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του Άρη Σπίνου 
Δημοσιογράφου 

 

υναίκα 
τραπεζοϋπάλληλος 
εκμεταλλευόμενη 

τη θέση-κλειδί που 
είχε στην τράπεζα  
και σε συνεργασία  
με επιχειρηματία 
εμπορίας αυτοκινήτων 
και πελάτισσα της 
τράπεζας χορηγούσαν 
στο όνομα συγγενικών 
και φιλικών τους 
προσώπων εικονικά 
καταναλωτικά δάνεια 
, χωρίς ωστόσο τα πρόσωπα αυτά 
να το γνωρίζουν και χωρίς να έχουν 

οποιαδήποτε ανάμειξη, ενώ τα ποσά των δανείων τα οικειοποιήθηκαν οι δύο 
γυναίκες. Τώρα η τραπεζοϋπάλληλος μέσα από τις Γυναικείες Φυλακές Ελαιώνα 
Θηβών ζήτησε να αναιρεθεί η καταδικαστική για εκείνην απόφαση, αλλά ο Άρειος 
Πάγος απέρριψε ως αβάσιμους όλους τους λόγους που επικαλέστηκε, με 
αποτέλεσμα τη συνέχιση της διαμονής στον Ελαιώνα.  

 

έσα σε 7 μήνες η τραπεζοϋπάλληλος μαζί  
με την επιχειρηματία χορήγησαν 15 με  
20 εικονικά δάνεια ζημιώνοντας την τράπεζα 

με 700.000 ευρώ.  
Και σταμάτησαν τη χορήγηση των δανείων, όταν ανακαλύφθηκε η κομπίνα τους 
από τους επιθεωρητές της τράπεζας. Από το Πενταμελές Εφετείο καταδικάστηκαν 
σε κάθειρξη 7 ετών, η πρώτη (τραπεζοϋπάλληλος) για απάτη κατ' εξακολούθηση, 
κατ' επάγγελμα και από κοινού και για πλαστογραφία μετά χρήσεως και η 
δεύτερη, η επιχειρηματίας, για συνέργεια σε απάτη κατ' εξακολούθηση, κατ' 
επάγγελμα και για πλαστογραφία με χρήση κατ' εξακολούθηση. Η 
τραπεζοϋπάλληλος εργαζόταν στον τομέα χορήγησης καταναλωτικών δανείων 
και ο προϊστάμενός της είχε «επίδειξη ιδιαίτερης προς το πρόσωπό της  
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εμπιστοσύνης» και, όπως αναφέρει η αρεοπαγιτική 
απόφαση, «αφελώς συμπεριφερόμενος της εμπιστεύθηκε 
τον κωδικό εισαγωγής του στο πρόγραμμα πώλησης 
δανείων «credit scoring» και έτσι μπορούσε να εισέρχεται 
στο σύστημα και να ενεργεί αντ' αυτού, όσο και του 
κεντρικού ταμία της τράπεζας, ο οποίος παρέδιδε στην 
επιχειρηματία τα εκταμιευόμενα χρηματικά ποσά, με 
προφορική εντολή της καταδικασθείσας υπαλλήλου, χωρίς 
την τήρηση της διαδικασίας της αυτοπρόσωπης 
παρουσίας και υπογραφής των δανειοληπτών επί των 
οικείων παραστατικών (ενταλμάτων πληρωμών, κ.λπ.)».  

 
Η τραπεζοϋπάλληλος, σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, 
«άδραξε την ευκαιρία και κινήθηκε δολίως προκειμένου να 
αποσπάσει χρήματα της τράπεζας υπό μορφή χορήγησης 
δανείων, δηλαδή δημιούργησε, με τη συνδρομή της 
επιχειρηματία, εικονικά δάνεια, με φερόμενους ως 
πιστούχους υπαρκτά μεν πρόσωπα αλλά μηδέποτε 
πραγματικά συμβαλλόμενα». Για «την πραγμάτωση του 
εγκληματικού της σκοπού» ήλθε σε συνεννόηση με 
επιχειρηματία εμπορίας αυτοκινήτων της, η οποία ήταν 
γνωστή πελάτισσα της τράπεζας και «με κατανομή των 
εγκληματικών τους ρόλων, η επιχειρηματίας, εν γνώσει της 
αποφάσισε να συνδράμει την υπάλληλο, πριν και κατά τη 
διάρκεια τέλεσης της άδικης πράξης της απάτης, κατ' 
εξακολούθηση, ήτοι της δημιουργίας των εικονικών 
δανείων». Η επιχειρηματίας είχε αναλάβει το έργο «της 
ανεύρεσης από τον ευρύτερο κύκλο του συγγενικού επί το 
πλείστον περιβάλλοντός της, ονοματεπώνυμα 
προσώπων, εν ζωή ευρισκομένων, καθώς και άλλα 
προσωπικά (ΑΔΤ) και φορολογικά τους στοιχεία (ΑΦΜ) ή 
κάποιες φορές και ΑΦΜ τρίτων προσώπων, που 
μπορούσαν να πληκτρολογηθούν στον υπολογιστή για να 
ανοίξει το σύστημα έκδοσης καταναλωτικών δανείων». Τα 
στοιχεία αυτά «που όντως η επιχειρηματίας αλίευε» τα 
παρέδιδε στην τραπεζοϋπάλληλο. Στη συνέχεια η 
τελευταία, με τη χρήση του κωδικού εισαγωγής του 
ηλεκτρονικού υπολογιστή του προϊσταμένου της, τα 
καταχωρούσε στο πρόγραμμα «credit scoring», «ώστε τα 
πρόσωπα αυτά να εμφαίνονται ως υποψήφιοι 
δανειολήπτες, ενώ στην πραγματικότητα αυτά ουδεμία 
είχαν γνώση ή σχέση των εις βάρος τους τεκταινομένων». 
Στη συνέχεια τροφοδοτούσε το αυτοματοποιημένο-
εγκριτικό σύστημα της τράπεζας με ψευδή και ανακριβή 
στοιχεία των υποψήφιων δανειοληπτών ως προς το ύψος 
του εισοδήματός τους, έτσι ώστε να πληρούνται οι 
προϋποθέσεις και να καθίσταται δυνατή η έγκριση των 
εικονικών δανείων από το σύστημα, ενώ κάποιες φορές 
νόθευε και τα στοιχεία αυτά. Ακολούθως, έθετε στο 
πρόγραμμα την ηλεκτρονική υπογραφή του προϊσταμένου 
της και για την εκταμίευση του δανείου δημιουργούσε 
εικονικούς χορηγητικούς λογαριασμούς, επ' ονόματι των 
φερομένων ως δανειοληπτών και ταυτόχρονα 
δημιουργούσε λογαριασμούς εξυπηρέτησης δανείων. 
Όπως είναι φυσικό, οι εικονικοί πελάτες-δανειολήπτες 

ουδέποτε πήγαν στην τράπεζα να εισπράξουν τα ποσά των 
δανείων, αφού «σε όλες τις περιπτώσεις είχε προηγηθεί εκ 
μέρους της τραπεζοϋπαλλήλου άνοιγμα λογαριασμών 
ταμιευτηρίου, στους οποίους είχε τοποθετήσει ως 
συνδικαιούχο την επιχειρηματία, προκειμένου αυτή να 
δύναται να αναλάβει το ποσό της χρηματοδότησης, που 
προηγουμένως είχε πιστώσει». Όμως, μετά τη διενέργεια 
ελέγχου από κλιμάκιο επιθεωρητών της τράπεζας 
αποκαλύφθηκε η κομπίνα.  

ύμφωνα με το πόρισμα της 
επιθεώρησης οι δύο γυναίκες 
«μεθόδευσαν, οργάνωσαν  

και εκτέλεσαν περιστάσεις που 
μαρτυρούν οργανωμένη εγκληματική 
υποδομή, εγκληματικό σχέδιο 
εξαπάτησης των αρμοδίων 
 οργάνων της τράπεζας». 
Αρχικά και οι δύο παραδέχθηκαν ότι τέλεσαν τις πράξεις 
που τους αποδόθηκαν, αλλά παρ’ όλα αυτά στη συνέχεια 
ενώπιον των δικαστηρίων αναδιπλώθηκαν. Η υπάλληλος 
προσπάθησε να μετακυλίσει την ευθύνη της στη γενική 
διευθύντρια της τράπεζας, ισχυριζόμενη ότι «γνώριζε τα 
πάντα, ότι όλα έγιναν υπό τις εντολές και οδηγίες της και 
ότι η ίδια εισέπραξε και τα χρήματα των δανείων που 
εκταμιεύθηκαν». Ενώ η επιχειρηματίας αρνήθηκε τις 
κατηγορίες, τονίζοντας ότι «δεν πήρε χρήματα και ότι δεν 
γνωρίζει ούτε ποιος τα πήρε αλλά ούτε και πού πήγαν τα 
χρήματα». Από το Ζ΄ Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου 
απερρίφθησαν ως αβάσιμοι όλοι οι λόγοι αναίρεσης της 
εφετειακής απόφασης. 
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EUROLOBBYGATE V 

 
Ο Γιώργος Παπασωτηρίου γράφει στο artinews.gr: Οι 
Βρυξέλλες είναι η παγκόσμια πρωτεύουσα των λόμπι, που 
μέσα από τα θεσμικά όργανα, επιδιώκουν να επηρεάσουν 
τις πολιτικές της ΕΕ. Από τις 19 Ιανουαρίου 2023  

ο μητρώο διαφάνειας της  
Κομισιόν έχει 12.417 ομάδες, 
συμπεριλαμβανομένων 8.229  

που επιδιώκουν επίσημα τα δικά τους 
εμπορικά συμφέροντα και 3.488 ΜΚΟ 
και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. 
Τα λόμπι αυτά πολλές φορές μεταμφιέζονται σε Μη 
Κερδοσκοπικές Οργανώσεις (ΜΚΟ). Παράδειγμα, οι ΜΚΟ 
No Peace Without Justice και Fight Impunity που ίδρυσε ο 
γνωστός από το «Καταργκέιτ» Antonio Panzeri, και οι 
οποίες, επίσημα, έχουν ως αντικείμενο τα ανθρώπινα 
δικαιώματα! Σύμφωνα με τη βελγική δικαιοσύνη οι 
επικεφαλής των δύο ΜΚΟ είχαν λάβει δωροδοκίες από το 
Κατάρ για να βελτιώσουν την εικόνα του εμιράτου ενόψει 
του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το ίδιο συνέβη το 2013 στο 
Συμβούλιο της Ευρώπης: τότε είχαν έρθει χρήματα από το 
Αζερμπαϊτζάν προκειμένου να ακυρώσουν μια έκθεση 
σχετικά με τη μεταχείριση των πολιτικών κρατουμένων και 
για να χρηματίσουν έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό από 
το Saronno του τότε προέδρου της Συνέλευσης του 
Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Δεξιά), Luca Volontè. Το 
2021 ο Volonté καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό για 
διαφθορά. Επίσης καταδικάστηκε στην πρώτη έφεση, ενώ 
η έφεση στο Cassation εκκρεμεί. Το 2011, η Κομισιόν 
προκειμένου να ελέγχει τις συναντήσεις των 
ευρωβουλευτών και άλλων στελεχών της ΕΕ με τους 
λομπίστες δημιούργησε ένα Μητρώο Διαφάνειας, όπου 
δηλώνονται οι συναντήσεις. Μόνο που δεν δηλώνουν οι 
ευρωβουλευτές όλες τις συναντήσεις τους. Τα τελευταία 
τρία χρόνια μόνο το 42% των ευρωβουλευτών έχει δηλώσει 
μέχρι μία συνάντηση με λομπίστες. Από αυτούς το 
Λουξεμβούργο 100%, έναντι 76% της Γερμανίας, 62% της 

Γαλλίας και 54% της Ισπανίας. Για την Ιταλία το ποσοστό 
ενημέρωσης για τις συναντήσεις με λομπίστες είναι 36%, 
ενώ για την Ελλάδα 10%! Όσο για τις ΜΚΟ, από τις 161 
εγγεγραμμένες στο Μητρώο, οι 132 δηλώνουν «μηδενικές 
συναντήσεις». Συνεπώς,  

ο Μητρώο διαφάνειας όχι  
μόνο δεν λειτουργεί, αλλά 
επιβεβαιώνει τη διαφθορά  

στους θεσμούς της ΕΕ. 

 
Η ίδια η Διεθνής Διαφάνεια αναφέρει ότι τα κριτήρια για την 
κατηγοριοποίηση των οργανώσεων είναι ασαφή και πολύ 
γενικά, και το σύστημα ταξινόμησης αποδεικνύεται 
αναξιόπιστο. Έτσι, πολλοί οργανισμοί δεν εγγράφονται 
στη σωστή κατηγορία, ενώ οι έλεγχοι είναι σπάνιοι.  

Με τις δηλώσεις τους οι ΜΚΟ εγγράφονται στο Μητρώο της 
ΕΕ κι έτσι λαμβάνουν μέρος σε διαγωνισμούς προκειμένου 
να λάβουν κοινοτικά προγράμματα ή σε δράσεις 
ευαισθητοποίησης των θεσμικών οργάνων σε θέματα 
συλλογικού ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με την «Κοριέρα ντε  
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λα σέρα», ανάμεσα στις πολλές ευγενείς ΜΚΟ που 
ασχολούνται με την προστασία του περιβάλλοντος, την 
υποδοχή μεταναστών, την καλή διαβίωση των ζώων, τη 
θεραπεία σπάνιων ασθενειών, τις αναπηρίες, τις ενώσεις 
γονέων παιδιών με καρκίνο, βρίσκουμε και μια μακρά λίστα 
από «περίεργες» ΜΚΟ, όπως: Η Italian Union for 
Sustainable Palm Oil που δηλώνει ότι ο κύριος στόχος της 
είναι η προώθηση του βιώσιμου φοινικέλαιου. Τα 
χρηματοδοτικά μέλη της είναι στην πραγματικότητα 
εταιρείες που πωλούν προϊόντα με βάση το φοινικέλαιο: 
Unigrà, Ferrero, Nestlé, κ.λπ. Η ΜΚΟ Italian Composters 
Consortium συγκεντρώνει 144 εταιρείες, 
συμπεριλαμβανομένων παραγωγών και διαχειριστών 
εργοστασίων κομποστοποίησης, βιομεθανίου και 
οργανικών λιπασμάτων. Δηλώνει προϋπολογισμό 2 εκατ. 
ευρώ, ωστόσο είναι εγγεγραμμένη ως «μη εμπορικός 
οργανισμός». Ιδού και μία ελληνική ΜΚΟ: Η Τραπεζικός-
οικονομικός συμβιβαστής έχει ως στόχο την εξωδικαστική 
επίλυση διαφορών μεταξύ χρηματοπιστωτικών 
διαμεσολαβητών και πελατών τους. Δραστηριοποιείται 
τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ο 
προϋπολογισμός της είναι 1,8 εκατ. ευρώ και ανάμεσα στα 
μέλη της είναι οι Abi, Federcasse, Assofin, Assogestioni 
κ.λπ. Η ΜΚΟ Wec Italia συγκεντρώνει όλους τους φορείς 
στον ενεργειακό τομέα και υποστηρίζεται από συνεισφορές 
των Ansaldo Energia, Eni, Esso, Saipem, Api Group, Snam, 
Terna.  Η Piedmont Aerospace Cluster προωθεί την 
αεροδιαστημική βιομηχανία του Piedmont και συμμετέχει 
στους διαγωνισμούς της Επιτροπής για αεροδιαστημικά 
έργα της ΕΕ. Υποστηρίζεται από την Περιφέρεια και τους 
συνεργάτες της κολοσσούς της στρατηγικής-στρατιωτικής 
βιομηχανίας όπως οι Leonardo, Thales Alenia, Ge Avio. Η 
Elettricità Futura εκπροσωπεί 500 εταιρείες 
συμπεριλαμβανομένων των Enel, Edison, Eni. Μέχρι τις 9 
Ιανουαρίου 2023 συγκαταλεγόταν στις μη κερδοσκοπικές. 
Όμως στη 1.48 μ.μ. της 9ης Ιανουαρίου, μετά από αίτημα 
διευκρίνισης πέρασε στην κατηγορία: «εμπορικές και 
επιχειρηματικές ενώσεις». Η PostePay SpA παρακολουθεί 
την ψηφιακή ενιαία αγορά και μέχρι τις 11 Ιανουαρίου 
κατατάσσονταν στις «ΜΚΟ που δεν επιδιώκουν 
εμπορικούς σκοπούς». Το πρωί της ίδιας ημέρας η 
Francesca Cipollaro, επικεφαλής των σχέσεων της ΕΕ, μας 
λέει ότι "πρέπει να είναι ένα παλιό τυπογραφικό λάθος". 
Δύο ώρες μετά Η PostePay βρέθηκε στην κατηγορία των 

εταιρειών που «προωθούν τα δικά τους συμφέροντα ή τα 
συμφέροντα των θυγατρικών τους». Η ETO, Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός Tuning («Tuning of cars in the EU»): 
ασχολείται με τις εγκρίσεις μηχανών. Στον ιστότοπο 
ισχυρίζεται ότι αντιπροσωπεύει "εκατοντάδες 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δημιουργούν δεκάδες 
χιλιάδες θέσεις εργασίας". Στο μητρώο της ΕΕ δηλώνει ότι 
«δεν εκπροσωπεί εμπορικά συμφέροντα». Στις 12 
Ιανουαρίου, λίγες ώρες μετά το αίτημα της Dataroom για 
εξηγήσεις, η ETO επανεμφανίστηκε στο Μητρώο ως 
«εταιρεία που προωθεί τα συμφέροντά της ή των 
συνεργατών της». Αποκλείστηκε το 30% των ΜΚΟ: Γιατί 
όμως εγγράφονται ως «μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί» 
όταν εκπροσωπούν τα συμφέροντα των χρηματοδοτών 
τους, των οποίων το τελικό συμφέρον είναι το κέρδος, και 
επομένως θα πρέπει να συγκαταλέγονται μεταξύ των 
εμπορικών λόμπι ή των εμπορικών ενώσεων; Ο βασικός 
λόγος είναι ότι ως ΜΚΟ τοποθετούνται σε έναν κόσμο που 
εκπροσωπεί συλλογικά και κοινωνικά συμφέροντα, έτσι 
καλύπτουν καλύτερα τους κερδοσκοπικούς στόχους τους 
και είναι ευκολότερο να επηρεάσουν τον θεσμικό 
συνομιλητή τους καθώς φορούν τη μάσκα της ανιδιοτέλειας 
και της κοινωνικής προσφοράς. Ο μη έλεγχος των 
διεφθαρμένων ΜΚΟ έχει αποτέλεσμα να δημιουργείται 
σύγχυση και να βλάπτεται η φήμη χιλιάδων εθελοντών και 
ενώσεων που προστατεύουν πραγματικά τα συμφέροντα 
της κοινότητας. Το 2021, εννέα ελεγκτές που 
απασχολούνταν από την ανώτατη διοίκηση της ΕΕ 
εξέτασαν τις τρεις κατηγορίες του Μητρώου διαφάνειας. 
«Πραγματοποιήθηκαν 3.360 έλεγχοι. Το 30% των ΜΚΟ 
ακυρώθηκε λόγω απαράδεκτου ή μη ενημέρωσης».  

