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διακεκριμένος 
καθηγητής 
Φυσικής και μέλος 

της Ακαδημίας Αθηνών, 
Δημήτρης Νανόπουλος 
κάνει ένα μάθημα ζωής, 
δηλώνοντας πως του 
αρέσει να απολαμβάνει 
«τη ζωή, τον έρωτα,  
την τέχνη» και 
προτρέποντας τους 
νέους «να πολεμήσουν 
για τη ζωή που  
θέλουν να έχουν». 
Σε μια διαχρονική συνέντευξη του 
στην Ιωάννα Μπλάτσου για την 
«Καθημερινή» αναφέρει: 
Απολαμβάνω: «O πατέρας μου μού 
έλεγε: «Παιδί μου, αυτό που έχουμε 
είναι από εδώ μέχρι εκεί. Ό,τι έχεις, 
λοιπόν, να το χαίρεσαι και να το 
απολαμβάνεις». Η απόλαυση είναι 
μια πραγματικά ουσιαστική λέξη. Σε 
αντίθεση με την ευτυχία, η οποία 

είναι φευγάτη, στιγμιαία. Εγώ 
προσπαθώ να απολαμβάνω τη ζωή, 
τον έρωτα, την τέχνη, τη φύση, το 
καλό φαγητό, τους φίλους μου, τις 
παρέες, το πιοτό, το πούρο, μέσα 
στην έννοια του μέτρου προφανώς, 
εν γένει την καλή απλή ζωή. Από κει 
και πέρα, είμαι ευχαριστημένος που 
διάλεξα να κάνω κάτι στη ζωή μου, 
τη φυσική, που με γεμίζει εντελώς». 
Βεβαιότητες: «Το χαρακτηριστικό 
της μοντέρνας φυσικής είναι η 
αβεβαιότητα. Η φυσική μας λέει ότι 
τα πάντα είναι αβέβαια. Και όπως θα 
πω και στην ομιλία μου στο Εθνικό 
Θέατρο, αν δεν υπήρχε αυτή η αρχή 
της αβεβαιότητας, δεν θα είμαστε 
εδώ σήμερα. Παρόλο, όμως, που 
είμαι υπερασπιστής του παραλόγου 
και της κβαντικής αβεβαιότητας,  

 

την καθημερινή  
μας ζωή πρέπει  
να έχουμε κάποιες 

βεβαιότητες, κάποιες 
σταθερές, γιατί αν  
είναι όλα ρευστά και 
αβέβαια, πάμε στο  
χάος και χαθήκαμε. 
Τώρα, αν έχω μία βεβαιότητα, αυτή 
είναι ότι αγαπώ τη ζωή και ότι η 
φυσική είναι η ζωή μου. Νομίζω πως 
όταν έρθει η ώρα μου, μέχρι την 
τελευταία μου ανάσα, το χέρι μου 
όλο και κάποια εξίσωση ή 
παρατήρηση θα γράφει. Επίσης, μια 
και μιλάμε για βεβαιότητες, οι 
Αμερικανοί λένε: «Δύο πράγματα 
είναι βέβαια στη ζωή: ο θάνατος και 
η εφορία». (γελάει). Γεννήθηκα: 
«Στην Αθήνα, στο μαιευτήριο 

«Έλενα» στις 13 Σεπτεμβρίου του 
1948. Απέναντι από το «Έλενα» στο 
τότε 3ο Γυμνάσιο και νυν 2ο 
Πειραματικό, έβγαλα το σχολείο. 
Δίπλα, ήταν το γνωστό 
αναμορφωτήριο «Στεφανία», απ’ 
όπου και η ομώνυμη ταινία. Πιο 
πέρα, το γήπεδο του Παναθηναϊκού, 
οπότε καταλαβαίνετε είμαι 
Παναθηναϊκός. Η μητέρα μου με 
γέννησε στα 19 της –μια πανέξυπνη 
γυναίκα, κοντούλα αλλά σπίθα. Ο 
πατέρας μου ήταν ένας πολύ πράος 
άνθρωπος. Εγώ έχω πάρει το νεύρο 
και την ενεργητικότητα της 
συγχωρεμένης της μάνας μου. 
Λοιπόν, πίσω στη γέννησή μου, 
ήταν να γεννηθώ στις 11 
Σεπτεμβρίου, αλλά δεν μπορούσα 
να γεννηθώ, γιατί είχα πολύ μεγάλο 
κεφάλι και έπρεπε να γίνει 
καισαρική, αλλά ο γιατρός έλειπε και 
τελικά έγινε η επέμβαση δύο μέρες 
μετά. Απ’ ό,τι μου έλεγε η μάνα μου, 
βγήκα κυριολεκτικά οριακά 
ζωντανός, καθώς γεννήθηκα μωβ, 
μπλαβής από την ασφυξία και 
φυσικά με πολύ μεγάλο κεφάλι. 
Τόσο μεγάλο στα πρώτα μου 
παιδικά χρόνια, που όταν με 
έβλεπαν τα άλλα παιδιά, έφευγαν. 
Ευτυχώς, πριν πάω στο δημοτικό, 
πήρε κανονικές διαστάσεις, γιατί το 
μέγεθός του είχε γίνει βραχνάς για τη 
μητέρα μου». Δραπετεύω: «Θεωρώ 
πως είμαστε από γεννησιμιού μας 
δραπέτες. Γεννιόμαστε 
δραπετεύοντας από τη μήτρα της 
μάνας μας και ζούμε δραπετεύοντας 
από τον θάνατο. Σκανταλιάρηδες και 
σκασιάρχες εκ προοιμίου, λοιπόν. 
(γελάει) Από μικρός, λοιπόν, είχα 
μεγάλο σεβασμό και αγάπη για τους 
περιθωριακούς, όχι για κάτι νούμερα 
που περιφέρονται ως τέτοιοι, αλλά 
για τους αυθεντικούς, οι οποίοι, 
λόγω ιδεολογίας, ενσυνείδητα, δεν 
επιθυμούν να βρίσκονται στο κέντρο 
των πραγμάτων αλλά δημιουργούν 
και υπάρχουν στις παρυφές της 
κοινωνίας. Μιλάω για μεγάλους 
καλλιτέχνες και λογοτέχνες, που 
έζησαν ως δραπέτες της κοινωνίας.  
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Γι’ αυτό το «δραπετεύω» μου ασκεί 
διαχρονικά μια μαγεία και έλξη». 
Ελλάδα: «Είναι πολλά πράγματα για 
μένα. Καταρχάς, είναι μια 
πνευματική ιδιότητα, μια υψηλή ιδέα 
που δημιούργησε τη δημοκρατία, τις 
επιστήμες και τις τέχνες και αυτή την 
Ελλάδα φέρω μαζί μου και στο 
εξωτερικό. Γι’ αυτό και διατήρησα 
και διατηρώ πάντα την επαφή μου 
με τη ρίζα μου, την πατρίδα μου. Για 
μένα, η Ελλάδα είναι κάτι που 
σχεδόν δεν συνδέεται με τον 
παρόντα ελληνικό χωροχρόνο. Γι’ 
αυτό θλίβομαι βαθύτατα με τις 
πολιτικές-οικονομικές εξελίξεις των 
τελευταίων ετών. Είναι μια κατάντια 
που δεν μας αξίζει. Νομίζω πως 

ελληνικός λαός,  
σε ατομικό και 
συλλογικό 

επίπεδο, είμαστε  
πιο έξυπνοι, πιο  
έντιμοι από ό,τι  
μας παρουσιάζουν  
και δικαιούμαστε 
καλύτερης τύχης. 

 
Οι Έλληνες διαπρέπουν όπου και αν 
βρεθούν στο εξωτερικό. Μαγιά 
ικανών ανθρώπων υπάρχει, λοιπόν. 
Τώρα, πως καταφέραμε και έχουμε 
φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει, 
πρέπει να το δούμε πολύ σοβαρά. 
Πρέπει όλοι να αναλάβουμε τις 
ευθύνες μας. Γιατί αυτοί οι κύριοι 
που ήταν και είναι στη Βουλή 
εκλέγονται και δρουν με «εντολή 
λαού», με δημοκρατικές 
διαδικασίες». Ευτυχία: «Για να είναι 
κανείς ευτυχισμένος, πρέπει να του 
λείπουν μερικά data. Καμιά φορά δε, 
μπορεί να αφήνουμε εσκεμμένα απ’ 
έξω μερικά data, για να νιώσουμε 
κάποια στιγμιαία ευτυχία». Ζηλεύω: 
«Έχω ζηλέψει στη ζωή μου, με την 
έννοια του θαυμασμού και όχι του 
φθόνου, τους καλούς επιστήμονες. 

Θα ήθελα να είμαι καλύτερος 
επιστήμονας, όπως ο Ρίτσαρντ 
Φάινμαν, ο Βέρνερ Καρλ 
Χάιζενμπεργκ, ο Πολ Ντιράκ. Έχω, 
επίσης, θαυμάσει και ζηλέψει το 
έργο του Τζέιμς Τζόις, του Αλμπέρ 
Καμί, του Όρσον Ουέλς». Ήρωες: 
«Το ότι ζούμε μας καθιστά όλους 
μικρούς ήρωες. Ο καθένας στον 
χώρο και στον χρόνο του και 
ανάλογα με τις δυνατότητές του 
κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Όμως, η 
έννοια του ήρωα είναι συνυφασμένη 
με κείνη της ήττας. Συχνά, πρέπει να 
ηττηθεί κάποιος για να φανεί το 
μεγαλείο του, η ηρωική του 
διάσταση». Θεός/ Θάνατος: «Το 
υπαρξιακό ζήτημα του θανάτου 
γέννησε στον άνθρωπο την ανάγκη 
για την αναζήτηση του Θεού. Τώρα, 
λέω πως τον θάνατο δεν τον 
φοβάμαι ή έτσι, τουλάχιστον, έχω 
πείσει τον εαυτό μου. Ενδεχομένως, 
δεν τον πολυσκέφτομαι τον θάνατο, 
γιατί προσπαθώ να ζω έντονα. 
Πάντως, στην κηδεία μου θα ήθελα 
να παίζει του Νίνο Ρότα ένα κομμάτι 
από το «Αμακορντ» του Φελίνι, όταν 
μπαίνει το μεγάλο πλοίο, το Ρεξ, στο 
λιμάνι του Ρίμινι. Θυμάμαι, όταν είχα 
δει την ταινία στην Αγγλία, σκέφτηκα 
πως αυτή η μουσική θέλω να παίζει 
στην κηδεία μου». Ιστορία: «Είμαστε 
στο Δημοτικό, στου Ζωγράφου, το 
1960 ακριβώς, εγώ 12 ετών. Κάθε 
Κυριακή, μας πήγαιναν 
υποχρεωτικά στο Κατηχητικό, στην 
εκκλησία του Αγίου Θεράποντα. Μια 
μέρα, μας μίλησαν για τον Ιωσήφ, 
όχι τον σύζυγο της Παναγίας, αλλά 
τον γιο του Ιακώβου, τον οποίο 
αγαπούσε πολύ ο πατέρας του αλλά 
όχι και τα αδέρφια του. Τον Ιωσήφ 
κάποια στιγμή τον πέταξαν σε ένα 
πηγάδι και μετά βρέθηκε στην 
Αίγυπτο, όπου έγινε πρίγκιπας. Για 
να μην μακρηγορούμε, λόγω Ιωσήφ, 
βρέθηκαν οι Εβραίοι στην Αίγυπτο. 
Όταν τελείωσε η ιστορία στο 
κατηχητικό και μας ζήτησαν να 
γράψουμε το ηθικό δίδαγμα, εγώ 
έδωσα λευκή κόλλα, γιατί 
διαφωνούσα ότι ήταν θέλημα Θεού 
και επέμενα ότι ήταν βασικό ότι τον 
μισούσαν τα αδέρφια του και του 
έκαναν κακό. Το τι έγινε στο 
Κατηχητικό, δεν περιγράφεται! Με 
έβγαλαν έξω και δεν ξαναπήγα, 
γεγονός, βέβαια, που πολύ χάρηκα». 
Καθρέφτης: «Από το μόνο από το 
οποίο δεν μπορούμε να κρυφτούμε 
είναι ο εαυτός μας. Λέω, λοιπόν, 
συχνά στους φίλους μου ότι θέλω να 
είμαι εντάξει απέναντι στον εαυτό 
μου, να μην κάνω κακό σε άνθρωπο, 

γιατί όταν ξυρίζομαι το πρωί 
μπροστά στον καθρέφτη, θέλω να 
μου χαμογελάω και να σφυρίζω 
ωραίες, αγαπημένες μουσικές. Θέλω 
να μην ντρέπομαι, όταν με 
αντικρύζω στον καθρέφτη. Γιατί όλοι 
μας ξέρουμε βαθιά μέσα μας ποιοι 
πραγματικά είμαστε και τι έχουμε ή 
δεν έχουμε κάνει. Ίσως, αυτοί που 
αφήνουν γένια να μην θέλουν να 
αντικρύζουν συχνά τον καθρέφτη 
τους». Λάθη: «Όπως έλεγε ο Όσκαρ 
Ουάιλντ: Εμπειρία είναι το όνομα 
που ο καθένας δίνει στα λάθη του. Αν 
δεν κάνεις λάθη, δεν ζεις. Ο Φάινμαν, 
που είχε κάνει πολλά λάθη, ακόμα 
και στα δικά του διαγράμματα –και 
αυτό δεν το λέω υποτιμητικά, έλεγε 
και γέλαγε: «ο μόνος τρόπος να μην 
κάνεις λάθη είναι να μην κάνεις 
τίποτα». Ματαίωση: «Από μικρό 
παιδί, όταν έλεγα κάτι, το έκανα. 
Έχω, λοιπόν, ένα κόκκινο πανί, μία 
απίστευτα σκληρή στάση όταν μου 
ματαιώνουν κάτι. Είμαι ανηλεής όταν 
αισθάνομαι ότι με ματαιώνουν, μου 
ακυρώνουν κάτι εσκεμμένα. Έχω 
καταστρέψει σχέσεις λόγω αυτού, 
όταν ήμουν μικρότερος». Νέα Γενιά: 

ρέπει να 
στηριζόμαστε 
στους νέους. Η  

νέα γενιά, εξ ορισμού,  
έχει υποχρέωση να 
αντιμετωπίζει τα 
πράγματα και ναι,  
να τα αλλάζει! 
Λέμε συχνά ότι παραδίδουμε στους 
νέους έναν κατεστραμμένο κόσμο, 
αλλά μήπως και εμείς στα μέσα του 
περασμένου αιώνα τι βρήκαμε; Δεν 
είχαμε να φάμε, τρώγαμε ψωμί με 
αλάτι, αλλά πολεμήσαμε. Πρέπει να 
πολεμήσουν και οι σημερινοί νέοι 

 

Ο 
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για τη ζωή που θέλουν να έχουν. Ας 
δουν το κινέζικο ιδεόγραμμα της 
κρίσης, το οποίο σημαίνει 
ταυτόχρονα και ευκαιρία. Να κάνουν 
αυτή την κρίση μια μεγάλη 
ευκαιρία». Ξαγρυπνώ: «Συνεχώς, 
συνήθως λόγω δουλειάς. Κατά 
κάποιον τρόπο, είμαι εθισμένος στο 
ξενύχτι –τα ελληνικά γονίδια, 
βλέπετε. Ως θεωρητικός φυσικός, 
θέλω ησυχία για να δουλέψω και η 
νύχτα προσφέρεται για δημιουργική 
εργασία. Βάζω χαμηλά μουσική ή 
μια ταινία στην τηλεόραση και 
δουλεύω. Οι καλύτερες ιδέες μου 
έχουν έρθει νύχτα, ξαγρυπνώντας». 
Όχι: «Έχω πει πολλά όχι και σε 
προσωπικό και σε δημόσιο 
επίπεδο. Και τώρα τελευταία, έχω 
πει όχι σε πρόταση μεγάλου 
κόμματος να κατέβω για βουλευτής 
επικρατείας. Έχω πει όχι σε 
διάφορες θέσεις. Κοιτάξτε, εγώ είμαι 
γεννημένος φυσικός. Δεν έχω πάστα 
πολιτικού. Δεν μπορώ να αναλάβω 
θέσεις που δεν έχουν σχέση με το 
αντικείμενό μου. Οπότε δεν έχω 
μετανιώσει που έχω αρνηθεί 
διάφορες δημόσιες θέσεις, αν και 
κάποιες ήταν πραγματικά τιμητικές 
και ήταν δύσκολο να αρνηθώ. Σε 
προσωπικό επίπεδο, ναι, έχω 
μετανιώσει για κάποια όχι μου. Γιατί 
πιστεύω πως είναι καλύτερα να 
μετανιώνεις για πράγματα που έχεις 
κάνει, παρά για κείνα που δεν έχεις 
κάνει». Παιδεία: «Πέρα από την 
εγκύκλια παιδεία, πιο σημαντική 
είναι η ευρύτερη καλλιέργεια και 
κουλτούρα κάθε ανθρώπου. Τα 
πτυχία και τα μεταπτυχιακά δεν σου 
εξασφαλίζουν ότι έχεις παιδεία. Η 
παιδεία ξεκινά μέσα από την 
οικογένεια, από τα «μαθήματα» που 
θα πάρει το παιδί πρακτικά, δια της 
μίμησης και του παραδείγματος, 
από τη μητέρα του και τον πατέρα 
του, και μετά έρχεται το σχολείο. 
Αυτά που υποφέρει σήμερα η 
Ελλάδα είναι αποτέλεσμα 
ελλειμματικής παιδείας, σε όλα τα 
επίπεδα». Ρίσκο: «Στη ζωή πάντα 
πίστευα πως για να πετύχει κάποιος 
πρέπει να έχει αίσθηση του ρίσκου, 
λαγνεία για τη ζωή και άγρια 
φαντασία. Άρα, το ρίσκο για μένα 
είναι συνυφασμένο με τις επιλογές 
μου. Όπως έχει πει και ο Καμί, μου 
αρέσουν οι άνθρωποι που 
ρισκάρουν και που πάνε μέχρι την 
άκρη του γκρεμού, αλλά ταυτόχρονα 
έχουν και τη σοφία να κάνουν πίσω, 
όταν πρέπει». Ραγιαδισμός: «Αυτή η 
χαρακτηριστική ιδιότητα του 
νεοέλληνα, της ‘τζάμπα μαγκιάς’, 

υποθάλπει ένα είδος ραγιαδισμού. 
Επειδή ξέρει ότι είναι 
εγκλωβισμένος, νομίζει ότι με 
τέτοιου είδους ξεσπάσματα αποκτά 
υπόσταση. Όμως, όπως έχει πει και 
ο Σεφέρης, «είμαστε πολύ για το 
τίποτα και λίγο για το κάτι». Και 
κάπου εδώ ελλοχεύει και ο κίνδυνος 
της απομόνωσης της Ελλάδας.  

 
Και δεν αναφέρομαι μόνο στο 
Eurogroup, αλλά σε επιστημονικό 
και πολιτιστικό επίπεδο, γιατί 
έχουμε μια τάση εγκλωβισμού και 
γεωγραφικά και ψυχολογικά. Σαν να 
αισθανόμαστε ότι δεν μπορούμε να 
ανταγωνιστούμε τους Ευρωπαίους 
και κλεινόμαστε πίσω στο καβούκι 
μας. Αλλά η Ελλάδα έχει δώσει τα 
φώτα της στη Δύση και δικαιωματικά 
εκεί ανήκει». Σιωπώ: «Από μικρός, 
δύσκολα σιωπούσα, όταν έβλεπα ή 
άκουγα κάτι παράλογο ή άδικο. Δεν 
μπορώ να αντιστέκομαι στον 
πειρασμό να παίρνω θέση για 
πράγματα για τα οποία έχω ισχυρή 
γνώμη. Για παράδειγμα, πρόσφατα 
που ακούστηκε μέσα στη Βουλή από 
τον υπουργό Παιδείας ότι «η 
αριστεία είναι ρετσινιά», απορώ 
πως δεν έγινε της κακομοίρας. Μα, 
είναι ντροπή για δύο λόγους. 
Πρώτον, γιατί αυτή η κουβέντα 
ειπώθηκε από άτομο με επίσημη, 
θεσμική θέση, από τον υπουργό 
Παιδείας. Δεύτερον, η δήλωση έγινε 
από έναν «μαρξιστή της Αριστεράς», 
όπως ο ίδιος αυτοαποκαλείται. Μου 
κάνει τρομακτική εντύπωση αυτή η 
επαίσχυντη δήλωση. Πιστεύω θα 
μείνει στην ιστορία της Βουλής ότι ο 
υπουργός Παιδείας το 2015 δήλωσε 
πως «η αριστεία είναι ρετσινιά» και 
δεν άνοιξε ρουθούνι. Όταν η 
επιστήμη έχει κάνει τόσα θηριώδη 
άλματα, όταν αυτά τα άλματα έχουν 
γίνει χάριν κάποιων αρίστων, μια 
τέτοια δήλωση είναι τουλάχιστον 
ακυρωτική». Τρέλα: «Καλά, είμαι 
γνωστός τρελός! (γελάει) Πιστεύω 
πως οι «τρελοί» πάνε αυτόν τον 
κόσμο μπροστά.  

Αρχιμήδης, ο Ντα 
Βίντσι, ο Μότσαρτ 
είναι ιδιοφυείς 

τρελοί που άλλαξαν  
τον ρουν της επιστήμης 
και της τέχνης 
». Τύχη/ Τίποτα: «Το σύμπαν δεν 
είναι τίποτε άλλο παρά μια τυχαία 
διακύμανση του τίποτα. Εδώ, 
ενώνεται η κβαντική φυσική και 
κοσμολογία με την υπαρξιακή 
φιλοσοφία». Υπονόμευση: «Την έχω 
νιώσει στο πετσί μου την 
υπονόμευση, τον φθόνο. Είναι 
πραγματικά απίστευτο πως κάποιοι 
άνθρωποι, αντί να ζουν και να 
απολαμβάνουν τη ζωή τους, ζουν 
μισανθρωπικά και τοξικά 
υπονομεύοντας τον διπλανό τους. 
Βρε, ζήστε τη ζωή σας και αφήστε 
τους άλλους να κάνουν ό,τι 
νομίζουν. Και αν κάνουν κάτι καλό, 
μιμηθείτε το, προχωρήστε το, 
εξελίξτε το». Φόβοι: «Επειδή το 
μυαλό μου τρέχει πολύ γρήγορα –και 
αυτό είναι και καλό και κακό, καμιά 
φορά όταν ακούσω ή μάθω ένα 
άσχημο μαντάτο, αυτό το ρημάδι το 
μυαλό τρέχει τόσο γρήγορα στην πιο 
αρνητική εξέλιξη του πράγματος, 
που με διαλύει. Αυτή, όμως, η 
πρακτική έχει αποδειχτεί ενίοτε 
τόσο λάθος, που έχω περάσει 
φοβερές στεναχώριες 
δημιουργώντας τέρατα, χωρίς να 
υπάρχει κανένας λόγος, όπως 
αποδεικνύεται εκ των υστέρων. 
Πολύ φοβάμαι αυτή την πλευρά 
μου». Χρόνος-Χώρος: «Ζούμε σε ένα 
συγκεκριμένο χώρο και χρόνο 
εντελώς τυχαία, αλλά ο καθένας από 
εμάς θα πρέπει να κάνει όσο 
καλύτερη χρήση μπορεί αυτού του 
χωροχρονικού του δεδομένου, πέρα 
από μισαλλοδοξίες, δόγματα ή 
δοξασίες που μας εγκλωβίζουν. 
Αυτή η τυχαιότητα του χωροχρόνου 
και πόσο αυτή μας καθορίζει είναι 
εκπληκτική, αν τη σκεφτεί κανείς». 
Ψάχνω: «Ψάχνω να καταλάβω τον 
κόσμο. Όπως έχει πει και ο Αϊνστάιν, 
η φυσική είναι ένα ραφινάρισμα της 
καθημερινής σκέψης. Ώρα να…: 
«…ζήσουμε». 
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ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 

 
Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τον κλάδο της άμυνας. H Jen 
Wieczner εξηγεί:  

λοένα και πιο κοντά η  
προοπτική κατασκευής  
όπλων που θα επιλέγουν  

τα ίδια τους στόχους τους. 
Κάποτε ανήκαν αυστηρά στη σφαίρα της επιστημονικής 
φαντασίας. Πλέον, όμως, τα ρομπότ-δολοφόνοι με 
ικανότητα επιλογής και εξουδετέρωσης εχθρικών στόχων, 
βρίσκονται πολύ πιο κοντά- εάν οι εταιρείες και το 
αμερικανικό Πεντάγωνο αποφασίσουν να πάνε μέχρι εκεί. 
Οι αξιωματούχοι της άμυνας έχουν αποφύγει, προς το 
παρόν, να αναπτύξουν Θανάσιμα Αυτόνομα Οπλικά 
Συστήματα (Lethal Autonomous Weapons Systems), τα 
οποία θα μπορούσαν θεωρητικά να χτυπήσουν στόχους 
χωρίς ανθρώπινη εντολή με την ίδια ευκολία που το 
Facebook μπορεί να επισημάνει φίλους στις φωτογραφίες 
σας χωρίς να του το ζητήσετε. Σε κάθε περίπτωση, η 
τεχνολογία που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, που θα 
μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για τέτοιες επιθέσεις, 
αναπτύσσεται συνεχώς. 

ο Project Maven, η πιο 
προβεβλημένη πρωτοβουλία  
του Πενταγώνου στον χώρο της 

τεχνητής νοημοσύνης, στόχο έχει να 

χρησιμοποιεί αλγορίθμους  
μηχανικής μάθησης για τον  
εντοπισμό τρομοκρατικών στόχων 
από πλάνα που λαμβάνει από drones. 
Το συγκεκριμένο πρότζεκτ, στο οποίο εμπλέκονται 
περισσότεροι από 20 υπεργολάβοι τεχνολογίας και 
άμυνας, αναμένεται να ενισχύσει τις στρατιωτικές 
προσπάθειες των ΗΠΑ για την καταπολέμηση του ISIS. Αν 
και η υποστήριξη των πολεμικών προσπαθειών δεν είναι 
κάτι νέο για την αμυντική βιομηχανία, το αμερικανικό 
Πεντάγωνο στρέφεται ολοένα και περισσότερο στην 
Silicon Valley για να εξασφαλίσει πρόσβαση σε 
εξειδικευμένες γνώσεις και δυνατότητες στους χώρους της 
τεχνητής νοημοσύνης και της αναγνώρισης προσώπου. 
Αυτή η διαρκώς διευρυνόμενη σχέση προκάλεσε 
πρόσφατα μια δημόσια αντιπαράθεση, με τη Google να 
ανακοινώνει το περασμένο καλοκαίρι ότι θα αποσυρθεί 
από το Project Maven αφότου αρκετοί εργαζόμενοί της 
παραιτήθηκαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την εμπλοκή 
της εταιρείας στον κλάδο των οπλικών συστημάτων. Εν 
τέλει, το μόνο εμπόδιο των εταιρειών στο να κερδίσουν 
νέες κερδοφόρες αμυντικές συμβάσεις που σχετίζονται με 
την τεχνητή νοημοσύνη ίσως είναι η δική τους απροθυμία. 

 

Ο 
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Η πολεμική χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι η πλέον 
διαδεδομένη «ονείρωξη» του διεθνούς στρατιωτικο-
βιομηχανικού συμπλέγματος, το πιο δημοφιλές πεδίο 
υπαρξιακών αναλύσεων υπό την κάλυψη της λογοτεχνίας 
και του κινηματογράφου επιστημονικής φαντασίας και, 
φυσικά, ο απόλυτος εφιάλτης για τους λαούς του κόσμου. 
Όπως σημειώνει το αναλυτικό άρθρο του tvxs.gr τα 
ασύλληπτα ποσά και η δυσθεώρητη εφαρμογή γνώσεων 
και ικανοτήτων που σπαταλώνται στην έρευνα και 
κατασκευή όλο και πιο θανατηφόρων, «έξυπνων» 
μηχανών, συνιστούν την πιο χαρακτηριστική «εξίσωση» 
ενός διαρκώς κλιμακούμενου εξακοντισμού της 
τεχνολογικής εξέλιξης… προς έναν αυτοκτονικό στόχο για 
όλη την ανθρωπότητα. 

λα δείχνουν, ότι οι πόλεμοι  
του, όχι πολύ μακρινού, 
μέλλοντος, θα είναι πιο  

σύντομοι, με μεγαλύτερη  
χρήση υψηλής τεχνολογίας, θα  
διεξάγονται από μηχανές - σε ένα  
ποσοστό ακόμη και σε επιτελικό  
επίπεδο - και πιο θανατηφόροι. 
Τα, σε μεγάλο βαθμό, αυτόνομα όπλα δεν είναι εντελώς νέα 
τεχνολογία. Τέτοια συστήματα έχουν αναπτυχθεί εδώ και 
δεκαετίες, αν και μόνο σε περιορισμένους, αμυντικούς 
ρόλους, όπως η κατάρριψη πυραύλων που εκτοξεύονται 
κατά πλοίων. Όμως, με την ανάπτυξη συστημάτων που 
εγχέονται με Τεχνητή Νοημοσύνη, οι στρατιωτικοί 
βρίσκονται πλέον στα πρόθυρα της κατασκευής μηχανών 

πεδίου μάχης, που μπορούν να επιτεθούν επιλέγοντας 
στόχους και λαμβάνοντας θανατηφόρα δράση χωρίς άμεση 
ανθρώπινη παρέμβαση. Για παράδειγμα, όπως αναφέρει 
το The Atlantic, στο νησί Γουάλοπς, στην ανατολική ακτή 
της Βιρτζίνια των ΗΠΑ, «τρέχει» ένα πρόγραμμα του 
σώματος των πεζοναυτών που ονομάζεται Sea Mob, με 
σκοπό την δημιουργία σκαφών εξοπλισμένων με 
τεχνολογία αιχμής, τα οποία θα μπορούσαν σύντομα να 
αναλάβουν δράση, χωρίς ανθρώπινο χέρι στο τιμόνι τους. 
Ήδη, στις ακτές του νησιού πλέουν σκάφη που μοιάζουν να 
ελέγχονται από «φαντάσματα», αφού εκτελούν απόλυτα 
συντονισμένες κινήσεις… μόνα τους. Τα σκάφη 
χρησιμοποιούν εργαλεία υψηλής τεχνολογίας για να 
ανιχνεύουν το περιβάλλον τους, να επικοινωνούν μεταξύ 
τους και να λαμβάνουν θέσεις μάχης επί του πεδίου. 
Εξοπλισμένα με πολυβόλα μεγάλου διαμετρήματος θα 
μπορούν να δημιουργούν μια σταθερή και αδιαπέραστη 
«ασπίδα» πυρός για την προστασία των στρατευμάτων 
που θα πραγματοποιούν την ίδια στιγμή απόβαση στην 
ακτή.  

Προς το παρόν, οι στρατιωτικοί των ΗΠΑ δεν έχουν δώσει 
πλήρη έλεγχο στις μηχανές και λένε ότι δεν υπάρχουν 
ανάλογα σχέδια για το άμεσο μέλλον. Σύμφωνα με το The 
Atlantic πολλοί αξιωματικοί - εκπαιδευμένοι για χρόνια στη  

 

Ό 
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σημασία του ελέγχου του πεδίου μάχης - παραμένουν 
βαθιά σκεπτικοί σχετικά με την παράδοση τέτοιας εξουσίας 
σε ένα ρομπότ.  

ι σκεπτικιστές, τόσο εντός  
όσο και εκτός του στρατού,  
ανησυχούν ότι δεν θα είναι  

σε θέση να προβλέψουν ή να  
κατανοήσουν τις αποφάσεις που  
θα λαμβάνουν οι έξυπνες μηχανές 
, ότι θα δίνει οδηγίες ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής που 
θα μπορούσε να χακαριστεί και γενικά για τις μηχανές που 
ξεφεύγουν από τις παραμέτρους που έχουν δημιουργήσει 
οι εφευρέτες τους. Κάποιοι ισχυρίζονται επίσης, ότι, 
επιτρέποντας στα όπλα να αποφασίσουν να σκοτώσουν 
παραβιάζονται οι ηθικοί και νομικοί κανόνες που διέπουν 
τη χρήση βίας στο πεδίο της μάχης και οι οποίοι 
προέκυψαν από τη φρίκη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. 
Ωστόσο, το δημοσίευμα υποστηρίζει πως τα 
πλεονεκτήματα της χρήσης τεχνητά έξυπνων μηχανών 
πολέμου είναι τόσο προφανή, όσο και τα μειονεκτήματα.  

 
Για παράδειγμα, οι άνθρωποι χρειάζονται περίπου 1/4 του 
δευτερολέπτου για να αντιδράσουν σε κάτι που βλέπουν. 
Αλλά οι σημερινές μηχανές μας έχουν ξεπεράσει, 
τουλάχιστον στην ταχύτητα επεξεργασίας. Αλλά αυτή δεν 
φτάνει. Λίγους μήνες πριν, ερευνητές στο Τεχνολογικό 
Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης, εστίασαν ένα δίκτυο 
υπολογιστών σε ένα σύνολο 1,2 εκατομμυρίων εικόνων. Το 
σύστημα προσπάθησε να ταυτοποιήσει όλα τα 
απεικονιζόμενα αντικείμενα σε μόλις 90 δευτερόλεπτα ή 
0.000075 δευτερόλεπτα ανά εικόνα. Το αποτέλεσμα ήταν 
μακράν απογοητευτικό: Σε αυτή την απίστευτη ταχύτητα, 
το δίκτυο αναγνώριζε σωστά τα αντικείμενα μέχρι και το 
58% του χρόνου, ένα ποσοστό που θα ήταν καταστροφικό 
σε ένα πεδίο μάχης. Παρόλα αυτά, το γεγονός ότι οι 
μηχανές μπορούν να δράσουν και να αντιδράσουν πολύ 
πιο γρήγορα από όσο μπορούμε εμείς, αναδεικνύεται όλο 
και περισσότερο σε μείζον ζήτημα, καθώς ο ρυθμός του 
πολέμου επιταχύνεται. Την επόμενη δεκαετία, οι πύραυλοι 
θα πετούν με ένα μίλι ανά δευτερόλεπτο, δηλαδή πολύ 
γρήγορα για τους ανθρώπους που θα πρέπει να λάβουν 
κρίσιμες αμυντικές αποφάσεις. Τα Drones θα επιτίθενται σε 
αυτοκατευθυνόμενα σμήνη και εξειδικευμένοι υπολογιστές 
θα επιτίθενται ο ένας στον άλλο με την ταχύτητα του φωτός. 
Οι άνθρωποι θα φτιάχνουν τα όπλα και θα τα φορτώνουν 
με τις αρχικές οδηγίες, αλλά μετά από αυτό, πολλοί 

στρατιωτικοί αξιωματούχοι προβλέπουν ότι θα συνεχίζουν 
τον πόλεμο… μόνα τους. Το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό 
πειραματίζεται με ένα πλοίο των 135 τόνων που ονομάζεται 
«Sea Hunter», το οποίο θα μπορεί να περιπολεί τους 
ωκεανούς χωρίς πλήρωμα, αναζητώντας υποβρύχια. Το 
πλοίο έχει ήδη ταξιδέψει τα 2.500 μίλια από τη Χαβάη στην 
Καλιφόρνια μόνο του, αν και χωρίς οπλισμό. Ο στρατός 
αναπτύσσει ένα νέο σύστημα για τα τανκ, με το οποίο θα 
μπορούν να επιλέγουν στόχους, μόνα τους. Αναπτύσσει 
επίσης ένα σύστημα πυραύλων, το οποίο επίσης έχει την 
ικανότητα να επιλέγει στόχους, δίχως ανθρώπινη 
παρέμβαση. Ήδη τον Μάρτιο, το Πεντάγωνο ζήτησε από το 
Κογκρέσο χρήματα να αγοράσει πάνω από χίλιους 
τέτοιους πυραύλους, με κόστος 367,3 εκατομμύρια 
δολάρια. Αναλόγως, η Πολεμική Αεροπορία αναπτύσσει 
μια πειραματική έκδοση του οπλισμού των F-16, ως μέρος 
του προγράμματος «Sky Borg», στο οποίο, ένας 
υπολογιστής θα είναι ο αποκλειστικός διαχειριστής των 
όπλων σε μία μάχη. Το ζήτημα προκύπτει περισσότερο ως 
πολιτικό -φιλοσοφικό, παρά ως τεχνολογικό. Όλες οι 
ενδείξεις οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το τεχνολογικό 
επίπεδο αυτή τη στιγμή είναι σε θέση να δημιουργήσει 
τέτοια όπλα. Μέχρι στιγμής όμως, ακόμη και τα νέα 
συστήματα των «έξυπνων» όπλων, είναι σχεδιασμένα έτσι 
ώστε ο άνθρωπος να πρέπει ακόμα να εγκρίνει τη χρήση 
τους. Αλλά είναι επίσης γεγονός, πως θα χρειαστούν μόνο 
μικρές τροποποιήσεις για να τους επιτραπεί να δράσουν 
χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. 

ι κανόνες του Πενταγώνου,  
οι οποίοι θεσπίστηκαν επί 
Ομπάμα, δεν απαγορεύουν να 

δοθεί στους υπολογιστές η εξουσία να 
λαμβάνουν θανατηφόρες αποφάσεις. 
Απαιτούν μόνο προσεκτικότερη επιθεώρηση ή 
αναθεώρηση των σχεδίων δράσης από επιτελικούς. Έτσι, 
οι αξιωματικοί όλων των υπηρεσιών έχουν εμπλακεί σε μια 
αγωνιώδη, υπαρξιακή συζήτηση για το πώς, πότε και υπό  

 

Ο 
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ποιες συνθήκες θα αφήσουν τις μηχανές να αποφασίσουν 
να σκοτώσουν. Οι ΗΠΑ δεν είναι η μόνη χώρα που κινείται 
προς αυτή την κατεύθυνση. Ήδη από τη δεκαετία του '90, 
το Ισραήλ δημιούργησε ένα drone με σύστημα ΤΝ που 
ονομάζεται HARPY, το οποίο μπορεί να επιτίθεται 
αυτόνομα στα συστήματα ραντάρ. Το Ισραήλ έχει ήδη 
πουλήσει το όπλο αυτό στην Κίνα και σε άλλες χώρες. Στις 
αρχές της δεκαετίας του 2000, η Βρετανία ανέπτυξε τον 
πύραυλο Brimstone, ο οποίος μπορεί να εντοπίσει 
οχήματα στο πεδίο της μάχης και να συντονιστεί με άλλους 
πυραύλους, ώστε να «βρουν» μαζί τον καλύτερο τρόπο 
εξόντωσης του στόχου. Το 2018 ο Ρώσος πρόεδρος 
Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε την ανάπτυξη ενός 
υποβρυχίου ρομπότ που λέγεται ότι είναι εφοδιασμένο με 
πυρηνικά όπλα. Ο ίδιος πάντως δήλωσε ότι η τεχνητή 
νοημοσύνη «έρχεται με τεράστιες ευκαιρίες αλλά και 
απειλές που είναι δύσκολο να προβλεφθούν». Πρόσθεσε, 
ωστόσο, ότι η χώρα που θα ηγηθεί της έρευνας και 
ανάπτυξης της ΤΝ θα «γίνει ο κυβερνήτης του κόσμου».  

