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κορυφαίος 
καθηγητής 
Παθολογίας και 

Επιδημιολογίας στο 
Πανεπιστήμιο του 
Stanford και μέλος της 
Αμερικανικής Εθνικής 
Ιατρικής Ακαδημίας, 
Γιάννης Ιωαννίδης, είχε 
από την πρώτη στιγμή 
καταγγείλει ανοιχτά 
την κυβέρνηση για την 
αυταρχική διαχείριση 
της πανδημίας. 
Ο καθηγητής μίλησε για την πίεση 
που δέχονται επιστήμονες κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας του 
κορωνοϊού, η οποία τους οδηγεί στο 
να ακολουθούν τις εντολές της κάθε 

κυβέρνησης και του κάθε επιχειρηματία. Ο κ. Γιάννης Ιωαννίδης για την «φίμωση» 
που υπάρχει στην επιστημονική σκέψη τόνισε πως πρέπει να διασφαλίσουμε 
πως οι επιστήμονες μπορούν να μιλήσουμε ως ελεύθεροι άνθρωποι, να 
μιλήσουμε με θάρρος, σύνεση και τη σωστή δόση αβεβαιότητας.  

 

ι επιστήμονες πρέπει να μιλούν χωρίς να 
φοβούνται να πληρώσουν τον λογαριασμό  
των πολιτικών ή κάποιων άλλων 

επιχειρηματικών συμφερόντων. 

 

Ο Ο 
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Οι επιστήμονες μπορεί πολλές φορές να σκεφτούν τι θα 
γίνει για την δικιά τους χρηματοδότηση εάν εμφανιστούν 
ως επαναστάτες μέσα στο σύστημα, καθώς την επόμενη 
φορά που θα ζητήσω χρηματοδότηση από κάποιον 
οργανισμό ίσως με μηδενίσουν και μετά τι θα πρέπει; Θα 
πρέπει να καταστρέψω την ομάδα μου». Ενώ αναφέρθηκε 
πως το «κομφούζιο» που δημιουργήθηκε δεν οφείλεται 
«τόσο στους επιστήμονες, όσο σε άλλους παίκτες που 
βρέθηκαν μέσα στο παιχνίδι. Πολιτικοί, κόμματα, 
επιχειρηματίες ή και απλοί άνθρωποι με αγωνίες και 
φόβους, αλλά και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης». Ο 
καθηγητής, μιλώντας στην εκπομπή «Αντιθέσεις», εξήγησε 
το γιατί αρκετοί επιστήμονες δείχνουν διστακτικοί στο να 
μιλήσουν για τα όσα βιώνουμε τον τελευταίο χρόνο με τον 
κορωνοϊό, λέγοντας πως «σκέφτονται πως μετά μπορεί να 
μην μπορούν να μην κάνουν μετά επιστήμη». Ενώ εξηγεί 
πως αυτό δεν ισχύει μόνο για νέους επιστήμονες, αλλά 
ακόμα και για τους πιο καταξιωμένους τονίζοντας πως 
«αμέτρητοι επιστήμονες που είχαν φτάσει στην κορυφή της 
ιεραρχίας έστελναν μηνύματα πως δεν μπορώ να κάνω 
τίποτα, δεν μπορώ να μιλήσω, φοβάμαι να μιλήσω, εάν 
βγω να μιλήσω θα με καταστρέψουν, θα με τελειώσουν, θα 
με ποδοπατήσουν». Ο καθηγητής συνέχισε λέγοντας «Και 
σκεφτόμουν “μα είναι δυνατόν αυτός να φοβάται να 
μιλήσει;” Και όμως είχαν δίκαιο, θα μπορούσαν να 
πολτοποιηθούν μέσα σε μία ημέρα. Άρα λοιπόν για 
ανθρώπους που συμβιβαστήκανε λυπάμαι, αλλά δεν τους 
κατηγορώ, γιατί ήταν πολύ δύσκολο να μην συμβιβαστείς». 
Στη συνέχεια περιέγραψε τη δυστοπία που ζούμε, καθώς 
είπε πως «έχουμε μπει σε πολύ σκληρά μονοπάτια, 
δυστυχώς». Ενώ συνέχισε λέγοντας «και σκληρά 
μονοπάτια για επιστήμονες που συνεχίζουν να εργάζονται 
στον κεντρικό πυρήνα της επιστήμης, δεν μιλάω για 
περίεργους ανθρώπους που μιλάνε για περίεργες ιδέες 
που δεν θα μπορούσα να δημοσιεύσουν σε επιστημονικά 
περιοδικά». Σε ερώτηση για το αν η ηθική στην επιστήμη 
ορίζεται από αυτούς που αποφασίζουν για το αν θα σε 
πολτοποιήσουν ή όχι ο καθηγητής Ιωαννίδης απάντηση 
«δυστυχώς». Τονίζοντας πως «σκεφτείτε ότι είναι σαν να 
βρίσκεται κάποιος σε μία κατάσταση εκβιασμού και 
κάποιοι μπορεί να είναι κάποιοι ίσως πιο γενναίοι από 
τους άλλους, αλλά μπορεί η γενναιότητα να εξηγηθεί και ως 
αφροσύνη ή ως επιπολαιότητα ή ότι είναι αλαφροΐσκιωτος. 
Ο Ιωαννίδης είναι αλαφροΐσκιωτος, είναι χαμένος στο 
διάστημα, ίσως γι’ αυτό δεν τον ενδιαφέρει εάν θα 
πολτοποιηθεί». Ο καθηγητής Ιωαννίδης είπε επίσης πως 

«ένας επιστήμονας που θέλει να σώσει ζωές πρέπει να 
καταλαβαίνει τι σημαίνει ανθρώπινη ζωή». Παράλληλα 
αναφέρθηκε και στην επίθεση που δέχονται οι 
επιστήμονες, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως « 

νας επιστήμονας μπροστά  
σε έναν υπεύθυνο πολιτικού 
γραφείου που θα συντονίσει  

2-3 εφημερίδες και θα ρίξει  
λίγη λάσπη, είναι ανίσχυρος. 
Ο επιστήμονας θα βγει θα πει 2-3 πράγματα και αυτομάτως 
ο τελευταίος υπαλληλίσκος του πρωθυπουργικού γραφείο 
θα τον κονιορτοποιήσει στην κυριολεξία. Γιατί; Γιατί η 
κοινωνία δεν αντιδρά σε αυτό. Παρακολουθεί τρώγοντας 
γαριδάκια και ποπ κορν. Πιθανότατα ο ίδιος υπαλληλίσκος 
έχει κάνει την κοινωνία να αδρανοποιηθεί, απλώς να τρώει 
ποπ κορν και γαριδάκια». «Είναι συνολική η λύση, νομίζω 
αυτό είναι ηθική υπόθεση του καθενός μας», επισήμανε ο 
καθηγητής Ιωαννίδης. Ενώ υποστήριξε πως «υπόθεση του 
αν στεκόμαστε ειλικρινείς απέναντι στον συνάνθρωπο μας. 
Να πω πως εγώ θα βγω και θα πω την αλήθεια γιατί δεν 
μπορώ να ζήσω χωρίς αυτό. Αν δεν μπορώ να το κάνω 
αυτό, τότε μάλλον πρέπει να πάω σπίτι μου και να 
ξεκινήσω και εγώ να βλέπω ριάλιτι με γαριδάκια». Για τα 
social media και τα ΜΜΕ είπε: «Έχουμε έναν Φρανκενστάιν 
που κατασκευάσαμε και αυτή τη στιγμή είναι ανεξέλεγκτος. 
Δεν θέλω να τον ελέγξω, σε καμία περίπτωση δεν 
αντισταθμίζω την λογοκρισία με λογοκρισία, αλλά αυτή τη 
στιγμή έχουμε έναν Φρανκενστάιν.  

α ΜΜΕ και τα σόσιαλ έχουνε 
μετατραπεί σε Φρανκενστάιν. 
Υπάρχουν πάρα πολλοί που 

μπορούν να τα χειραγωγήσουν. 
Υπάρχουν πάρα πολλοί που μπορούν να τα οδηγήσουν σε 
επιλογές που είναι ακατανόητες και παράλογες και τη 
στιγμή που συμβαίνουν είναι παντοδύναμες. Δεν έχω 
κάποιο καλό αντίδοτο, άλλο από ψυχραιμία και 
ειλικρίνεια». Τέλος, έκλεισε λέγοντας πως «έχουμε όλες 
αυτές τις σφραγίδες της δυστοπίας, η οποία είναι πλέον 
πανίσχυρη και είναι πολύ δύσκολο να της αντισταθείς, είναι 
πραγματικά πολύ λίγα τα όπλα, προσωπικά πιστεύω πως 
έχω ξοδέψει τις σφαίρες μου απέναντι αυτής της 
δυστοπίας, πραγματικά δεν ξέρω αν έχω πετύχει τίποτα». 
«Αλλά ταυτόχρονα υπάρχει αυτό το απρόβλεπτο, αυτό το 
χαοτικό στοιχείο, ότι η ανθρώπινη ψυχή, η ανθρώπινη 
σκέψη ή πίστη θα βρει αυτή τη λύση και θα βγει απ’ αυτό 
τον λαβύρινθο. Αν δεν κρατήσουμε κάποια τέτοια πίστη ή 
ελπίδα δεν ξέρω τι πρέπει να κάνουμε», είπε κλείνοντας με 
έναν πιο αισιόδοξο τρόπο την συνέντευξη του. 

Έ 

Τ 
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ΜΑΥΡΑΓΟΡΙΤΕΣ MADE IN GREECE 

 

 
Οικονομικός δωσιλογισμός: Πώς απέκτησαν οι 
μαυραγορίτες περιουσίες στην κατοχή! Στη μελέτη του 
Παναγιώτη Σάμιου παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία για τις 
πήγες πλουτισμού των οικονομικών δωσίλογων: Η 
δεύτερη φάση, Δεκέμβρης 1941- Μάρτης 1942, ήταν και η 
πιο τραγική.  

όγω των αυξημένων αναγκών,  
της μεγάλης ζήτησης, του 
φοβερού κρύου χειμώνα και της 

μειωμένης παραγωγής δημητριακών 
οι τιμές των προϊόντων εκτοξεύτηκαν. 

 

Οι μεγάλοι έμποροι και διακινητές οργανώθηκαν καλύτερα. 
Ταξίδευαν στην επαρχία, προμηθεύονταν τα αγαθά σε 
καλές τιμές, τα μετέφεραν με ασφάλεια στην πόλη, τα 
έκρυβαν σε αποθήκες, πολλές φορές τα νόθευαν κιόλας και 
περίμεναν την κατάλληλη στιγμή για να τα ρίξουν στην 
αγορά με τη βοήθεια των συνεργατών τους. Όλα αυτά 
προϋπέθεταν την ανοχή, την κάλυψη και τη συνεργασία της 
«Κυβέρνησης» και των κατοχικών αρχών. Το κύκλωμα 
εξαιτίας των τεράστιων κερδών είχε ισχυρές προσβάσεις. 
Οι φήμες οργίαζαν. Μιλούσαν ακόμα και για υπουργούς 
που ήταν ανακατεμένοι. «…γύρω από τους αρχιπροδότες 
Τσολάκογλους έχουνε συγκροτήσει τις συμμορίες τους τα 
«τσακάλια», όλοι οι ασυνείδητοι μεγαλοκαρχαρίες των 
θολών νερών, οι σπεκουλάντηδες, οι 
μεγαλοεπιχειρηματίες, οι εργολάβοι, οι μεσάζοντες, οι 
«οικονομικώς συνεργαζόμενοι μετά των αρχών κατοχής»… 
Τα διακόσια εκατομμύρια πέρασαν από τα χέρια τους. 
Μετατράπηκαν σε πολυκατοικίες, σε πλούσια χτήματα, σε 
βίλλες, σε διαμαντικά, σε μπριλλάντια, σε χρυσές λίρες, σε 
έπιπλα, σε μπιμπελό, σε γουναρικά, σε χαλιά που 
σωριάζονται στα σπίτια τους.  

,τι πουλάει ο καθένας από μας  
για να φτωχοζήσει το ρολόι  
του, το χαλί του, τη βέρα του,  

το κόσμημα της γυναίκας του,  
την εικόνα, όλα πέρασαν στα  
χέρια των τσακαλιών. Αυτοί 
κάνουν όλες τις βρώμικες  
επιχειρήσεις σε συνεργασία  
με υπουργούς και με ξένους. 
Αυτοί είναι οι πραγματικοί δημιουργοί της μαύρης αγοράς  

 

Λ 
Ό 
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και όχι ο φτωχός μεταπωλητής που προσπαθεί να ζήσει την 
οικογένειά του πουλώντας πέντε οκάδες τομάτες ή τρεις 
οκάδες μαρίδα. Και όμως η κυβέρνηση κυνηγάει ετούτους 
εδώ τους φτωχούς βιοπαλαιστές, και κανένα, μα κανένα 
«τσακάλι» δεν ετόλμησε να θίξει. Μα πώς να το θίξει; Είναι 
κοινοί συμμορίτες μαζί τους τρώνε κάθε μέρα στα πλούσια 
τραπέζια τους. Οι προδότες και τα τσακάλια άνοιξαν το 
δρόμο στην ηθική εξαχρείωση…» (Απόσπασμα από το 
κείμενο του Δημήτρη Γληνού: «Τι είναι και τι θέλει το Εθνικό 
Απελευθερωτικό Μέτωπο»). Ο φοβερός χειμώνας του 1941-
42 έμεινε χαραγμένος στη μνήμη όσων επέζησαν. Το κρύο, 
η πείνα, οι αρρώστιες και ο λιμός αποδεκάτισαν χιλιάδες 
ανθρώπους. Αυτή ήταν, για τα «τσακάλια», η μεγάλη 
«ευκαιρία» της κατοχής. Αφού δεν είχε μείνει πια τίποτε για 
να πουλήσουν, οι άνθρωποι άρχισαν να πουλούν τις 
ακίνητες περιουσίες τους.  

προστά στο φάσμα της πείνας 
και του θανάτου χιλιάδες 
ακίνητες περιουσίες, οι κόποι 

μιας ζωής, άλλαξαν χέρια. Σπίτια, 
μαγαζιά, επιχειρήσεις, οικόπεδα, 
χωράφια, βιομηχανικές μονάδες  
και βιοτεχνίες ξεπουλήθηκαν για 
λίγες λίρες, λίγο ψωμί, μερικά δράμια 
όσπρια και κάποια κιλά σταφίδα. 
Στην τρίτη φάση η μαύρη αγορά, καλοκαίρι 1942 -άνοιξη 
1944, άλλαξε μορφή. Η επίλυση του επισιτιστικού 
προβλήματος με τη μεταφορά εφοδίων μέσω του Ερυθρού 

Σταυρού, η οργάνωση του λαού στην Αντίσταση, το 
μοίρασμα με δελτίο των τροφών, το πλιάτσικο στα εβραϊκά 
σπίτια και η παράδοση του ιταλικού στρατού 
δημιούργησαν νέες ευκαιρίες. Η μαύρη αγορά 
προσανατολίστηκε σε δυσεύρετα είδη: φάρμακα, εκλεκτά 
εδέσματα, λυχνίες ραδιοφώνου και ανταλλακτικά μηχανών,  

 
εργαλεία, βενζίνη, στρατιωτικό εξοπλισμό μέχρι όπλα και 
πυρομαχικά. Στην τελευταία φάση από την άνοιξη του 1944 
μέχρι την απελευθέρωση, λόγω της κατάρρευσης της 
δραχμής και της βέβαιης ήττας των Γερμανών, όλοι ήθελαν 
να απαλλαγούν από τις δραχμές και να τις ανταλλάξουν το 
συντομότερο με άλλο νόμισμα, χρυσές λίρες ή άλλα είδη 
που μπορούν αργότερα να ξανα-ανταλλαχθούν.  

 

Μ 
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Όσο πλησίαζε ο πρώτος χειμώνας της κατοχής τα 
πράγματα δυσκόλευαν όλο και περισσότερο. Το πλιάτσικο 
των δυνάμεων κατοχής, η οικονομική κατάρρευση, ο 
πληθωρισμός, ο ναυτικός αποκλεισμός, η κακή σοδειά του 
καλοκαιριού, η διάλυση της κρατικής μηχανής, η δράση 
των μαυραγοριτών και ο βαρύς χειμώνας ήταν οι βασικές 
αιτίες της πείνας και του λιμού που έπληξε μεγάλα τμήματα 
του πληθυσμού. Γεωγραφικά ο λιμός απλώθηκε στις 
μεγάλες πόλεις, ιδιαίτερα στην Αθήνα και στον Πειραιά και 
στα απομονωμένα νησιά του Αιγαίου. Ο χειμώνας του 1941-
42 ήταν η πιο τραγική περίοδος της κατοχής.  

 

Χιλιάδες άνθρωποι υπέφεραν, πείνασαν, αρρώστησαν, 
πρήστηκαν, ξεπούλησαν ό,τι είχαν, τριγύριζαν ντυμένοι με 
τσουβάλια και έψαχναν στα σκουπίδια για να βρουν κάτι να 
φάνε και τελικά πέθαιναν μόνοι και αβοήθητοι.  

υποσιτισμός, τα οιδήματα της 
πείνας, οι ψείρες, οι μολύνσεις,  
η φυματίωση στις πόλεις  

και η ελονοσία στην ύπαιθρο  
θέριζαν χιλιάδες ανθρώπους. 
Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων ακόμα και σήμερα δεν έχει 
αποσαφηνιστεί. Οι σκληρές συνθήκες ζωής και η διάλυση 
του Κράτους έκαναν ιδιαίτερα δύσκολη τη συλλογή 
στοιχείων από όλη την Ελλάδα. Πολλοί νεκροί ζούσαν 
μόνοι ή πέθαιναν «καθ’ οδόν» οπότε δεν καταγράφονταν 
πουθενά και θάβονταν σε ομαδικούς τάφους, αδήλωτοι και 
ανώνυμοι. Άλλοι πέθαιναν στα σπίτια αλλά οι συγγενείς για 
να κρατήσουν τα δελτία συσσιτίου δεν τους δήλωναν και 
τους άφηναν σε κάποια άκρη του δρόμου για να τους πάρει 
το κάρο του Δήμου. Άλλοι πάλι αρρώστησαν ή τρελάθηκαν 
κατά την κατοχή και πέθαναν αργότερα στα ιδρύματα.  

 

Ο 
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ο BBC μιλούσε για 500.000 
νεκρούς, ενώ οι ελληνικές  
αρχές υπολόγιζαν τους  

νεκρούς σε 300.000.  
Συγκριτικά στοιχεία για τα θύματα του λιμού στην Αθήνα και 
τον Πειραιά κατά τα έτη 1941-1942 μας δίνει ο παρακάτω 
πίνακας: Κ. Δοξιάδης: 74.100 Ερυθρός Σταυρός:72.855 
Έρευνα στα Δημοτολόγια: 74.148. Σε αυτούς τους αριθμούς 
θα πρέπει να προστεθούν: τα θύματα από δήμους και 
κοινότητες που δεν περιλαμβάνονταν τότε στο 
Πολεοδομικό Συγκρότημα Πρωτευούσης (Βούλα, Χαϊδάρι, 
Πέραμα, Φάληρο κλπ), τα θύματα που πέθαιναν στην 
Αθήνα αλλά προέρχονταν από άλλα μέρη π.χ η 5η 
Μεραρχία Κρητών στρατιωτών που εγκλωβίστηκε στον 
Πειραιά και αποδεκατίστηκε από το λιμό. Όσοι για λόγους 
επιβίωσης δεν δηλώθηκαν πουθενά και θάφτηκαν 
ανώνυμοι. Όσοι αρρώστησαν τότε και πέθαναν αργότερα. 
Δεν ήταν μόνο η πείνα και ο θάνατος που βασάνιζε τους 
ανθρώπους. Όσοι επέζησαν, λόγω του υποσιτισμού (ειδικά 
τα παιδιά και οι γυναίκες), είχαν τόσο εξασθενημένο 
οργανισμό που παρουσίαζαν μεγάλα προβλήματα για 
πολλά χρόνια αργότερα π.χ. πνευμονία, φυματίωση, 
ψυχασθένειες κλπ. Η πείνα, ο λιμός και η αρρώστιες 
χτύπησαν όλες τις κοινωνικές τάξεις αλλά περισσότερο 
αυτούς που βρισκόταν στα κατώτερα και μεσαία κοινωνικά 
στρώματα, όσους δεν είχαν δικά τους περιουσιακά στοιχεία 
ή κοινωνικές διασυνδέσεις (οικογένεια, συγγενείς, φίλους). 
Θύματα ήταν: Οι τραυματίες και οι άρρωστοι του στρατού 
που πολέμησε στην Αλβανία. Αφέθηκαν στην τύχη τους και 
πέθαναν στα νοσοκομεία που νοσηλεύονταν. Την ίδια τύχη 
είχαν και οι τρόφιμοι των σανατορίων, των ασύλων και των 
ψυχιατρείων. Τμήματα του στρατού (με νησιωτική 
καταγωγή) που αποκόπηκαν κατά την υποχώρηση και 
εγκλωβίστηκαν στις πόλεις χωρίς να μπορούν να 
επιστρέψουν στα νησιά τους. Οι πρόσφυγες από την Μ. 
Ασία που δεν είχαν προλάβει να συνέρθουν από τον 
ξεριζωμό, πλήρωσαν μεγάλο τίμημα. Έμεναν σε πρόχειρα 
ανθυγιεινά παραπήγματα στις προσφυγογειτονιές. Έκαναν 
δουλειές του ποδαριού ή δούλευαν στις βιομηχανίες και την 
οικοδομή. Με την οικονομική κρίση έμειναν άνεργοι χωρίς 
εισόδημα. Επιπλέον, δεν είχαν διασυνδέσεις συγγενείς και 
χωριά στην ύπαιθρο για να ζητήσουν καταφύγιο και να 
σωθούν. Οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι μισθοσυντήρητοι, οι 
εργάτες, οι τεχνίτες, και οι μικροκαταστηματάρχες 
υπέφεραν γιατί δεν είχαν άλλους πόρους εκτός από το 

μισθό και τις συναλλαγές που έκαναν με τις δραχμές, οι 
οποίες δεν είχαν αξία. Οι άνθρωποι αυτοί αφού 
ξεπούλησαν κάθε κινητό και ακίνητο περιουσιακό τους 
στοιχείο άρχισαν να πεθαίνουν κατά εκατοντάδες. 

να μεγάλο τμήμα της 
προπολεμικής αστικής  
τάξης που δεν μπόρεσε να 

προσαρμοστεί στις συνθήκες της 
κατοχής καταστράφηκε οικονομικά 
και ξεπουλώντας τεράστιες περιουσίες, οδηγήθηκε στο 
θάνατο. Μέσα όμως από αυτό το σκηνικό του θανάτου, 
μέσα από τις στάχτες του πολέμου και την καταπίεση της 
τριπλής κατοχής, μέσα από τα βογκητά των ανθρώπων 
που ψυχορραγούσαν στα πεζοδρόμια ξεπήδησαν οι 
«νεόπλουτοι». Αυτή η νέα τάξη πλουσίων, αδίστακτη και 
χωρίς ενδοιασμούς συγκέντρωσε στα χέρια της τεράστιο 
πλούτο και δύναμη. Την ώρα που άνθρωποι πέθαιναν 
στους δρόμους, αυτοί κατασπαταλούσαν επιδεικτικά 
τεράστια ποσά σε θεάματα, ακροάματα και είδη 
πολυτελείας.  

ο μίσος φούντωνε στις ψυχές  
των ανθρώπων. Ακόμα και  
σήμερα η λέξη μαυραγορίτης  

έχει αρνητική σημασία και 
χρησιμοποιείται ως βρισιά. 

