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διδάκτωρ 
Γεωφυσικής, 
διευθυντής  

του Γεωδυναμικού 
Ινστιτούτου και 
γνωστός σεισμολόγος 
Άκης Τσελέντης 
κατέδειξε την 
νωθρότητα της 
Ελληνικής κοινωνίας  
σε αντίθεση  
με μια Ευρώπη  
που αφυπνίζεται! 

 

Συγκεκριμένα έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook: 
«Καλημέρα σας, Πάντες άνθρωποι του ειδέναι ορέγονται φύσει. Πρόσφατα είχαμε 
μια γιγαντιαία κυβερνητική διαδήλωση στην Γαλλία κατά της ακρίβειας και τα 
Ελληνικά ΜΜΕ ούτε που το ανέδειξαν, άλλωστε η Γαλλία είναι πολύ μ(Μ)ακρ(ό)άν. 
Ίσως αυτή η είδηση έπρεπε να υποβιβαστεί για να μην βάζουμε ιδέες…. Αν 
σκόνταφτε όμως κάποια τηλεοπτική Αστέρας στο κόκκινο χαλί και φαινόταν λίγο 
παραπάνω το μπούστο της να δείτε τι δημοσιότητα θα έπαιρνε.   

 

α νέα πρότυπα πλέον στην Ελλάδα των 
ξενόφερτων χαλαρών ηθών που μας 
επιβάλλουν, της διαφθοράς και της  

απόλυτης υποβάθμισης του ανθρώπου  
θα είναι η καθημερινότητα των ΜΜΕ.  
Ανίτες να κοροϊδεύουν ολημερίς και οληνυκτίς ανθρώπους πιο «ελαφρούς» και 
ΜουτσινάδοΚοκλώνηδες να προσφέρουν ένα χαμηλοτάτου επιπέδου δήθεν 
θέαμα μας κοιμίζουν κανονικά. Κάτι που προβάλλεται έντονα και εμφατικά δεν θα 
αργήσει να αποκτήσει και το ανάλογο κοινό που θα αποδεχτεί και θα εναρμονιστεί 
με τη νέα αυτή συνήθεια της υπερβολής και των ακροτήτων. Και πολύ φοβάμαι 
ότι το Ελληνικό κοινό έχει εθιστεί στη trash TV με ότι αυτό συνεπάγεται. Όλες 
αυτές οι προκλήσεις αποσπούν το ανθρώπινο βλέμμα, δημιουργούν «υψηλές 
τηλεθεάσεις» γιατί αποτελούν πρόκληση. Στην πρόκληση το ανθρώπινο βλέμμα, 
η ανθρώπινη περιέργεια δύσκολα αντιστέκεται. Και αυτό αποτελεί 
χαρακτηριστικό γνώρισμα του ανθρώπου, γνωστό και από τη ρήση του 
Αριστοτέλους: «Πάντες άνθρωποι του ειδέναι ορέγονται φύσει» (Αριστοτέλης, 
Μεταφυσικά). Αναμένω τις επόμενες ημέρες κάποια εκπομπή με οικονομολόγους 
να μας εξηγούν πως η περιουσία της «influencer» Τούνη (όπως ανέφεραν τα 
ΜΜΕ) έφθασε το 1 εκατ. ευρώ και μία άλλη ιατρική εκπομπή όπου να μας εξηγούν 
έγκριτοι ορθοπαιδικοί το λουμπάγκο του Μπισμπίκη που κατέκλυσε όλα τα ΜΜΕ 
την προηγούμενη εβδομάδα».
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EUROLOBBYGATE Ι 

 

τις Βρυξέλλες υπάρχει (και 
μεγαλουργεί) το νόμιμο λόμπινγκ 
στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. 

Δεν λείπουν βέβαια και οι γκρίζες ζώνες. Αλλά πώς 
λειτουργούν οι μηχανισμοί; Ο όρος «λόμπινγκ» προέρχεται 
από την αγγλική λέξη lobby που σημαίνει «αίθουσα 
υποδοχής» σε ξενοδοχείο. Κατά τεκμήριο τα μεγάλα 
ξενοδοχεία προσφέρονται για παρασκηνιακές επαφές, 
μακριά από αδιάκριτα βλέμματα. «Βέβαια στις Βρυξέλλες με 
900 διαπιστευμένους δημοσιογράφους κι ακόμη 
περισσότερους που δεν διαπιστεύονται επισήμως, δεν 
υπάρχει εγγύηση για μία συνάντηση μακριά από αδιάκριτα 
βλέμματα.Ί σως για αυτό ένα λόμπι που σέβεται τον εαυτό 
του συντηρεί τον δικό του χώρο, που μπορεί να ονομάζεται 
«ίδρυμα», «αντιπροσωπεία», «σύνδεσμος» ή απλώς 
γραφείο», σχολιάζει η Deutsche Welle. Τουλάχιστον 25.000 
λομπίστες δραστηριοποιούνται στις Βρυξέλλες. Στην 
Ελλάδα το λόμπινγκ συνήθως ταυτίζεται με ισχυρούς 
επιχειρηματικούς ομίλους. Στη διεθνή βιβλιογραφία και 
στην κοινοτική πρακτική έχει κάπως διαφορετική έννοια. 

όμπινγκ αποκαλείται κάθε 
προσπάθεια για άσκηση  
επιρροής στη νομοθετική ή την 

εκτελεστική εξουσία, «ανεξαρτήτως 
του αν υπηρετεί ευγενείς ή ειδεχθείς 
σκοπούς ή απλώς το κέρδος» 
, σημειώνει η εφημερίδα. «Κατά συνέπεια «λόμπινγκ» δεν 
ασκούν μόνο οι εφοπλιστές και η φαρμακοβιομηχανία, 
αλλά επίσης το κρατίδιο της Βαυαρίας, τα συνδικάτα, η 

Greenpeace, η Εκκλησία της Ελλάδος». Δεν δρουν όμως 
όλοι οι λομπίστες με τον ίδιον τρόπο. Σε πρόσφατη 
συνέντευξή του ο Άριελ Μπρούνερ, εκπρόσωπος της 
οικολογικής οργάνωσης BirdLife στις Βρυξέλλες, ανέφερε 
ότι ασφαλώς κάνει λόμπινγκ στα ευρωπαϊκά θεσμικά 
όργανα, πλην όμως «εμείς δεν δωροδοκούμε πολιτικούς, 
δεν κατεβάζουμε τα τρακτέρ για να αποκλείσουμε τα 
γραφεία τους, δεν μπορούμε να τους υποσχεθούμε 
δουλειές με παχυλούς μισθούς μετά την ολοκλήρωση της 
θητείας τους. Τα μόνα όπλα που έχουμε στη διάθεσή μας 
είναι το πάθος, η λογική και τα γεγονότα».   

Λίγοι Έλληνες ευρωβουλευτές έχουν μιλήσει για τη δράση 
των λόμπι. Σε παλαιότερο ρεπορτάζ της Deutsche Welle ο 
καθηγητής Αντώνης Τρακατέλλης, την εποχή εκείνη 
ευρωβουλευτής της ΝΔ και πρόεδρος της «Επιστημονικής 
Επιτροπής» (STOA) του Κοινοβουλίου, έλεγε ότι «η επαφή 
με τα λόμπι μπορεί να είναι χρήσιμη, ιδιαίτερα όταν 
απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις στη νομοθετική 
διαδικασία. Για παράδειγμα, αν είστε εισηγητής του 
Κοινοβουλίου για την έρευνα σε εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα, 
πώς θα αποκτήσετε πρόσβαση στις απαραίτητες  
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πληροφορίες; Όμως η επαφή με τα λόμπι πρέπει να γίνεται 
με διαφάνεια και συγκεκριμένες προδιαγραφές». 
Απαντώντας στο ερώτημα τι θα έκανε, εάν κάποιος τον 
πλησίαζε στον διάδρομο ή στο περιθώριο μίας εκδήλωσης 
για να «τον ενημερώσει», ο Έλληνας ευρωβουλευτής έλεγε 
ότι «σε αυτή την περίπτωση θα του έλεγα να τηλεφωνήσει 
στο γραφείο, να οριστεί ραντεβού, το οποίο θα 
καταγράφεται και μετά μπορεί να γίνει η ενημέρωση». Στην 
επίσημη ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
διαβάζουμε ότι η επαφή με τα λόμπι «αποτελεί νόμιμο και 
απαραίτητο κομμάτι της νομοθετικής διαδικασίας». Πώς 
διασφαλίζεται όμως η διαφάνεια; Τα τελευταία χρόνια 
έχουν γίνει κάποια βήματα.  

ο 2014 η ΕΕ καθιέρωσε την 
υποχρεωτική καταγραφή των 
ραντεβού με λομπίστες που 

πραγματοποιούν οι πανίσχυροι 
επικεφαλής των Γενικών 
Διευθύνσεων στην Κομισιόν. 
Το 2019 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όρισε ότι οι 
ευρωβουλευτές που συμμετέχουν στη σύνταξη νέας 
νομοθεσίας (εισηγητές, σκιώδεις εισηγητές, πρόεδροι 
Επιτροπών) θα δημοσιεύουν στο διαδίκτυο όλες τις επαφές 
τους με λομπίστες. Ήδη προκύπτουν ενδιαφέροντα 
συμπεράσματα. Ρεπορτάζ της Γερμανικής Ραδιοφωνίας 
(DLF) για την Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και 
Επενδύσεων (TTIP) μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ διαπίστωνε το 2015, 
όταν η σχετική διαπραγμάτευση είχε φτάσει σε κρίσιμο 
σημείο, ότι το 75% των ραντεβού αφορούσε εκπροσώπους 
του επιχειρηματικού κόσμου και μόλις το 13% συνεργάτες 
των ΜΚΟ. Έρευνα του Corporate Europe Observatory, που 
επιχειρεί να καταγράψει τις δραστηριότητες των λόμπι, 
επισημαίνει ότι το 2021 μόνο η Google επένδυσε πάνω από 
πέντε εκατομμύρια ευρώ ετησίως για λόμπι, ενώ 
αντίστοιχα ποσά διέθεσαν επιχειρήσεις όπως το Facebook 
και η Microsoft.   

 

Ένα κενό στην ισχύουσα νομοθεσία, που επισημάνθηκε με 
αφορμή το Qatargate, είναι ότι δεν προβλέπεται καμία 
υποχρέωση να καταγράφονται τα ραντεβού ανάμεσα σε 
εκπροσώπους των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και 
εκπροσώπους κρατών. Ένα άλλο κενό είχε επισημάνει 
από το 2014 η «Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια» Έμιλυ Ο' 
Ράιλι, (θεσμός αντίστοιχος με τον Συνήγορο του Πολίτη). 
«Πρέπει να καταγράφονται και τα ραντεβού των πιο 
χαμηλόβαθμων υπαλλήλων», έλεγε η Ο' Ράιλι. «Θα ήταν 
αφέλεια να πιστεύουμε ότι η προσπάθεια για άσκηση 
επιρροής εξαντλείται στα κορυφαία επίπεδα της 
ιεραρχίας». Η πρόταση απορρίφθηκε από την Κομισιόν με 
το επιχείρημα ότι «μόνο η πολιτική ηγεσία είναι υπόλογη 
στην κοινή γνώμη». Η Ο' Ράιλι έχει καταγγείλει και την 
πολιτική των «περιστρεφόμενων θυρών» (revolving 
doors), μία «γκρίζα ζώνη» για την επιρροή των λόμπι, που 
δύσκολα επιδέχεται ρύθμιση. Με απλά λόγια, το πρόβλημα 
έχει ως εξής: Όταν ένας υψηλόβαθμος Ευρωπαίος 
αξιωματούχος αποχωρεί από το αξίωμά του και λίγο 
αργότερα προσλαμβάνεται σε κορυφαίο επιχειρηματικό 
όμιλο, ποιος εγγυάται ότι δεν είχε λάβει από πριν 
υποσχέσεις για πρόσληψη με αντάλλαγμα μία «ευνοϊκή 
μεταχείριση» στη διάρκεια της θητείας του; Το ζήτημα είχε 
ήδη συζητηθεί έντονα στις Βρυξέλλες το 1999. Την εποχή 
εκείνη ο Γερμανός Μάρτιν Μπάνγκεμαν, Επίτροπος 
Τηλεπικοινωνιών και κορυφαίο στέλεχος των 
Φιλελευθέρων (FDP), είχε κλείσει συμφωνία, πριν ακόμη 
ολοκληρώσει το έργο του στην Κομισιόν, για να εργαστεί 
ως λομπίστας στην ισπανική Telefonica.  
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Λίγα χρόνια πριν ξεσπάσει η κρίση χρέους της ευρωζώνης 
ο τότε Επίτροπος Μεταφορών Σίιμ Κάλας, σε συνέντευξή 
του στη γερμανική εφημερίδα Die Zeit, είχε μιλήσει με 
ασυνήθιστη ευθύτητα για τη δράση των λόμπι στις 
Βρυξέλλες. Αποκάλυψε μάλιστα ένα συγκεκριμένο 
παράδειγμα, που μάλλον αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα υπό 
το φως των εξελίξεων που ακολούθησαν: «Πρόσφατα έγινε 
γνωστή μία περίπτωση, στην οποία την τελευταία στιγμή 
άλλαξε το ρυθμιστικό πλαίσιο για τον έλεγχο των 
χρηματοπιστωτικών αγορών και υιοθετήθηκαν, κατά λέξη, 
οι προτάσεις μίας ομάδας λόμπι» έλεγε ο Επίτροπος από 
την Εσθονία. Για να προσθέσει: «Ευτυχώς μέχρι σήμερα 
δεν έχει προκύψει σε μας κάποιο πραγματικά μεγάλο 
σκάνδαλο (σε αντίθεση με την περίπτωση Αβράμοφ στις 
ΗΠΑ)...» Όλα αυτά τον Νοέμβριο του 2006. Βέβαια εκείνη 
την εποχή δεν είχαν ακόμη τεθεί σε ισχύ τα μέτρα περί 
υποχρεωτικής καταγραφής των ραντεβού με λομπίστες, 
που θεσπίστηκαν αργότερα. Ο Σίιμ Κάλας υποστήριζε ότι ο 
ίδιος ήθελε πιο αυστηρά μέτρα, αλλά κάτι τέτοιο είναι 
αδύνατον, γιατί οι εθνικές κυβερνήσεις δεν θα στήριζαν μία 
«δρακόντεια» νομοθεσία. 

 

Την εποχή εκείνη είχε συζητηθεί η περίπτωση του 
Γερμανού ευρωβουλευτή Έλμαρ Μπροκ, ο οποίος, 
παράλληλα με τη δραστηριότητά του στην Ευρωβουλή, 
εργαζόταν ως αντιπρόεδρος του εκδοτικού ομίλου 
Bertelsmann. Ο ίδιος έλεγε ότι δεν έχει να απολογηθεί για 
ο,τιδήποτε και άλλωστε γνωστοποιεί τα «παράπλευρα 

έσοδα» από άλλες δραστηριότητές του, σε αντίθεση με 
πολλούς συναδέλφους του, που τα αποσιωπούν. 
«Θεωρητικά για τους ευρωβουλευτές δεν υπάρχει 
ασυμβίβαστο με άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες, 
εκτός αν η χώρα προέλευσης του ευρωβουλευτή ορίζει κάτι 
διαφορετικό. Υπενθυμίζεται ότι στην Ελλάδα είχε 
καθιερωθεί παλαιότερα το «ασυμβίβαστο», για να 
ανακληθεί όμως πολύ γρήγορα, με τη (ρεαλιστική, εδώ που 
τα λέμε) αιτιολογία ότι έδινε κίνητρο μόνο σε 
ανεπάγγελτους να ασχοληθούν με την πολιτική με ό,τι αυτό 
συνεπάγεται για την ποιότητα της νομοθετικής 
διαδικασίας» σημειώνει η DW. Σύμφωνα με στοιχεία της 
Διεθνούς Διαφάνειας για το 2021, το 27% των 
ευρωβουλευτών διατηρεί σήμερα παράλληλες 
επαγγελματικές δραστηριότητες.  

ε μερικές περιπτώσεις  
τα «παράπλευρα» έσοδα  
υπερβαίνουν ακόμη και τις 

αποδοχές του ευρωβουλευτή. 
Τα υψηλότερα έσοδα καταγράφει ο Πολωνός 
ευρωβουλευτής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) 
και πρώην υπουργός Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι, ο 
οποίος, παράλληλα με τον μισθό του ευρωβουλευτή, 
εισπράττει 40.000 ευρώ μηνιαίως για «συμβουλευτικές 
δραστηριότητες». Η Διεθνής Διαφάνεια προειδοποιεί ότι 
υπάρχει ζήτημα «σύγκρουσης συμφερόντων» όταν η 
παράπλευρη δραστηριότητα αφορά αντικείμενο συναφές 
με εκείνο του ευρωβουλευτή. Ως παράδειγμα αναφέρεται η 
Φινλανδή ευρωβουλευτής των Σοσιαλδημοκρατών, 
Μιαπέτρα Κούμπουλα-Νάτρι, η οποία συμμετέχει στην  

 

Σ 
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Επιτροπή της Ευρωβουλής που ασχολείται με θέματα 
Βιομηχανίας και Ενέργειας (ITRE), ενώ εργάζεται και για 
δύο εταιρείες ενέργειας, παράλληλα με τα κοινοβουλευτικά 
της καθήκοντα. Ο κανόνας είναι πάντως ότι για έναν 
ευρωβουλευτή επιτρέπεται η παράλληλη επαγγελματική 
δραστηριότητα, ενώ για έναν Επίτροπο απαγορεύεται.  

Τι γίνεται όμως, όταν ο Επίτροπος αναλαμβάνει μία καλά 
αμειβόμενη θέση ευθύνης στον ιδιωτικό τομέα μόλις 
«αφυπηρετήσει»; Αίσθηση είχε προκαλέσει η περίπτωση 
του πρώην προέδρου της Κομισιόν, του Πορτογάλου Ζοζέ 
Μανουέλ Μπαρόζο, ο οποίος δύο χρόνια μετά τη θητεία του 
προσελήφθη στην Goldmann Sachs. Τυπικά ωστόσο είχε 
τηρήσει τον «κώδικα δεοντολογίας» που επιβάλλει να 
μεσολαβούν τουλάχιστον 18 μήνες μέχρι την ανάληψη νέας 
θέσης σε συναφές αντικείμενο. Γενικότερα, με τις ευρω-
εκλογές του 2014 επήλθε σημαντική ανανέωση του 
πολιτικού προσωπικού στις Βρυξέλλες. Μετά από λίγα 
χρόνια η γερμανική εφημερίδα Tagesspiegel διαπίστωνε  

3 από τους 27 Επιτρόπους της 
δεύτερης «Επιτροπής Μπαρόζο» 
είχαν αναλάβει υψηλόβαθμες 

θέσεις σε εταιρείες λόμπινγκ ή  
άλλες επιχειρήσεις, ενώ το ίδιο 
συνέβη με 185 ευρωβουλευτές που 
ολοκλήρωσαν τη θητεία τους το 2014. 

 

Προ ημερών, ενώ είχαν ακουστεί οι πρώτες καταγγελίες για 
το Qatargate, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον 
ντερ Λάιεν πρότεινε στο Ευρωκοινοβούλιο να θεσπίσει ένα 
«Συμβούλιο Ηθικής», στα πρότυπα αντίστοιχου οργάνου 
που λειτουργεί στην Κομισιόν. Θα βοηθούσε κάτι τέτοιο; 
Δεν είναι εύκολη η απάντηση, αν αναλογιστούμε την 
περίπτωση του Γκίντερ Έτινγκερ, πρώην Επιτρόπου για 
τον Προϋπολογισμό και παλαιότερα για την Ψηφιακή 
Οικονομία.  Μόλις έναν χρόνο μετά τη λήξη της θητείας του 
ο Γερμανός πολιτικός εμφανίστηκε στο μισθολόγιο 13 
μεγάλων επιχειρήσεων και επιστημονικών ιδρυμάτων. 
Σύμφωνα με το SPIEGEL αποφάσισε να συνεργαστεί, 
μεταξύ άλλων, με την κατασκευαστική εταιρεία 
Herrenknecht, τη γαλλική εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων 
Amundi και τις εταιρείες συμβούλων Deloitte και Kekst 
CNC. Προφανώς είχε λάβει μία «κατ' εξαίρεση άδεια» από 
την Κομισιόν, κάτι που προβλέπεται στο σημερινό 
ρυθμιστικό πλαίσιο. «Μέχρι σήμερα το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο αυτοπροβάλλεται ως θεματοφύλακας της 
νομιμότητας, ελέγχοντας και επικρίνοντας τα υπόλοιπα 
θεσμικά όργανα για θέματα διαφθοράς ή ευνοιοκρατίας. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2002 η Γενική Διεύθυνση 
Πληροφοριών και Δημοσίων Σχέσεων του 
Ευρωκοινοβουλίου είχε την ευφυή ιδέα να εκδώσει ένα 
κόμικ, το «Λαβωμένο Νερό», (κείμενα Christina Cuadra, 
Rudi Miel, σχέδιο Dominique David), σε μία προσπάθεια να 
προβάλει, με πρωτότυπο τρόπο, το έργο των 
ευρωβουλευτών. Αργότερα η έκδοση βραβεύθηκε στο 
διεθνές φεστιβάλ κόμικς της Ανγκουλέμ.Κεντρική ηρωίδα 
στο «Λαβωμένο νερό» είναι η ευρωβουλευτής Ίρινα Βέγκα, 
η οποία συντάσσει τροπολογίες για την προστασία των 
υδάτων σε ευρωπαϊκή οδηγία και δέχεται απειλές από 
μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Στις προβληματικές 
περιπτώσεις περιλαμβάνεται και ένα «ορυχείο μολύβδου 
στη Νότια Ευρώπη». Όμως η Ίρινα Βέγκα θα βρει την άκρη. 
Στο πλευρό της ο Άλεξ, βοηθός της στο Ευρωκοινοβούλιο, 
καθώς και δύο ατρόμητοι φωτογράφοι, ο Ζακ και ο 
Κώστας». 1 
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του Νίκου Νικολόπουλου 
Προέδρου 
Χριστιανοδημοκρατικού 
Κόμματος Ελλάδος 

 

οιος να είναι ο 
λόγος που το 
δημοκρατικό 

ονομαζόμενο τόξο 
επιχειρεί να φασίσει 
πλέον φανερά; 
Αναρωτηθήκαμε ποτέ άραγε τι 
γίνεται σε άλλες χώρες και δη στη 
Γερμανία όπου υπήρξε ο ναζισμός. 
Η απάντηση είναι ότι στη Γερμανία 
και σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες 
αφήνεται ο λαός με την ψήφο του να 
κρίνει κάθε κόμμα αν 
ανταποκρίνεται στο νόμιμο 
καταστατικό της ίδρυσης τού.  

ετά την 
τροποποίηση  
του Ποινικού 

κώδικα δεν είναι 
εφικτή νομικά και 
Συνταγματικά η δια 

νόμου απαγόρευση της συμμετοχής του  
κόμματος με νόμιμο καταστατικό του  
κ. Ηλία Κασιδιάρη στις εκλογές. 
Με τον ίδιο αρχηγό ή άλλον αντί αυτού, εάν νομικίστικα του απαγορευθεί. Οι 
παράνομες διώξεις και η κατάλυση του Συντάγματος θα συσπειρώνουν και 
αυξάνουν τα εκλογικά ποσοστά εκείνων που θέλουν κατά βάση να εκφράσουν 
εντονότερα τη διαφωνία τους με τα συστημικά κόμματα εξουσίας.  

