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ον κώδωνα του 
κινδύνου έκρουσε 
η επικεφαλής του 

Διεθνούς Νομισματικού 
Ταμείου, Κρισταλίνα 
Γκεοργκίεβα, 
τονίζοντας πως θα 
βγουν «άνθρωποι στο 
δρόμο» παγκοσμίως,  
εάν δεν ληφθούν μέτρα 
για την προστασία των  
πιο ευάλωτων από  
τον πληθωρισμό. 
«Είναι σημαντικό να σκεφτούμε ότι 
αυτός ο σύνθετος αντίκτυπος 
πολλαπλών κρίσεων δοκιμάζει ήδη 
την υπομονή και την ανθεκτικότητα 
των ανθρώπων. Και αν δεν 
αναλάβετε δράση για να 

υποστηρίξετε τους πιο ευάλωτους, θα υπάρξουν συνέπειες», είπε στο CNN. «Αν 
δεν μειώσουμε τον πληθωρισμό, αυτό θα βλάψει τους πιο ευάλωτους, γιατί η 
έκρηξη των τιμών των τροφίμων και της ενέργειας για όσους βρίσκονται σε 
καλύτερη κατάσταση είναι ταλαιπωρία, για τους φτωχούς ανθρώπους, τραγωδία. 
Επομένως, σκεφτόμαστε πρώτα τους φτωχούς ανθρώπους όταν υποστηρίζουμε 
τη δυναμική επίθεση στον πληθωρισμό», είπε η Γκεοργκίεβα. Οι κεντρικές 
τράπεζες σε όλο τον κόσμο δεν έχουν «καμία επιλογή» από το να αυξήσουν τα 
επιτόκια σε μια προσπάθεια να καταπολεμήσουν τον πληθωρισμό, πρόσθεσε. «Η 
δημοσιονομική πολιτική, αν βοηθήσει γενναιόδωρα τους πάντες, θα είναι στην 
πραγματικότητα εμπόδιο στη νομισματική πολιτική, θα ήταν ο εχθρός της 
νομισματικής πολιτικής, επειδή αυξάνεις τη ζήτηση και αυτό ωθεί τις τιμές ξανά 
προς τα πάνω και μετά πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη αυστηροποίηση», 
συμπλήρωσε. «Το κρίσιμο ερώτημα που έχουμε μπροστά μας είναι να 
αποκαταστήσουμε τις συνθήκες ανάπτυξης και η σταθερότητα των τιμών είναι μια 
κρίσιμη προϋπόθεση», πρόσθεσε. «Φέτος είναι δύσκολα, του χρόνου 
δυσκολότερα. Γιατί; Εξαιτίας των σοκ επί σοκ. Σε λίγα μόλις τρία χρόνια: η 
πανδημία (δεν έχει ακόμα τελειώσει), ο πόλεμος, η εισβολή της Ρωσίας που ωθεί 
τις τιμές της ενέργειας και των τροφίμων προς τα πάνω και μετά το αποτέλεσμα 
είναι μια κρίση κόστους ζωής», είπε στο CNN. Όταν ρωτήθηκε για την αύξηση της 
υποστήριξης σε ακροδεξιούς υποψηφίους όπως η Ιταλία και η Σουηδία, η 
Georgieva σημείωσε πως δεν εκπλήσσεται που βλέπει ανθρώπους να θυμώνουν.  

 
Είναι κλεισμένοι στα σπίτια τους μήνες και μήνες και μήνες. Βλέπουν τις τιμές να 
ανεβαίνουν δραματικά. Και αυτός είναι ο λόγος που η έκκλησή προς τους 
υπεύθυνους χάραξης πολιτικής είναι «να είστε προσεκτικοί».
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ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 

 
Το synergic.gr αναλύει το Ηλεκτρονικό Εμπόριο σήμερα: 
Το 2019 περίπου δύο δισεκατομμύρια καταναλωτές 
πραγματοποίησαν online αγορές! Το ίδιο έτος ο συνολικός 
τζίρος online πωλήσεων λιανικής (B2C e Commerce) 
έφτασε τα 3,5 τρισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό σημαίνει ότι 
το 2019 το 21,5% του παγκόσμιου πληθυσμού έκανε αγορές 
online, αριθμός που αναμένεται να ξεπεράσει τα 2,1 
δισεκατομμύρια το 2021 με την αντίστοιχη πρόβλεψη του 
τζίρου στα 4,9 τρισεκατομμύρια δολάρια - αύξηση 265% 
από 1,3 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2014!  

διείσδυση του ηλεκτρονικού 
εμπορίου συνεχίζεται με 
αμείωτη ένταση με το μερίδιο 

των online πωλήσεων λιανικής έναντι 
του συνόλου των πωλήσεων λιανικής 
παγκοσμίως να καταγράφει αύξηση 
από 10,5% το 2016 (2,0 τρισεκατομμύρια δολάρια ) σε 16% 
το 2019 (3,5 τρισεκατομμύρια δολάρια). Η τάση αυτή 
αναμένεται να συνεχιστεί για τα επόμενα τρία χρόνια με 
ανάλογους ρυθμούς δεδομένης της προβλεπόμενης 
εξάπλωσης των δικτύων 5G, της εμφάνισης νέων 
καταναλωτικών τάσεων (όπως το social shopping) και της 
εφαρμογής σύγχρονων τεχνολογιών όπως Augmented 
Reality, Virtual Reality και Artificial Intelligence. 
Αναμφίβολα, η κρίση που προκλήθηκε από την παγκόσμια 
πανδημία (COVID-19) δημιούργησε ένα εξαιρετικά δύσκολο 
επιχειρηματικό περιβάλλον. Σ’ ότι αφορά το ηλεκτρονικό 
εμπόριο, είναι προφανές ότι οι καταναλωτές που 
απομονώνονται στα σπίτια τους θα περάσουν 
περισσότερο χρόνο «ψάχνοντας» και ψωνίζοντας online 
(eshops, marketplaces κλπ.). Αυτό που μένει να δούμε 
όμως είναι αν αυτή η τάση θα επηρεάσει μακροπρόθεσμα 
τους καταναλωτές και δεν θα αποτελέσει μια σύντομη 

παρένθεση.  Στις αρχές Μαρτίου, σχετική έρευνα στο Drum 
δείχνει ότι παρόλο που οι ετήσιοι ρυθμοί αύξησης της 
διαφήμισης στην Κίνα προβλέπεται να μειωθούν από 7% 
το 2020 στο 3,9%, οι διαφημιστικές δαπάνες για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο προβλέπεται να αυξηθούν κατά 
17,7%. Αυτό αντικατοπτρίζει την υποχρεωτική αλλαγή στη 
συμπεριφορά των καταναλωτών λόγω της πανδημίας. 
Χωρίς να θέλουμε να διακινδυνέψουμε προβλέψεις σε μια 
ιδιαίτερα δυσάρεστη και ρευστή κατάσταση αναφέρουμε 
ορισμένα σημαντικά στοιχεία τα οποία προδιαγράφουν μια 
ενδεχόμενη ενίσχυση του ηλεκτρονικού εμπορίου σε βάρος 
της offline λιανικής (αγορές online vs αγορές στο 
κατάστημα).  

άμεση και αναγκαστική χρήση  
της ψηφιακής τεχνολογίας  
(web - internet) φέρνει  

ένα μεγάλο ποσοστό των  
παραδοσιακών καταναλωτών  
στα ηλεκτρονικά καταστήματα. 
Αυτή η τάση είναι μη αναστρέψιμη δεδομένου ότι πολλοί 
καταναλωτές απέφευγαν τις online αγορές για λόγους που  
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σε ένα σημαντικό ποσοστό πλέον δεν υφίστανται ( 
συνήθεια, τεχνοφοβία, έλλειψη εμπιστοσύνης στα 
συστήματα ηλεκτρονικών συναλλαγών, περιορισμένη 
χρήση καρτών και κινητού στις online αγορές). Στην 
Ελλάδα τον μήνα Μάρτιο, όπου ξεκίνησαν να εφαρμόζονται 
και τα μέτρα περιορισμού της κίνησης, η δημοφιλής 
πλατφόρμα Skroutz κατέγραψε αύξηση των πωλήσεων 
κατά 41%. Τα αποτελέσματα παρουσιάζουν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον καταγράφοντας δραστικές αλλαγές στις 
καταναλωτικές συνήθειες που οφείλονται στην πανδημία. 

Το ηλεκτρονικό εμπόριο έφερε την επανάσταση στη 
λιανική και έχει εξελιχθεί ιδιαίτερα για να ανταποκριθεί στις 
μεταβαλλόμενες ανάγκες των καταναλωτών προκειμένου 
να κάνει πιο εύκολη και πιο ευχάριστη την αγοραστική 
εμπειρία (customer experience). Στο ξεκίνημα της νέας 
δεκαετίας ο σύγχρονος επαγγελματίας - επιχειρηματίας 
μπορεί να έχει στην διάθεσή του καινοτόμες υπηρεσίες και 
τεχνολογίες σε χαμηλό σχετικά κόστος με άμεσο όφελος. 
Στόχος είναι η συνεχής ανάπτυξη της εμπορικής δράσης 
μειώνοντας ή κρατώντας σταθερά το κόστος, ενώ 
ταυτόχρονα επιδιώκεται η ενίσχυση του εταιρικού brand 
ικανοποιώντας τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες και 
απαιτήσεις των πελατών. 

Στις επόμενες ενότητες προβάλουμε συνοπτικά τις πιο 
σημαντικές εξελίξεις και τάσεις που επηρέασαν ή 
αναμένεται να επηρεάσουν την ανάπτυξη του e commerce 
σήμερα και στο άμεσο μέλλον. # 1. Κόστος υλοποίησης: 
Σήμερα έχουμε την πολυτέλεια επιλογής μεταξύ 
πολυάριθμων συστημάτων ecommerce (eshop software 
platforms) με λειτουργικά και τεχνικά χαρακτηριστικά που 
καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος επιχειρησιακών μοντέλων 
(λιανική, χονδρική, multistore, hypermarket, multitenant, 
κλπ.). Αυτό συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη του 
αριθμού των eshop από μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), 
οι οποίες πλέον μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στις 
online αγορές χρησιμοποιώντας τεχνολογίες και ψηφιακές 
υπηρεσίες που πριν λίγα χρόνια μόνο μεγάλες εταιρείες θα 
μπορούσαν να εκμεταλλευτούν. Open source πλατφόρμες 
όπως το magento, το woocommerce και το prestashop 
αποτελούν δημοφιλείς επιλογές για χιλιάδες επιχειρήσεις. 
Cloud based υπηρεσίες όπως το bigcommerce και το 
shopify κάνουν ακόμα πιο εύκολη και προσιτή την 
πρόσβαση των ΜΜΕ στην ιδιαίτερα προσοδοφόρα αλλά 
και ανταγωνιστική online αγορά. # 2. Omnichannel 
customer experience: Οι καταναλωτές χρησιμοποιούν έναν 

αυξανόμενο αριθμό καναλιών σε όλα τα στάδια έρευνας και 
αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών (eshop, marketplace, 
social media, φυσικό κατάστημα). Το omnichannel 
commerce προσφέρει συνέπεια και ομοιομορφία στην 
αγοραστική εμπειρία του πελάτη ανεξάρτητα το κανάλι και 
το μέσο με το οποίο αλληλεπιδρά με την εταιρεία. 

ι εταιρείες θα πρέπει να 
εστιάσουν στην παροχή 
απρόσκοπτης εμπειρίας  

στους πελάτες τους, είτε αυτοί 
πραγματοποιούν τις αγορές τους μέσω 
του ηλεκτρονικού καταστήματος από 
φορητή συσκευή, φορητό υπολογιστή 
είτε σε ένα από τα καταστήματά τους. 
Όπως είναι φυσικό, οι πελάτες δεν αντιλαμβάνονται τις 
εταιρίες σαν διαφορετικές οντότητες στα διαφορετικά 
κανάλια που χρησιμοποιούν για να αγοράσουν προϊόντα 
και υπηρεσίες. Οι πελάτες όταν πραγματοποιούν μια 
αγορά, θέλουν να αποκτήσουν το προϊόν στην ίδια τιμή και 
την ποιότητα, με όλα τα σχετικά οφέλη ανεξάρτητα από το 
κανάλι πώλησης που χρησιμοποίησαν. Οι τεχνολογικές 
εξελίξεις έχουν θολώσει τα όρια μεταξύ φυσικού και 
εικονικού (ψηφιακού), προκαλώντας την γρήγορη 
ανάπτυξη omnichannel εμπειριών με τα κανάλια 
πωλήσεων και marketing να συγκλίνουν για να 
προσφέρουν απρόσκοπτες εμπειρίες σε όλα τα επιμέρους  

 

Ο 



 

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 24-25 Σεπτεμβρίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 249 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |          Σελίδα 5 

στάδια της διαδικασίας αγορών με στόχο την διευκόλυνση 
και την ικανοποίηση του καταναλωτή. Όπως θα 
διαπιστώσουμε στις ακόλουθες ενότητες, νέες τάσεις όπως 
το social commerce και το voice shopping ανατρέπουν τα 
μέχρι σήμερα δεδομένα στο ecommerce βάζοντας τον 
καταναλωτή στη θέση του οδηγού κάνοντας τα ψώνια 
μέρος της καθημερινότητάς του όπου και αν βρίσκεται (στο 
σπίτι, στη δουλειά, στο δρόμο) μέσα από διαφορετικά 
κανάλια (social, search, news media, κατάστημα, eshop) 
και συσκευές (smartphone, virtual assistant, tv, laptop). # 3. 
Visual commerce:  

 

ο Visual Commerce αφορά  
την χρήση οπτικοακουστικού 
περιεχομένου για την 

ολοκληρωμένη και πιο ελκυστική 
παρουσίαση των προϊόντων στα 
σύγχρονα eshop με στόχο φυσικά  
την αύξηση των πωλήσεων 
, του social sharing και την βελτίωση του customer 
experience. Παρατηρείται μια αξιοσημείωτη αλλαγή στον 
τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες χρησιμοποιούν το ψηφιακό 
περιεχόμενο στην πρώτη γραμμή του digital marketing και 
του ηλεκτρονικού εμπορίου. Ο στόχος είναι απλός, η 
αξιοποίηση του οπτικού περιεχομένου για να 
προσελκύσετε, να επηρεάσετε και να μετατρέψετε τους 
μελλοντικούς επισκέπτες του ηλεκτρονικού σας 
καταστήματος σε πελάτες (conversions). Το Visual 
Commerce επιτρέπει στους χρήστες να αλληλεπιδρούν με 
το eshop με πιο διαδραστικό και ενδιαφέρον τρόπο και 
αφορά το σύνολο των τρόπων με τους οποίους μια εταιρεία 
χρησιμοποιεί φωτογραφίες, video, infographics, 360 video, 
οπτική αναζήτηση, εικονική πραγματικότητα (VR - Virtual 
Reality) και επαυξημένη πραγματικότητα (AR - Augmented 
Reality) για να βοηθήσει τους καταναλωτές να γνωρίσουν 
και να «συνδεθούν» με τα προϊόντα και το εταιρικό brand. 
Από την αναζήτηση των προϊόντων στα κοινωνικά δίκτυα, 
την ανταλλαγή οπτικού υλικού, την παρακολούθηση 
βίντεο, την προβολή οπτικοακουστικού περιεχομένου που 
δημιουργήθηκε από άλλους χρήστες και την online 
διάδραση με τα brands μέσω των eshop ή άλλων 
ψηφιακών πλατφόρμων όπως το facebook και το 
instagram, οι καταναλωτές χρησιμοποιούν ψηφιακό υλικό 
περισσότερο από κάθε άλλη φορά και αυτό επηρεάζει 

σημαντικά τις επιλογές τους. Ταυτόχρονα, δημιουργεί 
αυξημένες απαιτήσεις στους υπεύθυνους marketing και 
διαχείρισης των eshop, οι οποίοι είναι πλέον 
υποχρεωμένοι να σχεδιάζουν συνεχώς, να επεξεργάζονται 
και να προσφέρουν ελκυστικό και ενδιαφέρον οπτικό 
περιεχόμενο στο κοινό τους.  

τον σύγχρονο ψηφιακό κόσμο οι 
διαχωριστικές γραμμές μεταξύ  
της απλής περιήγησης και  

της αγοράς προϊόντων είναι  
θολές, καθώς το οπτικό υλικό  
μετατρέπεται σε ευκαιρία για  
την απόκτηση ενός νέου πελάτη.  
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι σημαντικό για τους 
υπεύθυνους πωλήσεων και marketing στα e-shop λιανικής 
να διατηρήσουν την δυναμική που δημιουργείται όταν οι 
αγοραστές «προσγειώνονται» από τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης και τα marketplaces στις σελίδες των 
προϊόντων τους. # 4. Social commerce: Το social 
commerce αφορά την πώληση προϊόντων απευθείας στις 
πλατφόρμες κοινωνικών μέσων (facebook, instagram, 
pinterest, twitter...). Είναι σημαντικό να διακρίνουμε μεταξύ 
social commerce και marketing στα κοινωνικά δίκτυα. Με 
το τελευταίο ο χρήστης κατευθύνεται από την προβολή του 
προϊόντος (διαφήμιση ή απλό post - tweet) στη αντίστοιχη 
σελίδα του προϊόντος στο eshop για να ενημερωθεί 
αναλυτικά με στόχο την αγορά του προϊόντος από το 
ηλεκτρονικό κατάστημα. Με το social commerce 
εξακολουθείτε να διαχειρίζεστε και να προωθείτε τα 
προϊόντα σας μέσα από τις διαφημίσεις και τις σελίδες 
κοινωνικής δικτύωσης του καταστήματος. Ωστόσο, έχετε 
επίσης συνδέσει τον κατάλογο προϊόντων του eshop ή  
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μέρος αυτού με την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης 
προκειμένου οι χρήστες να έχουν άμεση πρόσβαση στα 
προϊόντα σας μέσα από τις σελίδες των social media. 
Επιπρόσθετα, οι χρήστες έχουν την δυνατότητα άμεσης 
αγοράς («προσθήκη στο καλάθι» και checkout για 
ηλεκτρονική πληρωμή) χωρίς να εγκαταλείψουν την 
πλατφόρμα. Θα πρέπει να επισημάνουμε πως οι 
υπηρεσίες social commerce όπως το Commerce Manager 
του facebook για πωλήσεις στο facebook και το Instagram 
προς το παρόν δεν είναι διαθέσιμες στην Ελλάδα. Ο 
αυξανόμενος χρόνος που αφιερώνουν οι περισσότεροι 
άνθρωποι, ειδικά οι νεότερες γενιές, στις εφαρμογές 
κοινωνικών μέσων έχει καταστήσει το social commerce ως 
αδιαμφισβήτητη τάση για το ηλεκτρονικό εμπόριο τα 
επόμενα χρόνια. Εξίσου σημαντικό γεγονός είναι η 
διαφαινόμενη προτίμηση των νέων ηλικιακά χρηστών στις 
πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης με βασικό περιεχόμενο 
το video και τις φωτογραφίες. Το γεγονός αυτό 
επιβεβαιώνεται από το σημαντικό ποσοστό μετατόπισης 
των νέων από το facebook σε πλατφόρμες όπως το 
youtube, το instagram και το snapchat. Αυτό αποτελεί 
ιδιαίτερα σημαντική παράμετρο που θα πρέπει να 
συμπεριλάβουν οι επιχειρήσεις στην κατάρτιση της 
εμπορικής τους στρατηγικής για τα επόμενα χρόνια. Όπως 
αναφέρθηκε στην ενότητα του visual commerce, η χρήση 
ψηφιακού περιεχομένου όπως video και 360 photos θα 
είναι υποχρεωτική για την ολοκληρωμένη προβολή 
μεγάλης μερίδας προϊόντων (ένδυση, υπόδηση, προϊόντα 
ομορφιάς, μόδα, κλπ.). Βασική πηγή άντλησης του 
ψηφιακού περιεχομένου θα αποτελούν οι πλατφόρμες 
κοινωνικής δικτύωσης μέσα από τις οποίες οι νέοι 
καταναλωτές θα ενημερώνονται για τα brands και τα 
προϊόντα που τους ενδιαφέρουν. # 5. Τεχνητή νοημοσύνη 
(artificial intelligence):  
 

ε τον μεγαλύτερο και  
ταχύτερο ρυθμό καινοτομιών  
η τεχνητή νοημοσύνη 

μεταμορφώνει κυριολεκτικά  
το ηλεκτρονικό εμπόριο.  
H άμεση εφαρμογή της ενισχύει τις λειτουργίες των 
ηλεκτρονικών καταστημάτων και των marketplaces, 
αυτοματοποιώντας και βελτιώνοντας τις προσφερόμενες 
υπηρεσίες και την αγοραστική εμπειρία των καταναλωτών 
σε 24ωρη βάση. Με μια πληθώρα πρακτικών εφαρμογών 

σε διάφορους τομείς όπως το customer service, η 
εξατομίκευση περιεχομένου (content personalization), το 
voice shopping, οι συστάσεις προϊόντων (product 
recommendations) και το upselling / cross selling, θα 
αποτελέσει αναπόσπαστο βασικό λειτουργικό στοιχείο 
των eshop. Η ενσωμάτωση και χρήση των καινοτόμων 
υπηρεσιών πολλές από τις οποίες βρίσκονται ήδη σε 
εφαρμογή πραγματοποιείται με σχετικά εύκολο τρόπο 
χωρίς την ανάγκη για εξειδίκευση και ιδιαίτερη εκπαίδευση 
των διαχειριστών του eshop (chatbot, product 
recommendations, voice assistants όπως το Siri και το 
Alexa). Ιδιαίτερα σημαντική υπηρεσία είναι η εφαρμογή του 
AI στην realtime εξατομίκευση (personalization) του 
περιεχομένου και των προσφορών που προβάλλονται 
δυναμικά στο eshop βάσει των χρηστικών δεδομένων του 
απλού επισκέπτη (session data όπως πλοήγηση, 
αναζήτηση, landing pages), ή βάσει των στοιχείων του 
προφίλ, το wishlist και το ιστορικό αγορών του πελάτη. Οι 
καταναλωτές εκτιμούν υπηρεσίες και προϊόντα που έχουν 
προσαρμοστεί στις επιθυμίες τους. Ένα σύγχρονο e-shop 
συλλέγει συνεχώς πληροφορίες για τους απλούς 
επισκέπτες και τους πελάτες και στην συνέχεια με την 
βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης προσαρμόζει το 
περιεχόμενο και τις υπηρεσίες στις ανάγκες τους. # 6. Voice 
shopping: Με το voice shopping ή voice commerce ο 
επισκέπτης ενός eshop πλοηγείται στο ηλεκτρονικό 
κατάστημα και αναζητά προϊόντα χρησιμοποιώντας 
λογισμικό αναγνώρισης φωνής. Οι χρήστες αντί να 
χρησιμοποιούν τις τυπικές συσκευές εισόδου δεδομένων, 
όπως το ποντίκι, το πληκτρολόγιο και η οθόνη αφής, 
μιλούν στο μικρόφωνο και επιλέγουν προϊόντα 
χρησιμοποιώντας λέξεις, απλές φράσεις ή ερωτήσεις. Το 
voice commerce συμβάλλει στη μείωση της εξάρτησης των 
τελικών χρηστών από το hardware καθώς τους επιτρέπει  
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online αγορές γρήγορα και χωρίς κόπο αφού δεν χρειάζεται 
να πληκτρολογήσουν ή να χρησιμοποιήσουν το mouse και 
την οθόνη αφής (touch screen). Η τάση αυτή ξεκίνησε 
ουσιαστικά με την εμφάνιση των digital voice assistants ή 
virtual assistants (εικονικοί βοηθοί) όπως το Siri της Apple, 
το Alexa της Amazon και το Google Assistant.  