 
Η Κίνα, ήδη από το 2017, ανακοίνωσε ότι θα είναι 
παγκόσμιος ηγέτης στην Τεχνητή Νοημοσύνη μέχρι το 
2030. Προς το παρόν φαίνεται πως το Πεκίνο αναπτύσσει 
μη στρατιωτικές εφαρμογές στην ΤΝ, αλλά η αλλαγή 
χρήσης είναι πολύ εύκολο να συμβεί. Όλα αυτά έχουν 
οδηγήσει σε έναν «τεχνολογικό Ψυχρό Πόλεμο», με 
βασικούς ανταγωνιστές τις ΗΠΑ, την Ρωσία και την Κίνα. 
Αν και το αμερικανικό Πεντάγωνο είναι «σφίγγα» σε ό,τι 
αφορά στα ποσά, το Κογκρέσο εκτιμά ότι το υπουργείο 
Άμυνας δαπάνησε περισσότερα από 600 εκατομμύρια 
δολάρια για έρευνα πάνω στην ΤΝ το 2016 και περισσότερα 
από 800 εκατομμύρια δολάρια το 2017. Τον Μάρτιο, το 
Πεντάγωνο δήλωσε ότι θέλει από το Κογκρέσο να εγκρίνει 
περισσότερα - 927 εκατομμύρια δολάρια - για το επόμενο 
έτος, ώστε να εξελίξει τα προγράμματα τεχνητής 
νοημοσύνης. Από αυτά, 209 εκατομμύρια δολάρια θα 
κατευθυνθούν προς το νέο γραφείο ΤΝ του Πενταγώνου, το 
Κοινό Κέντρο Τεχνητής Νοημοσύνης (JAIC), το οποίο 
ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2018 για να επιβλέπει όλα τα έργα 
ΤΝ που κοστίζουν περισσότερα από 15 εκατομμύρια 
δολάρια.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το πώς όλες οι δομές στην 
τεχνολογία αιχμής συντονίζονται, όταν χρειαστεί, με τις 
ανάγκες της πολεμικής βιομηχανίας. Έτσι, το πολεμικό 
ναυτικό εξέλιξε το «Sky Borg», εμπνεόμενο από τον τρόπο 

που έλυσαν οι επιστήμονες της NASA το πρόβλημα της 
αυτονομίας των ρόβερ «Spirit» και «Opportunity» που 
έστειλαν στον Άρη το 2003. Οι επιστήμονες ήξεραν ότι μετά 
την προσεδάφιση στον Άρη, σε μια απόσταση 286 
εκατομμυρίων μιλίων από την Γη, θα ήταν αδύνατη η 
επικοινωνία μεγάλης ταχύτητας. Μια απλή εντολή στα 
ρόβερ να μην πέσουν από έναν βράχο, θα έφτανε σε αυτά… 
δέκα λεπτά μετά την πτώση τους. Έτσι, έπρεπε να 
αναπτύξουν αισθητήρες και υπολογιστές που θα 
επέτρεπαν στα ρόβερ να κινούνται στο έδαφος του Άρη 
αυτόνομα. Η προσπάθεια στέφθηκε με τεράστια επιτυχία, 
αφού, ενώ αρχικά η αποστολή ήταν σχεδιασμένη να 
διαρκέσει μόλις 90 ημέρες και τα ρόβερ να περιπλανηθούν 
για μισό μίλι το καθένα, τελικά «έγραψαν» χιλιόμετρα στην 
επιφάνεια του πλανήτη, για μια περίοδο έξι ετών στην 
περίπτωση του «Spirit» (συμπεριλαμβανομένου του ενός 
χρόνου που είχε κολλήσει στην άμμο) και 14 του 
«Opportunity». Το επίτευγμα προσέλκυσε την προσοχή 
επιστημόνων του πολεμικού ναυτικού, οι οποίοι ζήτησαν 
από τους συναδέλφους τους της NASA να βοηθήσουν στη 
δημιουργία αυτόνομων πολεμικών πλοίων. Το 
αποτέλεσμα ξεπέρασε τις δυνατότητες των ρόβερ, αφού η 
ΤΝ στα πλοία σχεδιάστηκε να γίνεται καλύτερη και 
εξυπνότερη από την «εμπειρία» της καθώς δούλευε. 
Βασικά, όλα τα πλοία του συστήματος μοιράζονται τα 
δεδομένα που συλλέγουν οι αισθητήρες τους, 
δημιουργώντας μια κοινή άποψη και επιτρέποντας σε κάθε 
ένα από αυτά να αποφασίσουν τι πρέπει να κάνουν μόνα 
τους ή σε συνεργασία. Μαζί, λειτουργούν σαν μια έξυπνη 
ομάδα μάχης ή μια ομάδα πεζοναυτών.  

άθε πλοίο κάνει αυτό που 
πιστεύει ότι είναι το καλύτερο  
για τον εαυτό του, αλλά  

είναι επίσης μέρος ενός  
ενορχηστρωμένου «μπαλέτου» 
θανάτου που στοχεύει στο να 
εξοντώσει μια σειρά πιθανών στόχων. 
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Ένας λόγος που καθιστά την αυτονομία των όπλων 
αναγκαία, είναι ο κίνδυνος χακαρίσματος των 
επικοινωνιών του στρατού. Εάν συμβεί αυτό, τα οπλικά 
συστήματα ενός ρομποτικού πλοίου θα πρέπει να είναι σε 
θέση να ενεργούν από μόνα τους, αλλιώς θα είναι άχρηστα. 
Το ναυτικό εξελίσσει και ρομπότ υποβρύχια, τα οποία 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό και την 
απενεργοποίηση υποβρύχιων ναρκών. Τον Φεβρουάριο, η 
Boeing ανέλαβε μια εργολαβία από το ναυτικό ύψους 43 
εκατομμυρίων δολαρίων για την κατασκευή τεσσάρων 
αυτόνομων υποβρυχίων μέχρι το 2022. Θα έχουν μήκος 15 
μέτρα και θα μπορούν να ταξιδεύουν κάτω από την 
επιφάνεια της θάλασσας για 7.500 μίλια. Τα υποβρύχια 
αυτά θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επιθέσεις τόσο 
σε άλλα επανδρωμένα υποβρύχια όσο και σε πλοία 
επιφανείας. 

κόμη και οι απολογητές της 
χρήσης Τεχνητής Νοημοσύνης 
στον πόλεμο παραδέχονται ότι  

θα υπάρξουν στιγμές κατά τις οποίες 
τα μηχανήματα θα κάνουν το λάθος. 
Ένας από αυτούς, ο Ρόμπερτ Γουόρκ, βετεράνος 
πεζοναύτης, ο οποίος διετέλεσε και αναπληρωτής 
υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ και τώρα ανήκει στο δυναμικό 
της «δεξαμενής σκέψης «Κέντρο για μια Νέα Αμερικανική 
Ασφάλεια», στην Ουάσινγκτον, εξηγεί, ότι «δεν ψάχνουμε 
για την παντοδύναμη μηχανή που δεν κάνει ποτέ λάθος. 
Αυτό που ψάχνουμε είναι μηχανές που έχουν δοκιμαστεί 
και που έχουμε την εμπιστοσύνη ότι η ΤΝ θα κάνει ό,τι έχει 

σχεδιαστεί να κάνει και ελπίζουμε να μπορέσουμε να 
εξηγήσουμε τους λόγους για τους οποίους πήρε μια 
απόφαση». Υποστηρίζει, επίσης, ότι η ΤΝ μπορεί να σώζει 
ζωές λόγω της υπολογιστικής της ακρίβειας και ότι θα κάνει 
τα όπλα «καλύτερα». Δηλαδή, θα είναι «λιγότερο πιθανό να 
παραβιαστούν οι νόμοι του πολέμου, λιγότερο πιθανό να 
σκοτώσουν αμάχους και να προκαλέσουν γενικά 
παράπλευρες απώλειες». Σήμερα πάντως, όλοι οι 
εμπλεκόμενοι δηλώνουν δημοσίως πως κανείς στον 
στρατό δεν θέλει να απομακρύνει τους ανθρώπους από τις 
επιτελικές λήψεις αποφάσεων. Όλοι επίσης φέρονται να 
συμφωνούν, ότι η ιδέα των μηχανών που επιλέγουν 
εντελώς αυτόνομα τους δικούς τους στόχους ή 
«επαναστατούν» εναντίον των δημιουργών τους είναι 
απίθανη επειδή οι σχετικές τεχνολογίες που 
αναπτύσσονται έχουν μόνο περιορισμένες εφαρμογές. 
Όπως το θέτει ο Γουόρκ, «θα επιτεθούν μόνο εκεί που τους 
είπαμε να επιτεθούν». Για τον στρατηγό Πολ Σάλβα, μέλος 
της Μεικτής Επιτροπής των Αρχηγών των Επιτελείων 
μέχρι την πρόσφατη αποστρατεία του, δεν είναι ακριβώς 
έτσι τα πράγματα. Μιλώντας σε μια «δεξαμενή σκέψης» της 
Ουάσιγκτον κατέστησε σαφές ότι το ζήτημα δεν είναι 
υποθετικό. Αντίθετα θεωρεί, πως όσο ο διεθνής 
ανταγωνισμός στον τομέα αυξάνεται, η έννοια ενός εντελώς 
ρομποτικού συστήματος που μπορεί να αποφασίσει αν θα 
βλάψει ή όχι έναν αντίπαλο είναι πολύ περισσότερο 
παρούσα από όσο νομίζουμε ή ελπίζουμε. Προς το παρόν, 
οι τεχνικοί προσπαθούν να καθησυχάσουν τους φόβους. 
Όπως το έθεσε ένας από αυτούς, επιστήμονας στο 
πρόγραμμα Sea Mob, όντως «κατασκευάζουμε το Sky Net» 
(σσ. η ΤΝ που στρέφεται εναντίον της ανθρωπότητας στον 
«Εξολοθρευτή»). «Αλλά «η δουλειά μας είναι να 
βεβαιωθούμε, ότι τα ρομπότ δεν θα μας σκοτώσουν». 

 
Ο Άρης Χατζηστεφάνου επισημαίνει στο efsyn.gr:  

ώς θα διεξαγόταν μια  
αερομαχία στο Αιγαίο  
εάν στη θέση των  

πιλότων τοποθετούσαμε  
δύο υπερυπολογιστές  
τεχνητής νοημοσύνης; 

Εξαρτάται αν θεωρούμε την τεχνητή νοημοσύνη ως μια 
ανεξέλεγκτη δύναμη ή απλώς ως ακόμη έναν μαθητή της 
πιο δολοφονικής μηχανής που έχει υπάρξει στη Γη: του 
ανθρώπου. Τα δύο F-16 κινούνταν επικίνδυνα προς το 
έδαφος, καθώς κάθε πιλότος προσπαθούσε να φέρει τον 
αντίπαλό του σε απόσταση και γωνία βολής. Μια 
καθυστέρηση όμως μερικών δεκάτων του δευτερολέπτου 
στην αντίδραση του πιλότου του δεύτερου μαχητικού 
έδωσε την ευκαιρία στον αντίπαλό του να τον καταρρίψει. 
Το περιστατικό σημειώθηκε στα μέσα του καλοκαιριού  
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ανάμεσα σε έναν πιλότο της αμερικανικής πολεμικής 
αεροπορίας και ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης της 
εταιρείας Heron, στο πλαίσιο μιας εικονικής αερομαχίας σε 
προσομοιωτή πτήσεων που οργάνωσε η υπηρεσία 
έρευνας και ανάπτυξης του αμερικανικού Πενταγώνου 
DARPA. Ο αληθινός πιλότος ηττήθηκε και στις πέντε 
εικονικές αερομαχίες που πραγματοποιήθηκαν. Για όσους 
παρακολουθούν τις εξελίξεις στον κλάδο της πολεμικής 
βιομηχανίας η αερομαχία είχε την ίδια συμβολική σημασία 
με την ήττα που υπέστη ο Γκάρι Κασπάροφ από τον 
υπερυπολογιστή Deep Blue της IBM το 1996. Όσο για τα 
διεθνή ΜΜΕ, προέβαλαν ένα μείγμα θαυμασμού για την 
τεχνολογική καινοτομία και φρίκης για την προοπτική ενός 
κόσμου όπου θα κυριαρχούν υπερυπολογιστές. Ο φόβος 
που συνοδεύει την τεχνητή νοημοσύνη και ιδιαίτερα την 
εμπλοκή της στην πολεμική βιομηχανία φαίνεται να 
πηγάζει απευθείας από ταινίες όπως το «Ρόμποκοπ» ή «Η 
οδύσσεια του Διαστήματος» του Κιούμπρικ, όπου ρομπότ 
και υπολογιστές δολοφονούν ανυπεράσπιστους 
ανθρώπους. Σύμφωνα με το περιοδικό Wired, 

κόμη και επιτελείς του 
αμερικανικού Πενταγώνου 
εκφράζουν όλο και συχνότερα  

την έντονη δυσαρέσκειά τους για  
το ενδεχόμενο η απόφαση ενός 
στρατιωτικού πλήγματος να 
λαμβάνεται από έναν υπολογιστή 
χωρίς ανθρώπινη έγκριση. 
Στην πραγματικότητα βέβαια η ανησυχία των τελευταίων 
είναι τόσο «εικονική» όσο και η πρόσφατη αερομαχία. 
Όπως εξηγεί ο γνωστός δημοσιογράφος Πέτρος 
Παπακωνσταντίνου στο νέο του βιβλίο με τίτλο «Άνθρωποι 
και ρομπότ» (εκδ. Λιβάνη), «ο ρόλος του αμερικανικού 
στρατιωτικο-βιομηχανικού συμπλέγματος ήταν 
καθοριστικός στη χρηματοδότηση και ανάπτυξη της 
τεχνητής νοημοσύνης κατά την περίοδο του Ψυχρού 
Πολέμου», ενώ «η γιγάντωση της Google, όπως και άλλων 
πρωταθλητών του Διαδικτύου και της τεχνητής 
νοημοσύνης, διευκολύνθηκε κατά πολύ από τη σύμπραξή 
τους με τις μυστικές υπηρεσίες (των ΗΠΑ)». Προφανώς η 
ανησυχία είναι εύλογη αν σκεφτεί κανείς τις δεκάδες 
τεχνικές αστοχίες που μπορεί να οδηγήσουν σε εκατόμβες 
νεκρών μεταξύ των αμάχων. Η αντίληψη όμως ότι οι 
αποφάσεις μιας μηχανής στο πεδίο της μάχης είναι πιο 
επικίνδυνες από αυτές του ανθρώπου αγνοεί τη βασική 
ιδιότητα των αλγορίθμων και της τεχνητής νοημοσύνης: ότι 
είναι δημιουργήματα των ανθρώπων και αναπαράγουν 
υπαρκτές ηθικές επιλογές και νόμους. Αν λόγου χάρη η 

τεχνητή νοημοσύνη των οπλικών συστημάτων 
«εκπαιδευόταν» με τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη του 
ΟΗΕ και της Συνθήκης της Γενεύης, τα αμερικανικά drones 
δεν θα σκότωναν εκατοντάδες άμαχους πολίτες στο 
Αφγανιστάν και τα ισραηλινά F-16 δεν θα βομβάρδιζαν 
πυκνοκατοικημένες περιοχές στη Λωρίδα της Γάζας. Για να 
μην πηγαίνουμε όμως πολύ μακριά, ας προσπαθήσουμε 
να σκεφτούμε ένα λιγότερο «βολικό» για εμάς σενάριο στο 
οποίο τα αεροσκάφη της ελληνικής και της τουρκικής 
πολεμικής αεροπορίας ελέγχονται πλήρως από 
συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Σήμερα, αν ένα τουρκικό 
αεροσκάφος πετάξει σε απόσταση επτά ναυτικών μιλίων 
από τις ακτές ενός ελληνικού νησιού, ένας ή περισσότεροι 
Έλληνες πιλότοι θα κληθούν να το αναχαιτίσουν ή ακόμη 
και να το καταρρίψουν. Και αυτό γιατί η Ελλάδα έχει την 
παγκόσμια παραδοξότητα να αναγνωρίζει εναέριο χώρο 10 
ν.μ. και όχι 6 ν.μ. που προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο – όσο 
δηλαδή και τα χωρικά ύδατα. Ένα σύστημα τεχνητής 
νοημοσύνης θα αρνούνταν λοιπόν να εμπλακεί σε 
αναχαίτιση, αφού βάσει του Διεθνούς Δικαίου το τουρκικό 
μαχητικό έχει κάθε δικαίωμα να βρίσκεται στο 
συγκεκριμένο σημείο. Αντίστοιχα βέβαια, τα 
αυτοματοποιημένα πολεμικά πλοία του τουρκικού στόλου 
θα έπρεπε να μένουν αγκυροβολημένα στα λιμάνια τους 
ακόμη και αν λάμβαναν εντολές να εισέλθουν σε περιοχές 
όπου η Ελλάδα ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα. Και στις δύο 
περιπτώσεις η τεχνητή νοημοσύνη, σεβόμενη το Διεθνές 
Δίκαιο, θα είχε συμβάλει στην αποφυγή πιθανών θερμών 
επεισοδίων. Προφανώς η συζήτηση είναι πολύ πιο 
σύνθετη αφού ακόμη και το Διεθνές Δίκαιο δεν αποτελεί 
κάποιου είδους φυσικό νόμο αλλά μια πρόσκαιρη 
αποτύπωση των ισορροπιών μεταξύ των εκάστοτε 
ισχυρότερων δυνάμεων του πλανήτη. Γίνεται όμως σαφές 
ότι τελικά ο άνθρωπος δεν έχει να φοβάται τίποτα 
περισσότερο από τον ίδιο του τον εαυτό. Η τεχνητή 
νοημοσύνη θα αναπαράγει (ίσως με μεγαλύτερη ταχύτητα 
και ακρίβεια) τις δικές του ηθικές, πολιτικές και οικονομικές 
επιλογές. Τα εγκλήματα πολέμου όπως και οι ίδιοι οι 
πόλεμοι δεν έγιναν ποτέ λόγω ενός τεχνικού σφάλματος 
κάποιας μηχανής. 
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του Νότη Μαριά 
Προέδρου του Κόμματος 
ΕΛΛΑΔΑ - Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ, 
Καθηγητή Θεσμών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, 
πρώην Ευρωβουλευτή 

 

ην ώρα που  
ο Ερντογάν 
κυριολεκτικά το 

τερμάτιζε με απειλές 
ενάντια στην Πατρίδα 
μας, αμφισβητώντας 
ευθέως την ελληνική 
κυριαρχία στα νησιά 
μας στο Αιγαίο και στην 
Δωδεκάνησο, την ίδια 
στιγμή έστελνε το μισό 
τουρκικό υπουργικό 
συμβούλιο στην Λιβύη 
προκειμένου να  

δώσει νέα πνοή στο ανυπόστατο, παράνομο και 
άκυρο τουρκολιβυκό μνημόνιο. 
Έτσι η Άγκυρα υπέγραψε με την κυβέρνηση εθνικής ενότητας (GNU) της Λιβύης 
στην Τρίπολη δύο μνημόνια για έρευνα και εκμετάλλευση πετρελαίου και φυσικού 
αερίου εκ μέρους τουρκικών εταιρειών (www.libyaobserver.ly 5/10/2022) στο 
έδαφος και στη θάλασσα της Λιβύης. Πριν όμως καν στεγνώσει το μελάνι των 
υπογραφών υπήρξε δημόσια διαφωνία της υπουργού εξωτερικών της Λιβύης με 
τον Τσαβούσογλου, καθώς η πρώτη υποστήριξε ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο 
«δεν έχει ακόμη ενεργοποιηθεί, καθώς αναμένει τις διαδικασίες έγκρισης του 
ΟΗΕ» (https://www.kathimerini.gr 4/10/2022). Από την άλλη πλευρά η απόβαση  

 
του μισού τουρκικού υπουργικού συμβουλίου στη Λιβύη εκτός από την αναβίωση 
του τουρκολιβυκού μνημονίου στόχευε και στην αναθέρμανση των οικονομικών 
σχέσεων Τουρκίας-Λιβύης προκειμένου να δοθεί συνέχεια στην εφαρμογή των 
οικονομικών συμφωνιών που είχαν υπογράψει οι δύο πλευρές τα τελευταία 
χρόνια και ιδίως του μεταξύ τους Μνημονίου της 13ης Αυγούστου 2020 για την 
ολοκλήρωση 184 τουρκικών projects ύψους 16 δις δολαρίων 
(www.libyaherald.com 21/7/2022). Άλλωστε η Τουρκία μέσω της Λιβύης 
προσπαθεί να επεκταθεί οικονομικά στην Αφρική, όπως τόνισε και ο πρόεδρος 
του τουρκολιβυκού επιχειρηματικού συμβουλίου Murtaza Karanfil 
(www.libyaobserver.ly 3/10/2022).  

ις οικονομικές σχέσεις Τουρκίας και Λιβύης 
είχαμε την ευκαιρία να αναλύσουμε από τις 
στήλες της ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ NEWS στις 9 Απριλίου 2021 

(σελ. 1-7) με το άρθρο μας «Νέες χρυσές τουρκικές 
μπίζνες 3 Δις + στη Λιβύη με ευρωπαϊκά κονδύλια». 
Στο πλαίσιο αυτό είχαμε επισημάνει ότι η στήριξη της Τουρκίας στην κυβέρνηση 
Σάραζ είχε ως αποτέλεσμα να διασωθεί σε πρώτη φάση η ψευτοκυβέρνηση της 
Τρίπολης. Έτσι αφού ο Ερντογάν διασφάλισε την υπογραφή του ανυπόστατου, 
άκυρου και παρανόμου τουρκολιβυκού μνημονίου στις 29 Νοεμβρίου 2019, στη 
συνέχεια στις 13 Αυγούστου 2020 Τουρκία και Λιβύη υπέγραψαν οικονομική 
συμφωνία με σκοπό τη ρύθμιση εκκρεμών ζητημάτων που είχαν σχέση με 
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διάφορα κατασκευαστικά έργα που είχαν αναλάβει 
τουρκικές εταιρείες την εποχή του Καντάφι (Anadolu 
13/8/2020).  

έσα όμως από τη συμφωνία 
αυτή η Τουρκία πέτυχε να βάλει 
στο χέρι περίπου το 20% των 

διαφόρων επενδυτικών σχεδίων  
που αναμενόταν να γίνουν στη Λιβύη. 
Το ποσό είναι τεράστιο αν λάβει 
κανείς υπόψη ότι σύμφωνα με τις 
πρώτες εκτιμήσεις η ανοικοδόμηση 
της Λιβύης θα μπορούσε να ανέλθει 
τουλάχιστον στα 50 Δις δολάρια. 
Όπως επισημαίνεται σε δημοσιεύματα η συμφωνία αυτή 
άνοιξε το δρόμο για χοντρές δουλειές σε τουρκικές εταιρείες 
κυρίως στον τομέα των κατασκευών, της ενέργειας και του 
εμπορίου. Ακολούθησε στις αρχές του 2021 η ανακοίνωση 
της τουρκικής εταιρείας ΕΝΚΑ, η οποία δήλωσε ότι σε 
κοινοπραξία με τη Siemens, προγραμμάτιζε να 
κατασκευάσει δύο εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικού 
ρεύματος το ένα 650 ΜW στην παραθαλάσσια πόλη της 
Misrata και το άλλο εργοστάσιο 671 MW στην πρωτεύουσα 
της Λιβύης, την Τρίπολη (Daily Sabah 7/1/2021).  

άν κανείς προσθέσει στις 
οικονομικές σχέσεις Τουρκίας -
Λιβύης και την τεράστια 

στρατιωτική υποστήριξη της  
Τουρκίας στην ψευτοκυβέρνηση  
Σαράζ καταλαβαίνει κανείς ότι η 
Άγκυρα έβαλε πόδι στην Λιβύη  
και θέλει πλέον να τα πάρει όλα. 
Έτσι είχε αρχίσει να σχεδιάζει να αναλάβει επιπλέον και 
την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων φυσικού αερίου και 
πετρελαίου όχι μόνο σε περιοχές του παράνομου 
τουρκολιβυκού μνημονίου αλλά σε όλη τη σφαίρα των 
πετρελαιοπηγών της Λιβύης, όπου καθοριστικό ρόλο 
παίζει η ιταλική ΕΝΙ. Έτσι η Ρώμη η οποία είχε επίσης 
σφιχταγκαλιάσει τον Σάραζ άρχισε να καταλαβαίνει πλέον 
ότι η λυκοφιλία της με την Τουρκία στην Λιβύη έβαινε προς 
το τέλος της, καθώς ο Ερντογάν με την πολιτική του «πάρτα 
όλα» ήθελε πλέον τα πάντα στη Λιβύη.  Και αυτό 
αποδείχθηκε με τις συμβάσεις που υπογράφτηκαν κατά την 
επίσκεψη στις 12 Απριλίου 2021 σύσσωμης του λιβυκής 
κυβέρνησης στην Τουρκία (Daily Sabah 12/4/2021) όπου, 
αφού για άλλη μια φορά επιβεβαιώθηκε η πλήρης 
εφαρμογή του άκυρου τουρκολιβυκού μνημονίου, εν 
συνεχεία διάφορες τουρκικές εταιρίες ανέλαβαν χοντρές 
δουλειές στη Λιβύη. Έτσι ο επιχειρηματικός όμιλος 
Rönesans Holding ανέλαβε να κατασκευάσει 3 εργοστάσια 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ένα Mall και ένα νέο  
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διεθνές Terminal στο αεροδρόμιο Τρίπολης (Daily Sabah 
13/4/2021) κάνοντας σφήνα στη Ρώμη που με την ιταλική 
κοινοπραξία Aeneas είχαν κλείσει από το 2017 τη δουλειά 
για την κατασκευή του αεροδρομίου της Τρίπολης. 

πιπλέον, η τουρκική Aksa Enerji 
ανέλαβε επίσης την κατασκευή 
ενός άλλου σταθμού παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας. Και σαν να  
μην έφταναν αυτά οι τούρκοι 
προσπάθησαν να πετάξουν τους 
Ιταλούς έξω από την κατασκευή  
του αυτοκινητοδρόμου των 1750 
χιλιομέτρων που θα συνδέσει  
την Λιβύη με την Αίγυπτο. 
Ο αυτοκινητόδρομος αυτός είχε αρχίσει να κατασκευάζεται 
ήδη από το 1937 από τον Μουσολίνι και το 2008 ο 
Μπερλουσκόνι υποσχέθηκε να τον κατασκευάσει με δικές 
της δαπάνες η Ιταλία, ως αποζημίωση για τις ευθύνες της 
την εποχή της ιταλικής αποικιοκρατίας στη Λιβύη 
(www.ilpost.it 6/4/2021). Ο παραλιακός αυτός 
αυτοκινητόδρομος θα ξεκινά από τα σύνορα της Τυνησίας 
και θα φτάνει τουλάχιστον μέχρι τη Βεγγάζη για να 
συνεχιστεί στην πορεία προς τα σύνορα της Αιγύπτου. Το 
θράσος των Τούρκων είναι τόσο μεγάλο που θέλουν να 
αναλάβουν την κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου που 
όμως θα χρηματοδοτηθεί από την Ιταλία !!!  

ια τον λόγο αυτόν ο Ντράγκι όταν 
στην επίσκεψη του στις 6 Απριλίου 
2021 στην Λιβύη διαπίστωσε  

το τεράστιο τουρκικό χώσιμο σε 
βάρος των ιταλικών συμφερόντων 

ανακάλυψε τελικά ότι ο Ερντογάν 
είναι δικτάτορας και του επιτέθηκε.  

 
Καθώς λοιπόν η Κεντρική Τράπεζα της Λιβύης προχώρησε 
ήδη από το 2021 σε σχετική συμφωνία με την Κεντρική 
Τράπεζα της Τουρκίας και η τουρκολιβυκή οικονομική 
συνεργασία αναβαθμίστηκε τον Απρίλιο του 2021 με την 
ενεργοποίηση 26 οικονομικών συμφωνιών 
(www.libyaherald.com 16/4/2021) δεν θα πρέπει να 
εκπλήσσει η υπογραφή στις αρχές Οκτωβρίου 2022 των 
δύο νέων τουρκολιβυκών μνημονίων για συνεργασία 
τουρκικών και λιβυκών εταιρειών στην εξόρυξη πετρελαίου 
και φυσικού αερίου στη Λιβύη.  

 

αι το κερασάκι στην τούρτα ήταν  
η υπογραφή τουρκολιβυκού 
μνημονίου για συνεργασία  

στον τομέα των μέσων ενημέρωσης  
και της επικοινωνίας για την 
καταπολέμηση λέει «των fake  
news και της παραπληροφόρησης» !!! 
(www.dailysabah.com 4/10/2022). 
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τέως Προέδρος  
της Δημοκρατίας 
και Επίτιμος 

Καθηγητής της Νομικής 
Σχολής του Εθνικού  
και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου  
Αθηνών κ. Προκόπιος 
Παυλόπουλος 
επεσήμανε πως  
οι διεκδικήσεις της 
Ελλάδος έναντι της 
Γερμανίας για τις 
θηριωδίες των ναζί  
δεν έχουν παραγραφεί. 
Στον χαιρετισμό του, κατά την τελετή 
Μνήμης των θυμάτων της ναζιστικής 
θηριωδίας στο Γεράκι Ηλείας, 
τόνισε, μεταξύ άλλων, και τα εξής: 
«Με αισθήματα μεγάλης τιμής και 
ειλικρινούς συγκίνησης 
ανταποκρίνομαι στην πρόσκλησή 

σας, για να τιμήσουμε από κοινού 
την Μνήμη των θυμάτων της 
ναζιστικής θηριωδίας στο Ιστορικό 
αλλά και Μαρτυρικό Γεράκι της 
Ηλείας, σημερινή Κοινότητα του 
Δήμου Ήλιδας. Ας μου επιτραπεί μια 
σύντομη αναφορά στο χρονικό της 
τραγωδίας στο Γεράκι, με 
αδίστακτους θύτες τα γερμανικά 
στρατεύματα κατοχής. Ήταν εκείνο 
το «πικρό» και συνάμα «σκοτεινό» 
καλοκαίρι του 1943, όταν η 
βαρβαρότητα του γερμανού 
δυνάστη ενέσκηψε ανελέητη και 
στην ευρύτερη περιοχή του 
σημερινού Δήμου Ήλιδας.  

 
Ξημέρωμα της 30ής Ιουλίου 1943 το 
Γεράκι πυρπολήθηκε 
ολοκληρωτικώς: 125 από τα 130 
σπίτια του χωριού παραδόθηκαν 
στις φλόγες. Και σαν να μην έφτανε 
αυτό οι εγκληματίες ναζί, φθάνοντας 
στα όρια της θηριωδίας, βασάνισαν 
ανελέητα 93 κατοίκους του χωριού 
που είχαν συλλάβει. Εν τέλει δε 
εκτέλεσαν δημοσίως δύο εξέχουσες, 
εμβληματικές κυριολεκτικώς, 
προσωπικότητες του Χωριού: Τον 
Πρόεδρο της Κοινότητας Γερακίου 
αείμνηστο Χαράλαμπο 
Γιαννακόπουλο και τον «πνευματικό 
ταγό» της, τον Δάσκαλο και 
Γραμματέα της Κοινότητας 
αείμνηστο Δημήτριο Τσάμη. Το 
επιβλητικό Μνημείο που 
εγκαινιάζουμε θα εκπέμπει πλέον, 
διαχρονικώς και αδιαλείπτως, το 
μήνυμα ότι και από εδώ, από το 
Γεράκι, θυμίζουμε προς κάθε 
κατεύθυνση: «Δεν ξεχνάμε, ποτέ 
ξανά». Έστω και με καθυστέρηση η 
Πολιτεία απέδωσε στο Γεράκι αυτό 
που κατ’ ελάχιστο, του αναλογεί 
ιστορικώς: Με το π.δ. 32/2020 το 

Γεράκι ανακηρύχθηκε, μαζί με άλλες 
οκτώ Κοινότητες ανά την Ελλάδα, 
«Μαρτυρικό Χωριό». Και θα μείνει 
ανεξίτηλο στην μνήμη μου το 
γεγονός ότι το ως άνω π.δ. φέρει την 
υπογραφή μου, ενώ δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
την παραμονή της λήξης της θητείας 
μου ως Προέδρου της Δημοκρατίας, 
ήτοι την 12η Μαρτίου 2020. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο Ιστορικής 
Μνήμης με έμβλημα το «δεν ξεχνάμε, 
ποτέ ξανά» -και μακριά από κάθε 
λογική αντεκδίκησης, που είναι 
παντελώς ξένη σ’ εμάς, τους 
Έλληνες- εντάσσουμε και τις 
αξιώσεις της Ελλάδας ως προς το 
κατοχικό δάνειο και τις εν γένει 
αποζημιώσεις για τα θύματα και τις 
υλικές καταστροφές της ναζιστικής 
θηριωδίας. Και τούτο διότι 

Δικαιοσύνη  
της Ιστορίας, 
προκειμένου το 

μήνυμα «δεν ξεχνάμε, 
ποτέ ξανά» να καταστεί 
πράξη, απαιτεί  
από τους θύτες να 
ολοκληρώσουν την 
«συγγνώμη» τους 
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, αποδίδοντας στην Ελλάδα αυτό που δικαιωματικώς της 
ανήκει. Πράγμα που σημαίνει πως αν η Ομοσπονδιακή 
Δημοκρατία της Γερμανίας εννοεί και αναγνωρίζει, στο 
ακέραιο, τις ευθύνες της για το ναζιστικό παρελθόν της 
οφείλει, αμέσως, να πράξει έναντι της Ελλάδας εκείνο, το 
οποίο επιβάλλει τόσον η ιστορική διαδρομή της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο κοινός μας Ευρωπαϊκός 
Πολιτισμός, ιδίως δε ο κοινός μας Ευρωπαϊκός Νομικός 
Πολιτισμός. Και επ’ αυτού υπενθυμίζω, για πολλοστή 
φορά, τις βασικές μας θέσεις -που είναι και Εθνικές μας 
Θέσεις, αφότου συντελέσθηκαν τα εγκλήματα της 
ναζιστικής θηριωδίας κατά της Ελλάδας και του Ελληνικού 
Λαού- ως προς τις ως άνω αξιώσεις μας. Διευκρινίζεται, 
ευθύς εξ αρχής, ότι έχουμε να κάνουμε με δύο εντελώς 
διαφορετικά, από νομική άποψη, θέματα. Ήτοι: Α. Πρώτον, 
με το κατοχικό δάνειο προς την Γερμανία, το οποίο 
συνήφθη υποχρεωτικώς –ορθότερα με καταναγκαστικό και 
εκβιαστικό τρόπο- μεταξύ της κατοχικής Ελληνικής 
κυβέρνησης και της Γερμανίας, προς συντήρηση των 
στρατευμάτων κατοχής. Εδώ πρόκειται, λοιπόν, από 
νομική σκοπιά για ενοχή εκ συμβάσεως. Άρα, η αντίστοιχη 
εκ της συμβάσεως απαίτηση της Ελλάδας είναι 
ενδοσυμβατικής -και όχι αδικοπρακτικής- προέλευσης. 1. 
Σε αυτήν την απαίτηση προστίθενται ποσά, τα οποία 
προκύπτουν από συναφείς προς την δανειακή σύμβαση 
αιτίες, όπως είναι ιδίως οι τόκοι υπερημερίας λόγω μη 
έγκαιρης εξόφλησης. 2. Για την απαίτηση αυτή δεν τίθεται 
ούτε θέμα παραγραφής ούτε θέμα παραίτησης. Τίθεται 
μόνο ζήτημα συνολικού υπολογισμού της ως σήμερα. Ας 
σημειωθεί, ότι η Ελληνική θέση γίνεται νομικώς τόσο 
περισσότερο ισχυρή, όσον η αποπληρωμή του δανείου 
είχε αρχίσει ήδη από την κατοχική περίοδο. Β. Και, 
δεύτερον, με τις αποζημιώσεις λόγω ανθρώπινων θυμάτων 
και υλικών καταστροφών στην Ελλάδα από τα 
στρατεύματα κατοχής. 1. Επισημαίνεται, πριν απ’ όλα, ότι 

ο 1946, στην Διάσκεψη των 
Παρισίων, είχε προσδιορισθεί  
ένα –κατά προσέγγιση- ποσό 

τέτοιων αποζημιώσεων προς την 
Ελλάδα ύψους 7,5 δισ. δολαρίων. 
Κυρίως δε επισημαίνεται μ’ έμφαση ότι το 1953, με την 
Συμφωνία του Λονδίνου, δεν «χαρίσθηκαν» στην Γερμανία 

οι οφειλές της λόγω πολεμικών αποζημιώσεων, όπως η 
γερμανική πλευρά «τεχνηέντως» φαίνεται να διατείνεται. α) 
Η Συμφωνία αυτή απλώς έθεσε «σε αδράνεια» τις οφειλές 
της Γερμανίας ως την υπογραφή, κατά το Διεθνές Δίκαιο 
(Δίκαιο του Πολέμου), «Συμφώνου Ειρήνης» μεταξύ της 
τελευταίας και των Δυνάμεων που νίκησαν στον Δεύτερο 
Παγκόσμιο Πόλεμο. Πρόκειται νομικώς για ένα είδος 
«αναβλητικής αίρεσης» (lato sensu), σχετικά με την 
εξόφληση των υποχρεώσεων της Γερμανίας, επειδή τότε 
θεωρήθηκε ότι αυτή δεν διέθετε –πρωτίστως λόγω της 
διαίρεσής της σε Δυτική και Ανατολική- την κατά το Διεθνές 
Δίκαιο απαιτούμενη πολιτειακή υπόσταση για ανάληψη και 
εκπλήρωση συναφών υποχρεώσεων. β) Τούτο –ήτοι η 
ικανότητα σύναψης «Συμφώνου Ειρήνης»- επήλθε το 1990.  

 
Όταν, μετά την επανένωση της Γερμανίας, η τελευταία 
απέκτησε πλέον ενιαία, νομικώς, πολιτειακή υπόσταση και 
κυριαρχία. Ειδικότερα, το 1990 υπογράφηκε το λεγόμενο 

 

Τ 
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«Σύμφωνο 2 + 4» μεταξύ της ενωμένης πλέον Γερμανίας και 
ΗΠΑ, ΕΣΣΔ, Γαλλίας και Αγγλίας. 2. Γίνεται δε σήμερα, 
γενικώς και επισήμως, δεκτό –de facto δε το έχει αποδεχθεί 
και η Γερμανία, αφού στην βάση αυτή στηρίζει την εν γένει 
κυριαρχία της- ότι το ως άνω Σύμφωνο επέχει την θέση του 
«Συμφώνου Ειρήνης» που προβλέπει, κατά το Διεθνές 
Δίκαιο, η προαναφερόμενη Συμφωνία του Λονδίνου του 
1953. α) Και τούτο διότι μόνον έκτοτε η Γερμανία μπορούσε 
να υπογράψει ένα τέτοιο «Σύμφωνο», δεδομένου ότι μόνο 
τότε, κατά τα προλεχθέντα, απέκτησε την ενότητά της και 
την ενιαία κυριαρχία της μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο 
Πόλεμο. β) Το «Σύμφωνο 2 + 4» καλύπτει, λόγω της νομικής 
φύσης του αλλά και γενικότητάς του, και τα μη 
συμβαλλόμενα πλην όμως «παθόντα» από την γερμανική 
κατοχή Κράτη, όπως η Ελλάδα. Είναι δηλαδή νομικό 
κείμενο γενικής εφαρμογής. Γ. Από τα όσα εκτέθηκαν 
προκύπτει ότι οι ως άνω αξιώσεις μας, από τις οποίες 
ουδέποτε και καθ’ οιονδήποτε τρόπο έχουμε παραιτηθεί,  

 
είναι πάντα νομικώς ενεργές –πράγμα που σημαίνει ότι δεν 
τίθεται κανένα θέμα παραγραφής- και δικαστικώς 
επιδιώξιμες. 1. Και ο κοινός μας Ευρωπαϊκός Νομικός 
Πολιτισμός, ως μέρος του εν γένει κοινού μας Ευρωπαϊκού 
Πολιτισμού που συντίθεται από τις διατάξεις αλλά και από 
τις θεμελιώδεις αρχές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής και της 
Διεθνούς Νομιμότητας, επιβάλλει την σχετική απόφαση να 
την λάβει αρμόδιο δικαιοδοτικό Forum, με βάση το σύνολο 
του εφαρμοζόμενου, εν προκειμένω, Διεθνούς Δικαίου. Η 
θέση αυτή είναι, κυριολεκτικώς, Εθνική και, κατά συνέπεια, 
αδιαπραγμάτευτη. 2. Πολλώ μάλλον όταν την θέση αυτή 

ενισχύει, πλέον, καταλυτικώς η πρόσφατη γνωμοδότηση 
(2019) της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Εμπειρογνωμόνων 
του Γερμανικού Κοινοβουλίου (Bundestag). Η οποία 
αφενός αναγνωρίζει ότι δεν τίθεται ζήτημα παραίτησης ή 
παραγραφής των αξιώσεων στην Ελλάδα. Και, αφετέρου, 
προτρέπει, «expressis verbis», την γερμανική πλευρά ν’ 
αποδεχθεί την προσφυγή Ελλάδας και Γερμανίας στο 
αρμόδιο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Και κατά τούτο, 
μόνο προβληματισμό προκαλεί η από 18.10.2019 
απόρριψη της, από τον Ιούνιο του ίδιου έτους, πλήρως 
τεκμηριωμένης ρηματικής διακοίνωσης της Ελλάδας -αλλά 
και μεταγενέστερες, άμεσες ή έμμεσες, απορρίψεις- 
αναφορικά με την προοπτική προσφυγής σε αρμόδιο 
δικαιοδοτικό Forum, για την οριστική επίλυση της σχετικής 
διαφοράς ως προς τις αξιώσεις της Ελλάδας αναφορικά με 
το κατοχικό δάνειο και τις γερμανικές αποζημιώσεις. 

προαναφερόμενη άρνηση της 
Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας της Γερμανίας, 

αγνοώντας όλα τα κατά τ’ ανωτέρω, 
πλήρως τεκμηριωμένα, νομικά 
επιχειρήματα, εμφανίζεται παντελώς 
αναιτιολόγητη, δοθέντος ότι έρχεται 
σε αντίθεση και προς την Ευρωπαϊκή 
και την Διεθνή Νομιμότητα. 
Επιπλέον, η άρνηση αυτή είναι άκρως αντιφατική και 
υποκριτική, αφού δεν είναι νοητό και αποδεκτό, από 
πλευράς συνεπούς διεθνούς συμπεριφοράς, η 
Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας από την μια 
πλευρά να επιχειρεί, σε πολλές περιπτώσεις, να 
«παραδώσει μαθήματα» σεβασμού, εκ μέρους άλλων 
Κρατών, της Διεθνούς και της Ευρωπαϊκής Νομιμότητας. 
Και, από την άλλη, ν’ αρνείται την συμμόρφωσή της προς 
αυτές, όταν μάλιστα πρόκειται για θύματα και ζημίες 
προερχόμενες από το εφιαλτικό ναζιστικό της παρελθόν, 
το οποίο έχει, δημοσίως και διεθνώς, καταδικάσει και 
αποκηρύξει με κάθε μέσο και με κάθε τρόπο. Υπό τις 
συνθήκες αυτές είναι βέβαιο ότι με την προαναφερόμενη 
συμπεριφορά της η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της 
Γερμανίας υποσκάπτει, «εκ των έσω», την αξιοπιστία της 
και το κύρος της, σ’ Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο. Όπως 
είναι λοιπόν αυτονόητο, η Ελλάδα δεν αποδέχεται, ούτε 
πρόκειται ν’ αποδεχθεί, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, την 
άρνηση αυτή. Πράγμα που σημαίνει ότι θα επανέλθει εν 
προκειμένω, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερη έκταση και 
έμφαση στα νομικά -και όχι μόνο- επιχειρήματά της. Αυτή 
την στάση της Ελλάδας επιβάλλει, πολύ περισσότερο, και 
ο στοιχειώδης σεβασμός της Ιερής Μνήμης της ναζιστικής 
θηριωδίας στο Γεράκι, την 30ή Ιουλίου 1943». 

