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γνωστός 
τραγουδιστής 
Βασίλης 

Παπακωνσταντίνου 
ξεσπάθωσε  
ενάντια στα μεγάλα  
οικονομικά λόμπυ  
που καταδυναστεύουν  
τους λαούς. 
Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου 
συνεχίζει όλο το καλοκαίρι 
συναυλίες και μέσα σε ενθουσιώδη 
ατμόσφαιρα ερμήνευσε στο Γαλάτσι 
«διαμάντια» από την προσωπική 
του δισκογραφία, καθώς και άλλα 
αγαπημένα του τραγούδια του σε μια 
βραδιά υπό τον τίτλο «Η δική μας 
διαδρομή». Μεγαλύτεροι, έφηβοι 
αλλά και μικρά παιδιά τραγούδησαν 
μαζί του σε μια αξέχαστη συναυλία 
για όλα αυτά που αγαπούν, 
διεκδικούν και «φοβούνται». 
Παράλληλα, δεν «μάσησε» τα λόγια 
του ο λαοφιλής τραγουδιστής και 
αναφέρθηκε στους λόγους που 

δημιουργούνται οι τεράστιες ανισότητες και κοινωνικές αντιθέσεις. Λίγο πριν βγει 
στη σκηνή του City Garden Festival στο Γαλάτσι, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου 
παραχώρησε μια σύντομη συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό του OPEN και 
όπως πάντα, δεν δίστασε να πει «τα πράγματα με το όνομά τους».  

 
Αρχικά, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου δήλωσε ότι: «Έχω ηχογραφήσει περίπου 
1300 τραγούδια. Ακολουθώ στη ροή της συναυλίας το συναίσθημα και λέω την 
κάθε στιγμή το κατάλληλο τραγούδι». Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο ρόλο του 
πολιτισμού, ενώ έκανε αναφορά και στους οικονομικούς δυνάστες των λαών: «Ο 
πολιτισμός είναι ο πρώτος εχθρός της βίας.  

ο οικονομικό θέμα είναι φυλακή και πολύ  
άγρια μάλιστα. 150 οικογένειες σε όλον  
τον κόσμο βάλθηκαν να δουλοποιήσουν  

όλους τους λαούς της Γης… 
». Όσον αφορά για το κοινό του στις συναυλίες που συνεχώς ανανεώνεται ο ίδιος 
τόνισε: «Συγκινούμαι όταν βλέπω τον παππού ή την γιαγιά με το εγγόνι και μαζί 
ο γιος ή η κόρη. Έχω τραγουδήσει πολλούς ποιητές και αυτό με κάνει κατά 
κάποιον τρόπο διαχρονικό». 
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 ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 

 
Η νομικός Βασιλική Μπαλτσικίδου αναλύει: Με αφετηρία 
την αποδόμηση των sci-fi ταινιών που παρουσιάζουν την 
ενσάρκωση μιας μορφής «Strong AI», η οποία όχι μόνο 
είναι εξοπλισμένη με ευφυΐα, αλλά διαθέτει και συνείδηση 
εφάμιλλη με ενός ανθρώπου, ας προχωρήσουμε αφενός 
στον εφησυχασμό πως ένα τέτοιο τεχνολογικό επίτευγμα 
κινείται ακόμα στη σφαίρα της φαντασίας και 

ι δικαστές-ρομπότ μετά 
βεβαιότητας δεν θα καταλάβουν 
τις αίθουσες, αφετέρου στην 

παρουσίαση των μορφών «Weak AI» 
που έχουν αναπτυχθεί σήμερα και  
την πρακτική εφαρμογή που  
βρίσκουν στον τομέα της δικαιοσύνης. 
Σε πρώτο στάδιο, δέον είναι να ορίσουμε την έννοια του 
«Weak AI», το οποίο συνιστά ένα αυτοεκπαιδευόμενο 
υπολογιστικό σύστημα που μπορεί να γίνεται εξυπνότερο 
από την συνεχή εισαγωγή δεδομένων και να εξάγει έτσι 
αποτελέσματα βάσει του αλγορίθμου του για μια 
συγκεκριμένη εργασία που του έχει ανατεθεί.  

διάζουσα σημασία για  
την τελεσφόρα εξαγωγή 
αποτελεσμάτων διαδραματίζει  

η διαθεσιμότητα δεδομένων, καθώς  
όσο μεγαλύτερη είναι η βάση 
δεδομένων που αξιοποιεί το σύστημα, 
τόσο μεγαλύτερη είναι η ακρίβεια,  
η οποία χαρακτηρίζει την πρόβλεψη  
ή το συμπέρασμα που εξάγεται. 
Γι’ αυτόν τον λόγο δέουσα κρίνεται η ανωνυμοποίηση ή 
ψευδωνυμοποίηση των δεδομένων με σεβασμό πάντοτε 
στον GDPR, καθώς μια τέτοια ενέργεια στις αποφάσεις της 

νομολογίας θα εξόπλιζε τα «προβλεπτικά» λογισμικά με 
σημαντικό όγκο δεδομένων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στην 
προσπάθειά της να μην μείνει πίσω στον τεχνολογικό 
στίβο και πασχίζοντας να καλύψει τη διαφορά στις 
επενδύσεις που σημειώθηκαν στον τομέα της τεχνητής 
νοημοσύνης στην Ευρώπη σε σύγκριση με τις Η.Π.Α και 
την Κίνα, προχωρεί το 2018 στην έκδοση από την Κομισιόν 
ανακοίνωσης αναφορικά με την ΑΙ καθιστώντας έτσι 
ξεκάθαρη την ανάγκη να ακολουθήσουν περαιτέρω 
ενέργειες στον εν λόγω τομέα. Το 2020 το προαναφερθέν 
όργανο προχώρησε στην δημοσίευση του White Paper που  

 
περιείχε τις στοχεύσεις της Ένωσης πάνω στην τεχνητή 
νοημοσύνη. Μόλις το 2021 προτείνεται η καθιέρωση ενός 
ευρωπαϊκού κανονισμού που να πλαισιώνει την ΑΙ και με 
την πρωτοβουλία της αυτή η Ένωση επιδιώκει να 
ελαχιστοποιήσει τα ρίσκα που συνοδεύουν την χρήση της 
τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και να χαράξει τις νομοθετικές 
γραμμές όχι μόνο σε ευρωπαϊκό αλλά και διεθνές επίπεδο. 
Βέβαια δεν πρέπει να λησμονούμε πως το 2019 εξεδόθη 
από μια Ομάδα Εμπειρογνωμόνων μια σειρά από 
δεοντολογικές κατευθυντήριες γραμμές, ενώ και στον τομέα 
της δικαιοσύνης ειδικότερα συναντάμε τον Ευρωπαϊκό 
Χάρτη Δεοντολογίας για τη χρήση της Τεχνητής 
Νοημοσύνης στα δικαστικά συστήματα και στο περιβάλλον 
τους, ο οποίος προήλθε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για 
την αποτελεσματικότητα της δικαιοσύνης (CEPEJ). 
Αναπόφευκτη κρίνεται η αναφορά των κατευθυντήριων  
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αρχών που οφείλουν να διέπουν κάθε χρήση της τεχνητής 
νοημοσύνης γενικά, διότι κύριά τους στόχευση είναι η 
επίτευξη της αδιάλειπτης χρήσης των συστημάτων που 
αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη. 

ι τρεις λοιπόν πυλώνες πάνω 
στους οποίους πρέπει να 
οικοδομηθεί η Τεχνητή 

Νοημοσύνη είναι η σύννομη και 
δεοντολογική εφαρμογή της, δηλαδή 
αφενός να τελεί σε συμφωνία με  
το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό 
καθεστώς, αφετέρου να συνάδει με 
τις αξίες και τον δεοντολογικό κώδικα 
που πλαισιώνει τον συγκεκριμένο 
τομέα, ενώ παράλληλα οφείλει να 
είναι στιβαρή ώστε να προσφέρει  
την αναγκαία τεχνολογική 
ακεραιότητα και εμπιστοσύνη. 
Εισερχόμενοι στο χώρο των δικαστηρίων οι πέντε αρχές 
του χάρτη δεοντολογίας αναφορικά με την τεχνητή 
νοημοσύνη είναι οι ακόλουθες: η αρχή του σεβασμού των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, η αρχή της μη διακριτικής 
μεταχείρισης, η αρχή της ποιότητας και της ασφάλειας, η 
αρχή της διαφάνειας, της αμεροληψίας και της δίκαιης 
μεταχείρισης και η αρχή του «ελέγχου από τον χρήστη». 
Από τα παραπάνω μπορούμε να συμπεράνουμε πως η 
χρήση εφαρμογών της τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να 
τελεί σε συμφωνία με το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ και τον 
κανονισμό για τα προσωπικά δεδομένα, ενώ απαραίτητο 
κρίνεται να διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων των 
περιπτώσεων, γεγονός που θα υποβοηθηθεί και από την 
κατοχύρωση της ασφαλούς και τεχνολογικά στερεούς 
λειτουργίας του εκάστοτε συστήματος, αλλά και από την 
δυνατότητα διεξαγωγής ελέγχων από χρήστες που είναι 
τεχνολογικά και επιστημονικά καταρτισμένοι. Ήδη από μια 
πρώτη ενδεικτική αναφορά των τρόπων με τους οποίους 
είναι δυνατόν να παρεισφρήσει η ΑΙ στην λειτουργία της 
δικαιοσύνης θα μπορέσουμε να διαπιστώσουμε αμέσως 
την σημαντική αναβάθμιση στην ταχύτητα και την 

ποιότητα, την οποία μπορεί να προσδώσει η ενσωμάτωση 
των, στον ρου μιας έννομης διαφοράς. Από την χρήση 
μηχανών αναζήτησης νομολογίας και την υποβοήθηση 
στην κατηγοριοποίηση συμβάσεων με διαφορετικά 
κριτήρια κάθε φορά, όπως και την αναζήτηση και τον 
εντοπισμό τυχόν μη συμβατών συμβατικών ρητρών, μέχρι 
και την επίλυση των διαφορών στον κυβερνοχώρο ή την 
αξιοποίηση των λεγόμενων «chatbot» από τους διαδίκους 
για την ενημέρωση τους, παρατηρούμε την διευκόλυνση 
που μπορεί να προσφέρει η αξιοποίηση των παραπάνω, 
ιδίως σε χώρες που το «εύλογο» του χρόνου εκκαθάρισης 
μιας υπόθεσης προδήλως δεν τηρείται. 

κόμη, πρέπει να υπογραμμίσουμε 
την αρωγή που δύνανται να 
προσφέρουν και στους δικαστές 

προγράμματα που προβαίνουν στην 
σύνταξη προσχεδίων αποφάσεων 
, αλλά και σε πρωτύτερο στάδιο μέσα από την ανάλυση 
μιας υπόθεσης είναι δυνατόν, σύμφωνα τα νομολογιακά 
δεδομένα που συνιστούν την βάση δεδομένων, να εξάγει το 
σύστημα μια πρόβλεψη για την έννομη κατάσταση που 
εξετάζεται. Η παραπάνω δυνατότητα είναι εφικτή με την 
χρήση δύο τεχνικών, της επεξεργασίας της φυσικής 
γλώσσας και της μηχανικής μάθησης που επιτρέπουν στο 
λογισμικό να επιτύχει τον συσχετισμό και την πρόβλεψη 
της έκβασης μιας δίκης –ακόμη και της αποζημίωσης που 
μπορεί να επιδικασθεί-βασισμένο στα εισηγμένα 
νομολογιακά δεδομένα. Έτσι, την παραγωγή μιας 
γραφικής παράστασης που εμφανίζει τις πιθανές εκβάσεις 
μιας δίκης μπορεί να την εκμεταλλευτεί τόσο ένας ιδιωτικός  
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φορέας όσο και ένας δημόσιος. Ωστόσο, τα αποτελέσματα 
πρέπει να επεξεργάζονται από τους χρήστες με αφετηρία 
σκέψης τον ιδιαίτερο τρόπο που λειτουργούν τα 
συστήματα που κάνουν χρήση των τεχνικών της ΑΙ. Τέλος, 
αξίζει να αναφέρουμε πως κάποιες εταιρίες νομικής 
τεχνολογίας υποστήριξαν πως με την χρήση του 
κατάλληλου λογισμικού και την ανάλυση του κειμένου των 
αποφάσεων και της συλλογιστικής των δικαστών μπορεί 
να εντοπιστεί τυχόν μεροληψία κατά την ενάσκηση του 
λειτουργήματός τους, πράγμα που όμως αντιμετωπίζεται 
με περίσκεψη, διότι είναι ακόμα επισφαλές να βασιστεί μια 
αξιολόγηση στην πιθανολόγηση που εξάγεται από μια 
αλγοριθμική ανάλυση. Πιο συγκεκριμένα στις αστικές 
εμπορικές και διοικητικές διαφορές αν και δεν θεωρείται 

ακόμα ασφαλές με την διαθέσιμη τεχνολογία να εξάγονται 
αποτελέσματα ακόμα και με την μορφή «πρόβλεψης», είναι 
δυνατόν να χρησιμοποιούνται για την δημιουργία 
κλιμάκων ή κατά την διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης 
διαφορών στο διαδίκτυο. Εννοείται πως στο στάδιο που 
βρισκόμαστε η εξασφάλιση της δυνατότητας προσφυγής 
στον φυσικό δικαστή είναι αναγκαία, καθώς ζητήματα 
όπως η αμφισβήτηση της ακεραιότητας στον τρόπο 
εξαγωγής αποτελεσμάτων και ο κίνδυνος «παράληψης 
δεδομένων» τείνουν να χαρακτηρίζουν τις μεθόδους αυτές 
ακόμα αναξιόπιστες. Στην ποινική διαδικασία λογισμικά 
που κάνουν χρήση της ΑΙ δύνανται να χρησιμοποιηθούν 
για την κατηγοριοποίηση των κατηγορουμένων, ως 
«σύμβουλοι» των δικαστών είτε σε προληπτικό στάδιο από 
τις αστυνομικές αρχές για τον εντοπισμό πιθανών τόπων 
εγκλήματος. Αξιοσημείωτο παράδειγμα αποτελεί το 
πρόγραμμα Harm Assessment Risk Tool, το οποίο 
χρησιμοποιείται στο Ηνωμένο Βασίλειο και υλοποιήθηκε με 
την αρωγή του Πανεπιστημίου του Cambridge κάνοντας 
χρήση των δεδομένων της Αστυνομίας, το οποίο εκτιμά την 
πιθανότητα επανεκδήλωσης παραβατικής συμπεριφοράς 
των δραστών. Δικαίως λοιπόν καταλήγουμε να 
αποκαλούμε τα δεδομένα το «πετρέλαιο» του 21ου αιώνα 
και είναι βέβαιο πλέον πως όσο διαπιστώνεται η δυναμική 
της τεχνητής νοημοσύνης τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η 
εξάπλωσή των εφαρμογών της σε όλους τους τομείς της 
καθημερινής μας ζωής. 

Ο Στέργιος Κοφίνης, διδάκτορας Συνταγματικού Δικαίου 
της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ και Πρωτοδίκης Διοικητικών 
Δικαστηρίων επισημαίνει αναφορικά με την χρήση 
Τεχνητής Νοημοσύνης στην Δικαιοσύνη: Πρόσφατα τέθηκε 
σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης η «Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού 
2020-2025». Στο κεφάλαιο για τη Δικαιοσύνη, υπάρχει, 
μεταξύ άλλων, η πρόβλεψη για «υλοποίηση εφαρμογών 
τεχνητής νοημοσύνης για επεξεργασία αρχείων και 
προετοιμασία αποφάσεων». Η διατύπωση αυτή αφήνει 
ανοιχτό το τι ακριβώς επιδιώκεται να κάνει μια εφαρμογή 
τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) – αν δηλαδή θα εμπλέκεται με 
κάποιον τρόπο στην κατά κυριολεξία σύνταξη δικαστικών 
αποφάσεων ή όχι. Πάντως, εφαρμογές ΤΝ στην ελληνική 
δικαιοσύνη ως αυτή τη στιγμή δεν έχουν εισαχθεί. Αυτό 
βέβαια δεν είναι ελληνικό φαινόμενο μόνο. Σε μια πολύ 
πρόσφατη έκθεσή της για την ψηφιοποίηση της 
δικαιοσύνης στην Ευρώπη, του περασμένου Δεκεμβρίου 
επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρατήρησε ότι «ο ρυθμός 
εισαγωγής νέων τεχνολογιών, όπως η ΤΝ, ποικίλλει μεταξύ 
των κρατών μελών ή ακόμη και εντός του ίδιου κράτους 
μέλους, αλλά γενικώς είναι αργός παντού». Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή επισημαίνει ορισμένους τομείς όπου θα 
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η Τεχνητή Νοημοσύνη στα 
δικαστικά συστήματα, ωστόσο, σημειώνει ότι «η τελική 
λήψη αποφάσεων πρέπει να παραμένει μια ανθρωπογενής 
δραστηριότητα». Υπάρχουν όμως, όπως θα δούμε 

κατωτέρω, παραδείγματα εισαγωγής συστημάτων ΤΝ στη 
διαδικασία δικανικής κρίσης και η τάση δείχνει αυξητική. Το 
βασικό ζήτημα, επομένως, της παρούσας εισήγησης 
παραμένει ανοιχτό: Μπορεί η ΤΝ να αντικαταστήσει τον 
δικαστή σε ορισμένα έστω καθήκοντά του; Το ερώτημα 
αυτό είναι ιδιαιτέρως σύνθετο. Απαιτεί, οπωσδήποτε, να 
απαντήσουμε ηθικά ή υπαρξιακά ερωτήματα (τι θα σημάνει 
για τη δικαιοσύνη το να μετατραπεί σε καθαρά τεχνική, 
μαθηματικοποιημένη διαδικασία;) και ερωτήματα 
δικαιωμάτων (πώς θα επηρεάσει το δικαίωμα στην 
προσωπικότητα, στη δίκαιη δίκη ή στα προσωπικά 
δεδομένα μια εκτεταμένη χρήση της ΤΝ στη δικαιοσύνη;).  
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Αυτό που συνήθως προκρίνεται, όμως, είναι ένα ερώτημα 
αποτελεσματικότητας: ποια είναι τα πλεονεκτήματα και 
ποια τα μειονεκτήματα της ΤΝ και με βάση αυτά ποιο είναι 
το προσδοκώμενο όφελος για ένα δικαστικό σύστημα σε 
σύγκριση με το κόστος που απαιτείται για την ανάπτυξη 
της ΤΝ; Η απάντηση στο ερώτημα αυτό προϋποθέτει την 
απάντηση σε ένα τεχνολογικό ερώτημα: ποια είναι τα όρια 
της ΤΝ σήμερα; 

Με δεδομένο ότι τα ζητήματα ηθικής φύσης (και οι σχετικές 
προβλέψεις του «Ευρωπαϊκού Χάρτη Δεοντολογίας για τη 
χρήση της ΤΝ στα δικαστικά συστήματα και στο 
περιβάλλον τους» της CEPEJ) είναι αντικείμενο άλλης 
εισήγησης του σεμιναρίου, η παρούσα εισήγηση θα 
επικεντρωθεί στις πιο πρακτικές όψεις του ζητήματος. 
Καταρχάς, θα γίνει μία τελείως συνοπτική παρουσίαση του 
τι είναι αλγόριθμος και τι είναι και πώς λειτουργεί η ΤΝ. 
Ακολούθως, μέσα από πραγματικά παραδείγματα 
εφαρμογής θα δούμε ποια είναι το πλεονεκτήματα και τα 
μειονεκτήματα της ΤΝ. Και τέλος θα δούμε ποιες είναι οι 
τεχνικές και νομικές προσαρμογές που πρέπει να γίνουν 
στο δικαστικό σύστημα για να υποδεχθεί την ΤΝ, αλλά και 
ποια είναι τα εγγενή όρια της υποδοχής αυτής. 

Συνήθως, όταν ακούμε αλγόριθμος μας έρχεται στο μυαλό 
η εικόνα κάποιας περίπλοκης μαθηματικής διαδικασίας ή 
κάποιας τεχνολογίας αιχμής, αλλά 

την πραγματικότητα ένας 
αλγόριθμος είναι απλώς  
μια ακολουθία βημάτων  

που χρησιμοποιούνται για την  
επίλυση ενός προβλήματος. 
Συνήθως, ως παράδειγμα αλγόριθμου στην καθημερινή 
ζωή αναφέρεται μια συνταγή μαγειρικής. Θεωρητικά, όμως, 
παράδειγμα αλγόριθμου θα μπορούσε να είναι και αυτό:  

 
Αυτός είναι βέβαια ένας καλός αλγόριθμος για να τον 
ακολουθήσει ένας δικαστής, αλλά όχι ένας υπολογιστής.  

 

Σ 
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Γιατί; Διότι του λείπει ένα αναγκαίο στοιχείο: η σαφήνεια 
ως προς το τι πρέπει να κάνει το σύστημα σε κάθε βήμα. 
Κάθε βήμα από αυτά που ανέφερα προϋποθέτει σειρά 
άλλων νοητικών διεργασιών, που ο δικαστής εκπαιδεύεται 
να τους κάνει μετά από χρόνια νομικής και δικαστικής 
εκπαίδευσης. 

ο ερώτημα είναι αν ένα 
πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης 
θα μπορούσε να εκπαιδευτεί 

ομοίως ώστε να επιλύει κάθε βήμα 
του αλγόριθμου με ένα ΝΑΙ ή ΟΧΙ. 
Για να το δούμε αυτό πρέπει πρώτα να έχουμε μια εικόνα 
ως προς το τι είναι τεχνητή νοημοσύνη. Σύμφωνα με τον 
μάλλον κρατούντα και αρκετά ασαφή ορισμό, τεχνητή 
νοημοσύνη είναι ένα πρόγραμμα που επιδεικνύει ιδιότητες 
ευφυίας που συνήθως συνδέουμε με τον άνθρωπο, όπως 
να μαθαίνει από την εμπειρία του ή από παραδείγματα, να 
αναγνωρίζει αντικείμενα, να καταλαβαίνει τη γλώσσα, να 
παίρνει αποφάσεις και να επιλύει προβλήματα. Υπάρχουν 
διαφορετικές τεχνικές για να επιτευχθεί αυτό (μάθηση με 
επίβλεψη, μάθηση χωρίς επίβλεψη, μάθηση με ενίσχυση), 
αλλά το κύριο γνώρισμα της ΤΝ παραμένει ότι μπορεί να 
βελτιωθεί μέσω της μάθησης – όπως περίπου και οι 
άνθρωποι. Για να καταλάβουμε τη διαφορά ας το δούμε με 
βάση το ανωτέρω παράδειγμα: αν θέλαμε να βάλουμε ένα 
λογισμικό που δεν χρησιμοποιεί τεχνικές μηχανικής 
μάθησης (ένα legal expert system) να γράψει μια δικαστική 
απόφαση, θα έπρεπε ο προγραμματιστής να γράψει 
κώδικα που να επιτρέπει στο πρόγραμμα να αναγνωρίσει 
π.χ. ότι αν η αγωγή στρέφεται κατά φυσικού προσώπου, 
τότε κανονικά η δικαιοδοσία ανήκει στα πολιτικά 
δικαστήρια. Φυσικά πρώτα θα έπρεπε να γράψει κώδικα 
που να επιτρέπει στο πρόγραμμα να καταλαβαίνει τη 
διαφορά ανάμεσα σε ένα φυσικό και ένα νομικό πρόσωπο. 
Και μετά να βρει έναν τρόπο να διαχωρίσει ανάμεσα στα 
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και στα νομικά 
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Να μεταγράψει σε κώδικα τον 
κανόνα της υποκείμενης σχέσης. Και όλα αυτά πριν 
φτάσουμε στο μπλέξιμο με τα διφυή νομικά πρόσωπα. Ένα 
σύστημα ΤΝ (που θα χρησιμοποιούσε ίσως μια τεχνική 
deep learning) θα αναζητούσε μόνο του μοτίβα απόρριψης 
αγωγών και θα έκανε τις αναγκαίες συνδέσεις, ώστε να 

συμπεράνει πότε πρέπει να απορρίψει και πότε να δεχθεί 
μια αγωγή. Δηλαδή θα μάθαινε, κατά μία έννοια, μόνο του 
τους κανόνες της δικαιοδοσίας. Και πιθανώς θα κατέληγε 
να βελτιώσει τον αλγόριθμο που περιέγραψα ανωτέρω, 
δηλαδή να βρει καινούργιο τρόπο για να φτάσει στον στόχο 
που του έχει τεθεί. Κάτι που ένα συνηθισμένο λογισμικό δεν 
μπορεί να κάνει. Εδώ όμως είναι αναγκαίο να γίνει μια 
βασική διάκριση ανάμεσα στην ισχυρή και την ασθενή 
τεχνητή νοημοσύνη: Ισχυρή Τεχνητή Νοημοσύνη είναι αυτή 
που έχει όχι μόνο πρόσβαση σε τεράστιο όγκο δεδομένων 
και ικανότητα πρωτότυπης συσχέτισης μεταξύ των 
δεδομένων αυτών, αλλά και συνείδηση του εαυτού της και 
του κόσμου στην ολότητά του – αυτή η ΤΝ, όμως, ανήκει 
ακόμη στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας. Ασθενής 
ΤΝ είναι η εξειδικευμένη ΤΝ. Εκείνη που, χωρίς να έχει 
συνείδηση του εαυτού της ή ευρύτερη γνώση του κόσμου, 
εξειδικεύεται στο να επεξεργάζεται τεράστιους όγκους 
δεδομένων και να παράγει αποτελέσματα σε ένα 
συγκεκριμένο, περιορισμένο πεδίο, όπως οι 
χρηματιστηριακές συναλλαγές, οι πωλήσεις σε 
διαδικτυακά καταστήματα, οι προσλήψεις προσωπικού ή η 
διάγνωση όγκων σε μαγνητικές τομογραφίες. Η διπλή 
εκρηκτική εξέλιξη των δύο τελευταίων δεκαετιών στις 
δυνατότητες των υπολογιστών για επεξεργασία και 
αποθήκευση δεδομένων από τη μία πλευρά και στον όγκο 
των διαθέσιμων ψηφιοποιημένων δεδομένων από την 
άλλη έχει κάνει τη ΤΝ από θεωρητική δυνατότητα 
πραγματικότητα με δεκάδες εφαρμογές. Αυτό που συχνά 
διαπιστώνεται είναι μια απόσταση ανάμεσα στις 
υποσχέσεις της ΤΝ και τις προσδοκίες που έχουν οι 
χρήστες της από τη μία μεριά και στα πραγματικά 
αποτελέσματα που μπορεί να φέρει από την άλλη. Η 
ευθυγράμμιση των δύο αυτών παραμέτρων δείχνει να είναι 
το κρίσιμο στοιχείο για κάθε επιτυχημένη εφαρμογή ΤΝ 
στην πράξη. Μπορούμε να δούμε αυτό το χάσμα 
προσδοκιών και πραγματικότητας και στις εφαρμογές ΤΝ 
στη δικαιοσύνη σήμερα. 

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

 

υλαία» για τον 
Μάριο Ντράγκι 
με πακέτο  

17 δις ευρώ κατά  
της ακρίβειας,  
καθώς η παραιτηθείσα 
πολυκομματική  
ιταλική κυβέρνηση  
ενέκρινε νέο πακέτο 
οικονομικής στήριξης 
«για να βοηθήσει  
τις οικογένειες  
και τις επιχειρήσεις  
να αντιμετωπίσουν  
την άνοδο των τιμών» 
(www.newmoney.gr 4/8/2022). Ήταν 
τα τελευταία μέτρα στήριξης πριν τις 

πρόωρες εθνικές εκλογές που θα 
διεξαχθούν στις 25 Σεπτεμβρίου 
2022. Ταυτόχρονα στην Ιταλία μετά 
την πολιτική θύελλα της παραίτησης 
Ντράγκι, η χώρα επικύρωσε ήδη την 
ένταξη της Σουηδίας και της 
Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ. Ειδικότερα 
την Τετάρτη 3/8/2022 κατά την 
ψηφοφορία στη Γερουσία υπέρ 
τάχθηκαν 202 γερουσιαστές, κατά 13 
και δύο επέλεξαν την αποχή 
(www.kathimerini.gr 3/8/2022). Είχε 
προηγηθεί στις 2/8/2022 η ιταλική 
Βουλή που τάχθηκε επίσης υπέρ της 
ένταξης της Σουηδίας και της 
Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ με μεγάλη 
πλειοψηφία καθώς ψήφισαν υπέρ 
398 βουλευτές, κατά 9 μέλη του 
κοινοβουλίου που έχουν 
ανεξαρτητοποιηθεί από τα Πέντε 
Αστέρια, ενώ 20 επέλεξαν την αποχή 
(www.protothema.gr 3/8/2022). 

 
Από την άλλη πλευρά πληθαίνουν 
τα δημοσιεύματα του ιταλικού τύπου 
ότι η πτώση της κυβέρνησης 
Ντράγκι έχει άμεση σχέση με τον 
Πόλεμο στην Ουκρανία 
επιβεβαιώνοντας την ανάλυση που 
κάναμε σε άρθρο μας με τίτλο «Και ο 
Ντράγκι στις παράπλευρες 
απώλειες του Πολέμου στην 
Ουκρανία» (www.poltical.gr 
23/7/2022). Έτσι σε αντίθεση με τις 
πρώτες αναλύσεις του ιταλικού αλλά 
και του διεθνούς Tύπου που 
απέδιδαν την πτώση της 
κυβέρνησης Ντράγκι στα διάφορα 
μικροκομματικά παιχνίδια του 

Σαλβίνι, του Μπερλουσκόνι και του 
Κινήματος των Πέντε Αστέρων, εμείς 

πό την  
πρώτη στιγμή 
υποστηρίξαμε  

ότι η πτώση της 
Κυβέρνησης Ντράγκι 
έπρεπε να  
αναζητηθεί στην 
επιβολή κυρώσεων  
εκ μέρους της Δύσης 
και του ίδιου του 
Ντράγκι βεβαίως κατά 
της Ρωσίας, κυρώσεις 
που δημιουργούσαν 
τεράστια οικονομική 
ζημιά στην πλειοψηφία 
των ιταλικών 
επιχειρήσεων  
που στηρίζονται  
στο «made in Italy». 
Πρόκειται για επιχειρήσεις οι οποίες 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
πραγματικής οικονομίας 
αποτελώντας την ραχοκοκαλιά της 
ιταλικής βιομηχανικής παραγωγής η 
οποία στηρίζει την 
ανταγωνιστικότητά της στο φτηνό 
ρωσικό αέριο. Το τμήμα αυτό της 
ιταλικής ολιγαρχίας βρίσκεται σε 
αντίθεση με τη διεθνή του 
παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού 
συστήματος του «καπιταλισμού 
καζίνο» που αυγατίζει τα κέρδη του 
με αέρα κοπανιστό ρίχνοντας τα 
κεφάλαια του στη χρηματιστηριακή 
φούσκα αποστερώντας έτσι την 
πραγματική οικονομία από τις 
αναγκαίες παραγωγικές επενδύσεις.  