ι ψηφιακοί βοηθοί 
ενσωματώνονται σε ένα ευρύ 
φάσμα συσκευών, όπως τα: 

smartphone, smart tv, smart speakers, 
self-service kiosks, οικιακές 
συσκευές, ακόμη και τα αυτοκίνητα! 
Πίσω από αυτές τις μικρές… θαυματουργές συσκευές 
κρύβεται ένα σύνολο από τεχνολογίες όπως: τεχνητή 
νοημοσύνη (AI, Natural Language Processing), big data, 
internet of things και cloud computing. Η ταχύτητα, η 
ευκολία χρήσης (hands free) σε συνδυασμό με το χαμηλό 
κόστος κτήσης συσκευών virtual assistant, συμβάλλουν 
στην αυξανόμενη εξάπλωση του voice commerce. Είναι 
βέβαιο ότι το voice shopping θα αποτελέσει φυσική εξέλιξη 
του e-commerce προσφέροντας πραγματικές omnichannel 
εμπειρίες στους καταναλωτές. Για να επιτευχθεί αυτό είναι 
αναγκαίο οι εμπλεκόμενες εταιρείες που οδηγούν την 
κούρσα με καινοτόμες τεχνολογίες και υπηρεσίες (amazon, 
google, apple, paypal...) να καταφέρουν να 
«καθησυχάσουν» με αξιόπιστες λύσεις τους καταναλωτές 
σε ότι αφορά τους τομείς της ταυτοποίησης / 
αυθεντικοποίησης, της προστασίας των προσωπικών 
δεδομένων και των ασφαλών συναλλαγών. Τι χρειάζεστε 
σήμερα; Σήμερα μπορείτε πολύ εύκολα και με ιδιαίτερα 
χαμηλό κόστος να στήσετε αρκετά γρήγορα ένα eshop με 
βασικές λειτουργίες καταλόγου προϊόντων, καλαθιού 
αγορών, wishlist και check out. Ωστόσο, αυτό που 

χρειάζεται η σύγχρονη εμπορική δραστηριότητα ξεπερνά 
τα όρια μιας απλής web based εφαρμογής eshop και 
απαιτεί προηγμένες τεχνολογίες και υπηρεσίες. Ο βασικός 
στόχος είναι η δημιουργία ενός πολυκάναλου συστήματος 
marketing, πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών μέσα 
από το οποίο οι πελάτες σας θα αποκομίζουν την καλύτερη 
δυνατή αγοραστική εμπειρία (shopping experience). 
Καθώς τα δίκτυα και οι τεχνολογικές πλατφόρμες 
βελτιώνονται σε ταχύτητα και ασφάλεια, περισσότεροι 
καταναλωτές θα εμπιστεύονται για τις αγορές τους τα 
ηλεκτρονικά καταστήματα και θα εξοικειώνονται με τις 
καινοτομίες και τις διευκολύνσεις που παρέχουν τα 
κορυφαία brand στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Σήμερα, οι 
πελάτες έχουν επιλογές και προτιμούν ηλεκτρονικά 
καταστήματα με αξιολογήσεις προϊόντων και σχόλια. 
Θέλουν προηγμένες δυνατότητες αναζήτησης, λεπτομερή 
χαρακτηριστικά και πληροφορίες για τα προϊόντα, 
πολλαπλές επιλογές παράδοσης, έλεγχο διαθεσιμότητας, 
πολλαπλές επιλογές πληρωμής, άμεση ενημέρωση για την 
εξέλιξη της παραγγελίας τους και δυνατότητα πρόσβασης 
στις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού σας καταστήματος από 
οποιαδήποτε ψηφιακή συσκευή 24Χ7! 

 

Ο Τίμος Κουρεμένος καταγράφει μέσα από το lifo.gr: Το 
ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τη συγκρότηση της Ειδικής 
Επιτροπής για την Τεχνητή Νοημοσύνη στην Ψηφιακή 
Εποχή προσπαθεί να εξετάσει τον αντίκτυπό της στις 
επιχειρήσεις και στην οικονομία της Ε.Ε. Ποια είναι τα 
χαρακτηριστικά ενός καλού πωλητή (μαγαζάτορα, 
συμβούλου πωλήσεων, πες τον όπως θες); Να είναι 
πρόθυμος να εξυπηρετήσει, έχοντας ωστόσο διακριτική 
παρουσία. Να φροντίζει για την εκτέλεση μιας παραγγελίας 
στον μικρότερο δυνατό χρόνο. Να αντιλαμβάνεται τις 
πραγματικές ανάγκες του πελάτη, προτείνοντάς του τα 
κατάλληλα προϊόντα/υπηρεσίες, εξασφαλίζοντας αφενός 
πως θα φεύγει ικανοποιημένος, αφετέρου πως θα 
επιστρέψει και για άλλες αγορές. Πράγματι, όλα αυτά 
αποδίδουν σε ένα φυσικό κατάστημα, μεγάλο ή μικρό. Τι 
γίνεται όμως στον κόσμο του διαδικτύου; Ένα 
χαρακτηριστικό γνώρισμα του ηλεκτρονικού εμπορίου (e-
commerce) είναι ο αριθμός των πελατών που μπορούν να 
«βρίσκονται» σε ένα κατάστημα ανά πάσα στιγμή, είτε 
πραγματοποιώντας τις αγορές τους είτε απλώς κοιτώντας, 
κάνοντας έρευνα αγοράς. Εν αντιθέσει με ένα φυσικό 
κατάστημα, ένα e-shop μπορεί να υποδεχτεί ταυτόχρονα 

ακόμα και εκατομμύρια πελάτες. Φαντάζεσαι πόσοι 
υπάλληλοι θα χρειάζονταν για τους εξυπηρετήσουν; 
Εφόσον τα μαθηματικά δεν βγαίνουν, την κατάσταση 
έρχεται να σώσει η τεχνητή νοημοσύνη ‒ ναι, ναι, η ίδια που 
βρίσκεται σε smartphones, σπίτια, αυτοκίνητα, και στο  
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Netflix. «Η Ευρώπη πρέπει να αναπτύξει αξιόπιστες 
τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης που να εξαλείφουν 
προκαταλήψεις και διακρίσεις και να εξυπηρετούν το κοινό 
καλό, διασφαλίζοντας παράλληλα την ανάπτυξη των 
επιχειρήσεων και της βιομηχανίας, καθώς και τη 
συνεισφορά τους στην οικονομική ευημερία», έχει δηλώσει 
ο πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής για την Τεχνητή 
Νοημοσύνη στην Ψηφιακή Εποχή (AIDA) του ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου Ντράγκος Τουντοράκε. 

  

τεχνητή νοημοσύνη είναι ο 
μαγαζάτορας του μέλλοντος κι 
αυτό λόγω των υπερδεδομένων 

ή big data. Χάρη σε αυτά μπορεί  
να δημιουργήσει ένα εξαιρετικά 
λεπτομερές και ακριβές προφίλ  
για καθέναν από τους επισκέπτες 
οποιουδήποτε καταστήματος 
: ποια προϊόντα είδαν, ποια έχουν στις λίστες τους, ποια 
αγόρασαν εν τέλει, με ποια τα συνδύασαν, ακόμα και τον 
τρόπο με τον οποίο βρέθηκαν στο κατάστημα 
(πληκτρολογώντας π.χ. απευθείας τη διεύθυνση, 
αναζητώντας κάτι στο Google, έχοντας δει μια διαφήμιση 
σε κάποια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης κ.λπ.). 
Φαντάσου τώρα να υπάρχει η δυνατότητα συγκέντρωσης 
όλων αυτών των δεδομένων για εκατομμύρια πελάτες και 
έχεις μια εικόνα όσων μπορεί να κάνει η τεχνητή 
νοημοσύνη. Το ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τη συγκρότηση 
της Ειδικής Επιτροπής για την Τεχνητή Νοημοσύνη στην 
Ψηφιακή Εποχή προσπαθεί να εξετάσει τον αντίκτυπό της 
στις επιχειρήσεις και στην οικονομία της Ε.Ε. Η Έλενα 
Κουντουρά, μέλος της AID,  αναφέρει ότι τεχνητή 
νοημοσύνη επιτρέπει σε οργανισμούς, κυβερνήσεις και 
κοινότητες να οικοδομήσουν ένα σύστημα υψηλής 
απόδοσης για την εξυπηρέτηση των διοικητικών αρχών 
αλλά και των πολιτών. Έχει ενσωματωθεί ήδη και 
αναπτύσσεται στην οικονομία και στις οικονομικές 
συναλλαγές, στην ασφάλεια, στη Δικαιοσύνη, στην υγεία 
αλλά και στις έξυπνες πόλεις, στον τουρισμό, στον 
πολιτισμό και στις τέχνες, στις μεταφορές και στον 
αγροτικό τομέα. Το ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί να μην 
έχει τον πωλητή που θα σπεύσει πλάι σου μόλις 
διαπιστώσει ότι προβληματίζεσαι για κάτι, όμως, μέσω 
ενός καλοσχεδιασμένου περιβάλλοντος χρήστη (user 
interface-UI) θα είναι σε θέση να σου «σερβίρει» σε χρόνο 

μηδέν προϊόντα που είναι πολύ πιθανό να σε ενδιαφέρουν 
‒ και άρα να αγοράσεις. Αν αυτό σου φαίνεται λεπτομέρεια, 
να σε ενημερώσουμε πως το λεγόμενο «upselling» (η 
πώληση επιπλέον προϊόντων, συναφών με την αρχική 
επιλογή του πελάτη) αντιστοιχεί στο 35% του συνολικού 
τζίρου του ηλεκτρονικού καταστήματος του Amazon. 
Αντιλαμβάνεσαι, λοιπόν, πόσο σημαντικό είναι αυτές οι 
προτάσεις να «μιλούν» στον καταναλωτή, έτσι; 
Επιπρόσθετα, η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται ανά πάσα 
στιγμή στη διάθεσή σου μέσω των περίφημων chatbots. Με 
τους millennials να συνομιλούν μεταξύ τους σχεδόν εξ 
ολοκλήρου μέσω γραπτών μηνυμάτων πια (βλ. WhatsApp, 
Messenger, Viber κ.λπ.), η επικοινωνία με καταστήματα και 
επιχειρήσεις δεν θα μπορούσε παρά να ακολουθήσει τον 
ίδιο δρόμο, μόνο που το chat, αντί να γίνεται με φυσικό 
πρόσωπο, θα πραγματοποιείται μέσω της AI. Η τελευταία 
έχει τη δυνατότητα να απαντά 24/7 σε συγκεκριμένες 
ερωτήσεις (στη χειρότερη περίπτωση, απλώς συνδέει τον 
πελάτη με έναν υπεύθυνο εξυπηρέτησης), όμως με τον 
καιρό μαθαίνει από τον τρόπο με τον οποίο της τίθενται, 
έτσι μπορεί να αντιληφθεί σε ακόμα περισσότερες 
περιπτώσεις τι θέλει να μάθει κανείς. Στην ουσία, οι 
αλγόριθμοι στους οποίους βασίζονται τα chatbots 
μαθαίνουν σε αυτά τα μέρη του λόγου, προσθέτοντας 
«ταμπελάκια» (tags) σε κάθε λέξη. Με τον τρόπο αυτό η 
τεχνητή νοημοσύνη αποκτά τη δυνατότητα να φτιάχνει 
προτάσεις, καθώς το λεξιλόγιό της σταδιακά αυξάνεται 
μέσα από τη διαρκή αλληλεπίδραση με τους πελάτες. Οι 
υπηρεσίες των chatbots, μάλιστα, περιλαμβάνουν και 
προτάσεις προϊόντων, πάντα με βάση τις προτιμήσεις του 
πελάτη. Έρευνα της Ubisend το 2019 κατέδειξε πως ένας 
στους πέντε καταναλωτές είναι πρόθυμος να αγοράσει 
κάποιο προϊόν ή υπηρεσία έπειτα από πρόταση ενός  
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chatbot (ειδικά όταν το εκείνο γνωρίζει άριστα, εκτός από 
τις ανάγκες του, και την γκάμα του καταστήματος). 
Σύμφωνα με την κα. Κουντουρά, το ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο επιδιώκει η Ε.Ε. να ηγηθεί στον τομέα του 
ψηφιακού μετασχηματισμού και της τεχνητής νοημοσύνης 
και να προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες που θα μας 
καταστήσουν πιο ανταγωνιστικούς διεθνώς. Και για να το 
πετύχει αυτό στρέφεται στην ανάπτυξη της τεχνητής 
νοημοσύνης με επίκεντρο τον άνθρωπο, ενσωματώνοντας 
τις ευρωπαϊκές αξίες για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Διότι η 
τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αναπτυχθεί και να 
εφαρμοστεί επωφελώς μόνο εάν εξασφαλίζει πρώτα απ’ 
όλα την προστασία των δικαιωμάτων των χρηστών της, 
π.χ. την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την ιδιωτικότητά τους.  

 
Μόνο έτσι θα γίνει κοινωνικά ευρέως αποδεκτή, θα 
ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών και επομένως θα 
αυξηθεί η ζήτηση από εταιρείες και δημόσιες αρχές για την 
ενσωμάτωση τέτοιων συστημάτων αλλά και η παροχή 
προϊόντων υψηλότερης ασφαλείας από τους παρόχους. 
Κάπου εδώ, βέβαια, να πούμε ότι ο ρόλος της τεχνητής 
νοημοσύνης δεν περιορίζεται μόνο στους χώρους του 
ηλεκτρονικού καταστήματος όπου κινείται και ο πελάτης 
αλλά συνεχίζεται και στα «παρασκήνια». Ας μην ξεχνάμε 
ότι κανείς δεν θέλει να περιμένει δύο και τρεις βδομάδες 
μέχρι να παραλάβει την παραγγελία του. Όταν, λοιπόν, μια 
επιχείρηση με αποθήκες σε διάφορα σημεία του κόσμου 
δέχεται χιλιάδες ή και εκατομμύρια παραγγελίες την ημέρα, 
οι οποίες θα πρέπει να ετοιμαστούν και να αποσταλούν σε 
πελάτες σε κάθε γωνιά μιας χώρας ή και του πλανήτη, τότε 

το πράγμα ζορίζει. Για την ακρίβεια, το ρητό «ο χρόνος είναι 
χρήμα» δεν θα μπορούσε να έχει καλύτερη εφαρμογή.  

ια την εκτέλεση ενός τέτοιου 
όγκου παραγγελιών απαιτείται  
η αγαστή συνεργασία μεταξύ 

ανθρώπου και τεχνητής νοημοσύνης:  
ο πρώτος έχει την εποπτεία,  
ενώ η δεύτερη αναλαμβάνει τις 
επαναλαμβανόμενες εργασίες,  
είτε αυτές είναι φυσικές 
(συσκευασία/πακετάρισμα, βίδωμα, 
εκτύπωση ετικετών κ.ά.) είτε  
όχι (έγκριση και ανάθεση  
παραγγελιών, μοίρασμα της  
δουλειάς ανά βάρδια κ.λπ.). 
Στην πρώτη περίπτωση, μάλιστα, οι αυτοματισμοί 
αποκαλούνται «cobots» (από τις λέξεις «cooperative» και 
«robots», δηλαδή ρομπότ που εργάζονται σε συνεργασία 
με τους ανθρώπους). Και δεν πρόκειται για φουτουριστικά 
ανδροειδή: ακόμα και ένα κλαρκ φορτωμένο με παλέτες, 
που ακολουθεί από μόνο του έναν υπάλληλο, θεωρείται 
cobot. Τα cobots έχουν βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας  

 

Γ 
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του προσωπικού σε μεγάλες αποθήκες, συμβάλλοντας στη 
μείωση των εργατικών ατυχημάτων και αναλαμβάνοντας 
την ευθύνη των απαιτητικών, βαριών εργασιών. 
Παράλληλα, διασφαλίζουν πως η επιχείρηση θα είναι σε 
θέση να εκτελέσει μεγαλύτερο αριθμό παραγγελιών, ακόμα 
και κατά τη διάρκεια των περιόδων αιχμής (π.χ. εκπτώσεις, 
εορτές κ.λπ.), αφού έχουν τη δυνατότητα να δουλεύουν 
«around the clock», με παύσεις μόνο για συντήρηση. 
Δεδομένου, μάλιστα, ότι οι καινούργιες αποθήκες και 
εγκαταστάσεις κατασκευάζονται λαμβάνοντας υπόψη τα 
cobots, είναι αρκετά ασφαλές να υποθέσει κανείς πως οι 
λειτουργίες και η αποτελεσματικότητά τους θα 
πολλαπλασιαστούν στο μέλλον. Τέλος, η κα. Κουντουρά 
ανέφερε ότι αυτή την περίοδο στο ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
«επεξεργαζόμαστε αυτήν τη νομοθετική πρόταση και ως 
εισηγήτρια της πολιτικής μου ομάδας θα καταθέσω το 

επόμενο διάστημα συγκεκριμένες προτάσεις στην 
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ITRE με 
στόχο να βελτιωθεί κατά το δυνατό το νομοθετικό πλαίσιο 
και να εξαλειφθούν αδυναμίες και ελλείψεις που θα 
δημιουργούν χώρο για παραβιάσεις των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων των πολιτών κατά την εφαρμογή της 
τεχνητής νοημοσύνης». Κακά τα ψέματα, η τεχνητή 
νοημοσύνη αποτελεί το μέλλον στο ηλεκτρονικό εμπόριο. 
Με τον αριθμό των καταναλωτών που χρησιμοποιούν το 
διαδίκτυο για τις αγορές τους να αυξάνεται, ο ρόλος της 
στην εμπειρία του πελάτη και κατ’ επέκταση στον τζίρο των 
καταστημάτων θα γίνεται ολοένα και πιο νευραλγικός. Η 
εμπειρία του shopping έχει αλλάξει εντυπωσιακά τα 
τελευταία χρόνια, γίνεται πιο αποδοτική, απολαυστική και 
ευχάριστη μέσα από μια πιο προσωποποιημένη 
προσέγγιση. Και είμαστε ακόμα στην αρχή. 

 
Η τεχνητή νοημοσύνη (AI τεχνολογία) χαρακτηρίστηκε ως 
μία από τις κινητήριες δυνάμεις καινοτομίας στο 
ηλεκτρονικό εμπόριο μόδας για το 2021, σύμφωνα με την 
μελέτη της μηχανής αναζήτησης μόδας GLAMI. Η έρευνα 
του GLAMI.gr αποκαλύπτει ότι ενώ στο παρελθόν μόνο οι 
μεγάλοι παίκτες του ηλεκτρονικού εμπορίου 
χρησιμοποιούσαν αλγόριθμους μηχανικής μάθησης 
(machine learning) για να καταλάβουν τις τάσεις των 
πωλήσεων, τώρα πλέον και μικρότεροι retailers 
χρησιμοποιούν την ίδια τεχνολογία για να κατανοήσουν τη 
δυναμική της αγορά μόδας, η οποία μπορεί να τους 
προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες επιτυχίας. 
Αναλυτικότερα, οι τομείς που οι fashion retailers βλέπουν 
τη μεγαλύτερη δυνατότητα χρήσης της AI τεχνολογίας είναι 
οι εξής: Αναζήτηση βάσει εικόνας και υπερ-εξατομίκευση. 
Η οπτική αναγνώριση γίνεται πλέον διαθέσιμη σε ένα ευρύ 
φάσμα καταστημάτων και προσφέρει εκπληκτικά 
αποτελέσματα. Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα 
στιγμιότυπο οθόνης (screenshot) ή μια φωτογραφία με 
προϊόντα που του αρέσουν και στη συνέχεια να βρει τα ίδια 
ή παρόμοια. Η δυνατότητα αυτή είναι ωφέλιμη και για τα 
ίδια τα καταστήματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η 
αναζήτηση βάσει εικόνας του GLAMI που αύξησε κατά δύο 
φορές το conversion rate (ποσοστό μετατροπής) για τα 
προϊόντα που αναζητήθηκαν μέσω της εφαρμογής. 
Παράλληλα, ο στόχος της υπερ-εξατομίκευσης είναι να 
διευκολύνει τους καταναλωτές να βρουν αυτό που ψάχνουν 
και να προχωρήσουν σε παραγγελία ενώ από 

επιχειρηματικής πλευράς, οι εξατομικευμένες προτάσεις 
αυξάνουν το conversion rate και τη μέση τιμή παραγγελίας. 
Μείωση Επιστροφών: Το λάθος μέγεθος και η κακή 
εφαρμογή εξακολουθούν να είναι στην κορυφή των λόγων 
επιστροφής στις online αγορές προϊόντων μόδας. Η 
τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει και σε αυτόν τον 
τομέα, ξεκινώντας από την προτεινόμενη επιλογή μεγέθους 
βάσει προηγούμενων αγορών και επιστροφών, έως και την 
εικονική δοκιμή δίνοντας την ευκαιρία στον πελάτη να 
δοκιμάσει εικονικά αυτά που έχει επιλέξει, για να δει τις 
επιλογές του φορεμένες. Εικονική Εξυπηρέτηση Πελατών: 
Τα chatbots μαζί με τον βοηθό φωνητικής αναζήτησης 
γίνονται ολοένα και περισσότερο διαισθητικά και ακριβή αν 
και εξακολουθεί να χρειάζεται ισορροπία κατά την 
εφαρμογή τους, καθώς ακόμη θεωρείται απαραίτητη η 
ανθρώπινη σκέψη και υποστήριξη στην επίλυση 
πολύπλοκων ζητημάτων ή ερωτήσεων. Σχεδιασμός και 
βελτιστοποίηση της παραγωγής: 

τεχνολογία Artificial Intelligence 
χρησιμοποιείται ήδη και για  
την κατασκευή νέων σχεδίων 

, την εύρεση ελαττωμάτων στα υφάσματα και τη 
διασφάλιση ότι τα χρώματα του τελικού υφάσματος 
ταιριάζουν με το αρχικά σχεδιασμένο μοτίβο. Ζήτηση 
προϊόντων και προβλέψεις τάσεων: Η τεχνητή νοημοσύνη 
χρησιμοποιείται επίσης και για την πρόβλεψη πωλήσεων, 
τάσεων και αναμενόμενων αλλαγών σε απαιτήσεις 
συγκεκριμένων προϊόντων. 

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

 

προκλητική ομιλία 
του Ερντογάν στην 
Γενική Συνέλευση 

του ΟΗΕ όπου τόλμησε 
να κατηγορήσει την 
Ελλάδα για δήθεν 
εγκλήματα κατά  
της ανθρωπότητας  
στον τομέα του 
μεταναστευτικού 
πρέπει να απαντηθεί 
όχι μόνο σε επίπεδο 
ενημέρωσης αλλά  
και στο ίδιο το πεδίο. 
Διότι δεν αρκεί να έχουμε για άλλη 
μια φορά εκ μέρους της κυβέρνησης 
ένα χαρτοπόλεμο ανακοινώσεων 
αλλά απαιτείται και η ανάληψη 

δράσης η οποία θα εκθέσει 
κυριολεκτικά τον θρασύτατο 
Ερντογάν και θα αποκαλύψει στην 
διεθνή κοινή γνώμη ότι το τουρκικό 
καθεστώς είναι ο μεγαλύτερος 
επίσημος δουλέμπορος της εποχής 
μας. Για τον λόγο αυτόν θα πρέπει 
να αναληφθεί δράση σε όλα τα 
διεθνή φόρα και κυρίως σε επίπεδο 
ΕΕ όπου με τεκμηριωμένο τρόπο να 
αποδειχθεί αυτό το οποίο οι πάντες 
στην Ευρώπη και παγκοσμίως 
γνωρίζουν, πλην όμως «ποιούν την 
νήσσαν» γιατί τους βολεύει 
γεωστρατηγικά. Ταυτόχρονα η 
κυβέρνηση οφείλει να λάβει σειρά 
μέτρων όπως έχουμε ήδη προτείνει 
(Κυριακάτικη Kontra News 
28/8/2022).  Έτσι:  

 
1. Πρέπει να κάνει δεκτή την 
πρόταση την οποία έχουμε 
διατυπώσει εδώ και δύο χρόνια 
(Κυριακάτικη Kontra News 8/3/2020) 
σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα θα 
πρέπει ακολουθώντας την σχετική 
νομολογία της Μείζονος Συνθέσεως 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 
Στρασβούργου της 13ης 
Φεβρουαρίου 2020 να διακηρύξει ότι 
του λοιπού θα δέχεται αιτήσεις 
ασύλου σε όλες τις πρεσβείες της και 
τα προξενεία της ανά την υφήλιο. 
Ειδικότερα δε σε σχέση με την 
Τουρκία να ανακοινώσει ότι θα 
δέχεται αιτήσεις ασύλου στην 
Ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα και 
κυρίως στα προξενεία της Ελλάδας 
που βρίσκονται στην 
Κωνσταντινούπολη, στην Σμύρνη 
και στην Αδριανούπολη.  Και αυτό 
μάλιστα 

νόψει μιας πανθο-
μολογούμενης 
μαζικής απόπειρας 

χιλιάδων παρανόμων 
μεταναστών να 
περάσουν τον Έβρο  
το αμέσως επόμενο 
χρονικό διάστημα  
μιας και σύμφωνα  
με δημοσιεύματα 
βρίσκεται στα σκαριά 
τουρκικό σχέδιο  
για «Έβρο 2» με  
υπογραφή Ερντογάν.  

 
Επιπλέον, στο βαθμό που στο 
άμεσο χρονικό διάστημα 
υποβληθούν σχετικές αιτήσεις 
ασύλου στα εν λόγω Ελληνικά 
προξενεία στην Τουρκία, οι οποίες 
να πληρούν τις νόμιμες 
προϋποθέσεις τότε η Αθήνα θα 
πρέπει να χορηγήσει στους 
αιτούντες άμεσα καθεστώς διεθνούς 
προστασίας μεταφέροντάς τους υπό 
το φως των ΜΜΕ από την Τουρκία 
στην Ελλάδα. Η δημοσιοποίηση μιας 
τέτοιας κίνησης θα είχε ως 
αποτέλεσμα τη συγκέντρωση 
χιλιάδων μεταναστών έξωθεν των 
Ελληνικών Προξενείων της 
Κωνσταντινούπολης, της Σμύρνης 
και της Αδριανούπολης με ό,τι αυτό 
θα συνεπάγεται για την καθημερινή 
λειτουργία των παραπάνω 
τουρκικών πόλεων. Έτσι όπως 
έχουμε ήδη τονίσει σε προγενέστερο 
άρθρο μας (Κυριακάτικη Kontra 
News 4/9/2022) «η κάθοδος των 
μυρίων» προς τον Έβρο και τα νησιά  

 

Η 

Ε 
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των Αιγαίου θα γίνει «η άνοδος των μυρίων» στις 
παραπάνω τουρκικές πόλεις. Μάλιστα η συγκέντρωση 
χιλιάδων μεταναστών εντός των παραπάνω τουρκικών 
πόλεων έξωθεν των ελληνικών προξενείων θα 
συγκεντρώσει την προσοχή των διεθνών ΜΜΕ και θα 
αρχίσει να εκτίθεται ακόμη περισσότερο η Τουρκία, καθώς 
θα ανοίξουν τα στόματα των μεταναστών και θα 
καταγγείλουν στα διεθνή ΜΜΕ, αυτό που καταγγέλλουν ήδη 
σε Ελληνικά ΜΜΕ και που δεν είναι τίποτε άλλο από την 
κακομεταχείρισή τους από τις τουρκικές αρχές ασφαλείας 
και τους δουλέμπορους.  
2. Σε επίπεδο ΕΕ 

Ελλάδα θα πρέπει να θέσει  
βέτο στην έγκριση όλων  
των ευρωπαϊκών κονδυλίων  

για την Τουρκία. 

