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Υπό τη σκιά της επιχείρησης έξωσης 
της χαμηλοσυνταξιούχου Ιωάννας 
Κολοβού, η οποία έχασε το σπίτι της 
για χρέος 15.000 ευρώ, 

υπουργός 
Οικονομικών, 
Χρήστος 

Σταϊκούρας, 
επιβεβαίωσε τις 
δυσκολίες που καλείται 
να διαχειριστεί η 
κυβέρνηση το επόμενο 
διάστημα αναφορικά 
με τα ακανθώδη 
ζητήματα της 
νομιμοποίησης ή μη 
των πλειστηριασμών 
από servicers αλλά  
και για την εγγραφή  
ή όχι μέρος ή του 
συνόλου των κρατικών 
εγγυήσεων του 

«Ηρακλή» στο δημόσιο χρέος. 
Όπως σημειώνει ο Κώστας Παπαγρηγόρης  στο news247.gr σε απάντηση που 
έδωσε στη Βουλή, σε ερώτηση της Έφης Αχτσιόγλου για τα κόκκινα δάνεια και 
τους πλειστηριασμούς, ο υπουργός Οικονομικών τόνισε ότι υπάρχει μία 
αμφισημία, αναφορικά με το ζήτημα των πλειστηριασμών ενώ παραδέχθηκε και 
τον «υπαρκτό κίνδυνο να αυξηθεί το ιδιωτικό χρέος» λέγοντας ότι αυτό είναι 
αντικείμενο συζήτησης σε όλη την Ευρώπη λόγω της ενεργειακής κρίσης.  

 
Αναλυτικά ο υπουργός οικονομικών δήλωσε ότι «μία απόφαση του Αρείου Πάγου 
κρίνει ότι οι servicers δεν νομιμοποιούνται να προχωρούν σε πλειστηριασμούς, 
ενώ πολλές άλλες προβαίνουν στο αντίθετο συμπέρασμα. Υπάρχουν και αρκετές 
νομολογίες του Αρείου Πάγου επί αυτών, αλλά και νομολογίες κατωτέρων 
δικαστηρίων. Έχει πέσει στην αντίληψή μου μία στο Εφετείο Λάρισας, στη 
Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα κ. ο. κ.», σχολίασε χαρακτηριστικά από το βήμα της 
Βουλής, για να προσθέσει: «Σε κάθε περίπτωση, έχει ήδη εκδοθεί η απόφαση 
1873/2022 (το τμήμα του Αρείου Πάγου συνήλθε στις 26 Σεπτεμβρίου του 2022, 
εγκρίθηκε στις 31 Οκτωβρίου και δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στις 10 
Νοεμβρίου), βάσει της οποίας 

ο ζήτημα παραπέμπεται στην Ολομέλεια,  
καθώς δημιουργείται ζήτημα γενικότερου 
ενδιαφέροντος και είναι αναγκαίο για την 

ενότητα της νομολογίας 

 

Ο 

Τ 
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, με δεδομένη την ανακύψασα στη νομολογία διάσταση, ως 
προς το θέμα της νομιμοποίησης των εταιρειών 
διαχείρισης απαιτήσεων για την άσκηση διαδικαστικών 
πράξεων υπό το καθεστώς των Νόμων 3156/2003 και 
4354/2015’. Περιμένουμε, συνεπώς, την απόφαση της 
Ολομέλειας του Αρείου Πάγου». Παράλληλα ο κ. 
Σταϊκούρας αναγνώρισε τον «υπαρκτό κίνδυνο να αυξηθεί 
το ιδιωτικό χρέος» λέγοντας ότι αυτό είναι αντικείμενο 
συζήτησης σε όλη την Ευρώπη λόγω της ενεργειακής 
κρίσης.  

Σε ότι αφορά στην επικείμενη απόφαση της Eurostat και 
την πιθανή επιβάρυνση του δημοσίου χρέους λόγω της 
επιβάρυνσης από τις κρατικές εγγυήσεις του Ηρακλή, ο 
υπουργός Οικονομικών τόνισε ότι δεν έχει τη δυνατότητα 
να παρεμβαίνει στις αποφάσεις ανεξάρτητων ευρωπαϊκών 
οργάνων». «Ως κυβέρνηση, μαζί με θεσμούς και με 
εταίρους, έχουμε προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να 
υποστηρίξουμε τις θέσεις μας. Άλλωστε, η δομή και τα 
χαρακτηριστικά του Ηρακλή έχουν την έγκριση όλων των 
θεσμών: της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας, του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 
Σταθερότητας, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και 
φυσικά, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού. Ας 
περιμένουμε, συνεπώς, τις ανακοινώσεις». κατέληξε. 
Σημειώνεται ότι η μεθοδολογία έχει κλειδώσει και το 
σχετικό πόρισμα της Eurostat αναμένεται να είναι έτοιμο 
πριν τα Χριστούγεννα, «ξεκλειδώνοντας» αποφάσεις, τόσο 
για την παροχή εγγυήσεων στις τρεις τιτλοποιήσεις που 
βρίσκονται στην… ουρά (Frontier ΙΙ από την Εθνική 
Τράπεζα, Sunrise III από την Τράπεζα Πειραιώς και Solar, 
η κοινή τιτλοποίηση και των «4»), όσο και για το 
ενδεχόμενο παράτασης του «Ηρακλή». Την ίδια στιγμή 
πάντως 

ψηλόβαθμα στελέχη τόσο από τις 
τράπεζες όσο και από τις εταιρείες 
διαχείρισης θεωρούν δεδομένο 

ότι ένα σημαντικό μέρος των 
κρατικών εγγυήσεων θα 
προσμετρηθούν τελικά στο χρέος. 
Όπως εξηγεί CEO εταιρείας διαχείρισης «είναι πλέον 
βέβαιο ότι μέρος των κρατικών εγγυήσεων θα 
προσμετρηθεί στο χρέος, καθώς σε όλες σχεδόν τις 
τιτλοποιήσεις που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα του 
Ηρακλή, ο αναλαμβανόμενος κίνδυνος από πλευράς ιδιώτη 
επενδυτή υπολείπεται των ελάχιστων κριτηρίων που θέτει 
η μεθοδολογία». Το σχετικό draft της Eurostat προβλέπει 
εξέταση – μίας προς μίας – όλων των τιτλοποιήσεων, που 
έχουν λάβει κρατική εγγύηση πανευρωπαϊκά, με βασικά 
κριτήρια που άπτονται της συσχέτισης κινδύνου, την οποία 
έχουν αναλάβει Δημόσιο και αγοραστής της «φέτας» 
ομολογιών ενδιάμεσης διαβάθμισης. Όπου διαπιστώνεται 
ότι ο κίνδυνος που φέρουν οι αγοραστές mezzanine και 
junior notes υπολείπεται των ελάχιστων ορίων συσχέτισης 
με τον κίνδυνο Δημοσίου, που θέτει η μεθοδολογία, η 
κρατική εγγύηση θα προσμετράται στο χρέος. Δεν έχει 
διευκρινισθεί αν θα προσμετράται στο χρέος ολόκληρη η 
εγγύηση ή μόνο το μέρος του υπερβάλλοντος κινδύνου 
που έχει αναλάβει ως εγγυητής το Δημόσιο. Σε αυτό το 
πεδίο πιθανώς να εντοπίζονται τα όποια περιθώρια 
πολιτικής διαπραγμάτευσης. Πάντως, το οριστικό κείμενο 
έχει, σύμφωνα με τη Eurostat, τύχει ευρείας αποδοχής από 
τα κράτη-μέλη (σ.σ. αναφέρεται ότι τα 2/3 των κρατών-
μελών υποστηρίζουν το έγγραφο). Εξέλιξη που εφόσον 
ισχύει, δείχνει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια σημαντικών 
διαφοροποιήσεων στη μεθοδολογία. Η διαβούλευση, 
τυπικά, δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς απομένει η αποστολή 
του τελικού σχεδίου. 

Υ 
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ΜΑΥΡΑΓΟΡΙΤΕΣ MADE IN GREECE 

 
Το Χαρτόσημο Ποτέ Δεν Πεθαίνει! O ορκωτός ελεγκτής 
λογιστής Κωνσταντίνος Ιωαν. Νιφορόπουλος εξιστορεί τη 
ιστορία του Χαρτοσήμου, του πιο ανθεκτικού 
Φόρου/Τέλους από ιδρύσεως του Ελληνικού Κράτους, μια 
Αυθεντική Ελληνική Φορολογία και Νοοτροπία.  

 
Η εισαγωγή του φόρου χαρτοσήμου ως «αναγκαιότητα» και 
ως «φορολογική δικαιοσύνη»: «Ο Βαυαρός νομοθέτης διά 
του νόμου της 14ης Αυγούστου 1836 περί τελών 
χαρτοσήμου εισήγαγεν εν Ελλάδι το ενιαίον σύστημα των 

τελών χαρτοσήμου, ο δε νόμος εκείνος επέζησεν επί μακρά 
έτη (σ.σ.: έως το 1887) ως εν των επιτυχεστέρων μνημείων 
της βαυαρικής νομοθεσίας» (Γ. Ν. Κοφινά, «Τα τέλη 
χαρτοσήμου», 1906). Στον νομό «Περί χαρτοσήμου» (ΕτΚ 
αρ. 42, 15/8/1836) ορίζονταν μεταξύ άλλων τα εξής: 
«Γνωρίσαντες την ανάγκην να αυξήσωμεν τα εισοδήματα 
του κράτους, διά να απαντήσωμεν τα αναπόφευκτα έξοδά 
του, και επιθυμούντες ταυτοχρόνως να κατορθώσωμεν την 
όσον το δυνατόν ίσην διανομήν των φόρων, διά να μην 
επιβαρύνωνται μόναι αι κλάσεις των γεωργών και των 
ποιμένων, θέλοντες προσέτι να εμποδίσωμεν τας 
καταχρήσεις, τας οποίας απέφερεν η είσπραξις των μέχρι 
τούδε εν χρήσει δικαστικών, συμβολαιογραφικών, 
διοικητικών και των υποθηκών διατιμήσεων προς βλάβην 
του δημοσίου, και της δικαστικής υπηρεσίας … Άρθ. 1: Από 
της ημέρας της ενάρξεως του παρόντος νόμου, 
καταργούνται όλαι αι δικαστικαί, συμβολαιογραφικαί, 
διοικητικαί και των υποθηκών διατιμήσεις, και όλα τα άλλα 
δικαιώματα, τα οποία ελαμβάνοντο μέχρι τούδε διά 
καταχωρήσεις, εγγραφάς, επικυρώσεις εγγράφων και 
πράξεων προς όφελος του δημοσίου ταμείου, ή διαφόρων 
υπαλλήλων και δημοσίων υπηρεσιών. Άρθ. 2: Αντί των 
δικαιωμάτων τούτων εισάγεται εις γενικός φόρος υπό το 
όνομα χαρτόσημον…»  
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παγόμενες σε χαρτόσημο 
πράξεις: Τα παντός είδους 
«συμβόλαια», οι επικυρώσεις 

εγγράφων, οι μισθοί που  
δίδονται από την κυβέρνηση,  
οι αποδείξεις των ιδιωτών,  
οι αποδείξεις πληρωμής 
κερδών, οι συναλλαγματικές  
και η αξία των κληρονομιών κ.λπ. 

 

«Τέλος χαρτοσήμου» στα θέατρα και στα καφενεία: 
Επιβάλλεται το έτος 1880 με τον νόμο «Περί πληρωμής 
τέλους χαρτοσήμου λεπτών δέκα κατά δραχμήν επί των 
καθισμάτων των θεάτρων ή ωδικών καφενείων» και 
Επιβολή τέλους χαρτοσήμου σε λογαριασμούς και 
αποδείξεις των εμπόρων. Επιβάλλεται το έτος 1880 με τον 
νόμο «Περί επιβολής χαρτοσήμου επί παντός 
λογαριασμού ή αποδείξεως εμπορικών εταιρειών και 
παντός επιτηδευματίου», σε κάθε λογαριασμό ή απόδειξη 
εκδιδόμενη από εμπορικά ή βιομηχανικά καταστήματα ή 
εταιρείες ή επιτηδευματίες. 

 

Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος (ΔΟΕ) ονομαζόταν ο έλεγχος 
των δημοσίων οικονομικών της Ελλάδας που επιβλήθηκε 
από ευρωπαϊκές χώρες που δάνεισαν την Ελλάδα το 
φθινόπωρο του 1897, ενώ αυτή είχε χρεοκοπήσει τέσσερα 
χρόνια πριν, με στόχο την αποπληρωμή των χρεών της 
προς τους πιστωτές της.  

 
Για να επιτευχθεί η εξυπηρέτηση του χρέους, ο ΔΟΕ 
απέκτησε τακτικές πηγές εσόδων και αξιολογούσε τις 
κρατικές υπηρεσίες για την αποδοτικότητα και την 
φοροεισπρακτική τους ικανότητα. Έτσι στον ΔΟΕ 
αποδίδονταν τα έσοδα των μονοπωλίων αλατιού, 
πετρελαίου, σπίρτων, τραπουλόχαρτων, τσιγαρόχαρτων 
και σμυρίδας Νάξου, ο φόρος καπνού, τα τέλη χαρτοσήμου 
και οι δασμοί του τελωνείου Πειραιά.  

 

Υ 
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Νέος νόμος «Περί τελών χαρτοσήμου» (Ο παλαιότερος εν 
ισχύ σήμερα φορολογικός νόμος). Με το Π.Δ. της 28ης 
Ιουλίου 1931 «Περί κώδικος των νόμων περί τελών 
χαρτοσήμου» (ΦΕΚ Α´ 239/28-07-1931) κωδικοποιήθηκαν 
οι διατάξεις των νόμων 4755/13.5.1930 και του νόμου 
5164/17.7.1931 σε ενιαίο κείμενο νόμου. Ο νόμος αυτός 
είναι ο παλιότερος εν ισχύ φορολογικός νόμος. «Αι 
διατάξεις του νόμου 4755 της 13ης Μαΐου 1930 «περί 
κώδικος των νόμων περί τελών χαρτοσήμου» και του 
νόμου 5164 της 17ης Ιουλίου 1931 «περί τροποποιήσεως 
του νόμου 4755 περί κώδικος των νόμων περί τελών 
χαρτοσήμου” κωδικοποιούνται εις ενιαίον κείμενον νόμου 
ως κατωτέρω…»  

Εισφορά ΟΓΑ επί των τελών χαρτοσήμου. Το έτος 1961 με 
τον νόμο 4169 «Περί Γεωργικών Κοινωνικών Ασφαλίσεων» 
(άρθρο 11) τα αναλογικά τέλη χαρτοσήμου 
προσαυξάνονται με το ποσοστό 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ. 

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας και η κατάργηση αρκετών 
διατάξεων του νόμου «Περί χαρτοσήμου». Με τον 
Ν.1642/1986 καθιερώθηκε στην Ελλάδα ένα καινούργιο 
σύστημα έμμεσης φορολογίας, το σύστημα του Φόρου 
Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Με το νέο αυτό φορολογικό 
σύστημα αντικαθίσταται ένας σημαντικός αριθμός έμμεσων 
φόρων. 

Η κατάργηση της χρήσης «κινητού επισήματος» - Η 
«Υπεύθυνη δήλωση». Σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της 
παραγράφου 4 του άρθρου 25 του Ν. 2873/2000, με έναρξη 
ισχύος από 1/1/2001, ορίζεται ότι η χρήση κινητού 
επισήματος (το «επίσημα» είναι η διακριτική σφραγίδα που 
ξεχωρίζει ένα αντικείμενο και πιστοποιεί τη γνησιότητά του 
ή γενικότερα τις ιδιότητες που αποδεδειγμένα έχει) για 
είσπραξη οποιουδήποτε αναλογικού ή πάγιου τέλους 
χαρτοσήμου καταργείται. Στο παρελθόν η υπεύθυνη 
δήλωση ενώπιον δημόσιας αρχής ρυθμιζόταν από το 
νομοθετικό διάταγμα 105/1969, γι’ αυτό και έχει καθιερωθεί 
η έκφραση «υπεύθυνη δήλωση του νόμου 105». Σήμερα 

ρυθμίζεται από το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986. Έως το 2001 η 
υπεύθυνη δήλωση έπρεπε να συνταχθεί σε ειδικό έγγραφο 
και να καταβληθεί τέλος χαρτοσήμου. Από το 2001 δεν 
απαιτείται πλέον «ειδικό σφραγιστό χαρτί αξίας 100 
δραχμών» και δεν υπάρχει κάποιο άλλο τέλος.  

Η κατάργηση της επιβολής «τελών χαρτοσήμου» στις 
εξοφλήσεις αποδοχών. Με την από 21.12.2001 Πράξη 
Νομοθετικού Περιεχομένου καταργούνται τα τέλη 
χαρτοσήμου σε αρκετές περιπτώσεις, μεταξύ άλλων και 
στις εξοφλήσεις κάθε είδους αποδοχών από μίσθωση 
εργασίας για απασχόληση με οποιαδήποτε μορφή και 
οπωσδήποτε αμειβόμενη, περιλαμβανομένων και των 
εκτός έδρας αποζημιώσεων ή εξόδων κίνησης. 

Ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κ. 
Γιώργος Πιτσιλής, μιλώντας σε συνέδριο και 
αναφερόμενος στη φορολογία χαρτοσήμου, είπε ότι 
«πρόκειται για ένα φόρο σχεδόν 90 ετών, για τον οποίο 
υπάρχουν διαχρονικά πολλές αμφισβητήσεις και πολλές 
προστριβές στον έλεγχο. Μας προβληματίζει, θέλουμε να 
δούμε τις διεθνείς πρακτικές και να εντοπίσουμε τις 
εναλλακτικές για τη θέσπιση μιας σύγχρονης, 
αποτελεσματικής και εύληπτης φορολογίας στις 
συναλλαγές, η οποία να μην οδηγεί σε ανάσχεση της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας». 

Το «υπό κατάργηση» Χαρτόσημο «κερδίζει» κατά κράτος 
το Φ.Π.Α – Μέχρι 31.12.2022 η απόδοση των τελών 
χαρτοσήμου για τα επιχειρηματικά δάνεια. 
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του Νότη Μαριά 
Προέδρου του Κόμματος 
ΕΛΛΑΔΑ - Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ, 
Καθηγητή Θεσμών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, 
πρώην Ευρωβουλευτή 

 

ορυφώνεται η 
κόντρα ανάμεσα 
στα μνημονιακά 

κόμματα για τη λαίλαπα 
των πλειστηριασμών 
που ενορχηστρώνουν 
τα διάφορα κοράκια  
με στόχο να αρπάξουν 
την περιουσία  
των Ελλήνων. 
Έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να ρίξει το 
ανάθεμα στον Πτωχευτικό Κώδικα 
που ψήφισε η ΝΔ, ενώ η κυβέρνηση 
από την πλευρά της υπενθυμίζει με 
νόημα ότι η νομοθεσία για την 

πώληση των κόκκινων δανείων στα «αρπακτικά» θεσπίστηκε τον Δεκέμβριο του 
2015 από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ (www.protothema.gr 15/12/2015). 

μως οι κοκορομαχίες των εκπροσώπων  
των μνημονιακών κομμάτων στα διάφορα 
τηλεοπτικά παράθυρα δεν μπορούν να 

απαλείψουν τις τεράστιες πολιτικές τους  
ευθύνες στο ζήτημα αυτό. 

 
Άλλωστε η ψήφιση και εφαρμογή του νέου Πτωχευτικού Κώδικα έγινε λόγω των 
δεσμεύσεων προς το Eurogroup που ανέλαβε τον Αύγουστο του 2018 η 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, δεσμεύσεις τις οποίες εφάρμοσε με ιδιαίτερο ζήλο η 
κυβέρνηση της ΝΔ. Έτσι το Eurogroup που συνεδρίασε στις 30/11/2020 έδωσε τα 
εύσημα στην κυβέρνηση για την ψήφιση του νέου Πτωχευτικού Κώδικα που 
διέσωσε για άλλη μια φορά τις τράπεζες επισημαίνοντας επί λέξει: «Χαιρετίζουμε 
την πρόοδο που σημειώθηκε με την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων σε αυτές τις 
δύσκολες συνθήκες, ιδίως την υιοθέτηση της μείζονος μεταρρύθμισης του 
ελληνικού πλαισίου αφερεγγυότητας, το οποίο αναμένεται να συμβάλει στην 
επίλυση των βασικών προκλήσεων στον χρηματοπιστωτικό τομέα».  

 

Κ 

Ό 
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πως έχουμε τονίσει ήδη από το 2016,  
η μοναδική λύση στο ζήτημα των  
κόκκινων δανείων ήταν η ίδρυση  

Ταμείου Σωτηρίας Δανειοληπτών.  
Ιδίως την εποχή της πανδημίας που σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο 
δόθηκε πακτωλός κρατικών ενισχύσεων για τη στήριξη των νοικοκυριών. Όμως 
η κυβέρνηση προτίμησε να δώσει ζεστό κρατικό χρήμα λόγω πανδημίας σε 
Aegean, Fraport και άλλες πολυεθνικές αντί να διαθέσει κονδύλια για την 
δημιουργία του Ταμείου Σωτηρίας Δανειοληπτών. Άλλωστε μετά τις αποφάσεις 
του Eurogroup της 16ης Μαρτίου 2020 για αναστολή της εφαρμογής των 
ευρωπαϊκών κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων είχαν εκπέσει και τα ελάχιστα 
προσχήματα που δήθεν εμπόδιζαν τη δαπάνη κρατικών κονδυλίων προκειμένου 
να λυθεί με δίκαιο κοινωνικά τρόπο το ζήτημα των κόκκινων δανείων. Έτσι από 
την άνοιξη του 2020 η ΕΚΤ συμπεριλαμβανομένου και του Γιάννη Στουρνάρα 
προωθούσαν κόντρα στην Κομισιόν την ιδέα δημιουργίας μιας κακής τράπεζας  

(Bad Bank) είτε σε ευρωπαϊκό είτε σε 
εθνικό επίπεδο για την αγορά των 
κόκκινων δανείων (Financial 
Times.com 19/4/2020).  

ια τον λόγο αυτό στις 
6 Δεκεμβρίου 2020 
σε άρθρο μου στην 

ΥΠΕΡΒΑΣΗ NEWS κάλεσα 
την κυβέρνηση της ΝΔ 
«από το τότε περίφημο 
μαξιλάρι των 32 δις 
ευρώ να διαθέσει  
4,5 δις ευρώ για τη 
δημιουργία Δημόσιου 
Ταμείου Σωτηρίας 
Δανειοληπτών το  
οποίο να αγοράσει  
τα κόκκινα στεγαστικά 
και επιχειρηματικά 
δάνεια στην τιμή 
πρώτης προσφοράς 
που κάνουν τα κοράκια και εν 
συνεχεία με βάση το κυπριακό 
μοντέλο να πουλήσει με 
διευκολύνσεις στην ίδια τιμή τα 
δάνεια στους δανειολήπτες για να 
σώσουν τα σπίτια τους και τις 
επιχειρήσεις τους».  Για την ιστορία 
θα πρέπει να τονιστεί ότι στις 15 
Φεβρουαρίου 2016 ο Μάριο Ντράγκι 
εξασφάλισε για τους Ιταλούς 
συμπατριώτες του, τα κόκκινα 
δάνεια των ιταλικών τραπεζών να 
εντάσσονται σε καλάθι 
τιτλοποιημένων απαιτήσεων (Asset 
Backed Security-ABS) και να 
δίνονται ως εγγυήσεις (collaterals) 
στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 
Αξιοποιώντας αυτό το γεγονός στις 
18/2/2016 στη συνεδρίαση της 
Επιτροπής Οικονομικής και 
Νομισματικής Πολιτικής της 
Ευρωβουλής κάλεσα τον 
Ντάισελμπλουμ να εφαρμόσει και 
στην Ελλάδα την λύση που 
εξασφάλισε ο Ντράγκι για τους 
συμπατριώτες του στην Ιταλία. Και  

 

Ό 

Γ 



 

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

 Σ/Κ 26-27 Νοεμβρίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 258 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |          Σελίδα 10 

 
καθώς ο Ντάισελμπλουμ πέταξε το μπαλάκι στον Ντράγκι, 
στη συνέχεια λίγες μέρες μετά στις 26 Φεβρουαρίου 2016 
κατέθεσα Γραπτή Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα ζητώντας από τον Ντράγκι να υπάρξει αντίστοιχη 
λύση και για τα κόκκινα δάνεια στην Ελλάδα. Τόσο η τότε 
κυβέρνηση, όσο και ο διοικητής της ΤτΕ ενημερώθηκαν 
από την πλευρά μου για το σχέδιο Ντράγκι στις 30-31 
Μαρτίου 2016 κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχαν 
οι κύριοι Τσίπρας, Τσακαλώτος, Σταθάκης και Στουρνάρας 
με τα μέλη της Ειδικής Επιτροπής (FAWG) του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου που συστάθηκε για τον έλεγχο της τρόικας. 
Στις συναντήσεις αυτές επίσης τους έθεσα υπόψη 
Πρόταση-Λύση για τα κόκκινα δάνεια σύμφωνα με την 
οποία καθώς οι τράπεζες θα πουλούσαν τα μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια στα «distress funds» σε ιδιαίτερα 
χαμηλές τιμές (κάτω από το 10% της αξίας τους) θα έπρεπε 
να θεσμοθετηθεί υποχρεωτικό δικαίωμα προτίμησης για 
τους δανειολήπτες και τους εγγυητές τους για εξαγορά του 
δανείου τους στην τιμή πρώτης προσφοράς που θα έκαναν 
τα κοράκια (Kontra Channel-«Kontra 24» 4/4/2016 στο 
www.notismarias.gr 7/4/2016).  Επιπλέον, και επειδή 
μπορεί οι δανειολήπτες να μην είχαν ούτε αυτά τα χρήματα, 
θα έπρεπε να δημιουργηθεί ένα Δημόσιο Ταμείο στο οποίο 
να καταφεύγουν οι δανειολήπτες για να λάβουν τα ποσά 
που πρέπει να πληρώσουν προκειμένου να εξαγοράσουν 
το δάνειό τους.  

ια τον λόγο αυτόν πρότεινα η 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να διαθέσει 
ποσό τουλάχιστον 4,5 δισ.  

ευρώ από το ποσό των 24 δισ.  
ευρώ που περίσσεψαν τότε από την 
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών 
στα πλαίσια του τρίτου δανειακού 

πακέτου, προικοδοτώντας έτσι  
το νέο Δημόσιο Ταμείο που θα 
αποτελούσε πλέον ένα ισχυρό 
εργαλείο χρηματοδοτικής στήριξης 
των δανειοληπτών προκειμένου  
να μην χάσουν τα σπίτια τους. 

 
Σημειωτέον την παραπάνω Πρόταση-Λύση ανέλυσα και 
στη κοινή συνεδρίαση της FAWG με την Επιτροπή 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Ελληνικής Βουλής που έγινε 
στη Βουλή στις 30/3/2016. Παρά ταύτα η κυβέρνηση δεν 
δέχθηκε την Πρότασή μου αν και ο Ντράγκι απαντώντας 
στις 4/5/2016 στην παραπάνω Γραπτή μου Ερώτηση 
επισήμανε με σαφή και κατηγορηματικό τρόπο ότι «στο 
Μνημόνιο Συνεννόησης που έχει υπογραφεί με την Ελλάδα 
δεν περιλαμβάνεται ειδική απαίτηση η οποία να 
υποχρεώνει τις Ελληνικές τράπεζες να πωλούν τα μη 
εξυπηρετούμενα δάνειά τους», αφήνοντας ορθάνοικτο το 
ενδεχόμενο της παραπάνω λύσης για τη χώρα μας. Στη 
συνέχεια και 

αθώς ο Ντράγκι προωθούσε  
την ίδρυση Ταμείου για τα 
κόκκινα δάνεια στην Ιταλία 

επανάφερα την πρότασή μου για  
την ίδρυση ενός Δημόσιου Ταμείου  
για τα κόκκινα δάνεια στην Ελλάδα 

 

Γ 
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(Κυριακάτικη Kontra News, 31/07/2016), το οποίο θα 
προχωρούσε στην αγορά των κόκκινων δανείων στην τιμή 
πρώτης προσφοράς που θα έκαναν τα κοράκια και στη 
συνέχεια θα έδινε την ευκαιρία στους δανειολήπτες να 
αγοράσουν στην τιμή αυτή το δάνειό τους και να σώσουν 
τα σπίτια τους. Την παραπάνω πρόταση-λύση επανέφερα 
σε επίπεδο Ευρωβουλής και εκτός αυτής αρκετές φορές 
όπως:   
1. Στις 12/10/2016 προς τον Μπενουά Κερέ, μέλος της 
Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ, στα πλαίσια της (FAWG). 
2. Στις 5/10/2017 στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.  
3. Στις 25/10/2017 προς τον Αντιπρόεδρο της Κομισιόν 
Ντομπρόφσκις στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.  
4. Στις 11/9/2018 προς τον Αλέξη Τσίπρα ενώπιον της 
Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ξανά στο 
Στρασβούργο.  
5. Στις 29/1/2019 προς τον Μάριο Ντράγκι ενώπιον της 
Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το ευτράπελο βέβαια είναι ότι 
στις 25 Ιουνίου 2018 αφού η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε 
επιστρέψει πλέον στην τρόικα μέρος του δανείου που είχε 
περισσέψει από τα 86 δις ευρώ του τρίτου δανειακού 
πακέτου, σε νέα συνάντηση της ίδιας Ομάδας των 
Ευρωβουλευτών (FAWG) με τον Διοικητή της ΤτΕ και 

φού έθεσα ξανά την Πρόταση-
Λύση στον Γ. Στουρνάρα αυτός 
απάντησε καρφώνοντας την 

κυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου ότι  
αν είχε στη διάθεσή του ποσό 24  
Δις ευρώ θα είχε λύσει το ζήτημα  
των κόκκινων δανείων !!! 
Το ερώτημα βεβαίως είναι γιατί δεν αποδέχθηκε την 
παραπάνω Πρόταση-Λύση που του διατυπώσαμε στη 
συνάντηση της 30ης Μαρτίου 2016. Σε κάθε περίπτωση 
πάντως ο ΣΥΡΙΖΑ είχε την ευκαιρία να λύσει το πρόβλημα 
των κόκκινων δανείων μέσω της δημιουργίας του Ταμείου 
Σωτηρίας Δανειοληπτών αξιοποιώντας την παραπάνω 
Πρόταση-Λύση την οποία είχαμε θέσει αρκετά έγκαιρα. 
Πλην όμως δεν το έπραξε με τον Ευκλείδη Τσακαλώτο 
μάλιστα να δηλώνει στις 27 Σεπτεμβρίου 2017: «Η 

κυβέρνηση δεν θα ζητήσει από τους πιστωτές μας να δοθεί 
η δυνατότητα στους δανειολήπτες να εξαγοράζουν τα 
δάνειά τους στην τιμή που θέλουν να τα εξαγοράσουν τα 
funds. Δεν θα το θέσω (στους δανειστές μας) γιατί δεν είναι 
λογικό» (political.gr 23/11/2022, σελ.5). 

