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της Δέσποινας Σπανού 
πρώην αντιπρόεδρου της ΑΔΕΔΥ 

 
Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια 
ήρθαν κυριολεκτικά τα «πάνω 
κάτω».  

νημόνια, 
μειώσεις  
μισθών, διάλυση 

κοινωνικών δομών, 
φτωχοποίηση 
μεγάλους μέρους της 
ελληνικής κοινωνίας, 
σκηνές εξαθλίωσης, 
ταυτόχρονα όμως  
με μεγάλες 
κινητοποιήσεις για 
ανατροπή αλλά  
και μεγάλες 
απογοητεύσεις. 
Τελικά παγίωση μιας κατάστασης 
μιζέριας, παραίτησης και ανοχής. Η 

κατάσταση αυτή συνεχίζεται μετά το 2015, παρά το γεγονός ότι τα μέτρα που 
έχουν ληφθεί και από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, μετά το 3ο μνημόνιο και 
ιδιαίτερα από τη κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι πολύ σκληρά. Ακρίβεια, ουσιαστική 
κατάργηση εργασιακών δικαιωμάτων, απαγόρευση διαδηλώσεων, 
ιδιωτικοποίηση της υγείας, υποβάθμιση της δημόσιας παιδείας, αυταρχισμός, 
καταστολή, αδυναμία ικανοποίησης βασικών βιοτικών αναγκών. 

  

ι αυξήσεις στα βασικά είδη διατροφής  
φτάνουν και το 30%, στα ενοίκια οι τιμές  
είναι ανεξέλεγκτες και γενικότερα η ζωή  

έχει δυσκολέψει πάρα πολύ. 
Και όμως οι αντιδράσεις είναι υποτονικές σε σχέση με τις ανάγκες και την οξύτητα 
των προβλημάτων. Έχουν αναπτυχθεί αγώνες, όπως στη Cosco, στη 
Μαλαματίνα, στην efood, αγώνες από τους καλλιτέχνες και τους φοιτητές, αλλά 
είναι περιορισμένοι και δεν έχουν τη γενικευμένη έκταση που θα έπρεπε. Το 
ερώτημα είναι γιατί οι αντιδράσεις και οι διαδηλώσεις δεν είναι ανάλογες των 
προβλημάτων και γιατί είναι πολύ μικρότερες από αυτές που αναπτύσσονται 
στην Ευρώπη; Συγκεκριμένα στην Ευρώπη από το Φθινόπωρο του 2022 μέχρι 
τώρα γίνονται συνεχώς απεργίες και συλλαλητήρια ενάντια στην ακρίβεια,  
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διεκδικώντας αυξήσεις μισθών αλλά και για την 
υπεράσπιση βασικών κοινωνικών αγαθών, όπως η υγεία. 
Στις Βρυξέλλες, στη Ρώμη, στο Λονδίνο, στη Τσεχία έγιναν 
κινητοποιήσεις για αύξηση μισθών, στην Ουγγαρία δε 
έγιναν κινητοποιήσεις και των μαθητών για να στηρίξουν 
τους δασκάλους τους που απολύθηκαν ή απειλήθηκαν με 
απολύσεις γιατί διεκδίκησαν μεγαλύτερους μισθούς. Οι 
κινητοποιήσεις συνεχίζονται επί μήνες. Στη Μαδρίτη έγιναν 
μεγάλες συγκεντρώσεις και για την ακρίβεια, αλλά και για 
την υγεία. Στις 15/01/2023, 650.000 άνθρωποι διαδήλωσαν 
(η πόλη έχει πληθυσμό 3.300.000) κατά της 
ιδιωτικοποίησης της υγείας, δηλαδή διαδήλωσε ένα 
μεγάλο ποσοστό του συνολικού πληθυσμού! Δυστυχώς, 
όταν συγκρίνεις τους αριθμούς με την Ελλάδα, το 
αποτέλεσμα είναι τραγικό. Στην Αθήνα για το ίδιο θέμα, για 
το άθλιο νομοσχέδιο που έφερε ο Μητσοτάκης για 
ιδιωτικοποίηση της υγείας, συγκεντρωθήκαμε στο 
Σύνταγμα μόνο 3.000-3.500 άνθρωποι! Τις τελευταίες 
ημέρες κυριολεκτικά βουλιάζει η Βρετανία και η Γαλλία. Στη 
Βρετανία γίνονται οι μεγαλύτερες απεργιακές 
κινητοποιήσεις της τελευταίας 12ετίας. Διεκδικούν 
αυξήσεις 23% στους μισθούς, που υπολογίζουν ότι είναι οι 
απώλειες του εισοδήματος των τελευταίων χρόνων, η 
κυβέρνηση δίνει μέχρι 5%, οι εργαζόμενοι δεν το δέχονται 
και απεργούν μεγάλοι κλάδοι, όπως δάσκαλοι, 
πανεπιστημιακοί, οδηγοί τρένων και λεωφορείων, 
δημόσιοι λειτουργοί σε 124 κρατικές υπηρεσίες, 115.000 
ταχυδρόμοι της Ένωσης Επικοινωνίας, και κυρίως 300.000 
νοσηλευτές, μέλη του μεγαλύτερου συνδικάτου 
νοσηλευτών, το οποίο απεργεί για πρώτη φορά! Στη 
Γαλλία γίνεται πραγματική εξέγερση ενάντια στο νέο 
ασφαλιστικό της κυβέρνησης Μακρόν, που ανεβάζει το 
ηλικιακό όριο συνταξιοδότησης από τα 62 στα 64! Το 72% 
των Γάλλων λένε όχι και γίνονται διαδηλώσεις σε 250 
πόλεις της Γαλλίας, Μόνο στο Παρίσι διαδήλωσαν 
1.270.000 άνθρωποι!!! Η σύγκριση με την Ελλάδα είναι 
τραγική και γεμίζει θλίψη. Ψηφίστηκε ο νόμος 
Κατρούγκαλου το 2016, που έβαλε τις βάσεις για την 
αύξηση του ορίου ηλικίας και τη μείωση των συντάξεων, 
συνεχίστηκε με το νόμο Βρούτση το 2020, οι συντάξεις 
έχουν μειωθεί κατά 40% τα τελευταία χρόνια, το κόστος 
ζωής καλπάζει, οι όποιες αυξήσεις είναι ανύπαρκτες ή 
ελάχιστες και όμως οι αντιδράσεις είναι περιορισμένες. Ο 
κατώτατος μισθός στην Ελλάδα είναι μικρότερος από ότι 
ήταν πριν 13 χρόνια, ο καθαρός μισθός είναι 611 €, όταν οι 
αυξήσεις στα είδη πρώτης ανάγκης φθάνουν το 30-35%, η 
Ελλάδα έχει πρωτιά στο κόστος στέγασης, αφού το 33% 
του πληθυσμού ξοδεύει πάνω από το 40% για στέγη. 
Υπάρχει φτώχεια, αλλά μαζικές κινητοποιήσεις για 

αυξήσεις μισθών, ανάλογες αυτών των άλλων ευρωπαϊκών 
χωρών δεν γίνονται. Γιατί αυτή η μειωμένη αντίδραση; 
Πείθουν οι κυβερνήσεις με τις πολιτικές λιτότητας που 
ασκούν; Ισχύει αυτό που είχε πει ο Αμερικανός 
συγγραφέας Στήβεν Κινγκ; «η εμπιστοσύνη του αφελούς 
είναι το πιο χρήσιμο εργαλείο του ψεύτη»; Είναι στη 
ψυχοσύνθεση του Ελληνικού λαού; Δεν νομίζω. Στα 
προηγούμενα χρόνια 2010-2014 στην Ελλάδα έγιναν οι 
μεγαλύτερες μεταπολεμικές διαδηλώσεις και έφεραν 
αλλαγή στον συσχετισμό δυνάμεων των πολιτικών 
κομμάτων! Ο ΣΥΡΙΖΑ με την υπόσχεση της κατάργησης 
των μνημονίων από 4,6%, που πήρε το 2009 έφθασε στο 
37% το 2015 και ανέλαβε μαζί με τους ΑΝΕΛ την κυβέρνηση. 
Μερικούς μήνες μετά ήρθε η μεγάλη απογοήτευση. Το 
θριαμβευτικό ΟΧΙ του δημοψηφίσματος (62%) ανετράπη 
την επομένη ημέρα και ψηφίστηκε το 3ο μνημόνιο με πολύ 
σκληρές διατάξεις. Από τότε επικρατεί μία τέλεια 
παραίτηση και ανοχή σε μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού. Η 
αντίληψη ότι «όλοι ίδιοι είναι» και «τίποτε δεν αλλάζει» 
κυριαρχεί. Τα σκληρά μέτρα περνάνε με μάχες που δίνονται 
μόνο από τους αγωνιστές των κινημάτων, της 
κουμμουνιστικής και της ανυπότακτης αριστεράς και ένα 
μέρος εργαζομένων και συνταξιούχων. Η οργή υπάρχει 
αλλά δεν εκφράζεται. Η πολιτική αντιπαράθεση στη Βουλή, 
ιδιαίτερα μεταξύ των μνημονιακών κομμάτων γίνεται με 
χυδαίο τρόπο, χωρίς ουσιαστικές προτάσεις. Αν συνεχιστεί 
αυτή η κατάσταση, μας περιμένουν πολύ χειρότερες 
ημέρες!  

Ελληνικός λαός λοιπόν που 
αντιμετωπίζει τεράστια 
προβλήματα πρέπει να  

ξυπνήσει από τον λήθαργο και  
να συγκρουστεί με τους  
εκφραστές της ταπείνωσής του.  
Και αυτό πρέπει να γίνει και στους δρόμους, μέσα από τους 
κοινωνικούς αγώνες και στην κάλπη. 
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EUROLOBBYGATE IV 

 
Περισσότεροι από 30.000 λομπίστες εκτιμάται ότι 
εργάζονται στις Βρυξέλλες, κάτι που καθιστά την ντε φάκτο 
έδρα της ΕΕ, την δεύτερη μεγαλούπολη παγκοσμίως όπου 
μαίνονται οι διεργασίες εταιρειών, οργανισμών και 
κρατικών συμφερόντων για τον επηρεασμό στα κέντρα 
λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως  
γράφει η Μυρτώ Μπούτση στο powergame.gr ο ετήσιος 
τζίρος του λόμπινγκ, σύμφωνα με στοιχεία του Economist 
από το 2021, υπολογιζόταν σε 3 δισ. ευρώ ετησίως.  

όνο οι καταγεγραμμένοι στο 
επίσημο μητρώο διαφάνειας  
της ΕΕ εκπροσωπούν 12.400 

εταιρείες και οργανισμούς με 
συνολικό προϋπολογισμό για  
το λόμπινγκ που ανέρχεται σε  
1,8 δισ. ευρώ. 
Από αυτούς, 7.500 είναι διαπιστευμένοι στο 
Ευρωκοινοβούλιο, γεγονός που σημαίνει πως έχουν τη 
δυνατότητα να συναντώνται σε τακτική βάση με τους  

 

Ευρωβουλευτές. Όπως γράφει το Politico, με αφορμή το 
λεγόμενο Qatargate και την εμπλοκή της Ευρωβουλευτού 
και αντιπροέδρου του ευρωπαϊκού σώματος, Εύας Καϊλή, 
παρότι το Ευρωκοινοβούλιο είναι το λιγότερο ισχυρό από 
τα ευρωπαϊκά όργανα, ωστόσο έχει δει τη δικαιοδοσία του 
να ενισχύεται μετά το 2009, χωρίς όμως να συμβαίνει το 
ίδιο και με τους κανόνες και τα όργανα ελέγχου της 
διαφάνειας και των λόμπι. Σύμφωνα με στοιχεία ως το 2021 
της Transparency International EU, τους μεγαλύτερους 
προϋπολογισμούς για το λόμπινγκ διέθεταν κάποιοι από 
τους κολοσσούς της τεχνολογίας (Big Tech) και 
συγκεκριμένα η Google με 5,75 εκατ. ευρώ, το Facebook με 
5,5 εκατ. ευρώ, η Microsoft με 5,25 εκατ. ευρώ, ενώ η Apple 
διέθετε 3,5 εκατ. ευρώ για λόμπινγκ. Οι πετρελαϊκές Shell, 
BP και ExxonMobil 4,25 εκατ. ευρώ, 3,5 και 3,25 εκατ. ευρώ 
αντίστοιχα, η φαρμακευτική Bayer 4,25 εκατ. ευρώ, ο 
κινεζικός τεχνολογικός κολοσσός Huawei 3 εκατ. ευρώ, η 
γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Volkswagen 3 εκατ. 
ευρώ. Λόγω της πανδημίας και στη συνέχεια του πολέμου 
υπήρξαν -σύμφωνα με τις αναλύσεις- πιθανές 
ανακατατάξεις σε αυτή τη λίστα. Στη διάρκεια της COVID-19 
υπολογίζεται πως οι μεγάλες φαρμακευτικές και οι 
κολοσσοί της τεχνολογίας αύξησαν τις σχετικές δαπάνες  
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του. Μόνο η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων 
Φαρμακευτικών Βιομηχανιών EFPIA, που εκπροσωπεί τις 
Pfizer, AstraZeneca και Johnson & Johnson προχώρησε σε 
σχετική αύξηση κατά 20%, από το 2020 μέχρι σήμερα. 
Ιδιαίτερα ισχυροί στο λόμπινγκ εκτός της EFPIA είναι και οι 
ομοσπονδίες βιομηχανιών είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Χημικών Βιομηχανιών και το BusinessEurope, ενώ η 
έλευση του πολέμου επηρέασε τη σχετική δραστηριότητα 
που αφορά τις ενεργειακές εταιρείες και την αμυντική 
βιομηχανία.  

α δε πραγματικά ποσά που 
δίνονται για το λόμπινγκ εκτιμάται 
πως είναι μεγαλύτερα, από  

εκείνα που αναφέρονται. Μόνο οι 
μεγάλες φαρμακευτικές δαπανούν 
ετησίως περί τα 40 εκατ. ευρώ,  
με 300 λομπίστες που εργάζονται 
επισήμως στις Βρυξέλλες 
προωθώντας τα συμφέροντα  
της συγκεκριμένης βιομηχανίας. 
Κάθε χρόνο υπολογίζονται πως γίνονται εκατοντάδες 
συναντήσεις με τους Ευρωπαίους Επιτρόπους. Το 
διάστημα Δεκεμβρίου 2019-Μαϊου 2022, η Κομισιόν της 
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν πραγματοποίησε 500 
συναντήσεις με εκπροσώπους εταιρειών πετρελαίου, 
φυσικού αερίου και άνθρακα, ένας αριθμός που πλησιάζει 
τη μία συνάντηση την ημέρα, σύμφωνα με την βρετανική 
ιστοσελίδα Unherd. Από τις συναντήσεις των Επιτρόπων 
και των υψηλόβαθμων αξιωματούχων της Κομισιόν, ένα 
ποσοστό 75% γίνεται με τις ισχυρότερες εταιρείες του 
πλανήτη, ενώ ειδικά όσον αφορά χρηματοοικονομικούς 
κανονισμούς, ψηφιακές υπηρεσίες, την εσωτερική αγορά 
και τη διεθνή εμπορική πολιτική, το ποσοστό ξεπερνά το 
80%. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο υπογράφηκε και η 
συμφωνία για την προμήθεια 1,8 δισεκατομμυρίων δόσεων 
του εμβολίου για τον κορονοϊό της BioNTech/Pfizer ύψους 
35 δισεκατομμυρίων ευρώ, οι συνθήκες υπό τις οποίες 
έγινε η οποία διερευνάται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, 
μετά και τις αποκαλύψεις -τον Απρίλιο του 2021- για μία 
σειρά γραπτών μηνυμάτων μεταξύ της προέδρου της 
Κομισιόν, Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν και του διευθύνοντα 
συμβούλου της Pfizer, Αλμπέρτ Μπουρλά, που 
προηγήθηκαν της συμφωνίας. 

Όμως παρά την ύπαρξη του μητρώου για την καταγραφή 
των λομπιστών η διαδικασία εξακολουθεί να παραμένει 
σχετικά αδιαφανής. Μόλις πέρυσι έγινε υποχρεωτική η 
καταγραφή στο μητρώο -μέχρι τότε ήταν προαιρετική- ενώ 
παραμένουν σχετικά «παραθυράκια» που επιτρέπουν τη 
διαιώνιση της αδιαφάνειας. Ειδικά όσον αφορά το 
Ευρωκοινοβούλιο. Έτσι, παρότι οι υψηλόβαθμοι 
αξιωματούχοι της Κομισιόν και οι επικεφαλής των 
επιτροπών του Ευρωκοινοβουλίου καθώς και οι εισηγητές 
νομοθετικών προτάσεων είναι υποχρεωμένοι να 
συνδέονται με το μητρώο και να αποκαλύπτουν τις 
συναντήσεις τους με τους λομπίστες, αυτό δεν ισχύει για 
τους απλούς Ευρωβουλευτές και το χαμηλόβαθμο 
προσωπικό. Σύμφωνα με τον Αλμπέρο Αλεμάνο, καθηγητή 
ευρωπαϊκού δικαίου στο ευρωπαϊκό οικονομικό 
πανεπιστήμιο HEC Paris, το Ευρωκοινοβούλιο «είναι ο 
μόνος θεσμός που δεν επιβάλλει σχεδόν καθόλου κανόνες 
στους αντιπροσώπους του». Τέλος, ένα επιπλέον κίνητρο 
προς τη διαφθορά για τους αξιωματούχους μπορεί να 
αποτελέσει και το λεγόμενο φαινόμενο των 
«περιστρεφόμενων θυρών», με άλλα λόγια το γεγονός πως 

ολλοί πρώην Επίτροποι, 
Ευρωβουλευτές και Ευρωπαίοι 
αξιωματούχοι μετακινούνται 

μετά το τέλος της θητείας τους  
σε θέσεις επιρροής σε  
μεγάλους οργανισμούς…. 
Όπως συνέβη με τον πρώην πρόεδρο της Κομισιόν, 
Εμμανουέλ Μπαρόζο, ο οποίος προσελήφθη ως 
σύμβουλος και μη εκτελεστικός πρόεδρος στην Goldman 
Sachs International το 2016, ενώ η νυν εκτελεστική 
διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων 
(ΕΜΑ), Έμερ Κουκ, εργαζόταν στο παρελθόν για την EFPIA. 

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

 

ορυφώνεται η 
προεκλογική 
κόντρα των 

κομμάτων για τους 
πλειστηριασμούς και  
τα κόκκινα δάνεια 
ιδίως μετά την 
πρόσφατη απόφαση 
του Αρείου Πάγου. 
Έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να ρίξει το 
ανάθεμα στον Πτωχευτικό Κώδικα 
που ψήφισε η ΝΔ, ενώ η κυβέρνηση 
από την πλευρά της υπενθυμίζει με 
νόημα ότι η νομοθεσία για την 
πώληση των κόκκινων δανείων στα 

«αρπακτικά» θεσπίστηκε τον Δεκέμβριο του 2015 από την  

 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ (www.protothema.gr. 15/12/2015). Όμως  

ι κοκορομαχίες των εκπροσώπων των 
μνημονιακών κομμάτων στα διάφορα 
τηλεοπτικά παράθυρα δεν μπορούν να 

απαλείψουν τις τεράστιες πολιτικές τους  
ευθύνες στο ζήτημα αυτό.  
Άλλωστε η ψήφιση και εφαρμογή του νέου Πτωχευτικού Κώδικα έγινε λόγω των 
δεσμεύσεων προς το Eurogroup που ανέλαβε τον Αύγουστο του 2018 η 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, δεσμεύσεις τις οποίες εφάρμοσε με ιδιαίτερο ζήλο η 
κυβέρνηση της ΝΔ. Έτσι το Eurogroup που συνεδρίασε στις 30/11/2020 έδωσε τα 
εύσημα στην κυβέρνηση για την ψήφιση του νέου Πτωχευτικού Κώδικα που 
διέσωσε για άλλη μια φορά τις τράπεζες επισημαίνοντας επί λέξει: «Χαιρετίζουμε 
την πρόοδο που σημειώθηκε με την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων σε αυτές τις 
δύσκολες συνθήκες, ιδίως την υιοθέτηση της μείζονος μεταρρύθμισης του 
ελληνικού πλαισίου αφερεγγυότητας, το οποίο αναμένεται να συμβάλει στην 
επίλυση των βασικών προκλήσεων στον χρηματοπιστωτικό τομέα».  

Όπως έχουμε τονίσει ήδη από το 2016, η μοναδική λύση στο ζήτημα των κόκκινων 
δανείων ήταν η ίδρυση Ταμείου Σωτηρίας Δανειοληπτών. Για την ιστορία θα 
πρέπει να τονιστεί ότι στις 15 Φεβρουαρίου 2016 ο Μάριο Ντράγκι εξασφάλισε για 
τους Ιταλούς συμπατριώτες του, τα κόκκινα δάνεια των ιταλικών τραπεζών να 
εντάσσονται σε καλάθι τιτλοποιημένων απαιτήσεων (Asset Backed Security-ABS) 
και να δίνονται ως εγγυήσεις (collaterals) στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 
Αξιοποιώντας αυτό το γεγονός στις 18/2/2016 στη συνεδρίαση της Επιτροπής 

Κ 
Ο 
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Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής της Ευρωβουλής 
κάλεσα τον Ντάισελμπλουμ να εφαρμόσει και στην Ελλάδα 
την λύση που εξασφάλισε ο Ντράγκι για τους 
συμπατριώτες του στην Ιταλία. Και καθώς ο 
Ντάισελμπλουμ πέταξε το μπαλάκι στον Ντράγκι, στη 
συνέχεια λίγες μέρες μετά στις 26 Φεβρουαρίου 2016 
κατέθεσα Γραπτή Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα ζητώντας από τον Ντράγκι να υπάρξει αντίστοιχη 
λύση και για τα κόκκινα δάνεια στην Ελλάδα. Τόσο η τότε 
κυβέρνηση, όσο και ο διοικητής της ΤτΕ ενημερώθηκαν 
από την πλευρά μου για το σχέδιο Ντράγκι στις 30-31 
Μαρτίου 2016 κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχαν 
οι κύριοι Τσίπρας, Τσακαλώτος, Σταθάκης και Στουρνάρας 
με τα μέλη της Ειδικής Επιτροπής (FAWG) του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου που συστάθηκε για τον έλεγχο της τρόικας.  

 
Στις συναντήσεις αυτές επίσης τους έθεσα υπόψη 
Πρόταση-Λύση για τα κόκκινα δάνεια σύμφωνα με την 
οποία, καθώς οι τράπεζες θα πουλούσαν τα μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια στα «distress funds» σε ιδιαίτερα 
χαμηλές τιμές (κάτω από το 10% της αξίας τους) θα έπρεπε 
να θεσμοθετηθεί υποχρεωτικό δικαίωμα προτίμησης για 
τους δανειολήπτες και τους εγγυητές τους για εξαγορά του 
δανείου τους στην τιμή πρώτης προσφοράς που θα έκαναν 
τα κοράκια (Kontra Channel-«Kontra 24» 4/4/2016 στο 
www.notismarias.gr 7/4/2016). Επιπλέον και επειδή μπορεί 
οι δανειολήπτες να μην είχαν ούτε αυτά τα χρήματα, θα 
έπρεπε να δημιουργηθεί ένα Δημόσιο Ταμείο στο οποίο να 
καταφεύγουν οι δανειολήπτες για να λάβουν τα ποσά που 
πρέπει να πληρώσουν προκειμένου να εξαγοράσουν το 
δάνειό τους. Για τον λόγο αυτόν πρότεινα η κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ να διαθέσει ποσό τουλάχιστον 4,5 δισ. ευρώ από 
το ποσό των 24 δισ. ευρώ που περίσσεψαν τότε από την 
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών στα πλαίσια του τρίτου 
δανειακού πακέτου, προικοδοτώντας έτσι το νέο Δημόσιο 
Ταμείο που θα αποτελούσε πλέον ένα ισχυρό εργαλείο 
χρηματοδοτικής στήριξης των δανειοληπτών προκειμένου 
να μην χάσουν τα σπίτια τους. Σημειωτέον την παραπάνω 
Πρόταση-Λύση ανέλυσα και στη κοινή συνεδρίαση της 
FAWG με την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της 
Ελληνικής Βουλής που έγινε στη Βουλή στις 30/3/2016. 
Παρά ταύτα η κυβέρνηση δεν δέχθηκε την Πρότασή μου αν 
και ο Ντράγκι απαντώντας στις 4/5/2016 στην παραπάνω 
Γραπτή μου Ερώτηση επισήμανε με σαφή και 
κατηγορηματικό τρόπο ότι «στο Μνημόνιο Συνεννόησης 
που έχει υπογραφεί με την Ελλάδα δεν περιλαμβάνεται 
ειδική απαίτηση, η οποία να υποχρεώνει τις Ελληνικές 

τράπεζες να πωλούν τα μη εξυπηρετούμενα δάνειά τους», 
αφήνοντας ορθάνοικτο το ενδεχόμενο της παραπάνω 
λύσης για τη χώρα μας. Στη συνέχεια και καθώς ο Ντράγκι 
προωθούσε την ίδρυση Ταμείου για τα κόκκινα δάνεια στην 
Ιταλία επανάφερα την πρότασή μου για την ίδρυση ενός 
Δημόσιου Ταμείου για τα κόκκινα δάνεια στην Ελλάδα 
(Κυριακάτικη Kontra News, 31/07/2016), το οποίο θα 
προχωρούσε στην αγορά των κόκκινων δανείων στην τιμή 
πρώτης προσφοράς που θα έκαναν τα κοράκια και στη 
συνέχεια θα έδινε την ευκαιρία στους δανειολήπτες να 
αγοράσουν στην τιμή αυτή το δάνειό τους και να σώσουν 
τα σπίτια τους. Την παραπάνω πρόταση-λύση επανέφερα 
σε επίπεδο Ευρωβουλής και εκτός αυτής αρκετές φορές 
όπως: 1.Στις 12/10/2016 προς τον Μπενουά Κερέ, μέλος της 
Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ, στα πλαίσια της (FAWG). 
2.Στις 5/10/2017 στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. 3.Στις 25/10/2017 προς 
τον Αντιπρόεδρο της Κομισιόν Ντομπρόφσκις στην 
Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο 
Στρασβούργο. 4.Στις 11/9/2018 προς τον Αλέξη Τσίπρα 
ενώπιον της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
ξανά στο Στρασβούργο. 5.Στις 29/1/2019 προς τον Μάριο 
Ντράγκι ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικής και 
Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
Το ευτράπελο βέβαια είναι ότι στις 25 Ιουνίου 2018, αφού η 
Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε επιστρέψει πλέον στην τρόικα 
μέρος του δανείου που είχε περισσέψει από τα 86 δισ. ευρώ 
του τρίτου δανειακού πακέτου, σε νέα συνάντηση της ίδιας 
Ομάδας των Ευρωβουλευτών (FAWG) με τον Διοικητή της 
ΤτΕ και  

φού έθεσα ξανά την Πρόταση-
Λύση στον Γ. Στουρνάρα αυτός 
απάντησε καρφώνοντας την 

κυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου ότι  
αν είχε στη διάθεσή του ποσό 24  
δισ. ευρώ θα είχε λύσει το ζήτημα  
των κόκκινων δανείων!!! 
Το ερώτημα βεβαίως είναι γιατί δεν αποδέχθηκε την 
παραπάνω Πρόταση-Λύση που του διατυπώσαμε στη 
συνάντηση της 30ης Μαρτίου 2016. Σε κάθε περίπτωση 
πάντως ο ΣΥΡΙΖΑ είχε την ευκαιρία να λύσει το πρόβλημα 
των κόκκινων δανείων μέσω της δημιουργίας του Ταμείου  
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Σωτηρίας Δανειοληπτών αξιοποιώντας την παραπάνω 
Πρόταση-Λύση την οποία είχαμε θέσει αρκετά έγκαιρα. 
Πλην όμως δεν το έπραξε με τον Ευκλείδη Τσακαλώτο 
μάλιστα να δηλώνει στις 27  Σεπτεμβρίου 2017: «Η 
κυβέρνηση δεν θα ζητήσει από τους πιστωτές μας να δοθεί 
η δυνατότητα στους δανειολήπτες να εξαγοράζουν τα 
δάνειά τους στην τιμή που θέλουν να τα εξαγοράσουν τα 
funds. Δεν θα το θέσω (στους δανειστές μας) γιατί δεν είναι 
λογικό» (www.political.gr 23/11/2022, σελ.5).  

