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του Γιώργου Λεχουρίτη 
Προέδρου του ΙΝΚΑ 
Γενικής Ομοσπονδίας 
Καταναλωτών Ελλάδας 

 

ια σόου κοροϊδίας 
και εξαπάτησης  
των πολιτών  

έκανε λόγο ο πρόεδρος 
του Ινστιτούτου 
Καταναλωτή,  
Γιώργος Λεχουρίτης, 
αποδομώντας πλήρως 
το αφήγημα του 
υπουργού Ανάπτυξης 
για το καλάθι  
του νοικοκυριού. 
Ο Γιώργος Λεχουρίτης μίλησε στον 
τηλεοπτικό σταθμό Kontra για να 
υπογραμμίσει ότι δεν έχει αλλάξει 
τίποτα στα σούπερ μάρκετ και να 
καταγγείλει ότι «οι παραγωγοί 
πωλούν φθηνά κι εμείς αγοράζουμε 
ακριβά». «Το λέγαμε από πριν, θα 
μπουν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας 
και προϊόντα προσφορών. Τι 
άλλαξε; Τίποτα. Το μόνο που άλλαξε 
είναι τα ψέματα που συνεχίζει να λέει 

ο υπουργός Ανάπτυξης. Ο κ. Άδωνις 
έχει περάσει παραπάνω από τους 
πολιτικούς. Τι μας είπε; Ότι είχαν τα 
προϊόντα καλύτερες τιμές από ό,τι 
τις προηγούμενες ημέρες. Να σας 
δείξω φυλλάδιο που έχω στα χέρια 
μου; Είναι οι ίδιες τιμές με το καλάθι 
του νοικοκυριού. Και είναι φυλλάδιο 
προσφορών. Τι άλλαξε λοιπόν; 
Τίποτα!» είπε σε έντονο ύφος. Σε 
άλλο σημείο της παρέμβασής του 
εκτόξευσε βέλη κατά του υπουργού 
σημειώνοντας: «αυτός έκανε το 
σόου στις τηλεοράσεις. Εγώ έκανα 
την πραγματική έρευνα της αγοράς. 
Μπήκα στο e-katanalotis, έλεγξα 
ορισμένα σούπερ μάρκετ.  

 
Υπάρχουν προϊόντα ιδιωτικής 
ετικέτας στο 80%-90% σε ορισμένα 
σούπερ μάρκετ. Υπάρχουν και 
επώνυμα προϊόντα, αλλά είναι 
προϊόντα σε φυλλάδιο προσφορών. 
Δεν χρειάζεται να διαφημίζω ποιο 
σούπερ μάρκετ είναι, όπως έκανε ο 
υπουργός για επώνυμα μακαρόνια. 
Μπορεί να είχαν π.χ. ονομαστική 
τιμή 1,42 ευρώ αλλά με τις 
προσφορές τα πούλαγαν τα σούπερ 
μάρκετ στα 1,2-1,27 ευρώ. Θέλοντας 
να επιβεβαιωθεί ο ίδιος, έκανε την 
μία «πατάτα» μετά την άλλη. Ως 
ΙΝΚΑ έχουμε στοιχεία, τα 
αντιπαραθέτουμε. Αποδεικνύουν ότι 
αυτό που λέμε εμείς είναι αλήθεια, 
αυτό που λέει ο υπουργός είναι 
ψέματα. Στα αυγά, στα 
απορρυπαντικά, στα είδη 
περιποίησης… τα είδα στο φυλλάδιο 
προσφορών, ήταν ακριβώς οι ίδιες 
τιμές με αυτές στο e-katanalotis. 
Υπάρχει και περίπτωση, πιθανώς 
τυπογραφικό λάθος, που το 
φυλλάδιο το έχει φθηνότερα». 
Εξέφρασε, επίσης την ενόχλησή του 
δίνοντας ως παράδειγμα τη 
συζήτηση για το γάλα και 
αναφέροντας «για το περιβόητο 
γάλα που λέει 1,12 ευρώ, όλα τα 
σούπερ μάρκετ έχουν γάλα 
ιδιωτικής ετικέτας 1,12.  

εν ντράπηκε  
να πάρει στα  
χέρια του  

γάλα γερμανικό,  
το οποίο παράγεται  
και συσκευάζεται  
στη Γερμανία και  
πωλείται από ελληνικό  
σούπερ μάρκετ; 
Ο κ. Λεχουρίτης επανέλαβε τις 
προτάσεις του ΙΝΚΑ αναφέροντας: 
«λύση υπάρχει και είναι 
συγκεκριμένη. Στην πηγή που ξεκινά 
ένα προϊόν. Πόσο πωλείται στο 
χωράφι; Πόσο φτάνει στον 
καταναλωτή; Τι περιθώριο 
ποσοστού κέρδους πρέπει να έχει, 
100%, 200%, 500%; Δεν μπορεί να 
έχει 1.500%, να πωλείται π.χ. η ελιά 
40-50 λεπτά και να φτάνει στον 
καταναλωτή 7-8 ευρώ. Δεν μπορεί 
να παραπονιούνται οι παραγωγοί 
ότι πωλούν φτηνά και οι 
καταναλωτές να αγοράζουν ακριβά. 
Το λεμόνι πωλείται στο χωράφι 35 
λεπτά, στη λιανική φτάνει 1,8 ευρώ. 
Το αχλάδι, το μήλο. Ξέρουμε να 
κάνουμε έρευνα αγοράς, δεν ξέρει 
μόνο το υπουργείο. Αλλά εμείς 
είμαστε 52 χρόνια στην «πιάτσα», 
ξέρουμε τι σημαίνει ακρίβεια και 
αγορά, δεν είμαστε σε γραφείο αλλά 
στο δρόμο. Ψάχνουμε και 
πηγαίνουμε, ερευνώντας». 
Υπογράμμισε, τέλος, ότι 

μοναδική λύση 
είναι η μείωση  
του Ειδικού  

Φόρου Κατανάλωσης 
στα καύσιμα.... 
εξηγώντας ότι αυτό θα επιφέρει 
μείωση τιμών στην αγορά, στο 
κόστος παραγωγής, στο κόστος 
ενέργειας. Αυτόματα, θα πέσουν οι 
τιμές στα προϊόντα. Η επίκληση της  
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κυβέρνησης ότι δεν συμφέρει τα 
δημόσια οικονομικά μία μείωση του 
ΕΦΚ είναι κοροϊδία. Αυτούς που δεν 
συμφέρει είναι στο λαθρεμπόριο 
καυσίμων. Όσο μεγαλύτερος είναι ο 
ΕΦΚ, τόσο περισσότερα λαθραία 
καύσιμα κυκλοφορούν. Αυτή είναι η 
πραγματική εικόνα». Δήλωσε, 
εξάλλου, αρνητικός στην προοπτική 
μείωσης του ΦΠΑ στον ευρωπαϊκό 
μέσο όρο επισημαίνοντας ότι «το 
είδαμε όταν μειώθηκε ο ΦΠΑ από το 
24% στο 13%. Δεν μειώθηκε ο καφές, 

οι υπηρεσίες». Εξάλλου, θύμισε ότι 
στο υπουργείο Ανάπτυξης υπάρχει 
το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή 
και Αγοράς (ΕΣΚΑ) που 
«συνεδριάζει μία ή δύο φορές το 
χρόνο. Από τότε που βγήκε ο κ. 
Γεωργιάδης, δεν θυμάμαι αν 
συμμετείχε μία φορά στο ΕΣΚΑ, μία 
φορά. Είναι παντογνώστης, 
πάνσοφος, δεν χρειάζεται ούτε τις 
παραγωγικές τάξεις ούτε τις 
οργανώσεις καταναλωτών, να 
συζητήσει». 

 

πρώτη ημέρα του «καλαθιού  
του νοικοκυριού» κατέδειξε  
ότι ο καταναλωτής παραμένει 

απροστάτευτος, όχι μόνο απέναντι  
στη συνεχώς αυξανόμενη ακρίβεια  
και έκρηξη τιμών, αλλά και απέναντι 
στη διαχρονική αδυναμία των 
οποιωνδήποτε κρατικών 
παρεμβάσεων που επιδιώκουν  
την αντιμετώπιση του προβλήματος. 
Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος διεξήγαγε 
έρευνα στην ιστοσελίδα «e-katanalotis», στην οποία οι 
υπόχρεες αλυσίδες εμπορίας τροφίμων και άλλων 
προϊόντων (σούπερ μάρκετ) υποχρεούνταν, έως τις 9 το 
πρωί της Τετάρτης 02/11/2022, να ανεβάσουν λίστα με τα 
προϊόντα που ανήκουν στις 51 κατηγορίες όπως αυτές 
καθορίστηκαν με την απόφαση του Υπουργείου 
Ανάπτυξης. Τα αποτελέσματά της ήταν ενδεικτικά του 
συμπεράσματος το οποίο αναφέραμε στην αρχή του  
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Δελτίου Τύπου. Συγκεκριμένα:  

άποιες από τις 13 αλυσίδες 
εμπορίας που καταχώρησαν  
στην πλατφόρμα «e-katanalotis» 

προϊόντα, δεν έχουν αποστείλει  
πλήρη κατάλογο αυτών, δηλαδή,  
δεν καλύπτουν όλες τις κατηγορίες 
όπως αυτές περιγράφονται στο νόμο. 
Επισημαίνουμε ότι ο ελλιπής κατάλογος επισύρει 
πρόστιμο 5.000€ για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης με την 
υποχρέωση αυτή. Παρά την εικόνα που παρουσιάστηκε το 
πρωί από τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων κ. Παπαθανάση, ότι «το 20-40% των 
προϊόντων αφορούν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας», εν 
τούτοις υπάρχουν αλυσίδες που περιλαμβάνουν προϊόντα 
ιδιωτικής ετικέτας σε ποσοστό περίπου 80% του συνόλου. 
Σε κάποιες από τις αλυσίδες παρουσιάζεται το φαινόμενο 
να έχει καταχωρηθεί το ίδιο προϊόν από 2 έως έντεκα (11) 
φορές. Αποτέλεσμα είναι η πλασματική αύξηση του 
αριθμού των προϊόντων, γεγονός που καθιστά το όλο 
εγχείρημα ανώφελο για τον καταναλωτή.  

ιαπιστώθηκε ότι κάποιες 
αλυσίδες έχουν καταχωρήσει 
προϊόντα σε άλλες κατηγορίες 

προϊόντων με συνέπεια την 
παραπλάνηση του καταναλωτή  
(αλλά και του Υπουργείου). 
Για παράδειγμα διαπιστώθηκε ότι 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. Σημειωτέον ότι η 
καταχώρηση στην ιστοσελίδα e-katanalotis, την οποία 
διαχειρίζεται η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και 
Προστασίας Καταναλωτή, είναι ευθύνη της ίδιας της 
υπηρεσίας, ως προς την ακρίβεια των πληροφοριών που 

περιέχει (τουλάχιστον στο τεχνικό της σκέλος), ακρίβεια 
που, προφανώς, δεν έτυχε του απαιτούμενου ελέγχου 
οδηγώντας στη σύγχυση του καταναλωτικού κοινού. 
Περαιτέρω, διαπιστώσαμε για μία ακόμα φορά ότι η 
ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με ημίμετρα, όπως εν 
προκειμένω. Ενδεικτικά αναφέρουμε την περίπτωση 
αλυσίδας η οποία περιλαμβάνει ρολό κουζίνας στην τιμή 
των 2,65€, ενώ το ίδιο προϊόν τον Απρίλιο 2022 κόστιζε 1,89 
€ (αύξηση 40%), είδη προσωπικής υγιεινής ανατιμήθηκαν 
κατά ποσοστό 23% το ίδιο χρονικό διάστημα ενώ και σε 
είδη διατροφής, όπως στα μακαρόνια, αυξήθηκε η τιμή από 
0,74€ σε 1,26€. Παρατηρήθηκε, επίσης, διαφορά στις τιμές 
μεταξύ των αλυσίδων σούπερ μάρκετ στον καφέ που η 
διαφορά φθάνει έως 1,58€. Ταυτόχρονα, σημειώνεται ότι 

τα περισσότερα προϊόντα  
έχει μειωθεί το περιεχόμενο  
από 11% έως 30%. 

Επαναλαμβάνουμε ότι, για εμάς, είναι πρωταρχική και 
άμεση ανάγκη, η Πολιτεία να πάρει άμεσα, ουσιαστικά 
μέτρα, για να αντιμετωπιστεί η ζοφερή κατάσταση που 
έχουμε μπροστά μας. Προτείνουμε λοιπόν: 1. Αναστολή 
λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Ενέργειας 2. Προώθηση 
όλων των τύπων ενέργειας (π.χ. υδρογόνο, γεωθερμία, 
κ.λπ.) χωρίς προκαταλήψεις και προτεραιοποιήσεις 3. 
Ενίσχυση των ευάλωτων καταναλωτών μέσω της κατά 
προτεραιότητας τιμολόγησής τους με τις ενεργειακές πηγές 
μικρότερου κόστους παραγωγής 4. Μείωση του ΦΠΑ στα 
είδη βασικής διατροφής 5. Μείωση του Ειδικού Φόρου 
Κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης 6. Αύξηση του 
κατώτατου μισθού και επαναφοράς του δικαίου των 
συλλογικών διαπραγματεύσεων που θα διαχύσει την 
αύξηση αυτή σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, με 
στόχο την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των 
εργαζομένων-καταναλωτών. 
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ΜΑΥΡΑΓΟΡΙΤΕΣ MADE IN GREECE 

 
Η φορολόγηση των «Πλουτησάντων επί Κατοχής» (1945). 
Μια αποτυχημένη «προσπάθεια» απονομής Δικαιοσύνης. 
O Ορκωτός Ελεγκτής και Λογιστής, Κωνσταντίνος Ιωαν. 
Νιφορόπουλος, καταγράφει «μικρά Κατάστιχα» από την 
Ιστορία της Λογιστικής, της Φορολογίας & του Εμπορίου.  

 

Επί κυβερνήσεως του Νικολάου Πλαστήρα εκδόθηκε ο 
Αναγκαστικός Νόμος 182 (ΦΕΚ 56 – 12.03.1945 ) «ΠΕΡΙ 
ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΝ 
ΠΕΡΙΟΔΟΝ ΠΛΟΥΤΗΣΑΝΤΩΝ». «… 

ι «πλουτήσαντες επί κατοχής» 
ήταν υποχρεωμένοι να 
πληρώσουν τους φόρους  

που θα ορίζονταν. Η τιμωρία που 
προβλεπόταν ήταν αυστηρή,  
καθώς προβλεπόταν η εκτόπισή  
τους, η φυλάκιση και η δήμευση  
του συνόλου ή μέρους της  
περιουσίας τους. 
Είναι γεγονός ότι η τροποποίηση αυτή (δηλαδή του 
αρχικού νόμου) επέτρεψε σε πολλούς δοσίλογους ν’ 
απαλλαγούν με βουλεύματα. Παράλληλα, εκδόθηκε στις  
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21/12/45 ο Α.Ν. 753/45 «περί αποσυμφορήσεως των 
φυλακών», ο οποίος συμπληρώθηκε αργότερα με τους Α.Ν. 
1204/46 και 428/47, διά του οποίου παραγράφηκαν όλα τα 
αδικήματα που είχαν διαπραχθεί από τις 27 Απριλίου 1941 
(ημέρα καταλήψεως της χώρας από τους Γερμανούς) μέχρι 
και τη 12η Φεβρουαρίου 1945 (ημέρα υπογραφής της 
Συμφωνίας της Βάρκιζας) και με αυτόν διατάσσονταν οι 
δικαστικές αρχές να εκδώσουν σε διάστημα 30 ημερών νέα 
εντάλματα για όσους δεν ευεργετούνταν από το νόμο και 
ταυτόχρονα καταργούσαν όλα τα ανεκτέλεστα 
εντάλματα…. Δημοσιεύματα σχετικά με το θέμα των 
δοσιλόγων έβλεπαν συχνά το φως στη διάρκεια της 5ετίας 
μεταξύ 1945-1960, ώσπου τον Απρίλιο του 1950 
δημοσιεύτηκε η είδηση της διαλύσεως της Υπηρεσίας 
Δοσιλόγων του Εφετείου Αθηνών και δημοσιεύτηκε 
απολογισμός του έργου της από τον οποίο καθίσταται 
σαφές ότι υπήρξε διάθεση συγχώρησης και απαλλαγής 
πολλών ενόχων. Από τους 25.000 κατηγορουμένους που 
είχαν συρθεί στη δικαιοσύνη μετά από 6.442 μηνύσεις, 
είχαν καταδικαστεί 35.061!  

ε πανελλήνια μάλιστα κλίμακα,  
στις 31-3-1950, σε σύνολο 21.915 
καταδίκων στις φυλακές, υπήρχαν 

96 δοσίλογοι! Αλλού μάλιστα δινόταν  
ο αριθμός των 30.000 προδοτών απ’ 
τους οποίους είχε καταδικαστεί και 
φυλακιστεί το 1,3%». 
(Πηγή: «Η Εθνική Νέμεσις θα είναι αδυσώπητος». Δίκες 
Δωσίλογων Καλαμών (1945-1953) της Αμαλίας Ηρ. Σκούρα) 

«Διά της εισόδου της Ελλάδος εις τον πόλεμον από τις 28 
Οκτωβρίου 1940, της κατοχής ταύτης υπό των εχθρών, και 
του επακολουθήσαντος εξευτελισμού του εθνικού 
νομίσματος, εδημιουργήθησαν εν τη χώρα τοιαύται 

οικονομικαί συνθήκαι, ώστε κατέστη αδύνατος η εφαρμογή 
της κειμένης φορολογικής νομοθεσίας. Κατά την περίοδον 
ταύτην ωρισμένα πρόσωπα, γενόμενα, ως επί το πλείστον, 
επιλήσμονα των προς την Κοινωνίαν και την φυλήν μας 
υποχρεώσεων των, επλούτησαν. Τα πλούτη ταύτα, 
κτηθέντα κυρίως διά της συνεργασίας μετά των Αρχών 
Κατοχής ή και άνευ ταύτης, διά της εκμεταλλεύσεως της 
δυστυχίας του Ελληνικού Λαού, ουδένα φόρον 
επλήρωσαν… Θα ήτο κοινωνικώς άδικον και άκρως 
αντίθετον προς την απαίτησιν της κοινής γνώμης, εάν 
πρόσωπα ωφεληθέντα εκ της εθνικής καταστροφής,  

 
εξηκολούθουν και μετά την αποκατάστασιν του Κράτους 
του Νόμου, να καρπώνται ανενόχλητα τα 
πραγματοποιηθέντα, κατά των ανωτέρω αναφερθέντα 
τρόπον, αγαθά… Περιορίζονται και τα ένδικα μέσα, 
συνιστωμένων ειδικών εκδικαστικών επιτροπών, αίτινες 
θα εκδικάζωσι τας ενστάσεις κατά πρώτον και τελευταίον 
βαθμόν, αποφευγομένης ούτω της διαιωνίσεως των  
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υποθέσεων… Το σχέδιον προβλέπει και τον προσωρινόν 
καθορισμόν του παρ’ εκάστου φορολογουμένου 
οφειλομένου φόρου, υπό των ιδίων λαϊκών επιτροπών, 
όστις δέον να καταβληθή αμέσως και θέλει συμψηφισθή εις 
τον τελικώς προσδιορισθησόμενον φόρον… Ένεκα τούτου 
καθίστανται αλληλεγγύως υπόχρεοι διά την καταβολήν του 
φόρου, μετά του κυρίως υποχρέου και οι πλησιέστεροι 
συγγενείς αυτού μέχρι τρίτου βαθμού, εφ’ όσον τα 
πρόσωπα ταύτα απέκτησαν οπωσδήποτε από της 28 
Απριλίου 1941 και εντεύθεν περιουσίαν, είτε εκ χαριστικής 
είτε εξ επαχθούς αιτίας….».  

 
Επειδή προσέτι η εξακρίβωσις, παρ’ εκάστου των 
φορολογουμένων.  

Μετά την Απελευθέρωση και τα «Δεκεμβριανά» (1944), που 
προκάλεσαν την παραίτηση της κυβέρνησης του Γεωργίου 
Παπανδρέου, ο Νικόλαος Πλαστήρας (1883 – 1953) 
διορίζεται πρωθυπουργός στις 3 Ιανουαρίου 1945, ως 
πρόσωπο ευρείας αποδοχής. Στην κυβέρνησή του (έμεινε 

στην εξουσία έως τις 8 Απριλίου 1945, δηλαδή είχε ζωή 
τεσσάρων μηνών περίπου) συμμετέχουν όλες οι πολιτικές 
δυνάμεις εκτός των κομμουνιστών. (Πηγή : 
www.sansimera.gr). «Η κατοχή, με τις ανατροπές και τις 
νέες λειτουργίες που προκάλεσε, ήταν περίοδος έντονης 
οικονομικής δραστηριότητας και πεδίο ευκαιριών, πάνω 
στις οποίες μπορούσαν εύκολα να κτισθούν μεγάλες ή 
μικρές περιουσίες».…  

 
«1. Οι «πλουτίσαντες επί κατοχής» και γενικά όσοι βρήκαν 
τρόπους να μεταβάλουν την περιουσιακή τους κατάσταση 
και την κοινωνική τους θέση στη διάρκειά της θα έπρεπε να 
αποτελέσουν καίριο πεδίο για τη μελέτη της περιόδου. Τα 
φαινόμενα κοινωνικής και οικονομικής ανόδου ή έστω τα 
αντίστοιχα της πρόσδεσης σε ένα οικονομικό σύστημα, 
εξηγούν σε πολλές περιπτώσεις τις πολιτικές επιλογές των 
ανθρώπων και των ομάδων. Δυστυχώς, πρόκειται για ένα 
πεδίο που αφήνει αδιάφορους τους μελετητές. Όσα εδώ 
αναφέρονται μένουν έτσι στο επίπεδο των αρχικών 
παρατηρήσεων καθώς δεν μπορούν να στηριχθούν σε 
πρωτογενείς έρευνες και πηγές.» ( του Γιώργου 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ, καθηγητή Ιστορίας στο ΑΠΘ)». « 

τα τέλη Δεκεμβρίου 1945 
δημοσιεύτηκε η είδηση ότι  
οι οικονομικοί δοσίλογοι  

Καλαμών και Μεσσήνης θα 
εκτοπίζονταν σε νησιά… 
Είχε προηγηθεί η οργή των Καλαματιανών, όταν «εν 
πνεύματι επιεικίας, η συσταθείσα επιτροπή συμφώνως 
προς τον νόμον περί φορολογίας των πλουτισάντων κατά 
την περίοδον της κατοχής, εξέδωκε την απόφασίν της διά 
την πρώτην σειράν υποχρέων επί 25 περιπτώσεων 
εμπόρων και βιομηχάνων, […] περικόψασα εις το 
ελάχιστον τα υπό του κ. Εφόρου, βάσει των στοιχείων της 
οικονομικής εφορίας, προταθέντα ποσά. Ήτοι επί συνόλου 
513.000.000 δραχμών τα οποία θα έπρεπε να εισπραχθούν, 
κατελογίσθησαν μόλις 172.850.000, εν συνόλω η επιτροπή 
εμείωσε τον φόρον κατά 66%».
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του Νότη Μαριά 
Προέδρου του Κόμματος 
ΕΛΛΑΔΑ - Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ, 
Καθηγητή Θεσμών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, 
πρώην Ευρωβουλευτή 

 

κληρή κόντρα 
ξέσπασε ανάμεσα 
σε Μακρόν και 

Μελόνι για το 
μεταναστευτικό μετά 
την άρνηση της ιταλικής 
κυβέρνησης να δεχθεί 
να αποβιβαστούν στην 
Ιταλία 234 πρόσφυγες 
και μετανάστες,  
τους οποίους είχε  
διασώσει στα νερά της 
Μεσογείου το πλοίο 
Ocean Viking που 
ανήκει στην ΜΚΟ  
SOS Méditerranée 

(www.ilgiornale.it 10/11/2022). Είχε βέβαια προηγηθεί τις αμέσως προηγούμενες 
ημέρες ο ελλιμενισμός στην Ιταλία τριών άλλων πλοίων με πρόσφυγες και 
μετανάστες. Η άρνηση της ακροδεξιάς Μελόνι στον ελλιμενισμό του Ocean Viking 
είχε ως αποτέλεσμα το πλοίο αυτό να καταπλεύσει στη Γαλλία για να αποβιβάσει 
τους μετανάστες στην Τουλόν (www.aljazeera.com 10/11/2022), με την Λεπέν να 
βγαίνει στα κάγκελα. Και όλα αυτά παρότι μόνο το 1/3 απ΄ αυτούς θα παραμείνει 
για μετεγκατάσταση στη Γαλλία (www.lemonde.fr 10/11/2022), ενώ άλλο 1/3 θα 
μετεγκατασταθεί στη Γερμανία και το υπόλοιπο 1/3 σε άλλες χώρες της ΕΕ 
(www.bbc.com. 11/11/2022). Η ιταλική στάση οδήγησε σε έντονη διπλωματική 
κρίση με τον εκπρόσωπο της γαλλικής κυβέρνησης, Ολιβιέ Βεράν να δηλώνει ότι 
«η Ιταλία πρέπει να διαδραματίσει τον ρόλο της και να σεβαστεί τις ευρωπαϊκές 
δεσμεύσεις» (www.capital.gr 10/11/2022). Στη συνέχεια η κρίση κλιμακώθηκε με 
τον Γάλλο υπουργό Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν να δηλώνει ότι δεν 
πρόκειται η Γαλλία να πάρει για μετεγκατάσταση τους 3.500 μετανάστες που είχε 
υποσχεθεί στο πλαίσιο σχετικής συμφωνίας με την Ιταλία (www.ft.com 10/11/2022 
και www.ilmessaggero.it 11/11/2022).  

