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πικριτικός στην 
διαχείριση της 
πανδημίας με 

αφορμή την  
δυναμική εμφάνιση  
της γρίπης ήταν ο  
Γιάννης Ιωαννίδης,  
Καθηγητής Ιατρικής  
και Επιδημιολογίας  
στο Stanford University. 
«Όταν κάποιος προσπαθεί να 
περιορίσει τη φύση, εκείνη θα 
αντιδράσει και θα έχουμε κάποια 
έξαρση», ανέφερε ο καθηγητής κ. 
Ιωαννίδης. Σύμφωνα με όσα 
επισήμανε, μιλώντας στο MEGA, η 
έξαρση της γρίπης ήταν 
αναπόφευκτη, όμως δεν χρειάζεται 
πανικός, καθώς πρόκειται για ιό που 
δεν οδηγεί σε σοβαρή κλινική νόσο. 
Εξηγώντας γιατί συμβαίνει αυτό, ο κ. 
Ιωαννίδης σημείωσε πως τα μέτρα 
που είχαν ληφθεί για τον περιορισμό 
της διασποράς του κορωνοϊού είχαν 
καταστείλει άλλους ιούς. Όπως 
ανέφερε «αρκετοί από τους ιούς που 

κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή είναι ιοί που είχαν κατασταλεί στην κυκλοφορία τους 
στον πληθυσμό για δύο χρόνια. Ιδίως ο ιός της γρίπης και ο RSV ήταν συχνοί ιοί 
στην προπανδημική περίοδο. Τους κατέστειλε ο κορωνοϊός, άρα δεν υπήρχε θέση 
γι’ αυτούς». Πρόσθεσε ότι «τα μέτρα που πήραμε ουσιαστικά τους «εξαφάνισαν», 
αλλά δεν μπορείς να τους εξαφανίσεις. Οι ιοί αυτοί κυκλοφορούν. 

 
Εφόσον δεν είχαν μολύνει εκτεταμένα για δύο χρόνια τον πληθυσμό, θα το κάνουν 
τώρα». 

Ο κ. Ιωαννίδης συνέστησε ψυχραιμία για την αντιμετώπιση της έξαρσης της 
γρίπης, αλλά και προσοχή για όσους είναι μεγάλης ηλικίας και έχουν προβλήματα 
υγείας, αλλά και στα μικρά παιδιά. Όπως είπε, «οι ιοί αυτοί κυκλοφορούν 
ευρύτατα, μολύνουν όλους και δημιουργούν προβλήματα σε κάποιους, τους 
οποίους πρέπει να προστατεύσουμε, αλλά δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη ροή 
της κοινωνίας». «Δεν πρέπει να πανικοβληθούμε, θα πρέπει να το 
αντιμετωπίσουμε με ψυχραιμία. Δεν πρέπει αν τρομοκρατήσουμε τον πληθυσμό», 
κατέληξε ο κ. Ιωαννίδης. 

E 



 

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 03-04 Δεκεμβρίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 259 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |          Σελίδα 3 

 



 

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 03-04 Δεκεμβρίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 259 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |          Σελίδα 4 

ΜΑΥΡΑΓΟΡΙΤΕΣ MADE IN GREECE 

 

 
Οικονομικός δωσιλογισμός: Πώς απέκτησαν οι 
μαυραγορίτες περιουσίες στην κατοχή! ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ, 1941-1944 Στη μελέτη του Παναγιώτη Σάμιου 
παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία για τις πήγες πλουτισμού 
των οικονομικών δωσίλογων και πλήρη στοιχεία για τις 
αγοραπωλησίες ακινήτων που έγιναν κατά τη διάρκεια της 
Κατοχής. Με πίνακες αποκαλύπτεται το μέγεθος και η 
έκταση της υφαρπαγής περιουσιών την περίοδο αυτή. 

ερίπου 350.000 ακίνητα,  
κόποι μιας ζωής, άλλαξαν  
χεριά κάτω από συνθήκες 

εξαθλίωσης, πείνας, λιμού και 
εκβιασμών κυριολεκτικά για ένα 
κομμάτι ψωμί, λίγα δράμια λάδι  
και μερικές χούφτες σταφίδες. 

 

Μετά την απελευθέρωση οι κατοχικές αγοροπωλησίες 
αποτέλεσαν ακανθώδες ζήτημα και περιγράφεται ο τρόπος 
με τον οποίο το αντιμετώπισαν οι κυβερνήσεις Λαϊκών-
Φιλελευθέρων. Οι υποσχέσεις για επιστροφή των 
ακινήτων, η οργάνωση των πωλητών αλλά και των 
αγοραστών σε ομοσπονδίες για τη διεκδίκηση των 
σπιτιών, οι νομοθετικές προσπάθειες μετά το 1946, ο 
τελικός συμβιβασμός το 1949, ο δικαστικός αγώνας, οι 
περιπέτειες των αγωγών και οι αποφάσεις του 
Πρωτοδικείου Αθηνών. Η περίοδος της Κατοχής (1941-
1944) ήταν από τις πιο τραγικές περιόδους της νεότερης 
ελληνικής ιστορίας. Η Ελλάδα βγήκε από το Β΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο εντελώς κατεστραμμένη. Πολλές δεκαετίες, σκοτάδι 
κάλυπτε αυτά τα δίσεκτα έτη. Για πολιτικούς λόγους είχε 
επιβληθεί λήθη. Γεγονότα, πρόσωπα, στάσεις και 
πρακτικές είχαν ξεχαστεί και σκεπαστεί από το μύθο και το 
ψέμα. Για παράδειγμα ο στρατιωτικός και οικονομικός 
δωσιλογισμός είναι ζητήματα που δεν έχουν ερευνηθεί 
αρκετά. Ευτυχώς τα τελευταία χρόνια, η έρευνα έχει αρχίσει 
να φωτίζει ιδιαίτερες πτυχές και γεγονότα της περιόδου. 
Σκοπός της μικρής αυτής εργασίας είναι να ερευνήσει τι 
έγινε κατά τη διάρκεια της κατοχής και πώς χιλιάδες 
ακίνητες περιουσίες άλλαξαν χέρια με αποτέλεσμα βαθιές 
αλλαγές στην κοινωνική δομή της μεταπολεμικής Ελλάδας.  
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Μετά τη λήξη του Πολέμου και του Εμφυλίου εμφανίστηκε 
μια ομάδα ανθρώπων, οι περιβόητοι «νεόπλουτοι» με 
τεράστιες περιουσίες (κινητές και ακίνητες) που είχαν 
αποκτηθεί κατά τη διάρκεια της Κατοχής. Η ομάδα αυτή 
διεκδικούσε (και τον πήρε τελικά) ρόλο και λόγο στην 
οικονομική και πολιτική ζωή του τόπου. Η εργασία 
διαρθρώνεται σε τρία κεφάλαια: Αρχικά παρουσιάζονται 
συνοπτικά οι βασικές αιτίες της πλήρους οικονομικής 
κατάρρευσης της Ελλάδας. Εξετάζονται οι συνθήκες που 
επέτρεψαν τη δημιουργία και λειτουργία της μαύρης 
αγοράς, οι περίοδοι της και τα αποτελέσματά της που ήταν 
η πείνα, ο λιμός και οι μαζικοί θάνατοι χιλιάδων ανθρώπων. 
Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά πλήρη στοιχεία 
για τις αγοραπωλησίες ακινήτων που έγιναν κατά τη 
διάρκεια της κατοχής. Με πίνακες αποκαλύπτεται το 
μέγεθος και η έκταση της κλοπής που έγινε την περίοδο 
αυτή. Περίπου 350.000 ακίνητα, κόποι μιας ζωής, άλλαξαν 
χέρια κάτω από συνθήκες εξαθλίωσης, πείνας, λιμού και 
εκβιασμών, κυριολεκτικά για ένα κομμάτι ψωμί, λίγα δράμια 
λάδι και μερικές χούφτες σταφίδες. Τέλος με έρευνα στα 
αρχεία των εφημερίδων της εποχής μετά την 
απελευθέρωση και τον εμφύλιο (1944-1951) αποκαλύπτεται 
πώς έληξε το ζήτημα των κατοχικών αγοραπωλησιών 
ακινήτων. Η εργασία στο μεγαλύτερο μέρος της στηρίζεται 
σε έρευνα πρωτογενών πηγών. Δεν φιλοδοξεί να καλύψει 
πλήρως το θέμα της οικονομίας της Κατοχής. Θα ήθελε 
όμως να είναι μια αρχή, μια μικρή συμβολή στην έρευνα και 
την αποκάλυψη και άλλων στοιχείων για την μαύρη αυτή 
περίοδο. Στις δύσκολες στιγμές που περνά σήμερα η 
πατρίδα μας, είναι τραγικά επίκαιρη διότι δείχνει πώς η 
φτώχεια, η πείνα, η οικονομική ανέχεια ακόμα και ο 
θάνατος που βασανίζει τους πολλούς, μπορεί υπό 
συνθήκες να παράξει πλούτο και δύναμη για τους λίγους. 
Είναι για αυτό ο ελάχιστος φόρος τιμής στους ανθρώπους 
που χάθηκαν τότε ή επιβίωσαν με πολλά προβλήματα…  

Από τις 28 Οκτωβρίου 1940 μέχρι τον Απρίλη του 1941, για 
περίπου έξι μήνες, πάνω στα βουνά της Ηπείρου και της 
Αλβανίας, ο ελληνικός στρατός ταπείνωνε τις ιταλικές 
στρατιές. Η αδύναμη Ελλάδα αντιστεκόταν και νικούσε. Τον 
Απρίλη, οι Γερμανοί ανέλαβαν να βγάλουν από τη δύσκολη 
θέση τους συμμάχους τους. Περνώντας την ελληνική 
μεθόριο από τα βουλγαρικά σύνορα στις 6 Απριλίου 1941 
και εφαρμόζοντας την τακτική του κεραυνοβόλου πολέμου 
προήλασαν ταχύτατα προς την Αθήνα. Η Ελλάδα υπό 
τριπλή κατοχή: Το μέτωπο στην Αλβανία κατέρρευσε, ο 
στρατός άρχισε να υποχωρεί και σύντομα ο στρατηγός 
Τσολάκογλου, σαν έτοιμος από καιρό, υπόγραψε τη 
συνθηκολόγηση. Στις 27 Απριλίου ο γερμανικός στρατός 
εισερχόταν νικητής στην Αθήνα. Πέρασε από τους έρημους 
δρόμους της και ύψωσε στην Ακρόπολη τη γερμανική 
σημαία με τα ναζιστικά σύμβολα. Ο κόσμος αμήχανος είδε 
την Κυβέρνηση και το Βασιλιά να αναχωρούν και να τον 
αφήνουν έρμαιο στις διαθέσεις των κατακτητών. Για άλλη 
μια φορά ένιωσε απογοητευμένος και προδομένος. 

νικημένη Ελλάδα ήταν  
μια φτωχή, αγροτική χώρα,  
με αναιμική βιομηχανία,  

με ανεπαρκείς και προβληματικές 
υποδομές (δρόμοι, λιμάνια, 
σιδηρόδρομος κλπ). 
Δεν είχε για τον Άξονα κάποιο ιδιαίτερο οικονομικό ή 
παραγωγικό ενδιαφέρον. Εκτός βέβαια από κάποια 
ορυχεία (μεταλλεύματα, αλουμίνιο κλπ) και κάποιες 
μονάδες βαριάς βιομηχανίας (όπλα, μηχανουργεία, χημικά, 
τσιμέντο κλπ). Η κατάληψη της Ελλάδας είχε κάποια 
γεωστρατηγικά οφέλη για τον Άξονα. Σε κάθε περίπτωση 
όμως οι Γερμανοί ήθελαν να απαγκιστρώσουν το 
συντομότερο πολύτιμες στρατιωτικές δυνάμεις από τη 
Βαλκανική εκστρατεία-περιπέτεια και να επικεντρωθούν 
στους δύο κεντρικούς στρατιωτικούς στόχους που είχαν: α)  
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την γρήγορη προέλαση, εισβολή και συντριβή της 
Σοβιετικής Ένωσης και β) τη στήριξη της εκστρατείας στη 
Βόρεια Αφρική (Ρόμελ). Για τους λόγους αυτούς η Ελλάδα 
χωρίστηκε σε ζώνες κατοχής υπό την ευθύνη του 
γερμανικού, του ιταλικού και του βουλγαρικού στρατού. Οι 
Γερμανοί κράτησαν ως νικητές τις πιο ενδιαφέρουσες 
στρατηγικά περιοχές: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Έβρο, Χίο, 
Σάμο, Λήμνο, Λέσβο, Σκύρο, Μήλο, Κύθηρα, Αντικύθηρα και 
Κρήτη. Οι Βούλγαροι για τις διευκολύνσεις που 
προσέφεραν πήραν τη Δυτική Θράκη και τη Μακεδονία 
αποκτώντας την πολυπόθητη έξοδο στο Αιγαίο και 
αποκαθιστώντας εν μέρει τα σύνορα του 1912. Οι Ιταλοί 
πήραν όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή λίγο περισσότερο από το 
70% του ελληνικού εδάφους. «…Σε κάθε τόπο θα βρεθούνε 
κάμποσα φιλόδοξα και ιδιοτελή καθάρματα, που θα 
εξυπηρετήσουν πρόθυμα τους σκοπούς μου, γιατί αυτό θα 
είναι ο μόνος τρόπος για να αναδειχτούν και να πλουτίσουν 
στη χώρα τους…» Α. Χίτλερ. Μετά το μοίρασμα σε ζώνες 
κατοχής οι Γερμανοί ενδιαφέρθηκαν να λύσουν και το 
πολιτικό πρόβλημα της Ελλάδας.  

φού ο Βασιλιάς και η Κυβέρνηση 
είχαν εγκαταλείψει τη χώρα, 
έπρεπε να υπάρξει ως διάδοχη 

κατάσταση μια Κυβέρνηση που  
θα έδινε στους Έλληνες το αίσθημα  
της συνέχισης ύπαρξης του  
Κράτους και την ψευδαίσθηση 
ελευθερίας και αυτονομίας. 
Οι προπολεμικές εμπορικές σχέσεις με τη Γερμανία 
(κλήρινγκ), οι νόμιμες και παράνομες δραστηριότητες της 
γερμανικής αρχαιολογικής αποστολής, η δράση της 
γερμανικής Πρεσβείας, αλλά το κυριότερο η ιδεολογική 
δουλειά που είχε κάνει το καθεστώς της 4ης Αυγούστου και 
οι μικρές, δραστήριες οργανώσεις της Άκρας Δεξιάς είχαν 
κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου διαβρώσει πολιτικά, 
αρκετούς εκπροσώπους του πολιτικού κόσμου, του 
στρατού, της οικονομικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. 
Από αυτούς τους κύκλους επιλέχτηκαν αυτοί που θα 
επάνδρωναν τις δωσίλογες Κυβερνήσεις των Ελλήνων. 
Αυτές ήταν: 30 Απριλίου 1941 μέχρι 2 Δεκεμβρίου 1942 
Κυβέρνηση Τσολάκογλου. 2 Δεκεμβρίου 1942 μέχρι 7 

Απριλίου 1943 Κυβέρνηση Κωνσταντίνου 
Λογοθετόπουλου και 7 Απριλίου 1943 μέχρι την 
απελευθέρωση Σεπτέμβριος 1944 Κυβέρνηση Ιωάννη 
Ράλλη. Στην πραγματικότητα όλη την εξουσία την είχαν στα 
χέρια τους ο Πληρεξούσιος της Γερμανίας στην Ελλάδα, 
πρέσβης Γκύντερ Άλτεμπουργκ και ο Ιταλός Πληρεξούσιος, 
Πελεγκρίνο Γκίτζι. Οι δωσίλογες Κυβερνήσεις ήταν 
ανίκανες να επιλύσουν βασικά προβλήματα που 
αντιμετώπιζε ο λαός (επισιτιστικό, έλεγχος της αγοράς, 
περίθαλψη τραυματιών, λειτουργία δημόσιων υπηρεσιών, 
απειλές από τις διεκδικήσεις των εθνικών μειονοτήτων 
κλπ). Αντίθετα έκαναν ό,τι μπορούσαν για να στηρίξουν και 
να εφαρμόσουν τις αποφάσεις των Κατακτητών. Για το 
λόγο αυτό οι Κυβερνήσεις ήταν εντελώς ανυπόληπτες στα 
μάτια του κόσμου και προκαλούσαν το μίσος και την οργή. 
«…και στη δική μας χώρα από την πρώτη στιγμή έτρεξαν 
κοντά στους καταχτητές τα φιλόδοξα και ιδιοτελή 
καθάρματα. Έτρεξαν πρώτα πρώτα οι Τσολάκογλοι, οι 
Μπάκοι, οι Γκοτζαμάνηδες, οι Καραμάνοι, στρατηγοί, 
απάτριδες, πολιτικάντηδες, τυχοδιώκτες. Με την πρόφαση 
να περισώσουν τάχα κάτι από την καταστροφή, μα στην 
πραγματικότητα για να εξασφαλίσουν αξιώματα, 
πρωτοκαθεδρίες, φαγοπότια, ρεμούλες για τον εαυτό τους, 
τους συγγενείς τους και τους φίλους τους, εδέχθηκαν να 
κυλιούνται καθημερινά στη λάσπη της προδοσίας, να 
κοψομεσιάζονται, να υποβοηθάνε τη λεηλασία και την 
ερήμωση της χώρας τους και να δίνουνε πρόσχημα 
νομιμότητας σε όλα τα κακουργήματα των 
κατακτητών…Ένας υπουργός είχε κάποτε την αναισχυντία 
να πει σε φίλους του που τον ρώτησαν πώς μένει στην 
Κυβέρνηση αφού ο λαός πεθαίνει στους δρόμους από την 
πείνα: - Εγώ έχω το αυτοκίνητό μου. Καλά τρώγω και πίνω. 
Ο λαός που ήθελε πόλεμο, ας βγάλει τώρα τα μάτια του..» 
(Δημήτρης Γληνός, «Τι είναι και τι θέλει το Εθνικό  

 

Α 



 

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 03-04 Δεκεμβρίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 259 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |          Σελίδα 7 

Απελευθερωτικό Μέτωπο)». 

«…Σε όλα τα κατεχόμενα εδάφη βλέπω τους ανθρώπους να 
ζουν εκεί μπουκωμένοι στο φαΐ, ενώ ο δικός μας λαός 
πεινάει. Για τ’ όνομα του Θεού, δεν σας στείλαμε εκεί για να 
δουλέψετε για την ευημερία των λαών που σας 
εμπιστευτήκαμε, αλλά για να πάρετε όσο περισσότερα 
μπορείτε ώστε να μπορέσει να ζήσει ο γερμανικός λαός. 
Περιμένω από εσάς να αφιερώσετε τις δυνάμεις σας σ’ 
αυτό. Αυτή η συνεχής έγνοια για τους ξένους πρέπει να 
τελειώνει μια για πάντα… Καρφί δεν μου καίγεται, όταν μου 
λέτε ότι οι άνθρωποι της ζώνης ευθύνης σας πεθαίνουν από 
την πείνα. Αφήστε τους να πεθαίνουν, εφόσον έτσι δεν 
λιμοκτονεί κανένας Γερμανός...». Ο Γκαίρινγκ προς τους 
Αρμοστές του Ράιχ και τους Στρατιωτικούς διοικητές των 
κατεχόμενων εδαφών, 6 Αυγούστου 1942. α) Από τις 
πρώτες μέρες της Κατοχής οι κατακτητές προχώρησαν σε 
οργανωμένες και συστηματικές κατασχέσεις όλων των 
αποθεμάτων (δημόσιων και ιδιωτικών) προϊόντων που 
χρειάζονταν για να συντηρηθούν τα στρατεύματα τους και 
να προωθηθούν στα μέτωπα. Γερμανοί, Ιταλοί και 
Βούλγαροι συναγωνίζονταν στο πλιάτσικο, στις λεηλασίες 
και στις αρπαγές. Τρόφιμα, δημητριακά, εργαλεία, 
φάρμακα, είδη ένδυσης, στρατιωτικό υλικό, οχήματα-μέσα 
μεταφοράς, καύσιμα, ανταλλακτικά, ζώα κ.α γίνονταν 
αντικείμενο και στόχος των στρατιωτών που ρήμαζαν τις 
αποθήκες. β) H νομισματική κατάρρευση και ο 
πληθωρισμός εκμηδένισε την αξία του χρήματος και έκανε 
πολύ δύσκολη κάθε οικονομική συναλλαγή. 

ετά τη λεηλασία και το 
πλιάτσικο οι Γερμανοί 
απαίτησαν από την Κυβέρνηση 

Τσολάκογλου η Ελλάδα να πληρώνει 
στις δυνάμεις του Άξονα τις «δαπάνες 
Κατοχής» που αυξάνονταν συνεχώς. 

 
Χρήματα όμως δεν υπήρχαν. Τα κρατικά ταμεία ήταν 
εντελώς άδεια. Η τριπλή κατοχή είχε μηδενίσει κάθε 
οικονομική δραστηριότητα, ο θαλάσσιος αποκλεισμός 
απαγόρευε το εξωτερικό εμπόριο, τα δημόσια έσοδα από 
δασμούς και φόρους ήταν ασήμαντα.  

Κυβέρνηση για να ανταποκριθεί 
στις απαιτήσεις των Γερμανών  
σε συνεννόηση με την Τράπεζα 

της Ελλάδας άρχισε να τυπώνει χρήμα. 

Η αύξηση της ποσότητας του χρήματος 
που κυκλοφορούσε σήμαινε αυτόματα 
πληθωριστικές πιέσεις και ταχεία 
υποτίμηση της αξίας του χρήματος. 

 

 
Σε αυτά τα ποσά θα πρέπει να προσθέσουμε και τα 
χρήματα που τύπωνε για τις ανάγκες του ο γερμανικός 
στρατός («τα κατοχικά μάρκα»), τα χαρτονομίσματα της 
Casa Mediterranea και τις Ιόνιες δραχμές που τύπωναν οι 
Ιταλοί. Το συνεχές τύπωμα χρημάτων και η ταυτόχρονη 
ύπαρξη πολλών εκδοτικών αρχών οδήγησαν σε πλήρη 
νομισματική αποδιοργάνωση και γρήγορα η δραχμή έχασε 
την αξία της και τη χρησιμότητά της ως αγοραστικό μέσο. 

Μ 

Η 
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του Αντώνη Φώσκολου 
καθηγητή Πολυτεχνείου Κρήτης, 
ομότιμου ερευνητή 
Γεωλογικής Υπηρεσίας του Καναδά 

 
Ο πολύπειρος καθηγητής εξηγεί με 
άρθρο του στο slpress.gr: 

ανακάλυψη του 
κοιτάσματος Ζορ 
πολύ κοντά στην 

διαχωριστική γραμμή 
της ΑΟΖ Αιγύπτου  
και Κύπρου τον  
Σεπτέμβριο του 2015  
ήταν μια έκπληξη. 
Πρώτον, διότι η ποιότητα του 
φυσικού αερίου ήταν τελείως 
διαφορετική από αυτήν που 
γνωρίζαμε ότι υπάρχει στις λεκάνες 
της Λεβαντίνης (ΑΟΖ Ισραήλ, 
Λιβάνου και 1/4 της κυπριακής ΑΟΖ) 
όπως επίσης στον Κώνο του Νείλου, 
ήτοι ήταν κοιτάσματα βιογενούς 
φυσικού αερίου προερχόμενο από 
την εξαλλοίωση φυτικής μάζας και 
όχι από την θερμική διάσπαση του 

αργού πετρελαίου. Δεύτερον, επίσης σημαντικό, διότι ότι οι ταμιευτήρες του 
βιογενούς φυσικού αερίου ήταν οι κοραλλιογενείς ύφαλοι του Μέσου Μειόκαινου 
που ήταν υπεράφθονοι στην Μεσόγειο. Άρα το μήνυμα της ΕΝΙ ήταν να βρούμε 
κοραλλιογενείς υφάλους με πορώδες 50% και όχι ψαμμίτες (πιεσμένη άμμος με 
πορώδες το πολύ 15%) που φιλοξενούν πυρολιτικό φυσικό αέριο και επιπλέον να 
βρούμε περιοχές που είχαν παλαιό-λίμνες η τάφρους που φιλοξενούσαν φυτική 
βλάστηση, η οποία κατά την εν ψυχρώ αποσύνθεσή της από μεθανοβακτήρια θα 
παρήγαγε κοιτάσματα βιογενούς φυσικού αερίου που θα αποθηκευότανε στους 
προ-υπάρχοντες κοραλλιογενείς υφάλους. 

 
Κοραλλιογενής ύφαλο Ζορ με 30 τρις κυβικά πόδια η 0.8 τρις μ3 βιογενούς 
φυσικού αερίου 
Πράγματι αυτή η άποψη επαληθεύτηκε όταν γύρω από την τάφρο του Ερατοσθένη 
ανακαλύφθηκαν από την ΕΝΙ κοιτάσματα βιογενούς φυσικού αερίου στον 
κοραλλιογενή στόχο Καλυψώ (έξι τρις κυβικά πόδια) από την Exxon Mobil 
μεγάλες ποσότητες βιογενούς φυσικού αερίου στον κοραλλιογενή στόχο Γλαύκο 
και πάλι από την ΕΝΙ στον κοραλλιογενή στόχο «Κρόνος 1» ποσότητες άνω των 
2.5 τρις κυβικών ποδιών (εικόνα 2). 

 

Η 



 

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 03-04 Δεκεμβρίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 259 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |          Σελίδα 9 

 
Οι τοποθεσίες των κοραλλιογενών Ζορ, Γλαύκος, Καλυψώ 
και Κρόνος 1, γύρω από την κυκλική παλαιό-τάφρο του 
Ερατοσθένη που φιλοξενούσε υδροχαρή  
φυτά πριν 6 εκατομμύρια χρόνια 
Η ανακάλυψη βιογενούς φυσικού αερίου στον 
κοραλλιογενή ύφαλο Γλαύκο από την Exxon Mobil έχει 
τρομερή σημασία για την έρευνα που κάνει η ίδια εταιρεία 
δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης. Έχει σημασία και για 
την Helleniq Energy που κάνει έρευνα στον κόλπο της 
Κυπαρισσίας, διότι οι στόχοι είναι κοραλλιογενείς ύφαλοι 
που έχουν βιογενές φυσικό αέριο που προέρχεται από 
φυτική μάζα που ευδοκίμησε από τα τέλη του Μειόκαινου, 
ήτοι πριν πέντε εκατομμύρια χρόνια μέχρι σήμερα, στην 
Ελληνική Αύλακα (Hellenic Trench). Η Μεσόγειος κατά την 
διάρκεια του Μέσου Μειόκαινου, ήτοι από τα 15 
εκατομμύρια χρόνια έως τα έξι εκατομμύρια χρόνια ήταν μια 
πολύ ήρεμη και πολύ ζεστή θάλασσα. Κατ’ αυτή την 
περίοδο των εννέα εκατομμυρίων ετών αναπτύχθηκαν οι 
γιγάντιοι κοραλλιογενείς ύφαλοι (εικόνα 3). 

 
Η έκταση των κοραλλιογενών υφάλων στην Μεσόγειο κατά 
το Μέσο Μειόκαινο που κράτησε 9000000 χρόνια 
Για να αντιληφθεί ο αναγνώστης πως ήταν η Μεσόγειος το 
Μέσο Μειόκαινο παραθέτω την εικόνα 4 που δείχνει 
τέσσερεις συστάδες κοραλλιογενών υφάλων από τις 
σημερινές Μαλβίδες νήσους. Οι Μαλβίδες νήσοι βρίσκονται 
στον Ινδικό Ωκεανό δυτικά της Κεϋλάνης σε μια πολύ ζεστή 
θάλασσα, όπως ήταν η Μεσόγειος κατά το Μέσο Μειόκαινο 
και αποτελούνται από 24 συστάδες κοραλλιογενών 
υφάλων. Η κάθε συστάδα έχει περίπου 40 μικρούς και 
μεγάλους κοραλλιογενείς υφάλους. Κατοικήσιμοι είναι 
μόνο οι μεγάλοι ύφαλοι. 

 

Μετά την ανακάλυψη του κοιτάσματος Ζορ η ΕΝΙ μας είπε 
τόσο η Ελλάδα όσο και η Λιβύη να δώσουν προσοχή στους 
κοραλλιογενείς υφάλους που βρέθηκαν κοντά σε παλαιό-
λίμνες, παλαιό-τάφρους και εσωτερικές παλαιό-
λιμνοθάλασσες που υπήρξαν κατά την περίοδο της 
αποξήρανσης της Μεσογείου θάλασσας, ήτοι μεταξύ έξι 
εκατομμυρίων και πέντε εκατομμυρίων ετών διότι αυτοί 
έχουν γεμίσει με βιογενές φυσικό αέριο που παράγεται εν 
ψυχρώ εδώ και πέντε εκατομμύρια χρόνια από την 
αναερόβια αποσύνθεση της φυτικής μάζα από τα 
μεθανοβακτήρια. 

 
Η εικόνα 5 απεικονίζει δύο κοραλλιογενείς υφάλους στο 
μπλοκ 12 νοτιοδυτικά της Κρήτης που εντόπισε η 
Νορβηγική γεωφυσική εταιρεία PGS. Είναι η περιοχή 
έρευνας της κοινοπραξίας Exxon Mobil, Helleniq Energy και 
Chevron. Η ίδια εικόνα δείχνει το παχύ κάλυμμα του άλατος 
(Messinian Salt) που κράτησε/καπάκωσε το βιογενές 
φυσικό αέριο μέσα στους κοραλλιογενείς υφάλους. 
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Επίσης, η εικόνα 5 δείχνει την εσωτερική παλαιό-λίμνη 
(inner lagoon) που ήταν γεμάτη από βιομάζα (υδροχαρή 
φυτά) των οποίων η αναερόβια αποσύνθεσή τους από τα 
μεθανοβακτήρια παρήγαγε και παράγει μέχρι σήμερα και 
για τα περασμένα πέντε εκατομμύρια το βιογενές φυσικό 
αέριο. Το παχύ στρώμα άλατος δημιουργήθηκε όταν, πριν 
έξι εκατομμύρια χρόνια, έκλεισαν τα στενά του Γιβραλτάρ 
(εικόνα 6). Τότε αρχικά δημιουργήθηκαν μεγάλες λίμνες, 
αλλά μέσα σε 3000 χρόνια η Μεσόγειος αποξηράνθηκε,  

 
όπως δείχνει η μηκοτομή της εικόνας 7, αφήνοντας κατά 
τόπους και στα βαθύτερα μέρη παλαιό-λίμνες και παλαιό-
τάφρου (εικόνα 8).  

 

 
Όσοι κοραλλιογενείς ύφαλοι (εικόνες 9 και 10) ήταν κοντά 
σε παλαιό-τάφρους (εικόνα 10) όπως στην «Ελληνικό  

 
Ρήγμα» (Hellenic Trench), την τάφρο του Πτολεμαίου, την 
τάφρο του Πλινίου, την τάφρο του Στράβωνα και λίγο 
μακρύτερα προς ανατολάς, την τάφρο του Αναξίμανδρου, 
γέμισαν με βιογενές φυσικό αέριο που παραρίχτηκε πριν 
πέντε εκατομμύρια χρόνια από την βιομάζα, αφού 
σκεπάστηκαν από ένα παχύ στρώμα άλατος που στο κάτω 
μέρος ήταν γύψος και στο πάνω μέρος χλωριούχο κάλι και 
νάτριο. Επίσης στην εικόνα 11 βλέπουμε και τον 
Οπισθοχώρο (Backstop and Deformed Backstop) που είναι 
η περιοχή που θέλει η κοινοπραξία Exxon Mobil με την  
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Helleniq Energy και τελευταίως ακούγεται και το όνομα 
ενός άλλου αμερικάνικου κολοσσού της Chevron, να 
κάνουν τρισδιάστατες γεωφυσικές έρευνες για τον 
εντοπισμό γεωτρητικών στόχων. Αυτοί οι στόχοι 
βρίσκονται σήμερα 4500 μέτρα κάτω από τον πυθμένα της 
θάλασσας (εικόνα 12) δηλαδή θάφτηκαν όταν άνοιξε ξανά 
το στενό του Γιβραλτάρ και γέμισε η Μεσόγειος με νερά και 
ιζήματα από τον Ατλαντικό Ωκεανό.  

