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ς μια αθεράπευτη 
σεξουαλική 
διαστροφή 

χαρακτήρισε  
την παιδεραστία  
ο καθηγητής 
Ψυχιατρικής, 
σεξολόγος και  
πρώην Βουλευτής,   
Θάνος Ασκητής. 
Μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία 
Ώρα MEGA» με τον Ιορδάνη 
Χασαπόπουλο και την Ανθή 
Βούλγαρη, τόνισε: «Η παιδεραστία 
είναι σεξουαλική διαστροφή και 
ανήκει στην κατηγορία της 
παραφιλίας. Η παραφιλία είναι μία 
σεξουαλική συμπεριφορά που το 
άτομο δεν έχει ενσυναίσθηση. Η 
ικανοποίηση είναι παρορμητική, 
ψυχαναγκαστική και εμμονική». Ο 
Θάνος Ασκητής εξήγησε πως «ο 
παιδόφιλος μπορεί να έχει ιδέες και 
έλξεις προς τα παιδιά, αλλά να μην 
τα κάνει ποτέ πράξη γιατί έχει 
συναίσθηση του φόβου και έρχεται 
πολλές φορές και ζητά βοήθεια. 

Πρέπει να πάρει φαρμακευτική αγωγή που του μειώνει τη λίμπιντο.  

 
Δεν του κάνουμε χημικό ευνουχισμό». «Ο παιδεραστής είναι εκείνος που έχει 
εμπλακεί σε σεξουαλική επαφή. Δεν βλέπει ότι υπάρχει πρόβλημα, δεν πιστεύει 
ότι είναι άρρωστος, δεν θεραπεύεται», εξήγησε. Όπως υποστήριξε ο κ. Ασκητής, 
ο παιδόφιλος μπορεί να περιορίσει την έλξη προς το παιδί, ενώ ο παιδεραστής 
έχει σεξουαλικές σχέσεις με το ανήλικο. «Η φυλακή είναι οπωσδήποτε η 
απάντηση και μιλάω ως γιατρός. Στη φυλακή όμως υπάρχουν προγράμματα και 
μακάρι η Ελλάδα να είχε φυλακές που να μπορούσε να εντάξει αυτόν τον 
άνθρωπο που δεν είναι δολοφόνος, αλλά είναι δολοφόνος της ψυχής». 

Δρ. Θάνος Ασκητής εκτίμησε πως οι  
παιδεραστές θα επαναλάβουν τις πράξεις  
τους μόλις βγουν από τη φυλακή…. 

, ενώ περιέγραψε το προφίλ των παιδεραστών. «Έχουν περάσει από μία ζωή 
κακοποιητική και ένα περιβάλλον κακοποιητικό. Δεν έχει αγαπηθεί, δεν έχουν 
συναισθήματα, είναι δειλά άτομα». Για τους κατηγορούμενους παιδοβιαστές 
τόνισε πως δεν ήταν απλά παιδεραστές, αλλά μπλέχτηκαν και σε κύκλωμα 
πορνείας. «Τα προβλήματα αυτά θα αυξάνονται, γιατί αλλάζει η δομή της 
κοινωνίας. Η κοινωνία είναι περισσότερο κοινωνικοπαθητική». 
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ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 

 
Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) και η τέχνη του «ευφυούς» 
πολέμου. Η Δρ. Φωτεινή Μαλτέζου αναλύει στο 
huffingtonpost.gr:  

τεχνητή νοημοσύνη ως 
συνδυαστικό αποτέλεσμα  
της μηχανικής μάθησης  

(Machine Learning) και της  
βαθιάς μάθησης (Deep Learning)  
συνιστά τεράστια πρόκληση  
για το μέλλον της ανθρωπότητας.  
Με λίγα λόγια, οι τεχνολογίες αυτές επιτρέπουν στις 
μηχανές να ενεργούν με «έξυπνους» τρόπους, 
προσομοιάζοντας τον ανθρώπινο παράγοντα σε τομείς 
όπως: εκπαίδευση, ηλεκτρονικό εμπόριο, πλοήγηση, 
ρομποτική, υγεία, ανθρώπινο δυναμικό. Το γεγονός αυτό 
δημιουργεί προσδοκίες αλλά και φόβους για ανεξέλεγκτες 
συνέπειες. Ο σημερινός μετασχηματιστικός χαρακτήρας 
της ΑΙ στο εμπόριο, στην εθνική ασφάλεια και στον 
ανταγωνισμό μεταξύ των υπερδυνάμεων προϊδεάζει για 
νέες ανατροπές στην καθημερινότητα των πολιτών. Μέχρι 
πρότινος θεωρούσαμε ότι ζούμε σε μια πραγματικότητα 
που διαμορφώθηκε στη βάση των αλλαγών που επέφεραν 
οι ημιαγωγοί, οι υπολογιστές και το διαδίκτυο. Πλέον, μια 
νέα τάξη πραγμάτων που βασίζεται στην τεχνητή 
νοημοσύνη είναι ορατή με επιπτώσεις και συνέπειες που 
κυμαίνονται από διασκεδαστικές και ανακουφιστικές έως 
τρομακτικές: από μια εντυπωσιακή παρτίδα σκάκι 
νικώντας τους πλέον έμπειρους σκακιστές, την εκτέλεση 
εργασιών που οι άνθρωποι θεωρούν επίπονες ή βαρετές, 
την ανακάλυψη ενός νέου φαρμάκου που σκοτώνει 

μικρόβια ανθεκτικά στα παραδοσιακά αντιβιοτικά, την 
ακριβή ανίχνευση του σεξουαλικού προσανατολισμού 
ατόμων, σαρώνοντας απλά μια φωτογραφία τους μέχρι την 
ολοκληρωτική καταστροφή στο πλαίσιο ενός ΑΙ πολέμου. 
Πέραν όλων αυτών, όπως ο Χένρι Κίσινγκερ είχε 
χαρακτηριστικά επισημάνει, η εισαγωγή της ΑΙ στην 
καθημερινότητά μας εγκυμονεί κινδύνους για μια «νέα 
απρόβλεπτη επανάσταση που απειλεί τη συνείδηση και τη 
σκέψη μας, ενώ προδιαγράφει αναπόφευκτες εξελίξεις 
στην κατανόηση της αλήθειας και της πραγματικότητας». 

Παρότι για πολλούς η τεχνητή νοημοσύνη θεωρείται ότι 
προβάλει ως πεδίο δόξης λαμπρό στον τεχνολογικό 
ορίζοντα, μια ριζικά αντίθετη αντίληψη διαμορφώνεται από  
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όσους εστιάζουν στις αρνητικές της πτυχές, κυρίως στην 
πιθανότητα ενός «ευφυούς» πολέμου. Το νέο παιχνίδι 
υπεροχής που εκτυλίσσεται στις μέρες μας και αφορά στην 
αναμέτρηση και συντριβή μεταξύ αντιπάλων μοιάζει 
απόκοσμο και τρομακτικό. Πρωταθλητές στη νέα αυτή 
τέχνη του πολέμου οι ΗΠΑ, Κίνα και Ρωσία εκπαιδεύουν 
εδώ και καιρό τις «έξυπνες» πολεμικές τους μηχανές. 

ήμερα υπάρχουν θανατηφόρα 
αυτόνομα οπλικά συστήματα 
(Lethal Autonomous Weapon 

Systems - L.A.W.S.) που μπορούν να 
δράσουν χωρίς ανθρώπινο έλεγχο. 
Σε μια τέτοια περίπτωση αλγόριθμοι και μη επανδρωμένες 
πλατφόρμες επιφορτίζονται με τη λήψη αποφάσεων για να 
διαμορφώσουν συνθήκες υπεροχής. Το κατά πόσο αυτές 
οι αποφάσεις μπορούν να είναι και ρεαλιστικά «έξυπνες», 
ειδικά στην περίπτωση πολεμικών συγκρούσεων, μέλλει 
να διερευνηθεί. Ένα τέτοιο «θρίλερ» μπορεί να ξεκινάει με 
την αναγνώριση προσώπου. 

να ειδικό Τμήμα του 
νοτιοκορεατικού τεχνολογικού 
κολοσσού Samsung 

κατασκευάζει αυτόνομα όπλα που 
μπορούν να εντοπίζουν ανθρώπους 
και να πυροβολούν εναντίον τους 
αναγνωρίζοντας την εικόνα τους. 
Η Κινεζική εταιρία SenseTime20 είναι επίσης γνωστή για τα 
αναπτυγμένα συστήματα αναγνώρισης προσώπου αλλά 
και γενικότερα η Κίνα ως χώρα διεκδικεί πρωτιές στον 
τομέα αυτό. Οι Κινεζικές αρχές, χωρίς την υποτιθέμενη 
διακριτικότητα που χαρακτηρίζει τον δυτικό κόσμο, 
παραχωρούν σωρηδόν φωτογραφίες πολιτών σε εταιρίες 
αναγνώρισης προσώπου για σκοπούς που μόνο τα 
κομματικά της όργανα γνωρίζουν. Πάνω από ένα 
δισεκατομμύριο φωτογραφίες έχουν παραχωρηθεί στις 
τέσσερις κορυφαίες εταιρίες αναγνώρισης προσώπου της 
Κίνας. Άλλα εφιαλτικά σενάρια πολέμου με τεχνητή 
νοημοσύνη περιλαμβάνουν σμήνη αυτόνομων 
καταστροφικών drones «slaughterbot». Μέσα από έναν 
άνευ ορίων τεχνολογικό ανταγωνισμό η ΑΙ εγκυμονεί 

κινδύνους που ξεφεύγουν από τον ανθρώπινο 
συνειδησιακό έλεγχο, διαμορφώνοντας μια κατάσταση που 
μπορεί να παραλληλιστεί με όσα ο Άλμπερτ Αϊνστάιν 
προειδοποιούσε το 1946, αναφερόμενος στην ατομική 
ενέργεια: «Η απελευθερωμένη δύναμη του ατόμου έχει 
αλλάξει τα πάντα εκτός από τους τρόπους που 
σκεφτόμαστε, με αποτέλεσμα να οδηγούμαστε προς μια 
άνευ προηγουμένου καταστροφή».  

 

μάδες της κοινωνίας των πολιτών 
και ερευνητές ανησυχούν όλο  
και περισσότερο με την εμφάνιση 

θανατηφόρων αυτόνομων AI  
οπλικών συστημάτων και ζητούν  
να θεσπιστούν κανονισμοί. 

 

Σ 
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Όμως, παρά τις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών να 
περιορίσουν τη χρήση τους, ελάχιστα βήματα έχουν γίνει 
μέχρι στιγμής. Δυστυχώς, οι κανονισμοί για τη χρήση της 
στρατιωτικοποιημένης τεχνητής νοημοσύνης είναι 
ανεπαρκείς. Χρειάζεται κάτι πολύ πιο αποφασιστικό και 
δραστικό σε παγκόσμιο επίπεδο. Η τεχνητή νοημοσύνη 
έχει μπει δυναμικά στον πόλεμο της πληροφορίας με την 
ανάλυση τεράστιου όγκου πληροφοριών ανοιχτού κώδικα 
παράλληλα με τον χειρισμό εικόνων και δεδομένων ήχου. 
Είναι εύκολο λοιπόν να διαμορφώσει μια ψευδή εικόνα, με 
προσομοίωση της πραγματικότητας, δημιουργώντας 
παραπλανητικά βίντεο (Deepfake). Μια επιπλέον στόχευση 
είναι να υπονομεύσει το ηθικό ή τη βούληση του αντιπάλου 
στο πεδίο, μέσω ψευδών ειδήσεων.  

Ρωσία θέλει να είναι μία  
από τις ηγέτιδες χώρες  
στην έρευνα και ανάπτυξη  

της τεχνητής νοημοσύνης. 
Ο πρόεδρος Πούτιν το 2017 είχε δηλώσει ότι «όποιος 
ηγηθεί σε αυτόν τον τομέα θα είναι ο κυρίαρχος του 
κόσμου». Εντούτοις η Ρωσία αντιμετωπίζει σημαντικές 
προκλήσεις στο τεχνολογικό πεδίο σε ότι αφορά στην 
εκπαίδευση, την κατάρτιση και τις υποδομές που 
επηρεάζουν άμεσα την ανάπτυξη και την αυτονομία της 
τεχνητής νοημοσύνης, εκτιμούν οι υπεύθυνοι εθνικής 
ασφάλειας των ΗΠΑ. Από την άλλη πλευρά η ταχύτατη 
πρόοδος της Κίνας, με την προοπτική να ξεπεράσει τις 
ΗΠΑ στην εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στην 
επόμενη δεκαετία, αποτελεί ένα νέο πεδίο ανταγωνισμού 
μεταξύ των δυο αυτών ψηφιακών υπερδυνάμεων. Πολλοί 
θεωρούν ότι η Κίνα παράλληλα στοχεύει και σε ένα νέο 
μοντέλο ολοκληρωτικής διακυβέρνησης, που αποσκοπεί 
στον απόλυτο έλεγχο των πολιτών. Μετά τον όλεθρο που 
προκάλεσε η ατομική βόμβα που χρησιμοποιήθηκε για τον 
τερματισμό του πολέμου, υπήρξε προβληματισμός και 
αναζητήθηκαν τρόποι αποτροπής ενός πυρηνικού Τρίτου 
Παγκόσμιου Πολέμου. Οι εξειδικευμένοι σε ΑΙ σημερινοί 
επιστήμονες εθελοτυφλούν σχετικά με τις επιπτώσεις της 
δουλειάς τους. Ο πόλεμος Ρωσίας - Ουκρανίας ίσως να 
λειτουργήσει αφυπνιστικά και για αυτούς. 

Η Ουκρανία χρησιμοποιεί το τουρκικής κατασκευής drone 
TB2, το οποίο μπορεί να απογειώνεται, να προσγειώνεται 
και να ταξιδεύει αυτόνομα, παρότι για να αποφασίσει πότε 
θα ρίξει τις βόμβες βασίζεται σε ανθρώπινο χειρισμό. Το 
Reuters αναφέρει ότι το Υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας 
άρχισε να χρησιμοποιεί την τεχνολογία Clearview AI, που 
ειδικεύεται στην αναγνώριση προσώπου. Αναγνωρίζοντας 
τα πτώματα Ρώσων στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε μάχη 
τα συγκρίνει με εικόνες από αναρτήσεις στο διαδίκτυο και 
εντοπίζει τις οικογένειές τους για να τους ενημερώσει για 
τον θάνατό τους. Οργανώσεις για τα δικαιώματα των 
πολιτών κατήγγειλαν την υιοθέτηση του Clearview από την 
Ουκρανία, επικαλούμενοι την πιθανότητα εσφαλμένης 
αναγνώρισης. Η Ρωσία διαθέτει επίσης ένα μοντέλο drone 
«καμικάζι» το Lantset, το οποίο φέρεται να χρησιμοποίησε 
στη Συρία ενδεχομένως και στην Ουκρανία. Στο φόρουμ 
Army-2019, η ρωσική εταιρία Zala Aero (μέλος της 
Kalashnikov Concern) παρουσίασε στους 
δημοσιογράφους το μη επανδρωμένο σύστημα επίθεσης 
υψηλής ακρίβειας Zala Lantset που παράγεται σε δύο 
εκδόσεις, Lantset-1 και Lantset-3, που διαφέρουν μεταξύ 
τους ως προς την απόσταση που διανύουν, το βάρος 
ωφέλιμου φορτίου και το μέγιστο βάρος απογείωσης.  

 

ο Lantset είναι τεχνικά ένα μη 
επανδρωμένο «περιπλανώμενο 
σύστημα» με εμβέλεια 40χλμ και 

μπορεί να επιτίθεται επιλέγοντας 
στόχους σε αέρα, ξηρά και θάλασσα. 
Κινείται με ταχύτητες από 100 έως 300 κμ/ώρα. Μόλις 
εκτοξευθεί, κυκλώνει μια προκαθορισμένη γεωγραφική 
περιοχή μέχρι να εντοπίσει τον προεπιλεγμένο στόχο. Στη 
συνέχεια προσκρούει σε αυτόν, πυροδοτώντας την κεφαλή 
που φέρει. Η Ρωσία σήμερα διαθέτει πάνω από 150 ρωσικά 
στρατιωτικά συστήματα με AI, συμπεριλαμβανομένων  
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αυτόνομων συστημάτων που λειτουργούν στον αέρα, 
υποβρυχίως ή στην ξηρά. Το «Poseidon» (underwater 
nuclear drone) είναι ένα αυτόνομο σύστημα που μοιάζει με 
τορπίλη και έχει σχεδιαστεί για να εκτελεί αντίποινα σε 
πυρηνικό χτύπημα. Μπορεί να χτυπήσει παραθαλάσσιες 
πόλεις με καταστροφικές συνέπειες. Αν και οι 
προδιαγραφές του καλύπτονται από άκρα μυστικότητα 
εντούτοις, από τον τρόπο που σχεδιάστηκε, θεωρείται ότι 
μπορεί να τρέχει εξαιρετικά γρήγορα και σε μεγάλα βάθη. 
Το σύστημα Poseidon, περιγράφεται στα έγγραφα του 
Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ ως «Διηπειρωτική Πυρηνική 
Αυτόνομη Τορπίλη». Σύμφωνα με πρόσφατες δορυφορικές 
εικόνες, ένα ειδικού σκοπού πλοίο (96 meter long special-
purpose ship «Akademik Aleksandrov»), που το Καλοκαίρι 
του 2021 βρισκόταν στο λιμάνι SEVERODVINSK της 
Ρωσίας, θεωρήθηκε ότι ίσως κουβαλούσε το Poseidon ή 
κάτι παρόμοιο. Στη Ουκρανία ο Ρωσικός στρατός ίσως 
χρησιμοποιήσει κάποιας μορφής τεχνητή νοημοσύνη για 
να αναλύσει τεράστιους όγκους δεδομένων(big data) 
σχετικά με Ουκρανικούς στρατιωτικούς και πολιτικούς 
στόχους αναφέρει το Politico. 

  

ι κίνδυνοι που εγκυμονεί  
η ανάπτυξη απειλητικών AI 
συστημάτων έχει αποτελέσει 

τροφή για τον κινηματογράφο 
επιστημονικής φαντασίας. 

Για παράδειγμα η ταινία Terminator (1984) απεικονίζει το 
ζοφερό μέλλον ενός ΑΙ κόσμου. Η ταινία Robocop (1987) 
αποκαλύπτει ότι η ανθρωπιά και η ηθική πρέπει να είναι 
μέρος της εξίσωσης της τεχνητής νοημοσύνης. «Έτος 2070:  

 
Χριστούγεννα στα χαρακώματα» θα μπορούσε να είναι ο 
τίτλος μιας ακόμη φουτουριστικής ταινίας εμπνευσμένης, 
αυτή τη φορά, από τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο: Ήταν 
παραμονές Χριστουγέννων του 1914 όταν Γερμανοί και 
Βρετανοί στρατιώτες που πολεμούσαν σε αντίπαλα 
στρατόπεδα στο Δυτικό Μέτωπο, βγήκαν από τα 
χαρακώματα και άρχισαν να τραγουδούν και να 
ανταλλάσσουν δώρα και ευχές. Ας υποθέσουμε ότι ο 
σκηνοθέτης της ταινίας επιλέγει να τοποθετήσει στα 
χαρακώματα, αντί για ανθρώπους πολεμιστές, ρομπότ. 
Άραγε με πόση ανθρωπιά και ευαισθησία θα πρέπει να έχει 
εμποτισθεί η τεχνητή τους νοημοσύνη, ώστε να 
λειτουργήσουν αυτοβούλως, επιλέγοντας να σταματήσουν 
για λίγο τον πόλεμο για να ανταλλάξουν ευχές με τα 
απέναντι ρομποτάκια;  

σύγκρουση Ρωσίας Ουκρανίας 
ίσως αποδειχτεί καθοριστική 
στην πρόοδο της τεχνητής 

νοημοσύνης με εκφάνσεις  
που κυμαίνονται από τις πιο 
«αρρωστημένες» και φρικιαστικές  
στα πεδία των μαχών έως τις  
πιο επουλωτικές στη συνέχεια. 

 

Ο 

Η 
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Ο Σπύρος Μπαμιατζής αναλύει στο slpress.gr: Μετά από 
τρεισήμισι χρόνια έρευνας και δοκιμών το νέο UAV της 
Τουρκίας Kizilelma (Κόκκινο Μήλο) είναι έτοιμο προς 
παραγωγή, σύμφωνα με τον τεχνικό του Selcuk Bayraktar. 
To νέο UCAV (Unmaned Combat Aerial Vehicles) δίνει 
έμφαση στα νεοοθωμανικα όνειρα της Τουρκίας. Το όνομά 
του συμβολίζει το όνειρο του Σουλτάνου Σουλεϊμάν να 
κατακτήσει και την Ρώμη, που αποτελούσε το «κόκκινο 
μήλο» των κατακτητικών σχεδίων του. Από τότε ο όρος 
Kizilelma συμβολίζει τα όνειρα της Τουρκίας περί 
κυριαρχίας της σε κάθε κατεύθυνση. Είναι το όνειρο που 
κρύβεται πίσω από την «Γαλάζια Πατρίδα» και την επιθυμία 
της Άγκυρας να υπολογίζει τον εαυτό της, ως μια 
περιφερειακή δύναμη. Αυτό είναι κάτι που η Ελλάδα πρέπει 
να λάβει υπόψη της.  

ύμφωνα με δημοσιεύματα του 
τουρκικού Τύπου και επίσημες 
δηλώσεις της εταιρείας ΒΑΥΚΑR,  

το Kizilelma είναι ένα οπλισμένο 
drone που τροφοδοτείται από έναν 
κινητήρα αεριωθούμενης πρόωσης 
turbofan, ο οποίος κατασκευάζεται 
από δύο εταιρείες στην Ουκρανία. 
Το νέο UCAV της Τουρκίας δεν θα εξαρτάται για την 
πλοήγησή του από χειριστές εδάφους, αλλά θα πλοηγείται 
οδηγούμενο μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης, η οποία του δίνει 
μία μορφή ανεξαρτησίας, όπως και το συμπληρωματικό 
της η Μηχανική Μάθησης. Και οι δυο πλατφόρμες (Τεχνητή 
Νοημοσύνη και Μηχανική Μάθησης) εξαρτώνται, για την 
σωστή απόδοσή τους, από τις πληροφορίες που τους 
διοχετεύονται. Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ένα ευρύ πεδίο 
που μιμείται την ανθρώπινη συμπεριφορά, την ανθρώπινη 
νοημοσύνη, ικανότητα αίσθησης, λογικής, αναγνώριση 
φωνής, ρομποτική, κίνηση και σύλληψη γνώσης. Τα 
συστήματα επιτυγχάνουν δυνατότητες Τεχνητής 

Νοημοσύνης, χρησιμοποιώντας αλγόριθμους. Άλλη 
καινοτομία στην κατασκευή του UCAV είναι η αρχιτεκτονική 
του. Το UCAV έχει διαμόρφωση πτερυγίων δέλτα και 
canards: τα μικρά μπροστινά φτερά (canards) είναι 
τοποθετημένα μπροστά από τα κύρια φτερά, τα οποία 
έχουν τριγωνικό σχήμα. Η συνολική γεωμετρία του 
πλαισίου του αεροσκάφους είναι σύμφωνη με τη σύγχρονη 
σχεδίαση stealth αεροσκάφους με ελάχιστες προεξοχές και 
γωνίες αμαξώματος φαινομενικά βελτιστοποιημένες για τη 
μείωση της διατομής ραντάρ (Radar Cross Section RCS). 
Υποθέτουμε ότι η επίστρωση του πλαισίου του 
αεροσκάφους και η βαφή θα είναι από υλικό που 
απορροφά το ραντάρ (Radar Absorption Materials, RAM) 
για καλύτερo stealth. Θα διαθέτει εσωτερικό χώρο όπλων 
για τη μεταφορά πυραύλων και βομβών. Το Kizilelma θα 
έχει επιχειρησιακό ανώτατο όριο ύψους 12 χλμ. και 
δυνατότητα να παραμένει στον αέρα για πέντε ώρες. Το 
μέγιστο βάρος απογείωσής του θα είναι 6 τόνοι με 
χωρητικότητα ωφέλιμου φορτίου 1,5 τόνους και η μέγιστη 
ακτίνα μάχης θα είναι περίπου 925 km.  

ία καινοτομία του Kizilelma  
του δίνει δυνατότητα να 
εμπλακεί σε ένοπλη σύγκρουση 

με μαχητικά αεροπλάνα, κάτι που  
δεν ήταν δυνατόν μέχρι τώρα. 

 

Σ 
Μ 
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Η τουρκική αμυντική βιομηχανία προσφέρει ευρύ φάσμα 
οπλικών συστημάτων καθοδήγησης ακριβείας για το 
Kizilelma, όπως πύραυλους κρουζ αέρος-εδάφους SOM-J, 
πυραύλους HGK, LGK, κατευθυνόμενες βόμβες Minyatür 
Bomba, κατευθυνόμενες βόμβες ακριβείας Teber και Lacin, 
αντιπλοϊκούς πυραύλους Cakir και πυραύλους αέρος-
αέρος Gökdoğan και Bozdoğan. Ο κύριος αισθητήρας του 
Kizilelma σχεδιάζεται να είναι ένα ενεργό σύστημα ραντάρ 
ηλεκτρονικής σαρωμένης συστοιχίας (Active Electronically 
Scanned Arrays AESA), το οποίο αναπτύσσεται επί του 
παρόντος από την ASELSAN, καθώς και προηγμένες 
ηλεκτροοπτικές κάμερες και συστήματα ηλεκτρονικού 
πολέμου. To AESA αποτελείται από συστοιχία κεραιών 
που σχηματίζουν δέσμη ραδιοκυμάτων που μπορούν να 
κατευθύνονται σε διαφορετικές κατευθύνσεις, χωρίς να 
κινούνται φυσικά οι ίδιες οι κεραίες. Η κύρια χρήση της 
τεχνολογίας AESA είναι στα συστήματα ραντάρ. Η 
τεχνολογία AESA έχει διεισδύσει σε έναν αριθμό βασικών 
τομέων εφαρμογών, που περιλαμβάνουν ραντάρ 
αερομεταφερόμενων και ελέγχου πυρός X-Band, ραντάρ 
έγκαιρης προειδοποίησης και αναζήτησης μεταξύ των 
VHF-Band και S-Band και εξειδικευμένων S-Band και X-
Band Ραντάρ BMD. Τα AESA εμφανίζονται τόσο ως 
αναβαθμίσεις εισαγωγής τεχνολογίας σε καθιερωμένα 
επιχειρησιακά ραντάρ, αλλά και ως εντελώς νέα σχέδια 
που εκτοπίζουν τα παλαιού τύπου ραντάρ.  