 

πομένως τα κροκοδείλια δάκρια 
που χύνει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ  
για τους πλειστηριασμούς  

δεν πείθουν κανένα. 

Α 

Ε 
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του Νίκου Νικολόπουλου 
Προέδρου 
Χριστιανοδημοκρατικού 
Κόμματος Ελλάδος 

 

τρίτη εμφάνιση 
του λαοφιλούς 
ηγέτη Κώστα 

Καραμανλή με αφορμή 
τη παρουσίαση βιβλίου 
με αντικείμενο  
τους απόρρητους 
φακέλους του πρώην 
Πρωθυπουργού 
μετέβαλε  
τον χαρακτήρα  
της εκδήλωσης 
συγκέντρωση σε 
μανιφέστο Ελευθερίας, 
Δημοκρατίας και 
Πατριωτισμού. Πολλοί 
πιστεύουν πως ήταν η 
πρόβα επιστροφής της 
«Σχολής Καραμανλή» 
στα πολιτικά πράγματα. 

Οι πάντες συζητούν και σχολιάζουν την νέα παρέμβαση Καραμανλή μέσα από τα 
γραφόμενα στο βιβλίο του Μανώλη Κοττάκη. Στο δημόσιο διάλογο και κυρίως στο 
διαδίκτυο ανάγλυφα φαίνεται το ζωηρό ενδιαφέρον των Ελληνίδων και των 
Ελλήνων γύρω από τα όσα αποκάλυψε ο Διευθυντής της εφημερίδας «Εστία» κ. 
Μανώλης Κοττάκης, μπροστά σε μια λαοθάλασσα στη Λάρισα. Ο Μανώλης 
Κοττάκης παρουσία γαλάζιων βουλευτών, ιστορικών στελεχών και πολλών 
άλλων αξιωματούχων γκρέμισε πραγματικά αυτό που πλέον ονομάζεται 
«Μητσοτακισμός». Ιδιαίτερα κάποιες αναφορές και συγκρίσεις των δυο σχολών 
πολιτικής προκάλεσαν «ηλεκτροσόκ» στο ΜΑΞΙΜΟΥ !!!  

 
Για παράδειγμα ανέφερε μερικές μεθόδους της Κυβέρνησης Μητσοτάκη, οι οποίες 
δεν είναι σύμφωνες με τη Καραμανλική αντίληψη και πρακτική λέγοντας: « 

σχολή Καραμανλή είναι αυτή που δεν 
παρακολουθεί τους αντιπάλους για να  
μαθαίνει τα μυστικά τους, που δεν διώκει τους 

πολιτικούς της αντιπάλους στα ειδικά δικαστήρια  
για να τους εξοντώσει, που δεν αγοράζει δανεική  
αγάπη από τα ΜΜΕ».  
Αιχμές για την ΕΥΠ και γενικότερα για το σκάνδαλο των υποκλοπών –που έχει 
φέρει σε δεινή θέση την κυβέρνηση Μητσοτάκη– άφησε η φράση του πρώην 
πρωθυπουργού, και ταυτόχρονα ήταν μια γροθιά στο στομάχι η ατάκα του Κώστα  

 

Η 
Η 
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Καραμανλή αναφορικά με τις παρακολουθήσεις, την οποία 
μετέφερε από βήματος ο Μανώλης Κοττάκης: « 

Και να πώς ερμηνεύει αυτόν τον νέο χρησμό ο Τάσος 
Τέλογλου: «Προφανώς, ο Κώστας Καραμανλής αναφέρεται 
σε αμερικάνικες υπηρεσίες, τις οποίες χωρίς να ονοματίσει 
«έδειξε» όταν ξέσπασε το σκάνδαλο των υποκλοπών στις 
αρχές της πρωθυπουργίας του». Ο Καραμανλής είναι 
καθαρό πως θέλει να κρατάει, και το δείχνει σταθερά, 
αποστάσεις από τους κοριούς Μητσοτάκη. Όμως για να 
αντιμετωπιστεί η Μητσοτακική κατολίσθηση χρειάζονται 
περισσότερα! Η δύσκολη θέση στην οποία έχει περιέλθει το 
μέγαρο Μαξίμου, μετά το βαθύ ρήγμα με τους 
καραμανλικούς και μετά τις αλλεπάλληλες 
διαφοροποιήσεις των φιλικών ΜΜΕ από την 
πρωθυπουργική γραμμή, αποτυπώθηκε και πάλι 
εμφαντικά στον Τύπο! Τα επίμαχα δημοσιεύματα της 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ, του ΒΗΜΑΤΟΣ, των ΝΕΩΝ, της 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ και του ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟΥ, έχουν νέα 
συγκεκριμένα στοιχεία που δικαιώνουν την διαφορετική 
θέση Κώστα Καραμανλή, ο οποίος εμμένει στις απόψεις 
του για τις υποκλοπές, όπως τις διατύπωσε στην ομιλία 
του στα Ανώγεια της Κρήτης. Απόψεις που έχουν άλλωστε 
δικαιωθεί από τις εξελίξεις.  

ια μια ακόμα φορά πάντως  
η εμφάνιση του πρώην 
Πρωθυπουργού κατέδειξε  

πως φτάνει η ώρα που ακόμα και  
οι υβριστές του Καραμανλή, θα 
μπαίνουν στο παραβάν, θα κοιτάνε 
δεξιά-αριστερά, να σιγουρευτούν  
πως δεν τους βλέπει κανείς  
και θα ψηφίζουν Καραμανλή! 
Γιατί, αυτό θα γίνει και να το θυμάστε! Έρχονται εξελίξεις… 
Το πολιτικό μανιφέστο του Καραμανλή ήταν κατά 
κυριολεξία αυτό που αναδείχθηκε δια στόματος Μανώλη 

Κοττάκη παρουσία του π. Πρωθυπουργού στη Λάρισα. Οι 
αρχές και οι άξιες του ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΣΜΟΥ είναι η 
πριονοκορδέλα που κόβει τα Σημιτικά και επιχειρηματικά 
υποστυλώματα του καθεστώτος και του παρακράτους 
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ. Η παρουσία Καραμανλή στη Λάρισα, όπως 
όλοι οι παράγοντες, τα στελέχη και οι ψηφοφόροι της 
κεντροδεξιάς ψιθυρίζουν, θα γίνει καταλύτης ραγδαίων 
εσωκομματικών εξελίξεων.  

 
Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια, που τη γνωρίζουν οι 
Μητσοτάκηδες και που τους πονεί και τη φοβούνται. 
Ταυτόχρονα τα ευρωπαϊκά καμπανάκια και οι αποκαλύψεις 
με το σταγονόμετρο των υποκλοπών εντείνουν την αγωνία 
στο Μαξίμου. Η άμυνα της κυβέρνησης «το θέμα είναι στην  

 

Γ 
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δικαιοσύνη, όποιος έχει στοιχεία να τα προσκομίσει», είναι 
κυριολεκτικά προφάσεις εν αμαρτίαις. Επιπροσθέτως, ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρώντας πως καλύτερη άμυνα 
είναι η επίθεση, έχει ξεκινήσει και θα συνεχίσει τις 
περιοδείες ανά την Ελλάδα, ωσάν να είμαστε σε 
προεκλογική περίοδο, ενώ προβάλλει σε εβδομαδιαία 
βάση το κυβερνητικό έργο από τους προσωπικούς του 
λογαριασμούς στα social media. Προβάλει περίπου το ίδιο 
non paper που δημοσιεύουν και τα φιλικά ΜΜΕ.  

στόσο, τα γεγονότα γύρω από το 
μείζον σκάνδαλο των υποκλοπών 
είναι πεισματάρικα και όχι μόνο 

δεν λένε να κοπάσουν, αλλά εβδομάδα 
με την εβδομάδα δημοσιοποιούνται 
νέα στοιχεία, που δείχνουν ότι  
«ο πρωθυπουργός είναι γυμνός».  

 

Προχθές μάθαμε πως ο Ερέζ Οφίρ, πράκτορας της Unit 81 
του Ισραηλινού Στρατού, ήρθε στην Ελλάδα και μέσα από 
την εταιρεία Intellexa δημιούργησε ένα κατασκοπευτικό 
δίκτυο με το predator. Τη λειτουργία αυτού του δικτύου 
επέτρεψε ο Μητσοτάκης με αντάλλαγμα παρακολουθήσεις 
για λογαριασμό του…  

, λοιπόν αυτό δεν είναι εσχάτη 
προδοσία όταν ένα δίκτυο  
ξένων πρακτόρων έκανε 

παρακολουθήσεις για χάρη του 
Μητσοτάκη; Και μάλιστα αυτό το ίδιο 
δίκτυο, να έχει εμπλοκή και στην 
εκλογή του στην αρχηγία της ΝΔ.  

Αξίζει όμως επιπλέον να υπογραμμιστεί πως μετά τις 
«φρέσκες» αποκαλύψεις του Βήματος και την παρουσία 
του Κώστα Καραμανλή στη Λάρισα, καταρρέει άλλο ένα 
ψευδοαφήγημα των τελευταίων ημερών των βλασταριών 
του Κούλη των ΜΑΞΙΜΟΠΑΙΔΩΝ περί: 1. Μορατόριουμ με 
Δ.Ο.Μ., 2. Σίγαση Καραμανλή, 3. Τέλους υποκλοπών. Όλοι 
πια κατάλαβαν ότι μάλλον δεν πήγαν και τόσο καλά οι 
«γεφυροποιητικές» προσπάθειες που ανέλαβε την 
περασμένη εβδομάδα η Ντόρα Μπακογιάννη, προς την 
πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή 
αλλά και – σύμφωνα με πηγές – και προς την πλευρά του 
Ομίλου Μαρινάκη για λογαριασμό του Κυριάκου. Έτσι 
βλέπουμε, να συνεχίζονται οι αποκαλύψεις από τα ΜΜΕ 
του Μαρινάκη. Συγκεκριμένα, το «ΒΗΜΑ» της Κυριακής και  

 

Ω 

Ε 
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προχθές τα ΝΕΑ, βγήκαν με νέα καυτά στοιχεία που 
φανερώνουν την εμπλοκή Μητσοτάκη στο σκάνδαλο των 
παράνομων τηλεφωνικών υποκλοπών. Υπάρχει λοιπόν 
ακόμα κάποιος που αμφιβάλλει ότι έρχονται νέα μαύρα 
μαντάτα, για το Πρωθυπουργό, όταν τα ΝΕΑ του ΔΟΜ 
(Μαρινάκη) και συγκεκριμένα στη στήλη «Μικροπολιτικός» 
αποκαλύπτουν: «Ότι  

 

έσω predator 
παρακολουθούσαν ακόμα και  
τα κινητά τηλέφωνα της Ντόρας 

Μπακογιάννη και των δύο παιδιών της, 
του Κώστα (Δήμαρχος Αθηναίων) και 
της Αλεξίας. Δηλαδή με άλλα λόγια 
υπονοούν και το γράφουν σχεδόν 
ανοιχτά, ότι ο ανιψιός Γρηγόρης 
Δημητριάδης (γιος της άλλης  
αδελφής Μητσοτάκη, της Αλεξάνδρας), 
επομένως και ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
του οποίου αποτελούσε το δεξί του 
χέρι, παρακολουθούσαν ακόμα και  
την ίδια την οικογένεια, τη φαμίλια!».  
Και συνεχίζει ο «Μικροπολιτικός», σημειώνοντας πως αν 
ισχύει η παρακολούθηση είναι κάτι πολύ λυπηρό: «Ειδικά 
αν συνυπολογίσει κανείς το γεγονός ότι υπάρχουν δεσμοί 
αίματος που ενώνουν αυτή την οικογένεια, με ένα από τα 

φερόμενα ως κεντρικά πρόσωπα της υπόθεσης αυτής, τον 
Γρηγόρη Δημητριάδη. Αν και εφόσον ισχύει αυτό -το 
τονίζω- καταδεικνύει, δυστυχώς, ότι δεν υπήρχαν ούτε τα 
στοιχειώδη όρια σε αυτή την ιστορία». Εσείς μετά από αυτά 
τι λέτε; Μήπως η Ντόρα διαχωρίζει τη μοίρα της από εκείνη 
του Κυριάκου; Θα δείξει… Εκείνα πάντως που ξεχώρισα 
από όσα σπουδαία ειπώθηκαν κατά την παρουσίαση των 
ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ και αξίζει να μας 
προβληματίσουν είναι τα εξής: Ουδείς πραγματικά 
περίμενε μέσα σε αυτές τις μαύρες εποχές να χυθεί τέτοιο 
άπλετο και εκθαμβωτικό φως, που ξεσκέπασε ακόμα και τις 
πιο σκοτεινές στιγμές της πρόσφατης ιστορίας μας.  

 
Μέσα σε λίγα λεπτά ο Μανώλης Κοττάκης συμπύκνωσε τον 
πολιτικό ηρωισμό, τον πραγματικό πατριωτισμό, την 
προδοσία, τους προδότες, τους πραγματικούς εχθρούς και 
το σχέδιο πραγματικής εξόδου από το σπιράλ θανάτου, στο 
οποίο έχει περιέλθει η Ελλάδα σε όλα τα επίπεδα.  

Μανώλης Κοττάκης παρουσία 
γαλάζιων βουλευτών και πολλών 
αξιωματούχων γκρέμισε 

πραγματικά αυτό που πλέον 
ονομάζεται «Μητσοτακισμός». 

 

Μ Ο 
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Ο Νίκος Νικολόπουλος εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Αχαΐας με την ΝΔ τον 
Νοέμβριο του 1989. Έζησε από κοντά εκείνη την εποχή. Σήμερα έχοντας 
αποχωρήσει επεισοδιακά από το χώρο, απαντά στο ερώτημα με δικό του τρόπο: 
«Τα πολιτικά μου βιώματα επιβιώνουν τον κανόνα: στην πολιτική ποτέ μην λες 
ποτέ!!! Έγιναν υπουργοί της Μητσοτακικής ΝΔ ο γενικός γραμματέας την ΚΝΕ, ο 
εκκολαπτόμενος για πρόεδρος του Σημιτικού ΠΑΣΟΚ κ.ο.κ  Οι γνωστοί υβριστές 
της Παναγίας είναι Μαξιμοπαίδες και σφουγγοκωλάριοι και πόσα ακόμα 
παράταιρα… Σαν σήμερα, νεαρός βουλευτής, έζησα από πρώτο χέρι πως οι του 
ΠΑΣΟΚ από τα εδώλια του ειδικού δικαστηρίου βρέθηκαν στα υπουργικά έδρανα 
και πώς οι ορθόδοξοι του ΚΚΕ αντί «πινακίου ντολμαδακίου» ξαρματώθηκαν και 
φόρεσαν υπουργικά κοστούμια. Στις εκλογές που έρχονται το πιθανότερο είναι να 
έχουμε μια επανάληψη. Στην θέση του Ζολώτα να είναι ο Κώστας Καραμανλής και 
η κυβέρνηση ειδικού σκοπού να είναι τρικομματική και μακράς διαρκείας. Τότε θα 
επιστρέψουν και οι «κύριοι του αμπελώνος», κατά την Αγία Γραφή, και οι 
μουσαφίρηδες και οι καταληψίες θα έχουν φύγει «κακήν κακώς». 
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του Γιώργου Βάμβουκα 
Καθηγητή Οικονομικών 
και Οικονομετρίας 
του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών 

 
Τον Οκτώβριο του 2008 σε ανάλυσή 
μου στον τηλεοπτικό σταθμό SBC 
για τις τρέχουσες εξελίξεις και 
προοπτικές της ελληνικής 
οικονομίας είχα διατυπώσει την 
ακόλουθη άποψη: « 

βραδυφλεγής 
ωρολογιακή 
βόμβα του 

τεράστιου δημοσίου 
χρέους, η οποία από  
τις αρχές της δεκαετίας 
του 1980 βρισκόταν  
στα θεμέλια της 
εθνικής μας οικονομίας, 
ήδη εξερράγη το 
Σεπτέμβριο του 2008 

και τα θραύσματά της είναι άγνωστο για πόσα  
χρόνια θα συνεχίσουν να τραυματίζουν τον  
κορμό της ελληνικής κοινωνίας».  

 
Η πρόβλεψη αυτή είχε διατυπωθεί λαμβάνοντας υπόψη την αλματώδη άνοδο του 
δημοσίου χρέους και την επερχόμενη σφοδρή κρίση της ελληνικής οικονομίας. Η 
ζωντανή πραγματικότητα επαλήθευσε την κασσάνδρια πρόβλεψή μου περί 
παρόντων και μελλοντικών θραυσμάτων επί του σώματος της ελληνικής 
κοινωνίας από την έκρηξη της ωρολογιακής βόμβας του δημοσίου χρέους στα 
θεμέλια της εθνικής οικονομίας. Η Ελλάδα το 2009 χρεοκόπησε και τον Μάιο του 
2010 μπήκε υπό το πέλμα του δυνάστη των μνημονίων. Η πτώχευση της Ελλάδας 
συνοδεύτηκε από μια πρωτοφανή οικονομική κρίση, καθότι την περίοδο 2007- 
2022 το πραγματικό ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν) από 250,5 συρρικνώθηκε 
σε 192,5 δις ευρώ, που αντιστοιχεί σε συνολικό ποσοστό μείωσης -23,2%.  

Την περίοδο 2009-2022 το δημόσιο χρέος της κεντρικής διοίκησης από 298,5 δις 
ή 125,6% του ΑΕΠ εξακοντίστηκε στα 395,5 δις ευρώ ή 188,2% του ΑΕΠ. Από τη 
βάση δεδομένων της Παγκόσμιας Τράπεζας διαπιστούται, ότι, εκτός της Ελλάδας, 
σε ουδεμία χώρα του κόσμου δεν παρατηρείται το πρωτόγνωρο ελληνικό  
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φαινόμενο κατά την περίοδο 2007- 2022 η μείωση του 
πραγματικού ΑΕΠ να συμπορεύεται από την αχαλίνωτη 
άνοδο του δημοσίου χρέους. Ωστόσο η κατάσταση των 
Δημοσίων Οικονομικών είναι τραγικότερη από την εικόνα 
που παρουσιάζει η πορεία του χρέους της κεντρικής 
διοίκησης. Την περίοδο 2007-2022 το «σύνολο του 
εξωτερικού χρέους και του εσωτερικού δημοσίου χρέους 
της Ελλάδας» από 375,0 δις ή 161,2% του ΑΕΠ 
εκσφενδονίστηκε στα 710,0 δις ευρώ ή 337,8% του ΑΕΠ.  

 
Η οικονομική ανάπτυξη της οποιασδήποτε χώρας της 
Υφηλίου με ικανοποιητικούς ρυθμούς προϋποθέτει την 
αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας 
του οικονομικού της συστήματος. Η παγκόσμια οικονομική 
ιστορία διδάσκει ότι για την οποιαδήποτε χώρα του 
κόσμου, οι εξαγωγές, οι άμεσες επενδύσεις, η πάταξη της 
διαφθοράς, η τεχνολογική πρόοδος, οι διαθέσιμοι 
αποταμιευτικοί πόροι, οι υφιστάμενες πλουτοπαραγωγικές 
πηγές, η έρευνα, οι κοινωνικοί θεσμοί, ο πληθυσμός, η 
ποιότητα του εργατικού δυναμικού, τα πνευματικά 
δικαιώματα, η πολιτιστική κληρονομιά, η γεωγραφική θέση 
της χώρας, η αποτελεσματικότητα της μακροοικονομικής 
πολιτικής, η εξέλιξη του διεθνούς εμπορίου, η θρησκεία και 
η κουλτούρα, συνθέτουν τους κύριους παράγοντες, που 
προσδιορίζουν την παραγωγικότητα και την 
ανταγωνιστικότητα του οικονομικού συστήματος, 
συντελούν στη επίτευξη ικανοποιητικών αναπτυξιακών 
επιδόσεων και επηρεάζουν το επίπεδο ευημερίας των 
πολιτών.  

πό την διατηρησιμότητα της 
αναπτυξιακής διαδικασίας 
εξαρτάται η βιωσιμότητα του 

δημοσίου χρέους της Ελλάδας. 

Η Ελλάδα θεωρείται μια από τις χώρες της υφηλίου με 
ιστορία που υπερβαίνει τις πέντε χιλιετηρίδες. Τα 
αξιοθαύμαστα γραπτά των Αρχαίων Ελλήνων Συγγραφέων 
έχουν συντελέσει, ώστε η ανθρωπότητα να αξιολογεί την 
Ελλάδα ως την μεγαλύτερη κοιτίδα του ανθρώπινου 
πνεύματος και του παγκόσμιου πολιτισμού. Οι 
επιφανέστερες προσωπικότητες από τους χώρους της 
Φιλοσοφίας, της Επιστήμης, της Τέχνης, κ.λπ., έχουν 
εξυμνήσει στα γραπτά τους το διαχρονικό μεγαλείο και την 

αέναη επιρροή του αρχαιοελληνικού πνεύματος στην 
εξελικτική πορεία της ανθρωπότητας. Οι ακόλουθες 
φράσεις διάσημων προσωπικοτήτων για το μεγαλείο των 
Αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων είναι αξιομνημόνευτες. 
Βόλφγκανγκ Γκαίτε (1749-1832): «Ό,τι είναι ο νους και η 
καρδιά για τον άνθρωπο, είναι και η Ελλάδα για την 
οικουμένη». Φρίντριχ Σίλερ (1759-1805): «Καταραμένε 
Έλληνα, ανακάλυψες τα πάντα, φιλοσοφία, γεωμετρία, 
φυσική, αστρονομία. Δεν άφησες τίποτα για εμάς». Τζορτζ 
Μπέρναρντ Σω (1856-1950): «Εάν στη βιβλιοθήκη του 
σπιτιού σου δεν έχεις τα έργα των αρχαίων Ελλήνων 
συγγραφέων, τότε ζεις σε ένα σπίτι χωρίς φως». Γουίλ 
Ντυράν (1885-1981): «Εκτός από τις μηχανές, δεν υπάρχει 
σχεδόν τίποτε άλλο διαχρονικό που να μην προέρχεται 
από την αρχαία Ελλάδα: Σχολεία, Γυμναστήρια, 
Αριθμητική, Γεωμετρία, Ιστορία, Ρητορική, Φυσική, 
Βιολογία, Ανατομία, Υγιεινή, Διακοσμητική, Ποίηση, 
Μουσική, Τραγωδία, Κωμωδία». Ο Φρειδερίκος Νίτσε 
(1844-1900) υπήρξε μεγάλος θαυμαστής του αρχαίου 
ελληνικού πολιτισμού. Σε πολλά κείμενά του εξύμνησε την 
δημιουργικότητα και τη μεγαλοφυΐα των αρχαίων Ελλήνων 
φιλοσόφων. Ο Νίτσε χαρακτήρισε τους αρχαίους Έλληνες 
συγγραφείς μεγαλοφυείς και διαχρονικά αθάνατους.  

 
Ορισμένες από τις φράσεις-ρήσεις του Νίτσε, με τις οποίες 
εξύμνησε τους αρχαίους Έλληνες και εξύψωσε το 
αρχαιοελληνικό πνεύμα είναι: «Άλλοι λαοί έχουν αγίους. Οι 
Έλληνες έχουν σοφούς»… «Δεν γνώρισα ποτέ κανέναν, 
που να έχει εμπνεύσει τόσο σεβασμό, όσον οι Έλληνες 
φιλόσοφοι»… «Οι αρχαίοι Έλληνες είναι οι αθάνατοι 
διδάσκαλοι της ανθρωπότητας»…»Οι Έλληνες 
ανακάλυψαν τους κυριότερους τύπους φιλοσοφικού 
πνεύματος, στους οποίους οι μεταγενέστερες γενεές δεν 
πρόσθεσαν τίποτα το ουσιαστικό».  Στο βιβλίο του «Η 
Γέννηση της Τραγωδίας» (1872) και συγκεκριμένα στο 
κεφάλαιο 15, εξυμνώντας τους αρχαίους Έλληνες ο Νίτσε 
γράφει τα εξής: «Αποδεδειγμένα σε κάθε περίοδο της 
εξέλιξής του ο δυτικοευρωπαϊκός πολιτισμός προσπάθησε 
να απελευθερώσει τον εαυτό του από τους Έλληνες. Η 
προσπάθεια αυτή είναι διαποτισμένη με βαθύτατη 
δυσαρέσκεια, διότι οτιδήποτε κι αν δημιουργούσαν, 
φαινομενικά πρωτότυπο και άξιο θαυμασμού, έχανε χρώμα  
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και ζωή στη σύγκρισή του με το ελληνικό μοντέλο, 
συρρικνωνότανε, κατέληγε να μοιάζει με φθηνό αντίγραφο, 
με καρικατούρα».  

νώ σπουδαίες προσωπικότητες 
ανά την υφήλιο στα κείμενά  
τους έχουν χαρακτηρίσει τους 

Αρχαίους Έλληνες συγγραφείς ως  
τα μεγαλύτερα μυαλά στην ιστορία  
της ανθρωπότητας, οι νεοέλληνες  
με τις πράξεις τους αποτελούν  
φορέα ζόφου και δυσφήμισης  
της Πατρίδας και του Ελληνισμού. 
Η διαφθορά, η ασυδοσία και ο αμοραλισμός κυριαρχούν 
στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης. Διεφθαρμένοι 
καρεκλοκένταυροι της κυβερνητικής-κρατικής-τραπεζικής 
εξουσίας αποκόμισαν εκατοντάδες δισεκατομμύρια 
δραχμές από την αισχροκερδοσκοπική υποτίμηση της 
δραχμής της 13ης Μαρτίου 1998. Αδηφάγοι απατεώνες της 
κρατικής και της τραπεζικής εξουσίας την περίοδο 1998-
1999 ιδιοποιήθηκαν τρισεκατομμύρια δραχμές από τη 
ληστεία του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. 

 

χρείοι κυβερνώντες με τις 
αποτυχημένες οικονομικές 
πολιτικές τους προκάλεσαν  

την χρεοκοπία του 2009  
και έβαλαν την ελληνική  
κοινωνία υπό την κηδεμονία  
αλλότριων ξένων πιστωτών.  
Η διαφθορά στην Ελλάδα της 
μεταπολίτευσης είναι απύθμενη. 
Όταν οι κυβερνήσεις ανέχονται κρατικά πανεπιστήμια να 
διοικούνται από απατεώνες καθηγητές, ήτοι καθηγητές που 
έχουν υποστεί ποινές φυλάκισης από δικαστήρια, είναι 
παιδόφιλοι, χαρακτηρίζονται και διερευνώνται ως μέλη 
εγκληματικών οργανώσεων, εξελίσσονται στην 
πανεπιστημιακή ιεραρχία με λογοκλοπές και 
αποδεδειγμένα καταχρούνται ετησίως πόρους πολλών 
εκατομμυρίων ευρώ, είναι δυνατόν η διαφθορά, η διαπλοκή 
και η ασυδοσία να μην έχουν διαβρώσει την νεοελληνική 
κοινωνία; Τα κυκλώματα διαφθοράς ευθύνονται για την 
χρεοκοπία του 2009. Δυστυχώς, οι φατρίες διαφθοράς 
ελέγχουν τα κέντρα εξουσίας και κάνουν κουμάντο στην 
Ελλάδα της μεταπολίτευσης.   
Υ.Γ. Το παρόν κείμενο αποτελεί τμήμα από τον πρόλογο του 
βιβλίου μου «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-Παρελθόν, Παρόν, 
Μέλλον», Αθήνα, Εκδοτικός Οργανισμός ΛΙΒΑΝΗ, 2022. 
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του Γιάννη Χατζηθεοδοσίου 
Προέδρου του Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου Αθηνών 
και Επίτιμου Διδάκτορα 
του Πανεπιστημίου Πειραιά 

 
Ο κ. Χατζηθεοδοσίου γράφει στην 
εφημερίδα «Δημοκρατία»: 

λοένα «ψηλώνει» 
το «βουνό» των 
συσσωρευμένων 

οφειλών απειλώντας 
τη βιωσιμότητα των 
επιχειρήσεων και  
την προσπάθεια 
ανάκαμψης της 
οικονομίας μας. 
Οφειλές που άρχισαν να 
συσσωρεύονται στην σκληρή 
περίοδο των μνημονίων, αυξήθηκαν 
σημαντικά λόγω της πανδημίας του 
κορωνοϊού και συνεχίζουν να 
πολλαπλασιάζονται εξαιτίας της 
σφοδρής ενεργειακής κρίσης και του 
κύματος ακρίβειας, που, όπως όλα 

δείχνουν, θα είναι «διαρκείας». Πρόκειται για ένα εκρηκτικό μείγμα με το μέγεθος 
του προβλήματος να αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα στοιχεία που δημοσιοποίησε 
πρόσφατα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. 