Νέο παράθυρο ευκαιρίας για λύση στο θέμα των κόκκινων 
δανείων άνοιξε το 2020 την εποχή της πανδημίας που σε 
όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο δόθηκε πακτωλός 
κρατικών ενισχύσεων για τη στήριξη των νοικοκυριών. 
Πολύ δε περισσότερο την εποχή της πανδημίας που σε όλη 
την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο δόθηκε πακτωλός 
κρατικών ενισχύσεων για τη στήριξη των νοικοκυριών. 

μως η κυβέρνηση προτίμησε  
να δώσει ζεστό κρατικό χρήμα 
λόγω πανδημίας σε Aegean, 

Fraport και άλλες πολυεθνικές αντί να 

διαθέσει κονδύλια για την δημιουργία 
του Ταμείου Σωτηρίας Δανειοληπτών. 
Άλλωστε μετά τις αποφάσεις του Eurogroup της 16ης 
Μαρτίου 2020 για αναστολή της εφαρμογής των 
ευρωπαϊκών κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων είχαν 
εκπέσει και τα ελάχιστα προσχήματα που δήθεν εμπόδιζαν 
τη δαπάνη κρατικών κονδυλίων προκειμένου να λυθεί με 
δίκαιο κοινωνικά τρόπο το ζήτημα των κόκκινων δανείων.  

 
Έτσι από την άνοιξη του 2020 η ΕΚΤ 
συμπεριλαμβανομένου και του Γιάννη Στουρνάρα 
προωθούσαν κόντρα στην Κομισιόν την ιδέα δημιουργίας 
μιας κακής τράπεζας (Bad Bank) είτε σε ευρωπαϊκό είτε σε 
εθνικό επίπεδο για την αγορά των κόκκινων δανείων 
(Financial Times.com 19/4/2020). Για τον λόγο αυτό στις 6 
Δεκεμβρίου 2020 με άρθρο μου κάλεσα την κυβέρνηση της 
ΝΔ «από το τότε περίφημο μαξιλάρι των 32 δις ευρώ να 
διαθέσει 4,5 δις ευρώ για τη δημιουργία Δημόσιου Ταμείου 
Σωτηρίας Δανειοληπτών το οποίο να αγοράσει τα κόκκινα 
στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια στην τιμή πρώτης 
προσφοράς που κάνουν τα κοράκια και εν συνεχεία με 
βάση το κυπριακό μοντέλο να πουλήσει με διευκολύνσεις 
στην ίδια τιμή τα δάνεια στους δανειολήπτες για να 
σώσουν τα σπίτια τους και τις επιχειρήσεις τους» 
(www.notismarias.gr 6/12/2020).  Εις μάτην όμως.   

τη συνέχεια το story είναι  
γνωστό με τα κόμματα να  
χύνουν πλέον κροκοδείλια  

δάκρυα για το επερχόμενο  
τσουνάμι πλειστηριασμών. 

 

Ό 

Σ 



 

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

 Σ/Κ 18-19 Φεβρουαρίου 2023 | Αριθμός Φύλλου 270 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |          Σελίδα 9 

 



 

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 18-19 Φεβρουαρίου 2023 | Αριθμός Φύλλου 270 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |          Σελίδα 10 

του Γιώργου Πιπερόπουλου 
Δρ. Κοινωνιολογίας - Ψυχολογίας, 
πρώην Πρόεδρος ΟΔΕ 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

 
Καμπάνα αφύπνισης χτυπά ο 
«Τζόγος» στην Ελλάδα! Σύμφωνα με 
στοιχεία της Επιτροπής Εποπτείας 
και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) 
ξοδέψαμε σε λαχεία, στοιχήματα, 
ιππόδρομος, καζίνα 16 δισ. το 2019, 
ξοδέψαμε 22,1 δισ. το 2021 και 
φτάσαμε τα 29,2 δισ. το 2022 από τα 
οποία το 73%, 21,3 δισ. έγινε σε 
διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια! 
Δυστυχώς, διαπιστωμένα,  

τζόγος αυξάνεται 
όταν οι Λαοί 
βιώνουν 

οικονομική κρίση και 
στην Ελλάδα «τρόικας 
και θεσμών», όπως 
φαίνεται, σπάμε το ένα 
μετά το άλλο ρεκόρ! 
Για λόγους σύγκρισης οικονομικών 
μεγεθών (προφανώς τα μεγέθη 
τζόγου αποτελούν πλέον Εθνική 
αιμορραγία) ότι η μοναδική «βαριά» 
βιομηχανία μας, ο Τουρισμός, έφερε 

έσοδα 18,9 δισ. το 2019 τα οποία λόγω πανδημίας μειώθηκαν στα 10, 65 δισ. το 
2021 και έφτασαν πάλι το 2022 στα επίπεδα του 2019, περίπου 18, δισ. ευρώ. Τι 
λέτε, πάμε καλά; Σε ολάκερο τον πλανήτη μας το κυνηγητό της Τύχης έχει 
καθιερωθεί, επίσημα και ανεπίσημα σε φοβερά επικερδή απασχόληση τόσο για 
τα Κράτη (λαχεία, ιπποδρομίες, καζίνα, ΠΡΟ-ΠΟ, Λόττο κλπ.), για ιδιώτες και για 
οργανωμένα συμφέροντα που σε καθημερινή βάση διακινούν μυθώδη ποσά από 
το περίσσεμα των εύπορων ή το υστέρημα των σχετικά άπορων…  

 

ο πρόβλημα του τζόγου είναι από τις 
δυσκολότερες περιπτώσεις προσωπικής 
ψυχοπαθολογίας με κοινωνικές και  

οικονομικές διαστάσεις 
, ενώ παράλληλα είναι δυσχερής η προσπάθεια ορισμού και καθορισμού του 
προβλήματος. Το θεμελιακό στοιχείο του τζόγου ταυτίζεται με τη 
συναρπαστικότητα της πιθανότητας, με το κρεσέντο των εξωτικών 
συναισθημάτων που δημιουργεί το «ρίσκο» παίρνοντας τις μορφές του ριξίματος 
των ζαριών, του άσου που έρχεται στην κατάλληλη στιγμή, του επιτυχημένου 
συνδυασμού των συμβόλων 1, 2 ή Χ, του αλόγου που επιβεβαιώνει την πίστη μας 
στις ικανότητές του, του «μαγικού» συνδυασμού των αριθμών του ΛΟΤΤΟ.  

Μαθαίνουμε το τζόγο από πολύ μικρή ηλικία. Παιδικά παιχνίδια έχουν ως 
καθοριστικό τους στοιχείο το… ρίσκο. Με άλλα λόγια είναι παιχνίδια τύχης, καθώς 
περιέχουν τη ρίψη του ζαριού, το τράβηγμα χαρτιών, το στοιχείο της πιθανότητας. 
Επιπρόσθετα σε πολλές οικογένειες τα παιδιά όχι μόνο βλέπουν γονείς και φίλους 
να παίζουν, αλλά συχνά εμπλέκονται στη συναρπαστικότητα του κυνηγητού της 
τύχης, καθώς παίζουν κάποιο τυχερό παιχνίδι μεταξύ τους ή με τους γονείς τους.  

 

O 

Τ 
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Με δεδομένες τις διαδικασίες εξοικείωσης όλων μας εξ 
απαλών ονύχων με τα παιχνίδια της τύχης παραμένει 
επίμονα δύσκολη η απάντηση στο θεμελιακό ερώτημα: 
«γιατί ένα συγκεκριμένο άτομο γίνεται μανιώδης παίκτης;». 
Σε μια πρώτη επιπόλαια θεώρηση ο μανιώδης κυνηγός της 
τύχης προβάλλει ως άτομο με έντονα στοιχεία 
κοινωνικότητας, πρόσχαρο στη συμπεριφορά του με τους 
άλλους, ευχάριστος στην παρέα άνδρας ή γυναίκα. 
Διεισδύοντας όμως βαθύτερα στην αυθεντικότητα της 
συμπεριφοράς του, ανακαλύπτουμε κάτω από την 
ευχάριστη επιφάνεια ένα άτομο ανώριμο ψυχό-
συναισθηματικά, με έντονα χαρακτηριστικά εχθρότητας και 
σαφείς τάσεις μαζοχισμού που συνοδεύονται από 
υπέρμετρη αντικοινωνικότητα και επαναστατικότητα 
καθώς και από μια χαρακτηριστική ροπή προς τη μαγεία, 
την παραψυχολογία και μεταφυσικές ανησυχίες. Η 
ψυχοσύνθεση του καταναγκαστικού κυνηγού της τύχης, 
του γνωστού παθιασμένου τζογαδόρου, φαίνεται να είναι 
ταυτόσημη με την αναζήτηση της δράσης και της 
περιπέτειας και υποδηλώνει άτομο που εάν δεν ρισκάρει 
αδυνατεί να επιβεβαιώσει την ύπαρξή του, αδυνατεί να 
αισθανθεί ότι πραγματικά ζει! Συχνά ο κυνηγός της τύχης 
δημιουργεί πολύπλοκα συστήματα υποκειμενικής 
αιτιολόγησης της συμπεριφοράς του που ξεκινούν από το 
γνωστό «Σύνδρομο του Μόντε Κάρλο» όπου ο παίκτης 
πιστεύει ότι αφού χάσεις σε ένα αριθμό Χ προσπαθειών την 
επόμενη φορά θα κερδίσεις νομοτελειακά, αλλά δυστυχώς 
κανείς δεν γνωρίζει πόσες ακριβώς πρέπει να είναι οι Χ 
φορές. Υπάρχει, επίσης, και ο «φαύλος κύκλος» η 
αποκαλούμενη φαντασίωση του λαθεμένου συλλογισμού 
που για τον τζογαδόρο παίρνει την ακόλουθη μορφή: 
«Όταν κερδίζω παίζω με τα χρήματα των άλλων και όταν 
χάνω προσπαθώ απλά και μόνο να πατσίσω. Όταν το 
επιτύχω αυτό το κέρδος μου ταυτίζεται με την απόλαυση τη 
γοητεία τη συναρπαστικότητα που μου χαρίζει το παιχνίδι 
χωρίς να μου κοστίζει πολλά…». Ο παθολογικός παίκτης, 
ο αποκαλούμενος «τζογαδόρος», πέρα από τις ώρες που 
αναλώνει στο συγκεκριμένο παιχνίδι (χαρτιά, καζίνο, 
ιππόδρομος κλπ.) ξοδεύει και τις υπόλοιπες ώρες του 
προσδιορίζοντας την κακοτυχία της περασμένης νύχτας ή 
μέρας και πλάθοντας όνειρα για το επόμενο παιχνίδι, την 
επόμενη αναμέτρηση. Ο καταναγκασμός και η ταυτόχρονη 
γοητεία, η συναρπαστικότητα του κυνηγητού της Τύχης 
οδηγούν τα άτομα αυτά σε πλήρη αδιαφορία και αμέλεια 
της προσωπικής τους και οικογενειακής ζωής και φυσικά 
των επαγγελματικών του υποχρεώσεων. 

 
Οι καταναγκαστικοί παίκτες, θεραπευτικά, εντάσσονται 
μέσα στα πλαίσια της προσέγγισης διαταραχών 
χαρακτήρα και θεραπείας καταναγκαστικών νευρώσεων. 
Ερευνητικές προσπάθειες κλινικού κυρίως χαρακτήρα 
πιστοποιούν το γεγονός ότι ένα σημαντικό ποσοστό αυτών 
των ατόμων επιδείχνουν και τύπο ψυχοσύνθεσης (δομές 
προσωπικότητας και συναισθηματικό φάσμα) και 
χαρακτήρα που προσιδιάζει άτομα που εμπλέκονται στα 
προβλήματα κατάχρησης και εθισμού σε αλκοόλ και 
ναρκωτικές ουσίες. Υπάρχει η άποψη ότι ένα σημαντικός 
αριθμός παικτών είναι νευρωσικά άτομα με υποσυνείδητη 
ανάγκη να «χάσουν» που συγκαλύπτεται από τη συνειδητή 
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την εμφαντική τους προσκόλληση στην επιδίωξη της 
επιτυχίας. Η υποσυνείδητη ανάγκη για «αποτυχία» ξεκινά 
από την ανάγκη του ατόμου να επαναστατήσει απέναντι 
στη γονική εξουσία και κυριαρχία γεγονός που δημιουργεί 

ενοχές και ανάγκη τιμωρίας και γενικεύεται σε μια 
επαναστατικότητα στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Σε 
γενικές γραμμές δεν είναι καθόλου εξωπραγματική η 
θεώρηση του «τζογαδόρου» ως ένα άτομο που 
διακατέχεται από έντονο υπαρξιακό άγχος, με έντονα 
συναισθήματα ανασφάλειας και με έλλειψη ικανότητας 
χειρισμού των απογοητεύσεων και ματαιώσεων που μας 
επιφυλάσσει η καθημερινότητα. Το άτομο αυτό εστιάζει την 
υπέρμετρη ανάγκη του για φυγή από την πραγματικότητα 
στο κυνηγητό της τύχης. Το 1957 δύο επώνυμοι Αμερικανοί 
τζογαδόροι στην προσπάθειά τους να θεραπευθούν από 
την παθολογική «εξάρτησή» τους δανείσθηκαν την ιδέα του 
παγκόσμια γνωστού Συνδέσμου Αλληλοβοηθείας 
Αλκοολικών (Ανώνυμοι Αλκοολικοί – Alcoholic 
Anonymous) και δημιουργήσαν την πρώτη ομάδα 
αλληλοβοηθείας «τζογαδόρων» (Ανώνυμοι τζογαδόροι -
Gamblers Anonymous) στο Λος Άντζελες της Πολιτείας της 
Καλιφόρνια που αριθμεί σήμερα πολλά παραρτήματα σε 
διάφορες χώρες του πλανήτης μας.  

την Πατρίδα μας μετριέται στα 
δάχτυλα ο αριθμός προγραμμάτων 
βοήθειας ατόμων που είναι 

εξαρτημένα από τον «τζόγο» 
και με τα σημερινά δεδομένα ήρθε, πιστεύω, η ώρα και η 
Ελληνική Πολιτεία να ΑΚΟΥΣΕΙ την ΚΑΜΠΑΝΑ και να 
παρέμβει παραγωγικά.

 

 

ι Έλληνες το 2022 τίμησαν τη  
θεά Τύχη περισσότερο από κάθε 
άλλη χρονιά, με τα πονταρίσματα 

να πλησιάζουν το 14% του ΑΕΠ.  
Το BusinessDaily αποκαλύπτει: Σύμφωνα με τα επίσημα 
στοιχεία της Επιτροπής Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων 
(ΕΕΕΠ) οι Έλληνες πόνταραν σε τυχερά παιχνίδια (ΟΠΑΠ, 
Λαχεία, Ιππόδρομος, διαδικτυακό τζόγο και καζίνο) το 
αστρονομικό ποσό των 29,2 δισ. ευρώ έναντι 22,6 εκατ. 
ευρώ το 2021 και 15,9 δισ. ευρώ το 2019. Ως εκ τούτου, τα 
ακαθάριστα έσοδα των παρόχων (GGR) εκτινάχθηκαν στα 
2,35 δισ. ευρώ από 1,86 δισ. ευρώ το 2021 και 2,23 δισ. 
ευρώ το 2019 που ήταν και το προηγούμενο ρεκόρ στον 
κλάδο των νόμιμων τυχερών παιγνίων στη χώρα. 

Υπενθυμίζεται ότι τα GGR προκύπτουν όταν από τα 
συνολικά έσοδα αφαιρέσουμε τα κέρδη που επιστρέφονται 
στους νικητές και αποτελούν τον πιο αντιπροσωπευτικό 
δείκτη για το μέγεθος μιας αγοράς. Ανέκαθεν η ελληνική 
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αγορά τυχερών παιγνίων ήταν μια από τις μεγαλύτερες της 
Ευρώπης, τόσο αναλογικά, όσο και σε απόλυτα ποσά.  

ο 2022 όμως οι τρεις βασικοί 
πάροχοι, δηλαδή ο ΟΠΑΠ,  
οι διαδικτυακές εταιρείες  

και τα καζίνο βελτίωσαν δραστικά  
τα μεγέθη τους.  
Ο ΟΠΑΠ (πρακτορεία και VLTs) σημείωσε 1,29 δισ. ευρώ 
GGR, από 937 εκατ. ευρώ το 2021 και 903 εκατ. ευρώ το 
2020, χρονιές που η πανδημία περιόρισε τις επισκέψεις 
των παικτών στα καταστήματα. Κάτι αντίστοιχο συνέβη και 
με τα καζίνο, αλλά ακόμη σε μεγαλύτερο βαθμό, όσον 
αφορά στον ποσοστιαίο ρυθμό αύξησης. Το 2022 τα GGR 
των 10 καζίνο που λειτουργούν στη χώρα διαμορφώθηκαν 
στα 190,8 εκατ. ευρώ από 107,5 εκατ. ευρώ το 2021 και 85,3 
εκατ. ευρώ ο 2020. Δεν «έπιασαν» όμως τα 246 εκατ. ευρώ 
του 2019, καθώς τα καζίνο έχουν πληγεί από τον 
ανταγωνισμό του διαδικτύου με αποτέλεσμα τα τελευταία 
τρία χρόνια να υπολειτουργεί λόγω οικονομικών 
προβλημάτων το 30% των μονάδων του κλάδου. Ο 
διαδικτυακός τζόγος άνθησε μέσα στην πανδημία, όταν 
ήταν πιο ασφαλές να παίζεις από το κινητό σου ή τον 
υπολογιστή σου, αν και όπως δείχνουν τα στοιχεία η 
πανδημία απλώς επιτάχυνε τη φυσική ροή των 
πραγμάτων, καθώς ο ηλεκτρονικός τζόγος κάνει άλματα σε 
σχέση με τον επίγειο σε όλες τις αγορές, αφού η τεχνολογία 
σε όλες της τις εκφάνσεις διευκολύνει τη ζωή του χρήστη. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2022 το GGR των διαδικτυακών 
εταιρειών διαμορφώθηκε στα 742 εκατ. ευρώ από 724 εκατ. 
ευρώ το 2021, 588 εκατ. ευρώ το 2020 και 437 εκατ. ευρώ το 
2019. Δηλαδή, από το τελευταίο έτος πριν την πανδημία ως 
το 2022 καταγράφεται μια αύξηση του GGR των 
διαδικτυακών εταιρειών της τάξεως του 70%. Επίσης, από 
τα 29,2 δισ. του συνολικού τζίρου της αγοράς τυχερών 
παιγνίων τα 21,3 δισ. ευρώ, δηλαδή σχεδόν τα τρία τέταρτα, 
προήλθαν από το διαδίκτυο. Παρά τον εντυπωσιακό τζίρο 
οι διαδικτυακές εταιρείες υπολείπονται σε GGR του ΟΠΑΠ 
(πρακτορεία και VLTs) καθώς επιστρέφουν περισσότερα 
χρήματα (Pay Out) ως ποσοστό του τζίρου στους νικητές 
σε σχέση με τον ΟΠΑΠ. Σημειώνεται πως ο ΟΠΑΠ 
αναπτύσσει δραστηριότητες και στο διαδίκτυο μέσα από τη 
Stoiximan και το Πάμε Στοίχημα. Υπενθυμίζεται ότι  

ντός του 2021 η ΕΕΕΠ αδειοδότησε 
15 διαδικτυακούς παρόχους 
τυχερών παιγνίων 

, βάζοντας τέλος στο ιδιότυπο μεταβατικό καθεστώς που 
υπήρχε μέχρι τότε, όταν ο κάθε πάροχος δήλωνε κατά το 
δοκούν τα έσοδά του, χωρίς να υπάρχει κεντρικός έλεγχος. 
Η εξέλιξη αυτή με την αδειοδότηση έχει περιορίσει και τον 
παράνομο τζόγο, ο οποίος από 400 εκατ. ευρώ σε ετήσια 
βάση, εκτιμάται ότι έχει υποχωρήσει στα 150 εκατ ευρώ. Σε 
ερώτηση του BD για το πόσο συνέβαλε το Μουντιάλ που 
για πρώτη φορά έγινε χειμώνα (από 20 Νοεμβρίου έως 18 
Δεκεμβρίου), η απάντηση των διαδικτυακών παρόχων 
ήταν ότι πήγε καλά σε τζίρο και υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον, 
αλλά σε επίπεδο GGR το τελικό αποτέλεσμα δεν ήταν 
αντίστοιχο γιατί το pay out (επιστροφή κερδών στους 
νικητές) κυμάνθηκε σε υψηλά επίπεδα, πάνω από 90%. 
Επίσης, τονίζουν ότι σαφώς προτιμούν το Μουντιάλ να 
γίνεται καλοκαίρι, όταν δεν υπάρχουν εθνικά 
πρωταθλήματα ώστε να αξιοποιείται αυτή η «νεκρή» 
περίοδος.  

πό το πάθος των Ελλήνων για  
τα τυχερά παιχνίδια ωφελημένο 
βγαίνει και το κράτος,  

που εισπράττει κάθε χρόνο  
περισσότερα έσοδα από φόρους. 
Το 2022 τα δικαιώματα του κράτους επί των GGR ανήλθαν 
στα 487 εκατ. ευρώ και οι φόροι των κερδών των νικητών 
στα 256 εκατ. ευρώ. Συνολικά δηλαδή η δραστηριότητα του 
τζόγου «γέμισε» τα κρατικά ταμεία πέρυσι με 743 εκατ. 
ευρώ έναντι 549 εκατ. ευρώ το 2021. 

Τ 
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του Νίκου Νικολόπουλου 
Προέδρου 
Χριστιανοδημοκρατικού 
Κόμματος Ελλάδος 

 
Ακούει το Μαξίμου όσα είπε το 
κρυφομητσοτακικό εξαπτέρυγο του 
Σημίτη; Εάν η αλαζονεία έχει φράξει 
τα αυτιά των ΜΑΞΙΜΟΠΑΙΔΩΝ, τότε 
κακό του κεφαλιού τους. Εμείς 
πιστεύουμε πως τα όσα είπε η Άννα 
Διαμαντοπούλου για τα αίτια της 
πτώσης του ΠΑΣΟΚ ισχύουν και στη 
περίοδο Μητσοτάκη. «Οι δύο ψυχές 
του ΠΑΣΟΚ, η λαϊκή και η 
εκσυγχρονιστική, έδιναν διαρκώς 
εσωτερικές μάχες και η εξουσία ή η 
προοπτική της εξουσίας, τις 
κρατούσε ενωμένες αλλά 
διχασμένες», σημείωσε, για να  

 
προσθέσει πως ήρθε η κρίση ως 
«τεκτονικός σεισμός στον χώρο της 

κοινωνίας και προφανώς της πολιτικής» και «ταρακούνησε συθέμελα το πολιτικό 
σύστημα και κυρίως το κόμμα που ήταν εκείνη την στιγμή πάνω στο ρήγμα». 
Συνέπεσε η εξήγηση της με την 

 

νάλγητη και απάνθρωπη απόφαση του 
Μητσοτάκη να στηρίξει τα αρπακτικά και το 
κράτος των τραπεζών, που μετά την κατάπτυστη 
απόφαση των αρχιδικαστών, είναι έτοιμοι να 

βουτήξουν 700.000 ακίνητα και να πετάξουν στο 
δρόμο τους ιδιοκτήτες τους και δανειολήπτες. 
Αρκεί να διαβαστούν οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού, για να καταλάβουμε πως 
έρμαια στις ορέξεις των τραπεζών και των funds, αφήνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
τους εκατοντάδες χιλιάδες δανειολήπτες που κινδυνεύουν, να χάσουν τα σπίτια  

 

Α 
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τους μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου. Ο 
πρωθυπουργός όχι μόνο αρνείται να φέρει Πράξη 
Νομοθετικού Περιεχομένου για να αναστείλει κάθε 
πλειστηριασμό πρώτης κατοικίας, επαγγελματικής στέγης 
και αγροτικής γης μέχρι τις εκλογές, όπως είχε ζητήσει ο 
Αλέξης Τσίπρας, αλλά στέλνει τους δανειολήπτες 
κατευθείαν στα νύχια των τραπεζών. Συγκεκριμένα, όταν ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης ρωτήθηκε κατά τη συνέντευξη 
Τύπου που παραχώρησε στην Καστοριά, για το κατά πόσο 
η κυβέρνηση θα βοηθήσει τον συνεπή δανειολήπτη ώστε 
να σώσει το σπίτι του, απάντησε μεταξύ άλλων: «Υπάρχει 
και η άλλη όψη του νομίσματος, εκεί γίνονται οι 
περισσότερες ρυθμίσεις που είναι οι ιδιωτικές διευθετήσεις 
μεταξύ των πολιτών, των τραπεζών και των servicers 
κυρίως, που πλησιάζουν τα 30 δισ. Αφορούν σχεδόν 
600.000 συμπολίτες μας. Αυτοί ρυθμίζουν. Είναι πολύ 
σημαντικό γιατί προφανώς, όταν κάποιος ρυθμίζει τις 
οφειλές του, τότε δεν υπάρχει η απειλή οποιαδήποτε 
πλειστηριασμού».  

