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ευρύτερα γνωστός ως dr Doom
λόγω των ζοφερών προβλέψεών
του,
υποστήριξε
πως
ο
πληθωρισμός θα λάβει σπειροειδή
μορφή αν η Federal Reserves δεν
αυξήσει τα επιτόκια αρκετά. Ωστόσο,
οι επιτοκιακές αυξήσεις μπορεί να
επιβραδύνουν την ανάπτυξη, να
αυξήσουν την ανεργία και να
προκαλέσουν
μεγάλους
πονοκεφάλους στους δανειολήπτες,
συμπλήρωσε. Πιο συγκεκριμένα, o

Α

ντιμέτωπη με
τεράστιο κραχ
αναμένεται να
έλθει η αμερικανική
χρηματαγορά (-35%),
καθώς η οικονομία των
ΗΠΑ ήδη τελεί υπό τη
δαμόκλειο σπάθη του
στασιμοπληθωρισμού
και μιας εκκολαπτόμενης κρίσης
χρέους, σύμφωνα
με όσα ανέφερε
ο διακεκριμένος
οικονομολόγος
Nouriel Roubini

, κατά τη διάρκεια πρόσφατου
διαδικτυακού
σεμιναρίου
της
πλατφόρμας eToro. Ο πρώην
οικονομικός σύμβουλος του Λευκού
Οίκου επί κυβέρνησης Clinton,

Roubini
προειδοποίησε
τους
επενδυτές να προετοιμαστούν για
ένα ιστορικό κραχ και πρότεινε ότι η
αμερικανική οικονομία θα μπορούσε
να πέσει σε ένα τέλμα συρρίκνωσης
της
παραγωγής,
διογκούμενου
πληθωρισμού και εκτίναξης της
ανεργίας. Υποστήριξε δε ότι η
Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ
μπορεί να χρειαστεί να διπλασιάσει
τα επιτόκια στο 5% για να περιορίσει
τον πληθωρισμό, κάτι το οποίο
εύλογα θα «πνίξει» την οικονομική
ανάπτυξη και θα προκαλέσει αύξηση
της ανεργίας. «Επιπλέον, η αύξηση
των επιτοκίων θα μπορούσε να
προκαλέσει
κρίση
χρέους.
Αμερικανοί καταναλωτές, εταιρείες
και άλλες οντότητες έχουν δανειστεί
επιθετικά την τελευταία δεκαετία και
θα
δυσκολευτούν
να
αποπληρώσουν τα δάνειά τους εάν
το κόστος των τόκων αυξηθεί»
εξήγησε, προσθέτοντας: «

Ο

ι επιτοκιακές
αυξήσεις που
απαιτούνται για
τον περιορισμό του
πληθωρισμού θα
πλήξουν την οικονομία
και θα προκαλέσουν
συντριβές σε μετοχές,
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ομόλογα, στέγαση,
ιδιωτικά επενδυτικά
κεφάλαια και άλλα
περιουσιακά στοιχεία
που βρίσκονται σε
περιοχή φούσκας».
Από την άλλη, εάν αυτή η επίπτωση
ωθήσει την κεντρική τράπεζα να
εγκαταλείψει την καταπολέμηση του
πληθωρισμού, οι αυξήσεις των
τιμών θα βγουν εκτός ελέγχου,
συνέχισε. Ο επίμονος πληθωρισμός,
που τροφοδοτείται από την εισβολή
της Ρωσίας στην Ουκρανία, με
αποτέλεσμα επίμονες διαταραχές
στην
παγκόσμια
εφοδιαστική
αλυσίδα, αλλά από την πανδημία
COVID-19, εξαιτίας της οποίας
επιβάλλονται
lockdown
και
περιορισμοί στο διεθνές εμπόριο,
μπορεί να αναγκάσει τη Fed να
οδηγήσει την οικονομία των ΗΠΑ σε
μια βαθιά ύφεση. «Ανησυχώ για μια
στασιμοπληθωριστική
κρίση
χρέους, ανάλογη με αυτή της
δεκαετίας του ’70 όσον αφορά τα
σοκ προσφοράς, ενώ έρχονται τα
χειρότερα
λόγω
υπερβολικού
χρέους. Αυτός ο συνδυασμός είναι
επικίνδυνος», είπε ο Roubini. «Εάν
είστε πίσω από την καμπύλη, τελικά
η ύφεση θα είναι πιο σοβαρή, η
απώλεια θέσεων εργασίας και
εισοδήματος και μισθών θα είναι πιο
σοβαρή»
σημείωσε
ο
οικονομολόγος, αναφερόμενος στις
αυξήσεις των επιτοκίων της Fed.
«Πρέπει να είσαι μπροστά από την
καμπύλη». Ο οικονομολόγος, ο
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οποίος ήταν ένας από τους λίγους
εμπειρογνώμονες που προέβλεψε
την κατάρρευση της φούσκας των
ακινήτων στις ΗΠΑ στα τέλη της
δεκαετίας του 2000, απέρριψε
επίσης την πρόσφατη ανάκαμψη
των μετοχών ως ένα bear market
ράλι. Προειδοποίησε δε ότι εάν η
αμερικανική οικονομία υποστεί
«σκληρή προσγείωση» λόγω των

αυξήσεων των επιτοκίων της Fed, οι
μετοχές
θα
μπορούσαν
να
υποχωρήσουν κατά 35%, με βάση
τον τρόπο διαπραγμάτευσης σε
προηγούμενες υφέσεις. Τέλος, ο
Roubini προειδοποίησε ότι τόσο οι
μετοχές όσο και τα μακροπρόθεσμα
ομόλογα
πιθανότατα
θα
υποχωρήσουν σε αξία, εάν ο
πληθωρισμός
παραμείνει
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πρόβλημα.
Πρότεινε
στους
επενδυτές να αντισταθμίσουν τα
χαρτοφυλάκιά τους με εναλλακτικά
περιουσιακά
στοιχεία,
όπως
βραχυπρόθεσμα
ομόλογα
και
ομόλογα με δείκτη πληθωρισμού,
χρυσό και άλλα εμπορεύματα,
ακίνητα, υποδομές, ακόμη και
bitcoin.

και τον επικείμενο κίνδυνο
μιας επικείμενης ύφεσης.
Οι κεντρικοί τραπεζίτες έχουν να αντιμετωπίσουν και την
εξασθένηση του ευρώ, που τροφοδοτείται από την
επιθετική πολιτική της FED, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι
οιαδήποτε κίνηση της ΕΚΤ να καλύψει το κενό αυξάνοντας
επιθετικά το κόστος δανεισμού υπονομεύει τη
δημοσιονομική σταθερότητα των ασθενέστερων μελών
της, όπως η Ιταλία, όπου η απόδοση του 10ετούς ομολόγου
της ξεπέρασε το 4%. Αυτό σημαίνει ότι μεταξύ άλλων
διακυβεύεται και η ενότητα της Ευρωζώνης. «Η ΕΚΤ κινείται
πάνω σε μία υπερβολικά εύθραυστη ισορροπία. Η Fed θα
πρέπει να επιβραδύνει την οικονομία της προκειμένου να
θέσει υπό έλεγχο τον πληθωρισμό. Πιστεύω ότι το έργο της
ΕΚΤ είναι πολύ πιο περίπλοκο, επειδή ουσιαστικά δεν
υπάρχουν και πολλά που μπορεί να κάνει για να
αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση», ανέφερε ο Εμανουέλ
Ο Βαγγέλης Δουράκης αναλύει μέσα από το enikonomia.gr:
Η Κριστίν Λαγκάρντ είναι έτοιμη να πυροδοτήσει μια νέα
αύξηση των βασικών επιτοκίων του ευρώ, εξέλιξη που θα
ανεβάσει ψηλότερα το κόστος αποπληρωμής παλαιών και
νέων δανείων. Η απόφαση που θα ληφθεί, με την πρόεδρο
της ΕΚΤ να είναι σε δίλημμα για το μέγεθος της αύξησης με
«φόντο» τα σαρωτικό κύμα ακρίβειας που πλήττει την
Ευρώπη. Ουσιαστικά έχουν πέσει στο τραπέζι δύο
επιλογές: Εάν η επιτοκιακή αύξηση θα είναι των 50 ή των
75 μονάδων βάσης. Κάτι που καθιστά δύσκολο το έργο της
προέδρου Κριστίν Λαγκάρντ και των συναδέλφων της στη
Φραγκφούρτη, καθώς προσπαθούν να επιτύχουν μία
λεπτή ισορροπία ανάμεσα στην ευάλωτη κατάσταση της
οικονομίας της Ευρωζώνης και στην αντιμετώπιση του
πληθωρισμού.

Η

ανισομερής ανάπτυξη της
οικονομίας της έχει συν τοις
άλλοις να αντιμετωπίσει και
μία ενεργειακή κρίση, ένα άνευ
προηγουμένου πληθωριστικό σοκ
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ακριβότερο το κόστος χρήματος για όσους το σκέφτονται
να δανειστούν, αλλά επηρεάζει και εκείνους που ήδη έχουν
πάρει δάνειο και εξυπηρετούν κανονικά τις δόσεις τους στα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Γιατί όμως θα πάρει την
συγκεκριμένη απόφαση η πρόεδρος της ΕΚΤ;

Η

Κάου, στρατηγικός αναλυτής της Barclays Bank. Η
απόφαση της Πέμπτης είναι λιγότερο περίπλοκη από αυτή
τη Ιουλίου, όμως θα έχει μεγαλύτερες συνέπειες. Τότε, η
ΕΚΤ τερμάτισε την οκταετή πολιτική των αρνητικών
επιτοκίων με μία απρόσμενη επιτοκιακή αύξηση των 50
μονάδων βάσης και ένα νέο εργαλείο για την προστασία
των υπερχρεωμένων χωρών, όπως η Ιταλία και η Ελλάδα.
Τώρα, μία αύξηση των 75 μονάδων βάσης θα έστελνε στους
επενδυτές το μήνυμα ότι η μάχη κατά του πληθωρισμού
λαμβάνει ακόμη πιο επείγοντα χαρακτήρα, όπως
αναφέρουν αναλυτές στο Bloomberg. Μία αύξηση των
επιτοκίων κατά 75 μονάδες βάσης θα ευθυγράμμιζε την ΕΚΤ
με τον μέχρι τώρα ρυθμό της FED, όμως η φύση της
ευρωπαϊκής κρίσης είναι διαφορετική. Παρά τις αντίστοιχα
μεγάλες αυξήσεις των τιμών, η βασική κατευθυντήρια
δύναμη της Ε.Ε. είναι η κρίση προσφοράς, την ώρα που η
ζήτηση είναι υψηλότερη σε σχέση με τις ΗΠΑ.

άνοδος των επιτοκίων
επηρεάζει αρνητικά την
ανάπτυξη, καθώς κάνει πιο
ακριβή τη χρηματοδότηση των
επιχειρήσεων που θέλουν να
επενδύσουν. Αυτό με τη σειρά
του επηρεάζει αρνητικά την
απασχόληση και την κατανάλωση.

Έτσι, περιορίζεται η ζήτηση και άρα και ο πληθωρισμός. Τι
σημαίνουν όμως οι αποφάσεις της ΕΚΤ για επιχειρήσεις,
νοικοκυριά και το ελληνικό Δημόσιο; Ουσιαστικά
καθιστούν ακριβότερα τα νέα δάνεια και αυξάνουν τα ποσά
των μηνιαίων δόσεων για όσα «παλιά» συνδέονται με
κυμαινόμενο επιτόκιο. Πάντως, η πλειονότητα των δανείων
στην Ελλάδα είναι τοκοχρεολυτικά. Αυτό σημαίνει ότι όσο
παλαιότερα είναι, τόσο μικρότερο κομμάτι των τόκων
αποπληρώνεται. Άρα, η συνέπεια από την άνοδο των
επιτοκίων θα είναι σχετικά περιορισμένη. Μεγαλύτερη θα
είναι στα νέα δάνεια

Α

πό τον Ιανουάριο του 2021
περισσότερο από 6% της
αύξησης του πληθωρισμού της
Ευρωζώνης αντανακλά την άνοδο
των τιμών σε τρόφιμα και ενέργεια.
Στις ΗΠΑ, το ποσοστό αυτό κυμαίνεται μόλις στο ήμισυ,
σύμφωνα με υπολογισμούς του Bloomberg Economics.
Κάτι που επηρεάζει και όσους έχουν πάρει και
αποπληρώνουν δάνεια. Αυτή η εξέλιξη όχι μόνο καθιστά
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ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

περιβάλλον, ενώ συνήθως εφαρμόζεται σε μηχανές ή
υπολογιστές ειδικής κατασκευής.

Η Γιώτα Χουλιάρα αναλύει μέσα από το Geopolitics and
Daily News: Ο όρος τεχνητή νοημοσύνη (στα αγγλικά
Artificial Intelligence) αναφέρεται στον κλάδο της
πληροφορικής, ο οποίος ασχολείται με τη σχεδίαση και την
υλοποίηση υπολογιστικών συστημάτων που μιμούνται
στοιχεία της ανθρώπινης συμπεριφοράς τα οποία
υπονοούν έστω και στοιχειώδη ευφυΐα: μάθηση,
προσαρμοστικότητα,
εξαγωγή
συμπερασμάτων,
κατανόηση από συμφραζόμενα, επίλυση προβλημάτων
κλπ. Ο Τζον Μακάρθι όρισε τον τομέα αυτόν ως «επιστήμη
και μεθοδολογία της δημιουργίας νοημόνων μηχανών». Με
μια πιο απλή εξήγηση,

Τ

εχνητή νοημοσύνη είναι η
ικανότητα μιας μηχανής να
αναπαράγει τις γνωστικές
λειτουργίες ενός ανθρώπου, όπως
είναι η μάθηση, ο σχεδιασμός και
η δημιουργικότητα.

Η τεχνητή νοημοσύνη καθιστά τις μηχανές ικανές να
«κατανοούν» το περιβάλλον τους, να επιλύουν
προβλήματα και να δρουν προς την επίτευξη ενός
συγκεκριμένου στόχου. Ο υπολογιστής λαμβάνει δεδομένα
(ήδη έτοιμα ή συλλεγμένα μέσω αισθητήρων, π.χ.
κάμερας), τα επεξεργάζεται και ανταποκρίνεται βάσει
αυτών. Με άλλα λόγια τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης
είναι ικανά να προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους, σε ένα
ορισμένα βαθμό, αναλύοντας τις συνέπειες προηγούμενων
δράσεων και επιλύοντας προβλήματα με αυτονομία.
Ουσιαστικά, η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί σημείο τομής
μεταξύ πολλαπλών επιστημών όπως της πληροφορικής,
της ψυχολογίας, της φιλοσοφίας, της νευρολογίας, της
γλωσσολογίας και της επιστήμης μηχανικών, με στόχο τη
σύνθεση
ευφυούς
συμπεριφοράς,
με
στοιχεία
συλλογιστικής,
μάθησης
και
προσαρμογής
στο

Όπως αναφέρεται στην επίσημη σελίδα του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, απ΄ όπου αλιεύσαμε και την παραπάνω
εικόνα, η εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης θα είναι
ιδιαίτερα σημαντική για τον άνθρωπο και την
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καθημερινότητα του, καθώς θα χρησιμοποιηθεί σε πολλούς
τομείς, από τις αναζητήσεις στο διαδίκτυο μέχρι τα έξυπνα
σπίτια (smart homes) και τις σύγχρονες υποδομές των
νέων πόλεων.

Β

αρύνουσα όμως σημασία δίνεται
στα ζητήματα ασφάλειας και
κυβερνοασφάλειας, καθώς
τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης
μπορούν να συμβάλουν στην
αναγνώριση και αντιμετώπιση
επιθέσεων και απειλών σε φυσικό
επίπεδο ή στο κυβερνοχώρο βάσει
της συνεχόμενης εισροής δεδομένων.

Με άλλα λόγια η τεχνητή νοημοσύνη θα αποτελεί κατά
κάποιο τρόπο μια ελπίδα για τον χώρο των ανθρώπων της
ασφάλειας. Παρόμοιος είναι και ο τίτλος που χρησιμοποιεί
σε άρθρο για το ζήτημα και ο Economist το οποίο
τιτλοφορείται: «Machine intelligence – Spy agencies have
high hopes for AI». Όπως αναφέρει το κείμενο, οι
κατασκοπικές υπηρεσίες ασχολούνται με την τεχνητή
νοημοσύνη (ΑΙ) περισσότερο καιρό απ΄ ό,τι πιστεύουν οι
απλοί πολίτες. Από την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου, η
Αμερικανική Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας (NSA) και τα
Κεντρικά Γραφεία Επικοινωνιών της
Βρετανικής
Κυβέρνησης (GCHQ) διερεύνησαν τις πρώτες εκδοχές της
με στόχο να διευκολύνουν τη μεταγραφή και μετάφραση
τεράστιου όγκου πληροφοριών από τις υποκλοπές
σοβιετικών τηλεφωνημάτων. Μιλάμε για τις δεκαετίες του
1960 και 1970, όπου η τεχνητή νοημοσύνη βρισκόταν ήδη
στα σπάργανα- ο μαθηματικός Τζον Μακάρθι μόλις το 1956
είχε χρησιμοποιήσει τον όρο. Βέβαια εκείνη την εποχή η
εξελιγμένη αυτή τεχνολογία ήταν ακόμη ανώριμη. Εξάλλου,
όπως αναφέρεται στον Economist, οι μυστικές υπηρεσίες
της Ευρώπης, ακόμη και το 2000, δεν χρησιμοποιούσαν
αυτόματες μεταφράσεις για υποκλοπές από το φόβο
λάθους, αλλά διερμηνείς. Όμως πλέον το 2021 τα μέσα που
διαθέτουν στη διάθεσή τους είναι απείρως πιο σύγχρονα
και αποτελούν αρωγό στις κατασκοπευτικές τους
επιχειρήσεις. Οι τεχνολογικές τάσεις μετατρέπουν τη
τεχνητή νοημοσύνη σε ελκυστικό μέσο/βοήθημα για κάθε
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είδους επιχειρήσεις, αφού τους επιτρέπει να συλλέγουν
περισσότερα δεδομένα, να έχουν καλύτερους αλγόριθμους,
αλλά και μεγαλύτερη υπολογιστική δύναμη ώστε όλα να
κυλούν ομαλά. Το γεγονός αυτό γεννά μεγάλες ελπίδες στις
σύγχρονες μυστικές υπηρεσίες. Μάλιστα όπως γράφει ο
Economist, στις 24 Φεβρουαρίου τα Κεντρικά Γραφεία
Επικοινωνιών της Βρετανικής Κυβέρνησης δημοσίευσαν
άρθρο όπου εξηγούσαν τους τρόπους με τους οποίους η
τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να επηρεάσει την
αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων τους. Για
παράδειγμα, ο έλεγχος πληροφοριών με την υποστήριξη
μηχανών θα μπορούσε να είναι σε θέση να αναγνωρίσει τις
φωτογραφίες που έχουν υποστεί επεξεργασία, να ελέγξει
την παραπληροφόρηση εις βάρος αξιόπιστων πηγών και
να εντοπίσει τα διαβόητα bots των κοινωνικών δικτύων. Η
τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε επίσης να αποτρέψει
κυβερνοεπιθέσεις, αναλύοντας μοτίβα δραστηριότητας σε
δίκτυα και συσκευές και να καταπολεμήσει το οργανωμένο
έγκλημα εντοπίζοντας ύποπτες αλυσίδες οικονομικών
συναλλαγών. Αυτού του είδους οι μηχανισμοί πλέον είναι
συνηθισμένοι. Η Πρωτοβουλία για την Πυρηνική Απειλή,
μια
αμερικάνικη ΜΚΟ,
πρόσφατα
απέδειξε ότι
εφαρμόζοντας τη νοημοσύνη των μηχανών σε δημοσίως
διαθέσιμα εμπορικά δεδομένα, μπορούμε να εντοπίσουμε
εταιρείες που ήταν άγνωστες στο παρελθόν και οι οποίες
είναι ύποπτες για εμπλοκή στο παράνομο πυρηνικό
εμπόριο. Όμως οι κατασκοπικές υπηρεσίες δεν
περιορίζονται στα δεδομένα που είναι διαθέσιμα σε όλους.
Ορισμένοι ελπίζουν ότι με τη βοήθεια αυτής της νέας
δυνατότητας εξέτασης απόρρητων πληροφοριών, τέτοιου
είδους ταπεινές εφαρμογές θα μπορούσαν να ανοίξουν το
δρόμο σε έναν «οδοστρωτήρα» επιχειρήσεων τεχνητής
νοημοσύνης.
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«Η τεχνητή νοημοσύνη θα φέρει την επανάσταση στην
κατασκοπεία», ανέφερε έκθεση που δημοσιεύθηκε την 1η
Μαρτίου από την Επιτροπή για την Τεχνική Νοημοσύνη της
Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, μια ομάδα μελέτης στην
οποία συμμετέχει και ο Έρικ Σμιντ, πρώην εκτελεστικός
επικεφαλής της Alphabet, της μητρικής εταιρείας της
Google και ο Μπομπ Γουόρκ, πρώην αναπληρωτής
υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ. Η έκθεση είναι εξαιρετικά
φιλόδοξη. Αναφέρει ότι

Μ

έχρι το 2030 οι περίπου 17
κατασκοπικές υπηρεσίες
των ΗΠΑ θα πρέπει να έχουν
δημιουργήσει μια «ομοσπονδιακή
αρχιτεκτονική μηχανών ανάλυσης που
θα μαθαίνουν διαρκώς» και οι οποίες
θα επεξεργάζονται κάθε πληροφορία

, από τις αναφορές των πληροφοριοδοτών, μέχρι τις
δορυφορικές εικόνες, προκειμένου να εντοπίσουν κάθε
πιθανό κίνδυνο. Η επιτροπή παραπέμπει στην απόκριση
του Πενταγώνου απέναντι στον νέο κορωνοϊό, η οποία
συμπεριέλαβε την ενοποίηση δεκάδων σετ δεδομένων
προκειμένου να εντοπιστούν πιθανά επίκεντρα μετάδοσης
του ιού και να ανταποκριθούν στη ζήτηση προμηθειών.
Όμως αυτά που είναι εφικτά στο πεδίο της δημόσιας υγείας
δεν είναι πάντα εξίσου εύκολα και σε εκείνο της εθνικής
ασφάλειας. Οι δυτικές μυστικές υπηρεσίες είναι
υποχρεωμένες να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία που
ορίζει τον τρόπο συλλογής και χρήσης των προσωπικών
δεδομένων. Στο άρθρο τους, πάντως, τα Κεντρικά Γραφεία
Επικοινωνιών της Βρετανικής Κυβέρνησης αναφέρουν ότι
θα
είναι
προσεκτικά
απέναντι
στη
συστημική
προκατάληψη, για παράδειγμα με το γεγονός ότι ορισμένα
software αναγνώρισης φωνής είναι πιο αποτελεσματικά
απέναντι σε ορισμένες ομάδες του πληθυσμού σε σχέση με
άλλες, αλλά και διαφανές σε ό,τι αφορά τα περιθώρια
λάθους και τις αβεβαιότητες των αλγορίθμων του. Με
μεγαλύτερη ασάφεια οι Αμερικανοί κατάσκοποι δηλώνουν
ότι θα σέβονται «την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τα
δικαιώματα και τις ελευθερίες». Αυτές οι διαφορές ενδέχεται
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να χρειαστεί να ευθυγραμμιστούν. Μια πρόταση που έκανε
πρόσφατη ομάδα εργασίας πρώην Αμερικανών μυστικών
πρακτόρων σε έκθεση που δημοσιεύθηκε στο Κέντρο για
τις Στρατηγικές και Διεθνείς Σπουδές (CSIS) της
Ουάσινγκτον αφορά τη δημιουργία ενός κοινού cloud
server για τη συμμαχία μυστικών υπηρεσιών των πέντε
ισχυρών χωρών, οι οποίες αποκαλούνται Five Eyes
Intelligence Allianz (Αμερική, Αυστραλία, Βρετανία,
Καναδάς και Νέα Ζηλανδία) όπου θα αποθηκεύονται
δεδομένα – πρόκειται για τις χώρες που αναφέρονται ως
αγγλόσφαιρα σε πρόσφατο άρθρο που δημοσιεύσαμε στο
Geopolitics. Σε κάθε περίπτωση οι περιορισμοί που
αντιμετωπίζει το κατασκοπικό ΑΙ δεν είναι μόνο ηθικοί,
αλλά και πρακτικοί. Η νοημοσύνη των μηχανών είναι καλή
στον εντοπισμό μοτίβων, όπως για παράδειγμα τα
διακριτά μοτίβα χρήσης κινητών τηλεφώνων, όμως
αποδεικνύεται
αναποτελεσματική
στην
πρόβλεψη
ατομικών συμπεριφορών. Αυτό ισχύει ιδιαιτέρως στις
περιπτώσεις που τα δεδομένα είναι ελλιπή, όπως
συμβαίνει στην αντι-τρομοκρατία. Τα μοντέλα πρόληψης
και αστυνόμευσης (pre- crime policy) έχουν στη διάθεσή
τους κάθε χρόνο καινούργια δεδομένα από χιλιάδες
ληστείες, τα οποία μπορούν να επεξεργαστούν. Όμως η
τρομοκρατία είναι πολύ σπανιότερη. Αυτή η σπανιότητα
δημιουργεί και ένα άλλο πρόβλημα, γνώριμο στους
γιατρούς που επεξεργάζονται μαζικά διαγνωστικά
προγράμματα για σπάνιες ασθένειες. Κάθε μοντέλο
πρόβλεψης είναι δεδομένο ότι θα παράγει ψευδώς θετικά
αποτελέσματα, στο πλαίσιο των οποίων αθώοι άνθρωποι
ενδέχεται να σημανθούν προς έρευνα. Ο προσεκτικός
σχεδιασμός μπορεί να μειώσει τον αριθμό των ψευδώς
θετικών. Όμως επειδή ο πραγματικός αριθμός των
τρομοκρατών είναι πολύ μικρός, ακόμη και ένα προσεκτικά
σχεδιασμένο σύστημα διατρέχει τον κίνδυνο της
κινητοποίησης μεγάλου αριθμού κατασκόπων για τη
διαλεύκανση ανύπαρκτων υποθέσεων – και αντιστοίχως,
την παραβίαση της ιδιωτικότητας έστω και λίγων αθώων.
Ακόμη και τα υπάρχοντα δεδομένα ενδέχεται να μην είναι
κατάλληλα.
Δεδομένα
από
κάμερες
drone,
αναγνωριστικούς δορυφόρους και υποκλοπές κλήσεων,
για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή δεν είναι διαμορφωμένα
ούτε καταχωρημένα με τρόπους που να μπορούν να
αξιοποιηθούν από τη νοημοσύνη των μηχανών. Η
διόρθωση αυτής της κατάστασης είναι μια «ανιαρή,
χρονοβόρα, και κυρίως χειροκίνητη διαδικασία που
δυσχεραίνεται ακόμη περισσότερο από τη διαφοροποίηση
των σχετικών σημάνσεων μεταξύ των υπηρεσιών ή ακόμη
και εντός της ίδιας υπηρεσίας», σημειώνει η έκθεση του
CSIS. Και ενδέχεται να μην είναι ακριβώς η αρμοδιότητα
που ονειρεύονται να έχουν οι επίδοξοι κατάσκοποι. «Quis
custodiet ipsos custodes?» δηλαδή «Ποιος θα μας φυλάξει
από τους φύλακες;» αναρωτιέται ο Ιουβενάλης στις
Σάτιρες, ένα ερώτημα που παραμένει τραγικά ζωντανό στις
μέρες μας, ακόμη και ο Πλάτωνας στην Πολιτεία είχε
απαντήσει μέσω του Γλαύκωνα να αναφωνήσει «Γελοῖον
γάρ, ἦ δ’ ὅς τόν γε φύλακα φύλακος δεῖσθαι» δηλαδή «Θα
ήταν γελοίο ο φύλακας να χρειάζεται φύλακα».
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του Νότη Μαριά

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

8

3 χρόνια μετά την
εισβολή του Χίτλερ
στην Πολωνία την
1η Σεπτεμβρίου 1939
η πολωνική πολιτική
ηγεσία ανακοίνωσε
με τον πιο επίσημο
τρόπο ότι η Βαρσοβία
θα διεκδικήσει από το
Βερολίνο το ποσό των
1,32 τρισεκατομμυρίων
ευρώ ως πολεμικές
επανορθώσεις

(https://apnews.com
1/9/2022).
Όπως τόνισε ο ηγέτης του
κυβερνώντος Κόμματος Νόμου και
Δικαιοσύνης
(PiS)
Jaroslaw
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Kaczynski (https://www.ft.com 1/9/2022) η Πολωνία με βάση σχετική Έκθεση του
Πολωνικού Κοινοβουλίου που δόθηκε στη δημοσιότητα την 1η Σεπτεμβρίου 2022
προχωρά πλέον άμεσα στη διεκδίκηση του παραπάνω αστρονομικού ποσού. Η
Έκθεση του Πολωνικού Κοινοβουλίου για το «κόστος της ναζιστικής κατοχής της
Πολωνίας το διάστημα 1939-1945» απαρτίζεται από τρεις τόμους
(https://www.france24.com 1/9/2022) με αποδεικτικό υλικό για τις θηριωδίες των
ναζί στην Πολωνία, καθώς και για τις καταστροφές της χώρας από τα γερμανικά
στρατεύματα κατοχής.