 

ε τον τρόπο αυτό το Παρίσι βρήκε αφορμή  
να τορπιλίσει την περίφημη Συμφωνία  
της Μάλτας για το μεταναστευτικό, η οποία 

ίσχυε από το 2019. 
Μια Συμφωνία την οποία είχαμε την ευκαιρία να αναλύσουμε από τις στήλες αυτές. 
Ήδη από τον Οκτώβριο του 2019 με άρθρο μας στην Κυριακάτικη Kontra News με 
τον τίτλο «Να επεκταθεί και για Ελλάδα η Συμφωνία της Μάλτας για το 
μεταναστευτικό» είχαμε επισημάνει: «Έτσι με βάση την πρόσφατη Συμφωνία της 
Μάλτας η περίφημη ομάδα των οκτώ μέχρι στιγμής προθύμων χωρών ήτοι η 
Μάλτα, η Ιταλία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Φινλανδία, η Πορτογαλία, η Ιρλανδία και 
το Λουξεμβούργο ανέλαβαν την πρωτοβουλία να διαμοιράσουν τα βάρη των 
μεταναστευτικών ροών προς την ΕΕ. Όχι όμως όλων των ροών αλλά μόνο αυτών 
της Κεντρικής Μεσογείου. Δηλαδή για άλλη μια φορά ο γαλλογερμανικός άξονας 
προκαλεί και με ιταμό τρόπο εφαρμόζει μια επιλεκτική κοινοτική αλληλεγγύη μόνο 
προς Μάλτα και Ιταλία όχι όμως και προς την Ελλάδα. Όπως ήδη επισημάναμε 
και σε σχετικό μας άρθρο αλλά και σε δηλώσεις προς τα ΜΜΕ την περασμένη 
εβδομάδα η Αθήνα οφείλει να πιέσει τις Βρυξέλλες και τις παραπάνω χώρες της 
ΕΕ να αναλάβουν επί του πρακτέου τις ευθύνες τους και έναντι της Πατρίδας μας 
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ούτως ώστε να επεκταθεί και στην Ελλάδα η Συμφωνία της 
Μάλτας και έτσι να διαμοιραστούν και να κατανεμηθούν 
μεταξύ των εν λόγω προθύμων χωρών της ΕΕ και οι 
μεταναστευτικές ροές από την Ανατολική Μεσόγειο» 
(Κυριακάτικη Kontra News 6/10/2019).  

αποκλεισμός της Ελλάδας από  
τη Συμφωνία της Μάλτας 
δημιούργησε εκ των πραγμάτων 

ένα τεράστιο πολιτικό και  
ηθικό ζήτημα. Πρώτον γιατί οι 
μεταναστευτικές ροές προς την 
Ελλάδα είναι πολλαπλάσιες  
αυτών προς Μάλτα και Ιταλία. 
Δεύτερον γιατί δεν είναι δυνατόν να διαχωρίζονται οι χώρες 
πρώτης εισόδου σε χώρες Α και Β κατηγορίας. Τρίτον γιατί 
είναι προφανές ότι η πλειοψηφία των παρανόμων 
μεταναστών που εισρέουν στην Ελλάδα δεν θέλουν 
βεβαίως να παραμείνουν στην Πατρίδα μας, αλλά 
επιθυμούν διακαώς να πάνε στη Γερμανία. Μετά την 
ανάληψη της ιταλικής πρωθυπουργίας από τον Ντράγκι, ο 
Ιταλός με αφορμή την αύξηση των μεταναστευτικών ροών 
στη Λαμπεντούζα τον Μάϊο του 2021 άρχισε να σπάει το 
μέτωπο των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου και να ζητά την 
ενεργοποίηση της Συμφωνίας της Μάλτας (www.ansa.it 
13/5/2021) η οποία λειτουργεί αποκλειστικά υπέρ της 
Ιταλίας και της Μάλτας. Όπως έχουμε ήδη αναλύσει σε 
άρθρο μας στην political.gr τον Μάιο του 2021 «μιλώντας 
στην Ιταλική Βουλή στις 12 Μαΐου 2021 ο Ντράγκι δήλωσε 
ότι θα επιχειρήσει να αναζωπυρώσει τη Συμφωνία της 
Μάλτας (www.repubblica.it 12/5/2021). Και μέσα από μια 
καλοστημένη ιταλική φαρσοκωμωδία με τις ιταλικές 
εφημερίδες να κραυγάζουν ότι η ΕΕ εγκατέλειψε την Ιταλία 
(www.ilgiornale.it 12/5/2021) και τους διάφορους 
ακροδεξιούς τύπου Σαλβίνι και Μελόνι να φωνάζουν και να 
διαμαρτύρονται (www.lastampa.it 10/5/2021), ο Ντράγκι 
έστειλε τον Ντι Μάγιο, που το παίζει διαλλακτικός, να 
ζητήσει από τον υπουργό εξωτερικών της Γερμανίας Χάικο 
Μάας να βάλει πλάτη. Και το Βερολίνο χωρίς να χάσει 
καθόλου χρόνο αποζημιώνοντας τον Μάριο Ντράγκι 
δήλωσε μέσω του Χάικο Μάας ότι η Γερμανία δεν πρόκειται 

να αφήσει μόνη της την Ιταλία (www.fr24news.com 
13/5/2021). Από κοντά και η ευρωπαία Επίτροπος 
Εσωτερικών Υποθέσεων Ίλβα Γιόχανσον, η οποία ζήτησε 
τη στήριξη της Ιταλίας (www.euractiv.com 13/5/2021). 
Βέβαια οι Ιταλοί ξέρουν να παίζουν το παιχνίδι και 
φωνάζουν από τα πριν προκειμένου να κάνουν τη δουλειά 
τους. Έτσι διαμορφώνουν κλίμα κυρίως για την 
ενεργοποίηση της Συμφωνίας της Μάλτας, η οποία είναι 
μια Συμφωνία που υπέγραψαν στη Μάλτα στις 23/9/2019 η 
Ιταλία, η Μάλτα, η Γαλλία και η Γερμανία (timesofmalta.com 
23/9/2019). Οι λεπτομέρειες της Συμφωνίας της Μάλτας  

 
δόθηκαν στη δημοσιότητα λίγες μέρες μετά 
(timesofmalta.com 27/9/2019) ενώ στη συνέχεια στη 
Συμφωνία προσχώρησαν και η Φινλανδία, η Πορτογαλία, η 
Ιρλανδία και το Λουξεμβούργο. 

τσι οι χώρες της Συμφωνίας  
της Μάλτας ανέλαβαν την 
πρωτοβουλία να διαμοιράσουν 

εθελοντικά τα βάρη των μετα-
ναστευτικών ροών προς την ΕΕ. Όχι 
όμως όλων των ροών αλλά μόνο 
αυτών της Κεντρικής Μεσογείου. 
Η Συμφωνία της Μάλτας αφού λειτούργησε για 
περιορισμένο χρονικό διάστημα τέθηκε σε αναστολή λόγω 
πανδημίας (timesofmalta.com. 13/5/2021). Τώρα όμως 
αναμένεται με πρωτοβουλία Ντράγκι να ενεργοποιηθεί 
ξανά». (political.gr 15/5/2021). Και πράγματι μετά την 
πανδημία η Συμφωνία της Μάλτας ξαναζεστάθηκε, παρότι 
βέβαια Παρίσι και Βερολίνο προσπαθούσαν κάθε φορά να 
αποφύγουν τις υποχρεώσεις τους αφήνοντας μόνο για 
φέτος στην Ιταλία πάνω από 90.000 μετανάστες και 
πρόσφυγες (www.bbc.com. 11/11/2022). Πλέον μετά την 
αποχώρηση του Ντράγκι από την πρωθυπουργία της 
Ιταλίας ο Μακρόν βρίσκοντας αφορμή λόγω του Ocean 
Viking τορπίλισε τη Συμφωνία της Μάλτας καθησυχάζοντας 
έτσι Λεπέν και Ζεμούρ. 

Ο 
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του Νίκου Νικολόπουλου 
Προέδρου 
Χριστιανοδημοκρατικού 
Κόμματος Ελλάδος 

 

ας έπνιξαν οι 
αναθυμιάσεις  
του βόθρου,  

στον οποίον έχουν 
βυθίσει την Ελλάδα  
και τον λαό που  
ξεψυχά καθημερινά, 
ξεσπώντας σε 
εσωτερικό  
γοερό θρήνο.  
Μας κάνουν να σιχαθούμε τους 
άφωνους πληρεξούσιους 
εντολοδόχους, που με τη ψήφο μας 
τους εξουσιοδοτήσαμε να 
εκπροσωπούν το ΕΘΝΟΣ και εμάς 
τους ΕΝΤΟΛΕΙΣ τους και όχι τα 
συμφέροντα των ξένων και των 
ολιγαρχών. Ζούμε σε μια άλλη 
Ελλάδα… Σε εθνικό επίπεδο από 
κοινού κυβέρνηση – αντιπολίτευση 
Μητσοτάκης και Τσίπρας κλπ 
καλλιεργούν την κατάργηση του 
έθνους κράτους, τα ανοιχτά σύνορα, 

την αντικατάσταση των αυτοχθόνων κατοίκων με δικαιολογία την 
υπογεννητικότητα, την υγειονομική δικτατορία, την αλλοίωση της εθνικής 
γλώσσας, την παραχάραξη της ιστορίας, την αποχριστιανοποίηση με στόχο την 
Ορθοδοξία, την διάλυση της οικογένειας με υπερβολική έμφαση στους 
ομοφυλόφιλους, τον οικονομικό και κοινωνικό φιλελευθερισμό και την επιβολή 
ενός παγκόσμιου νομίσματος ως επιστέγασμα της κυριαρχίας τους. Σε αυτό όλα 
τα συστημικά κόμματα του λεγόμενου «δημοκρατικού τόξου» μοιάζουν και 
ταυτίζονται όλο και περισσότερο, δημιουργώντας ιδεολογικοπολιτική σύγχυση 
και αφήνοντας τους Πατριώτες μετέωρους και πολιτικά ακάλυπτους. Στο 
κοινωνικό πεδίο όπου οι μισθοί και οι συντάξεις πείνας έχουν επιβληθεί από τα 
πέτρινα χρόνια των μνημονίων, έγιναν θηλιά στο λαιμό» των πολιτών οι 
λογαριασμοί ρεύματος.  

 

ο 76% δυσκολεύεται να τους πληρώσει,  
ενώ το 47% των Ελλήνων καταναλώνει  
λιγότερη ενέργεια από αυτή που  

χρειάζεται λόγω του υψηλού κόστους.  
Με τούτα και με τόσα άλλα κατάντησαν την Ελλάδα να σιχαίνεται τον εαυτό της 
και από κοντά ενέσκηψε το κύμα ακρίβειας που σαρώνει τη χώρα και δεν έχει 
προηγούμενο. Οι τιμές στα βασικά είδη διατροφής έχουν εκτοξευθεί, ενώ ήδη από 
τις αρχές του 2022 και ανεξαρτήτως του πολέμου στην Ουκρανία, οι τιμές της 
ενέργειας (μαζί με τον παραλογισμό της «ρήτρας αναπροσαρμογής») βρίσκονται 
σε δυσθεώρητα ύψη και ταυτόχρονα οι πολίτες ετοιμάζονται για έναν πολύ  

 

Μ 
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δύσκολο χειμώνα. Ο ελληνικός λαός όμως επιτέλους 
σηκώθηκε από τον καναπέ και βγήκε στους δρόμους. 
Μαζικές ήσαν σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας οι 
κινητοποιήσεις της Πέμπτης.  

νεργοι, εργαζόμενοι του 
ιδιωτικού και του δημόσιου 
τομέα, επαγγελματίες, 

μικρομεσαίοι επιχειρηματίες,  
καθώς και συνταξιούχοι έγιναν ένα 
ορμητικό φουσκωμένο ποτάμι οργής. 
Στη ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ απεργία συμμετείχαν δεξιοί, αριστεροί, 
κεντρώοι, προκειμένου να εκφράζουν την έντονη αντίθεσή 
τους στο κύμα ακρίβειας, στέλνοντας ισχυρό μήνυμα 
αντίστασης και διεκδίκησης.  

 

κυρίαρχη αντίθεση μεταξύ του 
λαού και των κομμάτων δεν  
είναι πλέον δεξιά ή αριστερά 

αλλά, παγκοσμιοποίηση ή έθνος, 
προκοπή η φτωχοποίηση. 
Η εκκολαπτόμενη συνειδητοποίηση της αλήθειας εκ 
μέρους των πολιτών έχει τρομάξει το σύστημα που με κάθε 
τρόπο προσπαθεί να την αποκρύψει, διαστρέφοντας την 
πραγματικότητα και δημιουργώντας φοβίες πολεμικές, 

υγειονομικές, πολιτικές και κυρίως οικονομικές. Οι απεργοί 
που ξεχύθηκαν στους δρόμους, θέλησαν να μεταφέρουν 
την απόγνωσή τους για την τρέχουσα κατάσταση. Και όλα 
αυτά ταυτόχρονα τη στιγμή που οι πλειστηριασμοί 
κατοικιών είναι, πλέον, καθημερινό φαινόμενο, αφού οι 
τράπεζες και τα funds που απέκτησαν τα δάνεια, 
επιταχύνουν τις αναγκαστικές διαδικασίες για την 
είσπραξη απαιτήσεών τους από στεγαστικά και 
καταναλωτικά δάνεια. Στον απεργιακό ξεσηκωμό, δυναμικό 
το παρών έδωσαν νοικοκυρές και πολίτες - καταναλωτές 
καθώς και δανειολήπτες βιοπαλαιστές που βρίσκονται 
ανυπεράσπιστοι απέναντι στο πανίσχυρο σύστημα των 
αγορών. Δυστυχώς και οι ανόρεκτες κυβερνητικές 
προσπάθειες ανάσχεσης της πληθωριστικής «έκρηξης» 
ελάχιστα πια αποδίδουν – ιδιαίτερα στους τομείς των 
τροφίμων και των άλλων ειδών ευρείας κατανάλωσης που 
ενδιαφέρουν την μεγάλη μάζα των καταναλωτών-
ψηφοφόρων. Στο κουβέρνο βρίσκεται ένα σύστημα 
υποτακτικών α(χ)ρίστων που υπηρετεί και υπερασπίζεται 
τα συμφέροντα των κομμάτων του εθνομηδενιστικού 
ΤΟΞΟΥ, που μας θέλει χωρίς Πατρίδα, χωρίς οικογένεια και 
χωρίς Θεό… Ευτυχώς που 

κόσμος που βγήκε στους δρόμους 
ξεπέρασε τον καλλιεργούμενο 
από τη κυβέρνηση Μητσοτάκη 

ατομικισμό και βροντοφώναξε  
μαζικά ενωτικά όχι στην υποταγή,  
όχι στη συνεχιζόμενη χωρίς  
ΕΛΕΟΣ ΦΤΩΧΟΠΟΙΗΣΗ της  
ελληνικής κοινωνίας. 
Στο γιγάντωμα του λαϊκού ξεσηκωμού συνέτεινε κατά πολύ  

 

Ά 
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και η αύξηση των κατασχέσεων σε ακίνητα αλλά και των 
κατασχετηρίων σε τραπεζικούς λογαριασμούς, που 
τελευταία έχει λάβει εκρηκτικές διαστάσεις (ήδη στα 
Ειρηνοδικεία διαπιστώνεται ότι οι κατασχέσεις εις χείρας 
τρίτων έχουν πολλαπλασιαστεί), παρ’ ότι γνωρίζουν πολύ 
καλά στο ΜΑΞΙΜΟΥ ότι ο συνήθης δανειολήπτης 
βιοπαλαιστής αδυνατεί πλέον να καλύψει ακόμα και τις 
βιοτικές οικογενειακές του ανάγκες. Και μαζί με όλα τα δεινά 
που έχει φέρει η αντιλαϊκή μνημονιακή οικονομική πολιτική 
κατσικώθηκε στο σβέρκο των συμπατριωτών μας και ο 
υψηλός πληθωρισμός και πολλά ακόμα νέα σοβαρά 
προβλήματα που έχουν προκύψει τις τελευταίες ημέρες σε 
χιλιάδες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που 
λαμβάνουν ειδοποιητήρια από την ΑΑΔΕ για την 
επιστροφή του συνόλου των επιστρεπτέων 
προκαταβολών που εισέπραξαν το προηγούμενο 
διάστημα της πανδημικής κρίσης και που τώρα του τα 
ζητούν πίσω είτε εφάπαξ, είτε εντόκως σε δόσεις. Με τόσα 
προβλήματα που δημιουργεί η πολιτική Μητσοτάκη, 
χιλιάδες λουκέτα θα μπουν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 
που διανύουν μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, η οποία 
γίνεται ακόμα δυσκολότερη και λόγω των έντονων 
πληθωριστικών πιέσεων, της υπέρμετρης αύξησης του 
κόστους λειτουργίας, της μειωμένης ζήτησης και της 
έλλειψης ρευστότητας. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος 
Μητσοτάκης είναι τώρα αναγκασμένος να αναλάβει 
πρωτοβουλίες και να επωμισθεί το πολιτικό κόστος, 
προσπαθώντας να αλλάξει το πολιτικό-κοινωνικό κλίμα και 
παράλληλα να αποτρέψει ή να αντισταθμίσει κατά κάποιο 
τρόπο την απώλεια ερεισμάτων στο χώρο των media 
χωρίς όμως πολλά διαθέσιμα «όπλα» και δυνατότητες 
κινήσεων αντιπερισπασμού. Έχουν ξεφύγει όλοι οι δείκτες 
όπως της φτώχειας, της παιδικής φτώχειας, της ανεργίας 
των νέων, των προβλημάτων των φτωχότερων 
περιφερειών, της αδυναμίας πληρωμής των λογαριασμών 
κ.α. Σήμερα λοιπόν που υπάρχει μία γενική αναγνώριση 
της ανάγκης ανατροπής αυτής της αντικοινωνικής 
ανισόρροπής και αλλόκοτης πολιτικής κατάστασης, έχουν 
δημιουργηθεί ήδη αρκετές εξωκοινοβουλευτικές ομάδες με 
παρόμοια ως επί το πλείστον προτάγματα ενάντια σε όλα 
αυτά τα κακά που αναφέραμε. Έχουν ιδρυθεί κόμματα και 
πολιτικές πρωτοβουλίες με καταβολές δεξιές, αριστερές και 
κεντρώες που δυστυχώς όμως όχι μόνον δεν 
συνεργάζονται, αλλά ανταγωνίζονται με τελικό όφελος του 
διεφθαρμένου συστήματος Μητσοτάκη. Αποτελεί πλέον 
κοινή πεποίθηση των επαϊόντων πως χρειάζεται και πως 
λείπει η δημιουργία ενός μαζικού εθνικού δημοκρατικού 
κοινωνικού κινήματος ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ και ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ… 

Τώρα μπορούμε να τα καταφέρουμε να ανατρέψουμε μια 
χούφτα βολεμένων, μαλιστανθρώπων, βουλιμικών, 
κακόβουλων, αλαζόνων, ανήθικων και ανάξιων μη 
εκλεγμένων από το λαό, αλλά διορισμένων από το ΔΣ και 
τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΑΕ ! Ήρθε η 
ώρα της ανατροπής αυτων που έκαναν σαν τα μούτρα τους 
τους θεσμούς της ελληνικής πολιτείας. Αυτών που 
μετάλλαξαν και διέφθειραν τους «θεσμούς» και που τώρα 
βγάζουν την γλώσσα κοροϊδευτικά σε εμάς που 
πιστεύουμε και αγωνιζόμαστε για την Κοινοβουλευτική 
Δημοκρατία. Πρέπει να ανατρέψουμε αυτούς που 
επιδιώκουν με τις επιλογές και τα κουσούρια τους, με τις 
πράξεις και τις παραλείψεις τους, να τροφοδοτούν την 
ανομία και να στέλνουν την Δημοκρατία στο εκτελεστικό 
απόσπασμα. Οι βαρόνοι των ΜΜΕ, οι ολιγάρχες, οι κάθε 
λογής μεταπράτες και οι Νταβαντζήδες με την κατάχρηση 
και υπέρβαση εξουσίας, είναι αχόρταγοι, τα θέλουν όλα 
δικά τους και κάνουν ό,τι μπορούν για να ξεκοκαλίσουν τα 
ελάχιστα που μας έχουν απομείνει...  

μείς οι Έλληνες 
Χριστιανοδημοκράτες 
συμμετέχουμε μαχητικά στις 

λαϊκές κινητοποιήσεις και πιέζουμε 
με κάθε τρόπο τη Κυβέρνηση 
Μητσοτάκη, ώστε αναγκαστικά  
να πάρει ουσιαστικά μέτρα, για  
να αντιμετωπιστεί η αβάσταχτη 
ζοφερή πραγματικότητα. 
Απαιτούμε εδώ και τώρα στήριξη των αδύναμων με τη 
θέσπιση ειδικών τιμολογίων για την εξασφάλιση των 
βασικών αγαθών χωρίς ΦΠΑ, καθώς και για τις ευπαθείς 
και άπορες λαϊκές οικογένειες την κατάργηση του ειδικού 
φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης μαζί με ένα 
πακέτο μέτρων -ασπίδα- κρατικής αρωγής. 

Ε 
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πόλυτα δικαιωμένος είναι ο καθηγητής 
Πολυτεχνείου Κρήτης και ομότιμος ερευνητής 
της Γεωλογικής Υπηρεσίας του Καναδά, Αντώνης 

Φώσκολος μετά την πρόσφατη προαναγγελία  
του Έλληνα πρωθυπουργού για επανέναρξη των 
ερευνών υδρογονανθράκων σε Κρήτη και Ιόνιο. 
Όπως επισημαίνει το energia.gr ο κ. Φώσκολος με επιμονή και θάρρος, επί σειρά 
ετών, και σε πείσμα της ενεργειακής – και όχι μόνο – «πολιτικής ορθότητας», 
αρθρογραφεί και επιχειρηματολογεί υπέρ της ανάγκης ερευνών για πετρέλαιο και 
φυσικό αέριο σε ξηρά και θάλασσα στην ελληνική επικράτεια και στις περιοχές 
ελληνικής δικαιοδοσίας. Ο καθηγητής Φώσκολος έχει αναδείξει, επί σειρά ετών, 
τη σημασία των ενεργειακών αποθεμάτων της χώρας μας για την ενεργειακή 
ασφάλεια ολόκληρης της Ευρώπης, κάτι που καθίσταται κατεξοχήν επίκαιρο μετά 
τις πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις. 