 

ο ότι εκλύεται εδώ και πέντε 
εκατομμύρια χρόνια πεντακάθαρο 
βιογενές φυσικό αέριο από  

την αναερόβιο αποσύνθεση θαμμένης 
βιομάζας το δείχνει η ύπαρξη  
των 291 λασποηφαιστείων /  
ιλυό-ηφαιστείων  που εδώ και  
τουλάχιστον ένα εκατομμύριο χρόνια  
εκλύουν στην ατμόσφαιρα μεθάνιο 

 (εικόνα 13). Το δείχνει επίσης και η ύπαρξη υδριτών- 

 
στερεοποιημένου μεθανίου (εικόνες 14 και 15) που το 
απόθεμά τους εκτιμάται σε 70 τρις μ3 βιογενούς μεθανίου.  

 
Τόσο τα λασπό-ηφαίστεια όσο και οι υδρίτες είναι 
συγκεντρωμένα εκεί που υπάρχουν, οι υπό έρευνα προς 
εκμετάλλευση φυσικού αερίου, κοραλλιογενείς ύφαλοι. 

 

Τ 



 

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 03-04 Δεκεμβρίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 259 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |          Σελίδα 12 

Δηλαδή εκεί που στρέφεται το ενδιαφέρον της 
κοινοπραξίας Exxon Mobil με την Helleniq Energy. Το 
συμπέρασμα είναι ότι έχουμε βιογενές μεθάνιο 
αποθηκευμένο στους κοραλλιογενείς υφάλους. Πάχη μη 
συμβατικών αποθεμάτων βιογενούς μεθανίου- υδρίτες, 
στον πυθμένα της Ελληνικής ΑΟΖ. Τα μεγαλύτερα πάχη 
βρίσκονται όπου υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση 
λασποηφαιστείων και κοραλλιογενών υφάλων, ήτοι δυτικά 
και νοτιοδυτικά του νομού Χανίων (Praeg et. al., 2007) 

 
Ανάφλεξη στερεοποιημένου μεθανίου. Υδρίτη. 

Πού βρισκόμαστε σήμερα μετά την ανακοίνωση του 
πρωθυπουργού για την επανέναρξη των ερευνών για τον 
εντοπισμό κοιτασμάτων μόνο φυσικού αερίου σε Ιόνιο και 
Κρήτη: Η Energean υποσχέθηκε να αξιοποιήσει το 
κοίτασμα της Ζίτσας, Βορειοδυτικά των Ιωαννίνων που 
γνωρίζουμε εδώ και 28 χρόνια από την έρευνα που έκανε η  

 

British Gas για λογαριασμό της ΔΕΠ-ΕΚΥ (όταν πρόεδρος 
και διευθυντής ήταν η κυρία Τερέζα Φωκιανού) ότι έχει 70 
δισ. μ3 φυσικού αερίου και 60 εκατομμύρια βαρέλια 
πετρελαίου. Την ποσότητα του υπάρχοντος φυσικού 
αερίου την επιβεβαίωσε και ο Κώστας Σκρέκας, όταν είπε 
ότι το κοίτασμα της Ζίτσας έχει απόθεμα που ικανοποιεί τις 
ετήσιες ανάγκες της Ελλάδας, επτά δισ. μ3/έτος, για 10 
χρόνια, ήτοι 70 δισ. μ3 φυσικού αερίου. Επίσης η ίδια 
εταιρεία έχει και το μπλοκ 2 δυτικά της Κέρκυρας, όπου 
υπάρχουν τα γνωστά κοιτάσματα Πύρος και Αχιλλέας. Τα 
κοιτάσματα τα εντόπισε η British Gas πάλι για λογαριασμό 
της ΔΕΠ-ΕΚΥ. Από τις δηλώσεις της Energean φαίνεται ότι 
μόνο το κοίτασμα Αχιλλέας θα γίνει αντικείμενο 
εκμετάλλευσης, με πρώτη γεώτρηση το 2024 και παραγωγή 
το 2026 (εικόνα 16). Η ποσότητα που έχει εκτιμάται σε 150 
δισ. μ3.  

ρα από το 2026 θα μπορεί η 
Ελλάδα να παράγει 10 δισ. μ3 
ετησίως φυσικού αερίου  

για 20 χρόνια, τα οποία μπορεί  
να τα προσθέσει στον IG Poseidon-
προέκταση του East-Med με  
τελικό στόχο το Οτράντο της Ιταλίας. 
Αυτός ο αγωγός περνά πολύ κοντά από τα κοιτάσματα που 
έχει η Energean. Επομένως η Ελλάδα από το 2026 θα 
στείλει 10 δισ. μ3 φυσικού αερίου στην Ευρώπη μέσω του 
αγωγού East-Med που θα μεταφέρει 20 δισ. μ3 φυσικού 
αερίου από την Ανατολική Μεσόγειο, συνόλου 30 δισ. μ3 
φυσικού αερίου. Η μεγάλη έκπληξη θα έρθει από την 
εκμετάλλευση του μπλοκ 10, κοίτασμα στον κόλπο της 
Κυπαρισσίας που είναι κοραλλιογενείς ύφαλοι. Η εκτίμηση 

 

Ά 
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των αποθεμάτων των δύο υφάλων ανέρχεται, κατά τον 
καθηγητή Ζεληλίδη και έναν πολύ εξαίρετο 
Ελληνοαμερικανό γεωφυσικό, τον κύριο ΑΒ (ο οποίος 
μελέτησε τα γεωφυσικά του Ιονίου κατ’ εντολή της PGS και 
δεν θέλει να δημοσιευτεί το όνομά του) αλλά και της δικής 
μου εκτίμησης, σε περίπου ένα τρισ. μ3 (εκτίμηση κυρίως 
του καθηγητή Ζεληλίδη). 

Από την σπουδή των γεωφυσικών ερευνών σε αυτό το 
μπλοκ από την εταιρεία Helleniq Energy, που έχει την 
αποκλειστική άδεια της εκμετάλλευσης σε αυτό το μπλοκ 
και την εμπλοκή προ ολίγων ημερών και του αμερικανικού 
κολοσσού Chevron για συνεκμετάλλευση, βγαίνει το 
συμπέρασμα ότι τα δύο κοιτάσματα είναι πράγματι μεγάλα. 
Για να έρθουν αυτά τα κοιτάσματα στο στάδιο της 
παραγωγής θα χρειαστεί μια επένδυση της τάξης των 
τεσσάρων δισ. δολαρίων, δηλαδή όσο εστοίχισε η 
επένδυση της ΕΝΙ για να φέρει το κοίτασμα Ζορ στην 
παραγωγή. Και αυτό το ποσό δεν το διαθέτει η Helleniq 
Energy. Άρα, με βάση αυτό το απόθεμα βιογενούς φυσικού 
αερίου, είναι δυνατόν η Ελλάδα να στείλει άλλα 35 δισ. 
μ3/έτος φυσικού αερίου στην Ευρώπη, επί πλέον των 10 
δισ. μ3 που θα προέρχονται από τα Ιωάννινα και την 
Κέρκυρα, αναβαθμίζοντας εκθετικά τον γεωπολιτικό της 
ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο. Και βεβαίως είναι 
υποχρέωση της ΔΕΠΑ να μελετήσει πως θα στείλουμε 
αυτές τις ποσότητες στην Ευρώπη. Η αξία των 
κοιτασμάτων φυσικού αερίου στα Ιωάννινα, Κέρκυρα και 
κόλπο της Κυπαρισσίας, περίπου 43 τρις κυβικά πόδια, την 
εκτιμώ με μια τιμή του φυσικού αερίου στα $ 15/1000 κυβικά 
πόδια σε 645 δισεκατομμύρια δολάρια. Από αυτά τα 129 
δισ. θα πάνε στο δημόσιο σε μια τριακονταετία συν τους 
φόρους εισοδήματος από τις περίπου 90000 ατόμων που 
θα δουλεύουν στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα. Οι 
επιπτώσεις από την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων του 
κόλπου της Κυπαρισσίας θα είναι πολύ μεγάλες διότι αυτά 
τα κοιτάσματα είναι πιστά αντίγραφα των κοραλλιογενών 
υφάλων που υπάρχουν στα δυτικά και νοτιοδυτικά του 
νομού Χανίων, Κρήτης. Αυτές οι περιοχές ανήκουν στην 
κοινοπραξία των Exxon Mobil και Helleniq Energy.(εικ. 17) 

πρώτη γεώτρηση αναμένεται, 
κατά το χρονοδιάγραμμα της  
ΕΔΕΥ, το 2025 ή νωρίτερα  

και παραγωγή πιθανόν το 2028. 

Οι 14 κοραλλιογενείς στόχοι θα πρέπει να έχουν ένα 
συνολικό απόθεμα της τάξης των επτά τρις. μ3 έως 11.2 
τρις μ3 βιογενούς φυσικού αερίου που σημαίνει ότι κατ’ 
ελάχιστον τα κοιτάσματα του νομού Χανίων μπορούν να 
στείλουν στην Ευρώπη 100 δισ. μ3 βιογενούς φυσικού 
αερίου για 70 χρόνια. Και εδώ θα πρέπει να μελετήσει η 
ΔΕΠΑ πώς θα διοχετευτεί αυτή η ποσότητα στην Ευρώπη.  

 
Και το πολύ ευχάριστο νέο είναι η επιμονή της 
κοινοπραξίας Exxon Mobil και Helleniq Energy να κάνουν 
έρευνα και εντός της ΑΟΖ της Λιβύης, κάτι για το οποίο η 
υδρογραφική υπηρεσία του Ελληνικού ναυτικού επέτρεψε 
εκδίδοντας 2 NAVTEX μέσα στον Νοέμβριο του 2022 (εικόνα 
18). Πέραν του ότι υπάρχουν μεγάλα κοιτάσματα βιογενούς 
αερίου (βλ. εικόνα 1) αυτές οι δύο NAVTEX υποχρεώνουν 
την κυβέρνηση της Τρίπολης, Λιβύη, να καθίσει στο τραπέζι 
με την ελληνική κυβέρνηση και να συζητήσουν την 
οριοθέτηση της ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης. Αυτή είναι 
η αμερικανική υπόδειξη προς την Λιβύη. Η ΗΠΑ, όπως και 
η Γαλλία έχουν σήμερα την Ελλάδα ως όργανο της 
εξωτερικής τους πολιτικής. Εξ’ ου και οι κοινές 
αεροναυτικές ασκήσεις με ΗΠΑ και Γαλλία στην νοτιοδυτική 
Κρήτη.  

Ελλάδα θα τροφοδοτήσει με 
φυσικό αέριο την Ευρώπη 
εξοστρακίζοντας την Ρωσία  

και απομονώνοντας την Τουρκία  
ως ενεργειακό παίκτη. 
Επιπροσθέτως η Κρήτη, πέραν των κολοσσιαίων 
κοιτασμάτων φυσικού αερίου αποτελεί το μάτι των ΗΠΑ και 
Γαλλίας στην Μέση Ανατολή και τον Περσικό Κόλπο όπως 
επίσης και στην Βόρειο Αφρική. Δεν είναι τυχαίες αυτές οι 
δύο NAVTEX… 

 

Η 

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

 
Το «εξωτερικό και το εσωτερικό 
χρέος» αντιπροσωπεύουν το 
«εθνικό χρέος» μιας χώρας. 
Σύμφωνα με την Τράπεζα της 
Ελλάδας «το εξωτερικό χρέος 
καταγράφει τις υποχρεώσεις της 
Ελλάδος έναντι άλλων χωρών, 
κατανεμημένες κατά τομέα της 
οικονομίας, ήτοι Τράπεζα της 
Ελλάδος, εμπορικές τράπεζες, 
λοιπά νομισματικά 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, γενική 
κυβέρνηση και λοιποί τομείς». Σαφές 
είναι ότι το εξωτερικό χρέος 
συντίθεται από δανειακά κεφάλαια, 
που διάφοροι κρατικοί φορείς, οι 
εμπορικές τράπεζες, η Τράπεζα της 
Ελλάδας, κ.λπ., έχουν λάβει από 
ξένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με 
την εγγύηση του ελληνικού 
δημοσίου. Εγγυητής του εξωτερικού 
χρέους είναι το ελληνικό κράτος. Για 
παράδειγμα, αν η οποιαδήποτε 
εμπορική τράπεζα εξαναγκαζόταν 
σε παύση πληρωμών έναντι των 
ξένων πιστωτών της, τότε το 
ελληνικό δημόσιο θα αναλάμβανε 
την καταβολή των τοκοχρεολυτικών 
δαπανών εξυπηρέτησης του χρέους 
της. Από την άλλη μεριά, το 
«εσωτερικό δημόσιο χρέος» 

αποτελείται από δάνεια που το ελληνικό κράτος έχει εισπράξει από εγχώριες 
εμπορικές τράπεζες και διάφορους θεσμικούς επενδυτές σαν τους οργανισμούς 
κοινωνικής ασφάλισης. Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας αποκαλύπτουν ότι 
τον Δεκέμβριο του 2022 το εξωτερικό χρέος της Ελλάδας προσδιορίζεται σε 575,0 
δις ευρώ (€), αποτελώντας έτσι το 273,5% του ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν) 
της ελληνικής οικονομίας. 

  

ν στο εξωτερικό χρέος των 575,0 δις € 
συνυπολογιστεί και το εσωτερικό δημόσιο 
χρέος των 135,0 δις €, τότε το επίσημο  

συνολικό εθνικό χρέος της Ελλάδας εκτιμάται τον  
Δεκέμβριο του 2022 σε 710,0 δις € ή 337,8% του ΑΕΠ.  
Ωστόσο, στο χρέος των 710,0 δις € δεν συνυπολογίζεται το απόθεμα του 
«βραχυπρόθεσμου χρέους της κεντρικής κυβέρνησης». Στους πίνακες 3.3 και 3.4 
της Εισηγητικής Έκθεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2023, αναφέρεται ότι το 2022 το βραχυπρόθεσμο χρέος της κεντρικής κυβέρνησης 
εκτιμάται σε 1.102,7 δις έναντι 1.084,7 δις ευρώ το 2021. Σημειωτέον ότι το Μάιο 
του 2010 όταν η Ελλάδα μπήκε στη περιπέτεια των μνημονίων, το 
βραχυπρόθεσμο χρέος της κεντρικής κυβέρνησης ανερχόταν μόλις σε 27,0 δις 
ευρώ. Το απόθεμα του βραχυπρόθεσμου χρέους της κεντρικής κυβέρνησης είναι 
πραγματικό μέγεθος και επιβαρύνει ετησίως τον κρατικό προϋπολογισμό με τις 
ανάλογες δαπάνες τόκων για την εξυπηρέτησή του.  

ο 1970 το συνολικό εθνικό χρέος της Ελλάδας 
ανερχόταν σε 2,8 δις ευρώ και αντιπροσώπευε 
μόλις το 21,7% του ΑΕΠ της ελληνικής οικονομίας. 

Γιατί την περίοδο 1970-Δεκέμβριος 2022 το συνολικό εθνικό χρέος της Ελλάδας 
από μόλις 2,8 δις εκσφενδονίστηκε στα 710,0 δις €; Σε ποιους παράγοντες 
αποδίδεται η κατάρρευση των Δημοσίων Οικονομικών και η χρεοκοπία της 
πατρίδας το 2009; Γιατί η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με πρωθυπουργό τον Γεώργιο 
Α. Παπανδρέου (ΓΑΠ), το δικομματικό καθεστώς εξουσίας ΠΑΣΟΚ-ΝΔ της 
περιόδου 2011-2014 και η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ της περιόδου 2015-2019, 

Α 

Τ 
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δέσμευσαν τουλάχιστον τρεις μελλοντικές γενεές Ελλήνων 
με τις μειοδοτικές συμβάσεις των μνημονίων; Γιατί το 
δημόσιο χρέος της Ελλάδας εξακολουθεί να μην είναι 
βιώσιμο και αυξάνεται με ρυθμούς χιονοστιβάδας; Πολλά 
άρθρα, μονογραφίες και βιβλία γράφηκαν και θα γραφούν 
για την απάντηση των ανωτέρω ερωτημάτων. Αναμφίβολα, 
η διαφθορά, η ασυδοσία, η αχρειότητα και η ανικανότητα 
του μεταπολιτευτικού κομματικού συστήματος 
κυβερνητικής εξουσίας, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην 
δραματική επιδείνωση των Δημοσίων Οικονομικών ιδίως 
μετά το 1980, την οδυνηρή χρεοκοπία του 2009 και την 
υποταγή της χώρας στη μέγγενη των μνημονίων. 
Ξεφυλλίζοντας την εκπληκτική πραγματεία του ομότιμου 
καθηγητή Θεόδωρου Λιανού του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ), με τίτλο «Οι Νόμοι της 
Ηλιθιότητας και οι Νόμοι του Συμφέροντος» (Αθήνα: 
Εκδόσεις Καστανιώτη, 2014), αντιλήφθηκα ότι ένας 
ουσιαστικός παράγοντας, που ορισμένοι 
αντιλαμβανόμαστε αλλά δεν σχολιάζουμε στις αναλύσεις 
μας, είναι ο ρόλος των «βλακών» στην χρεοκοπία του 2009, 
τη συνενοχή τους στην εφαρμογή των αποτυχημένων 
βάναυσων μνημονιακών κοινωνικοοικονομικών πολιτικών 
και την εκτίναξη του εθνικού χρέους της Ελλάδας το 2022 
στο αστρονομικό ποσό των 710,0 δις ευρώ. Σύμφωνα με το 
Χρηστικό Λεξικό της Νεοελληνικής Γλώσσας της 
Ακαδημίας Αθηνών, «βλάκας είναι το πρόσωπο χαμηλής 
νοημοσύνης που συμπεριφέρεται ανόητα». Δηλαδή, ο 
βλάκας χαρακτηρίζεται από χαμηλό διανοητικό επίπεδο. Οι 
λέξεις ηλίθιος, κουτός, στούρνος και κρετίνος είναι 
συνώνυμες του βλάκα. Ο καθηγητής Θεόδωρος Λιανός 
στην προαναφερθείσα πραγματεία του, πριν διατυπώσει 
τους δικούς του Νόμους περί Ηλιθιότητας, με απλό και 
γλαφυρό τρόπο αναλύει και σχολιάζει τους Νόμους της 
Βλακείας του Ευάγγελου Λεμπέση (1906-1968). Ο 
κοινωνιολόγος Ευάγγελος Λεμπέσης, το 1941 έγραψε ένα 
καταπληκτικό δοκίμιο, με τίτλο «Η τεράστια κοινωνική 
σημασία των βλακών εν τω συγχρόνω βίω». Ο καθηγητής 
Θ. Λιανός από το δοκίμιο του Ε. Λεμπέση 
αποκρυπτογραφεί πέντε «νόμους περί βλακείας». Οι Νόμοι 
της Βλακείας κατά Λεμπέση είναι: 1) Η κατηγορία των 
βλακών είναι πολυπληθής. 2) Η παραγωγή βλακών δεν 
είναι ταξική. Η φύση δεν δίνει το προνόμιο της παραγωγής 
βλακών σε καμία κοινωνική τάξη. 3) Οι βλάκες έχουν την 
έμφυτη τάση να συρρέουν σε πάσης φύσης οργανώσεις και 
να δημιουργούν κλίκες. 4) Οι βλάκες είναι καχύποπτοι, 
πονηροί και ωθούνται προς την απάτη. Και 5) Η 
ανηθικότητα είναι αποκλειστικό προνόμιο των βλακών.  

ι νόμοι περί βλακείας του 
Λεμπέση μας κατευθύνουν  
στο κεφαλαιώδες συμπέρασμα,  

ότι, τα κόμματα εξουσίας της 
μεταπολίτευσης ελέγχονται από 
βλάκες, που είναι διεφθαρμένοι  
και κουτοπόνηροι, δημιουργούν 
κλίκες, ρέπουν προς την ανηθικότητα 
και αρέσκονται σε απάτες  
προς ίδιον οικονομικό όφελος. 

Ποιος αμφιβάλλει ότι πάσης μορφής ηλιθίων, όπως 
κρετίνοι της κυβερνητικής εξουσίας, διεφθαρμένα πολιτικά 
πρόσωπα και ανήθικοι καρεκλοκένταυροι της κρατικής-
τραπεζικής εξουσίας, δεν ευθύνονται για την χρεοκοπία του 
2009, την καθήλωση της χώρας υπό το πέλμα των ξένων 
πιστωτών, τις εκτεταμένες έκνομες παραοικονομικές 
δραστηριότητες και την κοινωνικοοικονομική σήψη των 
τελευταίων ετών; Το αντίθετο του βλάκα είναι ο «ευφυής».  

 
Το ευφυές άτομο είναι πολύ έξυπνο και έχει υψηλή 
νοημοσύνη. Ο καθηγητής Θ. Λιανός, ερμηνεύοντας τον 
πέμπτο νόμο της βλακείας κατά Λεμπέση γράφει τα εξής: 
«Αντίπαλος ή ανταγωνιστής του βλάκα είναι ο ευφυής, τον 
οποίο ο βλάκας δεν μπορεί να αντιμετωπίσει επί ίσοις 
όροις, διότι ο ίδιος είναι πνευματικά κατώτερος, πράγμα το 
οποίο γνωρίζει. Γι’ αυτό, άλλωστε, χρησιμοποιεί την 
καχυποψία, την πονηριά και την απάτη. Κατά συνέπεια, ο 
βλάκας αποφεύγει συστηματικά «πάσα σύγκρουση πάσα 
μάχη» με τον ευφυή. Αν όμως εξαναγκαστεί να δώσει μάχη, 
θα τη δώσει με τα πνευματικώς κατώτερα και ανηθικότερα 
όπλα, δηλαδή με το ψεύδος, τη διαστροφή, τη ραδιουργία 
και τη συκοφαντία». Η πράξη πιστοποιεί ότι οι βλάκες είναι 
ανενδοίαστα και λαίμαργα αρπακτικά. Ρέπουν στον 
διασυρμό και την εξόντωση των έντιμων. Όσοι εκ των 
θεσιθήρων της κρατικής-τραπεζικής εξουσίας ανήκουν 
στην κατηγορία των βλακών, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι 
το εθνικό χρέος των εκατοντάδων δις ευρώ που οι ίδιοι 
δημιούργησαν και το ελληνικό δημόσιο με τις εγχώριες 
τράπεζες χρωστούν σε κάθε λογής ξένο πιστωτή, θα 
επιστραφεί στο ακέραιο και με τους ανάλογους τόκους. Το 
μέλλον τουλάχιστον τριών γενεών Ελλήνων είναι 
υποθηκευμένο σε αδίστακτους αλλότριους πιστωτές. Ο 
επιφανής Αθηναίος νομοθέτης Σόλων(639-559 π.Χ.) είχε 
διατυπώσει το ακόλουθο απόφθεγμα: «Όταν ο άνθρωπος 
δανείζεται, σκλαβώνεται». Και το εύλογο ερώτημα είναι: 
Είναι βλάκες ή ευφυή άτομα, οι κυβερνώντες που βάσει 
επίσημων στοιχείων του 2022 φόρτωσαν τις επόμενες 
γενιές Ελλήνων με το εθνικό χρέος των 710,0 δις ευρώ και 
με ένα βραχυπρόθεσμο δημόσιο της κεντρικής κυβέρνησης 
της τάξης των 1.102,7 δις ευρώ; Ως επίλογο της σημερινής 
μου επιφυλλίδας παραθέτω δύο σοφές και διαχρονικές 
ρήσεις. Αριστοφάνης (445-386 π.Χ.): «Δεν μπορείς να 
περιμένεις από αυτούς που σε κατέστρεψαν να γίνουν οι 
άνθρωποι που θα σε σώσουν». Εμμανουήλ Ροΐδης(1836-
1904): «Ο υπουργός γνωρίζει δώδεκα τρόπους να 
προσπορίζεται χρήματα εκ των οποίων ο τιμιότερος είναι 
η κλοπή».
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του Νότη Μαριά 
Προέδρου του Κόμματος 
ΕΛΛΑΔΑ - Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ, 
Καθηγητή Θεσμών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, 
πρώην Ευρωβουλευτή 

 

παράζ 
κινητοποιήσεων 
αναμένεται  

τις επόμενες ημέρες 
ενόψει της αύξησης 
των ασφαλιστικών 
εισφορών των 
ελευθέρων 
επαγγελματιών από 
1/1/2023 και μάλιστα 
σε ύψος αντίστοιχο  
με τον πληθωρισμό  
του 2022. Έτσι η αύξηση  
στις καταβαλλόμενες  
από τους ίδιους  
τους ελεύθερους 

επαγγελματίες ασφαλιστικές τους εισφορές 
κλείδωσε στο 9,9% 
(www.capital.gr 25/11/2022). Πρόκειται για μια ιδιαίτερα εκρηκτική κατάσταση, 
καθώς η ακρίβεια και ο πληθωρισμός έχουν χτυπήσει την ελληνική οικονομία με 
τους ελεύθερους επαγγελματίες να διαμαρτύρονται ότι πλέον δεν βγαίνουν 
οικονομικά καθώς η ακριβή ενέργεια αλλά και οι συνεχείς αυξήσεις σε όλα τα  

 
προϊόντα και τις υπηρεσίες τους έχουν κυριολεκτικά γονατίσει. Έτσι από την 
επόμενη εβδομάδα δικηγόροι και άλλοι ελεύθεροι επαγγελματίες αναμένεται να 
μπουν στον χορό των κινητοποιήσεων. Όπως έχει ήδη επισημανθεί «η αύξηση 
των ασφαλιστικών εισφορών από την 1η Ιανουαρίου 2023 προβλέπεται από τον 
ασφαλιστικό «νόμο Βρούτση» (ν.4670/20), ο οποίος προβλέπει πως οι εισφορές 
για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αυτοαπασχολούμενους και τους 
αγρότες, θα αναπροσαρμοστούν το 2023, σύμφωνα με τον μέσο πληθωρισμό του 
προηγούμενου έτους» (www.naftemporiki.gr 21/9/2022). Βέβαια το εύθραυστο 
ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής 
αντιπαράθεσης τα τελευταία χρόνια. Αυτό φυσικά δεν απέτρεψε προ ημερών ΝΔ 
και ΠΑΣΟΚ να ομονοήσουν ψηφίζοντας το νέο μίνι ασφαλιστικό, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ 
ψήφισε λευκό (www.protothema.gr 25/11/2022). Σημειωτέον ότι «πολλά, πάντως, 
από τα 72 άρθρα του νομοσχεδίου ψηφίστηκαν με ευρεία πλειοψηφία, καθώς 
κόμματα της Αντιπολίτευσης έδωσαν την θετική τους ψήφο παρά το γεγονός ότι 
τα χαρακτήρισαν περιορισμένα και ανεπαρκή» (www.skai.gr 25/11/2023). Το story 
βέβαια για την διαχρονική καταλήστευση του ελληνικού ασφαλιστικού 
συστήματος είναι γνωστό. Ήδη από τη δεκαετία του ’50 και για πάνω από 30 
χρόνια τα αποθεματικά των Ασφαλιστικών Ταμείων παρέμεναν στην Τράπεζα της 
Ελλάδος άτοκα την ίδια ώρα που οι εκάστοτε κυβερνήσεις δανειοδοτούσαν 
πλουσιοπάροχα τις διάφορες εγχώριες βιομηχανίες με τα εν λόγω αποθεματικά 
των Ασφαλιστικών Ταμείων. Έτσι είχαμε μια μεταφορά πλούτου από τα  
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Ασφαλιστικά Ταμεία, δηλαδή από τους ίδιους τους 
εργαζομένους και τους συνταξιούχους προς την εγχώρια 
ελληνική βιομηχανία. 

δήθεν κατάρρευση των 
Ασφαλιστικών Ταμείων 
αποτέλεσε για όλες τις 

μνημονιακές κυβερνήσεις το  
τέλειο άλλοθι προκειμένου να 
περικοπούν οι συντάξεις κατά 40%. 

 
Βέβαια τα προβλήματα των Ασφαλιστικών Ταμείων είναι 
υπαρκτά. Και δεν επήλθαν ως μοιραίο και φυσικό 
φαινόμενο. Έχουν αιτίες και κυρίως έχουν πρωταίτιους. 
Από την καταλήστευσή τους με το σκάνδαλο του 
Χρηματιστηρίου και το σκάνδαλο των δομημένων 
ομολόγων, μέχρι την ουσιαστική τους διάλυση με το 
κούρεμα του PSI και τη διαχείριση των αποθεματικών τους 
με μηδενικές αποδόσεις από την Τράπεζα της Ελλάδος, η 
απομείωση της περιουσίας των Ασφαλιστικών Ταμείων 
έχει το «ονοματεπώνυμο» των ανίκανων ηγεσιών που τα 
διαχειρίστηκαν. Ήδη ενόψει των τριών μνημονίων από τις 
αρχές του 2016 με άρθρα μας και παρεμβάσεις μας είχαμε 
ζητήσει την άμεση ανακεφαλαιοποίηση του Ασφαλιστικού 
Συστήματος. Τις παρεμβάσεις μας αυτές τις 
συστηματοποιήσαμε με δεκάδες ομιλίες μας και Ερωτήσεις 
στην Ευρωβουλή. Οι θέσεις μας αυτές τις οποίες με 
συνέπεια προωθεί το Κίνημά μας ΕΛΛΑΔΑ- Ο ΑΛΛΟΣ 
ΔΡΟΜΟΣ παραμένουν πάντα επίκαιρες και ιδίως τώρα 
καθώς λόγω πανδημίας και πολέμου στην Ουκρανία 
δοκιμάζονται οι οικονομίες των χωρών και τα 
δημοσιονομικά των Ασφαλιστικών Ταμείων κινδυνεύουν 
με επιδείνωση. Όπως είχαμε επισημάνει σε μελέτη μας που 
δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Επίκαιρα στις 15/1/2016 αλλά 
και σε άρθρα μας στην Εφημερίδα των Συντακτών στις 
8/1/2016 και την Κυριακάτική Κόντρα News στις 11/1/2016, 

Ανακεφαλαιοποιηση των 
Ασφαλιστικών Ταμείων ήταν  
από τότε αδήριτη ανάγκη. 

