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ην πεποίθηση  
ότι η Κυβέρνηση 
μπορεί να 

προχωρήσει στην 
μείωση του ΦΠΑ για να 
φτάσει το όφελος στον 
καταναλωτή, χωρίς να 
ζημιώσει τον κρατικό 
προϋπολογισμό, 
εξέφρασε ο  
Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ,  
Γιώργος Καββαθάς. 
Σε συνέντευξή του στην Valunews.gr 
και την δημοσιογράφο Γιώτα 
Χατζηθεοδώρου ο κ. Καββαθάς 
έκανε λόγο για αδυναμία της 
Κυβέρνησης να λειτουργήσει σωστά 
τους ελεγκτικούς της μηχανισμούς 
έναντι της φοροδιαφυγής και έφερε 
ως θετικό παράδειγμα την 
Κυβέρνηση Σαμαρά που 
προχώρησε στη μείωση του ΦΠΑ 
από το 23% στο 13%. Σοβαρά 
προβλήματα στην επιστροφή της 
επιστρεπτέας προκαταβολής: 
«Αφορά περίπου 50.000 

επιχειρήσεις, οι οποίες δεν 
κατέβαλαν τμήμα του ποσού της 
επιστρεπτέας προκαταβολής, είτε 
εφάπαξ είτε εν μέρει. Υπήρξε 
εξατομικευμένο μήνυμα από την 
ΑΑΔΕ μετά την παρέλευση ενός 
διμήνου από την προθεσμία 
πληρωμών όπου ζητείται η 
πληρωμή του 100% του κεφαλαίου 
των επιστρεπτέων προκαταβολών.  

 
Υπάρχουν όμως τεράστια 
προβλήματα, διότι παρά πολλές 
επιχειρήσεις από αυτές που έχουν 
αντιμετωπίσει λάθη από το 
σύστημα, όπως π.χ. όταν μια 
επιχείρηση απέλυσε έναν υπάλληλο 
και έπειτα προσέλαβε άλλο. Αυτό, το 
σύστημα το θεωρεί κενό και με τις 
ετήσιες μονάδες εργασίας θεωρεί ότι 
δεν τήρησε την προϋπόθεση, με 
αποτέλεσμα να ζητάει το Υπουργείο 
Οικονομικών και η ΑΑΔΕ το σύνολο 
των επιστρεπτέων προκαταβολών. 
Σε άλλες περιπτώσεις δεν είναι 
ενημερωμένο σωστά το σύστημα. 
Στείλαμε μια σχετική επιστολή, με 
την οποία ζητάμε να ξανανοίξει κατ’ 
αρχάς η πλατφόρμα, ώστε να 
υπάρχουν διορθωτικές ή 
συμπληρωματικές δηλώσεις από 
την πλευρά των επιχειρήσεων και 
ταυτόχρονα να δούμε και λάθη, τα 
οποία έχει κάνει το ίδιο το σύστημα. 
Άρα να υπάρξει μια περίοδος όπου 
θα μπορεί κάποιος να 
επανυποβάλλει τα δικαιολογητικά, 
έτσι ώστε να μην κληθούν οι 
επιχειρήσεις να καταβάλλουν το 
σύνολο της επιστρεπτέας, που σε 
πολλές περιπτώσεις υπάρχει 
πραγματική αδυναμία να καταβληθεί 
και να χάσουν το ευεργέτημα να 
χάσουν το 50% ή το 25% της 
επιστρεπτέας». 

«Με βάση τον προϋπολογισμό του 
2022, ο οποίος ψηφίστηκε από την 
Βουλή τον Δεκέμβριο του 2021 , η 
φορολογική ικανότητα των 
επιχειρήσεων από τον ΦΠΑ έχει 
υπολογιστεί με βάση τις τιμές που 
είχαν διαμορφωθεί τον Οκτώβριο - 
Νοέμβριο του 2021. Από τότε οι τιμές 
έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Άρα  

Κυβέρνηση 
εισπράττει πάρα 
πολλά, απ’ ότι  

είχε προϋπολογίσει, 
άρα δεν υπάρχει 
κίνδυνος να εισπράξει 
λιγότερα. Είναι σαφές 
αυτό, γιατί οι τιμές 
είναι ακριβότερες. 
Ο ΦΠΑ είναι συντελεστής. Οι 
απώλειες είναι ελάχιστες. Δεν είναι 
δικαιολογητική βάση αυτό που 
λέγεται και από τον ίδιο τον 
Πρωθυπουργό. Από την άλλη 
πλευρά φαίνεται ότι το κράτος, η 
πολιτεία, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί 
αδυνατούν να ελέγξουν την αγορά. 
Γιατί υπάρχει και η δεύτερη 
ανάγνωση σε όσα λέει η Κυβέρνηση, 
ότι δεν θα πάει στον τελικό 
καταναλωτή η μείωση του 
συντελεστή ΦΠΑ στα είδη 
διατροφής. Και αυτό είναι αδυναμία. 
Δηλαδή, επειδή έχω την αδυναμία 
να έχω τους μηχανισμούς να το 
ελέγξω γι’ αυτό δεν το κάνω. Αυτό 
δεν είναι απάντηση σε μια 
ευνομούμενη πολιτεία. Άλλωστε, 
μπορώ να φέρω ως παράδειγμα 
επιτυχές τη μείωση του ΦΠΑ από 
23% σε 13% της Κυβέρνησης 
Σαμαρά, η οποία πέρασε στον 
καταναλωτή. 
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ΜΑΥΡΑΓΟΡΙΤΕΣ MADE IN GREECE 

 

 

«…Μπροστά στην αποτυχία του συστήματος της 
υποχρεωτικής συγκέντρωσης σιτηρών από τις κατοχικές 
αρχές, προκειμένου να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα 
διατροφής των κατοίκων των πόλεων τον Ιούλιο του 1941, 
προτάθηκε η ανταλλαγή (πληρωμή των αγροτών) να 
γίνεται όχι μόνο σε χρήμα αλλά και σε είδη του ελληνικού 
μονοπωλίου (σαπούνι, λάδι, αλάτι και σπίρτα). Ούτε και 
αυτή η προσπάθεια πέτυχε, καθώς 

σο περνούσε ο καιρός 
οργανωνόταν η «μαύρη αγορά», 
όπου σύμφωνα με μαρτυρίες της 

εποχής «μια οκά φασόλια» επισήμως 
τιμάται 35 δρχ. αντί 300 δρχ. στη 
«μαύρη αγορά» και το «ελαιόλαδον  
40-50 δρχ. αντί… 400 την οκάν» 
(«Πρωία», 10.9.1941). Βεβαίως οι συναλλαγές της μαύρης 
αγοράς σε χρήμα αφορούσαν μεγάλες ποσότητες και έτσι 
ήταν δυνατόν το χρήμα αυτό να μετατραπεί άμεσα σε 
χρυσό, ενώ στις καθημερινές μικρές ανταλλαγές το σιτάρι 
αποτελούσε το σταθερό μέτρο συναλλαγών και το χρήμα 
είχε συμβολική σημασία στον αγροτικό χώρο λόγω του 
ανεξέλεγκτου, όπως θα δούμε, πληθωρισμού… Οι δαπάνες 
της κατοχικής κυβέρνησης ωστόσο ήταν σημαντικές, 
προκειμένου να πληρώσει τις δαπάνες Κατοχής στον 

κατακτητή και να καλύψει τις εσωτερικές ανάγκες (μισθοί 
κτλ.). Προφανώς το τεράστιο έλλειμμα που προέκυπτε 
χρηματοδοτείτο με έκδοση νέου χρήματος. Έτσι η αύξηση 
της κυκλοφορίας του χρήματος έφθασε σε δυσθεώρητα 
ύψη, από 9 δισ. δρχ. τον Δεκέμβριο του 1939 σε 450.000 δισ.  

 
τον Ιούνιο του 1944 (Έκθεση Σμπαρούνη), με αποτέλεσμα 
την ταχύτατη υποτίμηση του χρήματος, δηλαδή την 
τεράστια μείωση της αγοραστικής του δύναμης. Όσοι 
μπορούσαν να μετατρέπουν τις δραχμές σε χρυσό 
έβγαιναν κερδισμένοι τελικά περισσότερο από αυτούς που 
συσσώρευαν εμπορεύματα, κυρίως τρόφιμα, με στόχο να 
επωφεληθούν από τη συνεχή άνοδο της τιμής τους. 
Πράγματι για μια σειρά συγκυριακούς λόγους, που 
συνδέθηκαν με τις συμμαχικές στρατιωτικές επιτυχίες στις  
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αρχές Νοεμβρίου του 1942, οι τιμές των τροφίμων έπεσαν 
κατά 50%. Την πτώχευση αυτή προφανώς πλήρωσαν 
περισσότερο οι μικροί και σχετικά απληροφόρητοι 
κερδοσκόποι, οι ποσότητες των τροφίμων στην αγορά 
διπλασιάστηκαν, διότι οι «μαυραγορίτες» άνοιξαν τις 
αποθήκες τους φοβούμενοι ότι οι επιτυχίες των συμμάχων 
θα οδηγούσαν σε άρση του ναυτικού αποκλεισμού της 
χώρας. Μερικοί θυμούνται ακόμη το επιφώνημα των 
εμπόρων «αγάντα Ρόμελ!» την περίοδο εκείνη….  

πό όλη αυτή την πληθωριστική 
διαδικασία ολόκληρη την περίοδο 
της Κατοχής προέκυψε μια 

μεταφορά πλούτου από το σύνολο 
σχεδόν του αστικού πληθυσμού  
προς τους «επιτήδειους εμπόρους» - 
«μαυραγορίτες», οι οποίοι 
συσσώρευσαν τεράστιες περιουσίες 
και σταδιακά ανέτρεψαν την 
οικονομική και κοινωνική ιεραρχία 
στη διάρκεια της Κατοχής και  
κυρίως μετά την απελευθέρωση. 
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, στην περίοδο της Κατοχής 
άλλαξαν χέρια τεράστιες περιουσίες, από κινητά 
αντικείμενα αξίας (κοσμήματα, χρυσαφικά, αντικείμενα 
τέχνης κ.ά.) ως και ακίνητα (κατοικίες, διαμερίσματα, 
οικόπεδα). Υπάρχουν σχετικές πληροφορίες ότι 
πουλήθηκαν ακίνητα την περίοδο εκείνη στο 15%-25% της 
πραγματικής τους αξίας. (Ναπολέων Μαραβέγιας, 
Καθηγητής της Πολιτικής Οικονομίας. Πηγή: Εφ. «Το 
Βήμα», 24/10/1999). 

«Το φαινόμενο του «δωσιλογισμού», όπως επικράτησε να 
αποκαλείται στη χώρα μας η συνεργασία με τις κατοχικές 
αρχές την περίοδο 1941-1944, υπήρξε για πολλές δεκαετίες 
ένα θέμα λίγο-πολύ ταμπού, αντικείμενο απλουστευτικής 
καρικατούρας, αποσπασματικής αναφοράς, ενίοτε σιωπής 
ή πολιτικής εκμετάλλευσης. Το φαινόμενο του 
δωσιλογισμού έδωσε ώθηση σε μια σειρά στερεότυπα: ο 
δωσίλογος ως μαυραγορίτης, κλασική φιγούρα του 
ελληνικού κινηματογράφου της δεκαετίας του ’60. Ο 
δωσίλογος ως χαφιές, με σημείο αναφοράς το «Μπλόκο 

της Κοκκινιάς» του χαράκτη Τάσου ή ο δωσίλογος ως 
«γερμανοτσολιάς» στην πολυδημοσιευμένη φωτογραφία 
εύζωνα δίπλα σε απαγχονισμένο σώμα αντιστασιακού.  

 
Όπως όλα τα στερεότυπα, έτσι και αυτά έχουν κάποια 
βάση, χωρίς όμως να επαρκούν. Το εξαιρετικό βιβλίο του 
Στράτου Δορδανά αποδεικνύει του λόγου το αληθές 
ανασυνθέτοντας τους δωσιλογικούς κύκλους της κατοχικής 
Θεσσαλονίκης. («Ψύχραιμη ανάλυση ενός φαινομένου που 
διστάζουμε να το συζητήσουμε Το ταμπού του 
«δωσιλογισμού»» Στάθης Ν. Καλύβας (Καθηγητής 
Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Yale) [Αναφορά / 
κριτική στο βιβλίο: «ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - Ο 
ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΙΚΗ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1941-1944, ΔΟΡΔΑΝΑΣ Ν. ΣΤΡΑΤΟΣ»] 
«Υπήρχαν επίσης και οικονομικοί λόγοι,  

χουμε τους οικονομικούς 
δοσίλογους, οι οποίοι στη 
συντριπτική τους πλειοψηφία 

μετά την αποχώρηση των Γερμανών 
από την Ελλάδα, διασώζονται,  
δηλαδή δεν καταδικάζονται και 
βρίσκονται στο απυρόβλητο 
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, αφού αν καταδικάζονταν θα έπρεπε το σύνολο σχεδόν της 
οικονομικής και επιχειρηματικής ζωής της Ελλάδας να 
καταδικαστεί, άρα η χώρα θα αποκεφαλιζόταν οικονομικά 
και επιχειρηματικά». (Ο Στράτος Δορδανάς, επίκουρος 
καθηγητής στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & 
Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Μακεδονίας, 
μιλάει για το ζήτημα του δοσιλογισμού κατά την περίοδο 
της κατοχής. Πηγή: http://www.ww2wrecks.com/portfolio)  

 
Χαρτονόμισμα της περιόδου «ονομαστικής αξίας» 
100.000.000.000 δραχμών «… το μεγαλύτερο σε 
ονομαστική αξία ελληνικό χαρτονόμισμα, το οποίο έφερε 
την υπογραφή του τότε διοικητή της Τράπεζας της 
Ελλάδος, Ξενοφώντα Ζολώτα. Ήταν παντελώς 
ανυπόληπτο. Η ισοτιμία τότε ήταν: 1 λίρα = 71 
τρισεκατομμύρια δραχμές (της Ευγενίας Κουντούρη, Πηγή: 
www.reader.gr). Σημαντική πηγή πληροφόρησης για κάθε 
ενδιαφερόμενο μελετητή είναι και τα βιβλία των: α) 
Δημοσθένη Κούκουνα: «Η ελληνική οικονομία κατά την 
κατοχή» και β) Νίκου Κ. Καρκάνη: «Οι Δωσίλογοι της 
Κατοχής. Δίκες - Παρωδία (ντοκουμέντα, αποκαλύψεις, 
μαρτυρίες)». Η μελέτη εκείνης της περιόδου (1944-1949) και 
του συγκεκριμένου θέματος έχει σημαντικό ενδιαφέρον για 
την απονομή «κοινωνικής και φορολογικής δικαιοσύνης» 
και φυσικά δεν μπορεί να γίνει στο πλαίσιο του παρόντος 
άρθρου. 

 «φορολογικός» συντελεστής  
που έφτανε στο 90% είναι  
μάλλον ο υψηλότερος 

συντελεστής φορολογίας που 
επιβλήθηκε ποτέ από την ίδρυση  
του Νεοελληνικού Κράτους. 

 
Επιτροπές προσδιορισμού του φόρου με την συμμετοχή 
λαϊκών μελών: Ο καθορισμός της φορολογητέας ύλης 
γίνεται από κατά τόπους ειδικές φορολογικές επιτροπές 
στις οποίες συμμετέχουν και λαϊκά μέλη και μπορούμε να 
πούμε ότι προσιδιάζει με τις σημερινές τεχνικές του Ν. 
4174/2013 (Άρθρο 27. Μέθοδοι έμμεσου προσδιορισμού της 
φορολογητέας ύλης). 
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του Νότη Μαριά 
Προέδρου του Κόμματος 
ΕΛΛΑΔΑ - Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ, 
Καθηγητή Θεσμών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, 
πρώην Ευρωβουλευτή 

 

λοκληρώθηκε 
μετά βαΐων και 
κλάδων η διήμερη 

σύνοδος κορυφής των 
ηγετών της Ομάδας των 
G-20 που έλαβε χώρα 
στις 15-16 Νοεμβρίου 
2022 στο εξωτικό 
Μπαλί της Ινδονησίας, 
με τον Πρόεδρο της 
Κίνας Σι Τζινπίνγκ  
σε κεντρικό ρόλο 
στον απόηχο της θριαμβευτικής του 
επανεκλογής για τρίτη συνεχή 
θητεία στη θέση του ηγέτη της 
Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Και 
ενώ πέρυσι στη σύνοδο κορυφής 
των G-20 ο Σι Τζινπίνγκ σνομπάρισε 
τη σύνοδο και δεν πήγε καν στη 
Ρώμη αρκούμενος μόνο σε 
παρέμβαση μέσω βιντεοκλήσης, 
αυτή τη φορά η δια ζώσης παρουσία 
του, του έδωσε την ευκαιρία να 
τονίσει τον ηγετικό ρόλο της Κίνας 

στη νέα παγκοσμιοποίηση η οποία διαμορφώνεται μετά την πανδημία αλλά και 
μετά τον νέο ψυχρό πόλεμο που κήρυξε η Δύση σε Ρωσία και Κίνα.  

 
Αυτή τη φορά λόγω Ουκρανίας δεν απευθύνθηκε καν στη σύνοδο έστω με 
βιντεοκλήση, όπως έκανε τον Οκτώβρη του 2021 στη σύνοδο κορυφής των G-20 
στη Ρώμη. Έτσι η Ρωσία αρκέστηκε απλά στην παρουσία του Σεργκέι Λαβρόφ τον 
οποίο μάλιστα τα δυτικά ΜΜΕ τον παρουσίασαν ότι κατέληξε σε νοσοκομείο της 
Ινδονησίας δήθεν βαριά άρρωστος!!! Απών και ο Μάριο Ντράγκι,  οποίος πέρυσι 
στη Ρώμη είχε δώσει τα ρέστα του προεδρεύοντας της συνόδου κορυφής των G-
20. Τον αντικατάστησε όμως η Μελόνι η οποία μάλιστα πήρε μαζί της στο Μπαλί  

 

Ο 
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και την εξάχρονη κόρη της, βγάζοντας στα κάγκελα την 
ιταλική αντιπολίτευση (www.ilfattoquotidiano.it 
16/11/2022). Το γεγονός αυτό ουδόλως επηρέασε τον 
Ερντογάν, ο οποίος εκφράστηκε με θερμότατα και 
κολακευτικά λόγια για τη Μελόνι προσδοκώντας σε 
αναβάθμιση των τουρκο-ιταλικών σχέσεων ιδίως στα 
εξοπλιστικά (www.dailysabah.com 15/11/2022). Πάντως για 
τον Ερντογάν η σύνοδος δεν πήγε και τόσο καλά μιας και 
τον σνομπάρισαν Μπάιντεν και Μακρόν αλλά και ο Σι 
Τζινπίνγκ. Και βέβαια ο Ερντογάν δεν τόλμησε να πουλήσει 
νταϊλίκι στον Σι Τζινπίνγκ ούτε βέβαια καν να 
διαμαρτυρηθεί στον κινέζο ηγέτη για το γεγονός ότι ο 
πρέσβης της Κίνας στην Ελλάδα προ καιρού είχε εκφράσει 
τη στήριξη της Κίνας στη χώρα μας καταδικάζοντας τις 
τουρκικές απειλές κατά της κυριαρχίας και της εδαφικής 
ακεραιότητας της Πατρίδας μας (www.protothema.gr 
10/11/2022). Βέβαια ο Ερντογάν μιλώντας εκτός συνόδου σε 
δημοσιογράφους επανέλαβε ξανά το γνωστό τροπάρι ότι 
θα έρθει βράδυ στην Ελλάδα κλπ (www.politico.eu 
16/11/2022). Απειλές τις οποίες αν τολμήσει να υλοποιήσει, 
είναι βέβαιο ότι θα σπάσει τα μούτρα του. 

  

πιο σημαντική βέβαια στιγμή  
της συνόδου ήταν η τρίωρη 
συνάντηση του Σι Τζινπίνγκ  

με τον Τζο Μπάιντεν. 
Μια συνάντηση η οποία φαίνεται ότι ξεκαθάρισε τις 
αμοιβαίες κόκκινες γραμμές και ανέδειξε την ορθότητα της 
συνετής πολιτικής της Κίνας απέναντι στις 
ψυχροπολεμικές στοχεύσεις των ΗΠΑ αλλά και της ΕΕ, 
στοχεύσεις που τελικά έπεσαν στο κενό. Και αυτό γιατί η 
μεν Κίνα παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στη 
διεθνή οικονομική συνεργασία χωρίς αποκλεισμούς και 
διακρίσεις, η δε Ουάσιγκτον αναγκάστηκε τελικά να αλλάξει 
ρότα, καθώς οι ολιγάρχες της Δύσης με επικεφαλής τον 
Έλον Μασκ έστειλαν μήνυμα στον Μπάιντεν ότι δεν 
συμφωνούν με τον νέο ψυχρό πόλεμο, ο οποίος μειώνει τα 
υπερκέρδη τους, καθώς τόσα χρόνια είχαν συνηθίσει να 
θησαυρίζουν ελέω παγκοσμιοποίησης. Άλλωστε ο Μασκ 
λίγες εβδομάδες πριν τη σύνοδο των G-20 στο Μπαλί είχε 
δηλώσει ότι η διεθνής οικονομία δεν μπορεί να είναι 
όμηρος των εξελίξεων λόγω Ταιβάν και Ουκρανίας. Και για 
μεν την Ουκρανία ζήτησε επίλυση της διαφοράς ακόμη και 
με απώλεια ουκρανικών εδαφών, για δε την Ταϊβάν, που 
τον ενδιαφέρει ακόμη πιο πολύ, κάλεσε τις ΗΠΑ αλλά και 
την Κίνα να δεχθούν μια λύση τύπου Χονγκ-Κονγκ 
(www.bbc.com 10/10/2022), λύση την οποία χαιρέτισε με 
ενδιαφέρον το ίδιο το Πεκίνο (https://edition.cnn.com 
12/10/2022). Μέσα στο κλίμα αυτό, η Αυστραλία κάνοντας 

την ανάγκη φιλοτιμία, αναγκάστηκε να βάλει νερό στο 
κρασί της σε σχέση με την Κίνα, με την Καμπέρα να αρχίζει 
πλέον να στρέφεται σε στενότερη οικονομική συνεργασία 
με το Πεκίνο (www.abc.net.au 15/11/2022). Κατά τα λοιπά  

πλειοψηφία των ηγετών των  
G-20 κατήγγειλε τη Ρωσία για  
το Ουκρανικό, με την Κίνα,  

την Ινδία και άλλες χώρες του 
αναπτυσσόμενου κόσμου πάντως  
να διαχωρίζουν τη θέση τους. 

 
Από την άλλη πλευρά ο Μακρόν συνέχισε τις εναγώνιες 
προσπάθειες της Γαλλίας να επανατοποθετηθεί στη 
σκακιέρα του Ινδοειρηνικού (www.reuters.com 17/11/2022), 
ιδίως μετά την έξωσή της λόγω της συμφωνίας Αukus που 
υπέγραψαν ΗΠΑ, Βρετανία και Αυστραλία. Η ΕΕ η οποία 
είχε παρουσία μέσω του αταίριαστου διδύμου Σαρλ Μισέλ - 
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δεν φάνηκε να διαδραματίζει 
ιδιαίτερο ρόλο αυτοεγκλωβισμένη στην αντιρωσική 
πολιτική, χάνοντας μια μεγάλη ευκαιρία να εμφανιστεί ως 
Ενωμένη Ευρώπη, τρίτη οικονομική δύναμη στον κόσμο 
που υποτίθεται ότι στηρίζει την οικονομική συνεργασία και 
το διεθνές εμπόριο. Αντίθετα η ΕΕ συνέχισε να εμφανίζεται 
δύσπιστη απέναντι στις κινεζικές επενδύσεις σε 
σημαντικούς οικονομικούς τομείς, με τους Γάλλους να 
επιμένουν να διαμαρτύρονται για τις κινεζικές επενδύσεις 
στο λιμάνι του Αμβούργου (www.lemonde.fr 1/11/2022). 
Από την άλλη πλευρά ο Σόλτς έδειξε ότι δεν ιδρώνει το αυτί 
του και συνέχισε το γερμανικό άνοιγα στην Κίνα, το οποίο 
είχε ήδη αρχίσει με το πρόσφατο ταξίδι του στις 3 
Νοεμβρίου στο Πεκίνο (www.tagesschau.de 4/11/2022). 
Ταυτόχρονα μιας και ήταν στην περιοχή ο Σόλτς «την 
έπεσε» και στο Βιετνάμ (www.dw.com 15/11/2022) το οποίο 
οι γερμανικές πολυεθνικές το καλοβλέπουν ως εναλλακτική 
λύση για επενδύσεις και «κονόμα» λόγω φτηνών 
εργατικών χεριών. Κατά τα λοιπά οι ηγέτες των G-20 
εξέδωσαν για άλλη μια φορά ένα εκτεταμένο κοινό 
ανακοινωθέν 9695 λέξεων στα αγγλικά θίγοντας τα πιο 
σημαντικά θέματα που απασχολούν την ανθρωπότητα: 
από το ζήτημα της πείνας και της επισιτιστικής κρίσης 
μέχρι την πανδημία, το κλίμα, τον συντονισμό των 
νομισματικών πολιτικών των κεντρικών τραπεζών των G-
20 αλλά και την επιβολή φορολογίας στις πολυεθνικές, 
θέματα τα οποία θα αναλύσουμε σε επόμενο άρθρο μας.