 

Τ 

Έ 

Τ 
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του Νότη Μαριά 
Προέδρου του Κόμματος 
ΕΛΛΑΔΑ - Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ, 
Καθηγητή Θεσμών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, 
πρώην Ευρωβουλευτή 

 
Ψηφίστηκε το Σάββατο 17 
Δεκεμβρίου ο κρατικός 
προϋπολογισμός 2023 μέσα σε 
κλίμα έντονης κομματικής 
αντιπαράθεσης. Και 

νώ διεθνώς  
το ζήτημα των 
πολεμικών 

επανορθώσεων έχει 
έρθει στο προσκήνιο 
για άλλη μια φορά 
λόγω της πρότασης  
της Πολωνίας για 
σύγκληση διεθνούς 
διάσκεψης για το  
θέμα αυτό, εντούτοις 

κυβέρνηση, κόμματα και Βουλή έχασαν μια 
σημαντική ευκαιρία προκειμένου να προχωρήσουν 
στην εγγραφή των γερμανικών αποζημιώσεων  
στον κρατικό προϋπολογισμό του 2023 
, πρόταση την οποία από την πλευρά μας επαναφέρουμε κάθε χρόνο εδώ και μία 
δεκαετία. Και όλα αυτά τη στιγμή που το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών σε 
σχετική ερώτηση από τη DW με αφορμή την πολωνική πρόταση για σύγκληση 
διεθνούς διάσκεψης για τις πολεμικές επανορθώσεις απάντησε ότι «η θέση της 
ελληνικής κυβέρνησης για το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων δεν έχει 
αλλάξει, το ζήτημα παραμένει ανοιχτό». (www.capital.gr 8/12/2022). Μάλιστα 
συνέχισε τονίζοντας: «Η άποψη μας έχει αποτυπωθεί πολλές φορές. Πλέον 
πρόσφατα (5/10) ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Ν. Δένδιας μετά το πέρας της 
συνάντησής του στη Βαρσοβία με τον Πολωνό ομόλογό του, Zbigniew Rau 
σημείωσε ότι "για την ελληνική κυβέρνηση και την ελληνική κοινωνία το θέμα αυτό 
παραμένει ανοιχτό- και η επίλυσή του, που είναι πρωτίστως θέμα αρχής, νομίζω 
ότι θα είναι επωφελής για όλες τις εμπλεκόμενες χώρες, καθώς και για την ίδια 
την ΕΕ"» (www.capital.gr 8/12/2022).  

 

ο ζήτημα της συγκρότησης μιας ενδεχόμενης 
Ελληνοπολωνικής Συμμαχίας για το θέμα των 
πολεμικών επανορθώσεων το είχαμε θέσει σε 

άρθρο μας που δημοσιεύσαμε τον Αύγουστο του 2017 
με τίτλο «Ελλάδα-Πολωνία Συμμαχία για τις Γερμανικές αποζημιώσεις» 
(https://www.patris.gr 21/8/2017), άρθρο που όπως αποδεικνύεται από τις 
εξελίξεις τελικά παραμένει ακόμη και σήμερα εξαιρετικά επίκαιρο. Επιπλέον, από 
τη στήλη αυτή την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε την ευκαιρία να αναλύσουμε 
την πολωνική πρόταση για σύγκληση διεθνούς διάσκεψης για τις πολεμικές 

Ε 
Τ 
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επανορθώσεις, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι «η 
επίσημη έναρξη της διεκδίκησης των πολεμικών 
επανορθώσεων εκ μέρους της Πολωνίας επανάφερε στο 
προσκήνιο το ζήτημα των πολεμικών επανορθώσεων που 
οφείλει να καταβάλει η Γερμανία λόγω των ναζιστικών 
θηριωδιών κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Πρόκειται για 
μια εξέλιξη η οποία εξ αντικειμένου ενισχύει και την θέση 
της χώρας μας σε σχέση με τη διεκδίκηση των οφειλών της 
Γερμανίας προς την Ελλάδα, οφειλές που ως γνωστόν 
αφορούν τις πολεμικές επανορθώσεις, το αναγκαστικό 
κατοχικό δάνειο, την αποζημίωση των συγγενών των 
θυμάτων που δολοφονήθηκαν από τα γερμανικά 
στρατεύματα κατοχής, την επιστροφή των κλαπέντων από 
τους ναζί αρχαιολογικών θησαυρών καθώς και την 
καταβολή των πολεμικών επανορθώσεων λόγω του 
Πρώτου Παγκοσμίου πολέμου».  

άλιστα το άρθρο μας αυτό  
έτυχε ευρείας προβολής  
όχι μόνο σε αγγλόφωνα ΜΜΕ 

(https://newsunrolled.com 
14/12/2022) αλλά και στην Ουκρανία 
(https://www.bagnet.org 15/12/2022) 
καθώς επίσης και στην Ρωσία με 
δημοσίευμα στην ηλεκτρονική έκδοση 
της εφημερίδας Ιζβέστια (https://iz.ru 
14/12/2022,) καθώς και σε  
πολλούς ρωσόφωνους ιστότοπους 
(https://ria.ru 14/12/2022, 
https://www.gazeta.ru 14/12/2022) 

μιας και είναι γνωστό ότι πολλά μέλη της ρωσικής Δούμα 
έχουν θέσει επίσης ζήτημα πολεμικών επανορθώσεων. Με 
βάση λοιπόν το ευνοϊκό διεθνές κλίμα που διαμόρφωσε η 
πολωνική πρόταση τους τελευταίους μήνες για σύγκληση 
διεθνούς διάσκεψης για τις πολεμικές επανορθώσεις η 
κυβέρνηση είχε μια μοναδική ευκαιρία να κάνει ακόμη ένα 
βήμα παραπέρα, προχωρώντας στην εγγραφή των 
γερμανικών αποζημιώσεων στον κρατικό προϋπολογισμό 
2023, εις μάτην όμως. Την πρόταση για εγγραφή των 
γερμανικών αποζημιώσεων στον κρατικό προϋπολογισμό 
είχα την ευκαιρία να θέσω στη Βουλή το 2012 και 2013 ως  

 
Εισηγητής της Ελάσσονος Μειοψηφίας κατά την συζήτηση 
του σχεδίου κρατικού προϋπολογισμού των ετών 2013 και 
2014 αντίστοιχα. Αναλύοντας την πρότασή μου αυτή ήδη 
από το 2011 στο Βιβλίο μου «το Μνημόνιο της Χρεοκοπίας 
και ο Άλλος Δρόμος» (σελ. 561) είχα επισημάνει:  

 

Μ 
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πομένως σε πρώτη φάση η 
κυβέρνηση οφείλει να εγγράψει 
το «αντίστοιχο γερμανικό χρέος 

προς την Ελληνική Δημοκρατία»  
στις ανείσπρακτες οφειλές προς το 
Ελληνικό Δημόσιο και κατ΄ επέκταση 
στον κρατικό προϋπολογισμό 

 
, αφού πρόκειται για άμεσα απαιτητό ληξιπρόθεσμο χρέος. 
Στη συνέχεια θα πρέπει να δοθεί σχετική εντολή από το 
Υπουργείο Οικονομικών στις υπηρεσίες του να προβούν 
σε άμεσες ενέργειες για την είσπραξή του εν λόγω 
ληξιπρόθεσμου γερμανικού χρέους. Η εγγραφή στον 
κρατικό προϋπολογισμό του «αντίστοιχου γερμανικού 
χρέους προς την Ελληνική Δημοκρατία» θα έχει ως 

αποτέλεσμα ο προϋπολογισμός της χώρας μας να 
μεταβληθεί σε πλεονασματικό με ό,τι αυτό συνεπάγεται για 
την έξοδο της Ελλάδας από την δημοσιονομική εποπτεία 
της ΕΕ, την εκπλήρωση των κριτηρίων του Μάαστριχτ, την 
πιστοληπτική ικανότητα της χώρας, τα spreads κλπ. 
Ταυτόχρονα σύμφωνα με τους κανόνες της Eurostat η 
Γερμανία θα πρέπει να υποχρεωθεί να εγγράψει το 
δημόσιο χρέος της προς την Ελλάδα στο δικό της κρατικό 
προϋπολογισμό και έτσι να τεθεί πλέον το Βερολίνο στη 
βάσανο της πιθανής δημοσιονομικής επιτήρησης από την 
ΕΕ, αφού είναι πλέον σαφές ότι δεν θα εκπληρώνει τα 
κριτήρια του Μάαστριχτ αλλά ούτε και τους όρους του 
Συμφώνου Σταθερότητας». Και συνέχιζα στην από 
3/12/2013 Εισήγησή μου στη Βουλή επισημαίνοντας ότι 
«εάν μετά την εγγραφή στον προϋπολογισμό των 
παραπάνω κονδυλίων για τις γερμανικές αποζημιώσεις 
υπάρξει σχετική αμφισβήτηση από την πλευρά της 
Κομισιόν ή από την πλευρά της Γερμανίας, τότε θα ανοίξει 
εντός της Ε.Ε. ένας σχετικός θεσμικός διάλογος από τον 
οποίο δεν θα μπορεί πλέον να απέχει η Γερμανία.  

τσι θα αναγκαστεί η γερμανική 
πλευρά να προσέλθει και να 
αποδείξει ότι δήθεν δεν  

οφείλει τα ποσά των πολεμικών 
επανορθώσεων και του αναγκαστικού 
κατοχικού δανείου στην Πατρίδα μας. 
Και κατέληγα: «Άλλωστε είναι γνωστό ότι μέχρι τώρα η 
Γερμανία αρνείται να προσέλθει στο τραπέζι του διαλόγου 
για το ζήτημα των πολεμικών επανορθώσεων και του 
αναγκαστικού κατοχικού δανείου. Εγγράφοντας όμως τα 
παραπάνω κονδύλια στον προϋπολογισμό, δημιουργούμε 
σημαντικές προϋποθέσεις για την δρομολόγηση 
διαδικασιών που θα οδηγήσουν τελικά στην εξόφληση του 
αναγκαστικού κατοχικού δανείου και στην καταβολή των 
πολεμικών επανορθώσεων εκ μέρους της Γερμανίας» 
(www.notismarias.gr 3/12/2013). Δυστυχώς, η ελληνική 
πολιτική τάξη με αφορμή την ψήφιση του κρατικού 
προϋπολογισμού 2023 για άλλη μια φορά πέταξε τη μπάλα 
στην εξέδρα σε σχέση με τις γερμανικές αποζημιώσεις. 
Αντίθετα θα μπορούσε να αυξήσει την πίεση κατά της 
γερμανικής κυβέρνησης, αν είχε εγγράψει τις γερμανικές 
αποζημιώσεις στον κρατικό προϋπολογισμό 2023, 
προχωρώντας ταυτόχρονα και σε άμεση τιτλοποίηση του 
αναγκαστικού κατοχικού δανείου. 

ιατί είναι δεδομένο και δεν 
αμφισβητείται ότι το Κατοχικό 
Δάνειο και οι γερμανικές 

πολεμικές επανορθώσεις είναι 
«νομικώς ενεργές και δικαστικώς 
επιδιώξιμες» όπως τόνιζε 
επανειλημμένα και ο πρώην 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας,  
Προκόπης Παυλόπουλος. 

Ε Έ 
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του Νίκου Νικολόπουλου 
Προέδρου 
Χριστιανοδημοκρατικού 
Κόμματος Ελλάδος 

 
Ο λαός και οι αξιοπρεπείς 
Νεοδημοκράτες ζητούν απαντήσεις 
στα παρακάτω ξεροκέφαλα 
ερωτήματα:  

ετά τις 
δημοσιευθείσες 
συνομιλίες δυο 

υπουργών, τα δελτία 
παρακολούθησης  
της ΕΥΠ, τον σάλο με 
Ανδρουλάκη - Καϊλή  
και τη συμμετοχή 
Αβραμόπουλου  
στη βρώμικη ΜΚΟ,  
τι περιμένει ακόμα ο 
Αντώνης Σαμαράς που 
«τάχα» δεν πίστευε; 
Η ΝΤΟΡΑ Μπακογιάννη, που 
διάβασε τα απόρρητα της ΕΥΠ γιατί 
δεν ζητά την 10ετη φυλάκιση αυτών 

που τα δημοσίευσαν; Ο Κωστής Χατζηδάκης για πόσο θα εξακολουθεί να κάνει το 
χαζοχαρούμενο «ΝΤΕΛΙΒΕΡΑ» της ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ Α.Ε.; Ο πρώην υπουργός του 
Σαμαρά, Κωστής Μουσουρούλης τι λέει; Οι βαρόνοι του πλούτου και των Μ.Μ.Ε., 
οι ΝΤΑΒΑΤΖΗΔΕΣ, τα παπαγαλάκια δημοσιογράφοι, μάλλον περιμένουν στωικά 
τον εξευτελισμό τους από το πριγκιπόπουλο της ΑΓΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ; Με τους 
διαλόγους στα ΜΜΕ ξεκίνησε το βασανιστήριο της σταγόνας του Πρίγκιπα…  

 

ετά την σύλληψη της Εύας Καϊλή, μετά τις 
δημοσιεύσεις καυτών διαλόγων του υπουργού 
Χατζηδάκη με τον πρώην υπουργό τον Κωστή 

Μουσουρούλη, καθώς και άλλων τηλεφωνικών 
συνδιαλέξεων του με τους δημοσιογράφους Τάκη 
Χατζή και Θανάση Κουκάκη, ο πρωθυπουργός  
δεν δικαιούται να επικαλείται το απόρρητο. 
Η αδερφή του πρωθυπουργού, Ντόρα Μπακογιάννη, είχε απειλήσει εκείνους που 
θα αποτολμούσαν να δημοσιεύσουν παράνομα υποκλαπείσες τηλεφωνικές 
συνομιλίες πως ο νόμος για την παραβίαση του απορρήτου προβλέπει δεκαετή 
φυλάκιση… Καμιά δίωξη όμως δεν ασκήθηκε μέχρι στιγμής, παρ’ ότι έγιναν οι 
πρώτες δημοσιεύσεις καυτών διαλόγων και επισήμων ενημερωτικών δελτίων, 
που έχει συντάξει η ΕΥΠ, εις βάρος Υπουργού του Μητσοτάκη τον όποιο 
αντιμετωπίζουν οι ΚΥΠΑΤΖΗΔΕΣ ως μέλος σκοτεινής η εγκληματικής οργάνωσης,  

 

Μ 
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τον αποκαλούν στόχο και του έχουν ανοίξει αριθμημένη 
καρτέλα παρακολούθησης.  

«εγκληματική δράση» του 
υπουργού μήπως συνίσταται  
στην εμπλοκή που έχει σε 

διάφορα επιχειρηματικά θέματα  
και δεν σχετίζεται με την εθνική 
ασφάλεια; Τον παρακολουθούν  
τον υπουργό Ενέργειας Χατζηδάκη,  
γιατί ενδιαφέρονται να μάθουν τι 
συζητούσε με μεγάλο επιχειρηματικό 
όμιλο και τι υποψιάζονται; 
Ανησυχούν οι ΜΑΞΙΜΟΠΑΙΔΕΣ για τυχόν ταμεία πέραν του 
κεντρικού; Έχει εξαιρετική σημασία πάντως το γεγονός 
πως οι δημοσιογράφοι Θανάσης Κουκάκης & Τάκης 
Χατζής, που είναι δυο απ’ αυτούς που η ΕΥΠ άκουσε τις 
συνομιλίες τους με τον Υπουργό Κωστή Χατζηδάκη δεν 
δηλώνουν ανήξεροι... Και οι δυο, επιβεβαιώνουν πλήρως 
ως πραγματικές τις συνομιλίες που κατέγραψε ο κοριός και 
δημοσιεύει η εφημερίδα το «Ντοκουμέντο». Ας σημειωθεί 
πως κανένας εκ των δύο δεν είναι με το ΣΥΡΙΖΑ ή με κάποιο 
άλλο κόμμα της αντιπολίτευσης. Στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης λογαριασμοί που «πρόσκεινται» στον Κυριάκο 
Μητσοτάκη, καθώς και τα γνωστά τρολάκια των υπόγειων  

 

του ΜΑΞΙΜΟΥ που πληρώνονται… ξεσαλώνουν, 
προσπαθώντας να δικαιολογήσουν την παρακολούθηση 
του Νίκου Ανδρουλάκη, ακριβώς λόγω της σύλληψης της 
Εύας Καϊλή για την σοβαρή υπόθεση διαφθοράς. 
Υπάρχουν όντως κοινά σημεία, τα οποία εκμεταλλεύονται 
οι προπαγανδιστές της κυβέρνησης, τα οποία επίσης 
χρήζουν πειστικών εξηγήσεων. Τόσο ο Νίκος Ανδρουλάκης 
όσο και η Εύα Καϊλή, είναι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Και 
οι δύο παρακολουθούνταν αλλά… Η αποκάλυψη της 
υπόθεσης Καϊλή, έγινε από την αντιτρομοκρατική ομάδα 
του Βελγίου, η οποία διαθέτει δικό της σύστημα 
παρακολούθησης και δεν υπήρξε καμία συνεργασία με τις 
ελληνικές αρχές.  

ρα, οι δικές μας υπηρεσίες,  
δεν έδωσαν κανένα στοιχείο  
για την έκνομη δράση της Καϊλή, 

οπότε μένει να μάθουμε γιατί και τι 
ακριβώς παρακολουθούσαν όταν 
έβαζαν κοριό στο τηλέφωνο του 
αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, Ν. Ανδρουλάκη. 
Το σημαντικότερο θέμα όμως, που πλέον καθίσταται 
επιτακτική την υποχρέωση του Κυριάκου Μητσοτάκη, να 
δώσει άμεσα στην δημοσιότητα το λόγο παρακολούθησης 
του Νίκου Ανδρουλάκη. Διότι αυτή τη στιγμή αναβιώνουν οι 
κυβερνητικοί ισχυρισμοί για την προσωπικότητα και την 
τιμή του Νίκου Ανδρουλάκη, οι οποίοι εκφράστηκαν και 
μέσω εκπροσώπων της Νέας Δημοκρατίας από τη στιγμή 
που αποκαλύφθηκε η υπόθεση μέχρι σήμερα και μάλλον  

 

Η 
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έως τις εκλογές...  

Ελληνικός Λαός οφείλει να  
μάθει άμεσα, εάν υπάρχει  
κάτι επιλήψιμο για τον Νίκο 

Ανδρουλάκη. Το έχει ζητήσει άλλωστε 
και ο ίδιος. Εάν αυτό το στοιχείο  
δεν δοθεί στην δημοσιότητα, τότε 
επιβεβαιώνεται ο Ανδρουλάκης,  
ο οποίος υποστηρίζει πως ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης τον παρακολουθούσε  
για να τον εκβιάσει πολιτικά. 
Η διφορούμενη στάση του για την επόμενη 
ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗ αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Αυτό 
που κυρίως ανησυχεί και πρωτευόντος ενδιαφέρει τους 
Έλληνες πολίτες μετά την δημοσιοποίηση των 
αποδεικτικών στοιχείων της παρακολούθησης είναι το εξής 
συγκλονιστικό:  

 

ώς ένας υπάλληλος της ΕΥΠ  
έχει εντολή να καταγράφει  
τις επικοινωνίες ενός  

κορυφαίου υπουργού; 

Ένας «κυπατζής» να έχει πάρει εντολή να γράφει και 
σημειώματα να αξιολογεί τις συνομιλίες του υπουργού. Στα 
δελτία παρακολούθησης μάλιστα ο υπουργός να 
ονομάζεται στόχος και το πιθανολογούμενο έγκλημα να 
είναι πως έχει στενές σχέσεις με επιχειρηματίες και αυτό 
θέλει να ξέρει ο πρωθυπουργός. Θέλει να έχει τεκμήρια, 
κασέτες, που θα ακούει με ποιον είναι πιο κολλητός ο 
υπουργός του.  

έλει να ξέρει ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης εάν κλείνονται 
δουλειές και δεν τις ξέρει  

ο ίδιος και το Μαξίμου. 
Πώς αλλιώς να εξηγηθεί ότι στα ενημερωτικά δελτία ο 
υπάλληλος της ΕΥΠ, ο πράκτορας, αξιολογεί τα λεγόμενα 
ενός εκλεγμένου βουλευτή, κοινοβουλευτικού υπουργού 
και γράφει ως επιβαρυντικές τις σχέσεις και τις συνομιλίες, 
που έχει όπως ακριβώς δηλαδή πράττει, όταν 
παρακολουθεί υπόπτους για διακίνηση ναρκωτικών ή 
πώληση όπλων ή και άλλων εγκληματικών κολάσιμων 
πράξεων.  

το ΜΑΞΙΜΟΥ ανησυχούν τώρα  
πια, γιατί έρχεται ακόμα μία 
αποκάλυψη που εμπλέκει έμμεσα 

τον Δ. Αβραμόπουλο μέσω της ΜΚΟ που 
συμμετέχει. Επικεφαλής της ΜΚΟ 
είναι το ηγετικό μέλος της «ομάδας» 
που είχε αναλάβει το «ξέπλυμα»  
του Κατάρ και πρώην Ιταλός 
ευρωβουλευτής Pier Antonio Panzeri. 
Μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου ο πρώην Έλληνας  

 

Ο 
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επίτροπος της ΕΕ και Υπουργός του Σαμαρά μαζί με τους 
άλλους παραιτήθηκαν από μέλη της ΜΚΟ. Οι έρευνες 
συνεχίζονται… Ο Panzeri φαίνεται να ξέπλενε τις μίζες του 
Κατάρ και μέσω της ΜΚΟ «FIGHT IMPUNITY» που 
διατηρούσε, αλλά υπήρξε και στενός συνεργάτης του 
συντρόφου της Εύας Καϊλή. Ναι, είναι εξαιρετικά περίεργο 
που μέλος στην συγκεκριμένη ΜΚΟ ήταν και ο Δημήτρης 
Αβραμόπουλος, ο οποίος μάλιστα είχε ανακοινώσει με 
υπερηφάνεια την συγκεκριμένη εξέλιξη. Ο πολύ δήθεν, που 
είχε αγοράσει εκατομμύρια εμβόλια που τελικά πέταξε τα 
περισσότερα το κράτος και χρέωσε τον λαό, ο Δ. 
Αβραμόπουλος ο οποίος είχε πρόθεση να γίνει 
απεσταλμένος της Ε.Ε. στην περιοχή του Κόλπου, δηλαδή 
την περιοχή που βρίσκεται το Κατάρ… Περιμένουμε να 
μιλήσει για αυτή τη τραγική σύμπτωση… ΣΥΜΠΤΩΣΗ ΑΝΕΥ 
ΣΗΜΑΣΙΑΣ; Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει χάσει τον ύπνο 
του πια, γιατί καταλαβαίνει ότι είναι πολλοί εκείνοι που 
έχουν γίνει αποδεκτές των συγκλονιστικών στοιχείων 
παρακολούθησης και καμία δύναμη, ούτε η μιντιακή 
υπεροπλία θα μπορέσει να κουκουλώσει, αυτό το τεράστιο 
σκάνδαλο. Ο Μητσοτάκης - όπως διαθρυλείται πως 
σκέφτεται να πάει τρέχοντας στις εκλογές, γιατί γνωρίζει 
καλύτερα κι από τον Τσίπρα,- που επίσης εμφανίζεται σαν 
να είναι σίγουρος πως έχεις στοιχεία - να γνωρίζει ότι η 
ΕΥΠ παρακολουθούσε και την στρατιωτική ηγεσία. Η 
αποχώρηση του από την αίθουσα της Βουλής οδηγεί τις 
πολιτικές εξελίξεις. 