 

Και πέραν όλων αυτών την ώρα που εξελίξεις γύρω από την υπόθεση υποκλοπών 
είναι καταιγιστικές, όπως σημειώνει και ο Νίκος Καραχάλιος: Υπάρχει δυσανεξία 
από την κυβέρνηση στους δημοκρατικούς θεσμούς. Παγίωση προσπάθειας 
συγκαλύψεων, προσπαθούν να κλείσουν οτιδήποτε είναι ανοιχτό και τους 
ενοχλεί, δεν λειτουργεί η δημοκρατία και ο Μητσοτάκης δεν τιμά το ρόλο του, αλλά  

 

Π 

Μ 
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προσπαθεί να αλλοιώσει το πολίτευμα. Η Ελλάδα σαν 
χώρα πλέον δυσφημίζεται στο εξωτερικό, γίνεται 
παραγωγός σκανδάλων π.χ. Καϊλή, Σπυράκη και η ίδια η 
Ελληνική κυβέρνηση ντροπιάζει την Ελλάδα παγκοσμίως. 
5 νέοι βουλευτές του Μητσοτάκη που εκλέχτηκαν το 2019 
ελέγχονται για παράνομες δραστηριότητές μέσα από τις 
ίδιες τους εκλογικές περιφέρειες. ΟΜΕΡΤΑ, άλλο ένα 
συστατικό διάλυσης της Δημοκρατίας είναι ότι η κυβέρνηση 
έχει δημιουργήσει μία συγκάλυψη με τα ΜΜΕ. Οι 
περισσότεροι ψηφοφόροι τους είναι 65 χρονών και άνω και 
ενημερώνονται μόνο από τα κανάλια για ειδήσεις (δεν 
γνωρίζουν να χειρίζονται τα social) οπότε όπως θέλει το 
Μαξίμου λέγονται οι ειδήσεις. Να είναι καλά οι 
Περιφερειακοί σταθμοί που ακόμα αντέχουν!!! 25.000 
επισυνδέσεις ρεκόρ χωρίς το Predator και να μην 
υπάρχουν αποτελέσματα αυτό είναι τρέλα… Και η 
υπερασπιστική γραμμή συγκάλυψης Μητσοτάκη και των 
συν αυτό είναι ότι «ρυπαρά δίκτυα στην ΕΥΠ ευθύνονται για 
τις υποκλοπές». Μα είχαν υπογραφή εισαγγελέως, η οποία 
μάλιστα είχε δηλώσει ότι θα υπέγραφε την παρακολούθηση 
ακόμη και της ΠτΔ… αν αυτό χρειαζόταν! 

  

ήπως η εισαγγελέας Βασιλική 
Βλάχου ήταν μέρος αυτού του 
ρυπαρού δικτύου ή μήπως ήταν 

υπό τις οδηγίες του Πρωθυπουργού 
Κυριάκου Μητσοτάκη; 

Δηλαδή μήπως η ΕΥΠ και η ΑΔΑΕ είναι τα «ρυπαρά 
δίκτυα»; Τι άλλη βλακεία θα ακούσουμε! Ποιος πρέπει να 
ντρέπεται, κύριε Μητσοτάκη;;; Ο Σαμαράς που μιλούσε για 
«αντιδημοκρατική εκτροπή, αν η κυβέρνηση έκανε 
υποκλοπές». Τώρα που στη Βουλή αποκαλύφθηκε η 
σαπίλα του παρακράτους Μητσοτάκη, τι θα κάνετε κύριε 
Σαμαρά, θα σιωπήσετε; Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει 
από τα αναλυτικά στοιχεία που παρέδωσε η ΑΔΑΕ στον 
Αλέξη Τσίπρα μετά από σχετικό αίτημά του,  

πί 2 χρόνια παρακολουθούσε η  
ΕΥΠ τους Αρχηγούς των Ενόπλων 
Δυνάμεων και επί 8 μήνες τον τότε 

υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
Κωστή Χατζηδάκη. 

 
Με πιστοποιητικό της ΑΔΑΕ γινόταν υποκλοπές στον 
Χατζηδάκη και τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων κ. 
Φλώρο, αυτό είναι πια ξεκάθαρο και αδιαμφισβήτητο! Και 

  

Μ 

Ε 
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τώρα όπως είναι λογικό, η μεγαλύτερη βαρύτητα 
αποδίδεται εύλογα στη στάση του Κώστα Καραμανλή, ο 
οποίος υπήρξε και ο πρώτος που ζήτησε δημοσίως από το 
καλοκαίρι να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση και «να 
υποταχθεί το απόρρητο στην ανάγκη κάθαρσης του 
δημόσιου βίου». «Τώρα προκλήθηκαν τα γεγονότα αυτά 
από κυβερνητική πρωτοβουλία είναι, εκτός από 
αντιδημοκρατικό και παράνομο, τόσο πέρα από κάθε όριο 
νοσηρής φαντασίας και πολιτικής ανοησίας, που είναι 
αδιανόητο», είχε τονίσει χαρακτηριστικά στην εκδήλωση 
μνήμης του Γιάννη Κεφαλογιάννη στα Ανώγεια. 

αποκάλυψη του σκανδάλου  
των υποκλοπών θα μπορούσε  
να προκαλέσει και  

τον ξαφνικό θάνατο στην  
κυβερνητική πλειοψηφία. 

 
Το χαρτί της πρότασης δυσπιστίας έριξε ο Αλέξης Τσίπρας, 
χρησιμοποιώντας το κορυφαίο και έσχατο 
κοινοβουλευτικό μέσο προκειμένου να στριμώξει την 
κυβέρνηση Μητσοτάκη ώστε να δώσει – επιτέλους – 
απαντήσεις για την υπόθεση των υποκλοπών. Πολλοί 
ισχυρίζονται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προτιμήσει να 
κλείσει τη Βουλή από το να αφήσει τον Ράμμο να τον 
κλείσει φυλακή. Μένει να μάθουμε εμείς οι πολίτες, γιατί 
έγιναν οι τηλεφωνικές υποκλοπές; Να μάθουμε τους 
λόγους της εθνικής ασφαλείας, καθώς επίσης και για την 
συγκεκριμένη εμπλοκή με χρήματα (;)! Δηλαδή θα 
προτιμήσουν οι παρακολουθούμενοι να μείνουν σκιές για 
προδοσία και χρηματισμό δια βίου; Και αφού δεν απαντά η 
κυβέρνηση και δεν ασχολείται η δικαιοσύνη, μήπως 
μπορούν να κάνουν έρευνα και να μας ενημερώσουν, ως 
οφείλουν, οι δημοσιογράφοι-ορντινάτσες και παλλακίδες 

του πιο διαπλεκόμενου συστήματος που γνώρισε ποτέ η 
χώρα; Μπορούν οι δικαστές να προστατεύσουν τη 
δημοκρατία; Όπως αποδεικνύεται από την περίπτωση 
Ράμμου, προφανώς ναι, για την υπεράσπιση του κράτους 
δικαίου στις πιο δύσκολες συνθήκες.  

πως και να ’χει το δίλημμα που 
μπαίνει είναι το εξής: Με τη 
Δημοκρατία ή με την εκτροπή;  

Και τέλος στις επόμενες κάλπες ίσως ο Μητσοτάκης και ο 
Τσίπρας να έχουν καταλάβει ότι οι Έλληνες δεν θα γίνουμε 
ποτέ «Βρυξελλιώτικος ανάλατος λαπάς» και ποτέ δεν θα 
είμαστε «μέσος όρος, ούτε παγκόσμια στατιστική, ούτε 
κρεατοσακούλα με δικαίωμα άντε χαριστικά στην ψήφο και 
στην πιστωτική κάρτα. Ή θα είμαστε Ευρωπαίοι σε όλα ή 
δεν θα είμαστε και στην Ελλάδα θα επικρατεί ο 
κοτσαμπασισμός σε πολλά επίπεδα Όλες οι κυβερνήσεις 
παρακολουθούν. Είναι το τελευταίο επιχείρημα. Βέβαια και 
ο ΣΥΡΙΖΑ παρακολουθούσε Πιτσιόρλα, αλλά αυτό δεν 
αθωώνει τη ΝΔ. Ίσως απλά κολυμπάνε στον ίδιο βόθρο 
εναλλάξ και ο ένας καρφώνει τον άλλο. «Στην Ελλάδα 
παρακολουθούνται ΟΛΟΙ. Τελειώσαμε»!! Ομολογούν, ναι 
δημόσια, στα τηλεπαράθυρα ότι το καθεστώς ακολουθεί τη 
λογική μιας χούντας που καταρρέει και παρακολουθεί τους 
πάντες! Σοκάρουν οι σχιζοειδείς μεταμορφώσεις των 
ανθρώπων του καθεστώτος. Μοιάζει να είναι επικίνδυνοι. 
Ίσως μόνον με την τιμωρητική ψήφο μας αλλάξουν ρότα. 
Και ίσως μόνον τότε να βρουν το δρόμο που θα σέβονται 
τη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, την πίστη και την πατρίδα μας. Και έτσι, 
με αλληλοσεβασμό, κάπως να τα βρούμε λαός και πολιτικό 
σύστημα. 

 

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

 
Με τις υποκλοπές να βρίσκονται στο 
κέντρο της πολιτικής 
αντιπαράθεσης εντός και εκτός 
Βουλής το ζήτημα της λειτουργίας 
του κράτους δικαίου στην Ελλάδα 
τέθηκε επί τάπητος. Ειδικότερη 
έμφαση δόθηκε στην διασύνδεση 
της έννοιας του κράτους δικαίου και 
της δημοκρατίας η οποία πλήττεται 
από τις υποκλοπές.  Πλην όμως οι 
μετέχοντες της σχετικής πολιτικής 
αντιπαράθεσης άφησαν εκτός 
σκηνής μια σοβαρή πτυχή του 
ζητήματος. Και αυτή δεν είναι άλλη 
από τις επιπτώσεις που θα 
μπορούσαν να έχουν οι καταγγελίες 
περί παραβίασης του κράτους 
δικαίου λόγω των υποκλοπών στην 
διαδικασία εκταμίευσης των 
ευρωπαϊκών κονδυλίων εκ μέρους 
της Αθήνας, όπως τονίσαμε την 
Πέμπτη 26/1/2023 σε συνέντευξή μας 
στο Κανάλι 1-Δημοτική Ραδιοφωνία 
Πειραιά. Ως γνωστόν ο Κανονισμός 
2020/2092 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
«περί γενικού καθεστώτος 

αιρεσιμότητος για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης»  

 

αθορίζει στο άρθρο 4 παρ.1 ότι λαμβάνονται 
κατάλληλα μέτρα όταν διαπιστώνεται,  
ότι παραβιάσεις των αρχών του κράτους  

δικαίου σε ένα κράτος μέλος επηρεάζουν  
τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση  
του προϋπολογισμού της Ένωσης ή την  
προστασία των οικονομικών συμφερόντων  
της Ένωσης κατά τρόπο επαρκώς άμεσο. 
Στα μέτρα αυτά συμπεριλαμβάνονται και η αναστολή εκταμίευσης των διαφόρων 
ευρωπαϊκών κονδυλίων, η μείωση της προχρηματοδότησης, η αναστολή της 
έγκρισης ενός ή περισσοτέρων ευρωπαϊκών προγραμμάτων κλπ. Ο ορισμός του 
κράτους δικαίου δίνεται από τον Ενωσιακό νομοθέτη στο άρθρο 2 του εν λόγω 
Κανονισμού όπου επισημαίνεται ότι «ως κράτος δικαίου νοείται η αξία της 
Ένωσης που κατοχυρώνεται στο άρθρο 2 ΣΕΕ». Μάλιστα στο προοίμιο του εν 
λόγω Κανονισμού τονίζεται με νόημα ότι «το κράτος δικαίου απαιτεί όλες οι 
δημόσιες εξουσίες να ενεργούν εντός των ορίων που θέτει ο νόμος, σύμφωνα με 
τις αξίες της δημοκρατίας και του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως 
ορίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και  

 

Κ 
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σε άλλα ισχύοντα μέσα, και υπό τον έλεγχο ανεξάρτητων 
και αμερόληπτων δικαστηρίων». Επιπλέον στην έκτη 
παράγραφο του προοιμίου διασυνδέεται η έννοια του 
κράτους δικαίου και της δημοκρατίας καθώς καθορίζεται ότι 
«ο σεβασμός του κράτους δικαίου είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένος με τον σεβασμό της δημοκρατίας και των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων. Δεν μπορεί να υπάρξει 
δημοκρατία και σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
χωρίς σεβασμό του κράτους δικαίου και αντιστρόφως». Σε 
σχέση με τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, 
γνωστό ως Ταμείο Ανάκαμψης, θα πρέπει να επισημανθεί 
ότι η έγκριση και η εκταμίευση των κονδυλίων υπόκειται 
στον παραπάνω Κανονισμό «περί γενικού καθεστώτος 
αιρεσιμότητος» και ειδικότερα στην προϋπόθεση 
σεβασμού του κράτους δικαίου από τα κράτη μέλη της ΕΕ-
δικαιούχους του Ταμείου. Αυτό προκύπτει ρητά από το 
άρθρο 8 του σχετικού Κανονισμού για το Ταμείο 
Ανάκαμψης το οποίο καθορίζει: «Ο μηχανισμός υλοποιείται 
από την Επιτροπή με άμεση διαχείριση σύμφωνα με τους 
σχετικούς κανόνες που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 
322 ΣΛΕΕ και ιδίως τον δημοσιονομικό κανονισμό και τον 
κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2092 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».  

πομένως οι εκταμιεύσεις τόσο  
των επιχορηγήσεων όσο και  
των δανείων του Ταμείου 

Ανάκαμψης τελούν υπό τον όρο 
σεβασμού του κράτους δικαίου  
από τους δικαιούχους του Ταμείου, 
δηλαδή από τα κράτη μέλη. 
Σε εκτέλεση του παραπάνω Κανονισμού «περί γενικού 
καθεστώτος αιρεσιμότητος» ήδη με απόφαση του 
Συμβουλίου της ΕΕ η οποία δημοσιεύθηκε στις 20 
Δεκεμβρίου 2022 επιβλήθηκε στην Ουγγαρία λόγω μη 
σεβασμού του κράτους δικαίου αναστολή της εκταμίευσης 
του 55% των κοινοτικών κονδυλίων που δικαιούται από 
τρία Ταμεία της ΕΕ (https://eur-lex.europa.eu 20/12/2022) 
συνολικού ύψους 6,3 δις ευρώ (https://eulawlive.com 
20/12/2022). Στη συνέχεια τη σκυτάλη πήρε το Ελεγκτικό 
Συνέδριο της ΕΕ το οποίο ανακοίνωσε ότι «άρχισε έλεγχο 
προκειμένου να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα της 
δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ από 
παραβιάσεις του κράτους δικαίου στα κράτη μέλη» 
https://www.eca.europa.eu 23/1/2023. Και το κερασάκι στην 

τούρτα για να μην έχει κανείς πλέον οποιαδήποτε 
αμφιβολία περί του τι μέλλει γενέσθαι είναι η δήλωση του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι ο σχετικός έλεγχος «θα καλύψει 
τη δράση της Επιτροπής σε σχέση με δείγμα έξι χωρών: 
Βουλγαρία, Ελλάδα, Ιταλία, Ουγγαρία, Πολωνία και 
Ρουμανία» με ό,τι αυτό σημαίνει για την μελλοντική 
εκταμίευση εκ μέρους της Ελλάδας των ευρωπαϊκών 
κονδυλίων που δικαιούται από το Ταμείο Ανάκαμψης αλλά 
και το ΕΣΠΑ συνολικού ύψους 70 δις ευρώ για το διάστημα 
2021-2027 (www.liberal.gr 27/6/2022). Καθόλου τυχαίο 
βέβαια καθώς ήδη η PEGA, δηλαδή «η Εξεταστική 
Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη 
διερεύνηση της χρήσης του λογισμικού Pegasus και 
αντίστοιχου κατασκοπευτικού λογισμικού 
παρακολούθησης» στο από 4/1/2023 σχετικό Σχέδιο 
Σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το 
Συμβούλιο και την Επιτροπή (Έγγραφο B9-0000/2023) που 
συνέταξε η εισηγήτρια Sophie in ‘t Veld και το οποίο 
συζητήθηκε στις 24/1/2023 και αναμένεται να ψηφιστεί από 
την PEGA στα τέλη Απριλίου (www.euractiv.com 24/1/2023) 
διασυνδέει το ζήτημα των υποκλοπών με την κρίση του 
κράτους δικαίου (σελ. 25) ζητώντας ουσιαστικά την 
ενεργοποίηση του παραπάνω «καθεστώτος αιρεσιμότητας 
του προϋπολογισμού για το κράτος δικαίου, ιδίως με την 
εξέταση των επιπτώσεων της χρήσης κατασκοπευτικού 
λογισμικού στη λογοδοσία για τις δημόσιες δαπάνες» (σελ. 
26). Αυτό σημαίνει σε απλά ελληνικά την αναστολή 
εκταμίευσης ευρωπαϊκών κονδυλίων για όσες χώρες δεν 
σέβονται το κράτος δικαίου. 

  

ο θέμα αφορά και την Αθήνα μιας 
και η εισηγήτρια του παραπάνω 
Σχεδίου Σύστασης της PEGA 

«καταλήγει στο συμπέρασμα ότι στην 
Ελλάδα έχουν σημειωθεί παραβάσεις 
και κακοδιοίκηση κατά την εφαρμογή 
του δικαίου της Ένωσης» 
(σελ. 13) καλώντας την Ελλάδα πέραν των άλλων «να 
αντιστρέψει τη νομοθετική τροποποίηση του 2019 που 
έθεσε την ΕΥΠ υπό τον άμεσο έλεγχο του πρωθυπουργού». 
Και σαν να μην έφταναν αυτά το τουρκικό πρακτορείο 
ειδήσεων Anadolu «μας κάνει από πάνω και πλάκα» 
προβάλλοντας με πηχυαίους τίτλους το γεγονός ότι «η 
PEGA απηύθυνε σχέδιο συστάσεων στην Ελλάδα σε σχέση 
με το σκάνδαλο των υποκλοπών» (www.aa.com.tr 
25/1/2023).

Ε 
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Πρόεδρος του 
Βιοτεχνικού 
Επιμελητηρίου 

Αθηνών, Παύλος 
Ραβάνης, υποστήριξε 
πως η διευκόλυνση  
της αποπληρωμής  
των χρεών των 
επιχειρήσεων με την 
εφαρμογή του μέτρου 
των 120 δόσεων θα 
πατάξει τα φαινόμενα 
της επιχειρηματικής 
δράσης στην  
μαύρη αγορά. 
Αυτό ξεκαθάρισε με συνέντευξή του 
στην Valuenews.gr και την 
δημοσιογράφο Γιώτα 
Χατζηθεοδώρου, ο κ. Ραβάνης. 
Ειδικότερα δήλωσε: «Εμείς είχαμε 
προειδοποιήσει ότι εκεί που 

υπάρχει πρόβλημα είναι η 
διατροφική αλυσίδα. Η Μείωση των 
τιμών της ενέργειας είναι ένα θετικό, 
αλλά δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει 
ακόμη, αλλά όλο τον προηγούμενο 
καιρό ότι έγινε από την άποψη 
αυξήσεων στην τεχνική ενέργεια, 
από την αύξηση των τιμών των 
πρώτων υλών, όλα αυτά πλέον 
βγαίνουν στην κατανάλωση γιατί 
όλα αυτά τα επωμίστηκαν οι 
επιχειρήσεις τον προηγούμενο 
καιρό. Η διατροφική αλυσίδα 
δούλευε με τις τιμές της 
προηγούμενης σοδειάς, πριν 
μπούνε όλες αυτές οι αυξήσεις. 
Τώρα μπήκαν αυτές οι αυξήσεις, αρά 
τα προϊόντα που δημιουργηθήκανε 
από Αύγουστο και Ιούλιο. Το λάδι 
π.χ. το φετινό γι ’αυτό και βλέπουμε 
αρκετά σημαντικές αυξήσεις στα 
ελαιόλαδα, στα ζυμαρικά.  

 
Και ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει 
παίξει σημαντικό ρόλο γιατί τα 
σιτηρά έχουν αυξηθεί ιδιαίτερα. Γιατί 
ναι μεν εμείς μπορεί να μην 
αγοράζαμε από την Ουκρανική 
αγορά σιτηρά, αλλά από εκεί που 
αγοράζαμε άρχισε να υπάρχει 
μεγαλύτερη ζήτηση.  

το θέμα ειδικά  
της διατροφικής 
αλυσίδας υπάρχουν 

σημαντικές αυξήσεις. 
Αυξήσεις υπάρχουν 
επίσης στα είδη  
πρώτης ανάγκης,  
όπως είναι τα χαρτικά.  

Στα είδη ρουχισμού οι αυξήσεις είναι 
μικρότερες εξαιτίας της μειωμένης 
ζήτησης. Θεωρητικά, βλέποντας να 
υπάρχει μείωση του κόστους 
ενέργειας, έχει ξεπεραστεί κατά 
κάποιο τρόπο και η υγειονομική 
κρίση. Πιστεύω ότι θα υπάρχει μια 
σχετική ομαλοποίηση. Ελπίζω ότι ο 
τουρισμός, ο οποίος είναι ένας από 
τους βασικούς χρηματοδότες της 
Ελληνικής οικονομίας να είναι 
επίσης καλός, όπως ήταν και τα 
προηγούμενα χρόνια». 

«Ζητήσαμε από το Υπουργείο 
Ανάπτυξης, που ασχολείται με αυτό 
το θέμα, να επιδοτηθούν αυτές οι 
επιχειρήσεις, οι οποίες είναι σε 
αστικά κέντρα να μεταφερθούνε 
προς τις βιομηχανικές ζώνες. Μια 
μετακόμιση μιας επιχείρησης είναι 
ιδιαίτερα κοστοβόρο γεγονός, 
στοιχίζει αρκετά στην επιχείρηση να 
μεταφερθεί και να πάει σε έναν 
καινούργιο χώρο. Επειδή πρέπει να 
μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας, να 
πάνε σε κτήρια, τα οποία είναι πιο 
φιλικά προς το περιβάλλον και όλα 
αυτά, γιατί πάνω σε αυτό 
στηριζόμαστε. Το πακέτο που 
δίνεται από το ΕΣΠΑ, δίνεται για 
όλους αυτούς τους λόγους, ώστε να 
μειωθεί το ενεργειακό αποτύπωμα  

 

O 
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της επιχείρησης. Να γίνουν οι επιχειρήσεις πιο φιλικές 
προς το περιβάλλον. Άρα για όλα αυτά ζητάμε να 
επιδοτηθούν όλες οι ενέργειες, ώστε μια επιχείρηση να 
φύγει από τον αστικό ιστό και να μεταφερθεί σε 
βιομηχανικές ζώνες και ΒΙΟΠΑ. Υπάρχει πρόβλημα με τις 
ζώνες αυτές, αλλά υπάρχουν κάποιες όπου κάποιοι 
συνάδελφοι, οι οποίοι πραγματικά θέλουν να 
μετακομίσουν και να αναπτυχθούν να μπορούν να 
προχωρήσουν».  