Αντί λοιπόν για την πλήρη απορρύθμιση του κοινωνικού 
χαρακτήρα του ασφαλιστικού μας συστήματος και την 

ιδιωτικοποίηση του που περιφέρει ως «λύση» η περίφημη 
Έκθεση Πισσαρίδη με στόχο να εξασφαλίσει την πολιτική 
συναίνεση σε ένα ακόμα μνημονιακό «έγκλημα», εμείς 
προτείναμε ξανά με αρθρογραφία μας στα τέλη 
Φεβρουαρίου 2020 κατά την έναρξη της πανδημίας την 
ανακεφαλαιοποίηση των Ασφαλιστικών Ταμείων μετά το 
«έγκλημα» του PSI και τη συνακόλουθη κατά τουλάχιστον 
12,5 δις ευρώ ζημιά τους (Κυριακάτική Κόντρα News 
23/2/2020). Μια ανακεφαλαιοποίηση που νομιμοποιείτο 
πλήρως σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο από τις τρεις 
ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών που 
πραγματοποιήθηκαν με το πρόσχημα του PSI, αλλά κυρίως 
νομιμοποιείτο από τις ανάγκες της κοινωνίας για ένα 
βιώσιμο ασφαλιστικό σύστημα ενόψει πανδημίας. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι τα Ασφαλιστικά μας Ταμεία ζημιώθηκαν 
επιπλέον κατά περίπου 1,5 με 2 δις ευρώ από την 
τελευταίας ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Έτσι, 

ροτείναμε ότι 14 Δις ευρώ  
από τα 19,6 Δις ευρώ που  
ενώ είχαν προβλεφθεί  

από το τρίτο μνημόνιο για την 
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών 
τελικά παρέμειναν ανεκμετάλλευτα 
στο περίφημο «μαξιλάρι», θα 
μπορούσαν να αξιοποιηθούν  
στην ανακεφαλαιοποίηση  
των Ασφαλιστικών Ταμείων 

 
(https://www.in.gr 6/8/2018), που υπέστησαν, κατά τα άνω, 
ζημιά τουλάχιστον 14 δις ευρώ (www.notismarias.gr 
27/2/2020). Την πρόταση αυτή επαναφέρουμε σήμερα ξανά 
για άλλη μια φορά, καθώς μπορεί να συμβάλει στην 
παραπέρα θωράκιση του ασφαλιστικού μας συστήματος 
μιας και ενόψει της αύξησης των αποδόσεων των κρατικών 
ομολόγων διεθνώς το ποσό των 14 δις ευρώ επενδυόμενο 
σε δεκαετή ομόλογα του αμερικανικού δημοσίου με τα 
σημερινά δεδομένα θα μπορούσε να έχει απόδοση 4% 
ετησίως (www.ot.gr 28/9/2022 και www.capital.gr 
16/10/2022), ήτοι τουλάχιστον 560 εκατ. ευρώ ετησίως, όταν 
η παραπάνω αύξηση κατά 9,9% των ασφαλιστικών 
εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών θα αποδώσει για 
το 2023 το πολύ 200 εκατ. ευρώ επιπλέον (www.capital.gr 
25/11/2022). 
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ντονη είναι η 
αντίδραση και 
δυσαρέσκεια των 

δικηγόρων απέναντι 
στην πρόθεση της 
Κυβέρνησης να 
προχωρήσει από 1η-1-
2023 σε αύξηση των 
εισφορών τους προς 
τον ΕΦΚΑ σε ποσοστό 
της τάξεως του 10%. 
Συγκεκριμένα, η Συντονιστική 
Επιτροπή της Ολομέλειας των 
Δικηγορικών Συλλόγων, η οποία 
προχώρησε πρόσφατα μετά από 
απόφαση της σε συλλογή 
υπογραφών πανελλαδικώς επί 
κειμένου ψηφίσματος διαμαρτυρίας, 
καταγγέλλει τη στάση της 
κυβέρνησης και ειδικότερα του 
Υπουργείου Εργασίας, 
προειδοποιώντας πως ο κίνδυνος 
πλήρους εξαθλίωσης του κλάδου 

βρίσκεται προ πυλών και δη για 
τους ασθενέστερους επαγγελματίες. 
Μάλιστα, όπως αναφέρει στην Ελένη 
Τσιάβου για το Bankingnews ο 
πρόεδρος του Δικηγορικού 
Συλλόγου Αθήνας και πρόεδρος της 
Ολομέλειας των Δικηγορικών 
Συλλόγων Ελλάδος, κ. Δημήτρης 
Βερβεσός αν δεν υπάρξει θετική 
ανταπόκριση στα πάγια αιτήματα 
τους, θα προβούν από κοινού με 
άλλους επιστημονικούς φορείς σε 
κινητοποιήσεις. Αναλυτικά η 
δήλωση του προέδρου: « 

 

έσα σε μόλις 
τρεις ημέρες 
πάνω από 6.300 

δικηγόροι πανελλαδικά 
έχουν προσυπο- 
γράψει το Ψήφισμα 
διαμαρτυρίας κατά  
της επικείμενης 
αύξησης ασφαλιστικών 
εισφορών που 
προωθεί η Κυβέρνηση. 
Πρόκειται για  
κραυγή διαμαρτυρίας  
ενός χειμαζόμενου  
κλάδου απέναντι στην 
επιχειρούμενη νέα 
ασφαλιστική επιδρομή 

, η οποία από 1.1.2023 θα 
λειτουργήσει προσθετικά και 
πολλαπλασιαστικά στο διαρκώς 
αυξανόμενο κόστος λειτουργικών 
δαπανών, δανεισμού και διαβίωσης 
και η οποία επιβαρύνει την ήδη 
δυσχερή οικονομική μας θέση, λόγω 
των συνεπειών της δεκαετούς 
μνημονιακής πολιτικής και της 
πανδημίας, που έχουν συρρικνώσει 
δραματικά τη δικηγορική ύλη, τις 
αμοιβές και το διαθέσιμο εισόδημα 
των δικηγόρων. Παράλληλα, 
εξαιτίας της νέας επιβάρυνσης 
δημιουργείται προφανής κίνδυνος 
να απωλέσουν τη ρύθμιση οφειλών 
σε 120 δόσεις οι συνάδελφοι που 
έχουν ενταχθεί (περίπου το 35% του 
κλάδου). Και όλα αυτά τη στιγμή που 
η Πολιτεία δεν εκπληρώνει τις 
στοιχειώδεις υποχρεώσεις της 
έναντι των δικηγόρων, όπως η 
επικαιροποίηση του Κανονισμού 
Παροχών του e-ΕΦΚΑ, η εκκαθάριση 
ασφαλιστικών εισφορών 
παράλληλης ασφάλισης, η άμεση 
επαναρτίωση του Ειδικού 
Λογαριασμού ανεργίας του ΟΑΕΔ 
του ν. 3986/2011, με την απόδοση 
των οφειλομένων ποσών από τον e-
ΕΦΚΑ, η καταβολή των 
αποζημιώσεων νομικής βοήθειας 
στους δικαιούχους κλπ. Εάν οι 
χιλιάδες υπογραφές δικηγόρων δεν 
είναι ικανές να κάνουν την 
Κυβέρνηση να στέρξει στα δίκαια 
αιτήματα του κλάδου με την άμεση -
κατ’ ελάχιστον- αναστολή της 
αύξησης των ασφαλιστικών 
εισφορών, το δικηγορικό σώμα, σε  

 

Έ Μ 
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συνεργασία με τους λοιπούς πληττόμενους φορείς 
επιστημόνων – ελευθέρων επαγγελματιών, θα προβεί σε 
κοινή συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο 
Εργασίας, καθώς η ηγεσία του τελευταίου όχι μόνον 
κωφεύει, αλλά αρνείται πεισματικά και προκλητικά κάθε 
μορφή διαλόγου. Η αρραγής στάση και η σθεναρή 
αντίσταση είναι μονόδρομος απέναντι στην κυβερνητική 
αναλγησία». Υπενθυμίζεται πως στα τέλη Οκτωβρίου, το 
κοινό μέτωπο που έχει σχηματισθεί από δικηγόρους και 
άλλους επιστημονικούς φορείς κατέθεσε δεύτερο αίτημα 
για άμεση συνάντηση με τον υπουργό Εργασίας, 
αφήνοντας μάλιστα αιχμές για μη ανταπόκριση σε κοινή 
επιστολή τους από τις 4 Οκτωβρίου, στην οποία εξέθεταν 
τους λόγους που επιβάλλουν την αναστολή της αύξησης 
εισφορών. 

Η Συντονιστική Επιτροπή  όπως ανέφερε η ανακοίνωση 
ζητά από την Κυβέρνηση την άμεση αναστολή της αύξησης 
των ασφαλιστικών εισφορών, όπως επίσης και να απέχει 
κάθε ενέργειας που επιβαρύνει περαιτέρω την 
επαγγελματική και οικονομική κατάσταση του κλάδου. Στο 
πλαίσιο αυτό, η Συντονιστική Επιτροπή αποφάσισε: Να 
προχωρήσει άμεσα σε συλλογή υπογραφών δικηγόρων, 
σε πανελλαδική κλίμακα, επί κειμένου ψηφίσματος 
διαμαρτυρίας. Να διοργανώσει στο αμέσως επόμενο 
διάστημα συγκέντρωση διαμαρτυρίας των Διοικητικών 
Συμβουλίων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, σε 
συνεργασία και με τους λοιπούς επιστημονικούς και 
επαγγελματικούς φορείς, έξω από το Υπουργείο Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων. Να αποστείλει επιστολές 
στους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων και να 
ζητήσει συνάντηση μαζί τους, προκειμένου να αναδείξει τη 
σπουδαιότητα του θέματος. Να παραστεί στη Βουλή, κατά 
τη συζήτηση του «μίνι ασφαλιστικού» στην ακρόαση 
φορέων. Το κείμενο της διαμαρτυρίας:  «Οι δικηγόροι, 
βιώνουμε μια ιδιαίτερα δυσχερή επαγγελματική και 
οικονομική πραγματικότητα, ως αποτέλεσμα της 10ετούς 
μνημονιακής πολιτικής και των συνεπειών της πανδημίας, 
που συρρικνώνουν δραστικά τη δικηγορική ύλη και τις 
αμοιβές μας. Η κατάσταση είναι δραματική και ιδίως για 
τους πιο αδύναμους δικηγόρους. Μεγάλο μέρος αυτών 
αδυνατεί να καλύψει τις τρέχουσες βασικές του 
επαγγελματικές υποχρεώσεις αλλά και τις βιοτικές του 
ανάγκες.  

κίνδυνος πλήρους εξαθλίωσης 
του κλάδου είναι ορατός με 
δυσμενείς συνέπειες στην 

λειτουργία της Δικαιοσύνης και  
στην ίδια τη Δημοκρατία, της οποίας η 
Δικαιοσύνη αποτελεί βασικό πυλώνα. 
Η αξιοπρεπής διαβίωση των δικηγόρων, συλλειτουργών 
της Δικαιοσύνης και υπερασπιστών των κοινωνικών και 
ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών αποτελεί 
προϋπόθεση για την ανεξαρτησία τους και την ορθή 
επιτέλεση του λειτουργήματός τους. Μπροστά σε αυτή την 
πραγματικότητα, η Πολιτεία παραμένει σταθερά αδρανής 
θεατής. Σε καμία έμπρακτη στήριξη των δικηγόρων δεν 
προχώρησε, κάτι που έπραξε για άλλους επαγγελματίες. 
Κανένα από τα βασικά οικονομικά, φορολογικά και 
ασφαλιστικά αιτήματα του κλάδου δεν αποδέχθηκε 
(κατάργηση άλλως μείωση ΦΠΑ στις δικαστηριακές 
υπηρεσίες, κατάργηση τέλους επιτηδεύματος, την άμεση 
εκκαθάριση αμοιβών νομικής βοήθειας, κλπ). Ακόμη δε και 
εκείνα, για τα οποία είχε μνημονιακή υποχρέωση, όπως η 
επέκταση του ορίου απαλλαγής από το καθεστώς ΦΠΑ για 
εισοδήματα μέχρι 25.000 ευρώ. Και σαν να μην έφθανε 
αυτό, η Κυβέρνηση προχωρεί από 1-1-2023 σε αύξηση των 
εισφορών των δικηγόρων προς τον ΕΦΚΑ σε ποσοστό 
10%, που επιβαρύνουν την ήδη δυσχερή θέση τους, αφού 
λειτουργούν προσθετικά και πολλαπλασιαστικά στο ήδη 
αυξανόμενο διαρκώς κόστος λειτουργικών δαπανών, 
δανεισμού και διαβίωσης. Και τούτο, τη στιγμή που το 
αρμόδιο Υπουργείο και ο e-ΕΦΚΑ δεν εκπληρώνουν τις 
στοιχειώδεις υποχρεώσεις τους έναντι των δικηγόρων, 
όπως η επικαιροποίηση του Κανονισμού Παροχών του e-
ΕΦΚΑ, η εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών 
παράλληλης ασφάλισης, η άμεση επαναρτίωση του 
Ειδικού Λογαριασμού ανεργίας του ΟΑΕΔ του ν. 3986/2011, 
με την απόδοση των οφειλομένων ποσών από τον e-
ΕΦΚΑ. Διαμαρτυρόμαστε έντονα για την Κυβερνητική 
στάση έναντι των δικηγόρων και καλούμε την Κυβέρνηση 
να στηρίξει άμεσα τον κλάδο, με την ικανοποίηση των 
πάγιων αιτημάτων του και να προχωρήσει σε αναστολή 
της αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών, απέχοντας 
περαιτέρω κάθε ενέργειας που επιβαρύνει την 
επαγγελματική και οικονομική κατάσταση του κλάδου». 

 

Ο 
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του Άρη Σπίνου 
Δημοσιογράφου 

 
Με ρεπορτάζ σε ανύποπτο χρόνο η 
ιστοσελίδα του γνωστού 
δημοσιογράφου, edolio5, είχε 
αποκαλύψει  από τις 4 Ιουλίου την 
δράση του κυκλώματος που με την 
βοήθεια εκτελωνιστών αλλά και 
υπαλλήλων συγκεκριμένων 
τελωνείων «έδιναν τα ρέστα» τους 
για την ανάπτυξη αυτού του 
κυκλώματος. Ένα αστρονομικό 
ποσό που ξεπερνά τα 20 
εκατομμύρια ευρώ φέρονται να 
έβαλαν στην τσέπη 47 
επιχειρηματίες από επιστροφή ΦΠΑ 
για συναλλαγές που όμως ήταν 
εικονικές. Τα ονόματα των εταιριών 
περιγράφονται ένα - ένα στο 
πόρισμα της Αρχής για το ξέπλυμα 
του μαύρου χρήματος που έχει στην 
διάθεση του το edolio5 με κυρίαρχο 
ρόλο μια πασίγνωστη εταιρία που 
αναπτύσσεται στον χώρο της 
τεχνολογίας. Αναμεσά τους 3 
γνωστοί έμποροι φρούτων, 2 
εισαγωγείς από την Κίνα και την 
Τουρκία και ένας καναλάρχης που 
αναπτύσσει δραστηριότητα στο 
εισαγόμενο εμπόριο.  

ι ισχυρές ενδείξεις για απάτη σε βάρος  
των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής  
Ένωσης προέκυψαν από την έρευνα της  

Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. 

 
Ήδη ο επικεφαλής της Αρχής Χαράλαμπος Βουρλιώτης έχει διαβιβάσει τον 
ογκώδη φάκελο στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα. Πριν ο κ. Βουρλιώτης αποστείλει 
αρμοδίως την υπόθεση για την περαιτέρω διερεύνηση της και την ενδεχόμενη 
απόδοση ποινικών ευθυνών, είχε δεσμεύσει τραπεζικούς λογαριασμούς, θυρίδες 
και ακίνητη περιουσία 47 εμπλεκομένων. Πρόκειται για επιχειρηματίες και 
πρόσωπα που έπαιξαν το ρόλο του «μπροστινού» σε εταιρείες που στήθηκαν -
κατά την Αρχή -χωρίς να έχουν αντικείμενο αλλά με μόνο σκοπό να στηθεί ο 
μηχανισμός για την παράνομη επιστροφή του ΦΠΑ. Η έρευνα της Αρχής για το 
Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος άρχισε, σύμφωνα με πληροφορίες, σε συγκεκριμένη 
μεγάλη εταιρεία, που εμπορεύεται τεχνολογικά προϊόντα. Σύμφωνα με το 
πόρισμα Βουρλιώτη, η συγκεκριμένη εταιρεία αλλά και άλλες εταιρίες που στην 
πορεία προέκυψαν, έστησαν εταιρείες «μαϊμού», χρησιμοποιώντας παρένθετα 
πρόσωπα. Τα ίδια πρόσωπα διαπιστώθηκε ότι εμφανίζονταν και σε άλλες 
«μαϊμού» εταιρείες. Οι πραγματικές εταιρείες φέρονται να προχωρούσαν σε 
εικονικές κοινοτικές συναλλαγές, κυρίως τεχνολογικών προϊόντων, αξίας 
δεκάδων χιλιάδων ευρώ με τις «μαϊμού» εταιρείες, εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια και 
στη συνέχεια εισέπρατταν την επιστροφή του ΦΠΑ. Έτσι φέρονται να 
επωφελήθηκαν με τεράστια ποσά για συναλλαγές που στην πραγματικότητα ποτέ 
δεν είχαν πραγματοποιηθεί.  

πό την καλοστημένη κομπίνα, σύμφωνα με  
την Αρχή για το Ξέπλυμα, το κέρδος των 
εμπλεκομένων ξεπερνά τα 20 εκατ. ευρώ!!! 

Ο 

Α 
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του Νίκου Νικολόπουλου 
Προέδρου 
Χριστιανοδημοκρατικού 
Κόμματος Ελλάδος 

 

Την ώρα που τράπεζες και funds 
ετοιμάζονται να βγάλουν 700.000 
ακίνητα στο σφυρί, εκ των οποίων 
πάνω από τα μισά αφορούν σε 
πρώτες κατοικίες (φτωχοποιημένων 
και ανήμπορων συμπολιτών μας), ο 
μεγάλος ηγέτης των κοριών, 
Μητσοτάκης, προωθεί μέτρα 
ανακούφισης των συνεπών 
δανειοληπτών. Καλώς, αλλά γίνεται 
προβληματικό όταν προηγουμένως 
δεν λαμβάνει καμία μέριμνα για τα 
οικονομικά αδύναμα νοικοκυριά. 

όσο προκλητικοί, 
ανάλγητοι και 
μισάνθρωποι  

είναι οι Μητσοτακικοί 
νεοφιλελεύθεροι; 
Πόσο μακριά από  

την αντίληψη του Καραμανλή που με νόμο 
ΑΠΑΓΟΡΕYΣΕ τον πλειστηριασμό της πρώτης κύριας 
κατοικίας; 
Ποιο δίκαιο, ποιο συναίσθημα, ποιος άνθρωπος μπορεί να σπάσει την πόρτα 
ενός σπιτιού για να το πάρει μια Τράπεζα; ΝΤΡΟΠΗ για μια χώρα που θέλει να 
λέγεται πολιτισμένη. Ντροπή και για εκείνους που υπέγραψαν φαρδιά – πλατιά 
εκείνα τα μνημόνια…ΝΤΡΟΠΗ!  

 

α σπάνε την πόρτα σου με πριόνια και να  
σε πετάνε έξω από το σπίτι σου για χρέη  
15 χιλιάδων σε πιστωτική κάρτα.  

Ακριβώς αυτό είναι Τρομοκρατία! 
Αυτή είναι η χώρα που θέλει το σύστημα της ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ; Και ας μην ξεχνάμε με 
τον πτωχευτικό κώδικα Μητσοτάκη, ο δανειστής μπορεί να κατάσχει και τη 
σύνταξη/ μισθό του οφειλέτη αν ξεπερνά τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης. Π 
Ν 
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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.  

ε 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. Δηλαδή η κατάργηση της προστασίας της 1ης 
κατοικίας, ψηφίστηκε από την κυβέρνηση ΤΣΙΠΡΑ και 
ίσχυσε κατά την θητεία της κυβέρνησης ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ. 
Αξίζει να ακουστούν όσα είπε Ο Πρόεδρος της 
Συνομοσπονδίας Δανειοληπτών - Καταναλωτών Βαγγέλης 
Κρητικός, μιλώντας για την πιο βίαιη αλλαγή όλων των 
εποχών στην ελληνική κοινωνία, με το πέρασμα μέσω των 
πλειστηριασμών, περισσότερων από 1 εκατομμύριο 
ιδιοκτησιών κατοικιών και επιχειρήσεων των Ελλήνων, 
στα χέρια των funds και των servicers τους.  

ο Σύνταγμα και οι πρόνοιες  
του για τον πολίτη έχουν γίνει 
κουρελόχαρτο, η Δικαιοσύνη 

στέκεται με πράξεις και αποφάσεις 
στο πλευρό των «αρπακτικών» και  
οι εξαιρέσεις δικαστών αποτελούν  
τους σύγχρονους Τερτσέτηδες. 
Οι αριθμοί περιγράφουν τη δραματική κατάσταση όπως 
διαμορφώνεται μέσα στην επόμενη τριετία. Θα ζήσουμε σε 
μία άλλη Ελλάδα, που την διαμορφώνουν τα κυκλώματα 
των πιο αδηφάγων funds, όπου το ενδιαφέρον τους δεν 
είναι καν η αποπληρωμή με διακανονισμό των οφειλών, 

αλλά το «σφυρί» για χιλιάδες περιουσίες των Ελλήνων. Ας 
ενωθούμε σαν μια γροθιά όλοι οι Έλληνες Πατριώτες και να 
δώσουμε το μεγάλο «παρών» της τιμής και του χρέους σ’ 
αυτές τις εκλογές, μέσα από τις τάξεις της Μεγάλης 
ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ. Να πούμε σ’ αυτούς τους «βαρήκοους», που 
παριστάνουν τους κυβερνήτες της πατρίδας μας και που 
τσέπωσαν τα αργύρια της υποτέλειας και της προδοσίας 
τους», πως είμαστε απέναντί τους. Όσο κι αν παριστάνουν 
τις αθώες περιστερές, είναι συνένοχοι και συνεργοί στο 
μεγάλο έγκλημα.  

μείς οι Γαλάζιοι Έλληνες 
χριστιανοδημοκράτες ζητάμε  
τα κόμματα να δεσμευθούν 

προεκλογικά ότι θα καταργήσουν τις 
διατάξεις περί πτωχεύσεως ιδιωτών 
και θα νομοθετήσουν την απόλυτη 
προστασία της πρώτης κατοικίας  
των οικονομικά αδύναμων. 
Όποιο δεν θέλει ή δεν μπορεί δεν αξίζει ψήφο. Τα πολλά 
λόγια είναι φτώχεια. Οι πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας 
δεν πρέπει να περάσουν. Όποιος έχει δεύτερες σκέψεις για 
αυτό το θέμα είναι ανάλγητος. Οι περισσότεροι από αυτούς, 
που χάνουν τα σπίτια τους, το 2010 δεν πίστευαν ότι αυτό 
μπορούσε να τους συμβεί. Με την υπερφορολόγηση, την 
ακρίβεια και την ληστρική τακτική πολυεθνικών καρτέλ και 
τραπεζών μαθηματικά, είμαστε όλοι εν δυνάμει άστεγοι. Το 
’χουμε καταλάβει; Τέλος όπως δημοσιεύθηκε, ο 
Εισαγγελέας ζητά την άρση της βουλευτικής Ασυλίας του 
Μητσοτακικού βουλευτή και πρώην ΠΑΣΟΚ κ. Πάτση, του 
επιγραφόμενου και κορακιού των κόκκινων δανείων, 
προκειμένου να του ασκηθεί ποινική δίωξη για παραβάσεις 
του Νόμου περί Πόθεν έσχες. Ο Πάτσης μαθαίνω ότι στα 
δάνεια που αγόρασε έχει και πολλούς κόκκινους 
κουρεμένους δανειολήπτες με ειδικό βάρος μεγάλο. Σας 
λέω ότι τώρα αρχίζουν οι αποκαλύψεις. Η κυρία Minerva 
ξέρει κάτι; 

 

Σ 

Τ 
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Τα κόκκινα δάνεια και οι πλειστηριασμοί, η πιο αισχρή και 
απάνθρωπη μπίζνα που επιτρέπει να θησαυρίζουν ντόπια 
και ξένα κοράκια, τοκογλύφοι ακόμα και βουλευτές από την 
αγορά χρέους, και από κοντά έρχονται και ξεπερνούν κάθε 
φαντασία, οι πρακτικές των τραπεζών με τις ευλογίες της 
ανάλγητης κυβέρνησης Μητσοτάκη. 

κυβέρνηση Μητσοτάκη, επειδή 
χρωστάει πολιτικά γραμμάτια στο 
αδηφάγο ανακεφαλαιοποιημένο 

με ΚΡΑΤΙΚΟ χρήμα διεφθαρμένο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα,  
έχει διαλέξει στρατόπεδο.  
Απέναντι έβαλε με την πολιτική της, το στρατόπεδο με τα 
χρεωμένα νοικοκυριά και τις χρεωμένες μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις και τάχθηκε, με το άλλο, των αρπακτικών που 
κυνηγούν τις «οι επενδυτικές ευκαιρίες» της αγοράς των 
κόκκινων δανείων. Αξίζει να γνωρίζουμε ότι «ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ 
ΔΑΝΕΙΑ» που βρίσκονται σήμερα στα χέρια των funds, 
ξεπερνούν τα 87 δισ. ευρώ! 

ξίζει επίσης να μην λησμονούμε 
ότι τράπεζες και funds 
ετοιμάζονται να βγάλουν 700.000 

ακίνητα στο σφυρί, εκ των οποίων 
πάνω από τα μισά αφορούν σε πρώτες 

κατοικίες (φτωχοποιημένων και 
ανήμπορων συμπατριωτών μας)! 
Πόσο προκλητικοί, ανάλγητοι και μισάνθρωποι είναι οι 
Μητσοτακικοί νεοφιλελεύθεροι; Πόσο μακριά από την 
αντίληψη του Καραμανλή που με νόμο ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕ τον 
πλειστηριασμό της πρώτης κύριας κατοικίας;  

 
Η πρώτη κατοικία προστατευόταν, εφόσον είχε  

 

Η 
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αντικειμενική αξία έως 280.000 ευρώ και το εισόδημα του 
νοικοκυριού ήταν έως 40.000 ευρώ. Το 2019 με νέο νόμο ο 
ΣΥΡΙΖΑ δημιουργεί νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης 
κατοικίας, ακόμη πιο κουτσουρεμένο, το οποίο 
παρατάθηκε και από τη σημερινή κυβέρνηση ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ 
δύο φορές, μέχρι και τον Ιούλιο του 2020. Ποιο εμπορικό ή 
αστικό ή ποινικό δίκαιο, ποιο συναίσθημα, ποιος 
άνθρωπος μπορεί να σπάσει την πόρτα ενός εμπερίστατου 
ανθρώπου για να του πάρει μια Τράπεζα το σπίτι και να τον 
πετάξει στο δρόμο; ΝΤΡΟΠΗ της ΝΤΡΟΠΗΣ για μια χώρα, 
που θέλει να λέγεται πολιτισμένη. ΝΤΡΟΠΗ και για εκείνους 
που υπέγραψαν φαρδιά-πλατιά εκείνα τα μνημόνια της 
ΝΤΡΟΠΗΣ! ΝΤΡΟΠΗ να σπάνε την πόρτα σου με πριόνια 
και να σε πετάνε έξω από το σπίτι σου για χρέη 15 χιλιάδων 
σε πιστωτική κάρτα. Ακριβώς αυτό εκτός από ΝΤΡΟΠΗ 
είναι και ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αυτή είναι η χώρα που θέλει το 
σύστημα της ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ; Και ας μην ξεχνάμε πως 

ε τον πτωχευτικό κώδικα 
Μητσοτάκη, ο δανειστής μπορεί 
να κατάσχει τη σύνταξη και  

το μισθό του οφειλέτη, αν ξεπερνά  
τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης. 
Ο Μητσοτάκης διάλεξε να ‘χει τους Πάτσηδες μαζί του και 
όχι τους νοικοκυραίους βιοπαλαιστές που με τον τίμιο 
ιδρώτα τους βιοπορίζονται.  

 
Η υπόθεση των τριών βουλευτών που ασχολούνται με τα 
κόκκινα δάνεια και το ξεσπίτωμα φτωχών ανθρώπων 
δείχνει την προϊούσα παρακμή που έφερε ο 
ΚΡΥΦΑΚΟΥΛΗΣ. Έμπασε στη Βουλή και στη ΝΔ πολιτικό 
που αγόρασε κόκκινα δάνεια 63 εκατομμυρίων για μόλις 4,3 
εκατομμύρια με σκοπό να κερδοσκοπήσει από τους 
πλειστηριασμούς. Έκανε τα κοράκια «βουλευτές»! Πριν 
ξεχαστεί το σκάνδαλο Πάτση και Μαραβέγια 
πληροφορούμαστε ότι υπάρχουν κι άλλοι βουλευτές του 
Μητσοτάκη που κάνουν τις ίδιες βρωμοδουλειές. Το ένα 
γεγονός διαδέχεται το άλλο. Η εικόνα γίνεται όλο και πιο 
αποκρουστική. Συνεχίζεται ξεδιάντροπα το ξέφρενο πάρτι 
και το φαγοπότι, όπου το λογαριασμό πληρώνει ο Έλληνας 
φορολογούμενος. Ε! λοιπόν, αυτό όλο το τεταμένο κλίμα 
συμβάλει στη δημιουργία ενός εκρηκτικού 
κοινωνικοπολιτικού κοκτέιλ που προκαλεί, γενικότερη 
ανασφάλεια, και όχι άδικα, αφού το ιδιωτικό χρέος σήμερα 
στην Ελλάδα ανέρχεται στα 260 δισεκατομμύρια. Είναι ότι 

οι Νεοδημοκράτες έχουν πια καταλάβει ότι ο Μητσοτάκης, 
άλλαξε τα σύμβολα και τις αξίες και μοιράζει σημαίες 
ευκαιρίας, εύκολου και παράνομου πλουτισμού. Ο 
Μητσοτακισμός βουλιάζει όλο και βαθύτερα στο βούρκο. 
Στη λάσπη κυλιούνται οι υπουργοί-κουμπάροι και 
συνέταιροι του Πάτση και στην ίδια γούρνα βρίσκονται οι 
λασπιάρηδες κουμπάροι των επιχειρηματικών 
συμφερόντων που εργολαβικά, επί τριετία 
παρακολουθούσαν πολιτικούς αντιπάλους, 
δημοσιογράφους, επιχειρηματίες, ακόμα υπουργούς, 
συγγενείς και φίλους. Για πόσο καιρό θα μείνουν 
ανεξέλεγκτα τα άβατα της ΔΙΑΠΛΟΚΗΣ με την 
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΑΕ; Ο διεθνής διασυρμός είναι δίχως τέλος. 
Τα ξένα ΜΜΕ φέρνουν στο ΦΩΣ τα πρόσωπα και τις 
βρωμοδουλειές των υποκλοπών και παρουσιάζουν, την 
θλιβερή εικόνα μιας ηθικά καταρρακωμένης κυβέρνησης 
που παραβιάζει κατάφωρα τις βασικές αρχές του κράτους 
δικαίου και τα θεμελιώδη ανθρώπινα ατομικά δικαιώματα. 
Ο Τόπος βράζει και οι Νεοφιλελεύθεροι Κυβέρνηση του 
Μητσοτάκη βρίσκονται στην κοσμάρα τους και 
συναγωνίζονται καθημερινά, για το ποιος θα πει την πιο 
κυνική ατάκα με περίσσια αναλγησία.  

ανικόβλητος ο Πρωθυπουργός 
θέλει δεν θέλει, πάει σε  
εκλογές για να πετάξει τις 

«καυτές πατάτες», όπως την πρώτη 
κατοικία, τα κόκκινα δάνεια,  
την ακρίβεια, τον πληθωρισμό,  
τα μνημόνια και την ενεργειακή 
διαχείριση στους επόμενους.  
Στις προσεχείς εκλογές ΜΗ ΑΓΑΠΗΤΕ εις εμέ Κυριάκο 
Μητσοτάκη ΦΟΒΟΥ ΤΗΝ ΟΡΓΗ ΤΩΝ ΦΤΩΧΩΝ! 

Μ 
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πρόεδρος του 
Συλλόγου Μεσιτών 
Αθηνών - Αττικής, 

Λευτέρης Ποταμιάνος, 
κατέρριψε τους 
ισχυρισμούς του 
Αναπληρωτή Υπουργού 
Εσωτερικών,  
Στέλιου Πέτσα  
περί συνεργασίας 
κυβέρνησης και 
τραπεζών για  
τη στήριξη των 
δανειοληπτών. 
Καλεσμένος στην τηλεόραση του 
ΣΚΑΪ, ο κ. Πέτσας ανέφερε 
συγκεκριμένα ότι έχει ξεκινήσει η 
συζήτηση με την κυβέρνηση και τις 
τράπεζες για τα κόκκινα δάνεια και 
ότι η κυβέρνηση στηρίζει τους 
δανειολήπτες σε συνεργασία με το 
τραπεζικό σύστημα Σημείωσε 
μάλιστα ότι η κυβέρνηση μελετά το 

«ισπανικό μοντέλο» για τα δάνεια και πρότεινε μάλιστα – όπως υπάρχει πίεση για 
αποπληρωμή στους δανειολήπτες – να υπάρχει «πίεση» και στα funds που έχουν 
στην κατοχή τους τα κόκκινα δάνεια, να εξυπηρετήσουν τον κόσμο με γενναίες 
ρυθμίσεις. Πληρωμένη ήταν ωστόσο η απάντηση από τον καθ’ ύλην αρμόδιο για 
τα ακίνητα σύλλογο των Μεσιτών Αττικής, με τον πρόεδρό του Λευτέρη Ποταμιάνο 
να επισημαίνει «ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά και φυσικά όχι τόσο 
ρόδινα». Αναλυτικά η δήλωση του προέδρου του Συλλόγου Μεσιτών Αθηνών - 
Αττικής Λευτέρη Ποταμιάνου: Με αφορμή τα όσα είπε ο αναπληρωτής υπουργός 
Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας, σχετικά με τα ακίνητα που κατέχουν τα funds, 
οφείλουμε να επισημάνουμε ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά και φυσικά όχι 
τόσο ρόδινα. Στην πραγματικότητα οι διαδικασίες, τις οποίες αναγκαστικά 
ακολουθούν τα funds και οι servicers έχουν ως μοναδικό αποτέλεσμα να έχουν 
μπλοκάρει χιλιάδες ακίνητα, που δεν μπορούν εύκολα να βγουν στην αγορά του 
real estate, δημιουργώντας μεγάλη έλλειψη αποθέματος ακινήτων, η οποία είναι 
ηλίου φαεινότερο ότι εκτοξεύει τις ήδη υψηλές τιμές. 

 

αυτόχρονα, όσοι έχουν επιχειρήσει να 
αγοράσουν ακίνητο από funds και servicers  
το μόνο που κατάφεραν ήταν να μπλέξουν  

σε γραφειοκρατικά πλοκάμια χειρότερα  
από εκείνα του ελληνικού Δημοσίου. 

 

Ο 
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Και τέλος ας μη γελιόμαστε, οι τράπεζες και τα funds έχουν 
γνώμονα το κέρδος και όχι τη στήριξη των δανειοληπτών. 