Η 
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του Νίκου Νικολόπουλου 
Προέδρου 
Χριστιανοδημοκρατικού 
Κόμματος Ελλάδος 

 

ίναι κατά γενική 
ομολογία ανάγκη  
να υπάρξει μια καλά 

επεξεργασμένη και 
συμπεριληπτική  
εθνική στρατηγική  
που να μπορεί να 
συγκεντρώσει τη 
μεγαλύτερη δυνατή 
κοινωνική και  
πολιτική συναίνεση. 
Αυτή η ανάγκη είναι επιτακτική και 
αυτή καλείται να προβάλει μια 
ΕΘΝΙΚΗ ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΥΜΜΑΧΙΑ την 
οποία πρέπει γρήγορα να 
συγκροτήσουμε όλες οι πατριωτικές 
κατακερματισμένες δυνάμεις. 
Σήμερα λοιπόν που όπως 
διαπιστώνουμε αν και ζούμε σε 
καθεστώς Δημοκρατίας, δεν έχει ως 
σημαία της την ελευθερία έκφρασης 

και την ελευθεροτυπία.  Ασφαλώς δεν υπάρχει άμεση λογοκρισία αλλά όπως όλα 
δείχνουν, έχουμε «έμμεση» λογοκρισία, με φανερές πλέον αηδιαστικές μεθόδους, 
διαφορετικές από αυτές των απολυταρχικών καθεστώτων.  Είναι σήμερα απόλυτα 
αηδιαστικά φανερό,  

τα γνωστά μεγάλα κανάλια και όχι μόνο η 
αντικειμενική αλήθεια για τα σοβαρά τοπικά  
ή διεθνή θέματα δείχνει να απουσιάζει πλήρως.  

 
Και ιδίως τώρα επί Κυριάκου και αρκετά επί Αλέξιου, ο Ελληνισμός βομβαρδίζεται 
καθημερινά, τόσον για εσωτερικά θέματα όσον και για εξωτερικά με πολύ 
εκλεπτυσμένη βλακώδη συνήθως αντεθνική ή κατοχική προπαγάνδα.  Είναι 
επίσης απόλυτα φανερό ότι κάθε μη συμβιβασμένη ελεύθερη Ελληνική φωνή, 
εξαφανίζεται πλήρως από όλα τα μεγάλα μέσα. Και αν δεν συμβιβαστεί, 
καταδικάζεται σε φασιστική εξαφάνιση και ει δυνατόν σε οικονομική εξόντωση. Με  

 

Ε 

Σ 
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τους δημοσιογράφους των γνωστών 
ΝΤΑΒΑΤΖΙΔΩΝ που έλεγε και ο 
Κώστας Καραμανλής να έχουν γίνει 
ηθοποιοί των θεμάτων που 
αναπτύσσουν. Οι βαρόνοι με 
απόλυτη ακρίβεια έχουν 
προγραμματίσει ποιους θα 
καλέσουν, τι θα ερωτηθεί και τι θα 
λεχθεί. Υπάρχουν και πολλά άλλα 
περιφερειακά Μ.Μ.Ε, που 
βρίσκονται υπό τον πέλεκυν της 
διακοπής της χρηματοδότησης 
τους. Υποχρεούμενα να φιλοξενούν 
εν γνώσει τους και τη γνώμη 
πολλών π.χ. «φίλων» του 
Σουλτάνου. Κάθε ασυμβίβαστο 
έντυπο ή μπλογκ βρίσκεται εκτός 
της κρατικής αρωγής και υπό την 
απειλή του φασιστικού κλεισίματος.  

 
Όπως έγινε πολύ «δημοκρατικά», σε 
γνωστά αντιδραστικά μπλογκ, είναι 
σαφές πως δεν υπάρχει άλλος 
χρόνος για χάσιμο. Μια νέα 
πραγματικότητα διαμορφώθηκε 
στην Ιταλία μετά την μεγάλη 
ΑΝΑΤΡΟΠΗ που έφεραν οι εκλογές, 
με την υπερήφανη νίκη των 
πατριωτικών δυνάμεων της λαϊκής 
κοινωνικής ΔΕΞΙΑΣ. Η νίκη του 
μετώπου των δεξιών κομμάτων 
φέρνει μια νέα εποχή, όχι μόνον 
στην Ιταλία αλλά και σε όλη την 
Ευρώπη. Ασφαλώς επηρεάζει και τις 
εξελίξεις στην Ελλάδα, αφού η νίκη 
των Ιταλών ευρωσκεπτικιστών, 
αποτελεί ένα πετυχημένο 
παράδειγμα για την εμφάνιση ενός 
νέου ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ από 
κόμματα, που εκφράζουν 
αναντίρρητα διαφορετικές πολιτικές 
από αυτές του «ιερατείου» των 
Βρυξελλών και που αμφισβητούν 
ευθέως, τις γεωπολιτικές κι άλλες 
επιλογές των θιασωτών της 
παγκοσμιοποίησης και των ακραίων 
εκφραστών του άκρατου 
νεοφιλελευθερισμού. Προβάλλει 
εμπρός μας η ανάγκη συναίνεσης σε 
ένα Ελληνικό Σχέδιο Επιβίωσης και 
Σωτηρίας. Άμεσα. Γιατί υπάρχει η 
πυρηνική απειλή, γιατί είναι ανοικτή 
η σύγκρουση της κοινωνικής 
δημοκρατίας με τον αυταρχισμό της 
οικονομικής ολιγαρχίας και τον 
ολοκληρωτισμό.  

ρέπει σήμερα να προχωρήσουμε τον 
Συνασπισμό όλων των πατριωτικών  
δυνάμεων και να οργανώσουμε την 

προεκλογική μας δράση. 

 
Γιατί δεν μας περιμένουν ούτε η ενεργειακή κρίση, ούτε ο πληθωρισμός, ούτε η 
προοπτική ύφεσης, ούτε η αλλαγή της νομισματικής πολιτικής με αύξηση 
επιτοκίων και τερματισμό της ποσοτικής χαλάρωσης, ούτε η όξυνση της 
κλιματικής κρίσης, ούτε η συνέχιση της πανδημίας ούτε, η διατάραξη της 
εφοδιαστικής αλυσίδας, ούτε η δυσλειτουργία του Συμβουλίου Ασφαλείας του 
ΟΗΕ και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Εμείς πιστεύουμε πως η Ελλάδα, δεν αρκεί 
να είναι με καθαρό τρόπο εντεταγμένη στο δυτικό στρατόπεδο και να λειτουργεί 
ως κράτος μέλος της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ και ως στρατηγικός εταίρος των ΗΠΑ. Η 
Ελλάδα δεν μπορεί να ζει με την εντύπωση ότι έχει επανέλθει σε μια κανονικότητα 
που δεν κινδυνεύει, ότι είναι μια μικρή όαση επειδή όπως μας λέει ο Μητσοτάκης 
είμαστε με τη σωστή πλευρά της Ιστορίας! Τέλος, ναι υπάρχει ανάγκη για την 
ΑΝΑΤΡΟΠΗ του παρηκμασμένου και ξεπουλημένου κατεστημένου «αλά Ιταλικά» 
αφού το φαγοπότι συνεχίζεται και η κλεπτοκρατία κυριαρχεί. Ο ΑΛΗ ΜΠΑΜΠΑ και 
οι 40 κλέφτες έχουν εγκατασταθεί στο ΜΑΞΙΜΟΥ και ζουν αυτοί καλά και καλύτερα 
και εμείς κακά και χειρότερα μέρα τη μέρα! Την ακριβή απεικόνιση του τεράστιου 
«πλυντηρίου» που λειτουργεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, προκειμένου να 
ξεπλυθούν όλα τα μεγάλα σκάνδαλα, τα οποία άδειασαν τα δημόσια ταμεία και 
οδήγησαν στην οικονομική εξαθλίωση τον Ελληνικό Λαό, αποτελεί η πρόσφατη 
αθωωτική απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων για τα «μαύρα 
ταμεία» της Siemens. Ας συμφωνήσουμε ότι μέχρι τέλος του έτους θα έχουμε 
συγκροτήσει μια οργανωτική επιτροπή που θα έχει την ευθύνη, της διεξαγωγής 
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του προσώπου που θα ηγηθεί του 
κρίσιμου προεκλογικού μας αγώνα. Εάν ανοίξουμε τις διαδικασίες ίδρυσης και 
συγκρότησης του ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ σ’ όλο τον Ελληνισμό τότε θα 
έχουμε πετύχει το «ήμισυ του παντός». Εύχομαι καλή δύναμη και καλούς αγώνες 
«υπέρ πίστεως και πατρίδος» όπως έλεγε ο Στρατηγός Μακρυγιάννης. 

 

Π 



 

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 08-09 Οκτωβρίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 251 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |          Σελίδα 19 

του Γιάννη Ντάσκα 
Δημοσιογράφου 

 
Τα μάθατε τα νέα; Το κατά τον 
πρώην υπουργό και πάντα έγκριτο 
νομικό Κώστα Τζαβάρα μεγαλύτερο 
σκάνδαλο από καταβολής ελληνικού 
κράτους, το σκάνδαλο ΖΗΜΕΝΣ ήταν 
μια… συκοφαντία! 

ενταμελές 
δικαστήριο 
αθώωσε  

τους πάντες 
(Χριστοφοράκους  
κλπ για το βρώμικο 
χρήμα της ΖΗΜΕΝΣ)  
και έκρινε ότι τα  
άλλα κακουργήματα 
παραγράφηκαν  
γιατί δεν πρόκαναν οι 
Έλληνες δικαστές να 
δικάσουν το σκάνδαλο 
μέσα σε είκοσι  
(20) χρόνια !!! 
Θυμίζουμε ότι τα πρώτα ρεπορτάζ 
βασισμένα σε καταγγελίες έγιναν το 
2005-2006 και το 2009 έγινε 
εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. 
Έλληνες δικαστές σε χιλιάδες 

σελίδες παρέπεμψαν σε δίκη και 
καταδίκασαν 22 άτομα για διάφορα 
κακουργήματα σε πρώτο βαθμό. 
Όλα αυτά περί βαλιτσών με μαύρο 
χρήμα και τραπεζιτών που το 
διακινούσαν ήταν… συκοφαντίες 
βουλευτών και δικαστών που 
συνέταξαν τις δικογραφίες. Ελλάδα 
2022 με κυβέρνηση τα… λυκόσκυλα 
κατά της διαφθοράς κατηγορούμενα 
και για συμπεριφορά… κόπρων για 
παρακολουθήσεις κλπ. Μαζί με 
βουλευτές της εξεταστικής 
επιτροπής βρεθήκαμε στο Μόναχο 
την εποχή των ερευνών. 
Ανακαλύψαμε ότι οι βουλευτές είχαν 
προσκληθεί από τη Γερμανίδα 
εισαγγελέα του Μονάχου 
Μπάουμλερ που είχε ορισθεί από 
γερμανικής πλευράς για την έρευνα 
του σκανδάλου ΖΗΜΕΝΣ σε ταβέρνα 
για αλληλοενημέρωση με φαγητό 
κλπ. Βρεθήκαμε απρόσκλητοι σε 
εκείνο το… πριβέ δωμάτιο της 
ταβέρνας και είδε και έπαθε να μας 
απομακρύνει ο τότε βουλευτής της 
Νέας Δημοκρατίας Γρηγόρης 
Αποστολάκος. Πεισθήκαμε να 
φύγουμε, όταν κρίναμε πως μας 
έλεγε στα σοβαρά ότι η εισαγγελέας  

 
θα φώναζε Αστυνομία να μας 
συλλάβει για κάποια παραβίαση 
κλπ. Ευτυχώς. Το 2017 η 
Εισαγγελέας αυτή είχε ασκήσει 
δίωξη κατά της πασίγνωστης και 
πανίσχυρης παγκόσμιας 
εφημερίδας «Φαϊνάνσιαλ Τάιμς» και 
των δημοσιογράφων της Πολ Μέρφι 
και Μπεν Μακκράμ «γιατί ως μέλη 
μιας Μαφία διέδιδαν συκοφαντίες 
κατά της γερμανικής εταιρείας-
τράπεζας WIRECARD με σκοπό να 
χάσει χρήματα και κερδοσκοπήσουν 
συμφέροντα που ήταν πίσω από τα 
δημοσιεύματα της παγκόσμιας 
αυτής εφημερίδας. Κι αυτή η 
εταιρεία, όπως και η ΖΗΜΕΝΣ είχαν 

κέντρο-έδρα το Μόναχο. Οι καιροί 
άλλαξαν…  

ο 2020 ένας 
υπάλληλος της 
εταιρείας  

αυτής κατέθεσε στην 
γερμανική Αστυνομία 
ότι κάθε εβδομάδα από 
τα κεντρικά γραφεία 
της εταιρείας αυτής 
έφευγαν σε βαλίτσες 
μετρητά της τάξης των 
200 και 700 χιλιάδων 
ευρώ ανά βαλίτσα. 
Υπολόγισε η 
εφημερίδα ότι  
το βρόμικο αυτό  
χρήμα, προφανώς  
μίζες, κινήθηκε  
στα εκατό (100)  
εκατομμύρια ευρώ !!! 
Αποκαλύφθηκε ότι κεντρικό 
πρόσωπο της εταιρείας αυτής που 
μετρούσε δισεκατομμύρια ήταν ο 
αυστριακός-γερμανός Γιαν 
Μαρσάλεκ και ενορχήστρωνε τις 
μίζες και τις απάτες σε υψηλότατο 
επίπεδο μέσα από ένα κτήριο δίπλα 
στο ρωσικό προξενείο! Ο Μαρσάλεκ 
διέφυγε τη σύλληψη και σήμερα 
καλύπτεται από αυτούς των οποίων 
ήταν κατάσκοπος. Εικάζεται ότι 
διαμένει κάπου στη Μόσχα υπό 
προστασία. Διέφυγε με τη βοήθεια 
των γερμανών πολιτικών. Γερμανός 
πολιτικός και καγκελλάριος ήταν και 
ο Σρέντερ, ο οποίος ανέλαβε με 
μισθό 8 εκατομμυρίων ευρώ (!!!) να 
κουμαντάρει τον γερμανορωσικό 
αγωγό φυσικού αερίου με τον οποίο 
Γερμανοί και Ρώσοι θα διαφέντευαν 
(που είστε Ρίμπεντροπ και  
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Μολότοφ…) την Ευρώπη! Φυσικά δεν θα ξέρει τίποτα για 
τον κατάσκοπο Μαρσάλεκ και το μεγαλύτερο μεταπολεμικό 
σκάνδαλο στη Γερμανία που είναι το σκάνδαλο 
WIRECARD-WIREBANK… Όταν οι «Φαϊνάνσιαλ Τάιμς» 
έβαλαν στο χέρι σοβαρά στοιχεία για την μεγάλη απάτη με 
την οποία οι Γερμανοί επιχειρούσαν απίστευτο ξέπλυμα σε 
μίζες που έδιναν παγκοσμίως σε πράκτορες και 
εισπράκτορές τους έγινε κάτι πολύ-πολύ σοβαρό: Η 
γερμανική κυβέρνηση της καθαρής μαντάμ Μέρκελ και του 
Σόϊμπλε στις 24 Σεπτεμβρίου του 2018 ανακοίνωσαν ότι η 
εταιρεία αυτή μπαίνει στον περίφημο οικονομικό κατάλογο 
DAX της Φραγκφούρτης, στον οποίο μπαίνουν μόνο 
πανίσχυρες και πεντακάθαρες εταιρείες. Άρα, οι 
«Φαϊνάνσιαλ Τάιμς» ήταν κοινοί συκοφάντες της 
γερμανικής κυβέρνησης, της γερμανικής οικονομίας, η 
οποία παρουσίαζε την εταιρεία αυτή ως γερμανική 
απάντηση στην περίφημη «Σίλικον Βάλεϊ» των ΗΠΑ. 
ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Η εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ της 
περασμένης Κυριακής φιλοξενεί συνέντευξη του 
Αμερικανού Τζακ Λιού, ο οποίος ήταν υπουργός 
Οικονομικών του Ομπάμα το 2015-2018, όταν οι Γερμανοί 
με τον Σόιμπλε πρωτοστατούσαν στο να πετάξουν την 
Ελλάδα έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί οι Τσίπρας - 
Βαρουφάκης δεν ήταν τόσο σοβαροί όσο Σαμαράς-
Βενιζέλος-Μητσοτάκης. Ο Αμερικανός Υπουργός 
αποκαλύπτει ότι είπε σε Μέρκελ και Σόιμπλε τότε πως η 
Ελλάδα είναι στρατηγικός σύμμαχος και πολύτιμος εταίρος 
των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ και «δεν είναι ανεκτό κανένα μέτρο 
εναντίον της, αλλά μόνο η προστασία της». Έτσι 
επιβεβαίωσε τον Ομπάμα, ο οποίος στο περίφημο βιβλίο 
του αποκαλύπτει ότι έχασε τον ύπνο του, τότε (2015) για 
όσα έκαναν οι Γερμανοί πολιτικοί στην Ευρώπη και ιδίως 
στην Ελλάδα. Θυμίζουμε ότι στην ομώνυμη ταινία 
αποκαλύπτεται ότι ο Βαρουφάκης κατέγραψε τις 
αθλιότητες των Γερμανών πίσω από τις κλειστές πόρτες. 
ΚΛΕΙΝΕΙ Η ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ… Ενώ λοιπόν η κυβέρνηση 
Μέρκελ ρίχνει χαστούκι στους «Φαϊνάνσιαλ Τάιμς» 
βάζοντας την εταιρεία των κακούργων στην κορυφαία 
λίστα της γερμανικής και παγκόσμιας οικονομίας σε ένα 
μήνα…τελειώνει η…ίδια η Μέρκελ. Αιφνιδίως ανακοινώνει 
στις 29 Οκτωβρίου 2018 ότι ΑΠΟΧΩΡΕΙ από την πολιτική 

σκηνή μόλις τελειώσει η θητεία της στην καγκελλαρία! Λίγο 
αργότερα αποκαλύπτεται ότι η εταιρεία των κακούργων με 
δωροδοκίες έστησε μια τεράστια απάτη ξεπλύματος 
χρήματος. Για την ίδια κατηγορία αθωώθηκαν οι της 
ΖΗΜΕΝΣ. Αποκαλύφθηκε ότι το κέντρο της 
νοτιοανατολικής Ασίας, το οποίο είχε κερδοφορία με 
επενδύσεις δισεκατομμύρια στην πραγματικότητα ήταν 
ένα… χαμόσπιτο έξω από την Μανίλα στις Φιλιππίνες και 
δυο φτωχοί αγρότες. Η ΜΕΡΚΕΛ όσο παραμένει στη θητεία 
της κάνει την ύστατη προσπάθεια. 

εταιρεία των κακούργων 
μιμείται το ελληνικό κόλπο 
ξεπλύματος των μιζών. 

Συγχώνευση με κάποια τράπεζα.  
Και προσπάθησε να συγχωνεύσει  
την εταιρεία με την περίφημη 
Deutsche Bank». 
Αμέσως, στις 29 Νοεμβρίου του 2018, με καταγγελίες από 
το αμερικανικό FΒΙ οι γερμανικές αρχές αναγκάζονται να 
εισβάλλουν στη «Nτόιτσε Μπανκ» για να ερευνήσουν 
ξέπλυμα βρόμικου χρήματος. Αυτό που έκανε δηλαδή η 
κορυφαία εταιρεία με την οποία θα συγχωνεύονταν και το 
κόλπο συγκάλυψης της τεράστιας απάτης δεν 
ολοκληρώθηκε ποτέ… Η Μέρκελ στη συνέχεια για να 
συγκαλυφθεί το σκάνδαλο προσπαθεί να σβήσει τα ίχνη 
και αυτό θα το κατάφερνε αν έφερνε χρήματα από την Κίνα. 
Έστειλε εκεί γι’ αυτό την σύζυγο του οικονομικού της 
συμβούλου στην Καγκελαρία! Απέτυχε γιατί στο κατόπι της 
ήταν ολόκληρη η δυτική συμμαχία με δύναμη κρούσης τους 
Φαϊνάνσιαλ Τάιμς. Προφανώς κάποιοι είχαν καταλάβει ότι 
πίσω από το κόλπο με αυτή την εταιρεία βρισκόταν σε 
εξέλιξη ένα τεράστιο σχέδιο μυστικών υπηρεσιών της 
Ρωσίας και της Γερμανίας για να υφάνουν μια συνεργασία 
με οικονομική βιτρίνα, αλλά να φτάνει και σε τεράστια 
γεωπολιτικά συμφέροντα και παιχνίδια. 

 

Μαρσάλεκ εντοπίζεται από τις 
μυστικές υπηρεσίες της Δύσης  
να στήνει και να χρηματοδοτεί 

εταιρείες διαχείρισης… προσφύγων 
στη Λιβύη. 
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Σήμερα όλοι γνωρίζουμε ότι στη Λιβύη ο Πούτιν είχε στείλει 
την ομάδα «Βάγκνερ» και αποκαλύφθηκε χθες ότι ο 
επικεφαλής της έχει απευθείας συντονισμό με τον Πούτιν. 
Εκεί επίσης η Τουρκία έχει τα δικά της παιχνίδια. Η εταιρεία 
- απάτη είχε στήσει με τον Μαρσάλεκ και παράρτημα στην 
Τουρκία, ενώ στην Ελλάδα την εταιρεία αυτή πλασάρισε 
διευθύντρια της Εθνικής Τράπεζας σαν εταιρεία που θα 
συντόνιζε τον… κινέζικο τουρισμό στην Ελλάδα με 
πρωτοπόρα συστήματα πληρωμής!!! Αρμόδιος Υπουργός 
που θα έπρεπε να συγκαλύψει την απάτη αυτή ήταν τότε 
στη Γερμανία ο Σόλτς, σήμερα καγκελάριος. Στην κρίσιμη 
σύσκεψη ο Σόλτς απέρριψε το σχέδιο συγκάλυψης των 9 
σελίδων που ετοίμασε ο έμπιστος, τότε, της Μέρκελ 
υφυπουργός και άφησε την υπόθεση στη Δικαιοσύνη. Αυτή 
ήταν η ταφόπετρα.  

 

κατάσκοπος, ψυχή της εταιρείας 
Γιαν Μαρσάλεκ φυγαδεύτηκε  
στη Ρωσία και ο επικεφαλής  

της εταιρείας-Τράπεζας Μάρκους 
Μπράουν πήγε στη φυλακή,  
αλλά χωρίς να ανοίξει το στόμα  
του, προφανώς σε συμφωνία 
κάλυψης των μιζαδόρων… 

1999: ιδρύεται η εταιρεία-απάτη WIRECARD με έδρα το 
Μόναχο και σκοπό το ξέπλυμα χρήματος, οι δωροδοκίες, οι 
εκβιασμοί, η κατασκοπεία.  
2009: Η Ελληνική κυβέρνηση Καραμανλή ανακοίνωσε, 
πιεζόμενη από την Αντιπολίτευση, Εξεταστική για τη 
ΖΗΜΕΝΣ για ξέπλυμα, δωροδοκίες κλπ. Πέφτει με εκλογές 
και την Εξεταστική θέτει σε προτεραιότητα η νέα 
Κυβέρνηση Γιώργου Παπανδρέου. 
2010: Γίνεται το επεισόδιο στις Κάνες της Γαλλίας μεταξύ 
Μέρκελ - Σαρκοζί - Παπανδρέου και ο δημιουργός της 
λίστας Λαγκάρντ Φαλσιανί το περιγράφει ως εκβιασμό του 
Παπανδρέου για τη λίστα αυτή του βρώμικου χρήματος. Ο 
Παπανδρέου το αμφισβητεί, αλλά χάνει τις δίκες στην 
Ελλάδα. Το 2010 η εξεταστική στο Μόναχο και εκεί γίνεται 
και το επεισόδιο στο εστιατόριο με την Εισαγγελέα, το 
οποίο αναφέρουμε στην αρχή. Η Εξεταστική καταλήγει σε 
φοβερές καταγγελίες για γερμανικές μίζες. 
2012: Όπως μεταδίδουν οι Financial Times, πρώην 
υπάλληλοι ανέφεραν στην αστυνομία του Μονάχου ότι 
μέλη του προσωπικού μετέφεραν επανειλημμένα μεγάλες 
ποσότητες ρευστού από τα κεντρικά γραφεία του άλλοτε 
κολοσσού του fintech την wirecard. H πρακτική ξεκίνησε το 
2012 και συνεχίστηκε επί σειρά ετών. Ορισμένες φορές 
μεταφέρονταν εξαψήφια ποσά σε πλαστικές σακούλες των 
Lidl. Δεν είναι ξεκάθαρο ποιο είναι το συνολικό ποσό των 
χρημάτων που βγήκαν με αυτόν τον τρόπο από το κτίριο, 
όπως και το πού βρίσκονται τώρα τα χρήματα αυτά και 
ποιος ήταν ο σκοπός της μεταφοράς τους. Η Wirecard, η 
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βασική δραστηριότητα της οποίας ήταν η εκκαθάριση 
πληρωμών για εμπόρους, είχε δική της τραπεζική μονάδα 
αλλά δεν είχε υποκαταστήματα. Καθώς η ζήτηση για 
ρευστό αυξανόταν με την πάροδο του χρόνου, η Wirecard 
Bank αγόρασε ένα θησαυροφυλάκιο το οποίο βρισκόταν 
στα κεντρικά γραφεία του ομίλου σε ένα προάστιο του 
Μονάχου. Ένας υπάλληλος, ο οποίος εργαζόταν στα 
κεντρικά γραφεία της εταιρείες για δύο σχεδόν χρόνια ως 
το 2018, δήλωσε στην αστυνομία ότι ποσά 200.000-700.000 
ευρώ απομακρύνονταν τακτικά, κάποιες φορές αρκετές 
φορές μέσα σε μια εβδομάδα.  

υτό μπορεί να σημαίνει σύμφωνα 
με τους Financial Times ότι 
μπορεί να απομακρύνθηκαν  

ως και 100 εκατ. ευρώ! 
2014: Η Μέρκελ έρχεται στην Ελλάδα και κάνει τις γνωστές 
βόλτες φιλίας με τον τότε πρωθυπουργό Σαμαρά γύρω από 
το Μαξίμου.  
2015: Άνοδος στην εξουσία του ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Η Γερμανία 
κινεί την διαδικασία του GREXIT. Αμέσως αντιδρά σφοδρά 
η Αμερική και στο συμβούλιο ο τότε Υπουργός 
Οικονομικών της Γαλλίας Μακρόν… 2016: Αρχίζουν 
δημοσιογραφικές έρευνες οι «Φαϊνάνσιαλ Τάιμς» για 
πληροφορίες ότι μέσω της εταιρείας - απάτη διακινούνται 
γερμανικές και άλλες μίζες διεθνώς και ξεπλένεται χρήμα 
από βρόμικες δουλειές, είτε πορνό, είτε και κατασκοπείας! 
Η εταιρεία απαντά ότι είναι άψογη και έχει κέρδη 
δισεκατομμυρίων στην Ασία. Αρμόδια ελεγκτής εταιρεία 
είναι η Ερνστ Γιαγκ. Όμως η εταιρεία EY (Ernst & Young) 
δεν έχει ελέγξει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Άτομα 
με απόλυτη γνώση στο αντικείμενο είπαν στους Financial 
Times ότι ο ελεγκτής μεταξύ του 2016 και του 2018 δεν 
πραγματοποίησε άμεση επικοινωνία με την OCBC Bank 
της Σιγκαπούρης για να επιβεβαιώσει ότι ο δανειστής 
κατείχε μεγάλα χρηματικά ποσά, δηλαδή 1 δις Euro για 
λογαριασμό της Wirecard. Αντ’ αυτού, η EY βασίστηκε σε 
έγγραφα και στιγμιότυπα οθόνης που παρέχονται από 
τρίτο διαχειριστή και την ίδια την Wirecard. Τα έγγραφα 
ήταν ΠΛΑΣΤΑ!!! 
2017: Ένας «καθαρός» έλεγχος από την ΕΥ και μια 
σημαντική βελτίωση στην αναφερθείσα παραγωγή 
μετρητών προκαλούν έναν ανανεωμένο ενθουσιασμό από 
την πλευρά των επενδυτών για τις μετοχές της Wirecard, οι 

οποίες υπερδιπλασιάζονται σε τιμή. Η εταιρεία 
ανακοινώνει μια συμφωνία για την ανάληψη των εργασιών 
επεξεργασίας πληρωμών της Citi σε 11 χώρες στην Ασία, 
μια συναλλαγή που είναι σχεδιασμένη να κάνει τη Wirecard 
ένα γνωστό όνομα στην περιοχή.  
2017: Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας ανακοινώνει μεγάλα 
προγράμματα με την εταιρεία-απάτη wirecard. Σύμφωνα με 
όσα δήλωσε διευθύντριά της θα διακινεί τον…κινέζικο 
τουρισμό στην Ελλάδα. 
24/9/2018: H κυβέρνηση Μέρκελ απογειώνει την εταιρεία 
απάτη καθώς εγκρίνει την είσοδό της στον περίφημο 
οικονομικό δείκτη-χρηματιστήριο DAX της Φρανκφούρτης. 
29/10/2018: Οι ΗΠΑ και η Δύση… γειώνουν την κυβέρνηση 
Μέρκελ. Έχουν στείλει μακριά από το Υπουργείο 
οικονομικών τον Σόιμπλε και εκείνη την ημέρα αναγκάζουν 
την Μέρκελ να δηλώσει ότι βάζει τέλος στην πολιτική της 
καριέρα με πρόσχημα τις χαμένες τοπικές εκλογές. 
Δηλώνει ότι μένει μέχρι τη λήξη της θητείας της το 2021. 
Λίγο μετά ανακοινώνεται ότι η εταιρεία απάτη θα… 
συγχωνεύσει την περίφημη γερμανική τράπεζα «Ντόιτσε 
Μπανκ», άρα θα κρύψει τα εγκλήματα. 
29/11/2018: Η γερμανική Αστυνομία με πληροφορίες και 
πίεση του αμερικανικού FBI εισβάλει στα γραφεία της 
γερμανικής τράπεζας «Ντόιτσε Μπανκ» και θέτει τέλος στην 
προσπάθεια συγκάλυψης με αυτό τον τρόπο. 
6/2019: Η Μέρκελ στέλνει στην Κίνα μυστικά την σύζυγο του 
οικονομικού συμβούλου στην καγκελαρία της να βρει 
τρόπους να ξεπλυθεί η WIRECARD, η οποία στην Ελλάδα 
πρακτορεύει…κινέζικο τουρισμό και ξεπλένει χρήμα από το 
2017. Ενώ αρχές του 2019 ήξεραν οι μέτοχοι και ο διεθνής 
οικονομικός Τύπος για πιθανές απάτες του ομίλου 
Wirecard, τον Ιούνιο του 2019 ο γενικός γραμματέας του 
Υπουργείου Οικονομικών κ. Wolfgang Schmidt μίλησε με 
τον Υφυπουργό των Οικονομικών της Κίνας για την 
εισαγωγή του ομίλου στην αγορά της Κίνας μέσω της 
εξαγοράς της εταιρείας Allscore Payment, η οποία είχε ήδη 
προβλήματα με τις εποπτικές αρχές της Κίνας!!! 
10/2019: Σύμφωνα με το πασίγνωστο ΣΠΗΓΚΕΛ η Μέρκελ 
παρακάλεσε η ίδια τον πρόεδρο της Κίνας να 
χρηματοδοτήσει την WIRECARD και απέτυχε. Ο 
βραβευμένος ως καλύτερος αναλυτής κ. Κοντογούρης 
γράφει για την γερμανική κυβέρνηση και την εταιρεία μιζών 
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και κατασκοπείας: «…Σύμφωνα με την καγκελαρία, η κυρία 
Μέρκελ δεν γνώριζε για ατασθαλίες στον όμιλο της 
Wirecard το φθινόπωρο 2019. Μάλλον, κανένα πολιτικό 
πρόσωπο σε διάφορα υπουργεία δεν διαβάζουν 
οικονομικό Τύπο. (Φυσικά δεν ισχύει αυτό, το ξέρω από την 
γερμανική πρεσβεία στην Αθήνα). Κατά τη γνώμη μου στο 
σκάνδαλο αυτό, στο οποίο χάθηκαν 24,3 δις εκατομμύρια 
euro κεφαλαιοποίηση από τον Σεπτέμβριο του 2018 που 
μπήκε η εταιρεία στον δείκτη DAX, υπεύθυνο είναι όλο το 
οικονομικό και πολιτικό σύστημα της Γερμανίας κυρίως. Το 
εποπτικό συμβούλιο της εταιρείας (6 μέλη), η ελεγκτική 
εταιρεία EY Γερμανίας, οι εποπτικές αρχές της Γερμανίας 
(ΕΚ και Bundesbank) που θεωρούσαν ότι Wirecard είναι 
τεχνολογική εταιρεία, ενώ έχει και τραπεζική άδεια…». 
2020: Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Reuters και 
γερμανικών ΜΜΕ στις 22 Ιουλίου και λίγες ώρες αφότου η 
διοίκηση της Wirecard είχε δημοσιοποιήσει την ύπαρξη 
μιας «μαύρης τρύπας» ύψους 1,9 δισ. ευρώ στους 
ισολογισμούς της, ο αναπληρωτής υπουργός 
Οικονομικών, Γεργκ Κούκις, έστειλε ένα υπόμνημα 9 
σελίδων προς τον Σολτς, με το οποίο αφενός τον 
ενημέρωνε ότι η εταιρεία βρισκόταν κυριολεκτικά στο 
χείλος του γκρεμού και, αφετέρου, του παρουσίαζε ένα 
σχέδιο για τη διάσωσή της με κεφάλαια της κρατικής 
τράπεζας KfW. «Δεν αναμένεται αυτή τη στιγμή οι πιστωτές 
της Wirecard να τη ρίξουν στους λύκους», ανέφερε ανάμεσα 
στα άλλα το υπόμνημα που παρέλαβε ο Σολτς – ο οποίος 
είναι γνωστός ως «Μ» στις τάξεις των στελεχών του 
υπουργείου. Υπογράμμιζε δε τη σημασία που είχε για τη 
διαδικασία συναλλαγών και πληρωμών η Wirecard, η 
οποία διαδραμάτιζε κομβικό ρόλο για πολλούς άλλους 
ομίλους, συμπεριλαμβανομένης της Aldi. Ο Σολτς 
αποφάσισε πως η διάσωση της Wirecard δεν αποτελούσε 
την ορθή τακτική. Έτσι, όπως ήταν λογικό, οδηγήθηκε στη 
χρεοκοπία…».  
Μάρτιος 2020: Η KPMG αμφισβητεί 1 δισ. ευρώ υπόλοιπα 
μετρητών, στη βάση του ότι η μόνη απόδειξη του ποσού 
ήταν έγγραφα που χορηγήθηκαν από έναν εντολοδόχο 
από τη Σιγκαπούρη που έκοψε κάθε επαφή με τη Wirecard 
την περίοδο που ξεκίνησε ο ειδικός έλεγχος. 
5 Ιουνίου 2020: Η αστυνομία ερευνά τα γραφεία της 
Wirecard, αφού εισαγγελείς του Μονάχου ξεκίνησαν μια 
ποινική έρευνα εναντίον του διευθύνοντος συμβούλου της 
εταιρείας, Μάρκους Μπράουν και τριών ακόμη μελών του 
διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας. Η έρευνα ακολουθεί 
μια ποινική καταγγελία που κατατέθηκε λίγες μέρες 
νωρίτερα από τη BaFin, τον οικονομικό επιτηρητή της 
Γερμανίας. Η καταγγελία σχετίζεται με την πιθανότητα 
παραπλανητικών δηλώσεων της Wirecard προς τους 
επενδυτές πριν τη δημοσίευση της έκθεσης της KPMG.  

16 Ιουνίου 2020: Οι τράπεζες ΒΡΙ και BDO των Φιλιππίνων 
ενημερώνουν ότι έγγραφα που υποτίθεται ότι αναφέρουν 
λεπτομερώς τα 1,9 δισ. ευρώ στα οικονομικά 
αποτελέσματα είναι «ψευδή».  
18 Ιουνίου 2020: Η Wirecard αναμενόταν να δημοσιεύσει τα 
ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα του 2019, αλλά αντ’ 
αυτού ανακοινώνει ότι 1,9 δισ. ευρώ «λείπουν».  
19 Ιουνίου 2020: Ο Μάρκους Μπράουν παραιτείται. 
22 Ιουνίου 2020: Η Wirecard αναγνωρίζει για πρώτη φορά 
την πιθανή έκταση της λογιστικής απάτης με έκταση 
πολλών χρόνων, προειδοποιώντας ότι τα 1,9 δισ. ευρώ 
μετρητά «δεν υπάρχουν». Οι εξελίξεις στην εταιρεία είναι 
ραγδαίες, καθώς στις 23 Ιουνίου ο κ. Μπράουν συνελήφθη, 
ενώ στις 25 Ιουνίου η Wirecard δήλωσε πτώχευση. Αυτή η 
εξέλιξη βάζει τίτλους τέλους σε μια εταιρεία που για χρόνια 
θεωρείτο ένα από τα αστέρια της γερμανικής οικονομίας. 
Αυτό είναι το ιστορικό σε γενικές γραμμές μιας τεράστιας 
κρατικής απάτης με την οποία η Γερμανία προσπάθησε να 
επιβληθεί στην Ευρώπη. Ένας μακαρίτης τον οποίο τίμησε 
προ ολίγων μηνών η προεδρίνα Αικατερίνη 
Σακελλαροπούλου ως κορυφαίο πνευματικό άνθρωπο 
ήταν αυτός που μας παρότρυνε να γίνουμε νοικοκυραίοι 
σαν τους Γερμανούς και κάθε ελληνικό νοικοκυριό πρέπει 
να συνδεθεί με ένα γερμανικό για να μάθει οικονομική 
σωστή διαχείριση. Ο Χριστοφοράκος που αθωωμένος πια 
θα έρθει, θα δεχθεί να μας δώσει μαθήματα, αν και αφού 
τελειώσει τις εθιμοτυπικές επισκέψεις στα μέγαρα Μαξίμου 
και στο προεδρικό; Y.Γ. Όσοι μπορείτε σπεύστε να 
επιβεβαιώσετε όλα τα παραπάνω στο Νέτφλιξ. Προβάλλει 
τώρα ένα ντοκιμαντέρ ακριβώς για την τεράστια αυτή 
κομπίνα. Ο δημοσιογράφος που τους αποκάλυψε μετά την 
ταλαιπωρία του… βραβεύτηκε από Γερμανούς γιατί τους 
άνοιξε τα μάτια. Τους πιστεύετε; Υ.Γ. Σήμερα ξαφνικά έγινε 
γνωστό ότι υπήρξε δολιοφθορά στους ρωσογερμανικούς 
αγωγούς μεταφοράς φυσικού αερίου στη Βαλτική. 
Προφανώς δεν υπάρχει σενάριο για τυχαίο γεγονός, όπως 
είπε Γερμανός αξιωματούχος. Η διαχειρίστρια εταιρεία 
«Nord Stream AG» έσπευσε να διευκρινίσει ότι δεν μπορεί 
να υπολογίσει πότε θα αποκατασταθεί η δυνατότητα 
λειτουργίας του συστήματος αφήνοντας και αυτή ανοιχτό 
το ενδεχόμενο του σαμποτάζ. Οι γερμανικές αρχές 
επιβεβαίωσαν χθες βράδυ ότι εντόπισαν ξαφνική απώλεια 
πίεσης και στους δύο κλάδους του αγωγού «Nord Stream 
1». Προηγήθηκε η είδηση για διαρροή στον άλλο αγωγό 
από τη Ρωσία προς τη Γερμανία, τον «Nord Stream 2». 
Εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Οικονομίας 
δήλωσε σήμερα ότι το Βερολίνο προσπαθεί να 
«ξεκαθαρίσει την κατάσταση», επισημαίνοντας ότι «προς 
το παρόν, δεν γνωρίζουμε την αιτία της πτώσης της 
πίεσης». Υπενθυμίζεται ότι, ο αγωγός «Nord Stream 1», ο 
οποίος αποτελείται από δύο παράλληλες γραμμές με 
δυνατότητα μεταφοράς 27,5 δισεκατομμυρίων κυβικών 
μέτρων ετησίως καθεμιά, άρχισε να προμηθεύει απευθείας 
αέριο από τη Ρωσία στη Γερμανία το 2011. 
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του Γιάννη Χατζηθεοδοσίου 
προέδρου του Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου Αθηνών 
και Επίτιμου Διδάκτορα 
στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς 

 
Άρθρο του κ. Γιάννη 
Χατζηθεοδοσίου στην εφημερίδα 
«Ναυτεμπορική»: Σε «Λερναία 
Ύδρα» εξελίσσεται η ακρίβεια, με τα 
πλήγματά της να ξεπηδούν το ένα το 
άλλο. Τη στιγμή που νοικοκυριά, 
επιχειρήσεις και επαγγελματίες 
αδυνατούν ήδη να ανταπεξέλθουν 
στις βασικές τους υποχρεώσεις, μία 
νέα επιβάρυνση κάνει την εμφάνισή 
της.  

