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της Αναστασίας Μήλιου 
Δικηγόρου παρ' εφέταις Αθηνών 

 

Μια εξαιρετικά σημαντική απόφαση 
από το ανώτατο δικαστήριο της 
χώρας εκδόθηκε πριν μόλις λίγες 
μέρες.  

ια απόφαση  
που επιτέλους 
δίνει ένα 

επιπλέον όπλο στους 
δανειολήπτες αλλά  
και στους δικηγόρους 
τους να ακυρώσουν  
με τις ανακοπές  
τους, τις διαταγές 
πληρωμής και τους 
πλειστηριασμούς όταν 
αυτοί διενεργούνται 
όχι από τις τράπεζες 

αλλά από τις εταιρείες διαχείρισης. 

 
Είναι εξαιρετικά δύσκολο με απλά, κατανοητά και λίγα λόγια να εξηγηθεί τι έχουν 
κάνει λάθος τα funds όλο αυτό τον καιρό και τώρα με την απόφαση αυτή του 
Αρείου Πάγου μπορούν να ακυρωθούν οι πράξεις τους για να εκπλειστηριάσουν 
ακίνητα. Όλοι γνωρίζουν ότι οι τράπεζες έχουν πουλήσει τα δάνεια, ειδικά τα 
κόκκινα σε, εταιρείες του εξωτερικού. Οι εταιρείες αυτές έχουν δώσει το δικαίωμα 
διαχείρισης των δανείων αυτών στις γνωστές σε όλους μας εταιρείες CEPAL, 
INTRUM κ.α. που εδρεύουν στην Ελλάδα, που είναι γνωστές και ως funds. 
 

ο νομοθετικό πλαίσιο και οι διατάξεις που 
επικαλούνται τα funds για την εκπροσώπηση  
των εταιρειών που έχουν αγοράσει τα δάνεια 

από τις ελληνικές τράπεζες δεν είναι το σωστό  
και για αυτό δεν νομιμοποιούνται ενεργητικώς  
να ασκήσουν τις πράξεις αυτές ακόμα και να τις 
εκπροσωπούν στο δικαστήριο.  
Πιο συγκεκριμένα υπάρχουν δύο νομοθετικά πλαίσια για τις εταιρείες αυτές, που 
ισχύουν παράλληλα. Το ένα είναι του 2003 και το άλλο του 2015. Οι διατάξεις του  
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ν. 4354/2015 αφορούν αποκλειστικά 
και μόνα τα κόκκινα δάνεια, ο νόμος 
δε αυτός δημιουργήθηκε την 
περίοδο της οικονομικής κρίσης 
στην Ελλάδα. Στο νόμο αυτό 
δημιουργείται μία πολύ 
συγκεκριμένη, ειδική νομιμοποίηση, 
βάσει της οποίας τα funds 
νομιμοποιούνται να ενεργούν 
διαδικαστικές πράξεις αντί του 
δικαιούχου της απαίτησης, δηλαδή 
της αλλοδαπής εταιρείας, που έχει 
πάρει από την ελληνική τράπεζα τα 
δάνεια. Η ανάθεση της διαχείρισης 
στο fund γίνεται με συγκεκριμένη 
σύμβαση κατά τους όρους του 
άρθρου 2 §§ 1-3 Ν. 4354/2015 με 
βάση τους όποιους η τελευταία 
αποκτά την ιδιότητα του «μη 
δικαιούχου ή μη υπόχρεου 
διαδίκου» με πανηγυρική 
διατύπωση. Στην περίπτωση αυτή 
και με την ύπαρξη της σύμβασης 
αυτής τα funds μπορούν να 
προχωρούν σε οποιαδήποτε πράξη 
ακόμα και να καταθέτουν δικόγραφα, 
να παρίστανται στα δικαστήρια για 
την διεκδίκηση των οφειλών, να 
αιτούνται την έκδοση διαταγών 
πληρωμής, να προχωρούν σε 
πράξεις εκτέλεσης και φυσικά σε 
πράξεις πλειστηριασμών για 
λογαριασμό των εταιρειών που 
εκπροσωπούν. Από την άλλη οι 
διατάξεις του ν. 3156/2003 αφορούν 
γενικά ρυθμίσεις δανείων. Στην 
παράγραφο 14 του άρθρου 10 του Ν. 
3156/2003, καθίσταται σαφές ότι οι 
προβλεπόμενες εκεί εταιρείες 
ενεργούν πράξεις διαχειρίσεως για 
λογαριασμό των εταιρειών που 
έχουν τα δάνεια, (τότε δεν υπήρχαν 
οι αλλοδαπές εταιρείες αλλά οι 
ελληνικές τράπεζες. Αναφερόμαστε 
σε μια εποχή προ οικονομικής 
κρίσης), χωρίς να αποδίδεται σε 
αυτές η συγκεκριμένη ιδιότητα του 
«μη δικαιούχου ή μη υπόχρεου 
διαδίκου», έστω και έμμεσα ώστε ως 
μη δικαιούχος διάδικος, να μπορούν 
να ασκούν αγωγές και άλλα ένδικα 
βοηθήματα ενώπιον των 
δικαστηρίων για τα δικαιώματα της 
αλλοδαπής εταιρείας.  

ε τον Ν. 3156/2003 δεν αποκτούν τα funds 
ενεργητική νομιμοποίηση για να ασκήσουν 
οποιαδήποτε αγωγή, αίτηση ή άλλο ένδικο 

βοήθημα ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου 
, παρά μόνο ρυθμίζουν τους όρους και τον τρόπο που μπορούν εξωδικαστικά οι 
οφειλέτες να ρυθμίζουν τις οφειλές τους, με σκοπό την είσπραξη των απαιτήσεων 
αυτών από τους οφειλέτες και για λογαριασμό των εταιρειών που έχουν τα δάνεια. 
Έτσι λοιπόν κατά την συζήτηση της συγκεκριμένης αναίρεσης, η εταιρεία Intrum 
θέλησε να παρασταθεί στο δικαστήριο για λογαριασμό της αλλοδαπής τράπεζας 
στην οποία είχαν μεταβιβαστεί τα δάνεια. Ο Άρειος Πάγος έκρινε ότι η παρέμβαση 
της Intrum είναι απαράδεκτη ελλείψει νομιμοποιήσεως, διότι η μόνη 
νομιμοποιούμενη να ασκήσει πρόσθετη αυτοτελή παρέμβαση υπέρ της ελληνικής 
Τράπεζας είναι η αλλοδαπή εταιρεία ως δικαιούχος της ένδικης απαίτησης, 
δηλαδή της οφειλής. Πιο αναλυτικά, η INTRUM είναι διαχειρίστρια απαιτήσεων 
από δάνεια ελληνικής τράπεζας που οι οφειλές έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες και 
έχουν καταγγελθεί από την τράπεζα. Η τράπεζα, κάποια στιγμή, μεταβίβασε τις 
απαιτήσεις αυτές σε αλλοδαπή εταιρεία που ανέθεσε την διαχείριση τους στην 
INTRUM. Ο Άρειος Πάγος έκρινε ότι η INTRUM δεν μπορεί να επιδιώξει την 
εκπλήρωση της οφειλής για λογαριασμό της αλλοδαπής εταιρίας διότι το 
νομοθετικό πλαίσιο με το οποίο αυτή νομιμοποιήθηκε, δηλαδή της δόθηκε η 
εντολή από την αλλοδαπή εταιρεία να την εκπροσωπήσει, βασίζεται στο ν. 
3156/2003 και δεν της απονέμει την ιδιότητα του κατ′ εξαίρεση νομιμοποιούμενου 
διαδίκου (μη δικαιούχου) όπως συμβαίνει με τις εταιρίες διαχειρίσεως του Ν. 
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4354/2015 στο άρθρο 2 § 4 αυτού. Οι διατάξεις του Ν. 
4354/2015 δεν μπορούν να εφαρμοστούν αναλογικώς και 
επί των εταιρειών διαχείρισης του Ν. 3165/2003, διότι η 
εταιρεία διαχείρισης του Ν. 3156/2003 αναλαμβάνει τη 
διαχείριση των απαιτήσεων χωρίς να έχει ορισθεί εκ του 
νόμου «μη δικαιούχος, κατ′ εξαίρεση νομιμοποιούμενος, 
διάδικος». Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι δεν νομιμοποιείται 
να ενεργεί διαδικαστικές πράξεις για λογαριασμό της 
εντολέως της εταιρείας, ούτε η μεταξύ τους σύμβαση και η 
παροχή πληρεξουσιότητας μπορεί να καλύψει αυτή την 
έλλειψη δυνατότητας.  

Σημαίνει ότι αυξάνονται οι πιθανότητες και οι δυνατότητες 
να ακυρωθούν όλες οι διαδικαστικές πράξεις στις οποίες 
έχουν παρασταθεί τα funds και όχι οι τράπεζες ή οι 
αλλοδαπές εταιρείες. Δηλαδή, οι διαταγές πληρωμής, οι 
κατασχετήριες εκθέσεις, καθώς και οι διαδικασίες του 
πλειστηριασμού, με τις κατάλληλες κάθε φορά ανακοπές. 
Μπορούν σε περίπτωση που έχουν εκδοθεί πρωτόδικες 
αποφάσεις απορριπτικές να γίνουν εφέσεις, αν έχει χαθεί η 
προθεσμία. Μπορούν να γίνουν αναιρέσεις σε περίπτωση 
που έχει χαθεί και ο δεύτερος βαθμός. Αυτό που πρέπει να 

γίνει σαφές και κατανοητό είναι ότι ανοίγει πάλι ο δρόμος 
και όποιος έχει ήδη ακολουθήσει την δικαστική οδό θα 
πρέπει να μιλήσει άμεσα με τον δικηγόρο του για να δει 
πώς θα εκμεταλλευθεί τα νέα δεδομένα. Όσοι δεν έχουν 
κινηθεί μέχρι τώρα δικαστικά, θα πρέπει να συμβουλευθούν 
άμεσα δικηγόρο, διότι το νομικό αυτό ζήτημα είναι πάρα 
πολύ σοβαρό και σημαντικό και εξετάζεται σε κάθε στάδιο, 
σε κάθε διαδικασία και μάλιστα και αυτεπαγγέλτως από το 
δικαστήριο.  

υτή η απόφαση δεν εφαρμόζεται 
αυτομάτως σε όλες τις 
περιπτώσεις. Θα πρέπει  

κάποιος να κινηθεί δικαστικά και στο 
δικόγραφό του να επικαλεστεί αυτά 
που αναφέρονται στην απόφαση αυτή.  
Δεν γίνεται διαφορετικά. Δηλαδή θα πρέπει οι οφειλέτες να 
εμπλακούν δικαστικά ο καθένας για την οφειλή του. 
Διαφορετικά ο πλειστηριασμός θα γίνει και θα χαθεί το 
περιουσιακό στοιχείο.  

Ο Άρειος Πάγος είναι το ανώτατο ελληνικό δικαστήριο. Το 
σύνηθες είναι τα κατώτερα δικαστήρια να ακολουθούν τις 
αποφάσεις του στα νομικά θέματα και να υιοθετούν τους 
νομικούς ισχυρισμούς του. Όμως αυτό δεν είναι το 
απόλυτο. Οι δικαστές από το Ειρηνοδικείο μέχρι και τον 
Άρειο Πάγο μπορούν να έχουν την δική τους νομική κρίση 
και να εκδώσουν διαφορετική απόφαση. Η πλειοψηφία 
όμως ταυτίζεται σίγουρα με τις αποφάσεις του Άρειου 
Πάγου. 
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ΜΑΥΡΑΓΟΡΙΤΕΣ 

 
Η γνωστή δικηγόρος Αριάδνη Νούκα έγραψε στο facebook: 

ην Πέμπτη 27/10 μια οικογένεια  
με δύο παιδιά ηλικίας 12 και 13 
ετών έχασε το σπίτι της. Το σπίτι  

το χτύπησε στον πλειστηριασμό και  
το πήρε μία εταιρία με την ΙΔΙΑ  
βασική επωνυμία με το fund που 
αγόρασε το δάνειο και προχώρησε 
στον πλειστηριασμό. 

 
Την προπαραμονή του πλειστηριασμού απαιτήθηκε εκ 
μέρους του fund το ποσό των 25.000 € για να σταματήσει o 
πλειστηριασμός χωρίς δέσμευση προς περαιτέρω ρύθμιση 
του υπολοίπου. Η οικογένεια μπορούσε με βοήθεια 
συγγενικών προσώπων να εξεύρει και να καταβάλει 10.000 

€, παίρνοντας το ρίσκο της μη γνώσης του τι μέλλει 
γενέσθαι με το υπόλοιπο. Το fund δεν δέχτηκε. Η αξία του 
ακινήτου εκτιμήθηκε στα 120.000 € και βρίσκεται σε μία 
περιοχή έξω από την Θεσσαλονίκη. Η υπόθεση αυτή έχει κι 
άλλες πτυχές που δεν είναι της παρούσης στιγμής. Σε 10 
ημέρες βγαίνει σε πλειστηριασμό ένα άλλο σπίτι, ενός 
ζευγαριού 75 και 73 ετών. Το fund ζητά 70.000 € μετρητά για 
να σταματήσει τον πλειστηριασμό παρά τις προσπάθειες 
για ρύθμιση. Αυτονοήτως το ποσό δεν υπάρχει. Η αξία του 
σπιτιού 67.000 € και βρίσκεται σ ένα χωριό έξω από την 
Θεσσαλονίκη. Όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι,  

τόχος δεν είναι να ρυθμιστούν και 
ν΄ αποπληρωθούν οι οφειλές, αλλά 
η επίτευξη ταχύτατων θηριωδών 

κερδών μέσω πλειστηριασμών. 
Αυτή η κατάσταση, θυμίζω, καταγγέλθηκε και στην Βουλή 
πριν από λίγες ημέρες από τα πλέον αρμόδια χείλη. Στο 
παρακάτω άρθρο που συνοδεύει την φωτογραφία της 
δημοσίευσης ο αρθρογράφος κ. Βασιλόπουλος από την  
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«Μηχανή του Χρόνου» ολοκληρώνοντας τις σκέψεις του 
γράφει: «Η ιστορία αυτή είναι σίγουρα διδακτική για αυτούς 
που θα επιχειρήσουν να αναλύσουν για μια ακόμα φορά το 
θέμα των πλειστηριασμών. Γιατί η εκποίηση της στέγης των 
πολιτών γράφτηκε με μαύρα γράμματα πριν από 70 χρόνια 
και οι πληγές στην ελληνική κοινωνία ακόμα δεν έχουν 
κλείσει. Ας μην ανοίξουν άλλες». Σήμερα 80 χρόνια μετά 
ανοίγουν παρόμοιες πληγές. Οι δύο περιπτώσεις που 
ανέφερα είναι δύο από τις πάμπολλες ανά την Ελλάδα. Η 
ιστορία επαναλαμβάνεται.  

ια κατηγορία δανειοληπτών 
προσπαθώντας να λύσει το 
πρόβλημα της ΤΟΛΜΗΣΕ και 

κινητοποιήθηκε για να διεκδικήσει  
το δίκιο της. ΜΠΡΑΒΟ ΤΟΥΣ!  
Είναι λίγοι προς το παρόν. Η κοινωνία δεν στέκεται στο 
πλευρό τους (μέχρι σήμερα τουλάχιστον). Βλέπετε, έχει 
ριζώσει εις βάρος τους μια δόλια και χρόνια προπαγάνδα 
των τραπεζών, την οποία συνεχίζουν αυτοί που αγόρασαν 
τα δάνεια και οι εντεταλμένοι τους. Σαφέστατα το πρόβλημα 
που δημιουργούν οι τακτικές όλων αυτών που στοχεύουν 
να κερδοσκοπήσουν ανηλεώς εις βάρος της ιδιωτικής 
περιουσίας των Ελλήνων πολιτών μέσω πλειστηριασμών 
δεν αφορά ΜΟΝΟ την συγκεκριμένη ομάδα δανειοληπτών 
που προανέφερα. Αφορά εκατομμύρια συμπολίτες μας. Και 
μην τολμήσει κανείς να υποστηρίξει «μα δεν πλήρωσαν τα 
δάνεια τους». Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών 
εξυπηρετούσε τα δάνεια ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΑΤΑ έως την στιγμή 
που αιφνιδίως και απρόβλεπτα επιβλήθηκε η βίαιη 
απώλεια εισοδημάτων. 

007 κόκκινα δάνεια 4,7%, 2016 
κόκκινα δάνεια 53%. Αυτονοήτως 
δημιουργήθηκε αδυναμία 

αποπληρωμών, είτε ολοσχερώς,  
είτε εν μέρει. Και ΟΛΟΙ γνωρίζουν, 
ωστόσο άλλοι στρουθοκαμηλίζουν, 
άλλοι κερδοσκοπούν. 

Για να μην ανοίξουν άλλες πληγές, σαν αυτές που αναφέρει 
ο αρθρογράφος πρέπει να μπει ένας φραγμός στην 
ανεξέλεγκτη κερδοσκοπία. 700.000 ακίνητα δανειοληπτών 
– συμπολιτών μας εμπλέκονται στα κόκκινα δάνεια. 
Προσθέτοντας και τα ακίνητα των εγγυητών ο αριθμός 
ζαλίζει. Τα δάνεια που βρίσκονται στα χέρια των funds 
ανέρχονται σε 87 Δις ευρώ. Στην Ισπανία υπάρχει διάταξη 
νόμου βάσει του οποίου όταν μια επίδικη απαίτηση 
πουληθεί ο οφειλέτης, εφόσον καταβάλει το τίμημα της 
πώλησης, τους τόκους αυτού και τα έξοδα, εξοφλεί. Επί 
λέξει προβλέπεται «Σε περίπτωση πωλήσεως επίδικης 
απαιτήσεως, ο οφειλέτης έχει δικαίωμα αποσβέσεώς της, 
αποδίδοντας στον εκδοχέα το τίμημα που κατέβαλε, τα 
έξοδα στα οποία υποβλήθηκε και τους τόκους του 
τιμήματος αυτού από την ημερομηνία καταβολής του». Την 
πρόταση αυτή σχετικά με τα πωληθέντα δάνεια υπέβαλλε 
δημοσίως η «Ευνομία» πριν 3 χρόνια με μία μικρή 
παραλλαγή (να συμπεριληφθεί και ένα εύλογο κέρδος της 
τάξεως του 10% το ανώτερο) αποκλειστικά για να υπάρξει 
έδαφος υλοποίησης. Δεν εισακούστηκε. Αυτό όμως, 
πρέπει να είναι πλέον το διακύβευμα και θα μπορούσε να 
διεκδικηθεί από ένα νέο κίνημα πολιτών απέναντι σε όσους 
εσοδεύουν ουρανομήκη κέρδη εις βάρος του Έλληνα 
πολίτη που βίωσε και βιώνει μια τεράστια και βίαια 
ανατροπή σε κάθε έκφανση της ζωής του. ΥΓ. και για να 
προλάβω τον όποιο ανόητο (βαλτό ή οτιδήποτε άλλο) 1. Η 
προπαγάνδα για στρατηγικούς κακοπληρωτές πάλιωσε 
και ξέφτισε 2. Η προπαγάνδα για πολυτελή ακίνητα που θα 
προστατευτούν (παρεμπιπτόντως ο πλειστηριασμός τους 
είναι ο μοναδικός που βλέπει το φως ευρείας 
δημοσιότητας) μακριά από αυτήν την σελίδα. Δικλείδες 
ασφαλείας μπορούν να υπάρξουν. 
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Η «Μηχανή του Χρόνου» του Χρίστου Βασιλόπουλου 
θυμάται: Η σκληρή φορολογία των ακινήτων και τα δάνεια 
των τραπεζών βρίσκονται πάντα στην πρώτη γραμμή της 
ειδησεογραφίας και τροφοδοτούν συνεχώς την πολιτική 
ένταση. Η ιστορία των ακινήτων που χάθηκαν στην κατοχή 
και η προσπάθεια να επιστραφούν μεταπολεμικά στους 
ιδιοκτήτες τους είναι πολύ διδακτική.  

δημοσιογραφική έρευνα για  
τα ακίνητα που άλλαξαν χέρια  
την περίοδο της γερμανικής 

κατοχής φωτίζει το δράμα χιλιάδων 
απελπισμένων πολιτών της κατοχικής 
περιόδου που έχασαν την περιουσία 
τους για έναν ή δύο τενεκέδες λάδι. 
Όταν η χώρα απελευθερώθηκε ένας άγνωστος στο ευρύ 
κοινό δικηγόρος έγινε μπροστάρης, ώστε να αποδοθεί 
δικαιοσύνη και να επιστραφούν τα κλεμμένα. Ήταν ο 
Αντώνης Αθηνογένης που μεταπολεμικά ηγήθηκε ενός 
ισχυρού κινήματος για την επιστροφή των ακινήτων, στα 
χέρια όσων τα είχαν χάσει. 

δικηγόρος Αντώνης Αθηνογένης 
ηγήθηκε της προσπάθειας να 
πάρουν πίσω τα σπίτια τους,  

τα θύματα των μαυραγοριτών. 

