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Καθηγητής 
Πολιτικής της 
Υγείας του London 

School of Economics, 
Ηλίας Μόσιαλος 
εξέφρασε την 
ανησυχία του για την 
επάρκεια φαρμάκων, 
επισημαίνοντας  
πως πρόκειται για 
παγκόσμιο φαινόμενο. 
Μιλώντας στο βραδινό δελτίο της 
ΕΡΤ τόνισε για τις ελλείψεις 
φαρμάκων και για το αν αυτό το 
πρόβλημα είναι ελληνικό, 
ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο: «Ελλείψεις 
φαρμάκων υπάρχουν σε αρκετές 
αγορές και λόγω των προβλημάτων 
που είχαμε με την πανδημία τα 
προηγούμενα χρόνια. Ένα από τα 
προβλήματα ήταν και η ίδια η Κίνα. 

Η Κίνα με την Ινδία παράγουν το 60 με 80% των πρώτων υλών για τα φάρμακα. 
Επομένως να δούμε λίγο και μια άλλη διάσταση: αν υπάρχουν δυσλειτουργίες 
στην Κίνα. Αυτό που με ανησυχεί εμένα δεν είναι τόσο οι άμεσες παραλλαγές που 
έχουμε στην Κίνα αυτή τη στιγμή. Τώρα, αν προκύψει κάτι πιο επικίνδυνο θα το 
πιάσουμε με τους δειγματοληπτικούς ελέγχους. Αλλά 

 

ν παραλύσει η Κίνα, γιατί θα νοσήσουν 
εκατοντάδες εκατομμύρια Κινέζοι και  
θα σταματήσει η παραγωγική διαδικασία,  

οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία και  
μετά ως συνέπεια στην υγεία των πολιτών  
παγκοσμίως, θα είναι τεράστιες, γιατί θα υπάρχουν 
και ελλείψεις φαρμάκων και άλλων ειδών». 
Ο κ. Μόσιαλος τόνισε επίσης πως δεν ανησυχεί με την παραλλαγή του κορωνοϊού 
που επικρατεί αυτήν τη στιγμή στην Κίνα λέγοντας πρώτον, ότι «το κοκτέιλ στο 
οποίο έχουν εκτεθεί οι ευρωπαϊκοί πληθυσμοί είναι πολύ πιο σύνθετο από αυτό 
στο οποίο έχουν εκτεθεί μέχρι στιγμής οι Κινέζοι» και δεύτερον πως η μεγάλη  
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διαφορά με την Κίνα «πέρα από το ότι έχουμε εκτεθεί και 
έχουμε και υβριδική ανοσία λόγω των εμβολίων, είναι ότι η 
συντριπτική πλειονότητα των Ευρωπαίων πολιτών έχει 
κάνει τουλάχιστον τρεις δόσεις». «Επομένως τα δεδομένα 
δεν είναι αυτά που ήταν το Δεκέμβριο του 2020, όπου η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και πολλές κυβερνήσεις που 
καθυστέρησαν τότε, όπως ξέρετε, να πάρουν μέτρα. Δεν 
είμαστε εκεί. Έχουμε εμβόλια, έχουμε εκτεθεί σε κοκτέιλ 
πολλών παραλλαγών του κορονοϊού από τότε μέχρι τώρα, 
ενώ οι Κινέζοι δεν είχαν εκτεθεί, έχουμε φαρμακευτικές 
ουσίες και εμβόλια για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε 
την κατάσταση και επίσης τα νοσοκομεία και οι γιατροί μας 
ξέρουν τι να κάνουν», επεσήμανε ο κ. Μόσιαλος. 
Συνεχίζοντας, ο κ. Μόσιαλος είπε πως  

νησυχεί περισσότερο με το 
γεγονός ότι η Ευρώπη έχει 
σταματήσει αυτήν τη στιγμή  

τις συστάσεις για να φοράμε  
μάσκες σε κλειστούς χώρους, 
ιδιαίτερα όταν υπάρχει συνωστισμός 
ή ότι έχει καταργήσει τις μάσκες στις πτήσεις. Στηλίτευσε 
δε το γεγονός ότι παρά το ότι υπάρχει μια παραλλαγή του 
κορωνοϊού στις ΗΠΑ η οποία ξέρουμε ότι μεταδίδεται πολύ 
πιο εύκολα από αυτές που έχουμε στην Ευρώπη, «δεν 
έχουμε βγάλει συστάσεις απαγόρευσης πτήσεων, ούτε 
ζητάμε από τους Αμερικανούς πολίτες που κι αυτοί 
φαντάζομαι θα έρθουνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε 
άλλες περιοχές του πλανήτη, να κάνουν τεστ πριν μπουν 
σε πτήση. Ούτε κάνουμε δειγματοληψίες σε Αμερικανούς 
και σε Ευρωπαίους που πάνε στις Ηνωμένες Πολιτείες για 
να δούμε αν μεταφέρουν αυτή την παραλλαγή στον 
ευρωπαϊκό χώρο», πρόσθεσε ο κ. Μόσιαλος για να τονίσει 
ότι οι αντιδράσεις που υπάρχουν από τις χώρες, και στην 
Ευρώπη και αλλού, ήταν σπασμωδικές και για να εκφράσει 
λίγο αργότερα την άποψη πως ό,τι γίνεται «γίνεται για 
ψυχολογικούς λόγους, για να δείξουν οι κυβερνήσεις ότι 
κάτι κάνουν». «Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 
ανακοίνωσε επίσης σήμερα ότι δεν έχει προκύψει 
καινούργια παραλλαγή στην Κίνα, επομένως θέτω ένα 
ευρύτερο ερώτημα: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 
ανησυχεί για τον αριθμό των κρουσμάτων που δεν 

δηλώνουν οι Κινέζοι και τον αριθμό των θανάτων και 
σωστά ανησυχεί, αλλά δεν έχει πει ο ΠΟΥ ότι έχουμε  

 
καινούργιες παραλλαγές. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο, που είναι 
ο επίσημος σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει πει 
ακριβώς το ίδιο. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες, με βάση ποιες 
επιστημονικές πληροφορίες και ποια τεκμηρίωση θα 
πάρουν τις αποφάσεις; Αλλιώς, αν είναι να μην τις πάρουν 
με βάση επιστημονικές πληροφορίες και τεκμηρίωση, ας το 
κλείσουν το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Πρόληψη και τον 
Έλεγχο των Νοσημάτων στη Σουηδία. Δεν χρειάζεται να 
ξοδεύουμε τα λεφτά των Ευρωπαίων φορολογουμένων και 
μετά να αγνοούμε τις συστάσεις αυτού του οργανισμού», 
είπε σε έντονο ύφος ο κ. Μόσιαλος. 
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ΜΑΥΡΑΓΟΡΙΤΕΣ MADE IN GREECE 

 
Οικονομικός δωσιλογισμός: Πώς απέκτησαν οι 
μαυραγορίτες περιουσίες στην κατοχή! Στη μελέτη του 
Παναγιώτη Σάμιου παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία για τις 
πήγες πλουτισμού των οικονομικών δωσίλογων. 

 

Η Συντακτική Πράξη 114/1946: Στις 29 Μαρτίου 1946 
παραμονές των μοιραίων εκλογών (31 Μαρτίου 1946: 
απέχει το ΚΚΕ και άλλα φιλοεαμικά κόμματα- ξεκινά ο 
Εμφύλιος) η Κυβέρνηση Θ. Σοφούλη για να κατευνάσει τα 
πάθη, την αγανάκτηση και τα μίση εκδίδει την Συντακτική 
Πράξη 114/1946 «Περί της τύχης των κατά τη διάρκειαν της 
εχθρικής κατοχής πωλήσεων ακινήτων». 

Συντακτική Πράξη 114/1946 
ακυρώνει τις πωλήσεις 
μικροϊδιοκτησιών που έγιναν 

στην Κατοχή υπέρ των πωλητών. 
Σταματά κάθε πράξη σχετική με τα επί κατοχής πωληθέντα 
ακίνητα (άδειες οικοδομής, πωλήσεις, μεταβιβάσεις κλπ), 
μέχρι να ρυθμιστεί το θέμα με ειδικό νόμο τον οποίο θα 
ψηφίσει η νέα Βουλή που θα προκύψει από τις εκλογές. Οι 
αγοραστές των ακινήτων θεώρησαν την Σ.Π 114/1946 
αντισυνταγματική και θέλησαν να την προσβάλλουν 
δικαστικά, διότι έβλαπτε τις συναλλαγές και την 
προσπάθεια ανοικοδόμησης της χώρας. Η Πανελλήνια 
Ομοσπονδία Πωλησάντων τα ακίνητά των επί κατοχής 

κατέθεσε στις 16 Αυγούστου 1946 το «Υπόμνημα περί 
ακυρώσεως των αγοραπωλησιών ακινήτων επί κατοχής»  

 
στο οποίο παρουσιάζονταν πλήρη, αναλυτικά στοιχεία και 
αποδείξεις για της αγοραπωλησίες της Κατοχής. Επίσης 
ανατρέπονταν με νομικά επιχειρήματα ένας προς ένας όλοι 
οι ισχυρισμοί των αγοραστών. Ενώ ο εμφύλιος πόλεμος 
είχε ξεκινήσει,  

ι αγοραστές συγκρότησαν  
την Πανελλήνια Ομοσπονδία 
Αγοραστών Ακινήτων 1941-1944 

και ζήτησαν, με την κατάθεση σχεδίου 
ψηφίσματος, την ακύρωση της  
Σ.Π 114/1946 ως αντισυνταγματικής. 
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πωλησάντων τα ακίνητά των 
επί κατοχής απάντησε με την κατάθεση δύο νομικών 
κειμένων που υπεραμύνονταν των θέσεων της για  

 

Η 
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επιστροφή των ακινήτων στους πωλητές. Αυτά τα κείμενα 
είναι: α) «Παρατηρήσεις επί του κατατεθέντος εις την 
Βουλήν Σχεδίου Ψηφίσματος περί ακυρώσεως της υπ’ 
αρίθμ. 114/1946 Συντακτικής Πράξεως και της τύχης των επί 
κατοχής γενομένων αγοραπωλησιών ακινήτων», Αθήνα, 
Ιούλιος, 1947. β) «Σχέδιο ψηφίσματος περί της τύχης των 
επί εχθρικής κατοχής γενομένων πωλήσεων ακινήτων. 
Μετά εισηγητικής εκθέσεως», Αθήνα, Ιούλιος 1947. Με τη 
λήξη του Εμφυλίου όλοι αντιλαμβάνονται ότι το θέμα 
έπρεπε να λυθεί. Το πολιτικό πρόβλημα είναι ποιοι θα 
δικαιώνονταν.  

 
Η Κυβέρνηση Αλ. Διομήδη τελικά στις 25 Νοεμβρίου 1949 
δημοσίευσε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης τον 
Αναγκαστικό Νόμο 1323/1949 «Περί των επί κατοχής 
συναφθεισών αγοραπωλησιών ακινήτων». Ο νόμος αυτός 
είναι προϊόν της μετεμφυλιακής εποχής. Οι νικητές ήθελαν 
να ξεμπερδεύουν με δυσάρεστα, επικίνδυνα θέματα που 
γέννησαν ή θα μπορούσαν στο μέλλον να γεννήσουν, 
κοινωνικές και πολιτικές εντάσεις. 

πως ξεχάστηκε το ζήτημα των 
συνεργατών των κατακτητών, με 
τον ίδιο τρόπο έπρεπε να λυθεί 

και το πρόβλημα με τον οικονομικό 
δωσιλογισμό και τις περιουσίες  
που αρπάχτηκαν κατά την κατοχή. 

Στα πλαίσια αυτά ο Α.Ν 1323/1949 με σειρά διατάξεων έβαζε 
εμπόδια στην επιστροφή των ακινήτων στους πωλητές και 
επέβαλλε το συμβιβασμό μεταξύ των θυτών και των 
θυμάτων. Συγκεκριμένα: 1. Τα μεγάλα, ακριβά ακίνητα 
εξαιρούνταν από τις ρυθμίσεις του νόμου και έμεναν στα 
χέρια των αγοραστών. Οι πωλητές δικαιούνταν να 
ζητήσουν δικαστικά συμπλήρωμα των χρημάτων που 
πήραν στην κατοχή (Άρθρο 9, παρ.1). Το συμπλήρωμα 
αυτό είναι το 75% της διαφοράς μεταξύ της κατοχικής τιμής 
και της τιμής που είχε το ακίνητο, το τελευταίο τρίμηνο πριν 
τη δημοσίευση του νόμου. Αν αληθεύει η πληροφορία (Περ. 
ΑΝΤΑΙΟΣ, τεύχος 3-4, 1-2-50, σελ. 148-150) ότι οι τιμές των 
ακινήτων το 1950, ήταν κατά 2/3 μικρότερες από τις 
προπολεμικές τιμές, συμπεραίνουμε ότι 

ε λίγα ακόμα χρήματα μεγάλα 
και πανάκριβα προπολεμικά 
ακίνητα (πολυκατοικίες,  

θέατρα, βιομηχανικά κτίρια, μεγάλοι 
αμπελώνες, ελαιώνες κλπ) έμεναν 
στα χέρια των αγοραστών που  
ήδη είχαν βγάλει αρκετά χρήματα  
από την εκμετάλλευσή τους. 
2. Οι ιδιοκτήτες των μικρών και μεσαίων ακινήτων (αξίας 
κάτω από 750.000 δρχ, προπολεμικά) μπορούσαν 
δικαστικά να διεκδικήσουν την ακύρωση της 
αγοραπωλησίας (Άρθρο 2, παρ. 1,2). Στην περίπτωση αυτή  
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η διαδικασία ήταν η εξής: α) Ο πωλητής έπρεπε να 
αποδείξει στον Πρωτοδίκη ότι δεν είχε και ούτε έχει καμία 
αξιόλογη περιουσία (Άρθρο 2 , Β). β) Μετά έπρεπε να 
επιστρέψει στον αγοραστή τα χρήματα που πήρε στην 
κατοχή, εντόκως (επιτόκιο 6%) σε 4 δόσεις. Ο αγοραστής, 
αν ο πωλητής καθυστερούσε έστω 2 δόσεις, είχε δικαίωμα 
να ζητήσει την κατοχύρωση του ακινήτου στο όνομά του 
(Άρθρο 3, παρ. 4).  

(Άρθρο 9, παρ. 1). Ο αγοραστής δίνοντας στον πωλητή το 
75% της διαφοράς της τιμής του ακινήτου, έπαιρνε οριστικά 
τίτλο ιδιοκτησίας και απαλλασσόταν από κάθε απαίτηση 
του πωλητή. Όπως είπαμε παραπάνω η διαφορά 
καθοριζόταν με βάση όχι την προπολεμική αξία του 
ακινήτου αλλά την τιμή που είχε αυτό το τελευταίο τρίμηνο 
πριν τη δημοσίευση του νόμου (Άρθρο 9, παρ. 1). Επειδή η 
τιμή των ακινήτων ήταν κατά 2/3 μικρότερη, τα χρήματα 
που έπαιρνε ο πωλητής ήταν πολύ λίγα. Με τη λύση αυτή 
ο αγοραστής ξεμπέρδευε μια και καλή και οι εξαθλιωμένοι 
πωλητές θα έβρισκαν ένα κεφάλαιο, έστω και μικρό, για να 
ξεκινήσουν ξανά τη ζωή τους. Το τραγικό εδώ είναι ότι ο 
πωλητής έπρεπε να πληρώσει φόρο (από 5 έως 30%) στο 
κράτος για τα χρήματα της διαφοράς που θα έπαιρνε 
(Άρθρο 14, παρ. 1,2,3).  

τρίτη λύση ήταν ο εξωδικαστικός 
συμβιβασμός (σε κάποιο 
συμβολαιογραφικό γραφείο  

στο οποίο γινόταν τα συμβόλαια  
και κανονιζόταν η διαφορά).  
Όσοι προτιμούσαν αυτή τη  
λύση απαλλάσσονταν από  
κάθε έξοδο, τέλος και φόρο. 
Είχαν δικαίωμα όλοι να την επιλέξουν για διάστημα ενός 
χρόνου από τη δημοσίευση του νόμου και μέχρι να φτάσει 
η υπόθεση στο ακροατήριο (Άρθρο 17). Ο νόμος τέλος έδινε 
διορία 6 μηνών να κατατεθούν στα Πρωτοδικεία της χώρας 
αιτήσεις ακύρωσης αγοραπωλησιών (Άρθρο 16, 2). Από τις 
25 Νοεμβρίου 1949 μέχρι 25 Μαΐου 1950, που έληγε η 

προθεσμία των 6 μηνών την οποία προβλέπει ο Α.Ν 1323 
για την κατάθεση αιτήσεις ακύρωση, επικρατούσε χάος. Η 
Ομοσπονδία Αγοραστών προσπαθούσε με απανωτές 
προσφυγές να βγάλει αντισυνταγματικό τον Α.Ν 1323.  

 
Ουσιαστικά ήθελε να εμποδίσει τις μαζικές προσφυγές των 
πωλητών στα Πρωτοδικεία. Από την άλλη η Ομοσπονδία 
Πωλησάντων προσπαθούσε να πείσει τον κόσμο να κάνει 
προσφυγή. Η σύγχυση μεγάλωνε γιατί κάποια Πρωτοδικεία 
αποδέχονταν το νόμο και ακύρωναν τις αγοραπωλησίες 
(Αθηνών, Τριπόλεως, Σάμου, Φλωρίνης). Κάποια 
Πρωτοδικεία έκριναν τον νόμο αντισυνταγματικό και δεν  

 

Η 
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αποδέχονταν τις αιτήσεις ακύρωσης (Πειραιώς, 
Κατερίνης). Στις 7 Μαρτίου 1950, ο Αντιεισαγγελέας του 
Αρείου Πάγου, Δημ. Κιουσόπουλος, άσκησε αναίρεση κατά 
της απόφασης του Πρωτοδικείου Πειραιά και υπέρ του Α. Ν 
1323/1949. Την οριστική απόφαση έπρεπε να την πάρει η 
Ολομέλεια του Αρείου Πάγου που ορίστηκε να συνεδριάσει 
στις 20 Απριλίου 1950. Τελικά επειδή υπήρχε προσφυγή 
αγοραστή ακινήτου, ο οποίος ήθελε να κτίσει αλλά λόγω 
της Σ.Π 114/1946 και του Α.Ν 1323/1946 δεν του δινόταν 
άδεια οικοδομής, η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου συζήτησε 
τη συνταγματικότητα των δύο νομοθετημάτων στις 11 
Μαΐου 1950. Η συζήτηση δημοσιεύτηκε στον Τύπο. Στις 
12/5/50 διέρρευσε στον Τύπο ότι μετά από σφοδρή 
συζήτηση η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε την Σ.Π 114 
και τον Α.Ν 1323, συνταγματικό.  

τις 13 Μαΐου συλλαμβάνονται  
και προσάγονται σε δίκη, για 
απειλές και εκφοβισμό, 9 άτομα, 

«εκπρόσωποι» των Αγοραστών 
Ακινήτων. Με δύο αμάξια πήγαν  
έξω από τα σπίτια δύο Αρεοπαγιτών 
δικαστών (του Προέδρου κι ενός 
μέλους) και τους απειλούσαν. 
Η αστυνομία, για λόγους τάξης, απαγόρευσε τη 
συγκέντρωση που είχε καλέσει η Πανελλήνια Ομοσπονδία 
Αγοραστών Ακινήτων, στο θέατρο Αργυροπούλου για τις 
14/5/50.Στις 16 Μαΐου 1950 δημοσιεύτηκε στον Τύπο η 
απόφαση του Αρείου Πάγου που ήταν, με μεγάλη 
μειοψηφία, υπέρ του Α.Ν 1323 και της Σ.Π 114. Δεν δινόταν 
η παράταση για την υποβολή αιτήσεων ακυρώσεων 
αγοραπωλησιών, που είχε ζητήσει η Πανελλήνια 
Ομοσπονδία Πωλησάντων. Άρχισε έτσι ένας αγώνας 
δρόμου για να προλάβουν οι πωλητές να καταθέσουν 
αγωγές. Παρά την απεργία διαρκείας των Δημοσίων 
Υπαλλήλων (ξεκίνησε στις 20 Μαΐου και έληξε στις 27 Μαΐου 
1950), κατ’ εξαίρεση, το Πρωτοδικείο Αθηνών εργάστηκε 
πυρετωδώς. Μέχρι 21/5/1950 είχαν κατατεθεί 24.000 
αιτήσεις. Οι πρώτες θα εκδικάζονταν περίπου τον Απρίλη 
του 1951. Τελικά στις 28 και 29 Μαρτίου 1951 δημοσιεύτηκε 
στον Τύπο η ανακοίνωση του Υπουργού Δικαιοσύνης, κ. 
Λαγάκου, όπου παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στοιχεία 
για τις αιτήσεις ακύρωσης αγοραπωλησιών που κατέθεσαν 
οι πωλητές ακινήτων. Από αυτά τα στοιχεία προκύπτουν 
τα εξής: Συνολικά στα Πρωτοδικεία της χώρας έγιναν 
74.548 αγωγές. Από αυτές μέχρι τις 27 Νοεμβρίου 1950 
περίπου 32.000 οδηγήθηκαν σε συμβιβασμό στα αρμόδια 
συμβολαιογραφεία των 48 Πρωτοδικείων. Από τις 
υπόλοιπες 32.000 αιτήσεις θα πρέπει να αφαιρεθούν: α) 
όσες οδηγήθηκαν σε συμβιβασμό το υπόλοιπο διάστημα 

από 27 Νοεμβρίου 1950 μέχρι Ιούλιο 1951 β) όσες 
οδηγήθηκαν σε συμβιβασμό στα υπόλοιπα 10 Πρωτοδικεία 
για τα οποία δεν υπάρχουν στοιχεία και γ) όσες 
οδηγήθηκαν σε συμβιβασμό σε 26 συμβολαιογραφεία που 
δεν έδωσαν στοιχεία. 

  

ελικά η συντριπτική  
πλειοψηφία των αγωγών  
έληξε με συμβιβασμό και 

ελάχιστες (πιθανόν κάτω από  
10.000) έκλεισαν με επιστροφή  
των ακινήτων στους πωλητές. 
Από τις ηλικίες (οι περισσότεροι είναι από 30 έως 40 ετών, 
άρα στην Κατοχή ήταν πολύ μικροί για να αγοράζουν 
ακίνητα) και τα επαγγέλματα των δραστών (δηλώνουν 
σωφέρ, αρτεργάτης, τεχνίτης κ.α) φαίνεται πως πρόκειται 
μάλλον για άτομα που στρατολογήθηκαν για εκφοβισμό 
των δικαστών και για να δημιουργήσουν κλίμα μπροστά 
στην ανακοίνωση της απόφασης του Αρείου Πάγου. 

 

Σ 
Τ 



 

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

 Σ/Κ 14-15 Ιανουαρίου 2023 | Αριθμός Φύλλου 265 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |          Σελίδα 8 

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

 

επιστροφή των 
Γλυπτών του 
Παρθενώνα στην 

Ελλάδα αναμφίβολα 
αποτελεί ένα 
κεφαλαιώδες ζήτημα 
το οποίο απασχολεί  
την επικαιρότητα το 
τελευταίο διάστημα. 

Ένα θέμα στο οποίο κυβέρνηση και 
αντιπολίτευση διασταυρώνουν τα 
ξίφη τους με ιδιαίτερη ένταση καθώς 
βαδίζουμε πλέον σε προεκλογική 
περίοδο. Ταυτόχρονα όμως 
ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η 
εκκωφαντική σιωπή των πολιτικών 
δυνάμεων της χώρας σε σχέση με το 
έτερο κεφαλαιώδες ζήτημα της 
λεηλασίας των αρχαιολογικών μας 
θησαυρών από τους ναζί κατά την 
διάρκεια της γερμανικής κατοχής. 
Πολύ δε περισσότερο καθώς αυτές 

τις ημέρες συμπληρώνεται ένας χρόνος από το εξαιρετικά αποκαλυπτικό άρθρο 
των New York Times για την αρπαγή των αρχαιολογικών μας θησαυρών από τους 
ναζί (www.nytimes.com 18/1/2022). Επρόκειτο για «ένα συναρπαστικό εκτενές 
ρεπορτάζ για την τύχη των αρχαίων θησαυρών μας κατά την περίοδο της 
Κατοχής» το οποίο «φιλοξένησαν οι «New York Times» στις σελίδες τους, 
ρίχνοντας νέο φως στη λεηλασία των αρχαιοτήτων μας αλλά και συνδέοντας τες 
με τη διεκδίκηση των επίσης κλοπιμαίων Γλυπτών από το Βρετανικό Μουσείο 
(www.protothema.gr 24/1/2022). Σύμφωνα λοιπόν με τους «New York Times» «οι 
Γερμανοί κατέστρεψαν ανυπολόγιστους θησαυρούς κατά την Κατοχή αλλά 
έκαναν και δικές τους ανασκαφές με εντολή του Χάινριχ Χίμλερ» 
(www.protothema.gr 24/1/2022).  

 

ιδικότερα κατά τη διάρκεια του Δευτέρου 
Παγκοσμίου Πολέμου τα ναζιστικά στρατεύματα 
κατοχής στην Ελλάδα λεηλάτησαν τους 

αρχαιολογικούς θησαυρούς της Πατρίδας μας.  
Μάλιστα η λίστα με τους κλαπέντες αρχαιολογικούς θησαυρούς περιέχεται τόσο 
στον ειδικό τόμο που εξέδωσε το 1946 το Ελληνικό υπουργείο Παιδείας όσο και 
στην αντίστοιχη ειδική έκθεση που συνέταξε το Βρετανικό υπουργείο Πολέμου.  

επιστροφή των κλαπέντων από τους  
ναζί αρχαιολογικών μας θησαυρών  
αποτέλεσε σημείο αιχμής της  

κοινοβουλευτικής μας δράσης. 

 

Η Ε 

Η 
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Έτσι από την πρώτη στιγμή της εκλογής μας στην 
Ελληνική Βουλή τον Μάιο του 2012, παλέψαμε με συνέπεια 
για τις Γερμανικές Αποζημιώσεις απαιτώντας πέραν των 
άλλων και την άμεση επιστροφή στην Πατρίδα μας του 
συνόλου των κλαπέντων αρχαιολογικών θησαυρών από 
τους ναζί κατά την κατοχή. Μάλιστα στις 14/6/2013 
καταθέσαμε σχετική Επίκαιρη Ερώτηση προς τον τότε 
Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού κ. Τζαβάρα, η οποία 
συζητήθηκε στις 20/6/2013 και με την οποία καλούσαμε την 
Ελληνική κυβέρνηση να αναλάβει δράση προκειμένου το 
Μουσείο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας 
«Πφάλμπαουτεν» να εξαναγκαστεί να επιστρέψει τα πάνω 
από 8.000 κομμάτια από τα αγγεία της νεοελληνικής 
εποχής που αποτέλεσαν λεία πολέμου λόγω παράνομης 
ανασκαφής των ναζί το 1941 σε περιοχή κοντά στο 
Βελεστίνο της Μαγνησίας και τα οποία εν συνεχεία οι ναζί 
φυγάδευσαν στη Γερμανία. Η παράδοση στις 10/7/2014 εκ 
μέρους του Γερμανικού Μουσείου «Πφάλμπαουτεν» των 
ως άνω κλαπέντων αρχαιολογικών θησαυρών αποτέλεσε 
μερική δικαίωση των αγώνων του ελληνικού λαού και της 
προσπάθειας όλων μας για την άμεση επιστροφή στην 
Πατρίδα μας όλων των αρχαιολογικών θησαυρών που 
λεηλάτησαν οι ναζί.  Ταυτόχρονα απέδειξε ότι  

ο εθνικό θέμα της διεκδίκησης 
των οφειλών της Γερμανίας  
προς την Ελλάδα απαιτεί  

συνεχή αγώνα που πρέπει  
να διεξάγεται με συνέπεια,  
μεθοδικότητα και αγωνιστικότητα. 
Η πολιτιστική κληρονομιά συγκαταλέγεται μεταξύ των 
βασικών στοιχείων πολιτισμού. Συμβάλλει στην διατήρηση 
της ιστορικής μνήμης και των εθνικών παραδόσεων. Για 
τον λόγο αυτό τα πολιτιστικά αγαθά πρέπει να 
προστατεύονται από την παράνομη ιδιοποίηση, από την 
λεηλασία, από την παράνομη εξαγωγή τους και αυτό ισχύει 
κατά την γνώμη μου και πρέπει να αφορά όλα τα 
λεηλατηθέντα πολιτιστικά αγαθά. Ανεξάρτητα από χρονικό 
περιορισμό, ακόμη και αυτά που βρίσκονται στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο ο 
επαναπατρισμός των πολιτιστικών αγαθών προβλέπεται 
τόσο από τη σύμβαση της ΟΥΝΕΣΚΟ UNIDROIT του 1970 

όσο και από την Οδηγία 93/7/EOK που αφορά στην 
επιστροφή στον τόπο προέλευσής τους των κλαπέντων 
αρχαιολογικών θησαυρών. Μάλιστα η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή με τον τότε αντιπρόεδρό της κ. Antonio TAJANI 
από το Μάιο του 2013 εκδήλωσαν την πρόθεσή τους να 
λάβουν μέτρα για την παραπέρα διευκόλυνση του 
επαναπατρισμού των κλαπέντων εθνικών θησαυρών.  

