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Απόστολος Πίτσος, 
θεμελιωτής  
της ομώνυμης 

βιομηχανίας οικιακών 
συσκευών, ο οποίος 
έφυγε από τη ζωή την 
Πρωτοχρονιά σε ηλικία 
105 ετών καταφέρει  
να «μπει» σε κάθε 
ελληνικό νοικοκυριό, 
κερδίζοντας επάξια  
μια επίζηλη θέση  
στη βιομηχανική 
ιστορία της χώρας. 
Το newmoney.gr καταγράφει την 
ιστορία του: Γεννήθηκε στις 29 
Ιουνίου 1918 στην Αθήνα, στην 
οποία παρέμεινε πιστός για πάντα 
και μεγάλωσε στους 
Αμπελόκηπους. Η «γέννηση» της 
Πίτσος, ωστόσο, είχε γίνει 53 χρόνια 
νωρίτερα, το 1865 από τον Νικόλαο 
Πίτσο, θείο του πατέρα του, σε ένα 
μικρό εργαστήριο στο Μοναστηράκι 
που έφτιαχνε φανάρια για τα 
τρόφιμα, μπρίκια και καμινέτα. 
Δεδομένου ότι ο Νικόλαος Πίτσος 
ήταν άκληρος, έβαλε στη δουλειά τα 
τρία ανίψια του μεταξύ των οποίων 
και τον πατέρα του Σταμάτιο που 
θεωρείται και ο ιδρυτής της 
«Πίτσος». Λίγα χρόνια αργότερα η 

μικρή επιχείρηση μετεγκαταστάθηκε 
στην οδό Περικλέους, διευρύνοντας 
τη γκάμα προϊόντων με διάφορα 
είδη, από τα ψυγειάκια νερού με ένα 
μικρό βρυσάκι που συνήθιζαν τότε οι 
νοικοκυρές να κρεμούν στον τοίχο, 
μέχρι μαχαιροπήρουνα, μικρές 
συσκευές πετρελαίου και αργότερα 
με τις πασίγνωστες θερμάστρες και 
γκαζιέρες που μετέπειτα εξάγονταν 
σε αρκετές χώρες. Η εταιρεία 
πήγαινε καλά και σύντομα η 
«Μεταλλουργική Βιομηχανία Σ. 
Πίτσος Ο.Ε.» όπως ονομαζόταν, θα 
αποκτούσε το πρώτο της 
εργοστάσιο στην σχεδόν εξοχική 
τότε περιοχή των Αμπελοκήπων. Ο 
Απόστολος Πίτσος από μικρό παιδί 
έζησε μέσα στην οικογενειακή 
επιχείρηση παρακολουθώντας 
βήμα-βήμα την ανοδική της πορεία. 
Φοίτησε στη Γερμανική Σχολή, όπου 
μια περίοδο ήταν συμμαθητής του 
πρώην πρωθυπουργού Γεώργιου 
Ράλλη και διακρίθηκε για τις 
επιδόσεις του. Δεδομένου ότι από 
νωρίς ήξερε με τι ήθελε να 
ασχοληθεί, στη συνέχεια πήγε στο 
Πρακτικό Λύκειο με στόχο την 
εισαγωγή του στο Πολυτεχνείο. 
Εκείνη την εποχή ωστόσο ο πατέρας 
του τραυματίστηκε στα μάτια και 
ταξίδεψε μαζί του στη Βιέννη 
προκειμένου να συναντήσουν έναν 
σπουδαίο γιατρό. Παρά τις 
προσπάθειες ο Σταμάτης Πίτσος 
υπέστη ανεπανόρθωτη βλάβη στην 
όρασή του, γεγονός που έκανε τον 
μικρό Απόστολο να ανδρωθεί 
πρόωρα, αναλαμβάνοντας ενεργό 
ρόλο στην εταιρεία, παράλληλα με 
το σχολείο. Μέσα από τη δουλειά 
ήρθε και η πρώτη επαφή με τη 
Γερμανία, καθώς ένας από τους 
προμηθευτές μηχανημάτων του 
πρότεινε να εργαστεί στο 
εργοστάσιό του στη Σαξονία, ώστε 
να προετοιμαστεί για τη φοίτησή του 
στο εκεί Πολυτεχνείο. Έτσι,  

ο 1937 ο Απόστολος 
Πίτσος έφυγε για 
τη Γερμανία, όπου 

γνώρισε από πρώτο 
χέρι τη νοοτροπία, αλλά 

και την παροιμιώδη 
ποιότητα των 
γερμανικών 
προϊόντων. 
Εκεί σπούδασε μηχανολόγος, αλλά 
γρήγορα αναγκάστηκε να 
επιστρέψει. Το ξέσπασμα του Β’ 
Παγκοσμίου Πολέμου τον βρήκε να 
υπηρετεί στο αντιαεροπορικό 
πυροβολικό στο Μενίδι. Στην 
Κατοχή το μισό εργοστάσιο 
επιτάχθηκε από τους Γερμανούς 
εισβολείς και στο άλλο μισό η 
οικογένεια Πίτσου συνέχισε, όπως 
όπως, τη λειτουργία του με ελάχιστο 
εργατικό δυναμικό. Με το τέλος του 
πολέμου, η Ελλάδα μπήκε σιγά σιγά 
σε μια περίοδο ανοικοδόμησης και 
ανάπτυξης. Μαζί με αυτήν και η 
«Πίτσος» που το 1959 και έχοντας 
πλέον στο τιμόνι της τον Απόστολο 
Πίτσο, εγκαινίασε το νέο εργοστάσιο 
σε ιδιόκτητη έκταση στην περιοχή  

 
του Ρέντη ξεκινώντας την παραγωγή 
ψυγείων και θερμαστρών 
πετρελαίου. Όταν η επιχείρηση 
εισήλθε στην αγορά λευκών 
συσκευών βρέθηκε «απέναντι» στην 
ήδη καθιερωμένη Ιζόλα της  
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οικογένειας Δράκου, ενώ λίγο αργότερα προστέθηκε και η 
Εσκιμό, με τον ανταγωνισμό να δικαιώνει το τολμηρό αυτό 
βήμα. Στη σύγχρονη μονάδα στήθηκαν οι νέες γραμμές 
παραγωγής και την ίδια χρονιά κατασκευάστηκε το πρώτο 
ηλεκτρικό ψυγείο, για να ακολουθήσουν οι καταψύκτες και 
οι κουζίνες. Αργότερα ξεκίνησε και η παραγωγή των 
πρώτων ασπρόμαυρών τηλεοράσεων. Από τότε άρχισε να 
χτίζεται επί της ουσίας η φήμη της εταιρείας με το σύνθημα 
«Πίτσος-Εμπιστοσύνη» που οφειλόταν στην ποιότητα 
κατασκευής και την αντοχή των προϊόντων της.  

ταν η εποχή που τα ελληνικά 
νοικοκυριά ακολουθούσαν  
το ισχυρό ρεύμα του 

εκσυγχρονισμού μέσω του 
εξηλεκτρισμού και της αύξησης  
του διαθέσιμου εισοδήματος,  
ενώ η χώρα διέθετε ακόμη…  
βιομηχανική παραγωγή. 
Παρά ταύτα η αγορά ενός ψυγείου ή μιας ηλεκτρικής 
κουζίνας δεν ήταν εύκολη υπόθεση, αλλά μια σημαντική 
«επένδυση». Για αυτό και τα προϊόντα εκείνης της «Πίτσος» 
ήταν προορισμένα να αντέχουν για μια ζωή… Κάτι που 
βασίστηκε εκτός από την ποιότητα κατασκευής και στην 
εξαιρετική σχέση που κατάφερε να χτίσει ο Απόστολος 
Πίτσος με το προσωπικό. Ως επιχειρηματίας «παλαιάς 

κοπής» ήξερε ότι όταν ο εργαζόμενος είναι ικανοποιημένος 
αποδίδει καλύτερα. Έτσι  

ίχε καθιερώσει για τις 
περισσότερες από 2.000 
οικογένειες που ζούσαν  

από την εταιρεία του σειρά  
παροχών, από δώρα κάθε 
Χριστούγεννα και Πάσχα  
μέχρι εκδρομές και  
παιδικές κατασκηνώσεις. 

 
Το 1965, στα 100 χρόνια της, η «Πίτσος» προσέφερε 
ολοκληρωμένες λύσεις για το μαγείρεμα, το πλύσιμο και τη 
θέρμανση κάθε κατοικίας, ενώ τρία χρόνια μετά και της 
ψυχαγωγίας με το λανσάρισμα των ασπρόμαυρων 
τηλεοράσεων. 
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Με τη Μεταπολίτευση η ριζοσπαστικοποίηση του 
συνδικαλιστικού κινήματος μπορεί να έφερε σημαντικές 
κατακτήσεις, παράλληλα όμως προκάλεσε και 
προβλήματα στην εγχώρια βιομηχανία που αντιμετώπιζε 
ήδη και τον ανταγωνισμό από το εξωτερικό. Ο Απόστολος 
Πίτσος, βλέποντας πολύ μπροστά, στο άνοιγμα που 
ερχόταν μέσω της ΕΟΚ και έχοντας τις κατάλληλες 
διασυνδέσεις άρχισε να επιδιώκει τη συνεργασία με κάποιο 
αντίστοιχο ισχυρό γερμανικό όμιλο. Κάπως έτσι το 1974, 
έτος-σταθμό στην ιστορία της «Πίτσος», ξεκινάει η 
συνεργασία με τη Siemens. Μέσα στα επόμενα λίγα χρόνια 
οι Γερμανοί είχαν αποκτήσει πλήρη εικόνα για την «αξία» 
του brand και τα ποιοτικά στάνταρτ των προϊόντων της 
εταιρείας. Το 1977 ήταν η μεγάλη καμπή με την απόφαση 
του Πίτσου να αποδεχθεί την πρόταση εξαγοράς, με την 
Bosch-Siemens Hausgeräte GmbH να αποκτά το 60% και τη 
Siemens Hellas A.E. το 20%. Ο ίδιος πίστευε βαθιά τότε ότι 
ήταν μονόδρομος για την μακρόχρονη επιβίωση της 
εταιρείας. Έκτοτε ξεκινάει ένας νέος ιστορικός κύκλος για 
την «Pitsos» με το εργοστάσιο του Ρέντη να εξελίσσεται 
σταδιακά σε μια από τις κύριες παραγωγικές και 
εξαγωγικές μονάδες των Γερμανών για την ευρύτερη 
περιοχή. Οι νέοι ιδιοκτήτες εμπιστεύθηκαν στον Απόστολο 
Πίτσο τη διοίκηση της εταιρείας κατά την πρώτη πενταετία 
μετά την εξαγορά, μια περίοδο με θετικές επιδόσεις και 
καινούργια προϊόντα. Τα επόμενα χρόνια ακολούθησαν 
αρκετοί «σταθμοί», με την εισαγωγή της τεχνολογίας No 
Frost στα ψυγεία το 1989, τη μετονομασία σε «BSP ΑΒΕ 
Οικιακών Συσκευών» (Bosch, Siemens, Pitsos) το 1996, την 
ένταξη των προϊόντων Gaggenau το 1998 και Neff το 2002, 
το λανσάρισμα των φούρνων, κουζίνων και ψυγείων νέας 
τεχνολογίας, τη μετονομασία της εταιρείας σε BSH Οικιακές 
Συσκευές Α.Β.Ε. κ.α. Όλη αυτή την πορεία ο Απόστολος 
Πίτσος την παρακολουθούσε πάντα διακριτικά, με το 
εύλογο ενδιαφέρον του δημιουργού για το «οικοδόμημά» 
του. Και βλέποντας τη γιγάντωση της εταιρείας ένιωθε 
δικαιωμένος για την επιλογή του. Μετά, όμως, από μια 
μακρά περίοδο εκρηκτικής ανάπτυξης, το εργοστάσιο του 
Ρέντη άρχισε σταδιακά να «αποψιλώνεται» με τμήματα της 
παραγωγής να μεταφέρονται στην Τουρκία και άλλες 
χώρες. Η «εμπλοκή» του με τον εξωδικαστικό συμβιβασμό 
για το σκάνδαλο της Siemens και οι δεσμεύσεις που 
αναλήφθηκαν τροφοδότησαν τα σενάρια περί 
μετεγκατάστασης και ενίσχυσής του, τα οποία ωστόσο 
ουδέποτε εκπληρώθηκαν. Οι τίτλοι τέλους και η νέα αρχή: 
Ο κύκλος της Siemens στην Pitsos έκλεισε τον Σεπτέμβριο 
του 2014, όταν η εταιρεία,- που ελεγχόταν από την Bosch 
και τη Siemens κατά 50%-50%-, πέρασε στον έλεγχο της 
πρώτης. Έκτοτε συνεχίστηκε ακάθεκτη η συρρίκνωση της 
παραγωγής με τη μεταφορά του χαρτοφυλακίου 

κατασκευής ψυγείων στην Τουρκία και την Πολωνία, η 
μείωση των εργαζομένων και η πτώση των οικονομικών 
επιδόσεων του ελληνικού βραχίονα. Ο οποίος, σημειωτέον, 
το 2008, όταν ξεκινούσε η οικονομική κρίση, έκανε τζίρο 304 
εκατ. ευρώ και είχε κέρδη 23 εκατ. ευρώ, ενώ το 2020, 
τελευταία χρονιά παραγωγικής λειτουργίας, ο τζίρος είχε 
υποχωρήσει στα 153,9 εκατ. ευρώ με αποτέλεσμα ζημίες 3 
εκατ. ευρώ. Τα σχέδια των Γερμανών για το κλείσιμο του 
εργοστασίου ανακοινώθηκαν από το 2017, αλλά κατόπιν 
διαπραγματεύσεων δόθηκε παράταση μέχρι τις 31 
Δεκεμβρίου 2020.  

ον Απρίλιο του 2021 έπεσαν  
οι τίτλοι τέλους σε μια 
παραγωγική διαδρομή 156 ετών, 

με την εταιρεία να διατηρεί μόνο  
το εμπορικό τμήμα και το τμήμα 
εξυπηρέτησης πελατών. 
Ωστόσο, το λουκέτο στη μονάδα του Ρέντη διαδέχθηκε η 
ελπιδοφόρα απόφαση της Pyramis, της οικογένειας 
Μπακατσέλου, να δώσει συνέχεια στην παραγωγή 
οικιακών συσκευών μέσα από το νέο εργοστάσιο στα 
Οινόφυτα που στελεχώθηκε από πρώην εργαζομένους της 
Pitsos, αλλά και χρησιμοποιώντας μέρος του 
μηχανολογικού εξοπλισμού της. Ύστερα από δύο χρόνια 
διεργασιών και δυσκολιών, πριν λίγο διάστημα, η εταιρεία 
άρχισε να παραδίδει τις πρώτες κεραμικές εστίες με το 
brand Pyramis. 
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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 Κατοχή ήταν για την Ελλάδα ταυτόχρονα ηρωική, 
δραματική και μαύρη σελίδα της ιστορίας της. Η μεγάλη 
πλειοψηφία του λαού με το όπλο στο χέρι, παρά τα 
προβλήματα, τις στερήσεις τα βασανιστήρια, τις εκτελέσεις 
και την καταπίεση των κατακτητών, αντιστάθηκε, 
πολέμησε και διεκδίκησε να αλλάξει τη μοίρα του. Οι 
κατακτητές με τη βοήθεια των δωσίλογων κυβερνήσεων 
οδήγησαν τη χώρα σε ολοκληρωτική οικονομική 
κατάρρευση. 

λεηλασία και το πλιάτσικο  
πάνω στις πλουτοπαραγωγικές 
πηγές της χώρας βοήθησαν να 

δημιουργηθεί και να λειτουργήσει μια 
οικονομία με κύριο χαρακτηριστικό 
την μαύρη αγορά και τις υπόγειες 
διαδικασίες και διαδρομές που  
την ένωναν με τους κατακτητές. 
Η μαύρη αγορά για πολύ μικρό χρονικό διάστημα και όσο 
υπήρχαν πράγματα να πουληθούν, εξασφάλιζε στους 
πολίτες τα βασικά είδη διατροφής και τους βοηθούσε να 
επιβιώνουν. Σύντομα όμως μετατράπηκε σε ελεγχόμενο 

και οργανωμένο σύστημα αγοραπωλησιών το οποίο με την 
ανοχή, κάλυψη και συνεργασία πολλές φορές των ντόπιων 
και ξένων αρχών, έγινε μάστιγα για την ελληνική κοινωνία 
και περισσότερο για τα μεσαία και κατώτερα κοινωνικά 
στρώματα. Αυτός ήταν ο οικονομικός δωσιλογισμός.  

 
Η μαύρη αγορά, η πείνα και ο λιμός οδήγησαν χιλιάδες 
ανθρώπους στο θάνατο και χιλιάδες άλλους στην 
οικονομική καταστροφή. Μέσα στην κατοχή ο 
προπολεμικός πλούτος άλλαξε χέρια και ιδιοκτήτες. Στη 
διάρκεια της κατοχής όσοι κατάφεραν να αρπάξουν τις 
ευκαιρίες, θησαύρισαν και βρέθηκαν μετά την 
απελευθέρωση με τεράστιο πλούτο στα χέρια. Με τη λήξη 
του Πολέμου, παρά τις υποσχέσεις, πολύ λίγα έγιναν για να  

 

Η 
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αποκατασταθεί η αδικία και να αποδοθεί δικαιοσύνη. Το 
μίσος και η οργή φώλιαζαν στις ψυχές των ανθρώπων. 
Ακολούθησε ο εμφύλιος πόλεμος που έκανε τα πράγματα 
ακόμα χειρότερα. Μετά τον εμφύλιο οι νικητές ήθελαν 
περισσότερο να ξεμπερδεύουν με το ζήτημα των 
κατοχικών αγοραπωλησιών, παρά να αποδώσουν 
δικαιοσύνη. Ο Α.Ν 1323/1949 προωθούσε το συμβιβασμό 
μεταξύ θυμάτων και θυτών, έλυνε με νομότυπο τρόπο το 
πρόβλημα και έβαζε οριστικό τέλος στις διεκδικήσεις των 
θυμάτων. 

ε τις τελευταίες δίκες που 
έγιναν στα Πρωτοδικεία της 
χώρας τον Ιούλιο του 1951 

έκλεισε και τυπικά μια ολόκληρη 
περίοδος της ιστορίας της Ελλάδας. 
Οι πληγές έπρεπε να επουλωθούν. Το σκοτεινό παρελθόν 
της κατοχής έπρεπε να ξεχαστεί. Η Ελλάδα ξεκινούσε μια 
νέα προσπάθεια ανάπτυξης, εκβιομηχάνισης και προόδου. 
Οι «νεόπλουτοι», με την οικονομική ισχύ που απέκτησαν 
μέσα στις στάχτες της κατοχής, διεκδικούσαν μερίδιο και 
ρόλο. Στα δικά τους κεφάλαια στηρίχτηκε ένα μέρος της 
ανάπτυξης της δεκαετίας 1950-1960. Έτσι ή αλλιώς κανείς 
πια δε νοιαζόταν να ρωτήσει πώς και πού τα βρήκαν… 

28 Οκτώβρη 1940: Τελεσίγραφο Ιταλών. Η Ελλάδα μπαίνει 
στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. 6 Απρίλη 1941 : Οι Γερμανοί 
εισβάλλουν στην Ελλάδα από τα σύνορα με τη Βουλγαρία. 
Το μέτωπο καταρρέει, ταχεία προέλαση Γερμανών. 
Συνθηκολόγηση, αποχώρηση Κυβέρνησης-Βασιλιά. 27 
Απρίλη 1941: Οι Γερμανοί στην Αθήνα. 30 Απρίλη 1941: 
Ορκωμοσία δωσίλογης κυβέρνησης Τσολάκογλου. Ξεκινά 
η τριπλή κατοχή. Καλοκαίρι 1941: Πλιάτσικο, λεηλασία, 
αρπαγή πόρων. Μειωμένη σοδειά δημητριακών κατά 30%, 
ναυτικός αποκλεισμός. Νοέμβρης 1941: Η Ελλάδα ξεκινά να 
πληρώνει έξοδα κατοχής. Πληθωρισμός και πλήρης 
νομισματική απορρύθμιση. Η μαύρη αγορά εξαπλώνεται. 
Δεκέμβρης 1941: Πείνα, λιμός, αρρώστιες στα μεγάλα 
αστικά κέντρα και τα νησιά. Την περίοδο της κατοχής 
πέθαναν περίπου 300.000 άνθρωποι και 350.000 ακίνητα 
ξεπουλήθηκαν για λίγες λίρες. Σεπτέμβρης 1942: Μετά από 
μυστικές διαπραγματεύσεις ο Ερυθρός Σταυρός 
αναλαμβάνει Εφοδιασμό Ελλάδας που λιμοκτονεί. 
Συνολικά 527.300 τόνοι εφοδίων μεταφέρονται μέχρι την 
απελευθέρωση. 2 Δεκέμβρη 1942: Νέα δωσίλογη 
Κυβέρνηση Κων/νου Λογοθετόπουλου. 7 Απρίλη 1943: 
Τελευταία δωσίλογη κυβέρνηση Ιωάννη Ράλλη. 18 
Οκτώβρη 1944: Απελευθέρωση. Η κυβέρνηση εθνικής 
ενότητας στην Αθήνα. Υποσχέσεις για τιμωρία των 
προδοτών και άρση των αδικιών της κατοχής. Δεκέμβρης 
1944: Παρεμβάσεις των Άγγλων, αντιδράσεις του ΕΑΜ 
ξεκινούν οι συγκρούσεις στην Αθήνα. 12 Φλεβάρη 1945: 
Συμφωνία της Βάρκιζας. 29 Μαρτίου 1946: Συντακτική 
Πράξη 114/1946 «Περί της τύχης των κατά τη διάρκειαν της 
εχθρικής κατοχής πωλήσεων ακινήτων». 31 Μαρτίου 1946: 
Εκλογές, αποχή ΚΚΕ και φιλοεαμικών οργανώσεων, ξεκινά 
ο εμφύλιος. 16 Αυγούστου 1946: Η Πανελλήνια 

Ομοσπονδία Πωλησάντων τα ακίνητά των επί κατοχής 
καταθέτει στις 16 Αυγούστου 1946 το «Υπόμνημα περί 
ακυρώσεως των αγοραπωλησιών ακινήτων επί κατοχής» 
στο οποίο παρουσιάζονται πλήρη, αναλυτικά στοιχεία και 
αποδείξεις για της αγοραπωλησίες της Κατοχής. Καλοκαίρι 
1947: Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αγοραστών Ακινήτων 
1941-1944 ζητά, με την κατάθεση σχεδίου ψηφίσματος, την 
ακύρωση της Σ.Π 114/1946 ως αντισυνταγματικής. Η 
Πανελλήνια Ομοσπονδία Πωλησάντων τα ακίνητά των επί 
κατοχής απαντά με δύο νομικά κείμενα: 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. 30 Αυγούστου 
1949: Τερματισμός Εμφυλίου. 25 Νοέμβρη 1949: Η 
Κυβέρνηση Αλ. Διομήδη ψηφίζει Αναγκαστικό Νόμο 
1323/1949 «Περί των επί κατοχής συναφθεισών 
αγοραπωλησιών ακινήτων». Ορίζεται προθεσμία 6 μηνών 
για την κατάθεση αιτήσεων ακυρώσεως αγοραπωλησιών. 
Ξεκινά δικαστικός αγώνας. 16 Μαΐου 1950: Δημοσιεύεται 
στον Τύπο η απόφαση της Ολομέλειας Αρείου Πάγου που 
αποφασίζει ότι ο Α.Ν 1323 και η Σ.Π 114 είναι σύμφωνα με 
το Σύνταγμα. 25 Μαΐου 1950: Τελικά γίνονται 74.548 
αιτήσεις ακύρωσης αγοραπωλησιών. 29 Μαΐου 1951: Το 
υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοινώνει ότι η πλειοψηφία των 
αγωγών οδηγείται σε συμβιβασμό. Ιούλιος 1951: 
Εκδικάζονται οι τελευταίες αγωγές. Το θέμα των 
αγοραπωλησιών της κατοχής κλείνει οριστικά. 

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

 

Ενώ ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ κοντράρουν για 
την ψηφοφορία που έγινε στις 
19/1/2023 στην Ευρωβουλή για την 
παραπομπή ή μη του Πούτιν σε 
Ειδικό Διεθνές Δικαστήριο 
(www.kathimerini.gr 19/1/2023), την 
ίδια ώρα οι δύο μονομάχοι 
αποσιωπούν το γεγονός ότι 

ε γραμμή 
Ουάσιγκτον σε 
σχέση με την 

Τουρκία κινείται το 
πρόσφατο Ψήφισμα 
του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της  
18ης Ιανουαρίου 2023 
σχετικά με την ετήσια 
έκθεση 2022 για την 
εφαρμογή της κοινής 
εξωτερικής πολιτικής 

και πολιτικής ασφαλείας της ΕΕ. 
Και όλα αυτά σε αντίθεση με το έτερο Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
επίσης της 18ης Ιανουαρίου 2023 σχετικά την με την ετήσια έκθεση 2022 για την 
εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας της ΕΕ. Μάλιστα τα δύο 
αυτά Ψηφίσματα ψηφίστηκαν το ένα αμέσως μετά το άλλο την Τετάρτη 18 
Ιανουαρίου 2023 από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο 
Στρασβούργο. Όπως είχαμε επισημάνει σε πρόσφατο άρθρο μας η Ουάσιγκτον 
τηρώντας επαμφοτερίζουσα στάση αποφεύγει να καταδικάσει ονομαστικά την 
Τουρκία για την επιθετική της στάση κατά της Ελλάδας και περιορίζεται σε 
δηλώσεις που καλούν όλα τα μέρη να δείξουν αυτοσυγκράτηση!!! 
«εξομοιώνοντας τον θύτη με το θύμα» (www.notismarias.gr 9/1/2023).  