πέτυχε παταγωδώς η προσπάθεια 
του Κυριάκου Μητσοτάκη  
να κλείσει το θέμα των  

υποκλοπών και να πάει σε εκλογές,  
επενδύοντας στην παροχολογία  
και την μιντιακή υπεροπλία. 
Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι που δημοσιεύει η εφημερίδα 
«Ντοκουμέντο» σκορπίζει τρόμο στο Μαξίμου για το νέο 
γύρο αποκαλύψεων. Στις εφημερίδες του Σαββατοκύριακου 
όλοι οι πολιτικοί αναλυτές σημειώνουν πως ο 
Πρωθυπουργός «κάθεται πάνω σε αναμμένα κάρβουνα» 
και όχι μόνον ο εν ενεργεία παρακολουθούμενος υπουργός 
φίλος του, αλλά και όλοι του στενού Μητσοτακικού πυρήνα. 
Μονόδρομος η άμεση προσφυγή στις κάλπες.  Δεν υπάρχει 
κανένας άλλος δρόμος από το να χυθεί άπλετο φως. Η 
τορπίλη που έστειλε ο Αντώνης Σαμαράς, μετά τον Κώστα 
Καραμανλή, τινάζει στον αέρα την κυβερνητική 
προπαγάνδα περί δήθεν λάσπης και σκευωρίας, όταν 
μάλιστα έχουν μπει στο κάδρο και οι ηγεσίες των Ενόπλων 

δυνάμεων. Τα στοιχεία είναι επαρκέστατα, για να επεκταθεί 
εισαγγελική έρευνα στο πεδίο της απειλής της εθνικής 
ασφάλειας. 

Κώστας Καραμανλής είπε  
ότι κανένα απόρρητο δεν  
είναι πάνω από το εθνικό  

συμφέρον και ο Αντώνης Σαμαράς  
συμπλήρωσε: «δεν πιστεύω, δεν  
θέλω να πιστέψω, ότι η κυβέρνηση  
υπέκλεπτε τηλεφωνικές συνομιλίες. 
Θα ήταν αδιανόητο, αν ίσχυαν όλα αυτά. Θα επρόκειτο 
αναμφίβολα για δημοκρατική εκτροπή και γι’ αυτό πρέπει 
να δοθούν ξεκάθαρες και πλήρης απαντήσεις, χωρίς 
δεύτερες σκέψεις, χωρίς να δίνουμε κυρίως την εντύπωση 
ότι το απόρρητο είναι μια βολική δικαιολογία. Η παράταξη 
μας θεμελίωσε την δημοκρατία και αυτά τα φαινόμενα δεν 
μπορεί να τα ανεχτεί. Έχει σχέση με την ίδια μας την 
ταυτότητα» είπε ενώπιον του Μητσοτάκη, ο οποίος έχει 
απομείνει πλέον μόνος» Αλήθεια, τι διαφορετικό είπε και 
ζήτησε ο Τσίπρας από το βήμα της Βουλής;  

άν αποδειχθεί ότι ο Μητσοτάκης 
παρακολουθούσε το Χατζηδάκη 
και τον Αρχηγό των Ενόπλων 

Δυνάμεων τότε πρέπει να παραιτηθεί 
αμέσως. 
Υπάρχει κάποιος που διαφωνεί; 

Α 

Ο 

Ε 



 

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 17-18 Δεκεμβρίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 261 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |          Σελίδα 16 

του Γιώργου Βάμβουκα 
Καθηγητή Οικονομικών 
και Οικονομετρίας 
του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών 

 

α πρόσφατα 
δραματικά 
γεγονότα με 

κεντρικό πρόσωπο  
την ευρωβουλευτή  
του ΠΑΣΟΚ, Εύα  
Καϊλή, διέσυραν  
την Ελλάδα διεθνώς. 
Ως γνωστόν, οι εισαγγελικές και 
αστυνομικές αρχές του Βελγίου 
προέβησαν στη φυλάκιση της 
κυρίας Καϊλή, με την 
κακουργηματική κατηγορία ότι 
αποτελεί κορυφαίο μέλος 
εγκληματικής οργάνωσης 
ξεπλύματος χρήματος και  

 

παράνομης ιδιοποίησης πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Κεντρικό μέλος της 
εγκληματικής οργάνωσης είναι ο Ιταλός σύζυγός της Φραντσέσκο Τζιόρτζι. 
Αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης φέρεται ο Pier Antonio Panzeri. 

 

Pier Antonio Panzeri είναι πρόεδρος της ΜΚΟ 
«Fight Impunity», στην οποία ο πρώην υπουργός 
της Νέας Δημοκρατίας και κοινοτικός επίτροπος 

Δημήτρης Αβραμόπουλος συμπεριλαμβάνεται  
στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου. 
Οι Βελγικές διωκτικές αρχές βρήκαν στην κατοικία της κυρίας Καϊλή περίπου 
1.000.000 ευρώ σε βαλίτσες με ειδικές κρύπτες σαν αυτές που χρησιμοποιούν οι 
μεγαλέμποροι ναρκωτικών. Σκεφτείτε πόσα εκατομμύρια ευρώ μπήκαν και στη 
συνέχεια διακινήθηκαν από το σπίτι ή τα σπίτια της κυρίας Καϊλή τόσα χρόνια 
που διαμένει στο εξωτερικό. Η Ελλάδα κατάντησε παράδεισος απατεώνων και 
κομπιναδόρων με γερές πολιτικές πλάτες. Καρεκλοκένταυροι της κρατικής και της 
τραπεζικής εξουσίας σφετερίζονται ετησίως εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ και 
λογαριασμό δεν δίνουν σε κανένα. Η νομενκλατούρα της απάτης και της 
διαφθοράς. 

ι αετονύχηδες της κρατικής-τραπεζικής  
εξουσίας με νομιμοφανείς πρακτικές 
συγκαλύπτουν τις απάτες τους και με  

την ανοχή των δικαστικών αρχών ανενόχλητοι 
συνεχίζουν τις έκνομες πράξεις τους. 
Δεν νοιάζονται για τη φτωχοποίηση και τη μιζέρια των συμπολιτών τους. 
Συνειδητά εξαπατούν τους πολίτες με κάλπικα στοιχεία και ψεύτικες υποσχέσεις.  
Παραμυθιάζουν την ελληνική κοινωνία υποστηρίζοντας ότι την διετία 2020-2022 η 
ανάπτυξη της εθνικής μας οικονομίας προσέγγισε το 15%. Ναι μεν η ανάπτυξη της 
περιόδου 2020-2022 υπολογίζεται σε 15%, αλλά πρόκειται για ανάπτυξη των 
ολιγοπωλίων και της ολιγαρχίας. Αρκεί να αναφερθεί ότι δύο εταιρίες, τα ΕΛΠΕ 
και η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ, την περίοδο 2020-2022 αύξησαν τις πωλήσεις τους από 

Τ O 
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11,9 σε 33,9 δις ευρώ. Η ενέργεια αποτελεί την κινητήρια 
δύναμη της οικονομίας. Πασιφανές είναι ότι η εύρυθμη 
λειτουργία των επιχειρήσεων που παράγουν το ΑΕΠ της 
Ελλάδας προσδιορίζεται από τις γραμμές παραγωγής 
καυσίμων αυτών των δύο τεράστιων ενεργειακών ομίλων. 
Οφθαλμοφανείς είναι οι ισχυρές άμεσες και οι έμμεσες 
πολλαπλασιαστικές επιδράσεις των Μότορ Όιλ Ελλάς και 
ΕΛΠΕ σε όλους τους κλάδους και υποκλάδους της 
ελληνικής οικονομίας. Τα δύο διυλιστήρια προμηθεύουν 
7.000 πρατήρια καυσίμων ανά την ελληνική επικράτεια, 
μέσω των οποίων τροφοδοτούνται με βενζίνη, πετρέλαιο 
και φυσικό αέριο 10.000.000 οχήματα (επιβατικά 
αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, φορτηγά, λεωφορεία). Πλοία, 
αεροπλάνα, στρατιωτικά οχήματα, τρακτέρ, κ.ο.κ. εξαρτούν 
τη λειτουργία τους από την παροχή καυσίμων των δύο 
ομίλων. Παράλληλα, τουλάχιστον για πέντε μήνες το 
χρόνο, 11.000.000 κτήρια (μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, 
συγκροτήματα γραφείων, κ.λπ.) τροφοδοτούνται με 
πετρέλαιο θέρμανσης. Δηλαδή, η απρόσκοπτη λειτουργία 
των επιχειρήσεων και των φορέων που συντελούν στη 
δημιουργία του ΑΕΠ της ελληνικής οικονομίας εξαρτάται 
από τις γραμμές παραγωγής καυσίμων της Μότορ Όιλ 
Ελλάς και των ΕΛΠΕ.  

 
Την περίοδο 2020-2022 το πραγματικό ΑΕΠ της ελληνικής 
οικονομίας από 180,6 εκτιμάται ότι αυξήθηκε σε 192,5 Δις 
ευρώ, που αντιστοιχεί σε αναπτυξιακό ρυθμό 15%. 
Εντούτοις, η οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας κατά 15% 
την διετία 2020-2022 αποδίδεται σε μερικούς ομίλους 
επιχειρήσεων, που μέγιστα οικονομικά οφέλη αποκόμισαν 
από τα lock downs λόγω covid 19, την έξαρση του 
πληθωρισμού, την εγχώρια κερδοσκοπία, κ.λπ. Σύμφωνα 
με αξιόπιστους υπολογισμούς, περίπου πέντε εγχώριες 

επιχειρήσεις με συνολικές ετήσιες πωλήσεις της τάξης των 
52 Δις ευρώ συνετέλεσαν σε μεγάλο βαθμό στην 
αναπτυξιακή επίδοση του 15% κατά την διετία 2020-2022. 
Ωστόσο, η οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας αξιολογείται 
άδικη και άνιση για τους πολλούς και επωφελής για τους 
ολίγους. Οι πολλοί, ήτοι μισθωτοί, συνταξιούχοι και 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δεν επωφελούνται ανάλογα της 
συντελούμενης αναπτυξιακής διαδικασίας. Μισθοί, 
συντάξεις και πωλήσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι 
καθηλωμένοι και λόγω εντεινόμενου πληθωρισμού σε 
πραγματικούς όρους ολοένα και περισσότερο μειώνονται. 
Αντιθέτως, ο κύκλος εργασιών (πωλήσεις) και τα κέρδη των 
ηγέτιδων επιχειρήσεων που κυριαρχούν στους διάφορους 
κλάδους της εγχώριας οικονομίας αυξάνονται με 
ταχύτατους ρυθμούς. Τα αισθήματα οργής και αγανάκτησης 
για τους τίμιους πολίτες γίνονται εντονότατα, αν 
αναλογιστούμε ότι διάφοροι απατεώνες γαντζωμένοι στις 
καρέκλες της κρατικής-τραπεζικής εξουσίας 
οικειοποιούνται ετησίως δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ.  

ιεφθαρμένα πρόσωπα 
κολυμπούν στο χρήμα και  
αντί να βρίσκονται στις  

φυλακές κυκλοφορούν ελεύθεροι 
συνεχίζοντας ξεδιάντροπα το κλέψιμο. 
Πολλοί φοιτητές με ρωτούν αν η παράνομη παραοικονομία 
αποτελεί το κυρίως οικονομικό μας σύστημα. Η απάντηση 
είναι ναι. Σε δεκάδες άρθρα και μελέτες μου από τα τέλη της 
δεκαετίας του 1980 υποστηρίζω ότι το αναπτυξιακό 
μοντέλο της Ελλάδας στηρίζεται στις έκνομες 
παραοικονομικές δραστηριότητες, όπως λαθρεμπόριο 
καυσίμων, σιγαρέτων, ποτών, παιγνίων, κ.ά., εμπόριο 
ναρκωτικών ουσιών, πορνεία, αρχαιοκαπηλία, κατάχρηση 
δημοσίου χρήματος, κ.ο.κ. Σε πρόσφατο βιβλίο μου που 
κυκλοφορεί από τον εκδοτικό οίκο Λιβάνη, με τίτλο 
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - Παρελθόν, Παρόν, Μέλλον» 
(σελίδες 545), αφιερώνονται περίπου 150 σελίδες για τα 
κυκλώματα διαφθοράς, ασυδοσίας και άνομης 
παραοικονομίας που ετησίως ενθυλακώνουν 
δισεκατομμύρια ευρώ σε βάρος των έντιμών πολιτών. Ο 
Τζωρτζ Όργουελ (1903- 1950) είχε διατυπώσει την 
ακόλουθη ρήση: «Οι λαοί που εκλέγουν διεφθαρμένους 
πολιτικούς, κλέφτες, απατεώνες και προδότες δεν είναι 
θύματα, αλλά συνένοχοι».  

ια να μην είμαστε συνένοχοι, 
έχουμε χρέος προς τα παιδιά μας, 
με ανιδιοτέλεια και θάρρος από  

το μετερίζι μας να καταπολεμούμε  
την διαφθορά και την ασυδοσία. 

Δ 

Γ 
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του Παναγιώτη Στάθη 
Δημοσιογράφου 

 
Ο γνωστός δημοσιογράφος 
καταγράφει μέσα από το 
dikastiko.gr: Η έρευνα της GPO για 
την Εθνική Αρχή Διαφάνειας 
απεικονίζει μια παγιωμένη αντίληψη 
των πολιτών, που συμπυκνώνει 
παθογένειες χρόνων ακόμα κι αν 
μπορεί ευσχήμως κάποιος να 
υποστηρίξει ότι αδικεί τη 
συντριπτική πλειοψηφία των 
δικαστικών λειτουργών της χώρας. 
Δεν το λες και «έχω εμπιστοσύνη» 
στην Ελληνική Δικαιοσύνη. Στο 
γενικό συμπέρασμα πως 

άνω από το 80% 
των πολιτών 
σύμφωνα με  

την Εθνική Αρχή 
Διαφάνειας,  
θεωρούν ότι  
υπάρχουν φαινόμενα  
διαφθοράς στη χώρα 
, χαρακτηρίζοντας μάλιστα ότι 
κυριαρχούν σε πολύ μεγάλο και 
μεγάλο βαθμό στην καθημερινότητά 
τους, είναι πολύ ανησυχητικό ότι 
στην 6η θέση μεταξύ 16 φορέων του 

δημοσίου βίου για τους οποίους οι πολίτες κλήθηκαν να απαντήσουν εάν 
διακρίνουν φαινόμενα διαφθοράς, φιγουράρει η Δικαιοσύνη. Την έρευνα έκανε η 
GPO για την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Ειδικότερα, το 66,7% χαρακτήρισε μεγάλο 
και πολύ μεγάλο το πρόβλημα διαφθοράς στη Δικαιοσύνη, με το 29,1% να απαντά 
πως είναι μέτριο ή μικρό και μόλις το 2% ότι δεν υπάρχει. 

την πρώτη πεντάδα των «πρωταθλητών» της 
διαφθοράς, πριν τον τομέα της Δικαιοσύνης, 
κατατάσσουν οι πολίτες τα ΜΜΕ, την πολιτική,  

την πολεοδομία, το δημόσιο τομέα και τις δημόσιες  
υπηρεσίες, καθώς και την Αυτοδιοίκηση. 

 
Η κατάταξη, κυρίως όσον αφορά στη Δικαιοσύνη, είναι εξόχως ανησυχητική, 
παρότι πιθανότατα αναμενόμενη. Κι αυτό έχει να κάνει με δυο παραμέτρους: Την 
παγιωμένη αντίληψη των πολιτών ότι έχουν χαμηλές προσδοκίες από τη 
Δικαιοσύνη, ως αποτέλεσμα της κατασυκοφάντησής της (δικαίως ή αδίκως) και 
της εργαλειοποίησής της από τις πολιτικές δυνάμεις ανάλογα με τη θέση που 
βρίσκονται και κυρίως με την άποψη ή το συμφέρον τους. Ζημία κάνουν και τα 
ΜΜΕ σε πολλές περιπτώσεις (1α στην κατάταξη για τη διαφθορά στις απόψεις 
των πολιτών) που επιλέγουν τον εύκολο λαϊκισμό αντί της προσπάθειας να 
εξηγήσουν ακόμα και με αντιδημοφιλή τρόπο, τις διαδικασίες που πρέπει να 
ακολουθεί ένας δικαστής και δεν ταυτίζονται με τους χρόνους της επικαιρότητας. 
Αυτή η αντίληψη είναι ξεκάθαρα άδικη για τη συντριπτική πλειοψηφία των 
δικαστικών λειτουργών που μοχθούν και έχουν μοναδική αφετηρία τη συνείδησή 
τους. Δεύτερη και προφανώς σοβαρότερη, τις αφορμές που έχει δώσει κατά το 
παρελθόν (και στο παρόν) η ίδια η Δικαιοσύνη με σφιχταγκαλισμούς με την 
πολιτική εξουσία, αποφάσεις που είναι αναντίστοιχες με το ύψος των 
περιστάσεων και τις καθυστερήσεις που κατατείνουν να γίνουν σημείο αναφοράς 
και αρνησιδικία. Σε κάθε περίπτωση όμως η κατάσταση προφανώς και δεν είναι 
καλή. Και το βασικότερο, ως θεμέλιο δημοκρατικής εξέλιξης, πρέπει να 
αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στη Δικαιοσύνη. Είναι ο μόνος 
τρόπος. Ας πράξει η πολιτεία, αλλά κυρίως οι δικαστές επ’ αυτού. Το οφείλουν 
στο θεσμικό τους ρόλο… 

Π 
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πρόεδρος της 
Ολομέλειας  
των Δικηγορικών 

Συλλόγων Ελλάδος  
και πρόεδρος του ΔΣΑ, 
Δημήτρης Βερβεσός 
εξαπέλυσε τα βέλη του 
κατά της κυβέρνησης 
για την αύξηση  
των ασφαλιστικών 
εισφορών που θα 
επιβαρύνει όλους  
τους δικηγόρους και θα 
θέσει τους νέους υπό 
διωγμό, όπως τόνισε. 
Το dikastikoreportaz.gr έχει το 
πλήρες ρεπορτάζ για τις 
κινητοποιήσεις των δικηγόρων: 
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας 
πραγματοποίησε την Δευτέρα η 
Ολομέλεια των Προέδρων των 
Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος 
έξω από το Υπουργείο Εργασίας για 

την αύξηση των ασφαλιστικών 
εισφορών και για την Κυβερνητική 
αδιαφορία στην οικονομική στήριξη 
του κλάδου και στην επίλυση των 
προβλημάτων του. Στη 
συγκέντρωση, πέραν των Προέδρων 
και των μελών των Διοικητικών 
Συμβουλίων των Δικηγορικών 
Συλλόγων της Χώρας, 
παρευρέθησαν και απηύθυναν 
χαιρετισμό οι: Γεώργιος Καββαθάς, 
Πρόεδρος ΓΣΕΒΕΕ, Γεώργιος 
Ρούσκας, Πρόεδρος Συντονιστικής 
Επιτροπής Συμβολαιογράφων, 
Αθανάσιος Δεβλιώτης, Πρόεδρος 
Ελληνικής Οδοντιατρικής 
Ομοσπονδίας, Γιάννης 
Χατζηθεοδοσίου, Πρόεδρος 
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου 
Αθηνών, Γιάννης Χαλκιαδάκης, 
Αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας 
Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος, 
ως εκπρόσωπος του Προέδρου 
Νίκου Γιάννη. Ο Πρόεδρος της 
Ολομέλειας Δημήτρης Βερβεσός 
στην ομιλία του επισήμανε: « 

 

αύξηση των 
ασφαλιστικών 
εισφορών από 

1/1/20213 επιβαρύνει 
προσθετικά και 
πολλαπλασιαστικά 
όλους τους δικηγόρους, 
επιδεινώνοντας  
την ήδη δυσχερή 
οικονομική θέση του 
κλάδου τους. Η αύξηση 
των εισφορών είναι 

ένα βαθιά κοινωνικά 
ανάλγητο μέτρο που 
θέτει τους δικηγόρους, 
ιδίως τους νέους και 
πλέον αδύναμους,  
υπό διωγμό. 
Την ίδια στιγμή το αρμόδιο 
Υπουργείο Εργασίας και ο e-ΕΦΚΑ 
δεν εκπληρώνουν ούτε τις 
στοιχειώδεις υποχρεώσεις τους 
έναντι των δικηγόρων (μη θέσπιση 
ενιαίου κανονισμού παροχών, μη 
χορήγηση επιδόματος μητρότητας 
στις άμισθες μαχόμενες δικηγόρους, 
μη καταβολή πιστωτικών 
υπολοίπων της παράλληλης 
απασχόλησης κλπ.) Βεβαίως, τα 
ασφαλιστικά ζητήματα δεν είναι 
αποκομμένα από το σύνολο των 
οικονομικών θεμάτων που 
απασχολούν τον κλάδο, για τα 
οποία η Κυβέρνηση αδιαφορεί 
προκλητικά: την κατάργηση, άλλως 
μείωση του ΦΠΑ στις δικαστηριακές 
υπηρεσίες, απαλλαγή των 
δικηγόρων από το ΦΠΑ μέχρι του 
ποσού των 25.000 ευρώ, κατάργηση 
του τέλους επιτηδεύματος, 
επίσπευση της καταβολής των 
αποζημιώσεων νομικής βοήθειας 
κλπ. Ο Υπουργός, δυστυχώς, από 
αυτά που βλέπουν το φως της 
δημοσιότητας, ως φαίνεται, ακούει 
τα επιχειρηματικά συμφέροντα και 
όχι την κραυγή αγωνίας της 
κοινωνίας των επιστημόνων και των 
ελεύθερων επαγγελματιών. Ο 
Υπουργός, μετά την παντελώς 
αδικαιολόγητη άρνησή του επί ένα 
μήνα τώρα αλλά ακόμα και σήμερα 
να δεχθεί τους εκπροσώπους της 
Ολομέλειας αποτελεί πλέον persona 
non grata για τους δικηγόρους. 
Επιδεικνύει προσβλητική και 
απαξιωτική συμπεριφορά και 
μάλιστα προς τους συναδέλφους 
του. Δεν έχει θέση ανάμεσά μας».  
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τη συνέχεια, λόγω της άρνησης  
του Υπουργού να δεχθεί τους 
θεσμικούς εκπροσώπους του 

κλάδου, θυροκολλήθηκε στο 
Υπουργείο Εργασίας Ψήφισμα 
διαμαρτυρίας με τις υπογραφές  
16.618 δικηγόρων της Χώρας.  

 

Το δικηγορικό σώμα δίνει με τη συγκέντρωση 
διαμαρτυρίας ηχηρή, μαζική, διεκδικητική απάντηση στην 
αύξηση των ασφαλιστικών μας εισφορών που προωθεί η 
Κυβέρνηση από το νέο έτος. Χαίρομαι, γιατί την απάντηση 
αυτή τη δίνουμε οι δικηγόροι της χώρας, όλοι μαζί, 
ενωμένοι. Είναι μαζί μας όχι μόνον οι Πρόεδροι των 
Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας και τα μέλη των 
διοικητικών συμβουλίων, αλλά και οι πάνω από 16.000 
δικηγόροι από όλη τη χώρα που υπογράφουν ηλεκτρονικά 
το ψήφισμα διαμαρτυρίας του σώματος, το οποίο θα 
επιδοθεί στον Υπουργό και στον Πρωθυπουργό. Ένα 
ψήφισμα – κραυγή αγωνίας απέναντι στη διαχρονικά 
εχθρική στάση της Κυβέρνησης -τόσο της τωρινής, όσο και 
των προηγούμενων-, που έχουν επιλέξει να αφήσουν τους 
δικηγόρους στο περιθώριο των κρατικών πολιτικών 
στήριξης. Η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών από 
1.1.2023 επιβαρύνει προσθετικά και πολλαπλασιαστικά 
όλους μας, επιδεινώνοντας την ήδη δυσχερή οικονομική 
θέση του κλάδου, που για τους πιο αδύναμους φτάνει στο 
όριο κινδύνου βιοπορισμού. Οι αριθμοί είναι αδιάψευστος 
μάρτυρας:  

ο 2020 έγιναν 300.000 λιγότερες 
δικηγορικές πράξεις σε σύγκριση 
με το 2019, το 2021 έγιναν 100.000 

λιγότερες, ενώ η κατάσταση δεν  
έχει βελτιωθεί ούτε το 2022.  