 
Στο πλαίσιο αυτό την 1η Οκτωβρίου 2014 είχα την ευκαιρία 
να θέσω με προφορική μου ερώτηση το κεφαλαιώδες 
εθνικό θέμα της επιστροφής των κλαπέντων από τους ναζί 
αρχαιολογικών θησαυρών της Πατρίδας μας κατά τη 
διάρκεια της κατοχής στον τότε υποψήφιο επίτροπο 
Παιδείας-Πολιτισμού και Νεολαίας Tibor Navracsics, ο 
οποίος μάλιστα απαντώντας άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο 
για σχετική παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
(www.notismarias.gr 1/10/2014). Ακολούθησε στις 24 
Οκτωβρίου 2018 νέα παρέμβασή μου αυτή τη φορά στην 
Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο 
Στρασβούργο, ζητώντας από την τότε ευρωπαία Επίτροπο 
Βιολέτα Μπούλτς, να απαντήσει τι επρόκειτο να κάνει η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να επιστραφούν στην 
Ελλάδα, οι λεηλατηθέντες από τα γερμανικά στρατεύματα 
κατοχής, ελληνικοί αρχαιολογικοί θησαυροί. Απαντώντας η 
Επίτροπος πέταξε το μπαλάκι στην τότε Ελληνική 
κυβέρνηση τονίζοντας τα παρακάτω: «Θέλω επίσης να 
τονίσω, ότι ήδη έχουμε νομοθεσία για το εμπόριο μεταξύ 
των κρατών μελών, όμως δεν έχει αναδρομική ισχύ η 
Οδηγία και ούτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 
επιστροφή των αρχαιοτήτων που εκλάπησαν κατά τον 
Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό θα ήταν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης μεταξύ δύο κρατών μελών και μπορεί να 
λάβει χώρα οποτεδήποτε η διαπραγμάτευση αυτή» 
(www.notismarias.gr 25/10/2018). Από τότε μέχρι και 
σήμερα καμιά Ελληνική κυβέρνηση δεν αξιοποίησε «το 
παράθυρο ευκαιρίας» που άνοιξε η εν λόγω απάντηση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γιατί άραγε; 

T 



 

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

 Σ/Κ 14-15 Ιανουαρίου 2023 | Αριθμός Φύλλου 265 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |          Σελίδα 10 

του Νίκου Νικολόπουλου 
Προέδρου 
Χριστιανοδημοκρατικού 
Κόμματος Ελλάδος 

 

ι συνεχείς 
αυξήσεις τιμών  
και η ακρίβεια 

φέρνουν σε δύσκολη 
οικονομική θέση 
εκατοντάδες χιλιάδες 
νοικοκυριά. 
Έπειτα από ενάμιση χρόνο συνεχών 
αυξήσεων και εξαιτίας της 
υπονόμευσης των μισθών από τις 
τιμές, σήμερα «οι πραγματικοί 
μισθοί είναι πολύ πιο χαμηλοί» απ' 
ότι το 2019, «πριν από την 
πανδημία» της Covid-19. Στην 
Ελλάδα το ποσοστό ανεργίας των 
νέων αυξήθηκε στο 31,3% το 
Νοέμβριο σε σχέση με το 27,9% του 
Οκτωβρίου. Η Ελλάδα καταγράφει 
σήμερα το δεύτερο υψηλότερο 
ποσοστό ανεργίας των νέων στην 
Ε.Ε., μετά την Ισπανία (32,3%). Οι 

διαρκείς ανατιμήσεις και ο πληθωρισμός όπως είναι φυσικό μειώνουν τον όγκο 
των πωλήσεων. Πολλές, μεγάλες και παρατεταμένες ανησυχίες προκαλούν 
επίσης, οι συνεχείς ανατιμήσεις και ο πληθωρισμός που τρώνε τα εισοδήματα 
τους. Η ίδια βασανιστική αβεβαιότητα επικρατεί στους βιοπαλαιστές 
μικρομεσαίους επιχειρηματίες, όσον αφορά την εξέλιξη της καταναλωτικής 
ζήτησης. Μπορεί να έδωσε μια «ανάσα» στις επιχειρήσεις ο αυξημένος τζίρος της 
εορταστικής περιόδου Χριστουγέννων - Πρωτοχρονιάς, επειδή τροφοδοτήθηκε 
σε μεγάλο βαθμό τους τελευταίους μήνες από ποικίλα επιδόματα και ενισχύσεις 
που δόθηκαν, όμως σε καμία περίπτωση δεν προκαλούν κλίμα αισιοδοξίας.  

 
Ο όγκος πωλήσεων παραμένει στάσιμος και σε πολλές επιχειρήσεις μειώθηκε σε 
όγκο πάνω από 12%. Με τις ανατιμήσεις, τις συνεχείς αυξήσεις τιμών και την 
ακρίβεια ευημερούν μεν οι αριθμοί αλλά όχι όμως και οι επιχειρήσεις. Αυξάνεται ο 
τζίρος και αντίστοιχα οι φόροι των επιχειρήσεων, μειώνεται όμως η αγοραστική 
δύναμη, καθώς και η καταναλωτική διάθεση των πολιτών.  

α περιθώρια κέρδους έχουν στενέψει και οι 
εμπορικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν σοβαρά 
προβλήματα, επειδή δεν προλαβαίνουν και  

δεν μπορούν να καλύψουν τις «μαύρες τρύπες».  
Η Παγκόσμια Τράπεζα στην εξαμηνιαία έκθεσή της προειδοποιεί για την  

 

Ο 
Τ 



 

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

 Σ/Κ 14-15 Ιανουαρίου 2023 | Αριθμός Φύλλου 265 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |          Σελίδα 11 

 
κατρακύλα της ύφεσης που θα ζήσουμε κατά τη νέα χρονιά. 
Επειδή αναμένονται περαιτέρω «δυσμενή σοκ», ως εκ 
τούτου οι παρεμβάσεις με συγκεκριμένα διαρθρωτικά 
μέτρα είναι αναγκαίες και πρέπει να είναι άμεσες. Τα 
χειρότερα είναι μπροστά μας και έρχονται ολοταχώς, όπως 
προκύπτει από την δημοσιευθείσα έκθεση που απορρίπτει, 
τη λήψη οριζόντιων μέτρων στήριξης και τάσσεται υπέρ της 
ενίσχυσης μόνο των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Μετά 
την πανδημία έκανε απειλητική την εμφάνιση της και πάλι 
η «δαμόκλειος σπάθη» της διατήρησης των 
δημοσιονομικών ισορροπιών. Ταυτόχρονα δε και η μεγάλη 
έρευνα του Βloomberg, στην οποία συμμετέχουν αναλυτές 
από 22 κορυφαίους επενδυτικούς οίκους, κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι η παγκόσμια οικονομία θα περάσει 
δύσκολα το 2023. Προβλέπουν πτωτική πορεία των 
μετοχών και των αγορών εξαιτίας της επιμονής των 
Κεντρικών Τραπεζών να αυξάνουν τα επιτόκιά τους. Η 
«ομίχλη» που σκεπάζει τον ουρανό της Ευρώπης και της 
Ελλάδας γίνεται ακόμα πιο σκοτεινή, μετά τη δραματική 
αλλαγή προτεραιοτήτων για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που 
βρίσκεται αντιμέτωπη όχι μόνο με μια γεωπολιτική 
πραγματικότητα ρωσικής απειλής για κάποια από τα μέλη 
της, αλλά και με μια οξεία ενεργειακή και οικονομική κρίση 
με άρωμα στασιμοπληθωρισμού του ’70. Η κυβέρνηση 
Μητσοτάκη διατυμπανίζει το ότι μετά από πολλά χρόνια 
επιτέλους χορηγείται αύξηση σε μισθούς και συντάξεις της 
τάξης του κοντά στο 8%, ενώ την ίδια στιγμή, καπάκι να 
μεταδίδεται και αύξηση φορολογίας της τάξης του 35% 
περίπου, μέσω ΦΠΑ από την αύξηση των πάντων.  

αντιμετώπιση των ακραίων 
οικονομικών ανισορροπιών  
και η διαχείριση των κοινωνικών 

επιπτώσεων της οικονομικής 
επιδείνωσης δεν μπορεί να 
αναβάλλεται επ’ άπειρον, όταν είναι 
επί θύρας ο κοινωνικός αναβρασμός 
που επιτείνει η άνοδος του κόστους ενέργειας και 
τροφίμων, καθώς και η αύξηση της ανεργίας. Παρά την 
μεγάλη αυτή υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολλών, 
τα σαΐνια που θα έφερναν την ανάπτυξη, επειδή είναι του 
ΧΑΡΒΑΝΤ, δεν διανοούνται να επαναφέρουν την Αυτόματη 
Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ). Η αισιοδοξία του 

κυβερνητικού στρατοπέδου ή καλύτερα η ευχή είναι η 
άνοδος του πληθωρισμού τελικά να αποδειχθεί όντως 
σχετικά παροδική, υπογραμμίζοντας δε, την ευκαιρία 
αναβάθμισης παραγωγικού μοντέλου που συνιστούν οι 
πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, για την 
Ελλάδα και την Ε.Ε. Δυστυχώς όμως, η εκρηκτική αύξηση 
που παρουσιάζει το εμπορικό έλλειμμα της χώρας, καθώς 
στο ενδεκάμηνο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου εκτοξεύτηκε σε 
επίπεδα πάνω από 35 δισ. ευρώ, φανερώνει πως είμαστε 
μπροστά σε μια εφιαλτική εξέλιξη, που καταδεικνύει εκτός 
όλων των άλλων και το τεράστιο πρόβλημα 
ανταγωνιστικότητας που έχει η ελληνική οικονομία.  

 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής 

ο έλλειμμα του εμπορικού 
ισοζυγίου εκτινάχθηκε  
στο δυσθεώρητο ύψος  

των 35,15 δισ. ευρώ το 11μηνο  
από 22,16 δισ. ευρώ πέρυσι.  
Είναι μια καταστροφική εξέλιξη για την ελληνική οικονομία, 
που τεκμηριώνει την κατακόρυφη πτώση της 
ανταγωνιστικότητας μας και καταδεικνύει την πλήρη 
αποτυχία της κυβερνητικής πολιτικής. 

Η 

T 
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τέως Προέδρος της 
Δημοκρατίας και 
Επίτιμος Καθηγητής 

της Νομικής Σχολής  
του Εθνικού και 
Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου  
Αθηνών κ. Προκόπιος 
Παυλόπουλος 
προχώρησε σε δημόσια 
παρέμβαση υπέρ της 
ανεξαρτησίας της ΑΔΑΕ, 
εκθέτοντας παράλληλα 
τον εισαγγελέα  
του Αρείου Πάγου  
Ισίδωρο Ντογιάκο  
για τις ενέργειές του. 
Το άρθρο του «Παρατηρήσεις ως 
προς την συνταγματική 
κατοχύρωση των αρμοδιοτήτων της 
Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου 
των Επικοινωνιών» δημοσιεύτηκε 

στο Constitutionalism.gr. Σε αυτό ο 
κ. Προκόπης Παυλόπουλος 
περιγράφει αναλυτικά το πώς το 
Σύνταγμα και το θεσμικό πλαίσιο 
υπό το οποίο συγκροτήθηκε και 
λειτουργεί η ανεξάρτητη Αρχή 
Διασφάλισης Απορρήτου των 
Επικοινωνιών κάνουν σαφές ότι 
«δικαστικός έλεγχος δεν επιτρέπεται 
να οδηγεί σε οιασδήποτε μορφής 
άμεση ή έμμεση παρεμπόδιση της 
ΑΔΑΕ κατά την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων της και, ακόμη 
περισσότερο, στην άμεση ή έμμεση 
υποκατάστασή της εν προκειμένω 
από τα ελέγχοντα δικαιοδοτικώς την 
δράση της όργανα της Δικαστικής 
Εξουσίας». Αναλυτικά το άρθρο του 
πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας 
Προκόπη Παυλόπουλου: 
«Παρατηρήσεις ως προς την 
συνταγματική κατοχύρωση των 
αρμοδιοτήτων της Αρχής 
Διασφάλισης του Απορρήτου των 
Επικοινωνιών» του Προκοπίου 
Παυλοπούλου, τέως Προέδρου της 
Δημοκρατίας, Τακτικού Μέλους της 
Ακαδημίας Αθηνών, Επίτιμου 
Καθηγητή της Νομικής Σχολής του 
ΕΚΠΑ.  

 

Τα όσα προηγήθηκαν αλλά και τα 
όσα έπονται της ψήφισης και της 
έναρξης ισχύος των διατάξεων του 
ν.5002/2022, «Διαδικασία άρσης του 
απορρήτου των επικοινωνιών, 
κυβερνοασφάλεια και προστασία 
προσωπικών δεδομένων πολιτών», 
καθιστούν αναγκαία την ανάλυση 
ορισμένων πτυχών της 
συνταγματικής κατοχύρωσης των 
αρμοδιοτήτων της Αρχής 
Διασφάλισης του Απορρήτου των 
Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ), ιδίως με 
βάση τις διατάξεις του άρθρου 19 
παρ. 1 και 2 του Συντάγματος. Α. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές: «1. 
Το απόρρητο των επιστολών και της 
ελεύθερης ανταπόκρισης ή 
επικοινωνίας με οποιονδήποτε άλλο 
τρόπο είναι απόλυτα απαραβίαστο. 
Νόμος ορίζει τις εγγυήσεις υπό τις 
οποίες η δικαστική αρχή δεν 
δεσμεύεται από το απόρρητο για 
λόγους εθνικής ασφάλειας ή για 
διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών 
εγκλημάτων. 2. Νόμος ορίζει τα 
σχετικά με τη συγκρότηση, τη 
λειτουργία και τις αρμοδιότητες 
ανεξάρτητης αρχής που διασφαλίζει 
το απόρρητο της παραγράφου 1.» Β. 
Προκαταρκτικώς διευκρινίζεται πως 
από την ίδια την διατύπωση των ως 
άνω διατάξεων του άρθρου 19 παρ. 
1 και 2 του Συντάγματος προκύπτει, 
και μάλιστα ανενδοιάστως, ότι  

ια νόμου 
καθορίζονται τόσον 
οι εγγυήσεις, υπό 

τις οποίες η δικαστική 
αρχή δεν δεσμεύεται 
από το απόρρητο των 
επικοινωνιών όταν 
συντρέχουν οι ρητώς 
από το Σύνταγμα 
μνημονευόμενοι λόγοι 
«εθνικής ασφάλειας»  
ή όταν τούτο επιβάλλεται για την 
διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών 
εγκλημάτων, όσο και η συγκρότηση, 
η λειτουργία και οι αρμοδιότητες της 
ΑΔΑΕ. Πρόκειται για εκτελεστικούς 
του Συντάγματος νόμους οι οποίοι, 
κατά τα στοιχειώδη «προτάγματα» 
της Νομικής Επιστήμης, πρέπει να 
ερμηνεύονται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Συντάγματος, εν 
προκειμένω του άρθρου 19. 
Αποκλειομένης έτσι, αυτοθρόως και 
εν πάση περιπτώσει, της καθ’  
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οιονδήποτε τρόπο προσφυγής στην μέθοδο -ορθότερα 
«μεθόδευση»- της ερμηνείας των κατά τ’ ανωτέρω 
διατάξεων του Συντάγματος σύμφωνα με τις κανονιστικές 
ρυθμίσεις των εκτελεστικών αυτών νόμων. Ι.  

 
Ειδικότερα, από το γράμμα και το πνεύμα της διάταξης του 
άρθρου 19 παρ. 2 του Συντάγματος, που αφορά την 
συγκρότηση, την λειτουργία και τις αρμοδιότητες της ΑΔΑΕ 
συνάγονται, μεταξύ άλλων, και τ’ ακόλουθα: Α. Το 
νομοθετικό πλαίσιο ως προς τις αρμοδιότητες της ΑΔΑΕ Οι 
διατάξεις του ν. 3115/2003, «Αρχή Διασφάλισης του 
Απορρήτου των Επικοινωνιών», όπως ισχύουν σήμερα 
μετά από διαδοχικές τροποποιήσεις τους, συνιστούν, κατά 
τις προαναφερόμενες διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2 του 
Συντάγματος -σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 
101Α παρ. 2 του Συντάγματος, για την επιλογή «των 
προσώπων που στελεχώνουν τις ανεξάρτητες αρχές» και 
για την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού της 
υπηρεσίας «που οργανώνεται για την υποστήριξη της 
λειτουργίας κάθε ανεξάρτητης αρχής»- εκτελεστική τους 
νομοθεσία σε ό,τι αφορά την οργάνωση, την λειτουργία και 
τις αρμοδιότητες της ΑΔΑΕ. 1. Τις κατά το Σύνταγμα 
αρμοδιότητες της ΑΔΑΕ καθορίζουν πρωτίστως οι 
διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3115/2003, με την καθοριστική 
προσθήκη της διάταξης του άρθρου 7 παρ. 1 του ίδιου 
νόμου, κατά την οποία: « 

δράση της ΑΔΑΕ διέπεται  
από τις αρχές της διαφάνειας,  
της αντικειμενικότητας και  

της αμεροληψίας». 

2. Ιδιαίτερη δε σημασία, ως προς την έκταση και την 
συνολική κανονιστική εμβέλεια των αρμοδιοτήτων της 
ΑΔΑΕ, έχουν οι ρυθμίσεις εκείνες των διατάξεων του 
άρθρου 6 παρ. 1 του ν. 3115/2003 -όπως ισχύουν σήμερα- 
οι οποίες αφορούν: α) Τους αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν 
καταγγελίας τακτικούς και έκτακτους ελέγχους σε 
εγκαταστάσεις, τεχνικό εξοπλισμό, αρχεία, τράπεζες 
δεδομένων και έγγραφα της ΕΥΠ, άλλων δημόσιων 
υπηρεσιών, οργανισμών, επιχειρήσεων του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα καθώς και ιδιωτικών επιχειρήσεων που 
ασχολούνται με ταχυδρομικές, τηλεπικοινωνιακές ή άλλες 
υπηρεσίες σχετικές με την ανταπόκριση και την 
επικοινωνία. β) Την ολοκληρωμένη πληροφόρησή της, 
εντός των ορίων της αποστολής της, από τις 
προμνημονευόμενες υπηρεσίες, επιχειρήσεις και 
οργανισμούς καθώς και από τους εποπτεύοντες 
Υπουργούς. γ) Την συναφή κλήση σε ακρόαση του κάθε 
είδους προσωπικού των ως άνω φορέων. δ) Την 
κατάσχεση μέσων παραβίασης του απορρήτου, που 
υποπίπτουν στην αντίληψή της κατά την ενάσκηση του 
έργου της και την καταστροφή πληροφοριών ή στοιχείων 
ή δεδομένων, τα οποία αποκτήθηκαν με μη νόμιμη 
παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών. ε) Την 
εξέταση καταγγελιών σχετικά με την προστασία των 
δικαιωμάτων των αιτούντων όταν θίγονται από τον τρόπο 
και την διαδικασία άρσης του απορρήτου. Β. Οι έννομες 
συνέπειες της συνταγματικής κατοχύρωσης των 
αρμοδιοτήτων της ΑΔΑΕ Με δεδομένο ότι, όπως ήδη 
διευκρινίσθηκε, οι προεκτεθείσες διατάξεις του ν. 3115/2003 
περί ΑΔΑΕ θεσπίζουν εκτελεστική του Συντάγματος 
νομοθεσία: 1. Η ΑΔΑΕ ασκεί καθ’ ολοκληρίαν και πλήρως 
τις αρμοδιότητες, τις οποίες -ερμηνευόμενες πάντοτε 
σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Συντάγματος, και 
ιδίως με τις διατάξεις του άρθρου 19- της αναθέτουν οι 
διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3115/2003. Είναι, βεβαίως, 
προφανές ότι η ΑΔΑΕ δεν μπορεί να υπεισέλθει, εκτός του 
πλαισίου των ως άνω αρμοδιοτήτων της, στις 
αρμοδιότητες άλλων κρατικών οργάνων, και κατ’ εξοχήν 
των οργάνων της Δικαστικής Εξουσίας και την άσκηση της 
δικαιοδοσίας που τους έχει ανατεθεί από την σύμφωνη με 
το Σύνταγμα σχετική νομοθεσία, όπως άλλωστε 
προβλέπεται, για συγκεκριμένες περιπτώσεις, π.χ. από τις 
ρυθμίσεις του άρθρου 6 παρ. 1 περ. στ΄ του ν. 3115/2003: 
«Στις περιπτώσεις των άρθρων 3,4 και 5 του ν. 2225/1994 η 
ΑΔΑΕ υπεισέρχεται μόνο στον έλεγχο της τήρησης των 
όρων και της διαδικασίας άρσης του απορρήτου, χωρίς να 
εξετάζει την κρίση των αρμόδιων δικαστικών αρχών». 2. 

πό την άλλη πλευρά ουδεμία 
κρατική αρχή μπορεί να 
παρεμποδίσει, καθ’ οιονδήποτε 

τρόπο, την ΑΔΑΕ κατά την άσκηση  
των, σύμφωνα με το Σύνταγμα 
ερμηνευόμενων, αρμοδιοτήτων της 
με βάση τις ως άνω διατάξεις του ν. 3115/2003, όπως 
εκάστοτε ισχύουν. α) Έτσι, π.χ., ουδεμία κρατική αρχή, σε 
όποια από τις τρεις Εξουσίες και αν ανήκει, νομιμοποιείται 
να υποκαταστήσει την ΑΔΑΕ κατά την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων της, είτε να θέσει υπό την κρίση της -πολλώ 
δε μάλλον υπό την άδειά της- το αν και κατά πόσον η ΑΔΑΕ 
θ’ ασκήσει τις συγκεκριμένες κάθε φορά αρμοδιότητές της, 

Η 
Α 
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είτε να παρεμποδίσει άλλες κρατικές αρχές, νομικά 
πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα και φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα να συνεργασθούν 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις με την ΑΔΑΕ κατά την 
επιτέλεση της αποστολής της είτε, τέλος, ν’ αρνηθεί την 
συνεργασία της, όταν τούτο είναι σύμφωνα τις κείμενες 
διατάξεις απαραίτητο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων 
της ΑΔΑΕ. Αυτονοήτως και όπως επισημάνθηκε πιο πάνω, 
όλα τ’ ανωτέρω ισχύουν, και μάλιστα a fortiori, και για κάθε 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο του ιδιωτικού τομέα που 
εμπλέκεται ενδεχομένως, αμέσως ή εμμέσως, στην 
διαδικασία άσκησης των αρμοδιοτήτων της ΑΔΑΕ, υπό την 
μορφή συνεργασίας μαζί της ή και εκτός αυτής. Ειδικώς ως 
προς τα όργανα της Δικαστικής Εξουσίας, και με την 
επιφύλαξη των όσων εκτίθενται αμέσως πιο κάτω, πέραν 
εκείνων που διευκρινίσθηκαν προηγουμένως 
επισημαίνεται πως δεν είναι επιτρεπτό να υπεισέλθουν 
στην κρίση της νομιμότητας των ενεργειών της ΑΔΑΕ κατά 
την άσκηση των συνταγματικώς κατοχυρωμένων 
αρμοδιοτήτων της παρά μόνον όταν -και στο μέτρο που- 
είναι κατά το Σύνταγμα επιτρεπτός ή και επιβεβλημένος ο 
παρεμπίπτων έλεγχος της κρίσης αυτής. β) Υπό τ’ 
ανωτέρω δεδομένα είναι, επέκεινα, προφανές και ότι κάθε 
νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα επιχειρούσε να 
«νομιμοποιήσει» τις πράξεις ή παραλείψεις κρατικών 
αρχών -συμπεριλαμβανομένων, φυσικά, κατά τα 
προεκτεθέντα και των νομικών προσώπων του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα- ή και νομικών και φυσικών προσώπων 
του ιδιωτικού τομέα που, όπως παρατηρήθηκε 
προηγουμένως, δεν συνάδουν προς τις συνταγματικώς 
κατοχυρωμένες αρμοδιότητες της ΑΔΑΕ, είναι 
οπωσδήποτε αντισυνταγματική. Λόγω δε της ειδικής 
εγγυητικής θέσης, την οποία επιφυλάσσει το Σύνταγμα 
κατά τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2 στην ΑΔΑΕ, πρέπει 
να γίνει δεκτό ότι όταν πρόκειται περί νομοθετικών 
ρυθμίσεων, που τείνουν να περιορίσουν επιτρεπτώς τις 
συνταγματικώς κατοχυρωμένες αρμοδιότητές της, οι 
ρυθμίσεις αυτές πρέπει να ερμηνεύονται στενώς. Με άλλες 
λέξεις, πρέπει να ισχύει στις περιπτώσεις αυτές και το 
ερμηνευτικό επιχείρημα: In dubio, υπέρ των αρμοδιοτήτων 
της ΑΔΑΕ. ΙΙ. Τα όρια της θεμιτής παρέμβασης της 
Δικαστικής Εξουσίας σε ό,τι αφορά τον έλεγχο της ΑΔΑΕ 
κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Σύμφωνα με τις, 
θεμελιώδους θεσμικής σημασίας, ρυθμίσεις του 

Συντάγματος περί του Κράτους Δικαίου και της Αρχής της 
Νομιμότητας, προδήλως η ΑΔΑΕ δεν είναι ανεξέλεγκτη 
ακόμη και κατά την άσκηση των συνταγματικώς 
κατοχυρωμένων αρμοδιοτήτων της. Και τούτο διότι όπως 
και κάθε άλλο όργανο της Εκτελεστικής Εξουσίας -η ΑΔΑΕ, 
Ανεξάρτητη Αρχή θεσπιζόμενη από το Σύνταγμα, 
εντάσσεται στο πλαίσιο της Εκτελεστικής Εξουσίας ως, lato 
sensu, «διοικητικό όργανο» ανεξάρτητα από την ευρεία 
ανεξαρτησία οργάνωσης και δράσης που εγγυώνται υπέρ 
αυτής οι οικείες συνταγματικές ρυθμίσεις- υπόκειται στον 
έλεγχο νομιμότητας εκ μέρους των οργάνων της 
Δικαστικής Εξουσίας, φυσικά στο πεδίο της κανονιστικώς 
προσδιορισμένης δικαιοδοσίας καθενός εξ αυτών. 
Ειδικότερα: Α. Ο επί της ΑΔΑΕ ασκούμενος έλεγχος 
νομιμότητας από τα δικαστικά όργανα της Διοικητικής 
Δικαιοσύνης Με την επιφύλαξη των, σαφώς κατ’ εξαίρεση, 
περιπτώσεων όπου τα όργανά της ενεργούν ως fiscus και 
«εμπλέκονται» στην δημιουργία ιδιωτικού δικαίου 
διαφορών που ανήκουν στην δικαιοδοσία των Πολιτικών 
Δικαστηρίων, η ΑΔΑΕ υπόκειται πλήρως στον έλεγχο 
νομιμότητας των πράξεων, παραλείψεων και υλικών 
ενεργειών της κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, ο 
οποίος ανήκει, κατά το Σύνταγμα και την in concreto 
εκτελεστική του νομοθεσία, στα δικαστικά όργανα που 
εντάσσονται στο δικαιοδοτικό πλαίσιο της Διοικητικής 
Δικαιοσύνης. 1. Πριν την απαρίθμηση των Διοικητικών 
Δικαστηρίων, που κατά τα ως άνω έχουν δικαιοδοσία στο 
πεδίο του κάθε μορφής ελέγχου των πράξεων, 
παραλείψεων και υλικών ενεργειών των οργάνων της 
ΑΔΑΕ, χρήσιμο είναι να διευκρινισθούν και τα εξής για την 
άσκηση του ελέγχου τούτου: α) Πρώτον, πρόκειται για 
έλεγχο νομιμότητας και μόνο. Άρα,  