ΕΕ λειτουργεί σε όφελος των 
κερδοσκοπικών συμφερόντων 
των διαφόρων εταιρειών που 

χρησιμοποιούν τα «λόμπι», τα οποία 
ενδύονται τον μανδύα των Μη 
Κερδοσκοπικών Οργανώσεων. 

Η 
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του Νίκου Νικολόπουλου  
Προέδρου 
Χριστιανοδημοκρατικού 
Κόμματος Ελλάδος 

 
Ο Πρόεδρος της καρδιάς μας, ο 
πρώην Πρωθυπουργός αρνήθηκε να 
υπογράψει το πιστοποιητικό 
μετάλλαξης της πατριωτικής 
κοινωνικής λαϊκής παράταξης που 
ίδρυσε ο εθνάρχης Κωνσταντίνος 
Καραμανλής και που βιαίως 
επιδιώκει ο ακροκεντρώος 
σώγαμπρος και συνεπώνυμος του 
μακαρίτη Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. 

Κώστας 
Καραμανλής 
αποχώρησε 

αφήνοντας «αιχμές»  
με νόημα κατά  
της ηγεσίας του  
Κυριάκου Μητσοτάκη 
, λέγοντας «προφανώς, στηρίζω 
πάντα την παράταξη που ίδρυσε ο 
Κωνσταντίνος Καραμανλής και 
υπηρετώ αδιαλείπτως επί μισό 
σχεδόν αιώνα». Στις 5 γραμμές της 
γραπτής δήλωσης του δεν ανέφερε 

καν το όνομα του Μητσοτάκη του Β’ του μικρού, αλλά τόνισε πως μένει «Πιστός 
στην ιστορία, την ιδεολογία, τις αρχές και τις αξίες της της Ν.Δ. Με σεβασμό και 
αγάπη για τον κόσμο της και όλους τους Έλληνες πολίτες».  

 

Κώστας Καραμανλής έπαψε να προσφέρει 
νομιμοποίηση με την συμπερίληψη  
του ονόματος του στα πράσινο-κόκκινα  

ψηφοδέλτια των εθνομηδενιστών που μάζεψε  
ο απερχόμενος Κυριάκος Μητσοτάκης. 

 

Ο 

Ο 
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Η απουσία του τελευταίου αρχηγού της κεντροδεξιάς 
δημιουργεί έντονο προβληματισμό στην περήφανη βάση 
της ιστορικής μας παράταξης. Η Ελλάδα και η Ν.Δ. ήρθε η 
ώρα να γίνει αυτό που πάντα ήταν, ο Φάρος της Ελευθερίας 
και της Δημοκρατίας παράδειγμα για όλη την Ευρώπη και 
τον κόσμο. Εύκολο; Όχι. Αλλά κανείς αγώνας δεν ήταν ποτέ 
εύκολος. Το παράγγελμα ακούστηκε: Πρέπει να διώξουμε 
με την ψήφο μας τον Γαλαζοκτόνο Γόνο από την Προεδρία 
της υβριδικής ΝΔ, επειδή όσο θα μένει θα συνεχίζει 
μεθοδικά το δρόμο της αλλοίωσης της Μεγάλης 
Πατριωτικής Παράταξης μας... Ένας δρόμος που ξεκίνησε 
με τους εκσυγχρονιστές με την καλπονοθεία της εκλογής 
του μετ’ εμποδίων και συνεχίζεται έκτοτε με τους 
Σημιτικούς εισοδιστές στην κυβέρνηση του με όλα τα 
πολιτικά σούργελα και τους ακροκεντρώους τρανς!  

 
πως πρέπει οι ΚΑΡΕΚΛΟΚΕΝΤΑΥΡΟΙ ΒΟΛΕΜΕΝΟΙ να 
πάψουν να κρύβονται πίσω από άλλοθι της παραταξιακής 
ενότητας! Όταν δεν υπάρχει παράταξη, ποια ενότητα έχει 
αξία και νόημα; Παράταξη δεν μπορεί να είναι το σημερινό 
συνονθύλευμα, που χωρίς ευαισθησία επιτρέπει στα 
κοράκια των τραπεζών να παίρνουν το τελευταίο μετερίζι, 
το κεραμίδι του οικογενειάρχη και να αφήνει τους 
βιοπαλαιστές ξεκρέμαστους μπροστά στην ακρίβεια 
τροφίμων, καυσίμων, ηλεκτρικού ρεύματος και αγαθών 
πρώτης ανάγκης, για να πλουτίζουν τα διαπλεκόμενα.  

εν είναι αυτή η παράταξη του Κων. 
Καραμανλή που δάκρυζε όταν 
μιλούσε για την μια ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ίδια με του θιασώτη του 
ΕΛΙΑΜΕΠ και οπαδού του κατευνασμού 
Μητσοτάκη, ο οποίος απέναντι στην 
προδοτική στάση στο μείζον θέμα  
των Σκοπίων, ενίσχυσε την  
προδοτική συμφωνία αντί να την 
αποδυναμώσει όπως υποσχόταν… 

 
Σε ποια παράταξη αναφερόμαστε, όταν έχουμε γίνει 
περίγελος στα διεθνή φόρα με τις παρακολουθήσεις των 
πολιτικών και στρατιωτικών; Η παράταξη μας, δηλαδή του 
Κωνσταντίνου Καραμανλή, για να μην καταντήσει ΠΑΣΟΚ 
πρέπει να εκδιώξει από την ηγεσία τον Μητσοτάκη και τη 
παρέα του. Τα άλλα είναι ανοησίες για όσους κάνουν πως 
πιστεύουν ότι ακόμα υπάρχει παράταξη που στηρίζεται 
στο τρίπτυχο ΠΑΤΡΙΔΑ- ΘΡΗΣΚΕΙΑ – ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ! 

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

 
Η επίσκεψη Μπάιντεν στο Κίεβο 
(https://www.kathimerini.gr 
20/2/2023) με την σιωπηρή έγκριση 
της Μόσχας, η οποία ειδοποιήθηκε 
από την αμερικανική πλευρά 
(https://www.theguardian.com 
20/2/2023) λίγες ώρες πριν την 
επιβίβαση του Αμερικανού 
Προέδρου στο τρένο που θα τον 
μετέφερε από την Πολωνία στο 
Κίεβο, αναμφίβολα αποτέλεσε μια 
σημαντική εξέλιξη στο πεδίο του 
πολέμου στην Ουκρανία. Και αυτό 
γιατί επιβεβαίωσε αυτό που 
ορισμένοι από εμάς είχαμε τονίσει 
από την πρώτη στιγμή του 
ξεσπάσματος του πολέμου στην 
Ουκρανία, ότι ο πόλεμος ήρθε για να 
μείνει και να διαρκέσει πολλά 
χρόνια.  

ατά την επίσκεψή 
του στο Κίεβο  
ο Μπάιντεν 

ανακοίνωσε νέο 

πακέτο 500 εκατ. δολαρίων για την Ουκρανία 
προκειμένου να μπορέσει να προμηθευθεί 
αμερικανικά όπλα. 
Και το «τεφτέρι» των ΗΠΑ αλλά και των άλλων δυτικών δυνάμεων, που απλόχερα 
δίνουν «βοήθεια» με το αζημίωτο βέβαια στην Ουκρανία, συνεχίζει να γεμίζει 
αυξάνοντας τον λογαριασμό που θα κληθεί τελικά να πληρώσει ο Ουκρανικός 
λαός σε λίγα χρόνια, καθώς ο Ζελένσκι έχει δανειστεί δεκάδες δισ. ευρώ από τη 
Δύση, δάνεια τα οποία τα δυτικά μέσα τα παρουσιάζουν με τον μανδύα της δήθεν 
βοήθειας.  

 
Αρπάζοντας το παράθυρο ευκαιρίας που άνοιξε η επίσκεψη Μπάιντεν στο Κίεβο 
αμέσως μετά κατέφθασε και η Μελόνι (https://www.governo.it 21/2/2023). Και ενώ 
τα φώτα της δημοσιότητας έπεσαν στην επίσκεψη Μπάιντεν, στα ψιλά πέρασε η 
επίσκεψη της διευθύντριας του ΔΝΤ Κρισταλίνας Γκεοργκίεβα στο Κίεβο στις 21 
Φεβρουαρίου 2023 https://www.imf.org/en 21/2/2023 Press Release No. 23/48), η 
οποία συναντήθηκε με τον Ζελένσκι αλλά και με τον Διοικητή της Κεντρικής 
Τράπεζας της Ουκρανίας (NBU) που μάταια προσπαθεί να μαζέψει τα 
ασυμμάζευτα μιας και η χώρα έχει κυριολεκτικά χρεοκοπήσει. Όχι βέβαια ότι τα 
πράγματα ήταν καλά και πριν την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία αφού το 
Κίεβο ήταν τακτικός πελάτης του ΔΝΤ αλλά και της ΕΕ που χορηγούσαν αφειδώς 
πακέτα αρκετών Δις δολαρίων και ευρώ στην Ουκρανία. 

 

Κ 
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ντικείμενο της συνάντησης  
της Γκεοργκίεβα ήταν η νέα 
δανειοδότηση της Ουκρανίας  

από το ΔΝΤ ύψους 15 Δις δολαρίων 
(https://www.reuters.com 21/2/2023).Το όλο σκηνικό 
προετοιμάστηκε σε τεχνικό επίπεδο λίγες μέρες πιο πριν 
και απλά ανέμενε το ΟΚ από τον Μπάιντεν. Έτσι λίγο πριν 
την επίσκεψη του Μπάιντεν στο Κίεβο, αυτή τη φορά στη 
Βαρσοβία έλαβε χώρα στις 17/2/2023 η συνάντηση 
εκπροσώπων του ΔΝΤ με την οικονομική ηγεσία της 
Ουκρανίας προκειμένου να εξεταστεί η εφαρμογή του 
μνημονίου που επιβλήθηκε στην Ουκρανία στο πλαίσιο του 
Προγράμματος Παρακολούθησης με Συμμετοχή του 
Συμβουλίου (PMB - Program Monitoring with Board 
Involvement), τετράμηνης διάρκειας. Στη συνάντηση από 
ουκρανικής πλευράς συμμετείχαν ο Διοικητής της NBU,  

 
Pyshnyy, ο υπουργός Οικονομικών Marchenko, και άλλοι 
ανώτεροι δημόσιοι αξιωματούχοι (https://www.imf.org 
17/2/2023) και από πλευράς ΔΝΤ υψηλόβαθμα στελέχη του. 
Και φευ, σε αντίθεση με τα όσα συνέβησαν επί μνημονίου 
στην Ελλάδα με το ΔΝΤ, αυτή τη φορά το Ταμείο τα βρήκε 
όλα εντάξει και έκλεισε την αξιολόγηση του εν λόγω 
Προγράμματος. Και όχι μόνο αυτό, αλλά άναψε και το 
πράσινο φως για την εκ νέου δανειοδότηση της Ουκρανίας 
που αποτέλεσε αντικείμενο της παραπάνω συνάντησης 
της Γκεοργκίεβα, καθώς όπως τονίστηκε από το ΔΝΤ «η 
ολοκλήρωση της πρώτης και τελικής αναθεώρησης, η 
οποία υπόκειται σε έγκριση από τη Διοίκηση του ΔΝΤ, 
ανοίγει το δρόμο για την έναρξη των συζητήσεων για ένα 
πρόγραμμα πλήρως υποστηριζόμενο από το ΔΝΤ» 
https://www.imf.org/en 17/2/2023 Press Release No. 23/46). 
Μάλιστα όπως ανακοινώθηκε από πλευράς ΔΝΤ «η 
απόδοση στο πλαίσιο του PMB ήταν ισχυρή», δίνοντας τα 
εύσημα στους ουκρανούς αξιωματούχους αφού «λόγω των 

κοινών προσπαθειών της κυβέρνησης της Ουκρανίας και 
της Εθνικής Τράπεζας της Ουκρανίας, έχουν επιτευχθεί 
όλοι οι ποσοτικοί και ενδεικτικοί στόχοι του τέλους 
Δεκεμβρίου, όπως και οι πέντε διαρθρωτικοί δείκτες 
αναφοράς τέλους Ιανουαρίου». Και για να μην υπάρχουν 
αυταπάτες για το ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο το ΔΝΤ 
επισημαίνει ότι όλα αυτά «περιλάμβαναν την υποβολή στη 
Βουλή δέσμης σχεδίων φορολογικών νόμων με στόχο την 
αύξηση των εσόδων και τη λήψη μέτρων από το Υπουργείο 
Οικονομικών για την αντιμετώπιση των καθυστερούμενων 
οφειλών». Και αφού το Ταμείο έκανε μνεία και «στη λήψη 
μέτρων για ένα δίχτυ κοινωνικής ασφάλειας», μπήκε στο 
ψητό σε σχέση με τα ασημικά της Ουρανίας απαιτώντας 
«τη σύσταση του εποπτικού συμβουλίου της Naftogaz και 
τη συμφωνία για τα βασικά στοιχεία των διαγνωστικών 
Εκθέσεων για τον τραπεζικό τομέα». Και όλα αυτά παρότι 
το 2022, η ουκρανική οικονομία συρρικνώθηκε κατά 30%, 
ενώ οι βραχυπρόθεσμες προοπτικές έχουν επιδεινωθεί 
μετά την έγκριση του PMB τον Δεκέμβριο, μεταξύ άλλων 
λόγω επιθέσεων σε υποδομές ζωτικής σημασίας.  

αρά ταύτα το ΔΝΤ επιμένει  
στην γνωστή φορομπηχτική  
του πολιτική απαιτώντας 

ενίσχυση των φορολογικών  
εσόδων επιβάλλοντας στην  
Ουκρανία το «καθήκον να 
δημιουργήσει δημοσιονομικό χώρο 
για επισκευές που σχετίζονται με τον πόλεμο και 
ισχυρότερο δίχτυ κοινωνικής ασφάλειας, χωρίς να αφήνει 
περιθώρια για μέτρα που διαβρώνουν τα φορολογικά 
έσοδα». Αναφερόμενο το Ταμείο στην ευρωπαϊκή 
προοπτική της Ουκρανίας επισημαίνει ότι ένα πλήρες 
πρόγραμμα του ΔΝΤ θα υποστηρίξει τις προσπάθειες της 
ουκρανικής κυβέρνησης για ένταξη στην ΕΕ. Και καθώς 
βέβαια ένταξη στην ΕΕ τρίτων χωρών δεν μπορεί να γίνει 
όταν αυτές έχουν «τα χάλια τους» σε θέματα δημοκρατίας, 
κράτους δικαίου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το ΔΝΤ 
επισημαίνει με νόημα ότι «οι ουκρανικές αρχές σημειώνουν 
πρόοδο στις μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της 
διακυβέρνησης και του κράτους δικαίου καθώς και στην 
καταπολέμηση της διαφθοράς»!!! Έτσι μετά την επίσκεψη 
Μπάιντεν στο Κίεβο, ο Ζελένσκι «πάει ξανά ταμείο», κι’ ας 
είναι το ΔΝΤ. Άλλωστε έτσι όπως έχουν τα πράγματα δεν 
αποκλείεται ο Μπάιντεν να ζητήσει να πληρωθεί ο τελικός 
λογαριασμός της Ουκρανίας στο ΔΝΤ όχι από τον Ζελένσκι 
αλλά από τον Πούτιν. 

 

Α 
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Γιώργος 
Λεχουρίτης, 
Πρόεδρος της 

Γενικής Ομοσπονδίας 
Καταναλωτών  
Ελλάδας εξήγησε  
τους λόγους που το 
Ινστιτούτο προχωρά  
σε εβδομαδιαία  
μποϊκοτάζ ενάντια  
στην ανεξέλεγκτη 
ακρίβεια  
των προϊόντων. 
«Ως ΙΝΚΑ - Γενική Ομοσπονδία 
Καταναλωτών Ελλάδας λαμβάνουμε 
καθημερινά εκατοντάδες χιλιάδες 
καταγγελίες που αναφέρουν «κάντε 
κάτι, δεν πάει άλλο η κοροϊδία με την 
ακρίβεια παντού». Έπειτα από 
ώριμη σκέψη το ΔΣ του ΙΝΚΑ 
αποφάσισε να πάει σε εβδομαδιαία 
μποϊκοτάζ προϊόντων. Είχαμε 
εκδώσει δελτίο Τύπου την 1η 
Φεβρουαρίου και είχαμε 

προαναγγείλει το μποϊκοτάζ στα τυροκομικά, γαλακτοκομικά, γάλατα, γιαούρτια 
από σήμερα 13 Φεβρουαρίου έως 20 Φεβρουαρίου, ημέρα Κυριακή.  