 
Και συνεχίζαμε: «Κλασσική περίπτωση η πρόσφατη δήλωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ 
που τόνισε μεταξύ άλλων χαρακτηριστικά: καλούμε όλα τα μέρη να απέχουν από 
όλες τις ενέργειες που ενέχουν τον κίνδυνο να αυξήσουν τις εντάσεις στην 
Ανατολική Μεσόγειο. Συνεχίζουμε να ενθαρρύνουμε τους συμμάχους και τους 
εταίρους μας να συνεργαστούν για τη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας 
στην περιοχή και για την επίλυση των διαφορών με διπλωματικό τρόπο. 
Προτρέπουμε όλους τους συμμάχους μας να αποφύγουν τις απειλές και την 
προκλητική ρητορική που μόνο θα αυξήσουν την ένταση και δεν θα βοηθήσουν 
κανέναν»!!! (www.ekirikas.com 5/1/2023). Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε σε 
σχέση με την τουρκική επιθετικότητα έναντι Ελλάδος και Κύπρου και το 
προαναφερθέν Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Ιανουαρίου  

 

Σ 
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2023 σχετικά την με την ετήσια έκθεση 2022 για την 
εφαρμογή της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 
ασφαλείας της ΕΕ το οποίο στην παράγραφο 128 ζητά ούτε 
λίγο ούτε πολύ από Ελλάδα και Τουρκία «να μειώσουν τις 
εντάσεις και να προωθήσουν την επανέναρξη του 
διπλωματικού διαλόγου, προκειμένου να βρεθούν 
βιώσιμες λύσεις για τις διαφορές στην περιοχή»!!! 
Ειδικότερα στην εν λόγω παράγραφο 128 του Ψηφίσματος 
η Ευρωβουλή αφού εκφράζει την έκκληση προκειμένου να 
προωθηθεί μια πιο σταθερή, αξιόπιστη και προβλέψιμη 
εταιρική σχέση με την Τουρκία στη συνέχεια επισημαίνει τις 
συνεχείς αποσταθεροποιητικές δραστηριότητες της 
Τουρκίας «στα Δυτικά Βαλκάνια, την Ανατολική Μεσόγειο, 
τη Μέση Ανατολή και τον Νότιο Καύκασο και τη 
συνεχιζόμενη δημοκρατική οπισθοδρόμηση». Επιπλέον, 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χωρίς να καταγγέλλει την 
επεκτατική πολιτική της Άγκυρας περιορίζεται απλά στο να 
τονίσει ότι «εκφράζει τη λύπη του για την πρόσφατη 
απειλητική ρητορική της τουρκικής κυβέρνησης σχετικά με 
την Ελλάδα, ένα κράτος μέλος και σύμμαχό της ΝΑΤΟ». Και 
το κερασάκι στην τούρτα είναι η κατάληξη που σε κάθε 
περίπτωση δικαιώνει την πολιτική της Άγκυρας καθώς 
εξομοιώνοντας τον θύτη με το θύμα «ζητεί από όλα τα 
εμπλεκόμενα μέρη να μειώσουν τις εντάσεις και να 
προωθήσουν την επανέναρξη του διπλωματικού διαλόγου, 
προκειμένου να βρεθούν βιώσιμες λύσεις για τις διαφορές 
στην περιοχή», παρότι βέβαια ο Ερντογάν κλιμακώνει τις 
απειλές του κατά της Πατρίδας μας φτάνοντας στο σημείο 
να δηλώσει ότι θα πλήξει την Αθήνα με τον πύραυλο Tayfun 
(www.kathimerini.gr 11/12/2022). Μάλιστα το Ψήφισμα 
αναφερόμενο σε διπλωματικό διάλογο προκειμένου να 
βρεθούν «βιώσιμες λύσεις» για «τις διαφορές στην 
περιοχή» έμμεσα κάνει δεκτές τις θέσεις της Τουρκίας 
καθόσον ενώ η Αθήνα αποδέχεται μια και μόνη 
ελληνοτουρκική διαφορά, ήτοι την οριοθέτηση 
υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ, η Άγκυρα βάζει στο τραπέζι την 
αποστρατικοποίηση των νησιών, το εύρος του ελληνικού 
εναέριου χώρου, την μη αύξηση των ελληνικών χωρικών 
υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, το ζήτημα της 
μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη, την οποία 
μάλιστα η Άγκυρα παρανόμως χαρακτηρίζει ως δήθεν 
τουρκική κλπ. Επιπλέον το Ψήφισμα αναφερόμενο σε 
«βιώσιμες λύσεις» επίσης στηρίζει τις τουρκικές θέσεις 
καθώς η Άγκυρα επιδιώκει διπλωματικές 
διαπραγματεύσεις με την Αθήνα όχι στη βάση του διεθνούς 
δικαίου αλλά στη βάση της αρχής της ευθυδικίας (principle 
of equity) (www.life-news.gr 11/9/2020) η οποία υποτίθεται 
ότι οδηγεί σε δήθεν βιώσιμες λύσεις αποδεκτές από τις δύο 
πλευρές. 

ο Ψήφισμα λοιπόν αυτό του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  
έλαβε 407 ψήφους υπέρ 

συμπεριλαμβανομένων 6 ψήφων  
της ΝΔ, μιας του ΠΑΣΟΚ και μιας της 
Ελληνικής Λύσης, έναντι 92 ψήφων 
κατά συμπεριλαμβανομένων  
δύο ψήφων του ΚΚΕ και 142  
αποχών συμπεριλαμβανομένων  
6 ψήφων του ΣΥΡΙΖΑ. 

Και όλα αυτά βέβαια την ώρα που οι επικεφαλής τόσο της 
Κοινοβουλευτικής Ευρωομάδας της ΝΔ όσο και του ΠΑΣΟΚ 
είχαν κατά τη σχετική συζήτηση στην Ολομέλεια του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 17/1/2023 καταγγείλει την 
επιθετική πολιτική της Τουρκίας, τις υπερπτήσεις 
τουρκικών μαχητικών πάνω από Ελληνικά νησιά, το 
τουρκικό casus belli κλπ!!! Βέβαια δεν έχει σημασία τι λες, 
αλλά… τι ψηφίζεις. Σε εντελώς αντίθετη κατεύθυνση σε 
σχέση με την Τουρκία κινήθηκε το έτερο Ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ετήσια έκθεση 2022 για 
την εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας 
που ψηφίστηκε την ίδια ημέρα και μάλιστα αμέσως μετά και 
έλαβε 459 ψήφους υπέρ συμπεριλαμβανομένων 6 ψήφων 
της ΝΔ, μιας του ΠΑΣΟΚ και μιας της Ελληνικής Λύσης, 
έναντι 93 ψήφων κατά συμπεριλαμβανομένων δύο ψήφων 
του ΚΚΕ και 85 αποχών συμπεριλαμβανομένων 6 ψήφων 
του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι στην παράγραφο 67 το Ψήφισμα 
«εκφράζει τη λύπη του για τον συνολικό 
αποσταθεροποιητικό ρόλο της Τουρκίας σε πολλούς 
τομείς ανησυχίας στην ΕΕ και στις γειτονικές της χώρες, 
γεγονός που απειλεί την περιφερειακή ειρήνη, ασφάλεια 
και σταθερότητα». Ακολούθως «εκφράζει έντονη ανησυχία 
και καταδικάζει απερίφραστα τις παράνομες 
δραστηριότητες και τις απειλές της Τουρκίας για 
στρατιωτική δράση κατά κρατών μελών της ΕΕ, και ιδίως 
της Ελλάδας και της Κύπρου, στην Ανατολική Μεσόγειο». 
Στη συνέχεια η Ευρωβουλή περνά στο ζήτημα της ΑΟΖ 
επισημαίνοντας ότι «η Τουρκία συνεχίζει τις μονομερείς 
προκλητικές ενέργειες…. που παραβιάζουν το διεθνές 
δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της UNCLOS και τα 
κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών της ΕΕ στην 
περιοχή». Κατόπιν «επαναλαμβάνει ότι η ΕΕ καταδικάζει 
την υπογραφή των δύο μνημονίων συμφωνίας μεταξύ 
Τουρκίας και Λιβύης σχετικά με τη συνολική συνεργασία 
στον τομέα της ασφάλειας και της στρατιωτικής 
συνεργασίας και σχετικά με την οριοθέτηση των 
θαλάσσιων ζωνών, τα οποία αντιβαίνουν στο διεθνές 
δίκαιο» και ανασύρει την απειλή για την επιβολή 
κυρώσεων κατά της Τουρκίας επισημαίνοντας ότι 
«επαναλαμβάνει την ετοιμότητα της ΕΕ να χρησιμοποιήσει 
όλα τα μέσα και τις επιλογές που διαθέτει, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών που αναφέρονται στο 
άρθρο 29 ΣΕΕ και το άρθρο 215 ΣΛΕΕ, προκειμένου να 
υπερασπιστεί τα συμφέροντά της και τα συμφέροντα των 
κρατών μελών της, καθώς και να διατηρήσει την 
περιφερειακή σταθερότητα». Τέλος, καλεί τα κράτη μέλη 
της ΕΕ να προχωρήσουν σε εμπάργκο πώλησης όπλων 
στην Τουρκία. Ξανά λοιπόν στο ίδιο έργο θεατές με δήθεν 
απειλές για κυρώσεις κατά της Τουρκίας την ώρα που το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τον πιο πανηγυρικό τρόπο 
ψήφισε προ διμήνου την εκ νέου χρηματοδότηση της 
Τουρκίας και για το 2023 (www.notismarias.gr 4/1/2023). Τ 
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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 
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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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του Άρη Σπίνου 
Δημοσιογράφου 

 
Πριν από 2 μήνες ολοκληρώθηκε η 
δίκη σε πρωτόδικο βαθμό με 
κατηγορούμενο τον Γιάννη 
Βαρδινογιάννη του Σήφη και 2 
ακόμα κατηγορουμένους για το 
αδίκημα της υπεξαίρεσης. Το 
ενδιαφέρον αυτής της δίκης πέρα 
από το δημόσιο χαρακτήρα που έχει 
ως προς την επωνυμία του 
καταδικασμένου, το εύλογο 
δημοσιογραφικό ενδιαφέρον ίσως 
να είναι μεγαλύτερο για όσα έχουν 
συμβεί μέχρι σήμερα στις 
«διαδρομές» που ακολούθησε η 
δικογραφία παρά από την ουσία της 
που βεβαίως είναι σημαντικότατη, 
αφού σύμφωνα με το κατηγορητήριο 

γνωστός 
εφοπλιστής 
κατηγορήθηκε  

μαζί με 2 ακόμα άτομα 
ότι υπεξαίρεσαν από  
το ταμείο εταιρείας  
που είχαν, σε βάρος του 

συνεταίρου του, 3.000.000 ευρώ. 
Ίσως να αποτελεί μοναδική περίπτωση η δικογραφία αυτή που αφορά τον 
εφοπλιστή, ως προς τον τρόπο που έχει γίνει μέχρι σήμερα ο χειρισμός της από 
την εισαγγελική αρχή αλλά και οικονομικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς. Από 
αναβολή σε αναβολή, το κακούργημα για το οποίο κατηγορείται ο γνωστός 
εφοπλιστής από τον συνέταιρο του για υπεξαίρεση 3.000.000 ευρώ.  

 

ο δικαστήριο μετά από 19,5 χρόνια που η 
δικογραφία σερνόταν από γραφείο σε  
γραφείο καταδίκασε τον Ιωάννη Βαρδινογιάννη 

σε 6 χρόνια φυλακή με αναστολή, ενώ  
αθώωσε τους 2 συγκατηγορούμενους του.  
Προφανώς το τεκμήριο της αθωότητας είναι πάνω από όλα, αφού έκανε έφεση 
στην απόφαση. Να σημειώσουμε ότι τα αδικήματα που καταδικάστηκε 
παραγράφονται το 2024 γεγονός που σημαίνει ότι η δικαιοσύνη θα έπρεπε να  

 

O 

Τ 
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«τρέξει» την έφεση για να μην βρεθεί εκτεθειμένη! Έτσι και 
έγινε. Το εφετείο προσδιορίστηκε και η δίκη ξεκίνησε την 
Παρασκευή, αλλά διακόπηκε για τις 9/2 λόγο κολλήματος 
μιας εκ των συνηγόρων του κατηγορουμένου. Η υπόθεση 
αυτή ξεκίνησε από το 2007, όταν και υποβλήθηκε μήνυση 
σε βάρος του άνω γνωστού εφοπλιστή και των 
συνεργατών του για κατ’ εξακολούθηση κακουργήματα 
υπεξαιρέσεων εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία πέταξαν από 
το ταμείο ανώνυμης εταιρείας με άγνωστο προορισμό!  

Το 2010 και μετά από συνεχή πέρα - δώθε της δικογραφίας 
από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών στην Υ.Π.Ε.Ε. 
(πρώην ΣΔΟΕ) και αντίστροφα, εν τέλει ο κ. Εισαγγελέας 
Πρωτοδικών Αθηνών άσκησε ποινική δίωξη κατά των 
επώνυμων κατηγορουμένων, γνωστού εφοπλιστή Ι.Β. και 
των βασικών συνεργατών του για κατ’ εξακολούθηση 
εγκλήματα κακουργηματικής απιστίας και 
κακουργηματικών υπεξαιρέσεων. Τον Νοέμβριο του 2010 η 
δικογραφία απεστάλη στον 27ο Τακτικό Ανακριτή της 
Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Έως τον Σεπτέμβριο 
του 2015, δηλαδή για πέντε ολόκληρα χρόνια (!!), ουδεμία 
ανακριτική ενέργεια είχε λάβει χώρα.  

 

ν τέλει, μετά από επίμονες και 
συνεχείς οχλήσεις των δικηγόρων 
του μηνυτή, κινείται η ανακριτική 

διαδικασία μόλις τον Οκτώβριο του 
2015, δηλαδή 8 ολόκληρα χρόνια  
μετά την υποβολή της μήνυσης! 
Το 2017 εκδίδεται το Βούλευμα του Συμβουλίου 
Πλημμελειοδικών Αθηνών, με το οποίο αποφασίστηκε η 
παραπομπή των κατηγορουμένων ενώπιον του αρμοδίου 
Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων για την τέλεση κατ’ 
εξακολούθηση κακουργηματικών υπεξαιρέσεων μέσα σε 2 
χρόνια μεγάλων χρηματικών ποσών συνολικής αξίας 5,5 
εκατομμυρίων ευρώ από τα ταμεία της εταιρείας που είχε 
μαζί με γνωστό συνέταιρο - επιχειρηματία. Δικάσιμος για 
την εκδίκαση της υπόθεσης ενώπιον του Β’ Τριμελούς 
Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών ορίστηκε αρχικώς η 
21.03.2018. Από τότε δόθηκαν συνολικά οκτώ (8) αναβολές, 
για να φτάσουμε στον Μάϊο του 2022, όπου οι 
κατηγορούμενοι αφού κέρδισαν πάνω από 4 χρόνια από 
τις αναβολές, ξεκίνησαν να ευνοούνται από τις 

αλλεπάλληλες διακοπές που αποφάσιζε το Δικαστήριο, με 
αποτέλεσμα μέχρι και σήμερα τέλη Οκτωβρίου του 2022, 
δηλαδή 6 ολόκληρους μήνες μετά να μην έχει ολοκληρωθεί 
η ακροαματική διαδικασία, αφού το μόνο που έχει γίνει 
μέσα σε αυτούς τους τους 6 μήνες είναι να έχουν εξεταστεί 
μόνο 8 μάρτυρες. Ειδικότερα, είναι χαρακτηριστικό πως 

 

πό τις 11.05.2022, οπότε  
και ξεκίνησε επιτέλους η 
ακροαματική διαδικασία,  

το Δικαστήριο μέχρι σήμερα έχει 
διακόψει ήδη οκτώ (8) φορές από  
την έναρξη της συνεδρίασης και μέχρι 
και σήμερα δεν έχει λάβει χώρα  
καν η απολογία των κατηγορουμένων! 
Οι λόγοι για τους οποίους το Δικαστήριο έχει διακόψει μέσα 
σε 6 μήνες 8 φορές σοκάρουν. Συγκεκριμένα, πέρα από 
μόνο 4 δικασίμους, όπου έλαβε χώρα ακροαματική 
διαδικασία, κατά τα λοιπά αποφασίζονταν συνεχείς 
διακοπές και συγκεκριμένα: 11.05.2022: 

  

Ε 

Α 
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1η Διακοπή - Δεν έλαβε χώρα συζήτηση της υπόθεσης, 
καθώς η Πρόεδρος της Σύνθεσης υπέβαλλε δήλωση 
αποχής, χωρίς να ανακοινώσει τον λόγο της αποχής της 
επί της έδρας. Άλλαξε η σύνθεση και η υπόθεση διεκόπη 
για την 27.05.2022. 21.06.2022: Μη πραγματοποίηση 
συνεδρίασης λόγω αποχής των δικηγόρων. Η έδρα 
ανακοίνωσε νέες δικασίμους για 24.06.2022, 05.07.2022, 
08.07.2022 & 12.07.2022. 24.06.2022:  
2η Διακοπή - Δεν έλαβε χώρα συζήτηση της υπόθεσης 
λόγω Covid-19 της εξ αριστερών συνέδρου. 08.07.2022:  

 
3η Διακοπή - Δεν έλαβε χώρα συζήτηση της υπόθεσης, 
λόγω Covid-19 του συνηγόρου της παριστάμενης προς 
υποστήριξη της κατηγορίας εταιρείας. Το δικαστήριο όρισε 
νέες δικασίμους για 12.07.2022, 15.07.2022 και 22.07.2022. 
12.07.2022:  
4η Διακοπή - Δεν έλαβε χώρα συζήτηση της υπόθεσης, Αν 
και προσήλθε ο συνήγορος υπεράσπισης της παθούσας 
εταιρείας, με αρνητικό test, χωρίς συμπτώματα και έχοντας 
περάσει οι πέντε (5) μέρες που ορίζουν τα υγειονομικά 
πρωτόκολλα, και παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση 
που επιθυμούσε την πρόοδο της δίκης, η εξ αριστερών 
σύνεδρος, η οποία σημειωτέον είχε νοσήσει προ ολίγων 
ημερών με Covid-19 ζήτησε διακοπή, καθώς δεν 
επιθυμούσε να βρίσκεται σε κοντινή απόσταση με τον 
συνήγορο λόγω του ότι αυτός καίτοι είχε αρνητικό test, είχε 
προσφάτως νοσήσει με Covid-19. Το αίτημά της εξ 
αριστερών συνέδρου έγινε δεκτό και το δικαστήριο όρισε 
νέες δικασίμους για 15.07.2022, 22.07.2022, 27.07.2022 και 
28.07.2022. 22.07.2022:  

5η Διακοπή - Δεν έλαβε χώρα συζήτηση της υπόθεσης, ΚΑΙ 
ΠΑΛΙ λόγω Covid-19 (νόσηση για δεύτερη φορά) της ίδιας 
εξ αριστερών συνέδρου. Παρόλο που είχαν οριστεί νέες 
δικάσιμοι για 27.07.2022 και 28.07.2022 η Πρόεδρος της 
έδρας, έκρινε ότι η εξ αριστερών σύνεδρος δεν θα έχει γίνει 
καλά μέχρι τις 27.07.2022 και συνεπώς το Δικαστήριο 
διέκοψε για Σεπτέμβρη. Όρισε νέες δικάσιμους για 
09.09.2022, 15.09.2022 και 21.09.2022. 09.09.2022:  
6η Διακοπή, αυτή τη φορά στις 11.30 π.μ. εν μέσω της 
ακροαματικής διαδικασίας. Η συνεδρίαση ξεκίνησε με την 
εξέταση του τελευταίου μάρτυρα υπεράσπισης μέχρι τις 
11:00 π.μ. Αμέσως μετά, και ενώ έπρεπε να ξεκινήσουν οι 
απολογίες των κατηγορουμένων οι συνήγοροι 
υπεράσπισης τους υπέβαλαν αίτημα διακοπής, διότι 
ήθελαν να απολογηθούν όλοι οι κατηγορούμενοι μαζί την 
ίδια μέρα! Ακόμη αυτό το αίτημα διακοπής έγινε δεκτό, ενώ 
δεν στηρίζεται σε καμία νομική διάταξη και έτσι το 
δικαστήριο και πάλι διέκοψε και όρισε νέα δικάσιμο για τις 
15.09.2022, 21.09.2022, 29.09.2022 και 07.10.2022. 
15.09.2022:  
7η Διακοπή - Δεν έλαβε χώρα συζήτηση της υπόθεσης 
λόγω ασθένειας και πάλι της ίδιας εξ αριστερών συνέδρου. 
Αν και είχε ήδη οριστεί νέα δικάσιμος για 21.09.2022 το 
δικαστήριο διέκοψε για την 29.09.2022 με την αιτιολογία ότι 
η εξ αριστερών σύνεδρος δεν θα έχει γίνει καλά μέχρι την 
21.09.2022. 29.09.2022:  
8η Διακοπή - Δεν έλαβε χώρα συζήτηση της υπόθεσης, 
λόγω κατάγματος στον αγκώνα της εξ αριστερών 
συνέδρου. Το Δικαστήριο ανακοίνωσε πως η εξ αριστερών 
σύνεδρος βρίσκεται σε αναρρωτική άδεια 45 ημερών ήδη 
από τις 11.09.2022! Ωστόσο, στην άνω συνεδρίαση της 
15.09.2022 καμία αναφορά δεν είχε γίνει για αναρρωτική 
άδεια 45 ημερών, παρόλο που η αναρρωτική είχε ξεκινήσει 
ήδη 4 μέρες πριν. Το Δικαστήριο όρισε νέες δικασίμους για 
27.10.2022, 02.11.2022, 04.11.2022 και 10.11.2022 και με την 
επιφύλαξη να έχει προλάβει να γίνει καλά η εξ αριστερών 
σύνεδρος μέχρι τότε. Λαμβάνοντας δε υπόψη ότι η μήνυση 
υποβλήθηκε το έτος 2007 για παράνομες, κακουργηματικές 
πράξεις με χρόνο τέλεσης κατά τα έτη 2003 και 2004 και 
έχουν ήδη παρέλθει 19,5 έτη, δίχως η υπόθεση να έχει 
εκδικαστεί καν στον πρώτο βαθμό (!), είναι προφανής η 
εξόφθαλμη αρνησιδικία στη συγκεκριμένη υπόθεση, αφού 
πλέον είναι σχεδόν βέβαιο πως οι κατηγορούμενοι σε κάθε 
περίπτωση θα την γλυτώσουν λόγω παραγραφής. Ωστόσο 
οι συνεχόμενες αναβολές και διακοπές, όσο και αν 
σοκάρουν, δεν είναι τα μόνα παράδοξα που έχουν συμβεί 
στη συγκεκριμένη υπόθεση, διότι επιπλέον: Οι 2 
υπάλληλοι της ΥΠΕΕ που διενήργησαν την προανάκριση 
επί της συγκεκριμένης υπόθεσης βρέθηκαν με αμετάκλητες 
ποινικές διαγνώσεις σε βάρος τους για εγκλήματα που 
τέλεσαν κατά τη συγκεκριμένη προανάκριση σε βάρος του 
Ελληνικού Δημοσίου, και συγκεκριμένα για τα εγκλήματα 
της παράβασης καθήκοντος σε βάρος του Ελληνικού 
Δημοσίου και της ψευδούς αναφοράς στην Εισαγγελική 
Αρχή. Παρά ταύτα και ενώ αυτό είναι γνωστό στην ηγεσία 
της ΑΑΔΕ, όχι μόνο δεν υπήρξε επίπτωση από την ΑΑΔΕ, 
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αλλά αντιθέτως ο ένας εξ αυτών Κ.Ν., με απόφαση του 
Δεκεμβρίου του 2020 του Διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Πιτσιλή, 
ορίστηκε ως Προϊστάμενος μεγάλης φορολογικής αρχής. 
Μάλιστα η εισαγγελική διάταξη αρ. 118/2016 που διέγνωσε 
την άνω εγκληματική ευθύνη των Ελεγκτών της ΥΠΕΕ και 
έκρινε τα αδικήματα παραγεγραμμένα, λόγω παρέλευσης 
5ετίας από την τέλεσή τους (παρά το ότι κατ’ αντίθετη 
άποψη είναι κακουργήματα και δεν έχουν άρα μέχρι και 
σήμερα παραγραφεί!), διέγνωσε ότι είχαν άμεσο δόλο α΄ 
βαθμού να προσπορίσουν οικονομικό όφελος υπέρ των 
κατηγορουμένων. Αλλά και πλέον τούτου και άλλο, δεύτερο 
ζεύγος φορολογικών ελεγκτών που διενήργησαν το 2005 
τακτικό φορολογικό έλεγχο σε βάρος της ίδιας εταιρείας, η 
οποία διοικούνταν από τους ίδιους κατηγορουμένους, 
κρίθηκε με αμετάκλητη εισαγγελική διάταξη ότι και αυτοί οι 
φορολογικοί ελεγκτές διέπραξαν απιστία σε βάρος του 
Δημοσίου, η οποία χαρακτηρίστηκε από την επιληφθείσα 
Εισαγγελέα πλημμεληματική, καθώς το ποσό που 
απώλεσε το Δημόσιο και δη με κρίση της Εισαγγελέως για 
πάγωμα των τόκων ανερχόταν σε 119.964 ευρώ και άρα 
υπολειπόταν του κακουργηματικού ορίου των 120.000 
ευρώ, κατά 36 ευρώ!, ενώ κατ΄ ορθό υπολογισμό η ζημία 
του Δημοσίου είναι οπωσδήποτε άνω των 120.000 ευρώ!!! 