 
Σημειώνεται ότι η διαδικασία έγκρισης του 
προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2023 έχει ήδη ξεκινήσει και 
αναμένεται να ψηφιστεί και από την Ολομέλεια του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργου στα τέλη 
Οκτωβρίου. Επιπλέον η ελληνική πλευρά θα μπορούσε να 
απαιτήσει: 
3. Ανάληψη δράσης της Frontex εντός των χωρικών 
υδάτων της Τουρκίας, για την πάταξη των κυκλωμάτων των 
διακινητών. 
4. Επαναπροωθήσεις παρανόμων μεταναστών από 
Ελλάδα προς Τουρκία υπό την αιγίδα και ευθύνη της 
Frontex. 
5.Τα hot-spots να λειτουργούν πλέον στην Τουρκία, όπου 
η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία ασύλου να δέχεται και να εξετάζει 
τις αιτήσεις παροχής διεθνούς προστασίας που θα 
υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι. 
6. Σε σχέση με άλλες τρίτες χώρες που είναι και χώρες 
καταγωγής των χιλιάδων μεταναστών που επιχειρούν κάθε 
φορά να περάσουν παράνομα στην Ελλάδα, η ελληνική 
πλευρά οφείλει να εξαρτήσει η παροχή κάθε μορφής 
κονδυλίων της ΕΕ και τελωνειακών και εμπορικών 
διευκολύνσεων προς τις εν λόγω τρίτες χώρες να γίνεται 
υπό την αίρεση αποδοχής εκ μέρους τους των παραπάνω 
επαναπροωθήσεων. 
7. Η αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ στις παραπάνω 
αναπτυσσόμενες χώρες να συνδυαστεί με την εκ μέρους 
τους ανάληψη της υποχρέωσης να αναλάβουν τη φιλοξενία 
των ομοθρήσκων και των ομοεθνών τους οι οποίοι έχουν 
παρανόμως καταφύγει στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες 
της ΕΕ. 

8. Λειτουργία hot-spots στις γειτονικές με το Αφγανιστάν 
χώρες που διατηρούν οικονομικές σχέσεις με την ΕΕ όπως 
είναι το Πακιστάν, το Ουζμπεκιστάν, το Τατζικιστάν και το 
Τουρκμενιστάν, καθώς επίσης και σε μη συνορεύουσες 
χώρες όπως είναι η Τουρκία, η Ιορδανία και ο Λίβανος 
όπου τόσο η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία ασύλου όσο και οι 
αντίστοιχες υπηρεσίες ασύλου των ΗΠΑ, της Βρετανίας, 
του Καναδά και των άλλων χωρών του ΝΑΤΟ να δέχονται 
και να εξετάζουν τις αιτήσεις παροχής διεθνούς 
προστασίας που θα υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι. 
9. Θέσπιση επιπλέον ευρωπαϊκών μέτρων για την 
μετεγκατάσταση από την Ελλάδα στις άλλες χώρες της ΕΕ 
όχι μόνο των ασυνόδευτων ανήλικων, αλλά και όλων των 
υπολοίπων αιτούντων άσυλο. 
10. Τέλος καθώς εκτός από τον Ερντογάν και η Γερμανίδα 
υπουργός εξωτερικών υιοθετεί τα διάφορα fake news περί 
δήθεν κακομεταχείρισης των διαφόρων προσώπων που 
επιχειρούν να εισέλθουν παρανόμως στην Ελλάδα, 

κυβέρνηση οφείλει να 
προχωρήσει σε άμεση επίδοση 
των αποφάσεων χορήγησης 

ασύλου σε όσους οι αιτήσεις τους 
έγιναν δεκτές και στην συνέχεια  
να τους εφοδιάσει με τα ταξιδιωτικά 
έγγραφα που δικαιούνται 
προκειμένου να πάνε στις χώρες  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης που  
επιθυμούν και κυρίως στη Γερμανία. 

Η 
Η 
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του Νίκου Νικολόπουλου 
Προέδρου 
Χριστιανοδημοκρατικού 
Κόμματος Ελλάδος 

 

οά ο τόπος,  
αλλά όχι τα 
μπουκωμένα  

ΜΜΕ, για τους 
πλειστηριασμούς που 
ξεσπιτώνουν χιλιάδες 
οικογένειες και βάζουν 
λουκέτο σε χιλιάδες 
μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, 
βγάζοντας στο  
σφυρί εκτός από τους 
βιοτεχνικούς χώρους 
και τα μαγαζιά τους, 
ακόμα και τα εργαλεία 
της δουλειάς τους !!! 
Ούσες υπεραπασχολημένες 
«προοδευτικά» με τα τουρνικέ των 

πανεπιστημίων πού να βρουν καιρό τα συνδικάτα και οι «μαχητικοί» 
κρατικοδίαιτοι εργατοπατέρες να κινητοποιηθούν για να σώσουν τα σπίτια των 
Ελλήνων από τον πλειστηριασμό… Και οι φοιτητοπατέρες φαίνεται είναι μόνο για 
τα πάρτι και τα τουρνικέ. 

 
Δεν μπορούν προφανώς να βλάψουν τα συμφέροντα των κομμάτων τους και των 
αρχηγών τους που πρωταγωνίστησαν ή και σιώπησαν στη δήμευση των σπιτιών 
των Ελλήνων. Όζει δυστυχώς αποπνικτικά η «προοδευτική» κατάσταση των 
ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΤΩΝ της δεξιάς και της αριστεράς! Πληροφορούμαστε από τους 
κατατρεγμένους συμπατριώτες που έχασαν τον ύπνο τους πως μετά την 
καλοκαιρινή ραστώνη και δη του Αυγούστου, όπου παραδοσιακά η διαδικασία 
των πλειστηριασμών σταματάει προσωρινά, ξένα Funds που αγόρασαν με 
ψίχουλα τα κόκκινα δάνεια αλλά, άκουσον - άκουσον, και η Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων ξεκινάει από σήμερα ένα νέο γύρο, ο οποίος αναμένεται να 
είναι σφοδρός.  

 

Β 
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πό σήμερα και για τους επόμενους τέσσερις 
μήνες, βάσει του στρατηγικού πλάνου που έχει 
εκπονήσει η ΑΑΔΕ, δηλαδή η Εφορία, αναμένεται 

να γίνουν περισσότεροι από 6.000 e-πλειστηριασμοί. 

 
Οι πλειστηριασμοί που θα εκκινήσουν θα αφορούν και χρέη στην εφορία, τα οποία 
αγγίζουν συνολικά τα 90 δισ. ευρώ. Οι Έλληνες φορολογούμενοι απαιτούν από 
το Μητσοτάκη απάντηση: τι θα απογίνουν τόσες 100δες χιλιάδες νεόπτωχοι 
άστεγοι που θα καταστούν και βιαίως άνεργοι; Όπως πρέπει να απαντήσει ο 
Μητσοτάκης και για την «νέα κομπίνα του» που λέγεται «Κοινωνική αντιπαροχή». 
Πώς από την ίδια στιγμή από την ΔΕΘ 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 και ταυτόχρονα δίνει πράσινο φως για μαζικούς 
πλειστηριασμούς; ΤΟ ΑΚΡΟΝ ΑΩΤΟ ΤΗΣ ΒΛΑΚΩΔΟΥΣ ΚΑΤΟΧΙΚΗΣ ΑΝΑΛΓΗΤΗΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΑΤΟΧΙΚΟ 
«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ» ΤΟΞΟ. Απαιτείται άμεση λύση για να μην χάσουν τα σπίτια 
τους δεκάδες χιλιάδες Έλληνες!!! Είναι απάνθρωπο και αδιανόητο… θυμίζει τον 
χορό του Ζαλόγγου. Θα επιτρέψτε εσείς που στηρίζετε τον Μητσοτάκη να σπρώξει 
στα κράσπεδα της ακραίας συμφοράς, ακόμα και στο γκρεμό, όταν οι πάντες 
γνωρίζουν πως οι συνήθεις Έλληνες οδηγήθηκαν σε οικονομική κατάσταση 
πολέμου και περικόπτουν ακόμα και το φαγητό τους; Με πληθωρισμό σε βασικά 
αγαθά πέραν και του 50% (και έπεται συνέχεια) και με όλους να βλέπουν τις 
αποδοχές του εξαντλούνται στα 2/3 του μήνα; Τη στιγμή που «υπερήφανα» και 
επικοινωνιακά αναγγέλλει ο κ. Μητσοτάκης δήθεν στεγαστική πολιτική 
«μειωμένου» επιτοκίου για μερικές εκατοντάδες νέους που προφανώς δεν θα 
μπορούν να πληρώσουν την δόση «μειωμένου»» επιτοκίου; Την ίδια στιγμή που 
οι μισοί Έλληνες γίνονται ευάλωτη ομάδα; Ο ακραίος ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ 
Πρωθυπουργός Μητσοτάκης, ο «αριστερός» Τσίπρας και το «μαχητικό» ΚΚΕ, 
γιατί παραμένουν ύποπτα σιωπηλοί, όταν δημεύονται για δεκάρες τα σπίτια 
δεκάδων χιλιάδων Ελλήνων; Γιατί τα γνωστά ΜΜΕ απλά να αναγγέλλουν το εν 
εξελίξει κατοχικό έγκλημα χωρίς να προβάλουν την αντίσταση και το δράμα των 
κόκκινων δανειοληπτών;  

ι Γαλάζιοι Χριστιανοδημοκράτες της  
Ελλάδος με τις περιορισμένες δυνάμεις  
μας αντιστεκόμαστε στην ουσιαστική  

στεγαστική δολοφονία δεκάδων χιλιάδων  
λαϊκών οικογενειών που συνεχώς θα αυξάνουν. 

Απαιτείται άμεση λύση να μην 
χάσουν δεκάδες χιλιάδες Έλληνες 
τα σπίτια του. Δεν πρέπει να του 
επιτρέψουμε και ιδιαίτερα οι 
υπερήφανοι Νεοδημοκράτες, να 
τους κοροϊδεύει ο Μητσοτάκης που 
χωρίς αιδώ επιτρέπει στους 
επιτήδειους τοκογλύφους, μα και 
στους κρατικούς εντολοδόχους των 
ξένων δανειστών να κατακλέβουν το 
ΒΙΟΣ και τον τίμιο ιδρώτα του 
χειμαζόμενου Ελληνικού λάου.  

μείς οι Γαλάζιοι 
Χριστιανο-
δημοκράτες 

είμαστε ενάντια  
στην ακρίβεια και  
θα συνεχίσουμε να 
καταγγέλλουμε  
τις απαράδεκτες 
περιπτώσεις  
διακοπές ρεύματος  
σε νοικοκυριά  
που πασχίζουν  
να ανταπεξέλθουν. 
Τέλος, μπήκε «μαχαίρι» στις 
επιδοτήσεις για το ρεύμα από τη 
κυβέρνηση, παίρνοντας πίσω το 
μέτρο με το οποίο εν μέρει ακύρωνε 
τη ρήτρα αναπροσαρμογής προς 
όλους τους καταναλωτές και έτσι 
εγκαταλείπει τους Έλληνες στην 
τύχη τους για να πληρώνουν ξανά 
λογαριασμούς χιλιάδων ευρώ! Και 
ενώ έχει ξεχειλίσει η οργή των 
Ελλήνων ο κυβερνητικός 
εκπρόσωπος για να δικαιολογήσει 
την αρπαχτή ενημέρωσε τον 
Ελληνικό λαό ότι πληρώνει το 
ηλεκτρικό ρεύμα λίγα, αφού όπως 
είπε η τιμή του στην Ελλάδα είναι 
κάτω του μέσου όρου της ΕΕ, 
ξεχνώντας όμως να συσχετίσει εξ 
ίσου με το ρεύμα ζωτικά μεγέθη, 
όπως ο κατώτατος μισθός, ο μέσος 
μισθός και η τιμή βασικών τροφίμων 
των οποίων οι τιμές δρομέως 
ανεβαίνουν, όπως και των 
καυσίμων. Μήπως είναι σε θέση να 
μας ενημερώσει πού θα σταθούν, αν  

 

Α 

Ο 

Ε 
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και πότε; Οι Έλληνες απαιτούν καθαρές λύσεις και 
αντιδρούν στο όργιο της σπατάλης και της ρεμούλας με τα 
πάμπολλα εκατομμύρια ευρώ των απευθείας αναθέσεων 
από τα λαμόγια της ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΑΕ !  

μείς η ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 
συμφωνούμε με τις πατριωτικές 
λαϊκές πολιτικές δυνάμεις  

πως χρειαζόμαστε άμεσες, δυναμικές 
παρεμβάσεις για να έχουν και  
οι αδύναμοι οικονομικά όση  
ενέργεια χρειάζονται. 
Για να σταματήσουν τα καπέλα σε ηλεκτρικό. Για να 
φορολογηθούν τα υπερκέρδη που προέρχονται από τη 
λεηλασία. Να μπει φρένο στην ακρίβεια και να μειωθούν 
δραστικά οι καταναλωτικοί φόροι. Να σταματήσει η άνοδος 
των επιτοκίων και η έλλειψη χρηματοδότησης των 
Μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Δυστυχώς για όλα αυτά ο 
Μητσοτάκης κάνει ακριβώς τα αντίθετα από αυτά που 
πρέπει ή τίποτα! Τέλος, ακούσαμε τον Μητσοτάκη, τον 
πρόεδρο του κόμματος που ψηφίζουν κυρίως Χριστιανοί 
οικογενειάρχες, που δεσμεύτηκε πως θα ξεχαρβαλώσει και 
τον ιερό θεσμό του γάμου. 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 αυτός 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. 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 
«ευήκοος» στους ξένους πάτρωνες του ΥΠΟΔΕΧΘΗΚΕ 
προχθές τον πρωθυπουργό των ΣΚΟΠΙΩΝ Κοβατσέφσκι 
ως τον της Βόρειας Μακεδονίας και υπερηφάνως είπε 
:«Στηρίζουμε την ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας». 

υτός 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 υποκρισία 
πολλών «ηθικών και ιδεολόγων» τύπου Μητσοτάκη. Και 
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. 

Ε Α 
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του Διονύση Χιόνη 
Καθηγητή Οικονομικών 
του Δημοκρίτειου Θράκης 

 

ις εξαγγελίες  
των πολιτικών 
αρχηγών στην  

ΔΕΘ αλλά και τις  
προοπτικές της 
ελληνικής οικονομίας 
ανέλυσε ο καθηγητής 
Διονύσης Χιόνης. 
Μιλώντας στον Realfm 97,8 και την 
εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου 
ο καθηγητής στο Τμήμα 
Οικονομικών Επιστημών στο 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
σημείωσε: «η ΔΕΘ έχει καθιερωθεί 
ως ένα βήμα ανταγωνισμού σε 
παροχές και επιδόματα. Ως ένα βήμα 
που γίνεται ανταγωνισμός μεταξύ 
κυβέρνησης και Αντιπολίτευσης 
ποιος θα δώσει τα περισσότερα 
ακοστολόγητα χρήματα και μη 
λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή 
συγκυρία και το τι έρχεται. Δηλαδή 
πώς θα εξελιχθεί η ενεργειακή κρίση, 
τι θα γίνει με τον πληθωρισμό, με την 
εξυπηρέτηση του χρέους και τα 
spread». Όπως είπε ο κ. Χιόνης 
«στην κοστολόγηση του πακέτου 
Τσίπρα στη ΔΕΘ είμαι πιο κοντά 
στην εκτίμηση του κ. Μητρόπουλου 
γύρω στα 15 δισ. ευρώ που και αυτά 

είναι πάρα πολλά, γιατί η ελληνική 
οικονομία πρέπει να παρουσιάσει 
και δημοσιονομικό πλεόνασμα 
πλέον. 

  

ε δεδομένο ότι  
θα πρέπει  
να έχουμε  

ένα δημοσιονομικό 
πλεόνασμα για πολλά 
χρόνια πρέπει να 
είμαστε λίγο φειδωλοί 
για όσα εξαγγέλλουμε 
και έχουν 
δημοσιονομικό κόστος».  

 
Σχετικά με την πρόταση 
επανακρατικοποίησης της ΔΕΗ, ο κ. 
Χιόνης τόνισε ότι «δεν είναι αυτό 
που μας λείπει αυτή τη στιγμή στην 
ενεργειακή κρίση για να το λύσουμε. 
Στη ΔΕΗ υπάρχουν funds και 
επενδυτές στο μετοχικό κεφάλαιο 
και δεν είναι εύκολο να 
διαταράξουμε αυτές τις ισορροπίες. 
Άλλωστε η ΔΕΗ δεν είναι το 
πρωταρχικό πρόβλημα αυτή τη 
στιγμή για την ενεργειακή κρίση». Ο 
κ. Χιόνης σχολίασε και την πορεία 
της ελληνικής οικονομίας. Όπως 
είπε, «το θέμα για το τι θα γίνει 
εξαρτάται από το πώς θα κινηθεί ο 
πληθωρισμός. Οι πληθωριστικές 
πιέσεις που αντιμετωπίζει η 
ελληνική οικονομία το 2022 θα 
συνεχιστούν και το 2023. Άρα το 

ερώτημα είναι κατά πόσο η 
κυβέρνηση θα μπορεί να συντηρεί 
την καταναλωτική δαπάνη γιατί το 
7,7% ανάπτυξης του ΑΕΠ το α’ 
εξάμηνο του έτους έχει να κάνει με 
την πολιτική επιδομάτων. Έχουμε 
φτιάξει μια οικονομία 
επιδοματοκεντρική, αν δεν έχουμε 
επιδόματα δεν έχουμε κατανάλωση 
και αν δεν έχουμε κατανάλωση, δεν 
έχουμε ανάπτυξη». Ο κ. Χιόνης 
τόνισε ότι «αμφιβάλλω αν θα μπορεί 
να συνεχιστεί και το 2023 όλος αυτός 
ο κύκλος των επιδομάτων. Άρα 

α προετοιμα-
ζόμαστε για ένα 
2023 που δεν θα 

συνεχίσει αναπτυξιακά 
όπως το 2022, καθώς 
φαίνονται προβλήματα 
στην ελληνική 
οικονομία, όπως ο 
πληθωρισμός, το χρέος, 
το εμπορικό ισοζύγιο 
που έχει εκτοξευτεί σε 
επίπεδα δυσθεώρητα. 
Ο χειμώνας θα είναι πολύ δύσκολος 
και χρειάζεται μεγάλες 
δημοσιονομικές αντοχές». Ο 
καθηγητής κατέληξε στο ότι 
«χρειάζεται μια περισυλλογή. Αυτό 
που έρχεται θα είναι κάτι 
πρωτόγνωρο για την ελληνική 
οικονομία και επιχειρηματικότητα 
που πλήττεται από την ενεργειακή 
κρίση». 

 

Τ 

Μ Ν 
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του Βασίλη Κορκίδη 
Πρόεδρου του Εμπορικού 
και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου Πειραιώς 

 

πρόεδρος του ΕΒΕΠ, 
Βασίλης Κορκίδης, 
σημείωσε πως  

δεν αρκούν μόνο  
οι κυβερνητικές 
εξαγγελίες για 
επιδοτήσεις ώστε  
να ξεπεράσει η 
κοινωνία την 
ενεργειακή κρίση. 
Στην δήλωσή του επισήμανε: «Η 
ενεργειακή επάρκεια χειμώνα 
καλοκαίρι, σε τιμές που να μπορεί η 
μεταποίηση και το εμπόριο να 
ανταπεξέλθει, ήταν και παραμένει 
ζητούμενο, σε μία περίοδο όπου το 
ενεργειακό κόστος παραμένει 
«απειλή» για την ανταγωνιστικότητα 
των επιχειρήσεων, αλλά και την 
επιβίωσή τους. Οι σημερινές 
ανακοινώσεις για απορρόφηση 
σχεδόν του 80% των αυξήσεων που 

αφορούν στους μη οικιακούς 
καταναλωτές για ρεύμα και φυσικό 
αέριο, αποτελούν μια ακόμη 
έμπρακτη στήριξη της κυβέρνησης 
στον επιχειρηματικό κόσμο και 
λελογισμένη κίνηση στα πλαίσια 
των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. 
Η στροφή προς τις ΑΠΕ πλέον 
παραμένει μονόδρομος, πρωτίστως 
για την απεξάρτηση της χώρας από 
τα ορυκτά καύσιμα, αλλά και για 
περιβαλλοντικούς λόγους. 

 

οικονομία είναι 
κυκλική και  
οι αναγγελθείσες 

επιδοτήσεις θα 
επιτρέψουν στο 
επιχειρείν να κινηθεί 
ανετότερα σε μία 
περίοδο κρίσης  
που επιβάλλουν  
εξωγενείς παράγοντες. 
Όπως ανακοινώθηκε, για τους μη 
οικιακούς καταναλωτές με παροχή 
ισχύος έως 35 kVA, η επιδότηση για 
τις πρώτες 2.000 κιλοβατώρες 
κατανάλωσης τον Οκτώβριο 
ανέρχεται στα 398 ευρώ ανά 
μεγαβατώρα, απορροφώντας το 
80% της αύξησης. Για τους μη 
οικιακούς καταναλωτές έως 35 kVA 
και όλους όσοι ξεπερνούν τις 2.000 
κιλοβατώρες, η επιδότηση ανέρχεται 
σε 230 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Για 
τους αγρότες η επιδότηση είναι 
οριζόντια και ανέρχεται στα 436 
ευρώ ανά μεγαβατώρα. Η επιδότηση 
του Φυσικού Αερίου από την 
Κυβέρνηση σε όλους τους 
Εμπορικούς Καταναλωτές και στη 
Βιομηχανία, ανεξαρτήτως μεγέθους, 

τζίρου και αριθμού εργαζομένων, για 
τον Οκτώβριο θα φτάσει στα 40 ευρώ 
ανά θερμική MWh. Επίσης, εισάγεται 
ειδικό τέλος 10 ευρώ ανά θερμική  

 
μεγαβατώρα σε εταιρείες 
ηλεκτροπαραγωγής, για τις 
ποσότητες του φυσικού αερίου που 
χρησιμοποιείται για παραγωγή 
ρεύματος. Τα έσοδα θα στηρίξουν 
νοικοκυριά και μικρομεσαίους, αλλά 
και τη μελλοντική υποστήριξη 
επενδύσεων σε νέα καύσιμα. Πέραν 
όμως των μηνιαίων εθνικών 
επιδοτήσεων, που δεν ξεπερνούν 
για τον Οκτώβριο τα 1,1 Δις ευρώ, η 
εφοδιαστική αλυσίδα σε Ελλάδα και 
Ευρώπη χρειάζεται τη διαρκή 
λειτουργία των επιχειρήσεων, ώστε 
η ενεργειακή κρίση στην ΕΕ να μην 
επεκταθεί σε παραγωγική και 
μετατραπεί σε εφοδιαστική κρίση, με 
ότι αυτό συνεπάγεται. Ως εκ τούτου, 

πως η ανταγωνι-
στικότητα των 
επιχειρήσεων 

«περνά» μέσα και  
από την φθηνή 
ηλεκτροδότηση, άλλο 
τόσο απαραίτητη  
είναι η «συνεχής 
ρευματοδότηση»  
για την απρόσκοπτη 
λειτουργία των 
επιχειρήσεων». 

 

O 
Η 

Ό 
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Συνήγορος του 
Καταναλωτή,   
κ. Λευτέρης 

Ζαγορίτης, παρέδωσε 
στον Πρόεδρο της 
Βουλής, κ. Κωνσταντίνο 
Τασούλα την  
Ετήσια Έκθεση της 
Ανεξάρτητης Αρχής  
για τα πεπραγμένα  
του 2021. 
Στη συνάντηση που έγινε στο 
γραφείο του Προέδρου της Βουλής 
συμμετείχαν η Αναπληρώτρια 
Συνήγορος κ. Βασιλική Μπώλου και 
ο Βοηθός Συνήγορος κ. Ευθύμιος  

 

Τσίγκας. Κατά την παράδοση, ο κ. 
Ζαγορίτης προέβη στην ακόλουθη 
δήλωση: «Η περυσινή χρονιά 
χαρακτηρίστηκε από την πολύ 
μεγάλη, κατά 77%, αύξηση των 
υποθέσεων του κλάδου της 
ενέργειας. Υποβλήθηκαν αναφορές 
καταναλωτών όχι μόνο για 
κατεξοχήν οικονομικής φύσεως 
διαφορές, αλλά κυρίως για θέματα 
πλημμελούς προσυμβατικής 
ενημέρωσης και αδιαφάνειας 
χρεώσεων, εξαιτίας του 
ανεξέλεγκτου και αυθαίρετου 
τρόπου ενεργοποίησης της 
λεγόμενης ρήτρας 
αναπροσαρμογής από αρκετούς 
προμηθευτές ενέργειας στις 
συνδέσεις κυμαινόμενου τιμολογίου. 