 

αγώνας δεν είναι κατά των κτηνοτρόφων  
όπως θέλουν μερικοί να λένε, αλλά κατά  
της αισχροκέρδειας και κερδοσκοπίας  

των προϊόντων αυτών.  
Είναι προϊόντα καθημερινής χρήσης άρα έχουμε την απαίτηση να πέσουν οι τιμές 
τους. Το γάλα, το γιαούρτι δεν το θέλεις μια φορά την εβδομάδα αλλά κάθε μέρα. 
Θέλουμε όλους μαζί μας, γιατί αφορά σε όλους μας. Το μποϊκοτάζ άλλωστε είναι 
το έσχατο μέτρο κατά της ακρίβειας. Αυτό ισχύει σε όλα τα κράτη του κόσμου. 
Σίγουρα δεν θα λύσει το πρόβλημα, αλλά θα στείλει ένα μήνυμα στην αγορά πως 
η δύναμη είμαστε όλοι εμείς οι πολίτες καταναλωτές και όχι οι κυβερνήσεις και οι 
επιχειρήσεις. Χωρίς καταναλωτές δεν υπάρχει αγορά. Λέμε όχι στην φτώχεια, λέμε 
όχι στην αισχροκέρδεια και την κερδοσκοπία στην Ελλάδα. Ζούμε σε μια χώρα 
που επί 13 χρόνια έχασε και χάνει συνέχεια μισθούς και συντάξεις. Σε μια χώρα 
με ακρίβεια παντού στην αγορά, στην ενέργεια, τα καύσιμα, τα τρόφιμα, τα 
ηλεκτρικά – ηλεκτρονικά, τα οικοδομικά υλικά, τα αγροτικά, τα κτηνιατρικά, τα 
φάρμακα, τα φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα και μόνο με μειώσεις μισθών και 
συντάξεων άρα και στο βιοτικό επίπεδο των πολιτών. Μας έλεγαν πως για την 
ακρίβεια φταίει ο πόλεμος Ρωσίας -Ουκρανίας και ο Πούτιν. Τώρα που έπεσαν οι 
τιμές στο φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, γιατί οι τιμές είναι ακόμα υψηλές; Μπήκε 
πλαφόν στα ξύλα και στο πέλετ και έπεσαν οι τιμές των προϊόντων αυτών όπως 
στο πέλετ κατά 300 ευρώ ο τόνος. Δηλαδή από τα 980 ευρώ στα 680 ευρώ. Δεν 
γίνεται να φωνάζουν οι αγρότες για τιμές ξεφτίλας στο χωράφι και να πληρώνει ο 
καταναλωτής 800%, 1.500% και 5.000% παραπάνω τις τιμές των προϊόντων στο 
ράφι. Δυστυχώς η αγορά είναι ανεξέλεγκτη με την ανοχή άρα και συνενοχή της 
κυβέρνησης. Πόσο άλλο μπορεί να αντέξει οικονομικά ο πολίτης καταναλωτής; 
Έτσι με ευθύνη άλλων και όχι των πολιτών – Καταναλωτών φτάσαμε στο σημείο 
μηδέν του μποϊκοτάζ στην αγορά. Ξεκίνησε με τα τυροκομικά, γαλακτοκομικά, 
γάλατα, γιαούρτια και θα συνεχίσει με άλλα μποϊκοτάζ και σε άλλους τομείς της 
αγοράς όπως τα χαρτικά, τα απορρυπαντικά, τα όσπρια, τα λάδια. Και 
βλέπουμε… 

Ο Ο 
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προστά στον 
κίνδυνο ενός 
τσουνάμι 

αποζημιώσεων 
βρίσκεται η ΕΥΔΑΠ 
ύστερα από το  
πόρισμα - φωτιά  
του επικεφαλής  
του «Συνηγόρου του 
Καταναλωτή», Λευτέρη 
Ζαγορίτη, που αξιώνει 
από την Εταιρεία  
να αποζημιώσει 
καταναλωτή με 50 
ευρώ για κάθε 24 ώρες 
διακοπής υδροδότησης.  
Αν αναλογιστεί κανείς πως η  
Εταιρεία Υδρεύσεως και 
Αποχετεύσεως Πρωτευούσης 
προχωρά σε καθημερινή βάση σε 
δεκάδες έκτακτες διακοπές 
υδροδότησης δίχως προηγουμένως 
να ενημερώνει τους καταναλωτές, 
γίνεται αντιληπτό πως σύντομα η 
ΕΥΔΑΠ θα βρεθεί αντιμέτωπη με μια 

χιονοστιβάδα οργισμένων καταγγελιών και αιτήσεων αποζημίωσης. Να 
σημειωθεί πως βασική αιτία των συχνών απροειδοποίητων διακοπών 
υδροδότησης στην Αθήνα είναι το φθαρμένο και πεπαλαιωμένο δίκτυο της 
ΕΥΔΑΠ, το οποίο αντικαθίσταται τμηματικά και καθημερινά μετά από κάθε βλάβη.  

 

ροφανώς οι διακοπές υδροδότησης γίνονται  
με υπαιτιότητα της Εταιρείας, η οποία φέρει την 
αποκλειστική ευθύνη της καλής λειτουργίας  

και της συντήρησης του δικτύου, όπως αναφέρει  
και το πόρισμα του Συνηγόρου του Καταναλωτή.  
Όλα ξεκίνησαν ύστερα από την έγγραφη καταγγελία του δημοσιογράφου της 
Υπέρβασης, Θεόδωρου – Νεκτάριου Ζούμπου προς την ΕΥΔΑΠ, καθώς τον 
περασμένο Δεκέμβριο πραγματοποιήθηκε διακοπή υδροδότησης στην περιοχή 
του για διάστημα 25 ωρών μέσα σε 48 ώρες!!! Ο κ. Ζούμπος προχώρησε σε 
έγγραφη διαμαρτυρία προς την ΕΥΔΑΠ, αξιώνοντας έκπτωση από το πάγιο του 
λογαριασμού του, όπως κάνουν οι εταιρείες τηλεπικοινωνίων σε περίπτωση 
διακοπής παροχής υπηρεσιών. Η ΕΥΔΑΠ στην διαμαρτυρία του καταναλωτή 
απάντησε με υπεκφυγές και με ένα άσχετο νομικό κείμενο, δηλώνοντας πως: «Δεν  

 

Μ 
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προβλέπεται έκπτωση, όπως αναγράφεται και στο συνημμένο ΦΕΚ…».  

ν συνεχεία ο δημοσιογράφος της Υπέρβασης 
κοινοποίησε το ζήτημα στον Συνήγορο του 
Καταναλωτή, καταγγέλλοντας την μονοπωλιακή 

μεταχείριση της ΕΥΔΑΠ προς τους καταναλωτές  
και ζητώντας παράλληλα τις νομικές ενέργειες  
της Ανεξάρτητης Αρχής. 
Η αντίδραση του επικεφαλής του Συνηγόρου του Καταναλωτή, Λευτέρη Ζαγορίτη, 
ήταν άμεση, καθώς με το πόρισμα του δικηγόρου της Αρχής  Ευθύμιου Τσίγκα και 
του εισηγητή Ανδρέα Μαντζουράνη για την υπόθεση ζητούν από την ΕΥΔΑΠ να 
αποζημιώσει με 50 ευρώ τον καταναλωτή για κάθε 24 ώρες διακοπής.  

«ΘΕΜΑ: Έγγραφη Σύσταση – Πόρισμα Αναφορικά με τη διαδικασία διερεύνησης 
της από 15.12.2022 αναφοράς του κ. Θεόδωρου - Νεκτάριου Ζούμπου (αρ. πρωτ. 
εισερχομένου 53642/15.12.2022), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ' άρθρο 
4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α'), κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του φακέλου της 
υπό κρίση διαφοράς σχετικά με τη διακοπή υδροδότησης της παροχής του για 
συνολικό χρονικό διάστημα 25 ωρών μέσα σε δύο ήμερες και έχοντας υπόψη:  
1. Ότι η εταιρεία ΕΥΔΑΠ Α.Ε. είναι αρμόδια για την καλή λειτουργία και συντήρηση 
όλων των έργων ύδρευσης της περιοχής αρμοδιότητας της (άρθρο 1 ν. 1068/1980, 
όπως ισχύει) και σε περίπτωση υπαίτιας μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της,  

φείλει αποζημίωση σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Αστικού Κώδικα οι οποίες διέπουν τη 
λειτουργία της εταιρείας (ΑΚ 330, 297) για  

τη ζημία η οποία τελεί 
σε αιτιώδη συνάφεια  
με τη μη εκπλήρωση 
της παροχής της 
(π.χ. έξοδα ύδρευσης, πάγια τέλη 
κλπ),  
2. Ότι η εταιρεία ΕΥΔΑΠ Α.Ε. αρνείται 
την καταβολή αποζημίωσης λόγω 
διακοπής υδροδότησης 
προβάλλοντας την αβάσιμη 
αιτιολογία ότι δεν προβλέπεται 
σχετική αποζημίωση από το 
ειδικότερο κανονιστικό της πλαίσιο, 
το οποίο όμως καθορίζει 
συγκεκριμένες λειτουργίες της 
εταιρίας και όχι τη συμβατική και 
εξωσυμβατική ευθύνη της εταιρείας 
η οποία διέπεται από το Άστικο 
Δίκαιο, σύμφωνα με τις διατάξεις οι 
οποίες διέπουν τα νομικά πρόσωπα 
ιδιωτικού δικαίου, Ι) Απευθύνει 
Σύσταση προς την εταιρεία ΕΥΔΑΠ 
Α.Ε.: Να προχωρήσει σε καταβολή 
αποζημίωσης ίση με το χρηματικό 
ποσό των 50 ευρώ ανά 
εικοσιτέσσερις (24) ώρες διακοπής. 
ΙΙ) Καλεί την εταιρεία ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και 
τον κ. Γεώργιο Τσομπάνογλου, να 
γνωστοποιήσουν στην Αρχή 
εγγράφως, εντός δέκα (10) ημερών, 
εάν αποδέχονται τα 
διαλαμβανόμενα στην παρούσα 
έγγραφη Σύσταση. ΙΙΙ) Αποφασίζει 
ότι, σε περίπτωση που η εταιρεία 
ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και ο κ. Γεώργιος 
Τσομπάνογλου δεν αποδεχθούν τα 
διαλαμβανόμενα στην παρούσα 
Σύσταση, τότε ο Συνήγορος του 
Καταναλωτή θα ενεργήσει σύμφωνα 
με τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 5 
του αρθρ. 4 του ν. 3297/2004 (ΦΕΚ Α 
259/23.12.04). ΙV) Διαβιβάζει την 
παρούσα Σύσταση στη Διεύθυνση 
Προστασίας Καταναλωτή της 
Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και 
Προστασίας Καταναλωτή για τις 
δικές της κατά νόμο ενέργειες. 
Λευτέρης Γ. Ζαγορίτης». 

 

Ε 
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Πρόεδρος του  
ΔΣΑ, Δημήτρης 
Βερβεσός  

με ψήφισμα του 
συλλόγου, αφού θέτει 
σοβαρά ερωτήματα  
για την πρόσφατη 
απόφαση του  
Αρείου Πάγου, που  
επιτρέπει στα funds  
να προχωρούν σε 
πλειστηριασμούς, καλεί 
την Πολιτεία να λάβει 
άμεσες νομοθετικές 
πρωτοβουλίες για την 
οριζόντια αναστολή  
των πλειστηριασμών 
της πρώτης κατοικίας. 
Στην ίδια ανακοίνωση 
προαναγγέλλει ότι θα διερευνήσει τη 
δυνατότητα προσφυγής ενώπιον 
των αρμοδίων ευρωπαϊκών θεσμών 

για την παραβίαση του άρθρου 107 ΣΛΕΕ που αφορά τις έμμεσες κρατικές 
επιδοτήσεις, σχετικά με το θέμα της λειτουργίας των funds.  

 

Ο ΔΣΑ επισημαίνει ότι οι δικηγόροι έμειναν «εμβρόντητοι» από την απόφαση του 
Αρείου Πάγου, όπως και για το γεγονός ότι διέρρευσε και θέτει δημόσια τρία 
ερωτήματα που αγγίζουν τον πυρήνα της δικαστικής ανεξαρτησίας: Πώς είναι 
δυνατόν να σχηματίζει δικανική πεποίθηση η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου σε 8 
ημέρες (!) από το κλείσιμο του φακέλου και να εκδίδει απόφαση κατά το πλήρες 
αυτής σκεπτικό εντός άλλων 8 ημερών (!) σε ένα δυσχερέστατο νομικό και 
δικονομικό ζήτημα με τεράστιες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, με 
χιλιάδες σελίδες υπομνημάτων και σχετικών, την ώρα που μια συνήθης δικαστική 
απόφαση απαιτεί μήνες μέχρι χρόνια για την έκδοσή της, και όλη η νομική 
κοινότητα διαρκώς και απολύτως δικαιολογημένα διαμαρτύρεται για το χρόνο 
απονομής της δικαιοσύνης;  

α αποδοθούν ή θα συγκαλυφθούν οι  
ευθύνες για την εξόφθαλμα παράνομη 
παραβίαση της μυστικότητας της διάσκεψης  

του Ανωτάτου Δικαστηρίου; 

 

Ο 
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Πώς εξηγείται η πρόωρη γνώση της άνω δικαστικής 
κρισιολόγησης από την Τράπεζα της Ελλάδος στην 
Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Νοέμβριος 
2022), την οποία από την πρώτη στιγμή στηλιτεύσαμε ως 
μορφή προσπάθειας επηρεασμού της απόφασης; 

πιπλέον, στο ψήφισμά του, ο  
ΔΣΑ σημειώνει ότι το ελληνικό 
Δημόσιο ζημιώθηκε υπολογισμένα 

κατά 58,8 δισ. ευρώ από την 
εφαρμογή του ευνοϊκού για τις 
τράπεζες και τα funds ν. 3156/2003 
, ενώ τονίζει ότι «η μόνη "κόκκινη" διαχωριστική γραμμή 
που χωρίζει καθαρά την κοινωνία σήμερα δεν είναι άλλη 
από αυτή που διαπερνά εγκάρσια το σώμα της και από τη 
μια πλευρά της Ιστορίας βρίσκονται όσοι στηρίζουν 
έμπρακτα τους αδύναμους κρίκους του κοινωνικού 
συνόλου και από την αντίπερα όχθη, όσοι είτε με τις 
ενέργειες τους-είτε με την αδιαφορία τους- "βάζουν πλάτη" 
στις αδηφάγες ορέξεις ισχυρών οικονομικών 
συσσωματώσεων». Τέλος, καλεί την Πολιτεία να λάβει 
άμεσες νομοθετικές πρωτοβουλίες:  για την οριζόντια 
αναστολή των πλειστηριασμών της πρώτης κατοικίας των 
καλόπιστων και ευάλωτων δανειοληπτών μέχρις ότου 
παρασχεθεί η άνω λυσιτελής προστασία και να θεσπίσει 
ένα μόνιμο, ολοκληρωμένο, ρεαλιστικό και αποτελεσματικό 
πλαίσιο ρύθμισης οφειλών για τους καλόπιστους και 
ευάλωτους οφειλέτες, που θα περιλαμβάνει και την 
προστασία της κυριότητας πρώτης κατοικίας τους.  

 

Ο ΔΣΑ στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου και της 
κοινωνικής του αποστολής έχει ταχθεί σταθερά και 
έμπρακτα στο πλευρό των οικονομικά αδύναμων 
συμπολιτών μας είτε των ευάλωτων δανειοληπτών είτε 
καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας (αποχή από πράξεις 
αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της πρώτης κατοικίας, 
παρέμβαση στον Άρειο Πάγο για την υπόθεση της 
νομιμοποίησης των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων 
κ.λπ.). Στον αγώνα μας για τη δικαιοσύνη, το κράτος 
δικαίου και την κοινωνία παραμένουμε ανυποχώρητοι, όσα 
εμπόδια κι αν επιχειρούν να θέσουν θεσμικοί και 
εξωθεσμικοί παράγοντες. Εμβρόντητοι, τόσο εμείς όσο και 
η ελληνική κοινωνία, μάθαμε από διαρροή στον Τύπο το 

αποτέλεσμα της μυστικής (!) διάσκεψης της Ολομέλειας του 
ΑΠ, η οποία φέρεται κατά πλειοψηφία να τάσσεται υπέρ 
των funds και των servicers, στην υπόθεση στην οποία 
παρενέβη ο ΔΣΑ υπέρ των δανειοληπτών. Ο ΔΣΑ 
διατυπώνει δημόσια τρία ερωτήματα που αγγίζουν τον 
πυρήνα της δικαστικής ανεξαρτησίας: 1ον: Πώς είναι 
δυνατόν να σχηματίζει δικανική πεποίθηση η Ολομέλεια 
του Αρείου Πάγου σε 8 ημέρες (!) από το κλείσιμο του 
φακέλου και να εκδίδει απόφαση κατά το πλήρες αυτής 
σκεπτικό εντός άλλων 8 ημερών (!) σε ένα δυσχερέστατο 
νομικό και δικονομικό ζήτημα με τεράστιες κοινωνικές και 
οικονομικές επιπτώσεις, με χιλιάδες σελίδες υπομνημάτων 
και σχετικών, την ώρα που μια συνήθης δικαστική 
απόφαση απαιτεί μήνες μέχρι χρόνια για την έκδοσή της, 
και όλη η νομική κοινότητα διαρκώς και απολύτως 
δικαιολογημένα διαμαρτύρεται για το χρόνο απονομής της 
δικαιοσύνης; 2ον: Θα αποδοθούν ή θα συγκαλυφθούν οι 
ευθύνες για την εξόφθαλμα παράνομη παραβίαση της 
μυστικότητας της διάσκεψης του Ανωτάτου Δικαστηρίου; 

ώς εξηγείται η πρόωρη  
γνώση της άνω δικαστικής 
κρισιολόγησης από την  

Τράπεζα της Ελλάδος στην Έκθεση 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 
(Νοέμβριος 2022) 
, την οποία από την πρώτη στιγμή στηλιτεύσαμε ως μορφή 
προσπάθειας επηρεασμού της απόφασης; Έχουμε επίσης 
αποδείξει ότι το ελληνικό Δημόσιο ζημιώθηκε 
υπολογισμένα κατά 58,8 δισ. ευρώ από την εφαρμογή του 
ευνοϊκού για τις τράπεζες και τα funds ν. 3156/2003 από τις 
τιτλοποιήσεις, που προβλέπει πλήρη απαλλαγή από 
δεκατέσσερις (14) φόρους (άμεσο ή έμμεσο φόρο, τέλη 
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χαρτοσήμου, ΦΠΑ, εισφορά ή δικαιώματα υπέρ δημοσίου 
ή τρίτων). Και η απόδοση κυρίου φόρου να γίνεται στη 
χώρα προέλευσης του fund και ουχί στην Ελλάδα 
(Λουξεμβούργο, Ιρλανδία κ.λπ.) Με αυτά τα δεδομένα, ο 
ΔΣΑ θα διερευνήσει κατ' αρχάς τη δυνατότητα προσφυγής 
ενώπιον των αρμοδίων ευρωπαϊκών θεσμών για την 
παραβίαση του άρθρου 107 ΣΛΕΕ που αφορά τις έμμεσες 
κρατικές επιδοτήσεις στην προκειμένη περίπτωση. Όπως 
έχουμε διαχρονικά επισημάνει, η θεσμική προστασία των 
ευάλωτων οφειλετών μετά την προστασία του ν. 3869/10 
διαρκώς φθίνει: τόσο με τον 4345/15 όσο και με τον 4605/19. 
Με το νέο πτωχευτικό νόμο (4738/20) καταργήθηκε κάθε 
διάταξη προστασίας της κυριότητας της πρώτης κατοικίας 
των ευάλωτων δανειοληπτών, δίνοντας τους ως μόνη 
διέξοδο την παραμονή τους σε αυτή ως μισθωτές.  