 
Ο Σμυρνιός δικηγόρος είχε χάσει το σπίτι του στην κατοχή. 
Το πούλησε έναντι μικρού τιμήματος, ώστε να εξασφαλίσει 
τρόφιμα για την επιβίωση της οικογένειάς του. Φυσικά δεν 
ήταν ο μόνος. Μαυραγορίτες, αρπακτικά της νεότερης 
ιστορίας, μέσα σε χρονικό διάστημα είχαν αποκτήσει 
τεράστια περιουσία, αγοράζοντας σε εξευτελιστικές τιμές 
ό,τι μπορούσε να ανταλλαχθεί με λίγες οκάδες λάδι, αυγά, 
ψωμί και κρέας. Η ανθρωπιστική κρίση του φρικτού 
χειμώνα του 1941 αποδεκάτισε κυρίως τα μεγάλα αστικά 
κέντρα. Η κρίση που είχε προκαλέσει η γερμανική κατοχή, 
είχε πάρει διαστάσεις ολέθρου. Από τη μία, οι Ναζί 
λεηλατούσαν την αγροτική παραγωγή και από την άλλη, 
έκλειναν τα μάτια στα εγκλήματα των ληστρικών 
συνεργατών τους, που αντάλλασσαν έναν τενεκέ λάδι με 
ακριβές μονοκατοικίες στο κέντρο της Αθήνας. 

πολογίζεται ότι κάτω από  
αυτό το καθεστώς της αφόρητης  
πίεσης 400 χιλιάδες πολίτες 

πούλησαν μέρος ή το σύνολο  
της περιουσίας τους… 
Ο Αθηνογένης, το 1946, ηγήθηκε της προσπάθειας να 
επιστραφούν τα σπίτια που είχαν χαθεί. Για αυτό το σκοπό,  
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συνέταξε αναλυτική λίστα των ακινήτων που εκποιήθηκαν, 
αλλά και ξεχωριστή λίστα με τα ονόματα αυτών που τα 
είχαν αρπάξει. Η λίστα αυτή είχε 40 χιλιάδες αγοραστές. 
Δημιουργήθηκε όμως και μια δεύτερη λίστα, με ονόματα 
μεγαλεμπόρων, που είχαν «αγοράσει» από 10 έως 50 
ακίνητα ο καθένας!  

 
Πειραιάς 13/3/1942. Εξαμελής οικογένεια πούλησε 
οικοδομή 500 τμ με ισόγειο μαγαζί και 7 δωμάτια στον 
φούρναρη για 646.000 κατοχικές δραχμές. Μετά τον πόλεμο 
διεκδίκησε την επιστροφή του ακινήτου. 
Ο Αθηνογένης ήταν πάντα μαχητής και πραγματικός 
πατριώτης. Πολέμησε ως εθελοντής στον Ελληνοτουρκικό 
πόλεμο του 1897, αργότερα βρέθηκε στα πεδία των 
Βαλκανικών πολέμων για την απελευθέρωση της βόρειας 
Ελλάδας και οργάνωσε μυστικές αποστολές Μικρασιατών 
εθελοντών. Ταυτόχρονα, ήξερε τις κακοτοπιές της 
πολιτικής, καθώς πριν από τη δικτατορία του Μεταξά, είχε 
διατελέσει βουλευτής, αντιπρόεδρος της βουλής και 
υπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας στην κυβέρνηση 
Κονδύλη. Όταν είδε ότι η κεντρική πολιτική σκηνή του 
γύρισε την πλάτη, δεν υποχώρησε και συμμάχησε με 
όσους είχαν διάθεση να αγωνιστούν στο πλευρό του. 
Ήξερε ότι θα βρει ισχυρές αντιστάσεις, αλλά οργάνωσε 
μεγάλες συγκεντρώσεις και μετέτρεψε τη διαμαρτυρία σε 
μαζική λαϊκή κατακραυγή. 

  

 
Οι εφημερίδες προέβαλαν το δράμα όσων έχασαν την 
περιουσία τους. Υπολογίζεται ότι ξεπέρασαν τους 400 
χιλιάδες πολίτες!!! 
Οι δωσίλογοι, μετά τον πόλεμο, είχαν ενταχθεί με τη 
δύναμη του χρήματος στην νεοελληνική πραγματικότητα, 
είχαν πρόσβαση στα κόμματα, επηρέαζαν τη δικαιοσύνη 
και πίεζαν να μην ψηφιστεί νόμος που θα τους έπαιρνε 
πίσω την περιουσία που απέκτησαν παράνομα σε βάρος 
των τίμιων Ελλήνων. Είχαν καταφέρει, μάλιστα, να φέρουν 
στη βουλή, μέσω ενός ακροδεξιού σχηματισμού, πρόταση 
νόμου για νομιμοποίηση όλων των αγορών επί κατοχής, με 
αντάλλαγμα έναν ειδικό φόρο ακινήτων. Το Κόμμα των 
Εθνικοφρουρών το προώθησε και υποστηρίχτηκε από τον 
Εμπορικό Σύλλογο της Αθήνας. Η μάχη ήταν σκληρή, αλλά 
ο Αθηνογένης νίκησε στα σημεία. Το 1949 κατάφερε να 
φέρει άλλο νόμο στη βουλή, που προέβλεπε την επιστροφή 
των σπιτιών για 250 χιλιάδες πωλήσαντες, αλλά χωρίς 
τιμωρία των ενόχων. Οι μαυραγορίτες έμειναν ανέγγιχτοι 
και στο απυρόβλητο. Μάλιστα, προσέφυγαν στον Άρειο 
Πάγο και κατάφεραν να μπλοκάρουν την άμεση επιστροφή 
των ακινήτων που κατείχαν. Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε 
τότε ότι ο νόμος περί ακύρωσης αγοραπωλησιών επί 
κατοχής ήταν… αντισυνταγματικός. Από την απόφαση 
αυτή εξαιρέθηκαν ευτυχώς μόνο οι μικροϊδιοκτήτες. Κάτι 
ήταν κι αυτό. Ο Αθηνογένης πέθανε το 1963 σε ηλικία 88 
ετών. Η μόνη τιμή που του έγινε ήταν να δώσουν το όνομά 
του σε έναν δρόμο στη Νέα Σμύρνη. Τουλάχιστον οι 
Μικρασιάτες τον θυμήθηκαν. 

εκποίηση της στέγης των πολιτών 
γράφτηκε με μαύρα γράμματα 
πριν από 70 χρόνια και  

οι πληγές στην ελληνική κοινωνία  
ακόμα δεν έχουν κλείσει.
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του Νότη Μαριά 
Προέδρου του Κόμματος 
ΕΛΛΑΔΑ - Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ, 
Καθηγητή Θεσμών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, 
πρώην Ευρωβουλευτή 

 
Ξανά στο ίδιο έργο θεατές για τις 
Γερμανικές Αποζημιώσεις μετά τις 
δηλώσεις που έκανε ο Όλαφ Σολτς 
σε συνέντευξή του στην εφημερίδα 
ΤΑ ΝΕΑ και στον δημοσιογράφο 
Γιώργο Παππά με αφορμή την 
επίσκεψή του στην Αθήνα 
παραμονή της εθνικής επετείου της 
28ης Οκτωβρίου. 

Σόλτς, σταθερός 
στην σκληρή 
γερμανική  

γραμμή με ευθύ  
και κατηγορηματικό  
τρόπο ισχυρίστηκε  
ότι θεωρεί λήξαν το 
θέμα των Γερμανικών 
Αποζημιώσεων 
δηλώνοντας ότι «νομικά 

και πολιτικά το ζήτημα των επανορθώσεων  
έχει κλείσει. 
Ταυτόχρονα είναι ξεκάθαρο: Γερμανοί έχουν διαπράξει τρομερά εγκλήματα. Για 
αυτόν τον λόγο είναι για μας τόσο σημαντική η επεξεργασία και η μνήμη και για 
αυτόν τον λόγο είναι για μένα τόσο σημαντική η συνεργασία σε προγράμματα 
εκπαίδευσης και μνήμης. Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων, που Έλληνες και Γερμανοί 
συνδέονται σήμερα με φιλία και με μία εταιρική σχέση στην Ευρώπη» 
(https://newpost.gr 27/10/2021). Από την πλευρά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
στην κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Σόλτς δήλωσε ότι για την Αθήνα παραμένει 
ανοιχτό το θέμα των πολεμικών αποζημιώσεων ειδικά του κατοχικού δάνειου,  

 
τονίζοντας ότι «η ρύθμισή του θα ήταν ιδιαίτερα επωφελής σε μια συγκυρία 
μάλιστα που η ελληνογερμανική σύμπλευση απέναντι στις προκλήσεις των 
καιρών είναι ακλόνητη» (www.typosthes.gr 27/10/2022). Όμως ο Σόλτς για άλλη 
μια φορά πέταξε τη μπάλα στην εξέδρα απαντώντας αόριστα: «Νομίζω ότι θα 
στηρίξουμε τις διαδικασίες και τα καθήκοντα για θέματα που έχουμε να 
επιλύσουμε» (https://www.rthess.gr 27/10/2022). Την ίδια τακτική άλλωστε είχε 
κρατήσει ο Σόλτς και τον Ιούλιο του 2018 όταν του είχα θέσει το θέμα στην 
Ευρωβουλή. « 

ότε θα εξοφλήσετε το Αναγκαστικό Κατοχικό 
Δάνειo;» ρώτησα τον τότε Υπουργό Οικονομικών 
της Γερμανίας Όλαφ Σολτς κατά τη συνεδρίαση 

της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής 
Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
 που συνεδρίασε στις Βρυξέλλες στις 12 Ιουλίου 2018 με μόνο προσκεκλημένο τον 
ίδιο τον Σολτς. Αφού λοιπόν του επισήμανα ότι η Γερμανία ισχυρίζεται δήθεν ότι 
τηρεί τις υποχρεώσεις της, εν συνεχεία του έθεσα το εύλογο ερώτημα πότε αυτός 
ως Υπουργός των Οικονομικών της Γερμανίας θα εξοφλήσει το Αναγκαστικό 
Κατοχικό Δάνειο, το οποίο επιβλήθηκε στην Ελλάδα από τα Γερμανικά 
στρατεύματα κατοχής στις 14 Μαρτίου 1942. Μάλιστα συνέχισα επισημαίνοντάς 
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του ότι 

ο Βερολίνο  
έχει καταστεί 
υπερήμερο μιας  

και από τον Απρίλιο  
του 1943 η Γερμανία 
άρχισε να εξοφλεί  
το δάνειο αυτό 
καταβάλλοντας εννέα 
δόσεις, πλην όμως 
έκτοτε έπαυσε  
κάθε καταβολή  
του δανείου. 
Και κατέληξα επισημαίνοντας ότι 
καθώς έκτοτε παραμένει ανεξόφλητο 
το δάνειο αυτό, ανακύπτει το 
ερώτημα πότε θα γίνει η εξόφλησή 
του εκ μέρους της Γερμανίας και σε 
ποιες ενέργειες σκοπεύει να προβεί 
ο ίδιος ο Σολτς ως αρμόδιος 
Υπουργός Οικονομικών. Όμως ο 
τότε Υπουργός Οικονομικών της 
Γερμανίας, ο οποίος προφανώς είχε 
συνηθίσει να του υποβάλλουν 
ερωτήσεις στα μέτρα του ενώ ήταν 
λαλίστατος για όλα τα θέματα ακόμη 
και για τις αποφάσεις του Eurogroup 
για την Ελλάδα, καθώς επισήμανε 
ότι έπρεπε να τηρηθούν τα 

συμφωνηθέντα, δηλαδή μειώσεις συντάξεων κλπ, εντούτοις δεν έβγαλε κουβέντα 
στην Ερώτηση που του έθεσα προκαλώντας τις διαμαρτυρίες τόσο τις δικές μου 
όσο και άλλων Ευρωβουλευτών από Γαλλία και Βέλγιο, ενώ ο Ιταλός τότε 
Πρόεδρος της Επιτροπής ο οποίος με μεγάλη δυσκολία μου έδωσε το λόγο 
έσπευσε να προστατεύσει τον Σόλτς, όπως έκανε και σε αντίστοιχες περιπτώσεις 
όταν ο Ντράγκι είχε δεχθεί τα πυρά μου. 

 
 

ι συνέπειες της γερμανικής κατοχής  
στην Ελλάδα ήταν καταστροφικές για  
την Πατρίδα μας και τον λαό μας. 

Όπως αναφέρω στο βιβλίο μου, «Το μνημόνιο της Χρεοκοπίας και ο Άλλος 
Δρόμος – Πειραματόζωο - Η Ελλάς», σύμφωνα με τη Μαύρη Βίβλο της κατοχής ο 
συνολικός αριθμός των θυμάτων που είχε η Ελλάδα λόγω της γερμανικής, 
ιταλικής και βουλγαρικής κατοχής ανέρχονται σε 1.106.922 ψυχές. Σε σχέση 
πάντως με τις Γερμανικές Αποζημιώσεις μετά από χρόνια κωλυσιεργίας και 
δολιχοδρομίες των διαφόρων ελληνικών κυβερνήσεων τελικά ο κύβος ερρίφθη το 
2019. Έτσι στις 17 Απριλίου 2019 η Ολομέλεια της Βουλής συζήτησε την από 2016 
Έκθεση της αρμόδιας διακομματικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη 
διεκδίκηση των Γερμανικών Οφειλών. 

  

Τ 

Ο 
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ύμφωνα με την Έκθεση  
(σελ. 47) το συνολικό ποσό  
των οφειλών της Γερμανίας  

προς την Ελλάδα ανέρχεται σε  
269.547.005.854, πλέον τόκων. 
Σημειωτέον δε ότι στο παραπάνω ποσό των 269,5 δις ευρώ 
που ξεπερνά τα 300 δις ευρώ με τους τόκους, δεν 
περιλαμβάνονται οι απαιτήσεις των ιδιωτών για τις 
σφαγές, τις δολοφονίες, τις εκτελέσεις, τις αναπηρίες και 
την καταναγκαστική εργασία σε Ελλάδα και στα γερμανικά 
στρατόπεδα συγκέντρωσης και εργοστάσια.  

 
Ακολούθησε στις 4 Ιουνίου 2019 η επίδοση ρηματικής 
διακοίνωσης της κυβέρνησης Τσίπρα προς την Γερμανία 
με την οποία η Αθήνα κάλεσε το Βερολίνο να προσέλθει σε 
διαπραγματεύσεις για το ζήτημα των Πολεμικών 
Επανορθώσεων και του Αναγκαστικού Κατοχικού Δανείου. 

Γερμανία πιστή στην γνωστή της 
τακτική στις 18 Οκτωβρίου 2019 
επί κυβέρνησης Κυριάκου 

Μητσοτάκη απάντησε αρνητικά στην 
Ελληνική Ρηματική Διακοίνωση 
ρίχνοντας πλέον το μπαλάκι στο 
ελληνικό τερέν. 
Τέλος, ακολούθησε ξανά στις 29/1/2020 η επίδοση νέας 
ρηματικής διακοίνωσης από την κυβέρνηση Μητσοτάκη 
την οποία πάλι απέρριψε η γερμανική κυβέρνηση. Καθώς 
λοιπόν την επομένη της επίσκεψης Σόλτς στην Αθήνα 

σύσσωμος ο Ελληνικός λαός τίμησε την ιστορική επέτειο 
του ΟΧΙ η Ελλάδα οφείλει να προχωρήσει στις απαραίτητες 
ενέργειες για τη δικαστική επίλυση της διαφοράς 
φέρνοντας το ζήτημα των Γερμανικών Οφειλών ενώπιον 
του αρμοδίου δικαιοδοτικού οργάνου. 

 

αράλληλα και προκειμένου να 
αυξηθεί η πίεση κατά της 
Γερμανίας όπως έχουμε 

προτείνει ήδη από το 2011 η Ελληνική 
κυβέρνηση οφείλει να εγγράψει τις 
Γερμανικές Αποζημιώσεις στον 
κρατικό προϋπολογισμό του 2023 και 
να προχωρήσει σε άμεση τιτλοποίηση 
του Αναγκαστικού Κατοχικού Δανείου. 

Σ 

Η 

Π 
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του Νίκου Νικολόπουλου 
Προέδρου 
Χριστιανοδημοκρατικού 
Κόμματος Ελλάδος 

 
Έγινε από όλους ορατό πως 
απεγνωσμένα όλα τα παπαγαλάκια 
στα ΠΕΤΣΟΜΠΟΥΚΩΜΕΝΑ κανάλια 
καταβάλουν φιλότιμες προσπάθειες 
να βρουν για να δείξουν στις κάμερες 
φθηνά είδη στο πολυδιαφημισμένο 
«καλάθι του νοικοκυριού» και όμως 
τελικά δεν βρίσκουν!  

ακρίβεια δεν 
αντιμετωπίζεται 
με παλιομοδίτικα 

κόλπα και ψεύτικα 
προεκλογικά τρυκ. 
Άρα να έχουν καταλάβει στο 
Μαξίμου τι λέει για το καλάθι χωρίς 
πάτο ο κόσμος της βιοπάλης που 
παραμένει απροστάτευτος στη 
συνεχώς αυξανόμενη ακρίβεια και 
την έκρηξη τιμών; Έχουν 
συνειδητοποιήσει οι ΒΟΛΕΜΕΝΟΙ 
του συστήματος πως οι τιμές των 
προϊόντων δεν έχουν τελικά τόσο 
μεγάλη διαφορά όσο με πριν την 
Μητσοτάκη εποχή; Ας μάθουν ότι 
παρά την εικόνα που 

παρουσιάστηκε από τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, Νίκο Παπαθανάση, 
ότι «το 20-40% των προϊόντων αφορούν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας», εν τούτοις 
δυστυχώς υπάρχουν αλυσίδες που περιλαμβάνουν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας 
σε ποσοστό περίπου 80% του συνόλου. Αλλά τι να πεις; Μήπως έχει πάει ποτέ 
κάποιος από το πολυκομματικό παρεάκι της «ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΑΕ» σε 
σουπερμάρκετ για να ξέρει; Ίσως για πρώτη φορά να πήγε για το τηλεοπτικό 
σόου ο «τελάλης» Αντιπρόεδρος;  

 

ι έρευνες που δημοσιοποιήθηκαν  
κατέδειξαν πως η κυβερνητική  
πρωτοβουλία είναι μια κοροϊδία !!! 

Η μεγάλη κοροϊδία τα ευρήματα αποκαλύπτουν πως φέρνει τσαντίλα, νεύρα και 
προκαλεί συσσωρευμένο θυμό. Επίσης η αντίδραση εκφράζεται στα super market 
από τους νεόπτωχους Έλληνες καταναλωτές σε άπταιστα «ΓΑΛΛΙΚΑ» , το ίδιο 
συμβαίνει και με τους χρήστες του Twitter που δίνουν… ρεσιτάλ και το βρισίδι  

 

Η 
Ο 
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που πέφτει δεν περιγράφεται. Τζίφος και απάτη είναι το 
καλάθι του νοικοκυριού ή μάλλον τελικά θα μπορούσε να 
είναι και το φυλλάδιο προσφορών των σουπερμάρκετ ή και 
η λίστα των προϊόντων τους ιδιωτικής ετικέτας! Χάρη στο 
δίδυμο ΚΟΥΛΗ - ΑΔΩΝΙ οι ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤΑΔΕΣ τώρα θα 
έχουν και ΤΖΑΜΠΑ κρατική διαφήμιση. Οι πρώτες 
αξιολογήσεις αναφέρουν πως οι ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤΑΔΕΣ 
έχουν τώρα άλλη μια ευκαιρία ακόμα για αισχροκέρδεια, 
αφού σχεδόν όλα τα προϊόντα του καλαθιού είναι ιδιωτικής 
ετικέτας, των οποίων την προώθηση ηθελημένα ή αθέλητα 
ανέλαβε να κάνει ο Υπουργός Ανάπτυξης. Τώρα που τους 
πήρανε στη πλάκα οι συμπατριώτες μας, αλλάζουν το 
παραμύθι οι τηλεοπτικοί κυβερνητικοί μαϊντανοί με πρώτο 
και καλύτερο τον Σπύρο τον Αδώνιδα:  

εν είπαμε ποτέ ότι θα είναι 
φθηνότερα τα προϊόντα, αλλά  
μια δυνατότητα σύγκρισης 

προσφέρει το καλάθι του 
νοικοκυριού»… Τέτοιο ελεεινό  
και αδιάντροπο δούλεμα,  
δεν έχουμε ξαναφάει! 
Μιλάμε ότι μας κάνουν τη χάρη, όχι να συγκρατήσουν τις 
τιμές, αλλά να μην τις ανεβάσουν πάρα πολύ ανεξάντλητη 
βλακεία! Η Ένωση καταναλωτών διαπίστωσε ότι κάποιες 
αλυσίδες έχουν καταχωρήσει προϊόντα σε άλλες 
κατηγορίες προϊόντων, με συνέπεια την παραπλάνηση του 
καταναλωτή (αλλά και του Υπουργείου). π.χ. στην 
κατηγορία προϊόντων «πουλερικά» έχει καταχωρηθεί 
χυμός πορτοκάλι, στην κατηγορία προϊόντων «αλεύρι» έχει 
καταχωρηθεί πατέ γάτας ή στην κατηγορία «γάλα φρέσκο» 
έχει καταχωρηθεί τηγανιά χοιρινή. Πρόκειται για ένα 
προεκλογικό τρυκ που επέτρεψε μια άθλια φιέστα για την 
φτώχεια των ανθρώπων την ώρα μάλιστα που ρίχνουν το 
φαγοπότι της ζωής τους από το δημόσιο χρήμα και που με 
την πολιτική τους κατάντησαν τον λαό ζητιάνο.  Είναι 
απίστευτο αυτό που συμβαίνει, είναι για να κλαίμε. Όχι 

όμως δεν μας αξίζει τέτοιος εμπαιγμός … Επιβάλλεται 
επιτέλους να σταματήσουμε να γινόμαστε αποδέκτες της 
προπαγάνδας και των αφηγημάτων. Όχι, δεν μας αξίζει να 
ψωνίζουμε με δελτίο. Όχι, δεν ξεχνάμε τον Μητσοτάκη τον 
Β΄ τον μικρό, που έλεγε το 2019: «Θα γίνουμε μια 
φιλελεύθερη οικονομία και όχι σοβιετική Ένωση». Το 
καλάθι όμως είναι τόσο μακριά από το φιλελευθερισμό όσο 
η ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΑΤΟΥ από τη δημοκρατία. 
Κατάντησε το 2022 να διαλαλεί μεταφορικά «εν τοις 
πράγμασι»: «Πάρτε ένα κουπόνι food pass, ενώ θα έχετε 
επίσης και το καλάθι του νοικοκυριού». Ο Μητσοτάκης και 
η πράσινο - κόκκινη συνομοταξία του έταξαν ανάπτυξη και 
ευημερία και τώρα ζητούν να ψωνίζουμε προϊόντα με 
κοντινή ημερομηνία λήξης πιο ακριβά απ’ ότι τα παίρναμε 
το αντίστοιχο φρέσκο πριν! 

