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Σελίδα 2

Σε συνέντευξη στον Μιχάλη Ψύλο για λογαριασμό της εφημερίδας
«Ναυτεμπορική» δήλωσε συγκεκριμένα:
- Κύριε Μανιάτη, ευχαριστούμε πολύ για τη συνέντευξή σας στην Ναυτεμπορική.
Οι τιμές της ενέργειας απογειώνονται συνεχώς – το φυσικό αέριο ξεπέρασε κατά
πολύ τα 300 ευρώ τη μεγαβατώρα στο χρηματιστήριο του Άμστερνταμ και ουδείς
μπορεί να βάλει στοίχημα πού θα φτάσει.

Ο

πρώην Υπουργός
Ενέργειας και
αναπληρωτής
καθηγητής στο
Πανεπιστήμιο
Πειραιώς, Γιάννης
Μανιάτης δήλωσε πως
μετά την ανακάλυψη
νέων κοιτασμάτων
φυσικού αερίου στην
Κύπρο, θα μπορούσε να
υλοποιηθεί και μάλιστα
άμεσα ο αγωγός East
Med με ευρωπαϊκή
χρηματοδότηση,
επισημαίνοντας την
ανάγκη διαμόρφωσης
μιας εθνικής
ενεργειακής πολιτικής.

- Η ενεργειακή κρίση που βιώνουμε δεν είχε ξεκινήσει με την εισβολή της Ρωσίας
στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου, αλλά είχε ξεκινήσει πέρυσι, στις αρχές του
φθινοπώρου. Τότε έγινε για πρώτη φορά συνείδηση στην ΕΕ ότι οι αποθήκες
φυσικού αερίου-πολλές από τις οποίες διαχειρίζεται η ρωσική Gazprom- ενώ θα
έπρεπε να είναι γεμάτες σε ποσοστό 80-85%, είχαν μια πληρότητα κάτω από 50%.
Την ίδια εποχή ακριβώς άρχισαν να εκτοξεύονται οι τιμές, κυρίως του φυσικού
αερίου και συμπαρέσυρε και τις τιμές του ηλεκτρικού.
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Σελίδα 3

οικονομία. Με ευθύνη της Κομισιόν, η οποία πρέπει να
συντονίζει τα κράτη και οφείλει πάντα να είναι πιο μπροστά
από τις κυβερνήσεις. Δυστυχώς, η ΕΕ δεν αποδέχθηκε
μέχρι στιγμής την πρόταση του Νότου για την επιβολή
πλαφόν στην χονδρεμπορική τιμή του φυσικού αερίου,
όπως επίσης και την εισήγηση των χωρών της νότιας
Ευρώπης να υπάρχουν κοινές προμήθειες. Κι όμως αυτά
είναι αυτονόητα μέτρα σε μια κατάσταση κρίσης, όπως
σήμερα. Δυστυχώς, η Γερμανία, η Ολλανδία και κάποιες
άλλες βόρειες χώρες, συνεχίζουν να βαυκαλίζονται ότι
μπορούν να ξεπεράσουν αυτή την κρίση μόνο με τις εθνικές
τους δυνάμεις. Δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι
συνταράσσεται συθέμελα όλο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα.

- Άρα, ήταν στραβό το κλίμα στην ενέργεια και το έφαγε και
η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία;

Ο

Πούτιν είχε προετοιμάσει την
εισβολή στην Ουκρανία και
φρόντισε αρκετούς μήνες πριν
να έχει αιχμάλωτη την Ευρώπη, λόγω
του εκβιασμού που προετοίμαζε.

Γι` αυτό φρόντισε να είναι μισογεμάτες οι αποθήκες αερίου
στην Ευρώπη. Ο Πούτιν κάνει όμως τη δουλειά του. Το
πρόβλημα είναι ότι στην ΕΕ ουδείς πήρε είδηση ότι υπήρχε
μια περίεργη κατάσταση στο σημαντικότερο ενεργειακό
μέσο για την ευρωπαϊκή οικονομία. Γιατί ποτέ στο
παρελθόν δεν είχαμε βρεθεί στην ΕΕ με τόσο χαμηλά
ποσοστά πληρότητας. Άρα, υπάρχει και μια σοβαρότατη
ευθύνη των ευρωπαϊκών μηχανισμών.
- Κύριε Μανιάτη, οι κυρώσεις που επέβαλε η ΕΕ στη Ρωσία
σε αντίποινα για την εισβολή ήταν για πολλούς αναγκαίες.
Είναι όμως και αποτελεσματικές;
- Πρέπει να είμαστε δίκαιοι: Όταν ξεκίνησε η επιβολή των
κυρώσεων, έγινε με πλήρη ομοφωνία όλων των
κυβερνήσεων και την ευρεία υποστήριξη σε όλες τις χώρες.
Στο πρώτο διάστημα είχαν ακουστεί και ανοησίες να κόψει
μόνη της η ΕΕ την τροφοδοσία της με ρωσικό φυσικό αέριο.
Λες και θα μπορούσε να βρει με έναν μαγικό τρόπο
εναλλακτικές πηγές.

Τ

ο πρόβλημα λοιπόν είναι ότι ενώ
η ΕΕ ορθά ξεκίνησε να επιβάλει
κυρώσεις δεν είχε προβλέψει
καθόλου τα ρωσικά αντίμετρα.

Και γι’ αυτό βλέπετε σήμερα τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς να
γυρνά όλον τον πλανήτη για βρει έστω και λίγες ποσότητες
LNG. H ΕΕ κακώς λοιπόν, πιάστηκε απροετοίμαστη και
ανέτοιμη, αλλά και δεν σκέφτηκε τις επόμενες κινήσεις της,
όταν ο Πούτιν θα επέβαλε τα αντίμετρά του.
- Ο Νότος της Ευρώπης πιέζει για πλαφόν στην τιμή του
φυσικού αερίου, αλλά συναντά αντιδράσεις από τον Βορρά.
Υπάρχει ελπίδα;
- Πρόκειται για μια τραγική ανικανότητα, η οποία δυστυχώς
οδηγεί όλο και πιο βαθιά στην ύφεση την ευρωπαϊκή

- Στο πλαίσιο αυτό, πώς βλέπετε τον ενεργειακό εφοδιασμό
της Ελλάδας; Υπάρχουν εναλλακτικές πηγές και μάλιστα
άμεσα;
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- Η Ελλάδα σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες είχε τη
σωφροσύνη από το 2010-11 να αναπτύξει μια
πολυδιάστατη
εθνική
στρατηγική
ενεργειακής
τροφοδοσίας από διαφορετικές πηγές. Για παράδειγμα,
έχουμε το μακροχρόνιο συμβόλαιο για τροφοδοσία από
την Αλγερία με LNG. Το 2013 καταφέραμε μια μεγάλη εθνική
επιτυχία-ο αγωγός TAP να περάσει από την βόρεια
Ελλάδα, ενώ κάποια συμφέροντα ευρωπαϊκά, αμερικάνικα
και τουρκικά δεν το ήθελαν. Επίσης ενσωματώσαμε το 2013
στα ευρωπαϊκά προγράμματα τον ελληνο-βουλγαρικό
αγωγό, που πρόσφατα εγκαινιάστηκε. Άρα, έχουμε ως
Ελλάδα μια αρκετά τεκμηριωμένη αισιοδοξία ότι θα είναι
λίγο καλύτερα τα πράγματα στη χώρα μας απ` ότι στην
κεντρική Ευρώπη. Η Ελλάδα- επειδή ακολούθησε αυτή την
πολυδιάστατη ενεργειακή πολιτική όλα τα προηγούμενα
χρόνια- βρίσκεται τώρα με υποδομές που μπορούν να
βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της κρίσιμης κατάστασης
που βιώνουμε, αλλά και να βοηθήσουμε γειτονικές μας
χώρες, όπως η Βουλγαρία.
- Κύριε Μανιάτη, οι εταιρείες ενέργειας TotalEnergies και
ENI ανακοίνωσαν μια σημαντική ανακάλυψη φυσικού
αερίου στο οικόπεδο Cronos-1, στο τεμάχιο 6, ανοιχτά της
Κύπρου Πόσο σημαντική είναι αυτή η ανακάλυψη;
- Κατ` αρχήν πρέπει να πούμε ότι

Γ

ια τα ελληνικά κοιτάσματα έχουμε
χάσει 8 πολύτιμα χρόνια. Θα
έπρεπε σήμερα να έχουμε 4-5
εξέδρες άντλησης φυσικού αερίου
στον Πατραϊκό, στο βόρειο Ιόνιο, το
Κατάκολο, στη νότια Κρήτη κλπ.

Αλλά δυστυχώς ακόμη σέρνεται η χώρα πίσω από
ολιγωρίες της διοίκησης, καθυστερήσεις και πολιτικές
αναποφασιστικότητες. Παρά το γεγονός ότι ξέρουμε ότι στο
Ιόνιο και νότια της Κρήτης έχουμε γύρω στους 30
«στόχους» φυσικού αερίου, με δομή ανάλογη με αυτή που
υπάρχει στο τεράστιο κοίτασμα Ζορ, ανοιχτά της Αιγύπτου.
Οι «στόχοι» αυτοί, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Εθνικής
Αρχής Υδρογονανθράκων, μπορεί να έχουν ποσότητες της
τάξης των 2.000 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων ή
αλλιώς, αξίας 250 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ευτυχώς, το
παράδειγμα της Ελλάδος δεν το ακολουθεί η Κύπρος, η
οποία έχει μια επιμονή, υπομονή και αποφασιστικότητα
στην αξιοποίηση των δικών της κοιτασμάτων. Έτσι λοιπόν
ήταν μια πολύ σημαντική κίνηση η ανακάλυψη του
κοιτάσματος Kronos, που δεν είναι βέβαια ένα τεράστιο
κοίτασμα-είναι μεσαίου μεγέθους με 70 δισεκατομμύρια

Σελίδα 4

κυβικά μέτρα. Όμως και αυτό το κοίτασμα έρχεται να
προστεθεί στις δύο προηγούμενες ανακαλύψεις από την
Κύπρο –των κοιτασμάτων «Αφροδίτη» και «Γλαύκος». Και
τα τρία αυτά κοιτάσματα συνολικά περιέχουν γύρω στα 350
δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. Ο συνδυασμός των
Κυπριακών κοιτασμάτων μαζί με τα ελληνικά που
ελπίζουμε να αξιοποιήσουμε, διαμορφώνει μια απίστευτα
ελπιδοφόρα πηγή τροφοδοσίας της ΕΕ σε φυσικό αέριο.
- Με βάση όλα αυτά κύριε Μανιάτη, το περίφημο σχέδιο για
τον αγωγό EastMed, μήπως επιστρέψει στη «ζωή»; Η
θεωρείται νεκρό;
- Μετά το ανεξήγητο non paper του Στέητ Ντηπάρτμεντ ότι
ο αγωγός East Med δεν είναι βιώσιμος, είχαμε ευτυχώς
πριν λίγες εβδομάδες το ομόφωνο ψήφισμα των πέντε
μεγαλύτερων κομμάτων της Ιταλίας, που ζήτησαν να
υλοποιηθεί ο East Med. Τον αγωγό αυτό τον
χρηματοδοτούν και τα ευρωπαϊκά προγράμματα και η
εταιρεία κατασκευής του αγωγού ετοιμάζεται να καταθέσει
αίτηση κατασκευής του έργου στον αρμόδιο ευρωπαϊκό
μηχανισμό χρηματοδότησης. Έχουμε λοιπόν έναν αγωγό
σπουδαίας γεωπολιτικής και ενεργειακής σημασίας για την
ΕΕ και την Ελλάδα, που έχει ένα κόστος 5,2 δισ. που είναι
αμελητέο σε σχέση με αυτά που πληρώνουμε τώρα αλλά
και που μπορεί να υλοποιηθεί μέσα σε ένα σύντομο
χρονικό διάστημα. Μέσα στην κρίση, εμφανίζεται λοιπόν
μια ευκαιρία για την Ελλάδα να γίνει ένας σοβαρός
γεωπολιτικός ενεργειακός παίκτης σε φυσικό αέριο στην
Ανατολική Μεσόγειο. Να ζητήσω τουλάχιστον, από τα τρία
κόμματα που κυβέρνησαν τη χώρα τα τελευταία χρόνια-ΝΔ,
ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ- που έχουν βάλει την υπογραφή τους
σε διάφορες δραστηριότητες αξιοποίησης των ελληνικών
κοιτασμάτων να ομονοήσουν για το αυτονόητο. Δηλαδή με
τις αυστηρότερες περιβαλλοντικές προδιαγραφές, να
αξιοποιήσουμε τα κοιτάσματά μας και να λειτουργήσουμε
σε πανευρωπαϊκό επίπεδο ως χώρα τροφοδότης του πιο
πολύτιμου αγαθού που ψάχνει απεγνωσμένα η ΕΕ: του
φυσικού αερίου».
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ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

των πελατών και την παροχή
εξατομικευμένων υπηρεσιών
σε διαδικτυακούς αγοραστές.

Το actualidadecommerce.com εξηγεί:

Γ

ιατί μπορεί η λεγόμενη Τεχνητή
Νοημοσύνη να είναι στην
πραγματικότητα ένα από
τα καλύτερα χρησιμοποιημένα
συστήματα που μπορεί να έχει
το ηλεκτρονικό εμπόριο;
Ας ξεκινήσουμε με τα αποτελέσματα που μπορεί να
δημιουργήσει αυτή η πρωτοποριακή και καινοτόμος
στρατηγική από τώρα και στο εξής. Επειδή στην
πραγματικότητα, και όπως σε κάθε επιχείρηση που
επιδιώκει να βελτιώσει και να μεγιστοποιήσει τα
αποτελέσματά της, η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να είναι
ο οριστικός πόρος που μπορεί να έχουν οι επιχειρηματίες
σε αυτόν τον αναπτυσσόμενο επιχειρηματικό τομέα. Με ένα
εντυπωσιακό 35% των συνολικών εσόδων του, οι
πωλήσεις προϊόντων και οι διασταυρούμενες πωλήσεις
στην πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου της Amazon
συγκαταλέγονται στις κορυφαίες επιτυχίες αυτού του
λιανοπωλητή. Ποια τεχνολογία οδηγεί αυτήν τη λειτουργία
μετατροπής; Τεχνολογία προτάσεων προϊόντων της
Amazon, η οποία ενεργοποιείται κυρίως από τεχνητή
νοημοσύνη ή AI.

Ε

κτός από τις προτάσεις προϊόντων,
η τεχνητή νοημοσύνη στη
βιομηχανία ηλεκτρονικού
εμπορίου χρησιμοποιείται από τους
διαδικτυακούς εμπόρους λιανικής
πώλησης για την παροχή υπηρεσιών
chatbot, την ανάλυση των σχολίων
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Στην πραγματικότητα, μια μελέτη που διενήργησε η
Ubisend το 2019 διαπίστωσε ότι 1 στους 5 καταναλωτές
είναι πρόθυμοι να αγοράσουν αγαθά ή υπηρεσίες από ένα
chatbot, ενώ το 40% των διαδικτυακών αγοραστών
αναζητούν εξαιρετικές προσφορές και αγοράζουν
προσφορές από chatbots. Ενώ οι παγκόσμιες πωλήσεις
ηλεκτρονικού εμπορίου αναμένεται να φθάσουν τα 4.8
δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2021, η Gartner προβλέπει
ότι περίπου το 80% όλων των αλληλεπιδράσεων με τους
πελάτες θα διαχειρίζονται οι τεχνολογίες AI (χωρίς
ανθρώπινο παράγοντα) για το έτος 2020. Λοιπόν, πώς η AI
στο ηλεκτρονικό εμπόριο αλλάζει την εμπειρία αγορών το
2019; Μέσα από αυτό το άρθρο, ας δούμε μερικές από τις
σημαντικές εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στο
ηλεκτρονικό εμπόριο μαζί με ορισμένα παραδείγματα της
πραγματικής βιομηχανίας. Πώς μεταμορφώνει η Τεχνητή
Νοημοσύνη την εμπειρία αγορών;

Η

χρήση της τεχνητής νοημοσύνης
στις ηλεκτρονικές αγορές
μεταμορφώνει τη βιομηχανία
του ηλεκτρονικού εμπορίου
προβλέποντας τα πρότυπα αγορών
με βάση τα προϊόντα που αγοράζουν
οι αγοραστές και όταν τα αγοράζουν.
Για παράδειγμα, εάν οι διαδικτυακοί αγοραστές αγοράζουν
συχνά μια συγκεκριμένη μάρκα ρυζιού κάθε εβδομάδα, ο
διαδικτυακός έμπορος λιανικής πώλησης θα μπορούσε να
στείλει μια εξατομικευμένη προσφορά σε αυτούς τους
αγοραστές για αυτό το προϊόν ή ακόμα και να
χρησιμοποιήσει μια πρόταση μηχανικής μάθησης για ένα
συνοδευτικό προϊόν που ταιριάζει καλά με πιάτα ρυζιού.

Τα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης ηλεκτρονικού εμπορίου
ή οι ψηφιακοί βοηθοί με δυνατότητα AI, όπως το εργαλείο
Duplex της Google, αναπτύσσουν δυνατότητες όπως η
δημιουργία λίστας αγορών (από τη φυσική φωνή του
αγοραστή) και ακόμη και η παραγγελία αγορών. Μεταξύ
των κύριων εφαρμογών της τεχνητής νοημοσύνης στο
ηλεκτρονικό
εμπόριο
υπάρχουν
μερικές
πιο
αποτελεσματικές από άλλες για την επίτευξη των στόχων

Σελίδα 6

στο κατάστημα ή στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Από αυτήν την
προοπτική, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ενώ υπάρχουν
πολλά οφέλη από την τεχνητή νοημοσύνη στο ηλεκτρονικό
εμπόριο, εδώ είναι 4 κύριες εφαρμογές του AI για το
ηλεκτρονικό εμπόριο που κυριαρχεί σήμερα στον κλάδο.
Chatbots και άλλοι εικονικοί βοηθοί. Οι έμποροι λιανικής
ηλεκτρονικού εμπορίου στρέφονται όλο και περισσότερο
σε bots συνομιλίας ή ψηφιακούς βοηθούς για να
προσφέρουν υποστήριξη 24/7 στους διαδικτυακούς
αγοραστές τους.

Χ

τισμένα με τεχνολογίες τεχνητής
νοημοσύνης, τα ρομπότ συνομιλίας
είναι όλο και πιο διαισθητικά
και επιτρέπουν μια καλύτερη
εμπειρία πελατών.

Εκτός από την παροχή καλής υποστήριξης πελατών, τα
chatbots αυξάνουν τον αντίκτυπο της τεχνητής
νοημοσύνης στο ηλεκτρονικό εμπόριο μέσω δυνατοτήτων
όπως αυτές: Επεξεργασία φυσικής γλώσσας (ή NLP) που
μπορεί να ερμηνεύσει τις φωνητικές αλληλεπιδράσεις με
τους καταναλωτές. Αντιμετώπιση των αναγκών των
καταναλωτών μέσω βαθύτερης κατανόησης. Δεξιότητες
αυτομάθησης που τις βοηθούν να βελτιωθούν με την
πάροδο του χρόνου. Παρέχονται εξατομικευμένες ή
στοχευμένες προσφορές στους πελάτες. Προτάσεις
έξυπνων προϊόντων. Μεταξύ των κορυφαίων εφαρμογών
AI στο ηλεκτρονικό εμπόριο οι εξατομικευμένες προτάσεις
προϊόντων για αγοραστές στο διαδίκτυο αυξάνουν τα
ποσοστά πωλήσεων κατά 915% και τις μέσες τιμές
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μέλλον της
εμπόριο.

Σ
παραγγελίας κατά 3%. Χρησιμοποιώντας μεγάλα
δεδομένα, η τεχνητή νοημοσύνη στο ηλεκτρονικό εμπόριο
επηρεάζει τις επιλογές των πελατών, χάρη στη γνώση της
για προηγούμενες αγορές, προϊόντα αναζήτησης και
συνήθειες περιήγησης στο διαδίκτυο. Οι προτάσεις
προϊόντων παρέχουν πολλαπλά οφέλη για τους
λιανοπωλητές
ηλεκτρονικού
εμπορίου,
όπως:
Μεγαλύτερος αριθμός επιστρεφόμενων πελατών και
βελτιωμένη διατήρηση πελατών και πωλήσεις Μια
εξατομικευμένη εμπειρία αγορών για online αγοραστές.

Κατατάσσεται μεταξύ των πιο αποτελεσματικών τρόπων, η
εξατομίκευση βρίσκεται στον πυρήνα της τεχνητής
νοημοσύνης στο μάρκετινγκ ηλεκτρονικού εμπορίου. Με
βάση τα συγκεκριμένα δεδομένα που συλλέγονται από
κάθε χρήστη στο Διαδίκτυο, η AI και η μηχανική μάθηση στο
Ηλεκτρονικό εμπόριο αντλούν σημαντικές γνώσεις από τα
παραγόμενα δεδομένα πελατών. Για παράδειγμα, το
εργαλείο με δυνατότητα AI, το Boomtrain, μπορεί να
αναλύσει δεδομένα πελατών από πολλά σημεία επαφής
(συμπεριλαμβανομένων
εφαρμογών
για
κινητά,
καμπανιών email και ιστότοπων) για να δει πώς εκτελούν
αλληλεπιδράσεις στο διαδίκτυο. Αυτές οι πληροφορίες
επιτρέπουν στους λιανοπωλητές ηλεκτρονικού εμπορίου
να κάνουν κατάλληλες προτάσεις προϊόντων και να
παρέχουν μια συνεπή εμπειρία χρήστη σε όλες τις
συσκευές.

Η αποτελεσματική διαχείριση αποθέματος αφορά τη
διατήρηση του κατάλληλου επιπέδου αποθέματος που
μπορεί να ικανοποιήσει τη ζήτηση της αγοράς χωρίς να
αυξήσει τα ρελαντί αποθέματα. Ενώ ο συμβατικός τρόπος
διαχείρισης αποθέματος περιοριζόταν στα τρέχοντα
επίπεδα αποθεμάτων, η διαχείριση αποθέματος με
δυνατότητα AI επιτρέπει τον τρόπο διατήρησης
αποθεμάτων βάσει δεδομένων που σχετίζονται με: Τάσεις
πωλήσεων τα προηγούμενα χρόνια, Προβλεπόμενες ή
αναμενόμενες αλλαγές στη ζήτηση προϊόντων και πιθανά
ζητήματα από την πλευρά της προσφοράς που θα
μπορούσαν να επηρεάσουν τα επίπεδα αποθέματος. Εκτός
από τη διαχείριση αποθεμάτων, η Τεχνητή Νοημοσύνη
επιτρέπει τη διαχείριση αποθήκης με την εμφάνιση
αυτοματοποιημένων ρομπότ που προβάλλεται ως το

τεχνητής

νοημοσύνης

Σελίδα 7
στο

ηλεκτρονικό

ε αντίθεση με τους ανθρώπινους
υπαλλήλους, τα ρομπότ AI μπορούν
να χρησιμοποιηθούν για την
αποθήκευση ή ανάκτηση αποθεμάτων
24x7 μαζί με την άμεση αποστολή
παραγγελθέντων αντικειμένων μετά
από μια ηλεκτρονική παραγγελία.

Εκτός από τη μετατροπή της βιομηχανίας ηλεκτρονικού
εμπορίου με πολλούς τρόπους, η τεχνητή νοημοσύνη στον
τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου B2B οδηγεί μια σειρά
καινοτόμων λύσεων. Ας δούμε μερικές από τις πρόσφατες
περιπτωσιολογικές μελέτες για την τεχνητή νοημοσύνη
που επηρεάζουν αυτόν τον τομέα. Οι τεχνολογίες που
βασίζονται σε τεχνολογία AI εισάγουν τους διαδικτυακούς
αγοραστές σε μια σειρά προϊόντων που δεν γνώριζαν καν
ότι υπήρχαν στην αγορά. Για παράδειγμα, η εταιρεία
τεχνολογίας Sentient Technologies που βασίζεται σε
τεχνολογία AI επιτρέπει στους εικονικούς ψηφιακούς
αγοραστές να προτείνουν νέα προϊόντα σε διαδικτυακούς
αγοραστές βάσει των προσωπικών τους προτύπων
αγορών και πληροφοριών.

Ενθαρρυμένος από την επιτυχία της συσκευής Amazon
Alexa, αυτός ο γίγαντας ηλεκτρονικού εμπορίου
παρουσιάζει το σύστημα φωνητικών αγορών Alexa, το
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επεξεργασίας
φυσικών
γλωσσών
και
οπτικών
υπολογιστών για να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ
εμπειριών πελατών στο κατάστημα και στο διαδίκτυο.

οποίο σας επιτρέπει να ελέγχετε τις καλύτερες καθημερινές
προσφορές της Amazon και να πραγματοποιείτε
παραγγελίες αγοράς στο διαδίκτυο μόνο με τη φωνή σας.
Τι άλλο; Το Amazon Alexa μπορεί επίσης να παρέχει
συμβουλές για ντουλάπες, συμπεριλαμβανομένων των
καλύτερων συνδυασμών μόδας και μια σύγκριση μεταξύ
των ρούχων σχετικά με το τι θα σας φανεί καλύτερο. Η
τεχνητή νοημοσύνη στη βιομηχανία ηλεκτρονικού
εμπορίου μόδας μειώνει τον αριθμό των επιστροφών
προϊόντων που αγοράστηκαν μέσω διαδικτυακών
πωλήσεων. Για παράδειγμα, η μάρκα μόδας Zara
αναπτύσσει δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης για να
προτείνει το κατάλληλο μέγεθος ρουχισμού (με βάση τη
μέτρηση του αγοραστή) μαζί με τις προτιμήσεις του στυλ
(χαλαρά ή τοποθετημένα ρούχα). Αυτό μπορεί να βοηθήσει
τη μάρκα μόδας να μειώσει την απόδοση των προϊόντων
της και να βελτιώσει τις επαναλαμβανόμενες αγορές. Εκτός
από αυτές τις καινοτομίες, οι λύσεις που βασίζονται σε AI
μετασχηματίζουν τη βιομηχανία ηλεκτρονικού εμπορίου
στους ακόλουθους τομείς. Μάρκετινγκ email με δυνατότητα
AI που στέλνει email μάρκετινγκ για προϊόντα (ή
υπηρεσίες) που ενδιαφέρουν τον παραλήπτη. Εκτός από
την ανάγνωση περισσότερων ανθρώπων από την
αυτοματοποίηση,
αυτά
τα
εργαλεία
μάρκετινγκ
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κάνουν μια έξυπνη ανάλυση
του χρήστη με βάση την απάντησή τους και είναι πιο
ευθυγραμμισμένα με τις μεμονωμένες ανάγκες του πελάτη.
Αυτοματοποίηση εφοδιαστικής αλυσίδας με δυνατότητα AI
που επιτρέπει αποτελεσματική διαχείριση αλυσίδας
εφοδιασμού για πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου. Άλλα
οφέλη
περιλαμβάνουν
τη
δυνατότητα
λήψης
επιχειρηματικών αποφάσεων που σχετίζονται με τους
πωλητές, τους χρόνους παράδοσης και τις ανάγκες της
αγοράς. Εργαλεία ανάλυσης δεδομένων με βάση την
τεχνητή νοημοσύνη για τη βιομηχανία ηλεκτρονικού
εμπορίου που παρέχουν
πολλά
οφέλη,
όπως
επιχειρηματική ευφυΐα, προφίλ πελατών και ανάλυση
διαδικτυακών πωλήσεων.

Omnichannel AI λύσεις που δημιουργούν μια απρόσκοπτη
και συνεπή εμπειρία πελατών σε όλα τα καταστήματα
τούβλου και κονιάματος. Για παράδειγμα, οι λύσεις
omnichannel που βασίζονται στο AI της Sephora
χρησιμοποιούν συνδυασμό AI και μηχανικής εκμάθησης,

Όπως τονίζεται σε αυτό το άρθρο, η τεχνητή νοημοσύνη
στο ηλεκτρονικό εμπόριο παίζει καθοριστικό ρόλο στην
προώθηση καινοτόμων λύσεων και εμπειριών πελατών.
Μερικές από τις κύριες περιπτώσεις χρήσης της τεχνητής
νοημοσύνης
στο
ηλεκτρονικό
εμπόριο
είναι
εξατομικευμένες αγορές, προτάσεις προϊόντων και
διαχείριση αποθεμάτων. Ως διαδικτυακός λιανοπωλητής,
σκέφτεστε πώς να εφαρμόσετε ένα μοντέλο εργασίας
τεχνητής νοημοσύνης για την επιχείρησή σας;
Σχεδιασμένο για AI σε επιχειρήσεις ηλεκτρονικού
εμπορίου, το Countants είναι ένας καθιερωμένος πάροχος
αναλυτικών στοιχείων δεδομένων που ενδυναμώνει τους
διαδικτυακούς εμπόρους λιανικής πώλησης με λύσεις που
επικεντρώνονται στην ανάλυση προϊόντων.