υφιστάμενος εξωδικαστικός 
μηχανισμός ρύθμισης οφειλών 
είναι αναποτελεσματικός, αφού 

προβλέπει προαιρετική συμμετοχή 
των τραπεζών και των funds  
στη διαδικασία ρύθμισης.  
Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά από δυο σχεδόν χρόνια 
λειτουργίας του θεσμού έχουν γίνει δεκτές μόλις 3.323 
αιτήσεις που αντιστοιχούν σε οφειλές 1,085 εκατ. ευρώ σε 
σχέση με το συνολικό ποσό ιδιωτικού χρέους 270 δισ. 
ευρώ, ήτοι οι ρυθμισμένες απαιτήσεις ανέρχονται σε μόλις 
0,4% του συνολικού ιδιωτικού χρέους. Οι επιχειρούμενες 
παρεμβάσεις της κυβέρνησης στον εξωδικαστικό 
συμβιβασμό, ως απόρροια της κοινωνικής πίεσης που 
προκαλεί η επιθετική στρατηγική των funds και των 
τραπεζών, είναι "αδειανό πουκάμισο", απολύτως 
προσχηματικές και αλυσιτελείς, και δεν απαντούν στην 
ανάγκη εξεύρεσης ουσιαστικής και αποτελεσματικής λύσης 
στο υφιστάμενο πρόβλημα παρά μόνο έρχονται να 
επιλύσουν επικοινωνιακού τύπου προεκλογικές 
στοχεύσεις. Επίσης είναι διαχρονική η ευθύνη των 
κυβερνήσεων που δεν επέλυσαν το ζήτημα που 
απασχόλησε ερμηνευτικά την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου 
και "πέταξαν το μπαλάκι" σε αυτήν, ενώ όφειλαν να είχαν 

ρητά επιλύσει το ζήτημα του εφαρμοστέου κανόνα δικαίου 
με σαφή νομοθετική πρόβλεψη. Για το λόγο αυτό,  

αλούμε την Πολιτεία να  
λάβει άμεσες νομοθετικές 
πρωτοβουλίες: α) για  

την οριζόντια αναστολή των 
πλειστηριασμών της πρώτης  
κατοικίας των καλόπιστων  
και ευάλωτων δανειοληπτών 
μέχρις ότου παρασχεθεί η άνω λυσιτελής προστασία, β) να 
θεσπίσει ένα μόνιμο, ολοκληρωμένο, ρεαλιστικό και 
αποτελεσματικό πλαίσιο ρύθμισης οφειλών για τους 
καλόπιστους και ευάλωτους οφειλέτες, που θα 
περιλαμβάνει και την προστασία της κυριότητας πρώτης 
κατοικίας τους. Η μόνη «κόκκινη» διαχωριστική γραμμή 
που χωρίζει καθαρά την κοινωνία σήμερα δεν είναι άλλη 
από αυτή που διαπερνά εγκάρσια το σώμα της και από τη 
μια πλευρά της Ιστορίας βρίσκονται όσοι στηρίζουν 
έμπρακτα τους αδύναμους κρίκους του κοινωνικού 
συνόλου και από την αντίπερα όχθη, όσοι είτε με τις 
ενέργειες τους-είτε με την αδιαφορία τους- "βάζουν πλάτη" 
στις αδηφάγες ορέξεις ισχυρών οικονομικών 
συσσωματώσεων. Το δικηγορικό σώμα, πιστό στην 
ιστορία και τους αγώνες του, έχει επιλέξει να βρίσκεται στη 
μια πλευρά της Ιστορίας και να δίνει τους αγώνες του 
αδιαφορώντας αν γίνεται ενοχλητικό σε συμφέροντα και 
πάσης φύσεως εξουσίες. 
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δικηγόρος παρ’  
Αρείω Πάγω Γιώργος 
Νικολακόπουλος 

κάνει την «ακτινογραφία» 
των πλειστηριασμών  
στην Ελλάδα με βάση  
τον μεγάλο κίνδυνο  
που αντιμετωπίζουν  
και οι εγγυητές  
ατόμων των οποίων τα 
δάνεια «κοκκίνησαν». 

 

Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου τάχτηκε υπέρ των funds με πλειοψηφία 56-9. Οι 
ανώτατοι δικαστές έκριναν ότι οι διαχειριστές των funds που εδρεύουν στην 
Ελλάδα, μπορούν να ενεργούν ακόμη και πλειστηριασμούς με τη δική τους 
επωνυμία και όχι ως πληρεξούσιοι σε ακίνητα τα οποία έχουν αποκτήσει με 
εξαγορά.  

ετά τη δημοσίευση της απόφασης της 
Ολομέλειας αναμένονται χιλιάδες 
πλειστηριασμοί «κόκκινων» οφειλετών. 

Η απόφαση του Αρείου Πάγου προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, ωστόσο οι 
εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων υποστηρίζουν πως μόλις 2 στα 10 
ακίνητα που έχουν στην κατοχή τους θα βγουν σε πλειστηριασμό. Στο μεταξύ, ο 
δικηγόρος Γιώργος Νικολακόπουλος έκανε την «ακτινογραφία» των 
πλειστηριασμών στην Ελλάδα και αναφέρθηκε στον μεγάλο κίνδυνο που 
αντιμετωπίζουν και οι εγγυητές ατόμων των οποίων τα δάνεια «κοκκίνησαν».  

 
Σύμφωνα με το OPEN στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών το 2016 υπήρχαν 110 δισ. 
ευρώ «κόκκινα» δάνεια και το 2021 τα «κόκκινα» δάνεια μειώθηκαν σε 18 δισ. 
ευρώ, αφού πουλήθηκαν σε funds. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα funds 
το 2022 διαχειρίζονταν 87 δισ. «κόκκινων» δανείων.  

ξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι 
πλειστηριασμοί γίνονταν και πριν  
την απόφαση του Αρείου Πάγου:  

4.401 τον Δεκέμβριο του 2022 και 2.001 το  
β’ δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου του 2023. 
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«Και πριν γίνονταν πλειστηριασμοί και τώρα γίνονται. Το 
κομβικό σημείο της αλλαγής είναι ότι είχαμε τη δικαστική 
απόφαση 822 που έλεγε ότι κακώς τα funds επισπεύδουν 
πλειστηριασμούς, γιατί δεν έχουν αυτό το δικαίωμα. Έτσι, 
κάποιοι πλειστηριασμοί ανεστάλησαν. Πρόκειται για 
πλειστηριασμούς που ο δικηγόρος του δανειολήπτη είχε 
κάνει αίτημα αναστολής. Τώρα ήρθε η Ολομέλεια του 
Αρείου Πάγου και λέει «κακώς ανεστάλησαν κάποιοι από 
τους πλειστηριασμούς που είχαν επισπευθεί» με το 
αιτιολογικό ότι δεν είχαν δικαίωμα τα funds να κάνουν 
πλειστηριασμούς και πρέπει αυτοί να συνεχιστούν. Και 
πριν την απόφαση του Αρείου Πάγου τα funds έκαναν 
επισπεύσεις πλειστηριασμών» είπε ο δικηγόρος Γιώργος 
Νικολακόπουλος. 

«Υπάρχουν δύο νόμοι. Κατά τη νομική μου άποψη ο Άρειος 
Πάγος εσφαλμένα τους συνδύασε και δίνει το δικαίωμα στα 
funds να κάνουν πλειστηριασμούς βάσει του νόμου του 
2015. Ο νόμος του 2003 ήταν αναπτυξιακός, δηλαδή έδινε 
τη δυνατότητα αφορολόγητα να κάνουν τιτλοποιήσεις για 
να δίνουν το πακέτο των τιτλοποιήσεων οι τράπεζες για να 
έχουν ρευστότητα. Με απλά λόγια πουλούσαν δάνεια. Αλλά 
εκεί δεν έδινε το δικαίωμα για πλειστηριασμούς» είπε ο κ. 
Νικολακόπουλος και διευκρίνισε πως ο νόμος του 2015 
που προβλέπει πλειστηριασμούς προβλέπει και 
φορολόγηση «και προϋποθέτει ότι θα υπάρχει πρόταση 
στο δανειολήπτη πριν τη μεταβίβαση για συμβιβαστική 
λύση». Σύμφωνα με τον έγκριτο νομικό με την απόφαση 
του Αρείου Πάγου δίνεται η δυνατότητα για 
πλειστηριασμούς και σε δάνεια που είχαν παρθεί με το 
νόμο του 2003 και «αφού έχουν δικαίωμα να κάνουν 
πλειστηριασμούς, τα funds χρησιμοποιούν τον νόμο του 
2015 που προβλέπει φορολόγηση». «Τα funds 
χρησιμοποιούν τραπεζικά επιτόκια, ανατοκισμούς και 
άλλες χρεώσεις που έχουν οι τράπεζες με αποτέλεσμα να 
είναι δύσκολη η συμβιβαστική επίλυση και πρέπει να 
υπάρξει νομοθετική λύση. Επίσης η νομοθετική εξουσία 
εφόσον λέμε ότι το σωστό είναι η συμβιβαστική λύση, γιατί 
δεν υπάρχει ένα πρόστιμο στο fund ή στην τράπεζα που 
δεν προσέρχεται εξωδικαστικά και μποϋκοτάρει τη 
διαδικασία;», σημείωσε. 

Πριν την απόφαση του Αρείου Πάγου γίνονταν 
πλειστηριασμοί α’ κατοικίας. «Κατά μέσο όρο ήταν 1.000 
ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί την εβδομάδα. Και πριν 

γίνονταν πρώτης κατοικίας και θα γίνονται, αλλά πιστεύω 
ότι θα υπάρχει μεγαλύτερη σπουδή από τα funds γιατί 
νιώθουν πιο δυνατά και απελευθερωμένα. Αυτή τη στιγμή 
δεν υπάρχει σαφής νόμος προστασίας της πρώτης 
κατοικίας. Υπάρχουν τρεις δρόμοι που μπορεί να 
ακολουθήσει ο δανειολήπτης για να σωθεί: *Να 
προσπαθήσει για συμβιβαστική επίλυση με το fund. * Αν 
δεν προχωρήσει η συμβιβαστική λύση να κάνει δικαστικά 
ανακοπές στην κατάσχεση και όσο υπάρχει η δικαστική 
διένεξη να προσπαθεί για συμβιβαστική λύση. * Να μπει 
στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού και να 
πιέσει» «Ως δικηγορικός σύλλογος έχουμε κάνει και 
καταγγελίες για την επικοινωνία με τα funds. Για να τονίσω 
την αδικία, γιατί πάντα προστατεύουμε τους καλόπιστους 
δανειολήπτες, πολλοί από αυτούς χάνουν το σπίτι για 
μικρό χρεωστικό υπόλοιπο. Δηλαδή έχουν πληρώσει 20 
από τα 25 χρόνια και τώρα κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι 
γιατί είναι ανεξέλεγκτα τα funds», είπε ο κ. 
Νικολακόπουλος.  

Σύμφωνα με το OPEN, τα funds υποστηρίζουν ότι έχουν 
600.000 ακίνητα ως εξασφάλιση σε προβληματικά δάνεια 
που διαχειρίζονται. Εξ αυτών, τα 300.000 είναι οικιστικά και 
τα 300.000 επαγγελματικά και σε πλειστηριασμό 
υποστηρίζουν πως θα βγάλουν 2 στα 10. Σύμφωνα με τον 
κ. Νικολακόπουλο υπολογίζεται πως το 1/3 από τα 600.000 
είναι πρώτη κατοικία και «επειδή το ποσό από τον 
πλειστηριασμού που θα πάρουν θα είναι χαμηλό, μετά θα 
πάνε στους εγγυητές. Και στα επαγγελματικά υπάρχουν 
εγγυητές και στην Ελλάδα, συνήθως η δανειοδότηση ήταν 
οικογενειακή υπόθεση». 
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του Κυριάκου Τόμπρα 
Οικονομολόγου, 
Διδάκτορα Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Salerno, 
Προέδρου Υπέρβασης 

 
Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο. Δίκη 
Παππά – Καλογρίτσα. Συνεδριάσεις 
καταθέσεων τραπεζιτών. Μετά τον 
Στουρνάρα, καταθέτει ως μάρτυρας 
ο Πανταλάκης. 

γνωστός 
Πανταλάκης,  
ο υπόδικος 

τραπεζίτης σε  
όλες σχεδόν τις 
ποινικές διώξεις  
των τραπεζικών 
σκανδάλων,  
που κυκλοφορεί 
ελεύθερος χάρη  
στις φωτογραφικές  
για τις τράπεζες 

τροποποιήσεις του ποινικού κώδικα. 
Αφού, λοιπόν, έχει φλομώσει την έδρα στο ποίημα, φτάνοντας ακόμη και στο 
σημείο να αυτοπρoσδιορίζεται ως διασώστης της Attica Bank, ήρθε η ώρα του 
Εισαγγελέα Ασπρογέρακα να του υποβάλλει ερωτήσεις. 

  
- Πόσα ήταν τα δάνεια του Καλογρίτσα κύριε μάρτυρα ;;;  
- 120.000 εκατομμύρια κύριε Εισαγγελέα.  
- Ήταν ενήμερα ;;;  
- Από ό,τι θυμάμαι όχι. Αλλά τις λεπτομέρειες θα σας τις πει ο κύριος Τσάδαρης, 
που θα έρθει μετά από μένα. Εγώ δεν τις θυμάμαι. Στην επόμενη συνεδρίαση 
καταθέτει ο Τσάδαρης. Φτάνει ξανά η ώρα του Εισαγγελέα Ασπρογέρακα.  
- Πόσα ήταν τα δάνεια του Καλογρίτσα κύριε μάρτυρα ;;;  
- 120.000 εκατομμύρια κύριε Εισαγγελέα.  
- Ήταν ενήμερα ;;;  
- Μέχρι ένα σημείο ναι.  
- Δηλαδή εξυπηρετούνταν ;;;  
- Κατά κάποιο τρόπο ναι.  
- Τι εννοείτε ;;; Πλήρωνε ο Καλογρίτσας ;;;  
- Όχι ακριβώς.  
- Και τότε πως ήταν ενήμερα ;;;  
- Με τις νέες χορηγήσεις. Πλήρωνε με τα νέα δάνεια που του δίναμε.  
- Και σήμερα τι γίνεται με αυτά τα δάνεια ;;; Είναι ενήμερα ή κόκκινα ;;;  
- Είναι κόκκινα.  
- Και εσείς τι κάνετε ;;; Έχετε κάνει ενέργειες για να τα εισπράξετε ;;; Γιατί μας είπε 
ο κος Πανταλάκης ότι ήσασταν διασώστες…. 

 

Ο 
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- Δεν έχουμε κάνει ενέργειες για να τα εισπράξουμε.  
- Δηλαδή τι εννοείτε ;;; Τα έχετε αφήσει έτσι ;;;  
- Όχι κύριε Εισαγγελέα. Τα πουλήσαμε.  
- Τα πουλήσατε ;;; Πού τα πουλήσατε ;;;  
- Σε μια από τις εταιρείες funds του εξωτερικού.  
- Ωραία. Αφού τα πουλήσατε, πόσα λεφτά πήρατε ;;;  
- Δεν πήραμε λεφτά.  

ηλαδή τι εννοείτε κύριε μάρτυρα ;;;  
Ότι πουλήσατε τα δάνεια του Καλογρίτσα, 
120.000.000 ευρώ, χωρίς να εισπράξετε τίποτα ;;;  

- Μάλιστα κύριε Εισαγγελέα.  
- Και πότε θα πάρετε λεφτά για τα 120 αυτά εκατομμύρια ;;;  
- Όταν εισπραχθούν κύριε Εισαγγελέα.  
- Τι μας λέτε κύριε ;;; - 
 Όταν εισπραχθούν κύριε Εισαγγελέα, από την εταιρεία στην οποία τα 
πουλήσαμε, τότε θα εισπράξουμε και εμείς το τίμημα που συμφωνήσαμε.  
Κάπου εδώ τελειώνει η κωμωδία των καταθέσεων Πανταλάκη - Τσάδαρη στο ΑΕΔ 
στην δίκη Παππά-Καλογρίτσα και αρχίζει το δράμα. Το δράμα, όχι του κάθε 
Καλογρίτσα, αλλά των Δανειοληπτών της διπλανής πόρτας, που 
πληροφορούνται από την δίκη Παππά-Καλογρίτσα, ότι, υπάρχουν ακόμη και 

 

περιπτώσεις όπου, τα κόκκινά τους 
δάνεια, όχι απλά ξεπουλήθηκαν, 
αλλά, κυριολεκτικά, χαρίστηκαν 
στους απατεώνες του Δουβλίνου, 
που στην πραγματικότητα είναι 
μπροστινάρια των 
τραπεζοαπατεώνων των Αθηνών. 
Δηλαδή αυτών που χρεοκόπησαν το 
ελληνικό τραπεζικό σύστημα και 
που σήμερα κάνουν business από 
την ίδια την χρεοκοπία που 
προκάλεσαν. Στην υγειά των 
μνημονίων, του προϋπολογισμού 
και των κορόιδων των 
φορολογουμένων. Και, κυρίως, στην 
υγειά της «Κουλτούρας Πληρωμών», 
που θα έλεγαν, εν χορώ, 
Μητσοτάκης, Σταϊκούρας, 
Σκυλακάκης & Σία.  

υτός, λοιπόν,  
είναι ο ορισμός  
της «Κουλτούρας 

Πληρωμών», για την 
διαφύλαξη της οποίας  
η Ολομέλεια ΑΠ της 
26/01/2023, προέβη 
στην έκδοση της 
κατάπτυστης, fast  
track απόφασης,  
ΟλΑΠ 01/2023. 
Αυτό, προφανώς, εννοούσαν οι 56 
αξιότιμοι Αρεοπαγίτες της 
πλειοψηφίας, όταν, κατά την 
διάσκεψη, αντάλλασσαν με τους 9 
ήρωες της μειοψηφίας, τους επικούς 
εκείνους διαλόγους, που 
δημοσιεύθηκαν στο πρωτοσέλιδο 
της ΕΣΤΙΑΣ της 11/02/2023. Δεν θα 
επιβραβεύσουμε τους Στρατηγικούς 
Κακοπληρωτές, φώναζαν οι 56. Και, 
έτσι, αποφάσισαν να επιβραβεύ- 
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σουν το fund που αγόρασε από την Attica Bank τα κόκκινα δάνεια του 
Καλογρίτσα, χωρίς να πληρώσει δεκάρα τσακιστή. Τζάμπα. Ενώ, ο ίδιος ο 
Καλογρίτσας, αν του πρότειναν από το 2016 να τα κλείσει με 20.000.000 ευρώ, θα 
το είχε κάνει.  