Η αύξηση των εισφορών είναι ένα βαθιά κοινωνικά 
ανάλγητο μέτρο που θέτει τους δικηγόρους, ιδίως τους 
πλέον αδύναμους, υπό διωγμό. Η άποψη της κυβέρνησης 
ότι ένας επιστήμονας καταβάλλει δήθεν λιγότερα από ένα 
ανειδίκευτο μισθωτό, καταρρέει από την απλή σύγκριση 
μεταξύ της εισφοράς εργαζομένου (που παρακρατείται από 
το μισθό του) και εκείνης του δικηγόρου: Ο ανειδίκευτος 
μισθωτός οφείλει συνολικά μηνιαίως 98,25€, ενώ ο 
δικηγόρος (στην 1η Α.Κ.) 285€ και με την αύξηση 10% από 
1.1.2023 309,50€! Εξάλλου, η πλειοψηφία των δικηγόρων 
έχει ενεργές ρυθμίσεις, με αποτέλεσμα η μηνιαία 
επιβάρυνση να ξεπερνά πολύ συχνά τα 500 ευρώ. Το 
επιχείρημα της Κυβέρνησης ότι η αύξηση των εισφορών 
οδηγεί στην αύξηση των συντάξεων δεν ανταποκρίνεται 
στην αλήθεια, αφού η όποια αύξηση αφορά στην εθνική 
σύνταξη και δεν επηρεάζει την ανταποδοτική. 

 

ην ίδια στιγμή το αρμόδιο 
Υπουργείο και ο e-ΕΦΚΑ  
δεν εκπληρώνουν ούτε τις 

στοιχειώδεις υποχρεώσεις τους 
: Μετά από 6 χρόνια δεν έχει ακόμη θεσπιστεί 
(επικαιροποιημένος) ενιαίος κανονισμός παροχών, με 
αποτέλεσμα να στερούμαστε παροχές σε είδος και χρήμα. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα επιδόματα μητρότητας: 
Αυτοαπασχόλουμενη μητέρα λαμβάνει 800 ευρώ (4 μηνών 
Χ 200 ευρώ), ενώ μισθωτή ασφαλισμένη λαμβάνει κατ’ 
ελάχιστον 4 Χ 713 = 2.852 ευρώ. 
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μμισθη δικηγόρος δεν δικαιούται 
της 9μηνης επιδοτούμενης  
αδείας του ΟΑΕΔ, καίτοι 

καταβάλλει αναλογικές εισφορές  
επί της αντιμισθίας…  
Ομοίως, ουδείς έμμισθος δικαιούται επιδότηση σε 
περίπτωση ασθένειας. Ενώ είμαστε η μοναδική κατηγορία 
ασφαλισμένων που καταβάλλει προκαταβολικά, μέσω 
γραμματίων, τις ασφαλιστικές εισφορές, καθυστερεί επί 
μήνες η επιστροφή πιστωτικών υπολοίπων. Άλλωστε, 
ακόμα και σήμερα τα πιστωτικά υπόλοιπα της παράλληλης 
απασχόλησης (έμμισθοι, μπλοκάκια, κλπ.) του 2021 δεν 
έχουν ακόμη επιστραφεί. Στον αντίποδα, ο επιλήσμων περί 
την εκπλήρωση των δικών του υποχρεώσεων, e-ΕΦΚΑ 
βεβαιώνει τις εισφορές αμέσως μετά πάροδο μηνός από τη 
λήξη της προθεσμίας, χωρίς την εκ του νόμου 
προβλεπόμενη προηγούμενη ακρόαση του ασφαλισμένου 
και διαβιβάζει το χρέος στο ΚΕΑΟ, με τις εντεύθεν 
δυσμενείς συνέπειες (μέτρα εκτέλεσης, στέρηση παροχών, 
απώλεια ρυθμίσεων κλπ.).  

έχρι σήμερα το Υπουργείο 
αρνείται παρά τις 
επανειλημμένες μας οχλήσεις 

να παράσχει λογοδοσία για την τύχη 
των αποθεματικών του Ειδικού 
Λογαριασμού Ανεργίας του ΟΑΕΔ. 
Για την μη επαναρτίωση μέχρι σήμερα του του 
Λογαριασμού η Ολομέλεια αποφάσισε την κατάθεση 
αναφοράς στον αρμόδιο Εισαγγελέα προκειμένου να 
διερευνηθεί ποινικά η τύχη των ποσών που έχουν 
καταβάλει οι δικηγόροι για το σκοπό αυτό. Και βέβαια δεν 
μπορώ να μην αναφερθώ στις συντάξεις πείνας. Η αύξηση 
των συντάξεων, ώστε να εξασφαλίζεται αξιοπρεπής 
διαβίωση των δικηγόρων είναι αδιαπραγμάτευτη. Βεβαίως, 
το ασφαλιστικό δεν είναι αποκομμένο από το σύνολο των 
ζητημάτων που απασχολούν τον κλάδο, απέναντι στα 
οποία η Κυβέρνηση αδιαφορεί προκλητικά. Αναφέρομαι 
ιδίως: Την κατάργηση, άλλως, μείωση του ΦΠΑ στις 
δικαστηριακές υπηρεσίες. Την επέκταση της απαλλαγής 
των δικηγόρων από το ΦΠΑ μέχρι του ποσού των 25.000 

ευρώ, που αποτελεί την μόνη μνημονιακή υποχρέωση που 
δεν έχει εκπληρώσει η Κυβέρνηση. Την κατάργηση του 
τέλους επιτηδεύματος. Την επίσπευση της καταβολής των 
αποζημιώσεων νομικής βοήθειας, για την οποία η χτεσινή 
Ολομέλεια επιβεβαίωσε την απόφαση περί αποχής από τις 
σχετικές υποθέσεις, μέχρι  

α σταματήσει ο κυβερνητικός 
εμπαιγμός και να δοθούν 
πραγματικές λύσεις. 

Στη θεσμοθέτηση υποχρεωτικής παράστασης, άλλως, του 
πιστοποιητικού ελέγχου συνδρομής νομικών 
προϋποθέσεων (νομικού ελέγχου) στις εμπράγματες 
δικαιοπραξίες, καθώς και σε ορισμένες κατηγορίες 
ενοχικών συμβάσεων σημαντικού οικονομικού 
αντικειμένου. Ο προηγούμενος νομικός έλεγχος εγγυάται 
την ασφάλεια των συναλλαγών, που καθίσταται 
περισσότερο αναγκαίος σε μια περίοδο πληθωριστικής 
πίεσης και οικονομικής αβεβαιότητας, αποτρέπει 
μελλοντικές αντιδικίες και συμβάλλει στην επιτάχυνση της 
απονομής της Δικαιοσύνης. Σε παρόμοιες κρίσιμες για τον 
κλάδο στιγμές θυμάμαι πάντα την προτροπή του μεγάλου 
μας ποιητή, Κώστα Βάρναλη: «Κι αν είναι ο λάκκος σου 
πολύ βαθύς, χρέος με τα χέρια σου να σηκωθείς»! Ο δρόμος 
που έχουμε επιλέξει είναι αυτός της ευθύνης, του 
αυτοσεβασμού και της αλληλεγγύης. Δεν σταματώ να 
διατρανώνω την πεποίθησή μου ότι μόνοι χαμένοι αγώνες 
είναι αυτοί που δεν δόθηκαν. Κάποτε λοιδορηθήκαμε για το 
ούτω αποκαλούμενο «κίνημα της γραβάτας». Στο τέλος 
νικήσαμε. Όπως και τότε, έτσι και τώρα, πιστεύω στη 
δύναμή μας! Έχω δώσει μια υπόσχεση ότι θα 
αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις με ομοψυχία, 
συλλογικότητα και αποφασιστικότητα. Μόνο έτσι άλλωστε 
έχουμε αποδείξει ότι νικάμε. Το οφείλουμε στους εαυτούς 
μας, αλλά πάνω απ’ όλα στις γενιές που έρχονται. 
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νομπελίστας 
Αμερικάνος 
οικονομολόγος  

και καθηγητής  
στο Πανεπιστήμιο 
Κολούμπια, Tζόζεφ 
Στίγκλιτς ασκεί  
δριμεία κριτική στην 
αποφασιστικότητα  
των κεντρικών  
τραπεζών να αυξήσουν  
τα επιτόκια, για  
να τιθασεύσουν  
τον πληθωρισμό  
παρότι βυθίζουν την  
οικονομία σε ύφεση. 
Όπως μεταδίδει το Bankingnews.gr 
«Αναγνωρίζουν πόσο πόνο θα 
προκαλέσουν οι πολιτικές τους 
ακόμα και εις βάρος των φτωχών, 

ωστόσο δεν αλλάζουν ρότα» επισημαίνει και συνεχίζει: Όπως δείχνει νέα έκθεση 
του Ινστιτούτου Roosevelt την οποία συνέταξα, τα τυχόν οφέλη από τη μείωση 
του πληθωρισμού μέσω των επιτοκιακών αυξήσεων θα είναι ελάχιστα, σε 
σύγκριση με αυτό που θα είχε συμβεί ούτως ή άλλως. Ο πληθωρισμός φαίνεται 
ήδη να υποχωρεί. Μπορεί να μετριάζεται πιο αργά από ό,τι ήλπιζαν οι αισιόδοξοι 
πριν από ένα χρόνο –πριν από τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία–, ωστόσο 
μετριάζεται, και για τους ίδιους λόγους που είχαν περιγράψει οι αισιόδοξοι. Για 
παράδειγμα, οι υψηλές τιμές στα αυτοκίνητα θα έπεφταν, όταν θα λυνόταν το 
πρόβλημα με τους ημιαγωγούς. Οι αισιόδοξοι περίμεναν επίσης ότι οι τιμές του 
πετρελαίου θα μειώνονταν και αυτό ακριβώς συνέβη. Στην πραγματικότητα το 
μειούμενο κόστος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας συνεπάγεται ότι η 
μακροπρόθεσμη τιμή του πετρελαίου θα πέσει ακόμη χαμηλότερα από τη 
σημερινή τιμή. Είναι κρίμα που δεν επιταχύναμε την πράσινη μετάβαση… Θα 
είχαμε απεξαρτηθεί νωρίτερα από τον Putin και τον πρίγκιπα διάδοχο της 
Σαουδικής Αραβίας Μohamed bin Salman (ευρέως γνωστό ως MBS). Θα πρέπει 
να είμαστε ευγνώμονες που και οι δύο άνδρες απέτυχαν στην προφανή 
προσπάθειά τους να επηρεάσουν τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ του 2022, 
μειώνοντας την παραγωγή πετρελαίου στις αρχές Οκτωβρίου. Επίσης, η έκθεση 
του Ινστιτούτου Roosevelt απορρίπτει το επιχείρημα ότι ο πληθωρισμός οφείλεται 
στις υπερβολικές δαπάνες που έγιναν την περίοδο της πανδημίας και πως η 
υποχώρησή του απαιτεί μακρά περίοδο υψηλής ανεργίας. Ο πληθωρισμός 
ζήτησης προκύπτει όταν η συνολική ζήτηση υπερβαίνει τη δυνητική συνολική 
προσφορά. Αλλά αυτό, ως επί το πλείστον, δεν έχει συμβεί. Αντίθετα, η πανδημία 
προκάλεσε πολυάριθμους κλαδικούς περιορισμούς προσφοράς και μεταβολές 
στη ζήτηση οι οποίοι –μαζί με τις ασυμμετρίες προσαρμογής– έγιναν οι κύριοι 
μοχλοί για την αύξηση των τιμών.  

 
Σκεφτείτε, για παράδειγμα, ότι υπάρχουν λιγότεροι Αμερικανοί σήμερα από ό,τι 
πριν από την πανδημία. Οι πολιτικές για την COVID-19 της εποχής Trump 
συνέβαλαν στην απώλεια περισσότερων από ένα εκατομμύριο ανθρώπων στις 
ΗΠΑ, ενώ και η μετανάστευση μειώθηκε, λόγω των νέων περιορισμών και του 
γενικά λιγότερο φιλόξενου, πιο ξενοφοβικού περιβάλλοντος. Από την άλλη, 
καθώς πολλοί επαγγελματίες μετακινούνταν, τα ενοίκια και το κόστος στέγασης 
αυξήθηκαν σε ορισμένες περιοχές και μειώθηκαν σε άλλες. Αλλά τα ενοίκια όπου 
η ζήτηση αυξήθηκε αυξήθηκαν περισσότερο από εκείνα όπου μειώθηκε η ζήτηση 
μειώθηκαν. Συνεπώς, η μετατόπιση της ζήτησης συνέβαλε στο συνολικό 
πληθωρισμό. Ας επανέλθουμε στο μείζον ζήτημα της πολιτικής. «Τα υψηλότερα 
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επιτόκια θα αυξήσουν την προσφορά ημιαγωγών για 
αυτοκίνητα ή την προσφορά πετρελαίου (κάπως πείθοντας 
την MBS να προμηθεύσει περισσότερα); Θα μειώσουν την 
τιμή των τροφίμων, εκτός από τη μείωση των παγκόσμιων 
εισοδημάτων τόσο πολύ ώστε οι άνθρωποι να 
περιορίσουν τη διατροφή τους; Φυσικά και όχι. Αντίθετα,  

α υψηλότερα επιτόκια καθιστούν 
ακόμη πιο δύσκολη την 
κινητοποίηση επενδύσεων 

που θα μπορούσαν να μετριάσουν  
τις ελλείψεις προσφοράς.  
Και όπως δείχνουν τόσο η έκθεση Roosevelt όσο και η 
προηγούμενη αναφορά μου στο Brookings Institution με 
τον Anton Korinek, υπάρχουν πολλοί άλλοι τρόποι με τους 
οποίους τα υψηλότερα επιτόκια μπορεί να επιδεινώσουν 
τις πληθωριστικές πιέσεις» αναφέρει ο Stiglitz.  

 

Οι καλά κατευθυνόμενες δημοσιονομικές πολιτικές και 
άλλα, πιο προσεκτικά συντονισμένα μέτρα έχουν 
περισσότερες πιθανότητες να δαμάσουν τον σημερινό 
πληθωρισμό από ό,τι οι αντιπαραγωγικές νομισματικές 
πολιτικές. 

κατάλληλη απάντηση στις  
υψηλές τιμές των τροφίμων,  
για παράδειγμα, είναι η 

αντιστροφή μιας πολιτικής στήριξης 
των γεωργικών τιμών δεκαετιών  
που πληρώνει τους αγρότες για  
να μην παράγουν, ενώ θα πρέπει  
να ενθαρρύνονται να παράγουν. 
Ομοίως, η κατάλληλη απάντηση στις αυξημένες τιμές είναι 
η επιβολή της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας. Εάν υπάρχει 
έλλειψη εργατικού δυναμικού (το τυπικό σημάδι της οποίας 
είναι οι αυξημένοι πραγματικοί μισθοί – το αντίθετο από 
αυτό που βλέπουμε σήμερα), η απάντηση θα πρέπει να 
περιλαμβάνει αυξημένη παροχή κοινωνικής για τους 
παντρεμένους με παιδί, πολιτικές υπέρ της μετανάστευσης 
και μέτρα για την ενίσχυση των μισθών και τη βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας. Μετά από περισσότερο από μια 
δεκαετία εξαιρετικά χαμηλών επιτοκίων, είναι λογικό να 
υπάρξει εξομάλυνση. Αλλά η αύξηση των επιτοκίων πέρα 
από αυτό, σε μια δονκιχωτική προσπάθεια να τιθασευτεί 
γρήγορα ο πληθωρισμός, θα φέρει μόνο πόνο και θα 
αφήσει μακροχρόνιες ουλές, ειδικά σε εκείνους που είναι 
λιγότερο ικανοί να υποστούν το βάρος αυτών των 
κακοσχεδιασμένων πολιτικών. Αντίθετα, οι περισσότερες 
από τις δημοσιονομικές και άλλες απαντήσεις που 
περιγράφονται εδώ θα απέδιδαν μακροπρόθεσμα 
κοινωνικά οφέλη. Ο ψυχολόγος Abraham Maslow είπε 
περίφημα: «Σε έναν άνθρωπο με σφυρί, όλα μοιάζουν με 
καρφί».  

κριβώς επειδή η Ομοσπονδιακή 
Τράπεζα των ΗΠΑ έχει ένα σφυρί, 
δεν θα πρέπει να κυκλοφορεί 

συντρίβοντας την οικονομία. 

T 

Η 

Α 
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ίτημα για αλλαγή 
διάταξης της ΑΑΔΕ,  
η οποία συνιστά 

αντικίνητρο για τη 
συμμετοχή των 
επιχειρήσεων στις 
ρυθμίσεις οφειλών  
και του εξωδικαστικού 
μηχανισμού κατέθεσε 
με επιστολή προς τον 
Υπουργό Οικονομικών 
κ. Χρήστο Σταϊκούρα  
ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ  
κ. Γιώργος Καρανίκας. 
Ειδικότερα, στην επιστολή ο 
Πρόεδρος της Ελληνικής 
Συνομοσπονδίας Εμπορίου και 
Επιχειρηματικότητας ΕΣΕΕ 

επισημαίνει ότι το ισχύον πλαίσιο 
επιβάλλει σε έναν φορολογούμενο – 
που έχοντας ρυθμίσει τις οφειλές του 
επιθυμεί να προεξοφλήσει το 
ρυθμισμένο υπόλοιπο της οφειλής - 
να καταβάλει το σύνολο αυτής, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των 
υπολογισθέντων τόκων ή 
προσαυξήσεων, σύμφωνα με 
σχετική ανακοίνωση. Δεν 
εφαρμόζεται δηλαδή στην 
περίπτωση της ΑΑΔΕ αυτό που 
ισχύει για τα δάνεια του ιδιωτικού 
τομέα, όπου η προεξόφληση 
προϋποθέτει μόνο την καταβολή του 
κεφαλαίου του δανείου, που 
συμπεριλαμβάνεται στην οφειλή. 

 

υτή η πρόβλεψη 
όμως στην πράξη 
εμποδίζει μεγάλο 

αριθμό επιχειρήσεων - 
μελών της 
Συνομοσπονδίας  
να διευθετήσουν τις 
οφειλές τους προς το 
Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ. 
Η πρακτική αυτή δημιουργεί 
λειτουργικό ζήτημα σε όλες τις 
ισχύουσες δόσεις και ρυθμίσεις που 
αφορούν στις οφειλές προς το 
Δημόσιο, το οποίο μάλιστα 
γιγαντώνεται στις ρυθμίσεις του 
εξωδικαστικού μηχανισμού του ν. 
4738/2020, αποτελώντας ισχυρό 
ανασχετικό παράγοντα για την 
συμμετοχή στις διατάξεις του και 
άρα για την επιτυχία του. Ο λόγος 
είναι απλός: για ένα τόσο εκτεταμένο 
διάστημα ρύθμισης (έως 240 
δόσεις/20 έτη) με το επιτόκιο που 
εφαρμόζει το Δημόσιο το οποίο 

υπερβαίνει σήμερα το 5%, γίνεται 
εύκολα αντιληπτό ότι το τελικό 
οφειλόμενο ποσό 
υπερδιπλασιάζεται. Εάν λοιπόν ο 
οφειλέτης θελήσει να προεξοφλήσει 
νωρίτερα το υπόλοιπο της οφειλής – 
κάτι το οποίο θα έπρεπε να το 
επιζητά το Δημόσιο – καλείται να 
καταβάλει χρηματικά μεγέθη 
σημαντικά υψηλότερα της αρχικής – 
προ ρύθμισης – οφειλής. Η ΕΣΕΕ 
ζητά την αλλαγή της εν λόγω 
επιβαρυντικής διάταξης, ώστε κατά 
τα πρότυπα του ιδιωτικού τομέα ο 
οφειλέτης να επιβαρύνεται τελικά 
μόνο με το βασικό κεφάλαιο της 
ρυθμισμένης οφειλής του. Η 
αιτούμενη μεταβολή θα υπηρετήσει 
τις ανάγκες των επιχειρήσεων και 
την στοχοθέτηση της ίδιας της 
κυβέρνησης στην απόδοση των 
ρυθμίσεων. Σε αντίθετη περίπτωση, 
υφίσταται ο σοβαρός κίνδυνος η 
πλειονότητα των ρυθμίσεων να 
αποτελέσουν «δώρο – άδωρο» για 
τις επιχειρήσεις και μάλιστα σε μία 
δύσκολη συγκυρία που πολλές εξ’ 
αυτών τις έχουν άμεση ανάγκη στον 
αγώνα που δίνουν για την επιβίωσή 
τους.  

 

Α Α 
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πρόεδρος της Ελληνικής 
Συνομοσπονδίας Εμπορίου και 
Επιχειρηματικότητας, Γιώργος 

Καρανίκας, τόνισε πως ο ψηφιακός 
μετασχηματισμός μετατράπηκε  
σε συνθήκη όχι μεγέθυνσης  
των εμπορικών επιχειρήσεων  
αλλά κυρίως βιωσιμότητας. 

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του sofokleousin.gr «η ανάδυση 
και επέκταση του διαδικτύου συνετέλεσε στη διαμόρφωση 
ενός νέου επιχειρηματικού περιβάλλοντος το οποίο 
μετέβαλε τη φυσιογνωμία του τομέα του λιανικού 
εμπορίου». Αυτό επισημάνθηκε σε εκδήλωση του 
Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά, του ΙΝ.ΕΜ.Υ.- ΕΣΕΕ, του 
Δήμου Πειραιά και του Πανεπιστημίου Πειραιά στα πλαίσια 
του έργου «Κοινότητα Γνώσης και Καινοτομίας» με θέμα: 
«Οι τάσεις στο λιανικό εμπόριο». Ωστόσο όπως ανέφερε ο 
Γιώργος Καρανίκας, ο ψηφιακός μετασχηματισμός 
μετατράπηκε σε συνθήκη όχι μεγέθυνσης των εμπορικών 
επιχειρήσεων αλλά κυρίως βιωσιμότητας. Στο πλαίσιο 
αυτό, εγείρεται μια σειρά προβληματισμών όπως: α) Η 
εύρεση του βέλτιστου τρόπου συμβολής των ψηφιακών 
τεχνολογιών στην επικοινωνία μεταξύ επιχειρήσεων 
προμηθευτών και καταναλωτών. β) Αν και κατά πόσο 
συμβάλει η υιοθέτηση των ψηφιακών τεχνολογιών στη 
συρρίκνωση του κόστους λειτουργίας; γ) Αν οι ψηφιακές 
τεχνολογίες είναι σε θέση να διαμορφώσουν όρους 
ειρηνικής συμβίωσης μεταξύ των πολύ μικρών, των μικρών 
και των μεσαίων επιχειρήσεων με τις πολυεθνικές 
εμπορικές επιχειρήσεις και τις μεγάλες πλατφόρμες; δ) Με 
ποιον τρόπο μπορούν οι πολύ μικρές, οι μικρές, και οι 
μεσαίες επιχειρήσεις να αποκομίσουν οφέλη από τις 
ψηφιακές τεχνολογίες; ε) Αν τα φυσικά καταστήματα 
κατορθώσουν τελικά να επιβιώσουν, διατηρώντας το ρόλο 
τους ως σημείο φυσικής επαφής και εγγύησης παροχής 
υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προς τους καταναλωτές ή 
θα σαρωθούν από τον ψηφιακή επέλαση; στ) Πώς θα 
διαμορφωθούν και πώς θα λειτουργούν τα φυσικά 
καταστήματα στο μέλλον; Από την παρουσίαση του 
Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσιών της Ελληνικής 
Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας 
σχετικά με τις τάσεις που διαμορφώνονται στην αγορά, 
προκύπτει ότι αν και επί πολλά χρόνια το λιανεμπόριο 
«έμενε στα ίδια πατήματα», τα τελευταία χρόνια οι μικρές 
επιχειρήσεις φαίνεται να ενσωματώνουν τις αλλαγές και τις 
καινοτομίες που προσφέρει η τεχνολογία. Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον προκαλεί το εύρημα όχι ότι προσαρμόζονται οι 
μικροί αλλά ότι οι μεγάλοι παίκτες του λιανεμπορίου 
«θέλουν να μοιάζουν με μικρά καταστήματα», ενώ οι 
μεγάλες μονάδες δεν δείχνουν πλέον το ίδιο ενδιαφέρον με 
παλαιότερα για την ανάπτυξης τους εκτός πόλεων. 
Αντίθετα μάλιστα, αναζητούν χώρους για καταστήματα 
μέσα στις πόλεις. Τα μικρά καταστήματα φαίνεται ότι θα 
εξακολουθήσουν να είναι ο βασικός ιστός στην εικόνα που 
θα έχουν και στο μέλλον οι πόλεις καθώς οι καταναλωτές 
φαίνεται να προτιμούν – και τελικά να διαμορφώνουν και 
τις συνθήκες – για μια πόλη όπου καταστήματα και 
υπηρεσίες, βρίσκονται σε απόσταση περίπου 15 λεπτών. 
Ακόμη μια τάση που διαμορφώνεται, με βάση την 
μετάβαση από την γραμμική στην κυκλική οικονομία, είναι 
ότι επεκτείνεται ο κύκλος ζωής των προϊόντων (επισκευή, 
δεύτερο χέρι κλπ). Επιπλέον, το μοντέλο της οικονομικής 
ανάπτυξης εγκαταλείπει το επεκτατικό μοντέλο, καθώς η 
μεγέθυνση δεν είναι αυτοσκοπός αλλά η ανάπτυξη 
σχετίζεται με περισσότερο βιώσιμα προϊόντα και μοντέλα 
διείσδυσης στις αγορές. Ο καταναλωτής είναι αυτός που 
εκφράζει το μήνυμα για πιο πράσινη λειτουργία αγοράς κι 
αυτό το μήνυμα καλούνται να υλοποιήσουν οι επιχειρήσεις. 
Ένδυση και τρόφιμα είναι οι κλάδοι με μεγάλες αλλαγές 
λόγω περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Επίσης 
παρουσιάστηκαν οι δυο πλατφόρμες του Εμπορικού 
Συλλόγου Πειραιώς, που απευθύνονται στις πειραϊκές 
επιχειρήσεις που επιθυμούν να κάνουν το επόμενο βήμα 
και να μπουν στην ψηφιακή εποχή, ώστε να παραμείνουν 
ανταγωνιστικές και να αναπτυχθούν και συγκεκριμένα: Η 
ψηφιακή πλατφόρμα «Εικονική περιήγηση της αγοράς/των 
επιχειρήσεων του Πειραιά». Η πλατφόρμα κινητής 
εφαρμογής για την πόλη του Πειραιά με στόχευση στους 
επιβάτες κρουαζιέρας και τους επισκέπτες. 

