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γνωστός 
τραγουδοποιός 
Νίκος Βουρλιώτης 

καταδεικνύει τον 
πραγματικό υπεύθυνο 
για την συνολική 
κατάπτωση της 
σύγχρονης κοινωνίας. 
Ο Νίκος Βουρλιώτης, ευρύτερα 
γνωστός ως NiVo, είναι ράπερ, 
πολιτικός, επιχειρηματίας και 
ηθοποιός. Είναι μέλος του 
συγκροτήματος Goin’ Through και 
ιδιοκτήτης της δισκογραφικής 
εταιρίας «Family The Label». Στις 
δημοτικές εκλογές του 2019 εξελέγη 
δημοτικός σύμβουλος του δήμου 
Αγίας Βαρβάρας, εκτελώντας χρέη 
αντιδημάρχου. Ο Νίκος Βουρλιώτης 
μίλησε στο Tik Tok και στη σελίδα 
Athens face σχετικά με την τραπ 
μουσική και έκανε μία αναφορά και 
στο νέο τραγούδι που ετοιμάζει με 
τον Γιώργο Αλκαίο. Ο ράπερ σε όλα 
του τα κομμάτια αναφέρεται στα 
προβλήματα της κοινωνίας. Στη 
συνέντευξη που παραχώρησε στο 
Athens face, αναφέρθηκε στην τραπ 
μουσική και εξέφρασε τις σκέψεις 
του, γύρω από αυτό το 
αμφιλεγόμενο είδος της μουσικής. 

«Όλοι κατηγορούν την τραπ και δεν έχει κατηγορήσει κανείς την κοινωνία που 
εμπνέει την τραπ. Ασχοληθείτε επιτέλους με τον ηθικό αυτουργό. Η μουσική ήταν 
πάντα η βιτρίνα της κοινωνίας, ότι είχε στο τραπέζι αυτό θα έτρωγες. 

  

υτό έχει η κοινωνία, αυτό που περιγράφει  
η τραπ. Παρακράτος, εύκολο χρήμα, μαύρο  
χρήμα και όλα τα υπόλοιπα που περιγράφει. 

Εάν υπερβάλλουν ή όχι οι πρωταγωνιστές και εάν εμπνέονται για να κάνουν τη 
ζωή που περιγράφουν, εμένα δεν με αφορά. Ο γιατρός δεν ανέχεται να τον 
κακολογήσεις, αλλά ανέχεται να διαχειριστεί με ανηθικότητα τον όρκο του, τον 
τίτλο του και τον ρόλο που έχει ως επιστήμονας στην κοινωνία. Ο άλλος δεν έχει 
κάποιο τρόπο, απλά εκφράζει την άποψή του και έχει κάθε δικαίωμα να την 
εκφράσει».  Ο Νίκος Βουρλιώτης μίλησε και για το τραγούδι που ετοιμάζει με τον 
Γιώργο Αλκαίο, ο οποίος τα τελευταία χρόνια απουσιάζει από τη μουσική 
βιομηχανία. «Ετοιμάζω ένα τραγούδι που θα κυκλοφορήσει με τον Γιώργο Αλκαίο 
που επιστρέφει στα δισκογραφικά πράγματα μετά από 11 χρόνια εποχής. 
Κάνουμε ένα τραγούδι που θα πρέπει κάτω από άλλες συνθήκες να πάμε φυλακή. 
Παρουσιάζουμε τα πράγματα με τόση αυθεντικότητα και αλήθεια, που θα 
σοκάρει». 

Ο Α 
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ΜΑΥΡΑΓΟΡΙΤΕΣ MADE IN GREECE 

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

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται καθαρά το μέγεθος της 
αρπαγής και της εκμετάλλευσης. Υπάρχουν συγκρίσιμα 
στοιχεία για την συνολική προπολεμική αξία των ακινήτων 
που πουλήθηκαν και τα ποσά που δαπανήθηκαν κατά την 
κατοχή για την αγορά τους. 
 

υριολεκτικά οι επιτήδειοι τους  
τα πήραν για ένα κομμάτι ψωμί. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
 

ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΞΙΑ 
 

 

 

Τα στοιχεία των αγοραστών 

 
Από τον πίνακα αυτό βγάζουμε το συμπέρασμα πως ο 
οικονομικός δωσιλογισμός και η μαύρη αγορά ήταν 
οργανωμένο σύστημα. Στον πίνακα φαίνεται καθαρά πως 
οι άνθρωποι που αγόρασαν τα ακίνητα σχηματίζουν μια 
πυραμίδα. Στη βάση της αυτή η πυραμίδα έχει τους  

 

Κ 
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«μικρούς», τα «βαποράκια», αυτούς που αναλάμβαναν την 
κατάλληλη στιγμή να «σπρώξουν» το εμπόρευμα στην 
αγορά. Γύρω στους 55.000 αγοραστές φρόντισαν μέσα 
στην κατοχή να πάρουν από 1-3 ακίνητα για τα παιδιά τους 
και τα γεράματα. Πιθανόν εδώ να υπάρχουν και κάποιοι 
άνθρωποι καλής πίστης που βρέθηκαν με χρήματα στην 
κατοχή και τα επένδυσαν, αγοράζοντας ένα σπίτι ή ένα 
οικόπεδο προίκα για τα παιδιά τους. Στη μέση της 
πυραμίδας υπάρχουν άλλα 3.000 άτομα, οι «μικρομεσαίοι», 
που κατάφεραν να κάνουν καλή περιουσία αγοράζοντας 
από 4 έως 10 ακίνητα.  

την κορυφή της πυραμίδας 
υπάρχουν τα «τσακάλια», οι 
μαυραγορίτες, οι μεγαλέμποροι 

που έχτισαν γερές περιουσίες 
αγοράζοντας από 11 ακίνητα και πάνω. 
Στον Συγκεντρωτικό Πίνακα που επισυνάπτεται στο 
«Υπόμνημα περί ακυρώσεως των αγοραπωλησιών 
ακινήτων επί κατοχής», οι αγοραστές χαρακτηρίζονται ως: 
δωσίλογοι, συνεργάτες των Γερμανών, μαυραγορίτες, 
έμποροι πλουτίσαντες επί κατοχής και καλής πίστεως. Για 
να στηρίξει τους ισχυρισμούς της η Ομοσπονδία 
επισυνάπτει τον πίνακα με 24 ονόματα αγοραστών οι 
οποίοι αγόρασαν επί κατοχής από 8 έως 120 ακίνητα. 
Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν: η Εταιρεία Παπαλεξανδρής και 
Στεργίου που την περίοδο 1941-42 αγόρασε στα Σπάτα 109 
ακίνητα (χωράφια, οικόπεδα, αμπέλια, ελαιώνες, σπίτια), 
τα ονόματα τεσσάρων γνωστών δωσίλογων και 
συνεργατών των Γερμανών, τα ονόματα γνωστών 
βιομηχάνων, εμπόρων κλπ. 

Από το Ειδικό Βιβλίο Απογραφής όπου καταγράφονται τα 
χρήματα που τελικά εισέπραξαν οι πωλητές ακινήτων και 
τους πίνακες που επισυνάπτονται στο Υπόμνημα τα 
ακίνητα χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:  

 
Στη συνέχεια με 4 πίνακες δίνονται συγκεκριμένα 
παραδείγματα για κάθε κατηγορία ξεχωριστά. Τα 
παραδείγματα αυτά έχουν πλήρη στοιχεία της 
αγοροπωλησίας (όνομα πωλητή-αγοραστή, αριθμό 
συμβολαίου, όνομα συμβολαιογράφου, χαρακτηρισμό 
ακινήτου, προπολεμική τιμή και καταβληθέν τίμημα) 
Πίνακας 1: Περιέχει 75 περιπτώσεις-παραδείγματα (από τα 
150.000) ακίνητα που το καθένα πουλήθηκε από 0,10 έως 3 
λίρες. Τα συγκεντρωτικά στοιχεία των περιπτώσεων αυτών 
έχουν ως εξής:  

 
Συμπέρασμα: Τα από 0,10–3 λίρες πωληθέντα ακίνητα την 
περίοδο 1941-44 επωλήθησαν περίπου στο 1/75 της αξίας 
τους. Πίνακας 2: Περιέχει 40 περιπτώσεις – παραδείγματα 
(από τα 100.000) ακίνητα που το καθένα πουλήθηκε από 3 
έως 50 λίρες. Τα συγκεντρωτικά στοιχεία των 
περιπτώσεων αυτών έχουν ως εξής:  

 

Σ 
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Συμπέρασμα: Τα από 3-50 λίρες πωληθέντα ακίνητα την 
περίοδο 1941-44 επωλήθησαν περίπου στο 1/23 της αξίας 
τους.  
Πίνακας 3: Περιέχει 35 περιπτώσεις – παραδείγματα (από 
τα 80.000) ακίνητα που το καθένα πουλήθηκε από 50 έως 
200 λίρες. Τα συγκεντρωτικά στοιχεία των περιπτώσεων 
αυτών έχουν ως εξής:  

 
Συμπέρασμα: Τα από 50-200 λίρες πωληθέντα ακίνητα την 
περίοδο 1941-44 επωλήθησαν περίπου στο 1/10 της αξίας 
τους.  
Πίνακας 4: Περιέχει 15 περιπτώσεις – παραδείγματα (από 
τα 20.000) ακίνητα που το καθένα πουλήθηκε από 200 έως 
4.000 λίρες.  

 
Συμπέρασμα: Τα από 200-4.000 λίρες πωληθέντα ακίνητα 
την περίοδο 1941-43 επωλήθησαν περίπου στο 1/11 της 
αξίας τους. Τα στοιχεία όλων των παραπάνω πινάκων 
υπάρχουν, αναλυτικά και με όλες τις λεπτομέρειες στο: 
Πανελλήνια Ομοσπονδία Πωλησάντων τα ακίνητά των επί 
κατοχής, «Υπόμνημα περί ακυρώσεως των 
αγοραπωλησιών ακινήτων επί κατοχής», Αθήνα, 
Αύγουστος, 1946 και στους 5 αναλυτικούς πίνακες που 
επισυνάπτονται σε αυτό. 

Κατά τη διάρκεια του Πολέμου οι Σύμμαχοι, βλέποντας τις 
λεηλασίες, τις αρπαγές και τις αγοροπωλησίες να 
απλώνονται σε όλες τις κατακτημένες από το Άξονα χώρες 
της Ευρώπης, πολλές φορές εκδήλωσαν τη διάθεσή τους 
να προφυλάξουν τους κατακτημένους λαούς και τις 
ιδιοκτησίες τους. Σε ανακοίνωσή των Συμμάχων, Λονδίνο 
,5/1/1943, ανάμεσα σε άλλα τονίζεται: «…Αι Σύμμαχοι 
Κυβερνήσεις ειδοποιούν πρωτίστως τους 
ενδιαφερόμενους ιδιαιτέρως τα πρόσωπα εις τας 
ουδετέρας χώρας, ότι επιφυλάσσουν τα δικαιώματά τους να 
θεωρήσουν ακύρους τας μεταβιβάσεις ή ποσά των 
δικαιωμάτων ιδιοκτησίας των και συμφερόντων 
οιασδήποτε φύσεως εις χώραν κατελημμένην ή 
ελεγχομένην ή εμμέσως υπό του Άξονος. Η ειδοποίησις 
αφορά επίσης τα πρόσωπα συμπεριλαμβανομένων 

δικαστικών προσώπων άτινα κατοικούν ή κατώκουνεις 
τοιαύτας χώρας και όπου υπέστησαν λαφυραγωγίαν ή 
διεξαγωγήν επιφανειακώς νομίμου ή οικειοθελώς….Αι 
Σύμμαχοι Κυβερνήσεις είναι αποφασισμέναι να μη δεχθούν 
ή ανεχθούν τοιαύτας κακάς πράξεις…».  

 
Την ίδια μέρα, 5/1/1943, από την Ουάσιγκτον, εκδίδεται 
παρόμοια ανακοίνωση που τονίζει: «Τα 17 Ηνωμένα Έθνη 
και η Εθνική Γαλλική Επιτροπή σήμερον ειδοποιούν τας 
δυνάμεις του Άξονος ότι δικαιώματα ιδιοκτησίας εις 
κατεχόμενας χώρας θα αποκατασταθούν εις τους 
δικαιούχους ιδιοκτήτας όταν ο Άξων εκδιωχθή….Η 
ανακοίνωση αύτη…. Αφορά όλα τα δικαιώματα άτινα 
απωλέσθησαν, ήλλαξαν χείρας ή δυνάμει πράξεως του 
εχθρού ή με λαφυραγωγίαν καθαράν ή με φαινομενικήν 
νόμιμον διεξαγωγήν ή φαινομενικήν εθελουσίαν 
παραχώρησιν….». 
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τις περισσότερες χώρες της 
Ευρώπης με τη λήξη του Πολέμου, 
στο πνεύμα των ανακοινώσεων, 

υπήρξε σκληρή τιμωρία  
και διαπόμπευση αυτών που 
συνεργάστηκαν με τον Άξονα και 
αυτών που πλούτισαν σε βάρος  
των κατακτημένων λαών. Στην  
Ελλάδα κάτι τέτοιο δε συνέβη  
παρά τις υποσχέσεις…  

 

 

Τόσο κατά την Κατοχή όσο και μετά την Απελευθέρωση οι 
Ελληνικές Κυβερνήσεις, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις 
ανακοινώσεις των Συμμάχων, υπόσχονταν ακύρωση των 
αγοραπωλησιών και επιστροφή όλων των περιουσιών 
που λεηλατήθηκαν κατά τη διάρκεια της Κατοχής. 
Συγκεκριμένα: Επανόρθωση των αδικιών είχε υποσχεθεί ο 
Πρωθυπουργός, Εμ. Τσουδερός σε ραδιοφωνική εκπομπή 
από το Κάιρο στην Κατοχή. Η Κυβέρνηση Εθνικής 

Ενότητας με την άφιξή της στην Ελλάδα, 18/10/1944, μέσω 
του Πρωθυπουργού Γ. Παπανδρέου είχε υποσχεθεί επί  

 
λέξη: «…Υποστηρίζομεν κατά γενικήν αρχήν, ότι ουδείς 
δύναται να γίνη πλουσιώτερος μετά την 28ηΟκρωβρίου 
1940. Τούτο είναι εθνικό αίτημα…». Ο Αντιβασιλέας, 
Μακαριώτατος Δαμασκηνός είχε δηλώσει σε 
εκπροσώπους της Ομοσπονδίας Πωλησάντων τα εξής: 
«…Η ακύρωσις των αγοραπωλησιών τούτων είναι έργο 
απονομής υψίστης δικαιοσύνης. Η μεγαλυτέρα χαρά της 
ζωής μου θα είναι η στιγμή της υπογραφής του σχετικού 
νόμου, τον οποίο θα υπογράψω με τα δυο μου χέρια…».  

α χρόνια όμως κυλούσαν και οι 
υποσχέσεις έμεναν υποσχέσεις. 
Το 1946 η Πανελλήνια Ομοσπονδία 

Πωλησάντων τα ακίνητά των  
επί κατοχής, συγκέντρωσε όσα 
περισσότερα στοιχεία μπορούσε  
και ξεκίνησε νομικό αγώνα. 
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του Νίκου Νικολόπουλου 
Προέδρου 
Χριστιανοδημοκρατικού 
Κόμματος Ελλάδος 

 
Στο λυκαυγές του 2023 έχουμε χρέος 
να αναστοχαστούμε τα πεπραγμένα 
της χρονιάς που φεύγει, αλλά και 
όλων των προηγούμενων χρόνων 
και να χαράξουμε από καρδιάς και 
βάθους ψυχής, με αυτογνωσία, 
ειλικρίνεια και ανιδιοτέλεια, τις 
συντεταγμένες της πορείας μας μέσα 
στη χρονιά που έρχεται.  

Ελλάδα απειλείται 
όχι μόνον από  
την γείτονα  

χώρα Τουρκία, αλλά  
και από τα μεγάλα 
προβλήματα που την 
ταράζουν συθέμελα. 
Η ατζέντα της παγκοσμιοποίησης 
υλοποιείται συστηματικά από τις 
ηγεσίες των κομμάτων του 

Εθνομηδενιστικού τόξου. Αλλάζουν την πατρίδα αποκόπτοντας την από τις ρίζες 
της και δημιουργούν το νέο παγκόσμιο έθνος που δεν έχει ταυτότητα και καμιά 
ιδιοπροσωπία. Το βλέπουμε και δεν θέλουμε να το πιστέψουμε… Νομίζουμε ότι 
ζούμε σε μια άλλη χώρα που βασιλεύει η αθεΐα και όχι ο αληθινός Θεός, που 
κυριαρχεί ο καταναλωτισμός, η φιληδονία με ανάδειξη της πανσεξουαλικότητας, 
κατάργηση του γάμου ανδρός-γυναικός, της παραδοσιακής οικογένειας και στη 
θέση τους μπαίνει η σεξουαλική διαστροφή και ο διαφορετικός ιδιαίτερος 
σεξουαλικός προσανατολισμός ως το αποδεκτό κοινωνικά μοντέλο!  

 

έλουν να ζήσουμε χωρίς καμιά ταυτότητα,  
χωρίς σεξουαλικό προσανατολισμό, χωρίς 
ιδανικά, χωρίς αξίες, χωρίς Πατρίδα, χωρίς 

οικογένεια και κυρίως χωρίς Θεό! 
Τι έχουμε ακόμα να ζήσουμε Θεέ μου επί Μητσοτάκη του μικρού; Ελλάδα χωρίς 
Ελληνόπουλα. Ελλάδα, χώρα που θα κατοικείται από λαθραία εισερχόμενους 
αλλοδαπούς και αλλόθρησκους. Μια χώρα που θα την χρησιμοποιούν ως χώρο 
υποδοχής ή και «αποθήκης» ισλαμιστών Αφρικανών και Ασιατών, που θα 
συντηρούνται και θα σιτίζονται με επιδόματα από την υπερφορολόγηση των 
βιοπαλαιστών Ελλήνων! Γιατί δεν αντιδρά ο ιστορικός υπερήφανος ελληνικός 
λαός, αν και εγκαίρως ενημερώθηκε, για τα επερχόμενα δεινά της ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ 
από τον Μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Ελλάδος ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ; Ο Σημίτης άνοιξε την  
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Κερκόπορτα και στα βήματα του συνεχίζει ο διάδοχος του Μητσοτάκης αφού 
προηγήθηκε ο άθεος Τσίπρας. Το κατασκεύασμα της πολιτικής ορθότητας της 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ καταπιέζει τους ελεύθερους Έλληνες που είναι έτοιμοι να 
εκραγούν. Μπορεί να μην αντιδρά, ούτε με την πρωτοφανή εκτόξευση της τιμής 
των βασικών αγαθών και του ρεύματος, όταν έφτασε να μετρά τα λεπτά του ευρώ 
για να βγάλει τις γιορτές και όταν μαζί με την ακρίβεια, βιώνει και την αναλγησία 
του πολιτικού συστήματος που το βλέπει να είναι βουτηγμένο στη σαπίλα με 
μοναδικό του γνώμονα τη νομή της εξουσίας;  

νεργία, Ακρίβεια, Φτώχεια, Σκάνδαλα, 
Υποκλοπές, Πανδημία και νέο κύμα ακρίβειας  
σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, όπως τα 

τρόφιμα προμηνύουν οι προβλέψεις για το 2023. 
«Το λίπος» των καταθέσεων και των επιστρεπτέων προκαταβολών, καθώς και 
των κάθε λογής επιδοτήσεων (Pass) που δόθηκαν, καταναλώθηκε 
απορροφώντας τα αυξημένα έξοδα και από το κόστος ενέργειας, πληθωρισμού, 
πρώτων υλών κ.λ.π. Ο πληθωρισμός με μια μπουκιά κατάπιε τα μέτρα στήριξης 
και ακόμα επανάσταση δεν έγινε… Οι βολεμένοι καρεκλοκένταυροι, μη βλέποντας 
το καζάνι που βράζει συνεχίζουν να γλεντοκοπάνε με τα υπερκέρδη, από τη 
πανάκριβη πώληση του ηλεκτρικού ρεύματος και των καυσίμων. Η κιλοβατώρα 
στην Ελλάδα από 239 € πήγε στα 248 €, ενώ στη Γερμανία από 46 € πέφτει στα 14 
€(!!).  

κιλοβατώρα πέφτει σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. 
εκτός από την Ελλάδα του Μητσοτάκη, που 
βασιλεύει η αισχροκέρδεια των κολλητών  

του ΒΑΡΟΝΩΝ των ΜΜΕ! 
Συγκεκριμένα η Ισπανία και η Πορτογαλία από 41€ πάνε στα 16€, η Γαλλία από 
52€ στα 32€, η Βουλγαρία από 145 € πάει στα 94€, η Ιταλία από 204 € στα 176 €, η 
Ολλανδία από 71 € στα 65 €, το Βέλγιο από 51€ στα 33€, η Σουηδία από 70€ στα 
26€, η Φινλανδία από 120€ στα 48€ κλπ κλπ!! Θα μας εξηγήσει κανείς το γιατί; Το 
επόμενο έτος δεν τελειώνει το μαρτύριο, όπως τονίζει σε ανάλυσή της η 
Ολλανδική τράπεζα ING, έρχεται η τέλεια καταιγίδα. Έλεος δεν υπάρχει όσο θα 
ακούμε τις «ντουντούκες» των Μ.Μ.Ε., περί ενισχύσεων, επιδομάτων και Full 
pass! Η χώρα μας βρίσκεται στην 105η θέση απαξίωσης και ασφυκτικού ελέγχου 
των μέσων ενημέρωσης, μετά την Ζιμπάμπουε. Από πού να μάθουν, οι αφελείς 

ψηφοφόροι, την αλήθεια από τον 
πρίγκιπα Πρωθυπουργό ή από τα 
καλοταϊσμένα παπαγαλάκια του; Και 
όμως ο λαός κατάλαβε επιτέλους… 
Δημοσιεύθηκαν «οι τάσεις της 
MRB», όπου κατέγραψαν ότι το 
73,3% των πολιτών, δεν μιλάει πια 
απλά για ακρίβεια, αλλά για 
αισχροκέρδεια!  