ποκλείεται ο έλεγχος 
σκοπιμότητας, υφ’ οιανδήποτε 
εκδοχή, δοθέντος ότι η 

διενέργεια ενός τέτοιου ελέγχου  
θα συνεπαγόταν ανεπίτρεπτη 
συνταγματικώς κατά την Αρχή  
της Διάκρισης των Εξουσιών 
, όπως επεξηγήθηκε προηγουμένως, υπεισέλευση των 
δικαστικών οργάνων της Διοικητικής Δικαιοσύνης στην 
ουσία των αρμοδιοτήτων της ΑΔΑΕ. β) Δεύτερον, ο έλεγχος 
αυτός δεν αφορά μόνο την δέσμια αρμοδιότητα των 
οργάνων της ΑΔΑΕ αλλά και την άσκηση της διακριτικής 
τους ευχέρειας, όταν οι κείμενες διατάξεις καθιερώνουν 
τέτοια αρμοδιότητα. Σε αυτή την περίπτωση όμως ο 
δικαστικός έλεγχος εκτείνεται μόνον έως την ενδεχόμενη 
υπέρβαση των ακραίων ορίων της διακριτικής ευχέρειας, 
αφού διαφορετικά -δηλαδή αν η κρίση σχετικά με την 
άσκηση της διακριτικής ευχέρειας ήταν πλήρης- κατ’ 
αποτέλεσμα θα εξελισσόταν, και πάλι, σε ανεπίτρεπτη  
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παρέμβαση των δικαστικών οργάνων της Διοικητικής 
Δικαιοσύνης στο πεδίο άσκησης των αρμοδιοτήτων της 
ΑΔΑΕ, κατά παραβίαση της Αρχής της Διάκρισης των 
Εξουσιών. β1) Επιπροσθέτως, διακριτική ευχέρεια 
υφίσταται όταν οι περί αρμοδιοτήτων της ΑΔΑΕ -όπως και 
κάθε άλλου διοικητικού οργάνου- κανόνες δικαίου 
περιλαμβάνουν στο ρυθμιστικό τους πλαίσιο και αόριστες 
αξιολογικές και όχι αποκλειστικώς και μόνον αόριστες 
νομικές έννοιες. Διότι οι αόριστες αξιολογικές έννοιες, 
όπως ο ίδιος ο όρος το υπονοεί, επιτρέπουν υποκειμενική 
αξιολόγηση από την πλευρά των εχόντων την σχετική 
αρμοδιότητα διοικητικών οργάνων. Δηλαδή αξιολόγηση 
που συνιστά άσκηση «γνήσιας» διακριτικής ευχέρειας η 
οποία, κατά τα προεκτεθέντα, υπόκειται στον δικαστικό 
έλεγχο μόνο της ενδεχόμενης υπέρβασης των ακραίων 
ορίων της. β2) Όλως αντιθέτως, οι αόριστες νομικές έννοιες 
που περιλαμβάνουν οι κανόνες δικαίου, όταν καθορίζουν 
τις αρμοδιότητες των διοικητικών οργάνων, δεν 
καθιερώνουν κάποιας μορφής αξιολόγηση, οπότε δεν 
καθιερώνουν και κάποια μορφή διακριτικής ευχέρειας. 
Επομένως οι αόριστες νομικές έννοιες επιδέχονται, οιονεί 
εκ φύσεως, μόνο νομική ερμηνεία. Άρα ο εκ μέρους των 
δικαστικών οργάνων της Διοικητικής Δικαιοσύνης έλεγχος 
του τρόπου άσκησης των αρμοδιοτήτων της ΑΔΑΕ 
καταλαμβάνει και τον τρόπο, με τον οποίο τα όργανά της 
ερμήνευσαν τις αόριστες νομικές έννοιες που εμπεριέχουν, 
ενδεχομένως, οι in concreto εφαρμοζόμενοι κανόνες 
δικαίου. Ακριβώς δε εξ αιτίας της κατά τ’ ανωτέρω 
ιδιομορφίας των αόριστων νομικών εννοιών, ακόμη και η 
δικαστική περί αυτών κρίση στον πρώτο βαθμό ελέγχεται 
πλήρως. Και μάλιστα τόσο σε δεύτερο βαθμό, κατ’ έφεση, 
όσο και κατ’ αναίρεση, αντιστοίχως από το δευτεροβάθμιο 
και το αναιρετικό Διοικητικό Δικαστήριο, στο πλαίσιο της 
δικαιοδοσίας που αντιστοίχως καθορίζουν οι σύμφωνες με 
το Σύνταγμα νομοθετικές ρυθμίσεις. Η τελευταία αυτή 

επισήμανση για τις αόριστες νομικές έννοιες και την έκταση 
του δικαστικού τους ελέγχου καθίσταται σήμερα τόσο 
περισσότερο επιβεβλημένη, όσο στο πλαίσιο του 
δικαστικού ελέγχου για παράνομες επισυνδέσεις ή και 
υποκλοπές -και πρωτίστως στο πεδίο δράσης της ΕΥΠ- 
υποστηρίχθηκαν, από την πλευρά έστω και μεμονωμένων 
δικαστικών λειτουργών της Ποινικής Δικαιοσύνης, θέσεις 
για την κατά τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 1 του 
Συντάγματος αόριστη νομική έννοια της «εθνικής 
ασφάλειας» που υποδηλώνουν ανεπίτρεπτη παρανόηση ή 
και, ακόμη περισσότερο ανεπίτρεπτη, άγνοια του σε τι 
συνίσταται η ιδιομορφία της αόριστης νομικής έννοιας κατά 
τον έλεγχο της νομιμότητας των πράξεων και παραλείψεων 
των οργάνων της ΕΥΠ. 2. Ως προς τα έχοντα, κατά 
περίπτωση, δικαιοδοσία Δικαστήρια της Διοικητικής 
Δικαιοσύνης και ως προς τα δικονομικώς πρόσφορα 
ένδικα βοηθήματα για την επίλυση των διοικητικών 
διαφορών, όταν ελέγχεται η νομιμότητα -προφανώς δε και 
η συνταγματικότητα- των πράξεων, παραλείψεων και 
υλικών ενεργειών της ΑΔΑΕ κατά την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων της παρατηρούνται, συνοπτικώς, τ’ 
ακόλουθα: α) Στις περιπτώσεις όπου αναφύονται 
ακυρωτικές διοικητικές διαφορές, δηλαδή στο πλαίσιο του 
ελέγχου αποκλειστικώς της νομιμότητας των ατομικών 
διοικητικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των 
πράξεων επιβολής προστίμου, ή των κανονιστικών 
διοικητικών πράξεων των οργάνων της ΑΔΑΕ, αρμόδιο 
είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας μέσω του ένδικου 
βοηθήματος της αίτησης ακύρωσης (βλ. τις διατάξεις του 
άρθρου 66 παρ. 2 του ν. 4055/2012, σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3115/2003). Είναι δε η 
νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία 
καθιέρωσε σταδιακώς τα δεδομένα περί δέσμιας 
αρμοδιότητας, διακριτικής ευχέρειας και περί αόριστων 
αξιολογικών και νομικών εννοιών που εκτέθηκαν 
προηγουμένως. Μια νομολογία την οποία οφείλουν να 
λαμβάνουν υπόψη τους, όταν ανακύπτουν ίδια ζητήματα, 
και τα λοιπά δικαστήρια, και κυρίως τα Ποινικά, 
προκειμένου να μην τίθεται σε «διακινδύνευση», μέσω 
«διάσπασης» της νομολογίας, η εγγυητική λειτουργία του 
Συντάγματος για την ακώλυτη άσκηση των Θεμελιωδών  
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Δικαιωμάτων, όπως είναι και το κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 19 του Συντάγματος δικαίωμα που αφορά το 
απόρρητο των επικοινωνιών. β) Στις περιπτώσεις όπου 
αναφύονται διοικητικές διαφορές ουσίας, επί ατομικών 
διοικητικών πράξεων της ΑΔΑΕ με τις οποίες επιβάλλονται 
τα κατά νόμο καθοριζόμενα πρόστιμα για παραβιάσεις 
συγκεκριμένων διατάξεων του ν. 3674/2008 «Ενίσχυση του 
θεσμικού πλαισίου διασφάλισης του απορρήτου της 
τηλεφωνικής επικοινωνίας», αρμόδιο είναι το Διοικητικό 
Εφετείο Αθηνών μέσω του ένδικου βοηθήματος της 
προσφυγής (βλ. τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 3 του ν. 
3674/2008). Η δε οριστική κρίση του ελέγχεται κατ’ 
αναίρεση, με τελικό «εγγυητή» της ενότητας της 
νομολογίας, στον χώρο της Διοικητικής Δικαιοσύνης, το 
Συμβούλιο της Επικρατείας. Τα αμέσως ανωτέρω εκτεθέντα 
περί δέσμιας αρμοδιότητας, διακριτικής ευχέρειας και 
αορίστων αξιολογικών και νομικών εννοιών ισχύουν, 
προδήλως, και εν προκειμένω. γ) Εν τέλει δε, στις 
περιπτώσεις όπου αναφύονται διοικητικές διαφορές 
ουσίας από παράνομες και ζημιογόνες πράξεις, 
παραλείψεις και υλικές ενέργειες των οργάνων της ΑΔΑΕ 
κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 105 ΕισΝΑΚ, 
αρμόδια είναι τα πρωτοβάθμια Διοικητικά Δικαστήρια, αυτή 
τη φορά μέσω του ένδικου βοηθήματος της αγωγής. 
Βεβαίως μόνον εφόσον συντρέχουν όλες, ανεξαιρέτως, οι 
προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 105 ΕισΝΑΚ, οι 
οποίες επιτρέπουν εν προκειμένω την ενεργοποίηση του 
μηχανισμού της αστικής ευθύνης του Δημοσίου. Το περί 
αναίρεσης, δέσμιας αρμοδιότητας, διακριτικής ευχέρειας 
και αόριστων αξιολογικών και νομικών εννοιών, κατά τ’ 
ανωτέρω, ισχύουν, φυσικά τηρουμένων των ουσιαστικών 
και δικονομικών αναλογιών, και σε ό,τι αφορά την αγωγή 
αποζημίωσης αναφορικά με την δράση των οργάνων της 
ΑΔΑΕ, όταν τίθεται ζήτημα εφαρμογής των διατάξεων του 
άρθρου 105 ΕισΝΑΚ. Β. Η οριοθέτηση της δικαιοδοσίας των 
δικαστικών οργάνων της Ποινικής Δικαιοσύνης έναντι των 
συνταγματικώς κατοχυρωμένων αρμοδιοτήτων της ΑΔΑΕ 
Ενισχυμένος είναι ο ρόλος και των αρμόδιων δικαστικών 
οργάνων της Ποινικής Δικαιοσύνης στο πλαίσιο άσκησης 
του κατά τις διατάξεις του άρθρου 19 του Συντάγματος 
δικαιώματος που αφορά το απόρρητο των επικοινωνιών. 
Και μόνον η διάταξη του άρθρου 19 παρ. 1 εδ. β΄ του 
Συντάγματος, κατά την οποία, όπως ήδη έχει αναφερθεί, 
«νόμος ορίζει τις εγγυήσεις υπό τις οποίες η δικαστική 
αρχή δεν δεσμεύεται από το απόρρητο για λόγους εθνικής 
ασφάλειας ή για διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών 
εγκλημάτων», αρκεί για να βεβαιώσει του «λόγου το 
ασφαλές». 1. Όμως η ίδια αυτή διάταξη, με το να προβλέπει 
ότι η ως άνω μη δέσμευση της δικαστικής αρχής τελεί υπό 
εγγυήσεις, οι οποίες καθορίζονται δια νόμου που συνιστά 
εκτελεστικό του Συντάγματος νόμο, αποδεικνύει εναργώς 
το εξής «κανονιστικό δέον», και μάλιστα με συνταγματικό 
θεσμικό υπόβαθρο: Οι εγγυήσεις αυτές καταλαμβάνουν, 
δίχως αμφιβολία, και τον πλήρη σεβασμό των 
αρμοδιοτήτων της ΑΔΑΕ. Γεγονός το οποίο συνεπάγεται 

α δικαστικά όργανα της  
Ποινικής Δικαιοσύνης δεν 
νομιμοποιούνται, κατ’ ουδένα 

τρόπο, να περιορίζουν, αμέσως ή 
εμμέσως, τις αρμοδιότητες της ΑΔΑΕ. 

Πολύ δε περισσότερο να υποκαθιστούν, επίσης αμέσως ή 
εμμέσως, την ΑΔΑΕ κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων 
της. Τούτο σημαίνει, μεταξύ άλλων, και ότι: α) Πρώτον, τα 
κατά περίπτωση αρμόδια δικαστικά όργανα της Ποινικής 
Δικαιοσύνης ασκούν πλήρως την δικαιοδοσία τους όταν 
δικάζουν εγκλήματα σχετικά με την παραβίαση 
απορρήτων, κατά τις διατάξεις των άρθρων 370 επ. του 
Ποινικού Κώδικα, και πρωτίστως κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 370Α περί παραβίασης του απορρήτου της 
τηλεφωνικής επικοινωνίας και της προφορικής 
συνομιλίας. Κατ’ ουδένα, όμως, τρόπο νομιμοποιούνται, 
στο πλαίσιο άσκησης αυτής της δικαιοδοσίας τους, ν’ 
αγνοούν το τεκμήριο νομιμότητας εκείνων των διοικητικών 
πράξεων της ΑΔΑΕ, οι οποίες έχουν εκδοθεί στο ίδιο πεδίο 
κατά την άσκηση των σχετικών, συνταγματικώς 
κατοχυρωμένων υπό την έννοια που ήδη αναλύθηκε, 
αρμοδιοτήτων της, κυρίως με την επίκληση δήθεν 
επιτρεπόμενου παρεμπίπτοντος ελέγχου της νομιμότητάς 
τους, πέραν των περιπτώσεων και των ορίων όπου ένας 
τέτοιος παρεμπίπτων έλεγχος είναι, κατά τα προεκτεθέντα, 
συνταγματικώς ανεκτός. Τούτο δε ισχύει a fortiori, όταν 
γίνεται αντιληπτό ότι, όπως διευκρινίσθηκε 
προηγουμένως, in dubio πρέπει το δικαστικό όργανο να 
επιλέγει την ερμηνεία εκείνη των περί ΑΔΑΕ διατάξεων η 
οποία, βεβαίως δίχως «εκπτώσεις» σε ό,τι αφορά την 
απαρέγκλιτη τήρηση του Συντάγματος, κατατείνει προς τον 
σεβασμό των συνταγματικώς κατοχυρωμένων 
αρμοδιοτήτων της, λόγω και της ειδικής θέσης που 
επιφυλάσσει και σε αυτή την Ανεξάρτητη Αρχή το 
Σύνταγμα, κατά τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2.  

 
β) Και, δεύτερον, βεβαίως οι διατάξεις του 
προμνημονευόμενου ν. 5002/2022, «Διαδικασία άρσης του 
απορρήτου των επικοινωνιών, κυβερνοασφάλεια και 
προστασία προσωπικών δεδομένων πολιτών», 
κατοχυρώνουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες για τα 
δικαστικά όργανα της Ποινικής Δικαιοσύνης σε αυτό το 
πεδίο άσκησης του Θεμελιώδους Δικαιώματος σχετικά με 
το απόρρητο των επικοινωνιών, κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 19 του Συντάγματος. β1) Όμως, και κατά σύμφωνη 
με το Σύνταγμα ερμηνεία των διατάξεων του νόμου τούτου 
-και όχι κατά σύμφωνη με τον νόμο αυτόν ερμηνεία του 
Συντάγματος, όπως το επιχειρούν, σχεδόν 
απροκαλύπτως, κάποιοι σήμερα- κατ’ ουδένα τρόπο τα 
κατά τ’ ανωτέρω δικαστικά όργανα νομιμοποιούνται ν’ 
ασκούν την δικαιοδοσία τους με τρόπο που τους επιτρέπει 
να υπεισέρχονται στις αρμοδιότητες της ΑΔΑΕ, πολύ δε 
περισσότερο με τρόπο που τους επιτρέπει ακόμη και να 

Τ 
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υποκαθιστούν την ΑΔΑΕ κατά την άσκηση των ως άνω 
αρμοδιοτήτων της. Πρέπει δε να έχουν πάντοτε «προ 
οφθαλμών» το ερμηνευτικό επιχείρημα, που αναφέρθηκε 
προηγουμένως, για την, in dubio, υπέρ των αρμοδιοτήτων 
της ΑΔΑΕ επιβεβλημένη ερμηνεία, φυσικά τηρουμένων των 
σχετικών εγγυήσεων του Συντάγματος και της εκτελεστικής 
του νομοθεσίας. Με την πρόσθετη επισήμανση, ότι 

  

ια τέτοια ερμηνευτική επιλογή 
δεν υποτιμά την συνταγματικώς 
κατοχυρωμένη (άρθρ. 87  

παρ. 1) λειτουργική και προσωπική 
ανεξαρτησία των δικαιοδοτούντων 
οργάνων της Δικαστικής Εξουσίας.  
Και τούτο διότι και για την ΑΔΑΕ 
ισχύουν -τηρουμένων οπωσδήποτε 
των εν σχέσει με την Δικαστική 
Εξουσία επίσης συνταγματικώς 
οριοθετημένων αναλογιών- οι 
διατάξεις του άρθρου 101Α παρ.  
1 του Συντάγματος… 
, σύμφωνα με τις οποίες: «Όπου από το Σύνταγμα 
προβλέπεται η συγκρότηση και η λειτουργία ανεξάρτητης 
αρχής, τα μέλη της διορίζονται με ορισμένη θητεία και 
διέπονται από προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία, 
όπως νόμος ορίζει». β2) Περαιτέρω, τ’ αρμόδια δικαστικά 
όργανα της Ποινικής Δικαιοσύνης οφείλουν να λαμβάνουν 
πολύ σοβαρά υπόψη ότι, δυστυχώς, οι διατάξεις του ν. 
5002/2022 θεσπίζουν διατάξεις που, τουλάχιστον σε 
ορισμένες περιπτώσεις, «διευκολύνουν» επικινδύνως την 
αυθαίρετη άρση του απορρήτου των επικοινωνιών -βλ. π.χ. 
τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 7, για την μετά τριετία 
γνωστοποίηση της επιβολής του περιοριστικού μέτρου της 
άρσης του απορρήτου για λόγους «εθνικής ασφάλειας»- 
γεγονός το οποίο επιβάλλει την όσο το δυνατό στενότερη 
ερμηνεία τους, ιδίως σε ό,τι αφορά τον πλήρη σεβασμό 
αντίστοιχων, συνταγματικώς κατοχυρωμένων υπό την 
έννοια που επανειλημμένως διασαφηνίσθηκε, 
αρμοδιοτήτων της ΑΔΑΕ. Εν κατακλείδι δε, και όπως ήδη 

επισημάνθηκε, οι διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 5002/2022 
καθιερώνουν μια ευρύτατη έννοια των «λόγων εθνικής 
ασφάλειας». Τόσον ευρεία, ώστε είναι εξαιρετικά αμφίβολο 
αν και κατά πόσον ανταποκρίνονται στις εγγυήσεις της 
περί «εθνικής ασφάλειας» ρύθμισης του άρθρου 19 παρ. 1 
του Συντάγματος. α) Εκ τούτου συνάγεται ότι τ’ αρμόδια 
δικαστικά όργανα της Ποινικής Δικαιοσύνης πρέπει να 
ερμηνεύουν τις ως άνω διατάξεις στενώς, εν πάση δε 
περιπτώσει λαμβάνοντας υπόψη και την αντίστοιχη 
ερμηνευτική πρακτική της ΑΔΑΕ, έτσι ώστε ν’ 
αποφεύγονται οι, καταφανώς επιζήμιες για τις 
συνταγματικώς κατοχυρωμένες εγγυήσεις υπέρ του 
δικαιώματος που αφορά το απόρρητο των επικοινωνιών, 
μεταξύ τους «συγκρούσεις». Όπως οι «συγκρούσεις» που 
είναι κάτι παραπάνω από ορατές κατά την τρέχουσα 
θεσμική και πολιτική συγκυρία. Επιπροσθέτως, και 
πάντοτε σύμφωνα με τα όσα έχουν ήδη παρατεθεί, τα 
δικαστικά όργανα της Ποινικής Δικαιοσύνης πρέπει να 
γνωρίζουν ότι, κατά την άσκηση της δικαιοδοσίας τους, 
δεσμεύονται στο ακέραιο ως προς το ότι η «εθνική 
ασφάλεια» συνιστά, δίχως την παραμικρή αμφιβολία, 
αόριστη νομική -και κατ’ ουδένα τρόπο αόριστη αξιολογική- 
έννοια. β) Τούτο δε συνεπάγεται, και πάλι δίχως την 
παραμικρή αμφιβολία, ότι όταν κρίνεται η έννοια της 
«εθνικής ασφάλειας» τα όργανα αυτά της Ποινικής 
Δικαιοσύνης ασκούν την δικαιοδοσία τους και δέσμια 
αρμοδιότητα -και όχι κατά διακριτική ευχέρεια- άρα η 
συγκεκριμένη κρίση τους υπόκειται, και δη καθ’ ολοκληρία, 
στην αντίστοιχη κρίση των «ανωτέρων» τους, 
δικαιοδοτικώς, οργάνων δια της άσκησης των καταλλήλων 
ένδικων μέσων.  

Αποτελεί πλέον «κοινό τόπο» το γεγονός, ότι οι 
«περιπέτειες» του κατά τις διατάξεις του άρθρου 19 του 
Συντάγματος δικαιώματος που αφορά το απόρρητο των 
επικοινωνιών καθιστούν επιτακτική την ανάγκη περαιτέρω 
θωράκισης των θεσμών της Αντιπροσωπευτικής 
Δημοκρατίας μας, με κύρια προτεραιότητα την περαιτέρω 
θωράκιση καθώς και τον πλήρη σεβασμό του εγγυητικού  

 

Μ 
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ρόλου του Συντάγματος στο κανονιστικό πεδίο της 
ακώλυτης άσκησης όλων, ανεξαιρέτως, των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Α. Προς αυτή την κατεύθυνση 
συγκλίνουν οι παρατηρήσεις που προηγήθηκαν 
αναφορικά με την κανονιστική φύση της συνταγματικής 
κατοχύρωσης των αρμοδιοτήτων της ΑΔΑΕ, ως ιδιαιτέρως 
«κρίσιμης» Ανεξάρτητης Αρχής για την διασφάλιση του 
απορρήτου των επικοινωνιών, σύμφωνα με το γράμμα και 
το πνεύμα των διατάξεων του άρθρου 19 του Συντάγματος. 
Συμπυκνώνοντας τις παρατηρήσεις αυτές, με στόχο την 
συναγωγή χρήσιμων για την κατά τ’ ανωτέρω 
αποτελεσματική θωράκιση του θεσμικού πλαισίου της 
Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας μας διδαγμάτων, 
σκόπιμο είναι ν’ αναδειχθούν ορισμένες πρόσφατες 
«παρεκβάσεις» της Νομοθετικής, της Εκτελεστικής και της 
Δικαστικής Εξουσίας ως προς την επιτέλεση της κατά το 
Σύνταγμα αποστολής τους. Η ανάδειξη αυτή αποσκοπεί 
αποκλειστικώς και μόνο στην ενίσχυση, σε χαλεπούς 
ακόμη και διεθνώς καιρούς, του θεσμικού «θώρακα» των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Μ’ 
«εμβληματικό» παράδειγμα τον θεσμικό «θώρακα» που 
αφορά την κατά το Σύνταγμα διασφάλιση του απορρήτου 
των επικοινωνιών. Και οι τρεις αυτές Εξουσίες, κατά τις 
επιταγές της θεμελιώδους Αρχής της Διάκρισης των 
Εξουσιών –«μήτρας» τόσο του Κράτους Δικαίου όσο και 
της Αρχής της Νομιμότητας- οφείλουν ν’ ασκούν τις 
αρμοδιότητές τους ή την δικαιοδοσία τους με αποκλειστικό 
γνώμονα το γράμμα και το πνεύμα των εφαρμοζόμενων 
εκάστοτε συνταγματικών διατάξεων, βασιζόμενες κατά 
κύριο λόγο στην συνεπή τελεολογική τους ερμηνεία και με 
κατευθυντήριο ερμηνευτικό «πρόταγμα» την ανάγκη 
επιλογής εκείνης της ερμηνευτικής «οδού», η οποία 
διευκολύνει περισσότερο την ακώλυτη άσκηση των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, κατά το «in 
dubio pro libertate». Και το «πρόταγμα» αυτό επιβάλλει, και 
στις τρεις Εξουσίες, μεταξύ άλλων να ερμηνεύουν τον νόμο 
σύμφωνα με το Σύνταγμα, καθιστώντας απολύτως 
απαγορευμένη κανονιστικώς κάθε «παρέκκλιση» που 
κατατείνει, αμέσως ή και εμμέσως, σ’ ένα είδος σύμφωνης 
με τον νόμο ερμηνείας του Συντάγματος. Β. Ειδικότερα δε η 
Δικαστική Εξουσία -με κύριο αποδέκτη αυτής της 
«προτροπής» τα δικαστικά όργανα της Ποινικής 
Δικαιοσύνης- πρέπει ν’ ασκεί την δικαιοδοσία της 
ελέγχοντας βεβαίως, σύμφωνα με τις κανονιστικές 
απαιτήσεις του Κράτους Δικαίου και της Αρχής της 
Νομιμότητας, την κάθε είδους δραστηριότητα και της 
ΑΔΑΕ, πλην όμως με αντίστοιχη πλήρη τήρηση των ορίων 
εκείνων, τα οποία «χαράσσει» και η υπό την έννοια που 
αναλύθηκε συνταγματική κατοχύρωση των αρμοδιοτήτων 
της. Γεγονός το οποίο συνεπάγεται, κατ’ επέκταση, ότι  

προαναφερόμενος δικαστικός 
έλεγχος δεν επιτρέπεται να 
οδηγεί σε οιασδήποτε μορφής 

άμεση ή έμμεση παρεμπόδιση της 
ΑΔΑΕ κατά την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων της και, ακόμη 
περισσότερο, στην άμεση ή  
έμμεση υποκατάστασή της εν 
προκειμένω από τα ελέγχοντα 
δικαιοδοτικώς την δράση της όργανα 
της Δικαστικής Εξουσίας.  
Σε όσους δε έχουν προσπαθήσει και προσπαθούν να 
«δικαιολογήσουν», με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, 
ανάλογες δικαστικές «υπερβάσεις» δήθεν στο όνομα της 
συνταγματικώς κατοχυρωμένης λειτουργικής και 
προσωπικής ανεξαρτησίας των δικαστικών οργάνων κατά 
την άσκηση της δικαιοδοσίας τους, η απάντηση είναι 
αρκούντως απλή με βάση και όσα ήδη τονίσθηκαν: Εκείνοι 
που «επιχειρηματολογούν» με αυτή την λογική μάλλον 
αγνοούν -ή θέλουν να αγνοούν, για τους δικούς τους 
λόγους- ότι ανάλογη, έστω και όχι εντελώς όμοια θεσμικώς, 
ανεξαρτησία αναγνωρίζει το Σύνταγμα και στα στελέχη της 
ΑΔΑΕ, ως Ανεξάρτητης Αρχής, κατά την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων της». 