Στο ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Καλημέρα» μίλησε ο 
υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας. Σύμφωνα με το 
skai.gr, ο υπουργός παρουσίασε το κυβερνητικό σχέδιο για 
τους δανειολήπτες βάση του ισπανικού μοντέλου. Το 
μοντέλο αφορά: Επιμήκυνση δανείου, Μείωση δόσης κατά 
40%-50%, Πάγωμα επιτοκίου, Ρύθμιση 5ετιας και Ετήσιο 
εισόδημα 25.000 (2.000 ευρώ το μήνα). Ο υπουργός τόνισε 
ότι είναι αναγκαία η στήριξη της πρώτης κατοικίας 
ευάλωτων οφειλετών και πρότεινε – όπως υπάρχει πίεση 
για αποπληρωμή στους δανειολήπτες – να υπάρχει 
«πίεση» και στα funds που έχουν στην κατοχή τους τα 
κόκκινα δάνεια, να εξυπηρετήσουν τον κόσμο με γενναίες 
ρυθμίσεις. 

 

Μήνυμα προς τις τράπεζες έστειλε μέσα από το Αθηναϊκό 
Πρακτορείο ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος 

Σταϊκούρας, σημειώνοντας μεταξύ των άλλων ότι «σήμερα, 
σε ένα περιβάλλον αυξημένων προκλήσεων, ανοδικών 
κινδύνων, έντονης μεταβλητότητας και υψηλής 
αβεβαιότητας διεθνώς, το τραπεζικό σύστημα οφείλει να 
αρθεί στο ύψος των περιστάσεων». Μήνυμα, που έρχεται 
λίγα εικοσιτετράωρα μετά τη συνάντηση που είχε με τους 
επικεφαλής των τραπεζών, όπου τέθηκαν μία σειρά από 
ζητήματα τα οποία κυρίως είχαν να κάνουν με τις 
παρενέργειες που προκαλεί η αύξηση των επιτοκίων στα 
δάνεια, εξαιτίας της πολιτικής που ακολουθεί η ΕΚΤ ως 
«φάρμακο» για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού. 

κυβέρνηση έχει ανησυχήσει, 
όπως άλλωστε και ο κεντρικός 
τραπεζίτης, που διαβλέπουν 

αύξηση των «κόκκινων» δανείων  
αλλά και εν γένει επιβάρυνση  
των οικογενειακών προϋπολογισμών 
των δανειοληπτών. 
Στο οικονομικό επιτελείο έχει σημάνει συναγερμός καθώς 
βλέπουν ένα πρόβλημα να έρχεται και επιχειρούν με κάθε 
τρόπο να το αναχαιτίσουν. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος είχε σημειώσει 
πρόσφατα ότι «αύξηση των κόκκινων δανείων θα έχουμε. 
Όταν έχεις συνδυασμό αύξησης των δόσεων λόγω 
αύξησης των επιτοκίων, δηλαδή θα ανέβει και η δόση του 
στεγαστικού, θα ανέβουν και οι δόσεις στις επιχειρήσεις 
που χρωστάνε χρήματα στις τράπεζες». Στη δήλωσή του 
στο Αθηναϊκό Πρακτορείο ο Χρήστος Σταϊκούρας τονίζει: 
«Από την αρχή της θητείας της, και ιδίως καθ’ όλη τη 
διάρκεια των πολυ-επίπεδων κρίσεων των τελευταίων 2,5 
ετών, η κυβέρνηση έχει στηρίξει – και συνεχίζει να στηρίζει  

 

Η 
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- την κοινωνία, στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Στήριξη που 
παρέχεται μέσω της σημαντικής μείωσης φόρων και 
ασφαλιστικών εισφορών, της εφαρμογής ενός ευρέως 
πλέγματος μέτρων για την αντιμετώπιση των εξωγενών 
δυσκολιών, της υλοποίησης μέτρων τόνωσης της 
απασχόλησης, των επενδύσεων και της κοινωνικής 
συνοχής, της εφαρμογής διαρθρωτικών αλλαγών και 
μεταρρυθμίσεων και της ταχείας και αποτελεσματικής 
αξιοποίησης των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων. Στήριξη 
η οποία, εμμέσως, ωφελεί και τον χρηματοπιστωτικό 
τομέα, ο οποίος – χάρη στην αποτελεσματική ασκούμενη 
οικονομική πολιτική και τις θετικές προοπτικές της 
ελληνικής οικονομίας – παρουσιάζει πολύ πιο εύρωστη 
εικόνα, σε σχέση με το παρελθόν, και ευοίωνες 
προοπτικές». Σημειώνεται ότι σύμφωνα με πληροφορίες, ο 
υπουργός Οικονομικών, ανέφερε μεταξύ των άλλων ότι δεν 
επίκειται νέο πρόγραμμα «Γέφυρα» και θα πρέπει να 
αναζητηθούν άλλες λύσεις. Μάλιστα πηγές από το 
υπουργείου Οικονομικών αναφέρουν ότι η πολιτική ηγεσία 
στη συνάντηση δεν πρόκρινε κάποιο συγκεκριμένο 
μοντέλο (π.χ. Ισπανικό) αλλά επέμενε στην ανάγκη να 
υπάρξει, τώρα, κάποιου είδους ουσιαστική παρέμβαση 
πριν το πρόβλημα γιγαντωθεί. 

πό την πλευρά των τραπεζών, 
πάντως, δεν φάνηκε να  
υπάρχει μεγάλη διάθεση να 

πάρουν πάνω τους το κόστος των 
διευκολύνσεων που απαιτούνται. 
Οριστικές αποφάσεις δεν ελήφθησαν, ωστόσο 
αναγνωρίζουν και οι δύο πλευρές (υπουργείο και τράπεζες) 
ότι η λύση της άσκησης είναι πολύ δύσκολη και απαιτείται 
χρόνος ώστε να επέλθει προσέγγιση. Σύμφωνα με το 
υπουργείο Οικονομικών το τραπεζικό σύστημα οφείλει: να 
συμβάλει στην πιστωτική επέκταση με όλα τα διαθέσιμα 
εργαλεία, ώστε να ενισχύσει την περίμετρο των δυνητικών 
προς χρηματοδότηση πελατών, λαμβάνοντας υπόψη τις 
νέες ανάγκες που δημιουργεί το μεταβαλλόμενο οικονομικό 
περιβάλλον, να εντατικοποιήσει τις προσπάθειες για την 
ταχεία υλοποίηση ρυθμίσεων οφειλών μέσω του νέου και 
σύγχρονου εξωδικαστικού μηχανισμού, ώστε να 
θωρακιστεί επαρκώς ενάντια στους νέους κινδύνους που 
ελλοχεύουν, να αναμορφώσει την τιμολογιακή πολιτική 
δανείων, καταθέσεων και προμηθειών, με τρόπο που δεν 
επιβαρύνει δυσανάλογα επιχειρήσεις και νοικοκυριά, 
καθώς βγαίνουμε από το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων, 
να δείξει ευαισθησία στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, να 
εκπαιδεύσει, προσωπικό και πελάτες, στην ψηφιακή 
μετάβαση των εργασιών του και να συμβάλει στον πράσινο 
μετασχηματισμό της οικονομίας. Παράλληλα, ο υπουργός 
αναφέρει στη δήλωσή του πως «όλα τα παραπάνω είναι 
απαραίτητα, προκειμένου οι τράπεζες να συνεισφέρουν το, 
σημαντικό, μερίδιο που τούς αναλογεί στην προσπάθεια 
μετάβασης προς μια οικονομία πιο δυναμική, πιο 
παραγωγική, πιο εξωστρεφή, ψηφιακή, πράσινη, χωρίς 
αποκλεισμούς και ανισότητες». Υπενθυμίζεται ότι πριν από 
την εν λόγω συνάντηση υπήρξε παρέμβαση του 
πρωθυπουργού, ο οποίος μιλώντας στην Πάτρα είχε 
αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο για στήριξη των συνεπών 
δανειοληπτών, λέγοντας χαρακτηριστικά: «(…) Και επειδή 
πράγματι τώρα αντιμετωπίζουμε ένα ζήτημα με την αύξηση 

του κόστους δανεισμού, έχω ζητήσει από το υπουργείο 
Οικονομικών να εξαντλήσουμε όλες τις δυνατότητες για 
τους συνεπείς δανειολήπτες, να δούμε τι μπορούμε να 
κάνουμε για το ζήτημα αυτό, σε συνεννόηση με τις 
τράπεζες». Ταυτόχρονα, ο Χρήστος Σταϊκούρας κατέστησε 
σαφές σε πρόσφατη συνέντευξή του πως οι συνθήκες δεν 
είναι ανάλογες με αυτές της πανδημίας δημοσιονομικά και, 
κατά συνέπεια, η όποια απόφαση θα πρέπει να ληφθεί και 
ανάλογα με το αν υπάρχει το δημοσιονομικό περιθώριο. 
«Αξιολογούνται όλες οι δυνητικές παρεμβάσεις που 
μπορούμε να κάνουμε λαμβάνοντας υπόψη και τον 
υφιστάμενο δημοσιονομικό χώρο, γιατί δεν υπάρχει η 
δημοσιονομική ευελιξία του παρελθόντος» είπε και 
συμπλήρωσε: « 

ι τράπεζες να διευρύνουν την 
περίμετρο των δυνητικών των 
χρηματοδοτήσεων πελατών  

έτσι ώστε να στηρίξουν ακόμα 
περισσότερο τις επιχειρήσεις». 
Δήλωσε επίσης πως «οι τράπεζες έπρεπε να τρέξουν πιο 
γρήγορα τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης των 
οφειλών» και προσέθεσε πως η κυβέρνηση συνεχίζει να 
πιέζει τα πιστωτικά ιδρύματα ώστε να τρέξει καλύτερα. 
Περιγράφοντας την ατζέντα των συζητήσεων με τους 
τραπεζίτες αναφέρθηκε στα ζητήματα της πιστωτικής 
επέκτασης, του εξωδικαστικού μηχανισμού της 
τιμολογιακής πολιτικής των καταθέσεων και των 
προμηθειών, αλλά και του ζητήματος της αύξησης του 
κόστους δανεισμού των πολιτών. Συζήτηση έγινε και για το 
ισπανικό σχέδιο που, όπως είπε, τελεί υπό εξέταση.  

 

Α 
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Όλα τα σενάρια για ένα νέο πρόγραμμα «Γέφυρα», που προωθούσαν οι τράπεζες 
για κρατική επιδότηση σε δόσεις δανείων, απορρίπτονται από την πολιτική 
ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, το οποίο επιμένει ότι θα πρέπει να υπάρξει 
στήριξη ευάλωτων δανειοληπτών έναντι των μεγάλων αυξήσεων στα επιτόκια, 
αλλά τον «λογαριασμό» να πληρώσουν οι τράπεζες, χωρίς… δεκάρα 
επιβάρυνσης του κρατικού προϋπολογισμού.  

δεύτερη κατά σειρά συνάντηση του Χρήστου 
Σταϊκούρα με κορυφαία τραπεζικά στελέχη 
απέβη άκαρπη αναφορικά με το φλέγον  

θέμα των μεγάλων αυξήσεων στις δόσεις των 
στεγαστικών δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου,  
οι οποίες εκτιμάται ότι θα είναι της τάξεως του  
25% ή και περισσότερο… 
όταν κλείσει η ΕΚΤ αυτόν τον κύκλο αύξησης των επιτοκίων της, οδηγώντας το 
βασικό της επιτόκιο γύρω στο 3%. Αυτές οι αυξήσεις ήδη προκαλούν έντονη πίεση 
στους οικονομικά ασθενέστερους δανειολήπτες και δημιουργούν κινδύνους για 
νέα γενιά κόκκινων δανείων. Στην αμέσως προηγούμενη συνάντηση ο υπουργός 
Οικονομικών είχε ζητήσει από τις τράπεζες να καταθέσουν προτάσεις 
ελάφρυνσης των δανειοληπτών στη βάση του μοντέλου που ακολούθησε η 
Ισπανία, δηλαδή με μειώσεις επιτοκίων και επιμήκυνση διάρκειας δανείων που 
θα επιβαρύνουν αποκλειστικά τις τράπεζες. Οι εκπρόσωποι των τραπεζών 
προσήλθαν στη συνάντηση για να υποστηρίξουν ότι δεν δύνανται να 
προχωρήσουν σε οριζόντια μέτρα ελάφρυνσης, κατά τα πρότυπα αυτών που 
εφαρμόσθηκαν στην Ισπανία, αλλά μόνο σε κατά περίπτωση ρυθμίσεις, σε 
περιπτώσεις όπου το ζητούν οι δανειολήπτες και κρίνεται ότι είναι αναγκαία μια 
παρέμβαση. Από τη πλευρά του, ο υπουργός Οικονομικών ξεκαθάρισε ότι το 

Δημόσιο δεν πρόκειται να αναλάβει 
το βάρος ενός νέου προγράμματος 
επιδότησης δόσεων δανείων, όχι 
μόνο γιατί είναι περιορισμένα τα 
περιθώρια του προϋπολογισμού για 
το 2023 (υπάρχει αποθεματικό 1 δισ. 
για έκτακτες ανάγκες, που θα 
μπορούσε να εξαντληθεί πολύ 
γρήγορα αν ανεβούν πάλι οι τιμές 
της ενέργειας), αλλά και επειδή η 
παροχή κρατικών επιδοτήσεων για 
να καλυφθούν τα κόστη που 
δημιουργεί η πολιτική της ΕΚΤ θα 
ήταν μια κίνηση εξουδετέρωσης της 
νομισματικής πολιτικής που θα 
προκαλούσε προστριβές με την 
ΕΚΤ. Άλλωστε, καμία ευρωπαϊκή 
κυβέρνηση δεν έχει κινηθεί σε τέτοια 
κατεύθυνση.  

ε δεδομένη την 
απόσταση των 
δύο πλευρών, 

που λένε με τον δικό 
τους τρόπο «Δεν 
πληρώνω» το  
κόστος στήριξης 
δανειοληπτών, 
συμφωνήθηκε οι 
τράπεζες να 
καταθέσουν νέες 
προτάσεις σε δύο 
εβδομάδες για  
να συνεχισθούν  
οι συζητήσεις. 
Αυτό σημαίνει ότι η συζήτηση θα 
συνεχισθεί αφού πλέον θα έχει γίνει  

 

Η 
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γνωστή και η επόμενη αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ, 
κατά 0,50% ή κατά 0,75%, στις 15 Δεκεμβρίου. Όπως 
αναφέρεται σχετικά στην ανακοίνωση που εξέδωσε το 
ΥΠΟΙΚ μετά τη συνάντηση, συμφωνήθηκε η «κατάθεση 
πρότασης των τραπεζών για πρόγραμμα στήριξης 
ενήμερων ευάλωτων δανειοληπτών, λαμβάνοντας υπ’ 
όψιν τους ευρωπαϊκούς εποπτικούς κανόνες, χωρίς 
δημοσιονομικό κόστος. Η Κυβέρνηση ζητά αυτή να 
κατατεθεί τις επόμενες δύο εβδομάδες».  

Από το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώθηκε: «Σε 
εντατικοποίηση των επαφών με εκπροσώπους του 
χρηματοπιστωτικού τομέα έχει προχωρήσει το Υπουργείο 
Οικονομικών. Σκοπός είναι να βρεθεί κοινός τόπος στις 
παρεμβάσεις τις οποίες οφείλει να αναλάβει σε αυτή τη 
δύσκολη συγκυρία το τραπεζικό σύστημα, προκειμένου να 
συνεισφέρει το σημαντικό μερίδιο που του αναλογεί, στην 
προσπάθεια στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, 
καθώς και μετάβασης προς μια οικονομία πιο δυναμική, 
παραγωγική και εξωστρεφή. Στο πλαίσιο αυτό, ο 
Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας 
πραγματοποίησε νέα συνάντηση με τους επικεφαλής των 
συστημικών τραπεζών, με εκπροσώπους της Τράπεζας 
της Ελλάδος και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, με τη 
συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής 
Πολιτικής κ. Θάνου Πετραλιά, της Ειδικής Γραμματέως 
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους κας Μαριαλένας 
Αθανασοπούλου και του Προέδρου του Συμβουλίου 
Οικονομικών Εμπειρογνώμων κ. Μιχάλη Αργυρού. Ως 
απόρροια αυτής της συστηματικής, κοινής προσπάθειας, 
μέχρι στιγμής, έχουμε πετύχει:  
1ον. Επιτάχυνση – τους τελευταίους μήνες – ρυθμίσεων 
μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών 
του Ν.4738/2020, στο πλαίσιο διαχείρισης του υψηλού, 
συσσωρευμένου την τελευταία δεκαετία, ιδιωτικού χρέους. 
Μέχρι στιγμής έχουν υλοποιηθεί 2.221 ρυθμίσεις οφειλών, 
συνολικού ύψους 406 εκατ. ευρώ. Εξ αυτών περίπου το 
65% πραγματοποιήθηκε κατά το τελευταίο τρίμηνο. Μόνο 
τον τελευταίο μήνα πραγματοποιήθηκαν 500 νέες ρυθμίσεις 
και το τελευταίο δεκαήμερο περίπου 200 νέες.  
2ον. Μείωση των επιτοκίων στις ρυθμίσεις του 
εξωδικαστικού μηχανισμού. 3ον. Καθολική έγκριση των 
ρυθμίσεων του εξωδικαστικού μηχανισμού σε 
δανειολήπτες ελβετικού φράγκου. Ωστόσο, οι νέες 

προκλήσεις που ορθώνονται μπροστά μας, λόγω του 
υψηλού πληθωρισμού και της αύξησης του κόστους 
χρήματος εξαιτίας της συσταλτικής νομισματικής 
πολιτικής, είναι μεγάλες, πιέζοντας τα διαθέσιμα 
εισοδήματα των πολιτών. Η Κυβέρνηση με τις πολιτικές 
που εφαρμόζει, στηρίζει ουσιαστικά αυτά τα εισοδήματα. 
Ζητά από το χρηματοπιστωτικό σύστημα να συμβάλει 
ενεργά. Στο πλαίσιο αυτό, κατά τη σημερινή, νέα 
συνάντηση συζητήθηκαν τα εξής: 1ον. Κατάθεση πρότασης 
των τραπεζών για πρόγραμμα στήριξης ενήμερων 
ευάλωτων δανειοληπτών, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους 
ευρωπαϊκούς εποπτικούς κανόνες, χωρίς δημοσιονομικό 
κόστος. Η Κυβέρνηση ζητά αυτή να κατατεθεί τις επόμενες 
δύο εβδομάδες. 2ον. Κατάθεση προτάσεων των τραπεζών 
με σκοπό την αύξηση της εγκρισιμότητας των αιτήσεων του 
εξωδικαστικού μηχανισμού που αφορούν τους ενήμερους 
δανειολήπτες τους. Οι σχετικές προτάσεις εκτιμάται ότι θα 
υποβληθούν μέχρι τέλους του έτους.  
3ον. Αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων και μείωση των 
αυξημένων επιτοκίων χορηγήσεων ως αποτέλεσμα της 
αύξησης των επιτοκίων της ΕΚΤ. Τα πιστωτικά ιδρύματα 
αναμένεται να κινηθούν διακριτά και ανεξάρτητα, προς 
αυτή την κατεύθυνση το προσεχές διάστημα. Η Ελληνική 
Κυβέρνηση ζητά αυτό να γίνει άμεσα, λαμβάνοντας υπ’ 
όψιν και τη μεγάλη αύξηση του επιτοκιακού περιθωρίου 
των τραπεζών το τελευταίο διάστημα.  
4ον. Επαναξιολόγηση του κόστους προμηθειών των 
τραπεζών στις απλές τραπεζικές συναλλαγές. Η Ελληνική 
Κυβέρνηση παρουσίασε λίστα σχετικών προμηθειών, η 
οποία θα αξιολογηθεί από το κάθε τραπεζικό ίδρυμα, 
διακριτά και ανεξάρτητα. Τέλος, η Ελληνική Κυβέρνηση 
ξεκαθάρισε στις διοικήσεις των τραπεζών ότι, για την ίδια, 
δεν υφίσταται ζήτημα απόδοσης bonus στα υψηλόβαθμα 
τραπεζικά στελέχη για το 2022. Θα ακολουθήσει και άλλη 
συνάντηση σε περίπου δύο εβδομάδες».  

Η «Αυγή» δίνει τον τόνο της Αντιπολίτευσης: Κίνδυνος για 
χιλιάδες δανειολήπτες προκύπτει λόγω της αύξησης των 
επιτοκίων, την ώρα που κυβέρνηση και τράπεζες 
αρνούνται να δώσουν λύση για τους ευάλωτους πολίτες. 
Άκαρπη απέβη και η τελευταία συνάντηση του υπουργού 
Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα με τις διοικήσεις των 
τραπεζών, με χιλιάδες δανειολήπτες να κάθονται σε 
αναμμένα κάρβουνα. Ούτε λίγο ούτε πολύ, η μία πλευρά 
ρίχνει «βέλη» προς την άλλη για το γεγονός της μη 
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συμφωνίας, την ώρα που χιλιάδες πολίτες ανησυχούν, 
βλέποντας μήνα με τον μήνα τη δόση του στεγαστικού τους 
δανείου να αυξάνεται εν μέσω ενεργειακής κρίσης και 
υψηλού πληθωρισμού. Όπως προκύπτει, τα σενάρια για 
ένα νέο πρόγραμμα «Γέφυρα», που ζητούσαν οι τράπεζες 
για κρατική επιδότηση σε δόσεις δανείων, απορρίπτονται 
από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, το 
οποίο επιμένει ότι θα πρέπει να υπάρξει στήριξη ευάλωτων 
δανειοληπτών έναντι των μεγάλων αυξήσεων στα επιτόκια 
χωρίς να δοθεί ούτε ένα ευρώ από τον προϋπολογισμό. Γι’ 
αυτό και ζήτησε από τους τραπεζίτες να ετοιμάσουν μια 
πρόταση μηδενικού δημοσιονομικού κόστους, την οποία 
θα του παρουσιάσουν σε δύο εβδομάδες. Την ίδια στιγμή, 
παραμένει το φλέγον θέμα των μεγάλων αυξήσεων στις 
δόσεις των στεγαστικών δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου, 
οι οποίες εκτιμάται πως θα είναι της τάξης του 25%-30%, 
όταν η ΕΚΤ ολοκληρώσει αυτόν τον κύκλο αύξησης των 
επιτοκίων της οδηγώντας το βασικό της επιτόκιο πέριξ του 
3%. Βέβαια, οι τράπεζες δεν είχαν πρόβλημα να 
δανειοδοτούν τον βουλευτή της Ν.Δ. Πάτση, προκειμένου ο 
ίδιος να εξαγοράζει κόκκινα δάνεια σε χαμηλή τιμή, 
βγάζοντας κέρδος, ενώ η κυβέρνηση σφύριζε -επί χρόνια- 
αδιάφορα. 

ρμόδια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. 
έκαναν λόγο για ακόμη μία 
«εξαπάτηση της κυβέρνησης»,  

η οποία επιθυμεί «να υποδυθεί τη 
σκληρή στο εσωτερικό της χώρας 
μέσω του κ. Σταϊκούρα», αλλά αλλάζει 
όταν βρίσκεται στο εξωτερικό,  
κάτι το οποίο αποδείχθηκε στην  
πρόσφατη συνάντηση του 
πρωθυπουργού Κυριάκου  
Μητσοτάκη με τη Morgan Stanley. 

Αρνητική εντύπωση προκάλεσε και η ανακοίνωση του 
υπουργείου Οικονομικών, στην οποία αναφέρεται ότι ζητά 
από τις τράπεζες την κατάθεση προτάσεων «με σκοπό την 

αύξηση της εγκρισιμότητας των αιτήσεων του 
εξωδικαστικού μηχανισμού που αφορούν τους ενήμερους 
δανειολήπτες τους». Ωστόσο, η κυβέρνηση της Ν.Δ. είναι 
εκείνη η οποία έφτιαξε έναν εξωδικαστικό μηχανισμό 
κομμένο και ραμμένο στα μέτρα των τραπεζών, οι οποίες 
έχουν τη διακριτική ευχέρεια να αποδεχθούν ή όχι μία 
ρύθμιση. Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η τελευταία 
αποστροφή της ανακοίνωσης, η οποία αναφέρει ότι «το 
υπουργείο ανέφερε πως η κυβέρνηση ξεκαθάρισε στις 
διοικήσεις των τραπεζών ότι για την ίδια δεν υφίσταται 
ζήτημα απόδοσης μπόνους στα υψηλόβαθμα τραπεζικά 
στελέχη για το 2022».  

στόσο, η κυβέρνηση δεν είναι 
αρνητική στο να δοθεί μέρισμα 
στους μετόχους στο τέλος του 

2022, κάτι το οποίο επιβεβαίωσε ο  
Κ. Μητσοτάκης λίγες ημέρες πριν, κατά 
το roadshow που πραγματοποίησε. 

 

Η Ευγενία Τζώρτζη από την «Καθημερινή» έχει το  
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ρεπορτάζ: Την επιδότηση του 50% της διαφοράς της δόσης 
που προκύπτει από την αύξηση των επιτοκίων καλούνται 
να αναλάβουν οι τράπεζες για τους ευάλωτους 
δανειολήπτες στεγαστικών δανείων με στόχο να 
περιοριστεί η επιβάρυνση για όσους οφειλέτες είναι μέχρι 
σήμερα συνεπείς στις δανειακές υποχρεώσεις τους. Αυτό 
συμφωνήθηκε να εξεταστεί κατά τη συνάντηση του 
υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα με τις 
διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών, οι οποίες πρότειναν 
αυτή τη λύση ως αντίβαρο στο ισπανικό μοντέλο, που 
απορρίφθηκε. Το μέτρο προβλέπει ότι εάν κάποιος 
ευάλωτος δανειολήπτης στεγαστικού δανείου πλήρωνε 
πριν από την αύξηση των επιτοκίων 400 ευρώ μηνιαία 
δόση, η οποία μετά την άνοδο αυξήθηκε στα 500 ευρώ, οι 
τράπεζες θα αναλάβουν το 50% αυτής της αύξησης, δηλαδή 
τα 50 ευρώ.  

ο μέτρο προτάθηκε να ισχύσει για 
12 μήνες και οι λεπτομέρειες θα 
καθοριστούν τις προσεχείς ημέρες 

προκειμένου να οριστικοποιηθεί  
και η ακριβής περίμετρος των  
δανείων που θα επιδοτηθούν. 
Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή 
εκπροσώπων της ΤτΕ και της Ελληνικής Ένωσης 
Τραπεζών, ο υπουργός Οικονομικών απέρριψε το 
ενδεχόμενο ανάληψης από το κράτος μέρους της 
επιδότησης και ζήτησε από τις τράπεζες τα εξής:  
1. Κατάθεση εντός των προσεχών δύο εβδομάδων 
συγκεκριμένης πρότασης για το πρόγραμμα στήριξης 
ενήμερων ευάλωτων δανειοληπτών, λαμβάνοντας υπ’ 
όψιν τους ευρωπαϊκούς εποπτικούς κανόνες, χωρίς 
δημοσιονομικό κόστος.  

Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, 

αριθμός των ευάλωτων 
νοικοκυριών στα οποία  
θα μπορούσε να εφαρμοστεί  

το μέτρο της επιδότησης  
κυμαίνεται μεταξύ 20.000-30.000  
και το κόστος είναι διαχειρίσιμο. 
Προϋπόθεση είναι το μέτρο να λάβει την έγκριση της ΕΚΤ, 
η οποία σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ενδέχεται να ζητήσει 
την αναταξινόμηση αυτών των δανείων από την κατηγορία 
των εξυπηρετούμενων στην κατηγορία των υποψήφιων 
προς αθέτηση δανείων. Ακόμη και σε αυτή την περίπτωση, 
όπως εξηγούν αρμόδιες πηγές, το κόστος είναι μικρό και οι 
τράπεζες μπορούν να το επωμιστούν.  
2. Κατάθεση έως τα τέλη του χρόνου προτάσεων από την 
πλευρά των τραπεζών με σκοπό την αύξηση της 
εγκρισιμότητας των αιτήσεων του εξωδικαστικού 
μηχανισμού που αφορούν τους ενήμερους δανειολήπτες 
τους. Οι τράπεζες απέρριψαν το ισπανικό μοντέλο και 
αντιπρότειναν την επιδότηση δόσης, πρόταση που 
αποδέχεται το ΥΠΟΙΚ.  
3. Αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων και μείωση των 
αυξημένων επιτοκίων χορηγήσεων ως αποτέλεσμα της 
αύξησης των επιτοκίων της ΕΚΤ. Η κυβέρνηση, όπως 
σημειώνει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών, 
ζήτησε αυτό να γίνει άμεσα, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τη 
μεγάλη αύξηση του επιτοκιακού περιθωρίου των τραπεζών 
το τελευταίο διάστημα, ενώ οι τράπεζες αναμένεται να 
κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση διακριτά και 
ανεξάρτητα.  
4. Επαναξιολόγηση του κόστους προμηθειών των 
τραπεζών για τις απλές τραπεζικές συναλλαγές. Η 
κυβέρνηση παρουσίασε λίστα συγκεκριμένων 
προμηθειών, η οποία θα αξιολογηθεί από το κάθε 
τραπεζικό ίδρυμα, διακριτά και ανεξάρτητα. 
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Είναι γεγονός ότι το ιδιωτικό χρέος παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα 
προβλήματα νοικοκυριών και επιχειρήσεων και συνολικά της ελληνικής 
οικονομίας αναφέρει σε άρθρο του στο bankingnews ο υπουργός Οικονομικών, 
Χρήστος Σταϊκούρας. Ειδικότερα σε περιόδους κρίσεων, όπως είναι οι διαδοχικές, 
πρωτόγνωρες εξωγενείς κρίσεις που διερχόμαστε τα τελευταία δυόμισι χρόνια, 
είναι υπαρκτός ο κίνδυνος δημιουργίας νέου, πρόσθετου ιδιωτικού χρέους. Η 
Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, από την αρχή της θητείας της, ανέλαβε 
σημαντικές πρωτοβουλίες και δράσεις, ώστε να αντιμετωπίσει τον όγκο των 238 
δισ. ευρώ ιδιωτικού χρέους που παρέλαβε από την προηγούμενη Κυβέρνηση, 
αλλά και να αναχαιτίσει τη δημιουργία νέου. Προς αυτή την κατεύθυνση – μεταξύ 
άλλων μέτρων και δράσεων που σχεδίασε και υλοποιεί με επιτυχία, ώστε να 
περιορίσει τον αντίκτυπο των εξωγενών κρίσεων και να ενισχύσει το εισόδημα 
των πολιτών και την κοινωνική συνοχή – έθεσε σε λειτουργία τον νέο, σύγχρονο 
εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, με βάση τον Νόμο 4738/2020. Ένα 
καινοτόμο ψηφιακό εργαλείο, το οποίο πρωτοπορεί για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, 
καθώς αντιμετωπίζει με τρόπο ολιστικό, ενιαίο και συνεκτικό την υπερχρέωση 
των φυσικών και νομικών προσώπων, κάτω από την «ομπρέλα» μιας 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας ρύθμισης οφειλών. Εργαλείο που προσφέρει στους 
οφειλέτες – νοικοκυριά και επιχειρήσεις – σειρά πλεονεκτημάτων, με 
σημαντικότερα τα εξής 10 πλεονεκτήματα: 1ον. Πραγματοποιεί μακροχρόνια 
ρύθμιση όλων των οφειλών τους, με διάρκεια που φτάνει έως και τα 35 έτη, με την 
υποβολή μίας και μόνο, δωρεάν αίτησης και χωρίς την επιβάρυνση δικαστικών 
εξόδων. Οι οφειλέτες, φυσικά και νομικά πρόσωπα, μέσω του νέου εξωδικαστικού 
μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, μπορούν, με μια ενιαία αίτηση, να ρυθμίσουν 
συνολικά, χωρίς προσφυγή στο δικαστήριο, τις οφειλές τους: προς το Δημόσιο 
(ΑΑΔΕ/ΔΟΥ) και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ) σε έως 240 
δόσεις, προς τράπεζες και διαχειριστές δανείων σε έως 420 δόσεις. 2ον. 
Πραγματοποιεί σημαντικό «κούρεμα» οφειλών για χρέη προς Τράπεζες και 
Δημόσιο στις περιπτώσεις που προβλέπεται. Βασικό κομμάτι της ρύθμισης 
οφειλών αποτελεί και η μερική διαγραφή χρέους, αφού ο οφειλέτης που 
εντάσσεται στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών δύναται να λάβει 
διαγραφή χρέους: προς το Δημόσιο έως 75% επί της βασικής οφειλής, καθώς και 
έως 95% επί των προσαυξήσεων, προς τις τράπεζες και τους διαχειριστές 
δανείων έως 80% επί της βασικής οφειλής, καθώς και έως 100% επί των τόκων. 

