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διάσημος 
πάμπλουτος 
Αμερικανός 

επενδυτής Warren 
Buffett δίνει την πιο 
σοφή συμβουλή για  
τις ζωές όλων μας. 
Είναι ένας από τους πιο 
πετυχημένους businessmen στον 
πλανήτη. Και φυσικά έχει μια μεγάλη 
περιουσία στην κατοχή του. Ο 
Warren Buffett είναι σήμερα 92 ετών. 
Και μέσα στην διάρκεια της 
διαδρομής του έχει δώσει αρκετές 
σοφές συμβουλές. Μια από αυτές 
που πρέπει σίγουρα να κρατήσεις, 
δεν είναι… τόσο business. Αλλά έχει 
να κάνει με κάτι που δεν μπορείς να 
αγοράσεις. Δεν μπορεί ούτε ένας 
δισεκατομμυριούχος να το 
αγοράσει. «Μπορώ να αγοράσω τα 
πάντα, αλλά δεν μπορώ να 
αγοράσω χρόνο», έχει πει ο Warren 
Buffett. Ο χρόνος, παρόλο που 
συχνά δεν του δίνουμε την σημασία 
που πρέπει, είναι ίσως το 
σημαντικότερο πράγμα στην ζωή 
μας. Γιατί όμως το σημαντικότερο 
πράγμα δεν είναι π.χ. η υγεία; Το 
Forbes το είχε αναλύσει πολύ καλά 
σε παλαιότερο άρθρο του. Η λογική 
είναι απλή: Μπορεί να είσαι υγιής, 
στη συνέχεια να αρρωστήσεις και 
μετά να αποκτήσεις πάλι την υγεία 
σου. Τα χρήματα; Μα μπορείς να 
χάσεις όλα τα χρήματα σου και μετά 
να τα ξανά αποκτήσεις. Οι φίλοι είναι 

επίσης σημαντικοί. Αλλά πόσους φίλους είχατε στα φοιτητικά σας χρόνια, με τους 
οποίους δεν έχετε επαφές πλέον; Μπορούμε να κάνουμε φίλους, να 
σταματήσουμε να έχουμε επαφές μαζί τους και να ξανά κάνουμε νέους. Ακόμα και 
ο/η σύζυγος όντως είναι σημαντικός. Ωστόσο, το 50% των ανθρώπων που φτάνει 
σε ένα διαζύγιο, στη συνέχεια της ζωής του βρίσκει έναν νέο σύζυγο. Και ξαφνικά 
είναι «η αγάπη της ζωής του».  

 
Τι είναι το μόνο πράγμα που δεν μπορείς να βρεις πάλι; Ο χρόνος. Όσο χρόνο 
ξοδεύεις, μετά δεν μπορείς να τον πάρεις πίσω. Ούτε μπορείς να… δανειστείς 
χρόνο. Πρέπει να τον χρησιμοποιείς με σύνεση και να απολαμβάνεις τη διαδρομή. 
Κάποιοι άνθρωποι μπορεί να γεννηθούν πλούσιοι. Κάποιοι φτωχοί. Κάποιοι 
σούπερ αθλητές. Κάποιοι με πολλά ταλέντα, άλλοι με λιγότερα.  

λοι όμως έχουν έναν κοινό παρονομαστή: 
διαθέτουν τα ίδια λεπτά κάθε ημέρα.  
Τον ίδιο χρόνο. Πολλές φορές  

σκεφτόμαστε όλα τα άλλα πράγματα στη ζωή  
μας, αλλά δεν σκεφτόμαστε τον χρόνο!!! 
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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.  

 

: Ο πωλητής για λόγους επιβίωσης αναγκαζόταν να 
πουλήσει το ακίνητό του. Το κύκλωμα (Ήταν κύκλωμα γιατί 

πό τα στοιχεία και τους  
πίνακες που επισυνάπτει  
η Πανελλήνια Ομοσπονδία 

Πωλησάντων τα ακίνητά των  
επί κατοχής, στο Υπόμνημά της,  
προκύπτει πώς υπήρχαν 
συγκεκριμένοι μεγαλέμποροι  
που αγόραζαν, συγκεκριμένοι 
συμβολαιογράφοι που αναλάμβαναν, 
σε συγκεκριμένες περιοχές,  
σε συγκεκριμένες ημερομηνίες  
και σε συγκεκριμένες τιμές…. 
) τις περισσότερες φορές λειτουργούσε ως εξής: Αρχικά 
κλεινόταν μια συμφωνία που προέβλεπε την αγορά του 
ακινήτου συνήθως στο 1/10 έως το 1/20 της προπολεμικής 
του αξίας. Υπογραφόταν ένα προσύμφωνο και ο  
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συμβολαιογράφος αναλάμβανε να ετοιμάσει τα συμβόλαια. 
Ο αγοραστής με διάφορα προσχήματα (φόρτο εργασίας, 
προβλήματα στους τίτλους ή στην εφορία κλπ) 
καθυστερούσε την υπογραφή του συμβολαίου. Κάποια 
στιγμή υπογραφόταν το τελικό συμβόλαιο και ο πωλητής 
εισέπραττε τα χρήματα του προσυμφώνου, τα οποία είχαν 
χάσει ήδη μέρος της αξίας τους. Αυτά τα χρήματα 
κατατίθεντο αναγκαστικά στην Τράπεζα και ο πωλητής είχε 
δυνατότητα να παίρνει κατά διαστήματα 30.000 δρχ και 
μετά το 1942, 40.000 δρχ. εβδομαδιαίως.  

ε αυτόν τον τρόπο τελικά  
ο πωλητής εισέπραττε το  
1/100 της αξίας του ακινήτου  

που πούλησε…. 
Ας δούμε ένα παράδειγμα: Ένα ακίνητο είχε προπολεμική 
αξία 500.000 δραχμές ή 500 λίρες (1λίρα=1000 δρχ.) Στην 
κατοχή το ακίνητο αυτό λόγω του πληθωρισμού θα είχε 
1.000.000 δρχ ή 50 λίρες (1 λίρα=20.000δρχ.) Αυτή ήταν η 
τιμή του προσύμφωνου. Σημειώνουμε εδώ ότι στο 
παράδειγμά μας παίρνουμε την καλύτερη περίπτωση 
δηλαδή ο αγοραστής να αγοράσει στο 1/10 της 
προπολεμικής αξίας το ακίνητο, γιατί συνήθως η τιμή 
κυμαινόταν μεταξύ 1/10 έως 1/20. Μετά από ένα μήνα που 
υπογραφόταν το τελικό συμβόλαιο, λόγω των 
καθυστερήσεων που έκανε ο αγοραστής, η δραχμή είχε 
πέσει κι άλλο και η λίρα είχε ανέβει (1λίρα=28.000). (Η 
πτώση της δραχμής σύμφωνα με τα στοιχεία του 

Υπουργείου Οικονομικών ήταν κατά την Κατοχή: 1941 29% 
το μήνα, το 1942 37% το μήνα, το 1943 30% το μήνα και το 
1944 1.125% το μήνα!). Επομένως, όταν πληρωνόταν ο 
πωλητής στην πραγματικότητα έπαιρνε σε υγιές νόμισμα 
χρήματα για περίπου 35 λίρες. Αυτά τα χρήματα ήταν 
αναγκασμένος να τα καταθέσει στην Τράπεζα και να κάνει 
αναλήψεις 30.000 δρχ κατά διαστήματα. Νομοθετικό 
Διάταγμα υπ’ αριθμ. 771 του 1941 «περί ενεργείας πασών 
των άνω των 30.000 δραχμών πληρωμών δι’ επιταγών», 
ό.π. Το Ν.Δ 771/1941 όριζε, με απειλή σοβαρών κυρώσεων, 
πως κάθε ποσό άνω των 30.000 δρχ έπρεπε αναγκαστικά 
να κατατίθεται σε Τράπεζα ή στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. 
Ο Πωλητής είχε δικαίωμα να παίρνει μόνο 30.000 δρχ κατά 
διαστήματα. Από τον Ιούνιο του 1942 το ποσό που 
μπορούσε να αναλάβει ο πωλητής έγινε 40.000 δρχ ανά 
βδομάδα. Μέχρι να σηκώσει όλο το ποσό από την Τράπεζα 
περνούσαν μήνες και αν λάβουμε υπόψη μας τον 
πληθωρισμό, υπολογίζουμε πως τελικά ο πωλητής 
έπαιρνε στα χέρια του το ποσό των 5 λιρών!!! Ως 
συμπέρασμα μπορούμε να πούμε τα εξής:  

το προσύμφωνο η τιμή του 
ακινήτου ήταν κατά κανόνα το 1/10 
-1/20 της προπολεμικής του αξίας. 

Το καταβαλλόμενο από τον αγοραστή 
ποσό ήταν το 1/14-1/28, το δε τελικό 
ποσό που έπαιρνε στα χέρια του  
ο πωλητής ήταν το 1/100-1/200 !!!  
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Συνολικά τα ακίνητα που άλλαξαν χέρια κατά τη διάρκεια 
της κατοχής σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε και 
επεξεργάστηκε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πωλησάντων τα 
ακίνητά των επί κατοχής ήταν 350.000. Κατανέμονται ως 
εξής: Πωλήσεις ακινήτων Χαρακτηρισμός Ακινήτων  

 

 

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται στοιχεία για 
τους ιδιοκτήτες των ακινήτων και γίνεται σύγκριση της 
προπολεμικής και μεταπολεμικής κατάστασής τους.  

 

 

 

 
Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει εύκολα το 
συμπέρασμα πως η συντριπτική πλειοψηφία των 
πωλητών χάνοντας τα ακίνητά τους, καταστράφηκαν 
οικονομικά και μεταπολεμικά βρισκόταν σε πολύ δύσκολη 
οικονομική θέση. Έπρεπε να βρουν κουράγιο και να 
ξεκινήσουν από το μηδέν. Μόνο μια μικρή μειοψηφία από 
τους πωλητές κατάφερε και συνήρθε γρήγορα και μπόρεσε 
να επανέρθει στην προηγούμενη ζωή του.  
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του Νότη Μαριά 
Προέδρου του Κόμματος 
ΕΛΛΑΔΑ - Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ, 
Καθηγητή Θεσμών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, 
πρώην Ευρωβουλευτή 

 

Ερντογάν πάει  
ξανά Ταμείο μετά 
την πανηγυρική 

έγκριση του 
Προϋπολογισμού της  
ΕΕ για το 2023 που 
προβλέπει και νέα 
ευρωπαϊκά κονδύλια 
για την Τουρκία.  
Και όλα αυτά βέβαια την ώρα που 
κλιμακώνει την εμπρηστική του 
ρητορική κατά της Πατρίδας μας με 
αποκορύφωμα την απειλή που 
εκτόξευσε πρόσφατα ότι θα 
χτυπήσει την Αθήνα με τον πύραυλο 
Tayfun (www.kathimerini.gr 
11/12/2022). Όπως έχουμε ήδη 

αναλύσει σε προγενέστερο άρθρο μας (www.notismarias.gr 7/6/2021) για το 
χρονικό διάστημα 2021-2027 προβλέπεται ότι η Τουρκία θα ενθυλακώσει από την 
ΕΕ τουλάχιστον 3,5 δις ευρώ από τον Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ 
ΙΙΙ), συν 3 δις ευρώ για το προσφυγικό, συν 3,5 δις ευρώ ως δάνεια από την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), συν εγγυήσεις μέσω του Ταμείου 
Invest EU το οποίο προβλέπει ένα πολλαπλασιαστή επένδυσης της τάξης 
τουλάχιστον των 11,4 ευρώ για κάθε 1 ευρώ χορηγούμενης εγγύησης 
(www.consilium.europa.eu/el/press 17/3/2021). Πάντως η κατ΄ αρχάς εγκριθείσα 
χρηματοδότηση της Τουρκίας για το διάστημα 2021-2027 προϋποθέτει την 
έγκριση των σχετικών ετήσιων κονδυλίων μέσω του Προϋπολογισμού της ΕΕ 
κάθε χρόνο. Το νέο ετήσιο χριστουγεννιάτικο δώρο της ΕΕ στην Άγκυρα 
προέκυψε ως αποτέλεσμα μιας διαδικασίας που ξεκίνησε την 1η Ιουλίου 2022 με 
την έγκριση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Σχεδίου για τον Ετήσιο 
Προϋπολογισμό της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2023.  

 

τη συνέχεια στις 13 Ιουλίου με την ψήφο Ελλάδας 
και Κύπρου οι πρέσβεις των κρατών μελών στην 
ΕΕ ενέκριναν τη θέση του Συμβουλίου σχετικά  

με το σχέδιο Προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2023.  
Μάλιστα το Συμβούλιο δέχθηκε χωρίς καμία μείωση την πρόταση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής εγκρίνοντας αναλήψεις υποχρεώσεων 16,7 δις ευρώ και πληρωμών 
13,7 δις ευρώ για τις «Γειτονικές χώρες και τον υπόλοιπο κόσμο» 
(https://www.consilium.europa.eu 13/7/2022), Σημειωτέον ότι από το Κεφάλαιο 
αυτό του Προϋπολογισμού της ΕΕ προβλέπεται πέραν των άλλων και η 
χρηματοδότηση της Τουρκίας αλλά και της Λιβύης. Ακολούθως το Συμβούλιο της 
ΕΕ ενέκρινε επίσημα τη θέση του επί του Σχεδίου Γενικού Προϋπολογισμού για το 
2023 μέσω γραπτής διαδικασίας που έληξε στις 6 Σεπτεμβρίου 2022 και διαβίβασε 
την θέση αυτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 9 Σεπτεμβρίου 2022.  Όπως 
είχαμε επισημάνει (Κυριακάτικη KONTRA 30/11/2022), εγκρίθηκε στις 19 
Οκτωβρίου «μετά βαΐων και κλάδων το Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
για τον Γενικό Προϋπολογισμό της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2023, καθώς έλαβε 
421 ψήφους υπέρ, 137 κατά, ενώ 82 ευρωβουλευτές απείχαν. Αξιοσημείωτο το 
γεγονός ότι όπως προκύπτει από το σχετικό πρακτικό ψηφοφορίας (Συνοπτικά 

Ο Σ 
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Πρακτικά-Αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική 
κλήση-Παράρτημα, 19/10/2022, σελ.161-162), ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ 
και ΠΑΣΟΚ υπερψήφισαν το εν λόγω Ψήφισμα. Η 
ψηφοφορία έλαβε χώρα την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2022 

αι το βασικό συμπέρασμα που 
προκύπτει από την παραπάνω 
κοινή πολιτική στάση ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ 

και ΠΑΣΟΚ είναι ότι και τα τρία αυτά 
μνημονιακά κόμματα με την ψήφο 
τους νομιμοποίησαν τη συνέχιση  
της χρηματοδότησης της Τουρκίας 
αλλά και της Λιβύης με κονδύλια  
της ΕΕ και για το 2023».  
Ακολούθως και αφού Συμβούλιο και Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2023 
(www.consilium.europa.eu 15/11/2022), το Συμβούλιο 
Γενικών Υποθέσεων της ΕΕ στις 22 Νοεμβρίου 2022 στο 
πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας ενέκρινε και μάλιστα 
χωρίς συζήτηση!!! «το κοινό σχέδιο για τον Γενικό 
Προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2023, επί του οποίου είχε 
συμφωνήσει στις 14 Νοεμβρίου κατά τις διαπραγματεύσεις 
με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» (www.consilium.europa.eu 
22/11/2022). Η απόφαση λήφθηκε με 25 θετικές ψήφους 
συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας και της Κύπρου και με 
δύο αποχές εκ μέρους της Ουγγαρίας και της Σουηδίας. Και 
παρότι επρόκειτο για μια εξαιρετικά σημαντική συνεδρίαση 
η Ελλάδα και η Κύπρος δεν εκπροσωπήθηκαν καν σε 
υπουργικό επίπεδο αλλά σε επίπεδο Γενικού Γραμματέα!!! 
Στο πλαίσιο αυτό εγκρίθηκε με ψήφους της Αθήνας και της 
Λευκωσίας αύξηση κονδυλίων για τον τομέα 6 του 
Προϋπολογισμού της ΕΕ υπό τον τίτλο «Γειτονικές χώρες 
και υπόλοιπος κόσμος» με αποτέλεσμα να ανέλθουν στα 
17,2 δις ευρώ οι αναλήψεις υποχρεώσεων και στα 13,9 δις 
ευρώ οι πληρωμές. Έτσι πέραν των άλλων εγκρίθηκαν τα 
κονδύλια και για Τουρκία και Λιβύη, η οποία λίγες μέρες πιο 
πριν στις 17/11/2022 είχε πρωταγωνιστήσει στο γνωστό 
διπλωματικό επεισόδιο κατά του Νίκου Δένδια 
(www.naftemporiki.gr 17/11/2022). Την ώρα λοιπόν που ο 
Ακάρ εξαπέλυε και νέες επιθέσεις κατά της Ελλάδας 
(www.cnn.gr 22/11/2022), την ίδια ημέρα Αθήνα και 
Λευκωσία για άλλη μια φορά χωρίς καν να αρθρώσουν 

κουβέντα στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της ΕΕ, 
χωρίς έστω καν να καταχωρήσουν μια δήλωση στα 
Πρακτικά αναφορικά με την επεκτατική πολιτική της 
Τουρκίας κατά της Ελλάδας και της Κύπρου, προχώρησαν 
στην έγκριση του Προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2023 
ξεκλειδώνοντας ξανά τη χρηματοδότηση της Τουρκίας με 
πακτωλό ευρωπαϊκών κονδυλίων και για τη νέα χρονιά.  

 
Και όλα αυτά παρότι το εν λόγω το θέμα της ημερήσιας 
διάταξης είχε τεθεί υπό τον βαρύγδουπο τίτλο 
«Νομοθετικές Διαβουλεύσεις»!!! Και το κερασάκι στην 
τούρτα έβαλε την επόμενη ημέρα το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο εγκρίνοντας με τη σειρά του το παραπάνω 
κοινό σχέδιο για τον Γενικό Προϋπολογισμό της ΕΕ για το 
2023 με 492 ψήφους υπέρ, 66 κατά και 46 αποχές, με ΝΔ και 
ΠΑΣΟΚ να ψηφίζουν υπέρ και τον ΣΥΡΙΖΑ να απέχει. Στη 
συνέχεια το story είναι γνωστό με τον  

σαβούσογλου να συνεχίζει  
τις πολεμικές απειλές κατά  
της Ελλάδας, επαναφέροντας  

το casus belli σε περίπτωση 
επέκτασης των ελληνικών χωρικών 
υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια 
προειδοποιώντας με ιταμή γλώσσα την Ελλάδα «να μην 
κάνει μαγκιές»!!! (www.kathimerini.gr 29/12/2022).  

τσι για άλλη μια φορά 
επιβεβαιώνεται το ρητό:  
«Μετά την απομάκρυνση εκ του  

ταμείου, ουδέν λάθος αναγνωρίζεται». 

K 

Τ 
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του Νίκου Νικολόπουλου 
Προέδρου 
Χριστιανοδημοκρατικού 
Κόμματος Ελλάδος 

 
Καλή χρονιά! Με υγεία, αγάπη, 
δύναμη, φώτιση και κουράγιο για 
όσα ακολουθούν. Αντοχή για τις 
δύσκολες ημέρες μας περιμένουν, 
όπως από παντού μας 
προειδοποιούν ότι έρχονται.  

ι κυβερνητικοί 
βαστάζοι και  
ο ίδιος ο 

Πρωθυπουργός 
συνεχίζει το παραμύθι 
της ανάπτυξης, που 
αυτός μόνον μπορεί  
να φέρει και που  
τρία χρόνια ακόμα  
να την δούμε.  
Εμείς, οι πολίτες, οι φορολογούμενοι 
θα επιμένουμε να μη βλέπουμε ότι η 
ομίχλη της διαφθοράς που κυριαρχεί 

στη πατρίδα δεν αφήνει ούτε το φωτεινό αστέρι να φανεί…  

 

ι κάλπες του 2023 μακάρι να φέρουν βοριάδες 
δυνατούς που θα πνεύσουν αφήνοντας το  
αστέρι να μας δείχνει δρόμους διαφυγής !!!  

Δρόμους που οδηγούν στην αγάπη, την ειρήνη, την κοινωνική δικαιοσύνη, τη 
γαλήνη, την πρόοδο και την ευημερία. Το πάθος, ο έρωτας για τη ζωή με λογισμό 
και σχέδιο, μπορεί να ανοίξει λεωφόρους με μήκος απροσμέτρητο που οδηγούν 
στη προσωπική και εθνική πρόοδο. Αυτή η αδιάκοπη χαρά της δημιουργίας, της 
εξέλιξης, της τελειοποίησης, της Θέωσης. Η χαρά και η αισιοδοξία που έφερε το 
νεογέννητο Θείο βρέφος, που θέλω να πιστεύω ότι σε ένα μεγάλο βαθμό την 
νιώσαμε και εύχομαι να την νιώθουμε, όχι μόνον όσο κρατούν οι γιορτές αλλά 
παντοτινά! Αυτή τη χαρά βιώνει ασυνείδητα όλος ο ελληνικός λαός μέσα από τα 
έθιμα, τις θρησκευτικές παραδόσεις με το δικό του ξεχωριστό τρόπο. Αλλά,  

 

Ο 
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αλλοίμονο, υπάρχει και τραγική εξαίρεση σε αυτόν τον 
κανόνα. Υπάρχουν άνθρωποι, άποροι εμπερίστατοι, 
ασθενείς οι οποίοι λυπούνται και οδύρονται ακόμα και 
αυτές τις γιορτινές ημέρες. Και τώρα μερικές επίκαιρες 
πολιτικές γραμμές! Ο προπαγανδιστικός μηχανισμός του 
Μαξίμου επενδύει στο αφήγημα της ανάκαμψης - 
ανάπτυξης και των θετικών προοπτικών της οικονομίας. Ο 
πρωθυπουργός στις δήθεν περιοδείες ανά την Ελλάδα, 
χρησιμοποιεί ως ισχυρό όπλο στην εκλογική καμπάνια, τις 
επιδόσεις που είχε μαζί με τους ΧΑΡΒΑΝΤΙΑΝΟΥΣ 
ΜΑΞΙΜΟΠΑΙΔΕΣ στην εθνική οικονομία. Γνωρίζουμε όμως 
ότι στους κόλπους του κυβερνητικού οικονομικού 
επιτελείου, επικρατεί προβληματισμός και δεν 
συμμερίζονται την αισιοδοξία που αποπνέουν οι επίσημες 
δηλώσεις του πρωθυπουργού και των αρμόδιων 
υπουργών. 