ο Kizilelma θα είναι σε θέση  
να απογειώνεται και να 
προσγειώνεται αυτόματα  

και στον μικρό διάδρομο του  
μελλοντικού ελικοπτεροφόρου TCG  
Anadolou και θα έχει δυνατότητα  
σύνδεσης δεδομένων πέρα  
από την οπτική επαφή 
(Beyond Line Of Sight, BLOS). Το UCAV θα συνεργάζεται με 
αεροσκάφη, παρέχοντας πληροφορίες στόχων και 
υποστηρίζοντας τον ηλεκτρονικό πόλεμο. Θα έχει 
βοηθητικό ρόλο (wingman).  

Το Kizilelma εξαρτάται από την τεχνητή νοημοσύνη για την 
εκτέλεση της αποστολής του. Η τεχνητή νοημοσύνη 
προσφέρει δυνατότητες αναβάθμισης της 
αποτελεσματικότητας των UCAVs. Το νέο UCAV αποκτά 
υπεροχή σε σύγκριση με τα προηγούμενα τουρκικά UCAV. 
Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει και συγχρόνως και αδυναμίες 
που την καθιστούν ευάλωτη σε αντίπαλες ηλεκτρονικές 
επιθέσεις. Οι αντίπαλοι μπορούν να εκμεταλλευτούν 
θεμελιώδεις περιορισμούς και να επιτεθούν. Αντίθετη 
Τεχνητή Νοημοσύνη είναι η χρήση κακόβουλων 
λογισμικών που έχουν σχεδιαστεί για εξαπάτηση, 
υποβάθμιση ή αναστροφή μοντέλων Μηχανικής 
Εκμάθησης. Σε αντίθεση με τις συμβατικές επιθέσεις στον 
κυβερνοχώρο που προκαλούνται από ανθρώπινα λάθη ή 
παραλείψεις στον κώδικα, οι αντίθετες επιθέσεις Τεχνητής 
Νοημοσύνης ενεργοποιούνται από «κληρονομικούς» 
περιορισμούς στους αλγόριθμους και την εξάρτησή τους 
από δεδομένα. Οι αντίθετες επιθέσεις μπορούν να 
αποσταθεροποιήσουν τα συστήματα, καθιστώντας τα 
λιγότερο ασφαλή. Παραδείγματα Αντίθετης Τεχνητής 
Νοημοσύνης είναι η Δηλητηρίαση Δεδομένων. Οι 
αλγόριθμοι είναι αποτελεσματικοί, αλλά σχετικά 
εύθραυστοι και εύκολο να διαταραχθούν. Η Μηχανική 
Μάθηση «μαθαίνει», εξάγοντας εικόνες από ένα σύνολο 
παραδειγμάτων, γνωστά ως σύνολο εκπαίδευσης. Ένα σετ 
εκπαίδευσης μπορεί να «δηλητηριαστεί», οδηγώντας το 
σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης να παράγει λανθασμένες 
προβλέψεις. Η επίθεση «δηλητηρίασης» Δεδομένων (Data 
Poisoning) αποτελεί στρατηγική απειλή. Αντίπαλοι 
μπορούν να εισαγάγουν κακόβουλο λογισμικό «Trojan», 
δηλητηριάζοντας τα δεδομένα εκπαίδευσης. Μια επίθεση 
από το «Τrojan» ξεγελάει την Τεχνητή Νοημοσύνη του 
UCAV, κάνοντάς τα να πιστεύουν ότι όλα βαίνουν καλώς, 
γεγονός που μπορεί να δημιουργήσει στρατηγική απειλή 
για όλα τα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης που 
τροφοδοτούν αυτόνομα το UCAV. Έρευνες που έχουν γίνει 
έδειξαν ότι εάν γίνουν αλλαγές στις εικόνες που 
χρησιμοποιήθηκαν στην εκπαίδευση της Μηχανικής  

 

Τ 
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Μάθησης, αν και δεν χρειάζεται να είναι σημαντικές, 
μπορούν να μπερδέψουν τα συστήματα μηχανικής όρασης 
που βασίζονται σε Τεχνητή Νοημοσύνη. Τα αντικείμενα 
μπορούν να τροποποιηθούν για να ξεγελάσουν συστήματα 
που βασίζονται σε Τεχνητή Νοημοσύνη (π.χ. επικόλληση 
μιας μονωτικής ταινίας σε πινακίδα STOP μπορεί να 
εκληφθεί από το μοντέλο σαν πράσινο φως. Οι ειδικές 
τροποποιήσεις, όπως η εκτύπωση μιας τρισδιάστατης 
χελώνας, μπορεί να ταξινομηθεί ως τουφέκι. Οι αντίπαλοι 
μπορούν να εκμεταλλευτούν τους θεμελιώδεις 
περιορισμούς στους αλγόριθμους για να επιτεθούν με 
νέους και απροσδόκητους τρόπους, όπως π.χ. 
τροποποίηση της σηματοδότησης μπορεί να οδηγήσει 
αυτοκίνητα να πηγαίνουν σε αντίθετη κατεύθυνση. Επίσης, 

 

υστήματα ελέγχου αεροδρομίου 
που βασίζονται στην αναγνώριση 
προσώπου μπορούν να 

εξαπατηθούν από έναν καταζητούμενο 
αρκεί να αλλάξει τον σκελετό  
γυαλιών σε κίτρινο χρώμα. 
Οι φυσικές τροποποιήσεις μπορεί να γίνουν αντιληπτές 
από άνθρωπο αλλά όχι από Τεχνητή Νοημοσύνη. 

Ένας από τους νέους ρόλους που θα αναλάβει το νέο 
τουρκικό UCAV είναι να πλαισιώνει τα αεροσκάφη της σε 
ρόλο βοηθητικό. Θα δίνει πληροφορίες στον πιλότο του 
αεροσκάφους για την γεωγραφική περιοχή, 
αντιαεροπορικές συστοιχίες, καιρικές συνθήκες, θα 
«τυφλώνει» εχθρικά ραντάρ, (τακτική που χρησιμοποίησε 
η Τουρκία στην αντεπίθεση κατά του Χάφταρ στην Λιβύη 
τον Ιούνιο 2020). Επίσης, θα μάχεται από μόνο με εχθρικά 
αεροσκάφη. Αν και όλες αυτές οι ιδιότητες μαρτυρούν την 
υπεραξία του Kizilelma, υπάρχει «αχίλλειος πτέρνα», η 
οποία βρίσκεται στην επικοινωνία του Kizilelma με τα 
τουρκικά μαχητικά και ονομάζεται υπερσυνδεσιμότητα 
(hyperconnectivity). Η πολλαπλή ύπαρξη ηλεκτρονικών 
συνδέσεων και η αναμετάδοση πληροφοριών δίνει την 
δυνατότητα παρεμβολής στην επικοινωνία του Kizilelma με 

τους χειριστές των αεροσκαφών, είτε με την αλλαγή των 
δεδομένων (data spoofing), είτε με την παροχή ψευδών 
πληροφοριών. Το Kizilelma έχει κατασκευασθεί με 
τεχνολογία stealth. Ένα πολύ σοβαρό στοιχείο στο 
αποτύπωμα της ταυτότητας stealth ενός UAV είναι η 
επιφάνειά του. Όσο μικρότερη είναι η επιφάνειά του τόσο 
δυσκολότερος ο εντοπισμός του από εχθρικά ραντάρ. Η 
επιφάνεια που σχετίζεται με τον εντοπισμό του από τα 
ραντάρ λέγεται RCS (Radar Cross Section).  

 
To RCS, υποδηλώνει πόσο ανιχνεύσιμo είναι από ραντάρ. 
Το RCS οποιουδήποτε στρατιωτικού στοιχείου υποτίθεται 
ότι είναι απόρρητο. Ωστόσο, οι διαστάσεις που 
συμβάλλουν στον υπολογισμό του RCS έχουν εμφανιστεί 
στην βιβλιογραφία ή από μετρήσεις σε κατάλληλες 
περιοχές δοκιμής ή από θεωρητική εκτίμηση με βοήθεια  

 

Σ 
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υπολογιστικών ηλεκτρομαγνητικών στοιχείων ή ακόμα και 
από ανεπίσημες διαρροές. Από αναλύσεις προσομοιωτών 
ηλεκτρονικών υπολογιστών έχει επισημανθεί ότι σε 
ραντάρ που εκπέμπουν σε ζώνες χαμηλότερης συχνότητας 
(lower frequencies), η μείωση του αποτυπώματος RCS 
είναι λιγότερο αποδοτική. Δηλαδή το stealth δεν είναι και 
τόσο stealth. Το Ισραήλ ανακοίνωσε πρόσφατα την 
επιτυχή δοκιμή του νέου του συστήματος αεράμυνας «Iron 
Beam» που βασίζεται σε ακτίνες laser. Ο πρώην 
Ισραηλινός πρωθυπουργός Naftali Bennet είχε πει ότι το 
σύστημα μπορεί να καταρρίψει UAV, όλμους και ρουκέτες 
με μόλις 3,50 δολάρια ανά βολή. Οι ΗΠΑ έχουν 
πραγματοποιήσει δοκιμές σε ένα παρόμοιο σύστημα 
αεράμυνας που ονομάζεται Layered Laser Defense. Αν και 
ορισμένα από αυτά τα όπλα laser είναι επιθετικά, άλλα είναι 
φτιαγμένα για να μπερδεύουν και να τυφλώνουν τους 
αισθητήρες σε πλοία, αεροσκάφη, πυραύλους. Μπορούν 
επίσης να κάψουν τις κάμερες ενός οχήματος ή να 
τυφλώσουν τα drones και να τα κάνουν να συντριβούν. Τα 
laser μπορούν να καταρρίψουν πυραύλους και drones, 
χωρίς μεγάλο κόστος. Δεδομένου ότι τροφοδοτούνται με 
ηλεκτρισμό, μπορούν να εκτοξευθούν και να λειτουργούν 
επ’ αόριστον, εφόσον υπάρχει σταθερή πηγή ενέργειας. Τα 
laser είναι δυνατόν να αντιμετωπίσουν με ακρίβεια 
στόχους που κινούνται γρήγορα και μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για διαφορετικούς ρόλους. Το Kizilelma 
αναμένεται να μπει σε παραγωγή το 2023 και οι ικανότητές 
του θα αποδειχθούν στην πράξη. Αλλά η Ελλάδα δεν 
μπορεί να περιμένει πότε, πώς και γιατί, αν ληφθεί υπόψιν 
ότι δεν βρίσκεται στο τεχνολογικό επίπεδο της Τουρκίας, 
όσον αφορά την ύπαρξη UAVs και δη UCAVs. Η Τουρκία 
έχει έτοιμο και πλοίο drone (Marlin), Οπλισμένο Μη 
Επανδρωμένο Όχημα Επιφανείας, το οποίο και πρόσφατα 
έλαβε μέρος σε νατοϊκή άσκηση στην Πορτογαλία.  

ν και καθυστερημένα, η Ελλάδα 
έχει αρχίσει να καταλαβαίνει  
την ύπαρξη της απειλής των 

τουρκικών UCAVs σε μια σύρραξη  
και αναπτύσσεται δυναμικά  
σε αυτόν τον τομέα. 

Όπως προαναφέραμε, υπάρχουν πολλοί τρόποι που 
μπορεί να καταρριφθεί ένα UCAV. Το συμπέρασμα είναι ότι 
η Ελλάδα πρέπει να αρχίσει να σκέφτεται με υπευθυνότητα 
την καινοτομία στην πολεμική τεχνολογία που επηρεάζει 
την αποτελεσματικότητα των Ενόπλων Δυνάμεων. 

Κλείνουμε αυτό το άρθρο με ορισμένες προτάσεις: Την 
στελέχωση της νεοϊδρυθείσας Διεύθυνσης Διαστήματος 
του ΓΕΕΘΑ ακόμα και με επαγγελματίες από τον μη-
στρατιωτικό τομέα με εμπειρία σε Κυβερνοασφάλεια, 
Κυβερνοεπιχειρήσεις, Τεχνητή Νοημοσύνη, Μηχανική 
Μάθηση, Κβαντική, Συστήματα Aνίχνευσης και 
Απόκρουσης Εισβολής, Συσκευές και Tεχνολογίες 
Ασφάλειας Δικτύου. Την επέκταση της Σχολής 
Ηλεκτρονικού Πολέμου στην καινοτομία της έρευνας και 
της εφαρμογής. Στο μέλλον η διεξαγωγή πολέμου θα γίνεται 
με κύριο όπλο την τεχνολογία. Πόλεμος μέσω της 
ρομποτικής τεχνολογίας δεν είναι επιστημονική φαντασία 
πλέον, αλλά πραγματικότητα σήμερα. ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία, 
Αγγλία, Ισραήλ, Ιράν, Βραζιλία, Νότια Κορέα, και Αυστραλία 
κάνουν επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη και στα 
αυτόνομα πολεμικά συστήματα. Συνεργασία με υπάρχοντα 
κέντρα UCAV, όπως το κέντρο ερευνών και επιχειρήσεων 
Nevada. Test and Training Range’s (NTTR) Area Six, των 
ΗΠΑ. Από το Υπουργείο Άμυνας να δημιουργηθεί ένα 
Πανεπιστήμιο, του οποίου αποστολή να είναι η ανακάλυψη 
και δημιουργία τεχνολογιών και ικανοτήτων για την εθνική 
ασφάλεια. Αυτό να είναι κυρίως υπεύθυνο για την έρευνα 
σε προγράμματα με 20ετή χρονικό ορίζοντα που άπτονται 
της εθνικής ασφάλειας. Αυτό το Ακαδημαϊκό Κέντρο να 
συνεργάζεται με την κυβέρνηση, πανεπιστήμια, 
βιομηχανίες, μικρές επιχειρήσεις, ΜΜΕ, Απόδημο 
Ελληνισμό και πολίτες που μπορούν να προσφέρουν. Στο 
άρθρο αυτό περιγράψαμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του 
Kizilelma, αλλά και απομυθοποιήσαμε το «ανίκητο» του 
τουρκικού UCAV. Έχοντας απέναντί μας μία εχθρική 
Τουρκία, η οποία θα παραμείνει για τα επόμενα χρόνια, για 
την Ελλάδα είναι ζήτημα εθνικής επιβίωσης να 
προχωρήσει ταχύτατα κι αποφασιστικά στην έρευνα για 
την ανάπτυξη της τεχνολογίας του διαστήματος. 
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του Άρη Σπίνου 
Δημοσιογράφου 

 

γνωστός 
δημοσιογράφος 
Άρης Σπίνος 

εξαπέλυσε  
σφοδρή επίθεση  
στο περιβάλλον  
του πρωθυπουργού  
και γνωστοποίησε  
τους λόγους για τους 
οποίους αποφάσισε  
να δώσει το «παρόν» 
στο ψηφοδέλτιο της 
«Ελληνικής Λύσης» στις 
ερχόμενες εκλογές. 
Στην συνέντευξη στο Antonionews 
εξηγεί: Διαβάσαμε πριν λίγες μέρες 
σε site και γνωστές παραπολιτικές 
στήλες την συγκρότηση των 
ψηφοδελτίων της που ετοιμάζει η 
«Ελληνική Λύση». Ανάμεσα στα 
ονόματα είδαμε και τον γνωστό 

δημοσιογράφο Σπίνο Άρη όπου σύμφωνα με πληροφορίες των δημοσιευμάτων 
αυτών είναι υποψήφιος στην εκλογική περιφέρεια Β2’ του Δυτικού Τομέα Αθήνας.  

 
Ομολογουμένως πρόκειται για μια «δυνατή» επιλογή του Κυριάκου Βελόπουλου 
που θα δυναμώσει τα μέγιστα την εκλογική μάχη που θα δώσει το κόμμα του στην 

  

Ο 
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περιφέρεια αυτή. Αποφασίσαμε να συναντήσουμε τον καλό 
συνάδελφο και να τον ρωτήσουμε λίγα πράγματα για την 
υποψηφιότητα του:  
- Τελικά υποψήφιος στον Δυτικό Τομέα όπως διαβάσαμε; 
Όπως γνωρίζεται οι επίσημες υποψηφιότητες από την 
«Ελληνική Λύση» δεν έχουν ανακοινωθεί.  

 
Το έχω ζητήσει από την επιτροπή επιλογής 
υποψηφιοτήτων και πιστεύω ότι με την επίσημη 
ανακοίνωση του κόμματος για όλους τους υποψήφιους θα 
με δείτε σε αυτήν την ανακοίνωση. 
- Γιατί στον Δυτικό Τομέα και γιατί με την «Ελληνική Λύση»; 
- Στους δήμους αυτής της εκλογικής περιφέρειας έζησα τα 
πιο σημαντικά χρόνια της ζωής μου. Εδώ ερωτεύτηκα, εδώ 
έχω τους φίλους μου. Να σας πω και κάτι προσωπικό. Η 
Πετρούπολη μου «γνώρισε» την σύζυγο μου που μου 
«χάρισε» 3 υπέροχα παιδιά. Γνωρίζω πολύ καλά τα 
προβλήματα των δήμων, αφού έχω περπατήσει κάθε 
σοκάκι και γωνιά τους. Η επιλογή μου να ενταχθώ στην 
κοινή προσπάθεια του Κυριάκου Βελόπουλου έχει 2 
βασικούς λόγους. Ο πρώτος είναι ότι γνωρίζω το ήθος, την 
εργατικότητα και το όραμα του προέδρου της «Ελληνικής 
Λύσης» για την πατρίδα μας, τουλάχιστον 20 χρόνια που με 
τιμάει με την φιλία του. Είναι αληθινός, δεν υποκρίνεται και 

πιστεύει κάθε λέξη που λέει. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι 
αποτελεί για εμένα πεποίθηση πως 

ο πολιτικό σύστημα των κομμάτων 
εξουσίας θέλει ξερίζωμα εκ 
θεμελίων. Δεν μπορούν πλέον να 

προσφέρουν τίποτα και σε κανέναν. 
Η «Ελληνική Λύση» είναι η μοναδική πατριωτική επιλογή 
που θα μπορούσα να κάνω έχοντας την επιθυμία να 
προσφέρω και εγώ, ότι μπορώ, για να πάρουμε πίσω την 
Ελλάδα που μας έκλεψαν. 
- Σας παρακολουθούμε πολύ συχνά στο Alert και σας 
ακούμε στο Focus FM να είστε ιδιαίτερα καυστικός απέναντι 
στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό. 
Μήπως πολλές φορές τον αδικείτε;  
- Θεωρώ ακράδαντα ότι δεν υπάρχει κυβέρνηση παρά μόνο 
μια ολιγομελή παρέα με φίλους και συγγενείς που έχει έναν 
επικεφαλής. Τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κανείς δεν 
«αναπνέει» στο Υπουργικό Συμβούλιο αν δεν έχει την 
έγκριση αυτής της παρέας. Θεωρώ επίσης ότι η κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ ήταν μία μελανή σελίδα στην ιστορία του τόπου 
μας. Θα παλέψω για να μην υπάρξει ποτέ περίπτωση ξανά 
να τους συναντήσουμε στα ηνία της εξουσίας.  

παρέα Μητσοτάκη όμως σε  
πολλά ζητήματα τους έχει 
ξεπεράσει τον ΣΥΡΙΖΑ και  

φρονώ ότι θα βρεθεί αντιμέτωπη  
με την ποινική δικαιοσύνη για 
πολλούς και διάφορους λόγους. 

Τ 

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

 
Η νέα οικονομική απόβαση της 
Τουρκίας στη Λιβύη στις 3 
Οκτωβρίου 2022 και η συνακόλουθη 
υπογραφή δύο μνημονίων για 
συνεργασία Άγκυρας και Τρίπολης 
στο πεδίο της έρευνας, εξόρυξης και 
εκμετάλλευσης πετρελαίου και 
φυσικού αερίου εκ μέρους 
τουρκικών εταιρειών 
(www.libyaobserver.ly 5/10/2022), 
δεν προκάλεσε μόνο την εύλογη 
κοινή αντίδραση και καταδίκη εκ 
μέρους της Ελλάδας και της 
Αιγύπτου (www.kathimerini.gr 
9/10/2022) αλλά ανησύχησε σφόδρα 
επίσης και την Ιταλία η οποία έχει 
αυξημένα οικονομικά συμφέροντα 
στη Λιβύη. Πολύ δε περισσότερο 
τώρα που 

πως αποκάλυψε 
και ο επικεφαλής 
του τουρκολι-

βυκού Επιχειρηματικού 

Συμβουλίου, Murtaza Karanfil, υπάρχουν  
επενδυτικές δυνατότητες σχεδόν 150 
δισεκατομμυρίων δολαρίων που περιμένουν 
Τούρκους επιχειρηματίες στη Λιβύη τονίζοντας 
ταυτόχρονα ότι η Λιβύη είναι η πύλη προς την Αφρική 

 
(www.libyaobserver.ly 3/10/2022). Όπως έχουμε ήδη αναλύσει στις 19 Απριλίου 
2021 στην ΥΠΕΡΒΑΣΗ NEWS η Λιβύη αποτελεί πεδίο έντονου ανταγωνισμού 
Ιταλίας και Τουρκίας και αυτή ήταν άλλωστε και η πραγματική αιτία για την 
επίθεση Ντράγκι σε Ερντογάν τον οποίο χαρακτήρισε δικτάτορα για να 
ακολουθήσει πλέον η όξυνση των σχέσεων Ρώμης και Άγκυρας.  

 

Ό 
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Οι οικονομικές σχέσεις Ιταλίας-Λιβύης ανέκαθεν ήταν 
εξαιρετικά στενές ιδίως από την εποχή που η Λιβύη 
αποτελούσε ιταλική αποικία την εποχή του Μουσολίνι. 

την εποχή του Καντάφι οι  
σχέσεις των δύο χωρών ήταν 
εξαιρετικά στενές με τη Λιβύη  

να πραγματοποιεί μέσω της λιβυκής 
κρατικής εταιρίας επενδύσεων 
πολλές επενδύσεις στην Ιταλία  
όπως στην Fiat, στην εταιρεία 
πετρελαίων ENI, την εταιρεία 
ηλεκτρικής ενέργειας ENEL, στην 
τράπεζα Unicredit, στην εταιρεία 
τηλεπικοινωνιών Telecom Italia,  
στην κλωστοϋφαντουργία Olcese, 
ακόμη και στην ποδοσφαιρική ομάδα 
της Γιουβέντους όπου φιγουράριζε 
συχνά ο γιός του Καντάφι, Al-Saadi 
(Reuters 8/6/2009). Σημαντικό ρόλο στον καθορισμό της 
εξωτερικής πολιτικής της Ιταλίας διαδραματίζει η ΕΝΙ στην 
οποία, παρά την ιδιωτικοποίησή της, το ιταλικό δημόσιο 
μέσω του 30,33% των μετοχών της τις οποίες διατηρεί κάνει 
επί της ουσίας κουμάντο. Βασικές υποδομές και 
κοιτάσματα ιταλικού ενδιαφέροντος βρίσκονται στην 
δυτική Λιβύη σε χώρο δηλαδή τον οποίο ήλεγχε η 
φιλότουρκη κυβέρνηση της Τρίπολης. Για τον λόγο αυτόν 
άλλωστε η Ιταλία στήριζε την ψευτοκυβέρνηση του Σάραζ 
(GNA) στην Τρίπολη, όπως άλλωστε και η Τουρκία. Όμως 
οι εντεινόμενοι δεσμοί Τρίπολης-Αγκύρας και η απόφαση 
των τούρκων να μπουν και στο παιχνίδι των κοιτασμάτων 
του λιβυκού πετρελαίου και φυσικού αερίου είχαν ως 
αποτέλεσμα την ένταση των ανταγωνισμών Ιταλίας και 
Τουρκίας. Και αυτό όπως αντιλαμβάνεται κανείς 
περιέπλεξε την κατάσταση.  

 

Κατ΄ αρχάς είναι ο φορέας εκμετάλλευσης αλλά και κατά 
50% μέτοχος του περίφημου Western Libyan Gas Project 
(WLGP) που περιλαμβάνει το χερσαίο παραγωγικό 
κοίτασμα της Wafa στα σύνορα Λιβύης-Αλγερίας, τα 
υπεράκτια παραγωγικά κοιτάσματα Bahr Essalam και 
Bouri, το συγκρότημα εγκαταστάσεων επεξεργασίας 
πετρελαίου και φυσικού αερίου με δεξαμενές αποθήκευσης 
αργού πετρελαίου και προϊόντων καθώς και εγκαταστάσεις 
φόρτωσης υγραερίου στο Mellitah και τον Αγωγό 
Greenstream που μεταφέρει φυσικό αέριο από το 
συγκρότημα Mellitah στη Σικελία. Σημειωτέον ότι η Ιταλία  
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επί του παρόντος αποτελεί τον μοναδικό εξαγωγικό 
προορισμό του φυσικού αερίου της Λιβύης. Έτσι το 2019, 
το WLGP παρείχε 5,4 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα 
φυσικού αερίου στην Ιταλία, που αντιστοιχεί στο 8% της 
ζήτησης φυσικού αερίου της Ιταλίας. Αυτό βέβαια έγινε 
εφικτό λόγω των στενών σχέσεων της Ιταλίας με την 
ψευτοκυβέρνηση του Σάραζ. Έτσι όπως προκύπτει και από 
στοιχεία η τροφοδοσία της Ιταλίας με λιβυκό φυσικό αέριο 
στο διάστημα 2012-2020 δεν παρουσίασε ιδιαίτερα 
προβλήματα (www.spglobal.com 21/1/2020). Αντίθετα 

ι εγκαταστάσεις της ΕΝΙ στην 
υπόλοιπη Λιβύη η οποία ήταν  
υπό την εξουσία του Χαφτάρ (LNA) 

αντιμετώπισαν έντονα προβλήματα.  
Αυτό ισχύει κυρίως για τη νότια Λιβύη όπου η ΕΝΙ κατέχει 
το 33% του παραγωγικού κοιτάσματος El Feel και την 
ανατολική Λιβύη όπου η ΕΝΙ κατέχει το 50% του 
παραγωγικού κοιτάσματος Abu Attifel. Οι πετρελαιοπηγές 
της ΕΝΙ στις περιοχές αυτές δέχθηκαν πολλές επιθέσεις με 
αποτέλεσμα να υπάρχουν τεράστια προβλήματα στην 
παραγωγή (realinstitutoelcano.org. 23/9/2020). Επιπλέον 
τα ιταλικά συμφέροντα έδειξαν ιδιαίτερη δραστηριότητα 
στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής, καθώς η Λιβύη 
αντιμετωπίζει ένα σημαντικό έλλειμμα ηλεκτρικής 
ενέργειας που ανέρχεται τουλάχιστον σε 2.500 megawatt 
(ΜW) κατά τη διάρκεια αιχμής. Το ποσοστό κατοίκων της 
Λιβύης που απολαμβάνουν πρόσβαση στην ηλεκτρική 
ενέργεια έχει μειωθεί στο 67% από το 81% που ήταν πριν 
τον εμφύλιο πόλεμο. Άλλωστε είναι γνωστές οι επί 48 

σχεδόν ώρες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος στην ίδια την 
Τρίπολη. Έτσι η ΕΝΙ έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να 
αναλάβει επίσης δράση και στον τομέα της παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας συνεργαζόμενη με την General 
Electric Company της Λιβύης (GECOL). Επιπλέον, η ΕΝΙ 
έκανε μελέτη ανάπτυξης για την κατασκευή ενός νέου 
εργοστασίου με αέριο και θα παρέχει υποστήριξη σε έργα 
εκκίνησης για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας (realinstitutoelcano.org. 23/9/2020). Το 
τελευταίο βέβαια διάστημα λόγω της ενεργειακής κρίσης η 
Λιβύη άρχισε να κάνει νερά στους Ιταλούς, καθώς η 
κυβέρνηση της Λιβύης με έδρα την Τρίπολη ανέφερε ότι 
χρειάζεται το φυσικό αέριο για τοπική κατανάλωση και ως 
εκ τούτου ανακοίνωσε ότι η Λιβύη πρόκειται να μειώσει τις 
εξαγωγές φυσικού αερίου προς την ιταλική ENI κατά 25% 
(www.libyaherald.com 5/7/2022). 