«Όταν οι επιχειρήσεις νιώθουν ανασφάλεια, δεν μπορούν 
να κάνουν κοστολόγιο. Κανείς δεν μπορεί να μας πει από 
τώρα εάν οι τιμές που χρειάζεται για να παράγουμε σήμερα 
ένα προϊόν θα διατηρηθούν και τον άλλο μήνα. Όταν 
λοιπόν παράγεις προϊόντα, ως επί το πλείστον, αυτά τα 
προϊόντα δεν πωλούνται την ημέρα και την στιγμή που 
παράγονται. Άρα όταν εμείς κάνουμε κοστολόγιο και 
περίπου δεν γνωρίζουμε τι τιμή θα πάρουμε, πολλές φορές 
δεν ξέραμε και τι επιδότηση θα δώσει το κράτος και μιλάμε 
για τις επιχειρήσεις που η ενέργεια παίζει σημαντικό ρόλο 
στο κόστος του προϊόντος. Αυτές οι επιχειρήσεις συνήθως 
επιβαρύνουν μέσα στο προϊόν ποσοστά, πολλές φορές 
μεγαλύτερα και από αυτά που θα έπρεπε να το κάνουν. 
Αλλά αυτό το κάνουν γιατί δεν ξέρουν τι τιμή θα στοιχίσει η 
ενέργεια που χρησιμοποίησαν. Αν δεν ξέρεις από την αρχή 
το πόσο τελικά θα σου στοιχίσει, μπορεί πολύ συχνά να 
κάνεις λάθος κοστολόγια και αντί να κερδίσει να χάσεις. 

ια επιχείρηση για να  
επιβιώσει και να αναπτυχθεί 
πρέπει να έχει κέρδος, 

ειδάλλως θα κλείσει η επιχείρηση». 
  

«Το μόνο που καταφέραμε είναι ότι οι δώδεκα δόσεις 
γίνανε 24. Ας πούμε ότι ήταν ένα θετικό βήμα, αλλά 
δυστυχώς οι άνθρωποι, οι οποίοι οφείλουν πρέπει να 
βοηθηθούν. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν χρέη από τα 
προηγούμενα χρόνια. Μην ξεχνάμε ότι και οι Τράπεζες σε 
γενικές γραμμές πολύ δύσκολα δώσανε δάνεια. Επομένως 
υπάρχουν χρέη που έχουν συσσωρευτεί.  

α πρέπει λοιπόν να γίνουν  
όσο το δυνατόν περισσότερες  
δόσεις, ώστε να μπορέσουν οι 

συνάδελφοι, οι οποίοι οφείλουν 
χρήματα που έχουν μαζευτεί  
από τα προηγούμενα χρόνια,  
να διευκολυνθούν και να  
μπορέσουν να αποπληρώσουν.  
Ένας, ο οποίος χρωστάει αρκετά χρήματα στο δημόσιο και 
αντιλαμβάνεται ότι δύσκολα μπορεί να τα πληρώσει, τι 
αναγκάζεται και κάνει; Προκειμένου να ζήσει αυτός και η 
οικογένειά του βγαίνει και κάνει μαύρη αγορά, ας μην 
γελιόμαστε. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. 
Κάποια στιγμή πρέπει να λέμε τις αλήθειες γιατί έτσι είναι 
τα πράγματα». 

Μ 
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ε τα πιο μελανά 
χρώματα 
σκιαγράφησε  

την τωρινή κατάσταση 
των ελληνικών 
νοικοκυριών που 
πλήττονται από την 
ακρίβεια η πρόεδρος 
της ΕΚΠΟΙΖΩ, Παναγιώτα 
Καλαποθαράκου.  
Σε άγρια λεηλασία του πενιχρού 
εισοδήματος τους υπόκεινται τα 
ελληνικά λαϊκά νοικοκυριά με την 
ακρίβεια πλέον να χτυπά κάθε πτυχή 
της ζωής τους. Το topontiki.gr 
επιχειρώντας να σκιαγραφήσει τις 
πτυχές της ακρίβειας, που πλήττει 
την κοινωνία, απευθύνθηκε στην 
πρόεδρο της ΕΚΠΟΙΖΩ, από την 
οποία ζήτησε να αναφερθεί στις 
καταγγελίες που δέχεται η 
οργάνωση από καταναλωτές που 
παραπονιούνται για την ακρίβεια. Η 
κα. Καλαποθαράκου αναφέρθηκε 
στην ακρίβεια που παρατηρείται 
στους λογαριασμούς ενέργειας, οι 
οποίοι έχουν δημιουργήσει μια νέα 

γενιά χρεών των πολιτών: «Έχουμε 
πλήθος καταγγελιών από 
καταναλωτές που δεν μπορούν να 
πληρώσουν τους λογαριασμούς 
ενέργειας. Βλέπουμε ότι  

χει δημιουργηθεί 
μια νέα γενιά 
χρεών και 

πληρώνουν οι 
άνθρωποι με δόσεις  
τα συσσωρευμένα  
ποσά που έχουν 
δημιουργηθεί όλα αυτό 
το χρονικό διάστημα. 

 
Αν δεν υπήρχε η επιδότηση κανείς 
μας δεν θα μπορούσε να πληρώσει 
τους λογαριασμούς. Η κοινωνική 
πλειοψηφία πλήττεται 
ανεπανόρθωτα από την ακρίβεια» 
αναφέρει χαρακτηριστικά και 
συνεχίζει: «Ακρίβεια στον τομέα των 
τροφίμων, σοβαρότατο το 
πρόβλημα το οποίο υπάρχει, 
αυξήσεις πάρα πολύ μεγάλες, πάνω 
από τα επίπεδα του πληθωρισμού, 
διψήφια νούμερα δηλαδή και αυτό το 
επιβεβαιώνει και η Ελληνική 
Στατιστική Αρχή. Βασικά 
καταναλωτικά αγαθά έχουν αύξηση 
σε διψήφιο ποσοστό που είναι 
ανεπίτρεπτο» τόνισε η πρόεδρος 
της ΕΚΠΟΙΖΩ. Η κα. 
Καλαποθαράκου αναφέρει ότι οι 
αυξήσεις των επιτοκίων των 
στεγαστικών δανείων αφαιρούν 

σεβαστά ποσά από τον 
οικογενειακό προϋπολογισμό: « 

ε την αύξηση  
των επιτοκίων 
πλήθος 

καταναλωτών μας 
απευθύνεται διότι δεν 
μπορεί να πληρώσει  
τη δόση του δανείου,  
η οποία έχει αυξηθεί  
70 ευρώ, 120, 190 και  
πάει λέγοντας, ανάλογα  
με το στεγαστικό  
δάνειο που οφείλει. 
Χώρια οι προμήθειες, που είναι ένα 
άλλο μεγάλο κομμάτι στις 
τραπεζικές υπηρεσίες». Μοιραία η 
συζήτησή μας με την πρόεδρο της 
ΕΚΠΟΙΖΩ στράφηκε και στο 
πολυδιαφημισμένο από το 
υπουργείο Ανάπτυξης «Καλάθι του 
νοικοκυριού» για το οποίο η κα. 
Καλαποθαράκου ανέφερε ότι 
υπάρχουν παράπονα από τους 
καταναλωτές και εξήγησε: 
«Βλέπουμε ότι υπάρχουν τεράστιες 
αυξήσεις στα τρόφιμα, ότι υπάρχουν 
πρακτικές οι οποίες παραπλανούν 
τους καταναλωτές με την έννοια ότι 
παρουσιάζουν την ίδια συσκευασία 
αλλά με μικρότερη ποσότητα ή 
λιγότερες μεζούρες στα 
απορρυπαντικά και δεν 
συμμαζεύεται. Πρέπει κανείς να το 
ψάχνει πολύ το θέμα και να 
συγκρίνει. Δεν είναι δυνατόν βέβαια 
να απομνημονεύουμε ή να κρατάμε 
στο σπίτι μας το προηγούμενο 
βούτυρο που ήταν 400 γρ με το  
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τωρινό που είναι 380 πχ» τόνισε αναφερόμενη στα «κόλπα 
των σούπερ μάρκετ» προκειμένου να ξεγελάσουν τον 
καταναλωτή. «Βλέπουμε μια κρίση εμπιστοσύνης στο 
Καλάθι του Νοικοκυριού από τους καταναλωτές, με 
δεδομένο ότι τα περισσότερα προϊόντα είναι ιδιωτικής 
ετικέτας, που ούτως ή άλλως ήταν πάντα φθηνότερα από 
τα επώνυμα», τόνισε η κ. Καλαποθαράκου. «Τα επώνυμα 
προϊόντα που έχουν μπει στο «καλάθι του νοικοκυριού» 
είναι κυρίως προσφορών και λίγα και αυτό έχει 
δημιουργήσει δυσαρέσκεια στους καταναλωτές, οι οποίοι 
μας λένε: Τι, μας κοροϊδεύουν; Βλέπουν, δηλαδή, στο 
καλάθι του νοικοκυριού ένα προϊόν ιδιωτικής ετικέτας και 
υπάρχει επώνυμο εκτός καλαθιού φθηνότερο, ενώ κάποια 
προϊόντα που είναι συσκευασμένα όπως πχ η φέτα, αν τα 
πάρει χύμα ο καταναλωτής είναι φθηνότερα. Υπάρχουν 
διάφορα θέματα και είμαστε πολύ επιφυλακτικοί κατά πόσο 
αποτελεσματική είναι αυτή η ενέργεια του υπουργείου για 
να αναχαιτίσει το κύμα της ακρίβειας, δεν θεωρούμε ότι το 
αναχαιτίζει. Διότι τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας ήταν ήδη 
φθηνότερα ασφαλώς και δεν δημιουργείται κάποιος 
ανταγωνισμός στα επώνυμα, διότι από τη μια τα επώνυμα 
είναι πολύ λίγα και από την άλλη κάθε εβδομάδα αλλάζουν, 
δεν είναι το ίδιο προϊόν, μπαίνει κάποιο άλλο, άρα ούτε 
συγκρισιμότητα μπορεί να υπάρχει ούτε ανταγωνισμός» 
ανέφερε η Παναγιώτα Καλαποθαράκου. 

Η πρόεδρος της ΕΚΠΟΙΖΩ δε μασάει τα λόγια της για το 
πώς θα μπει φρένο στην ακρίβεια. Συγκεκριμένα, αναφέρει 
ότι θα πρέπει να λειτουργήσουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, 

α μειωθεί ο ΦΠΑ στα βασικά  
είδη διατροφής, να μειωθεί  
ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης  

που μετακυλίεται στην αλυσίδα  
των προϊόντων… 
«Πρέπει να ληφθούν μέτρα ρηξικέλευθα, ουσιαστικά και 
μακροπρόθεσμα. Αυτά τα μέτρα της επιδότησης είναι 
βραχυπρόθεσμα και περιστασιακά. Βέβαια, και ένα ευρώ 
να ωφεληθεί ο καταναλωτής θετικό είναι, δεν το συζητούμε, 
αλλά δεν είναι μέτρο το οποίο μακροπρόθεσμα θα 
ωφελήσει την τσέπη του καταναλωτή. Από την άλλη 
βλέπουμε το εισόδημά μας να είναι παγωμένο εδώ και 10-

12 χρόνια από όταν μπήκαμε στην κρίση, με το 
σταγονόμετρο να γίνονται κάποιες αυξήσεις ή να 
εξαγγέλλονται, όπως η επικείμενη αύξηση που θα γίνει τον 
Απρίλη, που δεν έχουν όμως καμία σχέση με τις αυξήσεις 
που γίνονται σε διάφορες κατηγορίες προϊόντων ή των 
υπηρεσιών». Η πρόεδρος της ΕΚΠΟΙΖΩ αναφέρθηκε και 
στην τεράστια ψαλίδα μεταξύ του εισοδήματος των 
πολιτών και των προϊόντων ή των υπηρεσιών που καλείται 
ο καταναλωτής να αγοράσει για να διατηρήσει ένα 
αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. «Η φτωχοποίηση των 
ελληνικών νοικοκυριών όλο και βαθαίνει και τολμώ να πω 
ότι έχει πληγεί πλέον η μεσαία τάξη. Η ακρίβεια έχει αγγίξει 
πλέον την κοινωνική πλειοψηφία της χώρας μας και αυτό 
είναι εξαιρετικά ανησυχητικό και δε βλέπει κανείς εύκολα 
διέξοδο με τις πολιτικές που εφαρμόζονται» κατέληξε. 

κα. Καλαποθαράκου χαρακτήρισε 
«ψίχουλα» το market pass που 
εξήγγειλε ο πρωθυπουργός,  

το οποίο αφορά στο 10% επί των 
αγορών κάθε νοικοκυριού… 
, ενώ χαρακτήρισε άδικη τη μείωση κατά 20% για όσους δεν 
προτιμήσουν την ψηφιακή κάρτα. «Αυτό είναι άδικο και 
αφορά άτομα τα οποία δεν έχουν πρόσβαση στην ψηφιακή 
κάρτα, είναι υπερήλικες, άτομα με ειδικές ανάγκες 
ενδεχομένως, δηλαδή είναι μια κατηγορία ευάλωτων 
καταναλωτών που δεν έχει πρόσβαση σε ηλεκτρονικές 
μορφές αγορών, να έχει την ψηφιακή κάρτα και να κάνει τις 
συναλλαγές του». «Επίσης, δεν κατανοούμε γιατί 
λαμβάνεται υπόψιν η αξία της περιουσίας, αυτό είναι 
άσχετο, δηλαδή μπορεί να υπάρχουν κάποια περιουσιακά 
στοιχεία και να χρειάζεται κάποιος το market pass. Είναι 
σαν να του λέμε πούλησε ένα ακίνητο και ζήσε, άσε που για 
την ακίνητη περιουσία ήδη πληρώνουμε φόρους. Αυτό το 
κριτήριο το οποίο έχουν θέσει παντού είναι 
εξωπραγματικό, δεν θα έπρεπε να υπάρχει, μόνο το 
εισόδημα» τόνισε η κ. Καλαποθαράκου. «Η ακρίβεια δεν θα 
αναχαιτιστεί ούτε με το market pass. Η ακρίβεια θα 
αναχαιτιστεί με ελέγχους, με παρέμβαση της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού ώστε να λειτουργεί ο υγιής ανταγωνισμός 
και έτσι να μειώνονται οι τιμές, να μην εφαρμόζουν αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές οι επιχειρήσεις και να τιμωρούνται 
παραδειγματικά. Έχουμε ζητήσει οι ενώσεις καταναλωτών, 
όταν μπαίνουν πρόστιμα στα επιχειρήσεις, αυτά να 
δημοσιοποιούνται και να υπάρχει μια black list ούτως ώστε 
οι καταναλωτές να γνωρίζουμε ποιες επιχειρήσεις έχουν 
παραβατική συμπεριφορά και εμείς με τη σειρά μας να τους 
τιμωρούμε με το να μην ψωνίζουμε από αυτούς». Σύμφωνα 
με την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας οι 
αυξήσεις σε βασικά προϊόντα διατροφής, όπως στον 
ελληνικό καφέ, το κοτόπουλο, το ελαιόλαδο, το ψωμί, τα 
μακαρόνια και τις φρυγανιές ξεκινούν από 8% και φτάνουν 
το εξωπραγματικό 81,27%! 

Ν 
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του Λεωνίδα Στάμου 
Maitre Ιδιωτικού Δικαίου 
Δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω 
Αντιπρόεδρου Υπέρβασης 

 
 Ιδρυτής και Διαχειριστής της 
STAMOS & ASSOCIATES 
LAW FIRM, κος Λεωνίδας 

Στάμος, που παραστάθηκε στον 
Άρειο Πάγο ως Πληρεξούσιος 
Δικηγόρος του Ινστιτούτου 
Καταναλωτή Κρήτης (Προσθέτως 
Παρεμβαίνον υπέρ των 
αναιρεσίβλητων) έγραψε στο 
Bankingnews.gr για την διαδικασία 
της 26ης Ιανουαρίου: Μετά από 
αναίρεση που άσκησαν η Τράπεζα 
Eurobank και η εταιρεία διαχείρισης 
DoValue Greece κατά 10 
αναιρεσίβλητων, το ΙΝ.ΚΑ. 
(Ινστιτούτο Καταναλωτών) Κρήτης 
άσκησε πρόσθετη παρέμβαση υπέρ 
ενός εκ των αναιρεσιβλήτων, μέλους 
του ΙΝ.ΚΑ. Για λογαριασμό του 
ΙΝ.ΚΑ. Κρήτης παρεστάθησαν οι 
δικηγόροι Αθηνών, Λεωνίδας 

Στάμος και Ιωάννης Μυταλούλης. Σήμερα, 26 Ιανουαρίου 2023… 

πιδιώκεται η τρίτη*, μεταπολιτευτικά, Πολιτειακή 
Εκτροπή συνιστάμενη στην επιδίωξη τινών να 
αποφανθεί  

το Ανώτατο Ακυρωτικό της Χώρας, σε Ολομέλεια,  
κατ’ ευθεία παραβίαση του άρθρου 77 παρ.1 του 
Συντάγματος, ποια είναι η αυθεντική ερμηνεία  
του Ν. 3156/2003. 

 
Ειδικότερα, είναι γνωστό σε όλους ότι απαιτήσεις από κόκκινα δάνεια 
τιτλοποιούνται και μεταβιβάζονται σε εταιρείες ειδικού σκοπού, γνωστές σε όλους 
ως funds. Ο νόμος με τον οποίο διεκπεραιώνεται η ως άνω διαδικασία 
τιτλοποίησης και μεταβίβασης είναι ο νόμος 3156/2003. Ο ίδιος νόμος (3156/2003), 
δίνει το δικαίωμα στα funds να αναθέτουν τη διαχείριση σε εταιρείες που εδρεύουν 
στην Ελλάδα, χωρίς ωστόσο να μπορούν να τους αναθέτουν τη δικαστική τους 
εκπροσώπηση. Όπως ακριβώς γίνεται και στο παράδειγμα του κατοίκου 
εξωτερικού με ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα που αναθέτει σε διαχειριστή να 
διαχειρίζεται τα του ακινήτου, χωρίς όμως να μπορεί ο διαχειριστής να 
εκπροσωπεί τον ιδιοκτήτη στα δικαστήρια. Είναι επίσης γνωστό ότι, απαιτήσεις 
από κόκκινα δάνεια που μεταβιβάστηκαν με το ν.3156/2003, ονομαστικής αξίας 86 
δισεκατομμυρίων με εξασφαλίσεις 700.000 ακινήτων, αντικειμενικής αξίας 45 
δισεκατομμυρίων ευρώ, έχουν ανατεθεί σε εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. 
Περαιτέρω είναι γνωστό ότι, το 2015 ψηφίστηκε ο νόμος 4354, με τον οποίο οι 
Τράπεζες μπορούν να πωλούν απαιτήσεις τους από κόκκινα δάνεια σε εταιρείες 
ειδικού σκοπού (funds) του εξωτερικού αλλά και της ημεδαπής, οι οποίες, σε 
αντίθεση με τον νόμο 3156/2003, δεν έχουν δικαίωμα αλλά υποχρέωση να 
αναθέτουν τη διαχείριση των αγορασμένων απαιτήσεων σε εταιρείες που 
εδρεύουν στην Ελλάδα. Επειδή, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις 
μεταβιβαζόμενες λόγω πώλησης απαιτήσεις δύνανται να ασκούνται μόνο μέσω 
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των εταιριών διαχείρισης της παρούσας παραγράφου 
(άρ.1 παρ.γ εδ.2 ν.4354/2015), οι αγοραστές των εν λόγω 
απαιτήσεων, δεν μπορούν να εκπροσωπηθούν δικαστικά 
παρά μόνον δια των εταιρειών διαχείρισης. Αυτό που δεν 
είναι γνωστό είναι ότι,  

το 99% των περιπτώσεων 
«μεταβίβασης» απαιτήσεων  
από κόκκινα δάνεια, οι Τράπεζες 

προτιμούν τη διαδικασία του 
ν.3156/2003 από αυτήν του 
ν.4354/2015 διότι με τη  
διαδικασία του ν.3156/2003 δεν 
υπάρχουν πλείστοι όσοι φόροι 

 
(ενδεικτικά: Κεφαλαιοποίησης/διανομής στους μετόχους 
του αφορολόγητου αποθεματικού, τέλη χαρτοσήμου, 
εισφοράς ν.128/75, δικαιώματα υπέρ Κεντρικού 
Αποθετηρίου Αξιών). Περαιτέρω, επειδή το μεταβιβαζόμενο 
αγαθό δεν είναι αυτοτελώς «η απαίτηση» αλλά 
«τιτλοποιημένες απαιτήσεις», δεν μπορεί να επιδιωχθεί η 
αναγκαστική είσπραξη της κάθε «απαίτησης» ξεχωριστά, 
αφού αυτή έχει απωλέσει την αυτοτέλειά της με την 
τιτλοποίησή της με άλλες. Για τους λόγους αυτούς, δεν 
έχουν προβλεφθεί και τόσοι άλλοι φόροι (ενδεικτικά: 
Μεταβίβασης, Εισοδήματος νομικών προσώπων, ΕΝΦΙΑ, 
Τέλη χαρτοσήμου από το εισόδημα των εξασφαλισθέντων 
ακινήτων, Υπεραξίας). Μετά ταύτα, οι τράπεζες επιλέγουν 
να μεταβιβάζουν «τιτλοποιημένες απαιτήσεις» (με το 
ν.3156/2003) αντί -σκέτο- «απαιτήσεις» (με το ν.4354/2015), 
οι δε αγοραστές «τιτλοποιημένων απαιτήσεων», δεν 

αρκούνται στην φορολογική ατέλεια, ούτε στο γεγονός ότι 
αν και αγοράζουν «τίτλο απαιτήσεων» απαιτούν μία προς 
μία έκαστη, αλλά επιπλέον επιδιώκουν, άγνωστο για ποιον 
λόγο, να μην εμφανίζονται καν ενώπιον δικαστηρίων 
(εικάζεται ότι είναι εταιρείες κελύφη) και να αναθέτουν τη 
δικαστική τους εκπροσώπηση στις εταιρείες διαχείρισης 
αν και ο ν.3156/2003 δεν το προβλέπει.  