 

ια τους 56, όμως, της Ολομέλειας ΑΠ, «Στρατηγικός 
Κακοπληρωτής» και βιαστής της «Κουλτούρας 
Πληρωμών», δεν ήταν το fund, που έναντι 

120.000.000 ευρώ δεν πλήρωσε φράγκο, αλλά ο 
Καλογρίτσας – και, αντίστοιχα, ο κάθε Δανειολήπτης 
της διπλανής πόρτας – που ακόμη και σήμερα 
προσφέρεται να πληρώσει κάποια λίγα ψιλά.  
Και που θα ήταν ηλίθιος αν προσέφερε κάτι περισσότερο, την στιγμή που 
αντισυμβαλλόμενός του είναι ο τζάμπας. Αν πούμε όχι, φώναζαν οι 56, θα 
οδηγηθούμε σε νέο μνημόνιο και θα χάσουμε την επενδυτική βαθμίδα. Θα αυξηθεί 
το χρέος και θα μας βάλουν σε επιτήρηση….. Δηλαδή, κατά τους 56, για να 
διασώσουμε την εθνική μας οικονομία, πρέπει να χαρίσουμε τα πάντα όλα στον 
κάθε εξωχώριο απατεώνα του Δουβλίνου, αντί να εισπράξουμε, έστω και λίγα,  

 
από τον εγχώριο Δανειολήπτη, δίνοντάς του, έτσι, την δυνατότητα να δουλέψει, 
να παράξει και να πληρώσει τους φόρους από τους οποίους, μεταξύ άλλων, 
πληρώνονται, κάθε μήνα, οι μισθοί των 56 και οι συντάξεις των συναδέλφων τους. 
Και που θα σταματήσουν να πληρώνονται μόνο την ημέρα που τα 2.000.000 ΑΦΜ 

των Κόκκινων Δανειοληπτών, μαζί 
με τα 2.500.000 ΑΦΜ των Οφειλετών 
του Δημοσίου, των Ασφαλιστικών 
Ταμείων και των Παρόχων 
Ενέργειας και Τηλεφωνίας, ήτοι 
συνολικά 4.500.000 ΑΦΜ, δηλαδή 
όλη σχεδόν η Ελλάδα που παράγει 
το ΑΕΠ, φτάσουν στο game over και 
πουν «άντε γειά καραγκιόζηδες». 
Αλλά που να τα καταλάβουν αυτά οι 
56, όταν το γνωστικό τους επίπεδο 
στα μαθηματικά και τα οικονομικά, 
περιορίζεται στα ελάχιστα που 
απαιτούνται για να παίρνουν τα 
ρέστα από το 10ευρω στον φούρνο, 
κάθε φορά που αγοράζουν ένα 
καρβέλι ψωμί. Γιατί, αν ήταν 
πραγματικά σε θέση να 
κατανοήσουν πως οδηγηθήκαμε 
από το 2010 στα μνημόνια και γιατί 
θα οδηγηθούμε πολύ σύντομα και σε 
νέο, πως και γιατί αυξάνεται το 
ελληνικό χρέος και τα ελλείμματα, τι 
ακριβώς είναι η επενδυτική βαθμίδα 
και, ότι, τα επόμενα θύματα των 
υποκρυπτόμενων beneficials των 
απατεώνων του Δουβλίνου θα είναι 
αυτοί οι ίδιοι, που θα 
εξαναγκαστούν, όπως όλοι οι 
υπόλοιποι Έλληνες, να 
αποχαιρετήσουν τα προνόμια που 
τους επετράπη να διατηρήσουν 
μέχρι σήμερα μόνον ως δέλεαρ, για 
να συνδράμουν, έτσι, with pleasure, 
στην καταστροφή όλων ημών των 
υπολοίπων, τότε είναι βέβαιο ότι θα 
αποφάσιζαν διαφορετικά. 

τσι, λοιπόν, για 
κάποιους από τους 
56, θα μπορούσε 

να αναγνωριστεί το 
ελαφρυντικό του «ουκ 
γαρ οίδασι τι ποιούσι». 
Για εκείνους, όμως, που βρίσκονται 
στην έδρα του ΑΕΔ, στην δίκη 
Παππά-Καλογρίτσα, και άκουσαν 
ζωντανά, με τα ίδια τους τα αυτιά, τις 
καταθέσεις Πανταλάκη - Τσάδαρη, 
αντί ελαφρυντικών, ο δημόσιος 
διάλογος δικαίως επικεντρώνεται 
στα ταπεινά αίτια που μπορεί να 
διαμόρφωσαν ή, ακόμη χειρότερα, 
να υπαγόρευσαν την κρίση τους 
στην ΟλΑΠ 01/2023….. 
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της Ζωής Κωνσταντοπούλου 
Επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, Πρώην Προέδρου της Βουλής 

πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου για  
τα Funds εξέθεσε την πολιτική, κυβερνητική  
και αντιπολιτευτική υποκρισία, πάνω σε  

ένα ζήτημα στο οποίο η κοινωνία και οι ευάλωτοι 
πολίτες-δανειολήπτες έχουν εγκαταλειφθεί  
και αφεθεί στο έλεος της κερδοσκοπίας και της  
ακραίας αναλγησίας των τραπεζών και των funds,  

 

φθάνοντας να χάνουν τις κατοικίες 
τους και τις μικρές ιδιοκτησίες τους 
για χρέη τα οποία αδυνατούν να 
εξυπηρετήσουν, όχι από δική τους 
υπαιτιότητα, αλλά από σοβαρή 
αποτυχία των πολιτικών που 
ασκήθηκαν και ασκούνται. Από τις 
αρχές της δεκαετίας του 2000, οι 
άνθρωποι ενθαρρύνονταν με ακραίο 
τρόπο να δανειστούν, λάμβαναν στα 
σπίτια τους προεγκεκριμένες 
πιστωτικές κάρτες, ενώ μέχρι το 
2010 οι Κυβερνήσεις ισχυρίζονταν 
ότι το Τραπεζικό σύστημα είναι 
θωρακισμένο και δεν υπάρχει 
κανένας φόβος οικονομικής κρίσης 
για τη χώρα.  

 
Από την υπαγωγή της χώρας στα 
Μνημόνια, την ραγδαία αύξηση της 
ανεργίας, την δραματική περικοπή 
εισοδημάτων, την περιαγωγή της 
κοινωνίας σε αδυναμία πληρωμής, 
οι Κυβερνήσεις μερίμνησαν κατ’ 
επανάληψη να διευκολύνουν τις 
Τράπεζες, με διαρκείς 
ανακεφαλαιοποιήσεις, με δημόσιο 
χρήμα, ώστε να ανταποκριθούν 
στην οικονομική κρίση. Αντίστοιχη 
ουσιαστική βοήθεια 

  

H 
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δεν έδωσαν ποτέ στους πολίτες, οι οποίοι κλήθηκαν να 
πληρώσουν ξανά δάνεια για τα οποία οι τράπεζες είχαν 
ήδη αποζημιωθεί με κρατικό χρήμα, αλλά και 
προσκλήθηκαν να βρει ο καθένας μόνος του τη λύση, 
προσφεύγοντας στα Δικαστήρια, με πενιχρά μέσα. Η 
Κυβέρνηση Τσίπρα, που προηγουμένως διακήρυσσε το 
«κανένα σπίτι στα χέρια Τραπεζίτη» έφερε νόμους με τους 
οποίους επέτρεπε στις Τράπεζες να έχουν τον πρώτο λόγο 
στις διαδικασίες πλειστηριασμών, διευκόλυνε τους 
πλειστηριασμούς, τους έκανε ηλεκτρονικούς, έκανε 
ιδιώνυμο αδίκημα την παρεμπόδιση πλειστηριασμών 
πρώτης κατοικίας που κάποιοι αποτρέπαμε στα 
Ειρηνοδικεία κι έφερε ειδική νομοθεσία για να διευκολύνει 
νομικά μορφώματα-εκτρώματα, τα Funds, να αγοράσουν 
τις απαιτήσεις των Τραπεζών από δάνεια, έναντι 
ευτελέστατων τιμημάτων και στη συνέχεια να διεκδικούν 
ολόκληρα τα δάνεια, δηλαδή να βγάζουν τεράστια κέρδη σε 
βάρος του Ελληνικού λαού και των πολιτών, των οποίων 
στοχοποίησαν την περιουσία και την πρώτη κατοικία.  

 

σημερινή Κυβέρνηση εφαρμόζει 
όλους τους Νόμους Τσίπρα και  
δεν τους καταργεί. Εφαρμόζει 

τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς 
και δεν τους καταργεί. 
Και, δυστυχώς, για άλλη μια φορά, η δικαστική εξουσία, με 
την πρόσφατη απόφασή της, δεν στάθηκε στο ύψος της 
αποστολής της: να προστατεύσει τους πολίτες από αυτήν 

την λεηλασία. Να προστατεύσει την πρώτη κατοικία και το 
δικαίωμα στη στέγη. Όμως, το ζήτημα δεν τελείωσε. Στις 
28/2/2023 θα εκδικασθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας η 
αίτηση ακύρωσης που έχω καταθέσει εγώ προσωπικά και 
η Πλεύση Ελευθερίας, μαζί με άλλους ανθρώπους που 
αγωνίζονται όλα αυτά τα χρόνια κατά των ηλεκτρονικών 
πλειστηριασμών. Κατά του να σου παίρνουν το σπίτι με το 
πάτημα ενός κουμπιού, χωρίς δημόσια διαδικασία και 
χωρίς εγγυήσεις δικαστικού ελέγχου. Η αίτηση κατατέθηκε 
επί ΣΥΡΙΖΑ, όταν Τσίπρας-Κοντονής-Τσακαλώτος 
επέβαλλαν με το έτσι θέλω τους ηλεκτρονικούς 
πλειστηριασμούς. Στην εκδίκασή της θα υπερασπισθώ, 
όπως κάνω όλα αυτά τα χρόνια, έμπρακτα, νομικά, 
πολιτικά και κινηματικά, το δικαίωμα κάθε ανθρώπου στην 
πρώτη κατοικία και στη στέγη, αλλά και το δικαίωμα των 
ανθρώπων να μην λεηλατείται η ιδιοκτησία τους από 
μηχανισμούς κερδοσκοπίας. 

  

αι θα ζητήσω από την  
Δικαιοσύνη, αυτή τη φορά,  
να σταθεί στο ύψος της. 
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

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

 

ε όφελος  
για χιλιάδες 
ελεύθερους 

επαγγελματίες  
και εργοδότες 
εφαρμόζεται πλέον  
η 10ετής παραγραφή  
των οφειλών προς  
τον e-ΕΦΚΑ, η οποία 
αφαιρεί ένα σημαντικό 
«βάρος» χρεών  
από τους πολίτες 
, ενώ παράλληλα «ανοίγει» την 
πόρτα προς τη συνταξιοδότηση για 
υποψήφιους συνταξιούχους που 
οφείλουν στο ΕΦΚΑ-ΚΕΑΟ. Όπως 
διευκρινίζει το insider.gr πρόκειται 
για την ενεργοποίηση διάταξης 
νόμου (άρθρο 6 του ν.4997/2022, 

43/2022 εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ, Γεν. έγγραφο 75110/14-2-2023), η οποία προβλέπει ότι 
μειώνεται σε 10 χρόνια (από 20 που ίσχυε παλαιότερα) ο χρόνος που έχει στη 
διάθεσή του ο Φορέας, προκειμένου να βεβαιώσει και να εισπράξει απαιτήσεις 
από ασφαλιστικές εισφορές που δεν καταβλήθηκαν. Αφορά όλες τις κατηγορίες 
οφειλετών ασφαλιστικών εισφορών (εργοδότες, ελεύθεροι επαγγελματίες, 
αυτοτελώς απασχολούμενοι, αγρότες). Το ενδεχόμενο παραγραφής παύει να 
ισχύει όταν ο e-ΕΦΚΑ ή το ΚΕΑΟ- εντός της 10ετίας- ειδοποιήσει με οποιονδήποτε 
τρόπο τον ασφαλισμένο για την οφειλή: με δικαστικό επιμελητή-κλητήρα,  

 

Μ 
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επιστολή, ηλεκτρονική ειδοποίηση, 
εφόσον υπάρξει μέτρο διοικητικής 
εκτέλεσης για την είσπραξή της 
(κοινοποίηση ατομικής 
ειδοποίησης, επιβολή κατάσχεσης 
επί κινητής/ακίνητης περιούσιας ή 
απαίτησης εις χείρας Τρίτου, 
προσδιορισμός προγράμματος 
πλειστηριασμού κ.λπ.) κ.α. 
Σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ,  

ι οφειλές που 
δημιουργούνται 
από το 2026 και 

μετά, θα παραγράφονται στα πέντε χρόνια, ώστε  
οι χρόνοι παραγραφής των ασφαλιστικών οφειλών 
να προσεγγίζουν αυτές των φορολογικών. 
Για τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους (οφειλές τ. ΟΑΕΕ, τ. ΟΓΑ, τ. ΤΣΜΕΔΕ κλπ): 
ο έλεγχος της παραγραφής πραγματοποιείται μόνο κατόπιν αιτήσεως του 
ασφαλισμένου, προκειμένου να παρέχεται η συγκατάθεσή του για την αποποίηση 
του χρόνου ασφάλισης που αντιστοιχεί στην παραγεγραμμένη οφειλή. Οι αιτήσεις 
υποβάλλονται στις κατά τόπον αρμόδιες Τοπικές Διευθύνσεις e-ΕΦΚΑ όπου και 
εξετάζονται. Για την υποβολή της σχετικής αίτησης ο ασφαλισμένος μπορεί να 
εξυπηρετηθεί με ηλεκτρονικό ραντεβού, αποφεύγοντας πολύωρες αναμονές και 
συνωστισμό. Συγκεκριμένα, μέσω της εθνικής δικτυακής πύλης (gov.gr) ή του 
δικτυακού τόπου της υπηρεσίας www.efka.gov.gr/rv, εισέρχεται στην πλατφόρμα, 
αφού προηγουμένως αυθεντικοποιηθεί με τη χρήση των κωδικών-
διαπιστευτηρίων taxisnet. Στη συνέχεια, με απλά βήματα επιλέγει το 
υποκατάστημα και το τμήμα που επιθυμεί να εξυπηρετηθεί και κλείνει αυτόματα 
το πρώτο διαθέσιμο ραντεβού που επιθυμεί. Την ημέρα του ραντεβού αρκεί να 
προσέλθει λίγα μόνο λεπτά νωρίτερα και να εξυπηρετηθεί άμεσα και με ασφάλεια. 
Για οφειλές εργοδοτών από απασχόληση μισθωτών (οφειλές τ. ΙΚΑ- ΕΤΑΜ): Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κλείνοντας ηλεκτρονικό ραντεβού 
www.efka.gov.gr/rv, στις κατά τόπον αρμόδιες Τοπικές Διευθύνσεις e-ΕΦΚΑ μέχρι 
την ολοκλήρωση της υλοποίησης νέας εσωτερικής διαδικασίας, η οποία θα 
επιτρέπει τον χαρακτηρισμό με μαζικό και αυτόματο τρόπο των εν λόγω οφειλών 
ως παραγεγραμμένων. Κατ’ εξαίρεση όταν πρόκειται για χορήγηση Αποδεικτικού 
Ασφαλιστικής Ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου οι ενδιαφερόμενοι θα 
απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες ΚΕΑΟ.

 
ύξηση 205  
εκατ. ευρώ τον 
Δεκέμβριο του 

2022 σε σχέση με  
τον Σεπτέμβριο του 
2022 σημειώθηκε  
στις ληξιπρόθεσμες 
οφειλές προς τα ταμεία 

 
, σύμφωνα με τη δ΄ τριμηνιαία 
έκθεση του ΚΕΑΟ, επιβεβαιώνοντας 
δημοσίευμα του Capital.gr. 
Συγκεκριμένα, ανήλθαν σε 45,6 δισ. 
ευρώ έναντι 45,4 δισ. ευρώ. 
Αναλυτικά, η έκθεση του ΚΕΑΟ 
αναφέρει πως «στο τέλος του 

Δεκεμβρίου 2022 το συνολικό ποσό 
των 31.940.840.093 ευρώ σε οφειλές 
που έχουν ενταχθεί στο ΚΕΑΟ, 
διαμορφώθηκε στα 45.672.812.174 
ευρώ (τρέχον υπόλοιπο). Το τρέχον 
υπόλοιπο μεταβάλλεται καθημερινά. 
Οι μεταβολές στο συνολικό χρέος 
διαμορφώνονται από τα εξής: Νέες 
εντάξεις οφειλετών, οι οποίοι 
εντάσσονται για πρώτη φορά στο 
Κ.Ε.Α.Ο. με το σύνολο των οφειλών 
τους για όλα τα έτη. Διαβίβαση νέων 
οφειλών και πρόσθετα τέλη για τους 
οφειλέτες που είναι ήδη ενταγμένοι 
στο Κ.Ε.Α.Ο. Καταβολές ποσών από 
τους οφειλέτες (δόσεις ρύθμισης, 
έναντι καταβολή, εξόφληση). 
Διαγραφές, μειώσεις, συμψηφισμοί 
οφειλών και εκπτώσεις 
προσαυξήσεων λόγω ρυθμίσεων. Το 
συνολικό χρέος στο ΚΕΑΟ στις 
30/9/2022 ήταν 45.467.711.028 ευρώ 
και μέσα στο επόμενο τρίμηνο το 
χρέος αυξήθηκε κατά 205.101.146 
ευρώ. Η μεταβολή αφορούσε αύξηση 
κατά 811.632.224 ευρώ στις κύριες 
οφειλές, ενώ τα πρόσθετα τέλη 
μειώθηκαν κατά 606.531.078 ευρώ». 