Η 

H 
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του Νίκου Νικολόπουλου  
Προέδρου 
Χριστιανοδημοκρατικού 
Κόμματος Ελλάδος  

 

ε το Predator  
το σύστημα 
Μητσοτάκη ήθελε 

να σαρώνει τα πάντα. 
Ομιλίες, μηνύματα, 
φωτογραφίες 
συνομιλίες πήγαιναν  
με «αποδελτίωση» στο 
Μαξίμου και μετά σε 
άλλα αυτιά και μάτια. 
Και τώρα άνοιξε ο ασκός του Αίολου, 
τώρα που έμαθε και ο λαός ότι τον 
παρακολουθεί ο «μεγάλος 
αδελφός», δηλαδή ο αιρετός 
Πρωθυπουργός, παραβιάζοντας 
θεμελιώδη συνταγματικά ανθρώπινα 
δικαιώματα. Όταν με ηχητικά 
ντοκουμέντα αποδειχθούν και 
επαληθευτούν οι τηλεφωνικές 
υποκλοπές εις βάρος του υπουργού 
Εξωτερικών, τότε θα ανακύψουν 
άλλα, μεγαλύτερης σημασίας, 

θέματα. Μέχρι στιγμής δεν πείθουν οι κυβερνητικές απαντήσεις, γιατί αφήνουν 
κενά, όπως για παράδειγμα η πρόσφατη του εκπροσώπου υπουργού Γ. 
Οικονόμου όπου μας διαβεβαίωσε ότι «δεν αγόρασε η ΕΥΠ το Predator, όχι όμως 
και εάν παρακολουθούσε νόμιμα υπουργούς, αφού όπως επικαλέστηκε, δεν 
ενημερώνεται ο πρωθυπουργός μόνο όταν υπάρχουν «ευρήματα».  

 

σο θα κρύβουν την αλήθεια κάτω από το 
«πάπλωμα» θα αιωρούνται διάφορες φήμες  
και θα δημιουργείται μια τοξική ατμόσφαιρα. 

Το site powergame της εφημερίδας «Παραπολιτικά» με άρθρο του Δευτέρα (7/11)  

 

Μ Ό 
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αναφέρει ευθέως ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γνώριζε το 
σύστημα υποκλοπών υπουργών και πολιτικών αντιπάλων 
μέσω του κακόβουλου λογισμικού Predator. Η φίλο - 
Mητσοτακική ιστοσελίδα της εφημερίδας «Παραπολιτικά» 
εξαπολύει επίθεση κατά του πρωθυπουργού, αναφέροντας 
χαρακτηριστικά: «Τον ιδιώτη που έκανε καριέρα επί 
Μητσοτάκη, τον γνωρίζουν πλέον οι πάντες». Και 
συνεχίζει:« Επειδή, όμως, εσχάτως έφτασε ο κόμπος στο 
χτένι με τον ιδιώτη, νομίζω ότι ο ισχυρισμός του Μητσοτάκη 
δεν έχει πλέον καμία (απολύτως) αξία». Ο Μητσοτάκης γιατί 
δεν ζητάει άμεσα από την ΑΔΑΕ να κάνει έρευνα στους 
τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, ώστε να διαλευκανθεί, αν 
πράγματι υπήρξε κάποιος εκ των υπουργών του που 
συμπεριλαμβάνονται στις λίστες του predator και σε 
διαδικασία «επίσημης» επισύνδεσης από την ΕΥΠ; Ο 
Μητσοτάκης οφείλει να μάθει, εάν δεν γνωρίζει, πώς γίνεται 
το κράτος να υπογράφει διαδοχικές συμβάσεις -ακόμα και 
απόρρητες- για την εθνική ασφάλεια με μια εταιρεία (Krikel), 
της οποίας αγνοεί (ή παριστάνει πως αγνοεί) τον ιδιοκτήτη; 
Και ακόμα ας μας πει ο Πρωθυπουργός των ΑΡΙΣΤΩΝ, πώς 
ένας επιχειρηματίας ο οποίος σύμφωνα με δική του 
δήλωση, αλλά και των συναρμόδιων υπουργών, δεν έχει 
καμία δουλειά στην Ελλάδα από το 2012, ο οποίος αυτή τη 
στιγμή δεν φαίνεται σε καμία εταιρεία, ελληνική ή ξένη, δεν 
έχει καμία σχέση με το κράτος ή την κυβέρνηση, διαθέτει 
φύλαξη από το κράτος; Υπάρχει ένα πλήθος ερωτημάτων 
που από μόνα τους προκαλούν δυσοσμία, αλλά από 
πολιτικούς «ανοικτούς» σε εκβιασμούς, κανείς δεν 
περιμένει απαντήσεις ή φιλότιμο… Είναι ενδεικτική της 
χοντροπετσιάς τους η δήλωση του Κυβερνητικού 
εκπροσώπου: «Δεν ξέρουμε αν η ΕΥΠ παρακολουθεί 
υπουργούς»!  

 

Δεν θα έχουν τα μούτρα να κυκλοφορούν και να κοιτάζουν 
στα μάτια τις οικογένειες τους και τους ψηφοφόρους, όταν 
μαθευτούν οι απομαγνητοφωνήσεις που έχουν ξεκινήσει 
και διαρρέουν οι υποκλοπές, σε επίπεδο προσωπικών 
στοιχείων-αμαρτημάτων των υπουργών και των 
ανθρώπων του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος. 

αγδαίες δραματικές πολιτικές 
εξελίξεις με παραίτηση της 
κυβέρνησης και προκήρυξη 

πρόωρων εκλογών βλέπουν οι 
Αμερικανοί και με «πυροκροτητή»  
των εξελίξεων την αποκάλυψη  
του σκανδάλου των υποκλοπών,  
αλλά με αιτίες την κακή κατάσταση  
της ελληνικής οικονομίας.  

 

Ρ 
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Συγκεκριμένα η Morgan Stanley γράφει: «Το σκάνδαλο των 
υποκλοπών οδηγεί πιθανόν σε πρόωρες εκλογές στην 
Ελλάδα, ενώ η οικονομία καταρρέει». Χαρακτηριστικό του 
οικονομικού χάους είναι πως «ελπίζεται» το 2024 το 
έλλειμμα να είναι στο 166,2% του ΑΕΠ, ενώ όταν μπήκαμε 
στα Μνημόνια το 2010 με 126% μόλις και παρά το γεγονός 
ότι το 2012 «κουρεύτηκαν» όλες οι υποχρεώσεις του 
κράτους και καταστράφηκαν Ταμεία και οικονομία για 
δεύτερη φορά. Δεδομένες οι εκλογές μέσα σε ένα δύσκολο 
τοπίο και με μέγα ζητούμενο, την εθνική στρατηγική της 
έλλογης θεώρησης και της έλλογης αποφασιστικότητας για 
την αντιμετώπιση του εξ ανατολών υπαρξιακού εθνικού 
μας κινδύνου σε Θράκη, Αιγαίο και Κύπρο! Οι ψηφοφόροι 
προσέρχονται χωρίς ιδεολογική θωράκιση υπό το 
παρενεργητικό βάρος της οδυνηρής χρεοκοπίας και της 
μετανεωτερικής αποικιοποίησης. Ήδη ακόμη και η άλλοτε 
κραταιά οικονομικά Γερμανία παρουσιάζει σημάδια 
οικονομικής εξασθένησης, πέρα βέβαια από τη Γαλλία και 
την Ιταλία. Δεν είναι λοιπόν περίεργο ότι στην τέως κραταιά 
Ευρώπη άρχισε μια σημαντική άνοδος εθνοκεντρικών 
κομμάτων (Ιταλία, Γαλλία) η οποία συνοδεύει, την 
επικράτηση από χρόνια παρόμοιων κομμάτων σε χώρες 
σαν την Ιταλία. Τα κόμματα αυτά κάθε άλλο παρά φασιστικά 
είναι, όπως τα παρουσιάζει η προπαγάνδα της 
Υπερεθνικής ελίτ σε συγχορδία με την εξοφλημένη πια 
«Αριστερά». Απλά είναι κόμματα που εκφράζουν την 
αγωνία των Ευρωπαϊκών λαών για τη συνεχή υποβάθμιση 
των ευρωπαϊκών εισοδημάτων, που συνεπάγονται οι 
παραπάνω δομικές αλλαγές. Διότι προφανώς,  

έσα σε μια παγκοσμιοποιημένη 
αγορά καμία κυβέρνηση δεν 
μπορεί να παίρνει μέτρα ενάντια 

σε αυτούς που ελέγχουν την αγορά 
αυτή, εάν δεν είναι εθνοκεντρική. 
Οδεύουμε δηλαδή προς εκλογές που θα κυριαρχήσουν, οι 
συνακροάσεις οι απομαγνητοφωνημένες τηλεφωνικές 
συνδιαλέξεις που έγιναν για να προασπίσουν δήθεν το 
εθνικό μας συμφέρον. Εκλογές με τα συστημικά κόμματα να 
έχουν στην ηγεσία τους, πρόσωπα που ανήκουν στο 
ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΤΙΚΟ ΤΟΞΟ και με πετσομπουκωμένο Τύπο 
που σε κάθε περίπτωση, στη μεγάλη τους πλειονότητα 
δυστυχώς, επιβεβαίωσε ότι είναι το μακρύ χέρι της 
προπαγάνδας και ότι συγκαλύπτει, οτιδήποτε αφορά το 
συμφέρον της κυβέρνησης ή των κομμάτων ή των 
διαπλεκόμενων συμφερόντων που εξυπηρετεί. Παρ’ όλα 
αυτά, υπάρχει ελπίδα ανατροπής του διεφθαρμένου 

κατεστημένου, επειδή οι πολίτες συνειδητοποιούν ότι 
αποτελεί βόμβα στα θεμέλια του πολιτεύματος η λειτουργία 
κρατικού ή παρακρατικού μηχανισμού παρακολούθησης.  

 
Και επειδή μέχρι σήμερα από τον Πρωθυπουργό, που έχει 
την τυπική και ουσιαστική ευθύνη των εν γένει υπηρεσιών 
ασφαλείας, δεν έχει απαντηθεί επί της ουσίας κανένα 
ερώτημα, επειδή ακόμα δεν έφερε κανένα ουσιαστικό 
αποτέλεσμα ούτε ο Κοινοβουλευτικός έλεγχος,  

ι πολίτες ψηφοφόροι με την 
ψήφο τους θα καθαρίσουν  
την κόπρο του Αυγεία. Η 

προάσπιση της δημοκρατίας και  
των θεμελιωδών δικαιωμάτων  
είναι υπόθεση όλων των πολιτών! 

Μ 

Ο 
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του Γιάννη Μανιάτη 
πρώην Υπουργού Ενέργειας 
και Αναπληρωτή καθηγητή 
στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς 

 

πόλυτα 
πεπεισμένος  
ότι η νότια  

Κρήτη κρύβει 
σημαντικά κοιτάσματα 
εμφανίστηκε o πρώην 
υπουργός Ενέργειας, 
Γιάννης Μανιάτης. 
Μιλώντας στο Liberal και στον 
Γιώργο Φιντικάκη εξήγησε ότι η 
εύρεση κοιτασμάτων θα 
αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον για 
τον αγωγό East Med, ότι η Ελλάδα 
έχει μια ιστορική ευκαιρία να 
αναβαθμιστεί γεωστρατηγικά, να 
γίνει μαζί με την ευρύτερη περιοχή 
της Αν. Μεσογείου διάδρομος 
τροφοδοσίας με φυσικό αέριο 
ολόκληρης της ΕΕ, ενώ μιλά και για 
την ενδεχόμενη αντίδραση της 
κυβέρνησης της Τρίπολης, αλλά και 
της Τουρκίας. «Δεν θα πρέπει 

καθόλου να αποκλεισθεί το 
ενδεχόμενο η Τουρκία να 
επισπεύσει τις κινήσεις και 
παρεμβάσεις της στην Λιβύη 
προκειμένου να επιχειρήσει να 
δημιουργήσει τετελεσμένα με την 
έναρξη ερευνών σε υποτιθέμενα 
αμφισβητούμενες περιοχές», 
αναφέρει χαρακτηριστικά. 
Αναλυτικά η συνέντευξη:  
- Τα οικόπεδα στα οποία ξεκινά 
έρευνες η κοινοπραξία υπό την 
ExxonMobil έχουν χαραχτεί με βάση 
το δικό σας νόμο, το νόμο Μανιάτη. 
Τι προβλέπει στην πράξη ο νόμος 
αυτός;  
Ο νόμος 4001/2011, ενσωμάτωσε 
στο άρθρο 156 τη βασική αρχή του 
Δικαίου της Θάλασσας. Δηλαδή ότι 
σε περίπτωση μη ύπαρξης 
συμφωνίας ανάμεσα σε δύο 
γειτονικά κράτη («αντικείμενες 
ακτές», όπως λέγονται), τότε ισχύει η 
μέση γραμμή ίσων αποστάσεων. 
Ταυτόχρονα περιγράφεται με 
σαφήνεια ότι τόσο η ηπειρωτική 
χώρα, όσο και τα νησιά, έχουν 
πλήρη δικαιώματα και επήρεια σε 
υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ.  

 
Με βάση αυτήν τη βασική αρχή, το 
2012, συνεργαστήκαμε με την 
Υδρογραφική Υπηρεσία του 
Πολεμικού Ναυτικού και χαράξαμε το 
χάρτη της ελληνικής ΑΟΖ και 
υφαλοκρηπίδας με Αλβανία, Ιταλία 
και Λιβύη, ο οποίος εν συνεχεία 
δημοσιεύτηκε στο Φύλλο 
Εφημερίδας της Κυβέρνησης και 
παράλληλα στην Επίσημη 
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων. Αφού πρώτα 

υλοποιήθηκαν από τη νορβηγική 
εταιρεία PGS οι σεισμικές έρευνες, 
στη συνέχεια, σε συνεργασία με τους 
Νορβηγούς και το γαλλικό κρατικό 
Ινστιτούτο Πετρελαίου BEICIP, 
χαράξαμε τα γνωστά 20 θαλάσσια 
οικόπεδα στο Ιόνιο, αλλά και 
νοτιοδυτικά και νοτίως της Κρήτης, 
δηλαδή στις περιοχές όπου 
πρόκειται σύντομα να ξεκινήσει 
έρευνες η κοινοπραξία ExxonMobil- 
Helleniq Energy. Σημειωτέον ότι η 
συγκεκριμένη ελληνική νομοθεσία 
έχει ήδη αποσταλεί δύο φορές στο 
Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων 
Εθνών, το 2012 και το 2013. Στις 
επιστολές αυτές του 
γνωστοποιούσαμε πως το άρθρο 
156 και η νομοθεσία αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος του εθνικού 
μας δικαίου. Βεβαίως δεν έχουμε 
αποστείλει χάρτη, αλλά η αποστολή 
της συγκεκριμένης νομοθεσίας στα 
Ηνωμένα Έθνη, έχει γίνει εδώ και 
περίπου μια δεκαετία, πολύ πριν η 
Τουρκία γνωστοποιήσει τη 
στρατηγική της «Γαλάζιας 
Πατρίδας».  
- Τι πίεση μπορεί να ασκήσει στη 
λιβυκή κυβέρνηση, η οποία 
υποκινείται από την Τουρκία, η 
ελληνική πρωτοβουλία για έναρξη 
σεισμικών ερευνών στα δύο 
οικόπεδα, σε συνδυασμό με το 
άνοιγμα του Πρωθυπουργού προς 
την Τρίπολη για οριοθέτηση των 
μεταξύ μας ζωνών;  
Είναι δύσκολο να αντιπαρατεθεί 
κανείς με τη λογική και με το Διεθνές 
Δίκαιο διότι σε αυτά υπακούουν όλα 
όσα έχει πράξει η Ελλάδα. Διότι 
πολύ απλά ακολουθούμε πιστά το 
Δίκαιο της Θάλασσας, το οποίο παρ’ 
ότι δεν έχει ενσωματωθεί στο 
τουρκικό εθνικό δίκαιο, ακριβώς 
επειδή έχει υιοθετηθεί από πλειάδα 
κρατών, θεωρείται ως ισχύων 
κανονισμός του διεθνούς δικαίου. 
Στο ερώτημά σας για τη Λιβύη, η 
ελληνική δημοκρατία έχει ξεκινήσει 
εδώ και αρκετά χρόνια συζητήσεις 
με τη  

 

Α 
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γειτονική χώρα για καθορισμό υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ, 
από τις οποίες και ενέσκηψαν κάποιες διαφωνίες. Η 
πρωτοβουλία της Ελλάδας τοποθετεί το θέμα στη σωστή 
του βάση. Και  

εωρώ θετικό βήμα τη  
δήλωση του Πρωθυπουργού να 
ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις 

με τη Λιβύη για οριοθέτηση 
θαλασσίων ζωνών μεταξύ των  
δύο χωρών, ενώ σε περίπτωση  
μη επίτευξης συμφωνίας, να 
προσφύγουμε στο Διεθνές  
Δικαστήριο της Χάγης.  
- Τι θα συμβεί αν η τωρινή ή κάποια μελλοντική κυβέρνηση 
της Λιβύης δεν δεχθεί την αναβίωση των συνομιλιών μεταξύ 
των δυο χωρών για συμφωνία οριοθέτησης ή για 
παραπομπή της διαφοράς στην Χάγη; Ποιος μας λέει 
δηλαδή ότι η Τρίπολη θα αποδεχθεί την ακύρωση του 
τουρκολιβυκού μνημονίου;  
Εάν δεχτούμε ότι η κυβέρνηση της Τρίπολης είναι όργανο 
της τουρκικής πολιτικής και υποκινείται από την Άγκυρα, 
προφανώς και δεν θα αποδεχτεί τίποτα από τα παραπάνω. 
Κρίνοντας από τα όσα λέγονται για τις φιλοτουρκικές 
αντιλήψεις της κυβέρνησης της Τρίπολης, δεν είναι 
απόλυτα προφανές ότι η Λιβύη πρόθυμα θα καθίσει σε ένα 
τραπέζι με την Ελλάδα. Εάν ωστόσο δεχτούμε ότι ακριβώς 
επειδή υπάρχει εμπλοκή και του ΟΗΕ στη νομιμοποίηση, 
υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, της συγκεκριμένης 
κυβέρνησης, τότε θεωρώ ότι η Τρίπολη έχει κάθε λόγο να 
αποδεχτεί την ελληνική πρόταση. Διαφορετικά, προφανώς 
και θα παραμείνει η απειλή ενεργοποίησης του 
τουρκολιβυκού μνημονίου.  
- Επομένως το τουρκολιβυκό παραμένει ο «ελέφαντας» στο 
δωμάτιο…  
Δυστυχώς παραμένει. Και η Τουρκία, όπως ακριβώς έκανε 
με τη Λιβύη, έχει υποβάλει αντίστοιχες προτάσεις τόσο 
προς την Αίγυπτο, όσο επίσης προς το Ισραήλ και το 
Λίβανο. Αλλά αυτά είναι κινήσεις, αδιανόητα 
εξωπραγματικές και παράνομες, για τις οποίες πιστεύω ότι 
καμία στοιχειωδώς σοβαρή κυβέρνηση από την άλλη 
πλευρά, δεν μπορεί να αποδεχτεί. Διότι καταπατούν 

κατάφωρα το Δίκαιο της Θάλασσας, αλλά και την από η 
λογική της επιστήμης της Γεωγραφίας.  
- Το ερώτημα είναι εάν και πώς θα επιλέξει να αντιδράσει η 
Τουρκία…  

 

εν θα πρέπει καθόλου να 
αποκλεισθεί το ενδεχόμενο  
η Τουρκία να επισπεύσει τις 

κινήσεις και παρεμβάσεις της στην 
Λιβύη προκειμένου να επιχειρήσει  
να δημιουργήσει τετελεσμένα με  
την έναρξη ερευνών σε υποτιθέμενα 
αμφισβητούμενες περιοχές.  

 

Θ Δ 
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Είμαι βέβαιος ότι οι Έλληνες αρμόδιοι σε όλα τα επίπεδα, 
πολιτικά, διπλωματικά και στρατιωτικά, έχουν λάβει 
υπόψιν τους όλα τα πιθανά σενάρια και έχουν 
προετοιμάσει την εθνική αντίδραση σε κάθε περίπτωση.  
- Εφόσον τα αποτελέσματα των σεισμικών στις θάλασσες 
της Κρήτης δείξουν ενδιαφέροντα στοιχεία και η 
κοινοπραξία υπό την ExxonMobil προβεί στην πρώτη 
γεώτρηση το 2025, τι σημαίνει όλο αυτό για την Ελλάδα; Εάν 
βρεθούν κοιτάσματα, θα αλλάξουν οι οδοί μεταφοράς των 
υδρογονανθράκων προς την Ευρώπη και θα ενισχυθεί ο 
στρατηγικός μας ρόλος;  
Είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι θα βρούμε πολύ 
ενδιαφέροντα κοιτάσματα.  

Νότια Κρήτη, όπως και η 
ευρύτερη περιοχή της ΝΑ 
Μεσογείου, μπορούν να 

αποτελέσουν μια ελπιδοφόρα νέα 
πηγή τροφοδοσίας με φυσικό αέριο 
ολόκληρης της ΕΕ με φυσικό αέριο.  
Στην περίπτωση αυτή η γεωπολιτική αναβάθμιση της 
Ελλάδας θα είναι τεράστια και επίσης θα είναι εξαιρετικά 
πιο γρήγορη η εξέλιξη υλοποίησης του αγωγού EastMed. 
Εδώ να τονίσω ότι ο σχεδιασμός του αγωγού έχει γίνει με 
την προοπτική να μπορεί να μεταφέρει στο μέλλον και 
υδρογόνο, εκτός από φυσικό αέριο, αλλά και ταυτόχρονα 
να είναι σε θέση να τροφοδοτηθεί με τα ελληνικά 
κοιτάσματα, νοτίως της Κρήτης. Βρισκόμαστε μπροστά σε 
μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ιστορική συγκυρία οπότε θα 
πρέπει να υπάρξουν ταχύτατες κινήσεις υποστήριξης 
αυτών των πρωτοβουλιών. Καμία καθυστέρηση δεν 
επιτρέπεται, ιδιαίτερα όσον αφορά τις αδειοδοτήσεις.  

- Συνυπολογίζοντας όλα τα εμπόδια που έχουμε μπροστά, 
αλλά και τις όποιες αντιδράσεις υπάρξουν από Λιβύη και 
Τουρκία, είστε αισιόδοξος για την υπόθεση 
υδρογονάνθρακες στην Ελλάδα; 

 
Είμαι εξαιρετικά αισιόδοξος ότι αν χειριστούμε τις εξελίξεις 
με σωφροσύνη, αποτελεσματικότητα και ταχύτητα, τότε 
μπορεί πραγματικά η Ελλάδα να αλλάξει σελίδα στο 
γεωπολιτικό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου. Η ελληνική 
διπλωματία πρέπει να δρομολογήσει μια πανευρωπαϊκή 
εκστρατεία ανάδειξης του ρόλου της Ελλάδας ως πιθανού 
τροφοδότη με φυσικό αέριο ολόκληρης της ΕΕ και 
ταυτόχρονα ενίσχυσης της υποστήριξης που έχει δοθεί 
στον East Med. Τόσο γιατί, υπάρχει πλέον θετική 
ανταπόκριση και από την Ιταλία, όσο γιατί ο αγωγός αυτός 
μαζί με τα κοιτάσματα Ισραήλ, Αιγύπτου και Κύπρου 
υλοποιούν το δόγμα της ΕΕ για απεξάρτηση από τη Ρωσία 
και για την τροφοδοσία από μια νέα πηγή, με μια νέα 
όδευση που είναι ο αγωγός EastMed, ο οποίος διέρχεται 
μόνο από ΑΟΖ ευρωπαϊκών κρατών. Ταυτόχρονα είναι μια 
ιστορική στιγμή για όλο το πολιτικό σύστημα της χώρας, 
ώστε ενωμένοι, με υψηλό αίσθημα πατριωτισμού, να 
στηρίξουμε και να προωθήσουμε αυτές τις ευκαιρίες για την 
Ελλάδα, που σχεδιάστηκαν και ξεκίνησαν το 2011 και 
σήμερα βρίσκονται στην κορύφωση της υλοποίησής τους. 

H 
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καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης και ομότιμος 
ερευνητής της Γεωλογικής Υπηρεσίας του 
Καναδά, Αντώνης Φώσκολος προχώρησε σε μια 

συγκλονιστική πρόβλεψη, καθώς υποστήριξε πως το 
κοίτασμα της Κρήτης είναι ικανό να δώσει ελληνικό 
φυσικό αέριο στην Ευρώπη για πάρα πολλά χρόνια. 
Ο καθηγητής κ. Αντώνης Φώσκολος μίλησε στον Λάμπρο Καλαρρύτη και την 
εκπομπή «Εμείς οι Έλληνες», στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών όπου και 
υποστήριξε πως το κοίτασμα φυσικού αερίου στην Κρήτη είναι ικανό να δώσει 
τεράστιες ποσότητες φυσικού αερίου, το οποίο μπορεί να τροφοδοτεί την 
Ευρώπη χωρίς… τέλος. 

 

υγκεκριμένα ο  
κ. Φώσκολος έκανε 
λόγο «για αέναο 

φυσικό αέριο που 
βγαίνει κάτω από την 
Κρήτη». «Δεν πρόκειται 
να σταματήσει»!!! 
, συμπλήρωσε. Ο Έλληνας 
καθηγητής δήλωσε την ακράδαντη 
πίστη του, όπως χαρακτηριστικά 
είπε, πως πρόκειται για ποσότητα 
16 τρισ. κυβικών μέτρων. Δυτικά του 
Ελαφονησιού ο στόχος που 
κυνηγούν οι Αμερικάνοι είναι πέντε 
φορές μεγαλύτερή από του Ζορ, 
σημείωσε ο Αντώνης Φώσκολος. 

 

ύμφωνα με τον 
Έλληνα καθηγητή  
τα νέα για την 

Ελλάδα είναι πολύ  
καλά γι’ αυτό και η 
Τουρκία αντιδρά  
στην προοπτική αυτή  
με την πολεμική των 
τελευταίων χρόνων. 
«Πιστέψτε με ότι η Ελλάδα θα φτάσει 
στον 2ο Χρυσό Αιώνα. Εγώ δεν θα το 
προλάβω, εσείς θα το προλάβετε», 
υπογράμμισε. 