Μητσοτάκης μίλησε για 
«ιδιωτικές διευθετήσεις μεταξύ 
των πολιτών, των τραπεζών  

και των servicers», επιβεβαιώνοντας  
ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται  
να παρέμβει. Αποκαλύπτεται  
σε αυτές τις λίγες γραμμές ολόκληρη  
η δύσοσμη «πιστωτική μαφία»  
που έχει στηθεί για την  
εκμετάλλευση των δανειοληπτών.  
Ο Μητσοτάκης βρίσκεται σε πλήρη αποσύνδεση από την 
πραγματικότητα των πολιτών και προσπαθεί να 
αντιμετωπίσει το κύμα της λαϊκής οργής με τον ισχυρισμό 
«και η Αντιπολίτευση ευθύνεται». Ένα γεγονός που όμως 
δεν μειώνει σε κανένα επίπεδο τις δικές της ευθύνες για 
όσα η ίδια κάνει -και όσα δεν κάνει- τα τελευταία 4 χρόνια, 
που είναι σε αυτοδύναμη θέση εξουσίας. Οι περισσότερες 
ρυθμίσεις που γίνονται από το Μητσοτάκη, όταν γίνονται, 
είναι απλά προσχηματικές με σκοπό να «κερδηθεί 
χρόνος». Ο Μητσοτάκης το μόνο που θέλει είναι να 
προλάβει τις εκλογές χωρίς πολλούς πλειστηριασμούς. 
Εμείς οι ΕΛΛΗΝΕΣ του ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ 
κόμματος βροντοφωνάζουμε, πως εάν δεν υπάρξει 

ξεκάθαρη πολιτική αλλαγή και βούληση που να 
προασπίσει τα συμφέροντα των δανειοληπτών, είναι 
προδιαγεγραμμένο ότι οι δανειολήπτες θα χάσουν τελικά 
ολόκληρη την περιουσία τους. Όλα τα κινήματα και οι 
σύλλογοι δανειοληπτών, καθώς και οι δικηγορικοί 
σύλλογοι της Ελλάδας συμπίπτουν στην εκτίμηση πως, αν 
δεν υπάρξει ξεκάθαρη πολιτική αλλαγή και βούληση αργά 
η γρήγορα εκατομμύρια νοικοκυριά και μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις είναι προδιαγεγραμμένο ότι θα βρεθούν σε 
κατάσταση υποχρεωτικής χρεοκοπίας και τελικά θα 
χάσουν όλη τη περιουσία τους. Είναι αδιανόητο οι 
ψηφοφόροι με την δίκη τους ψήφο, να επιτρέψουν τον 
οικονομικό και επαγγελματικό αφανισμό τους. Η 
προστασία της πρώτης κατοικίας, καθώς επίσης η 
προστασία των δανειοληπτών, γίνεται εφόσον υπάρχει η 
βούληση του κυρίαρχου λάου να τιμωρήσει τα κόμματα 
που κάνουν πλάτες στο ΚΡΑΤΟΣ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ. ΣΤΟ 
ΚΡΑΤΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ. Υπάρχουν νόμοι που 
ψηφίστηκαν στην Ελλάδα και εξασφάλιζαν την περιουσία, 
την αξιοπρέπεια και τα συμφέροντα των δανειοληπτών. Τα 
κόμματα και οι Αρχηγοί λείπουν, που θα διαλέξουν να 
υπηρετήσουν τα συμφέροντα των ΠΟΛΙΤΩΝ και όχι των 
ΚΟΡΑΚΙΩΝ  Στις εκλογές που έρχονται καλούμαστε να 
ψηφίσουμε κόμματα και πολιτικούς που θα δώσουν λύσεις 
στο πρόβλημα της υπερχρέωσης και πραγματικές 
«δεύτερες ευκαιρίες». Η λύση βρίσκεται στα χέρια μας! 
Έχουμε πάρει την απόφαση να πάρουμε την ζωή μας στα 
χέρια μας και να τους ανατρέψουμε αυτούς που 12 χρόνια 
μας έχουν μαραζώσει και παίρνουν εύγε και μπράβο από 
τους ξένους δυνάστες δανειστές; Επιτέλους θα 
αντιδράσουμε; Επιτέλους, μετά από 12 χρόνια, είδαμε το 
ΧΑΡΟ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ που μας περιμένει και στη 
καταπακτή που μας οδηγούν, τα συστημικά κόμματα 
εξουσίας με τους δεσμώτες ΜΑΛΙΣΤΑΝΘΡΩΠΟΥΣ της ΝΕΑΣ 
ΕΠΟΧΗΣ της ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ. Δεν θα τους 
επιτρέψουμε και δεν θα παραδώσουμε το τελευταίο 
ταμπούρι, το τελευταίο όρυγμα, που είναι το σπίτι μας, το 
κεραμίδι μας. Είναι το τελευταίο οχυρό της ανεξαρτησίας, 
της αξιοπρέπειας και της ύπαρξης μας.  Ο 
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 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟλΑΠ 01/2023 

Επιμέλεια: Θοδωρής Ζούμπος 

 

ην περασμένη 
Πέμπτη με ισχυρή 
πλειοψηφία  

(56 έναντι μόλις 9) η 
Ολομέλεια του Αρείου 
Πάγου σε διάσκεψη 
κεκλεισμένων των 
θυρών τάχθηκε  
υπέρ των funds όπως 
διέρρευσε στον Τύπο. 
Οι Αρεοπαγίτες κάνοντας δεκτή την 
εισήγηση της Αρεοπαγίτου 
Κανέλλας Τζαβέλα, αποφάνθηκαν 
ότι οι διαχειριστές των funds που 
εδρεύουν στην Ελλάδα μπορούν να 
ενεργούν δικαστικές πράξεις (να 
γίνονται διάδικοι), να προβαίνουν σε 
πλειστηριασμούς με τη δική τους 
επωνυμία και όχι ως πληρεξούσιοι 
των funds. Κατά συνέπεια, η 
Ολομέλεια του Αρείου Πάγου άναψε 

το φως στα funds να πραγματοποιούν πλειστηριασμούς στο όνομα τους σε 
ακίνητα τα οποία έχουν αποκτήσει με εξαγορά. Μετά την δημοσίευση της 
απόφασης της Ολομέλειας αναμένεται να εκδηλωθεί ένα νέο τεράστιο κύμα 
πλειστηριασμών χιλιάδων «κόκκινων» οφειλετών. Οι Αρεοπαγίτες κλήθηκαν να 
αποφασίσουν ποιο νομοθετικό πλαίσιο πρέπει να ισχύει, δηλαδή αυτό του 2003 
ή του 2015 για τις Εταιρείες Απαιτήσεων Δανείων (funds). Ο εισαγγελέας της 
έδρας πρότεινε ότι μπορεί να γίνεται ταυτόχρονα η χρήση και των δύο νόμων 
(2003 και 2015).  

 

Τ 
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Οι συνήγοροι των Τραπεζών 
ανέφεραν ότι ο νόμος του 2003 
θεσμοθετήθηκε για να μπορέσουν τα 
τραπεζικά ιδρύματα να 
αξιοποιήσουν το δανειακό της 
χαρτοφυλάκιο, να πάρουν χρήματα 
από εταιρείες ειδικού σκοπού, οι 
οποίες στη συνέχεια να εκδώσουν 
ομόλογα και έτσι να αποτελέσει 
αυτός ο τρόπος ένα χρηματοδοτικό 
εργαλείο για την εθνική οικονομία. 
«Πρέπει να δούμε ποιος ήταν ο 
σκοπός του νομοθέτη πριν και ποιος 
ήταν ο σκοπός του νομοθέτη 

μεταγενέστερα σε μία περίοδο της υπό κατάρρευσης του τραπεζικού συστήματος 
με πληθώρα κόκκινων δανείων», ανέφεραν οι δικηγόροι. Από την πλευρά των 
δανειοληπτών αναφέρθηκε ότι πρέπει να δίνεται προηγούμενα η δυνατότητα 
στον οφειλέτη να προβαίνει στον διακανονισμό της οφειλής του και να μην 
εφαρμόζεται η τακτική των funds. Οι συνήγοροι των δικηγορικών Συλλόγων 
επεσήμαναν ότι η Κυβέρνηση δεν έδωσε νομοθετική λύση στο επίμαχο 
πρόβλημα, ενώ μπορούσε και «πέταξε το θέμα σε εσάς τους αρεοπαγίτες». 

ην απόφαση της Ολομελείας του Αρείου Πάγου 
για τους πλειστηριασμούς σχολιάζουν οι  
Κώστας Λουλουδάκης, Γιώργος Παυλόπουλος  

και Παναγιώτης Λαφαζανης, καθώς και οι έγκριτοι 
νομικοί Δημήτρης Βερβεσός, Κωνσταντίνα Λεκκάκου, 
Δημήτρης Αλβανός, Δημήτρης Λυρίτσης, Αριάδνη 
Νούκα, Μάριος Μαρινάκος, Κατερίνα Φραγκάκη  
και ο Γιάννης Βαονάκης. 

του Κώστα Λουλουδάκη 
αρθρογράφου, συγγραφέα 

 
Η πρόσβαση στις νόμιμες ευκαιρίες 
για την επίτευξη κοινωνικών και 

οικονομικών στόχων δεν είναι ιδία για όλους. 

ι νομικές διακρίσεις παράγονται με πολιτικούς 
όρους και με κυβερνητικές νομοθετικές 
πρωτοβουλίες. 

Άλλωστε η «νομιμότητα», ως βασική λειτουργεία σε τούτο το πολιτικό και 
οικονομικό σύστημα, έχει μια λειτουργία: να κρύβει τον μεροληπτικά ταξικό της 
ρόλο ώστε η πραξικοπηματική αυθαιρεσία της κυρίαρχής τάξης να λογίζεται ως 
νομιμότητα. Γι’ αυτό υπάρχει η προθυμία της κυβέρνησης Μητσοτάκη, ως 
αποκλειστικός κάτοχος των μηχανισμών καταναγκασμού, να διευκολύνει τους 
κατεστημένους και ισχύοντες οικονομικούς θεσμούς. Για πρώτη φορά, σε χρόνο 
ρεκόρ, μέσα σε εννιά μέρες, με συντριπτική πλειοψηφία 59 ψήφων υπέρ έναντι 9 
κατά η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, δεχόμενη την εισήγηση της αρεοπαγίτου 
Κανέλλας Τζαβέλα, αποφάνθηκε, ότι οι servicers, δηλαδή οι εταιρείες Διαχείρισης 
Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα, μπορούν να 
προβαίνουν σε πλειστηριασμούς με τη δική τους επωνυμία και όχι ως 
πληρεξούσιοι των funds τα οποία εδρεύουν σε post restant κάποιου χωριού της 
Ιρλανδίας.  

ρόκειται δηλαδή για διεθνείς αμφιλεγόμενες 
οικονομικές επιχειρήσεις της αδιαφάνειας,  
την ανωνυμίας και της ανομίας. 

Να επισημάνουμε τα funds και οι εκπρόσωποι τους, οι servicers στην Ελλάδα 
άδραξαν ευκαιρίες απόκτησης ολόκληρης πλατφόρμας διαχείρισης δανείων των 
τραπεζών σε συνδυασμό με χαρτοφυλάκια τιτλοποιήμενων απαιτήσεων. Μερικά 
ενδεικτικά παραδείγματα: Το Νοέμβριο του 2017 η Eurobank πώλησε στην εταιρία 
INTRUM το πρώτο χαρτοφυλάκιο μη εξασφαλισμένων καταναλωτικών δανείων με 

Τ 

Ο 

Π 
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λογιστική αξία €1,5 Δις, έναντι αντιτίμου €45 εκατ. Δηλαδή 
3% (!!!) του κεφαλαίου. Το 2018 η Eurobank ολοκλήρωσε 
συμφωνία πώλησης πακέτου μη εξασφαλισμένων 
καταναλωτικών δανείων και πιστωτικών καρτών στην 
κοινοπραξία των εταιριών B2Holding ASA και Waterfall 
Asset Management. Το ύψος της απαίτησης ανέρχεται σε 
€2 Δις. Το τίμημα ανήλθε στο 6% (!!!) του ανεξόφλητου 
κεφαλαίου.  

 
H εταιρεία Intrum τον Δεκέμβριο του 2019 απέκτησε ένα 
χαρτοφυλάκιο ανεξασφάλιστων προϊόντων λιανικής από 
την ειδική εταιρία εκκαθάρισης PQH. Το άνοιγμα της 
απαίτησης είναι €2,4 Δις, και το τίμημα της συναλλαγής 
ανήλθε στα€71 εκατ. (!!!) Το 2021 η Πειραιώς πώλησε 
δάνεια αξίας 7,2 δισ. ευρώ σε Intrum και Serengeti Asset. Η 
πώληση έγινε στο 34% (!!!) της λογιστικής αξίας των 
δανείων. Πάντως τρεις εταιρείες έχουν πρωτοστατήσει στις 
αγορές κόκκινων δανείων: Davidson Kempner, Intrum και 
doValue. Έχετε υπόψιν σας πως οι servicers δηλαδή η 
Ένωση Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και 
Πιστώσεις (ΕΕΔΑΔΠ) αποτελεί μη κερδοσκοπική εταιρεία 
(!!!) του Αστικού Κώδικα με έτος ίδρυσης το 2019. Στην 
ουσία εδώ έχουμε μια περίπτωση αχαλίνωτου φατριασμού 
ορισμένων ατόμων που ενθαρρύνθηκαν από τις 
επικρατούσες οικονομικές συνθήκες και από τις 
κυβερνητικές αποφάσεις, να αρπάξουν ακίνητες 
περιουσίες, πρώτες και μοναδικές κατοικίες με ένα απλό 
πάτημα του ποντικιού ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή ώστε 
να μεγιστοποιήσουν το κέρδος τους και έχουν σε μεγάλο 
βαθμό κίνητρο την απληστία.  

υφλές οικονομικές δυνάμεις που 
σκέφτονται μόνο την απόκτηση 
μέγιστου οφέλους με ελάχιστη 

επένδυση χωρίς να τους απασχολεί  
η γενίκευση της κοινωνικής 
ανασφάλειας που προκαλούν. 
Τα χαρακτηριστικά αυτής της απληστίας προσδιορίζονται 
από το γεγονός ότι, η μη κερδοσκοπική εταιρεία 
«Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» 
αναπτύσσει την δραστηριότητα της σε μια «γκρίζα ζώνη 
νομιμότητας» και ανηθικότητας χρησιμοποιώντας κατά 
πως την βολεύει πότε τον νόμο 4354/2015 για τα «κόκκινα» 
δάνεια, που προβλέπει νομιμοποίηση υπέρ της ώστε να 
μπορεί να πραγματοποιεί κατασχέσεις αντί του δικαιούχου 
της απαίτησης, και πότε τον νόμο 3156/2003 που γενικά 

αναφέρει ότι οι servicers ενεργούν πράξεις διαχειρίσεως 
για λογαριασμό των εταιρειών που έχουν τα δάνεια και 
γιατί αφενός δεν τους επέβαλε την κατάθεση πρότασης 
ρύθμισης στους δανειολήπτες όπως έκανε ο 
μεταγενέστερος νόμος του 2015 αφετέρου επειδή ο νόμος 
του 2003 προβλέπει φορολογική απαλλαγή 38% (!!!) στα 
κέρδη από τη διαχείριση των κόκκινων δανείων. Στην 
ουσία η απόφαση του Αρείου Πάγου εκτός του γεγονότος 
ότι επιτρέπει την αρπαγή πόρων του εργαζόμενου 
πληθυσμού και την νόμιμη ληστεία του δημοσίου εξαιτίας 
των φοροαπαλλαγών,(σ.σ Εκτιμάται πως το δημόσιο χάνει 
40 δις από φόρους) επιβεβαιώνει πως η οικονομική ελίτ 
δίνει στον εαυτό της την δυνατότητα να διαμορφώνει τους 
δικούς της κανόνες και νόμους. Γεγονός που αφενός 
επιβεβαιώνει την ύπαρξη ισχυρών αλληλεξαρτήσεων 
μεταξύ πολιτικών οικονομικών και δικαστικών 
παραγόντων αφετέρου η «νομιμότητα» απαιτεί την 
συνδρομή και την διαμεσολάβηση δικηγορικών γραφείων 
βιτρίνα, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών, 
κτηματομεσιτών, η εμπλοκή των οποίων έχει καθοριστική 
σημασία για να λειτουργήσει σωστά ο μηχανισμός! Ήξερε 
πολύ καλά τι έκανε ο κος Γιάννης Στουρνάρας, όταν από 
τον Νοέμβριο του 2022, προαναγγέλλει ή υποδεικνύει 
γράφοντας στα παλαιότερα των υποδημάτων του τη 
δικαιοσύνη και την διάκριση των εξουσιών, την απόφαση 
του Αρείου Πάγου: Στη σελίδα 91 της Έκθεσης 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της, Τράπεζας της 
Ελλάδος, χωρίς κανένα δισταγμό ή ηθικό δίλημμά 
αναφέρει: «Η ικανότητα των Εταιρειών Διαχείρισης 
Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις ( servicers ή 
ΕΔΑΔΠ) να διαχειριστούν τα δάνεια για λογαριασμό των 
Εταιρειών Απόκτησης Απαιτήσεων από Δάνεια και 
Πιστώσεις (σ.σ. τα λεγόμενα funds) και των Πιστωτικών 
Ιδρυμάτων, δυσχεραίνεται από την πρόσφατη απόφαση του 
Αρείου Πάγου 822/20228 και τις σχετικές εφετειακές 
αποφάσεις αναφορικά με τη νομιμοποίησή τους να 
προβούν σε δικαστικές ενέργειες και κυρίως να 
συμμετέχουν σε διαδικασίες πλειστηριασμών. Ωστόσο, η 
αποτελεσματικότητα των ΕΔΑΔΠ αναμένεται να διαφανεί 
τους επόμενους μήνες με την άρση των παραπάνω 
περιορισμών […]». 

 
Από αριστερά: Γιώργος Γεωργακόπουλος, διευθύνων 
σύμβουλος της intrum – Αρτέμης Θεοδωρίδης, 
Εκτελεστικός Πρόεδρος της CEPAL – Τάσος Πανούσης, 
Πρόεδρος ΕΕΔΑΔΠ και διευθ. Σύμβουλος doValue Greece – 
Βασίλης Ράπανος, Πρόεδρος Ελληνικής Ένωσης 
Τραπεζών – Γιάννης Στουρνάρας, διοικητής της Ττ – 
Θεόδωρος Καλαντώνης, Εκτελεστικός Πρόεδρος doValue 
Greece – Περικλής Κιτριλάκης, Αντιπρόεδρος ΕΕΔΑΔΠ και 
αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της CEPAL 

Τ 
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πορούμε με ασφάλεια να 
καταλήξουμε στο συμπέρασμα, 
πως ο νόμος, εκτός του ότι είναι 

ένα εργαλείο ανελέητης καταπίεσης 
των ανθρώπων της εργασίας και  
σε όσους τολμούν να σηκώσουν το 
ανάστημά τους απέναντι στην εξουσία, 
έχει παραδοθεί στην υπηρεσία μιας 
εγκληματικής (για το λαό), με 
μαφιόζικες μεθόδους, «ελίτ-αρίστων», 
και δεν υπάρχει καμία διαχωριστική 
γραμμή μεταξύ μεγαλοστελεχών 
κρατικών-κυβερνητικών αρχών  
και εταιρειών, της αστικής 
κοινοβουλευτικής εξουσίας, της 
νομοθετικής εξουσίας, μερίδας 
δικαστικών, της επενδυτικής Καμόρα, 
των τραπεζικών «CEO», των  
κάθε λογής funds και μερίδας 
δημοσιογραφικών αποφύσεων, που 
όλοι μαζί μπορούν να χρησιμοποιούν 
την επιρροή τους για να προσαρμόζουν 
ή και να αλλάζουν τους δικαιικούς 
κανόνες μα και τους ηθικούς και  
να τους προσαρμόσουν στα  
ατομικά συμφέροντα τους. 
Όλα αυτά δε συντελούνται στα κρυφά, αποκομμένα από 
την κοινωνία αλλά εντός της, εντός δημοσίου χώρου που 
όμως διαθέτει κρυφές πτυχές και γκρίζες ζώνες. Υπό το 
βάρος των διαπιστώσεων αυτών, ελπίζω να υπάρχει 
ακόμα ένα ενεργό κοινωνικό υποκείμενο που να έχει 
απαυδήσει από τους τόσους συμβιβασμούς και 
συγκαλύψεις που δεν αφορούν τη συγκεκριμένη µόνο 
περίπτωση, αλλά αφορούν τον βίο µας ως όλον, ώστε να 

θεωρήσει πως πρέπει να παρεκκλίνει από τις επιφάσεις 
νομιμότητας των κυβερνητικών «Πάτσηδων» και να 
δράσει!  

 

ΥΓ : Πάντως από αυτήν την απόφαση υποθέτω πως 
εξαιρούνται τα χρέη της κυβέρνησης της ΝΔ και των 
αρίστων στελεχών της που χρωστούν 392 εκατ. ευρώ. γιατί 
ήδη υπάρχει η ευκολία πληρωμών και δόσεων του 
κυβερνητικού κόμματος σε βάθος δύο αιώνων! 

Μ 
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του Γιώργου Παυλόπουλου 
Οικονομολόγου, συνδικαλιστή 
στον τραπεζικό κλάδο 

 

ι σημαίνει η 
απόφαση του 
Αρείου Πάγου για 

την δικαίωση των 
τραπεζών και funds  
για τα κόκκινα δάνεια; 
Το προφανές είναι ότι διευκολύνει 
τις κατασχέσεις και τους 
πλειστηριασμούς. Το πιο σκοτεινό 
είναι ότι νομιμοποιεί περαιτέρω την 
ασυδοσία. Με το νόμο του 2003 για 
καθυστερημένα δάνεια δεν 
προβλεπόταν η υποχρέωση να 
προτείνει η τράπεζα ρύθμιση στον 
δανειολήπτη (κοινώς κούρεμα), τα 
τραπεζικά κριτήρια ήταν «αυστηρά» 
και δεν υπήρχαν εταιρίες 
διαχείρισης δανείων που 
προέβαιναν σε πράξεις χωρίς να 
έχουν κατοχή των κόκκινων 
δανείων. Φυσικά τότε τα κόκκινα 
δάνεια ανέρχονται στο 3% των 
συνολικών. 

  

ε το νόμο του 
ΣΥΡΙΖΑ του 2015 
επιτράπηκε  

η μεταβίβαση των 
δανείων σε funds  
και η διαχείριση  
τους, περιορίστηκε  
η προστασία του  
νόμου Κατσέλη  
για δανειολήπτες 
και αμέσως μετά διευκολύνθηκαν οι 
τράπεζες ώστε στους 
πλειστηριασμούς να μην 
προηγούνται το Δημόσιο και οι 
αποζημιώσεις των εργαζομένων.  

 

Το μόνο καλό του νόμου του 2015 
ήταν η πρόβλεψη για υποχρέωση 
υποβολής ρύθμισης στον 
δανειολήπτη πριν τους 
πλειστηριασμούς. Ας υπολογίσουμε 
επιπλέον ότι  

ο 2019 από τους 
πρώτους νόμους 
που ψήφισε η  

ΝΔ ήταν η ασυλία  
των στελεχών στις 
τράπεζες και στα funds. 

 
Με την πρόσφατη απόφαση του 
Αρείου Πάγου, οι τράπεζες και τα 
funds έχουν το ελεύθερο να κάνουν 
πλειστηριασμούς όπως γουστάρουν 
και με οποίους όρους γουστάρουν. 
Χρησιμοποιούν το πλαίσιο του 2003 
για να μην κάνουν πρόταση 
ρύθμισης και του 2015 για τα 
υπόλοιπα. Πρακτικά δηλαδή μαζικοί 
πλειστηριασμοί για τους πολλούς 
και δυνατότητα ευνοϊκής ρύθμισης 
στους ημέτερους.  

το θέμα των 
κόκκινων  
δανείων ΣΥΡΙΖΑ,  

ΝΔ, Δικαστικοί, 
δουλεύουνε μαζί. 

Τ 
Μ 

Τ 

Σ 
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ια όργιο 
πλειστηριασμών  
επί διακυβέρνησης 

ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο  
ο πρόεδρος του 
Δημοκρατικού 
Κινήματος Εθνικής 
Απελευθέρωσης, 
Παναγιώτης 
Λαφαζάνης. 
Μιλώντας στον realfm 97,8 και την 
εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου 
ο Παναγιώτης Λαφαζάνης σημείωσε: 

μείς εγκαινιάσαμε 
ως κίνημα την 
υπόθεση του  

αγώνα κατά των 

πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας. 
Αυτοί οι πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας ξεκίνησαν να έχουν μαζικό τρόπο και 
μαζική έκταση επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μετά τις εκλογές του 
Σεπτεμβρίου του 2015, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-Καμμένου ξεκίνησε αυτή την λαίλαπα 
των πλειστηριασμών, γενικώς και ειδικότερα πρώτης κατοικίας. Κυνικά και θα 
έλεγα με έναν τρόπο ας πούμε απόλυτα βάρβαρο».  

 
Στην επισήμανση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι επί ημερών του δεν υπήρξε 
πλειστηριασμός πρώτης κατοικίας, ο κος Λαφαζάνης ανέφερε: «Δεν είναι η 
πρώτη φορά που λέει χονδροειδή ψέματα ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι απλώς υπήρξαν 
πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας, αλλά κάθε Τετάρτη γινόταν όργιο 
πλειστηριασμών αυτής της κατηγορίας και ιδιαίτερα στους ελεύθερους 
επαγγελματίες, αυτούς που δεν μπορούσαν να υπαχθούν με κανένα τρόπο στο 
νόμο Κατσέλη. Αυτοί ήταν στο έλεος των τραπεζών τότε, τα funds τα εγκαινίασε 
στη συνέχεια ο ΣΥΡΙΖΑ. Τότε οι πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας λόγω του 
κινήματος αυτού που είχε αναπτυχθεί ήταν πολύ δύσκολο να γίνουν, σχεδόν 
αδύνατον, διότι υπήρχαν σιγά σιγά καταλήψεις κάθε Τετάρτη των ειρηνοδικείων, 
όπου γίνονταν πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας από το κίνημα αυτό κατά των 
πλειστηριασμών». 

Γ 

Ε 
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ην έκπληξή του 
εξέφρασε ο 
πρόεδρος του 

Δικηγορικού Συλλόγου 
Αθηνών, Δημήτρης 
Βερβεσός, αναφορικά 
με την ταχύτητα 
εκδίκασης της 
απόφασης του Αρείου 
Πάγου με την οποία 
«λύνονται τα χέρια»  
των funds. 
«Ο Άρειος Πάγος για την υπόθεση σε 
πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, 
δίκασε και σε πολύ συντομότερο 
εξέδωσε απόφαση. Αν ήταν 
υπόθεση ενός απλού Έλληνα 
πολίτη, θα έκανε δύο και τρία χρόνια 
για να παρθεί απόφαση» δήλωσε ο 
κ. Βερβεσός, μιλώντας στο Πρώτο 
Πρόγραμμα 91,6. Σύμφωνα με τον 
πρόεδρο του ΔΣΑ είναι απορίας άξιο 

πότε πρόλαβαν να διαβάσουν οι δικαστές τα υπομνήματα και να βγάλουν τόσο 
σύντομα απόφαση: «Η υπόθεση δικάστηκε στις 26 Ιανουαρίου, κατά προτίμηση 
και με μεγάλη επίσπευση. Έκλεισε ο φάκελος, δηλαδή πήγαν τα σημειώματα τα 
οποία περιείχαν 2.000 σελίδες και στις 30 Ιανουαρίου τα καταθέσαμε εμείς από τη 
μεριά μας και η άλλη μεριά οι τράπεζες και τα funds.  

 

πορώ πώς από τις 30 Ιανουαρίου μέχρι 8 
Φεβρουαρίου, 65 δικαστές πρόλαβαν και 
διάβασαν υπομνήματα και σε 8 - 9 μέρες 

έβγαλαν απόφαση, όταν συνήθως στα πρωτοβάθμια 
δικαστήρια με πολύ λιγότερες σελίδες υπομνημάτων 
και σχετικών εγγράφων, οι δικαστές κάνουν  
8 μήνες με 2 χρόνια για να βγάλουν απόφαση. 
Μου προξενεί εντύπωση η ταχύτητα εκδίκασης της συγκεκριμένης υποθέσεως», 
είπε ο κ. Βερβεσός και συμπλήρωσε αφήνοντας αιχμές και για την Τράπεζα της  

 

Τ 
Α 
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Ελλάδος: «Ακόμα μου κάνει εντύπωση το γεγονός η 
Τράπεζα της Ελλάδος έλεγε ότι αυτή η δυσλειτουργία που 
είχε δημιουργηθεί με την απόφαση του τμήματος του 
Αρείου Πάγου, που έλεγε ότι τα funds δεν έχουν δικαίωμα 
να προβούν σε πλειστηριασμούς, οσονούπω θα 
τακτοποιηθεί και μάλιστα η Τράπεζα χρησιμοποιούσε τη 
φράση «θα ανατραπεί και θα διευθετηθεί».  

ού ήξερε η Τράπεζα της Ελλάδος  
τι θα πει η Ολομέλεια του Αρείου 
Πάγου πριν δικάσει; 

Αυτά τα θέματα είναι πολύ σοβαρά».  