Ο 
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του Άρη Σπίνου 
Δημοσιογράφου 

 

ε αυτήν την  
χώρα ένα 
παραδικαστικό 

γεννιέται κάθε 2 ώρες! 
Λεφτά να υπάρχουν και πρόθυμοι να 
τα παίρνουν. Την ώρα που η 
δυσώδης υπόθεση της Folli Follie 
και των αρχιαπατεώνων 
Κουτσολιούτσων επιδιώκεται από 
βρώμικα κέντρα και υπόγεια 
συστήματα να μπλοκαριστεί και να 
οδηγηθεί σε παραγραφή μέσα από 
αναβολή σε αναβολή της 
πολύκροτης δίκης, γεγονός που 
ανάγκασε ακόμα και τους δικαστές 
της υπόθεσης να βγάλουν δημόσια 
ανακοίνωση και να ξεφτιλίσουν το 
«κράτος – δικαίου» μια άλλη 
υπόθεση που περιέργως πώς, έχει 
«θαφτεί» και έχει χαθεί από το 
προσκήνιο, αφορά τον 
«χρηματιστή» γνωστό στην πιάτσα 
ως Λάμπρο, ο οποίος σύμφωνα με 
επίσημο έγγραφο της Εισαγγελίας 
Αθηνών με ημερομηνία 21 Μαΐου 
2018 διώκεται για το κακούργημα 
της χειραγώγησης της αγοράς κατ’ 
επάγγελμα και κατά συνήθεια, με το 

ύψος της χειραγώγησης σύμφωνα με το κατηγορητήριο να αγγίζει το ιλιγγιώδες 
ποσόν των 5 εκατ. ευρώ!  

 

μείζονος σημασίας αυτή υπόθεση, που  
συνδέεται με την κάθαρση της αγοράς  
από φαινόμενα χρηματιστηριακής απάτης,  

είχε διαβιβαστεί στον Ανακριτή Αθηνών  
και επακολούθησε κυρία ανάκριση! 
Όπως προκύπτει από το επίσημο έγγραφο της Εισαγγελίας Αθηνών που έχει το 
edolio5 στην διάθεση του εκτός του Λάμπρου διώκεται και ο αδερφός του, καθώς 
και άλλα πρόσωπα που συνδέονται με την τεράστια χειραγώγηση που 
πραγματοποιήθηκε με αφορμή την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εθνικής 
τράπεζας το 2010! Επί του προκειμένου, επειδή εσχάτως παρατηρείται υποθέσεις 
μείζονος σημασίας για την κάθαρση της χρηματιστηριακής αγοράς να επιδιώκεται 
η εμπλοκή τους με στόχο την παραγραφή διά μέσω καθυστερήσεων και 
αναβολών στις σχετικές διαδικασίες, απευθυνόμαστε στην Δικαιοσύνη επειδή οι 
εμπλεκόμενοι στην υπόθεση αυτή διαδίδουν στην δικηγορική πιάτσα ότι οι άκρες 
τους φτάνουν ψηλά στον Άρειο Πάγο! 

Σ 
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του Ευάγγελου Μυτιληναίου 
Προέδρου της ευρωπαϊκής 
ομοσπονδίας βιομηχανιών 
Eurometaux 

 

Προέδρος &  
CEO του Ομίλου 
Eurometaux, 

Ευάγγελος Μυτιληναίος 
αναλύει το ευρωπαϊκό 
παράδοξο η Ε.Ε.  
να περιστέλλει  
τη βιομηχανική 
παραγωγή για  
να επιτύχει την  
πράσινη μετάβαση, 
αλλά ταυτόχρονα  
να υποκαθιστά  
την παραγωγή  
της από χώρες που  
συμβάλλουν στην 
κλιματική κρίση! 

Με άρθρο του στο Business Review 
σημειώνει: Τα τύμπανα του πολέμου 
στην Ουκρανία αντηχούσαν 
απειλητικά τέτοια εποχή πέρυσι, 
αλλά η ενεργειακή κρίση είχε ήδη 
αρχίσει να δείχνει τα δόντια της από 
τα τέλη του καλοκαιριού. Παρ’ όλα 
αυτά, κανείς δεν θα μπορούσε να 
προβλέψει την πορεία και τη 
διάρκεια της ενεργειακής κρίσης 
που θα επακολουθούσε και, ακόμα 
περισσότερο, την υπαρξιακή απειλή 
που αυτή εντέλει θα συνιστούσε για 
την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Η ήδη 
δύσκολη κατάσταση που είχε 
διαμορφωθεί σε σχέση με τον 
παγκόσμιο ανταγωνισμό και οι 
λανθασμένες επιλογές της Ευρώπης 
(όπως λόγου χάρη η εντελώς 
αντιαναπτυξιακή προσέγγιση μέσω 
δράσεων όπως ο μηχανισμός 
συνοριακής προσαρμογής άνθρακα 
- CBAM) για την αντιμετώπιση και 
της κινεζικής επέλασης στο πεδίο 
των commodities, έφεραν μεγάλες 
βιομηχανίες -και ιδίως τις 
βιομηχανίες εντάσεως ενέργειας- 
στο χείλος της καταστροφής.  

 

ήμερα, με  
το υπέρογκο 
ενεργειακό κόστος 

και με τη συνεχιζόμενη 
ολιγωρία της Ευρώπης 
ως προς την εξεύρεση  
ή και την υιοθέτηση 
λύσεων που έχουν 
τεθεί στο τραπέζι,  
η βιομηχανία δεν 

απειλείται απλώς, 
κλείνει! 

 
Η Ευρώπη ολόκληρη 
«αποβιομηχανίζεται». Αυτές είναι 
αγωνίες συνολικά του βιομηχανικού 
κλάδου και ιδιαίτερα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης επιχειρήσεων 
μη σιδηρούχων μετάλλων, 
Euromeataux, της οποίας έχω την 
τιμή αλλά και το βαρύ φορτίο πλέον 
να ηγούμαι. Η MYTILINEOS είναι 
ίσως μία από τις ελάχιστες 
ευρωπαϊκές βιομηχανίες που δεν 
έχουν μέχρι σήμερα περιορίσει την 
παραγωγή τους και δεν σχεδιάζουν 
να μεταφέρουν τη βιομηχανική τους 
δραστηριότητα σε άλλη χώρα. 

στόσο, η 
διασφάλιση 
επαρκούς, 

ανταγωνιστικής και 
ιδανικά χαμηλών ή 
μηδενικών εκπομπών 
ενέργειας είναι 
ζωτικής σημασίας. 

Όχι μόνο για την επιβίωση της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας, αλλά και 
για τη διατήρηση εκατομμυρίων 
θέσεων εργασίας, την ξεχασμένη 
στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης 
και την ίδια την πράσινη μετάβαση, 
βασικό συστατικό της οποίας είναι  

 

Ο 

Σ 
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όλα αυτά τα μέταλλα που ολοένα και λιγότερο παράγονται 
στην Ευρώπη. Δεν μένουμε, όμως, στο να επισημαίνουμε 
απλώς το πρόβλημα. Συμβάλλουμε ώστε η Ευρώπη να το 
δει στον πυρήνα του και φέρνουμε προτάσεις που θα 
βοηθήσουν στην αναζωογόνηση της βιομηχανίας μας και 
θα στοχεύουν στην παγκόσμια ανταγωνιστικότητά της. Μία 
ευρωπαϊκή πολιτική για τη βιομηχανία καθίσταται πλέον 
ιστορικό διακύβευμα για το μέλλον του ίδιου του 
ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Όχι όμως μία κλασική 
«Στρατηγική για τη Βιομηχανία» με κενές φιλοδοξίες: όπως 
ακριβώς έχει συμβεί με άλλες πολιτικές, η Ευρώπη πρέπει 
να θέσει δεσμευτικούς στόχους για τη βιομηχανία της (σε 
επίπεδο Ε.Ε. και κρατών-μελών), για την κάλυψη μέσα από 
ευρωπαϊκή παραγωγή σημαντικού μέρους της εγχώριας 
ζήτησης σε πρώτες ύλες και μέταλλα, εντέλει για τη 
συμμετοχή της βιομηχανίας στο ευρωπαϊκό ΑΕΠ. Η 
Αμερική φαίνεται ότι για ακόμα μία φορά είναι πιο μπροστά 
από τις εξελίξεις. Δρομολογεί μια πολιτική κατεύθυνση 
τέτοια που να ευνοεί τις επενδύσεις και να προσφέρει 
ζωτικό χώρο σε βιομηχανίες που πλήττονται από την 
ενεργειακή κρίση. Η Ευρώπη οφείλει να μετατραπεί άμεσα 
σε πρότυπο παγκόσμιο επενδυτικό προορισμό, ελκυστική 
για επενδύσεις και τούτο αναπόφευκτα περνά μέσα από τη 
διασφάλιση (ιδίως για την ενεργοβόρο βιομηχανία) 
ανταγωνιστικών τιμών ενέργειας: η ανέμελη «παραδοχή» 
πολλών ότι «η εποχή της ανταγωνιστικής ενέργειας για την 
Ευρώπη πέρασε ανεπιστρεπτί» είναι όχι μόνο απαράδεκτη 
αλλά ανεύθυνη και πολλαπλά επικίνδυνη. Νομοτελειακά οι 
επιχειρήσεις θα αναζητήσουν την τύχη τους εκτός 
Ευρώπης και η Αμερική (και όχι μόνο) φαντάζει σήμερα ως 
ιδανικός προορισμός. Είναι αυτό που θέλουμε; Κάποιοι 
μιλούν για έναν νέο «εμπορικό πόλεμο». Ελπίζω οι 
πρόσφατες δηλώσεις της προέδρου και της εκτελεστικής 
αντιπροέδρου της Επιτροπής, υπεύθυνης για τον 
ανταγωνισμό, οι οποίες επιτέλους φαίνεται να 
αναγνωρίζουν ότι η ευρωπαϊκή πολιτική γύρω από τα 
σχήματα στήριξης της βιομηχανίας δεν είναι επαρκής, να 
μεταφραστούν άμεσα σε πράξεις. Συνεκτικές και εξαιρετικά 
δουλεμένες προτάσεις που προσφέρουν win-win λύσεις 
και συνάδουν πλήρως με τους στόχους της Ε.Ε. έχουν ήδη 
υποβληθεί και έρχονται κι άλλες πολύ σύντομα: η 
βιομηχανία δεν κάθεται με σταυρωμένα τα χέρια 
περιμένοντας ελεημοσύνη. Αλλά η Επιτροπή πρέπει να 
κατανοήσει ότι δεν υπάρχει πλέον η πολυτέλεια του 
χρόνου και της περισυλλογής. Ζητάμε περισσότερη 
«καθαρή» και φθηνή ενέργεια, αλλά δεν δημιουργούμε τις 
συνθήκες εκείνες που θα ευνοήσουν την παραγωγή και, 
κυρίως, την κατανάλωσή της από τους μπροστάρηδες του 

εξηλεκτρισμού στη βιομηχανία, τις βιομηχανίες μη 
σιδηρούχων μετάλλων. Αναγνωρίζουμε ότι τα μέταλλα θα 
διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην ενεργειακή 
μετάβαση, αλλά παρακολουθούμε με κυνισμό την ταχεία 
υποκατάσταση της ευρωπαϊκής παραγωγής από 
εισαγωγές, οι οποίες έχουν σαφώς μεγαλύτερο ανθρακικό 
αποτύπωμα. Ταυτόχρονα, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιμένει 
σε έναν υπερφιλόδοξο στόχο απανθρακοποίησης, 
αντιμετωπίζοντας τη σημερινή συγκυρία ως business as 
usual, ενώ είναι οτιδήποτε εκτός από αυτό! Αποτέλεσμα 
αυτού είναι οι ηχηρές «πράσινες» διακηρύξεις να οδηγούν 
σε μείωση των εκπομπών στην Ε.Ε. λόγω 
αποβιομηχάνισης και παράλληλα σε σημαντική αύξηση 
των παγκόσμιων εκπομπών, καθώς η παγκόσμια και η 
ευρωπαϊκή ζήτηση ικανοποιείται από νέα παραγωγή σε 
τρίτες χώρες με πολύ μεγαλύτερες εκπομπές. Εάν αυτό δεν 
είναι απλά σχιζοφρενικό, είναι τουλάχιστον bad politics. 
Απαιτείται μια ισορροπημένη και ολιστική προσέγγιση, 
που, χωρίς να παραβλέπει τις ανάγκες της κοινωνίας και 
της οικονομίας, θα επενδύει στο βιομηχανικό παραγωγικό 
μοντέλο ως βάση ανάπτυξης και ευημερίας. Ένα 
βιομηχανικό μοντέλο που -τουλάχιστον στον κλάδο των 
μετάλλων, που είμαι σε θέση να γνωρίζω- είναι ήδη σαφώς 
πιο βιώσιμο από τον διεθνή ανταγωνισμό και με 
κατάλληλες πολιτικές μπορεί πράγματι να πετύχει (και να 
συμβάλει σε) ακόμη καλύτερες επιδόσεις, και δη σε όλους 
τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης -όχι μόνο σε έναν! 
Διασφαλίζοντας την ενεργειακή αυτονομία μας, μπορούμε 
να αναλάβουμε τολμηρές δράσεις για το μέλλον μας. 
Πολιτικές βασισμένες στον ρεαλισμό, που αφουγκράζονται 
το ευρωπαϊκό επιχειρείν. Που στοχεύουν στην ευμάρεια 
όλων των πολιτών και όχι σε πειραματισμούς από 
κλιματικούς σταυροφόρους, οι οποίοι, όμως, δυστυχώς 
συχνά ζουν εκτός πραγματικότητας. Ως πρόεδρος μίας -
θέλω να πιστεύω- πρωτοπόρου εταιρείας, αλλά και 
νεοεκλεγείς πρόεδρος της Eurometaux, της ευρωπαϊκής 
ομοσπονδίας βιομηχανιών μη σιδηρούχων μετάλλων, 
δεσμεύομαι ότι αυτά τα ζητήματα θα τεθούν με 
αποφασιστικότητα. 

βιομηχανία της Ευρώπης  
είναι σύμβολο οικονομικής 
σταθερότητας και ανάπτυξης.  

Ας αγωνιστούμε για να την 
κρατήσουμε ευρωπαϊκή. 

 

Η 
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του Γιάννη Χατζηθεοδοσίου 
Προέδρου του Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου Αθηνών 
και Επίτιμου Διδάκτορα 
του Πανεπιστημίου Πειραιά 

 

πρόεδρος του 
Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου 

Αθηνών, Γιάννης 
Χατζηθεοδοσίου, 
τάχθηκε ενάντια στην 
στον αποκλεισμό των 
μικρών επιχειρήσεων, 
σημειώνοντας πως  
στη σημερινή  
εποχή το μικρό 
επιχειρηματικό 
μέγεθος δεν  
αποτελεί απαραίτητα 
μειονέκτημα. 

Σε διάλεξή του στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Ασπροπύργου με τίτλο: «Ο ρόλος των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και η 
αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης» ο πρόεδρος του Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου Αθηνών και επίτιμος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πειραιώς 
σημείωσε πως «Δεν είμαστε αντίθετοι στην προοπτική συνεργασίας μεταξύ 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ακόμη και συγχωνεύσεων.  

 
Όμως χρειάζεται προσοχή. Είναι άλλο το να ενθαρρύνουμε τη μεγέθυνση και άλλο 
το να θέλουμε να εξαλείψουμε τη μικρή επιχείρηση - δια της άνισης μεταχείρισης 
και του αποκλεισμού.  

εν μπορούμε να βάλουμε τις επιχειρήσεις  
σε μια προκρούστεια κλίνη, καταδικάζοντας  
σε θάνατο όσες δεν καλύπτουν  

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. 
Δεν μπορεί από τη μια στιγμή στην άλλη να τις θεωρήσουμε υπολειμματικό 
μέγεθος της οικονομίας. Ζητούμενο είναι να υπάρξουν κατάλληλες πολιτικές,  

 

Ο Δ 
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ώστε οι μικρού μεγέθους επιχειρήσεις να μπορέσουν 
αρχικά να επιβιώσουν. Και σε επόμενο στάδιο, να 
ενταχθούν σε περισσότερο παραγωγικά και βιώσιμα 
σχήματα. Για να φτάσουμε εκεί, απαιτείται αρκετός χρόνος 
προετοιμασίας και προσαρμογής». Μεταξύ των βασικών 
θεμάτων που πρέπει να δοθεί έμφαση, σύμφωνα με τον κ. 
Χατζηθεοδοσίου, είναι η εύκολη πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση κι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο 
παραγωγικού μετασχηματισμού με όρους 
μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας και ανθεκτικότητας. «Και 
όχι μια ισοπεδωτική εκκαθάριση μικρών επιχειρήσεων» 
όπως είπε. Ο ίδιος συνέχισε λέγοντας: «Ας μην ξεχνάμε ότι 
στη σημερινή εποχή το μικρό επιχειρηματικό μέγεθος δεν 
αποτελεί απαραίτητα μειονέκτημα.  

ι εξελίξεις της τεχνολογίας και 
η ψηφιοποίηση δημιουργούν 
νέες προοπτικές για τις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

 
Μπορούν να επιταχύνουν τη διάχυση της γνώσης και την 
ανάδειξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων. Μπορούν να 
ευνοήσουν την υιοθέτηση καινοτομιών και τη γρήγορη 
ανάπτυξη επιχειρήσεων, οι οποίες ξεκινούν με μικρό 
επενδεδυμένο κεφάλαιο. Είναι, επίσης, γνωστό ότι στον 
τομέα των υπηρεσιών - σε παραδοσιακούς, αλλά και σε 
προηγμένους κλάδους, όπως είναι η πληροφορική - 
σημαίνει συχνά περισσότερη ευελιξία, 

προσαρμοστικότητα, ταχύτητα στην υιοθέτηση νέων 
τάσεων.  

αλματώδης αύξηση του 
ηλεκτρονικού εμπορίου 
επιτρέπει πλέον ακόμα  

και στην πιο μικρή τοπική  
επιχείρηση να πουλάει τα  
προϊόντα της σε όλο τον κόσμο. 
Όλα αυτά αποτελούν ένα τεράστιο πεδίο ευκαιριών για τις 
ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με την προϋπόθεση 
ότι θα έχουν την κατάλληλη στήριξη για να τις 
αξιοποιήσουν, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά τους». 
Με δεδομένες τις αλλαγές που συμβαίνουν στο ενεργειακό 
τοπίο, είναι σημαντικό η χώρα να διασφαλίσει την 
τροφοδότησή της με επαρκή, φιλική προς το περιβάλλον 
και οικονομικά προσιτή ενέργεια, όπως σημείωσε ο 
πρόεδρος. Συγκεκριμένα είπε: «Κύριο όχημα σε αυτή την 
κατεύθυνση πρέπει να αποτελέσουν οι Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας με αξιοποίηση των φυσικών πλεονεκτημάτων 
που διαθέτει η Ελλάδα. Είναι ανάγκη να επιταχυνθούν οι 
επενδύσεις σε ΑΠΕ - αιολικά πάρκα, σε πλωτά 
φωτοβολταϊκά πάρκα κ.ά. - καθώς και σε υποδομές 
αποθήκευσης της παραγόμενης από ΑΠΕ ενέργειας. Πέρα 
από τη διάθεση πόρων και ενισχύσεων, θα πρέπει να 
βελτιωθεί ουσιαστικά η διαδικασία αδειοδότησης και να 
διαμορφωθεί ένα σταθερό, προβλέψιμο πλαίσιο, το οποίο 
θα εμπνέει εμπιστοσύνη στους επενδυτές. Θα πρέπει, 
παράλληλα, να δοθούν κίνητρα και υποστήριξη προς τις  
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επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, ώστε να συμμετάσχουν στο 
στόχο - και στα οφέλη - της ενεργειακής μετάβασης. Με 
ενθάρρυνση των απευθείας εταιρικών συμφωνιών αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, αλλά και των 
επιχειρηματικών επενδύσεων αυτοπαραγωγής ενέργειας, 
με απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου και επίσπευση της 
αδειοδότησης για την εγκατάσταση μικρών 
φωτοβολταϊκών συστημάτων στις επιχειρήσεις, 
διευκόλυνση της σύστασης ενεργειακών κοινοτήτων από 
επιχειρήσεις, κ.ά. Με τέτοιου είδους παρεμβάσεις, θα 
επιτευχθεί αντιστάθμιση ενός μέρους των απωλειών που 
προκαλεί η ενεργειακή κρίση». Στην συνέχεια αναφέρθηκε 
στην αναγκαιότητα ανασχεδιασμού της αξιοποίησης των 
κοινοτικών κονδυλίων. Σε αυτή την κατεύθυνση,  

ο Επαγγελματικό Επιμελητήριο 
Αθηνών ήδη προγραμματίζει  
την εκπόνηση μελέτης,  

η οποία θα αφορά τη βελτίωση  
της προσβασιμότητας των  
μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε  
πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.  
«Είναι καιρός και οι τράπεζες να αναλάβουν ενεργότερο 
ρόλο στην ανάπτυξη της οικονομίας, στηρίζοντας 
ουσιαστικά τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα» τόνισε 
προσθέτοντας ότι: «αυτό σημαίνει να σχεδιάζουν λύσεις με 
βάση τα μεγέθη και τις ανάγκες και των μικρότερων 
επιχειρήσεων, να παρέχουν συμβουλευτική υποστήριξη, 
να λάβουν υπόψη δεδομένα και προοπτικές ανά κλάδο και 
να δώσουν διεξόδους, αντί απλώς να επικαλούνται 
προβλήματα». Τέλος, υπογράμμισε ότι ο μετασχηματισμός 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων απαιτεί ανθρώπους με 
σύγχρονες δεξιότητες γι’ αυτό προτείνεται η αναβάθμιση 
του συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης ενώ, όπως πρόσθεσε, είναι απαραίτητο να 
συνεχιστούν οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και να δοθεί 
έμφαση στην περαιτέρω μείωση της φορολογίας και των 
ασφαλιστικών εισφορών, στη μείωση της γραφειοκρατίας 
και στη βελτίωση της εξυπηρέτησης από τη δημόσια 
διοίκηση, ιδιαίτερα για την απλοποίηση των νομοθετικών 
πλαισίων και την επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης.  

μικρή ελληνική επιχείρηση 
μπορεί να έχει εγγενή 
μειονεκτήματα. Έχει, όμως,  

και δυνατότητες. Έχει θέληση,  
αντοχή, ικανότητες και όραμα. 
Παρά τις διαδοχικές κρίσεις, η Ελλάδα διαθέτει πολλές 
επιχειρήσεις, που μπορούν και θέλουν να πετύχουν» όπως 
είπε ο πρόεδρος. Στις δράσεις του επιμελητηρίου για το 
επόμενο διάστημα αναφέρθηκε ο κ. Χατζηθεοδοσίου και 
μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν η δημιουργία ενιαίας εφαρμογής 
καταχώρισης τοπικών επιχειρήσεων - στο σύνολο των 
δήμων της Αττικής, η δημιουργία ειδικού προγράμματος 
για τη μελέτη των τοπικών αγορών και την εφαρμογή 

στοχευμένων δράσεων ενίσχυσης, με χρηματοδότηση από 
το ΕΕΑ.  

 
Ειδικά για το Δήμο Αθηναίων και το ιστορικό κέντρο της 
Αθήνας, θα αναβαθμιστεί, περαιτέρω, η εμβληματική δράση 
AGORA ATHΕNS. Σε αυτό το πλαίσιο, όπως σημείωσε: 
σχεδιάζονται νέες διαφημιστικές καμπάνιες και 
προωθητικές δράσεις και υποστηρίζεται η αναβίωση του 
θεσμού Ήχος και Φως με νέα φιλοσοφία και υπό την αιγίδα 
του ΕΟΤ. Παράλληλα, επιδιώκεται η ίδρυση μιας 
Θερμοκοιτίδας Πολιτιστικής, Τουριστικής, Εμπορικής και 
Δημιουργικής Καινοτομίας. Η δομή θα υποστηρίζει 
νεοφυείς επιχειρήσεις, αλλά και νέα συνεργατικά σχήματα 
ανοιχτής καινοτομίας, από παραδοσιακές επιχειρήσεις του 
κέντρου της Αθήνας. Το επιμελητήριο θα αναλάβει δράση 
και για τη δημιουργία και την υποστήριξη συνεργατικών 
σχηματισμών επιχειρήσεων και επαγγελματιών 
σχηματισμών, οι οποίοι θα επιτρέψουν την ανταλλαγή 
καλών πρακτικών, τη διάχυση της καινοτομίας, την 
αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και εργαλείων. Επιπλέον, 
σχεδιάζεται η δημιουργία μιας Ενεργειακής Κοινότητας 
Επιχειρήσεων, η οποία θα προωθήσει την ενεργειακή 
καινοτομία και την αειφορία των επιχειρήσεων. 
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ον κώδωνα του κινδύνου κρούει ο διάσημος 
καθηγητής φυσικής του MIT, Wallace Manheimer, 
αναφορικά με τις λεγόμενες πράσινες  

πολιτικές, οι οποίες σύμφωνα με τον ίδιο μπορεί  
να σημάνουν το τέλος του σύγχρονου πολιτισμού! 
Γράφοντας για την αιολική και την ηλιακή ενέργεια, υποστήριξε ότι θα ήταν 
ιδιαίτερα τραγικό «όταν αυτές οι νέες υποδομές όχι μόνο θα αποτύχουν, αλλά θα 
κοστίσουν τρισεκατομμύρια, θα σαρώσουν μεγάλα τμήματα του περιβάλλοντος 
και θα είναι εντελώς περιττές». Το διακύβευμα, πρόσθεσε, είναι τεράστιο. Κατά 
την άποψή του, «δεν υπάρχει σίγουρα καμία επιστημονική βάση για να 
περιμένουμε μια κλιματική κρίση από υπερβολικό διοξείδιο του άνθρακα στην 
ατμόσφαιρα τον επόμενο αιώνα». Υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος για 
τον οποίο ο πολιτισμός δεν μπορεί να προχωρήσει, χρησιμοποιώντας τόσο την 
ενέργεια από ορυκτά καύσιμα όσο και την πυρηνική, μεταβαίνοντας σταδιακά σε 
περισσότερη πυρηνική ενέργεια. Ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αιολική και ηλιακή 
ενέργεια, υδρογόνο, φόρτιση μπαταριών, αντλίες θερμότητας – όλα έχουν 
τεράστια μειονεκτήματα και δεν είναι σε θέση να αντικαταστήσουν τα υπάρχοντα 
συστήματα χωρίς καταστροφικές συνέπειες. Ο Manheimer επισημαίνει ότι προτού 
τα ορυκτά καύσιμα να χρησιμοποιηθούν ευρέως, η ενέργεια παρεχόταν από 
ανθρώπους και ζώα. Επειδή παρήχθη τόσο λίγη ενέργεια, «ο πολιτισμός ήταν ένα 
σαν ένα αδύναμο φύλλο στην κορυφή ενός τεράστιου βουνού ανθρώπινης 
ανέχειας και δυστυχίας, ένα λεπτό κομμάτι ξύλο που διατηρούνταν από θεσμούς 
όπως η σκλαβιά, η αποικιοκρατία και η τυραννία». Ο Manheimer σημειώνει ότι  

α ορυκτά καύσιμα έχουν επεκτείνει τα οφέλη 
του πολιτισμού σε δισεκατομμύρια ανθρώπους, 
αλλά η δουλειά τους δεν έχει ολοκληρωθεί. 

«Για να διαδοθούν τα οφέλη του 
σύγχρονου πολιτισμού σε ολόκληρη 
την ανθρώπινη οικογένεια 
απαιτείται πολύ περισσότερη 
ενέργεια, καθώς και νεότερες 
πηγές», προσθέτει. Ο συγγραφέας 
σημειώνει ότι η έμφαση σε μια 
ψευδή κλιματική κρίση γίνεται 
«τραγωδία για τον σύγχρονο 
πολιτισμό», η οποία εξαρτάται από 
αξιόπιστη, οικονομικά προσιτή και 
περιβαλλοντικά βιώσιμη ενέργεια. 
«Οι ανεμόμυλοι, οι ηλιακοί 
συλλέκτες και οι εφεδρικές 
μπαταρίες δεν έχουν καμία από 
αυτές τις ιδιότητες» τονίζει.  