Ο 
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ον ρόλο του 
διαμεσολαβητή 
ανάμεσα σε 

κυβέρνηση και 
Τράπεζες ανέλαβε  
ο διοικητής της  
Τράπεζας της Ελλάδος,  
Γιάννης Στουρνάρας, 
σημειώνοντας πως 
τεχνικοί περιορισμοί 
δεν επιτρέπουν 
γενικές ρυθμίσεις 
στήριξης των 
δανειοληπτών, αλλά 
αυτό που εξετάζεται 
τώρα είναι η  
λήψη μέτρων από  
τις τράπεζες σε… 
εθελοντική βάση. 

Ο διοικητής της ΤτΕ στην συνέντευξη 
του στα «Νέα Σαββατοκύριακο» ζητά 
να πέσουν οι τόνοι μεταξύ 
κυβέρνησης και τραπεζών, 
υπογραμμίζοντας ότι συζητείται 
σχέδιο στήριξης ευάλωτων με βάση 
τους εποπτικούς κανόνες. Ο Γιάννης 
Στουρνάρας αναγνωρίζει ότι το θέμα 
των κόκκινων δανείων αποτελεί ένα 
σημαντικό κοινωνικό θέμα που δεν 
μπορεί να αφήσει ανεπηρέαστη την 
πολιτική, όπως δεν αφήνει τις 
εποπτικές αρχές, αλλά και τις ίδιες 
τις τράπεζες.  

πως τονίζει, 
«κανείς δεν θέλει 
κόκκινα δάνεια, 

ούτε οι τράπεζες και 
κάνουν ό,τι μπορούν  
για να τα περιορίσουν». 

 
Σπεύδει να σημειώσει, όμως, ότι 
«υπάρχουν όρια εντός των οποίων 
οι τράπεζες μπορούν να κινηθούν. 
Τα όρια αυτά καθορίζονται από τους 
ενιαίους εποπτικούς κανόνες του 
Ευρωσυστήματος». Όσον αφορά τις 
δυνατότητες για παρεμβάσεις εκ 
μέρους των κυβερνήσεων στις 
λειτουργίες των τραπεζών με την 
επιβολή «επιδότησης» δανείων, ο 
διοικητής της ΤτΕ τονίζει ότι η 
εκάστοτε κυβέρνηση και οι πολιτικοί 
εισπράττουν μηνύματα από την 
κοινωνία και είναι θεμιτό ότι θέλουν 
να ανταποκρίνονται, αλλά πρέπει 
και να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη 

τους αντικειμενικούς περιορισμούς. 
Μπορούν οι πολιτικοί να ζητούν από 
τις τράπεζες, για παράδειγμα, να 
«κουρέψουν» τις δόσεις των 
δανείων ή να μειώσουν τα επιτόκια 
ή να επιμηκύνουν τη διάρκειά τους. 
Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούν 
να το επιβάλουν.  

εν μπορεί  
να υπάρξουν  
τέτοιου είδους 

υποχρεωτικές 
ρυθμίσεις για τις 
Τράπεζες, σημειώνει  
ο κ. Στουρνάρας. 
Αυτόματα αυτό  
θα οδηγούσε σε 
αναταξινόμηση των 
δανείων σε «κόκκινα». 
Και βεβαίως  
θα έπληττε την  
κουλτούρα πληρωμών! 
Και θα προκαλούσε πτώση των 
τιμών των μετοχών των τραπεζών 
στο χρηματιστήριο. Υπάρχουν 
ενιαίοι ευρωπαϊκοί εποπτικοί 
κανόνες και τεχνικές λεπτομέρειες, 
τις οποίες δεν είναι υποχρεωμένοι 
να γνωρίζουν οι πολιτικοί, αναφέρει 
ο κ. Στουρνάρας, σημειώνοντας 
ορισμένα παραδείγματα: μια 
τροποποίηση της σύμβασης των 
στεγαστικών δανείων για να 
περιοριστεί η αρνητική επίπτωση 
από την αύξηση των βασικών 
επιτοκίων, η οποία τροποποίηση 
μειώνει την καθαρή παρούσα αξία  

 

Τ 
Ό 
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του δανείου πέραν ενός (μικρού) ποσοστού, μπορεί να 
μετατρέψει το δάνειο σε μη εξυπηρετούμενο, χωρίς να 
υπάρχει αθέτηση πληρωμής. Δηλαδή προκαλείται το 
πρόβλημα που προσπαθείς να αποφύγεις. Επίσης, οι 
συνεχείς ρυθμίσεις ή η κάλυψη της αύξησης της δόσης ενός 
συνεπούς δανειολήπτη μπορεί να εκληφθεί ως μελλοντική 
αδυναμία εξυπηρέτησης, γεγονός που θα κατατάξει το 
δάνειο στην ομάδα υψηλού κινδύνου ή ακόμα και στα 
κόκκινα. Η σύσταση του διοικητή της ΤτΕ σε κυβέρνηση και 
τράπεζες είναι να ρίξουν τους τόνους, διότι η ένταση δεν 
βοηθά καμία πλευρά, όπως λέει. Όσον αφορά τις 
παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν για τη στήριξη 
δανειοληπτών, υπογραμμίζει ότι αυτή τη στιγμή, η Τράπεζα 
της Ελλάδος και οι τράπεζες επεξεργάζονται μια πρόταση 
για τη στήριξη συνεπών αλλά ευάλωτων δανειοληπτών 
που ενδεχομένως να πληγούν από την άνοδο των 
επιτοκίων. Αυτή η πρόταση θα περάσει για έγκριση από 
τον Ευρωπαϊκό Εποπτικό Μηχανισμό.  

εκτίμηση είναι ότι δεν υπάρχουν 
μεγάλα περιθώρια για μαζικές 
στηρίξεις δανείων. Αυτά τα 

περιθώρια έχουν ήδη εξαντληθεί. 
Τώρα εξετάζεται μήπως υπάρχει κάτι που μπορεί να γίνει 
σε εθελοντική βάση, χωρίς να δημιουργήσει μεγάλες 
ανάγκες σε νέες προβλέψεις των τραπεζών. Σε ό,τι αφορά 
την κερδοφορία των τραπεζών και τα σενάρια επιβολής 
έκτακτου φόρου, 

διοικητής της ΤτΕ ξεκαθαρίζει  
ότι οι τράπεζες δεν έχουν 
υπερκέρδη και επισημαίνει  

τα εμπόδια που θέτει η ύπαρξη 
αναβαλλόμενου φόρους στους 
τραπεζικούς ισολογισμούς στην 
επιβολή ενός έκτακτου φόρου.  
«Δυστυχώς, δεν είναι καθόλου έτσι», τονίζει, σε ό,τι αφορά 
τις αιτιάσεις για υπερκέρδη των τραπεζών. «Έχουν 
μάλιστα λιγότερα κέρδη από το επιθυμητό, σύμφωνα με τον 
δείκτη απόδοσης ενεργητικού ή τον δείκτη απόδοσης του 

κεφαλαίου, όταν συγκρίνεται με τις υπόλοιπες τράπεζες 
στην Ευρώπη. Εξάλλου πολλά από τα κέρδη των τραπεζών 
στο εννεάμηνο του 2022 ήταν εφάπαξ, δηλαδή μη 
επαναλαμβανόμενα. Μπορεί η κερδοφορία των ελληνικών 
τραπεζών να έχει βελτιωθεί σημαντικά, αλλά χρειάζεται 
ακόμα δρόμος».  

 
Υπογραμμίζει, μάλιστα, ότι θα ήταν εξαιρετικά επιζήμια η 
επιβολή έκτακτου φόρου: « 

χι ότι δεν μπορεί να το 
αποφασίσει μια κυβέρνηση. 
Μπορεί. Αλλά πού θα βάλει  

φόρο, ειδικά στην Ελλάδα; Σε 
τράπεζες, που τα μισά τους κεφάλαια  
είναι αναβαλλόμενος φόρος;». Η 

Ο 

Ό 
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

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

 
Με το άρθρο 8 του πρόσφατου 
Νόμου 4997/2022 για τον 
εξορθολογισμό της ασφαλιστικής 
και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας 
προβλέπεται ότι η πρώτη υπαγωγή 
οφειλών του e-Ε.Φ.Κ.Α. σε ρύθμιση 
δεν θα έχει ως συνέπεια την 
αναστολή μόνο της ποινικής δίωξης, 
αλλά την παραγραφή υφ’ όρον του 
αξιόποινου του σχετικού 
αδικήματος. Το ρεπορτάζ του 
lawspot.gr σημειώνει ότι όπως 
αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση  

ι σχετικές 
υποθέσεις τίθενται 
στο αρχείο και 

ανασύρονται με 
εισαγγελική διάταξη, 
σε περίπτωση που η 
ρύθμιση δεν τηρηθεί, 

ενώ σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης  
δεν παρέχεται το ευεργέτημα της παραγραφής  
υφ’ όρον του αξιοποίνου αδικήματος… 

 

Ο 
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, αλλά της αναστολής της ποινικής 
δίωξης. Ειδικά στην περίπτωση 
οφειλών προς το Ταμείο 
Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής 
Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.), λόγω του 
κεφαλαιοποιητικού συστήματος 
λειτουργίας του Ταμείου, δεν 
εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα 
στην παρούσα ρύθμιση αλλά 
εξακολουθεί να εφαρμόζεται το 
άρθρο 44 του ν. 4826/2021 (Α΄ 126). 
Αναλυτικά το άρθρο 8 του Ν. 
4997/2022 προβλέπεται: Ποινική 
αντιμετώπιση οφειλετών των 
φορέων κοινωνικής ασφάλισης μετά 
τη ρύθμιση των οφειλών τους 1. Σε 
όλες τις περιπτώσεις ρύθμισης 
οφειλών προς φορείς κοινωνικής 
ασφάλισης, ανεξαρτήτως του 
ειδικότερου νομοθετικού πλαισίου 
που τις διέπει, επέρχονται οι 
παρακάτω συνέπειες, ως προς την 
ποινική μεταχείριση του οφειλέτη με 
την υπαγωγή στη ρύθμιση και 
εφόσον τηρούνται οι όροι της: α) 
παραγράφεται το αξιόποινο, παύει η 
ποινική δίωξη σε βάρος του 
οφειλέτη, κατά το άρθρο 1 του α.ν. 
86/1967 (Α’ 136), και η σχετική 
δικογραφία τίθεται στο αρχείο με 
πράξη του αρμόδιου Εισαγγελέα 
Πλημμελειοδικών. Για την τυχόν 
απώλεια της ρύθμισης, ο φορέας 
κοινωνικής ασφάλισης υποχρεούται 
να ενημερώσει αμελλητί, με σχετική 
βεβαίωση του χρόνου απώλειας της 
ρύθμισης και του υπολειπόμενου 

οφειλόμενου χρέους, τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, ο οποίος με 
πράξη του ανασύρει τη δικογραφία από το αρχείο και συνεχίζει την ποινική 
διαδικασία. Ο διανυθείς χρόνος από την παύση της ποινικής διαδικασίας μέχρι 
τον χρόνο απώλειας της ρύθμισης, δεν υπολογίζεται στον χρόνο παραγραφής της 
πράξης, κατά παρέκκλιση των χρονικών περιορισμών του άρθρου 113 του 
Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α’ 95), περί αναστολής της παραγραφής. Σε 
περίπτωση ρύθμισης από οφειλέτη, που έχει απωλέσει ρύθμιση στο παρελθόν, 
για την ίδια οφειλή, αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος του οφειλέτη, κατά το 
άρθρο 1 του α.ν. 86/1967, και αναστέλλεται η παραγραφή του ποινικού 
αδικήματος, κατά παρέκκλιση των χρονικών περιορισμών του άρθρου 113 του 
Ποινικού Κώδικα, και β) αναστέλλεται η εκτέλεση ποινής που έχει επιβληθεί ή, 
εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, αυτή διακόπτεται. 2. Η παρ. 1 δεν ισχύει σε 
περιπτώσεις οφειλών προς το Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής 
Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.). 

 

 

 
Από το 2023 η εφορία θα μπορεί να «μαζεύει» ανασφάλιστα 
Ι.Χ που σήμερα απλά… τα εντοπίζει! Όπως τονίζει το 
protothema.gr σε «ρόλο τροχαίας» 

Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων 
Εσόδων θα μπορεί από το  
νέο έτος όχι μόνο να επιβάλλει  

τα πρόστιμα (200 – 250 ευρώ) σε 
ανασφάλιστα οχήματα αλλά και 
 να εισπράττει… 
, κάτι που σήμερα είναι αδύνατο λόγω νομοθετικού κενού. 
Σήμερα η ΑΑΔΕ εντοπίζει με διασταυρώσεις τα 
ανασφάλιστα οχήματα και απλά εκδίδει το πρόστιμο- 
παράβολο που πρέπει να καταβάλουν οι ιδιοκτήτες για να 
τα ασφαλίσουν ξανά. Αν όμως οι ιδιόκτητες των οχημάτων 
επιλέξουν να αγνοήσουν τα ειδοποιητήρια, η εφορία δεν 
μπορεί να κάνει κάτι για αυτό! Απλά, μετά από ένα εξάμηνο, 

Η 
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η ΑΑΔΕ στέλνει τα στοιχεία των οδηγών στην Αστυνομία 
για να εφαρμόσει το γράμμα του νόμου. Αυτό όμως 
σύντομα θα αλλάξει! Με νομοθετική ρύθμιση η ΑΑΔΕ θα 
μπορεί να επιβάλει εισπρακτικά μέτρα και για τα πρόστιμα 
αυτά και όταν δεν καταβάλλονται θα μπορούν να 
εντάσσονται στα ληξιπρόθεσμα χρέη προ εφορία. Και, από 
500 ευρώ και πάνω θα ξεκινούν οι κατασχέσεις! Θα μπορεί 
δηλαδή η εφορία να κατάσχει το ανασφάλιστο Ι.Χ. και (όχι 
μόνο) ένα τα χρέη δεν ρυθμιστούν.  

ήμερα υπολογίζεται - ότι 
κυκλοφορούν στους δρόμους 
περίπου 600.000 ανασφάλιστα  

Ι.Χ, περίπου 1 στα 10 (!), θέτοντας σε 
κίνδυνο όχι μόνο τους ίδιους αλλά  
και όλους τους υπόλοιπους οδηγούς. 

Το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο δεν είναι λειτουργικό, καθώς 
προβλέπει τη μετάθεση εκατοντάδων χιλιάδων 
περιπτώσεων στην αστυνομία, η οποία δεν μπορεί να 
επωμιστεί τόσο μεγάλο όγκο εργασιών. Στις περιπτώσεις 
που εντοπίζονται οι παραβάτες επιβάλλονται. • Διοικητικές 
κυρώσεις: αφαίρεση των πινακίδων, της άδειας ικανότητας 
του οδηγού και της άδειας κυκλοφορίας για 6 μήνες. • 
Ποινικές κυρώσεις: Φυλάκιση από 2 μήνες μέχρι 1 χρόνο: • 
Χρηματική ποινή μέχρι 3.000€. Τι ισχύει για την 
αποζημίωση από ανασφάλιστο όχημα; Την κάλυψη ζημιών 
από ανασφάλιστο όχημα την αναλαμβάνει το Επικουρικό 
Κεφάλαιο των Ασφαλιστικών Εταιρειών. Όμως η 
διαδικασία αποζημίωσης μπορεί να διαρκέσει έως 2 χρόνια 
ή και περισσότερο, αν η υπόθεση πάει δικαστικά. Από το 
νέο έτος και μετά την ψήφιση της νομοθετικής ρύθμισης θα 
τρέξει νέο γύρος διαστρώσεων και στις περιπτώσεις που 
εντοπιστούν ανασφάλιστα Ι.Χ. θα ειδοποιηθούν οι 
ιδιοκτήτες τους και θα επιβληθούν τα προβλεπόμενα 
πρόστιμα με τις συνεπακόλουθες κυρώσεις.

 

ις νέες διαδικασίες διενέργειας 
των φορολογικών ελέγχων 
κοινοποίησε η ΑΑΔΕ στις αρμόδιες 

υπηρεσίες της προκειμένου να  
τις ακολουθούν πιστά και να μην 
υποπίπτουν σε λάθη που ακυρώνουν 
τον έλεγχο, αλλά και να εντοπίζουν 
υποθέσεις οι οποίες υποκρύπτουν 
μεγάλη φοροδιαφυγή. 
Σύμφωνα με το sofokleousin.gr βασική εντολή προς τους 
ελεγκτές είναι η άντληση στοιχείων για το προφίλ του 

φορολογούμενου, μέσα από διασταυρώσεις και ειδικά των 
τραπεζικών του λογαριασμών, προκειμένου να 
συσχετιστούν οι καταθέσεις του, με τα δηλωθέντα 
εισοδήματά του. Στον πρόλογο της «ντιρεκτίβας» της ΑΑΔΕ 
αναφέρεται ότι η Φορολογική Διοίκηση έχει την εξουσία να 
επαληθεύει, να ελέγχει και να διασταυρώνει την 
εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων εκ μέρους 
του φορολογουμένου, την ακρίβεια των φορολογικών 

 

Σ 

Τ 
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δηλώσεων που υποβάλλονται. Επίσης έχει το δικαίωμα να 
επιβεβαιώνει τον υπολογισμό και την καταβολή του 
οφειλόμενου φόρου, διενεργώντας έλεγχο σε έγγραφα, 
λογιστικά στοιχεία και στοιχεία γνωστοποιήσεων και 
παρόμοιες πληροφορίες, θέτοντας ερωτήσεις στον 
φορολογούμενο και σε τρίτα πρόσωπα, ερευνώντας 
εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις 
διαδικασίες που ορίζει η νομοθεσία και χρησιμοποιώντας 
μεθόδους, οι οποίες προβλέπονται στον Κώδικα 
Φορολογικής Διαδικασίας. 

  

 

Στο πλαίσιο αυτό, η Φορολογική Διοίκηση επιλέγει τις προς 
έλεγχο υποθέσεις και προβαίνει στη σύνταξη σχετικών 
εκθέσεων ελέγχου και την έκδοση καταλογιστικών 
πράξεων σύμφωνα με τα παρακάτω βήματα: Συγκέντρωση 
δεδομένων από εσωτερικές-εξωτερικές πηγές. Οι προς 
έλεγχο υποθέσεις επιλέγονται με βάση κριτήρια ανάλυσης 
κινδύνου, στοιχεία από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές 
πληροφόρησης ή με βάση άλλα κριτήρια. Η εντολή ελέγχου 
εκδίδεται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Ελεγκτικής 
Αρχής μέσω του Ο.Π.Σ. ELENXIS. Ο οριζόμενος ελεγκτής 
κοινοποιεί, στον ελεγχόμενο φορολογούμενο αντίγραφο 
της εντολής ελέγχου εντός 5 ημερών από την έκδοσή της. 
Σε περίπτωση συστημένης επιστολής αποστέλλει 
ταχυδρομικά την εντολή ελέγχου, ενώ, σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις αιτιολογείται ειδικά από τον Προϊστάμενο της 
Ελεγκτικής Υπηρεσίας η μη τήρηση της προθεσμίας των 5 
ημερών. Ο ελεγκτής καταχωρεί στο σύστημα ELENXIS την 
ημερομηνία κοινοποίησης της εντολής ελέγχου ή της 
αποστολής με συστημένη επιστολή ή της ειδικής 
αιτιολογίας. Ο ελεγκτής, στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί 
η εντολή ελέγχου, διενεργεί έρευνα, με χρήση της βάσης 
δεδομένων TAXIS & ELENXIS, προκειμένου να συλλέξει τις 
πρώτες πληροφορίες για τον φορολογούμενο, αποστέλλει 
έγγραφα για την συλλογή πληροφοριών (υποβληθείσες 
δηλώσεις και λοιπά στοιχεία ανά αντικείμενο ελέγχου) από 
λοιπές Υπηρεσίες εντός και εκτός της Φορολογικής 
Διοίκησης. Ο ελεγκτής αποκτά πρόσβαση στα βιβλία και 
στοιχεία του ελεγχομένου και, όπου απαιτείται, κοινοποιεί 
Αίτημα Παροχής Πληροφοριών με το οποίο τον καλεί, εντός 

πέντε  (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της λήψης 
του αιτήματος αυτού, να θέσει στην διάθεση του ελέγχου 
οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά στον έλεγχο. 
Επεξεργάζεται στοιχεία από βάσεις δεδομένων που 
διαθέτει ή έχει πρόσβαση η Υπηρεσία (π.χ. ELENXIS, 
TAXIS, V.I.E.S., TRANSFER PRICING ANALYSIS, Ειδικό 
Λογισμικό Προσαύξησης Περιουσίας, Σύστημα Μητρώων 
Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών 
(Σ.Μ.Τ.Λ. & Λ.Π.), και λοιπά στοιχεία που συλλέγονται από 
τον ελεγχόμενο φορολογούμενο. Εφόσον η Φορολογική 
Διοίκηση διαπιστώνει μη απόδοση, ανακριβή απόδοση, 
συμψηφισμό, έκπτωση ή διακράτηση Φ.Π.Α., Φ.Κ.Ε., 
φόρου ασφαλίστρων, παρακρατούμενων, επιρριπτόμενων 
φόρων, τελών και εισφορών, με σκοπό τη μη πληρωμή 
συνολικά στο Δημόσιο ποσού πάνω από 150.000 ευρώ, 
καθώς και είσπραξη επιστροφής των παραπάνω φόρων 
κατόπιν παραπλάνησης της Φορολογικής Διοίκησης, 
συντάσσεται Ειδική Έκθεση Ελέγχου που αφορά στη λήψη 
προληπτικών ή διασφαλιστικών του δημοσίου 
συμφέροντος μέτρων άμεσου και επείγοντος χαρακτήρα. 
Ταυτόχρονα ή εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε 
(15) ημερών από την εφαρμογή των μέτρων επιδίδεται με 
απόδειξη στον παραβάτη, κλήση προς επιγενόμενη 
ακρόαση για τις διαπιστώσεις της Ειδικής Έκθεσης 
Ελέγχου. Σε περίπτωση διαφοροποίησης της 
φορολογητέας ύλης μεταξύ των υποβληθέντων δηλώσεων 
και των ευρημάτων του ελέγχου, καταλογίζονται οι 
προβλεπόμενοι φόροι και τα πρόστιμα. Ο ελεγκτής 
ενημερώνει τον φάκελο της Υπόθεσης, καταχωρώντας τα 
στοιχεία που αφορούν στο Σημείωμα Διαπιστώσεων 
Ελέγχου (αριθμό & ημερομηνία σύνταξης) και τα 
προσωρινά αποτελέσματα ανά φορολογία και φορολογική 
περίοδο. Κοινοποίηση του Σημειώματος Διαπιστώσεων 
Ελέγχου και των προσωρινών διορθωτικών  
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προσδιορισμών φόρου και προσωρινών προσδιορισμών 
προστίμου στον φορολογούμενο, ο οποίος δύναται εντός 
είκοσι (20) ημερών να διατυπώσει εγγράφως τις απόψεις 
του σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου. 