επιβάρυνση  
αυτή αφορά  
στους ελεύθερους 

επαγγελματίες,  
που λόγω της  
μεγάλης αύξησης του 
πληθωρισμού, είναι 
πολύ πιθανό από τις 
αρχές του 2023 να 
κληθούν να καταβάλουν 

υψηλότερες ασφαλιστικές εισφορές από αυτές  
που πληρώνουν σήμερα. 
Όπως προβλέπει ο νόμος 4670/2020, από την 1-1-2023 τα ποσά των εισφορών 
για κάθε κατηγορία ασφάλισης, κύριας, επικουρικής και εφάπαξ, θα 
προσαυξάνονται με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών 
καταναλωτή του προηγούμενου έτους. Τον Αύγουστο ο πληθωρισμός 
ξεπερνούσε το 11%, ενώ ο μέσος πληθωρισμός στο οκτάμηνο Ιανουαρίου - 
Αυγούστου ανέρχεται στο 8%. Αν παραμείνει σε επίπεδα άνω του 10% το 
τελευταίο τετράμηνο του έτους, ο μέσος πληθωρισμός του 2022 θα διαμορφωθεί 
στο 10%. Αυτό πολύ απλά σημαίνει ότι και οι εισφορές θα πρέπει να αυξηθούν 
κατά 10%, από την 1η Ιανουαρίου 2023. Πιο συγκεκριμένα, με αύξηση 10%, η 
ελάχιστη μηνιαία εισφορά για την κύρια ασφάλιση θα αυξηθεί κατά 21€ και από τα 
210€ που είναι σήμερα θα διαμορφωθεί στα 231€, ενώ η εισφορά της υψηλότερης 
κατηγορίας από τα 566€/μήνα θα αυξηθεί κατά 56,6€ και θα διαμορφωθεί σε 622,6€.  

 
Πρόκειται για μία πρόσθετη επιβάρυνση εκατοντάδων ευρώ το χρόνο - από 252 
έως 679€, ανάλογα με την κατηγορία, στην οποία υπάγεται ο κάθε ασφαλισμένος. 
Με το ύψος των οφειλών αλλά και τον αριθμό των οφειλετών προς τον ΕΦΚΑ να 
έχει αυξηθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες, υπό το βάρος της ενεργειακής 
κρίσης και της ακρίβειας, είναι βέβαιο ότι μία αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών 
θα οδηγήσει σε περαιτέρω διεύρυνση της λίστας των επαγγελματιών που 
αδυνατούν να ανταποκριθούν στις τακτικές ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις αλλά 
και τις ρυθμισμένες οφειλές τους. Είναι ξεκάθαρο ότι η κατάσταση στην αγορά, το 
αυξημένο λειτουργικό κόστος των επαγγελματιών και η συρρίκνωση του 
διαθέσιμου εισοδήματος καθιστούν τη συγκεκριμένη πρόβλεψη πρακτικά 
ανεφάρμοστη.  

υτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή η  
αγορά είναι μείωση και όχι αύξηση 
ασφαλιστικών εισφορών 

, σε συνδυασμό με μία σειρά από μέτρα ουσιαστικής στήριξης μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων και επαγγελματιών έναντι της ενεργειακής ακρίβειας. Απαιτείται να 
επανεξεταστεί άμεσα η πρόβλεψη αυτή, πριν οι ελεύθεροι επαγγελματίες βρεθούν 
σε ακόμη πιο δεινή θέση.

Η 
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ην επανακρα-
τικοποίηση της  
ΔΕΗ ως μονόδρομο 

βλέπει ο Πρόεδρος  
της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, Γιώργος 
Αδαμίδης, δεδομένων 
των συνθηκών, 
θυμίζοντας τι έχει γίνει 
στη Γαλλία, την Ιταλία 
αλλά και τη Γερμανία  
με αφορμή την 
ενεργειακή κρίση. 
Όπως σημειώνει ο ίδιος στην 
Συνέντευξη στον Χρόνη 
Διαμαντόπουλο για το 
AnatropiNews, αυτό είναι 
απαραίτητο «προκειμένου το 
Ελληνικό Δημόσιο να παρεμβαίνει 

και να καθορίζει τις τιμές της Ηλεκτρικής Ενέργειας». Ο Πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ 
μιλά επίσης για το «χρηματιστήριο Ενέργειας» και τον τρόπο που λειτουργεί στην 
Ελλάδα και την Ευρώπη, αλλά και για το τι μπορεί να κάνει στην πράξη η 
κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση. - Κύριε πρόεδρε γίνεται 
μεγάλη συζήτηση για το «χρηματιστήριο ενέργειας». Η σύνδεσή του με την 
ελληνική αγορά έγινε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ όταν υπουργός ήταν ο κ. Σταθάκης. 
Μάλιστα ο ίδιος τότε είχε δηλώσει ότι με το «χρηματιστήριο ενέργειας»  θα έχουμε 
φθηνότερο ρεύμα λόγω ανταγωνισμού. Τι συνέβη – εκτός της κρίσης – τελικά και 
πληρώνουμε τόσο ακριβά το ρεύμα;  

 
- Το Μοντέλο Στόχου (Target Model) το οποίο συμπεριλαμβάνει το Χρηματιστήριο 
Ενέργειας (Αγορά Επόμενης Ημέρας - Ενδοημερήσια Αγορά – Αγορά 
Εξισορρόπησης – Προθεσμιακή Αγορά) είναι μια Ευρωπαϊκή Νόρμα με την οποία 
η χώρα μας εναρμονίστηκε το 2018 επί Υπουργίας του κ. Σταθάκη. Ο τρόπος 
εφαρμογής στην Ελλάδα από 1-11-2020, που ξεκίνησε επί Υπουργίας κ. 
Χατζηδάκη, είναι παντελώς λανθασμένος. Ενώ σε όλα τα Ευρωπαϊκά 
Χρηματιστήρια Ενέργειας λειτουργεί η Προθεσμιακή Αγορά και 
διαπραγματεύονται Παραγωγοί και Πάροχοι μακροχρόνια συμβόλαια ενέργειας, 
στη χώρα μας λόγω και του Ολιγοπωλίου δεν λειτουργεί η Προθεσμιακή Αγορά 
με αποτέλεσμα το σύνολο της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, δηλαδή το 100% της 
ζήτησης, να περνάει από το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας, όταν το 
αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρώπη δεν ξεπερνάει το 35%. Κατά αυτόν τον τρόπο  

 

Τ 
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οι Πάροχοι στην Ελλάδα προμηθεύονται Ενέργεια σε τιμές 
που καθορίζονται από την Μέση Τιμή Εκκαθάρισης (ΜΤΕ) 
του Ελληνικού Χρηματιστηρίου. Το σύνολο των 
Ευρωπαϊκών Χρηματιστηρίων Ενέργειας εκκινούν την 
Αγορά της Επόμενης Ημέρας με τιμή που καθορίζεται από 
το Ολλανδικό Χρηματιστήριο Ενέργειας (TTF), η οποία 
διαμορφώνεται από την τιμή του Φυσικού Αερίου. Η 
απογείωση των τιμών του Φυσικού Αερίου επέφερε και την 
απογείωση των τιμών της Ηλεκτρικής Ενέργειας, αφού η 
Μέση Τιμή Εκκαθάρισης είναι συνδεδεμένη σήμερα με το 
πανάκριβο Φυσικό Αέριο. 
- Η πρόβλεψη της κυβέρνησης για κλιμακωτή επιδότηση 
των καταναλωτών θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση 
ενέργειας; Από την μεριά  σας, έχετε να προτείνετε κάτι 
άλλο;  
- Η μείωση της κατανάλωσης λόγω της Ενεργειακής Κρίσης 
και του Μεγάλου Κόστους της Ενέργειας είναι ήδη της τάξης 
του 25% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Αυτό 
σημαίνει ότι τα περιθώρια περαιτέρω μείωσης για τους 
καταναλωτές είναι μηδενικά έως ελάχιστα. Επομένως το 
κίνητρο της κλιμακωτής επιδότησης για μεγαλύτερη 
εξοικονόμηση ενέργειας δεν θα έχει τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα και μάλλον γίνεται για επικοινωνιακούς 
λόγους. Η εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να επιτευχθεί με 
γενναίες επιδοτήσεις ενεργειακής θωράκισης των 
κατοικιών όπως είναι οι θερμικές μονώσεις, η 
αντικατάσταση των κουφωμάτων και των ενεργοβόρων 
ηλεκτρικών συσκευών, η επιδότηση αγοράς ηλιακού 
θερμοσίφωνα κ.λπ.  
- Πριν από λίγο καιρό είχατε πει ότι «4 παίκτες 
διαμορφώνουν τις τιμές στην Ελλάδα και αυτό είναι ένα 
ολιγοπώλιο». Είχατε αναφερθεί σε επιστολή που είχατε 
στείλει τον Δεκέμβριο του 2020 στον τότε υπουργό 
Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη καθώς και για 9 δισ. € που 
έδωσε η κυβέρνηση μέσω επιδοτήσεων στην αγορά. Τι θα 
μπορούσε να κάνει η σημερινή κυβέρνηση που δεν έκανε 
για τους καταναλωτές;  
- Η ΓΕΝΟΠ / ΔΕΗ από τις 4 Δεκεμβρίου του 2020, ένα μήνα 
μετά την έναρξη λειτουργίας του Ελληνικού 
Χρηματιστηρίου Ενέργειας, επισήμανε στον Αρμόδιο 
Υπουργό κ. Χατζηδάκη και την Ρ.Α.Ε. την εντυπωσιακή 
άνοδο των τιμών Ηλεκτρικής Ενέργειας στην χονδρική 
λόγω του Ολιγοπωλίου που διαμορφώνει τις τιμές, 
μεταφέροντας τις αυξήσεις στα τιμολόγια των 
καταναλωτών μέσω της Ρήτρας Αναπροσαρμογής. Στα 
πλαίσια αυτά επιδοτήθηκε η αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας 
από τον Κρατικό Προϋπολογισμό με το τρομακτικό ποσό 
των 9 δις €. 

Κυβέρνηση θα μπορούσε  
αντί αυτού να επιβάλλει  
ανώτατο πλαφόν στη χονδρική, 

αποσυνδέοντας τον καθορισμό της 
τιμής της από το πανάκριβο σήμερα 
Φυσικό Αέριο, όπως έγινε στην 
Ισπανία και την Πορτογαλία. Θα 
μπορούσε να επιβάλλει ανώτατο 
ποσοστό κέρδους στους Παραγωγούς. 
Θα μπορούσε να αναστείλει ή ακόμα καλύτερα να 
καταργήσει το Χρηματιστήριο Ενέργειας δεδομένων των 
ειδικών συνθηκών που επικρατούν. 
- Τελικά είναι θέμα Αγοράς η τιμή του ρεύματος και 
συνολικότερα της Ενέργειας ή θέμα επιβολής από κάποιου 
είδους «καρτέλ»; 
- Το Ηλεκτρικό Ρεύμα είναι κοινωνικό αγαθό και όχι ένα 
χρηματιστηριακό προϊόν. Την ώρα που μαίνεται ένας 
συμβατικός και ταυτόχρονα ένας ενεργειακός πόλεμος με 
μεγάλες κοινωνικές και οικονομικές ανακατατάξεις δεν 
μπορεί να υφίστανται φαινόμενα κερδοσκοπίας στην 
Αγορά Ενέργειας. Ειδικά στη χώρα μας που υφίσταται 
Ολιγοπωλιακή Αγορά ο Ελεύθερος Ανταγωνισμός είναι 
ανύπαρκτος και με δεδομένη την απώλεια ελέγχου από το 
Ελληνικό Δημόσιο της ΔΕΗ δεν υπάρχει δυνατότητα 
παρέμβασης στο ράλι της αισχροκέρδειας. 
- Υπάρχει δυνατότητα «επανακρατικοποίησης» της ΔΕΗ, 
όπως υποσχέθηκε ο κ. Τσίπρας στο πλαίσιο της ΔΕΘ;  
- Όχι, απλά υπάρχει δυνατότητα αλλά κάτω από τις 
δεδομένες συνθήκες είναι μονόδρομος η 
επανακρατικοποίηση της ΔΕΗ, όπως άλλωστε γίνεται στη 
Γαλλία, τη Γερμανία και την Ιταλία προκειμένου το Ελληνικό 
Δημόσιο να καθορίζει τις τιμές της Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

Η 
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διακεκριμένος 
οικονομολόγος 
Nouriel Roubini 

κρούει τον κώδωνα  
του κινδύνου για ένα 
παγκόσμιο κραχ, καθώς 
τα κράτη τελούν υπό  
τη δαμόκλειο σπάθη  
του στασιμοπλη- 
θωρισμού και μιας 
εκκολαπτόμενης 
κρίσης χρέους.  
Πιο αναλυτικά, «εδώ και ένα χρόνο», 
λέει ο Roubini, «υποστηρίζω ότι η 
αύξηση του πληθωρισμού θα ήταν 
επίμονη, ότι οι αιτίες της αφορούν ο 
όχι μόνο κακές πολιτικές αλλά και 
κλυδωνισμούς προσφοράς και ότι η 
προσπάθεια των κεντρικών 
τραπεζών να τον καταπολεμήσουν 

θα προκαλούσε σκληρή οικονομική 
προσγείωση». Στη συνέχεια 
αναφέρει: «Όταν έρθει η ύφεση, 
προειδοποίησα θα υπάρξει μια 
σοβαρή και παρατεταμένη κρίση 
χρέους. Και παρά την επιθετική 
ρητορική τους, 

ι κεντρικοί 
τραπεζίτες, 
παγιδευμένοι  

σε μια παγίδα χρέους,  
θα αναγκαστούν να 
συμβιβαστούν με τον 
υψηλό πληθωρισμό. 
Κάθε χαρτοφυλάκιο 
μετοχών και ομολόγων 
θα σημειώσει 
απώλειες λόγω  
του υψηλότερου 
πληθωρισμού και  
των προσδοκιών για  
τον πληθωρισμό». 

 
Ποιος είναι ο αντίκτυπος των 
προβλέψεων Roubini; Πρώτον, η 
«Team Transitory», δηλαδή η ομάδα 
των ομολόγων που υποστήριζε πως 

ο πληθωρισμός είναι προσωρινός 
έχασε σαφώς από την Team 
Persistent, δηλαδή από αυτούς οι 
οποίοι υποστήριζαν πως οι 
πληθωριστικές πιέσεις δεν είναι 
παροδικές… Εκτός από τις 
υπερβολικά χαλαρές νομισματικές, 
δημοσιονομικές και πιστωτικές 
πολιτικές, οι αρνητικές κρίσεις 
προσφοράς προκάλεσαν άνοδο της 
αύξησης των τιμών. Τα lockdown 
οδήγησαν σε συμφόρηση στον 
εφοδιασμό, συμπεριλαμβανομένου 
του εργατικού δυναμικού. Η πολιτική 
«μηδενικής COVID» προκάλεσε 
ακόμη περισσότερα προβλήματα 
στις παγκόσμιες αλυσίδες 
εφοδιασμού. Η εισβολή της Ρωσίας 
στην Ουκρανία προκάλεσε σοκ στις 
αγορές ενέργειας. Και το καθεστώς 
κυρώσεων –κυρίως η 
εργαλειοποίηση του δολαρίου ΗΠΑ 
και άλλων νομισμάτων– έχει 
βαλκανιοποιήσει την παγκόσμια 
οικονομία με την 
αποπαγκοσμιοποίηση να είναι προ 
των πυλών… «Είναι πολύ δύσκολο 
να επιτευχθεί μια ήπια προσγείωση 
υπό συνθήκες 
στασιμοπληθωριστικών 
κλυδωνισμών προσφοράς από ό,τι 
όταν η οικονομία υπερθερμαίνεται 
λόγω υπερβολικής ζήτησης. Από 
τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν 
υπήρξε περίπτωση η Fed να 
επιτύχει ήπια προσγείωση με 
πληθωρισμό πάνω από 5% (σήμερα 
είναι πάνω από 8%) και ανεργία 
κάτω από 5% (σήμερα είναι 3,7%). 
Και αν μια σκληρή προσγείωση είναι 
η βασική γραμμή για τις Ηνωμένες 
Πολιτείες, είναι ακόμη πιο πιθανό 
στην Ευρώπη, λόγω του ρωσικού 
ενεργειακού σοκ, της επιβράδυνσης 
στην Κίνα και του γεγονότος ότι η 
EKT αλλά και η Fed είναι ακόμη πολύ 
πίσω από την καμπύλη…». Είμαστε 
σε ύφεση; Όχι ακόμα, αλλά οι ΗΠΑ  
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ανέφεραν αρνητική ανάπτυξη το α’ εξάμηνο του έτους, ενώ 
οι περισσότεροι πρόδρομοι δείκτες οικονομικής 
δραστηριότητας δείχνουν απότομη επιβράδυνση, που θα 
επιδεινωθεί με τη νομισματική σύσφιξη. Μια «σκληρή 
προσγείωση» μέχρι το τέλος του έτους θα πρέπει να 
θεωρείται το βασικό σενάριο. «Τελευταία, η δυσχέρεια στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές – συμπεριλαμβανομένων των 
αγορών ομολόγων και πιστώσεων – ενίσχυσε την άποψή 
μου ότι οι προσπάθειες των κεντρικών τραπεζών να 
επαναφέρουν τον πληθωρισμό στο εύρος του στόχου θα 
προκαλέσουν τόσο οικονομικό όσο και χρηματοπιστωτικό 
κραχ. Επίσης, υποστηρίζω εδώ και καιρό ότι οι κεντρικές 
τράπεζες, ανεξάρτητα από τη σκληρή τους ρητορική, θα 
αισθανθούν τεράστια πίεση για να αντιστρέψουν τη 
νομισματική σύσφιξη μόλις υλοποιηθεί το σενάριο μιας 
σκληρής οικονομικής προσγείωσης και ενός 
χρηματοπιστωτικού κραχ. Τα πρώτα σημάδια είναι ήδη 
ορατά στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αντιμέτωπη με την 
αντίδραση της αγοράς στην απερίσκεπτη δημοσιονομική 
επέκταση της νέας κυβέρνησης, η BOE ξεκίνησε ένα 
πρόγραμμα έκτακτης ποσοτικής χαλάρωσης (QE)» λέει ο 
Roubini, προσθέτοντας: «Η νομισματική πολιτική 
υπόκειται όλο και περισσότερο στη δημοσιονομική 
δέσμευση. Υπενθυμίζεται ότι παρόμοια ανάκαμψη 
σημειώθηκε το α’ τρίμηνο του 2019, όταν η Fed σταμάτησε 
το πρόγραμμα ποσοτικής σύσφιξης (QT) και άρχισε να 
επιδιώκει έναν συνδυασμό μείωσης του QE και περικοπής 
επιτοκίων – αφού προηγουμένως σηματοδοτούσε συνεχείς 
αυξήσεις επιτοκίων και QT – στο πρώτο σημάδι ήπιων 
οικονομικών πιέσεων και επιβράδυνσης της ανάπτυξης. Οι 
κεντρικές τράπεζες θα μιλήσουν σκληρά, αλλά υπάρχει 
καλός λόγος να αμφιβάλλουμε για την προθυμία τους να 
κάνουν «ό,τι χρειάζεται» για να επαναφέρουν τον 
πληθωρισμό στον στόχο του, σε έναν κόσμο υπερβολικού 
χρέους, θέτοντας σε κίνδυνο τη χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα». Επιπλέον, υπάρχουν ενδείξεις ότι η Μεγάλη 
Μετριοπάθεια (Great Moderation) έδωσε τη θέση της στον 
Μεγάλο Στασιμοπληθωρισμό, ο οποίος θα χαρακτηριστεί 
από αστάθεια και συρροή αρνητικών κραδασμών 
προσφοράς. Τι σημαίνουν τα παραπάνω για το 
παραδοσιακό χαρτοφυλάκιο 60/40; διερωτάται ο Roubini; 
«Προηγουμένως υποστήριξα ότι η αρνητική συσχέτιση 
μεταξύ των τιμών των ομολόγων και των μετοχών θα 
καταρρεύσει καθώς αυξάνεται ο πληθωρισμός – και 
πράγματι έχει γίνει. Μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουνίου του 
τρέχοντος έτους, οι αμερικανικοί (και παγκόσμιοι) δείκτες 
μετοχών υποχώρησαν πάνω από 20%, ενώ οι αποδόσεις 
των μακροπρόθεσμων ομολόγων αυξήθηκαν από 1,5% σε 
3,5%, προκαλώντας τεράστιες απώλειες τόσο σε μετοχές 

όσο και σε ομόλογα (θετική συσχέτιση τιμών). Επιπλέον, οι 
αποδόσεις των ομολόγων μειώθηκαν κατά τη διάρκεια του 
ράλι της αγοράς μεταξύ Ιουλίου και μέσα Αυγούστου (το 
οποίο σωστά προέβλεψα ότι θα ήταν μια νεκρή 
αναπήδηση), διατηρώντας έτσι τη θετική συσχέτιση τιμών. 
Από τα μέσα Αυγούστου, οι μετοχές συνέχισαν την 
απότομη πτώση τους ενώ οι αποδόσεις των ομολόγων 
έχουν αυξηθεί πολύ. Καθώς ο υψηλότερος πληθωρισμός 
οδήγησε σε πιο αυστηρή νομισματική πολιτική, η bear 
market έγινε πραγματικότητα τόσο για μετοχές όσο και για 
ομόλογα. Ωστόσο, οι μετοχές παγκοσμίως δεν έχουν 
ενσωματώσει πλήρως τα όσα άσχημα λαμβάνουν χώρα – 
ούτε καν το σενάριο της ήπιας προσγείωσης. Ως εκ τούτου, 
στην περίπτωση της ήπιας προσγείωσης οι μετοχές θα 
υποχωρήσουν κατά περίπου 30% και κατά 40% ή 
περισσότερο σε μια σοβαρή στασιμοπληθωριστική κρίση 
χρέους, όπως έχω προβλέψει για την παγκόσμια 
οικονομία. Τα σημάδια πίεσης στις αγορές χρέους 
εντείνονται: τα περιθώρια των κρατικών περιθωρίων και τα 
επιτόκια των μακροπρόθεσμων ομολόγων αυξάνονται και 
τα περιθώρια υψηλής απόδοσης αυξάνονται απότομα. Οι 
αγορές δανείων με εξασφάλιση κλείνουν. 

ι υπερχρεωμένες επιχειρήσεις, 
οι σκιώδεις τράπεζες, τα 
νοικοκυριά, οι κυβερνήσεις και  

οι χώρες αντιμετωπίζουν προβλήματα 
χρέους. Η κρίση είναι εδώ» 
καταλήγει ο οικονομολόγος. 
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του Λεωνίδα Στάμου 
Maitre Ιδιωτικού Δικαίου 
Δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω 
Αντιπρόεδρου Υπέρβασης 

 
Αν υπάρχει ένα κορυφαίο παράδειγμα, που να απεικονίζει με τον πιο καθαρό και 
απόλυτο τρόπο το ζήτημα της τραπεζικής αυθαιρεσίας και, κυριολεκτικά, τον 
«κατσαπλιαδισμό» του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, αυτό είναι, χωρίς 
καμία αμφιβολία, η περίπτωση της διαδοχής της Τράπεζας Πειραιώς στα δάνεια 
και τις εν γένει πιστωτικές συμβάσεις των κυπριακών τραπεζών. Μια μοναδική 
στα παγκόσμια τραπεζικά χρονικά ιστορία, που κάποια μέρα θα διδάσκεται στα 
οικονομικά πανεπιστήμια ολόκληρου του πλανήτη, ως «η Ντροπή της Ευρώπης 
των Τραπεζών» και, ιδιαίτερα, της ΕΚΤ και των εθνικών κεντρικών τραπεζών του 
Ευρωσυστήματος, με αδιαμφισβήτητη πρωταγωνίστρια την Τράπεζα της 
Ελλάδος. 

Τράπεζα Πειραιώς, λοιπόν, ισχυρίζεται, ότι,  
στις 26/03/2013, δήθεν «υπεισήλθε»  
στις έννομες σχέσεις των πιστωτικών  

συμβάσεων και των επ’ αυτών πρόσθετων  
πράξεων των κυπριακών τραπεζών. 
Και για να «νομιμοποιήσει» την κατά φαντασία υπεισέλευσή της αυτή, 
παραπέμπει Πρωτοφειλέτες, Συνοφειλέτες, Εγγυητές και Δικαιοσύνη, στις από 
26/03/2013 Συμβάσεις Πώλησης και Μεταβίβασης που συνομολόγησε με τις 
κυπριακές τράπεζες, τις κοινώς λεγόμενες στην τραπεζική αγορά «Συμβάσεις 
Μεταβίβασης». Έτσι, λοιπόν, η Τράπεζα Πειραιώς ισχυρίζεται, ότι, δια των 

συμβάσεων αυτών, απέκτησε, 
δήθεν, με ειδική διαδοχή από τις 
κυπριακές τράπεζες, ορισμένα 
στοιχεία των ενεργητικών και των 
παθητικών των υποκαταστημάτων 
τους στην Ελλάδα. Και ακόμη, ότι, 
στα στοιχεία ενεργητικού που της 
μεταβιβάστηκαν, περιλαμβάνονται 
και τα δικαιώματα και οι απαιτήσεις 
των κυπριακών τραπεζών που 
απέρρεαν από τις πιστωτικές 
συμβάσεις, τα παραρτήματα και τις 
πρόσθετες πράξεις τους, που είχαν 
συνομολογήσει τα εν Ελλάδι 
υποκαταστήματά τους στην 
ελληνική αγορά. Προς τον σκοπό δε 
της νομιμοποίησης της φερόμενης 
αυτής υπεισέλευσής στις πιστωτικές 
σχέσεις των κυπριακών τραπεζών, 
η Τράπεζα Πειραιώς επικαλείται – εκ 
του πονηρού (!!!) – μόνο τα σχετικά 
Διατάγματα 96&97/26-03-2013 της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και κάποιες 
ανυπόστατες και σε κάθε 
περίπτωση άκυρες και αλυσιτελείς 
πράξεις των οργάνων της Τράπεζας 
της Ελλάδος και, ειδικότερα, την 
66/3/26-03-2013 της ΕΠΑΘ. Έτσι, η 
Τράπεζα Πειραιώς, ενώ δεν 
αποδεικνύει ότι διαθέτει την εκ του 
νόμου απαιτούμενη ενεργητική 
νομιμοποίηση, διεκδικεί, 
μεταβιβάζει και εκχωρεί σε funds και 
εταιρείες διαχείρισης, τις απαιτήσεις 
των κυπριακών τραπεζών από 
δάνεια και πιστωτικές κάρτες και, 
ακόμη χειρότερα, πετυχαίνει την 
έκδοση διαταγών πληρωμής, 
επισπεύδει και αναγγέλλεται σε 
πλειστηριασμούς, κατάσχει 
τραπεζικούς λογαριασμούς, 
επισπεύδει πτωχεύσεις κλπ., 
εκμεταλλευόμενη την άγνοια των 
ανυποψίαστων δανειοληπτών, των 
δικηγόρων και των δικαστών, τους 
οποίους μάλιστα εξαπατά σε 
καθημερινή βάση, πείθοντάς τους, 
εντελώς αναπόδεικτα, να κάνουν  
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δεκτά τα αιτήματα της.  

υτός είναι ο λόγος για τον οποίο, οι Δανειολήπτες 
της ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ, ζητούμε εξωδίκως από την 
Τράπεζα Πειραιώς, όπως, εντός ευλόγου 

χρονικού διαστήματος, αποστείλει όλα τα  
απαραίτητα περί αποδείξεως της ενεργητικής της  
νομιμοποίησης έγγραφα, τα οποία υποχρεούται  
εκ του νόμου να έχει στην κατοχή της,  
προκειμένου να υφίσταται η απαίτησή της….. 
από τα οποία, κατά τις από 26/03/2013 Συμβάσεις Πώλησης και Μεταβίβασης, 
πρέπει να προκύπτει: Ότι, αφ’ ενός, το εν λόγω δάνειο/πιστωτική κάρτα 

συγκαταλέγεται στα καταγραφόμενα 
στο CD του όρου 5.1 «Ελληνικά 
Δάνεια» και ακολούθως και, ότι, αφ’ 
ετέρου, υφίσταται η επαλήθευση του 
«Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα» 
του ίδιου όρου, ότι το εν λόγω 
δάνειο/πιστωτική κάρτα υπάρχει 
κατά το Χρόνο της Αποτίμησης. Εάν, 
το εν λόγω δάνειο/πιστωτική κάρτα, 
αποτέλεσε εξασφάλιση για 
καλυμμένες ομολογίες και κατ’ 
επέκταση : (2α) εάν τελικώς, αφ’ 
ενός η τράπεζα μερίμνησε και (2β) 
εάν, αφ’ ετέρου, το εν λόγω δάνειο 
πιστωτική κάρτα, αποδεσμεύτηκε 
(βλ. όρο 2.4 στ.4,5). Ότι, το εν λόγω 
δάνειο/πιστωτική κάρτα ενεγράφη 
στο σχετικό Δημόσιο Βιβλίο. Εάν, το 
εν λόγω δάνειο/πιστωτική κάρτα 
«ρευστοποιήθηκε» λογιστικώς ως 
εξασφάλιση σε καλυμμένες 
ομολογίες. Ότι, επαληθεύθηκε από 
τον «Ανεξάρτητο Εμπειρογνώμονα» 
του όρου 5.1, ότι το εν λόγω 
δάνειο/πιστωτική κάρτα υπάρχει 
κατά τον χρόνο της αποτίμησης. 
Έτσι, καλούμε την Τράπεζα 
Πειραιώς, όπως, εντός ευλόγου 
χρονικού διαστήματος, αποστείλει 
βεβαίωση του Ορκωτού Ελεγκτή της, 
από την οποία πρέπει να προκύπτει 
ότι, η εξωδίκως αναφερομένη 
απαίτηση παρέμενε και συνεχίζει να 
παραμένει ενεργή (μέρος του 
Ενεργητικού της, βλ. επίδικες 
απαιτήσεις), ήτοι ότι η τράπεζα 
διατηρεί και σήμερα την ενεργητική 
νομιμοποίηση να την αναζητά και ότι 
δεν έχει ικανοποιηθεί δια των 
διατάξεων περί αναβαλλόμενης 
φορολογίας. Αρνούμαστε την 
ενεργητική της νομιμοποίηση επί 
των απαιτήσεων που απορρέουν 
από τα δάνεια και τις πιστωτικές 
κάρτες που συνήφθησαν με τις 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ, την ΛΑΪΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ (όπως 
μετονομάστηκε η MARFIN EGNATIA 
BANK) και την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.  
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Και την καλούμε να απέχει από οποιαδήποτε εξωδικαστική 
και δικαστική διαδικασία αναζήτησης, είσπραξης ή/και 
επιδίωξης είσπραξης των εξωδίκως αναφερομένων 
απαιτήσεων των ανωτέρω κυπριακών τραπεζών, καθώς 
επίσης και από κάθε διαδικασία εκτέλεσης και, όλα τα 
ανωτέρω, έως ότου η τράπεζα αποδείξει την Ενεργητική 
της Νομιμοποίηση, όπως ο Νόμος ορίζει.  

Τράπεζα Πειραιώς δεν 
προσκομίζει ποτέ στα Δικαστήρια 
τα έγγραφα που ζητούνται με  

τα Αιτήματα Επίδειξης Εγγράφων !!! 
Και δεν τα προσκομίζει, επειδή δεν 
μπορεί να τα προσκομίσει, αφού,  
απλά δεν υπάρχουν. 
Σύμφωνα με όσα προαναφέραμε, ο πυρήνας των 
ενστάσεων επί της ενεργητικής νομιμοποίησης της 
Τράπεζας Πειραιώς συνοψίζεται στα εξής: (α) Ουδέποτε 
υπήρξε άδεια της Τράπεζας Ελλάδος για τις από 26.03.2013 
Συμβάσεις Μεταβίβασης που συνήψαν οι κυπριακές 
τράπεζες με την Τράπεζα Πειραιώς και (β) Ουδέποτε μέχρι 
σήμερα απεδείχθη ότι, οι πιστωτικές συμβάσεις των 
κυπριακών τραπεζών, περιλαμβάνονται στον κατάλογο 
των σχέσεων που μεταβιβάστηκαν με τις από 26.03.2013 
Συμβάσεις Μεταβίβασης. Έτσι, η Τράπεζα Πειραιώς, 
αναφερόμενη στις από 26.03.2013 Συμβάσεις Μεταβίβασης, 

ισχυρίζεται στα Δικαστήρια ότι αυτές καταρτίστηκαν 
κατόπιν Διατάγματος της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου. 
Δηλαδή, η Τράπεζα Πειραιώς, ισχυρίζεται ότι, ως ελληνική 
τράπεζα, υπάγεται δήθεν στην εποπτεία της Κεντρικής 
Τράπεζας Κύπρου. Και ότι, έτσι, υπογράφει συμβάσεις με 
βάση τα διατάγματα αυτής της κεντρικής τράπεζας του 
Ευρωσυστήματος, αντί της αντίστοιχης ελληνικής, ήτοι της 
Τράπεζας της Ελλάδος, ενώ είναι τοις πάσι γνωστό, ότι, 
όλες ανεξαιρέτως οι ελληνικές τράπεζες υπάγονται 
αποκλειστικά στην εποπτεία της Τράπεζας Ελλάδος, όπως 
άλλωστε και τα εν Ελλάδι υποκαταστήματα τραπεζών που 
εδρεύουν σε άλλο κράτος μέλος, όπως εν προκειμένω και 
οι κυπριακές τράπεζες. Ακόμη, στις βεβαιώσεις που 
προσκομίζει στα Δικαστήρια, επαναλαμβάνει την 
ανακρίβεια, ότι, η συμμετοχή της ως συμβαλλομένης στις 
Συμβάσεις Μεταβίβασης με τις κυπριακές τράπεζες, δήθεν 
εγκρίθηκε από την Τράπεζα Ελλάδος. Προς απόδειξη, 
όμως, του σαθρού αυτού ισχυρισμού της, η Τράπεζα 
Πειραιώς επικαλείται την υπ’ αριθ. 66/3/26.03.2013 
απόφαση της ΕΠΑΘ, η οποία, όμως, είναι παντελώς 
αναρμόδια να εκδίδει εγκρίσεις για συναλλαγές που 
αφορούν τις από 26.03.2013 Συμβάσεις Μεταβίβασης με τις 
κυπριακές τράπεζες. Ενώ, λοιπόν, η Τράπεζα Πειραιώς 
οφείλει κάθε φορά να προσκομίζει στα Δικαστήρια τον 
μαγνητικό δίσκο (CD) που περιλαμβάνει τις σχέσεις που 
της μεταφέρθηκαν δυνάμει των από 26.03.2013 Συμβάσεων 
Μεταβίβασης, αυτή ουδέποτε μέχρι σήμερα το έπραξε και, 
έτσι, ήδη εκ του λόγου αυτού, ουδέποτε νομιμοποιήθηκε, 
κατά το γράμμα του νόμου, στην άσκηση των πάσης φύσης 
ενδίκων μέσων κατά πρωτοφειλετών, συνοφειλετών και 
εγγυητών, αφού το στοιχείο αυτό αποτελεί ουσιώδη 
δικονομική προϋπόθεση της νομιμοποίησής της ως 
wannabe διαδόχου των κυπριακών τραπεζών στις 
αντίστοιχες πιστωτικές συμβάσεις. Αντί όμως αυτής της 
υποχρέωσής της, η Τράπεζα Πειραιώς, περιορίζεται κάθε 
φορά στο να προσκομίζει στα Δικαστήρια δικές της 
βεβαιώσεις, οι οποίες, πέραν της ανεπάρκειάς τους για τη 
νομιμοποίησή της, στερούνται προδήλως αξιοπιστίας, 
αφού προέρχονται από την ίδια, η οποία βεβαιώνει για τον 
εαυτό της την δήθεν ενεργητική της νομιμοποίηση. Έτσι, 
ακόμη και οι κυριολεκτικά αστείες αυτές «αυτοβεβαιώσεις», 
που υπογράφονται από την ίδια, με τις δικές της σφραγίδες 
και με τις υπογραφές των εκπροσώπων της, είναι ασαφείς 
και ως προς το ίδιο το περιεχόμενό τους, αφού αναφέρουν 
επί λέξει, ότι,… «Όπως προκύπτει από το τηρούμενο πλέον 
για την Τράπεζα Πειραιώς αρχείο». Ποιος τηρεί, λοιπόν, για 
την Τράπεζα Πειραιώς, ποιο αρχείο;;; Υπογράφει, μήπως, 
η Τράπεζα Πειραιώς, ότι τηρεί κάποιος άλλος το αρχείο της, 
χωρίς όμως αυτός ο άλλος να κατονομάζεται;;; Και ποιο 
είναι, εν τέλει, το τηρούμενο αυτό αρχείο;;; Είναι αυτό που 
περιέχεται στα μαγνητικά αρχεία (CD) που μνημονεύουν οι 
από 23.03.2013 Συμβάσεις Μεταβίβασης με τις κυπριακές 
τράπεζες;;; Ή μήπως είναι κάποιο άλλο, που δεν 
προβλέπεται στις Συμβάσεις Μεταβίβασης και, έτσι, είναι 
προδήλως ανεπαρκές και αναξιόπιστο στα πλαίσια της 
απόδειξης της ενεργητικής της νομιμοποίησης, 
καθιστώντας, έτσι, αυτονόητους τους λόγους για τους 
οποίους δεν κατονομάζεται;;; Κατόπιν όλων αυτών, δεν θα 
εκπλαγούμε αν, στο αμέσως επόμενο διάστημα, τα πινάκια 
του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και η Εισαγγελία 
Πρωτοδικών Αθηνών, γεμίσουν με Αγωγές Αποζημίωσης 
και Μηνύσεις για Απάτη κατά της Τράπεζας Πειραιώς, από 
ενήμερους και κόκκινους πρωτοφειλέτες, συνοφειλέτες και 
εγγυητές πιστωτικών συμβάσεων των κυπριακών 
τραπεζών. 

Η 
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Δεν νομιμοποιείται η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. να αναζητά όλα τα δάνεια των 
πρώην Κυπριακών Τραπεζών. Ειδικότερα: Με τον πρώτο (κύριο) λόγο της υπό 
κρίση ανακοπής τους, οι ανακόπτοντες εκθέτουν ότι η ανακοπτόμενη διαταγή 

πληρωμής εκδόθηκε για απαίτηση 
απορρέουσα από την υπ’ αριθμ. xxx 
σύμβαση με την Τράπεζα με την 
επωνυμία «MARFIN EGNATIA 
ΒΑΝΚ», διάδοχος της οποίας 
τυγχάνει η καθ’ ης, δίχως όμως σε 
αυτήν (διαταγή πληρωμής) να 
προκύπτει η ενεργητική 
νομιμοποίηση της καθ’ ης (ως 
ειδικής διαδόχου), δηλαδή δίχως να 
έχει αποδειχτεί ότι η ένδικη 
απαίτηση της καθ’ ης πράγματι 
υφίστατο, κατά το χρόνο της ειδικής 
διαδοχής της «MARFIN EGNATIA 
ΒΑΝΚ» από την καθ’ ης. Ότι, 
ειδικότερα, η καθ’ ης, θεωρώντας 
εαυτόν δικαιοπάροχο της από 
23/9/2013 με αριθμ. xxxxx σύμβασης 
πίστωσης με ανοιχτό αλληλόχρεο 
λογαριασμό, που συνήφθη μεταξύ 
των ανακοπτόντων και της 
Τράπεζας με την επωνυμία 
«MARFIN EGNATIA BANK», ένεκα 
ειδικής διαδοχής, δυνάμει της από 
26/3/2013 «Σύμβασης Πώλησης και 
Μεταβίβασης» μεταξύ της Τράπεζας 
με την επωνυμία «ΛΑΪΚΗ TPAΠEZA 
ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΛΙΜΙΤΕΔ» (όπως εξελίχθηκε 
ακολούθως η Τράπεζα με την 
επωνυμία «MARFIN EGNATIA 
BANΚ»), επεδίωξε και πέτυχε την 
έκδοση της ανακοπτόμενης 
διαταγής πληρωμής, χωρίς να έχει 
αποδείξει: (α) ότι το επίδικο δάνειο 
(των ανακοπτόντων) 
συγκαταλεγόταν στο CD τoυ όρου 
5.1 της από 26/3/2013 Σύμβασης 
πώλησης και μεταβίβασης μεταξύ 
της Τράπεζας με την επωνυμία 
«ΛΑΪΚΗ TPAΠEZA ΚΥΠΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ETAIPEIA ΛΙΜΙΤΕΔ» 
(όπως εξελίχθηκε ακολούθως η 
Τράπεζα «MARFIN EGNATIA 
BANK») και της καθ’ ης, (β) ότι 
πράγματι υφίστατο επαλήθευση του 
«Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα» 
του όρου 5.1 της άνω Σύμβασης  
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μεταξύ της άνω Τράπεζας και της καθ’ ης, δηλαδή ότι το 
επίδικο δάνειο υπήρχε κατά το χρόνο της αποτίμησης και 
της ειδικής διαδοχής, (γ) ότι το επίδικο δάνειο δεν 
αποτέλεσε εξασφάλιση για καλυμμένες ομολογίες, όπως 
προβλεπόταν στην άνω Σύμβαση, (δ) ότι το επίδικο δάνειο 
ενεγράφη στο Δημόσιο Βιβλίο, όπως προβλεπόταν στην 
άνω Σύμβαση, (ε) ότι το επίδικο δάνειο δεν 
«ρευστοποιήθηκε» λογιστικώς ως εξασφάλιση σε  

 
καλυμμένες ομολογίες, όπως προβλεπόταν στην άνω 
Σύμβαση και (στ) αν διατηρούσε έννομο συμφέρον επί της 
απαίτησης της πιστωτικής συμβάσεως κατά την έκδοση 
της ανακοπτόμενης διαταγής πληρωμής, δηλαδή ότι είχε 
εγγεγραμμένη την εν λόγω απαίτηση στο ενεργητικό της 
(λογαριασμός επίδικων απαιτήσεων από πελάτες) και ότι 

δεν την είχε εγγράψει στο παθητικό της και στα 
αποτελέσματα χρήσης της ως ζημία.  