  

Ο Αντώνης Φώσκολος είναι 
ομότιμος καθηγητής Πολυτεχνείου 
Κρήτης και ομότιμος ερευνητής της 
Γεωλογικής Υπηρεσίας του Καναδά. 
Μετά των σπουδών του στο 
Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ 
προσελήφθη στο Ινστιτούτο της 
Ιζηματογενούς Γεωλογίας και 
Πετρελαίου του Καναδά με στόχο 
την έρευνα υδρογονανθράκων στην 
Κεντρική Αλμπέρτα, στην θαλάσσια 
περιοχή του Beaufort MacΚenzie, 
στις εκβολές του ποταμού 
MacKenzie και στα πολικά νησιά του 
Καναδά. Το 1986 εξελέγη καθηγητής 
στο τμήμα Μηχανικών Ορυκτών 
Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης, 
αλλά παραμένει έως σήμερα 
ομότιμος επιστημονικός ερευνητής 
του Ινστιτούτου. Δίδαξε «Ανόργανη 
και Οργανική Γεωχημεία και 
Οργανική Πετρογραφία των 
Ιζηματογενών Πετρωμάτων». Έχει 
διατελέσει αντιπρόεδρος 
ακαδημαϊκών θεμάτων του 
Πολυτεχνείου Κρήτης, πρόεδρος του 
τμήματος Μηχανικών Ορυκτών 
Πόρων και σύμβουλος για 
ενεργειακά θέματα του ΟΗΕ. Έχει 84 
δημοσιεύσεις σε διεθνή 
επιστημονικά περιοδικά με Citation 
Index of 338, 47 ανακοινώσεις σε 
διεθνή συνέδρια σε Ευρώπη και 
Αμερική και 14 τεχνικές εκθέσεις για 
λογαριασμό των ΔΕΠ-ΕΚΥ, ΔΕΗ, 
ΙΓΜΕ και ΟΗΕ. 
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Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στην Πένη Χαλάτση για το 
insider.gr ο κ. Αντώνης Φώσκολος κάνει λόγο για ένα 
τεράστιο δυναμικό υδρογονανθράκων στην Ελλάδα και 
εκτιμά ότι «άδικα μπήκαμε στα μνημόνια, καθώς η χώρα 
είχε τη δυνατότητα μέσω της εκμετάλλευσης των 
υδρογονανθράκων να παραμείνει οικονομικά (και εθνικά 
όπως αναφέρει) ανεξάρτητη. Ενώ υποστηρίζει ότι η 
κλιματική αλλαγή οφείλεται σε πολύ διαφορετικούς 
παράγοντες από εκείνους που έχει επικρατήσει να 
επικαλούνται οι κυβερνήσεις και ένα ποσοστό της 
επιστημονικής κοινότητας. Αναφορικά με τους 
υδρογονάνθρακες σημειώνει ότι «πιστεύω ακράδαντα ότι 

Ελλάδα θα αποκτήσει την 
πραγματική της εθνική 
ανεξαρτησία όταν  

αξιοποιήσει τον ορυκτό της πλούτο  
και αποκομίσει τα έσοδα που θα  
ανέρχονται σε τρισεκατομμύρια  
ευρώ σε διάστημα 100 ετών» 
, ενώ δίνει και μια δική του εκτίμηση για το ποιοι και γιατί 
σαμποτάρουν τις έρευνες στην Ελλάδα. Ακολουθεί 
ολόκληρη η συνέντευξη: 
1)Έχετε υποστηρίξει (αναφερόμενος στα τελευταία 50 
χρόνια), ότι η κλιματική αλλαγή δεν σχετίζεται με την 
ανθρωπογενή δραστηριότητα. Θα θέλατε να μας πείτε λίγα 

λόγια επάνω σε αυτό; Η κλιματική αλλαγή είναι ένα φυσικό 
φαινόμενο που επαναλαμβάνεται ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα εδώ και περίπου 2,5 εκατομμύρια χρόνια. Οι 
μεγάλες κλιματικές αλλαγές επαναλαμβάνονται κάθε 
100.000 χρόνια και οφείλονται στην αλλαγή της γήινης 
τροχιάς από κυκλική σε ελλειπτική. Οι κλιματικές αλλαγές 
που γίνονται κάθε 40.000 χρόνια οφείλονται στην Αξονική 
Απόκλιση του άξονα περιστροφής της γης από 22,5 μοίρες 
σε 24,5 μοίρες. Κάθε 40.000 χρόνια ο άξονας περιστροφής 
επανέρχεται στην αρχική του θέση που είναι οι 22,5 μοίρες. 
Οι κλιματικές αλλαγές που γίνονται κάθε 20.000 χρόνια 
οφείλονται στην γυροσκοπική αλλαγή του άξονα 
περιστροφής της γης. Κάθε 20.000 χρόνια ο άξονας 
περιστροφής της γης επανέρχεται στην αρχική του θέση. Οι 
πολύ μικρότερες κλιματικές αλλαγές της τάξης των 11 ετών 
ή 22 ετών ή 44 ετών ή 88 ετών, που άρχισαν να μελετώνται 
από τον Γερμανό αστροφυσικό Samuel Schwabe το 1843, 
οφείλονται στις εκρήξεις της μαγνητόσφαιρας του ηλίου, 
όπως διαπιστώνεται από τις ηλιακές κηλίδες (number of 
sun spots), και ονομάζονται κύκλοι των Wolf-Gleissberg. 
Βάσει των μελετών της ηλιακής μαγνητόσφαιρας, που 
έχουν κάνει οι ηλιο-γεωφυσικοί στηριζόμενοι στους 
δορυφόρους SOHO και το πρόγραμμα GONG, που 
επεξεργάζονται στο Wilcox Observatory του Stanford 
University, όλες οι κλιματικές αλλαγές που παρατηρούνται 
στην γη από το 1600 μ. Χ. μέχρι σήμερα εξηγούνται από τις 
ηλιακές εξάρσεις. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με την 
περιεκτικότητα του ατμοσφαιρικού CO2. 

ρισμένοι, για κερδοσκοπικούς  
η και γεωπολιτικούς λόγους, 
συνδέουν την ανθρώπινη 

δραστηριότητα με την κλιματική 
αλλαγή χωρίς να υπάρχει 
επιστημονική βάση. Κλιματικές 
αλλαγές είχαμε όταν δεν υπήρχαν 
άνθρωποι στην γη, είχαν συμβεί 
περίπου 100 φορές, αλλά και όταν 
υπήρχαν άνθρωποι στη γη χωρίς να 
κάνουν χρήση υδρογονανθράκων. 
Από το 12.000 π.Χ. μέχρι το 1800 μ. Χ. είχαμε τουλάχιστον  
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τρεις μεγάλες κλιματικές αλλαγές. 

 
2) Καθ' όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής και 
ακαδημαϊκής σας καριέρας δουλεύετε για τους ελληνικούς 
υδρογονάνθρακες και υποστηρίζετε ότι η Ελλάδα διαθέτει 
πλούτο τον οποίο πρέπει να εκμεταλλευτεί. Σε τι επίπεδα 
αξιολογείτε αυτή τη στιγμή τον πλούτο αυτό; Με ποιόν 
τρόπο θεωρείτε ότι θα συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη 
της Ελλάδας; Οι εκτιμήσεις μου με οδηγούν στο να πιστεύω 
ότι υπάρχουν τεράστια αποθέματα φυσικού αερίου και 
πετρελαίου. Το πρόβλημα όμως βρίσκεται αλλού: Δεν 
γίνεται όμως να έχουμε, δυτικά, νοτιοδυτικά και νότια της 
Κρήτης τεράστια ως αμύθητα αποθέματα υδριτών, τα οποία 
φθάνουν τα 50 τρις κυβικά μέτρα (στερεοποιημένου 
φυσικού αερίου), όπως επίσης πάνω από 60 ιλυοηφαίστεια 
που «ξερνούν» επί αιώνες φυσικό αέριο, χωρίς να έχουμε 
αποθήκες με φυσικό αέριο που να τροφοδοτούν αυτά τα 
αποθέματα. Εκτιμώ ότι 

α εκμεταλλεύσιμα αποθέματα 
κυμαίνονται γύρω στα 28 τρις 
κυβικά μέτρα φυσικού αερίου  

και γύρω στα 60 με 70 δις βαρέλια 
αργό πετρέλαιο. 
Ενημερωτικά σας πληροφορώ ότι στον Κώνο του Νείλου, 
η οποία είναι υποπεριοχή της λεκάνης της Ανατολικής 
Μεσογείου, έχουν ήδη εντοπιστεί περίπου 5,2 τρις κυβικά 
μέτρα φυσικού αερίου και με βάση τις μελέτες της 
Γεωλογικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ, πρέπει να υπάρχουν 
άλλα 4 τρις κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Στην λεκάνη της 
Λεβαντίνης, η οποία είναι επίσης υποπεριοχή της λεκάνης 
της Ανατολικής Μεσογείου, βρέθηκαν 1, 2 τρις κυβικά μέτρα 
φυσικού αερίου και εκτιμάται πάλι από την Γεωλογικής 
Υπηρεσίας των ΗΠΑ, ότι θα πρέπει να υπάρχουν άλλα 3 
τρις κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, ενώ η Γεωλογική 
Υπηρεσία του Ισραήλ θεωρεί ότι υπάρχουν επιπλέον 6 τρις 
κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Επομένως δεν είναι 
υπερβολική η εκτίμησή μου ότι κάτω από την Κρήτη 
υπάρχουν περίπου 28 τρις κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. 
Αυτό βεβαίως θα το δούμε από τις έρευνες που θα 
αρχίσουν σύντομα, δηλαδή όταν οι αντίστοιχες συμβάσεις 
κατατεθούν στην βουλή προς κύρωση. Πιστεύω ακράδαντα 
ότι η Ελλάδα θα αποκτήσει την πραγματική της εθνική 
ανεξαρτησία όταν αξιοποιήσει τον ορυκτό της πλούτο και 
αποκομίσει τα έσοδα που θα ανέρχονται σε 
τρισεκατομμύρια ευρώ σε διάστημα 100 ετών. 

3) Η Ελλάδα εξαρτάται ενεργειακά από τις εισαγωγές 
πετρελαίου και φυσικού αερίου. Θεωρείτε ότι θα μπορούσε 
να περιοριστεί αυτή η εξάρτηση; Με ποιον τρόπο πιστεύετε 
ότι μπορεί να επιτευχθεί αυτό; Ναι, η Ελλάδα εξαρτάται από 
τις εισαγωγές υδρογονανθράκων, τις οποίες ο ελληνικός 
λαός «μοσχοπληρώνει». Σχεδόν όλα τα έσοδα από τον 
τουρισμό μας πάνε για τις εισαγωγές υδρογονανθράκων. 
Εισάγουμε ρωσικό φυσικό αέριο προς 12 δολάρια ανά Gj 
(γιγατζάουλ) όταν η εκμετάλλευση του δικού μας φυσικού 
αερίου προς 8 δολάρια ανά Gj όχι μόνο θα ήταν επωφελής 
για την ελληνική κυβέρνηση αλλά θα προσέφερε δουλειά 
σε εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες. Βάσει της σύμβασης 
που έχουμε με τη Ρωσία έως το 2025, αναμένεται ότι θα 
πληρώσουμε στη Ρωσία περίπου 35 δισεκατομμύρια 
δολάρια. Αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν άνετα να 
εξοικονομηθούν. Το ίδιο συμβαίνει και με το αργό 
πετρέλαιο. Κάθε χρόνο εισάγουμε περίπου 130 
εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο. Αν εκτιμήσουμε την τιμή 
του στα 55 δολάρια ανά βαρέλι, τότε, κάθε χρόνο, 

Ελλάδα εξάγει συνάλλαγμα της 
τάξης των 7,15 δισεκατομμυρίων 
δολαρίων. Από την εκμετάλλευση 

των δικών κοιτασμάτων στο Ιόνιο θα 
κερδίζαμε τουλάχιστον το μισό ποσό. 
Από το 1997 που γνωρίζαμε την ύπαρξη κοιτασμάτων 
αργού πετρελαίου, μέχρι σήμερα δώσαμε στους ξένους 
πάνω από 150 δισεκατομμύρια δολάρια . Καταλαβαίνετε το 
έγκλημα που έγινε εις βάρος του ελληνικού λαού. Αυτό το 
έγκλημα μπορεί να σταματήσει όταν εκμεταλλευτούμε τον 
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δικό μας πλούτο. Άδικα μπήκαμε στα μνημόνια.  
4) Ποιο θεωρείτε ότι είναι το κατώτατο όριο της τιμής του 
πετρελαίου προκειμένου να καθίστανται εφικτές οι 
επενδύσεις/έρευνες για υδρογονάνθρακες στην Ελλάδα; 
Κατ’ αρχήν μην μπλέκουμε τις τιμές του αργού πετρελαίου 
με τις τιμές του φυσικού αερίου. Η τιμή του αργού 
πετρελαίου πρέπει να είναι η σημερινή τιμή των 55 δολάρια 
ανά βαρέλι διότι το 30% της παγκόσμιας παραγωγής αργού 
πετρελαίου είναι μη συμβατικό και η παραγωγή του 
στοιχίζει πάρα πολύ. Για το φυσικό αέριο, η τιμή των 4 
δολαρίων ανά 1000 κυβικά πόδια, δηλαδή περίπου 25 
δολάρια για το ισοδύναμο βαρέλι αργού πετρελαίου και 
τιμή πώλησης των 8 δολαρίων ανά 1000 κυβικά πόδια 
αφήνει περισσότερα περιθώρια κέρδους. Βεβαίως η τιμή 
των 12 δολαρίων ανά 1000 κυβικά πόδια που μας 
χρεώνουν για το φυσικό αέριο οι Ρώσοι είναι ληστρική.  
5) Παράγοντες της ελληνικής και διεθνούς αγοράς κάνουν 
λόγο για «σαμποτάζ» των ερευνών για υδρογονάνθρακες 
στην Ελλάδα και το αποδίδουν σε οργανωμένα 
συμφέροντα. Θα θέλαμε ένα σχόλιο επάνω σε αυτό. Από 
αυτά που σας ανέφερα προηγουμένως καταλαβαίνετε 
ποιοι σαμποτάρουν τις έρευνες υδρογονανθράκων στην 
Ελλάδα. Πρώτοι είναι οι εισαγωγείς υδρογονανθράκων, 
δεύτερον οι Ρώσοι-Τούρκοι και πολύ πιθανόν οι Γερμανοί 
και οι Ιρανοί, διότι η παραγωγή του ελληνικού φυσικού 
αερίου θα διοχετευτεί στην Ευρώπη. Σήμερα η Ρωσία 
κατέχει ένα μεγάλο μέρος της ευρωπαϊκής αγοράς. Επίσης, 
οι κατασκευαστές των υποδομών ΑΠΕ διότι το φυσικό 
αέριο παράγει πολύ φθηνότερη ηλεκτρική ενέργεια και 
είναι άκρως ανταγωνιστικό. Αυτό το σύμπλεγμα 
χρησιμοποιεί και τους οικολόγους πράσινους για την 
καταστολή της έρευνας. Αυτό συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα 
και πουθενά αλλού στον κόσμο.  
6) Το τελευταίο διάστημα γίνεται λόγος για τη σχέση του 
ποσοστού διοξειδίου του άνθρακα που προέρχεται από τη 
βιομηχανική δραστηριότητα με εκείνο που εκλύεται από 
τους ωκεανούς...  Η επίδραση του διοξειδίου του άνθρακα 
που υπάρχει στην ατμόσφαιρα στην κλιματική αλλαγή και 
την λεγόμενη υπερθέρμανση του πλανήτη είναι σχεδόν 
μηδενική διότι η κλιματική αλλαγή είναι ένα πολύπλοκο και 
πολυπαραγοντικό σύστημα και το διοξείδιο του άνθρακα 
είναι ένας πολύ ασήμαντος παράγοντας σε αυτή την 
εξίσωση. Αλλά ας έρθουμε στο παράδοξο της υπόθεσης. 
Από το 1950 που η συγκέντρωση του διοξειδίου του 
άνθρακα ήταν 350 ppm ανέβηκε, μετά από 70 χρόνια, στα 
400 ppm. Αυτή η αύξηση των 50 ppm, 0.005%, αντιστοιχεί 
σε μια αύξηση της τάξης του 12,5%. Δηλαδή το 87,5% του 
ατμοσφαιρικού CO2 είναι το φυσιολογικό όριο και μόνο το 
12, 5% φαίνεται να οφείλεται στην ανθρώπινη 
δραστηριότητα. Είναι όμως έτσι; Οι ετήσιες εκπομπές του 
διοξειδίου του άνθρακα ανέρχονται σε 36 δισ. τόνους εκ 
των οποίων τα 19 δισ. τόνοι προέρχονται από τους 
υδρογονάνθρακες. Αυτές οι αναλογίες βασίζονται στα 
μοριακά βάρη του διοξειδίου του άνθρακα που έχουν 
πιστοποιηθεί από δορυφόρους που έχουν συσκευές 
λέιζερ. Το διοξείδιο του άνθρακα που προέρχεται από τους 
υδρογονάνθρακες έχει Μ.Β. 45 gr/mol ενώ αυτό πού 
προέρχεται από τις άλλες πηγές (πυρκαγιές, εκλύσεις από 
χερσαία και υποθαλάσσια ηφαίστεια, εκλύσεις από τους 
ωκεανούς, εκλύσεις από την παραγωγή τσιμέντων κοκ.) 
έχει Μ.Β 44 gr/mol. Άρα 17 δισ. τόνοι διοξειδίου του 
άνθρακα προέρχονται από τις λοιπές πηγές. Με απλά λόγια 
από το 12, 5% που φαίνεται να οφείλεται στην ανθρώπινη 
δραστηριότητα μόνο το 6.5% προέρχεται από την 
ανθρώπινη δραστηριότητα. Το υπόλοιπο 93,5 % δεν έχει 

καμία σχέση με τους υδρογονάνθρακες. Και πάλι όμως 
υπάρχουν και άλλες παράμετροι. Διότι αυτό που έχει 
σημασία είναι το ποια ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα 
μένει στην ατμόσφαιρα. Και στην ατμόσφαιρα παραμένουν 
μόνο 12 δισ. τόνοι διοξειδίου του άνθρακα. Άρα στη γη 
επιστρέφουν υπό την μορφή της όξινης βροχής 24 δισ. 
τόνοι διοξειδίου του άνθρακα ετησίως. Ποιο όμως διοξείδιο 
του άνθρακα παραμένει στην ατμόσφαιρα; Το βαρύ (Μ.Β. 
45 gr/mol), που προέρχεται από τους υδρογονάνθρακες η 
το ελαφρύ (Μ.Β. 44 gr/mol); Είναι ηλίου φαεινότερο ότι το 
ελαφρύ διοξείδιο του άνθρακα που προέρχεται από άλλες 
πηγές είναι αυτό που παραμένει στην ατμόσφαιρα και είναι 
αυτό που δεν μπορούμε να δεσμεύσουμε. Άρα γιατί πάμε 
να δεσμεύσουμε στη γη κάτι που επιστρέφει μόνο του στην 
γη υπό μορφή όξινης βροχής και που αποσαθρώνει τα 
πετρώματα και δημιουργεί εδάφη. Το μέγεθος της απάτης 
είναι ασύλληπτο... Πρέπει να αναλογιστούμε όμως και κάτι 
πολύ σημαντικό. Ποιος μας λέει ότι το διοξείδιο του 
άνθρακα είναι κατάρα ενώ στην πραγματικότητα είναι 
ευλογία Θεού; Ξεχνάμε την φωτοσύνθεση; Χωρίς διοξείδιο 
του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, δεν υπάρχει ζωή στον 
πλανήτη. 

ετατρέψαμε το μόριο του 
διοξειδίου του άνθρακα  
από ευλογία σε κατάρα  

για να ικανοποιήσουμε ορισμένους 
επιτήδειους και να επιβάλλουμε  
τους πράσινους φόρους. 
Και κλείνω αναφέροντας ότι στις ΗΠΑ 9500 επιστήμονες 
έγραψαν 2 τόμους που αναφέρονται στην Κλιματική 
Αλλαγή. Ο πρώτος τόμος, ο οποίος ονομάζεται Climate 
Changed Reconsidered (Heartland Institute) εξηγεί μέσα σε 
350 σελίδες την απάτη που συσχετίζει το ατμοσφαιρικό 
διοξείδιο του άνθρακα με την Κλιματική Αλλαγή. Ο δεύτερος 
τόμος (άλλες 350 σελίδες) δείχνει τη βιολογική αξία του 
ατμοσφαιρικού διοξειδίου του άνθρακα στο περιβάλλον και 
την γεωργία. Ηγέτης της ομάδας των 9.500 επιστημόνων 
είναι ο Frederick Seitz, πρώην πρόεδρος της Ακαδημίας 
Επιστημών των ΗΠΑ. Αυτοί οι δύο τόμοι είναι ικανοί να 
διασκεδάσουν τις φοβίες γύρω από την Κλιματική Αλλαγή. 
Ο Dr. Αντώνης Φώσκολος έχει κάνει 84 δημοσιεύσεις σε 
διεθνή επιστημονικά περιοδικά, ανακοινώσεις σε διεθνή 
συνέδρια σε Ευρώπη και Αμερική και 14 τεχνικές εκθέσεις 
για λογαριασμό των ΔΕΠ-ΕΚΥ, ΔΕΗ, ΙΓΜΕ και ΟΗΕ. 

Μ 
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πρόεδρος της 
Ελληνικής Λύσης,  
Κυριάκος 

Βελόπουλος, 
σχολιάζοντας το  
καλάθι του Ελληνικού 
Νοικοκυριού,  
έκανε λόγο για  
αθλιότητα, αφού  
το πολιτικό σύστημα 
αντιπαρατίθεται πάνω 
από τον ευτελισμό  
της αξιοπρέπειας  
των Ελλήνων. 
Ο Κυριάκος Βελόπουλος από τα 
Χανιά, όπου ξεκίνησε την περιοδεία 
του στην Κρήτη, επισκέφθηκε την 
αγορά της πόλης, συνομίλησε με 
εμπόρους και συναντήθηκε με 
στελέχη του κόμματός του. Ο κ. 
Βελόπουλος σημείωσε: «Τα 
κόμματα, που οδήγησαν την Ελλάδα 
στη φτώχεια και στην πτώχευση 
διαγκωνίζονται για το αν είναι καλό 

που δίνουν τη δυνατότητα στον Έλληνα πολίτη να διαλέγει υποχρεωτικά 50 
προϊόντα.  

 

υτελίζουν την αξιοπρέπειά του Έλληνα και  
τον οδηγούν σε συγκεκριμένα προϊόντα που 
έχουν προαποφασίσει οι ίδιοι και δεν έχει  

ο πολίτης δικαίωμα επιλογής. Νέα Δημοκρατία,  
ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ επί 20 χρόνια δεν έκαναν τίποτα,  
ώστε το καλάθι της νοικοκυράς να είναι καροτσάκι. 
Διότι παλιά πηγαίναμε με το καροτσάκι στο σούπερ μάρκετ και σήμερα  

 

Ο Ε 
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πηγαίνουμε με το καλάθι και στην επιλογή της πολιτείας για 
το τι θα πάρει και τι δεν θα πάρει ο καταναλωτής…» Η 
κυβέρνηση σύμφωνα με τον κύριο Βελόπουλο προσπαθεί 
με πυροτέχνημα να συσκοτίσει ή να μη φωτίσει το σκοτεινό 
της περιβάλλον. Η ακρίβεια, όπως είπε ο πρόεδρος της 
Ελληνικής Λύσης, «…έχει ονοματεπώνυμο, η δυσχέρεια και 
η ενεργειακή και η οικονομική έχουν ονοματεπώνυμο και 
είναι ξεκάθαρα το ονοματεπώνυμο ΠΑΣΟΚ, Νέα 
Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ.  

ενεργειακή κρίση η οποία δεν 
έχει σχέση με την Ουκρανία,  
μιας και ξεκίνησε πολύ νωρίτερα, 

το ακριβό ρεύμα και όλα αυτά που 
τραβάει ο Έλληνας είναι απότοκος 
συγκεκριμένων νομοσχεδίων  
που πέρασαν τα τρία κόμματα». 