ια τις άνω σκανδαλώδεις 
εισαγγελικές κρίσεις που 
προέρχονται από την ίδια 

Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών,  
η οποία εν ολίγοις «βάφτισε» τα 
κακουργήματα πλημμελήματα και  
έτσι κρίθηκαν αυτά τελεσθέντα  
μεν, παραγεγραμμένα δε, εκκρεμεί  
από πολλού αναφορά στον  
κ. Υπουργό Δικαιοσύνης 
, ο οποίος καίτοι γνωρίζει τα ανωτέρω, προκλητικά 
ολιγωρεί και αδρανεί. Περαιτέρω, Προϊστάμενος της ΥΠΕΕ 
τον κρίσιμο χρόνο του 2007, ότε και ανατέθηκε η 
προανάκριση της σκανδαλώδους αυτής υπόθεσης στους 
άνω Ελεγκτές της Υ.Π.Ε.Ε., και άρα Προϊστάμενος τους, 
ήταν ο γνωστός τέως επικεφαλής της Υ.Π.Ε.Ε. και 
δικηγόρος, Σπύρος Κλάδας, ο οποίος σήμερα είναι 
συνήγορος υπεράσπισης των κατηγορουμένων. Τυχαίο; 
Το θρίλερ με τη συγκεκριμένη δικογραφία, η οποία 
κάλλιστα θα μπορούσε να αποτελέσει σενάριο ταινίας για 
σύστημα θεσμών που παραπαίουν, δεν τελειώνει εδώ. 
Πάμε λοιπόν τώρα στις «διαδρομές» που έχει κάνει η 
συγκεκριμένη δικογραφία, και για τα ερωτηματικά που 
υπάρχουν για την πληρότητα της. Η ίδια λοιπόν 
δικογραφία ξαφνικά τον Φεβρουάριο του 2022, βρέθηκε 
στον χώρο πολτοποίησης δικογραφιών του Εφετείου 
Αθηνών, εκεί δηλαδή εκεί που καταστρέφονται οι παλαιές 
αμετάκλητες δικογραφίες. Ερευνήθηκε αρμοδίως ότι 
κάποιος υπάλληλος του Εφετείου Αθηνών φρόντισε να την 
πάει εκεί, με προφανείς σκοπούς και κίνητρα, όπως 
δημοσιεύθηκε για αυτό το θέμα, το οποίο άλλωστε πήρε 
τεράστιες διαστάσεις εντός των διαδρόμων της 
Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών και τέθηκε άμεσα υπ’ όψιν 
των αρμοδίων; Άγνωστοι παραμένουν και οι ηθικοί 
αυτουργοί σε σχέση με την επίμαχη έστω και καθ’ 

απόπειρα πολτοποίηση, αν και τα πρόσωπα που θα 
ωφελούνταν από μία πιθανή εξαφάνιση αυτής της καυτής 
δικογραφίας είναι συγκεκριμένα. Για όλα τα παραπάνω, 
υποβλήθηκε μήνυση από τον αρχικό μηνυτή και μέχρι και 
σήμερα διενεργείται προκαταρκτική εξέταση από την 
Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, ήδη από τον Φεβρουάριο 
του 2022, δηλαδή επί 10 μήνες!  Εξ όσων μαθαίνουμε 
κινείται και η πειθαρχική διαδικασία, η οποία 
δρομολογήθηκε και πάλι μετά από καταγγελία του μηνυτή. 

σοι φορολογικοί ελεγκτές 
ασχολήθηκαν με την υπόθεση 
βρέθηκαν με αμετάκλητες 

ποινικές διαγνώσεις σε βάρος  
τους για την τέλεση από μέρους τους 
εγκλημάτων σε βάρος του Δημοσίου 
και για παράνομες μεθοδεύσεις που έκαναν προς όφελος 
των κατηγορουμένων. Και απ’ ότι προκύπτει από το 
ρεπορτάζ μας δεν είναι και οι μόνοι, καθώς έπεται συνέχεια 
σχετικά με τον τρόπο που διεξάγονται οι φορολογικοί 
έλεγχοι όταν εμπλέκεται το συγκεκριμένο βαρύ επώνυμο. 
Είναι λοιπόν δυνατόν μετά από όλα αυτά να μιλάμε για 
συμπτώσεις; Είναι δυνατόν όλες οι συμπτώσεις να έχουν 
συμβεί στην δίκη του συγκεκριμένου γνωστού εφοπλιστή; 
Μπορεί μετά από όλα αυτά ο Έλληνας Πολίτης να νοιώθει 
εμπιστοσύνη στους Θεσμούς; «Εάν η υπόθεση αυτή 
παραγραφεί, θα τρίξουν τα θεμέλια του Άρειου Πάγου και θα 
πέσουν κεφάλια» είπε στο edolio5 ανώτερη εισαγγελική 
λειτουργός. 

Γ 

Ό 
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πρόεδρος  
της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ,  
Γιώργος Αδαμίδης 

έδωσε συγκλονιστικά 
στοιχεία για την 
ακρίβεια στο ρεύμα  
με βάση τις νέες τιμές 
ρεύματος, που θα 
ισχύσουν για το  
μήνα Φεβρουάριο.  
Μιλώντας στον FOCUS FM 103.6 και 
τη Δέσποινα Μποτίτση σε αρχική 
ερώτηση της δημοσιογράφου για το 
τι να αναμένει ο κόσμος για τις νέες 
τιμές, ο κ. Αδαμίδης ανέφερε: 
«Λογικά, με αυτές τις τιμές που 
έχουμε στη χονδρική, οι πάροχοι θα 
ανακοινώσουν φτηνότερες τιμές απ’ 
ότι είχανε ανακοινώσει το μήνα 
Γενάρη. Ωστόσο, οι καταναλωτές θα 

πληρώνουν το ίδιο ακριβώς, γιατί η Κυβέρνηση επιδοτεί όλο αυτό το διάστημα τις 
αυξήσεις των τιμών, έτσι ώστε όλο αυτό το χρονικό διάστημα να πληρώνουμε 50% 
σχεδόν αυξημένο σε σχέση με πέρσι για την πρώτη κατηγορία των 
καταναλώσεων μέχρι 500 κιλοβατώρες το μήνα.  

 

πό εκεί και πάνω, πληρώνουμε παραπάνω  
από 70-80% συγκριτικά με πέρσι. Δηλαδή,  
η τιμή είχε 11 λεπτά και τώρα οι καταναλωτές 

πληρώνουν 16-17 λεπτά και 22 λεπτά, αντίστοιχα» 
και συμπλήρωσε: «οι τιμές που θα ανακοινώσουν οι πάροχοι θα εξαρτηθούν από  

 

Ο Α 
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το πόσο θα επιδοτήσει η Κυβέρνηση για να δούμε τελικά τι 
θα μείνει να πληρώσει ο καταναλωτής. Αν επιδοτήσει πολύ 
περισσότερο, τότε βεβαίως μπορεί να υπάρχουν 
φτηνότερες τιμές από 16 λεπτά. Δε το πιστεύω». Ο κ. 
Αδαμίδης κλήθηκε να προβλέψει την κατάσταση με τις 
ανατιμήσεις σε ρεύμα και ενέργεια, λέγοντας: «Οι 
προβλέψεις είναι δύσκολο να είναι συγκεκριμένες. Έχουν 
να κάνουν με το πώς θα κινηθεί η αγορά. Στην Ευρώπη 
αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλη αποθήκευση φυσικού 
αερίου και τα πράγματα είναι καλύτερα. Το πρόβλημα 
θεωρώ πως θα μας παρουσιαστεί τον επόμενο χειμώνα, 
γιατί η απεξάρτηση από τη Ρωσία για το φυσικό αέριο δεν 
είναι μια εύκολη υπόθεση και φυσικά εξαρτάται και από τις 
θερμοκρασίες που θα έχουμε» και συνέχισε: «Βέβαια στην 
Ελλάδα υπάρχει κι άλλο ένα πρόβλημα, δομικό αυτή τη 
φορά. Η επιλογή του να έχουμε κλειστές λιγνιτικές μονάδες 
και να κάνουμε εισαγωγές δημιουργεί τα αντίστοιχα 
προβλήματα. 

α μπορούσαμε να έχουμε ακόμα 
χαμηλότερη τιμή αν επιλέγαμε 
αντί για εισαγωγές ρεύματος  

να έχουμε παραγωγή από τους  
δικούς μας λιγνιτικούς σταθμούς». 
«Θα έπρεπε με κάθε τρόπο η χώρα μας να εκμεταλλευτεί τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Βλέπω ότι αυτή τη στιγμή 
στη χώρα μας (σ.σ. οι ανανεώσιμες πηγές) βρίσκονται σε 
ποσοστό 60%. Ο λιγνίτης είναι πολύ χαμηλά στο 7%. Αυτό 
γίνεται γιατί έχουμε τα χρηματιστηριακά παιχνίδια, έτσι 
ώστε ή να εξάγουμε ή να εισάγουμε ακριβά», τόνισε.  

«Τα στατιστικά στοιχεία είναι τα ίδια με αυτά που είχαμε και 
την προηγούμενη χρονιά. Δηλαδή, έχουμε περίπου 1000 
εντολές για αποκοπή ρεύματος την ημέρα σε όλη την 
Ελλάδα. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός» και πρόσθεσε: 
«Βέβαια, δεν υλοποιείται γιατί υπάρχουν αντικειμενικές 
δυσκολίες. Πρώτα απ’ όλα, δεν υπάρχουν τόσοι πολλοί 
εργαζόμενοι που θα μπορούσαν να υλοποιήσουν αυτή την 
απόφαση. Από την άλλη, όταν κάποιος λαμβάνει σχετική 
ειδοποίηση, προχωράει σε κάποιο διακανονισμό, οπότε 
αναστέλλεται αυτή η διαδικασία της αποκοπής.  

 
Οι διακανονισμοί είναι ο ένας μετά τον άλλο και δυστυχώς 
τα προβλήματα θα συνεχίζονται, εάν η ενέργεια δε 
λειτουργήσει σε τιμές που δεν είναι προσιτές για τον 
καταναλωτή, από τη στιγμή που μισθοί και συντάξεις είναι 
στάσιμες τόσα χρόνια», ανέφερε ο κ. Αδαμίδης. 

 

Θ 
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διοικητής της 
Τράπεζας της 
Ελλάδος, Γιάννης 

Στουρνάρας, επισήμανε 
τις αβεβαιότητες που 
παραμονεύουν στην 
παγκόσμια οικονομία 
κατά την διάρκεια 
ομιλίας του προς  
το προσωπικό  
της Τράπεζας. 
Κατά τη διάρκεια της τελετής για την 
κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας ο 
ίδιος σημείωσε ότι «Ο υψηλός 
πληθωρισμός πλήττει όλους τους 
πολίτες, ιδιαίτερα όμως τους πιο 
ευάλωτους και μπορεί να οδηγήσει 
σε έναν φαύλο κύκλο αυξήσεων των 
τιμών». Ωστόσο διαβεβαίωσε ότι 
«Στη ζώνη του ευρώ, οι επιχειρήσεις, 
οι επενδυτές, οι εργαζόμενοι και οι 
καταναλωτές θα πρέπει να 
αισθάνονται βέβαιοι, ότι, όχι μόνο το 
Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αλλά 
και όλοι όσοι εργάζονται στο 
Ευρωσύστημα, θα κάνουμε 
οτιδήποτε είναι απαραίτητο, στο 
πλαίσιο των καθηκόντων που μας 

έχουν ανατεθεί, για να 
διασφαλίσουμε την έγκαιρη 
επαναφορά του πληθωρισμού στο 
στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα». 

άλιστα ανέφερε 
ότι η ΕΚΤ θα 
προχωρήσει  

σε νέες απαραίτητες 
αυξήσεις των 
επιτοκίων, οι οποίες, 
όμως, δεν αρκούν  
για να προσεγγιστεί  
ο στόχος του 2%. 

 
Για αυτό, όπως είπε «Σημαντικό 
μερίδιο συμμετοχής στη μάχη κατά 
του πληθωρισμού έχει επίσης η 
ορθή δημοσιονομική και ενεργειακή 
πολιτική που ασκείται από τις 
κυβερνήσεις, όπως επίσης και η 
υπεύθυνη διαπραγματευτική 
συμπεριφορά των κοινωνικών 
εταίρων, η οποία δεν πρέπει να 
μετατρέψει έναν εξωγενή ενεργειακό 
κλυδωνισμό που έχει χειροτερεύσει 
τους όρους εμπορίου ενός μεγάλου 
καθαρού εισαγωγέα ενέργειας, 
όπως είναι η Ευρώπη, σε ένα 
ανοδικό σπιράλ τιμών-μισθών που 
θα μας γυρίσει στον 
στασιμοπληθωρισμό της δεκαετίας 
του ’70 και των αρχών της δεκαετίας 
του ’80». Αναφορικά με το εσωτερικό 
πολιτικό σκηνικό, ο ίδιος κατέδειξε 
την «παραίνεση για σύμπλευση και 
συνεννόηση των πολιτικών 
δυνάμεων, ώστε να υλοποιηθούν οι 
βασικές δεσμεύσεις της οικονομικής 
πολιτικής, κυρίως σε ότι αφορά την 
επιστροφή σε πρωτογενή 
πλεονάσματα τέτοια που να 
εξασφαλίζουν την μακροπρόθεσμη 
βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους». 

Ολόκληρη η ομιλία Ακολουθεί 
ολόκληρη η ομιλία του κ. 
Στουρνάρα: «Αγαπητοί συνάδελφοι, 
Χαίρομαι ιδιαίτερα που σήμερα 
βρισκόμαστε όλοι μαζί για να 
καλωσορίσουμε το νέο έτος. Η 
χρονιά που πέρασε σφραγίστηκε 
από την αιματηρή εισβολή της 
Ρωσίας στην Ουκρανία, 
αναβιώνοντας τον εφιάλτη ενός 
μεγάλου πολέμου στην Ευρώπη. Για 
την παγκόσμια οικονομία ήταν 
περίοδος μεγάλων προκλήσεων 
κατά την οποία βρέθηκε στο 
επίκεντρο της παγκόσμιας 
προσοχής η βασική αποστολή των 
κεντρικών τραπεζών: Η διατήρηση 
της σταθερότητας των τιμών. Μετά 
από μια μακρά περίοδο πολύ 
χαμηλού πληθωρισμού, η άνοδός 
του εμφανίστηκε απροσδόκητα και 
κλιμακώθηκε απότομα, ως 
αποτέλεσμα δύο βασικών 
διαταραχών κυρίως από την πλευρά 
της προσφοράς που δεν 
μπορούσαν να προβλεφθούν και οι 
οποίες έπληξαν την οικονομία σε 
διαδοχικά κύματα: της πανδημίας 
και του πολέμου στην Ουκρανία, με 
συνέπεια την άνοδο των τιμών των 
καυσίμων και των βασικών 
εμπορευμάτων. Αυτές οι δύο 
διαταραχές ανήκουν στην κατηγορία 
των «άγνωστων αγνώστων», δεν 
μπορούν δηλαδή να ενσωματωθούν 
σε υποδείγματα με 
πιθανοθεωρητικές κατανομές, και 
συνεπώς, δεν μπορούσαν να 
προβλεφθούν από τις κεντρικές 
τράπεζες, τους οικονομικούς 
οργανισμούς, τους ακαδημαϊκούς 
και τις κυβερνήσεις. Όσο μάλιστα 
συνεχίζεται ο πόλεμος στην 
Ουκρανία και ο πλανήτης σείεται  

 

Ο 
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από αυτήν αλλά και άλλες 
γεωπολιτικές εντάσεις, η 
αβεβαιότητα για τις οικονομικές 
εξελίξεις παραμένει ισχυρή.  

 

υψηλός 
πληθωρισμός 
πλήττει όλους τους 

πολίτες, ιδιαίτερα όμως 
τους πιο ευάλωτους και 
μπορεί να οδηγήσει  
σε έναν φαύλο κύκλο 
αυξήσεων των τιμών. 
Ως αποτέλεσμα, ο 
προγραμματισμός κατανάλωσης και 
επενδύσεων, τόσο για τα νοικοκυριά 
όσο και για τις επιχειρήσεις, 
δυσχεραίνεται. Κλονίζεται επίσης η 
εμπιστοσύνη τους στο νόμισμα, 
καθώς αυτό χάνει σταδιακά την αξία 
του. Όπως συνέβη σε παρόμοιες 
περιπτώσεις στο παρελθόν, οι 
πολίτες στρέφουν τότε το βλέμμα 
τους προς τις κεντρικές τράπεζες, 
από τις οποίες αναμένουν 
αποτελεσματικές πρωτοβουλίες για 
την αποκατάσταση της 
σταθερότητας της αγοραστικής 
αξίας του νομίσματος. Στη ζώνη του 
ευρώ, οι επιχειρήσεις, οι επενδυτές, 
οι εργαζόμενοι και οι καταναλωτές 
θα πρέπει να αισθάνονται βέβαιοι, 
ότι, όχι μόνο το Διοικητικό 
Συμβούλιο της ΕΚΤ αλλά και όλοι 
όσοι εργάζονται στο Ευρωσύστημα, 
θα κάνουμε οτιδήποτε είναι 
απαραίτητο, στο πλαίσιο των 
καθηκόντων που μας έχουν 
ανατεθεί, για να διασφαλίσουμε την 
έγκαιρη επαναφορά του 
πληθωρισμού στο στόχο του 2% 
μεσοπρόθεσμα. Τα βασικότερα μέσα 
νομισματικής πολιτικής 
παραμένουν τα επιτόκια 
παρέμβασης της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας, τα οποία 
αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω, 

έως ότου, οι πρόσφατες θετικές 
ενδείξεις αποκλιμάκωσης των 
πληθωριστικών πιέσεων 
μετατραπούν σε βεβαιότητα 
προσέγγισης του στόχου του 2% 
μεσοπρόθεσμα. Είναι σημαντικό, 
όμως, να γνωρίζουμε ότι  

ια κεντρική 
τράπεζα δεν 
μπορεί να 

ελέγξει αρκετούς 
παράγοντες που 
επηρεάζουν τον 
πληθωρισμό, όπως 
συνέβη πρόσφατα. 

 
Δεν μπορεί να διορθώσει τις 
δυσχέρειες στην εφοδιαστική 
αλυσίδα λόγω της πανδημίας ή να 
μετριάσει τις υψηλές τιμές της 
ενέργειας και το υψηλό κόστος των 
τροφίμων, λόγω του πολέμου στην 
Ουκρανία. Σημαντικό μερίδιο 
συμμετοχής στη μάχη κατά του 
πληθωρισμού έχει επίσης η ορθή 
δημοσιονομική και ενεργειακή 
πολιτική που ασκείται από τις 
κυβερνήσεις, όπως επίσης και η 
υπεύθυνη διαπραγματευτική 
συμπεριφορά των κοινωνικών 
εταίρων, η οποία δεν πρέπει να 
μετατρέψει έναν εξωγενή ενεργειακό 
κλυδωνισμό που έχει χειροτερεύσει 
τους όρους εμπορίου ενός μεγάλου 
καθαρού εισαγωγέα ενέργειας, 
όπως είναι η Ευρώπη, σε ένα 
ανοδικό σπιράλ τιμών-μισθών που 
θα μας γυρίσει στον 
στασιμοπληθωρισμό της δεκαετίας 
του ’70 και των αρχών της δεκαετίας 
του ’80. Είναι ενθαρρυντικό και 
ελπιδοφόρο ότι, προς το παρόν, δεν 
παρατηρείται σπιράλ τιμών-μισθών 
που απομακρύνει τον στόχο του 2%, 
ούτε απαγκίστρωση των μεσο-
μακροπρόθεσμων πληθωριστικών 
προσδοκιών από τον στόχο αυτό. 
Αυτό μας δίνει ελπίδα και κουράγιο 
να συνεχίσουμε την 

αντιπληθωριστική πολιτική χωρίς 
αυξήσεις επιτοκίων τέτοιες που θα 
προκαλούσαν βαθιά ύφεση. Και δεν 
σταματάμε βεβαίως να ελπίζουμε και 
να επιζητούμε την οριστική παύση 
αυτής της συνεχιζόμενης 
αβεβαιότητας με το πιο 
αποτελεσματικό μέσο που υπάρχει: 
Τον τερματισμό αυτού του 
αιματηρού πολέμου. Οι κεντρικές 
τράπεζες αναγνωρίζουν φυσικά ότι 
η δημοσιονομική πολιτική θα πρέπει 
να αναλάβει ένα κόστος στήριξης 
των ευάλωτων πολιτών, με μέτρα τα 
οποία θα είναι στοχευμένα σε 
αυτούς, θα έχουν παροδικό και όχι 
μόνιμο χαρακτήρα και θα δίνουν 
κίνητρα για ενεργειακή 
εξοικονόμηση. Στο πλαίσιο αυτό, 
υπό τις παρούσες προεκλογικές 
συνθήκες,  

Τράπεζα της 
Ελλάδος στην 
τελευταία  

Έκθεση Νομισματικής 
πολιτικής, διατύπωσε 
την παραίνεση για 
σύμπλευση και 
συνεννόηση των 
πολιτικών δυνάμεων, 
ώστε να υλοποιηθούν 
οι βασικές δεσμεύσεις 
της οικονομικής 
πολιτικής, κυρίως  
σε ότι αφορά  
την επιστροφή  
σε πρωτογενή 
πλεονάσματα τέτοια 
που να εξασφαλίζουν 
την μακροπρόθεσμη 
βιωσιμότητα του 
δημοσίου χρέους 
, και να διαφυλαχθούν όσα 
σημαντικά έχει επιτύχει η ελληνική 

 

Ο 
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οικονομία την τελευταία δεκαετία με βασικό στόχο, εθνικό 
θα τον χαρακτήριζα, την αναβάθμιση των ομολόγων του 
Ελληνικού Δημοσίου στην επενδυτική βαθμίδα κατά το 
τρέχον έτος.  

ο 2022 η Τράπεζα της Ελλάδος 
φιλοξένησε τη συνεδρίαση  
του Εποπτικού Συμβουλίου  

του SSM, ενώ το 2023 θα  
υποδεχθεί στην Αθήνα τα μέλη του  
Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ. 