 

πίεση στους 
προϋπολογισμούς 
των νοικοκυριών 

είναι αφόρητη και 
φυσικά με τα 
φιλοδωρήματα της 
κυβέρνησης δεν 
βγαίνει ο μήνας.  
Να γιατί το δίμηνο του Φεβρουαρίου-
Μαρτίου υπολογίζουν ότι θα υπάρξει 
η μεγάλη μεταστροφή του εκλογικού 
σώματος. Να γιατί θα τρίβουν τα 
μάτια τους οι ηγεσίες των 
συστημικών κομμάτων όταν 
ανοίξουν οι κάλπες  Να γιατί θα 
καταρρεύσουν οι μύθοι των 
δημοσκοπήσεων και θα 
αποσυντεθούν κόμματα και 
κληρονόμοι, πολιτικοί γόνοι και 
πρίγκιπες. Η σάπια πολιτική, 
μιντιακή και οικονομική ΕΛΙΤ το 
βράδυ των εκλογών, θα προσπαθεί 
να κρυφτεί και να χαθεί στην 
αλησμονιά! Ο λαός, σαν έτοιμος από 
καιρό, θα προχωρήσει 
αποφασιστικά με την ψήφο του το 
2023, στη Νέα Εθνική Επανεκκίνηση! 
Και αυτός είναι ο μόνος 
αποτελεσματικός δρόμος για την 
απελευθέρωση και την δίκαιη 
τιμωρία των εφιαλτών 
ΜΑΛΙΣΤΑΝΘΡΩΠΩΝ των ξένων 
δυναστών. Με τη δύναμη που του 
δίνουν οι εκλογές, θα έρθει η 
Πολιτική Ανάσταση! Οι ΓΑΛΑΖΙΟΙ  
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κοψοχέρηδες με την ψήφο θα τιμωρήσουν τους 
υπεύθυνους που τον κατάντησαν νεόπτωχο χωρίς ελπίδα 
και όνειρα. Ήδη από το Μαξίμου και τη Πειραιώς έχουν 
ψηλά τη θεωρία της «χαμένης ψήφου» για να αποφύγουν 
διαρροές προς μικρότερα πατριωτικά κόμματα της δεξιάς 
και της ευρύτερης κεντροδεξιάς. Σιγοντάρει και η 
συντριπτική πλειοψηφία των Μ.Μ.Ε. και των 
εξαγορασμένων γραφιάδων, που έχουν αποδεχτεί τους 
όρους του παιχνιδιού που έχει επιβάλει η 
ΝΤΑΒΑΤΖΙΔΟΚΡΑΤΙΑ και παίζουν, όπως τους προστάζει, ο 
Μητσοτάκης χωρίς να ντρέπονται, γιατί εργάζονται -όπως 
λένε- σε μέσα που δεν τους ανήκουν και απλά εκτελούν 
πειθήνια, τις εντολές του «επιδοτούμενου αφεντικού από το 
ΚΡΑΤΙΚΟ χρήμα. Σιωπούν, σε όσα με θρασύτητα και 
υποκριτικά ακούγονται. Σιωπούν ακόμα και για την 
κοροϊδία της συγκράτησης των τιμών με το «ΚΑΛΑΘΙ ΤΟΥ 
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ». Σιωπούν ακόμα και όταν τα κεντροδεξιά εξ 
ορισμού πατριωτικά κόμματα, δεν έχουν πάρουν θέση, 
έστω και για τους τύπους, για την επαίσχυντη απόφαση 
του Πρωτοδικείου της Φλώρινας, όπου ανοίγει τον δρόμο 
στην αναγνώριση Εθνικών μειονοτήτων.  

σο και να σιωπούν ο λαός 
κατάλαβε πως δεν υπάρχει  
άλλη λύση, για την Ελλάδα  

και τον Ελληνισμό, από την 
απελευθέρωση του από τα δεσμά  
της ληστρικής υποδούλωσης των 
μνημονίων και του ψευδούς χρέους 
κτλ., για την οποία απελευθέρωση όλα τα υποτελή 
εθνομηδενιστικά κόμματα ποιούν την κατοχική νύσσα. Η 
λύση είναι η συγκρότηση μιας νέας ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗΣ 
ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ, που θα οδηγήσει τη χώρα σε πραγματική 
ανάπτυξη, πρόοδο και αξιοπρέπεια, υλοποιώντας τα 
οράματα του ΕΘΝΑΡΧΗ Κωνσταντίνου Καραμανλή για ένα 
σύγχρονο κράτος. Τη λύση θα την δώσει η σιωπηλή 
πλειοψηφία στη κάλπη. Δεν θα απέχουμε οι πατριώτες 
δεξιοί, ΚΕΝΤΡΟΔΕΞΙΟΙ, γνήσιοι ΝΕΟΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ και 
προφανώς δεν θα ψηφίσουμε Μητσοτάκη, ούτε βεβαίως 
ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το αλληθωρίζον ΠΑΣΟΚ. Ψηφίσουμε μικρά 
κόμματα που δεν θα συνεργαστούν με τον Μητσοτάκη ούτε 
με τον Τσίπρα, αλλά που θα μπορούσαν να 
συγκυβερνήσουν με μια ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΚΗ Ν.Δ. ή και με 
παρόμοιο σκεπτικό, κόμματα που θα καταστήσουν έτσι 

σχεδόν μονόδρομο τη συναινετική αλλαγή ηγεσίας της ΝΔ 
αμέσως μετά τις πρώτες εκλογές.  

Οι -όποιοι- πατριώτες πολιτικοί εντός ΝΔ ξέρουν κι αυτοί 
πως πρέπει να πράξουν όπως η σιωπηλή πλειοψηφία της 
βάσης της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ! Να ψηφίσουν κόμματα 
που θα αγωνιστούν για μια καλύτερη ζωή για όλους και 
κυρίως, για τους πιο αδύναμους και ευάλωτους 
ανθρώπους. Όλοι μαζί οι καθαρόαιμοι ΝΕΟΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ, 
μπορούμε να ξαναπάρουμε την μοίρα μας στα χέρια μας. 
Όλοι, όσοι ανασκιρτούμε και συγκινούμαστε όταν 
διαβάζουμε: «Γνώμες, καρδιές, όσοι Έλληνες, ό,τι είστε, 
μην ξεχνάτε, δεν είστε από τα χέρια σας μονάχα, όχι. 
Χρωστάτε και σε όσους ήρθαν, πέρασαν, θα ’ρθούνε, θα 
περάσουν. Κριτές, θα μας δικάσουν οι αγέννητοι, οι 
νεκροί…». Αυτές οι σκέψεις υπαγορεύονται από την 
αταλάντευτη βούλησή μου να υπηρετώ με συνέπεια και 
ευθύνη το τρίποδο πάνω στο οποίο στερεώνεται η εθνική 
μας υπόσταση. Τη Δημοκρατία, την Ορθοδοξία και την 
οικογενειακή και κοινωνική συνοχή. Και είναι περισσότερο 
από ποτέ αναγκαίο, μέσα στο 2023, να υπηρετήσουμε με 
την ψήφο μας αυτά τα ιδεώδη. Δεν θα αφήσουμε τους 
άχρωμους ΜΑΛΙΣΤΑΝΘΡΩΠΟΥΣ να μας πάρουν την 
πατρίδα και να εγκαθιδρύσουν την δικτατορία των 
αντικοινωνικών πολιτικών επιλογών, που καλύπτουν 
μειονοτικές, θρησκευτικές, σεξουαλικές, πολιτισμικές, 
ανήθικες και ύποπτες Μ.Κ.Ο.! Η νέα χρονιά μπορεί και 
πρέπει να γίνει, χρονιά ορόσημο για τη νέα παλιγγενεσία!!! 

Ό 
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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 σταθερό τρόπο ο Ερντογάν 
κλιμακώνει τις απειλές του κατά της 
Πατρίδας μας φτάνοντας στο σημείο 
να δηλώσει ότι θα πλήξει την Αθήνα 
με τον πύραυλο Tayfun 
(www.kathimerini.gr 11/12/2022). Στη 
συνέχεια τη σκυτάλη πήρε ο 
Τσαβούσογλου δηλώνοντας ότι το 
παράνομο τουρκικό casus belli 
ισχύει και σε περίπτωση επέκτασης 
των ελληνικών χωρικών υδάτων και 
νοτίως της Κρήτης 
(www.kathimerini.gr 30/12/2022). 
Ακολούθησε ο Καλίν ο οποίος χωρίς 
να αναφερθεί ρητά στο casus belli 
τόνισε ότι σε περίπτωση επέκτασης 
των Ελληνικών χωρικών υδάτων 
στην Κρήτη η Τουρκία «θα 
απαντήσει με ισχυρό τρόπο και δεν 
θα δεχθεί με τίποτα οποιαδήποτε 
επέκταση έστω και ένα μίλι 
παραπάνω» (www.crisismonitor.gr 
4/1/2023). 

πέναντι στην 
τουρκική αυτή 
προκλητικότητα η 

Αθήνα συνεχίζει να αυτοπεριορίζεται αποκλειστικά 
σε ένα «χαρτοπόλεμο ανακοινώσεων και  
επιστολών διαμαρτυρίας» σε ΟΗΕ, ΕΕ και ΝΑΤΟ  
χωρίς όμως να προχωρά στο αυτονόητο.  

 

Και αυτό δεν είναι άλλο από την άμεση προσφυγή της χώρας μας στο Συμβούλιο 
Ασφαλείας του ΟΗΕ κατά της Τουρκίας για καραμπινάτη παραβίαση του 
Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ. Από την άλλη πλευρά η κυβέρνηση αρνείται μέχρι 
στιγμής να ζητήσει από την ΕΕ να επιβάλει κυρώσεις κατά της Άγκυρας μιας και 
ο Ερντογάν απειλεί να εισβάλει σε κράτος μέλος της Ένωσης. Και όλα αυτά την 
ώρα που οι διάφοροι «βαθυστόχαστοι» τουρκολόγοι και τουρκολογούντες 
αναλυτές και δημοσιογράφοι αναρωτιούνται με στόμφο που το πάει η Τουρκία, η 
οποία μάλιστα πασχίζει να παρουσιαστεί στην διεθνή κοινή γνώμη ότι δήθεν 
απειλείται από την Αθήνα. Εμείς από την πλευρά μας  

πό τον Σεπτέμβριο του 2020 είχαμε αποκαλύψει 
τον σχεδιασμό της Τουρκίας να εμφανίσει  
ότι δήθεν κινδυνεύει η ασφάλειά της λόγω  

της στρατικοποίησης των Ελληνικών νησιών. 
Μάλιστα είχαμε επισημάνει ότι στη συνέχεια η Άγκυρα θα επικαλείτο το άρθρο 51 
του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ για δήθεν αυτοάμυνα προχωρώντας 
συνακόλουθα σε προληπτική επίθεση κατά της Πατρίδας μας. Για τον λόγο αυτό 
είχαμε καλέσει έκτοτε την κυβέρνηση να προχωρήσει σε προσφυγή ενώπιον του 
Συμβουλίου Ασφαλείας κατά της Τουρκίας προτού είναι αργά  

 Α 

Α 
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(www.notismarias.gr 16/9/2020). Τις εκκλήσεις για 
προσφυγή της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του 
ΟΗΕ κατά της Τουρκίας έκτοτε τις επαναλάβαμε αρκετές 
φορές με πιο πρόσφατες αυτές τον Ιανουάριο του 2022 
(www.notismarias.gr 10/1/2022) και τον Σεπτέμβριο του 
2022 (www.notismarias.gr 19/9/2022). 

Δυστυχώς η Αθήνα κωφεύοντας το μόνο που κάνει είναι να 
εμμένει μοιρολατρικά στην δήθεν παρέμβαση του θείου Σαμ 
ο οποίος υποτίθεται θα βάλει φρένο στις επεκτατικές 
βλέψεις του Ερντογάν. Όμως η Ουάσιγκτον τηρώντας 
επαμφοτερίζουσα στάση αποφεύγει να καταδικάσει 
ονομαστικά την Τουρκία για την επιθετική της στάση και 
περιορίζεται σε δηλώσεις που καλούν όλα τα μέρη να 
δείξουν αυτοσυγκράτηση (!!!) εξομοιώνοντας τον θύτη με το 
θύμα. Κλασσική περίπτωση η πρόσφατη δήλωση του Στέιτ 
Ντιπάρτμεντ που απαντώντας σε σχετική ερώτηση 
Ελλήνων ανταποκριτών τόνισε μεταξύ άλλων 
χαρακτηριστικά: «Δεν υπάρχει αλλαγή στη μακροχρόνια 
θέση των ΗΠΑ. Πιστεύουμε ότι η κυριαρχία και η εδαφική 
ακεραιότητα όλων των χωρών πρέπει να είναι σεβαστές και 
να προστατεύονται. Ως θέση αρχής, ενθαρρύνουμε όλα τα 
κράτη να επιλύουν τα ζητήματα θαλάσσιας οριοθέτησης 
ειρηνικά σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Ενώ γενικά οι 
Ηνωμένες Πολιτείες δεν παίρνουν θέση για τις διαφορές 
στα θαλάσσια σύνορα άλλων κρατών, καλούμε όλα τα μέρη 
να απέχουν από όλες τις ενέργειες που ενέχουν τον 
κίνδυνο να αυξήσουν τις εντάσεις στην Ανατολική 
Μεσόγειο. Συνεχίζουμε να ενθαρρύνουμε τους συμμάχους 
και τους εταίρους μας να συνεργαστούν για τη διατήρηση 
της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή και για την 
επίλυση των διαφορών με διπλωματικό τρόπο. 
Προτρέπουμε όλους τους συμμάχους μας να αποφύγουν τις 
απειλές και την προκλητική ρητορική που μόνο θα 
αυξήσουν την ένταση και δεν θα βοηθήσουν κανέναν»!!! 
(www.ekirikas.com 5/1/2023). Αντί όμως η Αθήνα να 
αναμένει αενάως το πότε θα δεήσει η Ουάσιγκτον δήθεν 
«να τραβήξει το αυτί» του Ερντογάν, καλό θα ήταν να 
προχωρήσει στην άμεση ενεργοποιήσει στην πράξη του 
Ελληνογαλλικού Αμυντικού Συμφώνου με ρήτρα 
στρατιωτικής συνδρομής. 

Όπως έχουμε τονίσει το Ελληνογαλλικό Αμυντικό 
Σύμφωνο με ρήτρα στρατιωτικής συνδρομής θα μπορούσε 
να ακυρώσει στην πράξη το τουρκικό casus belli (Κεντρικό 
δελτίο ειδήσεων Russia Today, 8/10/2021). Στο πλαίσιο 
αυτό είχα επισημάνει ότι ενόψει του άρθρου 2 του 
Ελληνογαλλικού Αμυντικού Συμφώνου η Αθήνα όφειλε 
αμέσως μετά την κύρωση του παραπάνω Συμφώνου και 
από την Γαλλία, να προχωρήσει στην επέκταση των 
ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια καθ΄ 
άπασα την Ελληνική Επικράτεια.  Άλλωστε αν η Άγκυρα 
τολμήσει να υλοποιήσει το casus belli προχωρώντας σε 
ένοπλη επίθεση κατά ελληνικών πλοίων εντός των 
επεκταθέντων ελληνικών χωρικών υδάτων των 12 
ναυτικών μιλίων, τα οποία θα αποτελούν πλέον μέρος της 
Ελληνικής επικράτειας τότε σύμφωνα με το άρθρο 2 του 

Ελληνογαλλικού Αμυντικού Συμφώνου η Γαλλία οφείλει να 
παράσχει στην Ελλάδα βοήθεια και συνδρομή με όλα τα 
κατάλληλα μέσα που έχει στη διάθεσή της και εφόσον 
υφίσταται ανάγκη με τη χρήση ένοπλης βίας. Έτσι πλέον η 
Τουρκία θα πρέπει να σκεφθεί διπλά πριν αποφασίσει να 
χρησιμοποιήσει ένοπλη βία κατά της Επικράτειας της 
Ελλάδας, καθώς θα μπορούσε να βρει απέναντί της όχι 
μόνο την Ελλάδα αλλά ενδεχόμενα και τη Γαλλία.  Καθώς 
λοιπόν η ρήτρα συνδρομής του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ δεν 
ενεργοποιείται για προστασία της Ελλάδας έναντι των 
απειλών και των επιθετικών ενεργειών της Τουρκίας, 

λέον μόνο η ρήτρα συνδρομής  
του άρθρου 2 του Ελληνογαλλικού 
Συμφώνου θα μπορούσε να 

αποτελέσει την απάντηση μιας  
και μπορεί να ενεργοποιηθεί  
σε περίπτωση ένοπλης  
επίθεσης της Τουρκίας κατά  
της Ελληνικής Επικράτειας.  
Επιπλέον η ρήτρα συνδρομής του άρθρου 2 του 
Ελληνογαλλικού Αμυντικού Συμφώνου είναι σύμφωνη και 
με το άρθρο 42 παρ. 7 της Συνθήκης ΕΕ που ομοίως 
προβλέπει ρήτρα αμυντικής συνδρομής σε περίπτωση 
που κάποιο κράτος μέλος της ΕΕ δεχθεί ένοπλη επίθεση 
στην Επικράτειά του. Όμως όλα αυτά θα κριθούν στην 
πράξη. Θα τολμήσει άραγε ο Ερντογάν να δοκιμάσει την 
αντοχή του Ελληνογαλλικού Αμυντικού Συμφώνου και 
ιδίως την εφαρμογή της ρήτρας στρατιωτικής συνδρομής; 
Και αν ναι τότε τι θα πράξει το Παρίσι; Σε κάθε περίπτωση 
ενόψει των ρητών απειλών του Ερντογάν για πυραυλική 
επίθεση κατά της Ελλάδας, αλλά και των δηλώσεων 
Τσαβούσογλου για ενεργοποίηση του casus belli κατά της 
Πατρίδας μας, η Αθήνα οφείλει άμεσα να ενημερώσει με τον 
πιο επίσημο τρόπο το Παρίσι και να ζητήσει να ξεκινήσουν 
οι σχετικές διαβουλεύσεις στο πλαίσιο του 
Ελληνογαλλικού Αμυντικού Συμφώνου για την 
προετοιμασία των απαραίτητων μέτρων για ενεργοποίηση 
στην πράξη της ρήτρας αμυντικής συνδρομής, σύμφωνα με 
το Άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Οψόμεθα εις 
Φιλίππους. 

Π 
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του Γιώργου Κύρτσου 
Δημοσιογράφου 
Ανεξάρτητου Ευρωβουλευτή 

 

Γιώργος  
Κύρτσος κάνει  
30 προγνώσεις  

για την οικονομία  
και την πολιτική στην  
Ελλάδα και τον κόσμο, 
σκιαγραφώντας  
με τα πιο μελανά  
χρώματα το 2023. 
Συγκεκριμένα γράφει στο Twitter:  
1. Η ελληνική οικονομία πολύ 
χειρότερα. Προεκλογική 
προσπάθεια τόνωσης, 
ικανοποίησης ομάδων ψηφοφόρων. 
Αμέσως μετά ο λογαριασμός μιας 
αποτυχημένης τετραετίας.  
2. Το εμπορικό έλλειμμα εκτός 
ελέγχου θυμίζει 2008-9. Αυξήθηκε 
γύρω στο 80% το 2022. Χρειάζονται 
μέτρα για να μειωθεί. Έχει ανεβάσει 
το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών 
συναλλαγών στο επικίνδυνο 9-10% 
του ΑΕΠ.  
3. Αύξηση δημοσιονομικού 
ελλείμματος. Το 2020-21 η 
κυβέρνηση είχε σωρευτικό 

δημοσιονομικό έλλειμμα 17% ΑΕΠ, 
ρεκόρ ΕΕ-27. Μεγάλη μείωση 
ελλείμματος το 2022 με αύξηση 
καταναλωτικών φόρων. 
Προεκλογικές δαπάνες, κάμψη 
ανάπτυξης, φόρο-απόδοσης θα το 
αυξήσουν.  

 
4. Ο πληθωρισμός στο ύψος του. Θα 
ξεπεράσει αρκετά την κυβερνητική 
πρόβλεψη για 5%. Η διεθνής 
κατάσταση, το λόμπι της ενέργειας, 
οι διαρθρωτικές αδυναμίες της 
οικονομίας, η κερδοσκοπία, η 
φορολογία της κατανάλωσης θα τον 
συντηρήσουν.  
5. Ακριβότερο το χρήμα.  

προσπάθεια της 
ΕΚΤ να ελέγξει  
τον πληθωρισμό 

με αύξηση επιτοκίων 
και η θηριώδης 
διαφορά μεταξύ 
περίπου μηδενικών 
επιτοκίων καταθέσεων 
και τσιμπημένων- 
λόγω αναγκών των 
τραπεζών- επιτοκίων 
χορηγήσεων 
ακριβαίνουν το χρήμα.  
6. Ανακούφιση χωρίς λύση για τους 
συνταξιούχους. Η αύξηση των 
περισσότερων συντάξεων κατά 
περίπου 7% προεκλογική 
ανακούφιση για συνταξιούχους. 
Όμως ο πληθωρισμός έφερε πτώση 
15-20% για χαμηλές συντάξεις. Το 
ροκάνισμα από ακρίβεια θα 
συνεχιστεί το 2023.  
7. Αδυναμία κάλυψης επενδυτικού 
ελλείμματος. Οι δημόσιες 

επενδύσεις θυσιάζονται υπέρ 
προεκλογικών δαπανών. Αύξηση 
ευρω-χρηματοδότησης κατώτερη 
προσδοκιών λόγω διαδικασιών, 
διαπλοκής, αδιαφάνειας. Οι ξένες 
άμεσες επενδύσεις δεν κάνουν τη 
διαφορά.  
8. Η μεγάλη απειλή που μπορεί να 
φέρει «προσαρμογή» είναι τα δίδυμα 
ελλείμματα. Το έλλειμμα στο 
ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών θα 
παραμείνει στα ύψη. Μοιρασμένες οι 
πιθανότητες για ανησυχητική 
αύξηση δημοσιονομικού 
ελλείμματος.  
9. Τουρισμός & ακίνητα θα πάνε 
καλά. Η τουριστική περίοδος 
προβλέπεται καλή κοντά στο ρεκόρ 
του 2019. Τα ακίνητα σε περιοχές 
διεθνούς ενδιαφέροντος, λόγω 
τουρισμού και επενδύσεων, θα 
συνεχίσουν την ανοδική τους 
πορεία. Στις άλλες περιοχές μικρή 
υποχώρηση τιμών.  
10. Χάνουμε τη μάχη της 
ηλεκτροκίνησης και σχετικής 
βιομηχανικής ανάπτυξης. Τεράστιο 
κενό στη βιομηχανική στρατηγική. 
Απλά θα αποκτήσουμε τη 
δυνατότητα εντός του 2023 να 
αγοράζουμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα 
made in Turkey.  
11. Παραπέρα συρρίκνωση για 
πρωτογενή τομέα & βιομηχανία. Ο 
αγροτικός τομέας για πρώτη φορά 
με εμπορικό έλλειμμα. Η 
κτηνοτροφία σε αδιέξοδο. Η 
βιομηχανία πιέζεται από το 
ενεργειακό κόστος. Μεμονωμένες οι 
καλές διεθνείς επιδόσεις. Χαμηλά 
σαν ποσοστό του ΑΕΠ.  
12. Η ελληνόκτητη εμπορική 
ναυτιλία με παγκόσμια ρεκόρ και 
σκανδαλωδώς μικρή συνεισφορά 
στα φορολογικά έσοδα. Η « 
εθελοντική προσφορά» των 60 
εκατομμυρίων το χρόνο από τον  

 

Ο Η 
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εφοπλισμό, σύμβολο οικονομικού κυνισμού και 
κοινωνικής διάλυσης.  
13. Μεγαλύτερες καθυστερήσεις σε έργα βασικής 
υποδομής. Στο τρένο, ως συνήθως, λεφτά στο βρόντο. 
ΒΟΑΚ και Πάτρα-Πύργος, μοιάζουν με πολιτικά ανέκδοτα. 
Το μετρό Θεσσαλονίκης πάει για... 2024! Προτεραιότητα 
στις υπογραφές, προεκλογική δέσμευση μελλοντικών 
κονδυλίων.  
14. Μεγαλύτερες κοινωνικές ανισότητες και κίνδυνοι 
αποκλεισμού. 2 στους 3 θα δεχθούν μεγαλύτερη πίεση. Τα 
νέα ζευγάρια, νέες οικογένειες με παιδί, στις Συμπληγάδες, 
με χαμηλό εισόδημα και έλλειψη σοβαρής κοινωνικής 
υποδομής.  
15. Πιο κοντά στη δημογραφική καταστροφή. Θα συνεχιστεί 
η πτώση γεννήσεων λόγω δύσκολων συνθηκών. Αύξηση 
θανάτων λόγω δημογραφικής γήρανσης. Συμβάλει και η 
ανεμπόδιστη συνέχιση της πανδημίας. Μείωση πληθυσμού 
πάνω από 50.000. 
16. Υπερσυγκέντρωση συμφερόντων. Μυτιληναίος, 
Περιστέρης θα ενισχυθούν σαν νέοι ολιγάρχες. Η 
«οικογένεια» παντού, άμεσα ή μέσω τρίτων. Η Ελλάδα πιο 
κοντά σε ένα μίγμα Δυτικών Βαλκανίων και Λατινικής 
Αμερικής! 17. Τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές, η Ελλάδα 
ακόμη χειρότερα στη διεθνή κατάταξη ελευθερίας ΜΜΕ.  