υτό το θέμα, δηλαδή αν τα funds 
που αγόρασαν με το ν.3156/2003 
μπορούν να εκπροσωπηθούν  

από τρίτους (τις εταιρείες 
διαχείρισης), κλήθηκε να αποφανθεί 
η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου στη 
σημερινή δικάσιμο. Η θέση μας  
είναι ότι ο νόμος 3156/2003 δεν 
προβλέπει τέτοια δυνατότητα. 
Η θέση των Τραπεζών είναι ότι, ναι μεν στο ν.3156/2003 δεν 
προβλέπεται τέτοια δυνατότητα (σε αντίθεση με τη ρητή 
πρόβλεψη στο ν.4354/2015) εν τούτοις κατά τελολογική 
ερμηνεία του ν.3156/2003, θα πρέπει να επιτρέπεται στις 
εταιρείες διαχείρισης να εκπροσωπούν δικαστικά τα funds. 
Προς αντίκρουση της θέσεως των Τραπεζών, 
επικαλεστήκαμε το άρθρο 77 παράγραφος 1 του 
Συντάγματος που ορίζει ότι: «H αυθεντική ερμηνεία των 
νόμων ανήκει στη νομοθετική λειτουργία» και ζητήσαμε 
από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου είτε να εφαρμόσει τις 
διατάξεις του ν.3156/2003 ως έχουν είτε εάν Κρίνει ότι οι 
διατάξεις αυτές χρήζουν ερμηνείας, να παραπέμψουν το 
θέμα στην Ελληνική Βουλή. * Στις 23 Απριλίου 2010, ο τότε 
αρχηγός της Εκτελεστικής Εξουσίας, με διάγγελμά του από 
το Καστελόριζο Δωδεκανήσων, ανακοίνωσε την 
προσφυγή της Ελλάδος στον μηχανισμό στήριξης της ΕΕ 
και του ΔΝΤ, αλλοιώνοντας και καθιστώντας ανενεργή τη 
θεμελιώδη Αρχή της δεσμεύσεώς του από το Σύνταγμα και 
τους Νόμους, παραβιάζοντας ευθέως τα άρθρα 98 παρ.1, 79 
παρ.7 του Συντάγματος και 74 παρ.2 του Κώδικα Δημοσίου 
Λογιστικού καθώς δέσμευσε τη Χώρα αποδεχόμενος και 
ανακοινώνοντας δημοσιονομικό έλλειμμα έτους 2009 
προτού καν το Ελεγκτικό Συνέδριο ολοκληρώσει τον κατά 
Νόμω έλεγχο των διαχειριστικών πράξεων των υπολόγων 
δημοσίου χρήματος, έλεγχος που ΘΑ ολοκληρωνόταν στο 
τέλος Αυγούστου 2010 (η 1η Πολιτειακή Εκτροπή). * Στις 13 
Ιουλίου 2015, η τότε Εκτελεστική Εξουσία, αλλοίωσε και 
κατέστησε ανενεργή τη θεμελιώδη Αρχή της δεσμεύσεώς 
της από το Σύνταγμα, παραβιάζοντας ευθέως το άρθρο 1 
παρ.2 του Συντάγματος καθώς δέσμευσε τη Χώρα 
καταλήγοντας σε συμφωνία με τους δανειστές με όρους 
ενός Τρίτου Μνημονίου, αν και στο δημοψήφισμα της 5ης 
Ιουλίου 2015 το σχέδιο συμφωνίας είχε απορριφθεί με 
ποσοστό 61,31% (η 2η Πολιτειακή Εκτροπή).  
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Δημήτρης Σκαρίπας 
Δικηγόρος πΑΠ, 
Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής 
του Νομικού Βήματος 
του Συνδέσμου Ελλήνων 
Εμπορικολόγων και της Ένωσης 
Ελλήνων Δικονομολόγων 

 
Στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου 
συζητήθηκε, την Πέμπτη 26/01/2023, 
το ζήτημα της νομιμοποίησης των 
servicers να διενεργούν πράξεις 
εκτέλεσης κατά των Δανειοληπτών 
και, κυρίως, η τύχη των ιδιοκτητών 
αριθμού 700.000 ακινήτων, αξίας 
τουλάχιστον 45 Δις ευρώ, που τα 
κόκκινα, ενυπόθηκα δάνειά τους 
πουλήθηκαν από τις τράπεζες στα 
ξένα funds στο 6% – 8% της 
ονομαστικής τους αξίας και τώρα 
κινδυνεύουν να χάσουν τα πάντα, 
ανάλογα με τα κέφια του σημερινού 
τους πιστωτή, ο οποίος, 
προκειμένου να τους υφαρπάξει 
ευκολότερα την περιουσία, δεν 
υποβάλλει, ως έχει κατά το νόμο 
4354/2015 υποχρέωση, ούτε ακόμη 
μια τυπική πρόταση ρύθμισης του 
χρέους τους. Στην κατάμεστη 
δικαστική αίθουσα της Ολομέλειας 
του Αρείου Πάγου, η σωστή πλευρά 
της ιστορίας, δηλαδή αυτή των 
Δανειοληπτών, με συμπαραστάτες 
τον ΔΣΑ, τους λοιπούς Δικηγορικούς 

Συλλόγους, το ΙΝΚΑ και τα Επιμελητήρια, υποστήριξαν ότι οι Εταιρείες 
Διαχείρισης Απαιτήσεων δεν μπορεί να είναι διάδικοι σε δίκες, αφού τα funds που 
αγόρασαν τα δάνεια που σήμερα αυτές διαχειρίζονται, προς τον σκοπό αυτό, 
εκμεταλλευόμενες τις διατάξεις του Ν 3156/2003, δεν πληρώνουν τους πάσης 
φύσης αναλογούντες στις μεταβιβάσεις αυτές, αλλά και σε όλες τις 
μεταγενέστερες αναμεταβιβάσεις τους στην δευτερογενή αγορά κόκκινων 
δανείων, άμεσους και έμμεσους φόρους, τέλη και δικαιώματα.  

πί του ζητήματος, μάλιστα, αυτού, ο Δημήτρης 
Σκαρίπας, κατά την αγόρευσή του, επεσήμανε  
ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, σύμφωνα  

με τα επίσημα στοιχεία της ΤτΕ, την 31/12/2022 
ανέρχονται στα 87 Δις ευρώ… 
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ενώ οι φοροαπαλλαγές που εξασφάλισαν τα funds, 
προκειμένου, σήμερα, οι servicers να μην προβαίνουν σε 
πράξεις εκτέλεσης κατά των δανειοληπτών, αλλά 
αντιθέτως να εξαντλούν όλα τα εκ του νόμου 
προβλεπόμενα περιθώρια για την ρύθμιση των ΜΕΔ, 
ανέρχονται μέχρι σήμερα στα 58,80 Δις, όπως προκύπτει 
από την γνωμοδότηση Τόμπρα-Βαλέττα της ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ, 
που προσκομίζεται στην ΟλΑΠ από τον ΔΣΑ και το ΙΝΚΑ. 
Η απόφαση της Ολομέλειας αναμένεται μέσα στο επόμενο 
δίμηνο.  

Στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, στη δίκη για το ζήτημα 
της νομιμοποίησης των servicers σε κίνηση διαδικασιών 
αναγκαστικού πλειστηριασμού κατά των Δανειοληπτών, ο 
δικηγόρος Δημήτρης Σκαρίπας, μαζί με τον Πρόεδρο του 
ΔΣΑ, Δημήτρη Βερβεσό και τους εκλεκτούς συναδέλφους 
του, νομικούς παραστάτες που υποστήριξαν τις απόψεις 
και την πρόσθετη παρέμβαση του Συλλόγου του 
δικηγορικού σώματος, καθηγητές Νικόλαο Κλαμαρή, 
Ιωάννη Δεληκωστόπουλο, Πάνο Νικολόπουλο και τον 
δικηγόρο Γεώργιο Κοπακάκη. Παρόντες και οι σύμβουλοι 
του ΔΣΑ Δημήτρης Λυρίτσης και Θεόδωρος Μαντάς, ο 
Πρόεδρος του ΔΣ Πατρών Αθανάσιος Ζούπας και ο 
Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγίου Γιώργος 
Μπέσκος.  

 

όνοι χαμένοι αγώνες είναι 
μόνον αυτοί που δεν δώσαμε. 
Είμαστε περήφανοι που 

επιλέξαμε αυτή την πλευρά της 
ιστορίας, με αυτούς που χρειάζονται 
την αρωγή μας: Με τους αδύνατους… 
Και όπως έλεγε ο Σπάρτακος: Αν δεν μπορώ να τα βάλω 
με τους ισχυρούς/δυνατούς, τότε να διαβώ τον Αχέροντα 
(flectere si nequeo superos, Acheronta movebo)…. δήλωσε 
με νόημα στον ΑΠ σύσσωμος ο ΔΣΑ. Ο ΔΣΑ μετά το πέρας 
της ακροαματικής διαδικασίας στον Άρειο Πάγο σε 
ανακοίνωσή του αναφέρει: «Συζητήθηκε σήμερα ενώπιον 
της πλήρους Ολομελείας του Αρείου Πάγου η Πρόσθετη 
Παρέμβαση που άσκησε κατ´ άρθρο 90 παρ.ζ Κωδ Δικ, ο 
Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, υπέρ των δανειοληπτών 
και κατά των Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων (funds), 
προς υποστήριξη της 822/2022 απόφασης του Α2 
Τμήματος του Αρείου Πάγου για το ζήτημα που έχει 
ανακύψει αναφορικά με τη νομιμοποίηση των 
συγκεκριμένων εταιρειών για τη διενέργεια δικονομικών 

πράξεων σε βάρος των δανειοληπτών. Συγκεκριμένα, 
όπως τεκμηριωμένα αναπτύχθηκε ενώπιον του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου, αντίθετα από τη μέχρι τώρα πρακτική των 
Εταιριών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και 
Πιστώσεις (Ε.Δ.Α.Δ.Π.), οι τελευταίες δεν διαθέτουν κατά 
νόμο κατ' εξαίρεση νομιμοποίηση για την άσκηση 
διαδικαστικών εν γένει πράξεων (έκδοση διαταγής 
πληρωμής, επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης κλπ), στις 
περιπτώσεις που η μεταβίβαση των απαιτήσεων και η 
αντίστοιχη ανάθεση της διαχείρισης προς αυτές γίνεται με 
βάση τις διατάξεις για την τιτλοποίηση των απαιτήσεων 
του Ν. 3156/2003. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, 
εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο του και Πρόεδρο της 
Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων 
Ελλάδος, Δημήτρη Βερβεσό, ενώ νομικοί παραστάτες ήταν 
ο Ομ. Καθηγητής Ν. Κλαμαρής, ο Αν. Καθηγητής, Ι. 
Δεληκωστόπουλος, ο Προϊστάμενος της Νομικής 
Υπηρεσίας του ΔΣΑ Αν. Καθηγητής, Πάνος Νικολόπουλος 
καθώς και οι δικηγόροι, Δ. Σκαρίπας και Γ.Κοπακάκης, τους 
οποίους ευχαριστούμε θερμά.  

εκδικασθείσα παρέμβαση 
εντάσσεται στη συνεπή δράση  
του δικηγορικού σώματος,  

δια των θεσμικών του οργάνων,  
στο πλευρό των οικονομικά  
αδύναμων συμπολιτών μας και  
των ευάλωτων νοικοκυριών.  
Το δικηγορικό σώμα είναι και θα είναι παρόν για να 
προασπίζει το κράτος δικαίου και θα μάχεται για αυτό μέχρι 
την τελική δικαίωση».  

Τραγική εξαίρεση, στην λάθος πλευρά της ιστορίας και 
κόντρα στο σύνολο των συλλογικών επιστημονικών 
φορέων και του νομικού κόσμου της χώρας, προφανώς 
επηρεασμένος από το τραπεζικό λόμπι του ΑΠΘ, στο 
οποίο προΐσταται η καθηγήτρια της Νομικής Σχολής ΑΠΘ 
και Γενική Γραμματέας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών 
(ΕΕΤ), Χαρίκλεια Απαλαγάκη, ο Αντιπρόεδρος του 
Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΔΣΘ), Παναγιώτης 
Γιαννόπουλος, που συμμετείχε κόντρα στην απόφαση του 
ΔΣΘ και με πρωταγωνιστικό μάλιστα ρόλο στην ομάδα των 
νομικών παραστατών τραπεζών, servicers και funds. 
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ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΠΡΑΣ * ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΛΕΤΤΑΣ 

 

υτή είναι η Γνωμοδότηση που προσκομίστηκε  
την 26/01/2023 στην Ολομέλεια του Αρείου 
Πάγου από τους νομικούς παραστάτες του ΔΣΑ  

και του ΙΝΚΑ, Δημήτρη Σκαρίπα και Λεωνίδα Στάμο.  
Ενόψει της από 26/01/2023, πρόσφατης συζήτησης στην Ολομέλεια του Αρείου 
Πάγου, για το αν οι Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις 
διαθέτουν την κατ’ εξαίρεση νομιμοποίηση για την διενέργεια πράξεων εκτέλεσης 
κατά των δανειοληπτών, μόνον όταν η μεταβίβαση των απαιτήσεων στις εν λόγω 
εταιρείες πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω Ν. 4354/2015 
ή αν, αντιθέτως, διαθέτουν την ως άνω νομιμοποίηση ανεξάρτητα από το 
ειδικότερο νομικό πλαίσιο με βάση το οποίο συντελείται εκάστοτε η μεταβίβαση 
των υπό διαχείριση απαιτήσεων, δηλαδή όχι μόνον όταν η μεταβίβαση αυτών στις 
εν λόγω εταιρίες πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4354/2015, 
αλλά και όταν γίνεται με βάση τις διατάξεις για την τιτλοποίηση των απαιτήσεων 
του Ν. 3156/2003, οι δικηγόροι Δημήτρης Σκαρίπας και Λεωνίδας Στάμος, που 
παραστάθηκαν εκπροσωπώντας αντίστοιχα τον ΔΣΑ και το ΙΝΚΑ, ζήτησαν από 
την ΥΠΕΡΒΑΣΗ την σύνταξη Γνωμοδοτικού Σημειώματος με το ακόλουθο 
ερώτημα:  
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι, κατά την 31.12.2022, η συνολική ονομαστική αξία των 
υπό διαχείριση από τις ΕΔΑΔΠ τιτλοποιημένων με το Ν. 3156/2003 ΜΕΔ των 
Ελληνικών Tραπεζών, ανέρχεται σε περίπου Ογδόντα Επτά Δις Ευρώ (€ 87 Δις), 
στις εξασφαλίσεις των οποίων, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνεται αριθμός 
Επτακοσίων Χιλιάδων (700.000) ακινήτων, αντικειμενικής αξίας τουλάχιστον 
Σαράντα Δις Ευρώ (€ 40 Δις) και, ταυτόχρονα, συνυπολογίζοντας ότι αυτά έχουν 
μέχρι σήμερα μεταβιβαστεί και αναμεταβιβαστεί από τους εκάστοτε αγοραστές 
τους τουλάχιστον πέντε (5) φορές, με αποτέλεσμα, έτσι, η συγκεκριμένη αυτή 
Δευτερογενής Ελληνική αγορά ΜΕΔ, με τις ανωτέρω συναλλαγές αγοραπωλησιών 
και επαναγοραπωλησιών τίτλων ΜΕΔ, να υπολογίζεται ότι έχει μέχρι σήμερα 
παράξει έναν συνολικό κύκλο εργασιών που προσδιορίζεται, κατ’ ελάχιστον, στα 
Τετρακόσια Δις Ευρώ (€ 400 Δις) συνολικής ονομαστικής αξίας μεταβιβάσεων και 
αναμεταβιβάσεων τιτλοποιημένων με το Ν. 3156/203 ΜΕΔ, ζητείται ο κατά 

προσέγγιση υπολογισμός του 
συνόλου των νομοθετημένων κατά 
το άρθρο 14, Ν. 3156/2003, 
φοροαπαλλαγών υπέρ των 
συντελεστών της ανωτέρω, 
Δευτερογενούς Ελληνικής αγοράς 
ΜΕΔ, ήτοι υπέρ των αγοραστών και 
των πωλητών στις ανωτέρω 
συναλλαγές τίτλων ΜΕΔ, ανά είδος 
άμεσου και έμμεσου φόρου, τέλους 
και δικαιώματος, επί της ανωτέρω 
υπολογισθείσας, συνολικής 
φορολογικής βάσης των 
Τετρακοσίων Δις Ευρώ (€ 400 Δις). 
Ήτοι, ζητείται ο κατά το άρθρο 14, Ν. 
3156/2003, κατά προσέγγιση 
υπολογισμός και προσδιορισμός 
του συνόλου των αναλογουσών 
απαλλαγών που αντιστοιχούν στους 
εξής άμεσους και έμμεσους φόρους, 
τέλη και δικαιώματα:   
1. Φόρος Μεταβίβασης  
2. Φόρος Εισοδήματος Νομικών 
Προσώπων   
3. Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας 
Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ)  
4. Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας 
Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) - 
Συμπληρωματικός Φόρος  
5. Τέλη Χαρτοσήμου από το 
εισόδημα των εξασφαλισθέντων 
ακινήτων   
6. Φόρος από τα κέρδη πώλησης 
των εξασφαλισθέντων ακινήτων 
(Φόρος Υπεραξίας)  
7. Φόρος Κεφαλαιοποίησης/ 
Διανομής στους Μετόχους του 
Αφορολόγητου Αποθεματικού   
8. Τέλη Χαρτοσήμου   
9. Εισφορά Ν. 128/1975  
10. Δικαιώματα υπέρ ΚΑΠ 
(Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών)   
11. Τέλη και Δικαιώματα Υποθ/κείου, 
Ενεχ/κείου  
12. Δικαιώματα υπέρ Δημοσίου  
 13. Δικαιώματα Συμβολαιογράφων 
14. Δικαιώματα Ταμείου Νομικών 
Την σύνταξη του ανωτέρω 
Γνωμοδοτικού Σημειώματος 
ανέλαβαν οι οικονομολόγοι 
Κυριάκος Τόμπρας, Πρόεδρος της 
Υπέρβασης και Γιώργος Βαλέττας, 
διακεκριμένο μέλος της 
Επιστημονικής Ομάδας της 
Υπέρβασης, οι οποίοι, μεταξύ 
άλλων, επεσήμαναν, ότι……  

Α 
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- Νόμος 3156/2003 (Ομολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση 
απαιτήσεων και απαιτήσεων από ακίνητα) 
- Νόμος 4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος) 
- Προεδρικό Διάταγμα της 28ης Ιουλίου 1931 (Κώδικας 
Τελών και Χαρτοσήμου) - Νόμος 2459/1997, Άρθρα 21-35, 40 
(Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας) 
- Νόμος 4223/2013 (Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων)  
- Νόμος 2830/2000 (Κώδικας Συμβολαιογράφων) 
- Νόμος 3655/2008 (Διατάξεις περί Ταμείου Νομικών) 
- Νόμος 4354/2015 (Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων) 
- Νόμος 1587/1950 (Περί φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων).  

 

ιδικότερα, στο άρθ. 14,  
Ν 3156/2003 (ΦΕΚ Α’ 
157/25.06.2003), περί 

ομολογιακών δανείων, τιτλοποίησης 
απαιτήσεων και απαιτήσεων  
από ακίνητα και άλλες διατάξεις, 
αναφέρονται επί λέξει τα εξής : 

«Άρθρο 14 : Φορολογικές και άλλες ρυθμίσεις  
1. Η έκδοση ομολογιακού δανείου του νόμου αυτού, η 
παροχή κάθε είδους ασφαλειών, όλες οι συμβάσεις που 
προβλέπονται στο νόμο αυτόν, καθώς και κάθε σχετική ή 
παρεπόμενη σύμβαση ή πράξη και η καταχώριση αυτών σε 
δημόσια βιβλία όπου απαιτείται, οι προσωρινοί και 
οριστικοί τίτλοι ομολογιών, η διάθεση και κυκλοφορία 
αυτών, η εξόφληση του κεφαλαίου από ομολογίες και από 
επιχειρηματικές απαιτήσεις που τις καλύπτουν και εν γένει 
η άσκηση δικαιωμάτων που απορρέουν από ομολογίες 
που εκδίδονται σύμφωνα με το νόμο αυτόν και από 
επιχειρηματικές απαιτήσεις που τις καλύπτουν, η 
μεταβίβαση ομολογιών εντός ή εκτός οργανωμένης αγοράς 
ή χρηματιστηρίου απαλλάσσονται από κάθε άμεσο ή 
έμμεσο φόρο, περιλαμβανομένου και του φόρου 
υπεραξίας, τέλος, ανταποδοτικό ή μη, τέλος χαρτοσήμου, 
εισφορά, εισφορά του ν. 128/1975, προμήθεια, δικαίωμα ή 
άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, με την 
επιφύλαξη των διατάξεων που αφορούν το Κεντρικό 
Αποθετήριο Αξιών.  
2. Για κάθε εγγραφή σύστασης ή μεταβίβασης ή άρση ή 
διαγραφή εμπραγμάτων δικαιωμάτων ή σημειώσεων σε 
οποιοδήποτε δημόσιο βιβλίο, μητρώο ή κτηματολόγιο και 
για την καταχώριση των συμβάσεων των άρθρων 10 και 11, 
καταβάλλονται μόνο πάγια δικαιώματα εμμίσθων ή 
αμίσθων υποθηκοφυλάκων εκατό ευρώ (100 €), 
αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης επιβάρυνσης ή 
τέλους.  
3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που αφορούν χρεώσεις 
του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, σε κάθε περίπτωση 
όπου απαιτείται στο πλαίσιο του νόμου αυτού η σύνταξη 
οποιουδήποτε συμβολαιογραφικού εγγράφου, τα 
δικαιώματα των συμβολαιογράφων, του Ταμείου Νομικών 
και οποιουδήποτε τρίτου και οι αμοιβές των δικηγόρων 
περιορίζονται στο 1/20 των επιβαλλομένων από τις 
κείμενες διατάξεις, χωρίς να δύνανται να υπερβούν το 
ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500 €), 
εφόσον υπολογίζονται αναλογικά ή το ποσό των 
διακοσίων ευρώ {200 €) σε κάθε άλλη περίπτωση. Τα 
ανωτέρω ισχύουν αναλόγως και για τις αμοιβές και τα 
δικαιώματα των δικαστικών επιμελητών.  
4. Η μεταβίβαση απαιτήσεων προς και από την εταιρεία 
ειδικού σκοπού των άρθρων 10 και 11 και η είσπραξη των 
σχετικών απαιτήσεων από την εταιρεία αυτή, η σύναψη 
συμβάσεων παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων ή 
συμβάσεων δανείων ή πιστώσεων απαλλάσσονται από 
κάθε άμεσο ή έμμεσο φόρο, τέλη χαρτοσήμου, εισφορά ή 
δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων.  
5. Η μεταβίβαση ακινήτων προς την εταιρία ειδικού σκοπού 
της παραγράφου 6 του άρθρου 11, καθώς και η 
αναμεταβίβασή τους στον αρχικώς μεταβιβάζοντα, 
απαλλάσσεται από κάθε άμεσο ή έμμεσο φόρο, τέλη 
χαρτοσήμου, εισφορά ή δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου ή 
τρίτων.  
6. Δάνεια και πιστώσεις πάσης φύσεως προς την εταιρεία 
ειδικού σκοπού των άρθρων 10 και 11 που χορηγούνται για 
τους σκοπούς τιτλοποίησης απαλλάσσονται της εισφοράς 
του ν. 128/1975, όπως ισχύει.  
7. Τα κέρδη από τη μεταβίβαση απαιτήσεων στην εταιρεία 
ειδικού σκοπού των άρθρων 10 και 11, η σύναψη 
συμβάσεων παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων ή 
συμβάσεων δανείων ή πιστώσεων, απαλλάσσονται από το 
φόρο εισοδήματος. 