Για να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα, το Twiggle
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την εύρεση προϊόντων που ταιριάζουν, η AI επιτρέπει
στους αγοραστές να ανακαλύπτουν συμπληρωματικά
προϊόντα, είτε πρόκειται για μέγεθος, χρώμα, σχήμα,
ύφασμα ή ακόμη και επωνυμία. Οι οπτικές δυνατότητες
αυτών των προγραμμάτων είναι πραγματικά εξαιρετικές.
Με τη λήψη οπτικών ενδείξεων από τις μεταφορτωμένες
εικόνες, το λογισμικό μπορεί να βοηθήσει με επιτυχία τον
πελάτη να βρει το προϊόν που θέλει. Ο καταναλωτής δεν
χρειάζεται πλέον να ψωνίζει για να δει κάτι που θα ήθελε να
αγοράσει. Για παράδειγμα, μπορεί να σας αρέσει το νέο
φόρεμα μιας φίλης ή ένα νέο ζευγάρι Nike από ένα
συνάδελφο το γυμναστήριο. Αν υπάρχει οπτικό, τότε το AI
επιτρέπει στους καταναλωτές να βρίσκουν εύκολα
παρόμοια αντικείμενα μέσω καταστημάτων ηλεκτρονικού
εμπορίου.
χρησιμοποιεί επεξεργασία φυσικής γλώσσας για να
περιορίσει, να προσαρμόσει τα συμφραζόμενα και τελικά
να βελτιώσει τα αποτελέσματα αναζήτησης για αγοραστές
στο διαδίκτυο. Μια άλλη εταιρεία που προσπαθεί να
βελτιώσει την αναζήτηση ηλεκτρονικού εμπορίου είναι η
εταιρεία τεχνολογίας Clarifai με έδρα τις ΗΠΑ. Η πρώιμη
δουλειά της Clarifai επικεντρώθηκε στα οπτικά της
αναζήτησης και, όπως αναφέρεται στον ιστότοπό της, το
λογισμικό είναι «τεχνητή νοημοσύνη με όραμα». Η εταιρεία
επιτρέπει στους προγραμματιστές να δημιουργούν
εξυπνότερες εφαρμογές που «βλέπουν τον κόσμο όπως
τον βλέπετε», επιτρέποντας στις εταιρείες να αναπτύξουν
μια
πελατοκεντρική
εμπειρία
μέσω
προηγμένης
αναγνώρισης εικόνας και βίντεο. Αξιοποιώντας τη
μηχανική εκμάθηση, το λογισμικό AI επισημαίνει αυτόματα,
οργανώνει και αναζητά οπτικά το περιεχόμενο
επισημαίνοντας χαρακτηριστικά εικόνας ή βίντεο.
Διαβάστε περισσότερα για την εξατομικευμένη εκπαίδευσή
τους, η οποία σας επιτρέπει να δημιουργήσετε
προσαρμοσμένα μοντέλα στα οποία μπορείτε να διδάξετε
το AI να κατανοεί οποιαδήποτε έννοια, είτε πρόκειται για
λογότυπο, προϊόν, αισθητική ή Pokemon. Στη συνέχεια,
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα νέα μοντέλα, μαζί με
τα υπάρχοντα προ-κατασκευασμένα μοντέλα (π.χ. γενικά,
χρώμα, φαγητό, γάμο, ταξίδια κ.λπ.) για να περιηγηθείτε ή
να αναζητήσετε στοιχεία πολυμέσων χρησιμοποιώντας
ετικέτες λέξεων-κλειδιών ή οπτικές ομοιότητες.

Η τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης προσφέρει στις
εταιρείες ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και είναι διαθέσιμη
σε προγραμματιστές ή εταιρείες οποιουδήποτε μεγέθους ή
προϋπολογισμού. Ένα εξαιρετικό παράδειγμα είναι η
πρόσφατη ενημέρωση του Pinterest στην επέκταση του
Chrome, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να επιλέξουν
ένα στοιχείο από οποιαδήποτε φωτογραφία στο διαδίκτυο
και, στη συνέχεια, να ζητήσουν από την Pinterest να
εμφανίσει παρόμοια στοιχεία χρησιμοποιώντας λογισμικό
αναγνώρισης εικόνας. Δεν είναι μόνο το Pinterest που
εισάγει νέες εμπειρίες αναζήτησης με το AI. Οι αγοραστές
αποχαιρετούν γρήγορα τον έλεγχο ώθησης, καθώς νέες
πλατφόρμες
λογισμικού
που
τροφοδοτούν
τους
ιστότοπους
ηλεκτρονικού
εμπορίου
δημιουργούν
καινοτόμες δυνατότητες οπτικής αναζήτησης. Εκτός από

Σύμφωνα με την Conversica, τουλάχιστον το 33% των
δυνητικών πελατών μάρκετινγκ δεν ακολουθείται από την
ομάδα πωλήσεων. Αυτό σημαίνει ότι δυνητικοί προειδικευμένοι αγοραστές που ενδιαφέρονται για το προϊόν ή
την υπηρεσία σας εμπίπτουν στις αναπόφευκτες ρωγμές.
Επιπλέον, πολλές επιχειρήσεις είναι υπερφορτωμένες με
μη διαχειρίσιμα δεδομένα πελατών με τα οποία κάνουν
λίγο ή τίποτα. Αυτό είναι ένα απίστευτο χρυσωρυχείο
πληροφοριών που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη
βελτίωση του κύκλου πωλήσεων. Για παράδειγμα, αν
ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά στη βιομηχανία λιανικής,
η αναγνώριση προσώπου χρησιμοποιείται ήδη για να
πιάσει τους κλέφτες σαρώνοντας τα πρόσωπά τους σε
κάμερες CCTV. Αλλά πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί το AI
για να βελτιώσει την εμπειρία αγορών ενός πελάτη;
Λοιπόν, ορισμένες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν την
αναγνώριση προσώπου για να καταγράψουν τους
χρόνους παραμονής των πελατών στο φυσικό κατάστημα.
Αυτό σημαίνει ότι εάν ένας πελάτης ξοδεύει σημαντικό
χρόνο με ένα συγκεκριμένο προϊόν, για παράδειγμα ένα
iPod, τότε αυτές οι πληροφορίες θα αποθηκευτούν για
χρήση στην επόμενη επίσκεψή τους. Καθώς εξελίσσεται η
τεχνητή νοημοσύνη, αναμένουμε ειδικές προσφορές σε
οθόνες πελατών με βάση τον χρόνο που αφιερώνουν στο
κατάστημα. Με άλλα λόγια, οι λιανοπωλητές παντός
καναλιού έχουν αρχίσει να σημειώνουν πρόοδο στην
ικανότητά τους να κάνουν επαναληπτικό μάρκετινγκ στους
πελάτες. Το πρόσωπο των πωλήσεων αλλάζει με τις
επιχειρήσεις να ανταποκρίνονται άμεσα στον πελάτη. Είναι
σαν οι επιχειρήσεις να διαβάζουν το μυαλό των πελατών
και όλα χάρη στα δεδομένα που χρησιμοποιούνται με το AI.
Μερικές από τις κύριες περιπτώσεις χρήσης της τεχνητής
νοημοσύνης
στο
ηλεκτρονικό
εμπόριο
είναι
εξατομικευμένες αγορές. Για περιήγηση ή αναζήτηση
στοιχείων πολυμέσων χρησιμοποιώντας ετικέτες λέξεωνκλειδιών.

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 17-18 Σεπτεμβρίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 248 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |

Σελίδα 10

πιο πλούσιες και επιτρέπουν στον πελάτη να αλληλεπιδρά
μαζί τους. Τώρα αναπτύσσονται και νέες εταιρείες, όπως
για παράδειγμα η Self.AI, η Syte και η Search.io, που
δημιουργούν πλατφόρμες αναζήτησης ηλεκτρονικού
εμπορίου που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη.
Ορισμένες συνεργάζονται με επιχειρήσεις και προσφέρουν
εξατομικευμένες συστάσεις και υποστήριξη από σελίδες
περιήγησης. Ουσιαστικά,

Α

Όπως επισημαίνει το thetotalbusiness.com η πανδημία
COVID-19 επιτάχυνε την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού
εμπορίου. Οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να κάνουν αγορές
που δεν αφορούσαν τοπικά παντοπωλεία και τα
φαρμακεία από πουθενά πέρα από το διαδίκτυο. Τώρα,
παρόλο που δεν υπάρχει πλέον καθεστώς lockdown και οι
περιορισμοί έχουν σχεδόν εξαλειφθεί στις περισσότερες
χώρες, οι καταναλωτές δείχνουν πρόθυμοι να συνεχίσουν
να αξιοποιούν το ηλεκτρονικό κανάλι για ορισμένες αγορές
τους. Αυτό σημαίνει ότι η άνοδος του e-commerce δεν ήταν
μόνο μια αναγκαία λύση, αλλά αποδεικνύεται και μια
σημαντική τάση για τα επόμενα έτη, ανεξάρτητα από
περιορισμούς. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία, το
ηλεκτρονικό εμπόριο εκτιμάται ότι θα αναπτυχθεί διεθνώς
κατά μέσο όρο κατά 47%, μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.
Πιο συγκεκριμένα, η ασιατική αγορά σε αυτόν τον τομέα θα
γνωρίσει τη μεγαλύτερη ανάπτυξη, κατά 51%, η Ευρώπη
ακολουθεί με 42% και η Βόρεια Αμερική με 35%. Έτσι, οι
εταιρείες λιανικής πώλησης επιδιώκουν να βελτιώσουν τις
σελίδες τους στο Internet και να προσφέρουν εξαιρετική
εξυπηρέτηση πελατών ακόμα και εξ αποστάσεως, με
σκοπό να αυξήσουν το ποσοστό μετατροπής τους για τους
Online επισκέπτες τους. Τα Macy’s, για παράδειγμα,
ανακοίνωσαν πρόσφατα ότι θα αναθεωρήσουν την
υπάρχουσα ιστοσελίδα τους για να προσφέρουν πιο
εξατομικευμένες εμπειρίες στους αγοραστές τους στο
ηλεκτρονικό εμπόριο. Τα δεδομένα αγορών των πελατών
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της
εξατομίκευσης του ηλεκτρονικού εμπορίου με τη βοήθεια
της αυτοματοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης.
Συγκεκριμένα, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την επεξεργασία δεδομένων πελατών,
από το ιστορικό αγορών έως το ιστορικό αναζήτησης. To
personalization για τον καταναλωτή συνδέεται άμεσα με το
customer experience του και συνεπώς με την εντύπωση,
την άποψη που έχει ο ίδιος για το brand. Βάζει το θεμέλιο
για μια ποιοτική εμπειρία με την εταιρεία, που
περιλαμβάνει την ικανοποίηση ότι τον καταλαβαίνουν, ότι
κατανοούν τις ανάγκες του, ότι αισθάνεται σημαντικός. Το
2022, ο πήχης ανεβαίνει, καθώς οι υπηρεσίες που
προσφέρουν τα brands με τα νέα τους εργαλεία γίνονται

υτές οι εταιρείες βάζουν τα
προϊόντα στην κατάλληλη
σειρά για κάθε πελάτη, ώστε
να μεγιστοποιηθούν οι πωλήσεις
και η μετατροπή.

Αυτό σημαίνει πως προσφέρονται στους αγοραστές
ηλεκτρονικού εμπορίου πολύ πιο εξατομικευμένες
εμπειρίες. Τα δεδομένα, όπως το νούμερο ενός ρούχου ή
παπουτσιού, που επιλέγει ένας πελάτης, αποθηκεύονται,
οπότε όταν ο πελάτης επιστρέφει, οι πληροφορίες αυτές
προστίθενται στην αναζήτηση ώστε να γίνει πιο
συγκεκριμένη για τον εκάστοτε καταναλωτή. Για
παράδειγμα, συχνά οι καταναλωτές αναζητούν πρώτα το
προϊόν και μετά προσθέτουν ως φίλτρο το νούμερο τους,
με αποτέλεσμα να υπάρχει η πιθανότητα το προϊόν να είναι
εκτός αποθέματος στο συγκεκριμένο μέγεθος. Αυτό οδηγεί
σε εγκατάλειψη των αγορών. Αν όμως, με την τεχνητή
νοημοσύνη, το μέγεθος προστεθεί αυτόματα στην
αναζήτηση, τότε ο πελάτης δε θα λάβει αποτελέσματα που
είναι εκτός αποθέματος και αυτό έχει τεράστιο αντίκτυπο
στη μετατροπή και στα έσοδα. Βέβαια, χρειάζεται προσοχή,
καθώς μερικές φορές κάποιοι καταναλωτές μπορεί να
κάνουν κάποια αγορά για κάποιον άλλον οπότε τα
αποθηκευμένα δεδομένα να μην ισχύουν. Καθώς λοιπόν η
εξατομίκευση είναι πολύ σημαντική για το ηλεκτρονικό
εμπόριο, οι δυνατότητες που προσφέρουν τα εργαλεία
τεχνητής νοημοσύνης για την βελτιστοποίησή της έχουν
την προοπτική να προσφέρουν παραπάνω έσοδα στις
εταιρείες.

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 17-18 Σεπτεμβρίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 248 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |

του Νότη Μαριά

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

Σελίδα 11

Και αυτό δεν είναι άλλο από την άμεση προσφυγή της χώρας μας στο Συμβούλιο
Ασφαλείας του ΟΗΕ κατά της Τουρκίας για καραμπινάτη παραβίαση του
Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ. Από την άλλη πλευρά

Η

κυβέρνηση αρνείται μέχρι στιγμής να
ζητήσει από την ΕΕ να επιβάλει κυρώσεις
κατά της Άγκυρας μιας και ο Ερντογάν απειλεί
να εισβάλει σε κράτος μέλος της Ένωσης.

Και όλα αυτά την ώρα που οι διάφοροι «βαθυστόχαστοι» τουρκολόγοι και
τουρκολογούντες αναλυτές και δημοσιογράφοι αναρωτιούνται με στόμφο πού το
πάει η Τουρκία, η οποία μάλιστα πασχίζει να παρουσιαστεί στην διεθνή κοινή
γνώμη ότι δήθεν απειλείται από την Αθήνα. Εμείς από την πλευρά μας
Εντείνονται καθημερινά οι απειλές
του Ερντογάν αλλά και της
υπόλοιπης
τουρκικής
ηγεσίας,
συμπεριλαμβανομένης
και
της
τουρκικής
αντιπολίτευσης,
για
επικείμενη τουρκική εισβολή στα
νησιά του Αιγαίου. Από την πλευρά

H

Αθήνα έχει
περιοριστεί
αποκλειστικά
σε ένα «χαρτοπόλεμο
ανακοινώσεων
και επιστολών
διαμαρτυρίας» σε
ΟΗΕ, ΕΕ και ΝΑΤΟ χωρίς
όμως να προχωρά
στο αυτονόητο.

Ε

ίχαμε από τον Σεπτέμβριο του 2020, ήτοι εδώ
και δύο χρόνια αποκαλύψει τον σχεδιασμό
της Τουρκίας να εμφανίσει ότι δήθεν
κινδυνεύει η ασφάλειά της λόγω της
στρατικοποίησης των Ελληνικών νησιών.

Μάλιστα είχαμε επισημάνει ότι στη συνέχεια η Άγκυρα θα επικαλείτο το άρθρο 51
του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ για δήθεν αυτοάμυνα προχωρώντας
συνακόλουθα σε προληπτική επίθεση κατά της Πατρίδας μας. Για τον λόγο αυτό
είχαμε καλέσει έκτοτε την κυβέρνηση να προχωρήσει σε προσφυγή ενώπιον του
Συμβουλίου Ασφαλείας κατά της Τουρκίας προτού είναι αργά.
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Ήδη από τις 16 Σεπτεμβρίου 2020
είχαμε προειδοποιήσει σχετικά με
άρθρο μας υπό τον τίτλο: «Καμιά
αυταπάτη,
ο
Ερντογάν
δεν
εγκατέλειψε το σχέδιό του να
στραγγαλίσει το Καστελόριζο ακόμη
και
με
ναυτικό
αποκλεισμό»
(www.notismarias.gr 16/9/2020). Στο
άρθρο αυτό επισημαίναμε και τα
εξής: «Ο Ερντογάν λοιπόν δεν
εγκατέλειψε το σχέδιό του να
εκδώσει νέα NAVTEX περί δήθεν
ερευνών του Ορούτς Ρέις σε
απόσταση αναπνοής από το
Καστελόριζο
στα
6
μίλια
προκειμένου να στραγγαλίσει το
ακριτικό μας νησί. Ταυτόχρονα με
βάση διάφορα δημοσιεύματα και

ακριτομυθίες
Τούρκων
αξιωματούχων έχω την εκτίμηση ότι
ο Ερντογάν σκοπεύει να ζητήσει την
άμεση απόσυρση της ελληνικής
φρουράς από το Καστελόριζο
ισχυριζόμενος ότι η εν λόγω
ελληνική στρατιωτική παρουσία
δήθεν
απαγορεύεται
από
τη
Συνθήκη Ειρήνης του 1947 και ότι
επιπλέον η φρουρά αποτελεί δήθεν
κίνδυνο για την άμυνα και ασφάλεια
της Τουρκίας. Στη συνέχεια και
δεδομένου ότι η Ελλάδα δεν
πρόκειται να δεχθεί την αποχώρηση
της ελληνικής φρουράς από το
Καστελόριζο,
η
Τουρκία
θα
επικαλεστεί δήθεν το άρθρο 51 του
Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ για

Σ

τη συνέχεια με άρθρο μας στην
Υπέρβαση News στις 18 Ιουνίου
2022, σελίδες 10-13 και με τίτλο
«σκηνικό εισβολής σε νησιά του
Αιγαίου στήνει ο Ερντογάν» είχαμε
αποκαλύψει όλο το τουρκικό
σχέδιο το οποίο βλέπουμε πλέον
να εκτελείται στο πεδίο.

Έτσι στο εν λόγω άρθρο μας-αποκάλυψη είχαμε
επισημάνει τα εξής: «Οι απειλητικές δηλώσεις Ερντογάν με
αφορμή την παρουσία του στην στρατιωτική άσκηση
«Εφές 2022» δεν αφήνουν πλέον καμιά αμφιβολία ότι η
Τουρκία στήνει σκηνικό εισβολής σε συγκεκριμένα
ελληνικά νησιά στο Αιγαίο με πρόσχημα την δήθεν
παράνομη στρατικοποίησή τους. Ειδικότερα η Άγκυρα
ισχυρίζεται ότι η στρατικοποίηση συγκεκριμένων
ελληνικών νησιών στο Β.Α Αιγαίο αλλά και στη
Δωδεκάνησο είναι δήθεν παράνομη καθώς δήθεν
απαγορεύεται από τη Συνθήκη της Λοζάνης αλλά και από
τη Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων του 1947.
Κατ΄
ακολουθίαν συνεχίζει
η Άγκυρα
τα εν
λόγω
στρατικοποιημένα νησιά αποτελούν δήθεν «απειλή για την
εθνική ασφάλεια της Τουρκίας» (www.dailysabah.com
20/9/2020), με τον Ερντογάν να διαμηνύει από την Έφεσο
στις 9/6/2022 ότι «δεν κάνει πλάκα» (www.tanea.gr 9/6/2022)
αλλά
αντίθετα
απαιτεί
εδώ
και
τώρα
την
αποστρατικοποίηση των νησιών μας αλλιώς θα ενεργήσει
με βάση δήθεν τις διεθνείς Συνθήκες (www.dailysabah.com
9/6/2022) και τον Τσελίκ να προαναγγέλλει απροκάλυπτα
εισβολή δηλώνοντας ««μπορεί να έρθουμε ξαφνικά ένα
βράδυ» (www.cnn.gr 9/62022). Και όλα αυτά ενώ είναι
πλέον πανθομολογούμενο ότι η τουρκική στρατιά του

Σελίδα 12

δήθεν αυτοάμυνα και θα επιχειρήσει
να σφίξει τη θηλιά προχωρώντας
ακόμη και σε ναυτικό αποκλεισμό (;)
του Καστελόριζου, προσφεύγοντας
ενδεχόμενα και στο Συμβούλιο
Ασφαλείας του ΟΗΕ. Και ας μην
ξεχνάμε ότι ο τουρκικός τύπος ήδη
προαναγγέλλει
εισβολή
στο
Καστελόριζο!!! Για τον λόγο αυτόν η
Ελλάδα οφείλει να επεκτείνει άμεσα
τα χωρικά ύδατα στα 12 μίλα στο
Καστελόριζο και σε όλη την
Ελληνική
επικράτεια,
προσφεύγοντας ταυτόχρονα στο
Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για
όλες τις παραπάνω παράνομες
ενέργειες
της
Τουρκίας»
(www.notismarias.gr 16/9/2020).

Αιγαίου, το τουρκικό casus belli και οι συνεχείς τουρκικές
παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου αποτελούν
απειλή για την άμυνα και ασφάλεια των ελληνικών νησιών,
γεγονός το οποίο δικαιολογεί την προληπτική τους
στρατικοποίηση στο πλαίσιο του δικαιώματος αυτοάμυνας
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προληπτικής άμυνας δήθεν στη βάση του άρθρου 51 του
Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ αλλά επιπλέον έχει δήθεν και
το δικαίωμα ενσωμάτωσης των εν λόγω ελληνικών νησιών
στην Τουρκία, αφού δήθεν έχει παύσει η εκεί ελληνική
κυριαρχία και ως εκ τούτου τουλάχιστον σε σχέση με τα
νησιά
που
καλύπτονται
με
δήθεν
καθεστώς
αποστρατικοποίησης από τη Συνθήκη της Λοζάνης αυτά
δήθεν επιστρέφουν στον προγενέστερο κάτοχό τους,
δηλαδή στην Τουρκία ως διάδοχη χώρα της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας. Και επειδή ο αντίστοιχος ισχυρισμός της
Τουρκίας για τα Δωδεκάνησα σκοντάφτει στο γεγονός ότι
αυτά προ της παραχωρήσεως τους στην Ελλάδα ανήκαν
στην Ιταλία,

Ο

Ερντογάν βάζει το κερασάκι
στην τούρτα ισχυριζόμενος ότι
σε Ρόδο και Κω υπάρχει δήθεν
τουρκική μειονότητα, η οποία
μάλιστα δήθεν καταπιέζεται
καθώς δήθεν παραβιάζονται
τα ανθρώπινά της δικαιώματα

(www.naftemporiki.gr 9/9/2022). Έτσι συμπληρώνει την
επιχειρηματολογία του για την εκεί σχεδιαζόμενη εισβολή
στη βάση δήθεν της προστασίας της δήθεν εκεί
καταπιεζόμενης τουρκικής μειονότητας.

της Ελλάδας το οποίο κατοχυρώνει το άρθρο 51 του
Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, όπως τονίζει άλλωστε και το
Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών (www.mfa.gr 14/6/2018).
Το τουρκικό αφήγημα Ερμηνεύοντας λοιπόν το απειλητικό
κρεσέντο του Ερντογάν και της παρέας του είναι σαφές ότι
η Άγκυρα επιχειρεί να δικαιολογήσει τις επόμενες
παράνομες επεκτατικές της κινήσεις στη βάση διαφόρων
έωλων, ανυπόστατων, αβάσιμων και παράνομων
αιτιάσεων. Ότι δηλαδή καθώς η δήθεν παράνομη
στρατικοποίηση των ελληνικών νησιών αποτελεί δήθεν
απειλή για την άμυνα και ασφάλεια της Τουρκίας, η Άγκυρα
πλέον ασκώντας το δήθεν δικαίωμα αυτοάμυνάς της που
μάλιστα δήθεν προβλέπεται από το άρθρο 51 του
Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ έχει δήθεν το δικαίωμα να
αμυνθεί και μάλιστα η άμυνα αυτή δήθεν νομιμοποιείται να
είναι και προληπτική. Όπερ σημαίνει, σύμφωνα με την
τουρκική προπαγάνδα, ότι η Άγκυρα έχει δήθεν το
δικαίωμα να εισβάλει στα παραπάνω δήθεν παρανόμως
στρατικοποιηθέντα ελληνικά νησιά προκειμένου να τα
αφοπλίσει, καταστρέφοντας τις στρατιωτικές τους
δυνατότητες και εγκαταστάσεις. Έτσι λοιπόν η Τουρκία
προετοιμάζει το διεθνές κλίμα προκειμένου στο πλαίσιο
μιας «δήθεν ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» να εισβάλει
στα παραπάνω ελληνικά νησιά. Όμως οι εν λόγω έωλες,
ανυπόστατες, αβάσιμες και παράνομες τουρκικές αιτιάσεις
δεν σταματούν εδώ, καθώς η Άγκυρα πλέον θεωρεί ότι η
στρατικοποίηση των παραπάνω ελληνικών νησιών έχει
οδηγήσει στη δήθεν απώλεια της ελληνικής κυριαρχίας επί
των εν λόγω νησιών. Ως εκ τούτου, συνεχίζει το νέο υπό
διαμόρφωση τουρκικό αφήγημα, η Τουρκία έχει δήθεν
δικαίωμα όχι μόνο να εισβάλει στη βάση μιας δήθεν
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αφού στο πλαίσιο
των διερευνητικών
επαφών η ελληνική
πλευρά δεν κάνει πίσω.

Όλο το παραπάνω σκηνικό έχει προετοιμαστεί από τουρκικής πλευράς στη βάση
διαφόρων έωλων, ανυπόστατων, αβάσιμων και παράνομων επιχειρημάτων που
εμπεριέχονται και εμμέσως πλην σαφώς υπονοούνται όχι μόνο στις δηλώσεις του
Ερντογάν και της παρέας του αλλά και στις σχετικές δύο επιστολές που απέστειλε
η Τουρκία τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο 2021 στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ,
ενώ ετοιμάζεται να στείλει και τρίτη επιστολή (www.tanea.gr 9/6/2022). Ειδικότερα
στην πρώτη τουρκική επιστολή, αφού επισημαίνεται ότι η «εγγύτητα» των
παραπάνω ελληνικών νησιών δήθεν «έχει αντίκτυπο στην άμυνα και ασφάλεια»
της Τουρκίας, στη συνέχεια καταλήγει ότι η στρατικοποίηση των νησιών αυτών
δήθεν «αποτελεί σοβαρή απειλή για την ασφάλεια της Τουρκίας»
(https://documents-dds-ny.un.org 14/7/2021). Βέβαια οι παραπάνω τουρκικές
επιστολές απαντήθηκαν διεξοδικά με στέρεα επιχειρήματα από την Αθήνα με δύο
επιστολές της στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ τον Ιούλιο του 2021 και τον Μάιο
του 2022 αντίστοιχα. Η τουρκική υποκρισία, διγλωσσία και υστεροβουλία
αποδεικνύονται επίσης και από τα ίδια τα γεγονότα. Και αυτό γιατί όπως
αποκάλυψε το Nordic Monitor η Τουρκία από το 2014 έχει διαμορφώσει το σχέδιο
Τσάκα Μπέης το οποίο προβλέπει τουρκική εισβολή στα νησιά του Αιγαίου
(www.notismarias.gr 1/7/2020). Επιπλέον πρόσφατα έγινε άσκηση κατάληψης
ελληνικού νησιού (www.cnn.gr 25/4/2022), για να ακολουθήσει μετά βαΐων και
κλάδων μπροστά στα τηλεοπτικά συνεργεία η τουρκική αποβατική στρατιωτική
άσκηση στο πλαίσιο της «Εφές 2022» παρουσία του Ερντογάν με στολή
παραλλαγής και με τις τουρκικές εφημερίδες στις 10/6/2022 επί της ουσίας να
προαναγγέλλουν με πηχυαίους τίτλους αλλά και φωτογραφίες επικείμενη
τουρκική εισβολή σε νησιά του Αιγαίου, καθώς όπως δήλωσε ο Ερντογάν «δεν
κάνει πλάκα» (www.tanea.gr 9/9/2022) αλλά αντίθετα απαιτεί εδώ και τώρα την
αποστρατικοποίηση των νησιών μας αλλιώς θα ενεργήσει με βάση δήθεν το
διεθνές δίκαιο.

Και επειδή το διεθνές δίκαιο προβλέπει επίλυση των διαφορών με διπλωματικές
διαπραγματεύσεις καθώς και δια της δικαστικής ιδού η τουρκική πλευρά σπεύδει
να κλείσει και αυτόν τον δρόμο.