ο Μαξίμου σφίγγει τα  
λουριά ελέγχου και της 
αποπληροφόρησης παρά τις 

αυξανόμενες διεθνείς διαμαρτυρίες. 
Θα παραμείνουμε οι χειρότεροι σε ΕΕ-37 και Δ. Βαλκάνια!  

 
18. Σκληρότερη μάχη γύρω από τους κοριούς. 
Δημοσιογράφοι, πολιτικοί που γίναμε στόχος κοριών 
αποφασισμένοι να επιβάλουμε κάθαρση. Ο Μητσοτάκης 
αποφασισμένος για κουκούλωμα και διάλυση της ΑΔΑΕ. 
Προσπαθεί να ξεφύγει από τις ευθύνες του.  
19. Μεγαλύτερη υποχώρηση του κράτους Δικαίου στην 
Ελλάδα λόγω προεκλογικών χειρισμών της κυβέρνησης. 
Δυναμική αμφισβήτηση από το σύστημα εξουσίας 
δικαιωμάτων & ελευθεριών.  
20. Σοβαρή επιδείνωση ευρωπαϊκής εικόνας Μητσοτάκη. 
Τα ερωτηματικά που δημιουργήθηκαν στην ΕΕ το 2022, για 
τον τρόπο που χειρίζεται τα ΜΜΕ, τη σχέση του με τους 
κοριούς, τις παραβιάσεις του κράτους Δικαίου θα 
απαντηθούν με αρνητικό για τα μίντια τρόπο το 2023.  
21. Φανερές οι εφεδρείες Μητσοτάκη. Σε περίπτωση που 
χρειαστεί βουλευτές της «Ελληνικής Λύσης» πιθανόν και 
του ΠΑΣΟΚ θα συστρατευτούν με τον Μητσοτάκη για να 
υπάρξει… κυβερνητική σταθερότητα. 

22. Πρώτη η ΝΔ, αλλά αυτό δεν σημαίνει κυβέρνηση 
Μητσοτάκη! Δύσκολα θα χάσει η ΝΔ την εκλογική πρωτιά. 
Αυτή όμως δεν οδηγεί απαραίτητα σε σχηματισμό 
κυβέρνησης Μητσοτάκη.  
23. Η κοινή γνώμη έχει αντιληφθεί προβλήματα Μητσοτάκη 
και κυβέρνησης. Για να μετακινηθεί εκλογικά απαιτεί 
ρεαλιστική εναλλακτική λύση που προϋποθέτει ενίσχυση 
της κυβερνησιμότητας δυνάμεων της αντιπολίτευσης στη 
βάση προγραμματικής σύγκλισης και συμφωνίας.  
24. Τα πολιτικά ανοίγματα που θα κάνει ο Τσίπρας θα 
αποδώσουν, όχι όμως για να καλύψουν την απόσταση από 
την 1η ΝΔ. Το ΠΑΣΟΚ θα είναι διψήφιο στις πρώτες 
εκλογές, χρειάζεται όμως κεντροαριστερή προοπτική 
εξουσίας για να μη γίνει μονοψήφιο στις επόμενες.  
25. Ο πόλεμος στην Ουκρανία θα συνεχιστεί το 2023. Εάν 
σταματήσει χωρίς ήττα και αποχώρηση των Ρώσων από 
την Ουκρανία, θα ανοίξει ο δρόμος για τον επόμενο 
επιθετικό πόλεμο του Πούτιν.  
26. Το πιθανότερο είναι ότι ο Ερντογάν θα επικρατήσει στις 
εκλογές στην Τουρκία. Θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα. Σε 
αυτά συμπεριλαμβάνεται η ένταση με την Ελλάδα που 
όμως δεν θα ξεφύγει από τον έλεγχο.  
27. Η Κίνα θα απομακρυνθεί το 2023 από τον στόχο να 
φτάσει και να ξεπεράσει σαν υπερδύναμη τις ΗΠΑ. 
Αντιμετωπίζει αρκετά σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Η 
κατάρρευση της στρατηγικής του μηδενικού Covid-19 
μπορεί να δοκιμάσει τις σχέσεις λαού-καθεστώτος.  
28. Δεν θα υπάρξει ουσιαστική πρόοδος στη διεύρυνση της 
ΕΕ προς τα Δ. Βαλκάνια. Σερβία, Κόσοβο, Βοσνία, το 
τελευταίο διάστημα και Μαυροβούνιο, αντιμετωπίζουν 
ανυπέρβλητα προβλήματα.  
29. Η ΕΕ-27 θα παραμείνει σε κατάσταση σύγχυσης και 
σχετικής αδυναμίας. Οι Βρυξέλλες δεν θα μας ασκήσουν 
οικονομική πίεση όπως στο παρελθόν, ούτε όμως θα είναι 
σε θέση να μας στηρίξουν αποφασιστικά.  
30. Για να υπάρξει κυβερνητική σταθερότητα και έξοδος 
από την κρίση, χρειαζόμαστε κυβερνητική αλλαγή στη 
βάση ενός σύγχρονου ρεαλιστικού κυβερνητικού 
προγράμματος, ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Διαφορετικά 
θα κάνουμε χρόνια να συνέλθουμε. 

Τ 
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πρόεδρος της 
ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ,  
Γιώργος Αδαμίδης 

ξεκαθαρίζει πως  
η υπερβολική  
ακρίβεια στην τιμή του 
ηλεκτρικού ρεύματος 
είναι μιας σαφής 
πολιτική επιλογή 
της κυβέρνησης, η  
οποία αποφάσισε  
να υιοθετήσει ένα 
εντελώς διαφορετικό 
μοντέλο τιμολόγησης. 
Όλα τα ζητήματα για την ενεργειακή 
κρίση και τις υψηλές τιμές έθιξε ο 
πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ – ΔΕΗ, 
μιλώντας στο zougla.gr. Άλλη μια 
αρνητική πρωτιά κατέγραψε η χώρα 
μας στην εκπνοή του έτους, καθώς 
όπως προκύπτει από τον 
Ευρωπαϊκό Χάρτη Τιμών 
Ηλεκτρισμού της Αγοράς Επόμενης 
Ημέρας, τον οποίο δημοσίευσε την 
Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου η 
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ),  

 
Ποτέ και κανείς δεν έχει εξηγήσει πειστικά στον Έλληνα φορολογούμενο,  

ιατί μία χώρα με μονάδες φθηνού λιγνίτη, 
 με φράγματα αλλά και πράσινη ενέργεια η  
οποία καλύπτει κατά την κυβέρνηση ένα  

μεγάλο μέρος των αναγκών της χώρας, έχει  
το ακριβότερο ρεύμα στον κόσμο. 
Πρόκειται για κρίσιμο ερώτημα, όταν μάλιστα διάγουμε κατά τα φαινόμενα το 
τελευταίο τρίμηνο της κυβερνητικής θητείας. Γιατί η Ισπανία αλλά και η μικρή 
Πορτογαλία έχουν τόσο χαμηλή τιμή ανά Μεγαβατώρα και η επίσης μικρή, πλην 
έντιμος, Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια κόσμου στις τιμές ρεύματος; Τα στοιχεία  

 

O Γ 



 

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 07-08 Ιανουαρίου 2023 | Αριθμός Φύλλου 264 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |          Σελίδα 17 

 
Ευρωπαϊκός Χάρτης Τιμών Ηλεκτρισμού της Αγοράς Επόμενης Ημέρας 30-12-2022/ Στον χάρτη αποτυπώνεται, για την τρέχουσα 
ημέρα, η μέση ημερήσια τιμή (€/MWh) της χονδρεμπορικής Αγοράς Επόμενης Ημέρας για κάθε ευρωπαϊκό κράτος. 
 

 
καταδεικνύουν ότι οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας 
εξακολουθούν να εισπράττουν μεγάλα ποσά και παρόλο 
που αυτά δεν βγαίνουν απευθείας από την τσέπη του 
καταναλωτή, δεδομένων των επιδοτήσεων του ρεύματος 
που εφαρμόζονται, εξακολουθούν να αφαιρούνται 
εμμέσως, μέσω της επιβάρυνσης του προϋπολογισμού. 
Βάσει του χάρτη τιμών η τιμή του ρεύματος στην Ελλάδα 
φτάνει τα 228,15 ευρώ ανά Mwh και είναι η υψηλότερη που 
καταγράφεται. Τιμή άνω των 200 ευρώ καταγράφεται, πλην 
της χώρας μας, μόνο στην Τουρκία, με 203,58 ευρώ, ενώ σε 
επίπεδο Ευρώπης τη δεύτερη υψηλότερη τιμή -αν και 
αισθητά χαμηλότερη από της Ελλάδας- κατέχουν τόσο η 
Ιταλία, όσο και η Μάλτα, αφού και οι δύο χρεώνουν 179,51 

ευρώ ανά MWh. Ακολουθούν η Ιρλανδία με 126,81 ευρώ ανά 
MWh, η Πολωνία με 94,64 ευρώ, το Ηνωμένο Βασίλειο με 
92,39 και η Νορβηγία με 73,93 ευρώ, αντίστοιχα. Στον 
αντίποδα, η φτηνότερη τιμή ρεύματος στην Ευρώπη  
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καταγράφεται σε Ισπανία και Πορτογαλία με 6,02 ευρώ ανά 
MWh. Ακολουθούν Λουξεμβούργο και Γερμανία με 14,63 
ευρώ ανά MWh, η Δανία με 15,26 ευρώ ανά Mwh και η 
Ολλανδία με 16,38 ευρώ ανά MWh. Δείτε τον χάρτη με τις 
τιμές ρεύματος ανά χώρα την 30η Δεκεμβρίου 2022. Ο 
χάρτης αυτός με τις τιμές ανά Μεγαβατώρα 
αναπροσαρμόζεται καθημερινά. Ο πρόεδρος τη ΓΕΝΟΠ – 
ΔΕΗ Γιώργος Αδαμίδης εξηγεί πως από τον Μάρτιο του 
2020 οι χώρες της Ιβηρικής, Πορτογαλία και Ισπανία, 
αποφάσισαν να μην ενσωματώνουν στην τιμή χοντρικής 
αγοράς του ηλεκτρικού ρεύματος την τρέχουσα τιμή του 
φυσικού αερίου. Αυτή η κίνηση, της αποδέσμευσης την 

υπεραυξημένης τιμής του φυσικού αερίου ανά 
Μεγαβατώρα, φέρνει τις δύο χώρες να διαθέτουν προς 
πώληση το ηλεκτρικό ρεύμα στον τελικό καταναλωτή με τις 
χαμηλότερες τιμές στην ευρωπαϊκή  αγορά. Στις 30 
Δεκεμβρίου η Πορτογαλία πωλεί την Μεγαβατώρα προς 
τον καταναλωτή στα 6 ευρώ την ώρα που στην Ελλάδα η 
αντίστοιχη τιμή είναι 38 φορές μεγαλύτερη. Πρόκειται για 
σαφή πολιτική επιλογή της κυβέρνησης, η οποία 
αποφάσισε να υιοθετήσει ένα εντελώς διαφορετικό μοντέλο 
τιμολόγησης. Αυτό το μοντέλο εξαρτά την τελική τιμή της 
Μεγαβατώρας από την τρέχουσα τιμή της αγοράς φυσικού 
αερίου. Είναι το ακριβώς αντίθετο μοντέλο από εκείνο της 
Ιβηρικής. Ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ- ΔΕΗ προχωρεί και 
παρακάτω, εξηγώντας πως 

έσσερις εταιρείες οι οποίες 
παράγουν ρεύμα και ταυτόχρονα 
είναι και πάροχοι ρεύματος είναι 

αυτές που καθορίζουν τις τιμές. Είναι 
και αυτές που κερδοσκοπούν σε 
βάρος του Έλληνα φορολογούμενου. 
Μεταξύ αυτών των τεσσάρων εταιρειών είναι και η ΔΕΗ!

 
O πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ, Γ. Αδαμίδης, σχολιάζοντας την 
αγορά ενέργειας στο Facebook αναφέρει τα εξής: «Αυτό 
που γίνεται τις τελευταίες ημέρες δεν έχει προηγούμενο. 
Κυβέρνηση και παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας ως οι 
μόνοι υπαίτιοι διαμόρφωσης των τιμών έχουν μετατρέψει 
την αγορά σε πάρτι κερδοσκοπίας και ασυδοσίας.  

ώς αλλιώς να εξηγήσεις το 
γεγονός ότι όλη η υπόλοιπη 
Ευρώπη στο σύνολό της 

συγκρατεί τις τιμές και εμείς σπάμε 
κάθε μέρα τα κοντέρ; 
Το κάνουν σαν να μην υπάρχει επόμενη μέρα. Το κάνουν 
σαν να είναι η τελευταία τους ευκαιρία. Εντωμεταξύ από το 
δεύτερο εξάμηνο του 2019 μέχρι και το πρώτο εξάμηνο του 
2022 σύμφωνα με τη Eurostat oι τιμές της ηλεκτρικής 
ενέργειας για τους οικιακούς καταναλωτές, ενώ στον μέσο 
όρο της Ευρώπης των 27 αυξήθηκαν κατά 52%, στην 
Ελλάδα η αύξηση έφτασε στο αδιανόητο ποσοστό του 
162%. Όμως τα επιπλέον χρήματα των αυξήσεων και οι 
φόροι μας αντί να πάνε στο κοινωνικό κράτος και να γίνουν 
υπηρεσίες προς τους πολίτες, αντί να ενισχύσουν το Π.Δ.Ε 
και να γίνουν έργα για όλους τους Έλληνες, γίνονται 
αμύθητος πλούτος για καμιά δεκαριά οικογένειες της 
χώρας». 

Τ 

Π 
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του Θεμιστοκλή Μπάκα 
Προέδρου του Πανελλαδικού 
Δικτύου E-Real Estates 

 

ραγδαία αύξηση 
των ενοικίων  
και εν γένει του 

κόστους στέγασης 
αποτελεί το «μείζον» 
θέμα συζήτησης και 
προβληματισμού  
στο σύνολο των 
συμπολιτών μας 
, ιδιαίτερα όσων σκέφτονται είτε να 
κάνουν το επόμενο βήμα στη ζωή 
τους, δημιουργώντας οικογένεια και 
αναζητούν ένα ακίνητο με ένα 
επιπλέον δωμάτιο, είτε για όσους 
έχει λήξει ή/λήγει το μισθωτήριο 
συμβόλαιο και αναμένουν να 
ενημερωθούν για τις νέες 
«απαιτήσεις» του ιδιοκτήτη. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ τα 
ενοίκια αυξήθηκαν κατά 5 
ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τον 
πληθωρισμό το 2005 και κατά 5,8 
ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τον 
πληθωρισμό το πρώτο τρίμηνο του 
2006. Ενώ από το 2007 έως και το 
2011 καταγράφηκε αύξηση των 
ενοικίων +15,20 % , από το 2012 ως 

το 2017 καταγράφηκε μείωση που άγγιξε το -25,5 %, ενώ το 2018 επιστρέφουν με 
αύξηση +8,4 % , το 2019 ο ρυθμός αύξησης των ενοικίων άγγιξε το +10% και το 
2020 κυμάνθηκε από 5,8% έως 6,7%. Η ανοδική πορεία συνεχίστηκε και το 2021 
από 3% έως 7%, ενώ τη φετινή χρονιά θα αγγίξει το +10%.  

 

συσσωρευτική αύξηση των ενοικίων  
από το 2018 έως και σήμερα κυμάνθηκε  
από 37,2% έως και 42,1%... 

αν αφορά κατοικία κατάλληλη για οικογένεια. Υψηλότερες αυξήσεις 
καταγράφονται κυρίως σε μικρότερα ακίνητα κατάλληλα για φοιτητές. 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία, οι ζητούμενες τιμές 
μίσθωσης φοιτητικής κατοικίας αυξήθηκαν κατά 53% στην Αθήνα και στη Πάτρα 
όπου καταγράφεται η 2η μεγαλύτερη αύξηση το 49,23%. 

1. Η υποαπόδοση των προηγούμενων χρόνων. Ένας βασικός λόγος της ραγδαίας 
αύξησης των ενοικίων αποτελεί η συσσώρευση πολλών ετών της υποαπόδοσης 
των κατοικιών, που οδήγησε πολλούς ιδιοκτήτες στην απότομη αύξηση των 
ζητούμενων ενοικίων, προκειμένου να περιορίσουν τις ζημίες των χρόνων της 
οικονομικής κρίσης.  
2. Ο ρόλος των τραπεζών. Από το 2009 και έπειτα οι τράπεζες έπαψαν να 
χρηματοδοτούν την αγορά κατοικιών (400 εκατ. ευρώ νέα στεγαστικά δάνεια το  

 

Η 
Η 
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10μηνο του 2019, όταν το 2005 οι εκδόσεις στεγαστικών 
δανείων ήταν 17 δισ. ευρώ, το 2021 άγγιξαν τα 900 εκατ. 
ευρώ και ο στόχος για το 2022 είναι το 1,2-1,4 δισ. ευρώ) με 
αποτέλεσμα να σταματήσει κάθε οικοδομική 
δραστηριότητα, ενώ η ζήτηση παρέμενε σταθερή. 

αράλληλα, τα τραπεζικά  
ιδρύματα πλέον, για τη χορήγηση 
στεγαστικού δανείου ζητούν το 

25%-30% της αξίας του ακινήτου ως 
ιδία συμμετοχή από τον δανειολήπτη, 
τη στιγμή που εν μέσω μνημονιακών 
χρόνων ελάχιστοι συμπολίτες μας 
κατάφεραν να αποταμιεύσουν ποσά 
της τάξεως των 40.000€-50.000€ 
(για αγορά ακινήτου αξίας 160.000€).  
3. Μείωση της οικοδομικής δραστηριότητας. Σύμφωνα με 
τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ οι επενδύσεις για την ανέγερση 
νέων κατοικιών στην Ελλάδα κατέγραψαν συνολική πτώση 
της τάξεως του 95% το διάστημα από το 2007 μέχρι το τέλος 
του δεύτερου τριμήνου του 2016, ενώ η πτώση της 
ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας την περίοδο από το 
2005 έως το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2016 άγγιξε το 
93%. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι επενδύσεις σε κατοικίες, 
ως ποσοστό του ΑΕΠ, μειώθηκαν από το 10,8% το 2007 σε 
μόλις 0,8% το 2015. Σχεδόν 15 φορές λιγότερες κατοικίες 
κατασκευάστηκαν το 2016 σε σύγκριση με το 2007, όταν η 
οικοδομική δραστηριότητα βρισκόταν στο απόγειό της. Το 
πρώτο οκτάμηνο του 2016 ολοκληρώθηκαν μόλις 4.853 
νέες κατοικίες, όταν το αντίστοιχο διάστημα του 2007 είχαν 
κατασκευαστεί 71.936 κατοικίες σύμφωνα με στοιχεία της 
ΕΛΣΤΑΤ. Τα άνωθεν στοιχεία καταδεικνύουν το μέγεθος της 
πτώσης της αγοράς κατοικίας κατά τη διάρκεια των 
μνημονιακών ετών.  
4. Πλειστηριασμοί. Σύμφωνα με δημοσιεύματα για το έτος 
2021, στους επισπεύδοντες τους πλειστηριασμούς, ήτοι 
τράπεζες και servicers, εξακολουθούν να καταλήγουν επτά 
στα 10 ακίνητα που βγαίνουν στο «σφυρί». Η έναρξη των 
πλειστηριασμών, ακόμη και για οφειλές κάτω των 30.000 €, 
αποδεικνύουν ότι έχουν «επιστρέψει» στη κανονικότητα 
του παρελθόντος, τη στιγμή που οι οικονομικές 
προκλήσεις επηρεάζουν άμεσα το κόστος διαβίωσης των 

συμπολιτών μας και δεν θυμίζουν σε τίποτα συνθήκες 
υγιούς οικονομίας.  

όνο το πρώτο εξάμηνο του  
2022 έγιναν πάνω από 17.500 
πλειστηριασμοί κατοικιών,  

ενώ ο στόχος για το σύνολο του  
έτους αριθμεί 40.000 κατοικίες. 