 

υνολικά τα ληξιπρόθεσμα χρέη στην εφορία 
αγγίζουν τα 113 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα  
39 δισ. ευρώ αφορούν φυσικά πρόσωπα και  

τα υπόλοιπα 73,97 δισ. ευρώ αφορούν επιχειρήσεις. 
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Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ μόνο τον Σεπτέμβριο 
προστέθηκαν νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές πάνω από 900 
εκατ. ευρώ. Είναι σαφές και από τους αριθμούς, αλλά και 
από την δύσκολη πραγματικότητα που βιώνουν 
καθημερινά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι 
επαγγελματίες ότι η «θηλιά» των χρεών σφίγγει 
ανησυχητικά. Πώς θα μπορέσουν άραγε να 
αποπληρώσουν τις οφειλές τους όταν βλέπουν καθημερινά 
αφενός το κόστος λειτουργίας τους να εκτοξεύεται, λόγω 
της ενεργειακής ακρίβειας αλλά και της εκτίναξης των τιμών 
των πρώτων υλών και των μεταφορικών, και αφετέρου 
τους τζίρους τους να μειώνονται λόγω της καταναλωτικής 
αδυναμίας των νοικοκυριών. 

 

εγάλο μέρος των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων αδυνατεί όχι 
μόνο να καλύψει τις παλαιές 

οφειλές, αλλά να ανταποκριθεί  
ακόμη και στις τρέχουσες, βασικές  
του υποχρεώσεις, με τους 
λογαριασμούς ενέργειας να 
αποτελούν ένα ακόμη ενοίκιο. 
Σε αυτό το ασφυκτικό περιβάλλον, το επόμενο διάστημα 
προβλέπεται ζοφερό, οδηγώντας κατά πάσα πιθανότητα 
σε ακόμη μεγαλύτερη συσσώρευση οφειλών, με ό,τι αυτό 

συνεπάγεται για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων αλλά 
και για τα έσοδα του κράτους. 

  

ημαντική «ανάσα» στους  
οφειλέτες θα μπορούσε να  
δώσει, όπως έχουμε τονίσει  

ως Επαγγελματικό Επιμελητήριο 
Αθηνών, η θέσπιση μίας  
ρύθμισης 120 δόσεων για  
το σύνολο των οφειλών.  
Με τον τρόπο αυτό και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα 
«ανακουφιστούν» και τα δημόσια ταμεία θα ενισχυθούν 
αλλά και χιλιάδες θέσεις απασχόλησης θα προστατευθούν. 
Πρόκειται για ένα κρίσιμο ζήτημα, που δεν πρέπει να 
αφήσουμε να «γιγαντωθεί» κι άλλο. Είναι ώρα να υπάρξει 
μία ουσιαστική παρέμβαση προς όφελος των 
επιχειρήσεων αλλά και συνολικά της οικονομίας. 
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βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης 
Κόκκαλης, κατέθεσε αναφορά στο Υπουργείο 
Οικονομικών, τονίζοντας πως 35.000  

Έλληνες παλιννοστούντες δανειολήπτες  
αδυνατούν να ρυθμίσουν τα δάνεια που  
έλαβαν με 100% εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου. 

 
Αναλυτικότερα, ο κ. Βασίλης Κόκκαλης ζητά με την αναφορά του την παρέμβαση 
του υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ 

κατέθεσε ως αναφορά την επιστολή 
με ημερομηνία 17-11-2022 της 
Ένωσης Ποντίων Ελλάδος, 
σύμφωνα με την οποία εκθέτουν ότι 
χάνουν την ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΤΟΥΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ, που είχαν αποκτήσει με 
δάνεια με την εγγύηση 100% του 
Ελληνικού Δημοσίου, καθώς 
αναφέρεται ότι δέχονται συνεχείς 
κλήσεις από τα Δικηγορικά γραφεία 
ΤΡΑΠΕΖΑΣ (servicers) που 
απαιτούν να καταβάλλουν οι 
δανειολήπτες τις ληξιπρόθεσμες 
οφειλές υπέρογκων ποσών ΑΜΕΣΑ, 
διαφορετικά απειλούνται με 
κατάσχεση και πλειστηριασμό, ενώ 

Τράπεζα δεν  
είναι δεκτική 
καμίας απολύτως 

ρύθμισης με συνέπεια 
την άμεση απώλεια της 
πρώτης και μοναδικής 
τους κατοικίας. 
Επισημαίνεται ότι πρέπει άμεσα η 
Κυβέρνηση να παρέμβει με σκοπό 
να θεσμοθετηθούν ευνοϊκές 
ρυθμίσεις προς τις τράπεζες, καθώς 
και να θεσμοθετηθεί η δυνατότητα 
στους δανειολήπτες, να αγοράσουν 
το υπόλοιπο του δανείου τους σε 
τιμές που τα αγόρασαν τα funds. 

 

Ο 
Η 
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δώ και μήνες προειδοποιούσαμε πως οι 
σοκαριστικές εικόνες με τις βίαιες εξώσεις  
στην Ισπανία θα έρθουν και στην Ελλάδα.  

Τότε, για μια ακόμη φορά, κάποιοι μας έλεγαν 
κινδυνολόγους. Πλέον η εικόνα είναι  
αδιάψευστος μάρτυρας, μια εικόνα γροθιά  
στο στομάχι κάθε Έλληνα γι’ αυτό που έρχεται…. 
Δυστυχώς, τα χειρότερα είναι μπροστά με μαζικούς πλειστηριασμούς και Νέο 
Πτωχευτικό! Έρχεται ΠΛΙΑΤΣΙΚΟ !!! Πρωτοφανή εν Ελλάδι γεγονότα σημειώθηκαν  

 
το πρωί της Δευτέρας (21/11) στα Ιλίσια, όπου η δημοσιογράφος Ιωάννα Κολοβού 
έχασε τη μοναδική της κατοικία σε πλειστηριασμό. Αστυνομικοί με την συνδρομή 
δικαστικού κλητήρα έσπασαν την πόρτα της για την απομακρύνουν. Ειδικότερα, 

οι αστυνομικοί λίγο πριν τις 8:00, 
έσπασαν την πόρτα και μπήκαν στο 
σπίτι της κα Κολοβού για να 
πραγματοποιηθεί η έξωση. «Δεν 
είχα πάρει ποτέ δάνειο (…). Η 
τράπεζα το πλειστηρίασε και το 
έδωσε σε φίλους, γιατί 20 μέτρα από 
εδώ ετοιμάζεται σταθμός του μετρό. 
Το πήρε ο κύριος» δήλωσε η ίδια. 
Μάλιστα, καταγγέλλει πως κάποιος 
τη χτύπησε «πολύ δυνατά στο χέρι». 
Σύμφωνα με την Ιωάννα Κολοβού, 
έσπασαν την πόρτα, «τη διαλύσανε» 
με ηλεκτρικό πριόνι. «Λυπηρό 
γεγονός να βγάζουν στο σφυρί σπίτι 
οφειλετών για 15.000 ευρώ», 
δηλώνει από πλευράς της η 
δικηγόρος της κα Κολοβού. 

κολούθησαν 
τραγικές σκηνές  
με άνδρες 
μεταφορικής 

εταιρίας να 
καταγράφουν και  
να απομακρύνουν τα 
πράγματά της, ενώ  
έξω από το σπίτι  
από νωρίς το πρωί 
είχαν συγκεντρωθεί 
αλληλέγγυοι, 
προκειμένου να  
της συμπαρασταθούν. 

Ε Α 
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Κι ενώ στο διαμέρισμα είχε μεταφερθεί νέα πόρτα 
ασφαλείας προκειμένου να σφραγιστεί, αλληλέγγυοι 
κατάφεραν να εμποδίζουν την τοποθέτησή της. Στο σημείο 

από το πρωί βρίσκονταν ο διευθυντής της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ 
Θανάσης Θεοχαρόπουλος και ο βουλευτής του ΚΚΕ 
Χρήστος Κατσώτης. Την επόμενη ημέρα την επισκέφθηκε 
στο σπίτι και ο Αρχηγός της αξιωματικής Αντιπολίτευσης, 
επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας. Η Ιωάννα 
Κολοβού ανέφερε χαρακτηριστικά: « 

πόρτα έσπασε με ηλεκτρικό 
πριόνι και κλωτσούσαν. Λες  
και είμαστε σε κάποια 

δικτατορία. 05:30 το πρωί ήρθαν. 
Κατά τις 06:30 ξεκίνησαν. Χτύπησαν την πόρτα δεν τους 
άνοιξα φυσικά και την έσπασαν. Τα παιδιά που μαζεύτηκαν 
έκαναν το λεγόμενο ντου και μπήκαν μέσα. Ήρθαν 
βουλευτές και προς τιμήν τους. Ήρθαν δύο αστυνομικοί 
διευθυντές μου είπαν «εντολές εκτελούμε». Εγώ δεν έχω 
άλλη κατοικία. Δεν έχω πάρει ποτέ δάνειο, ούτε καν 
καταναλωτικό. Δεν πουλήθηκε σε fund, τα έδωσε η τράπεζα 
στο φιλαράκι της. Η κατοικία μπορεί να είναι παλιά, αλλά 
200 μέτρα από εδώ θα γίνει το μετρό». Ο Ανδρέας 
Καραβίδας, επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης 
Ζωγράφου και δημοτικός σύμβουλος, περιγράφει: «Ο 
δικαστικός επιμελητής ήρθε εδώ με αστυνομικούς. Έδινε 
και εντολές στους αστυνομικούς τύπου «μαζέψτε τους». 
Άρχισε να μαζεύεται κόσμος από κάτω, είχαμε συνεχή 
επικοινωνία με την κ. Κολοβού. Ακούγαμε να σπάει η 
πόρτα. Το χαρακτηριστικό είναι ότι φαίνεται η 
συμπεριφορά που υπάρχει από δικαστικό επιμελητή και 
αστυνομικούς. Δεν την άφηναν να πάει ούτε στο μπάνιο, 
λέγοντας ότι είναι «περιουσία αλλουνού». Έχουμε κερδίσει 
την καθυστέρηση που υπάρχει. Υπάρχει ευθύνη στο 
κράτος. Μιλάμε για μια χαμηλοσυνταξιούχο και το παιδί της 
που δεν έχουν που να μείνουν. Όλοι μας με τον έναν ή τον 
άλλο τρόπο αντιμετωπίζουμε ή θα αντιμετωπίσουμε το ίδιο 
ζήτημα. Καλούμε τον κόσμο να αντισταθεί σ’ αυτό το νόμο».

 

λήθος κόσμου συνέρρευσε 
αυθόρμητα για να διαμαρτυρηθεί 
ενάντια στον αυταρχισμό των 

Funds και να συμπαρασταθεί στη 
δημοσιογράφο Ιωάννα Κολοβού  
που έχασε σε πλειστηριασμό το 
μοναδικό της σπίτι για ένα χρέος  
προς την τράπεζα ύψους 15.000 ευρώ.  
Γείτονές της, ο βουλευτής του ΚΚΕ Χρήστος Κατσώτης, ο 
βουλευτής του ΜεΡΑ25 Κρίτων Αρσένης και το στέλεχος 
του ΣΥΡΙΖΑ Θανάσης Θεοχαρόπουλος, έσπασαν τον 
αστυνομικό κλοιό και μπήκαν στο διαμέρισμα, 
σταματώντας την διαδικασία της έξωσης. «Ντροπή και 
αίσχος! Πετάνε στον δρόμο χαμηλοσυνταξιούχο! 

Η 

Π 
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Αλληλεγγύη το όπλο μας, νόμος το δίκιο μας» τονίζει σε 
ανακοίνωση το ΠΑΜΕ που κάλεσε σε συγκέντρωση στην 
Αβύδου 146 στου Ζωγράφου όπου εκτυλίχθηκαν τα 
πρωτοφανή γεγονότα. Το ΠΑΜΕ σημειώνει ακόμα: «Αυτή 
την ώρα στην Αβύδου 146 στου Ζωγράφου επιχειρείται 
έξωση σε συνάνθρωπο μας από την αστυνομία και 
δικαστικό επιμελητή. Με άθλιο τραμπούκικο τρόπο 5:30 τα  

 
χαράματα έσπασαν την πόρτα στην χαμηλοσυνταξιούχο 
για να την πετάξουν στον δρόμο. Τα κοράκια επιτίθενται με 
την στήριξη της κυβέρνησης και με όπλο τους άθλιους 
ντροπιαστικούς νόμους που ψήφισαν μαζί ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, 
ΠΑΣΟΚ. Το Εργατικό λαϊκό κίνημα δεν θα επιτρέψει να 
κυριαρχήσει η ζούγκλα της αγοράς τους. Κάτω τα χέρια 
από του λαού το βιός. Όλοι όσοι μπορούν να πάνε τώρα να 
εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στου Ζωγράφου. 
Συγκέντρωση στις 4:30μ.μ. στην Αβύδου 146 στου 
Ζωγράφου. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη». Την ώρα 
που ο δικαστικός κλητήρας έβγαινε από το σπίτι, κόσμος 

εξέφρασε την αντίδρασή του με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί 
να τον φυγαδεύσουν. Το πλήθος φώναζε συνθήματα μεταξύ 
των οποίων «Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζών, εξώσεις 
στις βίλες των αφεντικών».  

 

Αντιμέτωπος με την οργή των μελών της γνωστής 
συλλογικότητας «Ρουβίκωνας» ήρθε στο γραφείο του  ο 
δικαστικός επιμελητής που με ιδιαίτερη εριστικότητα 
εκτέλεσε την έξωση της συνταξιούχου δημοσιογράφου 
Ιωάννας Κολοβού τη Δευτέρα από το σπίτι της στου 
Ζωγράφου.  
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α μέλη του Ρουβίκωνα έσπασαν 
την πόρτα του γραφείου του 
δικαστικού επιμελητή, Παύλου 

Καλκιτανίδη και προκάλεσαν  
ζημιές στο εσωτερικό του χώρου. 
Μάλιστα δημοσίευσαν βίντεο και εικόνες από το 
περιστατικό στην ιστοσελίδα που διατηρούν, ενώ 
εξέδωσαν και σχετική ανακοίνωση. Ολόκληρη η 
ανακοίνωση του Ρουβίκωνα έχει ως εξής: «Ο δικαστικός 
επιμελητής Παύλος Καλκιτανίδης, είναι υπεύθυνος, ως 
εκτελεστικό όργανο της έξωσης της Ιωάννας Κολοβού από 
το σπίτι της. Η τραπεζική μαφία δίνει την εντολή και η  

 

κρατική μαφία εκτελεί. Στο σαθρό επιχείρημα ότι κάποιος 
κάνει απλά τη δουλειά για την οποία πληρώνεται, εμείς 
απαντάμε ότι η ντροπή δεν είναι δουλειά. Δεν είναι δουλειά 
να συμμετέχεις σε εξώσεις.  

το επιχείρημα ότι εκτελούσε τα 
καθήκοντά του, εμείς απαντάμε  
ότι μέσα στα «καθήκοντά» του  

δεν είναι το σπάσιμο της πόρτας  
του σπιτιού και ο εξευτελισμός της  
Ι. Κολοβού, μην αφήνοντάς την να 
πάρει ούτε τα πράγματά της, ούτε  
καν να πάει μέχρι την τουαλέτα. 

 
Και για να μην ξεχνιόμαστε, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ ας κόψουν 
τους πολιτικαντισμούς με τις τάχα κοινωνικές ευαισθησίες 
τους, γιατί δεν χάσαμε ξαφνικά τη μνήμη μας. Τα δύο αυτά 
κόμματα, μαζί με τη ΝΔ προφανώς που σήμερα τα σαρώνει 
όλα, είναι άμεσα υπεύθυνα για την επίθεση στην κοινωνική 
βάση, για την επίθεση στο αγαθό της στέγασης και τις 
εξώσεις, ως άξιοι υπηρέτες των μνημονίων, ως 
στρατιωτάκια της ΕΕ και των τραπεζιτών. Μέσα στα 
καθήκοντα τα δικά μας πάντως είναι να επιστρέφουμε έστω 
και συμβολικά την βία που δέχονται οι άνθρωποι της τάξης 
μας. Η ΣΤΕΓΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΓΑΘΟ ΟΛΩΝ, ΕΞΩΣΕΙΣ ΣΕ 
ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ!». 

Τ 

Σ 
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Η Ιωάννα Κολοβού έχει πάρει 
σύνταξη από το 2011, καθώς 
εργαζόταν ως δημοσιογράφος. Ο 
σύζυγος της έχει φύγει από τη ζωή 
και η κα Κολοβού έχει για χρόνια 
προσπαθήσει να παρέχει ό,τι είναι 
δυνατό στον γιο της, προκειμένου να 
καταφέρει να σπουδάσει, παρά τα 
προβλήματα υγείας της. Στις αρχές 
της δεκαετίας του 2000 είχε πάρει 
πιστωτικές κάρτες της Εθνικής, 
πληρώνοντας για χρόνια τις δόσεις 
που της αναλογούσαν. Τα πράγματα 
όμως δεν εξελίχθηκαν ομαλά: «Μετά 
από περίπου 10 χρόνια που 
πλήρωνα, περίπου το 2011 είχα 
αρχίσει να δυσκολεύομαι πάρα 
πολύ, καθώς είχε φύγει ο σύζυγός 
μου από τη ζωή και εγώ με μια 
σύνταξη 700 ευρώ προσπαθούσα να 
μεγαλώσω το παιδί μου εν μέσω της 
οικονομικής κρίσης. Ποτέ δεν ήμουν 
της άποψης ότι δεν πρέπει να 
πληρώνω τις υποχρεώσεις μου και 
ούτε τώρα είμαι», έλεγε στο 
Magazine. Η ίδια βρήκε ένα 
πρόγραμμα από την τράπεζα με το 
περίφημο σλόγκαν «Όλα σε ένα 
νοικοκυρεμένα», «οπότε πήγα να 
ενοποιήσω όλο το χρέος που είχε 
δημιουργηθεί σε ένα πακέτο και να 
συνεχίσω να το πληρώνω μηνιαία. 
Τα χρήματα που οφείλονταν είχαν 
φτάσει με τους τόκους τα 15.000 
ευρώ». Έχοντας πια ενοποιήσει τα 
χρέη από τις κάρτες της, συνέχισε να 
πληρώνει για κάποιο διάστημα 
μέχρι που πλέον της ήταν, όπως 
λέει, αδύνατο, με τα 700 ευρώ που 
αποτελούν το μοναδικό της 
εισόδημα. Οι προειδοποιήσεις και τα 
τηλεφωνήματα από την τράπεζα και 
το δικηγορικό γραφείο που είχε 
αναλάβει τον ρόλο εισπρακτικής 
εταιρείας, ήταν συνεχόμενα, με την 
κα Κολοβού όμως να αδυνατεί να 
βρει λύση. Το 2014 πλέον, της 
μεταφέρθηκε πως η τράπεζα θα 
προχωρήσει τις διαδικασίες για να 
εκδοθεί διαταγή πληρωμής και στη 

συνέχεια θα κάνει κατάσχεση του μοναδικού περιουσιακού της στοιχείου, αφού 
τα επιτόκια είχαν ανεβάσει το χρέος στις 30.000 ευρώ. Πράγματι, το 2014, το 
Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών εξέδωσε την διαταγή πληρωμής με αριθμό 
15577/2014. «Συνέχισαν να με παίρνουν τηλέφωνο από το δικηγορικό γραφείο 
που λειτουργούσε ως εισπρακτική για λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας, 
ζητώντας μου να πληρώσω κάποια χρήματα για να γλιτώσω το ενδεχόμενο να 
πλειστηριαστεί το σπίτι. Ζήτησα ξανά από την τράπεζα να γίνει διακανονισμός 
και μου απάντησαν πως έπρεπε πρώτα να δώσω 5.000 ευρώ μετρητά. Δεν τα 
είχα, έτρεξα στην ΕΣΗΕΑ και αφού έγινε μια προσπάθεια, πήρα τα χρήματα ως 
προκαταβολή του ΕΦΑΠΑΞ που θα λάμβανα. Τα έδωσα. Λίγο καιρό μετά όμως, 
μου ζήτησαν άλλα 2.000 ευρώ προκειμένου να μπουν σε διαδικασία να 
συζητήσουν διακανονισμό. Έγινα έξω φρενών. Με κορόιδευαν, ενώ ήξεραν πως 
δεν έχω καταθέσεις και τα μόνο μου εισόδημα ήταν 700 ευρώ το μήνα», λέει η κα 
Κολοβού. 

ο σπίτι της κατασχέθηκε τελικά από την  
τράπεζα, αφού λόγω οικονομικής αδυναμίας  
δεν κατάφερε να κάνει οποιαδήποτε  

πράξη ανακοπής της διαδικασίας και έτσι  
όλα οδήγησαν στον πλειστηριασμό.  
Η τελευταία προσπάθεια που έκανε να προσεγγίσει τους δανειστές της για να 
βρεθεί μια λύση έπεσε στο κενό. Ο πλειστηριασμός του διαμερίσματος στα Άνω 
Ιλίσια έγινε τελικά ηλεκτρονικά στις 16 Μαρτίου 2022 με την παρουσία 
συμβολαιογράφου. 

 

 
Εν τω μεταξύ, η  εταιρεία που 
απέκτησε μετά από πλειστηριασμό 
το διαμέρισμα, σύμφωνα με την 
ιστοσελίδα antimedia.gr απλά… δεν 
υπάρχει! Δηλαδή, υπάρχει στα 
χαρτιά, εμφανίζεται στο 
επαγγελματικό επιμελητήριο, 

εμφανίζεται στο ίντερνετ με δυο 
διαφορετικές διευθύνσεις, αλλά το 
ίδιο τηλέφωνο το οποίο δεν απαντά! 
Συγκεκριμένα: Στο Επαγγελματικό 
Επιμελητήριο Αθηνών εμφανίζεται 
με τη διεύθυνση με την επωνυμία 
LOTUS 4A ΙΚΕ (Ιδιωτική 

Κεφαλαιουχική Εταιρεία) και 
διεύθυνση, ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΥΔΩΝΙΩΝ  

 

Τ 
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5, 14342, Ν ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ, Αττική. Το τηλέφωνο είναι 
2106619900 και ως υπεύθυνος εμφανίζεται κάποιος 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. Η ίδια 
καταχώρηση υπάρχει και στο opencorporates.com και 
δείχνει ενεργή από τον Δεκέμβριο του 2018. Ωστόσο 
υπάρχει και δεύτερος ιστότοπος στο διαδίκτυο, με την 
επωνυμία Lotus Project, με το ίδιο τηλέφωνο 210 6619900, 
αλλά διαφορετική διεύθυνση: Ερνέστου Εμπράρ 27, Νέο 
Ψυχικό, 11525.  

: Το Lotus Project ιδρύθηκε από μία ομάδα μηχανικών με 
εμπειρία στις μελέτες και κατασκευές κτιριακών έργων και 
τo real estate. Και όπως αναφέρουν, έχουν και… όραμα: Να 
παρέχουμε μία ευρεία γκάμα υπηρεσιών γύρω από τα 
ακίνητα, με σκοπό να αποτελέσουμε για τον 
ιδιοκτήτη/επενδυτή ένα «one stop shop» που θα του λύνει 
τα χέρια στην αξιοποίηση των ακινήτων του. Να 

επανακαθορίσουμε τον χώρο της μεσιτείας ακινήτων στην 
Ελλάδα με γνώμονα την καινοτομία, την διαφάνεια και την 
ειλικρίνεια. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ιστοσελίδα: 
«Στην αναζήτηση που κάναμε στα “Ακίνητα”, δεν βρήκαμε 
ΚΑΝΕΝΑ, σε όποια περιοχή κι αν προσπαθήσαμε – κάναμε 
4-5 δοκιμές. 

ο τηλέφωνο των δυο 
διαφορετικών διευθύνσεων  
που είτε συνυπάρχουν  

ταυτόχρονα ή… μετακόμισαν  
τα γραφεία (;) δεν απαντά! 
Μάλιστα σε ιστότοπο ομάδας αλληλεγγύης διαβάζουμε ότι 
τον Ιανουάριο που ΘΑ έβγαζαν την κα Κολοβού από το 
σπίτι της, η ομάδα επισκέφτηκε τα γραφεία της LOTUS 4A 
ΙΚΕ στη Νέα Φιλαδέλφεια κι αυτά ήταν εντελώς κλειστά». 

 
Για υποκρισία κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ο 
αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος 
Σκυλακάκης παρουσιάζοντας στη Βουλή 

γγραφο που δείχνει πως η 
απόφαση πλειστηριασμού της 
κατοικίας της δημοσιογράφου 

Ιωάννας Κολοβού έγινε επί ημερών 
και με νομοθεσία της κυβέρνησης 
ΣΥΡΙΖΑ (σ.σ. στις 20 Μαρτίου 2019, 
χωρίς να τελεσφορήσει). 

 «Δεν θα πω το όνομα της κυρίας που είχε την εξαιρετικά 
δυσάρεστη εμπειρία και περιπέτεια. Το έψαξα όμως. Πότε 
βγήκε αυτή η υπόθεση στο προσκήνιο; Πότε βγήκε το 
συγκεκριμένο σπίτι - πρώτη κατοικία - στον 
πλειστηριασμό;» ανέφερε αρχικά ο κ. Σκυλακάκης, για να 
προσθέσει: «Βλέπουμε στην απόφαση που έχει αναρτηθεί 
στην σχετική ιστοσελίδα πως βγήκε σε πλειστηριασμό στις 
20.3.2019. Ποια κυβέρνηση υπήρχε τότε; Θυμίστε μου 
ποιος κυβερνούσε, όταν βγήκε η πρώτη κατοικία στον 
πλειστηριασμό; Με ποιου νομοθεσία έγινε αυτό; Δεν θα πω 
τι είναι να πηγαίνεις στο σπίτι της κυρίας και να λες «πω, 
πω τι σου συνέβη» ενώ επί ημερών σου και με δική σου 
νομοθεσία βγήκε το σπίτι στον πλειστηριασμό, αλλά η λέξη 
υποκρισία στροβιλίζει στο μυαλό μου». Παράλληλα, όπως 
φαίνεται από σχετικό έγγραφο της ιστοσελίδας 
δημοσιεύσεων πλειστηριασμών, ο πλειστηριασμός 
επαναλήφθηκε εκ νέου στις 9 Οκτωβρίου του 2019, τρεις 
μήνες αφότου είχε αναλάβει την διακυβέρνηση η Νέα 
Δημοκρατία, αλλά δεν τελεσφόρησε και πάλι. 
Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Αλέξης3 Τσίπρας επισκέφθηκε την 
κυρία Κολοβού δηλώνοντας μεταξύ άλλων πως «η πιο 
ισχυρή πόρτα ασφαλείας είναι η αλληλεγγύη των απλών 
ανθρώπων». 

Τ 

Έ 
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Με ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο 
Facebook η Ιωάννα Κολοβού εξηγεί τους λόγους για τους 
οποίους δεν εισέπραξε τα χρήματα από τη διαδικασία του 
πλειστηριασμού της κατοικίας της. Η ίδια τονίζει ότι  

εγάλο μέρος των χρημάτων 
κατασχέθηκε από την  
Εφορία και άλλες  

υπηρεσίες λόγω χρεών. 
Η ανάρτηση όπως δημοσιεύτηκε: «ΚΑΙ ΤΑ MΥΑΛΑ ΣΤΑ 
ΚΑΓΚΕΛΑ!!! Θα ήθελα να κάνω μια… μικρή διευκρίνιση. 
Πολλοί κυκλοφορούν (με περισσή κακία) ότι πήρα λεφτά 
(sic) από τον πλειστηριασμό. Τα υπόλοιπα της αγοράς 
52.000: Να σας πω κάτι να το ξέρετε (αχρείαστο να είναι). 
Όταν γίνεται πλειστηριασμός πέφτει… πλιάτσικο! Από 
διαφόρων ειδών οφειλέτες. Σε μένα τα πήρε όλα η Εφορία, 
αφού χρωστούσα κλήσεις στη Δημοτική Αστυνομία, από… 
αμνημονεύτων χρόνων. Από την Εφορία είχα πάντα 
επιστροφή φόρου λόγω χαμηλών εισοδημάτων, την οποία 
δεν μου έδιναν αφού χρωστούσα… κλήσεις -το θέατρο του 

παραλόγου). Πήρε και κατιτίς για το ΕΦΚΑ που χρωστούσα 
δεν ξέρω από πότε. Αφού ικανοποιήθηκαν αυτοί, έμεινε και 
ένα περίπου χιλιάρικο για μένα, το οποίο δεν πήγα να 
πάρω ακόμα. Όποιος θέλει ας έλθει στο σπίτι του για να του 
τα δείξω! Τα γράφουν αναλυτικότατα! (Δεν θα περιφέρω το 
έγγραφο στο παζάρι του FB)». 