Ο 

Σ 

Σ 
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ιδρυτής της 
Chipita και CEO 
της Bespoke  

SGA Holdings, Σπύρος 
Θεοδωρόπουλος, 
παρενέβη στο 
ζήτημα του 
πληθωρισμού, 
τονίζοντας πως  
οι κεντρικές 
τράπεζες πιέζουν  
τις κυβερνήσεις  
για να μην περάσει  
ο πληθωρισμός  
στους μισθούς.  
Στη συζήτηση που είχε με τη 
δημοσιογράφο Νίκη Λυμπεράκη 

από το βήμα του συνεδρίου CEO Initiative, που διοργάνωσε το Fortune Greece 
ανέφερε ότι η χώρα μας είναι σε καλή κατάσταση. «Κατ’ αρχάς το Ελληνικό 
Δημόσιο βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση, με ένα χρέος ρυθμισμένο σε βάθος 
χρόνου και επίσης με σταθερά επιτόκια, θα του επιτρέψουν να μη χρειαστεί να 
πληρώσει τις διαφορές των επιτοκίων οι οποίες δημιουργούνται αυτή τη στιγμή 
σε όλο τον κόσμο. Σε ό,τι αφορά τις ελληνικές επιχειρήσεις, νομίζω ότι και αυτές 
βρίσκονται σε καλή κατάσταση, διότι έρχονται από μία περίοδο στην οποία 
ξεκαθάρισε αρκετά η αγορά μετά την κρίση την οποία περάσαμε και πολλές 
επιχειρήσεις από αυτές που η PwC αποκαλεί «ζόμπι» έχουν φύγει πια από την 
αγορά. Οι υπόλοιπες επιχειρήσεις που άντεξαν, είχαν προφανώς κάποιες 
δυνατότητες και επίσης σε αυτή τη δεκαετή κρίση και με τη μείωση που είχαμε 
στην ελληνική αγορά, πολλές επιχειρήσεις ετοιμάστηκαν και δουλεύουν πλέον 
διεθνώς ανταγωνιστικά». «Αν πάμε και στον Έλληνα καταναλωτή, παρ’ όλη την 
γκρίνια μας, και δεν αμφισβητώ ότι ένα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας πράγματι 
βρίσκεται σε οικονομική ένδεια, η μεσαία τάξη στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια 
έχει αναπνεύσει, οι καταθέσεις στις τράπεζες και των ιδιωτών και των 
επιχειρήσεων βρίσκονται σε υψηλά δωδεκαετίας.  

 
Άρα, βρισκόμαστε γενικώς σε μια καλή κατάσταση. Επίσης, η πολιτική των 
τελευταίων ετών ξανάβαλε την Ελλάδα στον παγκόσμιο οικονομικό χάρτη, 
πάψαμε να είμαστε «special case country», είμαστε πια μια κανονική χώρα, ενώ 
τον τελευταίο καιρό διαπιστώνω πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για επενδύσεις. Και το 
2022 αλλά και το 2023 πιστεύω ότι το ενδιαφέρον για επενδύσεις θα βρίσκονται 
σε ιστορικά υψηλά επίπεδα», επισήμανε.  

Ερωτηθείς για το θέμα του πληθωρισμού, που έχει αναστατώσει κυβερνήσεις, 
επιχειρήσεις και καταναλωτές, σημείωσε: «Ο πληθωρισμός, δεν ξέρω γιατί, είναι 
κάτι με το οποίο έχουμε τρομάξει τόσο πολύ. Εμείς που έχουμε και μία ηλικία, 
έχουμε ζήσει και εποχές με 20%, 25%, 30% πληθωρισμό. Είναι ένα οικονομικό 
φαινόμενο στο οποίο οι επιχειρήσεις δεν πεθαίνουν, αρκεί να προσαρμοστούν. 
Οι κεντρικές τράπεζες αυτήν τη στιγμή προσπαθούν να πιέσουν τις κυβερνήσεις 

Ο 
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να μην περάσει ο πληθωρισμός στους μισθούς, γιατί 
φοβούνται ότι θα γίνει διαρθρωτικός. Αυτή κατά τη γνώμη 
μου είναι μια λάθος αντίληψη. Δεν γίνεται να μην περάσει ο 
πληθωρισμός στους μισθούς. Οι μισθοί θα πρέπει να 
ανεβούν, πρέπει να προσαρμοστούν στα σημερινά 
δεδομένα, γιατί πρέπει ο κόσμος να μπορεί και να ζήσει». 
Ο κ. Θεοδωρόπουλος τοποθετήθηκε και για τους λόγους 
που οι εργοδότες θα πρέπει να προχωρήσουν σε αυξήσεις 
μισθών των εργαζομένων τους εξαιτίας του πληθωρισμού. 
«Οι εργοδότες μπορεί να αντέξουν αυτές τις αυξήσεις για 
δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις 
λειτουργούσαμε σε ένα οικονομικό περιβάλλον όπου στο 
εξωτερικό δεν υπήρχε πληθωρισμός και εμείς είχαμε. 
Σήμερα είμαστε σε καλύτερη θέση, γιατί ο πληθωρισμός 
είναι παντού, είναι παγκόσμιος. Άρα δεν χάνουμε σε 
ανταγωνιστικότητα σε σχέση με τους διεθνείς 
ανταγωνιστές μας και, δεύτερον,  

ι εργαζόμενοι στις περισσότερες 
από τις επιχειρήσεις είναι  
και καταναλωτές μας. Εάν οι 

εργαζόμενοί μας δεν έχουν λεφτά  
να ψωνίσουν, σε ποιους θα 
πουλήσουμε τα προϊόντα μας; 

 
Άρα όχι μόνο μπορούμε, αλλά είναι και ανάγκη». «Η κρίση 
αυτήν τη στιγμή δεν είναι μόνο η ενεργειακή κρίση της 
Ευρώπης. Έχουμε γενικότερες κρίσεις. Η Κίνα βρίσκεται 
αυτή τη στιγμή ακόμα σε κρίση Covid. Αυτό γεννάει μια 
παγκόσμια ευκαιρία, διότι αυτό που συνειδητοποίησαν οι 
πολυεθνικές από τον κορονοϊό είναι ότι αυτό το trend των 
τελευταίων ετών να μετατρέψουμε την Κίνα σε παγκόσμιο 
εργοστάσιο είναι λάθος και γιατί είδαμε όλα αυτά τα 
προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα και διότι 
καταλάβαμε ότι είμαστε εξαρτημένοι από μία χώρα. Αυτό το 
μονομερές, πάμε να τα φτιάξουμε όλα στην Κίνα, όπου είναι 
φθηνά, και που λειτούργησε καλά για αρκετές δεκαετίες για 
να είμαστε ειλικρινείς, έχει δημιουργήσει νέες σκέψεις. 
Τώρα για την Ελλάδα, καθώς δεν είμαστε μία καλή 
βιομηχανική χώρα, αυτό δεν θα δημιουργήσει τόσες 
ευκαιρίες. Από εκεί και πέρα, όμως, θα σταματήσουμε πια 
να είμαστε μονομερείς στις κινήσεις μας, όπως γίνεται με 
την ενέργεια από τη Ρωσία και τα βιομηχανικά προϊόντα 
από την Κίνα». Για την «πράσινη» μετάβαση σημείωσε: 

«Ζούσαμε μια υπερβολή και γενικώς στη ζωή οι υπερβολές 
δεν επιβιώνουν ποτέ. Από το 100% στα ορυκτά καύσιμα 
φθάσαμε να μιλάμε για την πλήρη απαξίωση των ορυκτών 
καυσίμων. Ούτε η μία θέση είναι σωστή ούτε η άλλη. Όπως 
το εκκρεμές, θα έρθει και θα καθίσει στο μέσον. Οι 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα πρέπει να συνεχίσουν, 
την «πράσινη» μετάβαση θα πρέπει να φροντίσουμε, όχι 
όμως με αυτό το πάθος που πηγαίναμε. Τα ορυκτά καύσιμα 
θα συνεχίσουν να υπάρχουν για πολλά χρόνια ακόμα. Και 
να θέλαμε να στραφούμε αποκλειστικά στην «πράσινη» 
ενέργεια, αυτό δεν μπορεί να γίνει, καθώς δεν είναι δυνατόν 
να υπάρχουν τέτοιες καιρικές συνθήκες που να 
προσφέρουν συνεχή ενέργεια. Θα πρέπει να υπάρχουν και 
τα ορυκτά καύσιμα, ώστε να καλύπτουν τα κενά που αφήνει 
σήμερα η «πράσινη» ενέργεια». Τέλος, σε ό,τι αφορά το 
πρόβλημα εύρεσης εξειδικευμένου προσωπικού, θεωρεί 
ότι μεγάλη ευθύνη φέρει το εκπαιδευτικό μας σύστημα: 
«Κάποτε στην Ελλάδα υπήρχαν αρκετές τεχνικές σχολές. 
Έβγαζαν τεχνικούς που κέρδιζαν αξιοπρεπώς την ζωή 
τους και με πολύ καλούς μισθούς. Κάποια στιγμή κάναμε 
όλες τις σχολές Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, μία 
ωραία ψηφοθηρική απόφαση, με αποτέλεσμα αν ψάξετε 
πού εκπαιδεύονται ψυκτικοί στην Ελλάδα, βγαίνουν 
περίπου 150 ψυκτικοί τον χρόνο, ηλεκτρολόγοι κίνησης 
πουθενά, μηχανικοί κίνησης πουθενά. Φθάσαμε σήμερα 
σχεδόν το 40%-50% των ανθρώπων που βγάζουν ανώτατη 
εκπαίδευση στην Ελλάδα το πτυχίο τους να μην έχει καμία 
εφαρμογή στην αγορά εργασίας. Βγάζουμε χιλιάδες 
θεολόγους και φιλολόγους, πολύ περισσότερους απ’ ό,τι 
πραγματικά χρειαζόμαστε, σε κάποιους εκπαιδευτικούς η 
επετηρίδα έχει φτάσει τα 50 χρόνια.  

υνεχίζουμε να εκπαιδεύουμε 
ανθρώπους σε επαγγέλματα  
που δεν έχουν ανταπόκριση». 

Ο 

Σ 
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του Γιώργου Λεχουρίτη 
Προέδρου του ΙΝΚΑ 
Γενικής Ομοσπονδίας 
Καταναλωτών Ελλάδας 

 

ε βαριές 
καταγγελίες 
προχώρησε ο 

Πρόεδρος του ΙΝΚΑ, 
Γιώργος Λεχουρίτης, 
αναφορικά με μεγάλα 
διατροφικά σκάνδαλα 
που κουκουλώνονται 
από το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης. 
Από τη μια η κυβέρνηση κάνει 
πλάτες στην αισχροκέρδεια των 
επιχειρήσεων και δηλώνει ανίκανη 
να ελέγξει το ΦΠΑ στα τρόφιμα και 
από την άλλη καλύπτει διατροφικά 
σκάνδαλα και δεν επιβάλει 
πρόστιμα! Πρόκειται για διπλό 
χτύπημα προς την κοινωνία: από τη 

μια διακυβεύεται η υγεία των καταναλωτών και από την άλλη υπάρχει η απώλεια 
στα δημόσια έσοδα. Επιπλέον, αν δεν δημοσιοποιηθεί το όνομα της εταιρείας με 
ονοματεπώνυμο και δεν βεβαιωθεί το πρόστιμο, όλοι εμείς μόνο μπορούμε να 
υποθέτουμε και να φανταζόμαστε για ποια εταιρεία πρόκειται. Ο πρόεδρος του 
ΙΝΚΑ, Γιώργος Λεχουρίτης μιλώντας στον ΔΥΤΙΚΑ FMΣ προχώρησε σε 
καταγγελία για ακατάλληλα κοτόπουλα και αυγά που διατίθενται στην αγορά εδώ 
και μήνες. Πιο συγκεκριμένα ο κ. Λεχουρίτης ανέφερε ότι 

ΕΦΕΤ έχει επιβάλλει πρόστιμο σε  
συγκεκριμένη εταιρεία εδώ και μήνες  
και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης  

δεν το έχει ακόμη υπογράψει!  

 
Όπως είπε χαρακτηριστικά δεν έχει το δικαίωμα κανένας υπουργός να μην 
υπογράφει τα πρόστιμα. Ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ μίλησε για αυγά εισαγωγής 
αγνώστου προέλευσης που βαφτίζονται Ελληνικά, τα οποία είναι όμως 
ακατάλληλα για κατανάλωση. 

οτόπουλα κι αυγά με σαλμονέλα και νιτρικά 
αγνώστου διατροφής καταλήγουν στο πιάτο μας, 
ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Λεχουρίτης.  

Το γεγονός επιβεβαίωσε και ο δημοσιογράφος Σεραφείμ Κοτρώτσος του real.fm, 
τονίζοντας ότι η εταιρεία με τα κοτόπουλα είναι «μεγάλη και γνωστή». Όλους 
αυτούς τους μήνες λοιπόν, όπως είναι φυσικό όχι μόνο τα πρόστιμα δεν μπήκαν, 
αλλά δεν έγιναν και ανακλήσεις με αποτέλεσμα πολλά από αυτά τα προϊόντα να 
έχουν καταλήξει στο πιάτο μας !!!
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του Δημήτρη Βερβεσού 
Πρόεδρου Δικηγορικού 
Συλλόγου Αθηνών 

 

ον τελευταίο καιρό 
το ενδιαφέρον των 
δανειοληπτών και 

του νομικού κόσμου 
μονοπωλεί η πρόσφατη 
αριθ. 822/2022 
απόφαση του Αρείου 
Πάγου, η οποία θέτει 
ζήτημα έλλειψης 
νομιμοποίησης των 
εταιριών διαχείρισης 
τιτλοποιημένων 
απαιτήσεων, 
αναφορικά με  
τη διενέργεια 
διαδικαστικών 
πράξεων για την 

είσπραξη αυτών  
των απαιτήσεων. 
Η απόφαση αυτή, μάλιστα, 
αποτέλεσε αντικείμενο 
αντιπαράθεσης μεταξύ των εταιριών 
διαχείρισης απαιτήσεων -θεσμικών, 
πια, επενδυτών- και της 
κυβέρνησης. Διερωτάται, ωστόσο, 
κανείς εάν αυτή η αντιπαράθεση θα 
λειτουργήσει ουσιαστικά και 
παραγωγικά υπέρ των εκατοντάδων 
χιλιάδων δανειοληπτών, που, σε 
πολλές περιπτώσεις, δεν γνωρίζουν 
τελικά ποιος είναι ο δανειστής τους, 
ευρισκόμενοι καθημερινά, στη 
μέγγενη των πλειστηριασμών της 
περιουσίας του ή αν εντάσσεται σε  

 
εξυπηρέτηση προεκλογικών 
σκοπιμοτήτων. Ανατρέχοντας 
κανείς στο «μακρινό» έτος 2017, 
παρατηρεί ότι, οι επονομαζόμενοι 
θεσμικοί ξένοι επενδυτές, γνωστοί 
και ως funds, κάνουν την επίσημη 
εμφάνισή τους και λαμβάνουν χώρα 
οι πρώτες μεταβιβάσεις «πακέτων 
Κόκκινων Δανείων» από τις 
τράπεζες. Έκτοτε, μέχρι και σήμερα, 
η συντριπτική πλειονότητα των 
Κόκκινων Δανείων έχει 
μεταβιβασθεί, και πολλές φορές 
επαναμεταβιβασθεί, εκτιμώντας ότι, 
οι συναλλαγές αυτές αφορούν σε 
δάνεια με ονομαστική αξία 80 δισ. 
ευρώ. Στο πλαίσιο της μνημονιακής 
πολιτικής, οι μεταβιβάσεις αυτές σε 
ξένα funds επικράτησαν ως το μόνο 
και πλέον πρόσφορο εργαλείο για 
την εξυγίανση των πιστωτικών 
ιδρυμάτων, δημιουργώντας μεγάλες 
προσδοκίες στους δανειολήπτες για 
την επίτευξη μίας καλύτερης 
ρύθμισης και του πολυπόθητου 
κουρέματος από τους θεσμικούς 
επενδυτές, που διατείνονταν για την 
τεχνογνωσία τους και την 

αξιοποίηση σύγχρονων και 
καινοτόμων μεθόδων. Οι 
προσδοκίες, όμως, των 
δανειοληπτών, έχουν μάλλον 
διαψευσθεί πανηγυρικά, κρίνοντας 
από τη σημερινή πραγματικότητα. Η 
μαζική μεταβίβαση και ανάθεση 
διαχείρισης δανείων σε funds έχει 
αναδειχθεί σε μία συνοπτική 
διαδικασία γρήγορης είσπραξης 
απαιτήσεων, με μόνο σκοπό οι 
θεσμικοί επενδυτές να μειώσουν τον 
χρόνο αποεπένδυσης. Ουδείς, 
βέβαια, μπορεί με σιγουριά να 
απαντήσει για το κόστος αυτών των 
επενδύσεων, αφού το τίμημα 
αγοράς Κόκκινων Δανείων δεν 
γνωστοποιείται καν στον 
δανειολήπτη. Με βάση τη φημολογία 
της αγοράς, οι συναλλαγές αυτές 
έχουν πραγματοποιηθεί με τίμημα 
που δεν υπερβαίνει το 10% της 
ονομαστικής αξίας των 
μεταβιβαζόμενων Κόκκινων 
Δανείων.  

ιατί, όμως, η 
δυνατότητα αυτή  
δεν δόθηκε  

πότε στον ίδιο τον 
δανειολήπτη, ο οποίος 
έρχεται αντιμέτωπος 
καθημερινά με  
τον πλειστηριασμό….. 
και την απώλεια ακόμα και της 
πρώτης κατοικίας του, ενώ 
παράλληλα τα όπλα άμυνας του 
είναι εξαιρετικά αδύναμα; Η 
περιβόητη απόφαση του Αρείου 
Πάγου, πέρα από τα νομικά 
ζητήματα που εγείρει, σείει τα 
θεμέλια ενός οικοδομήματος που 
αποδεικνύεται κατώτερο των 
περιστάσεων, καθώς σκοπός του, 
ως αποδεικνύεται, δεν είναι η 
εξυγίανση του τραπεζικού 
συστήματος, αλλά η επίτευξη 
μεγαλύτερου και ταχύτερου κέρδους 
των επενδυτών. Με άλλα λόγια, το 
χειρουργείο πέτυχε, ο ασθενής, 
όμως, δυστυχώς απεβίωσε!

Τ Γ 
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ι δανειολήπτες 
έχοντας απέναντί 
τους πλέον 

κερδοσκοπικές 
ιδιωτικές επιχειρήσεις 
με έδρα εκτός Ελλάδος 
και όχι τις εγχώριες 
τράπεζες βρίσκονται 
αντιμέτωποι με τον 
ασφυκτικό κίνδυνο  
του πλειστηριασμού  
της περιουσίας τους 
που δείχνει να είναι η 
βασική προτεραιότητα 
της επιχειρηματικής 
στόχευσης των funds. 
Το σοβαρότατο κοινωνικό 
πρόβλημα των «κόκκινων δανείων» 
που δημιουργήθηκε κατά την 
περίοδο των μνημονίων και βαρύνει 
νοικοκυριά και επιχειρήσεις είναι 
μέχρι σήμερα υπαρκτό και 
παραμένει δυσεπίλυτο. Η 
μεταβίβαση 86,96 δις (στοιχεία 

Ιουνίου 2022) από τις τράπεζες σε funds μπορεί να έλυσε τον χρόνιο γόρδιο δεσμό 
για τις τράπεζες, ωστόσο το ίδιο δεν συνέβη με τους δανειολήπτες. Η διαχρονική 
προσπάθεια του νομοθέτη να θεσπίσει ένα πλαίσιο εξώδικης διευθέτησης των 
οφειλών για την αποφυγή της εκποίησης της ιδιωτικής περιουσίας δεν έφερε 
απτά αποτελέσματα προς αυτή την κατεύθυνση. Οι δανειολήπτες έχοντας 
απέναντί τους πλέον κερδοσκοπικές ιδιωτικές επιχειρήσεις με έδρα εκτός 
Ελλάδος και όχι τις εγχώριες τράπεζες βρίσκονται αντιμέτωποι με τον ασφυκτικό 
κίνδυνο του πλειστηριασμού της περιουσίας τους που δείχνει να είναι η βασική 
προτεραιότητα της επιχειρηματικής στόχευσης των funds. Τούτο, διαφαίνεται 
από τις πρακτικές και συμπεριφορές των servicers, που διαχειρίζονται 
μεταβιβασθέντα δάνεια συνολικής αξίας 67,8 δισ. ευρώ, όπως προκύπτει από την 
πρόσφατη έκθεση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της ΤτΕ. Συγκεκριμένα, οι 
servicers στο πλαίσιο εκτέλεσης των επιχειρηματικών επιλογών των εντολέων 
τους (funds) και με στόχο την επίτευξη ταχύτατου κέρδους αναπτύσσουν μία 
ολοένα εντεινόμενη κουλτούρα προτεραιοποίησης διενέργειας πλειστηριασμών 
καθιστώντας το θεσπισμένο από την Πολιτεία εργαλείο προστασίας των 
δανειοληπτών, ήτοι τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, 
αναποτελεσματικό. Τούτο σχολιάστηκε και κατά την παρουσίαση των 
αποτελεσμάτων του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών τον 
περασμένο Ιούλιο από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους όπου 
επισημάνθηκε ότι: «Παρά τις προσπάθειες, τα ποσοστά έγκρισης των 
χρηματοδοτικών φορέων παραμένουν χαμηλά. Από τις 2.745 αιτήσεις που έχουν 
αξιολογήσει έως σήμερα, έχουν εγκρίνει τις 1.274.  

 

ηλαδή, από τα 914 εκατ. ευρώ οφειλών  
στις οποίες κλήθηκαν οι πιστωτές να  
εγκρίνουν ρύθμιση, μόνο τα 304  

εκατ. ευρώ πέρασαν με θετική ψήφο. 
Αυτό δίνει ένα ποσοστό εγερσιμότητάς της τάξεως του 46% – με μεγάλη απόκλιση 
από πιστωτή σε πιστωτή– που μας βάζει σε σκέψεις, με δεδομένο ότι ο 
αλγόριθμος – και επομένως οι λύσεις και ρυθμίσεις που αυτόματα βγάζει – ήταν 
αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς του Υπουργείου και των πιστωτών και επομένως 
θα περίμενε κανείς όλες οι ρυθμίσεις του αλγορίθμου να εγκρίνονται». Απροθυμία, 

Ο 

Δ 
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ωστόσο, δεν υφίσταται μόνο στις ρυθμίσεις μέσω του 
εξωδικαστικού μηχανισμού, αλλά και στην προσπάθεια εκ 
μέρους των δανειοληπτών για σύναψη απευθείας 
συμφωνιών με τους δανειολήπτες. Είναι πάμπολλα τα 
παραδείγματα που μπορούν να παρατεθούν με τις 
παράλογες απαιτήσεις κατά το στάδιο των 
διαπραγματεύσεων, είτε με την απαίτηση εξωφρενικών 
προκαταβολών που αγγίζουν έως και το 30% του 
οφειλόμενου ποσού, προκειμένου να συζητήσουν μία 
ρύθμιση, είτε με την υποβολή προτάσεων ρυθμίσεων με 
εξοντωτικούς όρους χωρίς ίχνος αναλογικότητας με την 
οικονομική κατάσταση των οφειλετών. Ακόμη και στο 
στάδιο των πλειστηριασμών, ύστατες ειλικρινείς 
προσπάθειες για αναστολή τους μέσω ρυθμίσεων 
προσκρούουν σ’ έναν αδικαιολόγητο αρνητισμό. 
Παρατίθενται ενδεικτικά τέσσερα αντιπροσωπευτικά 
παραδείγματα του τελευταίου δεκαπενθημέρου για του 
λόγου το αληθές. 1. Οικογενειακή στέγη, ζευγαριού με δύο 
παιδιά 12 και 13 ετών, αξίας 120.000€ είχε προσδιορισμένο 
πλειστηριασμό την 27-10-2022.Εκ μέρους του fund 
απαιτήθηκε το ποσό των 25.000€ για να σταματήσει o 
πλειστηριασμός χωρίς δέσμευση μάλιστα προς περαιτέρω 
ρύθμιση. Η οικογένεια μπορούσε με βοήθεια συγγενικών 
προσώπων να εξεύρει και να καταβάλει 10.000€, 
ευελπιστώντας στην συνέχεια σε ρύθμιση βάσει των 
οικονομικών δυνατοτήτων της. Η πρόταση απορρίφθηκε, ο 
πλειστηριασμός πραγματοποιήθηκε και η οικογένεια έχασε 
το σπίτι της. 2. Οικογενειακή στέγη ζευγαριού 75 και 73 
ετών αξίας 67.000€ είχε προσδιορισμένο πλειστηριασμό 
την 09-11-2022. Το fund απαίτησε 70.000€ μετρητά για μια 
οφειλή 114.000€ για να σταματήσει τον πλειστηριασμό. Το 
ζευγάρι ζητούσε ρύθμιση, προτείνοντας μάλιστα να 
μεταβιβάσει στο fund έτερο ακίνητο αξίας 130.000€. Εν τέλει 
ο πλειστηριασμός σταμάτησε με προσωρινή διαταγή, δύο 
ημέρες πριν την διενέργεια του. 3.Οικογενειακή στέγη 
μονογονεϊκής οικογένειας με μητέρα καρκινοπαθή ένα 
ανήλικο τέκνο και ένα προστατευόμενο, αξίας 79.000€ έχει 
προσδιορισμένο πλειστηριασμό εντός διημέρου, την 16-11-
2022. Η εγγυήτρια μητέρα ζητούσε ρύθμιση. Το fund 
απαίτησε προκαταβολή 30.000€ μετρητά για οφειλή 
76.000€ χωρίς δέσμευση μάλιστα προς περαιτέρω ρύθμιση 
για να σταματήσει τον πλειστηριασμό. 4. Οικογενειακή 
στέγη ζευγαριού 84 και 82 ετών – εγγυητών- κατασχέθηκε 
και εκπλειστηριάζεται την 01-03-2023 για οφειλή μόλις 
25.878 €. Σημειωτέον, από το αρχικό δάνειο των 96.290€ 
είχαν μείνει οφειλόμενες 7 δόσεις των 1.000€ που δεν 
μπόρεσαν να αποπληρωθούν και το ποσό με τους τόκους 
τριπλασιάστηκε. Για να σταματήσει ο πλειστηριασμός 
ζητούν να εξοφληθεί πλήρως το ποσό χωρίς καμία 
απολύτως διάθεση συζήτησης για ρύθμιση του ποσού και 
αποπληρωμή του σε δόσεις. Υπό τα ως άνω δεδομένα είναι 
καταφανές ότι κεντρική στόχευση δεν αποτελεί η ρύθμιση 
και η αποπληρωμή των οφειλών, αλλά η επίτευξη 
ταχύτατων κερδών μέσω πλειστηριασμών, κέρδη θηριώδη, 
αν αναλογιστεί κανείς το ευτελές αντίτιμο που κατέβαλαν τα 
funds για την απόκτηση των δανείων, αλλά και το γεγονός, 
ότι οι εντολοδόχοι τους, servicers που ασχολούνται 
αποκλειστικά με την διαχείριση των δανείων αποκόμισαν 
κέρδη 65 εκατ. ευρώ το α  ́ εξάμηνο του 2022, όπως 
προκύπτει από την πρόσφατη έκθεση χρηματοπιστωτικής 
σταθερότητας της ΤτΕ. Ήδη στην πλατφόρμα 
ηλεκτρονικών πλειστηριασμών (e-auction) ο αριθμός των 
επισπευδόμενων πλειστηριασμών από σήμερα 14-11-2022 
μέχρι την 31-12-2022 ανέρχεται σε 6.137, ενώ ο συνολικός 
αριθμός τους για το έτος 2022, ανέρχεται σε 49.656. Ένα 