 
Εκπρόσωπος εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων σε 
συνέντευξη του ανάφερε ότι ένα ποσοστό 20%-25% του 
συνόλου των ακινήτων που έχουν στη κατοχή τους θα 
βγουν σταδιακά προς πώληση τα επόμενα πέντε χρόνια. 
Αν ένα ποσοστό της τάξης του 25%-30% των 700.000 
ακινήτων θα οδηγηθεί σε ρευστοποίηση τα επόμενα 
χρόνια, δηλαδή περί τα 200.000 ακίνητα θα διατεθούν μέσω 
πλειστηριασμών, που αποτελέσουν βασικό εργαλείο για 
την επίτευξη των στόχων που προβλέπονται στα 
επιχειρησιακά σχέδια των funds και των εταιρειών 
διαχείρισης που έχουν αναλάβει την υλοποίησή τους,  
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αντιλαμβανόμαστε όλοι μας την εν δυνάμει ραγδαία μείωση 
του ποσοστού ιδιοκατοίκησης στη χώρα μας τα επόμενα 
χρόνια. Τη στιγμή, που το μεγαλύτερο μέρος των 
αγοραστών είτε είναι funds «συνεργασίας», είτε εγχώρια ή 
μη ιδιωτικά επενδυτικά σχήματα, είτε ιδιώτες που μεγάλο 
μέρος αυτών δεν στοχεύουν στην ιδιοκατοίκηση, αλλά στην 
εκμετάλλευση του ακινήτου.  
5. Μείωση της ιδιοκατοίκησης. Το διάστημα από το 2005 
έως το 2021, το ποσοστό ιδιοκατοίκησης στη χώρα μας 
υποχώρησε από το 84,6% στο 73,3%, χάνοντας 11,3 
ποσοστιαίες μονάδες σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. 
Τα άνωθεν δεδομένα καταγράφουν τις αρνητικές 
επιπτώσεις των μνημονιακών χρόνων στη χώρα μας. Το 
2015 το ποσοστό ιδιοκατοίκησης στην Ελλάδα ανήλθε στο 
75,1% με αρνητικές διακυμάνσεις την επόμενη τριετία 
(2016, 2017, 2018), ενώ το 2019 αυξήθηκε στο 75,4%. 
Δηλαδή, ενώ η χώρα μας το 2015 εισήχθη σε νέο μνημόνιο 
με ποσοστό ιδιοκατοίκησης 75,1%, το 2019 αυξήθηκε η 
ιδιοκατοίκηση κατά 11.849 κατοικίες αγγίζοντας το 75,4%. 
Η Ελλάδα μπορεί να βγήκε από τα μνημόνια, αλλά, απ’ ότι 
φαίνεται, τα ποσοστά ιδιοκατοίκησης επιστρέφουν σε 
μνημονιακές εποχές μετά το έτος 2019. Το 2020 το ποσοστό 
ιδιοκατοίκησης κυμάνθηκε στο 73,9% και το 2021 στο 
73,3%. Δηλαδή, η Ελλάδα έχασε 2,1 ποσοστιαίες μονάδες 
το χρονικό διάστημα 2019-2021. Ποσοστά που 
αντιστοιχούν σύμφωνα με τον πίνακα σε χρονολογίες 
μνημονιακών ετών όπως το 2016,το 2017 και το 2018. 
Χρονιές δύσκολες για την Ελληνική οικονομία και κατ΄ 
επέκταση για το σύνολο των πολιτών. Η μείωση του 
ποσοστού ιδιοκατοίκησης κατά 2,1 ποσοστιαίες μονάδες 
το χρονικό διάστημα 2019-2021, σε απόλυτα νούμερα, 
αντιστοιχεί περίπου σε 82.947 κατοικίες (3.949.900 το 
στεγαστικό απόθεμα –Eurostat 2019). Δηλαδή, εντός του 
χρονικού διαστήματος 2019-2021 η ιδιοκατοίκηση στην 
Ελλάδα μειώθηκε κατά 82.947 κατοικίες.  
6. Συσσωρευμένη ζήτηση / Μικρή διαθεσιμότητα. Κάθε 
χρόνο 15.000 έως 20.000 συμπολίτες μας - οικογένειες 
αναζητούν κατοικία. Ορισμένοι από αυτούς προ 
οικονομικής κρίσης επέλεγαν την αγορά ακινήτου. Άρα 
μέσα σε 10 χρόνια η ζήτηση άγγιξε τις 150.000 – 200.000 
κατοικίες, ουδέποτε η κτηματαγορά διέθετε τόσο μεγάλο 
απόθεμα κατοικιών προς μίσθωση και ιδιαίτερα μέσα σε 
μια περίοδο που η οικοδομική δραστηριότητα – η ανέγερση 
νέων πολυκατοικιών ήταν ανύπαρκτη. Η άμεση ανάγκη για 
στέγαση, η συσσωρευμένη ζήτηση, η μη ύπαρξη νέων 
οικοδομών προς μίσθωση και ταυτόχρονα η χορήγηση 
νέων στεγαστικών δανείων από τα τραπεζικά ιδρύματα 
(που πλέον ζητούν το 25% -30% ιδία συμμετοχή από τον 
δανειολήπτη στην αγορά του ακινήτου), σε συνάρτηση με 
τους σημερινούς μισθούς και αύξηση των εξόδων για τον 

οικογενειακό προϋπολογισμό με έμμεσους ή/και άμεσους 
φόρους μέσα στην δεκαετία, οδήγησαν στη σημερινή 
εικόνα της κτηματαγοράς όσο αφορά τις μισθώσεις.  

 
7. Υποχώρηση της αγοραστικής δύναμης. Η υποχώρηση 
της αγοραστικής δύναμης περιορίζει τη ζήτηση για την 
αγορά κατοικίας. Καθίζηση έως 40% κατέγραψε το 
Ινστιτούτο Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ στην αγοραστική 
δύναμη των νοικοκυριών, με εισόδημα έως 750 ευρώ το 
μήνα, εξαιτίας της ακρίβειας. Τα στοιχεία που 
περιγράφονται στο σχετικό Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων 
δείχνουν ότι  

ον Σεπτέμβριο η υποχώρηση  
της αγοραστικής δύναμης έφτασε 
το 19% για τον κατώτατο μισθό  

και περιορίστηκε από 9-14% για 
εισοδήματα έως 1.100 ευρώ.  
Επιπλέον, σύμφωνα με αναλυτές  
κατά το διάστημα 2022-2024 η 
αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών 
θα υποχωρήσει κατά 20%. 
Η υποχώρηση αυτή δεν πρόκειται να αναπληρωθεί από  
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την αύξηση των μισθολογικών απολαβών, παρά μόνο σε 
ένα ποσοστό.  
8. Εργασιακή ανασφάλεια. Η εργασιακή ανασφάλεια, 
ιδιαίτερα στην ηλικιακή ομάδα 24-35 ετών, αποτελεί μείζον 
ανασταλτικό παράγοντα. Οι παλαιότερες γενιές σε μεγάλο 
ποσοστό συνταξιοδοτούνταν από την αρχική/μόνιμη 
εργασία τους. Πλέον, τα δεδομένα στον εργασιακό τομέα 
έχουν αλλάξει κατά κόρον όχι από θέμα μόνο μονιμότητας, 
αλλά και εισοδημάτων. Ο κανόνας των εισοδηματικών 
αυξήσεων του παρελθόντος με βάση τα χρόνια εργασίας, 
έχει καταρριφθεί προ πολλού. Επιπλέον, η εργασιακή 
ανασφάλεια και τα μικρά εισοδήματα έχουν παρατείνει τη 
παραμονή στην οικογενειακή εστία για μεγάλο χρονικό 
διάστημα.  

ύμφωνα με πρόσφατες έρευνες  
το 67% των νέων ηλικιακής ομάδας 
24-35 ετών διαμένουν στο παιδικό 

δωμάτιο λόγω της αδυναμίας να 
ανταπεξέλθουν οικονομικά μόνοι τους.  
9. Βραχυχρόνιες μισθώσεις. Η ραγδαία αύξηση των 
ενοικίων συμπίπτει χρονικά με την έντονη «εμφάνιση» του 
κλάδου της οικονομίας διαμοιρασμού – βραχυχρόνιας 
μίσθωση στη χώρας μας. Ο κλάδος της βραχυχρόνιας 
μίσθωσης αδιαμφισβήτητα αποτελεί έναν βασικό λόγο της 
αύξησης των ζητούμενων μισθωμάτων, ιδιαίτερα στις 
περιοχές που καταγράφεται έντονη τουριστική δυναμική. 
Επηρεάζοντας κυρίως τις ζητούμενες τιμές μίσθωσης 
ακινήτων κατάλληλα για φοιτητές και εργένηδες στις 
περιοχές όπου καταγράφεται έντονη δυναμική του κλάδου. 
Δεν μπορούμε να καταλογίσουμε στον κλάδο της 
βραχυχρόνιας μίσθωσης τον πρωταγωνιστικό ρόλο της 
αύξησης των ενοικίων σε ακίνητα κατάλληλα για 
οικογένειες ή/και σε περιοχές που δεν καταγράφεται 
τουριστική δυναμική.  
10. Μη ύπαρξη ολοκληρωμένου σχεδίου στεγαστικής 
πολιτικής. H Ελλάδα άργησε, η χώρα μας θα αρχίσει να 
εφαρμόζει πολιτικές αναχαίτισης του κόστους στέγασης 
κυρίως εντός του 1ου τριμήνου του 2023, μέτρα που σε 
μεγάλο ποσοστό, απαιτούν χρόνο υλοποίησης (2-3 ετών) 
και δεν στοχεύουν στην άμεση αναχαίτηση του κόστους 
στέγασης ή/και ελάφρυνσης του οικογενειακού 
προϋπολογισμού. Ο πληθωρισμός, η αύξηση του κόστους 
κατασκευής που πιέζει αυξητικά τις τιμές πώλησης, η 
αύξηση των επιτοκίων στεγαστικών δανείων, η ραγδαία 
αύξηση των ενοικίων, το κόστος ενέργειας και γενικότερα η 
αύξηση του κόστους διαβίωσης, συρρικνώνει τα διαθέσιμα 

εισοδήματα των εν δυνάμει αγοραστών που στοχεύουν στη 
κάλυψη της στεγαστικής τους ανάγκης και θα μπορούσαν 
εν μέρει, να αποτελέσουν ανάχωμα ή/και να ισοσκελίσουν 
τη μειούμενη πορεία της ιδιοκατοίκησης στη χώρα μας.  

ι οικονομικές προκλήσεις στη 
παγκόσμια κοινότητα, καθώς  
και στη χώρα μας βρίσκονται  

προ των πυλών και απαιτούνται  
άμεσα διευρυμένες πολιτικές 
στέγασης, πολιτικές με στόχο  
την αναχαίτιση του κόστους 

 
την επόμενη ημέρα και τη προσβασιμότητα σε αγορά 
κατοικίας, αλλά, παράλληλα και πολιτικές με υλοποίηση 2-
3 ετών, που θα στοχεύουν στην εξάλειψη ιδίων δεδομένων 
στο μέλλον, καθώς και μέτρα που θα «προστατεύουν» την 
ιδιοκτησία υπό συνθήκες μη υγιούς οικονομικού 
περιβάλλοντος. Σ 
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του Άρη Σπίνου 
Δημοσιογράφου 

 
Ο γνωστός δημοσιογράφος 
αποκαλύπτει μέσα από το 
edolio5.blogspot.com: Βροχή τα 
πρόστιμα και οι καταγγελίες, αλλά οι 
«μεγάλες άκρες» αφήνουν 
ανενόχλητο το πασίγνωστο 
«ινστιτούτο της απάτης» της 
πλατείας Συντάγματος και του 
Κολωνακίου!  

ο χρονικό του 
εκβιασμού,  
η μήνυση και  

πώς έφαγαν  
από συνταξιούχο 
αστυνομικό 500.000 
ευρώ για να του 
δώσουν αμπούλες  
από το Los Angeles για  
την ίαση της λεύκης. 
Με όπλο τον εκβιασμό, ένα 
Ινστιτούτο αισθητικής, εις βάρος του 
οποίου εκκρεμούν δεκάδες 

καταγγελίες στις αστυνομικές και δικαστικές αρχές όπως και στον Συνήγορο του 
Πολίτη, παγίδευσε συνταξιούχο αστυνομικό που πείστηκε να ακολουθήσει μια 
δήθεν πρωτοπόρα θεραπεία με «θαυματουργά σκευάσματα από τις ΗΠΑ» για την 
ίαση της λεύκης, που του κόστισε μισό εκατ. ευρώ, φυσικά χωρίς το παραμικρό 
θεραπευτικό αποτέλεσμα.  

 
Το έγγραφο με τις τραπεζικές αναλήψεις που πραγματοποίησε ο συνταξιούχος 
αστυνομικός προκειμένου να πληρώσει το ινστιτούτο αισθητικής που του είχε 
υποσχεθεί ότι θα τον θεραπεύσει από το αυτοάνοσο. 
Ο 65χρονος υπέβαλε μήνυση κατά των ιδιοκτητών του Ινστιτούτου ενώ πριν από 
τρεις εβδομάδες κατέθεσε και αγωγή, αξιώνοντας ποσό που υπερβαίνει το μισό 
εκατ. ευρώ, ζητώντας να αποζημιωθεί και για την ηθική βλάβη που υπέστη. Μέσα 
από το περιεχόμενο της μήνυσης που σε πρώτη φάση είχε καταθέσει προκύπτει 
η εικόνα μιας εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας ζητούσαν συνεχώς 
μεγαλύτερα χρηματικά ποσά από το θύμα τους, τάχα για τη συνέχιση της 
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θεραπείας, φτάνοντας ακόμα και σε απειλές για 
πλειστηριασμό ακινήτων που του ανήκαν, χωρίς ποτέ να 
δίνουν απαντήσεις για τη σύσταση των «θαυματουργών 
σκευασμάτων» τους. Ο αστυνομικός από την ηλικία των 28 
ετών υπέφερε από λεύκη και ζούσε με την ελπίδα της 
εύρεσης μιας αποτελεσματικής θεραπείας. Όπως αναφέρει 
στη μήνυσή του, τους πρώτους μήνες του 2020 τον 
πλησίασε μια υπάλληλος του κέντρου αισθητικής, η οποία 
γνώριζε για το πρόβλημά του. «Με ιδιαίτερα ελκυστικό και 
φορτικό τρόπο με έπεισε ότι έχει τη μόνη ασφαλή και 
εγγυημένη λύση», αναφέρει ο 65χρονος για την πρώτη 
επαφή που είχε μαζί της. «Μου ανέφερε ότι γνώριζε 
θεραπείες και σκευάσματα που χρησιμοποιούσε το 
ινστιτούτο και ότι έρχονται απευθείας από την Αμερική. 
Έλεγε ότι είναι θαυματουργά, όπως έχει η ίδια διαπιστώσει 
από ασθενείς που έχει παραπέμψει εκεί». Τον Μάιο του 
2020 ο συνταξιούχος αστυνομικός τελικά επείσθη και 
στράφηκε στο ινστιτούτο, κουβαλώντας ήδη το φορτίο μιας 
προηγούμενης ανεπιτυχούς θεραπείας. Βλέποντας 
αρχικώς τον χώρο του ινστιτούτου, θυμάται ότι «αντίκρισα 
κάτι το προσεγμένο», με μοντέρνα διακόσμηση, ενώ 
σημειώνει ότι και το προσωπικό «ήταν ευγενικό» – χωρίς 
να μπορεί να αντιληφθεί ότι επρόκειτο για «βιτρίνα». Το 
ινστιτούτο έχει γραφεία σε Σύνταγμα, Κολωνάκι και 
Θεσσαλονίκη.  

πως αναφέρει στη μήνυσή  
του ο 65χρονος, έδωσε  
αρχικά 400.000 ευρώ για  

τα «θεραπευτικά σκευάσματα»  
από τις ΗΠΑ και του ζήτησαν 
εκβιαστικά επιπλέον 115.000 ευρώ. 
Τον συνταξιούχο αστυνομικό τον ανέλαβε υπάλληλος που 
συστηνόταν με την ιδιότητα της δερματολόγου. «Με 
διαβεβαίωσε ότι γνωρίζει ποια ακριβώς είναι η 
ενδεικνυόμενη θεραπεία του προβλήματός μου βασιζόμενη 
σε χορήγηση σκευασμάτων σε αμπούλες που κατόπιν 
ειδικής παραγγελίας έρχονται αποκλειστικά από την 
Καλιφόρνια, σε συνδυασμό με ακτίνες λέιζερ που θα 
γίνονταν επαναλαμβανόμενα για λίγους μήνες», γράφει 
στη μήνυση του ο 65χρονος. «Όπως μου είπε, τα 
σκευάσματα αυτά ήταν προϊόντα ιδιαίτερα εξελιγμένης 
ιατρικής τεχνολογίας, δυσεύρετα στην αγορά και γι’ αυτό 

πανάκριβα. Εγώ ζήτησα να μου προσκομίσουν τα 
απαραίτητα για να υπογραφεί το συμφωνητικό σχετικά με 
τις υπηρεσίες, το όνομα και το κόστος του σκευάσματος. Η 
υπεύθυνη όμως απάντησε ότι κάτι τέτοιο δεν 
προβλεπόταν», προσθέτει. Παρά τις επιφυλάξεις, ο άνδρας 
ξεκίνησε την 1η Ιουνίου του 2020 τις συνεδρίες και κατέληξε 
να έχει καταβάλει συνολικά το ποσό των €400.000 σε 
μετρητά. Επρόκειτο για χρήματα που είχε σηκώσει από 
τραπεζικούς λογαριασμούς του – αντίγραφα των 
τραπεζικών κινήσεων περιλαμβάνονται στη μήνυσή του. 
Παρόλο που ο 65χρονος ζητούσε επίμονα αποδείξεις για τα 
ποσά που πλήρωνε στο ινστιτούτο, τελικά έλαβε ένα 
πακέτο αποδείξεων για μόλις €161.000 – και μάλιστα ο 
λόγος είσπραξης των χρημάτων δεν αναφερόταν, ενώ στην 
πλειονότητα των αποδείξεων εμφανίζονταν καταβολές 
με… πιστωτική κάρτα, παρότι, όπως υποστηρίζει, τα ποσά 
είχαν καταβληθεί σε μετρητά. Σύμφωνα μάλιστα με 
πληροφορίες του «ΘΕΜΑτος», ο συνταξιούχος 
αστυνομικός μετέφερε τα χρήματα μέσα σε σακούλες και τα 
παρέδιδε στις υπαλλήλους του ινστιτούτου. Ωστόσο, το 
πράγμα δεν σταμάτησε ούτε εκεί: η υπεύθυνη του 
ινστιτούτου ζήτησε από τον συνταξιούχο να καταβάλει 
επιπλέον €115.000, με το συνολικό ποσό να εκτοξεύεται 
στις €515.000, διαφορετικά, όπως του είπε, «δεν θα ήταν 
δυνατή η αγορά από την Αμερική των υπολειπόμενων για 
τη θεραπεία σκευασμάτων». Ο συνταξιούχος αστυνομικός 
βρέθηκε υπό πίεση και κατέβαλε τα πρόσθετα χρήματα, 
όμως ήρθε αντιμέτωπος με ακόμα μια δυσάρεστη έκπληξη, 
καθώς διαπίστωσε πως οι αποδείξεις ήταν ψεύτικες – 
επρόκειτο για διπλά, ακόμη και τριπλά αντίγραφα 
προηγούμενων ποσών. Η πρώτη απόδειξη είχε 
ημερομηνία 22 Μαΐου του 2020 και η τελευταία 2 Ιουλίου του 
2020. Όσον αφορά τα χρηματικά ποσά που κατέβαλε ο  
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παθών, ο κατάλογος είναι μακρύς: από τα στοιχεία που 
περιλαμβάνονται στη μήνυσή του φαίνεται ότι στις 26 
Μαΐου του 2020 καταβλήθηκε το ποσό των €58.000, στις 12 
Ιουνίου €46.500, στις 17 Ιουνίου €37.000, στις 18 Ιουνίου 
€20.000, στις 23 Ιουνίου €25.000, στις 24 Ιουνίου €25.000, 
στις 25, 26, 29 και 30 Ιουνίου από €15.000, την 1η Ιουλίου 
€10.000, στις 7 Ιουλίου €98.485, στις 20 Ιουλίου €3.850, στις 
27 Ιουλίου €50.467 και στις 4 Αυγούστου €85.000. Ως προς 
την τελευταία πληρωμή, στις αρχές Αυγούστου του 2020, ο 
65χρονος δέχτηκε τηλεφώνημα με το οποίο του ασκήθηκε 
πίεση για να καταβάλει τις €85.000 ως «οφειλόμενο 
υπόλοιπο της θεραπείας», ενώ την ίδια στιγμή τον 
απείλησαν ακόμη και με τόκο της τάξης του 21%.  

ι επιτήδειοι δεν δίστασαν  
να μιλήσουν και για κατάσχεση 
ακινήτων του σε περίπτωση  

που δεν κατέθετε το παραπάνω 
χρηματικό ποσό. 
Σαν να μην έφτανε αυτό, η κατάσταση της υγείας του 
65χρονου επιδεινωνόταν συνεχώς, καθώς υπέφερε από 
πόνους και κάψιμο σε διάφορα σημεία του σώματός του. 
Στη μήνυσή του αναφέρεται και στη συμμετοχή στην απάτη 
τάχα… θεραπευμένων από τη λεύκη με τη χρήση των 
συγκεκριμένων σκευασμάτων, οι οποίοι του 
τηλεφωνούσαν για να τον ενημερώσουν για την… πλήρη 
ίασή τους, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι είχαν καταβάλει 
πάνω από 1 εκατ. ευρώ στο ινστιτούτο: «Μου έλεγαν ότι 
ήμουν πολύ τυχερός που μου ζήτησαν μόλις 500.000», 
αναφέρει ο συνταξιούχος. Λίγες ημέρες μετά την τελευταία 
πληρωμή, στις αρχές Σεπτεμβρίου του 2020, ο 65χρονος 
ζήτησε να μάθει την ονομασία των υποτιθέμενα 
θαυματουργών σκευασμάτων. Η απάντηση, όμως, από την 
άλλη πλευρά ήταν συστηματικά αρνητική. «Τα σκευάσματα 
όχι μόνο δεν προέρχονταν από εργαστήρια των ΗΠΑ, αλλά 
δεν επρόκειτο καν για φαρμακευτικά προϊόντα. Η σύστασή 
τους παραμένει μέχρι και σήμερα άγνωστη», δηλώνει.  

