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του Γιώργου Βάμβουκα 
Καθηγητή Οικονομικών 
και Οικονομετρίας 
του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών 

 
Με αφορμή την Εθνική Εορτή της 
28ης Οκτωβρίου 1940, θα σχολιάσω 
τον «δοσιλογισμό» επί γερμανικής 
κατοχής και την κερδοσκοπία στην 
Ελλάδα του 2022. 

όρος 
«δοσιλογισμός» 
υποδηλώνει τα 

άτομα μιας χώρας  
που συνεργάζονται  
με τον ξένο κατακτητή.  
Κατά την διάρκεια του Β’ 
Παγκοσμίου Πολέμου (1939-1945), 
όσες χώρες υποδουλώθηκαν στη 
γερμανική μπότα του χιτλερικού 
ναζισμού, βρέθηκαν αρκετοί 
«πρόθυμοι» να παίξουν το ρόλο του 
δοσίλογου. Η πύρρεια και 
εκκωφαντική νίκη της Ελλάδας κατά 
της Ιταλίας του δικτάτορα Μουσολίνι 
στο αλβανικό Έπος του 1940 

προκάλεσε την στρατιωτική 
εμπλοκή της ναζιστικής Γερμανίας. 
Η υπεροπλία της Γερμανίας σε 
οπλισμό και τα σοβαρά λάθη της 
Ελλάδας ως προς την στρατιωτική 
τακτική αντιμετώπισης του ναζιστή 
εισβολέα, προκάλεσαν την ήττα της 
Ελλάδας και την υποταγή της στο 
ναζιστή δυνάστη από τον Απρίλιο 
του 1941 έως τον Οκτώβριο του 
1944. Κατά την περίοδο υποταγής 
της Πατρίδας στο γερμανό 
κατακτητή ήκμασε ο δοσιλογισμός. 
Δηλαδή, «έλληνες» χαφιέδες και 
καταδότες συνεργάστηκαν με τους 
ναζί. Πολλοί εξ αυτών πλούτισαν 
επενδύοντας στην εξαθλίωση και τη 
δυστυχία των υπόδουλων 
συμπατριωτών τους. Οι δοσίλογοι 
προέρχονταν απ’ όλα τα κοινωνικά 
στρώματα. Πολιτικοί, βιομήχανοι, 
έμποροι, στρατιωτικοί, καθηγητές 
πανεπιστημίων, ηθοποιοί, δημόσιοι 
και τραπεζικοί υπάλληλοι, εργάτες, 
αγρότες, κ.ά., υπήρξαν συνεργάτες, 
καταδότες και ρουφιάνοι των 
γερμανών. 

  

ι δοσίλογοι 
έστειλαν χιλιάδες 
αθώους πολίτες 

και γνήσιους Έλληνες 
πατριώτες στις 
φυλακές και  
στο εκτελεστικό 
απόσπασμα. 
Εμπορεύτηκαν τη ψυχή των 
μανάδων τους και πρόδωσαν στον 

γερμανό κατακτητή τους πατεράδες 
τους. Η αισχρότερη και πιο βλοσυρή 
κατηγορία δοσίλογων ήταν εκείνη 
που με τη σφραγίδα και την έγκριση 
του ναζί δυνάστη, ανέπτυξε 
διάφορες επιχειρηματικές 
δραστηριότητες αποκομίζοντας 
πελώρια κέρδη και δημιουργώντας 
τεράστιες περιουσίες. 
Εμπορεύτηκαν το θάνατο Ελλήνων 
πατριωτών προς ίδιον οικονομικό 
όφελος. 

ι διασημότεροι 
δοσίλογοι ήταν οι 
προμηθευτές του 

γερμανού κατακτητή 
και οι εργολάβοι-
κατασκευαστές 
τεχνικών έργων. 
Δοσίλογοι εργολάβοι έφτιαχναν 
γέφυρες και οδικά δίκτυα για να 
κινούνται τα γερμανικά στρατεύματα 
στην ενδοχώρα, καθώς επίσης 
κατασκεύαζαν στρατόπεδα για τους 
γερμανούς και κτήρια φυλακών για 
να φυλακίζονται Έλληνες 
πατριώτες. Οι προμηθευτές και οι 
εργολήπτες τεχνικών έργων 
υπήρξαν οι μαυραγορίτες της 
αριστοκρατίας. Οι δοσίλογοι 
προμηθευτές τροφοδοτούσαν 
(προμήθευαν) τα γερμανικά 
στρατεύματα κατοχής με τρόφιμα, 
είδη ρουχισμού, έπιπλα, κ.λπ. 
Παράλληλα, μεγαλοεπιχειρηματίες 
δοσίλογοι ανελάμβαναν την 
κατασκευή πλειάδας τεχνικών 
έργων, όπως οδικά δίκτυα, λιμενικές 
υποδομές, γέφυρες, επεκτάσεις 
αεροδρομίων, ανέγερση φυλακών, 
κτιριακές εγκαταστάσεις γερμανικών 
στρατοπέδων, κ.λπ. Πασίγνωστες 
ελληνικές οικογένειες δοσίλογων, 
που συνεργάστηκαν με τον γερμανό 
δυνάστη, πρόδωσαν την πατρίδα, 
έστειλαν στο εκτελεστικό  
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απόσπασμα Έλληνες πατριώτες και θησαύρισαν από τη 
δυστυχία του ελληνικού λαού. Παραδόξως μετά τη λήξη του 
Β’ Παγκοσμίου Πολέμου μέλη δοσίλογων οικογενειών 
έπαιξαν πρωτεύοντα ρόλο στην εγχώρια οικονομική, 
πολιτική και κοινωνική ζωή της χώρας. Η σύγκριση του 
χθες με το σήμερα καθίσταται αναπόφευκτη. Σύμφωνα με 
το υφιστάμενο κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο, τη διετία 
2020-2022 η συνολική ανάπτυξη της εθνικής μας οικονομίας 
υπολογίζεται σε 15%, καθότι το πραγματικό ΑΕΠ 
(Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν) από 167,4 υπολογίζεται ότι 
θα φτάσει τα 192,5 δις ευρώ. Ωστόσο, οι πολλοί, ήτοι 
μισθωτοί, συνταξιούχοι και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δεν 
επωφελούνται ανάλογα της συντελούμενης αναπτυξιακής 
διαδικασίας. Μισθοί, συντάξεις και πωλήσεις μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων έχουν καθηλωθεί και λόγω διψήφιου 
πληθωρισμού σε πραγματικούς όρους ολοένα και 
περισσότερο μειώνονται. Αντιθέτως, οι πωλήσεις και τα 
κέρδη των ηγέτιδων επιχειρήσεων που κυριαρχούν στην 
εγχώρια οικονομία αυξάνονται με ταχύτατους ρυθμούς. Οι 
κυβερνητικοί ιθύνοντες με προπαγανδιστικά επιχειρήματα 
ισχυρίζονται ότι η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας κατά 
15% την περίοδο 2020-2022 οφείλεται στην έκρηξη της 
τουριστικής δραστηριότητας, καθότι την περίοδο αυτή οι 
εισροές τουριστικού συναλλάγματος από 4,32 αναμένεται 
ότι θα αυξηθούν σε 17,5 δις ευρώ. Η συνεισφορά όμως της 
δραστηριότητας του τουρισμού στην ανάπτυξη της χώρας 
ναι μεν είναι αξιόλογη, αλλά τεχνηέντως υπερεκτιμημένη. 
Υπάρχουν μελέτες που προσδιορίζουν από 15% έως 33% 
το ποσοστό συμμετοχής του τομέα του τουρισμού στην 
παραγωγή του ΑΕΠ της Ελλάδας. Εντούτοις, η σύγκριση 
του τομέα του τουρισμού με τους ομίλους Μότορ Όιλ Ελλάς 
και ΕΛΠΕ καταδεικνύει την εκούσια ή ακούσια υπερτίμηση 
της συμβολής του τουρισμού στην ανάπτυξη της εθνικής 
μας οικονομίας. Το 2022 οι πωλήσεις των ομίλων Μότορ 
Όιλ Ελλάς και ΕΛΠΕ εκτιμώνται σε 33,9 δις ευρώ, 
υπερβαίνοντας έτσι κατά 16,40 δις ευρώ τις εισροές 
τουριστικού συναλλάγματος (33,90-17,50=16,40). Το 
Πόρισμα Πισαρρίδη (Οκτώβριος 2020) αναφέρει ότι το 
κύκλωμα του τουρισμού συντελεί κατά 20,8% στην 
δημιουργία του ΑΕΠ της Ελλάδας. Το λογικό ερώτημα που 
εγείρεται είναι: Αν ο τομέας του τουρισμού με 17,50 δις 
ευρώ εισροές συναλλάγματος το 2022 συμβάλλει κατά 
20,8% στην παραγωγή του ΑΕΠ, τότε η Μότορ Όιλ Ελλάς 
και τα ΕΛΠΕ με σύνολο πωλήσεων 33,9 δις ευρώ, ποια 
συμμετοχή εκτιμάται ότι έχουν στην παραγωγή του ΑΕΠ 
της ελληνικής οικονομίας; Αν συμπεριλάβουμε στην 
ανάλυσή μας το σύνολο του κυκλώματος της ενέργειας, 
δηλαδή τα δύο διυλιστήρια Μότορ Όιλ Ελλάς και ΕΛΠΕ, 
εταιρίες εισαγωγής βενζίνης, πετρελαίου και φυσικού 
αερίου, 7.000 πρατήρια καυσίμων, πλοία και οχήματα 

μεταφοράς καυσίμων, κύκλωμα τροφοδοσίας 
εργοστασίων, κτιρίων και κατοικιών με καύσιμα, κ.λπ., το 
αποτέλεσμα θα μας εκπλήξει. Το 2022 ο τομέας (κύκλωμα) 
της ενέργειας υπολογίζεται ότι δημιούργησε έναν κύκλο 
εργασιών της τάξης των 70 δις ευρώ και σύνολο 
φορολογικών εσόδων στον κρατικό προϋπολογισμό περί 
των 20 δις ευρώ. Προσωπικά θεωρώ ότι με βάση τα 
στοιχεία της περιόδου 2020-2022, το μερίδιο του 
κυκλώματος του τουρισμού στην παραγωγή του ΑΕΠ της 
Ελλάδας κυμαίνεται γύρω στο 10%. Οι ιθύνοντες του 
κυβερνητικού οικονομικού επιτελείου θα μπορούσαν να 
μας προσδιόριζαν το ποσοστό συμμετοχής του 
κυκλώματος της ενέργειας στην παραγωγή του ΑΕΠ της 
ελληνικής οικονομίας κατά την περίοδο 2020-2022; Θεωρώ 
ότι την διετία 2020-2022, το ποσοστό συμμετοχής στο ΑΕΠ 
του τομέα του τουρισμού ήταν πέριξ του 9% και του 
κυκλώματος της ενέργειας γύρω στο 30%. Αν υπάρχει 
αμφισβήτηση των εκτιμήσεων αυτών και προς όφελος του 
καλοπροαίρετου διαλόγου, θα αναμέναμε από την Τράπεζα 
της Ελλάδας, την ΕΛΣΤΑΤ, το ΙΟΒΕ και το ΚΕΠΕ, να μας 
αποδείκνυαν με αδιάσειστα στοιχεία και επιστημονική 
τεκμηρίωση του λόγου το αληθές.  

πίσημες μελέτες της ΕΛΣΤΑΤ και 
άλλων φορέων καταδεικνύουν  
ότι περίπου το 40% των  

ελληνικών νοικοκυριών ζουν  
κάτω από τα όρια της φτώχειας. 
Η οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας αξιολογείται άνιση και 
άδικη για τους πολλούς και επωφελής για τους ολίγους. 
Ανάπτυξη που συντελείται σε συνθήκες διευρυνόμενης 
φτωχοποίησης της ελληνικής κοινωνίας. Η οικονομική 
ανάπτυξη της Ελλάδας κατά 15% την διετία 2020-2022 
αποδίδεται σε μερικούς ομίλους επιχειρήσεων, που 
μέγιστα οικονομικά οφέλη αποκόμισαν από τα lock downs 
λόγω covid 19, την έξαρση του πληθωρισμού, την εγχώρια 
κερδοσκοπία, την αλματώδη άνοδο στις τιμές των 
καυσίμων, κ.λπ. Στις μεγάλες επιχειρήσεις των κλάδων της 
ενέργειας, του λιανικού και χονδρικού εμπορίου, των 
κατασκευών, κ.ο.κ., οι πωλήσεις και η κερδοφορία τους την 
περίοδο 2020-2022 κυριολεκτικά απογειώθηκαν. 

υστυχώς, η περίοδος αυτή 
αναβιώνει στη μνήμη μας,  
τα υπερκέρδη των  

μαυραγοριτών και τον πλουτισμό  
των δοσίλογων επιχειρηματιών  
στα φοβερά και αιματηρά χρόνια  
της γερμανικής κατοχής. 
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ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 

 
Έρευνα SAS και MIT: Η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί 
ισχυρό εργαλείο στην εμπειρία πελάτη. Η ιστοσελίδα του 
«Οικονομικού Ταχυδρόμου» εξηγεί: Μια νέα παγκόσμια 
έρευνα από το MIT Sloan Management Review 
Connections, με τίτλο Delivering Experiences That Win 
Business and Build Loyalty: CX Champions Share Their 
Strategies, χορηγούμενη από την SAS, αποκαλύπτει ότι 

ι εταιρείες που σημειώνουν 
βέλτιστες επιδόσεις στην 
εμπειρία πελάτη (CX) 

επιτυγχάνουν καλύτερες αποδόσεις 
από τις επενδύσεις στην τεχνολογία 
CX σε σχέση με τον ανταγωνισμό, 
διαχειριζόμενοι την εμπειρία πελάτη 
μέσω διαλειτουργικών ομάδων, 
καθορισμένων ροών εργασίας και 
αξιοποιώντας ευρέως τεχνολογίες 
analytics και Τεχνητής Νοημοσύνης. 
Στην έρευνα συμμετείχαν 2.670 ερωτηθέντες, εκ των 
οποίων το 15% χαρακτηρίζονται ως κορυφαίοι στην 
εμπειρία καταναλωτή. «Με πάνω από το 40% των 
ερωτηθέντων να σχεδιάζουν την αύξηση των επενδύσεων 
σε τεχνολογία CX μέσα στα επόμενα δυο χρόνια κατά 25%, 
και ένα 35% να αναμένεται να ενισχύσει τις επενδύσεις έως 
και 50% σε σχέση με τώρα, είναι επιτακτικό για τις εταιρείες 
να υλοποιούν ένα πλάνο για το πώς θα αξιοποιήσουν πιο 
αποδοτικά αυτά τα εργαλεία,» δήλωσε η Lisa Loftis, 
Principal Product Marketer της SAS Customer Intelligence. 
«Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι μια προειδοποίηση 
απέναντι στις «αποσπασματικές ενέργειες τεχνολογίας» 

καθώς για τις εταιρείες δημιουργείται αξία μόνο όταν η 
τεχνολογία συμβάλλει στην εκπλήρωση των προσδοκιών 
των πελατών. Αυτό στις μέρες μας σημαίνει την αξιοποίηση 
τεχνικών martech, που επιτρέπουν στις εταιρείες να 
καταγράφουν την ψηφιακή δραστηριότητα σε επίπεδο 
πελατών, να διαχειρίζονται και να αξιοποιούν δυναμικά τα 
first-party data και να ενσωματώνουν τα analytics και την 
τεχνητή νοημοσύνη σε αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο», 
επεσήμανε.  

 

ι κορυφαίες εταιρείες στην 
εμπειρία πελάτη διακρίνονται  
για την εξελιγμένη χρήση  

των analytics και της  
τεχνητής νοημοσύνης. 
Περισσότερες από το 80% των εταιρειών αυτών κάνουν  
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σημαντική χρήση των analytics κατά την διάρκεια όλου του 
customer journey, από την έρευνα έως την υιοθέτηση και 
τη συνεχή αλληλεπίδραση. Μάλιστα, οι κορυφαίοι στην 
εμπειρία πελάτη έχουν τρεις φορές περισσότερες 
πιθανότητες να βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη από 
εκείνους που η μελέτη αποκάλεσε «Yστερούντες», με το 
ποσοστό να είναι μικρότερο του 40%. Οι πρωταθλητές στην 
εμπειρία πελάτη έχουν επίσης προβάδισμα και όσον 
αφορά την υιοθέτηση εργαλείων CX. Για την ακρίβεια, 
ορισμένα εργαλεία θα χρησιμοποιούνται καθολικά από 
αυτές τις εταιρείες μέσα στα επόμενα δύο χρόνια: Το 86% 
θα έχει υιοθετήσει τεχνολογία εξατομίκευσης. Το 84% θα 
έχει υιοθετήσει τη συλλογή δεδομένων σε πραγματικό 
χρόνο. Το 81% θα έχει υιοθετήσει chatbots με τεχνητή 
νοημοσύνη. Το 72% θα έχει υιοθετήσει omnichannel 
εμπειρίες. Ο Antonio Grasso, ιδρυτής και CEO της 
συμβουλευτικής εταιρείας ψηφιακού μετασχηματισμού 
Digital Business Innovation, έδωσε έμφαση στην 
σημαντικότητα της CX τεχνολογίας. «Διαθέτουμε την 
τεχνολογία για την συλλογή πληροφοριών σε πραγματικό 
χρόνο, οι οποίες είναι απαραίτητες για την προσαρμογή σε 
ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον,» δήλωσε στο MIT SMR 
Connections. «Ο κόσμος μας εξελίσσεται ραγδαία και οι 
εταιρείες πρέπει να βασίζονται σε πληροφόρηση σε 
πραγματικό χρόνο για την καλύτερη διαχείριση και τη 
βελτίωση της εμπειρίας πελάτη» Μέσω της έρευνας 
διαπιστώθηκε επίσης ότι οι κορυφαίες εταιρείες στην 
εμπειρία πελάτη είναι αρκετά πιο πιθανό να 
χρησιμοποιήσουν «έξυπνες» προσεγγίσεις για την 
βελτίωση του CX, συμπεριλαμβανομένων των έξυπνων 
βοηθών, που ενσωματώνονται σε αγαθά και υπηρεσίες. 
Αναμένεται επίσης να ξεπεράσουν τον ανταγωνισμό στη 
χρήση του edge computing, αξιοποιώντας την ικανότητά 
του για ενίσχυση των real-time analytics. Το πιο 
εντυπωσιακό είναι ότι οι εταιρείες με τη χειρότερη ποιότητα 
στην εμπειρία πελάτη είναι πιο πιθανό να χρησιμοποιούν 
τεχνολογία VR σε σχέση με τις εταιρείες με κορυφαία 
εμπειρία πελάτη.  

Οι ισχυρές αποδόσεις στην εμπειρία πελάτη είναι δύσκολο 
να προκύψουν από την ενασχόληση ενός μόνο στελέχους 
πάνω σε αυτό το ζήτημα. Αντίθετα, η έρευνα δείχνει ότι η 
σύνδεση της στρατηγικής CX με την ψηφιακή στρατηγική 
μιας εταιρείας κάνει τη μεγαλύτερη διαφορά στην απόδοση. 

Έτσι, διασφαλίζεται η δημιουργία ενιαίων στόχων CX και 
KPIs που ισχύουν σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης.  

 
Σχεδόν το 75% των κορυφαίων εταιρειών «συμφωνούν 
απόλυτα» ότι η στρατηγική και οι τεχνολογίες CX 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ψηφιακού 
μετασχηματισμού των οργανισμών τους. Εντάσσοντας τη 
στρατηγική CX στην εταιρική και ψηφιακή στρατηγική, οι 
πρωταθλήτριες στην εμπειρία πελάτη εταιρείες μπορούν 
να δημιουργήσουν πολύ ισχυρές διαλειτουργικές ή 
αποκεντρωμένες ομάδες. Για να βεβαιωθεί ότι όλοι 
συμβαδίζουν, το 70% αυτών των εταιρειών έχει επίσης 
καταγράψει τη ροή εργασιών των διαδικασιών CX. Οι 
πρωταθλήτριες εταιρείες συντονίζουν τις ενέργειες αυτές 
μέσω συνεργατικού λογισμικού και πλατφορμών που 
επιτρέπουν σε όλους τους συμμετέχοντες στη διαδικασία 
να εργάζονται από ένα σημείο. Πάνω από το 60% των 
πρωταθλητριών εταιρειών επικεντρώνονται πλέον στο να 
δώσουν στις ομάδες αυτές μεγαλύτερη εξουσία, σε 
αντίθεση με εκείνες που υστερούν στην εμπειρία πελάτη  
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(43%). Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, σε δύο χρόνια 
από τώρα, το 93% των κορυφαίων εταιρειών στην εμπειρία 
πελάτη θα βασίζεται σημαντικά σε αυτές τις ομάδες. Την 
μερίδα του λέοντος κατέχουν οι εταιρείες τεχνολογίας 
/τηλεπικοινωνιών και συγχρόνως ο τομέας αυτός έχει τα 
υψηλότερα επίπεδα υιοθέτησης πληθώρας εργαλείων 
τεχνολογίας CX. Παρά τα φιλόδοξα σχέδια για επενδύσεις 
στην τεχνολογία CX, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες δεν 
έχουν ακόμη καταφέρει να ξεπεράσουν τους υπόλοιπους 
κλάδους. Από την άλλη πλευρά, 

ι εταιρείες λιανικής, προηγούνται 
σημαντικά στη χρήση έξυπνων 
βοηθών ενσωματωμένων  

σε τηλέφωνα και tablets και 
προηγούνται ελαφρώς στη  
χρήση live chats, την τεχνολογία  
εξατομίκευσης, τη χρήση AI chatbots 
και τις immersive εμπειρίες. Εξακολουθούν βέβαια να 
βρίσκονται πίσω στην ανάπτυξη omnichannel εμπειριών – 
ένα must-have στο μυαλό των περισσότερων 

καταναλωτών. Σχεδόν το 50% των επιχειρήσεων στους 
τομείς των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, του λιανικού 
εμπορίου και της τεχνολογίας/τηλεπικοινωνιών 
σχεδιάζουν να αυξήσουν κατά 25% τις επενδύσεις τους 
στην τεχνολογία CX τα επόμενα δύο χρόνια, με μόλις το 
10% σχεδιάζει να αυξήσει τις επενδύσεις του κατά 75%. 
Ορισμένες μάλιστα σχεδιάζουν να διπλασιάσουν τις 
επενδύσεις τους σε τεχνολογία CX. 

 

 
Η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) επηρεάζει τη βιομηχανία των 
τηλεπικοινωνιών και την τοποθετεί στο επίκεντρο της 
τεχνολογικής έκρηξης. Όπως μεταδίδει το ecrre.com ο 
μοχλός της ανάπτυξης των κινητών και ευρυζωνικών 
υπηρεσιών στην εποχή του Διαδικτύου των Πραγμάτων 
(IoT) είναι η τεχνητή νοημοσύνη.  

ι πάροχοι υπηρεσιών 
επικοινωνιών (CSP) της Τεχνητής 
Νοημοσύνης αντιμετωπίζουν 

αυξανόμενες απαιτήσεις για 
υπηρεσίες υψηλότερης ποιότητας και 
βελτιωμένη εξυπηρέτηση πελατών. 
Οι Telcos αξιοποιούν στο έπακρο τον τεράστιο όγκο 
δεδομένων που συλλέγονται όλα αυτά τα χρόνια από  

 

Ο 
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εκτεταμένες βάσεις πελατών. Τα δεδομένα προέρχονται 
από: συσκευές, Εφαρμογές για κινητά, Δίκτυα, 
Γεωτοποθεσία, Χρήση υπηρεσίας, Αναλυτικά προφίλ 
πελατών και Πληροφορίες χρέωσης. Οι εταιρείες 
τηλεπικοινωνιών χρησιμοποιούν τη δύναμη της τεχνητής 
νοημοσύνης για να αναλύουν και να επεξεργάζονται τους 
τεράστιους όγκους Big Data, ώστε να αποκτήσουν 
χρήσιμες πληροφορίες, καλύτερες εμπειρίες πελατών, 
βελτιωμένες λειτουργίες και αυξημένα έσοδα με τη 
δημιουργία νέων υπηρεσιών και προϊόντων. Κατά την 
εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης λαμβάνονται υπόψη 
διαφορετικές προσεγγίσεις: 

Το AI είναι απαραίτητο για την παροχή βοήθειας στους 
CSP, καθώς δημιουργούν δίκτυα αυτοβελτιστοποίησης 
(SONS). Οι χειριστές λαμβάνουν τη δυνατότητα να 
βελτιστοποιούν αυτόματα την ποιότητα του δικτύου με 
βάση τις πληροφορίες κίνησης της περιοχής και της ζώνης 
ώρας, χρησιμοποιώντας προηγμένους αλγόριθμους για 
την εύρεση μοτίβων μέσα στα δεδομένα, που επιτρέπουν 
στις τηλεπικοινωνίες να προβλέπουν και να ανιχνεύουν 
μοτίβα και αντιπρότυπα δικτύου. Το AI τους επιτρέπει 
επίσης να προβλέπουν προβλήματα προτού επηρεάσουν 
αρνητικά τους πελάτες. 

Χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη για 
προγνωστικά αναλυτικά στοιχεία πάνω από υπάρχουσες 
ιστορικές πληροφορίες, οι τηλεπικοινωνίες μπορούν να 
προβλέψουν μελλοντικές τάσεις, συμπεριλαμβανομένων 
των αποτυχιών και να λάβουν προληπτικά μέτρα. Οι 
χειριστές μπορούν: Να προβλέψουν γενικές αποτυχίες, να 
διορθώσουν προληπτικά προβλήματα με το υλικό 
επικοινωνιών και να προβλέψουν την αστοχία των 
αποκωδικοποιητών στα σπίτια των πελατών, μειώνοντας 
το κόστος του τηλεφωνικού κέντρου. 

Το RPA είναι μια τεχνολογία αυτοματισμού 
επιχειρηματικών διαδικασιών, αποτέλεσμα της Τεχνητής 
Νοημοσύνης. Το RPA μπορεί να: Βελτιώσει την 
αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία των 
τηλεπικοινωνιακών λειτουργιών με παλαιού τύπου 
λογισμικό που αντικαθιστά την ανθρώπινη εργασία. 
Επιτρέψει στις τηλεπικοινωνιακές εταιρείες να 
διαχειρίζονται τα back office τους πιο εύκολα, μαζί με τις 
εργατικές και χρονοβόρες διαδικασίες (π.χ. χρέωση, 
διαχείριση εργατικού δυναμικού, εκπλήρωση 
παραγγελιών, εισαγωγή δεδομένων, εκπλήρωση 
παραγγελιών κ.λπ.) 

 

Συχνά αποκαλούμενες πλατφόρμες συνομιλίας AI, οι 
εικονικοί βοηθοί έχουν μάθει να αυτοματοποιούν και να 
κλιμακώνουν τις συνομιλίες ένας προς έναν, έτσι ώστε τα 
επιχειρηματικά έξοδα μπορούν να μειωθούν έως και 8 
δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως το 2022. Μια περίπτωση 
χρήσης: Ολλανδική τηλεφωνία, KPN (Koninklijke NV) 
μελετά τις σημειώσεις που παράγονται από τους 
παράγοντες του κέντρου επαφής της. Η γνώση που 
συγκεντρώνουν τους βοηθά να κάνουν αλλαγές στο 
διαδραστικό σύστημα φωνητικής απόκρισης (IVR). Το KPN 
αναλύει και παρακολουθεί επίσης τη συμπεριφορά των 
πελατών στο σπίτι (με την άδεια των πελατών τους), όπως 
η αλλαγή καναλιών στο μόντεμ τους, υποδηλώνοντας ένα 
πρόβλημα Wi-Fi. Όταν ο εντοπισμός της διακοπής είναι 
σαφής, το KPN παρακολουθεί, κάτι που οδηγεί σε τεράστια 
επιτυχία για τις τεχνικές ομάδες. 
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του Νότη Μαριά 
Προέδρου του Κόμματος 
ΕΛΛΑΔΑ - Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ, 
Καθηγητή Θεσμών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, 
πρώην Ευρωβουλευτή 

 
Εγκρίθηκε μετά βαΐων και κλάδων το 
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου για τον Γενικό 
Προϋπολογισμό της ΕΕ για το 
οικονομικό έτος 2023, καθώς έλαβε 
421 ψήφους υπέρ, 137 κατά, ενώ 82 
ευρωβουλευτές απείχαν. 
Αξιοσημείωτο το γεγονός ότι ΝΔ, 
ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ υπερψήφισαν το 
εν λόγω Ψήφισμα παρότι δήθεν 
βρίσκονται σε ανοιχτή κόντρα στο 
εσωτερικό πεδίο. Ίσως με τον τρόπο 
αυτόν να σηματοδοτούν το τι μέλλει 
γενέσθαι μετά τις βουλευτικές 
εκλογές του 2023. Η ψηφοφορία 
έλαβε χώρα την Τετάρτη 19 
Οκτωβρίου 2022 και 

ο βασικό 
συμπέρασμα που 
προκύπτει από  

την παραπάνω κοινή 
πολιτική στάση ΝΔ, 
ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ είναι 

ότι και τα τρία αυτά μνημονιακά κόμματα με την 
ψήφο τους νομιμοποίησαν τη συνέχιση της 
χρηματοδότησης της Τουρκίας αλλά και της  
Λιβύης με κονδύλια της ΕΕ και για το 2023. 
Ειδικότερα για το Κεφάλαιο του Προϋπολογισμού υπό τον τίτλο «Τομέας 6 – 
Γειτονικές χώρες και υπόλοιπος κόσμος», όπου σημειωτέον εμπεριέχονται και τα 
κονδύλια του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙΙ) για την Τουρκία αλλά 
και η χρηματοδοτική ενίσχυση της Νότιας Γειτονίας στην οποία ανήκει και η  

 
Λιβύη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τις ψήφους ΝΔ,ΣΥΡΙΖΑ,ΠΑΣΟΚ αποφάσισε 
σύμφωνα με την παράγραφο 65 του Ψηφίσματος να ενισχύσει «συνολικά τον 
τομέα 6 κατά 465.000.000 EUR πάνω από το ΣΠ, με χρηματοδότηση προερχόμενη 
από την κινητοποίηση ειδικών μέσων». Μάλιστα όπως τονίζεται στην παράγραφο 
62 του Ψηφίσματος το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «ζητά να δοθεί στήριξη για 
περαιτέρω χρηματοδοτική συνδρομή στο πλαίσιο του ΜΠΒ ΙΙΙ προκειμένου να 
προαχθεί η διεθνής διάσταση του προγράμματος Erasmus+». Και όλα αυτά αφού 
ήδη ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ είχαν καταψηφίσει την υπ΄ αριθμ 30 τροπολογία η 
οποία ζητούσε «να τερματιστούν αμέσως οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις της 
Ένωσης με την Τουρκία και να ανασταλούν αμέσως όλα τα κονδύλια που 
διατίθενται στη χώρα αυτή στο πλαίσιο του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας 
και της χρηματοδότησης της ΕΤΕπ, καθώς η Τουρκία δεν σέβεται πολλές από τις 
βασικές αρχές της ελευθερίας και της δημοκρατίας και έχει αυξήσει την επιθετική  

 

T 
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συμπεριφορά της, και όχι μόνο στην περιοχή της 
Μεσογείου, καθιστάμενη πραγματική απειλή για πολλά 
κράτη μέλη· πιστεύει ότι η Ένωση δεν θα πρέπει να 
αποστείλει χρηματοδοτική ή άλλη στήριξη στην Τουρκία». 

αι σαν να μην έφταναν αυτά  
η τριπλέτα των μνημονιακών 
κομμάτων στήριξε την 

χρηματοδότηση της Τουρκοκυπριακής 
Κοινότητας μιας και στην παράγραφο 
37 του Ψηφίσματος, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο δηλώνει ότι «θεωρεί  
ότι θα πρέπει να διατεθούν  
επαρκείς πιστώσεις στη γραμμή  
του προϋπολογισμού για την 
Τουρκοκυπριακή Κοινότητα με σκοπό 
να υπάρξει αποφασιστική συμβολή 
στη συνέχιση και εντατικοποίηση  
του έργου της Επιτροπής για τους 
Αγνοουμένους στην Κύπρο» !!! 
καθώς «και για να υποστηριχθεί η δικοινοτική Τεχνική 
Επιτροπή για την Πολιτιστική Κληρονομιά». Μάλιστα είχε 
ήδη προηγηθεί εκ μέρους των παραπάνω μνημονιακών 
κομμάτων και η καταψήφιση της τροπολογίας υπ΄ αριθμ 
500 η οποία ζητούσε την πλήρη απάλειψη του ποσού των 
31.739.535 ευρώ από τον σχετικό κωδικό 050401 υπό τον 
τίτλο «Οικονομική στήριξη για την ενθάρρυνση της 
οικονομικής ανάπτυξης της Τουρκοκυπριακής 
Κοινότητας». Σε σχέση με τη Λιβύη αξίζει να σημειωθεί ότι 

το Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην 
παράγραφο 59 «ζητά να διατεθούν πρόσθετοι πόροι στη 
Νότια Γειτονία με σκοπό τη στήριξη πολιτικών, 
οικονομικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων». Αυτό 
σημαίνει συνέχιση της χρηματοδότησης της Λιβύης μέσω 
του κωδικού 14020110 και όχι μόνο.  