Ε 
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8. Ομοίως απαλλάσσονται τα κέρδη από την πώληση των 
ακινήτων στην εταιρεία ειδικού σκοπού της παραγράφου 6  
του άρθρου 11.  
9. Η απαλλαγή που προβλέπεται στις παραγράφους 7 και 
8 παρέχεται με την προϋπόθεση ότι τα κέρδη της 
μεταβιβάζουσας εταιρείας εμφανίζονται σε λογαριασμό 
ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού, το οποίο αν 
διανεμηθεί ή κεφαλαιοποιηθεί υπόκειται σε φορολογία 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 
106 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α') κατά το χρόνο της 
διανομής ή της κεφαλαιοποίησης.  
10. Αν ο μεταβιβάζων τα ακίνητα είναι, μετά τη μεταβίβαση, 
μισθωτής των ακινήτων, τότε η εταιρεία ειδικού σκοπού του 
άρθρου 11 δεν έχει υποχρέωση καταβολής Φόρου Μεγάλης 
Ακίνητης Περιουσίας του άρθρου 24 του ν. 2459/1997 (ΦΕΚ 
17 Α') για τα ακίνητα αυτά, ούτε και συμπληρωματικού 
φόρου και τέλους χαρτοσήμου στο εισόδημα των ακινήτων 
αυτών. Υπόχρεος για την καταβολή του Φόρου Μεγάλης 
Ακίνητης Περιουσίας των ακινήτων του προηγούμενου 
εδαφίου είναι ο μεταβιβάζων τα ακίνητα μισθωτής για όσο 
χρόνο διαρκεί η μίσθωση.  
11. Για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος 
της εταιρείας ειδικού σκοπού των άρθρων 10 και 11, οι 
τόκοι των μεταβιβαζόμενων απαιτήσεων θεωρούνται 
εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις. Από τα ακαθάριστα 
έσοδα της εκπίπτουν, επιπλέον των δαπανών απόκτησης 
εισοδήματος, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 105 του 
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που κυρώθηκε με το ν. 
2238/1994, και οι τόκοι και τα συναφή έξοδα των δανείων, 
πιστώσεων και συμβάσεων παραγώγων 
χρηματοοικονομικών μέσων που συνομολογεί. Σε 

περίπτωση αναμεταβίβασης της απαίτησης ή του ακινήτου 
στον αρχικώς μεταβιβάσαντα, εφαρμόζονται αναλόγως για 
την εταιρεία ειδικού σκοπού του άρθρου 10 και 11 οι 
διατάξεις των παραγράφων 7, 8 και 9 του άρθρου αυτού.  
12. Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται 
στο άρθρο 15 του ν. 3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α'), η εταιρεία 
ειδικού σκοπού δεν βαρύνεται με τον ειδικό φόρο ακίνητης 
περιουσίας, που προβλέπεται στο άρθρο αυτό, αν η 
πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της κατέχεται από 
κοινωφελή ιδρύματα ή οργανισμούς. Με απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ορίζονται οι 
λεπτομέρειες, οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλο θέμα 
που είναι αναγκαίο για την εφαρμογή της παραγράφου 
αυτής.  
13. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού με την εξαίρεση των 
παραγράφων 5,8 και 10 αυτού και του άρθρου 10 με την 
εξαίρεση της παραγράφου 3 αυτού, εφαρμόζονται και σε 
περίπτωση μεταβίβασης απαιτήσεων προς τιτλοποίηση, 
σύμφωνα με το άρθρο 10 κατά την οποία η εταιρεία ειδικού 
σκοπού του άρθρου 10 εδρεύει στην αλλοδαπή».  

 

Έτσι, σε συνδυασμό με τα ανωτέρω αναλυτικώς 
διαλαμβανόμενα, παρατέθηκαν συνοπτικά και κατά 
προσέγγιση το ύψος των αναλογούντων άμεσων και 
έμμεσων φόρων, τελών και δικαιωμάτων που δεν 
αποδόθηκαν στο Ελληνικό Δημόσιο (μέσω της 
Δευτερογενούς Ελληνικής Αγοράς των ΜΕΔ) και 
εισφέρθηκαν υπέρ των αγοραστών και των πωλητών των 
τιτλοποιημένων κατά το Ν. 3156/2003 απαιτήσεων Μη 
Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ) των Ελληνικών 
Τραπεζών, με την βασική παραδοχή, ότι αυτές ανέκυψαν 
μετά την ψήφιση του Νόμου 4354/2015 (Διαχείριση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων και άλλες διατάξεις).   
Οι σχετικοί υπολογισμοί έλαβαν χώρα για επτά (7) 
συναπτά έτη, ήτοι από το έτος 2016 έως και το έτος 2022 
και η ανάλυση των σχετικών κονδυλίων έχει ως εξής: 
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Α/Α Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα Φοροαπαλλαγών Ν 3156/2003 κατ’ είδος Ποσά σε Δις € 

1 Φόρος Μεταβίβασης 12,00 

2 Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων  15,50 
3 Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) 2,50 
4 Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) - Συμπληρωματικός Φόρος * 
5 Τέλη Χαρτοσήμου από το εισόδημα των εξασφαλισθέντων ακινήτων * 

6 Φόρος από τα κέρδη πώλησης των εξασφαλισθέντων ακινήτων  
(Φόρος Υπεραξίας) Υπό αναστολή 

7 Φόρος Κεφαλαιοποίησης/Διανομής στους Μετόχους του Αφορολόγητου 
Αποθεματικού   * 

8 Τέλη Χαρτοσήμου  14,40 
9 Εισφορά Ν. 128/1975  2,40 

10 Δικαιώματα υπέρ ΚΑΠ (Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών)  * 
11 Τέλη και Δικαιώματα Υποθ/κείου, Ενεχ/κείου 2,00 
12 Δικαιώματα υπέρ Δημοσίου  0,10 
13 Δικαιώματα Συμβολαιογράφων 8,00 
14 Δικαιώματα Ταμείου Νομικών 2,00 

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 58,80 
 
* Δεν δύνανται να υπολογισθούν ούτε κατά προσέγγιση λόγω απουσίας εξειδικευμένων δεδομένων  
 
Επισημάνθηκε, μάλιστα, ότι, το ως άνω ποσό των 
58.800.000.000 ευρώ μη αποδοθέντων κατά τα ανωτέρω 
στο Ελληνικό Δημόσιο άμεσων και έμμεσων φόρων, τελών 
και δικαιωμάτων, κατά τα έτη 2016-2022, το οποίο μάλιστα 
δεν περιλαμβάνει τους φόρους/τέλη/δικαιώματα των 
σημείων 4, 5, 7 και 10, λόγω της αδυναμίας του 
υπολογισμού τους με τα στοιχεία που τέθηκαν στην 
διάθεση των Κυριάκου Τόμπρα και Γιώργου Βαλέττα, 
ισοδυναμεί με :  
• Το 28% του ΑΕΠ του 2022, που υπολογίζεται στα 210 Δις 
ευρώ ή, εναλλακτικά,   
• Το σύνολο σχεδόν των εσόδων από Φόρους, Κοινωνικές 
Εισφορές και Μεταβιβάσεις (Κωδ. 11, 12 και 13) του 
Κρατικού Προϋπολογισμού για το έτος 2023 ή, 
εναλλακτικά,  
• Τα συνολικά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού από 
τον ΕΝΦΙΑ (Κωδ. 1130104) για τουλάχιστον 25 έτη ή, 
εναλλακτικά,  
• Τα συνολικά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού από 
τον Φόρο Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων 
(Κωδ. 115) για 3,5 έτη ή, εναλλακτικά,  

• Τους Προϋπολογισμούς του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας 
(Κωδ. 1011) ή του Υπουργείου Υγείας (Κωδ. 1015) για 10 έτη 
ή, ακόμη, του Υπουργείου Δικαιοσύνης (Κωδ. 1017) για 100 
έτη ή, εναλλακτικά,  
• Τα έξοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού για τους τόκους 
εξυπηρέτησης του Δημοσίου Χρέους (Κωδ. 26) για 10 έτη ή, 
εναλλακτικά,    
• Τα έξοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού για τους 
Μισθούς του Δημοσίου (Κωδ. 21) για τουλάχιστον 4 έτη ή 
για τις Συντάξεις (Κωδ. 23) για σχεδόν 2 έτη. 
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

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

 
Στα χέρια του Εισαγγελέα 
βρίσκονται δεκάδες υποθέσεις 
επιτήδειων που επιχείρησαν να 
βάλουν «χέρι» στο κρατικό «μέλι» 
την εποχή της πανδημίας και των 
έκτακτων ενισχύσεων. Όπως γράφει 
ο Βαγγέλης Δουράκης  

Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων 
«χτένισε» κάθε 

επαγγελματία που 
έλαβε Επιστρεπτέα 
Προκαταβολή και 
εντόπισε απίστευτες 
περιπτώσεις απάτης. 
Ανάλογοι έλεγχοι έγιναν και στις 
αποζημιώσεις ειδικού σκοπού όπου 
και εκεί τα «λαβράκια» ήταν 
απίθανα. Χαρακτηριστική η υπόθεση 

καφενείου 25 τετραγωνικών που εμφανίστηκε από τη μια μέρα στην άλλη να 
απασχολεί… ολόκληρο χωριό. Ήδη πριν ολοκληρωθούν όλοι οι κύκλοι της 
Επιστρεπτέας Προκαταβολής, είχαν εντοπιστεί σχεδόν 120 – 130 περιπτώσεις 
απάτης που οδηγήθηκαν βεβαίως στον Εισαγγελέα που ήδη έχει καλέσει τους 
υπεύθυνους για τα … περαιτέρω. Αρκετοί φάκελοι ακόμη όμως συνέχισαν να 
σχηματίζονται και αυτό το διάστημα οδεύουν προς τις εισαγγελικές αρχές,  

 

Η 
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σύμφωνα με το enikonomia.gr. Όσοι 
επιχείρησαν να καταστρατηγήσουν 
τα μέτρα ενίσχυσης που 
εφαρμόστηκαν κατά την περίοδο της 
πανδημίας, όπως είναι οι 
επιστρεπτέες προκαταβολές, η Συν-
Εργασία και οι αναστολές 
συμβάσεων εργασίας, πιάστηκαν 
στην «φάκα» των ελεγκτικών αρχών 
και τώρα ενδέχεται να κατηγορηθούν 
ακόμη και για… ποινικά αδικήματα. 
Ήδη έχουν παραπεμφθεί στις 
εισαγγελικές αρχές υποθέσεις 
εξόφθαλμων παραβάσεων ενώ 
σταδιακά αποστέλλονται και νέες 
υποθέσεις, οι οποίες προκύπτουν 
από τις διασταυρώσεις που 
διενεργεί η ΑΑΔΕ, των αρχείων του 
Taxisnet με το αρχείο του 
συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Λίγο πριν 
ενεργοποιηθεί ο 7ος κύκλος της 
Επιστρεπτέας είχαν εντοπιστεί 
περίπου 120-130 περιπτώσεις 
πιθανής απάτης. Στο σύνολο των 
περίπου 500.000 επωφεληθέντων το 
νούμερο φάνταζε μικρό. Ωστόσο, 
υπολογίστηκε ότι στην 
πραγματικότητα  

υνολικά η απάτη 
αντιπροσωπεύει 
ένα ποσοστό της 

τάξης του 2%-2,5% της 

χορηγούμενης βοήθειας. Αυτό μεταφράζεται  
σε περίπου 180 εκατ. ευρώ… 
, μόνο από την επιστρεπτέα προκαταβολή μέσω της οποίας ως τότε είχαν 
εκταμιευτεί σχεδόν 7,5 δισ. ευρώ! Η «κλασική» απάτη με την επιστρεπτέα ήταν η 
αναθεώρηση του τζίρου του 2019, χωρίς βεβαίως αντίστοιχα κέρδη, για να μην 
υπάρξει φορολογική επιβάρυνση.  

Και φυσικά όπως ήταν ξεκάθαρο μετά και τις τελευταίες διασταυρώσεις το 
πρόβλημα δεν εντοπίζεται μόνο στην έλλειψη δικαιολογητικών για τις 
επιστρεπτέες προκαταβολές και το αν πληρούσαν οι δικαιούχοι ή όχι το κριτήριο 
της απασχόλησης αλλά έχουν εντοπιστεί και πολύ σοβαρότερες παραβάσεις, οι 
οποίες ξεφεύγουν από το «φορολογικό δίκαιο» και εμπίπτουν στο ποινικό. Στο 
πλαίσιο αυτό, η υπόθεση του ελέγχου των μέτρων στήριξης την περίοδο της 
πανδημίας, δεν κλείνει με την έκδοση των εκκαθαριστικών της επιστροφής των 
επιστρεπτέων προκαταβολών, αλλά θα έχει συνέχεια, όσο προχωρούν οι έλεγχοι 
της ΑΑΔΕ. Το «Όσκαρ», ωστόσο, της πλέον «τραβηγμένης» κομπίνας με φόντο 
τις ενισχύσεις τα παίρνει ξεκάθαρα μια περίπτωση σε χωριό της Θεσσαλίας: 
Καφετέρια που στεγαζόταν σε κτίριο 25 τ.μ., εντοπίστηκε κατά τον έλεγχο του 
κλιμακίου του ΣΕΠΕ, να απασχολεί εγγεγραμμένους συνολικά 150 εργαζόμενους! 
Από αυτούς, οι 129 είχαν προσληφθεί με σύμβαση μερικής απασχόλησης – για 4 
ώρες εργασίας το μήνα κατά μέσο όρο (!) – και οι περισσότεροι είχαν προσληφθεί 
από τον Νοέμβριο του 2020 και εφεξής, οπότε ξεκίνησε το δεύτερο lockdown. Οι 
συμβάσεις και των 150 εργαζομένων τέθηκαν σε αναστολή, με αποτέλεσμα να 
καταστούν δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 534 ευρώ!!! Τον 
δρόμο προς την δικαιοσύνη έχουν πάρει και άλλες υποθέσεις εκ των οποίων οι 
πλέον ενδεικτικές, είναι: Μονοπρόσωπη ΙΚΕ στην Πελοπόννησο που 
δραστηριοποιείται στο λιανικό εμπόριο κρέατος, είχε δηλώσει συνολικό τζίρο 
3.000 ευρώ για το 2019. Πριν από την έναρξη του 5ου κύκλου της Επιστρεπτέας 
Προκαταβολής, υπέβαλε τροποποιητικές δηλώσεις για τα τρία τελευταία τρίμηνα 
του 2019 με τζίρο συνολικού ύψους 1,9 εκατ. ευρώ. ΕΠΕ στην Αττική, που 
δραστηριοποιείται στο χονδρικό εμπόριο εξοπλισμού γραφείου, είχε υποβάλει 
μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ το 2019 και το 2020. Πριν από την έναρξη του 5ου κύκλου 
της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, υπέβαλε τροποποιητικές δηλώσεις για τα 
τέσσερα τρίμηνα του 2019, με τζίρο συνολικού ύψους 1,5 εκατ. ευρώ. Ξενοδοχείο 
στη Θεσσαλία είχε υποβάλει μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ το 2019 και το 2020. Πριν 
από την έναρξη του 5ου κύκλου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, υπέβαλε 
τροποποιητικές δηλώσεις για το 2019 και το 2020, με τζίρο 3 εκατ. ευρώ και 1 εκατ. 
ευρώ, αντίστοιχα. Μονοπρόσωπη ΙΚΕ στην Αττική, που δραστηριοποιείται στην 
παραγωγή φυτών, είχε δηλώσει συνολικό τζίρο 7.000 ευρώ για το 2019 και το 
2020. Υπέβαλε τροποποιητικές δηλώσεις για το 2019, με τζίρο ύψους περίπου 2 
εκατ. ευρώ.

 

Σε «θαυματουργό» εργαλείο της 
ΑΑΔΕ, εξελίσσεται η 
παρακολούθηση και ο έλεγχος των 
κινήσεων των τραπεζικών 
λογαριασμών φυσικών προσώπων 
και επιχειρήσεων, καθώς 
αποκαλύπτει κρυμμένους τζίρους 
και εισοδήματα. Όπως μεταδίδει το 
sofokleousin.gr χαρακτηριστικές 
είναι οι δεκάδες περιπτώσεις 
φοροδιαφυγής από ηλεκτρονικά 

καταστήματα που αποκάλυψαν 
πρόσφατα οι φορολογικές αρχές, οι 
οποίες εντοπίστηκαν και μέσα από 
την παρακολούθηση των 
τραπεζικών λογαριασμών των 
επιχειρήσεων. Πάντως, στελέχη της 
ΑΑΔΕ εκφράζουν την απορία τους 
για το «θράσος» των συγκεκριμένων 
επαγγελματιών, οι οποίοι ενώ 
έκοβαν αποδείξεις, ενώ δέχονταν 
πληρωμές με πιστωτικές και 

Σ 



 

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

 Σ/Κ 28-29 Ιανουαρίου 2023 | Αριθμός Φύλλου 267 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |          Σελίδα 28 

χρεωστικές κάρτες και οι τραπεζικοί 
τους λογαριασμοί είναι σε «κοινή 
θέα» των εφοριακών ελεγκτών, 
εντούτοις δεν δήλωναν στην Εφορία 
τις εισπράξεις τους, οι οποίες 
ανέρχονταν σε δεκάδες εκατομμύρια 
ευρώ.  

ι επιχειρήσεις 
αυτές απέκρυπταν 
τα εισοδήματά τους 

είτε μέσω της μη 
έκδοσης φορολογικών 
στοιχείων είτε ακόμη 
και μέσω της διάθεσης 
εμπορευμάτων, χωρίς 
προηγουμένως να έχει 
πραγματοποιηθεί 
έναρξη εργασιών στο 
φορολογικό Μητρώο. 
Το ενδιαφέρον είναι, όμως, οι τρόποι 
με τους οποίους εντοπίστηκαν οι 
συγκεκριμένοι φοροφυγάδες, οι 
οποίοι είναι οι εξής: Καταγγελίες 
πολιτών, Έρευνες στο διαδίκτυο, 
Διασταυρώσεις με δεδομένα τρίτων 
πηγών και Ανοίγματα τραπεζικών 
λογαριασμών. Οι περισσότερες 

περιπτώσεις εντοπίστηκαν από το 
άνοιγμα των τραπεζικών 
λογαριασμών ή το άνοιγμα των 
τραπεζικών λογαριασμών 
χρησιμοποιήθηκε για να 
τεκμηριώσει τη φοροδιαφυγή που 
προέκυψε από καταγγελία ή από 
ύποπτο eshop που είδαν οι ελεγκτές 
στα κοινωνικά δίκτυα. Είναι αδύνατο 
να ξεφύγει από τα «μάτια» της ΑΑΔΕ 
οποιαδήποτε συναλλαγή γίνει μέσω 
τραπεζικού συστήματος, εφόσον 
εστιάσουν πάνω της, τα ηλεκτρονικά 
συστήματα της Εφορίας. Οι 
εφαρμογές που κατασκοπεύουν 
τους τραπεζικούς λογαριασμούς 
είναι: Το «Σύστημα Μητρώων 
Τραπεζικών Λογαριασμών και 
Λογαριασμών Πληρωμών», το 
οποίο είναι συνδεμένο με τα αρχεία 
των τραπεζών. Το «Ειδικό Λογισμικό 
Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας», 
το οποίο χρησιμοποιείται για τον 
προσδιορισμό της συνολικής 
καθαρής ατομικής/οικογενειακής 
τραπεζικής περιουσίας για κάθε 
ΑΦΜ και τη σύγκρισή της με τα 
δηλωθέντα ατομικά/οικογενειακά 
εισοδήματα κατ’ έτος, έτσι ώστε 
εξάγεται εκτίμηση αποκρυβείσας ή 
μη φορολογητέας ύλης. Μέσω 
αυτοματοποιημένων λογιστικών 
αλγορίθμων, το σύστημα μπορεί να 
συσχετίζει τα στοιχεία των 
πρωτογενών καταθέσεων με τα 
δηλωθέντα εισοδήματα μέσα σε λίγη 
ώρα, οδηγώντας σε κάποιες πρώτες 

ενδείξεις πιθανής φοροδιαφυγής, 
που αποτελούν το έναυσμα για τον 
ενδελεχή φορολογικό έλεγχο. Το 
«Αρχείο Χρηματοπιστωτικών 
Προϊόντων και Αναλυτικών 
Χρηματοπιστωτικών Συναλλαγών», 
το οποίο τροφοδοτείται από τα 
στοιχεία που κοινοποιούν οι 
τράπεζες, όταν η Εφορία αποστέλλει 
«μαζικά αιτήματα». Η Α.Α.Δ.Ε. 
δύναται στο πλαίσιο διενέργειας 
φορολογικών ελέγχων να απευθύνει 
αυτοματοποιημένα μαζικά αιτήματα 
παροχής πληροφοριών προς τα 
υπόχρεα πρόσωπα (τράπεζες κ.λπ). 
Ως μαζικά νοούνται τα αιτήματα για 
στοιχεία και πληροφορίες που 
αφορούν σε πλέον του ενός 
ελεγχόμενους από την Α.Α.Δ.Ε. 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή 
νομικές οντότητες και τα οποία 
τηρούνται από τα ως άνω 
αναφερόμενα υπόχρεα πρόσωπα. 
Τα στοιχεία και οι πληροφορίες 
διαβιβάζονται αυτοματοποιημένα 
στην Α.Α.Δ.Ε. 

 

Ακόμα πιο βαριές ποινές θα επιβάλλονται από φέτος σε 
όσους δεν κόβουν αποδείξεις ή δεν ενημερώνουν εγκαίρως 
το myData της εφορίας. Σύμφωνα με το newmoney.gr βάσει 
του επικαιροποιημένου Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, 

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 
Εσόδων θα μπορεί να βάζει 
αυθημερόν λουκέτο σε 

καταστήματα που δεν προχωρούν  
στην έκδοση αποδείξεων λιανικής 
πώλησης, αλλά και σε όσες 
επιχειρήσεις δεν διαβιβάζουν στο 
myData τις αποδείξεις που εκδίδουν. 