Μάλιστα για τον σκοπό αυτόν εργάστηκαν συστηματικά επί πέντε τουλάχιστον
χρόνια
30
ιστορικοί,
οικονομολόγοι,
νομικοί
και
άλλοι
ειδικοί
(https://www.euronews.com 1/9/2022). Πλέον μετά την επίσημη ανακοίνωση της
διεκδίκησης εκ μέρους της Βαρσοβίας των πολεμικών επανορθώσεων αναμένεται
η επίδοση στη Γερμανία σχετικής Ρηματικής Διακοίνωσης εκ μέρους της
Πολωνικής κυβέρνησης. Βέβαια η Γερμανία πιστή στην πάγια τακτική της, δια
στόματος Μπέρμπογκ (https://www.theguardian.com 2/9/2022) αλλά και Σόλτς
(https://notesfrompoland.com/ 7/9/2022), απέρριψε τις πολωνικές διεκδικήσεις
λέγοντας ότι δεν υφίσταται θέμα καταβολής των πολεμικών επανορθώσεων στην
Πολωνία γιατί το θέμα έχει δήθεν κλείσει νομικά. Από πολωνικής πλευράς στη
συνέχεια απορρίφθηκε ως απαράδεκτη και νομικά αβάσιμη η παραπάνω δήλωση
Σολτς και δηλώθηκε ότι η Πολωνία θα προχωρήσει στην διεκδίκηση των
πολεμικών επανορθώσεων με κάθε πολιτικό, διπλωματικό και νομικό μέσο.

Η

επίσημη έναρξη της διεκδίκησης των
πολεμικών επανορθώσεων εκ μέρους
της Πολωνίας επανάφερε στο προσκήνιο
το ζήτημα των πολεμικών επανορθώσεων
που οφείλει να καταβάλει η Γερμανία
λόγω των ναζιστικών θηριωδιών κατά
τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
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τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής, την επιστροφή των κλαπέντων από τους ναζί
αρχαιολογικών θησαυρών, καθώς και την καταβολή των πολεμικών
επανορθώσεων λόγω του Πρώτου Παγκοσμίου πολέμου. Όπως έχουμε ήδη
αναλύσει στις 17 Απριλίου 2019 η Ολομέλεια της Ελληνικής Βουλής συζήτησε την
από 2016 Έκθεση της αρμόδιας διακομματικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για
τη διεκδίκηση των Γερμανικών Οφειλών.

Σ

Πρόκειται για μια εξέλιξη η οποία εξ
αντικειμένου ενισχύει και την θέση
της χώρας μας σε σχέση με τη
διεκδίκηση
των
οφειλών
της
Γερμανίας προς την Ελλάδα, οφειλές
που ως γνωστόν αφορούν τις
πολεμικές
επανορθώσεις,
το
αναγκαστικό κατοχικό δάνειο, την
αποζημίωση των συγγενών των
θυμάτων που δολοφονήθηκαν από

ύμφωνα με την Έκθεση (σελ. 47) το συνολικό
ποσό των οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα
ανέρχεται σε 269.547.005.854, πλέον τόκων.
Σημειωτέον δε ότι στο παραπάνω ποσό των 269,5
δις ευρώ που ξεπερνά τα 300 δις ευρώ με τους
τόκους, δεν περιλαμβάνονται οι απαιτήσεις
των ιδιωτών για τις σφαγές, τις δολοφονίες,
τις εκτελέσεις, τις αναπηρίες και την καταναγκαστική
εργασία σε Ελλάδα και στα γερμανικά
στρατόπεδα συγκέντρωσης και εργοστάσια.

Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
είχα την ευκαιρία να αναπτύξω τις θέσεις μου για τη
διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων, αλλά και να
στηλιτεύσω την άρνηση του τότε υπουργού Δικαιοσύνης,
να επιτρέψει την άμεση εκτέλεση της υπ΄ αριθ. 137/1997
αμετάκλητης απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου
Λειβαδιάς, με την οποία επιδικάστηκαν αποζημιώσεις για
τα θύματα της σφαγής του Διστόμου από τα ναζιστικά
στρατεύματα κατοχής, τον Ιούνιο του 1944. Ακολούθως σε
διάφορα άρθρα μας

Για τον λόγο αυτόν άλλωστε από τη δική μου πλευρά με
συστηματικό τρόπο ήδη από το 2014 τουλάχιστον άρχισα
σχετική συνεργασία με Πολωνούς βουλευτές και
ευρωβουλευτές για τον συντονισμό της δράσης Ελλάδας
και Πολωνίας σε σχέση με την καταβολή εκ μέρους της
Γερμανίας
των
πολεμικών
επανορθώσεων.
Ομολογουμένως πάντως η πολωνική πλευρά ξεκίνησε στο
ζήτημα αυτό ιδιαίτερα μουδιασμένα, όπως διαπίστωσα τον
Φεβρουάριο του 2014 όταν επισκεπτόμενος τη Βαρσοβία
συναντήθηκα με ορισμένους πολωνούς βουλευτές του PiS.
Ειδικότερα την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2014 στο πλαίσιο
των εργασιών Σεμιναρίου που διοργανώθηκε από την
Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης
(Κ.Σ.Σ.Ε.) στη Βαρσοβία για τον ρόλο των εθνικών
κοινοβουλίων στην εφαρμογή των αποφάσεων του

Ε

ίχαμε επισημάνει ότι στόχος
μας στην Ευρωβουλή ήταν
η δημιουργία ενός δικτύου
συνεργασίας με Ιταλούς, Πολωνούς
και άλλους ευρωβουλευτές
προκειμένου να συντονίσουμε τις
ενέργειές μας και τη δράση μας
για τη διεκδίκηση των γερμανικών
αποζημιώσεων προς την Ελλάδα,
την Ιταλία, την Πολωνία και αλλού.
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εκτελέστηκαν από τα γερμανικά
στρατεύματα κατοχής στην πολωνική
πρωτεύουσα τον Αύγουστο του 1944.
Ως γνωστόν η εξέγερση της Βαρσοβίας ξεκίνησε την 1η
Αυγούστου 1944 και κράτησε 63 ημέρες, τελείωσε όμως
άδοξα για τον μαχόμενο πολωνικό λαό με 200.000 νεκρούς
και χιλιάδες τραυματίες, ενώ 700.000 άμαχοι εκδιώχθηκαν
από την πόλη που καταστράφηκε ολοσχερώς από τις
δυνάμεις της Βέρμαχτ.

Στο πλαίσιο αυτό, συμμετείχα σε ανάλογες δράσεις με
Πολωνούς και Ιταλούς ευρωβουλευτές. Μάλιστα τον
Δεκέμβριου του 2014 μαζί με Ιταλούς Ευρωβουλευτές του
Κινήματος των Πέντε Αστέρων συμμετείχα στη Ρώμη σε
εκδήλωση για τις γερμανικές αποζημιώσεις, ενώ στη
συνέχεια διοργάνωσα στην Ευρωβουλή στις Βρυξέλλες
στις 30 Ιούνη 2015 εκδήλωση για τις σφαγές των
γερμανικών στρατευμάτων κατοχής στο Δίστομο και στο
Κομμένο και στην οποία συμμετείχαν Ιταλοί και Πολωνοί
ευρωβουλευτές.

Επίσης, συναντήθηκα με επιζήσασες και επιζήσαντες
μαχητές της εξέγερσης ξεναγήθηκα στο εκπληκτικό
«Μουσείο της Εξέγερσης της Βαρσοβίας» και συμμετείχα

Στη συνέχεια βρέθηκα ξανά στην πολωνική πρωτεύουσα το
διήμερο 1-2 Σεπτεμβρίου 2015 προκειμένου να
συμμετάσχω στις εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για την 71η
επέτειο από την εξέγερση της Βαρσοβίας κατά των
ναζιστικών στρατευμάτων κατοχής (https://www.neakriti.gr
4/9/2015).

Σ

το πλαίσιο εκείνων των
εκδηλώσεων μαζί με άλλους
ευρωβουλευτές της Ομάδας
των Ευρωπαίων Αντιφεντεραλιστών
κατέθεσα στεφάνι στο μνημείο των
40.000 αμάχων της περιοχής Wola που
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Πολωνών που εκτελέστηκαν κατά
τη γερμανική κατοχή.
Για τον λόγο αυτόν οι Πολωνοί Ευρωβουλευτές μέλη της
Ομάδας
των
Ευρωπαίων
Αντιφεντεραλιστών
συνεργάστηκαν μαζί μου προκειμένου να αξιοποιήσουν τις
εμπειρίες από τον αγώνα του Ελληνικού λαού για το ζήτημα
των γερμανικών αποζημιώσεων και των εν γένει οφειλών
της Γερμανίας προς την Ελλάδα. Ακολούθως με την Ομάδα
των Ευρωπαίων Αντιφεντεραλιστών στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο

ως ομιλητής σε διήμερο Συνέδριο που διοργάνωσε η
Ομάδα των Ευρωπαίων Αντιφεντεραλιστών με θέμα «τις
Πολεμικές Επανορθώσεις και την τιμωρία των εγκληματιών
πολέμου».

Σ

τις παρεμβάσεις μου κατά το
διήμερο Συνέδριο στη Βαρσοβία
ενημέρωσα τους Πολωνούς
πολίτες για το ζήτημα των Οφειλών
της Γερμανίας προς την Ελλάδα.

Θ

α πρέπει να επισημανθεί πάντως
ότι με βάση τις τότε τοποθετήσεις
των διαφόρων πολωνών
ευρωβουλευτών, η Πολωνία
σχεδίαζε να διεκδικήσει εκατοντάδες
δισεκατομμύρια δολάρια για
Πολεμικές Επανορθώσεις και 5,5
τρις δολάρια για την αποζημίωση των
συγγενών των θυμάτων των χιλιάδων

Π

ραγματοποίησα μαζί με
πολωνούς ευρωβουλευτές
στις 20 Οκτωβρίου 2016
επίσκεψη τιμής και μνήμης στους
χώρους μαρτυρίου των ναζιστικών
στρατοπέδων συγκέντρωσης
του Άουσβιτς και του
Μπερκενάου στην Πολωνία

(Λαμιακός Τύπος 26/10/2016, notismarias@gmail.com
26/10/2016), όπου και διατρανώσαμε όλοι μαζί τη συνέχιση
του αγώνα για την διεκδίκηση των γερμανικών
αποζημιώσεων. Ακολούθησε η συμμετοχή πολωνών
ευρωβουλευτών σε εκδηλώσεις που διοργάνωσα στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις γερμανικές αποζημιώσεις.

Τέλος τον Αύγουστο του 2017 με αφορμή τις τότε πρώτες
δηλώσεις Πολωνών αξιωματούχων για διεκδίκηση
καταβολής πολεμικών επανορθώσεων εκ μέρους της
Γερμανίας, δημοσίευσα άρθρο με τίτλο «Ελλάδα-Πολωνία
Συμμαχία
για
τις
Γερμανικές
αποζημιώσεις»
(https://www.patris.gr 21/8/2017) που όπως αποδεικνύεται
από τις εξελίξεις τελικά παραμένει ακόμη και σήμερα
εξαιρετικά επίκαιρο. Οψόμεθα λοιπόν για τη συνέχεια.
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του Νίκου Νικολόπουλου
Προέδρου
Χριστιανοδημοκρατικού
Κόμματος Ελλάδος

Όταν πριν ένα χρόνο τέθηκαν σε
αναστολή εργασίας συμπατριώτες
μας ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ με αξίες και
γενναία καρδιά και μπόρεσαν να
πουν ΟΧΙ στον πιο αισχρό εκβιασμό,
που έχουν ζήσει οι Έλληνες από τον
ίδιο τον Πρωθυπουργό τους εμείς οι
ΓΑΛΑΖΙΟΙ δεν σιωπήσαμε και δεν
κρυφτήκαμε. Όταν το σκάνδαλο των
υποκλοπών έφτασε στο Συμβούλιο
της Ευρώπης και τώρα πια
καλούνται
σε
ακρόαση
οι
εμπλεκόμενοι, εμείς οι ΓΑΛΑΖΙΟΙ
ζητήσαμε να φύγει ο Μητσοτάκης!

Ό

ταν υπουργός
της κυβέρνησης
και κοτζάμ
αντιπρόεδρος του
κόμματος Μητσοτάκη
δηλώνει ότι «η Ελλάδα
θα πεινάσει τον
χειμώνα, αλλά εμείς

Σελίδα 12

ασχολούμαστε με το κινητό του Ανδρουλάκη»,
εμείς οι ΓΑΛΑΖΙΟΙ καταθέσαμε το Σχέδιο
Εκτάκτου Ανάγκης για την ενίσχυση των αδυνάτων.

Όταν ο Μητσοτάκης σκέφτεται τι κόλπα να κάνει για να μείνει στο Μαξίμου και να
καλύψει τα ίχνη κοριών και «υπογραφών», εμείς οι ΓΑΛΑΖΙΟΙ
Χριστιανοδημοκράτες βροντοφωνάξαμε ότι ΗΡΘΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ Η ΩΡΑ ΤΟΥ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ. Όταν ο πρωθυπουργός είπε προχθές στο υπουργικό συμβούλιο,
ναι ο κύριος Μητσοτάκης, είπε στα ελληνικά όσα είχε πει ο Μπάιντεν στις ΗΠΑ
ότι: «Η Μόσχα επιδιώκει μέσω της πίεσης να δημιουργηθεί και κοινωνική
αναταραχή και πολιτική αστάθεια στο εσωτερικό των χωρών που αντιδρούν στα
σχέδιά της». Όταν επίσης ο Έλληνας πρωθυπουργός καταγγέλλει στο υπουργικό
του συμβούλιο ότι «η Ρωσία επιτίθεται συνολικά πλέον στην Ευρώπη με όπλο το
φυσικό αέριο, οι τιμές του οποίου έχουν αυξηθεί κατά 1.000% και είναι 10 φορές
υψηλότερες από ό,τι ήταν πριν ξεκινήσει η κρίση» Όταν ακούγοντας τα
προαναφερθέντα σκέφτεται ο Έλληνας
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και απειλεί ευθέως την χώρα μας
με εισβολή;
Εμείς, η γαλάζια ΣΥΜΜΑΧΙΑ πιστεύουμε ότι η Τουρκία
ετοιμάζεται να επιτεθεί στην πατρίδα μας και
προειδοποιούμε πως η αντίδραση της κυβέρνησης σε αυτή
την εχθρική και πολεμική πορεία δεν είναι η πολιτική του
κατευνασμού ούτε η τακτική της υποχωρήσεις και της
συγκατάβασης.

Π

ώς γίνεται τις 1000 kWh ο Ρώσος
που πεινάει να τις πληρώνει 48 €
και ο Έλληνας που είναι από
τη... σωστή πλευρά της Ιστορίας
να τις πληρώνει 671 € ;

Πώς γίνεται και ο Ισπανός που είναι και αυτός στη σωστή
πλευρά της ιστορίας, να τις πληρώνει 202 € και όχι 671 € ;
Εμείς της ΝΕΑΣ ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ απαντάμε
κατηγορηματικά: γιατί αυτοί δεν έχουν Πρωθυπουργό το
Μητσοτάκη που πρόθυμα δέχεται να προσδιορίζεται η τιμή
του ρεύματος με βάση την τιμή του ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, όταν
Πορτογαλία και Ισπανία ζήτησαν και πέτυχαν εξαίρεση.
Όταν ΑΠΕ και λιγνίτης είναι κοντά στο 40% του ρεύματος
που καταναλώνει η χώρα, εμείς οι ΓΑΛΑΖΙΟΙ ρωτάμε τον
Μητσοτάκη, πώς και γιατί ο ελληνικός λαός πρέπει να
πληρώνει στους ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥ ΑΕΡΙΟΥΧΟΥΣ ΒΑΡΩΝΟΥΣ,
σαν να παράγει η Ελλάδα μας ρεύμα 100% από ΦΥΣΙΚΟ
ΑΕΡΙΟ; Και κάτι πολύ σπουδαιότερο…

Όταν λέει ο Ερντογάν στους Έλληνες «Μην ξεχνάτε τη
Σμύρνη» ερώτα ο ελληνικός λαός : Κύριε ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ τι θα
γινόταν αν ο Σολτς έλεγε στους Εβραίους «Μην ξεχνάτε το
Άουσβιτς»; Η ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΥΜΜΑΧΙΑ έρωτα:

Γ

ιατί ο Πρωθυπουργός συνεχίζει
να κάνει πως κοιμάται, όταν ο
ψευτοσουλτάνος κάνει τον νταή

Όταν, τέλος, οι Μητσοτακικοί και τα εκ μεταγραφής
«μαϊμού» στελέχη, προκειμένου να αλλάξουν την ατζέντα
βάζουν στο δημόσιο διάλογο την εκ νέου αλλαγή του
εκλογικού νόμου, που δεν πρόκειται άλλωστε να γίνει…και
γιατί; Γιατί είναι ήδη πίσω ο Μητσοτάκης και γιατί απλά θα
έκανε πιο εύκολη τη ζωή του Τσίπρα, όπως δείχνουν οι
δικές τους δημοσκοπήσεις! Όταν όμως και παρά τις
διαψεύσεις, το θέμα της πρόωρης προσφυγής στις κάλπες
ξαναμπαίνει στο τραπέζι του μεγάρου Μαξίμου, τότε το
πολιτικό περιβάλλον αναδεικνύεται όλο και πιο ρευστό για
την κυβέρνηση Μητσοτάκη- και όταν μάλιστα δεν έχει έρθει
ο «δύσκολος χειμώνας»!

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 10-11 Σεπτεμβρίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 247 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |

Ε

μείς, πάντως, της ΝΕΑΣ ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ, όταν
αυτά και πολλά ακόμα συμβαίνουν στην Πατρίδα
μας, προβληματιζόμαστε και αγωνιούμε για
το πώς θα βγάλουν οι περισσότεροι συμπατριώτες
μας το χειμώνα με την ακρίβεια όλων των αγαθών
και κυρίως των αναγκαίων ειδών διατροφής,
τον πληθωρισμό, την ανεργία, την ανέχεια,
το λογαριασμό αποτυχίας και διαπλοκής του
ηλεκτρικού ρεύματος, του φυσικού αερίου των
καυσίμων, τις ανεξόφλητες ποικιλώνυμες δόσεις κ.α.
Εμείς, στη ΝΕΑ ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ατσαλώνουμε το φρόνημα μας και γινόμαστε
πιο μαχητικοί, αφού για τους προδομένους ομοϊδεάτες μας, δεν υπάρχει πια το
δυστυχώς ούτε το κρίμα, αλλά μόνον αγώνας μέχρι την ΑΝΑΤΡΟΠΗ! Δεν μας
κλονίζει τίποτα, είμαστε αμετακίνητοι στις ιδεολογικοπολιτικές μας θέσεις! Κόντρα
στους ΝΤΑΒΑΤΖΗΔΕΣ, ακόμη και στους ομογάλακτους που συμβιβάστηκαν για

Σελίδα 14

μια καρέκλα ή για ένα οπαδικό
πάθος και που δεν συγκινούνται
ούτε από εκείνους που εξαιτίας της
ανάλγητης κυβερνητικής πολιτικής
πείνασαν, κρύωσαν, στερήθηκαν και
τούτο το χειμώνα που καταφθάνουν
οι
βαρείς
λύκοι…
μένουν
απροστάτευτοι! Το τίμημα για το
κυβερνητικό παρδαλό μεταλλαγμένο
ΙΧ κόμμα, καθώς και για τους
μετόχους της ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΑΕ, θα
είναι πολύ μεγάλο. Εμείς οι
ΓΑΛΑΖΙΟΙ παίρνουμε κουράγιο από
την στάση των ΕΠΩΝΥΜΩΝ και
ΑΝΩΝΥΜΩΝ, νεοδημοκρατών που
αρνήθηκαν να σιωπήσουν και
έμειναν ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟΙ. Αυτοί μας
δίδαξαν, μας ενθάρρυναν, μας
έμαθαν να διακρίνουμε και να
επιλέγουμε
καλύτερα
τους
συναγωνιστές μας!

E

μείς είμαστε
ορκισμένοι να
βάλουμε ΓΕΡΗ
πλάτη στον επερχόμενο
ΕΘΝΙΚΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ
για να αντιμετωπίσει
με σθένος και επιτυχία
το χάος που θα
παραλάβει από
την Κυβέρνηση
των ΑΧΡΗΣΤΩΝ
του μουσαφίρη...
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στις τσέπες των παραγωγών και παρόχων
ηλεκτρικής ενέργειας που κάνουν πάρτι
κερδοσκοπίας με τους φόρους που πληρώνει
ο ελληνικός λαός.
Αντί τα χρήματα αυτά να επενδύονται στην Υγεία και την Παιδεία γίνονται
υπερκέρδη των πολιτικών φίλων της Κυβέρνησης και άλλη μια χαμένη ευκαιρία
για την Ελλάδα. Δεν υπάρχει κανείς πλέον που δεν κατάλαβε γιατί
ιδιωτικοποιήθηκε η ΔΕΗ, γιατί επιβλήθηκε η βίαιη απολιγνιτοποίηση.

Ι

διαίτερα επικριτικός
προς την κυβέρνηση
ήταν ο πρόεδρος
της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, Γιώργος
Αδαμίδης, σχολιάζοντας
την ιδιωτικοποίηση
της ΔΕΗ και τις
ανακοινώσεις της
κυβέρνησης για
τις επιδοτήσεις
στην ενέργεια…..

«The
Party
Never
Ends.
Ανακοινώθηκε χθες η επιδότηση
στην
ενέργεια για το
μήνα
Σεπτέμβριο.

Α

κόμη 1.9 δις ευρώ
θα οδεύσουν από
τα δημόσια ταμεία

Ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, Γιώργος Αδαμίδης δήλωσε στις αρχές του μήνα
χαρακτηριστικά: «Στις 9 Νοεμβρίου του 2021 η τιμή της μετοχής της ΔΕΗ στο
ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σκαρφάλωσε στα 10,7 €. Το γεγονός
εξυπηρετούσε αφάνταστα το αφήγημα της Κυβέρνησης σύμφωνα με το οποίο η
αποκρατικοποίησή της απογείωσε την επιχείρηση που κόντεψε (σύμφωνα με τις
κυβερνητικές αντιλήψεις) να καταστραφεί οικονομικά εξαιτίας της ασφυξίας λόγω
του δημόσιου χαρακτήρα της και της πολιτικής στήριξης χαμηλών τιμών στο
ηλεκτρικό ρεύμα. Χθες η τιμή της μετοχής έκλεισε στα 5,2050 €, έχοντας χάσει το
50% της αξίας της μέσα σε ένα δεκάμηνο και όλο αυτό γίνεται παρά τις τρομακτικές
αυξήσεις στην ενέργεια, την ασυδοσία και την αυθαιρεσία που επικρατεί στη
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διαμόρφωσή τους. Αυτό σημαίνει
πως η κεφαλαιοποίησή της με
δεδομένο
το
σύνολο
των
υφιστάμενων μετοχών που είναι
382.000.000
έχει
πέσει
στο
1.988.310.000 €. Αν σας θυμίζει κάτι
το νούμερο είναι ακριβώς αυτά τα
χρήματα που πετάει στον κουβά η
Κυβέρνηση για να στηρίξει τους
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καταναλωτές επιδοτώντας το καρτέλ παραγωγής μόνο για τον μήνα Σεπτέμβριο.
Τι σημαίνει αυτό; Μπορούσαμε σαν Κράτος, την ώρα που πολλά ευρωπαϊκά
κράτη μετά τη Γαλλία ψάχνουν τρόπους να κρατικοποιήσουν τις επιχειρήσεις
παραγωγής ενέργειας να αναλάβουμε ξανά τη διαχείριση της ΔΕΗ και να
ελέγξουμε τον ενεργειακό Αρμαγεδδώνα που εξελίσσεται. Άλλωστε για πόσο
ακόμη θα μπορεί να διαθέτει αυτά τα εξωφρενικά ποσά ανά μήνα η Κυβέρνηση για
να αφήνει ανεξέλεγκτο το ολιγοπώλιο των παραγωγών; Ή θα καταρρεύσει η ίδια
ή ο κρατικός προϋπολογισμός. Αν και δεν νομίζω να έχει ενδοιασμούς ως προς
το τι θα επιλέξει !!! Καλό Μήνα».

Τ

ο 17,6% των συμμετεχόντων
έχει απειληθεί με διακοπή
ρεύματος από τον προμηθευτή
το τελευταίο τρίμηνο, ενώ το 3,1%
έχει υποστεί διακοπή.