ταξαν επενδύσεις, καλές 
δουλειές, οικονομική ανάπτυξη 
και αύξηση εισοδήματος.  

Και τι κατάφεραν; Χαμηλή  
τιμή στα ζυμαρικά, αλλά μόνο  
στο μακαρόνι Νο 6... 
Νομίζουν οι βαστάζοι του Μητσοτάκη ότι απευθύνονται σε 
ηλίθιους και μετονόμασαν το φυλλάδιο προσφορών σε 
καλάθι του νοικοκυριού… Τι απομένει ακόμα να μας πουν; 
Σταματήστε να αναπνέετε για μισή ώρα να αυξηθεί το 
οξυγόνο στον πλανήτη. Ο ελληνικός λαός έχει καταλήξει 
πως πρόκειται για την πιο ανίκανη, ανάλγητη, διεφθαρμένη 
και επικίνδυνη κυβέρνηση που αφενός μεν προμοτάρει τις 
μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και αφετέρου αρέσκεται 
να παίζει και να εμπαίζει τις ζωές και την αξιοπρέπεια των 
πολιτών… Και να που με μια ατάκα ένας ηλικιωμένος 
κύριος ακύρωσε όλη την προπαγάνδα της κυβέρνησης! Τι 
άλλο να πει κανείς όταν ακόμα και τα κανάλια των βαρόνων 
της ΔΙΑΠΛΟΚΗΣ, αρχίζουν να «αδειάζουν» τη συμμορία; 
Γνωρίζουν τι έρχεται... Ο κόσμος το έχει τούμπανο… Η 
ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΕΡΧΕΤΑΙ !!! Δ 

Έ 
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του Γιώργου Βάμβουκα 
Καθηγητή Οικονομικών 
και Οικονομετρίας 
του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών 

 
Από τεχνοκρατικής άποψης το ΑΕΠ 
(Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν) 
αξιολογείται ως το σημαντικότερο 
μακροοικονομικό μέγεθος. Οι 
αναπτυξιακές επιδόσεις της 
οποιασδήποτε χώρας της υφηλίου 
προσδιορίζονται από το ποσοστό 
μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ. 
Το πραγματικό ΑΕΠ είναι γνωστό 
και ως ΑΕΠ σε σταθερές τιμές. Για 
παράδειγμα,  

ο 2007 το 
πραγματικό ΑΕΠ της 
Ελλάδας, δηλαδή η 

συνολική αγοραία αξία 
των τελικών αγαθών 
και υπηρεσιών που 
παρήχθησαν στην 
ελληνική οικονομία, 

ανερχόταν σε 250,5  
Δις ευρώ. Το 2022  
το πραγματικό ΑΕΠ 
εκτιμάται σε 192,5 Δις 
ευρώ, δηλαδή κατά -
23,2% χαμηλότερο σε 
σύγκριση με το 2007. 
Σε αντίθεση με την Ελλάδα που την 
περίοδο 2007-2022 το ΑΕΠ σε 
σταθερές τιμές μειώθηκε, σε όλες τις 
χώρες του κόσμου, βάσει των 
στοιχείων της Παγκόσμιας 
Τράπεζας και του Διεθνούς 
Νομισματικού Ταμείου, το 
πραγματικό τους ΑΕΠ την περίοδο 
αυτή παρουσίασε ανοδική πορεία.  

 
Το εντυπωσιακό για τα διεθνή 
δεδομένα γεγονός, ότι, το 
πραγματικό ΑΕΠ της Ελλάδας το 
2022 δεν έχει προσεγγίσει το 
αντίστοιχο πραγματικό ΑΕΠ του 
2007, πιστοποιεί πως η ελληνική 
οικονομία εξακολουθεί να διέρχεται 
φάση παρατεταμένης ύφεσης.  Ο 
σημαντικότερος και πιο ακριβής 
τρόπος υπολογισμού του ΑΕΠ είναι 
η «μέθοδος της παραγωγής», 
γνωστής και ως «μέθοδος 
προστιθέμενης αξίας» (value added 
method). Η προσέγγιση της 
παραγωγής βασίζεται στο «σύστημα 
εισροών-εκροών» (input-output 
system). Οι «εκροές» αφορούν την 
αξία των πωλήσεων των τελικών 
αγαθών και υπηρεσιών της 
επιχείρησης. Από την άλλη μεριά, τα 
ενδιάμεσα προϊόντα που 
χρησιμοποιούνται από την 
επιχείρηση για την παραγωγή 
τελικών αγαθών και υπηρεσιών 
αποκαλούνται «εισροές». Η διαφορά 

μεταξύ εκροών και εισροών συνιστά 
την προστιθέμενη αξία της 
επιχείρησης στο παραγόμενο 
εγχώριο προϊόν. Συνεπώς, το 
άθροισμα των επιμέρους 
προστιθέμενων αξιών από το 
σύνολο των επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στη χώρα 
αντιπροσωπεύει την αξία του 
παραγόμενου ΑΕΠ. Το μεγάλο 
πλεονέκτημα της προσέγγισης της 
παραγωγής είναι ότι κατά τη 
διαδικασία υπολογισμού του ΑΕΠ 
παρακάμπτεται το εμπόδιο του 
διπλού υπολογισμού ενός 
ενδιάμεσου προϊόντος. Το βασικό 
μειονέκτημα της προσέγγισης της 
δαπάνης κατά τον υπολογισμό του 
ΑΕΠ είναι ότι οι στατιστικές 
υπηρεσίες που υπολογίζουν την 
αξία της δαπάνης των τελικών 
αγαθών και υπηρεσιών, 
αντιμετωπίζουν συχνά το πρόβλημα 
της διπλής καταμέτρησης 
ορισμένων ενδιάμεσων υλικών 
(προϊόντων) που χρησιμοποιούνται 
για την παραγωγή τους. Ένα άλλο 
σημαντικό πλεονέκτημα της 
προσέγγισης της παραγωγής, είναι 
ότι προσδιορίζεται με απόλυτη 
ακρίβεια η συμμετοχή του 
πρωτογενούς (αγροτικός), του 
δευτερογενούς (βιομηχανία) και του 
τριτογενούς (υπηρεσίες) τομέα στην 
παραγωγή του ΑΕΠ. 

  

Ο πρωτογενής, ο δευτερογενής και ο 
τριτογενής τομέας παραγωγής του 
ΑΕΠ υποδιαιρούνται σε επιμέρους 
κλάδους και υποκλάδους  

 

T 
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οικονομικής δραστηριότητας. Εντός των οικονομικών 
κλάδων και υποκλάδων δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις 
που συμβάλλουν στην παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών. 
Άρα, το ΑΕΠ μιας χώρας παράγεται από επιχειρήσεις που 
λειτουργούν εντός των τριών τομέων οικονομικής 
δραστηριότητας.  Η ΕΛΣΤΑΤ (Ελληνική Στατιστική Αρχή) 
είναι ο επίσημος φορέας που υπολογίζει το ΑΕΠ της 
Ελλάδας σε τριμηνιαία και ετήσια βάση. Οι έχοντες 
διεισδυτική γνώση της μεθοδολογίας των εθνικών 
λογαριασμών και κυρίως του συστήματος εισροών-
εκροών, με την αξιοποίηση των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, του 
ICAP, κ.λπ., δύνανται να προσδιορίσουν το ποσοστό 
συμμετοχής των επιμέρους κλάδων και υποκλάδων στην 
παραγωγή του ΑΕΠ της Ελλάδας. Μπορούν επίσης να 
πάνε ένα βήμα παραπέρα, υπολογίζοντας το ποσοστό 
συμβολής στο ΑΕΠ μιας μεγάλης επιχείρησης που ηγείται 
σε κάποιο οικονομικό κλάδο. Ενδεικτική είναι μια μελέτη 
που εκπονήθηκε το 2009 από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, όπου η ομάδα έρευνας εκτίμησε ότι ο Διεθνής 
Αερολιμένας Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος συντελεί κατά 
2,14% στην παραγωγή του ΑΕΠ της Ελλάδας. Ανάλογες 
έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί και για άλλες μεγάλες 
επιχειρήσεις, με τις οποίες έχει υπολογιστεί κατά 
προσέγγιση το ποσοστό συμμετοχής κάθε επιχείρησης 
στη δημιουργία του ΑΕΠ της ελληνικής οικονομίας. 

Μότορ Όιλ Ελλάς και τα ΕΛΠΕ 
καταλαμβάνουν τις δύο  
πρώτες θέσεις στον πίνακα  

των ελληνικών επιχειρήσεων  
με τις μεγαλύτερες πωλήσεις  
(κύκλος εργασιών). 
Για το 2022 οι πωλήσεις των ομίλων Μότορ Όιλ Ελλάς και 
ΕΛΠΕ υπολογίζονται αντίστοιχα σε 18,2 και 15,7 Δις ευρώ 
έναντι 6,12 και 5,78 Δις το 2020. Η ενέργεια αποτελεί την 
κινητήρια δύναμη της οικονομίας. Πασιφανές είναι ότι η 
εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων που παράγουν το 
ΑΕΠ της Ελλάδας προσδιορίζεται από τις γραμμές 
παραγωγής καυσίμων αυτών των δύο τεράστιων 
ενεργειακών ομίλων. Οφθαλμοφανείς είναι οι ισχυρές 
άμεσες και οι έμμεσες πολλαπλασιαστικές επιδράσεις των 
Μότορ Όιλ Ελλάς και ΕΛΠΕ σε όλους τους κλάδους και 
υποκλάδους της ελληνικής οικονομίας. Τα δύο διυλιστήρια 

προμηθεύουν 7.000 πρατήρια καυσίμων ανά την ελληνική 
επικράτεια, μέσω των οποίων τροφοδοτούνται με βενζίνη, 
πετρέλαιο και φυσικό αέριο 10.000.000 οχήματα (επιβατικά 
αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, φορτηγά, λεωφορεία). Πλοία, 
αεροπλάνα, στρατιωτικά οχήματα, τρακτέρ, κ.ο.κ. εξαρτούν 
τη λειτουργία τους από την παροχή καυσίμων των δύο 
ομίλων. Παράλληλα, τουλάχιστον για πέντε μήνες το 
χρόνο, 11.000.000 κτήρια (μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, 
συγκροτήματα γραφείων, κ.λπ.) τροφοδοτούνται με 
πετρέλαιο θέρμανσης. Δηλαδή, η απρόσκοπτη λειτουργία 
των επιχειρήσεων και των φορέων που συντελούν στη 
δημιουργία του ΑΕΠ της ελληνικής οικονομίας εξαρτάται 
από τις γραμμές παραγωγής καυσίμων της Μότορ Όιλ 
Ελλάς και των ΕΛΠΕ. Την περίοδο 2020-2022 το 
πραγματικό ΑΕΠ της ελληνικής οικονομίας από 180,6 
εκτιμάται ότι αυξήθηκε σε 192,5 δις ευρώ, που αντιστοιχεί 
σε αναπτυξιακό ρυθμό 15%. Εντούτοις, 

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 
, κ.λπ. Στον πίνακα του κειμένου ενδεικτικά 
συμπεριλαμβάνονται ορισμένοι όμιλοι, όπως Μότορ Όιλ  

 

Η 

Η 
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Ελλάς, ΕΛΠΕ, ΔΕΗ και Σκλαβενίτης, των οποίων οι 
πωλήσεις και η κερδοφορία την περίοδο 2020-2022 
κυριολεκτικά απογειώθηκαν. 

 

στόσο, η οικονομική ανάπτυξη  
της Ελλάδας αξιολογείται άδικη 
και άνιση για τους πολλούς  

και επωφελής για τους ολίγους.  
Οι πολλοί, ήτοι μισθωτοί,  
συνταξιούχοι και μικρομεσαίες  
επιχειρήσεις, δεν επωφελούνται  
ανάλογα της συντελούμενης  
αναπτυξιακής διαδικασίας. 
Μισθοί, συντάξεις και πωλήσεις μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων είναι καθηλωμένοι και λόγω εντεινόμενου 
πληθωρισμού σε πραγματικούς όρους ολοένα και 
περισσότερο μειώνονται. Αντιθέτως, ο κύκλος εργασιών 
(πωλήσεις) και τα κέρδη των ηγέτιδων επιχειρήσεων που 
κυριαρχούν στους διάφορους κλάδους της εγχώριας 
οικονομίας αυξάνονται με ταχύτατους ρυθμούς. 

 
Το τυχαίο δείγμα των επιχειρήσεων που περιλαμβάνεται 
στον πίνακα είναι λίαν αποκαλυπτικό για την ενίσχυση της 

επιχειρηματολογίας μας. Τα στοιχεία του πίνακα 
καταμαρτυρούν τη ραγδαία άνοδο του κύκλου εργασιών 
(πωλήσεων) των ομίλων Μότορ Όιλ Ελλάς, ΕΛΠΕ, ΔΕΗ και 
Σκλαβενίτης. Μέγιστη εντύπωση προκαλεί η στατιστική 
παρατήρηση, ότι, το 2022 οι πωλήσεις του ομίλου Μότορ 
Όιλ Ελλάς εκτιμώνται σε 18,2 Δις ευρώ, όταν οι εισροές 
τουριστικού συναλλάγματος υπολογίζονται χαμηλότερες 
στα 17,5 Δις ευρώ. Η προσεκτική ανάλυση των στοιχείων 
οδηγεί σε ορισμένες αξιοσημείωτες εκπλήξεις. Την διετία 
2020-2022 η συνολική αναπτυξιακή επίδοση της Ελλάδας 
προσδιορίζεται σε 15%. 

ι κυβερνητικοί ιθύνοντες με 
προπαγανδιστικά επιχειρήματα 
προς παραπλάνηση των  

πολιτών αποδίδουν την ανάπτυξη  
της ελληνικής οικονομίας κατά 15%  
την περίοδο αυτή στην έκρηξη  
της τουριστικής δραστηριότητας 
, καθότι οι εισροές τουριστικού συναλλάγματος από 4,32 
αναμένεται να ανέλθουν σε 17,5 Δις ευρώ. 

 

συνεισφορά όμως της 
δραστηριότητας του τουρισμού 
στην ανάπτυξη της εθνικής 

οικονομίας ναι μεν είναι αξιόλογη 
αλλά τεχνηέντως υπερεκτιμημένη. 
Υπάρχουν εργασίες που προσδιορίζουν από 15% έως 33% 
το ποσοστό συμμετοχής του τομέα του τουρισμού στην 
παραγωγή του ΑΕΠ της χώρας. Όντως, ο τουρισμός έχει 
καταφανείς πολλαπλασιαστικές επιδράσεις σε αρκετούς 
οικονομικούς κλάδους και υποκλάδους, όπως μεταφορές, 
εστίαση, βιομηχανίας τροφίμων και ποτών, κατασκευές, 
λιανικό και χονδρικό εμπόριο, τράπεζες, τηλεπικοινωνίες,  

 

Ω 
Ο 

Η 
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κ.ο.κ. Πολλά τα ερωτήματα που ανακύπτουν. Την περίοδο 
2020-2022 ο κύκλος εργασιών του Διεθνή Αερολιμένα 
Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω αυξημένης τουριστικής 
κίνησης από 186,2 εκτιμάται σε 550,0 εκατομμύρια ευρώ. 
Αν τα 0,55 δις ευρώ του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών 
Ελευθέριος Βενιζέλος συμβάλλουν στην παραγωγή του 
2,14% του ΑΕΠ της εθνικής μας οικονομίας, θα μπορούσε 
κάποιος ερευνητικός φορέας (Τράπεζα Ελλάδας, 
Πανεπιστήμιο, ΚΕΠΕ, ΙΟΒΕ, κ.ο.κ.) να μας πληροφορούσε 
ποια συνεισφορά έχουν στο ΑΕΠ οι πωλήσεις (κύκλος 
εργασιών) των 33,9 Δις ευρώ της Μότορ Όιλ Ελλάς και των 
ΕΛΠΕ; Η σύγκριση των ομίλων Μότορ Όιλ Ελλάς και ΕΛΠΕ 
με το σύνολο του τομέα του τουρισμού είναι εκκωφαντική 
και καταδεικνύει την υπερεκτίμηση της συμβολής του 
τουρισμού στην ανάπτυξη της εθνικής μας οικονομίας. Το 
2022 οι πωλήσεις της Μότορ Όιλ Ελλάς και των ΕΛΠΕ 
υπερέβησαν κατά 16,40 Δις ευρώ τις εισροές τουριστικού 
συναλλάγματος (33,90-17,50=16,40). Πρόκειται για όντως 
εντυπωσιακή στατιστική διαπίστωση, που πιστοποιεί τα 
προπαγανδιστικά παίγνια τα οποία υιοθετούν οι εκάστοτε 
κυβερνήσεις για την παραπληροφόρηση των πολιτών. 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 τουριστικού 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 όμως 
στην ανάλυσή μας συμπεριλάβουμε το σύνολο του 
κυκλώματος της ενέργειας, δηλαδή τα δύο διυλιστήρια 
Μότορ Όιλ Ελλάς και ΕΛΠΕ, τις εταιρίες εισαγωγής 
βενζίνης, πετρελαίου και φυσικού αερίου, τα 7.000 
πρατήρια πώλησης καυσίμων ανά την ελληνική 

επικράτεια, τους μηχανισμούς τροφοδοσίας πλοίων, 
οχημάτων, κτηρίων και κατοικιών με καύσιμα, κ.ο.κ., 
σίγουρα το αποτέλεσμα θα μας εκπλήξει. Προσωπικές μου 
μετρήσεις συγκλίνουν στην καίρια διαπίστωση, ότι,  

ο 2022 ο τομέας (κύκλωμα) της 
ενέργειας δημιούργησε έναν 
κύκλο εργασιών της τάξης  

των 70 Δις ευρώ, αποφέροντας 
φορολογικά έσοδα στον κρατικό 
προϋπολογισμό περί των 20 Δις ευρώ.  
Δυστυχώς, φορείς όπως Τράπεζα Ελλάδας, ΚΕΠΕ, ΙΟΒΕ 
και Πανεπιστήμια, δεν έχουν εκπονήσει εμπεριστατωμένες 
έρευνες που να ποσοτικοποιούν το ποσοστό συμμετοχής 
των διαφόρων κλάδων και υποκλάδων της ελληνικής 
οικονομίας στην παραγωγή του ΑΕΠ. Προσωπικά θεωρώ 
ότι την περίοδο 2020-2022 το μερίδιο του κυκλώματος του 
τουρισμού στο ΑΕΠ δεν υπερβαίνει το 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, αναμένουμε από την 
Τράπεζα της Ελλάδας, την ΕΛΣΤΑΤ, το ΙΟΒΕ και το ΚΕΠΕ, 
να αποδείκνυαν στον Έλληνα φορολογούμενο με άρτια 
τεχνοκρατική τεκμηρίωση του λόγου το αληθές.

 
 2016 2018 2019 2020 2021 2022 
-Τουριστικό Συνάλλαγμα (δις ευρώ) 
-Ναυτιλιακό Συνάλλαγμα (δις ευρώ) 
-Πωλήσεις Μότορ Όιλ Ελλάς (δις ευρώ) 
-Πωλήσεις ΕΛΠΕ (δις ευρώ) 
- ΔΕΗ (δις ευρώ) 
-Πωλήσεις Σκλαβενίτης (δις ευρώ) 
ΑΕΠ Ελλάδας (δις ευρώ) 

13,21 
10,56 
6,36 
6,68 
5,26 
1,87 
175,60 

16,09 
14,24 
9,52 
9,77 
4,74 
3,01 
180,18 

18,18 
14,73 
9,37 
8,86 
4,93 
3,28 
183,35 

4,32 
12,48 
6,12 
5,78 
4,65 
3,79 
167,38 

10,50 
17,16 
10,27 
9,22 
5,71 
3,98 
180,59 

17,50 
21,50 
18,20 
15,70 
10,50 
4,85 
192,50 

 
Παρατηρήσεις: Πηγή των στοιχείων είναι η ΕΛΣΤΑΤ, η Τράπεζα της Ελλάδας και οι οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων. 
Οι πωλήσεις (κύκλος εργασιών) αφορούν τους επιχειρηματικούς ομίλους των Μότορ Όιλ Ελλάς, ΕΛΠΕ (Ελληνικά Πετρέλαια), 
ΔΕΗ και Σκλαβενίτης. Το ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν) της Ελλάδας αποτυπώνεται σε σταθερές τιμές. Οι εισροές 
ναυτιλιακού συναλλάγματος αφορούν τις θαλάσσιες μεταφορές. 