 

αι όλα αυτά όταν η κυβέρνηση  
της Λιβύης στην Τρίπολη 
συνεχίζει την φιλοτουρκική  

της πολιτική εφαρμόζοντας στην  
πράξη το άκυρο, παράνομο και  
ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο 
υπογράφοντας μάλιστα πρόσφατα  
δύο μνημόνια 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). Εν κατακλείδι το 
μνημονιακό τρίο έδωσε απλόχερα τη συναίνεσή του προς 
την ΕΕ προκειμένου να συνεχίσει απρόσκοπτα την 
χρηματοδότηση της Τουρκίας και της Λιβύης και για το 
2023. Όπως έχουμε ήδη αναλύσει σε προγενέστερο άρθρο 
μας (www.notismarias.gr 7/6/2021) για το χρονικό διάστημα 
2021-2027 η Τουρκία θα ενθυλακώσει από την ΕΕ 
τουλάχιστον 3,5 δις ευρώ από τον Μηχανισμό 
Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙΙ), συν 3 δις ευρώ για το 
προσφυγικό, συν 3,5 δις ευρώ ως δάνεια από την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Επιπλέον μέσω 
του Ταμείου Invest EU στο οποίο με απόφαση του 
Συμβουλίου της ΕΕ στις 17 Μαρτίου 2021 η Τουρκία δυνάμει 
του άρθρου 5 του νέου Κανονισμού του Ταμείου αυτού  
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δύναται να συμμετάσχει στο σχήμα εγγυήσεων που θα 
στηρίξουν «επενδυτικά έργα χρηματοπιστωτικών εταίρων, 
όπως ο όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 
(ΕΤΕπ), εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες και διεθνή 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα», 

τουρκική οικονομία αναμένεται 
να ενθυλακώσει τουλάχιστον  
39 δις ευρώ. Και αυτό καθώς  

τα δάνεια ύψους 3,5 δις ευρώ που 
αναμένεται η Τουρκία να λάβει από 
την ΕΤΕπ θα τύχουν μόχλευσης μέσω 
του Ταμείου Invest EU το οποίο 
προβλέπει ένα πολλαπλασιαστή 
επένδυσης της τάξης τουλάχιστον  
των 11,4 ευρώ για κάθε 1 ευρώ 
χορηγούμενης εγγύησης… 
(www.consilium.europa.eu/el/press 17/3/2021). 

 

ε σχέση με τη Λιβύη όπως 
ανακοίνωσε στις 9/2/2021 ο ίδιος  
ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για 

θέματα Εξωτερικής Πολιτικής Ζοσέπ 
Μπορέλ για τις χώρες της Νότιας 
Γειτονίας προβλέπεται να διατεθούν 7 

δις ευρώ μέσω του νέου Μηχανισμού 
Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς 
Συνεργασίας (ΜΓΑΔΣ) της ΕΕ, για την 
εφαρμογή του ειδικού οικονομικού 
και επενδυτικού σχεδίου για την 
περίοδο 2021-2027, μέσω του οποίου 
θα μπορέσουν να κινητοποιηθούν 
δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις 
ύψους έως και 30 δις ευρώ στην 
περιοχή κατά την επόμενη δεκαετία 

 
(www.notismarias.gr 19/4/2021). Από αυτό το ποσό 
εκτιμάται ότι τουλάχιστον 3 δις ευρώ θα καταλήξουν στη 
Λιβύη. 

 

H 
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του Άρη Σπίνου 
Δημοσιογράφου 

 

Τελείωσε ότι είχαν στήσει 
τουλάχιστον από τον Νοέμβριο του 
2022 μια σπείρα σε βάρος 
ανυποψίαστων πολιτών! Σε 
τουλάχιστον δύο εκατομμύρια ευρώ 
ανέρχεται η λεία των μελών της 
εγκληματικής οργάνωσης, που είχε 
στήσει ολόκληρη επιχείρηση με 
ηλεκτρονικές απάτες σε βάρος 
τουλάχιστον 262 ανυποψίαστων 
πολιτών, ενώ η δράση τους φέρεται 
να είχε ξεκινήσει περίπου πριν από 
έναν χρόνο, το Νοέμβριο του 2021.  

συμμορία, που 
ήταν καλά 
οργανωμένη, 

εξαπατούσε πολίτες  
οι οποίοι πλήρωναν 
διάφορα χρηματικά 
ποσά για να 
αποκτήσουν 

ηλεκτρονικά είδη που δεν παραλάμβαναν ποτέ. 
Παρουσιάζονταν ως αγοραστές, πωλητές, επιχειρηματίες και για να γίνουν ακόμα 
πιο πειστικοί έστελναν φωτογραφίες πλαστών δελτίων ταυτότητας κ.α. Οι 
απατεώνες είχαν στήσει το επιχειρησιακό τηλεφωνικό τους κέντρο μέσα στον 
καταυλισμό Ρομά στο Ζευγολατιό Κορινθίας, ενώ ως δικλείδα ασφαλείας φέρονται 
να άλλαζαν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τα σπίτια που το στέγαζαν.  

 
Προκειμένου να καλύπτουν τα ίχνη της και να διασφαλίζουν το απόρρητο των 
μεταξύ τους επικοινωνιών, χρησιμοποιούσαν τη διάλεκτο των Ρομά και κωδικές 
λέξεις και φράσεις, καθώς και τα λεγόμενα «Ghost Numbers» τα οποία ανήκαν 
στην πραγματικότητα σε «αχυράνθρωπους», αλλά και διαδικτυακές εφαρμογές 
όπως το messenger. Τα χρήματα τα οποία κατάφερναν να αποσπάσουν από τα 
θύματα τους, τα μετέφεραν σε τραπεζικούς λογαριασμούς ατόμων που εντόπιζαν 
και βρίσκονταν σε οικονομική ανάγκη, ενώ φρόντιζαν στις κάρτες να 
ενεργοποιούν το μέγιστο όριο ανάληψης. Μάλιστα για κάθε έναν τέτοιο 
λογαριασμό υπήρχε και… τιμοκατάλογος, καθώς τα χρήματα τα οποία έδιναν από 
200 έως 500 ευρώ, τα οποία δίνονταν από τα μέλη της οργάνωσης με δύο 
τρόπους. Ο ένας τρόπος ήταν να αφήνουν στον λογαριασμό το ποσό που είχαν 
συνεννοηθεί είτε και απευθείας. Μόλις ολοκλήρωναν την δράση τους, έβαζαν τους 
πραγματικούς δικαιούχους των λογαριασμών αυτών να δηλώσουν απώλεια ή 
κλοπή της κάρτας που συνδεόταν με τον λογαριασμό. Δεν δίσταζαν να 
χρησιμοποιούν και λογαριασμούς θυμάτων τους, που δεν είχαν χρήματα μέσα, 
ως ενδιάμεσους σταθμούς μεταφοράς χρημάτων από άλλες απάτες. 

ατά τις αναλήψεις των χρημάτων που  
έκαναν, έκρυβαν τα χαρακτηριστικά τους και  
για αυτό φορούσαν κουκούλες και μάσκες. 

Προκειμένου να μην κινούν υποψίες και αποκαλυφθεί η δράση τους, οι αναλήψεις 
που έκαναν έφταναν μέχρι τα 500 ευρώ τη μέρα.
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του Νίκου Νικολόπουλου 
Προέδρου 
Χριστιανοδημοκρατικού 
Κόμματος Ελλάδος 

 
Το σύνδρομο της αριστείας 
καταδιώκει τον Μητσοτάκη και την 
στενή πολύχρωμη προσωπική του 
παρέα της ΛΑΜΟΓΙΑΣ και της 
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΡΟΦΗΣ… 

αίνεται ότι δεν 
έχει τελειωμό  
ο κατάλογος των 

σκανδάλων όλων όσων 
μάζεψε ο μουσαφίρης 
Μητσοτάκης στη λαϊκή 
κεντροδεξιά παράταξη 
του Κωσταντίνου 
Καραμανλή. 
Ο πολιτικός γόνος αποδεικνύεται 
πως διαθέτει μεγάλο φάσμα από 
"Άριστους"… Από αρίστους στην 
απάτη, την εξαπάτηση και την 
κονόμα. Η «φάρμα των κλεφτών» 
έχει πιστοποίηση από το 
ΧΑΡΒΑΝΤ… Δεν είναι όμως 
λιγούρια… κάνουν μόνον χοντρές 

κονόμες με τη ΝΕΑ ΤΑΞΗ πραγμάτων του ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ! Έγινε 
καθημερινότητα στο ΜΑΞΙΜΟΥ η ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ των ΑΠΑΤΕΩΝΩΝ με τα λευκά 
κολάρα ! Η «ΜΗΤΣΟΤΑΚΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» που ΝΟΜΙΜΑ παρακολουθούσε τον 
Θανάση Κουκάκη, αποδεικνύεται πως κάτι ήξερε. Ο Θανάσης Κουκάκης 
ερευνούσε Τραπεζικά Δάνεια και αργά η γρήγορα θα έπιανε τον «ΑΛΗ ΜΠΑΜΠΑ 
και τους 40 ΚΛΕΦΤΕΣ…» Λέγαμε ότι εξυπηρετούν τα funds που αγόραζαν τα 
κόκκινα δάνεια και τελικά τα αγόραζαν οι ίδιοι.  

 

ι αποκαλύψεις για οικονομικά, σεξουαλικά 
δυστυχώς, ακόμα και για εθνικά εγκλήματα 
διαδέχονται καθημερινά η μία την άλλη. 

Ο πρωθυπουργός πολλοί πιστεύουν ότι λειτουργεί ως «ΝΟΝΟΣ ΤΗΣ 
ΔΙΑΠΛΟΚΗΣ» που ακόμα μπορεί να κουκουλώνει τις πομπές τους αφού ελέγχει 
ασφυκτικά τα ΛΑΔΩΜΕΝΑ ΜΜΕ. Να που όμως δεν μπορεί να κρύψει τις χάρες και 
τις χαρές που μοιράζεται με τους παιδοβιαστές, με τα ΚΟΡΑΚΙΑ των  
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εισπρακτικών, με τους ΑΕΡΙΟΥΧΟΥΣ που πίνουν με το 
ΜΠΟΥΡΙ το αίμα των Ελλήνων και κλέβοντας 
ΞΕΔΙΑΝΤΡΟΠΑ αποκτούν ΒΡΩΜΙΚΑ και ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ 
ΥΠΕΡΚΕΡΔΗ και τον εσμό των ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΤΩΝ μέσα 
από τα ΜΑΜΟΥΘ ΥΠΕΡΚΟΣΤΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΑ 
προγράμματα με τη τεχνογνωσία των ορφανών του 
Τσοχατζόπουλου, Παπαντωνίου, Σημίτη κλπ 
«προοδευτικών» κλεφτρονιών … Η ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΑΕ 
λειτουργεί και ως ΚΟΙΝΣΕΠ (Κοινωνική Συνεταιριστική 
Επιχείρηση) των πολιτικών ρεταλιών - κουρελιών «των 
πάλαι ποτέ διαλαμψάντων κομμάτων όπως του Ποταμιού, 
του ΚΚΕ, του ΠΑΣΟΚ, του ΛΑΟΣ κλπ. Ο διαγραφείς 
βουλευτής πριν λίγα χρόνια είχε την ποδοσφαιρική ομάδα 
«Νίκη Βόλου», τότε ήταν ΠΑΣΟΚ … μετά «βρήκε ο 
Φίλιππος τον Ναθαναήλ» και έγιναν και κουμπάροι !!! 

α τελευταία μπουμπούκια από  
το κήπο του ΜΑΞΙΜΟΥ είναι αυτά  
που επί 3,5 χρόνια ο Μητσοτάκης 

υπέθαλπε την «επιχειρηματική»  
τους δράση. 
Νόμιμη ΜΠΙΖΝΑ που εύστοχα αποκλείσθηκε, δράση της 
χυδαίας αγοράς του ανθρώπινου πόνου, των σπιτιών, των 
μικρομάγαζων όσων στα πέτρινα χρόνια των μνημονίων 
κατέρρευσαν! 

γοραπωλησία κόκκινων δανείων, 
πλειστηριασμοί, εκβιασμοί, 
τοκογλυφίες κλπ  

εγκληματικές πράξεις εις βάρος 
ανυπεράσπιστων λαϊκών 
οικογενειών από αετονύχηδες! 
Ένας ακόμα από εκείνους που μας έφερε από το 
διεφθαρμένο ΠΑΣΟΚ που έχει μείνει στη μνήμη των 
οπαδών της ΝΙΚΗΣ Βόλου για χρόνια, καθώς ήταν ο 
παράγων που έβαλε λουκέτο στον ιστορικό σύλλογο, με 
την τοπική κοινωνία να (παρα)μιλά για τις ενέργειές του. Ο 
πολιτικά ανήθικος Κυριάκος Μητσοτάκης όμως τον έμπασε 
στο ιερό και τον ΕΧΡΙΣΕ υποψήφιο βουλευτή … Έτσι και με 
ISO Μητσοτάκη κατάφερε εκτός από τα δάνεια των πολιτών 
που τα αγόραζε στο 1/12 της τιμής, χρέωνε τους 
ανυπεράσπιστους πρώην νοικοκυραίους και με 19.800€ για 

κατασχετήρια! Μέχρι και αυτή την ώρα δεν έχει 
πληροφορηθεί ο φτωχοποιημένος λαός και κυρίως η 
ηρωική ΛΑΙΚΗ βάση της Νέας Δημοκρατίας με ποιανού την 
πλάτη - αν όχι με του Μητσοτάκη- διατηρούσε το… άνθος 
το εύοσμον ΠΑΡΑΝΟΜΑ τρεις offshore εταιρείες.  

 

γνωστο παραμένει επίσης εάν  
με εντολή της πολιτικής ηγεσίας, 
εξασφάλισε τα 4.300.000 €  

για να αγοράσει δάνεια πολιτών  
ύψους 62.000.000 €. 
Δηλαδή ό εκλεκτός του Μητσοτάκη πήρε δάνειο 4,3 
εκατομμύρια ευρώ από την τράπεζα που έκανε 
ανακεφαλαιοποίηση με δικά σου χρήματα, για να σου 
πάρει το σπίτι που πλήρωσες με δικά σου χρήματα. Win 
win δηλαδή η μάλλον όχι ! Όχι win win...πήρε 4.3 από τα 
οποία δυνητικά εισπράττει 65 εκατομμύρια… καρά win 
μονόμπατο. Η «Μητσοτάκης ΑΕ» ή κάποιος υπουργός της  
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αυλής μοιράστηκε τα όσα τσέπωσε ο μητσοτακικός 
βουλευτής από τα ΕΛΤΑ, με απευθείας ανάθεση συνολικά 
1.019.222,81 μέσα σε δυο χρόνια; Εδώ και μια βδομάδα το 
Μαξίμου ήδη προσπαθεί να κουκουλώσει και το σκάνδαλο 
με την ανάθεση Πιερρακάκη στην PWC που έβγαλε η 
Monde. Για το «σχέδιο εκσυγχρονισμού» των ΕΛΤΑ και για 
τα ρομποτάκια στα κέντρα διαλογής ευθύνεται (και 
εξυμνείται) φυσικά ο αρμόδιος υπουργός Πιερρακάκης 
επίσης μεταγραφή από ΠΑΣΟΚ ΓΑΠ.  

ίναι ο άνθρωπος που 
κατασπατάλησε δημόσιο χρήμα 
μοιράζοντας το σε αμφιλεγόμενες 

εταιρείες κολλητών και συγγενών  
για μέτριο ή και κακό λογισμικό και 
ανύπαρκτες υπηρεσίες συμβούλων.  
Αυτός χαρτζηλίκωσε και τον διαγραφέντα… Ποιος έχει την 
πολιτική ευθύνη; Ο φρέσκο διαγραμμένος δημόσια στον 
ΑΝΤ1 είπε και προειδοποίησε: Είναι δυνατόν να μην 
γνώριζε το κόμμα τις δραστηριότητές μου; Ε, αυτό λέμε κι 
εμείς! Είναι δυνατόν και να είναι ο γιος του ο συντονιστής 
στη ΝΔ για τα κόκκινα δάνεια; Είναι δυνατόν ο Μητσοτάκης 
να μην γνώριζε ή να είναι τόσο βλάξ ή να ταΐζει τους 
τραπεζίτες, να ταΐζει τα κοράκια, να ταΐζει και τα funds, ενώ 
όλοι αυτοί έχουν βάλει στόχο το σπίτι του αδύναμου 
ξεπνεομένου συμπατριώτη μας;  

την κατοχή έπαιρναν τα σπίτια  
του κοσμάκη για ένα πιάτο φακή, 
το 2022 παίρνουν τα σπίτια  

του κοσμάκη κοψοχρονιά… 
Νομικά ασυμβίβαστα και ηθικές αθλιότητες από τον πρώην 
ΠΑΣΟΚΟ, νυν Μητσοτακικό βουλευτή και κουμπάρο του 
υπουργού εξαπτέρυγο Στ. Πέτσα. Δηλαδή βουλευτής που 
ψήφισε τις αλλαγές στον Πτωχευτικό Κώδικα και στους 
πλειστηριασμούς, αγόρασε έναντι του 1/50 του τιμήματος 
τις απαιτήσεις των τραπεζών κατά δανειοληπτών και τους 
έπαιρνε τα σπίτια; Ποιος να το περίμενε από τον 
«νομοθέτη» του Μητσοτάκη; Κάποιοι λένε ευτυχώς που 
έσκασε το σκάνδαλο Πάτσης και ξεχάστηκε το σκάνδαλο 
Μαραβέγιας που 'χε σκάσει και έτσι ξεχάστηκε τότε το 
σκάνδαλο Δημητριάδης και Υποκλοπές κ.ο.κ. Δυστυχώς, 

αλλά θα αποκαλυφθούν νέα σκάνδαλα και θα ξεχαστούν τα 
παλιά … όμως ο ΓΑΙΔΑΡΟΣ ΠΕΡΠΑΤΗΣΙΑ ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ!  

 
Έτσι κανείς δεν περιμένει ότι οι ΜΗΤΣΟΤΑΚΙΚΟΙ ΘΑ 
ΚΟΨΟΥΝ ΤΟ ΧΟΥΙ. Δεν ξεχνάμε την υπόθεση Λιγνάδη, που 
«έσκασε» για να ξεχαστούν η λίστα ΠΕΤΣΑ και μετά η 
υπόθεση Novartis και τα αδιευκρίνιστα ποσά, που 
«έσκασαν» για να ξεχαστεί ο μισθός και το εξοχικό του 
Στάση, που «έσκασε» για να ξεχαστεί η υπόθεση Καραϊβάζ, 
που «έσκασε» και πάει λέγοντας... Εάν δεν είσαι σίγουρος 
για το ΒΙΟ ΚΑΙ ΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ της Κυβέρνησης Μητσοτάκη, 
τότε μάθε ποιοι είναι οι φίλοι, οι κολλητοί, οι κουμπάροι… 
Η Γιαγιά έλεγε «πες μου τους φίλους σου, να σου πω ποιος 
είσαι». Και ακόμα έλεγε: «Όταν τα κάνατε δε 
ντρεπόσασταν. Τώρα που μαθευτήκαν ντρέπεστε». ΥΓ : Ο 
Μητσοτάκης είναι ένας επαγγελματίας πολιτικός που 
λαμβάνει για χρόνια επιδότηση ως αγρότης για 
ελαιόδεντρα… Ο Μητσοτάκης επειδή δεν είναι λαδάς, 
μήπως εγείρεται θέμα ηθικής παρόμοιο του σκεπτικού 
διαγραφής του βουλευτή του; 

Ε 

Σ 



 

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 29-30 Οκτωβρίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 254 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |          Σελίδα 15 

 

ε μια δραματική έκκληση προς τον 
πρωθυπουργό ο ιδιοκτήτης της γνωστής 
αλυσίδας «Βενέτης», Παναγιώτης 

Μονεμβασιώτης, μαζί με τους εργαζόμενους 
σημάνουν συναγερμό καθώς τα 120 καταστήματα της 
αλυσίδας κινδυνεύουν με λουκέτο - τα   60 εξ αυτών 
είναι franchise - εξαιτίας των απανωτών «κρίσεων». 
Όπως επισημαίνει το kourdistoportocali.com οι επιχειρηματίες αρχίζουν να 
συνειδητοποιούν ότι κάτι συμβαίνει στον πλανήτη και για ποιο λόγο 
κατασκευάζονται οι διαδοχικές κρίσεις. Αρχίζει το όλο πράγμα να γίνεται 
κατανοητό ευρύτερα στις μάζες. Μετά την κατασκευασμένη πανδημική κρίση, 
ακολουθούν οι επίσης κατασκευασμένες ενεργειακή και η επισιτιστική. Πού 
οδηγούν όλα αυτά; Δεν χρειάζεται να είσαι πολύ οξυδερκής, ώστε να το 
κατανοήσεις... «Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ, Αναγκαζόμαστε να σας 
απευθύνουμε αυτή την επιστολή διότι πιστεύουμε ότι είστε ο άνθρωπος που 
μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Κάνοντας μία μικρή αναδρομή θα σας θυμίσουμε 
ότι μετά τη 10ετή κρίση μνημονίων, ακολούθησαν 2 έτη πάρα πολύ δύσκολα 
εξαιτίας της κρίσης της πανδημίας του Covid-19. Από τον Σεπτέμβριο του 2021 
έχουμε μπει σε μία νέα κρίση στην κρίση της ενέργειας, η οποία απ’ ότι φαίνεται 
θα είναι καθοριστική και θα θέσει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων 
που κατάφεραν να μείνουν όρθιες από τις προηγούμενες κρίσεις. Παράλληλα, κ. 
Πρωθυπουργέ, τους τελευταίους μήνες μπαίνουμε σε μία ακόμη 

έα κρίση τη λεγόμενη επισιτιστική εξαιτίας  
της οποίας σήμερα αρχίζουμε να έχουμε 
ελλείψεις και διαδοχικές αυξήσεις σε  

βασικές πρώτες ύλες και σε είδη πρώτης ανάγκης. 

Ενδεικτικά θα σας αναφέρουμε ότι οι 
τιμές των πρώτων υλών, αλλάζουν 
κάθε 3 ημέρες μόνο προς τα πάνω. 
Λόγω της επισιτιστικής κρίσης που 
φαίνεται να έρχεται με πολύ 
γρήγορους ρυθμούς θα θέλαμε να 
σας επισημάνουμε ότι στις πολύ 
δύσκολες μέρες που αναμένουμε 
τους επόμενους μήνες καλό θα είναι 
να περισώσουμε ό,τι 
προλαβαίνουμε από τις εταιρίες και 
τα καταστήματα που παράγουν 
βασικά αγαθά διατροφής, ώστε 
εκείνη την κρίσιμη στιγμή να 
παραμείνουν ζωντανές και να 
μπορούν να εξυπηρετήσουν τους 
καταναλωτές. Οι εταιρείες του 
κλάδου μας που 
δραστηριοποιούνται στο χώρο της 
αρτοποιίας της ζαχαροπλαστικής 
και της εστίασης χρειάζονται την 
ενέργεια για να παράγουν προϊόντα 
για να ζυμώσουν προϊόντα για να 
ψήσουν προϊόντα για να 
μαγειρέψουν προϊόντα και να 
ολοκληρώσουν αγαθά πρώτης 
ανάγκης προς εξυπηρέτηση της 
καθημερινότητας των καταναλωτών. 
Αυτές λοιπόν οι μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις σήμερα πλήττονται 
από τους υπέρογκους 
λογαριασμούς και το  

πέρμετρο κόστος 
της ενέργειας. 
Ενδεικτικά σας 

αναφέρουμε ότι για μία 
τέτοια επιχείρηση που 
είχε 2000€ κόστος 
μηνιαίας ενέργειας 
σήμερα το κόστος έχει 
εκτοξευθεί στο ποσό 
των 9.000 και 10.000 
ευρώ μηνιαίως. 

M 

Ν 

Υ 



 

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 29-30 Οκτωβρίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 254 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |          Σελίδα 16 

 
Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι σε λίγους μήνες οι επιχειρήσεις 
θα αφανιστούν. Ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση ότι θα 
προσφερθεί φθηνότερη ενέργεια για τα αρτοποιεία λόγω 
του μεγάλου αυτού προβλήματος και στη συνέχεια 
ενημερωθήκαμε ότι αυτή η ρύθμιση θα αφορά μόνο 
κάποιας κατηγορίας καταστήματα που έχουν τον ΚΑΔ 
1071. Δηλαδή δεν θα αφορά ολόκληρο το φάσμα του 
κλάδου των καταστημάτων που προσφέρουν άρτο 
αρτοζαχαροπλαστεία εστιατόρια ή καταστήματα εστίασης.  

 
Για αυτό θα θέλαμε να σας τονίσουμε ότι είναι επιβεβλημένο 
να εισαχθούν στη συγκεκριμένη ρύθμιση και οι ΚΑΔ 4724 
και 5610 ανεξάρτητα, αν αναφέρονται ως κύριοι ή 
δευτερεύοντες ΚΑΔ.  

ι προσπάθειες που καταβάλλουν 
σε καθημερινή βάση πολλοί 
κλάδοι και επιχειρήσεις να 

επικοινωνήσουν με τους εκάστοτε 
υπουργούς είναι χρονοβόρα και 
αναποτελεσματική διότι πολύ  

απλά οι υπουργοί δεν μπορούν  
να δώσουν λύση στο πρόβλημα.  
Κύριε Πρωθυπουργέ σας  
εκπέμπουμε SOS και σας καλούμε  
να δώσετε λύση σήμερα κιόλας… 

 

όπως δράσατε έγκαιρα ακαριαία και αποτελεσματικά και 
διασώσατε εσείς προσωπικά τους κλάδους της 
αρτοζαχαροπλαστικής και της εστίασης στην κρίσιμη 
περίοδο της πανδημίας. Σας καλούμε λοιπόν να κάνετε το 
ίδιο και στο θέμα της ενέργειας το οποίο σε λίγες εβδομάδες 
θα αποτελέσει την ταφόπλακα για τις ανωτέρω 
επιχειρήσεις. Μετά τιμής Τα μέλη του Δ.Σ Οι εργαζόμενοι 
στις μονάδες παραγωγής της ΒΕΝΕΤΗ ΑΒΕΕΤ Τα 
καταστήματα και οι εργαζόμενοι σε αυτά». 
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ην εκτίμηση πως  
το θέμα των 
πλειστηριασμών  

θα κυριαρχήσει το 
επόμενο χρονικό 
διάστημα έκανε ο 
βουλευτής Β΄ Πειραιά 
και αν. τομεάρχης 
Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ 
- ΠΣ, Τρύφων Αλεξιάδης. 
Σε συνέντευξή του στο δελτίο 
ειδήσεων KONTRA News δήλωσε: 
«Εκτός από την προστασία της 
πρώτης κατοικίας και των 
επιχειρηματικών δανείων με 
εγγύηση την πρώτη κατοικία, που 
υπήρχε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και 
την οποία θέλουμε να διευρύνουμε 
όταν επανέλθουμε στην κυβέρνηση, 
θέλουμε να έχουμε και Υπουργό 
Οικονομικών που όταν του χτυπούν 
την πόρτα εταιρείες και του λένε 
«φέρε μια τροπολογία για να 
ξεπεράσουμε την απόφαση 
δικαστηρίου που προστατεύει την 
κοινωνία», να βγαίνει την επόμενη 
μέρα με συνέντευξη Τύπου και να 
λέει ήρθε η τάδε εταιρεία και μου το 

πρότεινε. Και όχι να λέει στη Βουλή 
«προτάθηκε στο Υπουργείο 
Οικονομικών από εκπροσώπους 
χρηματοδοτικών φορέων η ανάληψη 
νομοθετικής πρωτοβουλίας». 

Υπουργός 
Οικονομικών  
ή αποκαλύπτει  

ή συγκαλύπτει 
συμφέροντα! Να βγει 
αύριο κιόλας και να  
πει η τάδε Τράπεζα  
ή το τάδε fund ή το  
τάδε «κοράκι» ήρθε  
και το ζήτησε. 

 
Αλλιώς ή λέει ψέματα ή συγκαλύπτει. 
Δεν υπάρχει άλλη λύση. Θέλουμε 
ονόματα. Κάποιος που θέλει να 
πάρει ένα στεγαστικό δάνειο, δεν 
θέλει να ξέρει ποιες Τράπεζες είναι 
αυτές που πιέζουν; Να έρθουν όλα 
στο φως και το ξαναλέω να 
σταματήσει το Υπουργείο 
Οικονομικών να συγκαλύπτει 
συμφέροντα. Η δουλειά του είναι να 
αποκαλύπτει συμφέροντα. Όσο δεν 
το κάνει ο κ. Σταϊκούρας, όλες οι 
Τράπεζες είναι ύποπτες. Αν και στην 
Επιτροπή της Βουλής που έκανα την 
καταγγελία, όταν ρώτησα και τον 
Υπουργό και τις Τράπεζες και τις 
άλλες εταιρείες «ποιος από εσάς το 
έχει κάνει» κανείς δεν επιβεβαίωσε 
τον Υπουργό. Άρα εδώ υπάρχει ένα 
θέμα με τον Υπουργό, ας τα λύσουν 
μεταξύ τους». Σχετικά με τις 
δηλώσεις του Υπουργού 
Οικονομικών ότι δεν πρόκειται να 
παρακάμψει την απόφαση του 

Αρείου Πάγου, ο Τρ. Αλεξιάδης 
δήλωσε ικανοποιημένος «ήταν 
σαφής πολιτική μας θέση, δεν την 
είχαν όλα τα κόμματα, εμείς βγήκαμε 
από την πρώτη μέρα και είπαμε 
«Μην τολμήσουν να φέρουν 
τροπολογία». Αυτό λοιπόν το «μην 
τολμήσουν» μας ικανοποιεί πάρα 
πολύ γιατί έπιασε τόπο. Την ίδια 
στιγμή που άλλα κόμματα είτε 
σιωπούσαν, είτε ασχολούνταν με 
άλλα θέματα.  

μείς δεν θα 
αφήσουμε σε  
καμία περίπτωση  

να παρακαμφθεί  
η απόφαση του  
Αρείου Πάγου ή  
άλλων δικαστηρίων  
με άλλη απόφαση.  
Δεν μπορούμε να 
παρέμβουμε στη 
Δικαιοσύνη, αλλά θα 
δημιουργήσουμε το 
πολιτικό και κοινωνικό 
κίνημα για να 
προστατέψουμε  
τους πολίτες. 
Και θα σας πω τι προκύπτει για τους 
πλειστηριασμούς από την περιοχή 
μου την Β΄ Πειραιά, για φτωχές και 
λαϊκές συνοικίες δηλαδή και όχι για 
κάποιες ακριβές περιοχές. 
Εβδομήντα κατοικίες στη Νίκαια, 
σαράντα πέντε κατοικίες στο 
Κερατσίνι, είκοσι τρείς κατοικίες στο 
Πέραμα! Είναι στο site για 
πλειστηριασμούς. Εμείς ρωτάμε το 
Υπουργείο Οικονομικών να βγει και 
να μας πει άμεσα, πόσες από αυτές  
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αφορούν πρώτη κατοικία; Δεν υπάρχει περίπτωση να 
αφήσουμε αυτή τη βαρβαρότητα να υλοποιηθεί. Και 
προειδοποιώ και μέσα από την εκπομπή σας, όσους 
θέλουν να μη χάσουν χρήματα, να μη συμμετάσχουν σε 
αυτούς τους πλειστηριασμούς. Δεν θα αφήσουμε 
οικογένειες να πεταχτούν στο δρόμο. Δεν πρέπει να 
προχωρήσουν ούτε οι τράπεζες, θα είναι μεγάλο το κόστος, 
θα αρχίσουμε να λέμε ονόματα. Μαθαίνω για παράδειγμα 
ότι τις επόμενες ημέρες, σε λαϊκή συνοικία της Β’ Πειραιά 
πάνε να κάνουν πλειστηριασμό πρώτης κατοικίας όπου 
μένει οικογένεια με υπερήλικα παππού, γιαγιά, παιδιά, 
άνεργους κ.λπ. Ε, δεν μπορούμε να το αφήσουμε, θα 
δημοσιοποιήσουμε ποια τράπεζα ή ποια εταιρεία πετάει 
στο δρόμο πολίτες. Μια μέθοδος πίεσης είναι αυτή και 
υπάρχουν και άλλες που θα αξιοποιήσουμε για να 
προστατεύσουμε τον πολίτη». Στο ερώτημα περί 
κατάπτωσης των εγγυήσεων του δημοσίου και εγγραφή 
τους στο δημόσιο χρέος, αν οι εισπρακτικές δεν πάρουν τα 
προσδοκώμενα έσοδα, ο Τρύφων Αλεξιάδης δήλωσε 
«Γίνεται να αφήσεις παιδιά να πεθάνουν, επειδή δεν θες να 
φτιάξεις στο Παίδων περισσότερες ΜΕΘ; Είναι ένα 
ερώτημα το οποίο δεν τολμώ να το θέσω καν στο διάλογο.  