Ως εκ τούτου επισημαίνονται μέτρα για την προστασία του
καταναλωτή, όπως η τήρηση από τους προμηθευτές
βασικών αρχών στη διαμόρφωση των τιμολογίων, με
κριτήριο την κοστοστρέφεια και τη διαφάνεια, καθώς και η
υποχρέωση των εταιρειών ενημέρωσης οφειλετών να
τηρούν τη νομοθεσία.
«Σφίγγει ο κλοιός» στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας,
με τις καταγγελίες των καταναλωτών να πληθαίνουν,
καθώς αυξάνεται η πίεση από τους υψηλούς λογαριασμούς
ενέργειας, ενώ μεγαλώνει και ο όγκος των ληξιπρόθεσμων
οφειλών προς τους παρόχους, παρά τις επιδοτήσεις στην
κιλοβατώρα και την επιστροφή του power pass. Όπως
σημειώνει η Ειρήνη Καλογερή στο energypress.gr

Σ

ύμφωνα με έρευνα που
εκπόνησε η ΕΚΠΟΙΖΩ, το 92,3%
των ερωτηθέντων δήλωσαν
δυσαρεστημένοι από το ποσό
της επιστροφής που έλαβαν.

Συγκεκριμένα μάλιστα ένας στους δύο έλαβε μέχρι 50 ευρώ,
ενώ μόλις το 8,1% έλαβε ποσά από 301 ως 600 ευρώ.
Παράλληλα, η συντριπτική πλειοψηφία (89,9% ) ζητά την
οριστική κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής, καθώς
και ένα μεγάλο ποσοστό (42,7%) την αξιοποίηση των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Επιπλέον η επιδότηση
των λογαριασμών δεν φαίνεται να θεωρείται από τους
καταναλωτές ως αποτελεσματικό μέτρο προστασίας,
καθώς μόλις το 14,5% την εκτιμά θετικά. Το μείζον ωστόσο
ζήτημα φαίνεται να αφορά την αύξηση των ληξιπρόθεσμων
λογαριασμών ρεύματος και ειδικότερα την πολιτική των
εταιρειών ως προς τις ρευματοκοπές, την ενημέρωση και
την έγκαιρη προειδοποίηση των καταναλωτών. Όπως
προκύπτει από την ίδια έρευνα,

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 10-11 Σεπτεμβρίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 247 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |

Σελίδα 17

ο οποίος τηρείται ή έχει παραγραφεί, εντούτοις δύνανται να
διαπραγματεύονται τους όρους πληρωμής των χρεών,
χωρίς ωστόσο να γίνεται κάποια περαιτέρω διευκρίνιση
για το ύψος αυτών και τις δόσεις. Επιπρόσθετα σχετικά με
άλλες πρακτικές που χαρακτηρίζονται αθέμιτες, είτε
παραβιάζουν την αξιοπρέπεια του οφειλέτη, αναφέρεται
πως απαγορεύονται τόσο οι επισκέψεις στο χώρο οικίας ή
εργασίας, όσο και η παραπλανητική πληροφόρηση του και
η ενόχληση των οικείων προσώπων του οφειλέτη.
Σημειώνεται ωστόσο πως δεν διευκρινίζεται πως θα
εξασφαλιστεί η προστασία των καταναλωτών όπως
προκρίνει και η ΕΚΠΟΙΖΩ, δηλαδή για το μείζον ζήτημα της
μη διακοπής παροχής ρεύματος, με προτεραιότητα σε
ανέργους, ΑΜΕΑ, μονογονεϊκές οικογένειες και άλλους
ευάλωτους καταναλωτές.
Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Γενική Γραμματεία Εμπορίου
σε απάντησή της -έπειτα από σχετική ερώτηση που
κατατέθηκε στα υπουργεία ΠΕΝ και Ανάπτυξης, από την
Αγγελική Αδαμοπούλου, Ανεξάρτητη Βουλευτή Α΄ Αθηνώνέχει γίνει αποδέκτης πληθώρας καταγγελιών σχετικά με την
τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας, τις ρυθμιζόμενες
χρεώσεις και τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Σ’ αυτό το
πλαίσιο η Γραμματεία, ως οφείλει, ενημερώνει τον
καταναλωτή σχετικά με τη δυνατότητα να προβεί σε
καταγγελία στη ΡΑΕ, ώστε να υπάρξει ρύθμιση με βάση την
ειδική νομοθεσία. Όσον αφορά τις αρμοδιότητες των
εταιρειών ενημέρωσης, σημειώνεται πως διατηρούν το
δικαίωμα να προειδοποιούν τους καταναλωτές, με την
πάροδο 10 ημερών αφότου καταστεί ληξιπρόθεσμη μία
οφειλή, από τις 9:00 έως 20:00, μόνο τις εργάσιμες ημέρες
και όχι συχνότερα από κάθε δεύτερη μέρα.

Η

Ένωση των καταναλωτών
προκρίνει ευνοϊκούς
διακανονισμούς των
ληξιπρόθεσμων οφειλών, για
όλους τους καταναλωτές και
ιδιαίτερα διευκολύνοντας τα
ευάλωτα νοικοκυριά με τη δυνατότητα
ρύθμισης περισσότερων δόσεων.

Ως προς τούτο υπογραμμίζεται πως, οι εταιρείες
ενημέρωσης δεν έχουν την αρμοδιότητα να ενημερώνουν
τους οφειλέτες που έχουν ήδη υποβληθεί σε διακανονισμό,

Για τις εντολές διακοπής ρεύματος και την αδυναμία των
καταναλωτών να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους,
μίλησε ο πρόεδρος τεχνικών ΔΕΗ, Κώστας Μανιάτης. Τα
στοιχεία παρουσίασε ο πρόεδρος τεχνικών ΔΕΗ, ο οποίος,
μάλιστα, εκτίμησε ότι μέχρι το τέλος του έτους ο αριθμός
των εντολών για διακοπές ρεύματος θα ξεπεράσει τις
400.000. Ο Κώστας Μανιάτης μιλώντας στο OPEN,
επεσήμανε ότι είναι λάθος η επιδοματική πολιτική που έχει
επιλέξει η κυβέρνηση, καθώς «παίρνουμε χρήματα από το
δημόσιο ταμείο για να επιδοτούνται οι εταιρείες ενέργειας».
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θα επιβαρύνουν
τον πληθωρισμό.
«Η πραγματική ανησυχία στο μυαλό
μου είναι, θα αυξήσουν τα επιτόκια
πολύ ψηλά, πολύ γρήγορα, πολύ
μακριά;» διερωτήθη ο Στίγκλιτς σε
συνέντευξή του στο CNBC στο
περιθώριο του Ambrosetti Forum
στην Ιταλία. Ο καθηγητής του
Πανεπιστημίου
Columbia,
συγγραφέας των «The Price of
Inequality» και «Globalization and Its
Discontents»,
είπε
ότι
ενώ
χρειαζόταν να γίνει μια προσαρμογή
από την πολιτική μηδενικών ή
σχεδόν μηδενικών επιτοκίων που
επικρατούσε
από
το
2008,
υπάρχουν τρεις λόγοι για τους
οποίους μια επιθετική πορεία της
Fed θα μπορούσε να πυροδοτήσει
τον πληθωρισμό.

Ο

νομπελίστας
Αμερικάνος
οικονομολόγος
και καθηγητής στο
Πανεπιστήμιο
Κολούμπια Τζόζεφ
Στίγκλιτς δεν
συμμερίζεται
την άποψη των
αξιωματούχων της
Federal Reserve πως
οι αυξήσεις επιτοκίων
θα συνεχιστούν
προκειμένου να
αναχαιτιστούν οι
πληθωριστικές πιέσεις,
αλλά τονίζει πως οι
επιθετικές αυξήσεις

Ο πρώτος λόγος είναι ότι η βασική
πηγή του πληθωρισμού, σύμφωνα
με την ανάλυση του Στίγκλιτς, είναι
οι διαταραχές από την πλευρά της
προσφοράς που οδηγούν σε
υψηλότερες τιμές στο λάδι και τα
τρόφιμα, προκαλώντας ακόμη και
έλλειψη γάλακτος για μωρά. «Η
αύξηση των επιτοκίων θα οδηγήσει
σε
περισσότερο
πετρέλαιο,
χαμηλότερες
τιμές
πετρελαίου,
περισσότερα τρόφιμα, χαμηλότερες
τιμές των τροφίμων; Η απάντηση
σαφώς
είναι
όχι.
Στην
πραγματικότητα, ο πραγματικός
κίνδυνος είναι ότι θα τα κάνει
χειρότερα», είπε στο CNBC. «Γιατί;

Δ

ιότι αυτό που
πρέπει να κάνουμε
είναι να κάνουμε
επενδύσεις για
να ανακουφίσουμε
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ορισμένα από αυτά
τα σημεία συμφόρησης
από την πλευρά
της προσφοράς που
προκαλούν τέτοιο
όλεθρο στην
οικονομία μας…
». Ο δεύτερος λόγος, είπε ο
Στίγκλιτς,
προκύπτει
από
το
γεγονός ότι τα περιθώρια κέρδους
για τις μεγάλες εταιρείες αυξάνονται
μαζί με το κόστος εισροών τους.
«Όχι μόνο επιβαρύνουν το κόστος,
αλλά
το
μετακυλίουν
ακόμη
περισσότερο. Υπάρχει μια θεωρία
που επισημαίνει ότι όταν τα επιτόκια
ανεβαίνουν,
οι
εταιρείες…
επωφελούνται περισσότερο από
την αύξηση των τιμών σήμερα».

Έ

τσι, η αύξηση
των επιτοκίων
σε μη
ανταγωνιστικές
αγορές μπορεί
να οδηγήσει σε
ακόμη μεγαλύτερο
πληθωρισμό, ενώ,
συνέχισε, υπάρχει η
δυνατότητα αύξησης
του κόστους σε μια
σημαντική συνιστώσα
του πληθωρισμού:
τη στέγαση.
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Η

αύξηση των επιτοκίων
αντανακλάται στα ενοίκια και
υπάρχει μια μελέτη της Federal
Reserve που το δείχνει αυτό….
τόνισε. Η Federal Reserve αύξησε το βασικό της επιτόκιο
κατά 0,75 ποσοστιαίες μονάδες τόσο τον Ιούνιο όσο και τον
Ιούλιο. Σε ομιλία του στις 26 Αυγούστου, ο πρόεδρος της
Fed Τζερόμ Πάουελ είπε ότι ενώ τα υψηλότερα επιτόκια, η
βραδύτερη ανάπτυξη και οι πιο ήπιες συνθήκες στην αγορά
εργασίας θα μείωναν τον πληθωρισμό, αυτό θα σήμαινε
επίσης «κάποιο πόνο» για τα νοικοκυριά και τις
επιχειρήσεις.

Ο Στίγκλιτς ωστόσο, έχει περαιτέρω ανησυχίες σχετικά με
τον αντίκτυπο της οικονομίας των ΗΠΑ στους πολίτες. Η
μία είναι ότι

T

α επιτόκια θα συνεχίσουν να
αυξάνονται ταχύτερα από ό,τι
πέφτουν οι τιμές των κατοικιών.

Σελίδα 19

«Οι τιμές παραμένουν υψηλές, δεν πρόκειται να πέφτουν
τόσο γρήγορα όσο ανεβαίνουν τα επιτόκια και αυτό θα
αυξήσει το χάσμα μεταξύ των γενεών στην κοινωνία μας»
υπογράμμισε. Η άλλη ανησυχία είναι ότι τα πρόσφατα
στοιχεία για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ, τα οποία την
Παρασκευή έδειξαν ότι οι προσλήψεις αυξήθηκαν κατά
315.000 τον Αύγουστο παρά την επιβράδυνση της
οικονομικής ανάπτυξης, δεν υποδεικνύουν τόση ισχύ
όπως προτείνουν ορισμένοι. «Ένας δείκτης ότι δεν
καταλαβαίνουν πραγματικά, είναι αυτό που συμβαίνει με
τους πραγματικούς μισθούς, οι οποίοι συνήθως
ανεβαίνουν όταν οι αγορές εργασίας είναι στενές», είπε. Οι
πραγματικοί
μισθοί
αναφέρονται
σε
μισθούς
προσαρμοσμένους για τον πληθωρισμό. «Οι αγορές
εργασίας είναι πολύ σφιχτές, οι τιμές των αγαθών
ανεβαίνουν, αυτό σημαίνει ότι αποζημιώνεις τους
εργαζόμενους ακόμη περισσότερο, αλλά αυτό δεν
συμβαίνει», σημείωσε ο Στίγκλιτς.
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Έ

να δύσκολο δρόμο, που περνά
μέσα από πολύ ακριβότερο χρήμα
για τους Ευρωπαίους, έδειξε
η Πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ,
για να φθάσει η ευρωζώνη
στην αναχαίτιση του εξαιρετικά
υψηλού πληθωρισμού.
Όπως αναφέρει το sofokleousin.gr μιλώντας στους
δημοσιογράφους στη Φρανκφούρτη, αμέσως μετά την
ανακοίνωση της μεγαλύτερης αύξησης επιτοκίων στην
ιστορία της ΕΚΤ, κατά 0,75%, η πρόεδρος της κεντρικής
τράπεζας είπε ότι θα χρειασθούν αυξήσεις σε αρκετές
ακόμη συνεδριάσεις του συμβουλίου. Δείχνοντας την
αποφασιστικότητα της ΕΚΤ να χτυπήσει τον πληθωρισμό,
ακόμη και αν αυτό οδηγήσει σε περαιτέρω οικονομική
επιβράδυνση, η Λαγκάρντ είπε ότι οι μελλοντικές αυξήσεις
επιτοκίων θα πρέπει να γίνουν έγκαιρα και να έχουν το
μέγεθος που θα οδηγεί πιο γρήγορα στην υποχώρηση του
πληθωρισμού. Όσον αφορά την κρίσιμη ερώτηση για τον
αριθμό των προβλεπόμενων αυξήσεων, η επικεφαλής της
ΕΚΤ είπε ότι θα είναι «περισσότερες από δύο και λιγότερες
από πέντε». Με αυτά τα δεδομένα θα πρέπει να
περιμένουμε τρεις με τέσσερις αυξήσεις στα επιτόκια στις
αντίστοιχες, επόμενες συνεδριάσεις, χωρίς μάλιστα η
Λαγκάρντ να αποκλείει ακόμη και νέες, μεγάλες αυξήσεις
κατά 0,50% ή 0,75%. Απέφυγε να προσδιορίσει σε ποιο
επίπεδο τα επιτόκια θα έχουν φθάσει στο σημείο που
θεωρείται επαρκές για να συγκρατηθεί ο πληθωρισμός,
τονίζοντας πάντως ότι σίγουρα σήμερα απέχουμε πολύ
από αυτό το επίπεδο. Στη συνέντευξη Τύπου η Λαγκάρντ:
Παρουσίασε τις νέες προβλέψεις της ΕΚΤ, που δείχνουν ότι
ο πληθωρισμός έχει ξεφύγει πολύ από τον στόχο, καθώς
θα παραμείνει μέχρι και το 2024 πάνω από 2%. Η οικονομία
θα επιβραδυνθεί το 2023 (ανάπτυξη με ρυθμό 0,9%), αλλά
δεν θα πέσει σε ύφεση, σύμφωνα με το βασικό σενάριο.
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Ύφεση, πάντως, προβλέπεται στο δυσμενές σενάριο,
όπου περιλαμβάνεται η υπόθεση της πλήρους διακοπής
τροφοδοσίας με αέριο από τη Ρωσία, στην οποία «είμαστε
πολύ κοντά», όπως αναγνώρισε η Λαγκάρντ. Προέτρεψε
τις κυβερνήσεις να είναι φειδωλές στη στήριξη νοικοκυριών
και επιχειρήσεων έναντι της ενεργειακής κρίσης, λέγοντας
ότι οι ενισχύσεις θα πρέπει να είναι προσωρινές και
στοχευμένες στους ασθενέστερους, για να μην
τροφοδοτηθεί ο πληθωρισμός και ενταθούν οι
δημοσιονομικές ανισορροπίες. Δημιούργησε ορισμένες
αμφιβολίες για τη δυνατότητα άμεσης χρήσης του νέου
εργαλείου στήριξης, TPI, προκειμένου να προστατευθούν
οι υπερχρεωμένες οικονομίες, όπως η ελληνική και η
ιταλική, από μια μεγάλη αύξηση στα κόστη δανεισμού,
παρά το γεγονός ότι στο ανακοινωθέν της ΕΚΤ τονίζεται ότι
το νέο εργαλείο είναι έτοιμο να αξιοποιηθεί. Όπως είπε η
Λαγκάρντ, υπάρχουν όροι και κριτήρια συμμετοχής μιας
χώρας στο νέο πρόγραμμα στήριξης και αυτό θα
ενεργοποιηθεί όταν διαπιστώσει το συμβούλιο ότι αυτοί οι
όροι εκπληρώνονται. Η απόδοση των ιταλικών 10ετών
ομολόγων αυξήθηκε στο 3,93% μετά τις δηλώσεις της
Λαγκάρντ, ενώ οριακά μειώθηκε η απόδοση των ελληνικών
δεκαετών τίτλων.

Σημειώνεται ότι, νωρίτερα, η ΕΚΤ αποφάσισε τη
μεγαλύτερη αύξηση επιτοκίων της ιστορίας της, κατά
0,75%, τονίζοντας ότι ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη έχει
«ξεφύγει» και θα χρειασθούν και άλλες αυξήσεις για να
αναχαιτισθεί. Ταυτόχρονα, η ΕΚΤ δηλώνει ότι είναι
διαθέσιμο το νέο εργαλείο, TPI, για να υποστηριχθούν τα
ομόλογα των ασθενέστερων οικονομιών και να αποφευχθεί
υπέρμετρη αύξηση του κόστους δανεισμού. Στην
ανακοίνωσή του, το διοικητικό συμβούλιο ξεκαθαρίζει ότι η
μεγάλη αύξηση των βασικών επιτοκίων, ήταν μονόδρομος
επειδή «ο πληθωρισμός εξακολουθεί να είναι υπερβολικά
υψηλός και είναι πιθανόν να παραμείνει σε επίπεδα πάνω
από τον στόχο για παρατεταμένη χρονική περίοδο.
Σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat, ο
πληθωρισμός διαμορφώθηκε σε 9,1% τον Αύγουστο».
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Παράλληλα, η ΕΚΤ προαναγγέλλει και νέες αυξήσεις στα
επιτόκια, αφήνοντας ανοικτό το ποσοστό της αύξησης, που
θα διαμορφωθεί με βάση τα στοιχεία. «Στη διάρκεια των
επόμενων συνεδριάσεων το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει
ότι θα αυξήσει τα επιτόκια περαιτέρω προκειμένου να
μετριάσει τη ζήτηση και να αποτρέψει τον κίνδυνο επίμονης
μετατόπισης προς τα πάνω των προσδοκιών για τον
πληθωρισμό», σημειώνεται στο ανακοινωθέν. Με τις
συγκεκριμένες αποφάσεις η ΕΚΤ ξεφεύγει από τα αρνητικά
επιτόκια που είχε εφαρμόσει για μεγάλη χρονική περίοδο,
καθώς πλέον το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων ανεβαίνει
από το μηδέν στο 0,75%.

Τ

ο επιτόκιο των πράξεων κύριας
αναχρηματοδότησης και το
επιτόκιο της διευκόλυνσης
οριακής χρηματοδότησης αυξάνονται
σε 1,25% και 1,50% αντίστοιχα.

Η ΕΚΤ επιχειρεί να μετριάσει τις ανησυχίες για υπερβολική
αύξηση του κόστους δανεισμού στις υπερχρεωμένες
οικονομίες, καθώς και για ενδεχόμενες επιθέσεις της
αγοράς στα ομόλογά τους, τονίζοντας ότι είναι έτοιμο για
αξιοποίηση το νέο εργαλείο παρέμβασης, TPI. Όπως
σημειώνεται χαρακτηριστικά, «το μέσο για την προστασία
της μετάδοσης (Transmission Protection Instrument – TPI)
είναι διαθέσιμο για να αντισταθμιστούν ανεπιθύμητες,
άτακτες εξελίξεις στην αγορά που θέτουν σοβαρή απειλή
για τη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής σε όλες τις
χώρες της ζώνης του ευρώ, επιτρέποντας έτσι στο
Διοικητικό Συμβούλιο να εκπληρώσει πιο αποτελεσματικά
την αποστολή του για τη σταθερότητα των τιμών».

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να αυξήσει τα τρία
βασικά επιτόκια της ΕΚΤ κατά 75 μονάδες βάσης. Αυτό το
σημαντικό βήμα επισπεύδει τη μετάβαση από το ισχύον
διευκολυντικό, σε υψηλό βαθμό, επίπεδο των επιτοκίων
πολιτικής προς επίπεδα που θα διασφαλίσουν την έγκαιρη
επαναφορά του πληθωρισμού στον μεσοπρόθεσμο στόχο
της ΕΚΤ του 2%. Με βάση την τρέχουσα αξιολόγησή του,
στη διάρκεια των επόμενων συνεδριάσεων το Διοικητικό
Συμβούλιο αναμένει ότι θα αυξήσει τα επιτόκια περαιτέρω
προκειμένου να μετριάσει τη ζήτηση και να αποτρέψει τον
κίνδυνο επίμονης μετατόπισης προς τα πάνω των
προσδοκιών για τον πληθωρισμό. Το Διοικητικό
Συμβούλιο θα επανεξετάζει τακτικά την πορεία πολιτικής
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του υπό το φως εισερχόμενων πληροφοριών και της
εξέλιξης των προοπτικών για τον πληθωρισμό. Οι
μελλοντικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τα
επιτόκια πολιτικής θα εξακολουθούν να εξαρτώνται από τα
στοιχεία και να ακολουθούν μια προσέγγιση σύμφωνα με
την οποία οι αποφάσεις θα λαμβάνονται από συνεδρίαση
σε συνεδρίαση. Το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε τη
απόφαση, και αναμένει ότι θα αυξήσει τα επιτόκια
περαιτέρω, επειδή ο πληθωρισμός εξακολουθεί να είναι
υπερβολικά υψηλός και είναι πιθανόν να παραμείνει σε
επίπεδα πάνω από τον στόχο για παρατεταμένη χρονική
περίοδο. Σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της
Eurostat, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε σε 9,1% τον
Αύγουστο.

Η

αλματώδης αύξηση των τιμών
της ενέργειας και των ειδών
διατροφής, οι πιέσεις από την
πλευρά της ζήτησης σε ορισμένους
τομείς λόγω της επανεκκίνησης
της οικονομίας και τα φαινόμενα
συμφόρησης από την πλευρά
της προσφοράς εξακολουθούν
να συμβάλλουν στην άνοδο
του πληθωρισμού.

Οι πιέσεις στις τιμές εξακολούθησαν να ενισχύονται και να
διευρύνονται σε ολόκληρη την οικονομία και ο
πληθωρισμός ενδέχεται να αυξηθεί περαιτέρω σε
βραχυπρόθεσμο
ορίζοντα.
Καθώς
οι
τρέχοντες
παράγοντες διαμόρφωσης του πληθωρισμού εξασθενούν
με την πάροδο του χρόνου και η εξομάλυνση της
νομισματικής πολιτικής μεταδίδεται στην οικονομία και
στον καθορισμό των τιμών, ο πληθωρισμός θα
υποχωρήσει. Σε ό,τι αφορά τις μελλοντικές εξελίξεις, οι
εμπειρογνώμονες της ΕΚΤ έχουν αναθεωρήσει σημαντικά
προς τα πάνω τις προβολές τους για τον πληθωρισμό και
ο πληθωρισμός αναμένεται πλέον να διαμορφωθεί κατά
μέσο όρο σε 8,1% το 2022, σε 5,5% το 2023 και σε 2,3% το
2024. Έπειτα από ανάκαμψη το α΄ εξάμηνο του 2022,
πρόσφατα στοιχεία υποδηλώνουν ότι η οικονομική
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ανάπτυξη στη ζώνη του ευρώ επιβραδύνεται σημαντικά και
η οικονομία αναμένεται να παραμείνει στάσιμη αργότερα
εντός του έτους και το α΄ τρίμηνο του 2023. Οι πολύ υψηλές
τιμές της ενέργειας μειώνουν την αγοραστική δύναμη των
εισοδημάτων των ανθρώπων και, παρά την άμβλυνση των
φαινομένων συμφόρησης από την πλευρά της
προσφοράς, αυτά εξακολουθούν να περιορίζουν την
οικονομική δραστηριότητα. Επιπλέον, η δυσμενής
γεωπολιτική κατάσταση, ιδίως η αδικαιολόγητη επίθεση
της Ρωσίας ενάντια στην Ουκρανία, επιδρά αρνητικά στην
εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων και των καταναλωτών.
Αυτές οι προοπτικές αντανακλώνται στις πιο πρόσφατες
προβολές των εμπειρογνωμόνων για την οικονομική
ανάπτυξη, οι οποίες έχουν αναθεωρηθεί προς τα κάτω
σημαντικά για το υπόλοιπο διάστημα του τρέχοντος έτους
και σε όλη τη διάρκεια του 2023. Οι εμπειρογνώμονες
αναμένουν τώρα ότι η οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό
3,1% το 2022, 0,9% το 2023 και 1,9% το 2024. Οι διαρκείς
ευπάθειες που προκάλεσε η πανδημία εξακολουθούν να
ενέχουν κίνδυνο για την ομαλή μετάδοση της νομισματικής
πολιτικής. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσει επομένως
να εφαρμόζει ευελιξία στις επανεπενδύσεις ποσών από την
εξόφληση τίτλων του χαρτοφυλακίου του έκτακτου
προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω
πανδημίας (pandemic emergency purchase programme –
PEPP) καθώς φθάνουν στη λήξη τους, με σκοπό να
αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι για τον μηχανισμό μετάδοσης
που σχετίζονται με την πανδημία.
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τη λήξη τους για παρατεταμένη χρονική περίοδο μετά την
ημερομηνία κατά την οποία άρχισε να αυξάνει τα βασικά
επιτόκια της ΕΚΤ και, σε κάθε περίπτωση, για όσο χρονικό
διάστημα κρίνεται αναγκαίο για τη διατήρηση συνθηκών
άφθονης ρευστότητας και της ενδεδειγμένης κατεύθυνσης
της νομισματικής πολιτικής. Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα
PEPP, το Διοικητικό Συμβούλιο σκοπεύει να επανεπενδύει
τα ποσά κεφαλαίου από την εξόφληση τίτλων που
αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος κατά τη λήξη
τους τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2024. Σε κάθε
περίπτωση, η μελλοντική σταδιακή μείωση (roll-off) του
χαρτοφυλακίου PEPP θα ρυθμιστεί κατά τρόπο ώστε να
αποφευχθούν παρεμβολές στην ενδεδειγμένη κατεύθυνση
της νομισματικής πολιτικής. Τα ποσά από την εξόφληση
τίτλων του χαρτοφυλακίου PEPP επανεπενδύονται με
ευελιξία, καθώς φθάνουν στη λήξη τους με σκοπό να
αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι για τον μηχανισμό μετάδοσης
της νομισματικής πολιτικής που σχετίζονται με την
πανδημία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εξακολουθήσει να
παρακολουθεί τις συνθήκες χρηματοδότησης των
τραπεζών και να διασφαλίζει ότι η λήξη των πράξεων στο
πλαίσιο της τρίτης σειράς στοχευμένων πράξεων πιο
μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ) δεν
επηρεάζει την ομαλή μετάδοση της νομισματικής πολιτικής
του. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα αξιολογεί επίσης τακτικά
το πώς οι στοχευμένες πράξεις χρηματοδότησης
συνεισφέρουν στην κατεύθυνση της νομισματικής
πολιτικής του.