υτό το ψέμα 
προωθήθηκε  
από αυτό που 

ονομάζεται κλιματικό 
βιομηχανικό 
σύμπλεγμα,  
που περιλαμβάνει 
ορισμένους 
εξωνημένους 
επιστήμονες,  
τα περισσότερα  
μέσα ενημέρωσης, 
βιομήχανους  
και βουλευτές. 
Επιπλέον, συνεχίζει, αυτή η 
ομαδοποίηση κατάφερε «κάπως» να 
πείσει πολλούς ότι το διοξείδιο του 
άνθρακα στην ατμόσφαιρα, ένα 
αέριο απαραίτητο για τη ζωή στη Γη, 
το οποίο εκπνέουμε με κάθε 
αναπνοή, είναι ένα περιβαλλοντικό 
δηλητήριο. 

Κατά την άποψη του Manheimer, η 
συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων με 
ιδιοτελή συμφέροντα και επιφανών 
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πολιτικών, «είναι πραγματικά μια ανίερη συμμαχία». Το 
κλιματικό βιομηχανικό σύμπλεγμα δεν προωθεί τη 
συζήτηση για το πώς να ξεπεραστεί αυτή η πρόκληση με 
τρόπο που θα είναι καλύτερος για όλους. «Δεν πρέπει να 
μας εκπλήσσει ή να μας κάνει εντύπωση που αυτοί που 
θέλουν να αποκομίσουν κέρδη είναι από τους πιο δυνατούς 
από τους πολιτικούς που ζητούν να δράσουν», πρόσθεσε. 
Ίσως μια από τις δυνατότερες φωνές που αμφισβητεί την 
επερχόμενη κλιματική κρίση είναι ο ομότιμος καθηγητής 
Richard Lindzen του MIT, μια από τις κορυφαίες αυθεντίες 
στον κόσμο για τις κινήσεις γεωλογικών ρευστών: Αυτό 
που σίγουρα θα διερωτώνται οι ιστορικοί στους επόμενους 
αιώνες είναι πως αυτή η βαθιά λανθασμένη λογική 
επέτρεψε στην πραγματικότητα σε έναν συνασπισμό 
ισχυρών ειδικών συμφερόντων να πείσει σχεδόν όλους 
στον κόσμο ότι το διοξείδιο του άνθρακα είναι μια 
επικίνδυνη τοξίνη που καταστρέφει τον πλανήτη.  

α μείνει στη μνήμη μας ως  
η μεγαλύτερη μαζική αυταπάτη 
στην ιστορία του κόσμου  

ότι το διοξείδιο του άνθρακα  
θεωρούνταν για κάποιο  
διάστημα θανατηφόρο δηλητήριο. 

 
Μεγάλο μέρος της ενδιαφέρουσας εργασίας του Dr. 
Manheimer καταρρίπτει πολλά από τα μοντέρνα 
αφηγήματα που περιβάλλουν την πολιτικοποιημένη 
επιστήμη του κλίματος, σημειώνει το Summit News. 
Σχολιάζοντας μερικές από τις αντίθετες απόψεις που 
καταρρίπτουν προφανώς ψευδείς ισχυρισμούς λέει ότι 
είναι «ιδιαίτερα αποκαρδιωτικό» να βλέπεις μορφωμένες 

κοινωνίες να υιοθετούν τέτοια αφηγήματα, όταν τόσες 
πολλές αντίθετες πληροφορίες είναι άμεσα διαθέσιμες. 
Επισημαίνει ότι  

α τελευταία 10.000 χρόνια η Γη 
ήταν σχεδόν σίγουρα θερμότερη. 
Υπήρξαν θερμότερες και πιο  

κρύες περίοδοι, όπως και σήμερα. 

 
Για την εύρεση αυτών των πληροφοριών μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ακόμη και η Google, λέει ο Manheimer – αν 
και σημειώνει ότι η εταιρεία προειδοποιεί ότι δεν θα 
παράσχει πληροφορίες για «ισχυρισμούς που αρνούνται 
ότι οι μακροπρόθεσμες τάσεις δείχνουν ότι το παγκόσμιο 
κλίμα θερμαίνεται». Ο Dr. Manheimer είναι κάτοχος 
διδακτορικού διπλώματος φυσικής από το MIT και έχει μια 
καριέρα 50 ετών στην πυρηνική έρευνα, 
συμπεριλαμβανομένης της εργασίας στο Τμήμα Φυσικής 
Πλάσματος στο Ναυτικό Ερευνητικό Εργαστήριο των ΗΠΑ. 
Έχει δημοσιεύσει πάνω από 150 επιστημονικές εργασίες. 
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του Λεωνίδα Στάμου 
Maitre Ιδιωτικού Δικαίου 
Δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω 
Αντιπρόεδρου Υπέρβασης 

 

την έντονα 
ανταγωνιστική 
αγορά του 

ευρωπαϊκού  
χώρου η δυσκολία 
χρηματοδότησης των 
φερέγγυων ελληνικών 
επιχειρήσεων με 
έκδοση ομολογιακών 
δανείων λόγω  
του υφιστάμενου 
νομοθετικού πλαισίου, 
ενείχε τον κίνδυνο  
να οδηγηθούν οι 
επιχειρήσεις στην 
αναζήτηση κεφαλαίων 
και σε επενδύσεις 
εκτός ελληνικής 
κεφαλαιαγοράς. 

Στο πλαίσιο αυτό ήταν απαραίτητη η 
θέσπιση στην Ελλάδα ενός 
σύγχρονου, πλήρους, αλλά και 
συμβατού με την οικογένεια δικαίων 
στην οποία ανήκει το ελληνικό 
δίκαιο, πλέγματος διατάξεων, που 
θα διασφαλίσουν τη δημιουργία 
τόσο της χρηματιστηριακής όσο και 
της εξωχρηματιστηριακής αγοράς 
ομολόγων που εκδίδονται στα 
πλαίσια ομολογιακών δανείων 
ιδιωτικών επιχειρήσεων, καθώς 
επίσης και η θέσπιση διατάξεων που 
να επιτρέπουν την τιτλοποίηση 
επιχειρηματικών απαιτήσεων και 
απαιτήσεων από ακίνητα 
(securitisation). Με τον τρόπο αυτόν, 
η Ελληνική Κεφαλαιαγορά θα 
αποκτήσει πληρότητα προς όφελος 
των επιχειρήσεων και της εθνικής 
οικονομίας. Με το ανωτέρω 
περιεχόμενο ξεκινούν οι γενικές, της 
Εισηγητικής του νόμου 3156/2003, 
παρατηρήσεις. Εκ των 
σημαντικότερων διατάξεων του 
νόμου, η εισαγωγή του θεσμού της 
τιτλοποίησης απαιτήσεων 
(securitisation) (άρθρο 10), ενός 
δηλαδή τρόπου χρηματοδότησης 
ιδιαίτερα διαδεδομένου στην 
αλλοδαπή (ο όρος προέρχεται από 
τον αγγλικό όρο «securitisation»).  

 
Στην πιο απλή μορφή της, η 
τιτλοποίηση συνίσταται στην 
εκχώρηση απαιτήσεων από έναν ή 
περισσότερους τομείς 
δραστηριότητας μιας εταιρίας (π.χ. 
απαιτήσεις μιας τράπεζας από 
στεγαστικά δάνεια, που αποτελεί μια 
από τις πλέον διαδεδομένες 
περιπτώσεις τιτλοποιήσεων 
διεθνώς) προς μια άλλη εταιρία, η 
οποία έχει ως ειδικό σκοπό την 
αγορά των εν λόγω απαιτήσεων 
έναντι τιμήματος. Το τίμημα 
καταβάλλεται από το προϊόν της 

διάθεσης σε επενδυτές ομολογιών, 
στο πλαίσιο ομολογιακού δανείου 
που η λήπτρια εταιρεία εκδίδει για 
τον σκοπό αυτόν. Σύμφωνα με την 
ορολογία που έχει επικρατήσει 
διεθνώς, η εκδότρια των ομολογιών 
ονομάζεται «εταιρία ειδικού 
σκοπού», ενώ στα αγγλικά 
αναφέρεται με τον όρο «special 
purpose vehicle» ή «special purpose 
company» και με τα ακρωνύμια 
«SPV» ή «SPC».  

 
Η νομοθετική ρύθμιση της 
τιτλοποίησης, κρίθηκε τόσο 
απαραίτητη για τον εκσυγχρονισμό 
των χρηματοδοτικών τεχνικών στην 
Ελλάδα προς όφελος των ελληνικών 
επιχειρήσεων και της εθνικής 
οικονομίας, ώστε συνοδεύτηκε από 
ειδικό φορολογικό καθεστώς (άρθρο 
14) και επί μέρους ρυθμίσεις, κατά 
παρέκκλιση των κοινών διατάξεων, 
επιλύοντας ορισμένα προβλήματα 
τα οποία θα καθιστούσαν την 
τιτλοποίηση πρακτικά ανέφικτη 
(π.χ. λόγω κόστους) ή ιδιαίτερα 
δυσχερή (π.χ. λόγω περίπλοκων 
καταχωρίσεων σε δημόσια βιβλία ή 
επί μέρους κοινοποιήσεων σε  
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μεγάλο αριθμό οφειλετών) είτε διότι 
θα βελτίωναν την οικονομική 
κατάσταση της εταιρίας που θα 
τιτλοποιούσε τις απαιτήσεις της. 
Άλλωστε, εάν με τον προσδιορισμό 
των επιχειρηματικών κερδών το 
αποτέλεσμα είναι ζημία εντός του 
φορολογικού έτους, η ζημία αυτή θα 
μεταφέρετο για να συμψηφισθεί με 
τα επιχειρηματικά κέρδη διαδοχικά 
στα επόμενα πέντε (5) φορολογικά 
έτη (παράγραφος 1 άρθρου 27 νόμου 
4172/2013 – Α’ 167: [Φορολογία 
Εισοδήματος]). 

τελευταία 
προσδοκία,  
αυτή δηλαδή  

της βελτίωσης  
της οικονομικής 
κατάστασης της 
εταιρίας που θα 
τιτλοποιούσε τις 
απαιτήσεις της, 
αποδείχθηκε όχι  
απλά εσφαλμένη  
αλλά καταστροφική. 
Και ναι μεν η αναζήτηση θεσμικών 
ευθυνών από τα κάθε είδους νομικά 
πρόσωπα θα προσέκρουε στον 
λεγόμενο «συστηματικό επενδυτικό 
κίνδυνο», που λόγω έλλειψης 
οικονομοτεχνικής παιδείας, εύκολα 
συγχέεται με τον λεγόμενο 
«επιχειρηματικό κίνδυνο», στην 
περίπτωση όμως των νομικών 
προσώπων που εκπροσωπούν το 
Χρηματοπιστωτικό Θεσμό, οι 
συνέπειες θα ήταν μη αναστρέψιμες 
για το σύνολο της ζώνης του ευρώ. 
Αναγνωρίζοντας, προφανώς, το 
αναπόφευκτο, εισήχθησαν για 
πρώτη φορά οι έννοιες της 
«Αναβαλλόμενης Φορολογικής 
Απαίτησης» και της «Οριστικής 
Ζημίας», λόγω πιστωτικού κινδύνου, 
τραπεζών, εταιρειών 
χρηματοδοτικής μίσθωσης και 
εταιρειών πρακτορείας 
επιχειρηματικών απαιτήσεων 
(factoring).  Η αρχή θα γινόταν με τον 
νόμο 4302 (Α΄225/8.10.2014) που 
αφορούσε μεν τη ρύθμιση θεμάτων 
Εφοδιαστικής, στις λοιπές δε 
διατάξεις και ειδικότερα στο άρθρο 
23, προβλέφθηκε προσθήκη, μετά το 

άρθρο 27 του Ν.4172/2013 (Α΄ 167), 
άρθρου 27Α, με το οποίο εισήχθη ως 
προελέχθη η έννοια της 
«αναβαλλόμενης φορολογικής 
απαίτησης», σε περιπτώσεις 
πτώχευσης, διαδικασίας 
εξυγίανσης, ειδικής εκκαθάρισης ή 
εκκαθάρισης του νομικού 
προσώπου, που τυχόν 
προκαλούντο από την ανταλλαγή 
ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου 
ή εταιρικών ομολόγων με εγγύηση 
του Ελληνικού Δημοσίου [PSI: 
Private Sector Involvement –  

 
Εμπλοκή Ιδιωτικού Τομέα), 
διήρκησε δε εννέα μόλις ημέρες 
καθώς με το άρθρο 5 του νόμου 4303 
(Α΄231/17.10.214), τροποποιήθηκε 
με αναδρομική ισχύ (εκ νέου δε με το 
άρθρο 4 του νόμου 4340 (Α' 
134/01.11.2015)]. Η συνέχεια έγινε με 
τον νόμο 4307 (Α΄ 246/15.11.2014), με 
τον οποίο ενσωματώθηκαν μεν οι 
Αποφάσεις-Πλαίσιο του Συμβουλίου 
(α.2008/909/ΔΕΥ/27-11-2008 και 
β.2008/947/ΔΕΥ/27-11-2008, όπως 
τροποποιήθηκαν στις 26-02-2009 με 
την Απόφαση - Πλαίσιο 
2009/299/ΔΕΥ και 
γ.2009/829/ΔΕΥ/23-10-2009), με το 
άρθρο 78, όμως, οι παράγραφοι 3 
και 4 στο άρθρο 27 του ν. 4172/2013 
(Α`167), αναριθμήθηκαν ως 
παράγραφοι 4 και 5, προστέθηκε δε 
παράγραφος 3 με την οποία 
εισήχθη, ως ανωτέρω, η έννοια της 
«οριστικής ζημίας» τραπεζών, 
εταιρειών χρηματοδοτικής 
μίσθωσης και εταιρειών 
πρακτορείας επιχειρηματικών 
απαιτήσεων (factoring). 

δη, το 2015  
το πρόβλημα  
των μη 

εξυπηρετούμενων 
δανείων είχε καταστεί 
μείζον κοινωνικό και 
οικονομικό πρόβλημα. 

Η οικονομική ύφεση των 
προηγουμένων ετών, σε συνδυασμό 
με τον υπερδανεισμό που 
προηγήθηκε υπαιτιότητα των 
τραπεζών, άλλως θα μιλάγαμε για 
υφαρπαγή δανείων από την 
εγκληματική οργάνωση 
δανειοληπτών, οδήγησαν σε μία 
ραγδαία αύξηση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων.  

 
Αποτέλεσμα της αύξησης αυτής 
ήταν η καταγραφή μεγάλων ζημιών 
των πιστωτικών ιδρυμάτων, 
γεγονός που είχε σοβαρές 
επιπτώσεις στη σταθερότητα του 
τραπεζικού συστήματος. 
Παράλληλα, ολοένα και 
περισσότεροι οφειλέτες έφταναν 
στα όρια της απόγνωσης, καθώς τα 
πιστωτικά ιδρύματα δεν πρότειναν 
προτάσεις ρύθμισης των δανείων 
δυνάμενες να γίνουν αποδεκτές από 
τους οφειλέτες, καθώς μία ευνοϊκή 
για τον οφειλέτη πρόταση ρύθμισης 
θα εξέθετε τον εκπρόσωπο του 
πιστωτικού ιδρύματος σε κίνδυνο 
κατηγορίας για απιστία, [αδίκημα 
που κατέστη κατ’ έγκληση 
διωκόμενο με τις τροποποιήσεις 
που επέφερε στον Ποινικό Κώδικα ο 
νόμος 4637/2019 (παράγραφος 3 
άρθρου 12)] και επομένως τα 
πιστωτικά ιδρύματα ήταν 
αναγκασμένα να προβούν σε 
αναγκαστική εκτέλεση κατά των 
οφειλετών, λύση μη συμφέρουσα για 
κανένα μέρος, αφού ο μεν οφειλέτης 
στερείτο των περιουσιακών του 
στοιχείων, το δε πιστωτικό ίδρυμα 
πολλές φορές εισέπραττε μικρό 
μόνο μέρος της αξίωσής του. Στο 
πρόβλημα, λοιπόν, των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, λύση θα 
έδινε η δημιουργία δευτερογενούς 
αγοράς μη εξυπηρετούμενων 
δανείων. Η δημιουργία μιας τέτοιας 
αγοράς θα ήταν ωφέλιμη τόσο για τα 
πιστωτικά ιδρύματα όσο και για τους  
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οφειλέτες. Το πιστωτικό ίδρυμα θα μπορούσε να ενισχύσει 
άμεσα τη ρευστότητά του εισπράττοντας άμεσα ένα τμήμα 
της αμοιβής του, το οποίο είναι αμφίβολο αν θα το 
εισέπραττε με αναγκαστική εκτέλεση και σε κάθε 
περίπτωση θα το εισέπραττε πολύ αργότερα. Από την άλλη 
πλευρά, ο δανειολήπτης θα μπορούσε να λάβει από τον 
εκδοχέα πολύ ευνοϊκότερες προτάσεις ρύθμισης, απ’ ό,τι 
θα μπορούσε να λάβει από το πιστωτικό ίδρυμα, διότι ο 
εκδοχέας θα έχει αγοράσει την απαίτηση σε τιμή μικρότερη 
της ονομαστικής της αξίας και επομένως μία πρόταση 
ρύθμισης, που θα ήταν ζημιογόνα για το πιστωτικό ίδρυμα 
και δεν θα μπορούσε να προταθεί από αυτό, θα ήταν 
κερδοφόρα για τον εκδοχέα. Παράλληλα, θα θεσπίζετο 
καθεστώς αυστηρής εποπτείας των εταιριών διαχείρισης 
και μεταβίβασης των απαιτήσεων και υποχρέωσή τους να 
τηρούν τον Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι σε κάθε περίπτωση δεν θα χειροτερεύσει 
η νομική ή πραγματική θέση του οφειλέτη μόνο και μόνο 
λόγω της μεταβίβασης της οφειλής του ή της ανάθεσής της 
προς διαχείριση. Με τα αμέσως δύο ανωτέρω περιεχόμενα 
ξεκίναγε η αιτιολογική έκθεση του νόμου 4354 
(Α΄176/16.12.2015). Μετά την ψήφιση του νόμου 4354/2015, 
το πιστωτικό ίδρυμα μπορούσε όντως να ενισχύσει άμεσα 
τη ρευστότητά του εισπράττοντας άμεσα ένα τμήμα της 
αμοιβής του, τα οικονομικά του όμως μεγέθη θα κατέρρεαν 
λόγω της πώλησης σε τιμή μικρότερη των ονομαστικών 
αξιών. Λύση δόθηκε με συνεχείς τροποποιήσεις των ως 
άνω άρθρων που εισήγαγαν τις έννοιες «Αναβαλλόμενης 
Φορολογικής Απαίτησης» και «Οριστικής Ζημίας», λόγω 
πιστωτικού κινδύνου, τραπεζών, εταιρειών 
χρηματοδοτικής μίσθωσης και εταιρειών πρακτορείας 
επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring).  Έτσι, η 
παράγραφος 3 του άρθρου 27, θα τροποποιηθεί με την 
παράγραφο 1 του άρθρου 43 του νόμου 4465/2017, εκ νέου 
με την παράγραφο 3 του άρθρου 27 του νόμου 4701/2020 
και μέχρις νεωτέρας με το άρθρο 125 του νόμου 4831/2021. 
Οι δε παράγραφοι 2,4,9 και 10 του άρθρου 27Α, θα 
τροποποιηθούν με την παράγραφο 2 του άρθρου 43 του 
νόμου 4465/2017. Η παράγραφος 12 του άρθρου 27Α θα 
τροποποιηθεί με την παράγραφο 3 του άρθρου 80 του 
νόμου 4484/2017. Η παράγραφος 6 του άρθρου 27Α, θα 
τροποποιηθεί με την παράγραφο 1 του άρθρου 114 του 
νόμου 4549/2018. Μέχρις δε νεωτέρας, η παράγραφος 3 του 
άρθρου 27Α, θα τροποποιηθεί με το άρθρο 13 του νόμου 
4722/2020.  

κόμη και σήμερα όμως, λύση δεν 
έχει δοθεί ούτε για τα πιστωτικά 
ιδρύματα που ξεπούλησαν τις 

απαιτήσεις τους εκ δανείων και 
πιστώσεων, σε τιμές μικρότερες  
των ονομαστικών τους αξιών 
, χρεώνοντας (κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 27 του 
νόμου 4173/2013, ως ισχύει) το συνολικό ποσό της ζημίας 
που προέκυψε από τη μεταβίβαση, κατά τις διατάξεις του ν. 
4354/2015 (Α’ 176) ή του ν. 3156/2003 (Α’ 157), στο Ελληνικό 
Δημόσιο, το οποίο ως οιωνεί εγγυητής εκάστου 
δανειολήπτη, αντιλογίζει την ως άνω ζημία μέσω της 
«αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης» για είκοσι έτη, 
κατ’ άρθρον 27Α του νόμου 4172/2013, ως ισχύει. Ούτε 
όμως και για τον δανειολήπτη, που σε αντίθεση με την 
αιτιολογική του νόμου 4354/2015 έκθεση, δεν λαμβάνει από 
τον εκδοχέα ευνοϊκότερες προτάσεις ρύθμισης, απ’ ό,τι θα 
μπορούσε να λάβει από το πιστωτικό ίδρυμα, αν και ο 
εκδοχέας έχει αγοράσει την απαίτηση σε τιμή μικρότερη 
της ονομαστικής της αξίας και επομένως μία πρόταση 
ρύθμισης, που θα ήταν ζημιογόνα για το πιστωτικό ίδρυμα 
και δεν θα μπορούσε να προταθεί από αυτό, θα ήταν 
κερδοφόρα για τον εκδοχέα. Ούτε όμως και για την Εθνική 
Οικονομία, που απολύει έσοδα από τους εκδοχείς των 
τραπεζικών απαιτήσεων, οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι τα 
φορολογικά οφέλη των διατάξεων του νόμου 3156/2003, 
της αποστερούν περαιτέρω έσοδα με την αναγκαστική 
είσπραξη των εν λόγω απαιτήσεων στις ονομαστικές τους 
αξίες την στιγμή που η προκληθείσα από τις μεταβιβάσεις 
αυτές ζημία μεγεθύνει το Δημόσιο Έλλειμα. Η δε θεσμική 
άγνοια βασικών οικονομοτεχνικών γνώσεων, παρέχει την 
ευκαιρία στους εκδοχείς ενώ έχουν αποκτήσει 
τιτλοποιημένες απαιτήσεις κατά τις διατάξεις του νόμου 
3156/2003, να προβαίνουν σε πωλήσεις των απαιτήσεων 
αυτών κατά τις διατάξεις του νόμου 4354/2015, χωρίς να 
έχουν προβεί προγενέστερα στην αποτιτλοποίησή τους. 
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

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

 

ην ώρα που  
το υπουργείο 
Οικονομικών 

αναζητά δημοσιονομικό 
χώρο για μια 
περαιτέρω μείωση  
των ασφαλιστικών 
εισφορών, ο ΟΟΣΑ 
δείχνει προς την  
ίδια κατεύθυνση. 
Όπως μεταδίδει το insider.gr στην 
ειδική έκθεσή του για την Ελλάδα 
που δημοσιοποίησε ο Οργανισμός 
προτείνει την απαλλαγή από τις 
εργοδοτικές εισφορές των 
επιχειρήσεων που πραγματοποιούν 
νέες προσλήψεις ως κίνητρο για την 
απασχόληση των νέων χωρίς 
επαγγελματική εμπειρία 
εργαζόμενων. Πρόθεση της 
κυβέρνησης είναι μια νέα 
παρέμβαση στο πεδίο των 

εισφορών, πέραν της ήδη θεσμοθετημένης μείωσης κατά 3% που θα ισχύσει και 
φέτος. Ήδη, πάντως, οι ασφαλιστικές εισφορές έχουν υποχωρήσει την τελευταία 
τριετία κατά 4,4 ποσοστιαίες μονάδες. Απομένουν 0,6 π.μ. έτσι ώστε να επιτευχθεί 
ο στόχος της περικοπής κατά 5 μονάδες, όπως ήταν η αρχική κυβερνητική 
δέσμευση. Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, για τον επιχειρηματικό κόσμο, 
αποτελεί ένα κατεξοχήν αναπτυξιακό μέτρο, καθώς ενισχύει την απασχόληση και 
μειώνει την ανεργία. Μάλιστα μπορεί να «κουμπώσει» και με την επικείμενη 
αύξηση του κατώτατου μισθού, έτσι ώστε να περιοριστεί η μη μισθολογική 
δαπάνη και να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να αντέξουν την αύξηση. Το υψηλό μη 
μισθολογικό κόστος στη χώρα μας φαίνεται ότι λειτουργεί ως «τροχοπέδη» στην 
όποια πρόθεση για σημαντική αύξηση των μισθών και δη του κατώτατου.  

 

Τ 
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άλιστα, το άθροισμα εισφορών 
εργαζομένου - εργοδότη  
είναι το πέμπτο υψηλότερο  

στις χώρες της Ε.Ε. και κατά 14,2 π.μ. 
υψηλότερο από τον μέσο όρο των 
ανεπτυγμένων οικονομιών του ΟΟΣΑ. 
Όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά η ΕΣΕΕ, μπορεί ο 
εργαζόμενος να λαμβάνει σήμερα μεικτό κατώτατο μισθό 
773,5 ευρώ (σε 12μηνη βάση), που αντιστοιχεί σε καθαρές 
αποδοχές ύψους 664,3 ευρώ, όμως ο εργοδότης 
επιβαρύνεται συνολικά με 947,8 ευρώ ανά μήνα. 

Βέβαια η πρόταση του ΟΟΣΑ αφορά μια ευρύτερη 
παρέμβαση στο σκέλος των εισφορών, με το μηδενισμό 
τους για πρόσληψη νέων εργαζομένων με περιορισμένη 
εμπειρία. «Η Ελλάδα θα μπορούσε να μηδενίσει τις 
κοινωνικές εισφορές των εργοδοτών, όταν απασχολούν 
νέους εργαζομένους μερικής απασχόλησης με ελάχιστη 
προηγούμενη εργασιακή εμπειρία, μειώνοντας έτσι το 
κόστος απασχόλησής τους και δίνοντας στους 
εργαζόμενους αυτούς την ευκαιρία να μπουν στην αγορά 
εργασίας» επισημαίνεται στην έκθεση. Παρότι αναγνωρίζει 
την πρόοδο που έχει συντελεστεί στα ποσοστά 
συμμετοχής των νέων στην απασχόληση, εντούτοις 
κατατάσσει την χώρα μας στους ουραγούς της ΕΕ σε 
επίπεδο προσλήψεων νέων ατόμων, γυναικών και 

συνταξιούχων. «Η απασχόληση των νέων είναι χαμηλή 
στην Ελλάδα, παρά την πρόσφατη πρόοδο που 
σημειώθηκε την περίοδο του κορονοϊού. Ωστόσο η αύξηση 
της απασχόλησης των νέων μπορεί να αντισταθμίσει τις 
επιπτώσεις της γήρανσης του εργατικού δυναμικού και να 
υποστηρίξει την παραγωγικότητα και τα κέρδη των 
επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα επιδότησης απασχόλησης 
(«Πρώτο Ένσημο) για την ενθάρρυνση των εργοδοτών να 
προσλαμβάνουν νέους με μικρή εργασιακή εμπειρία 
βοήθησε προς αυτή την κατεύθυνση» . Ο ΟΟΣΑ προτείνει 
επίσης στο πεδίο της απασχόλησης: την αναμόρφωση 
όλων των επιπέδων εκπαίδευσης ώστε να επικεντρωθεί 
περισσότερο στις δεξιότητες και την εμπειρία που 
απαιτείται στην αγορά εργασίας. Περισσότερη ευελιξία στο 
ωράριο, αλλά και στην εξ αποστάσεως εργασία, ώστε 
περισσότεροι εργαζόμενοι με δεσμεύσεις (οικογένεια, 
σπουδές κλπ) να παραμείνουν ενεργοί στην αγορά 
εργασίας. Υποστήριξη των κοινωνικών εταίρων για τη 
διαπραγμάτευση του χρόνου εργασίας, της τηλεργασίας 
και άλλων πτυχών της ευέλικτης εργασίας. «Η Ελλάδα 
συγκαταλέγεται στις χώρες του ΟΟΣΑ με τους λιγότερο 
ευέλικτους κανονισμούς για τον χρόνο εργασίας, ακόμη και 
μετά από κάποιους κανόνες ευελιξίας που θεσμοθετήθηκαν 
στα μέσα του 2021, λόγω της πανδημίας. Στην Ελλάδα η 
τηλεργασία ήταν στα χαμηλότερα επίπεδα της ΕΕ, στην 
προ Covid περίοδο. Έγινε σημαντική και πολύτιμη 
πρακτική για πολλούς εργαζόμενους κατά τη διάρκεια του 
Covid, όμως πλέον πολλοί χώροι εργασίας επέστρεψαν 
στις πρακτικές που ίσχυαν πριν από την πανδημία» 
υποστηρίζει ο Οργανισμός. 