 
Υπάρχουν αγαθά τα οποία ανάγονται σε προτεραιότητες 
μιας πολιτισμένης κοινωνίας σε σχέση με κάποια άλλα. 
Ένας πολίτης που έχει ένα βασικό αγαθό, δεν μπορεί να 
κάτσει σε τραπέζι διαλόγου για το πώς θα του αφαιρεθεί 

αυτό το βασικό αγαθό. Το βασικό είναι η προστασία της 
πρώτης κατοικίας και η πρώτη κατοικία για τα ευάλωτα, 
φτωχά νοικοκυριά σε αυτές τις περιοχές είναι έξω από κάθε 
συζήτηση. Υπαρκτό πρόβλημα το θέμα του ιδιωτικού 
χρέους, αλλά η κυβέρνηση που τα έκανε άνω-κάτω, ας 
φέρει μέσα στη Βουλή το όλο ζήτημα, να το συζητήσουμε, 
να δούμε τι λύσεις υπάρχουν και πως μπορούμε να το 
αντιμετωπίσουμε». Κλείνοντας ο Τρ. Αλεξιάδης 
αναφέρθηκε στα δημοσκοπικά «ευρήματα» και στην 
προσπάθεια να υποβαθμιστεί σε σπουδαιότητα το θέμα 
των υποκλοπών λέγοντας «μεγάλο ερωτηματικό για το 
πώς καταγράφονται οι 30.000 νεολαίοι που γεμίσαν ένα 
γήπεδο στην Θεσσαλονίκη και είχαν συγκεκριμένη 
πολιτική άποψη. Υπάρχει ένα μέρος της κοινωνίας, το 
οποίο δεν θέλουν να το καταγράψουν κάποιοι. Να πάνε να 
ψηφίσουν όσο γίνεται περισσότεροι ώστε τα συνθήματά 
τους είτε στο γήπεδο, είτε στο δρόμο, είτε στη γειτονιά, να 
γίνουν πράξη. Όσο για τα θέματα που υποβαθμίζουν έχουν 
πολύ μεγάλη σημασία, διότι μας δείχνουν την ποιότητα και 
το ποιόν του πολιτικού προσωπικού που υποτίθεται θέλει 
να κυβερνήσει και να μας βγάλει από την δύσκολη 
κατάσταση που είμαστε σήμερα. Όταν δηλαδή αυτό το 
πολιτικό προσωπικό έχει στην πλάτη του αυτά τα βάρη, 
δεν μπορεί να ασχοληθεί και να λύσει άλλου είδους 
προβλήματα.  

χουν αποτύχει στην Οικονομία, 
έχουν αποτύχει στα ζητήματα 
Δημοκρατίας, πρέπει να κάνουμε 

ότι είναι δυνατόν για να φύγουν  
μια ώρα αρχύτερα». 

 

Έ 
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του Κώστα Τζαβάρα 
Βουλευτή Ηλείας της ΝΔ, 
πρώην υπουργού 

 

«Ειδήμονες χωρίς πνεύμα, 
αισθησιοκράτες χωρίς καρδιά. Αυτές 
οι ασημαντότητες φαντάζονται πως 
έφτασαν σε ένα επίπεδο πολιτισμού 
που ποτέ πριν δεν επιτεύχθηκε».  
Μ. Weber 

πό τις μελέτες 
κυρίως δύο 
μεγάλων σοφών 

του 20ού αιώνα 
είμαστε σήμερα σε 
θέση να κατανοούμε 
την ορθολογική  
σχέση που συνδέει  
την κοινωνική 
πραγματικότητα  
με τη λειτουργία  
των διαφόρων 
οικονομικών 
συστημάτων. 

Πρώτος ο Max Weber ανέλυσε την 
εξέλιξη του οικονομικού συστήματος 
που ο ίδιος ονόμασε δυτικό 
καπιταλισμό και καθόρισε τις 
προϋποθέσεις που συγκροτούν τον 
«ιδεότυπό» του (Ιdealtypus), οι 
οποίες μεταξύ άλλων είναι: α) ο 
ορθολογικός υπολογισμός της 
αποδοτικότητας του κεφαλαίου, β) η 
απουσία παράλογων περιορισμών 
για το εμπόριο στην αγορά 
(ελεύθερη αγορά), γ) η έλλογη 
τεχνολογία υπολογισμού 
(μηχανοποίηση) και δ) το έλλογο 
δίκαιο (βλ. «Η προτεσταντική ηθική 
και το πνεύμα του καπιταλισμού»). 
Εξάλλου, στην αρχή της δεκαετίας 
του ’70, ο Γάλλος μαρξιστής 
ανθρωπολόγος Maurice Godelier 
κατέληξε με τις μελέτες του στο ίδιο 
συμπέρασμα, ότι δηλαδή 

την οικονομία κάθε 
δραστηριότητα  
που επιδιώκει το 

κέρδος αποτελεί μια 
δραστηριότητα που 
στηρίζεται στη λογική, 
δηλαδή μία ορθολογική 
δραστηριότητα 

 
που επιδιώκει να μεγιστοποιεί τα 
πλεονεκτήματα και να ελαχιστοποιεί 
τα μειονεκτήματα («Rationalité et 
irrationalité en économie»). Υπό το 
πρίσμα αυτών των προσεγγίσεων, 
οι συναλλακτικές σχέσεις που 
αναπτύσσονται στο πεδίο του 
ελληνικού τραπεζικού συστήματος, 
τουλάχιστον τα τελευταία δεκαπέντε 
χρόνια, πόρρω απέχουν από το να 
ικανοποιούν τις προϋποθέσεις 

αυτές. Είναι πλέον εμφανής στη 
χώρα μας η αντίφαση που υπάρχει 
μεταξύ της επιχειρηματικής δράσης 
των τραπεζών και της 
ορθολογικότητας που πρέπει να 
διέπει ένα ιδεώδες τραπεζικό 
σύστημα που λειτουργεί σε 
συνθήκες ελεύθερης αγοράς, όταν 
μάλιστα η δράση τους αυτή έχει ήδη 
εκδηλώσει παθογενή 
χαρακτηριστικά (έλλειψη ελεύθερου 
ανταγωνισμού, τραπεζικός 
αποκλεισμός εκατοντάδων χιλιάδων 
επιχειρήσεων, προστατευτικό 
νομοθετικό πλαίσιο στην ποινική 
δίωξη της τραπεζικής απιστίας και 
απάτης κ.λπ.). 

κεί όμως που ο 
ανορθολογισμός  
του ελληνικού 

τραπεζικού συστήματος 
εκδηλώνεται σε όλο 
του το μεγαλείο είναι ο 
τομέας της διαχείρισης 
των λεγόμενων 
«κόκκινων δανείων». 
Ως γνωστόν, ο τομέας αυτός τα 
τελευταία χρόνια χαρακτηρίζεται 
από μια άνευ προηγουμένου 
παράλογη και μαζική μεταβίβαση μη 
εξυπηρετούμενων δανείων 
(«κόκκινων») αντί ασήμαντου 
τιμήματος (που κυμαίνεται στο 5-
10% της αξίας τους) σε Εταιρείες 
Διαχείρισης Απαιτήσεων από 
Δάνεια & Πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ - Ν. 
4354/2015), τα γνωστά funds. Με 
βάση τα επίσημα στοιχεία της 
Τράπεζας της Ελλάδος η συνολική 
αξία των «κόκκινων δανείων» που 
έχουν ήδη μεταβιβαστεί στα funds 
ανέρχεται περίπου στα 87 δισ. ευρώ. 
Μαζί με τα δάνεια αυτά έχουν 
περιέλθει στα εν λόγω funds και οι 
εμπράγματες ασφάλειες επί 700.000  
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ακινήτων (αξίας 45 δισ. ευρώ) που είναι υπέγγυα για την 
εξόφληση των δανείων αυτών («Καθημερινή», 2.9.2022). Τα 
ακίνητα αυτά βγαίνουν σε πλειστηριασμό με πρωτοβουλία 
των funds προκειμένου να εισπραχθεί το 100% της αρχικής 
αξίας των δανείων (πλέον δεδουλευμένων τόκων) και όχι 
το ποσό της κτήσης τους πλέον ενός ευλόγου ποσοστού 
κέρδους. Παράλληλα τα funds συστήνουν εταιρείες real 
estate και σχεδιάζουν να υιοθετήσουν τη γνωστή πρακτική 
της «ανοιχτής πώλησης» - short sale. 

υτές οι κερδοσκοπικές μορφές 
επιχειρηματικής δραστηριότητας 
είναι αναμφίβολα εντελώς 

πρωτοφανείς και παράλογες. 
Δεν έχουν καμία σχέση με την ορθολογική εκδοχή της 
οικονομικής δραστηριότητας ενός τραπεζικού συστήματος 
που λειτουργεί σε καθεστώς ελεύθερης οικονομίας.  

 
Πρόκειται για επιχειρηματικές προσπάθειες πρόσκτησης 
κέρδους με ύποπτη μεθοδολογία που εντάσσονται στο 
πλαίσιο ενός επιθετικού ληστρικού καπιταλισμού. 
Ειδικότερα διότι: α) Δεν συνιστά προφανώς έλλογη 
επιχειρηματική πράξη η εκποίηση περιουσιακών 
στοιχείων μιας επιχείρησης (δηλαδή των «κόκκινων» 
δανείων) με τίμημα που δεν υπερβαίνει το 10% της αξίας 
τους (δηλαδή με ζημία 90%), όταν μάλιστα οι επιχειρήσεις 
αυτές είναι τράπεζες εισηγμένες στο χρηματιστήριο. β) 
Ούτε μπορεί να θεωρηθεί έλλογη επιδίωξη κέρδους η 
απαίτηση των funds να εισπράξουν αναγκαστικά από τους 
δανειολήπτες το 100% της αξίας των δανείων πλέον 

δεδουλευμένων τόκων και όχι την αξία της κτήσης του 
δανείου τους πλέον ενός ευλόγου ποσοστού κέρδους. γ) 
Είναι εύλογες οι υπόνοιες που πλανώνται για αφανή 
εταιρική σχέση μεταξύ των funds και των τραπεζών 
(εκδοχή που ενισχύεται από το γεγονός ότι έχει 
συγκεντρωθεί το 80% των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε 
μόλις τρία funds από τα συνολικά 23 αδειοδοτημένα: τη 
«σουηδική» Intrum - 28 δισ. €, την «ιταλική» dovalue - 36 
δισ. €, και την Cepal - 30 δισ. €). δ) 

  

ώς εξηγείται λογικά το παράδοξο 
γεγονός ότι έχει εκδηλωθεί 
ομοιόμορφη συμπεριφορά των 

τραπεζών ως προς το δυσανάλογα 
χαμηλό ύψος του τιμήματος εκποίησης 
των δανείων αυτών; 
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ε) Αλλά και από πλευράς εφαρμοστέου δικαίου στη 
μεταβίβαση των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων από 
«κόκκινα» δάνεια διαπιστώνεται ένας νομικός 
ανορθολογισμός: αντί να εφαρμόζεται ο ειδικός νόμος 
4354/2015, που για πρώτη φορά αναγνώρισε και ρύθμισε 
τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων από τις 
ΕΔΑΔΠ, εφαρμόζεται ο νόμος 3156/2003 περί τιτλοποίησης 
απαιτήσεων, που ψηφίστηκε για να βελτιώσει τη 
ρευστότητα στις επιχειρήσεις και όχι για να ρυθμίσει τη 
δευτερογενή αγορά των «κόκκινων» δανείων. Ως γνωστόν, 
ο ειδικός νόμος υπερισχύει του γενικού. Η καταστρατήγηση 
όμως του ειδικού αυτού νόμου οφείλεται στο γεγονός ότι 
προβλέπει για τις τράπεζες τη πρόσθετη υποχρέωση της 
ενημέρωσης του ενδιαφερόμενου δανειολήπτη και την από 
μέρους του υποβολή πρότασης εξωδικαστικής ρύθμισης 
του δανείου πριν από τη μεταβίβαση. στ)  

έσχατος όμως παραλογισμός 
προκύπτει από την επιμονή  
των τραπεζών να αρνούνται  

στον ενδιαφερόμενο δανειολήπτη  
το δικαίωμα εξαγοράς του δανείου  
με τους ίδιους ή έστω με αναλογικά 
επαχθέστερους όρους από  
εκείνους με τους οποίους το  
δάνειο μεταβιβάζεται στα funds, 
επικαλούμενες προσχηματικά  
και παράλογα το επιχείρημα του  
«ηθικού κινδύνου» (moral hazard). 
Παραγνωρίζουν προφανώς το μερίδιο της δικής τους 
ευθύνης στη δημιουργία του προβλήματος εξαιτίας της 
αλόγιστης πιστωτικής επέκτασης των προηγούμενων 
δεκαετιών. Αλλά και η αρπακτικότητα και η απανθρωπιά 
που επιδεικνύεται σε πολλές περιπτώσεις από τα funds 
έχουν δικαιολογημένα προκαλέσει τη λαϊκή αγανάκτηση, 
γιατί καταρρακώνουν κάθε έννοια ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας, προσβάλλουν κάθε ηθικό και κοινωνικό 
σκοπό που νομιμοποιεί τη λειτουργία του εγχώριου 
πιστωτικού συστήματος και παραβιάζουν καθιερωμένες 
δικαιικές αρχές που διέπουν το πεδίο των συναλλαγών, 

όπως την αρχή της καλής πίστης, την αρχή της εύνοιας 
προς τον οφειλέτη, της διαφάνειας, της ευθύτητας και της 
εντιμότητας, καθώς και την αρχή της αναλογικότητας. 
Απέναντι σε αυτή την απαράδεκτη κατάσταση επιβάλλεται 
κατεπειγόντως η άμεση εξέγερση της Λογικής που στον 
δυτικό κόσμο εκπροσωπείται από το Κράτος.  

ο Κράτος οφείλει μια συνολική  
και σε βάθος μεταρρύθμιση  
του τραπεζικού συστήματος. 

 
Αρκεί να την εμπιστευτεί όχι σε ανίδεους τεχνοκράτες, αλλά 
σε έμπειρους και ικανούς γνώστες της ιδεατής διάστασης 
της πραγματικότητας, οι οποίοι έχουν επίγνωση ότι 
«οποιαδήποτε μορφή παραγωγικής διαδικασίας 
περιλαμβάνει απαραίτητα ιδέες και οι ιδέες αυτές 
αξιοποιούνται και λειτουργούν ως υλικές δυνάμεις» (Μ. 
Godelier, «The Mental and the Material»). 

Ο 
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του Μάριου Μαρινάκου 
δικηγόρου παρ΄ Αρείω Πάγω, 
MSc Law and Economics 

 
Με αφορμή τις δυο αποφάσεις του 
Αρείου Πάγου που ακούμπησαν το 
ζήτημα των servicers και εν ολίγοις 
απεφάνθησαν ότι δεν 
νομιμοποιούνται να παρίστανται ως 
διάδικοι και να ζητούν την έκδοση 
διαταγών πληρωμής ή να κινούν 
διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης 
(δηλαδή, κατασχέσεων και 
πλειστηριασμών) αξίζει να δούμε τι 
ακριβώς έχει συμβεί στο ζήτημα των 
πλειστηριασμών και τι μπορεί να 
αναμένεται στο εγγύς και απώτερο 
μέλλον. 

Παλαιότερα, με τις διατάξεις των 
άρθρων 10 και 11 του ν. 3156/2003 
εισήχθη στη χώρα μας ένας νέος 
θεσμός, που ονομάσθηκε 
«τιτλοποίηση απαιτήσεων» και 
αφορά αφενός την «τιτλοποίησης 
επιχειρηματικών απαιτήσεων» και 

αφετέρου την «τιτλοποίηση 
απαιτήσεων από ακίνητα».  
Η χρήση του θεσμού της 
τιτλοποίησης υπήρξε διαδεδομένη 
από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, 
που άδραξαν την ευκαιρία να 
πουλήσουν τις μη ληξιπρόθεσμες 
απαιτήσεις τους από την παροχή 
πάσης φύσεως πιστώσεων, 
εξασφαλίζοντας, με τον τρόπο 
αυτόν, ρευστότητα. Σκοπός του 
νομοθέτη δεν ήταν μόνο η 
εξασφάλιση της ρευστότητας των 
εμπορικών επιχειρήσεων, αλλά και 
η απαλλαγή τους από το βάρος της 
είσπραξης των απαιτήσεών τους.  

 
Κατά κύριο λόγο η τιτλοποίηση 
αφορά επιχειρήσεις που έχουν την 
έδρα τους στην Ελλάδα, χωρίς να 
αποκλείονται και ξένες επιχειρήσεις 
που διαθέτουν κάποιο 
υποκατάστημα εδώ. Η συνέχεια είναι 
γνωστή. Η χώρα εισήλθε στον καιρό 
των μνημονίων. 

αστοχία των 
μνημονιακών 
μέτρων 

προκάλεσε κοινωνικό 
και οικονομικό  
χάος και τσουνάμι  
Μη Εξυπηρετούμενων 
Δανείων 
(ΜΕΔ ή κατά το διεθνές, Non-
Performing Loans, NPL) το οποίο 
αντιμετωπίστηκε μόνο μερικά μέσα 
από τις διατάξεις του Ν. 3869/2010 
(Νόμος Κατσέλη). Το 2015 ο 
νομοθέτης με τον Ν. 4354/2015 
επιχείρησε να αντιμετωπίσει το 

ζήτημα των Μη Εξυπηρετούμενων 
Δανείων. Σύμφωνα με την 
αιτιολογική έκθεση του Νόμου 
κατέστη «δυνατή η δημιουργία 
δευτερογενούς αγοράς µη 
εξυπηρετούμενων δανείων. Η 
δημιουργία μιας τέτοιας αγοράς θα 
είναι ωφέλιμη τόσο για τα πιστωτικά 
ιδρύματα όσο και για τους οφειλέτες. 
Το πιστωτικό ίδρυμα θα μπορεί να 
ενισχύσει άμεσα τη ρευστότητά του 
εισπράττοντας άμεσα ένα τμήμα της 
αμοιβής του, το οποίο είναι 
αμφίβολο αν θα το εισέπραττε µε 
αναγκαστική εκτέλεση και σε κάθε 
περίπτωση θα το εισέπραττε πολύ 
αργότερα. Από την άλλη πλευρά, ο 
δανειολήπτης θα μπορεί να λάβει 
από τον εκδοχέα πολύ ευνοϊκότερες 
προτάσεις ρύθμισης, απ’ ό,τι θα 
μπορούσε να λάβει από το 
πιστωτικό ίδρυμα, διότι ο εκδοχέας 
θα έχει αγοράσει την απαίτηση σε 
τιμή μικρότερη της ονομαστικής της 
αξίας και επομένως µία πρόταση 
ρύθμισης, που θα ήταν ζημιογόνα 
για το πιστωτικό ίδρυμα και δεν θα 
μπορούσε να προταθεί από αυτό, θα 
είναι κερδοφόρα για τον εκδοχέα». 

Από τα παραπάνω καθίσταται 
προφανές ότι η τιτλοποίηση του Ν. 
3156/2003 είναι μέθοδος 
χρηματοδότησης μιας εταιρείας, 
χρηματοδότηση η οποία μπορεί να  

 

Η 
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γίνει μέσα από την τιτλοποίηση ακόμα και ενήμερων ή και μη εισέτι υποστατών 
απαιτήσεων. Απεναντίας, η πώληση απαιτήσεων του Ν. 4354/2015 είναι μέθοδος 
ελάφρυνσης των τραπεζών από μη εξυπηρετούμενα δάνεια, αφού, οι τελευταίες 
κατέγραφαν μεγάλες ζημιές από τα NPL, γεγονός που είχε σοβαρές επιπτώσεις 
στη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος. Συναφώς, εφόσον άλλη είναι η 
στόχευση του κάθε νομοθετήματος, άλλες είναι και οι εξουσίες που παρέχει στους 
εκάστοτε διαχειριστές των απαιτήσεων (servicers). Έτσι, ο μεν Ν. 3156/2003 
παρέχει εξουσία στον διαχειριστή της απαίτησης (servicer) να προβαίνει σε 
εξώδικες διαδικασίες ενημέρωσης, είσπραξης, όχλησης, συμβατικής ρύθμισης 
κλπ, ενώ ο Ν. 4354/2015 παρέχει αυξημένες εξουσίες, καθιστώντας τον servicer 
διάδικο σε κάθε δίκη, υφιστάμενη ή μέλλουσα, αναφορικά με την απαίτηση ή και 
την αναγκαστική της είσπραξη, μέσω διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης. 

ο πρόβλημα ανέκυψε τη στιγμή που οι  
τράπεζες, προκειμένου να επωφεληθούν  
από τις κολοσσιαίες κρατικές εγγυήσεις του 

προγράμματος «Ηρακλής» (περίπου 18,5 Δις),  
ώστε να απαλλαγούν από μεγάλο μέρος των  
μη εξυπηρετούμενων δανείων, αποφάσισαν  
να προβούν σε τιτλοποιήσεις πολλών  
δισεκατομμυρίων μη εξυπηρετούμενων δανείων 
από τα δανειακά τους χαρτοφυλάκια. 
Αφού έκαναν τις τιτλοποιήσεις με βάση τον Ν. 3156/2003, στη συνέχεια, 
εμφανίστηκαν οι servicers αξιώνοντας να τους αναγνωριστεί ότι έχουν τις ίδιες 
εξουσίες που έχουν οι servicers του Ν. 4354/2015! Σε μια προσπάθεια να δοθούν 
διοικητικές διευκρινίσεις για την εφαρμογή του κάθε νομοθετήματος και τις 
εντεύθεν εξουσίες των servicers το Υπουργείο Οικονομικών ανάρτησε στην 
επίσημη ιστοσελίδα του τα ακόλουθα:  

 
Απολύτως σύμφωνος με τα παραπάνω, με δυο αποφάσεις του ο Άρειος Πάγος 
(στην ΑΠ 909/2021 μόνο ακροθιγώς, στην ΑΠ 822/2022 με εκτεταμένη 
αιτιολόγηση), απεφάνθη ότι οι servicers των τιτλοποιήσεων έχουν μόνο εξώδικες 
εξουσίες, ότι δεν έχουν εξουσίες να είναι διάδικοι και συνεπώς δεν 
νομιμοποιούνται να ζητούν την έκδοση εκτελεστών τίτλων και να κινούν 
διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος των οφειλετών. Η κρίση αυτή, 
ασφαλώς, έλαβε μεγάλη δημοσιότητα, ακολουθήθηκε από τα δικαστήρια της 

ουσίας και έθεσε σε κίνηση έναν 
ολόκληρο μηχανισμό, για την 
αντιμετώπιση της -απρόσμενης;- 
εξέλιξης, που απειλεί να «παγώσει» 
τους πλειστηριασμούς. 

Όλα τα παραπάνω είναι μεν νομικά 
σημαντικά σε επίπεδο 
συστηματικής ερμηνείας του δικαίου 
της χώρας, αλλά τα πραγματικά 
προβλήματα παραμένουν. 
Ενδεικτικά: 1. Οι απώλειες του 
Ελληνικού Δημοσίου από την 
επερχόμενη νομοθετική παρέμβαση 
Μια από τις συνέπειες της ΑΠ 
822/2022, είναι η αλλαγή που 
επιφέρει στον πίνακα κατάταξης 
διανομής του πλειστηριάσματος. Η 
αλλαγή αυτή έχει ως συνέπεια ότι το 
Ελληνικό Δημόσιο, ως πιστωτής 
(επειδή ο ιδιοκτήτης του 
εκπλειστηριαζόμενου ακινήτου 
οφείλει πχ φόρους, πρόστιμα κλπ), 
εισπράττει πολύ περισσότερα 
χρήματα από το πλειστηρίασμα, σε 
σχέση με αυτά που θα έπρεπε να 
εισπράξει, εάν οι servicers 
νομιμοποιούνταν ενεργητικά στη 
διενέργεια πράξεων αναγκαστικής 
εκτέλεσης και στην εντεύθεν 
προνομιακή είσπραξη του 
μεγαλύτερου μέρους του 
πλειστηριάσματος. Για να το πούμε 
απλά, με τους ενυπόθηκους 
δανειστές έξω από τη διαδικασία (με 
τους οποίους η νομολογία 
εξομοιώνει και τους 
προσημειούχους), αυξάνεται το 
μερίδιο του Ελληνικού Δημοσίου στα 
λεφτά που προκύπτουν από κάθε 
γόνιμο πλειστηριασμό (συγγνώμη 
για τη λέξη «γόνιμος» αλλά αυτή 
είναι η νομική ορολογία όταν σε έναν 
πλειστηριασμό εμφανιστούν 
πλειοδότες και πλειοδοτήσουν, ενώ 
αντιθέτως, αν δεν εμφανιστούν 
πλειοδότες τον αποκαλούμε άγονο). 
Η επιχειρούμενη νομοθετική λύση, 
αφενός μεν δεν μπορεί να γίνει 
απροβλημάτιστα δεκτό ότι μπορεί 
να αναπτύξει αναδρομικότητα, 
δίχως να ερευνηθεί η τυχόν 
αντισυνταγματικότητά της. 
Αφετέρου, μια νομοθετική λύση που 
θα λύσει το πρόβλημα υπέρ των  
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servicers, θα σημάνει απώλειες εκατομμυρίων ή και 
δισεκατομμυρίων ευρώ για το Ελληνικό Δημόσιο. 2. Η 
συνεχιζόμενη αύξηση του ιδιωτικού χρέους και η 
οικονομική κατάρρευση της κοινωνίας που όλοι κάνουν ότι 
δεν βλέπουν και δεν αντιλαμβάνονται.  

ύμφωνα με την Εurostat (2020)  
το 36,9% των Ελλήνων ζουν σε 
νοικοκυριά με καθυστερήσεις  

σε στεγαστικά δάνεια, ενοίκια ή 
λογαριασμούς κοινής ωφέλειας. 
Η ΕΛΣΤΑΤ διαπιστώνει αύξηση του κόστους στέγασης κατά 
35% σε σχέση με τον Μάιο του 2021, λόγω αύξησης κυρίως 
των τιμών σε ενοίκια κατοικιών, ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο, 
πετρέλαιο θέρμανσης και στερεά καύσιμα, ενώ το Κέντρο 
Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, εντοπίζει ότι 
ο μέσος μηνιαίος μισθός στον ιδιωτικό τομέα έχει 
υποχωρήσει κατά 24,4% τη δεκαετία 2009-2019. Η ΓΣΕΒΕΕ 
σε έρευνά του 2022 διαπιστώνει ότι πολύ μεγάλος αριθμός 
νοικοκυριών διαβιεί σε συνθήκες παρατεταμένης 
οικονομικής επισφάλειας, καθώς το μηνιαίο εισόδημα για 
περισσότερα από 4 στα 10 νοικοκυριά δεν επαρκεί για όλο 
το μήνα, αλλά για 19 ημέρες (μεσοσταθμικά) και ότι 4 στα 
10 νοικοκυριά βρίσκονται σε στεγαστική κρίση, όταν ο 
μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 9,2% (η δεύτερη χώρα στην 
Ευρώπη είναι η Βουλγαρία με 17,4%). Τέλος, σύμφωνα με 
τη Eurostat στο 12,1% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον 
Σεπτέμβριο στη χώρα μας. Τα παραπάνω στοιχεία δεν είναι 
ούτε ενθαρρυντικά, ούτε ενδεικτικά μιας υγιούς οικονομίας. 
Η ενεργειακή κρίση σε συνδυασμό με τον ασυγκράτητο 
πληθωρισμό έχουν μετατρέψει τις κατ’ εξοχήν 
πλεονασματικές μονάδες της οικονομίας, δηλαδή, τα 
νοικοκυριά σε ελλειμματικές και η επιχειρούμενη 
πραγματική στήριξη των εισοδημάτων εξαντλείται σε 
αποσπασματικά μέτρα για την αντιμετώπιση καθημερινών 
αναγκών. Μέσα σε αυτή την πραγματικότητα, οι τράπεζες 
αποφάσισαν να ξεκινήσουν νέο κύκλο αύξησης του 
ιδιωτικού χρέους, παρέχοντας δάνεια για την αγορά 
ακινήτου τη στιγμή του πλειστηριασμού! Δηλαδή, 
παρέχουν νέα «στεγαστικά» προϊόντα που δίνουν τη 
δυνατότητα σε όποιον ενδιαφέρεται, φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο, να αποκτήσει ακίνητο μέσω της ιστοσελίδας 

ηλεκτρονικών πλειστηριασμών e-auction. Με τον τρόπο 
αυτό, σε συνθήκες σπουδαίας οικονομικής αβεβαιότητας, 
οι τράπεζες αυξάνουν το ιδιωτικό χρέος, ώστε να τονώσουν 
το ενδιαφέρον για τους πλειστηριασμούς, για τους 
οποίους, η αλήθεια είναι, ότι το ενδιαφέρον είναι από 
ανύπαρκτο έως μικρό. 

 

Σε μια σπάνια στιγμή, που η δικανική ερμηνεία του Νόμου 
υπήρξε ταυτόχρονα διορατική και μπορούσε να 
πυροδοτήσει μια αναγκαία κουβέντα για την αντιμετώπιση 
του ζητήματος του ιδιωτικού χρέους, την εξυγίανση της 
οικονομίας και τη δημιουργία στέρεας υγιούς βάσης, στο 
ελάχιστο επίπεδο του κάθε πολίτη, επάνω στην οποία θα 
στηριχτεί ο μείζων στόχος της πραγματικής ανάπτυξη της 
χώρας, η κυβέρνηση φαίνεται να επέλεξε να συνταχθεί με 
το δίκαιο των δευτερογενών αγορών, των 
χρηματοοικονομικών παραγώγων και της τραπεζικής 
κερδοφορίας. Είναι από αυτές τις συγκυρίες που ακούγεται 
επίκαιρο όσο ποτέ το ρητό του Φρεντερίκ Μπαστιά, 
σύμφωνα με το οποίο: « 

ταν το πλιάτσικο γίνεται τρόπος 
ζωής για οργανωμένες ομάδες 
συμφερόντων μέσα σε μια 

κοινωνία, τότε με τον καιρό, αυτές  
θα φτιάξουν ένα νομικό σύστημα  
που θα τις δικαιώνει και ένα ηθικό 
σύστημα που θα τις αξιώνει». 
Και, ως συνήθως, το μάρμαρο θα το πληρώσει ο συνήθης 
ύποπτος: Εμείς. 

Σ Ό 
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ετά την 
αποκάλυψη  
της απόπειρας 

εξασφάλισης 4,2 
εκατομμυρίων ευρώ 
από τον Κωνσταντίνο 
Μαραβέγια μέσω του 
Αναπτυξιακού Νόμου,  
ο Παύλος Πολάκης 
έφερε στο φως την 
ύποπτη επιχειρηματική 
δραστηριότητα του 
βουλευτή της ΝΔ, 
Ανδρέα Πάτση, ο οποίος 
κατά το παρελθόν  
δεν είχε δηλώσει  
στο πόθεν έσχες του  
πέντε επιχειρήσεις. 
Με την Λερναία Ύδρα ταύτισε την 
κυβέρνηση Μητσοτάκη, ο βουλευτής 

του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Παύλος Πολάκης, σε μια ανάρτηση κόλαφο αναφορικά με την 
επιχειρηματική υπερδραστηριότητα στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Ο Παύλος 
Πολάκης αναφέρεται ονομαστικά στον βουλευτή Γρεβενών, Ανδρέα Πάτση, 
χαρακτηρίζοντάς τον «μπουμπούκι» και «λεμονανθό», που σύμφωνα με τον ίδιο 
κάνει «εδώ και χρόνια τρελές business με τα δάνεια των τραπεζών». Σύμφωνα με 
τον πρώην αν. Υπουργό Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, «ο γαλάζιος βουλευτής φαίνεται να 
έφτιαξε το 2010 με έναν Κύπριο την εταιρεία ειδικού σκοπού ΠΛΑΤΩΝ Α.Ε 
Τιτλοποιήσεων Απαιτήσεων, με μετοχικό κεφάλαιο μόλις 60.000€, ενώ το 2011 
αγόρασε μέσω της εταιρείας δάνεια από την Τράπεζα Πειραιώς ύψους 62.771.892 
ευρώ, αντί συνολικού τιμήματος 4.300.000 ευρώ, τα οποία μάλιστα πληρώθηκαν 
με τραπεζική κατάθεση στην Πειραιώς». Όπως σημειώνει ο βουλευτής του 
ΣΥΡΙΖΑ, η εν λόγω εταιρία «δεν έχει δημοσιεύσει ποτέ Ισολογισμούς στο ΓΕΜΗ, 
ώστε να φαίνονται οι εισροές και εκροές της και άρα η πορεία του χρήματος που 
διακινεί και διαχειρίζεται». Στη συνέχεια ο Παύλος Πολάκης παραθέτει μια σειρά 
ερωτήσεων «γιατί κύριε Πάτση;», διερωτάται. « 

ού και πώς βρήκε η εταιρεία του Πάτση 4 και 
πλέον εκατομμύρια € για να αγοράσει τα δάνεια 
από την Πειραιώς; Πόσα χρήματα έχει εισπράξει 

η εταιρεία του Πάτση από τα δάνεια των 63.000.000  
€ που έχει αγοράσει; Πλειστηριασμούς έχει κάνει;» 
προσθέτει παραθέτοντας τους προβληματισμούς τους. «Στο τελευταίο ΔΣ της 
εταιρείας του που δημοσιεύτηκε στο ΓΕΜΗ και έληγε το 2021, ο Πάτσης δεν έχει 
αντικατασταθεί. Νόμιμο είναι, ηθικό είναι; Εν ενεργεία βουλευτής του ελληνικού 
κοινοβουλίου να είναι στο ΔΣ εταιρίας που κάνει πλειστηριασμούς και εισπράττει 
από δάνεια που αγόρασε στο ένα δέκατο της αξίας τους;», συμπληρώνει 
εξοργισμένος. «Σύμφωνα με το νόμο λοιπόν, ο κύριος αυτός παραμένει μέχρι 
σήμερα στην εταιρεία, μέχρι να δημοσιευτεί κάτι νεότερο. Τυχαίο που δεν έχει 
δημοσιευτεί; Κύριε Πάτση θα μιλήσετε ή θα το παίξετε κι εσείς ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ…; 
Και μην μας πείτε ότι πράξατε νόμιμα (παρά τα τόσα κενά που έχουν οι 
δημοσιεύσεις της εταιρείας σας). Πείτε μας για το πώς αντιλαμβάνεστε το «ηθικόν» 
ως βουλευτής. Πείτε μας πόσοι από τους ψηφοφόρους σας στα Γρεβενά (που δεν 
γνώριζαν την δράση της εταιρείας σας) είναι μέσα στους καταλόγους των  
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δανειοληπτών που αγοράζατε τα 
δάνειά τους! 