Τ

ο Διοικητικό Συμβούλιο είναι
έτοιμο να προσαρμόσει όλα τα
μέσα που έχει στη διάθεσή του
εντός των ορίων της εντολής που
του έχει ανατεθεί, προκειμένου
να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός
θα σταθεροποιηθεί στον στόχο
του 2% μεσοπρόθεσμα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να αυξήσει τα τρία
βασικά επιτόκια της ΕΚΤ κατά 75 μονάδες βάσης. Κατά
συνέπεια,
το
επιτόκιο
των
πράξεων
κύριας
αναχρηματοδότησης καθώς και τα επιτόκια της
διευκόλυνσης
οριακής
χρηματοδότησης
και
της
διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα αυξηθούν σε
1,25%, 1,50% και 0,75% αντιστοίχως, με ισχύ από τις 14
Σεπτεμβρίου 2022. Έπειτα από την αύξηση του επιτοκίου
της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων πάνω από το
μηδέν, το σύστημα δύο βαθμίδων για τον εκτοκισμό των
πλεοναζόντων αποθεματικών δεν είναι πλέον απαραίτητο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο επομένως αποφάσισε να
αναστείλει την εφαρμογή του συστήματος δύο βαθμίδων
καθορίζοντας τον πολλαπλασιαστή στο μηδέν. Το
Διοικητικό Συμβούλιο σκοπεύει να συνεχίσει να
επανεπενδύει, πλήρως, τα ποσά από την εξόφληση τίτλων
αποκτηθέντων στο πλαίσιο του προγράμματος APP κατά

Το μέσο για την προστασία της μετάδοσης (Transmission
Protection Instrument – TPI) είναι διαθέσιμο για να
αντισταθμιστούν ανεπιθύμητες, άτακτες εξελίξεις στην
αγορά που θέτουν σοβαρή απειλή για τη μετάδοση της
νομισματικής πολιτικής σε όλες τις χώρες της ζώνης του
ευρώ, επιτρέποντας έτσι στο Διοικητικό Συμβούλιο να
εκπληρώσει πιο αποτελεσματικά την αποστολή του για τη
σταθερότητα των τιμών.
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ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
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ποιο λόγο άραγε θα ήθελαν ο
Ερντογάν και ο Πούτιν να ρίξει την
κυβέρνηση Μητσοτάκη; Ποιος άλλος
πρωθυπουργός στη νεότερη ιστορία
εγκλώβισε την κυριαρχία της
Ελλάδας στα έξι ναυτικά μίλια;

Π

Ο

πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος
Βελόπουλος, τόνισε τις επιπτώσεις που
έχουν για τους Ευρωπαίους, και κατά συνέπεια
για τους Έλληνες, οι κυρώσεις της ΕΕ στη Ρωσία,
χαρακτήρισε ανεπαρκή τα μέτρα της κυβέρνησης
για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και επισήμανε
πως το μεταναστευτικό είναι κατ΄ ουσίαν
υβριδικός πόλεμος της Τουρκίας κατά της Ελλάδας.
Μέσα από συνέντευξη στο «tomanifesto» ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης
εξέφρασε την πεποίθησή του ότι την επομένη των εκλογών θα δημιουργηθεί
κυβερνητικός συνασπισμός από τα τρία κόμματα εξουσίας, που κατά την άποψή
του ήδη συγκυβερνούν, καθώς σε πολλά νομοσχέδια κρατούν ίδια στάση.
- Πώς κρίνετε, κύριε πρόεδρε, τους ισχυρισμούς του πρωθυπουργού ότι ο Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν και ο Βλαντιμίρ Πούτιν επιδιώκουν την πρόκληση αναταραχής
στην Ελλάδα και την αλλαγή κυβέρνησης;
- Όταν μία κυβέρνηση καταφεύγει σε θεωρία συνωμοσίας προκειμένου να
γλιτώσει από τις τεράστιες ευθύνες της, τότε πνέει τα λοίσθια. Οι ισχυρισμοί αυτοί
δεν αντέχουν σε καμιά σοβαρή κριτική. Αντίθετα, αποτελούν ντροπή και όνειδος
σε όσους μετέρχονται τέτοιους θλιβερούς τρόπους για να συγκαλύψουν τα
εγκληματικά λάθη τους. Αλλά ακόμα κι αν δούμε την ουσία των ισχυρισμών, για

οιος άλλος
πρωθυπουργός τον
τελευταίο αιώνα
υπερασπίστηκε τους
ψευδείς ισχυρισμούς
των Τούρκων
περί τρομοκρατίας,
όπως έκανε ο
Κυριάκος Μητσοτάκης…

στη Σύνοδο Κορυφής του NATO στη
Μαδρίτη;
Με
ποιον
άλλον
πρωθυπουργό έφτασαν τα πολεμικά
πλοία της Τουρκίας μέχρι τα ανοιχτά
της Σητείας;
- Εντέλει, το παράνομο μνημόνιο
Τουρκίας-Λιβύης αναρτήθηκε στον
ΟΗΕ
επί
πρωθυπουργίας
Μητσοτάκη. Για ποιον λόγο λοιπόν
να ενοχλείται ο κύριος Ερντογάν
από την παρουσία του;
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ανακοινώσεις
οργανισμούς.

- Όσον αφορά τον Πούτιν, εάν έλεγες πριν από έναν χρόνο
ότι θα υπήρχε πρωθυπουργός που με τις αποφάσεις του
θα δεκαπλασίαζε το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας-Ρωσίας
εις βάρος της πατρίδας μας, θα γινόσουν αντικείμενο
χλευασμού.

Η

Ν.Δ. όμως κατάφερε με την
πολιτική της να κάνει τη Ρωσία
πλουσιότερη και την Ελλάδα
φτωχότερη. Επιπλέον, η ακύρωση
του East Med και των εξορύξεων
μαζί με την απολιγνιτοποίηση ήταν
τα μεγαλύτερα δώρα που θα
μπορούσε να κάνει ένας Έλληνας
πρωθυπουργός στον Πούτιν.

- Υπάρχει τρόπος να σταματήσουν οι απειλές των Τούρκων;
Μέχρι και επίθεση το 2023 προανήγγειλαν…
- Όταν στον πραγματικό πόλεμο απαντάς με χαρτοπόλεμο,
μέσω διαβημάτων και ανακοινώσεων, τότε η Τουρκία όχι
μόνον δεν υποχωρεί, αλλά αποθρασύνεται.

Ο

μόνος τρόπος για να σταματήσουν
οι τουρκικές προκλήσεις είναι
η κατάληψη τουλάχιστον των μη
επανδρωμένων αεροσκαφών που
εισέρχονται στον ελληνικό εναέριο
χώρο, η καταδίωξη και καταβύθιση
των τουρκικών πολεμικών πλοίων
που εισέρχονται στον θαλάσσιο
χώρο μας και η διενέργεια νηοψίας
με την παράλληλη σύλληψη του
πληρώματος για τα τουρκικά
ερευνητικά και γεωτρύπανα.

Έτσι αντιδρά μία χώρα που θέλει πραγματικά να
υπερασπίσει τα σύνορά της και όχι με ανούσιες

και

διαλλακτικότητα

Σελίδα 25
στους

διεθνείς

- Γιατί έχουν ανεβάσει τόσο πολύ τους τόνους και το
επίπεδο των προκλήσεων;
- Γιατί ακριβώς αυτή είναι η πολιτική της Τουρκίας εδώ και
αιώνες. Κάθε φορά που θεώρησε ότι η Ελλάδα είναι
εύκολος στόχος ή διαθέτει μία αδύναμη κυβέρνηση, τότε
έκανε την κίνησή της. Αυτό που οι Τούρκοι δεν έχουν
υπολογίσει είναι το σθένος του Έλληνα. Το πάθος του
Έλληνα για ελευθερία είναι ανίκητο, αντιστρόφως ανάλογο
της «παθητικής στάσης» των κυβερνήσεων Ν.Δ. - ΣΥΡΙΖΑ
και ΠΑΣΟΚ. Οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις είναι από τις
ισχυρότερες και πλέον εκπαιδευμένες στον κόσμο,
διαθέτουν όμως και ένα υπερόπλο το οποίο δεν βρίσκεται
ούτε στους ισχυρότερους στρατούς: την ελληνική ψυχή!
- Έχουν εργαλειοποιήσει οι Τούρκοι και το μεταναστευτικό.
Φυλάσσονται καλά τα χερσαία και θαλάσσια σύνορά μας;
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- Το φωνάζουμε εδώ και χρόνια ότι το μεταναστευτικό
συνιστά έναν υβριδικό πόλεμο που έχει εξαπολύσει η
Τουρκία κατά της πατρίδας μας. Και πλέον

Έ

χει αποδειχτεί ότι οι
καταγγελίες μας για εισβολή
επικίνδυνων ισλαμιστών μαζί
με τις μεταναστευτικές ροές
συνιστά μέγιστη εθνική απειλή.

Όταν όμως από το 2019 καλούσαμε την κυβέρνηση να
φτιάξει ένα πραγματικό τείχος στον Έβρο, σε όλο το μήκος
της συνοριακής γραμμής, υποτιμούσε τον κίνδυνο. Είχαμε
καταθέσει μάλιστα και αναλυτική μελέτη για την κατασκευή
ενός πραγματικού τείχους το οποίο, εκτός από τη φύλαξη
των συνόρων, θα συνέβαλε και στην αμυντική θωράκιση
του Έβρου. Με την ίδια μάλιστα δαπάνη! Δεν μας
άκουσαν…
Σήμερα,
υπό
καθεστώς
πανικού,
αντιλαμβάνονται ότι ο περιορισμένος σε έκταση φράχτης
δεν αρκεί. Αποδείχτηκε περίτρανα από τα τελευταία
γεγονότα ότι τα σύνορά μας ακόμα και σήμερα δεν
φυλάσσονται επαρκώς.
- Μπορεί να επηρεάσει μακροπρόθεσμα τα ελληνικά
συμφέροντα η ρήξη με τη Ρωσία;
- Τις δύο φορές τον τελευταίο αιώνα που διαρρήξαμε τις
σχέσεις μας με τη Ρωσία, ζήσαμε εθνικές τραγωδίες.
Θεωρώ λοιπόν ότι για άλλη μια φορά κάνουμε ένα ολέθριο
λάθος, χωρίς να έχουμε κανένα αντίστοιχο εθνικό όφελος.

Η

σωστή πλευρά της ιστορίας
είναι αυτή που εξασφαλίζει
τα εθνικά μας συμφέροντα και
τα σύνορα της πατρίδας μας.

Όταν με μία κίνησή σου αναβαθμίζεις ξαφνικά τον εχθρό,
τότε διαπράττεις βαρύτατο ατόπημα. Ποιο είναι το
αποτέλεσμα; Με την απόφασή μας να διαρρήξουμε
πλήρως τις σχέσεις μας με τη Ρωσία, αναβαθμίσαμε
δραστικά την Τουρκία, που από κράτος-εγκληματίας
παρουσιάζεται πλέον ως ειρηνοποιός! Δυστυχώς, αντί να
επιλέξουμε τον ρόλο του «επιτήδεια ουδέτερου», επιλέξαμε
τον ρόλο του «χρήσιμου ηλίθιου». Το… ευχάριστο ήταν η
πρόσφατη ανακοίνωση του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ που έδιναν

Σελίδα 26

συγχαρητήρια στην Τουρκία για τη γενοκτονία των
Ελλήνων της Ιωνίας!
- Μπορεί να προκαλέσει ζημιά και στο Κυπριακό;
- Αναμφισβήτητα. Αντί να χρησιμοποιήσουμε τη ρωσική
εισβολή στην Ουκρανία για να απαιτήσουμε βαρύτατες
κυρώσεις κατά της Τουρκίας για την εισβολή και κατοχή της
Κύπρου, απωλέσαμε το κύριο επιχείρημά μας και
επιτρέψαμε στην Τουρκία να εμφανίζεται ως απαραίτητη
στη Δύση. Αυτό είναι μία τραγική εξέλιξη, διότι –σε αντίθεση
με την Ουκρανία– η Κύπρος είναι μέλος της ΕΕ! Άρα, είχαμε
έναν επιπλέον λόγο και ένα ισχυρό επιχείρημα για να
θέσουμε την Ευρώπη προ των ευθυνών της, προτού
συνηγορήσουμε στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας.
- Πόσο δύσκολος θα είναι ο χειμώνας μετά τη λήψη μέτρων
από την Ε.Ε. κατά της Μόσχας;

- Από την πρώτη στιγμή είχαμε υποστηρίξει ότι οι κυρώσεις
κατά της Ρωσίας συνιστούν αυτοκτονία για την Ευρώπη και
φυσικά για την Ελλάδα. Δυστυχώς, δεν εισακουστήκαμε και
σήμερα αντιμετωπίζουμε τις συνέπειες αυτής της
«πολιτικής αυτοχειρίας». Η Ρωσία καταγράφει το
μεγαλύτερο εμπορικό πλεόνασμα της ιστορίας της, σε
αντίθεση με την Ευρώπη και φυσικά την Ελλάδα. Οι
ευρωπαϊκές βιομηχανίες αντιμετωπίζουν τεράστιο κίνδυνο
με πολλές να προβαίνουν ήδη σε αναστολή λειτουργίας
γιατί απλούστατα δεν μπορούν να ανταγωνιστούν την Ασία
αλλά και τις ΗΠΑ!
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Α

πό τις ευρωπαϊκές κυρώσεις
κατά της Ρωσίας ωφελούνται
όλοι οι ανταγωνιστές της
Ευρώπης, ενώ η Ευρώπη μπαίνει σε
ένα σπιράλ οικονομικού ολέθρου,
ο οποίος δυστυχώς εξελίσσεται
και σε κοινωνικό εφιάλτη.

Ά

Σελίδα 27

μεση εθνικοποίηση της ΔΕΗ,
άμεση απεμπλοκή από το
χρηματιστήριο ενέργειας το
οποίο ξεκίνησε από τη συγκυβέρνηση
ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, στη συνέχεια νομοθέτησε
ο ΣΥΡΙΖΑ και ενεργοποίησε η Ν.Δ.,
αξιοποίηση του ορυκτού μας πλούτου,
είτε πρόκειται για λιγνίτες είτε
για πετρέλαιο ή φυσικό αέριο.
Ας δούμε όμως και το παράδειγμα του Όρμπαν στην
Ουγγαρία, ο οποίος εντέλει αγνόησε τις κυρώσεις και
υπέγραψε μία συμφωνία-μαμούθ με την Gazprom προς
όφελος της χώρας του. Η σωστή πλευρά της ιστορίας είναι
αυτή που βάζει ψωμί στο τραπέζι του Έλληνα.
- Είναι επαρκή τα μέτρα της κυβέρνησης για τη στήριξη των
νοικοκυριών;

- Υπάρχει λύση για την Ελλάδα στο ενεργειακό πρόβλημα;
- Βεβαίως και υπάρχει λύση. Είναι όλες οι προτάσεις που
έχουμε καταγράψει στο πρόγραμμά μας και έχουμε
καταθέσει, ως οφείλαμε, στο ελληνικό Κοινοβούλιο. Διότι
για εμάς προέχει το εθνικό όφελος από το κομματικό. Εάν
η κυβέρνηση μας είχε ακούσει και είχαμε προβεί σε
προαγορά πετρελαίου και φυσικού αερίου από το 2020, τον
Απρίλιο συγκεκριμένα που το πρότεινα στον ίδιο τον
πρωθυπουργό, σήμερα η Ελλάδα θα είχε περί τα 30 δισ.
ταμειακά διαθέσιμα, αλλά και ενεργειακή αυτονομία ώστε
να βγει ωφελημένη από την κρίση. Είχαμε αντιδράσει στη
βίαιη κατάργηση της λιγνιτοπαραγωγής, απαιτούσαμε να
προχωρήσουν άμεσα οι εξορύξεις. Λύσεις που σήμερα θα
είχαν καταστήσει την Ελλάδα ηγέτιδα στο θέμα της
ενέργειας και όχι ουραγό. Ακόμα και σήμερα, όμως, με
απλές κινήσεις μπορούμε να αποφύγουμε κάτι που τώρα
φαντάζει αναπόφευκτο.

Δ

εν πρόκειται για στήριξη
των νοικοκυριών, αλλά για
χρηματοδότηση του καρτέλ
της ενέργειας, το οποίο εκτός από
τα υπερκέρδη που καταγράφει
μέσω της κερδοσκοπίας,
εισπράττει και δισεκατομμύρια
από τον κρατικό κορβανά
μέσω των συνεχών επιδομάτων.

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 10-11 Σεπτεμβρίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 247 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |

Σελίδα 28

Όπως βλέπετε, όμως, νοικοκυριά και επιχειρήσεις δεν
μπορούν να επιβιώσουν από τα μέτρα της κυβέρνησης. Το
ενεργειακό κόστος έχει εξελιχθεί σε εφιάλτη για κάθε σπίτι.
Έχουμε φτάσει στην οικτρή κατάσταση να θησαυρίζουν
δέκα ολιγάρχες και να καταστρέφονται δέκα εκατομμύρια
Έλληνες.

- Να έρθουμε στο θέμα των παρακολουθήσεων. Βρήκατε
άκρη εάν σας παρακολουθούν;
- Περιμένω τις επίσημες απαντήσεις, που δεν δόθηκαν,
αλλά και η σιωπή ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ σε όσα καταγγέλλουν
δείχνει συνενοχή και ομερτά.
- Τι μπορεί να βγει από τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής,
για την οποία ψηφίσατε υπέρ;
- Πολύ φοβάμαι ότι θα έχουμε επανάληψη της εξεταστικής
για τη λεγόμενη «λίστα Πέτσα». Η κυβέρνηση από τη μία
επαίρεται ότι έδωσε το δικαίωμα στη μειοψηφία να
προτείνει τη σύσταση εξεταστικών επιτροπών και
ταυτόχρονα, μέσω της πλειοψηφίας που διαθέτει στο
προεδρείο, απαγορεύει στην αντιπολίτευση να καλεί τους
μάρτυρες που θα μπορούσαν πραγματικά να ρίξουν φως
στην υπόθεση.
– Θα διερευνηθούν και οι συνακροάσεις του ΚΚΕ. Αλήθεια,
τι συμβαίνει με τις χρηματοδοτήσεις του συγκεκριμένου
κόμματος;
- Εμείς θέλουμε να διερευνηθεί κάθε περίπτωση, γιατί
απλούστατα δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε. Τρανταχτό
παράδειγμα είναι ότι στην αρμόδια επιτροπή του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την PEGA, συμμετέχει μόνο η
Ελληνική Λύση μέσω του ευρωβουλευτή μας Μανώλη
Φράγκου και κανένας άλλος ευρωβουλευτής από τα
υπόλοιπα κόμματα! Εδώ φαίνεται το μέγεθος της
υποκρισίας των υπολοίπων κομμάτων, που ενώ
διατείνονται ότι μάχονται για τη διαφάνεια και ισχυρίζονται
ότι θέλουν να έρθουν όλα στο φως, απέφυγαν να
συμμετέχουν στη συγκεκριμένη επιτροπή, η οποία είναι η
μόνη που μπορεί πραγματικά να κάνει έρευνα σε βάθος για
τις παράνομες παρακολουθήσεις.

Ό

σον αφορά τις χρηματοδοτήσεις
των κομμάτων, κάθε παράνομη
χρηματοδότηση, κάθε αδήλωτο
ποσό αλλά και κάθε θαλασσοδάνειο
σαν αυτά που έχουν η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ,
θα έπρεπε να οδηγούν αυτόματα σε
αναστολή της λειτουργίας τους.

Το να υπάρχουν κόμματα που χρηματοδοτούνται αφειδώς
είτε από τις τράπεζες είτε με μαύρες βαλίτσες εις βάρος
άλλων κομμάτων, συνιστά βιασμό για τη δημοκρατία,
καταστρατήγηση της βασικής αρχής του δημοκρατικού
πολιτεύματος.
- Θα σχηματιστεί κυβέρνηση μετά τις εκλογές και, αν ναι, θα
είναι αυτοδύναμη ή προϊόν συνεργασιών;
- Η «άτυπη συγκυβέρνηση» Ν.Δ.-ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ που
υφίσταται μέχρι σήμερα, καθώς τα υποτιθέμενα κόμματα
της αντιπολίτευσης στηρίζουν όλες τις καταστροφικές
επιλογές της κυβέρνησης και την πλειοψηφία των
νομοσχεδίων, θα επικυρωθεί και τυπικά μετά τις εκλογές.
- Μπορεί να δούμε και την Ελληνική Λύση σε κάποιον
κυβερνητικό σχεδιασμό και υπό ποιες προϋποθέσεις;
- Εμείς θέλουμε να κυβερνήσουμε και όχι να
συγκυβερνήσουμε. Όσοι αναζητούν πρόθυμους και
δεκανίκια, ας χτυπήσουν άλλες πόρτες. Η Ελληνική Λύση
πολιτεύεται για τις επόμενες γενιές και όχι για τις επόμενες
εκλογές.
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του Γιάννη Χατζηθεοδοσίου
προέδρου του Επαγγελματικού
Επιμελητηρίου Αθηνών
και Επίτιμου Διδάκτορα
στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Σύμφωνα
με
στοιχεία
της
Ευρωπαϊκής
Επιτροπής
στην
Ελλάδα το 94,6% των επιχειρήσεων
είναι πολύ μικρές, απασχολούν
δηλαδή μέχρι 9 άτομα. Το 4,8% είναι
μικρές,
με
10
έως
49
απασχολούμενους και το 0,5% είναι
μεσαίες,
με
50
έως
249
απασχολούμενους.

Α

θροιστικά, λοιπόν,
οι μικρομεσαίες
επιχειρήσεις στη
χώρα αποτελούν το
99,9% του συνόλου
των επιχειρήσεων,
ενώ προσφέρουν
το 83% των θέσεων
απασχόλησης στον
ιδιωτικό τομέα.

Πρόκειται για επιχειρήσεις που εδώ
και πολλά χρόνια αγωνίζονται για

Σελίδα 29

την επιβίωσή τους απέναντι σε κρίσεις, αγωνίζονται και ξεπερνούν πληθώρα
μικρών και μεγάλων εμποδίων και παρ’ όλα αυτά συνεχίζουν και προσπαθούν
καθημερινά για το καλύτερο. Παρ’ όλα αυτά,

Ό

ταν συζητάμε για τον μετασχηματισμό της
ελληνικής οικονομίας και την οικοδόμηση
ενός νέου υγιούς παραγωγικού μοντέλου,
οι επιχειρήσεις αυτές μπαίνουν στο περιθώριο.

Είναι αλήθεια, που προκύπτει από σειρά μελετών, ότι οι μικρές επιχειρήσεις
υστερούν σε τομείς όπως η παραγωγικότητα της εργασίας, η εξωστρέφεια, η
υιοθέτηση ψηφιακών εργαλείων και καινοτομιών. Όμως, η αντιμετώπιση αυτών
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όπου το μικρό μέγεθος είναι πλεονέκτημα και όχι
μειονέκτημα, αλλά και να ενισχυθεί περαιτέρω το
οικοσύστημα καινοτομίας στη χώρα, με τη δημιουργία
τοπικών κόμβων στους οποίους θα συμμετέχουν
πανεπιστήμια, Επιμελητήρια και Αυτοδιοίκηση.

των αδυναμιών φαίνεται να συνδέεται περισσότερο με την
«εξάλειψη» της μικρής επιχείρησης, δια της μεγέθυνσης.

Μ

ε βάση τη στρατηγική που
εφαρμόζεται σήμερα, για
να έχουν πρόσβαση σε
κίνητρα, αλλά και προγράμματα
χρηματοδότησης που υλοποιούνται
μέσω των τραπεζών, οι μικρομεσαίες
επιχειρήσεις θα πρέπει πρώτα να
μεγαλώσουν. Για να επιβιώσει,
δηλαδή, μια μικρή επιχείρηση και
να συμμετέχει στην ανάπτυξη,
πρέπει να πάψει να είναι μικρή.

Βεβαίως χρειάζονται κινήσεις με στόχο τη μεγέθυνση και
είναι ορθή επιλογή η ενθάρρυνσή τους. Αυτές όμως, δεν
μπορούν να γίνουν από τη μια μέρα στην άλλη, χωρίς
επαρκή περίοδο προετοιμασίας και προσαρμογής. Στο
μεταξύ χρειάζονται επιχειρήσεις ζωντανές, με κατάλληλη
υποστήριξη και εργαλεία για να προχωρήσουν. Δεν έχει
νόημα να έχουμε προγράμματα ενίσχυσης, με κριτήρια
ένταξης που αποκλείουν το μεγαλύτερο μέρος των μικρών
επιχειρήσεων.

Α

υτό που έχει νόημα, είναι να
σχεδιάσουμε δράσεις οι οποίες
ανταποκρίνονται στα μεγέθη,
στις τρέχουσες ανάγκες, αλλά
και τις μελλοντικές δυνατότητες
της μικρής επιχείρησης.

Έχει νόημα να προσπαθήσουν και οι τράπεζες να
αναλάβουν πιο θετικό και ενεργό ρόλο στην ενδυνάμωση
της μικρής επιχείρησης σχεδιάζοντας κατάλληλες λύσεις
και υπηρεσίες. Έχει νόημα να υπάρξουν εστιασμένες
παρεμβάσεις για τη στήριξη επιχειρήσεων και κλάδων,

Ο

ι μικρομεσαίες επιχειρήσεις
στην Ελλάδα έχουν δύναμη,
ικανότητες και όραμα.