 

ριν λοιπόν στεγνώσει το μελάνι 
της υπογραφής των νέων 
τουρκολιβυκών μνημονίων  

η Ρώμη θορυβημένη έκανε άνοιγμα 
στην κυβέρνηση της Λιβύης. 
Αποδέκτης των επαφών ήταν η υπουργός εξωτερικών της 
Λιβύης Εξωτερικών Najla Al-Manqoush 
(www.giornalediplomatico.it 10/10/2022). Και αυτό βέβαια 
όχι τυχαία μιας και η Al-Manqoush είχε διαφωνήσει 
πρόσφατα δημόσια με τον Τσαβούσογλου στην κοινή τους 
συνέντευξη Τύπου για την ισχύ του τουρκολιβυκού 
μνημονίου περί καθορισμού θαλασσίων ζωνών, τονίζοντας 
ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο «δεν έχει ακόμη 
ενεργοποιηθεί, καθώς αναμένει τις διαδικασίες έγκρισης 
του ΟΗΕ» (https://www.kathimerini.gr 4/10/2022). Και 
μπορεί μεν ακόμη στην Ρώμη να μην έχει ορκιστεί η νέα 
κυβέρνηση πλην όμως 

πρέσβης της Ιταλίας στη Λιβύη 
Giuseppe Grimaldi στη συνάντηση 
του με την Al-Manqoush στις 

10/10/2022 στην Τρίπολη δεν έχασε 
καιρό καθώς εξέφρασε τη στήριξη  
της χώρας του για τη διατήρηση της 
ασφάλειας και της σταθερότητας που 
οδηγεί σε εθνικές εκλογές στη Λιβύη 
, επαναλαμβάνοντας μάλιστα ότι η σταθερότητα της Λιβύης 
είναι «θεμελιώδους και ζωτικής σημασίας» για ολόκληρη 
την περιοχή της Μεσογείου (www.libyaobserver.ly 
11/10/2022). Από την πλευρά της η Al-Manqoush δήλωσε 
ότι η Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας (GNU) ανυπομονεί να 
συνεργαστεί με τη νέα ιταλική κυβέρνηση και να 
οικοδομήσει σχέσεις για το καλό και των δύο εθνών. Και 
αφού συνεχάρη τον Ιταλό πρέσβη για τη νέα κυβέρνηση της 
χώρας του, τόνισε την ετοιμότητα της GNU να συνεργαστεί 
με τη νέα ιταλική διοίκηση και να οικοδομήσει σχέσεις 
βασισμένες σε αμοιβαία συμφέροντα που εξυπηρετούν και  
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τις δύο πλευρές (https://specialelibia.it 11/10/2022). Και 
κατέληξε επισημαίνοντας την πολύτιμη σχέση που ενώνει 
τη Λιβύη και την Ιταλία, τονίζοντας τη σημασία της 
συνέχισης της ενίσχυσης ισχυρών οικονομικών και 
πολιτικών δεσμών (www.libyaobserver.ly 11/10/2022).  

αι χωρίς να χάσουν χρόνο οι 
Ιταλοί παίζοντας έξυπνα «το 
ευρωπαϊκό χαρτί» άρχισαν να 

προτείνουν τρόπους εξαγωγής 
λιβυκών ψαριών απευθείας στην ΕΕ 
με τις συζητήσεις να επικεντρώνονται 
στους τρόπους ανάπτυξης 
εγκαταστάσεων για την εκφόρτωση, 
την επεξεργασία και τη μεταφορά  
των αλιευτικών προϊόντων της Λιβύης 
(www.libyaherald.com/ 10/10/2022). Ταυτόχρονα 
ετοιμάζεται «ιταλική οικονομική απόβαση» με τη 
διοργάνωση από τις 30 Οκτωβρίου έως τις 2 Νοεμβρίου 
2022 στην Τρίπολη της Λιβύης της Έκθεσης των 
Αντιπροσώπων των Ιταλικών βιομηχανιών 
(www.libyaherald.com 25/9/2022) η οποία στοχεύει στην 
επιστροφή των ιταλικών προϊόντων στην αγορά της 

Λιβύης, και όλα αυτά την ώρα που τα τελευταία χρόνια η 
Τουρκία εκτόπισε την ΕΕ σε επίπεδο εξαγωγών και είναι  

 
μετά την Κίνα ο δεύτερος εξαγωγέας στη Λιβύη με έσοδα 
τουλάχιστον 1,53 δις δολάρια. Και καθώς οι Ιταλοί 
γνωρίζουν να αξιοποιούν και την κουλτούρα ως ένα 
αποφασιστικό μέσο για την ενίσχυση της ιταλικής ήπιας 
ισχύος (soft power) φρόντισαν για το ακαδημαϊκό έτος 
2022/23, η ιταλική γλώσσα να είναι μάθημα επιλογής για 
μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Λιβύης. Μάλιστα 
ήδη 60 Λίβυοι καθηγητές ιταλικής γλώσσας ολοκλήρωσαν 
την εκπαίδευσή τους στο Πανεπιστήμιο της Βενετίας, ενώ 
άλλοι 30 δάσκαλοι θα παρακολουθήσουν σύντομα 
εκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο της Σιένα 
(www.libyaherald.com/ 3/9/2022). 

  

πό ελλαδικής πλευράς στα  
θετικά πρέπει να τονιστεί η 
πρόσφατη υπογραφή μνημονίου 

συνεργασίας του Εμπορικού 
Επιμελητηρίου Λέσβου με το 
αντίστοιχο της Τρίπολης της Λιβύης 
(www.libyaherald.com 2/10/2022) καθώς και το Λιβυκο-
Κυπριακό Οικονομικό Φόρουμ που θα πραγματοποιηθεί 
στην Κύπρο τον Νοέμβριο του 2022 (www.libyaherald.com 
11/10/2022). 
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φοδρή κριτική 
άσκησε ο πρόεδρος 
της Ελληνικής Λύσης, 

Κυριάκος Βελόπουλος, 
στα κόμματα εξουσίας 
ΠΑΣΟΚ, ΝΔ και  ΣΥΡΙΖΑ 
για την ενεργειακή 
κρίση, την ακρίβεια και 
την απολιγνιτοποίηση.  
Καλεσμένος στο Ράδιο Θεσσαλονίκη 
με τον Στέφανο Διαμαντόπουλο, ο 
Κυριάκος Βελόπουλος έσπευσε να 
παρουσιάσει καυτές αποκαλύψεις 
προς τους ακροατές αφενός για την 
πολιτική επικαιρότητα, αλλά και για 
το ενεργειακό ζήτημα αφετέρου.  

 

Αρχικά, ο κ. Βελόπουλος τόνισε πως 
αμέσως μετά την εκπομπή θα 
παρευρεθεί στην βουλή, όπου και θα 
ασκήσει τον κοινοβουλευτικό έλεγχο 
με τα έδρανα, όπως ο ίδιος εκτίμησε, 
να βρεθούν και πάλι άδεια. Ο ίδιος 
σημείωσε, λίγο πριν μπει στην 
ουσία της επικαιρότητας, πως όταν 
πρότεινε να κόβονται οι μισθοί των 
βουλευτών που απουσιάζουν, 
«πήγαν να με φάνε λάχανο», είπε 
χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια 
μίλησε για το ενεργειακό και την 
παραγωγή πλούτου, όπου ο 
Κυριάκος Βελόπουλος υπογράμμισε 
ότι η Ελλάδα δεν παράγει απολύτως 
τίποτα και αναφέρθηκε σε μια 
υπόθεση του ΣτΕ σχετικά για τις 
έρευνες πετρελαίου και φυσικού 
αερίου στη Ν. Κρήτη με μια αγωγή 
από περιβαλλοντική οργάνωση να 
παρεμβαίνει και να καθυστερεί τη 
διαδικασία. 

ιο συγκεκριμένα,  
η Ελλάδα άρχισε  
να αποβιομηχα-

νοποιείται από τα 
πρώτα χρόνια της 
μεταπολίτευσης  
με τη σημερινή 
κατάσταση  
να αποτελεί το 
αποκορύφωμα. 
Παράλληλα, ενώ είχε δοθεί εντολή 
να γίνουν εξορύξεις στην Νότια 
Κρήτη για πετρέλαιο και φυσικό 
αέριο, περιβαλλοντικές οργανώσεις 
έσυραν την απόφαση προς το ΣτΕ 
και από το 2019 εκκρεμεί έως τώρα, 
ενώ ο κ. Βελόπουλος κατήγγειλε ότι 
όταν πρόκειται για συντάξεις και 
μισθούς δικαστών, το ΣτΕ 
αποφασίζει γρήγορα και 
ενδεχομένως να αναβάλλουν και 
πάλι την υπόθεση! Σημειώνεται ότι ο 

κ. Βελόπουλος ήταν ο πρώτος των 
πρώτων στην Βουλή που από το 
2007 φώναζε για τα πετρέλαια.  

 
Αναφερόμενος στο ενεργειακό, 
αποκάλυψε ότι η Ελλάδα κρύβει 400 
δις κάτω από το έδαφος της, 
πλούσιο σε λιγνίτες και κατήγγειλε 
ότι ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ μαζί 
αποφάσισαν για την 
απολιγνιτοποίηση, καταδικάζοντας 
την Ελλάδα σε ενεργειακό ΣΟΚ, αλλά 
και οι τρεις ψήφισαν ώστε οι 
πάροχοι να παίρνουν πιο φθηνά το 
ρεύμα από ότι το παράγει η ΔΕΗ και 
να το πουλάει πιο ακριβά. Όσο για 
τα Ελληνοτουρκικά, ο κ. 
Βελόπουλος μένει σταθερός στις 
θέσεις του, επιμένοντας την 
αποπομπή οποιονδήποτε 
πολιτικών ερευνητικών πλοίων σε 
θαλάσσια χωρικά ύδατα ως μέσο 
αποτελεσματικής άμυνας και όχι 
στην παραπομπή σε διεθνές 
δικαστήριο. Τέλος, επεσήμανε ότι 

 

ποιοδήποτε drone 
πετάει πάνω  
από Ελληνικό  

έδαφος θα πρέπει  
να καταρρίπτεται. 
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του Αλέξη Π. Μητρόπουλου 
Καθηγητή ΕΚΠΑ, 
Πρόεδρου ΕΝΥΠΕΚΚ 

 

εργατολόγος 
Αλέξης 
Μητρόπουλος ζητά 

να ακυρωθεί η διάταξη 
του νόμου Βρούτση  
(ν. 4670/2020)  
για αύξηση των  
εισφορών των 
1.600.000 μη μισθωτών 
ασφαλισμένων από  
1-1-2023 ίση με τον 
πληθωρισμό (9%). 
Στην ανάλυση του ο καθηγητής και 
Προέδρου της ΕΝΥΠΕΚΚ αναφέρει: 
Μεγάλη αύξηση εισφορών για ΜΗ 
μισθωτούς από 1-1-2023! 1 Δις € 
επιπλέον εισφορές για κύρια 
ασφάλιση!  

 

Θεσμός αντισυνταγματικός-αντικοινωνικός. Ένας συνταγματικά ασύμβατος και 
κοινωνικά αδιανόητος θεσμός για σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα ψηφίστηκε με τον 
ασφαλιστικό νόμο Βρούτση (ν.4670/2020) που, όπως έχουμε αποδείξει, αποτελεί 
πλήρη και απόλυτη συνέχεια του νόμου Κατρούγκαλου (ν. 4387/2016). Πρόκειται 
για την αυτόματη αναπροσαρμογή των εισφορών για όλους τους ΜΗ μισθωτούς 
(ελεύθεροι επαγγελματίες, επιστήμονες, αγρότες) με βάση τον πληθωρισμό ή την 
ετήσια αύξηση των μισθών. Η Αυτόματη Αναπροσαρμογή Εισφορών σε ετήσια 
βάση αφορά όλους τους ΜΗ μισθωτούς ασφαλισμένους (ελεύθερους 
επαγγελματίες, επιστήμονες, αγρότες) κι έχει προβλεφθεί να ισχύσει από 1-1-2023 
τόσο για κύριες και επικουρικές συντάξεις, όσο και για τα εφάπαξ (όπου 
υπάρχουν). Η ετήσια αναπροσαρμογή των ασφαλιστικών εισφορών, τόσο για 
κύρια όσο και για επικουρική ασφάλιση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 
4670/2020 και ειδικότερα του άρθρου 35 παρ. 6 (κύρια ασφάλιση), του άρθρου 45 
παρ. 5 (επικουρική ασφάλιση) και του άρθρου 36 παρ.4 (ασφάλιση στον πρώην 
ΟΓΑ), θα φτάσει για τα έτη 2023-2024 στο ύψος του πληθωρισμού ενώ από 1-1-
2025 θα ισούται με τον ετήσιο δείκτη μεταβολής των μισθών. 

ΜΗ μισθωτών Ήδη από 1-1-2020, ως προς τις ασφαλιστικές κατηγορίες και το 
ύψος μηνιαίας εισφοράς (παρ. 1 και 2 άρθρου 35 ν. 4670/2020), οι αυτοτελώς  
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απασχολούμενοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες 
καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές για κύρια ασφάλιση 
με βάση ένα σύστημα έξι (6) ασφαλιστικών κατηγοριών. Οι 
αυτοαπασχολούμενοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες 
ασφαλισμένοι του ΕΦΚΑ κατατάχθηκαν από 1-1-2020 σε έξι 
(6) ασφαλιστικές κατηγορίες και το ποσό της μηνιαίας 
ασφαλιστικής εισφοράς κύριας σύνταξης, μαζί με τις 
εισφορές υγειονομικής περίθαλψης και ανεργίας, ορίζονται 
ως εξής:  

 
Οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται, με ελεύθερη επιλογή 
τους, υποχρεωτικά σε μία από τις έξι ασφαλιστικές 
κατηγορίες που απεικονίζονται στον παραπάνω πίνακα. 
Στην περίπτωση που κάποιος ασφαλισμένος δεν επιλέξει 
ασφαλιστική κατηγορία, τότε υποχρεωτικά κατατάσσεται 
στην 1η. Όμως οι ασφαλισμένοι έχουν τη δυνατότητα να 
αλλάξουν οποτεδήποτε, με αίτησή τους, ασφαλιστική 
κατηγορία, δηλαδή να υπαχθούν σε ανώτερη ή κατώτερη 
κατηγορία εκείνης που είχαν επιλέξει. Η μετάταξη σε 
διαφορετική ασφαλιστική κατηγορία ενεργοποιείται από 
την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από την υποβολή 
της αίτησης και ισχύει υποχρεωτικά για όλη τη διάρκεια του 
έτους. Η αίτηση για μεταβολή ασφαλιστικής κατηγορίας 
μπορεί να υποβάλλεται και μέσω των ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών του eΕΦΚΑ. Με τις ασφαλιστικές εισφορές 
συνεισπράττονται εισφορές υπέρ του Ειδικού 
Λογαριασμού Ανεργίας (ΟΑΕΔ) ύψους 10 € και για τους 
Υγειονομικούς, υπέρ της Στέγης Υγειονομικών ύψους 2 €. Η 
υποχρέωση καταβολής των 3 ασφαλιστικών εισφορών 
ισχύει (όπως και πριν) και για τα μέλη Διοικητικών 
Συμβουλίων των Ανωνύμων Εταιριών που είναι μέτοχοι 
κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον, για τους υγειονομικούς 
που αμείβονται κατά πράξη, για τους διαχειριστές ΙΚΕ, για 
τον εταίρο μονοπρόσωπης ΙΚΕ, κ.λπ.).  

Ειδική ασφαλιστική κατηγορία Με τις παρ. 3 και 4 του 
άρθρου 35 του ν. 4670/2020 θεσπίστηκε ειδική ασφαλιστική 
κατηγορία, στην οποία κατατάσσονται οι νέοι ελεύθεροι 
επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενοι για χρονικό 
διάστημα πέντε (5) ετών από την έναρξη ασκήσεως του 
επαγγέλματος. Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς της ειδικής 
ασφαλιστικής κατηγορίας ανέρχεται σε 93 €. Στην ειδική 
κατηγορία μπορούν να ενταχθούν και οι ελεύθεροι 

επαγγελματίες (ασφαλισμένοι του πρώην ΟΑΕΕ) για τους 
οποίους μέχρι 31/12/2019, με βάση το προϊσχύον καθεστώς 
ασφαλιστικών εισφορών, δεν προβλεπόταν η δυνατότητα 
καταβολής μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών. 
Προϋπόθεση για την υπαγωγή τους στη νέα ρύθμιση είναι 
να μην έχουν συμπληρώσει πέντε έτη ασφάλισης. Οι 
ασφαλισμένοι αυτοί κατατάσσονται στην ειδική 
ασφαλιστική κατηγορία από 1/1/2020 και για όσο χρονικό 
διάστημα υπολείπεται της συμπλήρωσης των πέντε (5) 
ετών. Το πεδίο εφαρμογής των προσώπων, που δύνανται 
να καταταγούν στην ειδική ασφαλιστική κατηγορία με τον 
ν. 4670/2020, διευρύνεται και πλέον το δικαίωμα παρέχεται 
σε όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες και 
αυτοαπασχολούμενους (και όχι μόνο στους αποφοίτους 
σχολών ανώτατης εκπαίδευσης που είναι εγγεγραμμένοι 
σε επιστημονικούς συλλόγους ή επιμελητήρια που έχουν 
τη μορφή ΝΠΔΔ). Θεσπίζεται δηλαδή ειδική ασφαλιστική 
κατηγορία που απευθύνεται μόνο σε νέους ελεύθερους 
επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους κατά τα πρώτα 
πέντε έτη ασφάλισής τους, με τις παρακάτω εισφορές: 

 
Ας σημειωθεί ότι για τους ελεύθερους επαγγελματίες, που 
δεν έχουν συμπληρώσει 5 έτη ασφάλισης και μέχρι 
31/12/2019 δεν υπάγονταν σε καθεστώς καταβολής 
μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών, είναι δυνατή η 
εφαρμογή των ανωτέρω από 1/1/2020 και για όσο χρονικό 
διάστημα υπολείπεται για τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών. 
Με τις ασφαλιστικές εισφορές συνεισπράττονται εισφορές 
υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας (ΟΑΕΔ) ύψους 
10€ και, για τους Υγειονομικούς, υπέρ της Στέγης 
Υγειονομικών ύψους 2€. Αξιοσημείωτα είναι και τα εξής: Το 
δικαίωμα επιλογής της ειδικής κατηγορίας ασκείται κατά 
την έναρξη της ασφάλισης ή κατά τη διάρκεια, για όσο 
χρονικό διάστημα υπολείπεται μέχρι τη συμπλήρωση 
πέντε ετών. Το δικαίωμα ασκείται μόνο μία φορά και σε 
περίπτωση διακοπής της ασφάλισης δεν μπορεί να 
ασκηθεί εκ νέου. Κατά την πρώτη πενταετία παρέχεται 
δυνατότητα επιλογής μίας εκ των έξι ασφαλιστικών 
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κατηγοριών, ανά έτος, και επανόδου στην ειδική 
κατηγορία. Μετά τη συμπλήρωση της πενταετίας, και έως 
το τέλος του έτους, προβλέπεται μετάταξη στην πρώτη 
ασφαλιστική κατηγορία. Αν έχει επιλεγεί ανώτερη 
κατηγορία η κατάταξη θα παραμείνει στην επιλεγείσα 
κατηγορία. Συνταξιούχοι που έχουν υπαχθεί ή θα υπαχθούν 
στην ασφάλιση δεν εμπίπτουν στην εφαρμογή της εν λόγω 
διάταξης. 

Οι νέες εισφορές από 1-1-2023. Σύμφωνα με το άρθρο 35 
παρ.6 ν. 4670/2020 που αντικατέστησε το άρθρο 39 του ν. 
4387/2016: «Από την 1.1.2023 έως την 31.12.2024 τα ως άνω 
ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών προσαυξάνονται κατ’ 
έτος με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά το ποσοστό μεταβολής του 
μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του 
προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση αρνητικής τιμής του 
ως άνω ποσοστού το ποσόν της εισφοράς παραμένει στα 
επίπεδα του προηγουμένου έτους. Από την 1.1.2025 και 
εφεξής τα ως άνω ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών 
προσαυξάνονται κατ’ έτος κατά τον δείκτη μεταβολής 
μισθών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 
του άρθρου 8». Έτσι, σύμφωνα με την πρωτοφανή αυτή 
ρύθμιση, -που υποτίθεται ότι ήρθε να θεραπεύσει τις αδικίες 
του νόμου Κατρούγκαλου που επέβαλε εισφορές με «ρήτρα 
εισοδήματος»-, οι ασφαλιστικές εισφορές για κύρια 
ασφάλιση και για όλους τους ΜΗ μισθωτούς 
προσαυξάνονται από 1-1-2023 ως ακολούθως: 

 
Με δεδομένο ότι ο μέσος ετήσιος πληθωρισμός για το 2022 
προβλέπεται να ανέλθει τουλάχιστον σε ποσοστό 8%, οι 
ασφαλιστικές εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών και 
επιστημόνων για κύρια ασφάλιση θα διαμορφωθεί προς τα 
πάνω, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

 

(ν. 4670/2020) Όπως έχουμε αναπτύξει στις αναλύσεις μας, 
τα οικονομικά του ΕΦΚΑ βρίσκονται σήμερα σε 
απαράδεκτα δεινή κατάσταση. Τα αποθεματικά του έχουν 
εξανεμιστεί μετά τη λεηλασία τους με το PSI («κούρεμα») 
του νόμου Βενιζέλου - Κουτρουμάνη 4050/2012, αλλά και 
λόγω της γενικευμένης φτηνής εργασίας με τους χαμηλούς 
μισθούς και τις μικρές εισφορές αφού οι εισφορές εξ 
εργασίας έχουν περιοριστεί σε απαράδεκτα χαμηλά 
επίπεδα, παρά την αύξηση τής στατιστικής απασχόλησης 
τα τελευταία τρία χρόνια. Η σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ με 
την απαράδεκτη παραπάνω διάταξη του νόμου Βρούτση 
για την Αυτόματη Αναπροσαρμογή (αύξηση) Εισφορών 
(ΕΕΑ) σε ετήσια βάση, ανάλογα με τον πληθωρισμό για τα 
έτη 2023-2024 και ανάλογα με τους μισθούς (από 1-1-2025 
κι εντεύθεν) και εφαρμόζοντας τις σκληρές 
ΑΝΤΙσυνταξιοδοτικές θεωρίες τής Σχολής του Σικάγο και 
της Έκθεσης Πισσαρίδη, μετακύλησε το κόστος 
λειτουργίας του ΕΦΚΑ στο εξής, αλλά και το κόστος 
μισθοδοσίας των δεκάδων golden boys, στους 
ασφαλισμένους ΜΗ μισθωτούς! Επιχειρεί να απαλλάξει τον 
κρατικό προϋπολογισμό από το κόστος που θα έχει το 
αντίστοιχο ποσοστό αύξησης των συντάξεων που πρέπει 
να χορηγηθεί στους συνταξιούχους από 1-1-2023 και να 
επιβαρύνει τους εν ενεργεία ασφαλισμένους Μη 
μισθωτούς. Δηλαδή, με την ΑΝΤΙκοινωνική αυτή διάταξη, το 
κόστος τής αύξησης των συντάξεων των 2.500.000 
συνταξιούχων από 1-1-2023 ύψους 830 εκατ. ευρώ 
μετακυλίεται στους πάνω από 1.500.000 μη μισθωτούς 
ασφαλισμένους (κύριας και επικουρικής) με τη 
θεσπιζόμενη Αυτόματη Αναπροσαρμογή Εισφορών (ΑΑΕ)! 
Γι’ αυτό καλούμε την κυβέρνηση να καταργήσει την 
απαράδεκτη ΑΝΤΙκοινωνική και ΑΝΤΙασφαλιστική αυτή 
διάταξη σε βάρος όλων των μη μισθωτών ασφαλισμένων, 
σε μια ιδιαίτερα δύσκολη για αυτούς και τις οικογένειές τους 
συγκυρία. 
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πρωτοβουλία  
του υπουργείου 
Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων να 
διαμορφώσει  
ένα «καλάθι του 
νοικοκυριού» 
αποτελούμενο από 
βασικά προϊόντα 
ευρείας κατανάλωσης, 
στα οποία οι αυξήσεις 
θα είναι περιορισμένες, 
δεν ανταποκρίνεται 
στην αγανάκτηση που 
έχει προκαλέσει το 
κύμα ακρίβειας, τονίζει 
σε ανακοίνωσή της ο 
Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, 
Γιώργος Καββαθάς. 
Για ψευδαίσθηση και όχι όαση στην 
έρημο της ακρίβειας κάνει λόγο η 
Γενική Συνομοσπονδία 
Επαγγελματιών Βιοτεχνών 

Εμπόρων Ελλάδος, που αποδομεί μ 
την επικοινωνιακή προσπάθεια του 
Υπουργείου Ανάπτυξης να 
χρυσώσει κυριολεκτικά το «χάπι» 
απευθυνόμενο προς τους Έλληνες 
πολίτες. Από την μια πλευρά η 
ΓΣΕΒΕΕ φωτίζει με τους αριθμούς 
που παραθέτει την πραγματική 
πλευρά του φεγγαριού, δηλαδή την 
ουσιαστική εικόνα της ακρίβειας που 
πληγώνει και τρομάζει τον 
καταναλωτή και από την άλλη 
καταδεικνύει το μικρό αποτύπωμα 
που το μέτρο μπορεί να έχει στο 
τέλος της ημέρας. Το κυνήγι της 
τιμής στο μακαρόνι με το νούμερο 6 
ή στο μακρύκκοκο ρύζι, όπως 
επισημαίνει εύστοχα και στην 
ανακοίνωση της η ΓΣΕΒΕΕ μάλλον 
υποβαθμίζει το πραγματικό 
πρόβλημα, δεν το επιλύει και δεν το 
παρουσιάζει στην σωστή του 
διάσταση που δεν είναι άλλη από 
την υπέρμετρη αύξηση στις τιμές του 
μεταφορικού κόστους, της ενέργεια 
και των πρώτων υλών.  