 
Ο ένδικος λόγος ανακοπής, αναγόμενος στην ενεργητική 
νομιμοποίηση της καθ’ ης να ζητήσει την έκδοση της 
ανακοπτόμενης διαταγής πληρωμής (και εφόσον τα 
συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά · αναφέρθηκαν από 
την καθ’ ης στην από 23/10/2017 αίτησή, ενώπιον του 
Δικαστηρίου αυτού, για την έκδοση της ανακοπτόμενης 
διαταγής πληρωμής και συγκεκριμένα ότι: «Mε την από 
26/3/2013 σύμβασή πώλησης και μεταβίβασης, διεπόμενη 
από το ελληνικό δίκαιο, μεταβιβάστηκαν στην ίδια στοιχεία 
του ενεργητικού και του παθητικού των εργασιών του 
υποκαταστήματος στην Ελλάδα της CYPRUS POPULAR 
BANK δι’ εκχωρήσεως των δικαιωμάτων και αναδοχής των 
υποχρεώσεων, όπως αυτά ρητά εξειδικεύονται στη 
σύμβαση. Στα μεταβιβασθέντα στοιχεία του ενεργητικού 
περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και τα δικαιώματα της 
CYPRUS POPULAR BANK, που απορρέουν από τη 
σύμβαση δανείου, όπως προκύπτει από την 
προσκομιζόμενη βεβαίωση της Τράπεζας Πειραιώς, με 
βάση το τηρούμενο σε αυτήν αρχείο»), είναι ορισμένος και 
νόμιμος (άρθρα 68, 70 του ΚΠολΔ), αναγόμενος στην 
ύπαρξη της ένδικης απαίτησης της καθ’ ης κατά το χρόνο 
έκδοσης της ανακοπτόμενης διαταγής πληρωμής [……] 
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

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

 

ελαχιστοποίηση 
των 
ληξιπρόθεσμων 

υποχρεώσεων των 
φορέων της Γενικής 
Κυβέρνησης και  
των εκκρεμών 
επιστροφών φόρου 
ήταν μνημονιακός 
στόχος που παραμένει 
«προαπαιτούμενο» 
και στην αξιολόγηση των θεσμών 
που ξεκινά για την εκκρεμή από το 
πρώτο εξάμηνο του 2019 «δόση» 
του ESM. Όπως αναφέρει το 
insider.gr σύμφωνα με το Προσχέδιο 
Προϋπολογισμού «είναι μία 
σημαντική παράμετρος που 
συμβάλλει καθοριστικά στην 
εξυγίανση των προϋπολογισμών 
των Φορέων και στην ενίσχυση της 
ρευστότητας της οικονομίας». 
Ωστόσο, επισημαίνεται πως «είναι 
γεγονός ότι τα περιοριστικά μέτρα 

που επιβλήθηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19, καθώς και η 
ενεργειακή κρίση δημιούργησαν καθυστερήσεις στους φορείς στην προσπάθεια 
αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών». Έτσι, «με απαρέγκλιτο στόχο την 
εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των ΦΓΚ προς τρίτους, 
υιοθετήθηκαν οι προτάσεις της ομάδας εργασίας» για την εξάλειψή τους. Η εικόνα 
έως και τον Ιούλιο είναι η εξής σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ: Οι ληξιπρόθεσμες 
υποχρεώσεις των ΟΤΑ προς τρίτους ανήλθαν τον μήνα Ιούλιο του τρέχοντος 
έτους στο ποσό των 124 εκατ. ευρώ. Το αντίστοιχο ποσό τον Ιούλιο του 2021 ήταν 
153 εκατ. ευρώ, παρουσίασε δηλαδή μείωση της τάξης του 19%. Ιδιαίτερα 
προβλήματα ρευστότητας αντιμετωπίζουν νομικά πρόσωπα που ανήκουν στη 
Γενική Κυβέρνηση, ιδίως συγκοινωνιακοί φορείς, όπως οι εταιρείες «Σταθερές 
Συγκοινωνίες ΑΕ» (ΣΤΑΣΥ ΑΕ), «Οδικές Συγκοινωνίες ΑΕ» (ΟΣΥ ΑΕ), «Οργανισμός 
Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών ΑΕ» (ΟΑΣΑ ΑΕ) κ.λπ., κυρίως λόγω  

 

Η 
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της ενεργειακής κρίσης. Ωστόσο, η 
επιχορήγηση που δόθηκε κατά το 
προηγούμενο οικονομικό έτος, 
οδήγησε στη μείωση των 
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά 
το πρώτο εξάμηνο του 2022, ενώ 
επιπλέον επιχορήγηση διατίθεται 
κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2022. 
Για τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις 
των εταιρειών «Ελληνικά Αμυντικά 
Συστήματα ΑΕ» (ΕΑΣ) και «Ελληνική 
Αεροπορική Βιομηχανία ΑΕ» (ΕΑΒ), 
σχεδιάστηκε ένα στοχευμένο 
πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη 
τις ιδιαιτερότητες των φορέων 
αυτών ως στρατιωτικών 
βιομηχανιών που ασκούν 
επιχειρηματική δραστηριότητα, το 
οποίο περιλάμβανε μεταξύ άλλων 
την αύξηση του μετοχικού τους 
κεφαλαίου. Οι ληξιπρόθεσμες 
υποχρεώσεις αυτών των δύο 
φορέων ανήλθαν τον μήνα Ιούλιο 
του 2022 στο ποσό των 14 εκατ. 
ευρώ, μειωμένες σε σχέση με το 
αντίστοιχο ποσό του Ιουλίου του 
2021 κατά 25 εκατ. ευρώ. Μείωση 
παρατηρείται και στις οφειλές από 
εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης 
ως αποτέλεσμα των εντατικών 
προσπαθειών του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων και του e-ΕΦΚΑ, με την 
εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου 
σχεδίου εκκαθαρίσεων των 
σχετικών αιτήσεων. Ειδικότερα, το 
ύψος των οφειλών αυτών κατά τον 
μήνα Ιούλιο 2022 ανήλθε στα 77 εκατ. 
ευρώ και εξαιρουμένων των 
εισφορών ύψους 33 εκατ. ευρώ που 
παρακρατούνται υπέρ του ΕΔ, του 
Ασφαλιστικού Κεφαλαίου 
Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) και 
του ΕΟΠΥΥ, το καθαρό ποσό ανήλθε 
στα 44 εκατ. ευρώ. Για τα 
νοσοκομεία εάν και παρατηρείται σε 
ονομαστικούς όρους ποσό 
ληξιπρόθεσμων οφειλών ύψους 
1.032 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο του 2022, 
το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών 
περιλαμβάνουν ποσά clawback και 
rebate που δεν έχουν συμψηφιστεί. 
Συνεπώς, οι καθαρές ληξιπρόθεσμες 
οφειλές των νοσοκομείων τον Ιούλιο 
2022, εκτιμώνται σε 138 εκατ. ευρώ.  

υνολικά οι 
υποχρεώσεις τον 
Ιούλιο έφτασαν  

στα 2,5 δισ. ευρώ 
περίπου. Εξ αυτών τα 

697 εκατ. ευρώ είναι εκκρεμείς επιστροφές  
φόρων και τα 1,78 δισ. ευρώ είναι ληξιπρόθεσμες 
υποχρεώσεις φορέων του ευρύτερου Δημοσίου.  
Το ΥΠΟΙΚ αναφέρει πως οι καθαρές ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις Γενικής 
Κυβέρνησης, λαμβάνοντας υπόψη τον συμψηφισμό Clawback και Rebate 
υπολογίζονται για τον Ιούλιο 2022 σε 886 εκατ. ευρώ.  

 
* Στις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των Νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ (υποτομέας 
ΟΚΑ) περιλαμβάνονται και ποσά clawback και rebate που δεν έχουν συμψηφιστεί. 
Αντίστοιχα, το Ιούλιο του 2021 λαμβάνοντας υπόψη τον συμψηφισμό Clawback 
και Rebate, τα καθαρά ληξιπρόθεσμα υπολογίζονται σε 1.040 εκατ. ευρώ, 
σηματοδοτώντας πτώση 14,8% σε ετήσια βάση. «Σημειώνεται ότι οι 
ληξιπρόθεσμες οφειλές γενικής κυβέρνησης παρουσιάζουν έντονη εποχικότητα 
με μειωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές κατά τον Δεκέμβριο κάθε έτους» 
επισημαίνεται. 

 

Σ 
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πληθωρισμός είναι 
τροφοδότης των 
δημοσίων εσόδων 

με το μέσο ΦΠΑ  
που μπαίνει σε  
ημερήσια βάση στα  
κρατικά ταμεία να  
ανέρχεται εφέτος  
σε 58 εκατ. ευρώ 
, όταν πέρυσι ήταν στα 47,3 εκατ. 
ευρώ ημερησίως. Σύμφωνα με το 
newsbomb.gr η αύξηση αυτή ύψους 
24% περίπου υπερβαίνει τον μέσο 
όρο του πληθωρισμού Ιανουαρίου – 
Αυγούστου 2022 που διαμορφώθηκε 
στο 9,9%. Μάλιστα, όπως προκύπτει 
από το προσχέδιο προϋπολογισμού 
2023 η εκτίναξη των εσόδων από το 
ΦΠΑ θα συνεχισθεί και το 2023. 

υνολικά 
αναμένονται έσοδα 
από ΦΠΑ 21,889  

δισ. ευρώ, ήτοι 
εισπράξεις 60  
εκατ. ευρώ σε  
ημερήσια βάση. 
Αυτό σημαίνει 3,4% περισσότερος 
ΦΠΑ σε ημερήσια βάση σε σχέση με 
το 2022. Η αύξηση αυτή ωστόσο 
είναι συγκρίσιμη με τον εκτιμώμενο 
για το 2023 πληθωρισμό, τον οποίο 
η κυβέρνηση τοποθετεί στο 3,1%. Αν 
ο πληθωρισμός το 2023 ξεπεράσει 
το όριο του 3,1%, το 2023 θα πρέπει 
με μαθητική ακρίβεια να αναμένονται 
μεγαλύτερα έσοδα και από τον ΦΠΑ. 
Αυτό παρά το γεγονός πως θα 
υπάρξει συνέχιση και το 2023 της 
μείωσης του συντελεστή ΦΠΑ σε 
υπηρεσίες μεταφοράς προσώπων, 
σε υπηρεσίες διάθεσης μη 
αλκοολούχων ποτών και 
ροφημάτων, στα εισιτήρια 
κινηματογράφων, θεατρικών 
παραστάσεων και συναυλιών, στα 
γυμναστήρια και τις σχολές χορού 
και στο τουριστικό πακέτο (συνολικό 
δημοσιονομικό κόστος 246 εκατ. 
ευρώ), αναστολή του ΦΠΑ για νέες 
οικοδομές (δημοσιονομικό κόστος 
18 εκατ. ευρώ), καθώς και μείωση 

του ΦΠΑ στις ζωοτροφές και τα 
λιπάσματα (δημοσιονομικό κόστος 
30 εκατ. ευρώ). Αν ο πληθωρισμός 
δεν υποχωρήσει τα κρατικά ταμεία 
θα εξακολουθήσουν να έχουν 
αυξημένες εισροές από ΦΠΑ παρά 
τις προαναφερθείσες μειώσεις. Η 
ενίσχυση του πληθωρισμού από τον 
Μάρτιο 2022 ήταν τέτοια, ώστε 
έκτοτε ο μηνιαίος ρυθμός αύξησης 
του πληθωρισμού τόσο της 
ευρωζώνης όσο και της Ελλάδας να 
φτάσει σε ιστορικά υψηλά από το 
1997 και μετά, περίοδο κατά την 
οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, 
αντανακλώντας αντίστοιχες τάσεις 
στους υποδείκτες τιμών ενέργειας 
(φυσικό αέριο, πετρέλαιο, ηλεκτρική 
ενέργεια, ενέργεια θέρμανσης) και 
τροφίμων, αλλά και του πυρήνα 
πληθωρισμού. Στην Ελλάδα, ο 
ρυθμός πληθωρισμού πέρασε σε 
θετικό έδαφος τον Ιούνιο 2021, 
βαίνοντας αυξανόμενος έκτοτε έως 
τον Ιούνιο 2022, οπότε σημείωσε την 
ιστορικά υψηλότερη τιμή του, που 
αντιστοιχεί σε 11,6%. Η αυξητική 
τάση του πυρήνα πληθωρισμού που 
έφτασε το 5,8% τον Αύγουστο του 
2022 στην Ελλάδα, αντανακλά τον 
υψηλό βαθμό μετακύλισης των 
αυξήσεων τιμών στην ενέργεια στις 
τιμές άλλων αγαθών και υπηρεσιών 
(όπως η ένδυση-υπόδηση, οι 
μεταφορές, η αεροπορική και 
θαλάσσια μεταφορά επιβατών, η 
εκπαίδευση και τα ξενοδοχεία-καφέ-
εστιατόρια).

Εκτεταμένες διασταυρώσεις στις 
κινήσεις των τραπεζικών 
λογαριασμών των ετών 2016 και 
2011 πραγματοποιεί η ΑΑΔΕ μέχρι 
το τέλος Δεκεμβρίου, με δύο ειδικά 
λογισμικά, με στόχο να προλάβει 
την παραγραφή των συγκεκριμένων 
ετών. Όπως σημειώνει το 
sofokleousin.gr στόχος είναι ο 
εντοπισμός μέσα στο τελευταίο 
τρίμηνο του έτους τραπεζικών 

καταθέσεων, εμβασμάτων και γενικά 
μεταφορές ποσών ή υπόλοιπα 
λογαριασμών που δεν 
δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα 
εισοδήματα των δικαιούχων των 
λογαριασμών. Ο έλεγχος των 
τραπεζικών καταθέσεων αποτελεί 
πλέον συνήθη διαδικασία για την 
ΑΑΔΕ, καθώς αποδεικνύεται ότι με 
μεγάλη ευκολία μπορεί να 
ανακαλύψει αδήλωτα εισοδήματα, 

εφόσον υπάρχουν σε τραπεζικούς 
λογαριασμούς. Αποτελεί, δε, το Α και 
το Ω των φορολογικών ελέγχων, 
καθώς μέσω αυτών εντοπίζεται 
απόκρυψη εισοδημάτων και 
φοροδιαφυγή.  

 

Ο 

Σ 
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στόχευση των κινήσεων των 
τραπεζικών λογαριασμών στα 
δύο αυτά έτη, 2016 και 2011, 

γίνεται επειδή στις 31 Δεκεμβρίου 
2022, οι υποθέσεις αυτές 
παραγράφονται, είτε αφορούν 
αδήλωτες καταθέσεις, είτε  
άλλες φορολογικές παραβάσεις. 

Το έτος 2016 παραγράφεται στο τέλος Δεκεμβρίου λόγω 
πενταετίας ενώ το 2011 λόγω 10ετίας, και εφόσον 
υπάρχουν «συμπληρωματικά στοιχεία» τα οποία 
διευρύνουν την προθεσμία παραγραφής στη δεκαετία. 
Αυτό σημαίνει ότι, από την 1η/1/ 2023 οι φορολογούμενοι 
δεν θα μπορούν να ελεγχθούν, ακόμη και αν έχουν στους 
λογαριασμούς τους αδήλωτα ποσά εκατομμυρίων ευρώ. Οι 
ποινές που προβλέπει η φορολογική νομοθεσία για τις 
αδήλωτες καταθέσεις είναι ιδιαίτερα τσουχτερές, καθώς τα 
ποσά που θα εντοπιστούν φορολογούνται με 33%, και στο 
ποσό προστίθεται η αναλογούσαν εισφορά αλληλεγγύης 
συν προσαυξήσεις για κάθε μήνα καθυστέρησης. Σε πολλές 
περιπτώσεις το τελικό ποσό που καλείται να πληρώσει ο 
καταθέτης ξεπερνά το 50% ή και το 90% των αδήλωτων 
καταθέσεων. Οι μηχανισμοί του ελέγχου των καταθέσεων 
που διαθέτει η ΑΑΔΕ, είναι δύο και συγκεκριμένα: Το 
«Ειδικό Λογισμικό Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας», το 
οποίο χρησιμοποιείται από τον Μάιο του 2017 για τον 
προσδιορισμό της συνολικής καθαρής 
ατομικής/οικογενειακής τραπεζικής περιουσίας για κάθε 
ΑΦΜ και τη σύγκρισή της με τα δηλωθέντα 
ατομικά/οικογενειακά εισοδήματα κατ’ έτος, έτσι ώστε 
εξάγεται εκτίμηση αποκρυβείσας ή μη φορολογητέας ύλης. 
Μέσω αυτοματοποιημένων λογιστικών αλγορίθμων, το 
σύστημα μπορεί να συσχετίζει τα στοιχεία των 
πρωτογενών καταθέσεων με τα δηλωθέντα εισοδήματα 
μέσα σε λίγη ώρα, οδηγώντας σε κάποιες πρώτες ενδείξεις 
πιθανής φοροδιαφυγής, που αποτελούν το έναυσμα για 
τον ενδελεχή φορολογικό έλεγχο. Το «Σύστημα Μητρώων 
Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών», 
που παρακολουθεί τις κινήσεις των τραπεζικών 
λογαριασμών του ελεγχόμενου. 

Κατοικίες, αποθήκες, επαγγελματικά κτίρια, καταστήματα, 
οικόπεδα μέχρι αγροτεμάχια βγάζει στο σφυρί η 
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων εσόδων. Σύμφωνα με το 
newmoney.gr πρόκειται για περιουσιακά στοιχεία οφειλών 
που δεν ρύθμισαν τα χρέη τους με την εφορία και ως εκ 
τούτου τους επιβλήθηκαν κατασχέσεις. Τα ακίνητα αυτά 
βγαίνουν τώρα στους e-πλειστηριασμούς ενώ οι 
προκηρύξεις θα ενταθούν μέσα επόμενους μήνες σε μια 
προσπάθεια να οδηγηθούν οι φορολογούμενοι στο ταμείο 
για κλείσιμο των ανοιχτών τους λογαριασμών.  

α τελευταία στοιχεία της ΑΑΔΕ 
δείχνουν ότι πάνω από 2 
εκατομμύρια φορολογούμενοι  

με ανοιχτές οφειλές προς  
την εφορία βρίσκονται στον  
προθάλαμο των κατασχέσεων. 
Σύμφωνα με τις σχετικές αναρτήσεις η ΑΑΔΕ έχει 
δρομολογήσει τους εξής e-πλειστηριασμούς: 2 Νοεμβρίου 
2022: Οικόπεδο 616,96 τμ. με διώροφη οικία 148,50 τμ και 
αποθήκη 25,62 τμ στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας. Τιμή 1ης 
προσφοράς: 56.000 ευρώ. 10 Νοεμβρίου 2022: Οικόπεδο  

771,06 τ.μ. στη Βάρη Αττικής. Τιμή 1ης προσφοράς 304.000 
ευρώ. 16 Νοεμβρίου 2022. Κατοικία 124,86 τμ. + 12 τμ 
βοηθητικοί χώροι σε οικόπεδο 1.622,35 τ.μ. στη Χαλκιδική.  

 

Η 
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Τιμή 1ης προσφοράς: 365.000 ευρώ. 
14 Δεκεμβρίου 2022: Κατοικία 248 τμ. 
σε οικόπεδο 800 τμ. στη Κηφισιά. 
Τιμή 1ης προσφοράς: 1.200.000 
ευρώ. 14 Δεκεμβρίου 2022: Κατοικία 
374,20 τμ. σε οικόπεδο 1.200 τμ στο 
Καστρί. Τιμή 1ης προσφοράς: 
2.200.000 ευρώ. 22 Μαρτίου 2023. 
Επιχειρηματικό ακίνητο 4.552,50 τμ 
στην Αλεξανδρούπολη. Τιμή 1ης 
προσφοράς: 471.000,0 ευρώ. 22 
Μαρτίου 2023. Οικόπεδο με κτίσματα 
3.562 τμ. στη Λέσβο. Τιμή 1ης 
προσφοράς: 150.000 ευρώ. 22 
Μαρτίου 2023: Δυο αγροτεμάχια 
35.430 τμ. και 5.000 τμ στην 
Κομοτηνή. Τιμή 1ης προσφοράς: 
1.131.000 ευρώ. Σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία, για την 
είσπραξη ληξιπρόθεσμων χρεών 
άνω των 500 ευρώ που δεν έχουν 
υπαχθεί σε ρύθμιση μπορεί να 
ληφθούν κατά την κρίση του 
προϊσταμένου της αρμόδιας εφορίας 
μέτρα αναγκαστικής είσπραξης 
όπως κατάσχεση κινητών (είτε στα 
χέρια του οφειλέτη, είτε κινητών και 

απαιτήσεων, γενικώς, του οφειλέτη 
που βρίσκονται στα χέρια τρίτου) η 
κατάσχεση ακινήτων. Πριν από τη 
λήψη μέτρων αναγκαστικής 
εκτέλεσης είναι υποχρεωτική η 
κοινοποίηση από τη φορολογική 
διοίκηση ατομικής ειδοποίησης 
καταβολής οφειλής/υπερημερίας με 
εξαίρεση την κατάσχεση 
χρηματικών απαιτήσεων στα χέρια 
του φορολογούμενου ή τρίτου. Από 
την ημέρα επίδοσης στον οφειλέτη 
αντιγράφου της έκθεσης 
κατάσχεσης, αυτός στερείται του 
δικαιώματος ελεύθερης διάθεσης 
του ακινήτου, ενώ εάν δεν έχει 
εντάξει τις οφειλές του σε 
πρόγραμμα ρύθμισης, μετά την 
παρέλευση σαράντα ημερών και το 
αργότερο σε τέσσερις μήνες από την 
κατάσχεση, ορίζεται ημερομηνία 
πλειστηριασμού το αργότερο σε 
πέντε μήνες από την ημερομηνία 
έκδοσης του προγράμματος. Με 
βάση το ισχύον καθεστώς η έκθεση 
κατάσχεσης δεν σημαίνει και 
πλειστηριασμό και ο προϊστάμενος 

της εφορίας υποχρεούται να 
εκδώσει πρόγραμμα 
πλειστηριασμού εφόσον ο οφειλέτης 
δεν έχει εντάξει τις οφειλές του σε 
πρόγραμμα ρύθμισης μετά από την 
παρέλευση 40 ημερών. Το αργότερο 
σε 4 μήνες από την κατάσχεση ορίζει 
ημερομηνία πλειστηριασμού το 
αργότερο σε 5 μήνες από την 
ημερομηνία έκδοσης του 
προγράμματος. Εάν δεν διενεργηθεί 
ο πλειστηριασμός την ορισθείσα με 
το πρόγραμμα ημέρα, εκδίδει νέο 
πρόγραμμα το αργότερο εντός έτους 
από την ημέρα που ο 
πλειστηριασμός δεν διενεργήθηκε ή 
ανεστάλη και ορίζει νέα ημερομηνία 
κατά τα ανωτέρω. Ωστόσο, υπάρχει 
η δυνατότητα αναστολής εκτέλεσης 
του εκδοθέντος προγράμματος 
πλειστηριασμού με την ένταξη του 
οφειλέτη σε πρόγραμμα ρύθμισης 
των οφειλών του, σύμφωνα με τις 
εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές 
ρυθμίσεις ή με την έκδοση 
δικαστικής απόφασης περί 
αναστολής του. 

Ο imerodromos.gr έχει το ρεπορτάζ για την… 
αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να συλλέξει όλα τα 
χρέη προς την Εφορία: Όσοι καταλογίζουν στην 
κυβέρνηση, ανικανότητα, έλλειψη σχεδίου ή ανοργανωσιά 
και στηρίζουν εκεί την πολιτική κριτική τους, καλά θα 
κάνουν να το ξανασκεφτούν. Το οικονομικό επιτελείο της 
αποδεικνύεται για άλλη μία χρονιά ιδιαίτερα «οργανωμένο» 
προκειμένου να πετύχει (και) φέτος τον στόχο της 
φορολογικής αφαίμαξης των λαϊκών στρωμάτων. Έτσι 
μερικές εβδομάδες πριν φέρει στην Βουλή έναν 
προϋπολογισμό που προβλέπει πολλαπλάσια 
φορολογικά έσοδα, φροντίζει με ένα νομοσχέδιο – 
αστραπή που ψηφίστηκε στην Βουλή, να «εκσυγχρονίσει» 
τους εισπρακτικούς μηχανισμούς του με πρόσχημα την 
κωδικοποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας. Το 
συγκεκριμένο νομοθέτημα έχει τον τίτλο «Κύρωση Κώδικα 
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων». Έχει ήδη διασφαλίσει από 
την συζήτησή του στην Επιτροπή Οικονομικών 
Υποθέσεων, την στήριξη του ΠΑΣΟΚ, ενώ δεν αποκλείεται 
να ψηφιστεί και από τον ΣΥΡΙΖΑ, εφόσον η κυβέρνηση 
δεχθεί κάποιες από τις αλλαγές που προτείνει η αξιωματική 
αντιπολίτευση. Οι προβλέψεις του νομοσχεδίου 
στηρίζονται στην –υπαρκτή σε πολλές περιπτώσεις- 
αναγκαιότητα του «συμμαζέματος» της φορολογικής 
νομοθεσίας που έχει πολλές και αντιφατικές διατάξεις 
εξαιτίας της πολυνομίας που είναι διαχρονικό 
χαρακτηριστικό στην Ελλάδα. Όμως με αυτό ως 
πρόσχημα, η κυβέρνηση προχωρά στην αυστηροποίηση 
διατάξεων που στοχεύουν κατά κύριο λόγο στην 
αποτελεσματικότητα των μηχανισμών είσπραξής που 
αφορούν εργαζόμενους και μικρομεσαίους, ενώ 

ταυτόχρονα διασφαλίζουν ακόμη περισσότερο ότι θα 
χαριστούν χρέη στους γνωστούς μεγαλο-οφειλέτες. Αυτά 
ενώ το προσχέδιο του προϋπολογισμού που έχει ήδη 
κατατεθεί στην Βουλή προβλέπει τεράστιες αυξήσεις στα  
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φορολογικά έσοδα του 2023 προϊδεάζοντας σαφώς για το 
μέγεθος της φοροληστείας που θα επιβεβαιωθεί με τον ίδιο 
τον Τακτικό Προϋπολογισμό. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι τα 
φορολογικά έσοδα προβλέπονται αυξημένα κατά 6,4 δις, 
ενώ μόνον από την αύξηση του ΦΠΑ θα εισρεύσουν στα 
κρατικά ταμεία 4 επιπλέον δις. Πρόκειται δηλαδή για την 
επιβολή των πλέον ταξικών φόρων, αυτών της έμμεσης 
φορολογίας. 

Ας δούμε όμως ενδεικτικά μερικές από τις προβλέψεις του 
εν λόγω νομοσχεδίου: Στο άρθρο 2: Προβλέπεται 
ουσιαστικά ότι παραχωρείται πρόσβαση των στοιχείων 
των οφειλετών σε τραπεζικά ιδρύματα και οργανισμούς 
πληρωμών του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα. Από την 
διάταξη γίνεται σαφές ότι οι πιέσεις που ασκηθούν πλέον 
στους οφειλέτες δεν θα έχουν όριο. Χαρακτηριστικά στο 
άρθρο προβλέπονται τα εξής: «H είσπραξη των δημοσίων 
εσόδων που ανήκει στην αρμοδιότητα της ΑΑΔΕ και 
διενεργείται κατά τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα, 
μπορεί να ανατεθεί με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ σε 
ένα ή περισσότερα από τα κάτωθι πρόσωπα: α) πιστωτικά 
ιδρύματα, περιλαμβανομένων των υποκαταστημάτων τους, 
όταν τα υποκαταστήματα αυτά βρίσκονται στην Ελλάδα είτε 
η έδρα τους βρίσκεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε 
σε τρίτη χώρα, καθώς και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων, β) ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος όπως 
ορίζονται στην περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 
4537/2018 (Α’ 84), γ) γραφεία ταχυδρομικών επιταγών τα 
οποία εξουσιοδοτούνται, σύμφωνα με την ελληνική 
νομοθεσία να παρέχουν υπηρεσίες πληρωμών, δ) ιδρύματα 
πληρωμών, όπως ορίζονται στο στοιχείο 4 του άρθρου 4 
του ν. 4537/2018, ε) στην Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον δεν 
ενεργεί με την ιδιότητα της νομισματικής αρχής, στ) 
οποιαδήποτε άλλη δημόσια υπηρεσία». Στο άρθρο 4 του 
νομοσχεδίου ορίζεται με σαφήνεια πως «η παράλειψη 
αποστολής ή κοινοποίησης της ειδοποίησης δεν ασκεί 
επιρροή στο κύρος των αναγκαστικών μέτρων που 
λαμβάνονται κατά του οφειλέτη». Ενώ στην παρ. 1 του ίδιου 
άρθρου ορίζεται ότι η ΑΑΔΕ οφείλει να ειδοποιεί τον 
οφειλέτη για το ύψος του χρέους του και να κάνει «μνεία ότι 
από την επομένη ημέρα της λήξης της νόμιμης προθεσμίας 
καταβολής του χρέους και μέχρι την τελική εξόφληση αυτού 
υπολογίζονται οι τόκοι». Έτσι όμως όπως το άρθρο 
διατυπώνεται, ακόμη και αν δεν υπάρξει έγκαιρη 

ειδοποίηση αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να ληφθούν 
επιεικέστερα μέτρα πίεσης για την είσπραξη της οφειλής. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν όμως τα άρθρα 73 και 74. Εκεί 
ορίζεται εν συντομία το ποιες φορολογικές οφειλές 
μπορούν να χαρακτηριστούν «ανεπίδεκτες είσπραξης». 
Δηλαδή ουσιαστικά να παραγραφούν. Όπως 
χαρακτηριστικά αναφέρεται η πλέον βασική προϋπόθεση 
είναι να «έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες με βάση τα 
εκάστοτε πρόσφορα διαθέσιμα ηλεκτρονικά μέσα της 
ΑΑΔΕ και δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη περιουσιακών 
στοιχείων του οφειλέτη και των 37 συνυπόχρεων ή 
απαιτήσεων αυτών έναντι τρίτων ή διαπιστώθηκε η καθ’ 
οποιονδήποτε τρόπο εκποίηση των περιουσιακών τους 
στοιχείων που δεν υπόκειται σε ακύρωση ή σε διάρρηξη 
κατά τα άρθρα 939 επ. του Α.Κ. και ειδικότερα 
διαπιστώθηκε η ολοκλήρωση της διαδικασίας 
αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών, ακινήτων ή 
απαιτήσεων του οφειλέτη με επίσπευση του Δημοσίου ή 
τρίτων ή με διαδικασία εκκαθάρισης και η παύση των 
εργασιών της πτώχευσης». Από τις προβλέψεις αυτές είναι 
προφανές ότι είναι αδύνατον να «ξεφύγει» οποιοσδήποτε 
μισθωτός η μικροεπαγγελματίες. Μπορεί όμως κάλλιστα να 
χαρακτηριστεί «ανεπίδεκτη είσπραξης» οφειλή, η οποία θα 
χαθεί κάπου στον λαβύρινθο των υπεράκτιων εταιριών, 
των ανώνυμων ή των αφανών μετόχων εταιριών και όλες 
τις άλλες δυνατότητες που παρέχει στο κεφάλαιο η 
ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία. Όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 74 οι οφειλές που θα θεωρηθούν μην εισπράξιμες 
«είναι δυνατό να κριθούν διαγραπτέες και να διαγραφούν 
και πριν από την παρέλευση προθεσμίας της παρ. 3 του 
ίδιου άρθρου, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω 
προϋποθέσεις: α) έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενες 
ενέργειες για τον χαρακτηρισμό τους ως ανεπίδεκτων  
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είσπραξης, β) έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές ενέργειες για την ανταλλαγή των 
πληροφοριών και των διαδικασιών αναγκαστικής είσπραξης για τα κράτη με τα 
οποία υφίστανται αντίστοιχες συμφωνίες και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον με 
τα κράτη μέλη της Ε.Ε., γ) έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες στην αλλοδαπή κατόπιν 
αξιοποίησης πληροφοριών και δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη περιουσιακών 
στοιχείων του οφειλέτη ή απαιτήσεων αυτού έναντι τρίτων». Τέλος, αξίζει να 
σημειωθεί ότι στο εν λόγω νομοσχέδιο διατηρείται αλώβητος και ενισχύεται ο 
περίφημος μηχανισμός των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών. Όπως  αναφέρεται 
στην Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «προβλέπεται ότι οι 
κοινοποιήσεις κατασχέσεων στα χέρια τρίτου ή κατασχέσεις απαιτήσεων στα 
χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων δύναται να διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα και 
προσαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις πλειστηριασμών κινητών και ακινήτων 
πραγμάτων στις ισχύουσες πλέον διαδικασίες ηλεκτρονικής διενέργειας 
πλειστηριασμών». Μάλιστα ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ως προς αυτό ήταν η κόντρα 
που υπήρξε στην επιτροπή ανάμεσα στον νυν υφυπουργό Οικονομικών 
Απόστολο Βεσυρόπουλο και τον πρώην υφυπουργό Οικονομικών επί ΣΥΡΙΖΑ, 
Τρύφωνα Αλεξιάδη. Ο πρώτος αντέδρασε όταν θίχθηκε το θέμα από τον βουλευτή 
του ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας: «Πότε έγιναν οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί υποχρεωτικοί 
για το δημόσιο; Με το ν.4512/2018. Ποιοι ήταν κυβέρνηση, τότε, κύριε Αλεξιάδη;». 

Ανταπαντώντας ο Τρ. Αλεξιάδης 
ανέφερε: «Τότε που εμείς φέραμε 
τους ηλεκτρονικούς 
πλειστηριασμούς, είχατε βγει στα 
κάγκελα. Διαμαρτυρόσασταν, μας 
καταγγέλλατε. Και τώρα δεν το 
αλλάζετε. Τρία χρόνια είστε 
Κυβέρνηση και θα είσαστε για λίγο 
ακόμα. Αλλάξτε το. Εάν 
διαφωνούσατε με τους 
ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, 
τους οποίους καταγγέλλετε, αλλάξτε 
το». Πρόκειται για έναν πολιτικό 
διάλογο που αναδεικνύει την… 
συναντίληψη σχετικά με την 
«συνέχεια του κράτους» και ιδίως 
όσον αφορά την 
αποτελεσματικότητα των 
φοροεισπρακτικών μηχανισμών.

 
Στην προσωπική θυρίδα όλων των φορολογουμένων κάνει 
πλέον την είσοδό του το σύστημα Eispraxis, που αποτελεί 
το νέο ηλεκτρονικό όπλο της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με το οποίο θα στοχεύει στους 
οφειλέτες επιδιώκοντας να εισπράξει τα χρέη από όσους 
έχουν την οικονομική δυνατότητα αλλά δεν εκπληρώνουν 
τις υποχρεώσεις τους στην Εφορία. Ήδη και κατά την 
πιλοτική εφαρμογή από τον Σεπτέμβριο, έκανε την 
εμφάνισή του στις Εφαρμογές TAXISnet η ένδειξη 
«Εispraxisnet myAADE».  

πό τον Οκτώβριο θα καταστεί 
πλήρως λειτουργικό καθώς πάνω 
από 1.000 ελεγκτές και βοηθοί 

ελεγκτές έχουν στρατολογηθεί  
και εκπαιδεύονται από την ΑΑΔΕ, 
προκειμένου να αναλάβουν δράση.  
Με βάση την νέα αυτή εφαρμογή, οι ελεγκτικές αρχές θα 
μπορούν να αντλούν πληροφορίες για τα εισοδήματα και 

τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη από όλα τα 
πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, το Taxis, το Taxisnet, 
το ICISnet, το Elenxis, καθώς και από τρίτους 
(Κτηματολόγιο, πιστωτικά ιδρύματα, συμβολαιογράφους, 
Χρηματιστήριο, Εργάνη, ΓΕΜΗ κ.ά.). 

Α 
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ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

Επιμέλεια: Θοδωρής Ζούμπος 

 
Ο odigostoupoliti.eu δημοσιεύει την 
απόφαση του Πρωτοδικείου 
Πειραιώς για αποζημίωση από 
τράπεζα σε δανειολήπτη για 
παράνομες χρεώσεις και 
ανατοκισμούς. Αναλυτικά η 
απόφαση: Αριθμός απόφασης 
221/2022 Επιδικάζει αποζημίωση σε 
βάρος πιστωτικού ιδρύματος για 
αποκατάσταση της ζημίας που 
υπέστη ο εκκαλών από παράνομες 
χρεώσεις και ανατοκισμούς αυτών, 
καθώς και αποζημίωση λόγω ηθικής 
βλάβης εξαιτίας της καθυστέρησης 
στην ικανοποίηση των αιτημάτων 
του. Δεκτή η έφεση. Δεκτή η αγωγή. 
(Η απόφαση δημοσιεύεται στο 
dsanet.gr επιμελεία του δικηγόρου 
Αθηνών Μιχαήλ Ι. Κούβαρη, Νομικού 
Συμβούλου της Ένωσης 
Καταναλωτών και Καταναλωτών και 
Δανειοληπτών, MSC Alba Graduate 
Business School, Διαπιστευμένου 
Διαμεσολαβητή στο Υ.Δ.Δ.Α.Δ.) 

Ο ήδη εκκαλών, με την παραπάνω 
αγωγή του, ισχυρίζονταν ότι την 
23.11.2010 συνήψε με την εναγόμενη 
τραπεζική εταιρία στη Νίκαια Αττικής 

σύμβαση τοκοχρεωλυτικού δανείου με αριθμό ./2010, αρχικού ποσού 45.000 ευρώ 
και με τους αναφερόμενους όρους, προκειμένου να καλύψει τα έξοδα 
εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος. Ότι παράλληλα με τη σύναψη της ως 
άνω σύμβασης, προέβη σε σύσταση ενεχύρου προς εξασφάλιση της,  

 
εκχωρώντας τις απαιτήσεις που διατηρούσε έναντι της ΔΕΗ Α.Ε., δυνάμει της από 
7.6.2010 σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Ότι από τον Ιούνιο του 2012 
αναγκάστηκε να προβεί σε διαπραγματευθείς με τους προστηθέντες υπαλλήλους 
της εναγομένης, προκειμένου να τροποποιήσει τους όρους της σύμβασης, με 
σκοπό να επιτύχει μείωση της δόσης εξυπηρέτησης του δανείου του με 
ταυτόχρονη επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής του. Ότι προς τον σκοπό 
αυτό συναίνεσε στην παραχώρηση εμπράγματης ασφάλειας σε ακίνητο 
ιδιοκτησίας του στη Σαλαμίνα, στο οποίο και είχε εγκατασταθεί το φωτοβολταϊκό 
σύστημα. Ότι επί έξι μήνες ανέμενε την υλοποίηση της τροποποίησης των όρων 
δανεισμού και όταν τελικά η εναγόμενη απάντησε ότι δεν ικανοποιείται από το εν 
λόγω ακίνητο, υπέβαλε την 7.9.2012 εκ νέου το αίτημα του, προσφέροντας έτερο 
ακίνητο της ιδιοκτησίας του. Ότι εν συνεχεία η εναγόμενη του απέστειλε εξώδικο 
καλώντας τον να ρυθμίσει τις οφειλές του, χωρίς ωστόσο να υφίστανται τέτοιες, 
καθόσον ο ίδιος ήταν ενήμερος. 