  

τελέχη του Υπουργείου 
Οικονομικών και της Τράπεζας  
της Ελλάδος επισημαίνουν ότι  

το σενάριο που προβάλλεται για  
την πορεία της ελληνικής οικονομίας 
την επόμενη χρονιά δεν είναι  
καθόλου ρεαλιστικό… 
Την βάσιμη ανησυχία τους την στηρίζουν στους πολλούς 
αστάθμητους παράγοντες. Συγκεκριμένα αναφέρουν τον 
υψηλό πληθωρισμό, τα επιτόκια, το κόστος του χρήματος, 

τις τιμές του φυσικού αερίου και του ηλεκτρικού ρεύματος. 
Μάλιστα δεν παραβλέπουν τις εξελίξεις στην Ουκρανία, 
ενώ πέραν αυτών προσθέτουν αρκετές ακόμα 
παραμέτρους αβεβαιότητας. Η αναπόφευκτη δυσμενής 
επίδραση της εκλογικής και πολιτικής αβεβαιότητας είναι 
ήδη παρούσα και θα συνεχίσει να υπάρχει και μετά τις 
εκλογές. Έχουν δοθεί στη δημοσιότητα στατιστικά στοιχεία 
που καταδεικνύουν την απορρύθμιση στην οικονομία και 
τις παράπλευρες επιπτώσεις στο ρυθμό ανάπτυξης, στις 
επιχειρήσεις και στα δημοσιονομικά που είναι ακόμα 
μεγαλύτερες, αφού με ευθύνη του Πρωθυπουργού, «του 
μύρισαν νωρίς οι εκλογές» και από εκείνη τη δήλωση, όλα 
θυμίζουν μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Και όσο 
θα αμφιταλαντεύεται για αυτή την κομβική απόφασή του και 
θα ρωτάει το… βουνό πότε τον συμφέρει να κάνει τις 
εκλογές, τόσο θα ξεχαρβαλώνεται η κυβερνητική και 
κρατική μηχανή. Ο Μητσοτάκης φαίνεται ότι δεν έμαθε ή 
ξέχασε ότι οι εκλογές κρίνονται από την οικονομία και από 
το κατά πόσον θα επιστρέψουν «οι κοψοχέρηδες στο 
μαντρί» που φτάνουν ήδη στο 15% με βάση τις τελευταίες 
κυλιόμενες δημοσκοπήσεις. Επουδενί δε φτάνει η απειλή 
προς τους κοψοχέρηδες: «μην φέρετε με την ψήφο σας 
πίσω τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Τσίπρα». Ασφαλώς και δεν 
πρόκειται να ψηφίσουν τον Τσίπρα, αλλά επίσης οι 
απελπισμένοι προσβεβλημένοι και φτωχοποιημένοι 
κοψοχέρηδες της ΝΔ δεν θα επιτρέψουν με τη ψήφο τους 
να ξαναπέσει η Ελλάδα στα χέρια των διεφθαρμένων, 
εθνομηδενιστών, ωτακουστών με ό,τι αυτό συνεπάγεται για 
την εθνική ακεραιότητά της με μια πιθανολογούμενη ΝΕΑ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΡΕΣΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΠΕΛΑΓΟΥΣ.  

ι κοψοχέρηδες της παράταξης 
γνωρίζουν ότι μια ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, 
που δεν θα είναι πρωθυπουργός 

ούτε ο Μητσοτάκης ούτε και ο Τσίπρας, 
θα είναι η καλύτερη δυνατή πρόταση.  
Οι γαλάζιοι κοψοχέρηδες θέλουν μια Ελλάδα δημοκρατική 
που θα τους σέβεται και θα τους νοιάζεται. Οι γαλάζιοι 
κοψοχέρηδες δεν θέλουν τα Σημιτικά λαμόγια και τους 
ωτακουστές του Μαξίμου να ξεκοκαλίζουν την έρμη την 
πατρίδα τους. Η κοψοχέρηδες της Νέας Δημοκρατίας θα 
κάνουν τους βολεμένους το βράδυ των εκλογών να τρίβουν 
τα μάτια τους και όχι τα χέρια τους… 
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του Γιώργου Βάμβουκα 
Καθηγητή Οικονομικών 
και Οικονομετρίας 
του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών 

 
Σύμφωνα με το Χρηστικό Λεξικό της 
Νεοελληνικής Γλώσσας της 
Ακαδημίας Αθηνών «Προτεκτοράτο 
είναι το κράτος που τελεί υπό τον 
έλεγχο και την εξουσία μιας 
προστάτιδας δύναμης». Αντίθετος 
όρος του προτεκτοράτου είναι το 
«ανεξάρτητο κράτος». Η Μπανανία 
θεωρείται συνώνυμη λέξη του 
Προτεκτοράτου. 

ο κράτος 
προτεκτοράτο έχει 
χάσει την εθνική 

του αυτοδιάθεση και 
ανεξαρτησία λόγω  
του ότι είναι υπό  
την κηδεμονία της 
προστάτιδας δύναμης.  
Η Ελλάδα χαρακτηρίζεται 
προτεκτοράτο των ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ 
ασκούν έλεγχο και εξουσία στη 
χώρα μας σε θέματα εθνικής 
ασφάλειας, αμυντικής και 
εξωτερικής πολιτικής. Ο πόλεμος 

μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας-ΝΑΤΟ 
αποδεικνύει ότι οι ΗΠΑ κάνουν 
κουμάντο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Διάφορες αναλύσεις από έγκριτους 
συγγραφείς επισημαίνουν ότι ακόμα 
και η Γερμανία αποτελεί 
προτεκτοράτο των ΗΠΑ. Από την 
απλή ανάγνωση της οικονομικής 
ιστορίας του νεοελληνικού κράτους 
από το 1821 και έως σήμερα 
συνάγεται ότι η Ελλάδα σε όλες τις 
κρίσιμες φάσεις της ιστορίας της 
ήταν υπό την πατρωνία μιας 
προστάτιδας δύναμης. Τα δύο 
δάνεια της ανεξαρτησίας των 
2.800.000 αγγλικών λιρών, που με 
πρωτοβουλία του Αλέξανδρου 
Μαυροκορδάτου και του Γεωργίου 
Κουντουριώτη εισέπραξε το υπό 
εκκόλαψη ελληνικό κράτος από το 
City του Λονδίνου, συνετέλεσε ώστε 
η Ελλάδα για τουλάχιστον 120 
χρόνια να μετεξελιχτεί σε 
προτεκτοράτο της Αγγλίας.  

 
Τα πολιτικά πρόσωπα των εκάστοτε 
δουλοπρεπών κυβερνήσεων μαζί με 
τους θεσιθήρες της κρατικής-
τραπεζικής εξουσίας αποκαλούσαν 
τους ξένους πάτρωνες «ευεργέτιδες 
δυνάμεις». Μετά τη λήξη του Β’ 
Παγκοσμίου Πολέμου η Ελλάδα 
μετατράπηκε σε προτεκτοράτο των 
ΗΠΑ. Η ελληνική επικράτεια 
κατάντησε στρατιωτική βάση των 
ΗΠΑ. Οι στρατιωτικές βάσεις των 
ΗΠΑ σε Σούδα, Αλεξανδρούπολη, 
Λάρισα, κ.ο.κ., πιστοποιούν του 
λόγου το αληθές, ότι δηλαδή η 
Ελλάδα αποτελεί στρατηγικής 
σημασίας προτεκτοράτο των 
Αμερικανών. Η αμυντική και η 
εξωτερική πολιτική της Ελλάδας 
χαράζεται με γνώμονα την 
εξυπηρέτηση των γεωπολιτικών 
συμφερόντων των ΗΠΑ. 

α πρόσωπα που 
επιλέγονται σε 
καίριες θέσεις 

κυβερνητικής,  
κρατικής και 
τραπεζικής εξουσίας 
είναι πλήρως 
ελεγχόμενα και 
καθοδηγούμενα  
από τον αμερικανικό 
παράγοντα. 
Τρανταχτή απόδειξη τα πολιτικά 
πρόσωπα που εφάρμοσαν τις 
εξοντωτικές μνημονιακές 
οικονομικές πολιτικές και 
υπέγραψαν την κατάπτυστη 
συμφωνία των Πρεσπών. 

Η υποδούλωση της Πατρίδας στο 
ξένο κεφάλαιο υπήρξε αναπόφευκτη 
συνέπεια της ακατάσχετης αύξησης 
του δημοσίου χρέους. Μετά τη 
μεταπολίτευση και κυρίως μετά το 
1980, ανεπαρκή και διεφθαρμένα 
πρόσωπα του κομματικού-
πολιτικού συστήματος εξουσίας, με 
τις αποτυχημένες οικονομικές 
πολιτικές τους, προκαλούσαν την 
άνοδο του κρατικού χρέους με 
ρυθμούς χιονοστιβάδας. Το 
εσωτερικό και το εξωτερικό δημόσιο 
χρέος συναποτελούν το συνολικό 
δημόσιο χρέος της Ελλάδας. Ο 
συνεχής δανεισμός από το εγχώριο 
τραπεζικό σύστημα προξενούσε την 
άνοδο του εσωτερικού δημοσίου 
χρέους. Παράλληλα, υπό την 
κηδεμονία των ΗΠΑ, οι εκάστοτε 
κυβερνώντες ασύστολα δανείζονταν 
από τις διεθνείς χρηματαγορές, 
προκαλώντας την αλματώδη 
αύξηση του εξωτερικού δημοσίου 
χρέους. Τα στοιχεία του πίνακα 
απεικονίζουν την νομοτελειακή 
πορεία προς την χρεοκοπία του 
2009. Το δημόσιο χρέος της 
κεντρικής κυβέρνησης (διοίκησης) 
από μόλις 3,81 δις ευρώ ή 21,3% του 
ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν) 
το 1974 εκτινάσσεται σε 298,5 δις 
ευρώ ή 125,7% του ΑΕΠ το 2009. Το  
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2009 έγινε η πέμπτη χρεοκοπία του νεοελληνικού κράτους 
με κατάληξη το Μάιο του 2010 τη δέσμευση της ελληνικής 
κοινωνίας με ατέρμονες και εξοντωτικές μνημονιακές 
οικονομικές πολιτικές. Ωστόσο, το επίπεδο του δημοσίου 
χρέους δεν αιτιολογούσε την εξώθηση της Ελλάδας σε 
πτώχευση στις αρχές του 2010. Οι ύπουλες και 
καθοδηγούμενες αρνητικές Εκθέσεις των 
χρηματοοικονομικών οίκων Moody’s, Standard & Poor’s 
και Fitch για την ελληνική οικονομία, προκαλούσαν τη 
συνεχή άνοδο των ονομαστικών επιτοκίων των κρατικών 
χρεογράφων. Από το φθινόπωρο του 2009 και μετέπειτα, η 
συνεχής διεύρυνση των spreads (περιθωρίων) των 
κρατικών χρεογράφων είχε εκτινάξει τα ονομαστικά τους 
επιτόκια σε πολύ υψηλά επίπεδα. Τα ονομαστικά επιτόκια 
των 10ετών κρατικών ομολόγων τον Ιανουάριο του 2010 
υπερέβαιναν το 6% και τον Απρίλιο του 2010 ξεπερνούσαν 
το 9%. Το ελληνικό δημόσιο ήταν αδύνατον να προσφύγει 
στις διεθνείς κεφαλαιαγορές για την άντληση δεκάδων δις 
ευρώ για την εξυπηρέτηση του κρατικού χρέους.  

ι ζοφερές αξιολογήσεις των 
οίκων Moody’s, Standard  
& Poor’s και Fitch ως προς τις 

βραχυμεσοπρόθεσμες προοπτικές  
της εθνικής μας οικονομίας, 
συνέβαλαν στην ακατάσχετη 
διεύρυνση των spreads των  
κρατικών ομολόγων και των εντόκων 
γραμματίων του ελληνικού δημοσίου. 
Αξιομνημόνευτο είναι ότι την 31η Ιανουαρίου 2012 - 
παραμονές ψήφισης από τη Βουλή των Ελλήνων του 
δευτέρου επονείδιστου μνημονίου - το ονομαστικό επιτόκιο 
των 10ετών ομολόγων του ελληνικού δημοσίου ανερχόταν 
στο εξωπραγματικό επίπεδο του 36,6%. Στην οικονομική 
ιστορία της Ελλάδας θα καταγραφεί ότι τα πανύψηλα 
επιτόκια απέκλεισαν την Ελλάδα από τις διεθνείς 
χρηματαγορές, με θλιβερή κατάληξη την χρεοκοπία της 
Ελλάδας και την υποταγή της ελληνικής κοινωνίας τον 
Μάιο του 2010 υπό την μπότα του δυνάστη των μνημονίων. 

Τον Δεκέμβριο του 2011 το χρέος της κεντρικής 
κυβέρνησης είχε εκτιναχτεί στα 368,0 δις ευρώ ή 181,0% του 
ΑΕΠ. Τον Φεβρουάριο του 2012 έγινε το πρώτο κούρεμα 
του δημοσίου χρέους της κεντρικής κυβέρνησης και 
ταυτόχρονα αποφασίστηκε η εφαρμογή του δευτέρου 
μνημονίου. Το πρώτο κούρεμα επέφερε τη μείωση του 
κρατικού χρέους κατά 106,5 δις ευρώ. Τέλος Φεβρουαρίου 
του 2012, ήτοι αμέσως μετά το πρώτο κούρεμα του χρέους, 
το δημόσιο χρέος της κεντρικής διοίκησης προσδιοριζόταν 
σε 269,0 δις ευρώ και αντιπροσώπευε το 134,2% του ΑΕΠ. 
Τον Δεκέμβριο του 2012 πραγματοποιήθηκε το δεύτερο 
ψαλίδισμα του κρατικού χρέους. Τα δύο κουρέματα του 
δημοσίου χρέους του Φεβρουαρίου και Δεκεμβρίου 2012 
επέφεραν την ελάττωση του δημοσίου χρέους της 
κεντρικής κυβέρνησης κατά 138 δις ευρώ. Η Ελλάδα 
αποτελεί τη μοναδική χώρα της υφηλίου που το δημόσιο 
χρέος της κουρεύτηκε στο υπέρογκο ποσό των 138 δις 
ευρώ. Η αποτυχία όμως της υιοθετούμενης μνημονιακής 
οικονομικής πολιτικής προκάλεσε μετά τον Φεβρουάριο 
του 2012 την τρομακτική άνοδο του βραχυπρόθεσμου και 
του μεσομακροπρόθεσμου δημοσίου χρέους της κεντρικής 
κυβέρνησης.  

ι ασκούμενες μνημονιακές 
κοινωνικοοικονομικές  
πολιτικές της περιόδου  

2010-2018 απέτυχαν παταγωδώς. 
Την περίοδο αυτή τα κύρια μακροοικονομικά μεγέθη 
παρουσίασαν εντυπωσιακή επιδείνωση. Τα υιοθετούμενα 
μέτρα μνημονιακής πολιτικής, όχι μόνο δεν ώθησαν την 
ελληνική οικονομία σε αναπτυξιακή τροχιά και δεν 
αναχαίτισαν την ανοδική πορεία του δημοσίου χρέους, 
αλλά αντιθέτως αποτέλεσαν ουσιώδες αίτιο συρρίκνωσης 
του πραγματικού ΑΕΠ και άρα οπισθοδρόμησης της 
ελληνικής οικονομίας. Τα στατιστικά στοιχεία του πίνακα 
είναι αδιάσειστα και αποκαλυπτικά. Τα στοιχεία του πίνακα 
προέρχονται από επίσημες πηγές, ήτοι το Υπουργείο 
Οικονομικών, το Ελεγκτικό Συνέδριο και την ΕΛΣΤΑΤ.  

εξέλιξη του δημοσίου χρέους 
καταμαρτυρεί την υποδούλωση 
της Ελλάδας στην προστάτιδα 

δύναμη των ΗΠΑ. Την περίοδο 
Φεβρουαρίου 2012-Δεκεμβρίου  
2022 το χρέος της κεντρικής 
κυβέρνησης από 269,0 Δις ή 134,2% 
του ΑΕΠ εξακοντίστηκε στα 395,5  
Δις ευρώ ή 191,1% του ΑΕΠ.  
Στον κωδικό ταξινόμησης 5410102001, ο οποίος φέρει την 
ονομασία «Εισπράξεις από την πώληση τίτλων με 
σύμφωνο επαναγοράς», το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 
καταγράφει το «βραχυπρόθεσμο χρέος της κεντρικής 
κυβέρνησης». Ο όρος «πώληση τίτλων με σύμφωνο 
επαναγοράς» προέρχεται από την μετάφραση του 
αγγλικού όρου «repurchase agreements» (repos). Μετά το 
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2012 το βραχυπρόθεσμο χρέος της κεντρικής κυβέρνησης, 
ήτοι το απόθεμα των εντόκων γραμματίων που 
απεικονίζεται σε συναλλαγές repos, προσλαμβάνει 
εκρηκτικές διαστάσεις. Η Ελλάδα πνίγεται στα χρέη. Το 
απόθεμα των εντόκων γραμματίων που είχαν στην 
«πλάτη» τους συναλλαγές repos ανήλθε το 2022 στο 
εξωπραγματικό ποσό των 1.108,1 δις ευρώ. Αν 
συνυπολογιστεί και το βραχυπρόθεσμο χρέος της 
κεντρικής κυβέρνησης, τότε το πραγματικό δημόσιο χρέος 
της Ελλάδας την περίοδο Φεβρουαρίου 2012-Δεκεμβρίου 
2022 από 316,5 δις ή 157,9% του ΑΕΠ εκσφενδονίστηκε στα 
1.503,6 δις ευρώ ή 726,4% του ΑΕΠ. Οι δαπάνες τόκων για 
το ποσό των 1.503,6 εκτιμώνται σε 9,1 δις ευρώ. 

Η προστάτιδα δύναμη που ελέγχει το κράτος-
προτεκτοράτο υιοθετεί πολλές μεθόδους υποδούλωσής 
του. Η προσφορότερη μέθοδος είναι ο ξέφρενος δανεισμός 
και άρα η οικονομική εξάρτηση του προτεκτοράτου με χρέη 
πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ. Μετά το 2009 και με την 
υποστήριξη της προστάτιδας δύναμης των ΗΠΑ, όλες οι 
ελληνικές κυβερνήσεις δανείζονταν ασύστολα εκατοντάδες 
δις ευρώ από τους μηχανισμούς του ευρωσυστήματος. 
Ταυτόχρονα, το ελληνικό δημόσιο με συνεχείς εκδόσεις 
εντόκων γραμματίων δανειζόταν δεκάδες δις ευρώ, 
επιφέροντας τη συνεχή αύξηση του βραχυπρόθεσμου 
χρέους της κεντρικής διοίκησης. Οι οίκοι αξιολόγησης 
Moody’s, Standard & Poor’s και Fitch λειτουργούν ως 
φερέφωνα και πιόνια των ΗΠΑ. Έχουν ενεργή συμμετοχή 
στην εξαπάτηση της ελληνικής κοινωνίας.  

