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πρώην Υπουργός 
Ενέργειας και 
αναπληρωτής 

καθηγητής στο 
Πανεπιστήμιο 
Πειραιώς, Γιάννης 
Μανιάτης επισήμανε 
πως τα κοιτάσματα της 
Κύπρου, του Ισραήλ και 
τα πιθανολογούμενα 
ελληνικά κοιτάσματα, 
αθροίζουν έναν όγκο 
φυσικού αερίου  
που μπορεί να  
δώσει ρεαλιστικές 
εναλλακτικές λύσεις  
σε μία διψασμένη  
για φυσικό αέριο 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Στη συνέντευξή του στο mononews 
σημειώνει πως θα ήταν 
ουρανοκατέβατο δώρο για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση εάν μπορούσε, 
σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, να 
αξιοποιήσει και να τροφοδοτηθεί 
από το φυσικό αέριο κρατών-μελών 
της, όπως είναι η Ελλάδα και η 
Κύπρος, ενώ αποκαλύπτει τα 
ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία των 
κοιτασμάτων σε Ελλάδα και Κύπρο, 
τις εξελίξεις στον Eastmed, τις 
γεωπολιτικές ευκαιρίες και τους 
κινδύνους στην Αν. Μεσόγειο, αλλά 
και τις στρεβλώσεις που οδήγησαν 
σε αυτό που αποκαλεί «χαμένο 
εθνικό χρόνο» αναφορικά με τις 
έρευνες υδρογονανθράκων στον 
ελληνικό χώρο.  

 
Αναλυτικά η συνέντευξη: Τι 
σηματοδοτούν οι ανακοινώσεις για 
το κοίτασμα στο θαλασσοτεμάχιο 
«6» της ΑΟΖ της Κύπρου σε 
ενεργειακό και γεωπολιτικό 
επίπεδο; Σε καθαρά ενεργειακό 
επίπεδο πρόκειται για μία πολύ 
ενδιαφέρουσα ανακάλυψη, η οποία, 
συνδυαζόμενη με τις άλλες δύο 
ανακαλύψεις κυπριακών 
κοιτασμάτων, το «Αφροδίτη» και το 
«Γλαύκος» λίγα χρόνια νωρίτερα, 
αθροίζουν συνολικά έναν όγκο 
περίπου 350 δισεκατομμυρίων 
κυβικών μέτρων (350 bcm) 
κυπριακού φυσικού αερίου. Για να 
έχουμε αίσθηση των μεγεθών, 
σημειώνω ότι η Ελλάδα κάθε χρόνο, 
καταναλώνει περίπου 6 bcm. Το 
κοίτασμα του «Κρόνου» εκτιμάται ότι 
είναι περίπου 70 bcm. Κατά 
συνέπεια, μόνο τα κοιτάσματα του 
«Κρόνου» θα αρκούσαν για την 
Ελληνική κατανάλωση φυσικού 
αερίου για δέκα με δώδεκα χρόνια. Η 
ανακάλυψη του κοιτάσματος 
σηματοδοτεί και μία ενδιαφέρουσα 
γεωπολιτική εξέλιξη στην ευρύτερη 
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. 
Κι αυτό γιατί αρχίζει να 

διαμορφώνεται μία νέα ενεργειακή 
περιοχή όπου τα κοιτάσματα της 
Κύπρου, μαζί με τα κοιτάσματα του 
Ισραήλ και με τα πιθανολογούμενα 
και ελπίζω πολύ σύντομα 
αξιοποιούμενα ελληνικά 
κοιτάσματα, αθροίζουν έναν όγκο 
φυσικού αερίου που μπορεί να 
δώσει ρεαλιστικές εναλλακτικές 
λύσεις σε μία διψασμένη για φυσικό 
αέριο Ευρωπαϊκή Ένωση, 
υποκαθιστώντας ένα σημαντικό 
μέρος των εισαγωγών ρωσικού 
φυσικού αερίου. Επιπλέον, 
σηματοδοτεί την επιμονή και την 
αποτελεσματικότητα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας να αγνοεί τις 
παράνομες και παράλογες 
ανακοινώσεις και κινήσεις του 
προέδρου Ερντογάν περί «Γαλάζιας 
Πατρίδας».  

 

Κυπριακή 
Δημοκρατία 
προχωρά κανονικά 

και σε συνεργασία  
με ενεργειακούς 
κολοσσούς την 
αξιοποίηση των 
κοιτασμάτων που 
βρίσκονται στη δική της 
περιοχή ευθύνης (ΑΟΖ) 
- Είναι άμεσα αξιοποιήσιμο το 
συγκεκριμένο κοίτασμα; Και πως θα 
μεταφέρεται το φυσικό αέριο, κυρίως  
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προς την Ευρώπη; Μπορεί να αναβιώσει η συζήτηση για 
τον East Med; Ή θα εξευρεθούν άλλοι «δρόμοι» σε 
συνδυασμό με τα άλλα κοιτάσματα στην περιοχή; Το 
συγκεκριμένο κοίτασμα φαίνεται ότι μπορεί να είναι 
αξιοποιήσιμο τα επόμενα δύο χρόνια. Και με την ωριμότητα 
που έχει υπάρξει για την αξιοποίηση των άλλων δύο 
κυπριακών κοιτασμάτων, θεωρώ ότι πρέπει να μιλάμε πια 
για μία αξιοποίηση σε πολύ βραχύ ενεργειακό χρόνο. Οι 
επιλογές για τη μεταφορά στη μεγάλη ευρωπαϊκή αγορά 
είναι δύο: η πρώτη είναι να μεταφερθεί στις λειτουργούσες 
εδώ και χρόνια, δύο αιγυπτιακές υποδομές υγροποίησης 
φυσικού αερίου Idku και Damietta και στη συνέχεια, με 
ειδικά πλοία, να μεταφέρεται το υγροποιημένο φυσικό 
αέριο σε υποδομές, όπως αυτή της Ρεβυθούσας. Η δεύτερη 
επιλογή είναι η μεταφορά του μέσω του Eastmed, τον 
οποίο από το 2013 έχουμε εντάξει με δικές μας ενέργειες, 
στα ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα προγράμματα PCIs. 
Έχει ενδιαφέρον ότι πριν από ελάχιστες μέρες, 
ανακοινώθηκε από την εταιρεία IGI Poseidon, που είναι 
υπεύθυνη για την υλοποίησή του, η ολοκλήρωση των 
περιβαλλοντικών και τεχνικών μελετών του αγωγού. Έχει 
ήδη ζητηθεί από την ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει 
η διαδικασία προκειμένου να ενταχθεί ο Eastmed στα 
χρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρώπης 
Connecting Europe Facilities, τα προγράμματα δηλαδή, 
των μεταφορών και της ενέργειας τα οποία θα στηρίξουν 
τις αντίστοιχες υποδομές όλης της Ευρώπης.  

ε βάση τις μελέτες που έχουν 
κατατεθεί και εγκριθεί από  
την Ελληνική Δημοκρατία,  

ο Εastmed έχει ένα συνολικό κόστος  
5,2 δισεκατομμυρίων ευρώ και  
η υλοποίηση του μπορεί να γίνει  
μέσα σε 36 μήνες. 
Κατά συνέπεια, βρισκόμαστε πια μπροστά σε μία πολύ 
ενδιαφέρουσα συγκυρία, όπου από το 2011, που 
σχεδιάσαμε τον αγωγό, έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες 
προετοιμασίας και ωρίμανσης του και προχωρούμε πια 
στις καθαρά οικονομικές- τραπεζικές- χρηματοοικονομικές 
διαδικασίες για την υλοποίηση του. Να υπενθυμίσω ότι 
από το 2011, εκτός από την Ελληνική, την Κυπριακή και την 
Ισραηλινή κυβέρνηση, οι οποίες έχουν υπογράψει τη 
Διακυβερνητική Συμφωνία για την υλοποίηση του Εastmed, 
προσφάτως, υπήρξε και ομόφωνο ψήφισμα από τα πέντε 
μεγαλύτερα κόμματα της Ιταλικής Βουλής, τα οποία 

ζήτησαν την άμεση στήριξη και υλοποίηση του αγωγού, 
διατυπώνοντας μάλιστα στο σχετικό ψήφισμα, σαφείς 
υπαινιγμούς ότι οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση του 
οφείλονται στο γεγονός ότι άλλες δυνάμεις εντός της 
Ευρώπης, προωθούσαν κυρίως την υλοποίηση του 
αγωγού Nord Stream 2, ο οποίος πλέον, μετά και τη ρωσική 
εισβολή στην Ουκρανία, βρίσκεται εκτός κάθε συζήτησης. - 
Ποια εκτιμάτε ότι θα είναι η αντίδραση της Τουρκίας, 
βραχυπρόθεσμα και μεσομακροπρόθεσμα; Οι πρόσφατες 
εξελίξεις ενισχύουν τα σενάρια συνεργασίας ή αυτά της 
έντασης και της πολεμικής απειλής; Η αντίδραση της 
Τουρκίας θα είναι η αντίδραση ενός αναθεωρητικού 
γείτονα, ο οποίος με προκλητικές και παράνομες κινήσεις, 
προσπαθεί να επιβάλλει το «δίκαιο» του δήθεν ισχυρού. 

 

άν η Τουρκία ενδιαφέρεται να 
συμμετάσχει στο ενεργειακό 
γίγνεσθαι της Ανατολικής 

Μεσογείου, υπάρχει μόνο μία 
διέξοδος: Να αποδεχθεί και να 
κυρώσει τη διεθνή Σύμβαση για το 
Δίκαιο της Θάλασσας, την UNCLOS. 
Και να αντιληφθεί ότι με προβοκατόρικες κινήσεις δεν 
μπορεί να προχωρήσει. Οι πρόσφατες κινήσεις της 

  

Μ 
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γίνονται πάντα με στόχο να εκβιάσει καταστάσεις. Όμως, 
αυτή την περίοδο ειδικά, πρέπει να έχουμε υπόψιν ότι η 
Τουρκία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, 
προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα των F-16. Αλλά, 
ταυτόχρονα, με δεδομένες τις ελλείψεις σε φυσικό αέριο 
που έχει η Ευρώπη εξαιτίας της ρωσικής εισβολής στην 
Ουκρανία και από τις ΗΠΑ είναι σαφέστατο μήνυμα προς 
όλες τις χώρες της περιοχής ότι η Ουάσινγκτον θέλει την 
αξιοποίηση με νόμιμο τρόπο του φυσικού αερίου που 
υπάρχει στην περιοχή. Αυτή η επιλογή προφανώς, 
βρίσκεται απέναντι από τις επιλογές της Τουρκίας. 
Εξάλλου, παρά τους τουρκικούς λεονταρισμούς, γνωρίζουν 
άριστα την εξαιρετική ισχύ των ελληνικών ενόπλων 
δυνάμεων. - Πώς αλλάζουν, αν αλλάζουν, οι πρόσφατες 
ανακοινώσεις την ελληνική πολιτική στον τομέα των 
ερευνών και των πιθανών εξορύξεων, κυρίως νοτίως της 
Κρήτης, με δεδομένη και την εντεινόμενη ενεργειακή κρίση 
που προκαλεί ο πόλεμος στην Ουκρανία; Τελικώς, είναι 
αξιοποιήσιμα τα κοιτάσματα που λέγεται πως υπάρχουν 
στον ελληνικό χώρο; Ποιες είναι σήμερα οι ενεργειακές 
επιλογές της χώρας και ποιες οι οικονομικές και 
δημοσιονομικές επιπτώσεις; Έχουμε πλέον, αξιόπιστα 
δεδομένα στα χέρια μας.  

 

α ελληνικά κοιτάσματα στο Ιόνιο 
και νότια της Κρήτης, σύμφωνα  
με την Εθνική Διαχειριστική 

Εταιρεία Υδρογονανθράκων, τον 
επίσημο κρατικό φορέα αξιοποίησης 
υδρογονανθράκων, είναι της τάξεως 
τον 2000 bcm, δηλαδή δύο χιλιάδων 
δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων. 
Και η εκτιμώμενη συνολική 
ακαθάριστη αξία τους είναι της τάξης 
των 250 δισεκατομμυρίων ευρώ. 
Σύμφωνα μάλιστα με χάρτη που έχει παρουσιάσει σε 
διεθνές συνέδριο η διοίκηση της ΕΔΕΥ στο Ιόνιο και νοτίως 
της Κρήτης υπάρχουν γύρω στους 30 στόχους, πολλοί από 
τους οποίους έχουν δομή ανάλογη με το γιγαντιαίο 
αιγυπτιακό κοίτασμα Zohr. Ασφαλώς, πάντα, πρέπει να 
γνωρίζουμε ότι στις έρευνες υδρογονανθράκων η τελική 
αξιολόγηση γίνεται όταν θα μπει το γεωτρύπανο και θα 

εντοπίσει κοίτασμα. Δυστυχώς, η χώρα έχασε από το 2015 
μέχρι σήμερα, πολύτιμο εθνικό χρόνο. Τα πράγματα δεν 
έχουν προχωρήσει έτσι όπως θα έπρεπε κι έτσι όπως είχαν 
ήδη δρομολογηθεί στο χρονικό διάστημα 2011-2014. Θέλω 
να ελπίζω ότι αυτός ο χαμένος εθνικός χρόνος θα 
μπορούσε να κερδηθεί σήμερα, εάν εκφραστεί μία σαφής 
και ξεκάθαρη πολιτική βούληση για επίσπευση όλων των 
σχετικών διαδικασιών. Εάν η ελληνική δημόσια διοίκηση 
κινηθεί, όχι με τη γνωστή ελληνική «ταχύτητα», αλλά όπως 
απαιτούν οι ανάγκες. Δηλαδή, να μην αδειοδοτηθεί μία 
περιοχή σε διάστημα τριών ή τεσσάρων ετών. Και βεβαίως, 
αν η ελληνική δικαιοσύνη παίρνει αποφάσεις σε εύλογο 
χρονικό διάστημα ώστε να μην έχουμε το φαινόμενο που 
έχει ήδη εμφανιστεί στο μεγάλο κοίτασμα νότια της Κρήτης, 
το οποίο πρόκειται να αξιοποιήσει η ExoonMobil με τα 
Ελληνικά Πετρέλαια. Μετά από προσφυγή οργανώσεων 
στο Συμβούλιο Επικρατείας κατά της περιβαλλοντικής 
μελέτης του 2019, έχει αναβληθεί τέσσερις φορές η 
εκδίκαση, με την τελευταία να έχει προγραμματιστεί για τον 
Οκτώβριο του 2022. Θέλω να ελπίζω ότι δεν θα υπάρξει και 
νέα αναβολή. Βάσει των σχετικών μελετών και από τις 
ενδιαφερόμενες εταιρείες, τα κοιτάσματα δείχνουν ότι είναι 
πλήρως αξιοποιήσιμα. Και αυτές οι δυνατότητες αποκτούν 
κορυφαία οικονομική και γεωπολιτική σημασία, όταν η 
Ευρώπη απεγνωσμένα, ψάχνει σε όλες τις περιοχές του 
πλανήτη προκειμένου να τροφοδοτηθεί με φυσικό αέριο. 

α ήταν ουρανοκατέβατο δώρο  
για την Ευρωπαϊκή Ένωση εάν 
μπορούσε, σε ένα εύλογο χρονικό 

διάστημα, να αξιοποιήσει και να 
τροφοδοτηθεί από το φυσικό  
αέριο κρατών-μελών της, όπως  
είναι η Ελλάδα και η Κύπρος. 
 - Τι φταίει και η Ευρώπη μοιάζει να μην μπορεί να 
αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση; Είναι μια 
αντικειμενικά δύσκολη συγκυρία απέναντι στην απειλή  

 

Τ 

Θ 
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μιας αναθεωρητικής δύναμης, της Ρωσίας του Πούτιν ή 
διαπιστώνετε πολιτική ανικανότητα ηγεσίας στους 
κόλπους των «27»; Τι θα μπορούσαν να αποφασίσουν οι 
Ευρωπαίοι και δεν το έχουν πράξει;  

Ευρώπη απέναντι στην κρίση  
που έχει ξεσπάσει, βρέθηκε 
απροετοίμαστη και αθωράκιστη.  

Λειτούργησε ως «μωρά παρθένος». Τα μηνύματα από την 
πλευρά της Ρωσίας ήταν σαφή, πριν από την 24η 
Φεβρουαρίου που έγινε η εισβολή στην Ουκρανία. Από τις 
αρχές του φθινοπώρου του 2021 η ελάχιστη πλήρωση των 
αποθηκών φυσικού αερίου της Gazprom θα έπρεπε να έχει 
ενεργοποιήσει τα αντανακλαστικά των Ευρωπαίων. Η 
Ευρώπη, τα προηγούμενα χρόνια, ακολούθησε μία 
ενεργειακά αυτοκτονική πολιτική με την επιλογή να 
ενισχύει αποκλειστικά και μόνο την πράσινη ανάπτυξη, 
που πράγματι είναι το μέλλον του πλανήτη. Αγνόησε όμως 
τον τεράστιο κίνδυνο που υπήρχε για εκβιασμό από το 
ρωσικό φυσικό αέριο, δεδομένου ότι θα το χρειαζόμαστε ως 
μεταβατικό καύσιμο, μέχρι το 2050. Μέσα σε λίγα χρόνια η 
Ευρώπη δυστυχώς μείωσε κατά 50% τη δική της 
παραγωγή, αυξάνοντας σε ανάλογο ποσοστό την 
εξάρτηση από τη Ρωσία. Αυτές τις πολιτικές, που 
χαρακτηρίζονται από έλλειψη στοιχειώδους 
προνοητικότητας και από γεωπολιτική αφέλεια, 
πληρώνουμε σήμερα πανάκριβα, οι ευρωπαίοι πολίτες.  

 
Οι Ευρωπαίοι οφείλουν να κάνουν κάτι πολύ απλό, το 
οποίο στα λόγια έχουν αποδεχθεί, αλλά εμπράκτως 
αγνοούν. Θα έπρεπε να εκμεταλλευτούν τους γηγενείς 
ενεργειακούς ορυκτούς πόρους, όπως προβλέπεται στην 

ενεργειακή στρατηγική της Ευρώπης. Να αξιοποιήσουν 
δηλαδή, τα κοιτάσματα που υπάρχουν στα κράτη-μέλη. 
Όλες οι κινήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σχεδόν 
του συνόλου των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, ήταν προς 
την αντίθετη κατεύθυνση, αυτή της πλήρους αδιαφορίας. 
- Μπορεί η Ευρώπη και η Ελλάδα να προχωρήσουν στην 
«πράσινη» μετάβαση, εάν δεν υπάρξει ομαλή τροφοδοσία 
με φθηνό φυσικό αέριο; Είναι απόλυτα σαφές ότι η πράσινη 
ανάπτυξη αποτελεί μονόδρομο, όχι μόνο για την Ελλάδα 
και την Ευρώπη αλλά και για ολόκληρο τον πλανήτη. Στην 
πορεία όμως προς την πράσινη ανάπτυξη απαιτείται η 
ομαλή τροφοδοσία με φθηνό φυσικό αέριο σε μονάδες 
βάσης ηλεκτρισμού, δεδομένου ότι τα φωτοβολταϊκά και τα 
αιολικά έχουν καθαρό ηλεκτρισμό, αλλά υπό τις γνωστές 
καιρικές προϋποθέσεις. Σταθερή τροφοδοσία ηλεκτρισμού 
μπορεί να παρέχει μόνο το φυσικό αέριο.  

αρά την αναμενόμενη αύξηση  
τον φωτοβολταϊκών και των 
αιολικών, το φυσικό αέριο 

αναμένεται ότι θα έχει σημαίνοντα 
ρόλο στην πράσινη μετάβαση.  
- Πώς κρίνετε την ακολουθούμενη επιδοματική πολιτική 
που ακολουθεί η Κυβέρνηση για τη στήριξη νοικοκυριών 
και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση; 
Υπάρχει εναλλακτική; Ελλοχεύει ο κίνδυνος 
δημοσιονομικού εκτροχιασμού; Η ακολουθούμενη 
επιδοματική πολιτική είναι μία πολιτική, η οποία εξαντλεί 
τις δυνατότητες της εθνικής οικονομίας, όπως άλλωστε, 
συμβαίνει με όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες και κυβερνήσεις, 
οι οποίες επιχειρούν να μειώσουν τις αρνητικές 

  

Η 
Π 
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επιπτώσεις από τις υπερβολικές αυξήσεις στις τιμές του 
φυσικού αερίου στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. 
Παρόλα αυτά, δεν αντιλαμβάνομαι γιατί, χωρίς κανένα 
κριτήριο, ούτε εισοδηματικό ούτε περιουσιακό, ενισχύονται 
όλες οι καταναλώσεις. Και μάλιστα ανεξάρτητα από το 
ύψος της κατανάλωσης. Δεν αντιλαμβάνομαι δηλαδή, γιατί 
το δημόσιο χρήμα χρησιμοποιείται προκειμένου να 
μειωθούν οι ενεργειακές τιμές σε καταναλωτές που τα 
περιουσιακά τους στοιχεία τους εντάσσουν στις ανώτερες 
εισοδηματικές τάξεις.  

ιατί να δοθεί δημόσιο χρήμα σε 
κάποιον που, για παράδειγμα, 
δηλώνει 500.000 ευρώ το χρόνο, 

έχει τρία σπίτια και βίλα στη Μύκονο; 
Και γιατί να μην διαθέσουμε αυτά τα χρήματα για την κατά 
προτεραιότητα πλήρη ενίσχυση των οικονομικά 
ασθενέστερων, των πολιτών που ανήκουν στα χαμηλά και 
μεσαία εισοδήματα; Ταυτοχρόνως, δεν λαμβάνονται μέτρα 
για την εξοικονόμηση ενέργειας. Υπενθυμίζω ότι η 
εξοικονόμηση ενέργειας έχει την ίδια συμβολή στην 
αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης όπως και οι πράσινες 
μορφές ενέργειας, πολύ περισσότερο σε χώρες όπως η 
Ελλάδα, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως η πιο σπατάλη 
χώρα της Ευρώπης. Θεωρώ λοιπόν, ότι εδώ και καιρό, θα 
έπρεπε να έχουμε προχωρήσει σε σημαντικές δράσεις 
εξοικονόμησης ενέργειας, όπως συμβαίνει σε χώρες όπως 
η Γερμανία και η Γαλλία, που δίνουν το παράδειγμα, Και σε 
αυτή την κατεύθυνση, θα έπρεπε να έχει κινηθεί εδώ και 
πολύ καιρό, ο ελληνικός δημόσιος τομέας, ο οποίος 
ετησίως, καταναλώνει περίπου 700 με 800 εκατομμύρια 
ευρώ σε ενεργειακά αγαθά. Δεδομένου ότι οι 
χρηματοδοτήσεις προκύπτουν είτε από τον κρατικό 
προϋπολογισμό, δηλαδή την φορολογία των πολιτών, είτε 
από δανεισμό από τις αγορές, που σημαίνει αύξηση του 
χρέους, είτε από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, το 
οποίο είναι επίσης δημόσιο χρήμα, με προφανή την 
έλλειψη αντίστοιχων κονδυλίων για την Υγεία ή την 
Παιδεία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα επίσης, είναι οι 
ηλιακοί θερμοσίφωνες. Σε μία μέση τετραμελή οικογένεια, 
αν εγκατασταθεί ένας ηλιακός θερμοσίφωνας, ο οποίος 
κοστίζει 800 με 1.000 ευρώ, η ηλεκτρική κατανάλωση 
μπορεί αμέσως να μειωθεί κατά περίπου 20%. Όταν η 
αντικατάσταση ενός ηλεκτρικού ψυγείου, ίδιου περίπου 
κόστους, που επιδοτείται από τα τρέχοντα προγράμματα, 
καταναλώνει μόνο 6 με 7% του λογαριασμού για 
ηλεκτρισμό. Το σημαντικότερο είναι ότι οι ηλιακοί 
θερμοσίφωνες αποτελούν μία καταπράσινη μορφή 
ενέργειας. Και μάλιστα, ένας ηλιακός θερμοσίφωνας 

μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 1700 
χιλιόγραμμα το έτος. Ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο κόστους 
25-30.000 ευρώ, η αγορά του οποίου επίσης επιδοτείται, 
μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μόνο κατά 
1.400 χιλιόγραμμα το έτος. Και θεωρώ ότι 

  

α πρέπει να υπάρξει ένα  
εθνικό πρόγραμμα ώστε  
τα 4,5 εκατομμύρια σπίτια  

στην Ελλάδα -από ένα σύνολο  
έξι εκατομμυρίων- που δεν  
διαθέτουν ηλιακό θερμοσίφωνα,  
να επιδοτηθούν γενναία,  
προκειμένου να εγκαταστήσουν. 
Σημειώνω ότι τους ηλιακούς θερμοσίφωνες, σε αντίθεση με 
τα ηλεκτρικά ψυγεία ή τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τους 
κατασκευάζουν 20 με 25 ελληνικές εταιρείες, οι οποίες 
απασχολούν 3.500 εργαζόμενους και ανήκουν στις 
κορυφαίες του κόσμου. 

Γ 
Θ 
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 ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 

 
Ο Στέργιος Κοφίνης, διδάκτορας Συνταγματικού Δικαίου 
της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ και Πρωτοδίκης Διοικητικών 
Δικαστηρίων επισημαίνει αναφορικά με την χρήση 
Τεχνητής Νοημοσύνης στην Δικαιοσύνη: Από την ψηφιακή 
δικαιοσύνη στον ψηφιακό δικαστή: Μπορεί η Τεχνητή 
Νοημοσύνη να αντικαταστήσει τους δικαστές;  

 
Τα παραδείγματα που είδαμε βοηθούν να αντιληφθούμε τα 
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που έχει η ΤΝ. Η 
Τεχνητή Νοημοσύνη εμφανίζεται συχνά στον δημόσιο λόγο 
ως πανάκεια που θα λύσει τα δομικά προβλήματα της 
υπερφόρτωσης των δικαστηρίων και της βραδύτητας στην 
έκδοση αποφάσεων. Ταυτόχρονα, έρχεται με την 
υπόσχεση ότι θα αφαιρέσει από την εξίσωση της δικανικής 
κρίσης: α) τον υποκειμενισμό του δικαστή, αφού θα είναι 
απολύτως αντικειμενική και αμερόληπτη, β) την 
αβεβαιότητα, αφού θα είναι απολύτως προβλέψιμη και γ) 
τον κίνδυνο της κακής, λόγω ελλιπών γνώσεων ή 
ενημέρωσης, απόφασης, αφού θα έχει διαρκή πρόσβαση 
στο σύνολο των νομολογιακών και νομοθετικών 
δεδομένων. Η εκμετάλλευση, όμως, των πλεονεκτημάτων 
της ΤΝ προϋποθέτει να υιοθετήσουμε ορισμένες τεχνικές 
και νομικές λύσεις, που οπωσδήποτε δεν είναι χωρίς 
κόστος. 