 

 
Ο Λεωνίδας Στάμος, Maitre Ιδιωτικού Δικαίου, Δικηγόρος 
παρ’ Αρείω Πάγω και Αντιπρόεδρος της Υπέρβασης τόνισε 

με ανάρτηση του στο Facebook: Να θυμίσουμε ότι υπήρχε 
οριζόντια προστασία από τους πλειστηριασμούς από το 
2010 έως και το 2014 ως κάτωθι:  Για το 2010: 
Αναστέλλονται από την 1η Ιουλίου 2010 έως και την 31η 
Δεκεμβρίου 2010 οι πλειστηριασμοί, οι οποίοι 
επισπεύδονται για την ικανοποίηση απαιτήσεων που δεν 
υπερβαίνουν το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) 
ευρώ, από πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες παροχής 
πιστώσεων και από τους εκδοχείς των απαιτήσεων αυτών 
(άρθρο 40 ν.3858/2010). Για το 2011: Αναστέλλονται από 
την 1η Ιανουαρίου 2011 έως τις 30 Ιουνίου 2011 οι 
πλειστηριασμοί, οι οποίοι επισπεύδονται για την 
ικανοποίηση απαιτήσεων που δεν υπερβαίνουν το ποσό 
των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ, από πιστωτικά 
ιδρύματα, εταιρείες παροχής πιστώσεων και από τους 
εκδοχείς των απαιτήσεων αυτών (άρθρο 1 ν.3949/2011). 
Αναστέλλονται από την 1η Ιουλίου 2011 έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2011 οι πλειστηριασμοί, οι οποίοι 
επισπεύδονται για την ικανοποίηση χρηματικών 
απαιτήσεων που δεν υπερβαίνουν το ποσόν των 
διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ από πιστωτικά 
ιδρύματα, εταιρείες παροχής πιστώσεων και από τους 
εκδοχείς των απαιτήσεων αυτών (άρθρο 46 ν.3986/2011). 
Για το 2012: Αναστέλλονται από την 1η Ιανουαρίου 2012 
έως την 31η Δεκεμβρίου 2012 οι πλειστηριασμοί, οι οποίοι 
επισπεύδονται για την ικανοποίηση απαιτήσεων που δεν 
υπερβαίνουν το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) 
ευρώ, από πιστωτικά ιδρύματα και εταιρείες παροχής 
πιστώσεων, καθώς και από τους εκδοχείς των απαιτήσεων 

Μ 
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αυτών. (ΠΝΠ 16-12-2011 – ΦΕΚ Α΄262/16-12-2011).  

Για το 2013: Η προθεσμία της αναστολής των 
πλειστηριασμών, οι οποίοι επισπεύδονται για την 
ικανοποίηση απαιτήσεων που δεν υπερβαίνουν το ποσό 
των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ, από πιστωτικά 
ιδρύματα και εταιρείες παροχής πιστώσεων, καθώς και 
από τους εκδοχείς των απαιτήσεων αυτών, όπως 
περιγράφεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 της Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου της 16ης Δεκεμβρίου 2011 ( Α' 
262) και όπως η Πράξη αυτή κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο 
του ν. 4047/2012 (Α' 31), παρατείνεται έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2013. (ΠΝΠ 18-12-2012 – ΦΕΚ Α΄246/18-12-
2012). Για το  2014: 1.α. Από 1.1.2014 και μέχρι 31.12.2014 
απαγορεύονται οι πλειστηριασμοί ακινήτων οφειλετών, 
που χρησιμεύουν ως κύρια κατοικία τους δηλωθείσα ως 
τέτοια στην τελευταία δήλωση φόρου εισοδήματός τους, 
εφόσον η αντικειμενική αξία του ακινήτου δεν υπερβαίνει 
τις διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ και εφόσον 
πληρούνται οι προϋποθέσεις της υποπαραγράφου 1 β 
(άρ.2 ν. 4224/2013) 4. Κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης 
πλειστηριασμού της παραγράφου 1 και εφόσον η 
απαγόρευση δεν έχει αρθεί για τον πρωτοφειλέτη ως προς 
τη συγκεκριμένη οφειλή, απαγορεύεται ο πλειστηριασμός 
ακινήτων των εγγυητών για τις συγκεκριμένες οφειλές. 

αι το 2015 ήρθε η πρώτη  
φορά Αριστερά και δεν 
παρατάθηκε η προστασία !!!  

 

Την 28/02/2019 η δικαστική προστασία της 1ης κατοικίας 
καταργήθηκε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και, έκτοτε, αυτή 
προστατεύτηκε μόνο μερικώς, με το Ν 4605/2019, 
περιοριστικά και μόνο στο πλαίσιο του προγράμματος 
επιδότησης αποπληρωμής στεγαστικών και 
επιχειρηματικών δανείων με υποθήκη σε κύρια κατοικία και 
σε όσους είχαν αιτηθεί μέχρι και την 28/02/2019, την 
υπαγωγή τους στο Νόμο Κατσέλη. Σε όλες τις υπόλοιπες 
περιπτώσεις η προστασία της 1ης κατοικίας καταργήθηκε 
από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ την 28/02/2019. Επίσης, ο Ν 
4605/2019 προστάτευε την 1η κατοικία μόνο όσων είχαν 
κόκκινο δάνειο μέχρι την 31/12/2018, ενώ, τους 
μεταγενέστερους κόκκινους δανειολήπτες τους άφηνε ρητά 
απροστάτευτους. Σε κάθε όμως περίπτωση, ακόμη και η 
περιορισμένη αυτή προστασία της 1ης κατοικίας του Ν 
4605/2019, έληξε, με ρητή νομοθετική πρόβλεψη, την 
31/12/2019.  

ηλαδή η κατάργηση της 
προστασίας της 1ης κατοικίας, 
ψηφίστηκε από την κυβέρνηση 

ΤΣΙΠΡΑ και ίσχυσε κατά την θητεία  
της κυβέρνησης ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ….

Κ 

Δ 
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του Κυριάκου 
Τόμπρα 
Οικονομολόγου, Διδάκτορα 
Πανεπιστημίου Salerno 
Προέδρου Υπέρβασης 

 
Είναι όντως προκλη-
τική η φωτό….  
Και πως να μην είναι, 
άλλωστε, αφού η 
πραγματικότητα στην 
οποία αναφέρεται 
είναι πολύ 
προκλητικότερη !!! 

έχρι την 
ψήφιση 
του 

νέου 
Πτωχευτικού 
Νόμου του 
Μητσοτάκη,  
τα νοικοκυριά 
κινδύνευαν  
να χάσουν τα 
σπίτια τους 
μόνο με τους 
Ηλεκτρονικούς 
Πλειστηριασμούς  
του Τσίπρα. Από την 

ψήφισή του όμως και 
μετά, τα νοικοκυριά 
πλέον κινδυνεύουν, 
ταυτόχρονα και 
παράλληλα, και από τις 
δυο μαζί αυτές διαδικα-
σίες. Σκύλα, λοιπόν, και 
Χάρυβδη. Πλειστηρια-
σμοί και Πτωχευτικός 
Νόμος μαζί. Δηλαδή, 
μαζί, Τσίπρας  
και Μητσοτάκης !!!  
Αφότου, λοιπόν, καταργήθηκε, 

οριστικά και αμετάκλητα, η 
οριζόντια, πραγματική προστασία 
της 1ης κατοικίας, αυτή που έληξε 
την 31/12/2014 και η πρώτη φορά 
αριστερά του 2015 αρνήθηκε 
ενσυνείδητα να την ανανεώσει, η 
μοναδική νομοθετική προστασία 

που απέμεινε στον δανειολήπτη 
ήταν αυτή του Νόμου Κατσέλη της 
πρώτης έκδοσης του 2010, με την 
οποία, όμως, ο δανειολήπτης 
αναγνώριζε τα φουσκωμένα 
υπόλοιπα των τραπεζικών οφειλών 
του με τις παράνομες και 
καταχρηστικές τραπεζικές χρεώσεις, 
που αντιβαίνουν όχι τους ΓΟΣ των 
πιστωτικών του συμβάσεων, αλλά 
και τον ίδιο το νόμο. Στην συνέχεια, 
με τις επικαιροποιήσεις του δια 
χειρός Τσίπρα εκτρώματος 
Κατσέλη-Σταθάκη, τις ρυθμίσεις του 
Κώδικα Δεοντολογίας και τις 
πλατφόρμες των πρώτων 
Εξωδικαστικών Μηχανισμών 
Τσίπρα-Κουρμούση, οι 
δανειολήπτες παγιδεύτηκαν και, 
παράλληλα με την αναγνώριση τους 
χρέους των εις βάρος τους 
παράνομων και καταχρηστικών 
χρεώσεων, αποκάλυψαν σε 
τράπεζες, servicers και funds, ακόμη 

και εκείνα τα λίγα 
που δεν γνώριζαν 
για την 
περιουσιακή και 
την εν γένει 
οικονομική τους 
κατάσταση, που 
όμως τους 
επέτρεπαν να 
επιβιώνουν, με 
αποτέλεσμα, έτσι, 
να προσθέσουν 
στο μαρτύριό τους 
με τις τράπεζες και 
έναν ακόμη 
βασανιστή. Την 
Εφορία...... 

 

Μ 
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Σήμερα, με το νέο Εξωδικαστικό 
Μηχανισμό του Πτωχευτικού Νόμου, 
δηλαδή με τον Εξωδικαστικό 
Μηχανισμό Μητσοτάκη-Κουρμούση, 
που παρά τα όσα ψευδώς 
διαφημίζονται, προσφέρει το 
ευεργέτημα της Δεύτερης Ευκαιρίας 
μόνο στις τράπεζες, οι δανειολήπτες 

που είχαν εν τω μεταξύ αναγνωρίσει 
με τα τραπεζονομοθετήματα Τσίπρα, 
όλες τις παράνομες και 
καταχρηστικές χρεώσεις με τις 
οποίες φουσκώθηκαν τα υπόλοιπα 
των τραπεζικών οφειλών τους από 
δάνεια και πιστωτικές κάρτες, τώρα 
δηλώνουν συμπληρωματικά και ότι 

τελούν σε κατάσταση Παύσης 
Πληρωμών, δηλαδή ομολογούν ότι 
βρίσκονται σε οριζόντια και 
ολοσχερή αδυναμία εξυπηρέτησης 
των ληξιπρόθεσμων τραπεζικών 
τους υποχρεώσεων.

 
Αφενός, οι δανειολήπτες, όλα 
όσα έχουν ήδη αναγνωρίσει 
μέχρι σήμερα υπέρ των 
τραπεζών, να μην μπορούν 
πλέον να τα αμφισβητήσουν, 
επιτρέποντας έτσι σε 
τράπεζες, servicers και funds 
να λογίζουν όλες τις 
απαιτήσεις τους κατά των 
δανειοληπτών ως βέβαιες, 
ορισμένες και εκκαθαρισμένες, 
συμπεριλαμβανομένων ακόμη 
και των παρανόμως 
λογιστικοποιηθέντων 
εξωλογιστικών τόκων και, έτσι, 
να πετυχαίνουν την ευνοϊκή 
υπέρ τους έκβαση των 
εκδικάσεων Διαταγών 
Πληρωμής και 
Πλειστηριασμών.  
Και, αφετέρου, οι ίδιοι αυτοί 
δανειολήπτες, σήμερα, να 
πέφτουν στην δεύτερη παγίδα 
της ομολογίας της Παύσης 
Πληρωμών και, έτσι, να χάνουν 
και την μια και μοναδική 
δυνατότητα που τους παρέχει 
ο Πτωχευτικός Νόμος 
Μητσοτάκη για να γλυτώσουν, 
δηλαδή αυτή της μαχητότητας του Τεκμηρίου της Παύσης 
Πληρωμών. Αυτός είναι άλλωστε ο λόγος που μόνον 1.700 
δανειολήπτες έχουν μέχρι σήμερα υποβάλει αίτηση στην 

Πλατφόρμα Μητσοτάκη-
Κουρμούση της ΕΓΔΙΧ, 
προκειμένου να  χαρακτηριστούν 
ευάλωτοι. 
Πράγματι, κατά το άρθρο 77, Ν 
4738/2020, δηλαδή του Πτωχευτικού 
Νόμου Μητσοτάκη, στις 
αντικειμενικές προϋποθέσεις της 
πτώχευσης προβλέπεται, ότι, σε 
πτώχευση κηρύσσεται ο οφειλέτης 
που βρίσκεται σε Παύση 
Πληρωμών, ήτοι αυτός που 
αδυνατεί να εκπληρώνει τις 
ληξιπρόθεσμες χρηματικές 
υποχρεώσεις του κατά τρόπο 
γενικό και μόνιμο. Σημειωτέο δε, ότι, 
σε ότι αφορά τις τραπεζικές 
οφειλές, ο κίνδυνος κατάθεσης 
αιτήματος πτώχευσης από 
τράπεζες, servicers και funds, 
αφορά όλους ανεξαιρέτως τους 
δανειολήπτες με μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια, δηλαδή 
ακόμη και αυτούς που έχουν 
δικαιωθεί αμετάκλητα στα 
Δικαστήρια, ακυρώνοντας τις 
εναντίον τους Διαταγές Πληρωμής, 
τους Πλειστηριασμούς και τις 
Κατασχέσεις, επειδή οι δικαιώσεις 

αυτές δεν αφορούν και, έτσι, δεν ακυρώνουν την ύπαρξη 
της τραπεζικής οφειλής, ούτε ακυρώνουν ή αναστέλλουν 
την εφαρμογή του τεκμηρίου της Παύσης Πληρωμών.  

 
ντιθέτως, κατά τον 
Πτωχευτικό Νόμο 
Μητσοτάκη, από 

μόνη της η έκδοση 
Διαταγής Πληρωμής, 
ακόμη και αν δεν 
επιδοθεί στον 
δανειολήπτη ή τον 
εγγυητή και, έτσι, 

ακόμη και όταν αυτοί αγνοούν την ύπαρξή της, 
συνιστά, αυτόματα, τεκμήριο Παύσης Πληρωμών !!! 

 

Α 
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Αυτό, μάλιστα, είναι ένα  από τα 
μελανότερα σημεία του Πτωχευτικού 
Νόμου Μητσοτάκη, που επιτρέπει σε 
τράπεζες, servicers και 
funds να αιτoύνται την 
Πτώχευση του δανειολήπτη 
ακόμη και για μη ορισμένες 
και εκκαθαρισμένες 
απαιτήσεις Δανείων, 
Αλληλόχρεων 
Λογαριασμών και 
Πιστωτικών Καρτών, ακόμη 
και όταν αυτές, 
διαπιστωμένα πλέον, με 
αμετάκλητες Δικαστικές 
αποφάσεις, περιλαμβάνουν 
παράνομες και καταχρηστικές 
χρεώσεις, που φουσκώνουν 
αυθαίρετα,  παράνομα και, πολλές 
φορές, ακόμη και τοκογλυφικά, το 
υπόλοιπο της Κίνησης 
Λογαριασμού του δανειολήπτη, 
καθιστώντας έτσι τις αυθαιρέτως, 
καταχρηστικώς και παρανόμως 
υπολογισθείσες και 
διαμορφωθείσες, ληξιπρόθεσμες 
τραπεζικές του υποχρεώσεις, μη 
βέβαιες, ορισμένες και 
εκκαθαρισμένες.     
Έτσι, λοιπόν, σήμερα τεκμαίρεται 
οριζόντια, ότι, ο δανειολήπτης 
βρίσκεται σε Παύση Πληρωμών όταν 
δεν καταβάλλει τις ληξιπρόθεσμες 

χρηματικές του υποχρεώσεις  προς 
τράπεζες, servicers και funds, σε 
ύψος τουλάχιστον 40% των 

συνολικών ληξιπρόθεσμων 
υποχρεώσεών του, για περίοδο 
τουλάχιστον 6 μηνών, εφόσον η μη 
εξυπηρετούμενη υποχρέωσή του 
υπερβαίνει το ποσό των 30.000 
ευρώ, ενώ ακόμη και η επιλεκτική 
εκπλήρωση ορισμένων μόνο 
ληξιπρόθεσμων τραπεζικών 
υποχρεώσεων δεν μπορεί να άρει 
την Παύση Πληρωμών, η οποία 
συντρέχει ακόμη και στην 
περίπτωση της αδυναμίας 
εκπλήρωσης έστω και μίας μόνο 
ληξιπρόθεσμης τραπεζικής οφειλής, 
που υπερβαίνει το ποσό των 30.000 
ευρώ και το 40% του συνόλου των 
ληξιπρόθεσμων χρηματικών 
υποχρεώσεων του 

Δανειολήπτη.  Και, έτσι, για 
παράδειγμα, ακόμη και ο 
δανειολήπτης που δεν έχει 

ληξιπρόθεσμες οφειλές 
στο Δημόσιο, τα 
Ασφαλιστικά Ταμεία, σε 
Παρόχους Υπηρεσιών 
Κοινής Ωφέλειας, σε 
Προμηθευτές, κλπ. και 
εξυπηρετεί κανονικά το 
Στεγαστικό του Δάνειο, 
αλλά δεν εξυπηρετεί 
Καταναλωτικά Δάνεια 
και Πιστωτικές Κάρτες, 
με συνολικά υπόλοιπα 

λογαριασμού άνω των 30.000 ευρώ 
και του 40% του συνόλου των 
ληξιπρόθεσμων τραπεζικών του 
υποχρεώσεων, κινδυνεύει άμεσα να 
οδηγηθεί σε Πτώχευση από 
τράπεζες, servicers και funds, ακόμη 
και αν για τα Καταναλωτικά του 
Δάνεια και τις Πιστωτικές Κάρτες 
εκκρεμούν εκδικάσεις ανακοπών σε 
Διαταγές Πληρωμής και 
Πλειστηριασμούς ή, ακόμη 
χειρότερα, ακόμη και αν έχουν 
εκδοθεί επ' αυτών Αμετάκλητες 
Δικαστικές Αποφάσεις δικαίωσης 
του δανειολήπτη.  Και, έτσι, να 
κινδυνέψει να χάσει και το σπίτι για 
το οποίο εξυπηρετεί κανονικά το 
στεγαστικό του δάνειο.
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μως, τα τραπεζικά 
βάσανα των 
νοικοκυριών,  

δεν τελειώνουν εδώ. 
Πριν λίγες μόνον ημέρες, μας 
χτύπησε την πόρτα και η δια χειρός 
Μητσοτάκη, τροποποίηση του 
επέσχυντου και χαριστικού υπέρ 
των τραπεζών, Κώδικα Πολιτικής 
Δικονομίας του Τσίπρα, αυτού που 
ψηφίστηκε ακόμη και από τον Γιάνη 
Βαρουφάκη, το καλοκαίρι του 2015, 
προ Δημοψηφίσματος και μεσούσης 
της δήθεν ηρωϊκής 
διαπραγμάτευσης με τους 
Δανειστές. 

ε το νέο,  
λοιπόν, ΚΠολΔ 
Μητσοτάκη, 

γίνονται πλέον fast 
track όλοι ανεξαιρέτως 
οι Ηλεκτρονικοί 
Πλειστηριασμοί Τσίπρα,  
με την σχεδόν αυτόματη 
μείωση της τιμής του 
πλειστηριάσματος.  
Έτσι, δυσκολεύουν ακόμη 
περισσότερο  οι ανακοπές των 
Πλειστηριασμών, με την αλλαγή 
προς τα κάτω της τιμής του 
πλειστηριάσματος να επιτυγχάνεται, 
πλέον, με αυτόματο τρόπο, κάθε 
φορά που θεωρείται υψηλή και δεν 
υπάρχουν ενδιαφερόμενοι. Και με 
την μείωση της τιμής να φθάνει με 
τον «αυτόματο» ακόμη και στο -35%, 
χωρίς αυτό να ορίζεται, όπως μέχρι 
σήμερα, από το Δικαστήριο, δηλαδή 
με Δικαστική Απόφαση. Όπως, 
μάλιστα, αναφέρεται στην σχετική 
αιτιολογική έκθεση, μετά την 
καθιέρωση των Ηλεκτρονικών 
Πλειστηριασμών Τσίπρα, 
δημιουργήθηκε διαδικαστικό κενό 
ως προς τον χρόνο υποβολής της 
δήλωσης του επισπεύδοντος ότι 
επιθυμεί την κατακύρωση του 
πράγματος σε αυτόν τον ίδιο, στην 
τιμή πρώτης προσφοράς, με 
αποτέλεσμα, έτσι, τα περισσότερα 
ακίνητα που πλειστηριάζονται να 
καταλήγουν στις ίδιες τις τράπεζες. 

υτό λοιπόν το κενό που άφησε στην τραπεζική 
αυθαιρεσία ο ΚΠολΔ Τσίπρα, έρχεται σήμερα  
να το καλύψει ο ΚΠολΔ Μητσοτάκη.  

Μέσα, λοιπόν, σε αυτή την ωραία ατμόσφαιρα, είναι πλέον θέμα ημερών η έναρξη 
εφαρμογής και του Πτωχευτικού Νόμου Μητσοτάκη, αφού ετοιμάζεται ήδη η 
προκήρυξη του διαγωνισμού για τη σύσταση του Φορέα Απόκτησης και 
Επαναμίσθωσης Ακινήτων των οφειλετών που θα πτωχεύουν, με στόχο ο Φορέας 
να είναι έτοιμος στο τέλος Μαρτίου 2022. Σημειωτέο δε, ότι, ο Φορέας που θα κάνει 
τον κάθε νοικοκύρη, νοικάρη, θα είναι ιδιωτικός, θα αγοράζει, εν προκειμένω, την 
κύρια κατοικία του δανειολήπτη και, στην συνέχεια, θα υποχρεούται να του τη 
νοικιάσει για 12 χρόνια. Ο δανειολήπτης-νοικάρης, κατά την διάρκεια της 12ετούς 
μίσθωσης και μέχρι τη λήξη της, θα μπορεί, λέμε τώρα, να επαναγοράσει το σπίτι 
του, μόνον εφόσον ανακάμψει  οικονομικά, δηλαδή αν κερδίσει το Τζόκερ, και 
εφόσον είναι συνεπής ως προς την καταβολή του μισθώματος στον Φορέα. Και 
το Κράτος, δια του ΟΠΕΚΑ, θα παρέχει μηνιαίο επίδομα ενοικίου στον ευάλωτο 
δανειολήπτη-νοικάρη, για να τον βοηθήσει να παραμείνει στο ίδιο σπίτι, που δεν 
θα είναι όμως πλέον δικό του, παρότι θα το πληρώνει σε τραπεζες, servicers και 
funds, και αυτός και το Κράτος. Και αν ως εκ θαύματος ο πτωχευμένος πλέον 
δανειολήπτης κερδίσει πράγματι το Τζόκερ και θέλει να ξαναγοράσει το σπίτι του 
πριν την λήξη της 12ετούς σύμβασης μίσθωσης, τότε θα πρέπει να πληρώσει όλα 
τα μισθώματα μέχρι τη λήξη της 12ετίας συν το ποσό της επαναγοράς. Όλα όμως 
αυτά τα προδήλως «ανθρωπιστικά» πλεονεκτήματα του Πτωχευτικού Νόμου 
Μητσοτάκη, αφορούν μόνο τους ελάχιστους τυχερούς  που θα καταφέρουν να 
χαρακτηριστούν ως ευάλωτοι, με όλους τους υπόλοιπους να καταλήγουν άστεγοι 
στους δρόμους και, αφού έχουν χάσει ολόκληρη την περιουσία τους, κινητή και 
ακίνητη, να συνεχίζουν ακόμη να χρωστάνε σε τράπεζες, servicers και funds, τα 
παρανόμως φουσκωμένα υπόλοιπα των δανείων και των πιστωτικών τους 
καρτών, που σε κανονικές συνθήκες κράτους δικαίου μπορεί και να είναι ήδη 
εξοφλημένα. Δυστυχώς όμως, αυτοί, έκαναν το λάθος να τα αναγνωρίσουν προ 
Πτωχευτικού Νόμου Μητσοτάκη, με τα προαναφερθέντα Τραπεζονομοθετήματα 
Τσίπρα.  

αι όπως όμως είναι τοις πάσι γνωστό,  
μετά την απομάκρυνσιν εκ του ταμείου,  
ουδέν λάθος αναγνωρίζεται….. 

 

Ό 

Μ 

Α 

Κ 
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Μετά από όλα αυτά, είναι πράγματι να απορεί κανείς πως 
είχε το θράσος να θιχθεί ο φαύλος καθωσπρεπισμός της 
νεοελληνικής κοινωνίας του 1/3 (ξεχάστε τα 2/3 της εποχής 
της αθωότητας), από το αυθόρμητο, ειλικρινές και τόσο 
επίκαιρο σήμερα tweet της γνωστής τηλεπαρουσιάστριας 
Τζούλια Νόβα.  

 οποία δεν μας είπε τίποτα 
περισσότερο από την 
πραγματικότητα που βιώνουμε 

ως Πολίτες στην σύγχρονη Ελλάδα της 
ΤραπεζοΣοβιετίας των 200 χρόνων 
από την Επανάσταση, όπου το δόγμα 
της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας 
επιβάλει  
ακόμη και να 
πληρώνεις για 
σπίτι, χωρίς  
να έχεις πλέον 
σπίτι, αφού, 
ελλείψει 
Κομμουνιστών, 
πρόκαμαν και 
στο πήραν  
οι Τραπεζίτες.  
Ενώ, τουλάχιστον, τότε, 
εκεί, όπως μας θυμίζει η 
συμπαθέστατη Τζούλια 
Νόβα, δεν σε 
υποχρέωναν να 
πληρώνεις για ένα σπίτι 
που δεν ήταν δικό σου.  
Όλα αυτά θα ήταν κοινά 
και συνήθη οικονομικά 
εγκλήματα, αν δεν είχε 
εν τω μεταξύ μεσολαβήσει το πάρτι των Servicers και των 
Funds, που τα ανήγαγε σε κακουργήματα κατά της ζωής και 
της περιουσίας μας. Ενός πάρτι που νομοθέτησε ο Τσίπρας 
και που φτάνει στο τσακίρ κέφι σήμερα, επί ημερών 
Μητσοτάκη, αφού έχει πλέον ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο 
μέρος των χαριστικών πωλήσεων των κόκκινων δανείων 
από τις τράπεζες.  

ώρα, λοιπόν, ξεκινάει η 
αναμενόμενη, για όλους  
εμάς που το φωνάζουμε επί  

4 ολόκληρα χρόνια, επαναγορά  
και αναμεταβίβαση των ήδη  
πουλημένων χαρτοφυλακίων μη 

εξυπηρετούμενων δανείων από  
τις τράπεζες, σε τιμήματα σαφώς 
υψηλότερα, προκειμένου, έτσι,  
να κονομήσουν οι εθνικοί και 
εισαγόμενοι νταραβεριτζήδες  
του λευκού κολάρου, που στις 
περισσότερες των περιπτώσεων 
είναι οι ίδιοι που χρεοκόπησαν  
το ελληνικό τραπεζικό σύστημα  
κατά την περίοδο 2002-2012. 
Επί του συγκεκριμένου όμως ζητήματος, δεν θα 

επιχειρηματολογήσω με δικά 
μου λόγια. Έτσι, για να 
υπάρχει και λίγος 
πλουραλισμός. Θα δανειστώ 
την επιχειρηματολογία του 
Γρηγόρη Νικολόπουλου, που 
μέσα από το πρόσφατο, 
εξαιρετικό άρθρο του «Κόκκινα 
Δάνεια, ΤτΕ και Δικαιοσύνη», 
μεταξύ άλλων αναφέρει ότι η 
Τράπεζα της Ελλάδος καλείται 
να αντιµετωπίσει άµεσα τα 
προβλήµατα που έχουν 
προκληθεί από την πώληση 
των κόκκινων δανείων στα 
ξένα funds και τις 
απαράδεκτες τακτικές πολλών 
εταιρειών διαχείρισης 
κόκκινων δανείων. Οι 
εταιρείες αυτές, οι οποίες 
έχουν επανδρωθεί µε πρώην 
στελέχη του τραπεζικού 
συστήµατος, τα περισσότερα 
εκ των οποίων χορήγησαν -
κακώς- τα σηµερινά κόκκινα 
δάνεια, δεν τηρούν τους 
κανόνες που έχει θέσει µε 
κώδικα δεοντολογίας η 
κεντρική τράπεζα, αλλά 
αντίθετα χρησιµοποιούν 
εξαιρετικά επιθετικές 

πρακτικές έναντι των δανειοληπτών και των εγγυητών. Δεν 
είναι τυχαίο, συνεχίζει ο Γρηγόρης Νικολόπουλος, ότι οι 
δικηγόροι απέχουν από τους πλειστηριασµούς ακινήτων 
ευάλωτων νοικοκυριών υποστηρίζοντας, µεταξύ άλλων, ότι 
δεν έχει συσταθεί διά νόµου δεοντολογικό πλαίσιο 
λειτουργίας των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων. Με 
λίγα λόγια, οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων ενεργούν 
αυθαιρέτως και ανεξέλεγκτα εις βάρος δανειοληπτών και 
εγγυητών, ιδίως όταν υπάρχουν εγγυήσεις µε ακίνητα. 