ετά το 2018 με στημένες  
και χαλκευμένες εκθέσεις 
εξυμνούν την υποτιθέμενη 

βελτίωση των Δημοσίων  
Οικονομικών του προτεκτοράτου. 
Για ποια βελτίωση μιλάνε, όταν τα επίσημα στοιχεία του 
πίνακα πιστοποιούν την συγκλονιστική άνοδο του 
δημοσίου χρέους της Ελλάδας μετά το 2009 και ιδίως μετά 
το πρώτο κούρεμα του Φεβρουαρίου 2012. Τα 
αδιαμφισβήτητα στοιχεία του πίνακα αποδεικνύουν ότι τα 
μνημόνια και η ανικανότητα των κυβερνώντων 
προκάλεσαν την κατάρρευση των Δημοσίων Οικονομικών 
της Ελλάδας. Η επιδείνωση της δημοσιονομικής 

κατάστασης συντελείται σε συνθήκες συρρίκνωσης του 
πραγματικού ΑΕΠ. Δηλαδή, η ασυγκράτητη άνοδος του 
κρατικού χρέους συμπορεύεται με την πτωτική τάση του 
πραγματικού ΑΕΠ. Την περίοδο 2007-2022 το πραγματικό 
ΑΕΠ της ελληνικής οικονομίας από 250,5 ελαττώθηκε σε 
192,0 δις ευρώ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό μείωσης -
23,4%. Σύμφωνα με το θεωρητικό και το εμπειρικό 
υπόβαθρο των «μακροχρόνιων κυμάτων Kondratieff», η 
Ελλάδα κατά την περίοδο 2007-2022 βρίσκεται σε φάση 
παρατεταμένης ύφεσης. Και τούτο γιατί το ΑΕΠ σε 
σταθερές τιμές το 2022 εξακολουθεί να είναι μικρότερο 
συγκριτικά με το 2007. Τη μελλοντική χρονιά που το 
πραγματικό ΑΕΠ θα υπερβεί το επίπεδο του πραγματικού 
ΑΕΠ του έτους 2007, τότε θα σηματοδοτηθεί η έξοδος της 
εθνικής μας οικονομίας από το υφιστάμενο υφεσιακό 
τέλμα. Παράλληλα, την περίοδο 2007-2022 το δημόσιο 
χρέος της Ελλάδας σημειώνει εκρηκτική αύξηση. Δηλαδή, 
την περίοδο 2007-2022, η σημαντική μείωση του 
πραγματικού ΑΕΠ συντελείται σε συνθήκες ταχείας ανόδου 
του κρατικού χρέους. Με κριτήριο τα στοιχεία της 
Παγκόσμιας Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού 
Ταμείου προκύπτει ότι η Ελλάδα αποτελεί τη μοναδική 
χώρα της υφηλίου, που την περίοδο 2007-2022 το 
πραγματικό της ΑΕΠ συρρικνώθηκε κατά -23,4% σε 
συνθήκες αλματώδους αύξησης του δημοσίου χρέους. Αν 
και η μακροοικονομική κατάσταση της εγχώριας 
οικονομίας δεν είναι ικανοποιητική, οι συντελούμενες 
παγκόσμιες γεωπολιτικές εξελίξεις φαίνεται ότι 
διευκολύνουν την πρόσβαση της Ελλάδας στις διεθνείς 
πηγές άντλησης κεφαλαίων. Η πρόσδεση της χώρας μας 
στο γεωπολιτικό άρμα των ΗΠΑ έχει ανοίξει διαύλους 
πρόσβασης στις διεθνείς αγορές χρήματος. Ναι μεν η 
δημοσιονομική κατάσταση το 2022 είναι εμφανέστατα 
δυσμενέστερη συγκριτικά με το 2009 και ιδίως με το 2012, 
ωστόσο με την αβάντα των ΗΠΑ η χώρα μας και οι 
εγχώριες ελληνικές τράπεζες δύνανται να αντλούν δεκάδες 
δις ευρώ από τους μηχανισμούς του Ευρωσυστήματος και 
τις διεθνείς χρηματαγορές με προσιτά επιτόκια. Παρά ταύτα 
τα χαμηλά επιτόκια με τα οποία δανείζεται το ελληνικό 
κράτος από τους μηχανισμούς του Ευρωσυστήματος και 
τις διεθνείς χρηματαγορές με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ, 
δεν καθιστούν το δημόσιο χρέος βιώσιμο. Μετά το 2009 το 
απόθεμα του χρέους αυξάνεται ταχέως, τόσο σε απόλυτους 
αριθμούς όσο και ως ποσοστό του ΑΕΠ, με συνέπεια το 
δημόσιο χρέος της Ελλάδας να μην είναι διαχειρίσιμο. 
Εφόσον κράτος και τράπεζες δανείζονται αφειδώς 
συνάγεται ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται υπό το 
πέλμα αλλότριων πιστωτών και δη υπό την πατρωνία των 
ΗΠΑ. Οι εκάστοτε κυβερνώντες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι 
τα δάνεια που το ελληνικό δημόσιο και οι εγχώριες 
τράπεζες χρωστούν σε κάθε λογής ξένο πιστωτή, θα 
επιστραφούν στο ακέραιο και με τους ανάλογους τόκους. 
Το δημόσιο χρέος είναι τερατώδες και αυτοί που το 
δημιούργησαν έχουν μειοδοτικές ευθύνες. Το μέλλον 
τουλάχιστον τριών γενεών Ελλήνων είναι υποθηκευμένο 
σε κερδοσκόπους πιστωτές. Το προτεκτοράτο των ΗΠΑ 
είναι βουτηγμένο στα χρέη. Ο ανεπανάληπτος Αθηναίος 
νομοθέτης Σόλων (639-559 π.Χ.) είχε διατυπώσει την εξής 
μνημειώδη ρήση: «Όταν ο άνθρωπος δανείζεται, 
σκλαβώνεται». Πέραν πάσης αμφιβολίας, οι τύχες της 
Πατρίδας εξαρτώνται από τη βούληση των αλλότριων 
πιστωτών της.  Υ.Γ. Στο ενδεχόμενο που το οποιοδήποτε 
στέλεχος του Υπουργείου Οικονομικών, της Τράπεζας της 
Ελλάδας ή της ΕΛΣΤΑΤ αμφισβητούσε τις εκτιμήσεις μας, 
είμαστε στη διάθεσή του να διεξάγουμε γραπτό διάλογο, 
καθότι όπως έλεγαν οι Λατίνοι «verba volant, scripta 
manent» (τα λόγια πετούν, τα γραπτά μένουν).
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Έτη 

Χρέος 
Κεντρικής 
Κυβέρνησης   
(δις ευρώ)        

Βραχυπρόθεσμο 
Χρέος Κεντρικής 
Κυβέρνησης 
(δις ευρώ) 

Συνολικό 
Δημόσιο 
Χρέος 
Ελλάδας 
(δις ευρώ)    

Ονομαστικό 
ΑΕΠ  
(δις ευρώ) 

Πραγματικό 
ΑΕΠ  
(δις ευρώ) 

Χρέος 
Κεντρικής  
Κυβέρνησης 
προς ΑΕΠ  

Συνολικό 
Δημόσιο Χρέος 
της Ελλάδας 
προς ΑΕΠ  

1980 
1990 
2000 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012* 

2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 

8,0 
46,4 
143,6 
239,7 
262,1 
298,5 
340,3 
368,0 
269,0 
305,5 
321,5 
324,1 
321,3 
326,4 
328,7 
359,0 
356,0 
374,0 
388,3 
395,5 

0,7 
4,7 
14,5 
25,2 
27,6 
42,0 
31,5 
46,5 
47,5 
52,7 
43,4 
142,5 
740,5 
531,3 
567,0 
806,9 
1.062,0 
1.264,2 
1.084,4 
1.108,1 

8,7 
51,1 
158,1 
264,9 
289,7 
340,5 
371,8 
414,5 
316,5 
358,2 
364,9 
466,6 
1.061,8 
857,7 
895,7 
1.165,9 
1.418,0 
1.638,2 
1.472,7 
1.503,6 

40,8 
77,0 
141,2 
232,7 
242,0 
237,5 
224,1 
203,3 
200,5 
188,4 
179,9 
177,2 
176,4 
174,5 
176,9 
179,6 
183,4 
165,4 
181,7 
207,0 

140,8 
148,5 
190,0 
250,5 
249,9 
239,1 
216,3 
194,5 
193,0 
180,4 
175,9 
177,0 
176,4 
175,6 
177,4 
180,2 
183,5 
167,5 
181,2 
192,0 

19,6% 
60,3% 
101,7% 
103,0% 
108,3% 
125,7% 
151,9% 
181,0% 
134,2% 
162,2% 
178,7% 
182,9% 
182,1% 
187,0% 
185,8% 
199,9% 
194,1% 
226,1% 
213,7% 
191,1% 

21,3% 
66,4% 
112,0% 
113,8% 
119,7% 
143,4% 
165,9% 
203,9% 
157,9% 
190,1% 
202,8% 
263,3% 
601,9% 
491,5% 
506,3% 
649,2% 
773,2% 
990,4% 
810,5% 
726,4% 

 
Παρατηρήσεις: *Φεβρουάριος 2012. Τα στοιχεία του πίνακα αναφέρονται στον Δεκέμβριο εκάστου έτους.  Το χρέος της 
Κεντρικής Κυβέρνησης είναι κυρίως μεσομακροπρόθεσμο. Μετά το 2013 στο βραχυπρόθεσμο χρέος της κεντρικής κυβέρνησης 
περιλαμβάνονται τα έντοκα γραμμάτια του ελληνικού δημοσίου που μετατρέπονται σε repos (repurchase agreements-
συμφωνίες επαναγοράς). Τα στατιστικά δεδομένα του βραχυπρόθεσμου και του μεσομακροπρόθεσμου δημοσίου χρέους 
προέρχονται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Το πραγματικό ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν) αποκαλείται επίσης 
ΑΕΠ σε σταθερές τιμές. Το ονομαστικό ΑΕΠ αποτυπώνεται και με τους όρους “απόλυτο  ΑΕΠ” και “ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές”. 
Έτος βάσης του πραγματικού ΑΕΠ είναι το 2015. Πηγή των στοιχείων είναι  το Υπουργείο Οικονομικών, η ΕΛΣΤΑΤ και το 
Ελεγκτικό Συνέδριο.   
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του Γρηγόρη Ζ. Πεπόνη 
Αντεισαγγελέα ΑΠ ε.τ.  

 
Ο διακεκριμένος δικαστικός 
σημειώνει στο dikastiko.gr: Τα 
αποδεικτικά στοιχεία αποτελούν το 
«άλας» της ποινικής διαδικασίας. Ο 
εντοπισμός και η συλλογή τους 
συνιστούν αυτονόητη αναγκαιότητα 
και ύψιστο καθήκον της 
Εισαγγελικής Αρχής. Αγνοούμενα ή 
διαφεύγοντα του δικαστικού 
«περισκοπίου» στοιχεία 
ισοδυναμούν, ουσιαστικώς και κατ’ 
αποτέλεσμα, με μη υφιστάμενα.  

 
Βεβαίως, τα αποδεικτικά στοιχεία 
δεν πίπτουν ως «μάννα εξ 
ουρανού». Αναζητούνται και 
εντοπίζονται κοπιωδώς, στα 
πλαίσια συνδυαστικών ανακριτικών 
πράξεων και μεθόδων, με τις 
πολύτιμες και αναγκαίες προς τούτο 
συνέργειες, μέσα από ποικιλώνυμες 
και πολυειδείς δυσχέρειες και με 
ενέργειες που πλειστάκις, στις 
σύνθετες και σοβαρού δημοσίου 
ενδιαφέροντος υποθέσεις, 
εξελίσσονται, κατά το μάλλον ή 
ήττον, σε απολύτως «αφιλόξενα» (αν 
όχι «εχθρικά») πεδία, με 
ενδεχομένως δυσφορούντες στην 
καλύτερη περίπτωση, αν όχι 

απρόθυμους, ακόμη και τομείς που 
θα όφειλαν συνδρομή και 
συνεργασία στην ανακριτική έρευνα. 
Δεν αποκλείεται να συμβεί, «εν 
δυνάμει», το στερεοτύπως και 
συχνάκις επαναλαμβανόμενο 
«όποιος έχει στοιχεία να τα πάει 
στον Εισαγγελέα», να εκστομίζεται 
και από τα χείλη προσώπων που 
δεν επιθυμούν και που, στην 
συνέχεια, αμέσως ή εμμέσως, 
απροκάλυπτα ή συγκεκαλυμμένα, 
θα αντιδράσουν στην οικεία έρευνα 
με έντονη μερικές φορές 
σφοδρότητα, αλλά και με θεσμική, 
ενίοτε, ανοικειότητα. Το ανωτέρω 
είναι αρκούντως αποκαλυπτικό του 
είδους του προσήμου που αρμόζει, 
κάθε φορά, στην συγκεκριμένη 
φράση και της προσδίδει, 
αναλόγως, χαρακτήρα 
ενθαρρυντικής προτροπής ή 
προειδοποιητικής αποτροπής. Είτε 
έτσι είτε αλλιώς, όμως, η Εισαγγελία 
κατά καθήκον και υπηρεσιακή 
αποστολή δεν είναι απλώς και 
μόνον δέκτης εκουσίως και εκ 
μέρους τρίτων προσκομιζομένων σε 
αυτήν καταγγελιών και συναφών 
στοιχείων. Κινείται και 
αυτεπαγγέλτως, όταν επιβάλλεται, 
και αναλαμβάνει κάθε αναγκαία 
πρωτοβουλία. Είναι «θηρευτής» των 
στοιχείων και αυτό είναι η δύναμή 
της και η καταξίωσή της ως φρουρού 
της νομιμότητας.  

ο «όποιος έχει 
στοιχεία να τα πάει 
στον Εισαγγελέα», 

σε καμία περίπτωση 
δεν μπορεί να σημαίνει 
εισαγγελική αδράνεια 
ή αναβλητικότητα  
«εν αναμονή» των 
υποτιθεμένων 
«εθελοντών κομιστών» 
και αυτό δεν μπορεί να 
αγνοείται από κανέναν. 
Κατά πάγια άλλωστε εμπειρική 
διαπίστωση, τους «εθελοντές 
κομιστές στοιχείων» τους 
αναδεικνύει είτε η εμπιστοσύνη τους 

στο αμερόληπτο και 
απροσωπόληπτο της Εισαγγελικής 
έρευνας, είτε η διεισδυτικότητα, η 
ταχύτητα και ο αιφνιδιασμός της 
τελευταίας, που επενεργούν, με την 
πίεση των γεγονότων και των 
«ευρημάτων», «πειθαναγκαστικά» 
σε αυτούς που γνωρίζουν και 
κατέχουν τα συναφή δεδομένα. Είναι 
γεγονός ότι η Δικαιοσύνη βάλλεται 
και αμφισβητείται, πλέον, με την ίδια 
άνεση και ευκολία, που αυτό 
συμβαίνει και παρατηρείται έναντι 
και των άλλων θεσμών, με 
ανομολόγητους σκοπούς και 
κακοπροαίρετα στην συντριπτική 
πλειονότητα των περιπτώσεων.  

 
Άστοχες και άδικες εναντίον της 
δηλώσεις και εκδηλώσεις υπήρξαν, 
υπάρχουν και θα εξακολουθήσουν 
υφιστάμενες. Ωστόσο τα 
αντανακλαστικά της Εισαγγελικής 
Αρχής αναδεικνύονται πάντα στο 
κρίσιμο και προέχον. Εάν αυτά 
λειτουργούν και ανταποκρίνονται με 
την δέουσα και ενδεικνυόμενη 
εκάστοτε αμεσότητα, τα 
«επιπολάζοντα» στην νεοελληνική 
πραγματικότητα ως άνω φαινόμενα 
θα αποδεικνύονται, επί του πεδίου, 
«άσφαιρα πυρά», «γραφή στο νερό» 
και «λόγχισμα στον άνεμο». Και 
σίγουρα, τότε και αν αυτό συμβαίνει, 
τα συγκεκριμένα φαινόμενα θα 
«γυρίζουν μπούμερανγκ» και θα 
απαξιώνουν τους ίδιους τους 
εμπνευστές τους. 

 

Τ 
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του Κωνσταντίνου Βέργου 
Καθηγητή Χρηματοοικονομικών 
στο Πανεπιστήμιο του Πόρτσμουθ 

 

«κατάκτηση της 
Ευρώπης» από  
την Γερμανία 

επετεύχθη σε  
τρία στάδια. 
Στο πρώτο στάδιο, η Γερμανία 
επέτυχε την ενοποίηση της Δυτικής 
με Ανατολική Γερμανία, κάνοντας 
καραμπόλα εκμετάλλευσης. Αφενός 
έκλεισε Ανατολικογερμανικές 
παραγωγικές εταιρίες και 
φτωχοποίησε 15 εκατομμύρια 
εργατικό δυναμικό, της Ανατολικής 
πλευράς (οι μισθοί των δυο 
περιοχών ακόμη και τώρα δεν έχουν 
εξισωθεί) ρίχνοντας το δικό της 
κόστος και διευρύνοντας την αγορά 
της σε βάρος άλλων Γερμανών! 

Δεύτερον, η Γερμανία αθέτησε την πληρωμή των πολεμικών της υποχρεώσεων 
προς τρίτες χώρες που αποφασίστηκαν στην «Potsdam Conference» που έγινε 
τον Αύγουστο του 1945, ενώ αντίθετα οι άλλες χώρες που έχασαν τον πόλεμο, 
όπως για παράδειγμα η Βουλγαρία και Ιταλία πλήρωσαν τις πολεμικές 
αποζημιώσεις που οφείλαν.  

 

κτιμάται ότι μόνο προς την Ελλάδα οι 
αποζημιώσεις που η Γερμανία αθέτησε να 
πληρώσει ανέρχονται περίπου σε 300 Δις  

ευρώ, δηλαδή 150% του Ελληνικού ΑΕΠ.  
Οι υποχρεώσεις αυτές έπρεπε να γίνουν άμεσα πληρωτέες από τη Γερμανία προς 
Ελλάδα και άλλες χώρες με την ενοποίηση (1990). Να σημειώσουμε εδώ ότι η 
Γερμανία δεν είχε πληρώσει ούτε τις πολεμικές αποζημιώσεις που όφειλε από 
τον… πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, τις οποίες η πτωχή πλην τίμια Ελλάς «κούρεψε» 
κατά 50% από την Δυτική Γερμανία το 1952, ώστε να προικοδοτήσει τους 
χρεοκοπημένους Γερμανούς! Το μεγάλο κόλπο όμως της Γερμανίας ήταν το ΕΥΡΩ 
και η συνθήκη Νομισματικής Σταθερότητας! Το τρίτο κόλπο: ΕΥΡΩ και η συνθήκη 
Νομισματικής Σταθερότητας! Καθώς η Γερμανία έπρεπε να βρει έναν τρόπο 
αφενός να ενσωματώσει τους Ανατολικο-Γερμανούς με «μισθούς γαλέρας» στην 
νέα διευρυμένη Γερμανία, αφετέρου να τσακίσει τις οικονομίες χωρών που 
κατάφερναν να κρατάνε ανταγωνιστικότητα με νομίσματα που διολίσθαιναν,  

 

Η Ε 
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όπως Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και να δημιουργήσουν μια νέα 
«τεράστια δεξαμενή» με χρεοκοπημένες επιχειρήσεις και 
απεγνωσμένους προλετάριους, όπως ακριβώς έκανε 
λεηλατώντας την Ανατολική Γερμανία. Το κόλπο ήταν ο 
συνδυασμός ενός σκληρού νομίσματος (του ΕΥΡΩ) και 3 
σαδιστικών όρων που θα βαφτίζονταν ευφημιστικά 
«Συνθήκη Σταθερότητας και… Ανάπτυξης» (Stability and 
Growth Pact)! Το κόλπο σκέφτηκε ο Τέο Βάιγκελ (Theo 
Waigel) το τότε σιδερένιο χέρι των Γερμανικών 
πολυεθνικών και Υπουργός Οικονομικών του καγκελάριου 
Κόλ.  

Βάιγκελ, επάξιος προκάτοχος  
του γνωστού Σόιμπλε, ήταν 
εκείνος που κατάφερε προς 

έκπληξη τότε της Παγκόσμιας 
κοινότητας να εκβιάσει τους Γάλλους 
και να επιβάλλει δια της σιδηράς 
πυγμής τους όρους αυτούς σε  
όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
Τι πονηρό έχει η Συνθήκη Σταθερότητας; Η συνθήκη 
βάζοντας εξωπραγματικά χαμηλούς όρους μέγιστου 
ελλείματος προϋπολογισμού (1%, και σε κρίση μέχρι 3%), 
σχεδόν μηδενικού πληθωρισμού και Χρέους προς ΑΕΠ όχι 
πάνω από 60%, έβαζε όλη την Ευρώπη σε μια διπλή 
μέγγενη. Αφενός πίεζε τις χώρες της ΕΕ με παραδοσιακά 
χαλαρά νομίσματα όπως Ισπανία, Γαλλία και Ιταλία, σε 
χρεοκοπία, αφετέρου εισήγαγε έτσι “δια πυρός και 
σιδήρου” εξωπραγματικά κριτήρια, ώστε να τις θέσει υπό 
τον μακροοικονομικό έλεγχο της ισχυρής Γερμανίας τις 
οικονομίες τους, κάτι που επέτυχε. Η Γαλλία, η Ιταλία και η 
Ισπανία είχαν καταφέρει να υποτιμούν κατά μέσο όρο το 
νόμισμά τους ετησίως κατά 3,8% , 9,1% και 7,3% 
αντίστοιχα, κατά την περίοδο 1973-1995, επιτυγχάνοντας 
έτσι να έχουν ζωηρή εγχώρια παραγωγή και 
ανταγωνιστικό κόστος. Ενδεικτικά, σύμφωνα με τα 
στοιχεία των Ηνωμένων εθνών (UN Conference on Trade 
and Development -UNCTAD) ενώ στην περίοδο 1970-2000, 
η Ιταλία, Γαλλία και Ισπανία υπερδιπλασίασαν τις 
βιομηχανική τους παραγωγή (Ιταλία από 112 σε 289 δις 
δολάρια, Γαλλία 122 σε 245, Ισπανία από 58 σε 149 δις 
δολάρια) σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από τη Γερμανία που 

είχε μόλις 50% αύξηση (από 368 σε 550 δις μόνο) η 
κατάσταση άλλαξε άρδην, με το ΕΥΡΩ και την «συνθήκη 
σταθερότητας»! 

Με την ένταξη στο ΕΥΡΩ και με την επιβολή των 
Γερμανικών κριτηρίων «Σταθερότητας» όχι μόνο 
χρεοκόπησαν οι εσωτερικές αγορές της Ιταλίας, Ισπανίας 
και Γαλλίας, αλλά και οι βιομηχανίες των χωρών αυτών. 
Ενδεικτικά να αναφέρουμε μόνο ότι όχι μόνο η Γερμανική 
παραγωγή αυξήθηκε ουσιαστικά, ενώ εκείνη Γαλλίας-
Ιταλίας-Ισπανίας μεταβλήθηκε οριακά ή μειώθηκε. Η 
παραγωγή της Ιταλίας έπεσε στην περίοδο ΕΥΡΩ 2000-
2014 από 289 σε 257 δις δολάρια, της Γαλλίας ανέβηκε 
μόλις 11% (από 245 στα 267 δις) και της Ισπανίας έπεσε 
από 149 σε 134 δις! Αντίθετα της Γερμανίας αυξήθηκε από 
550 σε 680 δις ΕΥΡΩ! Η Γερμανία έτσι κατάφερε να 
παραμείνει 4η βιομηχανική χώρα στον κόσμο, ενώ η 
Γαλλία είναι πλέον 7η, η Ιταλία 8η και η Ισπανία…15η 
χάνοντας πολλές ανταγωνιστικές θέσεις η καθεμία! Η 
Γερμανία κατάφερε αφενός με την αθέτηση των 
συμβατικών της υποχρεώσεων, να μην πληρώσει 
αποζημιώσεις τρισεκατομμυρίων ΕΥΡΩ προς τρίτες 
χώρες, χρηματοδοτώντας με υποχρεώσεις έναντι όλων μας 
την ανάπτυξή της, αφετέρου με το σκληρό νόμισμα ΕΥΡΩ 
και τις συνθήκες σταθερότητας που επέβαλε, όχι μόνο 
κατάφερε την εκμετάλλευση εκατομμυρίων άλλων 
Γερμανών, αλλά και τη φτωχοποίηση της μισής Ευρώπης. 

ελικά το «Γερμανικό σύστημα» 
πέτυχε δια της μεθόδου  
του κανιβαλισμού, εξοντώνοντας 

δηλαδή όλους εμάς τους  
υπόλοιπους Ευρωπαίους! 