Συνήθως λέμε ότι θα πρέπει το λογισμικό να είναι φιλικό 
προς τον χρήστη. Όταν όμως ο χρήστης είναι το λογισμικό, 
τότε το υπόλοιπο δικαστικό σύστημα είναι αυτό που 
πρέπει να αλλάξει για να γίνει φιλικό προς τους 
αλγόριθμους.  

πλήρης ψηφιοποίηση της 
δικαιοσύνης προηγείται λογικά 
και αναπόδραστα της όποιας 

σκέψης για ενσωμάτωση εφαρμογών 
Τεχνητής Νοημοσύνης σε αυτή. 
Αλλά το ζήτημα δεν είναι απλώς να ανεβάσουμε κάθε 
έγγραφο που παράγεται σε ένα server. Τα έγγραφα αυτά 
πρέπει να είναι μηχαναγνώσιμα (machine readable). Θα 
πρέπει δηλαδή, καταρχάς, να είναι σε μορφή που να 
μπορεί να διαβαστεί από ένα πρόγραμμα επεξεργασίας 
φυσικής γλώσσας (natural language processing algorithm)  

 

Η 
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και να έχουν συσχετιστεί με μεταδεδομένα τα οποία θα 
στηρίζονται σε κοινό, προτυποποιημένο νομικό λεξιλόγιο, 
ώστε να δημιουργηθούν επισημειωμένα δεδομένα (labeled 
data), δηλαδή η κοστοβόρα πρώτη ύλη της μηχανικής 
μάθησης. Πέρα όμως από αυτό θα πρέπει, τόσο οι 
αποφάσεις όσο και τα δικόγραφα, να έχουν μια 
συγκεκριμένη και ξεκάθαρη δομή με συγκεκριμένες 
πληροφορίες, τόσο όσον αφορά τα δομημένα στοιχεία του 
εγγράφου όσο και τους πραγματικούς και νομικούς 
ισχυρισμούς, σε συγκεκριμένα πεδία του εγγράφου και με 
λόγο που να ανταποκρίνεται σε ορισμένα πρότυπα, ώστε 
να αποφεύγονται αστοχίες όπως αυτές που εντόπισαν οι 
εφέτες της Ρεν. Συνεπώς, κάθε έγγραφο, είτε δημόσιο είτε 
ιδιωτικό, θα πρέπει να τυποποιηθεί και αυτό σημαίνει ότι 
πρέπει να οδηγηθούμε όχι μόνο σε μια αργή μεταμόρφωση 
όλης της δομής της διοίκησης, αλλά, πιθανώς, και του 
τρόπου με τον οποίο σκεφτόμαστε νομικά.   

 
Το θεμέλιο για κάθε δικαστικό σύστημα είναι η εμπιστοσύνη 
του κοινού προς αυτό. Επίσης, είναι δεδομένη η 
καχυποψία που υπάρχει αυτή τη στιγμή για την ΤΝ. Αυτή η 
στάση όμως σταδιακά μεταβάλλεται, καθώς όλο και 
περισσότερες και όλο και καλύτερες εφαρμογές ΤΝ 
μπαίνουν στη ζωή μας – η αυτόνομη οδήγηση μπορεί να 
είναι ένα παράδειγμα. Στην πράξη, το κοινό μπορεί να 
δείξει εμπιστοσύνη σε ένα πρόγραμμα ΤΝ που θα εκδίδει 
ταχύτατα και με λιγότερες διαδικαστικές προϋποθέσεις 
αποφάσεις, εφόσον όμως αυτές είναι ταυτόχρονα ορθές 
στην ουσία τους ή τουλάχιστον δεν είναι, συγκριτικά, 
λιγότερο ορθές από εκείνες που βγάζουν οι δικαστές. Το 
δεύτερο σκέλος, η ποιοτική δηλαδή όψη της 
αποτελεσματικότητας ενός δικαστικού συστήματος, 
μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από μια μακρά διαδικασία 
ανάπτυξης μιας εφαρμογής ΤΝ. Πρέπει να επιλεγούν οι 
κατάλληλες τεχνικές Τεχνητής Νοημοσύνης, που πιθανώς 
θα πρέπει να συνδυαστούν μεταξύ τους και να αναπτυχθεί 

ένα πρόγραμμα προσαρμοσμένο στην ελληνική γλώσσα 
και στο ελληνικό νομικό σύστημα. Το σύστημα αυτό θα 
πρέπει να δοκιμαστεί σε βάθος χρόνου σε επιμέρους 
κατηγορίες υποθέσεων, με κριτήριο την απλότητά τους (και 
όχι απαραίτητα το ύψος της ένδικης αξίωσης, όπως έκανε 
η Εσθονία) και να εκπαιδευτεί μέσω του ελέγχου των 
αποτελεσμάτων του από δικαστές. Η εφαρμογή του στην 
πράξη θα μπορούσε να γίνει μόνο όταν το ποσοστό λάθους 
θα ήταν πλέον σε ανεκτά χαμηλό επίπεδο.  

Το άρθρο 87 του Συντάγματος ορίζει ότι η δικαιοσύνη 
απονέμεται από δικαστήρια που συγκροτούνται από 
τακτικούς δικαστές, οι οποίοι, στα επόμενα άρθρα, 
περιγράφονται με λεπτομέρειες που δεν επιτρέπουν να 
σκεφτούμε ότι μπορεί να είναι κάτι άλλο πέρα από 
άνθρωποι. Συνεπώς, 

ποιαδήποτε σκέψη ενσωμάτωσης 
ψηφιακών μέσων σε  
ρόλο δικαστών (δηλαδή  

σε ρόλο αυτόνομων κρινόντων)  
θα προϋπέθετε μια  
συνταγματική αναθεώρηση 
που θα εισήγαγε ρητώς τη σχετική δυνατότητα, γεγονός 
που τονίζει και τη σημασία της σταδιακής ενσωμάτωσης 
σχετικών εφαρμογών στο δικαστικό σύστημα που θα 
οδηγήσει (ή όχι) στην ωρίμανση της ιδέας της αλγοριθμικής 
λήψης αποφάσεων. 

 

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

 

αθώς ο Ερντογάν 
εντείνει την 
υβριδική  

του επίθεση κατά  
της Πατρίδας μας 
εργαλειοποιώντας  
για άλλη μια φορά  
το μεταναστευτικό,  
η κυβέρνηση με τις 
αποφάσεις του ΚΥΣΕΑ  
το μόνο που έκανε  
ήταν να δρομολογήσει 
την επέκταση του 
υφιστάμενου φράκτη 
στον Έβρο και την 

περαιτέρω ενίσχυση της φύλαξης των  
ελληνικών συνόρων. 

 
Σημειωτέον ότι ο φράκτης στον Έβρο σήμερα έχει μήκος 37 χιλιόμετρα. Έτσι στο 
επόμενο διάστημα θα κατασκευαστεί νέος φράκτης 80 επιπλέον χιλιομέτρων 
(https://www.kathimerini.gr 20/8/2022) και θα προσληφθούν και νέοι 
συνοριοφύλακες. Και όλα αυτά την ώρα που όπως ενημέρωσε αρμοδίως ο 
υπουργός προστασίας του Πολίτη κατά την διάρκεια του τρέχοντος μηνός 25.000 
μετανάστες επιχείρησαν να εισέλθουν παράνομα στη χώρα 
(https://www.naftemporiki.gr 24/8/2022). Ταυτόχρονα εντείνονται και οι 
μεταναστευτικές πιέσεις στα νησιά του Αιγαίου με τον Ερντογάν μάλιστα να λέει 
ότι η Τουρκία δήθεν έσωσε 41.000 μετανάστες στο Αιγαίο οι οποίοι δεν κατάφεραν 
να φτάσουν την Ελλάδα (https://www.protothema.gr 22/4/2022). 

ο ερώτημα βέβαια είναι πως κατάφεραν οι 
χιλιάδες αυτοί μετανάστες να επιβιβαστούν  
από τα τουρκικά παράλια σε λέμβους με 

κατεύθυνση τα νησιά του Αιγαίου την ώρα που  
στην αστυνομοκρατούμενη Τουρκία «δεν περνάει 
κουνούπι» χωρίς την έγκριση της τουρκικής 
στρατοχωροφυλακής και των υπόλοιπων  
τουρκικών δυνάμεων ασφαλείας. 
Στην ουσία ο Ερντογάν με τη δήλωσή του αυτή ομολογεί ότι το ίδιο το τουρκικό 
κράτος «με την αρωγή» των τουρκικών δουλεμπορικών κυκλωμάτων προωθεί 
προς την Ελλάδα χιλιάδες παράνομους μετανάστες. 

Κ 
Τ 
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Όμως η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού από τον 
Ερντογάν δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με τον 
φράκτη στον Έβρο και με την εντατικοποίηση της φύλαξης 
των ελληνικών συνόρων.  Αντίθετα η Αθήνα οφείλει να 
διαμορφώσει ένα συνεκτικό σχέδιο δράσης για το 
μεταναστευτικό το οποίο θα μπορούσε να περιλαμβάνει:  
1. Θέσπιση επιπλέον ευρωπαϊκών μέτρων για την 
μετεγκατάσταση στις άλλες χώρες της ΕΕ όχι μόνο των 
ασυνόδευτων ανήλικων, αλλά και όλων των υπολοίπων 
αιτούντων άσυλο. 
2. Άμεση επίδοση των αποφάσεων χορήγησης Ασύλου σε 
όσους οι αιτήσεις τους έγιναν δεκτές και εφοδιασμός τους 
με τα ταξιδιωτικά έγγραφα που δικαιούνται προκειμένου να 
πάνε στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιθυμούν, 
κυρίως στη Γερμανία. 
3. Ελληνική πρωτοβουλία σε επίπεδο ΕΕ ώστε τα hot-spots 
να λειτουργούν πλέον στην Τουρκία, όπου η Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία ασύλου να δέχεται και να εξετάζει τις αιτήσεις 
παροχής διεθνούς προστασίας που θα υποβάλλουν οι 
ενδιαφερόμενοι. 
4. Μέχρις ότου υλοποιηθεί η παραπάνω πρόταση, η 
εξέταση των αιτήσεων Ασύλου να γίνεται στις πρεσβείες 
και στα προξενεία της Ελλάδας. 
5. Ανάληψη δράσης της Frontex εντός των χωρικών 
υδάτων της Τουρκίας, για την πάταξη των κυκλωμάτων των 
διακινητών.  
6. Επαναπροωθήσεις παρανόμων μεταναστών από 
Ελλάδα προς Τουρκία και άλλες τρίτες χώρες υπό την 
αιγίδα και ευθύνη της Frontex. Η παροχή κάθε μορφής 
κονδυλίων της ΕΕ και τελωνειακών και εμπορικών 
διευκολύνσεων προς την Τουρκία και άλλες τρίτες χώρες 
να γίνεται υπό την αίρεση αποδοχής εκ μέρους τους των 
παραπάνω επαναπροωθήσεων. 
7. Η αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ στις διάφορες 
αναπτυσσόμενες χώρες να συνδυαστεί με την εκ μέρους 
τους ανάληψη της υποχρέωσης να αναλάβουν τη φιλοξενία 

των ομοθρήσκων και των ομοεθνών τους οι οποίοι έχουν 
παρανόμως καταφύγει στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες 
της ΕΕ. 

Επιπλέον η Αθήνα οφείλει να θέσει και το ΝΑΤΟ προ των 
ευθυνών του καθώς η εμπλοκή του στο Αφγανιστάν είχε και 
έχει άμεση σχέση με τον αυξημένο αριθμό προσφύγων που 
συρρέουν στην Τουρκία και εν συνεχεία επιχειρούν να 
περάσουν στην Ελλάδα. Για τον λόγο αυτόν η κυβέρνηση 
θα πρέπει να αναλάβει ανάλογες διπλωματικές 
πρωτοβουλίες και σε επίπεδο ΝΑΤΟ. Έτσι:  
1. Θα πρέπει άμεσα να ζητήσει την δίκαιη κατανομή των 
προσφυγικών ροών ανάμεσα σε όλες τις χώρες του ΝΑΤΟ, 
απαιτώντας να θεσμοθετηθεί ρήτρα κατανομής των 
Αφγανών προσφύγων με βάση την έκταση, τον πληθυσμό, 
το ΑΕΠ και την ανεργία κάθε χώρας του ΝΑΤΟ, σε  
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συνδυασμό και με τον βαθμό εμπλοκής της κάθε χώρας 
στην εισβολή και κατοχή στο Αφγανιστάν.  Οι 30 χώρες του 
ΝΑΤΟ έχουν πληθυσμό ένα δισεκατομμύριο κατοίκους και 
συνολικό ΑΕΠ, το 2019, λίγο πάνω από 39 τρις δολάρια 
σύμφωνα με στοιχεία του ίδιου του ΝΑΤΟ τον Μάρτιο 2021. 
Επομένως η αναλογία για την χώρα μας είναι κάτι λιγότερο 
από το 1% και σε αυτό το ποσοστό κατανομής θα πρέπει 
να σταθούμε χωρίς καμία υποχώρηση.  
2. Να ζητήσουμε λειτουργία hot-spots στις γειτονικές με το 
Αφγανιστάν χώρες που διατηρούν οικονομικές σχέσεις με 
την ΕΕ όπως είναι το Πακιστάν, το Ουζμπεκιστάν, το 
Τατζικιστάν και το Τουρκμενιστάν, καθώς επίσης και σε μη 
συνορεύουσες χώρες όπως είναι η Τουρκία, η Ιορδανία και 
ο Λίβανος όπου τόσο η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία ασύλου όσο 
και οι αντίστοιχες υπηρεσίες ασύλου των ΗΠΑ, της 
Βρετανίας, του Καναδά και των άλλων χωρών του ΝΑΤΟ να 
δέχονται και να εξετάζουν τις αιτήσεις παροχής διεθνούς 
προστασίας που θα υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι. 
3. Επιπλέον, η εξέταση των αιτήσεων Ασύλου να γίνεται και 
στις πρεσβείες των κρατών του ΝΑΤΟ στις παραπάνω 
χώρες μέχρις ότου ιδρυθούν εκεί τα hot-spots.  
4. Η παροχή κάθε μορφής κονδυλίων της ΕΕ και 
τελωνειακών και εμπορικών διευκολύνσεων προς 
Πακιστάν, Τουρκία και τις άλλες ως άνω τρίτες χώρες να 
γίνεται υπό την αίρεση αποδοχής εκ μέρους τους της 
ίδρυσης στην επικράτειά τους των παραπάνω hot-spots.5. 
Τέλος οι υπόλοιπες χώρες των G-20, όπως η Ιαπωνία και η 
Νότιος Κορέα που είχαν στενές οικονομικές σχέσεις με το 
προηγούμενο καθεστώς της Καμπούλ (www.dw.com 
17/8/2021) αλλά και η Κίνα, η Ρωσία και η Ινδία που 
φιλοδοξούν να διαδραματίσουν ρόλο στο Αφγανιστάν 
πρέπει επίσης να αναλάβουν τις ευθύνες τους 
φιλοξενώντας και αυτές Αφγανούς πρόσφυγες. 

 

νόψει λοιπόν του νέου 
επικείμενου «ντου» χιλιάδων 
παρανόμων μεταναστών σε  

Έβρο και νησιά του Αιγαίου θα πρέπει  
να τονιστεί για άλλη μια φορά ότι  
η προάσπιση των χερσαίων και 
θαλασσίων συνόρων της Πατρίδας μας 

έναντι παράνομων εισόδων υπηκόων 
τρίτων χωρών είναι σύννομη  
και σύμφωνη με τη νομολογία  
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
, όπως άλλωστε ήδη έχουμε αναλύσει εδώ και δυόμιση 
χρόνια (Κυριακάτικη Kontra News 1/3/2020). Ειδικότερα 
στις 13 Φεβρουαρίου 2020 με απόφαση της Μείζονος 
Συνθέσεως του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων του Στρασβούργου κρίθηκε ότι τα κράτη στο 
πλαίσιο της φύλαξης των συνόρων τους μπορούν να 
αρνηθούν την είσοδο στην Επικράτειά τους σε αλλοδαπούς 
συμπεριλαμβανομένων και όσων διατείνονται ότι είναι 
αιτούντες άσυλο, οι οποίοι χωρίς πειστικούς λόγους 
επέλεξαν να διασχίσουν τα σύνορα μη τηρώντας τις 
νόμιμες προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα. Ιστορικά το 
δικαίωμα ασύλου ήταν και ακόμη παραμένει ένα κορυφαίο 
δημοκρατικό δικαίωμα που πρέπει να απολαμβάνουν οι 
απανταχού ακτιβιστές της δημοκρατίας και της ειρήνης. Και 
η αίτηση χορήγησης ασύλου συνήθως γινόταν στις 
αντίστοιχες πρεσβείες των κρατών όπου οι διάφοροι 
αντιφρονούντες κατέφευγαν ζητώντας άσυλο. Στην 
σύγχρονη όμως εποχή παρατηρείται μια συνεχής 
κατάχρηση του δικαιώματος ασύλου εκ μέρους χιλιάδων 
οικονομικών μεταναστών οι οποίοι εισέρχονται παράνομα 
σε Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία κλπ και εν συνεχεία 
εμφανίζονται και ζητούν άσυλο.  

ο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  
του Στρασβούργου με την 

παραπάνω ιστορική απόφασή του  
στις 13 Φεβρουαρίου 2020, αφού 
επισήμανε ότι τα κράτη με βάση το 
διεθνές δίκαιο έχουν το ακώλυτο 
δικαίωμα φύλαξης των συνόρων  
τους επικεντρώθηκε στις ευθύνες  
των κρατών μελών της Σένγκεν τα  
οποία οφείλουν να διαφυλάσσουν  
τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. 
Επιπλέον αποφάνθηκε ότι το δικαίωμα φύλαξης των 
συνόρων αποκτά ιδιαίτερη σημασία στα πλαίσια της 
Συνθήκης Σένγκεν καθώς στον χώρο αυτόν τα κράτη μέλη 
έχουν καταργήσει τα εσωτερικά τους σύνορα. Ως εκ τούτου  

 

Ε 
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εάν δεν υπάρχει επαρκής φύλαξη των εξωτερικών 
συνόρων των κρατών μελών της Συνθήκης Σένγκεν τότε 
είναι δυνατόν σε αλλοδαπούς να εισέρχονται στην 
επικράτεια των χωρών Σένγκεν όχι μόνο εκείνων που 
βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αλλά και στην επικράτεια 
των χωρών Σένγκεν που δεν διαθέτουν καν εξωτερικά 
σύνορα με τρίτες χώρες, όπως άλλωστε τονίσαμε (Political 
22/5/2021). Μάλιστα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επισήμανε τις ιδιαίτερες 
ευθύνες των χωρών Σένγκεν πρώτης γραμμής σε σχέση με 
τη φύλαξη των συνόρων τους και την αποτροπή κάθε 
παράνομης εισόδου στην επικράτειά τους εκ μέρους 
οιουδήποτε προσώπου. Επιπλέον, τόνισε ότι με βάση τη 
Σένγκεν υπάρχουν και λειτουργούν στα εν λόγω κράτη 
προκαθορισμένες επίσημες πύλες εισόδου απ΄ όπου κάθε 
υπήκοος των χωρών Σένγκεν αλλά και τρίτων χωρών 
εισέρχεται νόμιμα στο χώρο Σένγκεν. Τι γίνεται όμως σε 
σχέση με όσους διατείνονται ότι δικαιούνται διεθνούς 
προστασίας; Το Δικαστήριο έδωσε στην περίπτωση αυτή 
μια ιδιαίτερα πρακτική απάντηση επισημαίνοντας ότι 
υπάρχουν νόμιμοι τρόποι εισόδου στον χώρο Σένγκεν για 
όσους διατείνονται ότι είναι δήθεν πρόσφυγες. Έτσι, 
αποφάνθηκε ότι τα εν λόγω πρόσωπα μπορούν να 
υποβάλλουν αίτηση διεθνούς προστασίας ή αίτηση ασύλου 
στις νόμιμες πύλες εισόδου που υπάρχουν στα εξωτερικά 
σύνορα Σένγκεν των διαφόρων χωρών. Επομένως, 
σύμφωνα με την παραπάνω δικαστική απόφαση όσοι 
επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση ασύλου στην Ελλάδα 
απαγορεύεται να περνούν παράνομα τον Έβρο ή να 
αποβιβάζονται παράνομα στις διάφορες παραλίες στα 
νησιά του Αιγαίου και οφείλουν να προσέρχονται αρμοδίως 
στις αντίστοιχες πύλες εισόδου Σένγκεν που διαθέτει η 
Ελλάδα.  

άλιστα σύμφωνα με την ίδια 
απόφαση, εάν εισέλθουν 
παράνομα στην Ελληνική 

επικράτεια τότε θα πρέπει  
πάραυτα να συλληφθούν και να 
επαναπροωθηθούν άνευ άλλου  
τινός στην Τουρκία. 
Έτσι με βάση τα παραπάνω όχι μόνο δεν επιτρέπεται η 
παράνομη είσοδος στον χώρο Σένγκεν ακόμη και απ΄ 

αυτούς που διατείνονται ότι είναι δήθεν πρόσφυγες 
προκειμένου εν συνεχεία να υποβάλλουν αίτηση ασύλου, 
αλλά επιπλέον τα κράτη μέλη της Σένγκεν οφείλουν να 
φυλάττουν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τα εξωτερικά 
χερσαία και θαλάσσια σύνορα της ΕΕ μη επιτρέποντας την 
παράνομη είσοδο σε κανένα πρόσωπο. Επιπλέον, το 
Δικαστήριο κάλεσε όσους διατείνονται ότι είναι δήθεν 
πρόσφυγες να προσέρχονται επίσης στις πρεσβείες και 
στα προξενεία των χωρών-μελών Σένγκεν που βρίσκονται 
είτε στη χώρα καταγωγής τους είτε σε οποιαδήποτε άλλη 
τρίτη χώρα και εκεί να υποβάλλουν την αίτηση ασύλου. 
Μάλιστα ενόψει μιας πανθομολογούμενης μαζικής 
απόπειρας χιλιάδων παρανόμων μεταναστών να 
περάσουν τον Έβρο το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα 
μιας και σύμφωνα με δημοσιεύματα βρίσκεται στα σκαριά 
τουρκικό σχέδιο για «Έβρο 2» με υπογραφή Ερντογάν, 
επαναφέρουμε την πρόταση την οποία διατυπώσαμε από 
τις αρχές Μαρτίου 2020 (Κυριακάτικη Kontra News 8/3/2020) 
σύμφωνα με την οποία 

 

κυβέρνηση θα πρέπει άμεσα  
να δηλώσει με τον πιο ηχηρό 
τρόπο ότι όσοι πραγματικοί 

πρόσφυγες επιθυμούν να  
καταθέσουν αίτηση ασύλου  
μπορούν να το πράξουν στα ελληνικά  
προξενεία της Αδριανούπολης, της 
Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης. 
Με τον τρόπο αυτό η «κάθοδος των μυρίων» προς τον 
Έβρο θα μπορούσε να γίνει η «άνοδος των μυρίων» προς 
τις τρεις αυτές τουρκικές πόλεις. 

Μ 
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του Γιάννη Χατζηθεοδοσίου 
προέδρου του Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου Αθηνών 
 και Επίτιμου Διδάκτορα 
στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς 

 
Λίγο πριν το τέλος του καλοκαιριού, 
τα μηνύματα για το φθινόπωρο και 
το χειμώνα μπροστά μας, είναι κάθε 
άλλο παρά αισιόδοξα. Οι ανησυχίες 
για παρατεταμένη διακοπή στην 
τροφοδοσία του φυσικού αερίου, 
μετά και την ανακοίνωση της 
Gazprom για τριήμερο κλείσιμο του 
Nord Stream στο τέλος Αυγούστου, 
προκαλούν νέα άνοδο των τιμών της 
ενέργειας. 

χονδρεμπορική 
τιμή του ρεύματος 
στην Ελλάδα 

εκτοξεύθηκε πάνω  
από τα 600 ευρώ 
/ μεγαβατώρα, 
καθιστώντας μάλιστα 
την ελληνική αγορά  
μια από τις ακριβότερες  
της Ευρώπης. 