Τ 
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την ατολμία των ελληνικών κυβερνήσεων  
εδώ και πάνω από 20 χρόνια και στα ιλιγγιώδη 
ποσά (340 Δις ευρώ) που οφείλει η Ελλάδα  

να απαιτήσει από την Γερμανία για τα εγκλήματα,  
τις καταστροφές, αλλά και το κατοχικό δάνειο 
αναφέρθηκε η πρώην Πρόεδρος της Βουλής. 
Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις γερμανικές 
αποζημιώσεις κατά τη συνέντευξη Τύπου με τον Γερμανό καγκελάριο, Όλαφ Σολτς 
και το DEBATER, συνάντησε ανήμερα της εθνικής μας εορτής για την 28η 
Οκτωβρίου την επικεφαλής της «Πλεύσης Ελευθερίας» και ιδρύτρια Δικαιοσύνης, 
Ζωή Κωνσταντοπούλου για να μιλήσει για ένα ζήτημα, το οποίο γνωρίζει πολύ 
καλά. Αν και έχει αποχωρήσει από τη Βουλή, παραμένει ενεργή στην πολιτική και 
ως εξαίρετη νομικός που προσπαθεί με πράξεις να πείσει τις εκάστοτε 
κυβερνήσεις να ενεργήσουν για τη διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών. Μάλιστα 
τα νούμερα από τις γερμανικές αποζημιώσεις προκαλούν σοκ, καθώς σύμφωνα 
με την επικεφαλής της «Πλεύσης Ελευθερίας», στις αρχές του 2015 υπολογίσθηκε 
σε 278.736.276.691 ευρώ έως 341.203.213.015 ευρώ. Μάλιστα οι γερμανικές 
αποζημιώσεις αφορούν τα 1.438.000 θύματα πολέμου, εκ των οποίων 558.000 
θανόντες και 880.000 ανάπηροι πολέμου. Οι αποζημιώσεις αφορούν επίσης την 
καταστροφή της υποδομής της χώρας. 

Ζωή Κωνσταντοπούλου προσπαθεί να πείσει  
τις κυβερνήσεις να αναζητήσουν «ίσως και την 
οικονομική μας Ελευθερία» και στηλιτεύει  

την στάση που έχουν επιδείξει οι ελληνικές  
κυβερνήσεις εδώ και πάνω από 20 χρόνια. 

«Από το 2015 μέχρι σήμερα ζητάω, 
ως Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος της 
Βουλής, να γίνουν ειδικές εργασίες 
του Ιδρύματος για την διάδοση των 
πορισμάτων και εργασιών για τις 
Γερμανικές Οφειλές, χωρίς κανένας 
από τους επόμενους Προέδρους 
(Βούτσης, Τασούλας) να 
ανταποκρίνεται», καταγγέλλει στον 
Λάζο Μαντικό. Αναλυτικά όσα είπε η 
Ζωή Κωνσταντοπούλου: «82 χρόνια 
μετά το Ιστορικό «ΟΧΙ» του λαού 
μας, την 28η Οκτωβρίου 1940, 
 

 

7 χρόνια μετά  
τη λήξη του Β’ 
Παγκοσμίου 

Πολέμου και την 
απελευθέρωση  
της Ελλάδας, τον 
Οκτώβριο 1945,  
η ιστορική 
εκκρεμότητα της 
διεκδίκησης των 
οφειλών της Γερμανίας 
προς την Ελλάδα για  
τις θηριωδίες που 
διέπραξαν οι Ναζί  
σε βάρος του λαού  
και της χώρας μας  
παραμένει ανοιχτή.

Σ 
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Και αν μέχρι το 2012 κάποιοι ισχυρίζονταν ότι «δεν έχουν 
στοιχεία για τη διεκδίκηση» (ας θυμηθούμε τις σχετικές 
δηλώσεις του τότε υπουργού Οικονομικών, Σαχινίδη). 
Πλέον, από τις αρχές του 2015, η δικαιολογία αυτή έχει 
διαψευσθεί πλήρως: με βάση την από 30/12/2014 
Απόρρητη Έκθεση της Ειδικής Επιτροπής του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους, που, με απόφασή μου ως 
Προέδρου της Βουλής, δημοσιοποιήθηκε και έγινε επίσημο 
τμήμα των εργασιών της Διακομματικής Επιτροπής της 
Βουλής για την Διεκδίκηση των Γερμανικών Οφειλών», 
είπε αρχικά η Ζωή Κωνσταντοπούλου. «Στις αρχές του 
έτους 2015, το ύψος των οφειλών της Γερμανίας προς την 
Ελλάδα υπολογίσθηκε σε 278.736.276.691 ευρώ έως 
341.203.213.015 ευρώ τουλάχιστον (278,7-341,2 
δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 332 
δισεκατομμύρια αφορούν τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο), 
προσδιοριζόμενο, κατά τον χρόνο εκείνο με τους 
μετριοπαθέστερους υπολογισμούς, όπως κατέθεσαν στην 
Επιτροπή της Βουλής τα μέλη της Ειδικής Επιτροπής του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, κατόπιν κλήσης που 
τους είχα απευθύνει», συμπλήρωσε. «Όπως επίσης 
κατέθεσαν τα μέλη της Ειδικής Επιτροπής, στα ποσά αυτά 
δεν έχουν ενσωματωθεί οφειλόμενοι τόκοι λόγω 
αδικοπραξίας (ποινικών αδικημάτων-διεθνών 
εγκλημάτων), ενώ επίσης για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό του ύψους των οφειλών εκκρεμούσε ήδη το 
2015 η εξέταση επιπλέον στοιχείων που τέθηκαν στη 
διάθεση του Ελληνικού Κράτους μετά τη σύνταξη της 
Έκθεσης της Επιτροπής του Γενικού Λογιστηρίου», 
κατέληξε. « 

ιλάμε για αποζημιώσεις που 
αφορούν τα 1.438.000 θύματα 
πολέμου, εκ των οποίων 

558.000 θανόντες και 880.000 
ανάπηροι πολέμου. Τα θύματα 
έφτασαν στο 19.7% του πληθυσμού  
της χώρας, που το 1940 ήταν  
7.335.000! Αυτός ήταν ο φόρος  
αίματος που πλήρωσαν οι  
Έλληνες για την Αντίστασή τους… 
», είπε ακόμα η Ζωή Κωνσταντοπούλου. «Μιλάμε επίσης 
για αποζημιώσεις που αφορούν την οργανωμένη 

καταστροφή των υποδομών της χώρας, της αγροτικής 
παραγωγής, την επιβολή του αναγκαστικού κατοχικού 
«δανείου», που στην πραγματικότητα ήταν υπεξαίρεση 
των αποθεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδας και του 
δημόσιου ταμείου. Μιλάμε επίσης τους κλεμμένους 
αρχαιολογικούς θησαυρούς- ένα κομμάτι των 
αποζημιώσεων που έχει ελάχιστα προσεγγισθεί», 
σημείωσε ακόμα η επικεφαλής της «Πλεύσης Ελευθερίας».  

 
«Δυστυχώς, η ευθύνη των ελληνικών κυβερνήσεων για τη 
μη διεκδίκηση των οφειλών αυτών έναντι της Γερμανίας 
είναι κολοσσιαία. Πέραν της ηθικής απαξίας του ότι οι 
κυβερνώντες επιμένουν να μην διεκδικούν την ιστορική 
δικαίωση για την αντίσταση του λαού μας στον Χίτλερ και 
το Γ’ Ράιχ. Αντίσταση που υπήρξε και ο βασικός λόγος του 
αβάσταχτου φόρου αίματος που πλήρωσαν ως αντίποινα 
οι Έλληνες, υπάρχει και η ποινική απαξία του να 
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παρεμποδίζεις, με πράξεις και παραλείψεις, την 
οφειλόμενη αποζημίωση των θυμάτων, του λαού και της 
χώρας. Να εμποδίζεις δηλαδή το να αποζημιωθεί η πατρίδα 
μας, ο λαός μας και οι οικογένειες των θυμάτων για τη 
γενοκτονία, τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, τα 
εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν από τους Ναζί. Η 
μη διεκδίκηση και η μη εγγραφή των υπολογισμένων 
πλέον και προσδιορισμένων ποσοτικά αξιώσεων στον 
Προϋπολογισμό του Κράτους έχει χαρακτήρα απιστίας σε 
βάρος του Δημοσίου, αφού τελικά δεν διεκδικούνται 
υψηλότατα ποσά, που επισήμως έχει υπολογισθεί ότι 
οφείλονται στη χώρα».  

«Η άρνηση των ελληνικών κυβερνήσεων να πράξουν το 
αυτονόητο για τη δικαίωση των θυμάτων και την 
αποζημίωση της χώρας μας δεν εξαντλείται στη μη 
διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών με πραγματική 
ενεργή διπλωματία ή με νομικές ενέργειες. Περνάει και 
μέσα από σταθερή πολιτική υποκρισία, προσχηματικές 
δηλώσεις ότι «θα διεκδικήσουμε» (πότε άραγε; Όταν 
πεθάνουν και οι τελευταίοι επιζώντες;) και από επίσης 
προσχηματικές αναφορές «υπενθύμισης», στα πλαίσια 
διμερών επαφών, που δεν έχουν καμμία νομική συνέπεια- 
στάχτη στα μάτια των πολιτών. Κάποιοι όπως ο Π. 
Παυλόπουλος έφθασαν μέχρι του να διαβεβαιώνουν τους 
Γερμανούς ότι «η Ελλάδα δεν θα διεκδικήσει μονομερώς»!, 
υπογράμμισε ακόμα η Ζωή Κωνσταντοπούλου και 
συμπλήρωσε. «Το πιο αποκαλυπτικό από όλα, βέβαια, 
είναι η στάση των Ελληνικών Κυβερνήσεων από το 2000 
και μετά και, ειδικότερα, από τις 8 Απριλίου 2000, οπότε 
δημοσιεύθηκε η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου 
Πάγου, με την οποία κρίθηκε ότι η Γερμανία, το γερμανικό 
Δημόσιο, θα πρέπει να αποζημιώσει τα θύματα της σφαγής 
του Διστόμου και τις οικογένειές τους, για τα φρικιαστικά 
εγκλήματα σε βάρος γερόντων, εγκύων, παιδιών, ανδρών, 
γυναικών, κατοίκων του χωριού που σφαγιάστηκαν με τον 
πιο αποτροπιαστικό τρόπο», προσέθεσε. «Η Γερμανία 
αρνείται μέχρι σήμερα να συμμορφωθεί στην αμετάκλητη 
δικαστική αυτή απόφαση, του Ανωτάτου Δικαστηρίου μας 
και να αποζημιώσει τα θύματα. Για να γίνει αναγκαστική 
εκτέλεση της απόφασης σε βάρος της περιουσίας του 
γερμανικού Δημοσίου, θα πρέπει, σύμφωνα με το νόμο, να 

υπογράψει ο Έλληνας υπουργός Δικαιοσύνης. Και όμως, 
από το 2000 μέχρι σήμερα, δεν έχει υπογράψει κανένας 
από τους 15 Υπουργούς Δικαιοσύνης της Ελλάδας, για να 
εκτελεσθεί η απόφαση αποζημίωσης των θυμάτων του 
Διστόμου. Αξίζει να θυμόμαστε τα ονόματα αυτών των 
υπουργών που δεν υπέγραψαν το αυτονόητο και ιστορικά 
επιβεβλημένο: Μιχάλης Σταθόπουλος, Φίλιππος 
Πετσάλνικος, Αναστάσιος Παπαληγούρας, Σωτήρης 
Χατζηγάκης, Νίκος Δένδιας, Χάρης Καστανίδης, Μιλτιάδης 
Παπαϊωάννου, Χρίστος Γεραρής (υπηρεσιακός), Αντώνης 
Ρουπακιώτης, Χαράλαμπος Αθανασίου, Νίκος 
Παρασκευόπουλος, Δημήτρης Παπαγγελόπουλος, 
Σταύρος Κοντονής, Μιχάλης Καλογήρου, Κώστας 
Τσιάρας). Έτσι, η γερμανική Κυβέρνηση απαντούσε 
αυτάρεσκα στη γερμανική Βουλή εδώ και χρόνια ότι 
κανένας Έλληνας υπουργός δεν θα υπογράψει!», είπε 
χαρακτηριστικά στηλιτεύοντας τη στάση των κυβερνήσεων 
της Ελλάδας εδώ και πάνω από 20 χρόνια. «Δυστυχώς από 
την πράξη της μη διεκδίκησης τόσο υψηλών αξιώσεων για 
τόσο σοβαρό λόγο, έχουμε φτάσει σήμερα στους 
επικίνδυνους συμβολισμούς: για δεύτερη συνεχή χρονιά ο 
Έλληνας πρωθυπουργός προσκαλεί στην Ελλάδα 
Γερμανό Καγκελάριο (πέρσι τη Μέρκελ, φέτος τον Σόλτς), 
ανήμερα ή την παραμονή του ΟΧΙ της 28ης Οκτωβρίου. Και 
αντί η Γερμανία να αποζημιώνει την Ελλάδα, η Ελλάδα 
αγοράζει τώρα νέα όπλα από τη Γερμανία. Η οικονομική 
ζημία της χώρας είναι πασίδηλη. Αλλά και η ιστορική και 
ηθική ζημία είναι επίσης τεράστια: γιατί η ιστορική θυσία 
των Ελλήνων, που οδήγησε στο να ταυτιστούν οι Έλληνες 
με τους ήρωες στη συνείδηση της ανθρωπότητας, αντί να 
γίνεται σημαία και να τιμάται στην πράξη από τις 
Κυβερνήσεις, απαξιώνεται, περιφρονείται και 
ποδοπατιέται, συμβολικά και έμπρακτα». «Κι όμως, αυτή τη 
θυσία, κανείς δεν έχει το δικαίωμα να την ξεχνά ούτε να την 
απαξιώνει. Όπως δεν έχει το δικαίωμα, καμμία Κυβέρνηση, 
να μην διεκδικεί την αποζημίωση της χώρας και του λαού 
για τις θηριωδίες των Ναζί», κατέληξε στη συνέντευξή της η 
πρώην πρόεδρος της Βουλής, Ζωή Κωνσταντοπούλου. 
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του Γιάννη Χατζηθεοδοσίου 
προέδρου του Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου Αθηνών 
και Επίτιμου Διδάκτορα 
στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς 

 
Ένα από τα πιο δισεπίλυτα 
προβλήματα αυτής της περιόδου 
είναι σίγουρα αυτό των 
ανατιμήσεων. 

ε τον 
πληθωρισμό  
στο 12% και τις 

τιμές των προϊόντων  
να αυξάνονται συνεχώς 
για πάρα πολλούς 
συνανθρώπους το  
να γεμίσουν το «καλάθι 
του νοικοκυριού» 
αποτελεί  
άπιαστο όνειρο. 
Τους τελευταίους μήνες 
παρατηρείται μάλιστα μία σημαντική 
πτώση αγοράς ακόμα και βασικών 
αγαθών, απόρροια του κύματος 

ακρίβειας που πιέζει ασφυκτικά την κοινωνία και που έχει ως αποτέλεσμα την 
υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου για μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Ως ένα 
μέτρο αντιμετώπισης της εξαιρετικά δύσκολης κατάστασης, η Πολιτεία προέκρινε 
το μέτρο στήριξης του «καλαθιού του νοικοκυριού», με 50 προϊόντα που δεν 
πρόκειται να ανατιμηθούν ή που θα έχουν χαμηλότερες ανατιμήσεις, συγκριτικά 
με τα υπόλοιπα. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών είχε εκφράσει τις 
επιφυλάξεις του για την αποτελεσματικότητα του μέτρου, κυρίως στο βαθμό 
στήριξης των νοικοκυριών αλλά και στις επιπτώσεις που μπορεί να έχει μία τέτοια 
δράση στη λειτουργία της 

 
 αγοράς. Οι θέσεις αυτές του Ε.Ε.Α. δικαιώνονται μετά και τη Γνωμοδότηση της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού, καθώς υπάρχουν επιφυλάξεις και από την πλευρά 
της. Για παράδειγμα είχαμε σημειώσει την πιθανότητα να περιλαμβάνονται στη 
λίστα των 50 αγαθών, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας από τα σούπερ μάρκετ. Αυτό 
επισημαίνει και η Επιτροπή. Δηλαδή κατά κάποιον τρόπο μπορεί να έχουμε 
εφαρμογή της γνωστής ρήσης: «Γιάννης κερνά, Γιάννης πίνει». Ήδη οι μεγάλες 
αλυσίδες σούπερ-μάρκετ κατέχουν πάνω από το 85% του συνολικού τζίρου των 
τροφίμων. Μία τέτοια εξέλιξη απλώς θα τους αυξήσει κι άλλο. Επίσης τίθεται και 
θέμα πίεσης προς τις επιχειρήσεις- προμηθευτές τους, κάτι που θα επηρεάσει 
αρνητικά συνολικά την αγορά. Όσο για τον αριθμό «50» το Ε.Ε.Α. συνεχίζει να 
θεωρεί ότι είναι μικρός για να καλύψει τις πραγματικές ανάγκες των νοικοκυριών. 
Το ζητούμενο σε αυτή την κρίσιμη περίοδο είναι να στηριχθούν όσο το δυνατόν 
πιο αποτελεσματικά οι πολίτες, να μην υπάρξουν στρεβλώσεις στην αγορά –
κυρίως σε βάρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουν σήμερα άμεση 
ανάγκη προστασίας και υπέρ ολιγοπωλιακών καταστάσεων- και κυρίως 
συγκράτηση των τιμών στα ράφια.  

αι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της 
μείωσης του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά από το  
13% στο 6%. Πρόκειται για πρόταση που  

έχουμε καταθέσει δημόσια εδώ και μήνες και  
που ήδη ευρωπαϊκές οικονομίες εφαρμόζουν. 
Στόχος όλων των εμπλεκόμενων φορέων, από την Πολιτεία μέχρι τους αρμόδιους 
φορείς, πρέπει να είναι το γέμισμα του «καλαθιού του νοικοκυριού». Να μην 
στερηθεί δηλαδή κανένας πολίτης και καμία οικογένεια τα αγαθά εκείνα που δεν 
πρέπει να λείπουν από κανένα τραπέζι και κανένα σπίτι. 

Μ 
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διοικητής της 
Τράπεζας της 
Ελλάδος, Γιάννης 

Στουρνάρας, επισήμανε 
πως η εξέλιξη  
της ψηφιακής 
χρηματοδότησης είναι 
συνεχής και ραγδαία 
και η παρακολούθηση 
της ενέχει σημαντικές  
προκλήσεις.  
Μιλώντας στο 7ο Ετήσιο Συνέδριο 
Κεντρικών Τραπεζών Μεσογειακών 
Χωρών που διεξάγεται στην 
Κωνσταντινούπολη εξήγησε πως οι 
προκλήσεις αυτές αφορούν: 
Πρώτον, την κατανόηση των 
βασικών αρχών της ψηφιακής 
χρηματοδότησης. Προκειμένου οι 
Κεντρικές Τράπεζες να 
διαμορφώσουν την πολιτική τους 
και να εκπληρώσουν τις εποπτικές 
και ρυθμιστικές μας αρμοδιότητες, 
πρέπει να κατανοήσουν πλήρως και 
σε βάθος την ψηφιακή 
χρηματοδότηση και πώς αυτή 
επηρεάζει τα επιχειρηματικά 
μοντέλα και τα προφίλ κινδύνου. 

Αυτό απαιτεί γνώση, εμπειρία και ταλέντο. Οι μηχανισμοί διευκόλυνσης της 
καινοτομίας, όπως οι κόμβοι καινοτομίας και τα προστατευμένα κανονιστικά 
περιβάλλοντα (regulatory sandboxes), βοηθούν στην ανάπτυξη των αναγκαίων 
δυνατοτήτων. Είναι σημαντικό υπογράμμισε ο διοικητής της ΤτΕ να προωθηθεί η 
συνεργασία μεταξύ αυτών των μηχανισμών προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα 
οφέλη. Δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι το Ευρωπαϊκό Φόρουμ 
Μηχανισμών Διευκόλυνσης της Καινοτομίας (European Forum for Innovation 
Facilitators – EFIF) και το Παγκόσμιο Δίκτυο Χρηματοοικονομικής Καινοτομίας 
(Global Financial Innovation Network – GFIN), τα οποία συμβάλλουν στην 
αμοιβαία πληροφόρηση σχετικά με τη ρυθμιστική αντιμετώπιση των καινοτομιών 
ψηφιακής χρηματοδότησης και έχουν δημιουργήσει πλαίσια για την 
πραγματοποίηση διασυνοριακών δοκιμών των συναφών υπηρεσιών. Δεύτερον, 
πρέπει να καλύψουμε τα ρυθμιστικά κενά.  

 

α κρυπτοστοιχεία και η αποκεντρωμένη 
χρηματοδότηση, η τεχνητή νοημοσύνη, καθώς  
και οι κυβερνοαπειλές, έχουν αναδείξει τους 

περιορισμούς του υπάρχοντος ρυθμιστικού πλαισίου. 