 
Ο ίδιος πρότεινε και ως κόμμα, μιας και το ναυτιλιακό 
πετρέλαιο δίνει και παίρνει σε όλη τη χώρα, όπως 
χαρακτηριστικά είπε, την κατάργηση του ειδικού φόρου του 
ΦΠΑ λόγω έκτακτης ανάγκης «…ώστε οι λαθρέμποροι 
πετρελαίου που λειτουργούν ανεξέλεγκτα σε όλη τη χώρα 
να σταματήσουν να λειτουργούν». Λύσεις όπως είπε 
υπάρχουν και πρέπει να γίνουν πράξη. Όλα όσα 
συμβαίνουν, ανέφερε, στη χώρα μας «…είναι ερωτήματα 
για τις επόμενες εκλογές με τους Έλληνες να πρέπει να 
αποφασίσουν τι τελικά θέλουν. Μία Ελλάδα ισχυρή ή μία 
Ελλάδα στα χέρια των ολιγαρχών και της πλουτοκρατίας. 
Η Ελλάδα ισχυρή θα γίνει με δουλειά, σχέδιο και 
πρόγραμμα». Σε ό,τι αφορά τις σχέσεις με τη γείτονα χώρα 

ο κ. Βελόπουλος είπε ότι η Τουρκία δεν προκαλεί, αλλά 
διεκδικεί. «  

Τουρκία παραβιάζει τον εθνικό 
εναέριο χώρο μας κάθε μέρα. 
Εμείς προτείνουμε και λέμε  

ότι όσο εσύ υπαναχωρείς σε  
αναίτιες διεκδικήσεις, τόσο  
ο άλλος αποθρασύνεται… 

 
Ο κύριος Μητσοτάκης μάλλον δεν έχει καταλάβει τι γίνεται». 
Επίσης αναφέρθηκε και στην Πρόεδρο της Ελληνικής 
Δημοκρατίας, κα. Σακελλαροπούλου λέγοντας ότι «…η 
Πρόεδρος πήγε στον κύριο Ζελένσκι και είπε ότι η Ρωσία 
διαπράττει εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία και ότι 
είμαστε υπέρ της λογοδοσίας των υπευθύνων. Ρωτάμε πού 
βρήκε το ανάστημά η κυρία Σακελλαροπούλου, όπως και ο  

 

Η 

Η 
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Έλληνας πρωθυπουργός, να μιλήσουν με τέτοιο τρόπο σε 
μία υπερδύναμη. Πραγματικά απορώ που ο 
πρωθυπουργός ξεκινάει από την Αμερική πόλεμο με τη 
Ρωσία, που βγαίνει η κυρία Σακελλαροπούλου και κάνει 
αυτή τη δήλωση και μιλάμε για ανθρώπους που δεν 
αντιλαμβάνονται ότι είναι οι μοναδικοί άνθρωποι στην 
Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο που μιλούν με αυτόν 
τον τρόπο απέναντι στη Ρωσία. Υπάρχει διπλωματική 
γλώσσα με την οποία θα μπορούσε να συμφωνήσεις, να 
διαφωνήσεις με κάποιον, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο». 
Σχετικά με το ψηφοδέλτιο του κόμματος στα Χανιά και τα 
πρόσωπα που ενδιαφέρονται, ο κ Βελόπουλος είπε ότι 
«…μπορεί να ακούγονται πολλά, αλλά όλοι πρέπει να 
πιστέψουν αυτά που θα ανακοινώσει το κόμμα και ο 
πρόεδρος του». Μιλώντας για την Κρήτη είπε ότι: «Η Κρήτη 
πρέπει να είναι ευτυχής που δεν έχει τόσο μεγάλη κρίση 
όσο η υπόλοιπη χώρα, είναι ευτύχημα για αυτόν τον 
ευλογημένο τόπο που έχει γεωφυσική και τουριστική 
πολυτέλεια και κυρίως πρωτογενή τομέα. Θα μπορούσε η 
Κρήτη να κερδίζει τρεις φορές πάνω το ΑΕΠ της από ό,τι 
κερδίζει σήμερα και εννοώ την Ιεράπετρα, που για ‘μένα σε 
αυτήν την περιοχή θα μπορούσαν να ευδοκιμήσουν και να 
παράγουμε προϊόντα υπεραξίας». Είπε μάλιστα πως « 

υξημένες τιμές στα καύσιμα 
σημαίνει αυξημένες τιμές  
στην παραγωγή των προϊόντων,  

είτε στον τουριστικό τομέα, είτε  
στη βιοτεχνία, είτε στο ταξί, είτε  
στη δουλειά του καθενός… 
Δεν πάμε καλά είμαστε κλινικά νεκροί ως χώρα, απλά έτυχε 
η πανδημία και η ενεργειακή κρίση». Τέλος, μιλώντας για 
την Ευρώπη ανέφερε πως «αυτή δεν υφίσταται όπως την 
έχουμε εμείς οι νεοέλληνες στο μυαλό μας. Δεν υπάρχει 
ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και απορίας άξιον είναι πώς ο 
κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας είπαν ότι η 
ευρωπαϊκή αλληλεγγύη είναι πάνω από το εθνικό 
συμφέρον. Αυτό είναι ντροπή να το συζητάμε και δεν 
γίνεται να είσαι πρόεδρος κόμματος και να λες ότι δεν με 

ενδιαφέρει το συμφέρον του Έλληνα αλλά της Ευρώπης. 
Όχι, πρώτα η Ελλάδα, πρώτα οι Έλληνες… Βλέπουμε ότι ο 
κύριος Σολτς που μέχρι προχτές έλεγε για την Ταιβάν 
διάφορα, πηγαίνει στην Κίνα επίσκεψη, για να κάνει 
εισαγωγές και εξαγωγές. Και το αναφέρω αυτό για να 
ξέρουμε τι γίνεται γύρω μας, μη νομίζουμε ότι είναι απλά τα  

 
πράγματα… Ο Ινδός πρωθυπουργός της Βρετανίας είπε 
πως τέρμα η βοήθεια στην Ουκρανία, το ίδιο κάνει η Μελόνι 
στην Ιταλία. Άρχισαν να αντιλαμβάνονται όλοι αυτοί ότι δεν 
μπορείς να προχωρήσεις έτσι, ότι χωρίς ενέργεια δεν 
υπάρχει βιομηχανία, δεν υπάρχει αγροτική οικονομία, δεν 
υπάρχει τουρισμός, δεν υπάρχει τίποτα… Μόνο αν είναι να 
κερδίσουμε κάτι ως χώρα ως Ελλάδα, τότε να κάνουμε 
παιχνίδι με συμμαχίες και συμμαχικές δυνάμεις», κατέληξε 
ο Κυριάκος Βελόπουλος. 

Α 
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ο πάγωμα των 
ασφαλιστικών 
εισφορών για  

το 2023, ώστε να 
διευκολυνθεί ο 
επιχειρηματικός 
κόσμος, αιτήθηκε  
στον Υπουργό Εργασίας 
Κωστή Χατζηδάκη,  
το Βιοτεχνικό 
Επιμελητήριο Αθηνών. 
Σε συνέντευξή του στην 
Valuenews.gr και την δημοσιογράφο 
Γιώτα Χατζηθεοδώρου, ο Πρόεδρος 
του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου 
Αθηνών Παύλος, Ραβάνης, τόνισε 
την αναγκαιότητα εφαρμογής των 
120 δόσεων, ώστε να διευκολυνθούν 
να αποπληρώσουν τις οφειλές τους 
όσοι σήμερα δεν μπορούν. Η 
Ελληνική βιοτεχνία, παρ’ όλες τις 
οικονομικές πιέσεις που έχει 
υποστεί τα τελευταία χρόνια έχει 
αντέξει, είπε μεταξύ άλλων ο κος 

Ραβάνης. Αναφέρθηκε δεν στην «εισβολή» Κίνας και Τουρκίας στον τομέα της 
κλωστοϋφαντουργίας και της μεταποίησης, που καθιστά άνισο τον ανταγωνισμό.  
Ο Καταναλωτής θα ρίξει την ποιότητα της διατροφής του λόγω της ακρίβειας: «Αν 
σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή, τα τρόφιμα τα οποία είναι συσκευασμένα που 
πωλούνται στην αγορά είναι της περυσινής σοδειάς. Σκεφτείτε λοιπόν ότι αυτά 
που είναι στην φετινή σοδειά, με αυξημένα λιπάσματα, με αυξημένο το ενεργειακό, 
με αυξημένο το πετρέλαιο κίνησης για τους αγρότες, το πετρέλαιο της μεταφοράς, 
το κόστος μεταφοράς, αυτά εδώ θα έρθουν αμέσως στην επόμενη χρονιά. Θα 
υπάρχουν σημαντικές αυξήσεις. Όταν λοιπόν, ο καταναλωτής, ο οποίος θα έχει 
αυτές τις αυξήσεις, ήδη ο πληθωρισμός τρέχει με 9% συν ό,τι πληθωρισμό θα 
έχουμε την επόμενη χρονιά συν τις αυξήσεις των τροφίμων που θα έχουμε. 
Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό θα έχει ως συνέπεια την αύξηση των τιμών.  

 

ο καλάθι του νοικοκυριού ανήκει στα no name 
προϊόντα, τα προϊόντα, τα οποία είναι των σούπερ 
μάρκετ και βοηθάει τα μεγάλα σούπερ μάρκετ. 

Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το κάνει ούτε το μικρό 
μαγαζί της γειτονιάς, ούτε η μικρή επιχείρηση.  
Άρα το καλάθι του νοικοκυριού ενισχύει τα μεγάλα 
σούπερ μάρκετ, τις μεγάλες επιχειρήσεις…. 

 

Τ 
Τ 
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και αν δεχθούμε ότι όντως κάποια προϊόντα είναι σε 
χαμηλότερες τιμές, πιστεύω ότι θα είναι περίπου κοντά στις 
τιμές των no name προϊόντων που κυκλοφορούσαν μέχρι 
σήμερα. Επίσης θα είναι ένα θέμα για τους παραγωγούς, 
γιατί ο παραγωγός θα δέχεται μια πίεση του τύπου: «εάν 
θέλεις να σε βάλω στο καλάθι του νοικοκυριού θα μου 
δώσεις χαμηλότερη τιμή. Άρα δηλαδή να πιέσει τον 
παραγωγό να του δώσει ακόμη χαμηλότερη τιμή από αυτή 
που δίνει. Αυτοί που κερδίζουν στην ουσία είναι οι 
μεσάζοντες».  

 
«Έχουμε στείλει επιστολή στον κο Χατζηδάκη, ζητάμε το 
πάγωμα των τιμών. Ο λόγος ξεκινά από την άποψη ότι 
αυτή τη στιγμή το πρόβλημα το βασικό είναι ότι δεν 
θέλουμε να υπάρχουν αυξήσεις στον ΕΦΚΑ, όταν αυτή τη 
στιγμή υπάρχουν πάρα πολλά ανείσπρακτα. Εκεί λοιπόν 
που πρέπει να ρίξουμε το βάρος μας είναι οι 120 δόσεις, 
ώστε να μπορούν αυτοί που δεν πληρώνουν να 
μπορέσουν να καταφέρουν να πληρώσουν, ώστε να 
μαζέψουν χρήματα. Θεωρούμε ότι θα ήταν καλύτερο μέτρο 
το να δοθούν περισσότερες δόσεις για να μπορέσει στη 
συνέχεια να γίνει η είσπραξη από αυτούς που δεν 
πληρώνουν». 

«Ο κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας είναι ένας κλάδος 
πολύπαθος.  

α προϊόντα από την Κίνα 
κατέκλυσαν την Ελληνική  
αγορά και όλη την Ευρώπη,  

τώρα έχουμε και την Τουρκία,  
όπου και αυτή πάλι ανταγωνίζεται 
έντονα τα Ελληνικά προϊόντα.  

 
Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια η Κλωστοϋφαντουργία 
πάει μειούμενη, παρά το γεγονός ότι έχουμε σημαντικές 
αυξήσεις στο βαμβάκι, στην πρώτη ύλη δηλαδή. Στα με 
κλωστοϋφαντουργικά πάμε ναι μεν σχετικά καλά, γιατί 
εξάγουμε το βαμβάκι, στο κομμάτι όμως της μεταποίησης 
εκεί φθίνουμε συνέχεια». 

Τ 
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του Βασίλη Κορκίδη  
Πρόεδρου του Εμπορικού 
και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου Πειραιώς 

 

ις θυσίες που  
κάνει ο εμπορικός 
κόσμος για να  

μην εκτοξευθεί  
ο πληθωρισμός 
επισήμανε ο  
πρόεδρος του ΕΒΕΑ, 
Βασίλης Κορκίδης. 
«Η θεαματική μείωση του 
πληθωρισμού στην Ελλάδα από το 
12,1% τον Σεπτέμβριο στο 9,1% τον 
Οκτώβριο αποτελεί ένα στοιχείο 
τόνωσης της αισιοδοξίας, αλλά η 
πτωτική πορεία του πληθωρισμού 
για να συνεχιστεί απαιτεί εγρήγορση 
και παρεμβάσεις» σημείωσε σε 
δήλωσή του σχετικά με την πορεία 

του πληθωρισμού ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 
Πειραιώς. Αναλυτικά η δήλωση του κ. Βασίλη Κορκίδηη: «Η θεαματική μείωση του 
πληθωρισμού στην Ελλάδα από το 12,1% τον Σεπτέμβριο στο 9,1% τον Οκτώβριο, 
σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, αποτελεί ένα στοιχείο τόνωσης της 
αισιοδοξίας για την εθνική οικονομία, που επιβεβαιώνει την πτωτική πορεία που 
κατέγραψε η Eurostat. Σε μια δύσκολη συγκυρία για το σύνολο των ευρωπαϊκών 
οικονομιών των χωρών μελών όπου ετήσιος πληθωρισμός στην ευρωζώνη έχει 
διαμορφωθεί στο 10,7% τον Οκτώβριο του 2022 

 

μείωση του πληθωρισμού στη χώρας μας  
είναι αποτέλεσμα της ορθής πολιτικής που 
ακολουθεί το οικονομικό επιτελείο, αλλά 

οφείλεται και στο γεγονός ότι το επιχειρείν 
εξακολουθεί να «βάζει πλάτη», απορροφώντας  
στο μέτρο του δυνατού τις όποιες αυξήσεις. 
Αυξήσεις που υπαγορεύονται από την διεθνή κρίση στο ενεργειακό πεδίο που 
έχει προκαλέσει έντονη δυσφορία ακρίβειας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η 
πτωτική πορεία του πληθωρισμού για να συνεχιστεί απαιτεί εγρήγορση και 
παρεμβάσεις, ούτε μπορεί να αφεθεί στον «από μηχανής Θεό»… Μακάρι να δούμε 
περαιτέρω αποκλιμάκωση και το επόμενο δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου, ώστε 
να κλείσει το 2022 κάτω από 9%».

Τ 
Η 
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ον κώδωνα του 
κινδύνου κρούει  
η Τράπεζα της 

Ελλάδος στην Έκθεση 
Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας,  
καθώς προαναγγέλλει 
αυξημένους  
κινδύνους για την 
χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα στο 
μέλλον εξαιτίας του 
υψηλού πληθωρισμού, 
της επιδείνωσης  
των οικονομικών 
προοπτικών και  
της αύξησης των 

αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων. 
Συνακόλουθα η ΤτΕ συνιστά εγρήγορση από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς 
προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η χρηματοδότηση της πραγματικής 
οικονομίας. Στην κατεύθυνση αυτή, η επιτάχυνση των ροών από τον ευρωπαϊκό 
Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Recovery and Resilience Facility - 
RRF) θα αμβλύνει τις πιέσεις, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ενίσχυση της 
χρηματοδότησης της οικονομίας. Η ΤτΕ προβλέπει ότι φέτος το ΑΕΠ της Ελλάδας  

 
θα αυξηθεί κατά 6,2%. Προειδοποιεί ωστόσο ότι η υλοποίηση ενός δυσμενούς 
σεναρίου για την οικονομική δραστηριότητα μπορεί να προκληθεί ή να ενισχυθεί 
από περαιτέρω γεωπολιτικούς κινδύνους ή κλυδωνισμούς στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές. Οι εντεινόμενες αβεβαιότητες και προκλήσεις στο 
μακροοικονομικό και χρηματοπιστωτικό περιβάλλον, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και 
σε εγχώριο επίπεδο, έχουν αναδείξει τη σημασία της μακροπροληπτικής 
πολιτικής, γεγονός που αποτυπώθηκε στην «Προειδοποίηση του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου σχετικά με τις ευπάθειες στο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης» του Σεπτεμβρίου 2022. 

Η γενική αυτή προειδοποίηση προσδιόρισε τρεις βασικές πηγές συστημικού 
κινδύνου: την επιδείνωση των μακροοικονομικών προοπτικών, τους κινδύνους 

Τ 
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για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα που απορρέουν 
από μια (πιθανή) απότομη διόρθωση των τιμών των 
περιουσιακών στοιχείων και τις επιπτώσεις των εξελίξεων 
αυτών στην ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού των 
πιστωτικών ιδρυμάτων.  Στο πλαίσιο αυτό και σε 
μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, η εφαρμογή κατάλληλων μέτρων 
μακροπροληπτικής πολιτικής, κυρίως με τη μορφή 
κεφαλαιακών αποθεμάτων ασφαλείας, μπορεί να συμβάλει 
στη δημιουργία επαρκούς μακροπροληπτικού χώρου που 
θα επιδράσει θετικά στη σταθερότητα του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος. 

Για τις τράπεζες προειδοποιεί ότι τα κόκκινα δάνεια, παρά 
τη μείωση τους, αποτελούν τη μεγαλύτερη πρόκληση. 
Προειδοποιεί μάλιστα ότι η περαιτέρω μείωση των 
κόκκινων δανείων θα έχουν μεγαλύτερη κεφαλαιακή 
επιβάρυνση για τις τράπεζες μετά τη λήξη του 
προγράμματος παροχής κρατικών εγγυήσεων (Ηρακλής). 

Συνεπώς, στο δυσχερέστερο περιβάλλον που 
διαμορφώνεται για την άντληση χρηματοδότησης από τις 
αγορές χρήματος και κεφαλαίων, καθίσταται 
προτεραιότητα η ικανότητα των τραπεζών για εσωτερική 
δημιουργία κεφαλαίου με την ενίσχυση της οργανικής 
κερδοφορίας. 

πως αναφέρεται στην Έκθεση  
το υψηλό απόθεμα μη 
εξυπηρετούμενων δανείων 

(NPEs) παραμένει η μεγαλύτερη 
πρόκληση για τον τραπεζικό τομέα. 
Η σημαντική αποκλιμάκωση του αποθέματος έχει μειώσει 
αισθητά το δείκτη ΜΕΔ (Ιούνιος 2022: 10,1%), εντούτοις οι 
ενέργειες των τραπεζών θα πρέπει να συνεχιστούν 
προκειμένου να επιτευχθεί σύγκλιση με τον ευρωπαϊκό 
μέσο όρο. Επιπρόσθετα, η επιδείνωση των οικονομικών 
προοπτικών επιτείνει την αβεβαιότητα σχετικά με την 
ικανότητα εξυπηρέτησης του χρέους των μη 
χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων και των νοικοκυριών. 
Κατά συνέπεια, οι τράπεζες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν 
εκ νέου επιδείνωση της ποιότητας των στοιχείων 
ενεργητικού τους με τη δημιουργία νέων ΜΕΔ. Η 
κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζικών ομίλων υποχώρησε 
οριακά και ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της 
Κατηγορίας 1 (Common Equity Tier 1 ratio - CET1 ratio) σε 
ενοποιημένη βάση διαμορφώθηκε σε 13,2% τον Ιούνιο του 
2022 από 13,6% το Δεκέμβριο του 2021 και ο Συνολικός 
Δείκτης Κεφαλαίου (Total Capital Ratio) σε 15,9% από 
16,2% αντίστοιχα. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στην 
αύξηση του σταθμισμένου ως προς τον κίνδυνο 
ενεργητικού, καθώς η επίπτωση από τη σταδιακή 
εφαρμογή του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς 9 (ΔΠΧΑ 9) στα εποπτικά ίδια κεφάλαια 
αντισταθμίστηκε από την ενσωμάτωση των κερδών 
χρήσης. Συγκεκριμένα, το α΄ εξάμηνο του 2022 οι ελληνικοί 
τραπεζικοί όμιλοι κατέγραψαν κέρδη μετά από φόρους και 
διακοπτόμενες δραστηριότητες ύψους 2,3 δισ. ευρώ έναντι 
ζημιών 4 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Τέλος, 
οι συνθήκες ρευστότητας του τραπεζικού τομέα 
παρουσίασαν μικτή εικόνα. Η πρόσβαση στις αγορές 
χρήματος και κεφαλαίων για άντληση χρηματοδότησης 
κατέστη δυσχερέστερη στο πλαίσιο της ομαλοποίησης της 
νομισματικής πολιτικής. Ωστόσο, οι καταθέσεις συνέχισαν 
την ανοδική τους πορεία (Σεπτέμβριος 2022: 185,5 δισ. 
ευρώ), αντικατοπτρίζοντας την ισχυρή οικονομική 
ανάπτυξη και την πιστωτική επέκταση, κυρίως προς τις 
επιχειρήσεις. 

 

Ό 
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«Η θετική συμβολή της αύξησης των επιτοκίων στην 
προσπάθεια αντιμετώπισης του πληθωρισμού, αλλά και 
στην ενίσχυση της κερδοφορίας των τραπεζών 
βραχυπρόθεσμα, είναι αδιαμφισβήτητη. Ωστόσο, η αύξηση 
του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων, η αρνητική 
επίδραση στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των 
νοικοκυριών και η επιβάρυνση στο κόστος 
χρηματοδότησης λειτουργούν προς την αντίθετη 
κατεύθυνση και διαμορφώνουν, μεταξύ άλλων 
παραγόντων, προοπτικές για χαμηλότερους ρυθμούς 
οικονομικής μεγέθυνσης», αναφέρει η Τράπεζα της 
Ελλάδας….. 

 

πιπροσθέτως, η επιδείνωση της 
χρηματοοικονομικής κατάστασης 
των νοικοκυριών και των 

επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με την 
αύξηση του κόστους χρηματοδότησης, 
ενδέχεται μεσοπρόθεσμα να 
οδηγήσει στη δημιουργία νέων  
μη εξυπηρετούμενων δανείων,  
γεγονός που θα επηρεάσει εκ  
νέου την ποιότητα των στοιχείων  
ενεργητικού των τραπεζών».  
Όπως τονίζεται, η διατήρηση των επιτοκίων των 
στεγαστικών δανείων σε χαμηλό επίπεδο διευκόλυνε τα 
νοικοκυριά να ανταποκριθούν στις δανειακές τους 
υποχρεώσεις το α΄ εξάμηνο 2022 και βοήθησε να 
αποφευχθούν αρνητικές επιδράσεις στη σταθερότητα του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος. Οι δαπάνες για τόκους 
ως ποσοστό του ακαθάριστου διαθέσιμου εισοδήματος των 
νοικοκυριών μειώθηκαν περαιτέρω για τα στεγαστικά 
δάνεια χάρη στην αύξηση του ακαθάριστου διαθέσιμου 
εισοδήματος, ενώ αντίθετα ενισχύθηκαν οι αντίστοιχες 
δαπάνες για τα καταναλωτικά δάνεια λόγω της αύξησης του 
υπολοίπου τους και του επιτοκιακού κόστους. Ωστόσο, 
από τον Ιούλιο του 2022 το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο στα 
υφιστάμενα υπόλοιπα των δανείων προς τα νοικοκυριά 
αυξήθηκε (Σεπτέμβριος 2022: 4,5%, Ιούνιος 2022: 3,9%) 
αντανακλώντας τη σταδιακή ομαλοποίηση της 
νομισματικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ. Η αύξηση αυτή 
ήταν πιο αισθητή στα μακροπρόθεσμα δάνεια. Ειδικότερα, 
το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα 
στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των πέντε ετών 
αυξήθηκε κατά 74 μονάδες βάσης (Σεπτέμβριος 2022: 2,7%, 
Ιούνιος 2022: 2%), ενώ στα στεγαστικά δάνεια με διάρκεια 
από ένα έως πέντε έτη αυξήθηκε κατά 25 μονάδες βάσης 
(Σεπτέμβριος 2022: 4,1%, Ιούνιος 2022: 3,9%). Αντίστοιχα, 
το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα 
των καταναλωτικών και λοιπών δανείων προς τα 
νοικοκυριά με διάρκεια άνω των πέντε ετών αυξήθηκε κατά 
29 μονάδες βάσης (Σεπτέμβριος 2022: 6,6%, Ιούνιος 2022: 
6,3%), ενώ σε αυτά με διάρκεια έως ένα έτος παρέμεινε 
αμετάβλητο στο 14,1%. «Η περαιτέρω ομαλοποίηση της 
νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος το προσεχές 
διάστημα αναμένεται να ασκήσει σταδιακά μεγαλύτερη 
επίδραση στο κόστος εξυπηρέτησης των δανείων προς τα 
νοικοκυριά, τα οποία σε σημαντικό ποσοστό έχουν 
κυμαινόμενο επιτόκιο». 

Ε 
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Διαχειρίσιμη φαίνεται πως παραμένει η αύξηση των 
κόκκινων δανείων, ως απόρροια της ενεργειακής κρίσης 
και του πληθωρισμού, με τις τράπεζες να ανακοινώνουν 
χαμηλό σχηματισμό νέων NPEs και για το γ’ τρίμηνο του 
2022, αναμένοντας, ωστόσο, τον όποιο αντίκτυπο της 
τρέχουσας κρίσης να γίνεται ορατός έως τις αρχές του 2023. 
Όπως μεταδίδει το newmoney.gr οι μέχρι σήμερα ενδείξεις 
συνηγορούν υπέρ της διατήρησης ενός θετικού σεναρίου 
για την πορεία των δανειακών χαρτοφυλακίων, γεγονός 
που οφείλεται αφενός, στις θετικές προοπτικές της 
ελληνικής οικονομίας και αφετέρου, στα κυβερνητικά μέτρα 
στήριξης.  
Ειδικότερα……  

αρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση 
δεν έχει προς ώρας 
διαφοροποιήσει την πρόβλεψή 

της για ρυθμό του ΑΕΠ στο 5,3% για 
εφέτος - κάτι που έκανε ο διοικητής 
της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ),  
κ. Γιάννης Στουρνάρας, κάνοντας 
λόγο, σε συνέντευξή του στο  
Politico, για ανάπτυξη 6%... 