 
Η ανάθεση των δύο κορυφαίων συναντήσεων των 
οργάνων λήψης αποφάσεων της ΕΚΤ και του Ενιαίου 
Εποπτικού Μηχανισμού είναι μια πρόκληση για την 
οργανωτική επαγρύπνηση της Τράπεζας της Ελλάδος και 
του προσωπικού της. Είμαι βέβαιος ότι θα δώσουμε όλοι 
τον καλύτερό μας εαυτό ώστε να έχουμε μία επιτυχημένη 
οργανωτικά συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΚΤ και ένα επίπεδο 
φιλοξενίας των συναδέλφων μας αντάξιο της φήμης της 
ελληνικής φιλοξενίας. Η Τράπεζα της Ελλάδος 
μετεξελίσσεται σταδιακά τα τελευταία χρόνια σε έναν 
οργανισμό που διαπνέεται από αυτό που η επιστήμη της 
Οργανωσιακής Ψυχολογίας ορίζει ως «ψυχολογική 
ασφάλεια», τη διαμόρφωση δηλαδή ενός εργασιακού 
περιβάλλοντος που προάγει την καινοτομία, τον 
συντονισμό και την συνεργασία, ενώ ενθαρρύνει την 
δημιουργική ανταλλαγή απόψεων και ιδεών μεταξύ των 
εργαζόμενων. Αξίζει επίσης εδώ να σημειωθεί ότι τον 
Ιούλιο του 2022 η Τράπεζα της Ελλάδος συνυπέγραψε τον 
χάρτη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών 

και του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού για την ισότητα, τη 
διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη. Πρόσφατα 
ολοκληρώθηκε το έργο «Μέλλον» για τη συνολική 
διοικητική αναδιοργάνωση της Τράπεζας της Ελλάδος, το 
οποίο έχει στόχο την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία 
της, ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις 
προκλήσεις της νέας εποχής και των τεχνολογικών 
εξελίξεων. Από το έργο αυτό προέκυψαν πολύτιμα 
εργαλεία, τα οποία καλούμαστε πλέον να αξιοποιήσουμε με 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επίσης η Τράπεζα, 
παράλληλα με τις δράσεις της για το κλίμα και τη 
βιωσιμότητα, υλοποιεί και στο εσωτερικό της ένα ευρύ 
πρόγραμμα περιβαλλοντικών δράσεων υπό την ονομασία 
«ΒoGreen». Οι δράσεις αυτές συνίστανται στην 
ορθολογικότερη χρήση των φυσικών πόρων που 
καταναλώνονται στο σύνολο των κτηρίων της και στη 
βέλτιστη διαχείριση των αποβλήτων που παράγονται στις 
εγκαταστάσεις της, παράλληλα με δράσεις 
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης του συνόλου του 
προσωπικού της. Τη χρονιά που πέρασε μάλιστα το 
Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Τράπεζας 
πιστοποιήθηκε επίσημα σύμφωνα με τις αρχές του 
διεθνούς προτύπου ISO. Το 2022 έκλεισαν 50 έτη από τα 
επίσημα εγκαίνια του Τμήματος Τύπωσης Κερμάτων του 
Νομισματοκοπείου. Με την ευκαιρία αυτή σχεδιάστηκε και 
εκτυπώθηκε ένα αναμνηστικό κέρμα, το οποίο θα λάβουν 
όλοι οι συνάδελφοι που εργάζονται στην Τράπεζα ως μια 
συμβολική κίνηση ευαρέσκειας για τις υπηρεσίες που 
προσφέρουν διαχρονικά. Σας ευχαριστώ και πάλι για την 
εργατικότητά σας, την αφοσίωσή σας και τη συνέπεια, με 
την οποία επιτελέσατε τα καθήκοντά σας και το 2022, και 
σας καλώ να συνεχίσετε να εργάζεστε με τον ίδιο ζήλο, και 
το νέο έτος. Εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά, υγεία και 
ευτυχισμένο και δημιουργικό το 2023!». 
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του Λεωνίδα Στάμου 
Maitre Ιδιωτικού Δικαίου 
Δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω 
Αντιπρόεδρου Υπέρβασης 

 
Ολοκληρώνεται η δημόσια 
διαβούλευση νομοσχεδίου του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων με την ονομασία: 
«Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 
2020/1828 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 25ης Νοεμβρίου 2020 «σχετικά 
με τις αντιπροσωπευτικές αγωγές 
για την προστασία των συλλογικών 
συμφερόντων των καταναλωτών και 
για την κατάργηση της οδηγίας 
2009/22/ΕΚ», ενίσχυση της 
προστασίας των καταναλωτών, 
ρυθμιστικό πλαίσιο για την 
παλαίωση οίνων και άλλες 
επείγουσες διατάξεις για την 
ενίσχυση της ανάπτυξης». Σύμφωνα 
με την «Ανάλυση συνεπειών 
ρύθμισης» που συνοδεύει το 
νομοσχέδιο, με το Μέρος Α΄ 
ενσωματώνεται η Οδηγία 2020/1828 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 
2020 «σχετικά με τις 
αντιπροσωπευτικές αγωγές για την 
προστασία των συλλογικών 
συμφερόντων των καταναλωτών και 

για την κατάργηση της οδηγίας 2009/22/ΕΚ» (L 409) και καταργείται το άρθρο 10 
του ν. 2251/1994 (Α’ 191), περί συλλογικών αγωγών, με το δε Μέρος Β΄ εισάγονται 
συμπληρωματικές διατάξεις για την προστασία των καταναλωτών. 

  

κ των συμπληρωματικών διατάξεων για την 
προστασία των καταναλωτών, με το άρθρο 22  
του νομοσχεδίου, σκοπείται (θεωρητικά μόνον)  

η προστασία του καταναλωτή σε περίπτωση 
περιπτώσεων «phishing», δηλαδή πρακτικών 
εξαπάτησης (με πλαστές ιστοσελίδες,  
ηλεκτρονικά μηνύματα ή ειδοποιήσεις) 
, με τις οποίες οι δράστες πληροφορούνται ή υφαρπάζουν τους μυστικούς 
κωδικούς («ΡΙΝ», «ΤΑΝ») των καταναλωτών για διαδικτυακές συναλλαγές και 
μεταφορές χρημάτων (ίδετε σελ. 10 «Ανάλυση συνέπειων ρύθμισης»). Μάλιστα, 
κατά την «Ανάλυση συνέπειων ρύθμισης» (άλλως αιτιολογική του νόμου έκθεση), 
η προτεινόμενη τροποποίηση επιτρέπει στα κράτη-μέλη να περιορίσουν το όριο 
της ευθύνης του πληρωτή σε περίπτωση που δεν υφίσταται δόλος/πρόθεση, 
καθιστώντας δυνατό τον νομοθετικό περιορισμό της ευθύνης του πληρωτή σε 
περίπτωση βαριάς αμέλειας, το οποίο ωστόσο δεν επιλέχθηκε στον ν. 4537/2018 
(Α’ 84). Κατά το υφιστάμενο τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 74 του ν.4537/2018 
«Ο πληρωτής ευθύνεται για όλες τις ζημίες που σχετίζονται με κάθε μη 
εγκεκριμένη πράξη πληρωμής, εφόσον οι ζημίες αυτές οφείλονται είτε σε δόλο 
είτε στη μη τήρηση μιας ή περισσοτέρων από τις υποχρεώσεις που έχει, σύμφωνα 
με το άρθρο 69, από πρόθεση ή βαριά αμέλεια. Στις περιπτώσεις αυτές, δεν ισχύει 
το ανώτατο ποσό που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας  

 

Ε 
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παραγράφου». Κατά την προτεινόμενη τροποποίηση με το 
άρθρο 22 του νομοσχεδίου «Ο πληρωτής ευθύνεται για 
όλες τις ζημίες που σχετίζονται με κάθε μη εγκεκριμένη 
πράξη πληρωμής, που προξένησε από δόλο, καθώς για τη 
με δόλο αθέτηση των υποχρεώσεών του, σύμφωνα με το 
άρθρο 69. Στις περιπτώσεις αυτές, δεν ισχύει το ανώτατο 
ποσό που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας 
παραγράφου. Αν ο πληρωτής είναι καταναλωτής και 
εφόσον οι ζημιές οφείλονται σε βαριά αμέλεια, ευθύνεται 
μέχρι του ανώτατου ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ, 
λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τη φύση των εξατομικευμένων 
διαπιστευτηρίων ασφαλείας και τις ειδικότερες 
περιστάσεις υπό τις οποίες το μέσο πληρωμής απωλέσθη, 
εκλάπη ή υπεξαιρέθηκε». Εκ των ανωτέρω με σαφήνεια 
προκύπτει ότι το υπάρχον νομοθετικό καθεστώς είναι 
σαφώς προστατευτικότερο για τους καταναλωτές, οι 
οποίοι ευθύνονται μεν και πέραν των 1.000€, που η 
τροποποίηση εισάγει, αλλά για δόλο ή μη τήρηση της 
υποχρέωσης ειδοποίησης χωρίς υπαίτια καθυστέρηση του 
παρόχου υπηρεσιών πληρωμών ή του φορέα που ο 
τελευταίος ορίζει, μόλις αντιληφθούν απώλεια, κλοπή, 
υπεξαίρεση του μέσου πληρωμών, ή μη εγκεκριμένη χρήση 
του (άρθρο 69 ν. 4537/2018).  

ε την τροποποίηση, ο 
καταναλωτής ευθύνεται μεν 
μέχρι του ανώτατου ποσού  

των χιλίων (1.000) ευρώ, η ευθύνη  
του όμως δεν περιορίζεται στην 
αθέτηση των υποχρεώσεών του, 
σύμφωνα με το άρθρο 69 αλλά 
γενικώς κι αορίστως «εφόσον οι 
ζημιές οφείλονται σε βαριά αμέλεια». 
Δοθέντος δε ότι, οι καταναλωτές είναι αυτοί που κάνουν 
χρήση των χρεωστικών ή/και πιστωτικών καρτών τους στο 
διαδίκτυο. Ότι, για αγορές σε φυσικά καταστήματα πέραν 
των 1.000€, γίνεται τηλεφωνική ταυτοπροσωπία του 
πληρωτή από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών ή τον 
φορέα που ο τελευταίος ορίζει. Ότι, με την τροποποίηση, 
ανακοινώνεται ουσιαστικά η έναρξη ευθύνης του παρόχου 
υπηρεσιών πληρωμών (ή του φορέα που ο τελευταίος 
ορίζει) από το ποσό των 1.000 €. Ότι, θεματοφύλακας των 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών πληρωμών είναι, εξ 

επαγγέλματος, ο πάροχος αυτών, καταλήγουμε στο 
συμπέρασμα ότι οι καταναλωτές δεν θα ωφεληθούν από τη  

 
νέα ρύθμιση αλλά οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών (ή οι 
φορείς που αυτοί ορίζουν), ήτοι οι επαγγελματίες που 
εκπροσωπούν τον θεσμοθετημένο αυτόν τρόπο 
πληρωμής. Τέλος, θα πρέπει να επισημανθεί ότι αν και η 
οδηγία 2015/2366/ΕΕ συμπληρώνεται από τον κανονισμό 
(ΕΕ) 2015/751, ο οποίος θέτει ανώτατο όριο για τις 
διατραπεζικές προμήθειες που χρεώνονται μεταξύ των 
τραπεζών για πράξεις πληρωμών με κάρτες σε ποσοστό 
0,2% για τις χρεωστικές κάρτες (άρθρο 3 κανονισμού ΕΕ 
2015/751) και 0,3% για τις πιστωτικές κάρτες (άρθρο 4 
κανονισμού ΕΕ 2015/751), με τον νόμο 4537/2018 (Α΄ 
84/15.5.2018) ενσωματώθηκε μόνον η ως άνω Οδηγία 
χωρίς τον ως άνω Κανονισμό. 

Μ 
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του Ηλία Παπαγεωργιάδη 
Επιχειρηματία και 
Σύμβουλου Επιχειρήσεων 

 
- «Θέλω να ιδρύσω εταιρεία στη 
Ρουμανία» Η: «Τι θέλετε να κάνετε με 
αυτή;» - «Τι σε νοιάζει εσένα;» Η: 
«Από αυτό ξεκινάμε, για να σας πω 
αν είναι κάτι που μπορείτε να κάνετε 
ή όχι» – «Αποφάσισα να υλοποιήσω 
στη Ρουμανία μία επένδυση 
φωτοβολταϊκών ύψους 45 εκατ. 
Ευρώ» Η: «Οκ, αυτό είναι εύκολο, 
μπορούμε να σας υποστηρίξουμε με 
τον αδερφό μου και συμπτωματικά 
ξέρω και καλά τον κλάδο αυτόν, ως 
πολύ καλά θα έλεγα». - «Μέσα από 
αυτή την εταιρεία θα κάνω και 
επενδύσεις στην Ελλάδα, άλλα 80 
εκατ. Ευρώ περίπου. Γίνεται;» Η: 
«Γίνεται, απλά εκτός απροόπτου θα 
πληρώσετε την Ελληνική φορολογία 
για αυτές». Στη ζωή μου έχω 
συζητήσει / προχωρήσει / 
ολοκληρώσει επενδύσεις πελατών 
από 30 – 50.000 Ευρώ ως και 
100.000.000+ Ευρώ. Από τις μεγάλες 
έχω συζητήσει πολλές και έχω 
ολοκληρώσει λίγες, όπως και όλοι οι 
επενδυτικοί σύμβουλοι. Όμως κάτι 
που έχω μάθει είναι να ξεχωρίζω 
αυτόν που πραγματικά θα επενδύσει 
τόσα πολλά χρήματα σε κάτι. Ο 
κύριος που είχα μπροστά μου δεν 
έδειχνε τέτοια περίπτωση…Θύμωσε 

για το γεγονός ότι οι επενδύσεις στην Ελλάδα φορολογούνται στην Ελλάδα, του 
εξήγησα, τον ηρέμησα και αποφάσισα να καταλάβω αν μιλάω με κάποιον 
άνθρωπο που θα κάνει κάτι μαζί μου ή με κάποιον αντίστοιχο με τον αλήστου 
μνήμης Βλάση Τσάκα που θα αγόραζε τον Παναθηναϊκό… Η: «Πότε θέλετε να 
προχωρήσουμε την εταιρεία;» – «Τον επόμενο μήνα». Η: «Τι περιμένετε τότε, αν 
επιτρέπεται;» – «Να μου εκταμιευθούν τα δάνεια που μου έχουν εγκριθεί». Η: 
«Ποια δάνεια ακριβώς;» – «Έχω καταθέσει δύο αιτήσεις και έχουν εγκριθεί και οι 
δύο, σε λίγες μέρες θα πληρώσω και για τα business plan και τον άλλον μήνα θα 
γίνει η εκταμίευση». 

  

ι κάνεις όταν έχεις μπροστά σου κάποιον  
που βλέπεις ότι πάει από μόνος του για  
να τον δαγκώσουν; 

Εγώ έχω το κακό κουσούρι να του λέω την αλήθεια και να προσπαθώ να τον 
προστατέψω, τουλάχιστον για να νιώθω ότι δεν συνετέλεσα στο έγκλημα… Η: 
«Ξέρετε… δεν υπάρχουν δάνεια τέτοιου ύψους που εγκρίνονται μόνο με ένα 
business plan, σε έναν – δύο μήνες. Προσέξτε μην πάει κάποιος να σας  

 

Τ 
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κοροϊδέψει, να σας βάλει να πληρώσετε ένα ποσό για το 
business plan και μετά σας πει ότι τελικά κάτι συνέβη και 
δεν θα πάρετε τα δάνεια που περιμένετε». Ο άνθρωπος 
μπροστά μου σηκώθηκε όρθιος, μου αράδιασε σωρεία 
κοσμητικών επιθέτων και έφυγε, λέγοντάς μου ότι θα πάει 
σε άλλον για να του κάνει εταιρεία στη Ρουμανία. Του 
απάντησα «να την κάνετε με όποιον θέλετε, απλά 
διασφαλίστε πρώτα τα λεφτά» όμως ήταν πλέον πολύ 
θυμωμένος για να με ακούσει.  

 

Μη χαμογελάς… ναι, είναι πάρα πολλοί αυτοί που 
πιστεύουν πως θα πάρουν τέτοια δάνεια. Άλλοι περιμένουν 
επιδοτήσεις από το εξωτερικό, «αναπτυξιακά κεφάλαια» 
κλπ. Θυμάσαι την ιστορία που σου διηγήθηκα το 2021 για 
κάποιον φίλο μου, στον οποίο προσπαθούσαν να 
πουλήσουν το παραμύθι ενός τέτοιου δανείου, με κίνητρο 
ένα φόρεμα με το φερμουάρ μισοκατεβασμένο; (Κάτι 
αντίστοιχο έγινε και με τον «φαντομά γκουρού του 
χρηματιστηρίου…) Τα δάνεια από το εξωτερικό: 11 
«μυστικά» για να ξέρεις να προστατευθείς: Καταλαβαίνω 
ότι μπορεί να χρειάζεσαι τα χρήματα, σε πιστεύω ότι έχεις 
ένα εξαιρετικό επενδυτικό σχέδιο, σε νιώθω που θέλεις να 
«κατακτήσεις τον κόσμο» κλπ. Είναι απολύτως θεμιτό. 
Καλό όμως θα είναι να μη σε πιάνουν κορόιδο διάφοροι 
επιτήδειοι, για αυτό και έλα να δούμε μερικά «μυστικά» που 
μπορεί να τα ξέρεις, είναι όμως χρήσιμο να τα θυμηθείς 
ξανά:  
1. Κανείς δεν δανείζει μεγάλα ποσά χωρίς σοβαρές, 
εμπράγματες εγγυήσεις. Όλα αυτά τα «κόλπα» 
περιλαμβάνουν το ίδιο παραμύθι σε εκατοντάδες 
παραλλαγές: «Μπορώ να σου βγάλω δάνειο από το 
εξωτερικό, χωρίς εγγυήσεις από μεριάς σου. Η εγγύηση θα 
είναι η ίδια η επένδυση, που θα την ασφαλίσουμε». 
Συνήθως οι «παραμυθάδες» πρώτου επιπέδου ζητάνε και 
εισπράττουν 10.000 – 15.000 – 50.000 Ευρώ ως αμοιβή για 
να συντάξουν ένα υποτιθέμενο business plan που θα 
παρουσιαστεί στον χρηματοδότη του έργου για να εγκρίνει 
την επένδυση. Άλλοι βάζουν και κάποιο success fee (που 
λέμε στην Κατερίνη), όχι γιατί θα το πάρουν ποτέ, αλλά για 
να νομίζεις ότι έχουν κάθε λόγο να προσπαθήσουν. 
Δηλαδή κάτι στο στυλ: «Δώσε μου 15.000 για να σε πάρω 
στην πλάτη μου και πετάξουμε στη Σελήνη. Μόλις 
φτάσουμε όμως θα μου δώσεις και 5% επί του ποσού που 
θα πάρεις μετά την πτήση ως εκεί». Θα σου πω όμως ένα 
μυστικό:  

ανείς στον κόσμο δεν δανείζει 
μεγάλα ποσά χωρίς σοβαρές 
εμπράγματες εγγυήσεις. 

2. Κανείς δεν σου δανείζει μεγάλα ποσά μέσα σε λίγες 
εβδομάδες. Αν ποτέ σου δάνειζε κάποιος, θα χρειαζόταν 
πολύ καιρό για να αναλύσει την περίπτωση και να πάρει 
την τελική του απόφαση, όπως ξέρουμε από τράπεζες, 
επενδυτικά funds κλπ. Άρα όταν ακούς πως όλα θα 
τελειώσουν σε λίγες εβδομάδες, να ξέρεις πως αυτό το έργο 
δεν το έφεραν ποτέ στο σινεμά. Ποιος θα τολμήσει να 
υπογράψει δανεισμούς μεγάλων ποσών, χωρίς πρώτα να 

έχει 1.000 υπογραφές και εισηγήσεις από άλλους στην 
ομάδα του, για να μοιραστεί μαζί τους την ευθύνη; Όποιος 
λέει το αντίθετο, ας πούμε ότι είναι άσχετος ή 
κακοπροαίρετος…  

 
3. Δεν υπάρχουν στον πλανήτη γη «λεφτά παρκαρισμένα 
που παρακαλάνε να επενδυθούν με δάνειο προς εσένα» Σε 
αντίθεση με ό,τι πιστεύεις, δεν υπάρχουν κρυμμένα κάπου 
στον πλανήτη λεφτά που περιμένουν να δοθούν σε εσένα, 
να επενδυθούν στο δάνειό σου. Οι επισφαλείς επενδύσεις 
/ δανεισμοί περιορίζονται στα λίγα χιλιάρικα, ποτέ 
παραπάνω. Γιατί; Επειδή κανείς δεν θέλει να χάσει τα 
λεφτά που έχει επενδύσει / δανείσει και αν θέλει να 
επενδύσει έχει άπειρες εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές 
από το να σου τα δώσει εσένα και να βασιστεί στα λόγια 
σου. Ναι, ξέρουν και αυτοί που διαχειρίζονται χρήματα πως 
αν τα δανείσουν σε κάποιον «ανέτοιμο» η πιθανότητα να 
συμβεί «η στραβή» είναι 99 – 99,99%.  
4. Αν ποτέ δίνονταν ένα τέτοιο δάνειο, θα συνοδευόταν από 
μεγάλο επιτόκιο λόγω της επισφάλειας που έχει. 
Επισφαλείς δανεισμοί υπάρχουν και αφορούν μικροποσά. 
Όχι τυχαία, τα ποσά αυτά τοκίζονται με υπέρογκους 
τόκους, για να βγάλει ο δανείζων χρήματα που θα  

 

Κ 
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καλύψουν τυχόν ζημιές από κακοπληρωτές. Πόσο άσχετος 
με τα οικονομικά μπορεί να είναι κάποιος που θα πιστέψει 
ότι «στο Λουξεμβούργο ο Ζαν Κλωντ Διαχειριστής Fund» 
θα του δώσει «χαμηλότοκο δάνειο με 2-3%», αντί να 
επενδύσει τα ίδια χρήματα πχ σε ομόλογο του 
Αμερικανικού Δημοσίου, με την ίδια ή και καλύτερη 
απόδοση, χωρίς ρίσκο;  
5. Αν όντως τα δάνεια αυτά «ασφαλίζονταν», τότε η 
διαδικασία ασφάλισης και αντασφάλισης θα κρατούσε 12 – 
18 μήνες. Έχω καθίσει στο τραπέζι και έχω καταφέρει να 
ολοκληρώσω συναλλαγές με ασφάλιση δανείου. Κατ’ 
αρχάς όταν ασφαλίζεται ένα δάνειο, ο ασφαλιστής μελετά 
και εγκρίνει τον δανειολήπτη και τη φύση του δανείου. 
Ανήκει στη σφαίρα της μεταφυσικής το γεγονός ότι ο 
«Μπάμπης από το Αγρίνιο» ή «ο Ηλίας από την 
Τσαριτσάνη Ελασσώνας» είναι βέβαιοι ότι θα τους ελέγξει 
κάποιος διεθνής ελεγκτικός μηχανισμός και θα τους βρει 
σωστούς και ασφαλίσιμους. Μετά την ασφάλεια θα πρέπει 
να ακολουθήσει και η αντασφάλεια, μιας και οι 
ασφαλιστικές δουλεύουν μέσω των αντασφαλιστικών, που 
σταθμίζουν το ρίσκο και προστατεύουν τους επενδυτές. 
Όλα αυτά αργούν, φίλε μου. Εγώ λέω 12 – 18 μήνες, πάντως 
σίγουρα πάνω από 6!  

 
6. Όταν δίνεις τη μικρή προκαταβολή, ποτέ δεν παίρνεις 
ένα χαρτί που να ανταποκρίνεται σε όσα σου 
υποσχέθηκαν. Έχω δει «δαγκανιάρηδες» να παίρνουν 
10.000, 15.000 ή διάφορα άλλα ποσά. Το χαρακτηριστικό 
που πρόσεξα όποτε κατάφερα να δω το έγγραφο βάσει του 
οποίου πήραν τα λεφτά, ήταν πως όσα γραφόταν μέσα στο 
συμφωνητικό δεν είχαν καμία σχέση με αυτά που 
υποσχέθηκε κάποιος στον ευκολόπιστο υποψήφιο 
εκατομμυριούχο. Αφενός στο κείμενο γράφονται άσχετα 
θέματα, αφετέρου αυτά είναι εύκολο (για τον «δαγκανιάρη») 
να αποδείξει ότι τα εκτέλεσε. Σου βάζει και δικαιοδοσία των 
δικαστηρίων σε μία χώρα που δεν ξέρεις και τελειώνει το 
θέμα.  
7. Όταν κάποιος σου λέει πως θα σου κανονίσει τέτοιο 
δάνειο και θα εισπράξει ποσοστό επιτυχίας από αυτόν που 
θα σου δώσει τα λεφτά, ψάξε μία βρεγμένη σανίδα! Αν 
κάποιος «λεβέντης» σου υποσχεθεί τέτοιο δάνειο και σου 
πει ότι θα πληρωθεί ποσοστό επιτυχίας από την εταιρεία 
που θα δώσει το δάνειο (μη ρωτάς ποια είναι, αυτή πάντα 
χάνεται μέσα στο έρεβος της ομίχλης και της καταχνιάς, 
κανείς δεν ξέρει το όνομά της), τότε ψάξε μία βρεγμένη 
σανίδα και πάρτη στα χέρια σου. Στην εικόνα της λογικά θα 
ομολογήσει ότι σε δουλεύει. Αν πιστεύεις πως ο Χ 
«άγνωστος κολοσσός» έψαχνε τον «Κυριάκο από τα 
Μέθανα» για να του συστήσει πελάτες και να πάρει 

ποσοστό για αυτές τις συστάσεις, τότε φοβάμαι πως 
πιστεύεις και στους μονόκερους…  
8. Όταν μιλάμε για επενδύσεις εκατομμύριων, μία σοβαρή 
έρευνα αγοράς κοστίζει από μόνη της δεκάδες χιλιάδες 
Ευρώ.  

ία σοβαρή έρευνα αγοράς  
για μία επένδυση δεκάδων 
εκατομμυρίων (καλή ώρα τα 

φωτοβολταϊκά) έχει μεγάλο κόστος, 
πολλαπλάσιο της αμοιβής που  
σου ζητάνε για να σε βοηθήσουν  
να «βγάλεις» το δάνειο με ένα  
απλό επιχειρηματικό σχέδιο. 
Πρέπει να πιστοποιηθούν σειρά πληροφοριών, να 
υπογραφεί από συγκεκριμένες εταιρείες για να θεωρείται 
έγκυρη και αποδεκτή και να χρησιμοποιηθεί στον φάκελο 
του δανείου που αφορά εκατομμύρια Ευρώ. Χωρίς αυτή τη 
λεπτομερή έρευνα αγοράς με τη σωστή υπογραφή, 
κανένας μεγάλος δανειστής δεν θα ασχολούνταν μαζί σου 
(βέβαια στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν θα ασχοληθεί 
όπως και να είναι, ακόμη και αν πληρώσεις πανάκριβα τη 
σχετική έρευνα. Άλλωστε όλα είναι αέρας κοπανιστός, δεν 
υπάρχουν λεφτά για να δανειστείς).  
9. Αν όντως κανόνιζαν τέτοια δάνεια, οι «νταραβερτζήδες» 
θα τα είχαν πάρει πρώτα οι ίδιοι. Καλέ μου άνθρωπε, αν 
ήταν τόσο εύκολο να εκταμιεύσει δάνειο κάποιος, απλά με 
ένα επιχειρηματικό σχέδιο κόστους 10.000 – 15.000 Ευρώ, 
δεν θα το είχε κάνει πρώτα ο ίδιος για τον εαυτό του; Θα το 
είχε κάνει και θα είχε γίνει βαθύπλουτος 
δισεκατομμυριούχος. Δεν είναι όμως και αυτό θα πρέπει να 
σε βάλει σε υποψίες.  