 

εριμένουμε 
απαντήσεις από 
τον Ανδρέα Πάτση 

και την κυβέρνηση  
της ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΑΕ.  
Εν τω μεταξύ,  
οι δανειολήπτες  
τρέμουν μήπως χάσουν  
το σπίτι τους στον 
πλειστηριασμό! 
Κάποιοι μάλιστα  
τον έχουν  
ψηφίσει κιόλας… 

 
To be continued… Υγ. Όλα τα 
αποδεικτικά στοιχεία αυτών που 
λέω στις φωτογραφίες που 
ακολουθούν», έκλεισε την ανάρτησή 
του.
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Διεγράφη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας 
Δημοκρατίας ο βουλευτής Ανδρέας Πάτσης μετά τον σάλο 
που προκλήθηκε, καθώς κατηγορείται ότι εξαγόρασε 
«κόκκινα δάνεια». Ο κ. Πάτσης είχε κληθεί για εξηγήσεις 
από τον γραμματέα της ΚΟ της ΝΔ, Γιάννη Μπούγα, μετά 
την καταγγελία από τον ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι ιδιοκτήτης ξένων 
εταιρειών ειδικού σκοπού που αγόρασαν «κόκκινα» δάνεια 
ύψους 62 εκατ.  ευρώ με μόλις 4,3 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται 
πως μετά τη καταγγελία του αναπληρωτή τομεάρχη 
Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία εις βάρος 
του βουλευτή Γρεβενών της ΝΔ, χαρακτηρίζοντάς τον 
μάλιστα «προκλητικό παραβάτη του νόμου», καθώς 
φέρεται να είναι ιδιοκτήτης τριών εταιρειών που έχουν 
σχέση με διαχείριση «κόκκινων» δανείων, 

Παύλος Πολάκης επανήλθε με  
νέα ανάρτηση για τον «γαλάζιο» 
βουλευτή, κάνοντας αναφορά  

για ποσό άνω του ενός εκατομμυρίου 
ευρώ (1.019.222,81 ευρώ) το  
οποίο κατέληξε στην… τσέπη του  
κ. Πάτση από τα ΕΛΤΑ για «αέρα  
νομικές υπηρεσίες», όπως  
χαρακτηριστικά σημειώνει.  
Ο Παύλος Πολάκης έγραψε στο Facebook: «ΠΑΜΕ ΚΑΙ ΓΙΑ 
ΤΗ ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ ΒΟΛΗ: Πολιτικέ ΑΠΑΤΕΩΝΑ Ανδρέα Πάτση: 
Δεν σου αρκεί που έχεις στήσει φάμπρικα με τα δάνεια που 

αγόρασες στο 1/12 (ένα δωδέκατο!) της αξίας τους από την 
Πειραιώς, για τα οποία εισπράττεις κανονικά δόσεις από 
τους δανειολήπτες για να μην βγουν τα σπίτια τους σε 
πλειστηριασμό (όπως αποδεικνύεται από καταθετήριο του 
Οκτωβρίου 2022, στο οποίο φαίνεται ότι σου καταβάλλεται 
δόση για το Νόμο Κατσέλη).  

σο κι αν κρύβεσαι Ανδρέα Πάτση, 
θα αναγκαστείς να απαντήσεις 
που βρήκες τα 4.300.000€ για τα 

δάνεια ύψους 62.000.000€ που πήρες! 
Δεν σου αρκεί που  είσαι ΠΑΡΑΝΟΜΑ ιδιοκτήτης τριών 
αλλοδαπών εταιρειών για να κάνεις μέσα από αυτές τις 
δουλίτσες σου (τις επόμενες μέρες θα αποκαλυφθούν 
όλες...)!  Είσαι τόσο άπληστος που τσέπωσες ΚΑΙ από τα 
ΕΛΤΑ με απευθείας ανάθεση συνολικά 1.019.222,81 ευρώ τα 
τελευταία δύο χρόνια (δηλαδή κατά μέσο όρο 42.467€ τον 
μήνα) για «αέρα» νομικές υπηρεσίες (φωτό 2-29). 1.019.222 
ευρώ διότι, όπως είπε αυτή που σε «επέβαλε» στη 
Διοίκηση των ΕΛΤΑ, είσαι κουμπάρος του Πέτσα και στενός  

 

Ο 
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φίλος του Μητσοτάκη! 1.019.222 ευρώ για να συμβουλεύεις 
δύο χρόνια τα ΕΛΤΑ σε «θέματα έγκρισης κρατικών 
ενισχύσεων», σε συνεργασία με ξένη δικηγορική εταιρεία, 
η οποία κάνει τις όποιες γνωμοδοτήσεις και πληρώνεται κι 
αυτή αδρά!!  Πάτση ΠΑΡΑΙΤΗΣΟΥ... χθες! Όταν θα βγουν 
όλα στη φόρα, θα σε εγκαταλείψουν ακόμη και οι 
«εκλεκτοί» φίλοι σου (όπως έκαναν και με τους ανιψιούς 
τους)!  ΥΓ1:  

ο θέμα της αδιαφανούς 
χρηματοδότησης της δικηγορικής 
εταιρείας του Ανδρέα Πάτση  

με απίστευτα ποσά από τα ΕΛΤΑ 
αποκάλυψε πρώτος ο Μάριος Κάτσης 
, καταθέτοντας μάλιστα και σχετική ερώτηση στον 
Πιερρακάκη. Όχι μόνο δεν πήρε απάντηση, αλλά μετά την 
ερώτηση τα ποσά διπλασιάστηκαν!! ΠΟΣΟ ΑΡΠΑΧΤΙΚΑ 
ΕΙΣΤΕ;;; ΥΓ2: Όταν οι εργαζόμενοι έπαιρναν 534€/μήνα 
εξαιτίας των lockdowns που επιβάλατε και οι δικηγόροι 
έπρεπε να παρακολουθήσουν το «σκοιλ ελλικίκου» για να 
πάρουν 600€, ο «άριστος» Ανδρέας Πάτσης εισέπραττε 
πάνω από 30.000€ τον μήνα από τα ΕΛΤΑ!!! Να τον 
χαίρεστε... ΥΓ2Τα κανάλια της διαπλοκής ούρλιαζαν για 
μέρες για το επίδομα ενοικίου που ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΝ η πρώην 
υπουργός μας η Ράνια Αντωνοπούλου!!! Με αυτό το ζεστό 
εκατομμύριο όλοι οι παπαγάλοι της διαπλοκής θα πάρουν 
κώφωση και τύφλωση! Υγ3. Όταν η Σύζυγος Πάτση η κυρία 
Παπαλουκά είχε επιτεθεί στην κυρία Έλενα Ακρίτα (που 
είχε γράψει για τη χρηματοδότηση του Σάιτ που είχε φτιάξει 
η Παπαλουκά  από τη λίστα Πέτσα) είχε πει 
χαρακτηριστικά: «Εμείς έχουμε εκατομμύρια στα Γρεβενά 
δεν τα έχουμε ανάγκη» ΜΑΛΛΟΝ ΕΝΝΟΟΥΣΕ ΑΥΤΑ ΤΑ 
ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ!!!» 

Πηγές της Νέας Δημοκρατίας ανέφεραν ότι τού ζητήθηκαν 
εξηγήσεις, οι οποίες εδόθησαν, αλλά δεν κρίθηκαν 
επαρκείς.«Οι εξηγήσεις του βουλευτή Ανδρέα Πάτση για 
επαγγελματικές του δραστηριότητες, που δεν συνάδουν με 
την ιδιότητα του βουλευτή και τις αρχές της Νέας 
Δημοκρατίας, δεν κρίθηκαν επαρκείς. Κατόπιν τούτου, με 
απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ο 
βουλευτής Γρεβενών Ανδρέας Πάτσης, τίθεται εκτός 
Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ» ανέφερε ανακοίνωση 
του Μαξίμου. Από την πλευρά του, ο βουλευτής -
απευθυνόμενος στους πολίτων των Γρεβενών- 
υποστηρίζει ότι θα παραμείνει ανεξάρτητος. Συγκεκριμένα 
έγραψε στο Facebook: «Αγαπητοί Γρεβενιώτες και 
Γρεβενιώτισσες παραμένω Βουλευτής σας, Ανεξάρτητος. 
Σε λίγη ώρα θα ανεβεί Δελτίο Τύπου από εμένα και από το 
κόμμα της Νέας Δημοκρατίας με τις λεπτομέρειες. Μέχρι 
τελευταίας στιγμής θα είμαι ο Ανδρέας που ξέρετε. Σας 
ευχαριστώ θερμά». 

 
Μπροστά στις καταγγελίες για τη δράση του κυβερνητικού 
βουλευτή, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ κάλεσε 
νωρίτερα τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αποπέμψει τον 
Κυριάκο Πιερρακάκη, υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 
που εμπλέκεται στις αναθέσεις μέσω Ελληνικών 
Ταχυδρομείων και τον Ανδρέα Πάτση. Όπως αναφέρει, 
μεταξύ άλλων, σε δήλωσή του ο Νάσος Ηλιόπουλος, «το 
πλιάτσικο στο δημόσιο χρήμα από τους «άριστους» του κ. 
Μητσοτάκη δεν έχει προηγούμενο. Η αποπομπή των κ. 
Πιερρακάκη και Πάτση είναι το ελάχιστο που πρέπει να 
γίνει. Μετά, περιμένουμε να απαντήσει ο κ. Μητσοτάκης 
γιατί καλύπτει τόσες μέρες το πλιάτσικο των εκλεκτών 
του». Σε συνέντευξή του στο ΣΚΑΪ, ο εκπρόσωπος Τύπου 
του ΣΥΡΙΖΑ τόνιζε ότι «η κυβέρνηση πρέπει να απαντήσει 
για τον κ. Πάτση. Έχουμε έναν κυβερνητικό βουλευτή που 
εμφανίζεται ιδιοκτήτης ξένων εταιρειών ειδικού σκοπού… 
Αυτές οι εταιρείες αγόρασαν «κόκκινα» δάνεια 63 εκατ. 
ευρώ στην τιμή των 4,3 εκατ. ευρώ. Κερδοσκοπεί από 
αυτά… Πέραν των ζητημάτων ηθικής υπάρχει και ζήτημα 
νομιμότητας». Παράλληλα, προσέθεσε ότι «υπάρχουν 
στοιχεία, γι’ αυτό ζητάμε να συγκληθεί η αρμόδια Επιτροπή 
της Βουλής για να ελεγχθεί και το πόθεν έσχες του 
συγκεκριμένου. Με βάση αυτά που έχουν προκύψει, 
υπάρχουν κενά». 
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Έντονη κριτική άσκησε ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαγραφή του 
Ανδρέα Πάτση από τη ΝΔ. Η αξιωματική αντιπολίτευση 
χαρακτήρισε τη διαγραφή ως προσχηματική και ζητά 
έλεγχο της Επιτροπής Πόθεν Έσχες. Αναλυτικά η 
ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ: «Ο κ. Μητσοτάκης γνώριζε ότι ο 
κ. Πάτσης είχε εισπρακτικές και πλούτιζε από κόκκινα 
δάνεια από τον Φεβρουάριο του 2020, όταν είχε 
αποκαλυφθεί πρώτη φορά από την εφημερίδα Δημοκρατία 
και την εφημερίδα Documento. Γνώριζε ότι είχε ρημάξει 
στις απευθείας αναθέσεις τα ΕΛΤΑ από τον Ιούνιο του 2021, 
όταν και κατέθεσε σχετική επίκαιρη ερώτηση στον κ. 
Πιερρακάκη ο τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, κ. Κάτσης, χωρίς 
να λάβει ποτέ απάντηση. Δύο χρόνια γνώριζε και 
επικροτούσε το πλιάτσικο, αφού δεν έκανε τίποτα. Πολύ 
απλά γιατί το πλιάτσικο στα ταμεία είναι η κανονικότητα 
της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Με καθυστέρηση δύο ετών και 
μετά από τριήμερη σιωπή έσπευσε τώρα να διαγράψει τον 
κ. Πάτση, μόνο και μόνο γιατί οι πολίτες έχουν πλέον 
καταλάβει ότι χιλιάδες σπίτια και πρώτες κατοικίες θα 
βγουν σύντομα στο σφυρί για χάρη των funds και των 
τραπεζών. Ακόμα και έτσι ωστόσο,  

φού ο κ. Μητσοτάκης αναγνωρίζει 
την παρανομία και την 
ανηθικότητα των πρακτικών  

του κ. Πάτση, τον κ. Πιερρακάκη που 
έδωσε μέσω των ΕΛΤΑ 1 εκατ. ευρώ 
απευθείας αναθέσεις στον βουλευτή 
της ΝΔ γιατί δεν τον αποπέμπει; 
Υ.Γ. Δύο ερωτήματα: Ο κ. Πάτσης θα επιστρέψει το 1 εκατ. 
που τσέπωσε από τον κ. Πιερρακάκη; Θα ελεγχθεί από την 
Επιτροπή Πόθεν Έσχες πώς έδωσε 4,3 εκατ. ευρώ για να 
εξαγοράσει το χαρτοφυλάκιο των κόκκινων δανείων ύψους 
άνω των 60 εκατ. ευρώ;» Σύμφωνα με πληροφορίες η 
διαγραφή του κ. Πάτση αποφασίστηκε από τη Νέα 
Δημοκρατία για ηθικούς και νομικούς λόγους. Η ηθική 
διάσταση αφορά την εμπλοκή του βουλευτή στη διαχείριση 
«κόκκινων» δανείων. Η νομική πλευρά σχετίζεται με την 
συμμετοχή του κ. Πάτση σε εταιρείες με έδρα το εξωτερικό 
αλλά και την σύναψη συμβάσεων με τα ΕΛΤΑ που 
θεωρούνται ευρύτερος δημόσιος τομέας και ως εκ τούτου 
υπάρχει ασυμβίβαστο. Πάντως, η υπόθεση του κ. Πάτση 

εγείρει ερωτήματα αναφορικά με την λειτουργία της 
Επιτροπής Πόθεν Έσχες της Βουλής, καθώς ο βουλευτής 
αναφέρει στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης την 
ύπαρξη εταιρειών με έδρα την Κύπρο. Ωστόσο η αρμόδια 
επιτροπή δεν εντόπισε κάτι μεμπτό κατά τον έλεγχο. 
Υπενθυμίζεται πως για τους βουλευτές και τους στενούς 
τους συγγενείς υπάρχει καθολική απαγόρευση εμπλοκής 
σε εταιρείες του εξωτερικού.  

Ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης, έδωσε 
συνέχεια στο θέμα Πάτση, ζητώντας σύγκληση της 
επιτροπής Πόθεν Έσχες. Ο κ. Πολάκης έγραψε στο 
Facebook: «Σήμερα το μεσημέρι καταθέσαμε μαζί με το 
Σπύρο Λάππα το κάτωθι αίτημα άμεσης σύγκλησης της 
επιτροπής ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ της Βουλής για να ελέγξει και να 
πράξει τα νόμιμα για τον πρώην βουλευτή της ΝΔ ΑΝΔΡΕΑ 
ΠΑΤΣΗ: Αίτημα σύγκλησης της Επιτροπής Πόθεν Έσχες 
μετά τις αποκαλύψεις για τις παράνομες και ανήθικες 
πρακτικές του πρώην βουλευτή Γρεβενών της ΝΔ Ανδρέα 
Πάτση κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία. 
Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 3213/2003 (όπως 
ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο τέταρτο 
παρ. 5 του Ν. 4396/2016, ΦΕΚ Α΄ 111/8.6.2016) «….στους 
βουλευτές … απαγορεύεται η συμμετοχή στη διοίκηση ή 
στο κεφάλαιο εταιρειών, που έχουν έδρα πραγματική ή 
καταστατική στην αλλοδαπή είτε αυτοπροσώπως είτε με 
παρένθετα πρόσωπα». Σύμφωνα δε με την παρ. 2 του ως 
άνω άρθρου του ιδίου Νόμου «η κατά παράβαση της 
παραγράφου 1 άμεση ή δια παρένθετου προσώπου 
συμμετοχή σε εταιρεία, που έχει έδρα στην αλλοδαπή 
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και με 
χρηματική ποινή από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως 
πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ. Όπως αναφέρεται 
στο αίτημα ο αρμόδιος τομεάρχης Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ - 
ΠΣ αποκάλυψε ότι ο Βουλευτής Γρεβενών της ΝΔ, κ. 
Ανδρέας Πάτσης, τυγχάνει ιδιοκτήτης - κατά ποσοστό 100% 
- τριών (3) αλλοδαπών εταιρειών και συγκεκριμένα: α) της 
εταιρείας με την επωνυμία «SIGHTGREEN LTD», β) της 
εταιρείας με την επωνυμία «DAGORLIA LTD» και γ) της 
εταιρείας με την επωνυμία «HORSELORD LTD», οι οποίες 
άπασες έχουν καταστατική και πραγματική έδρα στην 
Κύπρο και οι οποίες μετέχουν στο κεφάλαιο (με διάφορα 
ποσοστά) σε ελληνικές εταιρείες, ιδιοκτησίας ή 
συμφερόντων του ανωτέρω Βουλευτή.   Το γεγονός αυτό, 
ήτοι η συμμετοχή του κου. Ανδρέα Πάτση στο κεφάλαιο των 
ανωτέρω αλλοδαπών εταιρειών, προκύπτει και 
αποδεικνύεται άνευ ετέρου και από την υπ’ αριθ. Δ 1112 -
5719-7397-1102-6554-9 Δήλωση Πόθεν Έσχες που ο ίδιος 
έχει υποβάλει για τη χρήση του έτους 2020, η οποία έχει 
αναρτηθεί στον επίσημο ιστότοπο της Βουλής των 
Ελλήνων. ΣΠΥΡΟΣ ΛΑΠΠΑΣ τακτικό μέλος, ΠΑΥΛΟΣ 
ΠΟΛΑΚΗΣ  Αναπλ. Μέλος». 
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Το mononews.gr έχει το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ: Ο 
βουλευτής Γρεβενών υποστηρίζει ότι το όλο θέμα 
προκύπτει εξαιτίας του ότι «πρώτη φορά εξελέγην 
βουλευτής, όταν έγινε η έρευνα για το Πόθεν Έσχες μου 
που γνωστοποιήθηκαν οι ξένες εταιρείες, δεν μου 
γνωστοποιήθηκε κάτι τέτοιο, θα μπορούσα να τις 
μεταβιβάσω στο γιο μου, αυτά είναι αστειότητες. Θα 
προσφύγω στη δικαιοσύνη, θα ζητήσω να αποζημιωθώ, 
δεν είμαι χθεσινός δικηγόρος, ούτε παιδάκι, ούτε είμαι από 
αυτούς που θα φοβηθούν τον Πολάκη και τον κάθε Πολάκη, 
θα του κάνω μηνύσεις». Ωστόσο, τα αναπάντητα 
ερωτήματα που δημιουργούνται στην κοινή γνώμη είναι 
τεράστια. Και άπτονται ηθικών αλλά και πιθανώς, νομικών 
ζητημάτων. Κατ’ αρχήν, αποκαλύπτεται ότι 

ο 2010, όταν ο μέσος Έλληνας δεν 
μπορούσε να δει δάνειο ούτε με  
το κιάλι, ο κ. Πάτσης, πριν γίνει 

βουλευτής, κατάφερνε να αποσπάσει 
από την Τράπεζα Πειραιώς, υπό μορφή 
δανείων, δεκάδες εκατομμύρια ευρώ 
για να διαχειριστεί «κόκκινα» δάνεια 
που φέρεται να αγόρασε στο 1/15  
της αξίας τους (4,3 εκατ. ευρώ).  
Επίσης, καταγγέλλεται ότι εκπροσωπεί τρεις εταιρείες του 
εξωτερικού, κάτι που είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του 
βουλευτή. Και σε κάθε περίπτωση, εφόσον αυτό είχε 
δηλωθεί στο Πόθεν Έσχες του 2020, δημιουργείται το 
μείζον ερώτημα: τι έκαναν οι ορκωτοί λογιστές που 
ελέγχουν τις σχετικές δηλώσεις; Παράλληλα, ο κ. Πάτσης 
φέρεται να λαμβάνει, με απευθείας αναθέσεις, περίπου ένα 

εκατομμύριο ευρώ μέσα σε δύο χρόνια (πάνω από 40 
χιλιάδες το μήνα), από τα ΕΛΤΑ για νομικές υπηρεσίες, 
εκπροσωπώντας, όπως καταγγέλλεται, εταιρεία με έδρα τις 
Βρυξέλλες. Και το αμείλικτο ερώτημα είναι: πώς είναι 
δυνατόν βουλευτής να «έπαιρνε δουλειές», όπως 
καταγγέλλεται, από εταιρεία (ΕΛΤΑ) που ανήκει στον 
ευρύτερο δημόσιο τομέα; Ακόμη, πώς είναι δυνατόν ο 
βουλευτής ενός νομού, εν προκειμένω των Γρεβενών, να… 
συνεργάζεται, όπως καταγγέλλεται, έστω μέσω 
ενδιάμεσων εταιρειών, με το τοπικό νοσοκομείο, της 
περιφέρειας στην οποία εκλέγεται, λαμβάνοντας δεκάδες 
χιλιάδες ευρώ για νομικές συμβουλές; Σε κάθε περίπτωση, 
και παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ο βουλευτής Γρεβενών-που 
και κατά το παρελθόν είχε βρεθεί στο μάτι του κυκλώνα- 
προαναγγέλλει ότι «η οδός της δικαιοσύνης είναι 
μονόδρομος», υποστηρίζοντας ότι πίσω απ’ όλα αυτά 
βρίσκεται ο…. Πολάκης, ο οποίος «με μισές αλήθειες που 
ισοδυναμούν με ένα μεγάλο ψέμα προσπάθησε 
ανεπιτυχώς για μια ακόμα φορά να μειώσει την 
επαγγελματική και επιχειρηματική μου διαδρομή και να 
πλήξει την πολιτική μου αξιοπρέπεια και προσωπικότητα», 
όχι μόνο δεν έπεισε τον ίδιο τον Πρωθυπουργό ,ούτε το 
κόμμα με το οποίο εξελέγη, αλλά επέφερε ένα σημαντικό 
πλήγμα στην παράταξη που υποτίθεται ότι υπηρετούσε, 
αγνοώντας πλήρως τα τεράστια προβλήματα που 
προκαλεί η κρίση και πλήττουν τους πολίτες. Οι οποίοι 
βλέπουν με ανατριχίλα το εισόδημά του βουλευτή να 
εκτοξεύεται από 34.700 ευρώ- μαζί με τη σύζυγό του- το 
2018, στα 242.000 ευρώ το 2020, με επιπλέον καταθέσεις 2,3 
εκατομμύρια και συμμετοχές σε εταιρείες της τάξεως των 
1,33 εκατομμυρίων.  

Από την «Αυριανή» της δεκαετίας του ΄80 και το  
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φροντιστήριο του Νίκου Αγαπηνού, ο Ανδρέας Πάτσης 
βρέθηκε αρκετά χρόνια αργότερα… βουλευτής της Νέας 
Δημοκρατίας και να κάνει δουλειές εκατομμυρίων ευρώ στα 
κόκκινα δάνεια με την Πειραιώς. Ο Ανδρέας Πάτσης λοιπόν 
μετά από ένα σύντομο πέρασμα από την δημοσιογραφία, 
τον συναντάμε στα στενά πίσω από τη Νομική να διδάσκει 
στο Φροντιστήριο του Νίκου Αγαπηνού Πολιτική Δικονομία 
και πιο συγκεκριμένα Αναγκαστική Εκτέλεση. Η ειδίκευση 
του αυτή στις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης 
(πλειστηριασμούς κλπ) τον φέρνει μερικά χρόνια αργότερα 
κοντά στην Πειραιώς, η οποία επιζητούσε ένα καλό νομικό 
γραφείο για να ασχοληθεί με τις εισπράξεις από τους 

κακοπληρωτές και τα κόκκινα δάνεια. Η συνεργασία αυτή 
το 2010 θα τεθεί σε νέα βάση με τη δημιουργία της εταιρείας 
ΠΛΑΤΩΝ. Από το σημείο αυτό οι σχέσεις του ίδιου του 
Πάτση με την τότε διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς 
μπαίνουν σε μία νέα εποχή όπως παραδέχεται άλλωστε και 
ο ίδιος στην ανακοίνωση που εξέδωσε. Καταρχάς λαμβάνει 
δάνειο από την Πειραιώς 4,3 εκατ. ευρώ για να αγοράσει 
κόκκινα δάνεια ονομαστικής αξίας περίπου 60 εκατ. ευρώ 
που ήθελε να ξεφορτωθεί η ίδια η Τράπεζα. Από τη 
διαδικασία αυτή η Τράπεζα μειώνει τα κόκκινα δάνεια όχι 
όμως και το ρίσκο που αυτά συνεπάγονται, καθώς η αγορά 
τους γίνεται με δάνειο που ή ίδια χορηγεί!  

Του Κυριάκου Τόμπρα 
Προέδρου Υπέρβασης 

 
Κάποιος να ενημερώσει τους 
Συριζαίους, ότι, ο Πάτσης, το 2018, 
επί Τσακαλώτου και Κουρμούση, 
κούρευε προνομιακά τις οφειλές του 
στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του 
Εξωδικαστικού Μηχανισμού, την 
ώρα που εκβίαζε καθημερινά 
χιλιάδες δανειολήπτες να 
πληρώσουν στο ακέραιο τις δικές 
τους. Συμπερασματικά, τα 
4.000.000€ μπορεί ο Πάτσης να τα 
βρήκε από τα κουρεμένα του 
Εξωδικαστικού Μηχανισμού 
Τσακαλώτου και Κουρμούση… 
Γράφαμε, λοιπόν, τότε: «Στον 
Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης 
Οφειλών των επιχειρήσεων, που 

ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2017 με τις τυμπανοκρουσίες της κυβέρνησης, μετά 
την πλήρη αποτυχία του και τις απίστευτες δυσκολίες ένταξης για χιλιάδες 
επιχειρήσεις, που ξεπεράσαν τις 15.000, εκ των οποίων μόνο 15 ολοκλήρωσαν 
την διαδικασία οριζόντιας διευθέτησης, σήμερα ανακαλύψαμε πως, μεταξύ των 
ελάχιστων αυτών (15 μόλις) επιχειρήσεων που κατάφεραν να διευθετήσουν τις 
οφειλές τους, εμφανίζεται η «ΠΑΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ!!!». 



 

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 29-30 Οκτωβρίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 254 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |          Σελίδα 32 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

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

 
«Φύλλο και φτερό» κάνουν παλιές 
και νέες υποθέσεις ελεγκτές της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων βάζοντας στο μικροσκόπιο 
εμβάσματα, αγοραπωλησίες, 
γονικές παροχές ή δωρεές 
ακινήτων, υψηλές καταθέσεις ως και 
κέρδη από τυχερά παιχνίδια. Όπως 
σημειώνει ο Βαγγέλης Δουράκης 
στο enikos.gr 

ροτεραιότητα σε 
αυτό το «μπαράζ» 
ελέγχων από την 

εφορία έχουν πάρει 
υποθέσεις που σε  
δύο μήνες από τώρα 
παραγράφονται.  
Η ΑΑΔΕ, όπως και έχει, «σκανάρει» 
φορολογικές υποθέσεις για την 
προτεραιοποίησή τους βάσει 
παραβατικότητας και 
εισπραξιμότητας. Η επιλογή ήδη 
ξεκίνησε και γίνεται με βάση 
αντικειμενικά κριτήρια ανάλυσης 

κινδύνου και στοιχεία από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης, 
προκειμένου να συλλεγούν στοιχεία από κάθε φορέα, οργανισμό ή τράπεζα, που 
μπορούν να ολοκληρώσουν τον «φάκελο» του ελεγχόμενου και να αποκαλύψουν 
την πραγματική οικονομική και περιουσιακή του κατάσταση, σύμφωνα με το 
enikonomia.gr. Από το σύνολο των υποθέσεων που «σκαλίζουν» οι ελεγκτικές 
Αρχές, σχεδόν 7 στις 10 είναι εκείνες που κινδυνεύουν με παραγραφή. Στην 
ατζέντα των αρμοδίων αρχών βρίσκονται: εμβάσματα άνω των 100.000 ευρώ, 
τραπεζικοί λογαριασμοί, αδήλωτα εισοδήματα και μεταβιβάσεις ακινήτων. Στο 
στόχαστρο βρίσκονται ακόμη: H αξία ακίνητης περιουσίας του φορολογουμένου,  
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που από την 1η-1-2015 και μετά τουλάχιστον σε ένα έτος, ανέρχεται στο ποσό του 
1.000.000 ευρώ και έως του ποσού του 1.500.000 ευρώ. H ετήσια τεκμαρτή δαπάνη 
διαβίωσης, που προκύπτει από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του 
φορολογικού έτους 2018, είναι ποσού 100.000 έως 150.000 ευρώ. Τα ποσά των 
δαπανών για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων ανέρχονται σε 200.000 έως 
400.000 ευρώ. Όσοι απέστειλαν στο εξωτερικό χρηματικά εμβάσματα συνολικού 
ύψους από 100.000 έως 200.000 ευρώ, σε τουλάχιστον ένα έτος από το έτος 2015 
και μετά, όπως εντοπίζονται από τα σχετικά στοιχεία. Ειδικότερα, από το σύνολο 
των 25.000 ελέγχων που έχουν προγραμματιστεί για φέτος οι υποθέσεις που 
ελέγχονται κατά προτεραιότητα πρέπει να επιλέγονται με βάση κριτήρια 
ανάλυσης κινδύνου βάσει δεδομένων που είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά, καθώς και 
στοιχεία από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης που είναι 
διαθέσιμα στην ΑΑΔΕ. Από το σύνολο των υποθέσεων που θα ελεγχθούν, 
τουλάχιστον το εβδομήντα τοις εκατό (70%) θα αφορά σε φορολογικά έτη, 
χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας οι 
οποίες και κινδυνεύουν με παραγραφή, ενώ ποσοστό τουλάχιστον εβδομήντα 
πέντε τοις εκατό (75%) των ελέγχων θα αφορά καταρχήν ελέγχους της τελευταίας 
τριετίας, για τις οποίες έχει λήξει η προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας 
εισοδήματος. 

ια τις υποθέσεις ελέγχων που περιλαμβάνουν  
τις χρήσεις 2012, 2013 και τα φορολογικά έτη 
2014 και 2015 εκδίδονται πράξεις διορθωτικού 

προσδιορισμού φόρου και επιβολής προστίμων. 

Σε περίπτωση κάλυψης των στόχων του Επιχειρησιακού Σχεδίου έτους 2022 
διενεργούνται έλεγχοι υποθέσεων επιπλέον των στόχων, αξιοποιώντας και τις 
λοιπές αξιολογημένες-μη προτεραιοποιημένες προς έλεγχο υποθέσεις σύμφωνα 
με τη φθίνουσα σειρά ταξινόμησης. Ακόμη, τα μέλη των ελεγκτικών υπηρεσιών θα 
έχουν αρμοδιότητα: Επανελέγχου ή ελέγχου σε φορολογικές υποθέσεις που, ενώ 
έχουν ελεγχθεί και περαιωθεί πρέπει να επανελεγχθούν, καθώς έχουν προκύψει 
νέα συμπληρωματικά στοιχεία ή πληροφορίες ή στοιχεία βάσει της αμοιβαίας 
διοικητικής συνδρομής από φορολογικές ή τελωνειακές αρχές άλλων κρατών-
μελών της ΕΕ ή τρίτων χωρών. 