 

Ο 
Τ 
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Σε ορισμένες περιπτώσεις η νομοθεσία είναι 
κατακερματισμένη. Σε άλλες περιπτώσεις πρόκειται 
κυριολεκτικά για ρυθμιστικά κενά. Για παράδειγμα, τα 
σταθερά κρυπτονομίσματα, τα οποία θα μπορούσαν να 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην οικονομία στο 
μέλλον, είναι δυνατόν να αποδειχθούν κάθε άλλο παρά 
«σταθερά», εφόσον δεν υπάρξει κατάλληλη νομοθετική 
ρύθμιση. Για να ξεπεράσουμε τις παραπάνω προκλήσεις, 
πρέπει να προσαρμόσουμε την εποπτική και ρυθμιστική 
μας προσέγγιση. Οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής με την πρόταση Κανονισμού για την Ψηφιακή 
Επιχειρησιακή Ανθεκτικότητα του Χρηματοοικονομικού 
Τομέα (DORA) και Κανονισμού για τις Αγορές 
Κρυπτοστοιχείων (MICA) είναι αντιπροσωπευτικά 
παραδείγματα μεταρρύθμισης του θεσμικού πλαισίου με 
στόχο την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος. Παρόμοιες 
πρωτοβουλίες έχουν αναληφθεί και σε άλλες επικράτειες. 
Η εποπτεία των διασυνοριακών οντοτήτων θα απαιτήσει 
ενισχυμένη παρακολούθηση και συνεργασία σε διεθνές 
επίπεδο. Η διάθεση πόρων σε αυτή την προσπάθεια είναι 
ζωτικής σημασίας. Τρίτον, πρέπει να αμβλυνθούν τα 
εμπόδια στην ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών αγορών. 

 

διευκόλυνση της δημιουργίας 
οικοσυστημάτων FinTech σε 
εθνικό και διεθνές επίπεδο  

είναι καίριας σημασίας. 

Κάποιες αρχές επιδιώκουν ήδη αυτόν τον στόχο, ιδίως 
στην Ασία. Αυτό θα δημιουργήσει αποτελέσματα δικτύου 
και θα ενθαρρύνει τις επενδύσεις και τις επιτυχημένες 
συνεργασίες. Η άρση των εμποδίων στις διασυνοριακές 
πληρωμές, όπως τονίστηκε από το Συμβούλιο 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB), η προώθηση 
στοχευμένων δράσεων από πλευράς εθνικών 
κυβερνήσεων και η προώθηση της μετάβασης σε 
«πράσινες» ψηφιακές υπηρεσίες θα συμβάλουν 
αποφασιστικά στην αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης. 

έλος, πρέπει να αυξηθεί το 
τεχνολογικό αποτύπωμα των 
Κεντρικών τραπεζών και να 

ενισχυθούν οι υποδομές τους. 
Τα ψηφιακά νομίσματα κεντρικής τράπεζας (CBDC) 
δυνητικά θα επιτρέψουν την πραγματοποίηση ασφαλών 
πληρωμών χονδρικής και λιανικής, επηρεάζοντας έτσι 
τους πολίτες εντός και εκτός συνόρων. Επιπλέον, όπως 
αναφέρθηκε σε πρόσφατη έκθεση της Τράπεζας Διεθνών 
Διακανονισμών (BIS), οι γέφυρες ρευστότητας για 
διασυνοριακές πληρωμές μεταξύ των κεντρικών τραπεζών 
μπορούν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα του 
παγκόσμιου αποθέματος ρευστότητας των τραπεζικών 
ομίλων που δραστηριοποιούνται σε διάφορα νομίσματα 
και να μειώσουν το κόστος που σχετίζεται με τη διατήρηση 
αποθεμάτων ρευστότητας σε πολλαπλά νομίσματα. Η 
αναβάθμιση των υποδομών της αγοράς τις οποίες 
διαχειρίζονται οι κεντρικές τράπεζες, ενδεχομένως με τη 
μορφή διαλειτουργικότητας με λύσεις κατανεμημένου 
καθολικού, μπορεί επίσης να ενισχύσει την υιοθέτηση της 
ψηφιακής χρηματοδότησης σε ρυθμιζόμενες υπηρεσίες 
κρυπτοστοιχείων. Η υιοθέτηση εποπτικής τεχνολογίας 
(SupTech) θα μας βοηθήσει να εκσυγχρονίσουμε την 
αλληλεπίδρασή μας με τις εποπτευόμενες οντότητες και να 
αλλάξουμε ριζικά τις δυνατότητες ελέγχου, επιτόπιου ή μη. 

Η 

Τ 
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ς ένα εκρηκτικό 
κοινωνικό και 
οικονομικό 

πρόβλημα χαρακτήρισε 
την διόγκωση του 
ιδιωτικού χρέους και 
τους πλειστηριασμούς η 
Βουλευτής Επικρατείας 
και τομεάρχης 
Οικονομικών  
του ΣΥΡΙΖΑ,   
Έφη Αχτσιόγλου. 
«Για φέτος έχουν προγραμματιστεί 
44.000 πλειστηριασμοί και πρώτης 
κατοικίας», τόνισε η πρώην 
υπουργός Εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ, 
στον Kontra, υπογραμμίζοντας ότι....   

 

ΝΔ νομοθέτησε 
έναν πτωχευτικό 
κώδικα που 

οδηγεί σε σωρεία 
πτωχεύσεων, χωρίς  
ο πολίτης να έχει τη 
δυνατότητα ρύθμισης. 
Τα «κόκκινα» δάνεια αυξήθηκαν. Τα 
χρέη στην εφορία και στα 
ασφαλιστικά ταμεία αυξήθηκαν, 
αλλά η κυβέρνηση δεν τα ρυθμίζει 
όπως ζητάμε, με 120 δόσεις και 
κούρεμα οφειλής. Νομοθέτησε έναν 
εξωδικαστικό μηχανισμό που δεν 
έχει καμία δεσμευτικότητα για τις 
τράπεζες και τα funds, αν θέλουν 
διαπραγματεύονται, αν δεν θέλουν 
όχι, αν θέλουν δέχονται ρύθμιση, αν 
δεν θέλουν την απορρίπτουν, ενώ 
ήρε και κάθε προστασία της πρώτης 
κατοικίας». Η κ. Αχτσιόγλου 
σημείωσε ότι «τα funds ελέγχουν 
μέσω υποθηκών 700.000 ακίνητα 
στη χώρα. Πρόκειται για μία 
τεράστια μεταβίβαση πλούτου στο 
εξωτερικό. Είναι μία ληστρική 
πολιτική απέναντι σε πολίτες οι, 
οποίοι δεν είναι «στρατηγικοί 
κακοπληρωτές», αλλά βρέθηκαν σε 
οικονομική δυσκολία λόγω 
αντικειμενικών γεγονότων». Τα 
«κόκκινα» δάνεια, πρόσθεσε, «δεν 
έχουν μειωθεί, απλά έχουν φύγει 
από τους ισολογισμούς των 
τραπεζών και έχουν περάσει στα 
funds, τα οποία μετέρχονται των 
χειρότερων πρακτικών απέναντι 
στους πολίτες». 

Παράλληλα, η κα Αχτσιόγλου 
σκιαγράφησε στην συνέντευξη της 
στην Μαρίνα Μάνη για την 
ιστοσελίδα euro2day.gr το σχέδιο 
του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ για την ρύθμιση των 
κόκκινων δανείων. Συγκεκριμένα, 
δήλωσε: «Ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. έχει, εδώ 

και καιρό, καταθέσει ένα συνολικό 
και συνεκτικό πλαίσιο ρύθμισης του 
ιδιωτικού χρέους. Το πλαίσιο αυτό, 
λαμβάνοντας υπόψη τις μεγάλες 
αντικειμενικές οικονομικές 
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα 
τελευταία χρόνια τα νοικοκυριά και 
οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 
βασίζεται στους εξής άξονες:  

 
Ρύθμιση του χρέους προς την 
εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία 
που δημιουργήθηκε από την έναρξη 
της πανδημίας και μετά σε 120 
δόσεις με κούρεμα της βασικής 
οφειλής. Μόνιμο ολιστικό πλαίσιο 
διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους με 
λειτουργία αυτοματοποιημένης 
πλατφόρμας, η οποία θα ρυθμίζει το 
σύνολο του χρέους του πολίτη και θα 
παράγει ρυθμίσεις δεσμευτικές για 
τους πιστωτές -και για τις τράπεζες 
και για τα funds. Δυνατότητα 
προσφυγής στο δικαστήριο από τον 
οφειλέτη σε περίπτωση που δεν τον 
καλύπτει η πρόταση ρύθμισης από 
την πλατφόρμα, με τον τρόπο αυτό 
διατηρούνται στοιχεία του νόμου 
Κατσέλη. 

ροστασία της 
πρώτης κατοικίας 
για τα χαμηλά και 

μεσαία εισοδήματα». 

Ω 

Η 

Π 
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της Κατερίνας Φραγκάκη 
Δικηγόρου 

 
Ήδη 9.000 οφειλέτες, με συνολικές 
οφειλές 5 δισ. ευρώ, έχουν υποβάλει 
οριστικά την αίτησή τους για 
ρύθμιση των οφειλών τους. Οι 
ρυθμίσεις όμως που έχουν ήδη 
υλοποιηθεί είναι μόλις 1.498 σε 3 
χρόνια. Δηλαδή 500 ρυθμίσεις κάθε 
χρόνο, δηλαδή λίγο περισσότερο 
από 1 ρύθμιση την ημέρα. Με βάση 
τα ίδια στοιχεία  

ι πιστωτές,  
δηλαδή οι 
τράπεζες και οι 

εταιρείες διαχείρισης, 
εξακολουθούν  
να απορρίπτουν  
μεγάλο όγκο 
αιτημάτων ρύθμισης 
οφειλών και 
συνεχίζουν κανονικά 
την αναγκαστική 

εκτέλεση της 
περιουσίας των 
οφειλετών. 
Μέχρι στιγμής σύμφωνα με τα 
στοιχεία που παρουσίασε το 
υπουργείο Οικονομικών έχουν 
απορριφθεί από τους πιστωτές 
αιτήματα ρύθμισης οφειλών 
συνολικού ύψους 600 εκατομμύρια 
ευρώ. Πρέπει να σημειωθεί ότι την 
παρούσα χρονική περίοδο 
σύμφωνα με τα στοιχεία που 
παρουσιάστηκαν, 4  εκατ. ΑΦΜ 
χρωστούν 405 δισ. ευρώ στο 
Δημόσιο, 17 δισ. χρέη υφίστανται 
στις Τράπεζες 85 δισ. οφειλές 
υπάρχουν στις  Εταιρίες 
Διαχείρισης. Λαμβάνοντας υπόψη 
δε ότι οι πλειστηριασμοί γίνονται 
κανονικά από τις εταιρείες 
διαχείρισης παρά τις αντίθετες 
αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από 
τα ελληνικά δικαστήρια και 
ειδικότερα από την τελευταία 
απόφαση του Αρείου Πάγου (ΑΠ 
822/2022) γίνεται σαφές ότι 

 

α πρέπει οι 
εταιρείες 
διαχείρισης να 

ακολουθήσουν μια 
εντελώς διαφορετική 
αντιμετώπιση. Θα 
πρέπει δηλαδή να 
προχωρήσουν σε 
ρυθμίσεις είτε μέσω 

του εξωδικαστικού 
μηχανισμού  
ειδάλλως διμερώς  
με τον οφειλέτη. 

 
Ο εξωδικαστικός μηχανισμός 
βεβαίως είναι μια διαδικασία που 
προκρίνουμε, καθώς ο οφειλέτης 
έχει τη δυνατότητα να ρυθμίσει όλες 
τις οφειλές του. Ο οφειλέτης 
ταυτόχρονα μπορεί να προχωρήσει 
σε έως 240 δόσεις για τα χρέη προς 
την εφορία και τα ασφαλιστικά 
ταμεία, ενώ το κούρεμα της οφειλής 
μπορεί να φτάσει έως 95%. 
Επιπροσθέτως ως προς τα χρέη 
που προέρχονται από δάνεια η 
μέγιστη διάρκεια αποπληρωμής 
οφειλών προς χρηματοδοτικούς 
φορείς, ισούται με: 420 μήνες για 
οφειλές φυσικών προσώπων προς 
χρηματοδοτικούς φορείς που 
καλύπτονται ολικώς ή μερικώς από  

 

Ο Θ 
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ειδικά προνόμια, 240 μήνες για τις οφειλές φυσικών 
προσώπων προς χρηματοδοτικούς φορείς που δεν 
καλύπτονται από ειδικά προνόμια και για οφειλές νομικών 
προσώπων προς χρηματοδοτικούς φορείς που 
καλύπτονται ολικώς ή μερικώς από ειδικά προνόμια, 180 
μήνες για οφειλές νομικών προσώπων προς 
χρηματοδοτικούς φορείς που δεν καλύπτονται από ειδικά 
προνόμια. Σε περίπτωση οφειλέτη φυσικού προσώπου, η 
μέγιστη διάρκεια σε μήνες αναπροσαρμόζεται βάσει της 
ηλικίας των οφειλετών/εγγυητών και δε δύναται να είναι 
μεγαλύτερη του των 85 ετών, με βάση την ηλικία του 
νεότερου φυσικού προσώπου οφειλέτη / εγγυητή. Επίσης, 

 

ημαντική εξέλιξη της τελευταίας 
συνάντησης που είχε το υπουργείο 
Οικονομικών  με την Ελληνική 

Ένωση Τραπεζών και την Ένωση 
Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων 
από Δάνεια και Πιστώσεις, αποτελεί  
η συμφωνία για τη μείωση  
των περιθωρίων επιτοκίων  
στις ρυθμίσεις οφειλών στον 
εξωδικαστικό μηχανισμό. 
Το «ετήσιο επιτόκιο ρύθμισης οφειλών χρηματοδοτικών 
φορέων», εφεξής, μειώνεται: (α) κατά 0,75% και 

διαμορφώνεται σε 2,50% + Euribor τριμήνου (με ελάχιστη 
τιμή το μηδέν) για οφειλές προς χρηματοδοτικούς φορείς 
που καλύπτονται ολικώς ή μερικώς από ειδικά προνόμια, 
από 3,25% που ήταν έως τώρα, και (β) κατά 1,5% και 
διαμορφώνεται σε 3% + Euribor τριμήνου (με ελάχιστη τιμή 
το μηδέν) για οφειλές προς χρηματοδοτικούς φορείς που 
δεν καλύπτονται από ειδικά προνόμια, από 4,5% που ήταν 
έως τώρα. Γίνεται λοιπόν σαφές ότι ο εξωδικαστικός 
μηχανισμός αποτελεί ένα σημαντικό όπλο για την ρύθμιση 
των χρεών δεν θα πρέπει όμως να αχρηστευτεί από τις 
εταιρείες διαχείρισης. 

ε περίπτωση που δεν υπάρξει 
αλλαγή στην συμπεριφορά των 
εταιρειών αυτών θα πρέπει  

το Υπουργείο Οικονομικών να  
κάνει δεκτή την πρόταση μας  
για υποχρεωτική συμμετοχή  
των Τραπεζών και των Εταιρειών 
Διαχείρισης για την ρύθμιση  
των οφειλών των δανειοληπτών  
με κουρέματα που θα  
ανταποκρίνονται στην πραγματική 
οικονομική και περιουσιακή 
κατάσταση του οφειλέτη. 

Σ 

Σ 
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

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

 

ρεις προϋποθέσεις 
θα πρέπει να 
συντρέχουν 

σωρευτικά για να 
διαγραφούν χρέη  
προς το δημόσιο. 
Σύμφωνα με τον 
Κώδικα είσπραξης 
Δημοσίων Εσόδων  
η ολοκλήρωση των 
ελέγχων, η υποβολή 
ποινικής δίωξης  
στον οφειλέτη και η 
πιστοποίηση από  
ειδικό ελεγκτή ότι 
είναι αδύνατη η 

είσπραξη των οφειλών μπορούν να διαγραφούν. 
Συγκεκριμένα ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, καθώς και 
συμβεβαιωμένες οφειλές προς τρίτους χαρακτηρίζονται ως ανεπίδεκτες 
είσπραξης, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: α) 
Έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες με βάση τα εκάστοτε πρόσφορα διαθέσιμα 
ηλεκτρονικά μέσα της ΑΑΔΕ και δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη περιουσιακών  

 

Τ 
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στοιχείων του οφειλέτη και των συνυπόχρεων β) Έχει 
υποβληθεί αίτηση ποινικής δίωξης γ) Έχει 
πραγματοποιηθεί έλεγχος από ειδικά οριζόμενο ελεγκτή 
της αρμόδιας φορολογικής ή τελωνειακής αρχής, ο οποίος 
πιστοποιεί, με βάση ειδικά αιτιολογημένη έκθεση ελέγχου, 
ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις των προηγούμενων 
περιπτώσεων και ότι είναι αντικειμενικά αδύνατη η 
είσπραξη των οφειλών. Εφόσον πρόκειται για συνολική 
βασική οφειλή άνω του 1.500.000 ευρώ, οι πράξεις αυτές 
κοινοποιούνται στην υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου που είναι αρμόδια για τον έλεγχο των δημόσιων 
εσόδων, από την οποία και ελέγχονται. Από την 
καταχώριση της οφειλής στα βιβλία των ανεπίδεκτων 
είσπραξης και για χρονικό διάστημα 10 ετών α) 
αναστέλλεται αυτοδικαίως η παραγραφή της, β) δεν 
χορηγείται στον οφειλέτη και στα συνυπόχρεα πρόσωπα 
αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για οποιαδήποτε 
αιτία ούτε άλλο πιστοποιητικό για μεταβίβαση 
περιουσιακών στοιχείων, εκτός εάν πρόκειται για είσπραξη 
χρημάτων που θα διατεθούν για την ικανοποίηση του 
Δημοσίου ή για εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, το 
προϊόν των οποίων θα διατεθεί για τον ίδιο σκοπό, γ) 
δεσμεύονται στο σύνολό τους οι τραπεζικοί και επενδυτικοί 

λογαριασμοί και το περιεχόμενο των θυρίδων σε τράπεζες 
ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα. Το Δημόσιο διατηρεί ακέραιο 
το δικαίωμά του για την είσπραξη της οφειλής ή 
συμψηφισμό και μετά την καταχώρισή της στα ειδικά βιβλία 
των ανεπίδεκτων είσπραξης. 

φειλή που έχει καταχωρισθεί  
ως ανεπίδεκτη είσπραξης 
επαναχαρακτηρίζεται ως 

εισπράξιμη, εάν πριν από την 
παραγραφή της διαπιστωθεί ότι 
υπάρχει δυνατότητα μερικής ή  
ολικής ικανοποίησής της είτε  
από τον οφειλέτη είτε από  
συνυπόχρεο πρόσωπο. 
Ωστόσο, υπάρχουν και περιπτώσεις που τα χρέη μπορούν 
να διαγραφούν και πριν την παρέλευση της δεκαετίας, 
εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω 
προϋποθέσεις: α) έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενες 
ενέργειες για τον χαρακτηρισμό τους ως ανεπίδεκτων 
είσπραξης, β) έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές ενέργειες για 
την ανταλλαγή των πληροφοριών και των διαδικασιών 
αναγκαστικής είσπραξης για τα κράτη με τα οποία 
υφίστανται αντίστοιχες συμφωνίες και σε κάθε περίπτωση 
τουλάχιστον με τα κράτη μέλη της Ε.Ε., γ) έχουν 
ολοκληρωθεί οι έρευνες στην αλλοδαπή κατόπιν 
αξιοποίησης πληροφοριών και δεν διαπιστώθηκε η 
ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη ή 
απαιτήσεων αυτού έναντι τρίτων, δ) έχει ολοκληρωθεί η 
ποινική διαδικασία σε βάρος των οφειλετών εφόσον 
προβλέπεται, με την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής 
απόφασης.

 

 
Η δικηγόρος Κατερίνα Φραγκάκη 
αναλύει στο dikastiko.gr: Οι πολίτες 
θα πρέπει να γνωρίζουν ότι για την 
είσπραξη των ληξιπρόθεσμων 
χρεών προς το Δημόσιο που δεν 
έχουν υπαχθεί σε νομοθετική 
ρύθμιση, μπορεί η εφορία να 
επιβάλλει κατάσχεση κινητών ή 
ακινήτων.  