Έ

τσι η Άγκυρα διαμηνύει ότι δήθεν οι οποίες
διπλωματικές διαπραγματεύσεις για την
αποστρατικοποίηση των νησιών έχουν αποτύχει

Όσο
δε
για το ενδεχόμενο
παραπομπής του θέματος στη Χάγη
εκ μέρους της Άγκυρας η τουρκική
πλευρά δια του Υπουργείου της των
Εξωτερικών επισημαίνει με νόημα
ότι κάτι τέτοιο αν και υποτίθεται ότι
το θέλει η Άγκυρα δεν μπορεί να
συμβεί γιατί σύμφωνα με την
τουρκική πλευρά η Ελλάδα έχει ήδη
αποκλείσει τη δικαιοδοσία του
Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης σε
θέματα
που
άπτονται
της
στρατικοποίησης των ελληνικών
νησιών
(https://www.mfa.gov.tr).
Έτσι η Τουρκία επιχειρεί να
παρουσιαστεί διεθνώς πλέον ως
δήθεν καλόπιστη αλλά και το δήθεν
θύμα, καθώς η στρατικοποίηση των
νησιών μας δήθεν απειλεί την άμυνα
της. Και καθώς το θέμα δεν θα
μπορεί να λυθεί με ειρηνικό τρόπο η
Άγκυρα δήθεν θα αναγκαστεί να
προχωρήσει
σε
προκλητική
εφαρμογή του δήθεν δικαιώματός
της για αυτοάμυνα δήθεν με βάση το
άρθρο 51 του μέσω αιφνιδιαστικής
εισβολής, βράδυ μάλιστα όπως μας
προειδοποίησε ο ίδιος ο Τσελίκ
(www.tanea.gr
9/9/2022).
Στα
τουρκικά
σχέδια
βέβαια
θα
μπορούσε κανείς να συμπεριλάβει
εναλλακτικά και μια ενδεχόμενη
προσφυγή της Τουρκίας στο
Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για
το ζήτημα της αποστρατικοποίησης
των νησιών, καθώς στην παραπάνω
πρώτη επιστολή της Άγκυρας στον
Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ τον
Ιούλιο του 2021 επισημαίνεται με
νόημα ότι η στρατικοποίηση των
παραπάνω
Ελληνικών
νησιών
δήθεν «έχει ευρύτερες συνέπειες
όσον αφορά την απειλή για την
ειρήνη και την ασφάλεια στην
περιοχή» (https://documents-ddsny.un.org 14/7/2021).
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Επίσης δεν θα πρέπει να αποκλείονται και διάφορα
σενάρια ναυτικού αποκλεισμού κάποιου κυρίως μικρού
ελληνικού νησιού και δη απομακρυσμένου όπως είναι η
περίπτωση του Καστελόριζου, όπως έχουμε ήδη
προειδοποιήσει με σχετικό μας άρθρο υπό τον τίτλο
«Καμιά αυταπάτη, ο Ερντογάν δεν εγκατέλειψε το σχέδιό
του να στραγγαλίσει το Καστελόριζο ακόμη και με ναυτικό
αποκλεισμό» που δημοσιεύθηκε ήδη από τον Σεπτέμβριο
του 2020 (www.notismarias.gr 16/9/2020). Στο άρθρο αυτό
επισημαίναμε και τα εξής: «Ο Ερντογάν λοιπόν δεν
εγκατέλειψε το σχέδιό του να εκδώσει νέα NAVTEX περί
δήθεν ερευνών του Ορούτς Ρέις σε απόσταση αναπνοής

Σελίδα 15

Γ

ια τον λόγο αυτόν η Ελλάδα οφείλει
να επεκτείνει άμεσα τα χωρικά
ύδατα στα 12 μίλα στο Καστελόριζο
και σε όλη την Ελληνική επικράτεια,
προσφεύγοντας ταυτόχρονα στο
Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για
όλες τις παραπάνω παράνομες
ενέργειες της Τουρκίας»
(www.notismarias.gr 16/9/2020). Επομένως η πρότασή μας
την οποία διατυπώσαμε από τον Σεπτέμβριο του 2020 για
προσφυγή της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του
ΟΗΕ για το τουρκικό casus belli (www.notismarias.gr
16/9/2020) καθίσταται πλέον όχι μόνο εξαιρετικά επίκαιρη
αλλά και άμεσα επιβεβλημένη γιατί οι καιροί ου μενετοί. Σε
κάθε περίπτωση πάντως μια είναι και θα είναι η απάντησή
μας στις τουρκικές προκλήσεις: MΟΛΩΝ ΛΑΒΕ».

από το Καστελόριζο στα 6 μίλια προκειμένου να
στραγγαλίσει το ακριτικό μας νησί. Ταυτόχρονα με βάση
διάφορα δημοσιεύματα και ακριτομυθίες Τούρκων
αξιωματούχων έχω την εκτίμηση ότι ο Ερντογάν σκοπεύει
να ζητήσει την άμεση απόσυρση της ελληνικής φρουράς
από το Καστελόριζο ισχυριζόμενος ότι η εν λόγω ελληνική
στρατιωτική παρουσία δήθεν απαγορεύεται από τη
Συνθήκη Ειρήνης του 1947 και ότι επιπλέον η φρουρά
αποτελεί δήθεν κίνδυνο για την άμυνα και ασφάλεια της
Τουρκίας. Στη συνέχεια και δεδομένου ότι η Ελλάδα δεν
πρόκειται να δεχθεί την αποχώρηση της ελληνικής
φρουράς από το Καστελόριζο, η Τουρκία θα επικαλεστεί
δήθεν το άρθρο 51 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ για
δήθεν αυτοάμυνα και θα επιχειρήσει να σφίξει τη θηλιά
προχωρώντας ακόμη και σε ναυτικό αποκλεισμό (;) του
Καστελόριζου, προσφεύγοντας ενδεχόμενα και στο
Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Και ας μην ξεχνάμε ότι ο
τουρκικός τύπος ήδη προαναγγέλλει εισβολή στο
Καστελόριζο !!!

Α

υτά λοιπόν αποκαλύπταμε από
τις στήλες της ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ NEWS
και από ό,τι συμβαίνει πλέον
στο πεδίο αποδεικνύεται η πλήρης
δικαίωση των αποκαλύψεων μας.
Τελικά το Μαξίμου ακούει;
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του Νίκου Νικολόπουλου

αναρρίχησης του στην ηγεσία. Και το καλύτερο που ειπώθηκε είναι το εξής: Στις
εκλογές δεν θα καταποντιστεί ο πολιτικός απατεώνας Μητσοτάκης και τα λαμόγια
της ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΑΕ επειδή θα τον τιμωρήσει η πλειοψηφία του εκλογικού
σώματος, αλλά επειδή θα κάνουν οι Ρώσοι υβριδική επίθεση στα μηχανήματα της
Singular. Ο έκδηλος πανικός φέρνει την γελοιοποίηση των Μαξιμοπαίδων. Εκτός
από τις αθλιότητες του Πέτσα, οι απροσάρμοστοι και αδύναμοι να ανταποκριθούν
στις απαιτήσεις της ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ ακούσαμε και τον νυν κυβερνητικό εκπρόσωπο,
μετά την ομιλία Καραμανλή να σπεύδει ο κ. Οικονόμου να πει ότι «ο κ.
Καραμανλής κινείται στο ίδιο μήκος κύματος που κινήθηκε από την πρώτη στιγμή
η κυβέρνηση», αλλά στη ΔΕΘ ο κ. Μητσοτάκης να τον διαψεύδει και να ομολογεί,
ότι διαφωνεί με τον Καραμανλή! Αυτό δεν είναι το ίδιο μήκος κύματος αλλά
πανικός… Και με την ευκαιρία να γνωρίζουμε ως φορολογούμενοι πως

Α

2

Προέδρου
Χριστιανοδημοκρατικού
Κόμματος Ελλάδος

υτονόητο θεωρεί
ο Πρωθυπουργός
ότι η
αντιπολίτευση θέλει
να αποσταθεροποιήσει
τη χώρα με πρόωρες
εκλογές. Οι εκλογές,
η έκφραση της
βούλησης του λαού,
ως «στρατηγική
αποσταθεροποίησης
της χώρας».

Ο ίδιος ο Μητσοτάκης όμως σαν
αρχηγός
της
αντιπολίτευσης
ζητούσε εκλογές κάθε εβδομάδα,
από
την
πρώτη
μέρα
της

.363.000 ευρώ κόστισε στον ελληνικό λαό
μέσω Λίστας Πέτσα η πρώτη μιάμιση ώρα της
συνέντευξης Τύπου του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2022
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πίσης, δεν απάντησε ο Μητσοτάκης
γιατί έδωσε το Βόρειο Τμήμα του
Ε65 στον κ. Περιστέρη με έκπτωση
0%, στερώντας το Δημόσιο από
220.000.000 €; Πήρε κάποιος κάποια
προμήθεια; Αν ναι, πόσα εκατομμύρια;
Οι Έλληνες φορολογούμενοι
απαιτούν απάντηση!
Στην ΔΕΘ που ο Μητσοτάκης είπε πολλά και θαυμάσια,
άρρητα ρήματα όπως ότι στηρίζει τη μεσαία τάξη, γιατί
μείωσε τους φόρουw αλλά στο επτάμηνο του 22 οι
«μεσοταξίτες» έχουμε πληρώσει 6 δις € παραπάνω φόρους
σε σχέση με το 21…

Δ

εν είπε όμως λέξη,
παντελής απουσία αναφοράς
στην μικρομεσαία
επιχειρηματικότητα από τις
εξαγγελίες που έγιναν στην ΔΕΘ.

Ακόμα στη ΔΕΘ, όσον αφορά τις συντάξεις, ο
Πρωθυπουργός ξεκάθαρα εξήγγειλε την εφαρμογή των
προβλεπόμενων στον νόμο Κατρούγκαλου του 2017
αυξήσεων, τον οποίο μάλιστα προανήγγειλε ότι θα
καταργήσει. Ακούγοντας δε αμέσως μετά τις εξαγγελίες
στην ΔΕΘ, την επικεφαλής του ΔΝΤ κα Κρισταλίνα
Γκεοργκίεβα να μας προειδοποιεί, πως ο επικείμενος
βαρύς χειμώνας θα οδηγήσει σε κοινωνική αναταραχή
στην Ευρώπη με «φρικτές» οικονομικές συνέπειες...
επανήλθε με μεγαλύτερη ένταση το ερώτημα προς τον
Μητσοτάκη: 1. Γιατί πούλησε τη ΔΕΗ σε τέτοια συγκυρία,
όταν ο Μακρόν την επανεθνικοποίησε την αντίστοιχη δική
του ; 2. Γιατί έκλεισε τις λιγνιτικές μονάδες (τις οποίες μετά
ξανάνοιξε); 3. Γιατί έβαλε το 100% της ενέργειας στο
χρηματιστήριο; 4. Γιατί λέει ότι οι αυξήσεις είναι εξωγενείς;

Όπως πρέπει να απαντήσει ο Μητσοτάκης και για την «νέα
κομπίνα του» που λέγεται… Κοινωνική αντιπαροχή. Με
ποιο δικαίωμα μοιράζει δημόσια περιουσία και την δίνει
αντιπαροχή σε ιδιώτες εργολάβους για να την
εκμεταλλευτούν, λες και είναι του πατέρα του ή λες και του
ανήκει... Ποιους κοροϊδεύει και χωρίς αιδώ κατακλέβει τον
τίμιο ιδρώτα τους; Οι Έλληνες απαιτούν απαντήσεις γιατί
ανησυχούν για το όργιο που έρχεται προεκλογικά από τα
λαμόγια της ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΑΕ!

Τ

έλος, ακούσαμε τον Μητσοτάκη,
τον πρόεδρο του κόμματος που
ψηφίζουν κυρίως Χριστιανοί
οικογενειάρχες, να δεσμεύεται
πως θα ξεχαρβαλώσει και τον
ιερό θεσμό του γάμου.
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υποκρισία πολλών «ηθικών και
ιδεολόγων» τύπου Μητσοτάκη.
Υπήρξαν και τρία όχι του Κυριάκου
Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 1. όχι πρόωρες
εκλογές, 2. όχι ανασχηματισμός, 3.
όχι αλλαγή του εκλογικού νόμου.
Τελικά ήταν ένα επικοινωνιακό τρικ
για να τονώσει το θεσμικό προφίλ
ενός πρωθυπουργού, που βρίσκεται
στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης
και της κοινωνίας, ωστόσο η
πραγματικότητα είναι διαφορετική.

Θέλει όμως μια τετραετία ακόμα, γιατί όπως είπε «κάθε πράγμα στον καιρό του»
και αυτό ισχύει και για τον πολιτικό γάμο ομόφυλων ζευγαριών. Δεν διέφυγε της
προσοχής των ψηφοφόρων της λαϊκής γαλάζιας βάσης ότι ο Μητσοτάκης,

Α

υτός που ορκιζόταν πως δεν θα καλωσορίσει
ΠΟΤΕ «Βορειομακεδόνα» Πρωθυπουργό
προχθές έκανε κωλοτούμπα και δεσμεύτηκε

ότι «η Ελλάδα είναι έτοιμη να στηρίξει τη Βόρεια
Μακεδονία σε αυτούς δύσκολους καιρούς». Ναι,
είναι αυτός ο ίδιος άνθρωπος που όταν ήταν Αρχηγός
της αξιωματικής αντιπολίτευσης, για να πάρει την
ψήφο των πατριωτικών δυνάμεων δεσμευόταν
ρητά και κατηγορηματικά, πως θα βάλει ΒΕΤΟ
στην ενταξιακή πορεία της Βόρειας Μακεδονίας.

Γ

ιατί εάν θέλεις να
επιβιώσεις μην
ξεχάσεις ποτέ:
Παγώνεις: άλλαξε
λέβητα… Σε γδέρνουν
στο ρεύμα: μην
πλένεσαι… Πεθαίνεις
στο ράντζο με covid:
ας πρόσεχες…. Είσαι
άνεργος: να φτιάξεις
καλό βιογραφικό….
Εγκλωβίζεσαι στα
χιόνια: μην οδηγείς.
Καίγεται το σπίτι σου:
να το ασφάλιζες !!!

Οι
ΑΡΙΣΤΟΙ
ΜΑΞΙΜΟΠΑΙΔΕΣ
ΜΗΤΣΟΤΑΚΙΚΟΙ έχουν λύσεις για
όλα! ΥΓ: Αντί να αλλάξεις καυστήρα
που σου λέει ο Μητσοτάκης άλλαξε
πρωθυπουργό, θα σου στοιχίσει
πολύ φθηνότερα. Γιατί το θέμα είναι
πως πλέον αυτό το τερατώδες «ή
προσαρμοζόμαστε (και αλλάζετε
από φυσικό αέριο σε πετρέλαιο) ή
πεθαίνετε», δεν απηχεί τις απόψεις
και τις θεωρίες του Στέλιου, αλλά και
του Κούλη.

Τώρα όμως για να κρατήσει την καρέκλα γίνεται κωλοτούμπας στους ξένους…
Αυτός που ποτέ ΔΕΝ θα δεχόταν να υποδεχθεί στο Μαξίμου, ως πρωθυπουργός,
πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας και που ούτε θα αποκαλούσε ποτέ
«Βόρεια Μακεδονία» την γειτονική χώρα. Ο πρόθυμος με το «ευήκοον» στους
ξένους πάτρωνες του ΥΠΟΔΕΧΘΗΚΕ προχθές τον πρωθυπουργό των ΣΚΟΠΙΩΝ
Κοβατσέφσκι ως τον της Βόρειας Μακεδονίας και… υπερήφανος είπε:
«Στηρίζουμε την ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας». Αυτός ο ίδιος είναι ο
υπερασπιστής του διεθνούς δικαίου για την ΟΥΚΡΑΝΙΑ, αλλά και ο σιωπών για
την ΑΡΜΕΝΙΑ που πολεμά, αμυνόμενη τον αναθεωρητισμό ενός εισβολέα ο
οποίος παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο. Η σιωπή για την Αρμενία αποκαλύπτει την
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Ο

Διοικητής της
Τράπεζας της
Ελλάδας, Γιάννης
Στουρνάρας, από το
Οικονομικό Φόρουμ
της Πράγας δήλωσε
πως σύμφωνα με
τα οικονομετρικά
υποδείγματα και τις
εκτιμήσεις, μεταξύ
2022 και 2023 οι
τιμές του φυσικού
αερίου αναμένεται να
αυξηθούν κατά 40% !
Όπως καταγράφει το ρεπορτάζ του
capital.gr το ίδιο ισχύει και για τις
τιμές χονδρικής του ηλεκτρικού
ρεύματος, λόγω της τιμολόγησης με
βάση το οριακό κόστος και παρότι οι
τιμές
άλλων
εισροών
που
χρησιμοποιούνται στην παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας, όπως το
πετρέλαιο, οι ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας και η υδροηλεκτρική
ενέργεια,
αναμένεται
να
περιοριστούν κατά 20% περίπου.

Αυτός ο παράγοντας διατηρεί το
μέσο αναμενόμενο πληθωρισμό σε
υψηλό επίπεδο, στο 5,5% το 2023,
έναντι 8,1% φέτος, σύμφωνα με το
βασικό
σενάριο
των
μακροοικονομικών προβολών της
ΕΚΤ, σημείωσε. Ο Διοικητής της ΤτΕ
δήλωσε ακόμη πως δεν έχουμε,
μέχρι
στιγμής,
ενδείξεις
δευτερογενών επιδράσεων και πως
ο ρυθμός αύξησης των μισθών στην
Ευρώπη παραμένει συγκρατημένος,
περίπου 3-3,5% κατά μέσο όρο,
κοντά στο στόχο του 2%, αν ληφθεί
υπόψη
και
η
αύξηση
της
παραγωγικότητας. «Οι προσδοκίες
για τον πληθωρισμό, τόσο με βάση
στοιχεία ερευνών, όσο και με βάση
τις πράξεις ανταλλαγής επιτοκίων,
μετά από 5 έτη με ορίζοντα 5 ετών,
παραμένουν σταθεροποιημένες στο
2%». Δεν έχουμε θετικό παραγωγικό
κενό, είπε ο κ. Στουρνάρας,

προσθέτοντας
πως
«αντίθετα,
αναθεωρήσαμε τις προβλέψεις μας
και πλέον αναμένουμε εξάλειψη του
παραγωγικού κενού στο τέλος του
2024, δύο τρίμηνα αργότερα από ό,τι
είχε εκτιμηθεί στις προηγούμενες
προβλέψεις». «Παρ´ όλα αυτά,
ακόμα και στη σημερινή περίσταση
που
ο
πληθωρισμός
είναι
πληθωρισμός
κόστους,
η
νομισματική
πολιτική
είναι
σημαντικό όπλο γιατί διατηρεί
σταθεροποιημένες τις προσδοκίες
και τις δευτερογενείς επιπτώσεις
υπό έλεγχο.

Γ

ια τον πληθωρισμό
σημείωσε πως
βρισκόμαστε
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αντιμέτωποι με ένα
ιδιαίτερα σύνθετο
πρόβλημα, το οποίο
παρομοίασε ένα
πολυκέφαλο τέρας
όπως η Λερναία Ύδρα.
«Ο πληθωρισμός έχει τρία κεφάλια,
επομένως χρειάζονται τρία όπλα»,
τόνισε,
αναλύοντας
τα:
Η
νομισματική πολιτική είναι ένα από
αυτά, αλλά δεν πρέπει να αφεθεί
μόνη της. Αν είναι το μοναδικό όπλο
που χρησιμοποιείται, αυτό θα
συνεπαγόταν κόστος σε όρους
προϊόντος και απασχόλησης. Τα
άλλα
δύο
όπλα
είναι
η
δημοσιονομική και η ενεργειακή

πολιτική. Ο κ. Στουρνάρας σημείωσε
πως ο πληθωρισμός, στην Ευρώπη
τουλάχιστον, οφείλεται σαφώς σε
κλονισμούς από την πλευρά της
προσφοράς, όπως η πανδημία και
οι ενεργειακές επιπτώσεις του
πολέμου
στην
Ουκρανία.
«Βλέποντας τη μεγάλη εικόνα, θα
λέγαμε ότι, εφόσον η Ευρώπη είναι
σε
καθαρή
βάση
μεγάλος
εισαγωγέας ενέργειας, αυτό που
παρατηρούμε σήμερα ουσιαστικά
ισοδυναμεί με έναν ενεργειακό φόρο
που επιβάλλεται στην Ευρώπη από
μια ξένη χώρα και ο οποίος μειώνει
το καθαρό εισόδημα ή την ευημερία
της κατά περίπου 5% του ΑΕΠ.
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Διαφέρουμε από τις ΗΠΑ, που έχουν
ισοσκελισμένο ή και πλεονασματικό
ισοζύγιο ενέργειας». Συνεχίζοντας
δήλωσε πως

Τ

ο 75% των
διαταραχών στις
τιμές καταναλωτή
προέρχεται από ένα
και μόνο εμπόρευμα,
το φυσικό αέριο,
το οποίο λόγω του
μοντέλου τιμολόγησης
του ηλεκτρικού
ρεύματος με βάση
το οριακό κόστος,
επηρεάζει τις τιμές του
ηλεκτρικού ρεύματος
με αναλογία 1:1.

Όσον αφορά την ομαλοποίηση της
νομισματικής πολιτικής είπε πως
από μόνη της δεν είναι μια επαρκής
και βέλτιστη απάντηση σε αυτό το
σύνθετο πρόβλημα,
αλλά ότι
αντίθετα χρειαζόμαστε δύο όπλα:
Χρειαζόμαστε ενεργειακή πολιτική
για να αποσυνδέσουμε, προσωρινά
τουλάχιστον,
τις
τιμές
της
ηλεκτρικής ενέργειας από τις τιμές
του φυσικού αερίου, αλλά και να
συνεχίσουμε να παρέχουμε κίνητρα
για εξοικονόμηση ενέργειας και για
επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια.
Τέλος, η δημοσιονομική πολιτική
πρέπει
να
διατηρήσει
μια
κατεύθυνση τέτοια ώστε να μην
αντιστρατεύεται τη νομισματική
πολιτική, ταυτόχρονα όμως δεν θα
πρέπει να είναι οριζόντια, αλλά
στοχευμένη ώστε να προσφέρει
στήριξη
στις
πιο
ευάλωτες
κοινωνικές ομάδες. Πρέπει να
συνδυάζει τη φορολόγηση των
έκτακτων
κερδών
ορισμένων

παραγωγών
ενέργειας
και
επιδοτήσεις για όσους βγαίνουν
ζημιωμένοι.

Στη
δεύτερη
παρέμβασή
του
επικαλέστηκε τον Μπέρναρντ Σω
αναφέροντας πως συνήθως στην
αξιολόγηση μιας κατάστασης οι
απαισιόδοξοι έχουν δίκιο, αλλά, αν ο
κόσμος μας είναι όπως είναι σήμερα
και έχει προοδεύσει, αυτό οφείλεται
στους αισιόδοξους. Αν οι υπεύθυνοι
χάραξης
πολιτικής
δεν
είναι
αισιόδοξοι, τότε αυτή η αρνητική
διάθεση μεταδίδεται στον ιδιωτικό
τομέα, τις επιχειρήσεις και τα
νοικοκυριά. Αυτό είναι συμπέρασμα
των ψυχολόγων και δεν ισχύει μόνο
από οικονομική άποψη. Εκτίμησε
πως απαιτούνται εργαλεία κατά του
κατακερματισμού, γιατί δεν είμαστε
μια
πλήρης
οικονομική
και
νομισματική ένωση (ΟΝΕ). «

Ε

ίμαστε μόνο μια
πλήρης νομισματική
ένωση. Δεν έχουμε
δημοσιονομική ένωση.
Δεν έχουμε καν
τραπεζική ένωση,
γιατί δεν έχουμε
ακόμη ένα κοινό
σύστημα ασφάλισης
καταθέσεων.
Δεν είμαστε ένωση
κεφαλαιαγορών».

«Γι’ αυτό, με τα πρώτα σημάδια
αστάθειας, ο κλασικός διαχωρισμός
μεταξύ Βορρά και Νότου έρχεται
στην επιφάνεια ανεξάρτητα από τη
δημοσιονομική κατάσταση». Για τον
ευρωπαϊκό νότο, είπε πως ο λόγος
χρέους
προς
το
ΑΕΠ,
για
παράδειγμα στην Ελλάδα, μειώνεται
δραστικά. Επί του παρόντος,
εκτίμησε πως η διαφορά ρυθμού
ανάπτυξης-επιτοκίου
(snowball
effect) είναι ευνοϊκή κι αυτό είναι
πολύ σημαντικό. «Την κεντρική
τράπεζα χρειαζόμαστε εργαλεία
κατά του κατακερματισμού, γιατί το
άλλο σκέλος της ΟΝΕ είναι ακόμη
ατελές. Το βάρος το επωμίζεται το
σκέλος που έχει ολοκληρωθεί, και
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αυτό είναι το νομισματικό. Μην
ξεχνάτε τη δέσμευση που ομόφωνα
αναλάβαμε τον Ιούλιο, ότι δεν θα
επιτρέψουμε
ξανά
τον
κατακερματισμό στην Ευρώπη»,
δήλωσε.
Στην
τελευταία
του
παρέμβαση σημείωσε πως η
κεντρική τράπεζα δεν μπορεί να
καθορίσει τα πραγματικά επιτόκια
μακροπρόθεσμα, μπορεί μόνο να
καθορίσει τα ονομαστικά επιτόκια.
«Υπενθυμίζω ότι πριν από την
πανδημία βρισκόμασταν σε χρόνια
στασιμότητα, παρά την τεράστια
ποσοτική
χαλάρωση.
Ο
πληθωρισμός
ήταν
σχεδόν
αρνητικός, τα επιτόκια ήταν πολύ
χαμηλά. Όλα τα μεγέθη βρίσκονταν
σε καθοδική πορεία, η ανάπτυξη, η
παραγωγικότητα,
το
επιτόκιο
ισορροπίας
(ή
το
ουδέτερο
επιτόκιο). Αυτοί οι παράγοντες
διαμόρφωναν τις εξελίξεις, όχι οι
κεντρικές τράπεζες», πρόσθεσε.

Συνεχίζοντας
τόνισε
πως
τα
πραγματικά επιτόκια, που σύμφωνα
με τη θεωρία υπολογίζονται αν από
τα
ονομαστικά
επιτόκια
αφαιρέσουμε
τον
αναμενόμενο
πληθωρισμό και όχι τον τρέχοντα,
αυξάνονται
από
τότε
που
ξεκινήσαμε την ομαλοποίηση της
νομισματικής πολιτικής, τόσο στην
Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ. «Αν η
πολιτική
μας
δεν
ήταν
αποτελεσματική, οι αποδόσεις των
ομολόγων θα έπρεπε να είναι στο
10%, αλλά αυτό δεν συμβαίνει, είναι
γύρω στο 2-2,5%, επειδή υπάρχει η
αντίληψη ότι ο πληθωρισμός θα
μειωθεί, καθώς προέρχεται κυρίως
από την προσφορά και όχι τόσο από
τη
ζήτηση.
Ξεκινήσαμε
την
ομαλοποίηση και πρόκειται για μια
σοβαρή ομαλοποίηση. Και θα
πρέπει να την αντιμετωπίσουμε με
την ανάλογη σοβαρότητα. Μπορεί
να έχουμε μεγάλες απώλειες σε
όρους προϊόντος και θα πρέπει να
είμαστε προσεκτικοί», κατέληξε ο κ.
Στουρνάρας.
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Με αναλυτική ανάρτηση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο διευθύνων σύμβουλος
της ΔΕΠΑ παρεμβαίνει στην δημόσια συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τις
κατάλληλες παρεμβάσεις στην αγορά του φυσικού αερίου. Ολόκληρη η ανάρτηση
του διευθύνοντος συμβούλου της ΔΕΠΑ Εμπορίας στα social media:

Ο

διευθύνων
σύμβουλος της
ΔΕΠΑ, Κωνσταντίνος
Ξιφαράς, τάσσεται υπέρ
της υιοθέτησης ενός
νέου δείκτη αναφοράς
για τη διαμόρφωση
των τιμών του φυσικού
αερίου, επισημαίνοντας
ότι ο δείκτης που
χρησιμοποιείται
σήμερα (το
ολλανδικό TTF)
δεν αντικατοπτρίζει
πλέον την ισορροπία
προσφοράς και
ζήτησης και οδηγεί
λόγω κερδοσκοπικών κινήσεων
σε εξαιρετικά
υψηλές τιμές.