Αν διαπιστωθεί ότι υπάρχουν παραβάσεις που επισύρουν 
την αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής 
εγκατάστασης άμεσα για 48 ώρες, με την πράξη αναστολής 
ορίζεται η αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής  

 

Ο 

Η 
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εγκατάστασης και προσδιορίζεται ο χρόνος έναρξης εφαρμογής του μέτρου σε 
ώρα εντός της ημέρας έκδοσης της πράξης, καθώς και ο σχετικός χρόνος λήξης. 
Στις περιπτώσεις που συντρέχουν οι διαπιστώσεις που επισύρουν την αναστολή 
λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης αμελλητί για 96 ώρες ή για 10 
ημέρες, η αναστολή λειτουργίας στις περιπτώσεις αυτές δεν μπορεί να αρχίσει 
πριν από την πάροδο δύο (2) τουλάχιστον ημερολογιακών ημερών από την 
ημερομηνία επίδοσης της πράξης αναστολής λειτουργίας και της έγγραφης 
ειδοποίησης για το χρόνο εκτέλεσης αυτής. Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται 
στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας: Η μη έκδοση ή η κατά την έννοια του 
Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ανακριβής έκδοση πλέον των 10 
προβλεπόμενων παραστατικών πώλησης, ή, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, 
ότι η αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκε παραστατικό 
πώλησης ή αυτό εκδόθηκε ανακριβώς υπερβαίνει τα 500 ευρώ. Η μη διαβίβαση 
στο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) της 
ΑΑΔΕ, πλέον των 10 στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω ΦΗΜ, 

ή, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, 
ότι η μη διαβιβασθείσα αξία των 
αγαθών ή των υπηρεσιών 
υπερβαίνει τα 500 ευρώ, 
αναστέλλεται άμεσα για σαράντα 
οκτώ 48 ώρες, η λειτουργία της 
επαγγελματικής εγκατάστασης στην 
οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος. 
Επίσης προβλέπεται, ότι εάν, εντός 
του ίδιου ή του επόμενου 
φορολογικού έτους από τη 
διαπίστωση των ως άνω 
παραβάσεων, διαπιστωθεί εκ νέου, 
από τον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο, 
η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση 
τουλάχιστον 3 παραστατικών 
πώλησης ή η μη διαβίβαση στο 
Πληροφοριακό Σύστημα (ΦΗΜ) της 
ΑΑΔΕ τουλάχιστον 3 στοιχείων 
λιανικής πώλησης που έχουν 
εκδοθεί μέσω ΦΗΜ, ανεξαρτήτως 
αξίας αυτών, στην ίδια ή σε άλλη 
επαγγελματική εγκατάσταση του 
υπόχρεου, η λειτουργία της 
επαγγελματικής εγκατάστασης στην 
οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος, 
αναστέλλεται αμελλητί για 96 ώρες. 
Σε κάθε επόμενη διαπίστωση από 
τον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο των 
παραβάσεων, εντός 2 φορολογικών 
ετών από τη διαπίστωσή τους σε 
οποιαδήποτε επαγγελματική 
εγκατάσταση του υπόχρεου, η 
λειτουργία της επαγγελματικής 
εγκατάστασης στην οποία 
διενεργήθηκε ο έλεγχος 
αναστέλλεται αμελλητί για 10 
ημέρες. 

 
«Φουσκώνουν» στα επίπεδα του πληθωρισμού οι 
ασφαλιστικές εισφορές και ενώ ελεύθεροι επαγγελματίες, 
αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες καλούνται να επιλέξουν 
έως και τις 31 Ιανουαρίου την ασφαλιστική κατηγορία που 

θα τους συντροφεύει ολόκληρη τη διάρκεια του 2023. Οι 
νέες «φουσκωμένες» εισφορές θα πληρωθούν για πρώτη 
φορά τέλη Φεβρουαρίου, όταν και οι επαγγελματίες θα 
κληθούν να καταβάλλουν τις οφειλές Ιανουαρίου. Η αύξηση 
αφορά και στα «μπλοκάκια», ενώ οι παράλληλα 
απασχολούμενοι θα την γλιτώσουν εάν οι εισφορές από τη 
μισθωτή τους εργασία καλύπτουν τα νέα αυξημένα ποσά 
των ασφαλιστικών κατηγοριών, σύμφωνα με το 
enikonomia.gr. Παρά τις πιέσεις που δέχονται όλοι οι 
επαγγελματίες –όπως φυσικά και τα νοικοκυριά- λόγω του 
πληθωρισμού και του ενεργειακού κόστους, αλλά και των 
κινήσεων της ΕΚΤ που «ανεβάζει» ψηλότερα τα βασικά  
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επιτόκια του ευρώ, το υπουργείο Εργασίας ενεργοποιεί 
κανονικά τις προβλέψεις των υφιστάμενων σχετικών 
διατάξεων του νόμου Βρούτση: Έτσι, από την 1η 
Ιανουαρίου –αναδρομικά- υιοθετούνται αναπροσαρμογές 
στις εισφορές ελεύθερων επαγγελματιών, 
αυτοαπασχολούμενων και αγροτών, με την εξέλιξη αυτή να 
αφορά φυσικά και στα «μπλοκάκια».  

αύξηση των εισφορών είναι 
ανάλογη του πληθωρισμού  
και έτσι οι εισφορές των 

ελευθέρων επαγγελματιών,  
των αυταπασχολούμενων και  
των αγροτών αναπροσαρμόζονται  
σε ποσοστό 9,6%. 
Πρώτη ασφαλιστική κατηγορία: οι εισφορές θα ανέλθουν 
στα 230, 16 ευρώ (+ 21 ευρώ) από 210 ευρώ που είναι 
σήμερα (για τον κλάδο σύνταξης και υγείας). Δεύτερη 
ασφαλιστική κατηγορία: οι εισφορές θα διαμορφωθούν στα 
276,19 ευρώ από 252 ευρώ που είναι σήμερα. Τρίτη 
ασφαλιστική κατηγορία: οι εισφορές θα ανέλθουν στα 
330,99 ευρώ από 302 ευρώ που είναι σήμερα. Τέταρτη 
ασφαλιστική κατηγορία: οι εισφορές θα διαμορφωθούν στα 
397,85 ευρώ από 363 ευρώ που είναι σήμερα. Πέμπτη 
ασφαλιστική κατηγορία: οι εισφορές θα ανέλθουν στα 
476,76 ευρώ από 435 ευρώ που είναι σήμερα. Έκτη 
ασφαλιστική κατηγορία: οι εισφορές θα διαμορφωθούν στα 
620,34 ευρώ από 566 ευρώ που είναι σήμερα. Υπάρχει 
ωστόσο και μια ειδική κατηγορία για τις ασφαλιστικές 

εισφορές που πρέπει να καταβάλουν οι νεοεισερχόμενοι: 
Το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών σε αυτή την 
κατηγορία θα διαμορφώνεται στα 138,096 ευρώ από 126 
ευρώ που είναι σήμερα.  

Σε κάθε περίπτωση και ενώ οι εισφορές είναι σε διαδικασία 
αναπροσαρμογής, οι επαγγελματίες καλούνται κανονικά 
να επιλέξουν την ασφαλιστική τους κλίμακα. Σε λειτουργία 
άλλωστε έχει τεθεί στον διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ 
(www.efka.gov.gr) η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα, μέσω 
της οποίας οι ασφαλισμένοι ελεύθεροι επαγγελματίες, 
αυτοτελώς απασχολούμενοι και αγρότες μπορούν να 
επιλέξουν ελεύθερα την ασφαλιστική κατηγορία στην 
οποία επιθυμούν να καταταχθούν για το νέο έτος 2023 
(Ενότητα Ασφαλισμένοι-> Επιλογή Ασφαλιστικής 
Κατηγορίας Κύριας Ασφάλισης Επικουρικής Ασφάλισης 
και Εφάπαξ Παροχών από 1/1/2023). Η επιλογή 
ασφαλιστικής κατηγορίας δηλώνεται για τους κλάδους 
Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχής 
σε ενιαία αίτηση και ισχύει για όλο το έτος. Η προθεσμία 
υποβολής της αίτησης – δήλωσης επιλογής ασφαλιστικής 
κατηγορίας έχει καταληκτική ημερομηνία την 31η/1/2023. 
Διευκρινίζεται ότι οι ασφαλισμένοι που δεν θα υποβάλλουν 
αίτηση – δήλωση επιλογής/μεταβολής θα παραμείνουν, για 
το έτος 2023, στην κατηγορία που είχαν καταταχθεί το 
προηγούμενο έτος. Υπενθυμίζεται ότι η επιλογή των 
ανώτερων ασφαλιστικών κατηγοριών οδηγεί και σε 
υψηλότερες συνταξιοδοτικές παροχές. 

 
Νωρίτερα από ποτέ, θα μπορέσουν φέτος εκατοντάδες 
χιλιάδες ιδιοκτήτες oχημάτων, να πάρουν πινακίδες και να 
κινήσουν τα οχήματα που είχαν θέσει μέχρι πέρυσι σε 
ακινησία, πληρώνοντας αναλογικά τέλη κυκλοφορίας, 
χωρίς καμία προσαύξηση και μόνον για όσους μήνες αυτοί 
επιλέξουν. Η διορία πληρωμής των τελών κυκλοφορίας 
2023 λήγει στις 28 Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες 

του newmoney.gr όμως στο υπουργείο Οικονομικών 
εξετάζουν τη δυνατότητα να ανοίξει η πλατφόρμα MyCar 
της ΑΑΔΕ πριν τα μέσα Απριλίου ει δυνατόν, ώστε να 
δώσουν δικαίωμα άρσης ακινησίας και πληρωμής τελών 
κυκλοφορίας «με το μήνα». Η προσπάθεια αυτή γίνεται για 
να εξυπηρετηθεί περισσότερος κόσμος να μετακινηθεί για 
να κάνει «Πάσχα στο χωριό», καθώς φέτος πέφτει 16 
Απριλίου. Αν καταστεί εφικτό, η διαδικασία μπορεί να 
ξεκινήσει από τη Μεγάλη Εβδομάδα ή και την Κυριακή των 
Βαΐων (9 Απριλίου). Στην περίπτωση αυτή, δεν αποκλείεται 
το ενδεχόμενο να συμπέσει και με τις εκλογές. Μέχρι 
πέρυσι το μέτρο φαινόταν χρήσιμο κυρίως για το τριήμερο 
του Αγίου Πνεύματος τον Ιούνιο, ενώ το 2020 είχε ισχύσει 
από Ιούλιο. Εφέτος όμως οι ιδιοκτήτες των οχημάτων θα 
μπορέσουν να τα κυκλοφορήσουν και να «αποδράσουν» 
και στις αργίες του Πάσχα, αλλά και το τριήμερο της 
Πρωτομαγιάς -αργία η οποία μεταφέρεται τη Δευτέρα 2 
Μαΐου. Σύμφωνα με πληροφορίες του newmoney.gr όμως, 
υπάρχουν και τεχνικές δυσκολίες που θα ληφθούν υπόψιν: 
το νωρίτερο που κατέστη ποτέ τεχνικά εφικτό να ανοίξει η 
πλατφόρμα για τα «Τέλη με το μήνα» ήταν πέρυσι στις 18 
Απριλίου –παλαιότερα άνοιγε μετά την Πρωτομαγιά ή και 
του Αγίου Πνεύματος ακόμα! 
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TΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

Επιμέλεια: Θοδωρής Ζούμπος 

 
Στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου 
κρίθηκε την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου η 
νομιμότητα ή μη των servicers να 
διενεργούν πλειστηριασμούς και 
κυρίως η τύχη 700.000 
δανειοληπτών που τα κόκκινα 
ενυπόθηκα δάνειά τους πουλήθηκαν 
από τις τράπεζες σε ξένα funds στο 
6% - 8% της αξίας τους και τώρα 
κινδυνεύουν να χάσουν τα πάντα 
αναλόγως της απόφασης του 
πιστωτή, ο οποίος σε πολλές 
περιπτώσεις δεν τους υποβάλλει 
καν πρόταση ρύθμισης του χρέους 
τους. Όπως σημειώνει το 
documentonews.gr στο επίκεντρο 
της συνεδρίασης βρίσκεται 
συγκεκριμένα η απόφαση 822/22, 
που εκδόθηκε από τμήμα του Άρειου 
Πάγου πριν τρεις μήνες, 
επικυρώνοντας ανάλογες 
αποφάσεις εφετείων που είχαν 
προηγηθεί η οποία έκρινε ότι οι 
servicers που διαχειρίζονται 
κόκκινα ενυπόθηκα δάνεια τα οποία 
απέκτησαν ξένα funds με βάση το 
νόμο του 2003, δεν έχουν το 
δικαίωμα βάσει του συγκεκριμένου 
νόμου να προχωρούν σε 
πλειστηριασμούς και άλλα μέτρα 
αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος 
των δανειοληπτών. Να 

προσθέσουμε ότι τράπεζες, funds και servicers προτίμησαν οι ίδιες τον νόμο του 
2003 καθώς τους έδινε απεριόριστη ελευθερία κινήσεων και αυθαιρεσιών, μη 
επιβάλλοντάς τους να υποβάλουν αιτιολογημένη πρόταση ρύθμισης στους 
δανειολήπτες όπως έκανε ο μεταγενέστερος νόμος του 2015 αλλά κι επειδή αυτός 
ο νόμος ορίζει ότι πως ό,τι βγάλουν από τη διαχείριση των κόκκινων δανείων 
(που αγοράζουν στο 8% της απαίτησης αλλά μέσω ενός πλειστηριασμού μπορεί 
να εισπράξουν έως και το 100% της απαίτησης) είναι καθαρό αφορολόγητο 
κέρδος. Να υπενθυμίσουμε ότι  

 

απόφαση 822/22 του Αρείου Πάγου που 
εκδόθηκε τον περασμένο Οκτώβριο και 
χρησιμοποιήθηκε το τελευταίο τρίμηνο ως 

νομολογία από πολλά κατώτερα δικαστήρια για να 
εκδώσουν αποφάσεις υπέρ των δανειοληπτών καίει 
όχι μόνο τους servicers αλλά και την κυβέρνηση. 
Αυτό συμβαίνει επειδή οι εισπρακτικοί στόχοι των servicers είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένοι με την τύχη των εγγυήσεων του προγράμματος εγγυήσεων 
«Ηρακλής», ύψους έως 20 δισ. ευρώ, άρα αν οι servicers δεν εμφανίσουν 
συγκεκριμένα έσοδα που έχουν προϋπολογίσει μέσω των πλειστηριασμών, οι 
εγγυήσεις του «Ηρακλή» καταπίπτουν και προσμετρώνται στο δημόσιο χρέος. Αν 
συμβεί αυτό, η χώρα δεν έχει καμία πιθανότητα να πάρει την επενδυτική βαθμίδα 
σε σύντομο χρονικό διάστημα – ενώ αυτό αποτελεί δεδηλωμένο προεκλογικό 
στόχο της κυβέρνησης. Για το λόγο αυτό τις τελευταίες μέρες, κυβερνητικές και 
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τραπεζικές πηγές διέρρεαν προς 
διάφορες κατευθύνσεις ότι η 
εισήγηση προς την Ολομέλεια θα 
ήταν θετική υπέρ των θέσεων των 
τραπεζών και κατά των 
δανειοληπτών, προδιαγράφοντας 
την απόφαση, ενώ όπως μας 
ενημέρωσε μιλώντας στο 
Documento, o δικηγόρος Αντώνης 
Μαρκούλης που αν και ο ίδιος από 
το Δικηγορικό Σύλλογο της Βέροιας 
εκπροσώπησε το Δικηγορικό 
Σύλλογο Αιγίου στην πρόσθετη 
παρέμβασή του υπέρ των 
δανειοληπτών, κατά την 
ακροαματική διαδικασία που 
ολοκληρώθηκε γύρω στις 12.30 μ.μ.  

πρόταση του αντεισαγγελέα του Αρείου  
Πάγου, Πάνου Παναγιωτόπουλου ήταν υπέρ  
της ακύρωσης της απόφασης 822/22 και  

υπέρ των servicers και των τραπεζών. 
Ας σημειωθεί ότι η διαδικασία είχε αρχίσει από τις 10 το πρωί και παρά την 
καταρρακτώδη βροχή το κτίριο του ανωτάτου δικαστηρίου παρέμεινε επί δύο 
ώρες πολιορκημένο από τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΜΕ, αριστερές 
συλλογικότητες, καθώς και συλλόγους δανειοληπτών που βρέθηκαν εκεί για να 
εκφράσουν τη φωνή της κοινωνίας, διεκδικώντας την κατάργηση του 
Πτωχευτικού της ΝΔ και τη δημιουργία πλαισίου πρώτης κατοικίας, καθώς και μια 
οριστική και βιώσιμη λύση στο πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους. Για το ζήτημα 
πραγματοποίησε παρέμβαση υπέρ των δανειοληπτών και κατά των Εταιρειών 
Διαχείρισης Απαιτήσεων (funds) και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών.

 
Στο 30%-35% εκτιμάται το ποσοστό των τιτλοποιημένων 
κόκκινων δανείων που θα καταστεί ενήμερο τα προσεχή 
χρόνια και θα αποτελέσει εκ νέου αντικείμενο 
επαναπώλησής τους είτε σε τράπεζες είτε σε νέα 
επενδυτικά κεφάλαια. Όπως μεταδίδει η Ευγενία Τζώρτζη 
στο kathimerini.gr 

ι συναλλαγές στη δευτερογενή 
αγορά, όπως ονομάζεται η 
διαδικασία επαναπώλησης 

δανείων που έχουν ήδη πωληθεί μία 
φορά από τις τράπεζες, αναμένεται  
να επιταχυνθούν μέσα στο 2023 
, καθώς εντατικοποιούνται οι προσπάθειες επίτευξης των 
επιχειρησιακών στόχων που έχουν αναληφθεί για τα 
τιτλοποιημένα δάνεια του «Ηρακλή». Σύμφωνα με τις 
εκτιμήσεις, από το σύνολο των 86 δισ. ευρώ που έχουν 
μεταφερθεί σε funds, το 30%-35% των δανείων που θα 
«πρασινίσει» είτε θα πωληθεί ξανά σε τράπεζες και funds 
είτε θα τιτλοποιηθεί εκ νέου, διευρύνοντας τις επενδυτικές 

ευκαιρίες ακόμη και για τις ίδιες τις τράπεζες, οι οποίες από 
πωλητές θα μετατραπούν σε επενδυτές των ομολογιακών 
τίτλων που θα εκδοθούν στο πλαίσιο των νέων 
τιτλοποιήσεων. Το μεγάλο στοίχημα παραμένει η 
επιστροφή χαρτοφυλακίων στις τράπεζες, διαδικασία που 
απαιτεί την εξυγίανση αυτών των δανείων και την τήρηση 
των συμφωνηθεισών ρυθμίσεων από τους οφειλέτες τους 
για δύο συνεχή χρόνια. Αυτό προβλέπουν οι κανόνες της 
Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, προκειμένου αυτά τα 
δάνεια να χαρακτηριστούν εκ νέου ενήμερα και να 
μπορέσουν να πωληθούν ξανά όχι στην τράπεζα που τα 
μεταβίβασε, αλλά σε μια άλλη τράπεζα. Ωφελημένοι μέσα  
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από αυτή τη διαδικασία θα είναι τόσο τα funds που θα 
ενισχύσουν τις ανακτήσεις από τα τιτλοποιημένα δάνεια, 
όσο και η τράπεζα που θα τα αγοράσει ενισχύοντας έτσι το 
ενήμερο χαρτοφυλάκιό της, δίνοντας παράλληλα τη 
δυνατότητα σε αυτούς τους οφειλέτες να επανενταχθούν 
«καθαροί» στο τραπεζικό σύστημα. Ήδη πριν από μερικές 
ημέρες η Cepal ολοκλήρωσε μια συναλλαγή πώλησης 
επιχειρηματικών δανείων 30 εκατ. ευρώ με αγοραστή την 
Optima, ενώ εντός του 2023 αναμένονται ανάλογες νέες 
συναλλαγές πολύ μεγαλύτερης αξίας. Οι πωλήσεις 
χαρτοφυλακίων μεταξύ των funds θα κυριαρχήσουν επίσης 
στην προσπάθεια επίτευξης των στόχων του «Ηρακλή» και 
σε αυτό το πλαίσιο η doValue δρομολογεί δύο νέες 
πωλήσεις (με την ονομασία Heliopolis και Suez), 
λογιστικής αξίας 400 και 200 εκατ. ευρώ και συνολικής 
απαίτησης 800 και 300 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Το 
χαρτοφυλάκιο Heliopolis περιλαμβάνει οφειλές 
στεγαστικών και μικρών επιχειρηματικών δανείων, που 
οφείλονται από 7.000 οφειλέτες, ενώ το χαρτοφυλάκιο Suez 
περιλαμβάνει οφειλές 2.000 δανειοληπτών που έχουν 
ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη και εξυπηρετούν τη ρύθμιση 

που έχουν πετύχει δικαστικά. Και τα δύο χαρτοφυλάκια 
προέρχονται από τις τιτλοποιήσεις Cairo I και II και οι 
δεσμευτικές προσφορές αναμένονται έως τα τέλη του α΄ 
τριμήνου. Έχουν προηγηθεί παρόμοιες συναλλαγές, όπως 
το χαρτοφυλάκιο Tethys, με ξενοδοχειακά δάνεια 
συνολικής απαίτησης 254 εκατ. ευρώ που μεταβίβασε η 
Intrum, το χαρτοφυλάκιο Souk (αξίας 2,6 δισ. ευρώ) και το 
χαρτοφυλάκιο Virgo (αξίας 900 εκατ. ευρώ) που μεταβίβασε 
η doValue κ.ά. Οι επανατιτλοποιήσεις ήδη τιτλοποιημένων 
χαρτοφυλακίων δεν έχουν ακόμη κάνει την «εμφάνισή» 
τους στην ελληνική αγορά, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες 
τα μεγάλα funds που έχουν επενδύσει στην αγορά των 
κόκκινων δανείων σχεδιάζουν τις πρώτες τέτοιες 
συναλλαγές έως τα τέλη του 2023. Αντικείμενο θα είναι 
επίσης ενήμερα δάνεια, τα οποία δεν έχουν ακόμη 
συμπληρώσει τη διετία της κανονικής αποπληρωμής έτσι 
ώστε να επιστρέψουν υγιή στις τράπεζες. Πρόκειται για 
δάνεια που όμως έχουν ρυθμιστεί και έτσι μπορούν να 
τιτλοποιηθούν, εκδίδοντας έναν τίτλο υψηλής εξασφάλισης 
(senior note), στον οποίο μπορούν να επενδύσουν, π.χ., οι 
τράπεζες ή άλλα funds.