 

ο πρόβλημα 
διογκώθηκε  
όχι μόνο επειδή 

εκτοξεύτηκαν  
οι χρεώσεις 
κατανάλωσης προς τα 
πάνω, προκαλώντας 
ιδιαίτερες δυσκολίες 
στα νοικοκυριά για την 
εξόφληση υπέρογκων 
λογαριασμών, αλλά και 
διότι επήλθε σοβαρή 
στρέβλωση του 
ανταγωνισμού. 

Το 2022 (α΄εξάμηνο) η κατάσταση 
επιδεινώθηκε αφού οι αναφορές 
αυξήθηκαν στον κλάδο της ενέργειας 
σχεδόν κατά 300% σε σχέση με το 
2021. Η Αρχή απηύθυνε σειρά 
συστάσεων προς προμηθευτές 
ηλεκτρικής ενέργειας σχετικά με τις 
αθέμιτες και αδιαφανείς εμπορικές 
πρακτικές τους αλλά και 
προκειμένου να τηρείται η 
νομιμότητα κατά την μετατροπή των 
συμβάσεων, την εφαρμογή των 
ρητρών αναπροσαρμογής, 
ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση 
τα αρμόδια Υπουργεία και τη 
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) 
για τα τεράστια προβλήματα στο 
χώρο της ενέργειας, προκειμένου να 
προχωρήσουν στις δικές τους 
ενέργειες σύμφωνα με την 
αρμοδιότητα τους. Ο Συνήγορος του 
Καταναλωτή θεωρεί επιβεβλημένη 
την προσπάθεια από όλους για την 
εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας, 
ενώ παράλληλα είναι απόλυτα 
αναγκαία η επίσπευση της 
εγκατάστασης «έξυπνων» μετρητών 
παντού. Μέχρι τότε να παρέχεται η 
δυνατότητα στους καταναλωτές 
ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής 
καταχώρισης των ενδείξεων 
κατανάλωσης, ώστε οι προμηθευτές 
ηλεκτρικής ενέργειας και ο 
Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου 
Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας 
(ΔΕΔΔΗΕ) να εκδίδουν 
εκκαθαριστικούς λογαριασμούς σε 
μηνιαία βάση.  

 

Ο 

Τ 
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εγάλος αριθμός αναφορών υποβλήθηκαν και 
για τον τραπεζικό τομέα, όπου τα φαινόμενα  
μη εγκεκριμένων / παράνομων ηλεκτρονικών 

τραπεζικών συναλλαγών (μέσω phishing) 
πολλαπλασιάστηκαν ανησυχητικά. 
Η Αρχή προέβη σε δημόσιες ανακοινώσεις εφιστώντας την προσοχή των 
καταναλωτών, αλλά και σε σχετικές συστάσεις προς τις τράπεζες έγκαιρα και 
εμφατικά για τη λήψη αυξημένων μέτρων επιμέλειας αλλά και για την αναβάθμιση 
του λογισμικού και των μέτρων ασφαλείας από πλευράς τους ώστε να 
προστατευθούν οι καταναλωτές -πελάτες τους. Το 2021 ο Συνήγορος του 
Καταναλωτή δέχθηκε 11.916 αναφορές, εκ των οποίων οι 509 απευθύνθηκαν στο 
Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή, σπάζοντας το φράγμα των 100.000 υποθέσεων 
(105.344) από την έναρξη της λειτουργίας του. Διατήρησε και τη χρονιά αυτή 
υψηλή την ποιότητα των διαμεσολαβητικών υπηρεσιών του προς τους 
καταναλωτές, αφού η επίλυση των υποθέσεων ανέρχεται σε ποσοστό περίπου 
83%. Η συγκράτηση των αναφορών το 2021 σε σχέση με το 2020 μετατράπηκε σε 
αύξηση το 2022 και μάλιστα όπως προκύπτει από τα μέχρι τώρα στατιστικά 
δεδομένα η αύξηση αυτή ανέρχεται σε 29% και οφείλεται στην εκτόξευση, 
δυστυχώς, των αναφορών που σχετίζονται με τον κλάδο της ενέργειας. Ο 
Συνήγορος του Καταναλωτή με προσήλωση στην αποστολή του και με γνώμονα 
την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεών του, θα συνεχίσει να βρίσκεται 
σταθερά δίπλα στον πολίτη και την κοινωνία». 

Το 2021, δεύτερη συνεχόμενη χρονιά πανδημίας, βρήκε τους καταναλωτές, αλλά 
και τους έτοιμους καθημερινές προμηθευτές περισσότερο και εξοικειωμένους 
συναλλαγές, ιδίως στις τις ψηφιακές, χωρίς ωστόσο να λείπουν νέες προκλήσεις, 
αλλά και δυσκολίες. Το κύμα ακρίβειας που σαρώνει την οικονομία από τα μέσα 
του τρίτου τριμήνου λόγω της εκτόξευσης του κόστους της ενέργειας και των 
καυσίμων συμπαρασύρει τις τιμές όλων σχεδόν των προϊόντων και δημιουργεί 
ασφυχτικές συνθήκες για πολλά νοικοκυριά. Τα έντονα προβλήματα που 
σημειώθηκαν την πρώτη χρονιά της πανδημίας κυρίως στο ηλεκτρονικό εμπόριο 
(αθέμιτες πρακτικές), τις αερομεταφορές, τα οργανωμένα ταξίδια και τα 
ξενοδοχειακά καταλύματα (ακυρώσεις κρατήσεων), αλλά και τις ταχυμεταφορές 
(καθυστερήσεις στις επιδόσεις), εξομαλύνθηκαν και σε μεγάλο βαθμό 
αντιμετωπίστηκαν πλήρως μέσα στο 2021. Η επίλυση των υποθέσεων αυτών 
ήταν αποτέλεσμα και των διαρκών προσπαθειών και των επιτυχημένων 
παρεμβάσεων της Αρχής, καθώς και των αντιστοίχων χειρισμών του Ευρωπαϊκού 

Κέντρου Καταναλωτή Ελλάδας, που 
αντιμετώπισε με επιτυχία ανάλογα 
ζητήματα στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων του. Ωστόσο, οι 
καταναλωτές βρέθηκαν αυτή τη 
χρονιά αντιμέτωποι, εκτός των 
άλλων, με υπέρογκους 
λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας 
και φυσικού αερίου, με αποτέλεσμα 
να δοκιμαστούν οι οικονομικές 
αντοχές τους και αρκετοί να 
φτάσουν σε αδιέξοδο. Η παγιωμένη 
πλέον κατάσταση, η οποία πήρε 
ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις το 
πρώτο τρίμηνο του 2022, 
προκλήθηκε κυρίως από τον 
ανεξέλεγκτο και συχνά αυθαίρετο 
τρόπο ενεργοποίησης της 
λεγόμενης ρήτρας 
αναπροσαρμογής από αρκετούς 
προμηθευτές ενέργειας στις 
συνδέσεις κυμαινόμενου τιμολογίου. 

τρόπος 
ενεργοποίησης της 
λεγόμενης ρήτρας 

αναπροσαρμογής 
υπήρξε εξόχως 
αδιαφανής, καθώς 
κάποιοι προμηθευτές 
ενέργειας δεν 
ενημέρωναν ορθά  
και επαρκώς τους 
καταναλωτές, 
ενώ χρησιμοποιούσαν διαφορετικό 
τύπο και τρόπο υπολογισμού της 
ρήτρας, χωρίς οι καταναλωτές να 
έχουν τη δυνατότητα επαλήθευσης. 
Η αδιαφάνεια στις χρεώσεις ώθησε 
τις τιμές κατανάλωσης προς τα 
πάνω και επέφερε σοβαρή 
στρέβλωση του ανταγωνισμού, που 
πρέπει να λειτουργεί 
εξισορροπητικά και διορθωτικά στο 
πλαίσιο της νομιμότητας. Σε αυτές 
τις συνθήκες, οι πολίτες από την 
πρώτη στιγμή στράφηκαν στον 
Συνήγορο του Καταναλωτή, όπως 
αποτυπώνεται στις χιλιάδες 
αναφορές που κατατέθηκαν στην 
Αρχή, αλλά και όπως προκύπτει 
από το γεγονός ότι η ενέργεια ήταν ο  

 

Μ Ο 
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μόνος εμπορικός κλάδος που το 2021 παρουσίασε αύξηση 
και, μάλιστα, της τάξης του 76,6% σε σχέση με το 2020. 
Σημειωτέον ότι οι υποθέσεις που έφτασαν στην Αρχή 
αφορούσαν κυρίως σημαντικές αυξήσεις των 
λογαριασμών, με χρεώσεις έως και πολλαπλάσιες των 
προηγούμενων περιόδων. 

πιπλέον, οι αναφορές των 
καταναλωτών αφορούσαν 
αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, 

έλλειψη ενημέρωσης ή και 
παραπλάνηση ως προς την ύπαρξη 
ρήτρας αναπροσαρμογής, μονομερείς 
μετατροπές συμβάσεων και  
χρεώσεις χωρίς την προαπαιτούμενη 
ενημέρωση προ εξήντα ημερών, αλλά 
και την επιβολή -παρανόμως- ρήτρας 
πρόωρης αποδέσμευσης από 
συμβάσεις κυμαινόμενου τιμολογίου. 

 

Αναδείχθηκε, έτσι, η σοβαρότητα και η συχνότητα των 
προβλημάτων σε αυτόν τον κοινωνικά ευαίσθητο τομέα της 
αγοράς. Η παρέμβαση της Αρχής υπήρξε ουσιαστική, 
καθώς διαπιστώσαμε πολύ γρήγορα το πρόβλημα, 
εντοπίσαμε και κατηγοριοποιήσαμε τις καταχρηστικές και 
παραβατικές συμπεριφορές και εγκαίρως, πριν το ζήτημα 
λάβει τις σημερινές διαστάσεις, προβήκαμε στη διατύπωση 
πληθώρας συστάσεων προς προμηθευτές ενέργειας, 
υποδεικνύοντας την τήρηση της νομιμότητας κατά την 
εφαρμογή της ρήτρας αναπροσαρμογής, την αποχή από 
αθέμιτες ή και παράνομες εμπορικές πρακτικές και, εν 
κατακλείδι, τη μείωση των χρεώσεων τουλάχιστον κατά το 
ήμισυ. Κοινοποιήσαμε, δε, τις συστάσεις αυτές στα 
αρμόδια Υπουργεία, αλλά και στην έχουσα εποπτικό ρόλο 
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για την παρέμβασή τους και 
την επιβολή κυρώσεων.  Περαιτέρω, προβήκαμε και σε 
δημόσιες τοποθετήσεις σχετικά με την ανάγκη ρυθμιστικής 
παρέμβασης για τη συνολική αντιμετώπιση του μείζονος 
αυτού κοινωνικού προβλήματος και, εν τέλει, για την 
αναστολή της ρήτρας αναπροσαρμογής μέχρι να 
εφαρμοστεί με ενιαίο, διαφανή και σωστό τρόπο, ώστε να 
απαλλαγούν τα νοικοκυριά από ένα άδικο και εξοντωτικό 
βάρος, αλλά και για να επέλθει σταδιακά η ομαλοποίηση 
της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι σημαντικό ότι παρ’ 
όλα αυτά η Αρχή που το 2021 ξεπέρασε τις 100.000 
αναφορές (έφτασε τις 105.344) από την ίδρυσή της, 
διατήρησε σε υψηλό επίπεδο την ποιότητα της 
διαμεσολάβησης, όπως αυτή διαμορφώνεται από το 
ποσοστό 83,02% και τον μέσο χρόνο (89 ημέρες) φιλικής 
επίλυσης των καταναλωτικών διαφορών. Βεβαίως, 
υπάρχει μεγάλος κίνδυνος, λόγω των υποθέσεων του 
κλάδου ενέργειας, αυτές οι καλές επιδόσεις το 2022 να 
αλλοιωθούν. Σε κάθε περίπτωση, ο Συνήγορος του  
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Καταναλωτή συνεχίζει να κερδίζει σταθερά την 
εμπιστοσύνη όχι μόνο των πολιτών που προσφεύγουν, 
αλλά και των προμηθευτών, οι οποίοι ανταποκρίνονται 
θετικά στη διαδικασία της διαμεσολάβησης. Είναι μια 
Ανεξάρτητη Αρχή που βρίσκεται δίπλα στους καταναλωτές 
και την κοινωνία! 

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή το 2021 δέχθηκε 11.497 
αναφορές κατά 11,9% λιγότερες σε σχέση με το 2020. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία, η συγκράτηση των αναφορών 
δείχνει να οφείλεται σε προβλήματα συγκεκριμένων 
κλάδων της αγοράς, τα οποία ενώ έκαναν έντονη την 
εμφάνισή τους στην πρώτη και δεύτερη φάση της 
πανδημίας (Μάρτιος - Δεκέμβριος 2020), στη συνέχεια 
αντιμετωπίστηκαν αποτελεσματικά και σταδιακά 
εξομαλύνθηκαν με τη συμβολή του Συνηγόρου του 
Καταναλωτή. Αντίστοιχα, το Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Καταναλωτή δέχθηκε 509 αναφορές. Αθροιστικά, ο αριθμός 
των αναφορών που δέχθηκε η Αρχή μέσα στο 2021 και 
αφορούσαν σε αιτήματα φιλικής επίλυσης εγχώριων και 
διασυνοριακών καταναλωτικών διαφορών 
(συμπεριλαμβανομένων των αναφορών που υποβλήθηκαν 
στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας) 
διαμορφώθηκε σε 11.916.  

ο 2021 όμως είναι η χρονιά που οι 
αναφορές που δέχθηκε η Αρχή 
από την ίδρυσή της ξεπέρασαν  

τις 100.000 και έφθασαν τις 105.344! 
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της 
Αρχής για το 2020, τα προβλήματα αυτά αφορούσαν 
κυρίως (α) φαινόμενα εξαπάτησης των καταναλωτών σε 
συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου, οι οποίες 
εντατικοποιήθηκαν μέσα στην πανδημία, (β) μεγάλες 
καθυστερήσεις στην επίδοση ταχυδρομικών αντικειμένων, 
εξαιτίας της αδυναμίας των ταχυδρομικών παρόχων να 
ανταπεξέλθουν πλήρως στη μεγάλη ζήτηση των 
υπηρεσιών τους, (γ) ζητήματα ορθής εφαρμογής του 

ισχύοντος ενωσιακού Δικαίου που διέπει τις επιβατικές 
αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές και, ιδίως, τις 
ακυρώσεις πτήσεων, ταξιδιών, αλλά, συνδυαστικά, και τις 
ακυρώσεις κρατήσεων τουριστικών καταλυμάτων, (δ) 
ακυρώσεις προγραμματισμένων πολιτιστικών 
εκδηλώσεων, λόγω λήψης έκτακτων περιοριστικών 
μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας όσον αφορά τις 
δημόσιες συναθροίσεις. Πράγματι, τα πιο πρόσφατα 
διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν, πλέον, μία κάμψη του αριθμού 
των αναφορών το 2021 σε σχέση με το 2020 στους 
περισσότερους εμπορικούς κλάδους της αγοράς και, ιδίως, 
στους κλάδους των καταναλωτικών αγαθών (-17,2%), των 
ταχυδρομικών υπηρεσιών και ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
(-32%), των μεταφορών (40,8%) και της αναψυχής (-37,2%), 
οι οποίοι είχαν πληγεί συγκριτικά περισσότερο τον καιρό 
της έξαρσης της πανδημίας. Ο μόνος εμπορικός κλάδος 
που παρουσίασε αρκετά μεγάλη αύξηση το 2021 σε σχέση 
με το 2020 είναι της ενέργειας και ύδρευσης, για τον οποίο 
υποβλήθηκαν πολλά παράπονα και αναφορές 
καταναλωτών κυρίως για οικονομικής φύσης διαφορές 
(εσφαλμένους λογαριασμούς, αδικαιολόγητες 
τιμολογήσεις, οφειλόμενες και στην επιβολή της ρήτρας 
αναπροσαρμογής, μονομερείς αλλαγές στον συνήθη 
τρόπο χρέωσης, κ.λπ.), για θέματα κατάρτισης και 
εκτέλεσης συμβάσεων (πλημμελής ή ελλιπής 
προσυμβατική ενημέρωση, μη τήρηση του ορθού 
συμβατικού τύπου, μονομερής τροποποίηση συμβάσεων 
χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του καταναλωτή, κ.λπ.), 
αλλά και λόγω αδυναμίας εξόφλησης οφειλών των 
καταναλωτών. Οι κλάδοι με τις περισσότερες αναφορές, 
που υποβλήθηκαν στην Αρχή εντός του 2021, είναι τα 
καταναλωτικά αγαθά (34,7%), οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες 
και ταχυδρομικές υπηρεσίες (20,3%), η ενέργεια και 
ύδρευση (18,7%) και οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες 
(14%). 
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κληρή κριτική 
εξαπέλυσε ο 
πρόεδρος της  

ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, Γιώργος 
Αδαμίδης, στην 
κυβέρνηση αναφορικά 
με την προκλητική 
κερδοσκοπία των 
παρόχων ενέργειας  
σε περίοδο κρίσης, 
αλλά και την 
εξυπηρέτηση 
επιχειρηματικών 
συμφερόντων. 
Το ρεπορτάζ του avgi.gr αναφέρει: 
Μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο πρόεδρος της 
ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ αναφέρθηκε στον 
κίνδυνο για αύξηση των θανάτων 

από φωτιές που σχετίζονται με την αδυναμία των νοικοκυριών να θερμανθούν 
επαρκώς κι αναγκάζονται να στήσουν αυτοσχέδια μαγγάλια. 

 
«Ο υπαρχηγός ε.α. της Πυροσβεστικής Ανδριανός Γκουρμπάτσης στις 22 Μαρτίου  
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φέτος ανέφερε ότι έχουμε 82 νεκρούς από πυρκαγιές, 
αναθυμιάσεις, μαγγάλια, από αυτοσχέδια σώματα 
θέρμανσης, 18 μέσα στο Δεκέμβριο. Πριν από αυτή την 
κρίση υπήρχε πρόβλημα. Τι θα γίνει τώρα;» είπε ο κ. 
Αδαμίδης. Παρά την… άμεση επίθεση Πορτοσάλτε περί 
«συνδικαλιστικής φρασεολογίας» και «κομματικής 
σάλτσας» ο κ. Αδαμίδης επέμεινε: «προκύπτει ότι χάθηκαν 
83 άνθρωποι, άσχετα αν είναι νέοι ή γέροντες. Σημασία έχει 
ότι χάθηκαν από το κρύο. Τότε που δεν υπήρχε τόσο 
μεγάλη ένταση, είχαμε αυτό το πρόβλημα… όχι μόνο το 
2021, αλλά από την αρχή της κρίσης, το 2010, το 2011». Ο 
κ. Πορτοσάλτε επιτέθηκε ξανά στον πρόεδρο της ΓΕΝΟΠ 
ΔΕΗ υποστηρίζοντας ότι… υπονομεύει την μετοχή της 
ΔΕΗ, αλλά 

 

κ. Αδαμίδης προειδοποίησε εκ 
νέου ότι «θα υπάρχει έλλειψη 
ενέργειας και αν σταματήσει  

ο Turk Stream θα έχουμε διακοπές.  
Αυτό που έχουμε ως χώρα,  
το LNG (υγροποιημένο φυσικό  
αέριο) που έχουμε στην  
Ρεβυθούσα και οπουδήποτε  
αλλού, δεν θα είναι αρκετό». 
Ο κ. Πορτοσάλτε και πάλι προχώρησε σε συνεχείς 
διακοπές, όχι διαψεύδοντας αλλά επιτιθέμενος στο ότι οι 

εργαζόμενοι της ΔΕΗ δεν θα έπρεπε να λένε αυτές τις 
πληροφορίες στους πολίτες και προέβαλε ως λύση το… 
λιγνίτη! Όπως υποστήριξε, θα ξαναλειτουργήσουν 
λιγνιτικές μονάδες. «Δυστυχώς αυτά δεν λύνουν το 
πρόβλημα» τόνισε ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ με τον κ. 
Πορτοσάλτε να κάνει συνεχείς και αγωνιώδεις διακοπές, 
προσπαθώντας να τον «σκεπάσει», συνεπικουρούμενος 
πλέον από ολόκληρο το δημοσιογραφικό πάνελ. Και η 
αγωνία των δημοσιογράφων του ΣΚΑΪ «έπιασε κόκκινο» 
όταν ο κ. Αδαμίδης αναφερόμενος στις τελευταίες 
κυβερνητικές νομοθετικές κινήσεις, είπε ότι 

έει η κυβέρνηση να πάρουμε 
καυστήρες πετρελαίου. Τι θέλει 
να κάνει κατά την προσωπική  

μου άποψη; Να ξεστοκάρει  
όσους καυστήρες υπάρχουν.  
Είναι ελληνικός νόμος ότι από 1η  
Ιανουαρίου 2025, απαγορεύεται  
η πώληση και εγκατάσταση  
καυστήρων πετρελαίου». 
Εν μέσω ταυτόχρονων παρεμβάσεων από τους 
δημοσιογράφους, ο κ. Αδαμίδης κατάφερε να πει 
τελειώνοντας ότι «αγοράζει αυτή την στιγμή η ΔΕΗ και οι 
πάροχοι 454 ευρώ και πουλάνε 790 ευρώ», αναφερόμενος 
στις τιμές μεγαβατώρας ρεύματος. 

Ο 
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Του Άρη Σπίνου 
Δημοσιογράφου 

 

το Β’ Πενταμελές 
Εφετείο Αθηνών  
θα εκδικαστεί η  

έφεση που άσκησε ο 
πρώην διευθυντής της 
Αγροτικής Τράπεζας, 
Αθανάσιος Τζουβάρας, 
για την ακύρωση  
της απόφασης  
του Γ’ Τριμελούς  
Εφετείου Αθηνών επί 
κακουργημάτων με την 
οποία του επιβλήθηκε 
ποινή κάθειρξης 8 ετών 
με ανασταλτικό ως προς την έφεση 
αποτέλεσμα υπό τον περιοριστικό 

όρο της καταβολής χρηματικής 
εγγύησης ύψους 5.000 ευρώ, όπως 
έχει γράψει ήδη το edolio5. 
Σημειώνεται ότι η υπόθεση κινήθηκε 
μετά από αναφορές που υπέβαλε ο 
αδελφός εκλιπόντος παραπληγικού 
που διέμενε και δραστηριοποιείτο 
στην Κάρπαθο. Ο αδελφός του 
εγκαλούντος γεννήθηκε το έτος 1964 
και από την παιδική του ηλικία 
προσεβλήθη από βαριάς μορφής 
πολυομυελίτιδα και μυϊκή ατροφία, η 
δε μετακίνησή του γινόταν με 
αναπηρικό αμαξίδιο. Σχεδόν πάντα 
συνοδευόταν και υποβοηθούνταν 
από δύο άνδρες ή έναν άνδρα και 
μία γυναίκα και οι οποίοι είτε 
εκτελούσαν χρέη νοσοκόμου, είτε 
κινούσαν το αμαξίδιο, είτε τον 
βοηθούσαν να μιλήσει στο 
τηλέφωνο, είτε να διαβάσει κάποιο 
έγγραφο, είτε να πάρει το μολύβι ή 
το στυλό για να υπογράψει.  

 
Αναφορικά με τη διανοητική του 
κατάσταση, αυτή φαινόταν διαυγής 
και οξεία. Στην Κάρπαθο είχε 
εμφανιστεί ως νομικός σύμβουλος 
και σύμβουλος επιχειρήσεων και 
είχε αποκτήσει διάφορους πελάτες, 
οι οποίοι είχαν επιχειρήσεις στο 
νησί. Στην ΑΤΕ, υποκατάστημα 
Καρπάθου, αρχικά εμφανίσθηκε ως 
σύμβουλος επιχειρηματιών και με 
σκοπό να διαπραγματευθεί τον 
διακανονισμό των χρεών τους. 
Φαινόταν δε να γνωρίζει τα 
τραπεζικά πράγματα. Στη βεβαίωση 
σπουδών από το οικονομικό 
κολλέγιο «BCA», την οποία 
προσκόμισε ο μηνυτής, τη 
μεγαλύτερη βαθμολογία την είχε στο 
μάθημα «τεχνική συναλλαγών». 