Με μια φαρμακερή αποστροφή περί… αξιοζήλευτης 
ταχύτητας του Αρείου Πάγου, στην έκδοση απόφασης για 
την υπόθεση των πλειστηριασμών, έθεσε εκ νέου το θέμα 
και μάλιστα ενώπιον της γενικής συνέλευσης των 
Διοικητικών Δικαστών, ο πρόεδρος της Ολομέλειας των 
Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, Δημήτρης Βερβεσός. 
Οι δικηγόροι ως γνωστόν συμμετείχαν στη δίκη στον Άρειο 
Πάγο κάνοντας πρόσθετη παρέμβαση υπέρ των 
δανειοληπτών και ο πρόεδρός τους επιφύλαξε ένα 
εξαιρετικά σκωπτικό σχόλιο με αφορμή την προσπάθεια 
επιτάχυνσής της, σε σχέση και με την ταχύτητα με την 
οποία συνήλθε σε διάσκεψη η Ολομέλεια του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου για το συγκεκριμένο θέμα. Ουσιαστικά ο κ. 
Βερβεσός ζήτησε να μην υπάρχουν δύο μέτρα και δύο 
σταθμά στη Δικαιοσύνη, αντιπαραβάλλοντας την ταχύτητα 
στο θέμα των πλειστηριασμών με αιτούντες τα fund με 
υποθέσεις «ανακοπών σε προγράμματα πλειστηριασμών 
ευάλωτων δανειοληπτών που προσδιορίζονται στην 
Αθήνα το 2028 και εκδίδονται αποφάσεις μετά από 2 έως 3 
έτη»! Χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΔΣΑ ανέφερε: 
«…Κατ’ αρχάς το πρόβλημα των υπερβολικών 
καθυστερήσεων αποφλοιώνει τη δικαστική προστασία και 
οδηγεί εν δυνάμει σε αρνησιδικία. Το ΕΔΔΑ έχει άλλωστε 
κρίνει ότι οι μεγάλες καθυστερήσεις στις διαδικασίες 
ενώπιον όλων των δικαιοδοσιών αρχής γενομένης με την 
απόφαση Αθανασίου κατά Ελλάδος, για τη διοικητική 
δικαιοσύνη, δεν αποτελούν απλώς παράβαση των άρθρων 

6 § 1 και 13 της ΕΣΔΑ, δηλαδή του δικαιώματος για δίκαιη 
δίκη μέσα σε εύλογη προθεσμία και του δικαιώματος για 
ουσιαστική επανόρθωση, αλλά αποκαλύπτουν παράλληλα 
την ύπαρξη σοβαρού προβλήματος συστημικού 
χαρακτήρα. Η πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας του 
Αρείου Πάγου ανοίγει ένα παράθυρο διαφορετικής 
αντιμετώπισης του άνω ζητήματος, αρκεί αυτή η ζηλευτή 
επιτάχυνση να μην εξαντλείται σε υποθέσεις ισχυρών 
οικονομικών συσσωματώσεων, γιατί την ίδια στιγμή οι 
υποθέσεις ανακοπών σε προγράμματα πλειστηριασμών 
ευάλωτων δανειοληπτών προσδιορίζονται στην Αθήνα το 
2028 και εκδίδονται αποφάσεις μετά από 2 έως 3 έτη.  

Θυμίζω επίσης για το θέμα αυτό, ότι επί αιτήσεως 
ακυρώσεως των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας, 
ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) για το 
μέτρο της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων στη 
δεύτερη φάση, λόγω Covid 19, που δικάστηκε το 2021 
ακόμα δεν έχει εκδοθεί απόφαση». 

Π 
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της Κωνσταντίνας Λεκκάκου 
δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω  

 
ΠΟΙΟΝ νόμο εφαρμόζουν οι 
servicers ως διάδικοι: Φέρεται ότι 
κρίθηκε από την Ολ.Α.Π. ΠΩΣ όμως 
εφαρμόζουν αυτόν τον νόμο: 
Συνεχίζει να κρίνεται καθημερινά 
στις αίθουσες των Δικαστηρίων. Α. 
Φέρεται ότι τάχθηκε κατά 
συντριπτική πλειοψηφία υπέρ των 
funds και των servicers η Ολ.Α.Π. ως 
προς την νομιμοποίηση τους να 
διενεργούν πράξεις αναγκαστικής 
εκτέλεσης και πλειστηριασμούς 
βάσει του ν. 3156/2003 και του αρθρ. 
2 παρ 4 του ν. 4354/2015.  
Α. Αναμένουμε να μάθουμε,  

ώς η ευθεία  
και επαναλαμ-
βανόμενη 

γραμματική διατύπωση 
νομοθετημάτων περί 
του αντιθέτου (βάσει 
ρητών διατάξεων δεν 

έχουν την δυνατότητα να εκτελούν πράξεις 
αναγκαστικής Είσπραξης) υπερκεράστηκε και με 
νομικά επιχειρήματα, προκαλώντας παράλληλα 
οικονομική ζημία πολλών δις στο Ελληνικό Δημόσιο, 
ανυπέρβλητη δικονομική και οικονομική ζημία στους 
δανειολήπτες 

 
, χειροτέρευση της δικονομικής τους θέσης (η οποία απαγορεύεται κατ’ αρθρ. 3 
παρ. 7 ν. 4354/2015) και διατάταξη της ισορροπίας των μερών εις βάρος του 
«αδυνάτου» μέρους, δηλ. του οφειλέτη έναντι των τραπεζικών και επενδυτικών 
κολοσσών και πολυεθνικών -ημεδαπών και αλλοδαπών- εταιρειών. Η ΕΠΙΜΑΧΗ  

 

Π 
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ΡΗΤΗ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ 
ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: άρθρο 10 παρ. 13 
εδαφ. α’ του ν.3156/2003, το οποίο άρθρο ορίζει επί λέξει: 
«ΑΡΘΡΟ 10 ΠΑΡ. 13. Η πώληση και η μεταβίβαση 
απαιτήσεων σύμφωνα με το όρθρο αυτό, 
συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων από τραπεζικό 
δάνεια και πιστώσεις πάσης φύσεως, κατά κεφάλαιο, 
τόκους και λοιπό έξοδα, δεν μεταβάλλει την ουσιαστική, 
δικονομική και φορολογική φύση των μεταβιβαζόμενων 
απαιτήσεων και των σχετικών δικαιωμάτων, όπως ίσχυαν 
αυτό πριν από τη μεταβίβαση σύμφωνα με τις κατά 
περίπτωση εφαρμoστέες διατάξεις» 2) άρθρο, 1 του ν. 
4354/2015, στην αρχική του μορφή του αρθρ. 1 του ν. 
4354/2015 περιελαμβανόταν και η περίπτωση του ν. 
3156/2003. Στην συνέχεια απαλείφθηκε με την 5η 
τροποποίηση του νόμου, το έτος 2016. Από την αρχική 
αναφορά και εν συνεχεία την τροποποίηση και απαλοιφή 
του ν. 3156/2003 από τις υπαγόμενες περιπτώσεις στις 
διατάξεις αναγκ. Δικαίου και συστατικού τύπου η 
περίπτωση της τιτλοποίησης απαιτήσεων του ν. 
3156/2003, προκύπτει ότι ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ 
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΕΝΟ, ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΡΗΤΑ ΣΥΝΑΓΟΜΕΝΗ ΚΑΙ 
ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΗ ΚΑΙ 
ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΤΟΥ να εξαιρέσει από τις 
διατάξεις του 4354/2015 την περίπτωση του ν. 3156/2003. 3) 
άρθρο 1 § 1 περ. δ’ του ν. 4954/2015 ότι «Οι διατάξεις του 
παρόντος δεν επηρεάζουν την εφαρμογή των διατάξεων 
των νόμων 3106/2003 (Α’ 157), (βλ. απόφ. 25/2023 
ΜονΕφΑθηνών δημ antimolia.gr). Συνεπώς τόσο ο 
Ν.3156/2003 όσο και ο νεώτερος, ειδικότερος και 
αυστηρότερος δικονομικά νόμος 4354/2015 
ΑΠΟΤΥΠΩΝΟΥΝ την ρητή, απερίφραστη και 
επαναλαμβανόμενη επί σειρά ετών (από το 2003 έως και το 
2016 οπότε έγινε η επίμαχη τροποποίηση του νόμου) και 
στα δύο νομοθετήματα βούληση του νομοθέτη να 
παραμένει η εξουσία των διαχειριστριών εταιρειών, οι 
οποίες έχουν ως νομικό θεμέλιο της νομιμοποίησης τους 
τις διατάξεις του ν. 3156/2003, αποκλειστικά στο πλαίσιο 
εξωδίκων διαχειριστικών (νομικών ή υλικών) πράξεων. 
Εξάλλου στην ελληνική έννομη τάξη η δυνατότητα της 
ερμηνευτικής προσέγγισης από τα Δικαστήρια, 
εναρμονίζεται με την τελολογία των οικείων ρυθμίσεων και 
δύναται να αποδώσει ερμηνευτικά την νομοθετική 
στόχευση στο μέτρο που τούτο επιτρέπεται ΑΠΟ ΤΟ 
ΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΟΙΚΕΙΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. Σε κάθε δε 
περίπτωση, η συνδυαστική επιλογή διατάξεων μεταξύ των 
δύο νόμων δεν αποτελεί εξουσία δικαστική, αλλά 
εντάσσεται στην σφαίρα εξουσιών της νομοθετικής 
εξουσίας.  Αναμένουμε λοιπόν να μάθουμε πως παρά την 
ρητή, ευθεία και επαναλαμβανόμενη βούληση του Έλληνα 
Νομοθέτη, κρίθηκε ότι συντρέχει βάσει του ν.3156/2003, την 
εφαρμογή του οποίου επικαλούνται τα funds, η δικονομική 

ιδιότητα να παρίστανται οι διαχειριστές αυτών στα 
δικαστήρια και να διενεργούν πλειστηριασμούς.  
Β. ΤΙ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ ΑΠΟ 
ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ; Οι μέχρι σήμερα διαδικασίες που 
ακολουθούνται για έκδοση διαταγών πληρωμής από τους 
servicers και για επίσπευση πλειστηριασμών, τις οποίες 
ήδη γνωρίζει η πλειοψηφία των υπερήμερων 
δανειοληπτών, οι ακυρότητες, οι πλημμέλειες ως προς την 
διαδικασία της πώλησης απαιτήσεων, της ανάθεσης 
διαχείρισης, ο τρόπο διαμόρφωσης της οφειλής, οι 
καταχρηστικότητες, οι αδιαφανείς διαδικασίες, παρατυπίες 
και οι προσχηματικές και υποκρυπτόμενες διαδικασίες και 
συμφωνίες παραμένουν ελεγχόμενες από τα Δικαστήρια. 
Μην ξεχνούμε ότι εκδίδονται επί σειρά ετών (ανεξάρτητα 
από τις ελεγχόμενες σήμερα από την Ολ.Α.Π. ενστάσεις) 
πλήθος δικαστικών αποφάσεων που ελέγχουν τις 
ακυρότητες αυτές και έχουν ακυρωθεί για αυτούς τους 
λόγους πλήθος διαταγές πληρωμές και πλειστηριασμοί 
που επισπεύδονταν από τους servicers λόγω αυτών των 
ακυροτήτων.  
Γ. ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ; Αλλάζει η στάση των servicers και των 
εντολέων τους, οι οποίοι αναμένεται να κλιμακώσουν τις 
ήδη ασφυκτικές πιέσεις για άμεση αναγκαστική 
ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων, με συνοπτικές 
διαδικασίες και μεθοδεύσεις που συνήθως βρίθουν 
ακυροτήτων, πλημμελειών και παραλείψεων ως προς την 
τήρηση των ίδιων των νόμων των οποίων σήμερα 
αξιώνουν να αναγνωριστεί η εκ μέρους τους εφαρμογή.  
Δ. ΤΙ ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ; Να σηκώσουν το βάρος της ευθύνης 
που τους αναλογεί οι Δικαστές και να συνεχίζουν να 
ελέγχουν τον τρόπο εφαρμογής και τήρησης των 
διατάξεων αυτών στην πράξη, βάσει των αρχών δικαίου και 
ίσης μεταχείρισης που τους αναλογεί από τον θεσμικό τους 
ρόλο. Το πρόβλημα των servicers δεν είναι μόνο η ύπαρξη 
ή μη της ικανότητας τους να παρίστανται ενώπιον των 
Ελληνικών Δικαστηρίων, αλλά και οι ακυρότητες, 
παραλείψεις και καταχρηστικότητες από τις οποίες 
βρίθουν οι πράξεις εκτέλεσης των servicers. 
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αρά την απόφαση 
του Αρείου Πάγου, 
οι δανειολήπτες  

δεν είναι στον αέρα… 
Πέρα από την πολιτική 
αντιπαράθεση, αλλά και τον θόρυβο 
που έχει ξεσπάσει γύρω από την 
πρόσφατη απόφαση του Αρείου 
Πάγου για τους πλειστηριασμούς, οι 
γνώμες των νομικών διίστανται για 
το αν τελικά οι δανειολήπτες, πλέον, 
θα βρεθούν ανυπεράσπιστοι στα 
χέρια των funds ή διατηρούν 
δικαιώματα που μπορούν να 
ανακόψουν τις ορέξεις για μαζικούς 
πλειστηριασμούς ακινήτων. Ωστόσο 
εξ αρχής για να γίνει κατανοητό το 
όλο ζήτημα, πρέπει να καταστεί 
σαφές τι τελικά έκρινε ο Άρειος 
Πάγος. Σε ότι αφορά στην ουσία της 
υπόθεσης, ο Άρειος Πάγος δεν 
κλήθηκε να αποφασίσει για το αν 
πρέπει να γίνει ή όχι ο 
πλειστηριασμός, άλλα για το ποιος 
νομιμοποιείται να κάνει τους 
πλειστηριασμούς. Αυτή τη στιγμή οι 
πλειστηριασμοί, που με τον έναν ή 
άλλο τρόπο γίνονται και βρίσκονται 
σε εξέλιξη, είναι κοντά στις 170.000! 
Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι 

πλειστηριασμοί γίνονται καθημερινά.  

ο θέμα λοιπόν δεν ήταν αν  
γίνονται η όχι πλειστηριασμοί, αλλά ποιος τους 
κάνει. 

Αυτό που αποφάσισε η Ολομέλεια του ΑΠ, και δη με πλειοψηφία (56-9), είναι ότι 
οι διαχειριστές των funds που έχουν έδρα στην Ελλάδα μπορούν να ενεργούν 
άμεσα δικαστικές πράξεις, δηλαδή να κάνουν πλειστηριασμούς επώνυμα οι ίδιοι 
και όχι ως πληρεξούσιοι των funds. Η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου 
ουσιαστικά ανοίγει ένα παράθυρο και δίνει το δικαίωμα στα funds να επιταχύνουν 
τις διαδικασίες των πλειστηριασμών, διότι όλες οι ανακοπές που είχαν κατατεθεί 
κατά του δικαιώματος των πληρεξούσιων των funds να διενεργούν 
πλειστηριασμούς ακυρώνονται. Δηλαδή οι δικαστικές ενέργειες που είχαν ως 
βασικό λόγο την αιτία της μη ύπαρξης νομιμοποίησης των πληρεξούσιων των 
funds, αυτή τη στιγμή είναι μετέωρες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ακυρώνεται 
συνολικά το δικαίωμα των δανειοληπτών να αντιδράσουν. Με αυτά τα δεδομένα 
λοιπόν δεν είναι παράλογο που αυτή η απόφαση του Α.Π. προκαλεί αντιδράσεις: 
έχει ληφθεί σε προεκλογικό χρόνο με τα ζητήματα της οικονομίας, του ιδιωτικού 
χρέους και του στεγαστικού να βρίσκονται ψηλά στην προεκλογική ατζέντα.  

Σύμφωνα με τον δικηγόρο Δημήτρη Αλβανό που ασχολείται ειδικά με τα θέματα 
των δανείων, η απόφαση του Αρείου Πάγου δεν αφαιρεί τρόπους αντίδρασης των 
δανειοληπτών, ούτε παγιώνει κατασχέσεις και πλειστηριασμούς αν ένας 
δανειολήπτης έχει φροντίσει να λάβει τα μέτρα του. «Η απόφαση αναφέρεται σε 
ένα συγκεκριμένο νομικό θέμα, κατά πόσο μπορούν οι εταιρίες αυτές να κάνουν 
να κατασχέσεις και πλειστηριασμούς με ένα νόμο του 2003. Οι δανειολήπτες 
χάνουν ένα νομικό  
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όπλο, αλλά δεν αλλάζει κάτι διότι έχουν δεκάδες άλλους 
τρόπους να αντιπαρατεθούν νομικά με τις τράπεζες και με 
δεκάδες άλλου λόγους έχουμε ακυρώσει διαταγές 
πληρωμής. Κακώς υπάρχει αυτός ο πανικός. Δεν αλλάζει 
επί του πρακτέου κάτι, ούτε έχει σχέση με την πρώτη 
κατοικία, ούτε αν χάνει κάποιος το σπίτι του. Ό,τι ίσχυε 
πριν ισχύει και τώρα», τονίζει στην Parallaxi και αναφέρει 
πως «με έχουν πάρει τηλέφωνο πολλοί πελάτες μου, 
ακόμα και άτομα που έχουμε κερδίσει και αγωγές και 
ανακοπές χρόνια πριν και μου λένε θα μας πάρουν το σπίτι. 
Καμία σχέση». Όπως διευκρινίζει «απλά για κάποιους που 
δεν είχαν κάνει καμία νομική ενέργεια ή τις είχαν χάσει 
όλες, ήταν ένα νομικό όπλο, για να κερδίσουν κάποια 
προθεσμία παραπάνω, γιατί αντικειμενικά ακόμα και να 
κέρδιζαν οι δανειολήπτες την απόφαση στον Άρειο Πάγο, 
οι κατασχέσεις μπορούν να γίνουν με τον νόμο που 
ισχύει». Ωστόσο επικρίνει τον fast truck τρόπο με τον 
οποίο ελήφθη η απόφαση. Όπως τονίζει «το δικαστήριο 
έβγαλε απόφαση μέσα σε 15 ημέρες, δηλαδή διάβασαν 
50000 σελίδες, όταν για άλλες υποθέσεις κάνουν χρόνια και 
χρόνια να απαντήσουν» και σχολιάζει πως σε κάθε 
περίπτωση οι δανειολήπτες έχουν πολλούς τρόπους 
αντίδρασης. Όπως εξηγεί «παρότι προσπαθούν 
επιστημονικά να εξαφανίσουν τα νομικά όπλα, με το που 
βγάζουν ένα νόμο και κλείνουν μία πόρτα στον 
δανειολήπτη, του ανοίγουν, μία άλλη έτσι παίζεται το 
παιχνίδι». «Όλα τα νομοσχέδια περί εξωδικαστικού 
συμβιβασμού πάλι είναι στη λογική των τραπεζών, δηλαδή 
να δώσει κάποιο ποσό και να γίνει διαπραγμάτευση υπέρ 
της τράπεζας και γι’ αυτό δεν προχωράει ο εξωδικαστικός, 
διότι όταν κάποιος έχει περιουσία που οι τράπεζες αξίζει να 
κυνηγήσουν οι τράπεζες τότε δεν δέχονται τον 
εξωδικαστικό» τονίζει και αναφέρει ότι μετά την κατάργηση 
του νόμου Κατσέλη και της πλατφόρμας 4605 δεν υπάρχει 
οριζόντια προστασία της πρώτης κατοικίας εκτός από τα 
ευάλωτα νοικοκυριά τα οποία προστατεύονται για 12 
χρόνια καταβάλλοντας ενοίκιο για το ίδιο τους το σπίτι. 
Πάντως υπάρχουν τα κλασσικά όπλα του δανειολήπτη, 
όπως το αν είναι στεγαστικό δάνειο να κάνει αγωγή και να 
ζητήσει να αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού του επιτοκίου, 
να κάνει ανακοπή να του σβήσουν του εξωλογιστικούς 
τόκους ή ανακοπή κατά του κατασχετηρίου αν 
περιγράφουν το λάθος το ακίνητο, να ζητήσει να κάνει 
διόρθωση του προγράμματος, αν τα χρήματα για τα οποία 
σου βγάζουν το ακίνητο είναι λίγα κ.λπ. Πάλι δηλαδή πάλι 
έχει πολλές δυνατότητες να κοντράρει» τονίζει και καλεί 
τους πολίτες «να μην ακούν τα κανάλια, ούτε την Ένωση 
Ελληνικών Τραπεζών αλλά την πληροφόρηση του να τη 
αναζητήσει και από άλλες πηγές».  

Από την πλευρά τους πάντως ο Σύλλογος Δανειοληπτών 
και Προστασίας Καταναλωτών Βορείου Ελλάδος, 
αναφορικά με την απόφαση του Αρείου Πάγου, τονίζουν 
πως πρόκειται για ένα σκάνδαλο με πολιτικό περιεχόμενο. 
‘Όπως αναφέρουν «ο Άρειος Πάγος, αποδεικνύοντας ότι 
στη σημερινή Ελλάδα μόνο τα συμφέροντα και οι 
τοκογλύφοι έχουν δικαίωμα “νομικής προστασίας” αλλά 
όχι οι Έλληνες πολίτες, έκρινε με τεράστια ταχύτητα και 
χωρίς κανέναν φανερό δισταγμό πως είναι “νόμιμο” οι 
servicers (εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων) να κάνουν 
δικαστικές πράξεις, να γίνονται διάδικοι και να προβαίνουν 
αυτόνομα σε πλειστηριασμούς – και όχι ως πληρεξούσιοι 
των funds που είναι οι πραγματικοί εντολείς τους, παρά τη 
τοποθέτηση δικηγορικών συλλόγων και άλλων φορέων για 
το αντίθετο! Πρόκειται για μια χωρίς προηγούμενο 
καταπάτηση κάθε έννοιας Δικαίου. Είναι ένα τεράστιο 
πολιτικό σκάνδαλο, καθώς είναι προφανές ότι για αυτό το 
αποτέλεσμα έγιναν πολιτικές παρεμβάσεις στο ανώτατο 
επίπεδο. Ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, 
είχε δεχτεί πίεση από τα funds να νομοθετήσει ώστε να 
ξεπεραστούν αυτά τα «νομικά εμπόδια» και να 
ξεπαγώσουν οι πλειστηριασμοί. Για να μη γίνει αποδέκτης 
του πολιτικού κόστους εκείνος τους παρέπεμψε στον Άρειο 
Πάγο. Έτσι, ο Άρειος Πάγος, που δεν έχει πρόβλημα 
εκλογών μπροστά του, έδωσε την πλέον “θεμιτή” για τα 
funds λύση, με συντριπτική πλειοψηφία (59-9)! Η 
δημοσίευση της απόφασης αναμένεται μέσα στον επόμενο 
μήνα και θα δώσει το πράσινο φως για ένα νέο κύμα 
πλειστηριασμών σπιτιών δανειοληπτών». 
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του Δημήτριου Λυρίτση 
Δικηγόρου 
Μέλους Δ.Σ. ΔΣΑ  

 

ε πλειοψηφία 
(56-9) η 
Ολομέλεια  

του Αρείου Πάγου,  
σε μυστική διάσκεψη 
αποφάνθηκε ότι οι 
Εταιρείες Διαχείρισης 
Απαιτήσεων από  
Δάνεια και Πιστώσεις 
νομιμοποιούνται  
κατ΄ εξαίρεση, ως  
μη δικαιούχοι διάδικοι,  
να διεξάγουν δίκες  
και να επισπεύδουν 
διαδικασίες 
αναγκαστικής 
εκτέλεσης 

(πλειστηριασμούς, κατασχέσεις) για 
την είσπραξη των υπό διαχείριση 
απαιτήσεων στο πλαίσιο του ν. 
3156/2003. Μερικές επισημάνσεις 
επί της ανωτέρω κρίσεως: Προκαλεί 
έκπληξη η ταχύτητα με την οποία η 
Πλήρης Ολομέλεια του Αρείου 
Πάγου αποφάνθηκε σε ένα 
σοβαρότατο ζήτημα με τεράστιες 
κοινωνικές και οικονομικές 
επιπτώσεις. Η συζήτηση της 
υποθέσεως έγινε 26.01.2023 και 
09.02.2023 έγινε η διάσκεψη και 
κρίθηκε το θέμα. Μέσα σε 14 ημέρες 
οι ανώτατοι δικαστές μας κατάφεραν 
να μελετήσουν τα δεκάδες 
υπομνήματα των διαδίκων, να 
αξιολογήσουν τους προβληθέντες 
ισχυρισμούς και να κρίνουν επί της 
υποθέσεως σε ένα τόσο δύσκολο 
νομικό θέμα.  

 
Πριν από την «ταχύτατη» κρίση του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου, είχε 
προηγηθεί η Έκθεση 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 
(Νοέμβριος 2022) της ΤτΕ με την 
οποία, η ΤτΕ είχε ήδη προβλέψει την 
έκβαση της δίκης –«… Η ικανότητα 
των εν λόγω εταιριών να 
διαχειριστούν τα δάνεια 
δυσχεραίνεται από την πρόσφατη 
απόφαση του Αρείου Πάγου 
822/2022 και τις σχετικές εφετειακές 
αποφάσεις αναφορικά με την 
νομιμοποίησή τους να προβούν σε 
δικαστικές ενέργειες και κυρίως να 
συμμετέχουν σε διαδικασίες 
πλειστηριασμών. Ωστόσο, η 
αποτελεσματικότητα των ΕΔΑΔΠ 
αναμένεται να διαφανεί τους 
επόμενους μήνες ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΩΝ 
ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ». Έτερο 
αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το 
αποτέλεσμα της διασκέψεως, η 
οποία τυγχάνει μυστική, διέρρευσε 
αμέσως και παντού. Εύλογα 
δημιουργούνται ερωτηματικά για την 

σπουδή της διαρροής και αν αυτή 
έχει ως στόχο τον επηρεασμό των 
δικαστών των δικαστηρίων ουσίας 
που καθημερινά κρίνουν 
εκατοντάδες υποθέσεις ανακοπών 
κατά κατασχέσεων και 
πλειστηριασμών. Επί της ουσίας ο 
ΑΠ δέχθηκε ότι οι Εταιρείες 
Διαχείρισης Απαιτήσεων μπορούν 
να κάνουν αποσπασματική 
επίκληση μόνο των ευμενών για τις 
ίδιες ρυθμίσεων καθενός από τα δυο 
νομοθετήματα (ν. 3156/2003, 
4354/2015) και να παρακάμπτουν 
πλήρως τις δυσμενείς γι΄ αυτές 
διατάξεις, διαπλάθοντας έτσι ένα νέο 
ανομοιόμορφο πλέγμα κανόνων 
υπέρ τους, που, όμως, ο νομοθέτης 
δεν το θέλησε. Κατ΄ αυτό τον τρόπο 
επιτρέπει να τιτλοποιούνται 
απαιτήσεις με πλήρη φορολογική 
ατέλεια – η υπολογισμένη ζημία για 
το ελληνικό δημόσιο ανέρχεται σε 50 
δις ευρώ- και να μην προσκαλείται ο 
δανειολήπτης να διακανονίσει 
ευνοϊκά την οφειλή του προ της 
μεταβιβάσεως. Η επίλυση του 
προβλήματος του ιδιωτικού χρέους 
απαιτεί πολιτική βούληση και 
νομοθετική πρωτοβουλία. Η 
ελληνική κοινωνία βιώνει οριακές 
στιγμές, δεν υφίσταται 
προστατευτικό πλαίσιο για την 
πρώτη κατοικία,  

ι τιτλοποιήσεις  
των δανείων και  
οι πλειστηριασμοί 

οδηγούν στην 
μεγαλύτερη 
αναδιανομή πλούτου 
στην ιστορία του 
ελληνικού κράτους  
(110 δις ευρώ)  
υπέρ εταιρειών  
και προσώπων  
που εδρεύουν  
στην αλλοδαπή. 

Μ 
Ο 
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της Αριάδνης Νούκα 
Δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω 

 
Η γνωστή δικηγόρος σημειώνει στο 
iEidiseis: Την προηγούμενη 
εβδομάδα διέρρευσε το αποτέλεσμα 
της διάσκεψης της Ολομέλειας του 
Αρείου Πάγου στην σημαντική δίκη 
της 26ης Ιανουαρίου που κρίθηκε το 
δικαίωμα των εντολοδόχων των 
funds - servicers να διενεργούν 
δικαστικές ενέργειες κατά των 
δανειοληπτών και εγγυητών, όταν η 
μεταβίβαση των δανείων λαμβάνει 
χώρα με τις διατάξεις του ν. 
3156/2003. Πενήντα έξι (56) από τους 
εξήντα πέντε (65) δικαστές φέρονται 
να τάχθηκαν υπέρ των θέσεων των 
servicers. 

νομικός κόσμος 
υποδέχτηκε  
την διαρροή της 

απόφασης με έκπληξη, 
αφενός λόγω του ότι 
υπήρξε μία ακατανόητη 

σπουδή στην έκδοση της αποφάσεως  
σε μόλις 9 ημέρες 
από την στιγμή που ολοκληρώθηκε η υποβολή πολυσέλιδων υπομνημάτων από 
τους διαδίκους και ως εκ τούτου εμφιλοχώρησε ελάχιστος χρόνος για την μελέτη 
των δικογράφων, αφετέρου λόγω του ότι παραβιάστηκε η αρχή της μυστικότητας 
της διάσκεψης των πολυμελών συνθέσεων των δικαστηρίων λόγω μη ευχερούς 
κατανόησης του σκοπού που αυτή εξυπηρετούσε.  