Τα ονομαστικά τιμολόγια ρεύματος, 
που ανακοίνωσαν οι πάροχοι για το 
Σεπτέμβριο, κινούνται σε επίπεδα 
ρεκόρ με τις αυξήσεις, σε σχέση με 
τον Αύγουστο, να ξεπερνούν σε 
ορισμένες περιπτώσεις το 60%. 
Παράλληλα, συνεχίζεται το ράλι των 
τιμών στα καύσιμα και στα αγαθά 
πρώτης ανάγκης, ενώ από το 
Σεπτέμβριο αναμένονται νέες 
ανατιμήσεις. Απέναντι σε αυτό το 
νέο κύμα ενεργειακής ακρίβειας, η 
κυβέρνηση επιμένει στις 
επιδοματικές παρεμβάσεις, ως 
αποκλειστικό μέσο ανακούφισης 
των καταναλωτών. Κάθε μέτρο που 
μειώνει την επιβάρυνση για τα 
νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις είναι, 
βεβαίως, ευπρόσδεκτο. Ωστόσο, 
γίνεται όλο και πιο φανερό, ότι 

 

ο σύστημα  
των συνεχών 
επιδοτήσεων  

δεν είναι πλέον ούτε 
επαρκές, ούτε βιώσιμο, 
καθώς οι υποθέσεις 
πάνω στις οποίες 
στηρίχθηκε έχουν 
πλέον ανατραπεί  
από την ανεξέλεγκτη 
πορεία των τιμών. 
Ήδη το γεγονός ότι μειώνεται το 
Σεπτέμβριο το ποσοστό κάλυψης 
των βιομηχανιών στο 50% από 67% 
τον Αύγουστο, σημαίνει ότι θα 
υπάρξει μετακύλιση του επιπλέον 
κόστους στις τελικές τιμές. Κι αν 

μόνο για το Σεπτέμβριο χρειάζονται 
2 δισ. ευρώ για επιδοτήσεις, πώς θα 
μπορέσει η κυβέρνηση να καλύψει 
τις ανάγκες στη διάρκεια του 
χειμώνα, όταν η κατανάλωση θα 
είναι αυξημένη; Είναι, επομένως, 
ανάγκη τώρα να ληφθούν μέτρα, τα 
οποία θα αντιμετωπίσουν τη ρίζα 
του προβλήματος της ενεργειακής 
ακρίβειας. Η μείωση του Ειδικού 
Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα, 
η θέσπιση πλαφόν στη λιανική τιμή 
της ενέργειας, καθώς και οι μειώσεις 
ΦΠΑ σε βασικά είδη, είναι 
παρεμβάσεις που περιλαμβάνονται 
στη σχετική «εργαλειοθήκη» της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
μπορούν να εφαρμοστούν με άμεσο 
αντίκρισμα για τους καταναλωτές. Σε 
αυτή την κατεύθυνση κινούνται ήδη 
πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Η 
κυβέρνηση της Γερμανίας μείωσε 
τους φόρους στα καύσιμα για τους 
μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, 
ενώ πριν από λίγες μέρες 
ανακοίνωσε ότι θα μειώσει το 
συντελεστή ΦΠΑ στο φυσικό αέριο, 
από 19% σε 7% ως το Μάρτιο του 
2024, εξαντλώντας τα περιθώρια 
που επιτρέπει η ευρωπαϊκή 
νομοθεσία. Πολιτικές μείωσης 
φόρων και τελών – σε συνδυασμό με 
μέτρα ενίσχυσης ευάλωτων πολιτών 
– έχουν εφαρμόσει, επίσης, χώρες 
όπως το Βέλγιο, η Ιταλία, η 
Ολλανδία, η Ιρλανδία, η Τσεχία, η 
Ισπανία κ.ά. Το ίδιο πρέπει άμεσα να 
πράξει και η Ελλάδα. Με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση να παραμένει 
άβουλη και αδύναμη να λάβει 
συντονισμένες αποφάσεις, ο 
χειμώνας προμηνύεται δύσκολος. Η 
άσκηση γενναίων εθνικών 
πολιτικών, με αξιοποίηση ενός 
ολοκληρωμένου «οπλοστασίου» 
παρεμβάσεων, είναι μονόδρομος 
επιβίωσης για την οικονομία και την 
κοινωνία. 

 

Η 
Τ 
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του Βασίλη Κορκίδη 
Πρόεδρου του Εμπορικού 
και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου Πειραιώς 

 

ον Σεπτέμβριο 
ετοιμάζεται η 
αποστολή νέων 

τιμοκαταλόγων από 
τους προμηθευτές 
στους λιανεμπόρους  
με αναπροσαρμογές  
σε βασικά είδη 
διατροφής και άλλα 
είδη σούπερ μάρκετ 
, σημειώνει ο πρόεδρος του 
Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου Πειραιώς, Βασίλης 
Κορκίδης, στο εβδομαδιαίο 
ηλεκτρονικό ενημερωτικό έντυπο 
του επιμελητηρίου. Αναλυτικά ο κ. 
Κορκίδης αναφέρει τα εξής: Ο 
Σεπτέμβριος είναι παραδοσιακά ο 
μήνας που πολλές αυξήσεις στο 
κλάδο των τροφίμων περνούν από  

 
το «χωράφι στο ράφι» και από εκεί στο τραπέζι μας. Οι ανατιμήσεις του Ιουλίου - 
Αυγούστου στην παραγωγή αναμένεται να περάσουν στα ράφια των 
καταστημάτων τον Σεπτέμβριο και σε συνάρτηση με τα αποθέματα που έχουν στις 
αποθήκες τους. Μετά από τόσους μήνες ενεργειακής κρίσης τα περιθώρια 
απορρόφησης των αυξημένων τιμών εκμηδενίστηκαν, καθώς η ρευστότητα και τα 
οικονομικά μεγέθη των επιχειρήσεων μειώνονται συνεχώς. Ο φόβος έχει αρχίσει 
να κυριαρχεί τους καταναλωτές λόγω της ενεργειακής ακρίβειας που άλλωστε 
στην αγορά με τη μείωση της ζήτησης. Αξίζει να σημειωθεί πως λόγω εκπτώσεων, 
ο πληθωρισμός υποχώρησε στο 11,6% τον Ιούλιο πατώντας φρένο σε μια 
ξέφρενη ανοδική πορεία, από 12,1% τον Ιούνιο με τις τιμές σε καύσιμα και τρόφιμα 
να συνεχίζουν την ανοδική πορεία των προηγούμενων μηνών και να είναι 
υπεύθυνα για τα επίπεδα του ΔΤΚ. Ειδικότερα για τα ενεργειακά προϊόντα,  

ο φυσικό αέριο καταγράφει αύξηση τιμής  
κατά 178,9%, το πετρέλαιο θέρμανσης 65,1%,  
το ηλεκτρικό ρεύμα 55,8%, τα τελικά προϊόντα 

πετρελαίου κατά 33% & τα στερεά καύσιμα κατά 9%.  
Μόνο οι ανατιμήσεις των καυσίμων συνετέλεσαν στην αύξηση του Δείκτη Τιμών 
Καταναλωτή για τον Ιούλιο κατά 6,43%. Εκτός όμως από τα καύσιμα, αυξήσεις 
μεγαλύτερες από τον γενικό ΔΤΚ καταγράφουν μια σειρά από προϊόντα και 
υπηρεσίες καθημερινής κατανάλωσης. Αυξήσεις καταγράφονται κατά 27,3% στα  

 

Τ 
T 
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έλαια και τα λίπη, 16,7% στις τιμές των κρεάτων και των 
δημητριακών, 16,4% στα αυγά και τα γαλακτοκομικά, 13,4% 
στα λαχανικά, 11,4% στη ζάχαρη, τον καφέ και το τσάι, 9,3% 
τις σοκολάτες και 5,3% στα ψάρια. Με θετικό πρόσημο 
έκλεισε το πρώτο εξάμηνο του 2022 για την αγορά των 
σούπερ μάρκετ, σημειώνοντας αύξηση της αξίας των 
πωλήσεων των ταχυκίνητων προϊόντων κατά 1,6% σε 
σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2021. Αυτό είναι το 
αποτέλεσμα των ανατιμήσεων, που σε κάποιες κατηγορίες 
προϊόντων αγγίζουν το 9%, ενώ αντίθετα ο όγκος των 
πωλήσεων μειώθηκε συνολικά κατά 2,2%. Αυτό το γεγονός 
εξηγείται και λόγω της ανελαστικής ζήτησης ορισμένων 
προϊόντων, δηλαδή οι καταναλωτές όσο και αν αυξηθούν 
οι τιμές δεν είναι εύκολο να μειώσουν τις ποσότητες που 
αγοράζουν όταν μιλάμε για αγαθά πρώτης ανάγκης. Μετά 
το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου θα ξεκινήσει ένας ακόμη 
κύκλος αυξήσεων, που θα έχει συνέχεια και τον Σεπτέμβριο 
με αναπροσαρμογές σε βασικά είδη διατροφής και άλλα 
είδη σούπερ μάρκετ, με την αποστολή νέων 
τιμοκαταλόγων από τους προμηθευτές στους 
λιανεμπόρους.  

α επιμέρους στοιχεία δείχνουν 
πως τα νοικοκυριά κόβουν ακόμα 
και από τα απαραίτητα, όπως είναι 

για παράδειγμα τα γαλακτοκομικά,  
οι πωλήσεις των οποίων μειώθηκαν 
κατά 5,6% ανά μονάδα προϊόντος 
, ενώ αντίθετα οι τιμές τους αυξήθηκαν συνολικά κατά 6,2%. 
Λόγω πολέμου οι αυξήσεις έχουν κυριολεκτικά 
πολλαπλασιαστεί στα άλευρα και το ηλιέλαιο. Σε αυτά 
έχουν προστεθεί οι παλιές τιμές των αποθεμάτων 
ζωοτροφών με τις αυξήσεις των νέων τιμών, ενώ η 
συνέχεια κάθε άλλο παρά ενθαρρυντική είναι. Οι αυξημένες 
τιμές σε πάνω από 500 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, 
όπως είναι τα τρόφιμα, θα έρθουν στο ράφι τον Σεπτέμβριο. 
Ο υψηλός πληθωρισμός έχει σημάνει συναγερμό στο 
οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, που αναζητεί 
τρόπους για να περιοριστούν οι αυξήσεις σε βασικά αγαθά. 
Οι ανατιμήσεις αφορούν τουλάχιστον 40 κατηγορίες με το 
ποσοστό αύξησης μεσοσταθμικά να ανέρχεται στο 10% με 

15%. Στο μεταξύ, η αύξηση σχεδόν κατά 15% στις τιμές των 
εισαγόμενων προϊόντων στη βιομηχανία τροφίμων, 
έρχεται σαν αντιστάθμισμα η υποχώρηση των χονδρικών 
τιμών στα οπωροκηπευτικά το τελευταίο διάστημα.  

 
Τα λειτουργικά κόστη σφίγγουν τον κλοιό στους 
παραγωγούς με τις υψηλές τιμές πετρελαίου, ηλεκτρικού 
ρεύματος, λιπάσματα και οι ζωοτροφές που καταγράφουν 
συνεχείς ανοδικές τιμές. Σύμφωνα με τη βιομηχανία, τα 
ποσοστά με τις εκτιμώμενες αυξήσεις που θα έρθουν από 
Σεπτέμβριο διαμορφώνονται ως εξής: Κονσέρβες +15%, 
καλλυντικά +25%, γαλακτοκομικά +12%, μαργαρίνες +20%, 
αλλαντικά +10%, γλυκίσματα μπισκότα +20%, παγωτά +5%, 
απορρυπαντικά +15%, προϊόντα περιποίησης και 
φροντίδας +18%. Εκείνο πάντως που δεν πρέπει να μας 
προβληματίζει στην ελληνική αγορά είναι πως δεν 
παρατηρούνται και δεν θα έχουμε ελλείψεις. 

 

Τ 
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επικεφαλής της Τράπεζας της Ελλάδος,  
Γιάννης Στουρνάρας, σημείωσε πως η ΕΚΤ  
πρέπει να συνεχίσει να αυξάνει τα επιτόκια, 

αλλά δεν υπάρχει ανάγκη για μεγάλες κινήσεις  
και η τράπεζα θα πρέπει να ακολουθήσει  
μια συνετή, προσεκτική προσέγγιση για την 
ομαλοποίηση της νομισματικής της πολιτικής.  
Όπως τονίζει το Reuters οι δηλώσεις αυτές είναι οι πρώτες που πάνε κόντρα στις 
εκκλήσεις για μια μεγάλη αύξηση των επιτοκίων, με τις αγορές να είναι πλέον 
μοιρασμένες μεταξύ μιας αύξησης κατά 50 μονάδες βάσης και κατά 75 μονάδες 
στη συνεδρίαση της ΕΚΤ που θα πραγματοποιηθεί στις 8 Σεπτεμβρίου, μετά τα 
επιθετικά σχόλια από μια σειρά από αξιωματούχους. «Δεν χρειάζεται να γίνουν 
πολύ μεγάλα βήματα», είπε ο Γιάννης Στουρνάρας μιλώντας σε συνέδριο. «Η 
σταδιακή ομαλοποίηση θα είναι η κατάλληλη» προσέγγιση. Είπε επίσης ότι  

ατά την εκτίμησή του, το ουδέτερο επιτόκιο – 
όπου η ΕΚΤ ούτε θα ενθαρρύνει αλλά ούτε θα 
επιβραδύνει την ανάπτυξη – είναι μεταξύ 0,5% 

και 1,5% και επομένως το επιτόκιο καταθέσεων, που 
τώρα βρίσκεται στο μηδέν, δεν είναι πολύ μακριά. 
Οι περισσότεροι αξιωματούχοι της ΕΚΤ τοποθετούν ωστόσο το ουδέτερο επιτόκιο 
ελαφρώς υψηλότερα, γύρω στο 1,5% σύμφωνα με τις εκτιμήσεις. Ο επικεφαλής 
της ΤτΕ προέβλεψε επίσης ότι ο πληθωρισμός θα κορυφωθεί φέτος και στη 
συνέχεια θα υποχωρήσει το 2023, πριν προχωρήσει προς τον στόχο του 2% της 
ΕΚΤ το επόμενο έτος. «Φέτος θα δούμε την κορύφωση του πληθωρισμού και μια 

σταθερή επιβράδυνση στη συνέχεια, 
ο πληθωρισμός θα υποχωρήσει 
σταδιακά το 2023 και θα συγκλίνει 
προς τον στόχο το 2024», εκτίμησε.  

Σε μια νέα «τρικυμία» εισέρχεται το 
2023 η ελληνική οικονομία υπό την 
επίδραση των εξελίξεων στην 
Ευρώπη. Σύμφωνα με το 
sofokleousin.gr το σοκ για την 
Ελλάδα θα είναι διπλό, καθώς ο 
ρυθμός ανάπτυξης, που φέτος 
αναμένεται να φθάσει σε 
εντυπωσιακό ποσοστό χάρη στον 
τουρισμό, αναμένεται να 
«προσγειωθεί» κοντά στο μηδέν,  

 
ενώ η επιθετική πολιτική επιτοκίων 
της ΕΚΤ για τον έλεγχο του 
πληθωρισμού θα κάνει εξαιρετικά 
δύσκολο τον δανεισμό του 
Δημοσίου. Η μεταβολή του 
οικονομικού περιβάλλοντος τον 
επόμενο χρόνο, κυρίως υπό την 
επίδραση της ενεργειακής κρίσης, 
θα είναι πολύ απότομη και θα 
δημιουργήσει σοβαρές προκλήσεις 
για τις κυβερνήσεις στην Ευρώπη, 
ιδιαίτερα μάλιστα για την ελληνική, 
που θα δει να στενεύουν τα 
περιθώρια δημοσιονομικών 
παρεμβάσεων στήριξης της 
οικονομίας, καθώς το κόστος 
δανεισμού θα φθάσει κοντά σε 
απαγορευτικά όρια. Δεν είναι τυχαίο 
ότι ο πρωθυπουργός, Κυριάκος 
Μητσοτάκης στην τελευταία του  

 

Ο 

Κ 
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ομιλία στο υπουργικό συμβούλιο έσπευσε να «μαζέψει» τις 
προσδοκίες που καλλιεργούνταν για εντυπωσιακά νέα 
μέτρα και παροχές, ενόψει της ομιλίας του στη ΔΕΘ. Έκανε 
λόγο για… «μετρημένα μέτρα», καθώς έχει γίνει αντιληπτό 
στην κυβέρνηση ότι ο «τοξικός» συνδυασμός απότομης 
πτώσης της οικονομικής δραστηριότητας και αύξησης του 
κόστους δανεισμού δεν μπορεί παρά να οδηγήσει στη 
σταδιακή εξάντληση των «πυρομαχικών» της κυβέρνησης 
για τη στήριξη της οικονομίας. Το σοκ θα γίνει ιδιαίτερα 
αισθητό στην οικονομική δραστηριότητα, καθώς: Η 
κυβέρνηση και η Τράπεζα της Ελλάδος, όπως και οι 
ιδιωτικοί οίκοι και διεθνείς οργανισμοί, αναθεωρούν προς 
το καλύτερο τις προβλέψεις τους για το φετινό ΑΕΠ, 
διαπιστώνοντας ότι η «έκρηξη» του τουρισμού, με έσοδα 
που ίσως και να ξεπεράσουν τα αντίστοιχα του 2019, 
οδηγούν τον φετινό ρυθμό ανάπτυξης κοντά στο 5%. Ο 
ολλανδικός χρηματοπιστωτικός όμιλος ING ανακοίνωσε 
σήμερα νέες προβλέψεις, που ανεβάζουν το φετινό ρυθμό 
ανάπτυξης στην Ελλάδα το 2022 στο 4,5%. Όμως, η μηχανή 
της ελληνικής οικονομίας δεν θα μείνει ανεπηρέαστη από 
την υφεσιακή δυναμική της Ευρώπης το 2023, παρά το 
γεγονός ότι η Ελλάδα προβλέπεται ότι θα είναι τον επόμενο 
χρόνο μία από τις λίγες ευρωπαϊκές χώρες που θα 
αποφύγουν την ύφεση. 

ING «βλέπει» ύφεση το 2023  
στην ευρωζώνη με συρρίκνωση 
του ΑΕΠ κατά 0,6%, καθώς  

η γερμανική οικονομία θα βρεθεί  
σε πτώση κατά 1,1%.  
Η Ελλάδα, όπως εκτιμά ο οίκος, θα διατηρήσει θετικό 
πρόσημο μεταβολής του ΑΕΠ, κατά 0,7%, που θα είναι από 
τα χαμηλότερα των τελευταίων ετών και θα απέχει πολύ 
από το εντυπωσιακό 4,5% του τρέχοντος έτους.  

Αυτό που ανησυχεί ιδιαιτέρως την Τράπεζα της Ελλάδος, 
όπως φάνηκε από τις τοποθετήσεις του Γιάννη Στουρνάρα, 
είναι ότι για πρώτη φορά, ύστερα από πολλά χρόνια, η 
νομισματική πολιτική δεν θα υποστηρίξει την οικονομική 
δραστηριότητα, αλλά θα γίνει έντονα περιοριστική, καθώς 
πλέον η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπως και η Fed 
στις ΗΠΑ, δίνει προτεραιότητα στον έλεγχο του 
πληθωρισμού, χωρίς να «ζυγίζει» με μεγάλη προσοχή τις 
επιπτώσεις των υψηλών επιτοκίων στις οικονομίες της 
ευρωζώνης. Οι αποδόσεις των ομολόγων στις αγορές της 
ευρωζώνης αντανακλούν ήδη την εκτίμηση των επενδυτών 
ότι η ΕΚΤ θα εγκαταλείψει την πολιτική των σταδιακών 
αυξήσεων στα επιτόκια και θα προχωρήσει μέσα στον 
Σεπτέμβριο σε μια «τζάμπο» αύξηση των επιτοκίων της, 
κατά 0,75%, ενώ θεωρείται βέβαιη άλλη μία αύξηση, 
πιθανόν κατά μισή μονάδα, μέσα στο τρίτο τρίμηνο του 
έτους.  

ο κόστος δανεισμού για το 
ελληνικό Δημόσιο αρχίζει να 
κινείται κοντά σε απαγορευτικά 

όρια, καθώς η απόδοση του 10ετούς 
ομολόγου ξέφυγε πρόσφατα  
πάνω και από το 4,2%.  
Με τα επιτόκια σε αυτά τα επίπεδα, ο Οργανισμός 
Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους μπορεί να προχωρά σε νέες 
εκδόσεις τίτλων με… σταγονόμετρο και γίνεται δύσκολη η 
αναπλήρωση του αποθέματος ρευστότητας του κράτους, 
το οποίο δέχεται συνεχή πίεση από τα μέτρα στήριξης για 
την ενεργειακή κρίση. Ο Γ. Στουρνάρας άφησε να διαφανεί 
η ανησυχία του για τον δανεισμό του Δημοσίου στις νέες 
συνθήκες, τονίζοντας ότι, αν και υπάρχει το νέο εργαλείο 
στήριξης των υπερχρεωμένων οικονομίων από την ΕΚΤ, 
που είναι ένα «ισχυρό εργαλείο», όπως είπε, ο ίδιος 
τάσσεται εναντίον μιας μεγάλης αύξησης επιτοκίων, κατά 
0,75%. Ο μεγάλος φόβος της κυβέρνησης και της Τράπεζας 
της Ελλάδος, παρά το γεγονός ότι προς το παρόν οι 
αυξήσεις αποδόσεων στα ομόλογα της ευρωζώνης είναι 
ομοιόμορφος, είναι να «μυρίσουν αίμα» οι κερδοσκόποι 
των αγορών και να προχωρήσουν σε επιθέσεις στα 
ομόλογα των υπερχρεωμένων οικονομιών, που δέχονται 
και τη μεγαλύτερη  πίεση από τη νέα πολιτική της ΕΚΤ. 
Όπως λένε τραπεζικά στελέχη, όσο απομακρυνόμαστε από 
την καλή χρονιά του 2022 και πλησιάζει το δύσκολο 2023, 
η «μάχη» για να αποφευχθούν «ατυχήματα» στα ελληνικά 
ομόλογα θα γίνεται όλο και δυσκολότερη. Η 

Τ 
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του Διονύση Χιόνη 
Καθηγητή Οικονομικών 
του Δημοκρίτειου Θράκης 

 

ξιολογώντας  
τις τελευταίες 
εξελίξεις 

μπορούμε να πούμε  
με βεβαιότητα ότι ο 
πληθωρισμός και οι 
υψηλές τιμές δεν θα 
είναι ένα παροδικό 
φαινόμενο για την 
ελληνική οικονομία 

 
και νομίζω ότι πλέον αποτελεί κοινή 
πεποίθηση, παρόλη την αρχική 
εκτίμηση και την υποστήριξη της 
άποψης περί παροδικότητας του 

φαινομένου. Η ελληνική οικονομία 
τις δυο τελευταίες δεκαετίες γνώρισε 
μικρούς ρυθμούς πληθωρισμού ή 
και αποπληθωρισμού.  

κόμα και το 2008, 
έτος εκδήλωσης 
της παγκόσμιας 

κρίσης, ο πληθωρισμός 
δεν ξεπέρασε το 4,9%. 
Όμως, οι δεκαετίες του 1970 και του 
1980 σημαδεύτηκαν από τον υψηλό 
πληθωρισμό. Ενώ μπορούμε να 
καταγράψουμε πολλές ομοιότητες 
μεταξύ των περιόδων έξαρσης του 
πληθωρισμού στην ελληνική 
οικονομία, ωστόσο, στην πρόσφατη 
περίπτωση παρατηρούμε τρεις 
σημαντικές διαφοροποιήσεις. 

 
Η πρώτη συνδέεται με τον ρόλο της 
αγοράς εργασίας που αναδεικνύεται 
σε κομβικής σημασίας στην 
τρέχουσα συγκυρία. Και αυτό διότι 
το φαινόμενο της μεγάλης 
παραίτησης το οποίο έχει οδηγήσει 
στην απομάκρυνση από την αγορά 
εργασίας πολλών εργαζομένων, 
ιδιαίτερα νέων, θα ωθήσει πολλές 
επιχειρήσεις στην αύξηση των 
προσφερόμενων μισθών για την 
κάλυψη των κενών θέσεων 
εργασίας. Η δεύτερη αφορά στην 
συνεχιζόμενη αύξηση της τιμής των 
κατοικιών. Το κόστος στέγασης είναι 
ένα πολύ σημαντικό στοιχείο του 
οικογενειακού προϋπολογισμού. 
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία 
της Eurostat, τα ελληνικά νοικοκυριά 
κατέχουν το υψηλότερο ποσοστό 
(33%) στην ΕΕ που δαπανούν άνω 
του 40% του διαθέσιμου 

εισοδήματος για στέγαση (ενοίκιο 
και λογαριασμοί).  

ο τελευταίο 
χρονικό διάστημα 
οι τιμές τόσο για  

την αγοράς οικίας, όσο 
και για την ενοικίαση, 
καταγράφουν μια 
συνεχή άνοδο. 
Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία 
της ΕΛΣΤΑΤ, τον Ιούνιο του 2022 το 
κόστος στέγασης αυξήθηκε κατά 
31% συνεισφέροντας 4,5 μονάδες 
στον πληθωρισμό. Δεδομένου του 
περιορισμού της προσφοράς 
κατοικιών η αύξηση της ζήτησης 
οδηγεί σε αύξηση των ενοικίων αλλά 
και των τιμών της αγοράς. 

 

Τέλος, η τρίτη διαφοροποίηση  

 

Α 

Α Τ 
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συνδέεται με τις δυσανάλογες συνέπειες του πληθωρισμού 
σε διαφορετικά εισοδηματικά κλιμάκια. Σήμερα στην 
συζήτηση για την αντιπληθωριστική πολιτική ιδιαίτερη 
αναφορά πρέπει να γίνει στις εισοδηματικές ομάδες 
μεσαίων και χαμηλών κλιμακίων, που πλήττονται 
δυσανάλογα από τις αυξημένες τιμές. 

ι’ αυτές τις ομάδες ο πληθωρισμός 
είναι πολύ μεγαλύτερος, μια  
και το συντριπτικό μέρος της 

καταναλωτικής τους δαπάνης 
κατευθύνεται σε προϊόντα που  
η αύξηση της τιμής τους είναι 
μεγαλύτερη από τον πληθωρισμό. 
Επομένως, θα συνεχίσει να υφίσταται η αναγκαιότητα αλλά 
και η κοινωνική πίεση για την παροχή ενισχύσεων στις 
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. 

  

Δεν είναι καλή εποχή για προβλέψεις -ιδιαίτερα για τις 
μελλοντικές εξελίξεις των μακροοικονομικών μεταβλητών 
της ελληνικής οικονομίας. Παρ’ όλα αυτά μπορούμε να 
πούμε με βεβαιότητα ότι ο πληθωρισμός και οι υψηλές τιμές 

θα συνεχίσουν να κάνουν αισθητή την παρουσία τους για 
μεγάλο χρονικό διάστημα.  

εμπειρία της δεκαετίας του  
1970 και του 1980 δείχνει  
ότι όταν ενεργοποιηθούν  

οι πληθωριστικές προσδοκίες  
στην ελληνική οικονομία, τότε  
χρειάζεται σημαντικό χρονικό 
διάστημα για να αμβλυνθούν.  

 
Στην περίπτωση, δε, όπου η επιβάρυνση της οικονομίας 
από τον πληθωρισμό προκαλέσει και ύφεση, τότε, 
πράγματι, θα μιλάμε για στασιμοπληθωρισμό, όμοιο με 
αυτόν της δεκαετίας του 1970.  