 
Tο capital.gr έχει το ρεπορτάζ:  

ην ολοκλήρωση της πρώτης  
στην Ελλάδα συναλλαγής στη 
δευτερογενή αγορά που αφορά  

σε χαρτοφυλάκιο ενήμερων 
επιχειρηματικών δανείων, συνολικού 
ύψους 30 εκατ. ευρώ, τα οποία πλέον 
επιστρέφουν στο τραπεζικό σύστημα, 
ανακοίνωσαν Optima bank και Cepal. 
Η συναλλαγή επιτρέπει σε επιχειρήσεις να έχουν ξανά 
πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό και να προχωρήσουν τα 
νέα τους επενδυτικά σχέδια, δημιουργώντας προστιθέμενη 
αξία στην ελληνική οικονομία, σημειώνει η Optima σε 

σχετική ανακοίνωση και προσθέτει: Η Cepal, με εξειδίκευση 
στην εύρεση λύσεων για τους οφειλέτες, ολοκλήρωσε με 
επιτυχία την αναδιάρθρωση των δανείων των 
συγκεκριμένων επιχειρήσεων, ανοίγοντας τον δρόμο για 
την επιστροφή τους στο τραπεζικό σύστημα. Η Optima 
bank, που πρωτοστατεί στη στήριξη της 
επιχειρηματικότητας, αξιολόγησε θετικά την προοπτική 
αυτών των επιχειρήσεων, που άφησαν πίσω τους τα 
δύσκολα και κοιτούν το μέλλον με αισιοδοξία, και επένδυσε 
σε αυτές και τη δυναμική τους. Μέσα από αυτή την κίνηση 
η Optima bank τους δίνει τη δυνατότητα να έχουν 
πρόσβαση σε περαιτέρω τραπεζικό δανεισμό και τη  
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δυνατότητα συμμετοχής στα υφιστάμενα και μελλοντικά 
αναπτυξιακά προγράμματα. Ο κ. Πάρις Οικονόμου, Head of 
Wholesale Banking της Optima bank δήλωσε σχετικά: «H 
Optima bank συνεχίζει να πρωτοπορεί, αυτή τη φορά ως η 
πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα που ενσωματώνει πακέτο 
ενήμερων πλέον δανείων από τη δευτερογενή αγορά στο 
χαρτοφυλάκιό της. Στόχος μας είναι να είμαστε η τράπεζα 
αναφοράς στη στήριξη της επιχειρηματικής κοινότητας, 
δίνοντας την ευκαιρία σε επιχειρήσεις με βιώσιμα 
επενδυτικά σχέδια να επανενταχθούν στο τραπεζικό 

σύστημα». Ο κ. Θεόδωρος Αθανασόπουλος, Διευθύνων 
Σύμβουλος της Cepal, σημείωσε σχετικά: «Η ολοκλήρωση 
του Project Rebound, της πρώτης συναλλαγής του είδους 
της στην ελληνική αγορά, επιβεβαιώνει την προσήλωσή 
μας στην παροχή ουσιαστικής βοήθειας στις επιχειρήσεις 
που αντιμετώπισαν προβλήματα στο παρελθόν και τη 
δέσμευσή μας για την εύρεση αμοιβαία επωφελών λύσεων, 
για τους δανειολήπτες μας. Είμαστε ικανοποιημένοι που 
δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να επανέλθουν σε 
υγιή βάση στο τραπεζικό σύστημα».

 

 
Ο Σύλλογος Δανειοληπτών & 
Προστασίας Καταναλωτών Βορείου 
Ελλάδος απέστειλε την Τρίτη 24 
Ιανουαρίου 2023, αναφορά στον 
Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο 
Σταϊκούρα, σχετικά με τοκογλυφική 
συμπεριφορά «Εταιρείας 
Διαχείρισης Απαιτήσεων». Ο 
Σύλλογος παρουσιάζει ένα 
χαρακτηριστικό παράδειγμα για το 
πώς λειτουργούν τα «κοράκια» της 
αγοράς απέναντι σε δανειολήπτη. 

κβιάζοντας για την 
αρπαγή της πρώτης 
κατοικίας απαιτούν 

και λαμβάνουν 
υπέρογκα ποσά και 
μετά ξαναεκβιάζουν  
για να αρπάξουν  
ακόμα περισσότερα 
διεκδικώντας ακόμα και μέρος των 
συντάξεων των γονιών του που είναι 
«εγγυητές» του δανείων. Και όλα 
αυτά με τις νομοθετικές «ευλογίες» 
της κυβέρνησης Μητσοτάκη που 
παρακολουθεί το φαινόμενο προς 
όφελος των «κορακιών»… 

Ακολουθεί η αναφορά: «Κύριε 
Υπουργέ, Από τα ΜΜΕ λαμβάνουμε 
τον τελευταίο καιρό την 
πληροφόρηση ότι η Κυβέρνηση και 
εσείς προσωπικά πιέζετε τα 
Τραπεζικά Ιδρύματα και τις 
«Εταιρείες Διαχείρισης 
Απαιτήσεων» να στηρίξουν τους 
δανειολήπτες και να προχωρούν σε 
όσο γίνεται ευνοϊκές, για τους 
τελευταίους, ρυθμίσεις. Παρόλα 
αυτά, στο Σύλλογο Δανειοληπτών & 
Προστασίας Καταναλωτών Βορείου 
Ελλάδος συνεχίζουν να φτάνουν 
εξακριβωμένες αναφορές για 
καταστάσεις με ακριβώς τα αντίθετα 
χαρακτηριστικά. Πιο ειδικά, έχουμε 
στα χέρια μας πολλές περιπτώσεις 
όπου οι εν λόγω Εταιρείες φαίνεται 
να λειτουργούν ως τοκογλύφοι, 
χρησιμοποιώντας το δανεισμό ως 
αφορμή για να ξεκινήσουν εκβιασμό 
και οικονομική αφαίμαξη των 
πολιτών. Έχουμε ήδη καταθέσει 
αναφορές δανειοληπτών που 
γίνονται αποδέκτες τέτοιων 
παράλογων απαιτήσεων και 
ανήκουν σε εξαιρετικά ευαίσθητες 
ομάδες του Ελληνικού πληθυσμού, 
παλιννοστούντες ομογενείς από τη 
Σοβιετική Ένωση, σεισμόπληκτους, 
πυρόπληκτους ή 
πλημμυρόπληκτους. Τέτοιες 
αναφορές γίνονται και για τους 
υπόλοιπους συμπολίτες μας, όπως 
αυτή που ακολουθεί και απαιτεί, 
όπως θα διαπιστώσετε, την άμεση 
κινητοποίησή σας: Δανειολήπτης, 
το όνομα του οποίου είναι 
οποιαδήποτε στιγμή στη διάθεσή 
σας, έχει οφειλή €45.158,68 €, η 
οποία προσαυξανόμενη με τους 
τόκους υπερημερίας ανέρχεται στο 

ποσό των €58.000 περίπου. Για την 
οφειλή αυτή στις 19/01/2023 
επιβλήθηκε κατάσχεση με 
πρόγραμμα πλειστηριασμού 
πρώτης και μοναδικής κατοικίας. Ο 
δανειολήπτης σε συνεννόηση με 
εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της 
εταιρείας διαχείρισης συμφώνησε 
για την αναστολή του 
πλειστηριασμού να καταβάλει 
άμεσα το ποσό των €25.000. Το 
υπόλοιπο ποσό των €33.000 
συμφωνήθηκε να ρυθμιστεί σε 240 
ως 300 δόσεις, δηλαδή με δόση της 
τάξεως των €200. Η Εταιρεία 
Διαχείρισης ενημερώθηκε ότι 
προκειμένου να καταβληθεί το ποσό 
των €25.000, ο δανειολήπτης έλαβε 
δάνειο από πιστωτικό ίδρυμα της 
Γερμανίας όπου υποχρεώθηκε να 
εγκατασταθεί ο δανειολήπτης λόγω 
των οικονομικών δυσχερειών που 
αντιμετώπιζε στην Ελλάδα, με 
μηνιαία δόση στο ποσό των 400 €. Η 
συμφωνία ολοκληρώθηκε, απόδειξη 
του οποίου είναι ότι ο δανειολήπτης 
ολοκλήρωσε την καταβολή του 
ποσού των €25.000 και ότι ο  
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πλειστηριασμός ανεστάλη. Αφότου 
όμως έλαβε το ποσό, η Εταιρεία 
Διαχείρισης άλλαξε μονομερώς τη 
συμφωνία και ανακοίνωσε ότι 
απαιτεί μηνιαία δόση τουλάχιστον 
€700 για να ρυθμίσει το υπόλοιπο 
του ποσού. Η δικαιολογία για την 
αλλαγή των απαιτήσεών της ήταν 
ότι στη συγκεκριμένη σύμβαση 
εγγυητές είναι οι γονείς του 
δανειολήπτη και σύμφωνα με τα 
οικονομικά στοιχεία που είχαν 
αποσταλεί στην εταιρεία διαχείρισης 
και ήταν εις γνώσιν της, οι γονείς του 
έχουν διαθέσιμο υπόλοιπο €700 από 
τις συντάξεις τους. Αυτό το ποσό 
αξιώνει η εταιρεία διαχείρισης, ως 
μηνιαία δόση για τη ρύθμιση της 
οφειλής. Με άλλα λόγια, παρά τη 
θετική πρόθεση του δανειολήπτη να 
δώσει βιώσιμη λύση για την 
εξόφληση του δανείου, παρά το 
γεγονός ότι ο δανειολήπτης 
αποπλήρωσε σημαντικό μέρος του 
αρχικού δανείου μπαίνοντας στην 
περιπέτεια ενός δεύτερου δανείου 
από ξένο πιστωτικό ίδρυμα (άρα και 
μεταφέροντας το πρόβλημα εκτός 
Ελλάδας), παρά το γεγονός ότι αυτό 
το ποσό μπήκε καθαρό στα ταμεία 
της Εταιρείας Διαχείρισης, αυτή 
φαίνεται να δρα με ύπουλο τρόπο, 
να αλλάζει τις συμφωνίες ώστε να 
λαμβάνει όλα τα πιθανά οφέλη, 
χωρίς να ενδιαφέρεται αν με αυτό 
τον τρόπο καταστρέφει τον 
δανειολήπτη. Η Εταιρεία θα 
μπορούσε να ανακοινώσει εξ αρχής 
την απαίτηση της για το υψηλό 
μηναίο ποσό, οπότε ο δανειολήπτης 
δεν θα έμπαινε σε επιπλέον 
περιπέτειες δανεισμού. Όμως 
προτίμησε να συμφωνήσει, ψευδώς 
όπως δείχνουν τα γεγονότα, ώστε 
να λάβει το ποσό των 25.000 ευρώ 
και μετά να ακυρώσει τη βιώσιμη 
λύση που πρόσφερε ο 
δανειολήπτης, αλλάζοντας τους 
όρους με τρόπο ώστε να είναι 
αδύνατο να τηρηθούν από εκείνον. 
Το ζητούμενο είναι προφανώς, να 
προχωρήσει και στην κατάσχεση 
του ακινήτου, έχοντας λάβει με 
ανήθικο και απαράδεκτο τρόπο όσα 

περισσότερα μπορεί, αδιαφορώντας 
για κάθε έννοια ηθικής και 
δικαιοσύνης! Τονίζουμε επίσης εδώ 
ότι η Εταιρεία Διαχείρισης με την 
καταβολή του ποσού των 25.000 € 
έχει ήδη ισοσκελίσει το κόστος της 
«επένδυσης» για την αγορά του 
συγκεκριμένου δανείου. Οι Εταιρείες 
Ειδικού Σκοπού (funds), μια από τις 
οποίες εκπροσωπεί η εν λόγω 
Εταιρεία Διαχείρισης, είναι γνωστό 
πως για να αγοράσουν «κόκκινα 
δάνεια» που είναι εξασφαλισμένα με 
προσημείωση υποθήκης, 
καταβάλουν, το ανώτερο, ποσοστό 
30% της ονομαστικής αξίας του 
ποσού του δανείου, έτσι όπως αυτό 
είχε διαμορφωθεί κατά τον χρόνο 
της αγοράς, χωρίς την προσθήκη 
των τόκων υπερημερίας. Αυτό 
σημαίνει ότι στην συγκεκριμένη 
περίπτωση, η εταιρεία ειδικού 
σκοπού κατέβαλε για την αγορά του 
συγκεκριμένου δανείου το ποσό 
περίπου των €15.000 € (45.000 x 
30%) και με την καταβολή του ποσού 
των €25.000 η αποκτώσα εταιρεία 
έχει ήδη εγγράψει κέρδος της τάξεως 
του 70%! Η συγκεκριμένη 
περίπτωση είναι μια από χιλιάδες 
που συμβαίνουν καθημερινά με το 
ίδιο μοτίβο. Δυστυχώς οι πολιτικές 
που έχουν επιλεχθεί από τις 
πρόσφατες κυβερνήσεις δίνουν τη 
δυνατότητα στις Εταιρείες να 
λειτουργούν ως τοκογλύφοι και 
εκβιαστές, καθώς δεν ετέθη καμία 
ασφαλιστική δικλείδα που θα 
περιόριζε την αισχροκερδή δράση 
τους. Αποτέλεσμα,  

ι Έλληνες 
δανειολήπτες, 
εξαιρετικά  

μεγάλο ποσοστό  
των συμπολιτών μας,  
να εξαρτώνται 
αποκλειστικά από τη 

διάθεση των Εταιρειών, 
να εκμηδενίζονται 
οικονομικά 
και να μη τους δίνεται καμία διέξοδος 
πλέον να επιβιώσουν, να 
δημιουργήσουν και να συμβάλλουν 
στην ανάπτυξη και την ευημερία της 
χώρας μας. Όλα αυτά έρχονται σε 
πλήρη αντίθεση με τα εκπεμπόμενα 
από τα ΜΜΕ, αλλά κυρίως με το 
Νόμο 4224/2013 (Κώδικας 
Δεοντολογίας Τραπεζών για τα 
θέματα των Δανείων) και τις 
αντίστοιχες απαντήσεις που κατά 
καιρούς έχουν δοθεί επίσημα εκ 
μέρους του Ελληνικού Κράτους. 
Κύριε Υπουργέ, με τα παραπάνω 
θεωρούμε πως για ακόμη 
δημιουργείται μείζον θέμα πολιτικής, 
ηθικής και νομικής τάξης. Σας 
καλούμε να διερευνήσετε με κάθε 
διαθέσιμο τρόπο το περιστατικό που 
αναφέρουμε, και όλα τα παρόμοια, 
και να πράξετε τα αναγκαία, 
προχωρώντας επίσης στις 
απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις, 
ώστε οι Έλληνες πολίτες να λάβουν 
έμπρακτη διαβεβαίωση από μέρους 
σας πως δεν επικρατεί μόνο ο 
«Νόμος του (οικονομικά) Ισχυρού» 
αλλά υπάρχει ουσιαστική έννομη 
τάξη. Δεν μας φτάνουν μόνο οι 
αναφορές πως «πιέζετε» στα λόγια, 
απαιτούμε πραγματικές δράσεις και 
τοποθετήσεις. 

 

Στη μείωση του επιτοκίου στο 3% για 
τη ρύθμιση οφειλών προς το 
Δημόσιο, μέσω, όμως, του 
εξωδικαστικού μηχανισμού 
προχωρά άμεσα στο πλαίσιο των 
βελτιώσεων της «Δεύτερης 

Ευκαιρίας» το υπουργείο 
Οικονομικών. Πρόκειται, σύμφωνα 
με πληροφορίες του Euro2day.gr, 
για ένα από τα πλέον ισχυρά κίνητρα 
που δίνει η κυβέρνηση προκειμένου 
οι οφειλέτες να αιτηθούν ρύθμισης   
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οφειλών στον εξωδικαστικό 
μηχανισμό. Σήμερα το επιτόκιο στο 
σκέλος της ρύθμισης οφειλών προς 
το δημόσιο (εφορία, ασφαλιστικά 
ταμεία) διαμορφώνεται στην 
περιοχή του 5% και το «τυράκι» του 
μειωμένου επιτοκίου θα ισχύσει για 
όσες αιτήσεις δεν έχουν 
ολοκληρώσει τη διαδικασία ένταξης 
και όσες υποβληθούν μετά την 
ενεργοποίηση του κινήτρου. Η 
«βόμβα» του υψηλού ιδιωτικού 
χρέους απασχολεί έντονα τις 
εμπλεκόμενες πλευρές (υπουργείο 
Οικονομικών και εταιρείες 
διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων 
δανείων, λιγότερο τις τράπεζες 

καθώς έχουν μεταφέρει τα δάνεια 
στους servicers), εξού και η ανάγκη 
βελτιώσεων στον εξωδικαστικό 
μηχανισμό. Έως σήμερα τα 
αποτελέσματα της ολιστικής 
ρύθμισης οφειλών δεν είναι ιδιαίτερα 
ικανοποιητικά, καθώς το πλαίσιο 
φέρει αρκετές αγκυλώσεις και τα 
ποσοστά απορριψιμότητας ήταν 
υψηλά τους προηγούμενους μήνες 
ενώ τελευταία γίνεται μια 
προσπάθεια από όλες τις πλευρές. 

Πέραν του «κλειδώματος» του 
επιτοκίου στο 3%, το υπουργείο 
Οικονομικών και συγκεκριμένα η 
Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης 
Ιδιωτικού Χρέους προωθεί και άλλες 
αλλαγές, ούτως ώστε να ξεκολλήσει 
η διαδικασία να λειτουργήσει το 
πλαίσιο ρύθμισης οφειλών. Είναι οι 
εξής: 1) Από τη ρύθμιση, υπό την 
προϋπόθεση ότι θα το αιτηθεί ο 
δανειολήπτης/οφειλέτης, θα 
εξαιρούνται τα ρυθμισμένα αλλά 
ενήμερα δάνεια. Στο σημείο αυτό 
αξίζει να σημειωθεί ότι η ένταξη των 
ρυθμισμένων/ενήμερων δανείων 

αποτελεί τα τελευταία δύο χρόνια το 
μεγαλύτερο αγκάθι για την ένταξη 
στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Κι 
αυτό διότι οι τράπεζες, με το 
επιχείρημα ότι τα εν λόγω δάνεια αν 
έμπαιναν στη ρύθμιση θα 
μετατρέπονταν σε μη 
εξυπηρετούμενα, μπλόκαραν τη 
διαδικασία και δεν έδιναν την 
έγκριση για τη ρύθμιση. 2) Η δεύτερη 
αλλαγή όπως έχει γράψει το 
Euro2day.gr αφορά στη χρονική 
διάρκεια της ρύθμισης όπως αυτή 
προκύπτει από το πλαίσιο, με 
ανταλλαγή μεγαλύτερο ποσοστό 
κουρέματος. Σύμφωνα με τις 
πληροφορίες του Euro2day.gr, τα 
ξένα funds, τα οποία έχουν 
επενδύσει στη δευτερογενή αγορά 
μη εξυπηρετούμενων δανείων, 
ζητούν να αλλάξουν τα χρονικά όρια 
της ρύθμισης και δέχονται ως 
αντάλλαγμα να αυξηθεί το ποσοστό 
του κουρέματος. Αίτημα που γίνεται 
αποδεκτό από το οικονομικό 
επιτελείο. Σήμερα, ο εξωδικαστικός 
μηχανισμός δίνει 25ετή ρύθμιση για 
τα ανεξασφάλιστα δάνεια και 35ετή 
χρονική διάρκεια ρύθμισης για τα 
εξασφαλισμένα.

 
Ενώπιον δύο σεναρίων – ένα καλό και ένα κακό – 
βρίσκονται οι δανειολήπτες μετά την πρόσφατη ακρόαση 
στον Άρειο Πάγο και το… γύρισμα της κλεψύδρας μέχρις 
ότου η Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου αποφανθεί 
για τη νομιμοποίηση ή μη των servicers να προχωρούν σε 
πλειστηριασμούς. 

Οι περίπου 70 αεροπαγίτες, οι οποίοι θα συσκεφθούν 
κεκλεισμένων των θυρών, σε άγνωστη – στα εμπλεκόμενα 
μέρη – ημερομηνία κρίνουν πως οι εταιρείες διαχείρισης 

δεν μπορούν να ενεργούν ως διάδικοι για λογαριασμό των 
funds. Μία τέτοια απόφαση αδιαμφισβήτητα θα 
αποτελούσε σταθμό στα δικαστικά χρονικά, επιτρέποντας 
στους δανειολήπτες να ανακόψουν μαζικά τις όποιες 
διαδικασίες εκτέλεσης από πλευράς των servicers. Στη 
θέση τους, ωστόσο, θα μπορούσαν κάλλιστα να βρεθούν τα 
funds, δεδομένου ότι ο Άρειος Πάγος δεν κρίνει εάν πρέπει 
ή όχι να γίνεται ο πλειστηριασμός, αλλά από ποιον. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-
auction, το 2022 αναρτήθηκαν συνολικά 53.706 
πλειστηριασμοί, εκ των οποίων οι 38.205 ολοκληρώθηκαν  
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και οι 12.779 ανεστάλησαν. Όσον αφορά στο 2023, μέχρι 
στιγμής έχουν αναρτηθεί 13.700 πλειστηριασμοί, με την 
πλειονότητα να αφορά στο πρώτο τρίμηνο του έτους.  

Η έκδοση μιας απόφασης υπέρ των servicers, στη λογική 
της εισήγησης που έκανε και ο αντεισαγγελέας του Αρείου 
Πάγου, κ. Πάνος Παναγιωτόπουλος. Βάσει αυτής οι 
εταιρείες διαχείρισης μπορούν να χρησιμοποιούν 

ταυτόχρονα και τους δύο Νόμους (2003 και 2015) και άρα, 
νομιμοποιούνται να πραγματοποιούν δικαστικές ενέργειες. 
«Στην περίπτωση αυτή, οι δανειολήπτες, ακόμη και εκείνοι 
που κέρδισαν στο επίπεδο του Εφετείου, κινδυνεύουν να 
βρεθούν εκ νέου αντιμέτωποι με τον πλειστηριασμό», 
σχολιάζουν στο newmoney αρμόδιες πηγές, εκτιμώντας 
πως με τη συγκεκριμένη απόφαση στα χέρια τους οι 
servicers θα μπορούν είτε να συνεχίσουν είτε να 
επανεκκινήσουν τις νομικές ενέργειες, γεγονός που της 
προσδίδει μία κάποια… αναδρομική ισχύ.