 

Η 

Τ 
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Η λογική της πώλησης δανείων από 
τις τράπεζες στα funds έχει 
χρησιμότητα για την οικονομία µόνο 
αν τα funds προχωρήσουν σε 
γενναίες ρυθμίσεις υπέρ των 
δανειοληπτών ώστε να µπορέσουν 
οι πολύ βεβαρημένες µε δάνεια 
επιχειρήσεις µετά από γενναία 
κουρέματα του χρέους τους να 
γίνουν ξανά βιώσιμες και να 
καταφέρουν να εξυπηρετήσουν το 
υπόλοιπο χρέος τους. 
Δεν συµβαίνει όµως αυτό. 

 
Τα funds, επισημαίνει ο Γρηγόρης 
Νικολόπουλος, που αγόρασαν τα 
κόκκινα δάνεια κάτω από το 20% της 
αξίας τους από τις τράπεζες -και 
µάλιστα έχουν την εγγύηση του 
Ελληνικού Δημοσίου (ο Θεός ξέρει 
γιατί) διεκδικούν από τους 
δανειολήπτες το 80% του δανείου ή 
και το 100% εφόσον υπάρχουν 
εγγυήσεις µε ακίνητα. 

υτό σηµαίνει ότι 
επιδιώκουν 
κέρδος 800% σε 

πολλές περιπτώσεις !!! 
Προς επίρρωση δε της 
επιχειρηματολογίας Νικολόπουλου, 
εισφέρω την καθημερινή εμπειρία 
των χιλιάδων δανειοληπτών της 
Υπέρβασης, που μέσα από την από 
06/02/2020 Δημόσια Ανοικτή 
Πρόσκληση προς Τράπεζες και 
Funds, προσφέρουν σε Τράπεζες 
και Servicers τιμήματα ακόμη και 
διπλάσια από αυτά των αντίστοιχων 
αγορών και πωλήσεων των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων και των 
πιστωτικών τους καρτών, πλην 
όμως οι απαντήσεις που λαμβάνουν 
είναι οριζόντια αρνητικές, αφού οι 
νταραβεριτζήδες του λευκού 
κολάρου που παριστάνουν τους 
μανατζαρέους των Servicers, έχουν 
άνωθεν οδηγίες να μην 

ικανοποιούνται με περιθώρια κέρδους 100% επί της δυστυχίας του δανειολήπτη, 
αλλά να επιδιώκουν το 800% που καταγγέλλει ο Γρηγόρης Νικολόπουλος. 
Κινούνται δε και κατά των αφελών εγγυητών εφόσον αυτοί διαθέτουν περιουσιακά 
στοιχεία. Οι καταγγελίες είναι πολλές και φτάσαμε στο σημείο οι δικηγορικοί 
σύλλογοι όλης της χώρας να αρνούνται να συµµετάσχουν στις διώξεις των 
δανειοληπτών κατ’ εντολήν συγκεκριμένης εταιρείας διαχείρισης δανείων. Η 
Τράπεζα της Ελλάδος πρέπει να ελέγξει την κατάσταση και να πάρει µέτρα για να 
προστατεύσει την οικονοµία από τις αήθεις πρακτικές. Πρέπει, δε, να σημειωθεί 
ότι ναι µεν τα κόκκινα δάνεια που πουλήθηκαν σε funds διαγράφηκαν από τους 
ισολογισµούς των τραπεζών, αλλά παραμένουν ως τεράστιο βαρίδι 
επιβαρύνοντας τις επιχειρήσεις και το σύνολο της οικονοµίας. 
Τελικά, καταλήγει ο Γρηγόρης Νικολόπουλος, µια πρακτική που υιοθετήθηκε για 
την εξυγίανση των τραπεζών εξελίχθηκε σε µμηχανισμό σκανδαλώδους 
πλουτισµού ξένων funds και των εγχώριων πρώην τραπεζικών στελεχών που, 
ενώ ευθύνονται διότι χορήγησαν πολλά από τα κόκκινα δάνεια, εισπράττουν 
σήμερα τεράστιες αμοιβές και µπόνους κυνηγώντας τους δανειολήπτες. Φυσικά 
κανείς δεν έχει εξετάσει πόσα από αυτά τα κόκκινα δάνεια οφείλονται στις κακές 
πρακτικές των τραπεζών (bad banking) και πόσα είναι πράγματι αποτέλεσμα 
δόλιας συµπεριφοράς των επιχειρηματιών οι οποίοι συλλήβδην ονομάζονται 
κακοπληρωτές. 

 

Α 
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άπως έτσι, λοιπόν, 
φτάσαμε στο 
θεσμικό κατάν-

τημα, η Κυβέρνηση 
Μητσοτάκη να εγκλη-
ματεί κατά  νοικοκυ-
ριών και επιχειρή-
σεων, με βολικό άλλοθι 
τα Τραπεζονομοθετή-
ματα της Κυβέρνησης 
Τσίπρα, που σήμερα,   
ως αξιωματική 
αντιπολίτευση,                     
δεν τολμά να αρθρώσει 
λέξη για την 
αυθαιρεσία 
του 
τραπεζικού 
συστήματος.  
Και τι λέξη να 
αρθρώσει, την στιγμή 
που η ελληνική 
τραπεζική 
αυθαιρεσία έχει 
πλέον προοδευτικό 
πρόσημο, αφού νομιμοποιήθηκε δια 
των Τραπεζονομοθετημάτων της 
πρώτης φοράς αριστερά 
διακυβέρνησης Τσίπρα, αρχής 
γενομένης, ως προανέφερα, με την 
τροποποίηση του ΚΠολΔ, το 
καλοκαίρι του 2015, προ 
Δημοψηφίσματος και μεσούσης της 
δήθεν ηρωϊκής διαπραγμάτευσης με 
τους Δανειστές. 
Ποιος μπορεί άραγε να ξεχάσει, το 
καλοκαίρι του 2018 ;;; Τότε που η 
Κυβέρνηση Τσίπρα πανηγύριζε την 
έξοδο από τα μνημόνια και την δήθεν 
επιστροφή στην κανονικότητα, 
διακηρύττοντας, δια στόματος 
Ευκλείδη Τσακαλώτου, την 
αναγκαιότητα της άμεσης 
επανέναρξης των Πλειστηριασμών, 
που εν τω μεταξύ είχαν γίνει 
γρήγοροι, ψηφιακοί κα 
ηλεκτρονικοί, που έφερνε η 
νομοθετηθείσα, τον Ιανουάριο 2019, 
οριζόντια κατάργηση της 

προστασίας της πρώτης κατοικίας, 
προκειμένου, έτσι, να γίνει πράξη η 
προστασία του τραπεζικού 
συστήματος από τους 
φτωχοποιημένους με τα μνημόνια 
δανειολήπτες, που είχαν, κατ’ 
απαίτηση των δανειστών, βαφτιστεί 
δια νόμου αριστερού ηθικού 
πλεονεκτήματος, ως δήθεν 
«Στρατηγικοί Κακοπληρωτές». Αυτό 
υπαγόρευσαν τα εγκληματικά 
Τραπεζονομοθετήματα Τσίπρα, 
αρχής γενομένης με τον ΚΠολΔ, με 
τον οποίο, μεταξύ άλλων, χαρίστηκε 
στις τράπεζες το προνόμιο της 
κατάταξης στα πλειστηριάσματα, 
μπροστά ακόμη και από το δημόσιο, 
τα ασφαλιστικά ταμεία και τους 
εργαζόμενους και, στην συνέχεια, 
τους Ηλεκτρονικούς 
Πλειστηριασμούς, τον Κώδικα 
Δεοντολογίας της ΤτΕ, τον 
Συνεργάσιμο Δανειολήπτη, τους 

Στρατηγικούς 
Κακοπληρωτές, 
τις Εύλογες 

Δαπάνες 
Διαβίωσης, τα 
Funds, τις 

Eταιρείες 
Διαχείρισης 

Κόκκινων 
Δανείων, τις 

χαριστικές 
Πωλήσεις και το 
Ξεπούλημα των 

Κόκκινων 
Δανείων στους 
πάντες όλους πλην 
Δανειοληπτών, τις 
Τραπεζοκίνητες 
Ηλεκτρονικές 
Πλατφόρμες του 
Εξωδικαστικού 
Μηχανισμού 
Ρύθμισης Οφειλών 
και της δήθεν 
Προστασίας της 1ης 
Κατοικίας, την 
Κατάργηση του Νόμου Κατσέλη και 
την οριστική Κατάργηση της 
Προστασίας 1ης Κατοικίας. 

αι μόλις η  
πρώτη φορά 
νεοφιλελεύθερη 

αριστερά του Τσίπρα 
ολοκλήρωσε την 

τραπεζική αποστολή 
της, ήρθε και πάλι  
στο τιμόνι της χώρας  
η επάρατος 
νεοφιλελεύθερη δεξιά, 
αυτή την φορά του του 
Μητσοτάκη ΙΙ, που 
πατώντας στα 
Τραπεζονομοθετήματα 
Τσίπρα, ψήφισε, τον 
Δεκέμβριο του 2019,  
το σχέδιο «Ηρακλής Ι», 
αυτό που ο γίγας 
Ζαββός ήθελε να το 
κάνει σαν το «Rocky» 
και να το φτάσει στο  
VI και, στην συνέχεια,  
το φθινόπωρο  
του 2020, το νέο 
Πτωχευτικό Νόμο.  
Που αμφότερα είχαν τεθεί σε 
διαβούλευση με τους Δανειστές ήδη 
επί ημερών Τσίπρα, πλην όμως δεν 
πρόκαμαν να ψηφιστούν από την 
Κυβέρνησή του, επειδή μεσολάβησε 

το ατύχημα των 
εκλογών, όπως 
ομολόγησε ο 

περήφανος 
πολιτικός 

χορηγός του 
τραπεζικού 

συστήματος και 
της ΤτΕ, 

Ευκλείδης 
Τσακαλώτος.  

Που αν είχε προκάμει να τα περάσει 
αυτός, ίσως η πρώην κυρία του, 
σήμερα, αντί να παραμένει, έστω και 
αναβαθμισμένη υποκόμος του 
Γιάννη Στουρνάρα, μπορεί και να 
καθόταν αυτή στην θέση του, στο 
τιμόνι της ΤτΕ. Κάπως έτσι, μαζί με 
την εξουσία, χάθηκε και η ευκαιρία 
του μοναδικού αυτού μεγαλείου της 
πρώτης φοράς αριστερά Εθνικής 
Κεντρικής Τράπεζας της Ευρωζώνης 
και του Ευρωσυστήματος…. 

Κ 

Κ 
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ν κατακλείδι, 
Τσίπρας και 
Μητσοτάκης, 

νομοθέτησαν κατ’ 
εντολή τραπεζών  
και δανειστών, όλα 
όσα ήταν απαραίτητα, 
προκειμένου,  
σήμερα, να μπορεί  
να υπάρχει και  
να λειτουργεί  
υπέρ τραπεζών, 
servicers και  
funds, ο νέος  
Πτωχευτικός Νόμος.  
  
Που μαζί με τους Ηλεκτρονικούς 
Πλειστηριασμούς, εξασφαλίζουν την 
επιτυχία της πρώτης στην ιστορία 
της ανθρωπότητας, πειραματικής 
εγκαθίδρυσης στην Ελλάδα, ενός 
νέου, ιδιότυπου κοινωνικού και 
οικονομικού μοντέλου : 

υτού της ΤραπεζοΣοβιετίας !!! 
Όπου τα πάντα όλα, αντί να ανήκουν στο Κράτος και να παρέχονται 
δωρεάν στους Πολίτες, θα ανήκουν στο Τραπεζικό Σύστημα και θα 
παρέχονται στους Πολίτες μόνον επί πληρωμή. Και όπου, μοναδικός 
ρόλος του Κράτους, θα είναι να δανείζεται αενάως από θεσμούς, αγορές, 

ακόμη και από εξωγήινους, φορτώνοντας καθημερινά με νέο χρέος τους Πολίτες, 
προκειμένου, έτσι, να μπορεί να επιδοτεί την κερδοφορία του εθνικού τραπεζικού 
συστήματος, που είναι απαραίτητη στα πλαίσια της χρηματοπιστωτικής 
σταθερότητας της ίδιας της Ευρωζώνης και της «σκληρότητας» του ενιαίου 
νομίσματος. 

 

Ε Α 
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της Ιωάννας Μελάκη 
Πρόεδρου της Ένωσης 
Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης 

 
Δάνεια – Funds - Servicers: Πώληση 
δανείων μπορεί να γίνει με 2 
τρόπους. Ο πρώτος είναι με 
τιτλοποίηση (Ν. 3156/2003), ο 
δεύτερος είναι με πώληση (Ν. 
4354/2015). Ο Ν. 4354/2015 
προέβλεπε ότι δώδεκα (12) μήνες 
πριν από την πώληση έπρεπε να 
έχει προσκληθεί ο δανειολήπτης και 
ο εγγυητής, με εξώδικη πρόσκληση 
να διακανονίσει τις οφειλές του 
βάσει γραπτής πρότασης, 
κατάλληλης ρύθμισης με 
συγκεκριμένους όρους 
αποπληρωμής σύμφωνα και με τις 
διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας 
(ν. 4224/2013).  

ι τράπεζες δεν 
είχαν κέφι να  
διαπραγματευτούν 

τα δάνεια. Και έτσι  
τον Ν. 4354/2015  
δεν τον εφάρμοσαν! 
Οι πωλήσεις των δανείων έγιναν με 
τον Ν. 3156/2003 σε εταιρείες του 
νόμου αυτού. Αυτό διαπίστωσε και ο 
Άρειος Πάγος με τις 822/2022 και 
823/2022 αποφάσεις του. Προστασία 
κύριας κατοικίας: Κατ’ αρχάς, 
οριζόντια προστασία κύριας 

κατοικίας δεν υπήρχε ποτέ στην Ελλάδα. Με τον Ν. 3869/2010 θεσπίστηκε η 
δυνατότητα προστασίας της κύριας κατοικίας αυτών που αιτούνταν την ένταξή 
τους στον Νόμο αυτό (νόμος Κατσέλη). Ταυτόχρονα ο ίδιος νόμος όριζε ότι με την 
κατάθεση αίτησης για ένταξη στο νόμο σταματούν τα καταδιωκτικά μέτρα.  

 
Ο νόμος αυτός καταργήθηκε με το άρθρο 265 του Ν. 4738/2020 ή αλλιώς «Δεύτερη 
ευκαιρία» ή αλλιώς νέο πτωχευτικό. Το Κράτος έδωσε εγγυήσεις 12 δις για τις 
τιτλοποιήσεις. Στις 12 Δεκεμβρίου 2019 ψηφίστηκε ο νόμος του «Ηρακλή» (Ν. 
4649/2019). Με τον Νόμο αυτό δόθηκαν από την κυβέρνηση της ΝΔ 18,5 δισ. ευρώ 
εγγυήσεων στις τράπεζες, ακριβώς για την τιτλοποίηση των δανείων. 

 

Ο 
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α πυρά του προς  
τον ΣΥΡΙΖΑ έστρεψε 
ο πρώην υπουργός 

και βουλευτής του 
ΣΥΡΙΖΑ, Παναγιώτης 
Λαφαζάνης, με αφορμή 
τους πλειστηριασμούς 
πρώτης κατοικίας. 
Μιλώντας στον Αλέξανδρο Διαμάντη 
για το «tomanifesto» ο Παναγιώτης 
Λαφαζάνης, που μπήκε στο 
στόχαστρο της Κουμουνδούρου, 
τονίζει ότι τόσο οι πλειστηριασμοί 
όσο και οι μαζικές εξώσεις 
ανθρώπων ξεκίνησαν πράγματι επί 
κυβέρνησης Αλέξη Τσίπρα. Και 
μάλιστα –όπως λέει– το κίνημα που 
αναπτύχθηκε τότε, η κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ το «αντιμετώπισε με τον πιο 
απίστευτο αυταρχισμό, με διώξεις, 
με την επιδρομική χρήση των ΜΑΤ 
και βεβαίως με τις αθρόες συλλήψεις 
και δίκες των αγωνιστών». Ο ίδιος 
καταγγέλλει δε το «θράσος» και τον 
«κυνισμό» των πρώην συντρόφων 
του, κάνοντας λόγο για υποκρισία εκ 

μέρους τους. «Αυτοί είναι που οργάνωσαν και υλοποίησαν τον σχεδιασμό των 
πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας», τονίζει χαρακτηριστικά και υπογραμμίζει ότι 
αυτή η στρατηγική υλοποιήθηκε με τον πλέον αυταρχικό τρόπο. Εγείρει, τέλος, 
ένα ακόμη ζήτημα: ότι επί ΣΥΡΙΖΑ νομοθετήθηκε και νομιμοποιήθηκε η εξαγορά 
των δανείων από κερδοσκοπικά funds σε εξευτελιστικές τιμές, «αντί να δίδονται 
αυτά τα δάνεια με το ίδιο αντίτιμο στους δανειολήπτες, πράγμα που θα 
ανακούφιζε και τους ίδιους αλλά και την κοινωνία και την οικονομία».  
- Ξαναήρθε με αφορμή την οικία της δημοσιογράφου Ιωάννας Κολοβού στην 
επικαιρότητα το ζήτημα των πλειστηριασμών. Εσείς ήσασταν από τους πρώτους 
που διαμαρτυρηθήκατε όταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ «διέκοψε» την προστασία 
της πρώτης κατοικίας.  

 
- Οι μαζικοί πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας σε όλη την Ελλάδα και οι 
ταυτόχρονες εξώσεις ξεκίνησαν πράγματι επί της δεύτερης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. 

αι τότε βεβαίως αναπτύχθηκε ένα μεγάλο 
κίνημα κατά των πλειστηριασμών, το οποίο  
η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το αντιμετώπισε με  

τον πιο απίστευτο αυταρχισμό, με διώξεις, με  
την επιδρομική χρήση των ΜΑΤ και βεβαίως με  
τις αθρόες συλλήψεις και δίκες αγωνιστών. 

 

Τ 

Κ 
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Εγώ έχω ακόμα τέσσερις δίκες που ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ σε 
βάρος μου για τους αγώνες μου κατά των πλειστηριασμών. 
Τέσσερις δίκες στις οποίες είμαι αντιμέτωπος με τον μισό 
ποινικό κώδικα και που δυστυχώς από το 2017 συνεχώς 
αναβάλλονται. Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε η Νέα Δημοκρατία 
ήθελαν να διεξαχθούν οι δίκες μου, γιατί ήθελαν να με 
κρατάνε όμηρο, στην ουσία οιονεί κατηγορούμενο, ενώ 
ταυτόχρονα ήθελαν να αποφύγουν είτε να με καταδικάσουν 
είτε να με αθωώσουν γιατί και τα δύο είχαν και έχουν 
πολιτικό κόστος σε βάρος τους.  
- Πώς κρίνετε την παρουσία νυν βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στις 
συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας κατά των πλειστηριασμών;  
- Νομίζω ότι γίνονται περίγελος και αυτή η παρουσία τους 
συνιστά μια απίστευτη υποκρισία και δείχνει το θράσος και 
τον κυνισμό τους, διότι αυτοί είναι που οργάνωσαν και 
υλοποίησαν τον σχεδιασμό των πλειστηριασμών πρώτης 
κατοικίας. Και όχι μόνο οργάνωσαν αυτήν τη στρατηγική 
των πλειστηριασμών, αλλά και την εφάρμοσαν με τον πιο 
αυταρχικό τρόπο. Περιττό δε να πω ότι 

ΣΥΡΙΖΑ ήταν εκείνος που 
νομοθέτησε τη μεταφορά  
των πλειστηριασμών από τα 

ειρηνοδικεία, όπου γίνονταν με 
ανοιχτές διαδικασίες, λαϊκή  
παρουσία και συμμετοχή,  
στα συμβολαιογραφεία,  
όπου πραγματοποιούνται  
στο σκοτάδι με πλήρη αδιαφάνεια 
, χωρίς να γνωρίζει κανείς τίποτα και να μπορεί να ελέγξει 
τις διαδικασίες. Και αυτό συνέβη για να αποφύγει η τότε 
κυβέρνηση τις λαϊκές αντιδράσεις που υπήρχαν, όταν 
έβγαιναν σε πλειστηριασμό σπίτια φτωχών οικογενειών 
και μάλιστα με μικρά παιδιά!  
- Θεωρείτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τότε σας είχε στοχοποιήσει;  
- Θα πρέπει να σημειώσω ότι πάλι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ 
με νομοθετική ρύθμιση που έφερε μετέτρεψε το «αδίκημα», 
όπως το έλεγαν στην Κουμουνδούρου, της παρεμπόδισης 
πλειστηριασμού σε «ιδιώνυμο» αδίκημα, για το οποίο 

προβλέπεται φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. Όλα αυτά, 
βέβαια, έγιναν για να θωρακίσει τους πλειστηριασμούς από 
τις αντιδράσεις των πολιτών. Ταυτόχρονα,  

ταν ο ΣΥΡΙΖΑ που με νομοθετική 
πρωτοβουλία νομιμοποίησε  
την εξαγορά των «κόκκινων» 

δανείων από κερδοσκοπικά  
funds σε εξευτελιστικές τιμές,  
αντί να δίδονται αυτά τα δάνεια με  
το ίδιο αντίτιμο στους δανειολήπτες 
, πράγμα που θα ανακούφιζε και τους ίδιους αλλά και την 
κοινωνία και την οικονομία.  
- Θα μπορούσε η Νέα Δημοκρατία ή και ο ΣΥΡΙΖΑ, αν ήθελε 
όταν ήταν κυβέρνηση, να φέρουν αλλαγές στον νόμο;  
- Βεβαίως θα μπορούσαν να φέρουν αλλαγές που να 
ανακουφίζουν τους δανειολήπτες και να απαλλάξουν τη 
χώρα, την κοινωνία και την οικονομία από το άγος των 
πλειστηριασμών. Άλλωστε, έχουν ληφθεί δικαστικές 
αποφάσεις ακόμα και αποφάσεις του Αρείου Πάγου με τις 
οποίες απαγορεύονται οι πλειστηριασμοί από τους 
«servicers», αυτές τις εταιρείες που χρησιμοποιούν τα 
funds για να κάνουν τους πλειστηριασμούς. Αποφάσεις 
που δυστυχώς μέχρι και σήμερα δεν εφαρμόζονται. Είναι 
τραγικό ότι ο μεταλλαγμένος ΣΥΡΙΖΑ απεδείχθη ο 
καλύτερος σύμμαχος της Νέας Δημοκρατίας για την 
κλιμάκωση αντικοινωνικών πολιτικών που εφαρμόζει η 
κυβέρνησή της. 

O 

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

 

α μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης 
συγκλονίστηκαν 

πρόσφατα από  
την εικόνα της 
ολοκληρωτικά 
κατεστραμμένης 
εξώπορτας της οικίας 
χαμηλοσυνταξιούχου, 
πρώην δημοσιο-
γράφου, η οποία στις 
5:30 το πρωί (πράγμα 
παράνομο) της 21-11-
2022 αποβλήθηκε από 

το σπίτι της, διότι  
το τελευταίο 
εκπλειστηριάστηκε. 
Και στην οποία δεν επετράπη ούτε 
να πάρει τα πράγματά της (πράγμα 
παράνομο). Η εικόνα, η οποία είναι 
όντως συγκλονιστική, θέτει μετ’ 
επιτάσεως το ερώτημα, τι ακριβώς 
συμβαίνει στη χώρα αυτή τη στιγμή, 
σε σχέση με τους πλειστηριασμούς; 
Ας προσπαθήσουμε να δούμε τη 
μεγάλη εικόνα. 

 

Μια πρόχειρη αναζήτηση στην 
ιστοσελίδα των ηλεκτρονικών 
πλειστηριασμών (eauction.gr) 
δείχνει ότι μέχρι το τέλος του έτους 
2022 έχουν προγραμματιστεί 2.412 
πλειστηριασμοί κατοικιών, 633 
πλειστηριασμοί οικοπέδων εντός 
των οποίων υπάρχει κτίσμα (κυρίως 
κατοικίες) και 207 πλειστηριασμοί 

αγροτεμαχίων εντός των οποίων 
υπάρχει κτίσμα (κυρίως κατοικίες). 
Δηλαδή, συνολικά, έχουν 
προγραμματιστεί 3.252 
πλειστηριασμοί κατοικιών για τις 
επόμενες 5 εβδομάδες ή αλλιώς, 
περίπου 650 πλειστηριασμοί ανά 
εβδομάδα. Εάν στην έρευνά μας 
περιλάβουμε όλων των ειδών τα 
ακίνητα (καταστήματα, γραφεία, 
οικόπεδα κλπ), τότε οι 
προγραμματισμένοι πλειστηριασμοί 
φτάνουν τις 5.577 ή περίπου 1.115 
κάθε εβδομάδα. Εάν επεκτείνουμε το 
χρονικό διάστημα της αναζήτησης 
μέχρι την 31η Ιουλίου 2023 (οπότε 
ενόψει Αυγούστου, επέρχεται 
αναστολή των πράξεων της 
αναγκαστικής εκτέλεσης), τότε 
βλέπουμε ότι έχουν 
προγραμματιστεί 4.429 
πλειστηριασμοί κατοικιών, 1.290 
πλειστηριασμοί οικοπέδων εντός 
των οποίων υπάρχει κτίσμα (κυρίως 
κατοικίες) και 368 πλειστηριασμοί 
αγροτεμαχίων εντός των οποίων 
υπάρχει κτίσμα (κυρίως κατοικίες). 
Δηλαδή, συνολικά, έχουν 
προγραμματιστεί 6.087 
πλειστηριασμοί κατοικιών μέσα 
στους επόμενους 7 μήνες. Εάν η 
έρευνα περιλάβει όλων των ειδών τα 
ακίνητα, τότε οι προγραμματισμένοι 
πλειστηριασμοί φτάνουν τις 10.063 ή 
περίπου 305 πλειστηριασμοί κάθε 
εβδομάδα. 

Εάν λάβουμε υπόψη μας ότι κάθε 
πλειστηριασμός μπορεί να 
πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 7 
μήνες μετά την επιβολή της 
κατάσχεσης και όχι πέραν των 8 
μηνών, τότε βλέπουμε, από τα 
παραπάνω στατιστικά στοιχεία, ότι  

 

Τ 
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ι αποφάσεις 822/2022 και 
823/2022 του Αρείου Πάγου 
πράγματι προκάλεσαν σημαντική 

επιβράδυνση των πλειστηριασμών, 
ιδίως αυτών που επισπεύδουν οι 
εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων 
(servicers, sic). Δεν είναι μόνο, ότι οι παραπάνω 
αποφάσεις ανέδειξαν την έλλειψη νομιμοποίησης των 
εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων για την διενέργεια των 
πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, άποψη την οποία 
εξάλλου, είχε υιοθετήσει και το Υπουργείο Οικονομικών, 
αλλά είναι εξίσου σημαντικό το γεγονός ότι τα δικαστήρια 
των δυο βαθμών της ουσίας (πρωτοδικεία και εφετεία) 
ασπάστηκαν το νομικό σκεπτικό των παραπάνω 
αποφάσεων και το εφαρμόζουν στη συντριπτική 
πλειοψηφία των υποθέσεων που αναφύονται ενώπιόν 
τους. Οι μόχλευση «γνωμοδοτήσεων» που προβάλλουν 
την αντίθετη άποψη δεν φαίνεται να πείθει τους γνώστες 
των Νόμων.  

 
Η παραπάνω δικαστική εξέλιξη αρχικά προκάλεσε πανικό 
στο Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο, αρχικώς έσπευδε 
να υποσχεθεί την κατάθεση τροπολογίας, για να 
θεσμοθετήσει την αναδρομική νομιμοποίηση των 
εταιρειών διαχείρισης, την οποία, μάλιστα, φρόντιζε να 
διαρρεύσει ότι την είχε ήδη έτοιμη. Η υπόσχεση ναυάγησε. 