3ον. Παρέχει δίκαιη, ρεαλιστική και 
αυτοματοποιημένη ρύθμιση 
οφειλών, μέσω αλγορίθμου, χωρίς 
να απαιτείται 
επαναδιαπραγμάτευση της 
ρύθμισης.  

ηλεκτρονική 
πλατφόρμα  
του νέου 

εξωδικαστικού 
μηχανισμού παράγει 
μια αυτόματη και 
ρεαλιστική ρύθμιση 
οφειλών, καθώς 
λαμβάνει υπόψη 
αναλυτικά τα 
περιουσιακά και 
εισοδηματικά στοιχεία 
του οφειλέτη και των 
λοιπών εμπλεκόμενων. 
Σε περίπτωση μη μεταβολής τους, η 
υφιστάμενη ρύθμιση ισχύει για όλο 
το χρονικό διάστημα που έχει 
υπολογίσει ο αλγόριθμος. 4ον. 
Πραγματοποιεί, για πρώτη φορά, 
εξωδικαστικά ρύθμιση δανείων που 
έχουν την εγγύηση του Ελληνικού 
Δημοσίου. Έχει ληφθεί ειδική νομική 
πρόνοια, ώστε μέσω του 
εξωδικαστικού μηχανισμού, να 
παρέχεται και η δυνατότητα 
ρύθμισης δανείων για τα οποία έχει 
παρασχεθεί η εγγύηση του 
Ελληνικού Δημοσίου. 5ον. 
Αναστέλλει τις διαδικασίες 
πλειστηριασμού, καθώς και όλων 
των μέτρων αναγκαστικής 
εκτέλεσης. Μέσω της ρύθμισης των 
οφειλών με ευνοϊκό και 
μακροπρόθεσμο τρόπο, 
επιτυγχάνεται και η αναστολή των 
διαδικασιών αναγκαστικής  

 

Η 
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εκτέλεσης, όπως διαταγές πληρωμής, κατασχέσεις 
τραπεζικών λογαριασμών, καθώς και δεσμεύσεις και 
πλειστηριασμοί στην κινητή και ακίνητη περιουσία του 
οφειλέτη. 6ον. Χορηγεί στους ευάλωτους οφειλέτες κρατική 
επιδότηση της δόσης των δανείων. Χορηγείται για 5 έτη 
κρατική επιδότηση της δόσης των δανείων με 
υποθήκη/προσημείωση στην 1η κατοικία των ευάλωτων 
νοικοκυριών, ύψους έως 210 ευρώ μηνιαίως (ανάλογα με τη 
σύνθεση/μέλη του νοικοκυριού). 7ον. Δίνει τη δυνατότητα, 
για πρώτη φορά, και στους συνεπείς δανειολήπτες να 
κάνουν αίτηση ρύθμισης οφειλών τους, στις περιπτώσεις 
που έχουν αποδεδειγμένα υποστεί μείωση των 
εισοδημάτων τους. Οφειλέτες οι οποίοι αποδεδειγμένα 
παρουσιάζουν μείωση των εισοδημάτων τους, ποσοστού 
20% και άνω, μπορούν να κάνουν αίτηση για ρύθμιση των 
οφειλών τους μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού. 8ον. 
Εντοπίζει, μέσω ηλεκτρονικών ελέγχων, τους 
στρατηγικούς κακοπληρωτές, ώστε οι ευνοϊκές ρυθμίσεις 
οφειλών, που περιέχουν και ιδιαίτερα ανταγωνιστικό 
επιτόκιο, να προσφέρονται σε οφειλέτες με 
αποδεδειγμένες ανάγκες. Στον νέο μηχανισμό έχουν 
ενσωματωθεί ειδικές δικλείδες ασφαλείας, ώστε να μην 
υπάρξει κατάχρηση ευνοϊκών ρυθμίσεων από 
στρατηγικούς κακοπληρωτές. Οι ευνοϊκές ρυθμίσεις 
οφειλών, που περιέχουν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό επιτόκιο 
σε σύγκριση με την αγορά, στηρίζουν αποτελεσματικά τα 
νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που έχουν πραγματική 
ανάγκη, ώστε να προστατεύσουν την περιουσία τους, τόσο 
την 1η κατοικία όσο και την επαγγελματική στέγη ή άλλο 
επαγγελματικό ακίνητό τους (π.χ. αγροτική γη) που 
αντίστοιχα αξιοποιούν. 9ον. Δίνει τη δυνατότητα στους 
οφειλέτες να προβούν και σε ατομική διαπραγμάτευση με 
τους ιδιώτες πιστωτές για την εξεύρεση 
προσωποποιημένης λύσης. Εφόσον ο οφειλέτης επιθυμεί, 
δύναται να προβεί και σε διαπραγμάτευση με τους ιδιώτες 
πιστωτές, αξιοποιώντας τις υπηρεσίες ενός 
πιστοποιημένου διαμεσολαβητή, με σκοπό τη δημιουργία 
μιας προσωποποιημένης πρότασης ρύθμισης οφειλών. 
10ον. Δίνει τη δυνατότητα στους δανειολήπτες ελβετικού 
φράγκου να λάβουν, κατόπιν αίτησής τους, ρύθμιση των 
οφειλών τους. Ειδικά για τους δανειολήπτες σε ελβετικό 
φράγκο, η ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξωδικαστικού 
μηχανισμού παράγει πρόταση ρύθμισης οφειλών η οποία, 
σε συνεννόηση με τους πιστωτές, γίνεται καθολικά 
αποδεκτή. Τα αποτελέσματα του εξωδικαστικού 
μηχανισμού αναδεικνύουν και τη δυναμική αυτού του 
καινοτόμου εργαλείου ρύθμισης οφειλών.  

έχρι στιγμής έχουν υλοποιηθεί 
2.072 ρυθμίσεις οφειλών 
ύψους 373 εκατ. ευρώ. 

Μόνο τον τελευταίο μήνα, πραγματοποιήθηκαν περίπου 
500 νέες ρυθμίσεις οφειλών και αναμένεται ακόμα πιο 
δυναμική αύξηση αυτών, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της 
ρύθμισης οφειλών ύψους 1 δισ. ευρώ εντός των επόμενων 
μηνών. Ταυτόχρονα, παρατηρείται σημαντική αύξηση στα 
ποσοστά έγκρισης των προτεινόμενων ρυθμίσεων 
οφειλών από την πλευρά των χρηματοδοτικών φορέων. 
Ενδεικτικά, ο μέσος όρος έγκρισης για τους μήνες Μάιο, 
Ιούνιο και Ιούλιο του 2022 κυμαινόταν κάτω από το 20%, 
ενώ για τον μήνα Αύγουστο εκτινάχτηκε στο 78%, τον μήνα 
Σεπτέμβριο ανήλθε στο 64% και τον Οκτώβριο στο 54%. 
Αποδεικνύεται, συνεπώς, ότι εντατικοποιήθηκαν οι 
προσπάθειες κατά το τελευταίο διάστημα, από όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς. Ωστόσο, είναι σαφές ότι – παρά την 
αξιοσημείωτη πρόοδο και μολονότι ο νέος εξωδικαστικός 
μηχανισμός έχει, ήδη, αποφέρει πολύ καλύτερα 
αποτελέσματα, τόσο σε επίπεδο ρυθμίσεων όσο και σε 
επίπεδο υποβολής αιτήσεων, σε σύγκριση με 
προηγούμενα εργαλεία που δημιουργήθηκαν επί 
Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – υπάρχουν σημαντικά περιθώρια 
βελτίωσης. Η πολιτεία, από τη δική της πλευρά, 
αναλαμβάνει συνεχώς δράσεις για την αναβάθμιση των 
υπηρεσιών που προσφέρει ο εξωδικαστικός μηχανισμός. 
Ωστόσο, οι χρηματοδοτικοί φορείς – κυρίως –, όσο και οι 
ίδιοι οι δανειολήπτες, πρέπει να συμβάλουν προς αυτή την 
κατεύθυνση, αξιοποιώντας τη δυναμική αυτού του 
πρωτοποριακού – σε ευρωπαϊκό επίπεδο – εργαλείου. 

εδομένων και των νέων 
προκλήσεων που  
αναδύονται για όλους μας, οι  

χρηματοδοτικοί φορείς καλούνται  
να ευθυγραμμιστούν με την πολιτεία, 
για την αποτελεσματική και βιώσιμη διαχείριση του 
προβλήματος του ιδιωτικού χρέους. Καλούνται να 
εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους για ταχεία 
υλοποίηση συνολικών ρυθμίσεων οφειλών μέσω του νέου 
εξωδικαστικού μηχανισμού, ώστε να θωρακιστεί επαρκώς 
το χρηματοπιστωτικό σύστημα και, συνολικά, η ελληνική 
οικονομία ενάντια στους νέους κινδύνους που ελλοχεύουν, 
εξαιτίας των εξωγενών κρίσεων. Διότι αυτές οι ρυθμίσεις 
οφειλών δημιουργούν στέρεες βάσεις για να 
αντιμετωπιστεί το μείζον και ιδιαιτέρως ευαίσθητο – 
κοινωνικά και οικονομικά – ζήτημα του ιδιωτικού χρέους με 
τρόπο ολιστικό, βιώσιμο, ρεαλιστικό και αποτελεσματικό. 
Αντιμετώπιση η οποία θα επιτρέψει στις τράπεζες να 
ενισχύσουν περαιτέρω τα χρηματοοικονομικά μεγέθη και 
την κεφαλαιακή επάρκειά τους και να επιτελέσουν πιο 
αποτελεσματικά τον ρόλο τους ως χρηματοδότες της 
οικονομίας και κινητήριοι μοχλοί πραγματοποίησης 
επενδύσεων και τόνωσης της ρευστότητας νοικοκυριών 
και επιχειρήσεων. Αντιμετώπιση η οποία θα δώσει 
καθοριστική ώθηση στην αναπτυξιακή πορεία της 
ελληνικής οικονομίας, θα ενισχύσει τη διατηρησιμότητα της 
οικονομικής μεγέθυνσης και – το κυριότερο – θα 
λειτουργήσει προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας.
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

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

 

Την τελευταία τους ευκαιρία για 
απαλλαγή από τα χρέη της Εφορίας 
θα έχουν οι φορολογούμενοι με την 
ψηφιακή υποβολή της ενδικοφανούς 
προσφυγής. Όπως μεταδίδει το 
tanea.gr σύμφωνα με το νομοθετικό 
καθεστώς 

απόφαση επί  
της ενδικοφανούς 
προσφυγής 

εκδίδεται εντός 
αποκλειστικής 
προθεσμίας 120 
ημερών από την 
ημερομηνία υποβολής 
της στην αρμόδια 
φορολογική αρχή. 

Αν δεν εκδοθεί απόφαση και δεν ενημερωθεί σχετικά ο υπόχρεος ή δεν επιδοθεί 
η απόφαση, τότε θεωρείται ότι η ενδικοφανής προσφυγή έχει απορριφθεί από τη 
Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και ο υπόχρεος έχει λάβει γνώση αυτής της 
απόρριψης κατά την εκπνοή της ανωτέρω προθεσμίας. Η νέα απόφαση του 
διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή ανοίγει το δρόμο για την ηλεκτρονική 
υποβολή των ενδικοφανών προσφυγών. Καθορίζει το χρονοδιάγραμμα και τις  
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νέες διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι φορολογούμενοι. Σύμφωνα 
με την απόφαση: 1. Από 29/11/2022 οι ενδικοφανείς προσφυγές και τα αιτήματα 
αναστολής που αφορούν σε πράξεις, ρητές ή σιωπηρές, οι οποίες εκδίδονται ή 
συντελούνται από τα Ελεγκτικά Κέντρα (ΕΛ.ΚΕ.), το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων 
Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.), το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου 
Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) και τις Δ.Ο.Υ. Α΄ και Α1΄ Τάξης, δύνανται να 
υποβάλλονται είτε ψηφιακά μέσω διαδικτύου από το δικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε., 
ήτοι www.aade.gr, με τη χρήση προσωπικών κωδικών πρόσβασης του Taxisnet, 
εντός της προθεσμίας που ορίζουν οι οικείες διατάξεις, είτε χειρόγραφα στη 
φορολογική αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη ή παρέλειψε την 
έκδοσή της. Το αίτημα αναστολής υποβάλλεται με τον ίδιο τρόπο (ψηφιακά ή 
χειρόγραφα) με τον οποίο υποβάλλεται και η ενδικοφανής προσφυγή. 2. Από 
15/12/2022 οι ενδικοφανείς προσφυγές και τα αιτήματα αναστολής που αφορούν 
σε πράξεις, ρητές ή σιωπηρές, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται από τις Δ.Ο.Υ. 
Α-Β’ και Β’ Τάξης δύνανται να υποβάλλονται είτε ψηφιακά μέσω διαδικτύου από 
το δικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε. είτε χειρόγραφα στην αρμόδια φορολογική αρχή. 
3. Από 1/2/2023 και εφεξής οι ενδικοφανείς προσφυγές και τα αιτήματα αναστολής 
που αφορούν σε πράξεις, ρητές ή σιωπηρές, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται 
από τις υπηρεσίες υποβάλλονται πλέον αποκλειστικά ψηφιακά μέσω διαδικτύου 
από το δικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε., ήτοι www.aade.gr, με τη χρήση προσωπικών 
κωδικών πρόσβασης του Taxisnet, εντός της προθεσμίας που ορίζουν οι οικείες 
διατάξεις. Η αποκλειστική, μέσω διαδικτύου, ψηφιακή υποβολή της ενδικοφανούς 
προσφυγής και του αιτήματος αναστολής, δεν ισχύει για τους φορολογούμενους 
κατοίκους εξωτερικού, στους οποίους παρέχεται εναλλακτικά η δυνατότητα 
χειρόγραφης υποβολής στην αρμόδια φορολογική αρχή. Σε περίπτωση που 
υφίσταται αποδεδειγμένη αδυναμία υποβολής ψηφιακά, οι ενδικοφανείς 
προσφυγές και τα αιτήματα αναστολής υποβάλλονται χειρόγραφα στη 
φορολογική αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη ή παρέλειψε την 
έκδοσή της. 4. Ο υπόχρεος δύναται, μέσω της εφαρμογής, να υποβάλλει 
ενδικοφανή προσφυγή και ταυτόχρονο αίτημα αναστολής του καταβλητέου 
ποσοστού 50% του αμφισβητούμενου ποσού της προσβαλλόμενης πράξης, 
σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. Σε περίπτωση που το αίτημα αναστολής 
υποβληθεί μέσω της εφαρμογής αυτοτελώς, εξετάζεται από τη Διεύθυνση 
Επίλυσης Διαφορών μόνο εφόσον έχει υποβληθεί την ίδια ημέρα με την 
ενδικοφανή προσφυγή. 

5. Πριν από την υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής και του τυχόν αιτήματος 
αναστολής ο υπόχρεος επιλέγει σχετικό πεδίο το οποίο επέχει θέση υπεύθυνης 

δήλωσης και με το οποίο βεβαιώνει 
ότι τα επισυναπτόμενα έγγραφα και 
δικαιολογητικά, που συνοδεύουν 
την ενδικοφανή προσφυγή και το 
αίτημα αναστολής του και 
υποβάλλονται ψηφιακά, αποτελούν 
αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων ή 
επικυρωμένων αντιγράφων αυτών, 
τα οποία έχει στην κατοχή του και θα 
προσκομίσει ενώπιον της 
Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, 
εφόσον του ζητηθούν. 6. Ο 
υπόχρεος ταυτόχρονα με την 
ψηφιακή υποβολή της ενδικοφανούς 
προσφυγής, μεριμνά για την 
μεταφόρτωση στην εφαρμογή, σε 
ψηφιακή μορφή (αρχεία .pdf ή .zip), 
της υποβληθείσας ενδικοφανούς 
προσφυγής, της αίτησης αναστολής 
και των λοιπών εγγράφων και 
δικαιολογητικών που επικαλείται ή 
προβλέπονται από τις οικείες 
διατάξεις. Εφόσον δεν είναι δυνατή η 
μεταφόρτωση στην εφαρμογή των 
εγγράφων και δικαιολογητικών που 
συνοδεύουν την ενδικοφανή 
προσφυγή, ο υπόχρεος δύναται να 
τα προσκομίζει στην αρμόδια 
φορολογική αρχή σε ψηφιακή 
μορφή (σε οπτικό δίσκο – CD ή USB 
κλπ.), εντός προθεσμίας 2 
εργάσιμων ημερών από την 
ψηφιακή υποβολή της ενδικοφανούς 
προσφυγής. Η φορολογική αρχή 
μεριμνά για την αποστολή των ως 
άνω στοιχείων στη Διεύθυνση 
Επίλυσης Διαφορών, με κάθε 
πρόσφορο μέσο, εντός της 
προθεσμίας. Μετά την ψηφιακή 
υποβολή της ενδικοφανούς 
προσφυγής και του αιτήματος 
αναστολής και πριν από την έκδοση 
απόφασης από τη Διεύθυνση 
Επίλυσης Διαφορών ή την πάροδο 
της προβλεπόμενης προθεσμίας για 
την έκδοση απόφασης, ο υπόχρεος 
δύναται να υποβάλει, μέσω της ίδιας 
εφαρμογής, συμπληρωματικό 
υπόμνημα. Το σχετικό υπόμνημα 
υποβάλλεται σε ψηφιακή μορφή  
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(αρχεία .pdf ή .zip), συνοδευόμενο 
από τυχόν έγγραφα και 
δικαιολογητικά. 7. Ο υπόχρεος, 
μέσω της εφαρμογής, δύναται να 
προβεί σε παραίτηση από την 
ενδικοφανή προσφυγή και το αίτημα 
αναστολής, οπότε σε αυτήν την 
περίπτωση παύει η διαδικασία 
εξέτασής τους ενώπιον της 
Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών. 8. 

ενδικοφανής 
προσφυγή και το 
αίτημα αναστολής 

απαιτείται να φέρουν 
Ψηφιακή Βεβαίωση 

Εγγράφου που 
εκδίδεται μέσω gov.gr, 
υπεύθυνη δήλωση  
επί του αιτήματος 
αναστολής, καθώς και 
για το συμπληρωματικό 
υπόμνημα. 
9. Μετά την υποβολή της 
ενδικοφανούς προσφυγής από τον 
υπόχρεο παράγεται αυτόματα από 
την εφαρμογή αποδεικτικό 
υποβολής σε ψηφιακή μορφή, το 
οποίο περιλαμβάνει τα στοιχεία του 
προσφεύγοντος, τις 
προσβαλλόμενες πράξεις, τον 
αριθμό πρωτοκόλλου και την 
ημερομηνία υποβολής της 
ενδικοφανούς προσφυγής και του 
αιτήματος αναστολής 10. Η αρμόδια 
φορολογική αρχή εντός 7 ημερών 
από την ψηφιακή υποβολή της 
ενδικοφανούς προσφυγής 

μεταφορτώνει στην εφαρμογή σε 
ψηφιακή μορφή τις απόψεις της επί 
της ενδικοφανούς προσφυγής και 
του αιτήματος αναστολής, την 
προσβαλλόμενη πράξη, την οικεία 
έκθεση ελέγχου, καθώς και το 
σύνολο των εγγράφων και 
δικαιολογητικών που αφορούν στην 
υπόθεση. Ως έγγραφα και 
δικαιολογητικά που αφορούν στην 
υπόθεση και πρέπει να 
μεταφορτώνονται στην εφαρμογή σε 
ψηφιακή μορφή είναι τα συνημμένα 
της έκθεσης ελέγχου, τυχόν αιτήσεις-
υπομνήματα του υπόχρεου, το 
σημείωμα διαπιστώσεων ελέγχου, ο 
προσωρινός διορθωτικός 
προσδιορισμός του φόρου ή 
προστίμου, οι οικείες 
εκθέσεις/αποδεικτικά επίδοσης, 
τυχόν αλληλογραφία της αρμόδιας 
φορολογικής αρχής με τις κεντρικές 
υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. που αφορά 
την υπόθεση, καθώς και κάθε 
στοιχείο που οδήγησε στην έκδοση 
της προσβαλλόμενης πράξης 
προσδιορισμού του φόρου ή του 
προστίμου.

 
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 
Εσόδων ενημερώνει εκ νέου τους 
φορολογουμένους για τα εξής: 
Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι 

υνεχίζονται οι 
κακόβουλες 
ενέργειες 

παραπλανητικής 
ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας  
με παραποίηση 
λογοτύπων της Ενιαίας 
Ψηφιακής Πύλης govgr, 
που αναγράφουν  
ότι η Εφορία σας 
ενημερώνει πως 
δικαιούστε επιστροφή 
φόρου και σας 
προτρέπουν «να κάνετε 
κλικ για να υποβάλετε 
αίτηση επιστροφής». 
Εφιστούμε εκ νέου την ιδιαίτερη 
προσοχή σας, καθώς πρόκειται για 
απόπειρα εξαπάτησης μέσω 
παραποίησης εικόνας και 
στοιχείων. Για την προστασία σας: 
1. ΜΗΝ επιλέξετε τυχόν 
προτεινόμενο σύνδεσμο (link) 2. 

ΜΗΝ ανοίξετε κανένα συνημμένο 
αρχείο του μηνύματος 3. Διαγράψετε 
ΑΜΕΣΩΣ το μήνυμα, καθώς είναι 
πλαστό και περιέχει κακόβουλο 
περιεχόμενο. Χαρακτηριστικό της 
απόπειρας εξαπάτησης είναι η 
παραλλαγή των μηνυμάτων και, σε 
ορισμένες περιπτώσεις, εμφανή 
λάθη στη χρήση της ελληνικής 
γλώσσας. Επίσης, στις περιπτώσεις 
εξαπάτησης μέσω mail, ενώ το 
μήνυμα φαίνεται να αποστέλλεται 
από κρατική υπηρεσία (πχ. από 
@aade.gr ή @gov.gr), ο 
πραγματικός αποστολέας είναι 
άγνωστη ηλεκτρονική διεύθυνση, 
συνήθως στην αλλοδαπή. 
Συνιστούμε να είστε επιφυλακτικοί 
και να ελέγχετε με πολλή προσοχή 
παρόμοια παραπλανητικά 
μηνύματα ή sms που τυχόν λάβετε 
στο μέλλον. 

 

Η 

Σ 
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Νέες επιχειρησιακές δομές για τον έλεγχο των 
φορολογουμένων του μεγάλου και του μεσαίου πλούτου 
και τον εντοπισμό ποινικού χαρακτήρα αδικημάτων 
φοροδιαφυγής συστήνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 
Εσόδων, στο πλαίσιο μιας νέας ριζικής αναδιάρθρωσης 
των υπηρεσιών της. Όπως σημειώνει ο Γιώργος 
Παλαιτσάκης στην «Ναυτεμπορική» η ΑΑΔΕ, επιπλέον, 
δημιουργεί νέες δομές για την εποπτεία των 
φοροεισπρακτικών υπηρεσιών, με στόχο την επιτάχυνση 
της είσπραξης των φορολογικών εσόδων. 

το στόχαστρο των νέων 
ελεγκτικών δομών που 
δημιουργούνται και θα αρχίσουν 

να λειτουργούν από τον Φεβρουάριο 
του 2023 θα μπουν κυρίως τα φυσικά 
πρόσωπα που είτε έχουν ακίνητη 
περιουσία αξίας μεγαλύτερης του 
1.000.000 ευρώ, είτε βαρύνονται  
με τεκμήρια ύψους μεγαλύτερου  
των 100.000 ευρώ 
, είτε έχουν στείλει στο εξωτερικό εμβάσματα συνολικού 
ποσού άνω των 100.000 ευρώ σε ένα τουλάχιστον από τα 
τελευταία οκτώ έτη. Ειδικότερα, με απόφαση του διοικητή 
της ΑΑΔΕ, Γεωργίου Πιτσιλή, από τις 6 Φεβρουαρίου 2023 
καταργείται η Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης 
της ΑΑΔΕ και στη θέση της συστήνονται δύο νέες Γενικές 
Διευθύνσεις: 1. Η Γενική Διεύθυνση Φορολογίας (ΓΔΦ), και 
2. Η Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Λειτουργιών (ΓΔΦΛ). 
Στη ΓΔΦΛ θα υπάγονται τα Ελεγκτικά Κέντρα (ΚΕΦΟΜΕΠ, 
ΚΕΜΕΕΠ και ΕΛΚΕ), οι ΔΟΥ, οι Υπηρεσίες Ερευνών και 
Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ), η 
Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης (ΕΜΕΙΣ) και τα Κέντρα 

Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕΒΕΙΣ). Εντός των νέων 
Γενικών Διευθύνσεων συστήνονται τέσσερις νέες 
Διευθύνσεις: Δύο στη ΓΔΦ, η Διεύθυνση Ελεγκτικών 
Διαδικασιών και η Διεύθυνση Διαδικασιών Εισπράξεων και 
Επιστροφών και Δύο στη ΓΔΦΛ, η Διεύθυνση 
Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχων και η Διεύθυνση 
Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Εισπράξεων και Επιστροφών. 
Η πιο σημαντική από όλες αυτές τις νέες δομές είναι η 
Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχων (ΔΙΕΣΕΛ), 
η οποία διαρθρώνεται, μεταξύ άλλων, από τα εξής 
Τμήματα: 1. Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχου Μεγάλων 
Επιχειρήσεων, Νομικών Προσώπων και Νομικών 
Οντοτήτων που τηρούν διπλογραφικά βιβλία. Οι 
αρμοδιότητες του Τμήματος αυτού είναι οι εξής: α) Η 
αναγνώριση των κινδύνων και η εκπόνηση ετήσιου 
επιχειρησιακού σχεδίου ελέγχων, που διενεργούν οι 
Ελεγκτικές Υπηρεσίες της ΓΔΦΛ, πλην των ΥΕΔΔΕ, με 
στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής. β) Η αξιολόγηση και 
η πρόταση ποσοστών κάλυψης των ελέγχων ανά τύπο 
ελέγχου, με βάση το επιχειρησιακό σχέδιο. γ) Η δημιουργία 
υποδειγμάτων ανάλυσης κινδύνου με μαθηματικούς ή μη 
τρόπους και η εφαρμογή τους σε πραγματικά δεδομένα, 
καθώς και η επανατροφοδότησή τους βάσει νέων 
συμπληρωματικών στοιχείων. δ) Ο καθορισμός κριτηρίων 
και προδιαγραφών για τη διενέργεια διασταυρώσεων με 
βάση τα στοιχεία από τα πληροφοριακά συστήματα της 
ΑΑΔΕ, υπουργείων ή/και τρίτων φορέων και με τη χρήση 
της διαδικασίας data-mining. ε) Η ανάπτυξη συστημάτων 
μοριοδότησης (scoring) των κριτηρίων ανάλυσης και 
ιεράρχησης κινδύνου, μεθόδων και συστημάτων  

 

Σ 
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διασταύρωσης στοιχείων και ανάλυσης κινδύνου για την 
αξιολόγηση των ελεγχομένων, με σκοπό τη στόχευση 
υποθέσεων, καθώς και η δυνατότητα πρότασης ελεγκτικών 
επαληθεύσεων. στ) Οι διασταυρωτικές επαληθεύσεις επί 
συναλλαγών ή περιουσιακών στοιχείων των 
φορολογουμένων. ζ) Ο καθορισμός κριτηρίων για την 
επιλογή υποθέσεων ελέγχου για τη διαπίστωση της ορθής 
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των φορολογιών 
κεφαλαίου, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Εφαρμογής 
Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου (ΔΕΦΚ και Π.) 
της ΓΔΦ. η) Η διενέργεια στόχευσης για την επιλογή 
υποθέσεων προς έλεγχο και για την αποστολή στις 
Ελεγκτικές Υπηρεσίες της ΓΔΦΛ, πλην των ΥΕΔΔΕ. 2. 
Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχου Φυσικών 
Προσώπων Μεγάλου και Μεσαίου Πλούτου. Οι 
αρμοδιότητες του Τμήματος αυτού θα είναι ίδιες με του 
Τμήματος Α’, κατά το μέρος που αφορούν τα φυσικά 
πρόσωπα που ασκούν ή δεν ασκούν επιχειρηματική 
δραστηριότητα εφόσον πληρούν οποιοδήποτε από τα 
παρακάτω κριτήρια: α) H αξία ακίνητης περιουσίας του 
φορολογουμένου, του/της συζύγου και των 
προστατευόμενων τέκνων αυτού, όπως υπολογίζεται στην 
ηλεκτρονική εφαρμογή του ΟΠΣ Περιουσιολογίου της 
ΑΑΔΕ, υπερβαίνει αθροιστικά, από την 1η-12015 και μετά 
τουλάχιστον σε ένα έτος, το ποσό του 1.000.000 ευρώ. β) H 
ετήσια τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης, που προκύπτει από 
τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού 
έτους 2018, υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ. γ) Τα 
ποσά δαπανών απόκτησης περιουσιακών στοιχείων στο 
φορολογικό έτος 2018 υπερβαίνουν τις 200.000 ευρώ. δ) 
Απέστειλαν στο εξωτερικό χρηματικά εμβάσματα 
συνολικού ύψους 100.000 ευρώ, σε τουλάχιστον ένα έτος 
από το 2015 και μετά. 3. Επιχειρησιακού Σχεδιασμού 
Ελέγχου Μεσαίων και Μικρών Επιχειρήσεων και Λοιπών 
Φυσικών Προσώπων. Οι αρμοδιότητές του είναι ίδιες με 
του Τμήματος Α’, κατά το μέρος που αφορούν τις μεσαίες 
και μικρές επιχειρήσεις και τα λοιπά φυσικά πρόσωπα. 4. 
Ενδοομιλικών Συναλλαγών Πολυμερών και Ειδικών 
Ελέγχων. Το Τμήμα αυτό θα έχει, μεταξύ άλλων, τις 
ακόλουθες αρμοδιότητες: α) Εκπόνηση ειδικών 
επιχειρησιακών προγραμμάτων ελέγχων ηλεκτρονικού 
εμπορίου, ενδοομιλικών συναλλαγών, εξωχώριων 
(offshore) εταιρειών. β) Μελέτη, έρευνα και συγκέντρωση 
στοιχείων από φορολογουμένους και από αρμόδιες 
υπηρεσίες στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή, για θέματα 
ελέγχου ηλεκτρονικού εμπορίου. γ) Διερεύνηση 
συναλλαγών Ελλήνων φορολογουμένων με επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται σε χώρες με ευνοϊκό φορολογικό 
καθεστώς. δ) Παρακολούθηση της ολοκλήρωσης της 
διαδικασίας ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων. 5. 
Προτεραιοποίησης Υποθέσεων Ελέγχου και Ανίχνευσης 
Τάσεων Παραβατικότητας, Μηχανογραφικής Υποστήριξης 
και Αναφορών. Βασικότερες αρμοδιότητες του Τμήματος 
αυτού θα είναι: α) Η διενέργεια στοχευμένων ερευνών και 
διασταυρώσεων προς επαλήθευση και η αξιοποίηση 
καταγγελιών ιδιωτών ή άλλων στοιχείων που περιέρχονται 
σε γνώση της Διεύθυνσης από κάθε πηγή. β) Η ανίχνευση 
υφιστάμενων και μελλοντικών τάσεων φοροδιαφυγής και 
φοροαποφυγής, μέσω του διαδικτύου ή του έντυπου 
Τύπου και της αξιοποίησης των σχετικών πληροφοριών. γ) 
Ο καθορισμός και η διαχείριση του περιεχομένου των 
ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων εκδοτών και ληπτών 
εικονικών και πλαστών φορολογικών στοιχείων και 
μητρώου εξωχώριων (offshore) εταιρειών. δ) Οι εισηγήσεις 
για την επιβολή του μέτρου της αναστολής λειτουργίας 

επαγγελματικών εγκαταστάσεων επιτηδευματιών και των 
λοιπών πρόσθετων διοικητικών κυρώσεων. ε) Η εποπτεία 
και η διασφάλιση της ορθής εφαρμογής του κανονιστικού 
πλαισίου της λειτουργίας του Συστήματος Μητρώου 
Τραπεζικών Λογαριασμών και Λοιπών Πληρωμών (ΣΜΤΛ 
και Λ.Π.) του άρθρου 62 του ν. 4170/2013. 