Γ 

Η 
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του Νίκου Νικολόπουλου 
Προέδρου 
Χριστιανοδημοκρατικού 
Κόμματος Ελλάδος 

 

Τα «ηλεκτροσόκ» σε νοικοκυριά και 
επιχειρήσεις συνεχίζονται με τη 
γνωστοποίηση των νέων τιμών 
ρεύματος από τον Σεπτέμβριο και η 
ενεργειακή κρίση δεν φαίνεται να 
κοπάζει με τον πληθωρισμό να 
ροκανίζει τα εισοδήματα. Αυτό το 
καλοκαίρι ζούμε την εξόντωση 
182.000 νοικοκυριών τα οποία έχουν 
αποκλειστεί από τις εταιρείες 
ρεύματος. Μέσα σε έναν χρόνο τα 
ληξιπρόθεσμα χρέη των 
καταναλωτών προς τους παρόχους 
ηλεκτρικής ενέργειας ξεπέρασαν το 
1 δισ. ευρώ. 

οικονομική 
πολιτική 
ισοπεδώνει 

σήμερα 2 στους  
3 πολίτες, αλλά 
κυβέρνηση και τα 
πετσομπουκωμένα 

Μ.Μ.Ε. προβάλουν διαρκώς δήθεν νέες «παροχές». 
Παραδείγματος χάριν προπαγανδίζουν ως μεγάλη «παροχή» την αύξηση των 
συντάξεων έως 6% το 2023, ενώ προηγουμένως έπεσαν κατά 15-20% λόγω 
πληθωρισμού. «Παροχή» επίσης θεωρούν την επιδότηση στο λόμπι ενέργειας, 
ενώ ταυτόχρονα συμβαίνει να έχουν ξεπεράσει το ένα Δις  € οι απλήρωτοι 
λογαριασμοί και το κόστος ενέργειας να βρίσκεται εκτός ελέγχου. Αυτά 
προκύπτουν από έρευνα κοινής γνώμης που διενήργησε η Ένωση Καταναλωτών 
(Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ) στο πλαίσιο της οποίας το 92,3% των καταναλωτών δηλώνουν 
απογοητευμένοι από το ποσό της επιδότησης Power Pass.  

 
Τα ευρήματα της έρευνας έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην παρούσα συγκυρία, 
καθώς οι προμηθευτές ανακοίνωσαν το Σάββατο 20 Αυγούστου 2022 νέα 
τιμολόγια, με μεγάλες αυξήσεις για τον μήνα Σεπτέμβριο. Η συντριπτική 
πλειοψηφία ζητά την οριστική κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής, ενώ ένα 
μεγάλο ποσοστό καταναλωτών επιθυμεί την αξιοποίηση των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας.  

 

Η 
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πλειοψηφία των καταναλωτών νιώθει ότι 
διαψεύστηκαν οι προσδοκίες τους από τα  
ποσά που έλαβαν μέσω της επιδότησης.  

Το μεγαλύτερο ποσοστό ανήκε στην κατηγορία που δεν έλαβε καμία επιδότηση, 
ενώ η πλειοψηφία έλαβε από 18€ – 50€. Ο κίνδυνος φτώχειας ή κοινωνικού του 
αποκλεισμού κρίνεται ιδιαίτερα υψηλός, λόγω της συρρίκνωσης του μηνιαίου 
εισοδήματος αλλά και της διακοπής ρεύματος που κινδυνεύουν να βιώσουν τα 
νοικοκυριά. H επιδότηση των λογαριασμών ενέργειας δεν θεωρείται από τους 
καταναλωτές ως αποτελεσματικό μέτρο προστασίας τους. Οι λόγοι είναι ότι 
αφενός δεν λύνει το πρόβλημα των υπέρογκων αυξήσεων στους λογαριασμούς 
ρεύματος και αφετέρου το ποσοστό εντέλει των αποδεκτών της επιδότησης είναι 
μικρό. 
 

 

μείς οι ΓΑΛΑΖΙΟΙ του Χριστιανοδημοκρατικού 
Κόμματος προτείνουμε το χρεοκοπημένο μας 
κράτος, πριν διαλυθεί ενεργειακά τελείως και 

πριν διαλυθούν ενεργειακά τα πάντα, να σταματήσει 
άμεσα τις καταστροφικές ασπιρίνες κόστους  
πολλών Δις ευρώ για το θέμα, που κάνουν 

μεγιστάνες πλούτου 
τους παραγωγούς 
ηλεκτρικής ενέργειας  
και δολοφονούν την 
Ελληνική οικονομία. 
Και είναι εκ των ουκ άνευ, να 
λειτουργήσουν στο σύνολο τους 
όλες οι λιγνιτικές μονάδες και ει 
δυνατόν να ιδρυθούν και άλλες σε 
μέρη όπου έχει επισημανθεί μεγάλη 
ύπαρξη λιγνιτών. Και κυρίως να 
εγκαταλειφθούν οι βλακείες ότι 
ήμαστε «Γερμανοί» πράσινοι των 
ανεμογεννητριών και 

α προχωρήσουν 
ΑΜΕΣΑ οι 
ενέργειες για 

εκμετάλλευση των 
τεράστιων ποσοτήτων 
φυσικού αερίου  
δυτικά της Κρήτης  
που εγκληματικά 
καθυστερεί για  
χρόνια και που η 
εκμετάλλευσή του θα 
αποδώσει στην Πατρίδα 
μας 1,36 τρις ευρώ !!! 
Γιατί κατ’ εκτίμηση €46 δις ετησίως 
για 30 χρόνια (πέραν και άλλων 
πολλών κοιτασμάτων που διαθέτει η 
πατρίδα μας ή κατ’ έτος περίπου €46 
δις (ως καθαρό έσοδο του Ελληνικού 
κράτος). Και όπως γράφει ο 
Καθηγητής Αντώνης Φώσκολος με 
τα $ 1,36 τρις θα πάνε (νόμος  

Η 

Ε 

Ν 
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Μανιάτη 4001/2011) στο ελληνικό δημόσιο: 1. Εξοφλούμε το 
δημόσιο χρέος, 2. Εξοπλίζουμε τις ελληνικές ένοπλες 
δυνάμεις, 3. Βελτιώνουμε αφάνταστα την 
ιατροφαρμακευτική μας περίθαλψη 4. Χρηματοδοτούμε με 
άφθονο χρήμα την παιδεία 5. Περισσεύουν χρήματα για 
έργα πολιτισμού. 6. Καθώς επίσης καταπολεμούμε την 
ανεργία δημιουργώντας 250.000 θέσεις εργασίας. Το 
ερώτημα είναι τι πρέπει να γίνει άμεσα και χωρίς 
καθυστέρηση. Απάντηση σε αυτό αποτελεί η κατάσταση 
που υπήρχε όταν η ΔΕΗ ως εταιρεία κοινής ωφέλειας είχε 
το μονοπώλιο για την παραγωγή και πώληση του 
ηλεκτρικού ρεύματος. Τότε η ΔΕΗ παρήγαγε ηλεκτρική 
ενέργεια με διαφόρους τρόπους. Από φράγματα, από 
λιγνίτη (πέραν του 60% που εγκληματικά εγκαταλείφθηκε), 
από μονάδες πετρελαίου κτλ. Και η τιμή του κόστους 
παραγωγής τότε του ηλεκτρικού ρεύματος καθοριζόταν ως 
η μέση σταθμική του κόστους κάθε είδους παραγωγής. Και 
μέση σταθμική σημαίνει ότι ελαμβάνοντο υπόψη και η 
ποσότητα ενέργειας που διδόταν στην κατανάλωση από 
κάθε είδος παραγωγής της. Τα ανωτέρω βοούν για την 
απαιτούμενη άμεση λύση (που ήδη έχει καθυστερήσει). 
Πριν διαλυθούν ενεργειακά τα πάντα.  

 
Τέλος, εμείς οι ΓΑΛΑΖΙΟΙ Χριστιανοδημοκράτες πιστεύουμε 
πως ήρθε η στιγμή να αφήσουμε πίσω μας όλοι τις 
κομματικές ίντριγκες, αντιμετωπίζοντας από κοινού 
τράπεζες και κυβέρνηση αναγκάζοντας τον Μητσοτάκη να 
οδηγηθεί στα αυτονόητα, αυτά που θα έπρεπε να έχουν 
κάνει όλες οι τελευταίες κυβερνήσεις σώζοντας χιλιάδες 

ζωές και περιουσίες εκατοντάδων χιλιάδων συνανθρώπων 
μας! Είναι το μόνο που μπορεί να τους αναγκάσει να 
επιτελέσουν το καθήκον τους. Είναι πλέον ανθρωπίνως 
αδύνατον σ’ αυτό το Αρμαγεδδωνικό οικονομικό και 
γεωπολιτικό περιβάλλον που βιώνει η χώρα μας, με τα 
χειρότερα να είναι μπροστά μας, να μη πληγούν τα 
εισοδήματα όλων των Ελλήνων. Τελικά όλα τα δάνεια 
δυστυχώς θα κοκκινίσουν, ας μην ζούμε με ψευδαισθήσεις. 

 

ι’ αυτό ας συνειδητοποιήσουμε  
ως Έλληνες ότι ο αγώνας πρέπει  
να είναι κοινός βάζοντας πλάτη  

ο ένας στον άλλον και ως μια γροθιά 
όλοι μαζί να δώσουμε τον υπέρ 
πάντων αγώνα εναντίον αυτών  
που δεν εννοούν να καταλάβουν  
ότι πάνω από ο,τιδήποτε άλλο  
προέχει ο Λαός και η Πατρίδα μας. 
Πατριώτες και Πατριώτισσες μόνον με την πίεση του Λαού 
θα σταματήσει η ανελέητη «σφαγή». ΓΕΝΙΚΟΣ 
ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ !!! 

Γ 
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πρόεδρος της 
ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, Γιώργος 
Αδαμίδης, έκανε 

λόγο για «καρτέλ»  
στην αγορά του 
ηλεκτρικού ρεύματος, 
καθώς υπάρχουν  
4 εταιρείες  
που διαμορφώνουν  
την τιμή !!! 
Ο κ. Αδαμίδης μίλησε στην 
«Κοινωνία Ώρα MEGA» για όλες τις 
εξελίξεις του ενεργειακού ζητήματος 
και για την κόντρα της ΔΕΗ με τον 
Άδωνι Γεωργιάδη. Ο κ. Αδαμίδης 
σχολίασε τα λεγόμενα του Άδωνι 
Γεωργιάδη για τις τιμές του 
ρεύματος. «Ας το πούμε ολιγοπώλιο 
εάν αυτό ακούγεται καλύτερα στην 
κυβέρνηση. Το καρτέλ μεταφράζεται 
ως ολιγοπώλιο, αυτή είναι η 
διαδικασία, χρησιμοποιείται 
καθημερινά στον δημόσιο λόγο, άρα 

προφανώς και είναι ένα καρτέλ όταν 
είναι 4 «παίκτες» στην αγορά και 
που διαμορφώνουν την τιμή. Στις 
4/12/2020, έναν μήνα μετά την 
εφαρμογή του target model – 
εισαγωγή του μοντέλου λειτουργίας 
της αγοράς ηλεκτρισμού – στην 
χώρα μας. Εμείς ως ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, 
επειδή ο κ. Γεωργιάδης μίλησε και 
για θεσμικό ρόλο, και όχι 
αντιπολιτευτικό, βγάλαμε μία 
ανακοίνωση την οποία στείλαμε 
στον υπουργό τότε τον κ. 
Χατζηδάκη, ότι  

 

τρόπος με  
τον οποίο 
λειτουργεί  

το target model στην 
χώρα μας, δημιουργεί 
προβλήματα και μέσα 
σε έναν μήνα έχουμε 
αύξηση 40% στην τιμή 
της χονδρικής και θα 
δημιουργήσει τεράστια 
προβλήματα στο μέλλον 
όπως και έγινε», ανέφερε αρχικά ο κ. 
Αδαμίδης. «Η τιμή της ηλεκτρικής 
ενέργειας δεν ανεβαίνει διεθνώς, οι 4 
εταιρείες διαμορφώνουν την τιμή. 
Στο χρηματιστήριο ενέργειας η 
σημερινή τιμή της ενέργειας είναι 
στα 402 ευρώ στην χώρα μας, όταν 
όλη η Ευρώπη έχει πάνω από 700 
ευρώ. Άρα πώς ακολουθούμε την 
ευρωπαϊκή αγορά. Στις 7 Δεκέμβρη 
του 2020 η εφημερίδα «Καθημερινή» 
επισημαίνει στον τότε υπουργό κ. 

Χατζηδάκη, ότι υπάρχει τεράστιο 
πρόβλημα με την εφαρμογή του 
target model και το Ελληνικό 
Χρηματιστήριο, έτσι όπως γίνεται», 
δήλωσε χαρακτηριστικά.  

 

ο αποτέλεσμα είναι 
ότι οι τιμές έχουν 
αυξηθεί, φαινόταν 

ξεκάθαρα από πέρσι 
τέτοια εποχή, είχαμε 
την τεράστια αύξηση 
των τιμών, χωρίς  
να υπάρχει καμία 
προοπτική πολέμου 
, το διάστημα Σεπτέμβρη – Οκτώβρη 
του 2021 οι τιμές είχαν εκτοξευθεί και 
είχαμε τιμές αντίστοιχες με τις 
σημερινές. Υπάρχει το διάστημα 
Νοέμβριος – Δεκέμβριος – 
Ιανουάριος που οι τιμές ήταν 
«πρωταθλητές» της Ευρώπης», 
συμπλήρωσε ο κ. Αδαμίδης. «Άρα, 
εάν κανείς υπολογίσει τον τρόπο με 
τον οποίο γίνεται, είναι 4 παίκτες  

 

Ο Ο 

Τ 



 

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 03-04 Σεπτεμβρίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 246 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |         Σελίδα 24 

 
που παράγουν ρεύμα, το διαθέτουν στην ελληνική αγορά 
και αυτοί διαμορφώνουν τις τιμές.  

υτό που πρέπει να γίνει είναι  
να αποδεσμευτεί η χώρα  
από την τιμή εκκίνησης του 

Ολλανδικού Χρηματιστηρίου 
Ενέργειας και να αποδεσμευτεί  
από την ακριβότερη τιμή του φυσικού 
αερίου που καθορίζει τις τιμές. 
Το φυσικό αέριο αυτή τη στιγμή είναι εξαιρετικά ακριβό. 
Υπάρχει μία διαδικασία, έχει γίνει μία βίαιη 
απολιγνιτοποίηση για να πάμε στο κλείσιμο των λιγνιτικών 
μονάδων, χωρίς να έχουμε σκεφτεί πώς αυτό θα το 
αντικαταστήσουμε. Μπορεί να έχει σταματήσει τώρα αλλά 
έχουν φύγει τουλάχιστον 4.000 εργαζόμενοι από την 
παραγωγική δραστηριότητα και την εξόρυξη του λιγνίτη και 
δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στην ζήτηση των 
μονάδων», είπε μιλώντας για την ενέργεια, τα φυσικό αέριο 
και την απολιγνιτοποίηση. «Το ισοζύγιο εξόρυξης και 
καύσης λιγνίτη είναι αρνητικό προς την εξόρυξη, γιατί δεν 
έχουμε προσωπικό για να το κάνει.  

 

άν σήμερα είχαμε την δυνατότητα 
να χρησιμοποιήσουμε το σύνολο 
των λιγνιτικών μονάδων  

και να έχουμε μία συμμετοχή  
του λιγνίτη τουλάχιστον 30%  
στο μείγμα καυσίμου, θα  
είχαμε πιο φθηνό ρεύμα»….. 

διευκρίνισε. Ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ θέλησε να 
προσθέσει « έχουμε τη δυνατότητα ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας. Έτσι όπως γίνεται η διαδικασία στη χώρα μας, 
θα υπάρχει μία αποστροφή του κόσμου στις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, διότι δεν παίζουν κανέναν ρόλο στην τιμή. 
Γιατί να επιδοτούμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εάν 
δεν τις χρησιμοποιούμε; Φαίνεται ξεκάθαρα πως η 
Επιτροπή Ανταγωνισμού, η Ρυθμιστική Πηγή Ενέργειας 
αλλά και ο ΑΔΜΗΕ, γνωρίζουν ποιοι είναι αυτοί που 
εκτινάσσουν την τιμή», τόνισε. 

 

Και εάν έχουμε μία κίνηση της Ρωσίας πιο επιθετική σε 
σχέση με το φυσικό αέριο προς την Ευρώπη, θα έχουμε 
έλλειψη ενέργειας και προγραμματισμένες διακοπές 
ενέργειας και στα νοικοκυριά, γιατί δεν θα φτάσει. Ό,τι 
ελληνικό υπάρχει πρέπει να το εντάξουμε στο σύστημα και 
να αποσυνδεθούμε από αυτή την τιμή», κατέληξε. 

 

Α 
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οικονομολόγος  
και πρόεδρος  
της Εθνικής 

Ομοσπονδίας 
Δανειοληπτών, 
Ευάγγελος Κρητικός, 
εκτίμησε πως από την 
1η Σεπτεμβρίου μέχρι 
και το τέλος του έτους 
αναμένεται να βγουν 
στο «σφυρί» περίπου 
14.000 κατοικίες !!! 
Μιλώντας στον Focus FM 103.6 ο κ. 
Κρητικός δήλωσε: «Από 01/01/2023 
και μέχρι τα τέλη του έτους στόχος 
είναι να διενεργηθούν άλλοι 40.000 

πλειστηριασμοί. Και μόνο σαν απομονωμένο γεγονός φαντάζει εφιαλτικό. Βάλτε 
τώρα αυτές τις δεκάδες χιλιάδες πλειστηριασμών μέσα σε ένα περιβάλλον 
πρωτοφανούς ενεργειακής και οικονομικής κρίσης, σε ένα περιβάλλον 
άγνωστο… πληθωρισμού, ακρίβειας», τόνισε. «Δυστυχώς,  

έσα στις δεσμεύσεις που ανέλαβε η  
ελληνική κυβέρνηση για βγει από την 
αυξημένη επιτήρηση είναι και ότι πρέπει  

να γίνουν δεκάδες χιλιάδες κατασχέσεις και 
πλειστηριασμοί και από πλευράς δημοσίου  
και ασφαλιστικών ταμείων.  

 
Το περιβάλλον είναι εξωπραγματικό (…) φοβάμαι και απεύχομαι να επαληθευτώ, 
το αύριο θα είναι τελείως διαφορετικό από το σήμερα για δεκάδες χιλιάδες 
ελληνικές οικογένειες», υπογράμμισε ο ίδιος. «Δεχόμαστε», πρόσθεσε, 
«τηλέφωνα από πολίτες που εν μέσω αυτών των ημερών τους απειλούν και 
απαιτούν χρήματα κερδοσκόποι ιδιώτες του εξωτερικού». «Πάρα πολύς κόσμος 
έχει ακόμα την ψευδαίσθηση ότι προστατεύεται η πρώτη κατοικία. Θέλω, λοιπόν, 
με έμφαση να πω ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως προστασία της πρώτης 
κατοικίας. Όποιο δίχτυ προστασίας υπήρχε (…) σήμερα καταργήθηκε. Δεν 
υπάρχει τίποτε. Επομένως, θα χρησιμοποιήσω τον λαϊκό όρο: η πρώτη κατοικία 
είναι στο έλεος του Θεού», κατέληξε ο κ. Κρητικός. 
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 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

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

 

ειδικός 
αλγόριθμος της 
ΑΑΔΕ έδωσε εντολή 

για έλεγχο σε 14 
επιχειρήσεις εστίασης 
που δεν έκοψαν 
αποδείξεις συνολικού 
ύψους 5,15 εκατ. ευρώ. 
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ οι 
πλατφόρμες παραγγελιών 
προδίδουν τις επιχειρήσεις που δεν 
εκδίδουν αποδείξεις. Τα ίχνη που 
αφήνουν πίσω τους είναι εύκολο 
πλέον να εντοπιστούν από την 
εφορία και όπως δείχνουν τα 
στοιχεία πρόκειται για περιπτώσεις 
μεγάλης φοροδιαφυγής. Ειδικότερα, 
η ΑΑΔΕ λαμβάνει διαρκώς 
πληροφορίες από τις πλατφόρμες 
παραγγελιών, οι οποίες 
συγκρίνονται με τις αποδείξεις 
λιανικής που έχουν εκδοθεί για τις 

συγκεκριμένες παραγγελίες και έτσι είναι εφικτό να εντοπίσει τις επιχειρήσεις που 
φοροδιαφεύγουν. Στο εσωτερικό της χώρας η ΑΑΔΕ δεν χρειάζεται να συνάψει 
συμφωνίες με τις εταιρείες παραγγελιών, απλά ζητάει τα στοιχεία και τα λαμβάνει 
άμεσα, ενώ όταν πρόκειται για το εξωτερικό η εφορία συνάπτει συμφωνίες, όπως 
ήδη έχει πράξει με τις πλατφόρμες τύπου Airbnb. Οι έλεγχοι όμως επεκτείνονται 
και στις πωλήσεις μέσω Διαδικτύου. Συγκεκριμένα, την περασμένη εβδομάδα οι 
ελεγκτές εντόπισαν επιχείρηση που πουλάει υποδήματα μέσω Διαδικτύου. 
Ζήτησαν και έλαβαν στοιχεία από δύο μεγάλες εταιρείες κούριερ και από γνωστή 
ψηφιακή πλατφόρμα. Εξέτασαν τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών και 
των βιβλίων της επιχείρησης και διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν εκδοθεί αποδείξεις  
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2,8 εκατ. ευρώ, κάτι που σημαίνει ότι το Δημόσιο έχασε ΦΠΑ 542.000 ευρώ, πλέον 
του φόρου εισοδήματος, που δεν πλήρωσε ποτέ για αυτόν τον τζίρο. Τις 
προηγούμενες μέρες ο ειδικός αλγόριθμος της ΑΑΔΕ ξαναχτύπησε και «έδωσε» 
εντολή για τον έλεγχο 14 επιχειρήσεων εστίασης, οι οποίες από τον έλεγχο 
διαπιστώθηκε ότι δεν εξέδωσαν αποδείξεις συνολικού ύψους 5,15 εκατ. ευρώ.  

ι έλεγχοι είναι στοχευμένοι, δηλαδή οι 
επιχειρήσεις που ελέγχονται έχουν  
επιλεχθεί μέσω του ειδικού αλγορίθμου 

ανάλυσης κινδύνου.  
Με βάση λοιπόν τα δεδομένα που έλαβε η ΑΑΔΕ από τις πλατφόρμες delivery, 
διαπιστώθηκε ότι οι 14 επιχειρήσεις εστίασης δεν έκοψαν 449.000 αποδείξεις για 
παραγγελίες συνολικής αξίας 5,15 εκατ. ευρώ. Δηλαδή, οι επιχειρήσεις αυτές 
εισέπραξαν από τους πελάτες τους, αλλά δεν απέδωσαν στην εφορία ΦΠΑ 
592.000 ευρώ! Οι σημαντικότερες περιπτώσεις φοροδιαφυγής: Καφετέρια στην 
Κρήτη, για τις χρήσεις 2019 έως 2020, δεν υπέβαλε δηλώσεις φορολογίας 
εισοδήματος και ΦΠΑ, αποκρύπτοντας έσοδα συνολικής αξίας 1.440.000 ευρώ. Σε 
εστιατόριο στον κεντρικό τομέα Αθηνών, για τις χρήσεις 2019 έως 2021, 
διαπιστώθηκε η μη έκδοση 91.300 φορολογικών στοιχείων συνολικής καθαρής 
αξίας 685.000 ευρώ. Σε κρεπερί στην Ήπειρο, για τις χρήσεις 2017 έως 2019, 
διαπιστώθηκε η μη έκδοση 92.800 φορολογικών στοιχείων, αποκρύπτοντας 
φορολογητέα ύλη 400.000 ευρώ. Σε κρεπερί στη Θεσσαλία, για τις χρήσεις 2018 
έως 2020, διαπιστώθηκε η μη έκδοση 40.400 φορολογικών στοιχείων, 
αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη 285.000 ευρώ. Σε αναψυκτήριο στη 
Θεσσαλονίκη, για τις χρήσεις 2018 έως 2020, διαπιστώθηκε η μη έκδοση 42.530 
φορολογικών στοιχείων, με συνολικό ύψος αποκρυβείσας ύλης 270.000 ευρώ. 

Όπως προαναφέρθηκε, η συνεργασία της εφορίας με πλατφόρμες είναι συνεχής 
και σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχουν και συμφωνίες. Στο πλαίσιο αυτό, 
πρωταρχικός στόχος της ΑΑΔΕ είναι ο εντοπισμός αδήλωτων εισοδημάτων από 
βραχυχρόνιες μισθώσεις, καθώς διακινούνται τεράστια ποσά και ήδη έπειτα από 
έναν χρόνο στασιμότητας οι βραχυχρόνιες μισθώσεις καταγράφουν θεαματική 
αύξηση. Όσα αναγράφονται στο έντυπο Ε2 θα διασταυρωθούν με τα στοιχεία που 
έχουν ληφθεί από τις πλατφόρμες Airbnb, Booking.com και VRBO, όπως 
προβλέπεται στο πρωτόκολλο συνεργασίας που έχουν υπογράψει. Στις 
περιπτώσεις που διαπιστωθεί ότι ακίνητα δεν έχουν δηλωθεί στο Μητρώο 
Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής είτε αναρτήθηκαν σε ψηφιακές πλατφόρμες 

χωρίς εμφανή αναγραφή του 
Αριθμού Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ) 
Βραχυχρόνιας Διαμονής ή του 
Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (ΕΣΛ) ή 
του Μοναδικού Αριθμού 
Γνωστοποίησης (ΜΑΓ), τότε 
αποστέλλονται στις ΔΟΥ τα στοιχεία 
των ακινήτων και των διαχειριστών 
και οι ιδιοκτήτες καλούνται στην 
εφορία προκειμένου να δώσουν 
εξηγήσεις.  

 
Η συμφωνία είναι του 2021 και 
προβλέπει ότι για να μπορέσει 
ιδιοκτήτης ή διαχειριστής ακινήτου 
να καταχωρίσει το ακίνητό του στις 
ανωτέρω πλατφόρμες θα πρέπει να 
συμπληρώνει υποχρεωτικά τον 
αριθμό καταχώρισης του ακινήτου 
που τηρείται στο μητρώο 
βραχυχρόνιας μίσθωσης της ΑΑΔΕ. 
Ακίνητα που θα «ανεβαίνουν» στην 
πλατφόρμα χωρίς τον σχετικό 
αριθμό θα απορρίπτονται από το 
σύστημα αυτόματα.  