φορολογούμενος δύναται  
να ανταποκριθεί με ένα  
ή περισσότερα απαντητικά 

υπομνήματα στους 
προαναφερόμενους προσωρινούς 
διορθωτικούς προσδιορισμούς φόρου 
και προσωρινούς προσδιορισμούς 
προστίμου εντός της προβλεπόμενης 
προθεσμίας των είκοσι (20) ημερών 
από την κοινοποίηση σε αυτόν. 
Μετά την έγγραφη απάντηση του ελεγχομένου στους 
οικείους προσωρινούς διορθωτικούς προσδιορισμούς 
φόρου και προσωρινούς προσδιορισμούς προστίμου, 
ενημερώνεται η εφαρμογή ELENXIS. Ο ελεγκτής, μετά από 
την επεξεργασία των απόψεων του φορολογουμένου, 
προβαίνει στην σύνταξη των αντίστοιχων εκθέσεων 
ελέγχου, στις οποίες διατυπώνονται τα τελικά 
συμπεράσματα του ελέγχου και στη σύνταξη των 
Οριστικών Πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρου 
και των πράξεων επιβολής προστίμου. Ο ελεγκτής 
ενημερώνει την Υπόθεση στο σύστημα ELENXIS, 
καταχωρώντας τα στοιχεία που αφορούν στην Έκθεση 
Ελέγχου και στις οριστικές πράξεις διορθωτικού 
προσδιορισμού φόρου και τις πράξεις επιβολής 
προστίμου. Συντάσσεται και υποβάλλεται αμελλητί 
μηνυτήρια αναφορά εάν συντρέχει περίπτωση τέλεσης ή 
απόπειρας τέλεσης εγκλήματος κατά τις διατάξεις του 

άρθρου 66 του Κ.Φ.Δ. με βάση την Οριστική Πράξη 
Διορθωτικού Προσδιορισμού Κ.Φ.Δ. ή την πράξη επιβολής 
προστίμου. Υπάλληλος της Φορολογικής Ελεγκτικής 
Υπηρεσίας (Φ.Ε.Υ.) ή δικαστικός επιμελητής κοινοποιεί τις 
εκθέσεις ελέγχου και τις οριστικές πράξεις διορθωτικού 
προσδιορισμού φόρου και πράξεις επιβολής προστίμων 
στον ελεγχόμενο φορολογούμενο. Ο ελεγκτής ενημερώνει 
το σύστημα ELENXIS με τα στοιχεία της κοινοποίησης των 
εκθέσεων ελέγχου και των οριστικών πράξεων 
διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και πράξεων επιβολής 
προστίμων (ημερομηνία κοινοποίησης, πρόσωπο που 
παραλαμβάνει και ιδιότητα). και εφόσον συντρέχει 
περίπτωση καταχωρεί τα στοιχεία της μηνυτήριας 
αναφοράς. Ο ελεγκτής στέλνει αναφορά, εφόσον: α) ο 
φορολογούμενος δεν υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή (30 
ημέρες μετά την κοινοποίηση) και δεν εξοφλήσει το 
καταλογισθέν ποσόν, β) ο φορολογούμενος υποβάλει 
ενδικοφανή προσφυγή και: αα) σε συνέχεια απάντησης της 
Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.), ο 
φορολογούμενος δεν εξοφλήσει την οφειλή, γ) μετά την 
παρέλευση του διαστήματος των 120 ημερών, ο 
φορολογούμενος δεν εξοφλήσει την οφειλή ή προσφύγει 
στα διοικητικά δικαστήρια. 

 

αβράκια έβγαλαν 
οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ 
αφού αποκάλυψαν 

κυκλώματα λαθραίας 
εμπορίας καυσίμων, 
επιχειρήσεις με 
πλαστά και εικονικά 
τιμολόγια που έχουν 
προκαλέσει ζημιά 

εκατοντάδων 
εκατομμυρίων ευρώ 
στα κρατικά ταμεία 
, επιχειρήσεις που παραβιάζουν την 
εργατική νομοθεσία, φυσικά 
πρόσωπα με αδικαιολόγητη 
προσαύξηση περιουσίας αλλά και 
επιχειρήσεις που διακινούν χιλιάδες 
«μαϊμού» προϊόντα. Όπως 
επισημαίνει το ereportaz.gr το ΣΔΟΕ 
σε συνεργασία με την Ελληνική 
Αστυνομία εντόπισε μετά από 
μακροχρόνια έρευνα τα πραγματικά 

πρόσωπα που βρίσκονταν πίσω 
από το κύκλωμα της απάτης με 
αγορές από e-shops που δρούσε σε 
βάρος καταναλωτών και έκλεψε από 
το δημόσιο φόρους πάνω από 5 
εκατ. ευρώ. Οι σημαντικότερες 
περιπτώσεις ελέγχων που 
πραγματοποίησε το ΣΔΟΕ κατά τη 
διάρκεια των τεσσάρων τελευταίων 
μηνών είναι οι εξής:  

 

Ο 

Λ 
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Ι. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Σ.Δ.Ο.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ Α. ΕΛΕΓΧΟΙ 
ΝΟΘΕΙΑΣ / ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ Με αφορμή εκτέλεση 
παραγγελίας του Εισαγγελέα 
Οικονομικού εγκλήματος, ελέγχθηκε 
μεγάλο κύκλωμα εταιρειών 
εμπορίας και πρατηρίων λιανικής 
πώλησης καυσίμων και 
επεξεργάστηκε πολύ μεγάλος όγκος 
παραστατικών που είχαν 
κατασχεθεί. Η έρευνα ολοκληρώθηκε 
τον Σεπτέμβριο του 2022, με 
καταλογισμό Ειδικού Φόρου 
Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και λοιπών 
φόρων ύψους 22.174.461,80 ευρώ, 
πλέον πολλαπλών τελών ύψους 
66.523.385,60 ευρώ, ήτοι συνολικά 
88.697.847,40 ευρώ. Β. ΕΛΕΓΧΟΙ 
ΛΑΘΡΑΙΩΝ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
Διενεργήθηκε έλεγχος και 
κατάσχεση καπνικών προϊόντων σε 
εμπορευματοκιβώτια εντός του 
εμπορικού λιμένα Πειραιά, σε 
συνεργασία με το Γ’ Τελωνείο 
Πειραιά και το ΣΕΚ. Ειδικότερα, 
ελέγχθηκαν 3 εμπορευματοκιβώτια, 
εντός των οποίων εντοπίστηκαν και 
κατασχέθηκαν 27.120.000 τσιγάρα. 
Οι αναλογούντες δασμοί και λοιποί 
φόροι υπολογίστηκαν στο ποσό των 
5.743.406,19 ευρώ. Γ. ΕΛΕΓΧΟΙ 
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 
Στο πλαίσιο ελέγχων που 
διενεργήθηκαν σχετικά με την 
τήρηση των όρων εφαρμογής του 
αναπτυξιακού νόμου 3299/2004, 
διαπιστώθηκαν οι ακόλουθες 
περιπτώσεις καταστρατήγησης: 1. 
Κατόπιν Εισαγγελικής Παραγγελίας 
ελέγχθηκε επιχείρηση με 
εγκατάσταση στην Περιφέρεια 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 
η οποία διαπιστώθηκε ότι έλαβε 
φορολογικά στοιχεία για μη 
αποδεκτές επιχορηγούμενες 
δαπάνες, ενώ δεν τήρησε και τους 
όρους υπαγωγής όσον αφορά τους 
απασχολούμενους εργαζόμενους. 
Συντάχθηκε και απεστάλη 
Πορισματική Αναφορά προς την 
αρμόδια Εισαγγελική Υπηρεσία, με 
προσδοκώμενο όφελος για το 
Ελληνικό Δημόσιο 1.620.865 ευρώ. 

2. Ελέγχθηκαν 6 επιχειρήσεις με 
έδρα στις Περιφέρειες Αττικής, 
Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και 
Στερεάς Ελλάδας, οι οποίες 
καταστρατήγησαν τις διατάξεις του 
επενδυτικού νόμου, λαμβάνοντας 
εικονικά φορολογικά παραστατικά 
αξίας περίπου 2.000.000 ευρώ. 
Επίσης, ελέγχθηκε επιχείρηση που 
διαπιστώθηκε ότι εξέδωσε εικονικά 
στοιχεία σε μία εκ των ανωτέρω 
επιχειρήσεων, αξίας 1.312.000 ευρώ. 
Δ. ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1. Με 
αφορμή καταγγελίες για απάτη που 
έλαβε η υπηρεσία, για αγορές από 
ηλεκτρονικά καταστήματα (e-Shops) 
και σε συνεργασία με την Ελληνική 
Αστυνομία, εξαρθρώθηκε μεγάλη 
εγκληματική οργάνωση που δρούσε 
σε βάρος καταναλωτών. Ειδικότερα, 
κατόπιν μακροχρόνιας έρευνας, 
εντοπίστηκαν τα πραγματικά 
υποκρυπτόμενα πρόσωπα τα οποία 
ήλεγχαν πλήθος νομικών οντοτήτων 
με μορφή Μονοπρόσωπης Ι.Κ.Ε. Οι 
εν λόγω εταιρείες εκπροσωπούνταν 
από «αχυρανθρώπους» 
διαχειριστές, δραστηριοποιούνταν 
για μικρό διάστημα ως e-shops και 
στη συνέχεια εξαφανίζονταν, χωρίς 
ποτέ να καταβάλουν φόρους.  

έσω του 
ανωτέρω 
κυκλώματος 

προκλήθηκε ζημιά για 
το Ελληνικό Δημόσιο 
από διαφυγόντες 
φόρους συνολικού 
ύψους περίπου 
5.000.000 ευρώ. 
2. Από έλεγχο σε εταιρία 
ταχυμεταφορών (courier), 
διαπιστώθηκε ότι επιχείρηση 
ηλεκτρονικού εμπορίου δεν εξέδωσε 
για τα έτη 2020-2021 τουλάχιστον 
7.400 αποδείξεις λιανικής πώλησης, 
αποκομίζοντας περιουσιακό όφελος 
άνω των 370.000 ευρώ, ενώ δεν 
κατέβαλε ΦΠΑ στο Ελληνικό 
Δημόσιο άνω των 70.000 ευρώ. Για 
τις ανωτέρω περιπτώσεις 
ενημερώθηκε η Εισαγγελία 
Πρωτοδικών και οι αρμόδιες 
Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ. Ε. ΕΛΕΓΧΟΙ 
ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ – ΕΙΚΟΝΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ Στο πλαίσιο ελέγχων που 

διενεργήθηκαν σε επιχειρήσεις 
στους Νομούς Αττικής και 
Θεσσαλονίκης, κατασχέθηκαν 
εικονικά φορολογικά στοιχεία που 
αφορούν τις χρήσεις 2016-2020 ως 
ακολούθως: 1. Ελέγχθηκαν 6 
επιχειρήσεις που εξέδιδαν (εκδότες) 
εικονικά φορολογικά στοιχεία και 
κατασχέθηκαν παραστατικά 
συνολικής αξίας 104.367.187,84 
ευρώ. 2. Ελέγχθηκαν 7 επιχειρήσεις 
που λάμβαναν (λήπτες) εικονικά 
φορολογικά στοιχεία και 
κατασχέθηκαν παραστατικά 
συνολικής αξίας 87.706.382,75 ευρώ. 

ζημιά του 
Ελληνικού 
Δημοσίου από τις 

ανωτέρω περιπτώσεις 
υπολογίζεται ότι 
υπερβαίνει το ποσό 
των 23.500.000 ευρώ.  
Σχετικές εκθέσεις απεστάλησαν στις 
αρμόδιες Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ. ΣΤ. 
ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 
Πραγματοποιήθηκαν 226 έλεγχοι για 
τη διαπίστωση ορθής εφαρμογής 
της εργατικής νομοθεσίας και 
εντοπίστηκαν 266 παραβάσεις σε 83 
επιχειρήσεις για υποδηλωμένη και 
ανασφάλιστη εργασία. 
Απεστάλησαν εκθέσεις ελέγχου στις 
αρμόδιες υπηρεσίας (ΣΕΠΕ, ΕΦΚΑ) 
για την επιβολή προστίμων 
συνολικού ύψους 1.452.500 ευρώ. Ζ. 
ΕΛΕΓΧΟΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ 
ΑΠΟΜΙΜΗΤΙΚΩΝ 1. Διενεργήθηκε 
έλεγχος, κατάσχεση και καταστροφή 
απομιμητικών προϊόντων σε 3 
επιχειρήσεις στον Νομό Ηρακλείου 
με τη συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ. Συνολικά 
κατασχέθηκαν 12.148 τεμάχια 
απομιμητικών και επιβλήθηκαν 
πρόστιμα ύψους 105.000 ευρώ. 2. 
Διενεργήθηκε έλεγχος σε 2 
επιχειρήσεις στη Ζάκυνθο, όπου 
κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν 
συνολικά 8.806 τεμάχια 
απομιμητικών και επιβλήθηκαν 
πρόστιμα ύψους 81.000 ευρώ. Η. 
ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.Ε. 1. 
Πραγματοποιήθηκαν 4 έρευνες από  

 

Μ 
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την Υπηρεσία σε οχήματα κυβισμού 
από 1.929 κυβικά εκατοστά και άνω, 
τα οποία μετατράπηκαν και 
διασκευάστηκαν σε οχήματα 
μικρότερου κυβισμού και για τα 
οποία εκδόθηκε νέα άδεια 
κυκλοφορίας. Σε 3 περιπτώσεις 
προέκυψαν ενδείξεις εικονικού 
υποκυβισμού και ενημερώθηκαν οι 
αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς επίσης 
και οι Εισαγγελικές Αρχές. 2. 
Ολοκληρώθηκε έρευνα σχετικά με τη 
διαχείριση ευρωπαϊκών και εθνικών 
κονδυλίων που σχετίζονται κυρίως 
με τη σίτιση προσφύγων – 
μεταναστών στα Κέντρα Υποδοχής 
και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.). Ο 
έλεγχος επεκτάθηκε τόσο σε 
δημόσιους όσο και σε ιδιωτικούς 
φορείς που είχαν συνάψει 
συμβάσεις για τη σίτιση μεταναστών 
και προσφύγων, εστιάζοντας στις 
διαγωνιστικές διαδικασίες 
ανάθεσης, στην εξακρίβωση της 
επάρκειας πρώτων υλών και της 
ύπαρξης ή μη της κατάλληλης 
υποδομής για την εκτέλεσή τους, 
καθώς και στην υλοποίησή τους με 
βάση τα προβλεπόμενα και το 
ισχύον νομικό πλαίσιο. Σε μέρος της 
έρευνας συμμετείχε και η 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).  

 
Για τα αποτελέσματα της έρευνας 
ενημερώθηκαν ήδη οι αρμόδιες 
Εισαγγελικές Αρχές. ΙΙ. 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Σ.Δ.Ο.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α. ΕΛΕΓΧΟΙ 
ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ – ΕΙΚΟΝΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. Σε έλεγχο εμπόρου 
παλαιών μετάλλων (scrap) στην 
ευρύτερη περιοχή του Νομού 
Θεσσαλονίκης, διαπιστώθηκε η μη 
υποβολή δηλώσεων φορολογίας 
εισοδήματος για τα έτη 2016-2020 με 
αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη άνω 
των 23.000.000 ευρώ και η μη 
απόδοση Φ.Π.Α. για τα ίδια έτη 
ποσού άνω των 250.000 ευρώ. Τα 
πρόστιμα και οι φόροι που θα 
επιβληθούν προσεγγίζουν τα 
6.350.000 ευρώ. 2. Σε έλεγχο 
επιχείρησης εμπορίου παλαιών 

μετάλλων (scrap) στον Νομό 
Πέλλας, διαπιστώθηκε η έκδοση 
εικονικών τιμολογίων στις χρήσεις 
2016-2017, ύψους 1.530.127 ευρώ.  

 
Επιπλέον, διαπιστώθηκε η μη 
υποβολή δηλώσεων φορολογίας 
εισοδήματος για τις χρήσεις 2011-
2021. Οι φόροι και τα πρόστιμα που 
θα επιβληθούν από την αρμόδια 
Δ.Ο.Υ. υπολογίστηκαν στο ποσό 
των 1.811.000 ευρώ. 3. Σε έλεγχο 
φυσικού προσώπου για 
νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες, 
διαπιστώθηκε η υποβολή 
ανακριβών δηλώσεων φορολογίας 
εισοδήματος για τις χρήσεις 2015-
2019, με συνολική αποκρυβείσα 
φορολογητέα ύλη περίπου 700.000 
ευρώ. Β. ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 1.  

τα πλαίσια ελέγχου 
επιδότησης 
επιχείρησης  

στον Νομό Τρικάλων 
διαπιστώθηκε 
υπερτιμολόγηση  
του έργου, ύψους 
2.468.848 ευρώ.  
Τα πρόστιμα και οι φόροι που 
επιβλήθηκαν, καθώς και η 
επιστροφή μέρους της επιδότησης 
προσεγγίζουν το ποσό των 
2.500.000 ευρώ. 2. Σε έλεγχο 
επιδότησης κτηνοτροφικής μονάδας 
στον Νομό Ξάνθης, διαπιστώθηκε η 
λήψη και χρησιμοποίηση εικονικών 
φορολογικών στοιχείων, αξίας 
200.000 ευρώ. Το ύψος των 
προστίμων υπολογίζονται στο 
ποσό των 278.588 ευρώ. 
Ενημερώθηκαν με σχετικές εκθέσεις 
τόσο οι Δ.Ο.Υ. όσο και ο αρμόδιος 
φορέας για την επιστροφή των 
επιδοτήσεων. Γ. ΕΛΕΓΧΟΙ 
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 1. Σε 
έλεγχο πόθεν έσχες συγγενικών 
μεταξύ τους προσώπων 

διαπιστώθηκε η μη δήλωση 
εισοδήματος για τις χρήσεις 2016-
2018 συνολικού ύψους 500.000 ευρώ 
και η χρησιμοποίηση εταιρικού 
σχήματος ναυτικής εταιρείας για το 
ξέπλυμα του ποσού αυτού και την 
περαιτέρω τοποθέτησή του σε 
επιχορηγούμενες επενδύσεις. 2. Σε 
έλεγχο φυσικού προσώπου για 
νομιμοποίηση παράνομων εσόδων 
διαπιστώθηκε προσαύξηση 
περιουσίας ύψους περίπου 400.000 
ευρώ, προερχόμενη από απάτες, και 
η περαιτέρω χρησιμοποίηση του 
χρηματοπιστωτικού τομέα για το 
ξέπλυμα αυτής. 3. Σε έλεγχο φυσικού 
προσώπου διαχειριστή 
προμηθεύτριας εταιρείας, 
διαπιστώθηκε απάτη σε βάρος του 
Δημοσίου στα πλαίσια 
συγχρηματοδοτούμενων 
προγραμμάτων και η 
χρησιμοποίηση του 
χρηματοπιστωτικού τομέα για τη 
νομιμοποίηση των παράνομων 
εσόδων, ύψους 700.000 ευρώ.  

 
Δ. ΕΛΕΓΧΟΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ 
ΑΠΟΜΙΜΗΤΙΚΩΝ Σε ελέγχους που 
πραγματοποιήθηκαν σε 
επιχειρήσεις του Νομού 
Θεσσαλονίκης, για εμπορία 
παραποιημένων – απομιμητικών 
προϊόντων, εντοπίστηκαν και 
κατασχέθηκαν συνολικά 8.347 
προϊόντα (ενδύματα, υποδήματα, 
κινητά, ρολόγια, γυαλιά, τσάντες και 
αρώματα), τα οποία αποτελούσαν 
απομίμηση/παραποίηση επώνυμων  

 

Σ 
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Δικαιούχων Σημάτων Εταιρειών. Οι ελεγκτές της Γενικής 
Διεύθυνσης ΣΔΟΕ με υψηλή αίσθηση του καθήκοντος θα 
συνεχίσουν με μεγαλύτερη ένταση και αποφασιστικότητα, 
τη μάχη τους για την προστασία των συμφερόντων του 

Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.Ε., καθώς επίσης και για την 
εφαρμογή και τήρηση της κείμενης νομοθεσίας για την 
προστασία καταναλωτών, επιχειρήσεων και εργαζομένων. 

 
Αναλφάβητος, άστεγος… αλλά επιχειρηματίας ο 48χρονος, 
που προφυλακίστηκε για τις απάτες μέσω υπολογιστή, 
πλαστογραφίες και άλλα αδικήματα, με σκοπό το μεγάλο 
παράνομο περιουσιακό όφελος, το οποίο συνολικά 
υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ. Όπως μεταδίδει το 
cretalive.gr ο 48χρονος που απολογήθηκε ενώπιον της 
Ανακρίτριας και κρίθηκε προφυλακιστέος, φέρεται να είπε 
πως δεν είχε τελειώσει ούτε το Δημοτικό, ενώ ζώντας σε 
συνθήκες απόλυτης ένδειας – ήταν και άστεγος, φέρεται να 
είπε, για δύο μήνες στην Ομόνοια – μπήκε στον πειρασμό 
και δέχτηκε να συνεργαστεί με τον λογιστή, που σύμφωνα 
με όσα φέρεται να είπε ο 48χρονος, εμφανίστηκε και του 
πρότεινε να είναι το πρόσωπο που θα φαίνεται «μπροστά» 
με όφελος 150 ευρώ μηνιαίως. 