τι ενόσω διαρκούσαν οι διαπραγματεύσεις 
υπογραφής πρόσθετης τροποποιητικής πράξης 
της σύμβασης, ξεκίνησαν αλλεπάλληλες 

τηλεφωνικές οχλήσεις, σε διαφορετικές ώρες  
της ημέρας, από διαφορετικούς προστηθέντες  
της εναγομένης με σκοπό την ενημέρωση του  
για προγράμματα ρύθμισης οφειλών. 
Ότι παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ενημέρωσε πολλάκις τους προστηθέντες της 
εναγομένης για το ευρισκόμενο σε φάση υλοποίησης αίτημα τροποποίησης των 
όρων του δανεισμού, οι τηλεφωνικές οχλήσεις πολλαπλασιάστηκαν, αποδέκτης 
των οποίων πλην του ενάγοντος υπήρξε και η ήδη από την 25.8.2014 

Ό 
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αποβιώσασα μητέρα του. Ότι εν 
τέλει, κατόπιν σωρείας επιστολών 
και επιτόπιων μεταβάσεων σε 
διάφορα υποκαταστήματα της 
εναγομένης, την 21.6.2013, ο ενάγων 
συναίνεσε ενώπιον Δικαστηρίου 
στην εγγραφή προσημείωσης επί 
ακινήτου ιδιοκτησίας του, χωρίς να 
έχει ενημερωθεί προσηκόντως για 
τους νέους όρους αποπληρωμής της 
οφειλής του. Ότι κατόπιν η 
εναγόμενη τον προέτρεψε να 
συνυπογράψει την από 1.7.2013 
πρόσθετη πράξη με την οποία 
δεσμευόταν για το ύψος της οφειλής 
μέχρι εκείνο το χρονικό σημείο, 
χωρίς όμως ο ίδιος να είναι σε θέση 
να ελέγξει την ορθότητα του ποσού, 
ενώ η πρόσθετη αυτή πράξη δεν 
προέβλεπε ούτε χρόνο έναρξης 
πληρωμής και λήξης της συμβατικής 
σχέσης, ούτε επιτόκιο 
αποπληρωμής. Ότι στην ως άνω 
συμπεριφορά της εναγομένης ο 
ενάγων απάντησε με την απεύθυνση 
του στην Ανεξάρτητη Αρχή 
«Συνήγορος του Καταναλωτή», 
υποβάλλοντας την 5.2.2014 αίτημα 
να ενημερωθεί εγγράφως για το 
σύνολο των ειδικότερων 
τροποποιημένων πια όρων της 
δανειακής του σύμβασης. Ότι μετά 
από πληθώρα επιστολών από τον 
Συνήγορο του Καταναλωτή προς την 
εναγομένη, η τελευταία προέβη στην 
αποστολή νεότερης εξώδικης 
επιστολής προς τον ενάγοντα με την 
οποία δήλωνε ότι θα προβεί σε 
καταγγελία του δανείου και σε 
δικαστικές ενέργειες εναντίον του. 
Ότι η εναγομένη προέβη σε 
παράνομες χρεώσεις του ενάγοντος 
συνολικού ποσού 1.492,06 ευρώ και 
πλέον συγκεκριμένα χρέωσε το 
λογαριασμό εξυπηρέτησης του 
επίδικου δανειακού προϊόντος: α) 
την 14.5.2013 με το ποσό των 
1.210,00 ευρώ με την αιτιολογία 
«ΕΞΟΔΑ ΑΛΛΑ ΕΞΑΣΦ Δ/.», β) την 
14.1.2014 με το ποσό των 71,00 
ευρώ με την αιτιολογία «ΕΞΟΔΑ 
ΚΑΘΥΣΤΕΡ.» και γ) την 21.5.2014 με 
το ποσό των 50,50 ευρώ με την 
αιτιολογία «ΕΞ ΚΟΙΝ/ΣΗΣ.» και δ) με 
το ποσό των 160,48 ευρώ για τόκους 
υπερημερίας για το χρονικό 
διάστημα της μεταξύ τους 
διαπραγμάτευσης. Ότι η ως άνω 
συμπεριφορά της εναγομένης, 
καθώς και οι συνεχείς τηλεφωνικές 
οχλήσεις της δια των προστηθέντων 
της προς τον ενάγοντα και την 
μετέπειτα αποβιώσασα μητέρα του 
καθ’ όλο το διάστημα της 
προσπάθειας εκ μέρους του να 

επιλυθεί συμβιβαστικά η μεταξύ τους διαφορά, προσέβαλαν την τιμή και την 
αξιοπρέπεια του και του προκάλεσαν ψυχική ταλαιπωρία. Ότι με την 
προεκτεθείσα ανυσυμβατική, παράνομη και υπαίτια συμπεριφορά της η 
εναγόμενη τραπεζική εταιρία του προκάλεσε περιουσιακή ζημία, για την 
αποκατάσταση της οποίας δικαιούται αποζημίωση ίση με τα ποσά που 
αναλύονται ανωτέρω καθώς και ηθική βλάβη, λόγω της στεναχώριας που 
δοκίμασε και της διάψευσης της σχέσης εμπιστοσύνης που υπήρχε μεταξύ αυτού 
και της εναγομένης για την αποκατάσταση της οποίας δικαιούται χρηματική 
ικανοποίηση. Με βάση το ανωτέρω ιστορικό, επικαλούμενος ενδοσυμβατική και 
αδικοπρακτική ευθύνη της εναγομένης, ζητούσε να υποχρεωθεί η τελευταία να του 
καταβάλει αφενός αποζημίωση για την περιουσιακή ζημία που υπέστη, 
συνιστάμενη στο ποσό των 1.492,06 ευρώ, νομιμοτόκως από την επομένη της 
επίδοσης της αγωγής και μέχρι την πλήρη εξόφληση και ως χρηματική 
ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που υπέστη στο ποσό των 15.000,00 ευρώ, 
νομιμοτόκως από την επομένη της επίδοσης και μέχρι την πλήρη εξόφληση. 
Τέλος ζητούσε να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή και να καταδικαστεί 
η εναγόμενη στην καταβολή της εν γένει δικαστικής του δαπάνης. Πρέπει, λοιπόν, 
κατά παραδοχή των λόγων έφεσης ως και ουσιαστικά βάσιμων, η κρινόμενη 
έφεση να γίνει δεκτή και ως βάσιμη στην ουσία της και να εξαφανιστεί η 
εκκαλούμενη απόφαση στο σύνολο της, ακόμα και κατά το μέρος που δεν 
ανατρέπεται αναγκαία με την παρούσα, αναφορικά με την κρίση της νομικής 
βασιμότητας της αγωγής, διότι αυτό επιβάλλεται για την ενότητα της εκτέλεσης 
(βλ. ΑΠ 1279/2004 ΕλλΔνη 2005. 141, ΕφΠειρ 480/2014 ΕλλΔνη 2.015. 470, 
ΜονΕφΑΘ 446/2019 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, Σ. Σαμουήλ, Η Έφεση κατά τον ΚΠολΔ, εκδ. 
2003, σ. 430, Β. Βαθρακοκοίλης, Η έφεση, εκδ. 2015, § 2383, σ. 595). Ακολούθως, 
πρέπει να κρατηθεί η υπόθεση και να δικαστεί η παραπάνω αγωγή του ήδη 
εκκαλούντος και, σύμφωνα με όσα έχουν ήδη γίνει δεκτά στην παρούσα 
απόφαση, να γίνει αυτή δεκτή εν μέρει ως βάσιμη και κατ’ ουσίαν και να  
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υποχρεωθεί η εναγόμενη να καταβάλει στον ενάγοντα το συνολικό ποσό των 
(1.492,06 ευρώ περιουσιακή ζημία + 2.000,00 ευρώ χρηματική ικανοποίηση =) 
τριών χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και έξι λεπτών 3.492,06 ευρώ, με 
το νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδοσης της αγωγής, μέχρι την εξόφληση. 
Επίσης, κατά τις διατάξεις τωv άρθρων 178, 183 και 191 § 2 ΚΠολΔ, λόγω της 
μερικής νίκης και ήττας μετά την εξαφάνιση της εκκαλουμένης, η εφεσίβλητη – 
εναγόμενη πρέπει να καταδικαστεί στην πληρωμή ανάλογου μέρους των 
δικαστικών εξόδων του ενάγοντος – εκκαλούντος και των δύο βαθμών 
δικαιοδοσίας, κατά το σχετικό αίτημα του, όπως ειδικότερα ορίζεται στο 

διατακτικό της παρούσας. Τέλος, 
σύμφωνα και με τη διάταξη του 
άρθρου 495 § 3 εδ. ε’ ΚΠολΔ, πρέπει 
να διαταχθεί η επιστροφή του 
παραβόλου της έφεσης ο τον 
εκκαλούντα, ομοίως όπως 
ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό 
της παρούσας. 

 

 
Ο Στέλιος Καραμανώλης αποκαλύπτει μέσα από το 
Facebook: Λογικό ήταν οι τραπεζίτες να επιστρατεύουν 
κάθε μέσο που διαθέτουν, μετά τις πρόσφατες αποφάσεις 
των δικαστηρίων που απορρίπτουν την νομιμοποίηση των 
εταιρειών διαχείρισης να παρίστανται ως μη δικαιούχοι 
διάδικοι, σε μεταβιβάσεις και διαχείριση απαιτήσεων εκ 
δανείων που διέπονται από τις διατάξεις του ν .3156/2003, 
ενώπιον των δικαστηρίων και να επισπεύδουν 
εκτελεστικές διαδικασίες κατά των δανειοληπτών. Δεν μου 
προξένησε καμμιά έκπληξη η εμφάνιση της κας Χαρούλας 
Απαλλαγάκη που χρησιμοποιώντας την ιδιότητα της ως 
ακαδημαϊκού, ενεργώντας όμως για το συμφέρον των 
τραπεζών όντας, γενικη γραμματέας της ένωσης τους, να 
προσπαθεί απεγνωσμένα να βαφτίσει το ψάρι κρέας.  

ια κ. Απαλαγάκη η οποία 
προσπαθεί να επιβάλλει την 
υπέρ των συμφερόντων των 

εντολέων της άποψη της σε αντίθεση 
με αποφάσεις των Δικαστηρίων 
ακόμα και του ανώτατου ακυρωτικού 
(ενδ; ΜΕφΑθ 1858/2022, ΜΕφΑθ 3577/2022, ΜΕφΑθ 
4547/2022, ΜΕφΛάρισας 250/2022 και ΜΕφΠειραιά 467/2022 

ΜΕφΘεσσαλ 494/2022. ΕφΔυτΜακ 109/2022 ΑΠ 909/2021 
ΑΠ 822/2022). Δεν θα με εκπλήξει επίσης να 
ενεργοποιηθούν τα εκτελεστικά και νομοθετικά όργανα των 
τραπεζιτών, οι πολιτικοί δηλαδή και να παρέμβουν 
νομοθετικά και μάλιστα σύντομα ώστε να «τακτοποιήσουν» 
το ζήτημα και να συνεχιστεί απρόσκοπτα το πλιάτσικο 
στην ελληνική ιδιωτική περιουσία, μέχρι την στιγμή που 
όλο αυτό το σαθρό και διεφθαρμένο οικοδόμημα που 
έστησαν να καταρρεύσει σαν πύργος από τραπουλόχαρτα 
και οι στάχτες του να θάψουν τους πάντες, θύματα και 
θύτες. Κυρία Απαλαγάκη ενημερωτικά μόνο εκτός από την 
νομολογία ακόμα και το Υπουργείο διευκρινίζει αντίθετα 
από ότι εσείς λέτε, εκτός του ιδίου του νόμου, για όσα 
αφορούν την μη εφαρμογή του άρθ 2 του ν 4354.2015 στις 
μεταβιβάσεις και διαχείριση των απαιτήσεων προς και από 
τις μονοπρόσωπες συνήθως ΕΕΣ τύπου DAC (funds) ούτε 
καν ανώνυμη και ούτε καν εταιρεία ειδικού σκοπού κατά τις 
προϋποθέσεις του νόμου δηλαδή SPV Special Purpose 
Vehicle Company που με μετοχικά κεφάλαια μόνο μερικών 
χιλιάδων ευρώ φαίνεται ότι μπορούν και αγοράζουν 
χαρτοφυλάκια απαιτήσεων πολλών Δις (τίνος είναι 
τραπεζίτη τα λεφτά;) και που διέπονται από τις διατάξεις 
του ν 3156/2003. 

 

Μ 
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Στην Ιστοσελίδα Stamos & Associates Law Firm αναρτάται 
μια ακόμα σημαντική απόφαση που κατακεραυνώνει τους 
Servicers: Απόφαση 822 / 2022 (Α2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) ΤΟ 
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α2′ Πολιτικό Τμήμα 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Γεώργιο 
Αποστολάκη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Θεόδωρο 
Κανελλόπουλο, Αικατερίνη Κρυσταλλίδου – Μωρέση, 
Μυρσίνη Παπαχίου και Ιωάννη Δουρουκλάκη – Εισηγητή, 
Αρεοπαγίτες. ΣΥΝΗΛΘΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο 
Κατάστημά του, στις 12 Οκτωβρίου 2020, με την παρουσία 
και της γραμματέως Θεοδώρας Παπαδημητρίου, για να 
δικάσει την υπόθεση μεταξύ: Του αναιρεσείοντος: Β. Φ. του 
Κ., κατοίκου …, ο οποίος ανακάλεσε την από 9-10-2020 
δήλωσή του για παράσταση με το άρθρο 242 παρ.2 του 
Κ.Πολ.Δ. και παραστάθηκε αυτοπροσώπως, λόγω της 
ιδιότητάς του ως δικηγόρος. Των αναιρεσιβλήτων: 1) 
ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται 
νόμιμα και 2) ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την 
επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη 
Εταιρεία», η οποία εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων και 
εκπροσωπείται νόμιμα. Η πρώτη αναιρεσίβλητη δεν 
παραστάθηκε στο ακροατήριο, ενώ η δεύτερη 
αναιρεσίβλητη εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια 
δικηγόρο της Αικατερίνη Μητσιμπούνα. Του προσθέτως 
υπέρ του ήδη αναιρεσείοντος και κατά των ήδη 
αναιρεσιβλήτων παρεμβαίνοντος: νομικού προσώπου 
δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Δικηγορικός Σύλλογος 
Αθηνών», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται 
νόμιμα. Εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο 
του Λεωνίδα Κανέλλο. Της προσθέτως υπέρ της ήδη 
πρώτης αναιρεσιβλήτου, κατά του ήδη αναιρεσείοντος και 
κοινοποιουμένη στην ήδη δεύτερη αναιρεσίβλητη 
παρεμβαίνουσας: ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία 
«INTRUM HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» με διακριτικό 
τίτλο «INTRUM HELLAS Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.», που εδρεύει στο 
Δήμο Αθηναίων και εκπροσωπείται νόμιμα. 
Εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της 
Νικόλαο Σύρμα. Η ένδικη διαφορά άρχισε με τις από 25-6-
2015, 7/7/2015 και 9-7-2015 ανακοπές των ήδη: πρώτης 
αναιρεσιβλήτου, αναιρεσείοντος και δεύτερης 
αναιρεσιβλήτου, αντίστοιχα, που κατατέθηκαν στο 

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών και συνεκδικάσθηκαν. 
Εκδόθηκαν οι αποφάσεις: 5450/2017 του ίδιου Δικαστηρίου 
και 5977/2018 του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών. Την 
αναίρεση της τελευταίας απόφασης ζητεί ο αναιρεσείων με 
την από 12-4-2019 αίτησή του. Κατά τη συζήτηση της 
αίτησης αυτής, που εκφωνήθηκε από το πινάκιο, οι 
διάδικοι παραστάθηκαν, όπως σημειώνεται πιο πάνω. Οι 
πληρεξούσιοι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά τα 
αιτήματά τους, καθένας δε την καταδίκη του αντιδίκου 
μέρους στη δικαστική δαπάνη. 

Επειδή, όπως προκύπτει από την 1947/2020 έκθεση 
επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο 
Αθηνών Δ.. Κ., ακριβές αντίγραφο της από 12.4.2019 
αιτήσεως αναιρέσεως για την αναφερόμενη στην αρχή της 
παρούσας συνεδρίαση, επιδόθηκε νομίμως και 
εμπροθέσμως, με επιμέλεια του αναιρεσείοντος, στην 
πρώτη αναιρεσίβλητη ανώνυμη εταιρία «Τράπεζα 
Πειραιώς», η οποία δεν εμφανίσθηκε κατά την εκφώνηση 
της υποθέσεως με τη σειρά του πινακίου. Επομένως, 
πρέπει να προχωρήσει η συζήτηση της αιτήσεως παρά την 
απουσία της αναιρεσίβλητης, κατά το άρθρο 576 παρ. 2 του 
ΚΠολΔ. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 10 § 1 του ν. 
3156/2003, τιτλοποίηση απαιτήσεων είναι η μεταβίβαση 
επιχειρηματικών απαιτήσεων λόγω πώλησης με σύμβαση 
που καταρτίζεται εγγράφως μεταξύ του μεταβιβάζοντος και 
του αποκτώντος, σε συνδυασμό με την έκδοση και διάθεση, 
με ιδιωτική τοποθέτηση μόνον, ομολογιών οποιουδήποτε 
είδους ή μορφής, η εξόφληση των οποίων 
πραγματοποιείται: α) από το προϊόν είσπραξης των 
επιχειρηματικών απαιτήσεων που μεταβιβάζονται ή β) από 
δάνεια, πιστώσεις ή συμβάσεις παραγώγων 
χρηματοοικονομικών μέσων. Ως «ιδιωτική τοποθέτηση»  
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θεωρείται η διάθεση των ομολογιών σε περιορισμένο 
κύκλο προσώπων, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 
εκατόν πενήντα. «Μεταβιβάζων», κατά την παρ. 2 του ίδιου 
άρθρου, μπορεί να είναι έμπορος με εγκατάσταση στην 
Ελλάδα και «αποκτών» νομικό μόνο πρόσωπο – ανώνυμη 
εταιρία – με σκοπό την απόκτηση και την τιτλοποίηση των 
απαιτήσεων (Εταιρία Ειδικού Σκοπού). Η εταιρία 
καταβάλλει το τίμημα και «τιτλοποιεί» τις απαιτήσεις, 
εκδίδοντας αξιόγραφα «ομολογίες» ονομαστικής αξίας 
τουλάχιστον 100.000 € η κάθε μία (βλ. παρ. 5 του άρθρου 
αυτού). Στην πιο απλή μορφή της, η τιτλοποίηση 
συνίσταται στην εκχώρηση (μεταβίβαση λόγω πωλήσεως) 
απαιτήσεων από έναν ή περισσότερους τομείς 
δραστηριότητας μιας εταιρίας προς μια άλλη εταιρία, η 
οποία έχει ως ειδικό σκοπό την αγορά των εν λόγω 
απαιτήσεων έναντι τιμήματος. Το τίμημα καταβάλλεται από 
το προϊόν της διάθεσης σε επενδυτές ομολογιών, στο 
πλαίσιο ομολογιακού δανείου που η λήπτρια εταιρία 
εκδίδει για το σκοπό αυτό. Η πώληση των 
μεταβιβαζόμενων απαιτήσεων διέπεται από τις διατάξεις 
των άρθρων 513 επ. του ΑΚ, η δε μεταβίβαση από τις 
διατάξεις των άρθρων 455 επ. του ΑΚ, εφόσον οι διατάξεις 
αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις του νόμου αυτού (§ 6). 
Η σύμβαση μεταβίβασης των τιτλοποιούμενων 
απαιτήσεων καταχωρίζεται σε περίληψη που περιέχει τα 
ουσιώδη στοιχεία αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 
2844/2000 (§ 8). Από την καταχώριση της σχετικής 
σύμβασης σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο 
επέρχεται η μεταβίβαση των τιτλοποιούμενων 
απαιτήσεων, εκτός αν άλλως ορίζεται στους όρους της 
σύμβασης, η μεταβίβαση αναγγέλλεται εγγράφως από τον 
μεταβιβάζοντα ή την εταιρεία ειδικού σκοπού στον 
οφειλέτη (§ 9). Ως αναγγελία λογίζεται η καταχώριση της 
σύμβασης στο δημόσιο βιβλίο του άρθρου 3 του ν. 
2844/2000, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 8 του ιδίου 
άρθρου. Πριν από την αναγγελία δεν αποκτώνται έναντι 
τρίτων δικαιώματα που απορρέουν από τη μεταβίβαση 
(εκχώρηση) λόγω πώλησης της παρ. 1. Η ανωτέρω 
καταχώριση γίνεται με δημοσίευση (κατάθεση εντύπου, η 
μορφή του οποίου καθορίστηκε με την 161337/30-10-2003 – 
ΦΕΚ Β’ 1688/2003 υπουργική απόφαση και ήδη με την 
20783/09-11-2020 – ΦΕΚ Β’ 4944/09-11-2020 – απόφαση του 
Υπουργού Δικαιοσύνης) στο ενεχυροφυλακείο του τόπου 
της κατοικίας ή της έδρας του μεταβιβάζοντος, ως 
ενεχυροφυλακεία δε έως την ίδρυση τους με π.δ. ορίζονται 
τα κατά τόπους λειτουργούντα σήμερα υποθηκοφυλακεία ή 
κτηματολογικά γραφεία της έδρας των Πρωτοδικείων. 
Συνοπτικώς, τα στοιχεία που περιέχονται στο άνω έντυπο 
με την προκαθορισμένη μορφή είναι: α) τα στοιχεία των 
συμβαλλομένων, β) οι όροι της σύμβασης (λ.χ. νόμισμα και 
ποσό του τιμήματος της αγοράς), γ) ο τύπος των 
επιχειρηματικών απαιτήσεων, δ) το οφειλόμενο κεφάλαιο 
ανά επιχειρηματική απαίτηση και ανά σύνολο, ε) τα 
στοιχεία των οφειλετών και οι παρεπόμενες εμπράγματες 
και ενοχικές απαιτήσεις. Περαιτέρω, ο ως άνω νόμος 
προβλέπει ότι επί μία τέτοιας μεταβιβάσεως 
επιχειρηματικών απαιτήσεων από Τράπεζα σε μία εταιρεία 
ειδικού σκοπού είναι δυνατό να ανατεθεί με έγγραφη 
σύμβαση, η οποία σημειώνεται στο δημόσιο βιβλίο του 
άρθρου 3 του ν. 2844/2000 (§ 16), η διαχείριση των 
μεταβιβαζόμενων απαιτήσεων σε πιστωτικό ή 
χρηματοδοτικό ίδρυμα, το οποίο στην περίπτωση που η 
εταιρεία ειδικού σκοπού (αποκτήσεως) δεν εδρεύει στην 
Ελλάδα, πρέπει να είναι εγκατεστημένο στην Ελλάδα. 
Ειδικότερα, για την ως άνω σύμβαση διαχειρίσεως, η οποία 

κατά τα εννοιολογικά της στοιχεία ταυτίζεται με τη σύμβαση 
εντολής (713 επ. ΑΚ) και αντιπροσωπεύσεως (211 επ. ΑΧ), 
η παράγραφος 14 του ως άνω άρθρου 10, ορίζει τα 
ακόλουθα: «Με σύμβαση που συνάπτεται εγγράφως η 
είσπραξη και εν γένει διαχείριση των μεταβιβαζόμενων 
απαιτήσεων μπορεί να ανατίθεται σε πιστωτικό ή 
χρηματοδοτικό Ίδρυμα που παρέχει νομίμως υπηρεσίες 
σύμφωνα με το σκοπό του στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό 
Χώρο, στον μεταβιβάζοντα ή και σε τρίτο, εφόσον ο 
τελευταίος είτε είναι εγγυητής των μεταβιβαζόμενων 
απαιτήσεων είτε ήταν επιφορτισμένο με τη διαχείριση ή την 
είσπραξη των απαιτήσεων πριν τη μεταβίβασή τους στον 
αποκτώντα. Αν η εταιρεία ειδικού σκοπού δεν εδρεύει στην 
Ελλάδα και οι μεταβιβαζόμενες απαιτήσεις είναι απαιτήσεις 
κατά καταναλωτών πληρωτέες στην Ελλάδα, τα πρόσωπα 
στα οποία ανατίθεται η διαχείριση πρέπει να έχουν 
εγκατάσταση στην Ελλάδα. Σε περίπτωση υποκατάστασης 
του διαχειριστή, ο υποκατάστατος ευθύνεται αλληλεγγύως 
και εις ολόκληρου με τον διαχειριστή». Από τα παραπάνω, 
είναι σαφές ότι η ως άνω εταιρεία διαχειρίσεως ενεργεί 
πράξεις διαχειρίσεως ως αντιπρόσωπος και για 
λογαριασμό της εταιρείας ειδικού σκοπού (αποκτήσεως).  

νόμος, στην περίπτωση της 
μεταβίβασης απαιτήσεων με 
σκοπό την τιτλοποίηση κατά  

τους ορισμούς του ν. 3156/2003, δεν 
απονέμει στην εταιρεία διαχειρίσεως 
(με την οποία συμβάλλεται η εταιρεία 
αποκτήσεως) την ιδιότητα του μη 
δικαιούχου ή μη υπόχρεου διαδίκου, 
έστω και έμμεσα χωρίς πανηγυρική) 
διατύπωση ώστε η τελευταία να ασκεί 
ως μη δικαιούχος διάδικος, κατά 
παραχώρηση του νομοθέτη, αγωγές 
και άλλα ένδικα βοηθήματα ενώπιον 
των δικαστηρίων για τα δικαιώματα 
της εταιρείας αποκτήσεως 
, αιτούμενη έννομη προστασία στο όνομά του, όπως ρητά 
πράττει για τις εταιρίες διαχειρίσεως του ν. 4354/2015 στο 
άρθρο 2 § 4 αυτού. Με άλλα λόγια δεν της απονέμει 
ενεργητική κατ’ εξαίρεση νομιμοποίηση. Ρυθμίζει απλά 
τους όρους και το πλαίσιο της εκτελέσεως εξώδικων 
διαχειριστικών (νομικών ή υλικών) πράξεων με σκοπό την 
είσπραξη (για λογαριασμό της εντολέως της, δικαιούχου) 
των απαιτήσεων από τους οφειλέτες. Εξάλλου η ανάγκη 
αποσυμφορήσεως και απαλλαγής των ελληνικών 
συστημικών τραπεζών από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια 
πελατών τους υπήρξε πιεστική κι έτσι εισήχθη στην 
ελληνική έννομη τάξη με το ν. 4354/2015 (άρθρα 1 – 3) μία 
νέα, εντελώς διάφορη από την προηγούμενη, διαδικασία 
μεταβιβάσεως, αποκτήσεως και διαχειρίσεως μη 
εξυπηρετούμενων και αργότερα και εξυπηρετούμενων 
τραπεζικών δανείων και πιστώσεων. Ωστόσο, με το ν. 

Ο 
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4904/2015 δεν καταργήθηκε η καθιερωθείσα με το ν. 
3156/2003 δυνατότητα αποκτήσεως και διαχειρίσεως 
επιχειρηματικών δανείων κ.λ.π. με τιτλοποίηση. 
Εξακολούθησε και εξακολουθεί να ισχύει για τις 
μεταβιβάσεις απαιτήσεων που γίνονται με τους δικούς του 
όρους και διαδικασία. Μάλιστα, για να μην υπάρξει 
σύγχυση για τις εφαρμοζόμενες σε κάθε περίπτωση 
νομοθετικές ρυθμίσεις, ρητά ορίσθηκε στο άρθρο 1 § 1 περ. 
δ’ του ν. 4954/2015 ότι “Οι διατάξεις του παρόντος δεν 
επηρεάζουν την εφαρμογή των διατάξεων των νόμων 
3106/2003 (Α’ 157), ν. 1905/1990 (Α’ 141J, 1665/1986 (Α’ 194), 
3606/2007 (Α’ 195) και 4261/2014 (Α’ 100)” (ΑΠ 909/2021 
στην ΤΝΠ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ). Περαιτέρω, με τον Ν. 4354/2015 
εισήχθησαν στην ελληνική έννομη τάξη δύο διακριτά 
εταιρικά σχήματα οι «εταιρείες αποκτήσεως» (ΕΑΑΔΠ) και 
οι «εταιρείες διαχειρίσεως» απαιτήσεων εκ δανείων και 
πιστώσεων (ΕΔΑΔΠ), οι οποίες δραστηριοποιούνται υπό 
την εποπτεία της Τραπέζης της Ελλάδος, ενώ 
προβλέπονται δύο νέα συμβατικά μορφώματα, η σύμβαση 
πώλησης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις και η 
σύμβαση διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και 
πιστώσεις. Αμφότερα τα συμβατικά μορφώματα υπόκεινται 
σε σοβαρούς περιορισμούς, ως προς τον τύπο, τα 
πρόσωπα που δικαιούνται να συμβληθούν και το 
περιεχόμενο τους (1 § 1 στ. α7, β’, 1 § 1 στ. γ’, 2 § 1 Ν. 
4354/2015 κ.α.). Σύμφωνα με το άρθρο 1 § 1 στ. β’ Ν. 
4354/2015 συμβαλλόμενα μέρη στη σύμβαση πώλησης 
μπορούν να είναι μόνον πιστωτικά ιδρύματα ως πωλητές 
και μόνον ΕΑΑΔΠ ως αγοραστές. Αντίστοιχα στη σύμβαση 
διαχείρισης δύνανται να συμβάλλονται αφενός πιστωτικά 
ιδρύματα ή ΕΑΑΔΠ και αφετέρου ΕΔΑΔΠ. Ειδικότερα, οι 
ΕΔΑΔΠ είναι ανώνυμες εταιρίες ειδικού και αποκλειστικού 
σκοπού που αποτελούν χρηματοδοτικά ιδρύματα και 
οφείλουν να λαμβάνουν ειδική άδεια λειτουργίας από την 
ΤτΕ (παρ. Ια). Αντικείμενο της δραστηριότητάς τους 
ορίζεται η διαχείριση των απαιτήσεων από δάνεια και 
πιστώσεις πιστωτικών ή χρηματοδοτικών ιδρυμάτων 
(άρθρο 1 παρ. Ια), οι οποίες μπορεί να είναι είτε 
καθυστερούμενες είτε ενήμερες. Το άρθρο 2 §§ 1 – 3 
Ν.4354/2015 προβλέπει ότι στις Εταιρίες Διαχείρισης 
Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (Ε.Δ.Α.Δ.Π.) 
δύναται να ανατίθεται η διαχείριση απαιτήσεων από 
συμβάσεις δανείων ή και πιστώσεων που έχουν χορηγηθεί 
ή χορηγούνται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα, 
πλην του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (2 § 1 Ν. 
4354/2015 και 2 § 5 στ. δ’ Ν. 4261/2014 σε συνδυασμό).  

παραπάνω ρύθμιση εισάγει  
διττό περιορισμό ως προς  
το υποκειμενικό πεδίο  

εφαρμογής της. 
Αφενός εξουσιοδοτών μπορεί να είναι μόνον πιστωτικό 
ίδρυμα ή ΕΑΑΔΠ, ενώ διαχειριστής μπορεί να είναι μόνον 
αδειοδοτημένη ΕΔΑΔΠ (1 § 1 στ. α’ Ν. 4354/2015). 
Αντίστοιχα, η μεταβίβαση απαιτήσεων από πιστωτικές 
συμβάσεις που ρυθμίζεται στο άρθρο 3 Ν.4354/2015, 
μπορεί να γίνεται μόνον προς αδειοδοτημένη ΕΑΑΔΠ (ή 
αλλοδαπή ανάλογη εταιρεία που έχει εγκατασταθεί νόμιμα 
στην Ελλάδα, με τις προϋποθέσεις του άρθρου 1 § 1 β στ’ 
ββ και γγ’ Ν.4354/2015). Η σύμβαση ανάθεσης διαχείρισης 
απαιτήσεων υπόκειται σε συστατικό έγγραφο τύπο (2 § 2 
εδ. α’ Ν.4354/2015) και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο  

 
περιεχόμενο τα ακόλουθα: (α) τις προς διαχείριση 
απαιτήσεις και το τυχόν στάδιο μη εξυπηρέτησης κάθε 
απαίτησης (β) τις πράξεις της διαχείρισης, οι οποίες μπορεί 
να συνίστανται ιδίως στη νομική και λογιστική 
παρακολούθηση, την είσπραξη, τη διενέργεια 
διαπραγματεύσεων με τους οφειλέτες των προς διαχείριση 
απαιτήσεων και τη σύναψη συμβάσεων συμβιβασμού κατά 
την έννοια των άρθρων 871 – 872 ΑΚ ή ρύθμισης και 
διακανονισμού οφειλών σύμφωνα με τον Κώδικα 
Δεοντολογίας, όπως έχει θεσπισθεί με την υπ’ αριθμ. 
116/25.8.2014 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και 
Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος κατ’ 
εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4224/2013- (γ) την 
καταβλητέα αμοιβή διαχείρισης, η οποία σε κάθε 
περίπτωση δεν μπορεί να μετακυλίεται στον υπόχρεο 
καταβολής της απαίτησης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, 
η εδρεύουσα στην Αθήνα ανώνυμη εταιρεία με την 
επωνυμία «INTRUM HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» 
και το διακριτικό τίτλο «INTRUM HELLAS A.E.Δ.Α.Δ.Π», με 
ιδιαίτερο δικόγραφο, που κατατέθηκε στη γραμματεία του 
Αρείου Πάγου στις 8-10-2020 και επιδόθηκε νομίμως και 
εμπροθέσμως, κατά σύντμηση της προθεσμίας, στον 
αναιρεσείοντα και τις αναιρεσίβλητες άσκησε το πρώτον 
ενώπιον του Αρείου Πάγου, πρόσθετη παρέμβαση υπέρ 
της πρώτης αναιρεσίβλητης ανώνυμης τραπεζικής 
εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», επικαλούμενη ως έννομο συμφέρον 
της το γεγονός ότι είναι νόμιμη διαχειρίστρια της 
αλλοδαπής εταιρείας με την επωνυμία «VEGA III NPL 
FINANCE DAC», ειδικής διαδόχου της προαναφερθείσης 
αναιρεσίβλητης τραπεζικής εταιρείας, κατόπιν 
μεταβίβασης στο πλαίσιο τιτλοποίησης απαιτήσεων από 
δάνεια και πιστώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
3156/2003, η τελευταία ως ειδική διάδοχος της εφεσίβλητης 
τραπεζικής εταιρείας, υπέρ και κατά της οποίας ισχύει το 
δεδικασμένο από την παρούσα δίκη (αρθρ. 325 ΚΠολΔ). 
Ειδικότερα, όπως από τα έγγραφα της δικογραφίας 
προκύπτει, η προσθέτως παρεμβαίνουσα εταιρεία, η οποία 
έχει νόμιμα αδειοδοτηθεί και ελέγχεται από την Τράπεζα  

 

Η 
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της Ελλάδος ως εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων είναι 
διαχειρίστρια απαιτήσεων της πρώτης αναιρεσίβλητης 
τραπεζικής εταιρείας από χορηγήσεις δανείων και 
πιστώσεων προς οφειλέτες, που οι οφειλές τους έχουν 
καταστεί ληξιπρόθεσμες και έχουν καταγγελθεί από την 
αναιρεσίβλητη, η οποία, στο πλαίσιο όμως τιτλοποίησης 
αξιώσεων, δυνάμει της από 21-7-2020 συμβάσεως 
πώλησης και μεταβίβασης απαιτήσεων, αντίγραφο της 
οποίας έχουν νομίμως καταχωρηθεί στο Δημόσιο Βιβλίο 
του Ν.2844/2000 και ειδικότερα στο Ενεχυροφυλακείο 
Αθηνών με αριθμό Πρωτοκόλλου …./22-7-2020, έχει 
μεταβιβάσει τις απαιτήσεις αυτές στην αλλοδαπή εταιρεία 
με την επωνυμία «VEGA III NPL FINANCE DAC», ανώνυμη 
εταιρεία ειδικού σκοπού, με έδρα το Δουβλίνο Ιρλανδίας και 
αριθμό μητρώου 672240, η οποία, ακολούθως, ανέθεσε την 
διαχείριση των ως άνω απαιτήσεων από δάνεια και 
πιστώσεις στην παρεμβαίνουσα ανώνυμη εταιρεία, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 14 του Ν. 
3156/2003, δυνάμει της από 21-7-2020 σύμβασης ανάθεσης 
διαχείρισης απαιτήσεων, αντίγραφο της οποίας έχει 
νομίμως καταχωρισθεί στο Δημόσιο Βιβλίο του Ν. 
2844/2000 κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 16 του Ν. 
3156/2003 και ειδικότερα στο Ενεχυροφυλακείο Αθηνών με 
αριθμό πρωτοκόλλου …/22-7-2020. Στις ως άνω 
μεταβιβασθείσες απαιτήσεις περιλαμβάνονται, μεταξύ 
άλλων, και οι απαιτήσεις της πρώτης αναιρεσίβλητης – 
υπέρ ης η πρόσθετη παρέμβαση Τράπεζας σε βάρος της 
Κυπριακής εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕXDRAS 
LIMITED», που απορρέουν από την υπ` αριθμ. 17332-
00/3/19-10-2007 σύμβαση δανείου, κατά της οποίας 
(εταιρείας), δυνάμει της ανωτέρω σύμβασης, εκδόθηκε η 
υπ` αριθμ. 26806/2013 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών, ακολούθως δε επέβαλλε 
αναγκαστική κατάσχεση σε ακίνητο της οφειλέτριας 
εταιρείας, το οποίο εκτέθηκε σε αναγκαστικό 
πλειστηριασμό συνταγέντος του με αριθμό …/6-3-2015 
πίνακα κατάταξης δανειστών του συμβολαιογράφου 
Αθηνών Γεωργίου Στεφανάκου, που προσβλήθηκε με την 
ένδικη ανακοπή του αναιρεσείοντος. 

στόσο, η ως άνω πρόσθετη 
παρέμβαση της «INTRUM HELLAS 
A.E.Δ.Α.Δ.Π» είναι απαράδεκτη 

ελλείψει νομιμοποιήσεως, διότι 
σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην 
προπαρατιθέμενη νομική σκέψη,  
η μόνη νομιμοποιούμενη να ασκήσει 
πρόσθετη αυτοτελή παρέμβαση  
υπέρ της δικαιοπαρόχου της πρώτης 
αναιρεσίβλητης Τράπεζας είναι (ως 
ειδική διάδοχος αυτής) η αλλοδαπή 
εταιρεία με την επωνυμία «VEGA III 
NPL FINANCE DAC», ως δικαιούχος 
 της ένδικης απαίτησης. 