είδος φραγμού στην διενέργεια των πλειστηριασμών εκ 
μέρους των servicers έβαλε πρόσφατα η Δικαιοσύνη λόγω 
των μη νόμιμων ενεργειών τους αρχής γενομένης τον 
Απρίλιο του 2022 με την έκδοση της πρώτης εφετειακής 
απόφασης που έκρινε, ότι σε περίπτωση μεταβίβασης των 
δανείων με τον ν. 3156/2003 δεν νομιμοποιούνται για την 
διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, διότι δεν 
είναι οι δικαιούχοι των απαιτήσεων των δανείων, όπως 
παγίως έκρινε η νομολογία του Ανωτάτου Ακυρωτικού, 
αλλά και των Δικαστηρίων Ουσίας. Ήδη οι αποφάσεις των 
Εφετείων απαριθμούν τις 10. Σημειωτέον ότι, η δημοφιλής 
απόφαση του Αρείου Πάγου 822/2022 και η όμοια της 
823/2022 δεν πραγματεύτηκε την νομιμοποίηση των 
servicers για την διενέργεια αναγκαστικής εκτέλεσης, αλλά 
την νομιμοποίηση τους για δικαστικές ενέργειες, κρίνοντας, 
ότι τούτες δεν νομιμοποιούνται στην διενέργεια τους. Η 
επίκληση δε, ότι υφίστανται και αντίθετες αποφάσεις του 
Αρείου Πάγου, είναι ανακριβής και τούτο διότι στις εν λόγω 
αποφάσεις ο Άρειος Πάγος δεν εκλήθη να απαντήσει σε 
συγκεκριμένο λόγο αναίρεσης, ούτε αποφάνθηκε με contra 
αιτιολογία για το ίδιο νομικό ζήτημα. Σε κάθε περίπτωση 
μετά την έκδοση των αποφάσεων αυτών διαφαίνεται μία 
ραγδαία αύξηση, τουλάχιστον, όσον αφορά τις ρυθμίσεις 
μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού. Σύμφωνα με τα 
στοιχεία της πρόσφατης έκθεσης προόδου της Ειδικής 
Γραμματείας Ιδιωτικού Χρέους η εγκρισιμότητα των 
ρυθμίσεων από τον Μάϊο έως τον Οκτώβριο 2022, 
εξελίχθηκε ως εξής: εγκρισιμότητα Μαΐου 8%, Ιουνίου 25%, 
Ιουλίου 24%, Αυγούστου 78%, Σεπτεμβρίου 64% και 
Οκτωβρίου 54%.  

α ήταν, ως εκ τούτων, πολύ 
ελπιδοφόρο ο δικαστικός αυτός 
φραγμός να εξελιχθεί εν τέλει  

σε μοχλό επίτευξης ρύθμισης των 
οφειλών των δανειοληπτών, είτε 
μέσω εξωδικαστικού μηχανισμού, 
είτε μέσω έντιμων διμερών 
απευθείας συμφωνιών και να 
εγκαταλειφθεί ολοσχερώς η 
κουλτούρα της προτεραιοποίησης  
των πλειστηριασμών. 

Θ 
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ι χιλιάδες 
πλειστηριασμοί 
πρώτων κατοικιών 

που πρόκειται  
να γίνουν μέσα  
στον χειμώνα θα 
φέρνουν συνεχώς στην 
επικαιρότητα το ζήτημα 
της προστασίας των 
λαϊκών νοικοκυριών 
από την επίθεση των 
τραπεζιτών και των 
εταιρειών διαχείρισης 
«κόκκινων» δανείων. 
Στα σωματεία έχουν πάρει φωτιά τα 
τηλέφωνα από εργαζομένους που 
βλέπουν τα σπίτια τους αναρτημένα 
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των 
πλειστηριασμών. Μονογονεϊκές 
οικογένειες, άνθρωποι με σοβαρά 
προβλήματα υγείας, κατεστραμμένοι 
επαγγελματίες από τα χρόνια της 
προηγούμενης κρίσης 
απευθύνονται στις Επιτροπές 
Αγώνα για την προστασία της 
λαϊκής κατοικίας. Κύριο αίτημά τους, 
μια δεύτερη ευκαιρία ώστε να 
συνεχίσουν να ζουν στο σπίτι τους, 
που με ιδρώτα και αίμα το έχτισαν 
και τώρα τους το αρπάζουν τα 
«κοράκια» γιατί βρέθηκαν, χωρίς 
δική τους ευθύνη, σε αδυναμία να 
πληρώσουν κάποιες δόσεις.  

 
«Είχα τρία καταναλωτικά, τα δύο σε μία τράπεζα, τα ρύθμισα και πληρώνω 
κανονικά. Το άλλο ζητούσα να μου το ρυθμίσουν για να μπορώ να το 
αποπληρώσω, αλλά αδιαφορούσαν. Έβαζα κάθε μήνα όσα μπορούσα, κάποια 
στιγμή μού μπλόκαραν τον λογαριασμό. Πέρασε ένας χρόνος και μου έστειλαν 
διαταγή πληρωμής 5.500 ευρώ. Αδυνατούσα να πληρώσω και τώρα μου βγάζουν 
το σπίτι σε πλειστηριασμό», μας κατήγγειλε η Κατερίνα (μονογονεϊκή οικογένεια, 
με ένα παιδί 10 ετών). «Ζητάω εδώ και μήνες να μου ρυθμίσουν το δάνειο. Μου 
ζήτησαν 12.000 ευρώ και να πληρώνω 330 ευρώ τον μήνα. Δανείστηκα και 
συμφώνησα. Μου είπαν εγκρίθηκε 12.000 και 480 ευρώ η δόση. Με κοροϊδεύουν. 
Θέλουν να μου πάρουν το σπίτι», μας ανέφερε οργισμένος πρώην επαγγελματίας, 
νυν συνταξιούχος. «Έχασα πέντε δόσεις την περίοδο της πανδημίας. Από τότε με 
κυνηγάνε. Θέλουν να μου πάρουν το ένα και μοναδικό σπίτι που έχω. Είναι γονική  
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παροχή της μητέρας μου, 65 τ.μ. 
Έχω τρία παιδιά και σοβαρά 
προβλήματα υγείας», μας 
κατήγγειλε η Αναστασία, η οποία ίσα 
που στέκεται στα πόδια της. Είναι 
μόνο τρεις περιπτώσεις από τις 
δεκάδες καταγγελίες που έφτασαν 
σε εμάς την προηγούμενη 
εβδομάδα.  

 

οια είναι η στάση 
των εταιρειών;  
Η αναμενόμενη. 

«Φέρτε μας  
ζεστό χρήμα για να 
αρχίσουμε να μιλάμε 
για το δάνειο, να 
κατέβει το σπίτι  
από την πλατφόρμα». 
Και αν πάει κάποιος με χρήματα εκεί, 
«οι δόσεις πρέπει να ακολουθούν 
την κατάσταση της αγοράς, τα 
spreads ανεβαίνουν, τα επιτόκια» 
κ.λπ. κ.λπ. Μπορούμε όλοι εμείς οι 
απέξω από το πρόβλημα να 
θεωρούμε ότι αυτό το κοινωνικό 
ζήτημα δεν μας αφορά; Μπορούμε 
να μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια 
και να βλέπουμε τους γείτονές μας 
να πετιούνται στον δρόμο; Το 
πρόβλημα είναι συλλογικό και όχι 
ατομικό. Έχουμε χρέος να 
υπερασπιστούμε όλους όσοι 
βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση, 
με όποιους τρόπους θεωρεί το 
Κίνημα ότι μπορεί να υπερασπιστεί 
τη λαϊκή κατοικία. Υπάρχει ένα μότο 
που δεν χωράει αμφισβήτηση: 
«Όταν η αδικία γίνεται νόμος, τότε η 
αντίσταση γίνεται καθήκον». Αυτό 
έχει πάρει σάρκα και οστά στο 
νομοθετικό πλαίσιο που ψηφίστηκε 
με τα τρία Μνημόνια.  

Δ και ΠΑΣΟΚ 
κατάργησαν την 
όποια προστασία 

υπήρχε για την πρώτη κατοικία και άνοιξαν  
τον δρόμο για να μπουν οι εταιρείες  
διαχείρισης «κόκκινων» δανείων 

 
ή για να φτιάξουν τέτοιες οι ίδιες οι τράπεζες, ώστε να ξεφορτωθούν ανεπιθύμητα 
δάνεια. Ο ΣΥΡΙΖΑ παραχώρησε στις «ακρίδες» το σύνολο των δανείων και έφτασε 
στο σημείο να κάνει κάτι που κανείς μέχρι τότε δεν είχε τολμήσει, έκανε ιδιώνυμο 
αδίκημα τον αγώνα για την προστασία της λαϊκής κατοικίας. Έτσι, ο Πάτσης είναι 
νόμιμος και παράνομοι εμείς που αγωνιζόμαστε για την προστασία του λαού από 
τα «κοράκια». Όλα ανατρέπονται αν ξεσηκωθείς. Χωρίς αναμονή διαμορφώνουμε 
ένα μεγάλο μέτωπο εργατικών σωματείων, ενώσεων επαγγελματιών, αγροτικών 
συλλόγων και μαζικών φορέων για την κατάργηση όλου του αντιδραστικού 
νομοθετικού πλαισίου που χυμάει στα λαϊκά σπίτια. 

Π 
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ροσωρινή θεωρεί η Τράπεζα της Ελλάδος την 
εμπλοκή στους πλειστηριασμούς  
από τις εταιρείες διαχείρισης δανείων, για 

λογαριασμό των fund του εξωτερικού,  ως 
αποτέλεσμα της απόφασης 822/2022 του Αρείου 
Πάγου….  
προεξοφλώντας ότι είναι θέμα χρόνου να εκδοθεί απόφαση από την Ολομέλεια 
του Ανώτατου Δικαστηρίου που θα δικαιώνει τους servicer. Όπως τονίζει το 
sofokleousin.gr η απόφαση 822/2022 έχει προκαλέσει σοβαρή εμπλοκή στους 
πλειστηριασμούς που επισπεύδουν οι servicer για λογαριασμό των ξένων 
εταιρειών που κατέχουν δάνεια από τιτλοποιήσεις, καθώς: Οι τιτλοποιήσεις 
έγιναν με τον σχετικό νόμο του 2003, επειδή προβλέπει πολύ ευέλικτες 
διαδικασίες, ενώ ο νόμος του 2016 επιβάλει στις τράπεζες, πριν προχωρήσουν 
σε μια τιτλοποίηση δανείου, να απευθύνονται στον οφειλέτη για να διαπιστώνεται 
αν υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης. Αυτή η διαδικασία παρακάμφθηκε εντελώς με 
τιτλοποιήσεις που έγιναν μαζικά με εγγυήσεις από το Δημόσιο (σχέδιο 
«Ηρακλής») με βάση τον νόμου του 2002. Όμως, από τον νόμο αυτό δεν δίνεται η 
δυνατότητα στις εταιρείες διαχείρισης να εκπροσωπούν τα fund σε διαδικασίες 
πλειστηριασμών (νομιμοποίηση), κάτι που έγινε δεκτό με την απόφαση του 
Αρείου Πάγου, με αποτέλεσμα να μείνουν μετέωροι όλοι οι πλειστηριασμοί που 
επισπεύδονται από servicer. Δεδομένου ότι υπάρχουν και άλλες δύο αποφάσεις 
του Αρείου Πάγου που ερμηνεύουν διαφορετικά τη νομοθεσία, οι εταιρείες 
διαχείρισης περιμένουν τώρα ότι το θέμα θα φθάσει στην Ολομέλεια του Ανώτατου 
Δικαστηρίου, ώστε να ξεκαθαρίσει η «γραμμή» από την πλευρά της Δικαιοσύνης. 
Η Τράπεζα της Ελλάδος αναγνωρίζει (στην τελευταία έκθεση για τη 
Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα) ότι αυτή η νομική εμπλοκή έχει προκαλέσει 
σοβαρά προβλήματα στην ανάκτηση δανείων που έχουν αναλάβει να 
διαχειρίζονται οι servicer για λογαριασμό των fund. Όπως σημειώνει η κεντρική 

τράπεζα, «η ικανότητα των εν λόγω 
εταιριών να διαχειριστούν τα δάνεια 
για λογαριασμό των Εταιριών 
Απόκτησης Απαιτήσεων από 
Δάνεια και Πιστώσεις και των 
Πιστωτικών Ιδρυμάτων 
δυσχεραίνεται από την πρόσφατη 
απόφαση του Αρείου Πάγου 
822/2022 και τις σχετικές εφετειακές 
αποφάσεις αναφορικά με την 
νομιμοποίησή τους να προβούν σε 
δικαστικές ενέργειες και κυρίως να 
συμμετέχουν σε διαδικασίες 
πλειστηριασμών».  

 

μως, η ΤτΕ 
εμφανίζεται 
αισιόδοξη ότι       

το θέμα θα λυθεί πολύ 
σύντομα, αφήνοντας  
να εννοηθεί ότι 
αναμένει απόφαση 
από την Ολομέλεια      
του Αρείου Πάγου       
που θα δικαιώνει      
τους servicer ή ότι      
σε αντίθετη περίπτω-
ση θα σπεύσει                          
η κυβέρνηση                            
να δώσει λύση                          
με μια   νομοθετική        
ρύθμιση….. 

Π Ό 
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την οποία πάντως ο υπουργός Οικονομικών, Χρ. Σταϊκούρας, έχει απορρίψει. «Η 
αποτελεσματικότητα των Εταιρειών Διαχείρισης Ανοιγμάτων από Δάνεια και 
Πιστώσεις  αναμένεται να διαφανεί τους επόμενους μήνες με την άρση των 
παραπάνω περιορισμών», τονίζει η ΤτΕ. Επιπλέον, τονίζει ότι θα λυθεί και το 
πρόβλημα που έχουν οι servicer με την επίσπευση πλειστηριασμών για πρώτη 
κατοικία ευάλωτων δανειοληπτών, εκτιμώντας ότι αυτό θα ξεπερασθεί με τον νέο 
μηχανισμό που θα καταλήγει στη μεταβίβαση των κατοικιών σε νέο, ιδιωτικό 
Φορέα Απόκτησης. Όπως αναφέρει η ΤτΕ, η αποτελεσματικότητα των servicer θα 
ενισχυθεί και με την «πρόσφατη έναρξη (Σεπτέμβριος 2022) της λειτουργίας της 
ψηφιακής πλατφόρμας για την πρώτη κατοικία των ευάλωτων νοικοκυριών, η 
οποία θα είναι σε ισχύ μέχρι τη μεταβίβασή της στο Φορέα Απόκτησης και 
Επαναμίσθωσης Ακινήτων». Πάντως, τα ως τώρα αποτελέσματα των servicer στη 
διαχείριση δανείων που έχουν αποκτηθεί από fund και, ειδικότερα, σε ό,τι αφορά 
τις ανακτήσεις μέσω ρευστοποίησης εγγυήσεων, δηλαδή με πλειστηριασμούς, 
είναι απογοητευτικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ οι servicer διαχειρίζονταν 
στα τέλη Ιουνίου δάνεια ύψους 67,8 δισεκ. ευρώ για λογαριασμό fund και από 
πλειστηριασμούς κατάφεραν να εισπράξουν το α’ εξάμηνο του έτους μόλις 298,5 
εκατ. ευρώ. 

Μία στις τρεις μακροπρόθεσμες λύσεις που δίνουν οι εταιρείες διαχείρισης 
δανείων για κόκκινα δάνεια είναι το κούρεμα της απαίτησης, ενώ κούρεμα υπό 
όρους, εφόσον εξοφληθεί πρώτα ένα μέρος του δανείου, προσφέρεται στους 
δανειολήπτες επίσης στο ένα τρίτο των περιπτώσεων μακροπρόθεσμης 
ρύθμισης. Από τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (Έκθεση για τη 
Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα) προκύπτει ότι 

ι servicers έχουν πλέον υπό τη διαχείρισή  
τους ένα τεράστιο ποσό δανείων, το ύψος  
των οποίων πλησιάζει τα 100 δισ. ευρώ 

(92,7 δισ., για την ακρίβεια), εκ των οποίων τα περισσότερα (68,7 δισ.) βρίσκονται 
στην κατοχή εταιρειών απόκτησης δανείων (funds), δηλαδή των εταιρικών 
οχημάτων ειδικού σκοπού, στα οποία έχουν περάσει κόκκινα δάνεια από 
τιτλοποιήσεις. Το γεγονός ότι οι εταιρείες διαχείρισης χρησιμοποιούν σε αρκετά 

μεγάλη έκταση το εργαλείο του 
κουρέματος δανείων δεν οφείλεται 
ασφαλώς στη… γενναιοδωρία τους 
προς τους οφειλέτες, αλλά στο 
γεγονός ότι τα κόκκινα δάνεια που 
διαχειρίζονται είναι πολύ χαμηλής 
ποιότητας και μόνο με κούρεμα 
κάποιου είδους υπάρχει ελπίδα να 
«σταθεί» μια μακροπρόθεσμη 
ρύθμιση. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
από τα δάνεια υπό διαχείριση που 
ανήκουν σε εταιρείες απόκτησης 
δανείων, το 92% είναι μη 
εξυπηρετούμενα ανοίγματα, εκ των 
οποίων η πλειοψηφία (72,8%), όπως 
αναφέρει η ΤτΕ είναι καταγγελμένα 
ανοίγματα, δηλαδή δάνεια που 
έχουν μείνει για μακρά περίοδο σε 
καθυστέρηση και οι τράπεζες έχουν 
καταγγείλει τις δανειακές συμβάσεις. 
Το 17,7% είναι δάνεια σε 
καθυστέρηση άνω των 90 ημερών 
και μόλις 9,6% είναι κόκκινα δάνεια 
σχετικά καλής κατηγορίας (αβέβαιης 
είσπραξης – unlikely to pay). Πώς, 
όμως, προσπαθούν οι εταιρείες 
διαχείρισης να δώσουν λύσεις για να 
εξυπηρετηθούν τα κόκκινα δάνεια 
δεκάδων δισ. που διαχειρίζονται; Σε 
ό,τι αφορά τα δάνεια που ανήκουν 
σε funds, τα στοιχεία δείχνουν ότι το 
α’ εξάμηνο του 2022 οι 
αποπληρωμές, ρευστοποιήσεις 
εξασφαλίσεων και διαγραφές 
ανοιγμάτων που διαχειρίζονται οι 
servicers εμφανίζονται σημαντικά 
αυξημένες έναντι του β΄ εξαμήνου 
του 2021 και διαμορφώθηκαν σε 1,70 
δισεκ. ευρώ για το α΄ εξάμηνο του 
2022. Ειδικότερα, οι αποπληρωμές 
ανοιγμάτων, οι ρευστοποιήσεις 
υφιστάμενων εξασφαλίσεων και οι 
διαγραφές ανοιγμάτων που 
διενεργήθηκαν το α΄ εξάμηνο του 
2022 ανέρχονται σε 820 εκατ. ευρώ, 
298,5 εκατ. ευρώ και 581 εκατ. ευρώ, 
αντίστοιχα. Οι ρυθμίσεις αφορούν το 
29,6% του συνολικού υπό διαχείριση 
χαρτοφυλακίου. Το μεγαλύτερο 
ποσοστό των ρυθμισμένων  
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ανοιγμάτων αφορά μακροπρόθεσμες λύσεις ρύθμισης (52%) και ακολουθούν οι 
ρυθμίσεις οριστικής διευθέτησης (34%) και οι ρυθμίσεις βραχυχρόνιας διάρκειας 
(14%). Οι οριστικές διευθετήσεις ανήλθαν σε 6,8 δισεκ. ευρώ, οι βραχυπρόθεσμες 
ρυθμίσεις σε 2,9 δισεκ. ευρώ και οι μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις σε 10,4 δισεκ. 
ευρώ. Το μεγαλύτερο ποσοστό (43%) των βραχυπρόθεσμων ρυθμίσεων αφορά 
λύσεις κεφαλαιοποίησης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Πιο συνήθεις τύποι 
μακροπρόθεσμων ρυθμίσεων είναι οι λύσεις παράτασης διάρκειας, μερικής 
διαγραφής οφειλής και ο διαχωρισμός οφειλής, με ποσοστό 30%, 30% και 28% 
αντίστοιχα. Επί συνόλου δανείων ύψους 10,4 δισ. ευρώ, κούρεμα έγινε σε δάνεια 
3,1 δισ. ευρώ, ενώ σε δάνεια 2,9 δισ. το κούρεμα έγινε υπό όρους, δηλαδή με 
διαχωρισμό οφειλής, όπου ένα μέρος του δανείου πληρώνεται και το υπόλοιπο 
διαγράφεται, εφόσον αποπληρωθεί το πρώτο μέρος. Σε ό,τι αφορά τα δάνεια που 
διαχειρίζονται οι servicers για λογαριασμό τραπεζών, η κινητικότητα στις 
ρυθμίσεις είναι πολύ πιο υποτονική: Η συνολική αξία αυτών των ανοιγμάτων σε 
24,9 δισεκ. ευρώ και πρόκειται κατά 54% για μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα. Το 
μεγαλύτερο μέρος του χαρτοφυλακίου αφορά δάνεια επιχειρηματικής πίστης 
(49%), ενώ ακολουθούν το χαρτοφυλάκιο στεγαστικής πίστης (41%) και το 
χαρτοφυλάκιο καταναλωτικής πίστης (10%). Οι αποπληρωμές και 
ρευστοποιήσεις εξασφαλίσεων που διαχειρίζονται οι ΕΔΑΔΠ για λογαριασμό των 
πιστωτικών ιδρυμάτων εμφανίζονται σημαντικά μειωμένες σε ποσό 868 εκατ. 

ευρώ για το α΄ εξάμηνο του 2022 
έναντι του β΄ εξαμήνου του 2021. Οι 
αποπληρωμές ανοιγμάτων και οι 
ρευστοποιήσεις υφιστάμενων 
εξασφαλίσεων που διενεργήθηκαν 
το α΄ εξάμηνο του 2022 ανέρχονται 
σε 807 εκατ. ευρώ και 61,4 εκατ. 
ευρώ, αντίστοιχα. Η Τράπεζα της 
Ελλάδος εκφράζει τον 
προβληματισμό της για τις 
επιδράσεις των δικαστικών 
αποφάσεων που εμποδίζουν τις 
εταιρείες διαχείρισης να 
επισπεύσουν πλειστηριασμούς για 
λογαριασμό των εταιρειών 
απόκτησης δανείων, αλλά εκφράζει 
τη βεβαιότητα ότι το πρόβλημα αυτό 
θα λυθεί, χωρίς να αναφέρει πώς (με 
νομοθετική ρύθμιση; με απόφαση 
της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου;).

 

 
Η Τζώρτζια Κοντράρου επισημαίνει στο dikastikoreportaz.gr:  Με fast track 
διαδικασίες ο Άρειος Πάγος φέρνει στην Ολομέλεια το θέμα της διευκόλυνσης των 
διαχειριστών δανείων για να προχωρήσουν σε κατασχέσεις και πλειστηριασμούς. 