Αμέσως μετά, συνέβησαν μερικά πολύ περίεργα 
περιστατικά, όπως: Η κυβέρνηση στις 19-10-2022 διέρρεε 
στον Τύπο ότι το ζήτημα της νομιμοποίησης των funds θα 
το κρίνει η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Όμως, τέτοιο 
αίτημα δεν είχε κατατεθεί! Η παραπομπή στην Ολομέλεια 
του Αρείου Πάγου αποφασίστηκε στις 31-10-2022 με την ΑΠ 
1873/2022. Δηλαδή, η παραπομπή προέκυψε 12 μέρες μετά 
τις κυβερνητικές διαρροές και μάλιστα, η σχετική δικαστική 
απόφαση δημοσιεύτηκε (δηλαδή έγινε γνωστή) στις 10-11-
2022, δηλαδή 22 μέρες μετά τις κυβερνητικές διαρροές. Ο 
γράφων καταλήγει ότι 

κυβέρνηση κατάφερε να 
προοικονομήσει το αποτέλεσμα 
μιας μελλοντικής δικαστικής 

απόφασης, που θα εκδιδόταν σε 
απροσδιόριστο μελλοντικό χρόνο, 
πιθανότατα διότι κάποιο μέλος της 
έχει το κληρονομικό χάρισμα και  
είχε προβλέψει τη δικαστική κρίση. 
Απελθέτω απ’ εμού υπόνοιες ότι η δικαστική απόφαση 
έγινε γνωστή μέσω συνακροάσεων ή υπόνοιες ότι η 
απόφαση υπαγορεύτηκε… Κι ενώ οι δανειολήπτες 
μάχονται σε όσα όπλα τους παρέχει ο νόμος και οι 
αποφάσεις του Αρείου Πάγου, για να προστατεύσουν τις 
περιουσίες τους, στη σελίδα 91 της Έκθεσης 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Νοέμβριος 2022) της 
Τράπεζας της Ελλάδας αναγράφεται ότι το έργο των 
εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων «…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 
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κυρίως να συμμετέχουν σε διαδικασίες πλειστηριασμών. 
Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα των ΕΔΑΔΠ αναμένεται να 
διαφανεί τους επόμενους μήνες με την άρση των 
παραπάνω περιορισμών σε συνδυασμό 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». 
Δεν είναι γνωστό ποια είναι εκείνη η αδιάβλητη 
προεκτιμητική μέθοδος με βάση την οποία η ΤτΕ 
προοικονόμησε «άρση των περιορισμών». Εντύπωση 
προκαλεί, ωστόσο, η διατύπωση της έκθεσης, σύμφωνα με 
την οποία ο νόμος και το δίκαιο μπροστά στη 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα, είναι ένας, περίπου, 
ενοχλητικός περιορισμός. Ο οποίος προοικονομείται ότι θα 
αρθεί, βεβαίως βεβαίως. 

Μέσα σε όλα αυτά, υπενθυμίζεται ότι το κυβερνών κόμμα 
χρωστάει περίπου 390 εκατομμύρια ευρώ από τραπεζικό 
δανεισμό. 

ο Υπουργικό Συμβούλιο με βάση  
τα κατατεθειμένα πόθεν έσχες 
των μελών του, όπως αναρτώνται 

στο vouliwatch, έχει περίπου 12 
εκατομμύρια ευρώ χρέη συνολικά! 
Και την ίδια ώρα, που επιτρέπεται σε Πάτσηδες να 
κυνηγούν μικροδανειολήπτες και να τους 
εκπλειστηριάζουν τα σπίτια, ιδιωτικές κεφαλαιουχικές 
εταιρείες με μετοχικά κεφάλαια 4.000-5.000 ευρώ, κρίνονται 
επιλέξιμες για να λάβουν επιδοτήσεις εκατομμυρίων ευρώ 
από τον Αναπτυξιακό Νόμο. 

Στο νομικό επίπεδο και μέχρι την κατάργησή τους, από 
τους νόμους 4738/2020 (Νέος Πτωχευτικός) και 4745/2020 
(επίσπευση δικών νόμου Κατσέλη), ο οφειλέτης είχε στη 
φαρέτρα του, δύο ακόμα όπλα: (α) Τον, έστω και κόλουρο, 
Ν. 3869/2010, στο πλαίσιο του οποίου, η κατάθεση αίτησης 
απλά και μόνο είχε ως συνέπεια την αναστολή του 
πλειστηριασμού, αλλά και (β) το νόμο 4605/2019 
(πλατφόρμα προστασίας πρώτης κατοικίας), που 

τουλάχιστον οφειλέτες με τα εισοδηματικά κριτήρια και την 
αξία της κατοικίας της χαμηλοσυνταξιούχου κυρίας 
σίγουρα θα μπορούσαν να έχει υπαχθούν. Τα εργαλεία 
αυτά δεν υπάρχουν πια. Απεναντίας, έχουμε μπροστά μας 
τις συνέπειες της λειτουργίας του Νέου Πτωχευτικού. Το τι 
ακριβώς σημαίνει «δεύτερη ευκαιρία» κατέστη απολύτως 
σαφές με την συγκλονιστική εικόνα της διαλυμένης 
εξώπορτας. Πρόκειται για μια κατ’ επίφαση «δεύτερη 
ευκαιρία» που κατά κυριολεξία δεν υπάρχει, αφού εδώ και 
2 χρόνια η κυβέρνηση παλεύει να φτιάξει έναν φορέα 
επαναπόκτησης ακινήτων, αλλά ακόμα αυτός δεν έχει 
συσταθεί. Μέσα από την διαρκή και συστηματική 
απορρύθμιση των θεσμών, μέσα από αμφιλεγόμενης 
νομιμότητας διαδικασίες, σκιώδη και ζοφερά συμφέροντα 
αφήνονται να λειτουργήσουν ανεξέλεγκτα ακόμα και στον 
κοινωνικό τομέα της πρώτης κατοικίας, 
κατασπαράσσοντας πρωτίστως τους πιο αδύναμους, την 
ίδια ώρα που αυτά νέμονται πλουσιοπάροχα πρακτικά 
απεριόριστες και ανεξέλεγκτες προσβάσεις σε δημόσιο 
χρήμα. Και βέβαια, φροντίζουν να καθιστούν σαφή τη 
βούληση και το μήνυμα που θέλουν να εκπέμψουν μέσα 
από τις εικόνες από σπασμένες πόρτες. Στόχος τους είναι 
η κατατρομοκράτηση των δανειοληπτών, στους οποίους 
θέτει επί της ουσίας το δίλημμα: Ή θα υπογράψετε ό,τι 
απαιτεί το εκάστοτε fund ή κοιτάξτε τι θα πάθετε. Και όλη 
αυτή η πολιτική και λειτουργική παθογένεια 
διαστρεβλώνεται και επιχειρείται να εμφανιστεί ως επιλογή 
εκσυγχρονισμού, ανάπτυξης και προόδου, την ίδια ώρα 
που, αφενός μεν, οι αληθινοί θεσμικοί μπαταχτσήδες 
αδικαιολόγητα υπέρκεινται του Νόμου, αφετέρου δε, 
εμπαίζονται οι πολίτες, εξευτελίζονται οι θεσμοί και 
διαστρεβλώνονται οι αξίες, προς όφελος των ισχυρών. 
Ζούμε στον πυρήνα της Αριστοτέλειας φράσης που λέει ότι 
«Το δίκαιον ουκ άλλο τι ή του κρείττονος ξυμφέρον» (= Το 
δίκαιο δεν είναι τίποτε άλλο παρά το συμφέρον του 
ισχυρού). Ήρθε η ώρα της Δικαιοσύνης. Διότι χωρίς 
Δικαιοσύνη, με βεβαιότητα, θα οδηγηθεί η κοινωνία στην 
πλήρη κατάρρευση. 
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

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

 

φίγγει ο κλοιός  
για τους ιδιοκτήτες 
ακινήτων που 

αποφεύγουν να 
δηλώσουν εισοδήματα 
από βραχυχρόνια 
μίσθωση στην εφορία 
, αλλά και για τους ιδιοκτήτες που 
δεν έχουν δηλώσει τα ακίνητα τους 
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της 
ΑΑΔΕ λαμβάνοντας και τον αριθμό 
μητρώου. Όπως σημειώνει η 
kathimerini.gr ο ελεγκτικός 
μηχανισμός ξεκινάει ηλεκτρονικούς 
ελέγχους και διασταυρώσεις στις 
φορολογικές δηλώσεις των 
ιδιοκτητών, με τα στοιχεία που 
έχουν ληφθεί από τις πλατφόρμες 
Airbnb και Booking.com αλλά και 
από τις τράπεζες (πιστωτικές κάρτες 
και τραπεζικούς λογαριασμούς) 
προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχει 
δηλωθεί το σύνολο των 

εισοδημάτων που εισέπραξαν το προηγούμενο έτος. Παράλληλα, με ειδικούς 
αλγορίθμους οι ελεγκτές ελέγχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κυρίως το 
Facebook και το Instagram, καθώς στο παρελθόν έχουν διαπιστώσει πολλές 
κρατήσεις να έχουν γίνει χωρίς να έχουν δηλωθεί τα εισοδήματα στη φορολογική 
δήλωση αλλά ούτε στην τράπεζα. Ουσιαστικά, αυτό που αναζητούν οι ελεγκτές 
της ΑΑΔΕ είναι τους ιδιοκτήτες που έχουν ανεβάσει στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης το ακίνητο που διαθέτουν για βραχυχρόνια μίσθωση. Θα ελέγξουν εάν 
έχουν γίνει κρατήσεις και φυσικά εάν το καταβληθέν τίμημα έχει δηλωθεί στην 
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εφορία. Εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν τηρούν τις 
φορολογικές τους υποχρεώσεις, θα καταβληθούν τόσο οι 
φόροι που αναλογούν όσο και τα σχετικά πρόστιμα. Όπως 
αναφέρουν από το υπουργείο Οικονομικών, θα ελεγχθούν 
και οι ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων τύπου Airbnb 
που δεν έχουν δηλώσει τον αριθμό μητρώου ακινήτου 
(ΑΜΑ) στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες βραχυχρόνιων 
μισθώσεων όπου πραγματοποιούνται οι κρατήσεις των 
ακινήτων ή έχουν δηλώσει λανθασμένα στοιχεία για τα 
ακίνητά τους. Στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί ότι τα 
ακίνητα είτε δεν έχουν δηλωθεί στο Μητρώο Ακινήτων 
Βραχυχρόνιας Διαμονής είτε αναρτήθηκαν σε ψηφιακές 
πλατφόρμες χωρίς εμφανή αναγραφή του αριθμού 
μητρώου ακινήτου (ΑΜΑ) βραχυχρόνιας διαμονής ή του 
ειδικού σήματος λειτουργίας (ΕΣΛ) ή του μοναδικού 
αριθμού γνωστοποίησης (ΜΑΓ), τότε αποστέλλονται στις 
ΔΟΥ τα στοιχεία των ακινήτων και των διαχειριστών. Σε 
όλους αυτούς η εφορία θα επιβάλλει πρόστιμα αφού 
προηγουμένως τους καλέσει να συμμορφωθούν. 

ημειώνεται ότι όλα τα στοιχεία  
διασταυρώνονται με τα δεδομένα 
της ΑΑΔΕ από τις πλατφόρμες 

Airbnb, Booking.com και VRBO 
, του ομίλου της Expedia με βάση το πρωτόκολλο 
συνεργασίας που έχουν υπογράψει. Στις περιπτώσεις που 
διαπιστωθεί ότι ακίνητα δεν έχουν δηλωθεί στο μητρώο 
ακινήτων βραχυχρόνιας διαμονής, είτε αναρτήθηκαν σε 
ψηφιακές πλατφόρμες χωρίς εμφανή αναγραφή του 
αριθμού μητρώου ακινήτου (ΑΜΑ) βραχυχρόνιας διαμονής 
ή του ειδικού σήματος λειτουργίας (ΕΣΛ) ή του μοναδικού 
αριθμού γνωστοποίησης (ΜΑΓ), τότε αποστέλλονται στις 
ΔΟΥ τα στοιχεία των ακινήτων και των «Διαχειριστών» και 
οι ιδιοκτήτες καλούνται στην εφορία προκειμένου να 
δώσουν εξηγήσεις. 

α προηγούμενα χρόνια είχαν 
εντοπιστεί περισσότερα από 
20.000 ακίνητα βραχυχρόνιας 

μίσθωσης (Airbnb κ.λπ.) τα  
οποία δεν είχαν δηλωθεί  
στο ηλεκτρονικό μητρώο. 

Μάλιστα ο διοικητής της ΑΑΔΕ είχε καλέσει τους ιδιοκτήτες 
και τους διαχειριστές να προχωρήσουν στη δήλωση των 
ακινήτων και των εισοδημάτων για τη διετία 2018-2019, 
σημειώνοντας ότι θα εντοπιστούν και θα κληθούν να 
πληρώσουν τους φόρους που προβλέπει η νομοθεσία και 
τα σχετικά πρόστιμα. Ήδη η φορολογική διοίκηση «τρέχει» 
νέες εξελιγμένες διασταυρώσεις με στοιχεία που έχει λάβει 
από τα πιστωτικά ιδρύματα αλλά και από κάρτες όπως η 
pay pal. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, 

α πρόστιμα που θα κληθούν να 
πληρώσουν οι παραβάτες θα 
κυμαίνονται από 5.000 ευρώ  

έως 20.000 ευρώ 
και θα αφορούν τα εξής: • Παράλειψη εγγραφής στο μητρώο 
ακινήτων βραχυχρόνιας διαμονής. • Μη εμφανή αναγραφή 
του αριθμού εγγραφής στο μητρώο ακινήτων 
βραχυχρόνιας διαμονής στην ανάρτηση του «Ακινήτου» 
στις ψηφιακές πλατφόρμες καθώς και σε κάθε άλλο μέσο 
προβολής. • Μη εμφανή αναγραφή του αριθμού του ειδικού 
σήματος λειτουργίας στην ανάρτηση του «Ακινήτου» στις 
ψηφιακές πλατφόρμες καθώς και σε κάθε άλλο μέσο 
προβολής, από τους «Διαχειριστές» για τους οποίους δεν 
υπάρχει υποχρέωση εγγραφής στο μητρώο ακινήτων 
βραχυχρόνιας διαμονής. Το πρόστιμο που προβλέπεται 
για κάθε παράβαση ανέρχεται σε 5.000 ευρώ, το οποίο 
διπλασιάζεται (10.000 ευρώ) για τη δεύτερη παράβαση. Για 
κάθε επόμενη παράβαση, από την τρίτη και μετά, εντός του 
ίδιου έτους, το πρόστιμο επιβάλλεται στο τετραπλάσιο του 
αρχικώς επιβληθέντος, δηλαδή 20.000 ευρώ. 
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ο δάνειο ή η άτυπη 
δωρεά ή η γονική 
παροχή που 

προορίζονται για τη 
κάλυψη τεκμηρίων, θα 
πρέπει να συναφθούν 
πριν την αγορά  
του περιουσιακού 
στοιχείου και η 
ημερομηνία θα πρέπει 
να αποδεικνύεται.  
Αυτό επισημαίνει η Διεύθυνση 
Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ με 
αφορμή προσφυγή 
φορολογούμενου, ο οποίος «κάηκε» 
κυριολεκτικά από το τεκμήριο αγορά 
ακινήτου. Όπως τονίζει το 
sofokleousin σύμφωνα με την υπ. 
αρ. 2987/2022 απόφαση της ΔΕΔ, 
φορολογούμενος ανέγραψε στη 
φορολογική του δήλωση για το έτος 
2020 ότι αγόρασε ακίνητο αξίας 
65.000 ευρώ, χωρίς όμως το ποσό 
να προκύπτει από τα δηλωθέντα 
εισοδήματά του. Μόλις ήρθε το 
εκκαθαριστικό με προστιθέμενη 
διαφορά αντικειμενικών δαπανών 
ύψους 66.984,28 ευρώ και ποσό 

πληρωμής φόρου ύψους 31.842,47 
ευρώ, προσκόμισε στην Εφορία, 
ιδιωτικό συμφωνητικό δανείου, 
βάσει του οποίου η μητέρα του, του 
χορήγησε το ποσό των 65.000,00 
ευρώ και κατέβαλε το αναλογούν 
τέλος χαρτοσήμου με ημερομηνία 
12/10/2020. Ωστόσο η Εφορία το 
απέρριψε, ενώ δεν βρήκε και το δίκιο 
του στη Διεύθυνση Επίλυσης 
Διαφορών, η οποία επίσης 
απέρριψε την προσφυγή του. Η 
απορριπτική απόφαση της ΔΕΔ 
παρέχει και οδηγίες για τον χειρισμό 
των δανείων και των δωρεών που 
γίνονται και αποσκοπούν για την 
κάλυψη των τεκμηρίων και το 
μήνυμα που στέλνει είναι η προσοχή 
στις ημερομηνίες απόκτησης 
περιουσιακών στοιχείων και λήψης 
του δανείου ή της γονικής παροχής 
ή της άτυπης δωρεάς.  

Όπως σημειώνει η ΔΕΔ, 
προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ένα 
δάνειο με τη μορφή ιδιωτικού 
συμφωνητικού για κάλυψη 
τεκμηρίων θα πρέπει να 
συντρέχουν, και μάλιστα αθροιστικά, 
οι ακόλουθες προϋποθέσεις: Το 
δάνειο να είναι πραγματικό. Ο 
σκοπός του δανείου να έχει άμεση 
σχέση με το προς κάλυψη τεκμήριο. 
Το έγγραφο να φέρει βέβαιη 
χρονολογία θεωρημένη από 
αρμόδια αρχή και το δάνειο να έχει 
ληφθεί πριν την πραγματοποίηση 
της σχετικής δαπάνης. Επίσης, ο 
φορολογούμενος φέρει το βάρος της 
απόδειξης της συνδρομής των 
προϋποθέσεων για τα ποσά αυτά 
που περιορίζουν τη διαφορά μεταξύ 
συνολικού εισοδήματος και 
τεκμαρτού εισοδήματος. Ακόμη η 

ΔΕΔ σημειώνει ότι καταρχήν 
αναγνωρίζεται το δάνειο μεταξύ 
ιδιωτών ως μέσο χρηματοδότησης 
των δαπανών τους (προσωπικών ή 
επαγγελματικών). Όμως, κρίσιμο 
στοιχείο για τη φορολογική του 
αναγνώριση είναι η μη εικονικότητά 
του, γεγονός που αποτελεί θέμα 
πραγματικό. Για την απόδειξη της μη 
εικονικότητάς του αξιολογούνται 
από τον έλεγχο ενδεικτικά τα 
ακόλουθα στοιχεία: η σχετική 
σύμβαση να φέρει βέβαιη 
ημερομηνία, να υπάρχει η 
δυνατότητα του δανειστή για την 
παροχή του ποσού του δανείου 
(φορολογικό απόθεμα), να 
αναφέρεται ρητά στη σύμβαση ο 
σκοπός του δανείου, να 
αποδεικνύεται η μεταβίβαση του 
αντικειμένου του δανείου (χρήματα ή 
άλλη παροχή) από το δανειστή στο 
δανειζόμενο, να έχουν τηρηθεί τα 
βασικά στοιχεία του δανεισμού κατά 
τη συνήθη επιχειρηματική πρακτική, 
όπως ο τόκος, οι περιοδικές 
καταβολές προς επιστροφή του 
κεφαλαίου. Ως προς την 
επιβεβαίωση της χρονολογίας του 
δανείου, η ΔΕΔ τονίζει ότι η 
χρονολογία των ιδιωτικών 
εγγράφων καθίσταται βέβαιη για 
τους τρίτους μόνον όταν αυτά 
θεωρηθούν από συμβολαιογράφο ή 
από άλλο αρμόδιο κατά τον νόμο 
δημόσιο υπάλληλο. Αλλιώς, ως 
βέβαιη χρονολογία ιδιωτικού 
εγγράφου θεωρείται εκείνη του 
θανάτου ενός από αυτούς που το 
έχει υπογράψει ή η χρονολογία του 
δημόσιου εγγράφου στο οποίο 
τυχόν το ιδιωτικό έγγραφο 
μνημονεύεται κατά τα ουσιώδη μέρη 
το περιεχόμενό του ή εκείνη της 
επέλευσης γεγονότος που καθιστά 
αναμφισβήτητη τη χρονολογία του.

 

Βροχή πέφτουν τα πρόστιμα στα 
βενζινάδικα, το τελευταίο διάστημα, 
από την Διυπηρεσιακή Μονάδας 
Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) γιατί 
δεν ενημερώνουν τον διαδικτυακό 
τόπο του υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, όπως έχουν 
υποχρέωση, σχετικά με τις αλλαγές 
στις τιμές υγρών καυσίμων, 

πετρελαίου θέρμανσης, φυσικού 
αερίου και υγραερίου κίνησης. 
Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο 
διοικητής της ΔΙΜΕΑ Χαράλαμπος  

 

Τ 
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Μελισσινός, οι έλεγχοι σε πρατήρια, εταιρίες καυσίμων και στα διυλιστήρια «είναι 
ένας τομέας που αποτελεί, μέχρι σήμερα, άμεση προτεραιότητά μας». Ο κ. 
Μελισσινός επισημαίνει ότι διατηρείται από τη νομοθεσία η υποχρέωση 
ενημέρωσης αλλά διαπιστώνεται ότι κάποιοι πρατηριούχοι την αμελούν με 
αποτέλεσμα το τελευταίο διάστημα να έχουν επιβληθεί περισσότερα από δέκα 
πρόστιμα. Ωστόσο, οι πρατηριούχοι, από την πλευρά τους διαμαρτύρονται. Η 
Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ) με 
πρόσφατη ανακοίνωσή της διαμαρτύρεται διότι όπως σημειώνει «εκδίδονται από 
τα Υπουργεία αποφάσεις με σχετικά πρόστιμα, σε περίπτωση μη προσαρμογής, 
χωρίς ούτε να ζητείται η άποψη του κλάδου, ούτε καν να ενημερώνεται ο κλάδος 
για την έκδοσή τους, όπως η απόφαση 106242/2022 ΦΕΚ Β5702, που αφορά νέα 
υποχρέωση ανανέωσης δήλωσης της λιανικής τιμής καυσίμων εντός 7ημέρου, με 
σχετικά πρόστιμα». Υπενθυμίζεται ότι με νέα απόφαση του υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων (106242/4.11.2022) άλλαξαν οι κανόνες σχετικά με τη 
γνωστοποίηση λιανικών τιμών πώλησης των υγρών καυσίμων, του υγραερίου 
κίνησης, του πετρελαίου για θέρμανση και του πεπιεσμένου φυσικού αερίου. Πιο 
αναλυτικά, η απόφαση προβλέπει την προσθήκη άρθρου 114 στην υπ’ αρ. 
91354/24.08.2017 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
«Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής 
Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)», σχετικά με τη γνωστοποίηση λιανικών τιμών 
πώλησης των υγρών καυσίμων, του υγραερίου κίνησης (AUTOGAS), του 
πετρελαίου για θέρμανση και του πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), το οποίο 
διαμορφώνεται ως εξής: Άρθρο 114: Γνωστοποίηση λιανικών τιμών πώλησης 
των υγρών καυσίμων, του υγραερίου κίνησης (AUTOGAS), του πετρελαίου για 
θέρμανση και του πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG). Οι κάτοχοι άδειας 
λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, λειτουργίας πώλησης υγραερίου 
αποκλειστικά για κίνηση οχημάτων AUTOGAS) μέσω αντλιών, πωλητή 
πετρελαίου θέρμανσης (για κατ’ οίκον παραδόσεις) και λειτουργίας πρατηρίου 
πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), υποχρεούνται να δηλώνουν στο δικτυακό 
τόπο www.fuelprices.gr της διεύθυνσης Διαχείρισης Δεδομένων, Στατιστικής και 
Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου της ΔΙΜΕΑ, του υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, την τιμή λιανικής πώλησης ανά μονάδα μέτρησης για κάθε ένα από 
τα προϊόντα που διαθέτουν βάσει της άδειας τους. Ειδικά για τις κατ’ οίκον 
πωλήσεις του πετρελαίου για θέρμανση, οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας πρατηρίου 
υγρών καυσίμων και πωλητή πετρελαίου θέρμανσης υποχρεούνται να 
γνωστοποιούν, διακριτά τις τιμές λιανικής πώλησης για παραδόσεις πετρελαίου: 
α) έως και 499 λίτρα, β) για παραδόσεις από 500 μέχρι τα 999 λίτρα, γ) για 
παραδόσεις από 1.000 λίτρα και άνω. 

ι υπόχρεοι πρέπει 
να δηλώνουν  
την τιμή λιανικής 

πώλησης ανά μονάδα 
μέτρησης για κάθε  
ένα από τα προϊόντα 
που διαθέτουν, βάσει 
της άδειας τους,  
στο δικτυακό τόπο 
www.fuelprices.gr 
αμελλητί κάθε φορά 
που αυτή μεταβάλλεται. 
Στην περίπτωση που η τιμή λιανικής 
πώλησης δεν μεταβληθεί οι 
υπόχρεοι οφείλουν να υποβάλλουν 
νέα δήλωση με την ίδια τιμή εντός 
επτά ημερών από την τελευταία 
δήλωση και οι υπόχρεοι δηλώνουν 
την τιμή λιανικής πώλησης ανά 
μονάδα μέτρησης για κάθε ένα από 
τα προϊόντα που διαθέτουν, βάσει 
της άδειας τους, στο δικτυακό τόπο 
www.fuelprices.gr αποκλειστικά 
μέσω διαδικτύου. Αν ο υπόχρεος δεν 
έχει πρόσβαση στον διαδικτυακό 
τόπο www.fuelprices.gr δεν 
επιτρέπεται να μεταβάλλει τις τιμές 
λιανικής πώλησης με τις οποίες 
διαθέτει τα προϊόντα του στο 
καταναλωτικό κοινό μέχρι να 
αποκτήσει πρόσβαση στο 
διαδικτυακό τόπο και να δηλώσει 
νέες τιμές πώλησης. Στους 
παραβάτες επιβάλλεται για τη μη 
υποβολή δήλωσης, την υποβολή 
ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης ή 
τη μη υποβολή νέας δήλωσης 
λιανικών τιμών προϊόντων 
καυσίμων στον διαδικτυακό τόπο 
www.fuelprices.gr, πρόστιμο ύψους 
3.000 ευρώ. 

 

Ο 
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Το εξωφρενικό παράδειγμα συνταξιούχου εκπαιδευτικού 
που του παρακρατήθηκε το 99,99% των αναδρομικών του 
καταγράφει η efsyn.gr.  

έα ψυχρολουσία με τα 
αναδρομικά επιφύλαξε ο ΕΦΚΑ 
σε συνταξιούχους, υπολογίζοντας 

αυθαίρετα τον φόρο στα εφάπαξ 
χρηματικά ποσά και με συντελεστές 
που ξεπερνούν το 44%, με αποτέλεσμα 
μετά τις κρατήσεις να χορηγούνται 
λίγα μόλις λεπτά του ευρώ  
σε σχέση με τα χιλιάδες που  
θα έπρεπε ανάλογα με την  
περίπτωση να λάβουν οι δικαιούχοι.  

 
Το θέμα που έφερε στη δημοσιότητα το περασμένο 
Σάββατο η «Εφ.Συν.» βρίσκεται στο γραφείο του υπουργού 
Οικονομικών και μελετάται από αρμόδιους συμβούλους, οι 
οποίοι δεν παύουν να είναι θορυβημένοι από το γεγονός 
μη γνωρίζοντας το μέγεθος, την πραγματική διάσταση του 
προβλήματος, που μπορεί να είναι ακόμη και τεχνικής 
φύσης και να βαράει το σύστημα πάνω στις βεβαιώσεις για 
τα αναδρομικά. Ωστόσο θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για 
να μην επεκταθεί, κάτι που δεν το έχει κάνει η ηγεσία του 
υπουργείου Εργασίας, ενώ θα έπρεπε κανονικά να έχει 
επιληφθεί εγκαίρως καθώς για το ήδη βαρύ πολιτικό κλίμα 
από τις υποκλοπές, καταβάλλεται προσπάθεια 
προκειμένου η μπάλα να μεταφερθεί στο γήπεδο της 
οικονομίας. Αλλά και εκεί πάλι υπάρχει η ενεργειακή 
ακρίβεια που σαρώνει τα πάντα και δημιουργεί 
αβεβαιότητες για τα νοικοκυριά. Κινητοποίηση για το θέμα 
των υψηλών παρακρατήσεων στα αναδρομικά υπάρχει και 
από την πλευρά της ΑΑΔΕ καθώς, σύμφωνα με 
πληροφορίες, έχει αναγνωρίσει το πρόβλημα και έχει έρθει 
σε επικοινωνία με τη διοίκηση του ΕΦΚΑ, που τηρεί σιγή 
ασυρμάτου, για να διορθωθεί το λάθος. Για την ιστορία, το 

σοκ για τους συνταξιούχους εκπαιδευτικούς ξεκίνησε από 
τα ενημερωτικά σημειώματα του Εθνικού Φορέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης με την ανάλυση για το ύψος των 
αναδρομικών (μικτό ποσό), την ειδική εισφορά 
αλληλεγγύης συνταξιούχων του άρθρου 11 του ν. 
3865/2010, την υγειονομική περίθαλψη, τον φόρο και το 
καθαρό πληρωτέο ποσό. Ωστόσο στο ενημερωτικό δεν 
υπήρχαν περαιτέρω πληροφορίες για τον παρακρατηθέντα 
φόρο, όπως αυτός ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις, 
παρά μόνο ένα ξερό απεικονιζόμενο θηριώδες ποσό που 
άφηνε εμβρόντητους τους δικαιούχους. Επισημαίνεται ότι 
με βάση τη νομοθεσία τα αναδρομικά φορολογούνται 
αυτοτελώς με συντελεστή 20% και ο φόρος λαμβάνεται 
υπόψη στη νέα εκκαθάριση με τις τροποποιητικές 
δηλώσεις που οφείλουν να υποβάλουν οι υπόχρεοι, όπου 
οι αναδρομικές αποδοχές προστίθενται στα εισοδήματα 
των ετών που αφορούν και φορολογούνται συνολικά. Στην 
πράξη ο ΕΦΚΑ ποτέ δεν το έκανε αυτό. Αντιθέτως, 
ακολούθησε διαφορετική οδό στη φορολογική μεταχείριση 
πηγαίνοντας από το ένα άκρο στο άλλο. Ενώ σε άλλες 
περιπτώσεις από το παρελθόν με αναδρομικά από κύριες 
συντάξεις δεν γινόταν καμία παρακράτηση φόρου στην 
πηγή, με αποτέλεσμα η φορολογική επιβάρυνση κατά την 
τελική εκκαθάριση να οδηγείται στα κόκκινα, τη δεδομένη 
στιγμή εμφανίζεται να προβαίνει σε βαρύτατη φορολογία 
κάνοντας την Εφορία «συνέταιρο» στα αναδρομικά που 
είναι να πάρουν οι απόμαχοι της εργασίας. Ενδεικτική για 
το μεγάλο ψαλίδι στις αναδρομικές αποδοχές είναι η 
καταγγελία εκπαιδευτικού, πρώην καθηγητή 
Πανεπιστημίου (ΠΑΔΑ) ο οποίος με βάση το ενημερωτικό 
σημείωμα του ΕΦΚΑ από ένα μικτό ποσό 9.388,53 ευρώ και 
την αφαίρεση διαφόρων κρατήσεων και έναν θηριώδη 
φόρο 44,4% (μεγαλύτερος ακόμη και από τον ανώτατο 
συντελεστή της φορολογικής κλίμακας), το ποσό που 
αναλογεί για τον ίδιο είναι μόλις 0,30 ευρώ!  