Στην πορεία μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας,
σίγουρα θα υπάρξουν πολλές που δεν θα καταφέρουν να
συμβαδίσουν. Είναι, όμως, πολλές περισσότερες αυτές
που μπορούν και αξίζουν να πετύχουν. Για να τις
βοηθήσουμε να απελευθερώσουν τις δυνατότητές τους και
να προχωρήσουν, πρέπει να προσαρμόσουμε τη
στρατηγική και τις δράσεις μας στο μέγεθος που έχουν
τώρα. Όχι το αντίστροφο.
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του Βασίλη Κορκίδη
Πρόεδρου του Εμπορικού
και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου Πειραιώς

Υ

πόμνημα για ένα
«διπλό πακέτο» με
«6+6 διαδοχικά
μέτρα» επί τη ευκαιρία
της 86ης Διεθνούς
Έκθεσης Θεσσαλονίκης
κατέθεσε ο πρόεδρος
του Εμπορικού
και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου
Πειραιώς, Βασίλης
Κορκίδης με επιστολές
του στον Πρωθυπουργό,
Κυριάκο Μητσοτάκη
, τον υπουργό Οικονομικών, Χρήστο
Σταϊκούρα, τον υπουργό Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη
και τον πρόεδρο της Κεντρικής
Ένωσης Επιμελητηρίων, Ιωάννη

Μασούτη. Σύμφωνα με το ΕΒΕΠ, εν
όψει
των
εξαγγελιών
του
πρωθυπουργού από το βήμα της
ΔΕΘ,
ορθώς
και
εγκαίρως
προτείνονται,
συζητούνται
και
εξετάζονται όλα τα εναλλακτικά
σενάρια
για
το
ύψος
του
«οικονομικού πακέτου», που δεν θα
δημιουργεί
προϋποθέσεις
εκτροχιασμού
του
προϋπολογισμού.
Οι
επόμενες
ημέρες μετά και τις συναντήσεις του
Πρωθυπουργού με τους φορείς της
αγοράς
είναι
κρίσιμες,
αφού
οριστικοποιείται το «ενεργειακό
πακέτο»
ανακούφισης
των
νοικοκυριών και στήριξης των
επιχειρήσεων που επιθυμούν να
ακούσουν οι Έλληνες πολίτες στη
φετινή ΔΕΘ. Θετικά εκτιμάται από το
ΕΒΕΠ η κρατική ενίσχυση για τον
Σεπτέμβριο, που ανέρχεται στα 1,92
δις ευρώ, ώστε να ενισχυθούν
νοικοκυριά και επιχειρήσεις, σε ό,τι
αφορά
τους
υπέρογκους
λογαριασμούς
του
ηλεκτρικού
ρεύματος. Όμως, όπως σημειώνεται,

Α

παιτείται συνέχεια
των επιδοτήσεων
στο ενεργειακό
κόστος καθ´ όλη τη
διάρκεια του χειμώνα

, όπως άλλωστε ανακοινώθηκε από
τον υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα. Το
ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί,
κατά
την
εκτίμηση
του
επιμελητηρίου, είναι για πόσο θα
αντέξει η ελληνική οικονομία να
επιδοτεί με ίδια μέσα τις επιπτώσεις
της ενεργειακής κρίσης, χωρίς τις
ουσιαστικές
παρεμβάσεις
και
δράσεις της ΕΕ για την αποσύνδεση
της τιμής του φυσικού αερίου από

Σελίδα 31

την τιμή ηλεκτρικής ενέργειας, την
κοινή προμήθεια φυσικού αερίου και
την επιβολή πλαφόν στη χονδρική
τιμή. Σύμφωνα με το ΕΒΕΠ: «οι
διεργασίες του πρωθυπουργού με
το οικονομικό επιτελείο για τη
διαμόρφωση του νέου πλαισίου
μέτρων, θα πρέπει να καθορίσει τον
οικονομικό σχεδιασμό για τα
επόμενα 1+4 χρόνια, ώστε να
καλύπτουν
την
περίοδο
απορρόφησης των κονδυλίων του
Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ
2021-27.

Τ

α νέα μέτρα θα
πρέπει να αφορούν
στοχευμένα στο
υπόλοιπο του 2022
και στο ολόκληρο το
2023, ενώ πρέπει να
συμπεριλαμβάνουν
και προαναγγελία
μόνιμων φορολογικών
ελαφρύνσεων για
μετά το 2023

, καθώς η κυβέρνηση οφείλει να
στείλει
ένα
σαφές
μήνυμα
αισιοδοξίας για την πορεία της
οικονομίας, ειδικά μετά την έξοδο
της χώρας από την ενισχυμένη
εποπτεία και βεβαίως εν όψει των
εκλογών του 2023. Στο τραπέζι του
οικονομικού επιτελείου είναι βέβαιο
πως έχουν προταθεί και συζητηθεί
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των εισφορών και την αύξηση
του κατώτατου μισθού.

αρκετές συνετές προτάσεις από Επιμελητήρια και φορείς,
αλλά για το ποιες τελικά θα υλοποιηθούν, θα εξαρτηθεί από
τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, καθώς και τις
προτεραιότητες που δημιουργεί η ενεργειακή κρίση.
Πολλοί είναι οι παράγοντες που ενδεχομένως θα
επηρεάσουν το ύψος των παρεμβάσεων, αλλά τα τρία
βασικά οικονομικά μεγέθη, που πρέπει να ληφθούν θετικά
υπόψη της κυβέρνησης είναι το ύψος της ανάπτυξης το
δεύτερο 3μηνο του 2022, η πορεία των φορολογικών
εσόδων τον Αύγουστο και οι εισπράξεις από το τουρισμό.
Όλα τα μέτρα πρέπει να εκπονηθούν με βάση το πώς θα
διαμορφωθεί το κλίμα στις διεθνείς αγορές, που, σε κάθε
περίπτωση, παραμένει ευμετάβλητο από τις ροές φυσικού
αερίου και κυρίως την επάρκεια των κρατών-μελών της ΕΕ.
Η κατάσταση στο μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία
κάθε άλλο παρά αισιόδοξη είναι, αφού συνεχίζει να
κλιμακώνει την ενεργειακή κρίση, με ό,τι φυσικά αυτό
συνεπάγεται για τις τιμές στην αγορά και τους
οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Για τον λόγο αυτό η
κυβέρνηση πρέπει, σύμφωνα με τις δυνατότητες του
προϋπολογισμού και στηριζόμενη στις θετικές εκτιμήσεις
για την ελληνική οικονομία και τις επενδύσεις, να
παρουσιάσει οριζόντια και στοχευμένα μέτρα, ειδικά για τις
ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, καθώς και τις πολύ
μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επιπρόσθετα πρέπει
να εκτιμηθεί ως βασικό στοιχείο αισιοδοξίας η συνεπής
ανταπόκριση των φορολογουμένων στις υποχρεώσεις
τους, χωρίς να σημειώνεται συρρίκνωση των καταθέσεων,
από τον φόρο εισοδήματος, τον ΕΝΦΙΑ, τις επιστρεπτέες
προκαταβολές, καθώς και η θετική πορεία του τουρισμού,
που δημιούργησαν πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο άνω
των 5 δις ευρώ.

Ο

βασικός στόχος της κυβέρνησης
πρέπει να είναι η μετατροπή
των προσωρινών επιδομάτων
σε μόνιμη μείωση φόρων και η
σταθερή αύξηση του εισοδήματος
των νοικοκυριών με τη μείωση της
ανεργίας, την αύξηση του κύκλου
εργασιών, τις επενδύσεις, τη μείωση

Η πολιτική ηγεσία γνωρίζει πολύ καλά ότι το επόμενο
διάστημα θα είναι ιδιαίτερα δύσκολο για τους
φορολογουμένους, με δεδομένο τις πολλαπλές δόσεις του
συνόλου των 35 δις ευρώ υποχρεώσεων, στις οποίες
καλούνται να ανταποκριθούν μέχρι τέλος Φεβρουαρίου.
Άλλωστε, στον ετήσιο λογαριασμό της εφορίας θα πρέπει
να προστεθούν και οι καθημερινές υποχρεώσεις των
νοικοκυριών, οι οποίες παραμένουν πολλές και ακριβές,
κυρίως από την «κούρσα» του πληθωρισμού στην αγορά,
που εκτιμάται πως και το 2023 θα κυμανθεί στο υψηλό 8%.
Σημαντικό ρόλο στις τελικές αποφάσεις παίζει η τήρηση
του δημοσιονομικού στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 2%
του ΑΕΠ φέτος και 1% το 2023, αλλά και το κόστος της
ενεργειακής κρίσης, που υπολογίζεται να κοστίσει στον
κρατικό προϋπολογισμό, επιπλέον 2 δισ. ευρώ έως το
τέλος του έτους».

Οι προτάσεις του ΕΒΕΠ αναφορικά με τις άμεσες παροχές,
που χρειάζεται να ανακοινωθούν στην ΔΕΘ, για να
«ξεχειμωνιάσουν» νοικοκυριά και επιχειρήσεις, θα πρέπει,
μεταξύ άλλων, να περιλαμβάνουν τα παρακάτω 6
προσωρινά μέτρα:
* «Fuel Pass» για το τρίμηνο Οκτωβρίου -Δεκεμβρίου με ένα
τρίτο κύκλο και τη χορήγηση νέου επιδόματος βενζίνης σε
3,1 εκατ. ιδιοκτήτες ΙΧ αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, που
να φθάνει τα 100 ευρώ το τρίμηνο.
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* «Power pass» υπό προϋποθέσεις για τις ληξιπρόθεσμες
οφειλές λογαριασμών ρεύματος που έχουν δημιουργηθεί
το 2022 για την αποφυγή διακοπής παροχών, ανεξάρτητα
από την κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής.
* Συνέχιση των επιδοτήσεων όσο διαρκούν οι υψηλές τιμές
σε ρεύμα και φυσικό αέριο, αφού οι υπολογισμοί για
στήριξη των τιμολογίων έχουν γίνει με πολύ χαμηλότερη
από τη τρέχουσα τιμή του φυσικού αερίου.
* Αύξηση επιδόματος θέρμανσης για την περίοδο 20222023 με διεύρυνση του αριθμού των δικαιούχων. Το σχέδιο
θα πρέπει να προβλέπει βελτιωμένα εισοδηματικά και
περιουσιακά κριτήρια, σε σχέση με τα ισχύοντα.
* Δεύτερη «επιταγή ακρίβειας» ύψους περίπου 300 εκατ.
ευρώ, που θα πρέπει να δοθεί το φθινόπωρο με στόχο τη
στήριξη αποκλειστικά των ευάλωτων νοικοκυριών, με
δικαιούχους όσους έχουν ετήσιο ατομικό εισόδημα τα 7.200
ευρώ και ακίνητη περιουσία έως 200.000 ευρώ.

Α

ύξηση του αριθμού δόσεων
πάγιων ρυθμίσεων
ληξιπρόθεσμων οφειλών και
διεύρυνση των κριτηρίων ένταξης
στον εξωδικαστικό συμβιβασμό
μέχρι την αποκλιμάκωση του
πληθωρισμού και των επιτοκίων.

Σε συνέχεια των παραπάνω προσωρινών μέτρων, οι
παροχές της κυβέρνησης για το επόμενο έτος θα πρέπει να
επικεντρωθούν στις δεσμεύσεις τετραετίας που εκκρεμούν
και αφορούν στα εξής 6 μόνιμα μέτρα:
* Κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για όλους
όσους έχουν εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων υπαλλήλων και των
συνταξιούχων με κόστος περίπου 470 εκατ. ευρώ.
* «Ξεπάγωμα» των συντάξεων για όλους, μετά από μία
12ετία, δίνοντας μία αύξηση 6,5% στους συνταξιούχους
που θα είναι συνάρτηση της αύξησης του ΑΕΠ και της
ετήσιας μεταβολής του πληθωρισμού.
* Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, που αναμένεται να
ανέλθει σε τουλάχιστον 751 ευρώ, από 713 ευρώ σήμερα,
δηλαδή η ονομαστική αύξηση αναμένεται να είναι 5,5%.
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Ήδη, όπως έχει γίνει γνωστό, τον Ιανουάριο θα εκκινήσει η
διαδικασία για τον προσδιορισμό της οριστικής αύξησης
του κατώτατου μισθού
* Μείωση και κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για
περισσότερους από 600.000 φορολογούμενους με
επιχειρηματική δραστηριότητα και κυμαίνεται από 400 έως
1.000 ευρώ, με κόστος 450 εκατ. ευρώ.
* Στεγαστικό πρόγραμμα ύψους 1,5 δισ. ευρώ, με έμφαση
στη παροχή δυνατότητας στα νέα ζευγάρια να αποκτήσουν
στέγη με άτοκα δάνεια, με επιδότηση φοιτητικής στέγης,
αλλά και με παραχώρηση ακινήτων που ανήκουν στο
Δημόσιο, με τίμημα από το οποίο θα αφαιρούνται τα ενοίκια
που έχουν καταβληθεί «rent to own».
* Μείωση του εταιρικού φόρου από το 22% στο 20% από το
2023 για τη φορολογική χρήση του 2022, καθώς και
σταθεροποίηση της προκαταβολής νομικών προσώπων
από το 80% στο 70%. Ο κ. Κορκίδης και το Δ.Σ. του ΕΒΕΠ
σημειώνουν πως αναγνωρίζουν την προσπάθεια και τις
προθέσεις του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης,
αφενός για τη δημιουργία και, αφετέρου για τη διάθεση του
πρόσθετου
δημοσιονομικού
χώρου,
ώστε
να
χρηματοδοτηθούν νέα μέτρα υπέρ νοικοκυριών και
επιχειρήσεων. «Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι το
ενεργειακό κόστος έρχεται φέτος να ψαλιδίσει τα
οικονομικά περιθώρια και παρά τον άγνωστο Χ στην
εξίσωση της ενεργειακής επάρκειας στην ΕΕ,

Η

ελληνική κυβέρνηση οφείλει
να σταθμίσει δεδομένα και
κινδύνους. Η αγορά έχει ανάγκη
να ακούσει από το βήμα της 86ης ΔΕΘ
το διπλό πακέτο των προτεραιοτήτων
με τα 6+6 διαδοχικά μέτρα

, αλλά βεβαίως τις τελικές αποφάσεις παίρνει ο
Πρωθυπουργός,
οι εξαγγελίες του οποίου στη
Θεσσαλονίκη αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον», όπως
αναφέρεται.
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Του Άρη Σπίνου
Δημοσιογράφου

δεν βάζουν μυαλό και στο τέλος θα
κλαίνε όλοι μαζί. Επειδή στις μέρες
μας
κορυφαίο
θέμα
στην
ειδησεογραφία έχει αναδειχθεί η
σεξουαλική παρενόχληση στους
εργασιακούς χώρους και ιδίως η
κατάχρηση εξουσίας να σας πούμε
ότι αυτά που συμβαίνουν σε
συστημική
τράπεζα
ωχριούν
μπροστά σε αυτά που κατηγορείται
ο Λιγνάδης. Γιατί η αλήθεια είναι
πως στην πιάτσα του Ζαππείου
ακούγεται με ένταση πως

Σ

Εμείς το έχουμε γράψει και θα το
ξαναγράψουμε, αφού βλέπουμε ότι

ε συστημική
τράπεζα ένα δήθεν
τεχνοκρατικό
αδελφάτο που
επί προηγούμενης
κυβέρνησης είχε το
απόλυτο κουμάντο,
είχε μετατρέψει το
πιστωτικό ίδρυμα σε

Το
πολυώροφο
κτίριο
στη
διασταύρωση της Ακτής Κονδύλη με
την
οδό
Αιγάλεω
παραμένει
ερειπωμένο και εγκαταλελειμμένο.
Κανείς δεν ενδιαφέρεται να το
αγοράσει ή να μεταφέρει με ενοίκιο
τις επιχειρήσεις στους ορόφους του
που έχουν θέα το λιμάνι του Πειραιά.

Το κτίριο αυτό το έκτισε ο
Αριστομένης
Καραγιώργης
την
εποχή που διαχειρίζονταν 100
βαπόρια
και
ξενοδοχεία.
Η
χρεοκοπία του και η φυγή του στην
Κύπρο σήμανε το τέλος για τον
αριστοκράτη πρώην πρόεδρο της
Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών.
Αλλά και ο μετέπειτα αγοραστής του
κτιρίου, Γεράσιμος Αγούδημος, είχε
παρόμοια τύχη με τον προηγούμενο
ιδιοκτήτη, δεδομένου και αυτός είδε
τα οκτώ ακτοπλοϊκά του πλοία να
κατάσχονται και να έχει άδοξο τέλος
η G.A. Ferries, εταιρεία που δέσποζε
στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα.
Μετά την απόφαση του Δικαστηρίου
που διέταξε την σύλληψη του για
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«κλουβί με
τις τρελές» !!!
Όποιος δεν ήταν μέλος του «θιάσου»
και δεν ταυτιζόταν με τις διαθέσεις
του πρωταγωνιστικού δίδυμου, τον
έτρωγε το μαύρο σκοτάδι! Και εκτός
από τα διαβόητα τρελά αγόρια της
τραπεζικής εξουσίας στην «αρένα»
έχουν μπει και Αλβανά τεκνά, κατά
προτίμηση με λευκά αθλητικά
αμάνικα φανελάκια για να θυμίζουν
οικοδόμους και μπρατσωμένους
εραστές. Ο καθένας από αυτούς έχει
και από μια πιστωτική κάρτα που
φυσικά πληρώνει η τράπεζα. Αυτά
προς το παρόν και έχουμε συνέχεια!

φοροδιαφυγή
και
παραποίηση
στοιχείων για το ΦΠΑ και του
Κεφαλαίου Ασφάλισης Επιβατών
και Οχημάτων που αποδιδόταν στο
ΝΑΤ, ο καπετάν Μάκης διέφυγε στο
Λουγκάνο, όπου και άφησε την
τελευταία πνοή. Ενδιάμεσα, στις 29
Νοεμβρίου
2000,
ο
Παντελής
Σφηνιάς, πιεζόμενος από τους
μεγαλομετόχους της τότε Minoan
Flying Dolphin, Κοντομηνά και
Βρυώνη έπεσε από το μπαλκόνι του
7ου ορόφου όπου ήταν το γραφείο
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αρκετές επιδοτούμενες γραμμές. Την περίοδο της
παντοδυναμίας του Παντελή Σφηνιά πούλησε την G.A.

του και αυτοκτόνησε. Αυτή η τραγική ιστορία του κτιρίου
της Ακτής Κονδύλη και των τριών εφοπλιστών έχει
σημαδέψει τη μνήμη των ανθρώπων της ναυτιλίας. Όμως,

Τ

ον δικό της εφιάλτη ζει
από το 2018 η πολυμελής
οικογένεια του Γεράσιμου
Αγούδημου, που ανήμπορη να
αντιδράσει παρακολουθεί να
εκπλειστηριάζονται τα ακίνητα της.

Χάθηκε το συγκρότημα κατοικιών στο Λαγονήσι, όπου
βγήκε στο σφυρί για 15 εκατ. ευρώ, έναντι 48.000 ευρώ
πωλήθηκε η λευκού χρώματος Porsche 911 της κόρης του
Αλκμήνης, βγήκαν στη διαδικασία της εκποίησης οι οικίες
στο Παλαιό Φάληρο, στη Γλυφάδα, στη Βουλιαγμένη, στην
Κηφισιά, στη Οία της Σαντορίνης.

Η

αστική φήμη θέλει την
οικογένεια να διαθέτει πάνω
από 200 ακίνητα στην Ελλάδα
και στο εξωτερικό, αλλά κανείς δεν
γνωρίζει αν έχουν όλα κατασχεθεί
και βρίσκονται στη διαδικασία
των πλειστηριασμών.

Κανείς στην Ακτή Μιαούλη δεν μπορεί να πιστέψει πως ο
ευφυής καπετάν Μάκης που πούλησε την εταιρεία G.A
Ferries για 13 δισ. δραχμές στον Παντελή Σφηνιά και την
επαναγόρασε περί τα 4 δισ. εκατ. δραχμές έφτασε στην
χρεοκοπία. Επιπλέον να επισημανθεί ότι τα πλοία του
Γεράσιμου Αγούδημου είχαν μεγάλες πληρότητες – πολλές
φορές είχε καταγγελθεί ότι μετέφερε υπεράριθμους – και
είχε εξασφαλίσει σημαντικό αριθμό επιδοτούμενων
γραμμών. Ο καπετάν Γεράσιμος Αγούδημος είχε δώσει το
όνομα «Δήμητρα» σε πλοία του προς τιμήν της Λιάνη
όταν… έλυνε και έδενε στην κυβέρνηση. Όταν ανέλαβε
υπουργός ο Γιώργος Κατσιφάρας το 1993 μπήκε δυναμικά
στα Δωδεκάνησα εκτοπίζοντας σταδιακά τη ΔΑΝΕ. Στη
συνέχεια κυριάρχησε σε όλες τις γραμμές και πήρε και

Ferries, αλλά μετά το ναυάγιο του «Εξπρές Σαμίνα» που
έγινε στις 20 Σεπτεμβρίου του 2000 και την αυτοκτονία του
Π. Σφηνιά, που έγινε στις 29 Νοεμβρίου του ίδιου έτους
«ξαναπήρε» την εταιρία μέχρι που έκανε μια νέα ρύθμιση –
αγορά με την Τράπεζα Πειραιώς. Οι κόντρες του με τον
υπουργό Σταύρο Σουμάκη εκείνη την περίοδο ήταν
ομηρικές και ήταν και ένας από τους λόγους που ο Στ.
Σουμάκης έχασε την βουλευτική του έδρα στον Πειραιά και
αποσύρθηκε από τον πολιτική. Ο Πειραιάς γέμισε αφίσες
κατά του τότε υπουργού και με προβολή των αιτημάτων
του καπετάν Μάκη. Δήλωνε φίλος και οπαδός του Ανδρέα
Παπανδρέου, αλλά πάντοτε «έβρισκε άκρες» όταν ερχόταν
στην κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία. Ο βασικός του
συνομιλητής ήταν τότε ο γενικός γραμματέας Φώτης
Χρηματόπουλος. Όμως, τα προβλήματα άρχισαν μετά την
άνοδο του Κώστα Καραμανλή στην εξουσία. Ήταν η εποχή

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 10-11 Σεπτεμβρίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 247 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |
του «πολέμου κατά των νταβατζήδων». Ο Μανώλης
Κεφαλογιάννης έκλεισε τις πόρτες και τα οικονομικά
ζητήματα «στρίμωξαν» τον καπετάν Μάκη. Τότε βρήκαν
νεκρό και τον εξ απορρήτων έμπιστο του Γιώργο
Καμπαγιάννη, με μία σφαίρα στο κεφάλι πάνω στο κρεβάτι
του. Το 2009 έχασε όλες τις άγονες γραμμές, ενώ ζητούσε
επίμονα και τα 9 εκατ. ευρώ που του όφειλε το Ελληνικό
Δημόσιο από την εξυπηρέτηση των νησιών. Έτσι,
σταδιακά ακινητοποιήθηκαν τα 8 πλοία του και οι 600
ναυτικοί και 100 περίπου υπάλληλοι του και πράκτορες
μπήκαν σε περιπέτειες. Στη συνέχεια ο επιβλητικός με την
εμφάνιση του Γεράσιμος Αγούδημος εξαφανίστηκε από την
Ακτή Μιαούλη. Λέγεται ότι ζούσε στο Λουγκάνο της
Ελβετίας τα τελευταία χρόνια μέχρι που η «πιάτσα» έμαθε
ότι ο καπετάν Μάκης αναχώρησε για το τελευταίο του
«μπάρκο»…

άλλες τέσσερις άδειες και κυριάρχησε στις γραμμές των
Δωδεκανήσων. Το 1993, ο τότε υπουργός Αλέξανδρος
Παπαδόγγονας δεν ικανοποίησε πλήρως τις απαιτήσεις
του Γ. Αγούδημου για δρομολόγηση ενός πλοίου του. Έτσι,
ο Κεφαλονίτης εφοπλιστής πραγματοποίησε στις 12
Ιουλίου «τελετή υποστολής σημαίας» στο επιβατηγό
οχηματαγωγό πλοίο του «Ρομίλντα» σε ένδειξη
διαμαρτυρίας. Η αντιπολιτευτική του αυτή κίνηση
προφανώς βοήθησε όταν ήρθε και πάλι στην κυβέρνηση το
ΠΑΣΟΚ, στο να του χορηγηθούν τρεις ακόμη άδειες
σκοπιμότητας και δρομολόγησε ισάριθμα πλοία με λιμάνια
προσέγγισης τη Ρόδο, την Κω, την Πάτμο την Κάλυμνο και
άλλα μικρότερα νησιά των Δωδεκανήσων. Το 1996 ο
ανταγωνισμός με την ΔΑΝΕ ήταν μεγάλη και τότε ο Γ.
Αγούδημος συνεργάστηκε με τον Εμμανουήλ Βαρβέρη και
τον Σκουλάκη και με μια επιθετική κίνηση μέσω
Χρηματιστηρίου εξασφάλισαν μεγάλο ποσοστό μετοχών
της ΔΑΝΕ. Όμως, στην καθοριστική γενική συνέλευση των
μετόχων που έγινε τον Ιανουάριο του 1996 έχασαν για
μερικές χιλιάδες ψήφους. Στη συνέχεια η εταιρεία του
καπετάν Μάκη κυριάρχησε στα Δωδεκάνησα και στις
Κυκλάδες, δεδομένου ότι όλα τα πλοία προσέγγιζαν πολλά
λιμάνια και μετέφερε χιλιάδες επιβάτες και οχήματα.

Η

Ο Γεράσιμος Αγούδημος ήταν ένας Κεφαλονίτης
εφοπλιστής που μεγάλωσε στον Πειραιά. Ξεκίνησε τη
ναυτική του καριέρα ως ναύτης σε βαπόρια της Μεσογείου.
Σιγά – σιγά εξελίχθηκε σε όλες βαθμίδες και έγινε
πλοίαρχος του εμπορικού ναυτικού. Σε ένα ταξίδι του στην
Αίγυπτο γνώρισε τη Ροδάνθη Κωσταρά, την οποία λίγα
χρόνια αργότερα νυμφεύθηκε. Μαζί απέκτησαν πέντε
παιδιά. Τον Αλέξανδρο, τη Μιλένα(Αλκμήνη), την Νταλιάνα
(Θάλεια), τον Νικόλαο και την Δήμητρα. Με τη βοήθεια της
γυναίκας του Ροδάνθης, η οποία ήταν γλωσσομαθής,
καλλιεργημένη και εργαζόταν σε ναυτιλιακό γραφείο του
Πειραιά απέκτησε το πρώτο του πλοίο, στο οποίο ταξίδευε
ο ίδιος. Οι λίρες που έφερε από την Αίγυπτο ήταν η «κάσα»
που αξιοποίησε ο καπετάν Μάκης. Το 1986 έγινε ιδιαίτερα
γνωστός, όταν έκανε δηλώσεις με τις οποίες στήριζε τις
επιλογές της κυβέρνησης και του τότε υπουργού Ναυτιλίας
Στάθη Αλεξανδρή. Έπειτα από λίγους μήνες ο Ευάγγελος
Γιαννόπουλος έγινε υπουργός Ναυτιλίας και ο Γ.
Αγούδημος εξασφάλισε δύο άδειες σκοπιμότητας και
μπήκε στην ακτοπλοΐα. Με άλλες υπουργικές αποφάσεις
των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών η
αγορά των δύο πλοίων ενετάχθη στον αναπτυξιακό νόμο
1262/1982 και ο Γ. Αγούδημος πήρε για το «Νταλιάνα» 700
εκατομμύρια δραχμές επιχορήγηση και δάνειο 440
εκατομμύρια δραχμές, ενώ η συμμετοχή του ανήλθε στα
250 εκατ. δραχμές. Επίσης, για το «Μιλένα» ο Γ. Αγούδημος
πήρε επιχορήγηση 920 εκατομμύρια δραχμές και δάνειο
314 εκατ. δραχμές, ενώ η συμμετοχή του στην επένδυση
ήταν 587 εκατ. δραχμές. Το 1988 εξασφάλισε άλλες δύο
άδειες και δρομολόγησε τα πλοία «Ροδάνθη» και
«Δήμητρα». Το «Ροδάνθη» το πώλησε αργότερα στον
Βαγγέλη Βεντούρη και το «Δήμητρα» στον Βασίλη
Αγαπητό. Πήρε αργότερα επί υπουργίας Γ. Κατσιφάρα
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GA Ferries σταμάτησε τη
δραστηριότητα της στα τέλη
του 2009 λόγω χρεών προς
το ΝΑΤ, ενώ τα πλοία της εταιρείας
στη συνέχεια κατασχέθηκαν και
βγήκαν στον πλειστηριασμό.
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Επιμέλεια:
Κώστας Διώτης

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

Τ

ην επιτάχυνση
των διαδικασιών
αναγκαστικής
είσπραξης
ληξιπρόθεσμων
φορολογικών
οφειλών σχεδιάζει
η ΑΑΔΕ με την
αυτοματοποίηση της
επιβολής κατασχέσεων
σε καταθέσεις,
εισοδήματα
και περιουσιακά
στοιχεία οφειλετών
του Δημοσίου.