«Θα πρέπει το ολλανδικό TTF να παραμείνει το κύριο σημείο αναφοράς για το
φυσικό αέριο της Ευρώπης; Η ελληνική κυβέρνηση έχει υποβάλει εκ των
προτέρων προτάσεις στους ευρωπαίους ηγέτες για την αντιμετώπιση της
τρέχουσας κρίσης και την αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων. Η
εκτίμησή μου είναι – και υποστηρίζεται από τα γεγονότα – ότι το #TTF δεν
αντικατοπτρίζει πλέον την ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης και πρέπει
να αποδεχτούμε ότι πρέπει να πάψει να είναι το κύριο σημείο αναφοράς για το
φυσικό αέριο της Ευρώπης. Η τρέχουσα προσφορά LNG στην Ευρώπη σε
συνδυασμό με τα υψηλά επίπεδα αποθήκευσης φυσικού αερίου που έχουν ήδη
επιτευχθεί θα έπρεπε να έχουν οδηγήσει σε χαμηλότερα επίπεδα τιμών. Δεν
μπορούμε να δεχτούμε την κερδοσκοπία που προκαλείται από τις συναλλαγές
παραγώγων που οδήγησαν σε υπερβολικά υψηλές τιμές φυσικού αερίου που δεν
αντικατοπτρίζουν το πραγματικό κόστος του φυσικού αερίου. Ο όγκος του
φυσικού αερίου που διακινείται στο #TTF είναι 100 φορές μεγαλύτερος από τον
όγκο του φυσικού αερίου που διακινείται στην ολλανδική αγορά. Η ανισορροπία
ξεκίνησε πριν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και αυτός ο δείκτης
δεν είναι πλέον αξιόπιστος.

Π

ροφανώς, είναι πιο αποτελεσματικό για την
ΕΕ να δημιουργήσει έναν νέο δείκτη αγοράς
με αναφορά ρευστότητας που βασίζεται στο
πραγματικό ισοζύγιο προσφοράς και ζήτησης».
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του Γιάννη Χατζηθεοδοσίου
προέδρου του Επαγγελματικού
Επιμελητηρίου Αθηνών
και Επίτιμου Διδάκτορα
στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Ο

Πρόεδρος του
Επαγγελματικού
Επιμελητηρίου
Αθηνών, Γιάννης
Χατζηθεοδοσίου
άσκησε κριτική στον
Πρωθυπουργό για
την απουσία
εξαγγελίας στην 86η
ΔΕΘ οποιουδήποτε
ουσιαστικού μέτρου
στήριξης στους
δοκιμαζόμενους
μικρομεσαίους.

«Εφόσον δεν ληφθούν αποφάσεις
για πιο γενναίες παρεμβάσεις, ο
φετινός χειμώνας δεν θα είναι
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απλώς δύσκολος, αλλά ο τελευταίος που θα λειτουργήσουν για χιλιάδες μικρές
και μεσαίες επιχειρήσεις» αναφέρει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. «Από το περιεχόμενο των εξαγγελιών
του Πρωθυπουργού φάνηκε η πρόθεση της κυβέρνησης να στηρίξει τους πιο
ευάλωτους. Κάθε παρέμβαση που στοχεύει στην αύξηση του εισοδήματος των
πολιτών είναι οπωσδήποτε θετική. Δημιουργεί ελπίδα για μια βελτίωση της
εικόνας της αγοράς και αυτό γιατί εκτιμούμε ότι ένα μέρος της ενίσχυσης προς
τους χαμηλόμισθους, τους χαμηλοσυνταξιούχους, γενικότερα προς τα φτωχότερα
νοικοκυριά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αύξηση της κατανάλωσης.

Στον αντίποδα όμως, υπάρχει έντονος προβληματισμός των μικρομεσαίων
καθώς για πρώτη φορά σε Δ.Ε.Θ. δεν ακούστηκαν ουσιαστικά μέτρα για την
στήριξη τους. Δεν είδαμε δηλαδή να εφαρμόζεται στην πράξη η δέσμευση που είχε
δώσει η κυβέρνηση, τόσο προεκλογικά όσο και αυτά τα τρία χρόνια
διακυβέρνησης. Περιμέναμε παρεμβάσεις ενεργειακής υποστήριξης για τις μικρές
και μεσαίες επιχειρήσεις που αγωνίζονται να παραμείνουν σε λειτουργία. Μία
συνολική ρύθμιση για τις οφειλές που διαρκώς αυξάνονται εξαιτίας της ακρίβειας
και του περιορισμού της κατανάλωσης. Την κατάργηση του τέλους
επιτηδεύματος, ενός μνημονιακού μέτρου που λειτουργεί ως «χαράτσι» για τους
επαγγελματίες. Γενικότερα δεν ακούσαμε μέτρα που έχουν ως στόχευση τη
διάσωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε πρώτο χρόνο και την ανάπτυξη
τους σε δεύτερο. Εφόσον δεν ληφθούν –έστω και τώρα- αποφάσεις για πιο
γενναίες παρεμβάσεις ώστε να αποκτήσουν προοπτικές βιωσιμότητας χιλιάδες
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ο φετινός χειμώνας δεν θα είναι για αυτές απλώς
δύσκολος αλλά ο τελευταίος που θα λειτουργήσουν. Και αυτή η εξέλιξη δεν
επηρεάζει μόνο τους ίδιους τους επιχειρηματίες αλλά όλη την κοινωνία, καθώς θα
πληγεί η απασχόληση αλλά και η πορεία των δημοσίων εσόδων» δήλωσε ο κ.
Χατζηθεοδοσίου χαρακτηριστικά.
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του Βασίλη Κορκίδη
Πρόεδρου του Εμπορικού
και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου Πειραιώς

Συγκεκριμένα ο κ. Κορκίδης δήλωσε:
«Το δημόσιο πρέπει και οφείλει να
γίνει το φωτεινό παράδειγμα-οδηγός
στην προσπάθεια εξοικονόμησης
ενέργειας. Άλλωστε, ο στενός και
ευρύτερος
δημόσιος
τομέας
στελεχώνεται από μερίδα του
κοινωνικού συνόλου το οποίο, σε
αυτή την κρίσιμη περίοδο, υφίσταται
τις ίδιες πληθωριστικές πιέσεις και
κινδύνους από το ενεργειακό
πρόβλημα.

Η

O

πρόεδρος του
Εμπορικού και
Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου
Πειραιώς, Βασίλης
Κορκίδης, με αφορμή
την ανακοίνωση των
μέτρων εξοικονόμησης
ενέργειας στον
δημόσιο τομέα και τα
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ
για την ελληνική
οικονομία τόνισε
πως ο επερχόμενος
χειμώνας θα είναι
δύσκολος για όλους.

οικονομία είναι
κυκλική και το
ενδεχόμενο
ενεργειακής σπατάλης,
και στο Δημόσιο, το
μόνο που θα επιφέρει
είναι αύξηση των τιμών
για τον καταναλωτή,
άρα και αύξηση του
κόστους διαβίωσης.

Με άλλα λόγια, ο δημόσιος τομέας
οφείλει να σκεφτεί και να δράσει
όπως σκέφτεται ο καθένας από εμάς
στο σπίτι και την επιχείρησή μας. Τα
όσα ανακοινώθηκαν, δεν είναι
δύσκολο να εφαρμοστούν και να
έχουν αποτέλεσμα. Πρέπει να
αναλογιστούμε ότι κάθε δαπάνη του
Δημοσίου την πληρώνουμε όλοι.
Κάθε άλλη συζήτηση παρέλκει,
αφού, μόνο το 2021, το ρεύμα στο
Δημόσιο κόστισε 700 εκατ. ευρώ.
Στο οικονομικό πεδίο, μέχρι τώρα, η
Πολιτεία έχει στηρίξει την κοινωνία
με μέτρα ύψους 50 δισ. ευρώ και,
προφανώς, θα υπάρξουν και άλλα
για φέτος και του χρόνου, μόνιμα και
μη μόνιμα μέτρα, που σύμφωνα με
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τον Υπουργό Οικονομικών, το 2022
θα ξεπεράσουν τα 10 δις ευρώ. Σε
ευρωπαϊκό επίπεδο οι λογαριασμοί
ενέργειας θα αντιπροσωπεύουν
περίπου το 15% του ακαθάριστου
εγχώριου προϊόντος της Ευρώπης,

ενώ ο συνολικός λογαριασμός για
τις
ευρωπαϊκές
κυβερνήσεις
πλησιάζει τα 379 Δις ευρώ, ποσά
υπέρογκα τα οποία δεν θα
διοχετευτούν στην κατανάλωση,
στην ανάπτυξη και θα λείψουν από
το εισόδημα. Σε αντίθεση με την
ενεργειακή ένδοια, η ΕΛΣΤΑΤ
έρχεται με τα ενθαρρυντικά στοιχεία
για την ελληνική οικονομία να δώσει
ψυχολογική εκτός από οικονομική
τόνωση. Η χώρα μας είχε ρυθμό
ανάπτυξης 7,7% κατά το δεύτερο
τρίμηνο σε σχέση με το αντίστοιχο
διάστημα πέρυσι ενώ, σε όρους
όγκου, το ΑΕΠ παρουσίασε αύξηση
7,8% με βάση τα διαθέσιμα εποχικά
διορθωμένα
στοιχεία.
Ο
πληθωρισμός στην Ελλάδα τον
Αύγουστο υποχώρησε στο 11,1%
από 11,3% τον Ιούλιο, ενώ αντίθετα
στην ευρωζώνη εκτινάχθηκε στα
επίπεδα
ρεκόρ
του
9,1%.
Παραταύτα,
έχουμε
δύσκολο
χειμώνα μπροστά μας και δεν
πρέπει
να
υπάρξει
κανένας
εφησυχασμός,
αλλά
αυξημένη
ευθύνη όλων. Η θετική πορεία της
οικονομίας της χώρας μας δεν
πρέπει να ανακοπεί και δεν πρέπει
να επιτρέψουμε να γίνει θυσία στο
ενεργειακό. Η Κομισιόν προχωρά
στην επιβολή μέτρων για το
ενεργειακό κόστος και στη πληρωμή
του αστρονομικού λογαριασμού που
δημιούργησε. Ανάγκα και θεοί
πείθονται…».
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Του Λεωνίδα Στάμου
Maitre Ιδιωτικού Δικαίου
Δικηγόρου παρ΄ Αρείω Πάγω
Αντιπρόεδρου Υπέρβασης

Τ

ο έτος 1971,
προκειμένου να
πριμοδοτηθούν
οι εξαγωγές
των ελληνικών
επιχειρήσεων,
εκδόθηκε το υπ’
αριθμ. 887 Νομοθετικό
Διάταγμα (ΦΕΚ Α΄105),
με το οποίο
διετάχθη, όπως οι
δανειοδοτήσεις από
εμπορικές τράπεζες
προς βιομηχανίες,
βιοτεχνίες και
μεταλλευτικές
εταιρείες, που
εξήγαγαν τα
προϊόντα τους,
να πριμοδοτούνται,

κατά το επιτόκιο
του δανεισμού τους.
Η
εν
λόγω
πριμοδότηση,
χρηματοδοτείτο, μέσω εισφορών, σε
λοιπά δάνεια, με χρέωση του κοινού
λογαριασμού των τραπεζών στην
Τράπεζα της Ελλάδος και πίστωση
στον κρατικό προϋπολογισμό (άρ.1
παρ.2 ΝΔ 887/1971). Στο σημείο
αυτό, δέον να διασαφηνιστεί ότι, οι
επιβαλλόμενες
εισφορές,
προς
όφελος
των
εξαγωγικών
επιχειρήσεων, δεν ήταν οριζόντιες
σε
όλες
τις
πιστώσεις
και
χορηγήσεις (π.χ. βλ. Απόφαση της
1ης Αυγούστου 1975 της ΝΕ
{Νομισματικής Επιτροπής} ΦΕΚ
Α΄174/22-07-1975). Για την επιβολή
εισφοράς (υπέρ των εξαγωγικών
επιχειρήσεων), έπρεπε, για κάθε
επιβολή,
να
αποφασίσει
η
Νομισματική
Επιτροπή,
η
δε
απόφασή της τελούσε υπό την
εγκριτική αίρεση του Υπουργικού
Συμβουλίου.

Η διευκρίνιση αυτή, γίνεται, για να
διασαφηνιστεί η αναγκαιότητα της
μεταγενέστερης οριζόντιας (σε όλες
τις πιστώσεις και χορηγήσεις),
επιβληθείσας ανάλογης εισφοράς
της παραγράφου 3 του 1ου άρθρου
του ν.128/75. Στα τέλη του 1974
αποκαταστάθηκε η Δημοκρατία,
κατά δε την Α΄ Προεδρευόμενη
Δημοκρατία, Α΄ Σύνοδο της Βουλής,
ο ψηφισθείς ν. 128/1975 (ΦΕΚ
Α΄178/28-08-1975), διατήρησε τις
διατάξεις
του
νομοθετικού
διατάγματος 887 του 1971 (αρ.1
ν.128/75) και επιπλέον πρόσθεσε μια
ακόμη
εισφορά
(αρ.1
παρ.3
ν.128/75), οριζόντια αυτήν την φορά
(πρβλ. ανωτέρω διευκρίνηση), για
όλες πλέον τις πιστώσεις υπέρ των
εξαγωγικών
αυτών
δραστηριοτήτων. Η επιπλέον αυτή
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εισφορά της παραγράφου 3 του
άρθρου 1 του ν.128/75, επεβλήθη
σύμφωνα με την εισηγητική του
νόμου έκθεση: «προς ενίσχυσιν του
λογαριασμού εκ του οποίου κατά το
Ν.Δ. 887/1971 καταβάλλονται αι
διαφοραί επιτοκίων». Το 1991, με την
υπ’ αριθμ. 1975 Πράξη του (ΦΕΚ
Α΄144/25-09-1991), ο Διοικητής της
Τράπεζας της Ελλάδος κατήργησε
κάθε εισφορά υπέρ των εξαγωγικών
επιχειρήσεων και αυτό γιατί ήταν
επιβεβλημένο προκειμένου 4 μήνες
αργότερα, ήτοι στις 07 Φεβρουαρίου
1992, να μπορέσει η Ελλάδα να
υπογράψει
τη
Συνθήκη
του
Μάαστριχτ, η οποία Συνθήκη του
Μάαστριχτ είναι η ιδρυτική συνθήκη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βασικό
έργο της οποίας ήταν η προεργασία
της Ο.Ν.Ε. (Οικονομική Νομισματική
Ένωση), εκ των Αρχών της οποίας
ήταν και παραμένει η εξάλειψη κάθε
και οιασδήποτε μορφής κρατικού
(οικονομικού)
παρεμβατισμού.
[Κρατικός
(οικονομικός)
παρεμβατισμός ήταν το νομοθετικό
διάταγμα 887/71 και ο ν. 128/75 και
τούτο διότι, την διαφορά των τόκων
που δεν πλήρωναν οι επιχειρήσεις
οι εξαγωγικές, την κάλυπτε το
δημόσιο από έσοδα που εισέπραττε
από τις νομοθετικά επιβαλλόμενες
εισφορές σε άλλους δανειολήπτες.]
Μετά δε την κατάργηση, ως
ανωτέρω, «κάθε εισφοράς υπέρ των
εξαγωγικών επιχειρήσεων», όποτε
αναφερόμαστε στην εισφορά του
ν.128/75,
αναφερόμαστε
αποκλειστικώς και μόνον στην
«προς ενίσχυσιν του λογαριασμού
εκ του οποίου κατά το Ν. Δ. 887/1971
καταβάλλονται
αι
διαφοραί
επιτοκίων», ήτοι στην επιβληθείσα
με την παραγράφο 3 του άρθρου 1
του
ν.128/75
εισφορά.
Την
διευκρίνηση αυτήν επιβεβαιώνει ο
νομοθέτης στην παράγραφο Α.1. του
άρθρου 22 του ν.2515/1997 (ΦΕΚ Α΄)
ορίζοντας ότι: «Α.1. Οι πάσης
φύσεως χορηγήσεις δάνειων η
πιστώσεων
σε
δραχμές
και
συνάλλαγμα
από
πιστωτικά
ιδρύματα που λειτουργούν στην
Ελλάδα, περιλαμβανομένης και της
παροχής δανειακής διευκόλυνσης,
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μέσω διάθεσης με ιδιωτική τοποθέτηση στα πιστωτικά
ιδρύματα ομολογιακών εκδόσεων των δανειοδοτούμενων,
καθώς και των πάσης φύσεως χρηματοπιστωτικών
συμβάσεων ισοδύναμου αποτελέσματος προς την παροχή
πιστώσεων υπάγονται, ανεξαρτήτως του ύψους του
εφαρμοζόμενου επιτοκίου, στην εισφορά η οποία
επιβλήθηκε με βάση την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του ν.
128/1975 και τις εν συνέχεια τροποποιήσεις αυτής [….]». Σε
αντίθεση δε με τις καταργηθείσες, ως ανωτέρω, εισφορές
της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν.128/75, οι οποίες
ήταν συμβατικής προελεύσεως (πρβλ. ΣτΕ 2400/1991
επταμ., ΣτΕ 2006/2000 επταμ.), η διατηρηθείσα εισφορά της
παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν.128/75, (εφεξής: εισφορά
του ν.128/75), έχει χαρακτήρα φόρου (ΣτΕ 3164/2014, ΑΠ
430/2003). Επί του θέματος της εισφοράς του ν. 128/75,
τόσο η θεωρία όσο και η νομολογία έχουν διατυπώσει
αντικρουόμενες θέσεις:
[Α] Κατ’ ένα μέρος της νομολογίας, η μετακύλιση του
βάρους της εισφοράς του Ν. 128/1975 στους δανειολήπτες,
με δεδομένο το χαρακτήρα της σχετικής διάταξης (αρθρ. 1
παρ. 3 Ν. 128/1975) ως δημοσίας τάξεως (βλ. ΜονΠρΚερκ.
219/2011 Αρμ. 2011.1345, ΜονΠρΣύρου 36/2012 – αδημ – η
οποία θεωρεί αναγκαστικού δικαίου τη διάταξη του άρθρου
1 παρ. 1 και 3 του Ν. 128/1975), αποκλείεται ακόμα και στην
περίπτωση σχετικής συμφωνίας αυτών με την παρέχουσα
την πίστωση Τράπεζα, η οποία ελέγχεται ως παράνομη και
συνακόλουθα άκυρη, με βάση τις διατάξεις των άρθρων 174
και 180 ΑΚ. Το καθοριζόμενο στο νόμο 128/1975 μοναδικό,
σαφές υποκείμενο απόδοσης της εισφοράς του Ν. 128/75
στην Τράπεζα της Ελλάδος είναι τα πιστωτικά ιδρύματα.
Ωστόσο, αν και είναι δυνατή διά συμβάσεως η ανάληψη εκ
μέρους τρίτου προσώπου της υποχρέωσης καταβολής της
εισφοράς του ν. 128/1975, δεν πρόκειται για αναδοχή
χρέους, διότι απαιτείται σύμβαση μεταξύ του δανειστή
(Τράπεζα της Ελλάδος) και του τρίτου (δανειολήπτη), αλλά
μόνο για απλή υπόσχεση ελευθερώσεως (478 ΑΚ). Έτσι,
στην περίπτωση συμβατικής μετακύλισης της εισφοράς
του ν. 128/75, η συμφωνία ελευθερώσεως είναι άκυρη, αν
δεν προβλέπεται από τη σύμβαση, αιτία επιδόσεως, ως
προς
τη
συγκεκριμένη
παροχή
(ΕφΛαμ
124/2007Αρμ.2009.1190,
ΜονΠρΚερκ.
354/2009
Αρμ.2009.1370, ΕιρΚαλλιθ.625/2005 Αρμεν.2007.68, ΕιρΑΘ
869/2004
Αρμεν.2006.1952,
ΕιρΑΘ
1446/2005
Αρμεν.2007.71, ΜΠΑΘ 5272/2011 Αρμεν. 2012.410).

Π

εραιτέρω, κατά την ορθότερη
άποψη επειδή η εισφορά του
Ν. 128/1975, αποτελεί
δημοσιονομικό βάρος, που επιβαρύνει
τις Τράπεζες, έναντι των πιστώσεων
που παρέχουν στο κοινωνικό σύνολο,
το βάρος τούτο, ασφαλώς δεν είναι
δυνατόν να μετατεθεί τυπικά στους
άλλους κοινωνικούς εταίρους

, επειδή, μόνον τυπικός νόμος και όχι σύμβαση, είναι
δυνατόν να επιβάλλει φόρο ή άλλο οικονομικό βάρος σε
πολίτες (άρθρο 75 Συντ.) και ως εκ τούτου, η κατά
κυριολεξία μετάθεση του φόρου, θα σήμαινε τουλάχιστον

καταστρατήγηση του νόμου,
συγκεκριμένο λόγο την εισφορά.

Ο

που
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προέβλεψε

για

ύτως, ουδεμία εισφορά είναι
δυνατόν να επιβάλλεται ή να
μετακυλίεται στον πιστολήπτη
ως πρόσθετη διακεκριμένη
επιβάρυνση. Ο πιστολήπτης είναι
υποχρεωμένος να καταβάλει μόνον
τους συμφωνημένους τόκους με
βάση συγκεκριμένο επιτόκιο.

Η εισφορά του Ν. 128/1975 δεν τον αφορά (βλ. ΜονΠρΧίου
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παροχής ασφαλειών και καταβολής εξόδων, επωμίζεται και
το πρόσθετο βάρος εισφοράς προς το δημόσιο, δεν
δικαιολογείται από τις διατάξεις του συντάγματος, περί
ισονομίας και περί συνεισφοράς στα δημόσια βάρη,
αναλόγως των δυνάμεων του κάθε πολίτη (άρθρο 4
παράγραφοι 1, 2 και 5 Συντ.) (βλ. Σπ. Ψυχομάνη, Τραπεζικό
Δίκαιο, Δίκαιο Τραπεζικών Συμβάσεων, τεύχος II, Στ’
έκδοση Σάκκουλα 2010 σελ. 258 αριθ. 621). Εν πάση
περιπτώσει, ένας τυπικός νόμος, με τον οποίο
επιβάλλονται φόροι ή άλλα οικονομικά βάρη, πρέπει
μεταξύ άλλων να καθορίζει με σαφήνεια το «υποκείμενο»
της φορολογικής επιβάρυνσης (άρθρο 78 Συντ.). Το
καθοριζόμενο δε στο νόμο 128/1975 μοναδικό, σαφές
υποκείμενο είναι τα πιστωτικά ιδρύματα, και μόνον κατ’
εξαίρεση – σε περίπτωση λήψεως πιστώσεως στην
αλλοδαπή – ο πιστολήπτης (ΑΠ 1356/2012 – Α2 Πολιτικό
Τμήμα).
10/2012 ΕφΑΔ.2012.893, Σπ. Ψυχομάνη, «Τραπεζικό Δίκαιο
– Δίκαιο Τραπεζικών συμβάσεων», παρ. 614, 620, 622, σελ.
254, 257 – 258). Επιπροσθέτως στα ανωτέρω, η εισφορά
του ν. 128/75, αποτελεί ανταγωνιστικό μειονέκτημα για τις
ελληνικές
τράπεζες.
Δημιουργείται
πρόβλημα
ανταγωνισμού, καθώς σε καμία από τις χώρες της ενιαίας
πλέον τραπεζικής αγοράς δεν υπάρχει αντίστοιχη
επιβάρυνση, με αποτέλεσμα η επιβάρυνση του κάθε
δανειολήπτη
να
αποβαίνει
και
από
πλευράς
ανταγωνισμού, αθέμιτη. Σε ένα περιβάλλον ανοδικών
επιτοκίων μάλιστα, η επιτοκιακή αύξηση (καθώς η εισφορά
του ν. 128/75 προστίθεται στα επιτόκια των δανείων και
βαρύνει τους αγνοούντες τη λειτουργία της επιβάρυνσης
δανειολήπτες), μέσω της εισφοράς, δεν είναι αμελητέα, τη
στιγμή μάλιστα που δεν είναι ευκρινής η χρησιμοποίηση
των ποσών που εισπράττονται από τις τράπεζες και
αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο μέσω του ειδικού
λογαριασμού, ο οποίος έχει δημιουργηθεί στην Τράπεζα
της Ελλάδος. Αρχικά, ο ειδικός αυτός λογαριασμός
χρηματοδοτούσε τις εξαγωγές, ενώ, στη συνέχεια, έγινε
χρήση των κεφαλαίων για βιοτεχνικές επιχειρήσεις,
σεισμοπαθείς επιχειρήσεις σε λεγόμενες μειονεκτικές
περιοχές κτλ.

Μ

έσω της εισφοράς που βαρύνει
όλες τις κατηγορίες δανείων
(0,12% στα στεγαστικά δάνεια
και 0,6% στις άλλες κατηγορίες
δανείων προς επιχειρήσεις και
ιδιώτες, συμπεριλαμβανομένων
των πιστωτικών καρτών), το
Δημόσιο εισπράττει ποσό της
τάξης των 600 εκατ. € ετησίως.

Αν, αντιθέτως, ταχθεί κανείς με την υπολανθάνουσα στα
τελευταία νομοθετήματα (Ν. 2517/1997 άρθρ. 22, Ν.
2703/1999 άρθρο 18) αντίληψη, ότι, η εισφορά αποτελεί
οικονομικό βάρος του πιστολήπτη, θα βρεθεί αντιμέτωπος
με απαγορευτικές για τη θέση αυτή συνταγματικές
διατάξεις. Η μείζονα δηλαδή επιβάρυνση ενός πολίτη, ο
οποίος, πέραν των βαρών επιστροφής της ληφθείσας
πιστώσεως, πληρωμής των τόκων που θα γεννηθούν,

Έ

τσι, ουδεμία εισφορά μπορεί να
επιβάλλεται ή να «μετακυλίεται»
στον πιστολήπτη ως πρόσθετη,
διακεκριμένη επιβάρυνση.