Ποιες είναι όμως ακριβώς οι 
υποθέσεις που ελέγχονται αυτή την 
στιγμή; Οι φορολογικές υποθέσεις 
της χρήσης 2016 (φορολογίας 
εισοδήματος και ΦΠΑ), για τις 
οποίες είχαν υποβληθεί αρχικές 
εμπρόθεσμες δηλώσεις ή είχαν 
υποβληθεί αρχικές εκπρόθεσμες 
δηλώσεις το αργότερο μέχρι τις 31-
12-2021. Οι υποθέσεις φορολογίας 
εισοδήματος που αφορούσαν στη 
χρήση του 2013, αλλά οι 
επιτηδευματίες υπέβαλαν 
εκπρόθεσμα τις φορολογικές 
δηλώσεις. Για τις συγκεκριμένες 
υποθέσεις η βασική προθεσμία 
παραγραφής έφτανε στα οκτώ έτη. 
Οι υποθέσεις φορολογίας 
εισοδήματος και ΦΠΑ της χρήσης 
του 2011, για τις οποίες προέκυψαν 
«συμπληρωματικά» στοιχεία, όπως 
για παράδειγμα εικονικά τιμολόγια 
και επομένως υπάρχουν ενδείξεις 
ότι αποκρύφτηκε εισόδημα και 
υπήρξε περίπτωση φοροδιαφυγής. 
Σε αυτή την περίπτωση ο χρόνος της 
μη παραγραφής ήταν η δεκαετία. Οι 
υποθέσεις ΦΠΑ της φορολογικής 
χρήσης του έτους 2011 για τις οποίες 
δεν υποβλήθηκε εκκαθαριστική 
δήλωση ΦΠΑ. Για τις υποθέσεις 
αυτές ίσχυε δεκαετής περίοδος 
παραγραφής. Οι υποθέσεις του 
έτους 2006. Στις περιπτώσεις που 
για κάποιο έτος δεν υποβλήθηκε 
δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή 
υποβλήθηκε εκπρόθεσμη αρχική 
δήλωση φορολογίας εισοδήματος, η 
προθεσμία παραγραφής είναι 
15ετής. Αυτό σημαίνει ότι η εφορία 
είχε το δικαίωμα να διενεργήσει 
ελέγχους και να επιβάλει πρόστιμα 
και προσαυξήσεις μέχρι τις 31 
Δεκεμβρίου 2022. Μάλιστα, με βάση 
απόφαση του ΣτΕ, η 15ετία είναι το 
μέγιστο χρονικό όριο παραγραφής, 
ακόμη και αν υποβληθεί 
εκπρόθεσμη δήλωση. 

 

Γ 



 

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 29-30 Οκτωβρίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 254 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |          Σελίδα 34 

 
Εγκύκλιος-βόμβα της Α.Α.Δ.Ε. αποκαλύπτει ότι, με τη 
διάταξη για το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ που 
καθιέρωσε η κυβέρνηση από την 1η-10-2021, η γονική 
παροχή πρώτης κατοικίας είναι πλέον αφορολόγητη μέχρι 
ποσού αξίας 1.000.000 ευρώ για άγαμο δικαιούχο, μέχρι 
ποσού αξίας 1.050.000 για έγγαμο χωρίς παιδιά και μέχρι 
ποσού 1.100.000 ευρώ για έγγαμο με δύο παιδιά!  

ένουν δηλαδή αφορολόγητες 
χιλιάδες πολυτελείς κατοικίες 
που μεταβιβάζονται από 

πάμπλουτους φορολογούμενους  
προς τα παιδιά τους. 
Αποκαλύπτεται επίσης ότι όσοι ήδη έσπευσαν από την 1η-
10-2021 και μετά να εκμεταλλευτούν το νέο ευνοϊκό 
καθεστώς του αφορολογήτου ορίου των 800.000 ευρώ για 
να μεταβιβάσουν περιουσίες ή χρηματικά ποσά στα παιδιά 
τους ή σε άλλα στενά συγγενικά τους πρόσωπα, ακόμη και 
με τριγωνικές συναλλαγές, ώστε να γλιτώσουν σημαντικά 
ποσά φόρων, θα ελεγχθούν για να διαπιστωθεί εάν 
πληρούσαν τις προϋποθέσεις του νόμου ή εάν επιχείρησαν 
να τον καταστρατηγήσουν. Όσοι βρεθούν εκτεθειμένοι θα 
κληθούν να πληρώσουν αναδρομικά ποσά φόρων 
προσαυξημένα με τόκους και πρόστιμα. Με την εγκύκλιο 
διευκρινίζεται ακόμη ότι το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ 
υπολογίζεται εφάπαξ για όλες τις γονικές παροχές και τις 
δωρεές από και προς τα ίδια πρόσωπα. Τα μυστικά και τις 
παγίδες που κρύβουν οι διατάξεις της παραγράφου 1 του 
άρθρου 56 του ν. 4839/2021, με τις οποίες καθιερώθηκε 
αφορολόγητο όριο 800.000 ευρώ από την 1η-10-2021 και 
μετά στις περιπτώσεις γονικών παροχών και λοιπών 
δωρεών προς στενά συγγενικά πρόσωπα, αποκαλύπτει 
εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που 

απεστάλη πρόσφατα σε όλες τις φοροελεγκτικές 
υπηρεσίες της χώρας. Με την εγκύκλιο αυτή, ξεκαθαρίζεται 
σε ποιες περιπτώσεις οι γονικές παροχές χρηματικών 
ποσών καθώς και οι δωρεές χρηματικών ποσών προς 
λοιπά στενά συγγενικά πρόσωπα είναι αφορολόγητες 
μέχρι τα 800.000 ευρώ και φορολογούμενες με 10% πάνω 
από το επίπεδο αυτό και σε ποιες περιπτώσεις 
εξακολουθούν να φορολογούνται με 10% από το πρώτο 
ευρώ. Επιπλέον διευκρινίζεται πώς ακριβώς υπολογίζεται 
το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ, τί ισχύει πλέον σε 
περίπτωση γονικής παροχής πρώτης κατοικίας, με ποιες 
διαδικασίες και με ποια δικαιολογητικά οι φορολογούμενοι 
θα μπορούν να κατοχυρώνουν το πολύ μεγάλο αυτό 
αφορολόγητο.  

ο πιο αξιοσημείωτο συμπέρασμα 
που προκύπτει από την εγκύκλιο 
είναι ότι οι γόνοι πλουσίων 

οικογενειών μπορούν πλέον να 
πάρουν στα χέρια τους πολυτελείς 
κατοικίες από τους γονείς τους  
για κύριες κατοικίες χωρίς να  
πληρώσουν ούτε ένα ευρώ φόρο 
σε κάθε περίπτωση κατά την οποία η αντικειμενική αξία του 
μεταβιβαζόμενου ακινήτου είναι μέχρι 1.000.000 ευρώ για  
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τους άγαμους ή 1.050.000 ευρώ για τους εγγάμους χωρίς 
τέκνα. Αν έχουν και τέκνα, το αφορολόγητο-μαμούθ του 
1.000.000 ευρώ ή του 1.050.000 ευρώ προσαυξάνεται κατά 
25.000 ευρώ για κάθε ένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά 
30.000 ευρώ για κάθε ένα τέκνο από το τρίτο και πάνω. 
Δηλαδή ένας γόνος πλούσιας οικογένειας έγγαμος με δύο 
τέκνα δεν θα πληρώσει ούτε ένα ευρώ φόρο στο Δημόσιο, 
εάν η αντικειμενική αξία της πρώτης κατοικίας που του 
μεταβιβάζει ο πατέρας του ή η μητέρα του είναι μέχρι 
1.100.000 ευρώ! Μια άλλη αξιοσημείωτη διευκρίνιση που 
προκύπτει από την εγκύκλιο είναι ότι όλοι όσοι προέβησαν 
ήδη, από την 1η-10-2021 και μετά, σε γονικές παροχές ή 
δωρεές προς λοιπά στενά συγγενικά πρόσωπα, 
προκειμένου να μεταβιβάσουν περιουσίες ή χρηματικά 
ποσά χωρίς φόρο, εκμεταλλευόμενοι το υψηλό 
αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ που καθιερώθηκε 
από την ημερομηνία αυτή, θα ελεγχθούν για να διαπιστωθεί 
εάν πληρούσαν τις προϋποθέσεις που προβλέπει η 
σχετική νομοθεσία. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες θα 
διαπιστωθεί ότι τελικά δεν δικαιούνταν το αφορολόγητο 
των 800.000 ευρώ θα κληθούν να καταβάλουν αναδρομικά 
φόρους γονικής παροχής ή δωρεάς προσαυξημένους με 
επιπλέον ποσά προστίμων. Τέλος, μια σημαντική 
διευκρίνιση η οποία δίνεται με την εγκύκλιο είναι ότι το 
αφορολόγητο των 800.000 ευρώ ισχύει μία φορά (εφάπαξ). 
Σε κάθε επόμενη γονική παροχή ή δωρεά υπαγόμενη στο 
καθεστώς αυτό, θα συνυπολογίζονται όλες οι 
προηγούμενες από και προς τα ίδια πρόσωπα. Δηλαδή θα 
αθροίζονται οι αξίες των προηγούμενων γονικών παροχών 
ή δωρεών με την αξία της νέας γονικής παροχής ή δωρεάς 
και από το άθροισμα που θα προκύπτει κάθε φορά θα 
αφαιρείται εφάπαξ το ποσό των 800.000 ευρώ. Εάν το ποσό 
έχει καλυφθεί (έχει εξαντληθεί) από τις προηγούμενες 
γονικές παροχές-δωρεές, τότε θα υπολογίζεται στο 
εναπομείναν ποσό αξίας ο αναλογών φόρος με συντελεστή 
10%, αφού συνυπολογιστούν και αφαιρεθούν τυχόν άλλα 
ισχύοντα αφορολόγητα και απαλλασσόμενα ποσά 
προβλεπόμενα από άλλες διατάξεις. Αναλυτικά, σύμφωνα 
με τις σημαντικότερες διευκρινίσεις της εγκυκλίου: 1)  

ο αφορολόγητο των 800.000 
ευρώ παρέχεται εφάπαξ (μία 
φορά) στις γονικές παροχές  

και στις δωρεές μεταξύ συζύγων  
ή μεταξύ παππούδων ή γιαγιάδων  
και εγγονιών, οι οποίες 

πραγματοποιούνται από την  
1η-10-2021 και μετά. 
Στις γονικές παροχές και δωρεές αυτές συνυπολογίζονται 
οι προγενέστερες γονικές παροχές και δωρεές μεταξύ των 
ιδίων προσώπων εφόσον έχουν γίνει από την 1-10-2021 
και μετά. Δηλαδή, ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 
10% μετά την αφαίρεση συνολικά (εφάπαξ) 800.000 ευρώ 
για όλες αυτές τις πράξεις. 2) Ειδικά στις περιπτώσεις 
γονικών παροχών πρώτης κατοικίας που 
πραγματοποιούνται μετά την 1η-10-2021, στο ισχύον, κατά 
περίπτωση, αφορολόγητο όριο – των 200.000 ευρώ για 
κάθε άγαμο αποδέκτη του ακινήτου και των 250.000 ευρώ 
για κάθε έγγαμο αποδέκτη προσαυξανόμενο κατά 25.000 
ευρώ για κάθε ένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά 30.000 
ευρώ για κάθε ένα από το τρίτο και τα επόμενα – 
προστίθεται και το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ! Το 
αποτέλεσμα της προσθήκης αυτής είναι το συνολικό 
αφορολόγητο όριο σε περίπτωση γονικής παροχής 
πρώτης κατοικίας να εκτοξεύεται πλέον στο 1.000.000 ευρώ 
για κάθε άγαμο τέκνο και στα 1.050.000 για κάθε έγγαμο και 
να προσαυξάνεται περαιτέρω ανάλογα με τον αριθμό των 
τέκνων που βαρύνουν τον αποδέκτη της γονικής παροχής. 
3) Επίσης, κάθε γονική παροχή χρηματικού ποσού, δηλαδή 
κάθε δωρεά χρηματικού ποσού από γονέα σε τέκνο, καθώς 
επίσης και κάθε δωρεά χρηματικού ποσού από σύζυγο σε 
σύζυγο, από παππού ή γιαγιά σε εγγόνι που έχει 
πραγματοποιηθεί από την 1η-10-2021 ή πρόκειται να 
πραγματοποιηθεί από δω και στο εξής, εφόσον δεν έχει 
προηγηθεί άλλη προγενέστερη μεταξύ των ίδιων 
προσώπων, είναι αφορολόγητη μέχρι τα 800.000 ευρώ. 
Εάν το χρηματικό ποσό που δωρίζεται υπερβαίνει τα 
800.000 ευρώ, τότε το υπερβάλλον ποσό φορολογείται με 
10%. Το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ ισχύει μόνο 
εφόσον το χρηματικό ποσό δωρίστηκε με μεταφορά από 
τον τραπεζικό λογαριασμό του δωρεοδότη (γονέα, συζύγου 
κ.λπ.) στον τραπεζικό λογαριασμό του δωρεοδόχου 
(τέκνου, άλλου συζύγου κ.λπ.). 4) Το αφορολόγητο όριο 
των 800.000 ευρώ αναγνωρίζεται επίσης: α) κατ’ εξαίρεση 
και σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η γονική παροχή ή η 
δωρεά χρηματικού ποσού έγινε στο χρονικό διάστημα από  
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την 1η-10-2021 έως την 9η-9-2022 με ανάληψη του ποσού 
σε μετρητά από τον τραπεζικό λογαριασμό του δωρεοδότη 
και κατάθεσή του στον λογαριασμό του δωρεοδόχου εντός 
τριών εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της 
ανάληψης. Ειδικότερα, το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ 
αναγνωρίζεται σε περίπτωση κατά την οποία έχει 
πραγματοποιηθεί ανάληψη χρηματικού ποσού από 
ατομικό ή κοινό τραπεζικό λογαριασμό του γονέα/δωρητή 
και κατάθεση του ίδιου ποσού εντός τριών εργάσιμων 
ημερών σε λογαριασμό του τέκνου/δωρεοδόχου ή σε κοινό 
λογαριασμό του τέκνου/δωρεοδόχου με τον ίδιο τον 
γονέα/δωρητή ή τρίτο πρόσωπο, εφόσον η ανάληψη και η 
κατάθεση του ίδιου χρηματικού ποσού πραγματοποιήθηκε 
από την 1η-10-2021 μέχρι και την 9η-9-2022. Η προθεσμία 
των τριών εργάσιμων ημερών αρχίζει από την επόμενη 
εργάσιμη ημέρα από την ημέρα κατά την οποία 
πραγματοποιήθηκε η ανάληψη του χρηματικού ποσού από 
ατομικό ή κοινό τραπεζικό λογαριασμό του γονέα/δωρητή. 
Στις περιπτώσεις γονικών παροχών/δωρεών, για τις 
οποίες υπολογίστηκε ο φόρος αυτοτελώς με συντελεστή 
10% (χωρίς αφορολόγητο ποσό), θα πρέπει να 
πραγματοποιηθεί νέα εκκαθάριση του φόρου μετά από 
αίτηση του φορολογουμένου σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 63Β του Κ.Φ.Δ. με τη συνυποβολή των 
απαιτούμενων δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τη 
συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων.  

 
β) σε περίπτωση μεταφοράς χρηματικού ποσού από 
ατομικό λογαριασμό του γονέα/δωρητή ή από κοινό 
λογαριασμό αυτού με το τέκνο/δωρεοδόχο ή τρίτο 
πρόσωπο σε ατομικό λογαριασμό του τέκνου/δωρεοδόχου 
ή σε άλλο κοινό λογαριασμό του τέκνου/δωρεοδόχου με 
τον ίδιο τον παρέχοντα/δωρητή ή τρίτο πρόσωπο. γ) σε 
περίπτωση έκδοσης τραπεζικής επιταγής από τον 
γονέα/δωρητή με χρέωση ατομικού τραπεζικού 
λογαριασμού αυτού ή κοινού με το τέκνο/δωρεοδόχο ή 
τρίτο πρόσωπο (και όχι η έκδοση επιταγής με κατάθεση 
μετρητών) και η κατάθεση της επιταγής αυτής σε ατομικό 
λογαριασμό του τέκνου/δωρεοδόχου ή σε άλλο κοινό 
λογαριασμό του τέκνου/δωρεοδόχου με τον ίδιο το 
γονέα/δωρητή ή τρίτο πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή, 
για την απόδειξη της μεταφοράς της χρηματικής γονικής 
παροχής/δωρεάς σε τραπεζικό λογαριασμό, πρέπει να 
αναγράφονται στο σώμα της δήλωσης φόρου γονικής 
παροχής/δωρεάς οι αριθμοί IBAN των τραπεζικών 
λογαριασμών, μεταξύ των οποίων έγινε η μεταφορά των 
χρημάτων, το πιστωτικό ίδρυμα και ο αριθμός της 
επιταγής. Ως ημερομηνία γονικής παροχής/δωρεάς 
θεωρείται η ημερομηνία κατάθεσης της επιταγής στον 
τραπεζικό αυτό λογαριασμό. 5) Για αρχικές δηλώσεις 
φόρου γονικής παροχής ή δωρεάς που έχουν υποβληθεί 
από την 1η-10-2021 και μετά, για την απόδειξη της 

μεταφοράς του ποσού της χρηματικής γονικής παροχής ή 
δωρεάς σε τραπεζικό λογαριασμό πρέπει: να 
αναγράφονται στο σώμα της δήλωσης φόρου γονικής 
παροχής ή δωρεάς οι αριθμοί IBAN των τραπεζικών 
λογαριασμών, μεταξύ των οποίων έγινε η μεταφορά των 
χρημάτων καθώς και το πιστωτικό ίδρυμα, να 
επισυνάπτεται το αποδεικτικό μεταφοράς από το 
πιστωτικό ίδρυμα. Σε περίπτωση μη επισύναψης του 
ανωτέρω δικαιολογητικού (ακόμη και αν αναγράφονται τα 
στοιχεία των τραπεζικών λογαριασμών στο σώμα της 
δήλωσης) ο φορολογούμενος θα καλείται από το Τμήμα 
Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους φορολογουμένους για 
την υποβολή αυτού εντός 5 εργάσιμων ημερών. Εάν δεν 
προσέλθει εντός της προθεσμίας αυτής, ο φόρος θα 
υπολογίζεται με αυτοτελή συντελεστή 10% (χωρίς το 
αφορολόγητο ποσό των 800.000 ευρώ). Εφόσον το σχετικό 
δικαιολογητικό προσκομισθεί μεταγενέστερα και 
διαπιστωθεί ότι το δικαιολογητικό με το οποίο 
αποδεικνύεται η μεταφορά του χρηματικού ποσού 
πράγματι έχει ημερομηνία προγενέστερη της ημερομηνίας 
υποβολής της δήλωσης, θα πρέπει να εφαρμόζονται οι 
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 63Β του Κ.Φ.Δ. για την 
ακύρωση ή τροποποίηση της πράξης προσδιορισμού 
φόρου και ο φόρος να υπολογίζεται σύμφωνα με την παρ. 
1 του άρθρου 44 του Κώδικα. Εφόσον το δικαιολογητικό 
έχει ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής 
της δήλωσης, θεωρείται νέα γονική παροχή / δωρεά. 
Υπενθυμίζεται ότι, όταν για τη γονική παροχή/δωρεά δεν 
συντάσσεται συμβολαιογραφικό έγγραφο, η προθεσμία 
υποβολής της δήλωσης είναι εξάμηνη και αρχίζει από τη 
σύσταση της γονικής παροχής/δωρεάς (παράδοση των 
χρημάτων), δηλαδή από τη μεταφορά των χρηματικών 
ποσών μέσω των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. 
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Το taxheaven.gr δημοσίευσε την εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
επενδύσεων σχετικά με την υποχρέωση εγγραφής του αριθμού ΓΕΜΗ στα έντυπα 
των εταιρειών: «Διευκρίνιση σχετικά με την υποχρέωση εγγραφής του αριθμού 
ΓΕΜΗ στα έντυπα των εταιρειών» Σε απάντηση ερωτημάτων που δέχθηκε η 
Γενική Γραμματεία Εμπορίου σχετικά με την εν θέματι υποχρέωση διευκρινίζονται 
τα εξής: 1. Από την παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4919/2022 προβλέπεται ότι «ο 
αριθμός ΓΕΜΗ αναγράφεται υποχρεωτικά: α) Σε κάθε έγγραφο που υποβάλλεται 
προς καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ., β) σε κάθε έγγραφο που εκδίδουν οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ., γ) 
σε κάθε έγγραφο που αφορά στον υπόχρεο και φέρει την επωνυμία του, δ) στους 
διαδικτυακούς τόπους του υπόχρεου, και ε) στα ηλεκτρονικά καταστήματα του 
υπόχρεου». 2. Από την παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 4919/2022 προβλέπεται ότι 
«κάθε έγγραφο της εταιρείας, περιλαμβανομένων των επιστολών και των 
εγγράφων παραγγελίας, που χρησιμοποιείται από υποκαταστήματα αλλοδαπής 
εταιρείας στην Ελλάδα, φέρει εκτός των ενδείξεων που προβλέπονται στην παρ. 
4 του άρθρου 22, ανάλογα με την περίπτωση, και την ένδειξη του αριθμού 
καταχώρισης του υποκαταστήματος στο Γ.Ε.ΜΗ. 3. Από την περ. γ της παρ. 1 του 

άρθρου 50 προβλέπεται ότι «για 
παραβάσεις των άρθρων 22 και 37 
σχετικά με παράλειψη εγγραφής των 
προβλεπόμενων στοιχείων στα 
έγγραφα και τις επιστολές εταιρείας 
ή υποκαταστήματος αλλοδαπής, 
επιβάλλεται πρόστιμο από διακόσια 
(200) έως πεντακόσια (500) ευρώ. 
Για την ορθή εφαρμογή των 
ανωτέρω διευκρινίζονται τα εξής: 1. 
Η υποχρέωση αφορά αποκλειστικά 
στα έγγραφα της εταιρείας, όπως οι 
επιστολές και τα έγγραφα 
παραγγελίας και δεν καταλαμβάνει 
τις αποδείξεις λιανικής πώλησης ή 
τα τιμολόγια.  2. Η εν λόγω 
υποχρέωση αποτελεί ενσωμάτωση 
στο ελληνικό δίκαιο των άρθρων 26, 
28 35, 39 και 40 της 
κωδικοποιημένης Οδηγίας (ΕΕ) 
2017/1132 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 14ης Ιουνίου 2017 σχετικά με 
ορισμένες πτυχές του εταιρικού 
δικαίου», τα οποία έχουν ήδη 
ενσωματωθεί με τα άρθρα 14 του ν. 
4548/2018 (για τις ΑΕ), 47 του ν. 
4072/2012 (για τις ΙΚΕ) και 4 του ν. 
3190/1955. Αυτό που εκκρεμούσε 
πριν από την έκδοση του ν. 
4919/2022 ήταν η επιβολή 
κυρώσεων, κατά τα προβλεπόμενα 
των άρθρων 28 και 40 της ανωτέρω 
Οδηγίας. 3. Σε ό,τι αφορά στις 
κυρώσεις του άρθρου 50 του ν. 
4919/2022 δεν θα εφαρμοστούν 
άμεσα, καθώς εκκρεμεί η έκδοση της 
σχετικής Υπουργικής απόφασης. 

ην προσοχή του 
στρέφει ο ΕΦΚΑ  
σε τουλάχιστον 

500.000 οφειλέτες,  
οι οποίοι έχουν χρέη 
ως 100.000 ευρώ 

και μπορούν να ρυθμίζουν πάγια τις 
δόσεις ως 24 με ταυτόχρονη 
διαγραφή του 80% των προστίμων 
και των προσαυξήσεων. Σύμφωνα 
με το bankingnews.gr στελέχη του 
ταμείου ευελπιστούν ότι με τη νέα 
ρύθμιση που θα τεθεί σε εφαρμογή 
μέχρι το τέλος Νοεμβρίου θα 
«διευκολυνθούν» συνολικά πάνω 
από πάνω από 200.000 οφειλέτες 

μεγάλων ποσών που απέφευγαν να 
μπουν στη ρύθμιση των 12 δόσεων. 
Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την 
αύξηση των εσόδων του ΕΦΚΑ κατά 
2 δις ευρώ ετησίως. Σύμφωνα με τα  
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στοιχεία του Ταμείου πάνω από 380.000 οφειλέτες έχουν 
ενεργή τη ρύθμιση για συνολικό ποσό που ανέρχεται σε 4,3 
δισ. ευρώ. Επίσης, χρήση της νέας ρύθμισης μπορούν να 
κάνουν και οι περίπου 10.000 κυρίως ελεύθεροι 
επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι που μπήκαν και 
στη συνέχεια βγήκαν από τη ρύθμιση των 72 δόσεων για τα 
κορονοχρέη. Το ίδιο ισχύει βέβαια και για όσους βγήκαν 
από οποιαδήποτε άλλη ενεργή ρύθμιση. Ελπίδες βέβαια 
δημιουργούνται και για τους χιλιάδες μικροοφειλέτες, οι 
οποίοι μάλιστα φαίνεται πως αυξάνονται το τελευταίο 
διάστημα, καθώς στο ΚΕΑΟ, μέσα σε ένα έτος (Ιούνιος 2021 
– Ιούνιος 2022) αυξήθηκε κατά περίπου 70% η κατηγορία 
οφειλών μεταξύ 50 και 500 ευρώ, ενώ οι μισοί περίπου 
οφειλέτες χρωστούν ποσά από 500 ευρώ έως 10.000 ευρώ. 
Είναι χαρακτηριστικό πως  

λες οι κατηγορίες οφειλετών 
κατέγραψαν αύξηση, με τη 
δεύτερη μεγαλύτερη να αφορά 

επιχειρηματίες που οφείλουν  
μεταξύ 10.000-100.000 ευρώ,  
οι οποίοι αυξήθηκαν κατά 34%.  
Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί 
να είναι μικρότερο των 50 ευρώ. Για την υπαγωγή στη 
ρύθμιση πρέπει να καταβληθεί η 1η δόση μέχρι την 
τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υπαγωγής στη 
ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την 
τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα από τον 
μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση. Κατά τη διάρκεια της 
ρύθμισης επιτρέπεται η καθυστέρηση πληρωμής μιας 
δόσης ανά δωδεκάμηνο και η καταβολή αυτής γίνεται 
υποχρεωτικά μέχρι την ημερομηνία καταβολής της 
επόμενης δόσης με προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής, 
η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 15%. Η μη εμπρόθεσμη 
καταβολή και δεύτερης δόσης εντός του δωδεκαμήνου ή η 
δημιουργία νέας οφειλής έχουν ως συνέπεια για το σύνολο 
της οφειλής: την απώλεια των ευεργετημάτων της 
ρύθμισης, την κατάσταση ως απαιτητού του συνόλου του 
υπολοίπου της οφειλής και των προσαυξήσεων και την 
επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από 
την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα. γ) Ειδικά η μη εμπρόθεσμη 
καταβολή και δεύτερης δόσης εντός του δωδεκαμήνου έχει 
ως συνέπεια και την απαγόρευση υπαγωγής της οφειλής 

σε νέα ρύθμιση. Το ποσό της κύριας οφειλής που υπάγεται 
στη νέα ρύθμιση επιβαρύνεται από τον μήνα υπαγωγής 
στη ρύθμιση με επιτόκιο ίσο με το επιτόκιο 
αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 
κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, προσαυξημένο 
κατά 5 εκατοστιαίες μονάδες, ετησίως υπολογισμένο. Για 
τις οφειλές που έχουν ήδη υπαχθεί στην παρούσα ρύθμιση, 
το επιτόκιο θα πρέπει επίσης να επαναπροσδιοριστεί για 
τον υπολειπόμενο αριθμό των ανεξόφλητων δόσεων. Με 
την υπαγωγή στη ρύθμιση, κατά τη διάρκεια αυτής και 
εφόσον τηρούνται οι όροι αυτής: α) Χορηγείται στον 
οφειλέτη αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας κατά τις 
ισχύουσες διατάξεις, β) παραγράφεται το αξιόποινο και 
παύει η ποινική δίωξη σε βάρος του οφειλέτη. Αυτό 
ξεκαθαρίζεται άλλωστε και με το επόμενο άρθρο, στο μίνι 
ασφαλιστικό, το οποίο ορίζει ότι σε όλες τις περιπτώσεις 
ρύθμισης οφειλών προς τα ταμεία, επέρχονται οι 
παρακάτω συνέπειες, ως προς την ποινική μεταχείριση 
του οφειλέτη με την υπαγωγή στη ρύθμιση και εφόσον 
τηρούνται οι όροι της: παραγράφεται το αξιόποινο, παύει η 
ποινική δίωξη σε βάρος του οφειλέτη. Η σχετική 
δικογραφία τίθεται στο αρχείο με πράξη του αρμόδιου 
Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών. Για την τυχόν απώλεια της 
ρύθμισης, ο φορέας κοινωνικής ασφάλισης υποχρεούται 
να ενημερώσει αμελλητί, με σχετική βεβαίωση του χρόνου 
απώλειας της ρύθμισης και του υπολειπόμενου 
οφειλόμενου χρέους, τον αρμόδιο Εισαγγελέα 
Πλημμελειοδικών, ο οποίος με πράξη του ανασύρει τη 
δικογραφία από το αρχείο και συνεχίζει την ποινική 
διαδικασία και αναστέλλεται η εκτέλεση ποινής που έχει 
επιβληθεί ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, αυτή 
διακόπτεται. 
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ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

Γράφει ο Κυριάκος Τόμπρας 
Οικονομολόγος,  
Διδάκτορας Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Salerno, 
Πρόεδρος Υπέρβασης  

 

οντεύουν 3 
ολόκληρα χρόνια 
από τότε που 

δημοσιεύσαμε την 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των 
Δανειοληπτών της 
ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ προς όλες 
τις Τράπεζες και τα 
Funds, δεσμευόμενοι, 
δια του θεσμού της 
Διαμεσολάβησης, να 
ρυθμίσουμε και να 

πληρώσουμε τα Κόκκινα Δάνεια των Μελών του 
Σωματείου μας στο ΔΙΠΛΑΣΙΟ (200%) των μέσων 
τιμημάτων των αγοραπωλησιών τους μεταξύ 
Tραπεζών και Funds. 
Μια πρόταση που δημοσιεύεται ανελλιπώς, σε καθημερινή σχεδόν βάση, από τον 
Φεβρουάριο 2020 μέχρι και σήμερα, προκειμένου να μην μπορεί κανείς να 
ισχυριστεί ότι δεν την γνώριζε. Έτσι, λοιπόν, προσφέρουμε εδώ και 3 ολόκληρα 
χρόνια στους «Επενδυτές» από την Ιρλανδία, απόδοση 100% στα κεφάλαια που 
επένδυσαν (αν ποτέ τα επένδυσαν) στο χρηματιστήριο της χρεοκοπίας και της 
δυστυχίας της ελληνικής κοινωνίας. Και παράλληλα, τους έχουμε από την πρώτη 
μέρα ενημερώσει, ότι, με τις τζάμπα μαγκιές και την απληστία των ηλίθιων 
μανατζαρέων τους, θα καταλήξουν να χάσουν τα λεφτά τους, αφού οι 
Δανειολήπτες μας δικαιώνονται καθημερινά και οριζόντια στα Δικαστήρια όλης  
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της Ελλάδας. Όλα αυτά, πολύ πριν την πρόσφατη 
υπέρβαση του ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ και των λοιπών Εθνικών 
Δικαστηρίων….. Αντί, όμως, ανταπόκρισης στην τίμια και 
καθαρή αυτή, Win-Win πρόταση, με την οποία, το φλέγον 
ζήτημα των Κόκκινων Δανείων θα μπορούσε να έχει 
διευθετηθεί ειρηνικά, προς όφελος της κοινωνίας και της 
εθνικής μας οικονομίας, ήδη από το 2019, αυτό που 
εισπράττουμε, επί 3 ολόκληρα χρόνια, είναι τα όσα μόλις 
χθες ανακάλυψε και κατήγγειλε για πρώτη φορά ο ΥΠΟΙΚ 
Χρήστος Σταϊκούρας, ότι, δηλαδή,  

ι κατσαπλιάδες των Servicers, 
αντί να αποβλέπουν στην λύση  
του προβλήματος της κοινωνικής 

μάστιγας των Κόκκινων Δανείων,  
το οποίο, η Ελληνική Πολιτεία τους 
ανέθεσε δια ειδικών νομοθετικών 
ρυθμίσεων να διευθετήσουν, 
επιδιώκουν τυχοδιωκτικά, από  
την πρώτη στιγμή, την διαιώνισή  
του, ακόμη και προς βλάβη των 
συμφερόντων και της περιουσίας  
των «Επενδυτών» τους. 
Μια διαιώνιση από την οποία πλουτίζει καθημερινά ένας 
ολόκληρος στρατός από τα λαμόγια που μόλις χθες 
χρεοκόπησαν το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, 
φορτώνοντας την διάσωσή του στα νοικοκυριά και τις 
επιχειρήσεις, των οποίων, σήμερα, τα ίδια αυτά λαμόγια, με 
την μετακόμισή τους σε Servicers και Εισπρακτικές, 
επιχειρούν να κατασπαράξουν ακόμη και τα τελευταία 
ψίχουλα των περιουσιών που τους απέμειναν μετά από 12 
χρόνια Μνημονίων, Πανδημίας, Ενεργειακής Κρίσης, 
Πληθωρισμού, κλπ… Όσοι ασχολούμαστε με το ζήτημα 
των Κόκκινων Δανείων, γνωρίζουμε από πρώτο χέρι τις 
αρπαχτές, τις κομπίνες και τις απάτες που στήνουν 
καθημερινά οι νταραβεριτζήδες που περιφέρονται εντός και 

εκτός των τειχών των Servicers, θησαυρίζοντας από την 
διαιώνιση του προβλήματος που αρνούνται σκοπίμως να 
λύσουν, στην πλάτη της κοινωνίας που, αντί να τους έχει 
κλείσει στην φυλακή από το 2008, τους επέτρεψε να 
παριστάνουν σήμερα τους θεσμικούς παράγοντες, 
κουνώντας το δάχτυλο της «Κουλτούρας Πληρωμών» στα 
νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που χρεοκόπησαν στον 
βωμό της δικής τους «Κουλτούρας Αθετήσεων», με την 
οποία έχουν φορτώσει στον κρατικό προϋπολογισμό όλες 
ανεξαιρέτως τις υποχρεώσεις τους. Επειδή, λοιπόν, ακόμη 
και τα μεγαλύτερα κόλπα, κάποια στιγμή τελειώνουν, η 
Πομπηία των Κόκκινων Δανείων ζει πλέον τις τελευταίες 
ημέρες της. Που θα είναι πολύ τραγικότερες από αυτό που 
μπορεί σήμερα να φαντάζονται οι παροικούντες την 
Ιερουσαλήμ των Servicers, οι οποίοι, του χρόνου τέτοια 
μέρα, θα είναι στημένοι στις ουρές του ΟΑΕΔ, περιμένοντας 
υπομονετικά να εισπράξουν το επίδομα ανεργίας. Γιατί οι 
«Επενδυτές» που έχασαν τα λεφτά τους ή που, στην 
καλύτερη περίπτωση, δεν έβγαλαν δεκάρα τσακιστή 
ζώντας τον μύθο των Κόκκινων Δανείων στην Ελλάδα, θα 
τους κόψουν τις συμβάσεις, θα τους κλείσουν τα 
παραμάγαζα που έστησαν ακόμη και στις πλάτες τους και 
θα τους πετάξουν στον δρόμο, επειδή, απλά, θα τα βρουν 
απ’ ευθείας μαζί μας. Win-Win….. Σε τι άλλωστε μας 
χρειάζονται οι νταραβεριτζήδες και οι μεσάζοντες, την 
στιγμή που είμαστε τόσο χουβαρντάδες και πληρώνουμε 
στο διπλάσιο κάτι που αυτοί αγόρασαν σχεδόν τζάμπα ;;; 
Φιλική συμβουλή σε Κατσαπλιάδες, Λαμόγια και 
Μανατζαρέους των Servicers, να διαβάσουν την 
«ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ ΤΩΝ ΗΛΙΘΙΩΝ». Η ιστορία της κατάρρευσης 
της ENRON στις ΗΠΑ επαναλαμβάνεται στην Ελλάδα της 
Ευρώπης των Τραπεζών κατά τα σωτήρια έτη 2022-
2023….. 
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Επιμέλεια: Θοδωρής Ζούμπος 

 
Εισερχόμαστε σε μια περίοδο 
ομαλοποίησης των επιτοκίων μετά 
από μια δεκαετία πολύ χαμηλών 
επιτοκίων ανέφερε, μιλώντας στην 
τηλεόραση της Ναυτεμπορικής ο 
πρώην υπουργός Οικονομικών και 

πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας, Γκίκας Χαρδούβελης. Ζούμε σε μια περίοδο 
υψηλού πληθωρισμού είπε ο κ. Χαρδούβελης και η προσπάθεια που γίνεται είναι 
ο πληθωρισμός να υποχωρήσει στο 2% που είναι και ο στόχος που έχουν θέσει 
οι κεντρικές τράπεζες. Αυτό πιθανώς να διαρκέσει τρία ή τέσσερα χρόνια και στην 
ενδιάμεση κατάσταση θα έχουμε υψηλό πληθωρισμό αλλά και υψηλά επιτόκια. Ο 
πρώην υπουργός Οικονομικών αναφέρθηκε και στη διαφοροποίηση που υπάρχει 
ανάμεσα στα τραπεζικού επιτόκια δανεισμού και καταθέσεων. Όπως είπε τα 
επιτόκια χορηγήσεων η συντριπτική τους πλειοψηφία είναι κυμαινόμενα, καθώς 
συνδέονται με το euribor. Εφόσον το euribor αυξάνεται, αυξάνονται και τα επιτόκια 
των χορηγήσεων, εξήγησε ο Γκίκας Χαρδούβελης. Αντιθέτως τα επιτόκια 
καταθέσεων δεν είναι κυμαινόμενα, καθώς δεν συνδέονται άμεσα με κάποιο 
επιτόκιο που επηρεάζει άμεσα η Κεντρική Τράπεζα, τόνισε. Οι τράπεζες φυσικά 
σιγά σιγά θα αυξήσουν και τα επιτόκια καταθέσεων. Το ερώτημα είναι πότε και 
πόσο συμπλήρωσε ο πρώην υπουργός Οικονομικών.  