 

Ο Τ 
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διοικητής της 
Τράπεζας της 
Ελλάδος,  

Γιάννης Στουρνάρας, 
προκάλεσε έκπληξη  
με τα λεγόμενά του,  
καθώς υπεραμύνθηκε 
την τακτική των 
Τραπεζών, τονίζοντας 
ότι δεν υπάρχουν 
υπερκέρδη  
ούτε υπερβολικές 
προμήθειες! 
Σε συνέντευξή του στον 
ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ στην 
εκπομπή του Άρη Πορτοσάλτε ο 
διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος 
κάλεσε αρχικά τις μικρές τράπεζες 
να ενώσουν τις δυνάμεις τους, ενώ 
πήρε σαφής αποστάσεις από την 
κυβέρνηση για την πρόσφατη 
κόντρα με τις τράπεζες, 
υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχουν 
υπερκέρδη ούτε υπερβολικές 

προμήθειες. Ο κ. Στουρνάρας υπογράμμισε ότι δεν γίνεται κανείς να επιβάλει την 
τιμολογιακή πολιτική των τραπεζών παρά μόνο ο ανταγωνισμός. «Σήμερα 
είμαστε σε ένα σημείο που έχουμε το πιο συγκεντροποιημένο τραπεζικό σύστημα 
στην ευρωζώνη. Αυτό θέλει προσοχή.  

 

κοπός της Τραπέζης της Ελλάδος είναι να 
ενισχυθούν πια οι μικρότερες τράπεζες, πρώτον, 
να αυξηθούν τα κεφάλαιά τους και μετά γιατί  

όχι, να αρχίσει ένα κύμα συγχωνεύσεων μεταξύ  
των μικρότερων, ούτως ώστε να δημιουργηθεί  
ένας πέμπτος πόλος για να υπάρξει ανταγωνισμός. 
Βλέπετε ότι η αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων ξεκίνησε από τις μικρότερες 
τράπεζες σήμερα», υπογράμμισε ο διοικητής της ΤτΕ. Σημείωσε επίσης ότι είναι 
ξεπερασμένες παλαιότερες θεωρήσεις που υποστήριζαν ότι πρέπει να μειωθεί ο 
αριθμός των τραπεζών. «Έχει μειωθεί πολύ ο αριθμός των τραπεζών στην  
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Ελλάδα από την κρίση», τόνισε. Σημειώνεται ότι μετά από 
πολλά χρόνια συρρίκνωσης καταγράφεται μια 
αξιοσημείωτη κινητικότητα στον τραπεζικό κλάδο. Η 
Optima Bank αναπτύσσει αξιόλογη δράση, με 
ανταγωνιστικές τιμές και ευελιξία κυρίως στην εταιρική 
τραπεζική, ενώ στην τελική ευθεία βρίσκεται και η αύξηση 
κεφαλαίου της Attica Bank, με την οποία η τράπεζα θα 
ολοκληρώσει την εξυγίανση του χαρτοφυλακίου δανείων 
και θα επανατοποθετηθεί στην αγορά. Σύμφωνα με τη 
συμφωνία μετόχων στην ΑΜΚ θα συμμετάσχει και η 
αμερικανική Ellington, ενώ ήδη έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον 
και από άλλους επενδυτές για την περίπτωση που οι 
Αμερικανοί υπαναχωρήσουν. Επιπλέον, με εξαιρετικό 
δυναμισμό και μεγάλες φιλοδοξίες κινείται το 
επιχειρηματικό σχήμα των κ.κ. Δ. Καϋμενάκη, Ι. Μπάκου 
και Αλ. Εάρχου οι οποίοι απέκτησαν πρόσφατα τον έλεγχο 
της Παγκρήτιας Τράπεζας προχωρώντας παράλληλα στην 
απορρόφηση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου. 
Επίσης, υπό πώληση βρίσκεται η μικρή τράπεζα Aegean 
Baltic Bank, η οποία επικεντρώνεται στη ναυτιλία και για 
την οποία επίσης έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από πολλές 
πλευρές. Με τις αναφορές περί ανάγκης ενίσχυσης του 
ανταγωνισμού αλλά και ότι οι άμεσοι έλεγχοι στις τράπεζες 
και οι εντολές ανήκουν σε περασμένες εποχές 

Γιάννης Στουρνάρας εμμέσως 
πήρε αποστάσεις από την 
κυβέρνηση η οποία δια μέσω  

του υπουργού Οικονομικών, Χρήστος 
Σταϊκούρας, ζήτησε από τις τράπεζες 
μείωση επιτοκίων δανείων,  
αύξηση επιτοκίων καταθέσεων, 
μειώσεις προμηθειών 
αλλά και πιο γενναίες ενέργειες για την στήριξη των 
ευάλωτων νοικοκυριών αξιοποιώντας την υψηλή 
κερδοφορία τους. «Για να πούμε τα πράγματα με το όνομά 
τους: Οι προμήθειες των ελληνικών τραπεζών στο σύνολο 
των εσόδων τους σε σύγκριση με την ευρωζώνη είναι πολύ 
μικρές. Ξέρω ότι ίσως να μην αρέσει σε πολλούς, αλλά εγώ 
είμαι εδώ και η Τράπεζα της Ελλάδος είναι εδώ για να λέει 
την πραγματικότητα. Είναι ένας μύθος ότι οι τράπεζες 

έχουν υπερκέρδη και δη ότι έχουν υπερκέρδη από 
προμήθειες», τόνισε ο κ. Στουρνάρας. Πρόκειται για τη 
δεύτερη μεγάλη δημόσια παρέμβαση του κεντρικού 
τραπεζίτη (είχε προηγηθεί συνέντευξή του στα Νέα) στον 
απόηχο της σκληρής κόντρας κυβέρνησης – τραπεζών και 
τραπεζικές πηγές αποδίδουν και στις παρεμβάσεις αυτές 
την εκτόνωση της σχετικής έντασης. Ο διοικητής της ΤτΕ 
υπογράμμισε τη σπουδαιότητα της ανάκτησης της 
επενδυτικής βαθμίδας ειδικά στην τρέχουσα συγκυρία: «Το 
κεντρικό ζητούμενο είναι η επενδυτική βαθμίδα, όπως λέμε 
στην Έκθεση αυτό πρέπει να είναι εθνικός στόχος πια. 
Πρέπει να υπάρχει σύμπλευση των κομμάτων όλων. Η 
επενδυτική βαθμίδα θα κάνει καλό σε όλους τους τομείς της 
οικονομίας και θα κάνει καλό στην κοινωνία γενικά, διότι θα 
ρίξει τα κόστη, θα έρθουν χρήματα στην Ελλάδα σε μια 
δύσκολη περίοδο. Το 2023 θα είναι δύσκολο έτος. Όχι μόνο 
για την Ελλάδα», υπογράμμισε. Ο διοικητής διατύπωσε 
προβληματισμούς για το ύψος και το εύρος των 
επιδομάτων που ανακοινώνει η κυβέρνηση, 
επαναλαμβάνοντας ότι η στήριξη θα πρέπει να είναι 
περιορισμένη και στοχευμένη στους ευάλωτους. «Δεν 
μπορεί να καλύπτουν όλο τον πληθυσμό ή το 80% του 
πληθυσμού», σημείωσε, αφήνοντας σαφείς αιχμές για το 
αποκαλούμενο food pass. Πάντως, σημείωσε ότι το 
συγκεκριμένο μέτρο χρηματοδοτείται από έκτακτη 
φορολογία: «από τη στιγμή που αυτό έχει χρηματοδοτηθεί 
με αύξηση, με έκτακτη φορολογία, με αυτό που λέμε 
«ουρανοκατέβατα» κέρδη, εμείς είμαστε ουδέτεροι ως προς 
το μέτρο αυτό».  

έλος ο κ. Στουρνάρας συνέστησε 
ιδιαίτερη προσοχή στις 
εξαγγελίες των κομμάτων  

ενόψει των εκλογών σημειώνοντας 
ότι απαιτούνται «μετρημένες 
κουβέντες στα δημοσιονομικά 
, αυτή είναι η συμβουλή μας. Από κει και πέρα, όποιος θέλει 
την ακούει». 
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του Κώστα Τσουκαλά 
Δικηγόρου - Εργατολόγου 
Έμειναν μόνο τα δημοσιεύματα για την δήθεν σκληρή διαπραγμάτευση και οι 
αγχωμένες δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών ότι αντάλλαξε «μπινελίκια» με 
τους εκπροσώπους των τραπεζών.  

επιχείρηση επικοινωνιακή καταιγίδα με σκοπό 
να πειστούν οι πολίτες ότι η κυβέρνηση «πιέζει» 
ασφυκτικά τις τράπεζες και έχει δήθεν κηρύξει 
«ανένδοτο αγώνα» κατά των πρακτικών τους, 

διαψεύστηκε από την ίδια την πραγματικότητα. 

 
Οι εκπρόσωποι των τραπεζών έκαναν μια και μοναδική πρόταση. Δέχονται να 
επιδοτήσουν για 12 μήνες το 50% της επιβάρυνσης της μηνιαίας δόσης των 
ενυπόθηκων στην πρώτη κατοικία των ακινήτων δανείων που προέκυψε από την 
αύξηση των επιτοκίων. Η επιδότηση θα αφορά μόνο τους ευάλωτους 

δανειολήπτες. Ως τέτοιους οι 
τράπεζες θεωρούν όσους έχουν 
ετήσιο εισόδημα 7.000 ο άγαμος συν 
3.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος 
της οικογένειας με ανώτερο 
εισοδηματικό όριο το ποσό των 
21.000 ευρώ. Από την διαίρεση του 
ποσού και την αναγωγή τους στους 
12 μήνες του χρόνου, προκύπτει ότι 
χορηγείται μια ελάχιστη στήριξη σε 
ανθρώπους που αμείβονται με 
λιγότερο από τον κατώτατο μισθό. 
Οι υπόλοιποι δεν θεωρούνται 
ευάλωτοι και δεν χρειάζονται 
στήριξη για να παραμείνουν 
ενήμεροι. Παράλληλα, τίθεται όριο 
αντικειμενικής αξίας της πρώτης 
κατοικίας στις 120.000 ευρώ για το 
άγαμο με προσαύξηση 15.000 για 
κάθε επιπλέον άτομο της 
οικογενείας με ανώτατο όριο τις 
180.000 ευρώ αλλά και όριο 
καταθέσεων στις 7.000 ευρώ για το 
άγαμο έως και 21.000 ευρώ για 
πενταμελή οικογένεια. Το μέτρο 
επιδότησης θα αφορά μόνο ενήμερα 
δάνεια, δηλαδή δάνεια τα οποία 
πληρώνονται έως σήμερα, 
εμπρόθεσμα ή έχουν καθυστέρηση 
που δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες. 
Για τους κόκκινους δανειολήπτες 
που κινδυνεύουν άμεσα με 
πλειστηριασμό και απώλεια της 
πρώτης κατοικίας ούτε κουβέντα. Η 
επιδότηση θα αφορά μόνο δανειακές 
απαιτήσεις που έχουν παραμείνει 
στις τράπεζες. Οι δανειολήπτες που 
είδαν το ενήμερο δάνειο τους να 
μεταβιβάζεται σε funds, ατύχησαν 
για άλλη μια φορά. Τι πραγματικά 
προσφέρει στους δανειολήπτες το 
μέτρο που ανακοίνωσαν οι 
τράπεζες; Για να δώσουμε ένα 
παράδειγμα, δανειολήπτης με 
δάνειο 100.000 ευρώ και 
κυμαινόμενο επιτόκιο, είδε από τον 
Ιούνιο την μηνιαία δόση τους να 
αυξάνεται από τα 560 ευρώ στα 640 
ευρώ, να έχει δηλαδή μια μηνιαία 
επιβάρυνση 80 ευρώ. Εφόσον 
πληροί σωρευτικά τα ανωτέρω 
εισοδηματικά και περιουσιακά 
κριτήρια, θα έχει αναδρομικά από 
30-6-2022 έως 30-6-2023 επιδότηση 
40 ευρώ το μήνα, δηλαδή το ήμισυ 
της μηνιαίας επιβάρυνσης. Αυτό το 
μέτρο σύμφωνα με τους εκπροσώ-
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πους των τραπεζών αφορά μόλις 30.000 δανειολήπτες και 
είναι σταγόνα στον ωκεανό σε σχέση με την πραγματική 
διάσταση του προβλήματος. Άποψη του γράφοντος είναι 
ότι  

την πραγματικότητα το μέτρο  
δεν αφορά περισσότερους από  
15.000 δανειολήπτες λόγω της 

υποχρεωτικής κάλυψης σωρευτικά 
των κριτηρίων αλλά κυρίως λόγω  
της πολύ περιορισμένης περιμέτρου.  
Οι τραπεζίτες εσκεμμένα λαμβάνουν ως κριτήρια 
ευαλωτότητας τα κριτήρια του επιδόματος στέγασης που 
ανακοινώθηκε το 2017, όταν ο πληθωρισμός ήταν 
ανύπαρκτος, οι μισθοί χαμηλότεροι και αντικειμενικές αξίες 
βρίσκονταν στο ήμισυ των σημερινών. Σήμερα λόγω της 
αύξησης των αντικειμενικών αξιών, χιλιάδες δανειολήπτες 
που πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια, δεν καλύπτουν τα 
περιουσιακά με αποτέλεσμα να μένουν εκτός επιδότησης. 
Επίσης, είναι προκλητικό να θεωρείς μη ευάλωτους 
δανειολήπτες, όσους λαμβάνουν πάνω από 650 ευρώ, 
ειδικά σε μια περίοδο που λόγω ακρίβειας και 
πληθωρισμού αποδεδειγμένα όσοι έχουν εισόδημα κάτω 
από 1.300 ευρώ το μήνα έχουν αποδεδειγμένα απωλέσει το 
30% του πραγματικού εισοδήματος τους. Όσον αφορά το 
ζήτημα της χαμηλής εγκρισιμότητας των αιτήσεων στον 
εξωδικαστικό μηχανισμό, η ανακοίνωση των τραπεζών λέει 
«ότι όλα πάνε καλά» και ότι έχουν ήδη κάνει θετικές 
παρεμβάσεις, οι οποίες θα έχουν συνέχεια χωρίς καμία επί 
της ουσίας δέσμευση. Δηλαδή αρνούνται την ίδια την 
πραγματικότητα, η οποία είναι ότι έχουν υπονομεύσει 
συνολικά την διαδικασία της πλατφόρμας του 
εξωδικαστικού μηχανισμού μετατρέποντας σε 
μεγαλοπρεπές φιάσκο.  

κίνδυνος γέννησης νέας  
γενιάς κόκκινων δανείων  
δεν αντιμετωπίζεται με  

μέτρα «ασπιρίνες». 

Οι τράπεζες παρά τα υπερκέρδη τους δεν έχουν σκοπό να 
στηρίξουν την οικονομία και την κοινωνία. Δεν ξεχωρίζουν 
ούτε το μακροπρόθεσμο δικό τους συμφέρον. Η λογική 
τους είναι κοντόφθαλμη. Η κυβέρνηση προσπαθεί να πείσει 
ότι δεν μπορεί να παρέμβει και προσπαθεί απλά να 
μετακυλήσει το βάρος των ευθυνών. Η επικοινωνία μόνο 
βραχυπρόθεσμα μπορεί να κρύψει την πραγματικότητα. 
Παρά την ποικιλότροπη υποστήριξη της κυβέρνησης στις 
τράπεζες, εκείνες δεν διανοούνται να «βάλουν το χέρι στην 
τσέπη». Τι και αν οι Έλληνες φορολογούμενοι τις διέσωσαν 
τρεις φορές μέσω των ανακεφαλαιοποιήσεων; Τι και αν 
πλέον έχουν υπερκέρδη; Τι και αν ξεφορτώθηκαν και 
μάλιστα χωρίς να φορολογηθούν τα κόκκινα δάνεια; Τι και 
αν συνέστησαν συγγενικές οικονομικά εταιρείες real estate 
που χτυπάνε τα ακίνητα των δανειοληπτών στους 
πλειστηριασμούς που διενεργούν οι εταιρείες διαχείρισης 
σε τιμές πολύ χαμηλότερες από την πραγματική αξία για να 
τα πουλήσουν μετά πολύ ακριβότερα κερδοσκοπώντας 
πάνω στον ανθρώπινο πόνο;  

κυβέρνηση προσπαθεί να δείξει 
ότι πιέζει τις τράπεζες, αλλά 
διστάζει να χρησιμοποιήσει το 

μοναδικό όπλο που έχει, την έκτακτη 
φορολόγηση των κερδών τους. 
Είναι η μόνη επιλογή, εκτός και αν το μόνο που την 
ενδιαφέρει είναι η επικοινωνιακή διαχείριση του 
προβλήματος μέχρι τις εκλογές, κοινώς να «αγοράσει 
χρόνο» και μετά, αν επανεκλεγεί να συνεχίσει να ασκεί 
μονομερή πολιτική υπέρ των τραπεζών και των funds. 
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του Γιώργου Δαλιάνη 
Οικονομολόγου, Φοροτεχνικού 

 
Ο Γιώργος Δαλιάνης σε συνεργασία 
με την Νίκη Χατζοπούλου Δικηγόρος 
(LL.M. & Διαμεσολαβήτρια) γράφει 
στο Capital.gr:  

ίναι σε πλήρη 
εξέλιξη η 
προσπάθεια  

των funds και των 
εταιρειών διαχείρισης 
κόκκινων δανείων  
για την είσπραξη  
των αντίστοιχων 
απαιτήσεων. 
Από την πλευρά τους οι 
δανειολήπτες προσφεύγουν στη 
δικαιοσύνη για να προστατευθούν. 
Ήδη έχουν εκδοθεί αποφάσεις 
πρωτοβάθμιων Δικαστηρίων που 
είναι υπέρ των δανειοληπτών και 
σύντομα αναμένεται να κριθεί από 
τον Άρειο Πάγο το ζήτημα της 
νομιμοποίησης των εταιρειών 
διαχείρισης να ενεργούν πράξεις 
εκτέλεσης, συμπεριλαμβανομένης 
και της πτώχευσης. Δανειζόμαστε το 

άρθρο 404 του ισχύοντος Ποινικού Κώδικα για την τοκογλυφία: «1. Όποιος σε 
δικαιοπραξία για την παροχή οποιασδήποτε πίστωσης, ανανέωσής της ή 
παράταση της προθεσμίας πληρωμής εκμεταλλεύεται την οικονομική ανάγκη, την 
πνευματική αδυναμία, την κουφότητα ή την απειρία εκείνου που παίρνει την 
πίστωση, συνομολογώντας ή παίρνοντας για τον εαυτό του ή για τρίτον 
περιουσιακά ωφελήματα, που με βάση τις ειδικές περιστάσεις είναι προφανώς 
δυσανάλογα προς την παροχή του υπαιτίου ή συνομολογεί ή παίρνει για τον εαυτό 
του ή για τρίτον περιουσιακά ωφελήματα που υπερβαίνουν το κατά τον νόμο 
θεμιτό ποσοστό τόκου τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή (…)  

 
2. Αν ο υπαίτιος επιχειρεί κατ' επάγγελμα τις τοκογλυφικές πράξεις της 
προηγούμενης παραγράφου τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και 
χρηματική ποινή». Τις τελευταίες ημέρες τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 
αναδεικνύουν περιπτώσεις ανατιμήσεων με πιθανή αισχροκέρδεια: πόσο θα 
ανατιμηθεί το ψωμί, τα ζυμαρικά και τα αγγούρια.  

 

Ε 
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μως, τα ΜΜΕ συστηματικά 
αποσιωπούσαν μέχρι  
πρότινος τις περιπτώσεις 

αισχροκέρδειας των Τραπεζών  
σε συνεργασία με τα funds. 
Να σημειωθεί ότι μετά την αλλαγή του Ποινικού Κώδικα 
προ διετίας (ν. 4619/2019) το ποινικό αδίκημα της 
αισχροκέρδειας «εξαφανίστηκε» από τη λίστα των 
ποινικών αδικημάτων. Παραθέτουμε το άρθρο 405 που 
αφορούσε το ποινικό αδίκημα της αισχροκέρδειας υπό τον 
προϊσχύοντα Ποινικό Κώδικα «1. Όποιος, σχετικά με άλλες 
δικαιοπραξίες, εκτός από αυτές που αναφέρονται στο 
άρθρο 404 παρ. 1 (σ.σ. τοκογλυφία) και υπό τις ίδιες 
περιστάσεις, συνομολογεί ή παίρνει για τον εαυτό του ή για 
τρίτον περιουσιακά ωφελήματα που υπερβαίνουν την αξία 
της δικής του παροχής τόσο ώστε ανάλογα με τις ειδικές 
περιστάσεις να βρίσκονται σε προφανή δυσαναλογία προς 
αυτήν τιμωρείται, αν το πράττει κατ' επάγγελμα ή κατά 
συνήθεια, με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και με 
χρηματική ποινή». Επίσης, η κατ’ επάγγελμα τοκογλυφία 
από κακούργημα έγινε πλημμέλημα. Οι Τράπεζες στο 
πλαίσιο της εξυγίανσης των ισολογισμών τους με το σχέδιο 
«Ηρακλής» μεταβιβάζουν κόκκινα δάνεια με ελάχιστη αξία 
και στη συνέχεια απαιτούν την εξόφληση του δανείου από 
τον οφειλέτη στο ακέραιο με έντοκη διευκόλυνση 
μικρότερου ή μεγαλύτερου χρόνου. Σε άλλες περιπτώσεις, 
ανάλογα με τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, 
επιδιώκουν την είσπραξή τους στο 40-90% της αξίας τους.  