 

Με το 268324/14.07.2021 έγγραφο 

νωστοποιήθηκαν οι 
απαλλασσόμενοι, 
καθώς και οι 

εξαιρούμενες 
συναλλαγές από την 

υποχρέωση 
προσκόμισης 
Αποδεικτικού 
Ασφαλιστικής 
Ενημερότητας  
του e-ΕΦΚΑ. 

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του 
powergame.gr με τις διατάξεις του 
άρθρου 14 του ν. 4997/2022 
θεσπίστηκε νέα περίπτωση 
συναλλαγής εξαιρούμενη από την  

 

Μ 

Γ 
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υποχρέωση προσκόμισης 
Αποδεικτικού Ασφαλιστικής 
Ενημερότητας του e-ΕΦΚΑ. 
Προκειμένου να εξασφαλισθεί η 
ενιαία εφαρμογή του σχετικού 
νομοθετικού πλαισίου, με το νέο 
έγγραφο 7385/09-01-2023 του e-
ΕΦΚΑ γνωστοποιούνται εκ νέου οι 
απαλλασσόμενοι από την 
υποχρέωση προσκόμισης 
Αποδεικτικού Ασφαλιστικής 
Ενημερότητας του e-ΕΦΚΑ: Οι 
δικαιούχοι αμοιβών γενικά από 
παροχή εξαρτημένης εργασίας, 
συντάξεων, διατροφής, εξόδων 
νοσηλείας και κηδείας, εφόσον η 
πληρωμή γίνεται απευθείας στον 
δικαιούχο ή σε πρόσωπο νόμιμα 
εξουσιοδοτημένο. Το Ελληνικό 
Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα 
Δημοσίου Δικαίου, εκτός των 
Δήμων, Κοινοτήτων, Νομαρχιακών 
Αυτοδιοικήσεων, Διαδημοτικών, 
Δημοτικών και Κοινοτικών 
Επιχειρήσεων, το Δημόσιο άλλων 
Κρατών, οι Διεθνείς Οργανισμοί, 
καθώς και τα ιδρύματα που είχαν 
συσταθεί με το ν. 2039/1939 (Φ.Ε.Κ. 
455 Α’) και συνιστώνται με τις 
διατάξεις του Κώδικα Κοινωφελών 
Περιουσιών – Σχολαζουσών 
Περιουσιών (ν. 4182/2013).  

 
Οι μεταβιβάζοντες αγροτεμάχια 
αντικειμενικής αξίας κάτω των 5.000 
ευρώ. Η Τράπεζα της Ελλάδας και τα 
αναγνωρισμένα στην Ελλάδα 
πιστωτικά ιδρύματα. Οι δικαιούχοι 
των, κατά τις κείμενες διατάξεις, 
λοιπών ακατάσχετων χρηματικών 
απαιτήσεων, όπως αυτές 
προσδιορίζονται από την υπηρεσία 

που διενεργεί την εκκαθάριση. Ο 
Σύνδικος της πτώχευσης φυσικού ή 
νομικού προσώπου για πράξεις ή 
συναλλαγές που αφορούν την 
πτωχευτική περιουσία, ο 
εκκαθαριστής επιχείρησης για τις 
πράξεις της εκκαθάρισης, ο 
κηδεμόνας σχολάζουσας 
κληρονομιάς, όταν ενεργεί 
αποδεδειγμένα για πράξεις 
εκκαθάρισης της σχολάζουσας 
κληρονομιάς, καθώς και ο 
εκκαθαριστής κληρονομιάς για 
πράξεις ή συναλλαγές που αφορούν 
στην κληρονομιά. Κάθε φυσικό 
πρόσωπο που δεν έχει ή είχε τις 
ιδιότητες των υποπερ. α’ έως και γ’ 
της περ. 6 του άρθρου 1 της υπ. αρ. 
15435/913/16-04-2020, όπως ισχύει. 
Οι εκμισθωτές κινητών και ακινήτων 
για τη λήψη του μισθώματος, 
εφόσον δεν έχουν τις ιδιότητες των 
υποπερ. α’ έως και γ’ της περ. 6 του 
άρθρου 1 της υπ. αρ 15435/913/16-
04-2020 Υπουργικής Απόφασης, 
όπως ισχύει.  

ι δικαιούχοι 
στεγαστικών 
δανείων για την 

παροχή υποθήκης  
προς εξασφάλιση  
των δανείων αυτών. 
Οι δικαιούχοι επιδότησης – 
επιχορήγησης από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, μόνο για την είσπραξη 
αυτής και μόνο για τις περιπτώσεις 
που προβλέπονται από ειδικότερες 
νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις 
και ιδίως του ν. 4314/2014. Οι 
Διοικητές ή οι πρόεδροι Φορέων 
Κοινωνικής Ασφάλισης για τις 
οφειλές των φορέων που διοικούν, 
σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 
4331/2015. Οι ασφαλιστικοί 
εκκαθαριστές για τα χρέη της 
ασφαλιστικής επιχείρησης 
ανεξάρτητα από το χρόνο 
βεβαίωσής τους, σύμφωνα με το 
άρθρο 237 του ν. 4364/2016. Οι 
εκκαθαριστές που ορίζονται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 262 του ν. 3463/2006 
«Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» 
(Φ.Ε.Κ. 114 Α’), για τα χρέη 
δημοτικής ή κοινοτικής επιχείρησης 
προς τους Φορείς Κοινωνικής 
Ασφάλισης, ανεξαρτήτως του 
χρόνου βεβαίωσής τους. Όσοι 
εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 9 

του άρθρου 109 του ν. 3852/2010 
(Φ.Ε.Κ. 87 Α’). Οι ειδικοί 
διαχειριστές, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 69 
του ν. 4307/2014, για τα χρέη της υπό 
ειδικής διαχείρισης επιχείρησης, 
ανεξάρτητα από το χρόνο 
βεβαίωσής τους και το χρόνο στον 
οποίο ανάγονται. Οι υπό ειδική 
διαχείριση επιχειρήσεις, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 
4307/2014. Τα μέλη των υπό 
εκκαθάριση προσωπικών εταιρειών 
για τη μεταβίβαση εταιρικών 
ακινήτων αυτών, αναφορικά με τις 
ατομικές τους οφειλές. Ο 
εκκαθαριστής, που διορίζεται από το 
δικαστήριο με την οριστική 
δικαστική απόφαση δικαστικής 
ρύθμισης οφειλών του ν. 3869/2010, 
για πράξεις ή συναλλαγές που 
αφορούν την περιουσία του 
οφειλέτη καθώς και κάθε συναλλαγή 
του με το Δημόσιο στο πλαίσιο της 
εκκαθάρισης του ν. 3869/2010 (Γνωμ. 
52/2021 ΝΣΚ). Επικαιροποιούνται οι 
απαλλασσόμενες από την 
υποχρέωση προσκόμισης 
Αποδεικτικού Ασφαλιστικής 
Ενημερότητας (Α.Α.Ε.) του e-ΕΦΚΑ 
συναλλαγές, ως εξής: Σύσταση 
υποθήκης υπέρ του Δημοσίου, του τ. 
Ε.Φ.Κ.Α., του τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. (νυν 
Κλάδος Κύριας και Επικουρικής 
Ασφάλισης e – Ε.Φ.Κ.Α.) και του 
Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.. Μεταβίβαση Δ.Χ. 
αυτοκινήτου στις περιπτώσεις των 
παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου 19 του ν. 
4530/2018. Σύνταξη με αυτοσύμβαση 
οριστικών συμβολαίων μεταβίβασης 
ακινήτων με επαχθή αιτία σε 
εκτέλεση προσυμφώνων, που έχουν 
συνταχθεί μέχρι και την 31η 
Δεκεμβρίου 2000, χωρίς υποχρέωση 
προσκόμισης ασφαλιστικής 
ενημερότητας του πωλητή / 
Τροποποίηση της παρ. 5 άρθρου 18 
του ν. 1587/1950 (άρθρο 14 του ν. 
4997/2022). 

 

Ο 



 

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

 Σ/Κ 14-15 Ιανουαρίου 2023 | Αριθμός Φύλλου 265 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |          Σελίδα 37 

 
Σημαντική υποχώρηση παρουσιάζει το ποσοστό 
ιδιοκατοίκησης στη χώρα τα τελευταία χρόνια. Όπως 
σημειώνει το capital.gr το χρονικό διάστημα από το 2005 
έως το 2021,  

ο ποσοστό ιδιοκατοίκησης στη 
χώρα μας υποχώρησε από το 
84,6% στο 73,3%, 

χάνοντας 11,3 ποσοστιαίες μονάδες, σύμφωνα με στοιχεία 
της Eurostat. Το στεγαστικό απόθεμα στην Ελλάδα, 
σύμφωνα με την Eurostat, για το έτος 2019 ήταν 3.949.900 
κατοικίες – σπίτια. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της 
Eurostat και της δημοσιευμένης έρευνας του οργανισμού 
Housing Europe (European Federation of Public, 
Cooperative & Social Housing), το έτος 2019, το ποσοστό 
ιδιοκατοίκησης στη χώρα μας ήταν 75,4% (2.978.224 
κατοικίες), είτε πρόκειται για ιδιοκτησίες με υποθήκη ή 
δάνειο, είτε για ιδιοκτησίες που δεν εκκρεμεί κάποια 
υποθήκη ή δάνειο. Ενώ, το 24,6% (971.675 κατοικίες) των 
ιδιοκτησιών μισθώνονταν. Το 2020 η χώρα μας 
κατατάχθηκε στη 19η θέση ανάμεσα σε 33 χώρες της 
Ευρώπης, χάνοντας την 17η θέση που κατείχε το 2019. 
Ειδικότερα, το 2020 το ποσοστό ιδιοκατοίκησης κυμάνθηκε 
στο 73,9% και το 2021 στο 73,3%. Δηλαδή, η Ελλάδα έχασε 
2,1 ποσοστιαίες μονάδες το χρονικό διάστημα 2019-2021. 
Αυτό, σε απόλυτα νούμερα, αντιστοιχεί περίπου σε 82.947 
κατοικίες. 

 

Ένα μεγάλο μέρος των παραπάνω κατοικιών μπορεί να 
«χάθηκαν», σύμφωνα με τα στοιχεία της E Real Estates 
Πανελλαδικό Δίκτυο Κτηματομεσιτών, λόγω της έναρξης 
των πλειστηριασμών, καθώς και λόγω της πανδημικής 
κρίσης. Παράλληλα, μέρος των ιδιοκτητών ακινήτων με 
οφειλές σε τραπεζικά ιδρύματα ενδέχεται να θέλησαν να 
εξοφλήσουν το ποσό οφειλής πουλώντας την ιδιοκτησία 
τους, επιλέγοντας πλέον να διαμείνουν σε μισθωμένη 
κατοικία. Επιπλέον, ένα μέρος των ιδιοκτητών επέλεξε την 
εκμετάλλευση των ακινήτων τους μέσω βραχυχρόνιας 
μίσθωσης ή/και να πουλήσουν την κατοικία τους λόγω της 
αύξησης των τιμών πώλησης, σε επενδυτές εγχώριους ή 
μη, που μάλλον δεν ιδιοκατοικούν. Όσον αφορά την 
παραδοχή της βραχυχρόνιας μίσθωσης ως λόγο μείωσης 
της ιδιοκατοίκησης, δεν μπορεί να ισχυροποιηθεί. Διότι, το 
έτος 2019 που αποτέλεσε και τη καλύτερη χρονιά για τον 

κλάδο, το ποσοστό ιδιοκατοίκησης είναι υψηλότερο απ΄ 
ό,τι το 2020 και το 2021. Η μείωση του ποσοστού 
ιδιοκατοίκησης σε συνδυασμό με τη μείωση της 
οικοδομικής δραστηριότητας τα προηγούμενα χρόνια έχει 
οδηγήσει σε κατακόρυφη αύξηση τις τιμές των ενοικίων. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από τις 
διαθέσιμες αγγελίες ακινήτων σε περιοχές της Αθήνας με τη 
μεγαλύτερη ζήτηση από οικογένειες για ενοικίαση 
κατοικίας, η μέση ζητούμενη τιμή μίσθωσης κυμαίνεται στα 
9,8 ευρώ/τ.μ. για διαμέρισμα 80 τ.μ. – 110 τ.μ. άνω του 1ου 
ορόφου, κατασκευής μετά το 2000. Ειδικότερα, η μέση 
κατώτατη ζητούμενη τιμή μίσθωσης στην Αθήνα 
διαμορφώνεται στα 8,15 ευρώ/τ.μ. και η μέση ανώτατη στα 
11,4 ευρώ/τ.μ., δηλαδή μια οικογένεια θα πρέπει να 
καταβάλει μόνο για το ενοίκιο από 815 ευρώ/μήνα έως και 
1.140 ευρώ/μήνα αν πρόκειται για κατοικία 100 τ.μ. Στις 
περιοχές των Δυτικών Προαστίων, Περιστέρι και 
Πετρούπολη, το μέσο κόστος μίσθωσης κατοικίας 100 τ.μ. 
άνω του 1ου ορόφου, κατασκευής μετά το 2000, κυμαίνεται 
στα 730 ευρώ/μήνα και 750 ευρώ/μήνα αντίστοιχα. Στις 
περιοχές του κέντρου της Αθήνας, όπως στους 
Αμπελόκηπους, το μηνιαίο κόστος μίσθωσης κυμαίνεται 
από 7,4 ευρώ/τ.μ. έως 8,3 ευρώ/τ.μ., στο Παγκράτι από 9,2 
ευρώ/τ.μ. έως 11,6 ευρώ/τ.μ. και στον Νέο Κόσμο από 7,2 
ευρώ/τ.μ. έως 8,6 ευρώ/τ.μ. Στα Νότια Προάστια, το κόστος 
μίσθωσης διαμορφώνεται κυρίως σύμφωνα με την 
απόσταση από τη θάλασσα και τη θέα. Το μέσο κόστος 
μίσθωσης στη Γλυφάδα διαμορφώνεται στα 13 ευρώ/τ.μ., 
ενώ στη Βούλα στα 11,5 ευρώ/τ.μ. Στη Νέα Σμύρνη, το μέσο 
κόστος μίσθωσης ενός διαμερίσματος 100 τ.μ., άνω του 1ου 
ορόφου κατασκευής μετά το 2000, αγγίζει τα 945 
ευρώ/μήνα, στο Παλαιό Φάληρο τα 1.095 ευρώ/μήνα και 
στη Καλλιθέα τα 850 ευρώ/μήνα. Τέλος, στα Βόρεια 
Προάστια, το μέσο κόστος μίσθωσης διαμορφώνεται στα 
11,3 ευρώ/τ.μ. Συγκεκριμένα, στο Μαρούσι, το κόστος 
μίσθωσης κυμαίνεται από 9 ευρώ/τ.μ. έως 11,8 ευρώ/τ.μ., 
στο Χολαργό από 10 ευρώ/τ.μ. έως 14 ευρώ/τ.μ., στο 
Χαλάνδρι από 10 ευρώ/τ.μ. έως 13,6 ευρώ/τ.μ. και στη 
Κηφισιά από 10 ευρώ/τ.μ. έως 12 ευρώ/τ.μ. 

 

Τ 
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Χιλιάδες τραπεζικοί λογαριασμοί θα βρεθούν φέτος στο στόχαστρο της Εφορίας 
προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τα ποσά και οι κινήσεις τους συνάδουν με τα 
δηλωθέντα εισοδήματα των κατόχων τους. Όπως επισημαίνει το sofokleousin.gr 

ρώτο στόχο της Εφορίας αποτελούν οι  
κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών  
του έτους 2017, καθώς η συγκεκριμένη  

χρονιά παραγράφεται στις 31 Δεκεμβρίου 2023 
και η Εφορία δεν θα μπορεί πλέον από την 1-1-2024 να ελέγξει και να καταλογίσει 
φόρους. Ήδη, στις 31 Δεκεμβρίου 2022, παραγράφηκε η δυνατότητα της Εφορίας, 
να ελέγξει τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών του 2016 και προγενέστερων 
ετών. Σημειώνεται ωστόσο, ότι στην τσιμπίδα των ελεγκτών της Εφορίας πέφτουν 
και οι φορολογούμενοι που ανιχνεύονται από τα δύο συστήματα της ΑΑΔΕ, να 
πραγματοποιούν κινήσεις στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, με ποσά τα 
οποία δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματα. Οι μηχανισμοί του 
ελέγχου των καταθέσεων που διαθέτει η ΑΑΔΕ είναι δύο και συγκεκριμένα: Το 
«Ειδικό Λογισμικό Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας», το οποίο χρησιμοποιείται 
από τον Μάιο του 2017 για τον προσδιορισμό της συνολικής καθαρής 
ατομικής/οικογενειακής τραπεζικής περιουσίας για κάθε ΑΦΜ και τη σύγκρισή της 
με τα δηλωθέντα ατομικά/οικογενειακά εισοδήματα κατ’ έτος, έτσι ώστε εξάγεται 
εκτίμηση αποκρυβείσας ή μη φορολογητέας ύλης. Μέσω αυτοματοποιημένων 
λογιστικών αλγορίθμων το σύστημα μπορεί να συσχετίζει τα στοιχεία των 

πρωτογενών καταθέσεων με τα 
δηλωθέντα εισοδήματα μέσα σε λίγη 
ώρα, οδηγώντας σε κάποιες πρώτες 
ενδείξεις πιθανής φοροδιαφυγής, 
που αποτελούν το έναυσμα για τον 
ενδελεχή φορολογικό έλεγχο. Το 
«Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών 
Λογαριασμών και Λογαριασμών 
Πληρωμών», που παρακολουθεί τις 
κινήσεις των τραπεζικών 
λογαριασμών του ελεγχόμενου. 
Έλεγχοι για μεσαίες και μεγάλες 
καταθέσεις Συγχρόνως, με το νέο 
οργανόγραμμα της ΑΑΔΕ, από τις 6 
Φεβρουαρίου 2023 στο στόχαστρο 
μπαίνουν και οι μεσαίες και μεγάλες 
καταθέσεις. Μεταξύ των τμημάτων 
που ιδρύονται στον μηχανισμό της 
ΑΑΔΕ είναι το «Επιχειρησιακού 
Σχεδιασμού Ελέγχου Φυσικών 
Προσώπων Μεγάλου και Μεσαίου 
Πλούτου». Στόχος του νέου 
τμήματος είναι ο έλεγχος φυσικών 
προσώπων, εφόσον πληρούν 
οποιοδήποτε από τα παρακάτω 
κριτήρια: H αξία ακίνητης 
περιουσίας του φορολογουμένου, 
του/της συζύγου και των 
προστατευόμενων τέκνων αυτού, 
όπως υπολογίζεται στην 
ηλεκτρονική εφαρμογή του ΟΠΣ 
Περιουσιολογίου της ΑΑΔΕ 
υπερβαίνει αθροιστικά από την 1η-
12015 και μετά τουλάχιστον σε ένα 
έτος, το ποσό του 1.000.000 ευρώ. H 
ετήσια τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης, 
που προκύπτει από τις δηλώσεις 
φορολογίας εισοδήματος του 
φορολογικού έτους 2018, υπερβαίνει 
το ποσό των 100.000 ευρώ. Τα ποσά 
δαπανών απόκτησης περιουσιακών 
στοιχείων στο φορολογικό έτος 2018 
υπερβαίνουν τις 200.000 ευρώ. 
Απέστειλαν στο εξωτερικό 
χρηματικά εμβάσματα συνολικού 
ύψους 100.000 ευρώ, σε 
τουλάχιστον ένα έτος από το 2015 
και μετά. 

Στα μέσα Μαρτίου αναμένεται να 
τεθεί σε λειτουργία το Τaxisnet για 
την υποβολή των εισοδημάτων του 
2022 των φυσικών και των νομικών 
προσώπων. Όπως ενημερώνει το 
enikonomia.gr η αποπληρωμή της 

πρώτης δόσης του φόρου 
εισοδήματος εκτιμάται ότι θα πρέπει 
να γίνει έως τις 31 Ιουλίου 2022. 
Σημειώνεται δε πως η ΑΑΔΕ 
αναμένεται να ζητήσει το επόμενο 
διάστημα από τις τράπεζες, τα   

Π 
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λογιστήρια κ.λπ τα στοιχεία που απαιτούνται για την 
προσυμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων. Οι 
επιχειρήσεις θα λάβουν φέτος για πρώτη φορά το έντυπο 
Ε3 και το βασικό έντυπο «Ν» της δήλωσης των νομικών 
προσώπων. Μερικά από τα σημαντικά σημεία που θα 
πρέπει να προσέξουν οι πολίτες στις φορολογικές 
δηλώσεις είναι τα εξής: Η προκαταβολή φόρου για τους 
ελεύθερους επαγγελματίες και τις ατομικές επιχειρήσεις θα 
υπολογιστεί με συντελεστή 55%, ενώ για τις επιχειρήσεις 
στο 80%. Ωστόσο θα διατηρηθεί η προκαταβολή φόρου στο 
100% για τα πιστωτικά ιδρύματα. Φορομπόνους έως και 
2.200 ευρώ θα λάβουν το 2023 οι φορολογούμενοι που 
πραγματοποίησαν το 2022 δαπάνες ύψους 16.667 ευρώ με 
κάρτα ή μέσω e-banking σε επαγγελματίες που βρίσκονται 
στην κορυφή της λίστας φοροδιαφυγής. Παράλληλα 
επισημαίνεται πως οι δαπάνες που φέρνουν έξτρα 
έκπτωση φόρου αφορούν πληρωμές για: κουρεία και 
καταστήματα ομορφιάς, υπηρεσίες κηδειών, μασάζ, 
φυσικής ευεξίας, γυμναστήρια, σχολές χορού, ψυκτικού, 
εργασίες υδραυλικού, κτηνιατρικές υπηρεσίες, ξυλουργού, 
μόνωσης, υπηρεσίες ταξί, κομμωτήρια, συντηρητή 
θέρμανσης, ηλεκτρολόγου, τοιχοποιίας, καθαρισμού και 
οικιακές υπηρεσίες κλπ Σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία ένας φορολογούμενος που έχει ετήσιο εισόδημα 
20.000 ευρώ θα πρέπει να έχει δαπανήσει για αγορές 
προϊόντων και παροχή υπηρεσιών με ηλεκτρονικό χρήμα 
ποσοστό ίσο με το 30% του εισοδήματος του δηλαδή 6.000 
ευρώ. Αν η αξία των αποδείξεων είναι 5.000 ευρώ, τότε γιατί 
τη διαφορά των 1000 ευρώ θα χρεωθεί με έξτρα φόρο 22%, 
δηλαδή 220 ευρώ. Για να έχει κάποιος έκπτωση φόρου 
2.200 ευρώ θα πρέπει να φορολογείται με συντελεστή 44% 
, δηλαδή θα πρέπει να δηλώνει εισοδήματα άνω των 40.000 
ευρώ. 

Με βάση τα τεκμήρια θα φορολογηθούν τα εισοδήματα των 
πολιτών, όσων δεν δικαιολογηθούν οι τεκμαρτές δαπάνες. 
Υπενθυμίζεται πως οι τεκμαρτές δαπάνες που μπορούν να 
αυξήσουν τη φορολογία των πολιτών είναι μεταξύ άλλων οι 
εξής: α. Τα σκάφη αναψυχής, όπου το τεκμήριο 
υπολογίζεται με βάση τα μέτρα β. Η καταβολή των 
διδάκτρων για τα ιδιωτικά σχολεία και τα εκπαιδευτήρια. γ. 
Οι πισίνες, όπου το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την 
επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι 
εξωτερική ή εσωτερική. δ. Τα αυτοκίνητα, όπου το τεκμήριο 
διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινά 
από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ.εκ. και 
κλιμακώνεται αναλόγως. Εισοδήματα από μισθούς και 
συντάξεις: Θα πρέπει να είναι προσυμπληρωμένα στη 

φορολογική δήλωση τα εισοδήματα των πολιτών από 
μισθούς και συντάξεις. Ωστόσο διευκρινίζεται πως εάν ο 
εργαζόμενος εμφανίσει ότι έχει εισπράξει εισοδήματα που 
δεν έχουν καταβληθεί, τότε αυτά θα πρέπει να τα ζητήσει 
από τον εργοδότη του και να του προσαρμόσει τις 
απολαβές στα πραγματικά δεδομένα. Εάν όμως ο 
εργοδότης το αρνηθεί, τότε θα πρέπει ο εργαζόμενος θα 
πρέπει να κάνει δήλωση με «επιφύλαξη». Υπενθυμίζεται 
πως οι δηλώσεις με επιφύλαξη υποβάλλονται στο 
myAADE. Εάν ο φορολογούμενος υποβάλει τη παραπάνω 
δήλωση, τότε εντός χρονικού διαστήματος 30 ημερών από 
την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης θα πρέπει να 
προσκομίσει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά, τα οποία θα αποδεικνύουν τους 
ισχυρισμούς του και τον λόγο της επιφύλαξης, 
προκειμένου να εκκαθαριστεί η δήλωση και να εκδοθεί η 
πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου από την εφορία 
προθεσμίας των 90 ημερών από την υποβολή της 
δήλωσης. Σε περίπτωση που τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά δεν προσκομιστούν εντός της 
προαναφερθείσας προθεσμίας των 30 ημερών, τότε γίνεται 
εκκαθάριση της δήλωσης χωρίς να ληφθεί υπόψη η 
επιφύλαξη. Οι δαπάνες που γίνονται με ηλεκτρονικές 
πληρωμές θα πρέπει να καλύπτουν το 30% του 
εισοδήματος του φορολογουμένου με μέγιστο όριο το ποσό 
των 20.000 ευρώ, εάν δεν γίνει αυτό τότε θα υπάρξει 
επιπρόσθετος φόρος ίσος με το 22% των αποδείξεων που 
λείπει. Για παράδειγμα εάν ένας φορολογούμενος έχει 
ετήσιο εισόδημα 15.000 ευρώ και πραγματοποίησε 
ηλεκτρονικές πληρωμές δαπανών ύψους 3.000 ευρώ που 
αντιστοιχούν στο 20% του ετήσιου εισοδήματός του, τότε 
θα πρέπει να πληρώσει επιπλέον φόρο 22% επί του 
ακάλυπτου 10% του ετήσιου εισοδήματός του, δηλαδή 330 
ευρώ. 