  

άστεγος 48χρονος εμφανίζεται  
να ίδρυσε μέσα σε ένα μήνα  
41 εταιρείες και να ήταν 

διαχειριστής σε συνολικά  
49 εταιρείες κατά 100%. 
Εκ των εταιρειών αυτών 7 έχουν ιδρυθεί το 2019, μία το 
2021 και 41 επιχειρήσεις εντός του Σεπτεμβρίου του 2020. 
Οι επιχειρήσεις αυτές φέρεται να έχουν πλήθος 
ετερόκλητων δραστηριοτήτων (π.χ. κατασκευαστικές, 
ηλεκτρολογικές, είδη τροφίμων, είδη ρούχων, 
φοροτεχνικές, φύλαξης, τουριστικών ειδών, 
ταχυμεταφορών, καταστημάτων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος, καφέ-μπαρ, συμβουλευτικών, 
ανταλλακτικών οχημάτων, καθαρισμού…). Κατά την 
αστυνομία, δε, όλα αυτά συνάδουν με την τακτική 
εγκληματικών οργανώσεων για το ξέπλυμα μαύρου 
χρήματος. Πάντως η υπόθεση φαίνεται πως έχει κι άλλα 
κεφάλαια, καθώς μετά τους αρχικούς πέντε που 
απολογήθηκαν, οι Αρχές προχώρησαν σε μια ακόμη 
σύλληψη – από το Ηράκλειο – που θα οδηγηθεί ενώπιον 
του Ανακριτή. 

 Ο 
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TΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

Επιμέλεια: Θοδωρής Ζούμπος 

 

ετική είναι η 
εισήγηση στην 
Ολομέλεια του 

Αρείου Πάγου για  
την παροχή στις 
εταιρείες διαχείρισης 
απαιτήσεων από 
δάνεια και πιστώσεις 
της δυνατότητας να 
εκπροσωπούν στα 
δικαστήρια τους 
ιδιοκτήτες των 
ληξιπρόθεσμων χρεών. 
Σύμφωνα με πληροφορίες του 
«Οικονομικού Ταχυδρόμου» πλέον 
απομένει ουσιαστικά το τυπικό 
μέρος για την έκδοση της οριστικής 
απόφασης, η οποία θα βάλει τέλος 
στο κύμα ανακοπών από τους 
δικηγόρους των δανειοληπτών. Οι 
νομικοί εκπρόσωποι των οφειλετών 
στηρίζονται αυτή τη στιγμή σε μία 
απόφαση τμήματος του Αρείου 
Πάγου που απαγορεύει στους 
servicers να λειτουργούν για 
λογαριασμό των funds που έχουν 

αγοράσει δάνεια ή φέτες τιτλοποιήσεων. Κι αυτό παρά το γεγονός ότι έχουν 
εκδοθεί άλλες 12 αντίθετες αποφάσεις. Μπορεί σε αυτή τη φάση το θέμα να μην 
έχει τελεσιδικήσει, ωστόσο οι σχετικές ανακοπές απορρίπτονται σε πολύ μεγάλο 
βαθμό. Πηγές από τον κλάδο των servicers αναφέρουν ότι στο 80% των 
περιπτώσεων οι δικαστές επιτρέπουν την διεξαγωγή των πλειστηριασμών. Παρ΄ 
όλα αυτά, τόσο οι τράπεζες, όσο και οι εταιρείες διαχείρισης αναμένουν την τελική 
επίλυση του ζητήματος από το Ανώτατο Δικαστήριο, ώστε να μπει ένα τέλος στις 
καθυστερήσεις, οι οποίες όπως τονίζουν είναι και σε βάρος των δανειοληπτών, 
που εκτός από τα επιπλέον νομικά έξοδα, καλούνται εν τέλει να πληρώσουν 
περισσότερους τόκους για όσο διάστημα η υπόθεσή τους παραμένει ανοιχτή.  

 
Η οριστική απόφαση αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από τον ερχόμενο 
Φεβρουάριο. Με τον τρόπο αυτό θα έχουν στη διάθεσή τους όλα τα αναγκαία 
εργαλεία για την όσο το δυνατό ταχύτερη αναδιάρθρωση των μη 
εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων που διαχειρίζονται. 

Καθώς όμως εισερχόμαστε στο εκλογικό 2023, οι εργασίες των servicers θα 
επηρεαστούν για κάποιους μήνες ακόμη. Ειδικότερα, αν υπάρξει και δεύτερη 
προσφυγή στις κάλπες, τα δικαστήρια θα παραμείνουν κλειστά για τρεις περίπου 
μήνες. Μάλιστα, δεν αποκλείεται, ανάλογα με το χρόνο των εκλογών, οι 
πλειστηριασμοί να σταματήσουν κάποια στιγμή την άνοιξη για να 
επανεκκινήσουν το φθινόπωρο του 2023, μιας και τον Αύγουστο τα δικαστήρια  

 

Θ 
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δεν λειτουργούν. Όπως επισημαίνει 
τραπεζική πηγή, εξ αυτού του λόγου 
θα μπορούσαν να προκληθούν 
καθυστερήσεις στο πρόγραμμα 
ανακτήσεων από τα κόκκινα δάνεια 
που εφαρμόζουν οι εταιρείες 
διαχείρισης. Ο βασικός κίνδυνος 

είναι μην επιτευχθούν οι στόχοι των τιτλοποιήσεων που υλοποιήθηκαν στο 
πλαίσιο του σχήματος κρατικών εγγυήσεων «Ηρακλής», οδηγώντας σε ένα 
δυσμενές σενάριο ακόμη και σε κατάπτωσή τους, επιβαρύνοντας με τον τρόπο 
αυτό το δημόσιο χρέος. Επιπλέον, η πολιτική αβεβαιότητα θα μπορούσε να 
καθυστερήσει πωλήσεις κόκκινων δανείων στη δευτερογενή αγορά, επιδρώντας 
αρνητικά στις ανακτήσεις, αλλά και στην προσπάθεια αναγέννησης επιχειρήσεων 
με προοπτικές ανασύνταξης.

 
Μια σημαντική αλλαγή στην πτωχευτική νομοθεσία ζητούν 
οι τράπεζες από το υπουργείο Οικονομικών και αναμένεται 
να υπάρξει σχετική συμφωνία στη σημερινή τους 
συνάντηση, όπου κύριο θέμα θα είναι η γνωστή πρόταση 
των τραπεζών για διευκόλυνση 30.000 ευάλωτων 
δανειοληπτών, με επιδότηση από τις ίδιες τις τράπεζες της 
μισής επιβάρυνσης που θα έχουν για δώδεκα μήνες από 
την αύξηση των επιτοκίων. Όπως μεταδίδει το 
sofokleousin.gr το υπουργείο Οικονομικών «καίγεται» για 
μια αύξηση των εγκρίσεων στις ρυθμίσεις οφειλών μέσω 
του Εξωδικαστικού Μηχανισμού από τους 
χρηματοδοτικούς φορείς (τράπεζες και εταιρείες 
διαχείρισης δανείων), που ουσιαστικά κρατούν σε ομηρία 
τις νέες διαδικασίες που έχουν καθιερωθεί με τον 
πτωχευτικό νόμο, καθώς καθυστερούν να εγκρίνουν ή 
απορρίπτουν πολύ μεγάλο αριθμό αιτήσεων, με 
αποτέλεσμα να παραμένει πολύ χαμηλότερα από τις 
προσδοκίες ο αριθμός των οφειλετών που καταφέρνουν να 
ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε χρηματοδοτικούς φορείς και 
Δημόσιο.  

υπουργός Οικονομικών,  
Χρήστος Σταϊκούρας έχει ζητήσει 
επιτακτικά από τις τράπεζες να 

αυξήσουν τα ποσοστά των εγκρίσεων 
στις αιτήσεις μέσω Εξωδικαστικού. 
Έχει περιλάβει το θέμα στην ατζέντα του διαλόγου με τις 
τράπεζες, που άρχισε τις τελευταίες εβδομάδες, μαζί με τη 

διευκόλυνση των ευάλωτων οφειλετών με δάνεια κύριας 
κατοικίας και την αναπροσαρμογή της τιμολογιακής 
πολιτικής των τραπεζών στις καταθέσεις και τις 
προμήθειες. Οι τράπεζες θέτουν, από την πλευρά τους, 
επιτακτικά ένα αίτημα μερικού… ξηλώματος της αυτόματης 
διαδικασίας που προβλέπει ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός: 
Ο δανειολήπτης υποβάλει αίτηση ρύθμισης όλων των 
οφειλών του και, ανάλογα με τις οικονομικές του 
δυνατότητες, του προτείνεται με αυτοματοποιημένο τρόπο 
μια ρύθμιση, η οποία παράγεται με χρήση ειδικού 
αλγόριθμου, με στόχο να διασφαλίζεται κάθε φορά ότι η 
εξυπηρέτηση της ρυθμισμένης οφειλής θα είναι βιώσιμη για 
τον οφειλέτη. Σε αυτή την αυτοματοποιημένη πρόταση 
ρύθμισης, ο νόμος δεν προβλέπει κάποια δυνατότητα εκ 
των υστέρων διαφοροποίησης, παρά μόνο δίνει στους 
πιστωτές τη δυνατότητα να την εγκρίνουν ή να την 
απορρίψουν. Οι τράπεζες επισημαίνουν ότι αυτή η 
διαδικασία δημιουργεί τουλάχιστον ένα σοβαρό πρόβλημα,  

 

Ο 
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που εμποδίζει τις εγκρίσεις πολλών ρυθμίσεων από την 
πλευρά τους: Εφόσον οι πιστωτές πουν το «ναι», 
καθίσταται υποχρεωτική η ρύθμιση όλων των δανείων, 
ακόμη και όσων ήδη έχουν ρυθμισθεί από τον δανειολήπτη 
και εξυπηρετούνται κανονικά. Αυτό, λένε οι τράπεζες, 
σημαίνει ότι ένα ήδη ρυθμισμένο δάνειο πρέπει να 
διευθετηθεί εκ νέου, με αποτέλεσμα να διακόπτεται η 
λογιστική πορεία του προς τα εξυπηρετούμενα δάνεια και 
να μετατρέπεται πάλι σε «κόκκινο» δάνειο στα βιβλία της 
τράπεζας, η οποία θα πρέπει να εγγράψει και τις σχετικές 
πρόσθετες προβλέψεις πιστωτικού κινδύνου. Πρόκειται, 
όπως υποστηρίζει η πλευρά των τραπεζών, για ένα 
πρόβλημα που εμποδίζει σε πολλές περιπτώσεις τις 
εγκρίσεις ρυθμίσεων.  

ι τράπεζες προτείνουν να αλλάξει 
ο νόμος, ώστε να τους δίνεται  
μια δεύτερη ευκαιρία: να 

μπορούν, δηλαδή, να προτείνουν  
μια νέα ρύθμιση στον οφειλέτη,  
από την οποία θα εξαιρούνται όσα  
δάνεια τυχόν έχουν ήδη ρυθμισθεί.  
Δεν είναι σαφές, όμως, ποια επίδραση θα έχει αυτό στην 
τελική επιβάρυνση του οφειλέτη. Δηλαδή, αν η νέα ρύθμιση 
θα είναι προσαρμοσμένη έτσι, ώστε να διατηρείται το ποσό 
που θα πληρώνει κάθε μήνα σε αυτό που είχε υπολογισθεί 
αρχικά με τον αλγόριθμο, ή αν η εξαίρεση ρυθμισμένων 
δανείων θα αυξάνει το ποσό της δόσης. Επιπλέον, δεν είναι 
σαφές αν αυτή η συζήτηση για δεύτερη ευκαιρία στις 
τράπεζες μπορεί να οδηγήσει γενικότερα σε 
δυσμενέστερες προτάσεις από την πλευρά των πιστωτών, 
σε σχέση με την αρχική του αλγόριθμου ή αν η 
αντιπρόταση των τραπεζών θα αφορά μόνο την εξαίρεση 
ήδη ρυθμισμένων δανείων. 

Πάντως, ο υπουργός Οικονομικών «καίγεται» να 
προχωρήσει η απεμπλοκή των ρυθμίσεων του 
Εξωδικαστικού Μηχανισμού από τις αρνήσεις των 
χρηματοδοτικών φορέων, καθώς έχουν τεθεί από την 
Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους ιδιαίτερα 
φιλόδοξοι στόχοι για τους επόμενους μήνες. Σύμφωνα με 
την τελευταία σχετική έκθεση προόδου (Δεκέμβριος 2022), 
η Γραμματεία θέτει δύο σενάρια για τους επόμενους πέντε 
μήνες: Σύμφωνα με το βασικό σενάριο, αναμένονται 
ρυθμίσεις χρεών ύψους 1,7 δισ. ευρώ, οι οποίες θα 
προέχονται από: • €356 εκατ. αιτήσεις σε τελικό στάδιο 
αξιολόγησης • €956 εκατ. αιτήσεις σε στάδιο αξιολόγησης 
από τους Χ.Φ ή/και το Δημόσιο • €355 εκατ. αιτήσεις σε 
αρχικό στάδιο. Σύμφωνα με το αισιόδοξο σενάριο, οι 
ρυθμίσεις μπορεί να φθάσουν στα 2 δισ. ευρώ και θα 
προέχονται από: • €356 εκατ. αιτήσεις σε τελικό στάδιο 
αξιολόγησης • €1,1 δισ αιτήσεις σε στάδιο αξιολόγησης από 
τους Χ.Φ ή/και το Δημόσιο • €532 εκατ. αιτήσεις σε αρχικό 
στάδιο. Τα στοιχεία δείχνουν, πάντως, ότι οι 
χρηματοδοτικοί φορείς δείχνουν έντονη απροθυμία να 
εγκρίνουν ρυθμίσεις, σε αντίθεση με το Δημόσιο που 
εγκρίνει περισσότερες από εννέα στις δέκα αιτήσεις. Από 
τις αιτήσεις για οφειλές 1,1 δισ. ευρώ που έχουν 
αξιολογηθεί από το Δημόσιο έχει εγκριθεί το 91% (€1,0 δισ). 
Όμως, από τα 1,4 δισ. ευρώ χρεών που έχουν αξιολογηθεί 
από τους χρηματοδοτικούς φορείς έχει εγκριθεί μόνο το 
63% (853 εκατ. ευρώ). Για το 25% των χρεών για τα οποία 
έχει ζητηθεί ρύθμιση, οι τράπεζες και οι εταιρείες 
διαχείρισης δανείων έχουν απορρίψει αιτήσεις ύψους 600 
εκατ. ευρώ, δηλαδή μία στις τέσσερις αιτήσεις (25%).

 
Ο Αλέξανδρος Κασιμάτης 
καταγράφεις το «Πρώτο Θέμα» τις… 
φυλές των κόκκινων δανειοληπτών. 
Τώρα που τα κόκκινα δάνεια και οι 
πλειστηριασμοί μπαίνουν στην 
προεκλογική ατζέντα είναι 
επιβεβλημένο να τονιστεί η ύπαρξη 
πολλών διαφορετικών κατηγοριών 
δανειοληπτών. Πρόκειται για ένα 
μωσαϊκό ανθρώπων και νομικών 
προσώπων με διαφορετικές 
οικονομικές δυνατότητες αλλά και 
σκοπιμότητες. Άλλωστε  

ίναι προφανές  
ότι δεν πρέπει  
να έχουν την  

ίδια μεταχείριση  
και προστασία, ένας 
ευάλωτος οικονομικά 
ιδιώτης που χάνει  
το σπίτι του με ένα 
επιχειρηματικό δάνειο 
που ενδεχομένως  
ο δανειολήπτης  
ενεργεί κακόβουλα. 

Στις τράπεζες και στις εταιρίες 
διαχείρισης απαιτήσεων (servicers) 
που γνωρίζουν σε βάθος τα 
προβληματικά δανειακά 
χαρτοφυλάκια, υποστηρίζουν πως 
μόνον ένα 5 με 10% του συνόλου των 
περιπτώσεων που διαχειρίζονται 
αφορά ευάλωτους δανειολήπτες. 
Δεν υπάρχει συζήτηση ότι οι 
άνθρωποι αυτοί, οι περισσότεροι 
θύματα της δεκαετούς οικονομικής 
κρίσης, πρέπει να αντιμετωπιστούν 
με κοινωνική ευαισθησία και μεγάλα 
περιθώρια ανοχής και 
διευκολύνσεων. Οι ίδιες πηγές 
υποστηρίζουν επίσης πως περίπου 
το 1/3 του συνόλου των κόκκινων  

 

Ο 

Ε 
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δανείων, συνθέτουν την κατηγορία 
των κακόβουλων δανειοληπτών 
που προσπαθούν να 
εκμεταλλευτούν τις καταστάσεις και 
να μην πληρώσουν. Είναι οι 
περιπτώσεις που εκμεταλλεύονται 
συστηματικά κάθε παραθυράκι, 
εξαντλώντας τις νομικές ενέργειες 
για να διαφύγουν. Κρύβονται πίσω 
από τις κατά καιρούς διατάξεις για 
τους ευάλωτους δανειολήπτες για να 
καθυστερήσουν όσο μπορούν ή και 
να μπλοκάρουν τις διαδικασίες σε 
βάρος τους. Όσοι ασχολούνται με τα 
κόκκινα δάνεια μιλάνε για 

επιχειρήσεις και ιδιώτες που έχουν 
χρόνια να πληρώσουν ή ακόμη και 
περιπτώσεις που δεν πλήρωσαν 
ποτέ. Υποθέσεις συχνά με 
περισσότερα από ένα δάνειο στο 
ίδιο ακίνητο. Όσοι δεν εντάσσονται 
σε κάποια από τις δύο αυτές 
κατηγορίες, δηλαδή περίπου το 
υπόλοιπο 60-65% των κόκκινων 
δανειοληπτών δεν είναι εύκολο να 
κατηγοριοποιηθούν. Είναι 
περιπτώσεις με δικά τους 
χαρακτηριστικά και ειδικές 
αποχρώσεις που χρειάζονται 
διαχείριση μια προς μια. Πρέπει να 

σημειωθεί πως πολλά από τα 
κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια 
βαρύνουν επιχειρήσεις που 
συνεχίζουν τη δραστηριότητα τους 
χωρίς να έχουν αναδιαρθρωθεί, 
δημιουργώντας έτσι πιέσεις στις 
υγιείς επιχειρήσεις που καλούνται 
να ανταπεξέλθουν πληρώνοντας 
τοκοχρεολύσια. Ταυτόχρονα η 
συλλήβδην πολιτική οργή για τους 
πλειστηριασμούς προσφέρει 
ασπίδα προστασίας και στους 
κακόβουλους δανειολήπτες που 
επιβιώνουν σε βάρος των ευάλωτων 
που πρέπει να προστατευτούν. 

 

 
Η βαρβαρότητα των άδικων και παράνομων πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας 
και λαϊκής περιουσίας που ξεκίνησαν μαζικά με την μνημονιακή κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ, συνεχίζεται αμείωτα και αλύπητα, χωρίς καμμιά αντίδραση από το 
βρώμικο κλεπτοκρατικό κατεστημένο της χώρας μας και ένα πολιτικό σύστημα 
που εκθρέφει πολιτικά πρόσωπα σαν την Εύα Καϊλή. Όπως μεταδίδει το iskra.gr 
στο «σφυρί» βγαίνει στις 21/12/22 έναντι 28,8 χιλ. € (!) η πρώτη και μόνη κατοικία 
45τ.μ (!) στην Κυψέλη χωρισμένης γυναίκας (Ε.Π.) για ένα χρέος που με τις 

προσαυξήσεις έχει φτάσει στα 45 
χιλ. €! Η γυναίκα εδώ και αρκετό 
καιρό επιβιώνει με πενιχρά 
εισοδήματα, τα οποία 
αποδεδειγμένα δεν της επιτρέπουν 
σε καμμιά περίπτωση να πληρώνει 
τις υψηλές δόσεις του δανείου. Τον 
πλειστηριασμό διεξάγει παράνομα η 
γνωστή εταιρεία Διαχείρισης 
Απαιτήσεων «Dovalue» ως 
διαχειρίστρια ενός fund επ’ ονόματι 
«DILLAR FINANCE DAK». Και λέμε 
παράνομα γιατί τα δικαστήρια, μέχρι 
και ο Άρειος Πάγος έχουν αποφανθεί 
ότι οι λεγόμενοι Servicers, όπως η 
Dovalue, δεν έχουν κανένα νόμιμο 
δικαίωμα να διεξάγουν 
πλειστηριασμούς! Από σήμερα 
μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου χρειάζεται 
να ξεσηκωθεί πανστρατιά ανάλογη 
με εκείνη που επέτρεψε την έξωση 
της δημοσιογράφου Ιωάννας 
Κολοβού από το πλειστηριασμένο 
σπίτι της. Αίτημα: Να εκχωρηθούν 
κόκκινα δάνεια που έχουν πάει σε 
fund στους δανειολήπτες με τους 
ίδιους όρους με τους οποίους οι 
τράπεζες το πούλησαν στα fund (10-
15% του αρχικού κεφαλαίου).

 

Συγκέντρωση την Τετάρτη 14 Δεκέμβρη έξω από την εταιρεία διαχείρισης 
«κόκκινων» δανείων «do Value» πραγματοποίησε το ΠΑΜΕ. «Με την παρέμβασή 
μας στην doValue απαιτούμε την αναστολή των πλειστηριασμών και την ανακοπή 
διαταγών πληρωμής προς 4 οικογένειες», σημειώνει το ΠΑΜΕ, προσθέτοντας: 
«Το εργατικό – λαϊκό κίνημα συνεχίζει τον αγώνα για την προστασία της λαϊκής 
κατοικίας, για την προστασία της οικογένειας από την επίθεση των κορακιών. Με   
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εκβιασμούς τρομοκρατούν ότι θα αρπάξουν τη μοναδική 
τους κατοικία. Δεν θα το επιτρέψουμε». Καλεί τα σωματεία 
και τους φορείς των συνοικιών της Αθήνας να δώσουν το 
«παρών» και σε αυτή τη μάχη. «Το καλύτερο δώρο γι’ αυτές 
τις μέρες είναι να εκφράσουμε έμπρακτα την αλληλεγγύη 
μας σε συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη», 
σημειώνει, τονίζοντας: « 

παιτούμε την προστασία της 
πρώτης κατοικίας με νομοθετική 
ρύθμιση, το κούρεμα των  

χρεών της λαϊκής οικογένειας, τη 
διαγραφή των ληστρικών τόκων. 
Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη». 

 
Την πώληση ακόμη δύο 
χαρτοφυλακίων με εξασφαλίσεις σε 
συνολικά 140 εταιρείες από τους 
κλάδους οινοποιίας και τροφίμων 
δρομολογεί η Intrum. Σύμφωνα με το 
banks.com.gr το πρώτο 
χαρτοφυλάκιο – που θεωρείται και 
το πιο ώριμο, με τις πληροφορίες να 
θέλουν αυτό να βγαίνει στην αγορά 
μέχρι τέλος του χρόνου – αφορά σε 
δάνεια 40 οινοποιητικών μονάδων, 
ύψους περίπου 40 εκατ. ευρώ. 

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, το 
ενδιαφέρον από πλευράς των 
επενδυτών είναι μεγάλο, με την 
εταιρεία διαχείρισης να εξετάζει το 
ενδεχόμενο αυτό να «σπάσει» σε 
μικρότερα χαρτοφυλάκια (clusters), 
με βάση, για παράδειγμα, τη 
γεωγραφική περιοχή. Μία τέτοια 
κίνηση θα διευκόλυνε τους 
επενδυτές που δραστηριοποιούνται 
σε πιο τοπικό επίπεδο και 
ενδιαφέρονται να προχωρήσουν σε 
συνέργειες. Όσον αφορά στο 
δεύτερο χαρτοφυλάκιο, αυτό 
αναμένεται να «τρέξει» το β’ εξάμηνο 
του 2023 και θα αφορά σε δάνεια 
περίπου 100 εταιρειών, αξίας 
σχεδόν ενός δισ. ευρώ. Οι επίμαχες 
εταιρείες δραστηριοποιούνται ως 
επί το πλείστον σε τέσσερις τομείς: 
κατεψυγμένα τρόφιμα, ζύμες, 
φρούτα και πρώτες ύλες. Σύμφωνα 

με εκτιμήσεις, το συγκεκριμένο 
project θα μπορούσε κάλλιστα να 
προσεγγίσει, τόσο στρατηγικούς 
επενδυτές, όσο και μεμονωμένους 
«παίκτες» της αγοράς. 
Υπενθυμίζεται πως η Intrum ήταν η 
πρώτη που αποφάσισε να βγάλει 
προς πώληση στην αγορά 
χαρτοφυλάκια με κλαδικά 
χαρακτηριστικά, κάνοντας την αρχή 
με το project Tethys. Αυτό αφορούσε 
σε δάνεια 72 ξενοδοχείων 69 
εταιρειών που συνδέονται με 
«κόκκινα» δάνεια, ονομαστικής 
αξίας περίπου 260 εκατ. ευρώ, με την 
κοινοπραξία που συγκρότησαν το 
επενδυτικό ταμείο SMERC του Νίκου 
Καραμούζη, ισραηλινά κεφάλαια και 
το family office του Θανάση 
Λασκαρίδη να αναδεικνύεται 
προτιμητέος επενδυτής.  