ια το θέμα των κόκκινων δανείων και την 
εκχώρησή τους στα funds ο πρώην υπουργός 
Οικονομικών ανέφερε ότι οι servicers  

πρέπει να τα βρούνε με τους δανειολήπτες. 
Όπως είπε τα funds πήραν ένα δώρο από τις τράπεζες, καθώς αγόρασαν πολύ 
φτηνά αυτά τα δάνεια και τώρα αυτό το δώρο πρέπει να το μοιραστούν με τους 
δανειολήπτες!

Tο mononews.gr έχει το ρεπορτάζ: 
Δεν είναι μόνο οι πλειστηριασμοί 
που τινάζονται στον αέρα, μετά την 
πρόσφατη απόφαση του Αρείου 
Πάγου, η μεγαλύτερη παράπλευρη 
απώλεια είναι ότι κινδυνεύει και ο 
Φορέας Απόκτησης και 
Επαναμίσθωσης Ακινήτων. 
Σύμφωνα με πληροφορίες  

ύο από τους 
επενδυτές  
(funds) που  

είχαν εκδηλώσει 
ενδιαφέρον για  
να αναλάβουν τον  
Φορέα φαίνεται  
ότι υπαναχωρούν. 

«Συγνώμη αλλά τα δεδομένα έχουν 
αλλάξει», φέρονται να διαμήνυσαν 
στους αρμόδιους οι εκπρόσωποι 
των δύο από τα έξι funds που πριν 
από ένα μήνα είχαν εκδηλώσει το 
ενδιαφέρον τους στο υπουργείο 
Οικονομικών για τον Φορέα. 
Εξέφρασαν τον προβληματισμό 
τους αν θα πρέπει να συνεχίσουν, 
χωρίς ασφάλεια δικαίου και κανόνες 
που τηρούνται. Και ως γνωστόν η 
λειτουργία του Φορέα είναι κομβικής 
σημασίας για τον Εξωδικαστικό, 
αφού θα αποκτά και θα διαχειρίζεται 
τα ακίνητα των ευάλωτων. 
Υπενθυμίζουμε ότι ενδιαφέρον με μη 
δεσμευτικές προσφορές είχαν 
εκδηλώσει οι Bain, Davidson 
Kempner, Fortress, Bayview, 
Bracebridge Capital και το κινεζικό 
CRC. Η απόφαση του Αρείου Πάγου 
που έχει ανάψει φωτιές σε τράπεζες, 
εταιρείες διαχείρισης και funds, 
απαγορεύει στους servicers να 

διενεργούν πλειστηριασμούς για 
λογαριασμό των funds που έχουν 
αποκτήσει τα «κόκκινα» δάνεια των 
τιτλοποιήσεων με βάση το νόμο 
3156 του 2003, ο οποίος αφορούσε 
εξωδικαστική ρύθμιση των δανείων. 
Και ενώ οι servicers ζήτησαν από το 
υπουργείο Οικονομικών να εκδώσει 
διευκρινιστική εγκύκλιο για το τι 
ισχύει, απέφυγε να το κάνει και για 
την υπόθεση θα γνωμοδοτήσει εκ 
νέου η Ολομέλεια του Ανώτατου 
Δικαστηρίου. Όμως μέχρι τότε, 
όπως αναφέρουν εκπρόσωποι των 
εταιρειών διαχείρισης στο 
mononews.gr: Η απόφαση 
δημιουργεί προβληματισμούς στους 
επενδυτές που έχουν αγοράσει 
χαρτοφυλάκια τιτλοποιημένων  
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δανείων, ή επιθυμούν να 
αγοράσουν, Δεν ενισχύει το αίσθημα 
δικαίου, Δημιουργεί πρόβλημα στις 
εναπομείνασες τιτλοποιήσεις, όπως 
και στη δευτερογενή αγορά και 
φυσικά στον Φορέα Απόκτησης και 
Επαναμίσθωσης Ακινήτων. Από την 
πλευρά τους οι servicers αναφέρουν 
ότι το θέμα θα είχε επιλυθεί με μία 
διευκρινιστική εγκύκλιο του 

υπουργείου και στο ερώτημα γιατί 
τρέχουν τις διαδικασίες των 
πλειστηριασμών με βάση το νόμο 
του 2003 και όχι του 2014, απαντούν 
πως μεγάλα δικηγορικά γραφεία της 
Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού 
θεώρησαν ότι το θεσμικό πλαίσιο 
του 2003 πρόσφερε πλήρη κάλυψη 
στις κινήσεις τους.. Και τώρα η 
Ολομέλεια του ΑΠ θα πρέπει να 

γνωμοδοτήσει ποιο είναι το 
κατάλληλο πλαίσιο και αν θα έχει 
αναδρομική ισχύ ή όχι. Βέβαια 
αναφέρουν πως η απόφαση που 
άναψε φωτιές, είναι βούτυρο στο 
ψωμί συγκεκριμένων δικηγορικών 
γραφείων που θα ξεκινήσουν κύκλο 
ανακοπών σε αποφάσεις 
πλειστηριασμών. 

 
Τα δύσκολα για τους υπερχρεωμένους δανειολήπτες, τώρα 
αρχίζουν… Όπως μεταδίδει το newmoney.gr 

άνω από 4 εκατομμύρια 
νοικοκυριά και επιχειρήσεις 
«κολυμπούν» μέσα σε έναν 

«ωκεανό» ιδιωτικού χρέους 406 
δισεκατομμυρίων ευρώ. Τα 2/3  
εξ αυτών (258 δισ. ευρώ) είναι  
πλέον απλήρωτα ληξιπρόθεσμα, 
δηλαδή χρέη σε καθυστέρηση  
ή αδυναμία αποπληρωμής. 
Μετά το τέλος των μέτρων στήριξης, της αναστολής 
πληρωμών, των προγραμμάτων «Γέφυρα» λόγω 
πανδημίας κλπ, η μοναδική διέξοδος που πλέον έχουν τα 
νοικοκυριά και επιχειρήσεις για ολιστική διαχείριση και 
λύση του προβλήματος υπερχρέωσης, είναι ο 
εξωδικαστικός συμβιβασμός. Το ίδιο ισχύει όμως και για 
τράπεζες, funds και servicers! Στόχος τους κανονικά θα 
ήταν να καταστήσουν «bankable» και τραπεζικά 

αξιόχρεους εκατομμύρια υπερχρεωμένους οφειλέτες, που 
κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός αγοράς. Ακόμα όμως και αν 
σαμποτάρουν τον εξωδικαστικό –επειδή προσβλέπουν σε 
πλειστηριασμούς αντί για ρυθμίσεις- φαίνεται πως δεν θα 
εισπράξουν (άμεσα τουλάχιστον) όσα νόμιζαν ή θα ήθελαν 
από κατασχέσεις, αφού η κυβέρνηση δεν θα τους κάνει τη 
χάρη να νομοθετήσει για να ξεμπλοκάρουν οι 
πλειστηριασμοί που σχεδίαζαν. Το αισιόδοξο συμπέρασμα 
από τα στοιχεία που κατέθεσε στη Βουλή ο υπουργός 
Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, είναι ότι μόλις τώρα 
«παίρνει μπροστά» ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός 
ρύθμισης οφειλών: στο τελευταίο τρίμηνο αυξήθηκαν 50% 
οι θετικές εγκρίσεις ρυθμίσεων από τους χρηματοδοτικούς 
οργανισμούς (τράπεζες και εταιρίες διαχείρισης οφειλών). 
Πριν το καλοκαίρι οι απορρίψεις «πέφτανε σύννεφο» και τα 
ποσοστά αποδοχής από τις τράπεζες μηδενικά γιατί, όπως 
υποστήριζαν στη Βουλή εκπρόσωποί τους, οι τράπεζες 
έχουν κρατήσει μικρό μέρος οφειλών, καθώς εκχώρησαν 
σε funds τα πιο προβληματικά από αυτά (85 από τα 102 
δισ. των οφειλών δανείων). Και αφού δεν έχουν πολλούς 
«κόκκινους» δανειολήπτες, σπρώχνουν τους οφειλέτες-
πελάτες τους σε διμερείς συμφωνίες για να τους κρατήσουν 
«πράσινους» ώστε να μη γράψουν επισφάλειες. Αλλά η 
λύση αυτή είναι και θνησιγενής, γιατί δεν εξασφαλίζει πως  
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ο οφειλέτης θα μπορεί να ανταποκριθεί σε όλες 
υποχρεώσεις του. Από πλευράς δανειοληπτών, μετά 2 
χρόνια εξωδικαστικού συμβιβασμού, μόνον 60.000 από 
τους πάνω από 4 εκατομμύρια οφειλέτες έχουν υποβάλει 
αιτήσεις (και οι μόλις 18.000 έχουν ως τώρα εγκριθεί). 
Προφανώς είναι ελάχιστοι και αυτό θα είχε ολέθριες 
συνέπειες στην κοινωνία και την οικονομία, αν δεν ίσχυαν 
ειδικές πρόνοιες και έκτακτα μέτρα στήριξης το 
προηγούμενο διάστημα λόγω πανδημίας. Τώρα πια τα 
μέτρα αυτά αποσύρονται και το πρόβλημα υπερχρέωσης 
μπαίνει σε νέα διάσταση, υπό συνθήκες ακραίας ακρίβειας 
και πιστωτικής ασφυξίας λόγω αύξησης επιτοκίων. Αν και 
η πρόοδος φαντάζει απειροελάχιστη, είναι τεράστια 
πάντως: γιατί από τους 60.000 οφειλέτες που έχουν 
εισέλθει στην πλατφόρμα, οι 32.000 που έχουν 
προσκομίσει οικονομικά στοιχεία βαρύνονται με συνολικές 
οφειλές ύψους 19 δισ. ευρώ (εκπροσωπούν δηλαδή το 1/20 
του συνολικού ιδιωτικού χρέους.) Αυτοί είναι πλέον «με το 
ένα πόδι» μέσα στη ρύθμιση για να μπορέσουν να λύσουν 
συνολικά το οικονομικό τους πρόβλημα, σε 240 ή έως και 
420 δόσεις, αλλά και με «κούρεμα» που μπορεί να φτάνει 
στο 90%. Ήδη, 9.000 οφειλέτες, με συνολικές οφειλές 5 δισ. 
ευρώ, έχουν υποβάλει οριστικά την αίτησή τους για 
ρύθμιση οφειλών. Μέχρι πριν 3 μήνες το ποσό των οφειλών 
προς ρύθμιση ήταν μόλις 3 δισ. ευρώ, αλλά κοντεύει να 
διπλασιαστεί και αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο. Από τα 
άλλη, funds και εταιρίες είσπραξης φαίνεται να έπεσαν 
τελικά, στη «παγίδα» που έστησαν στους δανειολήπτες! Αν 
και έχουν στα χέρια τους τα 102 από τα 258 δισ. ιδιωτικού 
χρέους, παραμένουν απλήρωτα, χωρίς να μπορούν να 
εισπράξουν όσα θα μπορούσαν και έπρεπε, 
προσφέροντας μία βιώσιμη ρύθμιση στους οφειλέτες. Τα 
στοιχεία που κατέθεσε στη Βουλή ο υπουργός 
Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας δείχνουν ότι ελάχιστοι 
πιστωτές (τράπεζες και λοιποί χρηματοδοτικοί οργανισμοί) 
έδειξαν το καλό παράδειγμα και ακολούθησαν το 
«μονοπάτι» των ρυθμίσεων και των διευκολύνσεων. Παρά 
τις δυσκολίες, αυτοί εμφανίζουν υψηλά ποσοστά 
αποδοχής των προτάσεων ρύθμισης που παράγει 
αυτόματα ο αλγόριθμος του νέου εξωδικαστικού (του 
«νόμου Σταϊκούρα») με τις έως 420 μηνιαίες δόσεις και 
«κούρεμα» έως και 90%. Για παράδειγμα: από 1.215 
αιτήσεις που αξιολογήθηκαν, μία εταιρία διαχείρισης 
ενέκρινε 818 ρυθμίσεις (2 στις 3 ή ποσοστό 66%), από 1.166 
αιτήσεις άλλη αποδέχθηκε 550 (1 στις 2 ή ποσοστό 48%), 
από 1.109 αιτήσεις άλλη εταιρία διαχείρισης δέχθηκε 408 
(37%) και από 530 αιτήσεις μεγάλη συστημική τράπεζα 

ενέκρινε 141 (27%). Στον αντίποδα, όμως, υπάρχουν 
εταιρίες διαχείρισης και συστημικές τράπεζες που έχουν 
αξιολογήσει ελάχιστες δόσεις (κάτω από 30 η καθεμιά) και 
δεν έχουν εγκρίνει ούτε μία αίτηση ρύθμισης. Αυτό δεν 
ερμηνεύεται απλώς ως άρνηση ή αδιαφορία οφειλετών για 
ρυθμίσεις, αλλά και για αποτροπή τους ενδεχομένως από 
την ίδια τράπεζα, προκειμένου να μην εντάξει κανείς τους 
όλα του τα χρέη σε μία καθολική ρύθμιση. Διόλου τυχαία 
ίσως, από τις 1.500 ολοκληρωμένες μέχρι σήμερα αιτήσεις 
μέσω του Εξωδικαστικού, οι 3 στις 4 (το 72%) αφορά 
διμερείς ρυθμίσεις (δηλαδή για οφειλές προς ΔΕΗ, ΑΑΔΕ 
και ΕΦΚΑ) και μόνο 1 στις 4 (το 28%) πολυμερείς, δηλαδή 
με συμμετοχή και τραπεζικών οφειλών. Κάποιοι «παίκτες» 
όμως (τράπεζες ή εταιρίες διαχείρισης κλπ) «πόνταραν» 
στη αναγκαστική είσπραξη ή εκποίηση έναντι του 
χαρτοφυλακίου οφειλών που αγόρασαν και επί δύο χρόνια 
σαμποτάρουν τον εξωδικαστικό μηχανισμό και τις 
ρυθμίσεις που παράγει.  

μειναν «στα κρύα του λουτρού» 
όταν άκουσαν από τον υπουργό 
Οικονομικών στη Βουλή ότι  

η κυβέρνηση δεν θα τους διευκολύνει 
νομοθετικά με τροπολογία, για να 
«ξεμπλοκάρουν» οι πλειστηριασμοί 
που ετοίμαζαν. 
«Προτάθηκε προς το Υπουργείο Οικονομικών από 
εκπροσώπους χρηματοδοτικών φορέων η ανάληψη  

 

Έ 



 

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 29-30 Οκτωβρίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 254 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |          Σελίδα 44 

νομοθετικής πρωτοβουλίας. Η οδός αυτή όμως δεν γίνεται 
αποδεκτή από την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών» 
τόνισε ο κύριος Σταϊκούρας. Ο οποίος τους εγκάλεσε ότι 
«στο ζήτημα του εξωδικαστικού μηχανισμού, δεν έχουν 
σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, ούτε οι τράπεζες ούτε 
οι διαχειριστές απαιτήσεων, με ορισμένες φωτεινές 
εξαιρέσεις». Και κάλεσε όλους να προσφέρουν βιώσιμες 
λύσεις και ρυθμίσεις, για τη διαχείριση του προβλήματος 
του ιδιωτικού χρέους. Τα 17 από τα 102 δισ. βρίσκονται στις 
τράπεζες, ενώ τα 85 δισ. είναι σε funds και στους servicers 
όπως είπε ο κ. Σταϊκούρας. Αλλά «οι τράπεζες 
απορρίπτουν το 67% των ρυθμίσεων και οι servicers το 
34%, αξιοποιώντας τους πλειστηριασμούς ως μέσο 
πίεσης» όπως τόνισε στη Βουλή ο επικεφαλής της 
Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης. 
Και η τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ κ. Έφη Αχτσιόγλου επισήμανε 
ότι «τα funds αρνούνται να κάνουν ρυθμίσεις. Ελέγχουν 
σήμερα με εμπράγματη εξασφάλιση περίπου 700.000 
ακίνητα και η μόνη μέριμνά τους είναι πώς θα γίνουν 
πλειστηριασμοί».  

α στοιχεία ρυθμίσεων  
δείχνουν πως οι τράπεζες  
είναι ενδεχομένως  

περισσότερο δυσκίνητες στο  
θέμα του εξωδικαστικού από  
τις εταιρίες διαχείρισης. 
Το επιβεβαίωσε εμμέσως και ο πρόεδρος της Ένωσης 
Ελληνικών Τραπεζών, καθηγητής Βασίλειος Ράπανος όταν 
ανέφερε, αιτιολογώντας την στάση των τραπεζών στο 
ζήτημα των κόκκινων δανείων, πως οι τράπεζες 
«διαχειριζόμαστε τα χρήματα των Ελλήνων καταθετών. Όχι 
των καπιταλιστών ή των μετόχων. Μας κατηγορούσατε στο 
παρελθόν ότι κάναμε εορτοδάνεια, διακοποδάνεια, δανεικά 
και αγύριστα. Θέλετε πάλι να πάμε στα ίδια; Όχι. 

Αναλαμβάνουμε λελογισμένους κινδύνους». Ωστόσο, 
σύμφωνα με τον κύριο Σταϊκούρα, το τελευταίο διάστημα 
παρατηρείται σημαντική μεταστροφή και αύξηση στα 
ποσοστά έγκρισης των προτεινόμενων ρυθμίσεων 
οφειλών, από την πλευρά των χρηματοδοτικών φορέων: 
Ενδεικτικά, ο μέσος όρος έγκρισης για τους μήνες Μάιο, 
Ιούνιο και Ιούλιο κυμαινόταν κάτω από το 20%, αλλά για τον 
μήνα Αύγουστο εκτινάχτηκε στο 78% και τον μήνα 
Σεπτέμβριο στο 64%! Παρά από τα στοιχεία σημαντικής 
προόδου όμως, εξακολουθούν να υφίστανται στοιχεία 
προβληματισμού: 1ον. Οι πιστωτές εξακολουθούν να 
απορρίπτουν μεγάλο όγκο αιτημάτων ρύθμισης οφειλών. 
Μέχρι στιγμής έχουν απορριφθεί αιτήματα ρύθμισης 
οφειλών συνολικού ύψους 600 εκατ. ευρώ, παρά την 
αύξηση των εγκρίσεων στα αιτήματα ρύθμισης του 
τελευταίου διμήνου. 2ον. Τα ποσοστά εγκρισιμότητας των 
αιτημάτων ρύθμισης οφειλών εξακολουθούν να διαφέρουν 
σημαντικά ανά χρηματοδοτικό φορέα. Συγκεκριμένα, 
εξακολουθούν να κυμαίνονται από 11% μέχρι και 84% επί 
των συνολικών αιτημάτων ρύθμισης οφειλών, 
καταδεικνύοντας ότι δεν υφίσταται από την πλευρά των 
πιστωτών κοινή στρατηγική και προτεραιοποίηση στη 
διαχείριση του ιδιωτικού χρέους μέσω του μηχανισμού. 
3ον. Και οι οφειλέτες όμως απορρίπτουν μεγάλο ποσοστό 
προτάσεων ρύθμισης οφειλών, συνολικού ύψους 340 εκατ. 
ευρώ, ενώ συνεχίζουν να παρουσιάζουν και καθυστερήσεις 
στις διαδικασίες ολοκλήρωσης των αιτήσεών τους. 
Συνεπώς, παρά την αξιοσημείωτη πρόοδο που έχει 
συντελεστεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, υπάρχουν 
σημαντικά περιθώρια βελτίωσης, ιδιαίτερα καθώς ο χρόνος 
πιέζει όλους, για τη λήψη αποφάσεων, αλλαγή τακτικής και 
λύση προβλημάτων. Από πλευράς του το υπουργείο 
Οικονομικών, για να διευκολύνει τη μετάβαση προχώρησε 
στη μείωση των περιθωρίων μεταξύ των επιτοκίων 
ρύθμισης οφειλών χρηματοδοτικών φορέων και επιτοκίων 
αναφοράς, κατά 75 μονάδες βάσης, από το 3,25% στο 2,5% 
για τα δάνεια με εξασφάλιση και κατά 150 μονάδες βάσης 
από το 4,5% στο 3% για τα δάνεια χωρίς εξασφάλιση 
αντίστοιχα.

 

Με απελπιστικά αργούς ρυθμούς 
εξελίσσονται οι ρυθμίσεις δανείων 
μέσω του Εξωδικαστικού 
Μηχανισμού, καθώς οι 
χρηματοδοτικοί φορείς, που έχουν 
από το νόμο τον τελευταίο λόγο για 
την έγκρισή τους, έχουν ορθώσει… 
μπλόκο, απορρίπτοντας πολύ 
μεγάλο αριθμό αιτήσεων, σε όλες τις 
περιπτώσεις όπου κρίνουν ότι άλλα 
μέτρα, όπως οι πλειστηριασμοί, ή οι 
ιδιωτικές συμφωνίες με τους  

 

Τ 
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οφειλέτες, θα τους αποδώσουν καλύτερο εισπρακτικό αποτέλεσμα. Όπως 
μεταδίδει το sofokleousin.gr σύμφωνα με στοιχεία του υπ. Οικονομικών, που 
παρουσίασε ο Χρ. Σταϊκούρας στη Βουλή, τα δάνεια για τα οποία έχουν ανάψει 
«κόκκινο» οι τράπεζες και οι servicers, μπλοκάροντας τη ρύθμιση ξεπερνούν τα 
600 εκατ. ευρώ!  

πιχειρήσεις και νοικοκυριά εξακολουθούν  
να βαρύνονται με τεράστιου ύψους κόκκινα 
δάνεια, αφού με το σχέδιο «Ηρακλής»  

μόνο διευκολύνθηκε η μεταφορά τους από  
τα χαρτοφυλάκια των τραπεζών σε funds  
και servicers, χωρίς ωστόσο να διευθετηθούν  
και να μπορέσουν οι οφειλέτες να επανέλθουν  
κανονικά στην οικονομική ζωή. 

 
«Δεν πρέπει να παραβλέπουμε το γεγονός ότι, παρά την εξυγίανση που 
επιτυγχάνεται στους ισολογισμούς των τραπεζών, το χρέος ιδιωτών και 
επιχειρήσεων παραμένει εντός του χρηματοπιστωτικού συστήματος», τόνισε ο κ. 
Σταϊκούρας, εξηγώντας ότι κόκκινα δάνεια ύψους 15 δις έχουν μείνει στις τράπεζες 
και 87 δις ευρώ στις εταιρείες διαχείρισης, δηλαδή συνολικά 102 δισ. ευρώ 
προβληματικών δανείων βρίσκονται στην ουρά για διευθέτηση. «Το χρέος 
ιδιωτών και επιχειρήσεων δεν εξαφανίζεται μέσω της μεταφοράς του από τους 
ισολογισμούς των τραπεζών στις εταιρείες διαχείρισης», είπε χαρακτηριστικά ο 
υπ. Οικονομικών. Ωστόσο, τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα του Εξωδικαστικού 
Μηχανισμού, στον οποίο η κυβέρνηση έχει εναποθέσει μεγάλες προσδοκίες, όχι 
απλώς δεν είναι τα αναμενόμενα, αλλά είναι εντελώς απογοητευτικά. Όπως 
αναφέρουν νομικοί, αυτό συνδέεται και με τη φιλοσοφία του ισχύοντος νόμου: ενώ 
οι ρυθμίσεις υποτίθεται ότι γίνονται δίκαια και αμερόληπτα μέσω ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας, οι πιστωτές έχουν τη διακριτική ευχέρεια να αποφασίζουν πότε θα 
«ανάβουν πράσινο». Αυτή είναι μια εντελώς διαφορετική φιλοσοφία από τον νόμο 
Κατσέλη, για παράδειγμα, όπου την τελική λύση έδινε το δικαστήριο και είχε 
υποχρεωτικό χαρακτήρα για οφειλέτες και τράπεζες. Οι χρηματοδοτικοί φορείς 
βλέπουν τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό ως μια έσχατη λύση και δέχονται τις 
ρυθμίσεις μόνο όταν κρίνουν ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να εισπράξουν 

περισσότερα από άλλες οδούς. 
Μάλιστα, όπως αναφέρουν στελέχη 
τραπεζών και servicers, σε μια 
οικονομία όπως η ελληνική, όπου η 
παραοικονομία… βασιλεύει, αυτή η 
τακτική ίσως είναι ενδεδειγμένη, 
όταν υπάρχουν υπόνοιες ότι ένας 
οφειλέτης μπορεί να έχει πολύ 
μεγαλύτερη οικονομική δυνατότητα 
από αυτή που εμφανίζει επίσημα και 
θα μπορούσε να πληρώσει 
περισσότερα με την πίεση των 
μέτρων αναγκαστικής είσπραξης. Σε 
αυτό το πλαίσιο, δεν είναι καθόλου 
τυχαίο ότι τα στοιχεία για την 
πρόοδο των ρυθμίσεων με τον 
Εξωδικαστικό είναι απογοητευτικά, 
παρότι έχει παρέλθει μια διετία από 
την υιοθέτηση του νέου πτωχευτικού 
νόμου και αναμενόταν μια 
ουσιαστικά επιτάχυνση: Έχουν 
υλοποιηθεί 1.498 ρυθμίσεις οφειλών, 
συνολικού ύψους 250 εκατ. ευρώ. Εξ 
αυτών, μόνο 697 ρυθμίσεις, ύψους 
157 εκατ. ευρώ, έχουν διενεργηθεί 
από τράπεζες και εταιρίες 
διαχείρισης. Αυτό το πενιχρό 
αποτέλεσμα «αντικρίζεται» με ένα 
πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον από 
τους δανειολήπτες. Μέχρι στιγμής 
πάνω από 60.000 οφειλέτες έχουν 
εισέλθει στην πλατφόρμα. Περίπου 
32.000 οφειλέτες με οφειλές 19 δισ. 
έχουν εκδηλώσει ηλεκτρονικά 
σοβαρό ενδιαφέρον για ρύθμιση, 
υποβάλλοντας τα οικονομικά τους 
στοιχεία, ενώ στο τελικό στάδιο της 
αίτησης έχουν φθάσει 9.000 
οφειλέτες με χρέη 5 δισ. ευρώ. 
«Κολλημένες» στους 
χρηματοδοτικούς φορείς εν αναμονή 
της έγκρισής τους, βρίσκονται 1.093 
αιτήσεις ρύθμισης που αφορούν 
δάνεια άνω των 1 δισ. ευρώ. Το ύψος 
των δανείων για τα οποία οι 
τράπεζες έχουν μπλοκάρει τη 
ρύθμιση υπερβαίνει τα 600 εκατ. 
ευρώ. Βλέποντας ένα νομοθέτημα 
που έχει προβληθεί ως μια 
σύγχρονη και αποτελεσματική λύση 
για το ιδιωτικό χρέος να 
«τσαλακώνεται» από την πολιτική 
των χρηματοδοτικών φορέων, η 
πολιτική ηγεσία του υπουργείου 
Οικονομικών καλεί συνεχώς και 
επιτακτικά να αυξήσουν τις 
ρυθμίσεις που αποδέχονται. Όμως, 
όσο οι χρηματοδοτικοί φορείς 
πιστεύουν ότι σε πολλές 
περιπτώσεις μπορούν να 
εισπράξουν περισσότερα χωρίς τον 
Εξωδικαστικό, οι δανειολήπτες που 
ζητούν ρύθμιση θα βρίσκουν 
κλειστές πόρτες.

Ε 



 

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 29-30 Οκτωβρίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 254 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |          Σελίδα 46 

 
της Δέσποινας Σπανού, πρώην 
αντιπροέδρου της ΑΔΕΔΥ και 
στέλεχος της ΛΑΕ: Μέσα στο 
γενικότερο κλίμα της ακρίβειας και 
της αδυναμίας να ανταποκριθούμε 
στις στοιχειώδεις βιοτικές ανάγκες, 
ξεχνιούνται και άλλες παράπλευρες 
συνέπειες της λεηλασίας των 
εισοδημάτων, όπως είναι η στέγη, 
όχι μόνο εξαιτίας της αύξησης των 
ενοικίων, αλλά και της αδυναμίας 
πολλών δανειοληπτών να 
εξυπηρετήσουν δόσεις στεγαστικών 
δανείων. Ποιος αλήθεια πιστεύει ότι 
ένας άνθρωπος με οικογένεια που 
αδυνατεί να πληρώσει ηλεκτρικό 
ρεύμα, τρόφιμα και θέρμανση, θα 
πληρώσει τη δόση του δανείου στην 
Τράπεζα;  

δη μέχρι πέρυσι 
(2021) 87.000 
σπίτια και μικρές 

επιχειρήσεις είχαν 
εκπλειστηριασθεί και 
από τότε μέχρι σήμερα, 
λόγω της ακρίβειας, 
χιλιάδες δάνεια  
έχουν «κοκκινίσει»  
και χιλιάδες νέοι 
πλειστηριασμοί έχουν 
προγραμματιστεί. 
Ευτυχώς όμως ακόμη και σε αυτή 
την εποχή, που οι θιασώτες του 
νεοφιλελευθερισμού και των 
ευρωπαϊκών κατευθύνσεων 
προσπαθούν να στρέψουν τον έναν 

εναντίον του άλλου, υπάρχουν 
κινήματα αλληλεγγύης. Το κίνημα 
εναντίον των πλειστηριασμών, στο 
οποίο μετέχουν κατά κανόνα 
αριστεροί αγωνιστές, με ευαισθησία 
για το πρόβλημα του συνανθρώπου 
τους, δέχεται καθημερινώς 
καταγγελίες και προσπαθεί να 
αναστείλει πλειστηριασμούς 
πρώτης κατοικίας ή μικρής 
επιχείρησης. Πίσω από κάθε 
δανειολήπτη κρύβεται ένα 
ανθρώπινο δράμα. Οικογένειες που 
οι γονείς έχασαν την δουλειά τους ή 
μειώθηκε ο μισθός τους και 
αδυνατούν να ανταποκριθούν στις 
υποχρεώσεις τους, ή με 
προβλήματα υγείας, που 
παρουσιάστηκαν μετά την λήψη του 
δανείου. Κάποιες περιπτώσεις είναι 
πραγματικά τραγικές, όπως 
οικογένεια στα Σεπόλια, με δύο μέλη 
ΑΜΕΑ, η οποία επί τρία χρόνια είναι 
χωρίς ρεύμα, τώρα κινδυνεύει να 
χάσει και το σπίτι της! Για όλα αυτά 
υπάρχουν τεράστιες πολιτικές 
ευθύνες. 