 

«Α 

A 
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Και καθώς ένα σημαντικό τμήμα της ιταλικής ολιγαρχίας 
είναι άμεσα συνδεδεμένο με τον «καπιταλισμό καζίνο» 
βρίσκεται πλέον σε συνεχή σύγκρουση με την 
επιχειρηματική ελίτ του «made in Italy». Ήδη από τις 30 
Ιανουαρίου 2022 πριν καν ξεσπάσει ο Πόλεμος στην 
Ουκρανία σε άρθρο μας με τίτλο «Η επιχειρηματική ελίτ της 
Ιταλίας αδειάζει τον Μπάιντεν για τα μάτια του Πούτιν» 
είχαμε επισημάνει τις αντιθέσεις που υπέβοσκαν στο 
πλαίσιο της ιταλικής ολιγαρχίας σε σχέση με την 
αντιρωσική πολιτική του Τζο Μπάιντεν (www.political.gr 
30/1/2022).  

 

 ανάλυση των διαφόρων 
πολιτικών αντιθέσεων σε 
διεθνές αλλά και σε εθνικό 

επίπεδο δεν μπορεί ποτέ να είναι 
ολοκληρωμένη εάν δεν αναζητά 
κανείς τα οικονομικά αίτια τα οποία 
υποκρύπτουν οι συχνές αντιπαλότητες 
των διαφόρων πολιτικών κομμάτων. 

 
Αντιπαλότητες οι οποίες παρότι φιλτράρονται από το 
στενό κομματικό συμφέρον και εμφανίζονται ως 

μικροκομματικά παίγνια στην ουσία αποτελούν έκφραση 
των διαφόρων οικονομικών διεργασιών και αντιθέσεων 
που λαμβάνουν χώρα και εξελίσσονται στο πεδίο της 
οικονομίας. Βεβαίως ο ιταλικός Tύπος αφού άλλαξε ρότα 
εγκαταλείποντας την βασική του θέση ότι η πτώση του 
Ντράγκι οφειλόταν στα γνωστά μικροκομματικά παιχνίδια 
των διαφόρων ιταλικών κομμάτων, στην παρούσα φάση 
συνδέει την όλη υπόθεση με τη θεωρία της άμεσης ανάμιξης 
του Πούτιν στην πολιτική ζωή της Ιταλίας, με την εφημερίδα 
La Stampa να επικαλείται αναφορές μυστικών υπηρεσιών 
που βλέπουν «δάκτυλο Πούτιν στην πτώση Ντράγκι» 
(www.capital.gr 28/7/2022) εμπλέκοντας Σαλβίνι και ρωσική 
πρεσβεία στη Ρώμη. 

τσι για άλλη μια φορά στον 
ιταλικό Tύπο αποκρύπτεται  
η ουσία της υπόθεσης η οποία  

δεν είναι άλλη από την αντίθεση  
της επιχειρηματικής ελίτ του  
«made in Italy» με τον Ντράγκι  
ως κύριο εκφραστή του διεθνούς 
χρηματοπιστωτικού συστήματος  
το οποίο μαζί με τους εμπόρους  
όπλων στηρίζει την αντιρωσική 
πολιτική του Τζο Μπάιντεν. 

 

Η 

Έ 
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Σε επίπεδο κυρώσεων κατά της Ρωσίας αυτό που 
παρατηρεί κανείς είναι ότι οι διάφοροι ισχυροί ιταλικοί 
επιχειρηματικοί όμιλοι σιγά-σιγά αποσύρονται από την 
ρωσική αγορά καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα 
έμπαιναν στο στόχαστρο του δυτικού χρηματοπιστωτικού 
συστήματος και θα έβλεπαν την κάνουλα των 
χρηματοδοτήσεων τους να μειώνεται επικίνδυνα. 
Ταυτόχρονα όσοι ιταλικοί επιχειρηματικοί όμιλοι δείχνουν 
έστω και σχετική ανοχή προς τη Ρωσία ήδη 
στοχοποιούνται και διαπιστώνουν σημαντικές οικονομικές 
απώλειες στις αγορές των G7. Έτσι αργά μεν αλλά σταθερά 
οι διεθνοποιημένοι μεγάλοι ιταλικοί επιχειρηματικοί όμιλοι 
αποχωρούν από τη Ρωσία με πρόσφατη αυτήν της 
εταιρείας ενέργειας Enel (www.reuters.com 16/6/2022). Από 
την άλλη πλευρά 

ια σημαντική μερίδα της 
ιταλικής επιχειρηματικής  
τάξης προσπαθεί να 

παρακάμψει τις κυρώσεις κατά  
της Μόσχας κάνοντας μπίζνες με  
τη Ρωσία μέσω τρίτων χωρών. 

 
Αξιοποιεί κυρίως το Καζακστάν και άλλες ασιατικές 
οικονομίες και μέσω αυτών των χωρών τροφοδοτεί τη 
ρωσική αγορά παρακάμπτοντας έξυπνα τις κυρώσεις κατά 
της Μόσχας, με το αζημίωτο βεβαίως. Το γεγονός αυτό είχε 
οδηγήσει το ιταλικό κοινοβούλιο στη συγκρότηση μιας 

ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής που σε αγαστή 
συνεργασία με τις ΗΠΑ είχε βάλει στο στόχαστρο τις 
απείθαρχες ιταλικές επιχειρήσεις ετοιμάζοντας μάλιστα και 
τη λήψη πειθαρχικών μέτρων (https://www.wsj.com 
28/4/2022) που απ΄ ό,τι φαίνεται θα μείνουν στο ράφι μετά 
τη διάλυση της ιταλικής βουλής και την προκήρυξη 
εκλογών για τον Σεπτέμβριο. Η διάσταση στους κόλπους 
της ιταλικής επιχειρηματικής ελίτ για την συμμόρφωση ή 
μη στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας εκφράζεται με μια 
έντονη αντιδικία ανάμεσα στο ιταλικό χρηματοπιστωτικό 
σύστημα και στους μεγάλους διεθνοποιημένους ιταλικούς 
επιχειρηματικούς ομίλους με κύκλο εργασιών σε πολλές 
δυτικές χώρες από τη μια μεριά και στους εθνοκεντρικούς 
ιταλικούς επιχειρηματικούς ομίλους και στις 20.000 
περίπου δυναμικές ιταλικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
(SMEs) μεσαίου μεγέθους από την άλλη μεριά. Τόσο οι εν 
λόγω εθνοκεντρικοί ιταλικοί επιχειρηματικοί όμιλοι όσο και 
οι μεσαίου μεγέθους ιταλικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις με 
ετήσιο κύκλο εργασιών περίπου 43 εκατ. ευρώ η κάθε μία 
και 250 εργαζόμενους η κάθε μία, είναι στενά δεμένοι με τη 
Ρωσία αφενός λόγω της παραγωγικής τους βάσης και 
αφετέρου λόγω των εξαγωγών τους, όπως συμβαίνει με η 
ιταλική βιομηχανία παραγωγής υποδημάτων 
(https://www.lemonde.fr/en 27/5/2022). Άλλωστε η 
συντριπτική πλειοψηφία των εθνοκεντρικών ιταλικών 
επιχειρηματιών ομίλων και των ιταλικών μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους στηρίζουν την 
ανταγωνιστικότητα τους σε μακροχρόνια συμβόλαια 
αγοράς ρωσικού φυσικού αερίου σε χαμηλές τιμές γεγονός 
που επισήμανε ο ίδιος ο Πούτιν στις 26 Ιανουαρίου 2022 
στην περίφημη τηλεδιάσκεψη με την ελίτ της ιταλικής 
επιχειρηματικής τάξης (http://en.kremlin.ru 26/1/2022). Στην 
παραπάνω τηλεδιάσκεψη από ρωσικής πλευράς πλην του 
Πούτιν συμμετείχαν και οκτώ Ρώσοι υπουργοί καθώς και οι 
επικεφαλής της Rosneft και του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων 
Επενδύσεων (RDIF), ενώ από ιταλικής πλευράς 
συμμετείχαν σημαντικές ενώσεις επιχειρήσεων, όπως η 
περίφημη Confindustria, δηλαδή ο ιταλικός ΣΕΒ και η GIM 
Unimpresa καθώς και οι επικεφαλής (CEO) δεκαέξι ιταλικών 
εταιρειών μεταξύ των οποίων η κρατική εταιρεία ενέργειας 
Enel, οι δύο μεγάλες ιταλικές τράπεζες Intesa Sanpaolo and 
UniCredit, η ασφαλιστική εταιρεία Generali, η Pirelli 
(news.trust.org 26/1/2022), η Barilla κλπ. Στην ουσία 
επρόκειτο για τους 16 πρωταγωνιστές του made in Italy 
(www-repubblica-it 26/1/2022), ενώ δεν συμμετείχαν οι 
κρατικές εταιρείες ενέργειας Eni and Saipem 
(indiatimes.com 26/1/2022) κατόπιν κυβερνητικών πιέσεων 
(www.notismarias.gr 30/1/2022). 

ώρα με την επιβολή κυρώσεων 
κατά της Ρωσίας οι παραπάνω 
ιταλικές επιχειρήσεις είναι 

αναγκασμένες να αγοράζουν  
φυσικό αέριο σε τιμές spot που 
βέβαια έχουν φτάσει στα ύψη. 

Μ 

Τ 
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Και αυτό οδηγεί σταθερά και με βεβαιότητα στην πτώχευσή 
τους. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με πολλές γερμανικές 
βιομηχανίες που επίσης είχαν συνηθίσει να αγοράζουν 
πάμφθηνο ρωσικό φυσικό αέριο στη βάση 
μακροπρόθεσμων συμβολαίων και τώρα αναγκάζονται να 
αγοράζουν σε τιμές spot. Είναι δε χαρακτηριστική η 
περίπτωση της γερμανικής εταιρείας αερίου Uniper, η 
οποία βρέθηκε στο χείλος της πτώχευσης καθώς 
αναγκάστηκε να αγοράζει πανάκριβα πλέον το ρωσικό 
αέριο. Έτσι η γερμανική κυβέρνηση προκειμένου να την 
διασώσει κρατικοποίησε το 30% της εν λόγω εταιρείας 
(www.ienergeia.gr 20/7/2022). Σε κάθε περίπτωση Γερμανία 
και Ιταλία, σε αντίθεση με Ουγγαρία, Τσεχία και Σλοβακία 
που πήραν εξαίρεση από τις κυρώσεις κατά του ρωσικού 
πετρελαίου (https://emerging-europe.com 31/5/2022), 
κινδυνεύουν με σημαντικές δυσμενείς οικονομικές 
επιπτώσεις. Για τον λόγο αυτόν άλλωστε η γερμανική και η 
ιταλική κυβέρνηση με τη σύμφωνη γνώμη των Βρυξελλών 

νομοθέτησαν ότι δήθεν είναι σύννομη η εξόφληση ρωσικού 
φυσικού με ρούβλια (www.euractiv.com 21/5/2022). Πάντως 
το τελευταίο διάστημα άρχισαν να πυκνώνουν τα 
φαινόμενα ανοιχτής προσέγγισης με τη Ρωσία των 
διαφόρων ιταλικών επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη εντύπωση 
προκάλεσε η συμμετοχή στο οικονομικό Φόρουμ της Αγίας 
Πετρούπολης του Alfredo Gozzi Προέδρου της 
Confindustria Russia καθώς και του Vincenzo Trani 
Προέδρου του Ιταλορωσικού Εμπορικού Επιμελητηρίου 
(https://decode39.com 17/6/2022). Στην ουσία πρόκειται για 
συνέχιση της γραμμής του Ιταλικού ΣΕΒ που όπως 
τονίσαμε παραπάνω από τα τέλη Ιανουαρίου 2022 
σνομπάροντας τον Ντράγκι και παρά τη ρητή απαγόρευση 
του Ιταλού πρωθυπουργού είχε συμμετάσχει στις 26 
Ιανουαρίου 2022 σε τηλεδιάσκεψή με τον Πούτιν και την 
αφρόκρεμα της ρωσικής οικονομικής νομενκλατούρας 
(www-repubblica-it 26/1/2022).  

 
Οι αντιθέσεις στους κόλπους της ιταλικής επιχειρηματικής 
τάξης όπως είναι λογικό εκφράζονται και σε πολιτικό 
επίπεδο με την Lega του Σαλβίνι, που παραδοσιακά 
στηρίζει τα συμφέροντα της ιταλικής βιομηχανίας του 
Βορρά, να τονίζει έντονα την αντίθεσή της στις πολιτικές 
της επιβολής των δυτικών κυρώσεων κατά της Ρωσίας 
(https://cepa.org. 8/6/2022). Στην ίδια γραμμή και ο 
Μπερλουσκόνι ο οποίος επί πρωθυπουργίας του είχε 
φροντίσει να ενισχυθούν σημαντικά οι οικονομικές σχέσεις 
της Ιταλίας με την Ρωσία. Η ανησυχία και ο 
προβληματισμός κατά των δυτικών κυρώσεων στους 
κύκλους των εργαζομένων βρίσκει ευήκοον ους στο Κίνημα 
των Πέντε Αστέρων με την ιταλική ακροδεξιά υπό την 
σκέπη της Τζόρτζια Μελόνι να αξιοποιεί την ανησυχία των 
Ιταλών καταναλωτών που βλέπουν τους λογαριασμούς της 
ηλεκτρικής ενέργειας να χτυπούν κόκκινο. Από την πλευρά 
του ο Ντράγκι είχε στρατευθεί ως ένα είδος 
εμπροσθοφυλακής κατά της Ρωσίας σε σχέση με την 
Ουκρανία ακολουθώντας την γραμμή των γερακιών της 
Ουάσιγκτον που ως γνωστόν έχουν άμεση σχέση με το 
παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα και τις βιομηχανίες 
παραγωγής όπλων. Η αντιρωσική γραμμή του Ντράγκι 
αλλά και του Ντι Μάιο είχε ως αποτέλεσμα τη ρήξη στους 
κόλπους της κυβέρνησης Ντράγκι με ορισμένους από τους 

κυβερνητικούς εταίρους. Έτσι παρότι το δίδυμο Ντράγκι-
Ντι Μάιο κάτι ψέλλισε για συμβιβασμό Ρωσίας και 
Ουκρανίας εντούτοις ήταν σαφέστατα ταγμένο στη σκληρή 
αντιρωσική γραμμή της Ουάσιγκτον. Από την άλλη πλευρά 
ο Σαλβίνι και τα Πέντε Αστέρια πίεζαν για εξεύρεση 
συμβιβασμού και επίλυση στον πόλεμο της Ουκρανίας με 
σημαντική υποχώρηση της Ουκρανίας στις ρωσικές 
απαιτήσεις. Όμως η εμμονή του Μάριο Ντράγκι στην 
αντιρωσική γραμμή είχε ως αποτέλεσμα την κατάρρευση 
της ιταλικής κυβέρνησης. Οι αντιθέσεις λοιπόν αυτές στο 
πεδίο της πολιτικής, αποτέλεσμα και έκφραση των 
αντιθέσεων κυρίως στο πλαίσιο της ιταλικής 
επιχειρηματικής τάξης που αναλύθηκαν παραπάνω σε 
συνδυασμό και με τα μηνύματα ανησυχίας και 
προβληματισμού στους κόλπους της ίδιας της ιταλικής 
κοινωνίας οδήγησαν τελικά στην πτώση της κυβέρνησης 
Ντράγκι όπως άλλωστε αναλύσαμε εκτεταμένα την 
προηγούμενη εβδομάδα (www.notismarias.gr 26/7/2022). 

αι η ζωή στην Ιταλία συνεχίζεται 
με την επικεφαλής της ιταλικής 
ακροδεξιάς Τζόρτζια Μελόνι  

να κάνει σπονδές στο ΝΑΤΟ 
προκειμένου να διασφαλίσει  
την αποδοχή της Συμμαχίας… 
και να διαδεχθεί τον Ντράγκι στην πρωθυπουργία της 
Ιταλίας δηλώνοντας: «Η διεθνής τοποθέτηση της Ιταλίας 
είναι βασικής σημασίας. Το κόμμα μας πήρε θέση αμέσως, 
στηρίζοντας την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης 
Ντράγκι. Σε αυτό το θέμα δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα, το 
αποδεικνύουν τα γεγονότα. Ψηφίσαμε υπέρ της 
επικύρωσης της ένταξης της Σουηδίας και της Φινλανδίας 
στο ΝΑΤΟ. Αυτοί που έχουν πρόβλημα δεν είμαστε εμείς, 
αλλά η κεντροαριστερά» (www.capital.gr 3/8/2022).  Καμία 
έκπληξη βεβαίως. Άλλωστε η γερμανική Handelsblatt είχε 
ήδη αρχίσει «να φτιάχνει κλίμα» χαρακτηρίζοντας την 
Τζόρτζια Μελόνι απλά ως «τη νέα ελπίδα της ιταλικής 
δεξιάς» (www.capital.gr 23/7/2022). Η συνέχεια λοιπόν επί 
της οθόνης σε Γερμανία και αλλαχού.

Κ 
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του Γιώργου Βάμβουκα 
Καθηγητή Οικονομικών 
και Οικονομετρίας 
του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών 

 

ατά τη φάση 
διαμόρφωσης της 
συναλλαγματικής 

ισοτιμίας μεταξύ 
δραχμής και ευρώ  
στις αρχές Μαρτίου του 
1998 διαδραματίστηκαν 
αισχροκερδοσκοπικά 
γεγονότα που 
εξυφάνθηκαν  
από το εγχώριο  
κατεστημένο 
διαφθοράς 
κυβερνητικής και 
τραπεζικής εξουσίας. 

Η μεθοδευμένη υποτίμηση της δραχμής την 13η Μαρτίου 1998 μηχανεύτηκε από 
πρόσωπα του κυκλώματος διαφθοράς, που την περίοδο εκείνη δρούσαν στα 
κέντρα λήψης κρίσιμων κυβερνητικών και τραπεζικών αποφάσεων. Η ιστορική 
μνήμη αποτελεί τον προπομπό του μέλλοντος. Οι εκάστοτε κυβερνητικοί 
ιθύνοντες που ασκούν την κοινωνική, οικονομική και εξωτερική πολιτική της 
χώρας, εννοείται ότι γνωρίζουν πως η αντικειμενική και ενδελεχής γνώση της 
ιστορίας συντελεί στη λήψη αποτελεσματικών μέτρων πολιτικής προς όφελος της 
πατρίδας. Αναφορικά με τα ζοφερά γεγονότα του Μαρτίου 1998 εγείρεται το 
ακόλουθο ζωτικής σημασίας ερώτημα:  

 

οιοι παράγοντες συνέβαλαν ώστε το Μάρτιο του 
1998 η κεντρική συναλλαγματική ισοτιμία 
ευρώ-δραχμής να κλειδώσει στις 340,75 

δραχμές, δηλαδή ένα ευρώ (€) ίσον 340,75 δραχμές; 
Αν και το ερώτημα αυτό θα απαιτούσε ειδικό δοκίμιο για να απαντηθεί, εντούτοις 
θα προσεγγίσουμε αυτό το όντως πολύ ενδιαφέρον ερώτημα δίνοντας ιδιαίτερη 
έμφαση κυρίως στην ποσοτική διάσταση του θέματος. Για το σκοπό αυτό θα 
χρησιμοποιήσουμε τα στατιστικά στοιχεία του πίνακα, τα οποία απεικονίζουν την 
εξέλιξη της «συναλλαγματικής ισοτιμίας» (exchange rate) της δραχμής έναντι 
ορισμένων εκ των σημαντικότερων ξένων νομισμάτων της περιόδου 1961-2000. 
Τα νομίσματα που περιλαμβάνονται στον πίνακα αποτυπώνονται σε δραχμές. Οι 
συναλλαγματικές ισοτιμίες των ξένων νομισμάτων έναντι της δραχμής πριν το 
Δεκέμβριο του 1980 ήταν σε «μέσες τιμές πώλησης» της δραχμής, ενώ μετά την 
1η Ιανουαρίου του 1981 απεικονίζονται σε «μέσες τιμές» (fixing). Η μέση τιμή fixing  
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προκύπτει αν το άθροισμα της μέσης τιμής αγοράς και της μέσης τιμής πώλησης ενός νομίσματος διαιρεθεί διά δύο. Για 
παράδειγμα, το 2000 ένα δολάριο ισοδυναμούσε με 365,412 δραχμές, που σημαίνει ότι για την αγορά ενός δολαρίου απαιτούντο 
365,412 δραχμές. Κατά προέκταση ένας Έλληνας πολίτης για την αγορά 1.000 δολαρίων θα δαπανούσε 365.412 δραχμές.  
 

 
Έτη Δολάριο 

ΗΠΑ 
 ΕΝΜ 
(ECU) 

Μάρκο 
Γερμανίας 

Φράγκο 
Γαλλίας 

Λίρα 
Μ. Βρετανίας 

Φράγκο 
Ελβετίας 

Φράγκο 
Βελγίου 

Κορόνα 
Δανίας 

1961 
1970 
1973 
1979 
1980 
1985 
1990 
1995 
1996 
1997 
1998* 

1998 
1999 
2000 

30,15 
30,10 
29,72 
37,416 
43,062 
138,197 
158,515 
231,663 
240,712 
273,058 
306,365 
295,529 
305,647 
365,412 

      - 
      - 
      - 
      - 
61,734 
105,711 
201,996 
299,538 
301,477 
308,425 
332,678 
331,498 
325,757 
336,640 

7,505 
8,254 
11,318 
20,420 
23,714 
47,516 
98,240 
161,747 
160,041 
157,498 
167,657 
168,022 
166,557 
172,121 

6,147 
5,445 
6,736 
8,795 
10,198 
15,448 
29,162 
46,459 
47,068 
46,793 
50,012 
50,123 
49,661 
51,320 

84,47 
72,09 
73,35 
79,358 
100,219 
179,557 
282,746 
365,569 
376,007 
447,174 
509,126 
489,524 
494,448 
552,388 

6,982 
6,984 
9,532 
22,503 
25,712 
57,048 
114,497 
196,209 
194,988 
188,174 
205,613 
203,914 
203,536 
216,255 

0,605 
0,606 
0,774 
1,276 
1,474 
2,355 
4,754 
7,863 
7,778 
7,634 
8,127 
8,145 
8,075 
8,345 

6,147 
5,445 
6,736 
8,795 
10,198 
13,181 
25,670 
41,377 
41,532 
41,352 
43,974 
44,126 
43,817 
45,176 

 
Παρατηρήσεις: Πηγή των στοιχείων είναι η Τράπεζα της Ελλάδας. Τα αρχικά ΕΝΜ απεικονίζουν την Ευρωπαϊκή Νομισματική 
Μονάδα (European Currency Unit-ECU). Από την 1η Ιανουαρίου του 1999, η ΕΝΜ μετονομάστηκε σε ευρώ. Οι συναλλαγματικές 
ισοτιμίες των ξένων νομισμάτων έναντι της δραχμής πριν το Δεκέμβριο του 1980 ήταν σε “μέσες τιμές πώλησης” της δραχμής, 
ενώ μετά την 1η Ιανουαρίου του 1981 είναι σε “μέσες τιμές” (fixing). Η μέση τιμή fixing προκύπτει αν διαιρέσουμε το άθροισμα 
της μέσης τιμής αγοράς και της μέσης τιμής πώλησης ενός νομίσματος διά δύο. Πριν το 1991 το μάρκο αφορούσε τη Δυτική 
Γερμανία. Η Τράπεζα της Ελλάδας άρχισε να καταγράφει τη συναλλαγματική ισοτιμία ΕΝΜ/Δραχμής μετά το 1980 και γι’ αυτό 
στην περίπτωση της ΕΝΜ η ισοτιμία αφορά το έτος 1981 και όχι το 1980.  
 

 
Ως γνωστόν, το 1969 κυκλοφόρησε για πρώτη φορά η 
Ευρωπαϊκή Λογιστική Μονάδα (ΕΛΜ), έχοντας 
συναλλαγματική ισοτιμία έναντι του δολαρίου ίση με τη 
μονάδα, ήτοι ένα δολάριο ισοδυναμούσε με μια ΕΛΜ. Το 
1979 η Ευρωπαϊκή Νομισματική Μονάδα (ΕΝΜ) διαδέχτηκε 
την ΕΛΜ. Η συναλλαγματική ισοτιμία της ΕΝΜ έναντι του 
δολαρίου ορίστηκε ίση με τη μονάδα. Δηλαδή ένα δολάριο 
ισούταν με μια ΕΝΜ (Ευρωπαϊκή Νομισματική Μονάδα). 
Τόσο η ΕΛΜ όσο και η ΕΝΜ ήταν σε λογιστική μορφή, 

αποτελώντας κυρίως μέρος των συναλλαγματικών 
διαθεσίμων των κεντρικών τραπεζών. Την 1η Ιανουαρίου 
του 1999 το ευρώ αντικατέστησε την ΕΝΜ. Άρα, το ευρώ 
υπήρξε μετεξέλιξη της ΕΛΜ και της ΕΝΜ. Από την 1η 
Ιανουαρίου του 1999 και έως τον Ιανουάριο του 2002, το 
ευρώ ήταν σε λογιστική μορφή σαν την ΕΝΜ. Από τον 
Φεβρουάριο του 2002, το ευρώ κυκλοφόρησε σε φυσική 
μορφή, αντικαθιστώντας τα εγχώρια νομίσματα των χωρών 
μελών της Ευρωζώνης. Σαφές είναι ότι τα κέρματα και τα 
χαρτονομίσματα αντικατοπτρίζουν τη φυσική μορφή ενός 
νομίσματος. Για την κατανόηση των στοιχείων του πίνακα 
θα πρέπει να διευκρινιστεί, ότι, την περίοδο 1945-1972 στη 
διεθνή οικονομία επικρατούσε το «σύστημα των σταθερών 
συναλλαγματικών ισοτιμιών» (the fixed exchange rate 
system), ενώ μετά το 1972 κυριαρχεί το «σύστημα των 
κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών» (the floating 
exchange rate system). Σύμφωνα με τα στοιχεία του 
πίνακα, μετά το 1973 η δραχμή υποτιμάται έναντι όλων των 
ισχυρών νομισμάτων της εποχής εκείνης. Για παράδειγμα, 
την περίοδο 1973-2000, η δραχμή υποτιμήθηκε κατά 
2.268,7% έναντι του ελβετικού φράγκου, κατά 1229,5% 
έναντι του αμερικανικού δολαρίου, κατά 1520,8% έναντι του 
γερμανικού μάρκου, 1.078,2% έναντι του βελγικού 
φράγκου, 753,1% έναντι της βρετανικής λίρας, 670,7% 
έναντι της κορόνας Δανίας, κλπ. Για την αντικειμενική 
διερεύνηση των παραγόντων, που το Μάρτιο του 1998 η 
κεντρική συναλλαγματική ισοτιμία της δραχμής έναντι του 
ευρώ διαμορφώθηκε στις 340,75 δραχμές, θα πρέπει να 
εστιάσουμε την ανάλυσή μας στην εξέλιξη της συναλλαγμα-
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τικής ισοτιμίας της δραχμής έναντι του δολαρίου και της 
ΕΝΜ. Από τα στοιχεία του πίνακα διαπιστούται ότι την 
κρίσιμη περίοδο 1996 - Μάρτιος 1998 η ισοτιμία της 
δραχμής έναντι του δολαρίου από 240,712 διαμορφώθηκε 
σε 306,365 δραχμές και έναντι της ΕΝΜ από 301,477 σε 
332,678 δραχμές. Ωστόσο, η Παρασκευή της 13ης Μαρτίου 
του 1998 αποτέλεσε επονείδιστη μέρα που στιγμάτισε την 
οικονομική ιστορία της Ελλάδας.  

τις 13 Μαρτίου του 1998 και 
ελάχιστες ώρες πριν το κλείδωμα 
της συναλλαγματικής ισοτιμίας 

ευρώ/δραχμής στις 340,75 μονάδες,  
η κυβέρνηση Σημίτη προέβη σε μια 
ύπουλη και πρωτοφανή υποτίμηση  
της δραχμής κατά μέσο όρο γύρω στο 
12% έναντι των ισχυρότερων ξένων 
νομισμάτων, όπως δολάριο, γερμανικό 
μάρκο, ιαπωνικό γιεν, βρετανική  
λίρα, ελβετικό φράγκο, κ.ά.  

 
Αξιομνημόνευτο είναι ότι την 13η Μαρτίου του 1998 η 
δραχμή είχε υποτιμηθεί έναντι της ΕΝΜ κατά 12,2%, 
μεταβάλλοντας αυτομάτως τη μεταξύ τους συναλλαγματική 
ισοτιμία από 313,70 σε 352,04 δραχμές ανά ΕΝΜ! Η 

υποτίμηση της 13ης Μαρτίου του 1998 ήταν προμελετημένη 
και υπήρξε εφαλτήριο για ορισμένους να 
πραγματοποιήσουν κέρδη εκατοντάδων δισεκατομμυρίων 
δραχμών. Από τις 13.3.1998 και μετέπειτα η δραχμή 
συνδέθηκε με το Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών 
(ΜΣΙ), όπου το εύρος συναλλαγματικής διακύμανσής της 
ήταν ±2,25%. Αισχρό αξιολογείται το γεγονός της δόλιας και 
προμελετημένης υποτίμησης της δραχμής της 13ης 
Μαρτίου 1998, τουλάχιστον κατά 12% έναντι του 
αμερικανικού δολαρίου και των υπόλοιπων ισχυρών ξένων 
νομισμάτων της περιόδου εκείνης. Η υποτίμηση αυτή 
ζημίωσε σε μεγάλο βαθμό την εθνική μας οικονομία και γι’ 
αυτό η ημέρα εκείνη (Παρασκευή) προσομοιάζει με 
«αποφράδα μέρα». Το κρίσιμο αλλά μειοδοτικό ερώτημα 
που ανακύπτει είναι: Γιατί στο παρά πέντε του 
κλειδώματος της συναλλαγματικής ισοτιμίας 
δραχμής/ευρώ στις 340,75 μονάδες, έγινε ταυτόχρονα η 
αναπάντεχη και ζημιογόνα για την εθνική μας οικονομία 
υποτίμηση της δραχμής κατά 12%; Ποιοι κομματικοί-
πολιτικοί κύκλοι την προκάλεσαν; Ποιοι ήταν οι γύπες που 
σε μια χρονική στιγμή αποκόμισαν κέρδη εκατοντάδων δις 
δραχμών;  

 

ήπως αυτοί που μαγείρεψαν  
την υποτίμηση της 13ης Μαρτίου 
1998, ήταν η ίδια μασονική 

οργάνωση που «σκούπισε» το 
Χρηματιστήριο την περίοδο 1998 
-1999 αποκομίζοντας κέρδη 
τρισεκατομμυρίων δραχμών  
και μερικά χρόνια αργότερα μας  
έχωσε στο λάκκο των μνημονίων; 
Η υποτίμηση της 13ης Μαρτίου του 1998 προκάλεσε 
πελώρια οικονομική ζημιά στην Ελλάδα. Αρκεί να 
αναφερθεί ότι σε μια νύκτα το εξωτερικό χρέος της Ελλάδας 
από 80 αυξήθηκε σχεδόν σε 90 δις δολάρια. Δηλαδή, 
ποσοστιαία αύξηση γύρω στο 12% που αντιστοιχεί στο 
μέσο ποσοστό υποτίμησης της δραχμής. Μετά την 13η 
Μαρτίου 1998, η δραχμή έγινε κερδοσκοπικό παίγνιο στα 
χέρια των ντόπιων και ξένων τζογαδόρων. Τα λαμόγια και 
οι θεσμικές οντότητες, που αποκόμισαν εκατοντάδες δις 
δραχμές από την βρώμικη κερδοσκοπία σε βάρος του 
εθνικού μας νομίσματος, ανήκαν στο ίδιο 

Σ 

Μ 
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πολιτικοοικονομικό λόμπι που παράλληλα έστησε το 
χρυσοφόρο πάρτι στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών της 
περιόδου 1998-1999. Η 13η Μαρτίου ήταν μέρα Παρασκευή. 