Επισκεπτόταν την Κάρπαθο 
χειμώνα και καλοκαίρι για να 
«βλέπει», όπως έλεγε, τους 
επιχειρηματίες πελάτες του και 
μιλούσε ο ίδιος για τις 
επαγγελματικές επιτυχίες του και 
την επαγγελματική δεινότητά του 
στο να διαχειρίζεται θέματα «real 
estate», όπως ο ίδιος τα 
αποκαλούσε, θέματα 
χρηματιστηρίου και γενικά 
οικονομικά θέματα. Μάλιστα από την 
εποχή του χρηματιστηρίου και για 
μεγάλο διάστημα, είχε γίνει γνωστό 
ότι είχε τηλεοπτική εκπομπή στο 
κανάλι EXTRA, η οποία αφορούσε 
σε θέματα του χρηματιστηρίου. 
Επίσης, πέραν των άλλων 
δραστηριοτήτων του, ο ίδιος έλεγε, 
υπερηφανευόμενος, ότι 
διαπραγματευόταν την αγορά 
ποδοσφαιρικών ομάδων, όπως π.χ. 
των ομάδων «ΙΑΛΥΣΟΣ ΡΟΔΟΥ», 
«ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ» «ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ, 
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ, ΙΩΝΙΚΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ» κ.λ.π. Περαιτέρω το έτος 
1996 άνοιξε στην ΑΤΕ προσωπικό 
λογαριασμό (τρεχούμενο και 
ταμιευτηρίου) και βεβαίως υπέγραψε 
αυτοπροσώπως και ιδιοχείρως και 
ενώπιον του κατηγορουμένου και 
διευθυντή της ΑΤΕ, αλλά και 
ενώπιον του προσωπικού της 
Τράπεζας όλα τα αναγκαία έγγραφα. 
Εκμεταλλεύτηκε τη θέση του και 
κατάρτισε πλαστές συμβάσεις. 
Ταυτόχρονα παρέλαβε και 
προσωπικό μπλοκ επιταγών. Έτσι, 
λόγω των συχνών οικονομικών 
συναλλαγών που είχε με το 
υποκατάστημα της ΑΤΕ στην 
Κάρπαθο, γνωρίστηκε με τον 
διευθυντή της. Ο τελευταίος, όπως 
διαλαμβάνεται στο παραπεμπτικό 
βούλευμα, εκμεταλλευόμενος τη 
θέση του ως διευθυντή της ΑΤΕ, 
υποκατάστημα Καρπάθου, τη 
γνωριμία μαζί του και το ευάλωτο  
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της θέσης του, λόγω της σωματικής του αναπηρίας κατά το 
χρονικό διάστημα από τον Μάρτιο του έτους 2004 έως τον 
Δεκέμβριο του 2007, ενεργώντας από κοινού και κατόπιν 
συναπόφασης με άγνωστους στην ανάκριση συνεργούς, 
κατάρτισε δανειακές συμβάσεις. 

ι συμβάσεις όμως φέρονται να 
ήταν πλαστές, αφού ουδέποτε 
υπεγράφησαν από τους 

φερόμενους ως δανειολήπτες  
και οι υπογραφές τους τέθηκαν  
κατά απομίμηση της γνήσιας. 
Η δε ζημία που προκλήθηκε ανέρχεται στο ποσό των 
289.000 ευρώ. 

 

Ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου αναβίωσε τον 
Ιανουάριο του 2021 ένα ακόμα σκάνδαλο με στέλεχος - 
καταχραστή της π. Αγροτικής τράπεζας. Πρόκειται για τον 
Αθανάσιο Τζουβάρα. Το ίδιο δικαστήριο είχε κάνει δεκτή το 
Νοέμβριο του 2020 την τέταρτη κατά σειρά αίτηση 
αναστολής της ποινής ισόβιας κάθειρξης και 8 ετών, που 
επέβαλε το Τριμελές Εφετείο Δωδεκανήσου επί 
κακουργημάτων στον πρώην διευθυντή, που κρίθηκε 
ένοχος υπεξαίρεσης αντικειμένου ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας 
από διαχειριστή ξένης περιουσίας εις βάρος του δημοσίου, 
ποσού που υπερβαίνει τα 146.735,14 ευρώ κατ’ 
εξακολούθηση και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη 
δραστηριότητα. Ο κατηγορούμενος ζήτησε αναβολή της 

δίκης με μη προβλεπόμενο τρόπο και το δικαστήριο 
απέρριψε το αίτημα παρά την απουσία και των 7 μαρτύρων 
της υπόθεσης απορρίπτοντας την έφεσή του ως 
ανυποστήρικτη. Την ίδια τύχη θα είχε και ο 
συγκατηγορούμενός του, που επίσης αιτήθηκε την 
αναβολή της δίκης μέσω δικηγόρου που παραστάθηκε ως 
«άγγελος» αν και στην πορεία ζήτησε να παραστεί με 
εξουσιοδότηση με αποτέλεσμα το δικαστήριο να διακόψει 
για σήμερα την κρίση του επί της συγκεκριμένης εφέσεως. 
Θυμίζουμε ότι ποινή κάθειρξης 7 ετών με ανασταλτικό ως 
προς την έφεση αποτέλεσμα υπό τον περιοριστικό όρο της 
απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα έχει επιβληθεί στον 
πρώην συνέταιρό του, που κρίθηκε ένοχος νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομη δραστηριότητα και αθώος άμεσης 
συνέργειας στην υπεξαίρεση που αποδίδεται στον πρώτο. 
Όπως απεκάλυψε η «Δημοκρατική» ο πρώην διευθυντής 
της τράπεζας έχοντας αποκτήσει την πλήρη εμπιστοσύνη 
των πελατών της φέρεται να έπεισε 59 εξ’ αυτών να 
τοποθετήσουν τα χρήματά τους σε πράξεις Repos, ήτοι σε 
διάθεση τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου με συμφωνία 
επαναφοράς, προκειμένου να επιτύχουν υψηλότερα 
επιτόκια έναντι της τοποθέτησής τους σε καταθέσεις 
ταμιευτηρίου ή προθεσμίας. 

ύμφωνα με τα στοιχεία 
υπεξαίρεσε το ποσό των 5.775.080 
ευρώ με τη χρήση πλαστών 

αποδεικτικών πράξεων Repos, ενώ 
υπάρχουν ενδείξεις για διενέργεια 
αντικανονικών πράξεων και στον 
τομέα των χορηγητικών προϊόντων 
αλλά και ενδείξεις για τη διενέργεια αντικανονικών 
πράξεων και επί ασφαλιστικών εργασιών της Αγροτικής 
Ασφαλιστικής μετά από διαμαρτυρία πελάτη. Πολλά από τα 
χρήματα που υπεξαίρεσε φέρονται να διατέθηκαν στην 
ξενοδοχειακή εταιρεία «ΦΩΚΙΑΣ ΑΕ» στην οποία ήταν 
μέτοχος αλλά και στην «ΑΓΡΟΤΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΑΕ». 
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υνεχίζονται οι δικαιώσεις των 
δανειοληπτών της Υπέρβασης, 
αφού 19 ακόμη Δανειολήπτες,  

αντί να παραδοθούν στις εκβιαστικές 
τραπεζικές ρυθμίσεις, στον «Ηρακλή» 
και τον νέο πτωχευτικό νόμο, 
προσέφυγαν στην Δικαιοσύνη, 
δικαιώθηκαν και έτσι έσωσαν  
όχι μόνο την 1η κατοικία τους,  
αλλά ολόκληρη την περιουσία  
και τους τραπεζικούς τους  
λογαριασμούς από πλειστηριασμούς,  
ρευστοποιήσεις και κατασχέσεις!!! 

 

Για ακόμα μία φορά Τράπεζες και Servicers δέχτηκαν βαρύ 
τον πέλεκυ της Δικαιοσύνης, προσφέροντας έτσι στους 
Δανειολήπτες της Υπέρβασης νέες νομολογίες δικαίωσης 
που αφορούν όλους όσους αντιμετωπίζουν τα ίδια ακριβώς 
προβλήματα από τράπεζες, servicers και funds. Με τις 
δικαιώσεις τους, επειδή είναι οριζόντιες, αφορούν και 
όλους εσάς που αντιμετωπίζετε τα ίδια ακριβώς 
προβλήματα από τράπεζες, servicers και funds. 

ερμά συγχαρητήρια στους 
Δικηγόρους της Επιστημονικής 
μας Ομάδας, κκ Λεωνίδα Στάμο, 

Κωνσταντίνα Ζανιά-Πλούμη, Ίριδα 
Σταθάκου-Δαρσακλή, Άννα Ιγνατένκο, 
Γιάννη Γαλανόπουλο, Ευδοξία 
Καλογήρου και Χριστίνα Χρήστου,  
για τις νέες αυτές, εξαιρετικές 
δικαστικές αποφάσεις !!! 
Η οργανωμένη, συλλογική προσφυγή στην Δικαιοσύνη, με 
την υποστήριξη μιας εξειδικευμένης Επιστημονικής 
Ομάδας Νομικών, Δικηγόρων, Οικονομολόγων, Λογιστών, 
Πραγματογνωμόνων, Δικαστικών Επιμελητών, 
Μαθηματικών, Αναλογιστών, Τραπεζικών 
Διαμεσολαβητών & Τραπεζικών Στελεχών, είναι το 
μοναδικό όπλο αποτελεσματικής άμυνας των 
Δανειοληπτών, κόντρα στην αυθαιρεσία του τραπεζικού 
συστήματος και τον Πτωχευτικό Νόμο. Και, η ΥΠΕΡΒΑΣΗ, 
έκανε αυτή την πολυτέλεια των τραπεζών και των λίγων 
προνομιούχων, πράξη για τους πολλούς Δανειολήπτες !!! 

είτε εδώ τις νέες αποφάσεις που 
προστίθενται στις εκατοντάδες 
προηγούμενες, που δικαιώνουν 

τους Δανειολήπτες της Υπέρβασης:  
ΜΠΠειραιά 2263/2022 https://bit.ly/3Lw0k60 ΜΠΆμφισας 
73/2022 https://bit.ly/3DHMQSW ΕιρΑθηνών 617/2022 
https://bit.ly/3qSC58z ΜΠΚορίνθου 111/2022 
https://bit.ly/3DC0y9Q ΕιρΑθηνών 728/2022 
https://bit.ly/3BxzEgG ΠΠΑθηνών 2083/2022 
https://bit.ly/3RfRw5H ΕιρΑθηνών 802/2022 
https://bit.ly/3UD2vce ΜΠΑιγίου https://bit.ly/3LyeweA 
ΜΠΑθηνών 8035/2022 https://bit.ly/3LDg9rB ΜΠΑθηνών 
1008/2022 https://bit.ly/3S5dklI ΜΠΑθηνών 1105/2022 
https://bit.ly/3xC17fW.
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

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

 
Με χρηματικά μπόνους τα οποία 
ανάλογα με την αξία της απόδειξης 
μπορεί να φθάνουν τα 1.500 ευρώ ή 
και τις 2.000 ευρώ μπαίνουν στο 
παιχνίδι του ελέγχου της 
εγκυρότητας των αποδείξεων οι 
καταναλωτές. Όπως σημειώνει ο 
«Οικονομικός Ταχυδρόμος» 

ντός της εβδομάδας 
η ΑΑΔΕ αναμένεται 
να ενεργοποιήσει 

τη νέα ψηφιακή 
εφαρμογή «Appodixi»  
η οποία θα είναι 
διαθέσιμη στα 
ηλεκτρονικά 
καταστήματα  
Google play 
(για κινητά android) και ΑppStore 
(για κινητά iOS, δηλαδή της Apple). 
Η εφαρμογή θα δίνει τη δυνατότητα 

στους πολίτες να ελέγχουν από το κινητό τους εάν η απόδειξη που έλαβαν είναι 
γνήσια ή «μαϊμού» και να ενημερώνουν την ΑΑΔΕ κάθε φορά που «χτυπά» 
καμπανάκι. Εάν αποδειχθεί ότι η απόδειξη εκδόθηκε από «πειραγμένη» ταμειακή 
μηχανή ή η ταμειακή μηχανή δεν είναι συνδεδεμένη με τα συστήματα της ΑΑΔΕ, 
τότε το κράτος θα δίνει ως επιβράβευση στους πολίτες μέρος του προστίμου που 
θα επιβάλλεται στην επιχείρηση. Η χρηματική αμοιβή θα είναι πολλαπλάσια της 
αξίας της απόδειξης και μέχρι κάποιο όριο με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι 
ανάλογα με την αξία της συναλλαγής η χρηματική επιβράβευση των πολιτών 
μπορεί να φθάνει το 10πλάσιο της αξίας της απόδειξης  
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με ανώτατο όριο έως τις 2.000 ευρώ. Η νέα εφαρμογή θα 
λειτουργεί ως εξής: 1. Ο χρήστης ανοίγει την εφαρμογή και 
μέσω της κάμερας του κινητού, σκανάρει την κωδικό QR 
της απόδειξης. 2. Ανάλογα με την κατάσταση της 
απόδειξης, η εφαρμογή παράγει τα εξής μηνύματα: - Η 
απόδειξη έχει διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ. Στην περίπτωση 
αυτή, εμφανίζονται τα στοιχεία της απόδειξης (αριθμός 
ταμειακής, ΑΦΜ επιχείρησης, αριθμός απόδειξης, 
ημερομηνία και ώρα έκδοσης της συναλλαγής, αξία 
συναλλαγής ΦΠΑ και στις συναλλαγές με πρατήρια 
καυσίμων, την ποσότητα και το είδος του καυσίμου). Στην 

περίπτωση αυτή ελέγχεται, εάν τα στοιχεία που 
εμφανίζονται στην εφαρμογή είναι τα ίδια με αυτά που 
εμφανίζονται στην απόδειξη. Εάν δηλαδή η αξία που 
αναγράφεται στην απόδειξη είναι ίδια με την αξία που έχει 
διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ. Εάν υπάρχει διαφορά, αυτό 
σημαίνει ότι πιθανότατα έχει γίνει επέμβαση στον 
φορολογικό μηχανισμό της επιχείρησης, ώστε άλλο ποσό 
να εμφανίζει στην απόδειξη στον πελάτη και άλλο, 
μικρότερο, ποσό να διαβιβάζει στην ΑΑΔΕ. - Η ταμειακή 
είναι δηλωμένη, αλλά η απόδειξη δεν έχει ακόμα 
διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ. Στην περίπτωση αυτή, αναφέρεται 
η ημερομηνία και ώρα πέραν την οποίας η απόδειξη θα 
έπρεπε να έχει διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ. Εάν η απόδειξη έχει 
εκδοθεί πριν από το χρονικό σημείο αυτό, υποδεικνύεται η 
αναφορά για μη διαβίβαση της απόδειξης. - Ο κωδικός QR 
δεν μπορεί να διαβαστεί ή ότι η ταμειακή δεν είναι 
δηλωμένη ή δεν είναι ενεργή. Στην περίπτωση αυτή 
υποδεικνύεται η υποβολή αναφοράς στην εφαρμογή. 
Εφόσον ο χρήστης επιλέξει να αναφέρει την απόδειξη, 
καλείται να κάνει τα εξής: 1. Να τραβήξει φωτογραφία της 
απόδειξης. 2. Να εισαγάγει τον λόγο αναφοράς υπό μορφή 
πεδίου Λίστας Επιλογών (με δυνατότητα επιλογής μιας 
τιμής). 3. Να προσθέσει όποιες παρατηρήσεις θέλει. 4. Να 
επιλέξει αν θα πραγματοποιήσει ανώνυμη ή επώνυμη 
καταγγελία. Η αναφορά ενημερώνει το πληροφοριακό 
σύστημα αξιοποίησης καταγγελιών της ΑΑΔΕ και με βάση 
αυτήν δρομολογείται ο σχετικός έλεγχος. 

ι κληρονόμοι 
(σύζυγος και δύο 
παιδιά) του Ανδρέα 

Βγενόπουλου κέρδισαν 
στο Διοικητικό Εφετείο 
Αθηνών τη δίκη που 
είχαν με το Ελληνικό 
Δημόσιο το οποίο 
διεκδικούσε περίπου 
300 εκατ. ευρώ (μαζί 
με τις προσαυξήσεις) 
από διαφορές φόρων 
κ.λπ. μιας 11ετίας 
, ποσό ιλιγγιώδες που αν ζούσε ο Α. 
Βγενόπουλος θα τον οδηγούσε στη 
φυλακή γιατί επρόκειτο για 
φοροδιαφυγή κακουργηματικού 

χαρακτήρα. Σύμφωνα με το 
protothema.gr το Διοικητικό Εφετείο 
Αθηνών με τρεις αποφάσεις του 
διέγραψε τους καταλογισμούς των 
300 εκατ. ευρώ που είχε κάνει το 
Κέντρο Φορολογουμένων Μεγάλου 
Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ), λόγω 
αντισυνταγματικότητας των 
ενεργειών των φορολογικών 
οργάνων (έκδοση καταλογιστικών 
πράξεων) και άφησε μόνο περίπου 
4,5 εκατ. ευρώ σε εκκρεμότητα. 
Τώρα οι κληρονόμοι του 
επιχειρηματία προσφεύγουν στο 
Συμβούλιο της Επικρατείας, 
ζητώντας να διαγραφούν και τα 
υπόλοιπα 4,5 εκατ. ευρώ που τους 
έχουν καταλογιστεί. Στο σημείο αυτό 
να αναφερθεί πως μέχρι στιγμής 
παραμένουν άγνωστα τα 
περιουσιακά στοιχεία και το ρευστό 
που άφησε ο αποβιώσας Α. 
Βγενόπουλος. Το Δημόσιο με βάση 
την απόφαση του ΚΕΦΟΜΕΠ, που 
του καταλόγισε φοροδιαφυγή 300 
εκατ. ευρώ, κατέσχεσε τα δύο σπίτια 

του στην Εκάλη και το κτήμα των 
1.200 στρεμμάτων με βίλα στην 
Πάρνηθα, μια έκταση στην οποία 
υπάρχει και μία λίμνη. Κατέσχεσε 
επίσης τις καταθέσεις του που 
υπήρχαν στους προσωπικούς του 
λογαριασμούς σε ελληνικές 
τράπεζες, ενώ το σκάφος του δεν 
μπορούσαν να το κατασχέσουν γιατί 
ανήκε σε εταιρεία του εξωτερικού. Με 
βάση την τωρινή απόφαση θα 
πρέπει να αρθούν οι κατασχέσεις 
εφόσον η αξία των κατασχεμένων 
υπερβαίνει τα 4,5 εκατ. που είναι το 
πρόστιμο που έκανε δεκτό το 
Διοικητικό Δικαστήριο και μέχρι την 
απόφαση επί της προσφυγής για 
την ακύρωσή του στο ΣτΕ. Όσον 
αφορά άλλες ενδεχόμενες 
καταθέσεις και περιουσιακά στοιχεία 
του εκλιπόντος στο εξωτερικό,  
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σύμφωνα με πληροφορίες, το Δημόσιο δεν μπορεί να έχει 
πρόσβαση γιατί πρόκειται για κάποιο καταπίστευμα στην 
Ελβετία που δεν είναι στο όνομα του Α. Βγενόπουλου. Η 
σφοδρή αντιδικία μεταξύ του υπουργείου Οικονομικών και 
του Ανδρέα Βγενόπουλου ξεκίνησε μεσούσης της διαμάχης 
του αποβιώσαντος επιχειρηματία με την πρώην πρόεδρο 
του Αρείου Πάγου Βασιλική Θάνου. Ο επιχειρηματίας τον 
Μάιο του 2016 είχε καταθέσει στην Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Αθηνών μήνυση κατά της κυρίας Θάνου. Όπως υποστήριζε 
ο Ανδρέας Βγενόπουλος, η μήνυση αφορούσε τα 
αδικήματα της «δωροληψίας δικαστικού λειτουργού, της 
απόπειρας εκβίασης, της παράβασης καθήκοντος και της 
εμπορίας επιρροής», από το έτος 2014 και μετά. Σύμφωνα, 
τον επιχειρηματία «του ζητήθηκε να τοποθετήσει 
χαρτονομίσματα μέσα σε βιβλίο και να το παραδώσει σε 
φίλη της κυρίας Θάνου, ενώ στη συνέχεια του ζητήθηκε 
ολόκληρη βιβλιοθήκη». 

Η υπόθεση αυτή αναβίωσε και πάλι τον περασμένο 
Φεβρουάριο όταν η ιστοσελίδα iefimerida παρουσίασε 
ηχητικό ντοκουμέντο το οποίο σχετιζόταν με τον εκβιασμό 
που είχε δεχτεί από την κυρία Θάνου ο επιχειρηματίας -
όπως ισχυριζόταν- και το είχε καταγγείλει το 2016. Τον 
περασμένο Φεβρουάριο η δικογραφία ανασύρθηκε από το 
αρχείο, αλλά έκτοτε η υπόθεση είναι εκκρεμής. Από 
φορολογικής σκοπιάς το 2016, δηλαδή το διάστημα της 
διένεξης Βγενόπουλου – Θάνου, με παραγγελία του 
εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος δόθηκε εντολή 
μερικού ελέγχου από τον προϊστάμενο του ΚΕΦΟΜΕΠ 
(30.5.2016) στον επιχειρηματία. Η παραγγελία 
συνοδευόταν από CD, το οποίο περιείχε τα δεδομένα των 
τραπεζικών λογαριασμών κ.λπ. του επιχειρηματία, της 
περιόδου από 19.11.2001 έως 31.12.2012. Στη συνέχεια 
επεκτάθηκε ο έλεγχος και για ένα έτος ακόμα, δηλαδή στο 
2013. Κατά τον έλεγχο ζητήθηκε να διευκρινιστούν 653 
κινήσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς που διατηρούσε ο 
επιχειρηματίας στην Ελλάδα, ενώ ζητήθηκαν οι κινήσεις 
των λογαριασμών που τηρούσε στην Επενδυτική Τράπεζα 
της Ελλάδος, οι οποίες δεν περιλαμβάνονταν στο επίμαχο 
CD. Επίσης, ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία για τις 
φορολογικές κινήσεις της δικηγορικής εταιρείας που είχε 
(Βγενόπουλος και Συνεργάτες). Ακόμη, ζητήθηκαν οι 
κινήσεις λογαριασμών της ναυτιλιακής εταιρείας Bariba 
Corporation, οι κινήσεις από τον ατομικό λογαριασμό που 
διατηρούσε στην τράπεζα του Λονδίνου Union Bancaire 
Privee, από τον λογαριασμό που είχε στην Εγνατία 
Τράπεζα, όπως και κινήσεις (αναλήψεις-καταθέσεις-

μεταφορές χρηματικών ποσών) από άλλα τραπεζικά 
ιδρύματα του εξωτερικού.  

πό τον έλεγχο προέκυψαν 
οικονομικές «τρύπες» και 
αναντιστοιχίες, όπως δεν 

αποδείχτηκε η πηγή ή η αιτία 
προέλευσης του ποσού των 
126.823.334 ευρώ που αφορά 
πιστώσεις οι οποίες προέκυψαν  
από τράπεζες της ημεδαπής. 
Δεν αποδείχτηκε επίσης η πηγή τριών ποσών, των 
150.000, 100.000 και 50.000 ευρώ, που είχαν μεταφερθεί 
στον ατομικό λογαριασμό 002-20…81, που διατηρούσε 
στην τράπεζα Union Bancaire Privee και χωρίς να υπάρχει 
αναγραφή του λογαριασμού προέλευσης των πιστώσεων. 
Στην ίδια τράπεζα του Λονδίνου είχαν μεταφερθεί επίσης 
1.000.000 ευρώ, χωρίς να αναγράφεται ο λογαριασμός της 
προέλευσης της πίστωσης. Ούτε για τρεις πιστώσεις στην 
Εγνατία Τράπεζα, ύψους 2,5 εκατ. ευρώ, που αφορούσαν 
εισερχόμενες εντολές της εταιρείας Dande Holdings S.A. με 
έδρα το εξωτερικό (που τηρούνταν στην τράπεζα UBP) 
προέκυψε η αιτία καταβολής τους. Από τον έλεγχο 
θεωρήθηκαν, παράλληλα, μη δικαιολογημένες 6 πιστώσεις 
ύψους 1.500.490 ευρώ που έγιναν στον κοινό λογαριασμό 
που διατηρούσε ο επιχειρηματίας με τη σύζυγό του Αρετή 
Σουβατζόγλου στην τράπεζα Union Bancaire Privee. Οι 6 
αυτές πιστώσεις έγιναν από μεταφορά (transfer) χωρίς να 
αναγράφεται ο λογαριασμός προέλευσης. Έτσι, οι 
φορολογικές αρχές ζήτησαν από τον επιχειρηματία να 
δώσει εξηγήσεις για τις «μαύρες τρύπες» της 11ετίας 2003 
έως 2013. Παράλληλα, όμως, ο ιδρυτής του ομίλου Marfin  
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Investment Group ανέθεσε στον δικηγόρο Ευστάθιο 
Μπακάλη να κινήσει τις νόμιμες διαδικασίες στα Διοικητικά 
Δικαστήρια εις βάρος του Δημοσίου, σε περίπτωση που το 
ΚΕΦΟΜΕΠ εξέδιδε εις βάρος του οριστικές καταλογιστικές 
πράξεις, ζητώντας του να καταβάλει διαφορές φόρου κ.λπ. 
Ενώ έτρεχε η προθεσμία που είχε ο επιχειρηματίας για να 
καταθέσει τις αντιρρήσεις-απόψεις του στις φορολογικές 
αρχές, τέσσερις ημέρες πριν εκπνεύσει η προθεσμία, σε 
ηλικία 63 ετών, απεβίωσε στις 5 Νοεμβρίου 2016 από 
καρδιακή ανακοπή. Κληρονόμοι του αποβιώσαντος 
επιχειρηματία κατέστησαν η δεύτερη σύζυγός του Αρετή 
(Ρίτα) Σουβατζόγλου, ο γιος του Φίλιππος από τον πρώτο 
του γάμο, η κόρη του Μελίνα, από τη σχέση του με τη 
Βρετανίδα Τζιλ Μπεντ. Η σύζυγος του Ανδρέα 
Βγενόπουλου κατέστη κληρονόμος κατά ποσοστό 1/4 της 
περιουσίας του και κατά ποσοστό 3/8 το καθένα από τα δύο 
παιδιά του. 