 
Λαμβάνοντας, ως αληθές το περιεχόμενο της διαρροής και με την επιφύλαξη για 
εξαγωγή περισσότερων και ασφαλέστερων συμπερασμάτων μετά τη δημοσίευση 
του σκεπτικού της απόφασης της ΟλΑΠ, μία πρώτη προσέγγιση των συνεπειών 
της οδηγεί στην διαπίστωση της απώλειας του μοναδικού διαπραγματευτικού 
όπλου των δανειοληπτών έναντι των funds. Συγκεκριμένα, από τον Απρίλιο 2022  

 

Ο 
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εκδόθηκαν πλείστες αποφάσεις και των δύο βαθμίδων δικαιοδοσίας ουσίας, 
Πρωτοδικείων και Εφετείων της Χώρας βάσει των οποίων αναστέλλονταν η 
διενέργεια πλειστηριασμών, κυρίως κατοικιών, ή ακυρώνονταν πράξεις 
εκτέλεσης (κατασχέσεις) και διαταγές πληρωμής. Τούτο προσέφερε στον 
δανειολήπτη διαπραγματευτική ισχύ και την δυνατότητα να πετύχει μία ρύθμιση 
χωρίς να βρίσκεται αντιμέτωπος με μόνιμες παράλογες απαιτήσεις εκ μέρους των 
servicers για καταβολή υπέρογκων προκαταβολών και μηνιαίων δόσεων πέρα 
των πραγματικών δυνατοτήτων του. Aξίζει να σημειωθεί ότι ισχυρισμοί, ότι δήθεν 
οι δανειολήπτες χρησιμοποιούσαν αυτήν την νομική οδό για να αποφύγουν την 
πληρωμή των υποχρεώσεων τους είναι εκτός χρόνου και τόπου και προφανώς, 
είτε αποτελούν ένα καλοστημένο εργαλείο προπαγάνδας, είτε εκτοξεύονται από 
ανίδεους για την κοπιώδη προσπάθεια των δανειοληπτών, είτε πριν, είτε μετά την 
επιβολή κατάσχεσης, να ρυθμίσουν τα χρέη τους. 

 

έγα απόδειξη ότι οι εντολοδόχοι των funds, 
servicers προτεραιοποιούσαν ως επιλογή  
τον πλειστηριασμό από την επίτευξη  

ρύθμισης αποτελεί το ναυάγιο της λειτουργίας του 
εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών,  
ο οποίος μέχρι και τον Μάιο 2022 μετά από σχεδόν  
δύο έτη λειτουργίας παρουσίαζε εγκρισιμότητα σε  
ότι αφορά τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μόλις 8%. 
Η συμπεριφορά τους δε, αυτή στηλιτεύθηκε και μάλιστα σε έντονο τόνο και από 
τον Υπουργό Οικονομικών εντός της Βουλής. Μόνο μετά το δικαστικό μπλόκο των 
πλειστηριασμών που άρχισε να επεκτείνεται σε όλα τα δικαστήρια της Χώρας 
διαφάνηκε μία ραγδαία αύξηση, τουλάχιστον, όσον αφορά τις ρυθμίσεις μέσω του 
εξωδικαστικού μηχανισμού. Σύμφωνα με τα στοιχεία της πρόσφατης έκθεσης 
προόδου της Ειδικής Γραμματείας Ιδιωτικού Χρέους η εγκρισιμότητα των 
ρυθμίσεων από τον Μάϊο έως τον Ιανουάριο 2023, εξελίχθηκε ως εξής: 
εγκρισιμότητα Μαΐου 8%, Ιουνίου 25%, Ιουλίου 24%, Αυγούστου 78%, Σεπτεμβρίου 
64%, Οκτωβρίου 54%, Νοεμβρίου 2022 65%, Δεκεμβρίου 2022 61% και Ιανουαρίου 
2023 70%. Το ζητούμενο πλέον, μετά την ως άνω δικαστική εξέλιξη είναι τι μέλλει 
γενέσθαι. 700.000 ακίνητα βρίσκονται ήδη εμπλεκόμενα με τα «κόκκινα» δάνεια. 
Δάνεια που ρυθμίστηκαν το προγενέστερο χρονικό διάστημα βρίσκονται σε 
οριακά σημεία να μετατραπούν εκ νέου σε μη εξυπηρετούμενα λόγω της 5ης κατά 
σειρά αύξησης των επιτοκίων. Κίνδυνος υφίσταται ακόμη και για δάνεια 

κανονικώς εξυπηρετούμενα από τον 
εκρηκτικό συνδυασμό της σοβαρής 
επιτοκιακής επιβάρυνσης και της 
σημαντικής αύξησης του κόστους 
διαβίωσης. Εάν οι servicers 
εξακολουθήσουν να προκρίνουν 
τους πλειστηριασμούς, όπως κατά 
το προγενέστερο του «δικαστικού 
μπλόκου» αυτών, χρονικό διάστημα, 
τότε είμαστε μπροστά σε μία 
εκρηκτικών διαστάσεων πανδημία 
πλειστηριασμών που θα πλήξει όχι 
μόνο τους οφειλέτες δανειολήπτες 
και εγγυητές, που θα απωλέσουν την 
κατοικία τους, αλλά και όσους δεν 
έχουν καμία απολύτως οφειλή λόγω 
της μείωσης των τιμών των 
ακινήτων τους που θα επέλθει από 
την υπερπροσφορά. Είναι 
καταφανές, ότι μία τέτοιου είδους 
εξέλιξη μοιραία θα οδηγήσει σε 
κοινωνική αναταραχή. Απαιτείται 
άμεσα νομοθετική πρωτοβουλία 
επίλυσης αυτής της διαφαινόμενης 
καταστροφικής κατάστασης και 
επιτέλους για πρώτη φορά να ληφθεί 
σοβαρά υπόψιν, ότι  

α δάνεια 
ελήφθησαν  
με βάση 

συγκεκριμένα 
οικονομικά δεδομένα 
των δανειοληπτών,  
τα οποία ανατράπηκαν 
αιφνιδίως και βιαίως 
λόγω της δεκαετούς 
επιβολής μνημονίων 
καθώς και της 
υγειονομικής και 
ενεργειακής κρίσης 
που ακολούθησαν και κατέστησαν 
τους δανειολήπτες σε ανυπαίτια 
αδυναμία αποπληρωμής των 
υποχρεώσεων τους και σαφώς για 
πρώτη φορά να επιβραβευτούν και 
οι συνεπείς δανειολήπτες. Μόνο κατ’ 
αυτόν τον τρόπο θα προστατευτεί η 
κοινωνική συνοχή. Λύσεις 
υπάρχουν, πολιτική βούληση 
απαιτείται. 

Μ 
Τ 
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του Μάριου Μαρινάκου 
Διαπιστευμένου διαμεσολαβητή 
υπουργείου Δικαιοσύνης, 
δικηγόρου παρ΄ Αρείω Πάγω 

 
Θεσμικοί παράγοντες, άλλωστε, 
είχαν προαναγγείλει την απόφαση! 
Στις 19 Οκτωβρίου 2022 ο Υπουργός 
των Οικονομικών, Χρήστος 
Σταϊκούρας, αφού «μπινελίκωσε» 
τους εκπροσώπους των servicers, 
ωσάν να είχε κληρονομικό χάρισμα, 
προέβλεψε ότι το φλέγον ζήτημα της 
νομιμοποίησης των servicers να 
διενεργούν πλειστηριασμούς θα 
επιλύετο στην Ολομέλεια του Αρείου 
Πάγου. Ως εκ θαύματος, 22 μέρες 
μετά, στις 10 Νοεμβρίου 2022 
δημοσιεύθηκε η παραπεμπτική 
απόφαση του Τμήματος του ΑΠ στην 
Πλήρη Ολομέλεια. Λίγες μέρες μετά, 
ο επικεφαλής της ΤτΕ, Γ. 
Στουρνάρας, ωσάν και αυτός να έχει 
κληρονομικό χάρισμα, προέβλεψε 
τη θετική για servicers και funds 
έκβαση της υπόθεσης στην Έκθεση 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 
(Νοέμβριος 2022) της ΤτΕ. Η 
Ολομέλεια του Αρείου Πάγου σε 
πλήρη σύνθεση συνεδρίασε στις 26 
Ιανουαρίου 2023 με την Εισαγγελία 
και την εισηγήτρια Δικαστή να 
τάσσονται κατά των δανειοληπτών.  

ε χρόνο ρεκόρ στις 8 Φεβρουαρίου 2023,  
δηλαδή 13 μέρες μετά τη δίκη, η Πλήρης 
Ολομέλεια διασκέφθηκε και όχι μόνο τάχθηκε 

υπέρ των funds, αλλά θεώρησε ορθό, προκειμένου 
να δώσει το κατάλληλο μήνυμα στα κατώτερα 
δικαστήρια, να διαρρεύσει το αποτέλεσμα της 
διάσκεψης, πριν τη δημοσίευση της απόφασης. 

 
Επί της ουσίας ο ΑΠ δέχθηκε ότι οι Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων μπορούν 
να κάνουν αποσπασματική επίκληση μόνο των ευμενών για τις ίδιες ρυθμίσεων 
καθενός από τα δυο νομοθετήματα (ν. 3156/2003, 4354/2015) και να 
παρακάμπτουν πλήρως τις δυσμενείς γι΄ αυτές διατάξεις. Η απόφαση κατά το 
μέρος αυτό φαίνεται δικαιοπλαστική, αφού δομεί ένα νέο ανομοιόμορφο πλέγμα 
κανόνων υπέρ των funds, που, όμως, ο νομοθέτης δεν το θέλησε. Κατ’ αρχάς, η 
σπουδή για την έκδοση της απόφασης γεννά εύλογα ερωτηματικά. Είναι η ίδια 
δικαιοσύνη, που, από πέρσι τον Ιούνιο, όταν αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο των 
υποκλοπών, αδυνατεί να διεξαγάγει έγκαιρα έρευνες επιτρέποντας την εξαφάνιση  

 

Σ 
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στοιχείων και υπόπτων; Είναι, άραγε, η ίδια δικαιοσύνη, 
που, από πέρσι τον Ιούνιο, όταν αποκαλύφθηκε το 
σκάνδαλο των υποκλοπών, αδυνατεί να συσχετίσει ή 
επιμένει να κατακερματίζει τις σχηματισθείσες 
δικογραφίες; Είναι η ίδια δικαιοσύνη που, από εκδίδει -
ακόμα και αναρμοδίως- γνωμοδοτήσεις, με τις οποίες 
επιδιώκει να απαγορεύσει στις συνταγματικά 
κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, την επιτέλεση των 
καθηκόντων τους;  

ίναι επαρκής χρόνος οι 14 ημέρες, 
ώστε να μελετηθούν οι χιλιάδες 
σελίδες της δικογραφίας,  

τα δικόγραφα των διαδίκων,  
τα υπομνήματα και οι εκθέσεις  
των τεχνικών συμβούλων; 
Δεύτερον, εντύπωση προκαλεί, ότι η κυβέρνηση παρέλειψε 
να ταχθεί υπέρ του δημοσίου συμφέροντος και κατ’ 
αποτέλεσμα, στο πλευρό των πολιτών, παρεμβαίνοντας 
στη δίκη, όπως ο Νόμος ορίζει, ώστε να διασφαλίσει τα 
φορολογικά οφέλη του Ελληνικού Δημοσίου αλλά και την 
προστασία της κύριας κατοικίας (παρέμβαση που δεν 
αρνήθηκε υπέρ τράπεζας στη δίκη ενώπιον του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δάνεια που 
εκφράστηκαν σε ελβετικό φράγκο, υπόθεση C-243/20). 

  

νόμος 3156/2003, όπως 
τροποποιήθηκε πρόσφατα,  
με τον Ν. 4745/2020, παρέχει  

στα funds 14 απαλλαγές από φόρους,  
τέλη κ.λπ., κάτι που έχει ως 
αποτέλεσμα τη μη απόδοση στο 
Ελληνικό Δημόσιο τεράστιων  
ποσών (ζημία 58,80 δισ. ευρώ). 
Μόνο από τη μη απόδοση φόρου εισοδήματος το Δημόσιο 
έχασε 15,2 δισ. ευρώ και από τον φόρο μεταβίβασης δεν 
μπήκαν στον κρατικό κορβανά 12 δισ. Ευρώ, για τέλη 
χαρτοσήμου (14,4 δισ.), ΕΝΦΙΑ (2,5 δισ.), εισφορά νόμου 
128/1975 (2,4 δισ.), δικαιώματα συμβολαιογράφων (8 δισ.), 
τέλη και δικαιώματα Υποθηκοφυλακείου (2 δισ.), 

δικαιώματα υπέρ Δημοσίου (0,10 δισ.) και δικαιώματα 
Ταμείου Νομικών (2 δισ). H απόφαση σηματοδοτεί την 
έναρξη μιας ζοφερής περιόδου για την χώρα. Στο προσεχές 
διάστημα αναμένεται τσουνάμι πλειστηριασμών, μέσω των 
οποίων επιχειρείται η μεγαλύτερη αναδιανομή πλούτου, 
άνω των 110 δισ. ευρώ στην ιστορία του κράτους, αφού 
είναι τιτλοποιημένα περίπου για 1,2 εκατομμύρια δάνεια, 
που καλύπτονται με 700.000 προσημειώσεις. Κι όλα αυτά 
θα συμβούν, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη οξεία στεγαστική 
κρίση, στη χώρα με το μεγαλύτερο στεγαστικό κόστος σε 
όλη την EE και σε μια κοινωνία που ταλανίζεται από την 
ακρίβεια, την αισχροκέρδεια, την άνοδο των επιτοκίων και 
από την μείωση των πραγματικών εισοδημάτων και την 
σταθερά υψηλή ανεργία. Οι πολίτες γίνονται όμηροι ενός 
παρασιτικού οικονομικού κατεστημένου που αισχροκερδεί 
με όχημα τα δάνεια που χορηγούσαν οι τράπεζες τον καιρό 
των παχέων αγελάδων. Ο ηθικός κίνδυνος που ανέλαβαν 
οι τράπεζες εκείνη την εποχή επιρρίπτεται πια ως κόστος 
που πρέπει να καλύψουν οι πολίτες, με τα χρήματα ή την 
περιουσία τους. Ακόμα κι αν οι πολίτες επιλέξουν την οδό 
του νέου Πτωχευτικού, θα αναγκαστούν να χάσουν την 
κατοικία τους και θα μετατραπούν σε ενοικιαστές του 
σπιτιού τους. Μετά την απόφαση αυτή καθίσταται 
επιτακτική ανάγκη να βγει η χώρα από το αδιέξοδο, στο 
οποίο οδηγείται με γενναία πολιτική και νομοθετική 
πρωτοβουλία, που θα αφορά συνολικά το ζήτημα του 
ιδιωτικού χρέους και την αντιμετώπισή του. Είναι αναγκαίο 
να γίνει δίκαια οικονομική επανεκκίνηση, στηριζόμενη όχι 
σε άστεγους και πτωχευμένους πολίτες. Απαιτούνται 
στοχευμένες νομοθετικές ρυθμίσεις με σκοπό να επανέλθει 
η κανονικότητα και η υγιής ανάπτυξη στη χώρα, αντί της 
οικονομίας-καζίνο, στην οποία μετατρέπεται αυτή τη 
στιγμή. 

Ε 
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της Κατερίνας Φραγκάκη 
δικηγόρου Παρ’ Αρείω Πάγω 

 
Από το 2015 έπαυσε η οριζόντια 
προστασία της κύριας κατοικίας από 
πλειστηριασμούς.  

ε το Προεδρικό 
Διάταγμα 67/2015 
ορίστηκε η 

διαδικασία για τους 
ηλεκτρονικούς 
πλειστηριασμούς  
και ξεκίνησε πλέον  
η διαδικασία των 
πλειστηριασμών μόνο 
με ηλεκτρονικά μέσα. 
Με τον Ν. 4354/2015 έγινε η ανάθεση 
της διαχείρισης και της μεταβίβασης 
τόσο των μη εξυπηρετούμενων όσο 
και των εξυπηρετούμενων 
τραπεζικών δανείων σε Εταιρίες 
Διαχείρισης ή Απόκτησης 
Απαιτήσεων από Δάνεια και 
Πιστώσεις. Από 1.1.2016 ίσχυσαν οι 
διατάξεις του νέου Κώδικα Πολιτικής 
Δικονομίας, με πιο αδύναμα μέσα 
άμυνας του οφειλέτη απέναντι στους 
πλειστηριασμούς και με μικρότερες 
τιμές πρώτης προσφοράς των 
ακινήτων. Η δαπανηρή και 

χρονοβόρα διαδικασία που τηρείτο 
επί κατασχέσεως και επί 
πλειστηριασμού ακινήτων απέτρεπε 
τους δανειστές και δικαιούχους 
μικρών απαιτήσεων να επιδιώξουν 
την ικανοποίηση τους με 
εκπλειστηρίαση τους. Ύστερα από 
την τροποποίηση του Κώδικα 
Πολιτικής Δικονομίας 
συρρικνώθηκαν οι προθεσμίες και 
απλοποιήθηκε η διαδικασία. 
Ειδικότερα οι προθεσμίες που 
ισχύουν σήμερα είναι οι κάτωθι:  
1) είκοσι (20) ημέρες πριν τον 
πλειστηριασμό μπορεί να κατατεθεί 
αίτηση διόρθωσης της 
κατασχετήριας έκθεσης. Με την 
παλιά διαδικασία δηλαδή πριν την 
1/1/2016 η προθεσμία κατάθεσης 
ήταν 5 ημέρες πριν τον 
πλειστηριασμό. Στην αίτηση αυτή 
επισημαίνουμε σφάλματα ως προς 
την περιγραφή του κατασχεθέντος, 
την εκτίμηση και την τιμή πρώτης 
προσφοράς. Ύστερα από την 
ανακοπή το αρμόδιο κατά το άρθρο 
933 δικαστήριο, δικάζει κατά τη 
διαδικασία των ασφαλιστικών 
μέτρων και αν γίνει δεκτή μπορεί να 
διατάξει τη διόρθωση της έκθεσης 
κατάσχεσης. Για την εκτίμηση της 
αξίας του ακινήτου, που κατάσχεται, 
λαμβάνεται υπόψη η εμπορική του 
αξία, όπως αυτή προσδιορίζεται 
κατά το χρόνο της κατάσχεσης και 
όχι η αντικειμενική αξία, όπως όριζε 
η παλαιότερη διάταξη.  
2) δεκαπέντε (15) ημέρες πριν τον 
πλειστηριασμό από 5 ημέρες που 
ήταν παλαιότερα (πριν την 
τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής 
Δικονομίας) μπορεί να κατατεθεί 
αίτηση για την αναστολή του 
πλειστηριασμού για 6 μήνες με 
εγγυοδοσία κατ’ άρθρο 1000 
ΚΠολΔικ. 
3)  σαράντα πέντε (45) ημέρες από 
την ημέρα της κατάσχεσης, όταν 
αφορά ελαττώματα από τη σύνταξη 
της επιταγής προς εκτέλεση μέχρι 
και τη δημοσίευση του 
αποσπάσματος της κατασχετήριας 
έκθεσης  ή σε περίπτωση 
κατάσχεσης στα χέρια τρίτου μέχρι 
και την επίδοση του κατασχετήριου 
εγγράφου στον καθ’ ου. 
4) αναστολή του πλειστηριασμού 
του ακινήτου του, με υποχρεωτική 
καταβολή των εξόδων της 

διαδικασίας που δεν είναι λίγα, και 
εγγυοδοσία του 1/4 της οφειλής για 
να αναστείλει ο πλειστηριασμός, 
ενώ καταργήθηκε η δυνατότητα του 
δικαστηρίου να ορίσει μικρότερο 
ποσό (του ¼) για εξαιρετικούς 
λόγους.  
5) Όταν υπάρχουν ελαττώματα στην 
εγκυρότητα της τελευταίας πράξης 
της εκτέλεσης μέσα σε εξήντα (60) 
ημέρες αφότου μεταγράφει η 
περίληψη της κατακυρωτικής 
έκθεσης πρέπει να κατατεθεί 
ανακοπή. Η μόνη προστασία της 
κατοικίας, μέσω του Ν.3869/2010 
(Νόμου Κατσέλη), από 1.1.2016 έγινε 
προσωρινή και με πιο αυστηρές 
προϋποθέσεις μέχρι το τέλος του 
2018 που τελικά καταργήθηκε. Όλα 
αυτά τα χρόνια που μεσολάβησαν τα 
κόκκινα δάνεια μεταβιβάστηκαν στα 
funds και ετέθη το νομικό ζήτημα 
από τους νομικούς της χώρας, αν 
μπορούν να ενεργούν δικαστικές 
πράξεις, να γίνονται διάδικοι και να 
προβαίνουν σε πλειστηριασμούς με 
τη δική τους επωνυμία και όχι ως 
πληρεξούσιοι των funds. Εν τέλει η 
Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, όπως 
έγινε γνωστό από τα ΜΜΕ και χωρίς 
να γνωρίζουμε ακόμα το σκεπτικό 
της απόφασης με ισχυρή 
πλειοψηφία τάχθηκε υπέρ των 
funds.  

απόφαση αυτή 
βάζει τέλος στο 
θέμα αυτό, με 

αποτέλεσμα πολλά 
ακίνητα να κινδυνεύουν 
να χαθούν στον 
πλειστηριασμό. 
Αποτέλεσμα όλων αυτών των 
διατάξεων που αναφέρθηκαν οι 
οποίες έδωσαν πλεονέκτημα στα 
funds για την άμεση εκτέλεση και 
ικανοποίηση τους είναι η επιθετική 
στάση τους εναντίον των οφειλετών. 
Είναι άθλος πολλές φορές να μπορέ- 
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σει κάποιος οφειλέτης να ρυθμίσει 
την οφειλή του, είτε επειδή οι 
«servicers» αρνούνται ή επειδή 
ζητούν εξωπραγματικά ποσά. 
Ενόψει όλης αυτής της δυσχερούς 
κατάστασης για τους οφειλέτες η 
πολιτική ηγεσία πρέπει να βάλει ένα 
τέλος σε αυτές τις πρακτικές και να 
μην γίνεται κανένας πλειστηριασμός 
αν πρώτα η Εταιρεία διαχείρισης δεν 
στείλει εγγραφή πρόταση ρύθμισης 
σύμφωνα με τα εισοδήματα του 
δανειολήπτη. Η πρόταση αυτή θα 
πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση 
παραδεκτού του πλειστηριασμού.  

Τέλος οι χρηματοδοτικοί φορείς 
πρέπει να σταματήσουν να 
μπλοκάρουν τη διαδικασία του 
εξωδικαστικού μηχανισμού και για 

να δοθεί οριστική λύση στα 
προβλήματα των υπερχρεωμένων 
νοικοκυριών, θα πρέπει:  
1. Να ορισθεί χρηματική ποινή κατά 
των εταιρειών διαχείρισης και των 
Τραπεζών, που ενώ έχει γίνει 
οριστική υποβολή και ο πολίτης 
βρίσκεται σε προστασία μέσω του 
εξωδικαστικού μηχανισμού, 
προχωρούν παράνομα τις 
διαδικασίες αναγκαστικής 
εκτέλεσης.  
2. Σε περίπτωση αναιτιολόγητης 
απόρριψης και μη συναίνεσης στην 
πρόταση ρύθμισης από τους 
χρηματοδοτικούς φορείς να 
ματαιώνονται αυτομάτως οι 
διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης 
και να προστατεύονται όλα τα 
περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη. 
3. Όσοι οφειλέτες απέρριψαν τις 
προτάσεις λόγω υψηλών επιτοκίων 
ή λόγω άρνησης των εταιρειών 
διαχείρισης ή των Τραπεζών να 

μπορούν να επανέλθουν άμεσα με 
νέα αίτηση.  
4. Να διορθωθούν τα προβλήματα 
της πλατφόρμας που αφορούν στην 
μοναδικοποίηση των ακινήτων και 
ειδικά όταν υφίστανται ποσοστά 
συνιδιοκτησίας.  
5. Να δοθεί η δυνατότητα πρόωρης 
εξόφλησης του κεφαλαίου, χωρίς 
την καταβολή των τόκων.  
6. Να γίνεται άρση των κατασχέσεων 
που έχουν γίνει εις χείρας τρίτου 
(π.χ. μισθωμάτων) για τα χρέη προς 
το Δημόσιο.  
7. Οι τροποποιήσεις αυτές να έχουν 
αναδρομική ισχύ και σε 
περιπτώσεις που έχει ήδη 
ολοκληρωθεί ο εξωδικαστικός 
μηχανισμός, ώστε οι πολίτες να 
επωφεληθούν των μειωμένων 
επιτοκίων, αλλά και της προστασίας 
σε περίπτωση απόρριψης της 
διαδικασίας από τις εταιρείες 
διαχείρισης ή τις τράπεζες. 

 
Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών σχετικά με τη νομοθετική ρύθμιση για 
τον εξωδικαστικό μηχανισμό έστειλε η δικηγόρος Κατερίνα Φραγκάκη. Είχαν 
προηγηθεί κι άλλες επιστολές, με τις οποίες ζητούσε να βρεθεί τρόπος να 
«ξεπαγώσει» ουσιαστικά η διαδικασία ώστε να ενταχθούν οι δανειολήπτες. Όπως 
αναφέρει: «Αξιότιμε κύριε υπουργέ, σας επισυνάπτω επιστολή, στην οποία σας 
αναφέρω κάποιες προτάσεις μου για τα μέτρα άμεσης νομοθετικής πρωτοβουλίας 
που προωθείτε στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών. Θα 
παρακαλούσα να την λάβετε υπόψη σας και να προβείτε στις απαραίτητες 
ενέργειες με στόχο πάντα την ρύθμιση οφειλών από τους χιλιάδες 
υπερχρεωμένους δανειολήπτες. Ολόκληρη η επιστολή προς τον Υπουργό 
Οικονομικών: Προς τον Υπουργό Οικονομικών Κ. Χρήστο Σταϊκούρα Αξιότιμε 
Κύριε Υπουργέ, Σε συνέχεια προηγουμένων επιστολών που σας έχω 

κοινοποιήσει, χαιρετίζω τις 
τροποποιήσεις που έχετε κάνει 
μέχρι στιγμής στον εξωδικαστικό 
μηχανισμό και έχοντας μεγάλο 
αριθμό αιτήσεων, παρατηρώ ότι 
πράγματι η διαδικασία πλέον 
κινείται σε γρηγορότερους ρυθμούς. 
Το σημαντικότερο βέβαια είναι ότι 
σύμφωνα με αυτά που 
γνωστοποιήσατε σήμερα μέσω 
δελτίου Τύπου είναι σχεδόν βέβαιο 
ότι ο εξωδικαστικός μηχανισμός θα 
γίνει αποτελεσματικότερος. 
Ειδικότερα αναφέρατε ότι θα πρέπει 
να υπάρχει αιτιολόγηση μη 
συναίνεσης στην πρόταση 
ρύθμισης, που παράγει ο 
αλγόριθμος, τόσο των 
χρηματοδοτικών φορέων όσο και  
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του οφειλέτη και να πραγματοποιείται δημόσια ανάρτηση 
αυτής στην πλατφόρμα, Επίσης θα εντάσσονται οφειλέτες 
και με μία μοναδική οφειλή. Ταυτόχρονα θα ενταχθούν νέες 
κατηγορίες οφειλών που μπορούν να ρυθμιστούν, όπως 
είναι οι οφειλές υπέρ τρίτων που εισπράττονται από τη 
φορολογική διοίκηση και θα καταργηθεί η ποινή 
προεξόφλησης οφειλών προς το δημόσιο αλλά και θα 
μειωθεί το επιτόκιο ρύθμισης αυτών. Το μεγάλο αγκάθι του 
εξωδικαστικού μηχανισμού όπως σας έχω αναφέρει και 
στο παρελθόν, είναι η αρνητική αντιμετώπιση των 
τραπεζών και των εταιρειών διαχείρισης. Όπως σας είναι 
γνωστό εξακολουθούν να απορρίπτουν μεγάλο όγκο 
αιτημάτων ρύθμισης οφειλών και συνεχίζουν κανονικά την 
αναγκαστική εκτέλεση της περιουσίας των οφειλετών. 
Ειδικά σε περιπτώσεις που επίκειται πλειστηριασμός 
παρατηρούμε την έντονη απροθυμία τους να προωθήσουν 
λύσεις διευθέτησης, μέσω της αυτοματοποιημένης 
πλατφόρμας και τελικά δεν λαμβάνει ο πολίτης την 
προστασία που ανέμενε. Αλλά και όταν δεν επίκειται 
πλειστηριασμός, η στάση τους είναι ανάλγητη και 
καταχρηστική, καθώς είναι γνωστές οι περιπτώσεις, που 
ενώ οι δανειολήπτες βρίσκονται σε διαδικασία 
εξωδικαστικής διαπραγμάτευσης, οι Τράπεζες και οι 
εταιρείες διαχείρισης, κοινοποιήσαν καταχρηστικά 
διαταγές πληρωμής και ξεκίνησαν τα καταδιωκτικά μέτρα 
αναγκαστικής είσπραξης. Ενόψει των ανωτέρω, 
προκειμένου οι χρηματοδοτικοί φορείς να σταματήσουν να 
μπλοκάρουν τη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού 
και για να δοθεί οριστική λύση στα προβλήματα των 
υπερχρεωμένων νοικοκυριών, θα πρέπει: Να ορισθεί 
χρηματική ποινή κατά των εταιρειών διαχείρισης και των 
Τραπεζών, που ενώ έχει γίνει οριστική υποβολή και ο 
πολίτης βρίσκεται σε προστασία μέσω του εξωδικαστικού 
μηχανισμού, προχωρούν παράνομα τις διαδικασίες 
αναγκαστικής εκτέλεσης.  