 
Το imerisia.gr έχει το ρεπορτάζ: Δύο συνεχόμενες αυξήσεις 
των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά 
50 μονάδες βάσης (μισή ποσοστιαία μονάδα) – η μία την 
ερχόμενη Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου και η άλλη στα μέσα 
Μαρτίου – και μία ακόμη αύξηση 25 μ.β. τον Μάιο 
προβλέπουν αναλυτές σε έρευνα του Bloomberg. Οι 
συμμετέχοντες στην έρευνα θεωρούν ότι  

ο επιτόκιο καταθέσεων της ΕΚΤ  
θα διατηρηθεί στο επίπεδο του 
3,25% που θα φθάσει τον Μάιο  

για περίπου ένα χρόνο, για να αρχίσει  
να μειώνεται σταδιακά από τον Ιούνιο 
του 2024 με ένα ρυθμό 25 μ.β. 
Παρά την αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ κατά 250 μ.β. από 
τον περασμένο Μάρτιο, η πλειονότητα των αναλυτών 
θεωρεί ότι η σύσφιξη της πολιτικής της δεν έχει φθάσει 
ακόμη στο επίπεδο που χρειάζεται για να μειωθεί ο 
πληθωρισμός της Ευρωζώνης, ο οποίος τον Δεκέμβριο 
έτρεχε με ετήσιο ρυθμό 9,2%, στον στόχο του 2%. Μόνο ο 
ένας στους τρεις ερωτηθέντες ανησυχεί ότι οι αυξήσεις των 
επιτοκίων θα είναι μεγαλύτερες απ’ ό,τι χρειάζεται. Η 

αύξηση των επιτοκίων κατά 50 μ.β. την ερχόμενη Πέμπτη 
θεωρείται περίπου βέβαιη. Σημειώνεται ότι η πρόεδρος της 
ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, είχε προαναγγείλει μετά τη 
συνεδρίαση του Δεκεμβρίου νέες αυξήσεις επιτοκίων, της 
τάξης των 50 μ.β., στο 2023. Τα «γεράκια» της ΕΚΤ, όπως 
και η Λαγκάρντ, έχουν διαμηνύσει ότι τον Μάρτιο θα 
αυξηθούν επίσης τα επιτόκια κατά μισή μονάδα και οι 
αγορές χρήματος θεωρούν ότι αυτό είναι και το πιθανότερο 
ενδεχόμενο. Για τα «περιστέρια» στο Διοικητικό Συμβούλιο 
της ΕΚΤ, μεταξύ των οποίων και ο διοικητής της Τράπεζας 
της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, θα ήταν προτιμότερες 
μικρότερες αυξήσεις, αλλά τον τόνο φαίνεται ότι τον δίνουν 
τα πιο «σκληροπυρηνικά» στελέχη. Μόνο τέσσερις από 
τους 46 οικονομολόγους που συμμετείχαν στην έρευνα 
βλέπουν μία αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μ.β. τον  

 

T 
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Μάρτιο. Ο πληθωρισμός, αν και μειώθηκε τους δύο 
τελευταίους μήνες, παραμένει πολύ μακριά από τον στόχο 
του 2%, ενώ στην πλάστιγγα γέρνει και το γεγονός ότι 
συνεχίσθηκε η αύξηση του πυρήνα του, στον οποίο 
εστιάζουν την προσοχή τους τα στελέχη της ΕΚΤ. 
Πράγματι, ο δείκτης τιμών καταναλωτή, που δεν 
περιλαμβάνει τα προϊόντα ενέργειας και τα νωπά τρόφιμα, 
αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό 7,2% τον Δεκέμβριο από 6,9% 
τον Νοέμβριο. Επίσης, ο δείκτης χωρίς τα προϊόντα 
ενέργειας, τα τρόφιμα (νωπά και μεταποιημένα), τον καπνό 
και το αλκοόλ, αυξήθηκε στο 5,2% από 5%, αντίστοιχα. Τα 
νεότερα στοιχεία για την πορεία των τιμών τον Ιανουάριο 
θα ανακοινώσει η Eurostat την Τετάρτη, 1η Φεβρουαρίου. 
Αν και η οικονομία της Ευρωζώνης πηγαίνει καλύτερα απ’ 
ό,τι αναμενόταν πέρυσι – χάρη και στη βουτιά των τιμών 
του φυσικού αερίου, των κρατικών μέτρων στήριξης 

νοικοκυριών και επιχειρήσεων και τη χαλάρωση των 
εμποδίων στην εφοδιαστική αλυσίδα – τα δύο τρίτα των 
αναλυτών εξακολουθούν να βλέπουν μία ήπια ύφεση, με 
μείωση του ΑΕΠ από 0,3% έως 1,4%. Την Πέμπτη η ΕΚΤ 
αναμένεται να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το 
σχέδιο περιορισμού του χαρτοφυλακίου των ομολόγων 
της, συνολικού ύψους 5 τρισ. ευρώ από τον Μάρτιο. Τον 
Δεκέμβριο ανακοίνωσε ότι το χαρτοφυλάκιο των ομολόγων 
που είχαν αγορασθεί στο πλαίσιο του τακτικού 
προγράμματος (APP), στο οποίο δεν συμμετείχαν τα 
ελληνικά ομόλογα, θα μειώνεται κατά 15 δισ. ευρώ έως τον 
Ιούνιο, μέσω της μη επανεπένδυσης των κεφαλαίων από 
τις λήξεις ορισμένων τίτλων. Οι αναλυτές προβλέπουν ότι 
το ποσό αυτό θα αυξηθεί στα 20 δισ. ευρώ στο τρίτο 
τρίμηνο και στα 25 δισ. ευρώ προς τα τέλη του έτους, για να 
διατηρηθεί στα επίπεδα αυτά στη διάρκεια του 2024.

 
Κλέβουν λεφτά από κάρτες χωρίς να διαθέτουν PIN! Όπως 
τονίζει το newsbreak.gr σε τσουνάμι καταγγελιών 
μετατράπηκε το ρεπορτάζ του Νίκου Μάνεση στην 
εκπομπή Σαββατοκύριακο, όταν γνωστός παρουσιαστής 
έβγαλε έναν πολίτη, ο οποίος κατήγγειλε πως του έκλεψαν 
τις κάρτες και κατάφεραν να αποσπάσουν 1500 €, το 
χρηματικό του όριο δηλαδή από ATM, χωρίς οι κλέφτες να 
γνωρίζουν το PIN! Ο πολίτης διαμαρτυρήθηκε ότι στην 
επικοινωνία του με την τράπεζα, όχι μόνο δεν βρήκε 
στήριξη, αλλά αντίθετα τον ενημέρωσαν πως δεν πληροί 
τις προϋποθέσεις ασφαλείας, ώστε να του επιστρέψουν το 
ποσό που του έκλεψαν από τους λογαριασμούς του! Αυτό 
που ακολούθησε, δεν πρέπει να το περίμενε ούτε ο ίδιος ο 
Μάνεσης. Μιλάμε για καταιγισμό καταγγελιών από πολίτες 
οι οποίοι είχαν υποστεί ακριβώς το ίδιο δράμα. Τους 
έκλεψαν τις κάρτες και κατάφεραν να αποσπάσουν μεγάλα 
χρηματικά ποσά, κυριολεκτικά να εξαντλήσουν το όριο 
ανάληψης, χωρίς να έχουν γνώση του PIN. Είναι δεδομένο 
ότι δεν μπορεί όλοι αυτοί οι πολίτες να λένε ψέματα.  

ο πιθανότερο είναι οι κλέφτες  
να μπορούν με κάποιον  
τρόπο να «σπάνε» το σύστημα  

ασφαλείας του ΑΤΜ, γεγονός που 
καθιστά τις τράπεζες υπόλογες. 
Υποτίθεται ότι ο αριθμός ασφαλείας μας προστατεύει 
ακριβώς από αυτή την περίπτωση. Δηλαδή όταν τα 
στοιχεία της κάρτας μας, είτε η ίδια η κάρτα να πέσει στα 
χέρια ενός κλέφτη, να απαιτείται το PIN προκειμένου να 
γίνει ανάληψη. Ακόμα και αν οι κλέφτες έχουν κάποιο 
τεχνολογικό εξοπλισμό που να παρακάμπτει τον αριθμό 
ασφαλείας, πάλι είναι ευθύνη των τραπεζών να 
αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. 

 Τ 
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Το 2045.gr παρουσιάζει το νέο σύστημα: Το τελευταίο διάστημα, η ορολογία Buy 
Now Pay Later (BNPL εν συντομία) ακούγεται ολοένα και πιο συχνά. Σε αυτό 
συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό η έναρξη δραστηριοτήτων της Klarna στην Ελλάδα, 
μιας εταιρείας που έχει δημιουργήσει τον δικό της μύθο, καθώς αποτελεί έναν από 
τους πιο επιτυχημένους ευρωπαϊκούς «μονόκερους» των τελευταίων ετών. 

ο BNPL δεν είναι τίποτα περισσότερο από  
αυτό που λέει το όνομά του: ένας τρόπος για  
να αγοράζεις σήμερα αυτό που επιθυμείς  

και να πληρώσεις αργότερα, εφάπαξ ή σε λίγες  
δόσεις (συνήθως 1-3), σε πολλές περιπτώσεις  
με ελάχιστο ή και καθόλου τόκο. 
Δεν είναι μια καινούρια ιδέα, δεν είναι καινοτομία, δεν είναι κάτι που δεν έχει 
εφαρμοστεί με παρόμοιους τρόπους στο παρελθόν. Γιατί, λοιπόν, προσελκύει 
τέτοιο ενδιαφέρον σήμερα; Η απάντηση έρχεται από τις νεότερες γενιές. Οι 
Millennials, και πολύ περισσότερο οι επόμενοι από αυτούς, που ανήκουν στη 
Γενιά Ζ, έχουν διαφορετικές συνήθειες, αρχές και προτεραιότητες σε σχέση με 
τους μεγαλύτερους και συχνά αποτελούν σπαζοκεφαλιά για παραδοσιακούς 
παίκτες του χρηματοπιστωτικού τομέα. Κάποιοι από αυτούς, λόγω και του νεαρού 
της ηλικίας τους, ανήκουν στην κατηγορία που ονομάζεται «unbanked» – ένα 
κοινό που είτε δεν επιθυμεί είτε δεν είναι επιθυμητό να αποτελέσει πελάτη των 
τραπεζών. Οι λόγοι δεν έχουν να κάνουν απαραίτητα με το ύψος των καταθέσεων, 
αλλά και με τη νοοτροπία – ακόμη κι αν έχουν σημαντικό αριθμό καταθέσεων, οι 
νεότερες γενιές δεν αρέσκονται στις συναλλαγές με μεγάλους και 
γραφειοκρατικούς μηχανισμούς, δεν θέλουν να απευθύνονται σε καταστήματα για 
την εξυπηρέτησή τους και θέλουν να έχουν πλήρη εικόνα και λειτουργικότητα 
μέσα από την οθόνη του κινητού τους. Αυτές ακριβώς οι συνήθειες αυτών των 
γενεών ήταν που γέννησαν το FinTech, τις startups που τα έβαλαν με τις τράπεζες 
και ταρακούνησαν το οικοδόμημά τους, ελισσόμενες γρήγορα και 
αφουγκραζόμενες νέες τάσεις και αγορές. Το BNPL γεννήθηκε μέσα από τους 
κόλπους των Fintech startups και εξαπλώθηκε και χάρη στον κανονισμό Ανοικτής 
Τραπεζικής (Open Banking) και της οδηγίας PSD2 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που 
επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ τραπεζών και άλλων εταιρειών, με 
σκοπό την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών προς όφελος των καταναλωτών. Ωστόσο, 
όπως θα δούμε παρακάτω, για τις υπηρεσίες BNPL υπάρχει ένα νομοθετικό κενό 

που πρέπει να καλυφθεί. Η 
απάντηση είναι σχετικά απλή: τα 
δύο προηγούμενα χρόνια, πολύ 
μεγάλο μέρος των αγορών 
μεταφέρθηκε αποκλειστικά στα 
online κανάλια. Πληρωμές που 
μπορεί σε τοπικά καταστήματα να 
γίνονταν με πίστωση έπρεπε να 
πραγματοποιηθούν πλέον με χρήση 
πιστωτικής κάρτας ή τραπεζικής 
κατάθεσης ή αντικαταβολής. Η 
χρήση της πιστωτικής κάρτας δεν 
είναι το ίδιο δημοφιλής σε όλες τις 
χώρες – σύμφωνα με στοιχεία της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, 
στην Ευρωζώνη η κατοχή 
πιστωτικής κάρτας κυμαίνεται από 
0,8 κάρτες κατά κεφαλή έως και 3,9 
(στοιχεία του 2017) – στην Ελλάδα 
είναι 1,36. Η αξία των συναλλαγών 
με χρήση καρτών στην Ελλάδα το 
2015 αντιπροσώπευε το 7% της 
συνολικής κατανάλωσης και ως το 
2019 είχε φτάσει στο 21,1%, 
σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat 
και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας, τη στιγμή που ο μέσος 
όρος της ΕΕ των 28 ήταν στo 39,5%. 

ι πληρωμές  
μέσω BNPL 
αποτελούν το  

9% των συναλλαγών 
ηλεκτρονικού 
εμπορίου παγκοσμίως, 
αλλά αναμένεται να 
φτάσουν το 24%  
ως το 2026. 
Στην αγορά των ΗΠΑ 44% της Gen Z 
και 37% των Millennials θα 
πραγματοποιήσουν τουλάχιστον 
μία αγορά μέσα στο 2022 μέσω 
BNPL, συγκριτικά με το 23% της Gen 
X και το 9,4% των baby boomers. 
Προβλέψεις κάνουν λόγο για αύξηση 
πληρωμών BNPL σε ποσοστό 130% 
μέσα στο 2022, και υιοθέτηση 
μεθόδων BNPL σε σύνθετο ετήσιο 
ποσοστό αύξησης 38% από το 2022 
ως το 2028. Η ακαθάριστη αξία  
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εμπορευμάτων που θα πωληθούν μέσω BNPL στην Ελλάδα υπολογίζεται πως θα 
αυξηθεί από τα 262 εκατομμύρια ευρώ το 2021 στα 4,2 δισεκατομμύρια ως το 2028. 
Ρωτήσαμε με τον Χρήστο Τσούνη, ιδρυτή του μεγαλύτερου σε δημοφιλία 
ελληνικού καναλιού για την χρηματοοικονομική εκπαίδευση στο YouTube, 
FinancialGreeks, ποια είναι η άποψή του για το BNPL και αν είναι μια τάση της 
εποχής. «Η ανάγκη του κόσμου να αγοράζει αγαθά πέρα από την οικονομική του 
ικανότητα πάντα υπήρχε και δυστυχώς πάντα θα υπάρχει. Δε θα έλεγα πως είναι 
ιδιαίτερη τάση της εποχής. Άλλωστε και οι προηγούμενες γενιές το έκαναν. Ας 
μην ξεχνάμε τα γραμμάτια, τα διακοποδάνεια αλλά και τις πιστωτικές κάρτες. Η 
διαφορά είναι πως πλέον, ο εμπορικός ανταγωνισμός αλλά και η εξέλιξη της 
τεχνολογίας που έχει δώσει ευκολότερη πρόσβαση και ταχύτερη ανάλυση των 
δεδομένων μας, έχει εκμηδενίσει το εμπλεκόμενο κόστος. Πλέον, μπορούμε να 

αγοράσουμε κάτι, να το 
πληρώσουμε αργότερα και να μην 
έχουμε χρεωθεί τίποτα παραπάνω». 
Αν, μάλιστα, λάβουμε υπόψη τον 
ισχυρισμό της Shopify (δημοφιλής 
πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου) 
ότι 44% των χρηστών της θα είχαν 
εγκαταλείψει το καλάθι αν δεν 
παρέχονταν επιλογές πληρωμής με 
δόσεις, κατανοούμε πολύ καλύτερα 
το κενό της αγοράς που ήρθαν να 
καλύψουν οι εταιρείες BNPL.

 
H αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας 
στην επενδυτική βαθμίδα το 2023 είναι απολύτως εφικτή, 
αλλά δεν θα έρθει αυτόματα, επισημαίνει ο διοικητής της 
Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας. Ο κ. 
Στουρνάρας μιλώντας σε συνέντευξη στην «Καθημερινή» 
επεσήμανε ότι σύμφωνα με τις αναλύσεις της Τράπεζας της 
Ελλάδος αλλά και με βάση τα υποδείγματα των οίκων 
αξιολόγησης, η μεγέθυνση του ΑΕΠ (κατά 8,4% το 2021 και 
πάνω από 6% το 2022, για το 2023 η ΤτΕ προβλέπει 
επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης όχι όμως ύφεση) και 
η μείωση του χρέους στο 159% του ΑΕΠ εφέτος, 
δικαιολογούν την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας 
κατά μία βαθμίδα εντός του 2023. Επιπροσθέτως με βάση 
τις εκθέσεις των οίκων, η επιστροφή σε πρωτογενή 
πλεονάσματα το 2023, όπως είναι ο στόχος στο προσχέδιο 
του Προϋπολογισμού, θεωρείται πολύ σημαντική, καθώς 
θα εκληφθεί ως απόδειξη συνέπειας στην άσκηση συνετής 
οικονομικής πολιτικής. «Συνολικά, εφόσον συνεχιστεί η 
συνετή οικονομική πολιτική το 2023, η αναβάθμιση στην 
επενδυτική κατηγορία είναι απολύτως εφικτή, παρά τις 
αυξανόμενες αβεβαιότητες του διεθνούς περιβάλλοντος», 
ανέφερε χαρακτηριστικά. Σε κάθε περίπτωση, όμως, 
ανάφερε ότι  

ι αβεβαιότητες που προκαλεί  
ο υψηλός πληθωρισμός και η 
επιδείνωση της οικονομικής 

δραστηριότητας στην παγκόσμια 
οικονομία λαμβάνονται υπόψη  
από τους οίκους πιστοληπτικής 
αξιολόγησης. 
Λόγω των αβεβαιοτήτων αυτών παρατηρείται επιδείνωση 
των χρηματοπιστωτικών συνθηκών διεθνώς, με συνέπεια, 
μεταξύ άλλων, να αναμένονται διεθνώς περισσότερες 
υποβαθμίσεις από ό,τι αναβαθμίσεις για το 2023. Για το 
πρόβλημα των κόκκινων δανείων ο κ. Στουρνάρας  

 O 
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προέβλεψε ότι εξαιτίας της ανόδου 
των επιτοκίων και της 
επιβράδυνσης του ρυθμού 
οικονομικής ανάπτυξης, αναμένεται 
να ασκηθούν «πιέσεις» στην 
οικονομική κατάσταση ευάλωτων 
επιχειρήσεων και νοικοκυριών, 
ιδίως αυτών που ήταν σε τροχιά 
ανάκαμψης από την πανδημία και 
αυτών με δάνεια κυμαινόμενου 
επιτοκίου. Υπό το πρίσμα αυτό, 
σύμφωνα με τον ίδιο, είναι 
«εξαιρετικά πιθανή βραχυπρόθεσμα 
η δημιουργία νέων κόκκινων 
δανείων, χωρίς όμως αυτά να 
μπορούν να ποσοτικοποιηθούν με 
ακρίβεια αυτή τη στιγμή». Σύμφωνα 
με το βασικό σενάριο της η ΤτΕ 
θεωρεί ότι η όποια επίπτωση θα 

είναι διαχειρίσιμη, υπό την προϋπόθεση ότι οι τράπεζες θα επεξεργασθούν και θα 
εφαρμόσουν βιώσιμες λύσεις που θα προσφέρουν διέξοδο σε ευάλωτους 
δανειολήπτες. Φυσικά, οι λύσεις αυτές πρέπει να ικανοποιούν ειδικότερους 
εποπτικούς όρους. Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο καταβολής μερίσματος από τις 
Τράπεζες το 2023, ο διοικητής της ΤτΕ συνέστησε σύνεση στη διανομή 
μερίσματος. Όπως εξήγησε, σήμερα οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν σαφώς πιο 
βελτιωμένους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας σε σχέση με το παρελθόν. 
Εντούτοις, όπως υπογράμμισε, συγκρίνοντας με τα αντίστοιχα επίπεδα των 
ευρωπαϊκών τραπεζών αλλά και συνυπολογίζοντας τις προκλήσεις και την 
αβεβαιότητα για τις εξελίξεις σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο, η ΤτΕ θεωρεί ότι 
χρειάζεται υλοποίηση πρόσθετων ενεργειών ενίσχυσης των κεφαλαίων (τις 
οποίες ήδη δρομολογούν οι τράπεζες). Για το πρόβλημα των χαμηλών επιτοκίων 
που προσφέρουν οι τράπεζες στις καταθέσεις ο κ. Στουρνάρας προέβλεψε ότι θα 
υπάρξει κάποια αναπροσαρμογή των επιτοκίων καταθέσεων το προσεχές 
χρονικό διάστημα, αναλόγως φυσικά των συνθηκών αγοράς. Όσον αφορά τις 
χρεώσεις στις ηλεκτρονικές πληρωμές, υποστήριξε ότι αποτελούν, όπως και το 
κόστος καταθέσεων, αντικείμενο της εμπορικής πολιτικής της κάθε τράπεζας. 
Εκτίμησε δε ότι ο αυξανόμενος ανταγωνισμός στο κομμάτι αυτό θα οδηγήσει σε 
προσαρμογή των σχετικών προμηθειών.

αταψηφίστηκε η πρόταση  
για «πέναλτι» στις τράπεζες  
που δεν πληρούν τα κριτήρια 

βιωσιμότητας. 

 
Όπως μεταδίδει το insider.gr στο κενό έπεσε η προσπάθεια 
16 διεθνών ΜΚΟ η οποία υποστηρίζεται από μέρος της 
αγοράς να εισαχθεί στην ΕΕ νομοθετική ρύθμιση η οποία 
θα αναγκάζει τις τράπεζες να διατηρούν ειδικά κεφαλαιακά 
αποθέματα ασφαλείας εάν δεν επιτύχουν τους 
μεταβατικούς στόχους τους. Η πρόταση έθετε στο 
στόχαστρο τις τράπεζες οι οποίες χρηματοδοτούν τα 
ορυκτά καύσιμα και δεν παρέχουν, σύμφωνα με τους 
υποστηρικτές της ιδέας, διασφαλίσεις βιωσιμότητας. Εάν 
τα συγκεκριμένα νομοθετικά σχέδια γίνονταν δεκτά, αυτό 
θα μπορούσε να καταστήσει σημαντικά πιο ακριβή για τις 
τράπεζες τη χρηματοδότηση έργων ορυκτών καυσίμων. 
Όμως το αποτέλεσμα της προκαταρκτικής ψηφοφορίας της 
Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 
(ECON) απέκλεισε – σε αυτή τουλάχιστον τη φάση – αυτό 
το ενδεχόμενο. Έτσι, οι τράπεζες δεν θα είναι 

υποχρεωμένες να βάζουν στην άκρη ένα ευρώ από τα δικά 
τους κεφάλαια για κάθε ευρώ που χρηματοδοτεί νέα έρευνα 
ή παραγωγή ορυκτών καυσίμων για να απορροφήσει 
τυχόν απώλειες. Το αποτέλεσμα αντίκειται στη στρατηγική 
που υποστηρίζουν κάποιοι πράσινοι χρηματοοικονομικοί 
οργανισμοί που υπερασπίστηκαν το λεγόμενο ρυθμιστικό 
πρότυπο «one for one» τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με 
τη δική τους θέση, οι υφιστάμενοι κανόνες δεν 
αντικατοπτρίζουν τους πραγματικούς κινδύνους 
χρηματοδότησης των ορυκτών καυσίμων, επιτρέποντας 
στις τράπεζες να απολαμβάνουν τεχνητές αποδόσεις, ενώ 
βασίζονται σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα διάσωσης 
για την κάλυψη ζημιών. Πριν από την ψηφοφορία, μεγάλες 
ΜΚΟ προειδοποίησαν τους ευρωβουλευτές ότι η έκθεση 
στα ορυκτά καύσιμα δεν συνάδει με τους διεθνείς 
κλιματικούς στόχους ενώ οι φορολογούμενοι πολίτες 
μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι με δυσάρεστες συνέπειες. 
Το προτεινόμενο πρότυπο «one for one» θεωρείται μια από 
τις πιο κρίσιμες διατάξεις που σχετίζονται με τη 
βιωσιμότητα την ώρα που οι νομοθέτες της ΕΕ εργάζονται 
ώστε να ολοκληρώσουν την εφαρμογή των διεθνών 
τραπεζικών μεταρρυθμίσεων. Η Επιτροπή ψήφισε χωριστά 
για την έγκριση μέτρων που θα λαμβάνουν υπόψη τα 
σχέδια και τους στόχους για την κλιματική μετάβαση κατά 
την αξιολόγηση των ρυθμιστικών απαιτήσεων 
προληπτικής εποπτείας για τις τράπεζες. Στο πλαίσιο αυτό 
ξεκινά διαπραγματεύσεις με εκπροσώπους των κρατών 
μελών από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να συμφωνηθεί 
ένα τελικό κείμενο για τις τραπεζικές μεταρρυθμίσεις, αφού 
οι ευρωβουλευτές ψήφισαν με συντριπτική πλειοψηφία 
υπέρ μιας εντολής για διαπραγμάτευση (ενώ ένα πιο 
«αχνό» αποτέλεσμα θα απαιτούσε ψηφοφορία στην 
ολομέλεια των ευρωβουλευτών). 
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