τις φορολογικές αρχές 
επικράτησε προβληματισμός για  
το αν μπορούν μετά τον θάνατο  

του Ανδρέα Βγενόπουλου να προβούν 
ή όχι σε καταλογισμό εις βάρος  
των κληρονόμων του. Τελικά,  
μετά από ένα διάστημα αδράνειας  
οι φορολογικές αρχές εξέδωσαν 
καταλογιστικές πράξεις ύψους 
περίπου 300 εκατ. ευρώ εις  
βάρος των τριών κληρονόμων. 
Οι πράξεις αυτές αφορούσαν διαφορές κύριου φόρου, 
πρόσθετο φόρο, πρόσθετη εισφορά ανακρίβειας έως το 
120% του κύριου φόρου, έκτακτη εισφορά και ειδική 
εισφορά αλληλεγγύης. Ωστόσο, οι κληρονόμοι το 2017 
κατέθεσαν στον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επίλυσης 
Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(ΑΑΔΕ) ενδικοφανή προσφυγή, όπως λέγεται στη νομική 
επιστήμη, δηλαδή αμφισβήτησαν τις καταλογιστικές 
πράξεις της φορολογικής αρχής, χωρίς ωστόσο να λάβουν 
ποτέ απάντηση. Στη συνέχεια η σύζυγος και τα παιδιά 
ζήτησαν να τοποθετηθεί εκκαθαριστής της κληρονομικής 
περιουσίας του αποβιώσαντος επιχειρηματία και τον 
Σεπτέμβριο του 2018 το Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου διόρισε 

δικηγόρο εκκαθαριστή. Στο μεταξύ, η εντολή που είχε δώσει 
εν ζωή ο επιχειρηματίας στον δικηγόρο κ. Μπακάλη 
υλοποιήθηκε και εκπροσωπώντας και τους τρεις 
κληρονόμους κατάθεσε αιτήσεις στα Διοικητικά Δικαστήρια 
της Αθήνας κατά της άρνησης της ΑΑΔΕ να απαντήσει στην 
ενδικοφανή προσφυγή και κατά των καταλογιστικών 
πράξεων. Από το Διοικητικό Εφετείο της Αθήνας οι τρεις 
κληρονόμοι δικαιώθηκαν εν μέρει, καθώς διαγράφηκε από 
τις αξιώσεις του Δημοσίου το μεγαλύτερο μέρος τους. Οι 
διοικητικοί εφέτες από τα 300 εκατ. ευρώ που είχε 
καταλογίσει το Κέντρο Φορολογουμένων Μεγάλου 
Πλούτου άφησαν σε εκκρεμότητα μόνο περίπου 4,5 εκατ. 
ευρώ, συν τις προσαυξήσεις. Το Εφετείο κατ’ αρχάς έκρινε 
αντισυνταγματική τη διαδικασία που τήρησαν οι 
φορολογικές αρχές μετά τον θάνατο του Ανδρέα 
Βγενόπουλου. Και αυτό γιατί, αφού πάγωσαν τον έλεγχο 
για ένα περίπου έτος, επανήλθαν και καταλόγισαν τα ποσά 
των φορολογικών διαφορών στους κληρονόμους, χωρίς 
όμως προηγουμένως να τους καλέσουν σε ακρόαση 
προκειμένου να εκθέσουν τις απόψεις τους. Κατά συνέπεια 
παραβιάστηκε το άρθρο 20 του Συντάγματος που 
καθιερώνει το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης του 
ενδιαφερομένου για κάθε διοικητική ενέργεια ή μέτρο που 
λαμβάνεται εις βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων 
του. Την ίδια στιγμή το Διοικητικό Εφετείο, ακολουθώντας 
τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας 
(νομολογία), έκρινε ότι «η διάταξη νόμου περί παρατάσεως 
χρόνου παραγραφής φορολογικών αξιώσεων, οι οποίες 
ανάγονται σε ημερολογιακό έτος προγενέστερο του 
προηγουμένου της δημοσιεύσεως του νόμου αυτού έτους, 
είναι ανίσχυρη ως αντικείμενη στην απορρέουσα από την 
αρχή του κράτους δικαίου αρχή της ασφάλειας δικαίου και 
στις εξειδικεύουσες αυτήν ειδικώς στο φορολογικό δίκαιο  
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συνταγματικές διατάξεις του άρθρου 
78». Ορισμένες αξιώσεις της 
φορολογικής αρχής, σύμφωνα με τις 
εφετειακές αποφάσεις, έχουν 
υποπέσει σε παραγραφή λόγω 
παρέλευσης της πενταετίας. Οι 
διοικητικοί δικαστές επανέλαβαν τις 
αποφάσεις του ΣτΕ, που έχουν 
κρίνει ότι «δεν αποτελούν 
συμπληρωματικά στοιχεία εκείνα τα 
οποία είτε είχαν περιέλθει σε γνώση 
της φορολογικής αρχής εντός της 
προβλεπόμενης στην παράγραφο 1 
του άρθρου 84 πενταετίας και 
αγνοήθηκαν ή δεν ελήφθησαν 
προσηκόντως υπόψη από αυτήν, 
καθώς η φορολογική αρχή όφειλε να 
έχει λάβει γνώση τους, εντός της 
ίδιας πενταετίας, εάν είχε επιδείξει 
τη δέουσα επιμέλεια, ήτοι εάν είχε 
λάβει τα προσήκοντα μέτρα ελέγχου 
και έρευνας, που προβλέπονται 
στον νόμο». Κατόπιν αυτών, το 
Διοικητικό Εφετείο με τις αποφάσεις 
του δέχθηκε εν μέρει τις θέσεις των 
κληρονόμων και ακύρωσε οριστικές 
πράξεις διορθωτικού 
προσδιορισμού του προϊσταμένου 
του ΚΕΦΟΜΕΠ, που αφορούσαν: 

φόρο εισοδήματος, έκτακτη εισφορά 
φυσικών προσώπων και ειδική 
εισφορά αλληλεγγύης. Με τις ίδιες 
αποφάσεις το Εφετείο μεταρρυθμίζει 
απόφαση του προϊσταμένου του 
ΚΕΦΟΜΕΠ, κατά το σκέλος που 
αφορά την οριστική πράξη 
διορθωτικού προσδιορισμού φόρου 
εισοδήματος του Ανδρέα 
Βγενόπουλου, του οικονομικού 
έτους 2008 από τα 57 εκατ. ευρώ 
(πλέον των προσαυξήσεων) στο 
ποσό των 150.000 ευρώ. Τέλος, το 
Εφετείο ακύρωσε την επιβολή 
πρόσθετου φόρου για ορισμένα 
οικονομικά έτη και αντί αυτού 
επέβαλε πρόστιμο ανακριβούς 
δήλωσης και τόκους εκπρόθεσμης 
καταβολής. Μετά τις εφετειακές 
αυτές αποφάσεις απέμεινε σε 
εκκρεμότητα ένα ποσό της τάξεως 
των 4,5 εκατ. ευρώ περίπου, συν τις 
νόμιμες προσαυξήσεις. 

ώρα, ο 
εκκαθαριστής της 
κληρονομιάς του 

Ανδρέα Βγενόπουλου 
προσέφυγε στο ΣτΕ και 
ζητάει να ακυρωθούν  
οι τρεις εφετειακές 
αποφάσεις, ως προς  
το σκέλος εκείνο  
που εγκρίνουν την 
υποχρέωση καταβολής 
του ποσού των 4,5 εκατ. 
ευρώ από την πλευρά 
των κληρονόμων. 
Επικαλείται, μεταξύ άλλων, 
αντισυνταγματικότητα των 
απομεινάντων πράξεων 
καταλογισμού, καθώς δεν 
προηγήθηκε ακρόαση των 
κληρονόμων πριν την έκδοσή τους 
και δεν τηρήθηκαν οι 
προβλεπόμενες προθεσμίες.

 

 
Ο Βαγγέλης Δουράκης αναλύει στο 
enikos.gr: Αντίστροφα μετρά ο 
χρόνος έως την ημέρα που θα 
κατατεθεί το μινι- ασφαλιστικό στη 
Βουλή. Μέσα στις επόμενες ώρες 
αναμένεται να αναρτηθεί για 
δημόσια διαβούλευση το εν λόγω 
νομοσχέδιο που φέρνει ανατροπές 
σε μια σειρά από συνταξιοδοτικά και 
ασφαλιστικά ζητήματα. 

ιαγραφή  
χρεών για  
σχεδόν 250.000 

επαγγελματίες, 
πλαφόν στις 
επικουρικές, ρυθμίσεις 
για ενστόλους,  
αύξηση των δόσεων 
αποπληρωμής 
οφειλών περιλαμβάνει 
μεταξύ άλλων το  
μίνι-ασφαλιστικό. 
«Φρένο» στις ποινικές διώξεις όσων 
ρυθμίζουν τα χρέη τους προς τα 
Ταμεία και τα εξυπηρετούν κανονικά 
βάζει το νέο νομοσχέδιο, ενώ δίνει 
«άφεση αμαρτιών» σε εκείνους που 
είδαν στους τραπεζικούς τους 
λογαριασμούς να μπαίνουν 
επιδόματα του ΟΠΕΚΑ… κατά λάθος 
και παρόλα αυτά τα ξόδεψαν. 
Επίσης, σε συγκεκριμένα Ταμεία 
«ψαλιδίζεται» το ποσοστό 

αναπηρίας που απαιτείται για την 
λήψη των σχετικών παροχών. 
Ορίζονται ακόμη με το μίνι – 
ασφαλιστικό τα 10 έτη ως χρονικό 
όριο παραγραφής οφειλών προς τον 
ΕΦΚΑ, μετά και την απόφαση του 
ΣτΕ που έκρινε πως η 20ετής 
παραγραφή, η οποία ίσχυε έως 
σήμερα, είναι αντισυνταγματική. Η 
ρύθμιση όμως καλύπτει μόνο όσους 
δεν έχουν βεβαιωμένες οφειλές από 
τον ΕΦΚΑ, δεν αφορά, δηλαδή, στο 
σύνολο όσων χρωστούν στον 
Φορέα. Με άλλα λόγια μιλάμε για 
παραγραφή οφειλών οι οποίες δεν 
έχουν αναζητηθεί μέσα σε μια 10ετία 
από τον ΕΦΚΑ. Οι υπόλοιπες δεν 
παραγράφονται. «Κερδισμένοι» από 
τη μείωση του χρόνου παραγραφής 
εκτιμάται ότι θα είναι περίπου 
250.000 ελεύθεροι επαγγελματίες και 
αγρότες με μη βεβαιωμένα χρέη. Με  
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την παραγραφή ενός μέρους των 
οφειλών, και εφόσον το 
εναπομείναν χρέος δεν ξεπερνά τα 
20.000 ευρώ για τους επαγγελματίες 
και τις 6.000 ευρώ για τους αγρότες, 
η πόρτα της συνταξιοδότησης θα 
ανοίξει. Από 1/1/2027 ο χρόνος 
παραγραφής μειώνεται στα πέντε 
έτη.  

ε άλλη διάταξη 
στο σχετικό 
νομοσχέδιο,  

οι δόσεις της πάγιας 
ρύθμισης οφειλών  
από 12 θα γίνουν 24, 
προκειμένου ο ΕΦΚΑ  
να εναρμονιστεί με  
την Εφορία. 

 
Θα υπάρξει δικαίωμα μετατροπής 
στο νέο καθεστώς για όσους 
βρίσκονται ήδη σε καθεστώς 
καταβολής δόσεων, έτσι ώστε να 
περιοριστεί η μηνιαία επιβάρυνσή 
τους. Το ελάχιστο μηνιαίο ποσό της 
δόσης θα είναι 50 ευρώ. Ακόμη, 
παύουν να αναζητούν οι υπηρεσίες 
του ΟΠΕΚΑ εκκρεμείς οφειλές 
ατόμων που είχαν εισπράξει 
επιδόματα του Οργανισμού χωρίς 
να έχουν το σχετικό δικαίωμα! Η 
υπόθεση έχει ως εξής: Στο πλαίσιο 
ελέγχων το Κράτος εντόπισε -
καθυστερημένα – πολλές 
περιπτώσεις πολιτών που 
λάμβαναν επιδόματα – κυρίως 
αναπηρικά, συνήθως μέσω Δήμων – 
χωρίς να τα δικαιούνται. Οι 

υπηρεσίες διέκοψαν την καταβολή 
τους, αναζητώντας αναδρομικά τα 
αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά. 
Έρχεται λοιπόν το Υπουργείο 
Εργασίας και κρίνει πως στη 
συντριπτική τους πλειοψηφία τα 
«ξόδεψαν»… καλόπιστα, οπότε δεν 
υπάρχει πλέον λόγος το Κράτος να 
διεκδικεί αυτά τα ποσά! Για τις 
υπόλοιπες περιπτώσεις 
αχρεωστήτως καταβληθεισών 
παροχών υιοθετούνται ευνοϊκά 
μέτρα, με διάκριση μεταξύ αμέλειας 
και δόλου, όπως η τριετής 
παραγραφή οφειλών, η δυνατότητα 
εξόφλησής τους με δόσεις ή 
συμψηφισμούς με μελλοντικές 
καταβολές, καθώς και η μη 
αναζήτηση πολύ χαμηλών οφειλών 
(κάτω των 50 ευρώ). Λαμβάνεται έτσι 
υπόψη η καθυστέρηση του κράτος 
στους ελέγχους και γίνεται σεβαστή 
η καλή πίστη των αναπήρων για τα 
επιδόματα. Παύει επίσης η υφ’ όρον 
ποινική δίωξη των οφειλετών 
ρυθμισμένων ασφαλιστικών 
οφειλών για όσο διάστημα 
εξυπηρετείται η ρύθμιση. Με τον 
τρόπο αυτό αποφεύγεται η 
επαναλαμβανόμενη επιβεβαίωση 
τήρησης της ρύθμισης στο 
δικαστήριο. Ουσιαστικά θα δοθεί το 
δικαίωμα στους συνεπείς που έχουν 
κάνει ρύθμιση, η υπόθεσή τους να 
μπαίνει στο αρχείο και να βγαίνει εάν 
και εφόσον πάψουν να είναι 
συνεπείς. Μπαίνει ακόμη «πλαφόν» 
στις επικουρικές και διευθετούνται 
ζητήματα που αφορούν στις 
συντάξεις των ενστόλων. 
Συγκεκριμένα: 

πεκτείνεται  
σε όλους τους 
ενστόλους το 

δικαίωμα της «μάχιμης 
πενταετίας», δηλαδή  
της αναγνώρισης έως 
και πέντε επιπλέον 
ετών ασφάλισης, 
καταβάλλοντας τις 
αντίστοιχες εισφορές. 
Πλέον όσοι ένστολοι εξαιρούνταν 
(π.χ. ορισμένες κατηγορίες 
πυροσβεστών, λιμενικών, 
αστυνομικών και υπηρετούντων 
στην αεροπορία) από τη σχετική 
ρύθμιση αποκτούν πλέον το 

δικαίωμα αυτό, ανεξαρτήτως 
μονάδας υπηρεσίας, αν είναι 
παλαιοί ή νέοι ασφαλισμένοι (προ ή 
μετά το 2011) και ανεξαρτήτως της 
σχέσης εργασίας με την οποία 
υπηρετούν (μόνιμοι και μη). 
Θεσπίζεται πλαφόν σε υψηλές 
επικουρικές συντάξεις, ίσο με το 6/20 
του πλαφόν κύριας σύνταξης 
(1.382,40€ /μήνα). Η παρέμβαση 
κρίθηκε αναγκαία δεδομένου ότι με 
βάση τη νομοθεσία του 2015-2016 οι 
επικουρικές συντάξεις 
υπολογίζονται, κατά ένα μέρος τους, 
με βάση τις εισφορές που είχαν 
καταβληθεί κατά το χρονικό 
διάστημα 2002-2014. Όμως σε 
κάποιες περιπτώσεις οι εισφορές 
αυτές ενσωμάτωναν και 
κοινωνικούς πόρους, με 
αποτέλεσμα να καταλήγουν 
θεωρητικά σε πάρα πολύ υψηλές 
επικουρικές συντάξεις (ακόμα και 
15.000 ευρώ το μήνα ή ακόμα και 
παραπάνω). Καταργείται η ειδική 
εισφορά 1% των ασφαλισμένων του 
πρώην Ταμείου Πρόνοιας των 
Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ), η 
οποία θεσπίστηκε για τη στήριξη της 
βιωσιμότητας του εν λόγω Ταμείου. 
Το ΤΠΔΥ είναι πλέον βιώσιμο και δεν 
υπάρχει λόγος συνέχισης της 
ειδικής εισφοράς που σταματά να 
παρακρατείται από τους δημοσίους 
υπαλλήλους, για τους οποίους η 
κράτηση δεν ήταν ανταποδοτική. 
Ενιαιοποίηση κανόνων αναπηρίας. 
Μείωση του ποσοστού αναπηρίας 
από 67% σε 50% για συγκεκριμένες 
ομάδες ασφαλισμένων, ως 
προϋπόθεση λήψης παροχών 
αναπηρίας. Ωφελούμενοι οι παλαιοί, 
προ του 1993 ασφαλισμένοι του 
ΟΑΕΕ, ΝΑΤ και ΟΓΑ. Πλέον, θα 
υπάρχει κι ενιαία ημερομηνία 
καταβολής της σύνταξης από την 
πρώτη ημέρα υποβολής της αίτησης 
συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας. 
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Έκπτωση 40% στις ασφαλιστικές εισφορές κάθε μερικώς απασχολούμενου, του 
οποίου η σύμβαση θα μετατραπεί σε πλήρους απασχόλησης παρέχει η 
κυβέρνηση, δίνοντας στήριξη στους εργοδότες. Όπως τονίζει το cnn.gr 

πό 10 Σεπτεμβρίου 2022 και έως το τέλος  
του 2023, όσες επιχειρήσεις έχουν ποσοστό 
εργαζομένων με μερική απασχόληση άνω  

του 50%, εφόσον μετατρέψουν κάποια σύμβαση  
σε πλήρους απασχόλησης, τότε απαλλάσσονται  
για ένα έτος από το 40% των ασφαλιστικών 
εισφορών για τον εν λόγω εργαζόμενο. 
Το μέτρο αφορά συμβάσεις εργαζομένων τους που έχουν συναφθεί πριν από τις 
10 Σεπτεμβρίου και στόχο έχει να «ασπρίσει» ένα σημαντικό μέρος από τη 
λεγόμενη «μαύρη» εργασία, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι πίσω από τη σημαντική 
και συνεχή αύξηση της μερικής απασχόλησης κρύβεται πλήρης ανασφάλιστη 
εργασία, 8, πολλές φορές και 10 ωρών την ημέρα. Το μέτρο αφορά συμβάσεις 
εργαζομένων που έχουν συναφθεί πριν από τις 10 Σεπτεμβρίου και στόχο έχει να 
«ασπρίσει» ένα σημαντικό μέρος από τη λεγόμενη «μαύρη» εργασία. 

ε τη μείωση κατά 40% των ασφαλιστικών 
εισφορών, η «νομιμοποίηση» του  
εργαζομένου που εμφανίζεται ως μερικώς 

απασχολούμενος, αλλά εργάζεται σε συνθήκες 

πλήρους εργασίας, 
καθίσταται εξαιρετικά 
συμφέρουσα.  

 
Και αυτό, γιατί ένας εργοδότης, 
απασχολώντας έναν εργαζόμενο με 
μερική απασχόληση, πενθήμερο, 
από Δευτέρα έως Παρασκευή, για 4 
ώρες ημερησίως, καταβάλλει 305,56 
ευρώ καθαρά στον εργαζόμενο και 
πληρώνει 132,12 ευρώ ασφαλιστικές 
εισφορές. Το συνολικό του κόστος 
δηλαδή είναι 437,68 ευρώ τον μήνα. 
Εάν η σύμβαση του συγκεκριμένου 
εργαζομένου μετατραπεί σε 
πλήρους απασχόλησης, 5νθήμερο, 
για 8 ώρες ημερησίως, με βασικό 
μισθό 713 ευρώ, ο εργαζόμενος θα 
λάβει στην τσέπη 614,11 ευρώ και ο 
εργοδότης θα καταβάλει 154,69 
ευρώ, λόγω της έκπτωσης κατά 40%. 
Έτσι, το συνολικό του κόστος θα 
είναι 768,8 ευρώ αντί 871,93 χωρίς 
την έκπτωση. Στο τελικό ποσό όμως 
θα πρέπει να υπολογιστεί και η 
ωφέλεια από την έκπτωση δαπάνης 
μισθοδοσίας από τα ακαθάριστα 
έσοδα της επιχείρησης 
(συντελεστής 22%), της τάξης των 
95,53 ευρώ τον μήνα, με αποτέλεσμα 
το συνολικό κόστος να ανέρχεται σε 
673,27, ήτοι τελικό όφελος 198,66 
ευρώ τον μήνα. 
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Πληθαίνουν συνεχώς οι φωνές και οι 
καταγγελίες των δικαιούχων – 
εγκλωβισμένων της Αττικής Οδού 
για την αποζημίωση που πρέπει να 
λάβουν από την εταιρεία. 

ια κάποιους λόγους 
που δεν κάνει 
γνωστούς η 

εταιρεία, οι δικαιούχοι 
απλά λαμβάνουν  
ένα email που τους 
ενημερώνει ότι  
δεν δικαιούνται 
αποζημίωση, είτε δεν 
απαντούν καθόλου στα 
αιτήματα των πολιτών 
μετά από τόσους μήνες! 
Όπως αποκλειστικά δημοσιεύει το 
Newsauto.gr ένας από τους 
εγκλωβισμένους του χιονιού στην 
Αττική Οδό, ενώ είχε αποστείλει όλα 
τα απαραίτητα έγγραφα για να 
αιτηθεί την αποζημίωση απλά η 
εταιρεία του επισημαίνει ότι: «Σας 
ενημερώνουμε ότι κατόπιν ελέγχου 
των στοιχείων που υποβάλατε, το 
αίτημά σας δεν μπορεί να 
ικανοποιηθεί». Το αίτημα του 
εγκλωβισμένου ιδιοκτήτη οχήματος 
στην Αττική Οδό είχε καταχωρηθεί 
στις αρχές Φεβρουαρίου και μετά 
από 7 μήνες ήρθε η απάντηση ότι το 
αίτημα για την αποζημίωση έχει 
απορριφθεί στο οποίο μάλιστα 
ενημερώνονται οι πολίτες ότι είναι 
αυτοματοποιημένο μήνυμα και να 
μην απαντήσουν, καθώς η 
απάντησή τους δεν θα διαβαστεί! Ο 
ιδιοκτήτης του εν λόγω οχήματος 

εισήλθε στην Αττική Οδό από την Μεταμόρφωση στις 24 Ιανουαρίου 2022 στις 
10:57 το πρωί και ενώ διάνυσε μερικές εκατοντάδες μέτρα έμεινε 
ακινητοποιημένος με τους υπόλοιπους οδηγούς! Η Αττική Οδός ή η εταιρεία που 
ελέγχει τις αιτήσεις για κάποιο λόγο που δεν γνωστοποιεί στον ιδιοκτήτη του 
οχήματος απέρριψε την αίτηση της αποζημίωσης και βέβαια κανείς δεν του 
απαντά στα ερωτήματά του! 