Περαιτέρω, έχει κριθεί νομολογιακά ότι, η εισφορά των §§ 1
και 3 του άρθρου 1 του ν. 128/1975, βαρύνει τα κάθε είδους
πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα (βλ. ΑΠ
35/1997 ΝοΒ 46.202), και σε καμία περίπτωση τους
δανειολήπτες
πελάτες
(βλ.
ΕφΛαμ.
124/2007
Αρμ.2009.1190, ΜΠΑΘ 4443/2005 ΠρΛογΠοινΔικ 2005.341,
Μον.Πρ.ΑΘ. 7630/2006 Αρχ.Νομολ. 2007.60 =Αρμ.2007.68,
ΜονΠρΚερκ. 354/2009 Αρμ.2009.1370, ΜονΠρΚερκ. 99/2010
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Αρμ.2010.1006, ΜονΠρΑΘ 5272/2011 Αρμ.2012.410). Στην
περίπτωση του άρθρου 1 και 3 του ν. 128/1975 πρόκειται
για ηθελημένη νομοθετική ρύθμιση και όχι για γνήσιο κενό,
το οποίο θα δικαιολογούσε τη μετακύλιση στους
δανειοδοτούμενους, διότι στο μέτρο που ο νομοθέτης
θέλησε τούτο, το όρισε ρητά, όπως στην περίπτωση της
διάταξης του άρθρου 22 § 2 του ν. 2515/1997, το οποίο, ως
προς την καταβολή της σχετικής εισφοράς, στις
περιπτώσεις χορήγησης δανείων από πιστωτικά ιδρύματα
του εξωτερικού, ορίζει ότι, υπόχρεος προς απόδοση της
είναι ο δανειοδοτούμενος, εξ ου συνάγεται ότι, η εισφορά
αυτή βαρύνει τα κάθε είδους πιστωτικά ιδρύματα που
λειτουργούν στην Ελλάδα και σε καμία περίπτωση τους
δανειολήπτες πελάτες αυτών. Ως προελέχθη, αν και είναι
δυνατή δια συμβάσεως η ανάληψη εκ μέρους τρίτου
προσώπου της υποχρέωσης καταβολής της, δεν πρόκειται
για αναδοχή χρέους, διότι απαιτείται σύμβαση μεταξύ του
δανειστή (Τράπεζα Ελλάδος) και του τρίτου (δανειολήπτη),
αλλά μόνο για απλή υπόσχεση ελευθερώσεως (478 ΑΚ).
Έτσι, στην περίπτωση συμβατικής μετακύλισης της
εισφοράς του ν. 128/75, η συμφωνία ελευθερώσεως είναι
άκυρη, αν δεν προβλέπεται από τη σύμβαση αιτία
επιδόσεως ως προς τη συγκεκριμένη παροχή, (πρβλ.
ΜΠΑΘ 5272/2011Αρμ.2012.410, η οποία αναφερόμενη και
στην ΑΠ 430/2005 δέχθηκε ότι, είναι μεν δυνατή η δια
συμβάσεως ανάληψη εκ μέρους τρίτου προσώπου της
σχετικής υποχρεώσεως (361,471 επ. ΑΚ), όμως, δεν μπορεί
να γίνει λόγος για αναδοχή χρέους στην περίπτωση αυτή,
αφού απαιτείται σύμβαση μεταξύ του δανειστή (Τράπεζα
Ελλάδος) και του τρίτου, αλλά μόνο για απλή υπόσχεση
ελευθερώσεως (478 ΑΚ).
[Β] Η αντίθετη νομολογία αποφαίνεται ότι, από τον ν.
128/1975 ούτε προβλέπεται ρητώς, ως συμβατικώς δυνατή,
αλλά ούτε και απαγορεύεται, η συμβατική μετακύλιση της
εισφοράς που θεσπίζεται με το νόμο αυτό. Ότι, η
ρυθμιστική ισχύς του νόμου αυτού εξαντλείται στον
καθορισμό του υπόχρεου, έναντι του Δημοσίου,
προσώπου στα πλαίσια της έννομης σχέσης, που ιδρύεται
με τη σχετική διάταξη και αφορά, επομένως, αποκλειστικά
στην κάθετη σχέση μεταξύ κράτους και πιστωτικών
ιδρυμάτων, και όχι στην οριζόντια σχέση μεταξύ των
πιστωτικών ιδρυμάτων και δανειοληπτών. Ότι, η
μετακύλιση της εισφοράς αυτής στους τελευταίους
επιτρέπεται με βάση την αρχή της ιδιωτικής αυτονομίας και
εφόσον δεν απαγορεύεται από άλλη διάταξη, ως τέτοιας
νοούμενης της θέσπισης του ανωτάτου ορίου επιτοκίου, το
οποίο θα υπερέβαινε η εισφορά αυτή και μόνον εάν δεν
υπήρχε αντίθετη ρύθμιση. Ότι επομένως, ο υπολογισμός
του ποσοστού της εισφοράς του ν. 128/1975 για τον
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καθορισμό του επιτοκίου δανείων της τράπεζας με έμμεσο
αποτέλεσμα τη μετακύλιση της εισφοράς αυτής στους
δανειολήπτες είναι νόμιμος, γιατί δεν αντίκειται στη διάταξη
του άρθρου 1 παρ. 3 του ν. 128/1975, η οποία δεν
καθιερώνει απαγορευτικό κανόνα δικαίου κατ’ άρθρο 174
του ΑΚ, αλλά ούτε και αντίκειται σε άλλον απαγορευτικό
κανόνα δικαίου, εντάσσεται δε στο πλαίσιο του ελεύθερου
καθορισμού των επιτοκίων στα τραπεζικά δάνεια. Ότι, η
επίρριψη της σχετικής επιβάρυνσης στο δανειολήπτη
αποτέλεσε από την ισχύ του ν. 128/1975 συναλλακτική
πρακτική των τραπεζών, στην παγίωση της οποίας
συνετέλεσαν: α) το ότι μεταγενέστερα νομοθετήματα που
τροποποίησαν τον ως άνω νόμο ανέφεραν γενικώς ότι η
εισφορά βαρύνει τη συναλλαγή, β) ότι το ύψος του
συντελεστή, καθ’ όλο το χρονικό διάστημα από την
καθιέρωση της εν λόγω εισφοράς, κλιμακώθηκε
ποσοστιαίως, κατά τρόπο που αποσκοπεί στην
ελάφρυνση ή και απαλλαγή ορισμένων κατηγοριών
δανειοληπτών. Ότι, αν η εν λόγω εισφορά, βάρυνε τα
πιστωτικά ιδρύματα, δε θα θεσπίζονταν οι εξαιρέσεις του
άρθρου 8 του ν. 2459/1997 κατ’ άρθρο 19 παρ, 4β του ν.
3152/2003 (δανειοδοτήσεις προς φυσικά και νομικά
πρόσωπα, κοινοπραξίες με έδρα τα νησιά με πληθυσμό
κάτω των 3.100 κατοίκων και δανειοδοτήσεις προς Ιερές
Μονές του Αγίου Όρους), και γ) η Τράπεζα της Ελλάδος,
από την έναρξη της εφαρμογής του ν. 128/1975, ουδέποτε
θεώρησε ότι η εν λόγια εισφορά επιβαρύνει τα πιστωτικά
ιδρύματα, ώστε να έχει ληφθεί υπόψη κατά το χρονικό
διάστημα που ίσχυε ο διοικητικός καθορισμός από μέρους
της, του περιθωρίου μεταξύ των επιτοκίων καταθέσεων
χορηγήσεων, δηλαδή μέχρι το 1993. Ότι, υπό καθεστώς
ελεύθερης διαμόρφωσης των επιτοκίων, η Τράπεζα της
Ελλάδος επέβαλε την υποχρέωση για ξεχωριστή αναφορά
της σχετικής επιβάρυνσης με αποφάσεις της (ΠΔ/ΤΕ
1969/1991, 2501/2002). Ότι, με την ΠΔ/ΤΕ 2501/2002 (άρθρο
82) επεκτείνεται η υποχρέωση ενημέρωσης του πελάτη
από την τράπεζα και για την επιβολή ειδικών εισφορών και
η εισφορά του ν. 128/1975 είναι μία τέτοια ειδική εισφορά.
Ότι, η επιβολή της εισφοράς αυτής στο δανειολήπτη
μπορεί να ελεγχθεί μόνον από την άποψη της διαφάνειας,
ιδίως όταν επιβάλλεται χωρίς προηγούμενη επαρκή
ενημέρωση ή κατά τρόπο κεκαλυμμένο (ΕφΑΘ 5707/2008

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 17-18 Σεπτεμβρίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 248 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |

ΝΟΜΟΣ, ΕφΑΘ 1558/2007 ΝΟΜΟΣ, ΕφΛαρ 114/2007
ΝΟΜΟΣ). Στην Ελληνική έννομη τάξη, όμως, η νομολογία
δεν συνιστά πηγή του δικαίου, ει μη μόνον σε δύο [2]
περιπτώσεις: α.- της παραγράφου 1 περίπτωση ε’ του
άρθρου 100 του Συντάγματος σε συνδυασμό με την
παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου (ίδ. Α.Ε.Δ.) και β.- του
άρθρου 95§1 περίπτωση α’ του Συντάγματος (ίδ.
καθορισμός αρμοδιότητας ΣτΕ συνδ. με την ισχύουσα
κοινή νομοθεσία περί ακυρωτικών διαφορών). Πηγή
Δικαίου είναι οι ελληνικοί νόμοι. Στην έννοια του νόμου
υπάγονται και οι διεθνείς συμβάσεις, πολυμερείς και
διμερείς, που η Ελλάδα έχει υπογράψει και οι οποίες, από
τη στιγμή της κύρωσής τους με νόμο, ισχύουν ως ελληνικό
εσωτερικό δίκαιο. Επίσης, στην έννοια του νόμου
εντάσσεται και το δίκαιο που παράγει η Ευρωπαϊκή
Ένωση: α.- πρωτογενές (ίδ. Συνθήκες) και β.- παράγωγο
(ίδ. Κανονισμοί, Οδηγίες).

Ε

ν προκειμένω, στην Εισηγητική
του Νόμου Έκθεση, το υποκείμενο
του εν λόγω φόρου (εισφορά
ν.128/75) ορίζεται σαφώς ότι είναι
τα πιστωτικά ιδρύματα.

Ειρήσθω εν παρόδω, ακόμη και η προσπάθεια του
σύγχρονου νομοθέτη να αλλάξει το υποκείμενο του φόρου
δεν ευοδώθηκε. Συγκεκριμένα με το άρθρο 63 του ν.
4607/2019 (ΦΕΚ Α΄65/24.04.2019) με τίτλο «Ρύθμιση
εισφοράς του άρθρου 1 του ν.128/75», ο σύγχρονος
νομοθέτης πήγε δήθεν να προσδιορίσει ότι η εν λόγω
φορολογική επιβάρυνση «…επιβάλλεται στις πάσης φύσης
χορηγήσεις πιστώσεων, …..» ήτοι επί της πιστώσεως και
όχι επί των πιστωτικών ιδρυμάτων, αλλάζοντας
ουσιαστικά το υποκείμενο του εν λόγω φόρου, όπως αυτό
έχει οριστεί από την αιτιολογική έκθεση του νόμου που τον
εισήγαγε, από τα πιστωτικά ιδρύματα στις πιστώσεις.
Προσπάθεια όμως που έπεσε στο κενό αφού καταργήθηκε
τον ίδιο μάλιστα χρόνο (7 και κάτι μήνες αργότερα) με την
παρ.1 του άρθρου 67 του Νόμου 4646/2019 (ΦΕΚ Α
201/12.12.2019) [: 1. Το άρθρο 63 του ν. 4607/2019 (Α΄ 65)
καταργείται.] Το πιστωτικό ίδρυμα βάσιμα μπορεί να
εκτιμήσει την επιβάρυνσή του με τον εν λόγω φόρο ως
«αντάλλαγμα»
της
τραπεζικής
υπηρεσίας
να
χρηματοδοτηθείς και ναι μεν κατ’ άρθρον 293ΑΚ ορίζεται
ότι: «Οι προμήθειες ή άλλα ανταλλάγματα που
συνομολογούνται ή καταβάλλονται επιπλέον του τόκου
λογίζονται ως τόκος» και άρα η εισφορά του ν.128/75, ως
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αντάλλαγμα της τραπεζικής υπηρεσίας στην χορήγηση
δανείου ή πίστωσης μπορεί να μετακυληθεί, υπό τους
όρους: α.- να υφίσταται αιτία επιδόσεως και β.- να
υπολογίζεται ΩΣΑΝ τόκος και ουχί ΩΣ τόκος, ήτοι να
υπολογίζεται επί του κεφαλαίου (ΣΑΝ τον τόκο) αλλά κατά
την παρ.2 του άρθρου 3 της ΥΑ 27550/Β1135/1-9-1997, η
οποία κυρώθηκε με την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου υπ’
αριθ. 59/12-9-1997 (Α’190), οι υπερημερίες της έχουν
διακριτό υπολογισμό από τον εκάστοτε συμβατικό.
Άλλωστε κατά τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος «ο
τόκος είναι εισόδημα» (ίδ. παρ.1 άρ 37 Κ.Φ.Ε. για την έννοια
του όρου «τόκου» ως εισοδήματος) και συνεπώς επ’ ουδενί
δεν θα μπορούσε να υπολογιστεί ΩΣ τόκος, καθ’ ότι δεν
αποτελεί εισόδημα για την τράπεζα. Τέλος, λόγω της
διαφορετικότητας του χαρακτήρα, του ποσού που
προκύπτει από τον υπολογισμό με το ποσοστό της
εισφοράς ν.128/75 (πρβλ. φόρος) σε σχέση με το ποσό που
προκύπτει από τον υπολογισμό με το ποσοστό του
επιτοκίου (πρβλ. τόκος, εισόδημα), κατά λογική
αναγκαιότητα, τα δύο αυτά μεγέθη πρέπει να
αποτυπώνονται σε διακριτές λογιστικές εγγραφές. Η
διακριτότητα στην αποτύπωση των δύο [2] αυτών μεγεθών
(τόκων και εισφοράς), επιβάλλεται από το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Η09
– ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ της
Τραπέζης της Ελλάδος προς τα εποπτευόμενα υπ’ αυτήν
χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα,
μέσω
του
οποίου
υποδείγματος, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να
ενημερώνουν την Τράπεζα της Ελλάδος για τους
χρεωστικούς τόκους και τις εισφορές του ν.128/75, με την
αποτύπωσή των σε διακριτούς λογιστικούς λογαριασμούς
(ίδ. αποτύπωση των χρεωστικών τόκων στους
λογαριασμούς με αρ. 65 του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου
των Τραπεζών [ΚΛΣΤ] και τις εισφορές του Ν.128/75, στους
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λογαριασμούς με αρ. 64.20 του ΚΛΣΤ – Υπόδειγμα Η09 στην
ιστοσελίδα της ΤτΕ). Περαιτέρω, από την παρ.2 του άρθρου
3 της ΥΑ 27550/Β1135/1-9-1997, η οποία κυρώθηκε με την
Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου υπ’ αριθ. 59/12-9-1997
(Α’190), στην ορίζεται ότι, «Σε περίπτωση επιστροφής
αχρεωστήτως καταβληθείσης εισφοράς ή εκπρόθεσμης
καταβολής της, αυτή θα εισπράττεται ή θα καταβάλεται από
τα πιστωτικά ιδρύματα εντόκως από την ημερομηνία που
κατέστη απαιτητή και με επιτόκιο ίσο προς το επιτόκιο των
Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου ετήσιας
διάρκειας (καθορισμένο επιτόκιο ή μέσο επιτόκιο διάθεσης,
εφόσον ακολουθείται η μέθοδος της δημοπρασίας, κατά την
τελευταία προ της εν λόγω ημερομηνίας έκδοση εντόκων
γραμματίων» και όχι με το συμβατικό επιτόκιο
ανατοκισμού. Συνολικά, Η εισφορά του ν.128/75: Α- Είναι
φόρος [ΑΠ 368/2019, ΑΠ 430/2005, ΣτΕ 3164/2014] που Β-
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Επιβαρύνει τα πιστωτικά ιδρύματα [Εισηγητική του Νόμου
Έκθεση]. Γ-Ως «αντάλλαγμα» της τραπεζικής υπηρεσίας να
χρηματοδοτηθείς, λογίζεται ως τόκος [293ΑΚ], δηλαδή ΔΤο ποσοστό της εισφοράς υπολογίζεται επί της παροχής,
δηλαδή επί του δανεισθέντος κεφαλαίου ή της
χρησιμοποιηθείσας πίστωσης [ως πίστωσης νοούμενης
και τους εν καθυστερήσει τόκους, πρβλ. ΟλΑΠ 35/1997],
αλλά Ε-Η υπερημερία στην καταβολή του χρηματικού
ποσού της εισφοράς, υπολογίζεται με επιτόκιο ίσο προς το
επιτόκιο των Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου
ετήσιας διάρκειας [άρθρον 3 παρ.2 της ΥΑ 27550/Β1135/19-1997, η οποία κυρώθηκε με την Πράξη Υπουργικού
Συμβουλίου υπ’ αριθ. 59/12-9-1997 (Α’190)] και όχι με το
συμβατικό επιτόκιο υπερημερίας και τέλος ΣΤΑποτυπώνεται σε διακριτή των τόκων λογιστική εγγραφή
(ο τόκος ως εισόδημα, η εισφορά ως φόρος).

αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητα
της
επιχείρησης. Διευκρινίζεται ότι στην έννοια των τόκων δεν
περιλαμβάνονται οι τόκοι που επιβάλλονται βάσει των
διατάξεων του ΚΕΔΕ και του ΚΦΔ». ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

Ε

φόσον, λοιπόν, η εισφορά
του ν.128/75, ΔΕΝ αποτελεί
εισόδημα της Τράπεζας αλλά
υποχρέωσή της προς την ΤτΕ,
κακώς υπολογίζεται ως Τόκος.
Κατ’ άρθρον 37 παρ.1 Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄167) ορίζεται
ότι: «Ο όρος «τόκοι» σημαίνει το εισόδημα που προκύπτει
από απαιτήσεις κάθε είδους, είτε εξασφαλίζονται με
υποθήκη είτε όχι, και είτε παρέχουν δικαίωμα συμμετοχής
στα κέρδη του οφειλέτη είτε όχι, και ιδιαίτερα εισόδημα από
καταθέσεις, κρατικά χρεόγραφα, τίτλους και ομολογίες, με
ή χωρίς ασφάλεια, και κάθε είδους δανειακή σχέση,
συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων ωφελημάτων
(premiums), των συμφωνιών επαναγοράς (repos / reverse
repos) και ανταμοιβών τα οποία απορρέουν από τίτλους,
ομολογίες ή χρεόγραφα». Η ως άνω διάταξη ερμηνεύτηκε
με την ΠΟΛ. 1042/2015. Συγκεκριμένα στο σημείο -6- αυτής
ορίζεται ότι: «6. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 37
του Ν.4172/2013 ορίζεται ότι ο όρος «τόκοι» σημαίνει το
εισόδημα που προκύπτει από απαιτήσεις κάθε είδους, είτε
εξασφαλίζονται με υποθήκη είτε όχι και είτε παρέχουν
δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη του οφειλέτη είτε όχι, και
ιδιαίτερα εισόδημα από καταθέσεις, κρατικά χρεόγραφα,
τίτλους και ομολογίες, με ή χωρίς ασφάλεια, και κάθε είδους
δανειακή σχέση, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων
ωφελημάτων (premiums), των συμφωνιών επαναγοράς
(repos/ reverse repos) και ανταμοιβών τα οποία απορρέουν
από τίτλους, ομολογίες ή χρεόγραφα. Επισημαίνεται ότι
στην έννοια των τόκων εμπίπτουν κάθε είδους τόκοι,
ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης, μεταξύ των οποίων
περιλαμβάνονται οι τόκοι δανείων, οι τόκοι υπερημερίας
λόγω συμβατικής υποχρέωσης, καθώς και οι τόκοι που
επιδικάζονται με δικαστική απόφαση, ανεξάρτητα αν αυτές
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Του Άρη Σπίνου
Δημοσιογράφου
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τοποθέτηση του στην Παγκρήτια να εξανεμίζεται
με το ποσοστό του μετά την αύξηση από 7,91% να υποχωρεί στο 3,96%, υπό την
αυστηρή και αβέβαιη προϋπόθεση ότι όλα θα πάνε καλά με την αύξηση
κεφαλαίου, δηλαδή θα εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το
πρόσθετο ενημερωτικό που υποχρεούται η διοίκηση της να υποβάλει, αλλά και
να συναινέσει στα ανοικτά ζητήματα η ΤτΕ, όπως επίσης και να εξασφαλιστούν τα
100 εκατ. ευρώ της αύξησης. Όπως έγινε γνωστό μετά την υποβολή του
ενημερωτικού δελτίου της αύξησης στην Επ. Κεφαλαιαγοράς, ο Θόδωρος
Αγγελόπουλος διά μέσω της εταιρίας Alpha Ocean που ενασχολείται με το real
estate (Δρυάδων, Τουρκοβούνια, αγοραπωλησία ακινήτων με χρηματοδότηση
Alpha Bank) συμμετέχει με ποσοστό 7,91% στην Παγκρήτια, ενώ σύμφωνα με
πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως, ο Αγγελόπουλος φέρεται να
κατέχει συνολικά γύρω στο 10% της Παγκρήτιας διά μέσω και της συμμετοχής που
φέρεται να έχει στην Lyktos του Μ. Σάλλα!

Λεφτά υπάρχουν πολλά, οπότε δεν
ανησυχούμε μην τυχόν και βρεθεί σε
δύσκολη θέση η συμβία του!

Σ

ε μία ακόμη
αποτυχημένη
τραπεζική
επένδυση προέβη ο
μεγαλοεπιχειρηματίας
Θόδωρος Αγγελόπουλος
(της Γιάννας), ο οποίος
μετά το κάζο με την
Alpha bank στα τέλη
της δεκαετίας του 2000,
όταν είχε επενδύσει
μισό Δις στην τιμή των
23 ευρώ ανά μετοχή,
τώρα βλέπει και την

Σ

ε απλά λόγια ο Θόδωρος Αγγελόπουλος, του
οποίου η σχέση με την Alpha Ocean δεν ήταν
γνωστή και επιβεβαιώθηκε μέσα από το επίσημο
ενημερωτικό της Παγκρήτιας, φέρεται να έχει βάλει
συνολικά στο τραπεζικό αυτό project κοντά στα 10
εκατ. ευρώ τα οποία και επί της ουσίας «έχει χάσει»!

Γιατί η αύξηση είναι στον αέρα, όπως και το μέλλον της τράπεζας σε αυτή την
περίπτωση, ενώ ο ίδιος δηλώνει ότι παρά τις πιέσεις δεν πρόκειται να
συμμετάσχει και να ασκήσει τα δικαιώματα του! Έγκυρες πηγές αναφέρουν στο
edolio5 ότι ο γνωστός στην πιάτσα Δ. Δημόπουλος (ή Μίμης όπως τον αποκαλούν
οι οικείοι του) είναι ο άνθρωπος που έπεισε τον Θ. Αγγελόπουλο να μετάσχει στο
project της Παγκρήτιας και την ώρα τούτη φέρεται να προσπαθεί να πείσει τον
σύζυγο της Γιάννας Αγγελοπούλου να βάλει άλλα 7 εκατ. ευρώ στην αύξηση!
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Επιμέλεια:
Κώστας Διώτης

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

Με το άρθρο 173 του νέου
νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη
Βουλή προτείνονται διατάξεις με τις
κυρώσεις για τη μη διαβίβαση
δεδομένων
στοιχείων
λιανικής
πώλησης, που εκδίδονται μέσω
Φορολογικού
Ηλεκτρονικού
Μηχανισμού
(Φ.Η.Μ.)
και
προβλέπεται
ότι,
από
την
1η.10.2022,

Σ

ε περίπτωση
διαπίστωσης μη
διαβίβασης των
δεδομένων, ήτοι
συνόψεων εκδοθέντων
παραστατικών εσόδων
λιανικής, επιβάλλεται
στον υπόχρεο το
οριζόμενο πρόστιμο
κατά περίπτωση.

Όπως προσθέτει το taxheaven.gr με
το άρθρο 174 του ιδίου νομοσχεδίου

και βάσει όσων αναφέρονται στο άρθρο 173, προτείνεται διάταξη για την
αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης για σαράντα οκτώ (48)
ώρες, εφόσον διαπιστώνεται η μη διαβίβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα
Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) της ΑΑΔΕ, πλέον των δέκα (10)
στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω Φορολογικού
Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ), ή, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, ότι η μη
διαβιβασθείσα αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών υπερβαίνει τα πεντακόσια (500)
ευρώ, για ενενήντα έξι (96) ώρες, εάν, εντός του ίδιου ή του επόμενου
φορολογικού έτους από τη διαπίστωση των ως άνω παραβάσεων, διαπιστωθεί
εκ νέου, από τον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο, η μη διαβίβαση στο Πληροφοριακό
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Σύστημα
(ΦΗΜ)
της
ΑΑΔΕ
τουλάχιστον τριών (3) στοιχείων
λιανικής πώλησης που έχουν
εκδοθεί μέσω ΦΗΜ, ανεξαρτήτως
αξίας αυτών. (άρθρο 174)

Με την προτεινόμενη ρύθμιση
επιδιώκεται
η
θεσμοθέτηση
κυρώσεων που αναφέρονται στη μη
διαβίβαση δεδομένων στοιχείων
λιανικής
πώλησης
στο
Πληροφοριακό Σύστημα Φ.Η.Μ. της
Α.Α.Δ.Ε. που εκδίδονται μέσω
Φορολογικού
Ηλεκτρονικού
Μηχανισμού (Φ.Η.Μ.), για την
ηλεκτρονική διαβίβαση αυτών στην
ψηφιακή
πλατφόρμα
myDATA,
σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 12 του 4308/2014 και του
άρθρου 15Α του ν. 4174/2013.
Αιτιολογική έκθεση άρθρου 174: Με
την προτεινόμενη ρύθμιση με την
οποία τροποποιείται η παρ. 1 του
άρθρου 13Α του ν. 2523/1997
θεσμοθετείται η επιβολή του μέτρου
της
αναστολής
λειτουργίας
επαγγελματικής
εγκατάστασης
επιχείρησης και στην περίπτωση
που διαπιστώνεται η μη διαβίβαση
στο Πληροφοριακό Σύστημα της
Α.Α.Δ.Ε. πλέον των δέκα (10)
στοιχείων
λιανικής
πώλησης
εκδοθέντων μέσω Φορολογικού
Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (Φ.Η.Μ.),
ή, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών,
εφόσον η μη διαβιβασθείσα αξία των
αγαθών
ή
των
υπηρεσιών
υπερβαίνει τα πεντακόσια (500)
ευρώ. Γιατί αποτελεί πρόβλημα:
Γιατί το υφιστάμενο νομοθετικό
πλαίσιο των παραβάσεων και των
σχετικών κυρώσεων που ορίζονται
με τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α’
170) και του άρθρου 13 Α του ν.
2523/1997 δεν καλύπτει κυρώσεις,
που σχετίζονται με την υποχρέωση
διαβίβασης των δεδομένων των
στοιχείων λιανικής πώλησης στο
Πληροφοριακό Σύστημα Φ.Η.Μ. της
Α.Α.Δ.Ε. που εκδίδονται μέσω του
Φορολογικού
Ηλεκτρονικού
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Μηχανισμού (Φ.Η.Μ.), για την ηλεκτρονική διαβίβαση αυτών στην ψηφιακή
πλατφόρμα myDATA. Προτεινόμενη διάταξη άρθρου 173 Κυρώσεις για τη μη
διαβίβαση δεδομένων στοιχείων λιανικής πώλησης, που εκδίδονται μέσω
Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (Φ.Η.Μ.). - Προσθήκη άρθρου 54Η στον
ν. 4174/2013 1. Στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α'170)
προστίθεται άρθρο 54Η ως εξής: «Άρθρο 54Η Κυρώσεις για τη μη διαβίβαση
δεδομένων στοιχείων λιανικής πώλησης, που εκδίδονται μέσω Φορολογικού
Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (Φ.Η.Μ.) 1. Σε περίπτωση διαπίστωσης μη διαβίβασης
των δεδομένων, κατά το άρθρο 15Α, δηλαδή, των συνόψεων εκδοθέντων
παραστατικών εσόδων λιανικής, που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα
«myDATA» μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογικών Ηλεκτρονικών
Μηχανισμών (ΦΗΜ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ),
επιβάλλεται στην υπόχρεη οντότητα: α) Σε περίπτωση πράξεων που
επιβαρύνονται με Φ.Π.Α., πρόστιμο ύψους ίσου με το πενήντα τοις εκατό (50%)
επί του Φ.Π.Α. που αναγράφεται επί του κάθε μη διαβιβασθέντος στοιχείου. Το
πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο,
των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, αν η οντότητα είναι υπόχρεη τήρησης
απλογραφικού λογιστικού συστήματος και των πεντακοσίων (500) ευρώ, αν η
οντότητα είναι υπόχρεη τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος. β) Σε
περίπτωση πράξεων που δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α., πρόστιμο ύψους
πεντακοσίων (500) ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, εφόσον ο φορολογούμενος
είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος, και χιλίων
(1.000) ευρώ, ανά φορολογικό έλεγχο, αν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος
τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος. 2. Σε περίπτωση κάθε επόμενης
ίδιας παράβασης που διαπιστώνεται, στο πλαίσιο μεταγενέστερου ελέγχου εντός
πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το
διπλάσιο του ύψους του προβλεπόμενου προστίμου της παρ. 1. 3. Με απόφαση
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του Διοικητή της ΑΑΔΕ δύναται να
καθορίζεται κάθε ειδικότερο θέμα και
λεπτομέρεια για την εφαρμογή του
παρόντος άρθρου». 2. Το άρθρο 54Η
του ν. 4174/2013 ισχύει από την
1η.10.2022
και
καταλαμβάνει
παραβάσεις που διαπράττονται από
την ημερομηνία αυτή και εφεξής. 3. Η
περ. ιγ' της παρ. 1 του άρθρου 54 του
ν. 4174/2013 καταργείται. 4. Στην
περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 54 του
ν. 4174/2013 οι λέξεις «και ιγ'»
διαγράφονται.
Προτεινόμενη
διάταξη άρθρο 174 Υπαγωγή της μη
διαβίβασης
στοιχείων
λιανικής
πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω
Φορολογικού
Ηλεκτρονικού
Μηχανισμού (ΦΗΜ) στις κυρώσεις
της παρ. 1 του άρθρου 13Α ν.
2523/1997 - Τροποποίηση παρ. 1
άρθρου 13 Α του ν. 2523/1997 1. Η
παρ. 1 του άρθρου 13 Α του ν.
2523/1997 (Α' 179) α) τροποποιείται
αα) στο πρώτο εδάφιο με την
προσθήκη της παράβασης που
συνιστά η μη διαβίβαση στοιχείων
λιανικής
πώλησης
στο
Πληροφοριακό
Σύστημα
Φορολογικών
Ηλεκτρονικών
Μηχανισμών
(ΦΗΜ)
της
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Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αβ) στο δεύτερο εδάφιο με την προσθήκη
της υποτροπής, β) επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις και η παρ. 1
διαμορφώνεται ως εξής: «1. Εφόσον, από τον ίδιο μερικό επιτόπιο φορολογικό
έλεγχο διαπιστώνεται είτε (α) η μη έκδοση ή η κατά την έννοια του Κώδικα
Φορολογικής Διαδικασίας ανακριβής έκδοση πλέον των δέκα (10)
προβλεπόμενων παραστατικών πώλησης, ή, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών,
ότι η αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκε παραστατικό
πώλησης ή αυτό εκδόθηκε ανακριβώς υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) ευρώ είτε
(β) η μη διαβίβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογικών Ηλεκτρονικών
Μηχανισμών (ΦΗΜ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), πλέον
των δέκα (10) στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω Φορολογικού
Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ), ή, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, ότι η μη
διαβιβασθείσα αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών υπερβαίνει τα πεντακόσια (500)
ευρώ, αναστέλλεται άμεσα για σαράντα οκτώ (48) ώρες, η λειτουργία της
επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος. Εάν, εντός
του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους από τη διαπίστωση των ως άνω
παραβάσεων, διαπιστωθεί εκ νέου, από τον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο, η μη
έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον τριών (3) παραστατικών πώλησης ή
η μη διαβίβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΦΗΜ) της ΑΑΔΕ τουλάχιστον τριών
(3) στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω ΦΗΜ, ανεξαρτήτως
αξίας αυτών, στην ίδια ή σε άλλη επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, η
λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος
αναστέλλεται αμελλητί για ενενήντα έξι (96) ώρες. Σε κάθε επόμενη διαπίστωση
από τον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο των παραβάσεων του προηγούμενου
εδαφίου εντός δύο (2) φορολογικών ετών από τη διαπίστωσή τους σε
οποιαδήποτε επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, η λειτουργία της
επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος αναστέλλεται
αμελλητί για δέκα (10) ημέρες». 2. Η παρ. 1 εφαρμόζεται σε παραβάσεις που
διαπράττονται από την έναρξη ισχύος του άρθρου 54Η του ν. 4174/2013 (Α' 170)
και εφεξής.