Μέσα σε ενάμιση μήνα 
(πρωτοφανής ταχύτητα για τον 
Άρειο Πάγο) το Α2 τμήμα του 
ανωτάτου δικαστηρίου, με την 
υπ΄αριθμ.1873/2022 απόφαση, και 
πρόεδρο τον αντιπρόεδρο του Α.Π. 
Θεόδωρο Κανελλόπουλο, 
παραπέμπει στην Ολομέλεια την 
υπόθεση της νομιμοποίησης των 
διαχειριστών δανείων να 
προβαίνουν σε κατασχέσεις και 
πλειστηριασμούς, τους οποίους είχε 
με άλλη, προηγούμενη απόφαση 
του, το ίδιο τμήμα με άλλη σύνθεση 
δικαστών, μπλοκάρει θεωρώντας 
παράνομη αυτή τη διαδικασία. Η 
απόφαση με αριθμό 1873/22 ελήφθη 
στις 31 Οκτωβρίου, δέκα ημέρες μετά 
τη ρητή άρνηση του υπουργού 
Οικονομικών, που ανακοινώθηκε 
στη Βουλή να προχωρήσει η 
κυβέρνηση σε νομοθετική ρύθμιση 
προκειμένου να ξεπερασθούν τα 
νομικά εμπόδια που προέκυπταν 
από προηγούμενη απόφαση του 
ίδιου δικαστηρίου και έβαζε φραγμό 
στους νομικούς διωγμούς των 
δανειοληπτών, καθώς οι 
διαχειριστικές εταιρείες (funds) δεν 
μπορούσαν να κάνουν δικαστικές 
ενέργειες εφόσον τα δάνεια τους 
είχαν παραχωρηθεί με το 
προγενέστερο νομοθετικό καθεστώς  
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από εκείνον του ΣΥΡΙΖΑ (ν. 4354/15). Όπως έχει 
αποκαλύψει το dikastikoreportaz.gr νομικοί 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων πίεζαν προς κάθε 
κατεύθυνση να ξεπεραστεί η επίμαχη απόφαση, 
υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν αντίθετες αποφάσεις του 
ίδιου δικαστηρίου και θα έπρεπε να οδηγηθεί το όλο ζήτημα 
στην Ολομέλεια προς επίλυση. Ακριβώς αυτό το σκεπτικό 
αυτό υιοθετήθηκε από το Α2 τμήμα, παρά το γεγονός ότι 
καμία άλλη απόφαση του δικαστηρίου δεν έχει ασχοληθεί 
και αναλύσει διεξοδικά το νομικό θέμα που έχει προκύψει 
περί συνδυαστικής μη εφαρμογής των δύο νόμων 
(3156/2003 και 4354/2015). Αξίζει να σημειωθεί ότι την όλη 
μεθόδευση ακολούθησε μία από τις μεγάλες συστημικές 
τράπεζες και έχουν παρέμβει σ΄ αυτήν όλες σχεδόν οι 
εταιρείες διαχείρισης των δανείων. Ένα ακόμη στοιχείο 
που εμπλέκεται στην εξέλιξη της υπόθεσης είναι η αναφορά 
που γίνεται μέσα στην Χρηματοπιστωτική Έκθεση της 

Τράπεζας της Ελλάδος και προεξοφλεί την επίλυση του 
θέματος εντός των επομένων μηνών. Η παραπομπή της 
υπόθεσης στην Ολομέλεια έρχεται να ενισχύσει τη 
βεβαιότητα που προεξοφλεί η Τράπεζα της Ελλάδος.  

μεθόδευση αυτή διευκολύνει 
παράλληλα και την κυβέρνηση 
και κάθε κυβέρνηση, καθώς  

μία δικαστική απόφαση θα 
χρησιμοποιηθεί ως άλλοθι για τη  
μη προστασία των δανειοληπτών  
από τη λαίλαπα των πλειστηριασμών. 

 
Καταγγελία για ωμή παρέμβαση της Τράπεζας της Ελλάδος 
ώστε να προκαταλάβει απόφαση του ανωτάτου 
δικαστηρίου, με την οποία θα ανοίγει ο δρόμος για 
κατασχέσεις και πλειστηριασμούς, παρά τους σαφείς 
νομικούς περιορισμούς που θέτει η νομοθεσία και τους 
οποίους έχει απολύτως δεχθεί το ίδιο δικαστήριο, κάνει ο 
Δικηγορικός Σύλλογος Αιγίου με αναφορά του προς τον 
Άρειο Πάγο και στο γραφείο πρωθυπουργού. Συγκεκριμένα 
σύμφωνα με αναφορά του «Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία 
Δικηγορικός Σύλλογος Αιγίου, το οποίο εδρεύει στο 
Πρωτοδικείο Αιγίου και εκπροσωπείται νόμιμα από το 
Διοικητικό του Συμβούλιο. ΠΡΟΣ Τον Άρειο Πάγο, Γραφείο 
Πρωθυπουργού και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης», 
καταγγέλλεται: «Η διάκριση των εξουσιών, η οποία συνιστά 
θεμελιώδη λίθο λειτουργίας της Δημοκρατίας κατοχυρώνει 
την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και προβλέπεται από το 
άρθρο 26 του Συντάγματος. Σύμφωνα με την 
χρηματοπιστωτική έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για 

τον μήνα Νοέμβριο 2022, (σελίδα 91 αυτής) προεξοφλείται 
η άρση, εντός των επομένων μηνών, των περιορισμών, οι 
οποίοι τίθενται στα funds από την υπ’ αριθμ. 822/2022 
απόφαση του Αρείου Πάγου.  

εν λόγω αναφορά σε συνδυασμό 
με την παραπομπή του εν λόγω 
θέματος στην Ολομέλεια του 

Ανώτατου Δικαστηρίου αποτελεί 
ευθεία προσβολή της διάκρισης των 
εξουσιών, της ανεξαρτησίας της 
Δικαιοσύνης και του Συντάγματος 
καθώς με την ανακοίνωση αυτή 
προκαταλαμβάνεται η όποια απόφασή 
σας και εκθέτει ανεπανόρθωτα το 
κύρος της ίδιας της Δικαιοσύνης.  
Οι αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων οφείλουν να 
εκδίδονται στο όνομα του Ελληνικού Λαού, όπως 
προβλέπει το Σύνταγμα και όχι στο όνομα της Τράπεζας 
της Ελλάδος, η οποία κατ’ αυτόν τον τρόπο παρεμβαίνει 
χωρίς συνταγματική εξουσιοδότηση, εν είδει εισηγητή, για 
ένα τόσο σοβαρό ζήτημα για την ελληνική κοινωνία, το 
οποίο ο Άρειος Πάγος έλυσε με αυστηρά νομικά κριτήρια. 
Καταγγέλλουμε την ωμή παρέμβαση της Τράπεζας της 
Ελλάδος στο παραπάνω ζήτημα, η οποία συνιστά 
πρόκληση για την ανεπηρέαστη λειτουργία της 
Δικαιοσύνης. Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόεδρος 
του οποίου είναι ο δικηγόρος Γιώργος Μπέσκος».

Η 
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υνεχίζονται οι δικαιώσεις των 
δανειοληπτών της Υπέρβασης, 
αφού 27 ακόμη Δανειολήπτες,  

αντί να παραδοθούν στις εκβιαστικές 
τραπεζικές ρυθμίσεις, στον «Ηρακλή» 
και τον νέο πτωχευτικό νόμο, 
προσέφυγαν στην Δικαιοσύνη, 
δικαιώθηκαν και έτσι έσωσαν  
όχι μόνο την 1η κατοικία τους,  
αλλά ολόκληρη την περιουσία και  
τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς 
από πλειστηριασμούς, ρευστοποιήσεις 
και κατασχέσεις !!! 
Για ακόμα μία φορά Τράπεζες και Servicers δέχτηκαν βαρύ 
τον πέλεκυ της Δικαιοσύνης, προσφέροντας έτσι στους 
Δανειολήπτες της Υπέρβασης νέες νομολογίες δικαίωσης 
που αφορούν όλους όσους αντιμετωπίζουν τα ίδια ακριβώς 
προβλήματα από τράπεζες, servicers και funds. Με τις 
δικαιώσεις τους, επειδή είναι οριζόντιες, αφορούν και 
όλους εσάς που αντιμετωπίζετε τα ίδια ακριβώς 
προβλήματα από τράπεζες, servicers και funds. 

ερμά συγχαρητήρια στους 
Δικηγόρους της Επιστημονικής 
μας Ομάδας, κκ Λεωνίδα Στάμο, 

Άννα Ιγνατένκο, Ίριδα Σταθάκου-
Δαρσακλή, Βάιο Κυριάκο, Μαρία 
Λιβανίου, Θεοδώρα Κασελούρη, 
Χριστίνα Χρήστου και Γιάννη 
Γαλανόπουλο, για τις νέες αυτές, 
εξαιρετικές δικαστικές αποφάσεις !!! 
Η οργανωμένη, συλλογική προσφυγή στην Δικαιοσύνη με 
την υποστήριξη μιας εξειδικευμένης Επιστημονικής 
Ομάδας Νομικών, Δικηγόρων, Οικονομολόγων, Λογιστών, 
Πραγματογνωμόνων, Δικαστικών Επιμελητών, 
Μαθηματικών, Αναλογιστών, Τραπεζικών 
Διαμεσολαβητών & Τραπεζικών Στελεχών, είναι το 
μοναδικό όπλο αποτελεσματικής άμυνας των 
Δανειοληπτών, κόντρα στην αυθαιρεσία του τραπεζικού 
συστήματος και τον Πτωχευτικό Νόμο. Και η ΥΠΕΡΒΑΣΗ 
έκανε αυτή την πολυτέλεια των τραπεζών και των λίγων 
προνομιούχων, πράξη για τους πολλούς Δανειολήπτες !!! 

είτε εδώ τις νέες δικαστικές 
αποφάσεις που προστίθενται στις 
εκατοντάδες προηγούμενες  

και που δικαιώνουν τους 
Δανειολήπτες της Υπέρβασης:  
ΠΠΑθηνών 22/2022 https://bit.ly/3GzvYiL  
ΜΠΚορίνθου 209/2022 https://bit.ly/3E1Bdok  
ΕιρΑθηνών 251/2021 https://bit.ly/3TCD1d6  
ΕιρΑθηνών 288/2022 https://bit.ly/3UG5rV5  
ΕιρΑθηνών 289/2022 https://bit.ly/3hKN6r3  
ΕιρΑθηνών 359/2022 https://bit.ly/3tuBtaH  
ΕιρΑθηνών 728/2022 https://bit.ly/3Evy1mn  
ΕιρΑθηνών 792/2022 https://bit.ly/3TEQ0v0  
ΕιρΑθηνών 791/2022 https://bit.ly/3V0UzAC  
ΜΠΑθηνών 1380/2022 https://bit.ly/3Gfpa9x  
ΜΠΑθηνών 1439/2022 https://bit.ly/3Eb5WiF  
ΜΠΑθηνών 1748/2022 https://bit.ly/3GgstNO  
ΜΠΑθηνών 7237/2022 https://bit.ly/3ULkpcw  
ΜΠΑθηνών 2577/2022 https://bit.ly/3Ajbo1Q  
ΜΠΑθηνών 3016/2022 https://bit.ly/3EyiEJL  
ΜΠΑθηνών 4170/2022 https://bit.ly/3UR1Sv2  
ΜΠΑθηνών 4267/2022 https://bit.ly/3USZh3s  
ΜΠΑθηνών 6748/2022 https://bit.ly/3GiHfUo  
ΜΠΑθηνών 6908/2022 https://bit.ly/3E7nLPP  
MΠΑιγίου                 140/2022                https://bit.ly/3tA5u8Z 
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

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

 

ι δικηγόροι είναι 
έξαλλοι με τις 
αναφορές πως η 

περιορισμένη χρήση 
POS αποτελεί βάση  
για την διερεύνησή 
τους για φοροδιαφυγή 
, παρότι βέβαια οι ελεύθεροι 
επαγγελματίες – γενικά- είναι πολύ 
ψηλά στη λίστα όσων 
φοροαποφεύγουν. Κι αυτό γιατί, 
όπως εξηγούν αρμόδιες πηγές, ο 
τρόπος δεν είναι αυτός για να μη 
δηλωθούν οι αμοιβές τους. Όπως 
διερωτάται το dikastiko.gr είναι η μη 
χρήση POS από τους δικηγόρους 
ένδειξη πως συνολικά ο κλάδος 
φοροδιαφεύγει; Παρότι οι ελεύθεροι 
επαγγελματίες γενικότερα είναι 
ψηλά στη λίστα όσων 
φοροαποφεύγουν (τουλάχιστον 
έχουν αυτή τη δυνατότητα) και η 
έξωθεν καλή μαρτυρία έχει 

αμφισβητηθεί για αυτό το θέμα πολλάκις και από πολλές πλευρές,  

ι αμοιβές των δικηγόρων και η δήλωσή ή  
όχι αυτών είναι ένα θέμα που λίγο σχετίζεται  
με την χρήση του POS.  

Άρα η επισήμανση (με στοιχεία της ΑΑΔΕ) πως 3.470 δικηγόροι (γραφεία) 
δέχθηκαν πληρωμή μέσω POS που ανήλθαν σε 11,18 εκατ. Ευρώ με τους  
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δικηγόρους (όχι τα γραφεία) να ξεπερνούν τις 22.000, 
αποτελεί μεν ένα στοιχείο για βάση συζήτησης αλλά όχι την 
απόλυτη ένδειξη περί φοροδιαφυγής. Είναι δηλαδή λάθος 
συζήτηση. Άλλωστε ποιος πάει σε δικηγορικό γραφείο και 
πληρώνει με κάρτα λες και αγοράζει μπλουζάκι από 
πολυκατάστημα; Για να γραφτεί πιο σωστά, δεν είναι αυτός 
ο τρόπος με τον οποίο (τυχόν) φοροδιαφεύγει ένας 
δικηγόρος. Εξ ου και η οργισμένη αντίδραση των 
δικηγόρων εκ μέρους του προέδρου της Ολομέλειας τους 
Δημήτρη Βερβεσού, ο οποίος επισήμανε πως θα έπρεπε 
«να αναφερθεί εν συνόλω το ποσοστό των ηλεκτρονικών 
συναλλαγών έναντι του συνόλου των 
πραγματοποιούμενων συναλλαγών από εκάστη 
επαγγελματική κατηγορία, και εν προκειμένω τους 
δικηγόρους. Τούτο διότι η συντριπτική πλειοψηφία των 
ηλεκτρονικών συναλλαγών των δικηγόρων λαμβάνει χώρα 
μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (με e-banking) και όχι μέσω 
POS». Η αλήθεια είναι πως η σχέση δικηγόρου με τον 
εντολέα του περνά περισσότερα στάδια από μια απλή 
συναλλαγή με POS, αφού συνήθως είναι διαρκής και 
μακροχρόνια και προφανώς δεν μοιάζει με τις ανώνυμες 
«χέρι με χέρι» καθημερινές συναλλαγές, όπου συνήθως 
γίνεται χρήση κάρτας, σε καταστήματα εστιατόρια, 
ξενοδοχεία, καφέ κ.ο.κ. Δικηγορικές και οικονομικές πηγές 
εξηγούν στο dikastiko.gr πως  

χρήση ή όχι των POS δεν  
απηχεί το μέτρο αποτροπής  
της φοροδιαφυγής 

, εστιάζοντας σε άλλους τρόπους και κυρίως στον τρόπο 
αμοιβής των δικηγόρων. Χαρακτηριστικά αναφέρουν πως 
π.χ το γραμμάτιο προείπραξης καθιερώθηκε ως η ελάχιστη 
νόμιμη αμοιβή του Δικηγόρου προκειμένου να 
προστατεύσει το Δικηγορικό Λειτούργημα από τις πολύ 
μειωμένες αμοιβές. Ωστόσο, σήμερα δεν ανταποκρίνεται 
στην πραγματικότητα καθώς οι Δικηγορικές αμοιβές είναι 
μεγαλύτερες από τις αμοιβές που αναφέρει το γραμμάτιο. 
Επομένως, μία πρώτη κίνηση θα ήταν η αύξηση των 
γραμματίων, ώστε να ανταποκρίνεται στην σημερινή 
οικονομική πραγματικότητα. Παράλληλα, θα πρέπει, λένε, 
να υπάρξει εξορθολογισμός των γραμματίων 
προείσπραξης τα οποία έχουν τεράστιες αποκλίσεις 
μεταξύ τους. Είναι παράλογο το γραμμάτιο του 
Μονομελούς Πλημμελειοδικείου να είναι 117 ευρώ, ήτοι 
παράσταση για πλημμέλημα και ταυτόχρονα να κοστίζει 

περίπου 85 η παράσταση για την ένορκη βεβαίωση. Άρα 
θεωρούν πως θα πρέπει όχι μόνον αύξηση αλλά 
εξορθολογισμός συνολικά στα γραμμάτια για να υπάρχει 
αντιστοιχία ανάμεσα στη φορολογική και πραγματική 
αμοιβή. Είναι επίσης ενδεικτικό ότι 

εν υπάρχει κανένα κίνητρο για 
την παραλαβή από τον πελάτη  
της δικηγορικής απόδειξης.  

Η ανάγκη έκδοσης απόδειξης γεννάται όταν ο πελάτης τη 
ζητάει, καθώς την χρησιμοποιεί στη φορολογική του 
δήλωση. Παράλληλα, επιπρόσθετα κίνητρα όπως διπλός 
υπολογισμός απαλλαγές ΦΠΑ κτλ μπορούν να δώσουν 
κίνητρο στην αγορά για έκδοση αποδείξεων. Λένε επίσης 
πως ουδέποτε τέθηκε κίνητρο για είσπραξη της 
Δικηγορικής Αμοιβής μέσω τραπέζης. Μειωμένοι 
φορολογικοί συντελεστές θα μπορούσαν να δώσουν 
κίνητρα για μεγαλύτερη χρήση του τραπεζικού 
συστήματος. Μια άλλη σκέψη είναι η κατάργηση ή 
ταυτόχρονη λειτουργία γραμματίων προείσπραξης που 
αναφέρονται σε συνολική υπεράσπιση μίας υπόθεσης. 
Σήμερα, σε μία ποινική προδικασία απαιτούνται πολλά 
διαφορετικά γραμμάτια για κάθε επιμέρους πράξη. Άλλο 
γραμμάτιο για τη μήνυση, άλλο για το σημείωμα 
εξηγήσεων, άλλο για προσφυγή κτλ. Μία λύση θα ήταν η 
καθιέρωση συνολικής αμοιβής για όλη την προδικασία με 
προκαταβολή φυσικά της αμοιβής στο Δικηγόρο, 
επιτυγχάνοντας άμεση εισπραξιμότητα και ταυτόχρονη 
φορολόγηση. Οι δικηγόροι από την πλευρά τους θα 
εκφράσουν αντίλογο, καθώς π.χ σε πολλές μικρότερες 
διαδικαστικές πράξεις υποχρεώνονται να κόψουν 
γραμμάτιο για την τυπικά ορθή άσκηση της νομικής τους 
ενέργειας αλλά στην πραγματικότητα δεν έχουν πληρωθεί 
τη συγκεκριμένη ενέργεια. Επίσης, σήμερα ο Δικηγόρος 
αποδίδει στο Δικηγορικό Σύλλογο εισφορές ανάλογα με 
όσα πληρώνει, με πολλούς να θεωρούν ότι αυτή η εισφορά 
δεν είναι απόλυτα ανταποδοτική. Και λένε πως 
ενδεχομένως θα πρέπει να ορισθεί ένα πλαφόν στην 
συγκεκριμένη εισφορά, όπου μετά την κάλυψη του ποσού 
να σταματάει η χρέωση προς το Σύλλογο. Παράλληλα, οι 
κρατήσεις υπέρ ΕΦΚΑ είναι σημαντικές, καθώς 
εξοφλούνται διά του γραμματίου οι ασφαλιστικές εισφορές 
αλλά αντίστοιχα δεν υπάρχει «ταβάνι» στις καταβολές. 
Επομένως ένας Δικηγόρος μάχιμος πληρώνει μηνιαίως 
εισφορές περισσότερες από ότι είναι οι ασφαλιστικές του 
εισφορές με αποτέλεσμα να ελπίζει κάποια στιγμή να γίνει 
εκκαθάριση για να του επιστραφούν τα επιπλέον. Όσον 
αφορά στον ΦΠΑ θεωρούν πως δεν είναι νομικά ορθό να 
υπάρχει στις νομικές υπηρεσίες, καθώς δεν προστίθεται 
καμία αξία. Άλλως ζητούν έστω μείωση του ΦΠΑ. «Δεν 
μπορούν να κατανοήσουν οι νομοθετούντες πως το 24 % 
το οποίο αυτή τη στιγμή χρεώνεται ως ΦΠΑ, αν αφαιρεθεί, 
θα καταναλωθεί στην αγορά;» αναρωτιέται μάχιμος 
δικηγόρος. 
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υστηματικότερος 
έλεγχος των 
τραπεζικών 

καταθέσεων 
οφειλετών  
του Δημοσίου, 
φοροφυγάδων,  
καθώς και προσώπων  
ή εταιρειών που 
ελέγχονται από  
τις φορολογικές 
υπηρεσίες  
δρομολογεί η ΑΑΔΕ. 
Σύμφωνα με το sofokleousin.gr οι 
νέου τύπου έλεγχοι θα γίνονται με 
την πλήρη αξιοποίηση του Αρχείου 
Χρηματοπιστωτικών Προϊόντων και 
Αναλυτικών Χρηματοπιστωτικών 
Συναλλαγών, στο οποίο 
συγκεντρώνονται όλα τα στοιχεία 
τραπεζικών καταθέσεων. Στο 
επικαιροποιημένο Επιχειρησιακό 
Σχέδιο της ΑΑΔΕ προβλέπεται ότι 
μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2022 θα 
οριστικοποιηθούν οι τεχνικές 

προδιαγραφές του αρχείου 
χρηματοπιστωτικών προϊόντων και 
αναλυτικών χρηματοπιστωτικών 
συναλλαγών, ενώ θα διευρυνθεί η 
εφαρμογή του και σε άλλα υπόχρεα 
πρόσωπα. Συγχρόνως, σύμφωνα με 
τον προγραμματισμό της ΑΑΔΕ, 
μέσα στον Δεκέμβριο του 2022 θα 
γίνει επικαιροποίηση του Αρχείου 
Χρηματοπιστωτικών Προϊόντων και 
Αναλυτικών Χρηματοπιστωτικών 
Συναλλαγών, με τα νεότερα στοιχεία, 
που θα αποστείλουν οι τράπεζες. Η 
τήρηση Αρχείου 
Χρηματοπιστωτικών Προϊόντων και 
Αναλυτικών Χρηματοπιστωτικών 
Συναλλαγών στην Α.Α.Δ.Ε., 
αποσκοπεί στην παροχή 
πληροφορίας πλήθους 
ελεγχόμενων και στη μαζική 
επεξεργασία των δεδομένων, με 
σκοπό τη διεξοδικότερη και 
ταχύτερη ολοκλήρωση των ελέγχων 
που διενεργούνται από τη 
Φορολογική Διοίκηση. Στο πλαίσιο 
αυτό, η ΑΑΔΕ λαμβάνει, με τρόπο 
μαζικό και αυτοματοποιημένο, 
στοιχεία και πληροφορίες που 
αφορούν σε τραπεζικούς 
λογαριασμούς, λογαριασμούς 
πληρωμών, επενδυτικών 
προϊόντων και δανειακές συμβάσεις 
ελεγχόμενων από την Α.Α.Δ.Ε. 
φυσικών ή νομικών προσώπων και 
οντοτήτων από τα πιστωτικά 
ιδρύματα που λειτουργούν στην 
Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των 
υποκαταστημάτων των αλλοδαπών 
Πιστωτικών Ιδρυμάτων, των υπό 
εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυμάτων, 
των ιδρυμάτων πληρωμών και των 
ιδρυμάτων έκδοσης ηλεκτρονικού 
χρήματος που παρέχουν και 
εκτελούν υπηρεσίες πληρωμών 
στην Ελλάδα, καθώς και από τις 

εποπτευόμενες από την Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς επενδυτικές 
εταιρείες. Τα στοιχεία και οι 
πληροφορίες που διαβιβάζουν τα 
υπόχρεα πρόσωπα, τηρούνται σε 
βάση δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε. μέχρι 
την παραγραφή του δικαιώματος της 
Φορολογικής Διοίκησης να 
βεβαιώσει φόρο στη βάση των 
σχετικών προς έλεγχο υποθέσεων 
και προωθούνται κατόπιν 
επεξεργασίας στις ελεγκτικές 
υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. με ασφάλεια 
και ταχύτητα μέσω ειδικής 
μηχανογραφικής εφαρμογής. 
Στόχος είναι η ταχεία λήψη και 
επεξεργασία στοιχείων και 
πληροφοριών που αφορούν σε 
ελεγχόμενα πρόσωπα, κατά τρόπο 
τυποποιημένο και ενιαίο, 
προκειμένου να καταστεί 
αποτελεσματικότερη και 
αποδοτικότερη η φορολογική 
ελεγκτική διαδικασία, με τελικό 
σκοπό την περιστολή της 
φοροδιαφυγής. Ο έλεγχος των 
τραπεζικών καταθέσεων αποτελεί 
για τις φορολογικές αρχές το Α και Ω 
στους φορολογικούς ελέγχους, 
μέσω των οποίων αναζητούνται: 
Κρυφά και αδήλωτα εισοδήματα 
φυσικών προσώπων. Συναλλαγές 
επιχειρήσεων για τις οποίες δεν 
έχουν εκδοθεί φορολογικά στοιχεία. 
Προσωπικές καταθέσεις 
επιχειρηματιών. Εμβάσματα με 
αποδέκτες σε Ελλάδα και εξωτερικό. 
Η αξιοποίηση των ελέγχων των 
τραπεζικών λογαριασμών έδωσε 
την ευκαιρία στην ΑΑΔΕ να 
«τσιμπήσει» χιλιάδες 
φορολογούμενους με αδήλωτα 
εισοδήματα, ενώ έχει αποκαλύψει 
χιλιάδες υποθέσεις φοροδιαφυγής 
και απάτης.