Σημαντική στο νέο οργανόγραμμα της ΑΑΔΕ είναι και η νέα 
επιτελική δομή που φέρει το όνομα Διεύθυνση 
Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Εισπράξεων και Επιστροφών 
(ΔΙΕΣΕΕ). Οι επιχειρησιακοί στόχοι της ΔΙΕΣΕΕ, όπως 
ορίζονται στην απόφαση του κ. Πιτσιλή, είναι οι ακόλουθοι: 
α) Η ευθύνη για τον καθορισμό της στοχοθεσίας των 
εσόδων, της είσπραξης βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων 
οφειλών και επιστροφών των ΔΟΥ, των ΚΕΒΕΙΣ, της 
ΕΜΕΙΣ, καθώς και του ΚΕΜΕΕΠ και του ΚΕΦΟΜΕΠ, και για 
την παρακολούθηση του βαθμού επίτευξης αυτής. β) Η 
βελτιστοποίηση της είσπραξης, μέσω της ανάλυσης 
επισφάλειας της βεβαίωσης, διενέργειας στατιστικών 
αναλύσεων και διασταυρώσεων, ανάπτυξης μεθόδων και 
συστημάτων ανάλυσης κινδύνου (risk analysis) για την 
επιλογή κατά προτεραιότητα των προς επιδίωξη της 
είσπραξης της οφειλής υποθέσεων και δημιουργίας της 
εικόνας οφειλετών και ομάδων οφειλετών, με σκοπό την 
ιεραρχική στόχευση στη λήψη 
προληπτικών/διασφαλιστικών και κατασταλτικών μέτρων. 
γ) Η βελτίωση της λειτουργίας, της αποτελεσματικότητας 
και της αποδοτικότητας των εισπρακτικών μονάδων, μέσω 
της εκπόνησης ειδικών επιχειρησιακών προγραμμάτων 
για την είσπραξη δημοσίων εσόδων. δ) Η διασφάλιση της 
εμπρόθεσμης καταβολής επιστροφών μέσω της 
αποτελεσματικής εποπτείας και συντονισμού των 
αρμόδιων για τις επιστροφές υπηρεσιών (ΔΟΥ, ΚΕΒΕΙΣ και 
ΚΕΜΕΕΠ και ΚΕΦΟΜΕΠ) και η σύνταξη μηνιαίων 
αναφορών προς τη Διοίκηση. 
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Αντίστροφα μέτρα ο χρόνος για τη φορολογική διοίκηση, καθώς μέσα στις 
επόμενες ώρες θα πρέπει να αποστείλει και τα τελευταία «ραβασάκια» σε 
φορολογούμενους, οι υποθέσεις των οποίων παραγράφονται στο τέλος του 
έτους. Σύμφωνα με το mononews.gr μπορεί το χρονικό περιθώριο έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2022 να μην φαντάζει ακόμα ασφυκτικό, ωστόσο θα πρέπει να 
σημειωθεί πως ο πραγματικός χρόνος είναι πολύ μικρότερος. Κι αυτό γιατί 
τελευταία μέρα στην οποία το Δημόσιο έχει τη δυνατότητα να κοινοποιήσει 
προσωρινή πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου είναι η 1η Δεκεμβρίου, 
δεδομένου ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, πρέπει να δίδεται σε κάθε 
ελεγχόμενο φορολογούμενο χρονικό περιθώριο 20 ημερών, από τη στιγμή της 
κοινοποίησης της πράξης. Στην πράξη η φορολογική διοίκηση έχει προθεσμία 
μόλις 48 ωρών για να αποστείλει τα ραβασάκια στους οφειλέτες, ώστε να φτάσουν 
έγκαιρα στα χέρια τους και να μην τίθεται θέμα παραγραφής, χάνοντας πολύτιμα 
έσοδα. 

ροτεραιότητα θα δοθεί σε υποθέσεις 
φορολογίας εισοδήματος, ακινήτων, ΦΠΑ  
αλλά και αδήλωτων αναδρομικών, που 

παραγράφονται οριστικά στο τέλος του 2022. 
Αναλυτικότερα οι υποθέσεις που παραγράφονται στις 31 Δεκεμβρίου 2022 είναι 
οι εξής: Οι φορολογικές υποθέσεις του φορολογικού έτους 2016 (φορολογίας 
εισοδήματος και ΦΠΑ), για τις οποίες έχουν υποβληθεί αρχικές εμπρόθεσμες 
δηλώσεις ή για τις οποίες έχουν υποβληθεί αρχικές εκπρόθεσμες δηλώσεις το 
αργότερο μέχρι τις 31-12-2021. Οι συγκεκριμένες υποθέσεις υπάγονται στον 
κανόνα της 5ετούς παραγραφής. Στην ουσία είναι 5+1 έτη, δεδομένου ότι η 
πενταετής προθεσμία αρχίζει να μετράει, ένα έτος μετά από την εν λόγω 
φορολογική χρήση. Δηλαδή, για τη χρήση του 2016, η φορολογική δήλωση 
έπρεπε να υποβληθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2017 και η προθεσμία που έχουν οι 
φορολογικές αρχές για τη διενέργεια ελέγχου ξεκίνησε να «τρέχει» από την 1-1-
2017 και εκπνέει στις 31 Δεκεμβρίου 2022. Όποια επιχείρηση δεν ελεγχθεί για τη 
χρήση του 2016 μέχρι τις 31η Δεκεμβρίου 2022, δεν θα μπορεί να ελεγχθεί από την 
1-1-2023. Σημειώνεται ότι έχουν ήδη παραγραφεί οι υποθέσεις για το έτος 2015 και 
τα προγενέστερα, εκτός και αν υπάρχουν «συμπληρωματικά στοιχεία». Οι 
υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος που αφορούν στο φορολογικό έτος η χρήση 

του 2013, αλλά οι επιτηδευματίες 
«ξέχασαν» να υποβάλουν έγκαιρα 
φορολογικές δηλώσεις και τις 
υπέβαλαν εντός του 2019. Για τις 
συγκεκριμένες υποθέσεις η βασική 
προθεσμία παραγραφής, που είναι 5 
χρόνια, έληξε κανονικά στις 31-12-
2019 (5+1 έτος από το τη φορολογική 
χρήση), εφόσον υποβάλλονταν 
εμπρόθεσμη φορολογική δήλωση. 
Ωστόσο επειδή υποβλήθηκε 
εκπρόθεσμη δήλωση το 2019, η 
προθεσμία παραγραφής 
επεκτείνεται για μια τριετία ακόμη 
και φτάνει στα 8 έτη. Οι υποθέσεις 
φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ 
της χρήσης του 2011, για τις οποίες 
προέκυψαν «συμπληρωματικά» 
στοιχεία. Εφόσον οι φοροελεγκτικές 
αρχές εντοπίζουν, μετά τη λήξη της 
κανονικής πενταετούς περιόδου 
παραγραφής, «συμπληρωματικά» 
στοιχεία, (π.χ. εικονικά τιμολόγια) 
από τα οποία προκύπτει ότι υπήρξε 
απόκρυψη εισοδήματος και 
φοροδιαφυγή, ο χρόνος της μη 
παραγραφής επεκτείνεται στη 
δεκαετία. Σημειώνεται ότι από τα 
συμπληρωματικά στοιχεία 
εξαιρούνται οι καταθέσεις σε 
τράπεζες του εσωτερικού. Οι 
υποθέσεις ΦΠΑ της φορολογικής 
χρήσης του έτους 2011 για τις οποίες 
δεν υποβλήθηκε εκκαθαριστική 
δήλωση ΦΠΑ. Για τις υποθέσεις 
αυτές ισχύει 10ετής περίοδος 
παραγραφής που άρχισε να 
«τρέχει» από την 1η-1-2012 -δηλαδή 
μετά τη λήξη του έτους 2011 στο 
οποίο έπρεπε να υποβληθεί η 
εκκαθαριστική δήλωση- και λήγει 
την 31η-12-2022. Οι υποθέσεις του  
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έτους 2006. Στις περιπτώσεις που 
για κάποιο έτος δεν υποβλήθηκε 
δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή 
υποβλήθηκε εκπρόθεσμη αρχική 
δήλωση φορολογίας εισοδήματος, η 
προθεσμία παραγραφής είναι 
15ετής. Αυτό σημαίνει ότι η εφορία 
έχει το δικαίωμα να διενεργήσει 
ελέγχους και να επιβάλει πρόστιμα 

και προσαυξήσεις, μέχρι τις 31 
Δεκεμβρίου 2022, για τις υποθέσεις 
του φορολογικού έτους 2006. 
Σημειώνεται όμως, ότι, με βάση τη 
σχετική απόφαση του ΣτΕ, η 15ετία 
είναι το μέγιστο χρονικό όριο 
παραγραφής, ακόμη και αν 
υποβληθεί εκπρόθεσμη δήλωση στο 
13, 14, ή 15 έτος, από το έτος 

υποχρέωσης. Δηλαδή, ενώ μέχρι 
τώρα, η προθεσμία παραγραφής 
επεκτεινόταν για μια τριετία στην 
περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης 
δήλωσης, το ΣτΕ αποφάσισε ότι η 
επέκταση της τριετίας δεν μπορεί να 
εκτείνει τον χρόνο πέραν της 
15ετίας.

 
Βρισκόμαστε στα τέλη του 2022 και το δημόσιο δεν έχει 
κλείσει ακόμα το φάκελο με τις αποζημιώσεις για τα 
«κουρεμένα» ενοίκια της περιόδου των lockdowns της 
πανδημίας! Όπως μεταδίδει το protothema.gr ο Συνήγορος 
του Πολίτη έγινε αποδέκτης μεγάλου αριθμού αναφορών 
εκμισθωτών σχετικά με την καθυστέρηση καταβολής των 
ποσών που αντιστοιχούν στα μειωμένα μισθώματα που 
έλαβαν από τον Μάρτιο του 2020 έως και τον Ιούλιο του 
2021, στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό και την 
αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 13 του ν. 4690/2020. Οι 
αναφερόμενοι προσέφυγαν στην Αρχή επειδή αφενός 
παρουσιάζονταν μεγάλες καθυστερήσεις στην καταβολή 
των αναλογούντων ποσών και αφετέρου δεν είχαν λάβει 
ουδεμία πληροφόρηση για το στάδιο στο οποίο βρισκόταν 
η επεξεργασία της δήλωσής τους, παρά την ύπαρξη 
καταληκτικών κατά καιρούς, προθεσμιών, για τη διόρθωση 
λαθών ή παραλείψεων επί των δηλώσεων. Ειδικότερα, οι 
εκμισθωτές παραπονέθηκαν για τα τις καθυστερήσεις στα 
πεδία των υπεκμισθώσεων, πολλαπλών μισθωμάτων και 
χειρόγραφων δηλώσεων, η επεξεργασία των οποίων 
ακόμα εκκρεμεί, ενώ η προσωποποιημένη πληροφόρηση 
των φορολογουμένων μέσω της πλατφόρμας εμφανίζεται 
ελλιπής, παρότι έχει παρέλθει ένα ολόκληρο πλέον έτος 
από τη λήξη των μέτρων αναγκαστικών μειώσεων 
ενοικίων.  

Συνήγορος του Πολίτη 
απευθύνθηκε επανειλημμένα 
προς τη Γενική Διεύθυνση 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  
της Α.Α.Δ.Ε., ζητώντας αφενός την 
ολοκλήρωση της επεξεργασίας  
των εκκρεμών δηλώσεων COVID 
και αφετέρου την ενημέρωση των αναφερομένων για τις 
τυχόν ενέργειες στις οποίες έπρεπε να προβούν, αλλά και 
τους λόγους απόρριψης των αιτημάτων τους. 
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TΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

Επιμέλεια: Θοδωρής Ζούμπος 

 
Η Ντίνα Καράτζιου καταγράφει όλες 
τις πτυχές του τεράστιου κοινωνικού 
θέματος των «κόκκινων δανείων» 
στο lifo.gr:  

α κόκκινα δάνεια 
που βρίσκονται 
σήμερα στα χέρια 

των funds ξεπερνούν  
τα 87 δισ. ευρώ  
και δημιουργούν  
δύο παράλληλες 
πραγματικότητες:  
στη μία βρίσκονται 
χρεωμένα νοικοκυριά 
και επιχειρήσεις  
και στην άλλη  
«οι επενδυτικές 
ευκαιρίες» της αγοράς 
των κόκκινων δανείων. 
Τα κόκκινα δάνεια και οι 
πλειστηριασμοί είναι ένα θέμα που 
προκαλεί γενικότερη ανασφάλεια, 
και όχι άδικα, αφού το ιδιωτικό χρέος 
σήμερα στην Ελλάδα ανέρχεται στα 
260 δισεκατομμύρια. Η κυβέρνηση 
γνωρίζει ότι θα το βρίσκει συνεχώς 
μπροστά της, αλλά για την ώρα 

παίρνει αναβολές λόγω εκλογών. Μετά το σκάνδαλο Πάτση ήρθε η απόφαση του 
Αρείου Πάγου, η οποία εμποδίζει τους εντολοδόχους των funds να εκτελούν 
πλειστηριασμούς σε ορισμένες περιπτώσεις. Προηγήθηκαν διαρροές ότι το 
υπουργείο Οικονομικών θα αντιμετώπιζε την απόφαση με κάποια τροπολογία για 
την οποία πίεζαν οι εκπρόσωποι των funds και οι τράπεζες, αλλά κάτι τέτοιο δεν 
συνέβη, πιθανόν λόγω των επερχόμενων εκλογών. Ακολούθησε η απόπειρα 
βίαιης έξωσης της δημοσιογράφου Ιωάννας Κολοβού από το σπίτι της, που 
εκποιήθηκε λόγω χρεών  

 

ε αυτό το φόντο ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα μιλάει «για τα 
κοράκια των κόκκινων δανείων», παρόλο που  
και αυτός έχει το δικό του μερίδιο ευθύνης  

από τα χρόνια της δικής του διακυβέρνησης. 
Η πρώτη κατοικία προστατευόταν, εφόσον είχε αντικειμενική αξία έως 280.000 και 
το εισόδημα του νοικοκυριού ήταν έως 40.000 ευρώ. Το 2019, με νέο νόμο, ο 
ΣΥΡΙΖΑ δημιουργεί νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας, ακόμη πιο  
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κουτσουρεμένο, το οποίο παρατάθηκε και από τη σημερινή 
κυβέρνηση δύο φορές, μέχρι και τον Ιούλιο του 2020. Ακόμη 
όμως κι αν υπάρξουν καθυστερήσεις στην εκτέλεση 
κάποιων πλειστηριασμών μέχρι να ξεκαθαρίσουν οι 
νομικοί περιορισμοί για τα funds μέσω της ολομέλειας του 
Αρείου Πάγου, στην οποία παραπέμφθηκε το θέμα, οι 
πλειστηριασμοί δεν θα σταματήσουν. Ήδη έχουν 
προγραμματιστεί 1.287 για την επόμενη εβδομάδα. Το πώς 
και το γιατί φτάσαμε ως εδώ είναι μεγάλη ιστορία.  

Στην ελληνική αγορά χρέους έχουν πάρει θέση διεθνή 
επενδυτικά κεφάλαια, τα funds, στα οποία μεταβιβάστηκαν 
εκατοντάδες χιλιάδες κόκκινα δάνεια των τραπεζών. 
Εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και 
πιστώσεις, όπως λέγονται, τα οποία λειτουργούν ως 
εντολοδόχοι των funds, εταιρείες συμβούλων ακίνητης 
περιουσίας που θα αξιοποιήσουν τα ακίνητα που αλλάζουν 
χέρια, δικηγορικά γραφεία και εισπρακτικές εταιρείες που 
κυνηγούν τους οφειλέτες, όλοι αυτοί αποτελούν τους 
βασικούς παίκτες στην αγορά χρέους. Ο μηχανισμός 
λειτουργίας αυτής της αγοράς είναι περίπλοκος. Αυτοί που 
χάνονται στον λαβύρινθό της είναι οι δανειολήπτες: «Οι 
οφειλέτες δεν έχουν καμία δυνατότητα απευθείας 
επικοινωνίας με τα funds που έχουν αγοράσει τα δάνειά 
τους. Μπορούν να επικοινωνούν μόνο με τις εταιρείες 
διαχείρισης που ενεργούν κατ’ εντολή των funds και έχουν 
την ευθύνη της διαχείρισης των δανείων τους, από την 
είσπραξη και τις ρυθμίσεις μέχρι και τις νομικές ενέργειες 
των κατασχέσεων και τους πλειστηριασμούς», μας λέει η 
νομικός και επικεφαλής της ΕΚΠΟΙΖΩ Παναγιώτα 
Καλαποθαράκου. 

  

 

Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας ζήτησε 
πρόσφατα από τους περίφημους «servicers», τις εταιρείες 
που διαχειρίζονται τα κόκκινα δάνεια για λογαριασμό των 
funds, να προχωρούν σε ρυθμίσεις με τους δανειολήπτες, 
ώστε αυτοί να μπορούν να αποπληρώνουν το χρέος τους 
και να μην κάνουν πλειστηριασμούς. Ωστόσο οι 
πλειστηριασμοί είναι βασικό συστατικό στοιχείο στα 
business plans των servicers που συμφωνήθηκαν με 
τράπεζες και κυβέρνηση: «Όσο πιο αποτελεσματικές είναι 

οι εταιρείες αυτές στις εισπράξεις μέσω ρυθμίσεων αλλά και 
πλειστηριασμών, τόσο μικρότερη είναι η πιθανότητα να 
πληρώσει το Δημόσιο τις κρατικές εγγυήσεις που έδωσε 
μέσω του σχεδίου «Ηρακλής». Βάσει του ίδιου σχεδίου, 
από τις εισπράξεις των εταιρειών αυτών πληρώνονται 
επίσης οι επενδυτές, το Δημόσιο και οι τράπεζες», δηλώνει 
ο οικονομολόγος Παύλος Δερμενάκης. Ο νόμος του 
«Ηρακλή» είναι το σχέδιο με το οποίο οι τράπεζες 
ξεφορτώθηκαν 15 πακέτα κόκκινων δανείων ύψους 47,9 
δισ. ευρώ και πέρασαν στα funds μέσω τιτλοποιήσεων. 
Δηλαδή τα κόκκινα δάνεια που πουλήθηκαν στους 
επενδυτές μετατράπηκαν σε ομόλογα. «Τα ομόλογα αυτά 
στη συνέχεια μπορούν να αλλάζουν χέρια, καθώς τα 
διαπραγματεύονται ελεύθερα στη δευτερογενή αγορά 
(χρηματιστήριο) στο πλαίσιο κερδοσκοπικών 
συναλλαγών», εξηγεί ο κ. Δερμενάκης. Για τα καλύτερα από 
αυτά τα ομόλογα (senior), που αντιστοιχούν στα καλύτερης 
ποιότητας δάνεια, 

ο κράτος εγγυήθηκε να  
καλύψει την ενδεχόμενη ζημία  
με το ποσό των 18,7 δισ ευρώ.  

Δηλαδή εάν από τις εισπράξεις πλειστηριασμών και 
ρυθμίσεων των συγκεκριμένων δανείων που έχει εγγυηθεί 
το Δημόσιο δεν επαρκεί το ποσό για να πληρωθούν οι 
ομολογιούχοι επενδυτές, τη διαφορά που θα προκύπτει θα 
την καλύπτει το κράτος μέχρι το παραπάνω ποσό, δηλαδή 
τα 18,7 δις που έχει εγγυηθεί. Γι’ αυτή την εγγύηση το 
κράτος παίρνει τη νόμιμη προμήθειά του, η οποία γίνεται 
με όρους αγοράς, ώστε να μη θεωρηθεί παράνομη κρατική 
ενίσχυση από την Ε.Ε. Εάν οι εισπράξεις είναι αρκετές για 
όλα τα παραπάνω, το κράτος δεν πρόκειται να βάλει το χέρι 
στην τσέπη.  

Για το ζήτημα των κρατικών εγγυήσεων που δόθηκαν στα 
κόκκινα δάνεια μέσω του «Ηρακλή» αναμένονται 
ανακοινώσεις από τη Eurostat, η οποία ζητάει να 
εγγραφούν στο δημόσιο χρέος. Ο Χρήστος Σταϊκούρας 
ανέφερε για το θέμα ότι «η δομή και τα χαρακτηριστικά του 
“Ηρακλή” έχουν την έγκριση όλων των θεσμών» και πως η 
κυβέρνηση περιμένει τις ανακοινώσεις. Ο καθηγητής του  
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Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γιώργος Βάμβουκας, 
λέει στη LiFO ότι «όσοι έχουν στοιχειώδεις γνώσεις 
δημόσιων οικονομικών, γνωρίζουν ότι τα δάνεια που 
χορηγούνται με εγγυητή το κράτος θα έπρεπε να 
συμπεριλαμβάνονται στο δημόσιο χρέος της χώρας». Για 
τον ίδιο το «πρόγραμμα “Ηρακλής” απέτυχε παταγωδώς 
στην πράξη». Ο «Ηρακλής», πάντως, ήταν ένα σχέδιο που 
θα εφάρμοζε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Το 2019, ο πρώην υπουργός 
Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος, εγκαλούσε την 
κυβέρνηση, ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι τους το έκλεψε: «Για 
άλλη μία φορά παρουσιάζει ως επιτυχία δική της ένα 
σχέδιο που είχε ήδη επεξεργαστεί η προηγούμενη 
κυβέρνηση και είχε διαβουλευτεί γι’ αυτό με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, καθιστώντας το ώριμο για έγκριση». Σήμερα ο 
ΣΥΡΙΖΑ ζητάει από την κυβέρνηση να μην τολμήσει «να 
φεσώσει τον ελληνικό λαό με σχεδόν 20 δισ. για να 
παίρνουν τα funds κοψοχρονιά τα σπίτια της μεσαίας 
τάξης».  

ο πρώτο εξάμηνο του 2022 τα 
κόκκινα δάνεια που είναι στα 
χέρια των funds έφτασαν τα  

87 δισ. ευρώ, ενώ 15 δισ. δάνεια 
βρίσκονται ακόμη στις τράπεζες.  
Θα μπορούσε να υπάρξει άλλη επιλογή; Ο καθηγητής 
Οικονομικών και πρώην υπουργός Οικονομικών, Νίκος 
Χριστοδουλάκης, έχει υποστηρίξει ότι «θα ήταν πολύ 
καλύτερο αν επέμεναν οι ίδιες οι τράπεζες σε μια απευθείας 
διαπραγμάτευση με τους δανειολήπτες». Επειδή όμως, 
όπως λέει, αυτοί που εμφανίζονται ως μη εξυπηρετούντες 
δανειολήπτες «δεν είναι ένα ενιαίο οικονομικό ή κοινωνικό 
σύνολο, αλλά υπάρχουν πολλές κατηγορίες», θα έπρεπε 
να απομονωθούν οι λεγόμενοι στρατηγικοί κακοπληρωτές 
στους οποίους «δεν θα πρέπει να υπάρξει καμία επιείκεια, 
και να βοηθηθούν οι πραγματικά αδύναμοι που έχουν 
χτυπηθεί από την κρίση». O καθηγητής Οικονομικών στο 
Πάντειο Πανεπιστήμιο, Κώστας Μελάς, εξηγεί ότι «ο 
τρόπος που επιλύθηκε το πρόβλημα των κόκκινων 
δανείων στον τραπεζικό τομέα, δηλαδή με τη δημιουργία 
ομολόγων πώλησης σε funds, επί της ουσίας έδωσε 
σημαντική βοήθεια για άλλη μία φορά στις τράπεζες, ενώ 
αφήνεται η κοινωνία στο έλεος των funds».  

 

Σήμερα στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται περίπου 20 
funds. Από τα μεγαλύτερα είναι η αμερικανική Davidson 

Kempner, που κατέχει 15,1 δισ. κόκκινων δανείων, η 
σουηδική Intrum, με 13,5 δισ. και η ιταλική doValue με 11,4 
δισ. δάνεια. H διαχείριση των δανείων για λογαριασμό των 
funds γίνεται από τους servicers, τις Εταιρείες Διαχείρισης 
Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, όπως ονομάζονται 
επίσημα. Υπάρχουν 23 τέτοιες εταιρείες, οι οποίες έχουν 
αδειοδοτηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος.  

τις πιο δραστήριες 
συγκαταλέγονται η doValue 
Greece, η Cepal η Intrum,  

η Quant, B2Kapital και η Pimco.  
Οι τρεις πρώτες ξεκίνησαν ως θυγατρικές των τραπεζών 
και σήμερα είναι μέλη των ομίλων funds που επενδύουν 
στην αγορά χρέους. Οι επενδυτές που έχουν αγοράσει το 
χρέος των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων έχουν τη 
δυνατότητα, μέσω των servicers, να προχωρήσουν σε 
ρύθμιση ή ακόμη και «κούρεμα» του δανείου, ώστε να γίνει 
βιώσιμο και να μπορεί να το εξυπηρετήσει ο οφειλέτης. 
Μπορούν επίσης να προχωρήσουν σε πλειστηριασμούς 
των ακινήτων που είναι υποθηκευμένα στα δάνεια που 
αγόρασαν. Τα δάνεια με εξασφαλίσεις, όπως λέγονται, είναι 
αυτά που πουλήθηκαν πιο ακριβά από τα υπόλοιπα. Όταν 
υποθηκευμένο ακίνητο σε ένα δάνειο έχει μεγάλη εμπορική 
αξία, τα funds γνωρίζουν ότι από τη ρευστοποίηση, δηλαδή 
τον πλειστηριασμό του ακινήτου, θα έχουν μεγαλύτερο 
κέρδος απ’ ό,τι αν προχωρήσουν σε μια μακροχρόνια 
ρύθμιση του δανείου με τον οφειλέτη. Με όρους αγοράς, η 
δραστηριότητά τους συμβάλλει στην «εξυγίανση και την 
ανάπτυξη» της ελληνικής οικονομίας, όπως αναφέρει  

 

Τ 
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έμπειρο τραπεζικό στέλεχος. «Είτε με τη διάσωση των 
υπερχρεωμένων νοικοκυριών και επιχειρήσεων μέσω 
ρυθμίσεων, οι οποίες, εφόσον εξυπηρετούνται, κάποια 
στιγμή θα έχουν και πάλι πρόσβαση στον τραπεζικό 
δανεισμό, είτε με την επανένταξη των ακινήτων που 
υπάρχουν πίσω από αυτά τα δάνεια στην πραγματική 
οικονομία», όταν αυτά, μετά τους πλειστηριασμούς, 
αλλάξουν χέρια, δηλαδή τα αγοράσουν νέοι επενδυτές, εάν 
πρόκειται για εμπορικά ακίνητα, και «τα 
επανατοποθετήσουν στην αγορά».  

 
Ήδη, τα ισχυρότερα funds έχουν φτιάξει πλατφόρμες 
διαχείρισης ακινήτων για να εκμεταλλευτούν τα ακίνητα 
των πλειστηριασμών. Οι εταιρείες αυτές διαθέτουν 
τεχνικούς και συμβούλους real estate, προωθώντας την 
πώληση των ακινήτων με τη μορφή που έχουν σήμερα ή 
ακόμα και την αναβάθμισή τους, για να αυξηθεί η αξία τους. 
Οι εταιρείες που έχουν συσταθεί για τη διαχείριση των 
ακινήτων είναι η Altamira του fund doValue και η Intrum 
Reo Solutions της Intrum. Αναμένεται και η δημιουργία 
τρίτης εταιρείας ακινήτων με ένα κοινοπρακτικό σχήμα, 
στο οποίο θα συμμετέχει το αμερικανικό fund Davidson 
Kempner. Παράλληλα, σε πλήρη ανάπτυξη βρίσκεται και η 
αγορά από «δεύτερο χέρι»: funds αγοράζουν πακέτα 
δανείων από άλλα funds. Αυτός ήταν και ένας από τους 
στόχους του «Ηρακλή», να δημιουργήσει «τεράστιες 
επενδυτικές ευκαιρίες σε μια διεθνή αγορά που αναζητεί 
αποδόσεις». Τον περασμένο Σεπτέμβριο, μάλιστα, 
πραγματοποιήθηκε στη δευτερογενή αγορά η πρώτη 
πώληση ενός κλαδικού χαρτοφυλακίου που αφορά την 
πώληση πακέτου κόκκινων δανείων 250 εκατ. ευρώ, στο 
οποία είναι υποθηκευμένα 72 ξενοδοχεία που ανήκουν σε 
τρία ξένα funds. Η συναλλαγή έγινε από την εταιρεία 
διαχείρισης αυτών των δανείων, την Intrum Hellas. Στην 
άλλη πλευρά του χρέους βρίσκονται οι οφειλέτες. Σήμερα 
«στα χέρια των funds βρίσκονται 760.000 ακίνητα ως 
εξασφαλίσεις δανείων και προβλέπονται 160.000 
πλειστηριασμοί λόγων των μνημονιακών δεσμεύσεων και 
του “Ηρακλή”», λέει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας 
Δανειοληπτών, Βαγγέλης Κρητικός. 

ήμερα η πρώτη κατοικία των 
αδύναμων προστατεύεται μόνο  
αν αυτοί πιστοποιηθούν ως  

ευάλωτοι οφειλέτες από την Ειδική  
Γραμματεία Διαχείρισης Χρέους, βάσει 

συγκεκριμένων εισοδηματικών και 
περιουσιακών κριτηρίων. 
Όσοι από αυτούς ρυθμίσουν τις οφειλές τους μέσω του 
νέου εξωδικαστικού μηχανισμού δικαιούνται για μια 
πενταετία στεγαστικό επίδομα από 75 έως 210 ευρώ. Όσοι 
δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν δόσεις ρύθμισης, 
θα πάρουν επίσης το επίδομα, αλλά θα πρέπει να 
διαλέξουν τη «δεύτερη ευκαιρία», να παραχωρήσουν το 
σπίτι τους στον ειδικό φορέα απόκτησης ακινήτων, ο 
οποίος θα λειτουργήσει τους επόμενους μήνες και να 
καταβάλουν ενοίκιο για 12 χρόνια, το οποίο θα 
υπολογίζεται βάσει της εμπορικής αξίας των ακινήτου. 
Μετά τη δεκαετία θα μπορούν να ξαναγοράσουν την 
κατοικία τους στην εμπορική αξία που θα έχει τότε, χωρίς 
να προσμετρώνται οι δόσεις που έχουν καταβάλει όλα αυτά 
τα χρόνια. Ο δημόσιος διεθνής διαγωνισμός για τον φορέα 
στον οποίο θα πηγαίνουν τα σπίτια των φτωχών είναι σε 
εξέλιξη. Έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον έξι επενδυτικά 
σχήματα, στα οποία συγκαταλέγονται και funds που έχουν 
αγοράσει κόκκινα δάνεια από τις ελληνικές τράπεζες. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που πήραμε από την Ειδική 
Γραμματεία Διαχείρισης Χρέους, μέχρι πριν από 15 ημέρες 
είχαν υποβληθεί συνολικά 84 αιτήσεις στο ενδιάμεσο 
επιδοτούμενο πρόγραμμα που θα λειτουργήσει ως 
προθάλαμος για τους αδύναμους μέχρι τη δημιουργία του 
φορέα. Η μικρή προσέλευση, όπως μας λένε οι δικηγόροι, 
οφείλεται «στη διστακτικότητα των πολιτών να 
εκχωρήσουν την κατοικία τους». Μέχρι στιγμής ως 
ευάλωτοι έχουν πιστοποιηθεί 488 οφειλέτες, ενώ υπάρχουν 
5.500 που έχουν ξεκινήσει αιτήσεις, οι οποίες βρίσκονται 
στο στάδιο της αξιολόγησης.  

Στην πλατφόρμα των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών e-
action είναι αναρτημένοι 47.796 πλειστηριασμοί για το 
2022. Οι 19.235 αφορούν εκποιήσεις κατοικιών. Οι 10.089 
πλειστηριασμοί σπιτιών έχουν ολοκληρωθεί, ενώ 4.152  
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βρίσκονται σε αναστολή και κάποιοι έχουν ματαιωθεί. Όσοι 
νομίζουν ότι, αν μπουν, θα δουν βίλες και πολυτελή 
ακίνητα, θα εκπλαγούν, καθώς υπάρχουν δεκάδες σπίτια 
χαμηλής αξίας που βρίσκονται σε λαϊκές γειτονιές. «Η 
στόχευσή των funds είναι να πάρουν τα χρήματά τους 
σύντομα. Προτείνουν ρυθμίσεις στις οποίες οι πολίτες δεν 
μπορούν να ανταποκριθούν. Δεν τους ενδιαφέρει να 
ρυθμίσουν. Κινούνται επιθετικά, στη λογική ό,τι 
εισπράξουν μέσω πλειστηριασμών», λέει η κ. 
Καλαποθαράκου. Για την πρόεδρο της ΕΚΠΟΙΖΩ, «η 
απόδειξη της επιθετικής πολιτικής των funds είναι η κύρια 
κατοικία 48 τετραγωνικών στα Τρίκαλα που γλίτωσε από 
το σφυρί του πλειστηριασμού στο παρά πέντε για χρέος 
10.773 ευρώ, με τη δήλωση του «ευάλωτου οφειλέτη» που 
εξέδωσε. Ο ιδιοκτήτης του δεν ήταν ενημερωμένος για το 
προσωρινό καθεστώς προστασίας που παρέχει η πολιτεία 
και ούτε η εταιρεία που διαχειρίζεται το δάνειό του για 
λογαριασμό fund που εδρεύει στο Δουβλίνο τον είχε 
ενημερώσει», μας λέει.  