 

πενθυμίζουμε ότι  
ο Δείκτης Τιμών 
Καταναλωτή τον 

Σεπτέμβριο του 2022 
αυξήθηκε σε ετήσια 
βάση κατά 12%! Οι 
μεγαλύτερες αυξήσεις 
προήλθαν από την 
στέγαση (35,4%) όπου 
συμπεριλαμβάνονται 
ηλεκτρισμός και 

φυσικό αέριο και τις 
μεταφορές (14,2%). 
Η πρωτογενής αιτία της ακρίβειας 
είναι η ενέργεια. Οι αυξήσεις στο 
ηλεκτρικό προκαλούν αλλεπάλληλα 
κύματα ανατιμήσεων σε όλο το 
εύρος της οικονομίας. Επομένως, 
για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια 
πρέπει να τιθασευτούν οι τιμές που 
επιβάλει το ολιγοπώλιο της 
ενέργειας. Όσο η κυβέρνηση αφήνει 
ανεξέλεγκτους τους παρόχους 
ενέργειας, όπως συμβαίνει εδώ και 
τουλάχιστον ένα χρόνο, η ακρίβεια 
και ο πληθωρισμός θα καλπάζουν. 
Το «καλάθι του νοικοκυριού» είναι 
μάχη εντυπώσεων που θέλει να 
προβάλει ότι η κυβέρνηση δεν 
στέκεται αμήχανη και παρεμβαίνει 
στην αγορά. Δεν θα έχει όμως 
κανένα αποτέλεσμα γιατί ακόμη κι 
αν δεν γίνουν αυξήσεις σε εκείνα τα 
προϊόντα που θα τελούν υπό 
επιτήρηση, θα γίνουν μεγαλύτερες 
αυξήσεις σε συμπληρωματικά ή 
υποκατάστατα προϊόντα. Προϊόντα 
για τα οποία δεν αξιολογείται η 
προστιθέμενη αξία τους για την 
ελληνική παραγωγή και οικονομία. 
Σε κάθε περίπτωση το μέτρο δεν 
προβλέπει απαγόρευση αυξήσεων, 
αλλά παρακολούθηση των τιμών, 
μετατοπίζοντας παράλληλα την 
αγοραστική κίνηση προς τις μεγάλες 
αλυσίδες σουπερμάρκετ. Κι ο 
οικογενειάρχης ή ο εστιάτορας τι 
πρέπει να κάνει; Να ψάχνει κάθε 
εβδομάδα την αντίστοιχη λίστα της 
προηγούμενης εβδομάδας για να 
συγκρίνει τις τιμές στα μακαρόνια Νο 
6 ή στο μακρύκοκκο ρύζι Καρολίνας; 
Και όλη αυτή η «έρευνα αγοράς» να 
γίνεται σαν να μην εκτινάσσονται οι 
λογαριασμοί ενέργειας, οι τιμές των 
καυσίμων και τα ενοίκια στα ύψη; 
Σαν να μην συρρικνώνεται το 
διαθέσιμο εισόδημα των 
νοικοκυριών-καταναλωτών; Να 
θυμίσουμε επίσης ότι ανάλογα 
παρατηρητήρια έχουν εφαρμοστεί 
και σε άλλα προϊόντα και αγορές, με 
στόχο την δυνατότητα επιλογής των 
καταναλωτών: από πετρελαιοειδή 
μέχρι λαϊκές αγορές. Ποτέ δεν 
απέδωσαν. Γιατί να αποδώσουν 
τώρα; Αντί για όαση στην έρημο της 
ακρίβειας, το καλάθι του 
νοικοκυριού καταλήγει να είναι απλά 
και μόνο μία ψευδαίσθηση. 

Η 

Υ 
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υνικός 
εμφανίστηκε  
ο πρώην  

πρόεδρος του 
Γερμανικού 
ομοσπονδιακού 
κοινοβουλίου, 
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, 
αναφορικά με την 
ενεργειακή κρίση  
και τις δυσκολίες  
που θα αντιμετωπίσει  
ο Γερμανικός λαός. 
Σε συνέντευξή του στην τηλεόραση 
της BILD δήλωσε πεπεισμένος πως 
ο Ρώσος πρόεδρος «στο τέλος θα 
υπολογίσει με τη λογική» και 
συμβουλεύει τη Δύση να μην 
υποχωρήσει μπροστά στις 
πυρηνικές απειλές του Βλαντίμιρ 
Πούτιν. Παράλληλα, χαρακτηρίζει 

«κακομαθημένη» τη γερμανική 
κοινωνία, τονίζει ότι το κράτος 
πρέπει να βοηθήσει μόνο όσους 
έχουν πραγματική ανάγκη και 
προτρέπει τους πολίτες «απλά να 
φορέσουν ένα πουλόβερ – ή και ένα 
δεύτερο πουλόβερ», αλλά και να 
είναι έτοιμοι για ενδεχόμενες 
διακοπές ρεύματος με σπίρτα, κεριά 
και φακούς. «Δεν πρέπει να 
επιτρέψουμε να τρομοκρατηθούμε 
από την απειλή για χρήση 
πυρηνικών. Αυτό είναι και η τέχνη 
του να μην κάνεις κάτι που θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε 
περαιτέρω κλιμάκωση», δήλωσε ο 
Σόιμπλε, τονίζοντας ωστόσο ότι η 
χρήση πυρηνικών αποτελεί 
«κόκκινη γραμμή» την οποία το 
τελευταίο διάστημα o Βλαντίμιρ 
Πούτιν «ξύνει» με τις απειλές του.  

 
«Δεν θα ήθελα να είμαι καγκελάριος 
αυτή την εποχή και να φέρω το 
βάρος αυτής της απόφασης. Αλλά 
ένα είναι σαφές, αν υποχωρήσεις μία 
φορά, θα υποχωρείς πάντα. Και 
πάντα είχα στη ζωή μου καλά 
αποτελέσματα λέγοντας “Όχι, δεν θα 
με εκβιάσουν”», πρόσθεσε. 
Απαντώντας σε ερώτηση εάν ο 
Βλαντίμιρ Πούτιν μπορεί να χάσει 
τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο 
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε δήλωσε ότι 
«αυτό δεν είναι πλέον τόσο μη 
ρεαλιστικό» και ανέφερε ότι 

ρισκόμαστε σε μια 
κατάσταση, όπου ο 
Πούτιν πρέπει με 

οδυνηρό τρόπο να 
καταλάβει ότι ο στρατός 
του δεν είναι ούτε  
κατά διάνοια τόσο 
αποτελεσματικός  
όσο πίστευε». 
Σε αυτό το πλαίσιο, συνέχισε, «θα 
μπορούσαμε να πούμε: “Πούτιν, 
άστο! Θα πληρώσεις πολύ υψηλό 
τίμημα!”. Αλλά πρέπει να 
στοιχηματίσουμε ότι στο τέλος ο 
Πούτιν θα τα υπολογίσει με τη 
λογική. Μέχρι τώρα φαίνεται να 
υπολογίζει ότι θα κάνουμε όλοι εμείς 
πίσω υπό τις απειλές του. Δεν 
επιτρέπεται. Πρέπει να καταλάβουμε 
ότι αυτός ο πόλεμος είναι και δική 
μας υπόθεση», υπογράμμισε, 
υποστηρίζοντας παράλληλα ότι οι 
Γερμανοί δεν το έχουν ακόμη 
αντιληφθεί, παρά τις τρομερές 
επιπτώσεις του πληθωρισμού και 
των υψηλών τιμών ενέργειας. Ο κ. 
Σόιμπλε εξηγεί ακόμη ότι το κράτος 
δεν μπορεί να απαλλάξει όλους από 
τα επιπλέον βάρη, αλλά θα πρέπει 
να βοηθήσει εκείνους οι οποίοι 
έχουν πραγματική ανάγκη. «Στους 
άλλους θα πρέπει να πούμε: Εν 
ανάγκη, ας μην πας μια φορά 
διακοπές», είπε χαρακτηριστικά και 
έκανε λόγο για τον κίνδυνο «να 
πιστεύουμε ότι το κράτος είναι κάτι  

 

Κ 
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που πρέπει απλώς να παρέχει 
στους πολίτες του όλο και 
περισσότερα, ένα είδος σούπερ 
μάρκετ στο οποίο οι πολίτες είναι 
κυνηγοί προσφορών». Τόνισε 
επίσης ότι δεν αποτελεί βιώσιμη 
κατάσταση να πιστεύουν οι πολίτες 
ότι το κράτος μπορεί να κάνει τα 
πάντα. Ερωτώμενος σχετικά, ο 
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε παραδέχθηκε 
ακόμη ότι η γερμανική κοινωνία είναι 
κακομαθημένη. «Και εγώ επίσης», 
ομολόγησε. «Αλλά 

 

ώρα πρέπει να 
αντισταθούμε  
στον κίνδυνο  

να συνεχίσουν τα 
πράγματα για πάντα 
έτσι. Οι Γερμανοί  
θα πρέπει και πάλι  
να καταβάλουν 
μεγαλύτερη 
προσπάθεια» 
, τόνισε και δήλωσε ανήσυχος από 
το γεγονός, όπως είπε, ότι όλο και 
περισσότεροι Γερμανοί προτιμούν 
να εργάζονται όλο και λιγότερο. 
«Παντού υπάρχει έλλειψη εργατικού 
δυναμικού και η εμπειρία μου είναι 
ότι δεν είναι ικανοποίηση στη ζωή 
να διασκεδάζεις συνέχεια», ανέφερε. 
«Πολλοί Γερμανοί θα πρέπει να 
παγώσουν αυτόν τον χειμώνα», 
επισήμανε στον κ. Σόιμπλε ο 
δημοσιογράφος, για να πάρει την 
απάντηση: « 

ότε απλά ας 
φορέσουν  
ένα πουλόβερ. 

Ή ίσως και ένα  
δεύτερο πουλόβερ.  

Δεν πρέπει να γκρινιάζουμε για αυτό, πρέπει να 
αναγνωρίσουμε ότι πολλά δεν είναι αυτονόητα»,  
ούτε καν το ηλεκτρικό ρεύμα, το οποίο, όπως  
είπε, μπορεί κάποιες φορές να διακοπεί. 

 
«Για αυτό θα πρέπει να έχουμε πάντα στο σπίτι μερικά κεριά, σπίρτα και έναν 
φακό». Η συνέντευξη έκλεισε πάντως αισιόδοξα, με τον κ. Σόιμπλε να λέει ότι 
πάντα βρίσκει λόγους για να γελάσει. «Το γέλιο είναι δωρεάν και χαλαρωτικό. Δεν 
έχουμε λόγο να τα παρατήσουμε». Τ 

Τ 
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μετανόητη  
δήλωσε η πρώην 
καγκελάριος της 

Γερμανίας, Άνγκελα 
Μέρκελ, για την 
ενεργειακή πολιτική 
που ακολούθησε  
κατά τα 16 χρόνια  
της εξουσίας της,  
μια πολιτική που 
τοποθέτησε τη Ρωσία 
σε έναν από τους 
σημαντικότερους 
προμηθευτές φυσικού 
αερίου της χώρας της…. 
και σύμφωνα με επικριτές, άφησε τη 
μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης 
να εξαρτάται σε υπερβολικό βαθμό 
από το ρωσικό αέριο. Η Γερμανία και 
άλλες ευρωπαϊκές χώρες 
προσπαθούν να θέλουν τέλος στην 
εξάρτησή τους από το ρωσικό 
πετρέλαιο και φυσικό αέριο μετά τη 
ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. 
Πέρυσι, το 55% των γερμανικών 

εισαγωγών φυσικού αερίου 
προήλθε από τη Ρωσία, εν μέρει 
αποτέλεσμα της επιδίωξης των 
εμπορικών δεσμών της Μέρκελ με τη 
Ρωσία και της υποστήριξης στον 
αγωγό Nord Stream 2, ακόμη και 
μετά την προσάρτηση της Κριμαίας 
από τη Μόσχα το 2014. «Πάντα 
ενεργείς με βάση την χρονική στιγμή 
που βρίσκεσαι», είπε σε 
δημοσιογράφους στη Λισαβόνα 
όταν ρωτήθηκε για την προσέγγιση 
της κυβέρνησής της απέναντι στη 
Ρωσία σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.  

 
Η Μέρκελ, η οποία αποσύρθηκε από 
την πολιτική πέρυσι μετά από 16 
χρόνια στην καγκελαρία, τόνισε ότι 
ποτέ δεν πίστεψε στην αντίληψη του 
«Wandel durch Handel» (δηλαδή, 
στην αλλαγή μέσω του εμπορίου). 
«Από αυτή την άποψη, δεν 
μετανιώνω καθόλου για αποφάσεις, 
μάλλον, πιστεύω ότι ήταν σωστό 
από την οπτική γωνία της εποχής», 
είπε, προσθέτοντας ότι το φθηνό 
ρωσικό αέριο επέτρεψε στη 
Γερμανία να προχωρήσει στη 
σταδιακή κατάργηση των 
πυρηνικών και του άνθρακα. «Από 
την οπτική γωνία της εποχής ήταν 
πολύ λογικό και αντιληπτό να 
προμηθευόμαστε φυσικό αέριο από 
το δίκτυο, συμπεριλαμβανομένης 
της Ρωσίας, το οποίο ήταν 
φθηνότερο από το LNG (σ.σ. 
υγροποιημένο φυσικό αέριο) από 
άλλες περιοχές του κόσμου», είπε 
μιλώντας σε δημοσιογράφους στη 
Λισαβόνα. «Ακόμη και κατά τη 
διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, η 
Ρωσία ήταν ένας αξιόπιστος 
προμηθευτής ενέργειας», πρόσθεσε 
η Μέρκελ. «Δεν μετανιώνω καθόλου 
για τις αποφάσεις που ελήφθησαν», 
είπε, λέγοντας επίσης ότι «δεν έχει 
αλλάξει γνώμη» αναφορικά με την 
εγκατάλειψη της πυρηνικής 
ενέργειας. Ωστόσο, η Γερμανία έχει 
τώρα καθυστερήσει αυτά τα σχέδια 
καθώς προσπαθεί να 

αντικαταστήσει τις παραδόσεις 
αερίου που έχει διακόψει η Ρωσία.  

γερμανικός 
πληθωρισμός,  
που οφείλεται  

σε μεγάλο βαθμό  
στην εκτίναξη των  
τιμών ενέργειας,  
κυμαίνεται στο 10,9% 

 
και η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί σε 
δαπάνες δισεκατομμυρίων ευρώ για 
να βοηθήσει νοικοκυριά και 
επιχειρήσεις να πληρώσουν τους 
αυξανόμενους λογαριασμούς 
ενέργειας. Ο Nord Stream 2, ο 
οποίος είχε σχεδιαστεί για να 
διπλασιάσει τις εισαγωγές φυσικού 
αερίου από τη Ρωσία στη Γερμανία 
μέσω της Βαλτικής Θάλασσας, δεν 
λειτούργησε ποτέ λόγω της 
εισβολής της Ρωσίας στην 
Ουκρανία. «Αυτή η βάναυση ρωσική 
εισβολή επέφερε τώρα μια αλλαγή. 
Αυτό είναι ένα σημείο καμπής», 
τόνισε η Μέρκελ αναφερόμενη στην 
ενεργειακή πολιτική της Γερμανίας. 
Αυτό αποτελεί μια αποστολή για τη 
νέα κυβέρνηση της Γερμανίας, υπό 
την ηγεσία του σοσιαλδημοκράτη 
Όλαφ Σολτς, είπε. Ο Σολτς, από την 
πλευρά του έχει υποστηρίξει ότι η 
Γερμανία «βασίστηκε πάρα πολύ 
καιρό και πολύ μονομερώς στις 
προμήθειες ενέργειας από τη 
Ρωσία». 

Α 
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ε πρόσφατη απόφασή του ο Άρειος  
Πάγος απέρριψε την ασκηθείσα πρόσθετη 
παρέμβαση από την εταιρεία διαχείρισης 

απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις  
Intrum, ως απαράδεκτη ελλείψει  
νομιμοποιήσεως (ΑΠ 822/2022). 
Όπως σημειώνει το lawspot.gr κατά την κρίση του ανωτάτου δικαστηρίου, η 
πρόσθετη παρέμβαση της Intrum είναι απαράδεκτη ελλείψει νομιμοποιήσεως, 
διότι η μόνη νομιμοποιούμενη να ασκήσει πρόσθετη αυτοτελή παρέμβαση υπέρ 
της Τράπεζας είναι η αλλοδαπή εταιρεία ειδικού σκοπού που κατέστη ειδική 
διάδοχος αυτής, ως δικαιούχος της ένδικης απαίτησης. Πιο αναλυτικά, όπως 
διαπιστώθηκε από το δικαστήριο, η προσθέτως παρεμβαίνουσα εταιρεία 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 
τραπεζική εταιρεία, στο πλαίσιο τιτλοποίησης αξιώσεων, έχει μεταβιβάσει τις 
απαιτήσεις αυτές στην αλλοδαπή εταιρεία ειδικού σκοπού «VEGA III NPL 
FINANCE DAC», η οποία, ακολούθως, ανέθεσε την διαχείριση των ως άνω 
απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις στην παρεμβαίνουσα ανώνυμη εταιρεία. 

ο δικαστήριο έκρινε ότι η 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 Ν. 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  

 

Μ 
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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 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 να έχει ορισθεί εκ 
του νόμου μη δικαιούχος, κατ' εξαίρεση νομιμοποιούμενος, διάδικος. 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 τους 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. 

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,  
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όπως από τα έγγραφα της δικογραφίας προκύπτει, η 
προσθέτως παρεμβαίνουσα εταιρεία, η οποία έχει νόμιμα 
αδειοδοτηθεί και ελέγχεται από την Τράπεζα 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. Ωστόσο, 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  
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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 
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). 

 

Ο Στέλιος Καραμανώλης 
αποκαλύπτει: 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 
Χαρίκλειας Απαλλαγάκη που 
χρησιμοποιώντας την ιδιότητα της 
ως ακαδημαϊκού, ενεργώντας όμως 
για το συμφέρον των τραπεζών 
όντας, γενική γραμματέας της 
ένωσης τους, να προσπαθεί να 
βαφτίσει το ψάρι κρέας. 
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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. 

Της Αριάδνης Νούκα 
Δικηγόρου 

 

έκδοση 
δικαστικών 
αποφάσεων που 

ΟΡΘΟΤΑΤΑ κρίνουν ότι 

κατασχέσεις και πλειστηριασμοί δεν μπορούν  
να πραγματοποιηθούν από εταιρίες διαχείρισης  
των δανείων που αγόρασαν τα funds επιχειρείται  
να σταματήσει μέσω μιας ιδιωτικής γνωμοδότης  
που προσκομίζεται στα Δικαστήρια. 
Μερικές πρώτες σκέψεις επ΄ αυτής: 1. Η γνωμοδότηση συντάχθηκε από δύο 
πρόσωπα, την κα Απαλαγάκη και τον κ. Κιτσαρά. Η πρώτη εξ αυτών τυγχάνει και 
γραμματέας της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών. Η ιδιότητα της αυτή θα πρέπει να 
ληφθεί σοβαρά υπόψιν και να προβληματίσει κατά πόσον θα μπορούσε λόγω της 
ιδιότητας της να αντιπαρατεθεί με την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των 
τραπεζών, οι οποίες μάλιστα, προκειμένου να αποφύγουν τις αυστηρές διατάξεις 
του ν. 4354/2015 κατά την μεταβίβαση των δανείων, επέλεξαν τις διατάξεις του 
«χαλαρού» πλαισίου μεταβιβάσεων απαιτήσεων του 3156/2003, όπως 
αναλυτικότατα θα παραθέσουμε κατωτέρω. Ο δεύτερος εξ αυτών, κ. Κιτσαράς 
υποστηρίζει αντίθετες απόψεις, από αυτές που υποστηρίζει στην εν λόγω κοινή 
γνωμοδότηση, όπως ρητώς τούτες οι αντίθετες απόψεις του καταγράφονται και 
στην υπ΄ αριθμόν 1858/2022 ΜΕφΑθ ( φύλλο 10, σελίδα όπισθεν) και επί λέξει: 
«δοθέντος ότι η κατ’ εξαίρεση νομιμοποίηση των διαχειριστικών εταιρειών  
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αντλείται απ’ ευθείας από τον νόμο, εφόσον έχει συναφθεί η προβλεπόμενη από 
τον Ν.4354/2015 σύμβαση (βλ. Κιτσαρά, Η περαιτέρω μεταβίβαση απαιτήσεως 
από δάνεια και πιστώσεις μετά την αρχική απόκτησή της από «εταιρεία 
αποκτήσεως» του Ν. 4354/2015, σε ΧρΙΔ 2019.305). 2. Αναφέρεται σκανδαλωδώς 
στο περιεχόμενο της γνωμοδότησης ότι μόνο μία μικρή μερίδα της νομολογίας 
πρωτοβαθμίων δικαστηρίων (;) έχουν αντίθετη γνώμη από την αυτήν που 
καταγράφεται στην εν λόγω γνωμοδότηση. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, αποκρύπτονται 
(σκοπίμως;) η απόφαση του Αρείου Πάγου 909/2021, ως προς την παραδοχή, ότι 
οι εταιρίες διαχείρισης που αναλαμβάνουν την διαχείριση βάσει του ν. 3156/2003 
δεν έχουν την ιδιότητα του μη δικαιούχου διαδίκου, καθώς και οι σχετικές 
αποφάσεις Εφετείων της χώρας (Αθηνών 3 αποφάσεις, Θεσσαλονίκης 1 
απόφαση, Πειραιά 1 απόφαση, Λάρισας, 1 απόφαση, ΜΕφΑθ 1858/2022, ΜΕφΑθ 
3577/2022, ΜΕφΑθ 4547/2022, ΜΕφΛάρισας 250/2022 και ΜΕφΠειραιά 467/2022 
ΜΕφΘεσσαλ 494/2022) που έκριναν, αφενός ότι οι εταιρίες διαχείρισης 
απαιτήσεων που αναλαμβάνουν την διαχείριση βάσει του ν. 3156/2003 δεν έχουν 

την ιδιότητα του μη δικαιούχου 
διαδίκου και αφετέρου ότι φέροντας 
την ιδιότητα του αντιπροσώπου δεν 
δύνανται να προβούν νομίμως σε 
διαδικασίες αναγκαστικής 
εκτέλεσης. Σημειωτέον ότι, καμία 
απολύτως εφετειακή απόφαση μέχρι 
σήμερα δεν έχει εκδοθεί με αντίθετες 
παραδοχές. Οι ανωτέρω αποφάσεις 
στο περιεχόμενο της γνωμοδότησης 
αναφέρονται ως αποφάσεις μίας 
μικρής μερίδας της νομολογίας 
πρωτοβαθμίων δικαστηρίων(!) την 
στιγμή που όλες είναι ad hoc, ενώ 
δεν υφίσταται δικαστική απόφαση 
ανωτέρου δικαστηρίου με αντίθετη 
νομολογιακή κατεύθυνση για το 
ζήτημα της αυτοτελούς ή 
συνδυαστικής εφαρμογής του 
πλαισίου των διαφορετικών 
νομοθετικών ρυθμίσεων, άποψη 
που υποστηρίζεται στην 
γνωμοδότηση. 3.  

το περιεχόμενο  
της γνωμοδότησης 
επιμελώς 

επιχειρείται να 
δημιουργηθεί μια άνευ 
προηγουμένου νομική 
σύγχυση, η οποία,  
θα μπορούσε να 
υποστηριχθεί, ότι 
φτάνει στα όρια της 
απόπειρας νομικής 
παραπλάνησης  
των Δικαστηρίων. 
Η σύγχυση αυτή έχει στόχο να 
αναγνωριστούν δικαιώματα και 
ιδιότητες που ο ίδιος ο νομοθέτης 
στον ν. 3156/2003 δεν είχε την 
βούληση και δεν επέλεξε να 
προσδώσει στις εταιρίες που 
αναλαμβάνουν την διαχείριση των 
τιτλοποιημένων δανείων, ήτοι των 
δανείων που μεταβιβάστηκαν με 
βάση τις διατάξεις του ν. 3156/2003, 
η οποία είναι και προαιρετική. 
Ειδικότερα, επιχειρείται η σύζευξη 
διαφορετικών και αυτοτελών 
νομοθετημάτων, που αφορούν την  
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μεταβίβαση των απαιτήσεων των δανείων, σε μία 
συνδυαστική, χωρίς κανένα απολύτως νομικό έρεισμα, 
εφαρμογή καθώς και ερμηνευτικοί ακροβατισμοί μέσα σ’ 
ένα πλαίσιο που αγγίζει τον νομικό παραλογισμό. Ο 
νομοθέτης, εντούτοις, ήταν απόλυτα σαφής. Προέκρινε την 
αυτοτέλεια των διατάξεων κάθε θεσμικού πλαισίου 
μεταβίβασης απαιτήσεων δανείων, ορίζοντας μάλιστα 
ρητώς το δικαίωμα επιλογής ως προς την εφαρμογή των 
διατάξεων εκάστου εξ΄αυτών χωρίς ν’ αφήνει κανένα 
απολύτως περιθώριο για ερμηνευτικές προσεγγίσεις περί 
συνδυαστικής εφαρμογής ή αναλογικής εφαρμογής ή 
οτιδήποτε άλλο συναφές. Μάλιστα, στην εν λόγω 
γνωμοδότηση, προκειμένου να στηριχθεί το ως άνω 
«νομικό αφήγημα» παρατηρείται και μία αδικαιολόγητη 
«επίθεση» στο πρόσωπο του Αντιπροέδρου του Αρείου 
Πάγου κ. Αποστολάκη για την σχετική αναλυτική και εκτενή 
αρθρογραφία του, που δεν αποτελεί ιδιωτική γνωμοδότηση 
κατ’ εντολή τρίτων, αλλά καθαρά και απόλυτα 
τεκμηριωμένη επιστημονική προσέγγιση με πρωτοβουλία 
του ιδίου, αναφέροντας επί λέξει (σχόλιο 22 της 
γνωμοδότησης) «δεν είναι πειστικός ο γενικευμένος 
αντίλογος του κ. Αποστολάκη». 4. Στο περιεχόμενο της 
γνωμοδότησης γίνεται επίκληση του προγράμματος 
«ΗΡΑΚΛΗΣ», δηλαδή το πρόγραμμα παροχής εγγυοδοσίας 
του Δημοσίου για την μεταβίβαση ενός μικρού τμήματος 
των «κόκκινων» δανείων. Επισημαίνεται, σχετικά με το 
πρόγραμμα «ΗΡΑΚΛΗΣ», ότι ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο 
2022 μετά την τελευταία παράταση που δόθηκε τον Απρίλιο 
του 2021 και ως εκ τούτου η ισχύς του σχετικού νόμου (ν 
4649/2019) παύει, γεγονός το οποίο ουδόλως αναφέρεται 
στην γνωμοδότηση. Επιπρόσθετα, αξίζει να σημειωθεί ότι, 
παρά το γεγονός, ότι δημιουργείται η αίσθηση, ότι η 
επίκληση του εν λόγω προγράμματος λαμβάνει χώρα με 
την επιθυμία ή την στόχευση για την «ενεργοποίηση 
συγκεκριμένων αντανακλαστικών», διότι επρόκειτο για την 
εγγυητική ευθύνη του Δημοσίου, σε κάθε περίπτωση η 
άντληση επιχειρημάτων από τον νόμο 4649/2019 που 
διέπει το πρόγραμμα «Ηρακλής» λαμβάνει χώρα όλως 
παρελκυστικά, διότι ουδείς (νομολογιακά ή θεωρητικά) δεν 
υποστηρίζει ότι οι εταιρίες διαχείρισης του ν. 4654/2015 δεν 
μπορούν ν’ αναλάβουν την διαχείριση απαιτήσεων που 
μεταβιβάζονται βάσει διατάξεων άλλων νόμων πέρα από 
τον ν. 4354/2015. Αυτό που υποστηρίζεται είναι, ότι εάν η 
μεταβίβαση των απαιτήσεων των δανείων δεν λαμβάνει 
χώρα βάσει του ν. 4354/2015, τότε οι εξουσίες και οι 
ιδιότητες που αναγνωρίζονται στις εταιρίες διαχείρισης 
βάσει του νόμου τούτου αυτονοήτως δεν ισχύουν.  