 

Μ 
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10. Αν εκτός από την αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών 
σου πουν να καταθέσεις κάπου και ένα ποσό για ίδια 
συμμετοχή, να ξέρεις ότι σε θεωρούν εντελώς 
«πανέξυπνο». Αν εκτός από την αμοιβή τους σου ζητήσουν 
να καταθέσεις και «ένα ποσό ως εγγύηση», να ξέρεις πως 
σε θεωρούν εντελώς «πανέξυπνο» και κοιτάνε να σε 
μαδήσουν από όλες τις πλευρές.  

 

α λεφτά που θα σου πάρουν  
ως «εγγύηση» θα δεις ότι στα 
έγγραφα που θα υπογράψεις  

θα αναγράφονται ως κάτι άλλο,  
για να μην επιστραφούν δικαστικά  
στο μέλλον.  
11. Κ Α Ν Ε Ι Σ στον πλανήτη γη δεν πήρε ποτέ τέτοιο δάνειο 
/ χρηματοδότηση / επιδότηση κλπ. Η Λίτσα Διαμάντη 
τραγουδούσε παλιά πως «δεν υπάρχει ευτυχία που να 
κόβεται στα τρία, στην περίπτωσή μας όμως δεν υπάρχει 
άλλος δρόμος». Στην περίπτωσή σου όμως ούτε ευτυχία θα 
υπάρξει, ούτε δάνειο, ούτε επιδότηση, χρηματοδότηση ή 
όπως αλλιώς θέλεις να το πεις, ούτε και θα πάρεις το ένα 
τρίτο από αυτά (τι αξία έχει το ένα τρίτο του τίποτα;) Είναι 
πολλοί οι άνθρωποι στον πλανήτη γη που εξαπατήθηκαν 
από τέτοιες ιστορίες, όμως ούτε ένας που να πήρε όντως 
το δάνειο. Για αυτό τα βήματα που μπορείς να κάνεις σε 
τέτοιες περιπτώσεις είναι: Να ρίξεις λίγο κρύο νερό στο 
πρόσωπο, να σταματήσεις να ονειρεύεσαι και να πεις στον 
«δαγκανιάρη» ότι δεν ενδιαφέρεσαι. Αν όχι, τουλάχιστον να 
έχεις στο πλευρό σου έναν σοβαρό και αξιόπιστο δικηγόρο 
σε κάθε βήμα. Αν όχι, τουλάχιστον να μη δώσεις χρήματα 
πριν πάρεις (γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να πάρεις). 
Συχνά νιώθουμε ότι ανακαλύψαμε τη μεγάλη ευκαιρία της 
ζωής μας. Όμως σε αυτές τις περιπτώσεις μάλλον 
ανακαλύψαμε τη μεγάλη μας ευκαιρία για να νιώσουμε πώς 
είναι το συναίσθημα να μας τρώνε τα λεφτά οι κάθε είδους 
επιτήδειοι. Αν θέλεις να χάσεις κάποια λεφτά, δώστα στο 
Ελληνικό Παιδικό Χωριό. Αν ντε και καλά κάτι σε τρώει 
μέσα σου και θέλεις να χάσεις ένα χρηματικό ποσό ύψους 
10 – 50.000 Ευρώ (ανάλογα με το πόσο πολύ αφήσεις να σε 
κοροϊδέψουν), τότε σου προτείνω κάτι άλλο: Δώρισε το 
ποσό αυτό για να πιάσει τόπο! Προσωπικά σου συστήνω 
το Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης, ή τη 
Μέριμνα Παιδιού και τον Βενιαμίν στην Κατερίνη, αλλά 

μπορείς να τα δώσεις και όπου αλλού θεωρείς ότι αξίζει! 
Τουλάχιστον εκεί θα πιάσουν τόπο! Περίπτωση να πάρεις 
τέτοιο δάνειο από το εξωτερικό δεν υπήρχε, δεν υπάρχει 
και δεν θα υπάρξει και όποιος πονηρός λέει το αντίθετο τον 
περιμένω με τις σχετικές αποδείξεις. Μη χάνεις χρόνο σε 
φανταστικές καταστάσεις, προσγειώσου στην 
πραγματικότητα και κτίσε κάτι μικρότερο, αλλά ρεαλιστικό 
και 100% χειροπιαστό. Το ρητό λέει… « 

πίνων μεθά και ο παίζων χάνει». 
Εγώ συμπληρώνω «… και  
ο ψάχνων δάνεια χωρίς  

εγγυήσεις δαγκώνεται».  

 
Εσύ τι γνώμη έχεις; ΥΓ. Ο… «άφραγκος Ωνάσης» που θα 
έστηνε επενδύσεις εκατομμυρίων με 100% δανεισμό από 
το εξωτερικό χωρίς προσωπικές εγγυήσεις, επανήλθε 
μετανιωμένος μετά από καιρό και έκτοτε έγινε πελάτης μου 
στον κλάδο της συμβουλευτικής και με συστήνει φανατικά 
σε άλλους. Ευτυχώς το «δάγκωμα» που υπέστη ήταν 
υποφερτό… 

Τ 

Ο 
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της Ιωάννας Μελάκη 
Πρόεδρου της Ένωσης 
Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης 

 

Πρόεδρος  
της Ένωση 
Προστασίας 

Καταναλωτών Κρήτης, 
Ιωάννα Μελάκη, 
δημοσιοποίησε 
καταγγελία από 
δανειολήπτρια,  
η οποία δέχθηκε 
επιστολή από  
Εταιρεία Διαχείρισης 
Απαιτήσεων από  
Δάνεια με  
εκφοβιστικό 
περιεχόμενο! 
Η καταγγελία, έγινε στην Ένωση 
Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης 
από δανειολήπτρια του Ν.3869/2010, 
μέλος της Ένωσης, η οποία ήταν 
φοβερά ταραγμένη για την επιστολή 
που έλαβε από την ΧΧΧ (Servicers) 

που στην ουσία η εν λόγω επιστολή δεν είχε ενημερωτικό περιεχόμενο, αλλά 
εκφοβιστικό! Με λίγα λόγια της τονίζουν τις συνέπειες που θα έχει, εάν 
παρεμπιπτόντως, δεν έχει προβεί στην καταβολή των οριζόμενων από την 
δικαστική απόφαση δόσεων. Συγκεκριμένα αναφέρεται στην επιστολή της ΧΧΧ 
(Servicers): «Σε αυτήν την περίπτωση, οι οφειλές προς όλους τους πιστωτές, θα 
επανέλθουν στο ύψος στο οποίο θα βρισκόταν εάν δεν είχε υποβληθεί η αίτηση 
υπαγωγής με συνέπεια να χάσετε το δικαίωμα απαλλαγής από το υπόλοιπο των 
οφειλών σας.  

 
Επί πλέον θα παύσει η αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων με δυνατότητα να 
εκκινήσουν διαδικασίας, αναγκαστικής εκτέλεσης». Στο τέλος της επιστολής 
αναφέρεται: «Σε περίπτωση που έχετε προβεί ήδη σε πληρωμή, παρακαλούμε 
αγνοήστε την παρούσα επιστολή. Σε περίπτωση που τηρείται κανονικά τη 
δικαστική ρύθμιση των οφειλών σας, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί 
μας». Έπειτα από τα παραπάνω, η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, 
απευθυνόμενοι στους δανειολήπτες μέλη της ή μη συμβουλεύει α)  

εν έχετε να φοβηθείτε τίποτα και κανένα από 
την στιγμή που εφαρμόζετε την Δικαστική 
απόφαση και καταβάλετε τις δόσεις ανελλιπώς. 

β) Τα επιστολόχαρτα που λαμβάνετε από οπουδήποτε, πρέπον είναι, να 
ενημερώνετε τον Φορέα δικηγόρο για την ένταξη σας στο ν.3869/2010. Τέλος, η 
Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, τονίζει ότι για τις Εταιρείες που 
οχλούν και ενοχλούν τους δανειολήπτες με σκοπό να ασκήσουν κάποια πίεση, 
χωρίς αιτιολογία και νόημα, θα καταγγελθούν στις αρμόδιες Κρατικές Αρχές για 
την νόμιμη τιμωρία τους. 

Η 
Δ 
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

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

 
Η kathimerini.gr έχει το ρεπορτάζ: 
Δηλώσαμε 79 δισ. ευρώ στην 
εφορία, αλλά ξοδέψαμε 129 δισ. 
ευρώ! Με βάση την έρευνα 
οικογενειακών προϋπολογισμών 
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής –
δειγματοληπτική έρευνα σε δείγμα 
περίπου 6.000 νοικοκυριών– η 
ετήσια δαπάνη μόνο για 12 βασικές 
κατηγορίες των νοικοκυριών 
ανέρχεται στα 70 δισ. ευρώ. Δηλαδή, 
σχεδόν το σύνολο των δηλωθέντων 
εισοδημάτων διατίθεται για είδη 
διατροφής, οινοπνευματώδη ποτά, 
είδη ένδυσης, στέγαση, διαρκή 
αγαθά, υγεία, μεταφορές, 
επικοινωνίες, αναψυχή, 
εκπαίδευση, εστιατόρια και διάφορα 
αγαθά. Υπάρχει και άλλη πιο… 
διευρυμένη καταγραφή δαπανών 
των νοικοκυριών από την Eurostat, 
η οποία ανεβάζει την ετήσια δαπάνη 
στα 129 δισ. ευρώ. Και τα τρία 
μεγέθη –τα 79 δισ. ευρώ της ΑΑΔΕ, 
τα 69 δισ. ευρώ της ΕΛΣΤΑΤ και στα 
129 δισ. ευρώ της Eurostat– 
αφορούν το ίδιο έτος: το 2021.  

αφείς οι ενδείξεις 
ότι ξοδεύουμε 
περισσότερα από 

ό,τι δηλώνουμε. Σαφές και το αίτημα του  
ΟΟΣΑ ο οποίος σε μια ακόμη έκθεσή του  
για την Ελλάδα ζητεί λήψη μέτρων για  
τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης.  
Η Ελλάδα είναι στη δυσάρεστη θέση να μην μπορεί να προσδιορίσει με σχετική 
ασφάλεια ούτε τα εισοδήματα των νοικοκυριών ούτε τις δαπάνες που 
πραγματοποιούν. Όλες οι στατιστικές αφήνουν αναπάντητα ερωτήματα και 
υποψίες. Στις φορολογικές δηλώσεις δηλώνουμε εισοδήματα 79 δισ. ευρώ (σ.σ.  

 Σ 
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αυτό είναι το νούμερο και στις φορολογικές δηλώσεις του 
2021 και στις φορολογικές δηλώσεις του 2022) αλλά 
φορολογούμαστε για 87 δισ. ευρώ, επειδή η εφορία δεν 
πιστεύει ότι οι 4 στους 10 έχουν ετήσια εισοδήματα έως 
5.000 ευρώ γι’ αυτό και εφαρμόζει τα τεκμήρια διαβίωσης. 
Στην έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών που εκπονεί 
σε ετήσια βάση η ΕΛΣΤΑΤ, 6.000 νοικοκυριά που 
επιλέγονται δειγματοληπτικά, καλούνται να αποκαλύψουν 
τις δαπάνες που πραγματοποίησαν το τελευταίο 
15νθήμερο. Από τις απαντήσεις τους –οι οποίες προφανώς 

έχουν περιθώριο σφάλματος, καθώς μιλάμε για 
δειγματοληπτική έρευνα η οποία όμως δεν ξεχωρίζει αν οι 
δαπάνες έγιναν με ή χωρίς την έκδοση απόδειξης– 
προκύπτει ότι οι καταναλωτικές δαπάνες των νοικοκυριών 
ανήλθαν το 2021 στα 69 δισ. ευρώ. Αυτό το ποσό όμως 
περιλαμβάνει 12 βασικές ομάδες δαπανών. Η έρευνα της 
Eurostat, εντάσσοντας περισσότερες κατηγορίες 
δαπανών, ανεβάζει το σχετικό ποσό στα 130 δισ. ευρώ και 
πάλι για το 2021.

 
Στο συρτάρι της εφορίας βρίσκονται περισσότερες από τις 
μισές επιστροφές φόρου και κανείς δεν προσέρχεται να τις 
εισπράξει. To bankingnews.gr τονίζει πως σύμφωνα με 
στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ, το 
σύνολο των εκκρεμών επιστροφών φόρου, στις 30 
Νοεμβρίου 2022, ήταν 642 εκατ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, 
τα 440 εκατ. ευρώ, αφορούν σε Εκκρεμείς Επιστροφές 
Φόρων άνω των 90 ημερών (ληξιπρόθεσμες επιστροφές) 
από την ημερομηνία έκδοσης του ΑΦΕΚ. Επίσης, ποσό 
ύψους 95 εκατ. ευρώ, αφορά σε «λοιπές επιστροφές 
φόρου» άνω των 90 ημερών, αλλά το ποσό των 345 εκατ. 
ευρώ είναι σε εκκρεμότητα γιατί δεν εμφανίζονται 
δικαιούχοι να το εισπράξουν. Από τα 642 εκατ. ευρώ, ένα 
ποσό της τάξης των 242 εκατ. ευρώ, αφορά σε Εκκρεμείς 
Επιστροφές Φόρων κάτω των 90 ημερών (μη 
ληξιπρόθεσμες επιστροφές). Όπως αναφέρει η ΑΑΔΕ για 
τούς αζήτητους φόρους, πρόκειται για ποσό «που δεν 
μπορεί να αποπληρωθεί λόγω εξωγενών παραγόντων (μη 
ανταπόκριση δικαιούχου ή μη προσκόμιση 
δικαιολογητικών)».  

ι επιστροφές φόρου που 
λιμνάζουν και δεν προσέρχεται 
κανείς να τις εισπράξει (345  

εκατ. ευρώ), αντιστοιχούν στο  
51% των συνολικών εκκρεμών 
επιστροφών φόρου. 
Σύμφωνα με στελέχη της ΑΑΔΕ, η μη προσέλευση των 
δικαιούχων, για να εισπράξουν τις επιστροφές φόρου, 
οφείλεται βασικά στον φόβο του ελέγχου όχι τόσο των 
δικαιολογητικών, αλλά του φορολογικού ελέγχου που 

μπορεί να προκαλέσουν. Επισημαίνεται ότι για να γίνει 
επιστροφή φόρου προηγείται έλεγχος από τις φορολογικές 
αρχές και τα ποσά εκταμιεύονται όταν δοθεί πράσινο φως 
από τους ελεγκτές. Το στοκ των αζήτητων επιστροφών 
φόρου παραμένει σε υψηλά επίπεδα παρά τις ταχύτερες 
διαδικασίες για την επιστροφή του φόρου εισοδήματος στις 
επιχειρήσεις, που έχει ενεργοποιήσει η ΑΑΔΕ, από τις 19 
Νοεμβρίου 2022, ενώ εντός του πρώτου εξάμηνου του 2023 
θα ενεργοποιηθούν και οι αυτόματες επιστροφές ΦΠΑ. 
Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, 
Γ. Πιτσιλή, σε περίπτωση που από την ηλεκτρονική 
υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 
προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο προς επιστροφή, η 
επιπλέον διαφορά επιστρέφεται στην επιχείρηση, χωρίς να 
απαιτείται η υποβολή αίτησης. Ωστόσο, κάθε περίπτωση 
είναι ξεχωριστή, αναφέρουν από τη διοίκηση και πριν από 
την επιστροφή των φόρων θα διενεργείται από το 
ηλεκτρονικό σύστημα ELENXIS έλεγχος με βάση τα 
κριτήρια κινδύνου και σε όσες περιπτώσεις διαπιστωθεί ότι 
υπάρχει πρόβλημα, τον λόγο θα έχουν οι ελεγκτές. Σε κάθε 
περίπτωση, όλοι οι έλεγχοι θα πρέπει να έχουν 
ολοκληρωθεί σε διάστημα 10 ημερών. Ειδικότερα: Σε 
περίπτωση που με την υποβολή των αρχικών ή 
τροποποιητικών δηλώσεων προκύπτει πιστωτικό 
υπόλοιπο προς επιστροφή, αυτό επιστρέφεται από τη 
Φορολογική Διοίκηση κατόπιν κεντρικής αξιολόγησης με 
βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου. Για την αξιολόγηση των 
πιστωτικών δηλώσεων δεν απαιτείται υποβολή έγγραφου  

 

Ο 
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αιτήματος, καθόσον η δήλωση φορολογίας εισοδήματος 
επέχει θέση έγγραφου αιτήματος. Η αξιολόγηση 
υλοποιείται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 
ELENXIS. Ο προϊστάμενος της υπηρεσίας, που είναι 
αρμόδιος για την επιστροφή του φόρου, προβαίνει άμεσα 
και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των δέκα εργάσιμων 
ημερών σε έλεγχο, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν 
υπάρχουν άλλες οφειλές προς την Εφορία ή τους ΟΚΑ. Για 
τις πιστωτικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών 
προσώπων και νομικών οντοτήτων, που περιλαμβάνονται 
στο αρχείο με την ένδειξη «ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ», ο 
προϊστάμενος της υπηρεσίας που είναι αρμόδια για τον 
φορολογικό έλεγχο προβαίνει σε έκδοση εντολής ελέγχου 
εντός πέντε εργάσιμων ημερών. Με την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας αξιολόγησης των ηλεκτρονικά 
υποβαλλόμενων πιστωτικών δηλώσεων φορολογίας 

εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, 
που χαρακτηρίστηκαν με την ένδειξη «ΑΜΕΣΗ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ», εκδίδονται σημειώματα για την επιστροφή 
του φόρου. Επίσης, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία 
καταβολής επιστρεπτέου φόρου είναι οι ακόλουθες: Πριν 
από την επιστροφή του φόρου εισοδήματος, οι υπηρεσίες 
θα ελέγχουν εάν υπάρχουν οφειλές σε Εφορίες 
προκειμένου να συμψηφιστούν ή αν προκύπτει υπόλοιπο, 
θα επιστρέφεται στην επιχείρηση. Εφόσον η επιχείρηση 
δεν έχει χρέη ή οφειλές για συμψηφισμό, οι υπηρεσίες της 
ΑΑΔΕ θα προχωρούν στη διασταύρωση και ταυτοποίηση 
των δηλωθέντων στοιχείων λογαριασμού πληρωμών (σε 
μορφή ΙΒΑΝ) του δικαιούχου με αυτά που τηρούνται στον 
εκάστοτε πάροχο υπηρεσιών πληρωμών. Μετά την 
επιτυχή ταυτοποίηση, θα πιστώνεται το ποσό στον 
λογαριασμό της δικαιούχου επιχείρησης.

 
Αύξηση εσόδων, αλλά και αύξηση 
χρεών δείχνου τα στοιχεία του 
Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών 
Εισφορών (ΚΕΑΟ) για το τέλος του 
έτους, καθώς  

ο έλλειμμα των 
ταμείων ξεπερνά  
τα 45,4 Δις ευρώ, 

ενώ οι εισπράξεις 
ξεπέρασαν κάθε 

προηγούμενο με  
1,74 Δις ευρώ. 
 Η αύξηση στα έσοδα από χρέη σε 
σχέση με το 2021, σύμφωνα με τον 
ΕΦΚΑ ανέρχεται στο 71%, καθώς 
πρόκειται για τις υψηλότερες ετήσιες 
εισπράξεις που έχουν επιτευχθεί 
από την αρχή της λειτουργίας του 
ΚΕΑΟ. Από την άλλη αναμένεται 
μέσα στο επόμενο διάστημα τεχνητή 
μείωση χρεών, καθώς πρόκειται να 
παραγραφεί μέρος των 45,4 δις το 
οποίο είναι διαπιστωμένο ότι δεν 
μπορεί να εισπραχθεί και παραμένει 
πάνω από 10 χρόνια. Αυτό 
αναμένεται να μειώσει το χρέος των 
ταμείων στα 25 δις ευρώ. Ο στόχος 
της ενίσχυσης των διαδικασιών 
είσπραξης των ασφαλιστικών 
οφειλών και της αύξησης των 
εσόδων του e-ΕΦΚΑ, καθώς και της 
ενίσχυσης της βιωσιμότητας του 
συστήματος κοινωνικής ασφάλισης 

επιτεύχθηκε κατά τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο λόγω των καίριων 
παρεμβάσεων που υλοποιήθηκαν 
κατά το προηγούμενο έτος και 
συγκεκριμένα: Με την ευνοϊκή πάγια 
ρύθμιση των 24 δόσεων που 
διευκόλυνε τους οφειλέτες 
ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών 
οφειλών να τηρήσουν τη ρύθμιση 
που έχουν αποδεχθεί προς το ΚΕΑΟ 
και να ενταχθούν σε αυτοί και νέοι 
οφειλέτες που αδυνατούσαν να 
ρυθμίσουν τα χρέη τους. Με την 
ηλεκτρονική βεβαίωση οφειλής για 
μεταβιβάσεις ακινήτων, με την οποία 
επιταχύνθηκαν οι διαδικασίες, 
συμβάλλοντας παράλληλα στη 
μείωση των οφειλών προς το ΚΕΑΟ. 
Τέλος, στην αύξηση των εσόδων 
συνετέλεσε η επανεκκίνηση των 
διαδικασιών είσπραξης μετά την 
περίοδο της πανδημίας, κατά την 
οποία είχε ανασταλεί η είσπραξη 
οφειλών των πληττόμενων. 
 

Οι πλουσιότεροι κάτοικοι του πλανήτη έγιναν ακόμα 
πλουσιότεροι τα τελευταία δύο χρόνια. Η Tami Luhby 
καταγράφει στο CNN:  

ελίτ του 1% έχει αποκτήσει 
σχεδόν διπλάσιο νέο πλούτο  
από τον υπόλοιπο κόσμο κατά  

τη διάρκεια αυτής της περιόδου, 

σύμφωνα με την ετήσια έκθεση  
της Oxfam για την ανισότητα 

 

Τ 
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, που δημοσιεύτηκε την Κυριακή. Η περιουσία τους εκτινάχθηκε στα ύψη κατά 26 
τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ το υπόλοιπο 99% είδε μόνο την καθαρή του αξία 
να αυξάνεται κατά 16 τρισεκατομμύρια δολάρια. Μάλιστα, η συσσώρευση 
πλούτου των υπερπλούσιων επιταχύνθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας. 
Κοιτάζοντας την τελευταία δεκαετία, συγκέντρωσαν μόλις το ήμισυ του συνόλου 
του νέου πλούτου που δημιουργήθηκε, σε σύγκριση των δύο τρίτων των 
τελευταίων χρόνων. Η έκθεση, η οποία βασίζεται σε στοιχεία που 
συγκεντρώθηκαν από το Forbes, έχει προγραμματιστεί να συμπέσει με την έναρξη 
της ετήσιας συνάντησης του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της 
Ελβετίας, μια συγκέντρωση της ελίτ των πλουσιότερων ανθρώπων και 
παγκόσμιως ηγετών. Την ίδια στιγμή, η πλειοψηφία των λιγότερο τυχερών 
συνεχίζει να αγωνίζεται.  

ύμφωνα με την Oxfam, περίπου 1,7  
δισεκατομμύρια εργαζόμενοι ζουν σε χώρες 
όπου ο πληθωρισμός ξεπερνά τους μισθούς τους. 