εφορία έχει 
εντείνει τις 
πιέσεις προς  

τους οφειλέτες του 
Δημοσίου για οφειλές 
άνω των 500 ευρώ. 
Για την είσπραξη αυτών των 
οφειλών πραγματοποιεί στους 
λογαριασμούς του οφειλέτη 
ελέγχους, με στόχο την επιβολή 
κατάσχεσης των ποσών, τα οποία 
μπορεί να προέρχονται από 
μισθούς, συντάξεις, ενοίκια, 
αποζημιώσεις κλπ. Η κατάσχεση 

επιβάλλεται πριν εισπράξει τα ποσά 
αυτά ο οφειλέτης, δηλαδή όταν 
ακόμα βρίσκεται στα χέρια του 
τρίτου (εργοδότη, μισθωτή, 
τράπεζας, ταμείου κλπ). Οι πολίτες 
θα πρέπει να γνωρίζουν ότι για την 
είσπραξη των ληξιπρόθεσμων 
χρεών προς το Δημόσιο που δεν 
έχουν υπαχθεί σε νομοθετική 
ρύθμιση, μπορεί η εφορία να 
επιβάλλει κατάσχεση κινητών ή 
ακινήτων. Βεβαίως όταν η οφειλή 
αφορά μικρά ποσά, τότε η εφορία  

 

Ο 

Η 
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ακολουθεί τη διαδικασία της 
κατάσχεσης εις χείρας τρίτου.  Οι 
πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι 
δεν είναι νόμιμη η κατάσχεση στις 
εξής περιπτώσεις και έχουν τη 
δυνατότητα να προσφύγουν 
προκειμένου να τους επιστραφούν 
και ειδικότερα: Τα ποσά διατροφής, 
Τα 4/5 των ημερομισθίων 
(επιτρέπεται η κατάσχεση του 1/5 για 
χρέη στο Δημόσιο), Το 1/2 των 
επιδομάτων ΟΠΕΚΑ και του εφάπαξ 
που καταβάλλεται από οποιοδήποτε 
ασφαλιστικό ταμείο, λόγω εξόδου 
από την υπηρεσία ή το επάγγελμα. 
Καταθέσεις έως €1.250 μηνιαίως σε 
μια μόνο τράπεζα (εφόσον έχει γίνει 

δήλωση ακατάσχετου σε ΑΑΔΕ/ 
τράπεζα)  

Το συνολικό ποσό των ενοικίων των 
οποίων επίκειται η είσπραξη, 
εφόσον ο οφειλέτης δικαιούται να 
λαμβάνει τέτοια εισοδήματα. Τις 
πάσης φύσεως αποζημιώσεις (π.χ. 
από απόλυση του οφειλέτη από την 
εργασία ή για ζημιά από εργατικό 
ατύχημα κ.λπ.) Τις πάσης φύσεως 
εισπράξεις από αγοραπωλησίες, 
χρησιδάνεια κλπ (ακίνητα, 
αυτοκίνητα, οικοσυσκευή, 

εξοπλισμό). Για να προστατευτεί ο 
πολίτης από τις κατασχέσεις και 
τους πλειστηριασμούς μπορεί να 
προβεί στις εξής ενέργειες:  Να 
ορίσει ακατάσχετο λογαριασμό 
ώστε να προστατευτεί το ποσό των 
1.250 ΕΥΡΩ. Να υπαχθεί σε ρύθμιση: 
Για χρέη στο δημόσιο μπορεί να 
υπαχθεί στις εξής ρυθμίσεις: 12-24 
δόσεις για τακτικές οφειλές (ΕΝΦΙΑ, 
ΦΠΑ) , 24-48 για έκτακτες (φόρος 
κληρονομιάς) Εξωδικαστικός 
συμβιβασμός:  240 δόσεις για χρέη 
σε δημόσιο/ταμεία, 420 για χρέη σε 
τράπεζες, Προστασία α’ κατοικίας 
για ευάλωτους με επιδότηση δόσης 
στεγαστικού δανείου. 

 

 
To legalnews24.gr εξηγεί: ΔΠρ (μον.) Θεσσαλονίκης 5867/2020: Δίκαιο κοινωνικής 
ασφάλισης. Δεκαετής παραγραφή του δικαιώματος του Ι.Κ.Α. να επιβάλει 
ασφαλιστικές εισφορές ή άλλες επιβαρύνσεις σε βάρος του εργοδότη. Η 

παραγραφή αρχίζει από την πρώτη 
ημέρα του επόμενου έτους από 
εκείνο, εντός του οποίου 
παρασχέθηκε η ασφαλιστέα εργασία 
και δεν διακόπτεται με την έκδοση 
της πράξεως επιβολής εισφορών ή 
άλλων επιβαρύνσεων αλλά με την 
κοινοποίηση στον εργοδότη των 
σχετικών πράξεων ή την πλήρη 
γνώση τους από αυτόν. Μη νόμιμη 
κοινοποίηση των καταλογιστικών 
πράξεων, αφού αυτή έλαβε χώρα δια 
της τοιχοκολλήσεώς τους στην 
ειδική πινακίδα του καταστήματος 
του Ιδρύματος, δεδομένου ότι τα 
ασφαλιστικά όργανα, μετά την 
επιστροφή της ταχυδρομικής 
επιστολής που απέστειλαν στη 
διεύθυνση της μη λειτουργούσας 
πλέον επιχείρησης της 
προσφεύγουσας, δεν την 
αναζήτησαν στη (γνωστή) 
διεύθυνση κατοικίας της, αλλά 
προέβησαν σε τοιχοκόλληση των 
εκδοθεισών πράξεων. 

Αιμορραγία χωρίς σταματημό εξακολουθεί-αν και 
μειούμενη- να έχει ο ΕΦΚΑ ο οποίος έκλεισε το τρίτο 
τρίμηνο του 2022 με συνολικά χρέη 45,4 δις ευρώ με τις 
συνολικές οφειλές που πιστοποιήθηκαν στο Κέντρο 
Είσπραξης Ασφαλιστικών εισφορών να φτάνουν στα 31,8 
δις ευρώ. Κατά 2,2 δισ. ευρώ εκτοξεύτηκε το σύνολο των 

ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Κέντρο Είσπραξης 
Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) το τρίτο τρίμηνο του έτους, 
σύμφωνα με τελευταία έκθεσή του. Όπως σημειώνει το 
protothema.gr οι οφειλές στο τέλος Σεπτεμβρίου 
διαμορφώθηκαν στα 45,631 δισ. ευρώ, όταν στο τέλος 
Ιουνίου ήταν 43,43 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά 
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2,201 δισ. ευρώ. Η εκτόξευση του συνολικού χρέους 
οφείλεται κατά πρώτο λόγο στην αύξηση των επιτοκίων 
που «φούσκωσε» τα πρόσθετα τέλη και κατά δεύτερο λόγο 
στην καθυστέρηση καταβολής των οφειλών λόγω της 
δυσκολίας που αντιμετωπίζουν οι μη μισθωτοί από το 
υπέρογκο κόστος της ενέργειας των πρώτων υλών. Όπως 
επιβεβαιώνει και η έκθεση, η μεταβολή αφορούσε αύξηση 
κατά 2.062.852.958 ευρώ στα πρόσθετα τέλη, ενώ οι κύριες 
οφειλές μειώθηκαν κατά 25.507.871 ευρώ. Η αύξηση αυτή 
στα πρόσθετα τέλη οφείλεται κυρίως στην αύξηση των 
επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.  

 

τελέχη του ΕΦΚΑ εκτιμούν ότι  
η αύξηση του συνολικού χρέους  
θα συνεχιστεί και τους επόμενους 

μήνες, καθώς τα επιτόκια θα  
αυξηθούν περαιτέρω και καλούν  
τους οφειλέτες να ενταχθούν  
στις τρέχουσες ρυθμίσεις 
αλλά και σε αυτές που προβλέπονται στο μίνι-ασφαλιστικό 
(24 δόσεις αντί για 12) γιατί όσο καθυστερούν το χρέος τους 
θα διογκώνεται. Πάντως, ήδη το τρίμηνο Ιουλίου-
Σεπτεμβρίου έχασαν την ρύθμιση 768.522 οφειλέτες για το 
ποσό των 14,931 δισ. ευρώ ενώ έως το τέλος Σεπτεμβρίου 
παρέμεναν ενεργές 356.208 ρυθμίσεις οφειλών με το 
ρυθμιζόμενο ποσό να ανέρχεται σε 4,2 δισ. ευρώ. Οι 
ενεργές ρυθμίσεις οφειλών μειώθηκαν σε σχέση με το 
προηγούμενο τρίμηνο που ήταν 381.748 και το ρυθμισμένο 
ποσό 4.290.967.009 ευρώ, οι ολοκληρωμένες ρυθμίσεις 
ήταν συνολικά 445.137 για οφειλές στο ΚΕΑΟ ύψους 2,013 
δισ. ευρώ, ενώ αυξήθηκαν όσοι απώλεσαν την ρύθμιση 
οφειλών που είχαν συνάψει που ήταν 722.144 με 
ληξιπρόθεσμες οφειλές 14,526 δισ. ευρώ. Η μείωση των 
ενεργών ρυθμίσεων οδήγησε και σε μείωση των 
εισπράξεων το τρίτο τρίμηνο του 2022 σε 276,65 εκατ. 
ευρώ, σε σχέση με το προηγούμενο που ήταν 280,98 εκατ. 
ευρώ. Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2022 οι ενεργές και 
ολοκληρωμένες ρυθμίσεις στο ΚΕΑΟ έφτασαν σε πλήθος 
τις 836.805 για οφειλές ύψους 6,3 δισ. ευρώ. Οι συνολικές 

εισπράξεις του ΚΕΑΟ εντός του τριμήνου (Ιούλιος - 
Σεπτέμβριος 2022) ανέρχονται σε 421.447.218 ευρώ. Από 
την έναρξη της λειτουργίας του ΚΕΑΟ έχουν εισπραχθεί 
συνολικά 9.054.216.478 ευρώ. Εντός του τρίτου τριμήνου 
του 2022 στο ΚΕΑΟ εντάχθηκαν 20.982 οφειλέτες από το e-
ΕΦΚΑ Μισθωτών/τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, 16.272 οφειλέτες από τον e-
ΕΦΚΑ Μη Μισθωτών, 148 οφειλέτες από τον τ. ΟΑΕΕ, 305 
οφειλέτες από τον τ. ΟΓΑ, 553 οφειλέτες από το τ. ΕΤΑΑ, 1 
οφειλέτης από το τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, 226 οφειλέτες από το τ. 
ΕΤΕΑΕΠ και 9 οφειλέτες από Φορείς εκτός e-Ε.Φ.Κ.Α. 
Συνολικά στο τρίτο τρίμηνο του 2022 εντάχθηκαν 38.496 
οφειλέτες με οφειλές ύψους 204.115.095 ευρώ (κύριες 
οφειλές και πρόσθετα τέλη). Η ανάλυση των στοιχείων 
δείχνει ότι η πλειοψηφία των οφειλετών έχει χρέος έως 
30.000 ευρώ. Συγκεκριμένα 1.843.805 οφειλέτες (78,05% 
των οφειλετών) έχουν οφειλή έως 15.000 ευρώ ο καθένας, 
το 89,80% των οφειλετών (2.121.505 οφειλέτες) έχουν 
οφειλή έως 30.000 ευρώ ο καθένας, μεγάλο μέρος του 
υπολοίπου οφειλών αφορά 87.886 οφειλέτες που έχουν 
οφειλή από 50.000 – 100.000 ευρώ (13,59% του τρέχοντος 
υπολοίπου), το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών αφορά 
λίγους μεγαλο-οφειλέτες με οφειλές άνω του 1 εκατ. ευρώ 
(2.547 οφειλέτες συγκεντρώνουν το 23,91% του υπόλοιπου 
οφειλών) 

Στη πάγια ρύθμιση οφειλών (Ν.4152/2013) έχουν ενταχθεί 
97.559 οφειλέτες για οφειλές 578,4 εκατ. ευρώ και έχουν 
χάσει τη ρύθμιση 368.865 για 7,449 δισ. ευρώ, ενώ στο 
τέλος Ιουνίου ήταν 96.837 για 497,7 εκατ. ευρώ και είχαν 
χάσει τη ρύθμιση 340.826 με οφειλές 7,22 δισ. ευρώ. 
Αύξηση παρουσιάζει ο αριθμός όσων έχουν ενταχθεί στον  
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εξωδικαστικό μηχανισμό από 1013 
τον Ιουνίου για 269,79 εκατ. σε 2.538 
τον Σεπτέμβριο για 328,47 εκατ. 
ευρώ. Αύξηση παρουσιάζει ο 
αριθμός των οφειλετών που 
απώλεσαν την ρύθμιση των 120 
δόσεων (Ν.4611/2015) από 253.463 

τον Ιούνιο για το ποσό των 2,77 δισ. ευρώ σε 266.829 τον Σεπτέμβριο για το ποσό 
των 2,898 δισ. ευρώ. Αύξηση παρουσιάζουν και οι οφειλέτες της ρύθμισης 100 
δόσεων από 72.902 τον Ιούνιο για το ποσό των 2,877 δισ. ευρώ σε 73.377 για 2,885 
δισ. ευρώ. Σημαντική αύξηση καταγράφεται και στον αριθμό των οφειλετών που 
απεντάχθηκαν από την ρύθμιση των 72 δόσεων (Ν. 4821/2021) φτάνοντας τους 
14.789 και το ποσό στα 99,59 εκατ. από 10.423 τον Ιούνιο και 64,5 εκατ. ευρώ.

 
Ως «ανάγκη επιβίωσης» χαρακτήρισε ο βουλευτής Λάρισας 
του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Βασίλης Κόκκαλης, την ρύθμιση χρεών σε 
εφορία και ασφαλιστικά ταμεία σε 120 δόσεις. Ο Λαρισαίος 
πολιτικός επισκέφθηκε τα γραφεία της ΔΟΥ και του ΕΦΚΑ 
Λάρισας, συνομιλώντας με εργαζόμενους και πολίτες για 
την επικρατούσα κατάσταση. Συγκεκριμένα συναντήθηκε 
με τον κ. Γιώργο Σταυροθεόδωρο, Προϊστάμενο Γενικής 
Διεύθυνσης ΠΥΣΥ Θεσσαλίας, τον κ. Θηρίμαχο Πάκα, 
Διευθυντή Ά τοπικής διεύθυνσης του e-ΕΦΚΑ Λάρισας, την 
κ. Στέλλα Τζιαστούδη, αναπληρώτρια προϊσταμένη 
περιφερειακής διεύθυνσης ΚΕΑΟ Θεσσαλίας και τον κ. 
Χρήστο Παύλου, Αναπληρωτή διευθυντή ΔΟΥ Λάρισας. Σε 
δήλωσή του ο κ. Κόκκαλης τόνισε πως « 

ρύθμιση χρεών σε ασφαλιστικά 
ταμεία και εφορία δεν είναι 
πολυτέλεια, αλλά ανάγκη 

επιβίωσης σε μία περίοδο που  
η πίεση έχει γίνει αφόρητη  
στις τσέπες νοικοκυριών  
και επιχειρήσεων. 
Εμείς, ως κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ παρ’ όλη την πίεση της 
μνημονιακής εποπτείας, είχαμε καθιερώσει τις 120 δόσεις 
δίνοντας ανάσα στην κοινωνία. Δυστυχώς, 

κυβέρνηση Μητσοτάκη αν και 
έχει στη διάθεσή της όλο το 
«οξυγόνο» της απεμπλοκής από 

εποπτείες, έχει άλλες προτεραιότητες 
όπως το να σφυρίζει αδιάφορα 
απέναντι σε… κοράκια τύπου  
Πάτση και να επιδοτεί μόνον  
τους ημετέρους της. 
Θέλω επίσης επ’ αφορμή της επίσκεψής μου στον ΕΦΚΑ 
και στην Εφορία, να συγχαρώ το ανθρώπινο δυναμικό του 
για τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβάλει για την 
έκδοση των συντάξεων, παρόλη την επιχειρούμενη 
απαξίωση του Οργανισμού από τον κ. Χατζηδάκη, αλλά και 
τους υπαλλήλους της ΔΟΥ που επιτελούν τα καθήκοντά 
τους με συνείδηση, εφαρμόζοντας την ισχύουσα 
νομοθεσία». 
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ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

Επιμέλεια: Θοδωρής Ζούμπος 

 

ινητοποίηση 
πραγματο-
ποιήθηκε στην 

εταιρεία διαχείρισης 
κόκκινων δανείων 
Dovalue από συνδικάτα 
και οικογένειες που 
βρίσκονται μπροστά 
στον κίνδυνο να  
χάσουν τα σπίτια τους. 
Όπως αναφέρει το ΠΑΜΕ «η εταιρία 
μετά από αρκετή ώρα και μετά από 
την πίεση των διαδηλωτών, δέχτηκε 
αντιπροσωπία των οφειλετών και 
των συνδικάτων. Στην συζήτηση οι 
αρμόδιοι του fund, με λυμένα τα 
χέρια από νομοθετικό οπλοστάσιο 
που τους λύνει τα χέρια να 
αρπάζουν τον μόχθο του λαού, 
λειτούργησαν με βάση τα δεδομένα 
των δανείων, των αγορών και των 
επιτοκίων». Σημειώνει ότι, «οι 
οφειλέτες συνάδελφοι από την μεριά 

τους εκθέσανε την κατάσταση την οποία έχουν περιέλθει, τη συνεχή κοροϊδία, 
εμπαιγμό, και  

 
εκβιασμούς που δέχονται, την προσπάθεια που κάνουν για να ρυθμίσουν τα 
δάνεια τους με λογικές δόσεις που να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις 
υποχρεώσεις τους. Οι διαχειριστές της αγωνίας αυτών των ανθρώπων είπαν ότι 
θα εξετάσουν τις περιπτώσεις και θα απαντήσουν σύντομα στο αίτημα για 
αναστολή των πλειστηριασμών και ρύθμιση των δανείων με βάση τις δυνατότητες 
που έχουν οι οφειλέτες». «Καλούμε όλα τα συνδικάτα να είναι σε εγρήγορση και 
ετοιμότητα για να απαντήσουμε μαζικά όποτε χρειαστεί ώστε να μη χαθεί κανένα 
σπίτι από τα κοράκια. Καλούμε επίσης όποιος βρίσκεται μπροστά στον κίνδυνο 
να χάσει το σπίτι του» να απευθυνθεί στο ΠΑΜΕ. «Κανένα σπίτι στα χέρια 
τραπεζίτη», καταλήγει. 
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Διαβάστε τι γράφει ο Ρουβίκωνας για την έφοδο που πραγματοποίησαν την 
Πέμπτη το απόγευμα σε 2 εισπρακτικές: «Οι εισπρακτικές εταιρείες δεν 
αποτελούν ένα καινούριο φαινόμενο στην ελληνική κοινωνία. Γιγαντώθηκαν μέσα 
στη μνημονιακή περίοδο με τις ευλογίες των εκάστοτε κυβερνήσεων και 
συνεχίζουν να επεκτείνουν τη δράση τους μέχρι σήμερα. Η τακτική τους είναι 
γνωστή. 

κβιάζουν, τραμπουκίζουν και εκφοβίζουν 
καθημερινά την κοινωνική βάση με  
διακοπές ηλεκτροδοτήσεων, κατασχέσεις  

και πλειστηριασμούς σπιτιών. 
Μια κοινωνική βάση η οποία για πάνω από μία δεκαετία έχει βάλει πλάτη, ενώ 
ταυτόχρονα λεηλατείται συνεχώς από την άρχουσα τάξη που θέλει και την πίτα 
ολόκληρη και τον σκύλο χορτάτο. Με λίγα λόγια, οι φτωχοί γίνονται φτωχότεροι 
και οι πλούσιοι ακόμα πιο πλούσιοι, μέσα από μια αναδιανομή πλούτου προς τα 

πάνω η οποία πραγματοποιείται 
από σύγχρονους κατοχικούς 
λαδέμπορους. Οι συνεχείς κλήσεις 
οποιαδήποτε ώρα της ημέρας με 
προσβολές, απειλές και 
απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς σε 
κόσμο, ο οποίος προσπαθεί να 
επιβιώσει, δεν μπορούν να μείνουν 
αναπάντητες. Ο κανιβαλισμός που 
αυτά τα αρπακτικά προσπαθούν να 
επιβάλουν, σε μια ήδη γονατισμένη 
κοινωνία που ζει στον φόβο και στην 
αβεβαιότητα, πρέπει να σταματήσει 
άμεσα. Αυτό θα γίνει μόνο εάν 
πάρουμε τις τύχες μας στα χέρια μας 
και επιστρέψουμε ένα ποσοστό 
αντιβίας στη βία που δεχόμαστε 
καθημερινά. Μεγαλοστελέχη, 
δικηγόροι, πολιτικοί και λοιπά 
κοινωνικά παράσιτα που κρύβονται 
πίσω από εισπρακτικές εταιρείες ας 
αναλάβουν την ευθύνη των πράξεών 
τους για τη «δουλειά» που κάνουν. 
Δεν μπορούν να εκβιάζουν και να 
εξευτελίζουν τους παππούδες και τις 
γιαγιάδες μας, τους ανέργους, τους 
ανθρώπους του μεροκάματου και να 
μην ιδρώνει το αυτάκι τους. Για 
όλους τους παραπάνω λόγους 
λοιπόν, επισκεφτήκαμε τις 
εισπρακτικές εταιρείες «Ραλλού 
Νάκου - Κουρμπέτη» και «Νικόλαος 
Α. Ανδρικόπουλος», ώστε να 
πάρουν πίσω μία μικρή γεύση της 
καθημερινής τρομοκράτησης που 
ασκούν σε άτομα της τάξης μας. 
Ελπίζουμε η επίσκεψή μας σε αυτά 
τα δύο κοράκια να λειτουργήσει ως 
παράδειγμα συμμόρφωσης και των 
υπόλοιπων εισπρακτικών». 