 

Έχοντας ουσιαστικά επιλύσει το 
πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων, οι ελληνικές τράπεζες 
χρηματοδοτούν τη νέα αναπτυξιακή 
φάση της ελληνικής οικονομίας, 
επεσήμανε ο Γιώργος Ζανιάς 
μιλώντας στο συνέδριο της Capital 
Link στη Νέα Υόρκη. Το euro2day.gr 
επισημαίνει πως η καθαρή 

πιστωτική επέκταση το 2022 
πλησιάζει ένα διψήφιο ποσοστό 
αύξησης, το οποίο αποδίδεται 
κυρίως σε πιστωτική επέκταση σε 
επιχειρήσεις, καθώς ο τομέας των 
νοικοκυριών ακόμη αντιμετωπίζει 
προβλήματα που δημιουργήθηκαν 
την περίοδο της κρίσης. Μια 
πρόσφατη μελέτη της Eurobank 

Α 
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ταυτοποιεί: τον ενεργειακό τομέα, τις 
τηλεπικοινωνίες και τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό, τις υποδομές, τον 
τουρισμό και τις αστικές 
αναπλάσεις, την βιομηχανία, ως 
τους πέντε τομείς της οικονομίας 
στους οποίους θα γίνουν επενδύσεις 
38 δισ. ευρώ περίπου τα επόμενα 
χρόνια περιορίζοντας το σημαντικό 
επενδυτικό καινό το οποίο υπάρχει. 
Η πιστωτική επέκταση έχει 
δυνατότητες σημαντικής περαιτέρω 
αύξησης μέχρι να φτάσει τα επίπεδα 
δανεισμού σε παρόμοιες χώρες της 
Ευρωζώνης, καθώς σήμερα τα 
εξυπηρετούμενα δάνεια του 
ελληνικού τραπεζικού συστήματος 
ανέρχονται σε 105 δισ. ευρώ 
περίπου ήτοι σε 55% περίπου του 
ΑΕΠ. Σταδιακά, η ζήτηση στον τομέα 
των νοικοκυριών αναμένεται να 
αυξηθεί και να προσθέσει στην 
πιστωτική επέκταση.  

ι διαχειριστές  
των μη 
εξυπηρετούμενων 

δανείων επίσης, 
υπολογίζουν πως 10 
δισ. περίπου από τα 
δάνεια που βρίσκονται 
στην κατοχή τους θα 
επιστρέψουν στον 
τραπεζικό τομέα τα 
επόμενα 2-3 χρόνια 
αλλά περισσότερος χρόνος θα 
απαιτηθεί για να ολοκληρωθεί η 
προσαρμογή στα υπόλοιπα μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια. Αναφορικά 
με την ποιότητα του χαρτοφυλακίου 

των δανείων κατά την προσεχή 
περίοδο που κυριαρχούν υψηλή 
αβεβαιότητα-υψηλοί ρυθμοί 
πληθωρισμού-υψηλά επιτόκια, 
αναμένεται μια σχετικά 
περιορισμένη αύξηση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων για τα 
οποία οι τράπεζες ήδη παίρνουν 
κάποιες επιπλέον προβλέψεις. 
Μεγαλύτερα προβλήματα 
αναμένεται ν’ αποφευχθούν καθώς: 
οι ελληνικές τράπεζες έχουν 
αποκτήσει σημαντική εμπειρία στην 
αντιμετώπιση τέτοιων 
καταστάσεων, οι ισολογισμοί έχουν 
«καθαρίσει» από οριακές 
περιπτώσεις δανειοληπτών κύρια 
κατά τη διάρκεια της κρίσης χρέους, 
η τρέχουσα κερδοφορία 
αναπληρώνει τυχόν απώλειες 
κεφαλαίων, ενώ συγχρόνως 
υπάρχει στη χώρα ανάπτυξη, 
μείωση της ανεργίας και 
δημοσιονομική στήριξη. 

 
Ο Βαγγέλης Δουράκης έχει το ρεπορτάζ: Ακριβαίνει» το 
κόστος του χρήματος για τα ελληνικά νοικοκυριά και 
επιχειρήσεις: Οι δόσεις για τα δάνεια θα «φουσκώσουν» 
και άλλο και όσοι χρειάζονται ρευστό θα το πληρώνουν με 
«καπέλο». Η Κριστίν Λαγκάρντ αμέσως μετά τη συνεδρίαση 
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την Πέμπτη 15 
Δεκεμβρίου, αναμένεται πως θα «πυροδοτήσει» ακόμη μία 
αύξηση των βασικών επιτοκίων του ευρώ στην 
προσπάθειά της να «φρενάρει» τον πληθωρισμό. Η 
πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας καθιστά 
πιο ακριβό το «φρέσκο χρήμα» ακριβώς για να «δαμάσει» 
το «τέρας» του πληθωρισμού που «πνίγει» ολόκληρη τη 
Γηραιά Ήπειρο και φυσικά και τη χώρα μας, όπως αναφέρει 
το enikonomia.gr.  

ην εξέλιξη αυτή βεβαίως την 
πληρώνουν οι επιχειρήσεις  
που τραβούν «φρένο» στα όποια 

επενδυτικά τους σχέδια γιατί  
δεν βρίσκουν «φθηνό χρήμα»  
για να τα «τρέξουν», όπως φυσικά  
και τα νοικοκυριά… 
: Αφενός δεν ανοίγουν νέες δουλειές και τα «μεροκάματα» 
περιορίζονται και αφετέρου όσοι ήδη έχουν λάβει 
κυμαινόμενα δάνεια συνδεδεμένα με τα ευρωπαϊκά 
επιτόκια θα δουν την δόση τους να αυξάνεται. Η κυβέρνηση 
φυσικά το ξέρει αυτό και είναι και ο λόγος που άνοιξε η 
κουβέντα με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για το πώς τα  

 

Ο 
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ίδια πια μπορούν να «βάλουν πλάτη» και να στηρίξουν με 
δικά τους κεφάλαια, τα ευάλωτα νοικοκυριά. Άλλωστε και η 
Τράπεζα της Ελλάδας έχει χτυπήσει «καμπανάκι» για μια 
νέα γενιά «κόκκινων» δανείων. Σε κάθε περίπτωση όπως 
προαναφέρθηκε,  

αύξηση των επιτοκίων θα 
επηρεάσει τόσο τα δάνεια  
που πρόκειται να δώσουν οι 

τράπεζες, καθιστώντας το κόστος του 
χρήματος ακόμη πιο ακριβό, όσο και 
εκείνα που ήδη έχουν χορηγήσει 
καθώς θα αυξηθούν οι δόσεις  
των κυμαινόμενων δανείων. 
Ενόψει των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας έχει «ανάψει» για τα καλά η «κουβέντα» όσον 
αφορά στο μέγεθος που αυτή πρέπει να έχει. Ο στόχος κατά 
την Κριστίν Λαγκάρντ είναι σαφής: Ο πληθωρισμός στην 
Ευρωζώνη πρέπει να επιστρέψει κοντά στο 2%. Σήμερα και 
με βάση τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat σε 
επίπεδο ευρωζώνης, ο τιμάριθμός υποχώρησε στο… 10%, 
από 10,6% τον Οκτώβριο! Επί του παρόντος, όμως όλα 
δείχνουν ότι δεν υπάρχει δυναμική για μια τρίτη διαδοχική 
αύξηση των 75 μονάδων βάσης στην επικείμενη 
συνεδρίαση της ΕΚΤ. Η Κεντρική Τράπεζα έχει ήδη αυξήσει 
το επιτόκιο καταθέσεων κατά συνολικά 200 μονάδες βάσης 
από τον Ιούλιο, αλλά εδώ πρέπει να σημειωθεί πως οι 

επιθετικές αυξήσεις των επιτοκίων ήταν κινήσεις δίχως 
προηγούμενο, καθώς ποτέ στο παρελθόν δεν έχει 
υιοθετηθεί τέτοιου εύρους σύσφιξη της νομισματικής 
πολιτικής. Ωστόσο, πλέον οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής 
έχουν αρχίσει να συζητούν αν πρέπει να επιβραδύνουν τις 
επιτοκιακές αυξήσεις, όπως ανέφεραν πηγές προσκείμενες 
στους κύκλους της ΕΚΤ. Οι αξιωματούχοι εμφανίζονται 
σκεπτικοί με τις επιθετικές αυξήσεις και δεν αποκλείεται να 
ανακοινωθεί μια αύξηση της τάξεως των 50 μονάδων 
βάσεως. Και βέβαια η κουβέντα δεν γίνεται πλέον για το ΑΝ 
θα αυξηθούν τα επιτόκια αλλά για το πόσο! Το τι θα 
ακολουθήσει για την χώρα μας το επόμενο διάστημα ίσως 
το σκιαγραφούν τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Τράπεζας 
της Ελλάδας, που δείχνουν το πώς διαμορφώθηκαν τα 
επιτόκια των δανείων αλλά και τον καταθέσεων τον 
Σεπτέμβριο οπότε και είχε ήδη ενσωματωθεί μέρος των 
αυξήσεων της ΕΚΤ. Στοιχεία που πιθανόν εξώθησαν και την 
Κυβέρνηση να ζητήσει από τις τράπεζες να «βάλουν 
πλάτη». Συγκεκριμένα, ανοδικά κινήθηκαν τα μέσα επιτόκια 
σε νέα και υφιστάμενα δάνεια τον Σεπτέμβριο: Βάσει του 
ενημερωτικού δελτίου, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των 
νέων δανείων αυξήθηκε κατά 60 μονάδες βάσης και 
διαμορφώθηκε στο 4,60%. Με το μέσο σταθμισμένο 
επιτόκιο των νέων καταθέσεων να παραμένει αμετάβλητο 
στο 0,04%, το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ των νέων 
καταθέσεων και δανείων αυξήθηκε στις 456 μονάδες βάσης! 
Παράλληλα, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των 
υφιστάμενων δανείων αυξήθηκε κατά 31 μονάδες βάσης και 
διαμορφώθηκε στο 3,95%. Έτσι με το μέσο σταθμισμένο 
επιτόκιο του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων που 
παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,04%, το περιθώριο 
επιτοκίου μεταξύ των υφιστάμενων καταθέσεων και 
δανείων αυξήθηκε στις 391 μονάδες βάσης!!!

 
Κατά των αποφάσεων της ΕΚΤ 
τάσσεται και ο υπουργός 
Εξωτερικών της Ιταλίας Αντόνιο 

Ταγιάνι, ο οποίος υποστήριξε πως 
έχουν αρνητικό αντίκτυπο σε αγορές 
και νοικοκυριά. «Πάντα ήμουν 
επιφυλακτικός σχετικά με τις 
αποφάσεις αύξησης των επιτοκίων 
στην Ευρώπη» δήλωσε σε 
συνέντευξή του στο κρατικό κανάλι 
RAI. Πρόσθεσε ότι  

έτοιες κινήσεις 
βλάπτουν την 
οικονομική 

ανάπτυξη, ενώ 
υποστήριξε ότι ο 
καλπασμός του 
πληθωρισμού 
οφείλεται κυρίως στον 
πόλεμο την Ουκρανία. 
Αυτή η κριτική έρχεται να προστεθεί 
σε αυτή την του υπουργού Άμυνας Γ. 
Κροσέτο αλλά και του Ματέο Σαλβίνι. 

α μειώσουν τα 
μηχανήματα ΑΤΜ 
σκέφτονται οι 

τράπεζες, τουλάχιστον 
σε σημεία όπου τα 
έξοδα συντήρησης είναι 

αυξημένα, με στόχο  
τη μείωση του 
λειτουργικού  
τους κόστους. 
Σύμφωνα με δημοσίευμα της 
«Καθημερινής», οι τράπεζες 
εξετάζουν να πουλήσουν τα 

λεγόμενα sell off μηχανήματα 
αυτόματων συναλλαγών που είναι 
τοποθετημένα -για παράδειγμα- έξω 
από σούπερ μάρκετ ή σε 
πολυκαταστήματα και αλλού.  
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Επίσης, δεν αποκλείεται να «εξαφανιστούν» μηχανήματα 
ΑΤΜ σε διάφορα απομακρυσμένα σημεία της Ελλάδας, 
αλλά όχι σε πολυσύχναστα ή εμπορικά σημεία και μέρη με 
μεγάλη τουριστική κίνηση. Δεν ισχύει το ίδιο όμως για μέρη 
όπως νοσοκομεία, απομακρυσμένα δημοτικά σημεία ή 
απομακρυσμένα νησιά, που δεν έχουν εμπορικό 
ενδιαφέρον για τις τράπεζες, αλλά εξυπηρετούν τους 
πολίτες. Το συγκεκριμένο δίκτυο φαίνεται πως ζημιώνει τις 
τράπεζες λόγω του αυξημένου κόστους συντήρησης για τα 
μηχανήματα ATM. Εκτός από την έλλειψη όμως, ένα ακόμα 
πρόβλημα που θα προκύψει είναι το αυξημένο κόστος από 
τις διατραπεζικές συναλλαγές για αναλήψεις μετρητών ή 
άλλων αυτόματων συναλλαγών. Προς το παρόν, την αρχή 
αναμένεται να κάνει η Τράπεζα Πειραιώς, όμως σε ίδιες 
συζητήσεις φέρονται να βρίσκονται όλες οι τράπεζες. Την 
ώρα που η ακρίβεια σαρώνει και οι πολίτες δηλώνουν 
ανήμποροι να αντιδράσουν, οι καταθέσεις στα ΑΤΜ 
έχουν… εκτιναχθεί! Αν και οι περισσότερες συναλλαγές με 
ΑΤΜ αφορούν σε αναλήψεις, η μεγαλύτερη αξία ανά 
συναλλαγή βρίσκεται στις καταθέσεις μετρητών στα 
αυτόματα μηχανήματα. Μάλιστα, η μέση κατάθεση 
μετρητών στα ΑΤΜ είναι υπερδιπλάσια της μέσης 
ανάληψης, ενώ από το 2017 μέχρι σήμερα. Η συνολική αξία 
των καταθέσεων μετρητών μέσω ΑΤΜ έχει 
πενταπλασιαστεί, ενώ η αντίστοιχη των αναλήψεων 
παραμένει σχετικά σταθερή. Την ίδια στιγμή, οι τραπεζικές 
καταθέσεις αυξάνονται, ενώ το μετρητό σε κυκλοφορία 
μειώνεται. Νέες καταναλωτικές συνήθειες, εξοικείωση με τα 
ΑΤΜ από τα capital controls και με τις ηλεκτρονικές 
συναλλαγές κατά την πανδημία, οι φουσκωμένοι 
λογαριασμοί λόγω ανατιμήσεων και η κυριαρχία του 
μετρητού στην ελληνική οικονομία είναι μερικές αιτίες που 
εξηγούν το φαινόμενο. Σε αυτές προστίθεται ο αριθμός και 
η γεωγραφική κατανομή των ΑΤΜ και των συναλλαγών 
που υποστηρίζουν καθώς περιορίζεται ο αριθμός των 
τραπεζικών καταστημάτων, σε συνδυασμό με την άνοδο 
των ηλεκτρονικών συναλλαγών. 

επιβάρυνση των νοικοκυριών 
φαίνεται και από τη μείωση  
της μέσης ανάληψης φέτος  

και από τις περισσότερες αγορές 
μέσω χρεωστικών μικρότερης αξίας. 

Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών 
(ΕΕΤ), στο πρώτο εξάμηνο του έτους, κατατέθηκαν μέσω 
ΑΤΜ συνολικά ποσά 9,3 δισ. ευρώ, όταν όλο το 2021 είχαν 
κατατεθεί 15,8 δισ. ευρώ. Κατά το πανδημικό έτος 2020, 
όταν παρατηρήθηκε και η αύξηση των τραπεζικών 
καταθέσεων, μέσω ΑΤΜ κατατέθηκαν 33 δισ. ευρώ, έναντι, 
ενδεικτικά, 3,6 δισ. ευρώ το 2017. Παράλληλα, 
παρατηρήθηκε εκτίναξη του αριθμού (πλήθος) συναλλαγών 
για καταθέσεις σε ΑΤΜ. Για παράδειγμα, από 9,6 εκατ. 
καταθέσεις (συναλλαγές) το 2017, ο αριθμός μόνο στο α’ 
εξάμηνο του 2022 ήταν διπλάσιος (18,8 εκατ. συναλλαγές), 
έναντι 33,1 εκατ. συναλλαγών το 2021 και 26,6 εκατ. 
συναλλαγών το 2020. Έτσι, η μέση κατάθεση το α’ εξάμηνο 
του έτους ανήλθε στα 491 ευρώ, έναντι 477 ευρώ το 2021, 
451 ευρώ το 2020 και 375 το 2017. Η συνολική αξία των 
καταθέσεων μετρητών στα ΑΤΜ από το 2017 μέχρι σήμερα 
δείχνει υπερδιπλασιασμό, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΚΤ 
για την Ελλάδα. Πέραν, όμως, από τις καταθέσεις μετρητών 
στα ΑΤΜ, στο πρώτο εξάμηνο του έτους 
πραγματοποιήθηκαν 3,2 εκατ. άλλες εγχρήματες 
συναλλαγές (πχ πληρωμές λογαριασμών), κατάθεση σε 
τρίτο λογαριασμό (πχ ενοίκιο) συνολικού ύψους 780 εκατ. 
ευρώ (248 ευρώ ανά συναλλαγή). 
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Το insider.gr σημειώνει: Τις πρώτες κινήσεις για μείωση 
των χρεώσεων στις τραπεζικές συναλλαγές κάνουν οι 
τράπεζες, ανταποκρινόμενες στο ζητούμενο της 
κυβέρνησης και φυσικά της πελατείας τους. Η Eurobank 
προχώρησε στην κατάργηση της προμήθειας για 
αποστολή χρημάτων σε λογαριασμό τρίτου εντός Ελλάδος, 
υιοθετώντας για τους πελάτες της την υπηρεσία IRIS 
Payments. Όπως ενημερώνει η Eurobank στην ιστοσελίδα 
της, κατεβάζοντας στο κινητό του την εφαρμογή ΙRIS 
Payments οι πελάτες του Eurobank Mobile App μπορούν 
να στείλουν έως 500 ευρώ δωρεάν σε οποιονδήποτε εντός 
Ελλάδος, χωρίς να γνωρίζουν τον αριθμό λογαριασμού 
του, απλά γνωρίζοντας τον αριθμό του κινητού του. Ο 
παραλήπτης των χρημάτων μπορεί να λαμβάνει τα 
χρήματα, ακόμη κι αν δεν έχει λογαριασμό Eurobank. Ο 
παραλήπτης ειδοποιείται για την αποστολή την ίδια 
στιγμή. Λαμβάνει τα χρήματα χωρίς χρέωση. Εάν έχει 
ενεργοποιήσει το IRIS Payments, ο λογαριασμός του 

πιστώνεται αμέσως. Εάν δεν έχει ενεργοποιήσει το IRIS 
Payments και δεν θυμάται τον ΙΒΑΝ του, ο παραλήπτης δεν 
μπορεί να λάβει τα χρήματα. Ωστόσο, έχει 48 ώρες στη 
διάθεσή του για να ανατρέξει στα αρχεία του, να βρει τον 
IBAN του και να τον συμπληρώσει στο SMS που έχει λάβει. 
Με μόλις το 5% των συναλλαγών να έχει μείνει στο ταμείο 
και το 95% να έχει περάσει στα μηχανήματα αυτόματων 
συναλλαγών και πληρωμών και στα ψηφιακά κανάλια,  

ι τράπεζες εγκαλούνται για  
τις υψηλές χρεώσεις τους σε 
πληθώρα συναλλαγών και το 

Υπουργείο Οικονομικών ζήτησε  
τη μείωση σε δώδεκα εξ αυτών. 
Σημειώνεται ότι η πιο «αμφισβητούμενη» χρέωση την 
οποία οι ελληνικές τράπεζες διατηρούν ακόμη σε υψηλά 
επίπεδα (χρεώνεται μεταξύ 4-5 ευρώ) είναι η μεταφορά 
χρημάτων σε μερικά δευτερόλεπτα (instant payment) που 
αποτελεί την πιο σύγχρονη τραπεζική συναλλαγή. Την 
κίνηση της Eurobank να καταργήσει την προμήθεια για 
μεταφορές έως 500 ευρώ μέσω IRIS Payments για τους 
ιδιώτες πελάτες της (σ.σ. η Eurobank προσφέρει και την 
υπηρεσία IRIS e-commerce για τις επιχειρήσεις), 
αναμένεται να ακολουθήσουν και οι άλλες τράπεζες. 
Σημειώνεται ότι υψηλές είναι οι χρεώσεις των τραπεζών για 
το εξερχόμενο αλλά και για το εισερχόμενο έμβασμα, με την 
μέση προμήθεια να διαμορφώνεται περί τα 3 ευρώ 
αναλόγως της τιμολογιακής πολιτικής της κάθε τράπεζας, 
ενώ η συναλλαγή εκτελείται από 1 έως και 3 ημέρες.

 
Η μεγαλύτερη τράπεζα της Δανίας «Danske Bank» 
παραδέχθηκε την ενοχή της για εξαπάτηση τραπεζών των 
ΗΠΑ και συμφώνησε να πληρώσει πρόστιμο 2 δισ. 
δολαρίων για να δώσει τέλος σε ένα από τα μεγαλύτερα 
σκάνδαλα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος των τελευταίων 
ετών. Η τράπεζα, που κατηγορήθηκε για συνωμοσία σε 
διάπραξη τραπεζικής απάτης, ομολόγησε την εμπλοκή της 
στην υπόθεση και συμφώνησε να πληρώσει πρόστιμο 
περίπου 1,2 δισ. δολάρια στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τους 

Financial Times. Επιπλέον, θα πληρώσει 672 εκατ. δολάρια 
στις δανικές Αρχές, καθώς και ποινή αστικής ευθύνης 
ύψους περίπου 178 εκατ. δολαρίων στην Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ -την κορυφαία ρυθμιστική αρχή 
της Wall Street. Το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης σε 
ανακοίνωσή του ανέφερε ότι η «Danske» είχε εξαπατήσει 
δανειστές από τις ΗΠΑ μέσω του υποκαταστήματός της 
στην Εσθονία, επιτρέποντας σε «πελάτες υψηλού 
κινδύνου» -συμπεριλαμβανομένων ορισμένων Ρώσων- να 
έχουν πρόσβαση στο αμερικανικό χρηματοπιστωτικό 
σύστημα. Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλείται 
το υπουργείο Δικαιοσύνης, το υποκατάστημα της 
«Danske» στην Εσθονία προσέλκυε ξένους πελάτες μεταξύ 
2008 και 2016, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να μεταφέρουν 
μεγάλα χρηματικά ποσά «με ελάχιστο -έως καθόλου- 
έλεγχο». Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ σημειώνει 
πως το εν λόγω υποκατάστημα επεξεργάστηκε 160 δισ. 
δολάρια μέσω αμερικανικών τραπεζικών ιδρυμάτων για 
λογαριασμό πελατών που ήθελαν να αποκρύψουν την 
πραγματική φύση των συναλλαγών τους, συγκαλύπτοντας 
έτσι εγκληματικές ενέργειες ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
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