 - εντούτοις καθίσταται σαφές πως η χώρα μας βρίσκεται 
σε καλύτερη θέση έναντι της υπόλοιπης Ευρώπης. Ακόμη 
και το δυσκολότερο 2023 που το ΑΕΠ εκ των πραγμάτων 
θα προσγειωθεί χαμηλότερα θα διατηρήσει, όμως, το θετικό 
πρόσημο σε αντίθεση με ό, τι θα συμβεί σε επίπεδο 
Ευρωζώνης. Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση συνεχίζει να 
προβαίνει σε σημαντική επιδότηση του ρεύματος σε 
νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επιτυγχάνοντας 
το 90% της αύξησης του ρεύματος να μην έχει περάσει 
στους καταναλωτές. «Όσο διαρκεί ο πόλεμος στην 
Ουκρανία και χωρίς εμφανή σημάδια αποκλιμάκωσης, 
τόσο θα δυσχεραίνει η οικονομική κατάσταση νοικοκυριών 
και μικρομεσαίων επιχειρήσεων που καλούνται να 
διαχειριστούν τις αυξήσεις αφενός, στα τρόφιμα και την 
ενέργεια και αφετέρου, στα επιτόκια, ανεβάζοντας 
σημαντικά το κόστος αποπληρωμής των δανειακών τους 
υποχρεώσεων», σχολιάζουν χαρακτηριστικά οι ίδιες 
πηγές. Η πορεία, αλλά και οι προσδοκίες των τραπεζιτών 
γύρω από το ζήτημα των κόκκινων δανείων αναμένεται να 
παρουσιαστούν αυτή την εβδομάδα, στο πλαίσιο 
δημοσίευσης των αποτελεσμάτων για το 9μηνο του 2022. 
Πρώτη την αυλαία ανοίγει η Alpha Bank, ενώ ακολουθούν 
οι Eurobank και Εθνική Τράπεζα την Πέμπτη και τέλος, η 
Τράπεζα Πειραιώς. Στο 1,88% διαμορφώθηκε στα τέλη του 
περασμένου Ιουνίου ο δείκτης «κόκκινων» δανείων στην 
Ευρώπη.  

τη σχετική λίστα που δημοσίευσε  
η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα  
η χώρα μας φιγουράρει στην 

τέταρτη θέση, έχοντας τον υψηλότερο 
δείκτη (6,83% το β’ τρίμηνο του 2022 
έναντι, όμως, διψήφιου ποσοστού – 16,21% – το ίδιο 
διάστημα του 2021) μετά τις Λετονία, Βουλγαρία και 
Κροατία με 8,02%, 7,60% και 7,32% αντίστοιχα. Την εξάδα 
συμπληρώνουν οι Πολωνία με δείκτη «κόκκινων» δανείων 
στο 6,27% και η Κύπρος με 5,50%.Στον αντίποδα, στις 
τελευταίες θέσεις βρίσκονται οι Ολλανδία, Βέλγιο, 
Φινλανδία, Γερμανία και Σουηδία, με την τελευταία, 
μάλιστα, να εμφανίζει «κόκκινο» δείκτη μόλις 0,84%! 
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της Κατερίνας Φραγκάκη 
Δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω 

 

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 επιβάλει κατάσχεση κινητών ή ακινήτων. Βεβαίως όταν η οφειλή αφορά 
σε μικρά ποσά, τότε η εφορία ακολουθεί τη διαδικασία της κατάσχεσης εις χείρας 
τρίτου.  

ι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι  
δεν είναι νόμιμη η κατάσχεση στις  
εξής περιπτώσεις ….. 

και έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν προκειμένου να τους 
επιστραφούν…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 κλπ). 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 ευρώ. 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. 
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

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

 

Η υποχρεωτική ευθυγράμμιση της 
φορολογικής νομοθεσίας σε 
επίπεδο ποινών, και μάλιστα 
αναδρομικά με τον ισχύοντα από τον 
Ιούλιο του 2019 Ποινικό Κώδικα για 
τα αδικήματα φοροδιαφυγής, 
οδήγησε στη μείωση της ποινής από 
τα 10 χρόνια στα 6 ως ανώτατο όριο 
για την κακουργηματική μορφή του 
αδικήματος. Όπως σημειώνει ο 
Παναγιώτης Στάθης στο capital.gr σε 
αυτή την πρόβλεψη προχώρησε ο 
νέος Κώδικας Φορολογικής 
Διαδικασίας που ψηφίστηκε πριν 
από λίγες μέρες στη Βουλή.  

νέος Κώδικας 
εναρμονίζει 
σκόρπιες διατάξεις 

αλλά και ενσωματώνει 
το νέο πλαίσιο ποινών 
που ισχύουν από το 

2019 με τον νέο Ποινικό Κώδικα και το οποίο ήδη 
εφαρμόζεται αναδρομικά και για παλαιότερες 
υποθέσεις… 
(ως επιεικέστερο) από τα ελληνικά δικαστήρια ακόμα και στο ανώτατο επίπεδο  
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(Άρειος Πάγος). Συγκεκριμένα, στο άρθρο 463 παρ. 3 του 
νέου Ποινικού Κώδικα προβλέπεται ότι: «Όπου σε ειδικούς 
νόμους απειλείται κάθειρξη έως 10 έτη, επιβάλλεται ποινή 
μειωμένη κατά το άρθρο 83 περίπτωση δ. Η πράξη διατηρεί 
τον κακουργηματικό χαρακτήρα της». Επομένως, οι 
προβλέψεις του νέου Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας 
αντιστοιχούν στα οριζόμενα των άρθρων 463 παρ. 3 και 83 
περ. δ του νέου Ποινικού Κώδικα, δηλαδή τη φυλάκιση 
τουλάχιστον ενός (1) έτους ή την κάθειρξη έως έξι (6) έτη.  

 
Συνεπώς: «Όποιος διαπράττει έγκλημα φοροδιαφυγής από 
τα αναφερόμενα στην παρ. 1 τιμωρείται με φυλάκιση 
τουλάχιστον δύο (2) ετών ή χρηματική ποινή σύμφωνα με 
το άρθρο 57 του Π.Κ.: α) αν ο φόρος που αναλογεί στα 
φορολογητέα εισοδήματα ή στα περιουσιακά στοιχεία που 
έχουν αποκρυβεί υπερβαίνει ανά φορολογικό ή 
διαχειριστικό έτος τις εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ ανά 
είδος φόρου, ή β) αν το προς απόδοση ποσό του κύριου 
φόρου, τέλους ή εισφοράς που δεν αποδόθηκε ή 
αποδόθηκε ανακριβώς ή επεστράφη ή συμψηφίστηκε ή 
εξέπεσε ή διακρατείται υπερβαίνει ανά φορολογικό ή 
διαχειριστικό έτος: αα) τις πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, 
εφόσον αφορά Φ.Π.Α. ή ββ) τις εκατό χιλιάδες (100.000) 
ευρώ ανά είδος φόρου, τέλους ή εισφοράς σε κάθε άλλη 
περίπτωση. Επιβάλλεται κάθειρξη, αν το ποσό του φόρου, 
τέλους ή εισφοράς της παρ. 3 υπερβαίνει ανά φορολογικό 
ή διαχειριστικό έτος τις εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, 
εφόσον αφορά Φ.Π.Α., ή τις εκατό πενήντα χιλιάδες 
(150.000) ευρώ σε κάθε άλλη περίπτωση φόρου, τέλους ή 
εισφοράς. Όποιος εκδίδει πλαστά ή εικονικά φορολογικά 
στοιχεία, καθώς και όποιος αποδέχεται εικονικά 
φορολογικά στοιχεία ή νοθεύει τέτοια στοιχεία, ανεξάρτητα 
από το αν διαφεύγει ή μη την πληρωμή φόρου, τιμωρείται 
με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών ή 
χρηματική ποινή σύμφωνα με το άρθρο 57 του Π.Κ., εκτός 
και αν τα φορολογικά στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν για τη 
διάπραξη ή την υποστήριξη κάποιας από τις πράξεις των 
παρ. 1 έως και 4, οπότε ο δράστης τιμωρείται μόνο για την 
τελευταία ως αυτουργός ή συμμέτοχος. Ειδικά, όποιος 
εκδίδει ή αποδέχεται εικονικά φορολογικά στοιχεία για 
ανύπαρκτη συναλλαγή στο σύνολό της ή για μέρος αυτής, 
τιμωρείται: α) με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους ή 
χρηματική ποινή σύμφωνα με το άρθρο 57 του Π.Κ., 
εφόσον η συνολική αξία των εικονικών φορολογικών 
στοιχείων υπερβαίνει το ποσό των εβδομήντα πέντε 
χιλιάδων (75.000) ευρώ και β) με φυλάκιση τουλάχιστον 
ενός (1) έτους ή κάθειρξη έως έξι (6) έτη, εφόσον το ως άνω 
ποσό υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ. 

Πάντως σε άλλες διατάξεις του νέου Κώδικα αντιδρούν οι 
Διοικητικοί Δικαστές και με ανακοίνωση που υπογράφουν 
ο πρόεδρος της Ένωσης Παν. Δανιάς και η γενική 
γραμματέας Αικατερίνη Κουτσοπούλου περιγράφουν πως 
δεν συνάδει με την νομολογία των δικαστηρίων π.χ η 
διάταξη που δεν καθιστά υποχρεωτική την ενημέρωση του 
πολίτη ότι έχει καταστεί οφειλέτης, συνεπώς εκκινεί σε 
βάρος του διαδικασία κατάσχεσης! Μάλιστα 
προειδοποιούν πως αυτό θα οδηγήσει νομοτελειακά σε 
ακύρωση μέσω δικαστικών αποφάσεων σωρείας 
κατασχέσεων: «…Θα πρέπει, μάλιστα, να σημειωθεί ότι η 
ατομική ειδοποίηση, με την οποία ο οφειλέτης 
πληροφορείται το χρέος και την αιτία του, συνιστά τη μόνη 
εκτελεστή διοικητική πράξη που προσβάλλεται με ανακοπή 
και, επομένως, είναι αδιανόητο να μην κοινοποιείται στον 
οφειλέτη, όπως σχετικώς έχει κριθεί παγίως από τα 
διοικητικά δικαστήρια. Η διάταξη δε αυτή θα οδηγήσει 
νομοτελειακά σε έκδοση δικαστικών αποφάσεων με τις 
οποίες θα ακυρώνονται οι κατασχέσεις εις χείρας τρίτου 
λόγω της μη αποστολής ατομικής ειδοποίησης, 
καθιστώντας αλυσιτελή τη διαδικασία είσπραξης των 
σχετικών φορολογικών οφειλών», αναφέρει η Ένωση. 

αράλληλα οι δικαστές μιλούν 
ουσιαστικά για τσουβάλιασμα 
μικρών και μεγάλων οφειλετών, 

αφού επιτρέπονται κατασχέσεις 
ακόμα και για μικροποσά, όταν  
το 53% των οφειλετών χρωστάει  
έως 500 ευρώ… 
: «Αξιότιμοι κύριοι Βουλευτές, Οφείλουμε να επισημάνουμε 
ότι η πάγια πρακτική που ακολουθείται από τη Διαρκή  
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Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και 
Δικαιοσύνης της Βουλής των Ελλήνων, η οποία συνίσταται 
στην ενημέρωση της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών μόλις 
την ημέρα που εισάγεται ενώπιον της Επιτροπής το 
εκάστοτε σχέδιο νόμου, μαρτυρά την πλήρη απαξίωση της 
διαδικασίας ακρόασης, η οποία καταλήγει να είναι εντελώς 
προσχηματική. Με το σχέδιο νόμου “Κύρωση Κώδικα 
Φορολογικής Διαδικασίας” επιχειρείται η οριζόντια 
αντιμετώπιση τόσο των μικρών οφειλετών του Δημοσίου 
όσο και των μεγάλων, αφού ο φορολογικός μηχανισμός 
ενεργοποιείται με την επιβολή κατασχέσεων ανεξαρτήτως 
ποσού. Με βάση τα στοιχεία του κράτους το 53% περίπου 
των οφειλετών οφείλει ποσά μικρότερα των 500 ευρώ, ενώ 
το 0,2 (περίπου 9.000 μεγαλο-οφειλέτες) οφείλουν πάνω 
από 1.000.000 ευρώ ο καθένας. Με σκοπό την δικαιότερη 
αντιμετώπιση των οφειλετών και, σε αρμονία προς τη 
νομολογία των Διοικητικών Δικαστηρίων, προτείνουμε τις 
ακόλουθες τροποποιήσεις: i. Επί της παραγράφου 5 του 
άρθρου 5: Να απαλειφθεί το τεκμήριο ότι ο 
φορολογούμενος έλαβε γνώση πράξης που απεστάλη με 
συστημένη επιστολή με μόνη την παρέλευση 15 ημερών 
από την αποστολή και ανεξάρτητα από το αν πράγματι 
αυτός την παρέλαβε. ii. Επί της παραγράφου 2 του άρθρου 

40: Να απαλειφθεί η δυνατότητα του Δημοσίου να αναθέτει 
την είσπραξη των χρεών σε τράπεζες και λοιπά νομικά 
πρόσωπα. iii. Επί του εδαφίου β’ της παραγράφου 2 του 
άρθρου 47: Να απαλειφθεί το εδάφιο β’ της παραγράφου 2 
του άρθρου 47, σύμφωνα με το οποίο δεν απαιτείται να 
επιδοθεί ατομική ειδοποίηση στον φορολογούμενο στην 
περίπτωση κατάσχεσης χρηματικών ποσών ή απαιτήσεων 
εις χείρας του φορολογούμενου ή τρίτου. Θα πρέπει, 
μάλιστα, να σημειωθεί ότι η ατομική ειδοποίηση, με την 
οποία ο οφειλέτης πληροφορείται το χρέος και την αιτία 
του, συνιστά τη μόνη εκτελεστή διοικητική πράξη που 
προσβάλλεται με ανακοπή και, επομένως, είναι αδιανόητο 
να μην κοινοποιείται στον οφειλέτη, όπως σχετικώς έχει 
κριθεί παγίως από τα διοικητικά δικαστήρια. Η διάταξη δε 
αυτή θα οδηγήσει νομοτελειακά σε έκδοση δικαστικών 
αποφάσεων με τις οποίες θα ακυρώνονται οι κατασχέσεις 
εις χείρας τρίτου λόγω της μη αποστολής ατομικής 
ειδοποίησης, καθιστώντας αλυσιτελή τη διαδικασία 
είσπραξης των σχετικών φορολογικών οφειλών. iv. Επί της 
παραγράφου 2 του άρθρου 47: Να προβλεφθεί ότι για ποσά 
οφειλής έως 500 ευρώ η προθεσμία καταβολής της οφειλής 
επεκτείνεται σε έξι (6) μήνες έναντι των 30 ημερών που 
προτείνεται».

 
Συγχωροχάρτι δίνει το Υπουργείο Οικονομικών σε χιλιάδες επιχειρήσεις που 
παραβίασαν τους όρους για την επιστρεπτέα προκαταβολή. Σύμφωνα με πηγές 
του Υπουργείου Οικονομικών 

ξετάζεται να μην ζητηθεί η επιστροφή  
της επιστρεπτέας προκαταβολής από όσες 
επιχειρήσεις παραβίασαν οριακά τους όρους που 

προέβλεπαν νομοθεσία 
και οι αποφάσεις  
του Υπουργείου 
Οικονομικών. 
Σημειώνεται ότι την περασμένη 
εβδομάδα και μετά από ελέγχους 
που διενέργησαν οι υπηρεσίες της 
ΑΑΔΕ και του Υπουργείου Εργασίας 
(ΕΡΓΑΝΗ) εντοπίστηκαν 17.800 
επιχειρήσεις πολλές εκ των οποίων 
δεν διατήρησαν το προσωπικό. Ο 
όρος αυτός ήταν από τις 
σημαντικότερες προϋποθέσεις για 
να τους χορηγηθεί η ενίσχυση. 
Ωστόσο, διαπιστώθηκαν 
περιπτώσεις για παράδειγμα, που ο 
μέσος όρος απασχόλησης ήταν 4,95 
και όχι 5 ή ότι η πρόσληψη για να 
καλυφθεί η αποχώρηση έγινε στις 4 
του μήνα και όχι την 1η του μήνα. 
Αυτές τις περιπτώσεις αναμένεται να  

 Ε 
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δικαιώσει το οικονομικό επιτελείο, 
καθώς και όσους δεν είχαν 
υποβάλλει το σύνολο των 
προβλεπόμενων δικαιολογητικών. 
Οι σχετικές αποφάσεις θα ληφθούν 
τις επόμενες μέρες και αφού 
προηγουμένως η ΑΑΔΕ 
προχωρήσει σε έναν δεύτερο έλεγχο 
για να διαπιστώσει επακριβώς ποιες 
είναι οι επιχειρήσεις που μπορούν 
να σωθούν και να μην επιστρέψουν 
το ποσό που έλαβαν. Σε καμία 
περίπτωση όμως, τονίζουν πηγές 
του Υπουργείου Οικονομικών, δεν 
πρόκειται να χαριστούν σε 
επιχειρήσεις που δεν τήρησαν 
παραπάνω από έναν όρο της 
επιστρεπτέας αλλά και σε όσες 

προχώρησαν σε απολύσεις χωρίς να καλύψουν έστω και καθυστερημένα τον 
απαιτούμενο αριθμό προσωπικού. Παρατυπίες: Ο πρώτος έλεγχος έδειξε ότι όσοι 
έλαβαν κλήση από την ΑΑΔΕ δεν είχαν τηρήσει έναν ή περισσότερους όρους 
χορήγησης της επιστρεπτέας. Συγκεκριμένα: Δεν τήρησαν τη ρήτρα διατήρησης 
των θέσεων απασχόλησης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Δεν είχαν 
υποβάλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Εντοπίστηκαν επιχειρήσεις που δεν 
είχαν υποβάλλει ούτε ένα δικαιολογητικό. Δεν είχαν υποβάλει το έντυπο Ε3 μαζί 
με τη φορολογική δήλωση το 2019. Δεν είχαν υποβάλει το έντυπο Ε3 με τη 
φορολογική δήλωση για το 2020. Προχώρησαν σε αναδρομική διακοπή 
εργασιών, αφού είχαν λάβει την κρατική ενίσχυση. Σημειώνεται ότι από τους επτά 
κύκλους της επιστρεπτέας προκαταβολής ενισχύθηκαν συνολικά 605.530 
επιχειρήσεις και επαγγελματίες που έλαβαν 8,3 δισ. ευρώ και το ποσό που 
κλήθηκαν να επιστρέψουν ήταν της τάξεως των 2,74 δισ. ευρώ. Συγκεκριμένα: το 
εν τέταρτο (25%) εφόσον έχουν πτώση ακαθάριστων εσόδων το 2020 σε σχέση με 
το 2019 άνω του 70% και καταγράφουν ζημίες προ φόρων. Το εν τρίτο (33,3%) 
εφόσον έχουν πτώση ακαθάριστων εσόδων το 2020 σε σχέση με το 2019 μεταξύ 
30% και 70% και καταγράφουν ζημίες προ φόρων. Και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις 
επιστρέφεται το 50%.

 

το δυσθεώρητο ποσό των 41  
Δις ευρώ ανέρχονται τα χρέη 
επιχειρήσεων και ιδιωτών προς 

τον ΕΦΚΑ για τα οποία έχουν ληφθεί 
αναγκαστικά μέτρα είσπραξης 
, γεγονός που κάνει επιτακτική την ανάγκη, αλλά και τα 
αιτήματα του εμποροβιοτεχνικού κλάδου για επαναφορά 
της ρύθμισης των 120 δόσεων. Σύμφωνα με το 
bankingnews.gr πριν τη λήψη των αναγκαστικών μέτρων 
οι οφειλέτες αξιολογούνται και δημιουργείται το προφίλ του 
καθενός με πληροφορίες από το ηλεκτρονικό σύστημα του 
ΚΕΑΟ, τη διασύνδεση με το Μητρώο, τα στοιχεία του 
Γ.Ε.ΜΗ. κλπ. Στη συνέχεια με κριτήρια καθορίζεται ο 
βαθμός εισπραξιμότητας και επισφάλειας κάθε οφειλής. 
Μεταξύ των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη είναι: το 
ύψος της οφειλής: ανάλογα με το ύψος της οφειλής 
επιλέγεται και το κατάλληλο είδος μέτρου, η συμπεριφορά 
του οφειλέτη: Αξιολογείται η στάση του οφειλέτη σε σχέση 

με την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του π.χ. η καταβολή 
των τρεχουσών εισφορών και η παράλληλη καταβολή 
ανελλιπώς κάθε μήνα εύλογου ποσού «έναντι» της οφειλής 
ενισχύουν το προφίλ της αξιοπιστίας του οφειλέτη, κάτι 
που λαμβάνεται σοβαρά υπόψη υπέρ του οφειλέτη για όσο 
χρόνο διαρκεί η συμπεριφορά αυτή. Η παλαιότητα της 
οφειλής: στο πλαίσιο της αξιολόγησης του οφειλέτη 
εξετάζεται το χρονικό σημείο δημιουργίας των οφειλών,  
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προκειμένου να εκτιμηθεί αν οφείλονται στην οικονομική 
κρίση ή την εκ συστήματος αφερεγγυότητα του οφειλέτη. 
Στο πλαίσιο της δράσης αυτής το Κ.Ε.Α.Ο. εφαρμόζει το 
μέτρο της αναστολής της χρήσης ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ για την υποβολή ΑΠΔ, το οποίο 
τέθηκε εκ νέου σε εφαρμογή. Το μέτρο αυτό, που ισχύει από 
30/10/2019, ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου, 
εφαρμόζεται σε οφειλέτες / εργοδότες, που ασφαλίζουν 
προσωπικό μέσω Α.Π.Δ. χωρίς να καταβάλουν τις 
τρέχουσες μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές, αυξάνοντας 
συνεχώς το ποσό της οφειλής τους. Επιβάλλεται κυρίως σε 
εργοδότες που αποφεύγουν συστηματικά την εκπλήρωση 
των υποχρεώσεών τους για την καταβολή των 
ασφαλιστικών εισφορών προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α. και 
αποσκοπεί στην παρεμπόδιση της ανάπτυξης 
στρατηγικών εισφοροδιαφυγής. Ενέργειες είσπραξης έως 
30/9/2022 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ Πλήθος Ατομικών 
ειδοποιήσεων (β’ ειδοποιήσεις) 2.073.072 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ 
ΜΕΤΡΑ Συνολικό ποσό οφειλών για τα οποία ελήφθησαν 
Αναγκαστικά Μέτρα 30.640.281.988 € Συνολικό ποσό 
οφειλών των οφειλετών που απώλεσαν ρύθμιση (πάγια, 
νέας αρχής, Ν.4152/14, Ν. 4305/15) για τα οποία ελήφθησαν 
Αναγκαστικά Μέτρα 451.927.498 € ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 
Πλήθος ρυθμίσεων (ενεργές, ολοκληρωμένες και 
απολεσθείσες) 1.605.327 Ποσό ρυθμισμένων οφειλών 
(ενεργές, ολοκληρωμένες και απολεσθείσες) 
21.268.249.139 €. Από τον Μάιο του 2019 μεγάλο πλήθος 
οφειλετών επωφελήθηκε των ευνοϊκών διατάξεων για 
ρύθμιση των οφειλών βάσει των άρθρων 1-18 του Ν. 
4611/2019, με την οποία δόθηκε δυνατότητα αποπληρωμής 
της οφειλής σε έως 120 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με 
ελάχιστο ποσό δόσης 50,00 €, επιτόκιο περίπου 3% (άρθρο 
72 του Ν.4623/2019) και σημαντικές διαγραφές σε 
προσαυξήσεις. Επίσης, όσον αφορά τους μη μισθωτούς η 
ρύθμιση συνδυάστηκε και με τον επαναπροσδιορισμό της 
οφειλής για όσους επιλέγουν τον επανυπολογισμό της 
μηνιαίας εισφοράς των κλάδων σύνταξης και υγείας 
χρονικής περιόδου 1/1/2002-31/12/2016. Η διαδικασία 
επανυπολογισμού και ένταξης στη ρύθμιση γινόταν 
ηλεκτρονικά μέσω των αντίστοιχων διαδικτυακών 
εφαρμογών του e-ΕΦΚΑ και του Κ.Ε.Α.Ο. Η προθεσμία 
υπαγωγής στη ρύθμιση του Ν. 4611/2019 έληξε στις 7 
Οκτωβρίου 2019. Όσον αφορά τους 
αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και 
αγρότες η παραπάνω προθεσμία αφορούσε την είσοδο 
στην ηλεκτρονική εφαρμογή του e-ΕΦΚΑ για 
προσδιορισμό/επανυπολογισμό οφειλών και την 
ολοκλήρωση του βήματος επαλήθευσης των στοιχείων 
τους. Για τις κατηγορίες αυτές των οφειλετών η προθεσμία 
υποβολής αιτήματος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του 
Κ.Ε.Α.Ο. για ένταξη στην ρύθμιση παρατάθηκε μέχρι τις 
31/12/2021. Όσον αφορά τον εξωδικαστικό μηχανισμό 
ρύθμισης οφειλών, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων 
ένταξης έχει λήξει από τις 30/4/2020. Έχουν υποβληθεί 
συνολικά 7.219 αιτήσεις για ένταξη στη ρύθμιση του 
Ν.4469/2017 από οφειλέτες που έχουν οφειλές προς τους 
ΦΚΑ. Στην παρούσα φάση γίνεται η αξιολόγηση – 
επεξεργασία των εκκρεμών αιτήσεων. Τον Οκτώβριο 2020 
δημοσιεύτηκε ο Ν.4738/2020 με τίτλο «Ρύθμιση οφειλών και 
παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις», με τον 
οποίο θεσπίζεται ο «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης 
οφειλών» ως μία πάγια διαδικασία πρόληψης και 
αποφυγής του κινδύνου αφερεγγυότητας του οφειλέτη. Η 
νέα διαδικασία, η οποία εφαρμόζεται σε εναρμόνιση με την 

Ευρωπαϊκή Οδηγία 1023/2019, δημιουργεί ένα πλαίσιο για 
τη ρύθμιση οφειλών τόσο φυσικών όσο και των νομικών 
προσώπων με πτωχευτική ικανότητα έναντι των πιστωτών 
τους (δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, χρηματοδοτικοί 
φορείς). Αποσκοπεί στη χορήγηση ενός λειτουργικού 
περιβάλλοντος για την άμεση διαμόρφωση προτάσεων – 
λύσεων αναδιάρθρωσης των οφειλών από τους 
χρηματοδοτικούς φορείς, το Δημόσιο και τους Φορείς 
Κοινωνικής Ασφάλισης. Η αίτηση υποβάλλεται 
ηλεκτρονικά στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εξωδικαστικής 
Ρύθμισης Οφειλών της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. (έναρξη υποβολής 
αιτήσεων από 1/6/2021). Σε ισχύ τέθηκε από 2/12/2021 η νέα 
ρύθμιση του άρθρου 67 του Ν. 4821/21 που επιτρέπει τον 
διακανονισμό σε έως και 72 δόσεις των οφειλών που 
δημιουργήθηκαν λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση 
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού. 
Συγκεκριμένα, αφορά οφειλές πληγέντων εργοδοτών, 
αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών από 
ασφαλιστικές εισφορές περιόδων απασχόλησης 
Φεβρουαρίου 2020 έως Ιουνίου 2021, καθώς και οφειλές 
από ασφαλιστικές εισφορές των οποίων η προθεσμία 
καταβολής είχε παραταθεί έως 31/12/2021 (αναστολή 
είσπραξης). Η υποβολή αίτησης για ένταξη στη ρύθμιση 
γινόταν ηλεκτρονικά μέσω της αντίστοιχης ηλεκτρονικής 
υπηρεσίας του Κ.Ε.Α.Ο.  