Στον διαχωρισμό των οφειλών προς 
το ΚΕΑΟ στις εισπράξιμες και στις 
πολύ χαμηλής εισπραξιμότητας, 

προβαίνει ο ΕΦΚΑ προκειμένου να 
ξεκαθαρίσει το χαρτοφυλάκιο των 
οφειλών. Όπως αναφέρει στην 
τελευταία έκθεσή του το ΚΕΑΟ, μετά 
την κατάργηση των κριτηρίων για 
την διαβίβαση των θεωρητικά 
εισπράξιμων οφειλών από τα 
ασφαλιστικά ταμεία, πολλές από τις 
οφειλές που έχουν ενταχθεί στο 
Κ.Ε.Α.Ο. εμφανίζουν πολύ χαμηλή ή 
μηδενική εισπραξιμότητα. Στο 
πλαίσιο αυτό, το Κ.Ε.Α.Ο., βάσει 
συγκεκριμένων κριτηρίων εντοπίζει 
και διαχωρίζει τις οφειλές με χαμηλό, 
ίσως και μηδενικό βαθμό 
εισπραξιμότητας. Η διαδικασία 
προϋποθέτει ενδελεχή έλεγχο από 
τις αρμόδιες Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. για 
εντοπισμό όλων των πηγών 
αποπληρωμής της οφειλής και 
εξάντληση κάθε εισπρακτικού μέσου 
σε βάρος του οφειλέτη, ώστε να 
μπορούν τα αρμόδια όργανα να 
προτείνουν και να εισηγηθούν με 
ασφάλεια τον χαρακτηρισμό μιας 
οφειλής ως πολύ χαμηλής 
εισπραξιμότητας /ανεπίδεκτη 
είσπραξης. Ενδεικτικά,  

 

Ο 
Α 
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την κατηγορία  
των οφειλών 
χαμηλής 

εισπραξιμότητας 
εντάσσονται αυτές  
για την είσπραξη  
των οποίων έχουν 
ληφθεί επανειλημμένα 
αναγκαστικά  
μέτρα είσπραξης  
χωρίς αποτέλεσμα 
, οφειλές προσώπων που έχουν 
αποβιώσει και οι κληρονόμοι 
αποποιήθηκαν την κληρονομιά, 
οφειλές επιχειρήσεων που έχουν 
πτωχεύσει ή βρίσκονται σε 
αδράνεια, κ.α. Ωστόσο υπάρχουν 
και χρέη προς τον ΕΦΚΑ, τα οποία 
προέρχονται από στρατηγικούς 
κακοπληρωτές, όπως προκύπτει 
από την ανάλυση και αξιολόγηση 
οφειλών και οφειλετών που 
πραγματοποιεί ο εισπρακτικός 
μηχανισμός του ΕΦΚΑ. Το Κ.Ε.Α.Ο. 
εξασφαλίζει την κεντρική 
παρακολούθηση των οφειλετών και 
στο πλαίσιο αυτό αναλύει και 
επεξεργάζεται τα διαθέσιμα 
δεδομένα, ώστε να ελεγχθούν μεταξύ 

άλλων και ενδεχόμενες περιπτώσεις 
έντονης παραβατικότητας και 
συστηματικής δημιουργίας οφειλών, 
καθώς και να διακριβωθεί τι 
συμβαίνει στις περιπτώσεις αυτές. 
Διαπιστώνεται ότι πολλές 
περιπτώσεις έχουν ένα κοινό 
χαρακτηριστικό, που είναι η 
συνεχής δημιουργία οφειλών και η 
ανυπαρξία περιουσιακών στοιχείων 
του οφειλέτη για την ικανοποίηση 
των απαιτήσεων του φορέα.  

 
Η απουσία περιουσιακών στοιχείων 
μπορεί να είναι και αποτέλεσμα 
μεθόδευσης με σκοπό την αδυναμία 
εντοπισμού των πραγματικών 
υπευθύνων της επιχείρησης. Για την 
αντιμετώπιση των παραπάνω 
περιπτώσεων, άμεσης 
προτεραιότητας ζήτημα είναι η 
ενεργοποίηση του ελεγκτικού 
μηχανισμού για τον καταλογισμό 
των εισφορών στους πράγματι 

ωφελούμενους από την παράνομη 
δραστηριότητα. Τα πρόσωπα αυτά 
είναι που έχουν την υποχρέωση 
αλλά και την οικονομική δυνατότητα 
να αποκαταστήσουν τη ζημία των 
ασφαλιστικών οργανισμών που 
προκλήθηκε από τη δραστηριότητά 
τους. Επιπρόσθετα, στο Κ.Ε.Α.Ο. 
εντείνεται ο έλεγχος 
αφερεγγυότητας των Κοινών 
Επιχειρήσεων που είναι οφειλέτες 
Κ.Ε.Α.Ο. Ο δείκτης αφερεγγυότητας 
μιας κοινής επιχείρησης οφειλέτη 
Κ.Ε.Α.Ο., προκύπτει από στοιχεία 
που αφορούν: στην υποβολή ΑΠΔ 
χωρίς την καταβολή εισφορών, στην 
δραστηριότητα της επιχείρησης 
(επιχειρήσεις καθαριότητας, 
φύλαξης, εκπαιδευτικοί όμιλοι, 
κέντρα αισθητικής), στο αν 
πρόκειται για επιχειρήσεις εντάσεως 
εργασίας, στα χαρακτηριστικά των 
υπευθύνων (π.χ. ορισμός ως 
υπεύθυνων πρώην εργαζομένων 
της επιχείρησης), στη νομική μορφή 
των επιχειρήσεων (μονοπρόσωπες, 
ΕΠΕ, ΙΚΕ), στο αν οι ειδικότητες των 
απασχολουμένων στην επιχείρηση 
είναι άσχετες με τις δραστηριότητες 
της επιχείρησης (ενδεικτικά 
αναφέρεται η περίπτωση 
επιχείρησης με δραστηριότητα 
«καθαρισμοί» με απασχολούμενους 
μάγειρες, νοσοκόμους και 
νηπιαγωγούς) και στην όλη 
συμπεριφορά της επιχείρησης. 

 

ως και τις 28 
Φεβρουαρίου 
μπορούν να 

πληρώσουν τα τέλη 
κυκλοφορίας οι 
φορολογούμενοι. 
Μετά το πέρας της ημερομηνίας, οι 
ιδιοκτήτες των οχημάτων θα 
βρεθούν αντιμέτωποι με 
«τσουχτερά» πρόστιμα. Όπως 
μεταδίδει το protothema.gr τα 
ειδοποιητήρια για τα τέλη 
κυκλοφορίας 2023 μπορούν να 
βρεθούν στην πλατφόρμα myCar της 

Σ 

Έ 
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ΑΑΔΕ. Εκτός από την πλατφόρμα MyCar, μπορείτε να εκτυπώσετε τα τέλη 
κυκλοφορίας μέσω της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ. Αν επιλέξετε τη δεύτερη 
περίπτωση, τότε δεν θα χρειαστεί να κάνετε χρήση των κωδικών TAXISnet. 
Απλώς θα καταχωρίσετε τον ΑΦΜ, τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος και το 
έτος των τελών κυκλοφορίας. Στην πλατφόρμα myCar οι ιδιοκτήτες οχημάτων 
έχουν δυο επιλογές:  

Για συντομία θα πρέπει να έχετε πρόχειρους τους κωδικούς του Taxisnet, τον 
προσωπικό σας ΑΦΜ καθώς και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος. Στη 
συνέχεια μπαίνετε στην εφαρμογή MyCar της ΑΑΔΕ. Αμέσως μετά πατάτε την 
επιλογή «ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ». Σε αυτό το σημείο εισάγετε τους κωδικούς 
του Taxisnet και μετά πατάτε ΣΥΝΔΕΣΗ. Μετά πατάτε το «Τέλη Κυκλοφορίας 
Οχημάτων». Αμέσως μετά επιλέγετε το «Ειδοποιητήρια Τελών Κυκλοφορίας 
Οχημάτων». Σε αυτό το σημείο επιβεβαιώνετε ότι ο ΑΦΜ και το έτος (2022) που 
εμφανίζονται είναι τα σωστά και στη συνέχεια εισάγετε τον αριθμό κυκλοφορίας 
του οχήματος. Μετά πατάτε πάνω στο «Ειδοποιητήριο Τελών Κυκλοφορίας» 
προκειμένου να σώσετε το αρχείο στο κινητό ή σε κάποιον υπολογιστή, όπου στη 
συνέχεια μπορείτε να το εκτυπώσετε. Εάν δεν θέλετε να κάνετε χρήση κωδικών 
στο Taxisnet τότε: Τα στοιχεία που θα σας ζητηθούν σε αυτή την περίπτωση είναι 
ο προσωπικός σας ΑΦΜ και ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος. Αφού έχετε 
διαθέσιμα τα παραπάνω στοιχεία μπαίνετε στο site της ΑΑΔΕ. Στη συνέχεια 
πατάτε το κουμπί «ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ». Στο νέο παράθυρο που θα 
εμφανιστεί πρέπει να συμπληρώσετε τον ΑΦΜ σας, τον αριθμό κυκλοφορίας του 
οχήματος και μετά επιλέγετε την χρονιά που επιθυμείτε. Στην προκειμένη 
περίπτωση το 2022. Στη συνέχεια πατάτε το κουμπί «ΕΚΤΥΠΩΣΗ» και εμφανίζεται 

το ειδοποιητήριο σε νέο παράθυρο 
προκειμένου να το σώσετε στο 
κινητό ή σε κάποιον υπολογιστή 
όπου στη συνέχεια μπορείτε να το 
εκτυπώσετε.  

Μέσω των μηχανημάτων αυτόματων 
συναλλαγών που βρίσκονται στις 
τράπεζες. Σε αυτή την περίπτωση θα 
σας ζητηθεί το QR Code, το εικονίδιο 
δηλαδή που βρίσκεται πάνω δεξιά 
στο ειδοποιητήριο. Μέσω Web 
Banking, εφόσον έχετε πρόσβαση 
στην διαθέσιμη, από την τράπεζά 
σας, εφαρμογή. Σε αυτή την 
περίπτωση θα σας ζητηθεί ο 
κωδικός RF. Είναι ο 23ψήφιος 
αριθμός που βρίσκεται στο κέντρο 
του ειδοποιητηρίου αμέσως μετά τα 
γράμματα «RF». Τέλος, μπορείτε να 
οπλιστείτε με υπομονή και να 
μεταβείτε στην πλησιέστερη 
τράπεζα ή σε κάποιο υποκατάστημα 
των ΕΛΤΑ και να πληρώσετε στο 
ταμείο, έχοντας εκτυπώσει εκ των 
προτέρων το ειδοποιητήριο.

 
Για τις συντάξεις, τα κόκκινα δάνεια που αφορούν την 
πρώτη κατοικία και τις διατάξεις για την επαναφορά των 72 
και 120 δόσεων, μίλησε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος 
Σταϊκούρας. «Δεν ταράζουν την οικονομική ισορροπία τα 
νέα μέτρα», ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών την 
περασμένη εβδομάδα, μιλώντας στον ΣΚΑΪ. «Βρήκαμε με 
ασφάλεια δημοσιονομικό χώρο, έτσι ώστε να μη 
διαταράσσεται η αναγκαία κοινωνική ισορροπία και αυτός 
ο δημοσιονομικός χώρος επιστρέφει στο σύνολό του στην 
κοινωνία, στους συνταξιούχους, δανειολήπτες, 
καταναλωτές, αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες». Ο 
υπουργός Οικονομικών επισήμανε ότι ο επιπλέον 

δημοσιονομικός χώρος «προέρχεται από επιπλέον 
φορολογικά έσοδα 9 έως 10 δις ευρώ το 2022, καλύτερα 
από τις αρχικές μας εκτιμήσεις και απόρροια της καλύτερης 
πορείας της οικονομίας, των αυξημένων φορολογικών 
εσόδων εξαιτίας της αύξησης των ηλεκτρονικών 
συναλλαγών, της καλής πορείας του τουρισμού, της  
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αύξησης κατανάλωσης και εν μέρει, περίπου 15%, από την 
ακρίβεια». Εκτίμησε επίσης ότι «θα προκύψει επιπλέον 
δημοσιονομικός χώρος». «Εκτιμώ ότι στην πορεία του 
χρόνου, έτσι όπως κινείται η ελληνική οικονομία, θα 
προκύψει επιπλέον δημοσιονομικός χώρος. Το πότε όμως 
θα προκύψει με ασφάλεια, είναι ένα άλλο στοιχείο. 
Εξακολουθούν να υπάρχουν κίνδυνοι, κανείς δεν είναι 
βέβαιος πώς θα κινηθούν οι τιμές του φυσικού αερίου και 
κυρίως του πετρελαίου, το οποίο έχει αρχίσει και αυξάνει. 
Διότι το β΄ τρίμηνο του 2023, και αυτό είναι μία ανησυχία σε 
όλη την Ευρώπη,  

ανάκαμψη της Κίνας μπορεί  
να έχει επιπτώσεις στο κόστος 
πετρελαίου. Άρα, πρέπει να 

έχουμε και εφεδρείες για τους 
κινδύνους που μπορεί να 
συναντήσουμε μπροστά… 
», δήλωσε χαρακτηριστικά. Ο υπουργός Οικονομικών, 
αναφερόμενος στο θέμα των συντάξεων, ξεκαθάρισε πως η 
κυβέρνηση δεν έχει τελειώσει τη δουλειά της. «Του χρόνου 
με βάση τον πληθωρισμό και τον ρυθμό οικονομικής 
μεγέθυνσης, θα υπάρχει νέα μόνιμη αύξηση 3,4%» είπε, ενώ 
προανήγγειλε μισθολογικές βελτιώσεις για τους δημοσίους 
υπαλλήλους. «Οι δημόσιοι υπάλληλοι επί μια δεκαετία 
είχαν περικοπές. Φέτος καταργήσαμε την εισφορά 
αλληλεγγύης, ένα κόστος 200 εκατ. ευρώ, και βοηθάμε μέσα 
από βαρέα και ανθυγιεινά. Εκεί, θα μπουν και άλλες 
κατηγορίες. Ήταν κόστος 170 εκατ. ευρώ και γίνεται 250 
εκατομμύρια. Έχουμε και πρόβλεψη για νέο μισθολόγιο 
στο δημόσιο, αρχικού κόστους 500 εκατ. ευρώ (μέσα και οι 
στρατιωτικοί μέσα)». Αναφορικά με τις φορολογικές 
παρεμβάσεις, ο κ. Σταϊκούρας τόνισε πως «αυτή ήταν η πιο 
δύσκολη συζήτηση με τους θεσμούς, η ελληνική οικονομία 
συνεχίζει να αξιολογείται. Κάναμε την πιο γενναιόδωρη 
εφικτή ρύθμιση για να βοηθήσουμε τους συμπατριώτες 
μας.  

 

Αυτά που λέει ο Τσίπρας κοστίζουν ετησίως 10-11 δισ. 
ευρώ. Είναι σαφέστατο πως με αυτό θα έχουμε τις 
συνέπειες του παρελθόντος. Με τις δόσεις καλύπτονται 

φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις, ενώ υπάρχει 
επιδίωξη να επεκταθεί και στους δήμους. Δεν υπάρχουν οι 
100 δόσεις. Θέλουμε να βοηθήσουμε κυρίως αυτούς που 
έχουν πρόβλημα τα τελευταία 2 χρόνια». Για τη βοήθεια στα 
ευάλωτα νοικοκυριά και την προστασία στην πρώτη 
κατοικία, ο υπουργός Οικονομικών είπε πως «σήμερα 
υπάρχει πλατφόρμα για διάσωση κατοικιών ευάλωτων 
νοικοκυριών, έχουν μπει 17.000 νοικοκυριά, τους 
πληρώνουμε ως 250 ευρώ το μήνα. Παραλάβαμε 250 εκατ. 
ευρώ ιδιωτικό χρέος, προσπαθούμε να το λύσουμε. Την 
Τρίτη καταθέτουμε τροπολογία για να βελτιώσουμε τον 
εξωδικαστικό μηχανισμό. Πάνω από 3.000 συμπατριώτες 
μας έχουν ωφεληθεί. Δεν παρουσιάζω μια εικόνα 
υπεραισίοδοξη. Ερχόμαστε με διατάξεις και βελτιώνουμε το 
πλαίσιο εξωδικαστικού μηχανισμού για να βοηθήσουμε 
τους πολίτες να ρυθμίσουν το συνολικό ιδιωτικό τους 
χρέος. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 600.000 οικήματα που 
συνδέονται με μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Τα 200.000 είναι 
σπίτια και τα υπόλοιπα συνδέονται με επιχειρήσεις. Τα 
300.000 έχουν ρυθμιστεί διμερώς, μεταξύ διαχειριστή, 
τράπεζας και πολίτη. Είναι ευθύνη των διαχειριστών 
δανείων να εκτιμήσουν πραγματικότητα και να ρυθμίσουν 
καλύτερα. Τους λέμε «ρυθμίστε καλύτερα». Και συνέχισε: 
«Οι ολοκληρωμένοι πλειστηριασμοί επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν 
35.000, αφορούσαν και την πρώτη κατοικία. Διαβεβαιώνω 
τους ευάλωτους δανειολήπτες ότι η πρώτη τους κατοικία 
είναι διασφαλισμένη, σταματούν για 14 μήνες οι 
οποιεσδήποτε ενέργειες. Οι 30-40.000 που έχουν 
πρόβλημα και μπουν στην πλατφόρμα τους 
εξωδικαστικού, θα δουν το 50% της αυξημένης δόσης να το 
πληρώνει η τράπεζα. Ο εξωδικαστικός μηχανισμός γίνεται 
για να βοηθήσουμε το σύνολο της κοινωνίας για καλύτερες 
ρυθμίσεις». 

 

Η 
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σύσφιξη των πιστωτικών 
συνθηκών σε συνδυασμό με  
τις συνέπειες της ενεργειακής 

κρίσης και την αύξηση του κόστους 
παραγωγής αναμένεται να 
προκαλέσουν στο επόμενο διάστημα 
μια «καταιγίδα» πτωχεύσεων 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. 

Όπως αναφέρει το bankingnews.gr το… βουνό των 
ενισχύσεων που παρείχαν τα κράτη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στις επιχειρήσεις από την εποχή της πανδημίας 
και αργότερα με αιχμή την ενεργειακή κρίση, με τα ευρώ 
που τύπωνε… αφειδώς η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
(ΕΚΤ) κατέστησαν τις επιχειρήσεις αυτές «ζόμπι», μη ικανές 
να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του οικονομικού 
περιβάλλοντος που έχει διαμορφωθεί στο πλαίσιο των 
γεωπολιτικών αναταράξεων στη Ουκρανία. Ο αριθμός των 
επιχειρήσεων της ΕΕ που υπέβαλαν αίτηση πτώχευσης 
ανήλθε στο υψηλότερο επίπεδο εδώ και τουλάχιστον οκτώ 
χρόνια το τέταρτο τρίμηνο του 2022, υποδεικνύοντας ότι 
περισσότερες από τις εταιρείες «ζόμπι» που διατηρούνται 
στη ζωή από τις κρατικές ενισχύσεις κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας αρχίζουν να καταρρέουν, σύμφωνα με τα 
στοιχεία που περιλαμβάνονται σε δημοσίευμα των 
Financial Times. Η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ, 
δήλωσε την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2023 ότι οι 
δηλώσεις πτώχευσης από εταιρείες στην περιοχή 
αυξήθηκαν σχεδόν 27% σε σύγκριση με το προηγούμενο 
τρίμηνο του 2022, φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο για 
κάθε τρίμηνο από τότε που ο οργανισμός άρχισε να 
συλλέγει τα δεδομένα το 2015. 