έραν των αποδεικτικών στοιχείων εισόδου  
του οχήματος στην Αττική Οδό ο κάτοχος του 
οχήματος που απορρίφθηκε η αίτηση έχει  

και φωτογραφίες από τον εγκλωβισμό του στην  
Αττική Οδό! 
Σε άλλη περίπτωση κάτοχος οχήματος καταγγέλλει ότι η «Αττική Οδός» ούτε 
αποζημίωση του έχει καταβάλει, αλλά ούτε τον ενημερώνει κανείς για την πορεία 
της αίτησής του. Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει: «Είμαι ένας από τους 
πολλούς εγκλωβισμένους στην Αττική οδό στις 24 Ιανουαρίου 2022 και έχω 
επικοινωνήσει με την Αττική Οδό δεκάδες φορές και έχω στείλει δεκάδες emails 
αλλά μέχρι σήμερα δεν έχω λάβει καμία απολύτως απάντηση! Να τονίσω ότι την 
αίτηση αποζημίωσης την κατέθεσα πριν από 7 μήνες και έκτοτε δεν υπάρχει καμία 
απολύτως ενημέρωση…». 
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ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

Επιμέλεια: Θοδωρής Ζούμπος  

 
Προσοχή στις αναρτήσεις στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, καθώς το 
facebook πρόδωσε δανειολήπτρια. 
Όπως μεταδίδει το dikastiko.gr 

ε απόφαση του  
το Ειρηνοδικείο 
Αθηνών 

κατήγγειλε οφειλέτρια 
για δόλια πτωχευτική 
ικανότητα και δεν 
αναγνώρισε το  
αίτημα υπαγωγής σε  
ευνοϊκές ρυθμίσεις 
ληξιπρόθεσμων χρεών. 
Στην κρίση του αυτή έλαβε υπόψη 
του αναρτήσεις στο facebook, 
επισημαίνοντας χαρακτηριστικά 
πως εφόσον είναι ορατές µόνο από 
τους «φίλους» του, αποτελούν 
απαγορευμένα αποδεικτικά μέσα. 
Αντιθέτως, πληροφορίες που 
αναρτώνται από το υποκείμενο των 
δεδομένων σε δημόσια πρόσβαση 
στο διαδίκτυο, δεν συνιστούν 

προσωπικά δεδομένα. Όπως επισημαίνεται στην απόφαση, «στην περίπτωση 
του μέσου κοινωνικής δικτύωσης «facebook», ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να 
προβεί σε ρυθμίσεις ιδιωτικότητας στο «προφίλ» του, εάν επιθυμεί να περιορίσει 
τον κύκλο των προσώπων που έχουν πρόσβαση σε αυτό, στις φωτογραφίες του 
και γενικότερα στις αναρτήσεις του, δηλαδή να προβεί σε ρυθμίσεις περιορισμού 
προσβάσεως στις πληροφορίες του. Ακόμη όμως, έχει τη δυνατότητα να 
καταστήσει δημόσια κι ελεύθερα προσβάσιμα σε όλους (ακόμη και σε χρήστες του 
διαδικτύου που δεν έχουν λογαριασμό στο «facebook») τα στοιχεία αυτά, με την 
καταχώρισή τους στον εν λόγω ιστότοπο χωρίς ρυθμίσεις ασφαλείας.  

 

ληροφορίες, όμως, οι οποίες αναρτώνται  
από το υποκείμενο των δεδομένων σε  
δημόσια πρόσβαση στο διαδίκτυο δεν  

συνιστούν προσωπικό δεδομένο και δεν  
εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις». 
Σύμφωνα με την απόφαση «από τα οικονομικά στοιχεία που προσκόμισε η 
αιτούσα και αφορούν την περιουσιακή της κατάσταση και από τη μελέτη του 
φακέλου της δικογραφίας, προέκυψαν περισσότερες από μια φορές, ανειλικρινείς 
δηλώσεις της αιτούσας σχετικά με την εισοδηματική και την περιουσιακή της 
κατάσταση». Συγκεκριμένα, τονίζεται στην απόφαση, «η αιτούσα αναφέρει στην 
αίτηση και τις προτάσεις της ότι εργαζόταν από το … μέχρι το … στην 
οικογενειακή επιχείρηση λιανικού εμπορίου κοσμημάτων μαζί με την αδελφή της, 
ενώ επίσης αναφέρει ότι το … λύθηκε η ομόρρυθμη εταιρεία που διατηρούσε η 
αιτούσα με την αδελφή της λόγω ληστείας του ως άνω καταστήματος. Αφήνει 
τεχνηέντως η αιτούσα να εννοηθεί ότι το κατάστημα κατόπιν της ληστείας έκλεισε, 
αφού δεν κάνει λόγο πουθενά για το αν συνέχισε να λειτουργεί η οικογενειακή 
αυτή επιχείρηση. Ωστόσο από την προσκόμιση από τις εταιρείες που διεκδικούν 
τις οφειλές, δημοσίων φωτογραφιών που έχουν αναρτηθεί στο facebook, οι 

Μ 
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οποίες λόγω του δημόσιου 
χαρακτήρα τους μπορούν να 
προσκομιστούν στο Δικαστήριο ως 
αποδεικτικά μέσα και να ληφθούν 
υπόψη στο στάδιο μελέτης της 
δικογραφίας και του αποδεικτικού 
υλικού, όπως αναλύεται στη μείζονα 
πρόταση της παρούσας, προέκυψε 
ότι η οικογενειακή επιχείρηση 
συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία της 
και λαμβάνει χώρα και διαδικτυακή 
προώθηση του εμπορεύματος 
αυτής. Μάλιστα από δημόσια 
ανάρτηση που έλαβε χώρα την … 
από την αδελφή της αιτούσας 
προκύπτει ότι κυκλοφορούν και 
προωθούνται στο κοινό 
επαγγελματικές κάρτες της 
επιχείρησης αυτής με τυπωμένα τα 
ονόματα της αιτούσας και της 
αδελφής της ως ιδιοκτητριών της 
επιχείρησης, ενώ η αιτούσα 
ισχυρίστηκε ότι έχει αποχωρήσει 
από την εταιρεία το … Οι κάρτες 
αυτές δεν είναι δυνατόν να μην 
έχουν αλλαχθεί από το … μέχρι το …  

 
που έλαβε χώρα η εν λόγω 
ανάρτηση, συνεπώς το Δικαστήριο 
κρίνει ότι οι εν λόγω κάρτες είναι 
καινούργιες και με κάποιον τρόπο η 
αιτούσα συνεχίζει να εμπλέκεται 
στην ως άνω επιχείρηση 
ουσιαστικά, καίτοι τυπικά έχει 
διακόψει την εμπορική της 
δραστηριότητα, γεγονός που 
αποκρύπτει από το Δικαστήριο». 
Επιπροσθέτως, η αιτούσα 
ισχυρίζεται ότι οι εν λόγω 
αναρτήσεις στο facebook έλαβαν 
χώρα κατά τη διάρκεια του lockdown 
του 2020, γεγονός επίσης αναληθές, 
αφού φαίνεται από τις ημερομηνίες 
αυτών ότι έλαβαν χώρα από τέλη 
Μαΐου έως τέλη Ιουλίου του 2020, ότε 
και είχε ήδη αρθεί το lockdown. Η 
αιτούσα δεν εξηγεί πως γίνεται να 
έχει αποχωρήσει από την εταιρεία 
από το …, ωστόσο να συνεχίζει να 
εμφανίζεται το όνομά της στην 
επαγγελματική κάρτα της εν λόγω 
επιχείρησης, ως συνιδιοκτήτριας, 
μαζί με το όνομα της αδελφής της. Η 
δε διεύθυνση που αναγράφεται στην 
επαγγελματική αυτή κάρτα, είναι 
ακριβώς ίδια με τη διεύθυνση στην 
οποία βρίσκεται η οικογενειακή αυτή 
επιχείρηση, συνεπώς πρόκειται για 

το ίδιο κατάστημα, επιβεβαιώνεται δε η συγκεκριμένη διαπίστωση από την από 
… 2020 δημόσια ανάρτηση στο facebook της αδελφής της αιτούσας όπου φαίνεται 
μεν το όνομα του πατέρα της αιτούσας στην επωνυμία της επιχείρησης, ωστόσο 
σε σχόλιο στην εν λόγω ανάρτηση γράφει η αδελφή της αιτούσας: «Η νέα συλλογή 
της … είναι κοντά μας, σας περιμένουμε». Πρόκειται λοιπόν αναμφίβολα για την 
ίδια επιχείρηση, η οποία παραδέχεται η αιτούσα ότι λειτουργεί μεν στο όνομα του 
πατέρα της, προς τιμήν του επειδή εκείνος την ξεκίνησε, ωστόσο τώρα 
προωθείται μέσω επαγγελματικών καρτών με τα ονόματα της αιτούσας και της 
αδελφής της. Παράλληλα από την επισκόπηση των εκκαθαριστικών 
σημειωμάτων της αιτούσας διαφαίνονται αντιφάσεις μεταξύ των ισχυρισμών της 
και των δηλωμένων εισοδημάτων της. Τα έτη … έως … κατά τη διάρκεια των 
οποίων ισχυρίζεται η αιτούσα ότι ήταν ενεργή η ομόρρυθμη εταιρεία που είχε 
ιδρύσει με την αδελφή της, τα εισοδήματά της είναι από μηδενικά μέχρι 7.804,42 
ευρώ, ήτοι αρκετά χαμηλά, στην αίτησή της ωστόσο δηλώνει ότι όσο εργαζόταν 
τα εισοδήματά της ήταν ικανοποιητικά και μπορούσε να αποπληρώνει τις 
μηνιαίες δόσεις των δανείων της. Η δήλωση αυτή δεν συμβαδίζει με τα 
προσκομισθέντα εκκαθαριστικά σημειώματα και το Δικαστήριο κρίνει ότι η 
αιτούσα απέκρυπτε εισοδήματα καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου από … ως … 

Περαιτέρω, η αιτούσα ισχυρίζεται ότι από το 2014 που κατατέθηκε η αίτηση έως 
τη συζήτηση αυτής, παραμένει άνεργη, εκτός από μια μικρή περίοδο του 2020 που 
εργάστηκε με τετράωρη απασχόληση σε μια πιτσαρία. Δεν αναφέρει δε, καμία 
περαιτέρω πληροφορία για αυτή την εργασία, πότε ακριβώς έλαβε χώρα, ούτε 
ποιος ήταν ο μισθός που ελάμβανε, καθώς και τον λόγο που διακόπηκε η 
απασχόληση αυτή. Κατά τον χρόνο κατάθεσης της αίτησης το δεύτερο τέκνο της 
αιτούσας ήταν … και αυτό δυσχέραινε τις προσπάθειες της να εξεύρει νέα εργασία, 
ωστόσο η αιτούσα δεν εξηγεί για ποιον λόγο παραμένει άνεργη καθ’ όλη τη 
διάρκεια των οκτώ ετών που μεσολάβησαν από την κατάθεση της αίτησης μέχρι 
τη συζήτηση αυτής, δεδομένου ότι πλέον τα τέκνα της είναι … και … ετών, 
πηγαίνουν στο σχολείο, ενώ παράλληλα η αιτούσα δεν αναφέρει τυχόν 
προβλήματα υγείας της ή άλλες καταστάσεις που μπορούσαν να οδηγήσουν σε 
ανικανότητα για εργασία, είναι δε μόλις ….. ετών σήμερα, ήτοι αρκετά νέα και κατά 
την κατάθεση της αίτησης αλλά και κατά τη συζήτηση αυτής ώστε να μπορεί να 
εξεύρει εργασία και να συνεισφέρει με αυτόν τον τρόπο στις ανάγκες της 
οικογένειάς της, πολλώ δε μάλλον εφόσον είναι ενεργή η οικογενειακή 
επιχείρηση, μπορεί να απασχοληθεί και να εργαστεί σε αυτήν. 

Η συνεχιζόμενη ισχυριζόμενη ανεργία της αιτούσας, καθώς και οι ανωτέρω 
αντιφάσεις και ανειλικρινείς δηλώσεις της περί της οικογενειακής επιχείρησης, 
οδηγούν το Δικαστήριο στο συμπέρασμα ότι η αιτούσα είτε δεν καταβάλλει τη 
δέουσα επιμέλεια στην εξεύρεση εργασίας, ως απαιτεί ο νόμος 3869/2010 
προκειμένου ένας οφειλέτης να υπαχθεί στις ευνοϊκές του διατάξεις, ενώ είναι 
ιδιαιτέρως πιθανόν να απασχολείται ουσιαστικά στην οικογενειακή επιχείρηση, 
αποκομίζοντας εισοδήματα, τα οποία δεν δηλώνονται στη ετήσια δήλωση 
φορολογίας εισοδήματος, προκειμένου η αιτούσα να απεικονίζεται ως άνεργη, 
ώστε να εμφανίζεται μειωμένων οικονομικών δυνατοτήτων και έτσι να επιτύχει 
παράνομα μειωμένη ικανοποίηση των πιστωτών της. 
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Συνεχίζονται οι δικαστικές «φάπες» στις τράπεζες για την 
κλοπή με τον υπολογισμό τόκων βάσει 360 ημερών αντί 
365. Όπως ενημερώνει το lawnet.gr στη συγκεκριμένη 
υπόθεση οι αιτούντες είχαν εκπροσωπηθεί από την 
δικηγόρο Αντιγόνη Βαφείδου. Μεταξύ της Ανώνυμης 
Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EFG 
EUROBANK ERGASIAS A.E» και των αιτούντων, είχε 
καταρτιστεί σύμβαση στεγαστικού δανείου δυνάμει της 
οποίας χορηγήθηκε στους τελευταίους στεγαστικό δάνειο 
ποσού 400.000 ευρώ. Στη θέση της Ανώνυμης Τραπεζικής 
Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK 
ERGASIAS A.E» υπεισήλθε η ανώνυμη εταιρεία με την 
επωνυμία «dovalue Greece Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης 
Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» ως μη δικαιούχος 
διάδικος και ως διαχειρίστρια των απαιτήσεων της 
αλλοδαπής εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία 
«ERB RECOVERY DAC». Η δανείστρια τραπεζική εταιρεία 
προέβη σε καταγγελία της προαναφερόμενης δανειακής 
σύμβασης, καλώντας ταυτόχρονα τους ανακόπτοντες και 
ήδη αιτούντες όπως καταβάλλουν σε αυτή, αλληλεγγύως 
και εις ολόκληρον, με την ιδιότητα του οφειλέτη και εγγυητή 
αντίστοιχα, το ληξιπρόθεσμο ποσό των 437.733,34 ευρώ. 
Ωστόσο, η υπ’ αριθμ. 22**/2022 απόφαση του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών έκρινε ότι 

όρος της δανειακής σύμβασης 
σύμφωνα με τον οποίο ο 
υπολογισμός των τόκων  

θα λαμβάνει χώρα με βάση έτος 360 
ημερών και όχι με βάση έτος 365 
ημερών είναι άκυρος, καταχρηστικός 
και αδιαφανής και δημιουργεί 
πρόσθετη επιβάρυνση  
σε βάρος του καταναλωτή 
, ενόψει του ότι προσκρούει στην απορρέουσα από το 
άρθρο 2 παρ. 6 του Ν. 2251/1994 αρχή της διαφάνειας, αλλά 
και στην ενσωματωθείσα στο εθνικό μας δίκαιο με την ΚΥΑ 
/13.2.2001 (ΦΕΚ Β’ 2555/8.3/2001) κοινοτική οδηγία 97/7/ΕΚ, 
κατ’ επιταγή της οποίας εφαρμόζεται στην καταναλωτική 
πίστη, με τη στενή έννοια, το έτος 365 ετών. Έτι περαιτέρω, 
η προαναφερόμενη απόφαση έκρινε ότι συνεπεία των 
ανωτέρω, επέρχεται σημαντική και ουσιώδης διατάραξη 
της ισορροπίας των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των 
συμβαλλόμενων μερών σε βάρος των αιτούντων, με 
αποτέλεσμα να δημιουργείται αδιαφάνεια, μη 
συγκρισιμότητα με αντίστοιχες παροχές άλλων τραπεζών 
και μη ομαλή λειτουργία του ανταγωνισμού σε βάρος 
άλλων καταναλωτών. Περαιτέρω, η εν λόγω απόφαση 
συμφώνησε με την οικονομοτεχνική μελέτη ειδικού 
πραγματογνώμονα την οποία προσκόμισε η πληρεξούσια 
δικηγόρος προκύπτει αμφισβήτηση αναφορικά με το 
βέβαιο και εκκαθαρισμένο της απαίτησης της δανείστριας 
Τράπεζας. Τέλος, πιθανολογήθηκε ότι οι αιτούντες θα 
υφίσταντο ανεπανόρθωτη βλάβη από την εκτέλεση της ως 
άνω διαταγής πληρωμής και ως εκ τούτου η υπό κρίση 
αίτηση αναστολής έγινε δεκτή. 

Το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη 
της διαχείρισης του Φορέα των 
«κόκκινων» ακινήτων ευάλωτων 
δανειοληπτών καλούνται να 
επιβεβαιώσουν εκ νέου οι 
επενδυτές, αφού έληξε και επισήμως 
η νέα προθεσμία που είχαν για την 

υποβολή μη δεσμευτικών 
προσφορών. Όπως επισημαίνει το 
newmoney.gr το «παρών» στον 
διαγωνισμό, ο οποίος αρχικά έληγε 
στις αρχές του περασμένου 
Αυγούστου για να 
επαναπροκηρυχθεί λόγω μη 

εμπρόθεσμης υποβολής των 
προβλεπόμενων εγγράφων, είχαν 
δώσει τουλάχιστον έξι funds (σ.σ. 
μεταξύ των οποίων οι Fortress, 
Davidson Kempner, Bain και 
Bracebridge), με τις συμμετοχές να 
είναι είτε μεμονωμένες, είτε σε 

Ο 
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συμπράξεις με άλλους επενδυτές ή 
εταιρείες ακινήτων, servicers κ.ο.κ. 
Υπενθυμίζεται πως η Fortress 
δραστηριοποιείται στην Ελλάδα 
μέσω της doValue, η οποία, όπως 
προκύπτει από τις παρουσιάσεις 
της ιταλικής μητρικής, ποντάρει 
στον Φορέα για αύξηση των υπό 
διαχείριση κεφαλαίων της και η 
Davidson Kempner συνδέεται με τη 
Cepal, ενώ η Intrum από την πλευρά 
της, δηλώνει πρόθυμη να παράσχει 
οποιαδήποτε βοήθεια στο Δημόσιο 
σε επίπεδο υποδομών, χωρίς, 
ωστόσο, να προτίθεται να κατέβει 
στον διαγωνισμό. Η ηλεκτρονική 
αποσφράγιση και αξιολόγηση των 
φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
αναμένεται να αποκρυσταλλώσει το 
τοπίο, αναφορικά με τον αριθμό, 
αλλά και το μείγμα των συμμετοχών, 
εκκινώντας, ουσιαστικά, τη 
διαδικασία έναρξης του 
ανταγωνιστικού διαλόγου, στο 
πλαίσιο του οποίου θα τεθούν επί 
τάπητος τυχόν ενστάσεις από 
πλευράς των επενδυτών.  

 
Οι τελευταίοι, όπως είχε γράψει το 
newmoney, ζητούν λύση για μία 
σειρά από ζητήματα, όπως τα 
φορολογικά βάρη που συνοδεύουν 
τα ακίνητα (ΕΝΦΙΑ, κ.ά.) ή την 
τακτοποίηση αυτών. «Λαμβάνοντας 
υπόψη ότι στον Φορέα θα καταλήξει 
ένας σημαντικός όγκος ακινήτων 
δεν είναι δυνατόν να πρέπει να 
προηγηθεί η τακτοποίησή τους, 
παρά μόνον σε περίπτωση 
πώλησής τους σε κάποιον επενδυτή 
ή ιδιώτη», σχολιάζουν αρμόδιες 
πηγές. Σε κάθε περίπτωση, η 
συμμετοχή στον διάλογο αποτελεί 
αναγκαία προϋπόθεση για τη 
συμμετοχή του επενδυτή στην 
τελική φάση του διαγωνισμού, ήτοι 
την υποβολή δεσμευτικών 
προσφορών. Κατόπιν της 
αξιολόγησης των δεσμευτικών 
προσφορών, ο υποψήφιος 
επενδυτής θα κληθεί να 
προσκομίσει τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης, με τα οποία θα 
αποδεικνύει ότι πληροί όλα τα 

κριτήρια επαγγελματικής, τεχνικής 
και οικονομικής καταλληλόλητας και 
εν συνεχεία, θα υπογραφεί η 
σύμβαση παραχώρησης. Σύμφωνα 
με την προκήρυξη, κριτήριο 
ανάθεσης της σύμβασης 
παραχώρησης είναι η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά, η οποία 
εκτιμάται βάσει κριτηρίων, όπως: Το 
ύψος ανάληψης κινδύνου από 
πλευράς του Δημοσίου, τον τρόπο 
υπολογισμού του τιμήματος 
επαναγοράς της κύριας κατοικίας 
κατά τη λήξη της μίσθωσης και την 
αξιοπιστία, ειδική τεχνογνωσία και 
την εμπειρία του υποψήφιου 
παραχωρησιούχου. 

δημιουργία ενός 
Φορέα που θα 
αγοράζει τα 

ακίνητα των ευάλωτων 
νοικοκυριών, δίνοντάς 
τους τη δυνατότητα  
να συνεχίσουν να  
μένουν σε αυτά έναντι 
ενοικίου, προβλέπεται 
στον νόμο για τη 
δεύτερη ευκαιρία που 
ψηφίστηκε το 2020. 
Το σύνολο των κεφαλαίων που θα 
δεσμευτεί να δαπανήσει ο Φορέας 
σε αγορές πρώτων κατοικιών είναι 
έως και δύο δισ. ευρώ, με το ακριβές 
ποσό να οριστικοποιείται, 
λαμβάνοντας υπόψη και τον αριθμό 
των ευάλωτων που θα υποβάλουν 
αίτηση ένταξης. Η ίδια συμμετοχή 
του αναδόχου στα επενδυμένα 
κεφάλαια του Φορέα, η οποία μπορεί 
να εισφερθεί ως μετοχικό ή δάνεια 
μειωμένης εξασφάλισης, θα 
ανέρχεται στο ποσοστό τουλάχιστον 
20% σε κάθε χρονική στιγμή επί των 
συνολικών κεφαλαιακών αναγκών, 
ενώ το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 
του Φορέα θα ανέρχεται κατ’ 
ελάχιστον σε εννέα εκατ. ευρώ. 
Πέραν της ίδιας συμμετοχής, ο 
Φορέας θα δύναται να χρηματοδοτεί 
τις αγορές ακινήτων και την εν γένει 
δραστηριότητά του με δανειακά 
κεφάλαια από αποδεκτές πηγές 
χρηματοδότησης που θα 
καθοριστούν σε δεύτερη φάση.  