Πότε και πως επιτρέπεται να 
τηλεφωνούν στους οφειλέτες οι 
εισπρακτικές δικηγορικές εταιρείες 
και ποιους κανόνες υποχρεούνται 
να τηρούν. Ο odigostoupoliti.eu 
ξεκαθαρίζει: Νόμος 4938/2022 – ΦΕΚ 
Τεύχος Α 109/06.06.2022 Κώδικας 
Οργανισμού Δικαστηρίων και 

Κατάστασης Δικαστικών 
Λειτουργών και λοιπές διατάξεις. 
Άρθρο 144 Οριοθέτηση επικοινωνίας 
δικηγόρου με τους οφειλέτες των 
εντολέων τους – Τροποποίηση της 
παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 
3758/2009. Στην παρ. 4 του άρθρου 4 
του ν. 3758/2009 (Α’ 68) επέρχονται 

οι εξής αλλαγές: α) το πρώτο και το 
τελευταίο εδάφιο τροποποιούνται 
ως προς τις παραπεμπόμενες  
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διατάξεις, προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο και η παρ. 4 του 
άρθρου 4 διαμορφώνεται ως εξής: «4. Πριν από κάθε 
ενέργεια ενημέρωσης απαιτείται η από τον δανειστή προς 
τον οφειλέτη επιβεβαίωση των οφειλών με κάθε διαθέσιμο 
τρόπο και η ταυτοποίηση του οφειλέτη, καθώς και η 
ενημέρωσή του για τη διαβίβαση των δεδομένων του στην 
Εταιρεία συμφώνως και προς τον Κανονισμό (ΕΕ) 216/679 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και τον ν. 4624/2019 (Α’ 137).  

επικοινωνία με τον οφειλέτη 
πρέπει να γίνεται σύμφωνα  
με τις αρχές της παραγράφου 1, 

εντός εύλογου χρόνου και με 
συχνότητα οχλήσεων όχι πέραν  
της μίας ανά δεύτερη ημέρα. 
Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και για την 
επικοινωνία δικηγόρου με τον οφειλέτη του εντολέα του. Η 
τηλεφωνική επικοινωνία στον χώρο εργασίας του οφειλέτη 
γίνεται μόνο εφόσον ο συγκεκριμένος τηλεφωνικός 
αριθμός έχει δηλωθεί ως μοναδικός αριθμός επικοινωνίας 
από τον τελευταίο. Η τηλεφωνική επικοινωνία από την 
Εταιρεία για την ενημέρωση του οφειλέτη για ληξιπρόθεσμη 
απαίτηση επιτρέπεται να πραγματοποιείται μετά την 
πάροδο δέκα (10) ημερών από την ημέρα που αυτή κατέστη 
ληξιπρόθεσμη, από τις 9:00 έως 20:00 και μόνο τις 
εργάσιμες ημέρες. Οι δανειστές παρέχουν στις Εταιρείες 
μόνο τα αναγκαία για την επικοινωνία στοιχεία των 
οφειλετών. Οι Εταιρείες χρησιμοποιούν τα δεδομένα των 
οφειλετών για τους σκοπούς, για τους οποίους 
διαβιβάσθηκαν τα δεδομένα από τον δανειστή σύμφωνα με 
τον παρόντα νόμο, καθώς και για την υπεράσπιση 

δικαιώματος τους ενώπιον των δικαστηρίων ή άλλης 
δημόσιας αρχής. Απαγορεύεται στις Εταιρείες η διαβίβαση 
των στοιχείων σε τρίτους, με ή χωρίς αντάλλαγμα, καθώς 
και η χρήση τους για άλλους σκοπούς. Ως τρίτοι, κατά την 
έννοια του παρόντος νόμου, θεωρούνται και οι θυγατρικές 
εταιρείες των Εταιρειών. Πρόσβαση στα δεδομένα έχουν η 
Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τον 
έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του παρόντος νόμου, 
άλλες δημόσιες αρχές και οι δικαστικές αρχές στο πλαίσιο 
της άσκησης των εκ του νόμου αρμοδιοτήτων τους. Οι 
διατάξεις του νόμου 4624/2019 για το απόρρητο και την 
ασφάλεια της επεξεργασίας εφαρμόζονται αναλόγως στα 
αρχεία που περιέχουν δεδομένα οφειλετών, που είναι 
νομικά πρόσωπα». 

 

Ο Δημήτρης Τζιαντζής αρθρογραφεί στο «Πριν»: Μαύρα 
κοράκια τραπεζών-εισπρακτικών-funds κλέβουν σπίτια και 
ζωές! «Αυτή είναι η Ελλάδα!», ήταν μια διάσημη φράση του 
Κώστα Σημίτη, στην προσπάθειά του να δικαιολογήσει τα 
λαμόγια της διαπλοκής που έκαναν πάρτι επί των ημερών 
του. Αυτή η φράση επαναλαμβάνεται σήμερα, μετά την 
αποκάλυψη για το κύκλωμα των τρωκτικών που έπαιρναν 
δάνεια από τις ελληνικές τράπεζες, έστηναν εισπρακτικές 
εταιρείες και έβαζαν χέρι στις λαϊκές κατοικίες και 
περιουσίες. Η τραγική ειρωνεία είναι ότι 

Ανδρέας Πάτσης, που βρίσκεται 
στο επίκεντρο αυτού του 
τεράστιου σκανδάλου, ήταν 

στέλεχος της νεολαίας ΠΑΣΟΚ  
της εποχής Σημίτη και από τότε 
κερδοσκοπούσε εισπράττοντας 

κόκκινα δάνεια και κάνοντας 
«σκιώδεις» μπίζνες πάνω στη 
δυστυχία των άλλων. 

 

Η 

Ο 
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Οργή προκαλεί η αποκάλυψη για τα έργα και τις ημέρες του 
βουλευτή, που με την ανοχή και τη στήριξη ενός ολόκληρου 
συστήματος, με ψευδή δήλωση Πόθεν Έσχες 20.000 το 
χρόνο, πήρε τραπεζική πίστωση 4,3 εκατ. ευρώ για να 
αγοράσει από την ίδια τράπεζα κόκκινα δάνεια ύψους 63 
εκατ. ευρώ! Ο βουλευτής ήταν ιδιοκτήτης ξένων εταιρειών 
ειδικού σκοπού και λάμβανε τακτικά μεγάλα ποσά από 
συμβάσεις με εταιρείες του δημοσίου. Με πιο 
χαρακτηριστική εκείνη του 1 εκατ. ευρώ με απευθείας 
ανάθεση από τα ΕΛΤΑ, που προκάλεσε την παραίτηση του 
διευθύνοντα συμβούλου τους Γιώργου Κωνσταντόπουλου 
αλλά όχι του Κυριάκου Πιερρακάκη, παρά την άμεση 
εμπλοκή του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ο 
ίδιος ο βουλευτής παραδέχτηκε ότι έχει off-shore, κάτι που 
απαγορεύεται από τον νόμο. Έχουμε να κάνουμε όμως 
μόνο με ντόπια παθογένεια της διαπλοκής, της διαφθοράς 
και των στρεβλώσεων ή αυτή είναι η ουσία του σημερινού 
καπιταλισμού; Οι ρίζες των κυκλωμάτων του 
συγκεκριμένου βουλευτή της ΝΔ και του κάθε Πάτση «το 
σύστημα αγκαλιάζουν». Ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας 
Τσιάρας «ξέχασε» να δηλώσει στο πόθεν έσχες του εταιρεία 
που είχε η σύζυγος του μαζί με τον Πάτση. Το σκάνδαλο 
είναι άμεσα συνυφασμένο με το Υπερταμείο, την «ψηφιακή 

διακυβέρνηση» και τις ιδιωτικοποιήσεις. Ο γιος του, 
στέλεχος της ΝΔ, έχει οριστεί αρμόδιος για τον «Τομέα Μη 
Εξυπηρετούμενων Δανείων», ενώ την ίδια ώρα συμμετέχει 
στο ΔΣ της Lyktos του Μιχάλη Σάλλα. Ο πατέρας για χρόνια 
συνεργαζόταν με την Τράπεζα Πειραιώς επί Σάλλα, στον 
χώρο των εισπράξεων και αξιολογήσεων των εμπορικών 
απαιτήσεων, ενώ η εισπρακτική εταιρία του Πάτση, η 
«ΠΛΑΤΩΝ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ», με μετοχικό κεφάλαιο μόλις 
60.000 ευρώ, είχε αγοράσει το Σεπτέμβριο του 2010 από την 
Τράπεζα Πειραιώς χαρτοφυλάκιο απαιτήσεων ύψους 200 
εκατομμυρίων ευρώ»! Δεν είναι μεμονωμένη περίπτωση ο 
βουλευτής που με τη βοήθεια των τραπεζών αγόραζε αντί 
πινακίου φακής λαϊκές κατοικίες και κόκκινα δάνεια. Τον 
συγκεκριμένο βουλευτή, όπως και τόσους άλλους, κάλυπτε 
η επιτροπή-πλυντήριο Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής 
Κατάστασης, παρά τις καταγγελίες που υπήρχαν για 
«ανακρίβειες που εντοπίστηκαν». Με άλλα λόγια, πολλοί 
ήξεραν, ακόμα και βουλευτές άλλων κομμάτων, αλλά τον 
κάλυπταν με τη λογική ότι «κόρακος κοράκου μάτι δεν 
βγάζει». Η ΝΔ, τελικά, αναγκάστηκε να διαγράψει τον 
βουλευτή που επί σειρά ετών κάλυπτε, μετά από ανάρτηση 
βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που απλά έγραψε καταγγελίες που 
είχαν ήδη δει το φως της δημοσιότητας! Και όταν όλες οι 
παρανομίες βγήκαν στη φόρα, ο ίδιος ο βουλευτής είπε 
προκλητικά απλά ότι «δεν ήξερε ότι απαγορεύονται όλα 
αυτά». 

τοξικός χορός της διαπλοκής 
τραπεζών, πολιτικών και 
επιχειρηματιών γίνεται την  

ώρα που οι εργαζόμενοι γονατίζουν 
μπροστά στο ράλι των ανατιμήσεων 
και της έκρηξης τιμών. 
Ταυτόχρονα, οι τράπεζες και τα funds ξεσπιτώνουν 
ευπαθείς οικογένειες για χρέη μερικών εκατοντάδων ευρώ, 
αρνούμενες κάθε διακανονισμό!

 
Ο δικηγόρος Φώτης Βαγενάς μεταφέρει την είδηση μέσα 
από το anexartitos.gr: Στο Πρωτοδικείο Σερρών 
δημοσιεύτηκε στις 20.10.2022 απόφαση με τη διαδικασία 

ασφαλιστικών μέτρων επί αιτήσεως αναστολής εκτέλεσης 
κατά διαταγής πληρωμής (ΜονΠρωτΣερ 445/2022 ασφ) που 
συντάσσεται με την πρόσφατη απόφαση Αρείου Πάγου 
822/2022 και ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ την εκτέλεση διαταγής 
πληρωμής που εκδόθηκε υπέρ εταιρείας διαχείρισης 
απαιτήσεων. Πιθανολογεί ότι ο λόγος ανακοπής περί μη 
νομιμοποίησης των εταιρειών αυτών για έκδοση διαταγής 
πληρωμής κι επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης, θα γίνει 
δεκτός. Δέχεται την αίτηση κι αναστέλλει μέχρι την έκδοση 
απόφασης επί της ανακοπής και του πρόσθετου λόγου. 

Κατά της Διαταγής πληρωμής, που εκδόθηκε κατόπιν 
αίτησης από εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια 
και πιστώσεις, είχε ασκηθεί ανακοπή και Πρόσθετος Λόγος 

Ο 
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ανακοπής σχετικά με την μη νομιμοποίηση των εταιρειών 
διαχείρισης (ΑΕΔΑΔΠ) βάσει του Ν. 3156/2003 για να 
ασκούν αγωγές και να επισπεύδουν κατασχέσεις και 
πλειστηριασμούς. Το Δικαστήριο πιθανολόγησε ότι αυτός 
ο πρόσθετος λόγος ανακοπής θα γίνει δεκτός, οπότε 
ανέστειλε την εκτέλεση της διαταγής πληρωμής μέχρι την 
έκδοση οριστικής απόφασης επί της ανακοπής. 
Συγκεκριμένα το Δικαστήριο έκρινε ότι οι εταιρείες 
διαχείρισης απαιτήσεων ανέλαβαν μεν την διαχείριση 
δανείων με βάση του Ν. 3156/2003, πλην όμως, οι εξουσίες 
διαχείρισης των απαιτήσεων είναι περιορισμένες, καθώς ο 
νόμος αυτός δεν τις δίνει το δικαίωμα να ασκούν αγωγές, 
να αιτούνται έκδοση διαταγής πληρωμής, να επισπεύδουν 
κατασχέσεις και πλειστηριασμούς. Λόγω της ερμηνείας 
που επικράτησε με την ΑΠ 822/2022, οι εταιρείες 
διαχείρισης (όπως οι γνωστές INTRUM, DOVALUE, 
QQUANT, CEPAL κλπ) δεν δικαιούνται με βάση το νόμο 

3156/2003 να προβαίνουν σε αναγκαστική εκτέλεση, 
κατάσχεση , πλειστηριασμό των ακινήτων των οφειλετών. 
Οι, δε, τυχόν διαταγές πληρωμής, οι κατασχέσεις κι οι 
πλειστηριασμοί που επίσπευσαν εταιρείες διαχείρισης 
μπορεί να κριθεί ότι πάσχουν από ακυρότητα. Βέβαια, η 
απαίτηση δεν εξαλείφεται. Θα επανέλθουν οι εταιρείες 
διαχείρισης αφού προηγουμένως αναλάβουν την 
διαχείριση των απαιτήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν. 4354/2015, ο οποίος τις επιτρέπει να ασκούν αγωγές, να 
αιτούνται έκδοση διαταγής πληρωμής, να επισπεύδουν 
κατασχέσεις και πλειστηριασμούς. Μόνο, που αυτό απαιτεί 
χρόνο, που επενεργεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, 
επωφελώς για τους οφειλέτες, ώστε στο ενδιάμεσο χρονικό 
διάστημα να προβούν σε διακανονισμό των υποχρεώσεών 
τους κι όχι κάτω από πιεστικές διαδικασίες εκτέλεσης, 
όπως επισπεύδονται επί του παρόντος.

Στην απόφαση του Αρείου Πάγου γύρω από την ακύρωση 
των πλειστηριασμών και της αναγκαστικής εκτέλεσης από 
funds, που δημιουργεί αλυσιδωτές αντιδράσεις σε 
servicers, «Ηρακλή», τράπεζες και δημόσιο χρέος, 
στρέφεται σε ανάλυσή της η Axia Ventures. Όπως μεταδίδει 
το insider.gr τον περασμένο μήνα, o Άρειος Πάγος 
αποφάσισε να απαγορεύσει στους διαχειριστές μη 
εξυπηρετούμενων δανείων (servicers) να ανακτούν το 
οφειλόμενο ποσό για λογαριασμό των funds και των 
τραπεζών που κατέχουν τα εν λόγω μη εξυπηρετούμενα 
ανοίγματα. Η τελική πορεία και το σχετικό χρονοδιάγραμμα 
της υπόθεσης είναι ασαφές, με την Ολομέλεια του Αρείου 
Πάγου να αναμένεται ωστόσο να λάβει την τελική 
απόφαση, με την πορεία όλων αυτών να συνεπάγονται 
πως οι πλειστηριασμοί των servicers (περίπου 20% – 40% 
των εισπράξεων) παγώνουν προσωρινά. Αυτό θα 
μπορούσε να συμπέσει με την επιβράδυνση των 
εκκαθαρίσεων λόγω της μακροοικονομικής επιδείνωσης 
και να δημιουργήσει πιθανούς κινδύνους, καθώς: Θα 
μπορούσε να ενεργοποιήσει ένα μικρό μέρος των 
εγγυήσεων από τον «Ηρακλή», ύψους 18,5 δισ. ευρώ, υπό 
ένα δυσμενές σενάριο, πριν από την απόφαση της Eurostat 
σχετικά με το αν αυτές θα πρέπει να ενταχθούν στο 
δημόσιο χρέος. Δυσχεραίνει τις συνθήκες για μια πιθανή 
ανανέωση του «Ηρακλή» («Sunrise III», «Frontier II») μετά 
τη λήξη του. Επιβαρύνει αρνητικά την εύλογη αξία των 
εισηγμένων μετοχών Mezzanine, συμπεριλαμβανομένων 
των δύο νέων (Galaxy Cosmos της Alpha Βank και Sunrise 
της Τράπεζας Πειραιώς), που άρχισαν να 
διαπραγματεύονται υπό ιδιαίτερα αρνητικές συνθήκες αυτή 
την εβδομάδα. Σύμφωνα με την Axia Ventures, η Eurostat 
θα επιδιώξει να εντάξει μόνο ένα μέρος των εγγυήσεων του 
«Ηρακλή» στο ελληνικό χρέος, το οποίο το υπολογίζει στα 
5 δισ. ευρώ, οδηγώντας τον δείκτη χρέους προς ΑΕΠ το 
170% φέτος (η αρχική εκτίμηση ήταν στο 180% που 
σημαίνει πως ακόμη και έτσι θα υφίστανται μια 
αποκλιμάκωση του δείκτη δημοσίου χρέους) αντί για 160% 
που ήταν οι αρχικές εκτιμήσεις. Ωστόσο, ακόμα κι αν ένα 
μέρος των εγγυήσεων προστεθεί στο δημόσιο χρέος, η 
Axia σημειώνει ότι: (α) το τελικό ποσό θα μπορούσε να 

είναι σημαντικά χαμηλότερο από 18,5 δισ. ευρώ, καθώς θα 
περιλαμβάνει μόνο έναν μικρό αριθμό τιτλοποιήσεων, 
πιθανότατα εκείνων με πιο μικρές δόσεις mezzanine (κάτω 
από το 5% της συνολικής ακαθάριστης λογιστικής αξίας – 
GBV) ή – και αυτές που δεν πληρούν τα κριτήρια μεταφοράς 
σημαντικού κινδύνου (SRT) και (β) η κυβέρνηση λαμβάνει 
250 εκατ. ευρώ σε έσοδα από τόκους ετησίως ως τέλη. 

ένταξη όλων των εγγυήσεων  
του Ηρακλή θα μπορούσε να 
αυξήσει τον δείκτη δημοσίου 

χρέους έως και κατά 9%. 
Ωστόσο, αυτό δεν θα εμποδίσει τον δείκτη δημοσίου 
χρέους από το να υποχωρήσει σημαντικά σε ετήσια βάση.  

 

Η 
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Οι εγκεκριμένες τιτλοποιήσεις που εντάσσονται στον 
«Ηρακλή» θα πρέπει να ολοκληρωθούν όπως 
προβλέπεται, αλλά σε κάθε περίπτωση, το εκκρεμές τμήμα 
των εγγυήσεων είναι μόνο 850 εκατ. ευρώ περίπου, και με 
το τραπεζικό σύστημα να έχει εξυγιανθεί, το HAPS είναι 
λιγότερο απαραίτητο για το μέλλον. Η ανάλυση 
ευαισθησίας της Axia δείχνει ότι η μελλοντική αξία (FV) των 
εισηγμένων Mezz stocks εξαρτάται από τις πληρωμές, την 
ανακτησιμότητα της μικρής αξίας (GBV – συνολική 
ακαθάριστη λογιστική αξία) και τις παραδοχές για το 
ποσοστό είσπραξης. Τα αποτελέσματα μπορούν να είναι 
δυαδικά και ενώ η Axia δεν αξιολογεί τις τέσσερις 
οντότητες, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Galaxy 
Cosmos προσφέρει μια καλύτερη απόδοση κινδύνου υπό 
τα περισσότερα σενάρια. Κάνοντας μια αναδρομή η Axia 
αναφέρει πως, η απόφαση του Αρείου Πάγου σχετικά με 
τους πλειστηριασμούς περιπλέκει τα πράγματα. Τον 
περασμένο μήνα, το ανώτατο δικαστήριο αποφάσισε ότι οι 
servicers δεν μπορούν να εκπροσωπούν funds και 
τράπεζες στα δικαστήρια για την ανάκτηση μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, με τους servicers και τις 
τράπεζες να ζητούν από την κυβέρνηση διευκρινίσεις, 
καθώς αυτή ήταν η πρώτη απόφαση εναντίον τους. 
Επιπλέον, το σχήμα του «Ηρακλή» έληξε στα τέλη 
Οκτωβρίου και το Δημόσιο μέχρι στιγμής έχει εγγυηθεί 
περίπου 18,5 δισ. ευρώ.  