Και η μείωση της φτώχειας πιθανότατα διακόπηκε πέρυσι, αφού ο αριθμός των 
φτωχών παγκοσμίως εκτοξεύτηκε στα ύψη το 2020. «Ενώ οι απλοί άνθρωποι 
κάνουν καθημερινές θυσίες σε βασικά είδη όπως το φαγητό, οι υπερπλούσιοι 
έχουν ξεπεράσει ακόμη και τα πιο τρελά τους όνειρα», δήλωσε η Gabriela Bucher, 
εκτελεστική διευθύντρια της Oxfam International. «Μόλις δύο χρόνια μετά, αυτή η 
δεκαετία διαμορφώνεται ως η καλύτερη μέχρι τώρα για τους 
δισεκατομμυριούχους –μια βρυχηθή έκρηξη της δεκαετίας του 20 για τους 
πλουσιότερους του κόσμου». Αν και τα πλούτη τους υποχώρησαν κάπως τον 
περασμένο χρόνο, οι παγκόσμιοι δισεκατομμυριούχοι εξακολουθούν να είναι 
πολύ πλουσιότεροι από ό,τι ήταν στην αρχή της πανδημίας. Η περιουσία τους 
ανέρχεται συνολικά σε 11,9 τρισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με την Oxfam. Αν 
και το νούμερο αυτό είναι μειωμένο κατά σχεδόν 2 τρισεκατομμύρια δολάρια από 
τα τέλη του 2021, εξακολουθεί να είναι πολύ πάνω από τα 8,6 τρισεκατομμύρια 
δολάρια που είχαν τον Μάρτιο του 2020. Οι πλούσιοι επωφελούνται από τρεις 
τάσεις, δήλωσε ο Nabil Ahmed, διευθυντής οικονομικής δικαιοσύνης της Oxfam 
Αμερικής. Στην αρχή της πανδημίας, οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα 
στις πιο πλούσιες χώρες, έριξαν τρισεκατομμύρια δολάρια στις οικονομίες τους 
προκειμένου να αποτρέψουν την κατάρρευση. Αυτό ώθησε τις μετοχές και άλλα 
περιουσιακά στοιχεία να εκτοξευθούν σε αξία. «Πολλά από αυτά τα φρέσκα 
μετρητά κατέληξαν στους εξαιρετικά πλούσιους, οι οποίοι μπόρεσαν να 
οδηγήσουν την άνοδο του χρηματιστηρίου, αυτήν την έκρηξη περιουσιακών 

στοιχείων», είπε ο Ahmed. «Και τα 
προστατευτικά κιγκλιδώματα της 
δίκαιης φορολογίας δεν υπήρξαν». 
Επίσης, πολλές εταιρείες τα έχουν 
πάει καλά τα τελευταία χρόνια.  

 

ερίπου 95 
επιχειρήσεις 
τροφίμων και 

ενέργειας έχουν 
υπερδιπλασιάσει  
τα κέρδη τους το 2022, 
ανέφερε η Oxfam 
, καθώς ο πληθωρισμός εκτόξευσε 
τις τιμές στα ύψη. Μεγάλο μέρος 
αυτών των χρημάτων καταβλήθηκε 
στους μετόχους. Επιπλέον, οι πιο 
μακροπρόθεσμες τάσεις της 
κατάργησης των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων και της μεγαλύτερης 
συγκέντρωσης της αγοράς 
ενισχύουν την ανισότητα. Αντίθετα, 
η παγκόσμια φτώχεια αυξήθηκε από 
πολύ νωρίς στην πανδημία. Αν και 
έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος στη 
μείωση της φτώχειας από τότε, 
αναμένεται να έχει σταματήσει το 
2022, εν μέρει λόγω του πολέμου  

 

Σ 
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στην Ουκρανία, ο οποίος 
επιδείνωσε τις υψηλές τιμές των 
τροφίμων και της ενέργειας, 
σύμφωνα με τα στοιχεία της 
Παγκόσμιας Τράπεζας που 
επικαλείται η Oxfam. Είναι η πρώτη 
φορά που ο ακραίος πλούτος και η 

ακραία φτώχεια αυξάνονται ταυτόχρονα τα τελευταία 25 χρόνια, δήλωσε η Oxfam. 
Για να αντιμετωπιστεί αυτή η αυξανόμενη ανισότητα, η Oxfam καλεί τις 
κυβερνήσεις να ενισχύσουν τους φόρους στους πλουσιότερους κατοίκους τους. 
Προτείνει τη θέσπιση εφάπαξ φόρου περιουσίας και έκτακτων φόρων για τον 
τερματισμό της κερδοσκοπίας από τις παγκόσμιες κρίσεις, καθώς και τη μόνιμη 
αύξηση των φόρων στο πλουσιότερο 1% των κατοίκων τουλάχιστον στο 60% του 
εισοδήματός τους όσον αφορά την εργασία και τα κεφάλαια τους. 
«Αντιμετωπίζουμε μια ακραία κρίση συγκέντρωσης πλούτου», είπε ο Ahmed. «Και 
είναι σημαντικό πριν από όλα, νομίζω, να αναγνωρίσουμε ότι δεν είναι 
αναπόφευκτο. Μια στρατηγική προϋπόθεση για τον περιορισμό της ακραίας 
ανισότητας είναι η φορολόγηση των υπερπλούσιων». Η ομάδα, ωστόσο, 
αντιμετωπίζει μια δύσκολη μάχη. Περίπου 11 χώρες μείωσαν τους φόρους στους 
πλούσιους κατά τη διάρκεια της πανδημίας.  

αι οι προσπάθειες για αύξηση των εισφορών 
στους πλούσιους κατέρρευσαν στο Κογκρέσο 
των ΗΠΑ το 2021, παρόλο που οι Δημοκρατικοί 

έλεγχαν και τα δύο σώματα και τον Λευκό Οίκο. 

 
Μια σημαντική πρωτοβουλία πήραν κροίσοι από όλο τον 
κόσμο προκειμένου να περιοριστούν οι οικονομικές 
ανισότητες. «Φορολογήστε με, φορολογήστε ανθρώπους 
σαν εμένα», ζητάει, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο 
Γαλλικό Πρακτορείο, ο Φιλ Γουάιτ, Βρετανός 
εκατομμυριούχος που μετέχει στο Φόρουμ του Νταβός και 
θεωρεί ότι οι ανισότητες «κατακερματίζουν τον κόσμο». 
«Αν λάμβανα τον κατώτατο μισθό και ζητούσα να 
φορολογηθούν οι πλούσιοι, ελάχιστοι θα με άκουγαν», 
σχολίασε με νόημα ο 71χρονος, μηχανικός στο επάγγελμα, 
που έκανε περιουσία πριν από μερικά χρόνια όταν 
πούλησε μια εταιρεία συμβούλων σε έναν όμιλο 
επενδύσεων. «Έβγαλα αρκετά χρήματα για να έχω άνεση», 
παραδέχεται, χωρίς άλλες διευκρινίσεις. Όμως, « 

α χαιρόμουν πολύ να πληρώσω 
περισσότερους φόρους και  
ζητώ από την κυβέρνησή  

μου να με φορολογήσει, να 
φορολογήσει ανθρώπους σαν εμένα». 
Μαζί με τον Γουάιτ, περισσότεροι από 200 εκατομμυριούχοι 
από 13 χώρες ζήτησαν με ανοιχτή επιστολή τους προς 
τους συμμετέχοντες στο Φόρουμ του Νταβός, να 
φορολογηθούν. Μεταξύ αυτών, άνθρωποι που 
κληρονόμησαν την περιουσία τους, άλλοι που δούλεψαν 
για να την αποκτήσουν, επιχειρηματίες, χρηματιστές. Στην 
πρωτοβουλία συμμετέχουν και διάσημοι όπως ο 
Αμερικανός ηθοποιός Μαρκ Ράφαλο, γνωστός από τον 
ρόλο του «Χαλκ» ή η Άμπιγκεϊλ Ντίσνεϊ, μία από τους 
κληρονόμους της αυτοκρατορίας Disney. «Το βασικό θέμα 
του Φόρουμ του Νταβός φέτος είναι η ενότητα σε έναν 
κατακερματισμένο κόσμο. Ακριβώς αυτό παρατηρούμε» 
είπε ο Γουάιτ, εκτιμώντας ότι αυτό που κατακερματίζει τον 
κόσμο είναι η ανισότητα του πλούτου. Οι ανισότητες 
εκτινάχθηκαν την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με την 
έκθεση που έδωσε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα η 
κυβερνητική οργάνωση Oxfam. Από τα 100 δολάρια 
πλούτου που δημιουργήθηκε, τα 54,4 πήγαν στις τσέπες 
του 1% των πλουσιότερων ανθρώπων ενώ το 50% των 
λιγότερο ευπόρων έλαβε μόνο 70 λεπτά. Η μη κυβερνητική 
οργάνωση πρότεινε μια σειρά μέτρων (έκτακτος φόρος 
περιουσίας, φόρος επί των μερισμάτων, αύξηση του φόρου 
στο εισόδημα από εργασία και στο κεφάλαιο του 1% των 
πιο πλούσιων) με τα οποία οι περιουσίες των 
δισεκατομμυριούχων και ο αριθμός τους θα μπορούσε να 
επανέλθει στα επίπεδα που ήταν το 2012. Τα «υπερκέρδη» 
των επιχειρήσεων βρίσκονται επίσης στο στόχαστρο της 
Oxfam, η οποία πρότεινε να φορολογηθούν περισσότερο 
τα απροσδόκητα κέρδη, όπως τα δισεκατομμύρια που 
κατέγραψαν οι πετρελαϊκοί όμιλοι τους τελευταίους μήνες 
χάρη στην εκτίναξη των τιμών της ενέργειας, εν μέσω του 
πολέμου στην Ουκρανία.
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TΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

Επιμέλεια: Θοδωρής Ζούμπος 

 

το αρχείο τίθεται 
τελικά το ποινικό 
σκέλος για την 

πολύκροτη υπόθεση 
διάρρηξης θυρίδων από 
το θησαυροφυλάκιο 
του υποκαταστήματος 
της Εθνικής Τράπεζας 
στη Θεσσαλονίκη,  
απ’ όπου καταγγέλθηκε 
ότι υπεξαιρέθηκαν 
μετρητά, κοσμήματα  
και άλλα πολύτιμα 
τιμαλφή, συνολικής 
αξίας 4,5 εκατ. Ευρώ…. 
κατά το διάστημα 2011-15. Όπως 
αναφέρει το ρεπορτάζ του ΑΜΠΕ, 
υιοθετώντας την εισαγγελική 
πρόταση, το Συμβούλιο 
Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, με 

βούλευμα που εξέδωσε, αποφάσισε την απαλλαγή των έξι κατηγορουμένων 
τραπεζικών υπαλλήλων, συνταξιούχων και εν ενεργεία, που διώκονταν για  

 
υπεξαίρεση. Με το ίδιο βούλευμα δε, το τριμελές Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε 
να παύσει οριστικά η ποινική δίωξη για έναν ακόμη κατηγορούμενο που 
απεβίωσε. Παρότι από την διενεργεθείσα αστυνομική έρευνα προέκυψαν «κενά» 
ασφαλείας στο τμήμα τραπεζικών θυρίδων, εντούτοις το Συμβούλιο 
Πλημμελειοδικών αποφαίνεται ότι «μόνο η δυνατότητα των κατηγορούμενων 
τραπεζικών υπαλλήλων να έχουν πρόσβαση στο χώρο του θησαυροφυλακίου και 
στα κλειδιά των θυρίδων δεν αρκούν για να θεμελιώσουν αντικειμενικά την 
αποδιδόμενη σ’ αυτούς ποινική ευθύνη». Όπως αναφέρεται στο απαλλακτικό 
βούλευμα από την έρευνα δεν προέκυψε με βεβαιότητα ούτε ο τρόπος που 
άνοιξαν οι δράστες τις θυρίδες ούτε τα πρόσωπά τους. Η υπόθεση πήρε το δρόμο 
της Δικαιοσύνης, όταν ιδιοκτήτες των τραπεζικών θυρίδων κατήγγειλαν την 
παραβίασή τους και την υπεξαίρεση του περιεχομένου τους. Οι ίδιοι μηνυτές 
προσέφυγαν και στα αστικά δικαστήρια καταθέτοντας αγωγές αποζημίωσης, 
λόγω μη τήρησης των μέτρων ασφαλείας, ενώ ήδη εκδόθηκαν αποφάσεις που 
τους δικαιώνουν. 
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Το dikastiko.gr μεταδίδει: Δεκτή έγινε από Δικαστήριο η ανακοπή καταβολής για 
ληξιπρόθεσμο δάνειο 14.000 ευρώ σε τράπεζα, κρίνοντας πως είχε υποπέσει σε 
πενταετή παραγραφή, καθώς δεν υπήρξε καταγγελία της δανειακής σύμβασης. 
«Μόνον όταν η αίρεση πληρωθεί και καταγγελθεί το δάνειο, δεν οφείλονται πλέον 
δόσεις, αλλά ολόκληρο το μέχρι τότε ανεξόφλητο κεφάλαιο και η αξίωση του 
δανειστή προς απόδοση του δανείου υπόκειται στη συνήθη εικοσαετή 
παραγραφή, ενώ αν δεν γίνει καταγγελία, η αξίωση των περιοδικών δόσεων, 
αφού αυτές διατηρούν την αυθυπαρξία τους, υπόκεινται στην πενταετή 
παραγραφή» αναφέρει η απόφαση του Ειρηνοδικείου Αλεξανδρούπολης. «Από 
την εκτίμηση των εγγράφων που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι σε 
συνδυασμό με όσα εκθέτουν στις έγγραφες προτάσεις τους, αλλά και με όλη εν 
γένει τη διαδικασία, αποδείχθηκαν, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, τα ακόλουθα: 
στις 30-5-2000 η ανακόπτουσα συμβλήθηκε με την καθ’ ης πιστώτρια τράπεζα 
στην με αριθμό ./30-5-2000 σύμβαση τοκοχρεωλυτικού δανείου που συνήφθη στην 
Αλεξανδρούπολη ποσού 24.651,50 ευρώ με σκοπό την κάλυψη στεγαστικών της 
αναγκών. Το δάνειο συμφωνήθηκε να εξοφληθεί σε 27 εξαμηνιαίες 
τοκοχρεωλυτικές δόσεις (15 έτη) με την πρώτη τοκοχρεωλυτική δόση καταβλητέα 
την 10-4-2002 και οι επόμενες συνεχείς δόσεις καταβλητέες την 10η Απριλίου και 
την 10η Οκτωβρίου κάθε έτους, ενώ η τελευταία την 10-4-2015» αναφέρεται. 
Επίσης, σημειώνεται πως στη σχετική σύμβαση οριζόταν ότι «σε περίπτωση 
καθυστέρησης εξόφλησης οποιασδήποτε οφειλής του δανείου, συμφωνήθηκε 
ρητά ότι ο οφειλέτης θα χρεώνεται αυτοδικαίως για τα καθυστερούμενα ποσά, από 
την ημέρα της καθυστέρησης και χωρίς όχληση, με τόκους υπερημερίας», ενώ «οι 
καθυστερούμενες δόσεις θα βεβαιώνονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μετά την 
παρέλευση 3 μηνών από τη λήξη εκάστης και η επιδότηση θα διακόπτεται 
οριστικά, εφόσον οφείλονται περισσότερες από πέντε (5) βεβαιωμένες 
ληξιπρόθεσμες εξαμηνιαίες δόσεις». Στην περίπτωση αυτή λέει το Δικαστήριο «η 
Τράπεζα δικαιούται είτε να επιδιώξει την είσπραξη των καθυστερούμενων ποσών 
είτε αφού καταγγείλει τη σύμβαση του δανείου και το κηρύξει αμέσως 
ληξιπρόθεσμο και απαιτητό, να αξιώσει την εξόφληση ολόκληρου του 
ανεξόφλητου ποσού του κεφαλαίου με τους τόκους και τις λοιπές επιβαρύνσεις». 

Όπως επισημαίνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 250 αρ. 15 και 253 ΑΚ, ο 
χρόνος παραγραφής των τόκων και των χρεολυσίων είναι πενταετής και αρχίζει 
από τη λήξη του έτους, μέσα στο οποίο γεννήθηκε η αξίωση και είναι δυνατή η 
δικαστική της επιδίωξη. Ωστόσο, στην προκειμένη περίπτωση όπως αναφέρει η 
δανειολήπτρια στο αίτημα ανακοπής για την καταβολή του συνόλου της 
ληξιπρόθεσμης οφειλής, «η καθ’ ης (σ.σ. πιστώτρια τράπεζα) αξιώνει χρεολύσια 

συνολικού ύψους 13.470,42 ευρώ τα 
οποία αναλύονται ως εξής: Μέρος 
χρεολυσίου μηνός Απριλίου του 
έτους 2008 ύψους 688,14 ευρώ και το 
σύνολο του χρεολυσίου μηνός 
Οκτωβρίου 2008, ύψους 913,02 
ευρώ, τα οποία υπέπεσαν σε 
παραγραφή στο τέλος του έτους 
2013, Χρεολύσια Απριλίου 
2009,ύψους 913,02 ευρώ και 
Οκτωβρίου 2009, ύψους 913,02 
ευρώ, τα οποία υπέπεσαν σε 
παραγραφή στο τέλος του έτους 
2014, Χρεολύσια Απριλίου 2010 
ύψους 913,02 ευρώ και χρεολύσιο 
Οκτωβρίου 2010 ύψους 913,02 ευρώ, 
τα οποία υπέπεσαν σε παραγραφή 
στο τέλος του έτους 2015, Χρεολύσιο 
Απριλίου 2011 ύψους 913,02 ευρώ 
και χρεολύσιο Οκτωβρίου 2011 
ύψους 913,02 ευρώ, τα οποία 
υπέπεσαν σε παραγραφή στο τέλος 
του έτους 2016, Χρεολύσιο Απριλίου 
2012 ύψους 913,02 ευρώ και 
χρεολύσιο Οκτωβρίου 2012 ύψους 
913,02 ευρώ, τα οποία υπέπεσαν σε 
παραγραφή στο τέλος του έτους 
2017, Χρεολύσιο Απριλίου 2013 
ύψους 913,02 ευρώ και χρεολύσιο 
Οκτωβρίου 2013 ύψους 913,28 ευρώ, 
τα οποία υπέπεσαν σε παραγραφή 
στο τέλος του έτους 2018, Χρεολύσιο 
Απριλίου 2014 ύψους 913,02 ευρώ 
και χρεολύσιο Οκτωβρίου 2014 
ύψους 913,02 ευρώ τα οποία 
υπέπεσαν σε παραγραφή στο τέλος 
του έτους 2019 και Χρεολύσιο 
Απριλίου 2015 ύψους 913,02 που 
ήταν και το τελευταίο το οποίο 
υπέπεσε σε παραγραφή στο τέλος 
του έτους 2020». 

Επομένως, το Ειρηνοδικείο κρίνει 
πως «το σύνολο των χρεολυσίων, 
ύψους 13.470,42 ευρώ, έχουν 
υποπέσει στην εν λόγω πενταετή 
παραγραφή καθόσον κατά το ως 
άνω χρονικό διάστημα δεν χώρησε 
λόγος διακοπής αυτής ούτε η καθ’ ής 
η ανακοπή επικαλέστηκε τέτοιο. Η  
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παραγραφή αυτή βέβαια της κύριας 
αξίωσης συμπαρασύρει και τις 
παρεπόμενες αξιώσεις για τόκους 
και έξοδα (άρθρο 274 ΑΚ). Ως εκ 
τούτου η καθ’ ής η ανακοπή δεν 
επισπεύδει εγκύρως εκτέλεση για 

την αναγκαστική ικανοποίηση της εν λόγω απαίτησης της κατά της 
ανακόπτουσας αφού αυτή έχει υποπέσει σε παραγραφή και πρέπει αυτή να 
ακυρωθεί, γενομένου δεκτού ως ουσία βάσιμου του ως άνω προβαλλόμενου 
πρώτου λόγου ανακοπής, ενώ παρέλκει η εξέταση των λοιπών λόγων ανακοπής. 
Συνεπώς, πρέπει να γίνει δεκτή η υπό κρίση ανακοπή ως ουσία βάσιμη και να 
ακυρωθεί η επισπευδόμενη εκτέλεση».

 
Το legalnews24.gr αναφέρει: Αρ.8/2023 Moν. Εφ. Αθηνών – 
Αναστολή πλειστηριασμού μέχρι την έκδοση οριστικής 
απόφασης επί της ασκηθείσας έφεσης – Παράλειψη 
συγκοινοποίησης από την εταιρεία διαχείρισης από δάνεια 
και πιστώσεις των απαιτούμενων εγγράφων, από τα οποία 
να προκύπτει η νομιμοποίησή της για την επίσπευση 
αναγκαστικής εκτέλεσης.  

ύμφωνα με το διατακτικό της 
απόφασης ανεστάλη η διαδικασία 
του ηλεκτρονικού αναγκαστικού 

πλειστηριασμού κατά της κύριας και 
μοναδικής κατοικίας του αιτούντος,  
ο οποίος επισπεύστηκε από ανώνυμη 
εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων 
από δάνεια και πιστώσεις, μέχρι την έκδοση οριστικής 
απόφασης επί της ασκηθείσας έφεσης. Ειδικότερα, 
πιθανολογήθηκε πως η εφεσίβλητη εταιρεία διαχείρισης 
κατά την επίδοση της επίμαχης επιταγής προς πληρωμή 
δεν συγκοινοποίησε τα έγγραφα από τα οποία 
αποδεικνύεται η νομιμοποίηση της αποκτώσας εταιρείας, 
για την επίμαχη απαίτηση που ενσωματώνεται στον 
εκτελεστό τίτλο, καθώς δεν συγκοινοποίησε την σύμβαση 
μεταβίβασης, στην οποία η αποκτώσα εταιρεία στηρίζει τα 
δικαιώματά της, παρά μόνο περίληψη αυτής, όπως 
δημοσιεύτηκε στο Ενεχυροφυλακείο, ενώ δεν 
προσκομίστηκε και κανένα άλλο έγγραφο αποδεικτικό της 
εκχώρησης της επίμαχης εμπράγματης απαίτησης για την 
οποία επισπεύστηκε η εν λόγω αναγκαστική εκτέλεση, 
δεδομένου μάλιστα ότι στα οικεία παραρτήματα των 

συμβάσεων πώλησης και μεταβίβασης δεν προκύπτει αν η 
επίδικη απαίτηση μεταβιβάστηκε στην αλλοδαπή εταιρεία, 
καθόσον σε αυτή δεν αναγράφονται τα στοιχεία εκείνα με 
τα οποία θα μπορούσαν να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία της 
επίδικης σύμβασης, αφού μολονότι αναφέρονται τα 
ατομικά στοιχεία των αιτούντων (ονοματεπώνυμο, 
διεύθυνση κατοικίας και ΑΦΜ), τα υπόλοιπα στοιχεία που 
αφορούν στο δανειακό προϊόν και συγκεκριμένα ο αριθμός 
δανειακής σύμβασης και ο αριθμός λογαριασμού δεν 
ταυτίζονται με το επίδικο δάνειο. Προσέτι, δεν αναγράφεται 
και οποιοδήποτε άλλο προσδιοριστικό στοιχείο ικανό να 
ταυτοποιήσει την μεταβιβαζόμενη απαίτηση με την επίδικη 
όπως λ.χ. ημερομηνία υπογραφής της επίδικης σύμβασης. 
Ο ισχυρισμός δε της εφεσίβλητης εταιρείας διαχείρισης ότι 
δεν απαιτείται εν προκειμένω η κοινοποίηση ολόκληρων 
των συμβάσεων μεταβίβασης, αλλά αρκούν τα 
αποσπάσματα δεν είναι νόμιμος, σύμφωνα με τα ανωτέρω, 
εφόσον επί ειδικής διαδοχής, όπως εν προκειμένω, πρέπει 
να συγκοινοποιηθεί και ολόκληρη η σύμβαση μεταβίβασης. 
Ως εκ τούτου, εφόσον η εφεσίβλητη εταιρεία διαχείρισης δε 
συγκοινοποίησε τα ανωτέρω έγγραφα, ώστε να αποδείξει 
εγγράφως ότι νομιμοποιείται στη διαχείριση και είσπραξη 
της ένδικης απαίτησης, μολονότι όφειλε να το πράξει και 
ανεξαρτήτως της ύπαρξης βλάβης, η κινούμενη από αυτή 
διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης πάσχει από ακυρότη-  
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τα. Συνεπώς και δεδομένου ότι 
πιθανολογήθηκε ότι θα γίνει δεκτός 
ο σχετικός ως άνω λόγος έφεσης, σε 
συνδυασμό με το ότι το κατασχεθέν 
αποτελεί την μοναδική κατοικία του 

δανειολήπτη, το Δικαστήριο έκανε 
δεκτή την αίτησης περί αναστολής 
της εκτελέσεως και ανέστειλε, άνευ 
εγγυήσεως, τον επισπευδόμενο σε 
βάρος του πλειστηριασμό μέχρι την 

έκδοση οριστικής απόφασης επί της 
ασκηθείσας έφεσης. (Οι αιτούντες 
εκπροσωπήθηκαν από τον 
πληρεξούσιο δικηγόρο τους 
Ευστράτιο Νικολακέα). 