Αντίθετα, σύμφωνα με τις ίδιες αιτιολογίες, η ως άνω 
παρεμβαίνουσα εταιρία διαχείρισης δεν δύναται να 
επιδιώξει την εκπλήρωση της ένδικης απαίτησης στο 
όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας που κατέστη 
δικαιούχος της απαίτησης με εκχώρηση αφού ο ν. 
3156/2003 δεν απονέμει στην εταιρία διαχείρισης την 
ιδιότητα του κατ’ εξαίρεση νομιμοποιούμενου διαδίκου (μη 
δικαιούχου), όπως ρητά πράττει για τις εταιρίες 
διαχειρίσεως του ν. 4354/2015 στο άρθρο 2 § 4 αυτού. 
Ειδικότερα, με την παρ. 4 του άρθρου 2 του 4354/2015 
ιδρύεται μία κατ’ εξαίρεση νομιμοποίηση, βάσει της οποίας 
οι ΕΔΑΠΔ νομιμοποιούνται να ενεργούν διαδικαστικές 
πράξεις αντί του δικαιούχου της απαίτησης, δηλαδή των 
ΕΑΑΔΠ, που μετά την κατ’ άρθρο 3 ν. 4354/2015 κτήση των 
δανειακών απαιτήσεων με εκχώρηση από την αντίστοιχη 
(εκχωρήτρια) Τράπεζα καθίστανται ειδικοί διάδοχοι της 
Τράπεζας. Η ανάθεση της διαχείρισης στην, επιλεγόμενη 
από την ΕΑΑΔΠ, εταιρεία ΕΔΑΠΔ θα γίνει με σύμβαση κατά 
τους όρους του άρθρου 2 §§ 1-3 ν. 4354/2015. Πηγή της 
νομιμοποιήσεώς της ΕΔΑΠΔ είναι η προαναφερόμενη 
συγκεκριμένη, ειδική, νομοθετική ρύθμιση, η οποία 
«απονέμει» στις εν λόγω εταιρίες την ιδιότητα του μη 
δικαιούχου ή μη υπόχρεου διαδίκου με πανηγυρική 
διατύπωση. Αντιστοίχως, από την παράγραφο 14 του 
άρθρου 10 του ν. 3156/2003, καθίσταται σαφές ότι οι 
προβλεπόμενες εκεί εταιρείες ενεργούν πράξεις 
διαχειρίσεως ως αντιπρόσωποι και για λογαριασμό της 
εταιρείας ειδικού σκοπού (αποκτήσεως), χωρίς να 
απονέμεται σε αυτές όμως η ιδιότητα του μη δικαιούχου ή 
μη υπόχρεου διαδίκου, έστω και έμμεσα χωρίς πανηγυρική 
διατύπωση ώστε ως μη δικαιούχος διάδικος, κατά 
παραχώρηση του νομοθέτη, να μπορούν να ασκούν 
αγωγές και άλλα ένδικα βοηθήματα ενώπιον των 
δικαστηρίων για τα δικαιώματα της εταιρείας αποκτήσεως, 
αιτούμενες έννομη προστασία στο όνομά τους. Η διάταξη 
του άρθρου 10 παρ. 14 του ν. 3156/2003 δεν απονέμει στις 
προαναφερόμενες εταιρίες διαχειρίσεως ενεργητική κατ’ 
εξαίρεση νομιμοποίηση προκειμένου να ασκήσουν τις 
ένδικες αυτοτελείς πρόσθετες παρεμβάσεις παρά μόνο 
ρυθμίζουν τους όρους και το πλαίσιο της εκτελέσεως 
εξώδικων διαχειριστικών (νομικών ή υλικών) πράξεων με  

 

Ω 
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σκοπό την είσπραξη (για λογαριασμό της εντολέως της, 
δικαιούχου) των απαιτήσεων από τους οφειλέτες. Τέλος, οι 
διατάξεις του ν. 4354/2015 για την κατ’ εξαίρεση 
νομιμοποίηση (ως μη δικαιούχων διαδίκων) των εταιρειών 
διαχείρισης δανείων δεν μπορούν να εφαρμοστούν 
αναλογικώς και επί των εταιρειών διαχείρισης του ν. 
3165/2003, διότι η εταιρεία διαχείρισης του άρθρου 10 ν. 
3156/2003 αναλαμβάνει με σύμβαση εντολής τη διαχείριση 
των αποκτώμενων απαιτήσεων χωρίς όπως προειπώθηκε 
να έχει ορισθεί εκ του νόμου μη δικαιούχος, κατ’ εξαίρεση 
νομιμοποιούμενος, διάδικος και επομένως δεν 
νομιμοποιείται να ενεργεί διαδικαστικές πράξεις για 
λογαριασμό της εντολέως της εταιρείας, ούτε η μεταξύ τους 
σύμβαση και η παροχή πληρεξουσιότητας μπορεί να 
καθιδρύσει κατ’ εξαίρεση νομιμοποίηση. Πρόκειται για 
διαφορετικές νομοθετικές ρυθμίσεις που εξακολουθούν και 
ισχύουν παράλληλα για τις μεταβιβάσεις απαιτήσεων που 
γίνονται με τους δικούς του όρους και διαδικασία. Με το ν. 
4354/2015 δεν καταργήθηκε η καθιερωθείσα με το ν. 
3156/2003 δυνατότητα αποκτήσεως και διαχειρίσεως 
επιχειρηματικών δανείων κ.λπ. με τιτλοποίηση αλλά 
συνεχίζει ισχύουσα παράλληλα με το δικό της όμως 
νομοθετικό πλαίσιο. Κατ’ ακολουθίαν, των ανωτέρω η ως 
άνω πρόσθετη παρέμβαση πρέπει να απορριφθεί ως 
απαράδεκτη ελλείψει νομιμοποιήσεως, ενώ πρέπει να 
συμψηφισθεί στο σύνολό της μεταξύ των διαδίκων η 
δικαστική δαπάνη του παρόντος βαθμού δικαιοδοσίας,  

 
λόγω του ότι η ερμηνεία των εφαρμοσθέντων κανόνων 
δικαίου υπήρξε ιδιαιτέρως δυσχερής ( άρθρα 179 και 183 
ΚΠολΔ). Από τη διάταξη του άρθρου 80 KΠολΔ, προκύπτει 
ότι τρίτος μπορεί να ασκήσει σε εκκρεμή μεταξύ άλλων δίκη 
πρόσθετη παρέμβαση για την υποστήριξη κάποιου 
διαδίκου, μέχρι να εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση, συνεπώς 
για πρώτη φορά και ενώπιον του Αρείου Πάγου, 
περιοριζόμενος σε μόνη την υποστήριξη ή αντίκρουση των 
λόγων της αναίρεσης, εφόσον έχει έννομο συμφέρον. 
Εξάλλου, από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 
81 παρ. 1 και 215 παρ. 1 KΠολΔ, προκύπτει ότι η πρόσθετη 
παρέμβαση ασκείται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν 
για την αγωγή, δηλαδή με κατάθεση του δικογράφου στη 
γραμματεία του δικαστηρίου, στο οποίο απευθύνεται, που 
είναι αναγκαίο στοιχείο της προδικασίας και 
ολοκληρώνεται με την κοινοποίηση αυτής στους διαδίκους, 
η οποία στην περίπτωση που ασκείται για πρώτη φορά 
στον Άρειο Πάγο, πρέπει, να γίνεται, σύμφωνα με το άρθρο 
568 παρ. 4 KΠολΔ, σε όλους τους μέχρι της ασκήσεώς της 
διαδίκους, τουλάχιστον εξήντα ημέρες πριν από τη 
δικάσιμο, αν όλοι οι διάδικοι που καλούνται διαμένουν 
στην Ελλάδα (ΑΠ 1736/2017). Έννομο συμφέρον για την 

άσκηση της πρόσθετης παρέμβασης υφίσταται, όταν με 
την πρόσθετη παρέμβαση μπορεί να προστατευθεί 
δικαίωμα του παρεμβαίνοντος ή να αποτραπεί η 
δημιουργία σε βάρος του νομικής υποχρέωσης, που είτε 
απειλούνται από τη δεσμευτικότητα και την εκτελεστότητα 
της αποφάσεως που θα εκδοθεί είτε υπάρχει κίνδυνος 
προσβολής τους από τις αντανακλαστικές συνέπειές της, 
ως τρίτος δε, κατά την έννοια της ίδιας διατάξεως του 
άρθρου 80 KΠολΔ, νοείται εκείνος ο οποίος δεν είχε 
προσλάβει την ιδιότητα του διαδίκου με οποιοδήποτε 
τρόπο στην αρχική δίκη ή σε στάδιο προηγούμενης δίκης 
επί της υποθέσεως (ΑΠ 1329/2017, ΑΠ 611/2013, ΑΠ 
1171/2012). Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 90 περ. ζ` 
του ισχύοντος από 27.9.2013 Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 
4194/2013, ΦΕΚ 208 τ. Α`/27.9.2013), στους Δικηγορικούς 
Συλλόγους ανήκει, μεταξύ άλλων, και «η άσκηση 
παρεμβάσεων ενώπιον δικαστηρίων και κάθε αρχής για 
κάθε ζήτημα εθνικού, κοινωνικού, πολιτισμικού, 
οικονομικού ενδιαφέροντος και περιεχομένου που 
ενδιαφέρει τα μέλη του συλλόγου ή το δικηγορικό σώμα 
γενικότερα, καθώς και για κάθε ζήτημα εθνικού, κοινωνικού, 
πολιτισμικού ή οικονομικού ενδιαφέροντος. Για την 
υλοποίηση και επίτευξη αυτού του σκοπού οι Δικηγορικοί 
Σύλλογοι μπορούν να υποβάλλουν αγωγή, κύρια ή 
πρόσθετη παρέμβαση, αναφορά, μήνυση, δήλωση 
παράστασης πολιτικής αγωγής, αίτηση ακύρωσης, 
ουσιαστική προσφυγή και γενικά οποιοδήποτε ένδικο 
βοήθημα και μέσο οποιασδήποτε φύσης κατηγορίας 
ενώπιον κάθε δικαστηρίου ποινικού, πολιτικού, 
διοικητικού ουσίας ή ακυρωτικού ή Ελεγκτικού 
οποιουδήποτε βαθμού δικαιοδοσίας στην Ελλάδα…». Στην 
προκείμενη περίπτωση, με την από 11-8-2020 πρόσθετη 
παρέμβασή του, που ασκήθηκε νομίμως με αυτοτελές 
δικόγραφο, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών παρενέβη 
προσθέτως υπέρ του αναιρεσείοντος, ζήτησε δε να γίνει 
δεκτή η αίτηση αναιρέσεως, επικαλούμενος έννομο 
συμφέρον το οποίο συνίσταται στο ότι «η υπό κρίση αίτηση 
αναιρέσεως αφορά ζητήματα που άπτονται αφενός της 
δικαστικής ενάσκησης δικαιωμάτων περί της καταβολής 
των νομίμων αμοιβών δικηγόρου, μέλους του δικηγορικού 
συλλόγου Αθηνών, αλλά και άλλων μελών του συλλόγου… 
όσο και εν γένει του δικηγορικού σώματος και αφετέρου του 
χαρακτηρισμού της εννοίας της έγγραφης συμφωνίας, 
όπως αυτή περιοριστικά περιγράφεται στον ν. 4194/2013, 
καθόσον δυνάμει αυτής δύνανται ή όχι να συμφωνηθούν 
μεταξύ των συμβαλλομένων μερών κατώτερα όρια αμοιβής 
μετά την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου, γεγονός το 
οποίο είναι μεγάλης σπουδαιότητας οικονομικού 
ενδιαφέροντος για την δικαστική μεταχείριση που αφορά 
το δικηγορικό λειτούργημα…». Η παρέμβαση αυτή είναι 
παραδεκτή σύμφωνα με όσα έχουν εκτεθεί στην αρχή της 
παρούσης. Κατόπιν αυτών, η προαναφερθείσα πρόσθετη 
παρέμβαση πρέπει, να συνεκδικαστεί (άρθρα 246 και 573 
ΚΠολΔ) με την υπό κρίση από 12-4-2019 αίτηση αναίρεσης, 
με την οποία προσβάλλεται η 5977/2018 απόφαση του 
Μονομελούς Εφετείου Αθηνών, η οποία εκδόθηκε κατά την 
τακτική διαδικασία αντιμωλία των αρχικών διαδίκων επί 
της από 2-11-2017 εφέσεως του ήδη αναιρεσείοντος, την 
οποία απέρριψε ως αβάσιμη κατ’ ουσία, επικυρώνοντας 
την 5450/2017 απόφαση του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου, 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία έγινε 
δεκτή εν μέρει η από 7-7-2015 ανακοπή του αναιρεσείοντος 
κατά του …/6-3-2015 πίνακα κατάταξης δανειστών του 
Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Στεφανάκου και η 
οποία έχει ασκηθεί νομοτύπως και εμπροθέσμως (άρθρα 
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552, 553, 556, 558, 564, 566 παρ. 3 ΚΠολΔ). Κατά το άρθρο 
91 παρ.1 του ν.δ. 3026/1954 «περί του Κώδικα Δικηγόρων», 
που τυγχάνει εφαρμογής εν προκειμένω λόγω του χρόνου 
γένεσης της ένδικης απαίτησης, ο δικηγόρος δικαιούται να 
λάβει από τον εντολέα του, πλην της δαπάνης, 
δικαστηριακής ή άλλης, την οποίαν εξ ιδίων κατέβαλε και 
αμοιβή για κάθε εργασία αυτού δικαστική ή εξώδικη. Με το 
άρθρο 92 παρ.1 του ίδιου Κώδικα, όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 5 παρ.6 του ν. 3919/2011 και, σύμφωνα με το 
άρθρο 10 παρ. 2 αυτού, άρχισε η ισχύς του από 3-7-2011, 
ορίζεται ότι: «1. Τα της αμοιβής του δικηγόρου ορίζονται 
ελεύθερα με έγγραφη συμφωνία τούτου και του εντολέως 
του ή του αντιπροσώπου αυτού, η οποία περιλαμβάνει είτε 
την όλη διεξαγωγή της δίκης είτε μέρος ή κατ’ ιδίαν πράξεις 
αυτής ή κάθε άλλης φύσεως νομικές εργασίες. Οι 
οριζόμενες από διατάξεις αναγκαστικού δικαίου ως 
υποχρεωτικές ελάχιστες αμοιβές για την παροχή 
δικηγορικών υπηρεσιών, σχετιζομένων με την έναρξη και 
διεξαγωγή δίκης ή διαδικασίας εκούσιας δικαιοδοσίας, 
καθώς και για τη διενέργεια εξωδικαστικών νομικών 
εργασιών, παύουν να ισχύουν. Στην περίπτωση που δεν 
προκύπτει ύπαρξη έγκυρης, έγγραφης συμφωνίας περί 
αμοιβής για την παροχή δικηγορικών υπηρεσιών, 
σχετιζομένων με την έναρξη και διεξαγωγή δίκης ή 
διαδικασίας εκούσιας δικαιοδοσίας, ισχύουν οι οριζόμενες 
σύμφωνα με τα κατωτέρω νόμιμες αμοιβές. Με βάση τις 
νόμιμες αμοιβές διενεργείται από τα δικαστήρια η 
επιδίκαση δικαστικών εξόδων, καθώς και η εκκαθάριση 
πινάκων δικηγορικών αμοιβών στην περίπτωση που δεν 
προκύπτει έγκυρη έγγραφη συμφωνία περί αμοιβής, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 178 παρ.1 […]. Όπου 
στις διατάξεις των άρθρων 98-102, 104-123, 125-134, 139-
156, 167 και 169 του παρόντος Κώδικα, καθώς και σε 
οποιαδήποτε άλλη διάταξη νόμου που περιέχει ρύθμιση 
περί αμοιβής για την παροχή δικηγορικών υπηρεσιών, 
σχετιζομένων με την έναρξη και διεξαγωγή δίκης ή 
διαδικασίας εκούσιας δικαιοδοσίας, γίνεται αναφορά σε 
«ελάχιστα όρια αμοιβών» ή «ελάχιστες αμοιβές» ή 
«αμοιβές», νοούνται εφεξής οι «νόμιμες αμοιβές» κατά την 
έννοια των προηγούμενων εδαφίων. Από τις οριζόμενες 
στην ΚΥΑ υπ’ αριθμό 1117864/2297/Α0012/7-12-2007 (ΦΕΚ 
2422 Β’ ) ως υποχρεωτικές «ελάχιστες αμοιβές», 
εξακολουθούν να ισχύουν, αλλά εφεξής ως «νόμιμες 
αμοιβές» κατά τη ρύθμιση των προηγούμενων εδαφίων, 
μόνον εκείνες (του Κεφαλαίου Ι “Παραστάσεις σε 
Δικαστήρια”), οι οποίες αναφέρονται στην παροχή 
δικηγορικών υπηρεσιών, σχετιζομένων με την έναρξη και 
διεξαγωγή δίκης ή διαδικασίας εκούσιας δικαιοδοσίας. Με 
προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των 
Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και Οικονομικών, μετά γνώμη της Ολομέλειας 
των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδος, 
είναι δυνατή επαναρρύθμιση των νομίμων αμοιβών για την 
παροχή δικηγορικών υπηρεσιών […]. Όπου στον παρόντα 
Κώδικα ή σε οποιονδήποτε άλλο νόμο προβλέπονται 
νόμιμες αμοιβές, σύμφωνα με τη ρύθμιση της παρούσας 
παραγράφου, που υπολογίζονται ως ποσοστό επί της 
αξίας του αντικειμένου της δίκης, με το προεδρικό διάταγμα 
που εκδίδεται δυνάμει της εξουσιοδοτήσεως των δύο 
προηγούμενων εδαφίων, αυτές καθορίζονται σε 
διαδοχικώς φθίνοντα ποσοστά, κατά τρόπο αντιστρόφως 
ανάλογο προς την κατά καθοριζόμενες βαθμίδες πλαισίων 
ποσών κλιμακωτή επαύξηση της εκφραζόμενης ή 
αποτιμώμενης σε χρήμα αξίας, επί της οποίας αυτά 
υπολογίζονται». Εξάλλου, με το άρθρο 178 παρ.1 του ίδιου 

Κώδικα, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 παρ.14 του 
ν. 3919/ 2011, ορίζεται ότι «Με την επιφύλαξη ειδικών 
διατάξεων, τα δικαστήρια κατά την εκδίκαση δικαστικών 
εξόδων, καθώς και κατά την εκκαθάριση πινάκων 
δικηγορικών αμοιβών, που διενεργείται στην περίπτωση 
κατά την οποία δεν προκύπτει ύπαρξη έγκυρης έγγραφης 
συμφωνίας περί αμοιβής του δικηγόρου και του εντολέως 
του ή αντιπροσώπου αυτού, εφαρμόζουν τις περί νομίμων 
αμοιβών διατάξεις του κώδικα τούτου […]». Περαιτέρω, µε 
το άρθρο 7 παρ.2 του ν. 2753/1999, όπως ίσχυε πριν την 
κατάργησή του με το άρθρο 5 παρ.15 του ν. 3919/2011, 
παρασχέθηκε νομοθετική εξουσιοδότηση για να ορισθεί µε 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 
Δικαιοσύνης ελάχιστη δικηγορική αμοιβή, ενιαία για όλους 
τους δικηγορικούς συλλόγους, για τις υπηρεσίες που 
προσφέρουν οι δικηγόροι στους εντολείς τους, εκτός των 
άλλων, και όταν αυτές αφορούν παραστάσεις ενώπιον των 
δικαστηρίων. Δυνάμει της εν λόγω νομοθετικής 
εξουσιοδότησης, εκδόθηκε η πιο πάνω ΚΥΑ 
1117864/2297/Α0012/7-12-2007. Δεδομένου ότι η ελάχιστη 
αμοιβή, που ορίζεται στην τελευταία αυτή υπουργική 
απόφαση, προεισπράττεται από τον οικείο δικηγορικό 
σύλλογο, πρέπει να γίνει δεκτό ότι η απόφαση αυτή 
αναφέρεται στις προεισπραττόμενες και μόνο αμοιβές (οι 
οποίες ορίζονται πάντα με ένα κατ’ αποκοπή ποσό και 
ταυτίζονται κατά κανόνα με τις ελάχιστες νόμιμες αμοιβές), 
οι δε προβλεπόμενες από τον Κώδικα Δικηγόρων 
ελάχιστες ποσοστιαίες αμοιβές εξακολουθούν να ισχύουν. 
Με την παραπάνω διάταξη του ν. 2753/1999 και την κατ’ 
εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα ΚΥΑ δεν θίγονται, δηλαδή, 
οι διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων, που προβλέπουν 
καταβολή δικηγορικής αμοιβής βάσει ποσοστού επί του 
αντικειμένου της δίκης, οι οποίες και εξακολουθούν να 
ισχύουν, αλλά τροποποιήθηκε ο εν λόγω Κώδικας μόνο 
όσον αφορά στο ύψος των προεισπραττόμενων ελαχίστων 
αμοιβών. Συνεπώς, µε βάση τις ανωτέρω παραδοχές και 
διακρίσεις, το ελάχιστο όριο της αμοιβής ενός δικηγόρου  
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επί υποθέσεων µε αντικείμενο αποτιμητό σε χρήμα 
προσδιορίζεται ποσοστιαία, εφόσον ο ποσοστιαίος αυτός 
προσδιορισμός είναι ανώτερος του ποσού που ορίζεται ως 
αμοιβή για τη συγκεκριμένη νομική υπηρεσία µε την 
προαναφερόμενη ΚΥΑ 1117864/2297/Α0012/7-12-2007. 
Αντιθέτως, η αμοιβή του δικηγόρου επί υποθέσεων που δεν 
έχουν αντικείμενο αποτιμητό σε χρήμα και ειδικότερα, επί 
υποθέσεων που δεν έχουν αίτημα καταψηφιστικό ή 
αναγνωριστικό, αλλά μόνο διαπλαστικό, εφαρμοστέες είναι 
οι σχετικές διατάξεις του εν λόγω Κώδικα περί κατ’ 
αποκοπή καθορισμού του ύψους της αμοιβής (άρθρα 110 
παρ. 3, 107 παρ. 1 και 100 παρ. 4 του Κώδικα Δικηγόρων), 
όπως ο συντελεστής υπολογισμού των αμοιβών ορίστηκε 
με διαδοχικές αποφάσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης και 
τελευταία ανακαθορίστηκε με την ΥΑ 12398/9-2-1989 σε 140 
μονάδες (ΑΠ 1112/2017, ΑΠ 390/2015). Εξ αυτών παρέπεται 
ότι, με τις προαναφερόμενες ρυθμίσεις του άρθρου 5 του ν. 
3919/2011, δεν καταργούνται ούτε τροποποιούνται οι 
διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων, που προβλέπουν 
ελάχιστες ποσοστιαίες αμοιβές και συνεπώς, σε 
περίπτωση που δεν υπάρχει ειδική συμφωνία ως προς το 
ύψος της αμοιβής, αυτή καθορίζεται με βάση τα 
προβλεπόμενα στα άρθρα 100 επ. αυτού ελάχιστα όρια.  

 
Εάν ο νομοθέτης ήθελε και ως προς τις αμοιβές, τις 
υπολογιζόμενες βάσει ποσοστού επί του αντικειμένου της 
δίκης, να μην ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα 
Δικηγόρων, δεν θα περιελάμβανε στην τελευταία 
υποπαράγραφο του τροποποιημένου άρθρου 92 
πρόβλεψη, με την κατ’ εξουσιοδότηση αυτού έκδοση 
προεδρικού διατάγματος περί επανακαθορισμού σε 
διαδοχικώς φθίνοντα ποσοστά των αμοιβών που 
υπολογίζονται σε ποσοστά επί της αξίας του αντικειμένου 
της δίκης. Η θέση αυτή ενισχύεται και από το γεγονός ότι 
στο νέο Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, ΦΕΚ Α’ 208/27-9- 
2013), με το άρθρο 166 παρ. 2 του οποίου καταργήθηκε ο 
προϊσχύων κώδικας (ν.δ. 3026/1954), προβλέπεται ο 
καθορισμός δικηγορικής αμοιβής βάσει διαδοχικώς 
φθίνοντος ποσοστού επί της αξίας του αντικειμένου της 
δίκης (άρθρο 63 αυτού), πράγμα που σημαίνει ότι, αν ο 
νομοθέτης, με την τροποποίηση του άρθρου 92 του 
προϊσχύσαντος κώδικα, δυνάμει του άρθρου 5 παρ.6 του ν. 
3919/2011, ήθελε την κατάργηση του ως άνω τρόπου 
καθορισμού της αμοιβής, δεν θα τον επανέφερε με το νέο 
Κώδικα Δικηγόρων (ΑΠ 191/2021, ΑΠ 733/2018, ΑΠ 
1112/2017, ΑΠ 390/2015). Κατά το άρθρο 559 αριθ. 1 του 
ΚΠολΔ, αναίρεση επιτρέπεται: «αν παραβιάστηκε κανόνας 
του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαμβάνονται και 

οι ερμηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών». Ο κανόνας 
δικαίου παραβιάζεται, αν δεν εφαρμοστεί ενώ συντρέχουν 
οι πραγματικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή του, ή αν 
εφαρμοστεί ενώ δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές, 
καθώς και αν εφαρμοστεί εσφαλμένα, η δε παραβίαση 
εκδηλώνεται είτε με ψευδή ερμηνεία, είτε με κακή 
εφαρμογή, δηλαδή με εσφαλμένη υπαγωγή. Με τον λόγο 
αυτό αναιρέσεως ελέγχονται τα σφάλματα του δικαστηρίου 
κατά την εκτίμηση του νόμω βάσιμου της αγωγής ή των 
ισχυρισμών των διαδίκων, καθώς και τα νομικά σφάλματα 
κατά την έρευνα της ουσίας της διαφοράς. Ελέγχεται, 
δηλαδή, αν η αγωγή, ένσταση κ.λπ. ορθώς απορρίφθηκε 
ως μη νόμιμη ή αν κατά παράβαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου, έγινε δεκτή ως νόμιμη ή απορρίφθηκε ή έγινε δεκτή 
κατ’ ουσίαν (Ολ. ΑΠ 27 και 28/1998, 7/2006 και 4/2005). Στην 
περίπτωση που το δικαστήριο έκρινε κατ’ ουσίαν την 
υπόθεση, η παραβίαση κανόνος Ουσιαστικού Δικαίου 
κρίνεται με βάση τα πραγματικά περιστατικά που 
ανελέγκτως δέχθηκε ότι απεδείχθησαν το Δικαστήριο της 
ουσίας και την υπαγωγή αυτών στο νόμο και ιδρύεται ο 
λόγος αυτός αναιρέσεως αν οι πραγματικές παραδοχές της 
αποφάσεως καθιστούν προφανή την παραβίαση (ΑΠ 
194/2020, ΑΠ 319/2017, ΑΠ 653/2011). Στην προκειμένη 
περίπτωση το Εφετείο με την προσβαλλομένη απόφαση 
του δέχθηκε, κατά τον ενδιαφέρον την προκειμένη 
αναιρετική διαδικασία μέρος, τα εξής: «Με την υπ’ αριθμ. 
4423/2013 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης του 
δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών, Β. Κ.και σε 
εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 26806/2013 διαταγής πληρωμής 
του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, 
κατασχέθηκε αναγκαστικά με επίσπευση της καθής η 
ανακοπή- ανακόπτουσας – πρώτης εφεσίβλητης, ένα 
οικόπεδο, άρτιο και οικοδομήσιμο, εκτάσεως 608,03 τ.μ., 
μετά της επ’ αυτού υπάρχουσας ημιτελούς διώροφης 
οικοδομής, που βρίσκεται επί του παραπλεύρου δρόμου 
της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, στη θέση “…” … 
Αττικής, όπως αυτό ειδικότερα περιγράφεται στην ως άνω 
έκθεση, αναγκαστικής κατάσχεσης, κυριότητας της 
οφειλέτιδας κυπριακής εταιρείας με την επωνυμία 
«ΜΕΧDRAS LIMITED». Με την υπ’ αριθμ. …/2013 περίληψη 
της ως άνω κατασχετήριας έκθεσης του ίδιου ως άνω 
δικαστικού επιμελητή ορίσθηκε αρχικά ως ημέρα 
διενέργειας του πλειστηριασμού η 9.10.2013, κατά την 
οποία αυτός ματαιώθηκε λόγω ελλείψεως πλειοδοτών. 
Ακολούθως…………..κατόπιν εντολής της αυτής ως άνω 
διαδίκου, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. …/2015 Δ’ επαναληπτική 
περίληψη του ιδίου ως άνω δικαστικού επιμελητή, με την 
οποία ορίσθηκε ως ημέρα διενέργειας του πλειστηριασμού 
η 14.1.2015, οπότε εκπλειστηριάσθηκε το εν λόγω ακίνητο 
ενώπιον της νόμιμης αναπληρώτριας του επί του 
πλειστηριασμού υπαλλήλου συμβολαιογράφου Αθηνών 
Γεωργίου Στεφανάκου, αντί πλειστηριάσματος 640.000 
ευρώ, συνταχθείσας προς τούτο, της υπ’ αριθμ. 
…/14.1.2015 έκθεσης αναγκαστικού πλειστηριασμού 
ακινήτου του ως άνω επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου. 
Στον ως άνω πλειστηριασμό αναγγέλθηκαν: α) η καθής η 
ανακοπή-ανακόπτουσα-πρώτη εφεσίβλητη, με την από 
15.1.2015 αναγγελία της, προκειμένου να καταταγεί 
προνομιακά (ως προσημειούχος δανείστρια), για 
ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις της κατά της καθής εκτέλεση, 
ποσού 1.592.286,25 ευρώ…………. β) η ανακόπτουσα, 
δεύτερη εφεσίβλητη, με την από 20.1.2015 αναγγελία της, 
προκειμένου να καταταγεί προνομιακά (ως προσημειούχος 
δανείστρια) για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις της κατά της 
καθής η εκτέλεση, ποσού 809.940,06 ευρώ, πλέον τόκων… 
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γ) Ο ανακόπτων – καθού η ανακοπή – εκκαλών με την από 
29.1.2015 αναγγελία του, προκειμένου να καταταγεί 
προνομιακά (ως έχων γενικό προνόμιο τρίτης τάξεως) για 
ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις του κατά της καθής η εκτέλεση, 
ποσού 99.043,04 ευρώ, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., δ) 
το Ελληνικό Δημόσιο (δια του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. 
ΦΑΒΕ Αθηνών), με την υπ’ αριθμ, πρωτ. …/2Ε2.2015 
αναγγελία του, προκειμένου να καταταγεί για απαίτησή 
του, ποσού 5.882,87 ευρώ και ε) το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (δια του 
Διευθυντή του υποκαταστήματος ΙΚΑ Α’ Περιφερειακού 
ΚΕΑΟ Αθηνών), με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 951/21.1.2015 
αναγγελία του, προκειμένου να καταταγεί για απαίτησή 
του, ποσού 133,87 ευρώ. Ακολούθως, επειδή το 
πλειστηρίασμα δεν επαρκούσε για την ικανοποίηση της 
επισπεύδουσας και των αναγγελθέντων δανειστών, ο ως 
άνω, επί του πλειστηριασμού υπάλληλος συνέταξε τον 
προσβαλλόμενο υπ’ αριθμ. …/6.3.2015 πίνακα κατάταξης, 
με τον οποίο, αφού προαφαίρεσε από το πλειστηρίασμα 
ως έξοδα εκτελέσεως το ποσό των 20.325,20 ευρώ, στο 
εναπομείναν υπόλοιπο του πλειστηριάσματος, ποσού 
(640.000 – 20.325,20 =) 619.674,80 ευρώ, κατέταξε: α) 
προνομιακά και οριστικά (ως έχον γενικό προνόμιο τρίτης 
τάξεως) το υποκατάστημα ΙΚΑ Α’ Περιφερειακό ΚΕΑΟ 
Αθηνών, ως εκπρόσωπο του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, για το ποσό των 
133,87 ευρώ, σε ολοσχερή εξόφληση των αναγγελθεισών 
απαιτήσεών του, β) προνομιακά και οριστικά (ως έχον 
γενικό προνόμιο πέμπτης τάξεως) το Ελληνικό Δημόσιο 
(δια του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ Αθηνών), για το 
ποσό των 5.882,87 ευρώ, σε ολοσχερή εξόφληση των 
αναγγελθεισών απαιτήσεών του, γ) προνομιακά και τυχαία 
(ως γενικό προνομιούχο δανειστή τρίτης τάξεως) τον 
ανακόπτοντα – καθού η ανακοπή – εκκκαλούντα, για το 
ποσό των 69.348,33 ευρώ, έναντι της αναγγελθείσας 
απαίτησής του, ποσού 99.348,33 ευρώ, υπό τον όρο της 
τελεσίδικης επιδίκασης των απαιτήσεών του, δ) 
προνομιακά και τυχαία, υπό τον όρο της τελεσίδικης 
επιδίκασης των απαιτήσεών της, την καθής η ανακοπή-
ανακόπτουσα-πρώτη εφεσίβλητη, ως ειδική διάδοχο της  

 
«ΜΑRFΙΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», για το υπόλοιπο ποσό 
των 544.309,73 ευρώ, προς μερική ικανοποίηση των 
αναγγελθεισών απαιτήσεών της, ενώ η ανακόπτουσα-
δεύτερη εφεσίβλητη, δεν κατατάχθηκε λόγω εξαντλήσεως 
του πλειστηριάσματος, με τις ανωτέρω κατατάξεις. Κατά 
του ανωτέρω πίνακα κατάταξης ασκήθηκαν εμπροθέσμως, 
οι προαναφερθείσες ανακοπές, επί των οποίων εκδόθηκε 
η εκκαλουμένη απόφαση η οποία έκρινε επ’ αυτών, κατά τα 
προαναφερθέντα. Περαιτέρω, από τα ίδια ως άνω 
αποδεικτικά μέσα αποδεικνύεται ότι ο ανακόπτων-καθού η 

ανακοπή-εκκαλών, ο οποίος είναι δικηγόρος, διορισμένος 
στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, τον Ιούνιο του 2008, 
συμφώνησε προφορικά με την καθής η εκτέλεση, κυπριακή 
εταιρεία, με την επωνυμία «ΜΕXDRAS LΙΜΙΤΕD», να της 
παράσχει τις υπηρεσίες του για την επίλυση νομικών 
ζητημάτων, που είχαν ανακύψει ή επρόκειτο να ανακύψουν 
στο μέλλον από τη δραστηριότητά της στην Ελλάδα, η 
οποία αφορούσε κατά κύριο λόγο στην εκ μέρους της 
ανέγερση οικοδομής επί ακινήτου κειμένου στην… Αττικής 
και στη συνέχεια την αξιοποίηση αυτής. Όσον αφορά την 
αμοιβή του, είχε συμφωνηθεί για μεν τις εξώδικες εργασίες 
του να λαμβάνει το ποσό των διακοσίων (200,00) ευρώ, ανά 
ώρα εργασίας, για δε τις δικαστικές ενέργειές του, να 
λαμβάνει τις προβλεπόμενες από τον Κώδικα περί 
Δικηγόρων, νόμιμες αμοιβές. Στα πλαίσια της ως άνω 
καταρτισθείσας προφορικά, σύμβασης εντολής, ο 
ανακόπτων – καθού η ανακοπή – εκκαλών, προέβη, στις 
ακόλουθες εξώδικες ενέργειες: Α1) στα μέσα Οκτωβρίου 
2011, συνέταξε σχέδιο 
συμφωνητικού…Α2)…Α3)…Α4)…έως Α10). Επομένως, για 
τις ανωτέρω εξώδικες ενέργειές του ο ανακόπτων – καθού 
η ανακοπή – εκκαλών, δικαιούται το συνολικό ποσό των 
(2.400,00 + 6.000.00 + 3.600,00 + 3.600,00 + 1.200.00 + 
1.200,00 + 1.200,00 + 1.200,00 + 1.200,00 + 2.400,00 =) 24.000 
ευρώ. Επιπλέον, στα πλαίσια της ανωτέρω σύμβασης 
εντολής, ο ανακόπτων – καθού η ανακοπή, προέβη στις 
ακόλουθες δικαστικές ενέργειες, για τις οποίες δικαιούται 
τις νόμιμες αμοιβές που ορίζονται από τις οικείες διατάξεις 
που προεκτέθηκαν στη μείζονα σκέψη της παρούσας : α) 
του ν.δ. 3026/1954, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 
του ν. 3919/2011. για τις κατωτέρω αναφερόμενες υπ’ 
αριθμ. Β1 έως και Β11 ενέργειες, για τις οποίες η εντολή και 
η παροχή των αντιστοίχων υπηρεσιών έλαβαν χώρα από 
την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου 3919/2011, 
(2/7/2011), μέχρι τη θέση σε ισχύ του νέου Κώδικα των 
Δικηγόρων (ν. 4194/2013), (βλ. ΑΠ 730/2015 ΤΝΠ), ο οποίος 
κατά το άρθρο 166 § 3 αυτού ισχύει από την δημοσίευσή 
του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α’ 
208/27.9.2013) και β) του νέου Κώδικα των Δικηγόρων (ν. 
4194/2013), για την κατωτέρω αναφερόμενη υπ’ αριθμ. Β12 
ενέργεια, για την οποία η εντολή και η παροχή των 
υπηρεσιών έλαβαν χώρα κατά τον ανωτέρω κρίσιμο χρόνο 
(27.9.2013). Ειδικότερα: Β1) συνέταξε και κατέθεσε ενώπιον 
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λιβαδειάς την από 9.1.2013 
(υπ’ αριθμ. εκθ. καταθ. 3/9.1.2013) ανακοπή, κατά της υπ’ 
αριθμ. 186/2012 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του 
ανωτέρω Δικαστηρίου που είχε εκδοθεί σε βάρος της καθής 
η εκτέλεση, από την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την 
επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», για 
το ποσό των 37.500,00 ευρώ, καθώς και 600 ευρώ για τη 
δικαστική δαπάνη, για την οποία, η νόμιμη αμοιβή του 
ανέρχεται, στο ποσό των 69 ευρώ. Β2) συνέταξε και 
κατέθεσε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου, την από 
21.3.2013 (υπ’ αριθμ. εκθ. καταθ. 50/21-3-2013) ανακοπή, 
κατά της υπ’ αριθμ. 106/2013 διαταγής πληρωμής του 
Ειρηνοδίκη Αμαρουσίου, που είχε εκδοθεί σε βάρος της 
καθής η εκτέλεση από την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με 
την επωνυμία «ΑLΡΗΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», για το ποσό των 
15.744,00 ευρώ, καθώς και το ποσό των 250 ευρώ για τη 
δικαστική δαπάνη, για την οποία η νόμιμη αμοιβή του 
ανέρχεται, στο ποσό των 64 ευρώ). Β3) συνέταξε και 
κατέθεσε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου, την από 
15.4.2013 (υπ’ αριθμ. εκθ. καταθ. 67/17.4.2013) ανακοπή 
κατά της υπ’ αριθμ. 587/2013 διαταγής πληρωμής του 
Ειρηνοδίκη Αμαρουσίου, η οποία είχε εκδοθεί σε βάρος της 
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καθής η εκτέλεση από την ανώνυμη εταιρεία με την 
επωνυμία “… Α.Ε.”, για το ποσό των 3.000,00 ευρώ, καθώς 
και το ποσό των 140 ευρώ για τη δικαστική δαπάνη, για την 
οποία η νόμιμη αμοιβή του ανέρχεται στο ποσό των 64 
ευρώ, για την οποία όμως έχει αναγγελθεί μόνον για το 
ποσό των 62,80 ευρώ. Β4) συνέταξε και κατέθεσε ενώπιον 
του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου, την από 17.4.2013 (υπ’ 
αριθμ. εκθ. καταθ. 382/19.4.2013) αίτηση αναστολής 
εκτέλεσης, της υπ’ αριθμ. 587/2013 διαταγής πληρωμής του 
Ειρηνοδίκη Αμαρουσίου, για την οποία η νόμιμη αμοιβή 
του ανέρχεται στο ποσό των 80 ευρώ, για την οποία όμως 
έχει αναγγελθεί μόνον για το ποσό των 62,80 ευρώ. Β5) 
συνέταξε και κατέθεσε τις από 3.6.2013 προτάσεις 
(σημείωμα) επί της ως άνω από 17.4.2013 (υπ’ αριθμ. εκθ. 
καταθ. 382/2013) αίτησης αναστολής ενώπιον του 
Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου, για την οποία η νόμιμη αμοιβή 
του ανέρχεται στο ποσό των 59 ευρώ, για την οποία όμως 
έχει αναγγελθεί μόνον για το ποσό των 31,40 ευρώ. Β6) 
συνέταξε και κατέθεσε ενώπιον του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών, την από 23.9.2013 (υπ’ αριθμ. 
καταθ. 125094/16136/23.9.2013) ανακοπή, κατά της υπ’ 
αριθμ. 14926/2012 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία είχε εκδοθεί 
σε βάρος της καθής η εκτέλεση, από την ανώνυμη 
τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΝΕΑ ΡRΟΤΟΝ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για το ποσό των 
533.603,10 ευρώ, εντόκως, καθώς και το ποσό των 9.070 
ευρώ για δικαστική δαπάνη, για την οποία η νόμιμη αμοιβή 
του ανέρχεται στο ποσό των 171 ευρώ. Β7) συνέταξε και 
κατέθεσε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, 
την από 23.9.2013 (υπ’ αριθμ. εκθ. καταθ. 
125102/16138/23.9.2013) ανακοπή, κατά της υπ’ αριθμ. 
14281/2012 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία είχε εκδοθεί 
σε βάρος της καθής η εκτέλεση, από την ανώνυμη 
τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΝΕΑ ΡRΟΤΟΝ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για το ποσό των 90.126,71 
ευρώ), εντόκως. καθώς και το ποσό των 1.500 ευρώ για τη 
δικαστική δαπάνη, για την οποία η νόμιμη αμοιβή του 
ανέρχεται στο ποσό των 134 ευρώ. Β8) συνέταξε και 
κατέθεσε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, 
την από 29.7.2013 (υπ’ αριθμ. εκθ. καταθ. 
107223/13390/30.7.2013) ανακοπή, κατά της υπ’ αριθμ. 
26806/2013 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία είχε εκδοθεί 
κατά της καθής η εκτέλεση, από την ανώνυμη τραπεζική 
εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», για 
το ποσό των 408.100,70 ευρώ, καθώς και 6.935 ευρώ για τη 
δικαστική δαπάνη, για την οποία η νόμιμη αμοιβή του 
ανέρχεται στο ποσό των 171 ευρώ). Β9) συνέταξε και 
κατέθεσε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, 
την από 30.7.2013 (υπ’ αριθμ. εκθ. καταθ. 
107232/1612/30.7.2013) αίτηση αναστολής εκτέλεσης, της 
υπ’ αριθμ. 26806/2013 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, για την οποία η νόμιμη 
αμοιβή του ανέρχεται στο ποσό των 107 ευρώ. Β10) 
συνέταξε και κατέθεσε ενώπιον του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών, την από 2/8/2013 (υπ’ αριθμ. εκθ. 
καταθ. 109297/13829/2.8.2013) ανακοπή κατά της 
εκτέλεσης, που επέσπευσε η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία 
με την επωνυμία “ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.”, σε βάρος της 
καθής η εκτέλεση, προς ικανοποίηση απαίτησής της, 
ποσού 463.700,66 ευρώ, για την οποία η νόμιμη αμοιβή του 
ανέρχεται, στο ποσό των 171 ευρώ. Β11) συνέταξε και 
κατέθεσε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, 

την από 12.9.2013 (υπ’ αριθμ. εκθ. καταθ. 
120543/14835/13.9.2013) αίτηση αναστολής της εκτέλεσης, 
που επέσπευσε η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την 
επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» σε βάρος της καθής 
η εκτέλεση, για την οποία η νόμιμη αμοιβή του ανέρχεται 
στο ποσό των 107 ευρώ. Β12) συνέταξε και κατέθεσε τις 
από 27.9.2013 προτάσεις (σημείωμα) επί της ως άνω από 
12.9.2013 (υπ’ αριθμ. εκθ. καταθ. 120545/14835/2013) 
αίτησης αναστολής, ενώπιον του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά τη συζήτηση της οποίας είχε 
παρασταθεί, για την οποία η νόμιμη αμοιβή του ανέρχεται 
σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις του Ν. 
4194/2013, στο ποσό των (102 + 134 =) 236 ευρώ. Συνεπώς, 
για τις ανωτέρω δικαστικές ενέργειές του, ο ανακόπτων – 
καθού η ανακοπή – εκκαλών, δικαιούται το συνολικό ποσό 
των (69 + 64 + 62,80 + 62,80 + 31,40 + 171 + 134 + 171 + 107 
+ 171 + 107 + 236 =) 1.387 ευρώ. Ο ισχυρισμός του 
ανακόπτοντα-καθού η ανακοπή-εκκαλούντα, που 
προβάλλεται με τον πρώτο λόγο της υπό κρίση έφεσής του, 
ότι για τις προαναφερθείσες υπό στοιχεία Β1 έως Β-12 
δικαστικές ενέργειές του, έπρεπε να λάβει τα ποσά των 762, 
319,88, 62,80, 62,80, 31,40, 10.853,46, 1.832,53, 8.300,71. 
8.300,71, 13.911,02, 9.274,01 ευρώ) αντίστοιχα, 
υπολογιζόμενης της αμοιβής του σε ποσοστά 1% και 2% 
επί του αντικειμένου της δίκης, σύμφωνα με τις διατάξεις 
100 παρ. 1, 103 και 107 παρ. 1 του προϊσχύσαντος Κώδικα 
περί Δικηγόρων (ν.δ. 3026/1954). για το λόγο ότι η 
καταρτισθείσα με την ως άνω εντολέα του σύμβαση 
εντολής, έλαβε χώρα το έτος 2008, πρέπει να απορριφτεί 
ως μη νόμιμος, γιατί, σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν στη 
μείζονα σκέψη της παρούσας, ως χρόνος για τις 
εφαρμοστέες νομικές διατάξεις για τον υπολογισμό της 
αμοιβής του δικηγόρου, λαμβάνεται ο χρόνος διεξαγωγής  
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των δικών. Οι επίδικες δε δικαστικές ενέργειες, έλαβαν 
χώρα υπό την ισχύ των προαναφερθεισών διατάξεων των 
νόμων 3919/2011 και 4194/2013, οπότε, εφόσον δεν υπήρχε 
έγγραφη συμφωνία, ο υπολογισμός της αμοιβής του 
ανακόπτοντα – καθού η ανακοπή – εκκαλούντα, θα πρέπει 
να γίνει σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από τους ως άνω 
νόμους, νόμιμες αμοιβές. Περαιτέρω… Σύμφωνα με όσα 
προαναφέρθηκαν ο ανακόπτων – καθού η ανακοπή – 
εκκαλών, έπρεπε να καταταγεί προνομιακά για τις 
προαναφερθείσες απαιτήσεις του, για το συνολικό ποσό 
των (24.000 + 1.387) = 25.387 ευρώ και όχι για το ποσό των 
69.348,33 ευρώ, για το οποίο κατατάχθηκε. Συνεπώς, 
έπρεπε να μεταρρυθμιστεί ο προσβαλλόμενος υπ’ αριθμ. 
…/6-3-2015 πίνακας κατάταξης δανειστών του 
συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Στεφανάκου, να 
περιοριστεί η κατάταξη του ανακόπτοντα- καθού η 
ανακοπή – εκκαλούντα στο ποσό των 25.387 ευρώ, να 
αποβληθεί ο τελευταίος από τον ως άνω πίνακα, ως προς 
το ποσό των 43.961,33 ευρώ και το ποσό αυτό να 
προστεθεί στο ποσό των 544.309,33 ευρώ, για το οποίο έχει 
καταταγεί η καθής η ανακοπή- ανακόπτουσα-πρώτη 
εφεσίβλητη. Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, επομένως, που 
έκρινε όμοια, ορθά εφάρμοσε το νόμο και εκτίμησε τις 
αποδείξεις, τα αντιθέτως δε υποστηριζόμενα από τον 
ανακόπτοντα – καθού η ανακοπή εκκαλούντα, με την υπό 
κρίση έφεσή του κρίνονται αβάσιμα”. 