 
Με λίγα λόγια στοχεύουν σε κερδοφορία 600 έως 1000% και 
φυσικά ο δυστυχής δανειολήπτης δεν έχει καμία 
δυνατότητα αντίδρασης. Το φαινόμενο αυτό αιτιολογείται 
από την πλευρά των funds με το επιχείρημα ότι πολλά 
δάνεια μπορεί μην εισπραχθούν ποτέ, όμως αυτή η τακτική 
δεν μπορεί να βάζει στο ίδιο τσουβάλι όλους τους 
οφειλέτες, ειδικά αυτούς που έχουν εμπράγματες 
εξασφαλίσεις στα δάνειά τους. Ένα ακόμη δύσοσμο 
φαινόμενο παρατηρείται: η μεταφορά των δανείων στις 
εταιρείες διαχείρισης μοιάζει σαν να βγάζει χρήματα από τη 
μία τσέπη και να τα βάζει στην άλλη. Οι ίδιοι υπάλληλοι των 
Τραπεζών που διαχειρίζονται τα δάνεια συνεχίζουν να τα 
διαχειρίζονται και στα funds. Το μόνο που αλλάζει ο 
υπάλληλος που μεταφέρεται από την Τράπεζα στο fund 

είναι η επαγγελματική του κάρτα. Ωστόσο, το τελευταίο 
χρονικό διάστημα έχουν εκδοθεί αρκετές δικαστικές 
αποφάσεις με τις οποίες αναστέλλεται η έκδοση απόφασης 
επί αιτήσεων κήρυξης σε πτώχευση των δανειοληπτών, 
που υποβάλλονται από τα funds, έως ότου εκδοθεί 
απόφαση της ολομέλειας του Αρείου Πάγου (αναμένεται 
εντός του ερχόμενου έτους) σχετικά με τη νομιμοποίηση 
των εταιρειών διαχείρισης να ενεργούν πράξεις εκτέλεσης, 
συμπεριλαμβανομένης και της πτώχευσης (βλ. ενδεικτικά 
την υπ’ αριθ. 279/2022 Ειρηνοδικείου Αθηνών – Εκούσια 
Δικαιοδοσία). Πιστεύουμε ότι  

ι δανειολήπτες θα πρέπει να 
προσφύγουν στοχευμένα στη 
δικαιοσύνη, διότι για το ποινικό 

αδίκημα της τοκογλυφίας δεν 
προβλέπεται αυτεπάγγελτη δίωξη. 
Επίσης, οι αρχές οφείλουν να παρέμβουν γιατί τα 
πράγματα σοβαρεύουν και η κοινωνία δεν αντέχει 
απροκάλυπτα εγκλήματα. Το αφήγημα ότι το σχέδιο 
«Ηρακλής» έχει διπλό όφελος για τις μεν Τράπεζες όσον 
αφορά την εξυγίανση των ισολογισμών τους και για τον δε 
δανειολήπτη την επίτευξη βιώσιμης συμφωνίας για το 
δάνειό του με μία εταιρεία που διαχειρίζεται το δάνειο και 
μπορεί να διαπραγματευθεί έχει ήδη αρχίσει να εμφανίζει 
ρωγμές. Φαίνεται ότι το όλο σχέδιο ουδόλως ωφελεί τον 
οφειλέτη, αλλά βγάζει υπερπολλαπλάσια υπεραξία για τις 
Τράπεζες και τα funds που ανακυκλώνοντας το ίδιο χρήμα 
αυξάνουν τους κέρδη τους με μόνους χαμένους τελικά τους 
δανειολήπτες με τα ενυπόθηκα δάνεια που προσπάθησαν 
να ορθοποδήσουν και να καταστήσουν τις επιχειρήσεις 
τους βιώσιμες. Μέχρι πότε όμως; Δεν θα δικαστούν αυτά τα 
εγκλήματα; 

Ό 

O 
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

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

 
Ο Βασίλης Σκουρής περιγράφει με 
τα πιο μελανά χρώματα στο 
ieidiseis.gr τις συνέπειες της 
ενεργειακής κρίσης: Ορισμένα 
στοιχεία από τη σημερινή μέρα που 
προκαλούν πραγματικά θλίψη, ενώ 
προσφέρονται για προβληματισμό 
ως προς τις αντοχές της κοινωνίας 
μας: Κάθε μέρα πραγματοποιούνται 
χίλιες εντολές αποκοπής 
ηλεκτροδότησης λόγω απλήρωτων 
λογαριασμών. 60.000 νοικοκυριά δεν 
έχουν ρεύμα, καθώς δεν μπορούν να 
πληρώσουν τους λογαριασμούς 
τους. 

ολλαπλασιάζονται 
οι καταναλωτές 
που το  

τελευταίο διάστημα 
καταγγέλλουν πως 

λαμβάνουν και πάλι φουσκωμένους λογαριασμούς 
ρεύματος… 
, με τους παρόχους (στους οποίους διαμαρτύρονται) να τους ενημερώνουν ότι 
πρόκειται για «αναδρομικά» από τις ρήτρες αναπροσαρμογής, έστω και αν αυτές  

 

Π 
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έχουν καταργηθεί! Οι αυξήσεις τον 
Ιανουάριο στις τιμές θα αγγίξουν και 
το 25%! Αυξήσεις που μπορεί να μην 

φτάσουν εν τω συνόλω τους στους λογαριασμούς, θα επιβαρύνουν όμως τον 
κρατικό προϋπολογισμό, δηλαδή τους ίδιους τους φορολογούμενους, 
περιορίζοντας μεταξύ άλλων τις πιθανότητες για επιπλέον «μέτρα στήριξης»! Την 
ίδια στιγμή ο Διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, με την Ενδιάμεση Έκθεση, 
ζητά να μην περάσει ο πληθωρισμός στους μισθούς, ως μια μάλιστα από τις έξι 
προϋποθέσεις για την καλή πορεία της οικονομίας και την απόκτηση επενδυτικής 
βαθμίδας.  

ν τω μεταξύ, από τον Ιανουάριο αναμένονται 
αυξήσεις σε τουλάχιστον 500 προϊόντα. 

Το ύψος των ανατιμήσεων αυτών μάλιστα, όπως προαναγγέλλεται, θα φτάσουν 
μεσοσταθμικά στο 10%! Αυτά…

 
Η συγκυβέρνηση σοσιαλιστών και Αριστεράς στην Ισπανία 
ανακοίνωσε την Τρίτη την κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη 
πρώτης ανάγκης προκειμένου να εξισορροπήσει εν μέρει 
την εκτόξευση των τιμών, καθώς και μια βοήθεια 200 ευρώ 
στις πιο φτωχές οικογένειες. Οι ανακοινώσεις αυτές 
αποτελούν μέρος μιας νέας σειράς μέτρων αξίας 10 δισεκ. 
ευρώ που έχει ανακοινώσει η Ισπανία για την 
αντιμετώπιση του πληθωρισμού. Με αυτές,  

ο συνολικό κόστος των μέτρων 
που ελήφθησαν φέτος από  
την κυβέρνηση ανέρχεται 

στα 45 δισ. ευρώ προκειμένου  
να βοηθήσει τους Ισπανούς να 
αντιμετωπίσουν την αύξηση  
του πληθωρισμού 
, δήλωσε ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ 
στην τελευταία συνέντευξη Τύπου για το 2022. Τα νέα μέτρα 
επικεντρώνονται στα προϊόντα διατροφής, η αύξηση των 
οποίων μέσα σε έναν χρόνο έφθασε το 15,3% τον Νοέμβριο. 
Για τους επόμενους έξι μήνες «ο ΦΠΑ θα μειωθεί από το 4% 
στο 0% για όλα τα προϊόντα πρώτης ανάγκης», όπως το 
ψωμί, το γάλα, το τυρί, τα φρούτα, τα λαχανικά ή τα 

δημητριακά, πρόσθεσε ο Σάντσεθ. Ο ΦΠΑ στο μαγειρικό 
λάδι και στα ζυμαρικά θα μειωθεί από το 10% στο 5%. Το 
άλλο μέτρο που εγκρίθηκε από το τελευταίο υπουργικό 
συμβούλιο της χρονιάς αφορά μια «βοήθεια 200 ευρώ» για 
τις οικογένειες το ετήσιο εισόδημα των οποίων είναι 
μικρότερο ή ίσο των 27.000 ευρώ, προκειμένου να 
«αποζημιωθούν για την αύξηση των τιμών των 
διατροφικών προϊόντων». 

Ο πρωθυπουργός στην Ισπανία ανακοίνωσε επίσης  

 

Ε 

T 
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12μηνη παράταση των επιδοτήσεων για τα ταξίδια των 
μετακινούμενων με τρένο για να πάνε στη δουλειά τους και 
όρια στις αυξήσεις των ενοικίων. Αντίθετα, η επιστροφή 20 
λεπτών στο λίτρο καυσίμων, από το οποίο επωφελούνται 
τώρα οι οδηγοί θα διατηρηθεί, από την 1η Ιανουαρίου, 
στους «τομείς που έχουν πληγεί πιο πολύ» από τον 
πληθωρισμό, δηλαδή των μεταφορών, της γεωργίας, των 
ναυτιλιακών εταιριών και της αλιείας, είπε ακόμη ο 
Σάντσεθ. Ο Σάντσεθ σημείωσε πως η βοήθεια που έχει 
παρασχεθεί μέχρι τώρα βοήθησε την Ισπανία να 
καταγράψει ισχυρή οικονομική ανάπτυξη φέτος, η οποία 

είπε θα ξεπεράσει το 5% του ΑΕΠ, υπερβαίνοντας την 
προηγούμενη πρόβλεψη της κυβέρνησης για 4,4%. Από 
την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία στις 24 
Φεβρουαρίου, η ισπανική κυβέρνηση πολλαπλασίασε τη 
βοήθεια στην προσπάθεια να αναχαιτίσει τον πληθωρισμό 
που αυξήθηκε φέτος σε όλη την Ευρώπη. Αφού έφθασε σε 
ένα υψηλό 10,8% τον Ιούλιο, το πιο ψηλό επίπεδό του σε 
38 χρόνια, ο πληθωρισμός μειώθηκε σταδιακά για να πέσει 
στο 6,8% τον Νοέμβριο. Όμως η μείωση αυτή δεν έχει 
αγγίξει ακόμη τον τομέα των διατροφικών προϊόντων, οι 
τιμές των οποίων εξακολουθούν να αυξάνονται.

 
Η εταιρεία παροχής υπηρεσιών βραχυπρόθεσμης 
διαμονής Airbnb θα πρέπει να παρέχει πληροφορίες στα 
συμβόλαια ενοικίασης στις φορολογικές αρχές και να 
παρακρατεί φόρο βάσει του εθνικού φορολογικού 
καθεστώτος, αποφάσισε το ανώτατο δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με το ot.gr η απόφαση 
έρχεται ως απάντηση στην αμφισβήτηση της Airbnb σε 
ιταλικό νόμο του 2017 που απαιτεί από την Airbnb και 
άλλους ιστότοπους βραχυπρόθεσμης ενοικίασης να 
διαβιβάζουν πληροφορίες από τις συμβάσεις ενοικίασης 
στις φορολογικές αρχές και να παρακρατούν το 21% από 
το εισόδημα από ενοίκια και να το καταβάλλουν στις 
φορολογικές αρχές. Η Airbnb Ireland UC και η Airbnb 
Payments UK Ltd, οι οποίες ανήκουν στον παγκόσμιο 
όμιλο Airbnb, άσκησαν προσφυγή ζητώντας την ακύρωση 
της αποφάσεως του διευθυντή της φορολογικής αρχής 
περί εφαρμογής του νέου φορολογικού καθεστώτος. Το 
Consiglio di Stato (Συμβούλιο της Επικρατείας), ενώπιον 
του οποίου η Airbnb άσκησε αναίρεση κατά της 
αποφάσεως με την οποία απορρίφθηκε η προσφυγή της, 
ζήτησε από το Δικαστήριο να ερμηνεύσει διάφορες 
διατάξεις του δικαίου της Ένωσης σε σχέση με τις 
υποχρεώσεις που επιβάλλει η εθνική νομοθεσία στους 
μεσάζοντες βραχυχρόνιων μισθώσεων. «Εφόσον 

εισπράττουν τα μισθώματα ή μεσολαβούν κατά την 
είσπραξή τους, τα πρόσωπα που ασκούν κτηματομεσιτική 
δραστηριότητα πρέπει να προβαίνουν, ως εισπράκτορες 
του φόρου, στην ανωτέρω παρακράτηση επί του ποσού 
των μισθωμάτων και να καταθέτουν το σχετικό ποσό στο 
Δημόσιο Ταμείο» τονίζεται στην απόφαση. «Η νομοθεσία 
της ΕΕ δεν αποκλείει την απαίτηση συλλογής 
πληροφοριών ή παρακράτησης φόρου στο πλαίσιο ενός 
εθνικού φορολογικού καθεστώτος», ανέφερε το δικαστήριο 
της ΕΕ σε ανακοίνωσή του. «Ωστόσο, η υποχρέωση 
διορισμού φορολογικού αντιπροσώπου συνιστά 
δυσανάλογο περιορισμό στην ελευθερία παροχής 
υπηρεσιών», πρόσθεσε. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΑΠΟΦΑΣΗ: 
«Βραχυχρόνιες μισθώσεις: το δίκαιο της Ένωσης δεν  
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αντιτίθεται ούτε στην υποχρέωση συλλογής πληροφοριών 
ούτε στην παρακράτηση του φόρου, τις οποίες επιβάλλει 
εθνικό φορολογικό καθεστώς. Αντιθέτως, η υποχρέωση 
διορισμού φορολογικού αντιπροσώπου αποτελεί 
δυσανάλογο περιορισμό στην ελεύθερη παροχή 
υπηρεσιών. Η Airbnb είναι παγκόσμιος όμιλος που 
διαχειρίζεται την ομώνυμη διαδικτυακή πύλη 
κτηματομεσιτικών υπηρεσιών, η οποία διευκολύνει την 
επαφή μεταξύ, αφενός, εκμισθωτών που διαθέτουν 
καταλύματα και, αφετέρου, προσώπων που αναζητούν 
καταλύματα. Η Airbnb εισπράττει από τον πελάτη την 
πληρωμή για τη διάθεση του καταλύματος πριν από την 
έναρξη της μίσθωσης και διαβιβάζει το σχετικό ποσό στον 
εκμισθωτή, εφόσον δεν υπάρξει οποιαδήποτε 
αμφισβήτηση εκ μέρους του μισθωτή. Με ιταλικό νόμο του 
2017 θεσπίστηκε νέο φορολογικό καθεστώς για τις 
βραχυχρόνιες μισθώσεις που δεν συνάπτονται στο 
πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας. Αυτός ο νόμος 
εφαρμόζεται στις συμβάσεις μισθώσεως ακινήτων 
προοριζόμενων για κατοικία, τα οποία εκμισθώνονται για 
μέγιστη διάρκεια 30 ημερών από πρόσωπα που ενεργούν 
εκτός εμπορικής δραστηριότητας, οι δε συμβάσεις 
συνάπτονται είτε απευθείας με τους μισθωτές είτε με τη 
συνδρομή προσώπων που παρέχουν κτηματομεσιτικές 
υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
διαχειρίζονται διαδικτυακές πύλες όπως η Airbnb. Από 1ης 
Ιουνίου 2017, τα εισοδήματα από τέτοιες μισθώσεις 
υπόκεινται σε παρακράτηση ύψους 21 % στην πηγή, 
εφόσον οι κύριοι των ακινήτων έχουν επιλέξει τον εν λόγω 
προνομιακό συντελεστή, τα δε στοιχεία σχετικά με τις 
συμβάσεις μισθώσεως πρέπει να διαβιβάζονται στη 
φορολογική αρχή. 

φόσον εισπράττουν τα  
μισθώματα ή μεσολαβούν κατά  
την είσπραξή τους, τα πρόσωπα 

που ασκούν κτηματομεσιτική 
δραστηριότητα πρέπει να προβαίνουν, 
ως εισπράκτορες του φόρου 
, στην ανωτέρω παρακράτηση επί του ποσού των 
μισθωμάτων και να καταθέτουν το σχετικό ποσό στο 
Δημόσιο Ταμείο. Τα πρόσωπα που δεν κατοικούν ή 
εδρεύουν στην Ιταλία και δεν διαθέτουν μόνιμη 
εγκατάσταση στο εν λόγω κράτος έχουν την υποχρέωση να 
διορίσουν φορολογικό αντιπρόσωπο ως υπεύθυνο για τον 
φόρο. Η Airbnb Ireland UC και η Airbnb Payments UK Ltd, 
οι οποίες ανήκουν στον παγκόσμιο όμιλο Airbnb, άσκησαν 
προσφυγή ζητώντας την ακύρωση της αποφάσεως του 
διευθυντή της φορολογικής αρχής περί εφαρμογής του 
νέου φορολογικού καθεστώτος. Το Consiglio di Stato 
(Συμβούλιο της Επικρατείας), ενώπιον του οποίου η Airbnb 
άσκησε αναίρεση κατά της αποφάσεως με την οποία 
απορρίφθηκε η προσφυγή της, ζήτησε από το Δικαστήριο 
να ερμηνεύσει διάφορες διατάξεις του δικαίου της Ένωσης 
σε σχέση με τις υποχρεώσεις που επιβάλλει η εθνική 
νομοθεσία στους μεσάζοντες βραχυχρόνιων μισθώσεων. 
Με τη σημερινή του απόφαση, το Δικαστήριο διαπιστώνει 
ότι οι τρεις υποχρεώσεις που θεσπίστηκαν το 2017 στο 
ιταλικό δίκαιο εμπίπτουν στον φορολογικό τομέα και, κατά 
συνέπεια, εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής των 

οδηγιών που επικαλέστηκε η Airbnb. Για τον λόγο αυτόν, 
το Δικαστήριο εξετάζει τη νομιμότητα των τριών επίμαχων 
μέτρων αποκλειστικά υπό το πρίσμα της απαγορεύσεως 
των περιορισμών στην ελεύθερη παροχή των υπηρεσιών 
στο εσωτερικό της Ένωσης, η οποία προβλέπεται στο 
άρθρο 56 ΣΛΕΕ. Πρώτον, επισημαίνει ότι η υποχρέωση 
συλλογής και κοινοποιήσεως στις φορολογικές αρχές των 
στοιχείων σχετικά με τις συμβάσεις μισθώσεως που 
συνήφθησαν κατόπιν κτηματομεσιτικής διαμεσολαβήσεως 
επιβάλλεται σε όλους τους τρίτους, ανεξαρτήτως του εάν 
πρόκειται για φυσικά ή για νομικά πρόσωπα, του εάν τα 
πρόσωπα αυτά κατοικούν, εδρεύουν ή είναι εγκατεστημένα 
στην Ιταλία, και του εάν τα πρόσωπα αυτά μεσολαβούν με 
ψηφιακό ή άλλο τρόπο. Εκ των ανωτέρω το Δικαστήριο 
συνάγει, στηριζόμενο σε παλαιότερη νομολογία του 1, ότι 
η επιβολή τέτοιας υποχρέωσης δεν προσκρούει στην 
απαγόρευση του άρθρου 56 ΣΛΕΕ, δεδομένου ότι ισχύει για 
όλους τους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην 
εθνική επικράτεια. Δεύτερον, η υποχρέωση 
παρακρατήσεως του φόρου στην πηγή επίσης επιβάλλεται 
τόσο στους παρόχους κτηματομεσιτικών υπηρεσιών που 
είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος και όχι στην 
Ιταλία, όσο και στις επιχειρήσεις που έχουν μόνιμη 
εγκατάσταση στο εν λόγω κράτος μέλος. Συνεπώς, κατά το 
Δικαστήριο, δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι η 
υποχρέωση αυτή απαγορεύει, παρεμποδίζει ή καθιστά 
λιγότερο ελκυστική την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών. 
Αντιθέτως, τρίτον, η υποχρέωση διορισμού φορολογικού 
αντιπροσώπου στην Ιταλία βαρύνει αποκλειστικώς 
ορισμένους παρόχους κτηματομεσιτικών υπηρεσιών που 
δεν διαθέτουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ιταλία. Δεδομένου 
ότι η υποχρέωση αυτή τους επιβάλλει να προβαίνουν σε 
ορισμένες διατυπώσεις καθώς και να επωμίζονται το 
κόστος της αμοιβής του αντιπροσώπου, τέτοιου είδους 
δεσμεύσεις δημιουργούν για τους εν λόγω οικονομικούς 
φορείς επιβάρυνση η οποία ενδέχεται να τους αποτρέψει 
από την παροχή κτηματομεσιτικών υπηρεσιών στην Ιταλία 
και, εν πάση περιπτώσει, από την παροχή των υπηρεσιών 
αυτών με τους όρους που οι ίδιοι επιθυμούν. Κατά 
συνέπεια, η ως άνω υποχρέωση πρέπει να θεωρηθεί ως 
περιορισμός στην ελεύθερη παροχή των υπηρεσιών ο  
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οποίος απαγορεύεται, καταρχήν, από το άρθρο 56 ΣΛΕΕ. 
Το εν λόγω φορολογικό μέτρο, καίτοι επιδιώκει τον θεμιτό 
σκοπό της διασφαλίσεως της εισπράξεως του φόρου, ο 
οποίος δύναται να δικαιολογήσει περιορισμούς στην 
ελεύθερη παροχή των υπηρεσιών, υπερβαίνει εντούτοις το 
αναγκαίο για την επίτευξη του σκοπού αυτού μέτρο. 
Πράγματι, το συγκεκριμένο φορολογικό μέτρο εφαρμόζεται 
αδιακρίτως στο σύνολο των παρόχων κτηματομεσιτικών 
υπηρεσιών που δεν διαθέτουν μόνιμη εγκατάσταση στην 
Ιταλία και οι οποίοι επέλεξαν, στο πλαίσιο των υπηρεσιών 
που παρέχουν, να εισπράττουν τα μισθώματα ή τις 
αντιπαροχές σχετικά με τις συμβάσεις που καλύπτονται 
από το φορολογικό καθεστώς του 2017, ή να μεσολαβούν 
κατά την καταβολή των μισθωμάτων ή των αντιπαροχών. 
Ωστόσο, το μέτρο αυτό εφαρμόζεται χωρίς να προβλέπεται 
διάκριση αναλόγως, παραδείγματος χάρη, του όγκου των 
φορολογικών εσόδων που έχουν παρακρατηθεί ή μπορούν 
να παρακρατηθούν σε ετήσια βάση για λογαριασμό του 
Δημοσίου Ταμείου. Επιπροσθέτως,  

ο γεγονός ότι η φορολογική  
αρχή έχει ήδη στη διάθεσή  
της πληροφορίες που της 

διαβιβάστηκαν σχετικά με τους 
φορολογούμενους δύναται να 
διευκολύνει τον έλεγχό της 
και ως εκ τούτου ενισχύει τη διαπίστωση ότι η υποχρέωση 
διορισμού φορολογικού αντιπροσώπου δεν έχει αναλογικό 
χαρακτήρα. Επομένως, η υποχρέωση διορισμού 
φορολογικού αντιπροσώπου αντιβαίνει στο άρθρο 56 
ΣΛΕΕ.