ε κάθε περίπτωση, ούτε ο 
νομοθέτης του προγράμματος 
«Ηρακλής» (ν. 4649/2019) είχε 

βούληση ν΄ αναγνωρίσει και δεν 
αναγνώρισε στις εταιρίες διαχείρισης, 
ούτε την ιδιότητα του μη δικαιούχου 
διαδίκου, ούτε την νομιμοποίηση  
να διενεργούν πράξεις  
αναγκαστικής εκτέλεσης ως  
μη δικαιούχοι της απαίτησης. 

Εξάλλου, ο νομοθέτης, όπου είχε βούληση να αναγνωρίσει 
περαιτέρω εξουσίες στις εταιρίες διαχείρισης το έπραξε, 
όπως στον ν. 4799/2021 (άρθρο 108), βάση του οποίου οι 
εταιρίες διαχείρισης του 4354/2015 μπορούν να ορίζονται 
εκπρόσωποι των ομολογιούχων. Επομένως αλυσιτελώς 
επιχειρείται στην γνωμοδότηση να αντληθεί επιχείρημα 
από τον νόμο 4799/2021 υπέρ της υποστηριζόμενης 
άποψης των υπογραφόντων την γνωμοδότηση. 5. 
Υποστηρίζεται στην γνωμοδότηση ότι η ερμηνευτική 
προσέγγιση που επιχειρείται στο περιεχόμενο της ωφελεί 
και τους δανειολήπτες. Όμως στην ίδια την γνωμοδότηση 
αναφέρεται ότι οι τράπεζες επέλεξαν να μεταβιβάσουν τις 
απαιτήσεις από τα δάνεια βάσει του ν. 3156/2003 
προκειμένου ν΄ αποφύγουν τις αυστηρές προϋποθέσεις 
του ν. 4354/2015 και να διευκολυνθούν οι μεταβιβάσεις των 
απαιτήσεων των δανείων. Οι αυστηρές προϋποθέσεις 
αφορούν κυρίως την αυξημένη προστασία των 
δανειοληπτών, οι οποίες και παρακάμφθηκαν κατά την 
μεταβίβαση των απαιτήσεων των δανείων διότι αυτές 
έλαβαν χώρα με τον ν. 3156/2003. Επομένως όχι μόνο η 
διευκόλυνση των δανειοληπτών δεν προάγεται με την ως 
άνω ερμηνευτική προσέγγιση, αλλά είναι πασιφανής η 
δυσχέρανση της θέσεως τους λόγω της επιλογής του 
«χαλαρού» πλαισίου του ν. 3156/2003. Τέλος επισημαίνεται 

ετά την σύνταξη της 
γνωμοδότησης 
δημοσιοποιήθηκε και η 

822/2022 απόφαση του Αρείου Πάγου 
που λύνει όλα τα σχετικά ζητήματα. 
Επίσης εκδόθηκε και νέα εφετειακή απόφαση από το 
Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας (109/2022). 

 

Σ 

Μ 



 

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 15-16 Οκτωβρίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 252 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |          Σελίδα 32 

 

δικηγόρος Αριάδνη Νούκα  
μέσα από τον προσωπικό της 
λογαριασμό στο Facebook ασκεί 

σκληρή κριτική στην κυβέρνηση  
για την επιχειρούμενη ακύρωση  
των δικαστικών αποφάσεων για  
τους πλειστηριασμούς υπέρ  
των Τραπεζών και των Funds. 
Συγκεκριμένα έγραψε: «Η Κυβέρνηση κατά το δημοσίευμα 
φέρεται ότι θα νομιμοποιήσει τις ενέργειες των servicers. 
Δεν γνωρίζω αν αληθεύει. Στην περίπτωση που αληθεύει 
όμως αυτό σημαίνει ότι θα νομιμοποιήσει την 
ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ προστατευτικών για τους δανειολήπτες 
διατάξεων, που προέβλεπε ο νόμος 4354/2015, όπως λ.χ. η 
υποχρέωση κλήσης του δανειολήπτη για ρύθμιση πριν την 
μεταβίβαση του δανείου.  Ελπίζω να μην ισχύει». Σε άλλη 
ανάρτηση σημειώνει:  «Επέστρεψε η ΤΡΟΙΚΑ!!! και 
ΑΠΑΙΤΕΙ !!! να βγουν τα σπίτια των Ελλήνων σε μαζικούς 
πλειστηριασμούς που εμποδίζουμε μέσω δικαστικών 
αποφάσεων. Η Κυβέρνηση βλέπει το επικοινωνιακό 
παιχνίδι που έχει στηθεί;;; Θέλω να πιστεύω ότι ΔΕΝ 
συμμετέχει σ΄ αυτό. Ελπίζω να μην είμαι αιθεροβάμων». 
Τέλος η κα Νούκα τονίζει: «Χωρίς ίχνος ειρωνείας ή 
χιούμορ:  

την εικόνα βλέπουμε την  
ΝΔ που ετοιμάζεται, όπως 
πληροφορούμαι, με ερμηνευτική 

διάταξη στον ν. 4354/2015 (της οποίας 
το περιεχόμενο πιθανολογώ) και 
όλως ΑΝΤΙΘΕΤΑ με την ΞΕΚΑΘΑΡΗ 

αιτιολογική έκθεση του ίδιου νόμου 
στην πρώτη τροποποίηση του,   
να νομιμοποιήσει τις παράνομες 
ενέργειες των servicers  
προκειμένου να διενεργηθούν 
μαζικοί πλειστηριασμοί των 
κατοικιών των Ελλήνων, που πλέον 
αναστέλλονται ο ένας μετά τον άλλο 
μέσω δικαστικών αποφάσεων. 

 
ΥΓ. Η ερμηνευτική διάταξη προκρίνεται λόγω των 
τεράστιων νομικών ζητημάτων που θα προέκυπταν στην 
αναδρομικότητα της όποιας άλλης φύσεως σχετικής 
διάταξης. 
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φοδρή επίθεση 
στην κυβέρνηση 
εξαπέλυσε ο 

βουλευτής Β’ Πειραιά 
και αν.  τομεάρχης 
Οικονομικών του 
ΣΥΡΙΖΑ, Τρύφων 
Αλεξιάδης για την 
πρόθεση της 
κυβέρνησης να 
ακυρώσει με 
τροπολογία τις 
δικαστικές  
αποφάσεις για τους 
πλειστηριασμούς  
με απώτερο στόχο  
να ικανοποιήσει τα 

συμφέροντα των Τραπεζών. 
Η εικονική πραγματικότητα που παρουσιάζουν τα μεγαλοστελέχη της ΝΔ για τις 
συνθήκες που επικρατούν στην αγορά, σε συνδυασμό με την εικόνα αρμόδιου 
υπουργού που αντί να ασχολείται με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
πολίτες στις συναλλαγές τους με τα βενζινάδικα, τους φούρνους ή τα 
σουπερμάρκετ, προβάλει την ενασχόλησή του με τη γυμναστική και προσωπική 
προπονήτρια, αποτελούν πρόκληση προς την κοινωνία. Αυτά τόνισε σε 
συνέντευξή του σε πρωινή εκπομπή της τηλεόρασης του ΣΚΑΪ, ο βουλευτής Β΄ 
Πειραιά του ΣΥΡΙΖ Α- ΠΣ, Τρύφων Αλεξιάδης. «Στα θέματα αισχροκέρδειας που 
δεν τιμούν την ελληνική αγορά πρέπει να υπάρξει «νόμος και τάξη», συνέχισε.  

 

χουν ιδεολογικές εμμονές και ευνοούν 
συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα, 
μιλούν για 4-5.000 ελέγχους για  

αισχροκέρδεια και αναφέρονται σε  
τυροπιτάδικα, φούρνους και μικρομάγαζα… 
Πόσοι τέτοιοι έλεγχοι έχουν γίνει σε μεγάλες εταιρίες που έχουν σχέση με την 
ενέργεια, σε φαρμακευτικές εταιρείες, σε μεγάλα σουπερμάρκετ; Πότε θα 
πληρώσουν το πρώτο ευρώ οι πάροχοι ενέργειας για τα υπερκέρδη Οκτωβρίου 
21 – Ιουνίου 22;». Κλείνοντας ο κ. Αλεξιάδης απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση 
«Να μην τολμήσουν!», αναφερόμενος στη σκανδαλώδη τροπολογία που 
γράφεται πως πρόκειται να φέρει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, στην προσπάθεια της 
να αναιρέσει την απόφαση του Αρείου Πάγου για προστασία των πολιτών με το 
πάγωμα των πλειστηριασμών από εταιρείες διαχείρισης δανείων. 
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Η Ειρήνη Σακελλάρη μέσα από την «Ναυτεμπορική» έχει το 
ρεπορτάζ:  

ημαντικές, αν όχι εκκωφαντικές, 
μπορεί να είναι οι συνέπειες  
για τους servicers, τις τράπεζες,  

τα funds αλλά και το δημόσιο χρέος, 
εφόσον ισχύσει η απόφαση του 
Αρείου Πάγου 822/22 που  
εκδόθηκε προσφάτως. 
Το ανώτατο δικαστήριο με την απόφασή του δίνει τη 
δυνατότητα σε δανειολήπτες να ακυρώσουν με ανακοπές 
τις διαταγές πληρωμής και τους πλειστηριασμούς όταν 
αυτοί διενεργούνται, όχι από τις τράπεζες, αλλά από τις 
εταιρείες διαχείρισης, δηλαδή τους servicers. Το κόστος 
της απόφασης αυτής μπορεί δυνητικά να αγγίξει τα 35 δισ. 
ευρώ, αφού με κατάπτωση κινδυνεύει σημαντικό κομμάτι 
των εγγυήσεων του προγράμματος «Ηρακλής» (περί τα 20 
δισ. ευρώ που θα επιβαρύνουν το δημόσιο χρέος), ενώ 
άνευ πραγματικής αξίας θα καταστούν και τα senior bonds 
των τραπεζών. Για τον λόγο αυτό κυβέρνηση και servicers 
ήδη συνεργάζονται για μια νομοθετική πρωτοβουλία, 
«θεραπευτική» της εξέλιξης. Νομικό κενό Η απόφαση αυτή 
όπως και εφετειακές αποφάσεις, τέσσερις τον αριθμό μέχρι 
στιγμής, που έχουν εκδώσει μεγάλα εφετεία της χώρας 

πατούν σε κενό που εντοπίζεται στον νόμο 3156/2003 που 
διέπει τις τιτλοποιήσεις απαιτήσεων, μεταξύ των οποίων 
και τις τιτλοποιήσεις απαιτήσεων από μη εξυπηρετούμενα 
δάνεια. Το θέμα που αναφύεται είναι κατά πόσο οι servicers 
έχουν τη δυνατότητα να προχωρούν οι ίδιοι σε πράξεις 
εκτέλεσης για λογαριασμό των funds (στα οποία ανήκουν 
οι απαιτήσεις ή οι τίτλοι), όταν η μεταβίβαση των 
δανειακών απαιτήσεων δεν έχει πραγματοποιηθεί με τον 
νόμο για τα «κόκκινα δάνεια» του 2015 (4354/2015), αλλά με 
τον νόμο για την τιτλοποίηση απαιτήσεων του 2003. 
Βεβαίως, υπάρχουν και προσφυγές που έκριναν 
ανυπόστατη τη συγκεκριμένη απαίτηση από την πλευρά 
των δανειοληπτών. Ωστόσο, εφόσον η απόφαση του 
Αρείου Πάγου, η οποία παράγει νομολογία, δημιουργήσει 
τσουνάμι αντίστοιχων δικαστικών αποφάσεων, άμεσος 
είναι ο κίνδυνος για την ενδεχόμενη κατάπτωση των 
εγγυήσεων του «Ηρακλή» ύψους περίπου 20 δισ. ευρώ, 
όπως επίσης και της δημιουργίας κεφαλαιακού κενού στις 
τράπεζες που έχουν αγοράσει senior bonds, που κι αυτά 
αποτελούν το 30% περίπου των τιτλοποιήσεων και 
επομένως κινούνται κοντά στα 15 δισ. ευρώ. Το 
πρόγραμμα των ανακτήσεων τίθεται σε απόλυτο κίνδυνο, 
γεγονός που έχει θορυβήσει τη χρηματοοικονομική 
κοινότητα. Κόκκινα δάνεια 100 δισ. ευρώ, τα οποία 
διαχειρίζονται οι servicers και προέρχονται από 
προβληματικά ή ρυθμισμένα χαρτοφυλάκια, αποκτούν 
σαθρά θεμέλια, όπως λένε οι εκπρόσωποί τους, αν χαθεί γι’ 
αυτούς το όπλο του πλειστηριασμού. Και επειδή και η 
πρόσφατη κοινοτική οδηγία είναι πολύ αυστηρή επί του 
θέματος, αναμένεται να ληφθεί άμεση νομοθετική 
πρωτοβουλία που θα αλλάξει εκ νέου τα δεδομένα. Ήδη οι 
ενώσεις, τόσο των τραπεζών όσο και των ίδιων των 
servicers, κινούνται προς την κατεύθυνση της 
συνεννόησης με το οικονομικό επιτελείο ώστε να καλυφθεί 
το νομοθετικό κενό. Ως γνωστόν οι τράπεζες έχουν 
προχωρήσει σε τιτλοποιήσεις δανείων. Τη διαχείριση των 
τιτλοποιήσεων πραγματοποιούν οι servicers στους 
οποίους δεν ανήκουν τα δάνεια. Οι τίτλοι μπορεί να 
ανήκουν σε ξένα funds ή ακόμη και σε τράπεζες. 

Το πρόβλημα όπως προαναφέρθηκε έχει ανακύψει από 
δύο αντικρουόμενα νομοθετικά πλαίσια που αφορούν το 
καθεστώς διαχείρισης των επισφαλών απαιτήσεων. 
Σύμφωνα με τον ν. 4354/2015 προβλέπεται συγκεκριμένη 
και ειδική νομιμοποίηση στους servicers, βάσει της οποίας 
οι τελευταίοι μπορούν να ενεργούν διαδικαστικές πράξεις 
αντί του δικαιούχου της απαίτησης. Από την άλλη οι 
διατάξεις του ν. 3156/2003 αφορούν γενικά ρυθμίσεις  
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δανείων. Στην παράγραφο 14 του άρθρου 10 του Ν. 
3156/2003 καθίσταται σαφές ότι οι προβλεπόμενες 
εταιρείες ενεργούν πράξεις διαχειρίσεως για λογαριασμό 
των εταιρειών που έχουν τα δάνεια, χωρίς να αποδίδεται 
σε αυτές η συγκεκριμένη ιδιότητα του «μη δικαιούχου ή μη 
υπόχρεου διαδίκου». Μέσα από αυτήν τη διαδικασία 
ασκήθηκε αναίρεση σε έναν servicer που παραστάθηκε στο 
δικαστήριο ελλείψει νομιμοποιήσεως όπως κρίθηκε από 
τον Άρειο Πάγο. Πιο συγκεκριμένα, ο servicer είναι 
διαχειριστής απαιτήσεων από δάνεια ελληνικής τράπεζας 
που οι οφειλές του έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες και 
έχουν καταγγελθεί από την τράπεζα. Η τράπεζα 
τιτλοποίησε τα δάνεια και οι τίτλοι μεταβιβάστηκαν σε ξένο 
fund, που επίσης ανέθεσε τη διαχείριση στον ίδιο servicer. 
O Άρειος Πάγος έκρινε πως ο servicer δεν μπορεί να 
επιδιώξει την εκπλήρωση της οφειλής για λογαριασμό της 
αλλοδαπής εταιρείας διότι το νομοθετικό πλαίσιο με το 
οποίο ο servicer νομιμοποιήθηκε, του δόθηκε η εντολή από 
την αλλοδαπή εταιρεία να την εκπροσωπήσει, βασίζεται 
στο ν. 3156/2003 που δεν δίδει στον servicer αυτήν την 
ιδιότητα. Αυτό σημαίνει πως σταδιακά ενισχύονται οι 
πιθανότητες ακύρωσης των πράξεων στις οποίες έχουν 
εκδοθεί αποφάσεις με την εκπροσώπηση servicer. Το θέμα 
ανέδειξε με άρθρο της η κ. Αναστασία Χρ. Μήλιου, 
δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω. 

Στην τελευταία συνάντηση με τους θεσμούς οι servicers 
υπογράμμισαν την ανάγκη να υπάρξει νομοθετική 
πρωτοβουλία, κάτι που δρομολογείται, ώστε να καλυφθεί 
το νομικό κενό, πάνω στην οποία «πατάει» η απόφαση του 
Αρείου Πάγου αλλά και τέσσερις εφετειακές αποφάσεις! 
Όπως μεταδίδει το imerisia.gr ένα ακόμα θέμα προστέθηκε 
στη συνήθη ατζέντα των συζητήσεων των θεσμών με τις 
εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (servicers), αυτό της 
απόφαση 822/22 του Αρείου Πάγου δίνει τη δυνατότητα σε 
δανειολήπτες να ακυρώσουν διαδικασίες αναγκαστικής 
εκτέλεσης (πλειστηριασμούς) που δεν έχουν γίνει από 
τράπεζες άλλα από τους servicers. Δυνητικά το κόστος 

αυτής της απόφασης μπορεί να φτάσει κοντά στα 35 δισ. 
ευρώ, καθώς μπορεί να κινδυνέψουν με κατάπτωση οι 
εγγυήσεις του προγράμματος «Ηρακλής» ενώ άνευ 
πραγματικής αξίας θα καταστούν και τα senior bonds των 
τραπεζών. Στη συνάντηση με τους θεσμούς (σ.σ. Πέμπτη 
6/10), οι εταιρείες υπογράμμισαν την ανάγκη να υπάρξει 
νομοθετική πρωτοβουλία, κάτι που δρομολογείται, ώστε να 
καλυφθεί το νομικό κενό, πάνω στην οποία «πατάει» η 
απόφαση του Αρείου Πάγου αλλά και τέσσερις εφετειακές 
αποφάσεις. Καθώς αυτή η απόφαση του Αρείου Πάγου 
μπορεί να δημιουργήσει «τσουνάμι» προσφυγών στα 
δικαστήρια αλλά και αντίστοιχων αποφάσεων η νομοθετική 
παρέμβαση θα πρέπει να γίνει άμεσα, όπως τονίζεται από 
στελέχη του χρηματοοικονομικού κλάδου, καθώς υπάρχει 
κίνδυνος να «πέσουν έξω» τα business plans των 
servicers. Ειδικότερα, με την απόφαση 822/22 του Αρείου 
Πάγου, οι δανειολήπτες αποκτούν τη δυνατότητα 
ακύρωσης των ανακοπών τους, των διαταγών πληρωμών 
και των πλειστηριασμών όταν διενεργούνται από servicer 
και όχι από τράπεζες καθώς και νομικό κενό υπάρχει και 
αντικρουόμενες διατάξεις στο θεσμικό πλαίσιο. 
Συγκεκριμένα, ενώ ο νόμος 4354/2015 για τα «κόκκινα» 
δάνεια προβλέπει ειδική νομιμοποίηση στους servicers 
ώστε να μπορούν να πραγματοποιούν διαδικαστικές 
πράξεις αντί του δικαιούχου της απαίτησης, οι διατάξεις του 
νόμου 3156/2003 αφορούν γενικά ρυθμίσεις δανείων και 
στο άρθρο 10 (παράγραφος 14) καθιστούν σαφές ότι οι 
προβλεπόμενες εταιρείες ενεργούν πράξεις διαχειρίσεως 
για λογαριασμό των εταιρειών που έχουν τα δάνεια, χωρίς 
να αποδίδεται σε αυτές η συγκεκριμένη ιδιότητα του «μη 
δικαιούχου ή μη υπόχρεου διαδίκου». 

ε άλλα λόγια ο νόμος του 2015 
επιτρέπει στους servicers  
να γίνονται διάδικοι, αλλά όχι  

ο νόμος του 2003, στον οποίο 
εντοπίζεται το νομικό κενό. 
H Αναστασία Χρ. Μήλιου, δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω που 
ανέδειξε το θέμα, σε άρθρο της σημειώνει ότι «αυτή η 
απόφαση (του Αρείου Πάγου) δεν εφαρμόζεται αυτομάτως 
σε όλες τις περιπτώσεις. Θα πρέπει κάποιος να κινηθεί 
δικαστικά και στο δικόγραφό του να επικαλεστεί αυτά που 
αναφέρονται στην απόφαση αυτή. Δεν γίνεται διαφορετικά. 
Δηλαδή, θα πρέπει οι οφειλέτες να εμπλακούν δικαστικά ο 
καθένας για την οφειλή του. Διαφορετικά, ο 
πλειστηριασμός θα γίνει και θα χαθεί το περιουσιακό 
στοιχείο». Σε ό,τι αφορά τα άλλα θέματα που συζήτησαν 
θεσμοί και servicers εξετάστηκε η πορεία του 
εξωδικαστικού, τα χρονοδιαγράμματα εκτέλεσης 
πλειστηριασμών και της εκκαθάρισης των εκκρεμών 
υποθέσεων Κατσέλη, αλλά και την επιστροφή, μέσω 
πώλησης, των «κόκκινων» δανείων που έχουν καταστεί 
και πάλι ενήμερα. 
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Υπό τον φόβο της κατάρρευσης του οικοδομήματος των τιτλοποιήσεων και κατ’ 
επέκταση των επιπλέον τριγμών στον «Ηρακλή», το υπουργείο Οικονομικών 
αναμένεται εντός του επόμενου 10ημέρου να φέρει τροπολογία στη Βουλή με 
στόχο την νομική θωράκιση των πλειστηριασμών που διεξάγουν οι servicers, 
κατόπιν των δύο εκ διαμέτρου ερμηνειών που έδωσαν ισάριθμες αποφάσεις του 
Αρείου Πάγου.  Όπως σημειώνει η Αναστασία Παπαϊωάννου στο Euro2day.gr, 
μετά τη δημοσιοποίηση της απόφασης βάσει της οποίας σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων δεν νομιμοποιούνται να 
προχωρούν σε πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης, υπήρξε η σχετική διαβούλευση 
μεταξύ servicers, τραπεζών και υπουργείου Οικονομικών, με σκοπό να 
τακτοποιηθεί άμεσα νομοθετικά το θέμα. Πηγές από τις δύο πλευρές 
υποστηρίζουν ότι η σχετική τροπολογία είναι έτοιμη και θα κατατεθεί, εκτός 
απρόοπτου, εντός των επόμενων ημερών στην Βουλή. Με βάση τις ίδιες πηγές, 

τροπολογία θα προβλέπει ρητή και 
κατηγορηματική εφαρμογή των διατάξεων  
του νόμου που ψηφίσθηκε το 2015 και 

αναμένεται να ξεκαθαρίζει ότι οι εταιρείες 
διαχείρισης απαιτήσεων (servicers) εκπροσωπούν 
νομίμως τα SPV που δημιουργήθηκαν σε κάθε 
τιτλοποίηση δανείων. Επιπροσθέτως, η εν λόγω 
αλλαγή θα έχει αναδρομική ισχύ προκειμένου να 
θωρακίζει όλες τις τιτλοποιήσεις που έχουν γίνει. 
«Το ζήτημα που ανέκυψε με την απόφαση 822/2022 του Αρείου Πάγου ως προς τη 
νομιμοποίηση των servicers να διενεργούν πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης, είναι 

ιδιαίτερα σοβαρό καθώς απειλεί τα 
θεμέλια των τιτλοποιήσεων, άρα τον 
μηχανισμό του «Ηρακλή», αναφέρει 
στο Euro2day.gr στέλεχος της 
αγοράς των εταιρειών διαχείρισης 
απαιτήσεων. Στο σημείο αυτό αξίζει 
να αναφερθεί ότι η απόφαση 
822/2022 του Αρείου Πάγου 
δημοσιεύθηκε στις 12 Μαΐου 2022 και 
έκρινε ότι ο servicer δεν 
νομιμοποιείται να προχωρά σε 
πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης. 
Μετά από ένα μήνα και 
συγκεκριμένα στις 6 Ιουνίου 2022, η 
ίδια σύνθεση του δικαστηρίου 
απεφάνθη με την απόφαση 
1102/2022 για άλλη υπόθεση, ίδιας 
όμως φύσεως, ότι ο servicer 
νομιμοποιείται να προχωρήσει σε 
πλειστηριασμό. 