ε μια νύχτα η συναλλαγματική 
ισοτιμία δραχμής- δολαρίου  
από 289,0 εκτινάχτηκε  

σε 322,8 δραχμές !!! 
Δύο ουσιώδεις στατιστικές παρατηρήσεις αποτυπώνουν 
το πλιάτσικο που την περίοδο Μάρτιος 1998-Δεκέμβριος 
2000 έγινε σε βάρος της δραχμής. Η πρώτη παρατήρηση 
είναι ότι στις 29 Οκτωβρίου 1998, η ισοτιμία 
δραχμής/δολαρίου είχε διαμορφωθεί σε 279,6, δηλαδή 
χαμηλότερη από την ισοτιμία των 289,0 της 13ης Μαρτίου 
1998. Η δεύτερη ουσιώδης παρατήρηση είναι ότι μετά τον 
Οκτώβριο του 1998, η συναλλαγματική ισοτιμία της 
δραχμής ακολουθεί μια διακυμαινόμενη ανοδική τάση στις 
διεθνείς χρηματαγορές. Για παράδειγμα, στις 4 Ιανουαρίου 
του 1999, η ισοτιμία δραχμής/δολαρίου αυξάνει σε 327,2, 
στις 8.03.1999 πέφτει στις 321,8 μονάδες, στις 30.12.1999 
ανεβαίνει στις 330,4 μονάδες, στις 17.10.2000 φτάνει τις 
339,4 μονάδες και στις αρχές Δεκεμβρίου του 2000 
σφραγίζεται στις 340,75 μονάδες. Την περίοδο Μάρτιος 
1998 - Δεκέμβριος 2000, η συναλλαγματική πορεία της 
δραχμής ήταν κυμαινόμενη έναντι του αμερικανικού 
δολαρίου, του γερμανικού μάρκου, της βρετανικής λίρας, 
του ελβετικού φράγκου και των υπόλοιπων σκληρών 
ξένων νομισμάτων της εποχής εκείνης, καταδεικνύοντας το 
τρικούβερτο γλέντι των εγχώριων και των ξένων 
αισχροκερδοσκόπων. Η τότε κυβέρνηση Σημίτη με 
υπουργό Εθνικής Οικονομίας τον «σοσιαλιστή» Γιάννο 
Παπαντωνίου και Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας τον 
Λουκά Παπαδήμο προκάλεσαν με τις καιροσκοπικές 
πολιτικές τους ζημιά τρισεκατομμυρίων δραχμών στην 
εθνική μας οικονομία. 

 

έραν πάσης αμφιβολίας η ύπουλη 
και τυχοδιωκτική υποτίμηση της 
13ης Μαρτίου 1998 υπήρξε μια 

προδοτική μαχαιριά στα σπλάχνα  
της Πατρίδας. Οι φήμες λένε ότι την 
αποφράδα μέρα της 13ης Μαρτίου 
1998, μια συμμορία πολιτικών 
αποβρασμάτων, σε αγαστή 
συνεργασία με γύπες κερδοσκόπους 
του εξωτερικού, έβγαλαν σε κλάσματα 
του δευτερολέπτου τουλάχιστον  
ένα τρισεκατομμύριο δραχμές. 
Ήταν η φατρία, που έστησε τη ληστεία του Χρηματιστηρίου 
της περιόδου 1998-1999, κατασπαράζοντας δεκάδες 
τρισεκατομμύρια δραχμές. Ήταν η κλεπτοκρατία, που με 
την ανοχή των κουτόφραγκων, μας πέταξε στο βάραθρο 
των μνημονίων, τρώγοντας πάλι τον αγλέορα με την 
αισχροκερδοσκοπία που στήθηκε πέριξ του κουρέματος 
του δημοσίου χρέους τον Φεβρουάριο του 2012. Εσύ 
δύσμοιρε Έλληνα συνέχιζε να τους ψηφίζεις για να 
συνεχίζουν το κλέψιμο. Η νομενκλατούρα της 
κλεπτοκρατίας κατέχει βίλες, σαλέ, κότερα και καταθέσεις 
εκατοντάδων δις ευρώ. Εσύ δύσμοιρε και προδομένε 
πολίτη φυτοζωείς, χάνεις το σπίτι σου και ταυτόχρονα 
κουβαλάς στη καμπούρα σου φέσια στις τράπεζες, τις 
εφορίες και τα ασφαλιστικά ταμεία. 

 

Σ 

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

 

Ο κλάδος της βιομηχανίας είναι 
ζωτικής σημασίας για μια σύγχρονη 
οικονομία, ένα βασικό μέρος σχεδόν 
κάθε αλυσίδας εφοδιασμού που 
προσθέτει σημαντική αξία σε όλους 
τους τομείς.  

Σύγχρονη 
Στρατηγική 
Βιομηχανικής 

Παραγωγής 
καθοδηγείται από  
τη βιομηχανία για  
τη βιομηχανία, για  
να βοηθήσει τους 
κατασκευαστές να 
ενισχυθούν, να γίνουν 
πιο ανταγωνιστικοί και 
να δημιουργήσουν πιο 

ανθεκτικές αλυσίδες 
εφοδιασμού. 
Το κράτος θα πρέπει να είναι ο 
κινητήριος μοχλός μέσω 
καθορισμένων τομέων 
προτεραιότητας βιομηχανικής 
παραγωγής, προκειμένου να 
αυξηθεί η παραγωγικότητα και να 
δημιουργηθούν θέσεις εργασίας 
τόσο τώρα όσο και για τις επόμενες 
γενιές. Ενδεικτικοί-προτεινόμενοι 
βασικοί τομείς: Τεχνολογία 
Υποδομών & Επεξεργασία 
Κρίσιμων Ορυκτών, Είδη διατροφής 
& Εστίαση, Τουρισμός , Ιατρικά 
προϊόντα & εφαρμογές, 
Ανακύκλωση & Καθαρή Ενέργεια, 
Άμυνα και Διαστημική τεχνολογία. 
Μέσω της ΣΣΒΠ η κυβέρνηση θα 
υποστηρίξει προγράμματα από τη 
βιομηχανία που θα μεταμορφώσουν 
την παραγωγή στη χώρα μας.  

 

Ένας από τους τομείς έμφασης 
βιομηχανικής παραγωγής είναι η 
Άμυνα-Αμυντική Βιομηχανία. Ο 
οδικός χάρτης αμυντικής 
παραγωγής, που δεν υπάρχει, θα 
πρέπει να περιγράφει τις ευκαιρίες 
ανάπτυξης της παραγωγής στον 
αμυντικό τομέα και τον τρόπο με τον 
οποίο η κυβέρνηση θα συνεργαστεί 
με τη βιομηχανία, για να προσφέρει 
μακροπρόθεσμα αναβάθμιση και 
θετικά αποτελέσματα για την 
οικονομία. Αυτός ο οδικός χάρτης 
ευθυγραμμίζεται και συμπληρώνει 
τα υπάρχοντα στρατηγικά πλαίσια 
πολιτικής της κυβέρνησης στον 
τομέα της άμυνας και της αμυντικής 
βιομηχανίας, αξιοποιώντας 

υπάρχοντα και μελλοντικά 
προγράμματα για να διασφαλιστεί 
μια ενοποιημένη προσέγγιση. 

ι ενέργειες που 
διατυπώνονται 
στον οδικό  

χάρτη της αμυντικής 
παραγωγής, μπορούν 
να βοηθήσουν στην 
οικοδόμηση των 
ικανοτήτων των 
κατασκευαστών 
άμυνας, ώστε  
να μπορούν να 
προμηθεύουν και να 
εξυπηρετούν καλύτερα 
τις ανάγκες των 
Ενόπλων Δυνάμεων 
αλλά και άλλες αγορές. 
Ενδεικτικά αναφέρονται πολιτικές 
αναβάθμισης & στήριξης της 
αμυντικής βιομηχανίας και γενικά 
προγράμματα υποστήριξης των 
επιχειρήσεων, που θα πρέπει από 
κοινού να καθορισθούν μεταξύ των 
συναρμόδιων υπουργείων Άμυνας, 
Ανάπτυξης και Οικονομίας: Πολιτική 
Αμυντικής Βιομηχανίας, 
Προτεραιότητες Βιομηχανικής 
Δυνατότητας, Κέντρο Αμυντικής 
Βιομηχανικής Ικανότητας, 
Ολοκληρωμένο Επενδυτικό 
Πρόγραμμα , Στρατηγική Εξαγωγών 
Άμυνας, Στρατηγική Αμυντικής 
Τεχνολογίας ως το 2030, Κέντρα 
Ανάπτυξης Βιομηχανίας, 
Προγράμματα Επιχειρηματιών, 
Συνεργατικά Ερευνητικά Κέντρα, 
Εξαγωγικοί κόμβοι μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων και  

 

Η 

Ο 
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Φορολογικό κίνητρο Έρευνας και Ανάπτυξης. Η Στρατηγική 
Εθνικής Άμυνας και η Εθνική Αμυντική Βιομηχανική 
Στρατηγική (ΕΑΒΙ), περιγράφουν τις απειλές που 
αντιμετωπίζει η χώρα και τις δυνατότητες που απαιτείται 
να αναπτυχθούν από την αμυντική βιομηχανία, για να 
αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις. Αυτά τα βασικά 
στρατηγικά θεσμικά κείμενα σκιαγραφούν τη σημασία της 
αύξησης της εθνικής κυριαρχίας μας, κάτι που δεν 
μπορούμε να επιτύχουμε χωρίς μια ισχυρή, ανθεκτική και 
ανταγωνιστική αμυντική βιομηχανική βάση.  

Αμυντική Βιομηχανία είναι 
ζωτικής σημασίας για την παροχή 
και διασφάλιση των αμυντικών 

δυνατοτήτων, που θα επιτρέψουν  
στην Ελλάδα να αντιμετωπίσει  
τις προκλήσεις του ολοένα  
και πιο αμφισβητούμενου  
στρατηγικού περιβάλλοντος. 
Μέσα από τους εξοπλισμούς - εξοπλιστικά προγράμματα 
μεγάλης αξίας θα πρέπει να διασφαλίζεται ένα ανάλογο 
επίπεδο ευκαιριών για τις εγχώριες αμυντικές εταιρείες με 
μακροπρόθεσμη απασχόληση για τους εργαζομένους. Η 
αμυντική βιομηχανία υποστηρίζεται από μια σειρά 
προηγμένων τεχνολογιών και βιομηχανικών δυνατοτήτων 
αιχμής. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η αμυντική 
βιομηχανία είναι μέρος της ευρύτερης βιομηχανικής βάσης 
και οι δυνατότητες - τεχνολογίες που στηρίζουν την 
αμυντική παραγωγή είναι σε ζήτηση σε άλλους τομείς. Η 
ανάπτυξη των αμυντικών κατασκευαστικών δυνατοτήτων 
θα έχει δευτερεύοντα οφέλη για την ευρύτερη οικονομία και 
θα οδηγήσει σε αυξημένη ικανότητα για άλλες Εθνικές 
Προτεραιότητες Παραγωγής και αντίστροφα. Αυτός ο 
οδικός χάρτης θα υπογραμμίζει τις ευκαιρίες εξαγωγών για 
εταιρείες που ασχολούνται με τον αμυντικό τομέα. 
Περιλαμβάνει πέρα από το όποιο κατασκευαστικό έργο 
αμυντικού υλικού και παροχή υπηρεσιών συντήρησης και 
τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να συνεργάζονται ως 
υποκατασκευαστές, με παγκόσμιους κατασκευαστές σε 

μεγάλα εξοπλιστικά προγράμματα. Η συμμετοχή όμως της 
Αμυντικής Βιομηχανίας θα πρέπει να είναι 
προαπαιτούμενο και δεδομένη σε όλα τα εξοπλιστικά 
προγράμματα. Με την ενσωμάτωση της σε αυτές τις 
παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού, η αμυντική βιομηχανία 
είναι πιο πιθανό να έχει πρόσβαση σε μακροπρόθεσμη 
εργασία και σε πρόσθετες ευκαιρίες εξαγωγών. Ο οδικός 
χάρτης απαιτείται να περιγράφει λεπτομερώς το όραμά για 
τις Προτεραιότητες της Αμυντικής Βιομηχανίας, τις 
ενέργειες για να επιτύχουμε αυτό το όραμα και πώς θα 
μετρήσουμε την επιτυχία μας σε σχέση με τον στόχο. 
Περιγράφει επίσης και αναλύει τα μοναδικά 
χαρακτηριστικά του αμυντικού κατασκευαστικού τομέα, 
συμπεριλαμβανομένων των προκλήσεων και των 
ευκαιριών και πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν. Στην 
ουσία ο οδικός χάρτης αποτελεί ένα αναπόσπαστο 
στοιχείο της ατζέντας της κυβερνητικής πολιτικής στον 
τομέα της άμυνας και της βιομηχανίας. 

ανάπτυξη των κατασκευαστικών 
μας ικανοτήτων είναι ένα κρίσιμο 
στοιχείο για την αντιμετώπιση 

των προβλημάτων της εφοδιαστικής 
αλυσίδας που διαπιστώθηκαν κατά  
τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19  
αλλά κυρίως θα αυξήσει την  
αυτοδυναμία, αυτάρκεια και  
την ευρύτερη κυριαρχία μας. 

 

Η 

Η 
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Η αμυντική βιομηχανία αποτελεί βασική προτεραιότητα, 
καθώς και σημαντικές ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις του 
χώρου. Αυτό περιλαμβάνει: Κατασκευή εξαρτημάτων και 
συστημάτων που απαιτούνται για την υποστήριξη της 
Άμυνας της χώρας, Εργασίες εργοστασιακής συντήρησης 
αμυντικού υλικού, Αύξηση της κυριαρχίας και της 
αυτοδυναμίας μας , Ενσωμάτωση σε παγκόσμιες αλυσίδες 
εφοδιασμού όπου οι επιχειρήσεις μπορούν να εξάγουν τα 
προϊόντα τους στους στρατηγικούς μας συμμάχους. Η 
αυξημένη αμυντική παραγωγή θα αποφέρει επίσης 
σημαντικά οφέλη για την ευρύτερη οικονομία. 
Περιλαμβάνει ευκαιρίες για καινοτομία, με τις επιχειρήσεις 
να δημιουργούν προηγμένα τεχνολογικά προϊόντα, 
υιοθετώντας νέες τεχνολογίες για να ανταποκριθούν στη 
διεθνή ζήτηση και ευκαιρίες. Ο τομέας της αμυντικής 
βιομηχανίας πρέπει να συνεχίσει να εξελίσσεται και να 
οικοδομεί τις δυνατότητές του για να εκμεταλλευτεί τις 
ευκαιρίες, να ανταποκριθεί στην αυξημένη ζήτηση και να 
διαχειριστεί την πολυπλοκότητα των απαιτήσεων 
εξαγορών. Στο πλαίσιο των μεμονωμένων επιχειρήσεων η 
ικανότητα αναφέρεται γενικά στην ικανότητα μιας 
επιχείρησης να αναπτύσσει και να παρέχει προϊόντα ή 
υπηρεσίες. Σε ένα πλαίσιο Άμυνας έχει μια ευρύτερη 
έννοια, που αναφέρεται στην ικανότητα επίτευξης ενός 
επιθυμητού αποτελέσματος σε ένα συγκεκριμένο 
περιβάλλον λειτουργίας. 

 

Η κυβέρνηση πρέπει να προσδιορίσει τις προτεραιότητές 
για την αμυντική βιομηχανία μέσω μιας σειράς θεμελιωδών 
κειμένων. Αυτό γίνεται εστιάζοντας στις υπάρχουσες 
δυνατότητες και μέσα αλλά, κυρίως στις απαιτούμενες 
κρίσιμες επιχειρησιακές απαιτήσεις των Ε.Δ. Αξίζει εδώ να 
σημειωθεί ότι δεν αναφερόμαστε σε συγκεκριμένες 
τεχνολογίες ή προϊόντα, αλλά σε επιχειρησιακές 
απαιτήσεις. Στη συνέχεια απαιτείται η επικοινωνία και 
ενημέρωση των φορέων αμυντικής βιομηχανίας, επί των 

ανωτέρω για εξέταση της δυνατότητας μελλοντικής 
εμπλοκής τους. Αυτή η διαφάνεια, σαφήνεια και έγκαιρη 
δέσμευση, επιτρέπει στην αμυντική βιομηχανία σε πρώτη 
φάση να εξετάσει τις επιχειρησιακές απαιτήσεις. Στη 
συνέχεια, μπορούν (οι αμυντικές βιομηχανίες) να 
δομήσουν τις επιχειρήσεις και τα επιχειρηματικά σχέδια 
τους, ώστε να είναι σε θέση προετοιμαστούν και να 
συμμετέχουν σε μελλοντικές προμήθειες. 

 
Οι ενέργειες αυτές στοχεύουν στην ανάπτυξη μιας ισχυρής, 
βιώσιμης και ασφαλούς αμυντικής βιομηχανίας, για να 
διασφαλισθεί ότι, η Ελλάδα θα είναι σε θέση να ενεργεί με 
μεγαλύτερη ανεξαρτησία και ισχυρή κυριαρχία, έναντι των 
απειλών σε ένα ολοένα και πιο αμφισβητούμενο 
στρατηγικό περιβάλλον. Οι πολιτικές της αμυντικής 
βιομηχανίας απαιτείται να υποστηρίζονται από μια σειρά 
ενεργειών, που στοχεύουν στην καινοτομία και ανάπτυξη 
και συμβάλλουν στη σύνδεση των ελληνικών 
επιχειρήσεων με το αμυντικό οικοσύστημα. 
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Πρόγραμμα-Σχέδιο Ικανοτήτων Αμυντικής Βιομηχανίας: 
Πλαισιώνει και καθοδηγεί τη συμμετοχή της αμυντικής 
βιομηχανίας σε μεγάλα εξοπλιστικά προγράμματα. Κέντρο 
Αμυντικής καινοτομίας και τεχνολογιών αιχμής: 
Υποστηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που 
εισέρχονται ή εργάζονται στην αμυντική βιομηχανία. 
Χρηματοδοτεί την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών με τη 
δυνατότητα ενίσχυσης των αμυντικών δυνατοτήτων. 
Επικεντρώνεται στην έρευνα και τις επενδύσεις που 
σχετίζονται με τεχνολογίες αιχμής.  

 
Γραφείο Αμυντικών Εξαγωγών: Παρέχει εξατομικευμένη 
βοήθεια και στοχευμένη υποστήριξη σε όλα τα στάδια του 
εξαγωγών μιας εταιρείας. Συμμετοχή στη σχεδίαση της 
αμυντικής πολιτικής: Μεγιστοποιεί τις ευκαιρίες για 
συμμετοχή της βιομηχανίας στις προμήθειες αμυντικού 
υλικού. Σχέδιο προτεραιοτήτων Δυνατοτήτων Αμυντικής 
Βιομηχανίας: Παρέχει καθοδήγηση στη βιομηχανία για 
εταιρικό σχεδιασμό και επενδύσεις που σχετίζονται με τις 
προτεραιότητες της βιομηχανικής ικανότητας της Άμυνας. 
Δημιουργία Υφυπουργείου Αμυντικής Βιομηχανίας, στο 
υπουργείο ανάπτυξης, ώστε να μπορεί απερίσπαστο και 
απρόσκοπτα να συντονίζει και παρακολουθεί την 
υλοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης της Αμυντικής 
Βιομηχανίας. 

οδικός χάρτης της αμυντικής 
παραγωγής θα βοηθήσει τους 
κατασκευαστές αμυντικού υλικού, 

να αναπτύξουν τις δυνατότητες που 

απαιτούνται για να επωφεληθούν  
από τις σχετικές ευκαιρίες της 
αμυντικής αγοράς, σε εγχώριο  
και παγκόσμιο επίπεδο. 

 
Θα ενισχύσει τους κατασκευαστές να γίνουν πιο 
ανταγωνιστικοί και να δημιουργήσουν πιο ανθεκτικές 
αλυσίδες εφοδιασμού για την υποστήριξη του έργου των 
Ενόπλων Δυνάμεων. 

φείλουμε όλοι μαζί να 
δημιουργήσουμε ένα νέο  
μέλλον για το έθνος μας. 

 
Ο 

Ο 
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του Αλέξη Μητρόπουλου 
Εργατολόγου, 
Καθηγητή ΕΚΠΑ, 
πρώην Αντιπροέδρου Βουλής 

 

α αποκαλυπτικά 
στοιχεία του ΕΦΚΑ 
για τον Οκτώβριο 

2021 αποκαλύπτουν την 
ραγδαία φτωχοποίηση 
των εργαζομένων  
του ιδιωτικού τομέα. 
Με έγγραφό του ο ΕΦΚΑ 
ανακοίνωσε πρόσφατα τα στοιχεία 
απασχόλησης για τον μήνα 
Οκτώβριο 2021, τα οποία είναι 
ανησυχητικά για το μέλλον των 
μισθών, αλλά και των συντάξεων. 
Διότι, όπως έχουμε αναφέρει 
πολλάκις, το Ασφαλιστικό είναι 
συνάρτηση του Εργασιακού και η 
αγορά εργασίας επηρεάζει δραστικά 
τις εισφορές στα Ταμεία και το 
μέλλον των συντάξεων.  

 

Από τον Πίνακα 2 με τίτλο 
«Κατανομή της απασχόλησης, του 
ημερομισθίου και του μέσου μισθού 
των ασφαλισμένων ανά τύπο 
απασχόλησης» καταδεικνύεται ότι 1 
στους 3 εργαζόμενους σε όλο τον 
ιδιωτικό τομέα (το 29,10%) λαμβάνει 
μηνιαίο μισθό ΜΟΝΟ 329 ευρώ 
καθαρά (397,84 ευρώ μεικτά). 
Ειδικότερα, από τον Πίνακα 2 στη 
σελίδα 7 τής Έκθεσης του ΕΦΚΑ, 
που παραθέτουμε παρακάτω, 
προκύπτουν και τα εξής στοιχεία για 
τον Οκτώβριο 2021: 2.489.380 ήταν 
το σύνολο των ασφαλισμένων στον 
ιδιωτικό τομέα, 1.782.900 ήταν το 
σύνολο των ασφαλισμένων με 
πλήρη απασχόληση (71,6%), 
710.905 ήταν το σύνολο των 
ασφαλισμένων με μερική 
απασχόληση (28,55%), 

 

.017 ευρώ καθαρά 
(1.173,59 ευρώ 
μεικτά) ήταν ο  

μέσος μισθός πλήρους 
απασχόλησης, 329 
ευρώ καθαρά (397,84 
ευρώ μεικτά) ήταν  
ο μέσος μισθός  
μερικής απασχόλησης 
και 820 ευρώ καθαρά (954,16 ευρώ 
μεικτά) ήταν ο μέσος μισθός για το 
σύνολο των ασφαλισμένων. 
Εντύπωση εξάλλου προκαλεί το 
γεγονός ότι ο μέσος μεικτός μισθός 
των γυναικών που εργάζονται με 
πλήρη απασχόληση ύψους 1.083,22 

ευρώ είναι πολύ χαμηλότερος σε 
σχέση με τον αντίστοιχο των 
ανδρών ύψους 1.244,98 ευρώ. Η 
διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλα με 
πλήρη απασχόληση ανέρχεται στα 
161,76 ευρώ, ενώ η συνολική 
διαφορά (πλήρους και μερικής 
απασχόλησης) στα (1.036,12-862,56) 
173,56 ευρώ !!! 

πό τα ανωτέρω 
στοιχεία του ΕΦΚΑ 
προκύπτει η βίαιη 

φτωχοποίηση των 
εργατοϋπαλλήλων  
του ιδιωτικού τομέα. 

 

ξάλλου, η στέρηση 
των τριετιών-
επιδομάτων από  

το 2012 εωσότου  
η ανεργία πέσει κάτω 
από το 10% αποτελεί 
σχέδιο βίαιης 
αναδιανομής του 
πλούτου σε βάρος  
της Εργατικής Τάξης  
που δρομολόγησαν  
οι δανειστές με  
τις μνημονιακές 
κυβερνήσεις  
στην Ελλάδα. 

Τ 
1 

Α 

Ε 
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αποκάλυψη αυτή, σε συνδυασμό 
με τις χιλιάδες μετατροπές 
συμβάσεων εργασίας  

από αορίστου χρόνου σε εκ  
περιτροπής (με ή χωρίς τη  
συναίνεση του εργαζομένου),  
όπως αυτές καταγράφονται  
από το Πληροφοριακό Σύστημα  
«ΕΡΓΑΝΗ», δημιουργεί ανησυχία  
και ισχυρούς προβληματισμούς  
για τους εργαζομένους και τους  
συνταξιούχους της πατρίδας μας. 

 
Μετά την πρωτοφανή κατάρρευση των μισθών στον 
ιδιωτικό τομέα, η κυβέρνηση πρέπει να ενισχύσει την 
πλήρη και ασφαλισμένη εργασία και να αφήνει μεγαλύτερο 
έδαφος σε αξιοπρεπείς και αξιοβίωτους μισθούς σε άνδρες 
και γυναίκες, αφού είναι αυτονόητο ότι όσοι μεν από τους 
710.905 εργαζόμενους με μεικτό μηνιαίο μισθό 397,84 ευρώ 
έχουν δημιουργήσει οικογένεια, αυτές ζουν κάτω από τα 

όρια της φτώχειας, όσοι, δε, δεν το έχουν ακόμη τολμήσει, 
δεν μπορούν καν να το ονειρευτούν. 

 

π’ αυτές τις συνθήκες εργασιακής 
απορρύθμισης δεν μπορεί να γίνει 
λόγος για ελεύθερο χρόνο και 

κοινωνική, συνδικαλιστική και 
πολιτιστική δράση των Ελλήνων.  
Έτσι θα συνεχίζεται η καταστροφή  
της εγχώριας εργατικής δύναμης. 
Οι «εργαζόμενοι-πένητες» («working poor») αλλά και οι 
άνεργοι είναι εδώ, είναι δίπλα μας! Και οι προσοντούχοι 
νέοι μας μεταναστεύουν ακόμη στο εξωτερικό! 

 

Η Υ 
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διοικητής του 
ασφαλιστικού 
υπερ-φορέα,  

e-ΕΦΚΑ, Παναγιώτης 
Δουφεξής, επισήμανε 
πως ο εναρμονισμός 
του πάγιου αριθμού 
ρύθμισης προς τον  
e-EΦΚΑ με τον 
αντίστοιχο αριθμό 
δόσεων της ΑΑΔΕ θα 
φέρει όφελος για 
200.000 οφειλέτες. 
Ο κ. Δουφεξής σε αποκλειστική 
συνέντευξή του στο Capital.gr και 
στον Δημήτρη Κατσαγάνη σημείωσε 
πως σε συνέχεια των πρόσφατων 
εξαγγελιών του πρωθυπουργού, 
Κυριάκου Μητσοτάκη, επίκειται νέο 
όριο 10 ετών στη διαδικασία 
παραγραφής των αξιώσεων του 
Φορέα προς επιχειρήσεις, 
αυτοαπασχολούμενους και 

ελεύθερους επαγγελματίες. - Σε ποιο 
βαθμό έχει ολοκληρωθεί το πλάνο 
ψηφιοποίησης των υπηρεσιών του 
e- ΕΦΚΑ τα τελευταία τρία χρόνια; 
Με 57 ενεργές ψηφιακές υπηρεσίες 
και πληθώρα νέων εφαρμογών στα 
«σκαριά» ο e-ΕΦΚΑ βρίσκεται πιο 
κοντά από ποτέ στους 
συναλλασσομένους του, οι οποίοι 
αποτελούν σχεδόν το σύνολο της 
ελληνικής κοινωνίας.  