Στις 6 Νοεμβρίου του 2020 κοινοποίησε εξώδικη 
διαμαρτυρία και καλούσε σε άμεση επιστροφή του ποσού 
των €515.000, όμως στα μέσα Δεκεμβρίου, όπως αναφέρει, 
δέχτηκε τηλεφώνημα από μια γυναίκα που δήλωνε 
υπεύθυνη όλων των καταστημάτων του συγκεκριμένου 
ινστιτούτου. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο συνταξιούχος 
αστυνομικός, τον απείλησε να μην προσφύγει στη 
Δικαιοσύνη υποστηρίζοντας ότι είχε στη διάθεσή της 
«μεγαλοδικηγόρους», προσθέτοντας ότι δεν θα ήταν προς 
το συμφέρον του μια δικαστική αναμέτρηση! Η τελευταία 
πράξη του δράματος παίχτηκε όταν διαπίστωσε ότι ο 
ιδιοκτήτης του ινστιτούτου άλλαζε συνεχώς την επωνυμία 
της εταιρείας, ώστε να χάνονται τα ίχνη της.  

εκάδες πολίτες έχουν καταφύγει 
έως σήμερα στις Αρχές για να 
καταγγείλουν ότι έπεσαν θύματα 

εξαπάτησης από το ινστιτούτο. 

Στις 6/7/2021, με έγγραφό του προς τη Γενική Αστυνομική 
Διεύθυνση Αττικής, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών 
γνωστοποιεί ότι το συγκεκριμένο ινστιτούτο αισθητικής 
που λειτουργούσε και ως δερματολογικό-αφροδισιολογικό 
ιατρείο, διαπιστώθηκε σε απροειδοποίητο έλεγχο ότι 
πρόσφερε αντίστοιχες υπηρεσίες εν απουσία του 
επιστημονικά υπευθύνου ιατρού και πως παρείχε 
ταυτόχρονα υπηρεσίες αισθητικής που είναι εκτός του 
αντικειμένου της χορηγηθείσας βεβαίωσης λειτουργίας 
ιδιωτικού ιατρείου. Επιπλέον, διευκρινίζει στο έγγραφο 
πως ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ουδέποτε χορήγησε 
βεβαίωση λειτουργίας στη συγκεκριμένη εταιρεία 
αποκαλύπτοντας πως έχει στη διάθεσή του αναφορές-
καταγγελίες που αφορούν παροχή ιατρικών υπηρεσιών 
από μη ιατρούς και «οικονομική εξαπάτηση» κατά δήλωσή 
τους.  

Το συγκεκριμένο ινστιτούτο αισθητικής απασχόλησε και τις 
ελεγκτικές αρχές του υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων έπειτα από καταγγελίες για παραπλανητικές 
και επιθετικές εμπορικές πρακτικές και για παραλείψεις 
κατά τη διαφήμιση των υπηρεσιών του, μέσω, κυρίως, 
δημοφιλών τηλεοπτικών εκπομπών. Γι’ αυτό και η Γενική 
Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή επέβαλε πρόστιμο 
ύψους 300.000 ευρώ. Στη σχετική ανακοίνωση το 
υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων αναφέρει ότι η εν 
λόγω επιχείρηση παρέλειψε να παραδώσει στους πελάτες 
της αντίγραφο της σύμβασης παροχής υπηρεσιών και το 
έντυπο αναιτιολόγητης υπαναχώρησης, εισέπραξε 
προκαταβολικά το συμφωνηθέν τίμημα των παρεχόμενων 
υπηρεσιών και δεν επέστρεψε τα αχρεωστήτως 
εισπραχθέντα ποσά για τις μη παρασχεθείσες υπηρεσίες 
σε περιπτώσεις συμβάσεων από τις οποίες οι 
συμβαλλόμενοι υπαναχώρησαν. Μάλιστα και τον Ιούνιο 
του 2020 το υπουργείο Ανάπτυξης ανακοίνωσε ότι επέβαλε 
χρηματικό πρόστιμο 250.000 ευρώ και σε άλλη εταιρεία 
που ανήκει στους ίδιους. 
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Μορφή «τσουνάμι» παίρνουν οι καταγγελίες σε βάρος του 
γνωστού κέντρου αισθητικής με πρώην πελάτες του να 
καταγγέλλουν πως έχασαν τα λεφτά τους, πιστεύοντας 
υποσχέσεις που αποδείχτηκαν ψέματα. Χαρακτηριστικά, 
πρώην πελάτισσα του ίδιου κέντρου πήγε για ενέσεις 
υαλουρονικού και βρέθηκε μετά τη δεύτερη συνεδρία να 
είναι κατακόκκινη, με εξανθήματα, πρησμένη και με πυρετό. 
«Το απόγευμα όταν ξύπνησα καταλαβαίνω ότι έχω πυρετό 
και έχω πρηστεί στο δεξί μέρος στο μάγουλο. Τους παίρνω 
τηλέφωνο, λέω δεν αισθάνομαι καλά, αυτό και αυτό, με 
βάζει σε αναμονή η γραμματέας και μου λέει σε δύο λεπτά 
θα σας πάρει ο γιατρός. Λέω εντάξει. Περίμενα δύο λεπτά, 
περίμενα δύο ώρες, ξαναπήρα τηλέφωνο. Είχανε κλείσει, 
δεν απαντούσε πλέον κανένας», λέει συγκλονίζοντας, 
μιλώντας στο Mega. Και δεν είναι μόνο αυτή η περίπτωση. 
Στο Live News μίλησαν και άλλοι άνθρωποι που νιώθουν 
πως εξαπατήθηκαν είτε οι ίδιοι είτε συγγενείς τους. «Είδε 
μια προσφορά σε διαφήμιση στο Instagram, πήρε 
τηλέφωνο για να ρωτήσει για την συγκεκριμένη υπηρεσία 
και της είπαν ότι είναι 12 συνεδρίες full body, δηλαδή 6 με 
6 επαναληπτικές, 199 ευρώ. Το συμβόλαιο έγραφε τα ίδια, 
12 συνεδρίες full body. Μετά πήγε εκεί η αδελφή μου και 
κατευθείαν μπήκε σε ένα γραφειάκι με κάποια υπεύθυνη 
εκεί πέρα και της είπε ότι είναι μία συνεδρία συν μία 
επαναληπτική σε 6 περιοχές. Λέει η αδελφή μου: «εγώ δε 
συμφώνησα με κάτι τέτοιο». Μετά η αδελφή μου έφυγε 
έξαλλη, χωρίς να κάνει το ραντεβού της, την συνεδρία», 
αναφέρει μία άλλη καταγγέλλουσα.  

Την ίδια ώρα και στα κοινωνικά δίκτυα το τσουνάμι των 
καταγγελιών δεν έχει τέλος. «Κλέβουν χρήματα. Απάτη και 
άθλια συμπεριφορά. Πηγαίνω ένα χρόνο οι τρίχες δεν 
μειώθηκαν καθόλου. Αναμονή στην καλύτερα ένα τέταρτο 
στην χειρότερη 1.30 ώρα. Ψεύτικα και δήθεν χαμόγελα που 
σε πιέζουν να κλείσεις πακέτα. Κανένα αποτέλεσμα. Κρίμα 
τα λεφτά που προπλήρωσα και εγώ και όλοι. Εγώ έκλεισα 
στην *, τώρα ούτε το όνομα δεν έχουν στην google», 
αναφέρει μία καταγγελία. «Πλέον ονομάζεται **** και 
δυστυχώς την πάτησα… 

κανα Botox και υαλουρονικό και 
όπως αποδείχθηκε τα προϊόντα 
που χρησιμοποιούν δεν είναι 

αυθεντικά. Έπαθα ζημιά στο πρόσωπο 
και δυστυχώς ακόμα διαφημίζονται 
και προωθούνται από γνωστούς influencers. Μακριά». Την 
ίδια ώρα, αίσθηση δημιουργεί η πληροφορία πως στο εν 
λόγω ινστιτούτο έχει επιβληθεί και μεγάλο πρόστιμο στο 
πρόσφατο παρελθόν. Στις συνεχείς προσπάθειες 
επικοινωνίας από το Live News για να καταγραφεί η άποψή 
τους, στάθηκε αδύνατο να βρεθεί κάποιος υπεύθυνος που 
θα απαντήσει στα ερωτήματα. Μάλιστα, οι γιατροί είναι σε 
απόγνωση, βλέποντας να επικρατεί πλήρης ασυδοσία σε 
έναν ευαίσθητο χώρο. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα 
των botox, που κάποια κέντρα, όπως καταγγέλλουν οι 
γιατροί, παρέχουν σε τιμές κάτω του κόστους. Πολλοί 
άνθρωποι που τα εμπιστεύτηκαν ανακάλυψαν εκ των 
υστέρων πως απλά τους έκαναν μία ένεση με φυσιολογικό 
ορό. Τέλος, γιατροί καταγγέλλουν πως κάποια κέντρα 
επικαλούνται ακόμα και «μαϊμού» συνεργασίες με 
καταξιωμένους επιστήμονες. 
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της Κατερίνας Φραγκάκη 
δικηγόρου Παρ’ Αρείω Πάγω 

 

έσα στις 
επόμενες  
ημέρες και το 

πιθανότερο έως το 
τέλος Ιανουαρίου, 
αναμένεται να ανοίξει  
η πλατφόρμα για να 
γίνουν αιτήσεις από 
τους δανειολήπτες 
προκειμένου να λάβουν 
επιδότηση από τις 
τράπεζες για το 50%  
της επιβάρυνσης που 
έχουν στα δάνεια τους 
από την τετραπλή 
αύξηση των επιτοκίων. 
Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη αύξηση 
των επιτοκίων πραγματοποιήθηκε 
από την Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα (ΕΚΤ) τον περασμένο 
Ιούλιο και η τέταρτη πριν από τα 

Χριστούγεννα, που ας ελπίσουμε ότι 
ήταν και η τελευταία, αν και δεν 
αποκλείεται να υπάρξει και νέα 
άνοδος των επιτοκίων το επόμενο 
διάστημα. Πλέον η ανησυχία στους 
δανειολήπτες είναι διάχυτη, παρόλο 
που μέχρι στιγμής, σύμφωνα με 
πληροφορίες, δεν φαίνεται να 
αυξάνονται τα «κόκκινα δάνεια». Το 
ζητούμενο είναι ότι μέσα σε ένα 
κλίμα γενικευμένης ακρίβειας 
(τρόφιμα, ενέργεια, ενοίκια) κατά 
πόσο θα μπορέσουν οι 
δανειολήπτες να παραμείνουν 
συνεπείς στις υποχρεώσεις τους.  

 

ε κάθε περίπτωση, 
εάν δεν αλλάξει  
κάτι επί τα βελτίω 

θέλω να πιστεύω,  
πριν από την  
εφαρμογή του μέτρου, 
οι δανειολήπτες που  
θα επιδοτηθούν για  
το 50% του ποσού που 
έχουν επιβαρυνθεί  
τα δάνειά τους από την 
αύξηση των επιτοκίων 
δεν θα ξεπεράσουν 
τους 30.000 και η 
συνολική αξία των 
δανείων τα 2 δισ. ευρώ, 
αφού τίθενται αυστηρά 
εισοδηματικά και 
περιουσιακά κριτήρια. 

Σε κάθε περίπτωση η συμπλήρωση 
της αίτησης θα αποτελέσει και το 
«διαβατήριο» για κάθε ένα 
δανειολήπτη έτσι ώστε να λάβει την 
επιδότηση. Γι’ αυτόν τον λόγο οι 
δικαιούχοι θα πρέπει να είναι 
ιδιαίτερα προσεκτικοί. 

Τα εισοδηματικά κριτήρια που θα 
εφαρμοστούν θα είναι παρόμοια με 
αυτά που ισχύουν για τη δεύτερη 
ευκαιρία στα ευάλωτα νοικοκυριά.  
* 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο 
νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 
3.500 ευρώ για κάθε μέλος του 
νοικοκυριού. Στη μονογονεϊκή 
οικογένεια ορίζεται επιπλέον 
προσαύξηση 3.500 ευρώ για το 
πρώτο ανήλικο μέλος του 
νοικοκυριού. Στο νοικοκυριό 
ορίζεται επιπλέον προσαύξηση 
3.500 ευρώ για κάθε απροστάτευτο 
τέκνο. 
* Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τα 21.000 ευρώ 
ετησίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης 
του νοικοκυριού. 
*Η συνολική φορολογητέα αξία της 
ακίνητης περιουσίας του 
νοικοκυριού στην Ελλάδα ή στο  

 

Μ Σ 
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εξωτερικό δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των 120.000 ευρώ 
για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε 
πρόσθετο μέλος και έως του ποσού των 180.000 ευρώ.  
*Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του νοικοκυριού ή και η τρέχουσα αξία 
μετοχών, ομολόγων κ.λπ., όπως προκύπτουν από την τελευταία εκκαθαρισμένη 
δήλωση φορολογίας εισοδήματος δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ποσό των 
21.000 ευρώ. 

εν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις  
νοικοκυριών τα μέλη των οποίων,  
βάσει της τελευταίας εκκαθαρισμένης  

δήλωσης φορολογίας εισοδήματος,  
εμπίπτουν στις διατάξεις του  
φόρου πολυτελούς διαβίωσης.... 

 

δηλώνουν δαπάνες για αμοιβές 
πληρωμάτων σκαφών αναψυχής, 
δαπάνες άνω των 1.500 ευρώ για 
δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία, για 
οικιακούς βοηθούς, οδηγούς 
αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό 
προσωπικό. 

Οι υφιστάμενες ενήμερες οφειλές, 
δηλαδή δάνεια σε καθυστέρηση 
μέχρι 90 ημέρες, με σημείο 
αναφοράς την ημερομηνία 
υποβολής του αιτήματος από τον 
πιστούχο. 

ο 50% της αύξησης 
του επιτοκίου  
από τις 30 Ιουνίου 

με την επιδότηση  
να διακόπτεται  
εάν ο οφειλέτης 
καθυστερήσει την 
πληρωμή της δόσης του 
για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο 
των 30 ημερών 

12 μήνες. Ας ελπίσουμε, έστω και 
την τελευταία στιγμή τα 
εισοδηματικά και περιουσιακά 
κριτήρια να αλλάξουν προκειμένου 
να αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των 
δικαιούχων. 

Δ 
Τ 
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ταθερή στην άποψή της ότι πρέπει να  
συνεχιστεί η αύξηση των επιτοκίων 
παρουσιάστηκε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής  

Κεντρικής τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ. 
Σε συνέντευξή της στην Κροατική εφημερίδα, Ζουτάρνι Λιστ, η πρόεδρος της ΕΚΤ 
δήλωσε ότι η αύξηση είναι αναγκαία για να προστατευτούν οι καταναλωτές από 
μια ραγδαία αύξηση των τιμών. «Αυτή τη στιγμή τα επιτόκια πολιτικής της ΕΚΤ 
πρέπει να είναι υψηλότερα, για να περιορίσουμε τον πληθωρισμό και να τον  

 

μειώσουμε στο στόχο μας του 2%» 
δήλωσε η Λαγκάρντ και συνέχισε: 
«Αυτή η διαδικασία είναι ουσιαστική, 
γιατί θα ήταν ακόμη χειρότερο αν 
επιτρέπαμε στον πληθωρισμό να 
εδραιωθεί στην οικονομία».  Αξίζει 
να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα έχει μέχρι στιγμής 
αυξήσει κατά 250 μονάδες βάσης τα 
επιτόκιά της. Η ηγεσία της ΕΚΤ 
θεωρεί ότι θα ακολουθήσουν κι 
άλλες αυξήσεις. Οι περισσότεροι 
αναλυτές εκτιμούν ότι 

 

ΕΚΤ θα συνεχίσει 
να αυξάνει τα 
επιτόκιά κατά  

0,5% στις επόμενες 
συνεδριάσεις  
του Διοικητικού  
της Συμβουλίου.  
Πάντως η επικεφαλής της ΕΚΤ 
εξέφρασε την αισιοδοξία ότι η ύφεση 
είναι πιθανό να είναι βραχύβια και 
επιφανειακή, μένοντας έτσι πιστή 
στις πιο πρόσφατες προβλέψεις 
Τράπεζας. «Δεν πρέπει να 
επιτρέψουμε να αποδεσμευτούν οι 
πληθωριστικές προσδοκίες ή οι 
μισθοί να έχουν πληθωριστικό 
αποτέλεσμα», είπε η Λαγκάρντ, 
εκτιμώντας ότι οι μισθοί αυξάνονται 
με βάση όχι μόνο τον πληθωρισμό, 
αλλά και με πιο γρήγορο ρυθμό. 

 

Σ Η 
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

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

 

οδαρικό με 44.400 
φορολογικούς 
ελέγχους που 

προγραμμάτισε η  
ΑΑΔΕ θα κάνει η  
Εφορία το 2023 με 
στόχο την πάταξη  
της φοροδιαφυγής  
σε κάθε είδους 
οικονομική 
δραστηριότητα….. 
φυσικών προσώπων και 
επιχειρήσεων. Όπως αναφέρει το 
sofokleousin.gr με αποφάσεις του 
διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου 
Πιτσιλή, έχουν δοθεί εντολές για τη 
διενέργεια 28.000 ελέγχων σε 
ακίνητα και εισοδήματα, 15.500 
στοχευμένων μερικών επιτόπιων 
ελέγχων, καθώς επίσης και 900 

φορολογικών ελέγχων σε υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής. Πιο συγκεκριμένα, 
η απόφαση για τη διενέργεια των 25.500 πλήρων και μερικών φορολογικών 
ελέγχων από τις ελεγκτικές υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής 
Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.), προβλέπει ότι από το σύνολο των υποθέσεων που θα 
ελεγχθούν: Τουλάχιστον το 70% θα αφορά φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, 
περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας. Ποσοστό τουλάχιστον 75% 
των ελέγχων θα αφορούν καταρχήν σε ελέγχους της τελευταίας τριετίας, για τις 
οποίες έχει λήξει η προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.  

 

Π 
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Σε ό,τι αφορά στους 25.500 ελέγχους 

τόχος είναι  
οι υποθέσεις 
φορολογίας 

εισοδήματος των  
ετών 2017 και μετά, 
καθώς το 2023 θα 
παραγραφούν οι 
υποθέσεις του  
έτους 2017 που  
δεν θα ελεγχθούν. 
Επίσης στο στόχαστρο είναι και οι 
φορολογούμενοι, που δεν υπέβαλαν 
φορολογικές δηλώσεις κατά την 
τελευταία τριετία. 

Συγχρόνως, το έτος 2023 θα 
διενεργηθούν από τις ίδιες 
ελεγκτικές υπηρεσίες και 2.500 
έλεγχοι για τη διαπίστωση της ορθής 
εκπλήρωσης των μη ετήσιων 
υποχρεώσεων των φορολογιών 
κεφαλαίου. Συγκεκριμένα, θα 
αφορούν σε μη ετήσιες 
υποχρεώσεις, δηλαδή δεν αφορά 
στην πληρωμή του ΕΝΦΙΑ ή 
δημοτικών τελών, που αποτελούν 
αντικείμενο άλλων ελεγκτικών 
διαδικασιών. Συγκεκριμένα, 
ελέγχονται όλες οι υποθέσεις 
Φορολογίας Κεφαλαίου για τις 
οποίες λήγει η προθεσμία της 
Φορολογικής Διοίκησης να εκδώσει 
πράξη διορθωτικού προσδιορισμού 
του φόρου στις 31/12/2023 και 
αφορούν ακίνητα, τα οποία δεν 
εντάσσονται στο αντικειμενικό 
σύστημα προσδιορισμού αξίας, δεν 
έχει γίνει δεκτή από τον 
φορολογούμενο η προεκτίμηση 

προσωρινή αξία της Δ.Ο.Υ. και η διαφορά δηλωθείσας αξίας και προεκτίμησης 
υπερβαίνει το 30% ή η αξία της προεκτίμησης υπερβαίνει τα 100.000 ευρώ. 

ι έλεγχοι επικεντρώνονται σε υποθέσεις 
μεταβίβασης ακινήτων λόγω αγοράς, 
κληρονομιάς, γονικής παροχής και δωρεάς. 

Στις περιπτώσεις αυτές ελέγχονται βασικά οι προϋποθέσεις απαλλαγής από το 
φόρο μεταβίβασης, το εμβαδόν των ακινήτων, καθώς και η αναγραφόμενη στο 
συμβόλαιο τιμή του ακινήτου. Επίσης, σε κάθε περίπτωση, ζητείται από τις 
υπηρεσίες η προσκόμιση πιστοποιητικού πληρωμής ή απαλλαγής από τον 
ΕΝΦΙΑ για τα μεταβιβαζόμενα ακίνητα.  

Η έτερη παρτίδα φορολογικών ελέγχων που προγραμμάτισε η ΑΑΔΕ έχει στόχο 
τη μεγάλη φοροδιαφυγή και κυρίως τις απάτες στον τομέα του ΦΠΑ και γενικά 
υποθέσεις με μεγάλο οικονομικό αντικείμενο. Με την απόφαση του κ. Πιτσιλή 
δόθηκε εντολή να διενεργηθούν 15.500 στοχευμένοι μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι, 
καθώς επίσης και 900 φορολογικοί έλεγχοι σε έρευνες μεγάλης φοροδιαφυγής. 
Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται ότι, μεταξύ των λόγων για την έκδοση 
της συγκεκριμένης απόφασης είναι η ανάγκη να αντιμετωπιστούν από τη 
φορολογική διοίκηση οι σοβαρότερες φορολογικά υποθέσεις φοροδιαφυγής. Οι 
στοχευμένοι φορολογικοί έλεγχοι θα διενεργηθούν από τις Υπηρεσίες Ελέγχου και 
Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ), οι οποίες εδρεύουν σε μεγάλες ΔΟΥ 
της χώρας και διενεργούν στοχευμένους ελέγχους και έρευνες φοροδιαφυγής σε 
μεγάλες υποθέσεις και στις απλές περιπτώσεις, με τις οποίες ασχολούνται τα 
ελεγκτικά τμήματα των κατά τόπους ΔΟΥ. 

 

Αν και τα τεκμήρια είχαν «παγώσει» 
τόσο το 2020 όσο και το 2021 ελέω 
πανδημίας, εντούτοις περισσότερα 
από 1 στα 4 νοικοκυριά δεν την 
«γλίτωσε» και φορολογήθηκε βάσει 
τεκμαρτού εισοδήματος! Όπως 

σημειώνει ο Βαγγέλης Δουράκης 
στο enikonomia τα τεκμήρια 
διαβίωσης –οι αντικειμενικές 
δαπάνες διαβίωσης- είναι 
συγκεκριμένα ποσά καθορισμένα 
από τη Φορολογική Διοίκηση, τα   

Σ Ο 
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οποία θεωρούνται, αντικειμενικά, ως 
οι ελάχιστες δαπάνες που πρέπει να 
έχει καταβάλει κάθε 
φορολογούμενος μέσα σε ένα 
φορολογικό έτος για την ατομική του 
διαβίωση και τη συντήρηση της 
ακίνητης και κινητής περιουσίας 
του.  