ε περίπτωση αναιτιολόγητης 
απόρριψης και μη συναίνεσης  
στην πρόταση ρύθμισης από  

τους χρηματοδοτικούς φορείς  
να ματαιώνονται αυτομάτως οι 
διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης 
και να προστατεύονται όλα τα 
περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη. 

Όσοι οφειλέτες απέρριψαν τις προτάσεις λόγω υψηλών 
επιτοκίων, ή λόγω άρνησης των εταιρειών διαχείρισης ή 
των Τραπεζών να μπορούν να επανέλθουν άμεσα με νέα 
αίτηση. Να διορθωθούν τα προβλήματα της πλατφόρμας 
που αφορούν στην μοναδικοποίηση των ακινήτων και 
ειδικά όταν υφίστανται ποσοστά συνιδιοκτησίας. Να δοθεί 
η δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης του κεφαλαίου, χωρίς 
την καταβολή των τόκων. Να γίνεται άρση των 
κατασχέσεων που έχουν γίνει εις χείρας τρίτου (π.χ 
μισθωμάτων) για τα χρέη προς το Δημόσιο.  

 
Οι τροποποιήσεις αυτές να έχουν αναδρομική ισχύ και σε 
περιπτώσεις που έχει ήδη ολοκληρωθεί ο εξωδικαστικός 
μηχανισμός, ώστε οι πολίτες να επωφεληθούν των 
μειωμένων επιτοκίων, αλλά και της προστασίας σε 
περίπτωση απόρριψης της διαδικασίας από τις εταιρείες 
διαχείρισης ή τις τράπεζες. Δια της παρούσης λοιπόν, σας 
θέτω τα ανωτέρω με την βεβαιότητα ότι μόνο με αυτόν τον 
τρόπο θα αποδώσει τα μέγιστα ο Ν.4738/2020 και θα 
μετατραπεί ο εξωδικαστικός μηχανισμός σε μια 
αποτελεσματική διαδικασία ρύθμισης των οφειλών και 
κατά συνέπειας μείωσης του ιδιωτικού χρέους, αλλά και 
ταυτόχρονα προστασίας των οφειλετών από τις 
καταχρηστικές πρακτικές των Τραπεζών και των εταιρειών 
διαχείρισης. Με τιμή, Αικατερίνη Θ. Φραγκάκη, Δικηγόρος 
Παρ’ Αρείω Πάγω. 

Σ 
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Ρεθυμνιώτης 
δικηγόρος  
Γιάννης Βαονάκης 

αναφέρθηκε στην 
πρόσφατη απόφαση 
«εξπρές» της 
ολομέλειας του Αρείου 
Πάγου, αλλά και το ρόλο 
της Πολιτείας στο δρόμο 
προς την διαμόρφωση 
ενός αποτελεσμα-
τικότερου πλαισίου 
που θα συμβάλλει  
στην προστασία  
των δανειοληπτών. 
Μιλώντας στον ΤΕΑΜ FM 
αναφέρθηκε ακόμη στις επιλογές 
διευθέτησης των οφειλών αλλά και 

το πλαίσιο που παρέχει τα 
απαραίτητα εργαλεία προς την 
κατεύθυνση αυτή. Αναφορικά με την 
απόφαση της Ολομέλειας του 
Αρείου Πάγου ο κ. Βαονάκης τόνισε 
πως ήταν μια απόφαση «ρεκόρ» 
δεδομένης της ταχύτητας της 
ελληνικής δικαιοσύνης ενώ 
αναφέρθηκε και στα δάνεια που 
έχουν ανατεθεί σε Funds, καθώς και 
τους δύο νόμους που λειτουργούν 
παράλληλα, σκέλος στο οποίο 
κλήθηκε να απαντήσει με την 
απόφασή του ο Άρειος Πάγος. 
Όπως εξήγησε τα όσα 
απασχόλησαν την ολομέλεια του 
Αρείου Πάγου αφορούν τα εξής: 
«Έχουμε όπως καταλαβαίνουμε τα 
τελευταία χρόνια, στην 
καθημερινότητά μας ξένες εταιρίες 
που έχουν αγοράσει δάνεια από τις 
ελληνικές τράπεζες, τα μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια αλλά και 
μέρος των εξυπηρετούμενων και τα 
οποία έχει ανατεθεί υποχρεωτικά η 
διαχείριση σε ελληνικές εταιρίες 
διαχείρισης. Υπάρχουν δύο νόμοι 
που λειτουργούν παράλληλα. Ο 
νόμος 3156/2003 και ο 4354/2015, 
ταυτόχρονοι νόμοι ένας που 
προϋπήρχε προ εικοσαετίας και 
ένας που θεσπίστηκε μαζί με αυτές 
τις εταιρίες. Το ερώτημα που 
κλήθηκε να απαντήσει ο Άρειος 
Πάγος είναι κατά πόσο οι εταιρίες 
που διαχειρίζονται δάνεια που έχουν 
αποκτηθεί με τον παλιό νόμο, 
νομιμοποιούνται να προχωρήσουν 
σε πράξεις εκτέλεσης, 
πλειστηριασμών δηλαδή ή να 
παρίστανται στο δικαστήριο. Μέχρι 
τότε η σημαντικότερη μερίδα της 
νομολογίας ήταν της άποψης ότι δεν 
νομιμοποιούνται να το κάνουν. 
Νομιμοποιούνται μόνο οι εταιρίες 
του δεύτερου καθεστώτος. Ωστόσο 
από την πλειοψηφία, μπορεί να είναι 
και το 99% των περιπτώσεων, είχε 
επιλεγεί η διαχείριση των δανείων 
και η απόκτηση να γίνει με τον 
πρώτο νόμο. Για δύο κατά την 
άποψή μου λόγους. Πρώτον γιατί 
δεν υπήρχε η υποχρέωση του 

δεύτερου νόμου του 2015 να 
προσκαλέσουν το δανειολήπτη, 
δώδεκα μήνες πριν την μεταβίβαση, 
να ρυθμίσει την απαίτησή του, οπότε 
στην ουσία ξέφευγαν από αυτή την 
υποχρέωση και προχωρούσαν 
επιθετικά κατευθείαν στον 
πλειστηριασμό και δεύτερον γιατί ο 
πρώτος νόμος δεν συνεπαγόταν τις 
σημαντικές φορολογικές 
επιβαρύνσεις που συνεπάγεται ο 
δεύτερος νόμος. Άρα  

πέφευγαν θα 
μπορούσε να  
πει κανείς την 

πληρωμή φόρων  
στο Ελληνικό δημόσιο. 
Κάποιοι το υπολογίζουν 
αυτό το ποσό σε 
νούμερο άνω  
των 58 Δις ευρώ. 

Είναι ένα τεράστιο ποσό και 
καταλαβαίνουμε ότι το ζήτημα δεν 
αφορά μόνο τους δανειολήπτες 
αλλά κάθε φορολογούμενο πολίτη ο 
οποίος καλείται να πληρώσει τους 
φόρους του, ενώ αντίστοιχα 
βλέπουμε τέτοιες εταιρίες να 
γλυτώνουν τεράστια ποσά. Για μένα 
το ζήτημα δεν έχει τελειώσει. Ήδη 
κινούμαι και στο πλαίσιο των 
Δικηγορικών Συλλόγων και έχω την 
τιμή να συμμετέχω σε μια επιτροπή 
του ΔΣ ενέργειες τόσο δικαστηριακά 
όσο και θεσμικά για τη διευθέτηση 
του ζητήματος. Φαίνεται να υπάρχει 
μια απόφαση του Αρείου Πάγου, το 
σκεπτικό της οποίας ακόμα δεν 
έχουμε διαβάσει. Έχουμε διαβάσει  

 

Ο 

Α 
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στον Τύπο διαρροές για τον αριθμό των μελών που 
αποτελούν την πλειοψηφία και τη μειοψηφία αυτής της 
απόφασης, κάποιους φερόμενους διαλόγους δικαστικών 
αλλά σκεπτικό δεν έχουμε διαβάσει ακόμα. Μένει να δούμε 
και τη γνώμη της πλειοψηφίας και τη γνώμη της 
μειοψηφίας και αν πράγματι οι διαρροές που υπάρχουν 
ευσταθούν».  

Σε ό,τι αφορά τους πλειστηριασμούς, όπως εξήγησε ο κος 
Βαονάκης, αλλά και την συχνά επιθετική παρουσία των 
funds στην διεκδίκηση των οφειλών, ο ίδιος τόνισε πως 
υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους ο δανειολήπτης 
μπορεί, με την συμβουλή του δικηγόρου του, να 
αντιμετωπίσει το ζήτημα. Όπως υπογράμμισε: «Ο ένας 
είναι εξωδικαστικά, να προσεγγίσει ακόμη και την εταιρία 
διαχείρισης που εκπροσωπεί το Fund για να ρυθμίσει το 
δάνειο του και ο άλλος είναι δικαστικά. Τα δικαστήρια 
βγάζουν γενναίες αποφάσεις, όταν προβάλλονται σωστά 
νομικά επιχειρήματα. Δεν είναι μόνο το επιχείρημα που 
πέρασε πρόσφατα από την Ολομέλεια του Αρείου πάγου, 

πάρχει σωρεία επιχειρημάτων  
τα οποία μπορούν να προβληθούν 
στο πλαίσιο ανακοπών  

των δανειοληπτών και να 
ευδοκιμήσουν τα σχετικά δικόγραφα, 
ακυρώνοντας τον πλειστηριασμό.  
Όμως δεν πρέπει να μπαίνουμε μόνο στη λογική κάνω 
ανακοπή και ακυρώνω τον πλειστηριασμό, καλό είναι για 
να δοθεί και μια οριστική λύση στο ζήτημα, να επιδιωχθεί η 
εξωδικαστική διευθέτηση. Αυτό μπορεί να γίνει με 
διάφορους τρόπους είτε με διμερή διαπραγμάτευση, είτε με 
τον εξωδικαστικό μηχανισμό που υφίσταται. Καλό είναι να 
εξετάζουμε και τα δύο ενδεχόμενα ανάλογα την περίσταση, 
με υπεύθυνο τρόπο».  

Παρά το γεγονός, όπως εξήγησε ο κος Βαονάκης, πως η 
απόφαση του Αρείου Πάγου έγινε με ταχύτατους ρυθμούς, 
η πολιτεία, όπως τόνισε, έχει το περιθώριο να δράσει. Στο 
πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε: «Η Πολιτεία έχει το περιθώριο 
να δράσει, μπορεί να νομοθετήσει στην ορθή νομικά 
κατεύθυνση που είναι κρίσιμη και για τους δανειολήπτες 
και για τους φορολογούμενους. Αυτό που η πολιτεία αυτή 
τη στιγμή τονίζει είναι η ύπαρξη του εξωδικαστικού 
μηχανισμού διευθέτησης των οφειλών, μπαίνει και ιδιώτης 
και έμποροι καθώς και νομικά πρόσωπα και εταιρίες. Είναι 
ένα νομοθέτημα το οποίο τους τελευταίους μήνες έχει 
αρχίσει να λειτουργεί παρ’ ότι υπάρχει από το 2020 και για 
το οποίο προσωπικά είμαι επιφυλακτικός ως προς την 
αποτελεσματικότητά του. Αυτό είναι που αυτή τη στιγμή η 
πολιτεία προβάλλει ως το μείζον. Δεν θεωρώ ότι αρκεί για 
την αντιμετώπιση του προβλήματος». Προς την ίδια 
κατεύθυνση υπάρχουν βήματα που μπορούν να γίνουν και 
για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας του 
εξωδικαστικού μηχανισμού διευθέτησης και όπως εξήγησε 
ο κος Βαονάκης, αν και οι πρόσφατα εξαγγελθείσες 
τροποποιήσεις, δεν αναμένεται να λύσουν ουσιαστικά το 
ζήτημα. Και αυτό διότι, όπως υπογράμμισε: «τίθεται το 
ζήτημα της συναίνεσης των πιστωτών. Δεν υπάρχει ένα 
Νομοθέτημα, όπως προϋφιστάμενα νομοθετήματα που 
μέσα από τη δικαστική κρίση, αν θέλετε, να αναγκάζει τον 
πιστωτή να δεχτεί μια εύλογη πρόταση για τον οφειλέτη. 
Μπορεί ένας πιστωτής να αρνείται να συμμετέχει στη 
διαδικασία, να αρνείται να καταρτίσει την πρόταση, η 
οποία θα προκύψει για τον δανειολήπτη μέσα από την ίδια 
την πλατφόρμα και τον αλγόριθμο με τον οποίο λειτουργεί. 
Έτσι όμως δεν κάνουμε τίποτα. Δεν υπάρχει 
αποτελεσματικότητα ή ένας ασφαλής τρόπος προστασίας. 
To βάρος συνεχίζει να πέφτει στα δικαστήρια, τα οποία θα 
καταλήξουν να δικάσουν τις ανακοπές των δανειοληπτών 
και ανάλογα με τα επιχειρήματα που προβάλλονται εκεί, θα 
κρίνουν.  

 

Υ 
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α ήταν καλό να μην είναι 
μονόδρομος, να υπάρχει ένα  
καλό πλαίσιο και εξωδικαστικής 

διευθέτησης να μην εξαρτάται από τις 
διαθέσεις των εταιριών διαχείρισης 
οι οποίες είναι άγριες και το έχουμε 
καταλάβει όλοι τα τελευταία χρόνια». 
Η απόφαση της ολομέλειας του Αρείου Πάγου, παρ’ ότι δεν 
έχει ισχύ Νόμου, έχει ισχυρή δεσμευτικότητα για το σύνολο 
των δικαστηρίων της Επικράτειας, όπως επεσήμανε ο κος 
Βαονάκης. Συνεπώς, πρόσθεσε: «Είναι δύσκολο να δούμε 
δικαστικές αποφάσεις να πηγαίνουν κόντρα σε αυτή την 
απόφαση. Αυτό που δεν απαγορεύεται είναι να έρθει ο 
Νομοθέτης και να δώσει λύση στο πρόβλημα ερμηνευτικά. 
Να διαχωρίσει τα δύο Νομικά πλαίσια και να πει ρητά ότι 
δεν μπορείτε να προχωρείτε σε πράξεις εκτέλεσης έχοντας 
κάνει χρήση του πρώτου καθεστώτος, των 
φοροαπαλλαγών που συνεπάγεται και να έχετε άφεση των 
υποχρεώσεών. Να επισημάνει ρητά ο Νομοθέτης αυτό θα 
ήταν λύση.  

ίναι δύσκολο να ζητάμε από  
ένα δικαστήριο, μικρότερης 
βαθμίδας από την Ολομέλεια  

του Αρείου Πάγου να βγάλει αντίθετη 
απόφαση. Βεβαίως, γενναίοι  
δικαστές υπάρχουν και θα υπάρχουν».  
Στο ερώτημα πάντως τι συστήνεται για τους δανειολήπτες 
εκείνους που επιθυμούν να προχωρήσουν σε διευθέτηση 
των υποθέσεών τους και να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, ο 
κος Βαονάκης εξήγησε: «Η κάθε περίπτωση σαφώς και 
είναι διαφορετική. Δεν είναι όλοι στρατηγικοί 
κακοπληρωτές, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Δεν είναι 
άνθρωποι που δανείστηκαν υπέρμετρα, παράλογα και δεν 
πληρώνουν ενώ έχουν τη δυνατότητα. Αυτό είναι ένα μικρό 
ποσοστό. Οι περισσότεροι ανέλαβαν τις υποχρεώσεις τους 
σε χρόνο που πίστευαν ότι μπορούν να τις εξυπηρετήσουν 
και δεν ξέφυγαν με βάση το πρώτο εισόδημά τους. Αυτοί 

λόγω μεταβολής των πραγμάτων στην εργασία τους, την 
οικογενειακή τους κατάσταση, σε πολλά ζητήματα 
βρέθηκαν σε μια φάση στην οποία δεν μπορούν πλέον να 
ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Αυτοί χρήζουν 
προστασίας. Σίγουρα θα συμβούλευα όποιον θέλει να 
διευθετήσει τις οφειλές του.  

ποιος θέλει και μπορεί να 
διασώσει την περιουσία του  
και να ρυθμίσει τις οφειλές  

του, να το κάνει… 
, είτε διμερώς σε μια διαπραγμάτευση με τις εταιρίες 
διαχείρισης, είτε με την χρήση του κακού κατά την γνώμη 
μου εξωδικαστικού μηχανισμού προκειμένου να μην έχει 
τον κίνδυνο απώλειας της περιουσίας του. Από εκεί και 
πέρα υπάρχουν περιπτώσεις που θέλουν, αλλά δεν 
μπορούν. Δεν έχουν τη δυνατότητα. Όταν κάνεις 
προσέγγιση σε μια εταιρία διαχείρισης και σε ένα μέσο 
νοικοκυριό ζητάει την καταβολή προκαταβολής 20 και 30 
χιλιάδων ευρώ μόνο για να ανασταλεί ο πλειστηριασμός, 
δεν είναι εύκολο για όλες τις οικογένειες να μπορέσουν να 
διαθέσουν αυτό το ποσό σε ένα μικρό χρονικό διάστημα για 
να μην προχωρήσει ο πλειστηριασμός. Εκεί πρέπει η 
πολιτεία να παρέμβει και να συνδράμει. Όχι με εξαγγελίες, 
αλλά έναν νόμο που να υπάρχει και να μπορεί να τους 
προστατεύει. Υπάρχει μια νομοθεσία για τον ευάλωτο 
δανειολήπτη όμως είναι τόσο μικρά τα όρια που μπορεί να 
υπαχθεί κάποιος που σχεδόν δεν μπαίνει κανείς. Πρέπει να 
διευρυνθούν τα όρια όσων υπάγονται στην κατηγορία των 
ευάλωτων αλλά δεν έχουν χαρακτηριστεί έτσι από τον 
Νομοθέτη με βάσει τα εισοδηματικά τους κριτήρια». 

 

Θ 

Ε 
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του Κυριάκου Τόμπρα 
Οικονομολόγου, 
Διδάκτορα Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Salerno, 
Προέδρου Υπέρβασης 

 
Απάντηση στην από 16/02/2023 
ανακοίνωση της ΕΕΔΑΔΠ (Ένωση 
Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων 
από Δάνεια και Πιστώσεις)  
Με την από 16/02/2023 ανακοίνωσή 
της…..  

ΕΕΔΑΔΠ στην πράξη 
ομολογεί ότι το 
σύνολο των 

φοροαπαλλαγών  
στις μεταβιβάσεις  
και αναμεταβιβάσεις 
τίτλων ΜΕΔ των 
ελληνικών τραπεζών 
υπερβαίνει το ποσό 
των 58,8 Δις που 
αναφέρονται στο από 

24/01/2023 γνωμοδοτικό μας σημείωμα.  

 
Μετά την πρόσφατη ΟλΑΠ 01/2023, μετ΄ εκπλήξεως διαπιστώσαμε, ότι, με την από 
16/02/2023 ανακοίνωσή της, η ΕΕΔΑΔΠ, μεταξύ άλλων, στο σημείο υπ’ αριθ. 5 
αυτής, ισχυρίζεται, ότι, ο υπολογισμός των φοροαπαλλαγών του άρθ. 14, Ν 
3156/2003, που αναφέρονται στο από 24/01/2023 γνωμοδοτικό μας σημείωμα, 
προσκρούει, δήθεν, στην κοινή λογική. Κατ’ αρχήν, από την ανωτέρω 
ανακοίνωση της ΕΕΔΑΔΠ, προκύπτει πέρα πάσης αμφιβολίας, ότι, αυτή ομολογεί 
και αποδέχεται πως όλες οι μεταβιβάσεις και αναμεταβιβάσεις των 
χαρτοφυλακίων ΜΕΔ των ελληνικών τραπεζών, πραγματοποιήθηκαν υπό το 
προκλητικό καθεστώς των φοροαπαλλαγών του αρθ. 14, Ν 3156/2003 και των 
αντίστοιχων με αυτές φοροαπαλλαγών του Ν 4354/2015, με το μοναδικό σημείο 
αμφισβήτησης του από 24/01/2023 γνωμοδοτικού μας σημειώματος να 
περιορίζεται στο ύψος του συνόλου των ανωτέρω φοροαπαλλαγών. Προξενεί, 
βέβαια, ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός, ότι, η ΕΕΔΑΔΠ, ενώ δηλώνει ότι διαφωνεί 
με το ύψος του ποσού των 58,8 Δις των ανωτέρω φοροαπαλλαγών, αποφεύγει να 
τις προσδιορίσει η ίδια (γιατί άραγε;) ενώ, ακόμη και την αόριστη αυτή 
αμφισβήτησή της, έσπευσε να την προβάλει όψιμα, μετά την έκδοση της ΟλΑΠ  

 

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 18-19 Φεβρουαρίου 2023 | Αριθμός Φύλλου 270 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |          Σελίδα 41 

01/2023 και ενώ το επίμαχο ζήτημα είχε ήδη κριθεί από την 
Δικαιοσύνη. Καθίσταται, έτσι, προφανές και αυτονόητο, ότι, 
μοναδικός σκοπός της αμφισβήτησης του ύψους του 
ποσού των 58,8 Δις ευρώ των ανωτέρω φοροαπαλλαγών, 
είναι η δημιουργία εντυπώσεων, στο πλαίσιο των 
επιδιώξεων της ΕΕΔΑΔΠ και των μελών της να 
αποκαταστήσουν την αλγεινή εικόνα τους στην κοινωνία, 
την Δικαιοσύνη, το πολιτικό σύστημα και τα ΜΜΕ. 
Επισημαίνουμε, λοιπόν, στην ΕΕΔΑΔΠ, ότι, το μόνο που 
στην πραγματικότητα προσκρούει στην κοινή λογική, είναι 
η ηθελημένη άρνηση της να απαντήσει με ειλικρίνεια επί 
του αυθεντικού κειμένου του ανωτέρω γνωμοδοτικού μας 
σημειώματος, με αποτέλεσμα, έτσι, στην απέλπιδα 
προσπάθεια της να κατευνάσει την δίκαιη οργή της 
κοινωνίας κατά των μελών της, που καθημερινά 
γιγαντώνεται από τα έργα και τις ημέρες τους, να 
καταφεύγει στην γνωστή και πολυφορεμένη πλέον τακτική 
της συστημικής παραπληροφόρησης, της παραπλάνησης 
και του αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης, μη 
διστάζοντας ακόμη και να αλλοιώσει το αυθεντικό κείμενο 
του ανωτέρω γνωμοδοτικού μας σημειώματος, 
προκειμένου, έτσι, να καταφέρει να πείσει τους όποιους 
αποδέκτες της ανακοίνωσής της, ότι, δήθεν, ο 
υπολογισμός μας είναι εσφαλμένος, επειδή, δήθεν, 
προσκρούει στην κοινή λογική, καθόσον δεν μπορεί, 
δήθεν, το ποσό των φοροαπαλλαγών (58,8 Δις) να 
υπερβαίνει την ονομαστική αξία των ΜΕΔ που 
τιτλοποιήθηκαν και μεταβιβάστηκαν με το Ν 3156/2003. Για 
κακή, όμως, τύχη της ΕΕΔΑΔΠ, η πραγματικότητα είναι 
εντελώς διαφορετική, καθόσον, στο αυθεντικό κείμενο του 
ανωτέρω γνωμοδοτικού μας σημειώματος, ρητά και 
κατηγορηματικά αναφέρεται, ότι, ο υπολογισμός του 
συνόλου των 14 επίμαχων φοροαπαλλαγών, ΔΕΝ 
πραγματοποιήθηκε λαμβάνοντας ως φορολογική βάση το 
σύνολο της ονομαστικής αξίας των ΜΕΔ που έχουν 
τιτλοποιηθεί και μεταβιβαστεί με τον Ν. 3156/2003, αλλά, 
ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ, ο ανωτέρω υπολογισμός πραγματοποιήθηκε 
επί του συνόλου της ονομαστικής αξίας όλων των 
πολλαπλών μεταβιβάσεων και αναμεταβιβάσεων των 
ανωτέρω τίτλων ΜΕΔ, οι οποίες, από τα στοιχεία που 
τέθηκαν στην διάθεσή μας, φέρεται ότι έχουν μέχρι σήμερα 
δημιουργήσει μια συνολική φορολογική βάση τουλάχιστον 
400 Δις ευρώ. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο, ότι, τα Funds που 
εμπλέκονται στην συγκεκριμένη δευτερογενή αγορά ΜΕΔ 
των ελληνικών τραπεζών, ονοματοδοτούνται στις 
περισσότερες των περιπτώσεων ως Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV, V, κοκ, 
γεγονός που υποδηλώνει, πέρα πάσης αμφιβολίας, ότι,  

ι τίτλοι ΜΕΔ που αγοράστηκαν 
αρχικά από τις ελληνικές 
τράπεζες έχουν μέχρι σήμερα 

αναμεταβιβαστεί κατά τουλάχιστον  
5 φορές. 
Έτσι, λοιπόν, ουδόλως προσκρούει στην κοινή λογική, ότι, 
επί ενός συνόλου φορολογητέας ύλης 400 Δις ευρώ, το 
σύνολο των φοροαπαλλαγών του αρθ. 14, Ν 3156/2003, 
ανέρχεται συνολικά, μέχρι σήμερα, τουλάχιστον στο ποσό 
των 58,8 Δις ευρώ, ήτοι στο 14,7% της αντίστοιχης 
φορολογητέας ύλης, πράγμα απολύτως λογικό και 
φυσιολογικό, στα πλαίσια της ισχύουσας ελληνικής 
φορολογικής νομοθεσίας και του σχετικού με αυτή 
πλαισίου, που ουδόλως εξαρτάται από το αν τα 
συγκεκριμένα ΜΕΔ εξυπηρετούνται ή είναι μειωμένης 
πραγματικής αξίας, όπως σκοπίμως και όλως 

παραπλανητικώς αναφέρει η ΕΕΔΑΔΠ. Είναι, άλλωστε, τοις 
πάσι γνωστό, ότι, σε όλες ανεξαιρέτως τις φορολογούμενες 
μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων, οι αντίστοιχοι 
φόροι, τα τέλη και τα δικαιώματα, πληρώνονται κάθε φορά, 
σε κάθε μεταβίβαση, ανεξάρτητα από τον αριθμό των 
μεταβιβάσεων και αναμεταβιβάσεων που έχουν εκάστοτε 
προηγηθεί ή που θα ακολουθήσουν.  