επίπεδο της ΕΕ μεταδίδει το Reuters. Όπως μεταφέρει το
capital.gr η Ουγγαρία μπλόκαρε την υιοθέτηση από την
Ευρωπαϊκή Ένωση ενός ελάχιστου εταιρικού φόρου 15%
την τελευταία στιγμή τον Ιούνιο, αποτρέποντας μια
συμφωνία για την εφαρμογή του σε ολόκληρο το μπλοκ.
«Εάν δεν επιτευχθεί ομοφωνία τις επόμενες εβδομάδες, οι
κυβερνήσεις μας είναι πλήρως αποφασισμένες να
τηρήσουν τη δέσμευσή αυτή», ανέφεραν σε κοινή δήλωση
οι υπουργοί Οικονομικών των πέντε κυβερνήσεων.
«Είμαστε έτοιμοι να εφαρμόσουμε την παγκόσμια ελάχιστη
φορολογία το 2023 με κάθε δυνατό νόμιμο μέσο»,
πρόσθεσαν.

Ο

ι κυβερνήσεις της Γαλλίας,
της Γερμανίας, της Ιταλίας,
της Ισπανίας και της Ολλανδίας
δήλωσαν ότι θα εφαρμόσουν
έναν παγκόσμιο ελάχιστο
εταιρικό φόρο το επόμενο έτος

με οποιοδήποτε πιθανό νόμιμο μέσο», εάν η Ουγγαρία δεν
άρει την αντίθεσή της για την υιοθέτηση του φόρου στο
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Τη
σύσταση
Ανεξάρτητης
Αρχής
Πιστοληπτικής
Αξιολόγησης, η οποία θα συλλέγει, θα επεξεργάζεται και θα
κοινοποιεί σε τράπεζες και άλλους ιδιωτικούς φορείς
πληροφορίες για τις οφειλές 4.000.000 νοικοκυριών και
επιχειρήσεων προς τη Φορολογική Διοίκηση και τα
Ασφαλιστικά
Ταμεία
προβλέπει
νομοσχέδιο
του
υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή.
Όπως αναφέρει το 1voice.gr

H

Αρχή, με βάση τα στοιχεία
που θα συλλέγει και θα
επεξεργάζεται, θα αξιολογεί
και θα βαθμολογεί την πιστοληπτική
ικανότητα των φορολογουμένων
και των ασφαλισμένων και θα
παρέχει τη σχετική πληροφόρηση
προς τις τράπεζες και άλλους
ιδιωτικούς φορείς.

Πρόκειται ουσιαστικά για τη δημιουργία ενός νέου
«Τειρεσία» που θα φακελώνει τους πολίτες ως προς τις
υποχρεώσεις τους προς τον δημόσιο τομέα και θα
ενημερώνει τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες και άλλους
χρηματοδοτικούς φορείς του ιδιωτικού τομέα για την
πιστοληπτική ικανότητα των πελατών τους. Η παροχή των
πληροφοριών προς τους φορείς του ιδιωτικού τομέα θα
επιτρέπεται, βεβαίως υπό την προϋπόθεση ότι η Αρχή θα
έχει λάβει τη συγκατάθεση και των ίδιων των
φορολογουμένων-ασφαλισμένων. Όμως, στην πράξη, η
παροχή αυτών των πληροφοριών θα καταστεί εν τέλει
υποχρεωτική για τους φορολογούμενους-ασφαλισμένους,
καθώς οι τράπεζες και οι λοιποί χρηματοδοτικοί φορείς του
ιδιωτικού τομέα θα την θέσουν ως προϋπόθεση για τη
χορήγηση δανείων και άλλων πιστωτικών διευκολύνσεων
προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Δηλαδή τελικά, η
συγκατάθεση θα αποσπάται εξαναγκαστικά από τους
πολίτες για να τους δοθούν δάνεια και άλλες
χρηματοδοτικές διευκολύνσεις. Θα εξελιχθεί δηλαδή σε
όπλο στα χέρια των τραπεζών και των λοιπών
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χρηματοδοτικών
φορέων
του
ιδιωτικού
τομέα,
προκειμένου να έχουν στη διάθεσή τους όλες τις
πληροφορίες για την οικονομική και συναλλακτική
κατάσταση των πελατών τους. Ουσιαστικά, με το νέο
νομοσχέδιο, καθιερώνεται σύστημα πιστοληπτικής
βαθμολόγησης για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής
ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων βάσει
δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που αφορούν σε
οφειλές προς τον δημόσιο τομέα. Το σύστημα αυτό θα το
«τρέχει» μια νέα Ανεξάρτητη Αρχή του Δημοσίου, που θα
ονομάζεται
«Ανεξάρτητη
Αρχή
Πιστοληπτικής
Αξιολόγησης». Η Αρχή θα συλλέγει από τη Φορολογική
Διοίκηση (την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων), τον eEΦKA και τα λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία πληροφορίες
σχετικά με τους οφειλέτες τους και τις οφειλές τους. Στις
πληροφορίες που θα συλλέγει για κάθε οφειλή θα
περιλαμβάνονται: α) ο αριθμός ταμειακής βεβαίωσης ή ο
αριθμός σύμβασης, β) η φύση της οφειλής, γ) οι βασικοί
όροι της οφειλής, όπως το αρχικό και το τρέχον ύψος της,
κατά κεφάλαιο, προσαυξήσεις και πρόστιμα, η διάρκεια
αποπληρωμής, το επιτόκιο και οι μεταβολές τους, δ) οι
εμπράγματες και ενοχικές εξασφαλίσεις της οφειλής και η
αποτίμησή τους, ε) οι καταβολές που πραγματοποιήθηκαν,
ο χρόνος των καταβολών και το τρέχον υπόλοιπο της
οφειλής, στ) ρυθμίσεις της οφειλής, ζ) μεταβολές στο
πρόσωπο του οφειλέτη λόγω καθολικής ή ειδικής
διαδοχής, η) πληροφορίες για την πορεία δικαστικών
διενέξεων μεταξύ οφειλέτη και πιστωτών, μέτρα διοικητικής
ή αναγκαστικής εκτέλεσης που λήφθηκαν, καθώς και για
την πορεία της δικαστικής προσβολής τους, την άσκηση
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ποινικής δίωξης ή την ποινική καταδίκη λόγω μη
καταβολής της οφειλής, αν η μη καταβολή της συνιστά
αξιόποινη πράξη, θ) πληροφορίες σχετικά με τις οφειλές
των φορέων του δημοσίου τομέα προς το υποκείμενο των
δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, στις οποίες
περιλαμβάνονται το είδος της οφειλής, το ποσό της
οφειλής και ο οφειλέτης φορέας του δημοσίου τομέα, ι)
πληροφορίες σχετικά με πτώχευση του φορολογούμενουασφαλισμένου, την κήρυξή του ως συγγνωστού και την
απαλλαγή του, ια) πρόσθετες πληροφορίες που
σχετίζονται με την οικονομική συμπεριφορά του
φορολογούμενου-ασφαλισμένου, όπως η ιδιότητά του ως
ανέργου, φορολογικά δεδομένα και, συγκεκριμένα,
στοιχεία εισοδήματος και περιουσιακής κατάστασης. Η
Αρχή, που θα αποτελεί φορέα του Δημοσίου, θα
συγκεντρώνει και θα ομαδοποιεί τις πληροφορίες σχετικά
με τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις και τις συμπεριφορές
πληρωμών προς όλες τις οντότητες του Δημόσιου τομέα,
με σκοπό την παραγωγή πιστοληπτικής βαθμολόγησης
για φυσικά και νομικά πρόσωπα. Η Αρχή Πιστοληπτικής
Αξιολόγησης
θα
ανταλλάσσει
πληροφορίες
και
βαθμολογίες με άλλους φορείς αξιολόγησης πιστοληπτικής
ικανότητας.

Η

βαθμολόγηση για φυσικά
και νομικά πρόσωπα θα
παράγεται από το Σύστημα
μέσω της επεξεργασίας, με
αυτοματοποιημένη διαδικασία,
των δεδομένων οικονομικής
συμπεριφοράς που αντλούνται από
τους φορείς του δημόσιου τομέα,
με τη χρήση αλγορίθμων.

Η πιστοληπτική βαθμολόγηση θα παράγεται μετά από την
υποβολή αίτησης και θα γίνεται με αριθμητική κλίμακα και
θα αφορά στην τήρηση και την αθέτηση υποχρέωσης
έναντι των φορέων του δημόσιου τομέα για συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα. Στον αιτούντα θα χορηγείται ενημέρωση
πιστοληπτικής βαθμολόγησης, η οποία θα απεικονίζει την
αξιολόγηση
της
πιστοληπτικής
ικανότητας
του
υποκειμένου δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς βάσει
των δεδομένων που υφίστανται κατά την ημερομηνία
παραγωγής της πιστοληπτικής βαθμολόγησης. Οι μέθοδοι
και ο τρόπος επεξεργασίας και υπολογισμού της
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βαθμολόγησης θα επαναξιολογούνται τακτικά και θα
επικαιροποιούνται οι αλγόριθμοί τους, ώστε να
προσαρμόζονται στις οικονομικές συνθήκες και στις
διαµορφούµενες συναλλακτικές πρακτικές και να
επιβεβαιώνεται η ακρίβεια των εκτιμήσεων. Χορήγηση
ενημέρωσης πιστοληπτικής βαθμολόγησης σε φορείς του
ιδιωτικού τομέα: 1. Η Αρχή θα μπορεί να παράγει και να
χορηγεί
ενημέρωση πιστοληπτικής
βαθμολόγησης
υποκειμένου δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς
(φορολογουμένου-ασφαλισμένου) σε φορέα του ιδιωτικού
τομέα που έχει συνάψει σύμβαση με την Αρχή, μετά από
αίτηση του φορέα, με την προϋπόθεση ρητής, ειδικής και
διακριτής από άλλους όρους συγκατάθεσης του
υποκειμένου
στην
επεξεργασία
των
δεδομένων
οικονομικής συμπεριφοράς, την άρση του φορολογικού
απορρήτου και τη χορήγηση και διαβίβαση της
ενημέρωσης πιστοληπτικής βαθμολόγησης στον αιτούντα
φορέα του ιδιωτικού τομέα, η οποία παρέχεται μέσω του
Συστήματος. Η ενημέρωση πιστοληπτικής βαθμολόγησης
διαβιβάζεται στον φορέα του ιδιωτικού τομέα ηλεκτρονικά.
2. Στην αίτηση του φορέα του ιδιωτικού τομέα αναφέρεται ο
σκοπός, για τον οποίο ζητείται η χορήγηση ενημέρωσης
πιστοληπτικής βαθμολόγησης. Η ενημέρωση αυτή μπορεί
να ζητείται για τους εξής σκοπούς: α) την επαλήθευση των
πληροφοριών που παρασχέθηκαν από το υποκείμενο
δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς (φορολογούμενοασφαλισμένο), σχετικά με αίτησή του για χορήγηση
πίστωσης από τον φορέα του ιδιωτικού τομέα, β) την
αξιολόγηση των κινδύνων που πηγάζουν από τη
χορήγηση πίστωσης από φορέα του ιδιωτικού τομέα προς
το υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, ή
από την αποδοχή από φορέα του ιδιωτικού τομέα της
παροχής εγγύησης για μια πιστωτική σύμβαση από το
υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, γ) την
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αξιολόγηση των κινδύνων που
πηγάζουν
από
χορηγηθείσα
πίστωση, ή τη μετατροπή της φύσης
ή της διάρκειας μιας πιστωτικής
σύμβασης ή εγγύησης που έχει
χορηγηθεί
για
μια
πιστωτική
σύμβαση από το υποκείμενο
δεδομένων
οικονομικής
συμπεριφοράς,
δ)
την
παρακολούθηση και αξιολόγηση της
μη τήρησης οποιουδήποτε όρου
πιστωτικής
σύμβασης
που
χορηγήθηκε
από
φορέα
του
ιδιωτικού τομέα στο υποκείμενο
δεδομένων
οικονομικής
συμπεριφοράς ή εγγύησης που
παρασχέθηκε από αυτό, ε) την
αξιολόγηση αίτησης υπαγωγής του
υποκειμένου
δεδομένων
οικονομικής
συμπεριφοράς
σε
διακανονισμό οφειλών προς φορέα
του ιδιωτικού τομέα, και στ) την
ανάλυση
των
χαρτοφυλακίων
πιστωτικών συμβάσεων που τηρούν
τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

3. Η αίτηση θα υποβάλλεται
ηλεκτρονικά στο Σύστημα. Το
υποκείμενο δεδομένων οικονομικής
συμπεριφοράς (ο φορολογούμενοςασφαλισμένος) θα χορηγεί τη
συγκατάθεση και θα ενημερώνεται
μέσω του Συστήματος για τα
δικαιώματα που έχει.
4. Το υποκείμενο δεδομένων
οικονομικής
συμπεριφοράς
(ο
φορολογούμενος-ασφαλισμένος)
έχει δικαίωμα να ανακαλέσει τη
συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή.
Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν
θίγει
τη
νομιμότητα
της

επεξεργασίας που βασίστηκε στη
συγκατάθεση προ της ανάκλησής
της. Πριν από την παροχή της
συγκατάθεσης, το υποκείμενο των
δεδομένων
οικονομικής
συμπεριφοράς ενημερώνεται για το
δικαίωμα
ανάκλησης
της
συγκατάθεσης. Η ανάκληση της
συγκατάθεσης του υποκειμένου
δεδομένων
οικονομικής
συμπεριφοράς γίνεται μέσω του
Συστήματος ατελώς.
5.
Η
χορήγηση
ενημέρωσης
πιστοληπτικής
βαθμολόγησης
σύμφωνα με το παρόν άρθρο γίνεται
με χρέωση, το ύψος της οποίας
καθορίζεται με απόφαση της Αρχής,
Ανταλλαγή
πληροφοριών
πιστοληπτικών βαθμολογήσεων

1. Η Αρχή δύναται να συνάπτει
συμβάσεις με φορείς πιστοληπτικής
αξιολόγησης, εντός ή εκτός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου
να
γίνεται
ανταλλαγή
πιστοληπτικών
βαθμολογήσεων
υποκειμένων
δεδομένων
οικονομικής συμπεριφοράς υπό την
προϋπόθεση της σχετικής ρητής,
ειδικής και διακριτής από άλλους
όρους
συγκατάθεσης
του
υποκειμένου
δεδομένων
οικονομικής συμπεριφοράς
και
ενημέρωσής του ως προς τα
δικαιώματά του κατά τον Γ.Κ.Π.Δ., η
οποία
παρέχεται
μέσω
του

Ο Dr Money μεταφέρει μέσα από το euro2day.gr το
ρεπορτάζ: Ακαδημαϊκοί, επιχειρηματίες, πολιτικοί και
άλλοι έχουν αναφερθεί στο μέγεθος της οικονομικής
δραστηριότητας που δεν καταγράφεται, ισχυριζόμενοι ότι
αντιπροσωπεύει από το 20% έως το 40% του επίσημου
Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ). Είναι αλήθεια ότι
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Συστήματος και της μεθοδολογίας
του.
2. Η Αρχή δύναται να συνάπτει
συμβάσεις με φορείς πιστοληπτικής
αξιολόγησης, οι οποίοι παράγουν
πιστοληπτική βαθμολόγηση, βάσει
της οποίας δύναται να παραχθεί
ενοποιημένη βαθμολόγηση.
3.
Η
χορήγηση
ενημέρωσης
πιστοληπτικής
βαθμολόγησης
γίνεται με χρέωση.

Με το ίδιο νομοσχέδιο, προβλέπεται,
εξάλλου, η σύσταση του Κεντρικού
Μητρώου Πιστώσεων ως εθνικού
συστήματος
αρχειοθέτησης
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
που θα τηρείται στην Τράπεζα της
Ελλάδος. Το Μητρώο θα καταγράφει
σε αναλυτική βάση το ιστορικό
πληρωμών,
τα
είδη
των
παρεχομένων εξασφαλίσεων και
κάθε
άλλη
πληροφορία
που
σχετίζεται με κάθε μορφής πίστωση
προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα
από πιστωτικά και εν γένει
χρηματοδοτικά ιδρύματα που έχουν
την καταστατική τους έδρα στην
Ελλάδα, καθώς και από τα
υποκαταστήματα
αλλοδαπών
πιστωτικών ή
χρηματοδοτικών
ιδρυμάτων που λειτουργούν στην
Ελλάδα. Βάσει των ως άνω
πληροφοριών, που τηρούνται στο
Μητρώο, θα καταρτίζεται επίσης
πιστωτική έκθεση για όλα τα
πιστοδοτούμενα
πρόσωπα
(η
«Πιστωτική
Έκθεση»),
το
περιεχόμενο
της
οποίας
θα
διαφοροποιείται ανάλογα με τον
αποδέκτη της, σε κάθε όμως
περίπτωση
δεν
θα
περιέχει
αξιολόγηση και βαθμολόγηση της
πιστοληπτικής
ικανότητας
του
δανειολήπτη.

αυτή η συζήτηση ήταν πιο έντονη πριν από την εποχή των
μνημονίων και της παρατεταμένης βαθιάς ύφεσης. Ως
γνωστόν, υπάρχουν κλάδοι στην ελληνική οικονομία που
χαρακτηρίζονται
διαχρονικά
από
υψηλό
βαθμό
φοροδιαφυγής, φοροεισφοροδιαφυγής και «μαύρης»
εργασίας για συγκεκριμένους λόγους. Άλλοι αποδίδουν τη
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σκιώδη οικονομία στους υψηλούς φορολογικούς συντελεστές, στην ακριβή
κοινωνική ασφάλιση και άλλοι στην επικρατούσα κουλτούρα της αρπαχτής και
την ατιμωρησία. Η οικοδομή, ο τουρισμός, η γεωργία και η εκπαίδευση (ιδιωτικά
μαθήματα) είναι από αυτούς που ξεχωρίζουν. Γιατί αναφερθήκαμε σ’ αυτό το θέμα
και φθάσαμε στο συμπέρασμα ότι η παραοικονομία ανθεί; Γιατί τα διαθέσιμα
στοιχεία για την κατανάλωση, τις καταθέσεις και το διαθέσιμο εισόδημα

Αφορολόγητες θα είναι στο εξής και οι γονικές παροχές σε
χρήμα και μέχρι του ποσού του 800.000 ευρώ, μεταξύ των
συγγενών της πρώτης κατηγορίας ακόμη και στην
περίπτωση που πραγματοποιούνται με ανάληψη
μετρητών από τον λογαριασμό του δωρητή και κατάθεση
του ίδιου ποσού στον λογαριασμό του δωρεοδόχου.
Σύμφωνα με το economico.gr προϋπόθεση για να συμβεί
σε μετρητά και να δικαιούνται οι φορολογούμενοι το
αφορολόγητο έως και των 800.000 ευρώ για γονικές
παροχές, ορίζεται η κατάθεση των μετρητών στο
λογαριασμό του δωρεοδόχου να έχει πραγματοποιηθεί
εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάληψης
του χρηματικού ποσού από τον τραπεζικό λογαριασμό του
δωρητή. Όλα τα παραπάνω περιλαμβάνονται σε διάταξη
του περιλαμβάνεται σε πολυνομοσχέδιο που κατατίθεται
στη Βουλή από το υπουργείο Οικονομικών.

Μ

ε τον τρόπο αυτό ουσιαστικά
επέρχεται ισονομία σε
γονικές παροχές και δωρεές,
μεταξύ χρημάτων και ακινήτων.
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παραπέμπουν προς αυτή την
κατεύθυνση. Σύμφωνα με την
ΕΛΣΤΑΤ, το διαθέσιμο εισόδημα των
νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 3,8% το
πρώτο τρίμηνο σε 30,77 δισ. ευρώ
σε σύγκριση με 29,64 δισ. ευρώ την
αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Προφανώς, η μείωση κάποιων
φόρων, οι αυξήσεις μισθών, τα
επιδόματα και η ενίσχυση της
απασχόλησης έπαιξαν καθοριστικό
ρόλο.
Παράλληλα,
η
τελική
καταναλωτική
δαπάνη
των
νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 25,9%
(!) στα 33,7 δισ. ευρώ από 26,7 δισ.
Με άλλα λόγια, ήταν δυσανάλογα
μεγάλη. Κι ενώ θα περίμενε κάποιος
ότι οι τραπεζικές καταθέσεις θα
υποχωρούσαν
για
να
χρηματοδοτήσουν εν μέρει την
αύξηση της καταναλωτικής δαπάνης
ή/και η τραπεζική χρηματοδότηση
θα ήταν θετική, το αντίθετο συνέβη.
Οι τραπεζικές καταθέσεις των
νοικοκυριών αυξήθηκαν με τον
ετήσιο ρυθμό μεταβολής σε 5% τον
Μάρτιο του 2022.

Να σημειωθεί ότι η εν λόγω ρύθμιση θα έχει αναδρομική
ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2021 που ενεργοποιήθηκε το
αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ.
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ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Επιμέλεια: Θοδωρής Ζούμπος

Ε

ίναι κοινωνικά
απαράδεκτο
να δίνονται
επιδοτούμενα
στεγαστικά δάνεια
μόνο σε μια μερίδα
πολιτών, αποκλείοντας
χιλιάδες οικογένειες
για λόγους ηλικίας !!!
Ιδίως μάλιστα όταν για παράδειγμα
μια ηλικιακή ομάδα που αποκλείεται
είναι αυτή των «νέων» των
μνημονίων,
οι
σημερινοί
4045αρηδες, που τόλμησαν προ
12ετίας και έκαναν οικογένειες εν
μέσω ακραίας οικονομικής κρίσης
και ανεργίας και τώρα για ευχαριστώ
η Πολιτεία τους αποκλείει από τη
δυνατότητα της ιδιοκατοίκησης
αφήνοντας
τους
έρμαια
σε
παρανοϊκές απαιτήσεις ενοικίων. Οι
προϋποθέσεις για χορήγηση των εν
λόγω στεγαστικών δανείων είναι
πολύ σφιχτές όπως μεταδίδει το
enikos.gr: Για τον τρόπο που θα
δοθούν
άτοκα ή χαμηλότοκα
στεγαστικά δάνεια σε νέους και
ιδιαίτερα σε ζευγάρια ηλικίας 25-39

ετών, στο πλαίσιο του προγράμματος «Το Σπίτι μου»…..

εξήγησε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης.
Το πρόγραμμα αφορά σε νέους και ιδιαίτερα σε νέα ζευγάρια 25 - 39 ετών.
Πρόκειται για δάνεια έως 150.000 ευρώ για αγορά κατοικίας έως 120 τ.μ. Όπως
εξήγησε ο Κωστής Χατζηδάκης σχετικά με τον λόγο που δεν συμπεριλαμβάνουν
μεγαλύτερα ακίνητα, «πρόκειται για κοινωνικό πρόγραμμα και είπαμε να έχουμε
ως έτος κατασκευής έως το 2007 γιατί μπορεί να αγοραστεί φθηνότερα το
συγκεκριμένο ακίνητα, ενώ μας ενδιαφέρει και η ανανέωση του στοκ των
κατοικιών». Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 500 εκατ.
ευρώ. Τα 375 εκατ. ευρώ θα δοθούν από τη ΔΥΠΑ και τα 125 εκατ. ευρώ από τις
τράπεζες. Τα 375 εκατ. ευρώ θα είναι άτοκα. Έτσι το επιτόκιο αντί του 4% σήμερα,
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θα είναι 1%. Δηλαδή θα πρόκειται για το χαμηλότερο δάνειο που υπάρχει στην
αγορά. Εκτιμάται ότι για ένα σπίτι αξίας 100.000 ευρώ, η δόση του δανείου θα είναι
275 ευρώ 285 ευρώ.

Τ

α δάνεια θα δοθούν με εισοδηματικά κριτήρια.
Το κατώτατο όριο είναι οι 10.000 ευρώ και το
ανώτερο το αντίστοιχο με το επίδομα θέρμανσης.

Το δάνειο θα είναι τελείως άτοκο για τρίτεκνους ή πολύτεκνους ή ακόμη κι αν
αποκτήσει κάποιος τρία παιδιά αφού έχει πάρει το δάνειο. Το πρόγραμμα θα
αρχίσει να εφαρμόζεται από τον Ιανουάριο του 2023.