Οι οικονομολόγοι δήλωσαν ότι η αλλαγή, η οποία 
ακολουθεί δύο χρόνια μείωσης των πτωχεύσεων σε όλη 

την Ευρώπη, αντανακλά την επιδείνωση των συνθηκών για 
πολλές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις λόγω της επιβράδυνσης 
της οικονομικής ανάπτυξης, της εκτίναξης των τιμών της 
ενέργειας, της αύξησης των μισθών και του υψηλότερου 
κόστους χρηματοδότησης. «Υπάρχουν πολλές εταιρείες 
στις οποίες δόθηκε δωρεάν… πάσο όλο το 2020 και το 
2021, όταν δεν χρειάστηκε καν να πληρώσουν ορισμένους 
από τους πιστωτές τους, όπως κοινωνικές επιβαρύνσεις 
π.χ. στη Γαλλία», δήλωσε ο Ludovic Subran, επικεφαλής 
οικονομολόγος στη γερμανική ασφαλιστική εταιρεία Allianz 
η οποία προβλέπει αύξηση σχεδόν 20% στις αιτήσεις 
πτώχευσης στη Δυτική Ευρώπη φέτος. «Αυτοί οι... 
έκπτωτοι άγγελοι, οι εταιρείες που μετά βίας μπορούν να 
διαχειριστούν, αντιμετωπίζουν τώρα μικρότερη 
υποστήριξη, με αυξημένο κόστος χρηματοδότησης και 
μισθών και αυτό γίνεται εντελώς καταστροφικό», είπε. 
Υπήρξε μια ιδιαίτερα απότομη αύξηση στις ισπανικές 
αιτήσεις πτώχευσης, οι οποίες υπερδιπλασιάστηκαν το 
δεύτερο εξάμηνο του περασμένου έτους μετά τις αλλαγές 
στη νομοθεσία περί αφερεγγυότητας της χώρας. 
Διευκόλυναν τις εταιρείες να αναδιαρθρώσουν το χρέος 
τους, προκαλώντας αύξηση τέτοιων αιτήσεων στα 
δικαστήρια. Ο James Watson,, επικεφαλής οικονομολόγος 
στην ομοσπονδία εργοδοτών της ΕΕ BusinessEurope, 
δήλωσε: «Υπάρχει σαφώς ένας παράγοντας τώρα που οι 
κυβερνήσεις αποσύρουν την υποστήριξη που εισήχθη 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας και αυτό έχει αντίκτυπο». 
Αλλά πρόσθεσε: «Υπάρχει επίσης κάτι άλλο που 
συμβαίνει, καθώς γίνεται ένα ολοένα και πιο δύσκολο 
περιβάλλον συναλλαγών για πολλές εταιρείες λόγω του 
υψηλού πληθωρισμού, της αδύναμης ανάπτυξης και της 
αύξησης των επιτοκίων». Οι ισπανικές αρχές ελπίζουν ότι 
ο νέος νόμος περί αφερεγγυότητας της χώρας, ο οποίος 
ψηφίστηκε τον Σεπτέμβριο για την εφαρμογή οδηγίας της 
ΕΕ, θα διευκολύνει την πώληση επιχειρηματικών μονάδων 
και θα θέσει τέλος στις μακροχρόνιες διαδικασίες 
αναδιάρθρωσης που βαλτώνουν στα δικαστήρια, δίνοντας 
στους πιστωτές περισσότερη εξουσία. Μία από τα πρώτα 
μεγάλες ισπανικές επιχειρήσεις που θα δοκιμάσουν τον 
νέο νόμο είναι η παραγωγός χάλυβα Celsa, η οποία έχει 
σχέδιο χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης που περνά 
από δικαστική διαδικασία για τη μείωση του χρέους της 
ύψους 2,8 δισ. ευρώ.  

Στα παραπάνω εάν προστεθεί και το γεγονός ότι οι 
εταιρείες της ΕΕ βρίσκονται στις συμπληγάδες μεταξύ των 
κινεζικών και αμερικανικών εταιρειών που ενισχύονται για 
την τεχνολογική τους ανάπτυξη και την αναδιάρθρωση των 
εφοδιαστικών αλυσίδων τους, αντιλαμβανόμαστε ότι το 
μέλλον για την παραγωγική βάση της Ευρώπης είναι 
σκοτεινό. 

Η 
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 ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

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

 
Ευγενής υπενθύμιση σε αφελείς και 
τσαρλατάνους, ως προς την 
λειτουργία της ΔΗΘΕΝ προστασίας 
της 1ης Κατοικίας του Νόμου 
Σταθάκη, που ίσχυσε από 01/01/2016 
έως 31/12/2019…  

ατ’ αρχήν, ο Νόμος 
Σταθάκη εισήγαγε 
για πρώτη φορά 

την έννοια της  
ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ,  
αντί της πρώτης, με 
αποτέλεσμα, έτσι,  
μόνο λόγω αυτής της 
τροποποίησης του 
προγενέστερου 

νομοθετικού πλαισίου, να μένουν εκτός προστασίας 
100δες χιλιάδες Δανειολήπτες, που μέχρι 31/12/2015 
προστατεύονταν. 
Άλλο η πρώτη κατοικία και άλλο η κύρια. Όσοι δεν μπορούν να κατανοήσουν την 
διαφορά, ας δουν τις τηλεοπτικές εκπομπές της ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ του 2016 ή ας 
ρωτήσουν τον Δικηγόρο τους. Πέραν όμως αυτού, ακόμη και η κατά τα ανωτέρω, 
περιορισμένη προστασία της Κύριας Κατοικίας του Ν. Σταθάκη, που έληξε, με 
μεταγενέστερο τραπεζονομοθέτημα ΣΥΡΙΖΑ, την 31/12/2019, προϋπέθετε την 
ταυτόχρονη, σωρευτική συνδρομή 7 διαφορετικών προϋποθέσεων από 7 
αντίστοιχα, διαφορετικά νομοθετήματα.  

1. Ο Νόμος Σταθάκη 2. Ο νέος τότε ΚΠολΔ του 2015 3. Ο Κώδικας Δεοντολογίας 
των Τραπεζών 4. Ο θεσμός του Συνεργάσιμου Δανειολήπτη 5. Το 
πολυνομοσχέδιο για την Προστασία της Κύριας Κατοικίας από τους Πλειστηρια- 
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σμούς 6. Ο νέος τότε νόμος για την Πώληση των Κόκκινων 
Δανείων στα funds και οι μεταγενέστερες τροποποιήσεις 
του εντός της 15/02/2016 7. Ο νέος τότε Νόμος για τις 
Εύλογες Δαπάνες Διαβίωσης. Έτσι, έμεναν εκτός κάθε 
προστασίας, όλοι οι Δανειολήπτες που δεν ήταν 
συνεργάσιμοι με τις καταχρηστικές απαιτήσεις Tραπεζών, 
Servicers και Funds, όσοι δεν είχαν τα τουλάχιστον 2.000 
ευρώ που απαιτούνταν για να μπορέσουν να προσφύγουν 
δικαστικά στο Νόμο Σταθάκη, όσοι πλήρωναν φόρους, τέλη 
και ασφαλιστικά ταμεία και όσοι δεν πληρούσαν τα 
εισοδηματικά κριτήρια και τα πολύ μικρά όρια των 
εμπορικών αξιών, όχι της πρώτης, αλλά της κύριας 
κατοικίας τους, με αποτέλεσμα, τελικά, να μην 
προστατεύεται ούτε το 10% των Δανειοληπτών με Κόκκινα 
Δάνεια και των Εγγυητών τους !!! Με βάση το Νόμο 
Σταθάκη, από 01/01/2016, όσοι υπέβαλαν αίτηση σε 
Ειρηνοδικείο για την Προστασία της Κύριας μόνο Κατοικίας 
τους, και όχι της πρώτης, υπόκεινταν σε ένα νέο, πολύ 
αυστηρότερο από το προηγούμενο πλαίσιο.  

 
1) Ποιοι μπορούσαν να υποβάλλουν αίτηση: Μόνο τα 
φυσικά πρόσωπα, δηλαδή μισθωτοί, συνταξιούχοι, 
άνεργοι, πρώην έμποροι και επαγγελματίες, εφόσον η 
διακοπή δραστηριότητας προηγήθηκε της παύσης 
πληρωμών.  
2) Ποιες οφειλές υπάγονταν στη ρύθμιση: Το σύνολο των 
οφειλών, δηλαδή όχι μεμονωμένα μόνον οι τραπεζικές 
οφειλές, συμπεριλαμβανομένων των χρεών προς το 
δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία και ΟΤΑ, εκτός αυτών που 
συνιστούν και ποινικό αδίκημα (ΦΠΑ, πρόστιμα κλπ). Δεν 
εντάσσονται οφειλές που αναλήφθηκαν το τελευταίο έτος 
από την υποβολή της αίτησης ή που προέκυψαν λόγω 
δόλου ή βαριάς αμέλειας.  
3) Ποιες ήταν οι προϋποθέσεις για τη διάσωση της Κύριας 
Κατοικίας: α)Το προ φόρων εισόδημα να μην υπερβαίνει 
τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, προσαυξημένες κατά 70%. 
Τα όρια είναι τα εξής: άγαμος 13.906 ευρώ, έγγαμος 23.659 
ευρώ, έγγαμος με ένα τέκνο 29.373 ευρώ, έγγαμος με δύο 
τέκνα 35.086 ευρώ. β) Η αντικειμενική αξία της κύριας 
κατοικίας να μην υπερβαίνει για τον άγαμο τα 180.000 
ευρώ, για τον έγγαμο τα 220.000 ευρώ, για τον έγγαμο με 
ένα τέκνο τα 240.000 ευρώ και για τον έγγαμο με δύο τέκνα 
τα 260.000 ευρώ. γ) ο οφειλέτης να είναι συνεργάσιμος 
δανειολήπτης κατά τον κώδικα δεοντολογίας τραπεζών και 
να βρίσκεται σε γενική αδυναμία εξυπηρέτησης όλων των 
οφειλών του σε τράπεζες, δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία. 
4) Ποιες θεωρήθηκαν ως Ευπαθείς Ομάδες και με ποιον 
τρόπο στηρίζονταν: Για να ανήκει κάποιος στην κατηγορία 

των ευπαθών νοικοκυριών θα έπρεπε να πληροί εκτός των 
παραπάνω, συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά 
κριτήρια: Προ φόρων εισόδημα: Άγαμος 8.180 ευρώ, 
έγγαμος 13.917 ευρώ, έγγαμος με ένα τέκνο 17.278 ευρώ, 
έγγαμος με δύο τέκνα 20.639 ευρώ. Αντικειμενική αξία 
κύριας κατοικίας κατά το χρόνο συζήτησης της αίτησης: Να 
μην υπερβαίνει για τον άγαμο τα 120.000 ευρώ, τον έγγαμο 
τα 160.000 ευρώ, τον έγγαμο με ένα τέκνο τα 180.000 ευρώ 
και τον έγγαμο με δύο τέκνα τις 200.000 ευρώ. Όσοι ανήκαν 
σε αυτή την κατηγορία θα επιδοτούνται οι για τρία χρόνια 
από το δημόσιο για το μέρος της δόσης που δεν μπορούν 
να καταβάλλουν.  
5) Με ποιον τρόπο ρυθμίζονταν οι οφειλές όσων 
εντάσσονταν στο νόμο : Η ρύθμιση περιλάμβανε δύο 
στάδια. Την πρώτη τριετία, κατά τη διάρκεια της οποίας ο 
δανειολήπτης καταβάλλει στην τράπεζα ό,τι περισσεύει 
από το εισόδημα του αφαιρουμένων των ευλόγων 
δαπανών διαβίωσης. Μετά την πρώτη τριετία, έτσι όπως 
έχει διατυπωθεί η διάταξη του νόμου, ο δανειολήπτης 
αναλαμβάνει να αποπληρώσει τουλάχιστον την εμπορική 
αξία του ακινήτου στην τράπεζα, σε βάθος 20ετίας και με 
ετήσιο κόστος ίσο με το μέσο επιτόκιο ενήμερης οφειλής 
από στεγαστικό δάνειο (σήμερα 2% περίπου). Εάν δεν είναι 
δυνατή η καταβολή της ελάχιστης αυτής δόσης, η τράπεζα 
έχει το δικαίωμα κατάσχεσης του ακινήτου.  
6) Υπήρχε κάποιο ελάχιστο επίπεδο δόσης: Εάν οι 
οικονομικές δυνατότητες του οφειλέτη το επιτρέπουν, θα 
καταβληθεί και μεγαλύτερο ποσό από την εμπορική αξία. 
Σε κάθε περίπτωση, ο δανειολήπτης υποχρεούται στην 
καταβολή ελάχιστης συνεισφοράς, η οποία ανέρχεται σε 
5% επί του εισοδήματος του εάν αυτό είναι μικρότερο ή ίσο 
των 8.000 ευρώ. Αν υπερβαίνει τα 8.000 ευρώ, προστίθεται 
στην παραπάνω δόση επιπλέον 10% επί του 
υπερβάλλοντος ποσού.  
7) Το κόστος της προστασίας: Τουλάχιστον 1.500-2.000 
ευρώ ανά προσφεύγοντα και, εφόσον υπάρχουν εγγυητές, 
το ποσό μπορεί να διπλασιάζεται ή και να τριπλασιάζεται. 
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Επιμέλεια: Θοδωρής Ζούμπος 

 
Τροπολογία με 14 βελτιώσεις στη 
λειτουργία του Εξωδικαστικού 
Μηχανισμού θα καταθέσει την Τρίτη 
ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος 
Σταϊκούρας. Όπως έχει εξαγγείλει ο 
ΥΠΟΙΚ σε πρόσφατες δηλώσεις του, 

ασικές 
τροποποιήσεις 
είναι η δυνατότητα 

ένταξης οφειλετών  
με μία μοναδική 
οφειλή (π.χ. 
στεγαστικό δάνειο),  
η διατήρηση της 
ενήμερης ή 
ρυθμισμένης  
οφειλής του ως  
έχει, η υποχρέωση  
των πιστωτών να 
τεκμηριώνουν κάθε 
απόρριψη χωριστά 
, η ένταξη των οφειλών προς τους 
Δήμους κ.λπ. Επιπλέον, πολύ 
σημαντική βελτίωση για τους 
οφειλέτες είναι η μείωση του 
επιτοκίου στις προτάσεις του 
Δημοσίου και ΦΚΑ από κυμαινόμενο 
(Euribor + 5% που είναι σήμερα), σε 

σταθερό 3%, καθώς και η κατάργηση της ποινής προεξόφλησης ως προς τις 
οφειλές του Δημοσίου. Τονίζεται ότι δικαίωμα ένταξης στον εξωδικαστικό δεν 
έχουν μόνον οι «κόκκινοι» οφειλέτες, αλλά και όσοι έχουν ενήμερες οφειλές αλλά 
έχουν υποστεί επιδείνωση της οικονομικής τους κατάστασης σε ποσοστό άνω 
του 20% και μπορούν, φυσικά, να το αποδείξουν. Αναλυτικά όλες οι αλλαγές που 
θα τεθούν προς ψήφιση στη Βουλή:  

 
1. Εντάσσονται οι μοναδικές οφειλές: Καταργείται ο περιορισμός του ποσοστού 
90% ανά πιστωτή, γεγονός που σημαίνει ότι θα μπορούν να εντάσσονται 
οφειλέτες με μια μόνον οφειλή – η οποία ωστόσο θα πρέπει να υπερβαίνει σε 
υπόλοιπο τα 10.000 ευρώ.  
2. Δεν επηρεάζονται οι ρυθμισμένες/ενήμερες οφειλές: Ο οφειλέτης μπορεί να 
ζητήσει τη διατήρηση ενήμερης ή ήδη ρυθμισμένης και ενήμερης οφειλής στην 
πρόταση ρύθμισης. Προϋπόθεση είναι οι δόσεις του συνόλου των ενήμερων ή 
ρυθμισμένων και ενήμερων οφειλών του να μην αποκλίνουν σε ποσοστό 
μεγαλύτερο του 15% από τη δόση που προκύπτει για αυτές από τον αλγόριθμο 
του εξωδικαστικού.  

 

Β 
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3. Υποχρεωτική αιτιολόγηση 
απόρριψης: Οι πιστωτές και οι 
οφειλέτες υποχρεούνται να 
παραθέτουν τους λόγους της 
απόρριψης της πρότασης που 
παράγει αυτόματα ο αλγόριθμος της 
πλατφόρμας. Οι λόγοι μη 
συναίνεσης θα γνωστοποιούνται 
από τους συλλογικούς φορείς των 
χρηματοδοτικών φορέων και θα 
αναρτώνται στην πλατφόρμα.  
4. Διαγράφεται η ποινή 
προεξόφλησης: Σύμφωνα με το 
υφιστάμενο πλαίσιο, οι οφειλέτες με 
χρέη προς το Δημόσιο 
υποχρεούνται να καταβάλουν όλους 
τους τόκους που αναλογούν στις 240 
δόσεις της ρύθμισης σε περίπτωση 
πρόωρης προεξόφλησης.  
5. Εντάσσονται και μη 
κερδοσκοπικοί οργανισμοί: 

ιευρύνεται το 
πεδίο εφαρμογής 
του εξωδικα-

στικού, ώστε να 
εντάσσονται και  
νομικά πρόσωπα που 

δεν επιδιώκουν οικονομικό σκοπό αλλά έχουν 
οικονομική δραστηριότητα. 
6. Εντάσσονται οι οφειλές υπέρ τρίτων: Αφορά στις οφειλές που εισπράττονται 
από τη φορολογική διοίκηση, όπως για παράδειγμα οι οφειλές προς τους Δήμους 
που βεβαιώνονται και εισπράττονται μέσω ΑΑΔΕ.  
7. Έκδοση βεβαίωσης οφειλών: Οι οφειλέτες θα μπορούν μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας να εκδίδουν βεβαίωση οφειλών προς τους χρηματοδοτικούς φορείς 
και το Δημόσιο.  
8. Διαμεσολάβηση: Η διαδικασίας διαμεσολάβησης με τους χρηματοδοτικούς 
φορείς θα ξεκινά μετά τη διαδικασία του εξωδικαστικού και αφού έχουν ρυθμιστεί 
διμερώς οι οφειλές προς το Δημόσιο.  
9. Δυνατότητα ένταξης σε υφιστάμενους οφειλέτες: Θα δοθεί η δυνατότητα, με 
μεταβατική διάταξη, υποβολής νέας αίτησης στον εξωδικαστικό για όσους δεν 
είχαν παραιτηθεί έγκαιρα από τον προηγούμενο (ν. 4469/2017) και για όσους 
έχουν οφειλές υπέρ τρίτων, εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος.  
10. Προστασία από τους πλειστηριασμούς: Θα διευκρινιστεί ότι η περιουσία του 
οφειλέτη προστατεύεται από τη στιγμή της οριστικής υποβολής της αίτησης και 
πώς ορίζεται αυτή.  
11. Θα τεκμαίρεται η συναίνεση στη σύμβαση αναδιάρθρωσης του 
χρηματοδοτικού φορέα για τον οποίο το υπολογιστικό εργαλείο υπολογίζει 
μηδενικό ποσό ανάκτησης στο σενάριο ρευστοποίησης.  
12. Διαγραφή σύμφωνης αιτιολογημένης γνώμης διαχειριστή αφερεγγυότητας ως 
προς τη συμμετοχή του Δημοσίου καθότι τα στοιχεία της πρότασης ρύθμισης 
προκύπτουν αυτόματα από τον αλγόριθμο. Επιπλέον, κατά τον χρόνο ψήφισης 
των παραπάνω διατάξεων θα τροποποιηθούν και Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 
προκειμένου να τεθούν σε εφαρμογή οι εξής βελτιώσεις στον εξωδικαστικό:  
13. Τροποποίηση επιτοκίου στις προτάσεις του Δημοσίου και ΦΚΑ από Euribor + 
5% που είναι σήμερα σε 3% σταθερό.  
14. Διαγραφή αιτήσεων που δεν έχουν οριστικοποιηθεί και δεν εκκρεμεί αίτημα 
διόρθωσης εντός 90 ημερών.