Από την υποχρέωση συγκέντρωσης των ηλεκτρονικών 
αποδείξεις απαλλάσσονται οι παρακάτω κατηγορίες 
πολιτών: Οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου 
Εισοδήματος. Οι φυλακισμένοι. Οι πολίτες που βρίσκονται 
σε δικαστική συμπαράσταση. Οι πολίτες που έχουν 
συμπληρώσει το 70 έτος της ηλικίας τους ήτοι όσοι 
γεννήθηκαν έως και την 31-12-1952. Τα άτομα που έχουν 
ποσοστό αναπηρίας πάνω από 80%. Οι φορολογικοί 
κάτοικοι αλλοδαπής, που υποχρεούνται σε υποβολή 
δήλωσης στην Ελλάδα. Οι δημόσιοι λειτουργοί και 
δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή, 
καθώς και φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που διαβιούν ή 
εργάζονται στην αλλοδαπή. Οι ανήλικοι που υποχρεούνται 
σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Οι 
υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία. 
Φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με 
πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό 
κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία 
απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους. Οι 
φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση 
μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των 6 μηνών). Οι πολίτες 
που διαμένουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό 
κατάστημα. Χωριστές φορολογικές δηλώσεις: 
«Φορολογικό διαζύγιο» υποβάλουν στο taxisnet τα έγγαμα 
ζευγάρια εφόσον το έχουν δηλώσει. Υποχρεωτικά 
χωριστές δηλώσεις υποβάλλονται στις περιπτώσεις που 
έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση κατά τον χρόνο 
υποβολής της δήλωσης. 
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TΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

Επιμέλεια: Θοδωρής Ζούμπος 

 

ι ρυθμίσεις 
δανείων βρέθηκαν 
στο επίκεντρο  

της τελευταίας 
συνάντησης του 
υπουργού Οικονομικών 
Χρήστου Σταϊκούρα  
με τους servicers. 
Σύμφωνα με πληροφορίες του 
«Οικονομικού Ταχυδρόμου», οι δύο 
πλευρές διαπίστωσαν την ύπαρξη 
προόδου που έχει επιτευχθεί, ενώ 
συζήτησαν τις προβλέψεις τους για 
τη συνέχεια του 2023. Στη 
συνάντηση μετείχαν επικεφαλής 
των εταιρειών αλλά και ο κ. Σπύρος 
Παντελιάς από την Τράπεζα της 
Ελλάδος. Η συνάντηση φαίνεται ότι 
διεξήχθη σε καλό κλίμα με τον 
υπουργό να ζητά τη συνέχιση των 
ρυθμίσεων για τα δάνεια. Οι 
εκπρόσωποι των εταιρειών 
διαχείρισης φέρονται να 
συμφώνησαν να «ανεβάσουν» τον 
ρυθμό των ρυθμίσεων, ενώ τους 
ζητήθηκε να παρουσιάσουν τον 
σχεδιασμό τους σε ό,τι αφορά την 

τρέχουσα χρονιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, 

υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας 
ζήτησε να γίνουν ακόμη περισσότερες  
κινήσεις προς τη ρύθμιση των «κόκκινων» 

δανείων τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και  
μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού.  

 
Οι servicers λοιπόν τις επόμενες μέρες θα επανέλθουν με συγκεκριμένες 
προτάσεις. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, 
οι servicers έχουν αναλάβει τη διαχείριση 92,7 δισ. ευρώ μη εξυπηρετούμενων 
δανείων. «Τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης 
Ιδιωτικού Χρέους για την πορεία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης  

 

Ο 

Ο 
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Οφειλών το 2022 αποδεικνύουν ότι 
το ενδιαφέρον των πολιτών βαίνει 
αυξανόμενο και αυτός λειτουργεί 
καλύτερα, αφού οι ολοκληρωμένες 
αιτήσεις των πολιτών και τα 
ποσοστά ρυθμίσεων οφειλών κάθε 
μήνα πολλαπλασιάζονται», 
υποστηρίζει σε ανακοίνωσή του ο 
Χρήστος Σταϊκούρας. «Σήμερα, το 
σχήμα αυτό, όπως πιστοποιούν τα 
στοιχεία, είναι το πιο επιτυχημένο 
των τελευταίων 12 ετών. Παρόλα 
αυτά, είναι σαφές ότι χρειάζονται 
βελτιώσεις και σκληρότερη δουλειά 
από τις εταιρείες διαχείρισης 
απαιτήσεων από δάνεια και 
πιστώσεις, καθώς και από τις 
τράπεζες, ώστε να ωφεληθούν 
περισσότεροι πολίτες και να 
ρυθμίσουν επιτυχώς τις οφειλές 
τους», καταλήγει. 

Την ίδια στιγμή, τα στοιχεία δείχνουν 
ότι οι 20 εταιρείες – μέλη της 
Ένωσης Εταιρειών Διαχείρισης 
Απαιτήσεων από Δάνεια και 
Πιστώσεις (ΕΕΔΑΔΠ) έχουν 
προχωρήσει από το 2020 έως και 
σήμερα σε ρυθμίσεις δανείων όλων 
των κατηγοριών, συνολικού ύψους 
άνω των 17 δισ. ευρώ, εκ των 
οποίων οκτώ δισ. ευρώ εκτός 
τραπεζικών χαρτοφυλακίων και άνω 
των 8,5 δισ. ευρώ από τις τράπεζες 
που πλέον έχουν μετατραπεί από μη 

εξυπηρετούμενα σε ενήμερα. Όσον αφορά στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό, τα πιο 
πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι οι ρυθμίσεις «ανέβηκαν» σε 2.705 – από μόλις 
416 τον Ιούλιο του 2022 – ύψους 822 εκατ. ευρώ, με τον μέσο όρο των οφειλών να 
διαμορφώνεται στις 291.000 ευρώ. Το ποσοστό εγκρισιμότητας βάσει των 
συνολικών οφειλών για τους χρηματοδοτικούς φορείς (servicers και τράπεζες) 
αυξήθηκε στο 69% έναντι 65% τον προηγούμενο μήνα, με την αποδοχή των 
ρυθμίσεων να φτάνει το 74% στις πολυμερείς έναντι 58% τον Νοέμβριο και το 67% 
στις διμερείς (Εφορία – ΕΦΚΑ) από 69%. Επίσης, το 74% των οφειλών, ύψους 18,7 
δισ. ευρώ, αφορούν φυσικά πρόσωπα με το 79% των οφειλών να είναι προς 
χρηματοδοτικούς φορείς (τράπεζες και servicers), ενώ η μέση διάρκεια για 
οφειλές προς το Δημόσιο είναι τα 18 έτη και προς χρηματοδοτικούς φορείς τα 15 
έτη. Το 33% των οφειλών ρυθμίστηκε με διάρκεια μεγαλύτερη των 20 ετών. Η μέση 
διάρκεια για τις στεγαστικές οφειλές είναι τα 23 έτη και για τις επιχειρηματικές τα 
12 έτη, ενώ το μέσο ποσοστό διαγραφής για οφειλές προς το Δημόσιο 
διαμορφώνεται στο 20,4% και προς τους χρηματοδοτικούς φορείς στο 30,8%. 
Τέλος, το 39% (320 εκατ. ευρώ) των ρυθμίσεων έχουν λάβει ποσοστό διαγραφής 
μεγαλύτερο του 30%. Στις στεγαστικές οφείλεις το ποσοστό διαγραφής 
διαμορφώνεται στο 21,9%, στις επιχειρηματικές στο 39,1% και στις καταναλωτικές 
στο 31,7%. 

 

 
Ο Αλέξανδρος Κασιμάτης στο protothema.gr αναλύει τις 
αναπόφευκτες επιλογές για τα κόκκινα δάνεια: O OOΣΑ 
στην έκθεση του για την Ελλάδα επισημαίνει τη σημαντική 
συνεισφορά του προγράμματος ΗΡΑΚΛΗ στην απαλλαγή 
των τραπεζών από την κληρονομιά της κρίσης, δηλαδή τα 

περίπου 112 δισ. κόκκινα δάνεια. «Η Ελλάδα» αναφέρεται 
στην έκθεση, «χρειάστηκε πολύ περισσότερο χρόνο από 
άλλες χώρες της Ευρωζώνης που, επίσης, επηρεάστηκαν 
από τα υψηλά μη εξυπηρετούμενα δάνεια για να αναπτύξει 
και να θέσει σε εφαρμογή μηχανισμούς για την επίλυση των 
Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΔ), αλλά η πρόοδος 
έχει επιταχυνθεί για τις μεγαλύτερες τράπεζες από τότε που 
η κυβέρνηση εφάρμοσε το πρόγραμμα «Ηρακλής». 
Υπενθυμίζεται ότι η Τράπεζα της Ελλάδος εκτιμά πως τον 
Ιούνιο 2022 τα κόκκινα δάνεια στις τέσσερις συστημικές  
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τράπεζες ανέρχονταν στο επίπεδο του 10%. Η ελάφρυνση 
των τραπεζικών χαρτοφυλακίων από τα ΜΕΔ δημιούργησε 
προϋποθέσεις για την ομαλότερη χρηματοδότηση της 
οικονομίας και ειδικά για την αξιοποίηση των πόρων του 
Ταμείου Ανάκαμψης που ποντάρουμε για να μετριάσουμε 
τις επιπτώσεις της ύφεσης. Ωστόσο οι συντάκτες της 
έκθεσης υπογραμμίζουν πως «ενώ παρατηρείται 
σημαντική πρόοδος στην εκκαθάριση των ΜΕΔ από τους 
ισολογισμούς των τραπεζών απομένουν 100 δισ. ευρώ 
«κόκκινα» δάνεια που διαχειρίζεται ο αναπτυσσόμενος 
κλάδος των servicers. Αυτά τα ΜΕΔ ουσιαστικά 
μπλοκάρουν τους οφειλέτες και τα περιουσιακά στοιχεία, 
περιορίζοντας την πρόσβαση σε νέα πίστωση για να 
ξαναχτίσουν ή να επανεκκινήσουν την επιχείρησή τους». Ο 
ΟΟΣΑ αναγνωρίζει ότι το νέο πλαίσιο αφερεγγυότητας 
επιταχύνει σταδιακά την επίλυση του χρέους και των 
επισφαλών δανείων, αλλά ωστόσο σημειώνει πως 
παραμένει μία μεγάλη κληρονομιά. Μια δυσάρεστη 
κληρονομιά που οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε για να 
επανέλθουν ομαλές συνθήκες στη χρηματοδότηση της 

οικονομίας, καθώς σήμερα μεγάλο μέρος του ιδιωτικού 
τομέα παραμένει αποκλεισμένο από τον τραπεζικό 
δανεισμό. Ο εξωδικαστικός μηχανισμός, η δεύτερη 
ευκαιρία στον πτωχευτικό και άλλα ανάλογης φιλοσοφίας 
μετρά ασφαλώς και συμβάλλουν στην επίλυση του 
προβλήματος αλλά  

ίναι αναπόφευκτο η διαδικασία 
αυτή να έχει σε μεγάλο βαθμό και 
ρευστοποιήσεις προβληματικών 

δανείων, δηλαδή πλειστηριασμούς.  
Οι servicers πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους, κι όπως 
ανέφερε σε άρθρο του, ο επικεφαλής της Do Value στην 
Ελλάδα Θ. Καλαντώνης, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι 
συγκεκριμένες εταιρίες έχουν περιορισμένους βαθμούς 
ελευθερίας στον τρόπο άσκησης της δραστηριότητάς τους. 
Κάθε τιτλοποιημένο χαρτοφυλάκιο, συνοδεύεται από 
συγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο (business plan) που 
ενέκρινε το ελληνικό Δημόσιο και δεν εναπόκειται στη 
διακριτική ευχέρεια του διαχειριστή. Η δραστηριότητα των 
servicers διεξάγεται σε αυστηρό κανονιστικό περιβάλλον, 
υπό την εποπτεία της ΤτΕ και σε διαρκή έλεγχο για την 
τήρηση του business plan. Σε περίπτωση αστοχίας ο 
servicer χάνει την αμοιβή του κι αν η υστέρηση ξεπερνά 15-
20% του στόχου τότε μπορεί να φθάσει μέχρι και στην 
αφαίρεση του χαρτοφυλακίου. Ο servicer δεν μπορεί να 
επιλέξει ελεύθερα, όπως πολλοί θεωρούν, την αναγκαστική 
εκτέλεση έναντι μιας ρύθμισης. Ο τρόπος διαχείρισης των 
χαρτοφυλακίων, οι διαδικασίες, αλλά και τα συγκεκριμένα 
βήματα είναι εκ των προτέρων προσδιορισμένα από το 
νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο. 

 
Με το ποσό των 130 εκατ. ευρώ δανείζει τη μητρική της 
Intrum AB, η εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια 
και πιστώσεις Intrum Hellas, καλύπτοντας ολοσχερώς 
ομολογιακό δάνειο 130 εκατ. ευρώ, που εκδίδει η σουηδική 
εισηγμένη εταιρεία. Όπως μεταδίδει το euro2day.gr το Δ.Σ. 
της Intrum Hellas, κατά τη συνεδρίασή του στις 14 
Δεκεμβρίου, ενέκρινε τη χορήγηση αδείας, για την 
υπογραφή σύμβασης ομολογιακού δανείου με την Intrum 
AB. Η τελευταία θα εκδώσει ομολογίες ύψους 130 εκατ. 
ευρώ, τις οποίες θα αγοράσει η ελληνική κατά 80% 
θυγατρική της. Η διάρκεια του ομολογιακού ορίστηκε σε 15 
μήνες, με έναρξη διακανονισμού εντός του περασμένου   
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Δεκεμβρίου. Η Intrum Hellas διέθετε στις 31/12/2021 
(τελευταία επίσημα δημοσιευμένα στοιχεία) καταθέσεις 231 
εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 130 εκατ. ευρώ με τη μορφή 
προθεσμιακών καταθέσεων μηνιαίας λήξης, ενώ τα 
υπόλοιπα 101 σε άτοκες καταθέσεις όψεως. Η κάλυψη του 
ομολογιακού της σουηδικής Intrum μπορεί να αποφέρει 
υψηλότερη απόδοση από τις προθεσμιακές καταθέσεις, το 
επιτόκιο όμως της ενδιάμεσης χρηματοδότησης (σ.σ. 
διάρκειας 15 μηνών) δεν ανακοινώθηκε. Επιπρόσθετα, η 
Intrum Hellas παράγει υψηλές καθαρές ταμειακές ροές από 

λειτουργικές δραστηριότητες (242 εκατ. ευρώ το 2021), 
λόγω και της απεικόνισης εσόδων επόμενης χρήσης, 
ύψους 156,3 εκατ. ευρώ. Χωρίς το παραπάνω κονδύλι 
ανέρχονται σε 86 εκατ. ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 
392 εκατ. ευρώ. Το 2021 διένειμε με μορφή μερίσματος και 
προμερίσματος 65 εκατ. ευρώ στη Intrum AB και την 
Τράπεζα Πειραιώς(σ.σ. κάτοχος του 20%). 

κύκλος εργασιών, κατά τη 
διάρκεια του 2021, ανήλθε  
σε 182 εκατ. ευρώ (165 εκατ. 

ευρώ το 2020), εκ των οποίων τα  
113 εκατ. ευρώ αφορούν σε αμοιβές 
αποδοτικότητας (success fee). 
Τα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε 110,26 εκατ. από 95,32 εκατ. 
ευρώ το 2020, με το σχετικό περιθώριο να διαμορφώνεται 
στο 60,5%. Τα κέρδη προ φόρων υποχώρησαν σε 51,37 
από 70 εκατ. ευρώ το 2020, λόγω των αυξημένων 
αποσβέσεων, που προκάλεσε η αλλαγή μεθοδολογίας από 
τη σταθερή μέθοδο απόσβεσης στη μέθοδο φθίνουσας 
αξίας. 

 

ο 2023 θα αποδειχθεί αρκετά σκληρό για 
χιλιάδες νοικοκυριά που θα αποχωριστούν  
μια για πάντα το δικό τους «κεραμίδι», όταν η 

διαδικασία του πλειστηριασμού πάρει αριθμό 
προτεραιότητας στην ιστοσελίδα e-auction.gr. 

Όπως σημειώνει το bankingnews.gr 
την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου είχαν 
προγραμματιστεί 1560 
πλειστηριασμοί ακινήτων. Η αξία 
των ακινήτων κινείται από τις 4.000 
ευρώ έως 1 εκατ. ευρώ. Οι 4000 ευρώ 
αντιστοιχούν σε αποθήκη κύριας 
κατοικίας με την αξία του σπιτιού να 
φτάνει τις 73.300 ευρώ. Η αξία των 
πλειστηριασμών πέφτει και πιο 
χαμηλά για κατοικίες, καθώς 
εντοπίσαμε πλειστηριασμούς από 
35.000 ευρώ. Ανάμεσα στις 
επισπεύδουσες εταιρείες είναι η 
Intrum Hellas η οποία λειτουργεί επι 
ονόματι και για λογαριασμό της 
εταιρείας VEGA I NPL με έδρα το 
Δουβλίνο. Η λίστα με τους 
επισπεύδοντες πιστωτές εμφανίζει 
και την Συνεταιριστική Τράπεζα 
Θεσσαλίας, η οποία βγάζει στο  
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σφυρί ένα οικόπεδο 530 τ.μ. με κτίσμα κατοικία 87 τ.μ που ανεγέρθηκε το 1964. 
Είναι προφανές ότι πρόκειται για πρώτη κατοικία η οποία θα περάσει στα χέρια 
της Συνεταιριστικής Τράπεζας. Το ακίνητο έχει υποθήκη από τον πιστωτή ύψους 
100.000 ευρώ. Ωστόσο εμφανίζονται υποθήκες και από άλλες τράπεζες αξίας άνω 
των 150.000. Η αξία του ακινήτου αποτιμάται σε 73.000 ευρώ. Σε 78 σελίδες 
πλειστηριασμών αναγράφονται προσωπικές ιστορίες που φτάνουν στο τέλος 
τους με τους δικαιούχους να υποχρεώνονται να ξεκινήσουν μια καινούργια ζωή 
από το μηδέν και με παλιά χρέη. Αξίζει να σημειωθεί ότι αρκετοί δανειολήπτες 
προχωρούν σε αιτήματα αναστολών πλειστηριασμών με βασικό επιχείρημα ότι 
οι servicers δεν έχουν νόμιμη εκπροσώπηση διότι τα δάνεια τα απέκτησαν με το 
νόμο του 2003 που δεν αναγνωρίζει την νομική τους υπόσταση. Τα Δικαστήρια 
ανταποκρίνονται θετικά στα αίτημα των δανειοληπτών με αυτό το επιχείρημα και 
αποφάσεις τους σταματούν έστω και προσωρινά στους πλειστηριασμούς. Το 
νομικό θέμα θα αντιμετωπιστεί από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου στις 26 
Ιανουαρίου. Πάντως η διαδικασία των πλειστηριασμών έχει πάρει την μορφή 
χιονοστιβάδας, όταν ο προγραμματισμός αποκαλύπτει ότι ο συνολικός αριθμός 

των κατοικιών κι άλλων 
περιουσιακών στοιχείων που 
ανέρχεται σε 10.840 μέχρι τον 
Σεπτέμβριο του 2023. Συνολικά 542 
ηλεκτρονικές σελίδες στην 
ιστοσελίδα e-auction.gr 
αποκαλύπτουν τις άγριες διαθέσεις 
των πιστωτών. Η πλειονότητα των 
πλειστηριασμών είναι εστιασμένοι 
στα μικρά και μεσαία νοικοκυριά 
που απέτυχαν να ανταποκριθούν 
στις υποχρεώσεις τους όπως είναι η 
εξόφληση των δανείων τους και 
έφτασε ο χρόνος να πληρώσουν το 
τίμημα της απώλειας. 

 
Νέα χυδαία και απαράδεκτη προσπάθεια έξωσης 
μονογονεϊκής οικογένειας με δύο παιδιά από το διαμέρισμά 
της σε πολυκατοικία έγινε στα Πατήσια, με τρόπους που 
παραπέμπουν σε… διαρρήκτες! Ο imerodromos.gr 
επισημαίνει πως έτσι θα συνεχίσει το κράτος από εδώ και 
στο εξής: θα μπουκάρει γκανγκστερικά στα σπίτια των 
ανθρώπων και θα τα αρπάζει. Το ΠΑΜΕ κάλεσε σε 
συγκέντρωση έξω από το σπίτι στην οδό Πολυλά 4.  

την προσπάθεια τους να 
εκτελέσουν την έξωση, 
παραβίασαν και χάλασαν  

την πόρτα του διαμερίσματος! 
Φυσικά η βίαιη προσπάθεια έξωσης συνοδεύτηκε από 
ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, όπως ομάδες ΔΙΑΣ κλπ. 

  

επιχείρηση αποτράπηκε με  
την καθολική συμμετοχή  
των συγκεντρωμένων 

, ενώ ο δικαστικός απειλούσε με μηνύσεις τον Μαρίνο  
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Μακρή, μέλος του ΓΠ Αττικής του ΚΚΕ και Γραμματέα της 
ΤΟ Α’ Αθήνας του ΚΚΕ και τον Χάρη Βουρδουμπά, 
δημοτικό Σύμβολο Αθήνας με τη «Λαϊκή Συσπείρωση». Στο 
σημείο βρέθηκε ο Χρήστος Κατσώτης, μέλος της ΚΕ του 
ΚΚΕ και βουλευτής, καθώς και μέλη του ΚΚΕ, εκλεγμένοι με 
τη «Λαϊκή Συσπείρωση» και συνδικαλιστές. Τηλεφωνική 
παρέμβαση στον Λ. Οικονόμου, υφυπουργό Προστασίας 
του Πολίτη, πραγματοποίησε ο Χρήστος Κατσώτης, 
ενάντια στην παρέμβαση της αστυνομίας. Μάλιστα, όπως 
λέει ο βουλευτής κατά την παρέμβασή του, η γυναίκα 
χρωστάει 800 ευρώ! Δηλαδή μία εταιρεία θέλει να της 
βουτήξει κυριολεκτικά το σπίτι για 800 ευρώ! Με νωπές τις 
μνήμες από την υπόθεση της Ιωάννας Κολοβού μία νέα 
επιχείρηση έξωσης -αυτήν τη φορά μονογονεϊκής 

οικογένειας με δύο παιδιά- από το σπίτι της, το οποίο 
σύμφωνα με πληροφορίες είχε πλειστηριαστεί πριν από 
δύο χρόνια για πολύ μικρό χρηματικό ποσό, σημειώθηκε 
την Παρασκευή (13/1) στα Πατήσια. Σύμφωνα με 
δημοσίευμα στην ιστοσελίδα 902.gr, για να εκτελεστεί η 
έξωση βρέθηκαν επί τόπου ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. 
Μάλιστα, στην προσπάθεια εκτέλεσης της έξωσης φέρεται 
να έσπασαν την κλειδαριά της πόρτας. Το αποτέλεσμα 
ήταν η πόρτα να μπλοκάρει και η ιδιοκτήτρια του σπιτιού, 
η οποία είναι εργαζόμενη στο Δήμο Αθηναίων, να 
εγκλωβιστεί μέσα. «Κανένα σπίτι στα χέρια λωποδύτη» 
φώναξαν μεταξύ άλλων αλληλέγγυοι πολίτες που 
έσπευσαν να βοηθήσουν, καταφέρνοντας τελικά να 
αποτραπεί η έξωση. 

 

ιαρθρωτικές αλλαγές στον εξωδικαστικό 
μηχανισμό ετοιμάζουν κυβέρνηση και τράπεζες 
προκειμένου να εντάσσονται περισσότεροι  

και να απορρίπτονται λιγότεροι στη ρύθμιση  
των 240 δόσεων για οφειλές προς την Εφορία,  
τα ασφαλιστικά ταμεία και τις τράπεζες. 
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του newmoney.gr στο επίκεντρο των αλλαγών 
βρίσκονται οι ενήμεροι δανειολήπτες και ειδικά όσοι βρίσκονται στο όριο να 
«κοκκινίσουν». Γι’ αυτούς εξετάζεται το ενδεχόμενο επιμήκυνσης των δανείων με 
έναν τρόπο που να μην επηρεάσει αρνητικά τα χαρτοφυλάκια των τραπεζών. Στην 
ίδια κατεύθυνση εξετάζεται και το ενδεχόμενο, όσοι μπορούν, να αποπληρώσουν 
νωρίτερα τα ποσά που χρωστούν χωρίς να έχουν καμία επιβάρυνση. Αυτό όμως 
που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι η παρέμβαση για υποχρεωτική 
διαμεσολάβηση στον εξωδικαστικό μηχανισμό, όταν απορρίπτεται η αρχική 

αίτηση. Ειδικότερα, οι αλλαγές που 
δρομολογούνται στον εξωδικαστικό 
μηχανισμό είναι οι εξής: Ενήμεροι 
δανειολήπτες: Οι συνεπείς 
δανειολήπτες, σήμερα, 
απορρίπτονται από τον 
εξωδικαστικό μηχανισμό και απ’ ό,τι 
φαίνεται αυτό είναι δύσκολο να 
αλλάξει. Το πρόβλημα είναι πως εάν 
τα δάνεια αυτά ρυθμιστούν, 
επαναταξινομούνται στην κατηγορία 
των «κόκκινων» αυξάνοντας τον 
δείκτη NPE. Έτσι, κυβέρνηση και 
τράπεζες αναζητούν μια άλλη λύση 
για τους ενήμερους. Το πιθανότερο 
σενάριο προβλέπει επιμήκυνση στα 
εν λόγω δάνεια, ώστε οι οφειλέτες να 
μπορούν να εξυπηρετούν μια 
συνολική ρύθμιση μαζί με τα χρέη 
τους προς το Δημόσιο. Πρόωρη 
εξόφληση – διάρκεια ρύθμισης: Ένα 
από θέματα που βρίσκονται στο 
τραπέζι των συζητήσεων είναι να 
δοθεί η δυνατότητα στους οφειλέτες 
να αποπληρώνουν νωρίτερα τις 
ρυθμίσεις τους χωρίς επιβάρυνση. 
Επίσης, οι τράπεζες και τα funds 
ζητούν από την πλευρά τους  
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αλλαγές (δηλαδή μείωση) στη διάρκεια των ρυθμίσεων. Σημειώνεται ότι, με βάση 
τα σημερινά στοιχεία, η μέση διάρκεια των ρυθμίσεων για οφειλές προς τους 
πιστωτές είναι 15 έτη και για οφειλές προς το Δημόσιο 18 έτη. Το υπουργείο 
Οικονομικών απαντά ότι για να γίνει αποδεκτό το αίτημα σύντμησης του χρόνου 
ρύθμισης θα πρέπει να δεχτούν οι τράπεζες ένα υψηλότερο ποσοστό διαγραφής 
σε περίπτωση προκαταβολής σημαντικού μέρους της οφειλής. Η δυνατότητα 
αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τις οφειλές μεγάλων επιχειρήσεων. Ήδη, τα 
ποσοστά διαγραφής οφειλών είναι σημαντικά, με τα μεγαλύτερα κουρέματα να 
καταγράφονται στα επιχειρηματικά δάνεια (39,6%), ενώ ακολουθούν τα 
καταναλωτικά (31,4%), τα στεγαστικά (21,4%) και τελευταία τα χρέη προς το 
Δημόσιο (20%). Σημειώνεται στο σημείο αυτό ότι το ποσοστό της διαγραφής 
χρέους αποφασίζεται σε συνάρτηση με την ακίνητη περιουσία που διαθέτει ο 
δανειολήπτης. Υποχρεωτική διαμεσολάβηση:  

ε στόχο να αυξηθεί το ποσοστό εγκρίσεων  
από τις τράπεζες σχεδιάζεται να γίνει 
υποχρεωτική διαμεσολάβηση στην  

περίπτωση που έχει απορριφθεί η ρύθμιση  
από τους πιστωτές ή τον οφειλέτη. 
Το θεσμικό πλαίσιο για τον εξωδικαστικό μηχανισμό 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 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 στον 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. Αποδοχή 
από οφειλέτες: Ένα σημαντικό 
αγκάθι στη διαδικασία του 
εξωδικαστικού είναι η αποδοχή από 
τους ίδιους τους οφειλέτες, η οποία 
θα πρέπει να αυξηθεί. Το ποσοστό 
αποδοχής σήμερα διαμορφώνεται 
σε 60%, σημαντικά βελτιωμένο από 
το 40% που βρισκόταν τους μήνες 
Αύγουστο-Σεπτέμβριο. Ωστόσο, 
υπάρχει ανάγκη να βελτιωθεί 
περαιτέρω, αναφέρουν οι ίδιες 
πηγές. Προς αυτή την κατεύθυνση, η 
Ειδική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους 
ξεκίνησε την εξυπηρέτηση των 
οφειλετών μέσω της υπηρεσίας 
myEGDIXlive. Με τον τρόπο αυτό, οι 
ενδιαφερόμενοι δανειολήπτες 
ενημερώνονται μέσω 
τηλεδιάσκεψης, χωρίς να απαιτείται 
να προσέλθουν σε γραφείο 
εξυπηρέτησης δανειοληπτών. 
Εφόσον το επιθυμεί ο οφειλέτης, 
στην τηλεδιάσκεψη μπορεί να 
συμμετέχει και τρίτο πρόσωπο, 
όπως ο δικηγόρος, ο λογιστής ή ο 
σύμβουλός του. Επιτόκια: Το ετήσιο 
επιτόκιο ρύθμισης οφειλών προς τις 
τράπεζες έχει ήδη μειωθεί: 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. 
Το πρόβλημα παραμένει στις 
οφειλές προς το Δημόσιο όπου το 
επιτόκιο είναι υψηλότερο (Euribor + 
5%). Σημειώνεται ότι, λόγω της 
συνεχιζόμενης αύξησης των 
ευρωπαϊκών επιτοκίων, η δόση που 
καταβάλλουν μηνιαίως οι «κόκκινοι» 
οφειλέτες αυξάνεται διαρκώς, με 
κίνδυνο να μην μπορεί να 
εξυπηρετηθεί. Ελβετικό φράγκο: Τα  
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δάνεια σε ελβετικό φράγκο 
εντάσσονται στον εξωδικαστικό 
μηχανισμό ρύθμισης οφειλών και 
υπόκεινται στους κανόνες που 
αφορούν και τις υπόλοιπες οφειλές 

από οποιαδήποτε αιτία και προς 
οποιονδήποτε πιστωτή, 
ανεξαρτήτως του νομίσματος στο 
οποίο χορηγούνται. Τις 
περισσότερες φορές όμως κόβονται. 