ε τον τρόπο αυτό 
η εφορία θα 
γνωρίζει επ’ 

ακριβώς τον αριθμό 
των ακινήτων που 
μισθώνονται αλλά  
και τα εισοδήματα που 
εισπράττει ο ιδιοκτήτης 
– διαχειριστής. 

 

Ο 
Μ 
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Ανοικτές για φορολογικό έλεγχο από 
την Εφορία έως και 15 χρόνια μένουν 
οι υποθέσεις των ετών για τα οποία 
δεν υποβλήθηκε φορολογική 
δήλωση από τους υπόχρεους. 
Όπως μεταδίδει το sofokleousin.gr 
σύμφωνα με νεότερη απόφαση του 
ΣτΕ (ΣτΕ 967/2022), η 15ετής 
προθεσμία παραγραφής τυγχάνει 
εφαρμογής μόνο στην περίπτωση 
της μη υποβολής δήλωσης φόρου 
εισοδήματος, ενώ επί εκπροθέσμου 
υποβολής ισχύει ο κανόνας της 
πενταετούς παραγραφής, αναφέρει 
μεταξύ άλλων η απόφαση. Δηλαδή 

ποιος δεν 
υποβάλει 
φορολογική 

δήλωση για ένα έτος,  
η Εφορία μπορεί να  

τον βρει και να του 
επιβάλει φόρους, 
πρόστιμα και 
προσαυξήσεις ακόμη 
και μετά από 15 χρόνια. 
Διαφορετικά, η προθεσμία 
παραγραφής είναι 5 χρόνια, 
περίοδος που αυξάνεται σε 10 
χρόνια εάν η Εφορία βρει 
«συμπληρωματικά στοιχεία», στα 
οποία δεν συμπεριλαμβάνονται οι 
κινήσεις των τραπεζικών 
καταθέσεων. Σημειώνεται πως 
«θύμα» της 15ετίας έπεσε πρόσφατα 
φορολογούμενη, υπόθεση που 
αποκάλυψε το Σin. To λάθος της 
ήταν ότι δεν είχε υποβάλει 
φορολογικές δηλώσεις τα έτη 2013 
και 2014, στα οποία ο φορολογικός 
έλεγχος εντόπισε την αποστολή 
εμβασμάτων ύψους 355.500 ευρώ 
και της επέβαλε φόρους και 
πρόστιμα 274.689 ευρώ! Η 
συγκεκριμένη φορολογούμενη, εάν 
είχε υποβάλει φορολογικές 
δηλώσεις για τα έτη αυτά, ακόμη και 
αν η εφορία εντόπιζε το 2022 τα 
εμβάσματα, δεν θα μπορούσε να 
επιβάλει φόρους και πρόστιμα, γιατί 
η υπόθεσή της θα είχε παραγραφεί 

στην 5ετία, ενώ παράλληλα τα 
εμβάσματα δεν αποτελούν 
«συμπληρωματικά στοιχεία»  

Στο πλαίσιο της 15ετούς 
παραγραφής φέτος τίθενται στο 
στόχαστρο της ΑΑΔΕ οι υποθέσεις 
του 2006. Η Εφορία έχει το δικαίωμα 
να διενεργήσει ελέγχους και να 
επιβάλει πρόστιμα και 
προσαυξήσεις, μέχρι τις 31 
Δεκεμβρίου 2022, για τις υποθέσεις 
του φορολογικού έτους 2006, 
εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν 
υποβλήθηκαν γι΄αυτό φορολογικές 
δηλώσεις. Πάντως, σύμφωνα με 
προγενέστερη απόφαση του ΣτΕ, η 
15ετία είναι το μέγιστο χρονικό όριο 
παραγραφής, ακόμη και αν 
υποβληθεί εκπρόθεσμη δήλωση στο 
13, 14, ή 15 έτος, από το έτος 
υποχρέωσης. Δηλαδή, ενώ η 
προθεσμία παραγραφής 
επεκτεινόταν για μια τριετία στην 
περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης 
δήλωσης, το ΣτΕ αποφάσισε ότι η 
επέκταση της τριετίας δεν μπορεί να 
εκτείνει τον χρόνο πέραν της 
15ετίας. 

Ο Γιώργος Παλαιτσάκης μέσα από το 1voice.gr αναλύει: 
Κατασχέσεις σε εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία θα 
εξακολουθεί να επιβάλλει το Δημόσιο σε οφειλέτες του οι 
οποίοι έχουν υποβάλει αιτήσεις για υπαγωγή στον 
εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών του  
ν. 4738/2020, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Επίσης, 

ρισμένοι πλειστηριασμοί που 
έχουν ήδη δρομολογηθεί  
πριν την υποβολή αίτησης  

για υπαγωγή στον εξωδικαστικό 
μηχανισμό δεν θα αναστέλλονται. 

Το ποιες ακριβώς είναι οι «γκρίζες ζώνες» και οι παγίδες 
των διατάξεων του ν, 4738/2020 για τον εξωδικαστικό 
μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, που αφορούν την ισχύ των 
μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης που έχει λάβει το 
Δημόσιο, αποκαλύπτει η υπ’ αριθμόν Ε.2065/25-8-2022 
εγκύκλιος του Διοικητού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων Γ. Πιτσιλή. Με την εγκύκλιο αυτή παρέχονται 
διευκρινίσεις και οδηγίες επί θεμάτων είσπραξης δημοσίων  

 

Ό 

Ο 
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εσόδων για την ενιαία εφαρμογή από τη Φορολογική 
Διοίκηση των άρθρων 5-30 του ν. 4738/2020 και των κατ’ 
εξουσιοδότηση του νόμου αυτού κανονιστικών 
αποφάσεων που ρυθμίζουν την εξωδικαστική ρύθμιση 
οφειλών. Μεταξύ άλλων με την εγκύκλιο, γνωστοποιούνται 
τα εξής: Πεδίο εφαρμογής 
1. Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση: Στην εξωδικαστική 
ρύθμιση του ν. 4738/2020 (πολυμερή ή διμερή) υπάγονται 
οι οφειλές προς το Δημόσιο, συμπεριλαμβανομένων 
προσαυξήσεων, προστίμων και τόκων εκπρόθεσμης 
καταβολής, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης. Όσον 
αφορά στις τελωνειακές οφειλές, στη ρύθμιση του 
εξωδικαστικού μηχανισμού λαμβάνεται υπόψη το σύνολο 
των προσωπικών οφειλών που είναι βεβαιωμένες στον 
Α.Φ.Μ. του αιτούντος (προσωπικά χρέη).  
2. Δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της εξωδικαστικής 
ρύθμισης του ν. 4738/2020: i. απαιτήσεις από ανακτήσεις 
κρατικών ενισχύσεων λόγω παραβίασης της Συνθήκης για 
τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), ii. οφειλές 
από τελωνειακούς δασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 
αποτελούν έσοδό της και αποδίδονται στον ευρωπαϊκό 
προϋπολογισμό, iii. οφειλές προς αλλοδαπό Δημόσιο, iv. 
οφειλές υπέρ άλλων τρίτων που βεβαιώνονται και 
εισπράττονται κατά Κ.Ε.Δ.Ε. v. οφειλές που έχουν ήδη 
ρυθμιστεί βάσει των άρθρων 5-30 του ν. 4738/2020 ή του ν. 
4469/2017, ανεξάρτητα αν η ρύθμιση είναι σε ισχύ 

 
3. Πρόσωπα που δύνανται να υπαχθούν στη ρύθμιση: 
Αίτηση για εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών (πολυμερή ή 
διμερή) μπορεί κατ’ αρχήν να υποβάλει κάθε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα.  
4. Εύρος δόσεων – δυνατότητα διαγραφής: Στο πλαίσιο 
των διαδικασιών εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών του ν. 
4738/2020, πολυμερών και διμερών, παρέχεται η 
δυνατότητα αποπληρωμής των οφειλών προς το Δημόσιο 
σε έως 240 έντοκες μηνιαίες δόσεις ανάλογα με την 
ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη, με ελάχιστο ποσό 
δόσης τα 50 ευρώ, χωρίς περίοδο χάριτος, καθώς και η 
δυνατότητα διαγραφής οφειλών (με εξαίρεση τη βασική 
οφειλή από παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους 
φόρους), υπό την προϋπόθεση ότι το Δημόσιο δεν 
περιέρχεται σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν στην 
οποία θα βρισκόταν σε περίπτωση ρευστοποίησης των 
περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, στο πλαίσιο 
διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης. Ο προσδιορισμός 
του τελικού ποσού αποπληρωμής και ο καθορισμός των 
δόσεων βάσει της σύμβασης (πολυμερούς ή διμερούς) κατ’ 
εφαρμογή των ανωτέρω υποχρεωτικών κανόνων γίνεται 

αυτοματοποιημένα μέσω σχετικού υπολογιστικού 
εργαλείου.  
5. Ειδικά στις διμερείς συμβάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών 
καθώς και στις περιπτώσεις πολυμερών συμβάσεων, η 
διαγραφή βασικής οφειλής δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει 
το 75% της βασικής οφειλής, στην οποία δεν 
περιλαμβάνονται οι βασικές οφειλές από 
παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους, που δεν 
υπόκεινται σε διαγραφή, κατά τα ανωτέρω. Επιπλέον, στις 
ίδιες ως άνω περιπτώσεις εξωδικαστικής ρύθμισης, δεν 
επιτρέπεται διαγραφή οφειλής προς το Δημόσιο από 
αυτοτελή πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη 
φορολογική διοίκηση σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 75% 
επί της βασικής οφειλής.  
6. Από την έναρξη ισχύος της εξωδικαστικής ρύθμισης και 
κατά τη διάρκεια αυτής, οι υπαχθείσες σε αυτήν οφειλές δεν 
επιβαρύνονται με προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης 
καταβολής κατά Κ.Ε.Δ.Ε. και κατά Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013).  
7. Η αίτηση για την εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών 
υποβάλλεται από τον οφειλέτη ηλεκτρονικά στην Ειδική 
Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) με τη 
χρήση της σχετικής Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας 
Εξωδικαστικής Ρύθμισης Οφειλών. Αναστολή μέτρων 
αναγκαστικής εκτέλεσης και ποινικής δίωξης λόγω 
υποβολής αίτησης εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών  
Α. Αίτηση για πολυμερή ρύθμιση i. Έναρξη και λήξη της 
αναστολής: 1. Σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4738/2020, η 
αναστολή ισχύει από την υποβολή της αίτησης για 
εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών στην Ηλεκτρονική 
Πλατφόρμα Εξωδικαστικής Ρύθμισης Οφειλών που 
τηρείται από την Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.. Ειδικότερα, ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της αναστολής είναι η ημερομηνία κατά την 
οποία οριστικοποιήθηκε η υποβολή της αίτησης στην 
πλατφόρμα. Από 6/4/2022 η καταχώριση στα σχετικά πεδία 
της φόρμας «Αναστολή Εκτέλεσης» στο υποσύστημα  
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«Δικαστικό» του taxis γίνεται αυτοματοποιημένα μέσω της 
πλατφόρμας της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.  
2. Η αναστολή διαρκεί μέχρι την με οποιονδήποτε τρόπο 
περάτωση της πολυμερούς διαδικασίας. Η διαδικασία 
μπορεί να περατωθεί είτε ως άκαρπη, είτε με την υπογραφή 
της σύμβασης αναδιάρθρωσης, με τη συμμετοχή ή μη του 
Δημοσίου σε αυτή (αναλόγως αν το Δημόσιο συναινέσει ή 
όχι στη σύμβαση). 3.  

ε περίπτωση που η πολυμερής 
διαδικασία εξωδικαστικής 
ρύθμισης των οφειλών του 

αιτούντος περατώθηκε ως άκαρπη 
λόγω μη εμπρόθεσμης κατάθεσης 
πρότασης ρύθμισης από τους 
χρηματοδοτικούς φορείς στον 
οφειλέτη προβλέπεται δυνατότητα 
μετατροπής της αίτησης πολυμερούς 
ρύθμισης σε αίτηση διμερούς 
ρύθμισης προς το Δημόσιο σύμφωνα, 
εφόσον το σύνολο των οφειλών  
του αιτούντος προς το Δημόσιο 
υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ. 
Σημειώνεται ότι για τη συμπλήρωση του ανωτέρω 
ελάχιστου ορίου οφειλών δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν από 
την ηλεκτρονική πλατφόρμα οφειλές που εξαιρούνται από 
το πεδίο εφαρμογής του εξωδικαστικού μηχανισμού. Στην 
περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις περί 
αναστολής λόγω υποβολής αίτησης διμερούς ρύθμισης.  
4. Σε διαφορετική περίπτωση, η πολυμερής διαδικασία 
περατώνεται και η αναστολή λήγει, όπως προαναφέρθηκε, 
με την υπογραφή της σύμβασης αναδιάρθρωσης σύμφωνα 
με το άρθρο 14 του ν. 4738/2020, με τη συναίνεση ή μη του 
Δημοσίου.  
5. Σε περίπτωση που επιτευχθεί η σύναψη σύμβασης με τη 
συναίνεση του Δημοσίου, οπότε αρχίζει να ισχύει η 
ρύθμιση ως προς το Δημόσιο, την αναστολή του άρθρου 18 
του ν. 4738/2020 (λόγω υποβολής αίτησης εξωδικαστικής 
ρύθμισης) διαδέχεται η αναστολή που προβλέπεται στο 
άρθρο 23 του ίδιου νόμου, το οποίο ρυθμίζει τα έννομα 
αποτελέσματα της σύμβασης για το Δημόσιο. ii. 
Περιεχόμενο της αναστολής: α. Γενικά:  
6. Η αναστολή λόγω υποβολής αίτησης για πολυμερή 
εξωδικαστική ρύθμιση χρεών καταλαμβάνει τα μέτρα 
αναγκαστικής εκτέλεσης και τη συνέχιση της διαδικασίας 
αναγκαστικής εκτέλεσης επί απαιτήσεων, κινητών και 
ακινήτων κατά του οφειλέτη αναφορικά με τις οφειλές των 
οποίων ζητείται η ρύθμιση.  
7. Περαιτέρω αναστέλλεται και η ποινική δίωξη για το 
αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο 
αναφορικά με τις ίδιες ως άνω οφειλές. Η αναστολή δεν 
καταλαμβάνει την διενέργεια πλειστηριασμού, ο οποίος 
έχει προγραμματισθεί εντός τριών (3) μηνών από την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης από τον οφειλέτη, 
καθώς και οποιαδήποτε διαδικαστική ενέργεια 

προπαρασκευαστική της διενέργειας πλειστηριασμού, 
όπως η κατάσχεση, όταν διενεργείται επί περιουσιακού 
στοιχείου στο οποίο οι απαιτήσεις του κατασχόντος είναι 
εξασφαλισμένες με εμπράγματη ασφάλεια, επομένως η 
αναστολή δεν εμποδίζει την κατάσχεση από το Δημόσιο 
ακινήτου του οφειλέτη στο οποίο έχει εγγράψει υποθήκη 
για οφειλές των οποίων ζητείται η ρύθμιση. β. Τύχη 
κατασχέσεων εις χείρας τρίτων που επιβλήθηκαν για τις 
οφειλές των οποίων ζητείται η ρύθμιση πριν από την 
έναρξη της αναστολής:  
8. Η οριστική υποβολή της αίτησης δεν συνεπάγεται την 
αναστολή κατάσχεσης εις χείρας τρίτων που έχει επιβληθεί 
από το Δημόσιο για οφειλές των οποίων ζητείται η ρύθμιση 
σε χρονικό σημείο που προηγείται της έναρξης της 
αναστολής, ακόμα και ως προς τυχόν μελλοντικές 
χρηματικές απαιτήσεις που αποτελούν αντικείμενο της 
κατάσχεσης (δηλαδή απαιτήσεις που γεννιούνται μετά την 
έναρξη της αναστολής) εξαιτίας της αναγκαστικής 
εκχώρησης των απαιτήσεων αυτών και του αποχωρισμού 
τους από την περιουσία του οφειλέτη. Ως εκ τούτου, ο 
τρίτος (π.χ. πιστωτικό ίδρυμα) οφείλει να εξακολουθήσει, 
και μετά την οριστικοποίηση υποβολής της αίτησης, να 
αποδίδει στο Δημόσιο τα κατασχεθέντα ποσά. Όσον αφορά 
ειδικά τα ποσά που αποδίδονται στο Δημόσιο από τις ως 
άνω κατασχέσεις μετά την έναρξη ισχύος της σύμβασης και 
κατά τη διάρκεια αυτής, αυτά λαμβάνονται υπόψη για την 
κάλυψη δόσης ή δόσεων της σύμβασης, εφόσον δεν 
πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείμενες διατάξεις. γ. 
Τύχη κατασχέσεων εις χείρας τρίτων που επιβάλλονται για 
τις οφειλές των οποίων ζητείται η ρύθμιση κατά τη διάρκεια 
ισχύος της αναστολής:  
9. Σε περίπτωση που, λόγω τυχόν καθυστερημένης 
ενημέρωσης της φορολογικής διοίκησης σχετικά με την 
οριστική υποβολή αίτησης εξωδικαστικής ρύθμισης,  
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επιβληθεί κατάσχεση εις χείρας τρίτου μετά την έναρξη της 
αναστολής, για οφειλές των οποίων ζητείται η ρύθμιση, η 
αρμόδια Υπηρεσία οφείλει να άρει οίκοθεν την επιβληθείσα 
κατάσχεση (ολικώς ή μερικώς, αν έχει επιβληθεί και για 
οφειλές που εξαιρούνται της αίτησης ρύθμισης) και να 
επιστρέφει στον καθ’ ου το ποσό που απέδωσε ο τρίτος 
συνεπεία της θετικής δήλωσής του, ως αχρεωστήτως 
εισπραχθέν. Β. Αίτηση για διμερή ρύθμιση i. Έναρξη και 
λήξη της αναστολής: 
10. Η αναστολή ισχύει «από την κοινοποίηση της αίτησης 
στη Φορολογική Διοίκηση». 

όσο στην περίπτωση των 
πολυμερών όσο και στην 
περίπτωση των διμερών 

συμβάσεων η ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της αναστολής είναι η 
ημερομηνία κατά την οποία 
οριστικοποιήθηκε η υποβολή της 
αίτησης στην πλατφόρμα της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. 
, οπότε γίνεται και η σχετική καταχώριση 
(αυτοματοποιημένα από 6/4/2022 ή από την Ε.Μ.ΕΙΣ. έως 
την ανωτέρω ημερομηνία) στα οικεία πεδία της οθόνης 
«Στοιχεία Αίτησης ΕΓΔΙΧ» και της φόρμας «Αναστολή 
Εκτέλεσης» στο υποσύστημα «Δικαστικό» του taxis.  
11. Η αναστολή διαρκεί μέχρι την με οποιονδήποτε τρόπο 
περάτωση της διαδικασίας, με τη σύναψη σύμβασης 
αναδιάρθρωσης μεταξύ του οφειλέτη και του Δημοσίου ή με 
την άκαρπη περάτωση της διαδικασίας. Η διαδικασία 
περατώνεται ως άκαρπη είτε επειδή διαπιστώθηκε ότι ο 
οφειλέτης δεν είναι «βιώσιμος» ή φερέγγυος, οπότε δεν 
υποβάλλεται σε αυτόν πρόταση ρύθμισης, είτε επειδή ο 
οφειλέτης δεν αποδέχθηκε εμπρόθεσμα (εντός 5 ημερών) 
την πρόταση ρύθμισης του Δημοσίου, είτε επειδή ο 
οφειλέτης δεν κατέβαλε εμπρόθεσμα, δηλαδή εντός 5 
εργασίμων ημερών από την αποδοχή της πρότασης 
ρύθμισης, την πρώτη δόση αυτής, είτε επειδή ο οφειλέτης 
δεν προέβη εντός της ταχθείσας προθεσμίας σε 
συμπλήρωση των στοιχείων της αίτησής του ή σε 
διόρθωση των σφαλμάτων αυτής. Σημειώνεται ότι η 
προθεσμία υποβολής από το Δημόσιο πρότασης ρύθμισης 
στον οφειλέτη είναι πενήντα πέντε (55) ημέρες από την 

ημερομηνία υποβολής της αίτησης διμερούς ρύθμισης ή τη 
μετατροπή της πολυμερούς ρύθμισης σε διμερή, η οποία 
(προθεσμία) παρατείνεται για δεκαπέντε (15) ημέρες σε 
περίπτωση ελλείψεων ή σφαλμάτων της αίτησης που 
έχουν αντληθεί / συμπληρωθεί από τη φορολογική 
διοίκηση. ii. Περιεχόμενο της αναστολής: α. Γενικά: 
12. Η αναστολή καταλαμβάνει τη λήψη αναγκαστικών 
μέτρων και τη συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής 
εκτέλεσης επί απαιτήσεων, κινητών και ακινήτων κατά του 
οφειλέτη, αναφορικά με τις οφειλές των οποίων ζητείται η 
ρύθμιση. Περαιτέρω αναστέλλεται η ποινική δίωξη για το 
αδίκημα της μη καταβολής οφειλών προς το Δημόσιο και 
αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε 
αναφορικά με τις ίδιες ως άνω οφειλές ή, εφόσον άρχισε, η 
εκτέλεσή της διακόπτεται. Η αναστολή δεν καταλαμβάνει τη 
διενέργεια πλειστηριασμού ο οποίος έχει προγραμματισθεί 
εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης από τον οφειλέτη, καθώς και οποιαδήποτε 
διαδικαστική ενέργεια προπαρασκευαστική της 
διενέργειας πλειστηριασμού, περιλαμβανομένης και της 
κατάσχεσης. β. Τύχη κατασχέσεων εις χείρας τρίτων που 
επιβλήθηκαν για τις οφειλές των οποίων ζητείται η ρύθμιση 
πριν από την έναρξη της αναστολής:  
13. Επί κάθε είδους κατασχέσεων απαιτήσεων που έχουν 
επιβληθεί στα χέρια τρίτων, ο τρίτος υποχρεούται να 
αποδώσει στο Δημόσιο τις απαιτήσεις που έχουν γεννηθεί 
μέχρι το χρόνο έναρξης ισχύος της αναστολής. Σε 
περίπτωση σύναψης διμερούς σύμβασης αναδιάρθρωσης, 
ποσά των οποίων η προθεσμία απόδοσης στο Δημόσιο 
ή/και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης εκπνέει μετά την 
έναρξη ισχύος της αναστολής λαμβάνονται υπόψη για την 
κάλυψη δόσης ή δόσεων της σύμβασης, εφόσον 
καταβάλλονται εντός της προθεσμίας αυτών και δεν 
πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείμενες διατάξεις.  
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Ο τρίτος (π.χ. πιστωτικό ίδρυμα) οφείλει να εξακολουθήσει, 
και μετά την οριστικοποίηση υποβολής της αίτησης, να 
αποδίδει στο Δημόσιο τα κατασχεθέντα ποσά. Αντίθετα, τα 
ποσά που αποδίδονται στο Δημόσιο από τις ως άνω 
κατασχέσεις μετά την έναρξη ισχύος της διμερούς 
σύμβασης και κατά τη διάρκεια αυτής λαμβάνονται υπόψη 
για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της σύμβασης, εφόσον 
δεν πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείμενες διατάξεις. 
Διενέργεια συμψηφισμού και χορήγησή αποδεικτικού 
ενημερότητας κατά τη διάρκεια της αναστολής λόγω 
οριστικής υποβολής αίτησης εξωδικαστικής ρύθμισης.  
14. Η οριστική υποβολή αίτησης εξωδικαστικής ρύθμισης 
χρεών του ν. 4738/2020 (πολυμερούς ή διμερούς) δεν ασκεί 
καμία επίδραση στη διενέργεια από το Δημόσιο 
αυτεπάγγελτου συμψηφισμού των απαιτήσεών του, των 
οποίων ζητείται η ρύθμιση, με ανταπαιτήσεις του οφειλέτη 
σε βάρος του Δημοσίου.  
15. Κατά τη διάρκεια ισχύος της αναστολής οι οφειλές των 
οποίων ζητείται η εξωδικαστική ρύθμιση δεν τελούν σε 
αναστολή είσπραξης και, επομένως, δεν είναι 
«τακτοποιημένες κατά νόμιμο τρόπο» για τη χορήγηση 
αποδεικτικού ενημερότητας, εκτός βέβαια αν είναι 
ενταγμένες σε άλλη ισχύουσα ρύθμιση τμηματικής 
καταβολής. Έναρξη ισχύος της ρύθμισης – πληρωμή 
δόσεων i. Σε περίπτωση πολυμερούς ρύθμισης: 
16. Έναρξη ισχύος: Η ισχύς της πολυμερούς σύμβασης 
αναδιάρθρωσης οφειλών ως προς το Δημόσιο αρχίζει με 
την παροχή της συναίνεσης του Δημοσίου, η οποία 
τεκμαίρεται με την άπρακτη πάροδο 15 εργάσιμων ημερών 
από τη γνωστοποίηση στο Δημόσιο, μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας, της σύμβασης που εγκρίθηκε 
από τον οφειλέτη και τους χρηματοδοτικούς φορείς. Σε 
περίπτωση που το Δημόσιο διαπιστώσει τη μη 
ικανοποίηση των νόμιμων προϋποθέσεων για την 
αποδοχή της σύμβασης και υποβάλει σχετική ένσταση, για 
την έναρξη ισχύος της σύμβασης ως προς το Δημόσιο 
απαιτείται η πλήρης και εμπρόθεσμη θεραπεία του 
ελαττώματος από την πλευρά των συμμετεχόντων 
πιστωτών και του οφειλέτη. Επομένως, σε αντίθεση με τις 
διμερείς ρυθμίσεις, για την έναρξη ισχύος της πολυμερούς 
σύμβασης και την επέλευση των εννόμων συνεπειών της 
δεν αποτελεί προϋπόθεση η καταβολή της πρώτης δόσης. 
17. Προθεσμία καταβολής δόσεων: Η πρώτη δόση 
υπολογίζεται υποχρεωτικά από τον πρώτο μήνα της 
ρύθμισης. Κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω, στις πολυμερείς 
συμβάσεις αναδιάρθρωσης του ν. 4738/2020 τίθεται ως 