 
Και, ότι, για παράδειγμα, ακόμη και όταν ένα ακίνητο 
μεταβιβάζεται και αναμεταβιβάζεται πολλαπλώς, το 
σύνολο των φορολογικών επιβαρύνσεων του συνόλου των 
μεταβιβάσεων και αναμεταβιβάσεων, μπορεί, στο τέλος, 
ακόμη και να υπερβαίνει την αντικειμενική του αξία, όπως, 
εν προκειμένω, την ονομαστική αξία των επίμαχων τίτλων 
ΜΕΔ. Και, ακόμη, ότι, για παράδειγμα, η φορολογική 
επιβάρυνση ενός ακινήτου ουδόλως μειώνεται όταν  
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μειώνεται η εμπορική του αξία, ήτοι όταν μειώνεται η 
πραγματική του αξία, ενώ η αντίστοιχη αντικειμενική του 
αξία παραμένει αμετάβλητη, όπως εν προκειμένω 
παραμένει αμετάβλητη η ονομαστική αξία των επίμαχων 
τίτλων ΜΕΔ. Όσο δε για τον ισχυρισμό της ΕΕΔΑΔΠ, ότι, 
είναι δήθεν ανυπόστατο να λέγεται, ότι επιλέχθηκε ο Ν 
3156/2003 για να μην πληρωθούν φόροι, επειδή η επιλογή 
μεταξύ των δύο νόμων (Ν 3156/2003 και ν 4354/2015) δεν 
οδηγεί σε διαφορετική φορολόγηση, καθώς οι μεταξύ τους 
διαφορές είναι ελάχιστες, καθόσον οι φορολογικές 
ρυθμίσεις τους είναι όμοιες σε αρκετά σημεία, ενώ σε άλλα 
σημεία είναι παρεμφερείς, καταλήγοντας στο ίδιο 
αποτέλεσμα και, έτσι, και οι δύο ανωτέρω νόμοι 
προβλέπουν φορολογικές απαλλαγές ως προς τα τέλη 
χαρτοσήμου και τα τέλη καταχώρισης στα δημόσια βιβλία, 
ενώ φορολογούν με τον ίδιο τρόπο και το εισόδημα, κατ’ 
αρχήν, επισημαίνουμε, ότι, το ερώτημα που μας ετέθη στα 
πλαίσια του από 24/01/2023 γνωμοδοτικού μας 
σημειώματος αφορούσε μόνο τον υπολογισμό των 
φοροαπαλλαγών του αρθ. 14, Ν 3156/2003 και όχι την 
συγκριτική μελέτη και γνωμοδότηση επί του φορολογικού 
πλαισίου των δύο νόμων (Ν 3156/2003 και Ν 4354/2015). 
Παρά, όμως, τον ανωτέρω ισχυρισμό της, η ΕΕΔΑΔΠ 
αποφεύγει επίσης να απαντήσει τους λόγους για τους 
οποίους επελέγη εν τέλει και συνεχίζει να επιλέγεται ακόμη 
και σήμερα ο Ν 3156/2003, αντί του Ν 4354/2105, την στιγμή, 
μάλιστα, που ο δεύτερος, νεότερος νόμος, ψηφίστηκε 
ειδικά για τις μεταβιβάσεις τραπεζικών απαιτήσεων. Σε 
κάθε, όμως, περίπτωση, ο ανωτέρω ισχυρισμός της 

ΕΕΔΑΔΠ επιβαρύνει περαιτέρω την θέση της απέναντι 
στην κοινωνία, ήτοι τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που 
υποφέρουν από την ανελέητη, 12ετή φοροεπιδρομή στα 
εισοδήματα και τις περιουσίες τους, καθόσον, έτσι, η 
ΕΕΔΑΔΠ, εν τοις πράγμασι, ομολογεί, ότι, εκτός από τις 
φοροαπαλλαγές του Ν 3156/2003, που υπολογίσαμε, κατ’ 
ελάχιστον, στο ποσό των 58,8 Δις ευρώ, οι εκάστοτε 
αντισυμβαλλόμενοι στις μεταβιβάσεις και αναμεταβιβάσεις 
τιτλοποιημένων ΜΕΔ των ελληνικών τραπεζών, έχουν ήδη 
καρπωθεί ή/και θα καρπωθούν στο μέλλον και άλλες, 
αντίστοιχες φοροαπαλλαγές του Ν 4354/2015, για τα ΜΕΔ 
που μεταβιβάστηκαν ή που θα μεταβιβαστούν κατά τις 
διατάξεις του συγκεκριμένου αυτού νόμου, αφού, κατά την 
ΕΕΔΑΔΠ, και οι δύο ανωτέρω νόμοι (Ν 3156/2003 και Ν 
4354/2015) προβλέπουν τις ίδιες φοροαπαλλαγές, με 
αποτέλεσμα, έτσι, το σύνολο τους, να είναι, τελικά, πολύ 
μεγαλύτερο από το ποσό των 58,8 Δις ευρώ που 
υπολογίσαμε με το ανωτέρω γνωμοδοτικό μας σημείωμα. 
Τέλος, υπενθυμίζουμε στην ΕΕΔΑΔΠ και σε κάθε 
ενδιαφερόμενο, ότι, δεν θα καθίσουμε με σταυρωμένα τα 
χέρια, ευχόμενοι όλα αυτά τα δεκάδες Δις ευρώ των 
φοροαπαλλαγών να είναι καλοφάγωτα, αλλά θα 
αγωνιστούμε μέχρις εσχάτων, προκειμένου, το σύνολο του 
δημοσίου χρήματος που κυριολεκτικά πετάχτηκε στις 
μαύρες τρύπες του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και 
των πάσης φύσης δορυφόρων του, να επιστρέψει στον 
κρατικό προϋπολογισμό και τους πραγματικούς του 
δικαιούχους, που δεν είναι άλλοι από τους 
Φορολογούμενους Πολίτες. 

 
Με αφορμή την πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας του 
Αρείου Πάγου για το ζήτημα της νομιμοποίησης των 
Εταιρειών Διαχείρισης, η Ένωση Εταιρειών Διαχείρισης 
Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΕΔΑΔΠ) σε 
ανακοίνωση της αναφέρει ότι θα ήθελε να επισημάνει τα 
παρακάτω που αποτελούν επανειλημμένα διατυπωθείσες 
δημόσια θέσεις των εταιρειών μελών της: «Οι Εταιρείες 
Διαχείρισης έχουν ως προτεραιότητά τους την εξεύρεση 
αμοιβαία αποδεκτών και βιώσιμων λύσεων για την 
αποπληρωμή των εκκρεμών οφειλών. Ειδικά δε για τα 
ευάλωτα νοικοκυριά, κανένα από αυτά δεν απειλείται με 
τον κίνδυνο απώλειας της 1ης κατοικίας, καθώς αμέσως με 
την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης ευαλώτου και την 
ένταξη στο Ενδιάμεσο Πρόγραμμα, ο Νόμος επιβάλλει την 
αναστολή κάθε ενέργειας αναγκαστικής εκτέλεσης. Η 
προσήλωση των μελών της ΕΕΔΑΔΠ στην επιτυχή 
συναινετική διαδικασία αποδεικνύεται από το γεγονός ότι 
συνολικά, έως τα τέλη του 2022, έχουν επιτύχει διμερείς 
ρυθμίσεις για δάνεια που υπερβαίνουν συνολικά τα 35 δισ. 
ευρώ, επαναφέροντας με τον τρόπο αυτό στον υγιή 
οικονομικό κύκλο περισσότερους από 700.000 

δανειολήπτες, ιδιώτες και επιχειρήσεις. Από αυτά, δάνεια 
άνω των 8 δισ. ευρώ έχουν επανέλθει σε καθεστώς ομαλής 
αποπληρωμής την τελευταία τριετία και έχουν επιστρέψει 
στους τραπεζικούς ισολογισμούς ως εξυπηρετούμενα, 
αποκαθιστώντας την πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα 
για περισσότερους από 115.000 δανειολήπτες. Οι 
συναινετικές ρυθμίσεις στην πλειονότητα των 
περιπτώσεων περιλαμβάνουν και άφεση χρέους.  

ια το α’ εξάμηνο του 2023 οι 
Εταιρείες Διαχείρισης Δανείων 
έχουν θέσει ως στόχο οι  

ρυθμίσεις και διευθετήσεις  
δανείων να ανέλθουν σε 3,2 δισ.  
ευρώ, αυξημένες πάνω από 30% σε  
σχέση με την ίδια περίοδο του 2022. 
Τα μέλη της ΕΕΔΑΔΠ επαναλαμβάνουν και στην παρούσα 
συγκυρία ότι, όπως έχουν δηλώσει σε πλείστες άλλες 
περιστάσεις οι θεσμικοί εκπρόσωποι του κλάδου και τα 
στελέχη των εταιρειών-μελών, τα μέτρα αναγκαστικής 
εκτέλεσης σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν λύση 
εκλογής στη διαχείριση των αθετημένων οφειλών. Αρκεί 
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μόνο να σημειωθεί ότι κατά τα έτη 2020-2022, το 83% των 
ανακτήσεων των εταιρειών-μελών της ΕΕΔΑΔΠ από Μη 
Εξυπηρετούμενα Δάνεια προήλθε από συναινετικές 
διευθετήσεις, ενώ μόνο το 17% των ανακτήσεων προήλθε 
από πλειστηριασμούς. Αντιθέτως, η αναγκαστική εκτέλεση 
συνιστά την έσχατη καταφυγή, στην οποία καταλήγουν 
μόνον όταν έχει εξαντληθεί κάθε άλλη δυνατή λύση, είτε για 
αντικειμενικούς λόγους, είτε επειδή οι οφειλέτες αρνούνται 
να συνεργαστούν παρά τις επανειλημμένες και 
μακρόχρονες προσπάθειες που πάντοτε -και καθ’ 
υπέρβαση κάθε ρυθμιστικής υποχρέωσης- καταβάλλονται 
από τα μέλη της ΕΕΔΑΔΠ στην κατεύθυνση αυτή. 
Υπενθυμίζεται ότι δεν μπορεί να εκκινήσει καμία διαδικασία 
αναγκαστικής είσπραξης, εάν προηγουμένως ο οφειλέτης 
δεν έχει κληθεί να ρυθμίσει συμβιβαστικά τις οφειλές του. Ο 
κλάδος είναι από τους πλέον δεσμευτικά ρυθμιζόμενους 
στην οικονομία και εποπτεύεται διαρκώς από την Τράπεζα 
της Ελλάδας, από την οποία τα μέλη της ΕΕΔΑΔΠ έχουν 
αδειοδοτηθεί για την άσκηση αυτής και μόνον της 
δραστηριότητας. Η κλήση του οφειλέτη προς ρύθμιση 
διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση στο πλαίσιο του Κώδικα 
Δεοντολογίας τής Τράπεζας της Ελλάδας για τη διαχείριση 
των μη εξυπηρετούμενων ιδιωτικών οφειλών, αλλά στο 
πλαίσιο των πολιτικών διαχείρισης που εφαρμόζουν οι 
Εταιρείες Διαχείρισης. Οι ανωτέρω πολιτικές αποτελούν 
αντικείμενο ελέγχου από τις αρμόδιες αρχές του 
χρηματοπιστωτικού τομέα. Ανεξάρτητα από την ανωτέρω 
διαδικασία, οι Εταιρείες Διαχείρισης παρέχουν πλήθος 
δυνατοτήτων ρύθμισης σε οποιοδήποτε οφειλέτη επιθυμεί 
να ρυθμίσει με βιώσιμους όρους την οφειλή του.  

αλούνται, επομένως, οι 
δανειολήπτες που έχουν 
εκκρεμείς οφειλές να 

απευθυνθούν στην Εταιρεία 
Διαχείρισης που διαχειρίζεται  
το δάνειό τους 
, σε όποιο στάδιο και εάν βρίσκεται η υπόθεσή τους, ακόμη 
και εάν έχουν εκκινήσει οι διαδικασίες αναγκαστικής 
εκτέλεσης, ή ακόμη και εάν επίκειται πλειστηριασμός 
ακινήτου, με τη διαβεβαίωση ότι οι Εταιρείες Διαχείρισης 
Δανείων εστιάζουν στη συναινετική επίλυση της υπόθεσης, 
με τρόπο που θα λαμβάνει υπόψη τα οικονομικά και 
κοινωνικά δεδομένα για κάθε οφειλέτη ξεχωριστά και με 

τρόπο που θα συνάδει με τη μακροπρόθεσμη δυνατότητά 
του να εξυπηρετεί τη συμφωνημένη ρύθμιση και 
λαμβάνοντας φυσικά υπόψη και τις εγκεκριμένες 
πιστωτικές πολιτικές από τους επενδυτές (ιδιοκτήτες των 
χαρτοφυλακίων). Είναι αυτονόητο ότι σε περίπτωση 
συμφωνίας για συναινετική επίλυση, οι Εταιρείες 
Διαχείρισης αναστέλλουν αμέσως τις ενέργειες 
αναγκαστικής εκτέλεσης, σε οποιοδήποτε στάδιο και εάν 
βρίσκονται. Ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις, οι διμερείς 
ρυθμίσεις προσφέρουν μία πραγματική δεύτερη ευκαιρία 
για βιώσιμη ανάπτυξη, με αναδιαρθρώσεις που δεν 
εξαντλούν την κερδοφορία (EBITDA) για αποπληρωμή των 
δανείων, αλλά επιτρέπουν την αξιοποίησή της ως 
κεφάλαιο κίνησης. Επίσης, οι Εταιρείες Διαχείρισης 
παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ένταξη των 
επιχειρήσεων που εξυγιαίνονται σε όλα τα διαθέσιμα 
εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα επιδοτήσεων και 
χρηματοδότησης (ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης κ.ά.). Και πέρα 
όμως από την βέλτιστη επιλογή της διμερούς συμφωνίας, 
η Πολιτεία έχει θεσπίσει σειρά μηχανισμών και 
εναλλακτικών λύσεων για κατηγορίες οφειλετών. Όσον 
αφορά ειδικότερα τους ευάλωτους δανειολήπτες, το 
Ενδιάμεσο Πρόγραμμα (Ν. 4916/2022) προσφέρει τις 
ακόλουθες δυνατότητες: • Παροχή κρατικής επιδότησης για 
την πληρωμή της δόσης του στεγαστικού δανείου των 
ευάλωτων οφειλετών από 70 έως 210 ευρώ μηνιαίως για 15 
μήνες. • Αναστολή όλων των διαδικασιών αναγκαστικού 
πλειστηριασμού επί της πρώτης κατοικίας του ευάλωτου 
οφειλέτη, για όσο χρόνο ο οφειλέτης έχει υπαχθεί στο 
Πρόγραμμα και επωφελείται της επιδότησης. • Χρήση των 
διευκολύνσεων που παρέχει ο υπό σύσταση Φορέας 
Απόκτησης και Επαναμίσθωσης, μέσω του οποίου οι 
ευάλωτοι οφειλέτες μπορούν να πετύχουν τη διατήρηση 
της 1ης κατοικίας για δώδεκα (12) έτη μέσω σύμβασης 
μακροχρόνιας μίσθωσης, αλλά και την επαναγορά του 
ακινήτου μετά τη λήξη της παραπάνω περιόδου. Στο 
πλαίσιο αυτό, τέθηκε σε λειτουργία από την 1η 
Φεβρουαρίου 2023 η πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας 
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, μέσω της οποίας παρέχεται 
η βεβαίωση ευάλωτου οφειλέτη. Ήδη, περίπου 15.000 
οφειλέτες έχουν κάνει χρήση της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας για να λάβουν τη σχετική βεβαίωση που 
αποτελεί το πρώτο βήμα για να επωφεληθούν από το 
Ενδιάμεσο Πρόγραμμα (Ν. 4916/2022). Με την υπαγωγή στο 
Ενδιάμεσο Πρόγραμμα, αναστέλλονται αυτόματα βάσει του 
σχετικού νόμου, όλες οι διαδικασίες αναγκαστικής 
εκτέλεσης, συμπεριλαμβανομένων των πλειστηριασμών, 
ακόμη και εκείνων που έχουν αναρτηθεί και 
προγραμματιστεί προς διεξαγωγή. Εκτός από τις πρόνοιες 
του Ενδιάμεσου Προγράμματος, οι Εταιρείες Διαχείρισης 
Δανείων υλοποιούν ειδικές πολιτικές που επεκτείνονται -
πέρα από όσους έχουν ενταχθεί σε καθεστώς προστασίας- 
και σε άλλες ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες όπως όσοι 
αντιμετωπίζουν ατομικά ή οικογενειακά προβλήματα 
υγείας, οι ηλικιωμένοι και οι άνεργοι. Παράλληλα, 
λειτουργεί ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης  
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Οφειλών, στον οποίο επίσης μπορούν να προσφεύγουν 
ιδιώτες και επιχειρήσεις για τη συνολική ρύθμιση των 
οφειλών τους στο Δημόσιο, σε Ασφαλιστικά Ταμεία και σε 
τρίτα μέρη, όπως τραπεζικά ιδρύματα. Ο ρυθμός υποβολής 
αιτήσεων και ολοκλήρωσης ρυθμίσεων επιταχύνεται. Η 
εγκρισιμότητα για υποβληθείσες αιτήσεις κινείται πλέον 
στο 70%, με συνεχή αυξητική τάση. Για υποθέσεις οφειλών 
κάτω των Euro200.000, που αφορούν πρωτίστως ιδιώτες, 
η εγκρισιμότητα στο πλαίσιο του Εξωδικαστικού 
Μηχανισμού ξεπερνά το 75%. Ο κλάδος των Εταιρειών 
Διαχείρισης Δανείων που απασχολεί περισσότερους από 
5.000 εργαζομένους, στηρίζει ιδιώτες και επιχειρήσεις στην 
προσπάθειά τους να επανέλθουν στην ομαλή οικονομική 
δραστηριότητα, συμβάλλοντας στην εξυγίανση και 
ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. 

  

Τι πραγματικά ισχύει για «κόκκινα» δάνεια και 
πλειστηριασμούς  
1. Είναι αλήθεια ότι 700.000 σπίτια θα βγουν σε 
πλειστηριασμό; Ο αριθμός είναι απολύτως ανακριβής. Τα 
πραγματικά στοιχεία έχουν ως εξής: Α. Υπάρχουν 600.000 
χιλιάδες ακίνητα που έχουν δοθεί ως εξασφάλιση σε 
προβληματικά δάνεια. Β. Από τα ακίνητα που έχουν δοθεί 
ως εξασφάλιση για Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια, μόνο το 
50% αφορά οικιστικά ακίνητα. Το υπόλοιπο 50% αφορά 
άλλες κατηγορίες ακινήτων (βιομηχανικά ή άλλα 
επαγγελματικά ακίνητα, αποθήκες, πάρκινγκ κλπ). Γ. Από 
τα ανωτέρω οικιστικά ακίνητα, η συντριπτική πλειοψηφία 
των οφειλετών θα βρει συμβιβαστική λύση (σημειώνεται ότι 
με βάση ιστορικά στοιχεία 8 στα 10 δάνεια ρυθμίζονται 
συναινετικά). Δ. Αν τελικώς πρέπει να γίνει 
πλειστηριασμός σε οικιστικό ακίνητο, το θεσμικό πλαίσιο 
διασφαλίζει ότι κανένα πραγματικά ευάλωτο νοικοκυριό 
δεν κινδυνεύει να βρεθεί εκτός της 1ης κατοικίας του. Οι 
ευάλωτοι δανειολήπτες μπορούν ήδη από τον Ιανουάριο 
του 2023 να μπαίνουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της 
ΕΓΔΙΧ, να λαμβάνουν πιστοποιητικό ευάλωτου και να 
αξιοποιούν τις δυνατότητες που παρέχει το Ενδιάμεσο 
Πρόγραμμα του Ν. 4916/2022. Εφόσον ο δανειολήπτης 
προσφύγει στο Ενδιάμεσο Πρόγραμμα, εξασφαλίζει 
αφενός την άμεση αναστολή του πλειστηριασμού, 
αφετέρου την καταβολή κρατικής επιδότησης για την 
πληρωμή της δόσης του δανείου. Παράλληλα με το 
Ενδιάμεσο Πρόγραμμα, ιδιαίτερα σημαντική είναι η 
προστασία που παρέχεται μέσω του (υπό σύσταση) 

Κρατικού Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης (Ν. 
4738/2020). Εφόσον αξιοποιήσουν τη λύση του Φορέα 
Απόκτησης και Επαναμίσθωσης, οι ευάλωτοι οφειλέτες 
μπορούν να πετύχουν τη διατήρηση της 1ης κατοικίας για 
δώδεκα (12) έτη μέσω σύμβασης μακροχρόνιας μίσθωσης, 
διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα επαναγοράς 
του ακινήτου μετά τη λήξη της παραπάνω περιόδου.  
2. Λέγεται ότι ο Άρειος Πάγος απελευθέρωσε τη διεξαγωγή 
πλειστηριασμών. Ισχύει; Όχι, σε καμία περίπτωση. Ο 
Άρειος Πάγος έλυσε ένα καθαρά νομικό-τεχνικό ζήτημα και, 
συγκεκριμένα, εάν οι Εταιρείες Διαχείρισης του Νόμου 
4354/2015 (Servicers) έχουν τη δυνατότητα να προχωρούν 
σε δικαστικές ενέργειες για απαιτήσεις που έχουν 
τιτλοποιηθεί και έχουν μεταβιβαστεί σε Εταιρείες Ειδικού 
Σκοπού (Funds). Συνεπώς, το νομικό ζήτημα που έφτασε 
στον Άρειο Πάγο δεν είχε να κάνει με το αν μπορούν να 
γίνουν πλειστηριασμοί. Το ερώτημα ήταν ποιο πρόσωπο 
έχει τη δυνατότητα (ή, στη νομική ορολογία, τη 
«νομιμοποίηση») να κάνει πλειστηριασμό, όταν το δάνειο 
έχει μεταβιβαστεί σε Fund στο πλαίσιο τιτλοποίησης με τον 
Νόμο 3156/2003. Μέχρι το 2022 τα δικαστήρια δέχονταν 
πάγια ότι οι Servicers έχουν νομιμοποίηση να προβαίνουν 
σε τέτοιες ενέργειες τόσο για δάνεια που έχουν πωληθεί με 
τον νεότερο Νόμο 4354/2015, όσο και για δάνεια που έχουν 
τιτλοποιηθεί με τον παλαιότερο Νόμο 3156/2003. Το 2022 
υπήρξαν αντίθετες δικαστικές αποφάσεις για το 
συγκεκριμένο ζήτημα. Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου 
έλυσε αυτή τη διχογνωμία, κρίνοντας ότι οι Servicers έχουν 
τη νομιμοποίηση να προχωρούν σε πλειστηριασμούς ή 
άλλες δικαστικές ενέργειες και για τα δάνεια που έχουν 
μεταβιβαστεί στο πλαίσιο τιτλοποίησης με τον Ν. 
3156/2003. Πρακτικά, με την απόφαση του Αρείου Πάγου 
δεν αλλάζει κάτι για τους δανειολήπτες σε σχέση με τους 
προγραμματισμένους ή μελλοντικούς πλειστηριασμούς, 
εκτός ίσως από το χρόνο πραγματοποίησης ενός αριθμού 
από αυτούς.  
3. Αν ο Άρειος Πάγος είχε αποφασίσει διαφορετικά, θα 
μπορούσαν να γίνουν πλειστηριασμοί; Ναι, χωρίς καμία 
διαφοροποίηση στον αριθμό των υποθέσεων. Ακόμα και αν 
ο Άρειος Πάγος είχε λάβει διαφορετική απόφαση για το 
παραπάνω ζήτημα, αυτό δεν σημαίνει ότι οι δανειολήπτες 
δεν θα χρωστούν το δάνειό τους ή ότι δεν θα μπορούν να 
γίνουν πλειστηριασμοί. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, 
πλειστηριασμός μπορεί να γίνει σε κάθε περίπτωση, όταν 
υπάρχει μια οφειλή που δεν πληρώνεται. Στην περίπτωση 
που ο Άρειος Πάγος είχε λάβει διαφορετική απόφαση, o 
πλειστηριασμός θα μπορούσε να γίνει απευθείας από το 
Fund που έχει αποκτήσει το δάνειο (και όχι από τον 
Servicer). Σε αυτή την περίπτωση, ο δανειολήπτης θα είχε 
εν τω μεταξύ επιβαρυνθεί επιπλέον με κάποιες χιλιάδες 
ευρώ σε τόκους.  
4. Για ποιο λόγο η Νομοθεσία αναθέτει τη διαδικασία 
είσπραξης των απαιτήσεων στους Servicers; Οι Servicers: 
• εδρεύουν υποχρεωτικά στην Ελλάδα • αδειοδοτούνται 
από την Τράπεζα της Ελλάδος • υπάγονται σε αυστηρό 
πλαίσιο ίδρυσης • η δραστηριότητά τους ελέγχεται διαρκώς 
και με αυστηρότητα επίσης από την Τράπεζα της Ελλάδος 
• υποχρεούνται να εφαρμόζουν συγκεκριμένες πολιτικές 
και διαδικασίες για τη δίκαιη μεταχείριση των 
δανειοληπτών • υποχρεούνται να εφαρμόζουν το σύνολο 
της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών. Με 
αυτό το δεδομένο, η εμπλοκή ενός αδειοδοτημένου και 
εποπτευόμενου Servicer για τη διαχείριση των δανείων 
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που έχουν πωληθεί αποτελεί δικλείδα ασφαλείας για την 
προστασία των συμφερόντων των δανειοληπτών.  
5. Αναφέρεται ότι τα Funds ή οι Servicers γλίτωσαν φόρους 
58 δισ. ευρώ επιλέγοντας να μεταβιβάσουν τα δάνεια με τον 
παλαιότερο Νόμο του 2003 και όχι με τον νεότερο Νόμο του 
2015. Ισχύει; Όχι. Πρώτα από όλα, η αναφορά τέτοιων 
αριθμών προσκρούει στην κοινή λογική. Το συνολικό 
ονομαστικό ύψος των τιτλοποιημένων προβληματικών 
δανείων που έχουν πωληθεί με τον Ν. 3156/2003 είναι 
περίπου 55 δισ. ευρώ (διευκρινίζεται ότι 87 δισ. ευρώ είναι 
τα δάνεια που έχουν μεταβιβαστεί συνολικά από τις 
Τράπεζες και όχι αυτά που έχουν τιτλοποιηθεί με τον 
παραπάνω Νόμο του 2003). Δεν μπορεί να ισχυρίζεται 
κανείς ότι για τη μεταβίβαση δανείων ύψους 55 δισ. ευρώ, 
θα έπρεπε τελικώς να καταβληθούν φόροι ύψους 58 δισ. 
ευρώ (δηλ. ποσό που υπερβαίνει ακόμα και την 
ονομαστική αξία των δανείων, τα οποία -σημειωτέον- είναι 
μειωμένης πραγματικής αξίας, αφού τα περισσότερα δεν 
εξυπηρετούνται). Αλλά και από τεχνική άποψη, οι 
παραπάνω ισχυρισμοί είναι εξίσου ανυπόστατοι. Η 
επιλογή μεταξύ των δύο Νόμων δεν οδηγεί σε διαφορετική 
φορολόγηση, καθώς οι μεταξύ τους διαφορές είναι 
ελάχιστες. Και τα δύο νομοθετήματα (δηλ. τόσο ο Ν. 
3156/2003, όσο και ο Ν. 4354/2015) περιλαμβάνουν 
συγκεκριμένες φορολογικές ρυθμίσεις που διευκολύνουν 
τη μεταβίβαση των χαρτοφυλακίων απαιτήσεων. Στο Ν. 
3156/2003 οι φορολογικές ρυθμίσεις περιλαμβάνονται στο 
άρθρο 14 του εν λόγω Νόμου. Στο Ν. 4354/2015 οι 
φορολογικές ρυθμίσεις περιλαμβάνονται στο άρθρο 3Α, το 
οποίο δεν υπήρχε στην αρχική μορφή του νομοθετήματος, 
αλλά προστέθηκε το 2016 (με τον Ν. 4389/2016). Η απλή 
ανάγνωση των δυο Νόμων δείχνει ότι οι φορολογικές 
ρυθμίσεις τους είναι όμοιες σε αρκετά σημεία, ενώ σε άλλα 
σημεία είναι παρεμφερείς, καταλήγοντας στο ίδιο 
αποτέλεσμα. Και οι δύο Νόμοι προβλέπουν φορολογικές 
απαλλαγές ως προς τα τέλη χαρτοσήμου και τα τέλη 
καταχώρισης στα δημόσια βιβλία, ενώ φορολογούν με τον 
ίδιο τρόπο το εισόδημα από τη διαχείριση των δανείων.  