την Ελλάδα μέχρι 
την ψήφιση των 
μνημονίων τα 

στεγαστικά δάνεια 
αποπληρώνονταν σε 
ποσοστό 94%. Μετά  
τα μνημόνια όμως, τις 
μειώσεις των μισθών 
και την εκρηκτική 
αύξηση της ανεργίας, 
χιλιάδες πολίτες 
φτωχοποιήθηκαν  
και χιλιάδες δάνεια  
δεν μπορούσαν να 
εξυπηρετηθούν. 
Η τότε κυβέρνηση κάτω από τις 
μεγάλες πιέσεις του μαζικού 
κινήματος (2010-2012 έγιναν οι 

μεγαλύτερες μεταπολιτευτικές 
κινητοποιήσεις) ψήφισε το Ν. 
3869/2010 (Νόμο Κατσέλη) ο οποίος 
έδινε την δυνατότητα κάλυψης όλων 
των υποχρεώσεων (στεγαστικά και 
καταναλωτικά δάνεια, πιστωτικές 
κάρτες και χρέη προς το Δημόσιο) 
και έδινε μεγάλες δυνατότητες 
διευθέτησης των υποχρεώσεων του 
δανειολήπτη. Συγκεκριμένα: Μείωση 
του επιτοκίου μέχρι και μηδενισμού, 
επιμήκυνση του χρόνου 
αποπληρωμής των οφειλών, 
διαγραφή χρεών και αναστολή των 
διαταγών πληρωμής από την στιγμή 
κατάθεσης στο Ειρηνοδικείο της 
αντίστοιχης αίτησης. Με βάση αυτές 
τις ρυθμίσεις πολλοί δανειολήπτες 
διασώθηκαν, μέχρι που 
τροποποιήθηκε ο νόμος. Και εδώ 
φαίνεται η τεράστια ευθύνη, αλλά και 
υποκρισία, όχι μόνο της Ν.Δ. που 
επί ΣΥΡΙΖΑ, κατήγγειλε 
πλειστηριασμούς κατοικιών, αλλά 
κυρίως του ΣΥΡΙΖΑ που τότε 
νομοθέτησε και τώρα καταγγέλλει. 
Με το Νόμο Σταθάκη (4346/2015) 
αυστηροποίησε τα κριτήρια του 
Νόμου Κατσέλη, περιόρισε την 
προστασία της πρώτης κατοικίας με 
αποτέλεσμα χιλιάδες πολίτες, που 
μέχρι τότε καλύπτονταν, να 
αποκλείονται από τις ρυθμίσεις. Με 
το Νόμο 4354/2015 
(Παρασκευόπουλου) επέτρεψε την 
πώληση των κόκκινων δανείων σε 
διεθνή funds για ψίχουλα, ενώ 
ουσιαστικά απαγόρευσε στους 
δανειολήπτες να κάνουν αντίστοιχη 
προσφορά για να σώσουν την 
κατοικία τους. Με το Νόμο Κοντονή 
το 2017, κατέστησε «ιδιώνυμο»  

 

Ή Σ 
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αδίκημα, δηλαδή αυτεπάγγελτα 
διωκόμενο την παρεμπόδιση του 
πλειστηριασμού. Το 2018 καθιέρωσε 
τους ηλεκτρονικούς 
πλειστηριασμούς, ώστε να 
περιορίσει την δράση του 
κινήματος. Τον Φεβρουάριο του 
2019 υιοθέτησε το σχέδιο APS, που 
προέβλεπε εγγυήσεις του Ελληνικού 
Δημοσίου ύψους 12 δις € προς τις 
Τράπεζες για να τιτλοποιήσουν 
κόκκινα δάνεια, καταργώντας 
οριστικά την προστασία της πρώτης 
κατοικίας. Με τους νόμους που 
ψήφισε το 2017 και 2018 για 
παρεμπόδιση πλειστηριασμών, 

δεκάδες αγωνιστές του κινήματος 
έχουν παραπεμφθεί για να 
δικαστούν με γελοίες κατηγορίες. 
Είναι τέτοια η μανία τους που 
παραπέμπονται με έωλα 
κατηγορητήρια, π.χ. το 
κατηγορητήριο με βάση το οποίο 
παραπέμφθηκαν 19 αγωνιστές στο 
Ναύπλιο 7/10/2022 ακυρώθηκε, διότι 
τα αδικήματα δεν ενέπιπταν καν στις 
συγκεκριμένες διατάξεις που 
επικαλούντο!!! Και όμως 19 
αγωνιστές με τεράστιο κύρος και 
προσφορά στην τοπική κοινωνία, 
διώχθηκαν, ταλαιπωρήθηκαν με 
συνεχείς αναβολές της δίκης και 

έξοδα, γιατί συμπαραστάθηκαν σε 
συμπολίτη τους που έχανε το σπίτι 
του !!! Το ίδιο γίνεται και στην Αθήνα 
και σε άλλες πόλεις. Τους 
επόμενους μήνες αναμένονται δίκες 
για τουλάχιστον 70 αγωνιστές. Όλα 
αυτά για να τρομοκρατήσουν, 
γνωρίζοντας ότι ακολουθεί λαίλαπα. 
Δεν θα τα καταφέρουν. Μόνο με 
αγώνα, αλληλεγγύη και γνώση 
μπορούμε να προστατευθούμε από 
την επίθεση. Και τα κόμματα 
κρίνονται, όχι από αυτά που λένε 
όταν είναι στην αντιπολίτευση, αλλά 
από αυτά που κάνουν όταν είναι στη 
κυβέρνηση.

 
Στα πέτρινα μνημονιακά χρόνια, οι Έλληνες αποταμιευτές έβγαζαν συστηματικά 
τα λεφτά τους στις τράπεζες του εξωτερικού για να μην τους τα «κουρέψει» ο 
Βαρουφάκης. Σήμερα, όπως τονίζει το protothema.gr οι ξένες τράπεζες (κυρίως οι 
ελβετικές, οι αμερικανικές και οι… challenger banks) επανακάμπτουν στην 
Ελλάδα και διεκδικούν πάλι τις αποταμιεύσεις των Ελλήνων -οι οποίες τα 
τελευταία 3 χρόνια αυξάνονται και πληθύνονται ξεπερνώντας τα 190 δισ. ευρώ-, 
προσφέροντας υψηλότερες αποδόσεις σε καταθέσεις.  

ι ελληνικές τράπεζες, μαζί με τις περισσότερες 
ευρωπαϊκές, αρνούνται πεισματικά να 
αναπροσαρμόσουν τα επιτόκια καταθέσεων  

που προσφέρουν στους πελάτες τους.  
Περιμένουν και την επόμενη κίνηση αύξησης των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα για να προχωρήσουν σε μικρές, ανεπαίσθητες προσαρμογές, 
κυρίως στις προθεσμιακές καταθέσεις. Πρώτη η Alpha Bank ανακοίνωσε ότι 
προσφέρει πλέον ετησιοποιημένες αποδόσεις έως και 0,20% στις προθεσμιακές 
της καταθέσεις, ενώ οι υπόλοιπες επιμένουν να «ανταμείβουν» τους πελάτες τους 
κατά μέσον όρο με 0,10%, την εποχή που ο πληθωρισμός τρέχει στην Ελλάδα με 
διψήφιους ρυθμούς. Οι υπόλοιπες συστημικές τράπεζες από τη μεθεπόμενη 
Δευτέρα θα ακολουθήσουν με παρόμοιες κινήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα 
νέα καταθετικά - αποταμιευτικά προϊόντα που θα ανακοινωθούν, θα προσφέρουν 
κάποιου είδους εγγυημένη απόδοση ή εγγύηση κεφαλαίου ώστε να γίνουν 
ελκυστικότερα. Αντιθέτως, χωρίς χρονοτριβή, αμέσως μόλις η Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε την πρώτη αύξηση του βασικού της επιτοκίου, 
κατά 75 μονάδες βάσης, όλες οι εμπορικές τράπεζες λειτούργησαν ως… 
πιστωτικά ιδρύματα και προχώρησαν σε αυξήσεις των επιτοκίων των ήδη 

υφισταμένων δανείων (φυσιολογικά, 
αφού σχεδόν όλα υπολογίζονται με 
βάση το επιτόκιο Euribor) αλλά και 
των νέων δανείων. Ένα μέσο 
επιτόκιο επιχειρηματικής πίστης -μη 
συγχρηματοδοτούμενο- ξεπερνά το 
8,50% ενώ τα νέα στεγαστικά δάνεια 
ξεκινούν από το 5% και ανεβαίνουν 
ανάλογα με τις εξασφαλίσεις και τη 
διάρκεια… Αυτό σημαίνει με απλά 
λόγια ότι οι τράπεζες «δανείζονται» 
από τους καταθέτες τους ρευστότητα 
με κόστος 0,10% έως 0,20% και 
σπεύδουν να «δανείσουν» το κράτος 
αγοράζοντας έντοκα γραμμάτια του 
Δημοσίου με επιτόκιο 1,35% στο 
τρίμηνο ή να χορηγήσουν δάνεια 
στους ιδιώτες και τις επιχειρήσεις με 
πολλαπλάσιο επιτόκιο. Η 
κατάσταση αυτή έχει ήδη 
προκαλέσει αναταραχή στα 
νοικοκυριά που βλέπουν ξαφνικά τις 
δόσεις των δανείων και των 
πιστωτικών καρτών να αυξάνονται 
(η αλήθεια είναι ότι δεν αυξήθηκαν 
κατά 0,75% που επέβαλε η ΕΚΤ, 
αλλά λιγότερο) και το χειρότερο είναι 
ότι η ανοδική τάση φαίνεται ότι θα 
συνεχιστεί, προκαλώντας πανικό. 
Το υψηλό κόστος των δόσεων για 
δάνεια και κάρτες έρχεται να 
προστεθεί στη δραματική αύξηση 
του κόστους ζωής στο σούπερ 
μάρκετ, στα πρατήρια βενζίνης, στο 
αρτοποιείο και σε κάθε πτυχή της 
καθημερινότητας. Από την άλλη 
πλευρά, οι ελβετικές, οι αμερικανικές 
τράπεζες αλλά και οι λεγόμενες 
challenger banks (με ηλεκτρονικά 
διαδικτυακά γκισέ) βρήκαν την  
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ευκαιρία να ανακτήσουν το χαμένο έδαφος. Λειτουργώντας 
πελατοκεντρικά (οι περισσότερες ελβετικές είναι private 
banks που στηρίζουν την ευημερία τους στη μεγάλη 
καταθετική τους βάση) προσφέρουν ήδη επιτόκια 
προθεσμιακών καταθέσεων σε ευρώ που φτάνουν και το 
2,5% (ανάλογα με το ποσό). Τα παλιά «προνόμια» των 
ελβετικών τραπεζών (ανωνυμία συναλλαγών, προστασία 
δεδομένων κ.λπ.) δεν ισχύουν πλέον και επομένως για να 
ανακτήσουν την παλιά τους αίγλη προσφέρουν υψηλότερα 
επιτόκια και κάποιου είδους εγγύησης κεφαλαίου σε απλά 
επενδυτικά συντηρητικά επενδυτικά προϊόντα. Οι 
αμερικανικές τράπεζες έχουν το πλεονέκτημα ότι τα βασικά 
επιτόκια του δολαρίου έχουν ήδη ξεπεράσει το 3,5% από 
την Ομοσπονδιακή Τράπεζα Fed, η ισοτιμία του δολαρίου 
ίπταται σε πρωτοφανή επίπεδα, επομένως έχουν τη 
δυνατότητα να προσφέρουν με ευκολία επιτόκια της τάξης 
του 5% με την προϋπόθεση ότι ο καταθέτης θα θελήσει να 
μετατρέψει τα ευρώ του σε δολάρια και να τα κρατήσει στον 
λογαριασμό του τουλάχιστον ένα χρόνο. Σε μια 
απελπισμένη προσπάθεια να φρενάρει τον καλπάζοντα 
πληθωρισμό, η Κριστίν Λαγκάρντ -με αρκετή καθυστέρηση 
είναι αλήθεια- υπέκυψε στις πιέσεις και ανακοίνωσε την 
αύξηση του βασικού επιτοκίου του ευρώ κατά 50 μονάδες 
βάσης (0,50%) τον περασμένο Ιούλιο και κατά 75 μονάδες 
βάσης (0,75%) τον Σεπτέμβριο. Αυτό σημαίνει ότι το βασικό 
επιτόκιο του ευρώ από 0% που ήταν για πολλά χρόνια, 
διαμορφώνεται σήμερα στο 1,25%. Την Πέμπτη 27 
Οκτωβρίου, η ΕΚΤ θεωρείται σίγουρο ότι θα προχωρήσει 
σε νέα αύξηση επιτοκίου, με την αγορά να προεξοφλεί 
αύξηση κατά 75 μονάδες βάσης, ενώ ήδη τα «γεράκια» του 
διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας υποστηρίζουν ότι πρέπει να υπάρξει αμέσως 
μετά και νέα αύξηση επίσης κατά 75 μ.β. μέχρι το τέλος του 
έτους. Όλα αυτά συνεπάγονται ότι η μηνιαία δόση για κάθε 
δάνειο κυμαινόμενου επιτοκίου που είναι συνδεδεμένο με 
το Euribor (δηλαδή 9 στα 10 δάνεια στην Ελλάδα) θα 
ακριβύνει κατά τουλάχιστον 30%. Αντιθέτως, τα επιτόκια 
των καταθέσεων θα παραμείνουν προκλητικά χαμηλά. Ενώ 
το βασικό επιτόκιο της Φρανκφούρτης στο ευρώ θα 
πλησιάζει το 3%, στην Αθήνα τα επιτόκια καταθέσεων θα 
παραμείνουν στο 0,5% και σίγουρα κάτω από τη μονάδα… 
Ενώ δηλαδή οι κυβερνήσεις και οι κεντρικές τράπεζες 
«συμβουλεύουν» τους πολίτες να περιορίσουν την 
κατανάλωση για να φρενάρουν τον διψήφιο πληθωρισμό, 
οι πολιτική των εμπορικών τραπεζών αποτρέπει την 
αποταμίευση. Ταυτόχρονα, οι τράπεζες διατηρούν 
προκλητικά σε δυσθεώρητα ύψη -για τα ελληνικά 
δεδομένα- τις προμήθειες που απαιτούν για κάθε μία απλή 
συναλλαγή μέσα από το δίκτυό τους (από απλή 
μεταβίβαση εμβάσματος με e-banking, μέχρι την 
ενημέρωση του λογαριασμού). Επιπλέον, συνεχίζουν να 
απολαμβάνουν τα οφέλη της… προηγούμενης πολιτικής 
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μέσω του 
Προγράμματος Στοχευμένων Συναλλαγών Μακροχρόνιας 
Αναχρηματοδότησης, γνωστού ως TLTRO.  

υτή τη στιγμή οι συστημικές 
τράπεζες της χώρας διατηρούν  
μια ρευστότητα της τάξης των 50,7 

δισ. ευρώ τα οποία δανείστηκαν από 

την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα  
με… αρνητικό επιτόκιο 
(δηλαδή, τους πλήρωνε για να τους δανείσει και να τα 
δανείσουν) αλλά οι τράπεζες τα επανατοποθετούσαν ως 
κατάθεση στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με επιτόκιο 
που σήμερα είναι +0,75% και σύντομα θα αυξηθεί 
περαιτέρω. Προφανώς, κάποια στιγμή αυτή η ανισορροπία 
(του προκλητικά εύκολου κέρδους) θα διορθωθεί με 
παρέμβαση της Φρανκφούρτης και τα κέρδη αυτά θα 
μηδενιστούν. Στο μεταξύ χρονικό διάστημα, όμως, οι 
τράπεζες δεν έχουν κανέναν λόγο να αυξάνουν τα επιτόκια 
καταθέσεων. Με τα κέρδη από τον δανεισμό του Δημοσίου 
με τα ομόλογα και τα έντοκα, με τα κέρδη από την αύξηση 
των επιτοκίων των δανείων που έχουν ήδη χορηγήσει και 
με τις προκλητικά υψηλές προμήθειες για καθημερινές 
τραπεζικές εργασίες, τα στελέχη των τραπεζών μας δεν 
δυσκολεύονται να επιδείξουν εντυπωσιακά υψηλές 
κερδοφορίες και να διεκδικούν υψηλά bonus και δικαίωμα 
διανομής μερισμάτων. Η Φρανκφούρτη ωστόσο 
αντιστέκεται σθεναρά σε κάθε πρόταση για bonus και 
μερίσματα, επισημαίνοντας ότι από πλευράς ρευστότητας 
οι τράπεζες είναι υγιέστατες, αλλά από πλευράς κεφαλαίων 
έχουν ακόμη πολύ μεγάλη απόσταση να διανύσουν. Τα 
εποπτικά κεφάλαια των τραπεζών πρέπει να ενισχυθούν 
και σ’ αυτή την περίοδο το κόστος για να καλύψουν τις 
Ελάχιστες Απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων 
Υποχρεώσεων (Minimum Required Eligible Liabilities-
MREL) είναι δραματικά υψηλό. Τα ομόλογα των ιδίων των 
τραπεζών, δηλαδή τα χρήματα που πληρώνουν για να 
έχουν επαρκή εποπτικά κεφάλαια και να συνεχίσουν να 
λειτουργούν, έχουν ήδη ξεπεράσει το επιτόκιο του 8%… 
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Υπό το βάρος της οικονομικής αβεβαιότητας, των πιέσεων 
στο διαθέσιμο εισόδημα από τον πληθωρισμό και των 
αυξανόμενων επιτοκίων, τα νοικοκυριά φρενάρουν 
απότομα τα σχέδιά τους για την απόκτηση κατοικίας με 
στεγαστικό δάνειο, με αποτέλεσμα να καταγράφεται 
«βουτιά» της ζήτησης στεγαστικών σε χαμηλά επίπεδα 
πολλών ετών. Το sofokleousin.gr έχει το ρεπορτάζ: Όπως 
αναφέρει η Τράπεζα της Ελλάδος, η ζήτηση για τα 
στεγαστικά δάνεια μειώθηκε το τρίτο τρίμηνο του έτους. Οι 
παράγοντες που επηρέασαν την μείωση της ζήτησης των 
στεγαστικών δανείων, εξηγεί η ΤτΕ, ήταν αφενός το 
επίπεδο των επιτοκίων και αφετέρου η χειροτέρευση της 
εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Η κατάσταση δεν 
αναμένεται να βελτιωθεί το δ’ τρίμηνο, καθώς η ΤτΕ εκτιμά 
ότι η ζήτηση αναμένεται να παραμείνει σχεδόν αμετάβλητη. 
Όπως φαίνεται στο γράφημα που αποτυπώνει την εξέλιξη 
της ζήτησης στεγαστικών δανείων (κόκκινη γραμμή) είναι 
η χειρότερη από τις άλλες κατηγορίες δανείων 
(επιχειρηματικά, καταναλωτικά), καθώς  

πό την αρχή του έτους 
σημειώνεται υποχώρηση  
και πλέον έχει πέσει στα  

χαμηλότερα επίπεδα της περιόδου 
από το πρώτο τρίμηνο του 2016 

 
, όταν η ζήτηση στεγαστικών, λόγω των τότε 
επικρατουσών συνθηκών, ήταν εντελώς «αναιμική». Μια 
βασική παράμετρος που έχει επιδεινωθεί σοβαρά και 
επηρεάζει τις αποφάσεις των καταναλωτών για αγορά 
κατοικίας με στεγαστικό είναι η έναρξη του κύκλου αύξησης 
των επιτοκίων στην Ευρώπη, που ήδη έχουν αυξηθεί κατά 
1,25% σωρευτικά και αναμένεται ότι θα αυξηθούν επιπλέον 
κατά 1,25% έως το τέλος του έτους. Όπως δείχνουν τα 
στοιχεία της ΤτΕ, τα επιτόκια των στεγαστικών έχουν ήδη 
αυξηθεί σημαντικά μέσα στο τελευταίο 12μηνο. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι για τα δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου ή 
σταθερού έως 1 έτος, που είναι και η πιο μεγάλη κατηγορία 
δανείων, το επιτόκιο νέων δανείων έχει εκτιναχθεί από 
2,35% τον Αύγουστο του 2021 σε 3,01%, ενώ το μέσο 
επιτόκιο όλων των νέων δανείων έχει φθάσει στο 3,14% και 
προβλέπεται να αυξηθεί σημαντικά ως το τέλος του χρόνου. 
Οι εκταμιεύσεις νέων δανείων είναι αισθητά μειωμένες, 

παρότι οι τράπεζες δίνουν έμφαση στην προώθηση των 
στεγαστικών δανείων, με σημαντικά διαφημιστικά 
προγράμματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι, ενώ τον Ιούνιο οι 
εκταμιεύσεις είχαν φθάσει στα 135 εκατ. ευρώ, στη συνέχεια 
ακολούθησαν έντονα πτωτική πορεία και τον Αύγουστο 
εκταμιεύθηκαν δάνεια ύψους μόλις 56 εκατ. ευρώ, πολύ 
λιγότερα και από τον Αύγουστο του 2021 (76 εκατ. ευρώ). 

ο μεγάλο πρόβλημα που  
φρενάρει τη ζήτηση στεγαστικών 
δανείων είναι η καθίζηση της 

καταναλωτικής εμπιστοσύνης. 
Παρά τον ισχυρό ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας, ο 
πληθωρισμός ασκεί έντονη πίεση στο διαθέσιμο εισόδημα 
και το επίπεδο διαβίωσης των νοικοκυριών, που φαίνεται 
ότι, σε αυτή τη φάση, δίνουν προτεραιότητα στην κάλυψη 
των βασικών αναγκών και μεταθέτουν στο μέλλον τις 
αποφάσεις για απόκτηση κατοικίας. Σύμφωνα με την 
τελευταία έρευνα επιχειρηματικής και καταναλωτικής 
εμπιστοσύνης του ΙΟΒΕ, τον Σεπτέμβριο ο δείκτης 
καταναλωτικής εμπιστοσύνης ενισχύθηκε τον Σεπτέμβριο 
και διαμορφώθηκε στις –51,2 (από –55,3) μονάδες τον 
Ιούλιο, επίπεδο όμως πολύ χειρότερο εκείνου πριν ένα 
χρόνο (-37,5 μονάδες)12. Οι διαδοχικές δέσμες 
παρεμβάσεων πολιτικής όσον αφορά το ενεργειακό 
κόστος και η δυναμική του τουρισμού η οποία παραμένει 
ιδιαίτερα ισχυρή, φαίνεται να έχει θετικές επιδράσεις στις 
προσδοκίες των πολιτών, αναφέρει το ΙΟΒΕ. Ωστόσο, θα 
πρέπει να σημειωθεί ότι κατά βάση απλώς «διορθώνονται» 
ελαφρώς οι πολύ απαισιόδοξες εκτιμήσεις και προβλέψεις 
της προηγούμενης περιόδου. Η πτωτική τάση του δείκτη 
δεν έχει ανατραπεί με την αβεβαιότητα για το χειμώνα που 
έρχεται να παραμένει υψηλή. Σαφώς η τάση αυτή είναι 
πανευρωπαϊκή, όμως οι Έλληνες καταναλωτές 
παραμένουν οι περισσότερο απαισιόδοξοι καταναλωτές 
στην ΕΕ, με σημαντική διαφορά από τους υπόλοιπους. 
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Οι ιδιωτικές τράπεζες παίρνουν 
δισεκατομμύρια από την ΕΚΤ και οι 
Ευρωπαίοι φορολογούμενοι θα 
πληρώσουν τον λογαριασμό. Όπως 
τονίζει το bankingnews.gr αυτός 
είναι ο νέος φόβος για τις 
ευρωπαϊκές αγορές, μετά και τη 
διαρροή της επιστολής του 
επικεφαλής της ολλανδικής 
κεντρικής τράπεζας, ο οποίος τον 
Σεπτέμβριο έγραψε την πιο 
αξιοσημείωτη ανάλυση της καριέρας 
του: ανέφερε ότι οι αυξήσεις των 
επιτοκίων της ΕΚΤ θα οδηγήσουν σε 
ζημίες για την De Nederlandsche 
Bank (DNB) για πρώτη φορά από το 
1932. Αρκετές χώρες σε ολόκληρη 
την ευρωζώνη αντιμετωπίζουν 
παρόμοιο πρόβλημα. Για να 
απορροφήσουν τις ζημίες των 
κεντρικών τους τραπεζών, οι 
Ευρωπαίοι φορολογούμενοι 
κινδυνεύουν να πληρώσουν 
δεκάδες ή και εκατοντάδες 
δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Εν 
τω μεταξύ, οι ιδιωτικές τράπεζες 
λαμβάνουν το ίδιο ποσό χωρίς να 
χρειάζεται να κάνουν τίποτα σε 
αντάλλαγμα. Η ΕΚΤ είναι τώρα 
έτοιμη να λάβει μια κρίσιμη πολιτική 
απόφαση που θα καθορίσει αν 
δισεκατομμύρια χρήματα των 
φορολογουμένων θα εισρεύσουν και 
πάλι στον τραπεζικό τομέα. Στις 20 
Σεπτεμβρίου 2022, το διοικητικό 
συμβούλιο της Nationale Bank van 
België (NBB) έπεσε σε πανικό. Η 
βελγική κεντρική τράπεζα ανήκει 
κατά το ήμισυ στο κράτος και κατά το 
ήμισυ σε ιδιώτες μετόχους. Σε 
αντίθεση με τις περισσότερες άλλες 
κεντρικές τράπεζες της ευρωζώνης, 
οι μετοχές της NBB 
διαπραγματεύονται στο 
χρηματιστήριο Euronext στις 
Βρυξέλλες. Επομένως, η κεντρική 
τράπεζα έχει μια αγοραία αξία και 
αυτή η αξία κατέρρευσε ξαφνικά. Την 
επόμενη ημέρα, εν αναμονή ενός 

δελτίου Τύπου από εκπροσώπους 
της βελγικής κεντρικής τράπεζας, η 
διαπραγμάτευση των μετοχών της 
NBB ανεστάλη προσωρινά. Μόλις 
συνεχίστηκε η διαπραγμάτευση, η 
αξία των μετοχών της NBB μειώθηκε 
ακόμη περισσότερο: μέσα σε λίγες 
μόνο ημέρες, η τιμή της μετοχής 
έπεσε από τα 1.600 στα 860 ευρώ. Το 
δελτίο Τύπου της NNB κατέστησε 
σαφές στην πρώτη κιόλας πρόταση 
τι προκάλεσε την ξαφνική πτώση 
της τιμής της μετοχής: «Η Nationale 
Bank van België έλαβε γνώση της 
επιστολής του κ. Klaas Knot, 
προέδρου της De Nederlandsche 
Bank, προς την κ. Sigrid Kaag, 
υπουργό Οικονομικών της 
Ολλανδίας, με θέμα “επιστολή 
σχετικά με την κεφαλαιακή θέση της 
DNB”, η οποία δημοσιεύθηκε χθες 
στην ιστοσελίδα της DNB». Δεν ήταν 
η βελγική κεντρική τράπεζα, αλλά η 
αντίστοιχη ολλανδική που είχε 
προκαλέσει τον πανικό. Τι είχε 
συμβεί; Στις 9 Σεπτεμβρίου ο 
πρόεδρος της De Nederlandsche 
Bank, Klaas Knot, απέστειλε 
επιστολή στην Ολλανδή υπουργό 
Οικονομικών, Sigrid Kaag. Στις 20 
Σεπτεμβρίου, η DNB δημοσίευσε την 
επιστολή στην ιστοσελίδα της. Τα 
νέα της σχετικά με τη νομισματική 
κατάσταση στην ευρωζώνη ήταν 
τόσο συνταρακτικά που σόκαραν 
τους ιδιώτες μετόχους της βελγικής 
κεντρικής τράπεζας. Αυτό είχε ως 
αποτέλεσμα να κάνουν κάτι που το 
κράτος – το οποίο είναι ο μοναδικός 
μέτοχος της κεντρικής τράπεζας σε 
άλλες χώρες του ευρώ – δεν μπορεί 
να κάνει: αποφάσισαν να 
πουλήσουν τις μετοχές τους. Τι ήταν 
αυτό στην επιστολή του Knot που 
τρόμαξε τόσο πολύ τους Βέλγους 
μετόχους; Ήταν μια προειδοποίηση 
για τα κέρδη: « 

σημερινός υψηλός 
πληθωρισμός δεν 
είχε προβλεφθεί 

και συνεπώς καθιστά 
αναγκαία τη σύσφιξη 
της νομισματικής 

πολιτικής. Αυτό θα 
οδηγήσει σε αυξήσεις 
των επιτοκίων και 
επακόλουθες ζημίες 
για την DNB».  
Στην ουσία αυτό σήμαινε ότι η ΕΚΤ 
αποφάσισε ότι οι εθνικές κεντρικές 
τράπεζες έπρεπε να πληρώνουν 
υψηλότερα επιτόκια στις ιδιωτικές 
τράπεζες απ’ ό,τι περίμενε η DNB. Οι 
Βέλγοι ομόλογοι της Knot είχαν 
παραμείνει σιωπηλοί σχετικά με τα 
παρόμοια προβλήματα που 
αντιμετώπιζαν, αλλά η δημοσίευση 
της επιστολής της DNB τους έθεσε 
προ των ευθυνών τους. Η NBB 
αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι με 
βάση τα πιο πρόσφατα σενάρια 
κινδύνου η τράπεζα ανέμενε και 
αυτή ζημίες, προσθέτοντας: «Η 
ανάλυση κινδύνου δείχνει ότι οι 
απώλειες θα αυξηθούν περαιτέρω τα 
επόμενα χρόνια». Το πρόβλημα 
αυτό δεν περιορίζεται στο Βέλγιο και 
στην Ολλανδία, αλλά θα επηρεάσει 
όλες τις χώρες της ευρωζώνης. Είναι 
η πρώτη φορά από τη Μεγάλη 
Ύφεση της δεκαετίας του 1930 που 
πολλές κεντρικές τράπεζες θα έχουν 
ζημίες. Οι απώλειες προέρχονται 
από την εκρηκτική αύξηση των 
αποθεματικών των κεντρικών 
τραπεζών, λόγω της λεγόμενης 
πολιτικής ποσοτικής χαλάρωσης 
(QE). Επειδή τα επιτόκια δεν 
μπορούσαν να μειωθούν περαιτέρω 
και για να αντιμετωπιστεί η απειλή 
του αποπληθωρισμού, οι εθνικές 
κεντρικές τράπεζες της ευρωζώνης 
αγόραζαν κάθε μήνα δεκάδες 
δισεκατομμύρια (που κυμαίνονταν 
από 20 έως 120 δισεκατομμύρια) 
κρατικά και εταιρικά ομόλογα. Αυτό 
το έκαναν μέσω των λεγόμενων 
προγραμμάτων αγοράς 
περιουσιακών στοιχείων, τα οποία 
χρηματοδοτούνταν από τα 
αποθεματικά της κεντρικής 
τράπεζας, το διατραπεζικό χρήμα  
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που δημιουργεί η ίδια η κεντρική 
τράπεζα. Επιπλέον, οι ιδιωτικές 
τράπεζες είχαν τη δυνατότητα να 
δανείζονται τα αποθεματικά της 
κεντρικής τράπεζας πολύ φθηνά, 
μέσω στοχευμένων πράξεων πιο 
μακροπρόθεσμης 
αναχρηματοδότησης (TLTRO). 
Μερικές φορές μάλιστα έπαιρναν 
χρήματα για τα δάνεια αυτά, καθώς 
τα δάνεια είχαν αρνητικό επιτόκιο 
για παρατεταμένες χρονικές 
περιόδους. Ανεπίσημα, οι 
τραπεζίτες ακούγονταν συχνά να 
αποκαλούν αυτά τα TLTROs «δώρο 
από την κεντρική τράπεζα». Οι 
ευρωπαϊκές ιδιωτικές τράπεζες 
έκαναν άφθονη χρήση αυτού του 
δωρεάν χρήματος: επί του 
παρόντος, υπάρχουν στους 
ισολογισμούς τους εξαιρετικά φθηνά 
μακροπρόθεσμα δάνεια αξίας 
περίπου 2200 δισεκατομμυρίων 
ευρώ. Τα 2.200 δισεκατομμύρια 
ευρώ σε αποθεματικά που 
δανείστηκαν οι ευρωπαϊκές 
τράπεζες μέσω των TLTROs 
έρχονται να προστεθούν στα 
αυξημένα αποθεματικά τους λόγω 
των προγραμμάτων αγοράς 
περιουσιακών στοιχείων. Ως 
αποτέλεσμα, τα συνολικά 
αποθεματικά αυτών των ιδιωτικών 
τραπεζών έχουν εκτοξευθεί: από 235 
δισ. ευρώ το 2015 σε σχεδόν 4.000 
δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2022. 