Το insider.gr διευκρινίζει: Φθηνά στεγαστικά δάνεια με επιδότηση ΔΥΠΑ (πρ.
ΟΑΕΔ) και επιτόκιο κοντά στο 1% (ή και λίγο παραπάνω) θα μπορούν να πάρουν
από τις αρχές του 2023 περίπου 10.000 νέοι έως 39 ετών, προκειμένου να
αποκτήσουν τη δική τους πρώτη κατοικία. Μοναδική προϋπόθεση που θέτει το
νέο στεγαστικό πρόγραμμα «Σπίτι μου» που παρουσιάστηκε από τους
συναρμόδιους υπουργούς, είναι η κατοικία να είναι έως 120 τ.μ., αξίας έως 150.000
ευρώ και το έτος κατασκευής της έως το 2007. Το πρόγραμμα κόστους 500 εκατ.
ευρώ, θα χρηματοδοτηθεί κατά 375 εκατ. από το κράτος και κατά 125 εκ. από τις
τράπεζες. Δηλαδή τα δάνεια θα είναι κατά τα ¾ άτοκα (καθώς τα χρήματα θα
προέρχονται από τον πρ. ΟΑΕΔ) και κατά ¼ θα προέρχονται από τις τράπεζες με
αποτέλεσμα το τελικό επιτόκιο να είναι περίπου 1%. Η μηνιαία δόση του δανείου
θα είναι περίπου 275 ευρώ, φθηνότερη δηλαδή από το ενοίκιο που θα πλήρωναν
για μια γκαρσονιέρα, ενώ τα δάνεια θα είναι άτοκα για τρίτεκνους ή πολύτεκνους
ως κίνητρο για την ενίσχυση του δημογραφικού. Ενδεικτικά ένα νέο ζευγάρι που
αγοράζει ένα σπίτι αξίας 100.000 € θα πληρώνει μηνιαία δόση 275 -285 € και το
σπίτι στη λήξη του δανείου θα μένει στην ιδιοκτησία του δανειολήπτη. Φυσικά για
την απόκτησή του θα πρέπει να συμβάλει οικονομικά και ο νέος του ιδιοκτήτης,
κατά ένα 10% της τελικής τιμής του. Έτσι για παράδειγμα για ακίνητο συνολικής
αξίας 70.000 ευρώ, ο νέος θα πρέπει να διαθέτει 7.000 και για λάβει δάνειο 63.000
ευρώ. Η δόση που θα κληθεί να καταβάλει θα φτάνει στα 206 ευρώ (με 1% επιτόκιο)
και στα 221 ευρώ (με 1,5% επιτόκιο με διάρκεια αποπληρωμής τα 30 έτη). Για
ακίνητο αξίας 100.000 ευρώ, ο νέος θα πρέπει να διαθέτει 10.000 και για λάβει
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δάνειο 90.000 ευρώ. Η δόση του θα
κυμαίνεται από 294 ευρώ (με
επιτόκιο
1%
και
30ετία
αποπληρωμής) έως 315 ευρώ (με
1,5% επιτόκιο). Τα εισοδηματικά
όρια για τα φθηνά δάνεια της ΔΥΠΑ
(πρ. ΟΑΕΔ) διαμορφώνονται όπως
ακριβώς
για
το
πετρέλαιο
θέρμανσης, ως εξής: Άγαμος: Ετήσιο
καθαρό εισόδημα 10.000 ευρώ έως
16.000 ευρώ. Έγγαμος: Ετήσιο
καθαρό εισόδημα 10.000 ευρώ έως
24.000 ευρώ (το ζευγάρι). Έγγαμος
με 1 εξαρτώμενο τέκνο: Ετήσιο
καθαρό εισόδημα 10.000 ευρώ έως
27.000 ευρώ (το ζευγάρι) Έγγαμος με
2 εξαρτώμενα τέκνα: Ετήσιο καθαρό
εισόδημα 10.000 ευρώ έως 30.000
ευρώ (το ζευγάρι) Έγγαμος με 3
εξαρτώμενα τέκνα: Ετήσιο καθαρό
εισόδημα 10.000 ευρώ έως 33.000
ευρώ (το ζευγάρι) Στο πνεύμα του
επιδόματος θέρμανσης θα κινούνται
και τα περιουσιακά κριτήρια του
προγράμματος για τα χαμηλότοκα
δάνεια της ΔΥΠΑ, ώστε να
αποκλείονται από το πρόγραμμα
όσοι έχουν δικό τους σπίτι.
Σημειώνεται πως τα περιουσιακά
κριτήρια του επιδόματος θέρμανσης,
που παραμένει φέτος αμετάβλητο
(αξία ακίνητης περιουσίας) είναι:
Άγαμος: 180.000 ευρώ Έγγαμος:
300.000 ευρώ. Παραδείγματα: Για
σπίτι με εμπορική αξία 100.000
ευρώ: Η χρηματοδότηση από ένα
τραπεζικό στεγαστικό ανέρχεται έως
το 80% της αξίας του – Στο νέο
πρόγραμμα θα ανέρχεται έως το
90%. Το επιτόκιο από ένα τραπεζικό
στεγαστικό ανέρχεται στο 4% - Στο
νέο πρόγραμμα θα ανέρχεται σε 1%.
Η μηνιαία δόση διαμορφώνεται στα
415 ευρώ στο κλασσικό τραπεζικό –
Στο νέο πρόγραμμα θα ανέρχεται σε
275 ευρώ (34% μικρότερη δόση –
1.680. λιγότεροι τόκοι /χρόνο). Για
σπίτι με εμπορική αξία 150.000
ευρώ: Η χρηματοδότηση από ένα
τραπεζικό στεγαστικό ανέρχεται έως
το 80% της αξίας του – Στο νέο
πρόγραμμα θα ανέρχεται έως το
90%. Το επιτόκιο από ένα τραπεζικό
στεγαστικό ανέρχεται στο 4% - Στο
νέο πρόγραμμα θα ανέρχεται σε 1%
Η μηνιαία δόση διαμορφώνεται στα
654 ευρώ στο κλασσικό τραπεζικό –
Στο νέο πρόγραμμα θα ανέρχεται σε
434 ευρώ (34% μικρότερη δόση –
2.640 λιγότεροι τόκοι /χρόνο).
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Ο

Νέος Πτωχευτικός Νόμος είναι
η «νομότυπη» κάλυψη για τη
μεγαλύτερη αρπαγή ιδιωτικής
περιουσίας στην ελληνική Ιστορία.

Ακόμα και η δήθεν επιδότηση του μεταβατικού
προγράμματος είναι ένα δώρο ζεστού κρατικού χρήματος
στα funds-κοράκια, αφού οι δανειολήπτες θα πτωχεύσουν
εθελοντικά παραδίνοντας ολόκληρη την περιουσία τους και
αποδεχόμενοι να γίνουν νοικάρηδες στα σπίτια τους!
Διαβάστε τι μεταδίδει το sofokleousin.gr: Ύστερα από
καθυστερήσεις αρκετών μηνών, ενεργοποιείται το αμέσως
επόμενο διάστημα το μεταβατικό πρόγραμμα στήριξης των
ευάλωτων δανειοληπτών που απειλούνται με έξωση. Οι
ευρωπαϊκοί Θεσμοί είχαν βρει… σφάλμα στον σχετικό
νόμο του περασμένου Μαρτίου, δηλαδή μια διάταξη που
ήταν υπερβολικά επαχθής για τους δανειολήπτες και μόλις
τώρα η κυβέρνηση την αποσύρει για να εξασφαλίσει την
έγκρισή τους και να τεθεί σε εφαρμογή ο νόμος. Η
ενδιάμεση ρύθμιση για τους ευάλωτους δανειολήπτες, που
συμφωνήθηκε ύστερα από επεισοδιακές διαπραγμάτευσης
με τους Θεσμούς και δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ στις 28 Μαρτίου
(νόμος 4916/2022) προβλέπει ότι

Έ

ως και για 15 μήνες «παγώνουν»
οι πλειστηριασμοί κατοικιών
των πιο φτωχών δανειοληπτών
(υπολογίζεται ότι σε αυτή την
κατηγορία εντάσσονται έως
5.000 δανειολήπτες).

Για αυτή τη μεταβατική περίοδο και μέχρι να συσταθεί ο
ειδικός φορέας απόκτησης κατοικιών, το κράτος θα
επιδοτεί με 70 – 210 ευρώ τη δόση των δανείων. Φαίνεται,
όμως, ότι παρότι το κείμενο της ρύθμισης είχε εξετασθεί
από τους Θεσμούς, εκ των υστέρων διαπιστώθηκε ότι
υπήρχαν όροι με τους οποίους διαφωνούσαν, με
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αποτέλεσμα ο νόμος να έχει περάσει από τη Βουλή, αλλά
να μην έχει εξασφαλίσει την έγκριση των δανειστών και
ουσιαστικά να παραμένει μέχρι σήμερα ανενεργός, για
λόγους που δεν είχαν εξηγηθεί ως τώρα από την
κυβέρνηση.
Στη
συνοδευτική
έκθεση
για
το
πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, το
μυστήριο λύνεται και γίνεται σαφές ότι η ρύθμιση, μετά την
ψήφισή του, θα εφαρμοσθεί χωρίς περαιτέρω εμπλοκές με
τους Ευρωπαίους, οι οποίοι μπορεί να έχουν δώσει τέλος
στην ενισχυμένη εποπτεία, όμως δεν θα εγκρίνουν την
επόμενη και τελευταία δόση ελάφρυνσης του χρέους, εάν
διαπιστώσουν ότι παραμένουν εκκρεμότητες με την
εφαρμογή προηγούμενων συμφωνιών. Από τους δύο
«τοξικούς» όρους, για τους οποίους «έβγαλε κίτρινη κάρτα»
η Κομισιόν στην κυβέρνηση, ο σημαντικότερος είναι αυτός
που θα υποχρέωνε όσους πάρουν την ενδιάμεση
επιδότηση να αποδεχθούν τη μεταβίβαση της κατοικίας
τους στον φορέα απόκτησης κατοικίας, με μια δρακόντεια
ποινή: αν δεν το δέχονταν, θα έπρεπε να επιστρέψουν στο
κράτος τις επιδοτήσεις, δηλαδή ένα ποσό έως 3.150 ευρώ
(15 μήνες Χ 210 ευρώ), μια επιβάρυνση που προφανώς θα
ήταν εξοντωτική για νοικοκυριά που ζουν με εισόδημα έως
7.000 ευρώ και χαρακτηρίζονται «ευάλωτα». Ο δεύτερος
όρος που προκάλεσε παρέμβαση της Κομισιόν ήταν αυτός
που ουσιαστικά θα απέκλειε πολλούς Έλληνες και
μετανάστες, οι οποίοι για κάποιες περιόδους έζησαν στο
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εξωτερικό.
Ειδικότερα,
προβλεπόταν
ότι
για
να
χαρακτηρισθεί κάποιος «ευάλωτος»
και να έχει δικαίωμα επιδότησης, θα
έπρεπε να ζει συνεχώς τα τελευταία
πέντε έτη στην Ελλάδα. Οι όροι αυτοί
απαλείφονται
με
τη
νεότερη
ρύθμιση, όπως εξηγείται αναλυτικά
στη
συνοδευτική
έκθεση
του
νομοσχεδίου: Στο πλαίσιο της
Οδηγίας
(ΕΕ)
2019/1023
του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019,
περί πλαισίου για την προληπτική
αναδιάρθρωση, την απαλλαγή από
τα χρέη και τις ανικανότητες ή την
έκπτωση οφειλετών, καθώς και περί
μέτρων βελτίωσης των διαδικασιών
αυτών, και για την τροποποίηση της
οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (Οδηγία για
την
αναδιάρθρωση
και
την
αφερεγγυότητα), ψηφίσθηκε ο ν.
4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και
παροχή δεύτερης ευκαιρίας και
άλλες
διατάξεις»,
ο
οποίος
δημοσιεύθηκε στις 27 Οκτωβρίου
2020
στην
Εφημερίδα
της
Κυβερνήσεως
(Α’
207).
Στον
ανωτέρω ν. 4738/2020 προβλέπεται,

στο Κεφάλαιο Β΄ του Δεύτερου
Μέρους του Τρίτου Βιβλίου του, η
παραχώρηση από το Δημόσιο
καθηκόντων και αρμοδιοτήτων σε
«Φορέα
Απόκτησης
και
Επαναμίσθωσης», ως αυτός ορίζεται
στο άρθρο 217 (στ) του νόμου, με
σκοπό την παροχή κοινωνικών
μέτρων πρόνοιας για την κύρια (1η)
κατοικία των ευάλωτων οφειλετών.
Μέχρι
την
ολοκλήρωση
της
διαγωνιστικής διαδικασίας, οπότε
και θα ενεργοποιηθεί ο Φορέας
Απόκτησης και Επαναμίσθωσης, με
τις διατάξεις του Μέρους Β’ (άρθρα
13-26) του ν. 4916/2022 (Α’ 65),
προβλέφθηκε
ένα
ενδιάμεσο
πρόγραμμα προστασίας ευάλωτων
οφειλετών, μέσω του οποίου
προβλέπεται η επιδότηση του
Δημοσίου σε προκαθορισμένο στον
νόμο ποσό δόσης, που θα
απομειώνει τη συνολική οφειλή, το
οποίο
θα
καταβάλλεται,
προκειμένου
να
ανασταλεί
η
διαδικασία πλειστηριασμού της
κύριας κατοικίας των ευάλωτων
οφειλετών, για χρονικό διάστημα
δεκαπέντε μηνών ή μέχρι τη

μεταβίβασή της στο Φορέα, όποιο
από τα δύο προηγηθεί χρονικά.
Προκειμένου για την έγκριση του
προγράμματος από τους αρμόδιους
ευρωπαϊκούς θεσμούς και την
ενεργοποίησή
του,
επέρχονται
βελτιώσεις στο νομοθετικό πλαίσιο
υπέρ του ευάλωτου δανειολήπτη,
και
συγκεκριμένα:
α)
τροποποιούνται οι προϋποθέσεις
ορισμού του δανειολήπτη ως
«ευάλωτου» στον ν. 4738/2020 (Α’
207), έτσι ώστε να αφαιρεθεί η
πρόβλεψη υποχρεωτικής διαμονής
στην Ελλάδα τα τελευταία πέντε (5)
έτη και β) αφαιρείται η υποχρέωση
επιστροφής
των
ποσών
της
επιδότησης
ως
αχρεωστήτως
καταβληθέντων στο Δημόσιο, σε
περίπτωση υπαναχώρησης του
ευάλωτου δανειολήπτη από τη
μεταβίβαση της κύριας κατοικίας
στον
Φορέα
Απόκτησης
και
Επαναμίσθωσης,
μόλις
αυτός
συσταθεί. Με τις τροποποιήσεις
αυτές
επέρχεται
η
άμεση
ενεργοποίηση του προγράμματος
προστασίας ευάλωτων οφειλετών.

Απλοποιούνται τα δικαιολογητικά
που υποχρεούται να προσκομίσει ο
αιτών κατά την υποβολή αίτησης
στον
εξωδικαστικό
μηχανισμό
ρύθμισης οφειλών, με στόχο την
επιτάχυνση της διαδικασίας (ΚΥΑ με
Αριθμ. 122836 ΕΞ 2022, ΦΕΚ
4696/Β’/8.9.22), όπως ανακοίνωσε
το
υπουργείο
Οικονομικών.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του
businessdaily.gr

Φορείς Κοινωνικής
Ασφάλισης.

μεταβιβάστηκαν από τον οφειλέτη
σε πρόσωπα συνδεδεμένα με τον
οφειλέτη στη διάρκεια των εξήντα
(60) μηνών που προηγούνται της
ημερομηνίας υποβολής της αίτησης,
του καταλόγου των προσώπων που
αμείβονται από τον οφειλέτη και τα
οποία αποτελούν συνδεδεμένα
πρόσωπα με αυτόν, καθώς και της
ανάλυσης των αμοιβών αυτών κατά
τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από την
υποβολή της αίτησης. Επίσης,

Γ

ια μία σειρά
δικαιολογητικών
δεν απαιτείται η
προσκόμισή τους κατά
τη στιγμή της αίτησης,
αλλά μόνον εάν τα
ζητήσουν οι πιστωτές,
το Δημόσιο ή και οι

Συγκεκριμένα,
καταργείται
η
υποχρεωτική προσκόμιση κατά την
υποβολή της αίτησης της δήλωσης
για κάθε μεταβίβαση ή επιβάρυνση
περιουσιακού
στοιχείου
του
οφειλέτη που έγινε εντός των
τελευταίων πέντε (5) ετών πριν από
την υποβολή της αίτησης, της
δήλωσης
για
κάθε
καταβολή
μερίσματος από τον οφειλέτη προς
τους μετόχους ή εταίρους ή άλλη
συναλλαγή, εκτός των τρεχουσών
συναλλαγών της επιχείρησης, που
έγινε εντός των τελευταίων δύο (2)
ετών πριν από την υποβολή της
αίτησης, των στοιχείων κάθε
νομικού προσώπου συνδεδεμένου
με τον οφειλέτη στη διάρκεια των
εξήντα (60) μηνών που προηγούνται
της ημερομηνίας υποβολής της
αίτησης, καθώς και των στοιχείων
ακινήτων ή άλλων περιουσιακών
στοιχείων
που
τυχόν
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καταργείται η υποχρέωση αναφοράς
της οικονομικής κατάστασης, των
λόγων της οικονομικής αδυναμίας
και
των
προοπτικών
της

επιχείρησης του οφειλέτη. Επίσης,
πλέον
υποβάλλονται
οι
χρηματοοικονομικές
καταστάσεις
των
τελευταίων
3
περιόδων.
Παράλληλα, δεν θα απαιτείται η εκ
των προτέρων προσκόμιση του
Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής
Φερεγγυότητας. Αντ’ αυτού, κατά
την οριστική υποβολή της αίτησης
υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση και
αίτηση του οφειλέτη προς το
αρμόδιο
Πρωτοδικείο
για
τη
χορήγηση του Πιστοποιητικού. Το
Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής
Φερεγγυότητας πρέπει, πλέον, να
υποβληθεί από τον αιτούντα εντός

Σελίδα 42

τριών μηνών από την οριστική
υποβολή
της
αίτησης,
διευκολύνοντας έτσι σημαντικά τους
οφειλέτες
σε
περίπτωση
καθυστέρησης έκδοσής του. Το
υπουργείο Οικονομικών, μέσω της
Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης
Ιδιωτικού Χρέους, συνεχίζει να
παρακολουθεί στενά την πορεία των
αιτήσεων
στον
εξωδικαστικό
μηχανισμό ρύθμισης οφειλών και θα
παρεμβαίνει άμεσα με σχετικές
νομοθετικές
βελτιώσεις
προς
όφελος των οφειλετών για την
ανάδειξη
του
Εξωδικαστικού
Μηχανισμού.

δανείων, ύψους πάνω από
2,6 δισ. ευρώ…
σε χαρτοφυλάκια που έχουν μεταβιβαστεί και βρίσκονται
εκτός τραπεζικών ισολογισμών. Παράλληλα με την παροχή
πολυάριθμων και στοχευμένων λύσεων ρύθμισης, τα μέλη
της ΕΕΔΑΔΠ συνεργάζονται με τις Εποπτικές Αρχές και
στηρίζουν ενεργά τις πρωτοβουλίες της Ελληνικής
Πολιτείας που στοχεύουν στην προστασία των ευάλωτων

Στηρίζουν το ενδιάμεσο πρόγραμμα προστασίας για
ευάλωτους οφειλέτες οι servicers. Όπως σημειώνει το
euro2day.gr βασική αποστολή των εταιρειών-μελών της
ΕΕΔΑΔΠ (Ένωση Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων
Δανείων και Πιστώσεων) αποτελεί η παροχή ουσιαστικών
λύσεων ρύθμισης οφειλών για νοικοκυριά και επιχειρήσεις
που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, με στόχο να
επανέλθουν σε υγιή οικονομικό κύκλο. Οι παρεχόμενες
λύσεις ρύθμισης παρέχουν εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους
αποπληρωμής, οι οποίοι στη συντριπτική πλειονότητα
των περιπτώσεων περιλαμβάνουν άφεση χρέους. Μόνο

Σ

το πρώτο επτάμηνο του έτους
οι Εταιρείες Διαχείρισης-Μέλη
της Ένωσης προχώρησαν σε
περισσότερες από 64.000 ρυθμίσεις
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(άρθρο 223 Ν. 4738/2020). Είναι ιδιαιτέρως σημαντική η
πλήρης και αναλυτική ενημέρωση των οφειλετών που
αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες αναφορικά με τις
δυνατότητες που παρέχει το υφιστάμενο νομοθετικό
πλαίσιο για την προστασία της 1ης κατοικίας τους. Τις
συγκεκριμένες πρωτοβουλίες θα υποστηρίξουν ενεργά οι
Εταιρείες Διαχείρισης από Δάνεια και Πιστώσεις,
ενισχύοντας και πλαισιώνοντας με κάθε αναγκαία
πρωτοβουλία το προστατευτικό πλαίσιο που έχει θεσπίσει
η Πολιτεία. Η Ένωση Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων
Δανείων και Πιστώσεων (ΕΕΔΑΔΠ) αποτελεί τον θεσμικό
εκπρόσωπο του κλάδου διαχείρισης απαιτήσεων από
τραπεζικά δάνεια και πιστώσεις.

οφειλετών, που δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στις
δανειακές τους υποχρεώσεις. Πρόσφατα, η Ελληνική
Πολιτεία θέσπισε το Ενδιάμεσο Πρόγραμμα, με το οποίο
ενεργοποιείται ένα αποτελεσματικό πλαίσιο προστασίας
της 1ης κατοικίας των ευάλωτων οφειλετών (βλ. άρθρα 13
επ. Ν. 4916/2022). Μεταξύ άλλων ρυθμίσεων, το Ενδιάμεσο
Πρόγραμμα προβλέπει συνοπτικά: Παροχή κρατικής
επιδότησης για την πληρωμή της δόσης του στεγαστικού
δανείου των ευάλωτων οφειλετών από 70 έως 210 ευρώ
μηνιαίως για 15 μήνες. Αναστολή όλων των διαδικασιών
αναγκαστικού πλειστηριασμού επί της 1ης κατοικίας του
ευάλωτου οφειλέτη, για όσο χρόνο ο οφειλέτης έχει υπαχθεί
στο Πρόγραμμα και επωφελείται της επιδότησης.

Τ

ο Ενδιάμεσο Πρόγραμμα θα
υλοποιηθεί μέσω ειδικής
ηλεκτρονικής πλατφόρμας, που
έχει αναπτυχθεί από την Ειδική
Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ).

Η πλατφόρμα έχει εκκινήσει τη λειτουργία της ήδη από τις
13/09/2022. Μετά τη λήξη της διάρκειας του Ενδιάμεσου
Προγράμματος, οι ευάλωτοι οφειλέτες οι οποίοι θα
αδυνατούν να εξυπηρετήσουν μια μακροχρόνια και
βιώσιμη ρύθμιση, θα πρέπει να απευθυνθούν στον ειδικό
Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης του νέου
Πτωχευτικού Κώδικα Νόμου 4738/2020 (άρθρα 217 επ.) για
τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή 2ης ευκαιρίας. Η
προσφυγή στον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης
παρέχει στον οφειλέτη τη δυνατότητα να διατηρήσει την
κατοχή και χρήση της 1η κατοικίας του για δώδεκα (12) έτη
μέσω σύμβασης μακροχρόνιας μίσθωσης που θα συνάψει
με τον Φορέα, καθώς να επαναγοράσει την 1η κατοικία από
τον Φορέα μετά την παρέλευση της 12ετίας. Περαιτέρω,
μέσω της υπαγωγής στο προστατευτικό καθεστώς του
Φορέα, ο ευάλωτος οφειλέτης δικαιούται επιπλέον να λάβει
οικονομική ενίσχυση στεγαστικού επιδόματος, με στόχο τη
διευκόλυνση πληρωμής του μισθώματος στον Φορέα

Σ

ήμερα οι Εταιρείες Διαχείρισης
διαχειρίζονται ενεργά για
λογαριασμό τραπεζικών
ιδρυμάτων και επενδυτών δάνεια
αξίας άνω των € 120 δισ., τα οποία
προέρχονται από διαφορετικά
δανειακά χαρτοφυλάκια όλων
των κατηγοριών.

Πρόκειται για δάνεια βαθιάς καθυστέρησης σε στάδιο
προχωρημένων νομικών ενεργειών, για οφειλές που
παρουσιάζουν μικρή καθυστέρηση σε σχέση με τον
συμφωνημένο χρόνο αποπληρωμής αλλά και για ενήμερα
δάνεια. Τα υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια περιλαμβάνουν
δάνεια ιδιωτών και επιχειρήσεων, με ή χωρίς εξασφαλίσεις,
από απλά καταναλωτικά μέχρι σύνθετο επιχειρηματικό
δανεισμό, όπως περιπτώσεις ομολογιακών δανείων από
πολλαπλούς πιστωτές.
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«Βροχή»
οι
καταγγελίες
Αιτωλοακαρνάνων στο ΙΝΚΑ, όπως
αναφέρει η εφημερίδα «Συνείδηση»,
η οποία αναφέρει πως «κρύβονται»
τα funds. Ρίχνουν τις γέφυρες
επικοινωνίας με τους δανειολήπτες
για να «ρίξουν» στην αγορά
περισσότερα ακίνητα. Η νέα τακτική
που εφαρμόζουν τα funds για να μην
ανταποκρίνονται στη ρύθμιση του
δανείου οι δανειολήπτες Αναλυτικά
το δημοσίευμα:

Π

ερί τα 200.000
ακίνητα
ετοιμάζονται να
«ρίξουν» προς πώληση
στην αγορά, μέσω
πλειστηριασμών,
την επόμενη διετία
τα funds και οι
εταιρείες διαχείρισης
κόκκινων δανείων.

Το επόμενο χρονικό διάστημα
αναμένεται να ανοίξει ο ασκός του
Αιόλου
ως
προς
τους
πλειστηριασμούς και γι’ αυτό οι
γνώστες του αντικειμένου κρούουν
τον κώδωνα του κινδύνου για το
πώς
πρέπει να αντιδράσουν
απέναντι στις νέες τακτικές των
funds οι δανειολήπτες που θα δουν
να μπαίνουν σε άλλες «διαδικασίες»
χωρίς υπαιτιότητά τους ή τη
συγκατάθεσή τους. Ο αριθμός των
πλειστηριασμών που θα γίνουν το
επόμενο χρονικό διάστημα, τόσο

πανελλαδικά, όσο και σε επίπεδο
Αιτωλοακαρνανίας και Αγρινίου, δεν
είναι γνωστός, αλλά οι καταγγελίες
από
Αιτωλοακαρνάνες
και
Αγρινιώτες ήδη πέφτουν «βροχή»
για τη νέα τακτική που τους οδηγεί
με μαθηματική ακρίβεια στο να μην
μπορούν να καλύψουν το χρέος
τους, το δάνειό τους, όχι επειδή δεν
καταβάλουν τις δόσεις τους, αλλά
επειδή η νέα τακτική είναι τέτοια που
«πέφτουν σε τοίχο» ότι και αν
κάνουν και δεν μπορούν να
καταβάλουν τη δόση τους, καθώς τα
δάνειά τους έχουν περιέλθει σε ξένα
funds,
τα
οποία
δεν
ανταποκρίνονται, ούτε τυπικά, στις
οχλήσεις των δανειοληπτών! Ο
Πρόεδρος
της
Ένωσης
Καταναλωτών
Αιτωλοακαρνανίας
και του ΙΝΚΑ Γιώργος Λεχουρίτης
μιλώντας στη «Σ» τόνισε: «με βάση
τα νέα δεδομένα που έρχονται από
ενημερώσεις
και
πληροφορίες
σχετικά με τους πλειστηριασμούς
που πρόκειται να συμβούν κατά το
επόμενο χρονικό διάστημα, εκείνο
το οποίο είναι βέβαιο είναι ότι έχει
ανοίξει η όρεξη των funds να
διεκδικήσουν και να απαιτήσουν την
πληρωμή των οφειλών και αν δεν το
πετύχουν τότε να προβούν σε
πλειστηριασμούς.
Υπολογίζεται
βάσει των στοιχείων αυτών ότι θα
έχουμε πάρα πολύ μεγάλο νούμερο
πλειστηριασμών. Δεν μπορώ να πω
συγκεκριμένο νούμερο, γιατί πλέον
οι πλειστηριασμοί, όπως είναι
γνωστό,
διενεργούνται
μέσω
ηλεκτρονικής
πλατφόρμας
των
συμβολαιογραφείων,
με
αποτέλεσμα να μην έχουμε καμία
ενημέρωση
και
καμία
πληροφόρηση, γενικά, αλλά ούτε για
την περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας
και του Αγρινίου. Θεωρούμε ότι η
όρεξη
αυτή
των
funds
να
απαιτήσουν να πάρουν τα σπίτια
του κόσμου επιβεβαιώνεται. Αν λ.χ.
κάποιος είχε «κλείσει» ρύθμιση του
χρέους του με μια τράπεζα και
πλήρωνε σε ένα λογαριασμό της
τράπεζας τη δόση του κάθε μήνα,
δυστυχώς,
τώρα
τελευταία
παρατηρείται το φαινόμενο να έχει
κλείσει
ο
λογαριασμός
της
τράπεζας, καθώς το δάνειο έχει
πουληθεί σε ξένα funds.
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Ό

ταν οι
καταναλωτές
απευθύνονται
στην τράπεζα για να
ενημερωθούν και
να τους δώσει ένα
λογαριασμό για να
καταθέτουν τα χρήματα
της δόσης, τότε η
τράπεζα τους λέει πως
το δάνειο δεν ανήκει
πλέον σ’ αυτή, αλλά
έχει αγοραστεί
από ξένα funds.
Τα funds που δραστηριοποιούνται
στον Ελλαδικό χώρο και έχουν έδρα
το Ηνωμένο Βασίλειο ή την Ιρλανδία
ή άλλες χώρες, δεν ανταποκρίνονται
στο κάλεσμα και τις επικλήσεις των
δανειοληπτών για χορήγηση νέου
λογαριασμού καταβολής της δόσης.
Έχουν ως σκοπό να καθυστερήσουν
να πληρώνουν οι καταναλωτές τα
δάνειά τους, με αποτέλεσμα τα funds
να οδηγούν σε πλειστηριασμό την
ακίνητη περιουσία. Αυτή είναι η νέα
τακτική που ακολουθούν τα ξένα
funds και βεβαίως στην πρακτική
αυτή διαμαρτύρεται έντονα ο κόσμος
και την καταγγέλλει. Ως ΙΝΚΑ
Ελλάδος συμβουλεύουμε όταν ένας
δανειολήπτης
απευθυνθεί στην
τράπεζα
δεν
θα
απευθύνεται
προφορικά, αλλά γραπτώς, ακόμη
και για τα ερωτήματά του. Έτσι ώστε
αν – αν μπει στην διαδικασία να
πλειστηριαστεί η ακίνητη περιουσία
του να έχει γραπτή ενημέρωση ότι η
οφειλή δεν πληρώθηκε όχι με
υπαιτιότητα του δανειολήπτη, αλλά
με υπαιτιότητα της τράπεζας ή των
ξένων funds. Καταγγελίες για τέτοιες
πρακτικές έχουμε πάρα πολλές και
από την περιοχή του Αγρινίου και
της Αιτωλοακαρνανίας στο ΙΝΚΑ».
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Με έναν νομικό ελιγμό η κυβέρνηση επαναφέρει το τέλος χαρτοσήμου στα δάνεια
μεταξύ των επιχειρήσεων. Όπως τονίζει το capital.gr

Α

ν και το Συμβούλιο της Επικρατείας με δύο
αποφάσεις του έχει κρίνει ότι τα συγκεκριμένα
δάνεια απαλλάσσονται από το τέλος χαρτοσήμου,
διάταξη που περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο
προβλέπει την επιβολή τέλους 2,4% στα δάνεια
που συνάπτονται μεταξύ των επιχειρήσεων.