το τέλος Σεπτεμβρίου 2022 οι 
συνολικές ενεργές ρυθμίσεις  
ήταν 356.208 και το ρυθμισμένο 

ποσό 4.204.270.136 ευρώ, ενώ  
οι ολοκληρωμένες ρυθμίσεις  
ήταν συνολικά 597 για οφειλές στο 
Κ.Ε.Α.Ο. ύψους 2.132.433.131 ευρώ. 

 

Σ 



 

ΕΚΔΟΤΗΣ : ΥΠΕΡΒΑΣΗ – ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 
Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο * Αγίου Κωνσταντίνου 2  
10431 Αθήνα * ΑΦΜ 997277532 * Δ.Ο.Υ. Α’ ΑΘΗΝΩΝ 
ΕιρΑθηνών 431/2013 (ΕΔ) * ΑΒΣ ΠρωτΑθηνών 29909/2014 
ΤΗΛ. 210 5200452 – 62  * Email : ypervasi.gr@gmail.com 

 Σ/Κ 12-13 Νοεμβρίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 256 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |          Σελίδα 39 

 
Νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποδοχή των φορολογικών ενστάσεων 
προβλέπει ο σχεδιασμός της ΑΑΔΕ για το επόμενο διάστημα.  

ι φορολογούμενοι που αμφισβητούν τις 
αποφάσεις επιβολής φόρων από την Εφορία  
και τα Ελεγκτικά Κέντρα θα μπορούν από  

τον επόμενο μήνα να υποβάλουν ηλεκτρονικά  
τις προσφυγές στη Διεύθυνση Επίλυσης 
Φορολογικών Διαφορών. 
Σκοπός αυτής της κίνησης είναι η αποτελεσματικότερη διαχείριση αυτού του 
«στοκ», καθώς τα προβλήματα είναι πολλά, ενώ αυξάνεται κατακόρυφα ο αριθμός 
των προσφυγών. Μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 75.000 φορολογούμενοι και 
επιχειρήσεις έχουν προσφύγει στη Διεύθυνση Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών 
(ΔΕΔ) αμφισβητώντας τις αποφάσεις της εφορίας και του ελεγκτικού μηχανισμού 
για καταβολή πρόσθετων φόρων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ από τις 
75.622 υποθέσεις που εξετάστηκαν την περίοδο από το 2013 έως και τον Ιούλιο 
του 2022, οι 28.665 έχουν οδηγηθεί στα διοικητικά δικαστήρια. Σύμφωνα με 
αρμόδια στελέχη η νέα εφαρμογή θα έχει δικλείδες ασφάλειας που δεν θα 
επιτρέπουν στους φορολογούμενους να υποβάλλουν μία προσφυγή πολλές 
φορές ή να υποβάλλουν εκ νέου προσφυγή που έχει απορριφθεί ή ερωτήματα για 
τους λόγους απόρριψης η καθυστέρησης στην εξέταση της προσφυγής, καθώς 
αναμένεται ότι η νέα διαδικασία θα προκαλέσει κύμα προσφυγών ακόμα και για 
περιπτώσεις που δεν επιδέχονται αμφισβήτησης, όπως η αύξηση του φόρου 
εισοδήματος με βάση τις φορολογικές δηλώσεις. Με τη νέα πλατφόρμα οι 
φορολογούμενοι θα μπορούν να παρακολουθούν την εξέλιξη της πορείας των 
προσφυγών που υπέβαλλαν και των ένδικων βοηθημάτων που ασκούνται μετά 
την έκδοση της απόφασης ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων και του 
Συμβουλίου της Επικρατείας. Όσοι θέλουν να υποβάλλουν ηλεκτρονική 
ενδικοφανή προσφυγή θα εισέρχονται στην πλατφόρμα με τους προσωπικούς 
κωδικούς του taxisnet και θα συμπληρώνουν τα ακόλουθα πεδία: τα ακριβή 
στοιχεία του υπόχρεου, την προσβαλλόμενη πράξη, τους λόγους, τους 
ισχυρισμούς και τα έγγραφα στα οποία ο υπόχρεος βασίζει το αίτημά του και τη 
διεύθυνση στην οποία θα πραγματοποιούνται οι κοινοποιήσεις των αποφάσεων, 
των πράξεων και των λοιπών εγγράφων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, τη 
διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα εν γένει στοιχεία επικοινωνίας 
του υποχρέου. Ο φορολογούμενος θα μπορεί να υποβάλει και ηλεκτρονικά αίτημα 
αναστολής του καταβλητέου ποσοστού 50% του αμφισβητούμενου ποσού της 
πράξης υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με την ηλεκτρονική υποβολή ενδικοφανούς 
προσφυγής και μόνο εφόσον το αίτημα υποβάλλεται και οριστικοποιείται την ίδια 
ημέρα με την ενδικοφανή προσφυγή.  

πισημαίνεται ότι  
με βάση το ισχύον 
νομοθετικό 

καθεστώς η απόφαση 
επί της ενδικοφανούς 
προσφυγής εκδίδεται 
εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας 120 
ημερών από την 
ημερομηνία υποβολής 
της ενδικοφανούς 
προσφυγής  
στην αρμόδια 
φορολογική αρχή. 
Αν δεν εκδοθεί απόφαση και δεν 
ενημερωθεί σχετικά ο υπόχρεος ή 
δεν επιδοθεί η απόφαση, τότε 
θεωρείται ότι η ενδικοφανής 
προσφυγή ότι έχει απορριφθεί από 
τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών 
και ο υπόχρεος έχει λάβει γνώση 
αυτής της απόρριψης κατά την 
εκπνοή της ανωτέρω προθεσμίας. 
Σημειώνεται ότι υποχρέωση 
άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής 
δεν ισχύει από 22.12.2016 στις 
περιπτώσεις των διαφορών που 
υπάγονται στην αρμοδιότητα του 
προέδρου πρωτοδικών του 
διοικητικού πρωτοδικείου. 
Ειδικότερα κατ’ εξαίρεση είναι 
δυνατή η απευθείας άσκηση 
δικαστικής προσφυγής στις 
περιπτώσεις διαφορών με τη 
φορολογική διοίκηση που αφορούν 
στα μέτρα διασφάλισης και την 
άρνηση χορήγησης αποδεικτικού ή 
βεβαιώσεως ενημερότητας για χρέη 
προς το Δημόσιο. Επίσης, ο 
φορολογούμενος μπορεί να 
προσφύγει κατά της πράξης 
προληπτικού προσδιορισμού 
φόρου απευθείας ενώπιον του 
αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου. 
Οι φορολογούμενοι που οι 
προσφυγές τους απορριφθούν από  
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την ΔΕΔ μπορούν να προσφύγουν 
στα Διοικητικά Δικαστήρια. Η 
προσφυγή κατατίθεται από τον 
υπόχρεο στη γραμματεία της έδρας 
του δικαστηρίου στο οποίο 
απευθύνεται, εντός 30 ημερών από 

την συντέλεση της κοινοποίησης σε 
αυτόν της απόφασης της 
Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ή 
της σιωπηρής απόρριψης της 
ενδικοφανούς προσφυγής λόγω 
παρόδου της προθεσμίας προς 

έκδοση της απόφασης (εφόσον η 
απόφαση αποστέλλεται με 
συστημένη επιστολή, θεωρείται ότι 
έχει νομίμως κοινοποιηθεί μετά την 
παρέλευση δεκαπέντε ημερών από 
την ημέρα αποστολής. 

 
Λαθρεμπόριο στο κέντρο της Αθήνας 
και διάτρητα συστήματα ελέγχου 
των πρατηρίων υγρών καυσίμων 
φέρνει στο φως η νέα ηλεκτρονική 
εφαρμογή Appodixi. Όπως τονίζει το 
newmoney.gr μετά τις «μαϊμού» 
αποδείξεις και τις παρεμβάσεις στην 
αποστολή, πολίτες που ελέγχουν 
ηλεκτρονικά τις αποδείξεις που 
λαμβάνουν, δείχνουν σε εφοριακούς 
και τελωνειακούς ότι και τα 
συστήματα εισροών – εκροών στα 
βενζινάδικα, δείχνουν ό,τι θέλουν οι 
επιτήδειοι. Ήταν κοινό μυστικό στην 
αγορά, αλλά κανείς δε μιλούσε αν 
δεν μπορούσε να αποδείξει πότε και 
ποιοι κλέβουν τον Ειδικό φόρο από 
το κράτος που τον εισπράττει -αλλά 
και από τους πολίτες που τον 
πληρώνουν. Ακόμα χειρότερα, με 
την επιβολή του συστήματος αυτού, 
είχαν «καθαγιαστεί» οι αποδείξεις 
που εξέδιδαν τα πρατήρια 
καυσίμων, γιατί θεωρούνταν πιο 
ασφαλείς αφού κατάφερναν να 
συμφωνούν οι αγορές, οι 
παραδόσεις, οι πωλήσεις και οι 
αποθήκες, ακόμα και αν οι ταμειακές 
εκδίδουν σαν τρελές «χαρτάκια» 
αποδείξεων, δυσκολεύοντας ακόμα 
περισσότερο το έργο των ελεγκτών. 
Στην πραγματικότητα, όπως λένε 
πηγές της αγοράς, τα συστήματα 
αυτά δεν είναι διεθνώς 
πιστοποιημένα, ούτε απαραβίαστα 
μετρητικά συστήματα. H λειτουργία 
τους βασίζεται σε κεντρικές μονάδες 
επεξεργασίας και αποθήκευσης, 
δηλαδή τίποτα περισσότερο από 
έναν κοινό ηλεκτρονικό υπολογιστή 

που παίρνει εντολές από όποιον 
θέλει και ξέρει να τον χειρίζεται. Και 
έτσι μπορούν να βάζουν λαθραία 
καύσιμα, ή διαλύτες στα ρεζερβουάρ 
των πελατών τους, ή καταδολιεύουν 
τις αντλίες και παραδίδουν λιγότερο 
καύσιμο στον καταναλωτή. Πριν καν 
ανακοινωθούν κίνητρα και 
«μπόνους» για τη μάχη κατά της 
φοροδιαφυγής, απλοί πολίτες 
έγιναν αιτία να κλείσουν ως τώρα 2 
πρατήρια βενζίνης, αξιοποιώντας 
την εφαρμογή Appodixi, αλλά και το 
σύστημα επιβράβευσης πελατών με 
πόντους που εφαρμόζουν οι 
αλυσίδες καυσίμων. Ήδη 150.000 
έχουν «κατεβάσει» την εφαρμογή 
στο κινητό τους και έχουν κάνει 
50.000 καταγγελίες, εκ των οποίων 
οι περίπου 20.000 επωνύμως! 
Τουλάχιστον δύο απ’ αυτές έπιασαν 
τόπο, αποκαλύπτοντας στους 
τελωνειακούς και εφοριακούς πώς 
παίζεται το παιχνίδι με το «εισροών-
εκροών». Παράλληλα γεννά 
προβληματισμό και για την ανάγκη 
μεγαλύτερης έντασης των ελέγχων 
με επέκταση και βελτίωση του 
συστήματος. Σε πρατήριο στο 
Χαλάνδρι οδηγήθηκαν οι ελεγκτές 
μετά από επώνυμες και ανώνυμες 
καταγγελίες καταναλωτών. Σε 
πρώτη φάση διαπιστώθηκε η 
εγκυρότητα των καταγγελιών και ότι 
το πρατήριο δεν εξέδιδε αποδείξεις. 
Στη συνέχεια αποκαλύφθηκε και ότι 
είχε παραποιήσει το σύστημα 
εισροών – εκροών. Το βενζινάδικο 
σφραγίστηκε και η έρευνα 
συνεχίζεται και επεκτείνεται στο 
σύνολο των βιβλίων και 
παραστατικών της επιχείρησης. 

έσα σε 40 
-50 μέρες 
λειτουργίας του 

Appodixi app, είναι το 

τρίτο λουκέτο που 
μπαίνει σε πρατήριο 
καυσίμων στην Αθήνα. 
Τέλη Σεπτεμβρίου έκλεισε το πρώτο 
στον Βύρωνα, μετά από ανώνυμη 
καταγγελία καταναλωτή. Και προ 
μηνός άλλο, στην Αγ. Παρασκευή. 
Στην περίπτωση αυτή ο οδηγός του 
οχήματος διαπίστωσε ότι άλλα 
χρήματα πλήρωσε και ανέγραφε η 
απόδειξη, που πήρε, άλλα όμως 
καταγράφηκαν τελικά στον 
φορολογικό μηχανισμό της 
επιχείρησης. Όταν οι ελεγκτές της 
ΑΑΔΕ πήγαν στο πρατήριο για να το 
σφραγίσουν, ο δικηγόρος της 
επιχείρησης προσπάθησε να 
αμφισβητήσει τα ευρήματα της 
απόδειξης. Εκείνη τη στιγμή, όμως, 
εμφανίστηκε και ένας πελάτης που 
κρατούσε απόδειξη, με ημερομηνία, 
01/10/2022, αξίας 63 ευρώ, 
προκειμένου να πιστωθεί τους 
πόντους από το προσφερόμενο 
πρόγραμμα επιβράβευσης, που 
ακολουθούσε η επιχείρηση. Οι 
ελεγκτές πήραν την απόδειξη και 
διαπίστωσαν επί τόπου ότι η αξία 
που είχε διαβιβαστεί στις βάσεις 
δεδομένων της ΑΑΔΕ ήταν μόλις… 
20 ευρώ ! Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ 
διασταύρωσαν και τις πληρωμές 
μέσω POS και βρήκαν ότι και άλλες 
18 αποδείξεις είχαν παραποιηθεί, 
μειώνοντας την αξία τους σε 
ποσοστό… 90%! Βρήκαν όμως και 
άλλες 15 αποδείξεις, που η 
επιχείρηση δεν είχε διαβιβάσει τις 
εκδοθείσες αποδείξεις στις βάσεις 
δεδομένων της ΑΑΔΕ, μέσω του 
συστήματος e-SEND εισροών – 
εκροών. 
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ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

Επιμέλεια: Θοδωρής Ζούμπος 

 
Στη φάση του ανταγωνιστικού 
διαλόγου μπαίνει ο διαγωνισμός για 
τον Φορέα Ακινήτων του 
πτωχευτικού νόμου. Όπως 
σημειώνει το insider.gr 

Φορέας θα  
αποκτά από τους 
πλειστηριασμούς 

και θα επαναμισθώνει 
στους οφειλέτες το 
ακίνητό τους για 
περίοδο 12 ετών 
, προκειμένου να παράσχει 
προστασία στην πρώτη κατοικία 
των ευάλωτων οφειλετών που θα 
πτωχεύουν. Επιβεβαιώνοντας το 
ρεπορτάζ για την συνέχεια της 
διαδικασίας με πέντε από τα έξι 
επενδυτικά funds που είχαν 
υποβάλει αρχικά ενδιαφέρον, το 
Υπουργείο Οικονομικών ως 
αναθέτουσα αρχή και η Ειδική 
Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού 
Χρέους ως διαδικαστικά αρμόδια 
υπηρεσία απηύθυναν την 
πρόσκληση στους προεπιλεγέντες 
επενδυτές Bain Capital Credit, 

Christofferson, Robb & co, LLC, Fortress Credit Corp., Ένωση Εταιρειών 
«KAICAN Hellas – Beaumont Summit Financial DAC», και LCM Capital LLP για τη 
συμμετοχή τους στη φάση του Ανταγωνιστικού Διαλόγου. O Φάκελος Συμμετοχής 
στον Ανταγωνιστικό Διάλογο πρέπει να υποβληθεί μέχρι τις 23 Νοεμβρίου 2022 
και ώρα (Ελλάδος) 12:00. Οποιοσδήποτε Φάκελος Συμμετοχής στον 
Ανταγωνιστικό Διάλογο υποβληθεί μετά την ημερομηνία και ώρα αυτή δεν θα γίνει 
δεκτός, έστω και η ενδεχόμενη καθυστέρηση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας.  

 
Οι Προεπιλεγέντες πρέπει να υποβάλουν τους Φακέλους Συμμετοχής στον 
Ανταγωνιστικό Διάλογο ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» 
του ΕΣΗΔΗΣ, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr μέχρι την 
Ημερομηνία Υποβολής, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Οιοσδήποτε 
άλλος τρόπος υποβολής θα οδηγήσει σε αποκλεισμό του Προεπιλεγέντα. Όπως 
αναφέρεται στην Πρόκληση κατά την διάρκεια της διεξαγωγής του Διαλόγου οι 
Προεπιλεγέντες, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής, 
θα καλούνται κατά περίπτωση να σχολιάσουν ή να προτείνουν τις βασικές 
παραμέτρους σχεδιασμού του Συμβατικού Αντικειμένου (Φορέας Ακινήτων), 
σύμφωνα με όσα έχει θέσει υπόψη τους η Αναθέτουσα Αρχή ή/και να καταθέτουν  
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προτάσεις, μελέτες και λύσεις για 
την υλοποίηση, καθώς και για τη 
νομική και χρηματοοικονομική 
οργάνωση του Συμβατικού 
Αντικειμένου. Το Υπουργείο 
Οικονομικών ως Αναθέτουσα Αρχή 
θα ορίσει Επιτροπή Διενέργειας 
Διαλόγου (ΕΔΔΙ), ενώ για θέματα 
που δεν άπτονται της διενέργειας 
του Διαλόγου, αλλά των λοιπών 
διαδικαστικών πράξεων, αρμόδια 
είναι η Επιτροπή Διενέργειας 
Διαγωνισμού (ΕΔΔ). H Αναθέτουσα 
Αρχή προτίθεται να διενεργήσει δύο 
Κύκλους Διαλόγου, ήτοι μία 
τουλάχιστον κύρια συνεδρία κατά 
τον πρώτο Κύκλο Διαλόγου με τον 
κάθε Προεπιλεγέντα, κατόπιν 
κοινοποίησης του σχεδίου του 
Εγγράφου Βασικών Συμβατικών 
Όρων και υποβολής σχολίων επί 
αυτού και μια τουλάχιστον κύρια 
συνεδρία κατά τον δεύτερο Κύκλο 
Διαλόγου, κατόπιν κοινοποίησης 
του Σχεδίου Σύμβασης 
Παραχώρησης και υποβολής 
σχολίων επί αυτού. Όπως 
επισημαίνεται, 

Αναθέτουσα Αρχή 
θα επιδιώξει  
την εις βάθος 

συζήτηση όλων των 

πτυχών του Έργου  
και την παροχή της 
πληρέστερης δυνατής 
πληροφόρησης προς 
τους Προεπιλεγέντες, 
οι δε τελευταίοι 
υποχρεούνται να 
επιδείξουν ανάλογη 
δημιουργική 
συμμετοχή 
και γόνιμη συνεισφορά για 
διερεύνηση των βέλτιστων τεχνικών 
/ χρηματοοικονομικών / νομικών 
λύσεων. Πέραν των εγγράφων που 
καλούνται να προσκομίσουν οι 
προεπιλεγέντες επενδυτές για να 
συμμετάσχουν στον Ανταγωνιστικό 
Διάλογο, στην Πρόκληση 
αναφέρεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή 
διατηρεί το δικαίωμα, μετά από 
γνώμη της ΕΔΔΙ, να αναβάλει ή να 
ματαιώσει ή να ακυρώσει, εν όλω ή 
εν μέρει ή να επαναλάβει, τον 
Διάλογο, εν γένει, οποτεδήποτε και 
για οποιονδήποτε λόγο, κατά την 
απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, 
χωρίς να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη 
έναντι των Προεπιλεγέντων ή/και 

τρίτων προσώπων. Ενδεικτικά, ο 
Διάλογος δύναται να ακυρωθεί ή 
ματαιωθεί, στις παρακάτω 
περιπτώσεις: για παράτυπη 
διεξαγωγή της διαδικασίας, εφ’ όσον 
από την παρατυπία επηρεάζεται το 
αποτέλεσμα του Διαλόγου, εάν η 
συμμετοχή των Προεπιλεγέντων στο 
Διάλογο υπήρξε ανεπαρκής ή 
υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι 
έγινε συνεννόηση των 
Προεπιλεγέντων εις βάρος του 
πραγματικού ανταγωνισμού, εάν το 
αποτέλεσμα του Διαλόγου κριθεί μη 
ικανοποιητικό, εάν διαπιστωθούν 
σφάλματα ή παραλείψεις σε 
οποιοδήποτε στάδιο της Φάσης Β.Ι 
του Διαγωνισμού, μπορεί να 
αποφασισθεί από την Αναθέτουσα 
Αρχή η επανάληψη του Διαλόγου 
από το σημείο που εμφιλοχώρησε 
το λάθος ή η παράλειψη. Όπως έχει 
γράψει το insider.gr, ο 
ανταγωνιστικός διάλογος 
αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα 
στον Φεβρουάριο του 2023 και η 
υποβολή των δεσμευτικών 
προσφορών να γίνει μέχρι τα τέλη 
Απριλίου. Εντός του Μαΐου 2023 θα 
επιλεγεί ο προτιμητέος επενδυτής, 
εντός διμήνου εκτιμάται ότι θα 
υπογραφεί η σύμβαση 
παραχώρησης στον επενδυτή και η 
συμφωνία θα κυρωθεί στη Βουλή 
μέχρι το τέλος Αυγούστου - αρχές 
Σεπτεμβρίου.