Μέχρι πριν από λίγους μήνες, όταν 
τα επιτόκια ήταν ακόμη αρνητικά, 
αυτό το βουνό αποθεματικών δεν 
επηρέαζε αρνητικά την κερδοφορία 
των κεντρικών τραπεζών της 
ευρωζώνης. Ενώ οι ιδιωτικές 
τράπεζες μπορούσαν να δανείζονται 
φθηνά μέσω των TLTROs, έπρεπε 
επίσης να πληρώνουν στις 
κεντρικές τράπεζες αρνητικό 
επιτόκιο για τα κεντρικά τους 
αποθεματικά. Αυτό παρείχε στις 
εθνικές κεντρικές τράπεζες μια πηγή 
εσόδων. Η ΕΚΤ αύξησε τώρα το 
επιτόκιο για τα περισσότερα από 
αυτά τα αποθεματικά στο 0,75%, με 
την ιδέα ότι οι τράπεζες θα 
μετακυλίσουν απλώς αυτές τις 
αυξήσεις των επιτοκίων στον 
πελάτη. Αυτό θα καθιστούσε την 
αποταμίευση πιο ελκυστική, τον 
δανεισμό πιο ακριβό και τις 
επενδύσεις λιγότερο κερδοφόρες – 

με στόχο την αποθάρρυνση των 
δαπανών και συνεπώς την 
ανάσχεση του πληθωρισμού. Αλλά 
καθώς τα επιτόκια πολιτικής 
αυξήθηκαν, η πλεονάζουσα 
ρευστότητα στο τραπεζικό σύστημα 
έγινε ξαφνικά στοιχείο κόστους: η 
κεντρική τράπεζα πληρώνει πλέον 
στις ιδιωτικές τράπεζες τόκο 0,75% 
για τα πλεονάζοντα αποθεματικά 
τους. Εν τω μεταξύ, τα έσοδα από 
τους τόκους των κρατικών και 
εταιρικών ομολόγων που 
απέκτησαν οι κεντρικές τράπεζες 
μέσω των προγραμμάτων αγοράς 
περιουσιακών στοιχείων 
παραμένουν ελάχιστα. Εξάλλου, οι 
τίτλοι αυτοί χρονολογούνται από την 
περίοδο των αρνητικών επιτοκίων.  

 
Η DNB αναμένει απώλειες 
συνολικού ύψους 9 
δισεκατομμυρίων ευρώ για την 
περίοδο 2023-2026. Ένας απλός 
υπολογισμός δείχνει ότι το κόστος 
για το δημόσιο θα μπορούσε να γίνει 
πολύ μεγαλύτερο. Με το τρέχον 
επιτόκιο 0,75%, η DNB πληρώνει 
στις τράπεζες περίπου 1,6 
δισεκατομμύρια ετησίως. Εάν η ΕΚΤ 
αυξήσει το επιτόκιο πολιτικής 
βραχυπρόθεσμα στο 3% ή 5%, οι 
δαπάνες για τόκους επί των 
αποθεματικών θα αυξηθούν σε 6,5 ή 
ακόμη και 10,7 δισεκατομμύρια 
ετησίως. Για τις κοινές ευρωπαϊκές 
κεντρικές τράπεζες, τα αποθεματικά 
κοστίζουν ήδη 30 δισεκατομμύρια 
ετησίως.  

άν το επιτόκιο 
αυξηθεί στο 3% ή 
5%, οι κεντρικές  

μας τράπεζες θα χάσουν 
μεταξύ 120 και 200 
δισεκατομμυρίων 
ευρώ ετησίως. 
Η ΕΚΤ δεν μπορεί να αποκαλύψει τα 
ακριβή στοιχεία, αλλά επιβεβαίωσε 
στο Follow the Money ότι οι 

κεντρικές τράπεζες του 
Ευρωσυστήματος θα 
αντιμετωπίσουν μείωση των 
καθαρών εσόδων τους, ακόμη και 
καθαρές ζημίες. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι οι απώλειες της DNB και της 
Bundesbank είναι υψηλότερες του 
μέσου όρου, επειδή τήρησαν 
σκληρή στάση κατά τη διάρκεια της 
κρίσης του ευρώ. Για το πρόγραμμα 
αγοράς του δημόσιου τομέα, οι 
κεντρικές τράπεζες του Βορρά δεν 
θέλησαν να μοιραστούν τον κίνδυνο 
μέσω της κλείδας κατανομής 
κεφαλαίων, η οποία χρησιμοποιείται 
κανονικά για την κατανομή του 
κινδύνου στις εθνικές τράπεζες 
εντός του ευρωπαϊκού κεντρικού 
τραπεζικού συστήματος. Ως 
αποτέλεσμα, οι βόρειες κεντρικές 
τράπεζες κατέχουν τώρα ομόλογα 
με χαμηλότερα επιτόκια από τις 
κεντρικές τράπεζες των νότιων 
χωρών του ευρώ. Για παράδειγμα, 
το επιτόκιο των ιταλικών και 
ισπανικών κρατικών ομολόγων 
είναι υψηλότερο από το επιτόκιο 
των ολλανδικών ή γερμανικών 
ομολόγων. Εάν οι χώρες της 
Βόρειας Ευρώπης είχαν επιλέξει τον 
επιμερισμό του κινδύνου με άλλες 
χώρες του ευρώ, τα έσοδά τους από 
τόκους θα ήταν τώρα υψηλότερα. Οι 
κεντρικές τράπεζες παρουσιάζουν 
τις απώλειες σαν να αποτελούν 
πλήρη έκπληξη, αλλά η αύξηση των 
επιτοκίων ήταν ένα προβλέψιμο 
σενάριο. Το 2021 η ΕΚΤ διενήργησε 
αναθεώρηση της στρατηγικής της 
νομισματικής της πολιτικής για 
πρώτη φορά από το 2003, αλλά δεν 
έλαβε υπόψη της τις συνέπειες της 
ταχείας αύξησης των επιτοκίων. Ο 
Lex Hoogduin, καθηγητής 
χρηματοπιστωτικών αγορών στο 
Πανεπιστήμιο του Groningen και 
πρώην επικεφαλής της DNB, κάνει 
λόγο για «γκάφα». Όταν έχεις 
δημιουργήσει ένα τόσο μεγάλο 
ποσό αποθεματικών, πρέπει να 
σχεδιάζεις την αύξηση των 
επιτοκίων. Δεν μπορείτε απλώς να 
υποθέσετε ότι τα επιτόκια θα 
παραμείνουν χαμηλά για πάντα. 
Σύμφωνα με τον ίδιο, τα στελέχη της 
ΕΚΤ απέτυχαν να εξετάσουν κριτικά 
τη δική τους πολιτική κατά την 
αναθεώρηση της στρατηγικής τους. 
Από αυτή την άποψη, ήταν σαν να 
είχαν χάσει την αντίληψή τους για 
την πραγματικότητα. Απαντώντας 
σε ερωτήσεις του Follow the Money, 
η ΕΚΤ δήλωσε ότι παρακολουθεί 
πολύ στενά τους κινδύνους που 
συνδέονται με τις πράξεις 
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νομισματικής πολιτικής της. «Οι 
εναπομείναντες κίνδυνοι γίνονται 
αποδεκτοί ως αναγκαίο κόστος για 
την εκπλήρωση της εντολής 
πολιτικής μας», ανέφερε. Η ΕΚΤ 
αναφέρει ότι το Ευρωσύστημα έχει 
δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια 
χρηματοοικονομικά αποθέματα 
ασφαλείας, τα οποία λαμβάνουν έτσι 
υπόψη τους την πιθανή υλοποίηση 
χρηματοοικονομικών ζημιών. Αυτά 
τα χρηματοοικονομικά αποθέματα 
ασφαλείας, ωστόσο, φαίνεται να 
είναι ανεπαρκή, τουλάχιστον για την 
ολλανδική κεντρική τράπεζα. Στην 
επιστολή της προς το υπουργείο 
Οικονομικών, η DNB γράφει για τις 
αναμενόμενες ζημίες και ορίζει 
επίσης πώς το κράτος, ως 
μοναδικός μέτοχος, μπορεί να 
χρειαστεί να παρέμβει για να 
συμπληρώσει το κεφάλαιο της DNB. 
Η εποπτική αρχή της τράπεζας δεν 
διαθέτει επαρκή κεφαλαιακά 
αποθέματα για να αντέξει αυτές τις 
ζημίες – υπό αυτή την έννοια, δεν 
συμμορφώθηκε με τις απαιτήσεις 
που επιβάλλει στις ιδιωτικές 
τράπεζες. Αυτή τη φορά μπορεί να 
μην είναι οι εμπορικές τράπεζες που 
υπάγονται στην εποπτεία της, αλλά 
οι φύλακες του τραπεζικού τομέα 
που μπορεί να χρειαστεί να 
διασωθούν από τον 
φορολογούμενο. Ωστόσο, η DNB δεν 
αναφέρει καμία από τις επιλογές 
πολιτικής που θα μπορούσε να 
χρησιμοποιήσει η Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα προκειμένου να 
αποτρέψει τις εθνικές κεντρικές 
τράπεζες της ευρωζώνης να 
υποστούν τεράστιες απώλειες. Με 
αυτόν τον τρόπο, αποσπά την 
προσοχή από το γεγονός ότι είναι 
απόφαση – και όχι δεδομένο – να 
πληρώσει ο φορολογούμενος το 
λογαριασμό για την αντισυμβατική 
νομισματική πολιτική τους. Αν η ΕΚΤ 
επέλεγε μια διαφορετική 
στρατηγική, θα μπορούσε να 
αυξήσει τα επιτόκια για να 
καταπολεμήσει τον πληθωρισμό, 
χωρίς την ανάγκη δημόσιας 
διάσωσης των κεντρικών τραπεζών 
της Ευρώπης.  

Ας εξετάσουμε τις διαθέσιμες 
επιλογές πολιτικής. Η αιτία των 
απωλειών των κεντρικών τραπεζών 
είναι προφανής: ένας συνδυασμός 
του μεγάλου ύψους των 
αποθεματικών και των τόκων που 
καταβάλλονται γι’ αυτά. Όταν τα 

επιτόκια αυξάνονται, το κόστος για 
ένα μεγάλο ποσό πλεοναζόντων 
αποθεματικών αυξάνεται ραγδαία. Η 
προφανής λύση είναι να 
«σκουπιστεί» η πλεονάζουσα 
ρευστότητα. Η κεντρική τράπεζα 
μπορεί να το κάνει αυτό, πουλώντας 
τα κρατικά και εταιρικά ομόλογα που 
αγόρασε στις χρηματοπιστωτικές 
αγορές. Ενώ η ποσοτική χαλάρωση 
δημιουργεί αποθέματα της κεντρικής 
τράπεζας, η λεγόμενη ποσοτική 
σύσφιξη τα καταστρέφει. Ωστόσο, 
αυτό θα οδηγούσε αμέσως σε 
μεγαλύτερες απώλειες για την 
κεντρική τράπεζα, καθώς η αξία των 
περισσότερων από αυτά τα ομόλογα 
έχει από τότε πέσει κάτω από την 
τιμή αγοράς τους. Επιπλέον, η 
τεράστια προσφορά από τις 
κεντρικές τράπεζες θα ασκούσε 
περαιτέρω πίεση στην αγοραία αξία 
τους. Στην περίπτωση αυτή, το 
επιτόκιο της αγοράς έναντι του 
οποίου χρηματοδοτούνται οι 
ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θα 
αυξανόταν επίσης περαιτέρω.  

 
Οι χώρες με υψηλό δημόσιο χρέος 
θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν 
άμεσα σοβαρά προβλήματα 
χρηματοδότησης. Τα μεγάλα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που 
κατέχουν ομόλογα (όπως τράπεζες, 
συνταξιοδοτικά ταμεία και 
ασφαλιστές) θα αντιμετώπιζαν 
επίσης μεγάλες απώλειες. Αυτό δεν 
αποτελεί ρεαλιστική επιλογή. Εκ 
πρώτης όψεως, η ΕΚΤ φαίνεται να 
βρίσκεται και πάλι σε δύσκολη θέση. 
Υπάρχουν όμως και άλλα συμβατικά 
μέσα πολιτικής για τη μείωση του 
πληθωρισμού που δεν 
συνεπάγονται τη δαπάνη χρημάτων 
των φορολογουμένων από την ΕΚΤ. 
Για παράδειγμα, η ΕΚΤ μπορεί να 
αυξήσει τις απαιτήσεις 
αποθεματικών και να καταργήσει ή 
να μειώσει το επιτόκιο επί των 
αποθεματικών (μέρους αυτών). Με 
αυτόν τον τρόπο, η ΕΚΤ θα κάνει τις 
ιδιωτικές τράπεζες να συνεισφέρουν 
το μερίδιο που τους αναλογεί στη 
νομισματική σύσφιξη, μειώνοντας 
παράλληλα τη δημόσια επιβάρυνση. 
Στο παρελθόν η αύξηση ή η μείωση 

των υποχρεωτικών αποθεματικών 
των τραπεζών ήταν ένα συχνά 
χρησιμοποιούμενο εργαλείο στην 
εργαλειοθήκη των κεντρικών 
τραπεζών. Όσο υψηλότερη είναι η 
απαίτηση, τόσο περισσότερα 
αποθεματικά πρέπει να διατηρούν οι 
ιδιωτικές τράπεζες. Αυτό δημιουργεί 
έλλειψη αποθεματικών και 
ταυτόχρονα αυξάνει την 
αποτελεσματικότητα του εργαλείου 
των επιτοκίων. Η αύξηση της 
απαίτησης τήρησης αποθεματικών 
χρησιμοποιήθηκε, για παράδειγμα, 
για να περιοριστεί ο υψηλός 
πληθωρισμός στη δεκαετία του 
1970. Από τη δεκαετία του 1980 -
όταν τέθηκε σε εφαρμογή η ιδέα ότι 
η δημιουργία χρήματος ήταν 
καλύτερο να αφεθεί στις δυνάμεις 
της αγοράς- η χρήση αυτού του 
εργαλείου πολιτικής σταδιακά 
μειώθηκε. Σε ορισμένες χώρες η 
υποχρέωση τήρησης αποθεματικών 
έχει ακόμη και καταργηθεί. Ωστόσο, 
η επιστροφή σε μια συμβατική 
νομισματική πολιτική μπορεί να 
επιτευχθεί με μια αξιοπρεπή αύξηση 
των υποχρεωτικών αποθεματικών. 
Το 1998, λίγο πριν από την 
εισαγωγή του ευρώ, το ίδιο το 
Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ 
παρέθεσε τρία επιχειρήματα για 
τους λόγους για τους οποίους η 
προσαρμογή των υποχρεωτικών 
ελάχιστων αποθεματικών αποτελεί 
αποτελεσματική στρατηγική στη 
νομισματική πολιτική και την 
καταπολέμηση του πληθωρισμού: 
σταθεροποιεί τα επιτόκια της 
αγοράς, διευρύνει τη ζήτηση για 
χρήμα της κεντρικής τράπεζας και 
συμβάλλει στον έλεγχο της 
επέκτασης των νομισματικών 
μεγεθών. Η ΕΚΤ μπορεί να καθορίζει 
μόνη της την υποχρέωση τήρησης 
αποθεματικών για τις ιδιωτικές 
τράπεζες εντός της ζώνης του ευρώ. 
Όταν εισήχθη το ευρώ την 1η 
Ιανουαρίου 1999, η υποχρέωση 
τήρησης αποθεματικών ήταν 2%. Το 
2012, η ΕΚΤ μείωσε την υποχρέωση 
αυτή στο 1%. Σύμφωνα με τον νόμο, 
η υποχρέωση τήρησης 
αποθεματικών επιτρέπεται να 
αυξηθεί στο 10%. Αυτό σημαίνει ότι η 
ΕΚΤ εξακολουθεί να έχει στη διάθεσή 
της ένα περιθώριο πολιτικής 9% για 
το μέσο αυτό, το οποίο μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ανά πάσα στιγμή.  
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Ερωτηθείσα αν η κεντρική τράπεζα εξετάζει το ενδεχόμενο 
αύξησης των υποχρεωτικών αποθεματικών, η ΕΚΤ 
απάντησε στο Follow the Money ότι «αναλύει επί του 
παρόντος το θέμα, αλλά είναι πολύ νωρίς για να είμαστε 
πιο συγκεκριμένοι σε αυτό το στάδιο σχετικά με τις πιθανές 
επιλογές». Επιπλέον, η ΕΚΤ έχει στη διάθεσή της διάφορα 
μέσα επιτοκίου. Μπορεί να καθορίσει το επιτόκιο με το 
οποίο οι τράπεζες δανείζονται τα αποθεματικά και μπορεί, 
ανεξάρτητα από το επιτόκιο αυτό, να καθορίσει την αμοιβή 
επί των κατατεθειμένων αποθεματικών. Παλαιότερα ήταν 
συνήθης πρακτική ο καθορισμός υψηλών απαιτήσεων για 
τα αποθεματικά χωρίς να καταβάλλονται τόκοι στις 
ιδιωτικές τράπεζες. Ο σημαντικότερος οικονομολόγος του 
περασμένου αιώνα, ο John Maynard Keynes, έγραψε το 
1930: «Είναι σωστό και λογικό οι τράπεζες-μέλη να 
συνεισφέρουν, με τη μορφή άτοκων καταθέσεων που 
διατηρούν στην Κεντρική Τράπεζα, το μεγαλύτερο μέρος 
των πόρων που απαιτούνται για την ασφάλεια του 
εξαιρετικά οικονομικού και αποτελεσματικού συστήματος, 
η ύπαρξη του οποίου επιτρέπει στις τράπεζες-μέλη να είναι 
τόσο άνετες και κερδοφόρες».  

ι ιδιωτικές τράπεζες 
επωφελούνται από ένα  
σταθερό νομισματικό σύστημα, 

οπότε γιατί να μην πληρώνουν για  
τη διατήρησή του; 
Εξάλλου, τα αποθέματα ρευστότητας θεσπίστηκαν για να 
αντισταθμίσουν την υπερβολική ανάληψη κινδύνων από 
τις τράπεζες και να καταστήσουν το νομισματικό σύστημα 
πιο ασφαλές. Τα ψηφιακά αποθέματα των κεντρικών 
τραπεζών είναι το σύγχρονο ισοδύναμο των μετρητών ή 
των ράβδων χρυσού σε ένα θησαυροφυλάκιο. Δεν υπάρχει 
προφανής λόγος να καταβάλλεται τόκος γι’ αυτά: δεν 
δανείζονται και οι τράπεζες δεν εκτίθενται σε κανέναν 
κίνδυνο από τη διακράτησή τους. Τα αποθεματικά είναι 
απλώς το νομισματικό θεμέλιο πάνω στο οποίο βασίζεται 
το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα. Όπως είπε ο Έλληνας 
φιλόσοφος Αριστοτέλης τον τρίτο αιώνα π.Χ., «Το χρήμα 
είναι στείρο». Δεν προορίζεται να πολλαπλασιάζεται από 
μόνο του. Στην πραγματικότητα, οι περισσότερες 
θρησκείες το θεωρούν ανήθικο όταν αυτό συμβαίνει. Η 
«χρήση χρημάτων για να βγάλουν χρήματα» θεωρείται 
παραδοσιακά αμαρτία στον Χριστιανισμό και το Ισλάμ. 
Παρά την αρχαία αυτή σύμβαση, οι κεντρικοί τραπεζίτες και 
στις δύο πλευρές του Ατλαντικού έχουν γίνει όλο και πιο 
επιρρεπείς στο επιχείρημα ότι η υποχρέωση τήρησης 
αποθεματικών είναι ένας ακατάλληλος φόρος για τις 
τράπεζες. Οι οικονομολόγοι της Σχολής του Σικάγου, με 
επικεφαλής τον διάσημο Milton Freedman, υποστήριξαν ότι 
οι ιδιωτικές τράπεζες θα πρέπει να αποζημιωθούν για τα 
«διαφυγόντα» έσοδα από τόκους λόγω των απαιτήσεων 
τήρησης αποθεματικών. Όταν η αμερικανική κεντρική 
τράπεζα, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, 
προσπάθησε να εφαρμόσει την καταβολή τόκων επί των 
αποθεματικών χωρίς τη συγκατάθεση του αμερικανικού 
Κοινοβουλίου το 1978, έλαβαν σαφή αντίδραση από τους 
πολιτικούς τους προϊσταμένους. Σε επιστολή τόσο της 
Επιτροπής Τραπεζών της Βουλής των Αντιπροσώπων 
όσο και της Επιτροπής Τραπεζών της Γερουσίας, οι 
βουλευτές έγραψαν: «Πιστεύουμε ότι η μονομερής ενέργεια 

για την καταβολή τόκων επί των αποθεματικών θα 
αποτελούσε κατάφωρο σφετερισμό των εξουσιών του 
Κογκρέσου και θα δημιουργούσε βαθιά ερωτήματα σχετικά 
με τη συνέχιση της ανεξαρτησίας της Ομοσπονδιακής 
Τράπεζας». Με αξιοσημείωτη προνοητικότητα η επιστολή 
συνέχιζε: «Ελλείψει νομοθετικών περιορισμών, η καταβολή 
τόκων επί των αποθεματικών υπολοίπων, όσο 
μετριοπαθώς και αν ξεκινήσει, θα μπορούσε τελικά να 
προσθέσει δισεκατομμύρια δολάρια στο ομοσπονδιακό 
έλλειμμα και θα μπορούσε να θεωρηθεί ως προηγούμενο 
για την εξουσιοδότηση carte blanche για τη δαπάνη των 
κερδών της Ομοσπονδιακής Τράπεζας Αποθεματικών 
χωρίς περιορισμό είτε από την εκτελεστική είτε από τη 
νομοθετική εξουσία της κυβέρνησης». Στις ΗΠΑ οι 
πληρωμές τόκων επί των αποθεματικών παρέμειναν 
απαγορευμένες από το νόμο μέχρι το 2008. Στην Ευρώπη 
δεν υπήρξε ποτέ μια τέτοια δημόσια συζήτηση για την 
πρακτική αυτή. Η ολλανδική κεντρική τράπεζα ήταν από τις 
πρώτες που πέρασαν σιωπηλά τον Ρουβίκωνα: όταν 
ρωτήθηκε από το Follow the Money, δεν μπορούσε να 
θυμηθεί πότε εισήχθησαν για πρώτη φορά οι πληρωμές 
τόκων επί των αποθεματικών. Στην Ευρώπη οι πληρωμές 
τόκων επί των υποχρεωτικών αποθεματικών έγιναν κοινή 
πρακτική με την εισαγωγή του ευρώ. Αυτό που κάνει ακόμη 
πιο αξιοσημείωτη τη σημερινή σιωπή των κεντρικών 
τραπεζών σχετικά με τη δυνατότητα μείωσης των 
πληρωμών τόκων επί των αποθεματικών είναι ότι η ΕΚΤ 
χρησιμοποιεί αυτό το μέτρο πολιτικής τα τελευταία τρία 
χρόνια. Στις 30 Οκτωβρίου 2019 η ΕΚΤ δημιούργησε ένα 
σύστημα δύο επιπέδων, απαλλάσσοντας μέρος των 
πλεοναζόντων αποθεματικών των τραπεζών από τις 
πληρωμές τόκων. Αυτό συνέβη όταν τα επιτόκια πολιτικής 
ήταν αρνητικά, πράγμα που σήμαινε ότι οι τράπεζες 
έπρεπε να πληρώνουν για τα αποθεματικά τους στην 
κεντρική τράπεζα. Η ΕΚΤ διευκόλυνε τις ιδιωτικές τράπεζες 
με μια εξαίρεση: δεν έπρεπε πλέον να πληρώνουν τόκους 
για ένα μεγάλο μέρος των αποθεματικών τους. Ωστόσο, η 
ΕΚΤ εγκατέλειψε το σύστημα διαβάθμισης στις 8  
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Σεπτεμβρίου 2022. Αν αυτό το μέτρο ήταν δυνατό όταν 
ευνοούσε τις τράπεζες από το 2019 έως το 2022, γιατί να 
μην είναι δυνατό να αφήσει μέρος των αποθεματικών της 
κεντρικής τράπεζας χωρίς τόκο τώρα, αντί να ζητά χρήματα 
από τον φορολογούμενο; Στις 12 Οκτωβρίου το Reuters 
επικαλέστηκε ανώνυμες πηγές από το εσωτερικό της 
τράπεζας, οι οποίες ισχυρίζονται ότι η κεντρική τράπεζα 
εξετάζει διάφορες επιλογές για να μειώσει τις πληρωμές 
τόκων επί των αποθεματικών, συμπεριλαμβανομένης της 
επαναφοράς του συστήματος δύο επιπέδων και της 
αλλαγής των όρων των TLTROs. «Η καταβολή τόκων για 
αυτά τα πλεονάζοντα αποθεματικά εξαντλεί τα κέρδη των 
κεντρικών τραπεζών, περιορίζοντας την ικανότητά τους να 
καταβάλλουν μετρητά στους εθνικούς προϋπολογισμούς 
και στερώντας από το κράτος ζωτικά έσοδα. Οι κεντρικές 
τράπεζες θα μπορούσαν ακόμη και να εξαντλήσουν το δικό 
τους κεφάλαιο, αναγκάζοντας ενδεχομένως τις 
κυβερνήσεις να ανακεφαλαιοποιήσουν τις τράπεζες». Στο 
Ηνωμένο Βασίλειο διεξάγεται μια παρόμοια συζήτηση 
σχετικά με το αν θα πρέπει να σταματήσει η αμοιβή των 
ιδιωτικών τραπεζών για τα αποθεματικά τους. Οι 
τραπεζίτες δεν ευνοούν αυτή την επιλογή, καθώς θα μείωνε 
την κερδοφορία τους. Ο Miguel Ángel Fernández Ordóñez, 
πρώην πρόεδρος της ισπανικής κεντρικής τράπεζας, 
επισημαίνει ότι ο ρόλος των κεντρικών τραπεζών έχει 
αλλάξει την τελευταία δεκαετία. Υποστηρίζει ότι οι κεντρικές 
τράπεζες έχουν εκ των πραγμάτων γίνει οι «θεματοφύλακες 
της κερδοφορίας των τραπεζών». Κατά τη διάρκεια της 
τελευταίας δεκαετίας των χαμηλών επιτοκίων 
εφαρμόστηκαν κάθε είδους μέτρα στήριξης, όπως το 
σύστημα δύο επιπέδων και τα TLTROs, για να στηρίξουν 
την κερδοφορία των τραπεζών.  

ε την άνοδο των επιτοκίων 
φαίνεται ότι η κεντρική τράπεζα 
ρίχνει και πάλι δισεκατομμύρια 

στην αγκαλιά των τραπεζών. 
Τα αποθεματικά χωρίς κίνδυνο – τα οποία, όπως τα 
μετρητά και οι ράβδοι χρυσού σε ένα θησαυροφυλάκιο, 
κανονικά δεν αποφέρουν καμία απόδοση – παρέχουν τώρα 
στις τράπεζες υψηλές αποδόσεις, ενώ τα επιτόκια της 
αγοράς για τους κατόχους καταθέσεων σε αυτές τις 
τράπεζες εξακολουθούν να μην πλησιάζουν ούτε κατά 
διάνοια αυτό το επιτόκιο. Απαντώντας στο Follow the 

Money, η ΕΚΤ δήλωσε ότι η νομισματική της πολιτική, 
συμπεριλαμβανομένων των ομολόγων που αγοράζονται 
μέσω των προγραμμάτων αγοράς περιουσιακών 
στοιχείων, έχει σχεδιαστεί για να εκπληρώσει την εντολή 
της «ακόμη και αν η άσκηση αυτής της πολιτικής θα 
μπορούσε προσωρινά να οδηγήσει σε μείωση των 
αναφερόμενων οικονομικών αποτελεσμάτων». Για την ΕΚΤ 
οι δικές της απώλειες δεν αποτελούν προτεραιότητα. «Η 
εντολή μας είναι να διατηρήσουμε τη σταθερότητα των 
τιμών και όχι να δημιουργήσουμε κέρδη κεντρικής 
τράπεζας». Ωστόσο, η απόφαση για το αν θα αμείβονται ή 
όχι τα αποθεματικά ή αν θα αυξηθούν οι απαιτήσεις για τα 
αποθεματικά έχει επιπτώσεις που εκτείνονται πολύ πέρα 
από τη σταθερότητα των τιμών. Αντί να ενεργούν ως 
διαχειριστές των εσόδων από seigniorage, τα εθνικά ταμεία 
θα μπορούσαν να γίνουν ο φορέας του κόστους των 
πληρωμών τόκων προς τις ιδιωτικές τράπεζες, λόγω μιας 
απόφασης πολιτικής της ΕΚΤ. Αυτό θα έχει σοβαρές 
επιπτώσεις στους εθνικούς προϋπολογισμούς των κρατών 
μελών, χωρίς τα δημοκρατικά κοινοβούλιά τους να έχουν 
λόγο επί του θέματος. Η ΕΚΤ βρίσκεται για άλλη μια φορά 
αντιμέτωπη με αποφάσεις που θα έχουν μεγάλες 
αναδιανεμητικές επιπτώσεις. Μπορεί να δώσει μόνη της 
προτεραιότητα στα συμφέροντα των ιδιωτικών τραπεζών 
έναντι του δημόσιου συμφέροντος. Σε μια Δημοκρατία 
τέτοιες επιλογές δεν θα έπρεπε να γίνονται από μη 
εκλεγμένους κεντρικούς τραπεζίτες που δεν έχουν καμία 
πολιτική λογοδοσία. Το γεγονός αυτό δικαιολογεί 
επομένως μια ενδελεχή αναθεώρηση των ελέγχων και 
ισορροπιών στο νομισματικό σύστημα, ιδίως όσον αφορά 
την εξουσία των κεντρικών τραπεζών. Εάν οι Ευρωπαίοι 
κεντρικοί τραπεζίτες επιλέξουν να καταβάλλουν μεγάλα 
ποσά τόκων για τα αποθεματικά των κεντρικών τραπεζών, 
οι κυβερνήσεις μπορούν να παρέμβουν με μια δική τους 
επιλογή: μπορούν απλώς να επιλέξουν να αυξήσουν τους 
τραπεζικούς φόρους. Το Βέλγιο εξετάζει ήδη αυτή την 
κίνηση. Στην Ισπανία, η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι τα 
«έκτακτα» κέρδη που απολαμβάνει ο τραπεζικός τομέας 
δικαιολογούν έναν «έκτακτο φόρο» στις τράπεζες. Η 
ισπανική κυβέρνηση έχει καταρτίσει πρόταση και ζήτησε 
επισήμως τη γνώμη της ΕΚΤ επί του θέματος. Οι 
μεγαλύτερες τράπεζες στην Ισπανία αντιτίθενται στην 
πρόταση. Ο Gonzalo Gortázar, διευθύνων σύμβουλος της 
CaixaBank, δήλωσε στους Financial Times στις 20 
Οκτωβρίου ότι «οι τράπεζες δεν είναι πιθανό να έχουν 
έκτακτα κέρδη», αλλά αντίθετα εξακολουθούν να 
ανακάμπτουν από «μια μακρά περίοδο πολύ χαμηλών 
αποδόσεων». Πιστεύει ότι ο φόρος είναι 
«αντιπαραγωγικός, διότι σε μια οικονομική επιβράδυνση 
χρειαζόμαστε έναν ισχυρό τραπεζικό τομέα». Η υψηλότερη 
φορολογία των τραπεζών θα οδηγούσε σε μια τριγωνική 
αλληλεξάρτηση στην οποία οι κεντρικές τράπεζες 
πληρώνουν τόκους στις ιδιωτικές τράπεζες, οι κυβερνήσεις 
αναπληρώνουν τα ίδια κεφάλαια των κεντρικών τραπεζών 
και τα πλεονάζοντα κέρδη των ιδιωτικών τραπεζών 
φορολογούνται για να καλύψουν αυτές τις κυβερνητικές 
δαπάνες. Πρόκειται για μια δυσκίνητη, κυκλική 
προσέγγιση, αλλά μπορεί να αποτελέσει την έσχατη λύση 
για να αποτραπεί η μετακύλιση του κόστους των 
αντισυμβατικών πολιτικών της ΕΚΤ στους Ευρωπαίους 
πολίτες. Με άλλα λόγια, θα αποτρέψει τα χρήματα των 
φορολογουμένων να καταλήξουν για άλλη μια φορά στα 
ταμεία των τραπεζιτών. 
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