ε βάση το 
χρονοδιάγραμμα, 
ο Φορέας 

Απόκτησης Ακινήτων  
θα είναι έτοιμος να 
λειτουργήσει στις 
αρχές του καλοκαιριού 
του επόμενου έτους. 
Μέχρι τότε και προκειμένου τα 
ευάλωτα νοικοκυριά να μην βρεθούν 
αντιμέτωπα με το ηλεκτρονικό 
«σφυρί», μπορούν να αιτηθούν την 
ένταξή τους στο ενδιάμεσο 
πρόγραμμα. Βάσει αυτού 
δικαιούνται: Κρατική επιδότηση έως 
80% της δόσης του στεγαστικού 
δανείου της κύριας κατοικίας από 70 
ευρώ έως 210 ευρώ μηνιαίως για 
διάστημα 15 μηνών και αναστολή 
μέτρων των πιστωτών για την κύρια 
κατοικία (π.χ. κατασχέσεις, 
πλειστηριασμοί και εξώσεις). 
Σύμφωνα με το υπουργείο 
Οικονομικών, προϋπόθεση για την 
ένταξη στο πρόγραμμα και την 
παροχή της κρατικής επιδότησης 
είναι να πληρούνται μία σειρά από 
κριτήρια –εισοδηματικά και άλλα– τα 
οποία θα ελέγχονται και 
διασταυρώνονται κατά την έκδοση 
της «Βεβαίωσης Ευάλωτου 
Οφειλέτη», η οποία είναι απαραίτητη 
για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα 
και εκδίδεται από ηλεκτρονική 
πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ. «Η 
προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο 
ενδιάμεσο πρόγραμμα ορίζεται στις 
60 ημέρες, ενώ ολοκληρώνεται με το 
πέρας των 15 μηνών, δηλαδή μέχρι 
τις 15.12.2023 ή μέχρι τη λειτουργία 
του Φορέα Απόκτησης και 
Επαναμίσθωσης Ακινήτων, όποιο 
γεγονός συμβεί πρώτο», τονίζεται 
σε σχετική ανακοίνωση και 
προστίθεται: «Με τη λήξη του 
προγράμματος αυτού, οι ευάλωτοι 
οφειλέτες, οι οποίοι θα αδυνατούν 
να εξυπηρετήσουν μία μακροχρόνια 
και βιώσιμη ρύθμιση των οφειλών 
τους, θα πρέπει να απευθυνθούν 
στον ειδικό Φορέα για τη ρύθμιση 
οφειλών και την παροχή 2ης 
ευκαιρίας». 
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Το insider.gr έχει το ρεπορτάζ: Ρυθμίσεις που αναμένεται 
να ξεπεράσουν τα 4 δισ. ευρώ φέτος θα κάνουν οι εταιρείες 
διαχείρισης στα δάνεια που έχουν τιτλοποιηθεί και 
μεταβιβαστεί στον «Ηρακλή». Από τις αρχές του 2022 μέχρι 
τον Ιούλιο, οι εταιρείες διαχείρισης είχαν ρυθμίσει 
περισσότερα από 64.000 δάνεια, ύψους πάνω από 2,6 δισ. 
ευρώ, σε χαρτοφυλάκια που έχουν μεταβιβαστεί και 
βρίσκονται εκτός τραπεζικών ισολογισμών. Οι ρυθμίσεις 
που προωθούν οι εταιρείες διαχείρισης και στα 
τιτλοποιημένα δάνεια ενέχουν σημαντικό ποσοστό άφεσης 
χρέους. Αν και το ύψος του «κουρέματος» αφορά κατά 
περίπτωση το κάθε δάνειο, εντούτοις μπορεί να 
υποστηριχθεί ότι το «μέσο κούρεμα» στα στεγαστικά 
δάνεια κινείται στο 20% – 30% της οφειλής, ενώ φτάνει 
μέχρι και το 80% στα καταναλωτικά δάνεια και στα δάνεια 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων χωρίς εξασφαλίσεις. 
Σημειώνεται, πάντως, ότι τα «κουρέματα» στις ρυθμίσεις 
των τιτλοποιημένων δανείων δεν είναι οριζόντια ή 
κανόνας, καθώς κρίνονται από την αξία της εξασφάλισης 
που συνοδεύει το δάνειο. Εάν το δάνειο είναι καλά 
καλυμμένο και η αξία της εξασφάλισης είναι υψηλότερη της 
οφειλής, δεν δίνεται «κούρεμα» διότι η οφειλή μπορεί να 
ανακτηθεί από ρευστοποίηση της εξασφάλισης. Ειδικά δε 
στην περίπτωση των τιτλοποιημένων δανείων, ο κανόνας 
αυτός τηρείται απαρέγκλιτα, αφού υποχρέωση των 
servicers είναι η μεγιστοποίηση των ανακτήσεων ώστε να 
μην τεθούν σε κίνδυνο οι εγγυήσεις που έχει δώσει το 
Δημόσιο. Συνολικά, οι κρατικές εγγυήσεις που έχουν δοθεί 
σε τιτλοποιήσεις 47,9 δισ. ευρώ που έχουν μεταβιβαστεί 
στον «Ηρακλή» ανέρχονται σε 18,7 δισ. ευρώ. Παρά τις 
εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες (πανδημία και τώρα πόλεμος 
στην Ουκρανία) υπό τις οποίες δημιουργήθηκε και ανέλαβε 
δράση ο «Ηρακλής», οι μετά – Covid τιτλοποιήσεις που 
διαχειρίζονται οι εταιρείες διαχείρισης, καταγράφουν 
θετικές αποδόσεις. Όπως είχε γράψει το insider.gr, οι 
νεότερες τιτλοποιήσεις παρουσιάζουν υπεραποδόσεις, 
καλύπτοντας απώλειες που καταγράφουν ακόμη 
παλαιότερες τιτλοποιήσεις στις οποίες τα πλάνα 
ανακτήσεων δεν είχαν προβλέψει το σοκ της πανδημικής 
κρίσης. Με τον τρόπο αυτό, έρχεται πιο κοντά η επίτευξη 
των στόχων στα business plan των servicers. Η υπέρβαση 
των στόχων που επιτυγχάνουν οι εταιρείες διαχείρισης 
στις πιο πρόσφατες τιτλοποιήσεις είναι αποτέλεσμα του 
ανοίγματος της δευτερογενούς αγοράς, με πωλήσεις 
χαρτοφυλακίων από «κομμάτια» των αρχικών 
τιτλοποιήσεων. Παράλληλα, όμως, η δυναμική των 
ανακτήσεων ενισχύεται από δύο ακόμη στρατηγικές που 
ακολουθούν οι servicers: την επιτάχυνση των νομικών 
ενεργειών σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια προκειμένου να 
οδηγούνται γρήγορα σε ρευστοποίηση (πλειστηριασμοί) 
ενεχύρων για την ανάκτηση των απαιτήσεων και τις 
πωλήσεις ρυθμισμένων ενήμερων δανείων. Όπως είχε 

γράψει το insider.gr, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης 
προετοιμάζουν τα πρώτα πακέτα ρυθμισμένων 
στεγαστικών δανείων που θα βγάλουν προς πώληση και 
ενδεχομένως οι πρώτες πωλήσεις «πράσινων» δανείων να 
ανακοινωθούν πριν το τέλος του έτους. Τα προς πώληση 
πακέτα διαμορφώνονται από μία περίμετρο στεγαστικών 
δανείων που υπολογίζεται στα 25 δισ. ευρώ, ποσό που 
αντιστοιχεί σχεδόν στο ήμισυ των τιτλοποιήσεων NPLs. 

ήμερα οι Εταιρείες Διαχείρισης 
διαχειρίζονται ενεργά για 
λογαριασμό τραπεζικών 

ιδρυμάτων και επενδυτών  
δάνεια αξίας άνω των 120 δισ. ευρώ 
, 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 το 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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Σε 160.000 υπολογίζονται οι 
πλειστηριασμοί, κατασχέσεις και 
εκδόσεις διαταγών πληρωμής που 
βρίσκονται στα χέρια των funds και 
servicers που θα 
πραγματοποιηθούν τα επόμενα δύο 
χρόνια και εξ αυτών 7.000 στα 
Δωδεκάνησα, σύμφωνα με επίσημα 

στοιχεία που δεν διαψεύδονται 
όπως τόνισε μιλώντας στην ΕΡΤ Ν. 
Αιγαίου ο πρόεδρος της Εθνικής 
Ομοσπονδίας Ενώσεων 
Προστασίας Πολιτών Καταναλωτών 
Δανειοληπτών, Ευάγγελος 
Κρητικός. Σύμφωνα με την 
Πανδωδεκανησιακή Ένωση 
Δανειοληπτών 1.300 
πλειστηριασμοί, κατασχέσεις και 
εκδόσεις διαταγών πληρωμής 
έγιναν το 1ο εξάμηνο του 2022, ενώ 
από τις 7.000 των πλειστηριασμών, 
οι 5.000 αφορούν σε νοικοκυριά των 
Δωδεκανήσων. Ο κ. Κρητικός 
χαρακτήρισε ανησυχητικό το 
γεγονός ότι ένα πολύ μεγάλο 
ποσοστό από τις δανειακές 
συμβάσεις οι οποίες περιέχουν 
παράνομους και καταχρηστικούς 

όρους, θα εκδικαστούν σε 
δικαστήρια των Αθηνών. «Αυτό 
σημαίνει δίχως άλλο, ότι ο κάτοικος 
της Καλύμνου, της Λέρου, της Κω, 
της Ρόδου στον οποίο θα 
κοινοποιηθεί, μια διαταγή 
πληρωμής ή ένας πλειστηριασμός 
θα επιβαρυνθεί σημαντικά για να 
υπερασπιστεί το σπίτι του», 
πρόσθεσε ο κ. Κρητικός. Δεκάδες 
είναι όμως και τα τηλεφωνήματα 
που δέχθηκε Ιούλιο - Αύγουστο η 
Ένωση Δανειοληπτών 
«απελπισμένων συμπατριωτών μας 
από τα Δωδεκάνησα στους οποίους 
δίνεται τελεσίγραφο από τα funds 
πως αν δεν δώσουν προκαταβολή 
έναντι δανείου, θα τους κοινοποιηθεί 
πρόγραμμα πλειστηριασμού». 

 
Κινητοποίηση ενάντια σε πλειστηριασμό σπιτιού 
μονογονεϊκής οικογένειας διοργάνωσε το Εργατικό Κέντρο 
Λάρισας την Τρίτη 20 Σεπτέμβρη στις 12 μ. στην Eurobank 
στην οδό Μ. Αλεξάνδρου (απέναντι από την κεντρική 
πλατεία). «Στέλνουμε ξεκάθαρο μήνυμα σε κάθε τραπεζικό 
όμιλο ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας στο δρόμο με κάθε 
μέσο μέχρι να διασφαλιστεί ότι κανένα λαϊκό σπίτι δεν θα 
πέσει στα χέρια τραπεζίτη» σημειώνει στο κάλεσμά το 
Εργατικό Κέντρο αναφέροντας ότι: «Η Διοίκηση του 

Εργατικού Κέντρου Ν. Λάρισας καλεί τα Σωματεία, τους 
φορείς και όλο τον λαό της πόλης να μην αφήσει  
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αναπάντητη τη σχεδιασμένη προσπάθεια των τραπεζιτών, 
που με την πλάτη της κυβέρνησης και των υπόλοιπων 
αστικών κομμάτων επιδιώκουν να ξεσπιτώσουν χιλιάδες 
οικογένειες.  

υτή τη φορά σειρά έχει μία 
μονογονεϊκή οικογένεια. Με  
την μητέρα συνταξιούχο που 

περιμένει πότε θα της επιδοθεί η 
σύνταξη και την κόρη της άνεργη  
και χωρίς κανένα άλλο εισόδημα. 
Αυτή η απαράδεκτη επίθεση ενάντια στον μόχθο και τον 
ιδρώτα του λαού δεν είναι μεμονωμένη και μας αφορά 
όλους μιας και δεν γνωρίζουμε ποιος θα έχει σειρά. Η 
επίθεση αυτή έχει ονοματεπώνυμο και είναι οι πολιτικές 
όλων των κυβερνήσεων που διαχρονικά υπηρετούν τους 

μονοπωλιακούς ομίλους, τους τραπεζίτες, αδιαφορώντας 
για τις κοινωνικές ανάγκες. Αδιαφορώντας για την υγεία 
μας που αποδείχθηκε περίτρανα το τελευταίο δίχρονο, για 
την πρόνοια, για την παιδεία, για το δικαίωμα στην 
εργασία. Δε θα τους κάνουμε την χάρη. Ούτε θα 
προσαρμοστούμε, αλλά Ούτε θα πεθάνουμε! Θα 
οργανώσουμε την δική μας αντεπίθεση με όπλο μας την 
αλληλεγγύη και ασπίδα προστασίας τα Σωματεία μας. 
Καλούμε τους εργαζόμενους της πόλης μας να υψώσουμε 
φωνή αντίστασης και καλούμε όλα τα Σωματεία και τους 
φορείς της περιοχής να συμπαρασταθούν με αποφάσεις 
και με τη συμμετοχή τους στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας 
που καλεί το Εργατικό Κέντρο Ν. Λάρισας. Στέλνουμε 
ξεκάθαρο μήνυμα σε κάθε τραπεζικό όμιλο ότι θα 
συνεχίσουμε τον αγώνα μας στο δρόμο, με κάθε μέσο μέχρι 
να διασφαλιστεί ότι κανένα λαϊκό σπίτι δεν θα πέσει στα 
χέρια τραπεζίτη. Απαιτούμε: Να σταματήσει κάθε 
πλειστηριασμός εργατικής – λαϊκής κατοικίας. Κατάργηση 
των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών. Προστασία με νόμο 
της λαϊκής κατοικίας». 

 
Με στόχο τη μείωση του λειτουργικού τους κόστους, οι 
τράπεζες σκέφτονται να μειώσουν τα ΑΤΜ, τουλάχιστον σε 
σημεία όπου τα έξοδα συντήρησης είναι αυξημένα. 
Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Καθημερινής» 

ι τράπεζες εξετάζουν να 
πουλήσουν τα λεγόμενα  
sell off μηχανήματα αυτόματων 

συναλλαγών που είναι τοποθετημένα 

έξω από σούπερ μάρκετ ή σε 
πολυκαταστήματα και αλλού. 
Επίσης, δεν αποκλείεται να «εξαφανιστούν» ΑΤΜ σε 
διάφορα απομακρυσμένα σημεία της Ελλάδας, αλλά όχι σε 
πολυσύχναστα ή εμπορικά σημεία και μέρη με μεγάλη 
τουριστική κίνηση. Δεν ισχύει το ίδιο όμως για μέρη όπως 
νοσοκομεία, απομακρυσμένα δημοτικά σημεία ή 
απομακρυσμένα νησιά, που δεν έχουν εμπορικό 
ενδιαφέρον για τις τράπεζες, αλλά εξυπηρετούν τους 
πολίτες. Το συγκεκριμένο δίκτυο φαίνεται πως ζημιώνει τις 
τράπεζες λόγω του αυξημένου κόστους. Εκτός από την 
έλλειψη όμως, ένα ακόμα πρόβλημα που θα προκύψει είναι 
το αυξημένο κόστος από τις διατραπεζικές συναλλαγές για 
αναλήψεις μετρητών ή άλλων αυτόματων συναλλαγών. 
Προς το παρόν, την αρχή αναμένεται να κάνει η Τράπεζα 
Πειραιώς, όμως σε ίδιες συζητήσεις φέρονται να 
βρίσκονται όλες οι τράπεζες. 
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Οργή και αγανάκτηση τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και 
στους εργαζομένους έχει προκαλέσει η πρόθεση της 
Τράπεζας Πειραιώς να κλείσει δύο καταστήματα μέσα στην 
πόλη των Χανίων, την ίδια ώρα που φημολογείται ότι θα 
ακολουθήσει το κλείσιμο άλλων τριών περιφερειακών 
καταστημάτων στο νομό, όπως επισημαίνει σε 
ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Εργαζομένων στις Υπηρεσίες 
της Τράπεζας Πειραιώς (ΣΕΥΤΠΕ). Σύμφωνα με 
πληροφορίες του HANIA.news, τα δύο καταστήματα 
βρίσκονται: α. στην οδό Τζανακάκη (το παλιό κατάστημα 
της πρώην Τράπεζας Κύπρου) και β. στην Αγία Μαρίνα. 
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα δύο αυτά 
καταστήματα θα κλείσουν στις 31 Δεκεμβρίου 2022. 
Αναλυτικά, στην ανακοίνωσή του ο Σύλλογος αναφέρει τα 
εξής: «Οργή και αγανάκτηση έχει προκαλέσει τόσο στην 
τοπική κοινωνία όσο και στους εργαζομένους η πρόθεση 
της Τράπεζας Πειραιώς να κλείσει δύο καταστήματα μέσα 
στην πόλη ενώ φημολογείται ότι θα ακολουθήσει το 
κλείσιμο άλλων τριών περιφερειακών καταστημάτων στο 
νομό. Η εξέλιξη αυτή θα αποτελέσει βαρύτατο πλήγμα για 

το νομό Χανίων όπως και για την τοπική 
επιχειρηματικότητα, ως εκ τούτου καλούμε όλους τους 
εργαζόμενους, τους τοπικούς φορείς και την τοπική 
κοινωνία να βρίσκονται σε επαγρύπνηση και αγωνιστική 
ετοιμότητα. Τη Δευτέρα 19/9 εκπρόσωποι του Συλλόγου 
μας επισκέφθηκαν τα καταστήματα της πόλης των Χανίων 
ώστε να καταστήσει σαφές προς όλες τις κατευθύνσεις, ότι 
η στρατηγική συρρίκνωσης του δικτύου των 
καταστημάτων και η απώλεια των θέσεων εργασίας, δεν 
υπηρετεί τη βιώσιμη ανάπτυξη και στερεί από τους 
πολίτες, ιδιαίτερα από όσους δεν διαθέτουν ψηφιακές 
δεξιότητες, την πρόσβαση σε ποιοτικές τραπεζικές 
υπηρεσίες. Παράλληλα, πολλά ερωτηματικά προκαλεί το 
γεγονός ότι η μεγαλύτερη συστημική τράπεζα της χώρας, 
μειώνει την παρουσία της σε ένα νομό που ο ανταγωνισμός 
από τοπικές τράπεζες εντείνεται. Παράλληλα, ο Σύλλογος 
εξήγγειλε ότι θα επιδείξει μηδενική ανοχή σε κάθε 
περίπτωση πού η Διοίκηση επιχειρήσει να εφαρμόσει 
αντεργατικές πρακτικές σε βάρος συναδέλφων μας 
προκειμένου να τους οδηγήσει εκτός Τράπεζας 
Καταγγέλλουμε και διεκδικούμε την απρόσκοπτη 
πρόσβαση του πελατειακού κοινού σε ποιοτικές 
τραπεζικές υπηρεσίες, καθώς και τη ματαίωση της 
απόπειρα περικοπής επιπλέον θέσεων εργασίας, μέσω της 
συγκεκριμένης επιχειρηματικής επιλογής, πλήττοντας κατ’ 
ουσίαν οικογένειες και εργαζόμενους με πολυετή πείρα και 
σχέσεις εμπιστοσύνης με την τοπική κοινωνία. Για τους 
λόγους αυτούς, ο Σύλλογός μας καλεί: Τους βουλευτές του 
Νομού να παρέμβουν και να αναδείξουν το θέμα στο 
Ελληνικό Κοινοβούλιο. Την Περιφερειακή και Δημοτική 
αρχή να μην επιτρέψουν μια τέτοια αρνητική εξέλιξη. Την 
τοπική κοινωνία σε συνεννόηση με τα συνδικάτα και τον 
Σύλλογό μας, να εναντιωθούν και να διαμαρτυρηθούν για 
το κλείσιμο των καταστημάτων. Τα τοπικά Μέσα να 
αναδείξουν το ζήτημα για την αποτροπή του κλεισίματος. 
Είμαστε αποφασισμένοι να αγωνιστούμε για τη συνέχιση 
της λειτουργίας των καταστημάτων στο Ν. Χανίων και τη 
διατήρηση του συνόλου των θέσεων εργασίας των 
συναδέλφων μας», καταλήγει στην ανακοίνωσή του ο 
Σύλλογος. 

Το dark room του newmoney.gr 
αποκαλύπτει:  Με τον Ηρακλή και 
την απαίτηση της Εurostat οι 
εγγυήσεις των senior ομολόγων 
(περίπου 19 δισ.) να εγγραφούν στο 
χρέος, έστω κι αν δεν έχουν 
καταπέσει, έχουμε μπλέξει και η 
γενική εικόνα δεν είναι ευχάριστη. 
Αν μου τα είπαν σωστά, θεωρείται 

βέβαιο ότι στα στοιχεία της Εurostat 
για τα δημοσιονομικά, που θα 
ανακοινωθούν τον Οκτώβριο, μας 
περιμένουν δυσάρεστες εκπλήξεις. 
Ωστόσο, είναι νωρίς ακόμη να 
μιλήσουμε για το κακό που μας 
βρήκε, γιατί υπάρχουν δύο κρίσιμα 
ζητήματα για τα οποία η μπίλια δεν 
έχει κάτσει: Α) Αν θα εγγραφούν όλες 

οι εγγυήσεις ή μέρος τους (που είναι 
ακόμη υπό συζήτηση) και Β) Αν θα 
χρειαστεί να τεστάρουν όλες τις 
τιτλοποιήσεις που έγιναν μια προς 
μια ή μόνον κάποιες από αυτές. 
Αμφότερα σημαντικά για να 
εκτιμήσουμε το μέγεθος του 
προβλήματος. 
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Με περίπου 10% στην κερδοφορία 
του Ομίλου της Eurobank 
συμμετέχουν οι δραστηριότητες real 
estate, στις οποίες, πέραν από ένα 
χαρτοφυλάκιο 6.000 ακινήτων αξίας 
2,5 δισ. ευρώ σε Ελλάδα και 
εξωτερικό, περιλαμβάνονται 
συνέργειες με την Grivalia 
Hospitality, αλλά και μέσω 
θυγατρικών, όπως της Eurobank 
Leasing Χρηματοδοτικές Μισθώσεις. 
Όπως αναφέρει το itspossible.gr 

το πρώτο εξάμηνο 
τα καθαρά κέρδη 
από την αξιοποίηση 

ακινήτων ανήλθαν σε 
50 εκατ. ευρώ 
, αντιπροσωπεύοντας το 6,5% των 
καθαρών κερδών του Ομίλου, όπως 
μεταδίδει το Capital.gr. Το ποσό των 
50 εκατ. ευρώ αντιστοιχεί στα 

καθαρά κέρδη που προέρχονται από 
τη Eurobank Bulgaria. Με βάση τις 
προς τα άνω αναθεωρημένες 
προβλέψεις για την κερδοφορία, η 
συμβολή από τα ακίνητα στο 2022 
μπορεί να ξεπεράσει τα 100 εκατ. 
ευρώ. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι 
μόνο από ενοίκια ο Όμιλος αναμένει 
έσοδα 88 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα αυτά 
προέρχονται από την ενοικίαση 261 
ακινήτων αξίας 1,3 δισ. ευρώ και 
συνολικού εμβαδού 992 
στρεμμάτων. Ήδη, το 93% των 
ακινήτων έχει ενοικιαστή και η μέση 
απόδοση διαμορφώνεται σε 7,2%. 
Τα μεγαλύτερα έσοδα από ενοίκια, 
σχεδόν το 66%, προέρχονται από 
τους χώρους γραφείων (65 ακίνητα) 
και τις μεγάλες εγκαταστάσεις που 
χρησιμοποιούνται πχ για σούπερ 
μάρκετ (35 big boxes). Την 
υψηλότερη, όμως, απόδοση 
παρουσιάζουν οι 22 χώροι logistics 
(8,1%) και ακολουθούν τα γραφεία 
(7,7%), οι ειδικοί χώροι και τα 
καταστήματα (7,6%), τα big boxes 

(7,4%) και τα ακίνητα μικτής χρήσης 
(6,1%). Σύμφωνα με στελέχη της 
Eurobank οι αλλαγές στον τρόπο 
εργασίας που επέφερε η τηλεργασία 
δεν έχουν επηρεάσει τη ζήτηση και 
το ποσοστό ενοικίασης για τους 
χώρους γραφείων που υπάρχουν 
στο χαρτοφυλάκιό της. Αυτό 
οφείλεται σε διάφορους λόγους, 
όπως στο ότι ήταν ήδη 
αποκεντρωμένα και υψηλών 
προδιαγραφών που καλύπτουν 
συγκεκριμένες ανάγκες των 
επιχειρήσεων, αλλά και στη φύση 
των εργασιών όπου 
δραστηριοποιούνται οι ενοικιαστές. 

 

 
Σε τρεις τράπεζες σημειώθηκαν ληστείες από καταθέτες 
που προσπαθούσαν να πάρουν δικά τους χρήματα που 
έχουν εγκλωβιστεί στο τραπεζικό σύστημα της χώρας, με 
τρία νέα περιστατικά να προστίθενται στη σειρά ληστειών 
που έχουν γίνει αυτή την εβδομάδα εν μέσω απογοήτευσης 
για την οικονομική κατάσταση στον Λίβανο. Όπως 
μεταδίδει το capital.gr άνδρας με όπλο που αποδείχθηκε 
ότι ήταν παιγνίδι συνελήφθη αφού λήστεψε λιβανέζικη 
τράπεζα στην πόλη Γκαζιέχ στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα 
με πηγή από τις υπηρεσίες ασφαλείας. Επίσης, ένοπλος 
εισήλθε σε κατάστημα της τράπεζας BLOM στην περιοχή 
Ταρίκ αλ-Τζιντέχ της λιβανέζικης πρωτεύουσας, ζητώντας 
τις καταθέσεις του, όπως ανέφερε η τράπεζα σε δήλωσή 

της προς το Reuters, προσθέτοντας ότι η κατάσταση είναι 
υπό έλεγχο. Ο άνδρας, που ταυτοποιήθηκε ως ο Άμπεντ 
Σούμπρα, δέχθηκε τις επευφημίες ενός μεγάλου πλήθους 
πολιτών που είχε συγκεντρωθεί έξω από την τράπεζα –μια 
σκηνή που έχει επαναληφθεί σε πολλά τέτοια περιστατικά. 
«Είναι έμπορος και έχει δίκιο και μπορεί να πάει φυλακή 
διότι οι άνθρωποι χρειάζονται χρήματα από αυτόν. Τι να 
κάνει; Να πάει στη φυλακή διότι ο κόσμος χρειάζεται 
χρήματα από αυτόν, ενώ εκείνος έχει χρήματα στην 
τράπεζα;» δήλωσε έξω από την τράπεζα ο Ραμπίχ Κοτζόκ, 
κάτοικος της περιοχής. Στο τρίτο περιστατικό, ένας άνδρας 
οπλισμένος με αεροβόλο εισήλθε σε κατάστημα της 
τράπεζας LGB Bank στην περιοχή Ραμλέτ αλ-Μπαϊντά της 
Βηρυτού θέλοντας να πάρει περίπου 50.000 δολάρια από 
τις αποταμιεύσεις του, δήλωσε υπάλληλος της τράπεζας, 
προσθέτοντας ότι το συμβάν είναι σε εξέλιξη και πως 
υπάλληλοι και πελάτες βρίσκονται μέσα στο κτίριο. Ήταν 
τουλάχιστον το πέμπτο τέτοιο περιστατικό αυτήν την 
εβδομάδα. Οι λιβανέζικες τράπεζες σύντομα θα 
ανακοινώσουν αναστολή της λειτουργίας τους για τρεις 
ημέρες την επόμενη εβδομάδα εν μέσω αυξανόμενων 
ανησυχιών για την ασφάλεια, δήλωσαν δύο τραπεζίτες στο 
Reuters. Οι τράπεζες του Λιβάνου έχουν αποκλείσει την 
πρόσβαση των περισσότερων καταθετών στις 
αποταμιεύσεις τους από τότε που ξέσπασε οικονομική 
κρίση πριν από τρία χρόνια, με αποτέλεσμα μεγάλο μέρος 
του πληθυσμού να μην μπορεί να πληρώσει για να καλύψει 
τις βασικές του ανάγκες. 

Σ 
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