 

ι περίπου 2,5 
εκατομμύρια 
συναλλαγές  

των πολιτών που 
πραγματοποιούνται σε 
μηνιαία βάση, καθώς 
και τα 4 εκατομμύρια 
ηλεκτρονικά ραντεβού 
που έχουν κλειστεί τα 
τελευταία δύο χρόνια, 
αποδεικνύουν την 
αναβάθμιση που  
έχει επιτευχθεί στην 
εξυπηρέτησή τους. 
Ενδεικτικά αναφέρω το «Ψηφιακό 
Δωμάτιο Επικοινωνίας», που 
παρέχει τη δυνατότητα της 
προσωποποιημένης 
πληροφόρησης στον υποψήφιο 
συνταξιούχο. Μέσο άμεσης 
επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης 

σε πραγματικό χρόνο μεταξύ των 
πολιτών και του ΕΦΚΑ, που παρέχει 
τη δυνατότητα της αποστολής 
μηνυμάτων και της διαβίβασης 
εγγράφων. Ακόμα μία σημαντική 
υπηρεσία είναι το myefkalive, μέσω 
της οποίας εξυπηρετούνται με 
βιντεοκλήση οι πολίτες 
απομακρυσμένων περιοχών, καθώς 
και άτομα με αναπηρία, χωρίς την 
ανάγκη να μετακινηθούν σε 
υποκατάστημα του e-ΕΦΚΑ. 
Δραστικά μειώνεται, όμως, η 
ταλαιπωρία στα ΚΕΠΑ για τους 
αναπήρους, καθώς από το 
φθινόπωρο όλες οι διαδικασίες 
πιστοποίησης αναπηρίας - πλην της 
ιατρικής εξέτασης - θα γίνονται 
ψηφιακά και θα προσέρχονται στα 
ΚΕΠΑ αποκλειστικά και μόνον μία 
φορά για να εξεταστούν από τις 
υγειονομικές επιτροπές. Σε εξέλιξη 
βρίσκεται, όμως, και ένα σπουδαίο 
project που αφορά την 
ψηφιοποίηση των έγχαρτων 
αρχείων, που θα συμβάλει στη 
γρήγορη απονομή των συντάξεων 
και κάθε άλλου ασφαλιστικού 
αιτήματος, με πόρους του Ταμείου 
Ανάκαμψης. Βέβαια, παρά τη 
σημαντική πρόοδο που έχει 
επιτευχθεί στον ψηφιακό 
μετασχηματισμό του Οργανισμού, 
δεν επαναπαυόμαστε, καθώς 
στόχος μας παραμένει η πλήρης 
ψηφιοποίηση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών. - Πώς προχωρά η 
εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων 
αιτήσεων κύριας σύνταξης βάσει της 

 

Ο Ο 
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κυβερνητικής δέσμευσης για εκμηδενισμό τους έως τέλη 
Αυγούστου; Αρχικά θα σας πω ότι βρισκόμαστε πολύ 
κοντά στο να κερδίσουμε το στοίχημα του μηδενισμού των 
εκκρεμοτήτων στις ληξιπρόθεσμες κύριες συντάξεις, που 
από πολλούς θεωρούνταν «χαμένη υπόθεση». Σήμερα ο 
περιορισμός του προβλήματος των ληξιπρόθεσμων 
συντάξεων είναι πράγματι εντυπωσιακός. Να σημειώσω 
ότι μηδενίστηκαν οι εκκρεμείς κύριες συντάξεις (πλην 
διεθνών και ανελαστικών) για τα έτη 2016, 2017 και 2018, 
κατά το 2021 εκδόθηκε το 80,6% των αιτήσεων 
συνταξιοδότησης που υποβλήθηκαν, ενώ στο πρώτο 
εξάμηνο του 2022 έχουμε νέο ρεκόρ με την έκδοση 138.946 
νέων αποφάσεων. Αυτά είναι τα απτά αποτελέσματα ενός 
πλέγματος δράσεων που περιλαμβάνει νομοθετικές και 
ψηφιακές παρεμβάσεις και καλύτερη οργάνωση. - Πώς θα 
μειωθεί το στοκ των αιτήσεων για επικουρικές συντάξεις; 

πό το φθινόπωρο το βάρος  
θα πέσει στην απονομή των 
ληξιπρόθεσμων επικουρικών 

συντάξεων, καθώς θα έχει 
ολοκληρωθεί η εκκαθάριση του  
στοκ των κύριων συντάξεων  
έως το τέλος του καλοκαιριού 
, που αποτελεί και προϋπόθεση για την έκδοση της 
επικουρικής σύνταξης. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι πολλοί 
από τους εισηγητές μας θα αποδεσμευθούν για να 
ασχοληθούν πλέον αποκλειστικά με τις επικουρικές 
συντάξεις. Σήμερα σε εκκρεμότητα βρίσκονται 94.000 
ληξιπρόθεσμες επικουρικές. Για τις περισσότερες από 
αυτές έχει ήδη εκδοθεί η οριστική απόφαση για την 
καταβολή της κύριας σύνταξης. Επιπλέον, όπως και στις 
κύριες συντάξεις, θα ενεργοποιηθεί η διαδικασία fast track. 
- Από τις αρχές του χρόνου παρατηρείται μείωση των 
ενεργών ρυθμίσεων. Πώς θα αντιμετωπίσει η κυβέρνηση το 
φαινόμενο αυτό; Σε αυτό απάντησε από βήματος Βουλής 
στις 6 Ιουλίου ο ίδιος ο πρωθυπουργός, Κυριάκος 
Μητσοτάκης, ο οποίος προανήγγειλε τον διπλασιασμό των 
δόσεων σε 24 για ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών και τον 
εξορθολογισμό στη διαδικασία παραγραφής. 
Συγκεκριμένα, έκανε λόγο για τον εναρμονισμό του πάγιου 
αριθμού ρύθμισης των οφειλών προς τον e-ΕΦΚΑ με τον 
αντίστοιχο αριθμό δόσεων της ΑΑΔΕ, προς όφελος –στην 
πράξη– 200.000 οφειλετών μας. Και το νέο όριο των 10 ετών 
στη διαδικασία παραγραφής των αξιώσεων του Φορέα 

προς επιχειρήσεις, αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους 
επαγγελματίες. - Πότε θα προχωρήσει η εκκαθάριση των 
εισφορών των παράλληλα απασχολουμένων και των 
αμειβομένων με απόδειξη δαπάνης; Η διαδικασία 
εκκαθάρισης των εισφορών των δύο αυτών κατηγοριών θα 
λάβει χώρα εντός φθινοπώρου. Για μεγάλο μέρος των 
ασφαλισμένων δεν θα προκύψει η υποχρέωση καταβολής 
κάποιας διαφοράς στον e-ΕΦΚΑ που θα τους επιβαρύνει 
οικονομικά, αλλά και για όσους προκύψει θα δοθεί η 
δυνατότητα καταβολής σε πολλές δόσεις. - Πώς προχωρά 
η εφαρμογή του νέου συστήματος πρόσληψης στελεχών 
(γενικών διευθυντών, διευθυντών) και από τον ευρύτερο 
δημόσιο και ιδιωτικό τομέα; Μέχρι το τέλος του έτους 
αναμένεται να υπογραφεί η προκήρυξη με την οποία θα 
κληθούν οι υποψήφιοι να υποβάλουν αιτήσεις για τις 
προκηρυσσόμενες θέσεις. Μέσα στο 2023 θα ξεκινήσει η 
κρίση-επιλογή των νέων γενικών διευθυντών και 
διευθυντών. Είναι απαραίτητο να απευθυνόμαστε και σε 
στελέχη του ιδιωτικού τομέα προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικότητα τα 
συσσωρευμένα προβλήματα στον Οργανισμό. - Έπειτα 
από 12 μήνες στο τιμόνι του Φορέα, ποιες θεωρείτε ότι ήταν 
οι πιο σημαντικές δυσκολίες που αντιμετωπίσατε; Όταν 
ανέλαβα τη διοίκηση του e-ΕΦΚΑ πολλοί με 
προειδοποίησαν ότι θα καθίσω σε «ηλεκτρική καρέκλα». Ο 
Οργανισμός διατηρούσε μια θλιβερή πρωτιά στα 
παράπονα στον Συνήγορο του Πολίτη. Το «σπασμένο» - 
κατεβασμένο τηλέφωνο ήταν από τις πρώτες κακές 
πρακτικές, τις οποίες αντιμετωπίσαμε ριζικά με την ηγεσία 
του υπουργείου Εργασίας, θέτοντας σε λειτουργία το 1555, 
το οποίο μέσα σε λιγότερο από 12 μήνες λειτουργίας έχει 
απαντήσει πάνω από 2,5 εκατομμύρια κλήσεις. Το μεγάλο 
πρόβλημα των ληξιπρόθεσμων κύριων συντάξεων, για το 
οποίο σας μίλησα προηγουμένως, βαίνει σε οριστική λύση, 
λόγω και των εξαιρετικών προσπαθειών των εργαζομένων 
στον Φορέα, πολλοί εκ των οποίων βραβεύτηκαν 
πρόσφατα σε ειδική τελετή. Λαμπρό παράδειγμα ενός 
τέτοιου αξιόλογου δημόσιου λειτουργού ήταν και ο 
αείμνηστος Κώστας Κούρκουλος, τ. διευθυντής του ΕΦΚΑ 
Πατησίων. Με συνεχή αναβάθμιση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών προς τους πολίτες, ο e-ΕΦΚΑ σήμερα ασκεί 
κοινωνική πολιτική στην πράξη. 

Α 
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του Λέανδρου Ρακιντζή 
Πρώην Επιθεωρητή 
Δημόσιας Διοίκησης, 
Αρεοπαγίτη ε.τ. 

 
Η κλοπή του φορτηγού αυτοκινήτου 
τύπου Βαν με πλήρη τηλεοπτικό 
εξοπλισμό από υπαίθριο πάρκιγκ 
ξενοδοχείου στη Ξάνθη, όπου ο 
σκηνοθέτης Μ. Μανουσάκης γύριζε 
σκηνές για το σήριαλ «Κόκκινο 
Ποτάμι» επανάφερε στη 
δημοσιότητα το τεράστιο πρόβλημα 
της κλοπής οχημάτων με τεράστιες 
οικονομικές και κοινωνικές 
συνέπειες για τους ιδιοκτήτες τους. 
Στη συγκεκριμένη περίπτωση 
κινδυνεύει η συνέχιση των 
γυρισμάτων σκηνών της παραπάνω 
τηλεοπτικής σειράς σε σημείο που ο 
σκηνοθέτης πρόσφερε αμοιβή για 
πληροφορίες για την ανεύρεση του. 

ι κλοπές 
αυτοκινήτων  
στη χώρα μας 

ανέρχονται περίπου 
στις 8.000 το χρόνο,  
οι περισσότερες είναι 
στοχευμένες και όχι 
ευκαιριακές και ως  
εκ τούτου τα κλεμμένα 

οχήματα δεν 
ανευρίσκονται παρά 
σπάνια και τυχαία. 
Στη συγκεκριμένη περίπτωση 
μάλλον οι κλέφτες απέβλεπαν στον 
πολλαπλάσιας αξίας και πολύτιμο 
τηλεοπτικό εξοπλισμό που ήταν 
φορτωμένος στο αυτοκίνητο και οι 
κλέφτες εκτελούσαν συμβόλαιο. 
Συνήθως κλέβονται αυτοκίνητα ή 
αποσπώμενα τμήματα τους π.χ. 
ρόδες, που είναι παρκαρισμένα στο 
δρόμο με ιδιοκτήτες φτωχούς 
βιοπαλαιστές, γεγονός που 
προκαλεί μεγάλη οικογενειακή 
στεναχώρια ακόμη και 
επαγγελματική ταλαιπωρία (να σας 
θυμίσω το παλιό ιταλικό έργο 
κλέφτης ποδηλάτου) και για την μετά 
χρονοβόρες διαδικασίες είσπραξη 
του ασφαλίσματος και την με μεγάλο 
κόστος αντικατάσταση του.  

 

α πολύ ακριβά 
αυτοκίνητα 
συγκεκριμένων 

εταιρειών  
αμέσως μετά την  
κλοπή εξάγονται  
στο εξωτερικό  
ή υφίστανται  
αλλαγή στοιχείων  
ή επανεισάγονται 
, τα μεγάλου κυβισμού αυτοκίνητα 
χρησιμοποιούνται για την μεταφορά 
παρανόμων μεταναστών ή για 
εγκληματικές πράξεις και μετά 
πυρπολούνται, τα δε φθηνά και 
ιδίως τα smart συνήθως τάχιστα 
διαλύονται για να πωληθούν ως 
ανταλλακτικά. Τις ευκαιριακές 

κλοπές διαπράττουν οι συνήθεις 
ύποπτοι, τις δε στοχευμένες ειδικοί 
επαγγελματίες με σύγχρονο 
τεχνολογικό εξοπλισμό, που 
μπορούν να εξουδετερώσουν όλα τα 
μέτρα ασφαλείας και δεν διστάζουν 
να κλέψουν και από ανοικτά 
πάρκιγκ. Τα προς διάλυση 
αυτοκίνητα οδηγούνται σε ειδικά 
συνεργεία αυτοκινήτων, τα οποία 
λειτουργούν με νόμιμη άδεια, όπου 
διαλύονται τάχιστα και τα μέρη τους 
διοχετεύονται στις μάντρες 
ανταλλακτικών. Αυτή τη στιγμή 
λόγω της μείωσης της παγκόσμιας 
παραγωγής αυτοκινήτων από 
έλλειψη κάποιων πρώτων υλών και 
της αυξημένης εγχώριας ζήτησης 
τους δεν υπάρχουν στις 
αντιπροσωπείες αυτοκινήτων 
ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα, 
ενδεχομένως σε λίγο θα έχομε 
έλλειψη ή υπερτίμηση των 
καινούργιων ανταλλακτικών, ο δε 
χρόνος παράδοσης των νέων 
αυτοκινήτων υπερβαίνει τους 8 
μήνες με αποτέλεσμα λόγω 
αυξημένης ζήτησης να έχει αυξηθεί 
και η τιμή των μεταχειρισμένων. 
Όμως η κατάσταση αυτή προμηνάει 
αύξηση των κλοπών αυτοκινήτων 
κυρίως για διάλυση και 
ανταλλακτικά και πρέπει οι αρμόδιες 
αρχές δημόσιας ασφάλειας και οι 
ασφαλιστικές εταιρείες, που σε 
τελική ανάλυση επιβαρύνονται με το 
αυξημένο κόστος, να εντείνουν τις 
προσπάθειες και ακόμα με 
νομοθετικές μεταρρυθμίσεις να 
αντιμετωπίσουν τον αυξημένο 
κίνδυνο κλοπών αυτοκινήτων. Με 
τον ίδιο παρονομαστή λειτουργεί και 
η κλοπή των καταλυτών από 
σταθμευμένα αυτοκίνητα, που αυτή 
τη στιγμή βρίσκεται σε έξαρση, για 
να αφαιρέσουν τα υλικά τους, γιατί 
αυξήθηκαν οι τιμές των πρώτων  
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υλών, που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους, 
καθώς και άλλων μετάλλων, όπως του χαλκού, που η τιμή 
έχει αυξηθεί. Πρόσφατα οι συνήθεις ύποπτοι, που 
συνελήφθησαν, είχαν αφαιρέσει από πλατείες προαστίων 
της Αττικής 8 χάλκινες προτομές προσωπικοτήτων της 
πολιτικής και καλλιτεχνών μεταξύ των οποίων του Ε. 
Βενιζέλου που την πούλησαν σε «στραπατζίδικο» στη 
περιοχή Αχαρνών αντί 150 ευρώ, ο ιδιοκτήτης του οποίου 
την έλιωσε αμέσως. Οι επαγγελματίες κακοποιοί μπορούν 
να αντιμετωπιστούν από την Πολιτεία μέσα σε ένα 
γενικότερο αντιεγκληματικό προγραμματισμό και με διεθνή 
συνεργασία. Όσο αφορά όμως τους ευκαιριακούς 
παραβατικούς, που αντιμετωπίζονται μέχρι τώρα, όταν 
μετά σειρά κλοπών συλληφθούν, με επιβολή ελαφρών ή με 
αναστολή ποινών, αποδείχθηκε ότι η πρακτική αυτή δεν 
είναι ικανή να τους αποτρέψει να διαπράττουν κλοπές, 
γιατί και μετά την έξοδο τους από τη φυλακή θα συνεχίσουν 
να τις διαπράττουν, γιατί δεν γνωρίζουν άλλο τρόπο 
επιβίωσης, αλλά ένας πιο επιστάμενος αστυνομικός 
έλεγχος θα απόφερε κάποια αποτελέσματα. Επομένως το 
ζήτημα είναι περισσότερο κοινωνικό και όχι σωφρονιστικό, 
το μόνο όμως που μπορεί να περιορίσει τις κλοπές και να 
χρησιμεύσει ως παράδειγμα γενικής πρόληψης για τους 
ομότεχνους τους και ειδικής πρόληψης για τους ίδιους, 
είναι η κατάσχεση του αυτοκινήτου που χρησιμοποιήθηκε 
ως μέσο του εγκλήματος. 

α κλεμμένα αυτοκίνητα εντός 
ελάχιστου χρόνου διαλύονται 
συνήθως σε συνεργεία, που 

λειτουργούν νόμιμα με άδεια  
ή σε απόμερους χώρους ή που  
καλύπτονται από ένα ιδιότυπο άβατο 
και τα μέταλλα χύνονται σε νόμιμα  
ή παράνομα χυτήρια συνήθως  
δυτικά του Κηφισού, που διαπράττουν  
και μόλυνση του περιβάλλοντος. 
Η διάλυση των παλιών ή καταστραμμένων οχημάτων ή το 
λιώσιμο παλιών μετάλλων (scrap) και η ανακύκλωση τους 
προφέρουν χρήσιμο έργο στην εξοικονόμηση πρώτων 
υλών με την προϋπόθεση, ότι η αγορά τους από τους 
επιχειρηματίες είναι νόμιμη και δεν είναι προϊόν κλοπής.  

 
Σε αντίθετη περίπτωση διαπράττουν το αδίκημα της 
αποδοχής ή διάθεσης προϊόντων εγκλήματος ( αρθ.394 
Π.Κ.) από πρόθεση ,που σημαίνει γνώση ότι το 
αγοραζόμενο αντικείμενο είναι αορίστως προϊόν κλοπής 
και που τεκμαίρετε, όταν ο αγοραστής δεν ήλεγξε με κάθε 
νόμιμο τρόπο την κυριότητα του πωλουμένου είδους και 
μάλιστα, όταν η κυριότητα στα αυτοκίνητα αποκτάται μόνο 
με δημόσια έγγραφα. Σαφώς αν η Πολιτεία μπορέσει να 
ελέγχει την αγορά των προς διάλυση αυτοκινήτων με το να 
υποχρεώσει τους νόμιμους επιχειρηματίες να τηρούν 
βιβλία αγορών, τους δε μη νόμιμους με συνεχείς 
αστυνομικούς ελέγχους ακόμα και στις άβατες περιοχές να 
τους εμποδίζει να ασκούν παράνομες δραστηριότητες, 
είναι βέβαιο ότι 

ι συνήθεις ύποπτοι δεν θα 
διαπράττουν τις ευκαιριακές 
κλοπές αυτοκινήτων, γιατί δεν θα 

μπορούν να διαθέσουν τα κλεμμένα. 
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πρόεδρος της 
Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας 

Πρατηριούχων 
Εμπόρων Καυσίμων 
(ΠΟΠΕΚ), Θέμης 
Κιουρτζής κατήγγειλε 
πως τα καύσιμα που 
διακινούνται σήμερα 
στην ελληνική αγορά 
είναι σε ποσοστό 20% 
λαθραία ή νοθευμένα 
με διαλύτες !!! 
Ο κ. Κιουρτζής κατά τη διάρκεια 
συνέντευξης Τύπου που 
παραχώρησε στο Επαγγελματικό 
Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης 
επεσήμανε παράλληλα ότι μόλις το 
6%-7% των πρατηρίων της χώρας 
υπολογίζεται πως είναι υπαίτια για 
την παραβατικότητα, που έχει 
αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία 
χρόνια, στερώντας πολύτιμα έσοδα 
από το κράτος. Σύμφωνα με τον ίδιο, 
το κόστος της παραβατικότητας που 
σχετίζεται με τα καύσιμα για το 
ελληνικό κράτος, κυρίως λόγω 
διαφυγής φόρων, υπολογίζεται ότι 
ανέρχεται σε περίπου 700 εκατ. 
ευρώ ετησίως, χωρίς να αποκλείεται 
να φτάνει ακόμα και στο 1 δισ. ευρώ! 
Η καρδιά του προβλήματος της 
παραβατικότητας είναι σύμφωνα με 

τον πρόεδρο της ΠΟΠΕΚ η Αθήνα, ενώ την τελευταία τριετία το πρόβλημα έχει 
εξαπλωθεί σε Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές της χώρας με τα «πειραγμένα» 
συστήματα εισροών-εκροών, που δεν παρακολουθούν όλα τα στάδια της 
εφοδιαστικής αλυσίδας του καυσίμου και καταδολιεύονται από τους παραβάτες. 
Το γεγονός ότι, επιπροσθέτως, οι έλεγχοι δεν είναι επαρκείς, επιτρέπει στους 
επιτήδειους των «κλεφτομάγαζων» να δρουν ανενόχλητοι, όπως ισχυρίστηκε ο κ. 
Κιουρτζής. 

 

πορεί το σύστημα εισροών-εκροών στα 
πρατήρια να κατέστη υποχρεωτικό στα αστικά 
κέντρα το 2013 και στην υπόλοιπη χώρα  

το 2014, αλλά είναι τόσο διαβλητό, ώστε αδυνατεί  
να καταγράψει τις παραβατικές συμπεριφορές 
», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κιουρτζής. Κατά τον γενικό γραμματέα της ΠΟΠΕΚ 
Γιάννη Μαυράκη και τον αντιπρόεδρο της ΕΝ.ΒΕ.Θ, Χρήστο Σταυράκη, στην 
ελληνική αγορά υπάρχουν σήμερα περίπου 35 διαφορετικά συστήματα εισροών-
εκροών, τα οποία εγκαθίστανται από ιδιωτικές εταιρείες, αντί για ένα ενιαίο, 
γεγονός που διευκολύνει την παραβατικότητα. Παράλληλα, ο κ. Σταυράκης 
διερωτήθηκε πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν σήμερα πρατήρια που πουλάνε στη  
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λιανική σε τιμή χαμηλότερη από 
αυτή που προμηθεύονται το καύσιμο 
από τα διυλιστήρια, εφιστώντας την 
προσοχή των καταναλωτών ως 
προς τις αφύσικα χαμηλές τιμές. 
Κατά τον κ. Κιουρτζή, οι 
πρατηριούχοι, σε μεγάλο βαθμό 
οικογενειακές επιχειρήσεις, παρότι 
συχνά εμφανίζονται να 
κερδοσκοπούν, στην 
πραγματικότητα έχουν πολύ μικρά 
περιθώρια κέρδους. «Στο διάστημα 
1/1/2021-1/6/2022 η τιμή του αργού 
πετρελαίου αυξήθηκε κατά 100% και 
των διυλισμένων καυσίμων πάνω 
από 200%. 

α διυλιστήρια 
τριπλασίασαν  
το περιθώριο  

κέρδους τους, ενώ οι 
πρατηριούχοι κρατάμε 
άμυνα για να σώσουμε 
τις επιχειρήσεις μας με 
περιθώριο κέρδους 
μόλις 3%-4%» 
είπε και υποστήριξε πως την 
τελευταία δεκαετία 3.000 πρατήρια-
οικογενειακές επιχειρήσεις έχουν 
κλείσει ή άλλαξαν χέρια, περνώντας 
σε πολλές περιπτώσεις, είτε σε 
θυγατρικές διυλιστηρίων, είτε σε 
ιδιοκτήτες που λειτουργούν 
παραβατικά (από τα πρατήρια αυτά, 
που έχουν πληγεί την τελευταία 

δεκαετία, πολύ σημαντικό ποσοστό βρίσκεται στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία 
επηρεάζεται ιδιαίτερα, λόγω της γειτνίασης με χώρες όπου το κόστος των 
καυσίμων είναι πολύ χαμηλότερο). Ιδιαίτερα πλήττονται περιοχές όπως το Κιλκίς 
ή οι Σέρρες, όπου το 30% των πρατηρίων εκτιμάται πως έχουν κλείσει την 
τελευταία δεκαετία. Μάλιστα, οι πρατηριούχοι προτείνουν τη θεσμοθέτηση 
«κάρτας πολίτη» για τις περιοχές της χώρας που γειτνιάζουν με τέτοιες χώρες, 
ώστε οι πολίτες να έχουν κίνητρο να γεμίζουν εντός των συνόρων. Η 
παραβατικότητα στα καύσιμα εντοπίζεται, σύμφωνα με τον κ. Κιουρτζή, σε τρία 
πεδία: Πρώτον, στη διακίνηση λαθραίου καυσίμου, που προορίζεται για εξαγωγή, 
αλλά τελικά δεν περνάει ποτέ τα σύνορα, παρά επιστρέφει στην Ελλάδα και 
μπαίνει παρανόμως στις δεξαμενές, με αποτέλεσμα οι επιτήδειοι να κερδίζουν 
από τους φόρους που κανονικά επιβαρύνουν το καύσιμο (1 ευρώ/λίτρο στη 
βενζίνη). Δεύτερον, στη νοθεία με διαλύτες όπως η τολουόλη, που στοιχίζουν 
πολύ φθηνά 200 ευρώ/τόνος έναντι 2200 ευρώ/τόνος για τη βενζίνη– και δεν 
ανιχνεύονται στο καύσιμο ακόμα και αν αναμειχθούν σε μεγάλες ποσότητες. Και, 
τρίτον, στην κλοπή στο σύστημα εισροών-εκροών των πρατηρίων. Με την 
καταδολίευση του συστήματος, μεταξύ άλλων, δηλώνεται μικρότερη ποσότητα 
από αυτή που αγοράζει ο καταναλωτής και το πλεόνασμα πωλείται σε άλλο άτομο 
ή μια ποσότητα πωλείται δύο φορές, με τους επιτήδειους να βάζουν στην τσέπη 
τους όλο το κέρδος, χωρίς να καταβάλουν φόρους. 

 

Σε προσωπικό στοίχημα έχει αναχθεί για την κυβέρνηση η 
τιθάσευση του λαθρεμπορίου στα υγρά καύσιμα, καθώς το 
τελευταίο διάστημα έχει λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, ενώ 
τα κρούσματα κερδοσκοπίας έχουν ξεπεράσει κάθε 
προηγούμενο. Σύμφωνα με το capital.gr αλλεπάλληλες 
συσκέψεις και προτάσεις, αλλά και 

έτρα όπως το σφράγισμα  
όσων νοθεύουν καύσιμα,  
πρόστιμα 250.000 ευρώ στα 

εφοδιαστικά μέσα που «κλείνουν» το 
GPS, έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή... 

, ενώ το προσεχές διάστημα έρχεται ακόμα μία δέσμη 
μέτρων στη Βουλή προς την ίδια κατεύθυνση. 
Συγκεκριμένα, προωθείται η εξομοίωση των συντελεστών 
ΕΦΚ του βιομηχανικού υγραερίου με το υγραέριο λοιπών 
χρήσεων, η υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικών μέσων 
πληρωμής για όλες τις συναλλαγές αγαθών που υπόκεινται 
σε ΕΦΚ και η γνωστοποίηση παραλαβής από άλλα κράτη-
μέλη ή το εσωτερικό της χώρας διαλυτών και άλλων 
προϊόντων νέου τύπου που χρησιμοποιούνται στη νοθεία 
των καυσίμων. Τα μέτρα, όμως, θα έχουν και συνέχεια και 
θα εφαρμόζονται σταδιακά, καθώς απαιτείται χρόνος για 
την υλοποίησή τους, ενώ χρηματοδοτούνται από το Ταμείο 
Ανάκαμψης. Το σχέδιο προβλέπει την ανάπτυξη ενός νέου 
ηλεκτρονικού συστήματος που θα παρακολουθεί τις 
τελωνειακές συναλλαγές σε πραγματικό χρόνο, θα κατα- 

Τ 

Μ 



 

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 06-07 Αυγούστου 2022 | Αριθμός Φύλλου 244 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |         Σελίδα 28 

 
γράφει την κίνηση φορτηγών και εμπορευματοκιβωτίων, 
θα παρακολουθεί τα επαγγελματικά οχήματα και 
εμπορευματοκιβώτια που εισέρχονται στην ελληνική 
επικράτεια, ενώ θα επεκταθεί το σύστημα εισροών-εκροών 
σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού καυσίμων. Βασικοί 
στόχοι του έργου είναι: Περιορισμός της απώλειας εσόδων 
με εντατικοποίηση και ενίσχυση της καταπολέμησης του 
λαθρεμπορίου. Προστασία της κοινωνίας από τη χρήση 
παράνομων, νοθευμένων, πλαστών, επικίνδυνων και 
επιβλαβών για το περιβάλλον προϊόντων. Αυξημένη 
συλλογή των παραδοσιακών ιδίων πόρων της Ε.Ε. 
Διασφάλιση θεμιτού ανταγωνισμού στην αγορά και 
προστασία των καταναλωτών. Αντιμετώπιση του 
διασυνοριακού εγκλήματος και ειδικότερα του οικονομικού 
εγκλήματος, κυρίως με την καταπολέμηση του 
λαθρεμπορίου προϊόντων. Υποστήριξη της αυξημένης 
ανάγκης ελέγχου των σημείων εισόδου και εξόδου των 
οχημάτων. 

Ειδικότερα, το σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση του 
λαθρεμπορίου, ειδικά για προϊόντα που υπόκεινται σε 
ειδικό φόρο κατανάλωσης και ΦΠΑ, στηρίζεται σε έξι 
άξονες: 1. Εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων μεθόδων 
ανάλυσης κινδύνου με στοχευμένα εργαλεία ελέγχου και 
δίωξης και σε συνεχή χρήση από την Τελωνειακή 
Υπηρεσία. Τα λειτουργικά συστήματα πληροφοριών 
Icisnet και Elenxis της ΑΑΔΕ πρέπει να επανασχεδιαστούν 
με στόχο την αποτελεσματική ιεράρχηση των κινδύνων μη 
συμμόρφωσης και τη δημιουργία των καλύτερων δυνατών 
προφίλ ελέγχου, χρησιμοποιώντας πληροφορίες από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και τις εθνικές βάσεις ανάλυσης 
δεδομένων. Ευρωπαϊκοί και διεθνείς φορείς συμμετέχουν 
στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και είναι σημαντικό 
να συνεργαστούμε με όσο το δυνατόν περισσότερες 
δημόσιες υπηρεσίες για να βοηθήσουμε σε αυτή την 
προσπάθεια. 2. Εγκατάσταση ενός νέου ολοκληρωμένου 
συστήματος που θα υποστηρίζει τη διαδικασία ελέγχου 
παρακολουθώντας τις τελωνειακές συναλλαγές και 
διαδικασίες σε πραγματικό χρόνο. Το σύστημα αυτό θα 
λειτουργεί με στόχο την καλύτερη και ταχύτερη στόχευση 
των διωκτικών τελωνειακών υπηρεσιών με κεντρική 
εποπτεία και στα σημεία υψηλού ενδιαφέροντος, όπως: α) 
σημεία εισόδου-εξόδου από το τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε., 
β) τοποθεσίες σε περιφερειακό επίπεδο. 3. Ηλεκτρονική 

παρακολούθηση της διακίνησης προϊόντων, που θα 
επικεντρωθεί στην κίνηση επαγγελματικών οχημάτων και 
εμπορευματοκιβωτίων στην ελληνική επικράτεια. Με την 
είσοδό τους και την κυκλοφορία τους στη χώρα, θα 
εφαρμόζεται η αξιοποίηση του Μητρώου Αλκοολούχων 
Ποτών και του Συστήματος Αναγνώρισης Αλκοολούχων 
Ποτών από τις ελεγκτικές αρχές του τελωνείου. 4. 
Ολοκλήρωση του συστήματος εισροών-εκροών για 
ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού καυσίμων, που θα 
ενισχύσει τη διαδικασία προσαρμοσμένου ελέγχου και θα 
οδηγήσει στην ανάπτυξη ενός ολιστικού συστήματος 
παρακολούθησης της κίνησης επαγγελματικών οχημάτων 
μεταφοράς καυσίμων. Το σύστημα θα μπορεί να 
παρακολουθεί το φορτίο από την είσοδό του και την 
τελωνειακή διαδικασία που εφαρμόζεται για την ελεύθερη 
κυκλοφορία ή την έξοδό του από το τελωνειακό έδαφος της 
Ένωσης. Παράλληλα, και με βάση τον προγραμματισμό 
του υπουργείου Οικονομικών και των εμπλεκόμενων 
υπηρεσιών, η επιχειρησιακή δράση για τη δίωξη του 
λαθρεμπορίου στηρίζεται σε δύο άξονες: πρώτον, στη 
δίωξη εγκληματικών οργανώσεων και, δεύτερον, στον 
έλεγχο της παραβατικότητας και την αύξηση της 
συμμόρφωσης. Συγκεκριμένα: Κατά το χρονικό διάστημα 
από 1/1/2021 έως και 30/4/2022 πραγματοποιήθηκαν από 
τις διωκτικές αρχές (ΑΑΔΕ, ΣΔΟΕ, ΕΛΑΣ) 22 συλλήψεις, 
κατασχέθηκαν 276.758 λίτρα υγρών καυσίμων, 4.200.000 
κιλά υγραερίου και 10 βυτιοφόρα φορτηγά και 
απενεργοποιήθηκαν 79 ΑΦΜ ανύπαρκτων ή αδρανών 
επιχειρήσεων εμπορίας χημικών διαλυτών. Οι κατασχέσεις 
από όλες τις διωκτικές αρχές υγρών καυσίμων, από 67.795 
λίτρα το 2019 και 92.927 λίτρα το 2020, ανήλθαν σε 198.669 
λίτρα το 2021 και 78.089 λίτρα ήδη κατά το πρώτο 
τετράμηνο του 2022. Σημειώνεται ότι με πράξη του 
Υπουργικού Συμβουλίου θεσπίστηκε η «Κυβερνητική 
Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επιχειρησιακής 
Εποπτείας για τον Περιορισμό του Λαθρεμπορίου στα 
προϊόντα που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης 
(ΕΦΚ) και Φόρο Κατανάλωσης», με έργο τη χάραξη της 
εθνικής στρατηγικής και τον καθορισμό των επιμέρους 
στόχων για τον περιορισμό του λαθρεμπορίου σε όλα τα 
προϊόντα ΕΦΚ (καύσιμα, αλκοολούχα, καπνικά) και την 
παρακολούθηση της υλοποίησής τους, την επιχειρησιακή 
εποπτεία των διωκτικών αρχών και την παρακολούθηση 
της υλοποίησης του συστήματος εισροών-εκροών των 
καυσίμων. Σημειώνεται ότι το σύστημα αυτόματης 
αναγνώρισης πλωτού μέσου (Automatic identification 
system – AIS), στο οποίο είναι 
ενσωματωμένος/συνδεδεμένος ένας δέκτης εντοπισμού 
θέσης (Global Positioning System – GPS), παρέχει 
αδιάλειπτα στοιχεία (στίγματα) σχετικά με τον γεωγραφικό 
εντοπισμό του πλωτού μέσου και στοιχεία ταυτοποίησης 
αυτού, σύμφωνα με τα πρότυπα απόδοσης του Διεθνούς 
Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ). Το σύστημα έχει τεθεί σε 
εφαρμογή και, στην περίπτωση που οι συσκευές ή είναι 
κλειστές, θα επιβάλλονται τα τσουχτερά πρόστιμα που 
φτάνουν έως και 250.000 ευρώ! 
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του Νίκου Νικολόπουλου 
Προέδρου 
Χριστιανοδημοκρατικού 
Κόμματος Ελλάδος 

 

Γαλάζια Συμμαχία 
ζητά από την 
κυβέρνηση 

Μητσοτάκη να 
νομοθετήσει εδώ  
και τώρα ανάχωμα 
απέναντι στο 
επικείμενο «κύμα» 
πλειστηριασμών. 
Ετοιμάζουν  
μακελειό με τους 
πλειστηριασμούς,  
θα βγει όλη η  
Ελλάδα στο σφυρί !!! 
140.000 πλειστηριασμοί είναι 
φορτωμένοι στην πλατφόρμα μέχρι 

αυτή τη στιγμή, όταν η έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ μας πληροφορεί πως σχεδόν ένας 
στους τρεις Έλληνες, ποσοστό 28,3%, αντιμετώπισε κίνδυνο φτώχειας ή 
κοινωνικού αποκλεισμού το 2021 και τα χειρότερα βρίσκονται μπροστά μας.  