ε άλλα λόγια, 
εκατομμύρια 
πολίτες 

πληρώνουν φόρο 
βάσει ενός θεωρητικού 
εισοδήματος. 
Πώς όμως σχεδόν 1,8 εκατ. πολίτες 
«πιάστηκαν» στην «τσιμπίδα» των 
τεκμηρίων αν και αυτά είχαν 
ανασταλεί; Αυτό συνέβη γιατί ως 
όρος για την απαλλαγή από τη 
φορολόγηση βάσει τεκμηρίων την 
διετία 2020-’21, είχε τεθεί να μην είχε 
«πιαστεί» ο φορολογούμενος στα 
τεκμήρια κατά τα 2 προηγούμενα 
έτη. Η αναστολή δηλαδή ίσχυσε για 
όσους είχαν πληγεί λόγω του 
lockdown στην οικονομία και όχι για 
όλους. Και επειδή, τόσο το 2018 όσο 
και το 2019 (πριν από την πανδημία 
δηλαδή) περίπου 1,8 εκατομμύριο 
εκκαθαριστικά κάθε χρόνο έβγαιναν 
βάσει των τεκμηρίων και όχι του 
δηλωθέντος εισοδήματος, αυτό το 
πλήθος των φορολογουμένων 
εξαιρέθηκε αυτομάτως από την 
αναστολή των τεκμηρίων του 2020 
και 2021. Σύμφωνα λοιπόν με τα 
στατιστικά στοιχεία των 
φορολογικών δηλώσεων που 
υποβλήθηκαν το 2021 για τα 
εισοδήματα του 2020, όπως τα 
δημοσιοποίησε η ΑΑΔΕ: 1.748.934 
από τα συνολικά 6.529.279 
νοικοκυριά (κοινές ή μεμονωμένες 
φορολογικές δηλώνεις) 
φορολογήθηκαν όχι για τα 
εισοδήματα που δήλωσαν, αλλά για 
όσα υπολόγισε και τους καταλόγισε 
η εφορία από μόνη της! Ποσοστό 
26,8% ή 1 στους 4 φορολογήθηκαν 
με βάση τα τεκμήρια. Οι 

φορολογούμενοι αυτοί 
φορολογήθηκαν για 5,96 δισ. 
υψηλότερο εισόδημα: ενώ οι ίδιοι 
δήλωσαν αθροιστικά 3,07 δισ. ευρώ 
(ή από 1.755 ευρώ κατά μέσο όρον ο 
καθένας) η εφορία τους 
φορολόγησε… για 9,03 δισ. ευρώ 
συνολικά, σαν να είχαν αποκτήσει 
δηλαδή τριπλάσιο εισόδημα –από 
περίπου 5.160 ευρώ ο καθένας. 
«Πρωταθλητές» των τεκμηρίων 
αναδεικνύονται οι εισοδηματίες, 
καθώς πλήρωσαν τα μεγαλύτερα 
ποσά φόρων. Μισθωτοί και 
συνταξιούχοι, από την πλευρά τους, 
«μετρούν» πολύ περισσότερα 
αριθμητικά «θύματα» του μέτρου. 
Συγκεκριμένα, ανά πηγή 
εισοδήματος: 571.088 μισθωτοί 
πλήρωσαν φόρο για εισοδήματα 
1,320 δισ. ευρώ επιπλέον όσων 
δήλωσαν (ή περίπου 2.300 ευρώ 
«έξτρα» εισόδημα ο καθένας τους) 
542.463 συνταξιούχοι πλήρωσαν 
φόρο για εισοδήματα 1,56 δισ. ευρώ 
επιπλέον όσων δήλωσαν (ή 
«καπέλο» περίπου 2.850 ευρώ 
επιπλέον ο καθένας τους) 389.133 
εισοδηματίες πλήρωσαν φόρο για 
εισοδήματα 1,85 δισ. ευρώ επιπλέον 
όσων δήλωσαν (ή περίπου 4.750 
ευρώ επιπλέον ο καθένας τους) 
146.292 ελεύθεροι επαγγελματίες και 
αυτοαπασχολούμενοι πλήρωσαν 
φόρο για εισοδήματα 620 εκατ. ευρώ 
επιπλέον όσων δήλωσαν, δηλαδή 
έξτρα εισόδημα λόγω τεκμηρίων 
μόλις 450 ευρώ επιπλέον ο καθένας 
τους. 99.958 αγρότες 
φορολογήθηκαν για τεκμαρτό 
εισόδημα 366,161 εκατ. ευρώ ή 360 
ευρώ κατά μέσον όρο ο καθένας 

Οι τεκμαρτές δαπάνες που απειλούν 
να αυξήσουν τη φορολογία των 
φυσικών προσώπων, είναι οι 
ακόλουθες: Κατοικίες: Το τεκμήριο 
υπολογίζεται με βάση τα 
τετραγωνικά μέτρα της κατοικίας, 
είτε είναι ιδιόκτητη, είτε με ενοίκιο -ή 
ακόμα και με δωρεάν παραχώρηση. 
ΙΧ αυτοκίνητα: το τεκμήριο 
διαμορφώνεται ανάλογα με τα 
κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από 
4.000 ευρώ για αυτοκίνητα 1.200 

κ.εκ. και άνω. Δίδακτρα που 
καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία 
και εκπαιδευτήρια. Δαπάνη για 
οικιακές βοηθούς, οδηγούς 
αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό 
προσωπικό. Σκάφη αναψυχής με 
βάση το μήκος τους. Πισίνες 
ανάλογα με την επιφάνειά τους ή και 
το αν είναι εξωτερικές ή εσωτερικές.  

 
Δαπάνες απόκτησης περιουσιακών 
στοιχείων, εντός του έτους, όπως 
ακινήτων, αυτοκινήτων, σκαφών 
αναψυχής και αγαθών μεγάλης 
αξίας. Ελάχιστη αντικειμενική 
δαπάνη διαβίωσης ύψους 3.000 
ευρώ για άγαμο, διαζευγμένο ή χήρο 
και 5.000 ευρώ προκειμένου για 
συζύγους που υποβάλλουν κοινή 
δήλωση, εφόσον δηλώνεται 
πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα. Οι 
φορολογούμενοι που δηλώνουν 
χαμηλότερο πραγματικό εισόδημα 
από το τεκμαρτό τους έχουν τη 
δυνατότητα να καλύψουν τη 
διαφορά, επικαλούμενοι εισοδήματα 
τα οποία είναι αφορολόγητα ή 
φορολογήσιμα, εισοδήματα 
προηγουμένων οικονομικών ετών ή 
με τη λήψη δανείων. 

Σύμφωνα με την ισχύουσα 
φορολογική νομοθεσία, τα τεκμήρια 
διαβίωσης -οι αντικειμενικές  
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δαπάνες διαβίωσης- είναι 
συγκεκριμένα ποσά καθορισμένα 
από τη Φορολογική Διοίκηση, τα 
οποία θεωρούνται, αντικειμενικά, ως 
οι ελάχιστες δαπάνες που πρέπει να 
έχει καταβάλει κάθε 
φορολογούμενος μέσα σε ένα 
φορολογικό έτος για την ατομική του 
διαβίωση και τη συντήρηση της 
ακίνητης και κινητής περιουσίας του 
(των κατοικιών, των αυτοκινήτων, 
των σκαφών αναψυχής, των 
αεροσκαφών και των δεξαμενών 
κολύμβησης που κατέχει). Τα 
επιμέρους ποσά των τεκμηρίων 
διαβίωσης (το ελάχιστο τεκμήριο 
διαβίωσης, το τεκμήριο για την 
κατοικία, το τεκμήριο για το 
αυτοκίνητο κ.λπ.) αθροίζονται 
μεταξύ τους και στη συνέχεια 
προστίθενται σε τυχόν δαπάνες 
απόκτησης περιουσιακών 
στοιχείων που πραγματοποίησε ο 
φορολογούμενος (αγορές σπιτιών, 
αυτοκινήτων, αποπληρωμή δανείων 
καταναλωτικών κ.λπ.) μέσα στο ίδιο 
φορολογικό έτος. Το άθροισμα όλων 
αυτών των ποσών (των τεκμηρίων 
διαβίωσης και των δαπανών 
απόκτησης περιουσιακών 
στοιχείων) συγκρίνεται με το 

συνολικό δηλωθέν εισόδημα του 
φορολογουμένου. Εφόσον το 
άθροισμα των τεκμηρίων είναι 
μεγαλύτερο από το δηλωθέν 
εισόδημα, τότε ως φορολογητέο 
εισόδημα λαμβάνεται υπόψη το 
άθροισμα των τεκμηρίων διαβίωσης 
και των δαπανών απόκτησης 
περιουσιακών στοιχείων. Δηλαδή, 
το εισόδημα επί του οποίου 
υπολογίζεται ο φόρος 
προσδιορίζεται σε επίπεδο 
υψηλότερο του δηλωθέντος, οπότε ο 
φόρος που καλείται να καταβάλει ο 
φορολογούμενος είναι, τελικά, 
μεγαλύτερος από αυτόν που 
αναλογεί στο πραγματικό δηλωθέν 
εισόδημά του. Ο προσδιορισμός του 
φορολογητέου εισοδήματος σε 
επίπεδο υψηλότερο του δηλωθέντος 
μπορεί να γίνει και μόνο από την 
εφαρμογή των τεκμηρίων διαβίωσης 
εάν ο φορολογούμενος δεν έχει 
πραγματοποιήσει καθόλου δαπάνες 
απόκτησης περιουσιακών 
στοιχείων και εφόσον το 
πραγματικό δηλωθέν εισόδημά του 
είναι χαμηλό ή εφόσον τα ποσά των 
τεκμηρίων διαβίωσης που τον 
βαρύνουν είναι μεγάλα (διότι μπορεί 
να έχει ένα ή περισσότερα σπίτια με 

μεγάλες επιφάνειες, ένα ή 
περισσότερα αυτοκίνητα μεγάλου 
κυβισμού κ.λπ.). Σήμερα, με βάση 
την ισχύουσα νομοθεσία, για να 
αποτραπεί η υπερφορολόγηση 
λόγω προσδιορισμού του 
εισοδήματος με βάση τα τεκμήρια 
διαβίωσης και τις δαπάνες 
απόκτησης περιουσιακών 
στοιχείων ή με βάση μόνο τα 
τεκμήρια διαβίωσης, ο 
φορολογούμενος πρέπει να καλύψει 
τη διαφορά μεταξύ χαμηλού 
πραγματικού και υψηλού τεκμαρτού 
εισοδήματος με διάφορους τρόπους, 
όπως η δήλωση χρηματικού 
κεφαλαίου (αποθέματος) 
προηγούμενων ετών, που 
αναλώθηκε εντός του φορολογικού 
έτους για το οποίο υποβάλλεται η 
φορολογική δήλωση, η αναγραφή 
στη φορολογική δήλωση 
εισοδημάτων που απαλλάσσονται 
από τον φόρο ή φορολογούνται με 
ειδικό τρόπο, η δήλωση εσόδων 
εισπραχθέντων εντός του 
φορολογικού έτους από την 
πώληση περιουσιακών στοιχείων ή 
από γονικές παροχές ή δωρεές 
χρηματικών ποσών ή από δάνεια 
κ.λπ.

 
Τις διαδικασίες για την οnline διασύνδεση των ταμειακών 
μηχανών με τα POS «τρέχει» η ΑΑΔΕ προχωρώντας σε 
παρεμβάσεις στις προδιαγραφές προκειμένου το μέτρο να 
ενεργοποιηθεί την άνοιξη. Σύμφωνα με το insider.gr 
παράλληλα εξετάζεται η υποχρεωτική εγκατάσταση των 
POS σχεδόν σε όλους του κλάδους ελευθέρων 
επαγγελματιών και επιχειρήσεων. Με δυο αποφάσεις του 
διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή καθορίζονται τεχνικές 
προδιαγραφές για δύο νέους τύπους Φορολογικού 
Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ), ενώ επικαιροποιούνται 
οι προδιαγραφές διασύνδεσης μεταξύ ταμειακών και POS. 

Με τις νέες προδιαγραφές διασφαλίζεται η ακρίβεια των 
δεδομένων που διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ, βελτιώνεται η 
κρυπτογράφηση στην επικοινωνία μεταξύ των δύο 
συσκευών και ο τρόπος χειρισμού των πιθανών βλαβών 
είτε στον ΦΗΜ είτε στην υποδομή σύνδεσης των δύο 
συσκευών.  

διασύνδεση των ταμειακών  
με τα POS και τα ηλεκτρονικά 
συστήματα της ΑΑΔΕ θα 

αποτελέσει ένα ακόμα όπλο  
στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής 
, καθώς θα δώσει τη δυνατότητα στις φορολογικές αρχές να  

 

Η 
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έχουν πλήρη και σε πραγματικό χρόνο εικόνα για το ύψος 
και το χρόνο έκδοσης των αποδείξεων λιανικής πώλησης, 
καθώς και για τον τρόπο πληρωμής και έτσι να εντοπίζουν 
περιπτώσεις απόκρυψης τζίρου και μη απόδοσης του 
ΦΠΑ. Με το νέο σύστημα τα τερματικά αποδοχής καρτών 
πληρωμών (EFT POS) δεν θα επιτρέπεται να λειτουργούν 
αυτόνομα για χρεωστικές συναλλαγές, δηλαδή για 
πληρωμές με κάρτα, δεν θα επιτρέπεται να εισάγεται με 
πληκτρολόγηση στο POS το ποσό πληρωμής αλλά το 
ποσό θα βγαίνει από την ταμειακή μηχανή. Ο έλεγχος θα 
γίνεται σε 5 βήματα: * H συναλλαγή ξεκινά από τον 
Φορολογικό Ηλεκτρονικό Μηχανισμό (ΦΗΜ), δηλαδή τις 
εξελιγμένες ταμειακές μηχανές για τις συναλλαγές λιανικής. 
Ο χειριστής (υπάλληλος ή καταστηματάρχης) επιλέγει 
«πληρωμή με κάρτα» και ο ΦΗΜ στέλνει σχετικό αίτημα στο 
σύστημα πληρωμών με κάρτες EFT/POS. * Το σύστημα 
EFT/POS επιβεβαιώνει αυτόματα στον Φορολογικό 
Μηχανισμό τη λήψη του αιτήματος, θέτοντάς τον σε 
αναμονή του αποτελέσματος. * Το POS συνδέεται στον 
Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών (τράπεζα ή αντίστοιχη 
υπηρεσία πληρωμών) και λαμβάνει πληροφορία αν 
υπήρξε (α) «online έγκριση» ή (β) offline έγκριση ή (γ) 
απόρριψη offline ή (δ) διακοπή της συναλλαγής. * Το 
σύστημα EFT/POS αποκρίνεται στον ΦΗΜ με το τελικό 
αποτέλεσμα: απόρριψη ή έγκριση. Επιπλέον, ταυτόχρονα 
με την έγκριση, στέλνει και τα βασικά στοιχεία της 
συναλλαγής (όπως αριθμό συναλλαγής, κωδικό έγκρισης 
κ.λπ.) αλλά και δεδομένα για εκτύπωση της απόδειξης από 
τον ΦΗΜ, εφόσον αυτός το υποστηρίζει. * Ο Φορολογικός 
Μηχανισμός – ΦΗΜ επιβεβαιώνει τη λήψη του τελικού 
αποτελέσματος. Σε περίπτωση που η επιβεβαίωση αυτή, 
για οποιοδήποτε λόγο, δεν τεκμηριωθεί από το σύστημα 
EFT/POS, τότε το EFT/ POS δημιουργεί σχετική σήμανση 
για τη μη διεκπεραίωση της συναλλαγής από τον 
Φορολογικό Μηχανισμό.  

Στο μεταξύ απόφαση του υπουργείου Οικονομικών και της 
ΑΑΔΕ προβλέπει βελτιώσεις και χρονικές «ανάσες» σε 
πάνω από 1,3 εκατ. επιχειρήσεις και ελεύθερους 
επαγγελματίες για τη διαβίβαση των δεδομένων των 
συναλλαγών στη ψηφιακή πλατφόρμα myDATA. 
Συγκεκριμένα: 1. Χρόνος διαβίβασης στο myDATA μέσω 
ERP. Από 1 Απριλίου 2024 η διαβίβαση της σύνοψης 
παραστατικών συναλλαγών μέσω προγραμμάτων 
διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό/ λογισμικό, ERP), θα 
γίνεται σε πραγματικό χρόνο. Από τις 5 Ιουλίου 2022 και 

έχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023,  
η διαβίβαση της σύνοψης 
παραστατικών μέσω 

προγραμμάτων διαχείρισης 
επιχειρήσεων (εμπορικό/  
λογισμικό, ERP), προβλέπεται  
εντός της επόμενης ημέρας  
από την ημερομηνία  
έκδοσης του παραστατικού. 

Προβλέπονται εξαιρέσεις για επιχειρήσεις με πολύ μεγάλο 
όγκο συναλλαγών και ειδικές συνθήκες έκδοσης των 
παραστατικών τους. 2. Χρόνος διαβίβασης στο myDATA 
μέσω της Φόρμας Καταχώρισης. Για το έτος 2023, οι 
επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τη φόρμα καταχώρισης, 
υποχρεούνται να διαβιβάζουν τις συνόψεις των 
παραστατικών τους εντός της επόμενης ημέρας από την 
ημερομηνία έκδοσης. Κατ’ εξαίρεση, οι επιχειρήσεις που το 
προηγούμενο φορολογικό έτος είχαν ακαθάριστα έσοδα 
έως 10.000 ευρώ μπορούν να διαβιβάζουν τα σχετικά 
δεδομένα μέσω της ειδικής φόρμας καταχώρησης της 
ΑΑΔΕ έως τη 10η ημέρα του επόμενου μήνα εντός του 
οποίου εκδίδονται. 3. Ταμειακές μηχανές. Μετατίθεται για 
την 1η Απριλίου 2023 η υποχρέωση διαβίβασης 
χαρακτηρισμού των εσόδων λιανικής που εκδίδονται από 
ταμειακές μηχανές διαμέσου του πληροφοριακού 
συστήματος ΦΗΜ. Μέχρι την 31η Μαρτίου 2023, τα σχετικά 
δεδομένα εξακολουθούν να διαβιβάζονται μέσω των 
προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (λογιστικό ERP) 
ή της ειδικής φόρμας καταχώρισης της ΑΑΔΕ e-send. 4. 
Ηλεκτρονική τιμολόγηση. Επεκτείνεται σε έξι μήνες το 
στάδιο προσαρμογής στην έκδοση παραστατικών 
αποκλειστικά με ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω Παρόχου, 
για όσες επιχειρήσεις επιλέξουν αυτόν τον τρόπο έκδοσης 
και διαβίβασης παραστατικών. Η δυνατότητα αυτή αφορά 
τις συναλλαγές χονδρικής με άλλες υπόχρεες επιχειρήσεις 
όσο και τις συναλλαγές με το Δημόσιο, στο πλαίσιο των 
δημόσιων συμβάσεων. 5. QR code. Παρέχεται η 
δυνατότητα να υπάρχει QR code στα λογιστικά στοιχεία 
που εκδίδονται με τη χρήση προγραμμάτων διαχείρισης 
επιχειρήσεων (εμπορικό ERP). 6. Αλιείς. Καθίσταται 
προαιρετική η υπαγωγή των αλιέων που εντάσσονται στο 
ειδικό καθεστώς ΦΠΑ στις υποχρεώσεις διαβίβασης 
δεδομένων στο myDATA, για τα έτη 2021 έως και 2023. 
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Παρά τα τεράστια βήματα που έχουν γίνει τα τελευταία 
χρόνια στην προσπάθεια ψηφιακού μετασχηματισμού της 
δημόσιας διοίκησης, η γραφειοκρατία όχι μόνο ανθίσταται, 
αλλά… ζει και βασιλεύει. Όπως μεταδίδει το 
sofokleousin.gr λειτουργίες εκσυγχρονίζονται, νέες 
ηλεκτρονικές πλατφόρμες δημιουργούνται συνεχώς, 
προσφέροντας εξυπηρετήσεις στους πολίτες και τις 
επιχειρήσεις, διαδικασίες απλοποιούνται. Όχι όμως 
παντού: Ο… άνεμος του εκσυγχρονισμού δεν έχει φυσήξει 
ακόμη σε δημόσιες υπηρεσίες που συνεχίζουν να 
δουλεύουν με «χαρτί και μολυβοκόντυλο», έχοντας τους 
υπολογιστές ως… διακόσμηση ή ως έσχατη λύση ανάγκης. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι εφορίες, που καταλήγουν 
να αντιστρατεύονται τις προσπάθειες της ΑΑΔΕ: 
Χρησιμοποιούν τις εφαρμογές και τις ηλεκτρονικές 
πλατφόρμες της εκεί όπου δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς, 
αλλά στο καθαρά δικό τους κομμάτι εργασιών που αφορά 
συναλλαγές με πολίτες και εξυπηρέτηση φορολογουμένων, 
προτιμούν τον… αραμπά: Την παλιά, γνωστή 
γραφειοκρατική συνταγή του χειρόγραφου και της 
αναδίφησης στο χαρτοβασίλειο των φακέλων. Η επιλογή 
αυτή καταλήγει σε χρονοβόρες διαδικασίες, για τις οποίες 
κατά κανόνα δεν υπάρχει επαρκές προσωπικό. Το 
αποτέλεσμα; Στη ΔΟΥ Γλυφάδας χρειάζονται δύο μήνες (!) 
για να εκδοθεί μία βεβαίωση ότι δεν οφείλεται 
συμπληρωματικός φόρος κληρονομίας για τα επιπλέον 
τετραγωνικά που προέκυψαν από νομιμοποίηση 
ημιυπαίθριων χώρων διαμερίσματος-κατοικίας. Άλλοι δύο 
ή και τρεις μήνες απαιτούνται για να εκδοθεί πιστοποιητικό 
ΕΝΦΙΑ γι’ αυτά τα ίδια τετραγωνικά. Εξαρτάται βέβαια 
ποιος διευθυντής και πολιός υπάλληλος αναλαμβάνει να 
χειριστεί την υπόθεση: Στην ίδια ΔΟΥ, όταν η έκδοση του 
εγγράφου ανατέθηκε σε άλλο υπάλληλο, το πιστοποιητικό 
βγήκε την… επόμενη ημέρα (!) αντί σε δύο μήνες. Η 
κατάσταση δεν είναι καλύτερη σε άλλες μεγάλες ΔΟΥ, στις 
οποίες υπάγονται δεκάδες χιλιάδες φορολογούμενοι. Στις 
διαμαρτυρίες για τις καθυστερήσεις, η απάντηση 
διευθυντών και επικεφαλής τμημάτων είναι πάντα ίδια: 
«Δεν έχουμε προσωπικό…». 