ε ό,τι αφορά ειδικότερα την  
έδρα των Funds σε χώρες του 
εξωτερικού, σημειώνεται ότι  

αυτό αποτελεί πάγια πρακτική  
στην Ευρώπη για όλες τις  
αντίστοιχες συναλλαγές. 
Μάλιστα, ο νεότερος Νόμος 4354/2015 προβλέπει ρητά ότι 
τα Funds που αγοράζουν δάνεια μπορούν να εδρεύουν σε 
οποιαδήποτε τρίτη χώρα, είτε εντός, είτε εκτός 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλ. άρθρο 1 περ. β΄). Με αυτά τα 
δεδομένα, είναι ανυπόστατο να λέγεται ότι επιλέχθηκε ο 
Νόμος 3156/2003 για να μην πληρωθούν φόροι.  
6. Ο οφειλέτης χάνει τη δυνατότητα να ρυθμίσει το δάνειό 
του, αν επιλεγεί για τη μεταβίβαση του δανείου ο 
παλαιότερος Νόμος 3156/2003, αντί του νεότερου Νόμου 
4354/2015; Σε καμία περίπτωση. Η κλήση του οφειλέτη 
προς ρύθμιση διασφαλίζεται πάντοτε στο πλαίσιο του 
Κώδικα Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδας για τη 
διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ιδιωτικών οφειλών, 
αλλά στο πλαίσιο των πολιτικών που οφείλουν να 
εφαρμόζουν οι Εταιρείες Διαχείρισης. Οι ανωτέρω 
διαδικασίες και πολιτικές αποτελούν αντικείμενο ελέγχου 

από την ΤτΕ, η οποία εποπτεύει τη δραστηριότητα των 
Εταιρειών Διαχείρισης στα συγκεκριμένα ζητήματα. Ο 
νεότερος Νόμος 4354/2015 περιγράφει μια διαδικασία 
κλήσης του οφειλέτη σε ρύθμιση, την οποία ήδη τηρούν οι 
Εταιρείες Διαχείρισης και για απαιτήσεις που έχουν 
τιτλοποιηθεί στο πλαίσιο του Ν. 3156/2003. Ανεξάρτητα 
όμως από την παραπάνω διαδικασία, στην πράξη οι 
Εταιρείες Διαχείρισης παρέχουν πολυάριθμες δυνατότητες 
ρύθμισης σε οποιοδήποτε οφειλέτη επιθυμεί να ρυθμίσει με 
βιώσιμους όρους την οφειλή του. Η προσήλωση των 
Servicers σε μεθόδους συμβιβαστικής διευθέτησης 
οφειλών αποδεικνύεται έμπρακτα από το γεγονός ότι 
έχουν ήδη προχωρήσει σε ρυθμίσεις δανείων ύψους 35 
δισ. ευρώ ως τα τέλη του 2022. Επομένως, ανεξάρτητα από 
το αν εφαρμόζεται ο Ν. 3156/2003 ή ο Ν. 4354/2015, είναι 
σημαντικό να επισημανθεί ότι στην πράξη δεν ξεκινά καμία 
διαδικασία αναγκαστικής είσπραξης, εάν ο δανειολήπτης 
δεν έχει κληθεί προηγουμένως να ρυθμίσει συμβιβαστικά 
τις οφειλές του (και μάλιστα επανειλημμένα).  
7. Γιατί έγιναν μεταβιβάσεις Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων 
με το Νόμο του 2003 για τις τιτλοποιήσεις και όχι με το Νόμο 
του 2015; Η τιτλοποίηση απαιτήσεων αποτελεί 
χρηματοοικονομικό θεσμό που θεσπίστηκε στην Ελλάδα το 
2003. Στην ουσία πρόκειται για πώληση απαιτήσεων σε μια 
Εταιρεία Ειδικού Σκοπού, σε συνδυασμό με την έκδοση 
ομολογιών που διατίθενται σε επενδυτές. Παράλληλα με 
την τιτλοποίηση, το 2015 θεσπίστηκε νομοθετικό πλαίσιο 
για την πώληση απαιτήσεων από Μη Εξυπηρετούμενα 
Δάνεια (Ν. 4354/2015). Ωστόσο, στην αρχική του μορφή, ο 
Ν. 4354/2015 δεν περιείχε πρόβλεψη για τη δυνατότητα 
διάθεσης ομολογιών σε επενδυτές. Για το λόγο αυτό, ο 
νεότερος Νόμος του 2015 τροποποιήθηκε δύο (2) φορές, 
ώστε να προβλεφθεί ότι μπορεί να αξιοποιείται παράλληλα 
και ο παλαιότερος Νόμος του 2003. Συγκεκριμένα: • Το 2016 
ο Ν. 4354/2015 τροποποιήθηκε (με τον Ν. 4389/2016), ώστε 
να προβλέπεται ρητά ότι για την εξυγίανση του 
χαρτοφυλακίου τους οι τράπεζες μπορούν να επιλέξουν 
είτε το Ν. 3156/2003, είτε το Ν. 4354/2015. • Το 2018 ο Ν. 
4354/2015 τροποποιήθηκε εκ νέου (με τον Ν. 4549/2018), για 
να προβλεφθεί ότι οι Εταιρείες Διαχείρισης (Servicers) 
αποτελούν χρηματοδοτικά ιδρύματα που μπορούν να 
αναλαμβάνουν τη διαχείριση απαιτήσεων που έχουν  
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τιτλοποιηθεί με το Ν. 3156/2003. Επομένως, οι 
τιτλοποιήσεις δανείων του Ν. 3156/2003 δεν διαφέρουν 
στην ουσία από τις πωλήσεις δανείων του Ν. 4354/2015. 
Μάλιστα, στην Αιτιολογική Έκθεση του Ν. 4389/2016 (σελ. 
23) αναφέρεται ρητά ότι για τη μεταβίβαση των Μη 
Εξυπηρετούμενων Δανείων μπορεί να αξιοποιείται 
ελεύθερα και χωρίς κανένα περιορισμό είτε ο Ν. 3156/2003, 
είτε ο Ν. 4354/2015.  
8. Κάνουν κούρεμα χρεών οι Servicers και υπό ποιες 
προϋποθέσεις; Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, οι 
ρυθμίσεις που προτείνονται στους συνεργάσιμους 
οφειλέτες περιλαμβάνουν και άφεση χρέους. Οι 
προϋποθέσεις συνδέονται με την πραγματική ικανότητα 
αποπληρωμής τού οφειλέτη και την αξία των 
περιουσιακών του στοιχείων. Ενδεικτικά, στα στεγαστικά 
δάνεια, οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν σε πολλές 
περιπτώσεις άφεση χρέους που κυμαίνεται μεταξύ 35-40%, 
στα καταναλωτικά 50-65%, στα δάνεια μικρών 
επιχειρήσεων (SB) 55% και στα μεγάλα εταιρικά δάνεια 
(Wholesale) περίπου 40%. Αλλά τα ποσοστά αυτά αφορούν 
μέσους όρους και σε καμία περίπτωση δεν ανάγονται σε 
κάθε μεμονωμένο δάνειο, αφού οι οικονομικές δυνατότητες 
και η περιουσιακή κατάσταση των οφειλετών διαφέρουν 
και εκτιμώνται κατά περίπτωση.  
9. Δίνουν πράγματι έμφαση οι Servicers στους 
πλειστηριασμούς ακινήτων; Οι πλειστηριασμοί αποτελούν 
πάντα το έσχατο μέσο σε μια διαδικασία είσπραξης. Δεν 
αποτελούν ποτέ το εργαλείο πρώτης επιλογής για τους 
Servicers, διότι είναι μια διαδικασία κοστοβόρα και 
χρονοβόρα. Συγκεκριμένα, για να ολοκληρωθεί μια 
διαδικασία αναγκαστικής είσπραξης, από την έκδοση 
διαταγής πληρωμής μέχρι τον πλειστηριασμό, απαιτούνται 
συνήθως 2-3 χρόνια. Επίσης, αν ληφθεί ως παράδειγμα ένα 
δάνειο ύψους 100.000 ευρώ, τα έξοδα αναγκαστικής 
είσπραξης ανέρχονται περίπου σε 15.000 ευρώ. Για να 
επιτευχθούν εξοικονομήσεις χρόνου και κόστους, η πρώτη 
επιλογή και η πλέον συμφέρουσα τόσο για τον πιστωτή 
όσο και για τον οφειλέτη είναι πάντα η συμβιβαστική 
διευθέτηση της οφειλής. Για να γίνει κατανοητή η 
προτεραιότητα που δίνεται στις συναινετικές ρυθμίσεις 
έναντι των πλειστηριασμών, αρκεί μόνο να σημειωθεί ότι 
κατά τα έτη 2020-2022, το 83% των ανακτήσεων από Μη 
Εξυπηρετούμενα Δάνεια προήλθε από συναινετικές λύσεις 
διευθέτησης, ενώ μόνο το 17% των ανακτήσεων προήλθε 
από πλειστηριασμούς.  
10. Οι Εταιρείες Διαχείρισης επιθυμούν λύσεις μέσω του 
Εξωδικαστικού Μηχανισμού; Ο Εξωδικαστικός 
Μηχανισμός είναι ένα από τα βασικά εργαλεία που 
αξιοποιείται από τις Εταιρείες Διαχείρισης για τη 
διευθέτηση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων. 
Υπενθυμίζεται ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα 
Εξωδικαστικού Μηχανισμού κατέστη πλήρως λειτουργική 
περίπου τον Ιανουάριο του 2022. Στο ένα έτος που έχει 
μεσολαβήσει, έχουν ήδη επιτευχθεί ρυθμίσεις σε δάνεια 

ύψους ενός (1) δισ. ευρώ. Εντατικοποιώντας τις ρυθμίσεις 
μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών, 
η εγκρισιμότητα των αιτήσεων από τις Εταιρείες 
Διαχείρισης βρίσκεται κατά μέσο όρο στο 70%, με αυξητική 
τάση. Ειδικότερα, σε υποθέσεις οφειλών κάτω των 200.000 
ευρώ, που αφορούν πρωτίστως ιδιώτες, η εγκρισιμότητα 
στο πλαίσιο του Εξωδικαστικού Μηχανισμού είναι άνω του 
75%. Σημειώνεται ότι οι ρυθμίσεις του Εξωδικαστικού 
Μηχανισμού επιτυγχάνουν καθολική ρύθμιση των χρεών 
του δανειολήπτη τόσο προς χρηματοδοτικούς φορείς 
(Τράπεζες, Servicers), όσο και προς το Δημόσιο και τα 
Ασφαλιστικά Ταμεία. Η διαδικασία του Εξωδικαστικού 
Μηχανισμού είναι δεσμευτική για όλους τους 
συμμετέχοντες πιστωτές, εφόσον έχει συμφωνήσει με τη 
ρύθμιση μια ελάχιστη πλειοψηφία των πιστωτών 
(συγκεκριμένα το 60%).  
11. Γιατί είναι σημαντικό για την κουλτούρα πληρωμών το 
θέμα των πλειστηριασμών; Επειδή η εμπιστοσύνη είναι η 
βάση της τραπεζικής πίστης.  

ν δεν υπάρχει ένα λειτουργικό 
πλαίσιο αναγκαστικής  
είσπραξης των οφειλών,  

κανένας οφειλέτης δεν θα είχε 
κανένα κίνητρο να ρυθμίσει τις 
οφειλές του. 
Και σε μια τέτοια περίπτωση, κανένα χρηματοπιστωτικό 
ίδρυμα δεν θα μπορούσε να δανείσει τα χρήματα των 
καταθετών του με την προοπτική να μην επιστραφούν 
ποτέ. 

Α 
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Αφού, μετά την ψήφιση του Ν 
4354/2015, τράπεζες, servicers και 
funds, επέλεξαν να 
πραγματοποιήσουν τις 
τιτλοποιήσεις, μεταβιβάσεις και 
αναμεταβιβάσεις των ενήμερων, σε 
καθυστέρηση και μη 
εξυπηρετούμενων δανείων των 
χαρτοφυλακίων τους, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του προγενέστερου Ν 
3156/2003, προκειμένου, έτσι, να 
καρπωθούν τις φοροαπαλλαγές του 
άρθρου 14 του ανωτέρω νόμου, οι 
οποίες, μέχρι σήμερα, υπολογίζεται 
ότι ανέρχονται, κατ’ ελάχιστον, στο 
ποσό των 58,8 Δις ευρώ, είναι 
αυτονόητο, ότι, servicers και funds, 
επέλεξαν ενσυνείδητα την 
παραίτηση τους από τις εκτελέσεις 
επί όλων των ανωτέρω, 
τιτλοποιημένων σήμερα 
απαιτήσεων που αγόρασαν και 
διαχειρίζονται, έναντι του 
ανταλλάγματος των ανωτέρω 
φοροαπαλλαγών του αρθ. 14, Ν 
3156/2003, οι οποίες αποτέλεσαν το 
δέλεαρ για την επιχειρηματική τους 
συμμετοχή στην δευτερογενή αγορά 
των ΜΕΔ του ελληνικού τραπεζικού 
συστήματος, καθόσον, χωρίς αυτές 
τις φοροαπαλλαγές, η συγκεκριμένη 
αγορά, ακόμη και αν είχε 
δημιουργηθεί, δεν θα είχε ποτέ μέχρι 
σήμερα καταφέρει να λειτουργήσει. 
Ποιος θα είχε άραγε, μέχρι σήμερα, 
αποδεχθεί την ανάληψη ενός 
φορολογικού κόστους 58,8 Δις, 
προκειμένου να επιδιώξει την 
είσπραξη τιτλοποιημένων 
απαιτήσεων ονομαστικής αξίας 
περίπου 90 Δις ;;; Υπό τις ανωτέρω, 
λοιπόν, συνθήκες, εφόσον σήμερα, 
servicers και funds, επιθυμούν 
πλέον να αποκτήσουν και το 
δικαίωμα εκτέλεσης του Ν 
4354/2015, επί των ιδίων αυτών 

τιτλοποιημένων απαιτήσεων της δευτερογενούς αγοράς ΜΕΔ των ελληνικών 
τραπεζών, που εν τω μεταξύ αγοράστηκαν, μεταβιβάστηκαν και 
αναμεταβιβάστηκαν με το Ν 3156/2003, καθίσταται επίσης αυτονόητο, ότι, ο μόνος 
«νόμιμος και ηθικός» τρόπος για να το πράξουν είναι, μαζί με τις λοιπές 
υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν 4354/2015, να 
αναλάβουν και το φορολογικό κόστος της σημερινής τους αυτής, διαφορετικής 
επιλογής, καταβάλλοντας στα δημόσια ταμεία το ποσό των 58,8 Δις ευρώ των 
φοροαπαλλαγών που καρπώθηκαν μέχρι σήμερα, προκειμένου να παραιτηθούν, 
μεταξύ άλλων, και από το δικαίωμα εκτέλεσης. Αν, λοιπόν, θέλουν 
πλειστηριασμούς, να πληρώσουν πρώτα τα 58,8 Δις που τους χάρισε το Ελληνικό 
Δημόσιο για να μην κάνουν πλειστηριασμούς.  

 

υτό επιτάσσει το ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ, που η 
Ολομέλεια του Αρείου Πάγου δολοφονεί την  
ίδια στιγμή που το επικαλείται, αφού, με την 
προαναγγελθείσα δια του Τύπου απόφασή της, 

χαρίζει στους αεριτζήδες της δευτερογενούς  
αγοράς των ελληνικών ΜΕΔ 58 ολόκληρα Δις  
ευρώ φοροαπαλλαγών, προς περαιτέρω  
βλάβη του Ελληνικού Δημοσίου 
που έχει ήδη ζημιωθεί, κατά 17 περίπου Δις με την αναβαλλόμενη φορολογία και, 
κατά 200 περίπου Δις, με τις διαδοχικές ενισχύσεις κεφαλαιακής επάρκειας, 
ρευστότητας και εγγυήσεων ΕΔ των ελληνικών τραπεζών, με αποτέλεσμα, έτσι, 
σήμερα, από τα 400 Δις ευρώ του Δημοσίου Χρέους, περισσότερα από τα μισά να 
έχουν δημιουργηθεί εξ’ αιτίας της στήριξης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος 
με δημόσιους χρηματοδοτικούς πόρους, ήτοι με κρατικό χρήμα, στην υγειά των 
κορόιδων των Φορολογουμένων. 
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

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

 

σοι εξοφλούν την 
Εφορία με δόσεις 
θα κλείσουν  

τον Φεβρουάριο, 
πληρώνοντας περίπου 
3 δισ. ευρώ για φόρο 
εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, 
τέλη κυκλοφορίας, 
ΦΠΑ και ίσως  
δόσεις ρυθμίσεων. 
Όπως γράφει το protothema.gr στο 
τέλος του μήνα λήγει η προθεσμία 
για μια σειρά άλλων ειδικών 
υποχρεώσεων που αφορούν 
χιλιάδες φορολογουμένους και 
συγκεκριμένα μισθωτούς, 
συνταξιούχους ιδιοκτήτες ακινήτων 
και οχημάτων και επιχειρήσεις που 
έχουν εκκρεμότητες πληρωμών. Στο 
τέλος του μήνα λήγει και η 
προθεσμία για όσους θέλουν να 

καταθέσουν τις πινακίδες των οχημάτων τους ώστε να μη πληρώσουν τα τέλη 
που τους αναλογούν. Λήγουν επίσης και πολλές άλλες διαδικαστικές 
υποχρεώσεις. Συγκεκριμένα, μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου λήγουν οι εξής 
προθεσμίες: • Η τελευταία δόση του φόρου εισοδήματος 2022 • Η τελευταία δόση 
του ΕΝΦΙΑ 2022 • Τα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων έτους 2023 και η ηλεκτρονική 
υποβολή δήλωσης θέσης σε εκούσια ακινησία. Οι δηλώσεις ακινησίας 
υποβάλλονται πλέον ηλεκτρονικά στην εφαρμογή myCar της ΑΑΔΕ. Ο κάτοχος 
ενός οχήματος μπορεί να το θέσει σε ακινησία, χωρίς να βγάλει τις  
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πινακίδες κυκλοφορίας και να χρειαστεί να πάει στη Δ.Ο.Υ. και να τις καταθέσει. 
Οι πινακίδες μένουν στο όχημα και δηλώνεται ο χώρος στάθμευσης που θα 
παραμείνει το αυτοκίνητο για όσο διάστημα βρίσκεται σε ακινησία. • Η ένταξη από 
τους συνταξιούχους των φόρων που προκύπτουν από τα αναδρομικά που είχαν 
λάβει τα προηγούμενα χρόνια. Μπορούν να ρυθμίσουν σε έως 48 δόσεις το φόρο 
εισοδήματος για τα αναδρομικά ποσά που έλαβαν και υπέβαλλαν τροποποιητική 
δήλωση έως τις 31/12/2022 για την οποία η πράξη διοικητικού προσδιορισμού του 
φόρου εκδόθηκε πριν τη Πρωτοχρονιά. • Η πληρωμή του ΦΠΑ Ιανουαρίου από τις 
επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία. • Η υποβολή αίτησης για χωριστή 
δήλωση συζύγων. • Η υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων για αγροτικές 

ενισχύσεις και επιδοτήσεις που 
ανάγονται σε προηγούμενα έτη, 
εφόσον η βεβαίωση για τα εν λόγω 
ποσά εκδόθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ 
εντός του 2022. • Η υποβολή 
δήλωσης μεταφοράς της 
φορολογικής κατοικίας στην 
αλλοδαπή. • Η υποβολή δήλωσης 
για ανείσπρακτες δεδουλευμένες 
αποδοχές προηγούμενων ετών.

 

 
Τις εισπρακτικές (και αναγκαστικές) τακτικές της θα μπορεί να αξιοποιεί, σύντομα, 
η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και για τα ληξιπρόθεσμα χρέη των 
πολιτών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). Θα παρέχεται 
όμως και η δυνατότητα ρυθμίσεων έως και 72 δόσεις για συνεπής δημότες που 
δημιουργούν νέα χρέη. Σήμερα, όσοι χρωστούν στους δήμους δεν μπορούν να 
πληρώσουν με δόσεις. Τα χρέη τρέχουν και αν δεν εξοφληθούν συνεχίζουν να 
«αυγατίζουν». Κάποιες οφειλές, όπως οι κλήσεις της δημοτική αστυνομίας 
καταλήγουν στην εφορία. Όμως το μόνο που μπορεί να κάνει σήμερα η ΑΑΔΕ 
είναι να βάζει προσαυξήσεις και να μπλοκάρει την φορολογική ενημερότητα που 
είναι απαραίτητη σε κάποιες συναλλαγές, σε μεταβιβάσεις κλπ. Αυτό όμως 
σύντομα θα αλλάξει! Μέσα τον επόμενο μήνα, το υπουργείο οικονομικών θέτει σε 
εφαρμογή ένα νέο καθεστώς είσπραξης για τα χρέη προς τους δήμους που 
προσεγγίζουν τα 4 δισ. ευρώ. Σταδιακά,  

ατηγορίες οφειλών προς την τοπική 
αυτοδιοίκηση θα μπορούν να εισπράττονται  
και με αναγκαστικά μέτρα αλλά και να 

ρυθμίζονται με το μοντέλο των 36 – 72 δόσεων  
πως θα ισχύσει σε εφορία και ΕΦΚΑ. 
Σύμφωνα με πληροφορίες η αρχή θα γίνει με το τέλος παρεπιδημούντων που 
επιβάλλουν οι δήμοι σε ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα και θα 
ακολουθήσουν οι κλήσεις προς την δημοτική αστυνομία (τα νέα πρόστιμα). 

Δηλαδή αυτά τα τέλη και τα 
πρόστιμα θα επιβάλλονται μεν από 
τους δήμους και θα εισπράττονται, 
αν χρειαστεί με «μοντέλο»… 
εφορίας. Μέσα στο προσεχές 
διάστημα θα ξεκαθαρίσει και το 
πλαίσιο για την ρύθμιση οφειλών 
προς του δήμους με 72 δόσεις αλλά 
και την πιθανή αναβίωση της παλιάς 
ρυθμίσεις των 100 δόσεων, προς του 
ΟΤΑ, για όσους την χάσανε. Πάντως 
όσοι καθυστερούν να εξοφλήσουν 
δημοτικά χρέη θα βρεθούν 
αντιμέτωποι με κυρώσεις, αφού θα 
βεβαιώνονται ως απαιτήσεις προς 
την Εφορία. Με βάση τα 
αναγκαστικά μέτρα είσπραξης 
επιβάλλονται κατασχέσεις: * 
Τραπεζικών λογαριασμών με 
εξαίρεση έναν και μοναδικό που έχει 
δηλωθεί ως ακατάσχετος και για τον 
οποίο ισχύει όριο μέχρι 1.250 ευρώ. 
*Μισθών, συντάξεων, εφάπαξ, 
αποζημιώσεων, εσόδων από 
ενοίκια, επιστροφών φόρων κ.α. 
Ειδικά για ποσά μισθών, συντάξεων 
και ασφαλιστικών βοηθημάτων 
επιτρέπεται η κατάσχεση ποσοστού 
50% επί του τμήματος πάνω από τα 
1.000 και μέχρι τα 1.500 ευρώ, ενώ 
για ποσά άνω των 1.500 ευρώ τον 
μήνα επιτρέπεται η κατάσχεση στα 
χέρια του εργοδότη ή του 
ασφαλιστικού ταμείου του συνόλου 
του υπερβάλλοντος των 1.500 ευρώ. 
* Ακινήτων, ακόμα και αν πρόκειται 
για την πρώτη κατοικία, καθώς και 
αυτοκινήτων και σκαφών αναψυχής 
σε περίπτωση που η οφειλή 
ξεπερνά τα 500 ευρώ. 
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Στο… «περίμενε» είναι ουκ ολίγοι επαγγελματίες που 
υπέβαλαν αίτημα επανεξέτασης της αίτησής τους για 
Επιστρεπτέα Προκαταβολή και δεν έχουν λάβει απάντηση 
και περιμένουν από το 2021! Στο μικροσκόπιο των 
ελεγκτών του υπουργείου Οικονομικών βρίσκονται 
χιλιάδες αιτήσεις και ενστάσεις επιχειρήσεων και 
επαγγελματιών που επλήγησαν από την πανδημία αλλά 
έχασαν τις ενισχύσεις που χορηγήθηκαν μέσω των επτά 
κύκλων της επιστρεπτέας προκαταβολής. Πολλοί δε 
«κόπηκαν» ακόμα για μια λάθος καταχώρηση (π.χ. μια 
υποδιαστολή ή ένα μηδενικό που αύξησε τον τζίρο από 
82.000 ευρώ σε 820.000 ευρώ). Παρά το γεγονός ότι έκαναν 
τη διόρθωση και υπέβαλαν ένσταση περιμένουν πάνω από 
έναν χρόνο να πάρουν απάντηση εάν τελικά θα πάρουν το 
δάνειο.  

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών αναμένεται να  
έχει ολοκληρώσει την 

επανεξέταση των ενστάσεων έως  
τις 28 Φεβρουαρίου 2023. 
Φιλοδοξούν ότι θα τελειώσει το θρίλερ του αν θα πάρουν 
τελικά το κρατικό δάνειο (έστω και με καθυστέρηση). 
Αναρωτιούνται αν προβλέπεται νομοθετικά και αν όντως 
εφαρμόζεται ένα εύλογο διάστημα όπου το Δημόσιο θα 
πρέπει να απαντά σε τέτοιου τύπου ενστάσεις. 

 
Μέσα στις επόμενες ημέρες κατατίθεται στην Βουλή η 
νομοθετική ρύθμιση που θα προβλέπει την αμοιβή για 
όσους καταγγέλλουν ή έχουν καταγγείλει πλαστές 
αποδείξεις στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 
(ΑΑΔΕ) μέσω της εφαρμογής «Appodixi».  

διάταξη προβλέπει ένα ανώτερο 
και ένα κατώτατο μπόνους το 
οποίο θα είναι ανάλογο με την 

αξία της απόδειξης και το εύρος της 
φοροδιαφυγής που αποκαλύπτεται.  
Σύμφωνα με πληροφορίες, το μικρότερο ποσό που θα 
κερδίζει ο φορολογούμενος θα είναι το τριπλάσιο της αξίας 
της απόδειξης, ενώ το μεγαλύτερο δεν θα υπερβαίνει τα 
2.000 ευρώ. Τα στοιχεία δείχνουν ότι από τις 20 
Σεπτεμβρίου που ενεργοποιήθηκε το μέτρο  

έχρι σήμερα 155.000 πολίτες 
έχουν εγκαταστήσει στο κινητό 
τους την εφαρμογή «Αppodixi» 

μέσω της οποίας σκανάρουν τις 
αποδείξεις και ελέγχουν την 
εγκυρότητα τους. 
Οι περισσότερες καταγγελίες αφορούν αποδείξεις οι 
οποίες έχουν εκδοθεί από δηλωμένη ταμειακή μηχανή αλλά 
δεν είχαν διαβιβαστεί ακόμη στο ηλεκτρονικό σύστημα της 
ΑΑΔΕ. Η εφαρμογή «Appodixi» έχει οδηγήσει τις ελεγκτικές 
αρχές στον εντοπισμό κρουσμάτων απόκρυψης τζίρου 
από επαγγελματίες και επιχειρήσεις και στην επιβολή 
προστίμων και λουκέτων για έκδοση αποδείξεων από 
«πειραγμένους» μηχανισμούς. Οι έλεγχοι έφεραν στο φως 
τα «κόλπα» που χρησιμοποιούν οι επαγγελματίες για να 
κρύβουν τα πραγματικά τους έσοδά τους. Ειδικότερα 
εντοπίστηκαν επιχειρήσεις που ενώ είχαν εκδώσει 
κανονικά αποδείξεις με την πραγματική αξία για κάθε 
συναλλαγή στη συνέχεια κατά τη διαβίβαση των στοιχείων 
στην ΑΑΔΕ είχαν δηλώσει μικρότερη αξία συναλλαγής. 
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