έα εκτόξευση των 
ληξιπρόθεσμων 
χρεών 

παρουσιάζουν τα 
στοιχεία της ΑΑΔΕ τον 

Σεπτέμβριο, αγγίζοντας 
τα 5,787 δισ. ευρώ 
από τα 4,86 δισ. τον Αύγουστο. 
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του 
mononews.gr σε ό,τι αφορά το 
συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που 
προστέθηκε στα βιβλία της ΑΑΔΕ, 

στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και 
οι μη φορολογικές κατηγορίες, τον 
Σεπτέμβριο το νέο ληξιπρόθεσμο 
έφτασε τα 961 εκατ., ενώ πέρυσι την  
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ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 353 εκατ. (αύξηση κατά 171,8%). Σε ό,τι αφορά το 
συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών, 
για το μήνα Σεπτέμβριο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 919 εκατ., ενώ πέρυσι 
την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 322 εκατ. (αύξηση κατά 185,33%). Για το 9μηνο, το 
νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 5,787 δισ., ενώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι είχε 
φτάσει τα 3,806 δισ. (αυξημένο κατά 52%). Όπως διευκρινίζει η ΑΑΔΕ, σε ό,τι 
αφορά τα πρόστιμα έμμεσων φόρων, υπάρχει ακραία τιμή των 150 εκατ. € από 
λάθος καταχώρηση ποσού από ΔΟΥ, η οποία ναι μεν διορθώθηκε (διαγράφηκε), 
αλλά αφότου το ποσό έγινε ληξιπρόθεσμο. Η σύγκριση των ποσών 
ληξιπροθέσμου που προέρχονται από το εισόδημα είναι ανόμοια, καθώς το 2021 
η προθεσμία για την καταβολή των δόσεων Ιουλίου και Αυγούστου ήταν η 17η 
Σεπτεμβρίου (οπότε το ληξιπρόθεσμο που προερχόταν από τη μη καταβολή των 
δύο δόσεων εμφανίστηκε τον Οκτώβριο 2021), ενώ το 2022 η προθεσμία 
καταβολής των δόσεων Ιουλίου και Αυγούστου ήταν η 31η Αυγούστου (συνεπώς 
το ληξιπρόθεσμο που προέρχεται από το εισόδημα εμφανίζεται το Σεπτέμβριο). 
Χωρίς τα ανωτέρω, το νέο ληξιπρόθεσμο Σεπτεμβρίου θα διαμορφωνόταν στα 444 
εκατ. € (δηλ. αύξηση κατά περίπου 25%) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 
2021 και όχι κατά 171,8%. Υπενθυμίζεται πως στο συνολικό ποσό των 
ληξιπρόθεσμων οφειλών περιλαμβάνεται και το χρέος ενός μόνο οφειλέτη ύψους 

800 εκατ. ευρώ. Χωρίς αυτό, το νέο 
ληξιπρόθεσμο θα διαμορφωνόταν 
στα 4,965 δισ. (δηλαδή αύξηση κατά 
19% σε σχέση με την αντίστοιχη 
περίοδο του 2021). 

Οι οφειλέτες υπό αναγκαστικά μέτρα 
είσπραξης αυξήθηκαν κατά περίπου 
10.000, σε 1.387.239 ΑΦΜ και οι 
οφειλέτες στους οποίους δύναται να 
επιβληθούν αναγκαστικά μέτρα 
είσπραξης κατά περίπου 5.000, σε 
2.020.050 ΑΦΜ τον Σεπτέμβριο. 

υνολικά, παλιό και 
νέο ληξιπρόθεσμο 
χρέος ανέρχονται 

σε 113 δισ. ευρώ,  
εκ των οποίων 26 δισ. 
χαρακτηρίζονται ως 
ανεπίδεκτα είσπραξης, 
με το πραγματικό 
υπόλοιπο να 
περιορίζεται σε  
86,8 δισ. ευρώ. 
Το μεγαλύτερο βάρος ανεξόφλητων 
υποχρεώσεων πέφτει στις πλάτες 
των επιχειρήσεων, με τα νομικά 
πρόσωπα να οφείλουν σχεδόν 74 
δισ. ευρώ και 39 δισ. ευρώ να 
βαρύνουν τα φυσικά πρόσωπα.

Ο Βαγγέλης Δουράκης έχει το ρεπορτάζ: Μετά την 
απόφασή του να «παγώσει» τα επιτόκια βάσει των οποίων 
υπολογίζονται οι προσαυξήσεις που επιβαρύνουν τους 
πολίτες στα ληξιπρόθεσμα χρέη τους, το υπουργείο 
Οικονομικών κάνει ακόμη ένα βήμα, ώστε να διευκολύνει 
τους οφειλέτες προκειμένου αυτοί να υπαχθούν στην πάγια 
ρύθμιση των 24 δόσεων: Για τον επόμενο χρόνο παύει η 
υποχρέωση των πολιτών να προσκομίζουν συγκεκριμένα 
δικαιολογητικά. Δεν αποκλείεται όμως αυτές οι κινήσεις να 
έχουν και συνέχεια. Πληροφορίες του enikonomia.gr 
αναφέρουν πως ήδη έχει πέσει στο τραπέζι το ενδεχόμενο 
να διευρυνθεί ο αριθμός των δόσεων της πάγιας ρύθμισης: 
Και συγκεκριμένα να αυξηθεί από τις 24 δόσεις στις 48 για 
τις τακτικές οφειλές. Σε κάθε περίπτωση ήδη έχουν γίνει 
δύο κινήσεις που σκιαγραφούν τη στρατηγική του   
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υπουργείου Οικονομικών να διευκολύνει όσους χρωστούν 
στην Εφορία με τέτοιο τρόπο, ώστε αυτοί να επιδείξουν 
συνέπεια στην αποπληρωμή των χρεών τους. Η πρώτη 
κίνηση έγινε με τον «πάγο» που έβαλε το υπουργείο στα 
επιτόκια που επιβάλλονται σε όσους καθυστερούν να 
εκπληρώσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, αλλά 
και για όσους έχουν ενταχθεί στην πάγια ρύθμιση, 
αποπληρώνοντας τα χρέη τους σε έως 24-48 δόσεις. Τα 
συγκεκριμένα επιτόκια αναπροσαρμόζονται ανάλογα με τις 
αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και η 
αύξηση των επιτοκίων του ευρώ από τον περασμένο Ιούλιο 
μέχρι και σήμερα κατά 1,5%, έσφιγγε τη θηλειά γύρω από 
το λαιμό των νοικοκυριών που αποπληρώνουν τα χρέη 
τους. Έτσι, κατ΄ εξαίρεση και για ένα έτος (έως 2 Νοεμβρίου 
2023) το υπουργείο Οικονομικών δεν μεταβάλλει τα 
επιτόκια του άρθρου 53 του ΚΦΔ που αφορούν τους τόκους 
εκπρόθεσμης καταβολής φόρου και τους τόκους 
επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων. Αυτό 
σημαίνει ότι το επιτόκιο εκπρόθεσμης καταβολής φόρου 
παραμένει στο 8,76% ετησίως ή 0,73% για κάθε μήνα 
καθυστέρησης και στο 6% ετησίως ή 0,50% για κάθε μήνα 
σε περίπτωση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων 
φόρων.  

Καθυστέρηση πληρωμής φορολογικών υποχρεώσεων: 
0,73% από την επόμενη μέρα της λήψης της φορολογικής 
υποχρέωσης Πάγια ρύθμιση: Το επιτόκιο ανέρχεται στο 
4,37% για όσους εξοφλήσουν την οφειλή σε 12 δόσεις και 
σε 5,87% για 24 δόσεις 5,87%. Το επιτόκιο της πάγια 
ρύθμισης θα επανεξεταστεί το 2023 με τη δημοσιοποίηση 
της ετήσιας έκθεσης του Διοικητή της ΤτΕ. Σημειώνεται ότι 
για οφειλές που ρυθμίζονται σε έως 12 δόσεις ο τόκος 
υπολογίζεται με βάση το τελευταίο δημοσιευμένο ετήσιο 
επιτόκιο δανείων σε ευρώ. Ρύθμιση 120 δόσεων: Το 
επιτόκιο ανέρχεται στο 3%. Χρέη πανδημίας: Τα χρέη που 
δημιουργήθηκαν την περίοδο της πανδημίας μπορούσαν 
να ρυθμιστούν σε έως και 72 δόσεις. Για όσους εξοφλήσουν 
την οφειλή τους σε 36 δόσεις δεν υπάρχει τόκος, ενώ για 
περισσότερες δόσεις το επιτόκιο διαμορφώνεται στο 2,5%. 
Η διευκόλυνση για όσους έχουν χρέη άνω των 50.000 ευρώ 
Το υπουργείο έκανε όμως ακόμη μία κίνηση: Διευκολύνει 
όσους έχουν χρέη πάνω από 50.000 ευρώ να αποφύγουν 
την γραφειοκρατία και να ενταχθούν στην πάγια ρύθμιση. 
Συγκεκριμένα βάσει νόμου, για την υπαγωγή στη ρύθμιση 
είναι απαραίτητη η αναλυτική δήλωση όλων των 
εισοδημάτων, περιουσιακών στοιχείων και τυχόν οφειλών 
προς τρίτα πρόσωπα, η διαπίστωση ότι έχουν υποβληθεί 
οι φορολογικές δηλώσεις της τελευταίας πενταετίας και η 
προσκόμιση στοιχείων από τα οποία προκύπτει η 
πρόσκαιρη οικονομική αδυναμία και η δυνατότητα 
τήρησης των όρων της ρύθμισης, με υπογραφή για τον 
έλεγχο και την πιστοποίηση αυτών από ανεξάρτητο 
εκτιμητή, αν οι συνολικές βασικές οφειλές υπερβαίνουν το 
ποσό των 50.000 ευρώ. Η τρίτη αυτή προϋπόθεση που 
προβλέπει τη βεβαίωση από ανεξάρτητο εκτιμητή έχει 
ανασταλεί και πλέον η αναστολή παίρνει ακόμη ένα έτος 
παράταση σύμφωνα με το σχέδιο νόμου του υπουργείου 
Οικονομικών «Επείγουσες φορολογικές ρυθμίσεις – 
Τροποποίηση του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, 
του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και του Κώδικα 

Φορολογικής Διαδικασίας – Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας 
της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων και του 
Δικτύου Κρατικών Ενισχύσεων – Λοιπές ρυθμίσεις 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών» που δόθηκε 
σε δημόσια διαβούλευση. Σύμφωνα με την αιτιολογική 
έκθεση του σχεδίου νόμου, η παράταση της αναστολής 
ισχύος της περ. γ΄ της παρ. 6 της υποπαρ. Α.2 της παρ. Α 
του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 (Α’ 107), για ένα έτος 
ακόμα, και συγκεκριμένα από τις 28.10.2022 έως και τις 
27.10.2023 κρίθηκε απαραίτητη, προκειμένου η πάγια 
ρύθμιση του ν. 4152/2013 να προσαρμοστεί στην παρούσα 
οικονομική συγκυρία, να αρθούν τα εμπόδια υπαγωγής, 
που σχετίζονται με τη βεβαίωση εκτιμητή, τις εγγυήσεις και 
εμπράγματες ασφάλειες, στην εν λόγω ρύθμιση και να 
διευκολυνθούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις για την 
τακτοποίηση των υποχρεώσεών τους προς τη Φορολογική 
Διοίκηση. Εγγυήσεις ή εμπράγματα βάρη που τυχόν έχουν 
παρασχεθεί κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων 
εξακολουθούν να ισχύουν. Η εν λόγω διευκόλυνση των 
οφειλετών καταλαμβάνει και τις ήδη χορηγηθείσες πάγιες 
ρυθμίσεις, ενώ με την επανέναρξη ισχύος των σχετικών 
διατάξεων μετά τη λήξη της αναστολής, η υποχρέωση 
προσκόμισης των ως άνω δικαιολογητικών και εγγυήσεων 
δεν θα καταλαμβάνει τις ήδη χορηγηθείσες ρυθμίσεις κατά 
τη διάρκεια της αναστολής. Όπως όλα δείχνουν το 
υπουργείο Οικονομικών έχει επικεντρώσει στο πεδίο των 
χρεών προς το δημόσιο και επιχειρεί να διαμορφώσει 
τέτοιες συνθήκες που θα επιτρέψουν στους 
φορολογούμενους να κλείσουν τους ανοιχτούς τους 
λογαριασμούς με την Εφορία. Πληροφορίες αναφέρουν 
μάλιστα ότι στο τραπέζι έχει πέσει ο διπλασιασμός του 
αριθμού των δόσεων της πάγιας ρύθμισης για τα χρέη προς 
την Εφορία από τις 24 στις 48 δόσεις. 
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Κλιμακούμενα ανάλογα με το ύψος των οφειλών είναι τα 
αναγκαστικά μέτρα της Εφορίας για τις κατασχέσεις 
κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων των 
φορολογουμένων. Όπως σημειώνουν τα xristika.gr  

α αναγκαστικά μέτρα τα 
γλιτώνουν μόνο οι οφειλέτες  
έως 50 ευρώ, ενώ για 

μεγαλύτερα χρέη καραδοκούν οι 
πλειστηριασμοί ακινήτων καθώς  
και οι αυθημερόν κατασχέσεις 
τραπεζικών καταθέσεων. 
Όπως διευκρινίζει ο νέος Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων 
Εσόδων, τα αναγκαστικά μέτρα είναι αντίστοιχα του ύψους 
των οφειλών, ενώ συγχρόνως, σε ότι αφορά στις 
κατασχέσεις μισθών, συντάξεων και επιδομάτων ισχύουν 
συγκεκριμένα όρια και ειδικότερα: Δεν επιβάλλεται 
κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών για χρέη προς την 
Εφορία που υπολείπονται του συνολικού ποσού ύψους 
πενήντα (50) ευρώ, αλλά εφόσον επιβληθεί, το ποσό δεν 
επιστρέφεται.  Προφανώς οι κατασχέσεις τραπεζικών 
λογαριασμών επιβάλλονται για ποσά από 51 ευρώ και 
πάνω. Δεν επιβάλλεται κατάσχεση ακινήτων, καθώς και 
κατάσχεση κινητών στα χέρια του οφειλέτη, εφόσον το 
συνολικό ύψος του χρέους υπολείπεται των πεντακοσίων 
(500) ευρώ. Οι κατασχέσεις κινητών και ακινήτων 
επιβάλλονται για χρέη άνω των 500 ευρώ.  

ια οφειλές που υπερβαίνουν  
το ποσό των 70.000 ευρώ,  
οι κατασχέσεις τραπεζικών 

λογαριασμών γίνονται  
αυθημερόν με ένα e-mail. 

Ο ΚΕΔΕ προβλέπει πως ο Διοικητής της ΑΑΔΕ μπορεί να 
αποστέλλει ηλεκτρονικά στα πιστωτικά ιδρύματα της 
χώρας τα στοιχεία των οφειλετών του Δημοσίου, με 
συνολική ληξιπρόθεσμη οφειλή πάνω από εβδομήντα 
χιλιάδες (70.000) ευρώ. Τα ανωτέρω ιδρύματα 
υποχρεούνται να προβαίνουν αυθημερόν στις ενέργειες 
που απαιτούνται για τη δέσμευση των χρημάτων, που 
βρίσκονται ή κατατίθενται στους λογαριασμούς των 
οφειλετών, μέχρι του ύψους της συνολικής οφειλής. Μετά 
τη δέσμευση και εντός δύο (2) ημερών, ενημερώνεται για το 
ύψος του δεσμευθέντος ποσού η ΑΑΔΕ, η οποία οφείλει να 
επιβάλει κατάσχεση, το αργότερο σε πέντε (5) εργάσιμες 
ημέρες από την ηλεκτρονική παραλαβή της ενημερωτικής 
απάντησης, άλλως το πιστωτικό ίδρυμα προβαίνει στην 
άμεση άρση της επιβληθείσας δέσμευσης. Επίσης, για 
οφειλές άνω των 50 ευρώ προς το Δημόσιο, η Εφορία έχει 
το δικαίωμα να κατασχέσει από τους λογαριασμούς 
μισθοδοσίας (οι οποίοι βέβαια έχουν ήδη δηλωθεί στην 
ΑΑΔΕ), τα ακόλουθα ποσά: Από ποσά μισθών, συντάξεων 
και ασφαλιστικών βοηθημάτων άνω των 1.000 ευρώ και 
έως 1.500 ευρώ το μήνα επιτρέπεται η κατάσχεση στα χέρια 
του εργοδότη ή του ασφαλιστικού ταμείου ποσοστού 50% 
επί του τμήματος πάνω από τα 1.000 ευρώ και μέχρι τα 
1.500 ευρώ, ενώ για ποσά άνω των 1.500 ευρώ τον μήνα 
επιτρέπεται η κατάσχεση του συνόλου του υπερβάλλοντος 
των 1.500 ευρώ. Το 50% οποιουδήποτε άλλου 
ασφαλιστικού βοηθήματος καταβάλλεται περιοδικά στον  
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οφειλέτη, εφόσον αυτό υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ. Σε κάθε 
περίπτωση το ποσό που απομένει μετά την κατάσχεση δεν 
μπορεί να είναι χαμηλότερο των 1.000 ευρώ. Το 1/5 των 
καταβαλλόμενων ημερομισθίων. Το 1/2 του εφάπαξ που 
καταβάλλεται από οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταμείο, λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία ή το επάγγελμα. Έως και το 
100% των ενοικίων των οποίων επίκειται η είσπραξη, 
εφόσον ο οφειλέτης δικαιούται να λαμβάνει τέτοια 
εισοδήματα. Έως και το 100% των πάσης φύσεως 
εισπράξεων από πώληση προϊόντων ή οποιωνδήποτε 
άλλων πραγμάτων (π.χ. ακινήτων, ΙΧ, σκαφών, κ.λπ.). 

Αποφασισμένη να ξεκινήσει το «κλείδωμα» ΑΦΜ είναι η 
Εφορία. Δεκάδες φορολογικές απάτες αποκαλύπτουν κάθε 
μήνα οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ στον τομέα του ΦΠΑ. Η χώρα μας 
έχει από τις χειρότερες θέσεις στην ΕΕ, ενώ τα διαφυγόντα 
έσοδα του δημοσίου από τις συγκεκριμένες υποθέσεις 
αλλά και εκείνες που δεν αποκαλύπτονται, είναι τεράστια. 
Απέναντι σε αυτή την πρακτική και σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις φορολογουμένων η Εφορία «κλειδώνει» τον 
ΑΦΜ. Όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, η 
διαδικασία των ΑΦΜ των πολιτών απενεργοποιείται στις 
περιπτώσεις που εντοπίζεται: Υπόθεση φοροδιαφυγής. 
Δεν έχουν υποβληθεί δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος 
και Φ.Π.Α. για 2 συνεχόμενα έτη. Δεν υπάρχει οικονομική 
δραστηριότητα της επιχείρησης. Έχουν δηλωθεί ψευδή ή 
ανακριβή στοιχεία για τη χορήγηση του ΑΦΜ. Υπάρχουν 
ελλιπή ή λανθασμένα στοιχεία κατόχου. Έχει γίνει απάτη 
σε βάρος του δημοσίου, ύστερα από σχετικό έλεγχο που 
έχει γίνει. Υπενθυμίζεται ότι οι φορολογούμενοι που 
χάνουν το ΑΦΜ τους, δεν έχουν τη δυνατότητα να λάβουν: 
πιστοποιητικό για την υποβολή δηλώσεων κληρονομιών, 
δωρεών και γονικών παροχών και πιστοποιητικό για τη 
μεταβίβαση ακινήτων, αντίγραφο των υποβληθεισών 
δηλώσεων φόρου κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής, 
δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9), πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ. 
φορολογική ενημερότητα, ποσά από την εξόφληση τίτλων 
πληρωμής (Α.Φ.Ε.Κ. Χρηματικά Γραμμάτια, Γραμμάτια 
τρίτων, Χρηματικά εντάλματα). Να υποβάλουν: 
οποιαδήποτε δήλωση στο τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ. 
οποιαδήποτε φορολογική δήλωση ηλεκτρονικά. Να τύχουν 
απαλλαγής από το φόρο μεταβίβασης, κληρονομιών και 
γονικών παροχών κατά την απόκτηση πρώτης κατοικίας. 

Συνεχίζεται το κυνήγι της Εφορίας προς συγκεκριμένη 
ομάδα φορολογούμενων με στόχο να γεμίσουν τα κρατικά 
ταμεία! Φορολογικούς ελέγχους σε μεγάλο φάσμα της 
οικονομικής δραστηριότητας θα διεξάγουν μέχρι τον τέλος 
του έτους οι ελεγκτικές υπηρεσίας της Εφορίας, με κεντρική 
εντολή της ΑΑΔΕ. Εκτός από τις παραγραφόμενες 
υποθέσεις την 31η Δεκεμβρίου 2022, στο επίκεντρο των 
ελέγχων είναι οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις διαφόρων 
στοιχείων των φορολογουμένων. Στόχος των ελέγχων και 
των διασταυρώσεων είναι ο εντοπισμός: Φυσικών και 
νομικών προσώπων που δεν υπέβαλαν – αρχικές ή 
τροποποιητικές – δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, 
ΦΠΑ και ΦΜΥ. Νομικών προσώπων που δεν υπέβαλαν 
αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων 
(Ε9) για να γνωστοποιήσουν στη Φορολογική Διοίκηση την 
πραγματική κατάσταση της ακίνητης περιουσίας τους. Πιο 
αναλυτικά τα ελεγκτικά πρότζεκτ της ΑΑΔΕ περιλαμβάνουν 
17 δράσεις: Διασταύρωση για τον εντοπισμό 
φορολογούμενων που υπέβαλαν μηδενικές δηλώσεις 
ΦΠΑ, ενώ είχαν δραστηριότητα. Διενέργεια 
διασταυρώσεων για τη συμμόρφωση φορολογουμένων με 
προσυμπληρωμένους κωδικούς αποδοχών-συντάξεων 
(σύμφωνα με τις καταστάσεις βεβαιώσεων αποδοχών-
συντάξεων). Δράσεις εντοπισμού υπόχρεων σε υποβολή ή 
τροποποίηση δηλώσεων Ε9 νομικών προσώπων, μεταξύ 
άλλων με εφαρμογή διαδικασιών έκδοσης πράξεων 
εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου. Διενέργεια 
διασταυρώσεων για τη συμμόρφωση φορολογουμένων 
όσον αφορά στην υποχρέωση αναγραφής στις δηλώσεις 
φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων των  
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πρόσθετων αποδοχών. Διασταύρωση τουλάχιστον του 
10% του συνόλου των εισερχομένων πληροφοριών από 
αλλοδαπές αρχές μέσω της Διεθνούς Διοικητικής 
Συνεργασίας, με τις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας 
εισοδήματος, τουλάχιστον για το έτος 2017, με στόχο τον 
εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων αλλοδαπής 
προέλευσης. Διασταύρωση τουλάχιστον του 10% του 
συνόλου των εισερχομένων πληροφοριών από αλλοδαπές 
αρχές μέσω της Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας, με τις 
υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, για το 
έτος 2016, για τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων 
αλλοδαπής προέλευσης. Εντοπισμός αδήλωτων 
εισοδημάτων από βραχυχρόνιες μισθώσεις φυσικών 
προσώπων με αξιοποίηση στοιχείων και πληροφοριών 
που έχουν αποσταλεί στη Φορολογική Διοίκηση από 
όσους διαχειρίζονται ψηφιακές πλατφόρμες τέτοιων 
μισθώσεων. Ο έλεγχος συμμόρφωσης προβλεπόμενου 
αριθμού καταχώρισης ακινήτου (ΑΜΑ) στη βάση του 
πρωτοκόλλου συνεργασίας της ΑΑΔΕ με πλατφόρμες 
βραχυχρόνιας μίσθωσης. Η επικαιροποίηση 
προδιαγραφών αρχείου χρηματοπιστωτικών προϊόντων 
και αναλυτικών χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, 
επέκταση υπόχρεων προσώπων. Η αξιοποίηση 
δεδομένων από συναλλαγές με κάρτες αλλοδαπής. Η 
ανάπτυξη συστήματος αξιολόγησης καταγγελιών και 
πληροφοριών. Η Διαδικασία υποχρεωτικής συμπλήρωσης 
του Αριθμού Ταυτότητος Ακινήτου (ΑΤΑΚ) στα μισθωτήρια 
(στις δηλώσεις μίσθωσης ακίνητης περιουσίας). Η πλήρης 
ενεργοποίηση, μέχρι το τέλος του 2022, του συστήματος 
ηλεκτρονικής τήρησης φορολογικών βιβλίων, myDATA, το 
οποίο συλλέγει τα δεδομένα των οικονομικών συναλλαγών 
των επιχειρήσεων. Η επιχειρησιακή αξιοποίηση των 
δεδομένων των ηλεκτρονικών βιβλίων (myDATA) για 
ελεγκτικούς σκοπούς. Η λειτουργία ηλεκτρονικής 
εφαρμογής μέσω κινητών συσκευών για την σάρωση 
πινακίδων κυκλοφορίας αυτοκινήτων, προκειμένου να 
ελέγχεται το εάν τα κυκλοφορούντα οχήματα έχουν 
δηλωθεί «σε ακινησία». Η πιλοτική ανάπτυξη ηλεκτρονικής 
εφαρμογής για τη διενέργεια επιτόπιου φορολογικού 
ελέγχου μέσω tablet (ElenxisLive). Η εφαρμογή έχει 
πρόσβαση στο προφίλ φορολογουμένου και εκδίδει 
ηλεκτρονικά το Σημείωμα Διαπιστώσεων στους επιτόπιους 
ελέγχους. Η προσαρμογή πληροφοριακών συστημάτων 
της ΑΑΔΕ, δηλαδή των συστημάτων TAXIS, Taxisnet, 
ICISnet και Elenxis, για τη διασύνδεση με το νέο 
πληροφοριακό σύστημα αυτοματοποίησης της είσπραξης 
ληξιπρόθεσμων οφειλών (EISPRAXIS).  