 

ργή, θυμός και αγανάκτηση έχουν πλημμυρίσει 
τους νεόπτωχους οικογενειάρχες,  
αντιθέτως ικανοποίηση επικρατεί  

σε τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης  
απαιτήσεων (servicers) για την επιστροφή  
των πλειστηριασμών στην «κανονικότητα». 

 

Η Ο 
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Οι διοικήσεις δυο τραπεζών, που απολαμβάνουν μάλιστα της εμπιστοσύνης του 
κεντρικού τραπεζίτη Γιάννη Στουρνάρα, εκθέτουν τον Μητσοτάκη αφού με τις 
πιέσεις των διοικητών προς τους εμπερίστατους δανειολήπτες αβαντάρουν τον 
Τσίπρα. Επίσης, οι πλειστηριασμοί φέρνουν στην πολιτική αγκαλιά των 
αντισυστημικών κομμάτων, αρκετούς από τους 4.000.000 δανειολήπτες των 
οποίων έχουν κοκκινίσει ή και «κλείσει» οι τραπεζικοί λογαριασμοί. Οι ΓΑΛΑΖΙΟΙ 
κραυγάζουμε μήπως και ακούσει «ΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ», ότι πρέπει να αλλάξει το 
θεσμικό πλαίσιο και μαζί και τους διοικητές των Τραπεζών, που νοιάζονται για τα 
μπόνους που θα εισπράξουν και όχι για τους ανθρώπους ούτε και για την 
χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τι έχουν να πουν οι 
ΧΑΡΤΟΓΙΑΚΑΔΕΣ Golden boys των τραπεζών όταν μόνο για τους μήνες Μάιο, 
Ιούνιο και Ιούλιο, είχαν προγραμματιστεί περίπου 5.000 πλειστηριασμοί μηνιαίως, 
εκ των οποίων ένα μεγάλο μέρος αφορά σε ΠΡΩΤΕΣ κατοικίες και τα υπόλοιπα 
ενέχυρα που εκπλειστηριάζονται αφορούν είτε εμπορικά ή βιομηχανικά ακίνητα, 
οικόπεδα, αγροτεμάχια, αποθήκες κ.α. Η πολιτική ηγεσία ας πάψει να καλύπτει 
τους αποτυχημένους τραπεζίτες και ας ανοίξει τα μάτια της να δει πως για το 
διάστημα από 16 Ιουλίου έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα e-auction.gr οι 
συγκεκριμένοι πλειστηριασμοί. Σημειώνεται ότι φέτος το διάστημα των 
δικαστικών διακοπών είναι μειωμένο κατά ένα μήνα, προκειμένου - όπως με 
καμάρι λένε - να ανακτηθεί το έδαφος που χάθηκε στη διάρκεια της πανδημίας και 
έτσι να αρπάξουν νωρίτερα τα σπίτια των λαϊκών οικογενειών. Σε κανονικές 
συνθήκες, οι δικαστικές διακοπές άρχιζαν την 1η Ιουλίου και έληγαν στις 16 
Σεπτεμβρίου.  

Γαλάζια Συμμαχία στρέφει τα βέλη της κατά  
των διοικήσεων δύο συστημικών Τραπεζών, 
γιατί βρίσκονται σε συνεννόηση με τις  

εταιρείες διαχείρισης και με ευκολία, απορρίπτουν 
τη συντριπτική πλειονότητα των αιτήσεων 
εξωδικαστικού συμβιβασμού που υποβάλλονται,  
ενώ και σε άλλες περιπτώσεις, παρότι οι 
δανειολήπτες βρίσκονταν σε διαδικασία 
εξωδικαστικής διαπραγμάτευσης, οι Τράπεζες  

και οι εταιρείες 
διαχείρισης 
κοινοποίησαν 
καταχρηστικά  
διαταγές πληρωμής  
και ξεκίνησαν  
τα καταδιωκτικά  
μέτρα αναγκαστικής 
είσπραξης. 
Εμείς οι ΓΑΛΑΖΙΟΙ έχουμε δεχθεί 
πλήθος καταγγελιών, ειδικά σε 
περιπτώσεις που επίκειται 
πλειστηριασμός. Σε αυτή την μεγάλη 
κατηγορία δανειοληπτών 
παρατηρούμε την έντονη απροθυμία 
των τραπεζών και των funds να 
προωθήσουν λύσεις διευθέτησης 
μέσω της αυτοματοποιημένης 
πλατφόρμας και τελικά δεν λαμβάνει 
ο πολίτης την προστασία που 
ανέμενε με βάσει τους νόμους της 
κυβέρνησης.  

 
Αλλά και όταν δεν επίκειται 
πλειστηριασμός η στάση των 
ΚΑΡΕΚΛΟΚΕΝΤΑΥΡΩΝ τραπεζιτών 
είναι ανάλγητη και καταχρηστική, 
καθώς είναι γνωστές περιπτώσεις, 
που ενώ οι δανειολήπτες 
βρίσκονταν σε διαδικασία 
εξωδικαστικής διαπραγμάτευσης, οι 
Τράπεζες και οι εταιρείες 
διαχείρισης, κοινοποίησαν 
καταχρηστικά διαταγές πληρωμής 
και ξεκίνησαν τα καταδιωκτικά μέτρα 
αναγκαστικής είσπραξης. Η  

 

Η 
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κατάσταση αυτή έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση 
στους πολίτες, καθώς πλέον είναι ορατός ο κίνδυνος να 
εκποιηθούν οι ΠΡΩΤΕΣ κατοικίες των οφειλετών. Και από 
κοντά βγαίνουν στο σφυρί αγροτεμάχια, διαμερίσματα, 
μονοκατοικίες σε πλούσιες αλλά και φτωχές λαϊκές 
συνοικίες, καθώς επίσης χώροι στάθμευσης, αποθήκες, 
βιομηχανικές μονάδες, ακόμη και ξενοδοχειακά 
συγκροτήματα σε περιζήτητα νησιά όπως η Κρήτη. Κάθε 
είδους ακίνητο, από το πιο φτωχικό έως και το πλέον 
χλιδάτο, περιλαμβάνει το μενού των ηλεκτρονικών 
πλειστηριασμών.  

εντακόσιες χιλιάδες (500.000) 
ακίνητα βγαίνουν στο σφυρί  
για λογαριασμό των τραπεζών 

και των εισπρακτικών μέχρι τις 
προσεχείς βουλευτικές εκλογές! 
Και από Σεπτέμβριο στο «παιχνίδι» μπαίνει και η Εφορία! 
Εάν λάβουμε ως αντικειμενικά δεδομένα τις βασικές 
διαπιστώσεις που προκύπτουν, από την πολιτική έρευνα 
του Ιουλίου (Σφυγμός) την οποία διενεργεί σε μηνιαία βάση 
η Prorata, τότε μόνον θα μπορέσουμε να προσεγγίσουμε το 
τι θα επικρατήσει μετά την λαίλαπα των πλειστηριασμών 
και θα μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις εάν 
συνεκτιμήσουμε ότι οι Έλληνες πνίγονται στα χρέη. Το 
πραγματικό ιδιωτικό χρέος έχει φτάσει στα 450 
δισεκατομμύρια €. Επίσης, αξίζει να υπομνησθεί ότι έως και 
τον Δεκέμβριο του 2021 τα «κόκκινα δάνεια» που είχαν 
συσσωρευτεί στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών από 110 
δισ. ευρώ περιορίστηκαν δραστικότατα στα μόλις 18 δισ., 
επειδή περί τα 100 δισ. απλά «μετακόμισαν» από τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στις εισπρακτικές εταιρείες. 
Σύμφωνα λοιπόν με τα ευρήματα της δημοσκόπησης που 
διεξήχθη τον μήνα Ιούλιο, τα κυρίαρχα συναισθήματα που 
καταγράφονται σε σχέση με την τρέχουσα οικονομική και 
πολιτική κατάσταση είναι η απογοήτευση και ο θυμός, ενώ 
ακολουθεί το συναίσθημα της απελπισίας. Με τις τιμές, 
τόσο στην ενέργεια, όσο και στα τρόφιμα και τις πρώτες 
ύλες να έχουν εκτοξευτεί είναι βέβαιο πως από Σεπτέμβρη 
θα αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός όσων θα αδυνατούν να 
ανταπεξέλθουν στις δανειακές τους υποχρεώσεις είτε αυτές 
αφορούν σε παλαιές οφειλές είτε και σε όσες έχουν 
ρυθμιστεί. Για τούτο εμείς οι ΓΑΛΑΖΙΟΙ, επαναλαμβάνουμε 
μονότονα και πιεστικά: Μητσοτάκη επανέφερε την 

νομοθετική ρύθμιση Καραμανλή για την προστασία της 
ΠΡΩΤΗΣ κατοικίας, καθώς επίσης τον νόμο Καραμανλή  
(Ν.3259/2004 άρθρο 39), για την διαγραφή των 
ΠΑΝΩΤΟΚΙΩΝ. Τέλος, 

 

έξου την πρόταση της ΓΑΛΑΖΙΑΣ 
ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ και της ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ  
για γενναίο κούρεμα και 

δυνατότητα εξόφλησης με βάση  
την τιμή «αγοράς» από τα Funds,  
του κάθε κόκκινου δανείου… 
ΥΓ: Θα επανέλθουμε με τα έργα και τις ημέρες των 
συγκεκριμένων Τραπεζών και των μανδαρίνων τους, 
φορολογικών κατοίκων εξωτερικού. 

 

Π 
Δ 
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του Άρη Σπίνου 
Δημοσιογράφου 

 
Αν συγκριθεί το Ελληνικό κράτος με 
μια δεξαμενή λυμάτων, δυστυχώς 
δύσκολα θα δεις την διαφορά!  

α μεγαλύτερα 
εγκλήματα κατά  
της κοινωνίας  

την τελευταία 
δεκαπενταετία  
τα διέπραξαν  
οι τραπεζίτες! 
Όλα ανεξαιρέτως τα μνημόνια, τα 
οποία εκλήθη να πληρώσει ο 
ελληνικός λαός και ο απλός 
φορολογούμενος πολίτης 
προκλήθηκαν από τις τράπεζες και 
κατευθύνθηκαν σε αυτές για να 
κλείσουν οι τρύπες που ακόμη είναι 
ανοιχτές! Όλοι αυτοί δηλαδή που 
διαχειρίστηκαν το πιστοληπτικό 
σύστημα της χώρας κατά την 
τελευταία 15ετία είναι κροίσοι! Να 

ζουν στη χλιδή, διαθέτοντας τεράστιες περιουσίες, βίλες, κότερα, διαμερίσματα 
στο εξωτερικό, λογαριασμούς τραπεζικούς σε όλο τον κόσμο, επιχειρήσεις στις 
οποίες είναι μέτοχοι, κρυφά ή φανερά! 

 

αρά τα εγκλήματα που διέπραξαν, απάτες, 
απιστία, υπεξαιρέσεις, φορολογικά αδικήματα 
και άλλα πολλά, μόνοι τους ή με συνενόχους 

διεφθαρμένους επιχειρηματίες που τίναζαν στον 
αέρα τους ομίλους τους βγάζοντας τα θαλασσοδάνεια 
στην Ελβετία και αλλού, παρέμειναν ατιμώρητοι. 
Απέσπασαν ασυλία, όχι μόνο για τα παλαιά εγκλήματα που διέπραξαν, αλλά και  

 

Τ Π 
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για όσα διαπράξουν στο μέλλον. Οι κυβερνήσεις, 
δυστυχώς, τους διασφάλισαν να ξεπλυθούν στην Σιλωάμ 
των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου και να 
επιστρέψουν αλώβητοι και καθαροί στην κοινωνία να 
συνεχίσουν το θεάρεστο έργο τους μέσα από νέους ρόλους 
και καθήκοντα, ακόμη και κρατικούς!!! Και σαν να μην 
φτάνουν όλα αυτά, σαν να μην αρκεί ότι τα λευκά κολάρα 
με τις ματωμένες γραβάτες από το αίμα των επενδυτών 
διαβιούν προκλητικά εν μέσω κρατικής ασυλίας, η 
κυβέρνηση αποφάσισε την επιστροφή στα ΔΣ των 
τραπεζών κάθε καρυδιάς καρύδι. Όλοι αυτοί που με εντολή 
της Φρανκφούρτης τέθηκαν εκτός τραπεζικού συστήματος, 
επιστρέφουν με την ανοχή της κυβέρνησης. Οι πόρτες στα 
ΔΣ των τραπεζών άνοιξαν για να εισβάλουν και πάλι όλοι 
όσοι ασκούσαν επιρροή και έπαιρναν θαλασσοδάνεια 
ιλιγγιώδη για να τα βγάζουν στο εξωτερικό και τη ίδια ώρα 
οι επιχειρήσεις τους βάραγαν κανόνι! 

 

Την ώρα που η τράπεζα Αττικής ψάχνει κέρματα στους 
καναπέδες των υποκαταστημάτων της, 

ο «κουμάντο» της τράπεζας 
Μιχάλης Ανδρεάδης με  
απόφαση του προσέλαβε νομική 

σύμβουλο με μηνιαίες απολαβές  
9.000 ευρώ, καθώς και ακόμη  
4 στελέχη ως συμβούλους του  
(με πάνω από 500.000 ευρώ  
ετησίως συνολική δαπάνη). 
Την ίδια ώρα με ρεπορτάζ το edolio5 αποκαλύψαμε την 
άμεση ανάγκη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που έχει 
ύψους 500.000.000 εκατ. ευρώ. Οι προσλήψεις έγιναν 
παρόλο που σε λίγες εβδομάδες αποχωρεί από την θέση 
του, καθώς είναι προσωρινός (αυτή είναι η αρχική 

συμφωνία). Η νέα προσθήκη στη νομική ομάδα της Attica 
Bank αφορά μια γνωστή δικηγόρο, η οποία μάλιστα είναι 
και καθηγήτρια σε γνωστό πανεπιστήμιο των Αθηνών και 
φίλη πασίγνωστου υπουργού που οι πληροφορίες λένε ότι  

 

αυτός την επέβαλε. Αυτό που δημιουργεί ερωτήματα είναι 
ο λόγος που η Attica Bank αποφάσισε πως χρειάζεται τις 
υπηρεσίες μιας ακόμη νομικής συμβούλου, τη στιγμή που 
συντηρεί ήδη μια «στρατιά» έμπειρων και εξειδικευμένων 
νομικών, όπως επίσης και το γεγονός πως 

σύμβασή της δεν πέρασε  
από έγκριση του ΔΣ, όπως θα  
όφειλε, άρα είναι παράτυπη  

και μη νόμιμη. 
Εκτός από την ουσία του πράγματος το μήνυμα που 
εκπέμπεται από τη διοίκηση της Attica Bank είναι 
τουλάχιστον ατυχές. Εκτός από τα 100.000 ευρώ/ κατ’ έτος, 
για κάθε σύμβουλο, ποσό που θεωρείται «τρελό» για μια 
χρεοκοπημένη εταιρεία, ο προσωρινός CEO δεσμεύει τον 
επόμενο και κανονικό επικεφαλής με τις προσλήψεις που 
έκανε. Δηλαδή ο επόμενος πρέπει να περιμένει να λήξει η 
σύμβαση τους, εάν δεν τούς χρειάζεται και επιθυμεί να 
φέρει την δικιά του ομάδα. Εκτός και εάν οι 5 είναι τόσοι 
χρήσιμοι στην Αττικής που η τράπεζα πραγματικά δεν 
μπορούσε να λειτουργήσει χωρίς αυτούς. Τ 

H 



 

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 06-07 Αυγούστου 2022 | Αριθμός Φύλλου 244 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |     Σελίδα 34 

 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

Επιμέλεια:  
Κώστας Διώτης 
Οικονομολόγος, Στατιστικός, 
Πρώην Εφοριακός 
και Επιθεωρητής ΥΠΟΙΚ, 
Επίτροπος Οικονομικών 
Υπέρβασης 

 

ύμα 
πλειστηριασμών 
ακινήτων  

για ληξιπρόθεσμα  
χρέη στην Εφορία  
ετοιμάζει η ΑΑΔΕ  
από τον Σεπτέμβριο, 
στέλνοντας αυστηρό 
μήνυμα στους 
οφειλέτες που,  
παρά τις οχλήσεις και  
τις προειδοποιήσεις, 
αφήνουν  
απλήρωτους φόρους. 

Όπως αναφέρει η efsyn.gr μετά το «καλοκαιρινό διάλειμμα», ο σχεδιασμός της 
ΑΑΔΕ προβλέπει ότι το ηλεκτρονικό σφυρί για οφειλές θα χτυπήσει στις 19 
Σεπτεμβρίου, οπότε θα βγουν σε πλειστηριασμό μεζονέτες, διαμερίσματα και 
οικόπεδα με τιμή πρώτης προσφοράς έως 469.000 ευρώ.  

 

Κ 
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Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα 
μεταξύ άλλων περιλαμβάνει μια 
κατοικία στο Καστρί και μια μεζονέτα 
στην Κηφισιά, για να ακολουθήσουν 
ένα διαμέρισμα και δύο οικόπεδα 
στη Θεσσαλονίκη. Σε μια 
προσπάθεια να ανακόψει το ρεύμα 
των απλήρωτων φόρων και 
ταυτόχρονα να αποτρέψει μια νέα 
γενιά ληξιπρόθεσμων χρεών λόγω 
και της πληθωριστικής κρίσης, η 
ΑΑΔΕ διευρύνει τη λίστα με τα 
ακίνητα φορολογούμενων με 
ανοιχτούς λογαριασμούς που 
βγαίνουν στον πλειστηριασμό. Στον 
προθάλαμο των κατασχέσεων 
τραπεζικών λογαριασμών και 
περιουσιακών στοιχείων βρίσκονται 
πάνω από 1,9 εκατομμύρια 
φορολογούμενοι. Την ίδια ώρα 
έρχονται αλλαγές στις κατασχέσεις 
περιουσιακών στοιχείων για τους 
οφειλέτες, με εξαίρεση αντικείμενα 
που είναι απαραίτητα για τις 
στοιχειώδεις ανάγκες διαβίωσης. Με 
στόχο την αποφυγή ακραίων 
κυρώσεων στους 

φορολογούμενους, η νέα διάταξη 
που ψηφίστηκε ορίζει ότι:  

εν θα κατάσχονται 
αντικείμενα που 
είναι απαραίτητα 

για τις στοιχειώδεις 
ανάγκες διαβίωσης  
του οφειλέτη και της 
οικογένειάς του. 
Για πρόσωπα τα οποία με την 
προσωπική τους εργασία αποκτούν 
όσα τους χρειάζονται για να ζήσουν, 
εξαιρούνται από την κατάσχεση τα 
πράγματα που είναι απαραίτητα για 
την εργασία τους. Σε περίπτωση 
διαφωνίας μεταξύ του οφειλέτη και 
του κατάσχοντος για το αν τα 
αντικείμενα καλύπτουν ή όχι βασικές 
ανάγκες, αυτά κατάσχονται μεν, 
αλλά αφήνονται στον οφειλέτη, «με 
όλες τις ευθύνες μεσεγγυούχου». Η 
διαφορά λύνεται στο Ειρηνοδικείο 
στο οποίο μπορεί να απευθυνθεί με 
αίτησή του ο οφειλέτης εντός πέντε 
ημερών από την παράδοση ή 
επίδοση της έκθεσης κατάσχεσης. 
Καταργείται η υποχρέωση σύνταξης 
έκθεσης εκτίμησης των 
εκποιουμένων από την αρμόδια 
ΔΟΥ και επισύναψής της στο 
Πρόγραμμα Πλειστηριασμού. Επί 
εκποιήσεως περιουσίας του 
πτωχεύσαντος διά πλειστηριασμού 

(αναγκαστικού ή εκούσιου) ο 
επισπεύδων τον πλειστηριασμό 
δανειστής ή σύνδικος υποχρεούται, 
επί ποινή ακυρότητος αυτού, να 
κοινοποιήσει διά δικαστικού 
επιμελητού αντίγραφο του 
προγράμματος πλειστηριασμού. 
Αντίγραφο του προγράμματος 
πλειστηριασμού κοινοποιείται και 
στη Διεύθυνση Δημοσίων Ταμείων 
και Τελωνείων καθώς και στην 
αρμόδια Διεύθυνση Είσπραξης 
Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου 
Οικονομικών. Σε απευθείας 
εκποίηση ο σύνδικος πτώχευσης 
υποχρεούται να γνωστοποιήσει την 
ημερομηνία εκποίησης, το είδος και 
την αξία των προς εκποίηση 
περιουσιακών στοιχείων στην 
αρμόδια Διεύθυνση Είσπραξης 
Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου 
Οικονομικών και στους 
προϊσταμένους των ΔΟΥ και 
Τελωνείων που έχουν αναγγελθεί, 20 
ημέρες τουλάχιστον πριν από την 
ημερομηνία έναρξης της εκποίησης. 
Σε περίπτωση που ο οφειλέτης είναι 
αγνώστου διαμονής ή διαμένει στο 
εξωτερικό, προκειμένου να του 
επιδοθούν έγγραφα της Εφορίας, ο 
αρμόδιος υπάλληλος μέχρι τώρα θα 
μπορούσε να απευθυνθεί και στον 
παπά της Ενορίας. Με τη νέα διάταξη 
καταργείται η αναφορά στον «ιερέα 
της Ενορίας» και θα παραδίδονται 
στους συγγενείς του υπόχρεου, 
μέχρι 4ου βαθμού. Αν αρνούνται να 
παραλάβουν, τότε το έγγραφο θα 
θυροκολλείται. 

 
Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ βρίσκονται τα κρυφά εισοδήματα 
των φορολογουμένων. Αυτό αφορά συμβόλαια 
μεταβίβασης ακινήτων, φορολογικές δηλώσεις, στοιχεία 
που βρίσκονται στις πλατφόρμες Airbnb και Booking.com 
αλλά και μισθωτήρια συμβόλαια. Αναλυτικά, σύμφωνα με 
την εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ αφορούν: 

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής έχει δώσει εντολή 
να διενεργηθούν έλεγχοι σε τουλάχιστον 120 υποθέσεις 
συμβολαιογράφων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τα 
ακίνητα που άλλαξαν χέρια συνοδεύτηκαν και από το 
απαραίτητο πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ. Όπως αναφέρεται σε 
σχετική απόφαση της ΑΑΔΕ, οι έλεγχοι διενεργούνται από 
το γραφείο για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής του  

 

Δ 
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άρθρου 54Α του Ν. 4174/2013 (Α’ 170) (πιστοποιητικό 
ΕΝΦΙΑ) από συμβολαιογράφους ή/και από 
υποθηκοφύλακες/προϊσταμένους των κτηματολογικών 
γραφείων. Οι προς έλεγχο υποθέσεις κατατάσσονται ανά 
υπηρεσία, κατόπιν εφαρμογής των κριτηρίων ανάλυσης 
κινδύνων, τα οποία δεν δημοσιοποιούνται. Το 
πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ είναι υποχρεωτικό για κάθε 
μεταβίβαση ακινήτου και πιστοποιεί ότι το ίδιο ακίνητο 
περιλαμβάνεται στη δήλωση ΕΝΦΙΑ, καθώς και ότι ο 
φορολογούμενος έχει καταβάλει ή νόμιμα απαλλαγεί από 
τον ΕΝΦΙΑ για το συγκεκριμένο ακίνητο και έχει καταβάλει 
τις ληξιπρόθεσμες δόσεις, έχει ρυθμίσει ή έχει νόμιμα 
απαλλαγεί από τον ΕΝΦΙΑ για τα υπόλοιπα ακίνητα, για τα 
οποία είναι υπόχρεος για τα πέντε προηγούμενα έτη. Οι 
συμβολαιογράφοι που θα εντοπιστούν να παραβαίνουν τις 
υποχρεώσεις τους θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα 
που μπορεί να φθάσει έως και 1.000 ευρώ. 

Με την ολοκλήρωση της υποβολής των φετινών 
φορολογικών δηλώσεων, η ΑΑΔΕ σχεδιάζει να τρέξει 
διασταυρώσεις στα εισοδήματα από ενοίκια που 
εμφανίζουν στην Εφορία εκατοντάδες χιλιάδες 
φορολογούμενοι. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό θα 
διασταυρωθούν τα στοιχεία που έχουν δηλώσει οι 
ιδιοκτήτες ακινήτων στη φορολογική δήλωση και πιο 
συγκεκριμένα στο έντυπο Ε1 και έντυπο Ε2 με τα ποσά των 
ενοικίων που έχουν δηλώσει ότι κατέβαλαν οι 
φορολογούμενοι που ενοικιάζουν ακίνητα. Σε επόμενη 
φάση σχεδιάζεται η διασταύρωση των στοιχείων με τα 
ηλεκτρονικά μισθωτήρια, δηλαδή τις δηλώσεις 
Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης 
Περιουσίας που έχουν υποβληθεί στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα της ΑΑΔΕ. Σύμφωνα με τα «Νέα» στις 
περιπτώσεις που θα εντοπιστούν διαφορές μεταξύ των 
ποσών των ενοικίων που έχουν δηλώσει οι ιδιοκτήτες 
ακινήτων και αυτών που έχουν δηλώσει οι ενοικιαστές, τότε 
οι φορολογούμενοι θα κληθούν από την Εφορία για να 
δώσουν εξηγήσεις. Όσοι «ξέχασαν» να εμφανίσουν τα 
ενοίκια που εισέπραξαν θα λάβουν ραβασάκι, με το οποίο 
θα καλούνται να πληρώσουν έξτρα φόρο εισοδήματος και 
πρόστιμα. 

Ψηλά στη λίστα των διασταυρώσεων βρίσκονται οι 
φορολογούμενοι που εισπράττουν εισοδήματα από 
βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων τύπου Airbnb. Αρχικά, 
η ΑΑΔΕ βάζει στο μάτι ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων 
τύπου Airbnb που δεν έχουν δηλώσει τον Αριθμό Μητρώου 
Ακινήτου (ΑΜΑ) στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες 
βραχυχρόνιων μισθώσεων όπου γίνονται οι κρατήσεις των 
ακινήτων ή έχουν δηλώσει λανθασμένα στοιχεία για τα 
ακίνητά τους. Όσοι δεν συμμορφωθούν και δεν σπεύσουν 
να δηλώσουν στις πλατφόρμες τον ΑΜΑ ή δεν διορθώσουν 
λάθη και παραλείψεις, τότε εκτός από το πρόστιμο των 
5.000 ευρώ που θα πληρώσουν θα δουν το ακίνητό τους να 
κατεβαίνει από τις πλατφόρμες.  

 
Αμέσως μετά θα ακολουθήσει φορολογικός έλεγχος στα 
εισοδήματα που έχουν δηλώσει οι ιδιοκτήτες ακινήτων 
βραχυχρόνιας μίσθωσης. Η ΑΑΔΕ θα διασταυρώσει τα 
στοιχεία που θα αποστείλουν οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες 
βραχυχρόνιας μίσθωσης – με τις οποίες έχει υπογράψει 
πρωτόκολλο συνεργασίας – με τα εισοδήματα που έχουν 
εμφανίσει οι φορολογούμενοι στις φορολογικές δηλώσεις 
και συγκεκριμένα στο έντυπο Ε2. 

τους ιδιοκτήτες ακινήτων που  
θα πιαστούν να έχουν κρύψει 
εισοδήματα, η Εφορία θα στείλει 

σημειώματα για την πληρωμή 
πρόσθετων φόρων και προστίμων. 

 

Σ 
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«Λαβράκια» περιμένουν να βγάλουν 
τα στελέχη της ΑΑΔΕ μετά την 
υπογραφή του πρωτοκόλλου 
συνεργασίας με την Αρχή Δημοσίων 
Εσόδων της Βουλγαρίας. Ήδη οι 
«μηχανές» στην Ανεξάρτητη Αρχή 
δουλεύουν στο φουλ, στοχεύοντας 
κατ' αρχάς, όπως αναφέρουν οι 
πληροφορίες του ΑΠΕ- ΜΠΕ, σε δύο 
βασικά ζητήματα: Τα ΙΧ που 
κυκλοφορούν στην Ελλάδα με 
βουλγαρικές πινακίδες, καθώς και 
στις εταιρείες ελληνικών 
συμφερόντων (μητρικές, θυγατρικές 
κ.λπ.) στη γείτονα χώρα. Όπως 
αναφέρουν αρμόδιοι παράγοντες, οι 
«πινακίδες Βουλγαρίας» έχουν την 
τιμητική τους. 