 

Ν 
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TΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

 
Επιμέλεια: Θοδωρής Ζούμπος 

 

ην έντονη 
διαμαρτυρία του 
για τις αθέμιτες 

παρεμβάσεις της 
Τράπεζας της Ελλάδος 
που προκαταλαμβάνει 
σε επίσημη έκθεση  
της, αποφάσεις  
των δικαστηρίων, 
προκειμένου να  
ανοίξει ο δρόμος  
στους διαχειριστές  
για κατασχέσεις  
και πλειστηριασμούς 
ακινήτων 
δανειοληπτών, 
εκφράζει σύσσωμος  
ο δικηγορικός  
κόσμος της χώρας. 

Η συντονιστική επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών 
Συλλόγων της χώρας, καταγγέλλοντας ότι η Τράπεζα της Ελλάδος προκαταβάλλει 
δικαστικές αποφάσεις, αποφάσισε να παρέμβει στην μείζονα Ολομέλεια του Α.Π. 
στις 26 Ιανουαρίου, που έχει προσδιορισθεί να συζητηθεί η νομιμοποίηση των 
εταιρειών διαχείρισης δανείων να προβαίνουν ή όχι σε πλειστηριασμούς και 
κατασχέσεις. Υπενθυμίζεται ότι το «Dikastikoreportaz» έχει αποκαλύψει πρώτο τις 
πιέσεις που ασκούν τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης δανείων για να ανατραπεί 
απόφαση τμήματος του Αρείου Πάγου, με την οποία οι διαχειριστές δανείων δεν 
μπορούν να προβαίνουν σε πλειστηριασμούς και κατασχέσεις. Η αποκάλυψη του 
περιεχομένου της έκθεσης Νοεμβρίου της Τράπεζας της Ελλάδας προκάλεσε την 
αντίδραση των δικηγορικών συλλόγων και ήταν η αφορμή για να ληφθεί η 
παρακάτω απόφαση όπως καταγράφεται στο σχετικό Δελτίο Τύπου:  

 
Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών 
Συλλόγων Ελλάδος, που συνεδρίασε εκτάκτως στις 20.11.2022, μέσω 
τηλεδιάσκεψης, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση: Το δικηγορικό σώμα, δια 
των θεσμικών του οργάνων, διαχρονικά και αταλάντευτα, έχει σταθεί στο πλευρό 
των οικονομικά αδύναμων συμπολιτών μας και των ευάλωτων νοικοκυριών. Μία 
ευνομούμενη Πολιτεία οφείλει να λαμβάνει μέριμνα για τους οικονομικά 
αδύναμους πολίτες της και να προστατεύει την πρώτη κατοικία τους, ιδίως στη 
δύσκολη συγκυρία που διανύουμε. Αλγεινή εντύπωση και έντονο προβληματισμό 
μας προκάλεσε η αναφορά της Τράπεζας της Ελλάδος στις Εταιρείες Διαχείρισης 
Απαιτήσεων, όπως αυτή αποτυπώνεται στην Έκθεση Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας της Τράπεζας, μηνός Νοεμβρίου 2022. Ειδικότερα, στη σελίδα 91 
της Έκθεσης αυτής, η Τράπεζα της Ελλάδος, αφού διαπιστώνει ότι η ικανότητα 
των εν λόγω εταιρειών να διαχειριστούν τα δάνεια δυσχεραίνεται από την 
πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου 822/2022 και τις σχετικές εφετειακές 
αποφάσεις αναφορικά με τη νομιμοποίησή τους να προβούν σε δικαστικές 
ενέργειες και κυρίως να συμμετέχουν σε διαδικασίες πλειστηριασμών, 
προαναγγέλλει, επί της ουσίας, την άρση των περιορισμών αυτών, που έθεσαν οι 
δικαστικές αποφάσεις, τους επόμενους μήνες, είτε με σχετική νομοθετική 
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πρωτοβουλία, γεγονός που έχει 
αρνηθεί δημόσια ο Υπουργός 
Οικονομικών, είτε με ανατροπή της 
απόφασης του Αρείου Πάγου, από 
την Ολομέλεια όπου και εκκρεμεί η 
συγκεκριμένη ένδικη διαφορά. 

ε ένα κράτος 
δικαίου, οι 
δικαστικές 

αποφάσεις κρίνονται 
από τα αρμόδια 

Δικαστήρια, μετά από συζήτηση των υποθέσεων  
και αφού ληφθούν υπόψη τα στοιχεία του φακέλου.  
Η Τράπεζα της Ελλάδος δεν έχει καμία εξουσία  
να παρεμβαίνει! 
Τις αποφάσεις τις εκδίδουν δικαστές και όχι Τραπεζίτες και Funds. Το δικηγορικό 
σώμα είναι και θα είναι παρόν για να προασπίζει το κράτος δικαίου. Στο πλαίσιο 
αυτό, η Συντονιστική Επιτροπή αποφάσισε τα θεσμικά όργανα του σώματος, κατ’ 
άρθρο 90 Κώδικα Δικηγόρων, να ασκήσουν παρέμβαση ενώπιον της μείζονος 
Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, κατά τη δικάσιμο 26.1.2023, που θα κρίνει το 
ζήτημα της νομιμοποίησης των Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων και 
εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο Δημήτρη Βερβεσό να προβεί στις αναγκαίες 
δικονομικές ενέργειες.

 
Με μικρές διαγραφές και ρυθμίσεις 
περιορισμένης βιωσιμότητας δεν 
λύνεται το πρόβλημα των κόκκινων 
δανείων! 

ακροπρόθεσμες 
ρυθμίσεις, 
δηλαδή με 

διάρκεια δύο ετών  
και άνω, ύψους 10,4  
δισ. ευρώ, έκαναν οι 
Εταιρείες Διαχείρισης 
μέσα στους πρώτους  
έξι μήνες του 2022 
στα δάνεια τιτλοποιημένων 
χαρτοφυλακίων και χαρτοφυλακίων 
που πουλήθηκαν σε επενδυτές. 
Όπως μεταδίδει το inside.gr με 
στοιχεία Ιουνίου 2022, οι Εταιρείες 
Διαχείρισης προχώρησαν επίσης σε 
οριστικές διευθετήσεις οφειλών 
ύψους 6,8 δισ. ευρώ, ενώ οι 
βραχυπρόθεσμες ρυθμίσεις που 

έδωσαν σε μη εξυπηρετούμενα 
δάνεια ανήλθαν σε 2,9 δισ. ευρώ. 
Όπως αναφέρεται στην Έκθεση 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 
της ΤτΕ (Νοέμβριος 2022), με 
στοιχεία Ιουνίου 2022, το 
μεγαλύτερο ποσοστό (43%) των 
βραχυπρόθεσμων ρυθμίσεων 
αφορά λύσεις κεφαλαιοποίησης 
ληξιπρόθεσμων οφειλών, ενώ πιο 
συνήθεις τύποι μακροπρόθεσμων 
ρυθμίσεων είναι οι λύσεις 
παράτασης διάρκειας, μερικής 
διαγραφής οφειλής και διαχωρισμός 
οφειλής, με ποσοστό 30%, 30% και 
28% αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι στις 
μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις 
κατατάσσονται τύποι ρυθμίσεων με 
διάρκεια μεγαλύτερη των δύο ετών, 
λαμβάνοντας υπόψη συντηρητικές 
παραδοχές για την εκτιμώμενη 
μελλοντική ικανότητα 
αποπληρωμής του δανειολήπτη 
μέχρι τη λήξη του προγράμματος 
αποπληρωμής. Οι μακροπρόθεσμες 
ρυθμίσεις περιλαμβάνουν μείωση 
επιτοκίου, παράταση διάρκειας, 
διαχωρισμό οφειλής, μερική 
διαγραφή οφειλής και λειτουργική 
αναδιάρθρωση επιχείρησης. Ως 
βραχυπρόθεσμοι τύποι ρυθμίσεων 
θεωρούνται οι τύποι ρύθμισης με 
διάρκεια μικρότερη των δύο ετών 
που αφορούν περιπτώσεις όπου οι 
δυσκολίες αποπληρωμής κρίνονται, 
βάσιμα, προσωρινές. Οι 
βραχυπρόθεσμες ρυθμίσεις 
περιλαμβάνουν τις επιλογές: 
κεφαλαιοποίησης ληξιπρόθεσμων 
οφειλών, αποπληρωμή 

ληξιπρόθεσμων οφειλών 
(χρονοδιάγραμμα), μειωμένη δόση 
μεγαλύτερη των οφειλόμενων 
τόκων, καταβολή μόνο τόκων, 
μειωμένη δόση μικρότερων των 
οφειλόμενων τόκων και περίοδο 
χάριτος. Όσον αφορά στις λύσεις 
οριστικής διευθέτησης, οι ρυθμίσεις 
που υπόκεινται σε Νομική 
Προστασία με ποσοστό 54% και οι 
λύσεις Διακανονισμού Απαιτήσεων 
με ποσοστό 28%, αποτελούν τους 
πιο συνήθεις τύπους ρυθμίσεων. Οι 
Εταιρείες Διαχείρισης διαχειρίζονται 
για λογαριασμό των Εταιριών που 
έχουν αποκτήσει απαιτήσεις από 
δάνεια και πιστώσεις ανοίγματα 
ύψους 67,8 δισ. ευρώ με στοιχεία 
Ιουνίου 2022. Το μεγαλύτερο μέρος 
του υπό διαχείριση χαρτοφυλακίου 
αφορά χαρτοφυλάκιο 
επιχειρηματικής πίστης (46%), ενώ 
ακολουθούν το χαρτοφυλάκιο 
στεγαστικής πίστης (32%) και το 
χαρτοφυλάκιο καταναλωτικής 
πίστης (22%). Οι αποπληρωμές, 
ρευστοποιήσεις εξασφαλίσεων και 
διαγραφές ανοιγμάτων που 
διαχειρίζονται οι Εταιρείες 
Διαχείρισης για λογαριασμό των 
παραπάνω εταιριών αυξήθηκαν 
σημαντικά το α΄ εξάμηνο 2022 έναντι 
του β΄ εξαμήνου του 2021 και 
ανήλθαν σε 1,70 δισ. ευρώ. 
Ειδικότερα, οι αποπληρωμές  

 

Σ 
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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. Όπως αναφέρει η ΤτΕ, τα 
υπό διαχείριση ανοίγματα είναι 
χαμηλής ποιότητας, με το 92% 
αυτών να αφορά μη εξυπηρετούμενα 
ανοίγματα. Από τα υπό διαχείριση 
μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, η 
πλειοψηφία είναι καταγγελμένα 
ανοίγματα (72,7%), ενώ ποσοστό 
17,7% αφορά ανοίγματα σε 
καθυστέρηση άνω των 90 ημερών 
και ποσοστό 9,6% ανοίγματα 
κατηγοριοποιημένα ως αβέβαιης 
είσπραξης. Το μεγαλύτερο ποσοστό 
των ρυθμισμένων ανοιγμάτων 
αφορά μακροπρόθεσμες λύσεις 
ρύθμισης (52%) και ακολουθούν οι 
ρυθμίσεις οριστικής διευθέτησης 
(34%) και οι ρυθμίσεις βραχυχρόνιας 
διάρκειας (14%).  

Οι Εταιρείες Διαχείρισης 
διαχειρίζονται επίσης για 
λογαριασμό πιστωτικών ιδρυμάτων 
συνολικά ανοίγματα 24,9 δισ. ευρώ, 
εκ των οποίων το 54% είναι δάνεια 
μη εξυπηρετούμενα. Το μεγαλύτερο 
μέρος του χαρτοφυλακίου που 
διαχειρίζονται οι Εταιρείες 
Διαχείρισης για λογαριασμό 
πιστωτικών ιδρυμάτων αφορά 
χαρτοφυλάκιο επιχειρηματικής 
πίστης (49%), ενώ ακολουθούν το 
χαρτοφυλάκιο στεγαστικής πίστης 
(41%) και το χαρτοφυλάκιο 
καταναλωτικής πίστης (10%). Στο α΄ 
εξάμηνο 2022 οι αποπληρωμές και 
ρευστοποιήσεις εξασφαλίσεων που 
διαχειρίζονται οι Εταιρείες 
Διαχείρισης για λογαριασμό των 
πιστωτικών ιδρυμάτων ανήλθαν σε 
868 εκατ. ευρώ, σημαντικά 

μειωμένες έναντι του β΄ εξαμήνου 
του 2021. Ειδικότερα, 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. Κατά το διάστημα 
2019 έως και Ιούνιο 2022 πωλήθηκαν 
στη δευτερογενή αγορά δανειακά 
χαρτοφυλάκια συνολικής αξίας 1,15 
δισ. ευρώ και αφορούν κυρίως 
χαρτοφυλάκια επιχειρηματικής 
πίστης. Στην πλειοψηφία των 
περιπτώσεων, η πώληση 
δανειακών χαρτοφυλακίων δεν 
περιλαμβανόταν στο αρχικό 
επιχειρηματικό σχέδιο των εν λόγω 
εταιριών και στην ουσία αφορά 
αλλαγή της κυριότητας του δανείου 
χωρίς πάντοτε να επιφέρει κάποια 
ρύθμιση της δανειακής σύμβασης 
για τον οφειλέτη. Σημειώνεται ότι η 
εν λόγω δραστηριότητα εμφανίζεται 
αυξημένη τον τελευταίο χρόνο και 
αναμένεται να ενταθεί περισσότερο. 

 

 
Στην πώληση χαρτοφυλακίου απαιτήσεων από δάνεια 
μικρών επιχειρήσεων, στεγαστικά και καταναλωτικά 
προχωρά η doValue, για λογαριασμό των οχημάτων 
ειδικού σκοπού της τιτλοποίησης Cairo. Σύμφωνα με το 
euro2day.gr το χαρτοφυλάκιο, με την κωδική ονομασία 
Heliopolis, περιλαμβάνει δάνεια μικτής λογιστικής αξίας 
392,5 εκατ. ευρώ και ονομαστικής απαίτησης 793,2 εκατ. 
ευρώ. Η πλειονότητα των απαιτήσεων (67%) αφορά σε 
4.048 δάνεια μικρών επιχειρήσεων (ονομαστική απαίτηση 
510 εκατ. ευρώ και μικτή λογιστική αξία 210 εκατ. ευρώ). Το 
92% των παραπάνω δανείων έχουν καταγγελθεί. Στο 
χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνονται και 1.557 στεγαστικά 
δάνεια, τα οποία αρχικά προγραμματιζόταν να βγουν ως 
ανεξάρτητο χαρτοφυλάκιο (project Rebound), αλλά 
αποφασίστηκε να συμπεριληφθούν στο Heliopolis. Η μικτή 
λογιστική αξία των στεγαστικών ανέρχεται σε 139 εκατ. 
ευρώ και είναι καταγγελμένα σε ποσοστό 76%.  

υνολικά, το χαρτοφυλάκιο 
περιλαμβάνει απαιτήσεις από  
8.775 δάνεια, τα οποία ανήκουν  

σε 6.914 δανειολήπτες. 
Πέραν των στεγαστικών, καταναλωτικών και δανείων προς 
μικρές επιχειρήσεις υπάρχουν δύο δάνεια προς εταιρείες 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας καθώς και 1.150 δάνεια 
στην κατηγορία Home Equity, μικτής λογιστικής αξίας 36,4  
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εκατ. ευρώ. Η πλειονότητα των δανείων διαθέτει 
εξασφαλίσεις επί ακινήτων. Το Real Estate Value των 
εξασφαλίσεων ανέρχεται σε 530 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 
τα 360 εκατ. ευρώ αφορούν σε κατοικίες και τα 83,5 εκατ. 
ευρώ σε γη. Οι εξασφαλίσεις είναι διεσπαρμένες σε όλη τη 
χώρα, με τις περισσότερες εξ αυτών στην Αττική (σ.σ. 34% 
του Real Estate Value). Ακολουθεί η Μακεδονία με 20% και 
η Πελοπόννησος με 11%. Το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα 
προβλέπει κατάθεση μη δεσμευτικών προσφορών στις 19 
Δεκεμβρίου και άνοιγμα της δεύτερης φάσης στις 9 
Ιανουαρίου, με κατάθεση δεσμευτικών προς τα τέλη 
Φεβρουαρίου. Ως σύμβουλος πώλησης λειτουργεί η 
Hellenic Finance του Άνθιμου Θωμόπουλου. H αύξηση του 
κόστους χρήματος και η αβεβαιότητα για το πόσο ισχυρή 

θα είναι η ύφεση, η οποία ενδέχεται να πλήξει τις 
ευρωπαϊκές οικονομίες το 2023 έχει προκαλέσει ένα μικρό 
«μούδιασμα» σε όσους δραστηριοποιούνται στην 
πρωτογενή και δευτερογενή αγορά των NPEs. Το 
πρόβλημα μερικής αδρανοποίησης των μέτρων 
αναγκαστικής εκτέλεσης, μετά την γνωμοδότηση του 
Αρείου Πάγου και την υπαναχώρηση της κυβέρνησης ως 
προς τη νομοθετική επίλυσή του επιτείνει την κατάσταση. 
Υπενθυμίζεται ότι σχεδόν παράλληλα με το Helliopolis η 
doValue «τρέχει» άλλη μια πώληση χαρτοφυλακίου στη 
δευτερογενή αγορά για λογαριασμό των ειδικών οχημάτων 
της τιτλοποίησης Cairo. Πρόκειται για το project Suez, την 
πώληση, δηλαδή, χαρτοφυλακίου με δάνεια, τα οποία 
έχουν ρυθμιστεί, βάσει του νόμου Κατσέλη.

 

 
Ο πρώην υπουργός Άμυνας και πρόεδρος των 
Ανεξάρτητων Ελλήνων, Πάνος Καμμένος διέψευσε 
κατηγορηματικά με ανάρτησή του στο Twitter πως είχε 
υπερψηφίσει τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ για τους 

πλειστηριασμούς. Συγκεκριμένα, έγραψε: «Επειδή διάφορα 
τρολ γράφουν ότι την τροπολογία της 20/3/2019 για τις 
κατασχέσεις σπιτιών την ψήφισα εγώ και οι ΑΝΕΛ, τους 
θυμίζω ότι 

ι ΑΝΕΛ δεν είχαμε -λόγω 
αποστασίας για τις Πρέσπες- 
κοινοβουλευτική ομάδα! Την 

τροπολογία δεν την ψήφισα ούτε  
εγώ ούτε όσοι έμειναν μαζί μου 
, ΛΑΜΟΓΙΑ!» Σε άλλη ανάρτησή του σημείωσε: «Τα 
τσουτσέκια των εισπρακτικών εταιρειών και οποίος 
συνεργάζεται μαζί τους είναι εχθροί όλων των Ελλήνων 
ανεξάρτητα κομμάτων. Θα μας βρουν ενωμένους απέναντι 
τους. Θα αναρτούμε ονόματα φωτογραφίες διευθύνσεις 
των σπιτιών τους ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ».

 

Ακόμα και για μικρά ποσά, οι χρεωμένοι ιδιοκτήτες 
κατοικιών που δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στις 
υποχρεώσεις τους, μπορεί να ζήσουν τραγικές στιγμές 
όπως αυτές που βίωσε η συνταξιούχος δημοσιογράφος 
Ιωάννα Κολοβού. O δικηγόρος Ζαννής Σιδέρης εξηγεί τι 
ισχύει για την προστασία της Πρώτης Κατοικίας και πότε 
γίνεται κατάσχεση. Αλγεινή εντύπωση προκαλεί το 
γεγονός της κατάσχεσης της κατοικίας της Ιωάννας 
Κολοβού, για ένα χρέος που δεν ξεπερνά τις 15.000 ευρώ, 
δηλαδή ένα ποσοστιαίο κλάσμα μόλις της πραγματικής 
αξίας του ακινήτου. Η βίαιη έφοδος των αστυνομικών και 
του δικαστικού επιμελητή στο σπίτι της στα Ιλίσια, 
προκαλεί και έντονες κοινωνικές αντιδράσεις. Ωστόσο, 
αυτή δεν είναι η μοναδική περίπτωση κατά την οποία ένας 
πολίτης κινδυνεύει να χάσει εντελώς το σπίτι του για μικρό 
χρέος. Ο Ζαννής Σιδέρης, δικηγόρο Παρ’ Αρείω Πάγω, 
εξειδικευμένος σε ζήτημα υπερχρέωσης και υποθέσεις 
νόμου Κατσέλη, πτωχεύσεων ρυθμίσεων και 
πλειστηριασμών, εξηγεί στο Newsbomb.gr τι ισχύει για την 
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προστασία της Πρώτης Κατοικίας και πότε γίνεται 
κατάσχεση. « 

εν υπάρχει θεωρητικά  
όριο χρημάτων για να γίνει 
πλειστηριασμός. Ρεαλιστικά 

πλειστηριασμοί γίνονται πάνω  
από 20.000 ευρώ, αλλά υπάρχουν  
και περιπτώσεις που γίνονται και  
για μικρότερα χρέη, ακόμα και  
για χίλια ευρώ» 
, όπως και ο πλειστηριασμός που έγινε στο σπίτι της κας 
Κολοβού. Για το πώς μπορεί κάποιος να διαφυλάξει το 
σπίτι του από πλειστηριασμό, ενώ έχει χρέη θα πρέπει 
σύμφωνα με τον κ. Σιδέρη «να έχει υπαχθεί στον Νόμο 
Κατσέλη, να έχει ρυθμίσεις στο δάνειο του, είτε μέσω 
εξωδικαστικού μηχανισμού, είτε με απευθείας 
διαπραγμάτευση με την τράπεζα αλλά και όποιος είναι 
ευάλωτος οφειλέτης, αρκεί να αποδείξει ότι πληροί τα 
εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Όποιος δεν έχει 
κάποιο από τα προαναφερόμενα, για οποιοδήποτε ποσό 
μπορεί να κατασχεθεί το σπίτι του». 

«Οι πλειστηριασμοί το 2022 έχουν εκτιναχθεί. Αυτό 
οφείλεται στο γεγονός ότι πλέον το σύνολο των δανείων 
έχουν πουληθεί σε ξένα funds τα οποία κινούνταν άκρως 
επιθετικά. Πέρα όμως από αυτό, να αναφέρουμε ότι από 
τον Νοέμβριο του 2020 μέχρι τον Μάιο του 2021 δεν έγινε 
κανένας πλειστηριασμός λόγω καραντίνας. Επίσης, τον 
Αύγουστο, δεν γίνονται ποτέ πλειστηριασμοί. Άρα ένα 
7μηνο της προηγούμενης χρονιάς που δεν έγινε κανένας 
πλειστηριασμός, είχε ως αποτέλεσμα να μετατεθούν όλοι 
για το 2022», επεσήμανε ο κος Σιδέρης.  

 

Τη στιγμή που αστυνομικοί και κλητήρας μπήκαν στο σπίτι 
της χαμηλοσυνταξιούχου δημοσιογράφου Ιωάννας 
Κολοβού για να προχωρήσουν σε έξωση για χρέος 15.000 
ευρώ, ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, 
καλείται να δώσει απαντήσεις για την ασυδοσία τραπεζών 
και funds, έπειτα από επίκαιρη ερώτηση που έχει καταθέσει 
η Έφη Αχτσιόγλου. Συγκεκριμένα, η ερώτηση αναμένεται 
να συζητηθεί το μεσημέρι της Δευτέρας στη Βουλή, και η 
Έφη Αχτσιόγλου, υπογραμμίζει πως νοικοκυριά και 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις ασφυκτιούν από την ασυδοσία 
τραπεζών και funds, τη στιγμή που το ιδιωτικό χρέος 
συνεχώς διογκώνεται. Στο μεταξύ, όπως επισημαίνει η 
τομεάρχης εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, τα μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια στην ελληνική οικονομία 
ανέρχονται σε 111 δισ. ευρώ ενώ συνολικά, 4.200.000 
πολίτες έχουν μη εξυπηρετούμενες οφειλές σε τράπεζες, 
funds, εφορία και ΕΦΚΑ, ενώ 1 εκατ. τραπεζικοί 
λογαριασμοί είναι κατασχεμένοι. Ολόκληρη η επίκαιρη 
ερώτηση της Έφης Αχτσιόγλου: «ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 
Προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών ΘΕΜΑ: Διόγκωση 
ιδιωτικού χρέους, ασυδοσία τραπεζών και funds, κίνδυνος 
εγγραφής στο δημόσιο χρέος των εγγυήσεων του 
«Ηρακλή» Το ιδιωτικό χρέος συνεχώς διογκώνεται 
δημιουργώντας συνθήκες ασφυξίας για τα νοικοκυριά και 
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

α μη εξυπηρετούμενα δάνεια στην 
ελληνική οικονομία ανέρχονται  
σε 111 δισ. ευρώ, με βάση τα 

στοιχεία μηνός Ιουνίου 2022 της ΤτΕ. 
Στους ισολογισμούς των τραπεζών εμφανίζονται μεν 
μειωμένα, λόγω της τιτλοποίησης και της πώλησής τους σε 
εταιρείες ειδικού σκοπού που εδρεύουν στην αλλοδαπή, 
δημιουργώντας, όμως, μια ψευδή εικόνα για την 
πραγματική κατάσταση. Η αλήθεια είναι ότι το ιδιωτικό  
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χρέος παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των νοικοκυριών και 
επιχειρήσεων αλλά και της ελληνικής οικονομίας, η κυβέρνηση δεν κατάφερε να 
το ελέγξει, αντιθέτως με τις πολιτικές της οδήγησε σε διόγκωσή του τα τελευταία 
χρόνια. Την ίδια στιγμή έχουν αυξηθεί και τα χρέη των ιδιωτών προς το Δημόσιο. 
Η αύξηση σε σχέση με το καλοκαίρι του 2019 είναι 8,2 δισ. ευρώ για την εφορία, 
φτάνοντας τα 112,6 δισ. ευρώ τον Ιούλιο 2022. Αντίστοιχα, κατά 10,4 δισ. ευρώ 
αυξήθηκαν και οι οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία φτάνοντας τα 45,5 δισ. 
ευρώ τον Σεπτέμβριο 2022. 

υνολικά, 4.200.000 πολίτες έχουν μη 
εξυπηρετούμενες οφειλές σε τράπεζες,  
funds, εφορία και ΕΦΚΑ, ενώ 1 εκατ.  

τραπεζικοί λογαριασμοί είναι κατασχεμένοι! 
Ταυτόχρονα, αναμένεται η δημιουργία μιας νέας γενιάς μη εξυπηρετούμενων 
δανείων λόγω του σταθερά υψηλού πληθωρισμού, του κόστους δηλαδή ζωής των 
πολιτών (ενέργεια, καύσιμα, τρόφιμα), αλλά και της επαναλαμβανόμενης μεγάλης 
αύξησης των επιτοκίων δανεισμού της ΕΚΤ, συνδυασμός που δημιουργεί 
πραγματική οικονομική αδυναμία στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις. Οι 
επιλογές της κυβέρνησης, τόσο στον πτωχευτικό κώδικα όσο και στον 
εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, είναι αμιγώς τραπεζοκεντρικές. 
Πλήρης απελευθέρωση των πλειστηριασμών, καμία προστασία της κύριας 
κατοικίας των λαϊκών και μεσαίων στρωμάτων, της επαγγελματικής στέγης της 
μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και της αγροτικής γης των αγροτών, καμία 
δεσμευτικότητα των πιστωτών στον εξωδικαστικό μηχανισμό, πλήρης ασυδοσία 
στη λειτουργία των εισπρακτικών εταιρειών, κανένας έλεγχος στην τιτλοποίηση 
και μεταβίβαση απαιτήσεων από τις τράπεζες στα funds. Για το 2022 έχουν 
αναρτηθεί 44.000 πλειστηριασμοί ακινήτων -μεταξύ αυτών και κύριες κατοικίες- 
στις επίσημες ηλεκτρονικές σελίδες πλειστηριασμών (δελτίο Ταμείου Νομικών, 
eauction.gr). Ενώ ήδη έχουν ολοκληρωθεί σχεδόν τριπλάσιοι πλειστηριασμοί σε 
σχέση με πέρυσι. Στον εξωδικαστικό μηχανισμό, σύμφωνα με την τελευταία 
ενημέρωση της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής, 55.000 πολίτες ζήτησαν 
ρύθμιση με τις τελικές ρυθμίσεις να είναι μόλις 1.498.  