Σε άλλο επίπεδο έχει πάει τις τιμωρίες των οφειλετών η 
Εφορία, καθώς εκτός από τις κατασχέσεις στέλνει κόσμο 
και στη φυλακή! Αντιμέτωποι και με ποινές φυλάκισης 
βρίσκονται χιλιάδες οφειλέτες του δημοσίου, πέραν των 
κατασχέσεων καταθέσεων και εισοδημάτων, καθώς και των 
πλειστηριασμών περιουσιακών στοιχείων, που αποτελούν 
καθημερινότητα. Αξιοσημείωτο είναι πώς οι ποινές 
φυλάκισης ισχύουν, εκτός από τα χρέη προς την εφορία, 
και για τα χρέη προς νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, 
επιχειρήσεις και τους οργανισμούς Γενικής Κυβέρνησης. 
Τη φυλάκιση αποφεύγουν μόνο όσοι προβούν σε ρύθμιση 
των οφειλών τους, την οποία και εξυπηρετούν. Οι ποινές 

φυλάκισης ξεκινούν από 1 έτος και μπορούν να υπερβούν 
και στα τρία χρόνια, ανάλογα, με το ύψος του χρέους. Το 
κυνήγι των ληξιπρόθεσμων χρεών αποτελεί 
προτεραιότητα της ΑΑΔΕ, καθώς το απόθεμα των 
απλήρωτων φόρων αυξάνεται κάθε μήνα, ενώ μάλιστα 
αυξάνονται περισσότερο τα χρέη των μεγαλοοφειλετών. 
Στο τέλος Ιουλίου ο συνολικός αριθμός όσων χρωστούν 
στο δημόσιο αυξήθηκε κατά 741.827 πρόσωπα (φυσικά και 
νομικά), σε σχέση με το επτάμηνο του 2021, με αποτέλεσμα 
ο συνολικός αριθμός των οφειλετών να ανέρχεται σε 
4.230.900 πρόσωπα, εκ των οποίων 1.378.297 πρόσωπα 
τελούν ήδη υπό τα αναγκαστικά μέτρα της ΑΑΔΕ, ενώ 
1.966.599 οφειλέτες είναι στον προθάλαμο για τη λήψη 
εισπρακτικών μέτρων. Το σύνολο, δε, των χρεών προς την 
εφορία ξεπερνά το ποσό των 112 δισ. ευρώ, σύμφωνα με 
τα στοιχεία του περασμένου Ιουλίου. Για τις ποινές 
φυλάκισης η φορολογική νομοθεσία προβλέπει 
συγκεκριμένα ότι, όποιος δεν καταβάλλει τα βεβαιωμένα 
στη Φορολογική Διοίκηση χρέη προς το Δημόσιο, τα 
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τις επιχειρήσεις και 
τους οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα για 
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) μηνών 
τιμωρείται με ποινή φυλάκισης: Ενός (1) τουλάχιστον 
έτους, εφόσον το συνολικό χρέος από κάθε αιτία, 
συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων ή 
προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων μέχρι την 
ημερομηνία σύνταξης του πίνακα χρεών, υπερβαίνει το 
ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ. Τριών (3) 
τουλάχιστον ετών, εφόσον το συνολικό χρέος, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην ανωτέρω περίπτωση α’, υπερβαίνει το 
ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ. 
Σημειώνεται, ότι, χρέη άνω των 100.000 ευρώ έχουν 49.206 
φορολογούμενοι (φυσικά και νομικά πρόσωπα) οι οποίοι 
κινδυνεύουν με ποινές φυλάκισης. Επίσης το νομοθετικό 
πλαίσιο είσπραξης των χρεών προβλέπει τα ακόλουθα: Η 
ποινική δίωξη ασκείται ύστερα από αίτηση του 
προϊσταμένου της ΔΟΥ ή των Ελεγκτικών Κέντρων ή του 
Τελωνείου προς τον εισαγγελέα Πρωτοδικών της έδρας 
τους, που συνοδεύεται υποχρεωτικά από πίνακα χρεών, 
συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων ή 
προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων». Η πράξη της 
μη καταβολής χρέους προς το Δημόσιο άνω των 100.000 
ευρώ για περισσότερο από 4 μήνες μπορεί να κριθεί 
ατιμώρητη εάν το ποσό που οφείλεται εξοφληθεί μέχρι την 
εκδίκαση της υπόθεσης σε οποιονδήποτε βαθμό. Η ποινική 
δίωξη για μη καταβολή χρέους άνω των 100.000 ευρώ ή η 
εκτέλεση επιβληθείσης ποινής φυλάκισης για το αδίκημα 
αυτό μπορούν να ανασταλούν σε περίπτωση που ο 
οφειλέτης τακτοποιήσει το χρέος του, εντάσσοντάς το σε 
ρύθμιση τμηματικής καταβολής. Σήμερα είναι σε ισχύ μόνο 
η «πάγια ρύθμιση» των ν. 4152/2013 και 4174/2013, η οποία 
παρέχει τη δυνατότητα εξόφλησης οποιουδήποτε 
ληξιπρόθεσμου χρέους προς το Δημόσιο σε έως και 24 
μηνιαίες δόσεις ή σε έως και 48 μηνιαίες δόσεις, αν το χρέος 
προέρχεται από έκτακτη αιτία (π.χ. αν προέρχεται από 
φόρο κληρονομιάς, πρόστιμα φορολογικών ελέγχων 
κ.λπ.). 
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TΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

Επιμέλεια: Θοδωρής Ζούμπος  

 
Το Δ΄ Πολιτικό Τμήμα του Αρείου 
Πάγου με την υπ’ αριθμ. 1508/2022 
απόφασή του, παγιώνει την άποψή 
του και παραδίδει στη λήθη το 
αφήγημα περί «δόλιων» 
δανειοληπτών και στρατηγικών 
κακοπληρωτών. Όπως τονίζει το 
legalnews24.gr με μία απόφαση με 
σπουδαίο κοινωνικό αντίκτυπο, την 
υπ’ αριθμ. 1508/2022, το Δ΄ Πολιτικό 
Τμήμα του Αρείου Πάγου (κρίνοντας 
επί αιτήσεως αναιρέσεως 
δανειολήπτη), σε συνέχεια της υπ’ 
αριθμ. 59/2021 απόφασης του ίδιου 
τμήματος, καταφάσκεται εκ νέου και 
παγιώνεται πλέον αμετάκλητα, ότι η 
αποδοχή εκ μέρους του Δικαστηρίου 
ουσίας ένστασης δόλου που 
προτείνεται αορίστως, οδηγεί στην 
αναιρετική πλημμέλεια του αριθμού 
1 από το αρ. 560 ΚΠολΔ (ευθεία 
παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου).  

ε τη 
συγκεκριμένη 
πολύ σημαντική 

απόφαση γίνεται  
δεκτό ότι για να 

χαρακτηριστεί «δόλιος» ένας δανειολήπτης,  
ότι δηλαδή περιήλθε από υπαιτιότητα και δόλο  
σε αδυναμία πληρωμών, θα πρέπει αφενός τούτο  
να προτείνεται, αφετέρου να αποδεικνύεται  
από τον πιστωτή. 

 
Με άλλα λόγια, ο πιστωτής, προκειμένου να αποδείξει τον ισχυρισμό του, θα 
πρέπει να επικαλεστεί και να προσκομίσει στοιχεία που να αποδεικνύουν α) το 
αρχικό και τελικό ύψος των τραπεζικών προϊόντων που ο οφειλέτης συμφώνησε 
να λάβει, β) το χρόνο που τα συμφώνησε και τα έλαβε, γ) τα εισοδήματά του κατά 
το χρόνο λήψεως των δανείων, δ) τη μηνιαία δόση που έπρεπε να καταβάλει, ε) 
τα έξοδα διαβιώσεώς του και κυρίως τις οικονομικές δυνατότητες αυτού κατά το 
χρόνο δημιουργίας των οφειλών (ή τις ευλόγως αναμενόμενες μελλοντικές 
οικονομικές του δυνατότητες), ώστε με βάση τα δεδομένα αυτά να καταστεί 
δυνατόν να κριθεί αν προέβλεπε ως ενδεχόμενο ότι ο υπερδανεισμός του θα τον 
οδηγούσε σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμών και παρά ταύτα αποδέχθηκε το  

 

Μ 
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αποτέλεσμα αυτό. Κρίνοντας, 
επομένως, ένα Δικαστήριο ουσίας, 
Ειρηνοδικείο ή Πρωτοδικείο 
(δικάζοντας κατ’ έφεση), ως 
ορισμένη και παραδεκτή 
προβληθείσα ένσταση δολίας 
περιέλευσης σε μόνιμη αδυναμία 
πληρωμής, που δεν περιέχει τα ως 
άνω στοιχεία, είναι προφανές ότι 
καθίσταται αναιρετέα, αφού 
παραβιάζει τις ουσιαστικού δικαίου 

διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 1 του ν. 3869/2010 «περί ρυθμίσεως οφειλών 
υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» και 330 Α.Κ., διότι με αυτόν τον τρόπο το 
δικαστήριο της ουσίας, αρκείται σε λιγότερα στοιχεία από εκείνα που απαιτεί το 
άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 3869/2010. Αναμφίβολα πρόκειται για μία, τεράστιας 
κοινωνικής σημασίας, απόφαση, όπως ακριβώς και η 59/2021, που θα επηρεάσει 
πληθώρα, εν εξελίξει, δικών, αλλά συνιστά και ισχυρότατο νομολογιακό 
προηγούμενο από το Ανώτατο Ακυρωτικό για χιλιάδες περιπτώσεις 
δανειοληπτών που η αίτησή τους απορρίφθηκε σε 1ο ή 2ο βαθμό, επειδή τα 
δικαστήρια της ουσίας έκαναν δεκτές τις ενστάσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων 
που προτάθηκαν όλως αορίστως. Ο αναιρεσείων δανειολήπτης εκπροσωπήθηκε 
από τον δικηγόρο Πειραιά, Γιώργο Καλτσά.

 
Ισχυρό πλήγμα θα μπορούσαν να υποστούν οι ελληνικές 
τράπεζες σε ό,τι αφορά το μέτωπο των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs), λόγω του κύματος 
ακρίβειας αλλά και της συνεπακόλουθης αύξησης των 
επιτοκίων, που εντείνει το πρόβλημα των αθετήσεων 
πληρωμών, υποστηρίζει με πρόσφατο ενημερωτικό 
σημείωμά της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Όπως 
σημειώνει το bankingnews.gr  

α νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα 
έχουν επηρεαστεί δυσανάλογα 
από τις αυξανόμενες τιμές και  

τα επιτόκια το 2022, αφού ξοδεύουν 
πολύ μεγαλύτερο ποσοστό του 
εισοδήματός τους σε βασικές ανάγκες 
, ιδίως σε Ενέργεια και Τρόφιμα (μια αύξηση κατά 10% του 
βασικού κόστους διαβίωσης θα οδηγούσε σε μείωση 20% 
στην καταναλωτική δύναμη, σε σύγκριση με μόλις 5% 
μείωση στα νοικοκυριά μεσαίου εισοδήματος). Και παρότι 
η επίδραση της αύξησης των επιτοκίων είναι λιγότερο 
κρίσιμη βραχυπρόθεσμα, καθώς μεγάλο μέρος των 
υφιστάμενων δανείων είναι με σταθερά επιτόκια, θα έχει 

πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο μεσοπρόθεσμα έως 
μακροπρόθεσμα λόγω των υψηλότερων επιτοκίων 
στεγαστικών δανείων. Το αποτέλεσμα θα μπορούσε να 
είναι μια έντονη αύξηση του κόστους εξυπηρέτησης του 
χρέους για τα νοικοκυριά που είχαν «κλειδώσει» χαμηλά 
επιτόκια τα τελευταία χρόνια. Σε αυτό το πλαίσιο, «αν και οι 
χρεοκοπίες είναι πιθανό να αυξηθούν ελάχιστα, οι 
καθοδικοί κίνδυνοι για την ποιότητα του ενεργητικού των 
τραπεζών αυξάνονται, ειδικά σε ευάλωτες χώρες, όπως η 
Ελλάδα» λέει η ΕΚΤ. Οι δευτερογενείς επιπτώσεις μιας  

 

Τ 
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οικονομικής επιβράδυνσης που προκαλείται από την 
κατανάλωση είναι πιθανό να επιβαρύνουν επιπλέον την 
ποιότητα του ενεργητικού των τραπεζών. Στο μέλλον μια 
παρατεταμένη περίοδος με υψηλό πληθωρισμό θα 
αντιπροσώπευε κίνδυνο για τη χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα της ζώνης του ευρώ, καθώς θα επιδείνωνε τις 
πιέσεις στα εισοδήματα, απειλώντας και τα νοικοκυριά με 
μεσαία και υψηλότερα εισοδήματα. Επομένως, η 
επαναφορά του πληθωρισμού στον μεσοπρόθεσμο στόχο 
του παραμένει ύψιστης σημασίας.  

Μια ισχυρή επιδείνωση της οικονομικής θέσης των 
νοικοκυριών θα μπορούσε να μεταφραστεί σε αθετήσεις 
δανείων, που θα επιβάρυνε την ποιότητα του ενεργητικού 
των τραπεζών. Στην Ελλάδα, ειδικότερα, το καταναλωτικό 

χρέος αντιπροσώπευε το ένα τρίτο των ΝPLs το α’ τρίμηνο 
του 2022 – αν και οι ελληνικές τράπεζες κατέχουν σχεδόν 
τέσσερις φορές περισσότερο χρέος εκφρασμένων σε 
στεγαστικά δάνεια σε σχέση με τα καταναλωτικά δάνεια. 
Αυτό το ιδιαίτερα υψηλό μερίδιο των ΝPLs των 
νοικοκυριών εξηγείται από το πολύ υψηλό ποσοστό –
πάνω από 40%– του καταναλωτικού χρέους που οφείλουν 
νοικοκυριά με χαμηλότερο εισόδημα χωρίς επαρκή 
αποταμίευση. Ο προσομοιωμένος αντίκτυπος στην 
ποιότητα του ενεργητικού των τραπεζών από το τέλος του 
2022 είναι σημαντικός, αν και μακριά από ιστορικά χαμηλά 
επίπεδα μη εξυπηρετούμενων δανείων, με μια εκτίμηση του 
δείκτη NPL να αυξάνεται κατά 80 μ.β. εκτιμά η ΕΚΤ. Από την 
άλλη, οι δευτερογενείς επιπτώσεις μιας οικονομικής 
επιβράδυνσης που προκαλείται από την κατανάλωση είναι 
πιθανό να επιβαρύνουν περαιτέρω την ποιότητα του 
ενεργητικού των τραπεζών. 

 
Το newmoney.gr καταγράφει την κατάσταση: Ανάμεσα στους περισσότερους από 
1.100 ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς που είχαν προγραμματιστεί για την 
Τετάρτη 16 Νοεμβρίου ξεχώρισαν τρεις με ένα «άρωμα» δημοσκοπήσεων. Και 
τούτο καθώς αφορούν ακίνητα οικογένειας που έχει συνδέσει το όνομά της με μια 
από τις πιο γνωστές εταιρείες ερευνών κοινής γνώμης. Οι πλειστηριασμοί 
αφορούν τρία ακίνητα στην Εκάλη, για τα οποία η συνολική τιμή πρώτης 
προσφοράς είναι 3,22 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για δύο οικόπεδα, άρτια και 
οικοδομήσιμα, επί της οδού Ρόδων. Το πρώτο έχει έκταση 1.101,28 τ.μ., εντός του 
οποίου υπάρχει διώροφη κατοικία, ενώ το δεύτερο είναι 1.125 τ.μ. Οι τιμές 
εκκίνησης για αυτά έχουν οριστεί σε 1,29 εκατ. ευρώ και 1 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. 
Το τρίτο οικόπεδο βρίσκεται επί της οδού Μιμόζας, επίσης στην Εκάλη, έχει 
έκταση 1.125 τ.μ. και μέσα υπάρχει ισόγεια οικία. Η τιμή εκκίνησης για αυτό είναι 
930.000 ευρώ. Επισπεύδουσα είναι η doValue ως διαχειρίστρια των απαιτήσεων 
της «Cairo III Finance Designated Activity Company» (ειδική διάδοχος της 
Eurobank). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εν λόγω εταιρεία αντιμετωπίζει ταμειακές 
και κεφαλαιακές δυσκολίες, ωστόσο, με βάση όσα αναφέρονται στις τελευταίες 
οικονομικές καταστάσεις, έχει ρυθμίσει τις υποχρεώσεις της προς τις τράπεζες 
και το Δημόσιο.  

Και αφού είμαστε σε πεδίο 
πλειστηριασμών να πούμε πως 
ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για 
το βιομηχανικό συγκρότημα της 
Ελευθεροτυπίας στο Κορωπί που 
βγαίνει ξανά σε πλειστηριασμό στις 
30/11. Στην αγορά ακούγεται πως 
υπάρχει ενδιαφέρον από 
υποψήφιους αγοραστές που μένει 
να φανεί εάν θα προχωρήσουν σε 
προσφορά. Το ακίνητο που 
βρίσκεται σε κομβική περιοχή στο 
Κορωπί, καλύπτει έκταση 42.097 τ.μ. 
και είναι άρτιο και οικοδομήσιμο. 
Βγαίνει σε πλειστηριασμό με τιμή 
εκκίνησης στα 8,2 εκατ. ευρώ (σ.σ. 
πρόκειται για τον δεύτερο 
πλειστηριασμό), ενώ οι 
εγκαταστάσεις είναι σε άψογη 
κατάσταση λόγω της αδιάλειπτης 
φύλαξης. Πρόκειται για τη δεύτερη 
πράξη αξιοποίησης της ακίνητης 
περιουσίας της Ελευθεροτυπίας. 
Προηγήθηκε η πώληση του κτιρίου 
της Μίνωος 10-16 όπου στεγάζονταν 
τα γραφεία της ιστορικής 
εφημερίδας. Σήμερα στεγάζεται η 
πολυεθνική Webhelp. Είχε 
αγοραστεί το 2018 από την Value 
Τουριστική και ανακαινίστηκε 
πλήρως από τη Dimand, η οποία το 
μετέτρεψε σε υπερσύγχρονο 
βιοκλιματικό κτίριο. 
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Μικρό χαρτοφυλάκιο ακινήτων έχει 
βγάλει προς πώληση η Alpha 
(project Startrek) Σύμφωνα με το 
euro2day.gr πρόκειται για ακίνητα 
καθαρής λογιστικής αξίας 7,67 εκατ. 
ευρώ, τα οποία ταξινομήθηκαν στα 
κατεχόμενα προς πώληση αφού 
αποτιμήθηκαν στη χαμηλότερη τιμή 
μεταξύ λογιστικής και εύλογης αξίας 

και ελήφθη ζημιά 1,1 εκατ. ευρώ. 
Επιπρόσθετα, η τράπεζα βρίσκεται 
σε προχωρημένη διαπραγμάτευση 
για τη μεταβίβαση μεμονωμένων 
δανείων, λογιστικής αξίας 18 εκατ. 
ευρώ. Η μεταβίβαση αναμένεται να 
ολοκληρωθεί εντός του πρώτου 
τριμήνου 2023. 

Παρά τη σιωπή της κυβέρνησης 
αναφορικά με το θέμα Eurostat, 
τράπεζες και αγορά θεωρούν, 
πλέον, βέβαιο ότι μέρος των 
κρατικών εγγυήσεων θα 
προσμετρηθεί στο χρέος, καθώς σε 
όλες σχεδόν τις τιτλοποιήσεις που 
εντάχθηκαν σε Ηρακλή, ο 

αναλαμβανόμενος κίνδυνος από 
πλευράς ιδιώτη επενδυτή 
υπολείπεται των ελάχιστων 
κριτηρίων που θέτει η μεθοδολογία. 
Η μεθοδολογία έχει κλειδώσει και 
απομένει η τυπική γνωστοποίηση 
της απόφασης. Υπάρχει μια ακόμη 
κρίσιμη λεπτομέρεια. Ο χειρισμός 

του θέματος των κρατικών 
εγγυήσεων από πλευράς Eurostat 
διενεργείται από τον Ιταλό Luca 
Ascoli, ο οποίος ήταν επικεφαλής 
της Eurostat στην Ελλάδα, την 
επίμαχη περίοδο πριν σκάσει το 
χρέος. Και όποιος καεί στον χυλό… 

 
Οι τράπεζες ετοιμάζονται να αναδιαρθρώσουν τους 
αποδεδειγμένα πλέον στρατηγικούς κακοπληρωτές 
Μαρινόπουλους; Το newmoney.gr μεταδίδει: Η στήλη 
νιώθει μια μικρή ικανοποίηση καθώς με σχόλιό της την 
Τετάρτη 9 Νοεμβρίου σημείωνε ότι η Marinopoulos Coffee 
Company έλεγε ότι είχε δημοσιεύσει τις οικονομικές 
καταστάσεις για το 2020, αλλά αυτές σταμάταγαν στο 2019. 
Δύο ημέρες μετά, την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου η εταιρεία 
προχώρησε (επιτέλους…) στη δημοσίευση των 

οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση του 2020. Όπου, 
όπως είναι λογικό, η εταιρεία η οποία διαχειρίζεται την 
αλυσίδα Starbucks στη χώρα μας (με 27 καταστήματα) 
υπέστη τις συνέπειες της πανδημίας. Έτσι ο κύκλος 
εργασιών μειώθηκε κατά 33,5% στα 10,99 εκατ. ευρώ από  
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16,54 εκατ. ευρώ το 2019, με τις καθαρές ζημίες της χρήσης να αυξάνονται στα 3,33 
εκατ. ευρώ (από 1,78 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση), ενώ ο «κόκκινος» 
δανεισμός ανέβηκε λόγω κεφαλαιοποίησης τόκων στα 24,9 εκατ. ευρώ. 

ημειωτέον ότι η διοίκηση παραδέχεται πως  
η εταιρεία εξακολουθεί να μην εξυπηρετεί  
τους όρους των υφιστάμενων δανείων σύμφωνα 

με τις συμβατικές υποχρεώσεις, ωστόσο ευελπιστεί 
ότι «θα διαμορφωθεί ικανοποιητική συνεργασία  
με τις πιστώτριες τράπεζες για πλάνο 
αναδιοργάνωσης για το σύνολο των δανείων….. 
σύμφωνα με το οποίο θα μπορούσε να δοθεί παράταση τόσο στην αποπληρωμή 
όσο και στη μείωση του ύψους περιθωρίου». Στα μετά την ημερομηνία του 
ισολογισμού γεγονότα αναφέρεται ότι το 2021 τράπεζα πέτυχε διαταγή πληρωμής 
για ποσό 1 εκατ. ευρώ για μη εξυπηρετούμενο δάνειο πρωτοοφειλέτη για τον 
οποίο η εταιρεία είναι εγγυητής. Υποβλήθηκε αίτηση αναστολής και ανακοπής και 
μέχρι την ημερομηνία έκδοσης των αποτελεσμάτων (8 Ιουλίου 2022) η διαταγή 
πληρωμής δεν είχε εκτελεστεί. Ακόμη, κατασχέθηκε και ρευστοποιήθηκε ακίνητο 

εγγυητή ληξιπρόθεσμου δανείου της 
εταιρείας και μειώθηκε στο 2021 το 
δάνειο της εταιρείας κατά 600.000 
ευρώ, με ισόποση αύξηση της 
υποχρέωσης προς τον εγγυητή. Το 
πιο ενδιαφέρον όμως, είναι ότι η 
εκμετάλλευση και χρήση του 
ονόματος Starbucks έληγε στις 30 
Μαΐου 2022 και επεκτάθηκε έως και 
τις 30 Νοεμβρίου 2022 (δηλαδή λήγει 
και πάλι στο τέλος του μήνα, εάν δεν 
δοθεί νέα παράταση). Όπως 
τονίζεται, ωστόσο, η εταιρεία 
βρίσκεται σε συζητήσεις με τη 
μητρική Starbucks για την πολυετή 
ανανέωση της συμφωνίας 
δικαιόχρησης (Franchise 
Agreement) που αναμένεται να 
ολοκληρωθεί το προσεχές 
διάστημα… 

 
Πρεμιέρα στην Ελλάδα, όπως είχε ενημερώσει το 
powergame.gr από τις αρχές Οκτωβρίου, έκαναν τα ιταλικά 
ενεχυροδανειστήρια Pronto Pegno. H θυγατρική του 
τραπεζικού ομίλου Banca Sistema λειτουργεί εδώ και λίγες 
ημέρες το πρώτο της κατάστημα στο κέντρο της Αθήνας και 
συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Σόλωνος και 
Ιπποκράτους, σε χώρο που φιλοξενούσε μέχρι πρόσφατα 
υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας. Την περασμένη 
εβδομάδα στελέχη του ομίλου και η ελληνική διοίκηση 
παρουσίασαν σε δημοσιογραφική εκδήλωση τους στόχους 
της νέας εταιρείας αλλά και τις βασικές διαφορές από τις 
υπόλοιπες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι για την Pronto Pegno, η οποία 
ξεκίνησε από το Μιλάνο το 2016 και διαθέτει 13 
υποκαταστήματα σε όλη την Ιταλία, η Ελλάδα είναι η 
πρώτη χώρα στην οποία επεκτείνει τις δραστηριότητές της. 
Σύμφωνα με τον Andrea Rotunno, γενικό διευθυντή της 