Όπως αναφέρει ο
Τύπος»
σύμφωνα

«Ελεύθερος
με
τον

επιχειρησιακό σχεδιασμό της ΑΑΔΕ, εντός των προσεχών μηνών αναμένεται να
ξεκινήσει η λειτουργία ενός νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος
για την παρακολούθηση, τη διαχείριση και την αυτοματοποίηση των διαδικασιών
είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών, το οποίο φέρει την ονομασία EISPRAXIS. Ο
σχεδιασμός της ΑΑΔΕ προβλέπει επίσης τη διενέργεια «έξυπνων» ελέγχων για
τον εντοπισμό κυκλωμάτων που εκδίδουν πλαστές αποδείξεις από
«πειραγμένες» ταμειακές μηχανές, καθώς και για τον εντοπισμό φορολογουμένων
που κυκλοφορούν τα αυτοκίνητά τους παράνομα.
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Αναλυτικά,
σύμφωνα
με
τον
επιχειρησιακό σχεδιασμό της ΑΑΔΕ,
οι προγραμματισμένες για τους
προσεχείς μήνες δράσεις της
Φορολογικής Διοίκησης έχουν ως
εξής ανά τομέα αρμοδιοτήτων: 1. Για
την περαιτέρω βελτίωση των
διαδικασιών είσπραξης οφειλών θα
τεθεί σε παραγωγική λειτουργία
εντός
σύντομου
χρονικού
διαστήματος, το νέο ολοκληρωμένο
πληροφοριακό σύστημα για την
παρακολούθηση, διαχείριση και
αυτοματοποίηση
διαδικασιών
ληξιπρόθεσμων
οφειλών
(EISPRAXIS). Ο στόχος του έργου
αυτού είναι να καθιερωθεί μια
αυτοματοποιημένη διαδικασία που
θα καθιστά δυνατή την άμεση
ενεργοποίηση των διαδικασιών
εκούσιας
και
αναγκαστικής
είσπραξης,
εξοικονομώντας
ανθρώπινους
και
οικονομικούς
πόρους.

Μ

ε το σύστημα
EISPRAXIS θα
διασυνδεθούν
όλα τα υπόλοιπα
πληροφοριακά
συστήματα της ΑΑΔΕ

-TAXIS,
TAXISNET,
ICISNET,
ELENXIS- ώστε οι διαδικασίες
επιβολής
ηλεκτρονικών
κατασχέσεων
σε
βάρος
των
ασυνεπών οφειλετών του Δημοσίου
να επεκταθούν σε εύρος και να
αυτοματοποιηθούν. 2. Βρίσκονται
ήδη σε εξέλιξη ή πρόκειται να
διενεργηθούν άμεσα ηλεκτρονικές
διασταυρώσεις: για τον εντοπισμό
φορολογούμενων που υπέβαλαν
μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, ενώ είχαν
δραστηριότητα, για τη συμμόρφωση
φορολογουμένων
με
προσυμπληρωμένους
κωδικούς
αποδοχών-συντάξεων,
για
τον
εντοπισμό υπόχρεων σε υποβολή ή
τροποποίηση
δηλώσεων
Ε9
νομικών
προσώπων,
για
τη
συμμόρφωση
φορολογουμένων
όσον αφορά στην υποχρέωση
αναγραφής
στις
δηλώσεις
φορολογίας εισοδήματος φυσικών
προσώπων
των
πρόσθετων
αποδοχών, για τον εντοπισμό
αδήλωτων εισοδημάτων αλλοδαπής
προέλευσης, για τον εντοπισμό
αδήλωτων
εισοδημάτων
από
βραχυχρόνιες μισθώσεις φυσικών
προσώπων
με
αξιοποίηση
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στοιχείων και πληροφοριών που έχουν αποσταλεί στη Φορολογική Διοίκηση από
όσους διαχειρίζονται ψηφιακές πλατφόρμες τέτοιων μισθώσεων. 3. Για τη
βελτίωση της δράσης του φοροελεγκτικού μηχανισμού έχουν προγραμματιστεί τα
ακόλουθα έργα: Διασύνδεση Ταμειακών Μηχανών με τα τερματικά POS για τη
διασφάλιση ότι κάθε πληρωμή με κάρτα θα καταγράφεται και θα μεταδίδεται στην
ΑΑΔΕ. Πλήρης ενεργοποίηση, μέχρι το τέλος του 2022, του συστήματος
ηλεκτρονικής τήρησης φορολογικών βιβλίων, myDATA και αξιοποίησή του για
ελεγκτικούς σκοπούς και για την αυτόματη προσυμπλήρωση των δηλώσεων
φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ. Λειτουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής για τον
έλεγχο των αποδείξεων που εκδίδονται μέσω ταμειακών μηχανών, μέσω
σάρωσης (QR code). Λειτουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής μέσω κινητών
συσκευών για τη σάρωση πινακίδων κυκλοφορίας αυτοκινήτων, προκειμένου να
ελέγχεται το εάν τα κυκλοφορούντα οχήματα έχουν δηλωθεί «σε ακινησία». 4. Στο
σχεδιασμό της ΑΑΔΕ περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες δράσεις που
αποσκοπούν στην ψηφιοποίηση των φορολογικών διαδικασιών: Ανάπτυξη
εφαρμογής ψηφιακής υποβολής δηλώσεων φόρου κληρονομιάς. Αυτόματη
ενημέρωση των στοιχείων του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου (των δηλώσεων
Ε9) για τις μεταβολές περιουσιακής κατάστασης που προκύπτουν από όσες
δηλώσεις φορολογίας μεταβιβάσεων ακινήτων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω
της πλατφόρμας myProperty. Πλήρης αυτοματοποίηση της διαδικασίας
πίστωσης των υπερεισπράξεων στους λογαριασμούς των φορολογουμένων ή
συμψηφισμού με άλλες οφειλές τους χωρίς την παρεμβολή οποιασδήποτε
διοικητικής διαδικασίας. Πλήρης ψηφιοποίηση του φορολογικού μητρώου.
Δημιουργία Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων και διασύνδεσή του
με το Κτηματολόγιο. Εφαρμογή αυτοματοποιημένης διαδικασίας για τη διενέργεια
άμεσων πληρωμών επιστροφών φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ χωρίς
προηγούμενη υποβολή αίτησης. Ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων ρευστών
διαθεσίμων στις τελωνειακές Αρχές.
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Μ

έσω ψηφιακής εφαρμογής την
οποία οι πολίτες θα μπορούν
να κατεβάζουν από το Play Store
και το App Store θα είναι εφικτό
το σκανάρισμα του QR code της
φορολογικής απόδειξης, ώστε
να διαπιστώνεται σε πραγματικό
χρόνο την εγκυρότητά της.
Μάλιστα αν βρεθεί ένδειξη παράβασης θα υπάρχει
δυνατότητα ο χρήστης να υποβάλει τις σχετικές
πληροφορίες στην ΑΑΔΕ. Στα τέλη του μήνα η ΑΑΔΕ θα
ξεκινήσει και σχετική καμπάνια προκειμένου να
ενημερωθούν τόσο οι Έλληνες όσοι και οι ξένοι για τη νέα
εφαρμογή που ενεργοποιείται. Όπως αναφέρεται στη
σχετική απόφαση η ΑΑΔΕ με στόχο την ψηφιοποίηση των
υπηρεσιών της και βελτίωση των παρεχόμενων από αυτή
υπηρεσιών, προχώρησε στη δημιουργία μιας νέας
εφαρμογής για τα κινητά τηλέφωνα με την οποία δίνεται η
δυνατότητα στους καταναλωτές να ελέγξουν τα στοιχεία και
την εγκυρότητα μιας απόδειξης, την οποία λαμβάνουν στο
πλαίσιο συναλλαγής τους, σκανάροντας με το κινητό τους
τηλέφωνο τον QR code που βρίσκεται σε αυτή. Στη
συνέχεια τα δεδομένα θα αποστέλλονται αυτομάτως στο
σύστημα της ΑΑΔΕ και ο καταναλωτής θα ενημερώνεται για
το αποτέλεσμα του ελέγχου και σε περίπτωση που
διαπιστωθεί παράβαση θα έχει τη δυνατότητα να αναφέρει
την απόδειξη στην ΑΑΔΕ. Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, η νέα
εφαρμογή αναμένεται να συμβάλλει ουσιωδώς στην
ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης και στην
καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, προστατεύοντας
ταυτόχρονα τα δικαιώματα των καταναλωτών, καθώς τους
παρέχει τη δυνατότητα να γνωρίζουν την εγκυρότητα και
νομιμότητα της συναλλαγής που πραγματοποίησαν.
Ταυτόχρονα, μέσω της εφαρμογής αυτής η ΑΑΔΕ θα
ενημερώνεται έγκαιρα και έγκυρα για τις επιχειρήσεις που
φοροδιαφεύγουν και θα έχει τη δυνατότητα να προβαίνει
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άμεσα στις προβλεπόμενες από τον νόμο ενέργειες για την
προστασία του δημοσίου συμφέροντος. Στο πλαίσιο αυτό
και προκειμένου να ενημερωθεί το σύνολο των
καταναλωτών, ημεδαπών και αλλοδαπών για τα
δικαιώματά τους και για τη δυνατότητα που τους παρέχεται
μέσω της νέας αυτής εφαρμογής, να λαμβάνουν
πληροφόρηση για τη νομιμότητα ή μη της συναλλαγής που
πραγματοποίησαν και να ενημερώνουν σχετικά τη
Φορολογική Αρχή, προκειμένου να προβεί άμεσα στις
προβλεπόμενες νόμιμες ενέργειες, συμβάλλοντας στον
εντοπισμό
και
την
καταπολέμηση
φαινομένων
φοροδιαφυγής, κρίνεται αναγκαία η πραγματοποίηση
ευρείας καμπάνιας ενημέρωσης για τη νέα Εφαρμογή
Ανάγνωσης QR Codes Αποδείξεων. Η εφαρμογή θα
διανεμηθεί από τα Ηλεκτρονικά Καταστήματα Google Play
(Android) και App Store (iOS) και τα λειτουργικά
χαρακτηριστικά της εφαρμογής θα είναι: Μηχανισμός
σάρωσης του QR code των αποδείξεων λιανικής πώλησης.
Αυτόματη αποστολή ερωτήματος στη σχετική βάση
δεδομένων των Φ.Η.Μ. Προβολή του αποτελέσματος με
εύληπτο και απλό τρόπο. Δυνατότητα φωτογράφισης της
χάρτινης απόδειξης σε συνέχεια αποτελέσματος με
ενδείξεις παράβασης. Αποστολή της απόδειξης (βασικά
στοιχεία, φωτογραφία, αποτέλεσμα ελέγχου στην βάση
δεδομένων) και προαιρετικά της γεωγραφικής θέσης του
χρήστη (georeference) στο σύστημα λήψης και διαχείρισης
πληροφοριών της Α.Α.Δ.Ε. Επιλογή για υποβολή
πληροφορίας, είτε κατόπιν ταυτοποίησης του χρήστη (με
κωδικούς taxisnet), είτε ανώνυμα. Ως ελάχιστες πιθανές
ενδείξεις παράβασης θα λαμβάνονται οι παρακάτω: Η
απόδειξη δεν έχει διαβιβαστεί, Η απόδειξη έχει διαβιβαστεί
με διαφορετικά στοιχεία, Ο Φ.Η.Μ. δεν είναι δηλωμένος ή
είναι ανενεργός, Ο Φ.Η.Μ. είναι δηλωμένος με άλλα
στοιχεία επιχείρησης (Α.Φ.Μ., διεύθυνση). Η εφαρμογή θα
ενημερώνει τα ηλεκτρονικά συστήματα για το περιεχόμενο
της απόδειξης και κατόπιν θα διασταυρώνει, εάν η
συγκεκριμένη απόδειξη έχει καταχωρηθεί στα ηλεκτρονικά
βιβλία MyData του επιχειρηματία που εξέδωσε την
απόδειξη. Σε περίπτωση που η απόδειξη δεν είναι γνήσια
ο επιχειρηματίας θα μπαίνει στη λίστα των επιχειρήσεων
που θα ελέγχονται κατά προτεραιότητα.
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Ειδικότερα, η γιαγιά απεβίωσε το Μάρτιο του 2017 και
διαδοχικά τον Ιούνιο και τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς, τα
παιδιά και ο σύζυγός της προχώρησαν τις διαδικασίες και
αποποιήθηκαν την κληρονομιά της.

Τ

ότε η 35χρονη ήταν έγκυος τριών
μηνών στο παιδί της, για το οποίο
ως κηδεμόνας η ίδια και ο σύζυγός
της καλούνται να καταβάλουν το ποσό
άνω των δέκα χιλιάδων ευρώ!

Το 1voice.gr έχει το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ:

Γ

ονείς ανακάλυψαν ότι η ανήλικη
κόρη τους χρεώθηκε από την
Εφορία οφειλές 10.000 ευρώ
ως προσωρινή κληρονόμος της
γιαγιάς της που απεβίωσε
προτού εκείνη γεννηθεί!

Οι οφειλές «βάραιναν» τους γονείς του παιδιού, ως
κηδεμόνες του, και αφορούσαν κληρονομιά, την οποία η
σύζυγος και τα τέκνα της αποβιωσάσης γιαγιάς, έχουν
αποποιηθεί! Σύμφωνα με τη rodiaki.gr, η απίστευτη αυτή
ιστορία, για την οποία ήδη οι γονείς έχουν κινήσει τις
νόμιμες διαδικασίες δια της δικηγόρου τους, ξεκίνησε όταν
στο τέλος Ιουλίου 2022 κοινοποιήθηκε στην 35χρονη
μητέρα του παιδιού «ατομική ειδοποίηση καταβολήςυπερημερίας της ΑΑΔΕ (τμήμα δικαστικού και νομικής
υποστήριξης ΔΟΥ Ρόδου), με θέμα τακτοποίηση
ληξιπρόθεσμων οφειλών». Με το έγγραφο αυτό
ενημερώθηκε η 35χρονη ότι από έλεγχο που είχε γίνει στα
μέσα Ιουλίου 2022 στα ηλεκτρονικά αρχεία της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσαν
οφειλές
της,
οι
οποίες
μάλιστα
«κατέστησαν
ληξιπρόθεσμες, λόγω μη καταβολής τους εντός των
νόμιμων προθεσμιών». Ως αιτιολογία για τις οφειλές αυτές
σύμφωνα με την ειδοποίηση της ΑΑΔΕ ήταν ότι η 35χρονη
ασκεί γονική μέριμνα στο πεντάχρονο παιδί της, το οποίο
φέρεται να είναι προσωρινή κληρονόμος της γιαγιάς της,
που πέθανε όταν εκείνο ήταν αγέννητο! Στην ίδια
ειδοποίηση αναφερόταν ότι το συνολικό ποσό των
οφειλών είναι 10.690 ευρώ και από αυτά, το ποσό των 5.793
αποτελεί το ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο της βασικής οφειλής,
ενώ οι 4.898 ευρώ είναι προσαυξήσεις και τόκοι. Ωστόσο,
αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι το γεγονός,
ότι, τόσο η 35χρονη όσο και ο αδελφός και ο πατέρας της
έχουν προχωρήσει σε αποποίηση της κληρονομιάς της
μητέρας τους, λίγους μήνες μετά τον θάνατό της.

Ήδη το ζευγάρι έχει κινηθεί νομικά και απέστειλε εξώδικο
προς την Εφορία της Ρόδου, το οποίο έχει κοινοποιήσει
τόσο στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου όσο και στην
ΑΑΔΕ, τονίζοντας μεταξύ άλλων σε αυτό, την ισχύουσα
νομοθεσία βάσει της οποίας δε δύναται να βεβαιωθεί
οφειλή στο ανήλικο παιδί, για κληρονομιά και φυσικά ούτε
στους κηδεμόνες του. Όπως δε χαρακτηριστικά αναφέρεται
στο εξώδικο, το ανήλικο παιδί «είναι κληρονόμος με το
ευεργέτημα της απογραφής, όταν ενηλικιωθεί, έχει
προθεσμία εντός της ετήσιας προθεσμίας του άρθρου 1912
ΑΚ να αποποιηθεί την ως άνω κληρονομία». Και επειδή το
παιδί είναι «ανήλικη και κληρονόμος με το ευεργέτημα της
απογραφής, δεν κληρονομεί το παθητικό της κληρονομιάς
της αποβιωσάσης γιαγιάς της», ζητείται «να τηρηθεί η
Ελληνική Νομοθεσία και να ακυρωθεί η ατομική ειδοποίηση
καταβολής- υπερημερίας.
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Ρητή ένταξη των εκμισθωτών
ακινήτων στις κατηγορίες των
ιδιωτών που θα μπορούν να
αντλούν πληροφορίες
για τη
φερεγγυότητα
των
υποψηφίων
ενοικιαστών τους από την υπό
σύσταση με σ.ν. του υπουργείου
Οικονομικών «Ανεξάρτητη Αρχή
Πιστοληπτικής Αξιολόγησης» ζητά η
ΠΟΜΙΔΑ. Όπως επισημαίνει το
protothema.gr οι ιδιοκτήτες θέλουν
να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία
που συνθέτουν την πιστοληπτική
«συμπεριφορά» των εν δυνάμει
ενοικιαστών τους προκειμένου να
αποφύγουν, όπως ισχυρίζονται,
μελλοντικά
προβλήματα
στην
καταβολή των μισθωμάτων. Η
ΠΟΜΙΔΑ επισημαίνει την «έλλειψη
στοιχειώδους
προστασίας
των
εκμισθωτών
από
αφερέγγυους
«ενοικιαστές» που εγκαθίστανται
διαδοχικά σε ιδιωτικές κατοικίες με
το εξ αρχής σχέδιο να μην
πληρώσουν
κανένα
ενοίκιο,
κοινόχρηστα και ύδρευση, ενώ
επιδίδονται σε ρευματοκλοπές και
καταστροφές σε αυτές!» Σύμφωνα

Ανατροπές σε όσα ισχύουν για τον
τρόπο πληρωμής φέρνει σχέδιο του
υπουργείου Οικονομικών που θα
δίνει -παράλληλα- την ευκαιρία
στους οδηγούς να πληρώνουν τα
τέλη κυκλοφορίας του οχήματος
τους, είτε όλα μαζί, είτε για τους
όσους μήνες επιθυμούν να θέσουν

μάλιστα με πηγές από την αγορά,
πλέον, παρατηρούνται περιπτώσεις
όπου οι εκμισθωτές ζητούν μέχρι
και… 6 ενοίκια μπροστά ως
εξασφάλιση από πιθανό «φέσια»!
Σύμφωνα με τους ιδιοκτήτες η
«ανεξέλεγκτη δράση και πλήρης
ατιμωρησία
της
καθαρά
παραβατικής αυτής κατηγορίας που
είναι ο «εφιάλτης» των εκμισθωτών,
δημιουργεί
στους
τελευταίους
συναίσθημα πλήρους ανασφάλειας
και
δικαιολογημένης
επιφυλακτικότητας έναντι όλων των
υποψηφίων
ενοικιαστών,
η
συντριπτική
πλειοψηφία
των
οποίων δίνει σκληρό αγώνα για να
είναι κάθε μήνα συνεπής στις
υποχρεώσεις
τους».
Για
να
προστατεύουν
λοιπόν
έναντι
πιθανών ζητούν πρόσβαση την υπό
σύσταση
«Ανεξάρτητη
Αρχή
Πιστοληπτικής
Αξιολόγησης
σκοπός της οποίας θα είναι «η
συλλογή,
αποθήκευση
και
επεξεργασία
πρωτογενών
δεδομένων
πιστοληπτικής
συμπεριφοράς φυσικών και νομικών
προσώπων έναντι του Δημοσίου, η
αξιολόγηση
της
πιστοληπτικής
συμπεριφοράς νοικοκυριών και
επιχειρήσεων και η βαθμολόγησή
τους προς χρήση από δημόσιους
οργανισμούς
και
φορείς,
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή/και
λοιπούς ιδιώτες».

σε
κίνηση
το
όχημα
τους.
Ουσιαστικά
το
υπουργείο
οικονομικών σχεδιάζει ένα λίφτινγκ
στο μετρό της καταβολής των τελών
κυκλοφορίας
με
το
μήνα
προκειμένου η δυνατότητα μερική
καταβολής τους να παρέχεται πάγια
στους οδηγούς των Ι.Χ. και αν είναι
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Π

ρόκειται για τον
νέο, «Δημόσιο
Τειρεσία», ο οποίος
θα καταγράφει όλα
τα χρέη των πολιτών
και των επιχειρήσεων
προς το Δημόσιο

(Εφορία,
ΕΦΚΑ,
Τοπική
Αυτοδιοίκηση) και παράλληλα θα
βαθμολογεί φυσικά και νομικά
πρόσωπα για την πιστοληπτική
τους συμπεριφορά. Η βαθμολογία
που θα συγκεντρώνει κάθε πολίτης ή
επιχείρηση θα ανοίγει την «πόρτα»
των ρυθμίσεων οφειλών, ενώ οι
τράπεζες και οι εταιρείες διαχείρισης
μη εξυπηρετούμενων οφειλών θα
αποφασίζουν
βάσει
της
βαθμολογίας για τη χορήγηση ή μη
δανείων και διακανονισμών. Ο
«Μεγάλος Αδελφός» θα μπορεί να
χρησιμοποιείται και από άλλους
φορείς,
όπως
π.χ.
εταιρείες
τηλεφωνίας, ηλεκτρικής ενέργειας,
πριν
προβούν
σε
σύναψη
συμβολαίου, ώστε να αποκλείουν
όσους έχουν μεγάλες οφειλές. Όλα
αυτά συνάδουν όλο και πιο πολύ
στην
επερχόμενη
μεγάλη
στεγαστική κρίση που έρχεται!

δυνατόν να δοθεί από τον ερχόμενο
Νοέμβριο
όπου
θα
ανοίξει
πλατφόρμα για τα τέλη κυκλοφορίας
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του 2023. Παραδοσιακά, κάθε χρόνο, λίγο πριν το Πάσχα,
το υπουργείο Οικονομικών ενεργοποιεί τα «τέλη
κυκλοφορίας με τον μήνα» προκειμένου οι πολίτες να
έχουν την δυνατότητα να κυκλοφορήσουν ξανά τα
αυτοκίνητα τους πληρώνοντας τέλη ανάλογα με τους μήνες
που τα χρειάζονται. Αυτό που φαίνεται να εξετάζεται είναι η
μονιμοποίηση του μέτρου ή τουλάχιστον, η ενεργοποίηση
τους όσο το δυνατόν νωρίτερα κάθε χρόνο προκειμένου να
δοθεί περισσότερος χρόνος στους ενδιαφερόμενους. Τα
τελευταία χρόνια, μάλιστα, έχουν καταργηθεί και τα
πρόστιμα, δηλαδή η προσθετή επιβάρυνση στα τέλη
κυκλοφορίας. Για την άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας 1
μηνός καταβάλλεται το 1/12 των αναλογούντων στο όχημα
ετήσιων τελών κυκλοφορίας, για την άρση ακινησίας
χρονικής διάρκειας 2 μηνών καταβάλλονται τα 2/12 του
ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών
κυκλοφορίας, για την άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας 3
μηνών καταβάλλονται τα 3/12 του ποσού των
αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας,
κ.ο.κ. Η άρση της ακινησίας γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της
πλατφόρμας myCar της ΑΑΔΕ. Με τους κωδικούς TAXISnet
οι ιδιοκτήτες των οχημάτων μπαίνουν στην πλατφόρμα
επιλέγουν το όχημα που είναι σε ψηφιακή ακινησία και
πληρώνουν τα τέλη κυκλοφορίας για τους μήνες που
θέλουν. Στη συνέχεια γίνεται online έλεγχος εάν το όχημα
είναι ασφαλισμένο και στο τέλος υποβάλλεται το αίτημα για
άρση της ακινησίας. Σημειώνεται ότι οι κάτοχοι οχημάτων
που καταθέτουν ηλεκτρονικά τις πινακίδες κυκλοφορίας,
μέσω της πλατφόρμας mycar της ΑΑΔΕ, δεν έχουν
υποχρέωση να τις αποστείλουν στην Εφορία. Κρατούν τις
πινακίδες στο σπίτι τους και όταν αποφασίσουν να
προχωρήσουν σε άρση της ακινησίας του οχήματός τους
πληρώνοντας
τα
τέλη
με τον
μήνα θα τις
επανατοποθετήσουν στα αυτοκίνητά τους για να
κυκλοφορήσουν ξανά στους ελληνικούς δρόμους. Στο
μεταξύ προχωρά και το σχέδιο ψηφιακών ελέγχων για την
πληρωμή των τελών κυκλοφορίας μέσω… κινητών
τηλεφώνων!

Μ

ε ειδικό λογισμικό στο κινητό
τους οι εφοριακοί θα μπορούν
να «σκανάρουν» τις πινακίδες
των Ι.Χ για να διαπιστώσουν αν έχουν
πληρώσει τα Τέλη Κυκλοφορίας

ή αν κάποιο όχημα θα έπρεπε κανονικά να βρίσκεται σε
ακινησία. Πρόκειται για ένα από τα πολλά φιλόδοξα σχέδια
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που έχει εντάξει η Ανεξάρτητη Αρχή Εσόδων (ΑΑΔΕ) στον
επιχειρησιακό της σχεδιασμό με στόχο οι εν λόγω έλεγχοι
να ξεκινήσουν μέσα στον ερχόμενο Οκτώβριο. Ειδικότερα,
σχεδιάζεται μια νέα εφαρμογή κινητών συσκευών για
σάρωση πινακίδων κυκλοφορίας και έλεγχο ακινησίας
αυτοκινήτων, καθώς πλέον μέσω του myCAR, οι
φορολογούμενοι δεν χρειάζεται να καταθέτουν τις
πινακίδες για να θέτουν σε ακινησία τα οχήματα τους και να
απαλλάσσονται από τα Τέλη Κυκλοφορίας. Υπενθυμίζεται
δεν ότι μέσα από την ψηφιακή πύλη gov.gr οι ιδιοκτήτες
των οχημάτων μπορούν να βλέπουν στοιχεία για την άδεια
του οχήματός τους, την ασφαλιστική του κάλυψη, τους
ελέγχους ΚΤΕΟ κ.ά. Αντίστοιχα, οι ελεγκτές μέσα από την
εφαρμογή Audit-Car που ετοιμάζεται θα έχουν στη διάθεσή
τους στοιχεία και δεδομένα ώστε να προχωρούν σε
διασταυρώσεις. Με τη νέα βάση δεδομένων Audit-Car, θα
γίνεται άμεσα έλεγχος για το ποια οχήματα δεν έχουν
ασφάλεια αυτοκινήτου, δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ ή για το
ποιοι ιδιοκτήτες δεν έχουν πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας
και θα ακολουθούν οι αντίστοιχες ενέργειες (ειδοποιήσεις,
πρόστιμα κτλ).