ύτε 3 στους 100 από όσους αιτήθηκαν  
δεν κατάφεραν να πάρουν μια  
ολοκληρωμένη ρύθμιση, ενώ πολλοί 

περισσότεροι δεν το επιχείρησαν καν. 

Η ανταπόκριση από τις τράπεζες και 
τα funds στα αιτήματα ρύθμισης 
μέσω εξωδικαστικού μηχανισμού 
είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη, διότι 
νομοθετικά προβλέφθηκε η 
δυνατότητα συμμετοχής κατά 
βούληση. Η αντιμετώπιση του 
ιδιωτικού χρέους έχει περιοριστεί 
αποκλειστικά στην επιθετική 
στρατηγική λήψης μέτρων 
αναγκαστικής εκτέλεσης 
(κατασχέσεις, πλειστηριασμούς) 
από τα funds κατά της περιουσίας 
των αδύναμων πολιτών, οι οποίοι 
αντιμετωπίζονται συλλήβδην ως 
στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η 
πρακτική των funds είναι εξοντωτική 
για τους πολίτες. Ζητούν υπέρογκα 
ποσά, ως προκαταβολές, για να 
συζητήσουν μόνο μια ρύθμιση, 
χωρίς καν να δεσμεύονται από το 
περιεχόμενό της. Πραγματικά 
παραδείγματα: Σε οφειλή 130.000 
ευρώ ζήτησαν, για να ρυθμίσουν το 
υπόλοιπο ποσό και να σταματήσουν 
τη διαδικασία πλειστηριασμού, 
50.000 ευρώ εφάπαξ από τον 
πολίτη. Σε οφειλή 35.000 ευρώ 
ζήτησαν εφάπαξ καταβολή 15.000 
ευρώ για να μπορέσει να ρυθμίσει ο 
πολίτης. Τα funds ελέγχουν με 
εμπράγματες εξασφαλίσεις περίπου 
700.000 ακίνητα στη χώρα, αξίας 
άνω των 40 δισ. ευρώ, και η μέριμνά 
τους είναι το πώς θα γίνουν 
πλειστηριασμοί ακόμα και για 
οφειλές μερικών χιλιάδων ευρώ. Η 
κυβέρνηση παρακολουθεί άπραγη 
τη μεγαλύτερη αναδιανομή πλούτου 
στη χώρα μέσω της τιτλοποίησης 
δανείων και εκπλειστηρίασης της 
ακίνητης περιουσίας των πολιτών. Η 
αποκάλυψη της υπόθεσης Πάτση, 
εξάλλου, φανερώνει ότι ακόμα και 
στελέχη της ΝΔ επιδιώκουν 
προσωπικό πλουτισμό εις βάρος 
οικονομικά ανήμπορων 
συμπολιτών μας. Προσφάτως ο 
Άρειος Πάγος με την υπ´ αριθ. 822/22 
απόφαση του, αποφάσισε, και 
ορθώς, ότι οι servicers -που 
καταφεύγουν στον σχετικό νόμο του 
2003 για να έχουν φοροαπαλλαγές 
και να μην δεσμεύονται με πρόταση 
ρύθμισης στους δανειολήπτες- δεν 
μπορούν να διενεργήσουν 
πλειστηριασμούς. Ενώ η ίδια η 
κυβέρνηση είχε συνδέσει το 
πρόγραμμα «Ηρακλής» με τον 
συγκεκριμένο νόμο που εξυπηρετεί  
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τις επιδιώξεις των funds. 
Παράλληλα, υφίσταται ο κίνδυνος η 
Eurostat να εγγράψει τις εγγυήσεις 
για το πρόγραμμα «Ηρακλής» στο 
δημόσιο χρέος αυξάνοντάς το κατά 
18,7 δισ. ευρώ, με ιδιαίτερα 
αρνητικές επιπτώσεις για τη χώρα, 
εξαιτίας των χειρισμών της 
σημερινής κυβέρνησης. Με βάση τα 

παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός: Προτίθεται να παρέμβει για να αντιμετωπίσει 
την ασυδοσία των τραπεζών και των funds; Θα δώσει πραγματική δυνατότητα 
ρύθμισης χρεών σε νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις; Ποια είναι η θέση 
της κυβέρνησης αναφορικά με την απαγόρευση των πλειστηριασμών στο πλαίσιο 
της απόφασης του Αρείου Πάγου; Μεταθέτει την ευθύνη στους πολίτες ώστε διά 
ατομικών προσφυγών στα δικαστήρια να εξασφαλίσουν προστασία από τους 
πλειστηριασμούς; Δεσμεύεται ότι δεν θα υπάρξει εγγραφή του συνόλου ή μέρους 
των εγγυήσεων του προγράμματος «Ηρακλής» στο δημόσιο χρέος; Η ερωτώσα 
βουλευτής Αχτσιόγλου Ευτυχία».

Ο πλειστηριασμός στις Σέρρες έγινε θέμα συζήτησης σε 
ολόκληρη την πόλη. Η δανειολήπτρια έχασε την πρώτη της 
κατοικία και στο βάθος βρίσκονται μια σειρά από κάτοικοι 
της πόλης που αγωνιούν. Ο πλειστηριασμός προχώρησε 
στις Σέρρες και η πρώτη κατοικία της δανειολήπτριας, που 
δεν εξυπηρέτησε το χρέος της, άλλαξε χέρια. 

ολλές συζητήσεις στην πόλη 
προκαλεί το γεγονός πως 
ενδιαφέρον για το σπίτι,  

έδειξαν μια σειρά από γείτονές της. 
Ένας από αυτούς έκανε την  
καλύτερη προσφορά και πλέον  
είναι ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος. 
Ο δικηγόρος που αποκάλυψε το σχετικό θέμα, τονίζει πως 
το επόμενο διάστημα είναι κρίσιμο για μια σειρά από 
δανειολήπτες, που αγωνιούν για τα σπίτια τους. Ένας από 
αυτούς, όπως είπε, χρωστάει 4.232 ευρώ. Μια γυναίκα στις 
Σέρρες έχασε την κατοικία της, η οποία βγήκε σε 
πλειστηριασμό και «χτυπήθηκε» από γείτονά του. Αυτό 
αναφέρει ο δικηγόρος Γιάννης Γιάντσιος στην τηλεόραση 
«Επιλογές». Σύμφωνα με τον γνωστό δικηγόρο η υπόθεση 
αφορά πρώτη κατοικία, που έχασε δανειολήπτρια, παρόλο 
που πήγε στο δικαστήριο λέγοντας ότι μπορεί να ενταχθεί 
στα ευάλωτα νοικοκυριά αλλά καθώς δεν κατάφερε να έχει 
την βεβαίωση, ο πλειστηριασμός προχώρησε κανονικά και 

έχασε το σπίτι της. Όπως τονίζει ο ίδιος, το σπίτι που το 
«χτύπησαν» γείτονες. Σύμφωνα με τον κύριο Γιάντσιο, οι 
δανειολήπτες που βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική θέση 
χάνουν τις οικίες τους ακόμη και για μικρά ποσά, καθώς οι 
πλειστηριασμοί για το 2022 έχουν εκτιναχθεί και αυτό 
οφείλεται στο γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος των 
δανείων έχουν πουληθεί σε ξένα funds τα οποία 
εφαρμόζουν επιθετική τακτική, με αποτέλεσμα οι 
δανειολήπτες να είναι στα κάγκελα. Δυστυχώς σύμφωνα με 
τον κ. Γιάντσιο η πλειοψηφία των δικαστών, πλην 
ελαχίστων περιπτώσεων εγκρίνουν τους πλειστηριασμούς 
και καυτηριάζει την τακτική που ακολουθείται. Μάλιστα 
περιγράφει και την κατάσταση που επικρατεί με τις 
δικηγορικές εταιρείες και τον ρόλο που διαδραματίζουν 
στην τωρινή κατάσταση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί. 

 

Με νωπές τις μνήμες απ’ όσα ντροπιαστικά συνέβησαν στο 
σπίτι της Ιωάννας Κολοβού μια νέα υπόθεση έρχεται να 
συγκλονίσει το πανελλήνιο. Όπως αποκαλύπτει η efsyn.gr 

ία άνεργη γυναίκα, χωρισμένη 
μητέρα δύο ανήλικων παιδιών, έχει 
λάβει διορία λίγων ημέρων για να 

φύγει από το σπίτι που αγόρασε με  
δάνειο και τώρα αδυνατεί να  
εξοφλήσει λόγω οικονομικής αδυναμίας. 
«Δεν ξέρω τι να κάνω. Με ενοχλούν καθημερινά. Είμαι 
άνεργη με δύο παιδιά και με πετάνε στον δρόμο», είπε στον 
ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», 
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συμπληρώνοντας πως «έστειλαν 
τον πολιτικό μηχανικό να το 
εκτιμήσει και με άφησαν να μείνω 
μέχρι τον Νοέμβριο. Τους ζήτησα να 
το νοικιάσω και δεν με ακούνε. Είμαι 
χωρισμένη, είμαι μόνη μου, είμαι 
άνεργη με δύο ανήλικα παιδιά». Η 
ίδια αναφέρει πως το χρέος της έχει 
ανέλθει σε 54.000 ευρώ. «Δεν έχω να 
πληρώσω ούτε την μεταφορική. Πού 
θα πάω; Τι θα κάνω; Η οικογένεια 
μου είναι στην επαρχία. Ζητάω 
παράταση μέχρι το τέλος της 
σχολικής χρονιάς και αρνούνται. 

Πού θα πάω τα παιδιά μου;», είπε με 
φωνή τρεμάμενη. «Τρέμω και εγώ 
και τα παιδιά μου… Όποιος με 
ακούει, θέλω να με καταλάβετε, δεν 
είμαι καλά, χρειάζομαι βοήθεια, δεν 
ξέρω τι άλλο να κάνω», είπε 
απεγνωσμένη και με φόβο για όσα 
ακολουθήσουν. 

δικηγόρος 
Κατερίνα 
Φραγκάκη, η 

οποία εκπροσωπεί την 
άνεργη μητέρα, είπε ότι 
το ακίνητο είναι αξίας 
άνω των 130.000 ευρώ 
και για την αγορά του η γυναίκα 
χρησιμοποίησε τις οικονομίες της 
και πρόσθετα πήρε δάνειο 60.000 
ευρώ. Όπως ανέφερε δεν μπόρεσε 

να είναι συνεπής στην πληρωμή των 
δόσεων, καθώς έμεινε άνεργη και η 
οφειλή της προς την τράπεζα ανήλθε 
σε 54.000 ευρώ. Συνέχισε 
αναφέροντας ότι η τράπεζα πούλησε 
το «κόκκινο δάνειο» για το πολύ 
5.000 ευρώ. Η δικηγόρος είπε ακόμη 
πως η δανειολήπτρια δεν υπήχθη 
στην κατηγορία των ευάλωτων 
δανειοληπτών και ότι το σπίτι έχει 
ήδη χαθεί, αναφέροντας 
χαρακτηριστικά ότι ακόμη και αν 
συγκεντρωνόταν σήμερα το 
οφειλόμενο ποσό δεν θα μπορούσε 
να γίνει ανάκτηση του. Επεσήμανε 
ακόμη ότι η εκδίκαση της υπόθεσης 
ορίστηκε για το 2028. Πρότεινε δε ως 
μόνη λύση για να μην βρεθεί στον 
δρόμο η άνεργη μητέρα με τα δύο 
ανήλικα παιδιά της, από την 1η 
Δεκεμβρίου, να δεχθεί η άλλη 
πλευρά «η γυναίκα να μισθώσει για 
ένα διάστημα το ακίνητο. Πιστεύω 
ότι στο δικαστήριο θα κερδίσουμε 
την ανακοπή». 

 
Υπάρχει «Άγιος των πλειστηριασμών»; Όπως εξηγεί το 
dikastiko.gr μάλλον το ρόλο αυτό, τουλάχιστον για την 
ευρύτερη περιοχή των Αχαρνών, αναλαμβάνει επισήμως 
σύμφωνα με δικαστική απόφαση του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών, το οποίο ακύρωσε διαδικασία 
κατάσχεσης ακινήτου για οφειλή 385.000 ευρώ, διότι την 
ημέρα που έκανε την επίδοση ο δικαστικός επιμελητής, 
είναι αργία! Και συγκεκριμένα γιορτάζει ο Άγιος Βλάσιος, 
πολιούχος των Αχαρνών και για την περιοχή και τις 
δημόσιες υπηρεσίες της είναι αργία. Την υπόθεση 
χειρίστηκε ο δικηγόρος Δημ. Αναστασόπουλος, ο οποίος 
εντόπισε την «παθογένεια» της επίδοσης στα ψιλά 
γράμματα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (929 παρ. 3 και 
144 παρ. 1 του ΚπολΔ) , υπέβαλλε το σχετικό αίτημα και 
έγινε δεκτό από το δικαστήριο που ακύρωσε την 
κατασχετήρια έκθεση. Πρόκειται για την υπ΄ 1024/2022 
δικαστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Αθηνών με την οποία ακυρώθηκε η κατασχετήρια έκθεση 
ακινήτου επειδή ναι μεν ο δικαστικός επιμελητής 
διενήργησε όλες τις διαδικασίες εντός των προθεσμιών 
που ορίζει ο νόμος αλλά τη συγκεκριμένη ημέρα που 
κατασχέθηκε το ακίνητο ήταν μια τοπική αργία της 
περιοχής που βρίσκεται το ακίνητο. Ειδικότερα η εν λόγω 
απόφαση αναφέρει: «Η ανακόπτουσα με τον τρίτο λόγο 
ανακοπής της προβάλλει ως λόγο ακυρώσεως της 
κατασχετήριας έκθεσης ακίνητης περιουσίας τον 
ισχυρισμό ότι 

προσβαλλόμενη κατάσχεση, η 
οποία επιβλήθηκε στις 11/2/22 
είναι άκυρη, επειδή η ημέρα  

αυτή (11/2) είναι εξαιρετέα ημέρα  
ως τοπική εορτή του Αγίου Βλασίου 
πολιούχου του Δήμου Αχαρνών 
, κατά την οποία έχει ορισθεί ως ημέρα αργίας των 
δημοσίων υπηρεσιών. Από την εκτίμηση των δημοσίων 
και ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία οι διάδικοι νομίμως 
επικαλέστηκαν και προσκόμισαν, αποδεικνύονται τα 
ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Δυνάμει της υπ. αριθ. 
…. κατασχετήριας έκθεσης ακίνητης περιουσίας 
επιβλήθηκε αναγκαστική κατάσχεση εις βάρος της 
ανακόπτουσας σε ακίνητο κείμενο στον Δήμο Αχαρνών 
Αττικής. Η εν λόγω κατασχετήρια έκθεση επιδόθηκε στην 
ανακόπτουσα στις 11/2/2022, όπως πιστοποιείται από την 
επισημείωση επί της κατασχετήριας έκθεσης της 
δικαστικής επιμελήτριας. Εντούτοις, σύμφωνα με την υπ΄ 
αριθ. 4/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Αχαρνών καθιερώθηκε η 11/2 εκάστου έτους ως 
ημέρα εορτασμού του Αγίου Βλασίου ως τοπική 

Η 

Η 
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θρησκευτική εορτή του ως άνω 
Δήμου και ως ημέρα αργίας για τις 
δημόσιες υπηρεσίες και για τα 
σχολεία της πόλης. Συνεπώς, η 
επιβολή κατασχέσεως κατά την ως 
άνω εξαιρετέα ημέρα εντός των 
ορίων της δικαιοδοσίας του Δήμου 
Αχαρνών αντίκειται στις διατάξεις 
των άρθρων 929 παρ. 3 και 144 παρ. 
1 του ΚΠολΔ, και ως εκ τούτου είναι 
άκυρη. Επομένως, ενόψει των 
ανωτέρω αναφερθέντων, θα πρέπει 
να γίνει δεκτός ως ουσία βάσιμος ο 
τρίτος λόγος ανακοπής και να 
ακυρωθεί η κατασχετήρια έκθεση 
ακίνητης περιουσίας». Ο δικηγόρος 
Δημ. Αναστασόπουλος, που 
χειρίστηκε την υπόθεση, αναφέρει 
πως «οι δανειολήπτες τους 
τελευταίους μήνες δέχονται μια άνευ 
προηγουμένου πίεση για να 
εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους 
από τις εταιρείες διαχείρισης 
κόκκινων δανείων οι οποίες έχουν 
αναλάβει για λογαριασμό τρίτων 
εταιρειών την είσπραξη 
ληξιπρόθεσμων τραπεζικών 
απαιτήσεων. Όταν δεν 
επιτυγχάνεται εξωδικαστικός 
συμβιβασμός, τότε οι δανειολήπτες 
έρχονται αντιμέτωποι με τον 
πλειστηριασμό του ακινήτου τους ο 
οποίος παύει να είναι μια θεωρητική 
απειλή αλλά αποτελεί πλέον κοινή 
πρακτική των εταιρειών αυτών. 
Είναι γνωστό ότι η ρύθμιση των 

κόκκινων δανείων είναι ένας 
δύσκολος γρίφος, ο οποίος ακόμα 
δεν έχει λυθεί, ενώ τα εργαλεία που 
δίνει η Πολιτεία όπως ο 
εξωδικαστικός μηχανισμός 
ρύθμισης οφειλών ή ο Κώδικας 
Δεοντολογίας των Τραπεζών δεν 
έχει φέρει τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα. 

υστυχώς δάνεια 
μπορούν να 
ρυθμίσουν μόνο 

όσοι δανειολήπτες 
έχουν κάποια 
σημαντικά χρηματικά 
ποσά να καταβάλλουν 
ως προκαταβολή και 
βεβαίως ικανοποιητικό 
εισόδημα για την 
υπόλοιπη διάρκεια  
της ρύθμισης. 
Σε άλλες περιπτώσεις η ρύθμιση 
κάποιων δανείων δεν μπορεί να 
υλοποιηθεί καν, αν ο δανειολήπτης 
έχει κάποιο ακίνητο σημαντικής 
εμπορικής αξίας και την ίδια στιγμή 

δεν μπορεί να καταβάλει σε σύντομο 
χρονικό διάστημα ολόκληρο το 
ποσό της οφειλής του. Οι 
διαπραγματεύσεις είναι σκληρές και 
οι απαιτήσεις των εταιρειών 
διαχείρισης κόκκινων δανείων 
μεγάλες. Παράλληλα, είναι σε 
εφαρμογή ο νέος Πτωχευτικός 
Κώδικας και βεβαίως όλα τα μέσα 
άμυνας που παρέχει ο νόμος στους 
οφειλέτες στα πλαίσια της 
αναγκαστικής εκτέλεσης. Το μεγάλο 
δίλλημα λοιπόν για πολλούς 
δανειολήπτες είναι τελικά αν πρέπει 
και αν μπορούν να πετύχουν κάτι 
ασκώντας τις αντίστοιχες ανακοπές 
και αναστολές που ορίζει ο νόμος 
και κατά πόσο αυτές θα 
ευδοκιμήσουν. Η απάντηση στο 
παραπάνω ερώτημα είναι η εξής: Οι 
δανειολήπτες πρέπει να κάνουν 
οπωσδήποτε διαχείριση του 
προβλήματος της υπερχρέωσης 
ακόμα και αν έχουν εγκαταλείψει την 
προσπάθεια, γιατί θεωρούν πως δεν 
θα μπορέσουν τα τακτοποιήσουν 
συνολικά τις υποχρεώσεις τους. Δεν 
πρέπει να αφήνουν να βγαίνουν τα 
ακίνητά τους σε χαμηλότερες αξίες 
από τις πραγματικές και στο τέλος 
της ημέρας, αν δεν υπάρχει τίποτα 
άλλο να κάνουν, να επιλέγουν την 
πτώχευση, η οποία θα τους 
απαλλάξει τουλάχιστον από τα χρέη 
τους».

 
Την πορεία των δανείων που βρίσκονται ένα βήμα πριν 
το… κόκκινο παρακολουθούν οι τράπεζες, αναζητώντας 
τρόπους έτσι ώστε αυτά, όχι μόνο να μην καταλήξουν στη 
δεξαμενή των NPLs, αλλά και να επιστρέψουν όσο το 
δυνατόν πιο άμεσα στην πρότερη – εξυπηρετούμενη – 
κατάστασή τους. Όπως σημειώνει το newmoney.gr στελέχη 
της αγοράς που βρέθηκαν σε συνέδριο της DDC Financial 
Group αναφέρθηκαν στις προκλήσεις, αλλά και τις 
ευκαιρίες, που ενδεχομένως να προκύψουν από την 
ανάγκη διαχείρισης των δανείων αβέβαιης είσπραξης 
(Unlikely To Pay), που στην Ευρώπη βαίνουν αυξανόμενα. 

Οι ελληνικές τράπεζες, πάντως, σύμφωνα με τον πρόεδρο 
του Συνδέσμου Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ 
Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ), κ. Γιώργο Ραουνά, στα τέλη του 
περασμένου Δεκεμβρίου διέθεταν δάνεια αβέβαιης 
είσπραξης (Unlikely To Pay), ύψους 6,5 δισ. ευρώ. Έξι 
μήνες μετά, ωστόσο, αυτά «άγγιζαν» τα 4,8 δισ. ευρώ, 
καταγράφοντας μείωση 26% ή 1,7 δισ. ευρώ. «Η αύξηση 
των κόκκινων δανείων εκείνη την περίοδο ήταν μόλις 500 
εκατ. ευρώ. Άρα, δάνεια UTPs, ύψους 1,2 δισ. ευρώ, δεν 
εμφάνισαν καθυστέρηση, όπως, ίσως, αναμενόταν», 
ανέφερε χαρακτηριστικά. Την ιταλική εμπειρία κατέθεσε 
από την πλευρά του, ο κ. Cristian Fischetti της Dentons, 
σημειώνοντας πως η γειτονική χώρα έχει ήδη προχωρήσει 
σε συναλλαγές δανείων αβέβαιης είσπραξης. «Στην Ιταλία 
το 2022 πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές «κόκκινων» 
δανείων, ύψους 35 δισ. ευρώ και συναλλαγές δανείων 
αβέβαιης είσπραξης, ύψους 12 δισ. ευρώ», εξήγησε, 
εκτιμώντας πως αυτές τη διετία 2023 – 2024 θα «αγγίξουν» 
τα 47 δισ. ευρώ και 33 δισ. ευρώ αντίστοιχα. Σύμφωνα με 
τον ίδιο, ο όγκος της επίμαχης αγοράς αυξάνεται, με τις 
ιταλικές τράπεζες να εστιάζουν σε αυτή τα τελευταία 
τέσσερα χρόνια. «Υπάρχει μία συζήτηση, όπως και στην 
Ελλάδα, αναφορικά με το εάν θα έπρεπε να τιτλοποιηθούν 
μέσω του GACS. Η ιταλική κυβέρνηση, ωστόσο, πέρα από 
καθαρά οικονομικούς λόγους, θεωρεί πως πρόκειται για 

Δ 
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δάνεια που είναι ακόμη «ζωντανά» 
και δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται 
όπως τα «κόκκινα» δάνεια. Απλά 
χρειάζονται αναδιάρθρωση», 
πρόσθεσε, υπενθυμίζοντας πως τον 
ρόλο αυτό έχουν αναλάβει 
challengers banks, οι οποίες είναι σε 
θέση, μέσω χρηματοδότησης, να 
αναβιώσουν, για παράδειγμα, μία 
επιχείρηση. Το… μοντέλο Ιταλίας, να 
υπάρχουν, δηλαδή, εξειδικευμένοι 
«παίκτες» που θα βοηθήσουν ώστε 
τα επίμαχα δάνεια όχι μόνο να μην 

γίνουν «κόκκινα», αλλά και να 
τοποθετηθούν στη δεξαμενή των 
εξυπηρετούμενων από τις ελληνικές 
τράπεζες, εξέφρασε με τη σειρά του, 
ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος 
του Ομίλου Hellenic Investment 
Recovery Advisors (HIRA), κ. Ηλίας 
Κυριακόπουλος. Αναφερόμενος δε, 
στον «Ηρακλή» μιας και η εταιρεία 
του «ΑΙΓΙΣ ΣΚ» έχει διοριστεί ως 
ανεξάρτητος επόπτης του σχεδίου, 
παρέχοντας τις σχετικές υπηρεσίες 
της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

σημείωσε πως κρίνεται 
επιτυχημένος, δεδομένου ότι 
βοήθησε τις ελληνικές τράπεζες να 
μειώσουν τον δείκτη «κόκκινων» 
δανείων από σχεδόν 50% πριν από 
πέντε χρόνια σε κάτω από 10% 
σήμερα. «Έχουμε 13 
ολοκληρωμένες συναλλαγές, ενώ 
ακόμη δύο ακολουθούν, ύψους 
κοντά στα 50 δισ. ευρώ, με τον 
δείκτη είσπραξης (collection rate) να 
υπεραποδίδει στο 100%», τόνισε. 

 

έχρι και το 
τριπλάσιο  
των αρχικών  

δανείων που έχουν 
λάβει καλούνται  
να πληρώσουν 

δανειολήπτες σε 
ελβετικό φράγκο 
, με κάποιους εξ αυτών να 
κινδυνεύουν πλέον να χάσουν την 
κύρια κατοικία τους και όπως είναι 
λογικό να βρίσκονται σε απόγνωση, 
επιπλέον απέστειλαν σχετικό 
ψήφισμα στον Πρόεδρο της Βουλής. 
Οι δανειολήπτες έχοντας φτάσει σε 
αδιέξοδο, διαδήλωσαν μπροστά στη 
Βουλή ζητώντας να υπάρξει 
νομοθετική ρύθμιση για να βγουν 
από το τούνελ. Όπως αναφέρει ο 
ίδιος στο mega, το 2006 ο κ. Γιάννης 
Φασούλας πήρε δάνειο σε ευρώ για 
να αγοράσει ένα σπίτι και όπως 
αναφέρει πείστηκε από τον 
διευθυντή της τράπεζας τότε να το 
πληρώνει σε ελβετικό φράγκο για να 
πληρώνει χαμηλότερο επιτόκιο και 
ενάμιση χρόνο μετά, η απόφαση 

αυτή έγινε ο εφιάλτης του. «Έχω 
πάρει 300.000, έχω δώσει 280.000 
και χρωστάω άλλες 350.000». 
Ανάμεσα στους δανειολήπτες 
αρκετοί συνταξιούχοι που έχουν ήδη 
υποστεί μεγάλες περικοπές, 
βλέπουν μπροστά τους να έρχονται 
τα χειρότερα, όχι μόνο για τους 
ίδιους, αλλά και για τα παιδιά τους. 
Ένας άλλο δανειολήπτης αρνήθηκε 
να μπουν εγγυητές τα παιδιά του και 
έλαβε έγγραφο με το οποίο 
απαιτείται η καταβολή ολόκληρου 
του ποσού του δανείου σε ελβετικό 
φράγκο. «Περισσότεροι από 70.000, 
συνολικά 450.000 άτομα με τις 
οικογένειές τους», λέει μέλος 
πρωτοβουλίας δανειοληπτών 
ελβετικού φράγκου. Εκπρόσωποι 
της πρωτοβουλίας δανειοληπτών 
ελβετικού φράγκου παρέδωσαν 
σχετικό ψήφισμα στον πρόεδρο της 
Βουλής. 

 
Αρνητικά επηρέασε τα ευρωπαϊκά ομόλογα το μήνυμα της 
ΕΚΤ για τα επιτόκια καθώς, τόσο η επικεφαλής της ΕΚΤ, 
Κριστίν Λαγκάρντ, όσο και άλλοι κεντρικοί τραπεζίτες που 
μετέχουν στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων, άφησαν 

να εννοηθεί ότι η απαιτούμενη αύξηση των επιτοκίων, 
προκειμένου να μειωθεί ο πληθωρισμός, ίσως πλήξει 
τελικά την ανάπτυξη. Όπως επισημαίνει το protothema.gr 
οι αναλυτές εκτιμούν ότι η νέα αύξηση του επιτοκίου το 
Δεκέμβριο να είναι μικρότερη από τις δύο των 0,75% που 
προηγήθηκαν. Παράλληλα, το ενδιαφέρον αρχίζει να 
μετατοπίζεται στην διαδικασία μείωσης του ισολογισμού 
της ΕΚΤ. Ήδη σήμερα ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με το 
πρόγραμμα αποπληρωμής των κεφαλαίων ΤLTRO, οι 
τράπεζες της ευρωζώνης πρόκειται να αποπληρώσουν 296 
δισ. ευρώ. Σύμφωνα με το Reuters, οι αναλυτές ανέμεναν η 
ΕΚΤ να ζητήσει αποπληρωμή δανείων ύψους μισού τρισ. 
ευρώ κατά την πρώτη περίοδο οικειοθελούς 
αποπληρωμής των στοχευμένων πράξεων 
μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης. Σημειώνεται ότι οι 
τέσσερις συστημικές τράπεζες, Εθνική, Πειραιώς, Eurobank 
και Αlpha Bank, έχουν λάβει από την ΕΚΤ περίπου 51 δισ. 
ευρώ. Στην δευτερογενή αγορά ομολόγων και 
συγκεκριμένα στο ΗΔΑΤ καταγράφηκαν τη Παρασκευή 
συναλλαγές 112 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 46 εκατ. ευρώ 
αφορούσαν σε εντολές αγοράς.  
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