Νομικοί κύκλοι αναφέρουν ότι το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τα τέλη χαρτοσήμου
και ιδιαίτερα τα δάνεια μεταξύ των επιχειρήσεων ήταν τουλάχιστον ασαφές, εν
τούτοις για πολλά χρόνια ο ελεγκτικός μηχανισμός επέβαλε το τέλος χαρτοσήμου
στις επιχειρήσεις. Πολλές εξ αυτών δε, έχουν προσφύγει στα διοικητικά
δικαστήρια ζητώντας την ακύρωση του τέλους που τους επιβληθεί τα
προηγούμενα χρόνια. Λύση στο πρόβλημα έδωσε το 2020 το Ανώτατο Δικαστήριο
της χώρας, το οποίο με δύο αποφάσεις του απάλλαξέ τα δάνεια μεταξύ των
επιχειρήσεων από το τέλος χαρτοσήμου. Ωστόσο, το υπουργείο οικονομικών δεν
προχώρησε στην έκδοση σχετικής εγκυκλίου εναρμονιζόμενο με την απόφαση
του συμβουλίου της επικρατείας. Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα οι ελεγκτές
να συνεχίσουν να επιβάλουν τέλος χαρτοσήμου στα δάνεια μεταξύ των
επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις όμως είχαν στα χέρια τους τις αποφάσεις του
συμβουλίου της επικρατείας και με βάση αυτές προσέφευγαν στη Διεύθυνση
Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, η οποία εφόσον πληρούνταν όλες οι
προϋποθέσεις τις δικαίωνε. Συγκεκριμένα, στις αποφάσεις 2163-4/2020, 2323-
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5/2020) αναφέρονται τα εξής: Η
χορήγηση, έστω και ευκαιριακά,
έντοκου χρηματικού δανείου από
πρόσωπο υποκείμενο σε ΦΠΑ (ήτοι
επιχείρηση) απαλλάσσεται των
τελών χαρτοσήμου. Συγκεκριμένα
κρίθηκε ότι η χορήγηση δανείου
(από πρόσωπο υπαγόμενο στον
ΦΠΑ)
με
τόκο,
ήτοι
έναντι
ανταλλάγματος, συνιστά παροχή
υπηρεσιών από επαχθή αιτία, και ως
εκ τούτου εμπίπτει στο πεδίο
εφαρμογής του ΦΠΑ, αν και συνιστά
απαλλασσόμενη
(του
ΦΠΑ)
δραστηριότητα. Συνεπώς, η διάταξη
του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου,
που επέβαλε χαρτόσημο στα δάνεια
αυτά, έχει καταργηθεί ήδη από την
1η.1.1987, όταν δηλαδή ξεκίνησε να
ισχύει
ο
νόμος
περί
ΦΠΑ.
Σημειώνεται ότι και το υπουργείο
οικονομικών
παραδέχεται
το
ασαφές θεσμικό πλαίσιο στη
φορολογία
χαρτοσήμου.
Συγκεκριμένα
στην
αιτιολογική
έκθεση τονίζονται τα εξής: ότι «με
την
προτεινόμενη
ρύθμιση
αποσαφηνίζεται
το
πεδίο
εφαρμογής
της
φορολογίας
χαρτοσήμου».
Η νέα
διάταξη
προβλέπει ότι, αναδρομικά από την
1η.1.2021, δεν θίγονται οι διατάξεις
για την επιβολή τελών χαρτοσήμου
στα έντοκα δάνεια και λοιπές
χρηματοδοτήσεις
και
στους
απορρέοντες συμβατικούς τόκους,
ενόσω
απαλλαγές
από
τέλη
χαρτοσήμου που προβλέπονται
από άλλες διατάξεις εξακολουθούν
να
ισχύουν
και
αποδίδονται
εμπρόθεσμα μέχρι την 31η.10.2022
τα τέλη χαρτοσήμου για τα
συναπτόμενα δάνεια και τις λοιπές
χρηματοδοτήσεις καθώς και τους
απορρέοντες τόκους μέχρι τη
δημοσίευση του υπόψη σχεδίου
νόμου. (άρθρο 172).
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Σημαντικά κέρδη για τις Τράπεζες σηματοδοτεί η νέα
αύξηση επιτοκίων της ΕΚΤ κατά 0,75% η οποία μπορεί να
αποφέρει συνολικά έσοδα που εκτιμάται ότι μπορεί να
προσεγγίσουν σε ετήσια βάση ποσά πάνω από 800 εκατ.
έως και ένα δισ. ευρώ. Όπως επισημαίνεται οι Τράπεζες
ευνοούνται από την αύξηση των επιτοκίων η οποία θα
αυξήσει το επιτοκιακό περιθώριο, μεταξύ των επιτοκίων
δανεισμού και των επιτοκίων καταθέσεων. Όλες οι
ευρωπαϊκές Τράπεζες θα έχουν αυτή την ευκαιρία, μετά
από πτωτική πορεία των επιτοκίων από το 2011. Με βάση
τα στοιχεία που έχουν δώσει οι ίδιες οι τράπεζες και τους
υπολογισμούς που κάνουν οι ξένοι αναλυτές, η πρώτη
αύξηση επιτοκίων 0,50% σε ετήσια βάση αυξάνει κατά μέσο
όρο τα έσοδα κατά 65 εκατ. ευρώ ανά Τράπεζα, αλλά σε
ετήσια βάση. Σύμφωνα με την πρόσφατη ανάλυση της
Goldman Sachs,

Ε

θνική Τράπεζα και Eurobank
υπολογίζεται ότι θα έχουν
αυξημένα έσοδα 70 εκατ. ευρώ
κάθε μία από την αύξηση αυτή σε
βάθος χρόνου, ενώ τα αντίστοιχα
έσοδα για Alpha Bank και Πειραιώς
υπολογίζονται σε 60 εκατ. ευρώ
για κάθε μία.
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470 εκατ. ευρώ. Η Goldman Sachs προέβλεπε αυξημένα
έσοδα από την αύξηση αυτή στα 130 εκατ. ευρώ για τη
Eurobank, στα 120 εκατ. ευρώ για την Εθνική και την Alpha
Bank και στα 100 εκατ. ευρώ για την Πειραιώς. Περισσότερα
από 80 εκατ. ευρώ ανά Τράπεζα υπολογίζεται η αύξηση στο
μέσο έσοδο των Τραπεζών από τρίτη αύξηση των
επιτοκίων της ΕΚΤ κατά 0,50%. Σύμφωνα με την ανάλυση
του οίκου, το καθαρό επιτοκιακό έσοδο των ελληνικών
Τραπεζών αυξήθηκε κατά 7% στο δεύτερο τρίμηνο φέτος. Η
αύξηση αυτή ήρθε κυρίως χάρη στα νέα δάνεια που έδωσαν
οι Τράπεζες τα οποία ήταν κατά 5% αυξημένα (κι όχι λόγω
της πρώτης αύξησης των επιτοκίων). Ωστόσο για τη
συνέχεια ο οίκος ενσωματώνει στα μοντέλα του μία αύξηση
επιτοκίων 1% της ΕΚΤ, από το τελευταίο τρίμηνο (αν και η
συνολική αύξηση είναι ήδη 1,25%) και αναμένει μείωση της
ανάπτυξης λόγω των ακριβότερων δανείων, αλλά
σημαντικά αυξημένο επιτοκιακό περιθώριο (NIM) από 25
έως και 30 μονάδες βάσης για τη διετή περίοδο 2022-2024.
Η αύξηση του margin (περιθωρίου) στα επιτόκια
υπολογίζεται από την Goldman Sachs, σε 12-14 μονάδες
βάσης από την πρώτη αύξηση επιτοκίων 0,50% και από 2024 μονάδες βάσης από δεύτερη αύξηση επιτοκίων 0,50%.
Το επιτοκιακό Margin των ελληνικών τραπεζών κινείται
χαμηλά μεταξύ των ευρωπαϊκών τραπεζών, λόγω του
έντονου ανταγωνισμού, αλλά τώρα όλες οι Τράπεζες έχουν
τη δυνατότητα να κερδίσουν από τις διαφορές των
επιτοκίων, καθώς ήδη τα επιτόκια της ΕΚΤ αυξήθηκαν
σωρευτικά 1,25%. Αυτό σημαίνει επιπλέον περιθώρια από
20 έως και 24 μονάδες βάσης.

Η δεύτερη αύξηση επιτοκίων της ΕΚΤ ήρθε όμως γρήγορα
και θα ισχύσει από τα μέσα Σεπτεμβρίου. Η αύξηση ήταν
0,75% μεγαλύτερη δηλαδή του αναμενομένου κι ενώ οι
Τράπεζες και οι οίκοι έχουν κάνει υπολογισμούς για
αυξήσεις της ΕΚΤ 0,50%. Από τη δεύτερη αύξηση επιτοκίων
υπολογίζεται ότι οι Τράπεζες θα αυξήσουν τα έσοδά τους
από 100 έως 130 εκατ. ευρώ επιπλέον η κάθε μία που δίνει
μέση αύξηση 117,5 εκατ. ευρώ. Τα υπολογιζόμενα συνολικά
έσοδα σε βάθος χρόνου από δεύτερη αύξηση των
επιτοκίων 0,50% (έναντι 0,75% που αποφάσισε η ΕΚΤ) ήταν

Τις αρνητικές συνέπειες της αύξησης
των
επιτοκίων
για
τους
δανειολήπτες
εξήγησε
με
παραδείγματα η δικηγόρος Αριάδνη
Νούκα, μιλώντας στο One. Η νέα
αύξηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ
αλλά και οι προβλέψεις για
περαιτέρω άνοδό τους, και μάλιστα
δύο φορές μέχρι τα τέλη του έτους,
δημιουργούν δυσμενές κλίμα για

τους δανειολήπτες, σημείωσε η
γνωστή δικηγόρος. Ήδη από τις δύο
τελευταίες αποφάσεις της ΕΚΤ έχει
προκύψει αύξηση των βασικών
επιτοκίων κατά 125 μονάδες βάσης,
γεγονός που θα επιφέρει αύξηση
των τόκων που καλούνται να
πληρώσουν οι δανειολήπτες και
επομένως
της
δόσης
που
καταβάλουν. Για παράδειγμα σε ένα
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από 560 ευρώ αυξάνεται σε 600
ευρώ.

Δ

εδομένου του
μεγάλου όγκου
των κόκκινων
δανείων στην Ελλάδα,
από τα οποία μπορεί
να απαλλάχθηκαν οι
τράπεζες, αλλά όχι οι
δανειολήπτες αφού
ανέλαβαν τη διαχείριση
τους τα funds, οι νέες
αυξήσεις επιτοκίων θα
οξύνουν το πρόβλημα

δάνειο 100.000 ευρώ με περίοδο
αποπληρωμής 15 χρόνια, η μηνιαία
δόση έχει αυξηθεί από 696 ευρώ σε
758 ευρώ. Αναλογικά σε ένα δάνειο
100.000
ευρώ
με
περίοδο
αποπληρωμής 20 χρόνια η δόση

, επισημαίνει η κυρία Νούκα. Θα
προκύψουν νέα κόκκινα δάνεια.
Ενδεικτικά του κινδύνου είναι τα
στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν
πριν από 1,5 μήνα περίπου και
αφορούν τις ρυθμίσεις δανείων που
έγιναν το 2021 και στο πλαίσιο του

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Δανειοληπτών Ελβετικού
Φράγκου (ΣΥΔΑΝΕΦ) συνεχίζει τις επαφές του με
εκπροσώπους της πολιτικής και νομοθετικής εξουσίας της
χώρας, καθώς και με θεσμικά όργανα και φορείς της
Ελληνικής Πολιτείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο
πλαίσιο αυτό, και κατόπιν σχετικού αιτήματος του Δ.Σ
ΣΥ.ΔΑΝΕ.Φ πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του
Συνηγόρου του Καταναλωτή, κου Λευτέρη Ζαγορίτη, και
συνεργατών του με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου
και παρουσία ενός εκ των νομικών του, της κας Κεραμυδά
Δήμητρας. Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο
ΣΥΔΑΝΕΦ, κατά τη συνάντηση

Ο

Συνήγορος του Καταναλωτή
ενημερώθηκε αναλυτικά για τις
τελευταίες εξελίξεις γύρω από
το θέμα των δανείων αυτών που
έχουν γίνει θηλιά στο λαιμό για
200.000 και πλέον εμπλεκόμενους.

Κατατέθηκε, προς ενημέρωση, σχετικός φάκελος ο οποίος
-μεταξύ άλλων- εμπεριείχε και υπόμνημα που δείχνει με
πραγματικά περιστατικά, οικονομικά και νομικά στοιχεία
πως δεν υφίστανται ζημιές τα πιστωτικά ιδρύματα από τις
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«Προγράμματος Γέφυρα». Όπως
προκύπτει, από τα δάνεια που
ρυθμίστηκαν πέρυσι «κοκκίνισε» το
1 στα 3. «Φανταστείτε τι θα συμβεί
φέτος» τονίζει η κυρία Νούκα, με την
άνοδο των επιτοκίων και κατ’
επέκταση της πίεσης που θα
δεχθούν
νοικοκυριά
και
επιχειρήσεις. Γιατί αν μιλήσουμε για
δάνεια ύψους 200.000 ευρώ, τότε η
μηναία επιβάρυνση της δόσης
αγγίζει τα 210 ευρώ. Το εκρηκτικό
μείγμα που απειλεί την κοινωνία και
την οικονομία, συμπληρώνεται από
την ενεργειακή κρίση και τον
πληθωρισμό με τις τιμές να
εκτοξεύονται σε είδη πρώτης
ανάγκης. Για να κατανοήσει κανείς
τις διαστάσεις του προβλήματος
αρκεί να σκεφτεί ότι αυτή τη στιγμή
700.000 ακίνητα εμπλέκονται στα
κόκκινα δάνεια. Καταλήγοντας η
κυρία Νούκα προέτρεψε τους
δανειολήπτες με εξυπηρετούμενα
δάνεια να εκμεταλλευτούν τα
προγράμματα που αναμένεται να
προσφέρουν οι τράπεζες για
μετατροπή δανείων με κυμαινόμενα
επιτόκια σε δάνεια σταθερού
επιτοκίου.

μεταβολές συναλλαγματικών ισοτιμιών με τις οποίες
συνδέονται
τα
εν
λόγω
δάνεια.
Επιπρόσθετα,
γνωστοποιήθηκε και τονίστηκε για ακόμη μια φορά από
μεριάς των δανειοληπτών πως είναι τουλάχιστον
απαράδεκτο τα «κέρδη» των τραπεζών να συνδέονται με
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την προκύπτουσα υπερχρέωση των καταναλωτών, οι
οποίοι ενώ έχουν ήδη αποπληρώσει το δάνειο τούς
συμπεριλαμβανομένων των τόκων, καλούνται να
αποπληρώσουν ξανά ένα νέο κεφάλαιο σχεδόν ισόποσο ή
και αόριστο σε κάποιες περιπτώσεις. Εξάλλου όπως έχει
τονιστεί και στο παρελθόν, από τον ΣΥΔΑΝΕΦ, έως σήμερα
παραμένουν «απροστάτευτοι» 200.000 και πλέον Έλληνες,
καθώς έως τώρα δεν έχει αποδοθεί δικαστική ή νομοθετική
προστασία στους καταναλωτές. Επιπλέον, 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

Οι κυβερνητικές πολιτικές για την
αντιμετώπιση του προβλήματος των
μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ)
πρέπει
να
στοχεύουν
στη
διαμόρφωση
κατάλληλων
συνθηκών και αποτελεσματικών
εργαλείων, τονίζεται σε μελέτη του
Κέντρου
Προγραμματισμού
και
Οικονομικών Ερευνών, με τίτλο «Οι
Διαστάσεις του Προβλήματος των
μη Εξυπηρετούμενων Δανείων και η
Ελληνική Περίπτωση κατά την
Περίοδο 2002Q4-2019Q1». Σύμφωνα
με το ρεπορτάζ του sofokleousin.gr
η
μακροθεσμική
αντιμετώπιση
μπορεί να περιλαμβάνει την ίδρυση
χρηματοπιστωτικών οργανισμών,
με ειδικό σκοπό την επίδραση επί
του λόγου των ΜΕΔ προς τον
αντίστοιχο όγκο πιστώσεων. Για
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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.
Στα πλαίσια αυτά ο Σύλλογος – μεταξύ άλλων- ανέδειξε 3
θετικές για τους δανειολήπτες δικαστικές αποφάσεις που
έχουν καταστεί αμετάκλητες τις υπ’αριθμ. 35/2015 ΠΠΡ,
17/2015 Τριμελούς
Εφετείου Λάρισας,
η οποία
πιστοποιείται από την 369/2019 απόφαση του Αρείου
Πάγου, 86/2017 του Εφετείου Αιγαίου και οι οποίες είναι
αποτέλεσμα υποθέσεων που χειρίστηκε ο δικηγόρος κ
Πράτας Αντώνιος (ένας εκ των νομικών του Συλλόγου) και
οι οποίες αναδεικνύουν αυτό ακριβώς που υποστηρίζουν
οι δανειολήπτες, την ελλιπή ενημέρωση σχετικά με τους
γενικούς όρους συναλλαγής (ΓΟΣ). Αξίζει να σημειωθεί
πως οι δυο πρώτες, με την σειρά που αναφέρθηκαν,
αποφάσεις πιστοποιούν αμετάκλητα και με ισχύ
δεδικασμένου την ακυρότητα του προφορικού Γενικού
Όρου Συναλλαγής για την «ανανέωση» της προστασίας της
μηνιαίας δόσης από τις πιθανές συναλλαγματικές
διακυμάνσεις και υποχρεώνουν την τράπεζα να
προστατεύει καθ’ όλη τη συμβατική διάρκεια τον
καταναλωτή από αυτές εντός ενός πλαισίου -5% σε σχέση
με την ισοτιμία εκταμίευσης των δανείων. Αναφέρθηκε δε
πως τα δάνεια αυτά είναι δάνεια σε ευρώ που εμπεριείχαν
ρήτρα
αξίας
συναλλάγματος,
καθώς
ποτέ
δεν
εκταμιεύτηκαν ελβετικά φράγκα. Ο δανειολήπτης
εκταμίευσε ευρώ και με ευρώ αποπληρώνει κάθε μήνα.
Τέλος, ο Συνήγορος εξέφρασε για ακόμη μια φορά τη
στήριξή του στους δανειολήπτες, καθώς και την
αμετάβλητη πεποίθησή του ότι τα δάνεια αυτά εμπεριέχουν
καταχρηστικούς ΓΟΣ (και ιδιαίτερα περί διαφάνειας/
ενημέρωσης). Σύμφωνα με τον ίδιο, όσο βρισκόμαστε εν
αναμονή της εξάντλησης της δικαστικής οδού, οι θεσμικές
παρεμβάσεις του ΣΥΔΑΝΕΦ σε όλα τα επίπεδα κρίνονται
και σκόπιμες και ωφέλιμες.

παράδειγμα,
μία
Εταιρεία
Διαχείρισης
Περιουσιακών
Στοιχείων, η οποία στοχεύει στον
προσδιορισμό
προσεγγιστικών
ελάχιστων
αξιών
για
τα
προβληματικά δάνεια και αποτρέπει
τις πωλήσεις σε τιμές εκποίησης,
είναι ένας πιθανός αξιόπιστος
μηχανισμός, ο οποίος θα μπορούσε
να εμφυσήσει εμπιστοσύνη στους
συμμετέχοντες στην αγορά και να
συμβάλει στη σταθερότητα των
χρηματοπιστωτικών αγορών στο
άμεσο βραχυπρόθεσμο μέλλον. Από
την άλλη πλευρά, ένας μηχανισμός
με μεγαλύτερο ορίζοντα και την
ειδική εντολή να δράσει αντικυκλικά,
όπως
για
παράδειγμα
μια
αναπτυξιακή τράπεζα, λειτουργεί ως
ο βραχίονας του Δημοσίου όσον

αφορά
την
επίδραση
στον
παρονομαστή του λόγου των ΜΕΔ
προς τις πιστώσεις. Και στις δύο
περιπτώσεις, όπως αναφέρεται, η
κυβερνητική
παρέμβαση
είναι
αναγκαία στη δημιουργία εργαλείων
για την αντιμετώπιση τόσο του
αυξανόμενου κόστους συναλλαγών
όσο και του κόστους πληροφόρησης
στις αγορές σε ύφεση. Αυτά τα
κόστη, όπως σημειώνεται, είναι
εμφανή στη διπλή πρόκληση που
μοιάζει να αντιμετωπίζει κάθε
πρωτοβουλία για τη μείωση των
ΜΕΔ. Συγκεκριμένα, στο πώς να
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επιλύσει κανείς το λεπτό ζήτημα της αποτίμησης
περιουσιακών στοιχείων σε συνθήκες ύφεσης με τέτοιο
τρόπο ώστε να μην πλήξει σοβαρά την κερδοφορία των
τραπεζών και, την ίδια στιγμή, να συμβάλει στην ανάκαμψη
της αγοράς των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων.
Επιπλέον στο πώς να μειώσει τα ΜΕΔ χωρίς να θέσει σε
κίνδυνο τη φήμη των τραπεζών και, επομένως, την
πολύτιμη τραπεζική σχέση μεταξύ των πιστωτών και των
δανειοληπτών
πελατών τους.
Γενικότερα,
όπως
αναφέρεται στα συμπεράσματα, «

Τ

α αποτελέσματά της μελέτης
δείχνουν ότι η αντιμετώπιση του
προβλήματος των ΜΕΔ στην Ελλάδα
έχει πολλαπλές διαστάσεις. Από τη
μία πλευρά στηρίζεται σε επιλογές
πολιτικής, οι οποίες θα βοηθήσουν
στη βελτίωση των συνθηκών στην
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πραγματική οικονομία, πιθανώς
μέσω νέων διαύλων ή βελτίωσης
των υπαρχόντων που θα αυξήσουν
τις πιστοδοτήσεις στην πραγματική
οικονομία. Από την άλλη πλευρά,
σε πρωτοβουλίες που θα βοηθήσουν
στη βελτίωση της χρηματοοικονομικής
υγείας των τραπεζών και των
συνθηκών γενικότερα στις
χρηματοπιστωτικές αγορές και
στις σχέσεις μεταξύ δανειστών
και οφειλετών.
Τέτοιες πρωτοβουλίες, που να υπηρετούν αυτές τις
διαστάσεις του προβλήματος, υποστηρίζει η μελέτη ότι
μπορεί να είναι οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης (σχέδιο
«Ηρακλής») και της Τράπεζας της Ελλάδος για τη μείωση
των ΜΕΔ, η ίδρυση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας
και η ψήφιση του νέου πτωχευτικού νόμου που βελτιώνει
τις συνθήκες στο νομικό πλαίσιο που αφορά τις
προϋποθέσεις κήρυξης χρεοκοπίας από την πλευρά των
οφειλετών». Τέλος, η μελέτη ολοκληρώνεται με την
επισήμανση ορισμένων κατευθύνσεων μελλοντικής
έρευνας τόσο σε θεσμικό όσο και σε συμπεριφορικό
επίπεδο στον βαθμό που οι ιδιαίτερες θεσμικές συνθήκες
σε κάθε χώρα, η σύγκριση με το ευρωπαϊκό και διεθνές
πλαίσιο, αλλά και η ανάδειξη των παραγόντων που
καθορίζουν τη συμπεριφορά των δρώντων υποκειμένων
στις χρηματοπιστωτικές αγορές, θα εμπλούτιζαν τα
ευρήματα της μελέτης.

κερδοσκοπικών οίκων, fund managers δηλαδή με λεφτά
που τους εμπιστεύθηκαν κατά κύριο λόγο Έλληνες
επιχειρηματίες και επενδυτές!

Το radar.gr έχει το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ: Παρατηρώ το
τελευταίο διάστημα μια εκτεταμένη προβολή του έργου που
έχουν αναλάβει πρώην συστημικοί τραπεζίτες! Οι οποίοι
κατά
σύμπτωση
μετεξελίχθηκαν
σε
διαχειριστές
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διακυβερνούσαν μέσα από κορυφαίες
θέσεις και οφίτσια το εγχώριο
τραπεζικό σύστημα.

Υ

ποθέτω ότι οι πρώην τραπεζίτες
έχουν τη δυνατότητα σήμερα να
πείσουν επιχειρηματίες να τους
εμπιστευθούν τα χρήματα τους,
βασιζόμενοι προφανώς στις σχέσεις
που δημιούργησαν μαζί τους όταν

Το sofokleousin.gr μεταδίδει: «Καλά νέα» για την Attica
Bank: Οι ζημίες από τις τρεις νέες τιτλοποιήσεις (Astir1,
Astir2, Ωμέγα) δεν θα υπερβούν τους αρχικούς
υπολογισμούς – θα είναι μάλιστα μικρότερες από το ποσό
της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που έχουν δεσμευθεί να
καλύψουν οι τρεις βασικοί μέτοχοι (ΤΧΣ, ΤΜΕΔΕ, Ellington).
Ο καναδικός οίκος DBRS που διενήργησε τον έλεγχο,
κατέληξε στην εκτίμηση ότι η συνολική ζημία από τις τρεις
τιτλοποιήσεις των 2 δισ. ευρώ θα είναι περίπου 300 εκατ.
ευρώ. Αύριο θα παραδώσει επίσημα την έκθεση του στη
διοίκηση της τράπεζας, η οποία θα ξεκινήσει αμέσως
αγώνα δρόμου για: Τον σχεδιασμό της αναγκαίας ΑΜΚ, την
τελική
διαμόρφωση
του
επικαιροποιημένου
επιχειρησιακού σχεδίου και του κεφαλαιακού πλάνου, που
πρέπει να κατατεθούν την προσεχή Τρίτη στην ΤτΕ και
στον SSM και την ένταξη των τριών τιτλοποιήσεων στο
πρόγραμμα κρατικών εγγυήσεων «Ηρακλής». Με δεδομένη
την δέσμευση των μεγαλομετόχων να εισφέρουν νέα
κεφάλαια, η διοίκηση της Attica Bank πρόκειται να
συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση στις αρχές
Οκτωβρίου, όπου θα εγκριθεί και τυπικά η δρομολογημένη
αύξηση κεφαλαίου 365 εκατ. ευρώ.

Γιατί η ιστορία έχει καταδείξει, γενικώς και όχι ειδικώς, γιατί
δεν θέλω να αδικήσω κανέναν ούτε να κρίνω ισοπεδωτικά,
πως μέσα από εξυπηρετήσεις, ρουσφέτια, ρυθμίσεις,
καλούς όρους δανειοδοτήσεων, αναδιαρθρώσεις αλλά και
παροχή πληροφοριών για εξαγορές και συγχωνεύσεις,
μπορείς να διαμορφώσεις ένα πλαίσιο σχέσεων με
επιχειρηματίες οι οποίοι κάποια στιγμή θα πρέπει να
βγάλουν την υποχρέωση! Σε κάθε περίπτωση πάντως, οι
πρώην βασικοί εκπρόσωποι του τραπεζικού συστήματος
στη χώρα μας είναι στην πλειονότητα τους εκείνοι που
ευθύνονται στον μέγιστο βαθμό για την απαξίωση των
τραπεζών, την ελεύθερη πτώση των τιμών των μετοχών και
την ολική κατάρρευση της οικονομίας της χώρας που μας
οδήγησε στα μνημόνια! Επί του προκειμένου τώρα και
σχετικά με τους πρώην τραπεζίτες και νυν fund managers
τους οποίους προβάλλουν προκλητικά τα ΜΜΕ για
αδιευκρίνιστους λόγους διερωτώμαι: οι επενδυτές στους
οποίους απευθύνθηκαν γιατί άραγε δεν ρώτησαν τον
Σπύρο Λάτση πόσο του κόστισαν οι συμβουλές τους στην
υπόθεση της Eurobank;
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