Το νομοθετικό κενό που δίνει τη 
δυνατότητα διαφορετικής 
δικαστικής ερμηνείας ως προς τις 
δυνατότητες των servicers 
προκύπτει, σύμφωνα με αρμόδιες 
πηγές, από το γεγονός ότι ο νόμος 
4354/2015 δεν ήρθε να διορθώσει τη 
σχετική διάταξη (σ.σ. περί 
τιτλοποιήσεων) του ν.3156/2003. Οι 
τράπεζες στο μακρινό 2003 
ξεκίνησαν τις τιτλοποιήσεις 
ενήμερων δανείων ως εργαλείο 
ενίσχυσης της ρευστότητάς τους, 
ενώ με το νόμο του 2015, όταν τα μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια είχαν 
φθάσει στα ύψη, ήρθε να 
διαμορφώσει τη δευτερογενή αγορά 
διαχείρισης των NPLs. 
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

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

 

Εφόδους ακόμα και μέσα στα σπίτια 
των οφειλετών του δημοσίου θα 
μπορούν να πραγματοποιούν οι 
φοροεισπράκτορες της Εφορίας, 
προκειμένου να κατασχέσουν κινητά 
αντικείμενα του οφειλέτη! Όπως 
σημειώνει το sofokleousin.gr 

υτό προβλέπει  
ο νέος Κώδικας 
Είσπραξης 

Δημοσίων Εσόδων 
(ΚΕΔΕ) που ψήφισε  
η Βουλή, με τον οποίο 
αυστηροποιείται  
ακόμα περισσότερο  
η διαδικασία των 

κατασχέσεων σε βάρος των οφειλετών  
που χρωστάνε στην Εφορία. 
Πάντως, οι έφοδοι στα σπίτια και οι κατασχέσεις κινητών στα χέρια των οφειλετών  
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δεν θα μπορούν να γίνονται νυχτερινές ώρες, Κυριακές και 
αργίες, εκτός και αν υπάρχουν πληροφορίες, ότι ο 
οφειλέτης ετοιμάζεται «να το σκάσει» στο εξωτερικό. 
Προβλέπει επίσης, πώς οι φοροεισπράκτορες, θα έχουν 
δυνατότητα να κάνουν φύλλο και φτερό τις κατοικίες 
ανοίγοντας πόρτες, ντουλάπες, διάφορα έπιπλα, βάζα, 
σκεύη και δοχεία, σε αναζήτηση χρημάτων ή αντικειμένων 
αξίας που μπορούν να κατασχεθούν έναντι της οφειλής. 
Επίσης, στις περιπτώσεις αντικειμένων που είναι 
ασφαλισμένα, θα κατάσχεται και η αποζημίωση που 
οφείλεται από την ασφάλιση. 

Συγκεκριμένα, το άρθρο 11 του νέου ΚΕΔΕ προβλέπει τα 
ακόλουθα: Εξουσίες ενεργούντος την κατάσχεση κινητών 
στα χέρια του οφειλέτη.  

ενεργών την κατάσχεση έχει  
την εξουσία, εφόσον το απαιτεί  
ο σκοπός της αναγκαστικής 

εκτέλεσης, να εισέρχεται στην 
κατοικία ή και σε κάθε άλλο χώρο  
που βρίσκεται στην κατοχή του καθ’  
ου η εκτέλεση, να ανοίγει τις πόρτες  
και να προβαίνει σε έρευνες,  
καθώς και να ανοίγει κλειστά  
έπιπλα, σκεύη ή δοχεία. 
Ο ενεργών την κατάσχεση μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή 
της αρμόδιας για την τήρηση της τάξης Αρχής, η οποία 
υποχρεούται να την παρέχει. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, 
τις Κυριακές και τις κατά τον νόμο εξαιρετέες ημέρες δεν 
μπορεί να επιβληθεί κατάσχεση κινητών στα χέρια του 
οφειλέτη, εκτός αν το μέτρο λαμβάνεται κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 8, (πληροφορίες ότι πρόκειται να φύγει στο 
εξωτερικό) οπότε παρίσταται ως μάρτυρας, αντί του 
ενήλικου προσώπου, δήμαρχος ή πρόεδρος συμβουλίου 
δημοτικής κοινότητας ή πρόεδρος δημοτικής κοινότητας ή 
δημοτικός σύμβουλος ή σύμβουλος δημοτικής κοινότητας 
ή δημόσιος υπάλληλος ή αστυνομικό όργανο. Σε βάρος 

επιχειρήσεων που λειτουργούν και κατά τα ανωτέρω 
χρονικά διαστήματα και έχουν συνολική βεβαιωμένη 
ληξιπρόθεσμη οφειλή, αποκλειστικά προς το Δημόσιο, άνω 
του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, 
επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση του προηγούμενου εδαφίου, 
η κατάσχεση κινητών στα χέρια του οφειλέτη εντός της 
επιχείρησης κατά τις ώρες λειτουργίας αυτής και καθ’ όλη 
τη διάρκεια του έτους. Στην κατάσχεση κατά τις νυχτερινές 
ώρες παρίσταται ως μάρτυρας δημόσιος υπάλληλος ή 
αστυνομικό όργανο. Άρθρο 12: Πολλαπλές κατασχέσεις 
Οποιαδήποτε προγενέστερη κατάσχεση του Δημοσίου ή 
τρίτων δεν εμποδίζει την επιβολή κατάσχεσης σύμφωνα με 
το άρθρο 10, ούτε η κατάσχεση του Δημοσίου εμποδίζει την 
επιβολή κατάσχεσης από άλλους. Η αναγγελία 
οποιουδήποτε δεν αποτελεί τεκμήριο παραίτησης από την 
κατάσχεση. Με την επιφύλαξη του άρθρου 22, σε 
περίπτωση πολλαπλών κατασχέσεων, δικαιώματα και 
έξοδα εκτέλεσης δικαιούται να λαμβάνει μόνο εκείνος με 
επίσπευση του οποίου περατώθηκε η κατακύρωση, καθώς 
και το Δημόσιο. Όταν την εκτέλεση επισπεύδει το Δημόσιο, 
δεν μπορεί να συνεχίσει τον πλειστηριασμό τρίτος 
δανειστής που αναγγέλθηκε. Άρθρο 13: Συνέπειες 
κατάσχεσης κινητών. Ο οφειλέτης από την ημέρα της 
κατάσχεσης εάν ήταν παρών, ή εάν ήταν απών από την 
επίδοση αντιγράφου της έκθεσης κατάσχεσης, δεν έχει το 
δικαίωμα της απαλλοτρίωσης ή της με οποιονδήποτε 
τρόπο διάθεσης των κατασχεμένων πραγμάτων και κάθε 
τέτοια πράξη, εφόσον γίνεται χωρίς την έγγραφη 
συγκατάθεση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, είναι αυτοδίκαια 
άκυρη. Εάν τα κατασχεμένα πράγματα είναι ασφαλισμένα, 
η κατάσχεση ισχύει και για την αποζημίωση που οφείλεται 
από την ασφάλιση. Η καταβολή της αποζημίωσης στον 
καθ’ ου η εκτέλεση από τον ασφαλιστή είναι άκυρη, μετά  
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από την έγγραφη ειδοποίηση του ασφαλιστή από τον 
κατασχόντα για την επιβολή της κατάσχεσης. Άρθρο 14: 
Κατάσχεση νομισμάτων και χρεογράφων. Εάν τα 
κατασχεμένα κινητά είναι χρήματα σε ημεδαπό νόμισμα, 
μετά την αφαίρεση των εξόδων εκτέλεσης γίνεται από τον 
κατασχόντα άμεση κατάθεσή τους στην υπηρεσία της 
ΑΑΔΕ που επέβαλε την κατάσχεση, για την οποία εκδίδεται 
αποδεικτικό είσπραξης ή σε λογαριασμό του Ελληνικού 
Δημοσίου, για την οποία εκδίδεται αποδεικτικό κατάθεσης, 
σε πίστωση της οφειλής. Για το όποιο πλεονάζον ποσό, 
εφόσον ο οφειλέτης δεν είναι παρών ή δεν δέχεται να του 
αποδοθεί αυτό αμέσως, εκδίδεται υπέρ αυτού γραμμάτιο 
παρακαταθήκης. Το αλλοδαπό νόμισμα μετατρέπεται σε 
ημεδαπό από τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας της ΑΑΔΕ 
στην περιφέρεια της οποίας επιβλήθηκε η κατάσχεση, 
μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος, και, στη συνέχεια, 
μεταφέρεται σε τραπεζικό λογαριασμό του Ελληνικού 
Δημοσίου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 1. Τα 
κατασχεμένα χρεόγραφα παραδίδονται από τον 
κατασχόντα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και 
εκδίδεται γραμμάτιο παρακαταθήκης υπέρ του Δημοσίου, 
το οποίο εξοφλείται ύστερα από εντολή του Διοικητή της 
ΑΑΔΕ. Τα κατασχεμένα χρεόγραφα εκποιούνται σύμφωνα 
με όσα ορίζει απόφαση που εκδίδεται κατά περίπτωση από 
τον Διοικητή της ΑΑΔΕ. 4. Τίτλοι σε διαταγή κατάσχονται 
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 954 του Κ.Πολ.Δ. 

 

Το mononews.gr σημειώνει: Η κατάσχεση κινητών στα 
χέρια του οφειλέτη ενεργείται από δικαστικό επιμελητή ή 
υπάλληλο της ΑΑΔΕ με την παρουσία ενός ενήλικα 
μάρτυρα, μετά από έγγραφη παραγγελία του Διοικητή της 
ΑΑΔΕ, που περιέχει το ονοματεπώνυμο του οφειλέτη, και 
αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο την επωνυμία του, 
καθώς και τον Α.Φ.Μ. του, εφόσον υπάρχει, το είδος και το 
ποσό της οφειλής. Σε περίπτωση άρνησης του 
προσκληθέντος μάρτυρα, ο εντεταλμένος για την 
κατάσχεση ενεργεί μόνος και αυτός που αρνείται διώκεται 
κατά το άρθρο 169 του Ποινικού Κώδικα (Π.Κ).  

ια την κατάσχεση συντάσσεται, 
παρουσία όσων συμπράττουν  
και του τυχόν παρόντος οφειλέτη, 

έκθεση, στην οποία περιγράφονται 
συνοπτικά τα κατασχεθέντα,  

και αναφέρεται η, κατ’ εκτίμηση  
του ενεργούντος την κατάσχεση,  
αξία αυτών… 
, καθώς και: α) ο τόπος και ο χρόνος της κατάσχεσης, β) ο 
αριθμός και η χρονολογία της παραγγελίας κατάσχεσης, 
καθώς και το ονοματεπώνυμο του παραγγέλοντος, γ) το 
ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός των συμπραττόντων 
προσώπων, δ) το συνολικό ποσό του χρέους του οφειλέτη, 
όπως αυτό αναγράφεται στην παραγγελία κατάσχεσης. 
Εάν η εκτίμηση της αξίας των κατασχεμένων κινητών 
απαιτεί ειδικές γνώσεις, αυτός που παραγγέλλει την 
κατάσχεση μπορεί να διορίσει πραγματογνώμονα που 
χρησιμεύει και ως μάρτυρας. Η έκθεση κατάσχεσης 
υπογράφεται από αυτόν που ενεργεί την κατάσχεση, τον 
μάρτυρα και τον τυχόν παρόντα οφειλέτη, εφόσον αυτός 
δέχεται να υπογράψει, και παραδίδεται ή αποστέλλεται 
εντός δύο (2) ημερών από τη διενέργεια της κατάσχεσης 
στον επισπεύδοντα. Μόλις περατωθεί η κατάσχεση, 
αντίγραφο της έκθεσης παραδίδεται από τον ενεργούντα 
την κατάσχεση, με πειθαρχική ευθύνη του και υποχρέωση 
αποζημίωσης του Δημοσίου, στον παρόντα οφειλέτη ή, εάν 
ο οφειλέτης ήταν απών, του επιδίδεται εντός τεσσάρων (4) 
ημερών από την ημέρα της κατάσχεσης. Η προθεσμία 
επίδοσης παρατείνεται για επιπλέον οκτώ (8) ημέρες για 
οφειλέτες που κατοικούν εκτός της περιφέρειας του 
Πρωτοδικείου του τόπου της κατάσχεσης. Εάν ο καθ’ ου η 
κατάσχεση είναι παρών και αρνείται να παραλάβει το 
αντίγραφο της έκθεσης κατάσχεσης, συντάσσεται και 
υπογράφεται πράξη από τον κατασχόντα σχετικά με την 
άρνηση, που περιλαμβάνεται στο τέλος της έκθεσης 
κατάσχεσης. Αντίγραφο της έκθεσης επιδίδεται, επίσης, 
εντός οκτώ (8) ημερών από την κατάσχεση, στον 
γραμματέα του Ειρηνοδικείου του τόπου της κατάσχεσης, ο 
οποίος υποχρεούται να καταχωρίσει περίληψη της 
έκθεσης σε ειδικό βιβλίο με αλφαβητικό ευρετήριο, με βάση 
τα ονοματεπώνυμα των καθ’ ων η κατάσχεση. 
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Ο imerodromos.gr αποκαλύπτει: 
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, 

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 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. ευρώ, ενώ μόνον από την 
αύξηση του ΦΠΑ θα εισρεύσουν στα 
κρατικά ταμεία 4 επιπλέον Δισ. 
ευρώ. 

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  
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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 
μικροεπαγγελματίεας. 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 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. 

 

Με την αγορά των ακινήτων να εμφανίζει έντονα σημάδια 
ανθεκτικότητας εν μέσω της ενεργειακής κρίσης και της 
ακρίβειας, η οποία «ροκανίζει» τα εισοδήματα των 
νοικοκυριών, το υπουργείο Οικονομικών εξετάζει να δώσει 
μια ακόμη ανάσα στους ιδιοκτήτες ακινήτων. Σύμφωνα με 
το insider.gr μετά το «πάγωμα» έως το τέλος του 2024 της 
επιβολής ΦΠΑ 24% στα νεόδμητα ακίνητα στο τραπέζι του 
οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης βρίσκεται, 
σύμφωνα με πληροφορίες και η αναστολή της επιβολής 
φόρου υπεραξίας στις μεταβιβάσεις ακινήτων, μέτρο το 
οποίο έχει «παγώσει» έως το τέλος του έτους. 
Συγκεκριμένα, εξετάζεται η επιβολή φόρου 15% στην 
υπεραξία που προκύπτει από την πώληση ακινήτου σε 
τιμή ανώτερη της τιμής κτήσης να αναβληθεί για ένα ή δυο 
ακόμη έτη ενώ επί τάπητος βρίσκεται και η πρόταση που 
προβλέπει την πλήρη κατάργηση του μέτρου το οποίο αν 
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και νομοθετήθηκε το 2013, την περίοδο των Μνημονίων, 
δεν εφαρμόστηκε. Με βάση την ισχύουσα αυτή τη στιγμή 
νομοθεσία, οι διατάξεις του άρθρου 41 του Κώδικα 
Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013) που προβλέπουν 
την επιβολή φόρου 15% επί της θετικής διαφοράς (επί της 
υπεραξίας) που προκύπτει από την πώληση ακινήτου σε 
τιμή υψηλότερη από την τιμή στην οποία αποκτήθηκε, 
έχουν ανασταλεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022, δηλαδή θα 
πρέπει να τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2023. 

στόσο, στο υπουργείο 
Οικονομικών εξετάζουν να 
φέρουν στη Βουλή διάταξη που 

θα προβλέπει την αναστολή της 
επιβολής φόρου υπεραξίας στις 
μεταβιβάσεις ακινήτων για άλλο ένα 
έτος ή για άλλα δύο έτη. Δηλαδή, η 

έναρξη ισχύος του μέτρου θα 
μετατεθεί για την 1η Ιανουαρίου  
2024 ή την 1η Ιανουαρίου 2025. 
Έτσι, όσοι φορολογούμενοι σχεδιάζουν να πωλήσουν 
ακίνητα τους επόμενους μήνες δεν θα πληρώσουν φόρο 
15% επί της διαφοράς μεταξύ των τιμών στις οποίες 
απέκτησαν τα ακίνητα και των τιμών στις οποίες θα τα 
πωλήσουν. Η διάταξη που έχει «παγώσει» προβλέπει ότι: 
Ο φόρος υπεραξίας επιβάλλεται με συντελεστή 15% στο 
κέρδος που προκύπτει ανάμεσα στην τιμή κτήσης και την 
τιμή πώλησης κάθε ακινήτου. Ο φόρος επιβαρύνει τον 
πωλητή του ακινήτου ενώ ο αγοραστής οφείλει φόρο 
μεταβίβασης 3% επί της αξίας του ακινήτου. Εφόσον ο 
φορολογούμενος έχει διακρατήσει το ακίνητο που πουλάει 
για πέντε τουλάχιστον έτη από τη στιγμή της απόκτησής 
του, η υπεραξία είναι αφορολόγητη μέχρι του ποσού των 
25.000 ευρώ. Όσοι μεταβιβάσουν ακίνητα τα οποία έχουν 
στην κατοχή τους πριν το 1995 απαλλάσσονται από το 
φόρο υπεραξίας. 

 
Απλοποιούνται οι διαδικασίες 
απόδοσης ΑΦΜ και μεταβολών 
στοιχείων επιχειρήσεων. 
Ειδικότερα, με απόφαση του 
Διοικητή της ΑΑΔΕ, κ. Γιώργου 

Πιτσιλή (Α.1134/2022) οι διαδικασίες απλοποιούνται ως εξής: 1. Οι μεταβολές 
στοιχείων επιχειρήσεων και στοιχείων εγκατάστασης εσωτερικού που είναι 
ενταγμένες στην ψηφιακή πύλη myAADE (Μητρώο κι Επικοινωνία/Αλλαγές 
στοιχείων Μητρώου), υποβάλλονται από 17.10.2022 κι εφεξής αποκλειστικά μέσα 
από την ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr). 2. Οι δηλώσεις και τα 
δικαιολογητικά για όσες διαδικασίες Μητρώου είναι ενταγμένες στην εφαρμογή 
«Τα Αιτήματά μου» της ψηφιακής πύλης myAADE, υποβάλλονται από 01.11.2022 
κι εφεξής αποκλειστικά μέσα από την εφαρμογή αυτή. Για τις δύο παραπάνω 
περιπτώσεις, σχετικές δηλώσεις και αιτήματα δεν θα εξυπηρετούνται πλέον μέσω 
επίσκεψης στις ΔΟΥ. 3. Παρέχεται πλέον η δυνατότητα απόδοσης ΑΦΜ σε φυσικό 
πρόσωπο από οποιαδήποτε ΔΟΥ, ανεξαρτήτως της διεύθυνσης κατοικίας του ή 
της διεύθυνσης κατοικίας του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του. 4. Σε 
εναρμόνιση με όσα προβλέπονται στον Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013), δεν 
απαιτείται η προσκόμιση εξουσιοδότησης, σε περιπτώσεις συναλλαγής για 
ζητήματα μεταβολών Μητρώου ή χορήγησης ΑΦΜ με πληρεξούσιο δικηγόρο για 
λογαριασμό εντολέα του. 

Λογαριασμοί σε φορολογικούς παραδείσους, offshore εταιρείες, καλλιτέχνες, 
εφοπλιστές και πασίγνωστα επιχειρηματικά (και όχι μόνο) ονόματα φιγουράρουν 
κάθε φορά στις λίστες Ελλήνων καταθετών σε τράπεζες του εξωτερικού, οι οποίες 
έχουν φτάσει στα χέρια των ελληνικών ελεγκτικών αρχών. Όπως σημειώνει το 
mononews.gr οι τεράστιες λίστες έχουν αποδειχθεί μια «πικρή ιστορία» για τη 
χώρα μας, καθώς τα αποτελέσματα είναι μάλλον πενιχρά. Λίστα Λαγκάρντ, λίστα 
Μπόργιανς, λίστα εμβασμάτων, Panama Papers, Paradise Papers και Pandora 
Papers είναι μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα που αποκαλύφθηκαν από 
δημοσιογραφικές έρευνες ή έφτασαν ακόμα και με τον πλέον επίσημο τρόπο στα 
χέρια των ελληνικών αρχών. Μιλάμε για καταθέσεις που ανέρχονται σε δεκάδες 

εκατομμύρια ευρώ και που θα 
μπορούσαν να αποτελέσουν μία 
σημαντική πηγή εσόδων για τα 
κρατικά ταμεία. Φυσικά, (για να 
είμαστε δίκαιοι) η ύπαρξη ενός  

 

Ω 
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προσώπου στις εν λόγω λίστες δεν σημαίνει αυτομάτως ότι 
συνιστά αδίκημα ούτε ότι εμπίπτει ως παράβαση στη 
φορολογική νομοθεσία. Χρήζουν όμως ελέγχων στο 
σύνολο των υποθέσεων, με αποτελέσματα. Και ελέγχους 
πριν έρθει η παραγραφή. Όπως συνέβη στις λίστες 
Λαγκάρντ και Μπόργιανς. Για παράδειγμα, τα Panama 
Papers με την offshore στην ομώνυμη χώρα, 
αποκαλύφθηκε το 2016. Η τελευταία λίστα που προέκυψε 
μετά από ενδελεχή έρευνα της Διεθνούς Κοινοπραξίας 
Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ) ήταν τα Pandora 
Papers. Μια λίστα που αποκαλύφθηκε τον Οκτώβριο του 
2021. Δηλαδή, μετρά ένα χρόνο «ζωής». Υπενθυμίζεται πως 
η λίστα περιλαμβάνει 239 ονόματα και 78 διευθύνσεις στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό, μεταξύ των οποίων βρίσκονται 
τρανταχτά ονόματα της ελληνικής showbiz και του 
επιχειρείν, από γνωστούς επιχειρηματίες και εφοπλιστές 
έως και πασίγνωστα πρόσωπα που μεσουρανούν ακόμα 
και σήμερα στις ελληνικές νυχτερινές πίστες. Έναν χρόνο 
λοιπόν και ουδείς γνωρίζει την έκβαση των ελέγχων.  

 
Έχουν κληθεί να καταθέσουν όσοι είδαν τα ονόματά τους 
στη λίστα; Έχουν επιβληθεί πρόστιμα σε περιπτώσεις που 
ενδεχομένως να έχουν βρεθεί και να έχει προκύψει 
απόκρυψη καταθέσεων από τις ελληνικές αρχές; Πόσα 
χρήματα έχουν μπει στα κρατικά ταμεία αν έχουν βρεθεί 
αδήλωτες καταθέσεις; Γιατί ακόμα και αν δεν έχει 
εντοπιστεί κάτι μεμπτό από τους ελέγχους, οι πολίτες θα 
πρέπει να γνωρίζουν τι συμβαίνει με τις λίστες. Γιατί κάθε 
λίγο και λιγάκι ακούνε για λίστες με καταθέσεις δεκάδων 
δισεκατομμυρίων, που ξεκινούν να ελέγχονται από τις 
φορολογικές αρχές και σε ελάχιστες περιπτώσεις 
μαθαίνουν τα αποτελέσματα των ελέγχων. Όλα αυτά την 
ώρα το δημόσιο τους ζητά να είναι ενήμεροι στις 
υποχρεώσεις τους, αλλά και να αυξηθεί η φορολογική 
συμμόρφωση. Από την άλλη πλευρά, όσοι βρίσκονται σε 

αυτές τις λίστες (που δεν σημαίνει πως έχουν απαραίτητα 
αδήλωτες καταθέσεις ή κρυφές offshore που δεν είναι 
παράνομες) θα πρέπει να «καθαρίσουν» το όνομά τους 
έναντι εκείνων που κρύβουν περιουσιακά στοιχεία από τις 
ελληνικές φορολογικές αρχές. Στις αρχές του 2022 είχε 
ξεκινήσει να γίνεται προτεραιοποίηση των υποθέσεων, 
δηλαδή οι εισαγγελικές αρχές θα επέλεγαν ποιες θα 
βρεθούν ψηλά στη λίστα των ελέγχων, καθώς θα υπάρχουν 
ενδείξεις πως χρήζουν περαιτέρω έρευνας. Δεν 
αποκλείεται ορισμένες υποθέσεις να έχουν μπει ήδη στο… 
συρτάρι, αφού οι ιδιοκτήτες είτε είχαν εμφανίσει τις 
εταιρείες τους είτε δεν προέκυψε κάτι μεμπτό ως προς την 
κατοχή τους. 

άντως, αρκετές από τις 
εξωχώριες εταιρείες είτε  
έχουν διαγραφεί είτε έχουν 

απενεργοποιηθεί, που σημαίνει ότι  
γι’ αυτές μπορούν να αντληθούν 
ελάχιστα στοιχεία συναλλαγών. 
Ωστόσο, παραμένει μια τεράστια λίστα εταιρειών που 
παρουσιάζοντας ως «ενεργές», με τις ελληνικές αρχές να 
θεωρούν ότι μπορούν να βγάλουν… «λαβράκια». Η 
διαδικασία προβλέπει πως ελέγχεται: αν μέσω των 
offshore εταιρειών διαπράχθηκε ξέπλυμα «μαύρου» 
χρήματος και αν οι αναφερόμενοι στις λίστες έχουν 
δηλώσει στα Πόθεν Έσχες τους (όσοι είναι υπόχρεοι) ή στις 
φορολογικές τους δηλώσεις των ίδιων ή των εταιρειών 
τους. 