λληνες ιδιοκτήτες 
οχημάτων έχουν 
ιδρύσει εταιρείες 

«φαντάσματα» στη 
γειτονική χώρα  
απλώς και μόνο για να 
αλλάξουν τις πινακίδες 
κυκλοφορίας στα 
οχήματά τους και να  
μην πληρώνουν τέλη 
κ.λπ. που αναλογούν στην Ελλάδα, 
αλλά και να κινούνται ελεύθερα π.χ. 
στον δακτύλιο. Πριν από λίγα 
χρόνια, η ΑΑΔΕ είχε προχωρήσει σε 
εκτεταμένους ελέγχους, για να 
περιορίσει το φαινόμενο της 
κυκλοφορίας στην Ελλάδα 
υπερπολυτελών αυτοκινήτων πολύ 
μεγάλου κυβισμού. Είχε δε 
διαπιστωθεί ότι περισσότερα από 
9.500 οχήματα με ελληνικές 
πινακίδες κυκλοφορίας είχαν 

διαγραφεί από τα μητρώα της 
Ελλάδας και είχαν ταξινομηθεί στην 
Βουλγαρία. Ήτοι, οι ιδιοκτήτες των 
οχημάτων είχαν καταθέσει τις 
πινακίδες, είχαν κάνει εξαγωγή στη 
Βουλγαρία και τα είχαν ταξινομήσει 
εκ νέου αποκτώντας βουλγαρικές 
πινακίδες κυκλοφορίας. Κάποιοι 
άλλοι καταβάλλουν ένα πολύ 
χαμηλό νοίκι στη Βουλγαρία, 
προκειμένου να εμφανίζονται στους 
ελέγχους στα σύνορα με μόνιμη 
κατοικία στο εξωτερικό, ενώ ένα 
δίκτυο φροντίζει για τη δημιουργία 
εικονικού προφίλ μόνιμου κατοίκου 
Βουλγαρίας. Ενώ υπάρχει και ένα 
πρόσφατο «τρικ» με τη μεταβίβαση 
του οχήματος σε εταιρεία ενοικίασης 
αυτοκινήτων της Βουλγαρίας και με 
κάποιο ιδιωτικό συμφωνητικό ο 
Έλληνας ιδιοκτήτης διασφαλίζει την 
κατοχή της «κυριότητας» του 
αυτοκινήτου. Όσον αφορά στις 
εταιρείες που εμφανίζουν ως 
φορολογική έδρα στη Βουλγαρία, 
σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του 
Ελληνικού Επιχειρηματικού 
Συμβουλίου στη Βουλγαρία και της 
ICAP Bulgaria, 

ι ελληνικών 
συμφερόντων 
επιχειρήσεις στη 

Βουλγαρία εκτιμώνται 
σε 18.136, απασχολούν 
συνολικό αριθμό  
27.000 ατόμων και 
καταγράφουν ετήσιο 
κύκλο εργασιών  
3,9 δισ. ευρώ. 
Σχετικά με τη γεωγραφική κατανομή, 
η πλειονότητά τους, κυρίως μικρού 
και μεσαίου μεγέθους, εντοπίζονται 
στη μεγάλη περιφέρεια του 
Μπλαγκόεβγκραντ, στη νοτιοδυτική 
Βουλγαρία και κυρίως στις περιοχές 
πλησίον των συνόρων με την 
Ελλάδα. Ακολουθεί σε αριθμό η 
περιοχή της Σόφιας και η πέριξ 
αυτής ευρύτερη περιοχή, στις 
οποίες είναι συγκεντρωμένες οι κατά 
τεκμήριο μεγαλύτερες σε μέγεθος και 

εντάσεως κεφαλαίου, τεχνολογίας 
και εργασίας ελληνικών 
συμφερόντων επιχειρήσεις. Φυσικά, 
οι έλεγχοι δεν θα αφορούν στις 
καθόλα νόμιμες επιχειρήσεις, αλλά 
στις εικονικές, οι οποίες φαίνεται ότι 
«ανθούν». Πριν από λίγα χρόνια, 
από έναν κατάλογο 11.500 
επιχειρήσεων, στις 10.000 από αυτές 
διαπιστώθηκαν τα εξής: Ανά ομάδες 
των 200, οι 6.000 είχαν τα ίδια 
στοιχεία επικοινωνίας, ενώ 4.000 
εταιρείες δεν είχαν καθόλου στοιχεία 
επικοινωνίας. Οι υπόλοιπες δεν 
μπόρεσαν να εντοπιστούν, διότι 
διαπιστώθηκε ότι οι διευθύνσεις 
τους, όπως αυτές ήταν δηλωμένες, 
δεν αντιστοιχούσαν σε ελληνικές 
επιχειρήσεις, αλλά αντίθετα σε 
κατοικίες. Από την πλευρά της 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων της 
Βουλγαρίας επιδεικνύεται 
ενδιαφέρον για στοιχεία των 
Βούλγαρων πολιτών με ακίνητα 
στην Ελλάδα. Οι κάτοικοι της 
γειτονικής χώρας έχουν στραμμένο 
το βλέμμα τους στη Βόρεια Ελλάδα, 
στη Θάσο, στην Καβάλα, στις 
βόρειες ακτές του Αιγαίου, στην 
Αλεξανδρούπολη κ.ά. Ειδικά δε μετά 
την Εγνατία, έγινε πολύ εύκολη η 
επίσκεψή τους στους 
συγκεκριμένους προορισμούς, 
όπου αποκτούν οικίες, εξοχικά και 
οικόπεδα. Σημειώνεται ότι, όπως 
είχε γίνει γνωστό κατά την 
υπογραφή του μνημονίου 
συνεργασίας, στο επίκεντρο 
βρίσκεται η άμεση ανταλλαγή 
πληροφοριών σε ευαίσθητα 
φορολογικά αντικείμενα εσόδων, 
αλλά και η καταπολέμηση της 
παραβατικότητας όσον αφορά στο 
τελωνειακό καθεστώς 42 (εισαγωγή- 
θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη 
κυκλοφορία και επαναποστολή σε 
άλλο κράτος μέλος της ΕΕ). Επίσης, 
εγκαινιάζεται απευθείας γραμμή 
επικοινωνίας της ΑΑΔΕ και της 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων της 
Βουλγαρίας για συναλλαγές με 
υψηλό βαθμό προτεραιότητας με 
σκοπό την άμεση αντίδραση των 
ελεγκτικών αρχών των δύο χωρών. 
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Σε προσωπικό στοίχημα έχει αναχθεί για την κυβέρνηση η 
τιθάσευση του λαθρεμπορίου στα υγρά καύσιμα, καθώς το 
τελευταίο διάστημα έχει λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, ενώ 
τα κρούσματα κερδοσκοπίας έχουν ξεπεράσει κάθε 
προηγούμενο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ αλλεπάλληλες 
συσκέψεις και προτάσεις, αλλά και μέτρα όπως το 
σφράγισμα όσων νοθεύουν καύσιμα, πρόστιμα 250.000 
ευρώ στα εφοδιαστικά μέσα που «κλείνουν» το GPS, έχουν 
ήδη τεθεί σε εφαρμογή, ενώ το προσεχές διάστημα έρχεται 
ακόμα μία δέσμη μέτρων στη Βουλή προς την ίδια 
κατεύθυνση. 

υγκεκριμένα, προωθείται η 
εξομοίωση των συντελεστών  
ΕΦΚ του βιομηχανικού υγραερίου  

με το υγραέριο λοιπών χρήσεων,  
η υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικών 
μέσων πληρωμής για όλες τις 
συναλλαγές αγαθών που υπόκεινται 
σε ΕΦΚ και η γνωστοποίηση 
παραλαβής από άλλα κράτη-μέλη  
ή το εσωτερικό της χώρας διαλυτών  
και άλλων προϊόντων νέου τύπου  
που χρησιμοποιούνται στη νοθεία  
των καυσίμων. 
Τα μέτρα, όμως, θα έχουν και συνέχεια και θα εφαρμόζονται 
σταδιακά, καθώς απαιτείται χρόνος για την υλοποίησή 
τους, ενώ χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το 
σχέδιο προβλέπει την ανάπτυξη ενός νέου ηλεκτρονικού 
συστήματος που θα παρακολουθεί τις τελωνειακές 
συναλλαγές σε πραγματικό χρόνο, θα καταγράφει την 

κίνηση φορτηγών και εμπορευματοκιβωτίων, θα 
παρακολουθεί τα επαγγελματικά οχήματα και 
εμπορευματοκιβώτια που εισέρχονται στην ελληνική 
επικράτεια, ενώ θα επεκταθεί το σύστημα εισροών-εκροών 
σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού καυσίμων.  

είναι: Περιορισμός της απώλειας εσόδων με 
εντατικοποίηση και ενίσχυση της καταπολέμησης του 
λαθρεμπορίου. Προστασία της κοινωνίας από τη χρήση 
παράνομων, νοθευμένων, πλαστών, επικίνδυνων και 
επιβλαβών για το περιβάλλον προϊόντων. Αυξημένη 
συλλογή των παραδοσιακών ιδίων πόρων της Ε.Ε. 
Διασφάλιση θεμιτού ανταγωνισμού στην αγορά και 
προστασία των καταναλωτών. Αντιμετώπιση του 
διασυνοριακού εγκλήματος και ειδικότερα του οικονομικού 
εγκλήματος, κυρίως με την καταπολέμηση του 
λαθρεμπορίου προϊόντων. Υποστήριξη της αυξημένης 
ανάγκης ελέγχου των σημείων εισόδου και εξόδου των 
οχημάτων. 

ιδικότερα, το σχέδιο δράσης  
για την καταπολέμηση του 
λαθρεμπορίου, ειδικά για 

προϊόντα που υπόκεινται σε  
ειδικό φόρο κατανάλωσης και  
ΦΠΑ, στηρίζεται σε έξι άξονες: 
1. Εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων μεθόδων ανάλυσης 
κινδύνου με στοχευμένα εργαλεία ελέγχου και δίωξης και  

 

Σ 
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σε συνεχή χρήση από την Τελωνειακή Υπηρεσία. Τα 
λειτουργικά συστήματα πληροφοριών Icisnet και Elenxis 
της ΑΑΔΕ πρέπει να επανασχεδιαστούν με στόχο την 
αποτελεσματική ιεράρχηση των κινδύνων μη 
συμμόρφωσης και τη δημιουργία των καλύτερων δυνατών 
προφίλ ελέγχου, χρησιμοποιώντας πληροφορίες από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και τις εθνικές βάσεις ανάλυσης 
δεδομένων. Ευρωπαϊκοί και διεθνείς φορείς συμμετέχουν 
στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και είναι σημαντικό 
να συνεργαστούμε με όσο το δυνατόν περισσότερες 
δημόσιες υπηρεσίες για να βοηθήσουμε σε αυτή την 
προσπάθεια. 2. Εγκατάσταση ενός νέου ολοκληρωμένου 
συστήματος που θα υποστηρίζει τη διαδικασία ελέγχου 
παρακολουθώντας τις τελωνειακές συναλλαγές και 
διαδικασίες σε πραγματικό χρόνο. Το σύστημα αυτό θα 
λειτουργεί με στόχο την καλύτερη και ταχύτερη στόχευση 
των διωκτικών τελωνειακών υπηρεσιών με κεντρική 
εποπτεία και στα σημεία υψηλού ενδιαφέροντος, όπως: α) 
σημεία εισόδου-εξόδου από το τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε., 
β) τοποθεσίες σε περιφερειακό επίπεδο. 3. Ηλεκτρονική 
παρακολούθηση της διακίνησης προϊόντων, που θα 
επικεντρωθεί στην κίνηση επαγγελματικών οχημάτων και 
εμπορευματοκιβωτίων στην ελληνική επικράτεια. Με την 
είσοδό τους και την κυκλοφορία τους στη χώρα, θα 
εφαρμόζεται η αξιοποίηση του Μητρώου Αλκοολούχων 
Ποτών και του Συστήματος Αναγνώρισης Αλκοολούχων 
Ποτών από τις ελεγκτικές αρχές του τελωνείου. 4. 
Ολοκλήρωση του συστήματος εισροών-εκροών για 
ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού καυσίμων, που θα 
ενισχύσει τη διαδικασία προσαρμοσμένου ελέγχου και θα 
οδηγήσει στην ανάπτυξη ενός ολιστικού συστήματος 
παρακολούθησης της κίνησης επαγγελματικών οχημάτων 
μεταφοράς καυσίμων. Το σύστημα θα μπορεί να 
παρακολουθεί το φορτίο από την είσοδό του και την 
τελωνειακή διαδικασία που εφαρμόζεται για την ελεύθερη 
κυκλοφορία ή την έξοδό του από το τελωνειακό έδαφος της 
Ένωσης. Παράλληλα, και με βάση τον προγραμματισμό 
του υπουργείου Οικονομικών και των εμπλεκόμενων 
υπηρεσιών, η επιχειρησιακή δράση για τη δίωξη του 
λαθρεμπορίου στηρίζεται σε δύο άξονες: πρώτον, στη 
δίωξη εγκληματικών οργανώσεων και, δεύτερον, στον 
έλεγχο της παραβατικότητας και την αύξηση της 
συμμόρφωσης. Συγκεκριμένα: Κατά το χρονικό διάστημα 
από 1/1/2021 έως και 30/4/2022 πραγματοποιήθηκαν από 
τις διωκτικές αρχές (ΑΑΔΕ, ΣΔΟΕ, ΕΛΑΣ) 22 συλλήψεις, 
κατασχέθηκαν 276.758 λίτρα υγρών καυσίμων, 4.200.000 
κιλά υγραερίου και 10 βυτιοφόρα φορτηγά και 
απενεργοποιήθηκαν 79 ΑΦΜ ανύπαρκτων ή αδρανών 
επιχειρήσεων εμπορίας χημικών διαλυτών.  

ι κατασχέσεις από όλες τις 
διωκτικές αρχές υγρών 
καυσίμων, από 67.795 λίτρα  

το 2019 και 92.927 λίτρα το 2020, 
ανήλθαν σε 198.669 λίτρα το 2021  
και 78.089 λίτρα ήδη κατά το  
πρώτο τετράμηνο του 2022. 
Σημειώνεται ότι με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου 
θεσπίστηκε η «Κυβερνητική Επιτροπή Στρατηγικού 
Σχεδιασμού και Επιχειρησιακής Εποπτείας για τον 
Περιορισμό του Λαθρεμπορίου στα προϊόντα που 
υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και Φόρο 
Κατανάλωσης», με έργο τη χάραξη της εθνικής στρατηγικής 
και τον καθορισμό των επιμέρους στόχων για τον 
περιορισμό του λαθρεμπορίου σε όλα τα προϊόντα ΕΦΚ 
(καύσιμα, αλκοολούχα, καπνικά) και την παρακολούθηση 
της υλοποίησής τους, την επιχειρησιακή εποπτεία των 
διωκτικών αρχών και την παρακολούθηση της υλοποίησης 
του συστήματος εισροών-εκροών των καυσίμων. 
Σημειώνεται ότι το σύστημα αυτόματης αναγνώρισης 
πλωτού μέσου (Automatic identification system – AIS), στο 
οποίο είναι ενσωματωμένος/συνδεδεμένος ένας δέκτης 
εντοπισμού θέσης (Global Positioning System – GPS), 
παρέχει αδιάλειπτα στοιχεία (στίγματα) σχετικά με τον 
γεωγραφικό εντοπισμό του πλωτού μέσου και στοιχεία 
ταυτοποίησης αυτού, σύμφωνα με τα πρότυπα απόδοσης 
του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ). Το σύστημα 
έχει τεθεί σε εφαρμογή και, στην περίπτωση που οι 
συσκευές ή είναι κλειστές, θα επιβάλλονται τα τσουχτερά 
πρόστιμα που φτάνουν έως και 250.000 ευρώ! 
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 ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

του Κυριάκου Τόμπρα 
Οικονομολόγου, 
Διδάκτορα Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Salerno, 
Προέδρου Υπέρβασης 

 
άποιοι φροντίζουν, επί 
δεκαετίες, να δημιουργείται 
και να συντηρείται μια φούσκα 

ιδιωτικού χρέους πολλαπλάσια από 
τη νομισματική βάση της εθνικής μας 
οικονομίας, με αποτέλεσμα, εδώ και 
14 ολόκληρα χρόνια, να μην υπάρχει 
στην Ελλάδα το χρήμα που 
απαιτείται για την εξυπηρέτησή του. 
Και ενώ πλέον η φούσκα πλησιάζει 
στο 250% του ΑΕΠ, οι ίδιοι αυτοί 
«κάποιοι», αντί να την μαζέψουν, 
συνεχίζουν να την διογκώνουν, 
φορτώνοντας καθημερινά τις 
υφιστάμενες, μαθηματικά αδύνατο 
να εξυπηρετηθούν υποχρεώσεις 
προς τράπεζες, δημόσιο και 
ασφαλιστικά ταμεία, με τόκους, 
πρόστιμα και προσαυξήσεις. Με 
αποτέλεσμα, του χρόνου τέτοια 
μέρα, η φούσκα του ιδιωτικού 
χρέους να φτάσει στο 300% του ΑΕΠ 
και στο 250% του συνολικού 

χρήματος των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων και ούτω καθεξής…… μέχρι 
τελικής πτώσεως.  

 
Το ερώτημα, λοιπόν, που πρέπει ο καθένας από εμάς να θέσει σήμερα στον εαυτό 
του είναι αν θα επιτρέψει η τελική πτώση να αφορά τον ίδιο, την οικογένεια και 
την περιουσία του ή αν θα στρατευτεί μαζί μας στον αγώνα για να αφορά τους 
«κάποιους» που εξέθρεψαν και συνεχίζουν να συντηρούν την φούσκα….. Δεν 
υπάρχει τρίτος δρόμος….. 
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Επιμέλεια: Θοδωρής Ζούμπος 

 

ε ερώτηση προς  
τους συναρμόδιους 
Υπουργούς 

Οικονομικών και 
Ανάπτυξης & Επενδύσεων 
προχώρησαν 18  
βουλευτές του  
ΠΑΣΟΚ - Κίνημα  
Αλλαγής με πρώτο 
συνυπογράφοντα  
τον επικεφαλής της 
κοινοβουλευτικής ομάδας, 
Μιχάλη Κατρίνη, σε  
σχέση με το πρόβλημα  
που εξακολουθούν να 
δημιουργούν σε δεκάδες 
χιλιάδες δανειολήπτες  
τα στεγαστικά δάνεια  
σε ελβετικό φράγκο,  
που χορηγήθηκαν από  
τις ελληνικές τράπεζες 
κυρίως κατά την  
διετία 2006 -2008. 

Όπως ωστόσο σημειώνεται στο κείμενο της ερώτησης, οι τράπεζες κατά την 
προώθηση των δανείων αυτών εστίαζαν στη σύγκριση των τότε επιτοκίων 
ανάμεσα στα δύο είδη δανείων, ενώ την ίδια στιγμή συνειδητά αποσιωπούσαν ή 
υποβάθμιζαν την επίρριψη του συναλλαγματικού κινδύνου αποκλειστικά στους 
δανειολήπτες, οι οποίοι δεν είχαν καμία εμπειρία σε τέτοιου είδους προϊόντα.  

 
Παράλληλα, οι τράπεζες παρέλειψαν να ενημερώσουν τους δανειολήπτες πως 
στην περίπτωση σημαντικής μεταβολής της συναλλαγματικής ισοτιμίας, 
μεταβαλλόταν και το ίδιο το οφειλόμενο κεφάλαιο, πράγμα που συνέβη τα αμέσως 
επόμενα χρόνια, όταν δηλαδή σημειώθηκε ραγδαία επιδείνωση της 
συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ προς το ελβετικό φράγκο. Συνέπεια των  
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παραπάνω ήταν να παρατηρηθεί υπέρμετρη αύξηση της 
μηνιαίας οφειλόμενης δόσης αποπληρωμής, αλλά και 
εκτόξευση του ανεξόφλητου ποσού των δανείων, με 
αποτέλεσμα σήμερα πολλά στεγαστικά αυτής της 
κατηγορίας να έχουν γίνει «κόκκινα» και να έχουν περάσει 
στους «servicers», με ό,τι αυτό σημαίνει για τις όποιες 
δυνατότητες ρύθμισης. Σε αυτό το πλαίσιο οι 18 βουλευτές 
του ΠΑΣΟΚ ρωτούν τους δύο συναρμόδιους Υπουργούς: 1. 
Αν είναι σε γνώση τους το γεγονός ότι οι τράπεζες είχαν 
αντασφαλίσει τις χορηγήσεις τους σε ελβετικό φράγκο, 
απέναντι στον συναλλαγματικό κίνδυνο; Καθώς και: 2. Αν 
είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης η εύρεση λύσης για 
την άμβλυνση των επιπτώσεων και την ανακούφιση από 
τα βάρη που σηκώνουν δεκάδες χιλιάδες οικογένειες και 
περίπου 280.000 άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενοι πολίτες 
στα δάνεια με ρήτρα ελβετικού φράγκου; Ακολουθεί το 
πλήρες κείμενο της ερώτησης: ΕΡΩΤΗΣΗ Προς: τον 
Yπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα και τον 
Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη 
Θέμα: Σε απόγνωση δεκάδες χιλιάδες δανειολήπτες που 
έχουν πάρει στεγαστικό δάνειο σε Ελβετικό φράγκο. Όπως 
είναι γνωστό, κατά την διάρκεια κυρίως των ετών 2006 – 
2008, οι τράπεζες δημιούργησαν, προώθησαν 
επικοινωνιακά και διέθεσαν τελικά στους καταναλωτές 
στεγαστικά δάνεια συνολικής αξίας 7 δισεκ. €, με τον τίτλο 
«δάνεια σε ελβετικό φράγκο». Ο λόγος που προωθήθηκαν 
τα δάνεια αυτά, είχε να κάνει κυρίως με το γεγονός ότι 
εκείνη την περίοδο τα επιτόκια σε ευρώ (Euribor, EKT) 
ανέβαιναν συνεχώς και είχαν φθάσει κοντά στο 5%, ενώ την 
ίδια εποχή το ελβετικό φράγκο ακολουθούσε καθοδική 
πορεία. Έτσι, η εισαγωγή των δανείων αυτών 
εξυπηρετούσε την επιθετική πιστωτική επέκταση στη χώρα 
μας. Αντί, λόγω της αύξησης των επιτοκίων, να περιοριστεί 
η επέκταση αυτή, «ρίχτηκαν» στην αγορά για πρώτη φορά 
τα στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο που είχαν 
χαμηλά επιτόκια. Ενδεικτικά αναφέρω ότι τα στεγαστικά 
δάνεια από 11 δις € το 2001, ανήλθαν σε 43 δις € το 2005 
και σε 78 δις € το 2008. Οι τράπεζες, κατά την προώθηση 
των δανείων αυτών, εστίαζαν στη σύγκριση των επιτοκίων 
ανάμεσα στα δύο είδη δανείων, ενώ την ίδια στιγμή 
αποσιωπούσαν ή υποβάθμιζαν την επίρριψη του 
συναλλαγματικού κινδύνου αποκλειστικά στους 
δανειολήπτες, οι οποίοι δεν είχαν καμία εμπειρία σε τέτοιου 
είδους προϊόντα, δεδομένου ότι μέχρι τότε δεν είχαν 
χορηγηθεί δάνεια σε συνάλλαγμα (στεγαστικά ή 
καταναλωτικά) και σε φυσικά πρόσωπα (υπήρχαν μόνο σε 
επιχειρηματικές πιστώσεις). Επιπρόσθετα, η χορήγησή 
τους πραγματοποιήθηκε κατά τρόπο πραγματικά 

αδιαφανή, αφού η ενημέρωση για τους συναλλαγματικούς 
κινδύνους και τις δυνατότητες αντιστάθμισής τους ήταν 
μάλλον ανύπαρκτη, ενώ εάν τελικά παρεχόταν κάποια 
αντιστάθμιση, αυτή λειτουργούσε παραπλανητικά αφού 
ίσχυε για 3 έτη, χωρίς δυνατότητα ανανέωσης στα επίπεδα 
της αρχικής συναλλαγματικής ισοτιμίας. Δεν πρέπει, 
επίσης, να διαφεύγει της προσοχής και το γεγονός ότι στην 
περίπτωση ουσιώδους και σημαντικής μεταβολής της 
συναλλαγματικής ισοτιμίας, μεταβαλλόταν και το ίδιο το 
οφειλόμενο κεφάλαιο. Αυτό ακριβώς το αρνητικό 
ενδεχόμενο έγινε πράξη τα αμέσως επόμενα χρόνια, όταν 
υπήρξε μία ραγδαία επιδείνωση της συναλλαγματικής 
ισοτιμίας του ευρώ προς το ελβετικό φράγκο.  

ία ένδειξη για το μέγεθος 
επιβάρυνσης των δανειοληπτών 
αποτελεί το γεγονός ότι  

τα στεγαστικά δάνεια που είχαν 
συναφθεί σε ελβετικό φράγκο στην 
Ελληνική αγορά από το 2006 μέχρι  
και το 2009, έγιναν στην συντριπτική  
τους πλειοψηφία σε ισοτιμία περί  
το 1,60 (1 € = 1,6 CHF), ενώ σήμερα  
η αγορά γίνεται κοντά στο 1 προς 1. 
Η κατακρήμνιση αυτή του ευρώ έναντι του ελβετικού 
φράγκου είχε ως οδυνηρή επίπτωση την αντίστοιχη 
υπέρμετρη αύξηση της μηνιαίας οφειλόμενης δόσης  
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αποπληρωμής αλλά και την εκτόξευση στα ύψη του 
ανεξόφλητου ποσού των δανείων. Για παράδειγμα, για 
δάνειο 300.000 € με ρήτρα ελβετικού φράγκου (επιτόκιο 
LIBOR CHF μηνιαίας διάρκειας + περιθώριο 1,50% + 
εισφορά Ν.128/75 0,12%), με συναλλαγματική ισοτιμία την 
ημέρα της εκταμίευσης τα 1,6039 CHF/EURO και διάρκεια 
δανείου 9,5 έτη, ο δανειολήπτης κατέληξε τελικά να 
αποπληρώσει για κεφάλαιο (εμπρόθεσμα, χωρίς 
καθυστερήσεις και χωρίς τόκους υπερημερίας), το ποσό 
των 376.244 €, ενώ εάν το δάνειο ήταν σε ευρώ θα πλήρωνε 
300.000 €. Συνεπώς, η ζημία του μόνο από την 
αποπληρωμή του κεφαλαίου ανήλθε σε 76.244 ευρώ, ενώ η 
επιπρόσθετη ζημία από την αποπληρωμή και των τόκων 
ήταν 3.596 ευρώ. Συνολικά, δηλαδή, από την 
«ευρωποίηση» των ελβετικών φράγκων υπέστη ζημιά 
79.840 €. Όσοι δε δανειολήπτες είχαν λάβει στεγαστικά 
δάνεια μεγαλύτερης διάρκειας ή αναγκάσθηκαν, λόγω των 
δυσχερειών που αντιμετώπιζαν, να προβούν σε 
επιμήκυνση της αποπληρωμής τους, ενδέχεται ακόμη και 
σήμερα να οφείλουν τελικά (και παρά τις μεγάλες 
καταβολές που έχουν πραγματοποιήσει και την πολυετή 
εξυπηρέτηση των δανείων τους), ποσά που βρίσκονται 
κοντά στο ύψος του αρχικού κεφαλαίου που έλαβαν για την 
αγορά της κατοικίας τους. Οι παραπάνω δυσμενείς 
εξελίξεις είχαν ως αποτέλεσμα να ξεκινήσει ένας μεγάλος 
δικαστικός αγώνας των δανειοληπτών, που όμως δεν 
δικαιώθηκε. Οι δικαστικές αποφάσεις στην 
πραγματικότητα δεν έκριναν το ζήτημα της παροχής 
επαρκούς πληροφόρησης και σωστής καθοδήγησης των 
πελατών. Οι αγωγές των καταναλωτών και των ενώσεών 
τους είχαν, ως επί το πλείστον, εστιάσει στην αδιαφάνεια 
και καταχρηστικότητα του όρου για τον συναλλαγματικό 
κίνδυνο, όμως τα δικαστήρια (Άρειος Πάγος) έκριναν, για 
νομικούς λόγους, ότι ο όρος δεν μπορεί να ελεγχθεί αν είναι 
καταχρηστικός. Η συμβιβαστική πρόταση της Ανεξάρτητης 
Αρχής «Συνήγορος του Καταναλωτή», (ο δανειολήπτης θα 
πλήρωνε τις δόσεις με σταθερή ισοτιμία 1€ / 1,40 CHF και η 
διαφορά που θα προέκυπτε από την πραγματική ισοτιμία 
θα καλυπτόταν από την τράπεζα έως τη λήξη του δανείου), 
αλλά και το σχέδιο που είχε συντάξει η ΕΔΙΠΚΑ – Ένωση 
Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή – (ισομερής κατανομή 
του κινδύνου της συναλλαγματικής ισοτιμίας ανάμεσα 
στους δανειολήπτες και τις τράπεζες, ήτοι της μέσης τιμής 
που προκύπτει ανάμεσα στην ισοτιμία ανάμεσα σε αυτή 
που υπήρχε κατά την ανάληψη του δανείου και την 
τρέχουσα), επίσης δεν έγιναν αποδεκτές. Δυστυχώς, ήδη 
πολλά στεγαστικά αυτής της κατηγορίας έχουν γίνει 
«κόκκινα» και πέρασαν στους servicers, με ό,τι αυτό 

σημαίνει για τις όποιες δυνατότητες ρύθμισης. Προκειμένου 
λοιπόν να δοθεί μία ανάσα στους δανειολήπτες σε ελβετικό 
φράγκο και να μη βρίσκονται μονίμως απέναντι από τείχος 
αδιαφορίας, κατάσταση που θα τους οδηγήσει σε 
απόγνωση και ασφυξία, έστω και σήμερα προβάλλει 
επείγουσα η ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης, πάντα με 
οδηγό την απαιτούμενη κοινωνική ευαισθησία, ώστε να 
βρεθεί μία βιώσιμη πολιτική λύση που θα τους παρέχει 
κάποιες εναλλακτικές διεξόδους, πέρα από τις όποιες 
δικαστικές δυνατότητες τους έχουν απομείνει ατομικά. 
Ύστερα από τα παραπάνω και δεδομένου ότι: Οι 
δανειολήπτες ουδόλως μπορούσαν να προβλέψουν τις 
δυσμενείς εξελίξεις που τελικά έλαβαν χώρα, δεδομένου ότι 
ποτέ στο παρελθόν δεν είχαν συναλλαγές με τράπεζες για 
τέτοιου είδους προϊόντα. Η εκτίμηση της διακύμανσης της 
συναλλαγματικής ισοτιμίας νομισμάτων δεν είναι 
αποτέλεσμα αυστηρά θεσπισμένων και εκ των προτέρων 
γνωστών αριθμητικών υπολογισμών, αλλά εξαρτάται από 
πολλούς και απροσδιόριστους παράγοντες οι οποίοι είναι 
αδύνατον να εντοπιστούν και να ληφθούν υπόψη όχι μόνο 
από το «μέσο» συνετό δανειολήπτη, αλλά ακόμα και από 
ειδικούς και έμπειρους οικονομολόγους. Στις 
υπογεγραμμένες δανειακές συμβάσεις σε πολλές 
περιπτώσεις δεν υπήρχε αναφορά ή προειδοποίηση για 
τις τραγικές συνέπειες από ενδεχόμενη μεταβολή στη 
συναλλαγματική ισοτιμία, έλεγχος καταλληλότητας των 
δανειοληπτών για τέτοιου είδους προϊόντα και ορθή 
συμβουλευτική καθοδήγηση, αλλά ούτε και δυνατότητα 
αντιστάθμισης του κινδύνου. Γενικά και κατά κανόνα, η 
ενημέρωση και διαφώτιση των καταναλωτών για τους 
κινδύνους ήταν ελλιπής, αναδεικνύοντας τις μεγάλες 
ευθύνες των τραπεζών στο ζήτημα αυτό. Η επιδείνωση της 
συναλλαγματικής ισοτιμίας έλαβε απρόβλεπτες και ακραίες 
διαστάσεις. Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του 
Καταναλωτή», στο πλαίσιο της συμβιβαστικής επίλυσης 
υποθέσεων δανείων σε ελβετικό φράγκο, έχει διαπιστώσει 
παραβίαση της υποχρέωσης των πιστωτικών ιδρυμάτων 
για προσήκουσα προσυμβατική ενημέρωση των 
δανειοληπτών. Το νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία 
των δανειοληπτών από τους κινδύνους που έχουν τα 
δάνεια σε συνάλλαγμα δεν ήταν επαρκές, όπως 
αποδείχθηκε από τις ενωσιακές συστάσεις και οδηγίες,  
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που ακολούθησαν για τέτοιου είδους δάνεια και που πλέον 
έχουν ενσωματωθεί στις εθνικές νομοθεσίες. 70.000 
νοικοκυραίοι συμπολίτες μας, πέρα από το ότι ταλανίζονται 
και επιβαρύνονται ψυχολογικά, έχουν ζημιωθεί υπερβολικά 
οι ίδιοι και οι οικογένειές τους, έχουν πέσει έξω στον 
οικονομικό προγραμματισμό τους ή ακόμα και έχουν 
καταστραφεί στην προσπάθεια αποπληρωμής και 
επιπρόσθετα ζουν με την αγωνία νέων επιβαρύνσεων από 
την αύξηση του επιτοκίου που, σύμφωνα με δημοσιεύματα, 
αποφάσισε τον περασμένο μήνα η ελβετική κεντρική 
τράπεζα, την οποία οι ελληνικές τράπεζες δεν έχουν ακόμη 
μετακυλήσει στους πελάτες τους. Ερωτώνται οι κ.κ. 
Υπουργοί: 

ίναι στις προθέσεις της 
κυβέρνησης η εύρεση λύσης για 
την άμβλυνση των επιπτώσεων 

και την ανακούφιση από τα βάρη  
που σηκώνουν δεκάδες χιλιάδες 
οικογένειες και περίπου 280.000 

άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενοι 
συμπολίτες μας στα δάνεια με  
ρήτρα ελβετικού φράγκου; 
Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε ώστε να απαλλαγούν οι 
δανειολήπτες από τις υπέρογκες χρεώσεις, που 
προέκυψαν από την ανατίμηση του ελβετικού φράγκου 
έναντι του ευρώ; Γνωρίζει η κυβέρνηση εάν οι τράπεζες 
είχαν αντασφαλίσει τις χορηγήσεις τους σε ελβετικό 
φράγκο, απέναντι στον συναλλαγματικό κίνδυνο; Είναι στις 
προθέσεις της κυβέρνησης να υιοθετήσει και θεσμοθετήσει 
κάποια εκ των συμβιβαστικών προτάσεων που 
διατυπώθηκαν στο παρελθόν από θεσμικούς φορείς; Οι 
ερωτώντες βουλευτές: Μιχάλης Κατρίνης, Κωνσταντίνος 
Σκανδαλίδης, Ευαγγελία Λιακούλη, Γεώργιος Αρβανιτίδης, 
Νάντια Γιαννακοπούλου, Αντωνία (Τόνια) Αντωνίου, Ιλχάν 
Αχμέτ, Χρήστος Γκόκας, Βασίλης Κεγκέρογλου, Χαρά 
Κεφαλίδου, Δημήτριος Κωνσταντόπουλος, Ανδρέας 
Λοβέρδος, Γεώργιος Μουλκιώτης, Μπουρχάν Μπαράν, 
Δημήτριος Μπιάγκης, Γεώργιος Παπανδρέου, Ανδρέας 
Πουλάς και Γεώργιος Φραγγίδης.