Στο Sofokleousin.gr έφτασε επώνυμη καταγγελία 
φορολογούμενου, ο οποίος παλεύει δυόμισυ χρόνια (!) με 
τις εφορίες για να ολοκληρώσει τη διαδικασία αποδοχής 
κληρονομιάς μισού διαμερίσματος (το υπόλοιπο μισό 
ανήκε στον ίδιο) και να μπορέσει εν συνεχεία να το 

πουλήσει, προκειμένου να αποπληρώσει τραπεζικό 
δάνειο. Τα έγγραφα που έχει αναγκαστεί να προσκομίσει 
γεμίζουν φακέλους, συρτάρια και ολόκληρα ράφια στις 
ΔΟΥ Καλλιθέας (όπου υπάγεται ο ίδιος) και Γλυφάδας 
(όπου ανήκε η κληρονομούμενη σύζυγος του). Και σ’ αυτά 
τα δυόμισι χρόνια αναγκάζεται να πληρώνει τις δόσεις 
δανείου, κρατώντας το διαμέρισμα ξενοίκιαστο 
προκειμένου να το πουλήσει. Όμως, η οδύσσειά του δεν 
έχει τέλος, ούτε ημερομηνία λήξης. Όπως διεκτραγωδεί 
στην επιστολή του, νέα χαρτιά απαιτήθηκαν, επειδή μετά 
τον θάνατο της κληρονομούμενης συζύγου έγινε 
αναγνώριση ημιυπαίθριων χώρων. Και ποτέ δεν ζητήθηκαν 
όλα μαζί: Προσκομίζει το ένα, του ζητούν το επόμενο. 
Μέσος χρόνος έκδοσης του καθενός 15 ημέρες. Μόνον το 
πιστοποιητικό συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ που η ΔΟΥ 
Γλυφάδας ήθελε δύο μήνες για να το εκδώσει, βγήκε την 
επόμενη ημέρα, όταν το θέμα παραπέμφθηκε στο 
Παράρτημά της (Γραφείο Εξυπηρέτησης 
Φορολογουμένων) στο Παλαιό Φάληρο. Τώρα η ΔΟΥ 
Γλυφάδας λέει ότι χρειάζονται δύο μήνες για να εκδώσει 
(χειρόγραφη) βεβαίωση ότι δεν υπάρχει φόρος 
κληρονομιάς για τα επιπλέον 9 τετραγωνικά των 
ημιυπαίθριων. Δεν χρειάζεται κάποια ειδική έρευνα και 
εξέταση φακέλων, δεδομένου ότι για κληρονομιά από 
σύζυγο ισχύει αφορολόγητο 250.000 ευρώ. Στην αγωνιώδη 
παρατήρηση του φορολογούμενου «μα σε δύο μήνες θα 
μου πάρουν το σπίτι, αν δεν προλάβω να ολοκληρώσω την 
πώληση και να εξοφλήσω το δάνειο», η απάντηση του 
αρμόδιου διευθυντή ήταν: «Δεν είναι δικό μου 
πρόβλημα…». Είναι προφανές ότι ο ψηφιακός 
μετασχηματισμός της δημόσιας διοίκησης – εν προκειμένω 
των ΔΟΥ, δεν φτάνει. Πρέπει να αλλάξουν νοοτροπίες και 
οι εσωτερικές λειτουργίες να προσαρμοστούν στις 
δυνατότητες που παρέχουν η εκτεταμένη χρήση της 
πληροφορικής, οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες και οι 
ποικίλες εφαρμογές τους. 
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TΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

Επιμέλεια: Θοδωρής Ζούμπος 

 
Δύσβατος θα είναι ο δρόμος των 
πλειστηριασμών και τη νέα χρονιά 
για τις τράπεζες και τις εταιρείες 
διαχείρισης, παρά τις προσδοκίες 
του κλάδου για ομαλοποίηση των 
διαδικασιών αναγκαστικής 
εκτέλεσης ως μέτρο πίεσης για 
ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων 
οφειλών. Σύμφωνα με το capital.gr 
προς το παρόν,  

χουν αναρτηθεί 
στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα e-

auction σχεδόν 10.000 
πλειστηριασμοί, εκ  
των οποίων οι 7.400 
έχουν προγραμματιστεί 
για το πρώτο τρίμηνο 
και οι 4.200 για τον Ιανουάριο. Αυτό 
συμβαίνει γιατί αναρτώνται κάθε 
μέρα νέα ακίνητα στην πλατφόρμα. 
Ωστόσο, η τρέχουσα προεκλογική 
περίοδος, σε συνδυασμό με την 
κρίσιμη απόφαση που αναμένεται 
από τον Άρειο Πάγο για τις 
τιτλοποιημένες απαιτήσεις 
«θολώνουν» το τοπίο των 
πλειστηριασμών, με τους πιστωτές 
να κρατούν «μικρό καλάθι» όπως 
αναφέρουν πηγές του κλάδου στο 

Capital.gr. Το 2022 παρά τις προσδοκίες για επιστροφή των πλειστηριασμών 
στην κανονικότητα μετά από 10 έτη οικονομικής κρίσης και δύο έτη πανδημίας, 
μόλις ένας στους έξι πλειστηριασμούς ολοκληρώθηκε με επιτυχία, ενώ για το 23%  

 
περίπου των ακινήτων η διαδικασία ανεστάλη. Οι πλειστηριασμοί, όμως, 
αποτελούν βασική πηγή εσόδων του κλάδου, αναλογώντας περίπου στο 1/3 των 
εισπράξεων έναντι των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Σύμφωνα με τα στοιχεία 
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-auction,  

ο 2022 αναρτήθηκαν συνολικά 53.706 
πλειστηριασμοί, εκ των οποίων οι 38.205 
ολοκληρώθηκαν και οι 12.779 ανεστάλησαν. 

Από τους πλειστηριασμούς που ολοκληρώθηκαν, όμως, μόνο τα 9.000 ακίνητα 
άλλαξαν χέρια το περασμένο έτος. Οι διαδικασίες δεν αναμένεται να επιταχυνθούν 
ούτε το τρέχον έτος, εκτιμούν υψηλόβαθμες πηγές των servicers, παρά τις περί 
του αντιθέτου προσδοκίες. Επιπλέον εμπόδιο συνιστά η εκλογική -ενδεχομένως 
διπλή- αναμέτρηση το πρώτο εξάμηνο του έτους, δεδομένου ότι η λειτουργία των 
δικαστηρίων αναστέλλεται για διάστημα περίπου τριών εβδομάδων συνολικά  

 

Έ Τ 
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πριν και μετά τις κάλπες. Σημαντική 
τροχοπέδη για τις διαδικασίες 
αναγκαστικής εκτέλεσης αποτελεί το 
ζήτημα που έχει προκύψει σχετικά 
με το κατά πόσο οι εταιρείες 
διαχείρισης δικαιούνται να 
προχωρούν σε πράξεις 
αναγκαστικής εκτέλεσης για δάνεια 
που έχουν τιτλοποιηθεί. Η σχετική 
απόφαση αναμένεται να ληφθεί από 
την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου 
που θα συνεδριάσει στις 26 
Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τις ίδιες 

πηγές, για να εκδοθεί η σχετική απόφαση, θα χρειαστεί να περάσουν σίγουρα 
κάποιοι μήνες, αφού τυπικά μεσολαβεί διάστημα έως οκτώ μηνών για αποφάσεις 
ανώτατου δικαστηρίου. Στο μεταξύ, σημαντικό ποσοστό «κόκκινων» 
δανειοληπτών, των οποίων το ακίνητο βγαίνει στον πλειστηριασμό καταφεύγουν 
σε άσκηση ανακοπής προκειμένου να αποφύγουν το ηλεκτρονικό «σφυρί». Σε ένα 
σημαντικό ποσοστό αυτών των περιπτώσεων, τα δικαστήρια -κυρίως της 
Περιφέρειας- αποδέχονται το αίτημα του οφειλέτη κάνοντας αναφορά στην 
απόφαση που εκκρεμεί από τον Άρειο Πάγο. Ουσιαστικά, δηλαδή, τα δικαστήρια 
αποφεύγουν να λάβουν απόφαση για εκπλειστηριασμό ενός ακινήτου που 
συνιστά ενέχυρο σε τιτλοποιημένο δάνειο τη στιγμή που αναμένεται η απόφαση 
από το Ανώτατο Δικαστήριο. Με αυτόν τον τρόπο, δίνουν χρόνο στους οφειλέτες 
προειδοποιώντας τους ταυτόχρονα ότι τα περιθώρια εξαντλήθηκαν και οφείλουν 
να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε συνεννόηση με τον/τους πιστωτή/τές.

 
Δεκάδες είναι τα ακίνητα που βγαίνουν σε πλειστηριασμό 
στα Τρίκαλα τις επόμενες ημέρες. Η οικονομική δυσπραγία 

των τελευταίων ετών κάνει πολλούς Τρικαλινούς να 
κινδυνεύουν να χάσουν τις περιουσίες τους. Οι 
πλειστηριασμοί συνεχίζονται κανονικά και τον Ιανουάριο. 
Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέγει το 
trikalavoice.gr μέχρι τα τέλη του μηνός βγαίνουν στο σφυρί 
συνολικά 40 ακίνητα στο Νομό Τρικάλων. Πρόκειται για 
ακίνητα στα Τρίκαλα, στην Πύλη, στην Καλαμπάκα και στην 
Φαρκαδόνα.  

ο σύνολο σχεδόν των 
περιπτώσεων αφορούν  
οφειλές επιχειρηματιών  

ή ιδιωτών σε τράπεζες. 

 

 
Κρίσιμη δικαστική απόφαση έρχεται σύντομα (;). Ο λόγος 
για τους πλειστηριασμούς όπου στις 26 του μηνός 

εκδικάζεται στον Άρειο Πάγο η προσφυγή για τα κόκκινα 
δάνεια που έχουν κάνει τα funds και οι γνωστοί… servicers. 
Όπως μεταδίδει το ot.gr η διοίκηση του Επιμελητηρίου 
Αχαΐας με επιστολή της έδωσε τη στήριξή της στην  

 

Τ 
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Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων για την παρέμβαση που 
θα κάνει μαζί με άλλους φορείς ενώπιον του Αρείου Πάγου 
κατά την 26η Ιανουαρίου 2023, σχετικά με την υποστήριξη 
της προστασίας των δανειοληπτών που αδυνατούν να 
καταβάλουν τις υποχρεώσεις τους για διάφορους λόγους. 
Ειδικότερα, οι δανειολήπτες προστατεύονται με την 
υφιστάμενη πρόσφατη νομολογία (απόφαση Αρείου Πάγου 
822/2022) και στις 21/1/2-023 ύστερα από ενέργειες των 
funds, εκδικάζεται ενώπιον του Αρείου Πάγου υπόθεση 
στην οποία θα κριθεί αν οι εταιρείες διαχείρισης ως 
εντολοδόχοι των funds που αγόρασαν τα δάνεια, μπορούν 
να προβούν σε δικαστικές ενέργειες κατά των 
δανειοληπτών.  

άντως, οι εταιρείες διαχείρισης 
είναι σίγουρες ότι θα αρθεί  
και το τελευταίο δικαστικό 

εμπόδιο ώστε να επισπευστούν  
οι πλειστηριασμοί. 

Άλλωστε, έχουν ήδη εκδοθεί αποφάσεις που δίνουν στις 
εταιρείες το δικαίωμα να επισπεύδουν τους 
πλειστηριασμούς. Πότε θα εκδοθεί η απόφαση; Μέσα στο 
πρώτο τρίμηνο του 2023. Αλλά βάζουμε στοίχημα ότι αυτό 
δεν πρόκειται να γίνει πριν από τις εκλογές;  

Το πολιτικό κόστος μιας δικαστικής απόφασης υπέρ των 
funds θα είναι μεγάλο και είναι προφανές ότι κανένα κόμμα 
δεν θα μπορούσε να το αντέξει. Ούτε βεβαίως θα ήταν καλή 
εικόνα να γίνονται μαζικοί πλειστηριασμοί στο δρόμο προς 
τις κάλπες. Πάντως, με βάση τα στοιχεία του e-auction, 
μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2023 έχουν προγραμματιστεί 
συνολικά 6.719 πλειστηριασμοί. Στο σφυρί θα βγουν 
σπίτια, οικόπεδα, αγροτεμάχια αλλά και περιουσιακά 
στοιχεία πολλών εκατομμυρίων που ανήκουν σε 
επιχειρήσεις και επιχειρηματίες. Το θέμα είναι πόσοι 
πλειστηριασμοί θα γίνουν αφού μετά τον Απρίλιο θα 
κλείσουν τα δικαστήρια για αρκετό καιρό λόγω εκλογών. 
Θα μαζευτούν όλοι για μετά τις κάλπες; Τότε στο δεύτερο 
εξάμηνο του 2023 θα γίνει στην κυριολεξία χαμός.

 
Στην ιστοσελίδα του Δικηγορικού Γραφείου Μιχάλη 
Κούβαρη michaliskouvaris.gr υπάρχει το αναλυτικό 
ρεπορτάζ: Η με αριθμό 166/2022 απόφαση του 
Ειρηνοδικείου Κρωπίας κάνει δεκτή την αίτηση του ν. 
3869/2010, η οποία επαναπροσδιορίστηκε δυνάμει της 
πλατφόρμας του ν. 4745/2020.  

απόφαση παρουσιάζει έντονο 
νομολογιακό ενδιαφέρον,  
καθώς απορρίπτει ως 

απαράδεκτη την ένσταση δόλιας 
περιέλευσης της αιτούσας σε 
κατάσταση αδυναμίας πληρωμών, 
λόγω της αόριστης προβολής  
της εκ μέρους της πιστώτριας.  

Συγκεκριμένα αναφέρει επί λέξει: «…Υπό το προεκτεθέν 
περιεχόμενο, όμως, οι προβληθείσες ως άνω ενστάσεις 
είναι απαράδεκτες, λόγω αοριστίας, διότι αμφότερες οι ως 
άνω εφεσίβλητες πιστώτριες τράπεζες, οι οποίες είχαν,  

 

Π 

Η 



 

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 07-08 Ιανουαρίου 2023 | Αριθμός Φύλλου 264 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |          Σελίδα 41 

 
κατά το νόμο, το βάρος της επικλήσεως και αποδείξεως του 
δόλου του οφειλέτη, παραλείπουν, κατά την προβολή της 
ενστάσεως τους στο πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, να 
αναφέρουν: α) το αρχικό και τελικό ύψος των τραπεζικών 
προϊόντων που ο οφειλέτης συμφώνησε να λάβει, β) το 
χρόνο που τα συμφώνησε και τα έλαβε, γ) τα εισοδήματα 
του κατά το χρόνο λήψεως των δανείων, δ) τη μηνιαία δόση 
που έπρεπε να καταβάλει, ε) τα έξοδα διαβιώσεως του και 
κυρίως τις οικονομικές δυνατότητες αυτού κατά το χρόνο 
δημιουργίας των οφειλών (ή τις ευλόγως αναμενόμενες 
μελλοντικές οικονομικές του δυνατότητες), ώστε με βάση τα 
δεδομένα αυτά να καταστεί δυνατόν να κριθεί αν πρόβλεπε 
ως ενδεχόμενο ότι ο υπερδανεισμός του θα τον οδηγούσε 
σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμών και παρά ταύτα 
αποδέχθηκε το αποτέλεσμα αυτό…» (ΑΠ 59/2021 και 
515/2018). Θεωρεί εφαρμοστέο το ανακριτικό σύστημα της 
Εκουσίας Δικαιοδοσίας και όχι το διέπον την Τακτική 
Διαδικασία. Κρίνει δε, ότι η ένδικη αίτηση είναι ορισμένη και 
ότι τυχόν ελλείψεις παραδεκτά συμπληρώνονται στα 
πλαίσια του ισχύοντος στο πεδίο της εκουσίας 
δικαιοδοσίας ανακριτικού συστήματος, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 744, 745, 751 και 236 ΚΠολΔ, που 
επιτρέπουν τη συμπλήρωση των ισχυρισμών που 
περιλαμβάνονται στην αίτηση του Ν. 3869/2010, όπως οι 
διατάξεις αυτές ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με 
τους Ν. 4161/2013, Ν. 4549/2018 και Ν. 4745/2020. Κρίνει ότι 
δεν αποτελεί στοιχείο του ορισμένου της αιτήσεως, η 
εξέλιξη της εισοδηματικής κατάστασης της αιτούσας από 
τον χρόνο λήψης των δανείων και μέχρι την κατάθεση της 
υπό κρίση αίτησης, ο λόγος και τα γεγονότα που την 
οδήγησαν στην αδυναμία πληρωμής, ο χρόνος λήψης των 
δανείων, το ύψος της μηνιαίας δόσης των δανείων της 
κ.ο.κ. Εξαιρεί από την ρευστοποίηση τη λοιπή ακίνητη 
περιουσία της αιτούσας κατ’ άρθρο 9 παρ. 1 του Ν. 
3869/2010, θεωρώντας ότι περιουσιακά στοιχεία, πλην της 
κύριας κατοικίας, μπορούν να εξαιρεθούν της 
ρευστοποίησης, εφόσον αυτή δεν κρίνεται απαραίτητη, 
λαμβάνοντας υπόψιν το αγοραστικό ενδιαφέρον που 
μπορεί να προκαλέσει έκαστο περιουσιακό στοιχείο ή το 
κατά πόσο συμφέρει η εκποίησή του τόσο τον οφειλέτη, 
όσο και τους πιστωτές του ή το ότι ο οφειλέτης δύναται να 
αποπληρώσει το σύνολο των οφειλών του με βάση τις 
ρυθμίσεις των άρθρων 8 και 9 (Ειρ Πολυγύρου 115/2018 και 
Ειρ. Πατρών 89/2012 σε ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Δικαιολογεί την 
ανάλωση της αποζημίωσης απόλυσης που έλαβε κατά το 
παρελθόν η αιτούσα για την κάλυψη των δαπανών 
διαβίωσης από το έτος 2014 μέχρι και την κατάθεση της 
αιτήσεώς της στο πλαίσιο του ν. 3869/2010.  

ναγνωρίζει μηνιαίες δαπάνες 
διαβίωσης ύψους 1.250,00€  
για ζευγάρι με την υποχρέωση 

συνδρομής της άνεργης θυγατέρας 
τους και αναγνωρίζει την υποχρέωση 

διατήρησης ενός ελαχίστου επιπέδου 
αξιοπρεπούς διαβίωσης.  
Κρίνει ως αιτία της μόνιμης αδυναμίας τόσο την μείωση του 
μηνιαίου οικογενειακού της εισοδήματος, όσο και την 
αύξηση της ενήμερης μηνιαίας δόσης αποπληρωμής του 
Στεγαστικού Δανείου της αιτούσας λόγω παρέλευσης του 
χρόνου της επιδότησης που είχε λάβει από τον Ο.Ε.Κ. 
Ρυθμίζει τις οφειλές της αιτούσας με μηδενικές καταβολές 
κατ’ άρθρο 8 παρ. 2 ν. 3869/2010. Συνυπολογίζει στις 
καταβολές του αρ. 8 παρ. 2 του ν. 3869/2010 τις 
διενεργηθείσες στο πλαίσιο της προσωρινής διαταγής 
καταβολές. Εξαιρεί τη λοιπή, πλην της κύριας κατοικίας της 
αιτούσας, ακίνητη περιουσία, με τη μνεία ότι διαθέτει μόνο 
ποσοστό επί της πλήρους κυριότητας και μάλιστα χαμηλό 
(50%), με αποτέλεσμα μια πιθανή εκποίηση να μην 
προκαλέσει το αγοραστικό ενδιαφέρον υποψήφιων 
επενδυτών, οι οποίοι κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας 
δεν επενδύουν σε ποσοστά επί ακινήτων, προκειμένου να 
αποφύγουν τα προβλήματα που δημιουργούνται από την 
κοινωνία δικαιωμάτων. Εξαιρεί από την εκποίηση την 
κύρια κατοικία της αιτούσας και επιβάλει την έντοκη, 
κατ΄άρθρο 9 παρ. 2 ν. 3869/2010, καταβολή μηνιαίας δόσης 
221,66€ για χρονικό διάστημα 300 μηνών, λαμβάνοντας 
υπόψη τη χρονική διάρκεια αποπληρωμής των δανείων 
και τη μέγιστη ικανότητα αποπληρωμής της αιτούσας. 
Υπομνύει την μέχρι και σήμερα ανενεργή δυνατότητα του 
οφειλέτη να υποβάλει αίτηση στο Ελληνικό Δημόσιο για τη 
μερική κάλυψη του ποσού της μηνιαίας καταβολής του 
σχεδίου διευθέτησης οφειλών του αρ. 9 παρ. 2 του ν. 
3869/2010. Την υπόθεση χειρίστηκαν οι Δικηγόροι Αθηνών, 
Μιχαήλ Ι. Κούβαρης και Σοφία Μαραγκοπούλου. 
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Τη διαδικασία που θα πρέπει να 
ακολουθήσουν τα ευάλωτα 
νοικοκυριά που θέλουν να 
συνεχίσουν να παραμένουν στην 
πρώτη τους κατοικία ως ενοικιαστές, 
συναινώντας στην παράδοση του 
ακινήτου τους στον φορέα 
απόκτησης και επαναμίσθωσης 
ακινήτων όταν αυτός δημιουργηθεί 
και στο μεσοδιάστημα να λαμβάνουν 
επιδότηση από το κράτος, 
περιγράφει η κοινή υπουργική 
απόφαση που εκδόθηκε από τα 
υπουργεία Οικονομικών και 
Επικρατείας. Όπως μεταδίδει η 
kathimerini.gr  

ρόκειται για  
το ενδιάμεσο 
πρόγραμμα 

προστασίας της  
πρώτης κατοικίας  
που απευθύνεται στα 
ευάλωτα νοικοκυριά 
που πληρούν 
συγκεκριμένα 
εισοδηματικά και 
περιουσιακά κριτήρια 
και τα οποία προκειμένου να λάβουν 
την επιδότηση που προβλέπει το 
πρόγραμμα, θα πρέπει να 
υποβάλουν αίτηση σε ειδική 
πλατφόρμα, συναινώντας στην 
παράδοση του ακινήτου τους στον 
φορέα που εκτιμάται ότι θα συσταθεί 
περί τα τέλη του 2023 ή στις αρχές 
του 2024. Η επιδότηση μέσω του 
ενδιάμεσου προγράμματος θα 
ισχύσει για 15 μήνες και θα 
συνεχιστεί, όταν δηλαδή 