όρος ότι η πρώτη δόση της ρύθμισης (αναφορικά με τις 
οφειλές προς το Δημόσιο) είναι καταβλητέα έως την 
τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης ως προς το 
Δημόσιο και εκάστη των επόμενων δόσεων έως την 
τελευταία εργάσιμη ημέρα εκάστου επομένου 
ημερολογιακού μήνα.  
18. Τρόπος εξόφλησης δόσεων – πίστωση ρυθμιζόμενων 
οφειλών: Για την καταβολή των δόσεων της σύμβασης 
προβλέπεται η δημιουργία «Ταυτότητας Οφειλών 
Διακανονισμού» (Τ.Ο.Δ.). Κατά το χρονικό διάστημα που 
μεσολαβεί έως την αυτοματοποίηση της εξωδικαστικής 
ρύθμισης ως ξεχωριστού τύπου ρύθμισης 
(«διακανονισμού») στο σύστημα taxis, η πληρωμή των 
δόσεων αυτής γίνεται με ταυτότητα οφειλής (Τ.Ο.) που 
χορηγείται στον οφειλέτη από το Δημόσιο. Η πληρωμή των 
δόσεων της σύμβασης μπορεί να γίνει με εκούσια 
καταβολή ή με άλλον τρόπο (συμψηφισμό, απόδοση 
κατασχέσεων, παρακράτηση κατά τη χορήγηση 
αποδεικτικού ενημερότητας (ή βεβαίωσης οφειλής).  
19. Τυχόν διαγραφές (Α.Φ.ΕΚ. για οποιαδήποτε αιτία) κατά 
τη διάρκεια της ρύθμισης, που αφορούν ρυθμιζόμενες 
οφειλές, δεν ασκούν επίδραση στο δοσολόγιο του 
«διακανονισμού». ii. Σε περίπτωση διμερούς ρύθμισης:  
20. Έναρξη ισχύος – προθεσμία καταβολής δόσεων: Η 
σύναψη της διμερούς σύμβασης αναδιάρθρωσης και η 
έναρξη ισχύος της ρύθμισης συντελείται με την καταβολή 
της πρώτης δόσης της ρύθμισης εντός πέντε (5) εργασίμων 
ημερών από την αποδοχή της πρότασης αναδιάρθρωσης 
από τον οφειλέτη. Οι υπόλοιπες δόσεις της ρύθμισης είναι 
καταβλητέες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα καθενός 
από τους επόμενους μήνες.  
21. Τρόπος εξόφλησης δόσεων – πίστωση ρυθμιζόμενων 
οφειλών: Τα ανωτέρω αναφερθέντα στην παράγραφο 18 
σχετικά με τον τρόπο καταβολής των δόσεων της 
σύμβασης και πίστωσης των ρυθμιζόμενων οφειλών 
ισχύουν και για τις διμερείς συμβάσεις. 
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Ο Γιάννης Μέγας έχει το ρεπορτάζ: 
Με βάσει το σχέδιο νόμου που 
ετοίμασε το υπουργείο Εργασίας, 
ναι μεν θα υπάρχει παραγραφή των 
αξιώσεων του ΕΦΚΑ έναντι του 
οφειλέτη (επιχείρησης ή, κυρίως, 
ελευθέρου επαγγελματία του δεν 
απέδωσε εισφορές στον πρώην 
ΟΑΕΕ ή το ΕΤΑΑ των επιστημόνων), 
ωστόσο τίθεται ως προϋπόθεση 
τυχόν ανακοπή. Δηλαδή η δεκαετής 
περίοδος παραγραφής διακόπτεται 
στην περίπτωση που ο ΕΦΚΑ 
στείλει ενημερωτικό σημείωμα… 
Άρα, η δεκαετής παραγραφή ισχύει, 
αρκεί ο ΕΦΚΑ να μην ενημερώσει 
τον οφειλέτη. Αν στείλει «σημείωμα» 
η παραγραφή παύει και αρχίζει εκ 
νέου να μετράει ο χρόνος της 
δεκαετίας από την ημερομηνία 
αποστολής του «σημειώματος» της 
οφειλής. Κατά συνέπεια, το μόνο το 
οποίο ρυθμίζεται με την νέα διάταξη 
είναι ο αποκλεισμός του ΕΦΚΑ να 
έρθει μετά την δεκαετία και να 
καταλογίσει οφειλές (χωρίς 
προηγουμένως να έχει ενημερώσει 
περί της εκκρεμότητας). Κάτι 
αντίστοιχο, εξάλλου, ισχύει και με τις 
οφειλές στο Δημόσιο (εφορία). 
Ωστόσο, υπάρχει πρόβλημα σε 
πολλές περιπτώσεις όπου ο ΕΦΚΑ 
είχε… επαναπαυτεί και δεν είχε 
στείλει «σημείωμα» εντός δεκαετίας, 
ποντάροντας στην εικοσαετή 
παραγραφή που ισχύει από το 2016 
(ν.4387/16). Εάν δεν κινητοποιηθούν 
οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ ώστε το 
προσεχές διάστημα να σταλούν τα 
«σημειώματα» στους παλαιούς 
οφειλέτες ή εάν δε δοθεί μεταβατικό 
διάστημα προσαρμογής (του ΕΦΚΑ 
στην νομιμότητα) υπάρχει ο 
κίνδυνος να χαθούν εισφορές… 
Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας 
Κ. Χατζηδάκη «η ρύθμιση αυτή 
καλύπτει μόνο όσους δεν έχουν 
βεβαιωμένες οφειλές προς τον 
ΕΦΚΑ. Καλύπτει δηλαδή όσους δεν 

είχε ειδοποιήσει, πρακτικά, ο ΕΦΚΑ 
με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο.  

εν αφορά στο 
σύνολο όσων 
χρωστούν  

στον ΕΦΚΑ, διότι 
διαφορετικά θα 
παραγράφονταν οι 
οφειλές όλων μετά  
από μία δεκαετία και 
θα δημιουργείτο,  
όπως είναι αυτονόητο, 
πρόβλημα στο 
ασφαλιστικό σύστημα. 
Πρόβλημα ευστάθειας. Και 
αντίστοιχα θα υπήρχε ηθικός 
κίνδυνος, δεν θα πλήρωνε δηλαδή 
κανένας, θα περίμενε να 
συμπληρωθεί η δεκαετία και κατόπιν 
θα αντιμετώπιζε μεν ο ίδιος με αυτόν 
τον τρόπο τις οφειλές του προς τον 
ΕΦΚΑ, αλλά ο ΕΦΚΑ και το 
ασφαλιστικό σύστημα της χώρας θα 
είχαν ιδιαίτερα προβλήματα». 
Κοντολογίς, εάν η απαίτηση του 
ΕΦΚΑ δεν βεβαιωθεί μέσα σε αυτό το 
διάστημα, οι οφειλές 
παραγράφονται. Με τη ρύθμιση αυτή 
επιτυγχάνεται η συμμόρφωση με 
την απόφαση του ΣτΕ που έκρινε ότι 
η 20ετία για την παραγραφή 
απαιτήσεων του ΕΦΚΑ («νόμος 
Κατρούγκαλου») ήταν υπερβολικά 
μεγάλο διάστημα και έθεσε την 
10ετία ως εύλογο χρόνο 
παραγραφής. Σημειώνεται ότι από 1 
η Ιανουαρίου 2027, η παραγραφή 
των μη βεβαιωμένων οφειλών προς 
τον ΕΦΚΑ γίνεται πενταετής, με 
εναρμόνιση των χρονικών ορίων 
παραγραφής των ασφαλιστικών 
οφειλών με ό,τι ισχύει για τις 
φορολογικές οφειλές. 

Με άλλες διατάξεις στο υπό 
κατάθεση νομοσχέδιο: Καταργείται η 

ειδική εισφορά 1% των 
ασφαλισμένων του πρώην Ταμείου 
Πρόνοιας των Δημοσίων 
Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ), η οποία 
θεσπίστηκε για τη στήριξη της 
βιωσιμότητας του εν λόγω Ταμείου. 
Επεκτείνεται σε όλους τους 
ενστόλους το δικαίωμα της «μάχιμης 
πενταετίας», δηλαδή της 
αναγνώρισης έως και πέντε 
επιπλέον ετών ασφάλισης, 
καταβάλλοντας τις αντίστοιχες 
εισφορές. Πλέον όσοι ένστολοι 
εξαιρούνταν (π.χ. ορισμένες 
κατηγορίες πυροσβεστών, 
λιμενικών, αστυνομικών και 
υπηρετούντων στην αεροπορία) 
από τη σχετική ρύθμιση αποκτούν 
πλέον το δικαίωμα αυτό, 
ανεξαρτήτως μονάδας υπηρεσίας, 
αν είναι παλαιοί ή νέοι ασφαλισμένοι 
(προ ή μετά το 2011) και 
ανεξαρτήτως της σχέσης εργασίας 
με την οποία υπηρετούν (μόνιμοι και 
μη). Θεσπίζεται πλαφόν σε 
προκλητικά υψηλές επικουρικές 
συντάξεις, ίσο με το 6/20 του πλαφόν 
κύριας σύνταξης (1.382,40€ /μήνα). 
Ειδικότερα, με βάση τη νομοθεσία 
του 2015-2016 οι επικουρικές 
συντάξεις υπολογίζονται, κατά ένα 
μέρος τους, με βάση τις εισφορές 
που είχαν καταβληθεί κατά το 
χρονικό διάστημα 2002-2014. Τέλος, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΟΠΕΚΑ 
στο πλαίσιο ελέγχων εντόπισε -
καθυστερημένα – πολλές 
περιπτώσεις πολιτών που 
λάμβαναν επιδόματα – κυρίως 
αναπηρικά, συνήθως μέσω Δήμων – 
χωρίς να τα δικαιούνται, στη 
συντριπτική τους πλειοψηφία 
καλόπιστα και διέκοψε την 
καταβολή τους, αναζητώντας 
αναδρομικά τα αχρεωστήτως 
καταβληθέντα ποσά, ενισχύεται η 
προστασία των ιδιαίτερα ευάλωτων 
ομάδων με την παύση αναζήτησης 
εκκρεμών οφειλών από τα ποσά 
που έλαβαν καλόπιστα. 

Δ 
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Εντατικοποιείται η λήψη αναγκαστικών μέτρων από το 
ΚΕΑΟ, κατασχέσεις και πλειστηριασμοί, σε βάρος των 
οφειλετών των ασφαλιστικών ταμείων, προκειμένου να 
τους αναγκάσει να ενταχθούν σε ρυθμίσεις ή να 
αποπληρώσουν τα χρέη που έχουν συσσωρεύσει.  

ο σύνολο των ληξιπρόθεσμων 
χρεών προς τον ΕΦΚΑ έχει 
εκτοξευτεί στα 43,43 δισ. ευρώ 

στο τέλος του περασμένου Ιουνίου  
και βαίνει αυξανόμενο 
, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. Ειδικότερα, στο 
πεδίο της αναγκαστικής είσπραξης οι δράσεις που 
προγραμματίζονται από το Κέντρο Είσπραξης 
Ασφαλιστικών Εισφορών, για το επόμενο διάστημα είναι η 
επανεκκίνηση – μετά την μακρόχρονη περίοδο αναστολής 
λόγω των μέτρων για την διαχείριση της πανδημίας – της 
διαδικασίας στοχευμένης λήψης αναγκαστικών μέτρων για 
την ενίσχυση της εισπραξιμότητας και την επιδίωξη της 
συμμόρφωσης των οφειλετών. Ο στόχος παραμένει η 
έγκαιρη (εντός του τριμήνου από την ένταξη των οφειλετών 
στο ΚΕΑΟ) λήψη αναγκαστικών μέτρων από το ΚΕΑΟ, με 
βάση την εξαγωγή αναλυτικών καταλόγων οφειλετών κατά 
των οποίων πρέπει άμεσα να ληφθούν αναγκαστικά μέτρα 
(αρχεία στόχευσης για οφειλέτες που εντάσσονται για 
πρώτη φορά στο Κ.Ε.Α.Ο.). Η αναγκαστική είσπραξη θα 
γίνεται βάσει των χαρακτηριστικών του χρέους με 
καθιέρωση κριτηρίων χαρακτηρισμού και 
κατηγοριοποίησης των οφειλών και στα αναγκαστικά 
μέτρα που λαμβάνονται από το ΚΕΑΟ υπάρχει 
διαστρωμάτωση ανάλογα με την παλαιότητα και το ύψος 
της οφειλής. Έτσι, προτεραιότητα για λήψη μέτρων δίνεται 
στις πιο πρόσφατες οφειλές, οι οποίες έχουν θεωρητικά 
υψηλότερη εισπραξιμότητα. Παράλληλα, εντατικότερες 
προσπάθειες για αναγκαστική είσπραξη απαιτούνται για 
τους οφειλέτες με υψηλές οφειλές (π.χ. άνω των 200.000 
ευρώ). Για το σκοπό αυτό, στη διάρθρωση των 
Περιφερειακών Υπηρεσιών με βάση το νέο Οργανισμό 
προβλέφθηκε ξεχωριστό τμήμα για την διαχείριση των 
μεγάλων οφειλετών, ώστε να υπάρχει συνεχής και στενή 
παρακολούθηση των οφειλετών αυτών και των μέτρων 
που λαμβάνονται. Επιπλέον, με βάση τα δεδομένα που 
υπάρχουν στο πληροφοριακό σύστημα αξιολογείται το 
προφίλ του οφειλέτη. Στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη 
είναι και η αξιοπιστία και η γενικότερη συμπεριφορά του 
οφειλέτη σε σχέση με την εκπλήρωση των τρεχουσών και 
των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του. Παράδειγμα: Η 
καταβολή των τρεχουσών εισφορών και η παράλληλη 
καταβολή ανελλιπώς κάθε μήνα εύλογου ποσού έναντι της 
οφειλής λαμβάνεται υπόψη υπέρ του οφειλέτη. Αντίθετα, η 
συνεχής ένταξη σε ρυθμίσεις και απώλεια αυτών 
αποδυναμώνουν το προφίλ αξιοπιστίας του οφειλέτη. 
Σημαντική δράση είναι και η ανάλυση των αποτελεσμάτων 

της κατηγοριοποίησης των οφειλών σύμφωνα με τη 
βιωσιμότητά τους. Τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα 
της κατηγοριοποίησης πρόκειται να αξιοποιηθούν μεταξύ 
άλλων για τον προσδιορισμό των οφειλετών στους 
οποίους θα πρέπει να ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση, 
δεδομένου ότι από την ανάλυση φαίνεται να μπορούν να 
ικανοποιήσουν το χρέος τους (δηλαδή έχουν βιώσιμες 
οφειλές και υψηλή ικανότητα αποπληρωμής). Πέραν της 
πάγιας στόχευσης για λήψη αναγκαστικών μέτρων εντός 
του τριμήνου από την ένταξη των οφειλετών στο Κ.Ε.Α.Ο., 
θα ξεκινήσει πάλι και η συστηματική εξαγωγή αρχείων για 
την παρακολούθηση της εξέλιξης των μέτρων και τον 
προγραμματισμό νέων ενεργειών. Τα εξαγόμενα αρχεία 
κατηγοριοποιούνται ως εξής: Αρχεία οφειλετών που 
εντάχθηκαν προ εξαμήνου στο ΚΕΑΟ, οι οποίοι 
εξαιρέθηκαν κατά την ένταξη λόγω ενεργής ρύθμισης, 
δικαστικής απόφασης, κ.λπ στους οποίους εφόσον τα χρέη 
παραμένουν σε εκκρεμότητα, θα λαμβάνονται αναγκαστικά 
μέτρα εντός μηνός. Αρχεία οφειλετών που εντάχθηκαν προ 
έτους στο ΚΕΑΟ, οι οποίοι εξαιρέθηκαν κατά την ένταξη 
λόγω ενεργής ρύθμισης, δικαστικής απόφασης, κ.λπ στους 
οποίους επίσης, εφόσον τα χρέη παραμένουν σε 
εκκρεμότητα, θα λαμβάνονται αναγκαστικά μέτρα εντός 
μηνός. Αρχεία οφειλετών που απώλεσαν ρύθμιση, στόχος 
η λήψη μέτρων εντός 75 ημερών από την απώλεια. Αρχεία 
οφειλετών που αυξάνουν συνεχώς την οφειλή 
δημιουργώντας νέο χρέος κάθε μήνα, στόχος η λήψη 
μέτρων εντός μηνός. Αρχεία συνυπόχρεων υπεύθυνων 
οφειλετών με προσωπική ευθύνη για τις ληξιπρόθεσμες 
οφειλές στόχος η λήψη μέτρων εντός μηνός από την 
εξαγωγή του αρχείου. Συγχρόνως, ενισχύεται η κεντρική 
παρακολούθηση της διαδικασίας είσπραξης των αδρανών 
εκπλειστηριασμάτων από τις περιφερειακές υπηρεσίες 
ΚΕΑΟ ενώ στα δρομολογήθηκαν επίσης: Η δημιουργία 
πρωτοκόλλου ενεργειών αναγκαστικής είσπραξης κατά 
οφειλετών υπό αναστολή υποβολής ΑΠΔ μέσω διαδικτύου 
και ανασχεδιασμός της κεντρικής παρακολούθησης των 
ενεργειών αναγκαστικής είσπραξης κατά των εν λόγω 
οφειλετών. Η διερεύνηση σε επιχειρησιακό επίπεδο της 
επικείμενης κατάργησης εντός του 2023 του κωδικού 
πληρωμής «Ταυτότητα Οφειλής Κατασχετηρίου» με χρήση 
του οποίου αποδίδουν τα Πιστωτικά Ιδρύματα τα 
κατασχεθέντα ποσά. Η προσαρμογή των επιχειρησιακών 
διαδικασιών στην επιχειρησιακή περιοχή της παραγραφής 
οφειλών με σκοπό την συμμόρφωση του ΚΕΑΟ. στην υπ. 
Αρ. 1833/2021 Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, 
με την οποία ο χρόνος παραγραφής μειώνεται στη 10ετία, 
από την 20ετία. 

Τ 
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 ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

Επιμέλεια: Θοδωρής Ζούμπος 

 
Η πρώτη συναλλαγή πώλησης πίσω 
στις τράπεζες δανείων που έχουν 
τιτλοποιηθεί και βρίσκονται σήμερα 
στα χέρια επενδυτικών κεφαλαίων 
(funds), αναμένεται να υλοποιηθεί 
περί τα τέλη του χρόνου ή στις αρχές 
του επόμενου, σηματοδοτώντας την 
επιστροφή στην κανονικότητα για τα 
νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που 
βρίσκονται πίσω από αυτά τα 
δάνεια. Όπως μεταδίδει η 
«Καθημερινή»  

ρόκειται για 
κόκκινα δάνεια 
του παρελθόντος 

που έχουν πλέον 
εξυγιανθεί και τα οποία 
θα επαναπωληθούν σε 
τράπεζες ως πράσινα 
, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο και για 
την επανένταξη αυτών των 
οφειλετών στο τραπεζικό σύστημα 
και την εκ νέου χρηματοδότησή τους 
εφόσον φυσικά παραμείνουν 
συνεπείς. Σύμφωνα με πληροφορίες 
της «Κ», την πρώτη τέτοια 
συναλλαγή δρομολογεί η do Value, 
στοχεύοντας στην πώληση σε 
συστημική τράπεζα χαρτοφυλακίου 
ύψους 100 εκατ. ευρώ, που 

περιλαμβάνει κυρίως στεγαστικά δάνεια. Τα δάνεια αυτά είχαν μεταβιβαστεί στο 
πλαίσιο της τιτλοποίησης Cairo –που ήταν από τις πρώτες τιτλοποιήσεις που 
πραγματοποίησε η Eurobank– και αφού ρυθμίστηκαν και παρέμειναν αξιόχρεα, 
δηλαδή οι δανειολήπτες τηρούν τη ρύθμιση για δύο τουλάχιστον χρόνια, μπορούν 
να επαναπωληθούν στις τράπεζες. Να σημειωθεί ότι η διετία της συνεπούς 
εξυπηρέτησης είναι ο απαράβατος κανόνας που ορίζει η Ευρωπαϊκή Αρχή 
Τραπεζών (European Banking Authority – EBA), έτσι ώστε τα δάνεια αυτά να 
φύγουν από το καθεστώς των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (Non Performing 
Exposures – NPEs) και να θεωρηθούν πάλι εξυπηρετούμενα.  

 

επιστροφή αυτών των δανείων στις τράπεζες –
εκτός από τους δανειολήπτες– έχει σαφή  
οφέλη αφενός για τις τράπεζες και αφετέρου 

και για τα ίδια τα funds. 

 

Π Η 
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Κατ’ αρχήν για τους δανειολήπτες θα 
σημάνει την επιστροφή τους στο 
τραπεζικό σύστημα και το δικαίωμά 
τους να επαναδιεκδικήσουν 
χρηματοδότηση. Αν και τα στοιχεία 
τους θα παραμείνουν στη «μαύρη 
λίστα» του Τειρεσία, η τήρηση της 
«διετούς κανονικότητας» λύνει τα 
χέρια των τραπεζών να 
επαναξιολογήσουν τους οφειλέτες 
αυτούς και εφόσον πληρούν και τα 
άλλα χαρακτηριστικά προς 
δανειοδότηση να μπορέσουν να 
επαναχρηματοδοτηθούν. Το 
πρόβλημα είναι ουσιαστικό τόσο για 
τα νοικοκυρά όσο και για 
εκατοντάδες μικρές επιχειρήσεις 
που λόγω του ότι βαρύνονται με 
κακή συναλλακτική συμπεριφορά 
είναι αποκλεισμένοι από το 
τραπεζικό σύστημα, εξαιτίας λαθών 
του παρελθόντος. Παράλληλα, η 

επιστροφή τους στο τραπεζικό σύστημα θα επιτρέψει στις τράπεζες να αυξήσουν 
το δανειακό τους χαρτοφυλάκιο σε μια περίοδο που η μεγέθυνση του υγιούς 
ισολογισμού τους αποτελεί το ζητούμενο για την ενίσχυση της βασικής πηγής 
εσόδων τους, δηλαδή των εσόδων από τόκους και την επιστροφή τους σε μόνιμη 
κερδοφορία. Η ανάγκη αυτή είναι επιτακτική στον βαθμό που η τρέχουσα 
γεωπολιτική κρίση δημιουργεί αυξημένη αβεβαιότητα και η λιανική τραπεζική, 
δηλαδή τα νέα στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια, είναι περιορισμένη και δεν 
μπορεί να στηρίζει μια ουσιαστική αύξηση του ενήμερου χαρτοφυλακίου των 
τραπεζών. Ανάλογη είναι η εικόνα και σε ό,τι αφορά το επιχειρηματικό 
χαρτοφυλάκιο, που περιλαμβάνει συγκεκριμένο αριθμό υγιών επιχειρήσεων που 
δεν ξεπερνούν τις 50.000, ενώ στις 200.000 υπολογίζονται οι επιχειρήσεις με 
δυσμενή οικονομικά στοιχεία που δεν θεωρούνται αξιόχρεες. Επιπλέον, θα 
επιτρέψει στα funds που έχουν αγοράσει δάνεια μέσω τιτλοποιήσεων να 
αυξήσουν τα έσοδά τους και να καλύψουν έτσι τους στόχους για τους οποίους 
έχουν δεσμευθεί μέσω των business plan στο πλαίσιο του μηχανισμού κρατικών 
εγγυήσεων «Ηρακλής». Υπενθυμίζεται ότι ο «Ηρακλής» προβλέπει συγκεκριμένες 
εισπρακτικές ανακτήσεις ανά έτος προκειμένου να μην ενεργοποιηθεί κατ’ αρχάς 
το δικαίωμα του Δημοσίου να περικόψει τις προμήθειες των εταιρειών που 
διαχειρίζονται τα κόκκινα δάνεια και κατά δεύτερον να μην ενεργοποιηθεί η 
κατάπτωση της κρατικής εγγύησης. Η πώληση δανείων που έχουν εξυγιανθεί θα 
δημιουργήσει έσοδα, τα οποία θα συνυπολογιστούν στα έσοδα των ανακτήσεων 
και έτσι θα αποτραπεί η αθέτηση των όρων του «Ηρακλή». 

Διοικητικό πρόστιμο ύψους 150.000 
ευρώ, επέβαλε η Γενική Γραμματεία 
Εμπορίου & Προστασίας 
Καταναλωτή του Υπουργείου 
Ανάπτυξης στην ΤΡΑΠΕΖΑ 
EUROBANK A.Ε. επειδή σε σύμβαση 
στεγαστικού δανείου διαπιστώθηκε 
ότι η τράπεζα έθεσε σε εφαρμογή 
γενικό όρο συναλλαγών που 
προέβλεπε τον υπολογισμό των 
τόκων με βάση έτος 360 ημερών αντί 
365 ημερών, όρος που ρητώς 
απαγορεύεται από την Υπουργική 
Απόφαση Ζ1-798/2008 η οποία 

εκδόθηκε κατόπιν της 430/2005 
αποφάσεως του Αρείου Πάγου 
καθώς και από το δίκαιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 
καταναλωτικό κοινό μπορεί να 
ενημερώνεται ή να υποβάλλει 
καταγγελίες για φαινόμενα 
παραβίασης της νομοθεσίας για την 
προστασία του καταναλωτή στην 
Γραμμή του Καταναλωτή 1520 και 
στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση1520@mindev.gov.gr που 
λειτουργούν στη Γενική Γραμματεία 

Εμπορίου & Προστασίας 
Καταναλωτή. 