 
Στο πρώτο της χαρτοφυλάκιο μη 
εξασφαλισμένων απαιτήσεων μετά 
την επαναλειτουργία της αγοράς μη 
εξυπηρετούμενων δανείων στην 
Ελλάδα, επένδυσε η EOS Group. Η 
EOS συνεργάζεται με την εταιρεία 
διαχείρισης δανείων και ακινήτων 
doValue Greece για την διαχείριση 
του χαρτοφυλακίου. Όπως μεταδίδει 
το businessdaily.gr η επένδυση της 
EOS Group, με τίτλο Project Virgo, 

αφορά σε ένα μη εξασφαλισμένο 
τμήμα της τιτλοποίησης Frontier 1. 
«Πρόκειται για μία σημαντική 
επένδυση της EOS Group σε μία από 
τις μεγαλύτερες αγορές μη 
εξυπηρετούμενων δανείων στην 
Ευρώπη», δήλωσε ο Carsten Tidow, 
μέλος του Δ.Σ. της EOS Group 
υπεύθυνος για την περιοχή της 
Ανατολικής Ευρώπης. «Είμαστε 
ιδιαίτερα ικανοποιημένοι για αυτή 
την επένδυση και βέβαιοι για την 
περαιτέρω ανάπτυξη των 
δραστηριοτήτων μας στην Ελλάδα», 
πρόσθεσε. Η ολοκλήρωση της 
συμφωνίας υπογραμμίζει τη 
φιλοδοξία του ομίλου να αποτελέσει 
έναν αξιόπιστο συνεργάτη και 
βασικό παράγοντα στην ελληνική 
αγορά στο μέλλον, πρόσθεσε ο 
Tidow.«Η συμφωνία έχει ήδη αλλάξει 
τη θέση της EOS στην ελληνική 

αγορά μη εξυπηρετούμενων 
δανείων», δήλωσε ο Αντώνης 
Μεσσάδος, Διευθύνων Σύμβουλος 
της EOS Greece. «Η επένδυση της 
EOS Group ως μοναδικού επενδυτή 
έχει δημιουργήσει μεγάλες 
προσδοκίες που πρέπει τώρα να 
μετασχηματιστούν σε ένα ισχυρό 
success story», πρόσθεσε. Η EOS 
Group δραστηριοποιείται στην 
ελληνική αγορά μη 
εξυπηρετούμενων δανείων από το 
2005 μέσω της θυγατρικής της, EOS 
Greece. Σε συνδυασμό με την 
επεξεργασία του χαρτοφυλακίου 
Virgo, η doValue Greece θα 
προσφέρει τη διαχείριση του 
χαρτοφυλακίου για μία μεταβατική 
περίοδο. «Είμαστε ευτυχείς να 
συνεργαζόμαστε με έναν έμπειρο 
διαχειριστή περιουσιακών 
στοιχείων στην ελληνική αγορά».

Η 
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Με τη θετική ψήφο όλων του Βουλευτών πλην αυτών του ΔΗΣΥ, 

Ολομέλεια της Κυπριακής Βουλής, ύστερα  
από μια πολύωρη συζήτηση, ενέκρινε την 
αναστολή των εκποιήσεων ακινήτων μέχρι  

την 31η Ιανουαρίου 2023. 
Υπέρ ψήφισαν 32 βουλευτές και εναντίον 12. Προηγουμένως η Ολομέλεια δεν 
έκανε αποδεκτή πρόταση του Προέδρου του ΔΗΚΟ Νικόλα Παπαδόπουλο για 
επανακατάθεση με τη μορφή του κατεπείγοντος της πρότασης για τη δημιουργία 
ειδικού δικαστηρίου που θα εκδικάζει υποθέσεις εκποιήσεων, θεωρώντας ότι με 
αυτό τον τρόπο θα δοθούν οι απαραίτητες λύσεις στο θέμα των εκποιήσεων. 
Εναντίον της πρότασης τάχθηκε ο ΔΗΣΥ με τον Βουλευτή Νίκο Τορναρίτη να λέει 
ότι δεν είναι δυνατόν με τη διαδικασία του κατεπείγοντος να δημιουργούνται 
δικαστήρια, ιδιαίτερα αφού η Νομική Υπηρεσία εξέφρασε επιφυλάξεις για 
αντισυνταγματικά άρθρα. Εναντίον τάχθηκε και το ΑΚΕΛ με τον Βουλευτή Γιώργο 
Λουκαΐδη να κάνει λόγο για διαδικασία που κινείται ενάντια στον κανονισμό της 
Βουλής, ενώ επί της ουσίας ανέφερε ότι θα τάσσονταν υπέρ του ειδικού 

δικαστηρίου αν είχε διαμορφωθεί το 
ανάλογο νομοθετικό πακέτο για να 
επέλθει ισορροπία υπέρ των 
δανειοληπτών. Αντίθετο ήταν και το 
ΕΛΑΜ με τον Βουλευτή Λίνο 
Παπαγιάννη να αναφέρει ότι με την 
υιοθέτηση της πρότασης ως έχει, 
τότε τα δικαστήρια θα δικάζουν τον 
κόσμο σύμφωνα με το υφιστάμενο 
νομοθετικό πλαίσιο και το μόνο που 
θα επιτυγχάνεται είναι μια πιο 
γρήγορη εκποίηση από τις τράπεζες 
της περιουσίας του κόσμου. Υπέρ 
της πρόταση του ΔΗΚΟ τάχθηκε η 
ΕΔΕΚ με τον κ. Σιζόπουλο να λέει ότι 
δεν τίθεται θέμα 
αντισυνταγματικότητας της 
πρότασης που κατατέθηκε και με 
νομοσχέδιο τον Σεπτέμβρη του 2021. 
Υπέρ της πρότασης Νικόλα 
Παπαδόπουλου τάχθηκαν 15 
Βουλευτές και εναντίον 32. Με τον 
νόμο που ψηφίστηκε 
επαναθεσπίστηκε η στοχευμένη 
αναστολή της διαδικασίας 
εκποίησης ενυπόθηκων ακινήτων 
μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2023, λόγω 
των συνεχιζόμενων και 
εντεινόμενων οικονομικών και 
κοινωνικών επιπτώσεων που έχει 
επιφέρει η πανδημία COVID-19, 
καθώς και ο πόλεμος στην 
Ουκρανία. Η προτεινόμενη 
αναστολή αφορά κύρια κατοικία του 
χρεώστη, η εκτιμώμενη αξία της 
οποίας δεν υπερβαίνει τις €350.000, 
επαγγελματική στέγη του χρεώστη 
με ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν 
υπερβαίνει τις €750.000, 
αγροτεμάχιο του χρεώστη, η 
εκτιμώμενη αξία του οποίου δεν 
υπερβαίνει τις €100.000. 

 

Την πώληση χαρτοφυλακίου με δάνεια, τα οποία έχουν 
ρυθμιστεί, βάσει του νόμου Κατσέλη (ν.3869/2010), 
προωθεί η doValue Greece, ως servicer της τιτλοποίησης 
Cairo. Όπως τονίζει το euro2day.gr το project Suez, όπως 
ονομάζεται, αφορά σε δάνεια ονομαστικής απαίτησης 279 
εκατ. ευρώ, που ανήκουν σε 1.880 δανειολήπτες. 

ο 92% του χαρτοφυλακίου έχει 
υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη πριν το 
2020 και έκτοτε τηρεί τη ρύθμιση. 

Η 

Τ 
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Το υπόλοιπο 8% αφορά σε δάνεια που εκκρεμεί η εξέταση 
της αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του ίδιου νόμου. Η 
αξία των εξασφαλίσεων του χαρτοφυλακίου (σ.σ. ως επί το 
πλείστον κατοικίες) ανέρχεται σε 186 εκατ. ευρώ. Οι 
απαιτήσεις ανήκουν σε SPVs της τιτλοποίησης Cairo, ενώ 
ως σύμβουλος πώλησης λειτουργεί η 
PriceWaterhouseCoopers (PwC). Το ενδεικτικό 
χρονοδιάγραμμα προβλέπει κατάθεση μη δεσμευτικών 
προσφορών στα τέλη του έτους και δεσμευτικών τον 
προσεχή Ιανουάριο. Πρόκειται για χαρτοφυλάκιο που 
αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον κυρίως funds 
και δευτερευόντως στρατηγικών αγοραστών (σ.σ. 
τράπεζες). Δεδομένου ότι τα δάνεια έχουν ρυθμιστεί προ 
του 2020, υπάρχουν αναλυτικά ιστορικά στοιχεία 
συμπεριφοράς. Από τη συνολική εικόνα της αγοράς 
προκύπτει ότι η συνέπεια των δανειοληπτών, με ρύθμιση 
νόμου Κατσέλη, είναι αντίστοιχη, αν όχι υψηλότερη, αυτής 

που επιδεικνύουν δανειολήπτες που έλαβαν 
μακροπρόθεσμες και βιώσιμες ρυθμίσεις από 
τράπεζες/servicers. H αύξηση του κόστους χρήματος και η 
αβεβαιότητα για το πόσο ισχυρή θα είναι η ύφεση, η οποία 
ενδέχεται να πλήξει τις ευρωπαϊκές οικονομίες το 2023, έχει 
προκαλέσει ένα μικρό «μούδιασμα» σε όσους 
δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή και δευτερογενή 
αγορά των NPEs. Tο πρόβλημα μερικής αδρανοποίησης 
των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, μετά τη 
γνωμοδότηση του Αρείου Πάγου και την υπαναχώρηση της 
κυβέρνησης ως προς τη νομοθετική επίλυσή του, επιτείνει 
την κατάσταση. Πέραν του Suez, η doValue ετοιμάζει προς 
πώληση και το project Heliopolis, πάλι από τη δεξαμενή 
της τιτλοποίησης Cairo. Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια όλων των κατηγοριών περίπου 
7.000 δανειοληπτών. Η περίμετρος αναμένεται να κινείται 
μεταξύ 750 με 850 εκατ. ευρώ σε επίπεδο total claim.

Στα χέρια ιδιωτικών funds έχουν 
περάσει χιλιάδες ακίνητα σε όλη την 
Ελλάδα μέσω των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων και 
αφορούν κατοικίες, καταστήματα, 
βιομηχανικούς/βιοτεχνικούς 
χώρους, οικόπεδα, αγροτεμάχια, 
ξενοδοχειακές μονάδες κ.α. Όπως 
επισημαίνει το documentonews.gr 

εταξύ αυτών  
των ακινήτων 
βρίσκονται 

χιλιάδες κατοικίες 
νοικοκυριών  
που παραμένουν 
απροστάτευτες από την 
ισχύουσα νομοθεσία. 
Ιδιαίτερα μετά την πανδημία, όπου 
οι πλειστηριασμοί ατόνησαν, 

βρισκόμαστε ενόψει ενός μπαράζ 
πλειστηριασμών χωρίς να υπάρχει 
κανένα δίχτυ προστασίας για 
δεκάδες χιλιάδες οικογένειες σε όλη 
την Ελλάδα, ούτε καν για την πρώτη 
κατοικία. Σύμφωνα με τα δεδομένα 
της υπηρεσίας διενέργειας 
ηλεκτρονικών πλειστηριασμών e - 
auction, τα οποία φέρνει στη Βουλή 
με ερώτησή του ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ 
Κυκλάδων Νίκος Συρμαλένιος 
αρκετές κατοικίες στις Κυκλάδες 
βρίσκονται μπροστά στον 
πλειστηριασμό. Ο αριθμός τους 
αποτυπώνεται αναλυτικά στον 
παρακάτω πίνακα, με τον σχετικό 
κατάλογο να ανανεώνεται και να 
μεγαλώνει καθημερινά: Δήμοι: 
Άνδρου 18, Θήρας 7, Μυκόνου 1, 
Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 6, 
Πάρου 4, Σίφνου 1, Σύρου-
Ερμούπολης 13 και Τήνου 2. Το πιο 
ανησυχητικό είναι ότι οι επιπτώσεις 
της οικονομικής και ενεργειακής 
κρίσης στην εθνική οικονομία είναι 
εξαιρετικά σοβαρές, με αποτέλεσμα 

η έξαρση της ακρίβειας και η αύξηση 
της ανεργίας να έχουν οδηγήσει σε 
αδιέξοδο τα νοικοκυριά σε όλη τη 
χώρα. Ειδικά στα νησιά των 
Κυκλάδων, πολλά «κοράκια» του 
real estate αναζητούν ευκαιρίες μέσα 
από πλειστηριασμούς. Στον 
αντίποδα, η κυβέρνηση 
παρακολουθεί απλώς τις εξελίξεις, 
χωρίς να έχει ανακοινώσει εάν 
προτίθεται να λάβει κάποια μέτρα 
ώστε να ανακόψει το επικείμενο 
κύμα πλειστηριασμών που θα έχει 
ανυπολόγιστες κοινωνικές 
συνέπειες. 

 

Διαστάσεις… επιδημίας λαμβάνουν οι αναγκαστικοί 
πλειστηριασμοί ακινήτων και στην Ηλεία, όπου για το 
επόμενο χρονικό διάστημα έχουν προγραμματιστεί 
εκατοντάδες ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί εκποίησης 
περιουσιών, για τις οποίες οι μέχρι πρότινος κάτοχοί τους 
αδυνατούν ν’ ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. 
Σύμφωνα με το patrisnews.com σε μια περίοδο όπου οι 
διεθνείς και εγχώριες οικονομικές συγκυρίες έχουν γίνει 
πλέον δυσβάστακτες για τους περισσότερους πολίτες, οι 
πλειστηριασμοί ακινήτων αποτελούν πλέον το 
αποκορύφωμα της σκληρής πραγματικότητας που 
βιώνουν και οι περισσότεροι δανειολήπτες. 
«Πρωταθλητής» των πλειστηριασμών που έχουν 
προγραμματιστεί για τους τελευταίους μήνες του 2022 ή τις 

αρχές του 2023 είναι ο δήμος Πύργου με μεγάλο αριθμό 
διαμερισμάτων, μονοκατοικιών, επαγγελματικών χώρων, 
αγροτεμαχίων, κτιρίων μεικτής χρήσης κ.α., να βγαίνουν 
στο «σφυρί» το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. 
Ακολουθούν, σύμφωνα με την επίσημα λίστα ακινήτων σε 
πλειστηριασμό σε όλη τη χώρα, οι δήμοι Ήλιδας,  

 

Μ 
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Ανδραβίδας-Κυλλήνης, Πηνειού, Αρχ. Ολυμπίας, Ζαχάρως 
και Ανδρίτσαινας-Κρεστένων.  

ολλά από αυτά τα ακίνητα που 
περιλαμβάνονται στη λίστα  
των πλειστηριασμών, 

εκποιούνται αντί «πινακίου φακής» 
, με χαρακτηριστική την περίπτωση εγγυήτριας δανείου σε 
παραλιακή περιοχή του Πύργου, η οποία χάνει το σπίτι της 
αξίας που «αγγίζει» τις 150.000 ευρώ για ποσό 16.000 ευρώ 
περίπου, που είναι η οφειλή για το δάνειο! Το εν λόγω 
δάνειο που η γυναίκα μπήκε ως εγγυήτρια, συνάφθηκε 
αρχικά από μεγάλη τράπεζα της χώρας, η οποία τελικά το 
παραχώρησε σε funds που εδρεύει στο Δουβλίνο της 
Ιρλανδίας. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός για τη 
συγκεκριμένη περίπτωση έχει προγραμματιστεί για τα 
μέσα του ερχόμενου μήνα Φεβρουαρίου και περιλαμβάνει 
ολόκληρο το ακίνητο (ισόγειο και πρώτος όροφος), που 
αποτελεί βασικό περιουσιακό στοιχείο της άτυχης 
εγγυήτριας του δανείου, που είχε συναφθεί περισσότερα 
από 15 χρόνια πριν. Όπως είναι φυσικό η όλη κατάσταση 
που επικρατεί με τους πλειστηριασμούς, που διαρκώς 
παρουσιάζουν αυξητική τάση και στον Νομό Ηλείας, έχει 
προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση αλλά και έντονη 
δυσαρέσκεια στην τοπική κοινωνία, όπου στη μεγάλη τους 
πλειοψηφία οι κάτοικοι βιώνουν μεγάλες οικονομικές 
δυσχέρειες. 

 
Αναφορικά με την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με 
τους πλειστηριασμούς, που αρχίζουν να λαμβάνουν 
σημαντικές διαστάσεις, ο δήμαρχος Πύργου κ. Παναγιώτης 
Αντωνακόπουλος δήλωσε τα εξής στην εφημερίδα 
«Πατρίς»: «Φαίνεται πλέον ότι επιδεινώνεται η κατάσταση 
σε ακραίο βαθμό για τους ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι 
είχαν την ατυχία να δανειστούν στο παρελθόν με τα γνωστά 
πολύ ψηλά επιτόκια στη χώρα μας ή να υπογράψουν ως 
εγγυητές σε άλλους δανειζόμενους. Είναι η πιο χειρότερη 

στιγμή, αλλά και η πιο άδικη πράξη αυτή την ώρα, 
άνθρωποι να χάσουν τα σπίτια τους και ειδικότερα την 
πρώτη κατοικία για ελάχιστες οφειλές. Και αυτή τη στιγμή 
είναι απαράδεκτο να συμβαίνει αυτό, διότι με την 
ενεργειακή κρίση η οποία σοβεί σε όλη την Ευρώπη, οι 
τιμές ηλεκτρισμού και καυσίμων, έχουν εκτιναχτεί σε 
δυσθεώρητα ύψη. Παράλληλα ο τιμάριθμος του 
καταναλωτή έχει πάει μεσοσταθμικά 15-20% πάνω και όλα 
αυτά δημιουργούν μία κατάσταση, η οποία δεν δίνει τη 
δυνατότητα στους δανειζόμενους να πληρώσουν. Και πάνε 
τώρα τα funds να τους πάρουν αντί πινακίου φακής τα 
σπίτια. Θεωρώ ότι δεν είναι απλά άδικο, αλλά και ανέντιμο. 
Πρέπει το κράτος να παρέμβει με ένα δίχτυ προστασίας 
αυτών των ανθρώπων, γιατί ίσως κάποιοι να μην έχουν 
εκτιμήσει σωστά τις αντιδράσεις, ιδιαίτερα του Έλληνα, για 
του οποίου το σπίτι δεν είναι απλά μια κατοικία αλλά είναι 
η εστία στην οποία αναφέρεται η προσωπικότητά του. 
Αυτή η απόπειρα να αρπάξουν τα σπίτια αντί πινακίου 
φακής θα είναι θρυαλλίδα στη χώρα νομίζω. Δεν το έχουν 
υπολογίσει καθόλου σωστά, ειδικά στις ημέρες που ζούμε 
που ο πολίτης ο οποίος βάλλεται από παντού, είναι σαν το 
κυνηγημένο θηρίο που προσπαθείς να το στριμώξεις σε μια 
γωνία… Δηλαδή τράπεζες, μειώσεις μισθών και 
συντάξεων, κατακόρυφη αύξηση της ανεργίας και τη 
διατροφής, την ένδυσης κλπ, δεν έχει από πού να φυλαχθεί 
ο πολίτης. Ως δήμος Πύργου εμείς τονίζουμε στην πολιτεία 
ότι πρέπει άμεσα να διαμορφώσει ένα νέο θεσμικό πλαίσιο 
σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα και τις 
άλλες χώρες της Ευρώπης, οι κοινωνίες των οποίων 
κινδυνεύουν. Οι Έλληνες θα αντιδράσουν αλλιώς όταν 
χάνουν τα σπίτια τους και θα έχουμε επικίνδυνες εξελίξεις… 
Ως δήμος και ως δήμαρχος είμαστε δίπλα στους πολίτες, 
καλούμε την κυβέρνηση και όλους τους φορείς να 
αναλάβουν πρωτοβουλίες. Είναι απαράδεκτο, να σας 
αναφέρω σαν παράδειγμα στην περιοχή μας, σε 
παραλιακή τοποθεσία διώροφο ακίνητο να βγαίνει για 
16.000 ευρώ, όταν η αξία του πλησιάζει τις 200.000 ευρώ. 
Αυτό θεωρείται ληστεία και κλοπή…». 
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Με ξεκάθαρη στόχευση και premium μοντέλο εξυπηρέτησης διεκδικεί τη θέση της 
στον εγχώριο πιστωτικό κλάδο η Optima Bank, μια «boutique» τράπεζα η οποία, 
παρότι μετρά μόλις τρία χρόνια λειτουργίας, συσσωρεύει τεράστια τραπεζική 
εμπειρία δια των ανθρώπων της. Το ρεπορτάζ της Βάσως Αγγελέτου για το 
capital.gr τονίζει πως η «νέα τράπεζα με τις παλιές αξίες», η οποία ανήκει κατά 
69% στην οικογένεια Βαρδινογιάννη, έχει στο τιμόνι της δύο πολύπειρα στελέχη 
του τραπεζικού κλάδου, τον Γιώργο Τανισκίδη (πρόεδρος) και τον Δημήτρη 
Κυπαρίσση (CEO), οι οποίοι πλαισιώνονται από μια αξιόλογη ομάδα στελεχών με 
μακρά πορεία σε βάθος 35ετίας. Με τη δήλωση «είμαστε εδώ για να 
χρηματοδοτήσουμε κάθε ελληνική επιχείρηση που κατάφερε να επιζήσει της 
10ετούς λαίλαπας» ο κ. Τανισκίδης σύστησε την τράπεζα στο πλαίσιο 
ενημερωτικής εκδήλωσης για δημοσιογράφους. Το business model της στηρίζεται 
στο υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης που κάνει κάθε πελάτη να νιώθει ξεχωριστός” 
είτε αυτή παρέχεται στα φυσικά σημεία (καταστήματα) είτε μέσω των ψηφιακών 
καναλιών (mobile & internet banking). 