 

ντιμέτωποι με το ηλεκτρονικό «σφυρί»  
θα βρεθούν από Σεπτέμβρη πολλοί 
δανειολήπτες, με τις τράπεζες, αλλά  

και τους servicers, να ανεβάζουν ρυθμούς, 
προγραμματίζοντας πάνω από 6.000 
πλειστηριασμούς σε διάρκεια τεσσάρων μηνών. 

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του 
newmoney.gr, όπως προκύπτει από 
στοιχεία της πλατφόρμας e-auction, 
μετά την ανάπαυλα του Αυγούστου, 
οπότε και παραδοσιακά παύει κάθε 
τέτοιου είδους δραστηριότητα, 
έχουν προγραμματιστεί να γίνουν 
6.256 δημοπρασίες με τις τιμές να 
κυμαίνονται από… 0 ευρώ έως και 
19 εκατ. ευρώ (σ.σ. ξενοδοχειακή 
μονάδα στο Ηράκλειο Κρήτης). 
Υπενθυμίζεται πως το α’ εξάμηνο 
του 2022 πραγματοποιήθηκαν 
17.620 πλειστηριασμοί, εκ των 
οποίων οι 4.190 ήταν γόνιμοι, 
γεγονός που ανεβάζει τον συνολικό 
αριθμό των εκ πλειστηριαζόμενων 
ακινήτων στα 23.876. Σύμφωνα με το 
iMEdD Lab δε, από την 1η 
Ιανουαρίου 2018 έως και σήμερα 
έχουν ολοκληρωθεί περισσότεροι 
από 51.600 ηλεκτρονικοί 
πλειστηριασμοί, με το 83,7% να έχει 
επισπευσθεί από τράπεζες ή 
εταιρείες που συνδέονται με 
τραπεζικά χαρτοφυλάκια, ενώ 
σχεδόν επτά στους 10 ήταν εναντίον 
φυσικών προσώπων. «Με τις τιμές, 
τόσο στην ενέργεια, όσο και στα 
τρόφιμα και τις πρώτες ύλες, να 
έχουν εκτοξευτεί είναι βέβαιο πως 
από Σεπτέμβρη θα αυξηθεί 
σημαντικά ο αριθμός όσων θα 

Ε 
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αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις δανειακές τους υποχρεώσεις είτε αυτές 
αφορούν σε παλαιές οφειλές είτε και σε όσες έχουν ρυθμιστεί», σχολιάζουν στο 
newmoney αρμόδιες πηγές. Στις προκλήσεις που έχουν μπροστά τους νοικοκυριά 
και επιχειρήσεις αναφέρθηκαν, εξάλλου και οι τραπεζίτες, στο πλαίσιο των 
πρόσφατων γενικών συνελεύσεων. «Οι σημαντικές αυξήσεις των τιμών στα 
ενεργειακά προϊόντα, αλλά και στις πρώτες ύλες και τα τρόφιμα επηρεάζουν 
αρνητικά τα πραγματικά εισοδήματα και τη δαπάνη των νοικοκυριών και ιδιαίτερα 
των πιο ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού», σχολίασε ο πρόεδρος της Alpha 
Bank, κ. Βασίλης Ράπανος, για να προσθέσει: «Χωρίς την αποκλιμάκωση της 
γεωπολιτικής κρίσης ως το τέλος του τρέχοντος έτους και τη σταδιακή πτώση στις 
τιμές της ενέργειας, ένα σενάριο με αρνητικές επιπτώσεις στο ρυθμό μεγέθυνσης 
για την Ευρώπη και την Ελλάδα γίνεται αρκετά πιο πιθανό.  

ε ένα τέτοιο, απευκταίο, σενάριο είναι  
πιθανή η περαιτέρω μείωση των διαθέσιμων 
εισοδημάτων και των περιθωρίων κέρδους  

των επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα την αρνητική 
επίδραση στην κατανάλωση, τις επενδύσεις  
και κατά συνέπεια, στην ανάπτυξη». 
Την άποψη πως οι πληθωριστικές πιέσεις που ενισχύθηκαν, κυρίως λόγω της 
ενεργειακής κρίσης και η άνοδος των επιτοκίων που ακολούθησε για την 
αναχαίτισή τους αποτελούν τροχοπέδη εξέφρασε από την πλευρά του, ο 
πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς, κ. Γιώργος Χαντζηνικολάου, σημειώνοντας 
πως η αβεβαιότητα σχετικά με τη διάρκεια του πολέμου και των επιπτώσεών του 
επηρεάζει αρνητικά την κατανάλωση και την επιχειρηματική δραστηριότητα. 
«Στην παρούσα φάση είναι πρόωρο να εκτιμηθεί ο μακροπρόθεσμος αντίκτυπος, 
τόσο στη διεθνή, όσο και στην εγχώρια οικονομία και κοινωνία. Είμαι αισιόδοξος 
ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις και τα ελληνικά νοικοκυριά θα αντιμετωπίσουν 
επιτυχώς τις προκλήσεις και ότι θα έχουμε μία οικονομία που θα αναπτυχθεί με 
υψηλούς ρυθμούς, όχι μόνο το 2022, αλλά και τα επόμενα χρόνια», πρόσθεσε. «Οι 
μεγάλες αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας και των τροφίμων επιβαρύνουν 
ιδιαίτερα τα άτομα με χαμηλό εισόδημα, εγείροντας σοβαρούς κινδύνους για την 
επισιτιστική ασφάλεια και την τροφοδότηση κοινωνικών εντάσεων», σχολίασε με 
τη σειρά του, ο πρόεδρος της Eurobank, κ. Γιώργος Ζανιάς.  

Το μοναδικό ανάχωμα απέναντι στο επικείμενο «κύμα» πλειστηριασμών είναι το 
ενδιάμεσο καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας που προωθεί η 
κυβέρνηση στο πλαίσιο του νέου Πτωχευτικού Νόμου. Όπως αποκάλυψε η ειδική 
γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, κυρία Μαριαλένα Αθανασοπούλου, σε 
πρόσφατη συνάντηση με εκπροσώπους του Τύπου, οι θεσμοί έχουν ήδη δώσει 
την – προφορική – έγκρισή τους ως προς την πολιτική, τη στρατηγική, την 
υλοποίηση και το κόστος του επίμαχου προγράμματος, υπάρχουν, ωστόσο, 
κάποια θέματα που άπτονται της DG Comp. «Ένα - δύο θέματα παραμένουν 
ανοιχτά, θα πρέπει να γίνουν κάποιες μικροαλλαγές, προκειμένου να είναι 
σύμφωνη και η Επιτροπή Ανταγωνισμού και καλώς εχόντων των πραγμάτων 
μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα μπορέσουμε να βγάλουμε στον «αέρα» την 
πλατφόρμα, η οποία είναι έτοιμη, την έχουμε τεστάρει», ανέφερε χαρακτηριστικά. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού είχε δώσει την 
έγκρισή της από τον περασμένο Μάρτιο, για να επανέλθει στις αρχές του 
καλοκαιριού, ζητώντας διευκρινήσεις για σειρά θεμάτων, μεταξύ των οποίων τι θα 
συμβεί σε περίπτωση που ο δανειολήπτης σταματήσει να πληρώνει. 
Υπενθυμίζεται πως το κράτος θα επιδοτεί από 70 ευρώ έως και 210 ευρώ για 15 
μήνες τη δόση του στεγαστικού δανείου των νοικοκυριών που έχουν λάβει τη… 
σφραγίδα του ευάλωτου, πληρούν, δηλαδή, τα εξής κριτήρια: Το συνολικό 
εισόδημα να μην υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, 
προσαυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος. Στη μονογονεϊκή 
οικογένεια για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 
7.000 ευρώ. Στα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα ορίζεται προσαύξηση 7.000 

ευρώ για κάθε απροστάτευτο τέκνο. 
Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τα 21.000 ευρώ ετησίως, 
ανεξαρτήτως της σύνθεσης του 
νοικοκυριού.  

 
Η συνολική φορολογητέα αξία της 
ακίνητης περιουσίας να μην 
υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ για το 
μονοπρόσωπο νοικοκυριό, 
προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ 
για κάθε πρόσθετο μέλος και με 
ανώτατο τα 180.000 ευρώ. Το 
συνολικό ύψος των καταθέσεων 
ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, 
ομολόγων κ.λπ. δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για 
μονοπρόσωπο νοικοκυριό, 
προσαυξανόμενα κατά 3.500 ευρώ 
για κάθε επιπλέον μέλος. Στη 
μονογονεϊκή οικογένεια για το 
πρώτο ανήλικο μέλος του 
νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 
7.000 ευρώ. Στα νοικοκυριά με 
απροστάτευτα τέκνα, ορίζεται 
προσαύξηση 7.000 ευρώ για κάθε 
απροστάτευτο τέκνο. Ανώτατο όριο 
ορίζονται τα 21.000 ευρώ. Το ύψος 
της δόσης που θα πρέπει να 
πληρώνουν προσδιορίζεται στο 
3,5% της αξίας του ακινήτου 
διαιρούμενης διά 12. Ως «αξία κύριας 
κατοικίας» θεωρείται η τιμή της 
πρώτης προσφοράς σε περίπτωση 
πλειστηριασμού. Η επιδότηση δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το 80% επί της 
μηνιαίας δόσης. 
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Ακατάπαυστα χτυπούν τα «σφυριά», καθώς περισσότεροι 
από 9.000 πλειστηριασμοί είναι προγραμματισμένοι μέχρι 
στιγμής να διενεργηθούν τον ερχόμενο Σεπτέμβριο οπότε 
και επιστρέφουν ύστερα από το διάλειμμα του Αυγούστου. 
Το capital.gr αναφέρει πως ανάμεσα στα ακίνητα που θα 
αναμετρηθούν με το σφυρί συγκαταλέγονται αρκετά 
επώνυμα και όχι μόνο, εκ των οποίων ορισμένα είναι 
παλιοί γνώριμοι της πλατφόρμας. Για δεύτερη φορά στις 23 
Σεπτεμβρίου θα γίνει προσπάθεια εκποίησης για τα 2 
ακίνητα της εταιρείας υπόδησης Πετράκης στο Παγκράτι 
και στο κέντρο της Αθήνας. Πρόκειται για μια πολυκατοικία, 
κατασκευής του 2004, που βρίσκεται επί της λεωφόρου 
Υμηττού 104 στο Κάτω Παγκράτι, καθώς και για 5 οριζόντιες 
ιδιοκτησίες, οι οποίες βγαίνουν σαν ενιαίο σύνολο επί της 
συμβολής της λεωφόρου Πανεπιστημίου στον αριθμό 16 
και της οδού Αμερικής 7 στην καρδιά της Αθήνας. Σε ό,τι 
αφορά στην πολυώροφη οικοδομή στο Παγκράτι, αυτή 
περιλαμβάνει υπόγειο, ισόγειο (όπου λειτουργεί 
κατάστημα) και πέντε ορόφους με το συνολικό του εμβαδό 
να είναι 1.043,05 τ.μ. Αρχικά, η τιμή πρώτης προσφοράς 
είχε τεθεί στα 1,05 εκατ. ευρώ σύμφωνα με την έκθεση 
κατάσχεσης, ωστόσο στη συνέχεια διορθώθηκε προς τα 
πάνω στα 3,15 εκατ. ευρώ μετά από απόφαση του 
Πρωτοδικείου Αθηνών και τώρα έπεσε πάλι στα 2,52 εκατ. 
ευρώ. Η εν λόγω εξαώροφη πολυκατοικία, αν και 
εντοπίζεται στο εμπορικό κέντρο του Παγκρατίου, ωστόσο 
όπως επισημαίνεται στην τεχνική έκθεση έχουν γίνει 
κάποιες αυθαιρεσίες σε σχέση με την αλλαγή χρήσης. Ο 
δεύτερος πλειστηριασμός αφορά σε 5 οριζόντιες 
ιδιοκτησίες, οι οποίες λειτουργούν σαν ένα ενιαίο 
κατάστημα στην Πανεπιστημίου με την τιμή εκκίνησης και 
σε αυτή την περίπτωση να έχει μειωθεί στα 1,36 εκατ. ευρώ 
έναντι 1,7 εκατ. ευρώ, που είχε βγει προς εκποίηση την 
πρώτη φορά. 

Για πέμπτη φορά θα βρεθεί αντιμέτωπο με το ηλεκτρονικό 
σφυρί στις 23 Σεπτεμβρίου ένα ιστορικό ακίνητο στην 

Πλάκα, στην οδό Μνησικλέους στον αριθμό 29. Πρόκειται 
για το κτίριο, στο οποίο κατά το παρελθόν στεγαζόταν η 
θρυλική Σοφίτα, ένας χώρος καλλιτεχνικής έκφρασης, ο 
οποίος αποτελούσε σημείο συνάντησης κατά τη δεκαετία 
του 1970 και στις αρχές της δεκαετίας του 1980 για 
σημαντικές προσωπικότητες των τεχνών και των 
γραμμάτων της εποχής, όπως ο Οδυσσέας Ελύτης και ο 
Μάνος Χατζιδάκις, ωστόσο το 1984 έκλεισε τις πόρτες της 
και μετατράπηκε σε κατοικία. Σε αυτή τη μορφή του 
σήμερα, η μονοκατοικία, η οποία κατασκευάστηκε στα τέλη 
του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου αιώνα, μπλέχτηκε 
στα δίχτυα των πλειστηριασμών για οφειλές της τάξεως 
των 516.000 ευρώ της Vechia Κτηματική, η οποία 
παλαιότερα τουλάχιστον συνδεόταν με την Αλεξάνδρα 
Χανδρή–Τερζή, σύζυγο του εφοπλιστή Ιωάννη Χανδρή. Η 
τιμή πρώτης προσφοράς έχει ψαλιδιστεί στα 1,342 εκατ. 
ευρώ από 2,06 εκατ. ευρώ που ήταν αρχικά. 

Ένα διπλό σφυρί αναμένεται να χτυπήσει στις 21 
Σεπτεμβρίου για την τεχνική εταιρεία ΦΑΡΑΩ, η οποία 
βλέπει 3 ακίνητά της να μπαίνουν στο στόχαστρο των 
πλειστηριασμών. Πρόκειται για ένα οικόπεδο, συνολικής 
έκτασης 404,42 τ.μ., το οποίο από αποτελείται από 3  
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επιμέρους οικόπεδα επιφάνειας 101,27 τ.μ., 117,75 τ.μ. και 
185,40 τ.μ. αντίστοιχα. Η ενιαία έκταση εντοπίζεται στην 
οδό Φοίβου 3-5 στην περιοχή του Νέου Κόσμου. Η τιμή 
πρώτης προσφοράς έχει οριστεί στις 565.379 ευρώ ενώ 
όπως επισημαίνεται στην έκθεση εκτίμησης, το ακίνητο 
βρίσκεται σε οδό παράλληλη στην λεωφόρο Βουλιαγμένης, 
σε απόσταση ελάχιστων μέτρων από αυτήν και σε ήσυχο 
σημείο, όπου υπάρχουν λίγα αδόμητα οικόπεδα ενώ ο 
σταθμός του μετρό Νέος Κόσμος απέχει 900 μέτρα. Αυτός 
δεν είναι ο μοναδικός πλειστηριασμός που έχει 
προγραμματιστεί για ακίνητα της εταιρείας, καθώς την ίδια 
ημερομηνία βγαίνει και ένα παλαιό ισόγειο κτίσμα, το 
οποίο βρίσκεται επί της κεντρικής οδού Ιουλιανού στον 

αριθμό 84, πλησίον της συμβολής της με την οδό Λιοσίων 
και 300 μ ανατολικά από τον σταθμό Λαρίσης στην Αθήνα. 
Συγκεκριμένα, το ακίνητο περιλαμβάνει ένα οικόπεδο, 
άρτιο και οικοδομήσιμο, συνολικής έκτασης 198,89 τ.μ., στο 
οποίο υπάρχει ένα ισόγειο ερειπωμένο και κατεδαφιστέο 
κτίσμα επιφάνειας 150 τ.μ., όπως διαπιστώθηκε από την 
εξωτερική αυτοψία. Σύμφωνα με την έκθεση εκτίμησης η 
βέλτιστη χρήση του ακινήτου είναι η κατεδάφιση του 
υφιστάμενου ερειπωμένου κτίσματος και ανέγερση νέου 
κτιρίου σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους δόμησης. Να 
σημειωθεί ότι η τιμή πρώτης προσφοράς έχει τεθεί στις 
240.000 ευρώ ενώ και τους δύο πλειστηριασμούς 
επισπεύδει η Intrum Hellas.

 
Για μια ακόμη φορά βγαίνει στο 
σφυρί η βίλα του Βασίλη Τσιάρτα 
στο Μαρούσι. Ειδικότερα, σύμφωνα 
με το newmoney.gr ο 
επαναληπτικός πλειστηριασμός έχει 
προγραμματιστεί για τις 9 
Νοεμβρίου με τιμή πρώτης 
προσφοράς 1.060.000 ευρώ. 
Πρόκειται για μια παλιά ιστορία του 
πρώην διεθνή μέσου επιθετικού, ο 
οποίος τα τελευταία χρόνια βρέθηκε 
αρκετές φορές στην επικαιρότητα 
λόγω διαφόρων δηλώσεών του που 
προκάλεσαν σφοδρές αντιδράσεις. 
Τον αρχικό πλειστηριασμό είχε 
αποκαλύψει το «ΘΕΜΑ», από τον 
Δεκέμβριο του 2018, με το 
συγκεκριμένο πολυτελές οίκημα να 
έχει μπει υποθήκη από το 2002. Το 
ακίνητο αποκτήθηκε από τον Βασίλη 
Τσιάρτα τον Δεκέμβριο του 2001, την 
περίοδο που αγωνιζόταν στην ΑΕΚ, 
δύο χρόνια μετά την επιστροφή του 
στην Ελλάδα, από τη Σεβίλλη.  

βίλα πρωτοβγήκε 
στο σφυρί στις 19 
Δεκεμβρίου 2018, 

με επισπεύδουσα την 
Alpha Bank και με την 
ίδια τιμή εκκίνησης 

(1.060.000 ευρώ), 
χωρίς όμως 
αποτέλεσμα,  
ενώ ο ίδιος έκανε  
κάποιες ενέργειες  
για να τη σώσει. 
Ακολούθησε δεύτερος 
πλειστηριασμός στις 27 
Φεβρουαρίου 2019 που και αυτός 
κατέληξε άγονος. Στον 
προγραμματισμένο για τις 9 
Νοεμβρίου 2022 πλειστηριασμό 
επισπεύδουσα είναι πλέον η Cepal, 
ως διαχειρίστρια των απαιτήσεων 
της «Galaxy II Funding Designated 
Activity Company» (ειδική διάδοχος 
της Alpha Bank). Πρόκειται 
ειδικότερα για μονοκατοικία με 
πισίνα σε οικόπεδο 652 τ.μ., που 
βρίσκεται στη θέση «Νέα Φιλοθέη» 
της Καλογρέζας στο Μαρούσι. Το 
πολυτελές ακίνητο συνολικού 
εμβαδού 700,46 τ.μ. αποτελείται από 
υπόγειο επιφάνειας 316,54 τ.μ., 
ισόγειο επιφάνειας 199,25 τ.μ. και 
πρώτο όροφο επιφάνειας 184,67 τ.μ. 
Το υπόγειο περιλαμβάνει τέσσερις 
θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων, 
αποθήκες, γκαράζ, μηχανοστάσιο, 
πλυντήριο – σιδερωτήριο, λινοθήκη, 
αποθήκη, ψυγείο, W.C., Lift, σκάλα 
ανόδου και ράμπα για το γκαράζ. Το 
ισόγειο περιλαμβάνει την είσοδο του 
κτιρίου, καθιστικό, γραφείο, 
τραπεζαρία, W.C., Lift, σκάλα και 
τρεις ημιυπαίθριους χώρους. Ο 
πρώτος όροφος περιλαμβάνει το 
δώμα, δύο υπνοδωμάτια, ξενώνα, 
Dressing Room, ξενώνα, τρία 
λουτρά, Sauna, σκάλα, Lift, W.C., 
Master bedroom, ημιυπαίθριο χώρο, 
λουτρό και δύο ξύλινες πέργκολες. 
Με βάση την αρχική έκθεση 

πλειστηριασμού (Δεκέμβριος 2018) 
στα βάρη του ακινήτου 
περιλαμβάνονταν: Υποθήκη για 
ποσό 505.229 ευρώ υπέρ της «ΑΤΕ 
Λήζινγκ Α.Ε. Χρηματοδοτικής 
Μίσθωσης» εγγραφείσα την 19-3-
2003 και τραπείσα σε υποθήκη στις 
12-6-2003. Υποθήκη για ποσό 88.041 
ευρώ υπέρ της «Εμπορικής 
Τράπεζας της Ελλάδος» εγγραφείσα 
την 21-3-2003. Υποθήκη για ποσό 
26.697,53 ευρώ υπέρ της 
«Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος» 
εγγραφείσα την 21-3-2003. 
Προσημείωση υποθήκης για ποσό 
953.800 ευρώ υπέρ της «Εμπορικής 
Τράπεζας της Ελλάδος» εγγραφείσα 
την 15-2-2002. Προσημείωση 
υποθήκης για ποσό 322.817 ευρώ 
υπέρ της «Εμπορικής Τράπεζας της 
Ελλάδος» εγγραφείσα την 14-2-2003. 
Προσημείωση υποθήκης για ποσό 
976.396,80 ευρώ υπέρ της «Alpha 
Bank» εγγραφείσα την 17-1-2008 και 
τραπείσα σε υποθήκη στις 17-11-
2017. Προσημείωση υποθήκης για 
ποσό 943.567,20 ευρώ υπέρ της 
«Alpha Bank» εγγραφείσα την 22-1-
2008 και τραπείσα σε υποθήκη στις 
17-11-2017. Υποθήκη για ποσό 
329.188,49 ευρώ υπέρ της Δ.Ο.Υ. 
Νέας Ιωνίας εγγραφείσα την 12-4-
2018. Αναγκαστική κατάσχεση υπέρ 
της Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας για ποσό 
259.888,32 ευρώ εγγραφείσα την 22-
3-2016. Αναγκαστική κατάσχεση 
υπέρ της επισπεύδουσας (τότε 
Alpha Bank) για ποσό 200.000 ευρώ 
(μέρος της συνολικής απαίτησης) 
εγγραφείσα την 14-5-2018. Θα 
πρέπει να σημειωθεί ότι ο Βασίλης 
Τσιάρτας εμφανίζεται να κατοικεί 
στο Π. Φάληρο. 
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Το euro2day.gr αποκαλύπτει: Κόσμος και ντουνιάς 
εκδήλωσε ενδιαφέρον για τον Φορέα Ακινήτων, ο οποίος 
θα αγοράζει, κατά προτεραιότητα, τα ακίνητα των 
ευάλωτων οικονομικά δανειοληπτών από τους 

πλειστηριασμούς και εν συνεχεία θα τους τα εκμισθώνει με 
μακροχρόνια σύμβαση. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος 
αποτελεί το πρώτο βήμα της διαδικασίας, μέσω της οποίας 
θα αναδειχθεί ο ιδιώτης ιδιοκτήτης και διαχειριστής του 
Φορέα Ακινήτων.  

αρόντες στην έναρξη της 
διαδικασίας όλοι σχεδόν οι 
servicers (doValue, Intrum,  

Cepal, Quant) και τα περισσότερα  
από τα funds που έχουν αγοράσει 
χαρτοφυλάκια ή «φέτες» mezzanine 
ομολογιών τιτλοποιήσεων. 

 
Ανατροπές στις στεγαστική πίστη φέρνει η πρώτη άνοδος 
των επιτοκίων του ευρώ μετά από 11 χρόνια, καθώς οι 
τράπεζες αλλάζουν την επιτοκιακή τους πολιτική. Όπως 
τονίζει το moneyonline.gr μέχρι και τις αρχές καλοκαιριού 
τα πιο δημοφιλή προγράμματα ήταν εκείνα με επιτόκιο 
κλειδωμένο για τουλάχιστον 10 έτη, μιας και το ύψος του 
δεν ξεπερνούσε στις περισσότερες περιπτώσεις το 3,5%. 
Μετά την τελευταία αύξηση του βασικού επιτοκίου του ευρώ 
κατά 50 μονάδες βάσεις τα πράγματα αλλάζουν. Οι 
τράπεζες ετοιμάζονται για ένα δεύτερο κύκλο αύξησης των 
σταθερών τους επιτοκίων μετά από αυτόν του 

προηγούμενου 4μήνου. Οι αναπροσαρμογές στις 
μεγαλύτερες διάρκειες, 10 ετών και άνω, αναμένεται να 
φτάνουν έως και τις 40 μονάδες βάσης.  

 

Π 
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Την ίδια στιγμή όμως οι τράπεζες 
έχουν αποφασίσει το εξής: Να 
μειώσουν τα κυμαινόμενα επιτόκια 
και να κάνουν μικρές ή καθόλου 
αυξήσεις στα σταθερά 3 και 5 ετών. 
Ως εκ τούτου, το πιο hot προϊόν των 
επόμενων μηνών αναμένεται να 

είναι τα προγράμματα με σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα λίγα χρόνια και στη 
συνέχεια με κυμαινόμενο. Η λογική είναι ότι ο δανειολήπτης εξασφαλίζει μία 
χαμηλή δόση, σταθερή για μία εύλογη χρονική περίοδο, χωρίς το άγχος για το τι 
θα κάνει η ΕΚΤ με τα ευρωπαϊκά επιτόκια. Ακολούθως, μετά την περίοδο του 
σταθερού επιτοκίου, και αφού θα έχει περάσει η μπόρα με τα επιτόκια, θα μπορεί 
να συνεχίσει με ένα χαμηλό κυμαινόμενο επιτόκιο ή να γυρίσει το δάνειό του ξανά 
σε σταθερό. 

 
Το ρεπορτάζ του Λεωνίδα Στεργίου στο capital.gr αναφέρει: 
Ίσως έγινε το πρώτο βήμα. Σίγουρα χρειάζονται ακόμα 
πολλά βήματα ώστε να φτάσει η στιγμή, κατά την οποία, 
για παράδειγμα, ένας Έλληνας να μπορεί να πάρει 
στεγαστικό δάνειο από μία γερμανική τράπεζα. Αν αυτό 
συνέβαινε σήμερα, αντί για μέσο επιτόκιο 2,95%, θα 
έπαιρνε στεγαστικό δάνειο με κυμαινόμενο επιτόκιο 1,14% 
από μία αυστριακή τράπεζα ή 1,20% από μία πορτογαλική. 
Ωστόσο, από τις δυσκολίες που εντοπίζει η Ευρωπαϊκή 
Τραπεζική Αρχή (ΕΒΑ) στη γνώμη που κατέθεσε στην 
Κομισιόν για δυνατότητα διασυνοριακών στεγαστικών 
δανείων γίνεται αντιληπτό ότι το όλο κόστος και η 
επαναξιολόγηση των κινδύνων, ίσως, να έφερναν πάλι τα 
επιτόκια των ξένων τραπεζών κοντά στα εγχώρια. Από την 
άλλη, όπως αναφέρει η ίδια η ΕΒΑ, ο ανταγωνισμός, σε 
συνδυασμό με συγκεκριμένες παρεμβάσεις στην οδηγία 
για τα στεγαστικά δάνεια θα είναι προς όφελος των 
Ευρωπαίων δανειοληπτών. Η Κομισιόν προχωρά σε 
αναθεώρηση της σχετικής οδηγίας (MCD) και κάλεσε την 
ΕΒΑ να γνωμοδοτήσει και να προτείνει αλλαγές για τον 
εκσυγχρονισμό της, να εντοπίσει προβλήματα και να 
διερευνήσει πιθανές λύσεις. Ένα από τα θέματα που θίγει η 
ΕΒΑ είναι ότι δεν υπάρχει ενιαία ευρωπαϊκή αγορά στα 
στεγαστικά δάνεια παρά την προώθηση της εσωτερικής 
αγοράς. Η ανταλλαγή επιστολών μεταξύ Κομισιόν και 
Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (ΕΒΑ) για την αλλαγή της 
οδηγίας και την ενσωμάτωση πρόβλεψης για 
διασυνοριακά στεγαστικά δάνεια είχε ξεκινήσει από το 
2021. Σύμφωνα με την ΕΒΑ, 

δυσκολία εμπίπτει σε τεχνικά, 
γραφειοκρατικά και νομικά 
θέματα κάθε χώρας-μέλους,  

παρά σε ζητήματα που σχετίζονται  
με την ενιαία αγορά. 
Για παράδειγμα, υπάρχουν διαφορετική λειτουργία των 
υποθηκοφυλακείων και συμβολαιογραφείων, διαφορετικό 
νομικό πλαίσιο για τις υποθήκες, προσημειώσεις, 
διαφορές στην καταχώρηση ιδιοκτησίας γης και, γενικά, 
ακίνητης περιουσίας, κά. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιος 
να φανταστεί μια γαλλική τράπεζα να προβαίνει σε έλεγχο 
τίτλο σε υποθηκοφυλάκειο στην Ελλάδα, να κάνει έλεγχο 
βαρών και ιδιοκτησίας, πληρωμής φόρων και τελών και να 
συνεννοείται η ελληνική με τη γαλλική νομική υπηρεσία. 
Υπάρχουν και διαφορές σε βασικές αρχές του αστικού και 
εμπράγματου δικαίου από χώρα, σε χώρα, όπως επίσης, 
διαφορετικά φορολογικά συστήματα και διαδικασίες 
καταχώρησης τίτλων ιδιοκτησίας και μητρώων 
πιστοληπτικής αξιολόγησης. Για τους λόγους αυτούς, η 
ΕΒΑ προτείνει ότι προέχει να ξεπεραστούν αυτές οι 
διαφορές, με την ενοποίηση των συστημάτων και την  

 H 
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εναρμόνιση των θεσμικών πλαισίων. Μέχρι να γίνει αυτό ή 
για να επισπευθούν οι διαδικασίες προτείνεται η 
δημιουργία κοινών μητρώων και βάσεων δεδομένων, όπου 
θα έχουν ενιαία πρόσβαση οι αρμόδιες εθνικές αρχές και τα 
πιστωτικά ιδρύματα.  