Pronto Pengo Greece, σημαντικό ρόλο στην επιλογή της 
Ελλάδας έπαιξε το επίπεδο του ανταγωνισμού, μια και 
«διαπιστώσαμε ότι η αγορά ενεχυροδανεισμού στην  
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Ελλάδα μετά την έξοδο της Eurobank 
(σ.σ.: πρόκειται για υπηρεσία που 
παρείχε το Ταχυδρομικό 
Ταμιευτήριο, που η Eurobank 
κατήργησε το 2012) παρουσίαζε ένα 
έλλειμμα θεσμικών παραγόντων. 
Επομένως, επρόκειτο για μία αγορά 
κατακερματισμένη, η οποία 
αποτελείτο από διάφορους 
μεμονωμένους παίκτες που δεν 
παρουσίαζαν αξιοπιστία. Θεωρούμε 
ότι δεν υπάρχει ανταγωνιστής για 
εμάς στην Ελλάδα, καθώς εμείς 
έχουμε τη στήριξη ενός τραπεζικού 
ομίλου (σ.σ.: η Banca Sistema, που 
είναι βασικός μέτοχος, έχει 
εισηγμένες τις μετοχές της στο 
χρηματιστήριο του Μιλάνου), και 
αυτό από μόνο του μας καθιστά 
εντελώς διαφορετικούς από 
οποιονδήποτε άλλον 
δραστηριοποιείται στην ελληνική 
αγορά». Πέρα από το παραπάνω, τα 
στελέχη της εταιρείας ανέφεραν ότι 
σε αντίθεση με τις περισσότερες 
εταιρείες που δραστηριοποιούνται 
στον χώρο (σ.σ.: εκτιμούν ότι 
υπάρχουν περίπου 420 σημεία στη 
χώρα μας) και έχουν κυρίως ως 
αντικείμενο την αγορά χρυσού και 
κοσμημάτων, με σκοπό την άμεση 
πώληση ή άλλη αξιοποίησή τους, 
στην περίπτωσή τους μόλις το 2% 
των ενεχύρων εκποιείται, καθώς 

ειτουργούν με  
τον παραδοσιακό 
τρόπο των 

ενεχυροδανειστηρίων, 
που προσφέρουν 
ρευστότητα μέσω 
μικροπιστώσεων, που 
ξεκινούν χρονικά από  
1 μήνα και φτάνουν  
έως και τρία χρόνια,  
με σταθερό μηνιαίο 
επιτόκιο 2%. 
Τα περιουσιακά στοιχεία που 
μπορούν να αξιοποιηθούν από τους 
ενδιαφερόμενους είναι τιμαλφή, 
κοσμήματα, χρυσός (όλα τα 
καράτια), ασήμι, πολύτιμοι λίθοι και 
ρολόγια χαλύβδινα ή χρυσά. Το 
ποσό που θα αποδεσμευτεί και θα 
δοθεί ως δάνειο είναι αποτέλεσμα 
της εκτίμησης που θα 
πραγματοποιήσει ο αξιολογητής. 
Για τη συναλλαγή δεν 
πραγματοποιείται έλεγχος 
περιουσιακών στοιχείων (ο 
συναλλασσόμενος πρέπει να έχει 
μαζί του αστυνομική ταυτότητα, τον 
αριθμό ΑΦΜ και το αντικείμενο που 
σκοπεύει να ενεχυριάσει) όμως η 
εταιρεία έχει τη δυνατότητα να 
αρνηθεί μία συναλλαγή στην 
περίπτωση -μεταξύ των άλλων- που 
θεωρεί ότι ο υποψήφιος 
δανειολήπτης δεν είναι νόμιμος 
κάτοχος του ενεχύρου. Όπως 
ανέφερε στο powergame.gr o 

country manager της Pronto Pegno, 
Νικόλαος Κερμελής, οι υπηρεσίες 
που προσφέρει η εταιρεία 
απευθύνονται σε ένα μεγάλο φάσμα 
καταναλωτών, που αναζητεί 
γρήγορες και κυρίως αξιόπιστες 
λύσεις ρευστότητας: «Από αυτόν 
που θέλει να πληρώσει εμπρόθεσμα 
την Εφορία και τον καταστηματάρχη 
που έχει ανάγκη να αγοράσει 
εμπόρευμα έως αυτόν που δεν θέλει 
να βάλει ενέχυρο, αλλά απλώς 
επιθυμεί να φέρει κοσμήματα ή 
τιμαλφή για φύλαξη τον μήνα που θα 
λείψει διακοπές το καλοκαίρι». 
Θεωρεί ότι τα ενεχυροδανειστήρια 
έχουν παρεξηγηθεί στην Ελλάδα, 
κυρίως από λάθος πρακτικές 
ανθρώπων που έχουν ασχοληθεί με 
το αντικείμενο και αρκετές φορές 
έχουν κινηθεί σε «γκρίζες ζώνες», 
ενώ τόνισε ότι στο παρελθόν το 
ενεχυροδανειστήριο του Τραπεζικού 
Ταμιευτηρίου εξυπηρετούσε 30-40 
άτομα την ημέρα, δίνοντας λύση σε 
ανθρώπους που δεν είχαν άλλες 
δυνατότητες μικροπίστωσης. Σε ό,τι 
αφορά την επέκταση του δικτύου, τα 
στελέχη της εταιρείας σημείωσαν ότι 
θα υπάρξει ένα διάστημα που θα 
εξετάσουν την πορεία του πρώτου 
σημείου, πριν προχωρήσουν σε 
νέες κινήσεις. Ως πρώτους 
σταθμούς επέκτασης έχουν θέσει τη 
Θεσσαλονίκη και τον Πειραιά, ενώ 
δεν αποκλείουν μελλοντικά να 
λειτουργήσουν και σε κάποιο 
ελληνικό νησί. 

Η Νατάσας Στασινού γράφει στο 
foroline.gr: Τι πυροδότησε τον 
πληθωρισμό; Ο πόλεμος στην 
Ουκρανία, η όξυνση της 
γεωπολιτικής κόντρας Ρωσίας – 
Δύσης και η ενεργειακή μάχη που 
ξέσπασε ήταν οι κύριοι παράγοντες. 
Γιατί όμως επιμένει σε υψηλά 
επίπεδα, ακόμη και όταν οι τιμές 
ενέργειας πέφτουν και κόντρα στις 
επιθετικές αυξήσεις των επιτοκίων; 
Οι κεντρικές τράπεζες δεν έχουν 
απαντήσει επαρκώς στο ερώτημα τι 
κρατάει στα ύψη τον πληθωρισμό – 
και όσο αδυνατούν να δώσουν σαφή 
εξήγηση δεν μπορούμε να 

περιμένουμε και αποτελεσματικές 
λύσεις. «Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα 
βρώμικο μυστικό στην καρδιά της 
οικονομίας: 

ι οικονομολόγοι 
και κατ’ επέκταση 
οι κεντρικές 

τράπεζες – κατανοούν 
πολύ λιγότερα για  
τη δυναμική του 

πληθωρισμού από  
όσο θέλουν να 
παραδεχθούν.... 
σχολιάζει χαρακτηριστικά ο Νιλ 
Σίρινγκ, επικεφαλής οικονομολόγος 
της Capital Economics στην 
τελευταία ανάλυσή του. Ας δούμε 
όμως τι μας λέει η ιστορία για τα όσα  
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ζούμε σήμερα.  

Στη δεκαετία του 1970, μία 
μονεταριστική επανάσταση υπό τον 
Μίλτον Φρίντμαν, υποστήριζε ότι ο 
πληθωρισμός είναι «πάντα και 
παντού νομισματικό φαινόμενο» και 
πως για τη μείωσή του χρειάζεται 
απλώς κυβερνήσεις και κεντρικές 
τράπεζες να περιορίσουν την 
προσφορά του χρήματος. Το δόγμα 
Φρίντμαν επηρέασε σημαντικά τη 
νομισματική πολιτική της εποχής. 
Το 1975 η Fed των ΗΠΑ άρχισε να 
ανακοινώνει επισήμως τους 
στόχους της για την προσφορά 
χρήματος. Τέσσερα χρόνια 
αργότερα η κυβέρνηση της 
Μάργκαρετ Θάτσερ στη Βρετανία 
επίσης έθεσε πολυετείς στόχους για 
τους ρυθμούς της προσφοράς 
χρήματος. Ωστόσο η θεωρία 
σκόνταψε σε δύο προβλήματα. 
Πρώτον, αποδείχθηκε πως στην 
πράξη οι κεντρικές τράπεζες έχουν 
λίγο έλεγχο επί της ευρύτερης 
προσφοράς χρήματος, τονίζει ο 
Σίρινγκ. Και δεύτερον, έγινε 
ξεκάθαρο πως η ζήτηση για χρήμα 
μεταβάλλει τις ισορροπίες κατά 
τρόπους που δεν επηρεάζουν πάντα 
τον πληθωρισμό. Το 1981 η 
Βρετανία ο πληθωρισμός στη 
Βρετανία είχε υποχωρήσει αισθητά, 
παρά το γεγονός ότι η προσφορά 

χρήματος είχε επιταχυνθεί. Τον 
Οκτώβριο του 1982 η Fed άρχισε να 
δίνει λιγότερη έμφαση στον δείκτη 
προσφοράς M2. Έναν χρόνο 
αργότερα ακολούθησε και η 
Τράπεζα της Αγγλίας. Το πλαίσιο 
που έχει κυριαρχήσει τις τρεις 
τελευταίες δεκαετίες στηρίζεται σε 
δύο υποθέσεις: πρώτον ότι οι 
κεντρικές τράπεζες μπορούν να 
θέσουν υπό έλεγχο τις 
μακροπρόθεσμες προσδοκίες για 
τον πληθωρισμό, θέτοντας έναν 
στόχο για τη διατήρησή του κοντά 
στο 2%. Δεύτερον, ότι θα πρέπει να 
καθορίζουν το ύψος των επιτοκίων 
προκειμένου να επιτυγχάνουν 
ισορροπία προσφοράς – ζήτησης. 
Όταν η ζήτηση υπερβαίνει την 
προσφορά, η ανεργία υποχωρεί, 
ενώ οι μισθοί και οι τιμές 
ακολουθούν την ανιούσα. Αντιθέτως 
όταν η προσφορά υπερισχύει, η 
ανεργία αυξάνεται και υπάρχουν 
φόβοι αποπληθωρισμού. 

Το πρόβλημα και με την παραπάνω 
θεωρία είναι πως υποθέτει ότι 
υπάρχει μία σταθερή σχέση 
ανάμεσα στη συνολική ζήτηση, τη 
συνολική προσφορά, τους μισθούς 
και τις τιμές και πως κατά συνέπεια 
ο πληθωρισμός μπορεί να 
προχωράει ανάλογα. Στην 

πραγματικότητα όμως οι σχέσεις 
αυτές είναι κάθε άλλο παρά 
σταθερές. Για παράδειγμα στις ΗΠΑ 
τον Οκτώβριο το ποσοστό της 
ανεργίας ήταν στο 3,7% – όσο και 
τον Σεπτέμβριο του 2019. Ο δείκτης 
του κόστους απασχόλησης ωστόσο 
ήταν στο 5,3%, ενώ το 20219 ήταν 
στο 3%. Αυτό σημαίνει ότι οι 
κεντρικές τράπεζες βρίσκονται σε 
αδιέξοδο. Και τώρα τι; Οι κεντρικές 
τράπεζες μπορούν να πουν με 
σχετική βεβαιότητα πως ο 
πληθωρισμός θα υποχωρήσει τους 
επόμενους μήνες. Αλλά αυτό που 
δεν μπορούν να πουν είναι το πόσο 
θα υποχωρήσει. Και αυτό σημαίνει 
ότι κινδυνεύουν να προχωρήσουν 
σε υπέρμετρες ή ανεπαρκείς 
αυξήσεις επιτοκίων. Αυτό που δεν 
μπορούν επίσης ακόμη να 
απαντήσουν είναι πόσο βαθιά θα 
πληγώσουν την αγορά εργασίας οι 
αυξήσεις επιτοκίων που έχουν ήδη 
αποφασιστεί και εκείνες που 
έρχονται. Για αυτό και οι 
περισσότερες νομισματικές αρχές 
αποφεύγουν να δώσουν σαφές 
στίγμα για το πόσο ακόμη θα 
αυξηθούν τα επιτόκια. Αυτό είναι 
πρόβλημα, διαμηνύει ο Νιλ Σίρινγκ. 
«Για να το θέσουμε απλά, εάν οι 
κεντρικές τράπεζες δεν ξέρουν πόσο 
ακόμη πρέπει να αυξήσουν τα 
επιτόκια για να θέσουν υπό έλεγχο 
τον πληθωρισμό, υπάρχει κάτι πολύ 
λάθος στην αντίληψή τους για το τι 
τον προκαλεί», καταλήγει.

 
Σε μια πρωτοφανή δήλωση-
προειδοποίηση προέβη μέλος του 
διοικητικού συμβουλίου της 
αμερικανικής ομοσπονδιακής 
τράπεζας, ο οποίος τόνισε ότι οι 
εργοδότες στις ΗΠΑ θα πρέπει να 

σταματήσουν να δίνουν μισθολογικές αυξήσεις στο προσωπικό τους, έτσι ώστε 
να συμβάλουν στη μείωση του πληθωρισμού. Όπως τονίζει το 
kourdistoportocali.com ο Christopher Waller, ένα από τα έξι μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου της Fed, χρησιμοποίησε μια ομιλία του στο Φοίνιξ προκειμένου  

α παροτρύνει τους επικεφαλής επιχειρήσεων 
να λαμβάνουν υπόψη τον υψηλό πληθωρισμό, 
όταν εξετάζουν το εργατικό τους δυναμικό.  

Τόνισε ότι πλέον υπάρχουν σχεδόν δύο θέσεις εργασίας για κάθε άτομο που 
αναζητά εργασία στις ΗΠΑ και ότι οι μισθοί αυξάνονται ταχύτερα από ό,τι εδώ και 
δεκαετίες -καθιστώντας τον στόχο του πληθωρισμού του 2% ακόμη πιο δύσκολο 
να επιτευχθεί. «Η αύξηση των μισθών έχει συμβάλει στον πληθωρισμό, ειδικά 
στον τομέα των υπηρεσιών, επομένως είναι σημαντικό να επιτευχθεί καλύτερη 
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ισορροπία στην αγορά εργασίας για 
να μειωθεί η μελλοντική αύξηση των 
μισθών σε πιο βιώσιμο επίπεδο που 
θα βοηθήσει στη μείωση του 
συνολικού πληθωρισμού» είπε 
συγκεκριμένα ο Waller. 
«Οποιαδήποτε άλλη στιγμή, θα 
ήμουν αρκετά δυσαρεστημένος για 
την επιβράδυνση της ανάπτυξης, 
αλλά όχι τώρα» πρόσθεσε. Ο Waller 
είπε ακόμη ότι η «σφιχτή» αγορά 
εργασίας εξακολουθεί να προκαλεί 
ανησυχία, λέγοντας στο κοινό: «Οι 
επιχειρηματικές επαφές μου μιλούν 
για άδεια γραφεία και μειωμένη 

παραγωγική ικανότητα, επειδή οι εργοδότες δεν μπορούν να βρουν εργάτες». 
Ωστόσο, η αγορά εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες παραμένει εξαιρετικά ισχυρή, 
με την ανεργία να βρίσκεται σχεδόν σε χαμηλά 50 ετών. Τα τελευταία κυβερνητικά 
στοιχεία, από τις 4 Νοεμβρίου, έδειξαν ότι οι μισθοδοσίες αυξήθηκαν κατά 261.000 
δολάρια τον Οκτώβριο. Παρ’ όλα αυτά, η άνοδος είναι μικρότερη από ό,τι το 
πρώτο τρίμηνο του έτους, όταν προστέθηκαν επιπλέον 539.000 θέσεις εργασίας 
ανά μήνα. Το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Fed αναφέρθηκε επίσης στο 
πρόσφατο κύμα απολύσεων στον τομέα της τεχνολογίας αλλά τόνισε ότι το 
φαινόμενο αυτό δεν έχει εξαπλωθεί σε άλλους τομείς της αμερικανικής 
οικονομίας. «Ενώ υπήρχε περίπου μία κενή θέση εργασίας για κάθε άτομο που 
αναζητούσε εργασία σε μια ισχυρή αγορά εργασίας πριν από την πανδημία, τώρα 
υπάρχουν σχεδόν δύο θέσεις εργασίας για κάθε άτομο που αναζητά εργασία», 
είπε. «Αλλά βλέπω ενδεικτικά σημάδια κάποιας ψύξης στην αγορά εργασίας, η 
οποία είναι ζωτικής σημασίας για να μην ασκεί ανοδική πίεση στον πληθωρισμό 
το αυξανόμενο κόστος εργασίας». 

 
Η ΕΚΤ θα σταματήσει τις αυξήσεις επιτοκίων τον Μάιο του 
2023, με το τελικό επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 3%, 
εκτιμά η Goldman Sachs. Όπως επισημαίνει, η ύφεση έχει 
πιθανώς ξεκινήσει στην Ευρωζώνη, ωστόσο θα είναι 
λιγότερο βαθιά από ό,τι αρχικά αναμενόταν, εκτός αν ο 
χειμώνας είναι ιδιαίτερα κρύος. Αυτό σε συνδυασμό με τον 
υψηλό πληθωρισμό  

ναμένεται να οδηγήσουν την  
ΕΚΤ να συνεχίσει να αυξάνει τα 
επιτόκια σε κάθε συνεδρίαση 

μέχρι τον Μάιο του 2023, συνολικά 
κατά 150 μονάδες βάσης περαιτέρω, 
φέρνοντας το τελικό επιτόκιο στο 3%. 
Όπως εξηγεί, λόγω της πρόσφατης μείωσης των τιμών του 
αερίου, η ΕΚΤ θα προχωρήσει σε μικρότερη αύξηση των 
επιτοκίων τον Δεκέμβριο, κατά 50 μ.β., ενώ θα ακολουθήσει 
μια δεύτερη αύξηση 50 μ.β. τον Φεβρουάριο. Ωστόσο, 
δεδομένης της ισχυρότερης προοπτικής της ζήτησης, η 
αμερικανική τράπεζα «βλέπει» δύο επιπλέον μικρότερες 
αυξήσεις επιτοκίων της τάξεως των 25 μ.β. στις 
συνεδριάσεις του Μαρτίου και του Μαΐου. 

 

Το radar.gr έχει το ρεπορτάζ: Γίνεται 
εσχάτως λόγος πολύς σχετικά με τις 
επενδύσεις που πραγματοποιούν 
στη χώρα, ξένοι επενδυτικοί όμιλοι 
και επιχειρηματίες! Με αποτέλεσμα 
να νομίζει η κοινή γνώμη – 
απολύτως λανθασμένα- ότι όλοι 
αυτοί οι «σωτήρες» της εθνικής 
οικονομίας, που κατά κύριο λόγο 
αγοράζουν τσάμπα, στην κυριολεξία 
μπιτ παρά φιλέτα του Δημοσίου και 
«ακατέργαστα διαμάντια» της 

περιουσίας του Κράτους, φέρνουν 
στην Ελλάδα και ρίχνουν στην 
αγορά νέο, διεθνές, φρέσκο χρήμα!!! 
Έλα όμως που η αλήθεια είναι 
εντελώς διαφορετική! Εκ διαμέτρου 
αντίθετη! Η σκληρή πραγματικότητα, 
δυστυχώς, αναδεικνύει ότι  
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ι ξένοι 
επιχειρηματίες 
που αγοράζουν 

φιλέτα του ελληνικού 
Δημοσίου, όχι μόνο δεν 
βάζουν… φράγκο από 
την τσέπη τους, αλλά 
όλες τις επενδυτικές 
κινήσεις τους τις 
κάνουν με λεφτά των 
ελληνικών τραπεζών !!! 
Ούτε καν οι ξένες τράπεζες δεν τους 
χρηματοδοτούν με αποτέλεσμα το 
σύνολο των επενδύσεων τους στην 
ελληνική αγορά να 
πραγματοποιείται διά μέσω 
χρηματοδοτήσεων από εγχώριες 
συστημικές τράπεζες! Και μάλιστα, 
χωρίς πρόσθετες ή προσωπικές 
εγγυήσεις, παρά μόνο με τα στοιχεία 
της επένδυσης, τίποτε άλλο, που αν 
σκάσει χαιρετίσματα! Νέα κόκκινα 

δάνεια… Πρόκειται αδιαμφισβήτητα 
για ένα φαινόμενο ύποπτο και 
ταυτοχρόνως επικίνδυνο για την 
οικονομία και το εθνικό σύστημα, 
καθώς οι τράπεζες χρηματοδοτούν 
στο 100% τους ξένους, λαμβάνοντας 
ελάχιστες έως ασήμαντες εγγυήσεις 
και την ίδια ώρα κρατούν κλειστές τις 
πόρτες για τους Έλληνες 
επιχειρηματίες και επενδυτές, 
προκαλώντας σημαντικό ζήτημα 
στην ανάπτυξη και την ανόρθωση 
των ελληνικών επιχειρήσεων μετά 
την κρίση, που με αυτή την 
αντιμετώπιση δεν μπορούν να 
ορθοποδήσουν! Το πιο 
χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το 
φαινόμενο που παρατηρείται 
εσχάτως, οι Ελληνικές τράπεζες να 
χρηματοδοτούν αποκλειστικά και 
σχεδόν στο σύνολο της επένδυσης 
και του προϋπολογισμού, τα 
επενδυτικά σχέδια Ισραηλινών 
συμφερόντων που εξαγοράζουν το 
ένα μετά το άλλο ακίνητα και παλιά 
ξενοδοχεία στο κέντρο της Αθήνας 
τα οποία ανακαινίζουν και 
εκσυγχρονίζουν όχι με δικά τους 
προσωπικά λεφτά ούτε με 
Ισραηλινών ή άλλων ξένων 
τραπεζών! Αλλά με χρήμα Ελληνικό 

από εγχώριες τράπεζες, οι οποίες 
χρηματοδοτούν με αμφίβολες 
διασφαλίσεις τους ξένους και την 
ίδια ώρα γυρίζουν την πλάτη στους 
Έλληνες μικρούς και μεσαίους 
επιχειρηματίες! Και έρχονται μετά οι 
δήθεν σωτήρες της χώρας, οι 
αυτοαποκαλούμενοι διεθνείς 
επενδυτές και το παίζουν μάγκες με 
τα δικά μας λεφτά! Και χωρίς να 
βάλουν μία αποκτούν ότι καλύτερο 
υπάρχει, χωρίς κανένα απολύτως 
ρίσκο, εκ του ασφαλούς! Πρόκειται 
για τους «τζάμπα μάγκες» με «ξένα 
κόλλυβα» που λέει ο σοφός λαός, 
που παριστάνουν τους 
μπρούκληδες με τα λεφτά τα δικά 
μας, των συστημικών τραπεζών που 
τις πληρώσαμε επί 14 χρόνια από το 
2008 με 4 μνημόνια!!! Αν δεν το 
έχουν συνειδητοποιήσει αυτό οι 
τραπεζίτες, ήρθε ο καιρός να το 
βάλουν καλά στο μυαλό τους! Και να 
ξέρουν ότι αναπτύσσεται 
ΠΑΝΙΣΧΥΡΟ ΚΙΝΗΜΑ κατά της 
ασυλίας των τραπεζιτών, που θα 
εκφραστεί αργά ή γρήγορα, 
πολιτικά, νομικά και κοινωνικά! Με 
πρόταση αναδρομικής ισχύος… 

 
To ΠΑΜΕ εξέδωσε ανακοίνωση για την νέα κινητοποίηση: 
Το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο καλεί σωματεία 
εργαζομένων και επαγγελματιών, καθώς και φορείς των 
γειτονιών της Αθήνας, σε κινητοποίηση στην εταιρία 
διαχείρισης κόκκινων δανείων doValue την Τρίτη 22 
Νοέμβρη στις 11πμ. Συνεχίζεται και εντείνεται η επίθεση 
στα λαϊκά νοικοκυριά. Οι πιέσεις, οι εκβιασμοί, οι 
παράλογες και προκλητικές απαιτήσεις των κορακιών, 
απέναντι σε συνανθρώπους μας που τους έχουν περάσει 
τη θηλιά του χρέους στο λαιμό, έχουμε χρέος να δώσουμε 
μαζική και μαχητική απάντηση απαιτώντας να 

σταματήσουν τώρα οι εκβιασμοί, να σταματήσουν οι 
πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας, να γίνουν κουρέματα 
στο κεφάλαιο και διαγραφή τόκων και πανωτοκίων. Έχουν 
ξεσαλώσει τα κοράκια με το νομοθετικό πλαίσιο που 
νομιμοποιεί τη ληστεία και την τοκογλυφία και στοχοποιεί 
τους οφειλέτες και το οργανωμένο κίνημα, ως κοινούς 
εγκληματίες. ΑΥΤΗ Η ΑΘΛΙΟΤΗΤΑ ΘΑ ΑΝΑΤΡΑΠΕΙ ΜΕ ΤΟΝ 
ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ, ΓΙΑΤΙ Ο ΛΑΟΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΙΟ. Την Τρίτη 
υπερασπιζόμαστε την Μαρία που μόνη μεγαλώνει ένα 
παιδί και της έστειλαν διαταγή πληρωμής, τον Γιώργο που 
έχει καρκίνο και του βάλανε το σπίτι στον πλειστηριασμό, 
τον Θανάση που επειδή καθυστέρησε τρεις δόσεις του 
ζητάνε 2000 για να μην χάσει το σπίτι του. Την Τρίτη 
υπερασπιζόμαστε την κάθε Μαρία, τον κάθε Γιώργο, τον 
κάθε Θανάση που βρίσκεται σε αυτή την θέση.  

αλούμε κάθε οφειλέτη που 
βρίσκεται σε αυτή την θέση ή 
νιώθει ότι τελικά θα αναγκαστεί 

να έρθει σε αυτή την κατάσταση  
να έρθει στην κινητοποίηση 
, να έρθει σε επαφή με το ΠΑΜΕ με σκοπό να γίνουμε 
περισσότεροι και δυνατότεροι ώστε να κάνουμε πράξη το 
σύνθημα: «κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη». ΟΛΟΙ ΤΗΝ 
ΤΡΙΤΗ 11 ΠΜ ΣΤΗΝ doValue στον ηλεκτρικό σταθμό της 
Καλλιθέας.
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