Από το 2015 και μετά ψηφίστηκε μια σειρά νόμων που 
ξήλωσαν την προστασία της πρώτης κατοικίας και 
διευκόλυναν παράλληλα τη διενέργεια των 
πλειστηριασμών, όπως εξηγεί ο κ. Κρητικός. «Το 2015, με 
τον νόμο 4354 έρχεται η πλήρης απελευθέρωση των 
κόκκινων δανείων και αλλάζει επί το δυσμενέστερο ο νόμος 
Κατσέλη». Το 2010 η τότε υπουργός Οικονομίας Λούκα 
Κατσέλη εισάγει για πρώτη φορά την έννοια της 
πτώχευσης των φυσικών προσώπων. Με τον νόμο αυτό τα 
νοικοκυριά ρύθμιζαν τα χρέη τους δικαστικά και η πρώτη 
κατοικία εξαιρούνταν από τον πλειστηριασμό. Το 2015, υπό 
την πίεση της Τρόικας, η οποία απαιτούσε ολική 
κατάργηση της προστασίας, ο ΣΥΡΙΖΑ τροποποιεί τον 
νόμο και περιορίζει τα όρια προστασίας που ίσχυαν έως το 
2018. Η πρώτη κατοικία προστατευόταν, εφόσον είχε 
αντικειμενική αξία έως 280.000 και το εισόδημα του 
νοικοκυριού ήταν έως 40.000 ευρώ. Το 2019, με νέο νόμο (ν. 
4605), ο ΣΥΡΙΖΑ δημιουργεί νέο πλαίσιο προστασίας της 
πρώτης κατοικίας, ακόμη πιο κουτσουρεμένο, το οποίο 
παρατάθηκε και από τη σημερινή κυβέρνηση δύο φορές, 
μέχρι και τον Ιούλιο του 2020: «Καταφέραμε να σώσουμε 
κάποιες πρώτες κατοικίες με τις ρυθμίσεις δανείων που 
κάναμε, αλλά οι προϋποθέσεις ένταξης ήταν αυστηρές και 

πολλοί έμειναν απ’ έξω», λέει η κ. Καλαποθαράκου. 
Ρυθμίστηκε ποσό 19,1 εκατ. δανείων. Το ποσό αυτό 
κρίθηκε «εξαιρετικά μικρό σε σχέση με τα 90 δισ. των 
κόκκινων δανείων». Παράλληλα με το σταδιακό ξήλωμα της 
πρώτης κατοικίας ψηφίστηκαν κι άλλοι νόμοι που 
διευκόλυναν την εκτέλεση των πλειστηριασμών και 
αφαίρεσαν τα νομικά όπλα άμυνας των οφειλετών. Με νόμο 
του 2017 οι πλειστηριασμοί γίνονται ηλεκτρονικά για να 
αποφεύγονται τα μπλόκα που έστηναν οι οργανώσεις και 
οι δανειολήπτες. Την ίδια χρονιά περνάει τροπολογία με 
την οποία θεσμοθετείται η αυτεπάγγελτη δίωξη για τους 
πολίτες που εμποδίζουν ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς. 
Ο στόχος που έχει τεθεί είναι «η ρύθμιση οφειλών ύψους 1 
δισ. ευρώ εντός των επόμενων μηνών». Ωστόσο ο νέος 
νόμος δεν δεσμεύει τράπεζες και funds να αποδεχθούν τις 
προτάσεις ρύθμισης που παράγει ο αλγόριθμος της 
πλατφόρμας.  

Το 2021 γίνονται αλλαγές στον κώδικα Πολιτικής 
Δικονομίας για τους άγονους πλειστηριασμούς, δηλαδή 
αυτούς που δεν ολοκληρώνονται γιατί δεν βρίσκεται 
αγοραστής. Μέχρι το 2021, μετά από έναν ανεπιτυχή 
πλειστηριασμό, η τιμή του ακινήτου μειωνόταν μόνο με 
δικαστική απόφαση. Τώρα γίνεται ηλεκτρονικά και 
μειώνεται αυτόματα κατά 20% την πρώτη φορά και κατά 
35% συνολικά τις επόμενες. Η αυτοματοποίηση, όμως, 
«δημιουργεί κίνητρα στον εκάστοτε αγοραστή να 
αποκτήσει το ακίνητο με χαμηλότερο τίμημα και στο τέλος 
να το αγοράσει στο 65% της αξίας του. Ταυτόχρονα, ο 
ιδιοκτήτης του ακινήτου χάνει τη δυνατότητα να λάβει ό,τι 
περισσέψει από την πώληση. Το μειωμένο τίμημα μπορεί  
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κάποιες φορές να μη φτάσει καν για το σύνολο των 
οφειλών που έχει». Η δικηγόρος Αναστασία Μήλιου μας 
λέει ότι «ο οφειλέτης έχει χάσει επίσης τη βασικότατη 
αίτηση αναστολής του πλειστηριασμού κατά το στάδιο της 
κατάσχεσης, ένα από τα βασικότερα μέτρα άμυνας που 
είχε». Με έναν πτωχευτικό νόμο το 2020 η ΝΔ ήρθε να 
αντιμετωπίσει το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους και το 
μπαράζ πλειστηριασμών για τους ιδιοκτήτες των κόκκινων 
δανείων. Οι οφειλέτες μπορούν να ρυθμίσουν οφειλές σε 
τράπεζες, funds και Δημόσιο (εφορίες και ασφαλιστικά 
ταμεία) μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης 
οφειλών. Μόνο έτσι μπορούν να προστατευτούν από 
πλειστηριασμούς και κατασχέσεις. Πρόκειται για μια 
ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία ο ενδιαφερόμενος 
υποβάλλει αίτηση και η ρύθμιση για τις δόσεις και τον 
χρόνο που θα ξεχρεώσει τις οφειλές του παράγεται 
μηχανικά μέσω ενός αλγόριθμου.  

τα τελευταία νούμερα που  
έδωσε ο υπουργός Οικονομικών, 
ανέφερε 2.072 ρυθμίσεις  

οφειλών συνολικού ύψους 373  
εκατομμυρίων, ένας μικρός αριθμός 
σε σχέση με τα δισεκατομμύρια  
του ιδιωτικού χρέους. 
Αυτός είναι και ο λόγος που ο εξωδικαστικός μηχανισμός 
έχει επικριθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ ως αναποτελεσματικός, με 
την κυβέρνηση να αναγνωρίζει ότι «οι επιδόσεις, αν και δεν 
είναι ακόμη οι επιθυμητές, είναι καλύτερες από τα σχήματα 

που υλοποιήθηκαν τα προηγούμενα 12 έτη». Ο στόχος που 
έχει τεθεί είναι «η ρύθμιση οφειλών ύψους 1 δισ. ευρώ εντός 
των επόμενων μηνών». Ωστόσο ο νέος νόμος δεν δεσμεύει 
τράπεζες και funds να αποδεχθούν τις προτάσεις ρύθμισης 
που παράγει ο αλγόριθμος της πλατφόρμας. Τα υψηλά 
ποσοστά απόρριψης των ρυθμίσεων από τους κατόχους 
των κόκκινων δανείων αποτέλεσαν αιτία του τελευταίου 
θερμού επεισοδίου μεταξύ του Χρήστου Σταϊκούρα, 
τραπεζιτών και servicers, ο οποίος ζήτησε περισσότερες 
ρυθμίσεις κόκκινων δανείων και λιγότερους 
πλειστηριασμούς. Από την άλλη πλευρά, η Ένωση 
Εταιρειών Διαχείρισης από Δάνεια και Πιστώσεις, που 
εκπροσωπεί τους servicers, υποστηρίζει ότι οι 
πλειστηριασμοί αποτελούν την ύστατη λύση για τις 
περιπτώσεις παντελούς έλλειψης συνεργασίας από την 
πλευρά των δανειοληπτών. O πρόεδρός της, Τάσος 
Πανούσης, έχει αναφέρει ότι από το 2020 έως σήμερα οι 
servicers έχουν ολοκληρώσει ρυθμίσεις ύψους άνω των 7,5 
δισεκατομμυρίων: «Στην πλειονότητα των περιπτώσεων η 
λύση που προτείναμε, και έγινε αποδεκτή, περιλάμβανε 
άφεση χρέους. Επιπλέον, στο ίδιο διάστημα ρυθμίστηκαν 
πάνω από 430.000 δάνεια ύψους άνω των 8,5 
δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία διατηρούν οι τράπεζες 
στην κατοχή τους και τα οποία αναταξινομήθηκαν ως υγιή». 
Οι τράπεζες παραχώρησαν πολύ εύκολα, προκειμένου να 
τα ξεφορτωθούν, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στις 
Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων, τις οποίες ενίοτε 
χρηματοδοτούν κιόλας. Το κράτος, δέκα χρόνια μετά την 
κρίση και παραπάνω, ακόμα δεν μπορεί ή δεν ενδιαφέρεται 
να διακρίνει όσους πραγματικά αδυνατούν να 
εξυπηρετήσουν τα δάνεια τους από τους λεγόμενους 
στρατηγικούς κακοπληρωτές που εκμεταλλεύονται 
καταστάσεις.

 

ια 2,62 ευρώ και κάτι ψηλά το Fund Mexico 
Finance DAC τινάζει στο αέρα της ζωής ενός 
ανθρώπου, ο οποίος καλείται να αποπληρώσει  

το δάνειο εδώ και τώρα με το συνολικό  
ανεξόφλητο ποσό να φτάνει τα 92.730 ευρώ! 

Όπως σημειώνει το bankingnews.gr 
οι διαχειριστές από το Δουβλίνο 
αποφάσισαν να καταγγείλουν τη 
σύμβαση του δανείου, διότι ο 
δανειολήπτης δεν πλήρωσε μερικά 
ευρώ. Οι διαχειριστές του δανείου 
ενεργοποίησαν τις νομικές 
διαδικασίες, οι οποίες σε λίγους 
μήνες η κατάληξη θα είναι να χάσει 
το σπίτι του αφού δεν είναι σε θέση 
να αποπληρώσει το ποσό των 
92.730 ευρώ. Η διακοπή της 
σύμβασης του δανείου έγινε τον 
Μάιο του 2022 με τον ενδιαφερόμενο 
να μην είναι σε θέση να κατανοήσει 
την άμεση απαίτηση του Fund. Η 
παρουσία του δανειολήπτη σε ένα 
δικηγορικό γραφείο για να καταλάβει 
τη αξία του εγγράφου που έλαβε δεν 
βοήθησε. Η δικηγόρος πρότεινε να  
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πουλήσει το σπίτι της, διότι η αξία 
του ήταν αρκετά μεγαλύτερη η οποία 
μάλιστα κάλυπτε τα κριτήρια της 
Colden VISA. Ο δανειολήπτης 
αποχώρησε από το νομικό γραφείο, 
αφού είχε καταβάλει μια υψηλή 
αμοιβή χωρίς να δοθούν οι νόμιμες 
αποδείξεις για τις προσφερόμενες 
νομικές υπηρεσίες. Το bankingnews 
φέρνει στο φως την αδυναμία του 
δανειολήπτη να πληρώσει: Α) 
Οφειλόμενο τόκοι υπερημερίας 
ποσού 2,62 ευρώ. Β) Δεδουλευμένοι 
τόκοι περιόδου μεταφοράς ποσού 

33,24 ευρώ. Γ) Χρεολύσια και 
δεδουλευμένοι τόκοι 
συμπεριλαμβάνονται στις 
παραπάνω δόσεις ποσού 700 ευρώ. 
Ο τελικός λογαριασμός των 
Μεξικάνων λέει ότι ο δανειολήπτης 
χρωστάει το ποσό των 92.730,04 
ευρώ. Ο δανειολήπτης υποστηρίζει 
ότι ποτέ δεν έλαβε έγγραφο που να 
τον ενημερώνει ότι δεν έχει 
καταβάλει κάποια δόση του δανείου. 
Ισχυρίζεται ότι καταβάλει κανονικά 
τις δόσεις του δανείου. Το Mexico 
Finance DAC έχει αποκτήσει το 

δάνειο με βάση τη νομοθεσία του 
2003, οι οποίοι με δικαστικές 
αποφάσεις δεν έχουν το δικαίωμα να 
προχωρούν σε νομικές ενέργειας. 
Πάντως ο κεντρικός τραπεζίτης της 
χώρας Γιάννης Στουρνάρας, 
«πιέζει» τον Άρειο Πάγο να δώσει 
νομική λύση στο πρόβλημα που έχει 
προκύψει έτσι ώστε τα funds να 
βγάζουν σε πλειστηριασμούς τα 
ακίνητα των δανειοληπτών χωρίς να 
τηρείται καμία διαδικασία 
προστασίας των δανειοληπτών. 

Πρόταση για τη στήριξη ευάλωτων 
οικονομικά συνεπών δανειοληπτών 
με στεγαστικά δάνεια, τα οποία είχαν 
υπαχθεί στο πρόγραμμα «Γέφυρα Ι», 
εξετάζουν οι τράπεζες, σύμφωνα με 
όσα ειπώθηκαν κατά την πρώτη 
ημέρα των παρουσιάσεων στο 
Λονδίνο. Σύμφωνα με το 
euro2day.gr 

ι τραπεζίτες 
ξεκαθάρισαν σε 
επενδυτές ότι το 

ισπανικό μοντέλο δεν 
μπορεί να εφαρμοστεί 
στην Ελλάδα, καθώς  
η συντριπτική 
πλειονότητα των 
προληπτικών δράσεων 
που προβλέπει, 
εμπίπτει στην 
κατηγορία της ρύθμισης 
και ως εκ τούτου 
οδηγεί σε αύξηση 
προβλέψεων και  
μη εξυπηρετούμενων 
ανοιγμάτων 
(Non Performing Exposures – NPEs). 
«Θα ‘ναι σαν να πυροβολούμε τον 
εαυτό μας και το Δημόσιο», ανέφερε 
χαρακτηριστικά, σε συνάντηση με 
ομάδα επενδυτών, διευθύνων 

σύμβουλος συστημικής τράπεζας, 
εννοώντας ότι θα επέλθει 
πισωγύρισμα στη μεγάλη 
προσπάθεια μείωσης του 
αποθέματος NPEs και 
απελευθέρωσης πόρων για 
χρηματοδότηση της οικονομίας, την 
οποία κατέβαλαν τράπεζες και 
Δημόσιο τα τελευταία χρόνια. Ο 
ίδιος, μεταξύ σοβαρού και αστείου, 
δήλωσε ότι θα ήταν προτιμότερη η 
επιβολή έκτακτου φόρου, αφενός, 
λόγω του μη επαναλαμβανόμενου 
χαρακτήρα του, αφετέρου, επειδή 
δεν προκαλεί χρονοβόρες και 
κοστοβόρες προσπάθειες για 
επαναφορά κανονικότητας στην 
εξυπηρέτηση δανείων. Το θέμα, 
όμως, της επιβολής έκτακτου φόρου 
αντιμετωπίζει τεχνικές δυσκολίες, 
καθώς απαιτεί νομοθετική 
παρέμβαση για την αντιμετώπιση 
ζητημάτων που θα προκύψουν από 
τις εκκαθαρισμένες και οριστικές 
αναβαλλόμενες φορολογικές 
απαιτήσεις (Deferred Tax Credits – 
DTCs) τραπεζών έναντι Δημοσίου.  

 
Εξέλιξη που θα ανακινήσει το θέμα 
του DTC και της ποιότητας 
κεφαλαίων καθώς απαιτεί (σ.σ. η 
νομοθετική ρύθμιση) έγκριση από 
τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό 
(SSM). Δεν είναι τυχαίο ότι άλλος 
CEO τράπεζας σε συνάντησή του με 
επενδυτή στο πλαίσιο του road 

show ΕΧΑΕΕΧΑΕ +0,16%/Morgan 
Stanley ανέφερε ότι ο 
πρωθυπουργός έχει αποκλείσει σε 
ιδιωτική συζήτηση το ενδεχόμενο 
επιβολής έκτακτου φόρου στις 
τράπεζες. Οι τράπεζες ανέλαβαν τη 
δέσμευση να παρουσιάσουν την 
προσεχή Πέμπτη, στον υπουργό 
Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, τις 
προτάσεις τους, για την περίμετρο 
της… οικειοθελούς πρωτοβουλίας 
στήριξης δανειοληπτών με 
στεγαστικά δάνεια και το εύρος των 
διευκολύνσεων. Σύμφωνα με 
πληροφορίες, οι τράπεζες 
προσανατολίζονται να προτείνουν 
ως αρχική «δεξαμενή» δικαιούχων 
όσους συμμετείχαν στο πρόγραμμα 
«Γέφυρα Ι». Έλαβαν, δηλαδή, ή 
συνεχίζουν να λαμβάνουν (σ.σ. ως 
το τέλος του έτους) κρατική 
επιδότηση δόσης. Για τη 
συγκεκριμένη υποκατηγορία η 
ολοκλήρωση της περιόδου κρατικής 
επιδότησης έρχεται σε κακή 
συγκυρία. 

Θα πρέπει να αναλάβουν μόνοι τους 
την εξυπηρέτηση του δανείου, η 
δόση του οποίου έχει αυξηθεί 
σημαντικά για όσους διαθέτουν 
κυμαινόμενο επιτόκιο. Επομένως, 
αποτελούν τον πυρήνα της 
περιμέτρου για την πρωτοβουλία 
στήριξης, που κλήθηκαν από την 
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κυβέρνηση να αναλάβουν οι 
τράπεζες, εφόσον βέβαια πληρούν 
τις προϋποθέσεις του οικονομικά 
ευάλωτου, οι οποίες θα 
προσδιοριστούν από κυβέρνηση και 
τράπεζες. Το πώς θα δοθεί η στήριξη 
από τις τράπεζες δεν έχει ακόμη 
οριστικοποιηθεί. Η ζυγαριά, πάντως, 
κλίνει προς την υιοθέτηση καθαρών 
λύσεων επιδότησης (σ.σ. πιθανή 
συμμετοχή στο κόστος και του 
Δημοσίου πέραν των τραπεζών), με 
ανοικτό το ενδεχόμενο επιμήκυνσης 
της διάρκειας, όπου αυτή παράγει 
αποτέλεσμα (μείωση μηνιαίας 
δόσης), χωρίς να μεταβάλλεται η 
καθαρή παρούσα αξία του δανείου 

άνω του 1%. Αλλιώς, εμπίπτει στην 
κατηγορία της ρύθμισης. Τα όποια 
μέτρα στήριξης αποφασιστούν θα 
ισχύσουν από τις αρχές του 2023. Οι 
τέσσερις συστημικές τράπεζες είχαν 
στις 30 Σεπτεμβρίου 9,32 δισ. ευρώ 
ρυθμισμένα στεγαστικά δάνεια, τα 
οποία εξυπηρετούνται κανονικά 
πάνω από 12 μήνες ( Stage II). Αν 
υιοθετηθεί το ισπανικό μοντέλο, 
σημαντικό μέρος των παραπάνω 
δανείων θα καταταχθεί στα NPEs 
(Stage III), αυξάνοντας και τις 
προβλέψεις. Το ύψος της 
επιβάρυνσης εξαρτάται από την 
περίμετρο της… οικειοθελούς 
πρωτοβουλίας. Μπορεί, δε, να 

επηρεαστεί και ένα πολύ μικρό 
μέρος των 21,5 δισ. ευρώ, που είναι 
ενήμερα (Stage I), τα οποία θα 
οδηγηθούν ή σε Stage II ή απευθείας 
σε Stage III. Υπό το παραπάνω 
πρίσμα, οι τράπεζες απέκλεισαν 
κατηγορηματικά την υιοθέτηση του 
ισπανικού μοντέλου και 
προσανατολίζονται να αναλάβουν 
μεν το κόστος στήριξης των 
δανειοληπτών, με τρόπο, όμως, που 
δεν θα δημιουργεί σημαντικές 
«σκιές» ως προς την ποιότητα του 
ενεργητικού τους. Αντίθετα, θα 
ενισχύει την κουλτούρα πληρωμών.

 
Σαφή προειδοποίηση προς τις τράπεζες της ευρωζώνης 
ότι υποτιμούν τον κίνδυνο της ύφεσης απευθύνει ο 
επικεφαλής της εποπτικής αρχής της ΕΚΤ (SSM), Andrea 
Enria. Όπως δήλωσε ο ίδιος,  

ι τράπεζες της ευρωζώνης  
δεν έχουν ακόμη λάβει υπόψη 
τους την πραγματικότητα  

της οικονομικής ύφεσης,  
επομένως οι εποπτικές αρχές  
του χρηματοπιστωτικού κλάδου  
θα πρέπει να τις αναγκάσουν  
να είναι πιο συντηρητικές στη  
διαχείριση των κεφαλαίων τους. 

Σύμφωνα με το Reuters, είναι σχεδόν βέβαιο ότι η 
ευρωζώνη θα πέσει σε ύφεση κατά τη διάρκεια του 
χειμώνα, καθώς το υψηλό ενεργειακό κόστος πλήττει τους 
προϋπολογισμούς των καταναλωτών. Την εικόνα 
επιδεινώνει η επιθετική αύξηση των επιτοκίων από την 
ΕΚΤ, στο πλαίσιο των προσπαθειών να χαλιναγωγηθεί ο 
προϋπολογισμός. Ωστόσο, οι τράπεζες, που 
απολαμβάνουν μια ασυνήθιστη περίοδο υψηλών κερδών, 
έχουν δεχθεί έντονη κριτική ότι υποβαθμίζουν τον πιθανό 
αντίκτυπο. «Κάποιες τράπεζες φαίνεται ότι χρησιμοποιούν 
σχετικά ήπιες μακροοικονομικές παραδοχές στα δυσμενή 
σενάρια τους», δήλωσε ο Enria μιλώντας στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. «Οι επόπτες θα εξετάσουν προσεκτικά τον 
κεφαλαιακό σχεδιασμό και θα αμφισβητήσουν τις ενέργειες 
διαχείρισης για να εξασφαλίσουν ένα κατάλληλο επίπεδο 
συντηρητισμού» συμπλήρωσε.  

Την ίδια στιγμή, ο Enria προειδοποίησε ότι τα μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια (NPLs) στον τομέα των 
καταναλωτικών δανείων και οι καθυστερήσεις, τόσο για 
νοικοκυριά όσο και για εταιρικούς πελάτες, αυξάνονται 
ήδη. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ραγδαία αύξηση των επιτοκίων 
-κυρίως σε συνάρτηση των αυξήσεων των επιτοκίων της 
ΕΚΤ- αναδεικνύει τις ευπάθειες στις αγορές κατοικιών και 
εμπορικών ακινήτων. Τα πιστωτικά ανοίγματα των 
τραπεζών σε εταιρικούς δανειολήπτες εντάσεως ενέργειας 
θα αποτελέσουν ιδιαίτερο τομέα εποπτικής προσοχής, 
ακόμη και αν μέχρι στιγμής έχουν υπάρξει μόνο 
περιορισμένα σημάδια δυσφορίας. «Η εστίαση στη 
διαχείριση κινδύνου αυτών των ανοιγμάτων δικαιολογείται 
ιδιαίτερα υπό το φως της πρόσφατης προσωρινής 
χαλάρωσης των απαιτήσεων περιθωρίου, επιτρέποντας τη 
χρήση μη εξασφαλισμένων τραπεζικών εγγυήσεων ως 
αποδεκτών εξασφαλίσεων για μη χρηματοπιστωτικές 
εταιρείες που έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες κεντρικού 
συμψηφισμού», είπε ο Enria. 
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Απέκλεισε το ενδεχόμενο επιβολής έκτακτου φόρου στα κέρδη των τραπεζών ο 
πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε επενδυτές στο περιθώριο 
του επενδυτικού συνεδρίου που διοργανώνουν η Morgan Stanley και η ΕΧΑΕ. 
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του businessdaily.gr 

ε την τοποθέτησή του ο πρωθυπουργός έβαλε 
τέλος στη συζήτηση περί έκτακτου φόρου, 
ενδεχόμενο που είχε θορυβήσει τις διοικήσεις 

των τραπεζών 
, οι οποίες υπογράμμιζαν ότι η θετική εικόνα των αποτελεσμάτων του κλάδου την 
εφετινή χρονιά οφείλεται σε έναν βαθμό σε έκτακτους παράγοντες ενώ 
παράλληλα ένα σημαντικό μέρος της κερδοφορίας θα διακρατηθεί για την 
ενίσχυση της κεφαλαιακής τους βάσης για την αντιμετώπιση πιθανών αναγκών 
από αύξηση μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η σχετική φημολογία είχε ενισχυθεί 
μετά τη συνάντηση του υπουργού οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα με τις 
διοικήσεις των συστημικών τραπεζών την προηγούμενη Παρασκευή, με τον 
υπουργό να ζητά από τις διοικήσεις να προχωρήσουν στη στήριξη των 
δανειοληπτών και σε μειώσεις επιτοκίων. Στις επαφές του με τους επενδυτές ο 
πρωθυπουργός αναγνώρισε τις προκλήσεις που δημιουργεί η τρέχουσα 
συγκυρία στους δανειολήπτες, με την αύξηση των επιτοκίων και την μείωση των 

εισοδημάτων λόγω πληθωρισμού 
και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο 
στήριξης των αδύναμων οικονομικά 
κοινωνικών ομάδων. Σε ό,τι αφορά 
τις τράπεζες ο κ. Μητσοτάκης 
σημείωσε ότι θα μπορούσαν να 
κάνουν περισσότερα για την στήριξη 
της οικονομίας και τη 
χρηματοδότηση επιχειρήσεων – 
νοικοκυριών, ωστόσο αναγνώρισε 
τη μεγάλη πρόοδο που έχει επιτύχει 
το τραπεζικό σύστημα με την μείωση 
των μη εξυπηρετούμενων δανείων 
αλλά και την επιστροφή σε 
πιστωτική επέκταση μετά από 
πολλά χρόνια απομόχλευσης. Ο 
πρωθυπουργός υπογράμμισε στους 
επενδυτές την αισιοδοξία του την 
πορεία της εγχώριας οικονομίας, 
την προσέλκυση νέων επενδύσεων 
και την ενίσχυση του γεωπολιτικού 
και ενεργειακού ρόλου της Ελλάδας 
στην ευρύτερη περιοχή. Ιδιαίτερη 
αναφορά έκανε επίσης στο θεσμό 
του Χρηματιστηρίου, 
υπογραμμίζοντας τη βούληση της 
κυβέρνησης να συμβάλει στην 
ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλο 
του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην 
οικονομία. Σε ότι αφορά το χρόνο 
ανάκτησης της επενδυτικής 
βαθμίδας εκτίμησε ότι αυτό θα γίνει 
μετά τις εκλογές. Σε ότι αφορά τις 
επενδύσεις ο κ. Μητσοτάκης 
σημείωσε ότι το 2022 πετύχαμε 
ρεκόρ επενδύσεων, προβλέποντας 
νέο ρεκόρ και το 2023: «Αν κοιτάξετε 
τους ρυθμούς ανάπτυξής μας, για το 
2022 θα είμαστε κοντά στον 6%, ενώ 
για το 2023 προσδοκούμε 1,8% -τρεις 
φορές πάνω από το μέσο όρο στην 
ευρωζώνη. Δεν θα με εξέπληττε αν 
τελικά είναι ακόμα ψηλότερα. Αλλά, 
πιο σημαντικό για μένα είναι ότι η 
τωρινή ανάπτυξη έχει πραγματικά 
βιώσιμα χαρακτηριστικά. Η 
οικονομία είναι πλέον πολύ πιο 
εξωστρεφής», σημείωσε. 

Με απόδοση 105% «τρέχουν», σύμφωνα με πληροφορίες 
του insider.gr, τα business plan των εταιριών 

διαχείρισης(servicers) για τα δάνεια ύψους περίπου 50 δισ. 
ευρώ που έχουν μεταβιβαστεί στον «Ηρακλή».

Μ 



 

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 03-04 Δεκεμβρίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 259 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |          Σελίδα 53 

 
Την ίδια στιγμή, οι τράπεζες δίνουν μάχη στα μετόπισθεν 
για την μείωση κόκκινων δανείων της τάξεως των 15 δισ. 
ευρώ, εκ των οποίων δάνεια περίπου 5 δισ. έχουν μεγάλες 
πιθανότητες να μην αποπληρωθούν. Η αντιμετώπιση των 
κόκκινων δανείων αποδεικνύεται ένας «πόλεμος» 
διαρκείας, με καίριες «μάχες» που έχουν κερδηθεί 
ενδιάμεσα, αλλά και άλλες που έρχονται εν μέσω 
αλληλοδιαδεχόμενων κρίσεων. Το… κεφάλι της Λερναίας 
Ύδρας δεν έχει ακόμη κοπεί, καθώς η πληθωριστική και 
ενεργειακή κρίση προδιαγράφουν την δημιουργία νέων μη 
εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, θέτοντας σε εγρήγορση τις 
τράπεζες που λαμβάνουν για πρώτη φορά σημάδια για 
αύξηση των δανείων αβέβαιης είσπραξης. Αυτή τη στιγμή, 
ο συντριπτικά μεγάλος όγκος των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων έχει βγει από τους ισολογισμούς των τραπεζών 
χάρη στο Σχήμα Προστασίας Ενεργητικού «Ηρακλής». Οι 
τέσσερις συστημικές τράπεζες έχουν υλοποιήσει ήδη 13 
συναλλαγές τιτλοποιήσεων και αναμένεται η ολοκλήρωση 
άλλων 2. Όπως ανέφερε, μιλώντας στο συνέδριο της DDC 
για τα NPLs την προηγούμενη εβδομάδα, ο κ. Ηλίας 
Κυριακόπουλος, Διευθύνων Εταίρος της Αιγίς ΣΚ και 
Ανεξάρτητος Επόπτης του «Ηρακλή», η συνολική μεικτή 
λογιστική αξία των 15 τιτλοποιήσεων του «Ηρακλή» 
ανέρχεται σε 49,484 δισ. ευρώ. Από αυτά, 12,6 δισ. ευρώ 
αντιστοιχούν σε 4 συναλλαγές που έχει κάνει η Eurobank, 
14,2 δισ. ευρώ σε επίσης 4 συναλλαγές από την Alpha 
Bank, 16,6 δις. ευρώ σε 6 συναλλαγές της Τράπεζας 
Πειραιώς και 5,9 δισ. ευρώ σε 1 συναλλαγή της Εθνικής 
Τράπεζας. Συνολικά, 

διαχείριση των τιτλοποιήσεων 
αυτών από τους Servicers 
σημειώνει ελαφρά 

υπεραπόδοση, με τους στόχους  
των business plans να υλοποιούνται 
κατά μέσο όρο στο 105%. 
Η εξέλιξη αυτή – αν και με διαφοροποιήσεις μεταξύ των 
Servicers – είναι ιδιαίτερα θετική, λαμβανομένου υπόψη ότι 
ένα μέρος της στρατηγικής των ανακτήσεων – αυτό των 
πλειστηριασμών – έχει ουσιαστικά απενεργοποιηθεί. 
Τελευταία, οι πλειστηριασμοί σε τιτλοποιήσεις του 
«Ηρακλή» έχουν «παγώσει», καθώς υπάρχει νομικό κενό 
στο εάν επιτρέπεται στις εταιρείες διαχείρισης να 
διενεργούν πλειστηριασμούς για λογαριασμό των funds. 
Το θέμα με αντικρουόμενες αποφάσεις Τμημάτων του 
Αρείου Πάγου, εκ των οποίων η Α.Π. 822/2022 έκρινε ότι οι 
εταιρείες διαχείρισης δεν έχουν τη δυνατότητα να 
προχωρούν οι ίδιες σε πράξεις εκτέλεσης για λογαριασμό 
αυτού στον οποίον ανήκουν οι απαιτήσεις ή οι τίτλοι (π.χ. 
funds), όταν η μεταβίβαση των δανειακών απαιτήσεων δεν 

έχει πραγματοποιηθεί με τον νόμο για τα κόκκινα δάνεια 
του 2015 (4354/2015), αλλά με τον νόμο για την τιτλοποίηση 
απαιτήσεων του 2003, αναμένεται να λυθεί (υπέρ ή κατά) σε 
συνεδρίαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου στις 26 
Ιανουαρίου 2023. Στους ισολογισμούς των τραπεζών 
μένουν ακόμη δάνεια 14,9 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα 
στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το τέλος του α΄ 
εξαμήνου 2022. Όπως αναφέρει η ΤτΕ στην Έκθεση για τη 
Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, από το παραπάνω 
απόθεμα μη εξυπηρετούμενων δανείων, δάνεια 4,8 δισ. 
ευρώ είναι αβέβαιης είσπραξης. 