 

τη γερμανική EOS και στον σουηδικό όμιλο Intrum 
θα περάσουν, εκτός απροόπτου, τα χαρτοφυλάκια 
με ανεξασφάλιστα δάνεια που έχει βγάλει  

προς πώληση η doValue, για λογαριασμό των 
τιτλοποιήσεων Frontier και Cairo Ι και ΙΙ. 
Σύμφωνα με πληροφορίες του euro2day.gr η EOS υπέγραψε σύμβαση 
αγοραπωλησίας για χαρτοφυλάκιο δανείων συνολικής απαίτησης περίπου 800 
εκατ. ευρώ και μικτής λογιστικής αξίας 450 εκατ. ευρώ (χαρτοφυλάκιο Virgo). 
Πρόκειται για «φέτα» των τιτλοποιημένων απαιτήσεων του Frontier I. 
Υπενθυμίζεται ότι η συναλλαγή της τιτλοποίησης Frontier Ι ολοκληρώθηκε τον 

περασμένο Δεκέμβριο με την 
πώληση στην κοινοπραξία Bain-
Fortress-doValue του 95% των 
mezzanine και junior notes 
ομολογιών, ενώ η Εθνική 
διακράτησε το 5% των παραπάνω 
σειρών, καθώς και το 100% των 
senior notes. Διαχειριστής του 
χαρτοφυλακίου είναι η doValue, η 
οποία έτρεξε και για λογαριασμό του 
SPV της τιτλοποίησης Frontier τον 
διαγωνισμό πώλησης με σύμβουλο 
την Alantra. Η EOS κινείται αρκετά 
επιθετικά το τελευταίο διάστημα σε 

Σ 
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Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές αγορές. Πέραν του χαρτοφυλακίου Virgo, διεκδικεί 
μέσω της Southrock και σε συνεργασία με την Deutsche Bank το χαρτοφυλάκιο 
με απαιτήσεις από δάνεια ξενοδοχείων (project Tethys). H Southrock έχει κτίσει 
ένα αξιόλογο «πορτοφόλι» ακινήτων, αγοράζοντας τα χαρτοφυλάκια Petra 
(Eurobank), Οίστρος (Πειραιώς) καθώς και τμήμα του Amoeba που πώλησε η 
Bain. Παράλληλα, η doValue ολοκληρώνει και δεύτερο διαγωνισμό πώλησης 
χαρτοφυλακίου ανεξασφάλιστων απαιτήσεων. Πρόκειται για απαιτήσεις που 
ανήκουν στα SPVs των τιτλοποιήσεων Cairo I και Cairo II. Προτιμητέος επενδυτής 
για το project Souk αναδείχθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, η Intrum. To 
χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει περίπου 60 χιλιάδες μη εξυπηρετούμενα δάνεια, όλα 
τους χωρίς εξασφαλίσεις ή απαιτήσεις από κάρτες και αφορά σε περίπου 50 
χιλιάδες δανειολήπτες. Ως σύμβουλος της doValue λειτουργεί η Hellenic Finance 
του Άνθιμου Θωμόπουλου. Πρόκειται για τις πρώτες συναλλαγές της doValue στη 

δευτερογενή αγορά (σ.σ. πωλήσεις 
από δεύτερο χέρι). Τα τιμήματα δεν 
έχουν διαρρεύσει, με δεδομένο, 
όμως, ότι πρόκειται για απαιτήσεις 
από ανεξασφάλιστα δάνεια 
αναμένεται να κινηθούν στο εύρος 
που έχουν διενεργηθεί τέτοιες 
συναλλαγές. Η αγορά εκτιμά ως 
πιθανό ενδεχόμενο το 
χαρτοφυλάκιο Virgo να έλαβε 
υψηλότερη αποτίμηση, ως λιγότερο 
δουλεμένο στο μέτωπο ανάκτησης 
απαιτήσεων. 

Το έδαφος για τις πρώτες πωλήσεις ενήμερων δανείων 
προετοιμάζουν εντατικά τράπεζες και εταιρείες 
διαχείρισης. Σύμφωνα με πληροφορίες του insider.gr, τα 
προς πώληση πακέτα διαμορφώνονται από μία περίμετρο 
στεγαστικών δανείων που υπολογίζεται στα 25 δισ. ευρώ, 
ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν στο ήμισυ των 
τιτλοποιήσεων NPLs.  

ρόκειται για ρυθμισμένα 
στεγαστικά δάνεια που έχουν 
τεθεί σε «ζώνη» παρακολούθησης 

για 1 ή 2 χρόνια και η αποπληρωμή 
τους γίνεται κανονικά, χωρίς να 
ξεπερνιέται η «κόκκινη γραμμή»  
των 90 ημερών καθυστέρησης  
που θα τα καθιστούσε εκ νέου  
μη εξυπηρετούμενα. 
Η διερεύνηση των χαρτοφυλακίων «πράσινων» 
στεγαστικών δανείων τα οποία θα μπορέσουν να 
τιτλοποιηθούν γίνεται πυρετωδώς και δεν αποκλείεται οι 
πρώτες «πράσινες» πωλήσεις να γίνουν μέχρι το τέλος του 
έτους και πάντως, σίγουρα, μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 
2023. Όπως εκτιμούν τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης, τα 
δάνεια αυτά θα μπορέσουν να πωληθούν πολύ κοντά στην 
ονομαστική τους αξία, στο 90% – 95%, αποδίδοντας 
σημαντικό όφελος προς δύο κατευθύνσεις. Αφενός, θα 
ενισχύσουν σημαντικά τα έσοδα των εταιρειών 
διαχείρισης, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επιτυχία των 
στόχων που έχουν θέσει τα business plans για τις 
τιτλοποιήσεις. Αφετέρου, οι τράπεζες θα κατορθώσουν να 
επαναφέρουν στο πελατολόγιο και στους ισολογισμούς 
τους δανειολήπτες και δάνεια που προηγουμένως ήταν 
«στο κόκκινο» και πλέον έχουν εξυγιανθεί, επομένως 
μπορούν να λάβουν νέο τραπεζικό δανεισμό. Για την 
πλευρά των δανειοληπτών, η πώληση των «πράσινων» 
στεγαστικών τους δανείων δεν πρόκειται να αλλάξει τους 

όρους των δανειακών συμβάσεων που έχουν υπογράψει 
και των ρυθμίσεων που έχουν συμφωνήσει με τις τράπεζες 
και τις εταιρείες διαχείρισης ή να καταστήσει δυσμενέστερη 
τη θέση τους. Η οφειλή θα πρέπει να αποπληρώνεται στον 
νέο αντισυμβαλλόμενο που θα είναι το fund που θα 
αγοράσει τα «πράσινα» δάνεια. Κάτι που αφού δεν 
αλλοιώνει τους όρους της σύμβασης δανείου/ρύθμισης του 
δανειολήπτη, δεν έχει αντίκτυπο σε αυτόν. Αντιθέτως, ο 
δανειολήπτης θα βγει ωφελημένος από την εξαγορά του 
δανείου του από επενδυτή, καθώς θα μπορέσει έτσι να 
απευθυνθεί εκ νέου στο τραπεζικό σύστημα «άνευ βαρών» 
και να λάβει νέο δάνειο. Η επάνοδος των πρώην 
«κόκκινων» δανειοληπτών, εξυγιασμένων πια, στο 
τραπεζικό σύστημα είναι το μείζον. Στελέχη της αγοράς και 
ο Διοικητής της ΤτΕ, Γιάννης Στουρνάρας, έχουν 
επισημάνει ότι είναι κρίσιμο το κομμάτι των κόκκινων 
δανείων που πέρασαν από αναδιάρθρωση και έχουν γίνει 
πράσινα, να ξαναγυρίσουν στις τράπεζες. Τα δάνεια αυτά 
πρέπει να επανενταχθούν στις τράπεζες και να 
καθοριστούν οι κανόνες με τους οποίους οι υγιείς πλέον 
δανειολήπτες. Άλλωστε, οι τράπεζες παραμένουν ο 
φυσικός χρηματοδότης, ενώ οι εταιρείες διαχείρισης έχουν 
το έργο να δημιουργήσουν τις συνθήκες που θα 
επιτρέψουν στις τράπεζες να χρηματοδοτούν 
περισσότερους δανειολήπτες. 
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Στον σκληρό πυρήνα της κρίσης και των επιπτώσεων που 
θα έχει σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις η άνοδος του 
πληθωρισμού θα μπουν σταδιακά οι τράπεζες τους 
προσεχείς μήνες, καθώς εμπεδώνεται το κλίμα ακρίβειας 
και σε συνδυασμό με την άνοδο των επιτοκίων, αναμένεται 
να φανούν οι επιπτώσεις στο διαθέσιμο εισόδημα. Όπως 
τονίζει η Ευγενία Τζώρτζη στη «Καθημερινή» παρά το 
γεγονός ότι τα αποτελέσματα εξαμήνου δείχνουν ότι η 
πορεία μείωσης των κόκκινων δανείων συνεχίζεται 
απρόσκοπτα και ότι μέχρι σήμερα η κρίση δεν έχει 
δημιουργήσει προβλήματα στην εξυπηρέτηση των 
υποχρεώσεων που έχουν τα νοικοκυριά και οι 
επιχειρήσεις, 

φόβος για τη δημιουργία μιας 
νέας γενιάς κόκκινων δανείων, 
έστω και μικρότερης κλίμακας, 

δεν έχει αποσοβηθεί. 
Την κατάσταση παρακολουθεί στενά η ΤτΕ, πηγές της 
οποίας επισημαίνουν ότι η αποτροπή εμφάνισης νέων 
κόκκινων δανείων επιβάλλεται για τον επιπλέον λόγο ότι οι 
τράπεζες έχουν σταδιακά εξαντλήσει τα κεφαλαιακά 
«μαξιλάρια» που διέθεταν, με συνέπεια οι αντοχές του 
συστήματος από ένα πιθανό νέο σοκ στην οικονομία, λόγω 
της τρέχουσας ενεργειακής κρίσης και της επίπτωσης που 
θα έχει σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, να δημιουργούν 
προβληματισμό. Τα στοιχεία του β΄ τριμήνου που 
ανακοίνωσαν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες δείχνουν 
περαιτέρω μείωση των κόκκινων δανείων στα 11,2 δισ. 
ευρώ με παράλληλη μείωση του δείκτη μη 
εξυπηρετούμενων δανείων (NPEs) σε μονοψήφιο 
ποσοστό. Με βάση τα ίδια στοιχεία, οι τράπεζες 
κατέγραψαν αρνητική ροή νέων μη εξυπηρετούμενων 
δανείων και οι βασικοί λόγοι είναι η συνέχιση της πολιτικής 
πωλήσεων και των τιτλοποιήσεων δανείων και ο θετικός 
αντίκτυπος που αφήνουν τα προγράμματα «Γέφυρα 1» και 
«2», τα οποία συνοδεύονται με αντικίνητρα για την 
αποφυγή κατάπτωσης της κρατικής επιδότησης που έχει 
δοθεί. Το πρόγραμμα «Γέφυρα 1», που αφορούσε την 

επιδότηση των δανείων που είχαν υποθήκη την πρώτη 
κατοικία, ξεκίνησε πριν από δύο ακριβώς χρόνια, κατά την 
κορύφωση του κύματος της πανδημικής κρίσης και σε αυτό 
εντάχθηκαν 151.625 στεγαστικά δάνεια κατοικίας 73.233 
δικαιούχων, ενώ το πρόγραμμα «Γέφυρα 2» ξεκίνησε 
περίπου ένα χρόνο αργότερα και κάλυψε 17.511 
επιχειρηματικά δάνεια 9.908 δικαιούχων, που είχαν πληγεί 
επίσης από την κρίση. Παρά το γεγονός ότι η κρατική 
επιδότηση έχει λήξει για την πλειονότητα αυτών των 
δανείων, οι οφειλές αυτές παραμένουν στην «εντατική», 
καθώς όσοι δικαιούχοι μπήκαν στα δύο προγράμματα θα 
πρέπει να αποπληρώνουν κανονικά τη δόση των δανείων 
τους για χρονικό διάστημα από 12 έως 18 μήνες, ώστε να 
μην υποχρεωθούν να επιστρέψουν την κρατική στήριξη. Με 
δεδομένο ότι οι δικαιούχοι των «Γέφυρα 1» και «2» είχαν το 
δικαίωμα να ενταχθούν σταδιακά στα δύο προγράμματα, 
μετά και τη λήξη των προγραμμάτων αναστολών 
πληρωμών, δηλαδή τα μορατόριουμ που είχαν εφαρμόσει 
την περίοδο εκείνη οι τράπεζες, η έξοδος από τα 
προγράμματα γίνεται επίσης σταδιακά από τις αρχές του 
χρόνου και η δεσμευτική περίοδος προκειμένου να μη 
χάσουν την επιδότηση, θα αρχίσει να λήγει τους προσεχείς 
μήνες και στις αρχές του 2023. Ο όρος αυτός, που 
θεσπίστηκε από το υπουργείο Οικονομικών ως βασικό 
κίνητρο για την ενίσχυση της κουλτούρας πληρωμών για 
όσους επωφελήθηκαν της κρατικής επιδότησης, έχει  
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αποτρέψει μέχρι σήμερα την αθέτηση πληρωμών, αλλά το 
ζητούμενο είναι κατά πόσον αυτά τα δάνεια, που ήταν στην 
πλειονότητά τους ενήμερα, θα συνεχίσουν να 
εξυπηρετούνται κανονικά ακόμη και μετά τη λήξη της 
δεσμευτικής περιόδου. 

ι τράπεζες παραμένουν σε 
επιφυλακή για τη συμπεριφορά 
αυτών των δανείων, ενώ σε 

εγρήγορση είναι και η ΤτΕ, πηγές  
της οποίας βλέπουν πίσω από την 
αποκλιμάκωση του στοκ των NPEs 
κάποια πρώτα ανησυχητικά σημάδια 
, που υποδηλώνουν αντιστροφή της τάσης των 
προηγούμενων μηνών και επάνοδο σε καθαρή εισροή 
νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων κατά 300 εκατ. ευρώ, 
περίπου, για όλο το τραπεζικό σύστημα. Η ανησυχία 
επικεντρώνεται στην αύξηση των δανείων που είναι μεν 

ενήμερα, δηλαδή δεν έχουν χαρακτηριστεί ακόμη κόκκινα, 
αλλά εμφανίζουν μικρή καθυστέρηση (early arrears), τα 
οποία αυξήθηκαν το α΄ εξάμηνο του έτους κατά 1,6 δισ. 
ευρώ, αθροίζοντας συνολικά τα 5,1 δισ. ευρώ. Η αύξηση 
σύμφωνα με πληροφορίες προέρχεται από τα 
επιχειρηματικά δάνεια και μπορεί να είναι ένδειξη 
χειροτέρευσης της ποιότητας του ενεργητικού το επόμενο 
τρίμηνο, όπως επισημαίνεται, ενώ προβληματισμό 
αποτελεί επίσης ότι σε αντίθεση με προηγούμενα τρίμηνα, 
όταν η εισροή νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων ήταν 
σχεδόν μοιρασμένη σε ροές από ενήμερα και από ενήμερα 
δάνεια που είχαν ρυθμιστεί, πλέον η εισροή νέων 
αθετήσεων προέρχεται κυρίως από ενήμερα δάνεια. Δεν 
είναι τυχαίο ότι οι διοικήσεις των τεσσάρων συστημικών 
τραπεζών παρά την εικόνα καθησυχασμού που εξέπεμψαν 
κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του β΄ τριμήνου, 
δεν παρέλειψαν να τονίσουν ότι «παρακολουθούν την 
εξέλιξη των μη εξυπηρετούμενων δανείων στενά» και 
προγραμματίζουν πρόσθετες προβλέψεις ύψους 400 εκατ. 
ευρώ η κάθε μία έως τα τέλη του χρόνου, προκειμένου να 
αντιμετωπίσουν ενδεχόμενες εισροές τους προσεχείς 
μήνες. 

Tο 1voice.gr έχει το ρεπορτάζ: Δύσκολοι καιροί για τους 
«πρίγκιπες» των κόκκινων δανείων, που άρπαξαν τζάμπα 
τα δάνεια και θέλουν να ζήσουν το «μύθο», κάνοντας 
πλιάτσικο με τις περιουσίες των Ελλήνων! Κυκλοφόρησαν 
οι 4 αποφάσεις των εφετείων που έκριναν ότι οι 
διαχειριστές των δανείων που μεταβιβάστηκαν με βάση τον 
νόμο του 2003, δεν μπορούν να προχωρήσουν σε πράξεις 

αναγκαστικής εκτέλεσης. Άσχετα με το τι θα γίνει στο 
μέλλον, αν δηλαδή τις κατασχέσεις θα τις κάνουν τα funds 
και όχι οι περίφημοι διαχειριστές, το πιθανό πολιτικό 
συμπέρασμα είναι ότι οι δικαστές μάλλον απομακρύνονται 
από το να κλείνουν τα μάτια μπροστά σε κάθε τραπεζική 
διεκδίκηση κι αναρωτιέμαι, μήπως κι αυτό έχει να κάνει με 
τις υποκλοπές; Θα έχουμε συνέχεια! 

 

 
Γράφει ο Γιώργος Ψαράκης, δικηγόρος Αθηνών: Τις 
τελευταίες εβδομάδες δημοσιεύτηκαν 4 αποφάσεις από τα 
μεγαλύτερα Εφετεία της χώρας μας, Αθηνών (1858/2022, 
3577/2022), Θεσσαλονίκης (494/2022) και Πειραιά 
(467/2022), σχετικά με ένα θέμα που απασχολεί την 

πλειονότητα των οφειλετών «κόκκινων» δανείων (ήδη από 
τον Ιούλιο του 2021 είχε δημοσιευτεί και η υπ’ αριθμ. 
909/2021 απόφαση του Αρείου Πάγου που συμφωνούσε με 
τις παραπάνω αποφάσεις αλλά απλώς σε επίπεδο 
σκεπτικού και όχι επίλυσης συγκεκριμένης διαφοράς). Με 
απλά λόγια, κρίθηκε ότι οι servicers που διαχειρίζονται 
δάνεια που μεταβιβάστηκαν μέσω τιτλοποίησης βάσει του 
νόμου του 2003 δεν μπορούν να προχωρήσουν σε πράξεις 
αναγκαστικής εκτέλεσης (κατασχέσεις, πλειστηριασμούς 
κ.λπ.) αλλά ούτε και σε έκδοση διαταγών πληρωμής ή 
άσκηση αγωγών. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται και στην 
υπ’ αριθμ. 494/2022 απόφαση του Εφετείου Θεσσαλονίκης: 
«Ο νόμος, στην περίπτωση της μεταβίβασης απαιτήσεων με 
σκοπό την τιτλοποίηση κατά τους ορισμούς του ν. 
3156/2003, δεν απονέμει στην εταιρεία διαχειρίσεως (με την 
οποία συμβάλλεται η εταιρεία αποκτήσεως) την ιδιότητα 
του μη δικαιούχου ή μη υπόχρεου διαδίκου, έστω και 
έμμεσα χωρίς πανηγυρική διατύπωση ώστε η τελευταία να 
ασκεί ως μη δικαιούχος διάδικος, κατά παραχώρηση του 
νομοθέτη, αγωγές και άλλα ένδικα βοηθήματα ενώπιον των 
δικαστηρίων για τα δικαιώματα της εταιρείας αποκτήσεως, 
αιτούμενη έννομη προστασία στο όνομά του, όπως ρητά 
πράττει για τις εταιρείες διαχειρίσεως του ν. 4354/2015 στο 

O 
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άρθρο 2 § 4 αυτό». Εξάλλου, το 2003 δεν είχε προβλεφθεί η 
δυνατότητα των servicers να προχωρούν σε πράξεις 
αναγκαστικής εκτέλεσης κ.λπ., γιατί προφανώς ο σκοπός 
του τότε νομοθέτη δεν ήταν η ταχεία είσπραξη «κόκκινων» 
δανείων, αλλά η χρηματοδότηση εταιρειών μέσω πώλησης 
απαιτήσεων. Επομένως,  

ι ανωτέρω εφετειακές κρίνουν 
αποφάσεις ότι όταν τα funds 
κάνουν χρήση του νόμου του  

2003 για την αγορά απαιτήσεων, 
παρακάμπτοντας τις αυστηρότερες 
προϋποθέσεις του νόμου του  
2015, πρέπει να επωμίζονται  
και τις περιορισμένες  
δυνατότητες δικαστικής  
είσπραξης του οικείου νόμου.  

 
Την αρχή την είχαμε κάνει μήνες πριν, τον Μάιο του 2021, 
όπου αρθρογραφούσαμε για «Το παράδοξο της (μη) 
εφαρμογής του νόμου για τα “κόκκινα” δάνεια». 
Περιληπτικά μόνο αναφέρουμε τα εξής: Το 2003, η Βουλή 
ψήφισε έναν νόμο που αφορούσε, μεταξύ άλλων, και την 
«τιτλοποίηση απαιτήσεων» (νόμος 3156/2003). Στόχος 
ήταν η υιοθέτηση ενός πλαισίου χρηματοδότησης των 
επιχειρήσεων μέσω πώλησης των απαιτήσεών τους. Άρα 
αντί μια επιχείρηση λ.χ. να λάβει ένα ομολογιακό δάνειο, 
πουλάει μέρος των απαιτήσεών της σε τρίτους επενδυτές. 
Χρήση του εν λόγω νόμου έκαναν έκτοτε σχεδόν κατ’ 
αποκλειστικότητα τα πιστωτικά ιδρύματα για λόγους 
καθαρά αναδιαμόρφωσης των ισολογισμών τους. Ο νόμος 
αυτός φυσικά δεν αφορούσε στα «κόκκινα» δάνεια. 
Αντιθέτως, το 2015 αρχίζουν οι διαδικασίες ψήφισης του 
νόμου για τα «κόκκινα» δάνεια στη Βουλή. Οι βουλευτές 
διατυπώνουν ενστάσεις και προτάσεις πάντα σε σχέση με 

την προστασία των δανειοληπτών φοβούμενοι για μια 
επιθετική προσέγγιση των funds του εξωτερικού κ.λπ. 
Προς τούτο υιοθετείται, μεταξύ άλλων, και ειδική ρύθμιση 
περί υποχρέωσης του πιστωτικού ιδρύματος για 
προγενέστερη της πώλησης διαπραγμάτευση με τον 
δανειολήπτη. Επτά χρόνια μετά την ψήφιση του νόμου για 
τις μεταβιβάσεις των «κόκκινων» δανείων, η πρακτική έχει 
δείξει ότι ο μεγαλύτερος συντριπτικά όγκος 
ληξιπρόθεσμων δανείων πωλείται με βάση το νόμο του 
2003 αντί για το νόμο του 2015. Για ποιο λόγο, όμως, τα 
πιστωτικά ιδρύματα προτιμούν το νόμο αυτόν του 2003, 
που μετράει ήδη 19 χρόνια ζωής, αντί του νεότερου και 
ψηφισθέντος ειδικά για το συγκεκριμένο ζήτημα νόμο του 
2015; Εκτός κάποιων φορολογικών ζητημάτων, ένας 
βασικός λόγος προτίμησης είναι η απουσία στο νόμο του 
2003 υποχρέωσης προηγούμενης εξώδικης πρόσκλησης 
του δανειολήπτη και του εγγυητή πριν από την πώληση 
του δανείου, ώστε να διακανονίσουν τις οφειλές τους. 
Δηλαδή αυτή ακριβώς  

η διάταξη που η Βουλή ψήφισε για 
την προστασία του δανειολήπτη, 
μετριάζοντας το πολιτικό  

κόστος των τότε δημοσιεύσεων περί 
πώλησης των δανείων σε funds κ.λπ., 
στην πράξη τα πιστωτικά ιδρύματα  
και funds τον παρακάμπτουν.  
Ενώ, όμως, τα πιστωτικά ιδρύματα και τα funds 
προσπάθησαν, με τη συνδρομή των συμβούλων τους, να 
παρακάμψουν τις αυστηρές προϋποθέσεις του νόμου του 
2015, κάνοντας χρήση του νόμου του 2003, τα δικαστήρια 
έρχονται πλέον και «τιμωρούν» αυτή την πρακτική 
στερώντας από τους servicers του νόμου του 2003 κάθε 
εξουσία διενέργειας πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης. Τα 
παραπάνω είχαμε επαναλάβει και σε πρόσφατο άρθρο μας 
όπου είχαμε αναφέρει τα εξής: «Τρίτο ζήτημα που τίθεται, 
και είναι αρκετά σοβαρό, είναι αυτό περί της δυνατότητας  

 

Ο 

Τ 
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των servicers να προχωρούν οι ίδιοι 
σε πράξεις εκτέλεσης (κατάσχεση 
κ.λπ.) για λογαριασμό των εκάστοτε 
funds, όταν η μεταβίβαση των 
δανειακών απαιτήσεων δεν έχει 
λάβει χώρα με το νόμο για τα 
“κόκκινα” δάνεια του 2015 (νόμος 
4354/2015), αλλά με το νόμο για την 
τιτλοποίηση απαιτήσεων του 2003 
(νόμος 3156/2003). […] Αν δεχτούμε 
την άποψη αυτή, δημιουργείται ένα 
σοβαρό πρόβλημα σε χιλιάδες 
πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης και 
επίσπευσης πλειστηριασμών, καθότι 
οι περισσότερες μεταβιβάσεις 
“κόκκινων” δανείων δεν έχουν λάβει 
χώρα βάσει του νόμου του 2015 αλλά 
βάσει του νόμου του 2003. Με απλά 
λόγια δηλ., αν δεχτούμε την 
παραπάνω άποψη, στις 
περισσότερες των περιπτώσεων, την 
κατάσχεση λ.χ. ενός ακινήτου δεν 
μπορεί να τη διενεργήσει ο servicer 

αλλά μόνο το ίδιο το fund». Το 
ερώτημα φυσικά που έρχεται στο 
μυαλό του κάθε αναγνώστη είναι το 
εξής: και τώρα τι; δεν θα μπορούν να 
εισπράττονται αναγκαστικώς μέσω 
κατάσχεσης κ.λπ. τα δάνεια που 
μεταβιβάστηκαν με το νόμο του 
2003; Τρία είναι τα ενδεχόμενα: είτε 
σε επίπεδο Αρείου Πάγου και εντός 
των επόμενων μηνών, θα 
υποστηριχθεί η αντίθετη άποψη 
(εξάλλου ήδη υπάρχουν αποφάσεις 
Πρωτοδικείων που δημοσιεύτηκαν 
εντός του 2022 που δεν δέχονται τις 
θέσεις των παραπάνω εφετειακών 
αποφάσεων), είτε τα funds θα 
αλλάξουν στρατηγική και πλέον τις 
πράξεις εκτέλεσης θα τις διενεργούν 
τα ίδια δίδοντας σχετικές εντολές 
στους πληρεξούσιους δικηγόρους 
τους (διότι οι εφετειακές αυτές 
αποφάσεις αναφέρουν ότι δεν 
μπορούν οι servicers να 

προχωρούν σε πράξεις 
αναγκαστικής εκτέλεσης, τα ίδια τα 
funds όμως μπορούν -στην 
περίπτωση αυτή δημιουργούνται, 
ωστόσο, μεγάλα διαχειριστικά 
προβλήματα), είτε θα τροποποιηθεί 
ο νόμος του 2003, προσθέτοντας 
εξουσίες μη δικαιούχου διαδίκου και 
στις εκεί εταιρείες διαχείρισης (για 
τις μέχρι τώρα, ωστόσο, πράξεις 
αναγκαστικής εκτέλεσης, η 
εγκυρότητα των οποίων εκκρεμεί 
δικαστικώς, είναι αμφίβολο αν 
μπορεί ο νόμος να τις «θεραπεύσει» 
αναδρομικώς). Φυσικά, μέχρι να 
επιλυθεί το εν λόγω ζήτημα, όλες οι 
πράξεις εκτέλεσης εκ μέρους των 
servicers δανείων που έχουν 
μεταβιβαστεί με βάση το νόμο του 
2003 είναι μετέωρες και η 
εγκυρότητά τους θα εξαρτάται από 
το σε ποιο δικαστήριο θα δικάζεται 
το οικείο ένδικο βοήθημα κάθε φορά. 