Σ

ήμερα εκτιμάται πως
κυκλοφορούν στο δρόμο περίπου
650.000 ανασφάλιστα αυτοκίνητα.
Περίπου 1,5 εκατομμύριο αυτοκίνητα
εκτιμάται ότι δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ

, ενώ υπάρχουν περιπου 75.000 ιδιοκτήτες αυτοκινήτων
που δεν πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας κάθε χρόνο!
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ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Επιμέλεια: Θοδωρής Ζούμπος

των βασικών υποχρεώσεων.
Οι ίδιοι παράγοντες εκτιμούν ότι ναι μεν τα δανειακά χαρτοφυλάκια επέδειξαν
ανθεκτικότητα το α’ εξάμηνο του 2022, αλλά και τον Ιούλιο, με τις αθετήσεις
πληρωμών να είναι μικρές αλλά φοβούνται ότι από τούδε και στο εξής θα
υπάρξουν αθετήσεις πληρωμών με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε σε μια νέα γενιά

Τον κίνδυνο να «σκάσουν» δάνεια
ύψους 20 Δις ευρώ, τα οποία έχουν
ρυθμιστεί τα τελευταία χρόνια
αντιμετωπίζουν οι τράπεζες, καθώς
επιδεινώνεται
συνεχώς
η
κατάσταση στην οικονομία διεθνώς
και ο χειμώνας προμηνύεται βαρύς
για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
Όπως σημειώνει το 1voice.gr

Ο

ι τραπεζίτες
αναγνωρίζουν ότι
ο Σεπτέμβρης θα
αποβεί καθοριστικός
για το μέλλον, καθώς τα
διαθέσιμα εισοδήματα
συμπιέζονται
διαρκώς, ενώ μισθοί
και συντάξεις που στο
παρελθόν θεωρούνταν
ότι εξασφάλιζαν ένα
επίπεδο ζωής δεν
φθάνουν σήμερα
ούτε για την κάλυψη

Κόκκινων Δανείων. Σημειώνουν χαρακτηριστικά ότι το φθινόπωρο προμηνύεται
δύσκολο για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αφού επιστρέφοντας από τις
καλοκαιρινές διακοπές τους βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα… βουνό
υποχρεώσεων, όπως, για παράδειγμα, την πληρωμή της τρίτης δόσης του φόρου
εισοδήματος, που προέκυψε από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων,
αλλά και της πέμπτης δόσης του ΕΝΦΙΑ, ο οποίος εξοφλείται σε 10 δόσεις – αρχής
γενομένης από τον περασμένο Μάιο. Παράλληλα, τα νέα από το μέτωπο του
πληθωρισμού είναι ανησυχητικά. Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τον ετήσιο
εναρμονισμένο δείκτη της Eurostat οι τιμές καταναλωτή στην Ελλάδα αυξήθηκαν
κατά 11,1% τον περασμένο Αύγουστο έναντι 11,3% τον Ιούλιο και 11,6 τον Ιούνιο.
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Παρά την επιβράδυνση, τα στοιχεία
εξακολουθούν
να
απέχουν
παρασάγγας σε σχέση με τον
Αύγουστο του 2021, όταν ο ετήσιος
πληθωρισμός είχε καθοριστεί στο
1,2%! Οι επιπτώσεις του είναι
εμφανείς, τόσο στο διαθέσιμο
εισόδημα, όσο και στο κόστος
λειτουργίας
των επιχειρήσεων.
Ενδεικτικά, σύμφωνα με πρόσφατη
έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, το πρώτο
εξάμηνο του 2022 αυξήθηκαν
μεσοσταθμικά: το κόστος ενέργειας
κατά 76%, το κόστος προμήθειας
πρώτων υλών και εμπορευμάτων
κατά 43,5%, το κόστος καυσίμων
οχημάτων κατά 57,8% και το κόστος
προμήθειας
εξοπλισμού
και
μηχανημάτων
κατά
26,2%.

Περισσότερες από μία στις τρεις
μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
(37,1%), μάλιστα, δήλωσαν ότι έχουν
μηδενικά ρευστά διαθέσιμα (27,8%) ή
διαθέσιμα που επαρκούν λιγότερο
από μήνα (9,2%), με τα μεγαλύτερα
προβλήματα να εντοπίζονται στις
μικρότερες, με βάση τον αριθμό
εργαζομένων
και
τον
κύκλο
εργασιών, επιχειρήσεις, αλλά και
αυτές τις εστίασης. Στο πλαίσιο
αυτό, εκφράζουν αδυναμία να
ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις
τους το αμέσως επόμενο διάστημα
ως εξής: Το 16,6% προς τον πρώην
ΟΑΕΕ και το 15,5% προς την εφορία.
Το 15,4% προς τις επιχειρήσεις
ενέργειας, ενώ το 13,1% προς
προμηθευτές. Το 12% προς τις
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τράπεζες. Το 11,5% προς τους
ιδιοκτήτες ακινήτων και το 10,2%
προς το πρώην ΙΚΑ. Επισημαίνεται
πως
τα
ρυθμισμένα
δάνεια
αποτελούν σήμερα το 38% του
συνόλου των μη εξυπηρετούμενων
δανείων, με την Τράπεζα της
Ελλάδος (ΤτΕ) να υπογραμμίζει το
γεγονός ότι υψηλό ποσοστό αυτών
εμφανίζει πάλι καθυστέρηση σε
σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα
μετά
τη
συνομολόγηση
της
ρύθμισης. Το σύνολο των δανείων,
στα οποία έχουν εφαρμοστεί
ρυθμίσεις
(δηλαδή,
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που
εξυπηρετούνται κανονικά) ανέρχεται
σε 15,3 δισ. ευρώ.

Το γεγονός ότι σημαντικό μέρος αυτών των ακινήτων έχει
μεταβιβαστεί
στο
πλαίσιο
των
τιτλοποιήσεων,
λαμβάνοντας την κρατική εγγύηση του «Ηρακλή» που
προβλέπει συγκεκριμένους στόχους για τις εισπράξεις από
αυτά τα δάνεια, αυξάνει την πίεση για ενίσχυση των

Περί τα 700.000 ακίνητα αξίας 40-45 δισ. ευρώ βρίσκονται
στα χέρια των funds που έχουν αγοράσει τα κόκκινα δάνεια
των τραπεζών τα τελευταία χρόνια, καθιστώντας τα
επενδυτικά κεφάλαια κάτοχο σημαντικής περιουσίας των
Ελλήνων. Σύμφωνα με την «Καθημερινή»

Π

ρόκειται για ακίνητα όλων
των κατηγοριών –κατοικίες,
καταστήματα, βιομηχανικά κτίρια,
οικόπεδα κ.ά., που βρίσκονται ως
εξασφαλίσεις πίσω από το χρέος
των 90 δισ. ευρώ που έχει αλλάξει
χέρια τα τελευταία χρόνια μέσα
από πωλήσεις και τιτλοποιήσεις
κόκκινων δανείων.
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εισπράξεων μέσω πλειστηριασμών. Σύμφωνα με τις
εκτιμήσεις, ποσοστό της τάξης του 25%-30% αυτών των
ακινήτων θα οδηγηθεί σε ρευστοποίηση τα επόμενα 2-3
χρόνια, δηλαδή περί τα 200.000 ακίνητα θα διατεθούν μέσω
πλειστηριασμών, που θα αποτελέσουν βασικό εργαλείο για
την επίτευξη των στόχων που προβλέπονται στα
επιχειρησιακά σχέδια των funds και των εταιρειών
διαχείρισης που έχουν αναλάβει την υλοποίησή τους. Ήδη
το πρώτο εξάμηνο του έτους αναρτήθηκαν στην
πλατφόρμα e-auction 23.360 πλειστηριασμοί και άλλοι
17.000 είναι οι προγραμματισμένοι από το δεύτερο εξάμηνο
έως και τον Φεβρουάριο του 2023, με τη λίστα να αυξάνεται
καθημερινά.
Από
τους
αναρτημένους
23.360
πλειστηριασμούς
του
πρώτου
εξαμήνου
πραγματοποιήθηκαν τελικώς οι 17.620, δηλαδή ποσοστό
75%. Γόνιμοι, δηλαδή με υπερθεματιστή –είτε αυτός ήταν το
fund, οι τράπεζες (που διατηρούν ακόμη ένα μικρό
απόθεμα κόκκινων δανείων) ή τρίτος– ήταν οι 4.190,
δηλαδή το 24% περίπου, ενώ άλλοι 13.430 πλειστηριασμοί
κρίθηκαν άγονοι, χωρίς να εκδηλωθεί ενδιαφέρον στην τιμή
βάσει του οποίου πλειστηριαζόταν το ακίνητο. Η
επανεκκίνηση των πλειστηριασμών έπειτα από δύο χρόνια
που είχαν ατονήσει λόγω της πανδημίας, επιβεβαιώνει ότι
επιστρέφουν σταδιακά στα προ κρίσης επίπεδα του 2008
και 2009, όταν οι πλειστηριασμοί που προγραμματίζονταν
κάθε χρόνο κυμαίνονταν μεταξύ 40.000-50.000.

Ο

τεράστιος όγκος των ακινήτων
που έχει μεταφερθεί σε
funds είναι και η αιτία που
όλα τα μεγάλα επενδυτικά
κεφάλαια που έχουν τοποθετηθεί
στην ελληνική αγορά

, όπως η doValue, η Intrum και η Davidson Kempner, εκτός
από τις εταιρείες διαχείρισης, έχουν συστήσει και εταιρείες
real estate, οι οποίες έχουν ήδη αρχίσει να κάνουν αισθητή
την παρουσία τους μέσω πωλήσεων που προωθούν από
ειδικές πλατφόρμες που έχουν αναπτύξει. Σε αρκετές
περιπτώσεις οι εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων,
που λειτουργούν είτε ως εντολοδόχοι των funds είτε των
τραπεζών για όσα προβληματικά δάνεια παραμένουν στα
τραπεζικά
χαρτοφυλάκια,
προωθούν σε
αρκετές
περιπτώσεις και τη συναινετική πώληση ακινήτων σε
συνεννόηση με τους οφειλέτες, οι οποίοι επιλέγουν να
παραδώσουν το ακίνητό τους προκειμένου να μειώσουν το
χρέος τους. Η μέθοδος του short sale, όπως ονομάζεται,
αποτελεί μια νέα πρακτική στην αγορά των κόκκινων
δανείων που έχει εισαχθεί από τους μεγάλους διαχειριστές
και αναμένεται να ενισχυθεί τα προσεχή χρόνια, καθώς
διευρύνουν τη δραστηριότητά τους και στην αγορά της
διαχείρισης ακινήτων. Έντονη είναι η παρουσία του
ιταλικού ομίλου doValue, που δραστηριοποιείται στην
Ελλάδα μέσω της ομώνυμης εταιρείας διαχείρισης, αλλά
και της doValue Real Estate, που διαχειρίζεται τα ακίνητα
που
περιέρχονται
στην
κυριότητά
της
μέσω
πλειστηριασμών. Ο ιταλικός όμιλος έχει αναπτύξει την
πλατφόρμα Altamira για τη διάθεση των ακινήτων που η
doValue έχει πλέον στην κυριότητά της, αλλά και αυτών
που βγαίνουν σε πλειστηριασμό μέσω του e-auction.
Αντίστοιχη δραστηριότητα έχει αναπτύξει ο σουηδικός
όμιλος Intrum, που δραστηριοποιείται τόσο στην αγορά
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όσο και τη διαχείριση κόκκινων δανείων, ενώ για τη
διαχείριση των ακινήτων από τα δάνεια που έχουν
ρευστοποιηθεί, έχει συστήσει την Intrum REO Solutions,
που αποτελεί επίσης πλατφόρμα προβολής ακινήτων που
περιέρχονται στην κατοχή του Ομίλου. Η Davidson
Kempner, τέλος, δραστηριοποιείται στη διαχείριση
δανείων μέσω της Cepal και για τη διαχείριση ακινήτων
προχώρησε μέσα στο καλοκαίρι σε στρατηγική
συνεργασία με τον όμιλο Resolute Asset Management για
τη σύσταση κοινής εταιρείας με την επωνυμία Resolute
Kaican Greece, που θα εστιάσει στη διαχείριση και
αξιοποίηση χαρτοφυλακίων ακινήτων από ανακτήσεις και
πλειστηριασμούς και τη δημιουργία αξίας για μεγάλα
εμπορικά ακίνητα. Οι εταιρείες real estate των μεγάλων
επενδυτικών κεφαλαίων αναλαμβάνουν την τακτοποίηση
των νομικών και τεχνικών εκκρεμοτήτων των ακινήτων
που αποκτώνται από τα funds, κυρίως μέσω των
πλειστηριασμών,
σε
κάποιες
περιπτώσεις
την
ανακατασκευή τους εφόσον μπορεί να αυξήσει την
εμπορική τους τιμή και την προβολή τους σε συνεργασία
και με μεσιτικά γραφεία, που βλέπουν πίσω από τη νέα
οργάνωση της αγοράς του real estate σημαντικές ευκαιρίες
για την ανάπτυξη εργασιών.

Έ

να σημαντικό τμήμα των
ακινήτων που θα περιέλθουν
στην κυριότητα των funds τα
προσεχή χρόνια θα επιδιωχθεί
να πωληθεί μέσω πακέτων, μια
πρακτική που μέχρι σήμερα
ανέπτυσσαν οι τράπεζες.

Η σχετική αγορά έχει αρχίσει ήδη να αναπτύσσεται, μαζί με
τη δευτερογενή αγορά κόκκινων δανείων, δηλαδή την
πώληση κόκκινων δανείων από funds σε άλλα funds.
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Διαβάστε τι έγραφε η «Καθημερινή» προ διμήνου: «Αλλάζει χέρια η Village
Roadshows. Καθαρή από τον δανεισμό της τάξεως των 60 εκατ. ευρώ θα
παραλάβει τη Village Roadshows ο νέος ιδιοκτήτης της, κατά πάσα πιθανότητα,
σύμφωνα με πληροφορίες, ο όμιλος Antenna. Αυτό σε συνέχεια του δημόσιου
πλειοδοτικού διαγωνισμού που πραγματοποίησε η Eurobank, διαδικασία που
συγκέντρωσε το ενδιαφέρον τεσσάρων σχημάτων, μεταξύ των οποίων η Deka
Investments και το fund SMERemediumCap. Εκτιμάται πως η συναλλαγή
αντιστοιχεί σε τίμημα της τάξεως των 20 εκατ. ευρώ, με τον πλειοδότη να αποκτά
σημαντικά στοιχεία ενεργητικού της Village Roadshows. Πρόκειται, μεταξύ άλλων,
για τη σύμβαση που έχει συνάψει η ελληνική εταιρεία με τη Village Roadshows
Αυστραλίας και τις μισθωτικές συμβάσεις με τα εμπορικά κέντρα The Mall Athens
και Athens Metro Mall, όπου λειτουργούν οι κινηματογραφικές αίθουσες της
εταιρείας. Η διαγωνιστική διαδικασία ολοκληρώθηκε με την υποβολή δεσμευτικών
προσφορών προ ημερών. Από τη στήλη ο Δήκτης της Καθημερινής της 20ης
Ιουλίου 2022». Διαβάστε τι μεταδίδει το euro2day.gr για την ανακοίνωση του
ομίλου Antenna για την ολοκλήρωση του ντιλ: Την εξαγορά των
κινηματογραφικών αιθουσών Village ανακοίνωσε ο όμιλος Antenna,
επιβεβαιώνοντας σχετικές πληροφορίες της στήλης «Χαμαιλέων».

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση ο Antenna: «Συνεχίζοντας την
επιτυχημένη πορεία του με στρατηγικής σημασίας συμφωνίες και επενδύσεις, ο
διεθνής όμιλος media ANTENNA ανακοινώνει με ιδιαίτερη ικανοποίηση την
εξαγορά της VILLAGE ROADSHOW Ελλάς. Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ ήρθε σε συμφωνία
με την Τράπεζα Eurobank για την απόκτηση του μεγαλύτερου και πιο σύγχρονου
δικτύου multiplex κινηματογραφικών αιθουσών στην Ελλάδα. Με μακρά και
πολύχρονη πορεία στον χώρο των media και της ψυχαγωγίας, ο Όμιλος
ΑΝΤΕΝΝΑ επεκτείνει τη δραστηριοποίησή του στον τομέα του κινηματογράφου,
επενδύοντας σε μία ελληνική επιχείρηση και διασφαλίζοντας τις θέσεις 288
εργαζομένων. Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία στα media και
την παραγωγή υψηλού επιπέδου περιεχομένου προσφέροντας, πάνω από 30
χρόνια, κορυφαία ψυχαγωγικά προγράμματα, ποιοτική μυθοπλασία και
αντικειμενική και αξιόπιστη ενημέρωση. Με την εξαγορά της VILLAGE
ROADSHOW Ελλάς, ο Όμιλος θα συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της
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εταιρείας,
αναβαθμίζοντας
την
κινηματογραφική εμπειρία για το
ελληνικό κοινό. Προβάλλοντας τις
καλύτερες ταινίες, χρησιμοποιώντας
τεχνολογίες αιχμής και παρέχοντας
μία
απαράμιλλη
εμπειρία
ψυχαγωγίας, ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ
δημιουργεί έναν ακόμα πόλο έλξης
για την ελληνική οικογένεια. Η
VILLAGE ROADSHOW Ελλάς κατέχει
ηγετική θέση με 42% μερίδιο αγοράς
και με παρουσία σε 7 περιοχές της
Ελλάδας (4 σημεία στην Αττική,
Θεσσαλονίκη, Βόλο και Λάρισα).
Διαθέτει 62 αίθουσες, χωρητικότητας
12.700 θέσεων, εξοπλισμένες με
οθόνες
υψηλής
ευκρίνειας,
τελευταίας τεχνολογίας ηχητικά
συστήματα
και
σύγχρονο
σχεδιασμό. Προβάλλει όλες τις
ταινίες
των
μεγαλύτερων
κινηματογραφικών στούντιο του
εξωτερικού,
αλλά
και
ταινίες
ανεξάρτητων Ελλήνων και ξένων
παραγωγών. Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ
επεκτείνει την επιχειρηματική του
δραστηριότητα, επενδύοντας και
στη μεγάλη οθόνη, παρουσιάζοντας
την απόλυτη εμπειρία ψυχαγωγίας
και στο σινεμά. Ο Θοδωρής
Κυριακού, Πρόεδρος του Ομίλου
ΑΝΤΕΝΝΑ, δήλωσε: «Πρωταρχικός
στόχος του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ είναι
να
δημιουργούμε
μοναδικές
προτάσεις
ψυχαγωγίας
που
απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες.
Υποδεχόμαστε
με
χαρά
την
VILLAGE στον Όμιλό μας, με σκοπό
να
προσφέρουμε
ακόμα
πιο
συναρπαστικές
εμπειρίες
διασκέδασης
για
όλη
την
οικογένεια».
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Το mononews.gr αποκαλύπτει: Γιατί
έκαναν ράλι οι ελληνικές τράπεζες;
Απλό. Μετρήστε ότι από το 0 που
ήταν τα επιτόκια του ευρώ μέχρι
πριν από λίγους μήνες έως σήμερα
που έχουν ανέλθει στο 1,25%.

Α

υτό μεταφράζεται
σε ετήσια κέρδη
περίπου 1 δισ. όταν
θα ωριμάσει η αύξηση.

Σε όρους κερδοφορίας η ωρίμανση
υπολογίζεται ετησιοποιημένη. Έτσι

λοιπόν σε συνδυασμό με το υψηλό
ΑΕΠ του 7% δημιουργείται ένα
εξαιρετικό επενδυτικό περιβάλλον
για τις ελληνικές τράπεζες. Σας
θυμίζω ότι μετά τις σχετικές
ανακοινώσεις από την πλευρά της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
που αύξησε τα επιτόκια από το
0,50% στο 1,25%, η Alpha και
Πειραιώς έκλεισαν με κέρδη πάνω
από 4%, η Εθνική Τράπεζα με 3,2%
και η Eurobank υψηλότερα 2%. Τι
συνέβη και όλοι εκείνοι οι κεντρικοί
τραπεζίτες που τις τελευταίες ημέρες
κήρυτταν υπέρ των λελογισμένων
αυξήσεων στα επιτόκια και την ώρα
της χθεσινής ψηφοφορίας στην ΕΚΤ
υπερψήφισαν
την
«επιθετική
αύξηση» των επιτοκίων κατά 0,75%.
Μέσα στην ΕΚΤ συνυπάρχουν
αρμονικά δύο στρατόπεδα. Στο ένα
ανήκουν οι διοικητές των Κεντρικών
Τραπεζών που λειτουργούν ως
δορυφόροι
της
Γερμανικής
Μπούντεσμπανκ.
Αυτοί
αποκαλούνται «γεράκια» διότι είναι

Σελίδα 47

υπέρμαχοι
της
νομισματικής
πρωτοκαθεδρίας, η οποία βάζει
πρώτα και πάνω από όλα τον
πληθωρισμό.
Στο
άλλο
το
στρατόπεδο των Νοτίων, (σε αυτό
ανήκει και ο ημέτερος Γιάννης
Στουρνάρας) βρίσκονται οι πιο
μετριοπαθείς Κεντρικοί Τραπεζίτες,
οι
οποίοι
αποκαλούνται
«περιστέρες». Όπως αποκάλυψε
λοιπόν
η
Κριστίν
Λαγκάρντ,
«γεράκια
και
περιστέρες»
ομονόησαν
και
ομόφωνα
αποφάσισαν το ποσοστό της
αύξησης.
Αυτό
που
με
προβληματίζει είναι το τι μπορεί να
«τρόμαξε»
τους
μετριοπαθείς
κεντρικούς τραπεζίτες, ώστε να
συναινέσουν
στην
μεγαλύτερη
αύξηση του επιτοκίου στην ιστορία
της ΕΚΤ; Αν είναι τόσο άσχημη η
κατάσταση στην οικονομία να
αρχίσουμε να ανησυχούμε από
τώρα… Για τους δανειολήπτες δεν
ρωτάω, διότι αυτοί ήδη άρχισαν να
κλαίνε.

O

εποπτικός φορέας των τραπεζών
έστειλε επιστολή στις τράπεζες
τον περασμένο μήνα, λέγοντάς
τους να αναλύσουν τον αντίκτυπο μιας
διακοπής του φυσικού αερίου…

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εντείνει τις συζητήσεις με
στελέχη τραπεζών σχετικά με την ετοιμότητά τους για
ενδεχόμενη αύξηση των χρεοκοπιών των εταιρειών και
εξάντληση της ρευστότητας της αγοράς ενέργειας, εν μέσω
επιδείνωσης της κατάστασης για τις προμήθειες ρωσικού
φυσικού αερίου. Όπως μεταδίδει το Bloomberg,

, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Οι απαντήσεις
αναμένονται στα μέσα Σεπτεμβρίου και οι επακόλουθες
συνομιλίες θα έρθουν μέχρι το τέλος αυτού του μήνα, είπαν
οι πηγές, καθώς η αλληλεπίδραση δεν είναι δημόσια. Οι
προσπάθειες της Ευρώπης να αποτρέψει μια πλήρη
ενεργειακή κρίση ανακόπηκαν αυτόν τον μήνα, αφού η
Ρωσία κινήθηκε να διακόψει την παροχή μέσω του κύριου
αγωγού Nord Steam στην περιοχή ως απάντηση στις
κυρώσεις για την Ουκρανία. Οι τράπεζες αντιμετωπίζουν
αυξανόμενες απώλειες, καθώς η ενεργειακή κρίση
κλιμακώνεται, με τα σχέδια πολλών τραπεζών να
επιστρέψουν μερίσματα στους επενδυτές μετά από πολλά
αδύνατα χρόνια.
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γεγονός ότι ο καταναλωτής έχει ενημερωθεί για τις
συνέπειες της ακυρότητας της σύμβασης και τις έχει
αποδεχθεί. Επιπλέον, το πολωνικό δικαστήριο ρώτησε το
Δικαστήριο αν, στο πλαίσιο της απάλειψης καταχρηστικής
ρήτρας, το εθνικό δικαστήριο μπορεί να απαλείψει απλώς
το καταχρηστικό μέρος της ρήτρας ή αν αντιθέτως οφείλει
να την απαλείψει στο σύνολό της. Τέλος, ζήτησε
διευκρινίσεις όσον αφορά το χρονικό σημείο έναρξης της
παραγραφής της αξίωσης επιστροφής των καταβληθέντων
η οποία γεννάται υπέρ του καταναλωτή κατόπιν της
απάλειψης της καταχρηστικής ρήτρας.

Με τη δημοσιευθείσα στις 8-09-2022 απόφασή του, το
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάνθηκε ότι,
όσον αφορά τα δάνεια σε ξένο νόμισμα, σε περίπτωση
εναντίωσης του καταναλωτή,

T

ο εθνικό δικαστήριο δεν μπορεί να
αντικαταστήσει την καταχρηστική
ρήτρα που αφορά την τιμή
μετατροπής του ξένου νομίσματος με
εθνική διάταξη ενδοτικού δικαίου.

Όπως αναφέρει το lawspot.gr σύμφωνα με το ΔΕΕ η
σύμβαση δανείου που δεν μπορεί να εξακολουθήσει να
ισχύει χωρίς την ως άνω ρήτρα πρέπει να κηρυχθεί άκυρη.