Αυτό που εξετάζεται είναι η 
αυτόματη ένταξή τους στον 
εξωδικαστικό μηχανισμό, χωρίς 
δηλαδή να περνούν από 
αξιολογητές.

 

α στοιχεία που 
ανακοίνωσε 
πρόσφατα η 

Τράπεζα της Ελλάδος 
δείχνουν άνοδο του 
επιτοκίου στα νέα 
επιχειρηματικά δάνεια 

κατά 13 μονάδες  
βάσης στο 4,30%. 
Όπως αναφέρει το 1voice.gr για τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η 
αύξηση ήταν διπλάσια -26 μονάδες 
βάσης- στο 4,68%, γεγονός που 
αποδεικνύει ότι σε συνθήκες 
σύσφιξης ρευστότητας οι μικρότερες 
επιχειρήσεις πλήττονται 
περισσότερο. Συγκεκριμένα, για τα 
νέα δάνεια έως 250.000 ευρώ το 
επιτόκιο αυξήθηκε κατά 33 μονάδες 
βάσης στο 6,09%, για δάνεια από 
250.001 μέχρι 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε 
κατά 39 μονάδες βάσης στο 5,03% 
και για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ 
αυξήθηκε κατά 21 μονάδες βάσης 
στο 4,24%. Για τα υφιστάμενα 
επιχειρηματικά δάνεια, το μέσο 
επιτόκιο αυξήθηκε κατά 27 μονάδες 
βάσης στο 3,97%, ενώ το αντίστοιχο 

επιτόκιο στα επαγγελματικά δάνεια 
αυξήθηκε κατά 47 μονάδες βάσης και 
διαμορφώθηκε στο 5,54%. Παρά τις 
συνθήκες νομισματικής σύσφιξης 
στην Ευρωζώνη τους τελευταίους 
μήνες, οι οποίες αναμένεται αν 
διατηρηθούν και για μεγάλο μέρος -
αν όχι όλη τη διάρκεια- του 2023, 
στελέχη των τραπεζών εμφανίζονται 
καθησυχαστικά σε ό,τι αφορά τη 
ζήτηση νέων δανείων. Βασικός 
λόγος είναι το Ταμείο Ανάκαμψης και 
η φθηνή χρηματοδότηση που 
παρέχει σε συνδυασμό με μια σειρά 
άλλων προγραμμάτων μέσω ΕΣΠΑ, 
ΕΤΕπ, SURE κ.ά., καθώς και ο 
ισχυρός ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονομίας που αναμένεται να 
υπερβεί τον ευρωπαϊκό μέσο όρο 
και το επόμενο έτος. 

 

ία «ανάσα» από τα 400 
ευρώ/τεμάχιο βρίσκεται  
η τιμή της χρυσής λίρας  

στην «αυγή» του 2023… 
, με το κέρδος για όσους επιθυμούν να προχωρήσουν 
σήμερα σε ρευστοποιήσεις να είναι σαφώς μεγαλύτερο εν 
συγκρίσει με τις αρχές του 2009, όπου το πολύτιμο μέταλλο 
έμοιαζε να είχε χάσει τη… λάμψη του, αλλά μικρότερο σε 
σχέση με τα υψηλά του περασμένου Μαρτίου και ενόσω 
είχε ξεσπάσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Σύμφωνα με το 
δελτίο που δημοσιεύει σε ημερήσια βάση η Τράπεζα της 

Ελλάδος (ΤτΕ), η χρυσή λίρα έκανε «ποδαρικό» στο νέο 
έτος στα 387,47 ευρώ, για να ανέβει στα 388,64 ευρώ στις 3 
Γενάρη, με την εποπτική αρχή, μάλιστα, να προχωρά την 
ίδια ημέρα σε αναθεώρηση της τιμής εκποίησης στα 395,45 
ευρώ. Στις 4 του τρέχοντος μήνα η τιμή που μπορούσε να 
«πιάσει» κάποιος ρευστοποιώντας τις χρυσές του λίρες 
στα «γκισέ» της ΤτΕ «άγγιζε» τα 396,85 ευρώ, ενώ την 
περασμένη Πέμπτη αυτή «έκλεισε» στα 396,56 ευρώ. 
Υπενθυμίζεται πως η χαμηλότερη τιμή για το μικρό κίτρινο 
νόμισμα καταγράφηκε στις 13 Γενάρη του 2009, οπότε και 
ξέσπασε η οικονομική κρίση στη χώρα, με τους πωλητές να  
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κερδίζουν μόλις 147,61 ευρώ/τεμάχιο, ενώ η υψηλότερη 
στις 9 Μαρτίου του 2022, με τα κέρδη σε περίπτωση 
εκποίησης να προσεγγίζουν τα 420 ευρώ/τεμάχιο. 
Μολονότι η ΤτΕ δεν έχει προς ώρας δώσει στη δημοσιότητα 
τα στοιχεία, αναφορικά με τις αγοραπωλησίες χρυσών 
λιρών για το σύνολο του 2022, εντούτοις θεωρείται βέβαιο 
πως ο αριθμός των πωλητών θα είναι μεγαλύτερος σε 
σχέση με των αγοραστών. 

α στοιχεία του 9μήνου, άλλωστε, 
είναι αποκαλυπτικά: οι Έλληνες 
ρευστοποίησαν 43.141 χρυσές 

λίρες και αγόρασαν μόλις 8.687! 
Οι τελευταίοι φαίνεται πως ενστερνίζονται την άποψη 
όσων θεωρούν τον χρυσό ασφαλές καταφύγιο σε 
περιόδους έντονης αβεβαιότητας, συνεχίζοντας να 
επιδεικνύουν την προτίμησή τους στο επίμαχο νόμισμα, 
παρά τους… δυσβάσταχτους όρους που θέτει η εποπτική 

αρχή. Κι αυτό γιατί, ενώ στις αρχές του 2009 και πιο 
συγκεκριμένα στις 2/1/2009 η ΤτΕ αγόραζε τη χρυσή λίρα 
στα 150,07 ευρώ και την πουλούσε στα 167,6 ευρώ (η 
διαφορά αγοράς – πώλησης ήταν 17,53 ευρώ ή σε 
ποσοστό 11,68%) σήμερα η τιμή αγοράς έχει αναρριχηθεί 
στα 396,56 ευρώ και η τιμή πώλησης στα 477,92 ευρώ, 
δηλαδή το spread έχει εκτοξευτεί στα 81 ευρώ ή σε 
ποσοστό περίπου 20%! Η συγκεκριμένη τιμολόγηση δε, 
ισχύει για συναλλαγές έως 10.000 ευρώ, καθώς για 
μεγαλύτερα ποσά η κεντρική τράπεζα – η οποία, ειρήσθω 
εν παρόδω, εισπράττει και προμήθεια 5%, με ελάχιστο τα 
τρία ευρώ – η τιμή προσδιορίζεται με βάση την τρέχουσα 
τιμή χρυσού την ώρα της συναλλαγής. Σύμφωνα με 
αρμόδιες πηγές, λίγο καλύτερες είναι οι τιμές αγοράς και 
πώλησης στο αντίστοιχο δελτίο της Τράπεζας Πειραιώς, η 
οποία είναι και η μοναδική εμπορική τράπεζα στην Ελλάδα 
που δραστηριοποιείται σε προϊόντα και υπηρεσίες 
χρυσού, ως επίσημος αντιπρόσωπος και διανομέας του 
Βασιλικού Νομισματοκοπείου της Μεγάλης Βρετανίας για 
τη διάθεση χρυσών λιρών Αγγλίας στη χώρα μας.

 
Η Λίλυ Σπυροπούλου έχει το ρεπορτάζ στο powergame.gr: 
Δυναμικό είναι το ξεκίνημα της χρονιάς για το τραπεζικό 
σύστημα, καθώς μέσα στο επόμενο δεκαπενθήμερο 
αναμένονται κρίσιμες συσκέψεις, συνεδριάσεις και επαφές, 
μεταξύ τραπεζών, υπουργείου Οικονομικών και θεσμών, 
αλλά και η απόφαση του Αρείου Πάγου για τους 
πλειστηριασμούς. Διαφορετικά ραντεβού και αποφάσεις με 
σχεδόν μια κοινή συνισταμένη, που έχει ως τελικό 
αποδέκτη τον δανειολήπτη, με παράλληλη προσήλωση 
στην εξυγίανση από τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια. Έτσι, 
εντός των ημερών αναμένεται να οριστεί η πρώτη για το 
2023 συνάντηση τραπεζιτών και υπουργού Οικονομικών, 
στο πλαίσιο μιας συντονιστικής προσπάθειας ελάφρυνσης 
των ευάλωτων νοικοκυριών, αλλά και του μέσου Έλληνα 
πολίτη -στο μέτρο και την έκταση που συμφωνήθηκε στα 
τέλη Δεκεμβρίου και που ήδη αποτυπώθηκε από τις αρχές 
του έτους σε επιτόκια και προμήθειες. Το Δημόσιο, 
άλλωστε, θα είναι σε στενή συνεργασία με τις τράπεζες, 
όσον αφορά την έναρξη αποεπένδυσης του Ταμείου 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), η οποία θα 
δρομολογηθεί εντός του έτους, σύμφωνα με το πλάνο της 
Rothschild αλλά και τις εισηγήσεις των συμβούλων 
διάθεσης. Μάλιστα, αναμένεται να δει το φως της 

δημοσιότητας η απόφαση του Ταμείου με τις γενικές αρχές 
στις οποίες συμφώνησαν με τους θεσμούς, έχοντας 
εξασφαλίσει και την έγκριση της στρατηγικής από το 
υπουργείο Οικονομικών. Πέραν των επαφών των 
τραπεζών με το οικονομικό επιτελείο για χρεώσεις, 
επιτόκια, κόστος, δανειολήπτες και ΤΧΣ, δύο πολύ κρίσιμες 
ημερομηνίες θα καθορίσουν τις τραπεζικές εξελίξεις. Κατ’ 
αρχάς, στις 19 του μηνός αναμένεται να έρθουν, εκτός  

 

Τ 
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απροόπτου, κλιμάκια του SSM στην τακτική και 
προγραμματισμένη τους επίσκεψη στα τραπεζικά γραφεία, 
αν και φέτος οι τεχνοκράτες από τη Φρανκφούρτη έρχονται 
σχετικά πιο νωρίς. Κατά μία έννοια, αυτό εξηγείται και λόγω 
της πρότασης στήριξης των ευάλωτων που υιοθέτησαν οι 
τράπεζες μετά τις συναντήσεις που είχαν τον Δεκέμβριο 
στο υπουργείο της πλατείας Συντάγματος, στο πλαίσιο των 
οποίων θα εισφέρουν όλοι σε έναν κοινό «κουμπαρά» το 
ποσό που θα συμβάλει στο ήμισυ της αύξησης της δόσης 
των στεγαστικών δανείων, σε ευάλωτα νοικοκυριά και 

ιδιώτες που θα κάνουν τη σχετική αίτηση στην πλατφόρμα. 
Θέλουν να δουν ιδίοις όμμασι οι θεσμοί τις όποιες 
επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτή η πρωτοβουλία στην 
πορεία περαιτέρω μείωσης των «κόκκινων» δανείων και να 
εξασφαλίσουν ότι με βάση το σχέδιο, δεν θα «πυρποληθεί» 
ο στόχος χαμηλότερων NPEs. Μέσα σε αυτό το σκηνικό, 

αγορά θα στρέψει το βλέμμα  
της στην Ολομέλεια του Αρείου 
Πάγου, που θα συνεδριάσει  

στις 26 Ιανουαρίου για να δώσει  
(αν δώσει) μια τελική απόφαση στο 
δικαστικό θέμα που έχει προκύψει 
για το αν οι servicers θα μπορούν  
να προβαίνουν σε αναγκαστική 
εκτέλεση (δηλαδή πλειστηριασμούς) 
ως έσχατο μέτρο ανάκτησης  
ενός ληξιπρόθεσμου δανείου.

 

Την πεποίθηση πως τα επιτόκια της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα 
φτάσουν στο υψηλότερο σημείο 
τους μέχρι το καλοκαίρι, με στόχο να 
μπει «χαλινάρι» στον πληθωρισμό 
της ευρωζώνης, εξέφρασε το μέλος 
του Δ.Σ. της ΕΚΤ και κεντρικός 
τραπεζίτης της Γαλλίας, Φρανσουά 
Βιλερουά ντε Γκαλό, σε συνέντευξη 
του. Ο κεντρικός τραπεζίτης της 
Γαλλίας τόνισε πως «θα πρέπει να 
αυξήσουμε περισσότερο τα επιτόκια 

μέσα στους επόμενους μήνες. Η ΕΚΤ 
πρέπει να έχει μια πραγματιστική 
προσέγγιση για τον ρυθμό αύξησης 
των επιτοκίων». Σχετικά με τη 
γαλλική οικονομία ο ίδιος 
επεσήμανε πως ο πληθωρισμός 
«λογικά θα φτάσει στο απόγειο του 
μέσα στο α’ εξάμηνο του 2023, 
προτού υποχωρήσει στα επίπεδα 
του 4% προς το τέλος του έτους». 

 

Η Attica bank με αρνητικά κεφάλαια, με πλαστές 
τιτλοποιήσεις NPEs, με σωρευμένες ζημιές 1,5 δισ. μιλάει 
για αξιοπιστία… Μετά από πίεση που άσκησε το 
bankingnews θέτοντας το ερώτημα εάν τα κεφάλαια που 
επένδυσε η RINOA προήλθαν από την Attica bank μέσω 
ομολόγου… η Attica bank απάντησε ότι δεν προέβη σε 
ουδεμία χρηματοδότηση. Άρα εξάγεται το συμπέρασμα, ότι 
η Ellington που εμφανίζεται ως RINOA (μια εταιρία άνευ 
αντικειμένου στην Κύπρο) την οποία συμβουλεύει μια τρίτη 
εταιρία η Ellington Solutions με έδρα την Ελλάδα … κάλυψε 
με ίδια μέσα την συμμετοχή της στην αύξηση κεφαλαίου του 
2021 ύψους 240 εκατ ευρώ στην οποία συμμετείχε με 
στρατηγικό ποσοστό το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής 

Η 
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Σταθερότητας. Μας προκάλεσε κατάπληξη το γεγονός ότι 
στην ανακοίνωση της Attica bank στις 4 Ιανουαρίου 2022 
μιλάει για αξιοπιστία… Η Attica bank έχει αρνητικά ίδια 
κεφάλαια… με βάση το ύψος των πραγματικών ζημιών. 

ραγματοποίησε τιτλοποιήσεις 
NPEs που αποδείχθηκαν 
καταστροφή, έκρυψαν ζημιές 

635 εκατ και επέστρεψαν στην 
τράπεζα. Η Attica bank αναφέρει  
ότι λογιστικοποίησε ζημιές 300  
εκατ. ευρώ από τις τιτλοποιήσεις. 
Το πρώτο ερώτημα που εγείρεται είναι πώς 
πραγματοποιήθηκαν τιτλοποιήσεις που εμπεριείχαν ζημιές 
και πως η προηγούμενη διοίκηση της Attica bank 
διατυμπάνιζε ως επιτυχία τις τιτλοποιήσεις NPEs. Το 
δεύτερο ερώτημα είναι το εξής: εάν οι ζημιές είναι μόνο 300 
εκατ. για τις τιτλοποιήσεις, μπορεί η Attica bank να 
ανακοινώσει την αξιολόγηση του καναδικού οίκου DBRS; 
Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι οι ζημιές από τις 
τιτλοποιήσεις είναι 635 εκατ. ευρώ. Εάν είναι 300 εκατ. 
ευρώ η ζημιά, τότε γιατί δεν εντάχθηκαν οι τιτλοποιήσεις 
στον Ηρακλή 2; Το τρίτο ερώτημα είναι το εξής: Ο 
Θεόδωρος Πανταλάκης ο πρώην διευθύνων σύμβουλος 
της Attica bank όταν πραγματοποιούσε τις τιτλοποιήσεις 
για τα NPEs ήξερε ότι χωρίς κρατική εγγύηση είναι 
λογιστική απάτη. Άρα γιατί τόσο καιρό εμφανιζόταν η 
Attica bank ότι εξυγιαίνεται και τελικά βρέθηκε με NPEs 
65,97%…που σημαίνει 1 με 1,1 δισ. ευρώ NPEs. Οι 
παρελθούσες τιτλοποιήσεις ήταν μια αποτυχία, ήταν απάτη 
γιατί απέκρυψαν το πρόβλημα και η Attica bank ανέθεσε 
ξανά σε εξωτερικούς συμβούλους τη μελέτη και υποβολή 
Σχεδίου Διαχείρισης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων 
(«NPE Strategy»). Κατά τα άλλα η Attica bank μιλάει για 

αξιοπιστία… Τι ανέφερε η Attica bank στην επιστολή στις 4 
Ιανουαρίου 2023: Θέμα: Ενημέρωση Επενδυτικού Κοινού Η 
Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (εφεξής η 
«Τράπεζα»), σε συνέχεια των από 16-12-2022 και 30-12-
2022 ανακοινώσεων της γνωστοποιεί προς το επενδυτικό 
κοινό τα ακόλουθα: Α. Στην πραγματοποιηθείσα στις 30-12-
2022 Γενική Συνέλευση της Τράπεζας, μεταξύ άλλων, 
εγκρίθηκε ομόφωνα από τους παριστάμενους μετόχους, οι 
οποίοι εκπροσωπούσαν ποσοστό 98,02% του μετοχικού 
κεφαλαίου της Τράπεζας, η αύξηση του μετοχικού 
κεφαλαίου της Τράπεζας, με δικαίωμα προτίμησης των 
παλαιών μέτοχων, και με σκοπό τη συγκέντρωση 
κεφαλαίων μέχρι ποσού € 473.346.868,50. Αναφορικά με 
την έκδοση των νέων μετοχών προετοιμάζεται ήδη, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 
2017/1129, Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου που 
εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και 
δημοσιεύτηκε στις 17-11-2022 και το οποίο αφορούσε την 
εισαγωγή των τίτλων καθώς και των μετοχών που 
προέκυψαν από την μετατροπή των τίτλων στο πλαίσιο 
υλοποίησης των προβλέψεων του άρθρου 27Α του ν. 
4172/2013 («DTC»). Το Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού 
Δελτίου θα υποβληθεί προς έγκριση στην Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς και κατόπιν της έγκρισης του από αυτή θα 
δημοσιευτεί προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού. Στο 
Συμπλήρωμα θα περιληφθεί το σύνολο των εταιρικών 
πληροφοριών και γεγονότων που έχουν ενδιαμέσως 
εμφιλοχωρήσει σε συμπλήρωση ή τροποποίηση του άνω 
Ενημερωτικού Δελτίου, οι οποίες, μεταξύ άλλων, 
περιλαμβάνουν: Την έγκριση επικαιροποιημένου 
Επιχειρηματικού Πλάνου ετών 2022 – 2025 (Business Plan 
2022 – 2025) με ενσωματωμένο το σχέδιο αποκατάστασης 
κεφαλαιακής επάρκειας (Capital Plan), το οποίο έχει ήδη 
υποβληθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος («ΤτΕ»). Σημειώνεται 
ότι η Τράπεζα ανέθεσε ήδη σε εξωτερικούς συμβούλους τη 
μελέτη και υποβολή Σχεδίου Διαχείρισης Μη 
Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων («NPE Strategy»). Όπως  
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αναφέρεται στο άνω Ενημερωτικό 
Δελτίο (και μέχρι σήμερα δεν 
υφίσταται καμία αλλαγή στην 
ενημέρωση), στην Τράπεζα 
κοινοποιήθηκε η από Σεπτεμβρίου 
2022 επιστολή των Ταμείο 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, 
ΤΜΕΔΕ και Ellington Solutions A.Ε. 
(από κοινού με την Rinoa Ltd, ως 
επενδυτικό όχημα το οποίο 
συμβουλεύει η Ellington Sollutions 
Α.Ε., οι «Βασικοί Μέτοχοι») για την 
κατ’ αρχήν συμφωνία αναφορικά με 
την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, 
στις βασικές αρχές της οποίας 
περιλαμβάνεται η λογιστικοποίηση 
ζημιών ποσού €300 εκατ. ευρώ 
συνολικά για τις τιτλοποιήσεις της 
Τράπεζας. Η παραδοχή αυτή 
λαμβάνεται υπ’ όψη και στο 
επικαιροποιημένο Business Plan 
2022 – 2025. Την ενσωμάτωση των 
οικονομικών αποτελεσμάτων Γ’ 

τρίμηνου 2022. Το νέο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της αύξησης του μετοχικού 
κεφαλαίου, με αναμενόμενο χρόνο ολοκλήρωσης το Α’ τρίμηνο 2023. Όπως έχει 
ήδη ανακοινωθεί στις 16-12-2022 (και επίσης μέχρι σήμερα δεν υφίσταται καμία 
αλλαγή στην ενημέρωση), στην Τράπεζα κοινοποιήθηκε η από 15-12-2022 
επιστολή των Βασικών Μετόχων απευθυνόμενη στην ΤτΕ προς ενημέρωση και 
αξιολόγηση, ληφθείσα σε συνέχεια της από 21-11-2022 επιστολής της ΤτΕ, και η 
οποία αναφέρεται στη συμμετοχή τους στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 
Τράπεζας. Β. Η υλοποίηση των πράξεων και διαδικασιών κεφαλαιακής ενίσχυσης 
της Τράπεζας, μετά και τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 
30-12-2022, εξελίσσεται κατά το σχεδιασμό και κατά τα προβλεπόμενα στο 
νομοκανονιστικό πλαίσιο. Γ. Τέλος η Τράπεζα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, 
με αφορμή μεμονωμένα δημοσιεύματα στον ηλεκτρονικό τύπο αναφορικά με τον 
τρόπο συμμετοχής της εταιρείας Rinoa LTD στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της 
Τράπεζας που έλαβε χώρα το 2021, ότι η Τράπεζα δεν προέβη σε καμία 
χρηματοδότηση προς οιοδήποτε πρόσωπο, το προϊόν της οποίας να 
προοριζόταν και να χρησιμοποιήθηκε για την κάλυψη κεφαλαίων της 
προαναφερθείσας αύξησης. Πάγια τακτική της Τράπεζας είναι η άμεση 
ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, με εγκυρότητα και υπευθυνότητα, για 
οποιαδήποτε εξέλιξη αφορά τις δραστηριότητές της, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές αποφάσεις των οργάνων της. Στο πλαίσιο 
αυτό η Τράπεζα παρακαλεί το επενδυτικό κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό στη 
λήψη πληροφόρησης και να ελέγχει και αξιολογεί τις πηγές αυτής και την 
αξιοπιστία τους. 

 
Δικαίωση για πολύτεκνη μητέρα απέναντι στην Τράπεζα 
Πειραιώς. Η «Εφημερίδα των Συντακτών» αναφέρει: 

ημαντική νίκη πέτυχε μια 
εργαζόμενη στην Τράπεζα 
Πειραιώς που μετατέθηκε 

δυσμενώς σε απόσταση 300 χλμ  
απ’ τον τόπο όπου εργαζόταν και ζούσε 
και στη συνέχεια δέχθηκε απειλή  
για απόσχιση απ’ την υπηρεσία της. 
Όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος 
Εργαζομένων στις Υπηρεσίες της Τράπεζας Πειραιώς 
(ΣΕΥΤΠΕ) πρόκειται για χήρα με τέσσερα τέκνα που αρχικά 
είχε μετατεθεί από την Πρέβεζα στο κατάστημα της Πάργας 

που επρόκειτο να κλείσει και στη συνέχεια όπως συνέβη 
και με άλλους, αντιμετώπισε το εκβιαστικό δίλημμα: Αθήνα 
ή «εθελουσία απόλυση». Ο ΣΕΥΤΠΕ καταγγέλλει 
απαράδεκτες μεθοδεύσεις της Διοίκησης της Τράπεζας 
Πειραιώς και καλεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο να επιδείξει 
εταιρική υπευθυνότητα στην πράξη και να υπηρετήσει την 
ανάπτυξη με κοινωνικό πρόσωπο. Αναλυτικά η 
ανακοίνωση του ΣΕΥΤΠΕ: «Την ώρα που η κερδοφορία του 
τραπεζικού κλάδου σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, 
καθώς τα επιτόκια δανείων καλπάζουν και οι καταθέσεις 
παραμένουν σχεδόν άτοκες, οι αντεργατικές πρακτικές της 
Τράπεζας Πειραιώς που στοχεύουν στη βίαιη συρρίκνωση 
του προσωπικού, έχουν αρχίσει να καταπίπτουν ενώπιον 
της δικαιοσύνης. Μετά τη δικαστική απόφαση που 
δικαίωσε τραπεζοϋπάλληλο για αυθαίρετη μετάθεση 
300χλμ μακριά από τον τόπο κατοικίας του, πρόσφατα 
εκδόθηκε προσωρινή διαταγή που παγώνει τη 
δρομολογημένη διαδικασία απόσχισης τραπεζικού 
υπαλλήλου. Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για χήρα με 
τέσσερα τέκνα που αρχικά είχε μετατεθεί από την Πρέβεζα 
στο κατάστημα της Πάργας που επρόκειτο να κλείσει και 
στη συνέχεια όπως συνέβη και με άλλους, αντιμετώπισε το 
εκβιαστικό δίλημμα: Αθήνα ή «εθελουσία απόλυση». 
Ωστόσο η απόφασή της να αγωνισθεί για τη διατήρηση της 
θέσης εργασίας της, την ανάγκασε να εγκαταλείψει το σπίτι 
της και να εργαστεί για ένα διάστημα σε κεντρική υπηρεσία 
στην Αθήνα, την οποία όλως τυχαίως η Διοίκηση σχεδίαζε 
να αποσχίσει. Με την προσωρινή απόφαση της 
Δικαιοσύνης αναδεικνύονται οι απαράδεκτες μεθοδεύσεις 
της Διοίκησης της Τράπεζας Πειραιώς, οι οποίες όπως 
κρίθηκε, κινούνται έξω από τα όρια της νομιμότητας αλλά 
και της ηθικής και για το λόγο αυτό θεωρούμε ότι ο 
Διευθύνων Σύμβουλος έχει καθήκον να επιδείξει εταιρική 
υπευθυνότητα στην πράξη και να υπηρετήσει την 
ανάπτυξη με κοινωνικό πρόσωπο». 
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