 
H πρόεδρος της Ένωσης 
Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, 
Ιωάννας Μελάκη έστειλε μια 
δραματική επιστολή στην εφημερίδα 
«Χανιώτικα Νέα»: «Κύριε διευθυντά, 

ιονοστιβάδα οι 
πλειστηριασμοί 
στην Χώρα μας  

και στο υπερήφανο 
νησί μας ακόμα και  
της πρώτης κατοικίας, 
χωρίς κοινωνική και 
οικονομική διάκριση, 
από Τράπεζες και funds 
μετά την κατάργηση του 
ν.3869/2010, (ν. Κατσέλη) με τους 
καταναλωτές να ψάχνουν 
εναγωνίως να βρουν σανίδα 
σωτηρίας, με τους καταναλωτές να 
ψάχνουν τα λιγοστά ευρώ που 
χάθηκαν από τον προϋπολογισμό 
τους τον τελευταίο καιρό λόγω 
καλπάζοντος πληθωρισμού και 
ανεξέλεγκτης ακρίβειας. Η Ένωση 
Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης 
φανερά προβληματισμένη, αφενός 
καλεί την Κυβέρνηση, να πάρει 
άμεσα μέτρα αποπληθωρισμού, 
μηδενίζοντας τον Φ.Π.Α. σε είδη 
άμεσης λαϊκής κατανάλωσης και να 
μειώσει τον Ειδικό Φόρο 
Κατανάλωσης στα καύσιμα αν θέλει 
να ανακουφίσει τον λαό, που 
στενάζει κάτω από το ανελέητο κύμα 
της ακρίβειας, που εξανεμίζει τα 
ευρώ από τον μισθωτό και τον 
συνταξιούχο. Αφετέρου, καλεί κάθε 

καταναλωτή, να έρθει πιο κοντά στη 
Συλλογικότητα που του ανήκει 
(Ένωση Προστασίας Καταναλωτών 
Κρήτης), ώστε να ενημερωθεί 
πλήρως και επιμελώς, για τα νόμιμα 
δικαιώματα του, ώστε να πάψει να 
φοβάται, εάν θα χάσει το κεραμίδι 
του. Διότι στον φόβο του 
καταναλωτή ποντάρουν, ώστε να 
τον λυγίσουν πνευματικά και 
συναισθηματικά, να του πάρουν και 
τα τελευταία ευρώ. Παρακάτω η 
Ένωση Προστασίας Καταναλωτών 
Κρήτης ενημερώνει τους οφειλέτες 
γενικά, τι είναι κατάσχεση και τι 
πλειστηριασμός και ποια είναι τα 
νομικά εργαλεία που μπορεί να 
χρησιμοποιήσει: Για τον 
πλειστηριασμό: Για να ξεκινήσει ο 
πλειστηριασμός, θα πρέπει ο 
δανειστής να έχει αποκτήσει και 
κοινοποιήσει στον οφειλέτη τον 
λεγόμενο εκτελεστό τίτλο, ο οποίος 
μπορεί να είναι τελεσίδικη ή 
προσωρινά εκτελεστή δικαστική 
απόφαση, διαταγή πληρωμής κ.λπ. 
Η επίδοση αυτή (διά δικαστικού 
επιμελητή) αντιγράφου του 
απογράφου του εκτελεστού τίτλου 
μαζί με επιταγή προς 
εκτέλεση/πληρωμή, αποτελεί την 
εναρκτήρια πράξη της αναγκαστικής 
εκτέλεσης. Κατάσχεση: Αφού μας 
κοινοποιηθεί ο εκτελεστός τίτλος, 
μετά από 3 εργάσιμες ημέρες από 
την επομένη της επίδοσης, ο 
δανειστής μπορεί να επιβάλει 
κατάσχεση σε περιουσιακά στοιχεία 
του οφειλέτη, κινητά ή ακίνητα. Με 
την κατάσχεση οδηγούμαστε στην 
υλική και νομική δέσμευση του 
πράγματος, χάνουμε δε την εξουσία 
διάθεσής του έκτοτε (δηλαδή δεν 
μπορούμε να το μεταβιβάσουμε 
πλέον). Επίσης, αν το ακίνητο 
νοικιαστεί από τον οφειλέτη μετά την 
κατάσχεση, αυτός που το αποκτά 
μετά τον πλειστηριασμό μπορεί να 
καταγγείλει τη μίσθωση μέσα σε δύο 
μήνες από την απόκτησή του. Για 
την κατάσχεση συντάσσεται η 
κατασχετήρια έκθεση από το 
δικαστικό επιμελητή. Η 
κατασχετήρια έκθεση επιδίδεται 
στον οφειλέτη είτε την ίδια στιγμή 
είτε το αργότερο εντός οκτώ (8) 

ημερών. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες 
από την κατάσχεση, πρέπει να 
επιδοθεί αντίγραφο της έκθεσης 
στον υποθηκοφύλακα 
(κτηματολόγιο) της περιφέρειας που 
βρίσκεται το ακίνητο. Προσοχή!!!: 
Επιτρέπονται περισσότερες της μίας 
κατασχέσεις του ίδιου ακινήτου, η 
κάθε διαδικασία δε, κινείται 
παράλληλα και ξεχωριστά. Η 
ημερομηνία του πλειστηριασμού 
ορίζεται υποχρεωτικά στην 
κατασχετήρια έκθεση μέσα σε επτά 
(7) μήνες και πάντως όχι μετά από 
οκτώ (8) μήνες από την ημέρα 
περάτωσης της κατάσχεσης. Αν η 
ημερομηνία αυτή πέσει τον 
Αύγουστο, τότε μεταφέρεται για τον 
επόμενο μήνα. Το αργότερο μέσα σε 
δεκαπέντε (15) ημέρες από την 
κατάσχεση, πρέπει να δημοσιευθεί 
στην ιστοσελίδα του Δελτίου 
Δικαστικών Δημοσιεύσεων του 
Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) 
απόσπασμα της κατασχετήριας 
έκθεσης που περιέχει, μεταξύ 
άλλων, συνοπτική περιγραφή του 
ακινήτου, μνεία των υποθηκών που 
υπάρχουν σε αυτό, την τιμή πρώτης 
προσφοράς κλπ. Προσοχή!!! 

πορεί ο 
οφειλέτης 
δεκαπέντε (15) 

εργάσιμες ημέρες  
πριν από τον 
πλειστηριασμό  
να ασκήσει  
ανακοπή κατά της  
κατασχετήριας έκθεσης 
ζητώντας τη διόρθωσή της ως προς 
την περιγραφή του ακινήτου, την 
εκτίμηση και την τιμή πρώτης  
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προσφοράς. Μπορεί να ανασταλεί η διενέργεια του 
πλειστηριασμού έως έξι (6) μήνες από την αρχική 
ημερομηνία του, εφόσον προσδοκάται ότι ο οφειλέτης θα 
ικανοποιήσει σε αυτό το διάστημα τον δανειστή ή ότι τότε 
θα επιτευχθεί μεγαλύτερο πλειστηρίασμα. Τέλος, καλούνται 
οι καταναλωτές δανειολήπτες που αντιμετωπίζουν 

οποιοδήποτε πρόβλημα στη ρύθμιση των οφειλών τους, να 
επικοινωνούν με την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών 
Κρήτης στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: τηλ.: 
2821092306 και στο email.epkxan@gmail.com H πρόεδρος 
της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, Ιωάννα 
Μελάκη». 

Τα πράγματα δυσκολεύουν για τις εταιρείες διαχείρισης 
απαιτήσεων, που προσπαθούν να πουλήσουν πακέτα 
απαιτήσεων «δεύτερο χέρι», ρευστοποιώντας «φέτες» από 
χαρτοφυλάκια τα οποία απέκτησαν μέσω τιτλοποιήσεων. 
Όπως σημειώνει το sofokleousin.gr  

ποψήφιοι αγοραστές υπάρχουν, 
αλλά τα προσφερόμενα  
τιμήματα είναι χαμηλά και  

δεν ικανοποιούν τις προσδοκίες  
των υποψήφιων πωλητών.  
Βασικές αιτίες είναι η μεγάλη αύξηση του κόστους 
χρήματος, η προοπτική περαιτέρω ανόδου των επιτοκίων 
και η αβεβαιότητα που επικρατεί όσον αφορά την τελική 
απόφαση του Αρείου Πάγου για τη δυνατότητα ή μη των 
servicers να πραγματοποιούν πλειστηριασμούς. 
Χαμηλότερα των αρχικών εκτιμήσεων και προσδοκιών των 

πωλητών αναμένεται να είναι τα προσφερόμενα τιμήματα 
στις επικείμενες διαγωνιστικές διαδικασίες για την πώληση 
πακέτων δανείων «δεύτερο χέρι» από τις Cepal, doValue, 
Intrum και Elliot-Centerbridge. Η Cepal έχει ξεκινήσει τη 
διαδικασία πώλησης πακέτου στεγαστικών δανείων της 
τιτλοποίησης Orion X του Galaxy, έχοντας τοποθετήσει 
ψηλά τον πήχυ. Μάλλον θα αναγκαστεί να συμβιβαστεί με 
χαμηλότερο τίμημα. Το ίδιο ισχύει για την Intrum, που 
ετοιμάζεται να βγάλει προς πώληση χαρτοφυλάκιο 
δανείων όλων των κατηγοριών από τις τιτλοποιήσεις 
Sunrise I και II, ένα πακέτο συνολικών απαιτήσεων άνω του 
1 δισ. ευρώ με εμπράγματες διασφαλίσεις σε οινοποιεία 
καθώς και χαρτοφυλάκιο με ανακτηθέντα ακίνητα. Έντονο 
ενδιαφέρον – που δεν συνοδεύεται όμως από διάθεση 
ικανοποιητικής οικονομικής προσφοράς – διαπίστωσε 
στις διερευνητικές επαφές της και η doValue, που έχει 
δρομολογήσει την πώληση των χαρτοφυλακίων Suez και 
Heliopolis, από την τιτλοποίηση Cairo. Ένα ακόμη 
πακέτο… πρασινισμένων και κόκκινων δανείων που είχαν 
αγοράσει προ ετών από την Εθνική ετοιμάζονται να 
βγάλουν στην αγορά οι Elliott και Centerbridge. 

 

Τράπεζες και funds ανοίγουν συζήτηση για τον ήδη 
αποτυχημένο Εξωδικαστικό, ώστε να δικαιολογήσουν το 
επερχόμενο πλιάτσικο πλειστηριασμών και Νέου 
Πτωχευτικού. Το άρθρο του insider.gr είναι ενδεικτικό: 
Καμπανάκι για τις ρυθμίσεις του εξωδικαστικού 
μηχανισμού χτυπούν τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης, 
καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες του insider.gr, ένας 
στους δύο οφειλέτες που βρίσκονται στον Εξωδικαστικό 
δείχνουν σημάδια προβληματικής εξυπηρέτησης των 
ρυθμίσεών τους. Η διαπίστωση αυτή ανησυχεί τους  
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χρηματοπιστωτικούς φορείς που βλέπουν ότι ο εξωδικαστικός μηχανισμός 
μπορεί να εξελιχθεί σε ένα νέο νόμο Κατσέλη, με οφειλέτες που θα μπαίνουν στον 
νόμο, χωρίς πραγματικό στόχο την ρύθμιση των οφειλών τους, αλλά την 
παράταση ασυλίας από εναντίον τους πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης.  

ι ανησυχίες από τα τελευταία δείγματα στην 
εξυπηρέτηση ρυθμίσεων που έχουν γίνει  
μέσω της πλατφόρμας του εξωδικαστικού 

μηχανισμού, έχουν θέσει ήδη σε πορτοκαλί 
συναγερμό τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης. 

 
Και αυτό διότι τα δείγματα προβληματικής αποπληρωμής που διαπιστώνουν στις 
μισές ρυθμίσεις του εξωδικαστικού μηχανισμού έχουν διπλή πηγή προέλευσης. 
Αφενός, αποτελούν απόρροια των αναμενόμενων επιπτώσεων των απανωτών 
κρίσεων (πανδημική και ενεργειακή – πληθωριστική) σε συνδυασμό με την 
σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής (συνεχής άνοδος επιτοκίων ύστερα από 
πολυετή καθήλωσή τους σε πολύ χαμηλά έως αρνητικά επίπεδα) που θα 
υπάρξουν. Τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης είχαν προβλέψει επιδείνωση στα 
δανειακά χαρτοφυλάκια που θα γινόταν ορατή – παραμένοντας, ωστόσο, 
διαχειρίσιμη – στο α΄ τρίμηνο του 2023. Αφετέρου, τις ανησυχίες από τα τελευταία 
δείγματα των ρυθμίσεων του Εξωδικαστικού τροφοδοτούν οι φιλόδοξοι στόχοι 
που τίθενται για την επιτάχυνση του μηχανισμού και την παραγωγή ρυθμίσεων 
οφειλών. Τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης βλέπουν ότι παράλληλα με την 
αύξηση των ρυθμίσεων, υπάρχει και αύξηση στις καθυστερήσεις πληρωμών που 
θα κρατήσουν ενήμερες τις ρυθμίσεις. Σημειώνεται ότι από την ώρα που ένας 
οφειλέτης υπαχθεί στον εξωδικαστικό μηχανισμό, απαιτείται ένα δίμηνο 
προκειμένου οι πιστωτές να καταλήξουν στην ρύθμιση της οφειλής, την οποία ο 
οφειλέτης αποδέχεται ή μη. Στην περίπτωση αποδοχής της ρύθμισης, εάν ο 
οφειλέτης δεν την εξυπηρετεί ομαλά, «κερδίζει» άλλο ένα τρίμηνο ασυλίας από τα 
μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης μέχρι η ρύθμιση να γίνει «κόκκινη» (σε 
καθυστέρηση άνω των 90 ημερών). Τα παραπάνω καμπανάκια των 
χρηματοπιστωτικών φορέων αποτελούν μείζον ζήτημα για την πορεία ενός 
πολύτιμου εργαλείου για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, μέσω του 
οποίου το Υπουργείο Οικονομικών προσδοκά να αυξήσει τις ρυθμίσεις οφειλών 
στο 1,5 – 1,8 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του α΄ εξαμήνου 2023. Οι στόχοι αυτοί 
τέθηκαν στις συναντήσεις του υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα, με 

τραπεζίτες και servicers την 
προηγούμενη εβδομάδα, στο 
πλαίσιο της επιτάχυνσης των 
ρυθμίσεων χρεών που είναι κοινό 
ζητούμενο όλων των πλευρών. Η 
πρόοδος του εξωδικαστικού 
μηχανισμού είναι αδιαμφισβήτητη 
από το β΄ εξάμηνο του 2022, καθώς η 
βελτίωση της αποτελεσματικότητάς 
του αποτέλεσε προτεραιότητα της 
νέας επικεφαλής της Ειδικής 
Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού 
Χρέους, Μαριαλένας 
Αθανασοπούλου. Με βάση την 
τελευταία έκθεση προόδου του 
εξωδικαστικού μηχανισμού που 
δημοσιεύτηκε στις 12 Ιανουαρίου, 

την πλατφόρμα  
του εξωδικαστικού 
μηχανισμού έχουν 

ολοκληρωθεί 6.400 
αιτήματα για οφειλές 
2,1 δισ. ευρώ και 
βρίσκονται σε στάδιο 
οριστικής υποβολής  
και διαπραγμάτευσης 
5.500 αιτήματα για 
οφειλές 3,7 δισ. ευρώ.  
Παραμένει στην «ουρά», δηλαδή στο 
στάδιο της αρχικής υποβολής και 
της άντλησης στοιχείων ένας όγκος 
33.900 αιτημάτων για οφειλές 19,5 
δισ. ευρώ. Ποσό οφειλών και 
πλήθος αιτημάτων που στηρίζει 
επίσης τις ανησυχίες τραπεζών και 
εταιρειών διαχείρισης για το κατά 
πόσον οι ρυθμίσεις που θα 
ακολουθήσουν κινδυνεύουν να 
καταλήξουν μη εξυπηρετούμενες. Τα 
δύο σενάρια για τις ρυθμίσεις που 
επιδιώκεται να επιτευχθούν μέσω  

 

Ο 
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Εξωδικαστικού το προσεχές 5μηνο, 
όπως αναλύονται στην έκθεση 
προόδου της ΕΓΔΙΧ, προβλέπουν: 
Το βασικό σενάριο αναμένει 
ρυθμίσεις 1,5 δισ. ευρώ οι οποίες θα 
προέρχονται από: 344 εκατ. ευρώ 
αιτήσεις σε τελικό στάδιο 

αξιολόγησης, 719 εκατ. ευρώ 
αιτήσεις σε στάδιο αξιολόγησης από 
τους χρηματοδοτικούς φορείς ή/και 
το Δημόσιο και 464 εκατ. ευρώ 
αιτήσεις σε αρχικό στάδιο. Το 
αισιόδοξο σενάριο βλέπει ρυθμίσεις 
1,8 δισ. ευρώ, οι οποίες θα 

προέχονται από: 344 εκατ. ευρώ 
αιτήσεις σε τελικό στάδιο 
αξιολόγησης, 846 εκατ. ευρώ 
αιτήσεις σε στάδιο αξιολόγησης από 
τους χρηματοδοτικούς φορείς ή/και 
το Δημόσιο και 642 εκατ. ευρώ 
αιτήσεις σε αρχικό στάδιο.

 
Κάθετα αντίθετες στο νομοσχέδιο του υπουργείου 
Ανάπτυξης που τις υποχρεώνει να αποζημιώνουν –υπό 
προϋποθέσεις και για ποσά άνω των 1.000 ευρώ– τους 
πελάτες τους που πέφτουν θύματα ηλεκτρονικής απάτης 
εμφανίζονται οι τράπεζες, συνεχίζοντας τις εκστρατείες 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το θέμα. Όπως 
μεταδίδει το newmoney.gr σύμφωνα με το άρθρο 22 του 
επίμαχου νομοσχεδίου: • Ο πληρωτής ευθύνεται μέχρι του 
ανώτατου ποσού των 50 ευρώ για τις ζημίες από τη 
διενέργεια μη εγκεκριμένων πράξεων πληρωμής, οι οποίες 
προκύπτουν είτε από τη χρήση απολεσθέντος ή κλαπέντος 
μέσου πληρωμών είτε από υπεξαίρεσή του. Η εν λόγω 
υποχρέωση δεν ισχύει, εφόσον: α) η απώλεια, κλοπή ή 
υπεξαίρεση του μέσου πληρωμών δεν ήταν δυνατό να 
εντοπιστεί από τον πληρωτή πριν από τη διενέργεια 
πράξης πληρωμής, εκτός εάν ο πληρωτής είχε ενεργήσει 
με δόλο ή β) η ζημία είχε προκληθεί από πράξεις ή 
παραλείψεις υπαλλήλου, αντιπροσώπου ή 
υποκαταστήματος ενός παρόχου υπηρεσιών πληρωμών ή 
οντότητας, στην οποία ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών 
είχε αναθέσει τις δραστηριότητές του. Ο πληρωτής 
ευθύνεται για όλες τις ζημίες που σχετίζονται με κάθε μη 
εγκεκριμένη πράξη πληρωμής που προξένησε από δόλο, 
καθώς για τη με δόλο αθέτηση των υποχρεώσεών του. Στις 
περιπτώσεις αυτές, δεν ισχύει το ανώτατο ποσό. •  

άν ο πληρωτής είναι καταναλωτής 
και εφόσον οι ζημιές οφείλονται 
σε βαριά αμέλεια ευθύνεται μέχρι 

του ανώτατου ποσού των 1.000 ευρώ 

, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τη φύση των εξατομικευμένων 
διαπιστευτηρίων ασφαλείας και τις ειδικότερες 
περιστάσεις, υπό τις οποίες το μέσο πληρωμής απωλέσθη, 
εκλάπη ή υπεξαιρέθηκε. Όπως εξηγούν στο newmoney 
αρμόδιες πηγές, τόσο οι τράπεζες, όσο και η Ελληνική 
Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) και η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), 
διαφωνούν κάθετα με τη συγκεκριμένη πρόβλεψη, έχοντας, 
μάλιστα, αποστείλει και σχετικές επιστολές προς το 
υπουργείο εντός της προθεσμίας της διαβούλευσης. «Οι 
σχετικές συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη», τονίζουν 
χαρακτηριστικά. Μολονότι οι συμμετέχοντες στη 
διαβούλευση έθεσαν το ζήτημα της μείωσης από πλευράς 
των τραπεζών του ορίου των ηλεκτρονικών συναλλαγών 
στα 1.000 ευρώ, ώστε να προστατευθούν και να μην 
πληρώνουν το υπερβάλλον ποσό, με αποτέλεσμα να 
πλήττονται οι ηλεκτρονικές συναλλαγές, εντούτοις το 
υπουργείο διατείνεται πως σκοπός της επίμαχης ρύθμισης 
είναι η προστασία του καταναλωτή σε περίπτωση 
περιπτώσεων «phishing», δηλαδή πρακτικών εξαπάτησης 
(με πλαστές ιστοσελίδες, ηλεκτρονικά μηνύματα ή 
ειδοποιήσεις), με τις οποίες οι δράστες πληροφορούνται ή 
υφαρπάζουν τους μυστικούς κωδικούς («ΡΙΝ», «ΤΑΝ») των 
καταναλωτών για διαδικτυακές συναλλαγές και μεταφορές 
χρημάτων. Πιο αναλυτικά, στην ανάλυση των συνεπειών 
της ρύθμισης τονίζεται πως «το πέμπτο εδάφιο της παρ. 1 
του άρθρου 74 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 
‘σχετικά με υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, 
την τροποποίηση των οδηγιών 2002/65/ΕΚ, 2009/110/ΕΚ 
και 2013/36/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και 
την κατάργηση της οδηγίας 2007/64/ΕΚ’ (L 337) επιτρέπει 
στα κράτη-μέλη να περιορίσουν το όριο της ευθύνης του 
πληρωτή σε περίπτωση που δεν υφίσταται 
δόλος/πρόθεση, καθιστώντας δυνατό τον νομοθετικό 
περιορισμό της ευθύνης του πληρωτή σε περίπτωση  
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βαριάς αμέλειας, το οποίο, ωστόσο, δεν επιλέχθηκε στον ν. 
4537/2018 (Α’ 84). Λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία άλλων 
κρατών που έχουν προβλέψει νομοθετικό ποσοτικό 
περιορισμό της ευθύνης του καταναλωτή σε περίπτωση 
βαριάς αμέλειας (Σουηδία, Δανία και Νορβηγία), αλλά και 
την ανάγκη προστασίας του καταναλωτικού κοινού, ενόψει 
της έκτασης του φαινομένου «phishing», κρίνεται 
απαραίτητη πλέον η εισαγωγή της προτεινόμενης 
διάταξης». 

Όπως είχε γράψει το newmoney,  

ο α’ εξάμηνο του 2022 (οπότε  
και υπάρχουν διαθέσιμα  
στοιχεία) έκαναν «φτερά» από 

τους τραπεζικούς λογαριασμούς  
των Ελλήνων περισσότερα από  
έξι εκατ. ευρώ ή κατά μέσο  
όρο 35.000 ευρώ/ημέρα. 
Ειδικότερα, όπως προκύπτει από την Έκθεση 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της ΤτΕ, σε συναλλαγές, 
αξίας άνω των 43 δισ. ευρώ τα περιστατικά απάτης 
αφορούσαν σε πάνω από έξι εκατ. ευρώ, με τον σχετικό 
δείκτη να κυμαίνεται στο επίπεδο του 0,01% και να 
αναλογεί σε ένα ευρώ αξία απάτης ανά 7.000 ευρώ αξία 
συναλλαγών. Σε όρους περιστατικών απάτης, ο δείκτης 
κυμάνθηκε το α’ εξάμηνο του 2022 στο επίπεδο του 0,02% 
και αναλογεί σε μία συναλλαγή απάτης ανά 6.600 
συναλλαγές. «Από την ανάλυση των περιστατικών απάτης 
ανά δίαυλο συναλλαγής με κάρτες πληρωμών, δηλαδή α) 
συναλλαγές σε τερματικά ΑΤΜ, β) πληρωμές σε τερματικά 
POS και γ) εξ αποστάσεως συναλλαγές χωρίς την φυσική 
παρουσία της κάρτας (card not present – CNP), προκύπτει 
ότι το υψηλότερο ποσοστό απάτης αφορά στις εξ 

αποστάσεως συναλλαγές», τονίζεται στην Έκθεση. 
Συγκεκριμένα, το α’ εξάμηνο του 2022 ο αριθμός των 
περιστατικών απάτης που καταγράφηκε ανά δίαυλο 
συναλλαγής ανήλθε σε 1.476 στις συναλλαγές ΑΤΜ, σε 
17.000 στις πληρωμές POS και σε 117.000 στις CNP 
συναλλαγές. Η αντίστοιχη αξία των περιστατικών απάτης 
διαμορφώθηκε σε 679.000 ευρώ στις συναλλαγές ΑΤΜ, σε 
490.000 ευρώ στις πληρωμές POS και σε πέντε εκατ. ευρώ 
στις CNP συναλλαγές. Οι οικονομικές ζημίες που 
προκύπτουν από τις συναλλαγές απάτης και οι οποίες 
επιμερίζονται στα συμβαλλόμενα μέρη της συναλλαγής 
ανάλογα με την υπαιτιότητά τους «άγγιξαν» τα 5,6 εκατ. 
ευρώ το α’ εξάμηνο του 2022, μειωμένες κατά 14% 
συγκριτικά με το β’ εξάμηνο του 2021 και κατά 9% σε σχέση 
με το α’ εξάμηνο του 2021. Σε ό, τι αφορά τον επιμερισμό 
τους, όπως σημειώνει η ΤτΕ, το μεγαλύτερο μέρος της 
ζημίας επιβαρύνει τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών 
που αποδέχονται συναλλαγές καρτών και οι οποίοι, κατά 
το α’ εξάμηνο του 2022, επωμίστηκαν το 50% της συνολικής 
ζημίας. Αντίστοιχα, οι πάροχοι-εκδότες καρτών πληρωμών 
επιβαρύνθηκαν σε ποσοστό 40%. Οι κάτοχοι-χρήστες 
καρτών επιβαρύνθηκαν σε ποσοστό 10%. Αρμόδιες πηγές 
από το υπουργείο Ανάπτυξης έλεγαν στο newmoney πως 
μετά τη λήξη της δημόσιας διαβούλευσης θα 
δρομολογηθούν συζητήσεις επί των αιτημάτων των 
τραπεζών και των υπολοίπων φορέων που έχουν 
τοποθετηθεί για το νομοσχέδιο προκειμένου να 
διαπιστωθεί εάν και σε τι βαθμό μπορούν να υπάρξουν 
βελτιώσεις χωρίς ωστόσο να θίγεται η ουσία της ρύθμισης. 
Κάτι που σημαίνει πως η αποζημίωση των καταναλωτών 
από τις τράπεζες στην περίπτωση που πέσουν θύμα 
«ηλεκτρονικής απάτης», έστω και από δική τους αμέλεια 
(θύματα phising κοκ) πρέπει να παραμείνει, ιδίως καθώς η 
ρύθμιση ακολουθεί τις κατευθυντήριες ευρωπαϊκές 
γραμμές. Οι τελευταίες έχουν θεσμοθετηθεί ως μοχλός 
πίεσης προς τις τράπεζες να ενισχύουν διαρκώς τα 
συστήματα ασφαλείας για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. 
Σημείωναν δε πως το όριο των 1.000 ευρώ που θέτει το 
νομοσχέδιο ισχύει ήδη σε Σουηδία, Δανία, Νορβηγία και Μ. 
Βρετανία. Σε κάθε περίπτωση οι συγκεκριμένες πηγές 
σημείωναν πως θα εξεταστούν όλα στις συναντήσεις που 
θα υπάρξουν ίσως και την επόμενη εβδομάδα με δεδομένο 
ότι στόχος είναι να εισαχθεί το νομοσχέδιο προς ψήφιση 
στη Βουλή ως το τέλος του μήνα – αρχές Φεβρουαρίου.