Ενδεικτικά προτείνονται: * κοινά συστήματα/βάσεις 
δεδομένων για καταχώρηση τίτλων ιδιοκτησίας, 
πιστοληπτικής αξιολόγησης για δανειστές ανά πιστωτή κά. 
* ενδυνάμωση του ρόλου των μεσαζόντων, πχ μεσίτες, 
γραφεία αντιπροσώπευσης δανείων κά, αλλά με ενίσχυση 
και εναρμόνιση του θεσμικού και εποπτικού πλαισίου. Για 
παράδειγμα, η ΕΒΑ προτείνει ότι, ανεξαρτήτως κοινής 
αγοράς στεγαστικών δανείων, όταν ο δανειολήπτης 
πληρώνει τον μεσάζοντα θα πρέπει να θεωρείται ότι 
πλήρωσε τον πιστωτή ακόμα κι αν ο μεσάζοντας έχει 
διακρατήσει τα χρήματα ή έχει καθυστερήσει την πληρωμή. 
* υβριδική χρήση τεχνολογίας και ανθρώπινης 
επικοινωνίας. Η ΕΒΑ πιστεύει ότι από μόνη της η 
τεχνολογία δεν μπορεί να λύσει προβλήματα που 
σχετίζονται πχ με πολεοδομίες και υποθηκοφυλακεία. Η 
τεχνολογία θα πρέπει να παραμείνει σε ένα ουδέτερο 
πλαίσιο δημιουργίας βάσεων και ανταλλαγής δεδομένων 
(για ελέγχους, ενημερώσεις μεταξύ αρχών, τραπεζών, 
μεσιτών, κά), ενώ τα υπόλοιπα απαιτούν ανθρώπινη 
παρέμβαση. * εναρμόνιση και εκσυγχρονισμό της οδηγίας 
με στόχο τη δημιουργία μιας ενιαία αγοράς. Στο πλαίσιο 
αυτό προτείνει αλλαγές για: * τη διεύρυνση της έννοιας 
«πίστωση» και επέκτασής της και σε άλλες μορφές, όπως 
είναι το leasing. * απλοποίηση όλης της διαδικασίας και 
των κειμένων από την ενημέρωση μέχρι τα συμφωνητικά. * 
ενιαία φόρμα για όλες τις τράπεζες όταν κάνουν 
προσφορές στους δανειολήπτες, ώστε οι τελευταίοι να 
μπορούν να τις συγκρίνουν (τόσο εντός της χώρας τους 
όσο και μεταξύ χωρών στο μέλλον). * αύξηση του χρόνου 
υπαναχώρησης από την προθεσμία της προσφοράς από 
επτά σε 14 ημέρες, ώστε οι δανειολήπτες να έχουν 
περισσότερο χρόνο να λαμβάνουν πιο πολλές προσφορές 
και να τις μελετούν καλύτερα. * δάνεια σε ξένο νόμισμα είναι 
αυτά που αποτιμώνται σε διαφορετικό νόμισμα από εκείνο 
με το οποίο πληρώνεται ο δανειολήπτης στη χώρα του. * 
ένα δάνειο σε ξένο νόμισμα θα μπορεί να μετατρέπεται σε 
νέα σύμβαση σε άλλο νόμισμα με όρους, ενώ ο 
δανειολήπτης θα πρέπει να έχει ενημερωθεί από την 
τράπεζα για τους συναλλαγματικούς κινδύνους. * ενιαίο 
πλαίσιο για τους κλάδους των τραπεζών, επενδυτικών 
τραπεζών και ασφαλιστικών εταιρειών, καθώς 

παρατηρούνται σταυροειδείς πωλήσεις. Σε αυτό θα πρέπει 
να ενταχθούν οι μεσάζοντες (πχ ασφαλιστικά γραφεία, 
μεσίτες στεγαστικών δανείων κλπ). Ο δανειολήπτης και 
καταναλωτής θα πρέπει να γνωρίζει ποιο προϊόν αγοράζει 
και ποιας εταιρείας είναι. * ελεύθερη επιλογή του 
δανειολήπτη να επιλέξει από άλλη ασφαλιστική ή 
ασφαλιστικές εταιρείες τις ασφαλιστικές καλύψεις για το 
στεγαστικό δάνειο και όχι της εταιρείας με την οποία η 
τράπεζα κάνει σταυροειδείς πωλήσεις. 

Όλα αυτά ίσως απαιτήσουν χρόνια αν λάβει κάποιος 
υπόψη τη δυσκολία να ανοίξει ένας πολίτης της 
Ευρωζώνης βασικό καταθετικό λογαριασμό σε άλλη χώρα 
της Ζώνης του Ευρώ, ακόμα κι αν δεν είναι μόνιμος 
κάτοικος, μολονότι αυτό προβλέπεται εδώ και πολλά 
χρόνια από την ΕΚΤ. Αυτοί που έχουν σπουδάσει και 
εργαστεί σε χώρα της Ευρωζώνης ή της Ε.Ε. γνωρίζουν 
πόσο δύσκολο ήταν το άνοιγμα απλού λογαριασμού ή 
μισθοδοσίας σε παραδοσιακή τράπεζα κατά τους πρώτους 
μήνες παραμονής του. Για κάποιους και σε κάποιες χώρες 
της Ευρωζώνης ήταν πιο δύσκολο από ό,τι το άνοιγμα 
λογαριασμού στις ΗΠΑ ως φοιτητής ή εργαζόμενος. Και 
πόσοι από αυτούς δεν κατεύφευγαν σε λογαριασμού 
τύπου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, όπου ήταν σχεδόν η 
μοναδική λύση για πολίτες εκτός Ευρωζώνης. Η είσοδος 
των ιντερνετικών τραπεζών έλυσε τα ζητήματα. Στην 
περίπτωση των στεγαστικών δανείων, δηλαδή εκεί όπου 
εμπλέκονται διαφορετικά δίκαια και θεσμικά πλαίσια για τις 
εμπράγματες εξασφαλίσεις, η τεχνολογία δεν μπορεί να 
κάνει πολλά πράγματα, σύμφωνα με την ΕΒΑ. 
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Είτε λέγεται «άτοκες δόσεις χωρίς 
κάρτα» ή «αγόρασε τώρα - πλήρωσε 
αργότερα», πρόκειται για μια νέα 
αγορά καταναλωτικών δανείων που 
έχει αναπτυχθεί κυρίως την 
τελευταία διετία με συνεργασία 
μεγάλων και μικρών λιανεμπόρων 
και τραπεζών. Όπως σημειώνει το 
capital.gr πρόκειται για μια αγορά 
που υπολογίζεται σήμερα στα 150-
180 εκατ. ευρώ, καθώς μέσα από 
αυτή πραγματοποιείται πάνω από 
το 12-15% της παραγωγής 
καταναλωτικών δανείων, ενώ οι 
ρυθμοί ανάπτυξης είναι διψήφιοι. Η 
δυναμική προκαλεί την είσοδο νέων 
παικτών, όπως της TBI Bank, τη 
δημιουργία νέας ιντερνετικής 
τράπεζας από την Τράπεζα 
Πειραιώς, αλλά και τις μεγάλες 
συμμαχίες, όπως Κωτσόβολος-
Εθνική Τράπεζα, Public-Alpha Bank, 
Γερμανός-Praktiker-Eurobank, κά. 

ρχόμενη η τάση  
από το εξωτερικό, 
βρήκε παρθένο 

πεδίο ανάπτυξης  
στην ελληνική αγορά 
από την έναρξη  
της πανδημίας 
, καθώς κατάφερε να λύσει τρία 
ζητήματα ταυτόχρονα: Πρώτον, 
εναλλακτικός τρόπος πληρωμής 
κυρίως σε νέους και σε καταναλωτές 
χωρίς υψηλά εισοδήματα. Δεύτερον, 
νέο τρόπο πώλησης προϊόντων από 
τους εμπόρους με εξασφάλιση της 
ρευστότητας και μείωση του 
κινδύνου των δόσεων. Τρίτον, την 
προσέλκυση νέας και δυναμικής 
πελατείας, ηλικίας 20-35 ετών που 
θεωρεί ακόμα και την πληρωμή με 
κάρτα ξεπερασμένη, ενώ δεν μπαίνει 
στη σκέψη να κάνει αίτηση για 
καταναλωτικό δάνειο. Το «αγόρασε 

τώρα - πλήρωσε αργότερα» ή «buy 
now-pay later» (ΒΝPL) 
πρωτοεμφανίστηκε με την είσοδο 
της βουλγαρικής TBI Bank, η οποία 
ήδη δουλεύει το μοντέλο αυτό σε 
αρκετές χώρες, όπως Γερμανία, 
Δανία, Πολωνία, Λιθουανία και 
πρόσφατα ανακοίνωσε νέο τρόπο 
πληρωμής "Split in 4”, δηλαδή το 
σπάσιμο σε τέσσερις άτοκες δόσεις. 
Σχεδόν, ταυτόχρονα, ο όρος «BNPL» 
εντάσσεται στην γκάμα των 
προϊόντων της νέας ψηφιακής 
τραπεζικής πλατφόρμας που 
ετοιμάζει η Τράπεζα Πειραιώς, μέσω 
στρατηγικής συνεργασίας με την 
υψηλής τεχνολογίας και ελληνικής 
εταιρείας Natech, προσδοκώντας 
έσοδα άνω των 50 εκατ. ευρώ μέχρι 
το 2025 και προσέλκυση 
περισσότερων από 1 εκατ. πελάτες 
στον Όμιλο. Πέρα από το «buy now-
pay later» η ιντερνετική τράπεζα της 
Πειραιώς θα προσφέρει «banking-
as-a-service» (παροχή 
χρηματοοικονομικών προϊόντων 
μέσω άλλων επιχειρήσεων), 
καταναλωτικά προϊόντα κά.  

 
Απαιτεί επενδύσεις 40 εκατ. ευρώ 
στη 2ετία και αναμένεται να 
προσελκύσει νέο κοινό και να 
συμβάλει στην ελάφρυνση των 
καταστημάτων κατά 25%. 
Παρόμοιος είναι ο μηχανισμός πίσω 
από τις επιτυχημένες συνεργασίες 
Εθνικής Τράπεζας-Κωτσόβολος, 
Alpha Bank-Public και Eurobank-
Γερμανός-Praktiker-You (υπάρχουν 
αρκετές συνεργασίες με κάθε 
τράπεζα), όπου παράγεται σχεδόν 
το 10% της καταναλωτικής πίστης 
μηνιαίως τα τελευταίο δύο χρόνια. 
Είτε μέσω ηλεκτρονικού 
καταστήματος είτε στο φυσικό 
κατάστημα, το ταμείο κάνει online 
αίτηση για χρηματοδότηση της 
αγοράς του προϊόντος, χωρίς να 
εμπλέκεται στις αιτήσεις ο πελάτης ή 
να απαιτείται έκδοση ή χρήση 
κάρτας. Η έγκριση ή η απόρριψη 

γίνεται σχεδόν σε άμεσο χρόνο. Ο 
έμπορος χρηματοδοτεί την πώληση 
και μπορεί να δημιουργήσει 
προγράμματα άτοκων δόσεων, 
χωρίς να επιβαρύνονται τα 
υπόλοιπα των καρτών. Όπως 
αναφέρουν τραπεζικά στελέχη, η 
ανάπτυξη της καταναλωτικής πίστης 
μέσω λιανικών αλυσίδων (όπως 
συνέβη με τις αγορές αυτοκινήτων) 
βρήκε πρόσφορο έδαφος στην 
Ελλάδα με την πανδημία, ενώ ως 
καταλύτες συμβάλλουν: Πρώτον, τα 
χαμηλά όρια των πιστωτικών 
καρτών που επέφερε η δεκαετής 
κρίση. Δεύτερον, η αποφυγή χρήσης 
των πιστωτικών καρτών για 
κατανάλωση, κάτι που ήρθε επίσης 
με την κρίση. Τρίτον, η κάλυψη των 
πιστωτικών ορίων των καρτών για 
πληρωμές φόρων και καυσίμων σε 
άτοκες δόσεις. Έτσι, υπάρχουν 
καταναλωτές που ενώ μπορεί να 
είναι αξιόχρεοι, δεν έχουν διαθέσιμο 
πιστωτικό όριο ούτε είναι πρακτική 
η αύξησή του ούτε ο ίδιος ο πελάτης 
μπαίνει στη διαδικασία να ζητήσει 
αύξηση ορίου να κάνει αίτηση για 
δάνειο. Τέταρτον, οι μικρής ηλικίας 
καταναλωτές, οι οποίες 
χαρακτηρίζονται από αποφυγή 
κλασικών τραπεζικών προϊόντων 
αλλά και από χαμηλά εισοδήματα, 
δεν διαθέτουν ή δεν μπορούν ή δεν 
επιθυμούν τη λήψη και τη χρήση 
πιστωτικών καρτών. Επιλέγουν τις 
άτοκες δόσεις με χρεωστική ή με τη 
χρήση ψηφιακών πορτοφολιών και 
εφαρμογών πληρωμών μέσω 
κινητών.  

Σήμερα, σχεδόν το 30% της 
καταναλωτικής πίστης προέρχεται 
από την αγορά αυτοκινήτου 
(υποχώρησε σχεδόν στο μισό λόγω 
των ελλείψεων και της ενεργειακής 
κρίσης), το 55% από τα φυσικά και 
ψηφιακά κανάλια των τραπεζών 
(περιλαμβανομένων των fast loan) 
και το υπόλοιπο 12-15% μέσω των 
μεγάλων εμπορικών αλυσίδων 
όπως Κωτσόβολος, Public κλπ και 
των συνεργασιών με τις μεγάλες 
τράπεζες. Η νεοεισερχόμενη TBI  

 

Ε 
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ξεκίνησε από τα ηλεκτρονικά καταστήματα ως 
εναλλακτικός τρόπος πληρωμής και επεκτείνεται σήμερα 
στα φυσικά καταστήματα, σημειώνοντας από την αρχή του 
έτους ρυθμό ανάπτυξης 50%, σε μηνιαία βάση, κυρίως 
λόγω της έναρξης από μικρή βάση μιας νέας αγοράς. Η 
μικρή ηλιακή κατηγορία, πλην δυναμικής ομάδας 
καταναλωτών με εξοικείωση στην καινοτομία και την 
τεχνολογία, επιβεβαιώνεται και από την πελατεία της TBI 
Bank. Όπως εξηγεί στο capital.gr ο επικεφαλής της TBI για 
την Ελλάδα, κ. Κώστας Τοβίλ, οι ηλικίες κυμαίνονται γύρω 
στα 20 με 35 έτη. Πρόκειται για καταναλωτές που θεωρούν 
ξεπερασμένη ακόμα και τη χρήση κάρτας στις πληρωμής, 
ενώ η αίτηση για καταναλωτικό δάνειο, ειδικά για μικρά 
ποσά, ίσως να μην περνά από το μυαλό -ειδικά με 
επίσκεψη σε τραπεζικό κατάστημα. Σύμφωνα με τον κ. 
Τοβίλ η παροχή των άτοκων δόσεων και γενικότερα το 
μοντέλου του BNPL μέσω λιανικών αλυσίδων, 
πραγματοποιείται μέσω ενός μικρού σε ποσό και μικρής 
διάρκειας άτοκου δανείου. Το μοντέλο αυτό εξυπηρετεί 
αγορές μέχρι 10.000 ευρώ, ανάλογα με την αγορά και το 
προφίλ του καταναλωτή. Στην Ελλάδα καλύπτει αγορές 
γύρω στα 250 ευρώ. Μέσω συνεργασιών με περισσότερες 

από 750 επιχειρήσεις και 80 ηλεκτρονικά καταστήματα, το 
split in 4 και το BNPL εμφανίζεται ως εναλλακτικός τρόπος 
πληρωμής στο ταμείο. Η αίτηση και η έγκριση του δανείου 
γίνεται online σε δευτερόλεπτα, αφού γίνει έλεγχος του 
πιστοληπτικού προφίλ του πελάτη προκειμένου να μειωθεί 
ο κίνδυνος και να προστατευθεί ο πελάτης από 
υπερχρέωση. Ο πελάτης πληρώνει την πρώτη δόση την 
ημέρα της αγοράς, αλλά η τράπεζα καταβάλει στον έμπορο 
ολόκληρο το ποσό, χωρίς να περιμένει την καταβολή των 
δόσεων από τον πελάτη. Ως αντάλλαγμα, ο έμπορος 
καταβάλει μια προμήθεια στην τράπεζα. Λόγω των μικρών 
ποσών και της φύσης των προϊόντων (πχ κινητό 
τηλέφωνο) ο κίνδυνος αθέτησης πληρωμής επωμίζεται 
από τον έμπορο και την τράπεζα. Στις 90 ημέρες 
καθυστέρησης το δάνειο πλέον θεωρείται κόκκινο και στις 
120 ημέρες διαγράφεται με αντίστοιχη ζημία για την 
τράπεζα εξηγεί στο capital.gr ο κ. Τοβίλ. Λόγω της φύσης 
και του ύψους των αγορών αυτών δεν γίνονται κατασχέσεις 
ή δεν προβλέπονται ένδικα μέσα. Ωστόσο, ο καταναλωτής 
που δεν πληρώσει, θα εμφανιστεί στη μαύρη λίστα του 
Τειρεσία και δεν θα μπορεί να κάνει χρήση της υπηρεσίας 
αυτής. 

 
Με τον πληθωρισμό σε επίπεδα-ρεκόρ και τις απειλές για 
ύφεση να πολλαπλασιάζονται, οι αμερικάνικες τράπεζες 
επιδίδονται σε επιθετικό μάρκετινγκ για εκδόσεις 
πιστωτικών καρτών. Σύμφωνα με το mononews.gr την ώρα 
που περιορίζουν τις δυνατότητας για λήψη καταναλωτικών 
δανείων, καθώς φοβούνται την αδυναμία των 
δανειζόμενων να ανταποκριθούν στα χρέη τους, κάποια 
μεγάλα ονόματα όπως American Express Co, Capital One 
Financial Corp, Discover Financial Services ενισχύουν την 
χρηματοδότηση στο μάρκετινγκ για «επιθετικό φλερτ» σε 
νέους πελάτες. Και μέχρι στιγμής έχουν πετύχει το άνοιγμα 
πολλών νέων λογαριασμών. Στη JP Morgan οι αγορές 
μέσω πιστωτικών καρτών ανήλθαν συνολικά στα 271,2 δις 
δολάρια, το υψηλότερο ποσό που έχει χρονολογηθεί από 
το 2004. Ένα ποσό που είναι αυξημένο κατά 33% από το 
τέταρτο τρίμηνο του 2019, πριν η πανδημία προκαλέσει 
ζημιά στις δαπάνες. 

χαμηλή ανεργία σε συνδυασμό με 
τον τρόπο πληρωμής που γίνεται 
μέσω των πιστωτικών καρτών 

κάνει τις τράπεζες να θεωρούν ότι  
οι καταναλωτές θα ανταποκριθούν  
στα χρέη τους, ενώ οι ίδιες θα 
κερδίσουν από τα επιτόκια. 
Σε περιόδους αύξησης επιτοκίων και επιβράδυνσης της 
οικονομίας, συνήθως οι τράπεζες αποφεύγουν τον 
δανεισμό, όμως στηρίζουν την επένδυση στην έκδοση 
πιστωτικών καρτών, καθώς όπως φαίνεται είναι 
πεπεισμένες ότι η ύφεση δεν θα επηρεάσει τα οικονομικά  

 Η 
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του μέσου Αμερικανού καταναλωτή. 
Αντίθετα, έχουν πολύ διαφορετική 
στάση για άλλα καταναλωτικά 
δάνεια, στα οποία θεωρούν ότι δεν 
θα ανταποκριθούν οι δανειζόμενοι. 
Όπως αναφέρει η Wall Street 
Journal, η Capital One, σταμάτησε 
τις εκδόσεις νέων δανείων για 
αυτοκίνητα κατά το προηγούμενο 
τρίμηνο, επικαλούμενη 
ανταγωνιστικές πιέσεις. «Σίγουρα 
αισθανόμαστε πιο αισιόδοξοι για τον 
κλάδο των καρτών», δήλωσε ο 
διευθύνων σύμβουλος Richard 
Fairbank, κατά τη διάρκεια 
conference call σχετικά με τα κέρδη 
της τράπεζας. Η Citigroup και η 
Wells Fargo & Co., οι οποίες 
ανανεώνουν τις δραστηριότητες 
τους στον τομέα των πιστωτικών 
καρτών, έκλεισαν 1,07 εκατομμύρια 
και 524.000 νέες πιστωτικές κάρτες 
γενικής χρήσης κατά το δεύτερο 
τρίμηνο, αυξημένες κατά 18% και 
62% αντίστοιχα, από ένα χρόνο 
νωρίτερα. Η Bank of America Corp. 
προσέθεσε 1,07 εκατ., σημειώνοντας 
αύξηση 15% στις εκδόσεις 
πιστωτικών καρτών. Δεν πρόκειται 
για μία νέα τάση, καθώς οι τράπεζες 
είδαν τα κέρδη από τις πιστωτικές 
κάρτες να ανεβαίνουν στη 
«δύσκολη» εποχή της πανδημίας. 
Όταν η ανεργία εκτινάχθηκε την 
άνοιξη του 2020, οι περισσότερες 
τράπεζες ανέμεναν ότι θα υπάρξουν 
σημαντικές καθυστερήσεις στην 
πληρωμή των χρεών. Αντίθετα, οι 
καταναλωτές εκμεταλλεύτηκαν το 
lockdown αλλά και τις κρατικές 
ενισχύσεις για να πληρώσουν τις 
πιστωτικές τους κάρτες. Το χρέος 
από πιστωτικές κάρτες μειώθηκε 
στα 748 δισ. δολάρια τον Απρίλιο 
του 2021 από 913 δισ. δολάρια τον 
Ιανουάριο του 2020. Τώρα είναι πάλι 
αυξημένο. Ακόμα και τώρα όμως, 
δεν έχει φτάσει τα επίπεδα προ 
πανδημίας. Τα οφειλόμενα ποσά 
στη JP Morgan ναι μεν αυξήθηκαν 
κατά 17% το δεύτερο τρίμηνο του 
2022 από το προηγούμενο έτος, στα 

165 δισ. δολάρια, όμως παραμένουν χαμηλότερα από 169 δις δολάρια στα τέλη 
του 2019. Στη Capital One αυξήθηκαν κατά 21% το δεύτερο τρίμηνο σε σύγκρισή 
με το προηγούμενο έτος, στα 115 δις δολάρια, αλλά εξακολουθούν αν είναι 
μειωμένα σε σχέση με τα 119 δις δολάρια στο τέλος του 2019.  

Η Amex είπε ότι οι νέες εγγραφές καταναλωτικών καρτών στις ΗΠΑ για τις κάρτες 
Premium Platinum, Gold Card και Delta Air Lines Inc. έφτασαν σε υψηλά ρεκόρ το 
δεύτερο τρίμηνο. Κι ενώ τα επιτόκια παραμένουν υψηλά στις πιστωτικές κάρτες, 
οι πελάτες των τραπεζών συνεχίζουν να εκδίδουν καινούριες, μία τάση που 
ενισχύει την πεποίθηση των τραπεζών ότι οι καταναλωτές βρίσκονται σε καλή 
οικονομική κατάσταση. «Αυτός είναι ένας δείκτης για εμάς ότι τα νοικοκυριά έχουν 
ισχυρή ρευστότητα και είναι σε θέση να κάνουν προσαρμογές για να 
αντιμετωπίσουν τον πληθωρισμό», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της 
Discover, Roger Hochschild. «Για εμάς, οι καταναλωτές παραμένουν πολύ 
ισχυροί». Οι τράπεζες, βλέποντας τη τάση για έκδοση πιστωτικών καρτών να 
ανεβαίνει, ρίχνουν περισσότερα χρήματα σε δαπάνες μάρκετινγκ, όπως 
ταχυδρομικές κάρτες πιστωτικών καρτών, διαφημίσεις και επιπλέον ανταμοιβές, 
στοιχηματίζοντας ότι θα μεταφραστεί σε μία νέα κερδοφόρα επιχείρηση. Η Capital 
One διέθεσε στο τμήμα μάρκετινγκ χρηματοδότηση αυξημένου κατά 62% το 
δεύτερο τρίμηνο σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Τα έξοδα μάρκετινγκ του 
Discover αυξήθηκαν κατά 45%, είπε η εταιρεία, επίσης σε μεγάλο βαθμό λόγω των 
προσπαθειών για αύξηση των εγγραφών σε πιστωτικές κάρτες. 

 

Μόλις το ένα πέμπτο των νοικοκυριών της ευρωζώνης 
μάζεψε αποταμιεύσεις στη διάρκεια της πανδημίας, 

υποδηλώνοντας ότι οι περισσότεροι δεν έχουν επιπλέον 
«μαξιλάρι» έναντι του πληθωρισμού, σύμφωνα με ανάλυση 
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της ΕΚΤ. Η έρευνα, μια προδημοσίευση του οικονομικού 
δελτίου της ΕΚΤ, βασίζεται σε έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε στις έξι από τις μεγαλύτερες οικονομίες 
της περιοχής, στη διάρκεια του 2020 και του 2021. 
Διαπιστώνει ότι το 20% αύξησε τις αποταμιεύσεις και το 
16% τις συρρίκνωσε στη διάρκεια της περιόδου. «Η 
κατανομή της εξοικονόμησης που συσσωρεύτηκε κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας, μπορεί επομένως να περιορίσει –
στον βαθμό στον οποίο αυτές οι αποταμιεύσεις μπορούν 
να θωρακίσουν τη συνεχιζόμενη ανάκαμψη της 
κατανάλωσης από τις αρνητικές επιπτώσεις της 
πρόσφατης αύξησης των τιμών της ενέργειας», αναφέρουν 
οικονομολόγοι στο άρθρο για το μηνιαίο δελτίο της ΕΚΤ. 
Αυτό το συμπέρασμα μπορεί να έχει επιπτώσεις για την 
τρέχουσα πολιτική. Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν 
Λαγκάρντ, δήλωσε στις 21 Ιουλίου ότι «η κατανάλωση 
υποστηρίζεται από τις αποταμιεύσεις που δημιούργησαν 
τα νοικοκυριά στη διάρκεια της πανδημίας και από την 
ισχυρή αγορά εργασίας». 

 
Έναν πρωτότυπο τρόπο βρήκαν οι πολίτες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά 
τους στην ΕΚΤ για τον κλιμακούμενο πληθωρισμό. Πώς; 
«Βομβαρδίζοντας» με κακές κριτικές το κεντρικό κτίριο της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), που βρίσκεται στη 
Φρανκφούρτη, στο Google Maps.  

αρότι οι κριτικές στη 
συγκεκριμένη πλατφόρμα 
χαρτογράφησης αφορούν  

κυρίως την αρχιτεκτονική ή  
τις εγκαταστάσεις ενός κτιρίου,  
στην περίπτωση αυτή περίπου οι 

μισές από όσες αναρτήθηκαν  
κατά τη 10η επέτειο  
της ολοκλήρωσης του κεντρικού 
κτιρίου είναι παράπονα για τις 
πολιτικές που ακολουθεί η  
πρόεδρος, Κριστίν Λαγκάρντ. 
Ως αποτέλεσμα, η μέση βαθμολογία στο Google Maps για 
τον 45όροφο πύργο της ΕΚΤ από πράσινο γυαλί έχει 
υποχωρήσει αισθητά. Αξίζει να σημειωθεί ότι από την αρχή 
του 2022 έχουν γραφτεί περισσότερες κριτικές σε σχέση με 
οποιαδήποτε άλλη χρονιά. Η απογοήτευση αυτή των 
ευρωπαίων πολιτών ακολουθεί την έξαρση του 
πληθωρισμού που έφτασε στο επίπεδο ρεκόρ του 8,9% τον 
Ιούλιο, τον ίδιο μήνα που η ΕΚΤ αύξησε τα επιτόκια για 
πρώτη φορά μετά από 11 χρόνια, επιβεβαιώνοντας τις 
εκτιμήσεις αναλυτών και αγορών πως και αυτή θα 
αναγκαστεί να ακολουθήσει το δρόμο που χάραξαν η 
Federal Reserve, η Τράπεζα της Αγγλίας κι άλλες, 
προκειμένου να τιθασεύσουν τον πληθωρισμό που 
καλπάζει. Το Διοικητικό Συμβούλιο υπό την Κριστίν 
Λαγκάρντ επανέλαβε την σθεναρή προσήλωση του στην 
εντολή που έχει λάβει για την σταθερότητα των τιμών, 
οπότε προχώρησε στην άνοδο των επιτοκίων 
προκειμένου να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα 
επανέλθει στο στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα, στέλνοντας 
παράλληλα σήμα για νέες αυξήσεις τους επόμενους μήνες. 
«Εστιάζει μόνο στην χρηματοδότηση των κυβερνήσεων 
από την πίσω πόρτα», «Κρίμα, το ευρώ βρίσκεται σε 
ισοτιμία με το δολάριο, έτσι προστατεύετε το νόμισμα; Η 
Κριστίν Λαγκάρντ παρακαλώ να παραιτηθεί», «Η ΕΚΤ 
τυπώνει χρήμα και καταστρέφει την Ευρώπη», «Δεν 
ενδιαφέρονται καθόλου για τον υψηλό πληθωρισμό», είναι 
μόνο κάποιες από τις κριτικές. 
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