 
Ο Δημήτρης Χριστούλιας 
παρουσιάζει στην Realnews έναν 
οδηγό για τα χρέη στο Δημόσιο: 
Ανάσα σε δεκάδες χιλιάδες 
οφειλέτες με χρέη 134 δισ. ευρώ 
προς την εφορία και τα ασφαλιστικά 
ταμεία, έδωσε το οικονομικό 
επιτελείο με δύο κινήσεις: το 
«πάγωμα» των επιτοκίων για ένα 
έτος και το άνοιγμα των δόσεων στις 
24 και υπό προϋποθέσεις στις 48. 
Αποκαλυπτικά είναι  

α στοιχεία της 
Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων 

(ΑΑΔΕ), σύμφωνα με  
τα οποία 4.176.249 
οφειλέτες έχουν 
ληξιπρόθεσμα χρέη 
στην εφορία (ένας 
στους δύο), με 1.395.510 
εξ αυτών να έχουν 
έρθει αντιμέτωποι  

με αναγκαστικά μέτρα 
είσπραξης 
, δηλαδή κατασχέσεις σε 
τραπεζικούς λογαριασμούς στην 
περίπτωση που η ληξιπρόθεσμη 
οφειλή ξεπερνά τα 500 ευρώ για 
χρονικό διάστημα άνω των τριών 
μηνών. Εκπρόσωποι του 
επιχειρηματικού κόσμου ζητούν να 
υπάρξει μια νέα γενναία ρύθμιση 
οφειλών σε 100 ή 120 δόσεις, 
προκειμένου το 2023 να μην 
αυξηθούν ακόμη περισσότερο οι 
ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το 
Δημόσιο. Το οικονομικό επιτελείο 
της κυβέρνησης προχώρησε πριν 
από λίγες ημέρες στην αύξηση των 
δόσεων της πάγιας ρύθμισης για 
οφειλές στον e-ΕΦΚΑ από τις 12 στις 
24 (όσες ισχύουν και για τα χρέη 
στην εφορία) και ταυτόχρονα 
«πάγωσε» για ένα έτος τα επιτόκια 
με βάση τα οποία υπολογίζονται οι 
τόκοι που επιβαρύνουν τους 
φορολογούμενους κάθε φορά που 
καθυστερούν να πληρώσουν κάποιο 
φόρο, κόντρα στο ρεύμα της 
αύξησης των επιτοκίων από την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Να 
ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε έως 
48 δόσεις έχουν τη δυνατότητα οι 
φορολογούμενοι, ακόμη και όταν 
αυτές δεν έχουν καταστεί 
ληξιπρόθεσμες. Ειδικότερα, σε έως 
24 μηνιαίες δόσεις μπορούν να 
ρυθμιστούν οφειλές που 
προέρχονται από φόρο 
εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ και 
άλλους φόρους και σε έως 48 
μηνιαίες δόσεις για οφειλές που 

προέρχονται από έκτακτη αιτία, 
δηλαδή από φόρο κληρονομιάς, 
φορολογικά ή τελωνειακά πρόστιμα. 
Το ελάχιστο ποσό κάθε μηνιαίας 
δόσης είναι 30 ευρώ, ενώ όσοι 
οφειλέτες είναι συνεπείς, κατά την 
καταβολή της τελευταίας δόσης, θα 
απαλλάσσονται από την πληρωμή 
ποσού που ισούται με το 25% των 
τόκων που έχουν επιβαρύνει 
συνολικά το ποσό της ρυθμιζόμενης 
οφειλής. Ιδιαίτερα προσεκτικοί 
πρέπει να είναι οι οφειλέτες πριν 
επιλέξουν τον αριθμό των δόσεων 
που επιθυμούν, καθώς θα πρέπει να 
γνωρίζουν ότι το επιτόκιο αυξάνεται 
αν η ρύθμιση της οφειλής γίνει από 
13 έως 24 δόσεις. Αναλυτικότερα, το 
επιτόκιο ανέρχεται στο 4,37% για 
όσους εξοφλήσουν τις φορολογικές 
τους οφειλές σε 12 δόσεις και σε 
5,87% σε όσους επιλέξουν τις 24 
δόσεις. Σημειώνεται ότι στην 
περίπτωση που η καταβολή του 
φόρου γίνει εκπρόθεσμα, τότε η 
δόση επιβαρύνεται με τόκο 0,73% 
για κάθε μήνα καθυστέρησης ή  
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8,76% ετησίως. Για μέχρι 12 μηνιαίες 
δόσεις, ο τόκος υπολογίζεται µε 
βάση το τελευταίο δημοσιευμένο 
μέσο ετήσιο επιτόκιο δανείων σε 
ευρώ, που δημοσιεύεται από την 
Τράπεζα της Ελλάδος, πλέον 0,25% 
και προσαυξάνεται αναλόγως του 
αριθμού των δόσεων της ρύθμισης. 
Για περισσότερες από 12 μηνιαίες 
δόσεις, το επιπλέον είναι 1,5%. 
Αντίστοιχα, αν κάποιος έχει εντάξει 
τις οφειλές τους στη ρύθμιση των 
120 δόσεων, το επιτόκιο ανέρχεται 
στο 3%, ενώ για τα χρέη που 
δημιουργήθηκαν την περίοδο της 
πανδημίας και τα οποία μπορούσαν 
να ρυθμιστούν σε έως και 72 δόσεις, 
το επιτόκιο ανέρχεται σε 2,5% για 
όσους έχουν επιλέξει παραπάνω 
από 36 μηνιαίες δόσεις. Με δεδομένο 
ότι αναπροσαρμογή των επιτοκίων 
αναχρηματοδότησης της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 
συμπαρασύρει τις επιβαρύνσεις 
που σχετίζονται άμεσα με τον 
υπολογισμό των τόκων και των 
προσαυξήσεων στις ληξιπρόθεσμες 
φορολογικές οφειλές, η πολιτική 
ηγεσία του υπουργείου 
Οικονομικών αποφάσισε να 
«παγώσει» τα επιτόκια που 
επιβαρύνουν τις ρυθμίσεις στην 
εφορία μέχρι τις 2 Νοεμβρίου του 
2023. Υπενθυμίζεται ότι η ρύθμιση 
χάνεται σε περίπτωση που δεν 
πληρωθούν δύο συνεχόμενες 
δόσεις ή στην περίπτωση που 
δημιουργηθεί νέα οφειλή. Όπως όλα 
δείχνουν, το 2023 οι 
φορολογούμενοι θα έχουν ακόμη 
ένα κίνητρο για να ρυθμίσουν τις 
οφειλές τους, καθώς σχεδιάζεται να 
ενεργοποιηθεί από την ΑΑΔΕ η 
προοδευτική αύξηση του 
ακατάσχετου λογαριασμού για 
φορολογούμενους με ληξιπρόθεσμα 
χρέη, οι οποίοι έχουν ρυθμίσει τις 
οφειλές τους και είναι συνεπείς στην 
εξυπηρέτησή τους. Στόχος είναι η 
σχετική διάταξη, που έχει ψηφιστεί 
από τον Μάιο του 2019 αλλά έμεινε 
στα χαρτιά, να τεθεί το συντομότερο 

δυνατό σε εφαρμογή. Έτσι, εφόσον 
ένας οφειλέτης ενταχθεί στην πάγια 
ρύθμιση οφειλών και εξυπηρετεί τις 
υποχρεώσεις του, τότε θα 
αποδεσμεύεται κάθε μήνα 
σημαντικό τμήμα από τον 
λογαριασμό του. Το σημερινό όριο 
των 1.250 ευρώ αναμένεται να 
αυξηθεί, ενώ το νέο όριο θα 
προσαυξάνεται κατά το άθροισμα 
των ποσών των δύο τελευταίων 
μηνιαίων δόσεων που εξοφλήθηκαν, 
αφού πολλαπλασιαστεί με 
συγκεκριμένους συντελεστές. 

Σε έως 24 δόσεις μπορούν να 
ρυθμιστούν από τις 25 Νοεμβρίου οι 
οφειλές στον e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με 
τα όσα προβλέπονται στο μίνι 
ασφαλιστικό νομοσχέδιο, ενώ 
οφειλές που βεβαιώνονται μετά από 
έλεγχο δύνανται να ρυθμίζονται σε 
έως 48 μηνιαίες δόσεις. Όπως ισχύει 
και στη ρύθμιση για τις οφειλές στην 
εφορία, έτσι και στα ασφαλιστικά 
ταμεία τα επιτόκια έχουν «παγώσει», 
σύμφωνα με τροπολογία, για έναν 
χρόνο. Αναλυτικότερα, εδώ και λίγες 
ημέρες δίδεται η δυνατότητα 
αύξησης των δόσεων ρύθμισης 
οφειλής προς τα ασφαλιστικά ταμεία 
σε 24 από 12 δόσεις.  

πενθυμίζεται ότι 
όπως και στην 
εφορία έτσι και για 

οφειλές στα ταμεία η 
ρύθμιση χάνεται όταν 
δεν πληρωθούν δύο 
συνεχόμενες δόσεις 
, με τη διαφορά ότι στον ΕΦΚΑ δεν 
μπορεί να επανενταχθεί ο οφειλέτης 
στη ρύθμιση. Μάλιστα, κατά τη 
διάρκεια της ρύθμισης, επιτρέπεται 
η καθυστέρηση πληρωμής μίας 
δόσης ανά δωδεκάμηνο και η 
καταβολή αυτής γίνεται 
υποχρεωτικά μέχρι την ημερομηνία 
καταβολής της επόμενης δόσης με 
προσαύξηση εκπρόθεσμης 
καταβολής, η οποία ανέρχεται σε 
ποσοστό 15%. Την ίδια στιγμή, 
σύμφωνα με τροπολογία που 
κατατέθηκε στη Βουλή, «παγώνουν» 
αναδρομικά από τις 13 Σεπτεμβρίου 
και μέχρι τον επόμενο Σεπτέμβριο τα 
επιτόκια με τα οποία επιβαρύνονται 
οφειλές προς ασφαλιστικά ταμεία. 

Στόχος της διάταξης -που έρχεται σε 
συνέχεια αντίστοιχης ρύθμισης του 
υπουργείου Οικονομικών για τα 
επιτόκια των ρυθμίσεων προς την 
εφορία- είναι να αποτραπεί η 
επιπλέον επιβάρυνση των πολιτών 
που έχουν οφειλές προς τα 
ασφαλιστικά ταμεία και επιθυμούν 
να τις ρυθμίσουν. Σύμφωνα με 
ανακοίνωση του υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, με δεδομένο ότι το 
επιτόκιο που επιβαρύνει ένα πλάνο 
ρύθμισης καθορίζεται κατά τη 
χρονική στιγμή της αίτησης 
ρύθμισης και ότι η αύξηση του 
πληθωρισμού έχει οδηγήσει την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να 
αυξήσει τα επιτόκια, οι οφειλέτες 
που επιθυμούν να ρυθμίσουν κατά 
την τρέχουσα περίοδο τις οφειλές 
τους προς τον e-ΕΦΚΑ θα 
βρίσκονταν αντιμέτωποι με ιδιαίτερα 
υψηλά επιτόκια. Προκειμένου, 
λοιπόν, να μην υπάρχει υπέρμετρη 
επιβάρυνση των ρυθμίσεων 
οφειλών εφεξής και αυτό να μην 
αποτελέσει αντικίνητρο για τους 
πολίτες ώστε να ρυθμίσουν τις 
οφειλές τους, τα επιτόκια 
«παγώνουν» και παραμένουν για 
ένα έτος στο ύψος που 
διαμορφώθηκαν στις 13 
Σεπτεμβρίου. Σημειώνεται ότι τα 
επιτόκια των ήδη ενεργών 
ρυθμίσεων, πριν από τον 
Σεπτέμβριο του 2022, είναι σταθερά 
και δεν επηρεάζονται ούτε από τις 
ενέργειες της ΕΚΤ. Μετά τη νέα 
διάταξη που προωθεί το υπουργείο 
Εργασίας «παγώνει» για έναν χρόνο 
το επιτόκιο με το οποίο 
επιβαρύνονται οι ρυθμισμένες 
οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία 
στο 5,5%.  

φόσον η οφειλή 
ενταχθεί σε 
ρύθμιση, 

προβλέπεται και η 
παύση της ποινικής 
δίωξης σε βάρος  
του οφειλέτη. 
Με βάση την τελευταία διαθέσιμη 
έκθεση του ΚΕΑΟ, στο τέλος  

 

Υ 

Ε 
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Σεπτεμβρίου, το συνολικό χρέος 
ήταν 45,46 δισ. ευρώ. Επίσης, οι 
συνολικές ενεργές ρυθμίσεις ήταν 
356.208 και το ρυθμισμένο ποσό 
ξεπερνούσε τα 4,2 δισ. ευρώ. Ειδικά 
στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων 
είχαν καταγραφεί 97.559 ενεργοί 
οφειλέτες που κατέβαλλαν κανονικά 
τις μηνιαίες δόσεις τους, με το 
συνολικά ρυθμισμένο ποσό να 
ανέρχεται στα 578,4 εκατ. ευρώ. 
Μέσα σε ένα τρίμηνο, το χρέος είχε 
αυξηθεί κατά 2,06 δισ. ευρώ, 
αποκλειστικά από την αύξηση των 
επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα που είχε ξεκινήσει 
από τον περασμένο Ιούλιο. 

Μειώνεται σε 10 χρόνια από 20 ο 
χρόνος που έχει στη διάθεσή του ο 
e-ΕΦΚΑ προκειμένου να βεβαιώσει 
και να εισπράξει απαιτήσεις από 
ασφαλιστικές εισφορές που δεν 
καταβλήθηκαν. Εάν η απαίτηση του 
e-ΕΦΚΑ δεν βεβαιωθεί και δεν 
κοινοποιηθεί στον ασφαλισμένο η 
οφειλή μέσα σε αυτό το διάστημα, οι 
οφειλές παραγράφονται. Η διάταξη 
αφορά όλες τις κατηγορίες 
οφειλετών ασφαλιστικών εισφορών 
(εργοδότες, ελεύθεροι 
επαγγελματίες, αυτοτελώς 
απασχολούμενοι, αγρότες). 
Μάλιστα, οι οφειλές που 
δημιουργούνται από το 2026 και 
μετά θα παραγράφονται στα πέντε 
χρόνια, ώστε οι χρόνοι παραγραφής 
των ασφαλιστικών οφειλών να 
προσεγγίζουν αυτές των 
φορολογικών. Προσοχή όμως: Η 
παραγραφή θα διακόπτεται όταν ο 

ΕΦΚΑ ή το ΚΕΑΟ ειδοποιήσει με 
οποιονδήποτε τρόπο τον 
ασφαλισμένο για την οφειλή: με 
δικαστικό επιμελητή-κλητήρα, 
επιστολή, ηλεκτρονική ειδοποίηση ή 
λάβει μέτρο διοικητικής εκτέλεσης 
για την είσπραξή της (κοινοποίηση 
ατομικής βεβαίωσης, κατάσχεση, 
πλειστηριασμός κ.λπ.). Παράλληλα, 
προβλέπεται ότι για οφειλές 
εργοδοτών της περιόδου 2006-2011, 
που έχουν βάσει της νέας διάταξης 
παραγραφεί, οι εργαζόμενοι δεν 
χάνουν τα ασφαλιστικά δικαιώματά 
τους. Η διαδικασία της δεκαετούς 
παραγραφής οφειλών προς τον 
ΕΦΚΑ, που θεσμοθετείται με ειδική 
διάταξη στο ασφαλιστικό 
νομοσχέδιο, θα διακόπτεται κάθε 
φορά που ο ασφαλισμένος θα 
ειδοποιείται για το χρέος του. Σε μια 
τέτοια περίπτωση, το χρονικό 
διάστημα των 10 ετών θα ξεκινά εκ 
νέου από την ειδοποίηση και μετά. 
Σε αυτή τη διευκρίνιση προέβη το 
υπουργείο Εργασίας, για να γίνει πιο 
σαφής ο χρόνος της αξιοποίησης 
της εν λόγω διαδικασίας από τους 
ασφαλισμένους που επιθυμούν κάτι 
τέτοιο. 

Παρατείνεται η προθεσμία για την 
πληρωμή των τελών κυκλοφορίας 
του 2023, καθώς και για την ακινησία 
των οχημάτων, έως τις 28 
Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με τον 

αρμόδιο υφυπουργό Οικονομικών 
Απόστολο Βεσυρόπουλο, 
«προχωράμε σε δίμηνη παράταση 
για την καταβολή των τελών 
κυκλοφορίας του 2023 και για τη 
θέση των οχημάτων σε εκούσια 
ακινησία, ώστε να έχουν όλοι τη 
δυνατότητα να εκπληρώσουν αυτή 
την υποχρέωση». Σημειώνεται ότι, 

την περίπτωση  
που δεν  
πληρωθούν τα τέλη 

κυκλοφορίας μέχρι  
τις 28 Φεβρουαρίου,  
οι ιδιοκτήτες των 
οχημάτων θα πρέπει  
να πληρώσουν 
διπλάσια τέλη. 
Επίσης, όσοι διαθέτουν πιστωτική 
κάρτα και τους δίνεται η δυνατότητα 
από την τράπεζα μπορούν να 
αποπληρώσουν τα τέλη 
κυκλοφορίας σε 12 άτοκες δόσεις. 

 
 

Απεστάλη εγκύκλιος υπό τη μορφή 
εγχειριδίου από την Ανεξάρτητη 
Αρχή Δημοσίων Εσόδων προς τις 
φοροεισπρακτικές υπηρεσίες των 
κατά τόπους Δημόσιων 
Οικονομικών Υπηρεσιών. Στην 
ιστοσελίδα των δικηγορικών 
γραφείων lekkakou.gr σημειώνεται: 
Πράγματι η συγκεκριμένη εγκύκλιος 
υφίσταται, κύριος στόχος της όμως 
είναι η επίσπευση των διαδικασιών 
αναγκαστικής εκτέλεσης εκ μέρους 
της εφορίας σε ότι αφορά στις 

κατασχέσεις τραπεζικών 
λογαριασμών, κινητών πραγμάτων 
αλλά και ακινήτων καθόσον εφεξής 

ι κατασχέσεις 
αυτές αλλά και  
η ολοκλήρωση  

των σχετικών  
διαδικασιών όπως του 
πλειστηριασμού θα 

πρέπει και κατόπιν  
της εγκυκλίου να 
πραγματοποιούνται  
σε συντομότερο  
χρονικό διάστημα. 

 

Σ 

Ο 
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Ιδίως μάλιστα επί κατασχέσεως ακινήτων η εγκύκλιος 
προβλέπει τη διενέργεια πλειστηριασμού μετά την 
παρέλευση 40 ημερολογιακών ημερών, το αργότερο όμως 
εντός τεσσάρων μηνών από την επιβολή της κατάσχεσης. 
Η εγκύκλιος χαρακτηριστικά απλώς αναφέρει ότι «η 
ανωτέρω προθεσμία δεν τηρείται εφόσον υφίσταται 
σπουδαίος λόγος (π.χ. όταν πρόκειται για ακίνητο που 
αποτελεί την κύρια και μοναδική κατοικία του οφειλέτη, η 
οποία καλύπτει τις στοιχειώδεις ανάγκες στέγασης, η αξία 
της οποίας δεν απέχει σημαντικά από τα όρια που τίθενται 
κατά τις κείμενες διατάξεις για την απαλλαγή του Φόρου 
Μεταβίβασης Ακινήτων – Φ.Μ.Α., ως πρώτης κατοικίας), ο 
οποίος θα πρέπει να μνημονεύεται σε σχετική έκθεση του 
επισπεύδοντος τον πλειστηριασμό Προϊσταμένου».  

 
Ως εκ των ανωτέρω οφείλουμε να τονίσουμε 
συμπερασματικά και συγκεντρωτικά ότι οι κατασχέσεις 
τραπεζικών λογαριασμών συνεχίζονται απρόσκοπτα, οι 
κατασχέσεις και οι πλειστηριασμοί κινητών πραγμάτων 
συνεχίζονται απρόσκοπτα και ταχύτερα, ενώ και οι 
κατασχέσεις και οι πλειστηριασμοί ακινήτων συνεχίζονται 
και μάλιστα απρόσκοπτα και ταχύτερα εκτός αν το ακίνητο 
αποτελεί την πρώτη και μοναδική κατοικία του οφειλέτη και 
εφόσον πληρούνται κριτήρια σχετικά με την αξία του. Από 
τα ανωτέρω επίσης συνάγεται το συμπέρασμα ότι η εφορία 
μπορεί να κατασχέσει ακίνητο (ακόμη και την πρώτη 
κατοικία ευτελούς αξίας) με την εγγραφή του σχετικού 
βάρους στο υποθηκοφυλακείο / κτηματολόγιο ώστε να 
μπλοκαριστεί η μεταβίβασή του και απλώς να μην 

προχωρήσει σε πλειστηριασμό, σημειώνουμε δε ότι 
ασχέτως της ευδοκίμησης πλειστηριασμών οι οφειλές 
παραμένουν στο ακέραιο και αυξάνονται λόγω των 
νομίμων προσαυξήσεων. 

ημειωτέον ότι σε κάθε  
περίπτωση οι κατασχέσεις και  
οι πλειστηριασμοί της πρώτης 

κατοικίας ανεξαρτήτως της αξίας  
αυτής συνεχίζονται απρόσκοπτα  
από τράπεζες και αλλοδαπά funds 
όπως αυτά εκπροσωπούνται στη  
χώρα μας από τις εταιρείες 
διαχείρισης απαιτήσεων. 
Όπως έχουμε τονίσει και σε προγενέστερο άρθρο μας, τη 
δεδομένη χρονική στιγμή πέραν της πάγιας ρύθμισης που 
προσφέρεται από την εφορία για τη ρύθμιση οφειλών 
υφίσταται η δυνατότητα υπαγωγής των οφειλών αυτών και 
στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών μέσω της 
σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, καθίσταται δε εφικτή 
η ευνοϊκή τους ρύθμιση ανεξαρτήτως της κατάρτισης 
συμφωνίας με τους λοιπούς πιστωτές. Καθώς μάλιστα κάθε 
περίπτωση είναι απολύτως ξεχωριστή, η προσφυγή σε 
εξειδικευμένους νομικούς για τη συνολική και 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των οφειλών κρίνεται 
επιβεβλημένη. 