 

Π 
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Θέσεις μάχης λαμβάνουν οι δικηγόροι μπροστά στο 
ενδεχόμενο να ισχύσει αύξηση ασφαλιστικών εισφορών 
από το 2023. Όπως τονίζει το dikastiko.gr  

ε περίπτωση που προωθηθεί 
τελικά σχετική διάταξη από το 
κυβερνητικό επιτελείο οι 

δικηγόροι δηλώνουν έτοιμοι να 
προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις 

 
, όπως αναφέρει η απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής 
της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών 
Συλλόγων Ελλάδος. Ειδικότερα, η Επιτροπή «εκφράζει την 
έντονη αντίθεσή της στην αύξηση, από 1.1.2023, των 
ασφαλιστικών εισφορών των επιστημόνων – ελεύθερων 
επαγγελματιών και μάλιστα σε μια περίοδο οικονομικής 
ύφεσης και συνεχούς αύξησης του πληθωρισμού». Όπως 
σημειώνει «η κυβέρνηση δεν στηρίζει τους δικηγόρους, 
όπως φάνηκε τόσο με τη στάση που κράτησε απέναντί 
τους μέσα στην πανδημία όσο και με τις πρόσφατες 
εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ (τέλος 
επιτηδεύματος, ΦΠΑ κλπ). Τουναντίον, τους επιβαρύνει με 
περαιτέρω αύξηση του λειτουργικού τους κόστους». Στην 
απόφαση τονίζεται ότι «η αύξηση αυτή, η οποία είναι 
βέβαιο ότι δεν θα απορροφηθεί στο μέλλον, όταν οι 
οικονομικές συνθήκες διαφοροποιηθούν, δεν συνδυάζεται 
με αντίστοιχη αύξηση των συντάξεων και δημιουργεί 
δυσμενείς συνθήκες εις βάρος ιδίως των αμίσθων 
δικηγόρων, οι οποίοι καλούνται να καλύψουν το σύνολο 
των εισφορών με ίδιες δαπάνες, σε αντίθεση με τους 
μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, οι 
ασφαλιστικές εισφορές των οποίων καλύπτονται κατά τα 
2/3 από τον εργοδότη τους». Στο πλαίσιο αυτό, η 
Συντονιστική Επιτροπή αποφάσισε: Να αποστείλει 
επιστολή, σε συνεργασία με τους λοιπούς επιστημονικούς 
και επαγγελματικούς φορείς, στον Υπουργό Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία να εκφράζεται η 
έντονη διαμαρτυρία τους για την επικείμενη αύξηση από 1-
1-2023 των ασφαλιστικών εισφορών στο ύψος του 
τρέχοντος Δ.Τ.Κ. Να δημοσιοποιήσει με κάθε πρόσφορο 
τρόπο το θέμα της αύξησης των εισφορών και τις αρνητικές 
συνέπειές του στους επιστήμονες – ελεύθερους 

επαγγελματίες. Σε περίπτωση που η Κυβέρνηση εμμένει 
στην απόφασή της αυτή, να προβεί άμεσα σε μαζική 
συγκέντρωση διαμαρτυρίας του δικηγορικού σώματος και 
να συγκαλέσει εκτάκτως την Ολομέλεια για την περαιτέρω 
κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Τη σαφή αντίθεση σε 
αύξηση ασφαλιστικών εισφορών από το νέο έτος εξέφρασε 
από την πρώτη στιγμή ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών 
(ΔΣΑ), υπογραμμίζοντας μάλιστα πως θα δώσει… μάχη για 
αναστολή οποιασδήποτε σχετικής διάταξης. «Με 
επιχειρήματα και στοιχεία αποδείξαμε ότι αφενός μεν 
υπάρχει σημαντική μείωση εργασιών δικηγόρων 
προσκομίζοντας πίνακες γραμματίων κατ’ έτος, περαιτέρω 
ότι η πλειοψηφία των συναδέλφων έχει ενεργές ρυθμίσεις 
που καθιστούν την πληρωμή των μηνιαίων υποχρεώσεων 
από δύσκολη έως αδύνατη και αφετέρου την απρόοπτα 
δυσμενή μεταβολή των πραγμάτων ως προς το ύψος του 
τρέχοντος πληθωρισμού σε συνδυασμό με την αύξηση 
όλων των προϊόντων, υπηρεσιών αλλά κυρίως της 
ενέργειας» ανέφεραν οι εκπρόσωποι των δικηγόρων για το 
ενδεχόμενο αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών. «Οι 
ελεύθεροι επαγγελματίες – επιστήμονες βρίσκονται 
σήμερα ανάμεσα στη Σκύλα της ακρίβειας και του 
πληθωρισμού και τη Χάρυβδη του δραματικού 
περιορισμού των εισοδημάτων τους. Αγνοήθηκαν πλήρως 
από τον Πρωθυπουργό στις εξαγγελίες της ΔΕΘ» ανέφερε 
ο κ. Βερβεσός. Ο Πρόεδρος του ΔΣΑ τόνισε ανάμεσα στα 
άλλα πως έγιναν 300.000 λιγότερες δικηγορικές πράξεις το 
2020 σε σύγκριση με το 2019, 100.000 λιγότερες το 2021 και 
ήδη μέχρι 30/9 υπολείπονται κατά 460.000 το 2022». 
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ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

Επιμέλεια: Θοδωρής Ζούμπος 

 

ινητοποίηση 
επικρατεί στα 
αρμόδια 

κυβερνητικά στελέχη 
και στους 
εκπροσώπους των 
σημαντικότερων 
servicers, προκειμένου 
μέχρι το τέλος του μήνα 
να επιλυθεί το 
πρόβλημα που 
δημιουργήθηκε μετά 
την απόφαση του 
Αρείου Πάγου, που 
μπλόκαρε τους 
πλειστηριασμούς 
ακινήτων που 

διενεργούν οι 
servicers για 
λογαριασμό των funds. 
Όπως τονίζει το newmoney.gr 
πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρό 
θέμα, το οποίο -αν δεν λυθεί 
σύντομα- απειλεί με κατάρρευση τις 
τιτλοποιήσεις και ειδικά σε μια 
περίοδο που αρκετές από αυτές 
προσεγγίζουν την ολοκλήρωση της 
διετούς περιόδου χάριτος, ενώ και 
τα business plan έχουν μείνει πίσω 
λόγω και του κορωνοϊού. Όπως 
φαίνεται η κυβέρνηση δείχνει το πιο 
κυνικό της πρόσωπο, αγνοώντας 
παντελώς τις εκκλήσεις του νομικού 
κόσμου, της αντιπολίτευσης αλλά 
και σύσσωμης της κοινωνίας να μην 
προχωρήσουν σε μια νομοθετική 
πράξη που θα ακυρώνει την 
δικαστική προστασία από τους 
πλειστηριασμούς.   

 
Ούτε ένα, ούτε δύο, 8.000 ακίνητα έχει μαζέψει η Intrum, τα 
οποία πρόκειται προφανώς σταδιακά να τα βγάλει στην 
αγορά. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του mononews.gr η 
εταιρεία έχει συγκεντρώσει στην Ιntrum Hellas REO 
Solutions περί τα 8.000 ακίνητα αξίας άνω του 1 δισ. Ευρώ 
τα οποία όπως προέβλεψε ο γενικός της διευθυντής 
Κωνσταντίνος Γεωργιάκος πρόκειται ν΄ αυξηθούν τα 
επόμενα χρόνια. «Λογικό μου ακούγεται αν «δουλέψουν 
φουλ οι μηχανές των πλειστηριασμών». Πάντως για την 
καλύτερη αξιοποίηση των ακινήτων, η συγκεκριμένη 
εταιρεία έχει αναπτύξει ένα μεγάλο δίκτυο συνεργατών, 

συνεργάζεται με επενδυτές και επενδύει στη δική της 
πλατφόρμα διαχείρισης Property Base και σε custom-made 
εργαλεία prop-tech, ενώ τον Οκτώβριο θα λανσάρει και το 
δικό της web ιστοσελίδα. Και τούτο διότι πρόσφατα 
παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον από την πλευρά των 
επενδυτών για απόκτηση ακινήτων μέσω πλειστηριασμών 
και η τάση αυτή αναμένεται να ενισχυθεί. Στην αγορά αυτή 
που δημιουργείται οι εταιρείες διαχείρισης ακινήτων που 
προέρχονται από servicers, όπως εμείς στην Intrum REO 
Solutions, μπορούν να ανταποκριθούν σε ζήτηση, καθώς 
διαχειριζόμαστε μια μεγάλη δεξαμενή ακινήτων, όλων των 
κατηγοριών». 
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«Αν ο κόσμος ζορίζεται να πάρει γάλα για τα παιδιά του, σίγουρα δεν θα πληρώσει 
το δάνειο του» είναι η ατάκα γνωστού τραπεζίτη με μεγάλη εμπειρία στη 
διαχείριση των «κόκκινων» δανείων. Όπως μεταδίδει το mononews.gr από τον 
Αύγουστο και μετά έχουν πληθύνει τα «μαύρα σύννεφα» και απειλούν με νέα 
καταιγίδα 10-15 δισ. ευρώ «κόκκινων» δανείων τις τράπεζες. Τα στοιχεία που έχει 
στη διάθεση της η Τράπεζα της Ελλάδος δεν αφήνουν πολλά περιθώρια 
αισιοδοξίας. Είναι τα στοιχεία των τραπεζών και δείχνουν ότι από τα 25 Δις ευρώ 
που είχαν μπει την περίοδο του covid σε μορατόρια- είχαν «παγώσει» δηλαδή οι 
πληρωμές των δόσεων- και μετά είχαν μπει σε προγράμματα step up με 
μειωμένες δόσεις για 12-18 μήνες, τα 9 Δις ευρώ είναι έτοιμα να «σκάσουν». 

ηλαδή το 40% των δανείων με το που βγήκε  
από τα προγράμματα στήριξης βρέθηκαν στην 
«γκρίζα» ζώνη και αποτελούν μία νέα απειλή  

για τους τραπεζικούς ισολογισμούς. 
Σ΄ αυτά τα 9 δισ. ευρώ θα πρέπει να προστεθούν και άλλα 6 δισ. ευρώ που είναι 
δάνεια που εμφανίζουν μικρότερες καθυστερήσεις στην ομαλή εξυπηρέτηση τους. 
Και ενώ οι τράπεζες έδωσαν ένα τιτάνιο αγώνα για να απαλλαγούν από τα 
«κόκκινα» δάνεια και να πετύχουν μονοψήφιους δείκτες καθυστερήσεων, ο 
εφιάλτης επιστρέφει λόγω της ενεργειακής κρίσης. Μάλιστα οι τράπεζες εκτιμούν 

ότι κάθε μείωση κατά 20% του 
διαθέσιμου εισοδήματος των 
πολιτών «γεννά» νέες 
καθυστερήσεις ύψους 100 ως 150 
εκατ ευρώ ανά συστημική τράπεζα, 
για τις οποίες θα πρέπει να λάβουν 
πρόσθετες προβλέψεις ύψους 25 
εκατ ευρώ η κάθε τράπεζα. Την ίδια 
ώρα σε αναβρασμό βρίσκονται και 
οι servicers, καθώς δύσκολα θα 
πιάσουν τους στόχους των business 
plan των τιτλοποιήσεων. Και αν δεν 
τους πιάσουν θα πρέπει να 
πληρώσουν «πέναλτι». Ενώ έχουν 
να αντιμετωπίσουν και την 
πρόσφατη απόφαση του ΑΠ που 
τους έχει βγάλει προς το παρόν 
«κόκκινη» κάρτα στη διενέργεια 
πλειστηριασμών για λογαριασμό 
funds. Ωστόσο το θέμα αυτό θα 
επιλυθεί άμεσα με νομοθετική 
παρέμβαση που ετοιμάζει το 
υπουργείο Οικονομικών. Οι 
πληροφορίες αναφέρουν ακόμα ότι 
οι Εταιρείες Διαχείρισης έχουν 
ζητήσει από τον υπουργό 
Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα να 
«παγώσουν» τα πέναλτι. Ο κ. 
Σταϊκούρας από την πλευρά του 
ζητά από τους servicers να 
«τρέξουν» τις ρυθμίσεις και να μην 
εστιάζουν στους πλειστηριασμούς. 
Το σίγουρο είναι πως η ένταση 
κυριαρχεί στο νέο τοπίο της κρίσης, 
καθώς οι στόχοι δεν πιάνονται, ούτε 
από τις τράπεζες ούτε από τους 
servicers. Οι servicers 
αντιμετωπίζουν και άλλο ένα 
πρόβλημα. Τα δάνεια που 
«πρασινίζουν» και πράγματι έχουν 
επαναφέρει πολλά στην 
κανονικότητα δεν μπορούν να τα 
πουλήσουν στην δευτερογενή 
αγορά στην ίδια τράπεζα, καθώς 
υπάρχει ρήτρα απαγόρευσης από 
τον SSM. 
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Σήμα να σηκώσουν τα μετρητά από τις τράπεζες έδωσε η 
επικεφαλής ταμίας στην Τράπεζα της Φινλανδίας! Όπως 
μεταδίδει το kourdistoportocali.com 

α νοικοκυριά θα πρέπει να έχουν 
διαθέσιμους πόρους μετρητών  
στο σπίτι σε περίπτωση που 

προκύψουν διακοπές 
, δήλωσε η Päivi Heikkinen, επικεφαλής του τμήματος 
συστημάτων πληρωμών και επικεφαλής ταμίας στην 
Τράπεζα της Φινλανδίας. Σε συνέντευξή της στο τηλεοπτικό 
δίκτυο MTV3, η Heikkinen είπε ότι η πρόθεσή της δεν είναι 
να «κατασκευάσει καταστροφικά σενάρια». Αλλά τώρα 
είναι η ώρα να γίνουν προετοιμασίες σε περίπτωση που 

κάποιος ενοχλήσει σκόπιμα την φινλανδική κοινωνία και 
τις υποδομές της, συμπεριλαμβανομένων των 
συστημάτων πληρωμών, πρόσθεσε η Heikkinen. Μια 
έρευνα που διεξήχθη από την Τράπεζα της Φινλανδίας 
φέτος αποκάλυψε ότι μόνο το 7% των ανθρώπων 
χρησιμοποιούν μετρητά όταν πραγματοποιούν αγορές. 

 

 

 

ποσοτική χαλάρωση (QE) άλλαξε 
για πάντα τους ισολογισμούς  
των κεντρικών τραπεζών. 

Όπως τονίζει το ρεπορτάζ του bankingnews.gr τον 
Αύγουστο του 2007, ο ισολογισμός της Fed ήταν περίπου 
900 δισεκατομμύρια δολάρια- φέτος, έφτασε στο μέγιστο 
σημείο του στα 9 τρισεκατομμύρια δολάρια. Αυτά τα μεγέθη 
προκαλούν εύλογες απορίες για το πόσο ισχυρές είναι οι 
κεντρικές τράπεζες, σύμφωνα με την Morgan Stanley, η 
οποία θέτει το ερώτημα: μπορούν να χρεοκοπήσουν οι 
κεντρικές τράπεζες; Σύμφωνα με τους αναλυτές της, οι 
κεντρικές τράπεζες δεν θα χρεοκοπήσουν, αλλά αξίζει να 
σκεφτούμε πότε οι ζημίες έχουν και πότε δεν έχουν 
σημασία. Ξεκινώντας από τη Fed, όλα τα έσοδα που 
προκύπτουν από το χαρτοφυλάκιο του Συστήματος 
Λογαριασμού Ανοικτής Αγοράς, μείον τα έξοδα τόκων, τις 
πραγματοποιηθείσες ζημίες και τα λειτουργικά έξοδα, 
μεταφέρονται στο Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ. Πριν 
από την Παγκόσμια Οικονομική Κρίση, τα εμβάσματα αυτά 
ήταν κατά μέσο όρο 20-25 δισεκατομμύρια δολάρια 

ετησίως- διογκώθηκαν σε περισσότερα από 100 
δισεκατομμύρια δολάρια καθώς ο ισολογισμός αυξανόταν. 
Αυτά τα εμβάσματα μειώνουν το έλλειμμα και τις ανάγκες 
δανεισμού. Τα καθαρά έσοδα εξαρτώνται από το (ως επί το 
πλείστον σταθερό) μέσο κουπόνι επί του ενεργητικού, το 
μερίδιο των υποχρεώσεων που είναι άτοκα (φυσικό 
χαρτονόμισμα) και το επίπεδο των αποθεματικών και των 
υπολοίπων αντίστροφης επαναγοράς, το κόστος των 
οποίων κυμαίνεται με το επιτόκιο πολιτικής. Από 
ουσιαστικά μηδενικές το 2007, οι τοκοφόρες υποχρεώσεις 
έχουν εκτοξευθεί σε σχεδόν τα δύο τρίτα του ισολογισμού. 
Το καθαρό εισόδημα της Fed έχει γίνει αρνητικό και οι 
απώλειες θα βαθαίνουν όσο αυξάνεται το επιτόκιο 
πολιτικής. Επειδή η Fed -όπως οι περισσότερες κεντρικές 
τράπεζες- δεν αποτιμά τα περιουσιακά της στοιχεία στην 
αγορά, οι ζημίες στο χαρτοφυλάκιο είναι μη 
πραγματοποιημένες και δεν περνούν μέσα από την 
κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων (αν και για  
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λόγους διαφάνειας, η Fed 
δημοσιεύει τη θέση μη 
πραγματοποιημένων κερδών 
/ζημιών στο χαρτοφυλάκιό της ανά 
τρίμηνο). Εάν όμως η Fed πουλήσει 
περιουσιακά στοιχεία, οι ζημίες 
πραγματοποιούνται, μειώνοντας το 
καθαρό εισόδημα. Τι σημαίνουν 
λοιπόν οι ζημίες; Επηρεάζεται το 
κεφάλαιο; Υπάρχει πτώχευση ή 
αδυναμία άσκησης νομισματικής 
πολιτικής; Όχι, σύμφωνα με την 
Morgan Stanley. Πρώτον, τα 
εμβάσματα προς το Δημόσιο 
τελειώνουν και το Δημόσιο εκδίδει 
περισσότερο χρέος. Στη συνέχεια, η 
Fed σωρεύει τις ζημίες της και, αντί 
να μειώσει το κεφάλαιό της, 
δημιουργεί ένα «αναβαλλόμενο 
περιουσιακό στοιχείο». Όταν τα 
κέρδη γίνουν και πάλι θετικά, τα 
εμβάσματα παραμένουν στο μηδέν 
μέχρι να αναπληρωθούν οι ζημίες- 
φανταστείτε τη Fed να αντιμετωπίζει 
φορολογικό συντελεστή 100% και να 
αντισταθμίζει τις τρέχουσες ζημίες με 
μελλοντικά έσοδα. Η κερδοφορία θα 
επιστρέψει τελικά επειδή το νόμισμα 
θα συνεχίσει να αυξάνεται, 
μειώνοντας τα έξοδα τόκων και το 
QT θα συρρικνώσει τις τοκοφόρες 

υποχρεώσεις. Υπάρχουν 
παγκόσμιες παραλλαγές των 
παραπάνω. Η Τράπεζα της Αγγλίας 
έχει μια ρητή συμφωνία 
αποζημίωσης με το Υπουργείο 
Οικονομικών του Ηνωμένου 
Βασιλείου για τις ζημίες από το QE. 
Το αποτέλεσμα είναι ουσιαστικά το 
ίδιο με αυτό της Fed, αλλά η πολιτική 
οικονομία διαφέρει. Όπου το 
Υπουργείο Οικονομικών και η BoE 
μοιράζονται την ευθύνη, η Fed είναι 
μόνη της. Η παθητική εκκαθάριση 
για την BoE είναι δύσκολη, 
δεδομένης της ανομοιογενούς 
διάρθρωσης της διάρκειας των 
τοποθετήσεων σε χρυσό, ενώ η Fed 
έχει μέχρι και 95 δισεκατομμύρια 
δολάρια το μήνα που εκκαθαρίζονται 
παθητικά. Για την BoE, μια αύξηση 
του Τραπεζικού Επιτοκίου κατά μία 
ποσοστιαία μονάδα μειώνει τα 
εμβάσματα κατά περίπου 10 
δισεκατομμύρια λίρες ετησίως, ένα 
σημαντικό ποσό για μια χώρα που 
αντιμετωπίζει δημοσιονομικά 
προβλήματα. Η πρόταση να 
μειωθούν τα έξοδα με την 
απαγόρευση της καταβολής τόκων 
επί των αποθεματικών αξίζει να 
εξεταστεί προσεκτικά. Διαφορετικά, 

η BoE θα πρέπει να πουλήσει 
περιουσιακά στοιχεία για να 
ανακτήσει τον νομισματικό έλεγχο, 
πραγματοποιώντας ζημίες. Ο 
ισολογισμός της ΕΚΤ είναι αρκετά 
διαφορετικά δομημένος, αλλά η 
λογική είναι παρόμοια. Η ευρωπαϊκή 
ομάδα της Morgan Stanley 
προβλέπει ότι το επιτόκιο των 
καταθέσεων θα διαμορφωθεί στο 
2,5% έως τον προσεχή Μάρτιο, 
γεγονός που συνεπάγεται απώλειες 
της ΕΚΤ ύψους περίπου 40 δισ. 
ευρώ το επόμενο έτος. Οι τραπεζικές 
καταθέσεις λαμβάνουν το επιτόκιο 
depo, το οποίο θα είναι πολύ 
υψηλότερο από την απόδοση του 
χαρτοφυλακίου. Τα κέρδη και οι 
ζημίες των κεντρικών τραπεζών 
έχουν σημασία… αλλά μόνο όταν 
έχουν σημασία. Πριν από τη 
δεκαετία του 1900 το αντικείμενο των 
οικονομικών ονομαζόταν «πολιτική 
οικονομία». Οι απώλειες των 
κεντρικών τραπεζών που 
επηρεάζουν τα δημοσιονομικά 
αποτελέσματα μπορεί να έχουν 
πολιτικές προεκτάσεις, αλλά η 
ικανότητα των τραπεζών να ασκούν 
πολιτική δεν επηρεάζεται, καταλήγει 
η Morgan Stanley. 

 
Το bigbusiness.gr έχει το ρεπορτάζ: Η Alpha Bank κατέχει 
την πρώτη θέση στη χρηματοδότηση της 
επιχειρηματικότητας στη χώρα, εκταμιεύοντας το πρώτο 
εξάμηνο του 2022 νέα δάνεια ύψους 4 δισ. ευρώ και 
καταγράφοντας πιστωτική επέκταση της τάξης των 1,7 δισ. 
ευρώ, ενώ μόνο 

ατά την τελευταία διετία οι 
συνολικές εκταμιεύσεις της 
Τράπεζας υπερβαίνουν τα 10 Δις € 

Συνοδευόμενος από τους Διευθυντές Εμπορικής 
Τραπεζικής, Τηλέμαχο Γεωργάκη, Καταστημάτων Αττικής 
ΙΙ, Νοτιοδυτικής Ελλάδας και Νήσων, Μαρία Παπαγεωργίου 
και Επιχειρηματικών Κέντρων, Μαρίνα Βερυκόκκου, ο κ. 
Ψάλτης είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με εκπροσώπους 
τριών κορυφαίων επιχειρηματικών ομίλων που εδρεύουν 
στον Νομό Ιωαννίνων και δραστηριοποιούνται στους 
κλάδους της αγροδιατροφής, των τροφίμων και των 
ποτών. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν οι 
επιχειρηματικές προκλήσεις που σχετίζονται με το  

 Κ 
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ενεργειακό κόστος και τις 
πληθωριστικές πιέσεις στην 
παραγωγή και τη ζήτηση. Ιδιαίτερη 
έμφαση δόθηκε και στις 
αναπτυξιακές ευκαιρίες από την 
αξιοποίηση των παρεχόμενων 
χρηματοδοτικών εργαλείων (όπως 
το Ταμείο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας, ο Αναπτυξιακός 
Νόμος, το ΕΣΠΑ κ.ά.), καθώς και ο 
ρόλος της Alpha Bank στη 
χρηματοδότηση και την υλοποίηση 
νέων επενδυτικών σχεδίων που θα 
ενισχύσουν την εξωστρέφεια των 
επιχειρήσεων και θα 
δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία 
για την τοπική και εθνική οικονομία. 
Στο περιθώριο της επίσκεψης στα 
Ιωάννινα, ιδιαίτερη σημασία είχε και 
η συνάντηση μεταξύ του CEO του 
Ομίλου Alpha Bank και του 
Δημάρχου του Δήμου Ιωαννιτών, 

Μωυσή Ελισάφ. Οι δύο άνδρες συζήτησαν για τις αναπτυξιακές προοπτικές της 
πόλης ως κόμβου καινοτομίας και διεθνούς προορισμού για επενδύσεις 
τεχνολογίας, καθώς και για την αυξημένη εξωστρέφεια της πόλης στον τουριστικό 
τομέα και τις πρωτοβουλίες πράσινης μετάβασης που υλοποιούνται από τον 
Δήμο. Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο κ. Ψάλτης υπογράμμισε την κρισιμότητα 
των άμεσων ξένων επενδύσεων για την επίτευξη εύρωστης και βιώσιμης 
ανάπτυξης τόσο στην περιφέρεια της Ηπείρου όσο και ευρύτερα στη χώρα, 
τονίζοντας ότι «η προσέλκυση επενδύσεων υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης 
αξίας είναι απαραίτητη για να αποκτήσει η Ελλάδα μία δυναμική και ισχυρή θέση 
στον παγκόσμιο επενδυτικό χάρτη». «Έργα που δημιουργούν νέες θέσεις 
εργασίας ειδικά σε τομείς όπου η χώρα μας παραδοσιακά υστερούσε, όπως η 
τεχνολογία και το R&D, έχουν ακόμη μεγαλύτερη αξία, καθώς ο θετικός αντίκτυπός 
τους είναι πολλαπλασιαστικός και διαχέεται σε όλη την οικονομία», συμπλήρωσε 
χαρακτηριστικά, για να τονίσει ότι οι επενδύσεις που υλοποιούνται σε ένα πιο 
αποκεντρωμένο επίπεδο είναι κρίσιμες για μία ισορροπημένη και υγιή οικονομική 
δραστηριότητα και υποστηρίζουν την περιφερειακή ανάπτυξη και την κοινωνική 
πρόοδο, καθώς αποτελούν «ανάσα οξυγόνου» για τις τοπικές κοινωνίες. Κατά την 
παραμονή της στην πρωτεύουσα της Ηπείρου, η ομάδα της Alpha Bank 
επισκέφθηκε, επίσης, το Κατάστημα Ιωαννίνων και το Κατάστημα Βελισσαρίου-
Ιωαννίνων, όπου συζήτησε με το προσωπικό την πρόοδο του προγράμματος 
μετασχηματισμού της Τράπεζας και τις βελτιωμένες ψηφιακές υπηρεσίες προς 
τους πελάτες του Ομίλου. 

 
Η Εθνική τράπεζα θα επιτύχει 650 με 
700 εκατ κέρδη το 2022 και εάν 
επιβεβαιωθεί ότι οι τράπεζες 
κρατούν εφεδρείες και για το 2023 
αυτό σημαίνει ότι μπορεί να επιτύχει 
άλλα 650 εκατ κέρδη και το 2023. 
Σύμφωνα με το bankingnews.gr αυτό 
σημαίνει ότι στο διάστημα 2022 με 
2023 η Εθνική θα επιτύχει κέρδη 
περίπου 1,3 δισεκ. ευρώ και αυτό 
μεταφράζεται σε μια αύξηση σχεδόν 
800 εκατ ευρώ σε νέα κεφάλαια… 
στο τέλος του 2023 η Εθνική τράπεζα 
θα διαθέτει 6,7 με 6,8 δισεκ. κεφάλαια 
από 5,9 δισεκ. την τρέχουσα 
περίοδο. Η Εθνική τράπεζα διαθέτει 
2,99 δισεκ. κεφαλαιοποίηση, δηλαδή 
χρηματιστηριακή αξία με 
προοπτική… μείωσης προσέξτε 
μείωσης…για το ορατό μέλλον… και 
αύξησης της αξίας στο μακρινό 
μέλλον. Το ελληνικό δημόσιο για 
λόγους πολιτικών εντυπώσεων και 
ίσως άλλων παρασκηνιακών 

ύποπτων συμφωνιών προωθεί να 
πουλήσει το 20% της Εθνικής 
τράπεζας στο μεγαλύτερο fund 
διαχείρισης πλούτου της Σαουδικής 
Αραβίας. Το bankingnews έχει 
αποκαλύψει ότι ο SSM ο Μόνιμος 
Εποπτικός Μηχανισμός των 
Τραπεζών δεν θα επιτρέψει την 
πώληση του 20% σε ένα επενδυτή, 
θα τον περιορίσει στο 10%. Συν τοις 
άλλοις οι Σαουδάραβες… 
εναντιώνονται στους αμερικανούς 
λόγω Ρωσίας, οπότε έχουμε ένα 
ακόμη πολιτικό λόγο που δεν θα 
άρεσε σε ευρωπαίους και 
αμερικανούς η Ελλάδα να κάνει 
δουλειές με άραβες… Κατά την 
άποψη του bankingnews τα σχέδια 
της ελληνικής κυβέρνησης δεν θα 
υλοποιηθούν και το πλάνο θα 
υποχρεωθεί σε ριζικές 
τροποποιήσεις. Ένα επερχόμενο 
σκάνδαλο; Θα αναλύσουμε πως 
όταν… κοντόφθαλμοι πολιτικοί 
μπορεί να θυσιάσουν στον βωμό 
των εντυπώσεων ένα σημαντικό 
περιουσιακό στοιχείο. Στις ΗΠΑ 
όταν κρατικοποιήθηκαν τράπεζες 
και ασφαλιστικές εταιρίες με την 
χρεοκοπία της Lehmann Brothers 
μετά από λίγα χρόνια πούλησε το 
αμερικανικό δημόσιο τις μετοχές 
των τραπεζών που κρατούσε από 
τις κρατικές ενισχύσεις… προσέξτε 
επιτυγχάνοντας κέρδη 44 δισεκ. 