στόχευση της τράπεζας είναι συγκεκριμένη: 
ιδιώτες με ευρύ φάσμα αναγκών - καταθετικά 
και επενδυτικά προϊόντα, στεγαστικά αλλά  

όχι καταναλωτικά δάνεια ή δάνεια αυτοκινήτου- 
 και επιχειρήσεις που εμπιστεύονται στους καταρτισμένους RMs το 
επιχειρηματικό τους σχέδιο. «Είμαστε ανοιχτοί ακόμη και για απλό άνοιγμα 
λογαριασμού -χωρίς ελάχιστο ποσό κατάθεσης- αλλά δεν δεχόμαστε μόνο 
πληρωμές λογαριασμών ή άλλες μεμονωμένες συναλλαγές που θα σχηματίσουν 
ουρές στα καταστήματά μας», εξηγεί ο Δημήτρης Παπαγεωργόπουλος, Head of 
Retail Networks. Σήμερα λειτουργούν 26 καταστήματα (21 στην Αττική, 3 στη 
Θεσσαλονίκη, 1 στο Ηράκλειο και 1 στην Κόρινθο), ενώ σύντομα θα λειτουργήσει 
και κατάστημα στη Λάρισα. Το πλάνο της διοίκησης προβλέπει επέκταση του 
δικτύου στα 35 περίπου καταστήματα και σε άλλες πόλεις της περιφέρειας με 

στόχο τη μεγαλύτερη και 
ταυτόχρονα στοχευμένη 
γεωγραφική επέκταση. Η Optima 
απασχολεί σήμερα 412 υψηλά 
καταρτισμένους εργαζομένους, οι 
οποίοι μετεγράφησαν από τον 
ανταγωνισμό τα προηγούμενα 
χρόνια. «Εάν δεν έχεις 
ευχαριστημένο εργαζόμενο, δεν 
έχεις ευχαριστημένους πελάτες», 
δηλώνει ο κ. Τανισκίδης και εξηγεί 
ότι το μοντέλο της τράπεζας είναι 
ανθρωποκεντρικό. Ειδικά σε ό,τι 
αφορά τις χορηγήσεις, το 
εξειδικευμένο προσωπικό σκύβει 
πάνω από κάθε φάκελο που έρχεται 
για χρηματοδότηση προκειμένου να 
βρεθεί το σωστό μοντέλο που 
εξυπηρετεί τις ανάγκες του πελάτη. 
«Έχει συμβεί να χρηματοδοτήσουμε 
επιχειρήσεις που κανείς άλλος δεν 
τόλμησε -όχι επειδή δεν ήταν 
bankable, αλλά επειδή είχαν πολύ 
ειδικές ανάγκες», αναφέρει ο κ. 
Κυπαρίσσης. Τέτοια παραδείγματα 
είναι οι startups οι οποίες ωστόσο 
είναι σκόπιμο να λαμβάνουν 
τραπεζικό δανεισμό, όταν διανύουν 
τον κύκλο της ωρίμανσής τους 
προκειμένου να πετύχουν scale-up, 
όπως επισημαίνει. 
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ο βήμα για την αύξηση των 
επιτοκίων καταθέσεων 
αναμένεται να κάνουν την 

ερχόμενη εβδομάδα οι τράπεζες, 
ανακοινώνοντας μικρές αυξήσεις  
της τάξεως του 0,10% - 0,15%. 
Όπως σημειώνει το insider.gr οι ανακοινώσεις που 
αναμένονται στο ξεκίνημα της εβδομάδας έρχονται μετά 
από τις έντονες πιέσεις που δέχονται οι τράπεζες τον 
τελευταίο μήνα και ειδικά μετά την τρίτη αύξηση επιτοκίων 
από την ΕΚΤ κατά 0,75%, να περάσουν την αύξηση των 
επιτοκίων και στις καταθέσεις και όχι μόνο στα δάνεια. 
Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος φυγής καταθέσεων 
στο εξωτερικό, αλλά και να αποκατασταθεί η αδικία εις 
βάρος των καταθετών και δη των μικρών, οι οποίοι 
παλεύουν με το κύμα ακρίβειας ελέω πληθωρισμού και με 
την ραγδαία αύξηση του ενεργειακού κόστους, η 
κυβέρνηση πήρε ανοιχτά θέση για το θέμα των επιτοκίων. 
Τόσο ο οικονομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού, 
Αλέξης Πατέλης, όσο και ο υπουργός Οικονομικών, 
Χρήστος Σταϊκούρας κάλεσαν τις τράπεζες να 
προχωρήσουν σε αυξήσεις των επιτοκίων καταθέσεων. Οι 
πιέσεις προς τις τράπεζες ξεκίνησαν από τους πελάτες 
τους που βλέπουν, από τον περασμένο Ιούλιο, το κόστος 
του χρήματος να ανεβαίνει σημαντικά με τις αυξήσεις των 
επιτοκίων στα δάνεια και από την άλλη πλευρά, το κόστος 
των καταθέσεων για τις τράπεζες να παραμένει αμετάβλητο 
και πολύ κοντά σε μηδενικά επίπεδα. Τα επιτόκια των 
δανείων, εφόσον είναι κυμαινόμενα – και αυτή είναι η 
πραγματικότητα για την συντριπτική πλειοψηφία των 
δανείων – αναπροσαρμόζονται άμεσα με κάθε αύξηση 
επιτοκίου της ΕΚΤ. Από τον Ιούλιο και στη συνέχεια τον 
Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, τα κυμαινόμενα επιτόκια 
έχουν ενισχυθεί κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες, 
ανεβάζοντας υπέρογκα το ποσό της μηνιαίας δόσης των 
δανείων, πρωτίστως των στεγαστικών, που καλούνται να 
πληρώσουν οι δανειολήπτες. Και οι αυξήσεις αναμένεται 

να συνεχιστούν με την επόμενη κίνηση από την ΕΚΤ να 
έρχεται τον Δεκέμβριο. Τα ολοένα εντεινόμενα παράπονα 
των καταθετών προέρχονταν όχι μόνο από τους 
μικροκαταθέτες, αλλά και από τους μεγαλοκαταθέτες, οι 
οποίοι άρχισαν να διερευνούν επιλογές στο εξωτερικό για 
υψηλότερες αποδόσεις, χτυπώντας καμπανάκι για τον 
κίνδυνο εκροών καταθέσεων στο εξωτερικό. Και αυτό διότι 
η ψαλίδα των ελληνικών επιτοκίων καταθέσεων δεν είναι 
μεγάλη μόνο συγκριτικά με τα επιτόκια των δανείων, αλλά 
επίσης και με τα επιτόκια που πληρώνουν άλλες τράπεζες 
της Ευρώπης για την άντληση καταθέσεων. Ενδεικτικά, στη 
Γαλλία το επιτόκιο των προθεσμιακών καταθέσεων 
διαμορφώνεται στο 1,12%, στην Ιταλία στο 1,16% και στην 
Ολλανδία στο 1,84%. Στην Ελλάδα, το επιτόκιο 
προθεσμιακών καταθέσεων διαμορφώνεται σε 0,14%, με το 
επιτόκιο των στεγαστικών δανείων στο 3,36% και το 
επιτόκιο των καταναλωτικών στο 10,96%. Σημειώνεται ότι 
υψηλότερο επιτόκιο από την Ελλάδα στα στεγαστικά 
δάνεια (3,46%) έχουν μόνο η Λιθουανία και η Λετονία και 
στα καταναλωτικά η Μάλτα, η Λετονία και η Σλοβακία. Όλες 
οι παραπάνω χώρες πληρώνουν υψηλότερο επιτόκιο στις 
καταθέσεις. Χαμηλότερο επιτόκιο στις καταθέσεις, αλλά 
επίσης και χαμηλότερα επιτόκια στεγαστικών και 
καταναλωτικών δανείων σε σύγκριση με την Ελλάδα, έχουν 
η Κύπρος (επιτόκιο προθεσμιακών καταθέσεων 0,11%, 
επιτόκιο στεγαστικών δανείων 2,96%, επιτόκιο 
καταναλωτικών δανείων 3,59%) και η Πορτογαλία 
(καταθέσεις 0,05%, στεγαστικά 2,23%, καταναλωτικά 
6,67%). Υπό την πίεση της κυβέρνησης και την 
δυσαρέσκεια των καταθετών, οι ελληνικές τράπεζες θα 
προχωρήσουν σε αυξήσεις των επιτοκίων καταθέσεων, 
ωστόσο οριακές (0,10% – 0,15%). Όπως έχει γράψει το 
insider.gr η υπερβάλλουσα ρευστότητα, ύψους 50,7 δισ. 
ευρώ, που διαθέτουν οι ελληνικές τράπεζες τις κάνει 
απρόθυμες να πληρώσουν υψηλότερα επιτόκια για να 
αντλήσουν περισσότερη ρευστότητα. Επιπλέον, οι 
τράπεζες έχουν να προσφέρουν εναλλακτικά προϊόντα 
υψηλότερων αποδόσεων στους πελάτες τους, ενώ 
εκτιμούν πως δεν απειλούνται από φυγή καταθέσεων, 
καθώς ευνοϊκότερα επιτόκια με τις ξένες τράπεζες μπορούν 
να διαπραγματευθούν στην πραγματικότητα 10 – 20 
μεγάλες επιχειρήσεις και εφοπλιστές. 
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Τις επιλογές τους γύρω από την 
«αξιοποίηση» των off-site ATMs, 
των μηχανημάτων αυτόματων 
συναλλαγών, δηλαδή, που 
λειτουργούν εκτός τραπεζικών 
καταστημάτων, μελετούν οι 
τράπεζες, οι οποίες τα τελευταία 
χρόνια βρίσκονται σε μία διαρκή 
αναζήτηση εξεύρεσης τρόπων για 
την περαιτέρω μείωση του 
λειτουργικού τους κόστους. 
Πρόκειται για περισσότερα από 
3.350 ATMs που είναι τοποθετημένα 
σε διάφορα σημεία – από 
πολυκαταστήματα και σούπερ 
μάρκετ μέχρι νοσοκομεία και 
απομακρυσμένες περιοχές ανά την 
Ελλάδα, καλύπτοντας τις ανάγκες 

της τοπικής κοινωνίας 
αποδεικνύονται εξαιρετικά 
κοστοβόρα για τις τράπεζες. Όπως 
εξηγούν στο newmoney.gr αρμόδιες 
πηγές, μολονότι οι όποιες 
συζητήσεις βρίσκονται σε πολύ 
πρώιμο στάδιο, μιας και πρόκειται 
για μία μάλλον σύνθετη διαδικασία, 
εντούτοις οι τράπεζες – συστημικές, 
αλλά και μικρότερες – 
βολιδοσκοπούν το ενδεχόμενο της 
πώλησης είτε κατά μόνας είτε από 
κοινού. «Η κάθε τράπεζα έχει τη 
στρατηγική της. Αυτό, ωστόσο, δεν 
σημαίνει πως δεν θα μπορούσε να 
ληφθεί μία συλλογική απόφαση, για 
την αξιοποίηση των συγκεκριμένων 
μηχανημάτων από σύσσωμο το 
χρηματοπιστωτικό σύστημα», 
σημειώνουν χαρακτηριστικά, 
αφήνοντας να εννοηθεί πως μία 
τέτοια κίνηση θα μπορούσε – στο 
βαθμό που αυτό είναι εφικτό – να 
δεσμεύσει τους υποψήφιους 
επενδυτές αφενός, για τη συνέχιση 
της λειτουργίας των ATMs και δη, σε 
σημεία που εξυπηρετούν 

συγκεκριμένες ανάγκες των πολιτών 
και αφετέρου, για τη συγκράτηση 
των τιμών. Ως προς τη διαδικασία, 
αυτή θα μπορούσε να προσομοιάζει 
με εκείνη που ακολουθήθηκε στην 
περίπτωση της πώλησης του τομέα 
του acquiring των καρτών, δηλαδή, 
με εισφορά του δικτύου σε νέα 
εταιρεία και τη διατήρηση ενός 
ποσοστού από τις τράπεζες. 
Σύμφωνα με την Ομοσπονδία 
Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων 
Ελλάδας (ΟΤΟΕ), πάντως,  

πό το 2010 ο 
συνολικός αριθμός 
των ATMs έχει 

μειωθεί κατά 33,3% 
, ενώ πλέον αντιστοιχούν 63,87 
μηχανήματα ανά 100.000 κατοίκους 
έναντι 80,43 την αρχή της 
οικονομικής κρίσης (μείωση 20,6%), 
όταν στην Ευρωζώνη το επίμαχο 
στοιχείο διαμορφώνεται σε 105,2.

 
Το mononews.gr αποκαλύπτει: Η χθεσινή ημέρα ήταν 
ιδιαίτερα θετική για τον επικεφαλής της EUROBANK 
Φωκίωνα Καραβία. Όπως είπε ο ίδιος στις αρχές του νέου 
έτους αναμένεται να ληφθεί η απόφαση σχετικά με την 
καταβολή μερίσματος από την Eurobank ανέφερε μιλώντας 
στους αναλυτές, μετά τη δημοσιοποίηση των 
αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου, ο CEO της τράπεζας. 
Η τράπεζα του ανακοίνωσε ισχυρά λειτουργικά 
αποτελέσματα στο εννεάμηνο του 2022, με τα 
προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να αυξάνονται σε €932 

εκατ, από €298 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Τα 
κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε €0,30, από €0,06 το 
εννεάμηνο 2021. Η μετοχή ήδη διαπραγματεύεται στα 1,07 
ευρώ. Στο πάρτι όμως έλαβε μέρος και ο Παύλος Μυλωνάς. 
Στα 680 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη μετά 
από φόρους της Εθνικής Τράπεζας ΕΤΕ 1,31% 3,88 στο 
εννεάμηνο του 2022, όπως ανακοίνωσε η τράπεζα. Στο 
τρίτο τρίμηνο του 2022 τα καθαρά κέρδη μετά φόρων 
διαμορφώθηκαν στα 134 εκατ. ευρώ. Να σημειωθεί ότι 

ε τα κέρδη τους οι 4 συστημικές 
(Εθνική, Eurobank, Alpha Bank, 
Πειραιώς) δημιουργούν εκ  

των έσω κεφάλαιο που ενισχύει  
την καθαρή τους θέση 
και ως εκ τούτου δεν είναι απαραίτητο στο άμεσο χρονικό 
διάστημα να βγουν στις αγορές για ομολογιακά δάνεια 
λόγω της συγκυρίας των υψηλών επιτοκίων.
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Η Βουλή των Αντιπροσώπων στην 
Τσεχία ενέκρινε νομοσχέδιο το 
οποίο, εφόσον εγκριθεί από τη 
Γερουσία και υπογραφεί από τον 
πρόεδρο, θα επιβάλλει έκτακτο 
φόρο 60% στα κέρδη των 
ενεργειακών εταιρειών και των 
τραπεζών που θεωρούνται 
υπερβολικά. Όπως σημειώνει το 
euractiv.gr 

τσεχική 
κυβέρνηση ελπίζει 
ότι ο έκτακτος 

φόρος για τις εταιρείες 
ενέργειας, πετρελαίου 
και εξόρυξης και  
τις τράπεζες θα 
συγκεντρώσει 3,5 δισ. 
ευρώ το επόμενο έτος.  
Τα έσοδα θα πηγαίνουν απευθείας 
στον εθνικό προϋπολογισμό και 

αναμένεται να καλύψουν το κόστος 
που σχετίζεται με τα εθνικά ανώτατα 
όρια στις τιμές του φυσικού αερίου 
και της ηλεκτρικής ενέργειας. 
«Πρότεινα συντελεστή 60% για τα 
έτη 2023 έως 2025», δήλωσε ο 
υπουργός Οικονομικών Ζμπύνεκ 
Στανιούρα (ODS, ECR) στους 
νομοθέτες της Τσεχίας την 
Παρασκευή (4 Νοεμβρίου). Λίγες 
ώρες αφότου η Βουλή των 
Αντιπροσώπων ενέκρινε το κείμενο, 
η EPH, μία από τις μεγαλύτερες 
ενεργειακές εταιρείες της χώρας, 
αποφάσισε να μεταφέρει τη 
θυγατρική της εταιρεία EP 
Commodities, η οποία ειδικεύεται 
στην εμπορία ενεργειακών 
προϊόντων, στο εξωτερικό. Η EPH, η 
οποία ανήκει στον Τσέχο 
δισεκατομμυριούχο Ντανιέλ 
Κριετίνσκι, δήλωσε σε δελτίο Τύπου 
ότι συμφωνεί με την ανάγκη να 
χρησιμοποιηθεί μέρος των κερδών 
που παράγουν οι ενεργειακές 
εταιρείες για να βοηθηθούν οι 
άνθρωποι λόγω της έκτακτης 
ανάγκης, αλλά πιστεύει ότι το 
νομοσχέδιο πάει πολύ μακριά. Οι 

εμπειρογνώμονες προειδοποιούν 
ότι η νομοθεσία θα μπορούσε να 
ωθήσει άλλες εταιρείες να 
εγκαταλείψουν την Τσεχία, καθώς ο 
προτεινόμενος συντελεστής 
έκτακτης φορολογίας 60% είναι 
αυστηρότερος από ό,τι σε άλλες 
χώρες. Οι υπουργοί Ενέργειας της 
ΕΕ συμφώνησαν τον Σεπτέμβριο σε 
έναν ελάχιστο συντελεστή έκτακτης 
φορολογίας 33%. 

 

Το euro2day.grέχει το ρεπορτάζ: Στελέχη των ευρωπαϊκών 
τραπεζών εκφράζουν αυξανόμενη απογοήτευση με αυτό 
που θεωρούν ως υπερβολική παρέμβαση και παράλογες 
απαιτήσεις από τις ρυθμιστικές αρχές. Μάλιστα, όπως 
γράφει το Bloomberg,  

ι τραπεζίτες γίνονται πλέον πιο 
«θορυβώδεις» σε σειρά από 
θέματα στρεφόμενοι κατά του 

Andrea Enria, επικεφαλής του SSM. 
Αυτά περιλαμβάνουν καθημερινά προβλήματα, όπως η 
απαίτηση για συγκέντρωση στοιχείων, αλλά και πιο 
σοβαρά, όπως η ελευθερία των τραπεζών να πληρώνουν 
μερίσματα και μπόνους, σύμφωνα με στελέχη που 
γνωρίζουν το θέμα. Με τη δυσαρέσκεια να αυξάνεται, ο 
Lorenzo Bini Smaghi, Πρόεδρος της γαλλικής Societe 
Generale SA και πρώην μέλος του εκτελεστικού 
συμβουλίου της ΕΚΤ, έγραψε στην κεντρική τράπεζα τον 
Οκτώβριο διαμαρτυρόμενος για αιτήματα να είναι 
παρόντες αξιωματούχοι στις συνεδριάσεις του διοικητικού 
συμβουλίου. Υποστήριξε ότι η πρακτική βλάπτει την 
αποτελεσματικότητα σε ό,τι αφορά τις συζητήσεις για 

θέματα διαχείρισης. «Από όσο γνωρίζω, καμία άλλη αρχή 
στις μεγάλες προηγμένες οικονομίες δεν παρευρίσκεται  
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στις συνεδριάσεις των διοικητικών συμβουλίων και στις 
επιτροπές», έγραψε. «Ούτε η Federal Reserve, ούτε η 
Τράπεζα της Αγγλίας, ούτε η Ελβετική Κεντρική Τράπεζα, 
ούτε η Finma». Μετά από σχεδόν μια δεκαετία εποπτείας 
τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) της ΕΚΤ οι 
τράπεζες πέρασαν την εποχή της πανδημίας σε μεγάλο 
βαθμό αλώβητες χάρη στην καλύτερη κεφαλαιοποίηση 
τους. Και ενώ ο κλάδος τελικά επωφελήθηκε επίσης από 
τις πολυετείς πιέσεις της ΕΚΤ για τη μείωση των 
επισφαλών δανείων και τη βελτίωση της διαχείρισης 
κινδύνων, οι τραπεζίτες υποστηρίζουν ότι τώρα το 
παρακάνει. Ενώ οι τράπεζες και οι εποπτικές αρχές τους 
έχουν συχνά τριβές, οι πρόσφατες έρχονται εν μέσω 
εκκλήσεων της ΕΚΤ να προετοιμαστούν ενόψει των νέων 
κινδύνων για την οικονομία. Τον Σεπτέμβριο, το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου εξέδωσε 
επίσημη προειδοποίηση για ευπάθειες στο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα εν μέσω εκτίναξης των τιμών 
της ενέργειας και διογκούμενου πληθωρισμού. Οι ελεγκτές 
έχουν αποδειχθεί προφητικοί στις προειδοποιήσεις τους 
τα τελευταία χρόνια σχετικά με τους κινδύνους που 
αυξάνονται στον τομέα του δανεισμού με μόχλευση. Την 
Παρασκευή ο Enria προειδοποίησε σε μια παρουσίαση ότι, 
ενώ οι ισολογισμοί των δανειστών είναι γενικά υγιείς, 
αυξάνονται οι κίνδυνοι σε διάφορους τομείς, 
συμπεριλαμβανομένης της αγοράς ακινήτων εν μέσω 
αυξανόμενων επιτοκίων. Ο SSM «δημιουργήθηκε για να 
ενισχύσει την ασφάλεια και την ευρωστία του τραπεζικού 
τομέα και δεσμευόμαστε να εκπληρώσουμε αυτήν την 
εντολή και να αξιολογήσουμε τις τράπεζες με πολύ υψηλά 
πρότυπα», δήλωσε εκπρόσωπος της ΕΚΤ. «Ήμασταν και 
παραμένουμε πάντα ανοιχτοί στον διάλογο σχετικά με την 
αποτελεσματικότητα των εποπτικών διαδικασιών μας». 
Στην επιστολή, που απευθυνόταν στον Ramon Quintana, 
γενικό διευθυντή της ΕΚΤ, ο Bini Smaghi είπε ότι είχε 
ζητήσει συνάντηση με τον Enria και τους προέδρους άλλων 
μεγάλων ευρωπαϊκών τραπεζών «για να ανταλλάξουν 
απόψεις σχετικά με τον τρόπο διασφάλισης της σωστής 
αξιολόγησης της διακυβέρνησης των τραπεζών». Η ΕΚΤ 
έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι η περιστασιακή παρουσία 
του προσωπικού της ως παρατηρητών στις συνεδριάσεις 
διοικητικών συμβουλίων είναι ένα από τα εργαλεία που 
χρησιμοποιεί για την αξιολόγηση των πλαισίων 
διακυβέρνησης των τραπεζών. Η Societe Generale 
αρνήθηκε να σχολιάσει την επιστολή. Τραπεζίτες που 
μίλησαν στο Bloomberg υποστηρίζουν ότι η de facto 
απαγόρευση στις πληρωμές μερισμάτων από την ΕΚΤ στο 

απόγειο της πανδημίας τους έβλαψε στα μάτια των 
επενδυτών και ότι η μετριοπάθεια δεν δικαιολογείται πλέον 
λόγω των υψηλών κερδών τους. Τράπεζες από την 
Deutsche Bank έως την Banco Santander κατέγραψαν 
διψήφια αύξηση στα έσοδα από τόκους το τρίτο τρίμηνο, 
στοιχείο που ενίσχυσε τα κέρδη, παρότι οι ραγδαίες 
αυξήσεις επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες πιέζουν 
εταιρείες και καταναλωτές με υψηλότερο κόστος 
δανεισμού.  

ν μέσω αυτής της έντασης, ο  
τρόπος με τον οποίο ο ρυθμιστική 
αρχή ασκεί την επίβλεψη  

σε καθημερινό επίπεδο είναι 
περισσότερο εκνευριστικός από  
ό,τι συνήθως. 
Ένα στέλεχος συνέκρινε τον τρόπο δράσης με αυτόν του 
FBI, υποστηρίζοντας ότι οι επόπτες κάνουν την ίδια 
ερώτηση πολλές φορές σε διαφορετικά τραπεζικά στελέχη 
προκειμένου να συγκρίνουν τις απαντήσεις. Ορισμένα 
αιτήματα θεωρείται ότι ακουμπούν σημαντικές 
επιχειρηματικές αποφάσεις ιδιωτικών εταιρειών, όπως για 
παράδειγμα, συγκεκριμένους παράγοντες κερδοφορίας, 
λέει μια πηγή. Παράλληλα, ορισμένοι τραπεζίτες 
ισχυρίζονται ότι τους ζητούνται εκθέσεις που είναι πάρα 
πολύ αναλυτικές και καταλήγουν να μην διαβάζονται. Εν τω 
μεταξύ, επιτροπές κάτω από το επίπεδο του διοικητικού 
συμβουλίου υποχρεούνται να παρέχουν στον SSM 
απομαγνητοφώνηση των συνεδριάσεων, σύμφωνα με μια 
πηγή, δίνοντας μια αίσθηση περιττής «εισβολής». Οι 
ομάδες συμμόρφωσης διαμαρτύρονται για προβλήματα 
διατήρησης του προσωπικού που έχει εξαντληθεί από τις 
αυξανόμενες απαιτήσεις. Ωστόσο, το θέμα των μερισμάτων 
δείχνει ότι η ΕΚΤ και οι τράπεζες εξακολουθούν να είναι σε 
θέση να συνεργαστούν. Η ING που έχει ένα από τα 
υψηλότερα επίπεδα κεφαλαίου μεταξύ των ευρωπαϊκών 
τραπεζών, δήλωσε ότι θα επαναγοράσει μετοχές της αξίας 
έως και 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ μετά την έγκριση του 
εποπτικού οργανισμού. Ο διευθύνων σύμβουλος Steven 
van Rijswijk είπε ότι οι συνομιλίες που είχε η τράπεζα με τις 
ρυθμιστικές αρχές ήταν «εποικοδομητικές». Ο βραχίονας 
τραπεζικής εποπτείας της ΕΚΤ, που ιδρύθηκε το 2014, δεν 
μοιάζει με καμία άλλη ρυθμιστική αρχή, καθώς συντονίζει 
τη χρηματοοικονομική εποπτεία στις 19 χώρες της ζώνης 
του ευρώ. Έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν κατηγορίες 
για υπέρβαση της εντολής του, ιδίως για το πώς ο 
προκάτοχος του Enria ώθησε τις τράπεζες να 
συρρικνώσουν το βουνό των επισφαλών δανείων τους. 
Σήμερα, οι τραπεζίτες -ακόμα και ορισμένοι αξιωματούχοι 
στις ρυθμιστικές αρχές- γκρινιάζουν ότι τα σχέδια της ΕΚΤ 
για να ελέγξει τους κινδύνους που απορρέουν από την 
κλιματική αλλαγή είναι υπερβολικά ή ότι οι αρχές 
ακολουθούν μια «σκληρή προσέγγιση» στην επικερδή 
δραστηριότητα της χρηματοδότησης με μόχλευση. Ενώ 
μεγάλο μέρος της απογοήτευσης μεταξύ των τραπεζιτών 
οφείλεται στην αλληλεπίδραση με την ΕΚΤ σε επίπεδο 
εργασιών, αλλά και μεγαλεπίβολα σχέδια όπως το εφετινό 
stress test για την κλιματική αλλαγή. Ο Enria έχει 
αναγνωρίσει ότι η ΕΚΤ και άλλες αρχές ήταν υπερβολικά 
απαισιόδοξες στις προειδοποιήσεις τους νωρίτερα κατά 
την πανδημία. 
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