Σ 
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TΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

Επιμέλεια: Θοδωρής Ζούμπος 

 
Η Λιλιάνα Σ. Κουλουμπή, Executive 
Director στην Stamos & Associates 
Law Firm, επισημαίνει:  

ως και το  
Μάρτιο του  
2013 στην Ελλάδα 

δραστηριοποιούνταν 
τρεις κυπριακές 
τραπεζικές εταιρείες:  
η «ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ» 
(όπως μετονομάστηκε 
η «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ 
ΤΡΑΠΕΖΑ»), η «ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ» και  
η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ». 

 

Στα πλαίσια εξυγίανσης των ανωτέρω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 
αποφασίστηκε η πώληση και μεταβίβαση στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού 
με αγοράστρια την Ελληνική ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία 
«ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.». Προς τούτο, την 26η Μαρτίου 2013 συνήφθησαν τρεις 
Συμβάσεις Πώλησης και μεταβίβασης με την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» (μια για 
κάθε κυπριακό τραπεζικό ίδρυμα).  

 

Έ 
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δη από το 2017 η Εταιρεία μας 
ξεκίνησε να ερευνά το νομικό 
ζήτημα της ειδικής διαδοχής  

των τριών κυπριακών τραπεζών  
από την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.». 
Σήμερα, δημοσιεύουμε 
αποσπασματικά νέα τελεσίδικη 
απόφαση του Εφετείου Αθηνών,  
που κρίνει επί του εν λόγω ζητήματος. 

 
Περαιτέρω σχολιασμός της επί της ουσίας τελεσίδικης 
απόφασης σχετικής με την έλλειψη νομιμοποίησης της 
«ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» επί των δανείων των πρώην 

Κυπριακών στην Ελλάδα Τραπεζών, θα δημοσιευθεί άμα 
την επιστροφή του Διαχειριστή-Εταίρου μετά το νέο έτος. 

 

 

Ή 
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Διευκρινίσεις για τις προϋποθέσεις που οδηγούν στην 
απαλλαγή των οφειλετών του νόμου Κατσέλη που έχουν 
ρυθμίσει τα χρέη τους, από το υπόλοιπο των οφειλών τους 
προς την εφορία έχει δώσει με εγκύκλιο της η Ανεξάρτητη 
Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Σύμφωνα με το enikonomia.gr 
όπως αναφέρεται σε σχετική εγκύκλιο της ΑΑΔΕ,  

ι πολίτες που έχουν εντάξει  
τις οφειλές τους στη ρύθμιση  
του Ν. 3869/2010 απαλλάσσονται 

από «κάθε τυχόν υφιστάμενο 
υπόλοιπο οφειλής» και από  
απαίτηση του Δημοσίου 
εφόσον: Έχει περιληφθεί η απαίτηση του Δημοσίου ως 
πιστωτή στο σχέδιο διευθέτησης οφειλών που 
περιλαμβάνεται στην αίτηση του οφειλέτη ενώπιον του 
αρμόδιου Ειρηνοδικείου και δεν έχει εξαιρεθεί από το 
δικαστήριο. Έχει επιδοθεί η αίτηση του οφειλέτη περί 
υπαγωγής των οφειλών του στον Ν. 3869/2010 στο 
Δημόσιο. Έχει συμμορφωθεί ο οφειλέτης στη ρύθμιση των 
οφειλών του, σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση και τον 
νόμο, στις οριζόμενες καταβολές εντός της τριετίας, προς 
όλους τους πιστωτές. Δηλαδή, δεν αρκεί η συμμόρφωση 
του οφειλέτη προς την κανονική εκτέλεση των 
υποχρεώσεών του έναντι του Δημοσίου, αλλά απαιτείται η 
συμμόρφωσή του έναντι του συνόλου των πιστωτών, των 
οποίων οι απαιτήσεις καταλαμβάνονται από τη δικαστική 
ρύθμιση. 

Ο πολίτης απαλλάσσεται για οφειλές που είναι 
βεβαιωμένες: στη Φορολογική Διοίκηση προς το Δημόσιο 
ή υπέρ τρίτων, ατομικές, δηλαδή βεβαιωμένες στον ΑΦΜ 
του οφειλέτη ή σε ΑΦΜ τρίτου, για τις οποίες όμως ο 
οφειλέτης έχει αποκλειστική ευθύνη, όπως οφειλές από 
κληρονομική διαδοχή, ή από συνυπευθυνότητα, δηλαδή 

βεβαιωμένες στον ΑΦΜ τρίτου προσώπου, για την 
καταβολή των οποίων ο οφειλέτης ευθύνεται εις ολόκληρον 
με το πρόσωπο αυτό, υπό την προϋπόθεση ότι ρυθμίζονται 
από τη δικαστική απόφαση του Ν. 3869/2010.  

Ο οφειλέτης δεν απαλλάσσεται από βεβαιωμένες οφειλές 
που: α) είχαν συμπεριληφθεί στην αίτηση περί υπαγωγής 
τους στον Ν. 3869/2010 εξαιρέθηκαν και δεν ρυθμίστηκαν 
και β) δεν συμπεριλήφθηκαν από τον οφειλέτη στην αίτησή 
του ούτε εντάχθηκαν στη διαδικασία από το δικαστήριο. Η 
απαλλαγή από το υπόλοιπο οφειλών επέρχεται μόνο υπέρ 
του αιτούντος οφειλέτη που υπήχθη στις προστατευτικές 
διατάξεις του Ν. 3869/2010 και δεν έχει καμία επίπτωση 
στην ευθύνη τυχόν τρίτων προσώπων που ευθύνονται 
αλληλεγγύως με αυτόν έναντι του Δημοσίου (π.χ. 
συνυπόχρεοι, εγγυητές). Η ευθύνη των προσώπων αυτών 
εξακολουθεί να υφίσταται. Για να διαγραφούν οριστικά οι 
οφειλές για τις οποίες έχει απαλλαγεί ο πολίτης θα πρέπει 
να συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: Να 
έχει καταστεί αμετάκλητη η δικαστική απόφαση με την 
οποία ρυθμίστηκαν οι οφειλές, σύμφωνα με τον Ν. 
3869/2010. Να έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία για την 
άσκηση αίτησης έκπτωσης, δηλαδή να έχουν παρέλθει 2 
έτη από την επέλευση της απαλλαγής, χωρίς να έχει 
ασκηθεί από πιστωτή αίτηση έκπτωσης ή, σε περίπτωση 
που έχει ασκηθεί αίτηση έκπτωσης, να έχει εκδοθεί 
αμετάκλητη απορριπτική απόφαση επί αυτής. Να μην  
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υφίστανται άλλοι οφειλέτες / 
ευθυνόμενα πρόσωπα πέραν του 
απαλλασσόμενου οφειλέτη για τις 
οφειλές που υπόκεινται σε 
απαλλαγή. Εφόσον με τη δικαστική 
απόφαση εξαιρείται από την 
εκποίηση η κύρια κατοικία του 
οφειλέτη, να έχει ολοκληρωθεί η 
αποπληρωμή των δόσεων που 
ορίζονται σε αυτή. Ο οφειλέτης που 
έτυχε απαλλαγής από το υπόλοιπο 
των οφειλών ενδέχεται να βρεθεί 

αντιμέτωπος με την καταγγελία της 
ρύθμισης από τον πιστωτή και την 
ενεργοποίηση της διαδικασίας 
αναγκαστικής εκτέλεσης εις βάρος 
της κύριας κατοικίας του, αν 
καθυστερήσει τέσσερις τουλάχιστον 
μηνιαίες δόσεις. Κατ’ εξαίρεση και 
παρά την απαλλαγή, ακόμα και 
οφειλές για τις οποίες απαλλάσσεται 
ο οφειλέτης αναγγέλλονται από τη 
φορολογική διοίκηση: στον 
εκκαθαριστή, εάν τυχόν οριστεί για 

να προχωρήσει εκποίηση των 
περιουσιακών στοιχείων του 
οφειλέτη, σε περίπτωση 
αναγκαστικής εκτέλεσης επί της 
κύριας κατοικίας του οφειλέτη λόγω 
καταγγελίας της εν λόγω ρύθμισης. 
Η απαλλαγή του οφειλέτη 
ανατρέπεται εάν γίνει δεκτή από το 
δικαστήριο αίτηση έκπτωσης, η 
οποία μπορεί να ασκηθεί από 
πιστωτή εντός 2 ετών από την 
επέλευση της απαλλαγής.

 
Η Νένα Μαλλιάρα έχει το ρεπορτάζ: Υποχρεωτική 
αναμένεται να γίνει η διαμεσολάβηση για την ενίσχυση των 
ρυθμίσεων μέσω εξωδικαστικού μηχανισμού. Σύμφωνα με 
πληροφορίες του insider.gr  

τις αρχές του νέου έτους θα  
είναι έτοιμη για να νομοθετηθεί  
η υποχρεωτική διαμεσολάβηση 

στην περίπτωση που έχει  
απορριφθεί η ρύθμιση από  
τους πιστωτές ή τον οφειλέτη. 
Το μέτρο θα είναι ένα ακόμη βήμα για την ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητας του εξωδικαστικού μηχανισμού και 
την αύξηση της εγκρισιμότητας ρυθμίσεων οφειλών (σ.σ. 
το ποσοστό εγκρισιμότητας κινείται τώρα στο 60%) για την 
αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, ενόψει του στόχου για 
ρυθμίσεις 1 δισ. ευρώ μέχρι τον Φεβρουάριο του 2023. Με 
βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο (άρθρα 15-16 του 
ν.4738/2020), η διαμεσολάβηση προβλέπεται ως 

δυνατότητα, αλλά δεν έχει υποχρεωτικότητα και άρα η 
χρήση της δεν οδηγεί σε ρύθμιση. Ο νόμος συγκεκριμένα 
προβλέπει ότι οι οφειλέτες μπορούν να απευθυνθούν σε 
έναν πιστοποιημένο διαμεσολαβητή, ο οποίος 
αναλαμβάνει ως ανεξάρτητος ενδιάμεσος να 
παρευρίσκεται σε όλες τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα 
στους ιδιώτες πιστωτές και στον οφειλέτη και συντελεί  
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στην εύρεση μιας βιώσιμης ρύθμισης οφειλών. Ειδικότερα, 
μετά την υποβολή της αίτησης από τον οφειλέτη στην 
πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης 
οφειλών, οι χρηματοδοτικοί φορείς (δηλαδή οι τράπεζες και 
οι εταιρείες διαχείρισης) μπορούν να καταθέσουν πρόταση 
ρύθμισης οφειλών. Ο οφειλέτης έχει το δικαίωμα να 
διαπραγματευτεί επί της πρότασης ρύθμισης οφειλών των 
πιστωτών και εντός δέκα ημερολογιακών ημερών μπορεί 
να καταθέσει αίτημα υποβολής για διαμεσολάβηση. 
Εφόσον συμφωνήσει η πλειοψηφία των χρηματοδοτικών 
φορέων ως προς την αξία των σχετικών απαιτήσεων που 
αφορά, τότε ξεκινά η διαμεσολάβηση, σύμφωνα με τις 
διαδικασίες που ορίζονται στο ν.4640/2019, με διάρκεια 
τριάντα ημερών. Εντός αυτής της προθεσμίας, εφόσον 
επιτευχθεί η υπογραφή συμφωνίας αναδιάρθρωσης, 
μεταξύ της πλειοψηφίας των πιστωτών και του οφειλέτη, 
τότε η διαδικασία θεωρείται επιτυχής. Σε περίπτωση που 
παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία και δεν έχει επιτευχθεί η 
υπογραφή συμφωνίας αναδιάρθρωσης, μεταξύ της 
πλειοψηφίας των πιστωτών και του οφειλέτη, τότε η 
διαδικασία θεωρείται λήξασα, δίχως δυνατότητα 
παράτασης ή ανανέωσης. Με τον ίδιο τρόπο, κατά τη 
διαδικασία της εξυγίανσης, μετά την υποβολή της έκθεσης 
του εμπειρογνώμονα, ο οφειλέτης, σε συμφωνία με την 
πλειοψηφία των χρηματοδοτικών φορέων, μπορεί να 
αξιοποιήσει τη διαμεσολάβηση, με σκοπό να υποστηριχθεί 
κατά τις διαπραγματεύσεις. Η επικείμενη νομοθετική 
ρύθμιση για την υποχρεωτικότητα της διαμεσολάβησης 
στην περίπτωση απόρριψης της ρύθμισης μεταξύ 
πιστωτών και οφειλέτη  

ίναι ένα από τα μέτρα ενίσχυσης 
του εξωδικαστικού μηχανισμού 
που συζητούνται στις συνεχείς 

επαφές της Ειδικής Γραμματείας 
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους  
με τις τράπεζες και τις εταιρείες 
διαχείρισης απαιτήσεων.  
Μεταξύ των μέτρων που συζητούνται μεταξύ ΕΓΔΙΧ και 
χρηματοδοτικών φορέων για να εφαρμοστούν είναι: α) Η 
παροχή δυνατότητας στους πιστωτές (σημειώνεται ότι το 

Δημόσιο ακολουθεί τις αποφάσεις των τραπεζών και των 
εταιριών διαχείρισης) να αντιπροτείνουν ρύθμιση στον 
οφειλέτη. Η αντιπρόταση θα γίνεται ως απάντηση στην 
αυτοματοποιημένη ρύθμιση που δίνει ο αλγόριθμος της 
πλατφόρμας και θα αφορά ρυθμίσεις που δεν χρειάζονται 
νέα ρύθμιση. β) Η μείωση της διάρκειας των ρυθμίσεων στα 
ανεξασφάλιστα δάνεια και η προσαρμογή της οφειλής, 
χωρίς ο οφειλέτης να έρχεται σε δυσμενέστερη θέση.  

 
Υπενθυμίζεται ότι ήδη έχει επέλθει μία σημαντική βελτίωση 
στο πλαίσιο λειτουργίας του εξωδικαστικού μηχανισμού 
και αυτή έχει να κάνει με την μείωση των περιθωρίων 
επιτοκίων στις ρυθμίσεις οφειλών. Ειδικότερα, το ετήσιο 
επιτόκιο ρύθμισης οφειλών χρηματοδοτικών φορέων 
μειώθηκε: α) κατά 75 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε σε 
2,50% + Euribor τριμήνου (με ελάχιστη τιμή το μηδέν) για 
οφειλές προς χρηματοδοτικούς φορείς που καλύπτονται 
ολικώς ή μερικώς από ειδικά προνόμια, από 3,25% που 
ήταν προηγουμένως, και β) κατά 150 μ.β. και 
διαμορφώθηκε σε 3% + Euribor τριμήνου (με ελάχιστη τιμή 
το μηδέν) για οφειλές προς χρηματοδοτικούς φορείς που 
δεν καλύπτονται από ειδικά προνόμια, από 4,5% που ήταν 
προηγουμένως. 
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Η Πειραιώς Financial Holdings ανακοίνωσε ότι η θυγατρική της Τράπεζα Πειραιώς 
Α.Ε. κατέληξε σε συμφωνία με τη Bain Capital Credit, για την πώληση του 100% 
της leasing θυγατρικής του Ομίλου Sunshine Leases («Sunshine»), 
συμπεριλαμβανομένου χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, 

ταξινομημένου ως διακρατούμενου 
προς πώληση, €0,5 δισ. μεικτής 
λογιστικής αξίας στις 30.09.2022. Πιο 
συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η 
τράπεζα, το συνολικό τίμημα της 
Συναλλαγής αντιστοιχεί σε 26% 
περίπου της μεικτής λογιστικής 
αξίας. Η Συναλλαγή αποτελεί μέρος 
των στοχευμένων και συστηματικών 
ενεργειών της Τράπεζας Πειραιώς, 
με στόχο την ολοκλήρωση του 
σχεδίου απομείωσης των μη 
εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Η 
Συναλλαγή υπόκειται στους 
συνήθεις όρους και εγκρίσεις από τις 
αρμόδιες ελληνικές εποπτικές 
αρχές, καθώς επίσης και στη 
συναίνεση του Ταμείου 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. 
Η UBS Europe SE ενεργεί ως 
αποκλειστικός χρηματοοικονομικός 
σύμβουλος της Πειραιώς για τη 
Συναλλαγή και η δικηγορική εταιρεία 
Ποταμίτης Βέκρης ως αποκλειστικός 
νομικός σύμβουλος της Πειραιώς. 

 

«Μαύρη» Πρωτοχρονιά περιμένει 
δεκάδες δανειολήπτες, οι οποίοι θα 
δουν την περιουσία τους να βγαίνει 
στο σφυρί! Όπως σημειώνει το 
1voice.gr λίγα 24ωρα πριν ανατείλει 
το 2023,  

τοιμοι προς 
διενέργεια  
είναι 110 

πλειστηριασμοί που 
αφορούν σε κατοικίες, 
καταστήματα, 
αποθήκες, οικόπεδα, 
αγροτεμάχια, θέσεις 
στάθμευσης, σε 
ολόκληρη τη χώρα. 
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Από την αρχή του 2022 μέχρι και τις 
28/12 αναρτήθηκαν 52.593 
πλειστηριασμοί, από τους οποίους 
ολοκληρώθηκαν 39.044…. σε Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη, Θεσσαλία, Κρήτη, 
Πελοπόννησο, νησιά, και αλλού. Η 
άνοδος των επιτοκίων που αυξάνει 
τις μηνιαίες δόσεις των δανείων και 
ο πληθωρισμός που «τρέχει» κοντά 
στο 10%, αδειάζοντας το πορτοφόλι 
των νοικοκυριών, έχουν ως 
αποτέλεσμα ακόμα και 
δανειολήπτες που ήταν μέχρι 
πρόσφατα συνεπείς, να αδυνατούν 

σήμερα να καλύψουν τις 
υποχρεώσεις τους.  

ι πρώτοι 146 
πλειστηριασμοί  
για το 2023 έχουν 

προγραμματιστεί για 
τις 4 Ιανουαρίου, από 
τους οποίους μέχρι 

σήμερα έχουν 
ανασταλεί μόλις οι 8. 
Για τις πρώτες τριάντα μία ημέρες 
του νέου χρόνου έχουν 
προγραμματιστεί 3.591 
πλειστηριασμοί. Από τον Ιανουάριο 
οι τράπεζες θα επιδοτήσουν το 50% 
της αύξησης στις μηνιαίες δόσεις 
των δανείων, λόγω της ανόδου των 
επιτοκίων, μόλις σε 30.000 – 35.000 
ενήμερους, ευάλωτους 
δανειολήπτες. 

 

 
Το radar.gr μεταδίδει: To κακό, με τις προμήθειες – φωτιά 
που χρεώνουν οι ελληνικές τράπεζες, έχει παραγίνει. 

χουν φτάσει μάλιστα στο  
σημείο να αναγκάζουν τους 
πελάτες τους να καταβάλλουν 

προμήθειες για υπηρεσίες που 
ουδέποτε προσέφεραν! 
Ναι, καλά διαβάζετε: Υπάρχουν και προμήθειες των 
τραπεζών που κατακρατούνται από τους λογαριασμούς 
των συναλλασσόμενων, ακόμη και αν η εντολή που δώσει 
ο πελάτης της τράπεζας δεν μπορεί να εκτελεστεί για 
λόγους που έχουν σχέση με τα συστήματα των τραπεζών. 
Όχι, δεν πρόκειται για διεθνή διατραπεζική συναλλαγή, 
αλλά για πράξη που διενεργείται εντός του ελληνικού 
τραπεζικού συστήματος: Την μεταφορά ενός ποσού μεταξύ 
δύο ελληνικών τραπεζών. Αν μεταβιβάσετε ένα 
οποιαδήποτε ποσό σε άλλον ελληνικό λογαριασμό μεταξύ 
δύο διαφορετικών τραπεζών και έχετε την ατυχία να 
διαπιστώσετε ότι κάνατε λάθος και ζητήσετε την ανάκλησή 
της μεταβίβασης τότε θα κληθείτε από την τράπεζα σας να 
πληρώσετε κόστος – πέναλτι ανάκλησης 15 ευρώ, έστω και 
αν η μεταφορά αφορά ποσό 50 ευρώ. Δηλαδή «καπέλο» 
30% ! Και να ήταν μόνο αυτό: Σύμφωνα με τους όρους 
μεταφοράς εμβασμάτων της τράπεζας (έχουμε τα πλήρη 
στοιχεία) που δεν έχουν αλλάξει μέχρι σήμερα ο πελάτης 
που επιχειρεί ανάκληση του εμβάσματος, δεν είναι 
σίγουρος ότι αυτή θα γίνει. Υπάρχουν βλέπετε τα… ψιλά 
γράμματα που είναι ελάχιστα διαφωτιστικά: Εκείνο για το 

οποίο πρέπει να είναι βέβαιος, αφού αναφέρεται ρητά, είναι 
πως θα χάσει τα 15 ευρώ της προμήθειας, γίνει – δεν γίνει 
η ανάκληση. Να υποθέσουμε ότι το κόστος είναι υψηλό 
γιατί μεσολαβεί ανθρώπινος παράγων, χρειάζεται δηλαδή 
η παρέμβαση κάποιου υπαλλήλου; Το ρεπορτάζ λέει πως 
δεν συμβαίνει αυτό: Για δύο ανακλήσεις εμβασμάτων που 
έγιναν την ίδια μέρα και με απόσταση λεπτών από την 
καταχώρηση στο e-banking των σχετικών εντολών , 
παρατηρήσαμε διαφορετικές συμπεριφορές μεταξύ δύο 
τραπεζών: Από μεν την Alpha Bank την επομένη της 
καταχώρησης της εντολής υπήρξε τηλεφώνημα προς τον 
πελάτη αν πράγματι ισχύει η ανάκληση, ενώ από την 
Εθνική Τράπεζα η ανάκληση δεν έγινε, αλλά εισπράχθηκε 
η σχετική προμήθεια. 