δημιουργηθεί ο φορέας, με τους 
ίδιους όρους, έχοντας όμως 
προηγουμένως υλοποιηθεί και η 
παράδοση του ακινήτου, όπως αυτή 
προβλέπεται στον νέο πτωχευτικό 
νόμο. Η διαδικασία προβλέπει ότι 
για την υποβολή́ αίτησης υπαγωγής 
στο «Πρόγραμμα συνεισφοράς 
δημοσίου ευάλωτου οφειλέτη», 
όπως ονομάζεται το ενδιάμεσο 
πρόγραμμα, ο οφειλέτης θα πρέπει 
να εισέλθει στην ηλεκτρονική́ 
πλατφόρμα μέσω του www.gov.gr ή 
της ιστοσελίδας της Ειδικής 
Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού 
Χρέους (www.keyd.gov.gr) με την 
επιλογή́ του σχετικού́ συνδέσμου. Η 
πλατφόρμα είχε ανοίξει στα τέλη 
Σεπτεμβρίου, αλλά δικαίωμα 
υποβολής αιτήματος έως τα τέλη του 
χρόνου είχαν μόνο όσοι είχαν λάβει 
κατασχετήριο ή είχαν κηρύξει 
πτώχευση και σύμφωνα με 
πληροφορίες ο αριθμός των 
αιτήσεων ήταν εξαιρετικά χαμηλός 
και δεν ξεπέρασε τις 50. Η 
πλατφόρμα παραμένει ανοιχτή και 
προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να 
προχωρήσει στην υποβολή της 
αίτησης θα πρέπει να έχει ελεγχθεί 
ότι συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά 
του ευάλωτου οφειλέτη και να 
εκδοθεί η «βεβαίωση ευάλωτου 
οφειλέτη», η οποία είναι απαραίτητη 
για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα. 
Όπως διευκρινίζεται στην 
υπουργική απόφαση, «η πλατφόρμα 
αναζητεί αυτοματοποιημένα μέσω 
διασύνδεσης με την πλατφόρμα 
χορήγησης βεβαίωσης ευάλωτου 
οφειλέτη, εάν για τον αιτούντα έχει 
εκδοθεί ́ βεβαίωση ευάλωτου 
οφειλέτη εντός των τελευταίων τριών 
μηνών, στην οποία έχει 
επιβεβαιωθεί ́ και η κύρια κατοικία 
του ευάλωτου οφειλέτη». Σε 
περίπτωση που η κύρια κατοικία 
ανήκει στον ευάλωτο οφειλέτη μόνο 
ως προς το ιδανικό μερίδιο ή αν ο 
ευάλωτος είναι ψιλός κύριος ή 
επικαρπωτής, η υποβολή́ της 
αίτησης προϋποθέτει τη σύμπραξη 
όλων των συνιδιοκτητών, 
συμπεριλαμβανομένων των ψιλών 
κύριων και επικαρπωτών. 1. Με 
βάση τα στοιχεία που έχουν 
αντληθεί και καταχωρισθεί, η 
πλατφόρμα υπολογίζει 
αυτοματοποιημένα το μηνιαίο 

δασολόγιο, ως εξής: α) Ο ευάλωτος 
οφειλέτης έχει την υποχρέωση 
καταβολής δόσης προς τον πιστωτή́ 
/ σύνδικο, σε μηνιαία βάση, η οποία 
προσδιορίζεται σε 3,5% επί της 
αξίας της κύριας κατοικίας, 
διαιρουμένης διά 12, 
περιλαμβανομένης σε αυτήν της 
συνεισφοράς του Δημοσίου. β) Η 
συνεισφορά́ Δημοσίου για τους 
ευάλωτους οφειλέτες ανά́ κατηγορία, 
υπολογίζεται ως εξής: • Για τον 
αιτούντα αναλογούν 70 ευρώ ανά 
μήνα. • Για κάθε επιπλέον μέλος του 
νοικοκυριού αναλογεί προσαύξηση 
κατά 35 ευρώ τον μήνα. • Στη 
μονογονεϊκή οικογένεια χορηγείται 
επιπλέον προσαύξηση 35 ευρώ τον 
μήνα. • Στα νοικοκυριά́ με 
απροστάτευτα τέκνα χορηγείται 
επιπλέον προσαύξηση 35 ευρώ τον 
μήνα για κάθε απροστάτευτο τέκνο. • 
Ως ανώτατο όριο του επιδόματος 
στέγασης έχουν οριστεί τα 210 ευρώ 
μηνιαίως, ανεξαρτήτως της 
σύνθεσης του νοικοκυριού. • Η 
επιδότηση δόσης δεν μπορεί ́ να 
υπερβαίνει το 80% επί της μηνιαίας 
δόσης. 2. Με την ολοκλήρωση των 
υπολογισμών και την οριστική́ 
υποβολή́ της αίτησης το 
περιεχόμενο της αίτησης 
κοινοποιείται στους αρμόδιους 
χρηματοδοτικούς φορείς. Να 
σημειωθεί ότι δικαιούχος της 
επιδότησης είναι ο χρηματοδοτικός 
φορέας με την υψηλότερη σειρά 
προσημείωσης ή ο επισπεύδων 
πιστωτής ή σύνδικος, ο οποίος και 
παρακολουθεί την εμπρόθεσμη 
καταβολή των πληρωμών από τον 
οφειλέτη μέχρι τη λήξη του 
προγράμματος. Εφόσον η αίτηση 
γίνει αποδεκτή ο δικαιούχος της  
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επιδότησης δηλώνει και τον 
λογαριασμό στον οποίο θα πρέπει 
να κατατίθεται η επιδότηση, ο 
οποίος μπορεί να είναι είτε ειδικός 
ακατάσχετος στο όνομα του 
οφειλέτη, είτε λογαριασμός 
αποκλειστικής εξυπηρέτησης του 
συγκεκριμένου προγράμματος στο 
όνομα του πιστωτή, είτε 

λογαριασμός εξυπηρέτησης για 
περιπτώσεις πτώχευσης όπου 
υπεύθυνος είναι ο σύνδικος. Ο 
δικαιούχος της επιδότησης 
ενημερώνει την πλατφόρμα για 
διακοπή της επιδότησης στην 
περίπτωση που έχει παραλειφθεί 
μια δόση πάνω από́ 30 ημέρες. Σε 
περίπτωση που η οφειλή έχει 

μεταβιβασθεί ο χρηματοδοτικός 
φορέας που λαμβάνει την επιδότηση 
ενημερώνει την πλατφόρμα με τα 
στοιχεία του φορέα στον οποίο 
μεταβιβάσθηκε η οφειλή, ο οποίος 
υποχρεούται να εισέλθει στην 
πλατφόρμα και να δηλώσει τον νέο 
λογαριασμό́ καταβολής της 
επιδότησης.

 

κριβότερο κόστος δανεισμού  
που μπορεί να φτάνει και τις 
οκτώ ποσοστιαίες μονάδες στα 

δάνεια που δίνονται για κατανάλωση, 
πληρώνουν οι Έλληνες σε σχέση  
με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους 
, όπως προκύπτει από τα στοιχεία για τα επιτόκια 
δανεισμού νοικοκυριών και επιχειρήσεων που 
δημοσίευσαν η Τράπεζα της Ελλάδος και η Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα. Τα στοιχεία δείχνουν ότι στην Ελλάδα η 
ψαλίδα του κόστους είναι σχεδόν δύο μονάδες στα 
επιχειρηματικά δάνεια, 0,75 της μονάδος στα στεγαστικά 
και 4,54% – 8,07% στα καταναλωτικά δάνεια με 
συγκεκριμένη ή χωρίς καθορισμένη διάρκεια. Σύμφωνα με 
την ΤτΕ το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των 
νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις στην 
Ελλάδα παρέμεινε τον Νοέμβριο 2022 σχεδόν αμετάβλητο 
από τον προηγούμενο μήνα, στο 4,89%. Το μέσο επιτόκιο 
των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια 
αυξήθηκε κατά 23 μονάδες βάσης στο 5,02%. Το αντίστοιχο 
επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων αυξήθηκε κατά 14 
μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 6,97%. Το μέσο 
επιτόκιο των νέων επιχειρηματικών δανείων με 
συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε 
κατά 13 μονάδες βάσης, τον Νοέμβριο του 2022, και 
διαμορφώθηκε στο 4,30%. Το μέσο επιτόκιο των δανείων 
τακτής λήξης με κυμαινόμενο επιτόκιο προς μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αυξήθηκε κατά 26 μονάδες βάσης και 
διαμορφώθηκε στο 4,68%. Όσον αφορά τη διάρθρωση των 
επιτοκίων ως προς το ύψος του δανείου σημειώνεται ότι το 
μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ αυξήθηκε 
κατά 33 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 6,09%, για 

δάνεια από 250.001 μέχρι 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 39 
μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,03% και για δάνεια 
άνω του 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 21 μονάδες βάσης στο 
4,24%. Στα υφιστάμενα δάνεια, το μέσο σταθμισμένο 
επιτόκιο αυξήθηκε κατά 31 μονάδες βάσης και 
διαμορφώθηκε στο 4,58%. Το μέσο επιτόκιο των 
επιχειρηματικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών 
αυξήθηκε κατά 27 μονάδες βάσης στο 3,97%. Το αντίστοιχο 
επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων αυξήθηκε κατά 47 
μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,54%. 

Ο σύνθετος δείκτης κόστους δανεισμού για νέα δάνεια 
προς επιχειρήσεις στην Ευρωζώνη αυξήθηκε τον Νοέμβριο 
του 2022 κατά 37 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 
3,09%. Το επιτόκιο των νέων δανείων άνω του 1 εκατ. ευρώ 
με κυμαινόμενο επιτόκιο και αρχική περίοδο σταθερού 
επιτοκίου έως τρεις μήνες αυξήθηκε κατά 42 μονάδες βάσης 
στο 2,87%. Το επιτόκιο για νέα δάνεια ίδιου μεγέθους με 
αρχική περίοδο καθορισμού επιτοκίου άνω των τριών 
μηνών και έως ένα έτος αυξήθηκε κατά 51 μονάδες βάσης, 
στο 3,26%. Το επιτόκιο νέων δανείων άνω του 1 εκατ. ευρώ 
με αρχική περίοδος σταθερού επιτοκίου άνω των δέκα  
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ετών αυξήθηκε κατά 5 μονάδες βάσης, στο 2,95%. Στην 
περίπτωση νέων δανείων έως 250.000 ευρώ με 
κυμαινόμενο επιτόκιο και αρχική περίοδο καθορισμένου 
επιτοκίου έως και τρεις μήνες, το μέσο επιτόκιο που 
χρεώθηκε στην Ευρωζώνη αυξήθηκε κατά 35 μονάδες 
βάσης, στο 3,33%. Στην περίπτωση νέων δανείων σε 
ατομικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις με μη εταιρική 
μορφή, με κυμαινόμενο επιτόκιο και αρχική περίοδο 
καθορισμένου επιτοκίου) έως ένα έτος αυξήθηκε κατά 47 
μονάδες βάσης, στο 3,79%. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ το μέσο επιτόκιο των 
στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε 
κατά 37 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,63%. Τα 
στοιχεία της ΤτΕ δείχνουν ότι το μέσο επιτόκιο των 
καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια 
(κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών 

καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από 
τρεχούμενους λογαριασμούς) αυξήθηκε τον Νοέμβριο του 
2022 κατά 16 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 
14,60%. Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με 
συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε 
κατά 30 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 11,07%. Στα 
υφιστάμενα δάνεια,  

ο μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα 
υπόλοιπα των στεγαστικών  
με διάρκεια άνω των 5 ετών 

αυξήθηκε κατά 39 μονάδες βάσης  
και διαμορφώθηκε στο 3,41%. 
Το αντίστοιχο επιτόκιο των καταναλωτικών και λοιπών 
δανείων προς ιδιώτες αυξήθηκε κατά 14 μονάδες βάσης και 
διαμορφώθηκε στο 6,94%. Το μεσοσταθμικό επιτόκιο των 
νέων δανείων σε νοικοκυριά για αγορά σπιτιού αυξήθηκε 
στην Ευρωζώνη τον Νοέμβριο 2022 στο 2,88%. Το επιτόκιο 
των δανείων για αγορά κατοικίας με κυμαινόμενο επιτόκιο 
και αρχική περίοδο καθορισμένου επιτοκίου έως ένα έτος 
αυξήθηκε κατά 28 μονάδες βάσης, στο 2,93%. Το επιτόκιο 
στεγαστικών δανείων με αρχική περίοδο σταθερού 
επιτοκίου άνω του ενός και έως και πέντε έτη αυξήθηκε 
κατά 22 μονάδες βάσης, στο 3,04%. Το επιτόκιο δανείων για 
αγορά κατοικίας με αρχική περίοδο καθορισμένου 
επιτοκίου άνω των πέντε και έως δέκα ετών αυξήθηκε κατά 
25 μονάδες βάσης, στο 3,30%. Το επιτόκιο στεγαστικών 
δανείων με αρχική περίοδο σταθερού επιτοκίου άνω των 
δέκα ετών αυξήθηκε κατά 14 μονάδες βάσης, στο 2,55%. Το 
επιτόκιο των νέων δανείων προς τα νοικοκυριά για 
κατανάλωση αυξήθηκε κατά 26 μονάδες βάσης στο 6,53%.

Το euro2day.gr έχει το ρεπορτάζ: 
Αντιμέτωπες με το πάγωμα της 
ζήτησης στεγαστικών δανείων για 
ακόμη ένα τρίμηνο βρίσκονται οι 
τράπεζες, ενώ τραπεζικές πηγές δεν 
αποκλείουν να συνεχιστεί για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα το 
ανύπαρκτο ενδιαφέρον από την 
πλευρά των δανειοληπτών, 
δεδομένης της συνεχιζόμενης 
αύξησης των επιτοκίων από την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.  

ζήτηση 
στεγαστικών 
δανείων 

παρουσιάζει μείωση 
από τον Σεπτέμβριο  
του 2022 και μετά 
και, σύμφωνα με αρμόδιο στέλεχος 
τράπεζας, «τα δάνεια που 

εκταμιεύθηκαν το 2022 ήταν ως επί 
το πλείστον αιτήσεις που είχαν 
υποβληθεί από τον Σεπτέμβριο του 
2021 μέχρι και τον Μάρτιο του 2022». 
Το μούδιασμα των εν δυνάμει 
δανειοληπτών ξεκίνησε, σύμφωνα 
με την ίδια πηγή, ένα μήνα μετά την 
έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία 
και κορυφώθηκε το φθινόπωρο, 
όταν η Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα είχε ήδη προχωρήσει σε 
δύο διαδοχικές αυξήσεις του 
επιτοκίου. Με το βασικό επιτόκιο της 
ΕΚΤ να διαμορφώνεται στο 2,5% 
είναι δύσκολο, σύμφωνα με 
τραπεζικές πηγές, να λάβει κάποιος 
την απόφαση να προχωρήσει επί 
του παρόντος στη λήψη 
στεγαστικού δανείου. «Διατηρούν 
πλέον στάση αναμονής, παρά τις 
προσπάθειες που κάνουν οι 
τράπεζες να μειώσουν το spread στα 
νέα στεγαστικά δάνεια, με αιχμή τα 
σταθερού επιτοκίου», αναφέρουν 
χαρακτηριστικά. Παρά το πάγωμα 
της ζήτησης στεγαστικών δανείων, η 

αγορά ακινήτων καλά κρατεί. 
Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, η 
αντιφατική αυτή εικόνα οφείλεται 
στους εξής δύο παράγοντες: 
Πρώτον, στην αγορά ακινήτων από 
κεφάλαια που εισρέουν στην 
ελληνική κτηματαγορά από το 
εξωτερικό, είτε από εταιρείες είτε 
από ιδιώτες. Δεύτερον, στην αγορά 
ακινήτων από Έλληνες με μετρητά. 
«Τα μετρητά κυριαρχούν ακόμη στην 
αγορά ακινήτου, γεγονός που κρατά 
σε υψηλά επίπεδα τις τιμές», 
αναφέρουν. Το πάγωμα της 
στεγαστικής πίστης επί σειρά 
μηνών προκαλεί προβληματισμό 
στις διοικήσεις των τραπεζών και 
στο μέτωπο της παραγωγής νέων 
εσόδων. Διότι μπορεί το 2022 τα 
κέρδη των τραπεζών να αυξήθηκαν 
σημαντικά, όμως δεν αναμένεται να  
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συμβεί το ίδιο και το 2023, καθώς 
μεγάλο ποσοστό των εσόδων 
προήλθε από πωλήσεις εργασιών 
(POS κ.λπ.) και είναι μη 
επαναλαμβανόμενα. «Ως προς τις 
προοπτικές της χορήγησης νέων 

τραπεζικών δανείων προς τον ιδιωτικό τομέα, η μεταβολή της νομισματικής 
πολιτικής σε πιο περιοριστική κατεύθυνση θα επιβαρύνει το κόστος 
χρηματοδότησης την οποία αντλούν οι τράπεζες και επομένως την ικανότητά 
τους να πιστοδοτούν με ευνοϊκούς όρους», ανέφερε η Ενδιάμεση Έκθεση για τη 
Νομισματική Πολιτική της Τράπεζας της Ελλάδος, δίνοντας την τάση για το 2023. 

 
Ο Αλέξανδρος Κασιμάτης επισημαίνει στο protothema.gr 
για την αντιμετώπιση του ληξιπρόθεσμου ιδιωτικού 
χρέους: Ασφαλώς αυτήν την περίοδο λόγω των 
επικείμενων εκλογών προτάσσονται άλλες 
προτεραιότητες στην οικονομική πολιτική. Προέχει η 
διασφάλιση της δημοσιονομικής σταθερότητας και 
υπευθυνότητας, η αντιμετώπιση των οικονομικών 
επιπτώσεων που έχουν οι αλλεπάλληλες κρίσεις, η 
τιθάσευση του πληθωρισμού κλπ Ωστόσο ένα θέμα που 
πρέπει να απασχολήσει σοβαρά τη νέα κυβέρνηση είναι η 
αντιμετώπιση του συσσωρευμένου ιδιωτικού χρέους.  

ο ιδιωτικό χρέος δηλαδή το 
σύνολο των οφειλών που έχουν 
νομικά και φυσικά πρόσωπα  

στη χώρα υπερβαίνει τα 400 δισ. € 
και συνεπώς κυμαίνεται σε επίπεδα 
υψηλότερα και από το Δημόσιο χρέος. 

Από τα 400 δισ. τα 258 δισ. ευρώ είναι μη εξυπηρετούμενο 
χρέος βάσει των στοιχείων Ιουνίου 2022. Υπάρχει μια 
ελαφρά αποκλιμάκωση τα τελευταία χρόνια, αλλά όχι κάτι 
σημαντικό. Υπάρχει ο αντίλογος ότι η Ελλάδα από πλευράς 
ιδιωτικού χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ είναι κάτω από 
τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, η 
κατάσταση στην Ελλάδα σε σχέση με την ΕΕ δεν αποτελεί 
λόγο εφησυχασμού, καθώς στην Ελλάδα είναι πολύ υψηλό 
το ληξιπρόθεσμο ιδιωτικό χρέος. Επιπλέον και παρά τις 
σοβαρές πράγματι προσπάθειες που έγιναν την τελευταία 
τριετία να εκλογικευτεί το φορολογικό σύστημα, οι 
απλήρωτοι φόροι (περίπου 113 δισ.) φαίνεται να 
αυξάνονται με ρυθμό σχεδόν 1 δισ. ευρώ τον μήνα. 
Παράλληλα τα κόκκινα δάνεια , περίπου 90 δισ. ευρώ, 
μπορεί να βγήκαν από τους ισολογισμούς των τραπεζών 
και να πέρασαν στους servicers, αλλά παραμένουν στην 
οικονομία και η ρευστοποίηση τους αναπόφευκτα θα 
δημιουργεί κοινωνικές εντάσεις. Ταυτόχρονα οι τράπεζες 
έχουν ακόμη 10 δισ. μη εξυπηρετούμενα δάνεια στα 
χαρτοφυλάκια τους, ενώ οι οφειλές προς τα ασφαλιστικά 
ταμεία ξεπερνούν τα 40 δισ. ευρώ. Η Κυβέρνηση ανέλαβε 
διάφορες πρωτοβουλίες και υιοθετήθηκαν μέτρα όπως η 
απευθείας ρύθμιση σε πολλές δόσεις, ο εξωδικαστικός 
μηχανισμός ρυθμίσεων, η 2η ευκαιρία για τις επιχειρήσεις 
που πτωχεύουν, η επιδότηση της δόσης των δανείων για 
τους ευάλωτους κά. Ωστόσο, τα μέτρα δεν αντικρίστηκαν 
σε αξιόλογη μείωση του ιδιωτικού χρέους, ενώ ο κίνδυνος 
να αυξηθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές αυξήθηκε αρκετά 
λόγω της συρρίκνωσης των εισοδημάτων και της 
ακρίβειας. Το πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπιστεί με ορθό 
και ιδιαίτερα προσεκτικό τρόπο, ώστε να μην διαταραχθεί 
αφενός η πίστη και οι συναλλακτικές πρακτικές και 
αφετέρου να βοηθηθούν οι πολίτες που πραγματικά έχουν 
ανάγκη.

 
Μεγάλος τραπεζίτης (πιο μεγάλος 
δεν πάει) σε συζητήσεις του 
αναφέρεται με εκφράσεις απορίας 
έως και καχυποψίας για το 
επιτυχημένο και δυναμικό 
management συστημικής τράπεζας, 

σε σχέση με απρόσμενη ανατροπή 
που είχαμε στο «ηλιακό» σύστημα 
της αγοράς κόκκινων δανείων. 
Όπως μεταδίδει το newmoney.gr η 
αιτία είναι ότι αυτές τις ημέρες της 
εορταστικής ραθυμίας 

γινε μια άγρια 
ντρίπλα στη 
συναλλαγή Solar, 

τα κόκκινα δάνεια 
δηλαδή των τεσσάρων 
συστημικών τραπεζών. 

Εκεί που αγκαλιά με το Solar ήταν η 
Brace Bridge, το πακέτο των 800 
εκατ. ευρώ βρέθηκε στην αγκαλιά 
της Waterwheel Capital. Μiracolo? 
Άγνωστο, αλλά επειδή όπως 
γνωρίζετε ο τραπεζίτης εκ θέσεως 
πρέπει στη σκέψη του να είναι 
πραγματιστής, πίσω από την 
επιτυχημένη ντρίπλα αλά Μέσι 
βλέπει… παράγκα, γιατί σε θαύματα 
πιστεύουν μόνον οι πιστοί των 
Αγίων Ισιδώρων... 
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