Στην Πολωνία καταναλωτές συνήψαν ενυπόθηκα δάνεια σε
ελβετικό φράγκο (CHF) με σκοπό την αγορά ακινήτων. Κατ’
ουσίαν, τα δάνεια αυτά υπολογίστηκαν σε CHF και το ποσό
τους εκταμιεύθηκε στους καταναλωτές σε πολωνικά ζλότι
(PLN), αφού μετατράπηκε βάσει της τιμής αγοράς του CHF
έναντι του PLN. Αντιθέτως, κατά την αποπληρωμή των
μηνιαίων δόσεων των δανείων, η μετατροπή γινόταν βάσει
της τιμής πώλησης του CHF έναντι του PLN.
Οι
καταναλωτές άσκησαν αγωγές ενώπιον του πρωτοβάθμιου
δικαστηρίου του Κεντρικού Τομέα της Βαρσοβίας,
ζητώντας, βάσει της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ [οδηγία σχετικά με
τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που
συνάπτονται με καταναλωτές], να αναγνωριστεί ο
καταχρηστικός χαρακτήρας των ρητρών σχετικά με τον
προαναφερθέντα μηχανισμό μετατροπής, οι οποίες
αποτελούσαν αναπόσπαστο τμήμα των συμβάσεων
δανείου. Το πολωνικό δικαστήριο ζήτησε να διευκρινιστεί
αν η οδηγία αντιτίθεται σε εθνική νομολογία κατά την οποία
το εθνικό δικαστήριο, αφού διαπιστώσει την ακυρότητα
καταχρηστικής ρήτρας καταναλωτικής σύμβασης η οποία
συμπαρασύρει σε ακυρότητα τη σύμβαση στο σύνολό της,
μπορεί να αντικαταστήσει την ακυρωθείσα συμβατική
ρήτρα είτε με ερμηνεία των δηλώσεων βούλησης των
μερών είτε με εθνική διάταξη ενδοτικού δικαίου, παρά το

Με την απόφασή του αυτή, το Δικαστήριο υπενθύμισε,
πρώτον, ότι η κατ’ εξαίρεση δυνατότητα αντικατάστασης
ακυρωθείσας καταχρηστικής ρήτρας με εθνική διάταξη
ενδοτικού δικαίου περιορίζεται μόνο στις περιπτώσεις στις
οποίες η απάλειψη της καταχρηστικής ρήτρας θα
υποχρέωνε το δικαστήριο να ακυρώσει τη σύμβαση στο
σύνολό της, εκθέτοντας με τον τρόπο αυτόν τον
καταναλωτή σε ιδιαιτέρως επιζήμιες συνέπειες. Πλην
όμως, εφόσον ο καταναλωτής έχει ενημερωθεί για τις
συνέπειες της ακύρωσης της σύμβασης στο σύνολό της και
τις έχει αποδεχθεί, δεν συντρέχει κατά τα φαινόμενα
περίπτωση στην οποία η ακύρωση της σύμβασης στο
σύνολό της εκθέτει τον καταναλωτή σε ιδιαιτέρως επιζήμιες
συνέπειες. Κατά συνέπεια, η οδηγία δεν επιτρέπει την
εφαρμογή εθνικής νομολογίας κατά την οποία το εθνικό
δικαστήριο, αφού διαπιστώσει την ακυρότητα
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υποβάλουν στο Δικαστήριο, στο πλαίσιο της ένδικης
διαφοράς της οποίας έχουν επιληφθεί, ερώτημα σχετικό με
την ερμηνεία του δικαίου της Ένωσης ή με το κύρος
πράξεως οργάνου της Ένωσης.

καταχρηστικής ρήτρας καταναλωτικής σύμβασης η οποία
συμπαρασύρει σε ακυρότητα τη σύμβαση στο σύνολό της,
μπορεί να αντικαταστήσει την ακυρωθείσα συμβατική
ρήτρα με εθνική διάταξη ενδοτικού δικαίου, παρά το
γεγονός ότι ο καταναλωτής αντιτίθεται στην επιλογή αυτή.
Ομοίως, η οδηγία δεν επιτρέπει την αντικατάσταση
ακυρωθείσας καταχρηστικής ρήτρας με δικαστική
ερμηνεία, δεδομένου ότι μόνη υποχρέωση των εθνικών
δικαστηρίων είναι να αφήνουν ανεφάρμοστες τις
καταχρηστικές ρήτρες, χωρίς να έχουν την εξουσία να
αναθεωρούν το περιεχόμενό τους. Δεύτερον, το
Δικαστήριο επισήμανε ότι η οδηγία αντιτίθεται σε εθνική
νομολογία κατά την οποία το εθνικό δικαστήριο μπορεί να
ακυρώσει μόνο τα καταχρηστικά στοιχεία ορισμένης
συμβατικής ρήτρας, η οποία θα εξακολουθεί να ισχύει κατά
τα λοιπά, στην περίπτωση που η απάλειψη των εν λόγω
στοιχείων ισοδυναμεί με αναθεώρηση της ρήτρας,
επηρεάζοντας την ουσία της. Τρίτον,

T

ο Δικαστήριο διαπίστωσε ότι
μια προθεσμία παραγραφής
των αξιώσεων του καταναλωτή
μπορεί να είναι συμβατή με το
δίκαιο της Ένωσης μόνον εφόσον
ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα
να λάβει γνώση των δικαιωμάτων
του πριν από την έναρξη ή την
παρέλευση της εν λόγω προθεσμίας.

Πλην όμως, παραγραφή η οποία μπορεί να αντιταχθεί στην
αξίωση
του
καταναλωτή
για
επιστροφή
των
καταβληθέντων
ποσών,
κατόπιν
της
απάλειψης
καταχρηστικής ρήτρας, και αρχίζει από την ημερομηνία της
εκπλήρωσης κάθε επιμέρους παροχής εκ μέρους του,
ακόμη και στην περίπτωση που αυτός δεν γνώριζε κατά
τον χρόνο της εκπλήρωσης τον καταχρηστικό χαρακτήρα
της ρήτρας, δεν είναι ικανή να διασφαλίσει αποτελεσματική
προστασία του καταναλωτή. Κατά συνέπεια, το δίκαιο της
Ένωσης αντιτίθεται σε εθνική νομολογία, η οποία επιτρέπει
την εν λόγω πρακτική. Γίνεται υπόμνηση ότι η διαδικασία
εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως παρέχει στα
δικαστήρια των κρατών μελών τη δυνατότητα να

Τ

ο Δικαστήριο δεν αποφαίνεται
επί της διαφοράς που εκκρεμεί
ενώπιον του εθνικού δικαστηρίου.
Στο εθνικό δικαστήριο εναπόκειται
να επιλύσει τη διαφορά αυτή,
λαμβάνοντας υπόψη την
απόφαση του Δικαστηρίου.

Η απόφαση αυτή δεσμεύει, ομοίως, άλλα εθνικά δικαστήρια
ενώπιον των οποίων ανακύπτει παρόμοιο ζήτημα.
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Με ένα αιχμηρό κείμενο και σύμμαχο
τον αρχαίο Έλληνα φιλόσοφο
Αριστοτέλη σύμφωνα με τον οποίο:
«Το κύριο γνώρισμα του πολίτη είναι
η
συμμετοχή
στην
απονομή
δικαιοσύνης και στην άσκηση
εξουσίας»,
χιλιάδες
Έλληνες
δανειολήπτες δεν έκρυψαν την οργή
και
την
απογοήτευσή
τους,
απευθυνόμενοι
στα μέλη της
Ευρωβουλής και τον Ευρωπαίο
Επίτροπο Δικαιοσύνης, κο Didier
Reynders, για την επικρατούσα
κατάσταση στην Ελλάδα και την
αντιμετώπισή τους, όπως οι ίδιοι
περιγράφουν
με
πραγματικά
περιστατικά
και
νομικά
επιχειρήματα,
ως
Ευρωπαίους
πολίτες ξεχωριστής κατηγορίας που
για
χάριν
των
ισχυρισμών
Ελληνικών τραπεζικών ιδρυμάτων
και
χρόνιων
πολιτικών
παραλείψεων εφαρμόζεται η κατ’
αποκοπή
και
περιστασιακή
παραβίαση των κανόνων, κατά
τρόπο ώστε οι μείζονες πολιτικοί
στόχοι που η Ένωση κλήθηκε να
υπηρετήσει να μένουν ευχολόγια
κενά
περιεχομένου,
όπως
αναφέρουν. Αφού βρεθήκαν, όπως
υποστηρίζουν στη δυσάρεστη θέση
να καταγγέλλουν την Ελληνική
Δημοκρατία με πιθανή ακόμη και τη
συνέπεια να κινηθεί επίσημη
διαδικασία «επί παραβάσει» κατά
της Ελλάδας, εξηγούν την επιτακτική
ανάγκη της πράξεως καθώς στην
Ελλάδα το κράτος δικαίου δεν
φαίνεται να λειτουργεί με τα ίδια
αντανακλαστικά και σίγουρα, όπως
παρουσιάζουν με τεκμηριωμένα
νομικά επιχειρήματα αλλά και
αποφάσεις του δικαστηρίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) στην
υποβληθείσα καταγγελία τους, δεν
εφαρμόζονται οι προστατευτικοί για
τους
καταναλωτές
κοινοτικοί
κανόνες με ενιαίο και ομοιόμορφο
τρόπο, σε σχέση με τα άλλα κράτη

της Ένωσης. Όλα στο φως! Μέσα
στον ορυμαγδό των ειδήσεων και
των πολιτικών αναταράξεων που
ταλανίζουν προσφάτως την Ελλάδα,
αλλά και ολόκληρη την Ευρωπαϊκή
Ένωση
που
καλείται
να
αντιμετωπίσει το θέμα της ακρίβειας
και της ενεργειακής επάρκειας, το
τελευταίο που θα έλειπε είναι να
κλονιστεί η εμπιστοσύνη και η πίστη
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλωστε
πιστεύουμε στο όραμα της ενωμένης
Ευρώπης και στην δημιουργία μιας
ευρωπαϊκής
κοινωνίας
και
οικονομίας που θα λειτουργεί με
ενιαίους
ευρωπαϊκούς
κανόνες
ομοιόμορφα εφαρμοζόμενους. Γι’
αυτό εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες
δανειολήπτες φαίνεται να αναζητούν
«στήριγμα»
στον
Ευρωπαίο
Επίτροπο Δικαιοσύνης, κο Didier
Reynders αλλά και στους βουλευτές
του Ευρωκοινοβουλίου από τους
οποίους ζητούν να δράσουν από
κοινού με γρήγορα αντανακλαστικά,
να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση,
προκειμένου κανείς να μην αρνηθεί
την
πλήρη
και
σε
βάθος
διαλεύκανση της καταγγελίας που
υπέβαλλε ο πανελλήνιος Σύλλογος
Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου
(ΣΥ.ΔΑΝ.Ε.Φ.), ώστε αυτή να τεθεί
υπό περεταίρω εξέταση στο αμέσως
επόμενο στάδιο από αυτό που
βρίσκεται τώρα και το οποίο είναι το
αρμόδιο
δικαστήριο
της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ).

Ε

ιδάλλως,
ξεκαθαρίζουν
πως θα προκύψει
μείζον πολιτικό ζήτημα
που θα προκαλέσει
κύμα αλυσιδωτών
κοινωνικών
αντιδράσεων
σε ενδεχόμενο
γραφειοκρατικής
αντιμετώπισης της
καταγγελίας τους,
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σε περίπτωση δηλαδή
που αυτή τεθεί αρχείο.
Ας μην ξεχνάμε πως ο λόγος για τον
οποίο προέβησαν σε αυτήν είναι μεταξύ άλλων – ότι παραμένουν έως
σήμερα «απροστάτευτοι» 200.000
και πλέον Έλληνες, καθώς έως τώρα
δεν έχει αποδοθεί δικαστική ή
νομοθετική
προστασία
στους
καταναλωτές. Εξάλλου μετά από την
έμμεση
παραδοχή
περί
μη
επαρκούς προστασίας στα δάνεια
που
δόθηκαν σε
Ευρωπαϊκό
επίπεδο με ρήτρα αξίας ελβετικού
φράγκου, εκδόθηκε στην Ελλάδα ο
σχετικός Ν. 4438/16, ο οποίος είναι
αποτέλεσμα
υποχρέωσης
της
χώρας μας να ενσωματώσει την
ευρωπαϊκή οδηγία 2014/17/ΕΕ, με
τον οποίο πράγματι θεσπίστηκαν
διατάξεις οι οποίες μεταξύ άλλων
ρυθμίζουν τις συμβάσεις πίστωσης
σε ξένο νόμισμα και ισχύουν από την
εφαρμογή του νόμου. Ωστόσο, η
ενσωμάτωση
της
εν
λόγω
Ευρωπαϊκής οδηγίας στην ελληνική
έννομη τάξη καλύπτει νομικά δάνεια
που χορηγούνται από την ψήφιση
του νόμου και μετά. ΔΕΝ έχει δηλαδή
εφαρμογή στα δάνεια τα οποία
έχουν χορηγηθεί πριν από την
έναρξη ισχύος του παραπάνω
ελληνικού
νόμου
(ημερομηνία
έναρξης
ισχύος:
28-11-2016)
αφήνοντας έτσι «απροστάτευτους»
στην Ελλάδα τους 200.000 και πλέον
Ευρωπαίους πολίτες της. Εξάλλου
είναι αδύνατο, και ουδείς λόγος
συντρέχει,
όπως
λένε
χαρακτηρίστηκα,
να
τηρήσει
διαφορετική στάση η Επιτροπή από
αυτήν που τήρησε σε ανάλογη
εξεταζόμενη περίπτωση (Γαλλία) ,
ήτοι αυτή που οδήγησε στην
υπόθεση ΔΕΕ C-416/17. Μετά και τις
συναντήσεις που είχαν εκπρόσωποι
του
Συλλόγου
Δανειοληπτών
Ελβετικού Φράγκου (ΣΥ.ΔΑΝ.Ε.Φ.)
στη Βουλή, με εκπροσώπους όλων
των Κοινοβουλευτικών Ομάδων,
συντάχθηκαν
και
κατατέθηκαν
επιστολές με αίτημα συνάντησης
προς τον Πρωθυπουργό, κο Κ.
Μητσοτάκη και τον Υπ.Οικ,, κο Χ.
Σταϊκούρα. Τώρα είναι η ώρα του
Πρωθυπουργού…
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λαμβάνεται υπ’ όψιν η υπηρεσιακή τους αρτιότητα και
αφοσίωση. Εύλογες είναι οι αρνητικές εντυπώσεις και
αναμενόμενες
οι
αντιδράσεις
του
οργανωμένου
συνδικαλιστικού κινήματος στην Τράπεζα και στον Κλάδο,
αλλά και στην Κοινή Γνώμη από μια απόφαση που
πάρθηκε πρόχειρα, χωρίς διάλογο με τους εκπροσώπους
των εργαζομένων και ανακοινώθηκε την τελευταία στιγμή
αιφνιδιαστικά!!! Έχει αποδειχθεί κατά το παρελθόν ότι η
συνεκτίμηση των θέσεων του Σωματείου έχει οδηγήσει
στην ομαλή και επιτυχημένη ολοκλήρωση τέτοιων
εγχειρημάτων.

Σ

το κλείσιμο δεκάδων ακόμη
καταστημάτων (κοντεύει τα 100
συνολικά!) προχωρά η διοίκηση
της Eurobank, προκαλώντας μπαράζ
αντιδράσεων από κόσμο που το
τελευταίο διάστημα έχει βγει στην
αναζήτηση υποκαταστημάτων και
ΑΤΜ προκειμένου να εξυπηρετηθεί

, αλλά… η γενικότερη κατάσταση με τις τράπεζες και τις
συρρικνώσεις εξακολουθεί να ταλαιπωρεί. Όπως
καταγράφουν τα xristika.gr αντιδράσεις όμως έρχονται και
από μερίδα εργαζομένων που βλέπουν το μέλλον της
τράπεζας αλλά και των ίδιων, δυσοίωνο. Το σωματείο
μάλιστα κάνει λόγο για απόφαση που ελήφθη «πρόχειρα
και ανακοινώθηκε την τελευταία στιγμή αιφνιδιαστικά»
εκφράζοντας την έντονη διαφωνία του στην απόφαση της
Eurobank. Ολόκληρη η ανακοίνωση του Σωματείου: Μετά
από ενημέρωση της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης
Ανθρώπινου Δυναμικού πληροφορηθήκαμε ότι η Τράπεζα
απεφάσισε το 3ο κατά σειρά κλείσιμο άλλων 25
καταστημάτων της (σύνολο 76 με όσα προηγήθηκαν) πάρα
το γεγονός ότι: Παραμένει από τις συστημικές Τράπεζες
αυτή με το μικρότερο Δίκτυο καταστημάτων. Πρόσφατα
ολοκλήρωσε αντίστοιχο project και έκλεισε το Β’ εξάμηνο
του 2020, άλλα 25 καταστήματα (είχε προηγηθεί το κλείσιμο
26 κατ/των). Θα δημιουργηθεί κοινωνική αναταραχή σε
πολλές τοπικές κοινωνίες που θα στερηθούν τις υπηρεσίες
των καταστημάτων, αλλά θα τεθούν και εκτός Eurobank
πολλοί πελάτες και συναλλασσόμενοι. Έρχεται σε
αντίθεση με την εκφρασμένη θέση του retail, όπως
διατυπώνεται στην ανακοίνωσή μας Νο 210/25-05-2021:
«Τα υποκαταστήματα παραμένουν, λιγότερο ως κόμβοι
συναλλαγών,
περισσότερο
ως
κόμβοι
παροχής
εξειδικευμένων συμβουλών και ως σημεία επαφής με την
τοπική κοινωνία όπου όχι μόνο δεν αποθαρρύνουμε αλλά
αντίθετα επιδιώκουμε την προσέλκυση νέων πελατών». Θα
υπάρξει και αναταραχή στην προσωπική, οικονομική,
οικογενειακή και κοινωνική ζωή αρκετών συναδέλφων που
υπηρετούν σε κάποια από αυτά τα καταστήματα, χωρίς να

Μεγάλες αλλαγές έρχονται στα μηχανήματα αυτόματης
ανάληψης, καθώς αλλάζουν ριζικά από την μορφή που
γνωρίζαμε. Η συρρίκνωση των υποκαταστημάτων των
τραπεζών τα τελευταία χρόνια αλλά και του προσωπικού
τους, οδηγεί επακόλουθα, σε αλλαγές και στα ΑΤΜ, που
σηκώνουν το «βάρος» των συναλλαγών του κοινού, ειδικά
εν μέσω πανδημίας. Για την κατάσταση που επικρατεί
πλέον στο τραπεζικό σύστημα, είναι χαρακτηριστικά τα
στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η ΟΤΟΕ: Το 2020 ο
μέσος όρος στην Ευρωζώνη ήταν ένα τραπεζικό
κατάστημα ανά 2.888 κατοίκους, στην Ελλάδα (με τόσες
γεωγραφικές και άλλες ιδιομορφίες…) αντιστοιχούσε ένα
κατάστημα ανά 6.298 κατοίκους. Αλλά και στα ΑΤΜ, που
διευκολύνουν τις συναλλαγές, είχαμε μείωση, αναλογικά με
τον πληθυσμό, έναντι αύξησης στην Ευρωζώνη στο ίδιο
διάστημα! Έτσι, το 2019 είχαμε στην Ελλάδα 63,4 ΑΤΜ ανά
100.000 κατοίκους, έναντι 90,17 στην Ιταλία, 98,29 στη
Γαλλία, 119,93 στη Γερμανία, 171, 96 στην Αυστρία (πηγή
συγκριτικών στοιχείων: Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή –
ΕΒΑ). Την αρχή κάνει η Τράπεζα Πειραιώς, καθώς,
σύμφωνα με πληροφορίες, γίνεται η πρώτη τράπεζα στη
χώρα που αποφάσισε την ευρεία εγκατάσταση
περισσότερων από 300 πολυλειτουργικών ATMs της
σειράς DN της Diebold Nixdorf DN SeriesTM ATMs. Τα
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συγκεκριμένα ΑΤΜs, εκτός από νέα
μορφή, θα έχουν ως στόχο να
μειώσουν
σημαντικά
την
κατανάλωση ενέργειας και τις
εκπομπές CO2 κατά τη διάρκεια της
ζωής τους. Τα συγκεκριμένα νέας
μορφής ΑΤΜs συντηρούνται και
υποστηρίζονται
με
την
πρωτοποριακή μέθοδο της εταιρείας
DN AllConnectSM Data Engine, με

κεντρική ιδέα τη διασύνδεση και την
παροχή
ολοκληρωμένων
εύχρηστων υπηρεσιών και τη
βελτίωση της
ασφάλειας.
Θα
περιλαμβάνουν μέθοδο που θα δίνει
τη δυνατότητα στην Τράπεζα, να
υιοθετήσει την τεχνολογία Internet of
Things (ΙοΤ) κατά την οποία
παρέχονται
και
αξιολογούνται
δεδομένα αισθητήρων από τα
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συνδεδεμένα
συστήματα
σε
πραγματικό
χρόνο
χρησιμοποιώντας cloud computing
και μηχανική εκμάθηση, έτσι ώστε
όταν αναφέρεται ένα περιστατικό να
εντοπίζεται εξ αποστάσεως η ακριβή
βασική αιτία και το είδος της
επισκευής
που
απαιτείται,
επιταχύνοντας
τη
διαδικασία
αποκατάστασης.

βρίσκεται από την περασμένη εβδομάδα η έκθεση της
DBRS
για
τις
κεφαλαιακές
ανάγκες
της
καταταλαιπωρημένης Τράπεζας. Αν αληθεύουν οι
πληροφορίες που κυκλοφορούν στην αγορά, κανείς δεν θα
ήθελε να βρίσκεται στη θέση της. Διότι όπως ακούω,

O

διεθνής οίκος ανεβάζει -κι άλλοτις ζημιές της Attica Bank και
υπολογίζει τη «μαύρη τρύπα» σε
ποσό που ξεπερνά το μισό δισ. ευρώ.

Το 1voice.gr έχει το ρεπορτάζ: Στα χέρια της νέας
διευθύνουσας συμβούλου της Attica Bank, Ελένης Βρεττού

Μία απίστευτη δικαστική περιπέτεια ζει ουσιαστικά από το
2013 και για εννιά χρόνια ο Γιώργος Χειμωνέτος. Όπως
μεταδίδει το newpost.gr,

Ε

νώ ακυρώθηκε ο πλειστηριασμός
του σπιτιού του στη Ρόδο
ως πρώτη κατοικία, τώρα
προσφεύγει ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου
με σκοπό να μεταβιβασθεί στο
όνομά του και πάλι το ακίνητο
γιατί στο μεταξύ έχει περάσει
σε χέρια τρίτου προσώπου.

Στην προσφυγή του ο Γιώργος Χειμωνέτος επικαλείται την
απόφαση ακύρωσης του πλειστηριασμού του ακινήτου
στην οποία αναφέρεται: «Ο ανακόπτων όπως αποδείχθηκε

Οι ζημίες προφανώς και προέρχονται από τις 3
τιτλοποιήσεις NPEs, αλλά κανείς δεν άκουσε ή δεν είδε
τίποτα; Πώς και ποιοι τα κατάφεραν έτσι δεν γνωρίζω, αλλά
μήπως χρειάζεται το θέμα να φτάσει και σε έναν
εισαγγελέα; Όχι πως θα βρει άκρη, αλλά…

από την κατάθεση της μάρτυρά του είχε ως κύρια κατοικία
του το ανωτέρω διαμέρισμα στο οποίο διέμενε, μάλιστα
φιλοξενούσε και την αδελφή του αλλά και την ίδια την
μάρτυρα. Το γεγονός ότι δικαστικοί επιμελητές δεν τον
ανηύραν σε κάποιες περιπτώσεις δεν σημαίνει ότι δεν
χρησιμοποιούσε την επίδικη οικία. Εξάλλου και η
αναγραφή στην φορολογική του δήλωση της διεύθυνσης
της επαγγελματικής του στέγης επί της οδού….., το οποίο
αποδεικνύεται ότι είναι ιδιοκτησίας τρίτου προσώπου από
το οποίο ο ανακόπτων το μίσθωνε δεν αποδεικνύει ότι
αυτή ήταν η κύρια κατοικία του, δεδομένου μάλιστα ότι
επρόκειτο για ισόγειο κατάστημα, στο οποίο σύμφωνα με
την κατάθεση της μάρτυρα ο ανακόπτων ασκούσε
επαγγελματική δραστηριότητα και συνεπώς το κατάστημα
αυτό αφορούσε την φορολογική κατοικία του
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ανακόπτοντος και όχι την κύρια κατοικία του. Περαιτέρω
από όλες τις αποδείξεις που προσκομίζει ο ανακόπτων
φαίνεται ότι όλοι οι λογαριασμοί για την κρίσιμη περίοδο
των ετών 2012 και 2013 ήταν στο όνομα των γονέων του,
γεγονός που αποδεικνύει πως επρόκειτο για πατρική οικία,
η οποία είχε μεταβιβαστεί στον ανακόπτοντα. Εξάλλου το
ακίνητο αυτό ο ανακόπτων δήλωνε το έντυπο Ε9 της
εφορίας κατά τα προγενέστερα έτη αλλά και κατά το έτος
της κατάσχεσης. Τέλος ο ισχυρισμός της καθής η ανακοπή
ότι ο ανακόπτων διαθέτει και άλλες τέσσερις μεζονέτες
στην περιοχή της Ρόδου και άρα δεν ήταν η κύρια κατοικία

Θύμα μεγάλης απάτης έπεσε 42χρονη Πατρινή, στην
προσπάθειά της να πουλήσει έπιπλα μέσω διαδικτύου. Οι
επιτήδειοι που διάβασαν την αγγελία σε ιστότοπο
πωλήσεων την προσέγγισαν και συμφώνησαν μαζί της για
την αγορά των επίπλων αντί του ποσού των 400 ευρώ.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news

Τ

ης ζήτησαν αριθμό λογαριασμού
για να της καταθέσουν χρήματα,
όμως όπως συνήθως συμβαίνει
στην πρακτική των απατεώνων,
η γυναίκα πήρε μήνυμα με link, το
οποίο ακολούθησε, με αποτέλεσμα
οι δράστες να αποκτήσουν πρόσβαση
στο λογαριασμό της και να της
αποσπάσουν 15.000 ευρώ.

Μόλις αντιλήφθηκε την απάτη, η γυναίκα κατήγγειλε το
περιστατικό στην Αστυνομία, που αναζητά τους
απατεώνες.
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του η επίδικη δεν κρίνεται βάσιμος καθότι από την
προσκομιζόμενη από τον ανακόπτοντα τεχνική έκθεση του
μηχανικού, αποδεικνύεται ότι πρόκειται για οικίες ημιτελείς
οι οποίες ούτε έχουν υδροδοτηθεί ούτε ρευματοδοτηθεί και
συνεπώς δεν δύνανται να κατοικηθούν». Η προσφυγή του
Ολυμπιονίκη ποδηλασίας στρέφεται κατά δυο εταιριών, με
τη μία να έχει έδρα την Ισπανία και ζητά να γίνει δεκτή η
αίτηση επαναφοράς των πραγμάτων στην προτέρα
κατάσταση, να γίνει δεκτή η ανακοπή του. Τα παράδοξα σε
αυτή την δικαστική περιπέτεια του Γιώργου Χειμωνέτου
ήταν πολλά εξαρχής: Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο έκρινε
ότι πρώτη κατοικία του ποδηλάτη ήταν το κομμωτήριο που
είχε στο Μανδράκι. Ο πλειστηριασμός στο κατασχεθέν
ακίνητο προχώρησε και το σπίτι πέρασε σε άλλο ιδιοκτήτη.
Η δικηγόρος του, Κατερίνα Βολονάκη, δήλωσε στο
newpost: «O κ. Χειμωνέτος ενώ έχει δικαιωθεί και κανονικά
πρέπει να πάρει πίσω το σπίτι του από τον νέο ιδιοκτήτη
πρέπει να προσφύγει εκ νέου στα δικαστήρια για να γίνει
αυτό. Είναι μια ταλαιπωρία πολλών ετών για τον εντολέα
μου.

Α

πό την αρχή έγινε ένας
πλειστηριασμός που δεν έπρεπε
να γίνει, το δίκαιο φάνηκε στο
Εφετείο και τώρα βρισκόμαστε
στην τελική ευθεία για να
επανέλθουν τα πράγματα όπως ήταν».
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