ε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 
90 ημερών βρίσκονται δάνεια  
5,17 δισ. ευρώ, ενώ δάνεια  

4,9 δισ. ευρώ έχουν καταγγελθεί. 
Πέραν των δανείων αβέβαιης είσπραξης, «πονοκέφαλο» 
στις τράπεζες προκαλούν τα δάνεια που έχουν κοκκινίσει 
καθώς ξεπερνούν τους τρεις μήνες σε καθυστέρηση 
πληρωμής. Μάλιστα, για πάνω από ένα χρόνο μένουν 
απλήρωτα δάνεια ύψους 3,9 δισ. ευρώ, ενώ οι 
καθυστερήσεις από 91 έως 180 ημέρες αφορούν δάνεια 655 
εκατ. ευρώ και οι καθυστερήσεις από 181 έως 360 ημέρες 
δάνεια 610 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι οι τράπεζες έχουν 
ρυθμισμένα δάνεια 12,85 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 7,27 
δισ. ευρώ εξυπηρετούμενα και 5,57 δισ. μη 
εξυπηρετούμενα. Τα παραπάνω στοιχεία δείχνουν το 
μέγεθος του προβλήματος που απομένει να 
αντιμετωπιστεί, υπό το βάρος των νέων προκλήσεων που 
θέτει η αύξηση του πληθωρισμού και των επιτοκίων για το 
διαθέσιμο εισόδημα και την εξυπηρέτηση των δανείων. 

 

Η 

Σ 
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Το protinews.gr αποκαλύπτει: 
Κόκκινα δάνεια, δάνεια δηλαδή τα 
οποία ελήφθησαν από πολίτες αλλά 
και από επαγγελματίες που στην 
συντριπτική τους πλειοψηφία λόγω 
των οικονομικών δυσχερειών που 
αντιμετωπίζουν δεν κατάφεραν να 
τα αποπληρώσουν στις τράπεζες. 

την Ηλεία εδώ και 
χρόνια υπάρχει  
μία ιδιαιτερότητα,  

που πολλοί γνωρίζουν…  
και αφορά τα δάνεια  
τα οποία δόθηκαν σε 
πυρόπληκτους και 
σεισμόπληκτους,  
το 2007 και το  
2008 αντίστοιχα….. 

 
για τις φωτιές και τους σεισμούς 
προκειμένου η οικονομία της 
περιοχής να ανακάμψει. Πώς όμως 
να αναπτυχθεί μία οικονομία όταν το 
2010 η Ελλάδα εισήλθε στα μνημόνια 
με αποτέλεσμα το σύνολο της χώρας 
να πλήττεται οικονομικά; Από το 
2007 μέχρι και σήμερα η οικονομία 
της Ηλείας βρίσκεται σε διαρκή 
ύφεση, καθώς πέρα από την 
οικονομική κρίση που προκλήθηκε 
λόγω των μνημονίων, ακολούθησε η 
οικονομική κρίση που προκλήθηκε 
λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, 
ενώ ακόμα και σήμερα το σύνολο 
της χώρας πλήττεται από την 
ενεργειακή κρίση. Ακόμα και εκείνοι 
λοιπόν που θέλησαν να είναι 
συνεπείς στις υποχρεώσεις τους 
απέναντι στα πιστωτικά ιδρύματα 
ουσιαστικά χρόνο με τον χρόνο 
οδηγούνται στο απόλυτο αδιέξοδο. 
Στην Ηλεία έχουν ήδη συμπληρωθεί 
15χρόνια οικονομικής «ασφυξίας». 
Σε σχετική ερώτηση της «Πρώτης» 

στην πρόσφατη συνέντευξη τύπου 
του Πρωθυπουργού, για τα κόκκινα 
δάνεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
τόνισε ότι οι πλειστηριασμοί 
αποτελούν την έσχατη λύση. 
Ωστόσο τα πράγματα μάλλον δεν 
είναι ακριβώς έτσι αφού τα funds 
αγόρασαν από τις τράπεζες έναντι 
«πινακίου φακής» τα κόκκινα δάνεια 
των Ελλήνων πολιτών και καλούν 
τους πολίτες να πληρώσουν για το 
χρέος τους, άσχετα αν 
αποδεδειγμένα αδυνατούν να 
αποπληρώσουν προκειμένου να 
μην βγουν σε πλειστηριασμό τα 
ακίνητα τους. Μπορεί ο 
Εξωδικαστικός Μηχανισμός 
Ρύθμισης Οφειλών να 
παρουσιάστηκε αρχικά ως «σανίδα 
σωτηρίας» ωστόσο τα στοιχεία της 
Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης 
Ιδιωτικού Χρέους (Έκθεση Προόδου 
Εξωδικαστικού Μηχανισμού, 
Οκτώβριος 2022 | Ειδική Γραμματεία 
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, 
Υπουργείο Οικονομικών) 
επισημαίνεται ότι μέχρι τέλος 
Οκτωβρίου του 2022 είχαν εγκριθεί 
μόλις 1.735 αιτήσεις και είχαν 
ρυθμιστεί οφειλές 300 εκατ. ευρώ, 
ενώ έχουν ήδη υποβληθεί 42.300 
αιτήσεις που αφορούσαν συνολικές 
οφειλές 23,8 δισ. ευρώ, φυσικών και 
νομικών προσώπων…. Εύκολα 
μπορεί λοιπόν κανείς να κατανοήσει 
ότι ο εξωδικαστικός μηχανισμός δεν 
προχωρά! Την ίδια στιγμή τα funds 
προχωρούν σε πλειστηριασμούς, 
οδηγώντας πολίτες και 
επαγγελματίες σε αδιέξοδο και όλα 
δείχνουν ότι στόχος τους δεν είναι 
απλά να εισπράξουν αλλά τα 
ακίνητα των Ελλήνων να περάσουν 
σε άλλα χέρια. Κάτω από το 
ασφυκτικό καθεστώς το οποίο έχει 
ήδη δημιουργηθεί και αναμένεται να 
επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο το 
επόμενο διάστημα, η κυβέρνηση 
οφείλει να λάβει συγκεκριμένα και 
στοχευόμενα μέτρα… καθώς σε 
διαφορετική περίπτωση αυτό το 
οποίο περιμένει και τους Ηλείους 
δανειολήπτες είναι ένα «μπαράζ» 
πλειστηριασμών, χωρίς 
προηγούμενα! 

Σοβαρό είναι και στην Καβάλα το 
πρόβλημα με τους συμπολίτες που 
λόγω κρίσης δεν μπορούν να 
πληρώσουν τα στεγαστικά τους 
δάνεια κι έτσι χωρίς προστασία από 
το κράτος, κινδυνεύουν να χάσουν 
ακόμη και το σπίτι τους. Όπως 
μεταδίδει το proininews.gr είναι 
δάνεια που πάρθηκαν προς 10ετίας. 
Ίσως και πιο μπροστά.  

 
Χαρακτηρίστηκαν «κόκκινα» μιας 
και δεν εξυπηρετήθηκαν για 
πολλούς και σημαντικούς λόγους. 
Τα ίδια δάνεια δεν εξυπηρετούνται 
ακόμη και σήμερα. O πρόεδρος του 
Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας 
Γιώργος Γραμμένος αναφέρθηκε σε 
διαδικασία διαταγών πληρωμής που 
«βγαίνουν» πολλές και κάθε μέρα 
στο Πρωτοδικείο Καβάλας. Δεν 
απέρριψε το ενδεχόμενο να υπάρξει 
μια παρέμβαση, στο πλαίσιο 
πρότασης και ιδέας του κ. Λεωνίδα 
Παππά. Σύμφωνα με αυτήν ο Δήμος 
Καβάλας και ο Δικηγορικός 
Σύλλογος πρόκειται να 
συνεργαστούν προς αυτήν την 
κατεύθυνση. Να υπάρξει μια ομάδα 
δικηγόρων και από τα δύο μέρη. 
Στόχος είναι να υπάρξει ουσιαστικά 
κοινή νομική επιτροπή, η οποία θα 
κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για 
να σταματήσει τους διαφαινόμενους 
ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς. 
Αυτό θα εξεταστεί πως θα 
εξασφαλίζεται. Με ασφαλιστικά 
μέτρα κτλ. 

: Ερ: Μας είπε ο Αντιδήμαρχος κ. 
Λεωνίδας Παππάς ότι Δήμος 
Καβάλας και Δικηγορικός Σύλλογος 
υπάρχει το ενδεχόμενο να 
συνεργαστούν για να προστατευτεί η 
πρώτη κατοικία στις περιπτώσεις 
των «κόκκινων» δανείων. Θα γίνει  

 

Σ 
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μια επιτροπή. Γνωρίζετε κάτι 
περισσότερο;  
Απ: Επικοινώνησε ο κ. Παππάς μαζί 
μου, γι’ αυτό ακριβώς το θέμα. 
Καταρχήν του είπα να αποστείλει τη 
σχετική πρόταση στο Δικηγορικό 
Σύλλογο, το σκεπτικό της υπηρεσίας 
του Δήμου. Εφόσον υπάρχει πεδίο 
εφαρμογής αυτής της σκέψης 
ευχαρίστως να προχωρήσουμε, να 
συνεργαστούμε και να το κάνουμε 
αφού το πρόβλημα που ξεκίνησε 
ήδη αλλά και θα προκύψει τους 
επόμενους μήνες με την προστασία 
της πρώτης κατοικίας και τους 
πλειστηριασμούς της πρώτης 
κατοικίας θα είναι πολύ μεγάλο. 

λέπουμε πλέον 
κατά χιλιάδες  
να βγαίνουν 

πλειστηριασμοί  
σε βάρος κυρίως 
αδυνάτων, ανθρώπων 
οι οποίοι δεν μπορούν 
να ανταποκριθούν 
, όχι γιατί είναι απατεώνες ή γιατί 
έφαγαν τα χρήματα αλλά γιατί οι 
συνθήκες άλλαξαν δυσμενώς εις 
βάρος των οικονομικών τους με 
αποτέλεσμα να μην μπορούν να 
ανταποκρίνονται στις οφειλές τους.  

Ερ: Είναι δάνεια της εποχής των 
μνημονίων; Απ: Είναι δάνεια παλιά 
τα οποία για πολύ καιρό ήταν κάτω 
από την ομπρέλα της προστασίας 
της πρώτης κατοικίας του νόμου 
Κατσέλη και στη συνέχεια κάποιων 
ρυθμίσεων που έγιναν. Ορισμένες 
ρυθμίσεις όχι αποτελεσματικές είναι 
η αλήθεια. Τα δάνεια αυτά είναι σε 
εκκρεμότητα. Είναι αυτά τα δάνεια 
που αγοράζουν funds και στη 
συνέχεια κυνηγούν τους οφειλέτες 
προκειμένου να κερδίσουν.  
Ερ: Είστε βέβαιος ότι και στην 
Καβάλα θα κινδυνέψουν περιουσίες 
ανθρώπων; Απ: Βεβαίως θα 
κινδυνέψουν. Διαταγές πληρωμής 
βγαίνουν σωρηδόν. Βέβαια 
πρόσφατα έχει βγει μια απόφαση 
πρόσφατη του Αρείου Πάγου η 
οποία έχει βάλει ένα φρένο 
προσωρινά στις διαδικασίες 
εκτέλεσης όλων αυτών των 
αναγκαστικών πλειστηριασμών. 
Δηλαδή αυτών των υποθέσεων με τα 
περιβόητα funds. Αλλά πρέπει ο 
οφειλέτης να προσφύγει στο 
δικαστήριο για να ζητήσει 
προστασία. Είναι ένα ζήτημα που 
απασχολεί τώρα και τις τράπεζες και 
δεν ξέρω να θα υπάρχει νομοθετική 
ρύθμιση, προκειμένου να 
ξεπεραστεί το εμπόδιο της 
απόφασης του Αρείου Πάγου. Σε 
κάθε περίπτωση θα υπάρχουν 
πλειστηριασμοί σε εξέλιξη και 
πλειστηριασμοί οι οποίοι θα γίνουν. 
Αν δείτε τις διαταγές πληρωμής που 
βγαίνουν εδώ στο Πρωτοδικείο 
Καβάλας, θα αντιληφθείτε το μέγεθος 
του προβλήματος.  
Ερ: Τι μπορεί να κάνει ένας 
Δικηγορικός Σύλλογος μαζί με την 
αυτοδιοίκηση; Απ: Η αλήθεια είναι 
ότι οι άνθρωποι, οι οποίοι συνήθως 
αντιμετωπίζουν αυτά τα 
προβλήματα είναι σε οικονομικά 
δυσχερή θέση, συνεπώς η 
οποιαδήποτε βοήθεια που μπορεί 
να τους παρασχεθεί σε νομικό 

επίπεδο χωρίς να μπαίνουν στη 
διαδικασία να ξοδεύουν του κόσμου 
τα χρήματα, σίγουρα θα βοηθήσει σε 
κάποιο σημείο. Πρέπει να 
εξετάσουμε την πρόταση αυτή. 
Περιμένω από στιγμή σε στιγμή να 
έρθει στο Δικηγορικό Σύλλογο η 
σχετική σκέψη, εισήγηση, με τη 
μορφή εγγράφου προκειμένου να 
συνεδριάσουμε με το διοικητικό 
συμβούλιο μας και να 
αποφασίσουμε πως θα 
προχωρήσουμε παραπέρα.  
Ερ: Κρατάμε αυτό που μας είπατε για 
να καταλάβουμε το πρόβλημα: Σε 
καθημερινή βάση στο Πρωτοδικείο 
Καβάλας βγαίνουν πολλές διαταγές 
πληρωμής για πρώτη κατοικία. Για 
στεγαστικά δάνεια. Απ: Το 
πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο και 
βγαίνουν διαταγές πληρωμής από 
αυτές τις εταιρείες διαχείρισης.  

εν μπορώ να 
καταλάβω με ποιο 
νόμο, με ποια 

λογική οι Servicers 
αγόρασαν ένα δάνειο 
π.χ. των 10.000 ευρώ 
για 500 ευρώ και  
δεν πήγε η τράπεζα  
να ζητήσει από τον 
οφειλέτη 1.000 ευρώ 
για να κλείσει το θέμα! 
Είναι ένα πολύ περίεργο πράγμα 
αυτό. Πώς έχει περάσει και δεν έχει 
συζητηθεί, δεν το γνωρίζω. 
Έρχονται αυτά τα funds τώρα και 
σου ζητάνε 5.000 ευρώ για ένα 
δάνειο που το πληρώσανε 500 
ευρώ! 

Ως εξίσωση για δυνατούς λύτες 
περιγράφει στο mononews την 
απορρόφηση των περίπου 700.000 
ακινήτων που θα καταλήξουν σε 
πλειστηριασμούς, ο Δημήτρης 
Ανδρίτσος, διευθύνων σύμβουλος 
της Cerved. Ο επικεφαλής της 
εκτιμητικής εταιρείας, που πέρασε 
από τον όμιλο της Eurobank στον 

ιταλικό πολυεθνικό όμιλο θεωρεί ότι 
οι Έλληνες θα στραφούν στην αγορά 
ακινήτου ως καλύτερη λύση για τα 
χρηματικά διαθέσιμά τους, ως 
αντιστάθμισμα του πληθωριστικού 
κινδύνου. - Πώς μεταβάλλουν 
πληθωρισμός και αύξηση των 
επιτοκίων το πεδίο της εκτίμησης 
ακίνητων και κατ’ επέκταση των 

νέων κατασκευών; Ο πληθωρισμός 
έχει μειώσει σημαντικά την 
αγοραστική δύναμη των 
νοικοκυριών συγχρόνως έχει  
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εκτινάξει το κόστος κατασκευής. Ο 
Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών 
Κατασκευής Νέων Κτιρίων 
Κατοικιών τον μήνα Σεπτέμβριο 
2022, παρουσίασε ετήσια αύξηση 
12,4% με τις μεγαλύτερες αυξήσεις 
να καταγράφονται στην ηλεκτρική 
ενέργεια 30,4%, στο πετρέλαιο 
κίνησης 29,6%, στο σίδηρο 
οπλισμού 18,1%, στα παρκέτα 17,3% 
και στους χάλκινους αγωγούς 15,8%. 
Αυτό διαμορφώνει τις τιμές του 
κατασκευαστικού κόστους σε 
επίπεδα που δημιουργούν έντονο 
προβληματισμό τόσο σε 
κατασκευαστές όσο και σε 
αγοραστές. Όμως ο πληθωρισμός 
από την άλλη βοηθάει την αγορά 
κατοικίας γιατί διαχρονικά έχει 
αποδειχθεί ότι η τοποθέτηση σε 
ακίνητα αντισταθμίζει τον 
πληθωριστικό κίνδυνο και 
αναμένεται οι Έλληνες να στραφούν 
στην αγορά ακινήτου ως καλύτερη 
λύση για τα χρηματικά διαθέσιμά 
τους. Όσον αφορά στις τιμές των 
ακινήτων, το παρελθόν έχει δείξει ότι 
σε περιόδους ανόδου του 
πληθωρισμού όπως αυτή που 
διανύουμε, οι τιμές ανεβαίνουν και 
στη συνέχεια παραμένουν σε υψηλά 
επίπεδα. - Πόσα «κόκκινα» ακίνητα 
αναμένεται να πέσουν στην αγορά το 
2023; Πόσο εύκολη είναι η 
απορρόφησή τους; Ο μεγαλύτερος 
όγκος των κόκκινων δανείων 
βρίσκεται πλέον στα χέρια 
εξειδικευμένων εταιρειών, τις 
Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων 
από Δάνεια και Πιστώσεις, τους 
servicers. Σύμφωνα με την Ανάλυση 
Δανείων υπό διαχείριση από τις 
ΕΔΑΔΠ, της Τράπεζας της Ελλάδος 
το συνολικό ποσό ανέρχεται πλέον 
σε 87 δισ., από 7 δισ. προ 
τετραετίας.  

ε 700.000 
υπολογίζεται  
ο αριθμός των 

ακινήτων κάθε 
κατηγορίας τα  
οποία σήμερα  
είναι δεσμευμένα  
με τη μορφή 
εγγυήσεων  
σε μη εξυπηρε- 
τούμενα δάνεια. 

Εκτιμάται ότι το 20%-25% αυτών των 
ακινήτων θα διατεθεί προς πώληση 
σταδιακά κατά τη διάρκεια των 
επόμενων πέντε ετών. Γίνεται 
αντιληπτό ότι η απορρόφηση των 
ακινήτων που θα καταλήξουν σε 
πλειστηριασμούς θα αποτελέσει μια 
άσκηση για δυνατούς λύτες. Το 
πλήθος των ακινήτων που θα κληθεί 
να απορροφήσει η ελληνική αγορά 
υπολογίζεται ότι θα κινηθεί μεταξύ 
30.000 και 35.000 ετησίως. Όμως 
πρέπει να έχουμε υπόψη ότι στην 
Ελλάδα οι διαδικασίες ωρίμανσης 
προκειμένου ένα ακίνητο να βγει 
στην αγορά είναι χρονοβόρες και 
μπορεί εύκολα να φτάσει τους 10-12 
μήνες. Αυτό σημαίνει ότι η διάθεσή 
τους στην αγορά θα γίνει σταδιακά 
και αυτό από μόνο του καθιστά την 
απορρόφησή τους εφικτή. Η 
απορρόφηση ευνοείται επίσης και 
από την έλλειψη διαθέσιμων 
ακινήτων που χαρακτηρίζει την 
ελληνική αγορά τον τελευταίο χρόνο 
και από την υπερβάλλουσα ζήτηση 
που εκδηλωνόταν μέχρι πρόσφατα 
από πλευράς Ελλήνων και ξένων 
επενδυτών. - Ποιος θα είναι ο 
επόμενος κλάδος ακινήτων που θα 
χτυπήσουν τα funds και τα μεγάλα 
επενδυτικά κεφάλαια;  

Ελλάδα σήμερα 
προσελκύει όλο 
και περισσότερους 

ξένους επενδυτές. 
Οι επιδόσεις της ελληνικής 
οικονομίας κινήθηκαν σε ιδιαίτερα 
ικανοποιητικά επίπεδα με δεδομένη 
τη διεθνή συγκυρία. Βλέπουμε να 
συνεχίζεται η ανάπτυξη 
καταγράφοντας μέχρι στιγμής για το 
2022 σχεδόν διπλάσια νούμερα από 
αυτά που προέβλεπε το πρόγραμμα 
σταθερότητας και ανάπτυξης της 
άνοιξης, ενώ η Ευρωζώνη κλείνει με 
ανάπτυξη σχεδόν μισή από την 
προβλεπόμενη. Στο χώρο της 
κτηματαγοράς πλεονεκτούμε στον 
τουρισμό, ενώ οι συγκριτικά 
υψηλότερες αποδόσεις των 
επαγγελματικών ακινήτων και 
ιδιαίτερα των σύγχρονων χώρων 
γραφείων και των logistics σε 
συνδυασμό με την έλλειψη 
προϊόντος οδηγούν σε νέες 
αναπτύξεις. Η ζήτηση για ακίνητα με 
πράσινα χαρακτηριστικά ολοένα 
αυξάνεται. Οι ελληνικές ΑΕΕΑΠ και 
τα ξένα funds τοποθετούνται σε 
τέτοια ακίνητα και ενισχύουν το 

χαρτοφυλάκιό τους. Άλλος δυνατός 
και πολλά υποσχόμενος κλάδος 
είναι ο τουριστικός, όπου 
κατευθύνθηκε το 1/3 των 
επενδύσεων του 2022. Οι διεθνείς 
αλυσίδες έχουν πλέον ισχυρή 
παρουσία στη χώρα και συνεχώς 
ενισχύουν τις θέσεις τους. Οι 
εξαιρετικές επιδόσεις του Ελληνικού 
τουρισμού κατά την τελευταία διετία 
προσελκύουν όλο και περισσότερα 
ξένα κεφάλαια και καθημερινά 
ανακοινώνονται νέες εξαγορές.  

 
Οι επενδυτές στρέφονται επίσης σε 
πιο εναλλακτικές επενδύσεις σε 
ακίνητα που μπορούν να 
προσφέρουν καλύτερες αποδόσεις 
σε σχέση με άλλους τύπους 
ακινήτων όπως data centers, 
serviced apartments, συγκροτήματα 
φιλοξενίας ηλικιωμένων και 
φοιτητικές εστίες. Μεγάλες 
επενδύσεις πραγματοποιούνται και 
στον τομέα αναπλάσεων και 
επαναχρησιμοποίησης παλιών 
βιομηχανικών χώρων για 
οικιστικούς, εμπορικούς και 
ψυχαγωγικούς σκοπούς, όπως των 
πρώην βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων του Παπαστράτου 
στον Πειραιά, με πολύ θετική 
επίδραση στην εγγύτερη περιοχή, 
που ήταν υποβαθμισμένη και την 
ανάπτυξη πολλών νέων χρήσεων. Η 
Ελλάδα προσφέρει ακόμα πολλές 
ευκαιρίες στους εγχώριους και 
ξένους επενδυτές εντός ευρωπαϊκού 
εδάφους και μάλιστα σε ένα 
ταχύτατα αναπτυσσόμενο, 
οικονομικά αναβαθμισμένο και 
ψηφιακά εξελισσόμενο περιβάλλον. 
Τα τελευταία χρόνια, η πανδημία, ο 
πόλεμος στην Ουκρανία και ο 
πληθωρισμός επαναδιαμορφώνουν 
το χάρτη του real estate διεθνώς. 

 

Σ 
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Το prin.gr καταγγέλλει: Στα μέσα Οκτωβρίου του 2022 ένα 
διαμέρισμα 85 τ.μ. στην Κάτω Τούμπα Θεσσαλονίκης βγήκε 
σε πλειστηριασμό για χρέος μόλις χιλίων τετρακοσίων 
(1.400!!!) ευρώ σε κάποιον ιδιώτη. Για 1.400 ευρώ (και αυτά 
αμφισβητήσιμα). Όπως καταγγέλλουν μέλη του 
Συντονισμού Συλλογικοτήτων Θεσσαλονίκης το σπίτι 
έβγαλε «στο σφυρί» ένας συμβολαιογράφος που κράτησε 
επαίσχυντη και προκλητική στάση την επίμαχη περίοδο 
2016-17 στερώντας τη μοναδική κατοικία της Βούλας Π. 
μιας γυναίκας που γυρίζει χρόνια τώρα τα νησιά ως 
νοσηλεύτρια σε κέντρα υγείας και σχολεία για να 
εξασφαλίσει το μεροκάματο. Μάλιστα η αρπαγή της οικείας 
έγινε «εν κρυπτώ και παραβύστω», αφού η ενημέρωσή της 
έγινε μόλις αυτή την Τρίτη 29/11/2022, με έγγραφο που της 
στάλθηκε και την όχληση για την εκκένωση του σπιτιού… 

ξίζει να σημειωθεί ότι για το  
2022 έχουν αναρτηθεί 44.000 
πλειστηριασμοί ακινήτων -μεταξύ 

αυτών και κύριες κατοικίες- χιλιάδες 
για μικρά χρέη ενώ ήδη έχουν 
ολοκληρωθεί σχεδόν τριπλάσιοι 
πλειστηριασμοί σε σχέση με πέρυσι.  
Την Παρασκευή 2 Δεκέμβρη στην Τσιμισκή και 
Αριστοτέλους ο Συντονισμός Συλλογικοτήτων 
Θεσσαλονίκης κάλεσε συγκέντρωση ενάντια στους 
πλειστηριασμούς και τις εξώσεις. 

 

Αναστολή του πλειστηριασμού για το δυάρι στο Περιστέρι 
μετά τη συγκέντρωση την Τετάρτη το πρωί έξω από τα 
γραφεία της εταιρείας Dovalue στο Μοσχάτο. Μαζικά 
εκφράστηκε η αλληλεγγύη στον Λευτέρη Σιδερή, που το 
μοναδικό σπίτι του έβγαινε σε πλειστηριασμό από την 
εταιρεία-γύπα για δάνεια από κάρτα. 

  

εταιρεία δεν δεχόταν ρύθμιση 
και ζήταγε άμεση καταβολή 
25.000 ευρώ προκειμένου να 

αναστείλει τον πλειστηριασμό. 
Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης αντιπροσωπεία των 
διαδηλωτών μαζί με τον ίδιο το Λ. Σιδερή έκανε παράσταση 
στα γραφεία της εταιρείας και απαίτησε να σταματήσει ο 
πλειστηριασμός. Η κινητοποίηση έφερε ένα πρώτο 
αποτέλεσμα. Ο πλειστηριασμός αναστάλθηκε και η εταιρεία 
δέχτηκε να υπάρξει ρύθμιση με μείωση του ποσού της 
πρώτης δόσης και μεγαλύτερο περιθώριο για την καταβολή 
του. Ο αγώνας συνεχίζεται για να μπει τέρμα στην 
τοκογλυφική αρπακτική πολιτική τραπεζών και funds. Να 
σταματήσουν οι κατασχέσεις, πλειστηριασμοί και εξώσεις 
για τα σπίτια των λαϊκών στρωμάτων. Κανένας άνθρωπος 
χωρίς στέγη! 
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Ο Θάνος Κάλλης γράφει στο inveria.gr: Η χειρότερη μορφή 
βίας είναι η φτώχεια και το σημερινό νομοθετικό πλαίσιο 
περί (μη) προστασίας της πρώτης κατοικίας των ευάλωτων 
πολιτών, συνεπεία της απουσίας κοινωνικού αισθητηρίου 
των κυβερνώντων, οδηγεί στην οικονομική εξαθλίωση και 
περιθωριοποίηση μεγάλου τμήματος της ελληνικής 
κοινωνίας.  

ε την εφαρμογή του νέου 
πτωχευτικού κώδικα 
απελευθερώνονται όλοι οι 

πλειστηριασμοί των ακινήτων και  
η πρώτη κατοικία στερείται πλέον 
οποιασδήποτε προστασίας. 
Χιλιάδες οφειλέτες, φυσικά πρόσωπα, έμποροι και 
επαγγελματίες, οδηγούνται σε πτώχευση με συνοπτικές 
διαδικασίες. Οι τράπεζες και τα ξένα funds που 
διαχειρίζονται «κόκκινα» δάνεια, απολαμβάνουν ένα 
ιδιότυπο καθεστώς ασυλίας από το κράτος και λειτουργούν 
ανεξέλεγκτα και σε πλήρη ασυδοσία καθώς δεν απαντούν 
στις κρούσεις των πολιτών για ρυθμίσεις ή ζητούν 
υπέρογκα ποσά για να κάτσουν να συζητήσουν, χωρίς καν 
να δεσμεύονται από το περιεχόμενό οποιασδήποτε 
ρύθμισης. Έχει ξεκινήσει ένα ντόμινο πλειστηριασμών, 
αφού ιδιωτικά funds, πέρα από τις τράπεζες και το 
ελληνικό Δημόσιο, μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2022 έχουν 
προχωρήσει σε περίπου 12.000 κατασχέσεις και 
πλειστηριασμούς, ενώ μέχρι το τέλος του χρόνου 
αναμένεται να γίνουν άλλοι περίπου 14.000. Μόνο στην 
Αττική σε μια ημέρα μέσα στον περασμένο Ιούνιο έγιναν 
900 πλειστηριασμοί από funds και την επομένη άλλοι 
700.Το ίδιο ακριβώς διήμερο στη Θεσσαλονίκη έγιναν 800 
πλειστηριασμοί τη μία μέρα και άλλοι 600 την επόμενη. Προ 
ημερών συγκλόνισε το πανελλήνιο η εισβολή αστυνομικών 
και δικαστικών κλητήρων που διέλυσαν την εξώπορτα της 
Ιωάννας Κολοβού, χαμηλοσυνταξιούχου μητέρας παιδιού 
στο φάσμα του αυτισμού, προκειμένου να εκτελέσουν την 
απόφαση για έξωση, μετά από πλειστηριασμό της πρώτης 
της κατοικίας για μια οφειλή 15.000 ευρώ σε πιστωτική 
κάρτα. Υπάρχει και βίντεο, που δείχνει αστυνομικούς να 
σπάνε την πόρτα με ηλεκτρικό πριόνι, ώστε να μπουν στο 
σπίτι της. Ακολούθησε καταγραφή των αντικειμένων που 
υπήρχαν στην οικία με την κυρία Κολοβού να μην είναι 
παρούσα. Με την ίδια να καταγγέλλει αργότερα ότι της 
απαγορεύτηκε να εισέλθει στο σπίτι της και δεν την 
επέτρεψαν ούτε να πάει στην τουαλέτα ούτε να πάρει το 
παλτό της, παρά τα σοβαρά προβλήματα υγείας που 
αντιμετωπίζει. Παλαιότερες δηλώσεις κορυφαίου 
στελέχους της τωρινής κυβέρνησης φανερώνουν τον 
κυνισμό και την αναλγησία της: «Απόλυτη προστασία της 
πρώτης κατοικίας δεν υπάρχει σε καμία προηγμένη 
οικονομία και ούτε πρέπει να υπάρχει. Είναι και ζημία για 
την οικονομία να υπάρχει…». Είναι γεγονός ότι πολλά 

νοικοκυριά στην Ελλάδα πλέον βρίσκονται σε κίνδυνο 
ακραίας φτώχειας και σε κάθε ελληνικό σπίτι εξελίσσεται 
ένας πραγματικός αγώνας επιβίωσης.  

ι επιπτώσεις της εφαρμογής  
των μέτρων των μνημονίων την 
προηγούμενη δεκαετία, δηλαδή η 

υπερφορολόγηση, η δραστική μείωση 
των μισθών και των συντάξεων, η 
εκτίναξη στα ύψη της ανεργίας και  
του δημόσιου χρέους κατέστρεψαν 
την ελληνική οικονομία και κοινωνία. 
Σε συνδυασμό με τις αυξήσεις-φωτιά σε ενέργεια, καύσιμα 
και τρόφιμα το τελευταίο 1,5 χρόνο έχουν εξαθλιώσει τους 
Έλληνες και η στέρηση βασικών αγαθών και υπηρεσιών 
έχει γίνει κανόνας σε ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού. Σε 
όλα αυτά προστίθενται και οι πλειστηριασμοί κατοικιών 
που θα οδηγήσουν με μαθηματική ακρίβεια στην 
ολοκληρωτική κατάρρευση των νοικοκυριών. Χρειάζονται 
άμεσα μέτρα, με την κατάργηση του υφιστάμενου 
πτωχευτικού νόμου και την αντικατάσταση του με ένα 
πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και διαγραφής ιδιωτικού 
χρέους, με την ψήφιση νομοθετικής ρύθμισης για την 
προστασία της πρώτης κατοικίας, καθώς να τεθούν και 
κανόνες στην ανεξέλεγκτη δράση των τραπεζών και funds. 
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