 
Από όλα έχει η λίστα των 
πλειστηριασμών που είναι 
προγραμματισμένοι την τρέχουσα 
εβδομάδα, καθώς βγαίνουν στο 
«σφυρί» οικόπεδα για μόλις …. 100 
ευρώ (!), αποθήκες για 1.000, 
αγροτεμάχια για ποσό 1.950 ευρώ, 
ακόμη και γραφεία για 4.225 ευρώ !!! 
Όπως σημειώνει ο Βαγγέλης 
Δουράκης στο enikos.gr το «μενού» 
των πλειστηριασμών 
συμπληρώνουν μια εξαώροφη 
πολυκατοικία στο κέντρο της 
Αθήνας, ένα … πλοίο για 28.666 
ευρώ, ως και πετρελαιοκίνητος 
φορτωτής με κουβά!!! Την 
συντριπτική πλειοψηφία των 
διαδικασιών την έχουν κινήσει 
εισπρακτικές εταιρείες: Ολόκληρες 
βιομηχανικές μονάδες, ξενοδοχεία, 
καταστήματα χώρους στάθμευσης, 

αποθήκες, διαμερίσματα, 
μονοκατοικίες αγροτεμάχια και 
οικόπεδα, πλοία και 
πετρελαιοκίνητοι φορτωτές έχει 
προγραμματιστεί να βγουν σε 
πλειστηριασμό την εβδομάδα που 
ξεκινά σήμερα, με κυρίως τα fund να 
είναι εκείνα που επιχειρούν να 
εισπράξουν χρέη βγάζοντας στο 
«σφυρί» ακίνητα και κινητές αξίες. 
Δεν διστάζουν μάλιστα να «βάλουν 
χέρι» σε ολόκληρες περιουσίες για 
ελάχιστα χρήματα: Είναι ενδεικτικό 
πως οικόπεδο στο Λαγκαδά 
Θεσσαλονίκης βγαίνει στον 
πλειστηριασμό με τιμή πρώτης 
προσφοράς μόλις 100 ευρώ, 
αποθήκη για 1.000 ευρώ στο 
Κερατσίνι, θέση στάθμευσης για 
1.820 ευρώ στο Ηράκλειο Αττικής, 
αγροτεμάχιο στην Κοζάνη για 1.950 
ευρώ ως και γραφεία για 4.225 ευρώ 
στον Πειραιά. Στον αντίποδα για 
ποσό που ξεπερνά το 1,2 εκατ. ευρώ 
βγαίνει στο «σφυρί», πολυκατοικία 6 
ορόφων στο κέντρο της Αθήνας για 
χρέη εμπορικής εταιρείας που 
«βάρεσε κανόνι»! Άλλη μια 
χαρακτηριστική περίπτωση που 
έχουν αναλάβει να «τρέξουν» 
εισπρακτικές είναι εκείνη οφειλέτη 
που διατηρούσε εκκοκκιστήριο και 
βλέπει την εισπρακτική να βγάζει 

«στο σφυρί» πετρελαιοκίνητο 
φορτωτή με κουβά, κατασκευής 
CATERPILLAR μαζί με τα… τέσσερα 
ελαστικά του!  

διαχείριση σχεδόν 
του συνόλου  
των «κόκκινων 

δανείων» έχει  
περάσει πλέον  
στις εισπρακτικές… 
, για αυτό και σπάνια πια 
εμφανίζονται τραπεζικά ιδρύματα 
στις λίστες των ηλεκτρονικών 
πλειστηριασμών ως επισπεύδοντες. 
Και αυτό γιατί, μπορεί από το 2016 
μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2021 τα 
«κόκκινα δάνεια» που είχαν 
συσσωρευτεί στα χαρτοφυλάκια των 
τραπεζών από 110 δισ. ευρώ να 
εμφανίζεται πως περιορίστηκαν 
δραστικότατα στα μόλις 18 δισ. (!!), η 
πραγματικότητα όμως είναι πως 
περί τα 100 δισ. απλά … 
«μετακόμισαν» από τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στις 
εισπρακτικές που είναι εκείνες που 
κάνουν πλέον το «παιχνίδι». 

Η 
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Δεν υπάρχει καμιά προστασία για τους πλειστηριασμούς. Αφού αυτό που 
παρουσιάζεται ως προστασία στο κάτωθι ρεπορτάζ είναι η εθελοντική πτώχευση 
οφειλέτη που χάνει τα πάντα και γίνεται νοικάρης στο σπίτι του! 

πό 1η Σεπτεμβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου  
2022 έχουν προγραμματιστεί  
9.000 πλειστηριασμοί, 192 μόνο  

την πρώτη εβδομάδα του μήνα !!! 
Σύμφωνα με την εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» στο Open TV οι πλειστηριασμοί που 
έχουν προγραμματιστεί για την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου αφορούν και 
πρώτες κατοικίες νοικοκυριών χαμηλού εισοδήματος. Πλέον, δεν υπάρχει σε ισχύ 
νόμος που να προστατεύει οριζόντια τους ιδιοκτήτες από πλειστηριασμούς 
πρώτης κατοικίας, τόνισε στην εκπομπή η δικηγόρος Σουζάνα Κλημεντίδη, 
επισημαίνοντας ωστόσο, ότι υπάρχει προσωρινή προστασία για τους οφειλέτες 

που θεωρούνται ευάλωτοι, με βάση 
μόνο τα εισοδηματικά και 
περιουσιακά κριτήρια. «Τα κριτήρια 
αυτά είναι πάρα πολύ χαμηλά. 
Πρέπει να είσαι κάτω από το όριο 
φτώχειας. Δηλαδή, 7.000 μικτό 
φορολογητέο ετήσιο εισόδημα», 
υπογράμμισε η κα. Κλημεντίδη. Το 
ρεπορτάζ επισημαίνει ότι στην 
πλειοψηφία των ακινήτων οι ίδιες οι 
τράπεζες ή τα funds που έχουν 
αγοράσει τα δάνεια είναι αυτοί που 
τα «χτυπούν» στους 
πλειστηριασμούς.  

ν κάποιος 
πλειστηριασμός 
κριθεί άγονος  

για δύο φορές, 
αυτόματα από τον  
τρίτο πλειστηριασμό 
μειώνεται η αξία του 
ακινήτου περίπου  
κατά 20% στην τιμή  
πρώτης προσφοράς. 
«Στην ουσία, τα ακίνητα πλέον 
μπορούν να αποκτηθούν με πολύ 
χαμηλές αξίες», υπογράμμισε η 
δικηγόρος. 

 

Πλειστηριασμούς ετοιμάζουν τράπεζες και funds. Σύμφωνα 
με το capital.gr «επώνυμα» και όχι μόνο σφυριά 
επιφυλάσσουν οι πρώτες 10 μέρες του Σεπτεμβρίου όπου 
έχουν δρομολογηθεί να διεξαχθούν 1420 ηλεκτρονικοί 
πλειστηριασμοί. 

λίστα περιλαμβάνει από 
βιομηχανικά και βιοτεχνικά 
ακίνητα μέχρι κατοικίες και 

χώρους στάθμευσης, τα οποία 
βρέθηκαν μπλεγμένα στη δίνη  
των πλειστηριασμών. 
Την αυλαία σε επίπεδο υψηλότερης τιμής πρώτης 
προσφοράς ανοίγει στις 7 Σεπτεμβρίου ένα κτίριο-

επαγγελματικός χώρος επί της λεωφόρου Μαραθώνος στο 
Πικέρμι. Συγκεκριμένα, το ακίνητο περιλαμβάνει ένα 
οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 9.074,78τ.μ., στο οποίο 
έχει κατασκευαστεί ένα κτίριο, το οποίο αποτελείται από 
δύο υπόγεια, ισόγειο και πρώτο όροφο σύμφωνα με την 
άδεια οικοδομής. Η τιμή εκκίνησης έχει οριστεί στα 3,218 
εκατ. ευρώ ενώ τον πλειστηριασμό επισπεύδει η Intrum 
Hellas. Η μεζονέτα Αγούδημου στη Βουλιαγμένη: Μια ημέρα 
αργότερα, στις 8 Σεπτεμβρίου, ένα ακόμη ακίνητο της 
οικογένειας του εφοπλιστή Γεράσιμου Αγούδημου έρχεται  
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να προστεθεί στη λίστα των περιουσιακών στοιχείων που 
παίρνουν το δρόμο της εκποίησης. Αυτή τη φορά στο 
στόχαστρο θα βρεθεί μια μεζονέτα της Θάλειας Αγούδημου, 
της κόρης του αείμνηστου καπετάν Μάκη, ο οποίος έφυγε 
από τη ζωή το 2018. Πρόκειται για μια μεζονέτα, η οποία 
αναπτύσσεται σε 2 στάθμες και πιο συγκεκριμένα στον 
τέταρτο και τον πέμπτο όροφο ενός πολυώροφου κτιρίου, 
που βρίσκεται σε οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 2.852,20 
τ.μ. με πρόσοψη στην οδό Ισμήνης, στην οδό Δαιδάλου και 
στη λεωφόρο Αλ. Παναγούλη στη Βουλιαγμένη. Στην 
κατοικία ανήκουν και 3 θέσεις στάθμευσης, καθώς και μια 
αποθήκη, που βγαίνουν επίσης στον ίδιο πλειστηριασμό. 
Η κατάσχεση έγινε για οφειλή, η οποία ανέρχεται στο ποσό 
των 450.000 ευρώ και αποτελεί μέρος μιας μεγαλύτερης 
οφειλής της τάξεως των 3,056 εκατ. ευρώ, ενώ τη 
διαδικασία επισπεύδει η Intrum Hellas και η τιμή πρώτης 
προσφοράς έχει οριστεί στα 1,747 εκατ. ευρώ.  

 

 Αρκετά είναι και τα βιομηχανικά ακίνητα, τα οποία θα 
αναζητήσουν μια δεύτερη ευκαιρία μέσα από την οδό των 
πλειστηριασμών. Ειδικότερα, θα γίνει προσπάθεια για να 
εκποιηθούν, μεταξύ άλλων, οι εγκαταστάσεις της 
βιομηχανίας ηλεκτροτεχνικών προϊόντων ΣΒΑΜΠΕ στο 
Κορωπί με τιμή πρώτης προσφοράς στα 2,875 εκατ. ευρώ, 
το κτίριο της ΑΝΚΕΡ στην Αταλάντη με τιμή εκκίνησης στα 
2,03 εκατ. ευρώ, το κτίριο της NGP Pack στο Λουτράκι με 
τιμή εκκίνησης στα 1,547 εκατ. ευρώ και οι εγκαταστάσεις 
της εταιρείας προϊόντων ξύλου Karwood στην Καρδίτσα με 
τιμή πρώτης προσφοράς στα 990.568 ευρώ. Στις 7 
Σεπτεμβρίου αναμένεται να κριθεί το πρώτο στοίχημα για 
την ενδεχόμενη αξιοποίηση του βιομηχανικού 
συγκροτήματος των Μύλων Αλλατίνη στην ανατολική 
Θεσσαλονίκη, το οποίο κατασκευάστηκε το 1890, 
αποτελώντας, πλέον, κομμάτι της βιομηχανικής 
αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της χώρας μας. Το 
εργοστάσιο με τις χαρακτηριστικές κόκκινες καμινάδες, το 
οποίο σταμάτησε να λειτουργεί το 1980, εδώ και αρκετά 
χρόνια έχει αφεθεί στην τύχη του, εμφανίζοντας έντονα τα 
σημάδια της φθοράς του χρόνου και της απόλυτης 
εγκατάλειψης. Πριν περίπου ένα χρόνο, ωστόσο, έλαμψε 
και πάλι η ελπίδα της αξιοποίησης ύστερα από την 
απόκτηση του 25% από εταιρεία, η οποία συνδέεται με τον 
όμιλο Φάις ενώ τον φθινόπωρο, έχει δρομολογηθεί να βγει 
προς εκποίηση και το υπόλοιπο 75% του εμβληματικού 
διατηρητέου συγκροτήματος.  

 
Συγκεκριμένα, στις 7 Σεπτεμβρίου έχει δρομολογηθεί 
πλειστηριασμός για την εκποίηση του 25% εξ αδιαιρέτου, 
το οποίο ανήκε στις Αστικές Αναπτύξεις Θεσσαλονίκης. Η 
τιμή εκκίνησης έχει τεθεί στα 1.508.000 ευρώ ενώ 
επισπεύδουσα είναι η Dovalue. Επιπλέον, στις 16 
Νοεμβρίου αναμένεται να χτυπήσει το ηλεκτρονικό σφυρί 
για το 50% εξ αδιαιρέτου με την τιμή πρώτης προσφοράς 
να έχει οριστεί στα 3.204.500 ευρώ. Ο πλειστηριασμός 
στρέφεται εναντίον της Αλλατίνη Εταιρείας Δημητριακών 
Βορείου Ελλάδος, ενώ επισπεύδουσα είναι επίσης η 
Dovalue Greece. Να σημειωθεί ότι τα συγκεκριμένα 
ποσοστά αποτελούν απομεινάρια του μεγαλεπήβολου 
σχεδίου Πολιτεία Αλλατίνη, ένα οικιστικό project με 
προϋπολογισμό 40 εκατ. ευρώ, το οποίο παρουσιάστηκε 
το 2003, ωστόσο δεν υλοποιήθηκε ποτέ καθώς 
προσέκρουσε στους συντελεστές δόμησης και στις 
αντιδράσεις των κατοίκων της περιοχής. 
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Για την αποτελεσματική διαχείριση 
των κόκκινων δανείων χρειάζεται 
χρηματοδότηση και μάλιστα σε 
μεγάλη κλίμακα. Αν λάβετε υπόψη 
ότι οι servicers σχεδιάζουν τα 
επόμενα χρόνια να κάνουν 20.000 
πλειστηριασμούς κατ’ έτος, με μια 
μέση τιμή 80.000 ευρώ ανά ακίνητο, 
τότε η αγορά χρειάζεται 1,6 δισ. 
ετησίως. Όπως επισημαίνει το 
newmoney.gr στα προβληματικά 
επιχειρηματικά δάνεια, η ανάγκη 
συνένωσης ομοειδών επιχειρήσεων 
και η επανεκκίνησή τους με φρέσκα 
κεφάλαια και νέο management είναι 
επιτακτική, για να διασωθούν και 
αναπτυχθούν, να σωθούν θέσεις 
εργασίας, κ.λπ. Διαφορετικά, έχουμε 
μια μαύρη τρύπα και γυρίζουμε όλοι 
γύρω της. Αυτές οι χρηματοδοτήσεις 
δεν μπορούν να γίνουν από τις 
τράπεζες, καθώς πρόκειται για 
επιχειρήσεις που έχουν 
καθυστερήσεις, δεν τηρούν τα 
κριτήρια κ.λπ. Για αυτό και οι αρχές 
ενθαρρύνουν τη δημιουργία 
χρηματοδοτικών σχημάτων που θα 

ασχολούνται με τις αναδιαρθρώσεις. 
Αυτά ισχύουν γενικώς. 

Τώρα λοιπόν που έχουμε μια εικόνα 
του γενικότερου πλαισίου, η στήλη 
επισημαίνει μια ανακοίνωση που 
εκδόθηκε από τη Eurocastle 
Investment Limited. H εισηγμένη στο 
Χρηματιστήριο της Ολλανδίας 
εταιρία (για αυτό και η σχετική 
δημοσιοποίηση) ανακοίνωσε την 
παραίτηση (λόγω συνταξιοδότησης) 
του Randal A. Nardone και την 
τοποθέτηση του Κωνσταντίνου 
(Dean) Ντακόλια ως νέου μη 
ανεξάρτητου director της εταιρίας. 
Στην ανακοίνωση παρατίθεται το 
βιογραφικό Ντακόλια ο οποίος είναι 
managing director στη Fortress και 
μέλος των επιτροπών διοίκησης και 
λειτουργίας τoυ αμερικανικού 
επενδυτικού ομίλου που 
διαχειρίζεται 44,4 δισ. δολάρια. 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «η 
τοποθέτηση του κ. Ντακόλια στη 
διοίκηση της Eurocastle προσφέρει 
το εύρος της μεγάλης εμπειρίας του 
στις επενδύσεις και ειδικά τη βαθιά 
του γνώση της ελληνικής αγοράς, 
που είναι εξαιρετικά χρήσιμα ενόψει 
του επαναλανσαρίσματος των 
επενδυτικών δραστηριοτήτων της 
Eurocastle». Και η ανακοίνωση 
καταλήγει με λίγα λόγια για τη 
Eurocastle, όπου διαβάζουμε ότι 
«στις 8 Ιουλίου 2022 η εταιρία 
ανακοίνωσε την επανέναρξη των 

επενδυτικών της δραστηριοτήτων 
με στόχο να δημιουργήσει στη Νότια 
Ευρώπη μια εξειδικευμένη 
πλατφόρμα χρηματοδότησης και 
real estate». Πρόκειται για την ίδια 
δουλειά που πήγαν να κάνουν (αλλά 
απέτυχαν) προ ετών, Pillarstone και 
KKR, όταν είχαν αναλάβει τις 
εταιρίες FAMAR, NOTOS και 
Καλλιμάνης. 

Το περιβόητο χαρτοφυλάκιο Tethys, 
που περιλαμβάνει επισφαλείς 
απαιτήσεις από 75 ξενοδοχειακές 
μονάδες, με συνολικό άνοιγμα 291,4 
εκατ. ευρώ, φαίνεται πως 
προσελκύει το επενδυτικό 
ενδιαφέρον αρκετών επενδυτών. 
Αντιθέτως, τα δάνεια των 
υπερχρεωμένων οινοποιείων 
(μεταξύ αυτών και τα δάνεια του 
Σπυρόπουλου) αφήνουν μάλλον 
αδιάφορους τους εξειδικευμένους σε 
κόκκινα δάνεια και distressed 
καταστάσεις επενδυτές. Προς το 
παρόν, την κούρσα για τη 
διεκδίκηση των ξενοδοχειακών 
δανείων φαίνεται πως οδηγεί το 
Smerc του Νίκου Καραμούζη που 
συμμάχησε με τον εφοπλιστή 
Θανάση Λασκαρίδη. Επειδή όμως τα 
κυπριακά, ισραηλινά και 
αμερικανικά funds δεν έχουν πει 
ακόμη την τελευταία τους λέξη, ο 
αγώνας αναμένεται με ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον. 

Ασφαλώς έχετε προσέξει τελευταία 
ότι οι τράπεζες οργανώνουν και 
προχωρούν σε πωλήσεις ακινήτων 
που έχουν στα χαρτοφυλάκιά τους, 
με τη σκυτάλη να έχει περάσει στην 
Εθνική Τράπεζα που ετοιμάζεται τις 
αμέσως επόμενες εβδομάδες να 
βγάλει προς πώληση ακίνητα που 
απέκτησε μέσω πλειστηριασμών 
(κυρίως κατοικίες) αξίας περίπου 
100 εκατ. ευρώ. Όπως μεταδίδει το 
newmoney.gr η κάθε τράπεζα 

οργανώνει τις πωλήσεις των 
ακινήτων ανάλογα με τη στρατηγική 
της, είτε με απευθείας πωλήσεις, είτε 
με ανάπτυξη και συμμετοχή σε 
εταιρίες επενδυτικών ακινήτων, 
αλλά η ουσία είναι ότι οι τράπεζες 
μειώνουν δραστικά τα 
χαρτοφυλάκια ακινήτων. Πίσω από 
τις πωλήσεις των ακινήτων 
κρύβονται οι θεσμοί που 
σταύρωσαν τα χέρια πάνω στο 
τραπέζι, πήραν ένα συγκαταβατικό 

χαμόγελο και ρώτησαν τις 
διοικήσεις των τραπεζών: «Ωραία, 
τώρα που έχετε διαχειριστεί τα 
κόκκινα δάνεια και δεν είναι 
πρόβλημα αιχμής, πείτε μας, τι 
σκοπεύετε να κάνετε με τα 
ακίνητα;». 
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Τεράστιο είναι το πρόβλημα των φοιτητικών δανείων στις 
ΗΠΑ, αφού ξεπερνάει το 1,7 τρις δολάρια. Σύμφωνα με το 
insider.gr οι δημοκρατικοί ζητούσαν διαγραφές ύψους 
50.000$ ανά δανειολήπτη !!!  

κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν 
αναμένεται να προχωρήσει στη 
διαγραφή χρεών για φοιτητικά 

δάνεια, ύψους 10.000 δολαρίων για 
δανειολήπτες που οφείλουν έως  
και 125.000 δολάρια σε χρέος. 
Όπως μετέδωσε το Bloomberg, η Ουάσινγκτον αναμένεται 
παράλληλα να ανακοινώσει μορατόριουμ στην 
αποπληρωμή φοιτητικών δανείων για επιπλέον 4 μήνες, 

έως τις 31 Δεκεμβρίου. Η κίνηση έρχεται καθώς οι 
Αμερικανοί καταναλωτές οφείλουν συνολικά 1,75 τρισ. 
δολάρια σε φοιτητικά/σπουδαστικά δάνεια, με την 
πλειονότητα αυτών των χρεών να ανήκει στην 
ομοσπονδιακή κυβέρνηση, όπως ανέφερε το Reuters. Η 
επιλογή του Μπάιντεν έρχεται σε μια προσπάθεια 
ενίσχυσης της δημοφιλίας του προέδρου και του 
Δημοκρατικού κόμματος ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών 
για τον Κογκρέσο το φθινόπωρο του 2022. «Τηρώντας την 
προεκλογική μου υπόσχεση, η κυβέρνησή μου 
ανακοινώνει ένα σχέδιο με στόχο να ανακουφιστούν οι 
οικογένειες της εργατικής και της μεσαίας τάξης, καθώς 
ετοιμάζονται να ξαναρχίσουν την αποπληρωμή των 
ομοσπονδιακών φοιτητικών δανείων, τον Ιανουάριο του 
2023», έγραψε στο Twitter ο Αμερικανός πρόεδρος. Η 
κυβέρνηση απορρίπτει τους φόβους που εκφράζονται ότι η 
απόφαση θα εντείνει επίσης τις πληθωριστικές πιέσεις, 
υποστηρίζοντας ότι θα αποδεσμευτούν εκατοντάδες 
δισεκατομμύρια δολάρια για κατανάλωση. Σύμφωνα με μια 
μελέτη της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Νέας Υόρκης, αν 
περικόπτονταν όλα τα φοιτητικά δάνεια κατά 10.000 
δολάρια, το συνολικό ποσό θα ανερχόταν σε 321 δισεκ. ενώ 
θα εξαλειφόταν το χρέος για 11,8 εκατομμύρια 
δανειολήπτες, δηλαδή το 31% των φοιτητών. Λόγω της 
πανδημίας η κυβέρνηση είχε αποφασίσει να σταματήσουν 
οι αποπληρωμές τόκων και κεφαλαίου για τα περισσότερα 
ομοσπονδιακά φοιτητικά δάνεια από τον Μάρτιο του 2020. 
Αυτή η «παύση πληρωμών» θα λήξει στα τέλη Αυγούστου. 
Οι Δημοκρατικοί πίεζαν τον Μπάιντεν να διαγράψει ποσό 
ύψους 50.000 δολαρίων ανά δανειολήπτη, με το σκεπτικό 
ότι λόγω των χρεών τους οι νέοι Αμερικανοί είναι αδύνατον 
να αποταμιεύσουν χρήματα για να αγοράσουν σπίτι ή για 
άλλες μεγάλες αγορές. Οι Ρεπουμπλικάνοι από την πλευρά 
τους υποστηρίζουν ότι το «χάρισμα» των δανείων θα 
βοηθήσει δυσανάλογα τα μεγάλα εισοδήματα. 

 

 

ισαγγελείς και κλιμάκια της 
γερμανικής οικονομικής 
αστυνομίας πραγματοποίησαν 

έφοδο στα γραφεία της αμερικανικής 

τράπεζας JP Morgan στη 
Φρανκφούρτη, στο πλαίσιο ευρείας 
έρευνάς για το σκάνδαλο Cum-Ex,  
το οποίο κόστισε στο γερμανικό 
Δημόσιο πάνω από 10 δισ. ευρώ.  
Η Cum-Ex ήταν μία στρατηγική trading, που έδινε τη 
δυνατότητα σε επενδυτές να μεταβιβάζουν μεταξύ τους 
μετοχές και να παίρνουν όλοι επιστροφή φόρου επί 
μερισμάτων, ενώ ο φόρος είχε πληρωθεί μόνον μία φορά. 
Ήταν μία «τρύπα» στο γερμανικό φορολογικό σύστημα, η 
οποία έκλεισε με νομοθετική διάταξη το 2012. Αν και έχει 
περάσει παραπάνω από μία δεκαετία, το σκάνδαλο Cum-
Ex προκαλεί ακόμη αναταράξεις στον χρηματοοικονομικό 
κλάδο. Οι έρευνες συνεχίζονται σε χρηματοοικονομικούς 
οίκους, στα σπίτια εμπλεκομένων και σε εταιρεία 
λογιστικών υπηρεσιών. 

Η 
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