ο πάγωμα των πλειστηριασμών,  
οι οποίοι είναι περίπου 20% - 40% 
των συνολικών εισπράξεων, 

σύμφωνα με ένα ακραίο σενάριο,  
θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην 
απώλεια των στόχων στη βάση  
του HAPS από τους servicers. 
Οποιοδήποτε τέτοιο γεγονός θα υποστηρίξει το επιχείρημα 
της Eurostat ότι οι εγγυήσεις του HAPS θα πρέπει να 
προστεθούν στο δημόσιο χρέος, με την απόφαση να 
αναμένεται τις επόμενες ημέρες. Η θέση της Axia το 
εκκρεμές ζήτημα με τις τιτλοποιήσεις που έχουν κατατεθεί 
αλλά δεν έχουν ακόμη εγκριθεί («Frontier II» της ΕΘνικής 
Τράπεζας, «Sunrise III» της Τράπεζα Πειραιώς και το 
project «Solar» όλων των τραπεζών) θα ολοκληρωθούν 
όπως προβλέπεται. Η διαδικασία έγκρισης είναι ακόμη σε 
ισχύ (καθώς οι αιτήσεις πραγματοποιήθηκαν εντός της 
απαιτούμενης προθεσμίας) και οι τράπεζες τις έχουν 

διαρθρώσει με μεγαλύτερες δόσεις mezzanine ώστε να 
πληρούν άνετα τα κριτήρια. Χωρίς την εγγύηση του 
«Ηρακλή», η τιμή πώλησης θα μπορούσε να είναι 
χαμηλότερη (δηλαδή, ελαφρώς υψηλότερες προβλέψεις ή 
μεγαλύτερο κομμάτι mezzanine) και καμία ελάφρυνση στα 
στοιχεία σταθμισμένου ενεργητικού (RWA) για τα senior 
notes. Ακόμη και αν αυτό δεν συμβεί, δεν αποτελεί 
σημαντική απειλή καθώς: α) μόλις 0,9 δισ. εγγυήσεις 
απαιτούνται και β) το εγχώριο τραπεζικό σύστημα έχει 
εξυγιανθεί σε μεγάλο βαθμό και δεν χρειάζεται το σχήμα 
HAPS στο μέλλον, όπως εκτιμά η Axia. Παράλληλα, οι δύο 
νέες τιτλοποιήσεις Mezz άρχισαν να διαπραγματεύονται 
αρκετά αρνητικά αυτή την εβδομάδα, αφού η 
ειδησεογραφία συνέπεσε με την εισαγωγή των δύο νέων 
μετοχών Mezzanine Galaxy Cosmos και Sunrise, νωρίτερα 
αυτή την εβδομάδα. Οι αρχικές επιδόσεις ήταν αδύναμες, 
ακολουθώντας την αδυναμία των υφιστάμενων μετοχών 
Mezz, εξαιτίας: α) της αδυναμίας των μεγάλων επενδυτών 
να διακρατήσουν μικρές κεφαλαιοποιήσεις και β) των 
πρωτοσέλιδων σχετικά με το «πάγωμα» των 
πλειστηριασμών. Η Axia, παρά τον βραχυπρόθεσμο 
«θόρυβο», παρέχει ένα πλαίσιο αποτίμησης για τις μετοχές 
Mezz, με βάση τα ποσοστά είσπραξης, την ανακτησιμότητα 
του GBV και τις ροές πληρωμών. Η ανάλυση ευαισθησίας 
που πραγματοποιεί, δείχνει δυαδικά αποτελέσματα. Τα 
αποτελέσματα φέρνουν αποτιμήσεις από -100% έως 
+1.200% σε σχέση με τις τρέχουσες τιμές. Η Galaxy Cosmos 
και η Sunrise κατατάσσονται καλύτερα στα περισσότερα 
σενάρια, με την πρώτη να προσφέρει τις υψηλότερα 
collateral ακινήτων, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Axia. 
Υπό τις παρούσες συνθήκες, το Cairo Mezz δεν στηρίζεται 
από τις ροές πληρωμών και του γεγονότος ότι άρχισε να 
διαπραγματεύεται κατά τη διάρκεια της πανδημίας. 
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Με ένα σμπάρο… δυο τρυγόνια πάει να πιάσει η κυβέρνηση στο θέμα των μέτρων 
αναγκαστικής εκτέλεσης, που άνοιξε η απόφαση του Αρείου Πάγου. Όπως τονίζει 
το euro2day.gr αφού «πώλησε» επικοινωνιακά την υπαναχώρησή της ως προς 
την κατάθεση τροπολογίας, που θα αποκαθιστούσε την ηρεμία ως προς την 
άσκηση του βασικού «εργαλείου» ανακτήσεων, θέτει σε κίνηση τον επόμενο 
στόχο.  

έσω διαρροών η κυβέρνηση αφήνει να 
εννοηθεί ότι προτίθεται να χορηγήσει 
παράταση στη διετή περίοδο χάριτος, που 

ορίζει ο νόμος για τα επιχειρησιακά πλάνα των 
servicers, όσον αφορά στους στόχους ανάκτησης. 
Μόνο που η χορήγηση παράτασης αποτελούσε αίτημα πριν ανοίξει το θέμα των 
πλειστηριασμών από τον Άρειο Πάγο, καθώς το σύνολο σχεδόν των business 
plans τιτλοποιήσεων με κρατική εγγύηση εμφανίζουν υστέρηση έναντι των 
στόχων. Και το 2023 οι πρώτες τιτλοποιήσεις κλείνουν διετία. Τα προβλήματα 

στην ομαλή λειτουργία των μέτρων 
αναγκαστικής εκτέλεσης αποτελούν 
ιδανική δικαιολογία να χορηγηθεί 
παράταση, χωρίς να βρεθεί στο 
καναβάτσο η κυβέρνηση για την 
υστέρηση των ανακτήσεων και τους 
κινδύνους για τους εγγυημένους 
από το Δημόσιο senior notes 
τίτλους. 

 

Ο Κώστας Παπαγρηγόρης γράφει 
στο news247.gr: Η διαχείριση των 
περίπου 700.000 ακινήτων που 
αποτελούν εξασφαλίσεις σε 
«κόκκινα» δάνεια, ύψους 100 δισ. 
ευρώ που έχουν περιέλθει στην 
κατοχή τους, αποτελεί την μεγάλη 
πρόκληση των Εταιρειών 
Διαχείρισης Κόκκινων Δανείων για 
το επόμενο διάστημα. 

ρόκειται για 
ακίνητα όλων  
των κατηγοριών – 

κατοικίες, καταστήματα, 
βιομηχανικά κτίρια, 
οικόπεδα κ.ά.–, η αξίας 
των οποίων εκτιμάται 
ότι υπερβαίνει τα  
40 δισ. ευρώ. 
Όπως εξηγούν έμπειρα στελέχη του 
κλάδου, «η στρατηγική που έχει 

χαραχθεί και θα μπει σταδιακά σε 
εφαρμογή το επόμενο διάστημα 
περιλαμβάνει δύο άξονες: είτε 
ρυθμίσεις των δανείων που έχουν 
υποθήκη ακίνητο είτε απευθείας 
πωλήσεις και πλειστηριασμούς. Την 
τάση έδωσε πρόσφατα μιλώντας σε 
συνέδριο για την κτηματαγορά η κα 
Λίλα Πατεράκη, επικεφαλής του 
τομέα Real Estate της doValue, της 
μεγαλύτερης εταιρείας του κλάδου 
στην Ελλάδα. Όπως είπε 
χαρακτηριστικά η κα Πατεράκη, «η 
doValue από ένα χαρτοφυλάκιο με 
250.000 ακίνητα που έχει ήδη στην 
κατοχή της, σχεδιάζει να διαθέσει 
στην αγορά περί τα 62.000 και 
πρόσθεσε ότι στις περισσότερες 
περιπτώσεις γίνεται αναδιάρθρωση 
του δανείου, αλλά ένα ποσοστό 20% 
με 25% των συγκεκριμένων 
ακινήτων θα βγουν σταδιακά προς 
πώληση τα επόμενα πέντε χρόνια». 
Συνολικά ένα ποσοστό της τάξης του 
25%-30% των 700.000 ακινήτων θα 
οδηγηθεί σε ρευστοποίηση τα 
επόμενα χρόνια, δηλαδή περί τα 
200.000 ακίνητα θα διατεθούν μέσω 

πλειστηριασμών, που θα 
αποτελέσουν βασικό εργαλείο για 
την επίτευξη των στόχων που 
προβλέπονται στα επιχειρησιακά 
σχέδια των funds και των εταιρειών 
διαχείρισης που έχουν αναλάβει την 
υλοποίησή τους. 

Το σκέλος των ρυθμίσεων 
αποδεικνύεται σημαντικό για τους 
servicers, με τους ίδιους να 
σημειώνουν πως αποτελεί βασική 
προτεραιότητα τους. Όπως τονίζουν 
χαρακτηριστικά πηγές του κλάδου 
προσφέρουν βιώσιμες λύσεις, οι 
οποίες στις περισσότερες 
περιπτώσεις περιλαμβάνουν και 
άφεση χρέους (κούρεμα οφειλής) το 
οποίο σε πολλές περιπτώσεις  
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φτάνει και το 30%. Από τις αρχές του 2020 έως σήμερα οι 
εταιρείες διαχείρισης φέρεται να έχουν προχωρήσει σε 
ρυθμίσεις, συνολικού ύψους άνω των 7,3 δισ. ευρώ, σε 
χαρτοφυλάκια που έχουν τιτλοποιηθεί ή μεταβιβαστεί. 
Όσον αφορά στο σκέλος των πλειστηριασμών, όπως 
σημείωσε προσφάτως ο πρόεδρος της Ένωσης Εταιριών 
Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις 
(ΕΕΔΑΔΠ) και διευθύνων σύμβουλος της doValue Greece, 
κ. Τάσος Πανούσης, στα τιτλοποιημένα χαρτοφυλάκια αυτό 
συμβάλλει μόλις στο 20% των ανακτήσεων, με το υπόλοιπο 
80% να αφορά σε ρυθμίσεις και πληρωμές δανειοληπτών. 
Σύμφωνα με την κυρία Πατεράκη, τα εκπλειστηριαζόμενα 
ακίνητα θα έχουν χαμηλότερη τιμή εκκίνησης, σε σχέση με 
το να τα αποκτούσε κάποιος απευθείας από την αγορά, 
γεγονός που εκτιμάται ότι θα προσελκύσει το ενδιαφέρον 
επενδυτών, Ελλήνων, αλλά και ξένων. «Η σταδιακή άρση 
του εμποδίου της ανάγκης να έχει κανείς το σύνολο των 
απαιτούμενων κεφαλαίων για την αγορά, μέσω της 
διάθεσης χρηματοδοτικών πακέτων, θα βοηθήσει 
σημαντικά στην αύξηση της απορρόφησης», ανέφερε 
χαρακτηριστικά. Την ίδια στιγμή οι συστημικές τράπεζες 
δηλώνουν έτοιμες να χρηματοδοτήσουν άμεσα τους 
ενδιαφερόμενους για την αγορά ακινήτων που είτε 
βρίσκονται στην κατοχή των ίδιων των τραπεζών είτε 
βρίσκονται στη φάση του πλειστηριασμού. Οι πρώτες 
πληροφορίες κάνουν λόγο για δάνεια που θα χορηγούνται 
προς τους ενδιαφερόμενους υπό την προϋπόθεση ίδιας 
συμμετοχής 30%, με το υπόλοιπο 70% να το χρηματοδοτεί 
η τράπεζα και μάλιστα κατόπιν ελέγχου της πιστοληπτικής 
ικανότητας και φερεγγυότητας του υποψήφιου αγοραστή, 
όπως δηλαδή ισχύει και για τα υπόλοιπα στεγαστικά 
δάνεια που χορηγούνται αυτή την περίοδο. Τα νέα αυτά 
δάνεια όμως θα έχουν δύο σημαντικές διαφορές σε σχέση 
με τα παραδοσιακά προϊόντα για την αγορά ακινήτου. Η 
πρώτη αφορά στην προσημείωση που θα φέρουν τα 
συγκεκριμένα δάνεια. Συγκεκριμένα η προσημείωση στα 
συγκεκριμένα δανειακά προϊόντα θα μπαίνει στο προς 
αγορά ακίνητο, χωρίς να απαιτείται από τον αγοραστή να 
βάλει προσημείωση σε άλλο ακίνητο για την αγορά του 
νέου, όπως ισχύει μέχρι σήμερα. Η δεύτερη σημαντική 
αλλαγή έχει να κάνει με τον χρόνο εκταμίευσης, καθώς ενώ 
στα παραδοσιακά στεγαστικά δάνεια ο συνήθης χρόνος για 
την εκταμίευσή τους ανέρχεται σε 2 μήνες, στα δάνεια που 
θα χρηματοδοτούν αγορές ακινήτων από τα χαρτοφυλάκια 
των τραπεζών ή απευθείας μέσω πλειστηριασμών, η 
εκταμίευση θα γίνεται μόλις σε 10 ημέρες.  

Ο τεράστιος όγκος των ακινήτων που έχει μεταφερθεί σε 
funds είναι και η αιτία που όλα τα μεγάλα επενδυτικά 
κεφάλαια που έχουν τοποθετηθεί στην ελληνική αγορά, 
όπως η doValue, η Intrum και η Davidson Kempner, εκτός 
από τις εταιρείες διαχείρισης, έχουν συστήσει και εταιρείες 
real estate, οι οποίες έχουν ήδη αρχίσει να κάνουν αισθητή 
την παρουσία τους μέσω πωλήσεων που προωθούν από 
ειδικές πλατφόρμες που έχουν αναπτύξει. Έντονη είναι η 
παρουσία του ιταλικού ομίλου doValue, που 
δραστηριοποιείται στην Ελλάδα μέσω της ομώνυμης 
εταιρείας διαχείρισης, αλλά και της doValue Real Estate, 
που διαχειρίζεται τα ακίνητα που περιέρχονται στην 
κυριότητά της μέσω πλειστηριασμών. Ο ιταλικός όμιλος 
έχει αναπτύξει την πλατφόρμα Altamira για τη διάθεση των 
ακινήτων που η doValue έχει πλέον στην κυριότητά της, 
αλλά και αυτών που βγαίνουν σε πλειστηριασμό μέσω του 
e-auction. Αντίστοιχη δραστηριότητα έχει αναπτύξει ο 
σουηδικός όμιλος Intrum, που δραστηριοποιείται τόσο 
στην αγορά όσο και τη διαχείριση κόκκινων δανείων, ενώ 
για τη διαχείριση των ακινήτων από τα δάνεια που έχουν 
ρευστοποιηθεί, έχει συστήσει την Intrum REO Solutions, 
που αποτελεί επίσης πλατφόρμα προβολής ακινήτων που 
περιέρχονται στην κατοχή του Ομίλου. Η Davidson 
Kempner, τέλος, δραστηριοποιείται στη διαχείριση 
δανείων μέσω της Cepal και για τη διαχείριση ακινήτων 
προχώρησε μέσα στο καλοκαίρι σε στρατηγική 
συνεργασία με τον όμιλο Resolute Asset Management για 
τη σύσταση κοινής εταιρείας με την επωνυμία Resolute 
Kaican Greece, που θα εστιάσει στη διαχείριση και 
αξιοποίηση χαρτοφυλακίων ακινήτων από ανακτήσεις και 
πλειστηριασμούς και τη δημιουργία αξίας για μεγάλα 
εμπορικά ακίνητα. 
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Ρεκόρ πλειστηριασμών ακινήτων 
τον Νοέμβριο στα Τρίκαλα. 
Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα 
στοιχεία που συλλέγει το 
trikalavoice.gr 

πό 1η και μέχρι  
τα τέλη του μηνός 
βγαίνουν στο 

σφυρί συνολικά  
60 ακίνητα στο  
Νομό Τρικάλων. 
Στην πλειοψηφία τους πρόκειται για 
σπίτια και διαμερίσματα, ενώ 
πλειστηριάζεται και ένας 
επαγγελματικός χώρος με πισίνες 
και χώρο στάθμευσης που 
φιλοξενούσε διάφορα events μέχρι 
και πριν λίγα χρόνια. Στο «πακέτο» 

των πλειστηριασμών ακινήτων βρίσκουμε επίσης για το νέο μήνα μεζονέτες, 
λοιπούς επαγγελματικούς χώρους και αγροτεμάχια. 

 

 

 

ην αύξηση επιτοκίων καταθέσεων 
από τις εμπορικές τράπεζες 
ζητούν αποταμιευτές και  

Τράπεζα της Ελλάδος. 
Όπως επισημαίνει το protothema.gr για πρώτη φορά μετά 
από σχεδόν μια δεκαετία φυγής κεφαλαίων από τη χώρα, 
στα dealing room των τραπεζών -και όχι μόνον- έχουν 
αρχίσει να πέφτουν τηλέφωνα: «Γιατί δεν αυξάνονται τα 
επιτόκια καταθέσεων στην Ελλάδα; Γιατί οι ελληνικές 

τράπεζες περνάνε αμέσως τις αυξήσεις στα επιτόκια 
δανείων, αλλά καθόλου στα επιτόκια καταθέσεων;». Αυτό 
που διαπιστώνουν οι καταθέτες το δείχνουν και τα στοιχεία 
της Τραπέζης της Ελλάδος. Τον Αύγουστο του 2022 το μέσο 
επιτόκιο νέων δανείων από τις ελληνικές τράπεζες προς 
ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα ανέβηκε 
στο 5,14%, σχεδόν ίδιο με τον Αύγουστο 2019, πριν από 3 
χρόνια (5,16%), πολύ πριν από την πανδημία και την 
ενεργειακή κρίση. Το μέσο επιτόκιο που έδιναν όμως στους 
αποταμιευτές για να προσελκύσουν νέες καταθέσεις τον 
Αύγουστο του 2019 ήταν 0,26%, ενώ τον Αύγουστο φέτος 
0,04%. Ήταν δηλαδή 6,5 φορές μεγαλύτερο! Την ίδια 
στιγμή, ξένες τράπεζες προσφέρουν 10πλάσια ή και 
50πλάσια επιτόκια καταθέσεων (έως και 2%) σε  
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αποταμιευτές που αναζητούν καταφύγιο για τις καταθέσεις 
τους.  

αι ενώ η Ελλάδα και η Ευρώπη 
ολόκληρη έχουν εισέλθει σε 
περίοδο αύξησης επιτοκίων και 

ακραία υψηλού πληθωρισμού, με το 
κόστος του χρήματος για χορηγήσεις 
δανείων να αυξάνεται πλέον συνεχώς, 
μόνον οι καταθέτες στην Ελλάδα δεν 
έχουν δει καμία αύξηση αποδόσεων 
στα χρήματά τους. 
Ο κίνδυνος που ανακύπτει είναι τριπλός: νοικοκυριά 
χάνουν εισόδημα και κεφάλαιο, ενώ κλονίζεται η έννοια και 
η αξία της αποταμίευσης στη χώρα μας. Επιπλέον, όμως, 
αν η ελληνική αγορά δεν προσφέρει ικανοποιητικά 
επιτόκια στους καταθέτες, η απειλή έρχεται με προτάσεις 
από το εξωτερικό. «Τη στιγμή αυτή τράπεζες όπως η UBS 

δίνουν επιτόκιο στις καταθέσεις έως και 2%, ενώ οι 
ελληνικές μηδέν. Θα φύγουν λεφτά!» λένε με νόημα 
τραπεζικοί παράγοντες. Και το πρόβλημα μεγεθύνεται, όσο 
η ΕΚΤ θα ανεβάζει το βασικό επιτόκιο αναφοράς προς το 
2,5%-2,75%. Ίσως όχι τόσο άμεσα για τα λεφτά του απλού 
κόσμου, αλλά κυρίως για κεφάλαια μεγαλοκαταθετών και 
μεγαλοεπενδυτών, που τόσος αγώνας έγινε την εποχή της 
κρίσης για να τα φέρουν στην Ελλάδα – και οι οποίοι 
εύκολα μπορούν να βρουν αλλού πιο φιλόξενη στέγη γι’ 
αυτά. 

 

 
Άνοδος στα επιτόκια των νέων στεγαστικών δανείων από 
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με αύξηση των 
επιτοκίων κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες το τελευταίο 
τετράμηνο. «Τα δάνεια σταθερού επιτοκίου μάς κοστίζουν 
πλέον πολύ ακριβά λόγω της αύξησης του κόστους για το 
“κλείδωμα” του επιτοκίου κατά τρεις ποσοστιαίες 
μονάδες», αναφέρει στο Capital.gr υψηλόβαθμη τραπεζική 
πηγή. Παρ’ όλα αυτά, εξηγεί, η ζήτηση εξακολουθεί να 
γέρνει προς την πλευρά των σταθερών επιτοκίων καθώς οι 
δανειολήπτες επιζητούν σταθερότητα εν μέσω διευρυμένης 
αβεβαιότητας. Βέβαια, όπως αναφέρει το ίδιο στέλεχος, το 
αυξημένο κόστος στη διατραπεζική αγορά δεν έχει 
μετακυλιστεί ακόμα -πλήρως- στον δανειολήπτη, ωστόσο 

τα επιτόκια των νέων στεγαστικών δανείων βαίνουν 
διαρκώς αυξανόμενα. « 

σοι υποψήφιοι δανειολήπτες 
σκέφτονται να πάρουν 
στεγαστικό δάνειο το  

επόμενο διάστημα και προτιμούν  
σταθερό επιτόκιο, καλό είναι να  
σπεύσουν προτού τα επιτόκια  
ανέβουν ακόμη περισσότερο» 
, αναφέρει η ίδια πηγή. Αξίζει να σημειωθεί, πάντως, ότι 
όλες οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να χορηγούν 
στεγαστικά δάνεια με σταθερό επιτόκιο καθ’ όλη τη 
διάρκεια αποπληρωμής, αν και το κόστος είναι πλέον 
αρκετά «τσουχτερό» για τους δανειολήπτες. Παρότι η 
τιμολόγηση διαφέρει μεταξύ των πιστωτικών ιδρυμάτων, οι 
διαφορές δεν είναι κραυγαλέες. Το χαμηλότερο επιτόκιο 
που παρέχεται σήμερα ξεκινά από το 3,42% για σταθερό 
επιτόκιο 10ετίας και το υψηλότερο ξεπερνά το 4,10%. Εκτός 
από τις προφανείς παραμέτρους που ορίζουν το επιτόκιο 
του δανείου -ποσό χορήγησης, διάρκεια αποπληρωμής, 
αξία ενεχύρου- υπάρχουν πολλοί ακόμη παράγοντες που 
καθορίζουν την τελική προσφορά που θα λάβει ο 
υποψήφιος δανειολήπτης. Ο βασικότερος εξ αυτών είναι η 
πιστοληπτική ικανότητα, το λεγόμενο credit score που 
καθορίζει την προσωποποιημένη τιμολόγηση. 
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