δολάρια. Στην Ελλάδα όμως στόχος 
δεν είναι το δημόσιο συμφέρον αλλά 
το ξεπούλημα… η ιδιωτικοποίηση 
όπου όλοι κερδίζουν είναι 
προφανώς το ιδανικό σενάριο αλλά 
στην Ελλάδα πως το δημόσιο ως 
πωλητής να εγγράφει τεράστιες 
ζημιές… αποτελεί ελληνική πατέντα. 
Η περίπτωση της Εθνικής τράπεζας 
είναι ενδεικτική. Το Ταμείο 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 
επένδυσε σχεδόν 9 δισεκ. στην 
Εθνική και σήμερα κατέχει το 40,39% 
της τράπεζας τρέχουσας αξίας 1,2 
δισεκ. ευρώ. Το 20% που σχεδιάζει 
το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας που θα πουλήσει 
κάποια στιγμή το 2023… έχει 
τρέχουσα αξία περίπου 600 εκατ 
ευρώ. 

έλουν να μας πουν 
ότι εάν πουλήσουν 
το 20% της Εθνικής 

τράπεζας έναντι 600 
εκατ. ευρώ στους 
Άραβες θα είναι 
ιδιωτικοποίηση. Όχι,  
θα είναι απάτη…. 

Θ 
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, σκάνδαλο, μια εξευτελιστική και 
ντροπιαστική ιδιωτικοποίηση. Τι 
πρέπει να κάνει το Ταμείο 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας; 
Για να διασφαλιστεί ότι η 
σχεδιαζόμενη σταδιακή 
ιδιωτικοποίηση της Εθνικής θα έχει 
νόημα το Ταμείο 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 
θα πρέπει να κάνει τα εξής: 1) Να μην 
παρασύρεται από ορισμένους στην 
κυβέρνηση που έχουν αλλότρια 
προς το δημόσιο συμφέρον 
επιδιώξεις… 2) Να πουλήσουν 
στους Άραβες μόνο το 10%, στόχος 
δεν είναι ένας ακρογωνιαίος 

επενδυτής στην Εθνική, η Εθνική σε 
δύο χρόνια θα αυξήσει τα κεφάλαια 
της κατά 1 δισεκ. οπότε δεν έχει 
κανένα κεφαλαιακό ζήτημα, 
αντιθέτως έχει περίσσευμα 
κεφαλαίων. 3) Η Εθνική χρειάζεται 
free float διασπορά μετοχών σε 
πλήθος επενδυτών, αυτός είναι ο 
σωστός χρηματιστηριακός 
τρόπος…όλα τα άλλα είναι 
παρωχημένα σχέδια που έρχονται 
από το παρελθόν. 4) Να μην 
ξεπουληθεί η Εθνική τράπεζα σε 
τόσο χαμηλές – εξευτελιστικές τιμές. 
Βέβαια ο τρόπος με τον οποίο η 
κυβέρνηση έχει ανακινήσει το θέμα 

είναι κωμικοτραγικός. Πιστεύει 
κανείς ότι όσο η αγορά αναμένει το 
placement θα ανακάμψει η μετοχή 
της Εθνικής τράπεζας. Στις 
τρέχουσες τιμές 3,30 ευρώ θα 
θεωρηθεί ξεπούλημα. Θα πρέπει η 
μετοχή της Εθνικής να ανακάμψει 
50% με 70%, κάτι που δεν θα συμβεί 
ούτε το 2023… ίσως από το 2024. 
5)Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας χρειάζεται χρόνο. 
Οποιαδήποτε βιασύνη θα είναι 
επιζήμια για το δημόσιο συμφέρον. 
Κάποιοι στην κυβέρνηση θέλουν 
ξεπούλημα… μην βαφτιστεί το 
ξεπούλημα… ιδιωτικοποίηση! 

 
Το mononews.gr σημειώνει: Σας 
είχα προειδοποιήσει από την 

προηγούμενη εβδομάδα ότι δύο 
τιτλοποιήσεις που είχαν σχεδιάσει 
Μυλωνάς και Μεγάλου (τα δύο Μ) να 
μπουν στον ΗΡΑΚΛΗ, δεν πάνε και 
τόσο καλά. Πρόκειται για την 
τιτλοποίηση κόκκινων δανείων 
περίπου 1 δισ. ευρώ Frontier II το 
οποίο πωλήθηκε από την Εθνική 
Τράπεζα στο Hedge Fund 
Βracebridge Capital και το Sunrise III 
της Πειραιώς. Απ΄ ότι μαθαίνω 
τουλάχιστον στην Εθνική δεν 

φαίνεται να προσδοκούν ότι το 
πρόγραμμα παροχής κρατικών 
εγγυήσεων (ο γνωστός ΗΡΑΚΛΗΣ) 
θα λάβει παράταση μετά το τέλος 
Οκτωβρίου που λήγει. Άλλωστε με 
την πίεση που υπάρχει αυτή τη 
στιγμή από τους γραφειοκράτες της 
Eurostat να γραφούν οι εγγυήσεις 
στο Δημόσιο Χρέος, είναι αμφίβολο 
αν η ηγεσία του Υπουργείου 
Οικονομικών ζητήσει την παράταση 
του προγράμματος. 

 

Όπως έχετε ήδη διαβάσει στο mononews, στο «σφυρί» 
βγήκαν 14 Οκτωβρίου δύο ιστορικές βιομηχανικές μονάδες 
από δύο εξίσου ιστορικές ελληνικές βιομηχανίες, την 
«Πετζετάκις» και τη «Shelman». Με τη μονάδα της Shelman 
στην Κομοτηνή, που προσπαθεί να βρει αγοραστή από τον 
Δεκέμβριο του 2016 τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά όσο 
φαίνονται αφού δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον το τουρκικό 
Προξενείο και οι ελληνικές αρχές μάλλον δεν το έχουν 
αντιληφθεί ή δυσκολεύονται να κάνουν κάτι. Οι αρμόδιες 
υπηρεσίες στην Θράκη, φανερές και… μη φανερές, έχουν 
εγγράφως προειδοποιήσει την Αθήνα για την «αθόρυβη 
επιστράτευση» τούρκων επενδυτών από το Προξενείο. Οι 
υπηρεσίες αυτές μάλιστα καταγράφοντας και τον παλμό 
της Κοινής Γνώμης στη Ροδόπη λένε πως η διάθεση της 
παραγωγικής μονάδας πρέπει να καταλήξει σε Έλληνες και 
ως ενιαίο σύνολο. «Αλλιώς, αν η μονάδα πουληθεί βίδα-
βίδα θα χαθεί η δυνατότητα επαναλειτουργίας μιας μεγάλης 
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και ανταγωνιστικής επιχείρησης στη Θράκη και θα έρθουν 
Τούρκοι να αγοράσουν τα «φιλέτα» έναντι πινακίου φακής, 
ενισχύοντας τη δική τους παραγωγική βάση και 
δημιουργώντας ένα πυρήνα δράσης στον ακριτικό νομό. Η 
όλη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μας προβληματίζει 
έντονα, γιατί από την πλευρά της κυβέρνησης δεν 
ακούγεται τίποτε, ακόμη και από παράγοντες που συνήθως 
είναι λαλίστατοι» λένε χαρακτηριστικά οι άνθρωποι της 
περιοχής που γνωρίζουν καλά τα τεκταινόμενα. Να 
θυμίσουμε πως το Φεβρουάριο που είχε επισκεφθεί τη 
Θράκη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης 
αναφερόμενος στο εργοστάσιο της ΣΕΛΜΑΝ είπε ότι 
«υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον και είμαστε σε καλό 
δρόμο». Υπάρχει πρόνοια λοιπόν για να μην εμφανιστούν 
οι λεγόμενοι …«ανεπιθύμητοι» μέρες που είναι; Για την 
ιστορία αναφέρουμε πως η τιμή εκκίνησης είναι στα 
6.410.000 ευρώ και αφορά σε προνομιακό συγκρότημα 
βιομηχανικών κτιρίων εντός γηπέδου συνολικής έκτασης 
σχεδόν 300 στρεμμάτων με κτιριακές εγκαταστάσεις 55 
στρεμμάτων. Όσο για την ιστορική φίρμα «Αριστόβουλος 
Γ. Πετζετάκις» τί να πει κανείς; Ήταν για δεκαετίες το 
«ελληνικό πολυεθνικό υπόδειγμα βιομηχανικής 
καινοτομίας» όταν ο μακαρίτης Αριστόβουλος Πετζετάκις 
εφηύρε και κατοχύρωσε παγκοσμίως την πατέντα του 
εύκαμπτου ελαστικού πλαστικού σωλήνα Heliflex, που 
βελτίωνε δραστικά τις αγροτικές καλλιέργειες. Και 
ύστερα…ύστερα ήρθε η δεύτερη γενιά και ιδού: Ο όμιλος 
Πετζετάκις κήρυξε επισήμως πτώχευση με απόφαση του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, στις 26 Ιουλίου 2016. 
Προχθές βγήκε ξανά σε πλειστηριασμό το κεντρικό 
εργοστάσιο της Πετζετάκις στον Ελαιώνα Βοιωτίας. Η 
συνολική έκταση του χώρου φτάνει τα 246 στρέμματα ενώ 
το βιομηχανικό συγκρότημα έχει επιφάνεια 48 στρέμματα. 
Μετά και τις προηγούμενες άγονες προσπάθειες πώλησης, 
η τιμή εκκίνησης για τον τελευταίο πλειστηριασμό ορίστηκε 
στα 7.360.000 ευρώ. Μετά από τεράστιες αστοχίες στο 
μάνατζμεντ για τις οποίες δεν φταίει μόνον ο Γιώργος 
Πετζετάκις, το 2010 η μετοχή τέθηκε υπό επιτήρηση, 
καταγγέλθηκαν τρία ομολογιακά δάνεια, τα ίδια κεφάλαια 
γύρισαν σε αρνητικά και οι ζημίες χρήσεων άρχισαν να 
μαζεύονται σαν τις μέλισσες στα άνθη. Παράλληλα, 
χάθηκαν και τα 11 εργοστάσια σε Ευρώπη, Αμερική και 
Μέση Ανατολή. Τον Νοέμβριο του 2011 ο επιχειρηματικός 
κόσμος ταράχτηκε από τη σύλληψη του Γιώργου Πετζετάκι 
για χρέη προς το Δημόσιο. Το 2012 καταδικάστηκε ερήμην 
σε 10ετή φυλάκιση χωρίς αναστολή και έκτοτε αγνοείται, 
ενώ πιθανολογείται ότι έχει διαφύγει στο εξωτερικό μαζί με 
την Ιταλίδα σύζυγό Γκαμπριέλα. Ειδικά για την κα 
Γκαμπριέλα έχουν να το λένε οι λογιστές και ταμίες του 
Ομίλου την εποχή της δόξας: Σχεδόν κάθε Δευτέρα τους 
έστελνε να πληρώνουν τους υπέρογκους λογαριασμούς με 
τα ψώνια που έκανε το week end στο Μιλάνο! Ταξίδια, 
πολλά ταξίδια στην ιταλική πόλη της μόδας και όχι μόνον 
σε αυτή, άπειρες αγορές, πανάκριβη διαβίωση όλα 
χρεωμένα στην εταιρία. Κυκλοφορεί και ως ανέκδοτο της 
εποχής αλλά δεν είναι, όταν νεαρός λογιστής της εταιρίας 
που καταγράφει τα τεράστια ποσά για φορέματα, 
μετακινήσεις και χλιδάτη διαμονή στο Μιλάνο της κας 
Πετζετάκι για να τα πληρώσει ερωτά τον προϊστάμενό του: 
-Δεν θυμάμαι το μικρό όνομα της κυρίας για να το 
καταχωρήσω. Πώς είναι Γκαμπριέλλα, Γκρατσιέλλα ή 
Ντονατέλλα Πετζετάκι; - Παιδί μου με τα πολλά ταξίδια που 
κάνει αυτή, μάλλον …Πηγαινέλα Πετζετάκι πρέπει να την 
βγάλουν. Κρίμα...  

 

Μέσα στην εβδομάδα ο διοικητής της Τράπεζας της 
Ελλάδος ήταν καλεσμένος στην Αθηναϊκή Λέσχη, από την 
διοίκηση της Εθνικής Ελληνικής Επιτροπής του Διεθνούς 
Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC) και για την ακρίβεια από 
τον πρόεδρο του Πέτρο Δούκα, προκειμένου να μιλήσει για 
την οικονομία σε ένα πολυπληθές κοινό. Πράγματι ο 
Γιάννης Στουρνάρας ένα από τα σημεία που επεσήμανε 
είναι το γεγονός ότι η Ελλάδα πήγε καλά το 2022 εξαιτίας 
του τουρισμού, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα συμβεί και το 
2023 εξαιτίας των διεθνών τιμών των καυσίμων και της 
ενέργειας. «Το γεγονός αυτό θα δυσκολέψει τους ξένους να 
ταξιδέψουν με τόση ευκολία του χρόνου» είπε ο διοικητής. 
Πάντως σε κάθε περίπτωση αρκετοί από τους 
επιχειρηματίες μικροί και μεγάλοι σε ηλικία, ζήτησαν να 
βγάλουν σέλφι με τον διοικητή, γεγονός που αποδεικνύει 
πόσο τα social media έχουν «κυριεύσει» την ζωή όλων. 
Πάντως ο Στουρνάρας δεν χάλασε χατίρι σε κανέναν. 
Παρόντες ο πρόεδρος της Ελληνικής Αναπτυξιακής 
Τράπεζας Επενδύσεων Χάρης Λαμπρόπουλος, ο CEO της 
ΕΥΔΑΠ Χάρης Σαχίνης, κ.α. 
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Έχουν γράψει ο καθένας τη δική του ιστορία, αλλά και 
πολλά…χιλιόμετρα στα γήπεδα. Τα τελευταία χρόνια, 
ωστόσο, αφότου κρέμασαν τα παπούτσια τους, 
ακολούθησαν διαφορετικές διαδρομές ο καθένας. 
Πρόσφατα, όμως, η μοίρα και οι καταστάσεις τούς 
«ένωσαν» ξανά, όχι αυτή τη φορά στα γήπεδα, αλλά σε ένα 
εντελώς διαφορετικό «τερέν»: Αυτό των πλειστηριασμών… 

τσι, τρεις πρώην ποδοσφαιριστές 
με ένδοξη πορεία,  
ο Ιεροκλής Στολτίδης, ο  

Βασίλης Καραπιάλης και ο Βασίλης  
Τσιάρτας, είναι αντιμέτωποι  
με το ηλεκτρονικό σφυρί… 
Η αρχή έγινε  την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου, με τον Ιεροκλή 
Στολτίδη, για μια μεζονέτα στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, 
που ανήκε στον παλαίμαχο διεθνή ποδοσφαιριστή και 
βγαίνει για πολλοστή φορά σε πλειστηριασμό. Ο «Ιέρο» 
όπως τον αποκαλούσαν, που αγωνίστηκε ως αμυντικός 
μέσος στον Ηρακλή, στον Ολυμπιακό και στην Κέρκυρα, 
ξεχώρισε για το πάθος, τη δύναμη και το θάρρος στις 
διεκδικήσεις κατά τους αγώνες, αλλά και τη φυσική του 
κατάσταση. Ολοκλήρωσε την καριέρα του στο τέλος της 
περιόδου 2010-11 έχοντας συμπληρώσει 542 συμμετοχές 
και 75 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις. Στη συνέχεια 
επανήλθε ως προπονητής. Ο πλειστηριασμός αφορά σε 
διώροφη κατοικία με υπόγειο, στέγη και πισίνα και είναι μία 
από τις τρεις παρόμοιες συγκροτήματος κατοικιών, που 
βρίσκεται σε αγροτεμάχιο επί της οδού Θέρμης-
Πανοράματος, της Δημοτικής Ενότητας Πανοράματος, του 
Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη. Το ακίνητο βαρύνεται με πολλές 
προσημειώσεις και κατασχέσεις με τελευταία αυτή που 
έγινε στις 15 Ιουλίου 2021 για οφειλή 100.000 ευρώ (μέρος 
συνολικής απαίτησης 509.380,80 ευρώ). Ο πρώτος 
πλειστηριασμός με επισπεύδουσα την Intrum και με τιμή 
πρώτης προσφοράς στις 725.000 ευρώ έγινε στις 23 

Φεβρουαρίου και ήταν άγονος. Ακολούθησαν κι άλλοι με 
την τιμή να μειώνεται αλλά με το ίδιο αποτέλεσμα. Την 
Τετάρτη η τιμή εκκίνησης έχει πέσει το 65% της αρχικώς 
ορισθείσης, δηλαδή το στις 471.250 ευρώ.  

α ακολουθήσει στις 9 Νοεμβρίου 
2022 ο πλειστηριασμός για  
τη βίλα του Βασίλη Τσιάρτα  

στο Μαρούσι.  
Πρόκειται για μια παλιά ιστορία του πρώην διεθνή μέσου 
επιθετικού, ο οποίος τα τελευταία χρόνια βρέθηκε αρκετές 
φορές στην επικαιρότητα λόγω διαφόρων δηλώσεών του 
που προκάλεσαν σφοδρές αντιδράσεις, με πιο πρόσφατη 
αυτή περί της νομιμοποίησης του ΚΚΕ. Τον αρχικό 
πλειστηριασμό είχε αποκαλύψει το «ΘΕΜΑ», από τον 
Δεκέμβριο του 2018, με το συγκεκριμένο πολυτελές οίκημα 
να έχει μπει υποθήκη από το 2002. Το ακίνητο αποκτήθηκε 
από τον Βασίλη Τσιάρτα τον Δεκέμβριο του 2001, την 
περίοδο που αγωνιζόταν στην ΑΕΚ, δύο χρόνια μετά την 
επιστροφή του στην Ελλάδα, από τη Σεβίλλη. Η βίλα 
πρωτοβγήκε στο σφυρί στις 19 Δεκεμβρίου 2018, με 
επισπεύδουσα την Alpha Bank και με τιμή εκκίνησης  

 

Έ 

Θ 



 

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 15-16 Οκτωβρίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 252 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |          Σελίδα 53 

1.060.000 ευρώ, χωρίς όμως 
αποτέλεσμα, ενώ ο ίδιος έκανε 
κάποιες ενέργειες για να τη σώσει. 
Ακολούθησε δεύτερος 
πλειστηριασμός στις 27 
Φεβρουαρίου 2019 που και αυτός 
κατέληξε άγονος. Στον 
προγραμματισμένο για τις 9 
Νοεμβρίου 2022 πλειστηριασμό 
επισπεύδουσα είναι πλέον η Cepal, 
ως διαχειρίστρια των απαιτήσεων 
της «Galaxy II Funding Designated 
Activity Company» (ειδική διάδοχος 
της Alpha Bank), με την τιμή πρώτης 
προσφοράς να παραμένει στα 
1.060.000 ευρώ. Πρόκειται 
ειδικότερα για μονοκατοικία με 
πισίνα σε οικόπεδο 652 τ.μ., που 
βρίσκεται στη θέση «Νέα Φιλοθέη» 
της Καλογρέζας στο Μαρούσι. Το 
πολυτελές ακίνητο συνολικού 
εμβαδού 700,46 τ.μ. αποτελείται από 

υπόγειο επιφάνειας 316,54 τ.μ., ισόγειο επιφάνειας 199,25 τ.μ. και πρώτο όροφο 
επιφάνειας 184,67 τ.μ. Με βάση την αρχική έκθεση πλειστηριασμού (Δεκέμβριος 
2018) στα βάρη του ακινήτου περιλαμβάνονταν 4 υποθήκες, 4 προσημειώσεις (εκ 
των οποίων οι 2 ετράπησαν σε υποθήκες) και 2 αναγκαστικές κατασχέσεις. Θα 
πρέπει να σημειωθεί ότι ο Βασίλης Τσιάρτας εμφανίζεται να κατοικεί στο Π. 
Φάληρο και να διατηρεί την ατομική επιχείρηση V.T. Management, η οποία εδρεύει 
στο κατασχεθέν ακίνητο του Αμαρουσίου. Ο τελευταίως διεθνής που έχει βρεθεί 
στο στόχαστρο των πλειστηριασμών είναι ο Βασίλης Καραπιάλης, ένα από τα 
μεγαλύτερα αστέρια που ανέδειξε το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Καραπιάλης, παιδί 
φτωχής οικογένειας από τη Λάρισα, εκτός από την ΑΕΛ, άφησε εποχή για μια 
σχεδόν δεκαετία στον Ολυμπιακό, όπου μαζί με τον Δεληκάρη θεωρούνταν τα 
καλύτερα «δεκάρια» στην ιστορία του Θρύλου. Ακόμη και ως σήμερα αξιολογείται 
ανάμεσα στη «χρυσή λίστα» με τους καλύτερους παίκτες, μαζί με ονόματα όπως 
του Βασίλη Χατζηπαναγή και του Δημήτρη Σαραβάκου. Αφότου κρέμασε τα 
παπούτσια του το 2000, παρέμεινε στον Ολυμπιακό ως σκάουτερ και προπονητής 
της ομάδας Νέων, ενώ αργότερα δημιούργησε δικό του αθλητικό κέντρο στο 
Χαλάνδρι, το «Καραπιάλης Club», το οποίο έπαψε να λειτουργεί από το καλοκαίρι 
του 2019. Δυστυχώς και αυτός ο σπουδαίος παίκτης, βρίσκεται αντιμέτωπος με 
τους πλειστηριασμούς για ακίνητά του στην ιδιαίτερη πατρίδα του. Συγκεκριμένα, 
το σφυρί έχει προγραμματιστεί να χτυπήσει στις 22 Φεβρουαρίου 2023, με 
επισπεύδουσα την doValue για δύο διαμερίσματα και δύο θέσεις στάθμευσης, σε 
πολυκατοικία στη Λάρισα, που είχαν αγοραστεί το 1999.  

 
Προσηλωμένες στην πολιτική συρρίκνωσης του δικτύου 
καταστημάτων παραμένουν οι τράπεζες και μέσα στην 
τελευταία δεκαετία μπήκε λουκέτο στα 6 από τα 10 
υποκαταστήματα. Σύμφωνα με το mononews.gr στην 
Ελλάδα σήμερα ανά 100 χιλιάδες κατοίκους αντιστοιχούν 
λιγότερα από 17 (16,78) τραπεζικά καταστήματα, όταν το 
2012 η αντιστοιχία ήταν 37,74 καταστήματα και το 2014 είχε 
περιοριστεί στα 28,28 καταστήματα. Να σημειωθεί ότι στο 
τέλος Δεκεμβρίου 2021 οι τέσσερις συστημικές τράπεζες 
είχαν δίκτυο 1.351 καταστημάτων και στα τέλη Ιουνίου 2022 
ο αριθμός των υποκαταστημάτων είχε περιοριστεί στα 
1.308 καθώς είχαν κατεβάσει ρολά 43 καταστήματα. Όμως 
δεν είναι μόνο η συρρίκνωση του δικτύου. Οι τράπεζες 
ακολουθούν νέες πολιτικές και σε ότι αφορά την 
εξυπηρέτηση της πελατείας τους, την οποία στρέφουν 
συστηματικά στα ηλεκτρονικά δίκτυα εξυπηρέτησης. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι ήδη συστημική τράπεζα -σε ορισμένα 
υποκαταστήματα της- εφαρμόζει περιορισμένο ωράριο για 
συναλλαγές στο γκισέ. Συγκεκριμένα ο πελάτης μπορεί να 
πραγματοποιεί συναλλαγές 8-10 το πρωί και 1-2 το 
μεσημέρι. Αναμφίβολα η τεχνολογία δημιουργεί νέα 
δεδομένα και ευκολία σε πλήθος τραπεζικών συναλλαγών. 
Ωστόσο υπάρχουν εργασίες που δεν μπορούν να 
ολοκληρωθούν παρά μόνο στο γκισέ (όπως είναι για 
παράδειγμα η ανάληψη μεγάλων χρηματικών ποσών). 

ήμερα η επαρχία αντιμετωπίζει 
πρόβλημα λόγω της απουσίας 
τραπεζικών καταστημάτων, 

παραμεθόριες περιοχές και νησιά 
έχουν μείνει χωρίς τράπεζα με ότι 

αυτό σημαίνει για την οικονομική 
δραστηριότητα της κάθε περιοχής. 
Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι πολλές περιοχές που 
είχαν μία και δύο τράπεζες να μην έχουν πλέον ούτε ΑΤΜ 
και οι πολίτες για να εξυπηρετηθούν θα πρέπει να 
μετακινηθούν σε άλλη πόλη του νομού τους. Αν και για 
φέτος οι τράπεζες είχαν προγραμματίσει να μειώσουν τον 
αριθμό των καταστημάτων του δικτύου τους κατά 120, η 
ενεργειακή κρίση, αλλά και το ενδεχόμενο εκλογών 
«πάγωσε» τα σχέδια τους και τα λουκέτα μέχρι το τέλος 
Ιουνίου ήταν 43. Συγκεκριμένα, η Eurobank έχει δίκτυο με 
274 καταστήματα καθώς το πρώτο εξάμηνο φέτος έκλεισε 
25, ακολουθεί η Alpha Bank με 287 (έκλεισε 12 
υποκαταστήματα) η Εθνική Τράπεζα διαθέτει δίκτυο 339 
καταστημάτων καθώς δεν έκλεισε κανένα το πρώτο 
εξάμηνο και η Τράπεζα Πειραιώς εξακολουθεί να έχει το 
μεγαλύτερο δίκτυο με 408 καταστήματα (έκλεισε 6 
καταστήματα το πρώτο εξάμηνο).  
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