ε βάση τις παραδοχές αυτές το 
Εφετείο απέρριψε το σχετικό 
λόγο εφέσεως και την έφεση 

ως αβάσιμη κατ’ ουσία, 
επικυρώνοντας την πρωτόδικη 
απόφαση, που είχε αποφανθεί 
ομοίως και είχε μεταρρυθμίσει τον 
προαναφερόμενο πίνακα κατάταξης 
αποβάλλοντας τον αναιρεσείοντα κατά το ποσό των 
43.961,33 ευρώ, που αφορούσε νόμιμες αμοιβές του 
υπολογιζόμενες σε ποσοστό επί της αξίας του αντικειμένου 
της διαφοράς. Με την κρίση αυτή, το Εφετείο, παραβίασε με 
εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή τις ουσιαστικού δικαίου 
διατάξεις του ν.δ. 3026/1954, όπως ίσχυαν μετά την 
αντικατάστασή τους με το άρθρο 5 παρ.6 του ν. 3919/2011, 
καθώς και αυτές της 1117864/2297/Α0012/ 7-12-2007 ΚΥΑ, 
των οποίων η αληθινή έννοια έχει προεκτεθεί στη μείζονα 
σκέψη. Επομένως, ο πρώτος και δεύτερος λόγοι της 
αιτήσεως αναιρέσεως, με τους οποίους επισημαίνεται το 
σφάλμα αυτό και προσάπτεται στην προσβαλλόμενη 
απόφαση η αναιρετική πλημμέλεια του άρθρου 559 αρ.1 
KΠολΔ, είναι βάσιμοι. Σύμφωνα με τις σκέψεις αυτές, 
πρέπει να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση και να 
παραπεμφθεί η υπόθεση, η οποία χρειάζεται περαιτέρω 
διερεύνηση, προς εκδίκαση ενώπιον του ιδίου 
δικαστηρίου, συγκροτούμενο από άλλο δικαστή, εκτός από 
εκείνο που δίκασε προηγουμένως (άρθρο 580 παρ.3 
ΚΠολΔ) και να διαταχθεί η επιστροφή του κατατεθέντος 
παραβόλου στον αναιρεσείοντα. Η δικαστική δαπάνη της 
αναιρετικής δίκης πρέπει να συμψηφισθεί στο σύνολό της 
μεταξύ των διαδίκων, διότι η ερμηνεία των διατάξεων που 
εφαρμόσθηκαν υπήρξε δυσχερής (άρθρα 179, 183, 191 παρ. 

2 ΚΠολΔ). Κατά τη διάταξη του άρθρου 579 παρ. 2 του 
Κ.Πολ.Δ. αν αποδεικνύεται προαποδεικτικώς εκούσια ή 
αναγκαστική εκτέλεση της απόφασης που αναιρέθηκε, ο 
Άρειος Πάγος (αν υποβλήθηκε αίτημα με το αναιρετήριο ή 
με το δικόγραφο των προτάσεων, ή με αυτοτελές 
δικόγραφο, που κατατίθενται (τα δύο τελευταία στη 
γραμματεία του Αρείου Πάγου έως την παραμονή της 
συζήτησης), διατάσσει με την αναιρετική απόφασή του την 
επαναφορά των πραγμάτων στην κατάσταση, που υπήρχε 
πριν από τη εκτέλεση. Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή και 
στην περίπτωση εκούσιας ή αναγκαστικής εκτέλεσης της 
πρωτόδικης απόφασης, η οποία με την επικύρωση της 
από το Εφετείο θεωρείται ότι ενσωματώθηκε στην 
αναιρούμενη απόφαση (ΑΠ 648/2005). Κατά την έννοια της 
διάταξης αυτής ο Άρειος Πάγος για να διατάξει την 
επαναφορά των πραγμάτων στην κατάσταση που υπήρχε 
πριν από την εκτέλεση πρέπει αυτή είτε εκούσια είτε 
αναγκαστική να έγινε με βάση την αναιρούμενη απόφαση, 
και όχι άλλη ή άλλο εκτελεστό τίτλο, γιατί στην τελευταία 
περίπτωση την επαναφορά διατάσσει κατά το άρθρο 581 
παρ. 3 του Κ.Πολ.Δ., το δικαστήριο της παραπομπής 
ενώπιον του οποίου συζητείται και πάλι η έφεση μετά την 
αναίρεση (ΑΠ 1877/2005). Περαιτέρω, κατά το άρθρο 980 
του Κ.Πολ.Δ. αν ασκήθηκε από κάποιον από τους 
δανειστές ανακοπή, ο υπάλληλος του πλειστηριασμού δεν 
προβαίνει σε οποιαδήποτε καταβολή προς δανειστή του 
οποίου η κατάταξη προσβάλλεται με την ανακοπή, που 
σημαίνει ότι η διανομή του πλειστηριάσματος προϋποθέτει 
«τελεσιδικία» του πίνακα κατάταξης (ΑΠ 1380/1994). Και αν 
μεν η ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης γίνει δεκτή το 
Δικαστήριο δεν αναπέμπει την υπόθεση στον επί του 
πλειστηριασμού υπάλληλο, αλλά μεταρρυθμίζει τον 
πίνακα, αποβάλλει τον καθού η ανακοπή και κατατάσσει 
στην θέση του τον αναιρεσείοντα (ΑΠ 1779/2007 και 
756/2001). Αντίθετα, εφ` όσον η ανακοπή κατά του πίνακα 
κατάταξης απορριφθεί από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, 
στη συνέχεια δε απορριφθεί και η έφεση του ανακόπτοντος 
κατά της απορριπτικής απόφασης, ο πίνακας κατατάξεως 
όπως είχε συνταχθεί από τον επί του πλειστηριασμού 
υπάλληλο καθίσταται «εκτελεστός», όχι όμως με την έννοια 
του εκτελεστού τίτλου των άρθρων 904 επ. Κ.Πολ.Δ., αφού  
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στην περίπτωση αυτή ο προσβληθείς πίνακας αναπτύσσει 
μόνο τις συνέπειές του ως διαδικαστικής πράξης, σε 
αντίθεση με τα ισχύοντα υπό το καθεστώς της 
προϊσχύσασας Πολιτικής Δικονομίας, όπου με την 
τελεσίδικη απόρριψη κατά του πίνακος κατάταξης 
παραγόταν τελεσιδικία με δύναμη δεδικασμένου (ΑΠ 
530/1995). Επομένως, όταν απορρίπτεται τελεσίδικα η 
ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης, ο οποίος στη 
συνέχεια εκτελείται με τη διανομή του εκπλειστηριάσματος 
στους καταταχθέντες δανειστές από το Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, όπου έχει κατατεθεί το 
εκπλειστηρίασμα, δεν εκτελείται η απορριπτική της 
ανακοπής κατά του πίνακα κατάταξης τελεσίδικη 
απόφαση, γι` αυτό σε περίπτωση αναίρεσης της 
τελεσιδικίας από το Δικαστήριο του Αρείου Πάγου, δεν 
νοείται στο πλαίσιο εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 
579 παρ. 2 του Κ.Πολ.Δ. επαναφορά των πραγμάτων από 
το ίδιο Δικαστήριο (ΑΠ 1134/2012, ΑΠ 557/2010). Συνεπώς 
το αίτημα του αναιρεσείοντος, που υποβλήθηκε 
διαδικαστικά παραδεκτά με το δικόγραφο της υπό κρίση 
αιτήσεως αναιρέσεως, με το οποίο ζητεί να διαταχθεί η 
επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση, 
ώστε να υποχρεωθεί η πρώτη αναιρεσίβλητη στην 
επιστροφή του ποσού των 43.961,33 ευρώ, που εισέπραξε 
ήδη με βάση τον προσβληθέντα πίνακα κατάταξης, στον 
επί του πλειστηριασμού συμβολαιογράφο, ώστε στη 
συνέχεια το ποσό αυτό να καταβληθεί στον ίδιο κρίνεται μη 
νόμιμο και απορριπτέο, εφ` όσον άλλωστε με μόνη την 
αναίρεση της απορριψάσης την ανακοπή κατά του πίνακα 

κατάταξης απόφασης δεν ακυρώνεται αυτοδικαίως και ο 
προσβληθείς πίνακας κατάταξης, το κύρος του οποίου θα 
κριθεί στην μετ’ αναίρεση κατά παραπομπή δίκη από το 
Εφετείο που θα ερευνήσει το κύρος αυτό. 

Απορρίπτει την από 7.10.2020 πρόσθετη παρέμβαση, υπέρ 
της πρώτης αναιρεσίβλητης, της ανώνυμης εταιρείας με 
την επωνυμία «INTRUM HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ». 
Συμψηφίζει τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων. 
Αναιρεί την 5977/2018 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου 
Αθηνών κατά το κεφάλαιο που ερευνήθηκε και αναφέρεται 
στον αναιρεσείοντα και την πρώτη αναιρεσίβλητη. 
Παραπέμπει την υπόθεση στο ίδιο δικαστήριο, κατά το 
παραπάνω αναφερόμενο κεφάλαιο, συγκροτούμενο από 
άλλο δικαστή, προς περαιτέρω εκδίκαση. Διατάσσει την 
επιστροφή του παραβόλου στον αναιρεσείοντα. 
Απορρίπτει το αίτημα επαναφοράς των πραγμάτων στην 
προηγούμενη κατάσταση, που υποβλήθηκε από τον 
αναιρεσείοντα με την ένδικη αίτηση αναιρέσεως. Και 
Συμψηφίζει μεταξύ των διαδίκων τα δικαστικά έξοδα της 
αναιρετικής δίκης. ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε στην Αθήνα, 
στις 23 Ιουνίου 2021. ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ σε δημόσια 
συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στην Αθήνα, στις 12 
Μαΐου 2022. 

 
Τροπολογία για την προστασία των δανειοληπτών ελβετικού φράγκου από τις 
ακραίες διακυμάνσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Στην 
αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας το ΠΑΣΟΚ αναφέρει: «Όπως είναι γνωστό, 
τα πιστωτικά ιδρύματα την περίοδο 2006-2009 χορήγησαν σε 85.000 οικογένειες 
και επιχειρήσεις δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Καθώς την περίοδο αυτή τα επιτόκια 
σε ευρώ ακολουθούσαν μία ανοδική πορεία, οι τράπεζες, προσέλκυσαν τους 
δανειολήπτες, προσφέροντας στεγαστικά δάνεια με επιτόκια σε ελβετικό φράγκο. 
Έτσι, κατά την προώθησή των δανείων σε ελβετικό φράγκο, οι τράπεζες εστίαζαν 
αποκλειστικά στη σύγκριση του επιτοκίου τους με εκείνο των δανείων σε ευρώ, 

αποσιωπώντας ή υποβαθμίζοντας 
συχνά τον συναλλαγματικό κίνδυνο 
που πιθανότατα θα αντιμετώπιζαν οι 
δανειολήπτες, οι οποίοι δεν είχαν 
καμία εμπειρία σε τέτοιου είδους 
προϊόντα. Μέσα σε λίγα, όμως, 
χρόνια ακολούθησε μία δραματική 
και ραγδαία επιδείνωση της 
συναλλαγματικής ισοτιμίας, 
οδηγώντας τους δανειολήπτες σε 
τραγικό αδιέξοδο. Οι δανειολήπτες 
αυτοί αδυνατούν να εξυπηρετήσουν 
τα δάνεια, αφού όχι μόνο 
πληρώνουν τελικά πολύ 
περισσότερους τόκους, αλλά 
καλούνται έκτοτε να επιστρέψουν 
και ένα πολύ μεγαλύτερο κεφάλαιο 
από αυτό που έλαβαν με το δάνειο. 
Οι δε πρόσφατες συναλλαγματικές 
εξελίξεις επιδεινώνουν ακόμη 
περαιτέρω τη θέση τους». Στο 
πλαίσιο αυτό το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα  
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Αλλαγής αναλαμβάνει μία σημαντική 
νομοθετική πρωτοβουλία για την 
επίλυση του προβλήματος και την 
προστασία των καταναλωτών που 
έχουν λάβει δάνεια σε ελβετικό 
φράγκο και η οποία προβλέπει τα 
ακόλουθα: 1) Ο δανειολήπτης φέρει 
μεν αποκλειστικά τον κίνδυνο της 
συναλλαγματικής ισοτιμίας ευρώ 
προς ελβετικό φράγκο μέχρι όμως 
τη μείωση αυτής σε ποσοστό 10% σε 
σχέση με την τιμή της 
συναλλαγματικής ισοτιμίας στην 
οποία εκταμιεύτηκε το δάνειο σε 
ελβετικό φράγκο. 2) Σε περίπτωση 
όμως περαιτέρω επιδείνωσης, 
όπως συμβαίνει σήμερα, οι 
τράπεζες αναλαμβάνουν να 
καλύψουν, εφεξής, κατά τα δύο τρίτα 
(2/3) τον κίνδυνο της 
συναλλαγματικής ισοτιμίας. Τα 
δάνεια σε ελβετικό φράγκο θα 
πληρώνονται από τους 
δανειολήπτες με βάση την ισοτιμία 
που υπήρχε κατά το χρόνο 
εκταμίευσης του δανείου, μειωμένη 
κατά το ένα τρίτο (1/3) της διαφοράς 
τιμής που αυτή εμφανίζει σε σχέση 
με συναλλαγματική ισοτιμία κατά 
τον χρόνο αποπληρωμής. Έτσι, ένα 
δάνειο σε ελβετικό φράγκο που 
εκταμιεύτηκε το 2007 με 
συναλλαγματική ισοτιμία 1,63 και 

αποπληρώνεται σήμερα με ισοτιμία 
στο 0,98, με τις διατάξεις της 
τροπολογίας θα αποπληρώνεται 
εφαρμόζοντας συναλλαγματική 
ισοτιμία 1,41. 3) Προβλέπεται η 
αναδρομική εφαρμογή της 
βελτιωμένης για τους δανειολήπτες 
συναλλαγματικής ισοτιμίας. Έτσι, 
όσον αφορά τις πληρωμές δόσεων 
του παρελθόντος αυτές θα 
υπολογιστούν εκ νέου με εφαρμογή 
συναλλαγματικής ισοτιμίας που 
ορίζεται στο ήμισυ της τιμής που 
προκύπτει ανάμεσα στην ισοτιμία 
που υπήρχε όταν εκταμιεύτηκε το 
δάνειο σε ελβετικό φράγκο και στην 
ισοτιμία που ίσχυε κατά το χρόνο 
της αντίστοιχης καταβολής. 4) Οι 
διατάξεις της τροπολογίας 
εφαρμόζονται και για τους 
δανειολήπτες, των οποίων οι 
συμβάσεις έχουν καταγγελθεί ή η 
οφειλή τους από αυτές μετατράπηκε 
για οποιαδήποτε αιτία από ελβετικό 
φράγκο σε ευρώ. 5) Η τροπολογία 
αφορά τόσο τα δάνεια σε ελβετικό 
φράγκο που χορηγήθηκαν την 
περίοδο 2006-2009 όσο και τα δάνεια 
σε ευρώ που την ίδια περίοδο 
μετατράπηκαν σε ελβετικό φράγκο, 
ενώ ισχύει τόσο έναντι των 
πιστωτικών ιδρυμάτων όσο και 
έναντι των εταιρειών, στις οποίες 

τυχόν μεταβιβάστηκαν οι απαιτήσεις 
από τα δάνεια αυτά. 6) Δεν θίγονται 
σε καμία περίπτωση τυχόν αξιώσεις 
ή δικαιώματα που διατηρούν οι 
καταναλωτές, είτε αυτές 
προκύπτουν από τους όρους των 
συμβάσεων είτε, ασφαλώς, από 
ευνοϊκές για τους ίδιους δικαστικές 
αποφάσεις. « 

ε την εφαρμογή 
των ρυθμίσεων 
αυτών το χρέος 

και οι δόσεις των 
δανειοληπτών 
αναμένεται να 
μειωθούν σε σχέση  
με τα σημερινά  
δεδομένα περί το 40%, 
προσφέροντας μία 
τεράστια ανακούφιση 
στους δανειολήπτες 
» τονίζει το ΠΑΣΟΚ. 

Αυξανόμενο ενδιαφέρον για οικιστικά ακίνητα 
(διαμερίσματα, μονοκατοικίες, εξοχικές κατοικίες) όπως και 
για logistics και ξενοδοχεία, αναμένεται το επόμενο 
διάστημα, εκτίμησε ο Κωνσταντίνος Γεωργιάκος, General 
Manager της Intrum Hellas REO Solutions, στο διεθνές 
συνέδριο Global NPL της Smith Novak που 
πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο, με τη συμμετοχή 
παραγόντων της αγοράς ακινήτων από όλo τον κόσμο. 
Όπως καταγράφει το bankingnews.gr ο κ. Γεωργιάκος 
ανέφερε ότι σε ένα περιβάλλον πληθωρισμού και 
ανησυχίας για τις επιπτώσεις του πολέμου της Ουκρανίας 
και την ενεργειακή κρίση, η πορεία της αγοράς ακινήτων θα 
εξαρτηθεί από τους παράγοντες αυτούς. «Το γεωπολιτικό 
περιβάλλον δημιουργεί μεγάλες προκλήσεις και οι πιο 
ανθεκτικοί παίκτες της αγοράς θα είναι όσοι είναι καλύτερα 
προετοιμασμένοι», είπε χαρακτηριστικά.  

πό πλευράς των επενδυτών 
καταγράφεται εσχάτως αυξημένο 
ενδιαφέρον να αποκτήσουν 

ακίνητα μέσω πλειστηριασμών και 
αναμένεται η τάση αυτή να ενισχυθεί 
, σημείωσε ο κ. Γεωργιάκος και τόνισε ότι «οι εταιρείες 
διαχείρισης ακινήτων που προέρχονται από servicers, 
όπως εμείς στην Ιntrum REO Solutions, μπορούμε να 
ανταποκριθούμε στη ζήτηση καθώς διαχειριζόμαστε ευρεία 
δεξαμενή ακινήτων, όλων των κατηγοριών». Αναφορικά με 
τη χρηματοδότηση της αγοράς, ο κ. Γεωργιάκος σημείωσε 
ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν τους πόρους και τη διάθεση 
να παράσχουν σε υγιείς δανειολήπτες χρηματοδότηση, με 
διάφορες μορφές, για παράδειγμα, μέσω στεγαστικών 
δανείων ή με προσυμφωνημένη χρηματοδότηση σε 
δυνητικούς επενδυτές. Χρηματοδότηση παρέχεται και από 
διεθνείς τράπεζες που εισέρχονται σταδιακά στην εγχώρια 
αγορά. Ο επικεφαλής της Intrum Hellas REO Solutions 
ανέφερε ότι στην ελληνική αγορά αποτυπώνεται μια τάση 
αποκλιμάκωσης των τιμών στις συναλλαγές του τελευταίου 
εξαμήνου, με μόνη εξαίρεση τη δευτερογενή αγορά σε 
συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών. «Η εγχώρια αγορά 
διαχείρισης απαιτήσεων και ακινήτων αποτελεί πλέον ένα 
σύγχρονο οικοσύστημα, με εξειδίκευση, στελεχιακό 
δυναμικό υψηλής ποιότητας και τεχνογνωσία».

Μ 
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Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου αναμένεται να κατατεθούν οι 
δεσμευτικές προσφορές για το πρώτο πακέτο «πράσινων» 

δανείων που έχει βγάλει προς πώληση η εταιρεία 
διαχείρισης απαιτήσεων Cepal. Όπως μεταδίδει το 
euro2day.gr πρόκειται για στεγαστικά δάνεια αξίας 120 
εκατ. ευρώ και ουσιαστικά με την πώληση θα ξεκινήσει η 
αντίστροφη κατεύθυνση μεταφοράς ενήμερων, πλέον, 
δανείων από τους servicers στις τράπεζες. Το όνομα του 
πακέτου είναι «Sapphire» ή ζαφείρι και ενδιαφέρον για την 
απόκτησή του έχουν επιδείξει οι Εθνική, Eurobank και 
Πειραιώς. Η Alpha Bank από την οποία προέρχονται τα 
τιτλοποιημένα 120 εκατ ευρώ στεγαστικά δεν μπορεί βάσει 
του νόμου να τα διεκδικήσει, καθώς το πλαίσιο απαγορεύει 
στην τράπεζα που τιτλοποίησε τα δάνεια να τα 
επαναγοράσει όταν και εφόσον αυτά βγουν προς πώληση. 

Το news247.gr αποκαλύπτει: Το ακούμε στις παρέες και 
στις κοινωνικές συναναστροφές μας πολλές φορές. Πίσω 
από σχεδόν κάθε ιστορία που έχει να κάνει με κόκκινο 
δάνειο το οποίο δεν εξυπηρετείται, κρύβεται μία ανθρώπινη 
ιστορία με πολύ πόνο, οδύνη και απίστευτη στενοχώρια. 
Μία ιστορία που διαλύει και τα πιο γερά νευρικά 
συστήματα, μία ιστορία που παράλληλα εξοργίζει όσους 
βρίσκονται έξω από το χορό (αλλά θα μπορούσαν κάλλιστα 
να είναι μέσα). Μία τέτοια ιστορία θα σας παραθέσουμε 
παρακάτω. Θα το κάνουμε για να καταδείξουμε ότι  

υπόθεση των κόκκινων  
δανείων δεν αφορά μερικούς 
απρόσωπους αριθμούς, τους 

ισολογισμούς των τραπεζών και  
τα κέρδη των funds που ανέλαβαν 
εσχάτως να «τρέξουν» το ζήτημα αλλά 
πάνω από όλα τους ανθρώπους και  
τις οικογένειες που ανεβαίνουν  
το δικό τους Γολγοθά 
επιχειρώντας να εξοφλήσουν ένα δάνειο το οποίο πήραν 
πριν πολλά χρόνια κάτω από τελείως διαφορετικές 
οικονομικές συνθήκες σε σχέση με αυτές που επικρατούν 
στη χώρα (και στον κόσμο ολόκληρο) τα τελευταία χρόνια. 
Ένας μικρομεσαίος επιχειρηματίας, όπως ο ίδιος 
εκμυστηρεύεται στο NEWS 24/7, δανείζεται το 2007 το 
συνολικό ποσό των 80.000 ευρώ για να στήσει μία 
επιχείρηση μαζικής εστίασης. Εν έτει το 2007 κάτι τέτοιο 
μόνο παράξενο δεν ήταν, το χρήμα έρρεε από τις τράπεζες 
για να στηρίξει την επιχειρηματικότητα και την 
κατανάλωση. Η τράπεζα που δανείζει στην υπόθεσή μας 
είναι η Marfin, η οποία δεν υπάρχει πια. Τα πρώτα τρία 

χρόνια, πριν δηλαδή κάνει την εμφάνισή της η σαρωτική 
κρίση χρέους του 2009 και του 2010, ο επιχειρηματίας 
εξυπηρετεί το δάνειο κανονικότατα και σχεδόν όλα 
πηγαίνουν κατ’ ευχήν. Όμως μετά το 2010, όπως ξέρουμε 
όλοι, η αγορά αλλάζει άρδην και οι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις αρχίζουν να κλείνουν η μία μετά την άλλη. Ο 
επιχειρηματίας αποφασίζει να το παλέψει και μεταφέρει την 
επιχείρηση από την Αθήνα σε επαρχιακή πόλη. Είχε, εν τω 
μεταξύ, λόγω της κρίσης και των προβλημάτων που αυτή 
προκάλεσε στη δουλειά, αρχίσει να καθυστερεί τις δόσεις 
του δανείου όπως συνέβη σε εκατοντάδες χιλιάδες 
Έλληνες τα πρώτα μνημονιακά χρόνια. Μέχρι η επιχείρηση 
να μεταφερθεί, είχαν ήδη γίνει δύο ρυθμίσεις. Για ένα χρόνο 
οι δόσεις άρχισαν να ξαναπληρώνονται κανονικά. Όμως 
μία ατυχία στη μεταφορά της επιχείρηση, η οποία κόστισε 
συνολικά 18 μήνες καθυστέρησης, «γονάτισε» τον 
επιχειρηματία. Όπως λέει, η εξυπηρέτηση του δανείου 
σταμάτησε και πάλι, καθώς η τετραμελής οικογένεια δεν 
μπορούσε να ανταπεξέλθει. Η κατάσταση με τα capital 
controls το καλοκαίρι του 2015 επιδεινώνει ακόμη 
περισσότερο την κατάσταση με αποτέλεσμα ο 
επιχειρηματίας να στραφεί στο μεροκάματο για να 
μπορέσει να ζήσει την οικογένειά του. Φανταστείτε ότι ένας 
πτυχιούχος (με μεταπτυχιακό τίτλο μάλιστα) στη διοίκηση  
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επιχειρήσεων γίνεται εργάτης, εποχικός λόγω της φύσης 
της δουλειάς, για να καταφέρει να ορθοποδήσει 
στοιχειωδώς και με προτεραιότητα την όσο το δυνατόν 
απρόσκοπτη φροντίδα των παιδιών του. Οι προσπάθειες 
για εξεύρεση λύσης για την εξυπηρέτηση του δανείου 
συνεχίζονται. Η Μarfin, εν τω μεταξύ, εξαγοράζεται από την 
Τράπεζα Πειραιώς. Ο πρώην επιχειρηματίας και νυν 
εργάτης μάς πληροφορεί ότι απευθύνεται στο 
υποκατάστημα της τράπεζας της περιοχής του 
αναζητώντας μία χρυσή τομή. Ζητά έξι μήνες «αέρα» για να 
μπορέσει να σταθεί στα πόδια του και να επιστρέψει στις 
πληρωμές. Εξυπηρετεί και πάλι το δάνειο με ύψος δόσης 
τα 200 ευρώ, ενώ ταυτόχρονα προτείνει στην τράπεζα τη 
διάθεση ενός οικοπέδου του στην Αττική που κατά την 
τράπεζα έχει αξία 300.000 ευρώ. Προτείνει επίσης και 
πώληση του οικοπέδου με τη βοήθεια της εταιρίας της 
τράπεζας που δραστηριοποιείται στο Real Estate. H 
τράπεζα, παρά το γεγονός ότι οι σχετικές προτάσεις τής 
παραδίδονται γραπτώς, δεν απαντά ποτέ. Εν τω μεταξύ 
έχουν ήδη αρχίσει τα πρώτα εξώδικα και οι πρώτες 
διαταγές πληρωμής, η νομική μάχη δηλαδή που εξαντλεί 
τις αντοχές και την υπομονή του κάθε δανειολήπτη. Η 
τράπεζα προτείνει αύξηση της μηνιαίας δόσης στα 500 
ευρώ την οποία ο εργάτης, πλέον, δανειολήπτης δεν 
μπορεί σε καμία περίπτωση να καλύψει, καθώς ο μηνιαίος 
μισθός του φτάνει τα 750 ευρώ. H διαχείριση αυτού του 
κόκκινου δανείου περνά πλέον στην εταιρία Intrum. Στην 
επίσημη ιστοσελίδα της διαβάζουμε, μεταξύ άλλων, τα 
εξής: «Είμαστε εκπαιδευμένοι επαγγελματίες με μεγάλη 
εμπειρία, και μπορούμε να βοηθήσουμε όσους από εσάς 
βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση και να 
βρούμε μια λύση ώστε να αποπληρώσετε τα χρέη σας. 
Στόχος μας είναι να συζητήσουμε ανοιχτά μαζί σας σε κλίμα 
εμπιστοσύνης». 

πως μάς τονίζει ο δανειολήπτης, 
ενημερώνεται ότι για να 
συζητήσει η εταιρία μαζί του  

θα πρέπει να καταβάλλει το ποσό  
των 10.000 ευρώ. 
Η υπόθεση, που έχει ήδη σπάσει τα τρία αφού συνολικά 
τρεις ήταν οι δανειακές συμβάσεις για το δάνειο, προχωρά 
στις δικαστικές αίθουσες. Για τις υποθέσεις που αφορούν 
αρμοδιότητα του Πρωτοδικείου εξασφαλίζεται αναβολή 
μέχρι το 2025 όμως η υπόθεση που αφορά το Ειρηνοδικείο 

εκδικάζεται και ο δανειολήπτης την χάνει. Όλα αυτά τα 
χρόνια η οικογένεια αποκομίζει και ένα μικρό εισόδημα από 
την ενοικίαση ενός διαμερίσματος στην Αθήνα. Το 
διαμέρισμα ανήκει στη σύζυγο του δανειολήπτη, η οποία 
μετά τους πρώτους έξι μήνες ζωής της εταιρίας του πρώην 
επιχειρηματία είχε μπει ως συνέταιρος με ποσοστό 10%. 
Με το ενοίκιο αυτό του σπιτιού, η οικογένεια πληρώνει το 
δικό της ενοίκιο στην επαρχία. Χωρίς να έχει μπει το εν 
λόγω ακίνητο υποθήκη, η οικογένεια μαθαίνει πριν από 
περίπου δύο χρόνια (και ενώ η σύζυγος μένει άνεργη λόγω 
των περιορισμών για την αντιμετώπιση της πανδημίας) ότι 
το ακίνητο της Αθήνας κατάσχεται! Γίνεται, μάλιστα, και 
προσημείωση του σπιτιού για 140.000, σχεδόν στο ποσό 
δηλαδή που είχε φτάσει ήδη το χρέος για το κόκκινο δάνειο. 
Στις αρχές του 2022 η οικογένεια ενημερώνεται ότι το σπίτι 
βγαίνει σε πλειστηριασμό! Η πρόταση που είχε εν τω 
μεταξύ κατατεθεί στην Intrum για πώληση του οικοπέδου 
στο Λαγονήσι αντί 140.000 ευρώ δεν βρίσκει ανταπόκριση. 
Όπως δεν βρίσκει ανταπόκριση και πρόταση για πώληση 
ύψους 170.000 ευρώ. Ο πρώτος πλειστηριασμός είναι 
άγονος, ο δεύτερος επίσης. Ο δανειολήπτης, σύμφωνα με 
όσα αναφέρει στο NEWS24/7, καταθέτει νέα πρόταση στην 
Intrum για εκχώρηση του ενοικίου του ακινήτου και 
πώληση του οικοπέδου, η οποία και πάλι δεν βρίσκει 
ανταπόκριση. Ο τρίτος πλειστηριασμός του σπιτιού, μόλις 
τον προηγούμενο μήνα, με 160.000 ευρώ, «δίνει» 
αγοραστή. Ο άνθρωπος που πλειοδότησε εμφανίζεται στον 
ενοικιαστή ως ο νέος ιδιοκτήτης και του ζητά να φύγει σε 
σύντομο χρονικό διάστημα από το σπίτι. Ο ενοικιαστής, 
που όλο αυτόν τον καιρό δεν έχει καμία σχετική 
ενημέρωση, αιφνιδιάζεται και θορυβείται. Ο δανειολήπτης 
ξεκαθαρίζει ότι ακόμη η κατοχή του ακινήτου δεν έχει 
αλλάξει, καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενες 
διαδικασίες. Ξέρει όμως ότι μετά από 15 χρόνια χρωστά 
(για ένα δάνειο συνολικού ύψους 80.000 ευρώ) 182.000 
ευρώ στα οποία ΔΕΝ συμπεριλαμβάνονται τα νομικά έξοδα 
που έχει ήδη καταβάλλει. Ο δανειολήπτης, ο οποίος 
επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία του τονίζει το εξής 
χαρακτηριστικό: «Δεν αρνήθηκα ποτέ την οφειλή μου και 
δεν ζήτησα να μου χαριστεί τίποτα. Ψάχνω όμως λύση για 
να καλύψω το χρέος μου με αξιοπρέπεια. Την ίδια ώρα 
ακούω γύρω μου ότι ποσά δανείων χαρίζονται, ότι 
σβήνονται χρέη, ότι κουρεύεται το 90% άλλων δανείων και 
πάει λέγοντας. Έκανα πολλές προτάσεις χωρίς να μου 
δοθεί απάντηση. Το να μου ζητούν 10.000 ευρώ μόνο και 
μόνο για να συζητήσουν μαζί μου είναι πολύ άδικο». 
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ναδρομικά από την 1-1-2021 θα 
πρέπει να καταβάλουν τα τέλη 
χαρτοσήμου οι επιχειρήσεις  

που έχουν συνάψει μεταξύ τους 
επιχειρηματικά δάνεια. 

 
Όπως αναφέρει το 1voice.gr πλέον οι επιχειρήσεις πρέπει 
να ανατρέψουν τους προϋπολογισμούς τους, καθώς 
καλούνται μέχρι τέλος του τρέχοντος έτους να πληρώσουν 
εφάπαξ το τέλος χαρτοσήμου που ανέρχεται στο 2,4% του 
επιχειρηματικού δανείου. Ωστόσο, πολλές επιχειρήσεις θα 
αναζητήσουν το δίκιο τους στα δικαστήρια. Σε πρώτη φάση 
θα πρέπει αναγκαστικά να προσφύγουν στη Διεύθυνση 
Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και στην περίπτωση 
που αυτή απορριφθεί να προσφύγουν στα Διοικητικά 
Δικαστήρια ή το Συμβούλιο της Επικράτειας, το οποίο 
σημειώνεται ότι ήδη έχει εκδώσει σχετικές αποφάσεις περί 
μη επιβολής τέλους χαρτοσήμου για τα δάνεια μεταξύ 
επιχειρήσεων. Το μεγάλο πρόβλημα όμως των 
επιχειρήσεων είναι τι γίνεται με τα επιχειρηματικά δάνεια 
πριν από το 2021. Πώς δηλαδή θα αντιμετωπίσουν οι 
ελεγκτές ένα επιχειρηματικό δάνειο που έχει συναφθεί για 
παράδειγμα το 2018; Και αυτό καθώς η φορολογική 
διοίκηση δεν έχει εκδώσει ακόμα εγκύκλιο που να δίνει 
οδηγίες στον ελεγκτικό μηχανισμό. Αυτό σημαίνει ότι στην 
περίπτωση που αύριο διενεργηθεί έλεγχος σε επιχείρηση 
και διαπιστωθεί ότι έχει λάβει δάνειο από άλλη επιχείρηση 
το έτος 2018 θα επιβάλουν κανονικά το τέλος χαρτοσήμου 
το οποίο ανέρχεται στο 2,4%. Σημειώνεται ότι οι αποφάσεις 
του Συμβουλίου της Επικρατείας που είχαν «παγώσει» το 
τέλος χαρτοσήμου, επί της ουσίας δεν είχαν γίνει ποτέ 
δεκτές από τη φορολογική διοίκηση και το υπουργείο 
Οικονομικών δεδομένου ότι δεν είχε εκδοθεί σχετική 
εγκύκλιος. Δηλαδή, στην περίπτωση που αυτή τη στιγμή 
γίνει έλεγχος σε επιχείρηση οι ελεγκτές θα πρέπει να 

επιβάλουν το τέλος χαρτοσήμου και για παλαιότερα έτη. 
Ουσιαστικά θα πρέπει ΑΑΔΕ και υπουργείο Οικονομικών 
να προχωρήσουν άμεσα στην έκδοση των σχετικών 
αποφάσεων και εγκυκλίων έτσι ώστε τουλάχιστον στα προ 
του 2021 επιχειρηματικά δάνεια να μην καταλογισθεί τέλος 
χαρτοσήμου, όπως άλλωστε προκύπτει και από το πνεύμα 
της διάταξης που ψηφίσθηκε πρόσφατα. Σημειώνεται ότι το 
Συμβούλιο της Επικρατείας με δύο αποφάσεις του έχει 
κρίνει ότι τα ανωτέρω δάνεια απαλλάσσονται από το τέλος 
χαρτοσήμου διάταξη. Συγκεκριμένα, το 2020 το Ανώτατο 
Δικαστήριο της χώρας, απάλλαξε τα επιχειρηματικά δάνεια 
από το τέλος χαρτοσήμου. Η εξέλιξη αυτή είχε ως 
αποτέλεσμα οι ελεγκτές να συνεχίσουν να επιβάλουν τέλος 
χαρτοσήμου στα δάνεια μεταξύ των επιχειρήσεων. Οι 
επιχειρήσεις όμως είχαν στα χέρια τους τις αποφάσεις του 
ΣτΕ και με βάση αυτές προσέφευγαν στη Διεύθυνση 
Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, η οποία εφόσον 
πληρούνταν όλες οι προϋποθέσεις τις δικαίωνε. 

 

Α 



 

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 08-09 Οκτωβρίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 251 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |          Σελίδα 59 

 



 

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 08-09 Οκτωβρίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 251 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |          Σελίδα 60 

 