 

Ο 
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«Κρυφτούλι» με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών παίζουν οι 
διοικήσεις των τραπεζών, σε ό,τι αφορά τις τραπεζικές προμήθειες, 
προχωρώντας σε επιλεκτικές μειώσεις προμηθειών ήσσονος σημασίας. Όπως 
αναφέρει το sofokleousin.gr  

τοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος δείχνουν ότι οι 
ελληνικές τράπεζες έχουν ανεβάσει στα ύψη τα 
έσοδά τους από προμήθειες τα τελευταία χρόνια, 

με μια αύξηση της τάξεως του 50% από το 2019.  
Μέχρι στιγμής, η μοναδική συστημική τράπεζα που έχει εφαρμόσει (από τις 23 
Δεκεμβρίου) μειώσεις σε προμήθειες, προχωρώντας σε σχετική ανακοίνωση, 
είναι η Τράπεζα Πειραιώς. Όμως, από τις μειώσεις που έγιναν από την Πειραιώς 
και εκ του γεγονότος ότι στην ίδια λογική θα κινηθούν όλες οι συστημικές 
τράπεζες, γίνεται σαφές ότι δεν υπάρχει πρόθεση να «πειράξουν» προμήθειες 
που επιβαρύνουν υπέρμετρα τους συναλλασσόμενους για απλές τραπεζικές 
εργασίες της καθημερινότητας. Θα μειώσουν επιλεκτικά ορισμένες προμήθειες 
ήσσονος σημασίας ή προμήθειες όπου κάθε τράπεζα ενδεχομένως να 
ακολουθούσε μια πολιτική υπερβολικής τιμολόγησης, η οποία απλώς 
διορθώνεται για να ευθυγραμμισθεί με τις χρεώσεις των άλλων τραπεζών. 

Για παράδειγμα, η Τράπεζα Πειραιώς κατήργησε τις χρεώσεις για μεταφορά 
ποσών μέσω του συστήματος IRIS (διατραπεζικό σύστημα ηλεκτρονικών 
πληρωμών που έχει αναπτύξει η ΔΙΑΣ) και για ποσά μέχρι 500 ευρώ. Αυτή η 
κατάργηση χρέωσης θα φαινόταν ως μια γενναιόδωρη κίνηση προς τους 
συναλλασσόμενους, αν αυτές οι συναλλαγές δεν παρέχονταν ήδη δωρεάν από τις 
συστημικές τράπεζες. Η Πειραιώς προχώρησε, επίσης, σε μηδενισμό των 
χρεώσεων για την αξιολόγηση αιτημάτων στεγαστικών δανείων και για την αγορά 
χρεογράφων, δύο κατηγορίες προμηθειών από τις οποίες, ούτως ή άλλως, τα 
έσοδα των τραπεζών είναι ελάχιστα. Μείωσε κατά 25-50% τις προμήθειες για 
πληρωμή λογαριασμών (ήταν οι ακριβότερες της αγορές), για την πάγια 

συνδρομή πιστωτικής κάρτας, για 
πάγιες εντολές εξόφλησης 
λογαριασμών και για τα εξερχόμενα 
εμβάσματα εκτός ευρωζώνης που 
γίνονται σε κατάστημα. Είναι φανερό 
ότι οι τράπεζες θέλουν να 
αποφύγουν να θίξουν τις… ιερές 
αγελάδες των προμηθειών τους, 
δηλαδή πρωτίστως τις αδιανόητα 
υψηλές προμήθειες για καθημερινές 
συναλλαγές, όπως η μεταφορά 
χρημάτων μεταξύ λογαριασμών 
διαφορετικών τραπεζών ή η 
ανάληψη χρημάτων από ATM 
διαφορετικής τράπεζας. Το 
υπουργείο Οικονομικών είχε 
εντοπίσει συνολικά 12 προμήθειες 
που θεωρεί ότι έχουν υπερβολική 
τιμολόγηση, για τις οποίες οι 
τράπεζες δείχνουν ελάχιστη 
προθυμία να προχωρήσουν σε 
ουσιαστικές κινήσεις ελάφρυνσης 
του κόστους για τους 
συναλλασσόμενους: 1. Προμήθεια 
εισερχόμενου εμβάσματος, 2. 
Προμήθεια εξερχόμενου εμβάσματος 
(χρέωση για μεταφορά χρημάτων 
από τον λογαριασμό μίας τράπεζας 
σε λογαριασμό άλλης τράπεζας 
εσωτερικού), 3. Προμήθεια 
αποστολής χρημάτων (έμβασμα) σε 
τράπεζες εκτός ευρωζώνης, 4. 
Προμήθεια ανάληψης μετρητών από 
ΑΤΜ άλλης τράπεζας, 5. Συνδρομή 
πιστωτικής κάρτας, 6. Προμήθεια 
επανέκδοσης χρεωστικής 
/πιστωτικής κάρτας λόγω λήξης και 
λόγω κλοπής, απώλειας ή φθοράς, 
7. Προμήθεια για πληρωμή 
λογαριασμών (ΔΕΚΟ, κινητής 
τηλεφωνίας κ.λπ.), 8. Προμήθεια 
έκδοσης αντιγράφων κίνησης 
λογαριασμών /δανείων /πιστωτικών 
καρτών, 9. Έξοδα αξιολόγησης 
αιτημάτων δανείων, 10. Έξοδα 
νομικού και τεχνικού ελέγχου 
αιτημάτων δανείων, 11. Έξοδα 
συναλλαγών με πιστωτικές κάρτες 
στο εξωτερικό (επιβάρυνση για τη 
μετατροπή συναλλαγών εξωτερικού 
σε ευρώ), 12. Προμήθεια για αγορά 
χρεογράφων του Ελληνικού  
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Δημοσίου. Η διστακτικότητα των τραπεζών να θίξουν τις 
προμήθειες δεν είναι τυχαία. Τα καθαρά έσοδά τους από 
τόκους εξακολουθούν να μειώνονται (-3,7% στο 9μηνο του 
2022, σύμφωνα με στοιχεία που παραθέτει η Τράπεζα της 
Ελλάδος στην Ενδιάμεση Έκθεση για τη Νομισματική 
Πολιτική) και πλέον οι προμήθειες αποτελούν βασικό 
πυλώνα των εσόδων τους, μαζί με τα κέρδη από 
συναλλαγές στις αγορές, τα οποία όμως έχουν έκτακτο 
χαρακτήρα. Όπως σημειώνει η Τράπεζα της Ελλάδος, 
σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα 9μήνου 2022 
των τραπεζών, «τα λειτουργικά έσοδα αυξήθηκαν, καθώς η 
μείωση των καθαρών εσόδων από τόκους αντισταθμίστηκε 
από τη σημαντική αύξηση των καθαρών εσόδων από μη 
τοκοφόρες εργασίες (προμήθειες, έσοδα από 
χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπά έσοδα)».  

α στοιχεία δείχνουν ότι τα  
καθαρά έσοδα από προμήθειες 
εκτινάχθηκαν από 1,088 δισ.  

ευρώ στο 9μηνο του 2021 στα 1,272 δισ. 
ευρώ, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 17%. 
Εντυπωσιακή είναι η αύξηση των εσόδων από προμήθειες 
τα τελευταία χρόνια: στο 9μηνο του 2019 ανέρχονταν μόλις 
σε 867 εκατ. ευρώ, δηλαδή έχουν αυξηθεί κατά 46,7% στο 
9μηνο του 2022. Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, 
Γιάννης Στουρνάρας, υπερασπίζεται την πολιτική των 
τραπεζών για την αύξηση των εσόδων από προμήθειες, 
τονίζοντας ότι αποτελούν μικρό ποσοστό των συνολικών 
εσόδων τους, σε σχέση με τα δεδομένα της Ευρωζώνης. 
Όπως τόνισε (στον ΣΚΑΪ): «Για να πούμε τα πράγματα με 

το όνομά τους. Οι προμήθειες των ελληνικών τραπεζών 
στο σύνολο των εσόδων τους σε σύγκριση με την 
Ευρωζώνη είναι πολύ μικρές. Ξέρω ότι ίσως να μην αρέσει 
σε πολλούς, αλλά εγώ είμαι εδώ και η Τράπεζα της 
Ελλάδος είναι εδώ για να λέει την πραγματικότητα. Είναι 
ένας μύθος ότι οι τράπεζες έχουν υπερκέρδη και δη ότι 
έχουν υπερκέρδη από προμήθειες. Σαφώς θα πρέπει να 
κάνουν το καλύτερο δυνατό να μειώσουν τις προμήθειες 
όπου μπορούν. Για παράδειγμα είπα, να εισάγουν το 
σύστημα IRIS από τη ΔΙΑΣ. Να κοιτάξουν πώς μπορούν να 
αυξήσουν άλλα έσοδα, πώς να τα διασπείρουν 
περισσότερο, σε περισσότερες δραστηριότητες, αλλά δεν 
είναι αλήθεια όμως ότι οι ελληνικές τράπεζες πλημμυρίζουν 
από προμήθειες». Πράγματι, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι 
τράπεζες της ευρωζώνης αντλούν πολύ μεγαλύτερο μέρος 
των εσόδων τους από προμήθειες, σε σχέση με τις 
ελληνικές τράπεζες. Για παράδειγμα, στοιχεία α’ εξαμήνου 
του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού της ΕΚΤ δείχνουν ότι 
τα έσοδα από τόκους είναι για τις ελληνικές τράπεζες 
τριπλάσια από τα έσοδα από προμήθειες, ενώ στη 
Γερμανία και στη Γαλλία τα έσοδα από τόκους είναι μόνο 
26-27% περισσότερα από τα έσοδα από προμήθειες. 
Ωστόσο, το βασικό πρόβλημα και η σημαντικότερη 
διαφορά των ελληνικών τραπεζών από τις ευρωπαϊκές 
είναι ότι δεν αντλούν προμήθειες από μεγάλο φάσμα 
συναλλαγών και αντλούν υπερβολικά έσοδα από χρεώσεις 
σε καθημερινές συναλλαγές ρουτίνας. Για παράδειγμα, οι 
τράπεζες της Ευρώπης έχουν υψηλά έσοδα από 
προμήθειες που προέρχονται από διαχείριση περιουσίας, 
πωλήσεις ασφαλιστικών προϊόντων (bancassurance), 
συμβουλευτικές υπηρεσίες κ.α., τομείς που έχουν μείνει… 
υπανάπτυκτοι στην ελληνική αγορά με αποτέλεσμα το 
βάρος των χρεώσεων να μεταφέρεται σε συναλλαγές 
ρουτίνας.

 
Το athensmagazine.gr μεταδίδει: Όσο η τεχνολογία 
αναπτύσσεται τόσο φαίνεται πως θα βοηθήσει 
εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, ακόμα και σε 

καθημερινά μικροπροβλήματα. Ένα από αυτά είναι να 
ξεχάσετε το PIN σας. « 

ο πλέον θετικό της τεχνολογίας 
αναγνώρισης προσώπου  
είναι ότι δεν θα χρειάζεται  

να έχεις πάνω σου κάρτες για 
μικροκαταθέσεις ή μικροαναλήψεις 
», λέει ο Σου Γιανρού, διευθυντής του καταστήματος της 
Αγροτικής στη Τζινάν, πρωτεύουσα της επαρχίας Σαντόνγκ  
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στην ανατολική Κίνα. Εκτός από την 
Αγροτική και άλλες μεγάλες 
τράπεζες στην Κίνα έχουν εισάγει 
την τεχνολογία αναγνώρισης 
προσώπου στα αυτόματα ταμειακά 
μηχανήματα (ATM). «Το μόνο που 
έχετε να κάνετε είναι να πιέσετε το 
κουμπί αναγνώρισης προσώπου, 
να σκανάρετε το πρόσωπο σας στην 
κάμερα, να εισάγεται τον αριθμό 
τηλεφώνου ή τον αριθμό ταυτότητά 
σας και στη συνέχεια, να 
πληκτρολογήσετε το ποσό της 
συναλλαγής και τον κωδικό 
πρόσβασης» εξηγεί ο Τζανγκ 
Μπαοτζίνγκ, διευθύνων σύμβουλος 
της Αγροτικής Τράπεζας. Ο Τζανγκ 
εκτιμά ότι αυτή η τεχνολογία μπορεί 
να εξαλείψει τον κίνδυνο αντιγραφής 
των τραπεζικών καρτών και 
παράλληλα να μειώσει την 
πιθανότητα να κρατήσει το 
μηχάνημα την κάρτα. Το προσωπικό 
του τεχνολογικού τμήματος της 
Αγροτικής Τράπεζας υποστηρίζει ότι 

το σύστημα αναγνώρισης 
προσώπου είναι ασφαλές, επειδή 
απαιτεί να εισάγεις τον αριθμό 
ταυτότητας ή τον αριθμό τηλεφώνου, 
καθώς και κωδικούς πρόσβασης. 
Επίσης, οι φωτογραφίες των 
πελατών θα συγκρίνονται με εκείνες 
του δημόσιου συστήματος 
ασφαλείας. Επιπλέον, οι υπέρυθρες 
κάμερες μειώνουν τον κίνδυνο 
παράνομων συναλλαγών. Η 
Αγροτική Τράπεζα (ABC) δεν είναι η 
πρώτη τράπεζα στην Κίνα που 
εισάγει την τεχνολογία αναγνώρισης 
προσώπου. Το 2015 η China 
Merchants Bank ξεκίνησε να 
χρησιμοποιεί την τεχνολογία αυτή 
στη νότια μητρόπολη Σεντζέν, ενώ 
το 2016 επέκτεινε τη νέα υπηρεσία 
σε περίπου 1.000 ΑΤΜ σε 106 
πόλεις. Ωστόσο, η τεχνολογία αυτή 
έχει και την αρνητική της πλευρά, 
όπως το υψηλό κόστος συντήρησης 
και όχι μόνο. «Πολλοί ηλικιωμένοι 
πολίτες ίσως δυσκολευτούν να 

εμπιστευτούν ή να συνηθίσουν αυτό 
το σύστημα ανάληψης χρημάτων» 
υποστηρίζει ο Γιάνγκ Γκαν από το 
Ινστιτούτο Έρευνας Smart City στην 
νοτιοδυτική επαρχία Γκουιτζόου. 
Εκτιμά όμως, ότι είναι θέμα χρόνου η 
τεχνολογία αυτή να ενσωματωθεί 
στην κοινωνία. Σύμφωνα με το 
Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο 
Ειδήσεων, το Beijing Normal 
University παρουσίασε τον Απρίλιο 
τα πρώτα δοκιμαστικά συστήματα 
αναγνώρισης προσώπου και 
επέκτεινε την χρήση τους σε όλους 
τους κοιτώνες κατά τη διάρκεια του 
καλοκαιριού. Μέχρι στιγμής έχει 
καταγραφεί το 70% των φοιτητών, 
ενώ οι πρυτανικές αρχές έχουν 
ζητήσει επιπλέον μηχανήματα για 
τους νέους φοιτητές. Στην Ελλάδα 
σήμερα το σύστημα ανάληψης 
χρημάτων γίνεται με κάρτα, ωστόσο, 
δεν αποκλείεται η συγκεκριμένη 
εφαρμογή να έρθει στο μέλλον και 
στη χώρα μας.

 
Από αναβολή σε αναβολή το σήριαλ της πολύκροτης δίκης 
για το τεράστιο σκάνδαλο της Αχαϊκής Τράπεζας, την ίδια 
ώρα που τα θύματα της απάτης, οι μικρομεριδιούχοι, θα 
κληθούν να πληρώσουν το μάρμαρο. Μια ακόμα αναβολή 
για την εκδίκαση της υπόθεσης της Αχαϊκής Τράπεζας που 
επρόκειτο να εκδικαστεί στο Τριμελές Εφετείο 
Κακουργημάτων Πάτρας αλλά μετατέθηκε για τις 17 Μαΐου 
του 2023, λόγω της πανελλαδικής αποχής των 
διορισμένων δικηγόρων από το δικαστήριο, επειδή το 
Υπουργείο Δικαιοσύνης τους χρωστά αμοιβές τριών 
χρόνων. Την αγανάκτηση των μικρομεριδιούχων εξέφρασε 
ο Γιώργος Παπαδόπουλος, μιλώντας στον ΣΚΑΙ Πάτρας 
89,4 και τον Kωνσταντίνο Φλαμή, όπου ανέφερε πως 

άποιοι επιτήδειοι  
καταχράστηκαν σε 
θαλασσοδάνεια 67 εκατ. ευρώ  

και δυστυχώς το ελληνικό  
κράτος σκανδαλωδώς οδηγεί  
την υπόθεση σε φιάσκο. 
Όσοι εμπιστεύτηκαν τις οικονομίες τους στην Αχαϊκή 
Τράπεζα, σήμερα καλούνται να πληρώσουν για τις 
εγκληματικές πράξεις των διοικήσεων της. 
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Ένας στους τρεις Έλληνες λαμβάνει από ένα έως και τα 
τρία τέταρτα του εισοδήματός του σε μετρητά, ποσοστό 
που είναι το υψηλότερο στην Ευρωζώνη και 
«φωτογραφίζει» έμμεσα την εκτεταμένη φοροδιαφυγή που 
υπάρχει στη χώρα μας. Σύμφωνα με το kathimerini.gr αυτό 
προκύπτει από έρευνα της ΕΚΤ για τις τάσεις στις 
πληρωμές των Ευρωπαίων πολιτών, βάσει της οποίας  

α μετρητά, αν και μειώνονται 
λόγω της διάδοσης των 
ηλεκτρονικών συναλλαγών, 

εξακολουθούν να αποτελούν  
το κυρίαρχο μέσο πληρωμής  
στην Ευρωζώνη. 
Το μερίδιο των ηλεκτρονικών πληρωμών στις συναλλαγές 
των Ελλήνων καταναλωτών αυξήθηκε, σύμφωνα με τα 
στοιχεία της ΕΚΤ, από 7% το 2019 στο 19% το 2022 σε ό,τι 
αφορά τον αριθμό των συναλλαγών και από 11% σε 27% 
σε ό,τι αφορά την αξία των συναλλαγών. Εντούτοις, την ίδια 
στιγμή η Ελλάδα αποτελεί μια «ακραία περίπτωση», 
σύμφωνα με την ΕΚΤ, καθώς το 11% των κατοίκων της 
δηλώνει ότι λαμβάνει έως και το ένα τέταρτο του 
εισοδήματός του σε μετρητά. Πρόκειται για ποσοστό 
διπλάσιο σχεδόν από τον μέσο όρο της Ζώνης του Ευρώ, 
που διαμορφώνεται στο 5%, ενώ στο 8% ανέρχεται το 
ποσοστό εκείνων που δηλώνουν ότι λαμβάνουν το μισό 
του εισοδήματός τους σε μετρητά και στο 9% το ποσοστό 
εκείνων που δηλώνουν ότι λαμβάνουν σε μετρητά 
περισσότερα από τα τρία τέταρτα του εισοδήματός τους. 
Συνολικά το 33% των Ελλήνων (φθάνει έως και 39% μαζί με 
αυτούς που δηλώνουν ότι δεν ξέρουν), απαντάει ότι 
παίρνει από το 1/4 έως και 3/4 του εισοδήματός του σε 
μετρητά και αποτελεί το υψηλότερο στην Ευρωζώνη, που 
το αντίστοιχο ποσοστό κυμαίνεται από 5% έως 25%. Το 
μικρότερο ποσοστό πολιτών που πληρώνονται σε μετρητά 
εντοπίζεται στη Φινλανδία, όπου μόλις το 5% δηλώνει ότι 
εισπράττει ένα μέρος του εισοδήματός του σε μετρητά. Οι 
Έλληνες έχουν εξοικειωθεί με τη χρήση της κάρτας ως 
μέσου πληρωμών που προτιμάται σε ποσοστό 50% για τις 
συναλλαγές τους στα σημεία πώλησης (POS). Θέλουν 
όμως να έχουν και την επιλογή των μετρητών σε ποσοστό 
24%, που είναι κοντά στον μέσο όρο της Ευρωζώνης, που 
διαμορφώνεται στο 22%. Το μέσο διαθέσιμο ποσό που 
έχουν στο πορτοφόλι τους όταν ξεκινούν τη μέρα τους είναι 
περίπου 78 ευρώ, έναντι 83 ευρώ που είναι ο μέσος όρος 
στην Ευρωζώνη, με διακυμάνσεις από τα 121 ευρώ που 
θέλει να έχει ο μέσος Αυστριακός και 46 ευρώ που θέλει να 
έχει ο μέσος Ολλανδός. Η έρευνα της ΕΚΤ για τη στάση των 
πληρωμών των καταναλωτών στη ζώνη του ευρώ (Study 
on the payment attitudes of consumers in the euro area – 
SPACE) ξεκίνησε το 2021 και ολοκληρώθηκε το 2022 και τα 
αποτελέσματά της συγκρίθηκαν με τα αντίστοιχα της 
έρευνας που είχε διεξαχθεί το 2019 και το 2016. Τα 

συμπεράσματα της έρευνας επιβεβαιώνουν την αύξηση 
των ηλεκτρονικών πληρωμών, που παρατηρήθηκε σε όλες 
τις χώρες της Ευρωζώνης και συνοδεύθηκε με παράλληλη 
μείωση των μετρητών. Συγκεκριμένα: • Τα μετρητά 
χρησιμοποιήθηκαν για το 59% των συναλλαγών έναντι 79% 
το 2016 και 72% το 2019. • Τα μετρητά εξακολουθούν να 
είναι δημοφιλές μέσο πληρωμών, κυρίως λόγω της 
ανωνυμίας που εξασφαλίζουν και προκρίνονται ως 
εναλλακτικός τρόπος λόγω του καλύτερου ελέγχου των 
χρημάτων που οι κάτοχοί τους θεωρούν ότι διασφαλίζει. • 
Το 37% των Ευρωπαίων πολιτών συνηθίζει να διακρατά 
χρήματα εκτός τράπεζας, ποσοστό που είναι αυξημένο σε 
σχέση με το 34% που είχε καταγραφεί το 2019. • Το μερίδιο 
των online πληρωμών αυξήθηκε από 6% σε 17% το 2022 
και έγιναν κυρίως μέσω άμεσων πληρωμών και μεταφοράς 
από λογαριασμό σε λογαριασμό. • Οι κάρτες 
χρησιμοποιήθηκαν για το 34% των συναλλαγών στα 
σημεία πώλησης (POS) από 19% το 2016 και 25% το 2019. 
• Το μερίδιο των πληρωμών μέσω κινητού αυξήθηκε από 
λιγότερο από 1% που ήταν το 2019 σε πάνω από 3% το 
2022. • Οι συναλλαγές με κάρτες σε όρους αξίας 
συναλλαγών υπερέβησαν τις συναλλαγές με μετρητά και το 
22% αντιπροσωπεύουν το 46% έναντι 42% των μετρητών. • 
Οι ανέπαφες συναλλαγές που ευνοήθηκαν πολύ κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας αυξήθηκαν από 41% το 2019 σε 
62% το 2022.  
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