 

Θύματα απώλειας χρημάτων από απάτες στο πλαίσιο του 
digital banking έπεσαν το 2022 κάτι λιγότερο από 30.000 
άτομα. Τα «καλά νέα» είναι ότι τουλάχιστον η συντριπτική 
πλειονότητα αυτών έχασε από μικροποσά έως 1.000 ευρώ 
μάξιμουμ. Σύμφωνα με στοιχεία του powergame.gr,  

ην περσινή χρονιά  
1.500-3.000 πελάτες όλων  
των τραπεζών έπεφταν σε 

μηνιαία βάση θύματα απάτης 

T 

T 
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και έχαναν κάποιο ποσό από τις τραπεζικές τους 
καταθέσεις (με κάποια από τις περίτεχνες μεθόδους του 
phishing, που «ψαρεύουν» οι επιτήδειοι αριθμούς 
λογαριασμών, κωδικούς και άλλα στοιχεία). Μάλιστα, ο 
αριθμός των θυμάτων που έπεσαν στα δίχτυα απατεώνων 
του Διαδικτύου εμφανίζει και μία ενδιαφέρουσα 
εποχικότητα: Τους καλοκαιρινούς μήνες, ίσως επειδή το 
επίπεδο του πλήθους συναλλαγών είναι μικρότερο 
συγκριτικά με άλλες περιόδους, παρατηρήθηκε μια σχετική 
υποχώρηση των κρουσμάτων στα 1.500-2.000 άτομα ανά 
μήνα σε όλο το τραπεζικό σύστημα, έναντι 2.500-3.500 
θυμάτων απάτης τους υπόλοιπους μήνες. Όπως 
επισημαίνουν τραπεζικές πηγές περισσότερο από 80% 
των περιπτώσεων αυτών έχασε από 50 ευρώ έως μάξιμουμ 
1.000 ευρώ, με το υπόλοιπο 20% να χάνει ποσά που 
υπερβαίνουν τα 1.000 ευρώ. Από την άλλη πλευρά, 
προληπτικές ενέργειες των τραπεζών και οι διπλές 
δικλίδες ασφαλείας (με τη συνδυαστική επαλήθευση της 
συναλλαγής με επιπλέον κωδικό OTP) είχαν αποτέλεσμα 
να ανακοπούν προσπάθειες διενέργειας συναλλαγών από 
υποκλοπή στοιχείων, σε διπλάσιο ποσοστό από τον 
αριθμό των περιπτώσεων που χάθηκαν χρήματα. 

«Μπορεί το πλήθος των πελατών που πέφτουν θύματα 
απάτης στατιστικά να είναι μικρό μπροστά στα 
εκατομμύρια των ενεργών χρηστών online, ωστόσο 
καθεμία περίπτωση από μόνη της είναι εξαιρετικά 
σημαντική», επισημαίνει στο powergame.gr ο κ. Δημήτρης 
Πλέσσας, βοηθός γενικός διευθυντής Cards and Digital 
Business της Εθνικής Τράπεζας. «Με αυτό το σκεπτικό και 
με ιδιαίτερη προσοχή και φροντίδα αντιμετωπίζουν οι 
τράπεζες το θέμα της απάτης, έχοντας επενδύσει σε 
τεχνολογία και προσωπικό, τα οποία συνδυάζονται σε 
24ωρη βάση, ώστε να περιορίσουν τα περιστατικά 
απάτης», προσθέτει ο κ. Πλέσσας, για να καταλήξει ότι «η 
καλύτερη άμυνα παραμένει η ενημέρωση και η εκπαίδευση 
του κοινού». Αναζητώντας τα αίτια για τα ποσοστά της 

απάτης στο Διαδίκτυο, τραπεζικά στελέχη συσχετίζουν το 
θέμα με την έλλειψη απαιτούμενης εκπαίδευσης-
πληροφόρησης. Όπως εξηγούν προς το powergame.gr, τα 
τελευταία δύο έτη και με τον περιορισμό στην κυκλοφορία 
που επέβαλε η πανδημία, η χρήση ψηφιακών καναλιών 
στις τραπεζικές συναλλαγές έφθασε σε επίπεδο που 
περίμενε να δει η αγορά 3-4 χρόνια αργότερα. Σήμερα, τρία 
περίπου χρόνια μετά την έναρξη της πανδημίας, μόλις ένα 
ποσοστό 3% των εγχρήματων συναλλαγών 
πραγματοποιούνται στα καταστήματα, με τις υπόλοιπες να 
γίνονται online και στα μηχανήματα αυτόματων 
συναλλαγών. Είναι σαφές ότι 

έντονος ρυθμός ανάπτυξης των 
ψηφιακών συναλλαγών δεν 
επέτρεψε στο καταναλωτικό 

κοινό να φτάσει σε ένα αντίστοιχο 
επίπεδο ψηφιακής ωριμότητας,  
με αποτέλεσμα επιτήδειοι να 
καταφέρνουν να εξαπατούν  
τους λιγότερο εκπαιδευμένους 
, παρά την προσπάθεια όλων των αρμοδίων για 
εκπαίδευση και τα μέτρα προστασίας που έχουν λάβει οι 
τράπεζες. Ένα μεγάλο πρόβλημα προς την κατεύθυνση 
αυτήν φιλοδοξεί να λύσει το νομοσχέδιο του υπουργείου 
Ανάπτυξης σχετικά με την κάλυψη ενός ποσοστού της 
απώλειας χρημάτων από τον τραπεζικό τομέα. Στο πλαίσιο 
των διαβουλεύσεων με τις τράπεζες, πραγματοποιήθηκε 
την προηγούμενη εβδομάδα συνάντηση με τους 
υπουργούς, τους αρμόδιους φορείς και το προεδρείο της 
Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, το οποίο έχει τις δικές του 
επιφυλάξεις για τον χρόνο και την πολυπλοκότητα των 
συναλλαγών, αν προστεθούν κι άλλες, επιπλέον των 
σημερινών, δικλείδες ασφαλείας. Θέμα το οποίο είναι σε 
εξέλιξη. 

 

Εντυπωσιακή αύξηση που 
ενδεχομένως να προσεγγίσει τα 5 
δισ. ευρώ σε επίπεδο συστήματος 
κατέγραψε η καταθετική βάση τον 
περασμένο Δεκέμβριο, 
διευρύνοντας τις καθαρές εισροές 
της περυσινής χρονιάς στη ζώνη 
των 9 δισ. ευρώ. Όπως μεταδίδει το 
ot.gr πρόκειται για ένα μήνα που 
παραδοσιακά τα υπόλοιπα  

 

O 
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νοικοκυριών και επιχειρήσεων κινούνται έντονα ανοδικά. Η 
καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων στους εργαζομένους 
του ιδιωτικού τομέα, οι πληρωμές αγροτικών επιδοτήσεων 
και λοιπών κρατικών έκτακτων και μη επιχορηγήσεων, 
αλλά και η πάγια τακτική των επιχειρήσεων λόγω του 
κλεισίματος της χρήσης να τηρούν ρευστότητα στους 
λογαριασμούς τους, οδήγησε και εφέτος στο συγκεκριμένο 
αποτέλεσμα. Με αυτά τα δεδομένα, οι καταθέσεις 
νοικοκυριών και επιχειρήσεων έφτασαν στο τέλος του 2022 
μία ανάσα από τα 190 δισ. ευρώ, επιστρέφοντας στα 
επίπεδα που βρίσκονταν στα μέσα του 2011, στο ξεκίνημα 
της ελληνικής οικονομικής κρίσης. Σε σύγκριση πάντως με 
το 2021 ο ρυθμός ανόδου επιβραδύνθηκε. Σε εκείνο το 
12μηνο η αύξηση είχε ξεπεράσει τα 16,7 δισ. ευρώ, ενώ το 
2020 είχε ανέλθει σε 20,1 δισ. ευρώ. Τραπεζικές πηγές 
κάνουν λόγο για αναμενόμενη εξέλιξη. Όπως εξηγούν, τη 
διετία 2020 – 2021 η κρατική στήριξη, στο πλαίσιο των 
πανδημικών μέτρων ενίσχυσης νοικοκυριών και 
επιχειρήσεων, έφτασε τα 40 δισ. ευρώ περίπου, 
αποτελώντας καταλύτη για την αύξηση των υπολοίπων. 
Πέρυσι, οι εισροές σε καταθετικούς λογαριασμούς 
προήλθαν κατά κύριο λόγο από την πιστωτική επέκταση, 
την ανάπτυξη, που έδωσε ώθηση στην απασχόληση και 
επέδρασε θετικά στο εισόδημα των εργαζομένων στον 
ιδιωτικό τομέα, καθώς και από τις δαπάνες ξένων 
τουριστών που τροφοδότησαν τις εργασίες σε πλήθος 
κλάδων γύρω από το τουριστικό οικοσύστημα. Οι ίδιοι 
κύκλοι σημειώνουν ότι η αύξηση των υπολοίπων θα ήταν 
ακόμη μεγαλύτερη εάν νοικοκυριά και επιχειρήσεις δεν 
είχαν επιβαρυνθεί από την άνοδο του ενεργειακού κόστους 
και την έκρηξη του πληθωρισμού στο υψηλότερο επίπεδο 
από τη δεκαετία του 1990. Σημειώνεται ότι το 2022 ήταν η 
6η συνεχόμενη χρονιά ενίσχυσης των καταθετικών 
υπολοίπων. Σε αυτό το διάστημα η άνοδός τους έχει 
ξεπεράσει τα 66 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 54 δισ. ευρώ 
εισέρρευσαν στο τραπεζικό σύστημα από το 2019 και 
ύστερα. Για το 2023 έμπειρο τραπεζικό στέλεχος εκτιμά ότι 
η αύξηση των υπολοίπων θα επιβραδυνθεί περαιτέρω στα 
επίπεδα των 6 - 7 δισ. ευρώ. Αυτό θα είναι αποτέλεσμα των 
ακόλουθων παραγόντων: Της μείωσης του ρυθμού 
μεγέθυνσης του ΑΕΠ από το 6% στο 3% ή και χαμηλότερα. 
Της επιβράδυνσης της πιστωτικής επέκτασης λόγω τόσο 
της ανόδου στο κόστος δανεισμού, όσο και της επαρκούς 

ρευστότητας που διαθέτουν οι επιχειρήσεις μετά τη μεγάλη 
αύξηση των δανειακών υπολοίπων το 2022. Της αύξησης 
των τοποθετήσεων σε αμοιβαία κεφάλαια, που θα 
μπορούσαν ανάλογα με το κλίμα στις αγορές να φτάσουν 
τα 1,5 δισ. ευρώ έναντι περίπου 500 εκατ. ευρώ πέρυσι. Της 
διατήρησης του πληθωρισμού σε υψηλά επίπεδα. Στον 
αντίποδα, στήριξη στα μεγέθη θα προσφέρουν: Η 
αναμενόμενη καλή πορεία του τουριστικού κλάδου, όπως 
προκύπτει από τα πρώτα στοιχεία για τις κρατήσεις από το 
εξωτερικό. Η συνέχιση της ανόδου της απασχόλησης, 
καθώς οι ρυθμοί ανάπτυξης παρά την υποχώρησή τους θα 
παραμείνουν σε ικανοποιητικά επίπεδα. Η υλοποίηση 
μεγάλων ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων, πολλές 
από τις οποίες θα εκκινήσουν τους επόμενους μήνες, στο 
πλαίσιο και των εκταμιεύσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας. 

Για το εάν η ΕΚΤ θα αυξήσει περαιτέρω τα επιτόκιά της 
μίλησε ο επικεφαλής οικονομολόγος της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας, Φίλιπ Λέιν μιλώντας στους Financial 
Times. Όπως είπε, για το εάν η ΕΚΤ θα πρέπει να αυξήσει 
τα επιτόκια σε επίπεδα που να περιορίσουν τον ρυθμό 
ανάπτυξης της οικονομίας, αυτό θα εξαρτηθεί από το πώς 
θα κινηθεί η οικονομία. Υπενθυμίζεται πως η ΕΚΤ έχει 
αυξήσει από τον Ιούλιο τα επιτόκιά της κατά 2,5 
ποσοστιαίες μονάδες προκειμένου να σταματήσει τα 
ιστορικά υψηλά επίπεδα του πληθωρισμού. Ωστόσο 

ξιωματούχοι έχουν δηλώσει πως 
θα πρέπει να γίνουν περισσότερα 

για να αντιμετωπιστεί η άνοδος του 
πληθωρισμού, καθώς τώρα είναι λίγο 
κάτω από τα επίπεδα του 10%. 
Σημειώνεται πως ο στόχος της  
ΕΚΤ για τον πληθωρισμό είναι  
να ανέλθει στο 2% το 2025.  
«Θα πρέπει να αυξήσουμε περαιτέρω τα επιτόκια» είπε 
σήμερα ο Λέιν, σύμφωνα με τους Financial Times. Και 
επεσήμανε πως μπορεί πέρυσι να λέγαμε ότι έπρεπε να Α 
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αυξήσουμε τα επιτόκια σε πιο ομαλά επίπεδα, ωστόσο 
τώρα λέμε ότι πρέπει να τα αυξήσουμε για να φθάσουν σε 
ένα περιοριστικό ύψος. Παρόλο που οι αγορές εκτιμούν 
πως τώρα το επιτόκιο καταθέσεων θα φθάσει περίπου στο 
3,3% φέτος το καλοκαίρι, ο Λέιν υιοθέτησε μια πιο 
επιφυλακτική προσέγγιση λέγοντας πως είναι πολύ 
σημαντικό να απαντήσουν για τις κινήσεις της ΕΚΤ ως 
προς το θέμα αυτό οι επιχειρήσεις, τα νοικοκυριά και οι 
κυβερνήσεις χωρών. Μεταξύ άλλων ο Λέιν ανέφερε πως οι 
κυβερνήσεις των χωρών της Ευρωζώνης που ξοδεύουν 
τώρα υπερβολικά ποσά σε επιδόματα, θα πρέπει να 
αναλάβουν τώρα ένα μεγαλύτερο ρόλο στην 
καταπολέμηση του πληθωρισμού. Οι κυβερνήσεις των 
χωρών της Ευρωζώνης θα πρέπει να περιορίσουν τα 

υψηλά ελλείμματα είπε και πρόσθεσε πως «τα ερχόμενα 
χρόνια θα χρειαστεί να γίνει σημαντική δημοσιονομική 
προσαρμογή». Ο πληθωρισμός θα μειωθεί με γρήγορους 
ρυθμούς φέτος, αλλά το θέμα είναι πώς θα επιτευχθεί ο 
στόχος του 2% από το 3,5%που θα βρίσκεται στο τέλος του 
2023, ανέφερε. «Στην περίπτωση αυτή, θα είναι σημαντική 
η πολιτική των επιτοκίων… προκειμένου να εξασφαλιστεί 
για το πώς θα διανυθεί το τελευταίο χιλιόμετρο της 
επιστροφής στο στόχο», συμπλήρωσε. Όταν τα επιτόκια 
θα είναι σε αρκετά υψηλά επίπεδα για να περιορίσουν την 
ανάπτυξη, τότε η ΕΚΤ θα πρέπει να εξισορροπήσει τον 
κίνδυνο του να κάνει πάρα πολλά, τόνισε. Με τον τρόπο 
αυτό υπάρχει κίνδυνος να διαρκέσει ο πληθωρισμός για τα 
επόμενα 1ή 2 χρόνια είπε ο Λέιν. 

 

ι αυξήσεις των επιτοκίων  
των κεντρικών τραπεζών θα 
μπορούσαν να επιβαρύνουν  

τους δανειολήπτες παγκοσμίως  
με 8,6 τρισεκατομμύρια δολάρια 
επιπλέον κόστος εξυπηρέτησης  
του χρέους τα επόμενα χρόνια 
, εκτίμησε η S&P Global, προειδοποιώντας για 
επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας ως 
αποτέλεσμα. Όπως επισημαίνει το bankingnews.gr οι 
μεγάλες κεντρικές τράπεζες έχουν προχωρήσει σε 
αυξήσεις – ρεκόρ 2.700 μονάδων βάσης το 2022 για να 
πατάξουν τον υψηλό πληθωρισμό, ενώ αυξάνονται οι 
ανησυχίες σχετικά με το υψηλότερο κόστος δανεισμού που 
θα προκαλέσει παγκόσμια ύφεση. «Οι υψηλότερες 
δαπάνες για τόκους επιβαρύνουν ήδη τις λιγότερο 
φερέγγυες κυβερνήσεις και επιχειρήσεις, καθώς και τα 
νοικοκυριά με χαμηλότερο εισόδημα», ανέφερε σε έκθεσή 
της η S&P Global, μια εταιρεία χρηματοοικονομικών 

πληροφοριών που περιλαμβάνει μια υπηρεσία 
αξιολόγησης χρέους. Οι απαιτούμενες αποδόσεις των 
επιχειρήσεων σε νέα έργα αυξάνονται μαζί με το κόστος του 
χρέους, πρόσθεσε η S&P Global, σε μια τάση που θα 
«επιβραδύνει τον μελλοντικό όγκο της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας». «Η αύξηση των επιτοκίων και η 
επιβράδυνση των οικονομιών καθιστούν το βάρος του 
χρέους μεγαλύτερο» πρόσθεσε η S&P Global στην έκθεση 
που παρουσιάστηκε πριν από το Παγκόσμιο Οικονομικό 
Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας την επόμενη εβδομάδα. 
«Για να μετριαστεί ο κίνδυνος μιας οικονομικής κρίσης, 
μπορεί να χρειαστούν συμβιβασμοί μεταξύ δαπανών και 
αποταμίευσης». Η S&P Global βασίστηκε στην εκτίμησή για 
επιπλέον τόκους ύψους 8,6 τρισεκατομμυρίων δολαρίων  

 

Ο 
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εφαρμόζοντας μια αύξηση του επιτοκίου κατά τρεις 
ποσοστιαίες μονάδες σε παγκόσμιο χρέος αξίας 300 
τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Περίπου το 65% του 
πρόσθετου κόστους εξυπηρέτησης του χρέους θα 
καταβληθεί σε ομόλογα και δάνεια σταθερού επιτοκίου, 
καθώς αυτά αναχρηματοδοτούνται «με την πάροδο του 
χρόνου», αναφέρει η έκθεση. Προβλέπει επίσης ότι ο 
παγκόσμιος λόγος χρέους προς ΑΕΠ -δείκτης του κινδύνου 
μόχλευσης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα- θα μπορούσε 
να αυξηθεί σε ένα χειρότερο σενάριο στο 391% έως το 2030, 
από 349% τον Ιούνιο του 2022. Η S&P Global έρχεται να 
προστεθεί στους φορείς χάραξης πολιτικής και 
οργανισμούς που προειδοποιούν σχετικά με τον αντίκτυπο 
του υψηλότερου κόστους εξυπηρέτησης του χρέους στις 
εύθραυστες οικονομίες και εταιρείες, καθώς και στα 

νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Τον 
περασμένο μήνα, ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας 
δήλωσε σε συνέδριο του Reuters ότι οι φτωχότερες χώρες 
του κόσμου οφείλουν πλέον 62 δισεκατομμύρια δολάρια σε 
ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης του χρέους προς τους 
επίσημους πιστωτές, μια αύξηση 35% σε σχέση με το 
προηγούμενο έτος, προκαλώντας ανησυχίες για μια τάση 
άτακτης χρεοκοπίας. Τον Σεπτέμβριο, η Ευάλωτη Ομάδα 
των 20 (V20), μια ομάδα 55 οικονομιών που είναι 
εκτεθειμένες στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, 
προέβλεψε ότι ο λογαριασμός των τόκων του χρέους τους 
θα αυξηθεί σε σημείο που θα δυσκολευτούν να 
προστατεύσουν τους πληθυσμούς τους από φυσικές 
καταστροφές.

 

 
Περισσότερα από τρία εκατομμύρια χρυσές λίρες 
«σκότωσαν» οι Έλληνες την τελευταία 20ετία, με τον 
αριθμό τους να είναι σχεδόν διπλάσιος σε σύγκριση με τα 
τεμάχια που αγόρασαν το ίδιο διάστημα. Όπως προκύπτει 
από τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), από το 
2002 έως και τα τέλη του περασμένου έτους αγόρασε από 
ιδιώτες 3.147.749 τεμάχια, με τον μεγαλύτερο όγκο 
συναλλαγών να πραγματοποιείται το 2007 (368.531 χρυσές 
λίρες), σχεδόν μία διετία, δηλαδή, προτού ξεσπάσει η 
οικονομική κρίση στη χώρα. Την ίδια στιγμή, η κεντρική 
τράπεζα πούλησε 1.491.951 τεμάχια, με τον περισσότερο… 
τζίρο να πραγματοποιείται το 2010, με πωλήσεις 194.475 
χρυσών λιρών.  

έρυσι, οι Έλληνες ρευστοποίησαν 
πάνω από 52.000 τεμάχια  
έναντι 45.588 το 2021… 

(αύξηση 15% σε ετήσια βάση), ενώ αγόρασαν 11.236 
τεμάχια, δηλαδή, 4.705 λιγότερα σε σχέση με το 2021 
(ετήσια αύξηση 72%). Πιο αναλυτικά, το δ’ τρίμηνο του 2022, 
με τον πληθωρισμό να καταγράφει ήδη ρεκόρ και τα 
επιτόκια να αυξάνονται, πωλήθηκαν 9.100 χρυσές λίρες και 
αγοράστηκαν 6.531, ποσοστά σημαντικά χαμηλότερα σε 

σχέση με τους πρώτους τρεις μήνες του έτους, οπότε και 
πραγματοποιήθηκαν αγοραπωλησίες 17.580 και 3.568 
τεμαχίων αντίστοιχα. Όπως εξηγούν στο newmoney 
αρμόδιες πηγές, εάν στα συγκεκριμένα νούμερα προσθέσει 
κάποιος τις συναλλαγές που γίνονται αφενός, στην 
Τράπεζα Πειραιώς, η οποία είναι και η μοναδική εμπορική 
τράπεζα στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται σε προϊόντα 
και υπηρεσίες χρυσού και αφετέρου, στα κατά τόπους 
ενεχυροδανειστήρια, τότε ο… λογαριασμός ανεβαίνει 
αισθητά. «Οι πωλήσεις της τελευταίας 20ετίας ήταν 
περισσότερο αναγκαστικές (σ.σ. προκειμένου να 
καλυφθούν οι αυξημένες – λόγω και της οικονομικής κρίσης 
– ανάγκες) και λιγότερο με γνώμονα το κέρδος, αν και δεν 
είναι λίγοι εκείνοι που φροντίζουν να έχουν προηγουμένως 
ενημερωθεί για τις τιμές, συνυπολογίζοντας και τις 
ιδιαίτερες συνθήκες της κάθε εποχής», σχολιάζουν 
χαρακτηριστικά. Προ ημερών, για παράδειγμα, μία χρυσή 
λίρα θα «έπιανε» 396,37 ευρώ, όταν στις 13 Γενάρη του 
2009, οπότε και έχει καταγραφεί η χαμηλότερη τιμή για το 
μικρό κίτρινο νόμισμα, το κέρδος θα ήταν μόλις 147,61 
ευρώ/τεμάχιο. Στον αντίποδα, στις 9 Μαρτίου του 2022 το 
όφελος για τον πωλητή θα προσέγγιζε τα 420 
ευρώ/τεμάχιο. Όσον αφορά στους αγοραστές, η δυναμική 
τους δεν φαίνεται να είναι ικανή να αλλάξει τις ισορροπίες, 
γεγονός που πηγές της αγοράς αποδίδουν και στο 
«καπέλο» που επιμένει να βάζει η κεντρική τράπεζα στις 
επίμαχες συναλλαγές. 
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