 

Ο Πάνος Σώκος στο Newsbreak έχει 
το ρεπορτάζ: «Γαλάζιοι» βουλευτές 
κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου 
στο Μαξίμου για την αδράνειά του 
στο επερχόμενο «τσουνάμι» των 
πλειστηριασμών. Μπορεί ο 
πρωθυπουργός να υποτιμά το 
πρόβλημα με τους πλειστηριασμούς 
πρώτης κατοικίας, να αρνείται 
νομοθετική λύση και να παραπέμπει 
τους δανειολήπτες σε ιδιωτικές 
συμφωνίες με τις τράπεζες και τους 
servicers, όμως δεν συμβαίνει το 
ίδιο με τους βουλευτές και τα 
κομματικά στελέχη, που βλέπουν 
στο θέμα αυτό έναν μεγάλο πολιτικό 
βραχνά, δύσκολο να αντιμετωπιστεί, 
και μάλιστα στην πιο δύσκολη 
συγκυρία.  
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την κυβερνητική παράταξη,  
και συγκεκριμένα στην 
Κοινοβουλευτική Ομάδα,  

είναι έντονη η ανησυχία ότι οι 
πλειστηριασμοί θα προκαλέσουν 
μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα, το  
οποίο θα εξελιχθεί σε πολιτικό 
πρόβλημα για την κυβέρνηση στην 
καρδιά της προεκλογικής περιόδου, 
καθώς παράγοντες της αγοράς δεν 
αποκλείουν μέχρι και το τέλος της 
άνοιξης να γίνουν πάνω από 10.000 
πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας.  
«Ο αριθμός μπορεί να μοιάζει μικρός σε σχέση με το 
σύνολο των 700.000 «κόκκινων» δανειοληπτών, αλλά ο 
θόρυβος που θα προκληθεί σε συνδυασμό με την κριτική 
της αντιπολίτευσης, που θα σηκώσει το θέμα, θα μας 
δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα» λένε κοινοβουλευτικά 
στελέχη της Ν.Δ. και συμπληρώνουν: «Θα κατηγορηθούμε 
ότι η κυβέρνηση δεν προσέφερε, ουσιαστικά, μια δεύτερη 
ευκαιρία στα ευάλωτα νοικοκυριά προκειμένου να 
διατηρήσουν την κατοικία τους και ότι, ενώ τα funds και 
servicers απέκτησαν σε χαμηλές τιμές τα ακίνητα, δεν 
υποχρεώθηκαν σε μια ουσιαστική-λειτουργική και, κυρίως, 
βιώσιμη αντιπρόταση συμβιβασμού με τους κόκκινους 
δανειολήπτες». Ενστάσεις υπάρχουν ακόμα στο εσωτερικό 
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και για το γεγονός ότι  

κυβέρνηση ουσιαστικά  
εντοπίζει το πρόβλημα  
μόνο στους στρατηγικούς 

κακοπληρωτές και όχι στην  
αδυναμία των ευάλωτων 
νοικοκυριών να πληρώσουν  
το δάνειό τους… 

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος την 
περασμένη Δευτέρα επανήλθε στους γνωστούς 
ισχυρισμούς της κυβέρνησης περί στρατηγικών 
κακοπληρωτών, λέγοντας ότι σκοπός δεν είναι να 
προστατεύονται οι κακοπληρωτές, αλλά εκείνοι που 
πραγματικά έχουν ανάγκη. Οι ανησυχίες έχουν φτάσει και 
στο Μέγαρο Μαξίμου, που, όσο κι αν συμφωνεί με την 
απόφαση του Αρείου Πάγου, θα προτιμούσε αυτή να βγει 
σε ουδέτερο χρόνο και όχι πάνω στην προεκλογική 
περίοδο, γιατί δεν παραγνωρίζουν τον κίνδυνο να στοιχίσει 
σε ψήφους. Για τον λόγο αυτόν η γραμμή άμυνας που 
χαράχθηκε είναι η γνωστή: «Φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί η 
απόφαση του Αρείου Πάγου στηρίχθηκε σε νόμο του 2015 
και γιατί οι πλειστηριασμοί είχαν ήδη αρχίσει από την 
περίοδο της δικής του διακυβέρνησης!» Η κυβέρνηση 
δημοσίως κάνει σαν να μην υπάρχει πρόβλημα, με τον 
κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει ότι «δεν έχει αλλάξει κάτι», 
προσθέτοντας ότι, με αφορμή την απόφαση του ανώτατου 
δικαστηρίου, «επιχειρείται μια σπέκουλα και μια 
υποκρισία» και υποστηρίζοντας ότι ήδη «έχουν γίνει 
ρυθμίσεις χρέους 27 δισεκατομμυρίων ευρώ σε πάνω από 
550.000 δανειολήπτες».  

ο ερώτημα όμως που απασχολεί 
τα «γαλάζια» στελέχη είναι γιατί  
η κυβέρνηση δεν προχωρά σε  

μια προσωρινή λύση με ΠΝΠ μέχρι  
τις εκλογές, όπως προτείνει και  
ο ΣΥΡΙΖΑ, για να ξεπεραστεί το  
πολιτικό πρόβλημα. 
Η απάντηση που παίρνουν είναι πως είναι μεγάλες οι 
δεσμεύσεις της κυβέρνησης έναντι των Βρυξελλών, αλλά 
και έναντι των αγορών, ενώ λένε ότι είναι μεγάλος ο  
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κίνδυνος να εκτροχιαστεί η δημοσιονομική ισορροπία. 
Χαρακτηρίζουν το θέμα «γόρδιο δεσμό», και όποια 
κυβέρνηση και αν προκύψει από τις κάλπες θα το βρει 
μπροστά της διαρκώς αυξανόμενο. Στο κυβερνητικό 
στρατόπεδο σημειώνουν επίσης πως ακόμα και ο ΣΥΡΙΖΑ 
βρίσκεται σε αμηχανία, όπως προκύπτει από το γεγονός 
ότι δεν προτείνει μόνιμη λύση, αλλά προσωρινή μέχρι τις 
εκλογές, ενώ αποδίδουν την προχθεσινή εξαγγελία του 
Αλέξη Τσίπρα «για νομοθετική πράξη της επόμενης 
προοδευτικής κυβέρνησης, με στόχο την προστασία της 
πρώτης κατοικίας και τη δυνατότητα ρύθμισης των χρεών 
για όλους τους πολίτες» σε πλεονασμό ανέξοδων 
προεκλογικών υποσχέσεων. Στο μεταξύ, οι ιδιωτικές 
συμφωνίες που επικαλείται ο πρωθυπουργός δεν λύνουν 
το πρόβλημα, αφού οι servicers όχι μόνο τις αποφεύγουν, 
καθώς κερδίζουν περισσότερα με τους πλειστηριασμούς, 
αλλά, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς και δικηγόρους 
που χειρίζονται τέτοιες υποθέσεις μετά τη δημοσιοποίηση 
της απόφασης του Αρείου Πάγου, ματαιώνουν ακόμα και 
συμφωνίες οι οποίες ήταν ένα βήμα πριν από την 
υπογραφή τους.  

το κυβερνών κόμμα συζητιέται 
έντονα και ο ορατός κίνδυνος, 
εκτός από τους 700.000 

«κόκκινους» δανειολήπτες,  
να δημιουργηθεί μία ακόμα  
«γενιά» νέων «κόκκινων» δανείων,  
λόγω της αύξησης των επιτοκίων 
, που έχουν εκτοξεύσει στα ύψη τις μηνιαίες καταβολές. 
Δηλαδή, άνθρωποι που εξυπηρετούν κανονικά το δάνειό 
τους, με την αύξηση των επιτοκίων, να δουν τις δόσεις τους 
στα ύψη, να μην μπορούν να πληρώσουν και να βρεθούν 
αντιμέτωποι με πλειστηριασμούς. Τον κίνδυνο 
δημιουργίας μιας νέας γενιάς «κόκκινων» δανείων 

παραδέχθηκε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε πρόσφατη 
σχετικά συνάντησή του με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, 
λέγοντας χαρακτηριστικά ότι τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα «πρέπει να στηρίξουν τα ευάλωτα νοικοκυριά και 
να αποτρέψουν τη δημιουργία μιας νέας γενιάς “κόκκινων” 
δανείων». «Είμαι σίγουρος ότι θα καταλήξουμε σε μια 
θετική λύση για τους δανειολήπτες και τους καταθέτες, αλλά 
και τις ίδιες τράπεζες που έχουν στηριχθεί πολύ» είχε πει ο 
πρωθυπουργός, όμως δεν φαίνεται να εισακούστηκε τότε, 
αφού ούτε στήριξη στους ευάλωτους υπάρχει ούτε μείωση 
επιτοκίων χορηγήσεων ούτε φρένο μπήκε στο κόστος 
προμηθειών απλών τραπεζικών συναλλαγών. Όσο για τον 
εξωδικαστικό μηχανισμό, τον οποίο επικαλείται ο 
πρωθυπουργός, δεν λύνει το πρόβλημα, καθώς σε αυτόν 
καταφεύγει εξαιρετικά μικρό ποσοστό δανειοληπτών λόγω 
των κριτηρίων που ετέθησαν, ενώ ο ίδιος ο μηχανισμός δεν 
υποχρεώνει κανέναν πιστωτή να καθίσει στο τραπέζι της 
διαπραγμάτευσης, ούτε διασφαλίζεται η δεσμευτικότητα 
των πιστωτών. 

 

 

τι έγινε  
ήδη  
ο πρώτος 

πλειστηριασμός 
κατοικίας μετά την 
απόφαση του Άρειου 
Πάγου αποκάλυψε,  
ο βουλευτής Β’  
Πειραιά του ΣΥΡΙΖΑ,  
Τρύφων Αλεξιάδης. 
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Μιλώντας στο ραδιόφωνο του του Alpha σημείωσε: «Οι ηλεκτρονικοί 
πλειστηριασμοί είναι ένα σωστό μέτρο για την εξασφάλιση της διαφάνειας» τόνισε 
και επισήμανε πως «κανένα κόμμα δεν έχει στο πρόγραμμά του την κατάργησή 
του» και συμπλήρωσε: «Σε ό,τι αφορά το ιδιωτικό χρέος δεν είμαστε όλοι ίδιοι. 
Εμείς κάναμε πολλά πράγματα και σώσαμε την πρώτη κατοικία…». Προκάλεσε δε 
όποιον υποστηρίζει το αντίθετο να φέρει συγκεκριμένα στοιχεία. «Αυτό που 
μπορούμε να κάνουμε είναι να ολοκληρώσουμε το θεσμικό πλαίσιο το οποίο 
είχαμε ξεκινήσει, με το οποίο είχαμε ακόμη και διαγραφή βασικής οφειλής προς 
το δημόσιο σε ορισμένες περιπτώσεις και πολλές δόσεις. Αυτό έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ, 
όπως και πολλά άλλα θετικά μέτρα».  

Ένα σπίτι 40 τμ στον Ελαιώνα, στην Πρέβεζα, βγαίνει σε πλειστηριασμό από την 
CEPAL, για δάνειο στην Alpha Bank. Όπως αναφέρει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ Πρέβεζας, 
πρόκειται για ένα οικόπεδο που είχε δοθεί σε πρόγονο της ιδιοκτήτριας, κατά την 
ανταλλαγή πληθυσμών. «Η κυβέρνηση της ΝΔ διατείνεται ότι ο Άρειος Πάγος 
έλαβε την απόφαση που ανοίγει το δρόμο για μαζικούς πλειστηριασμούς και όχι 
η ίδια. Αφού δεν έπραξε το παραμικρό για να αλλάξει το ισχύον νομικό πλαίσιο 
για τέτοιου είδους εταιρείες-αρπακτικά που ψήφισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2015, 
με τον πτωχευτικό νόμο 4738/2020 η κυβέρνηση της ΝΔ κατάργησε κάθε διάταξη 
προστασίας της κυριότητας της πρώτης κατοικίας των ευάλωτων δανειοληπτών, 
δίνοντας τους ως μόνη διέξοδο την παραμονή τους σε αυτή ως μισθωτές» 
αναφέρει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ και προσθέτει: « 

λων των αποχρώσεων οι μνημονιακές 
κυβερνήσεις βοήθησαν τις τράπεζες να 
απαλλαγούν από τα κόκκινα δάνεια πουλώντας 

τα σε funds με έδρα στο εξωτερικό και την  
είσπραξη την ανέλαβαν οι εταιρείες servicers, 
πολλές εκ των οποίων ιδρύθηκαν από τις τράπεζες 
και στελεχώθηκαν με κορυφαία στελέχη τους». 
Σημειώνει τέλος ότι «μοναδικός δρόμος για να προστατευτεί η λαϊκή κατοικία και 
περιουσία είναι ο δρόμος του μαζικού λαϊκού κινήματος. Το εργατικό κίνημα, το 
κίνημα στις γειτονιές πρέπει να πρωτοστατήσουν στον αγώνα ενάντια στους 
πλειστηριασμούς και τις κατασχέσεις της λαϊκής κατοικίας και περιουσίας».  

Η proini.news έχει το ρεπορτάζ: 
Τεράστιο ντόμινο εξελίξεων 
αλλάζοντας τα δεδομένα σε σχέση 
με τους πλειστηριασμούς, σε μια 
περίοδο με τον πληθωρισμό στα 
ύψη, τονίζει η Ομοσπονδία 
Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας 
(Ο.Ε.ΕΣ.Π) πως θα προκαλέσει η 
απόφαση βόμβα της Ολομέλειας του 
Αρείου Πάγου με την οποία δόθηκε 
στις εταιρείες διαχείρισης 
υποχρεώσεων, τους λεγόμενους 
«servicers», το «πράσινο φως» και η 
νόμιμη δυνατότητα να διενεργούν 
πλειστηριασμούς για λογαριασμό 
funds που έχουν αγοράσει «πακέτα» 
κόκκινων δανείων. « 

«επόμενη μέρα» 
της απόφασης  
θα φέρει χιλιάδες 

ακίνητα - πρώτες 
κατοικίες και 
επαγγελματικούς 
χώρους- να βγαίνουν 
προς πλειστηριασμό, 
αφού οι δανειολήπτες 
δεν θα έχουν κανένα 
ουσιαστικό ένδικο 
μέσο ανακοπής  
ή καθυστέρησης. 
Την ίδια ώρα η κυβέρνηση παρόλο 
που χάνει περίπου 53 Δις ευρώ από 
φόρους -αφού τα funds δεν θα 
φορολογηθούν στην Ελλάδα αλλά 
στις χώρες που έχουν δηλώσει ως 
έδρα- συνεχίζει να κωφεύει και απλά 
να παρακολουθεί στο «Κολοσσαίο» 
τα λιοντάρια να κατασπαράζουν 
τους διάφορους ατυχείς πολίτες, 
επιχειρηματίες και όχι τους  
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μπαταχτσήδες, όπως τους αποκαλεί. Μετά από τις ανακεφαλαιοποιήσεις των 
συστημικών τραπεζών από το κράτος, με χρήματα των Ελλήνων 
φορολογούμενων, ο δανειολήπτης χάνει το ακίνητό του για ένα μικρό χρέος και 
οι υπόλοιποι κρίκοι της αλυσίδας – τράπεζα, fund, servicer- απλά κερδοσκοπούν. 
Σημειώνουμε δε, ότι πέρα από τα «κόκκινα δάνεια» και τον κίνδυνο οι servicers 
να χτυπήσουν άμεσα το σφυρί του πλειστηριασμού, υπάρχει και ο κίνδυνος 
δημιουργίας μιας νέας γενιάς επισφαλειών εξαιτίας της αύξησης των επιτοκίων. 
Η κυβέρνηση οφείλει να πατήσει φρένο και να προστατεύσει τον αδύναμο 
δανειολήπτη, με αποδεδειγμένη αδυναμία, αλλά και τα δικά της συμφέροντα 
καθώς και να πιέσει τις τράπεζες να κινηθούν έγκαιρα και να ρυθμίσουν με 
ρεαλιστικούς και βιώσιμους όρους τις οφειλές.  

ίναι επιτακτική ανάγκη να υπάρξει άμεσα ένα  
νέο προστατευτικό πλαίσιο για τους οφειλέτες, 
το οποίο θα περιέχει την προστασία της πρώτης 

κατοικίας και της επαγγελματικής στέγης. 
Επίσης, ανεξάρτητα από την απόφαση του Αρείου Πάγου πρέπει άμεσα να 
βελτιωθεί ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών με αύξηση του ετήσιου 
ατομικού ορίου εισοδήματος για τους ευάλωτους στα 12.000 ευρώ (συν 5.000 
ευρώ για τη σύζυγο και 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο) και υποχρέωση των funds να 
δέχονται την προτεινόμενη ρύθμιση χωρίς να έχουν το δικαίωμα άρνησης, καθώς 
μόνο έτσι θα καταστεί πιο ευέλικτος και αποτελεσματικός. Εν μέσω προεκλογικής 

περιόδου, η κυβέρνηση πρέπει να 
κατανοήσει το επείγον της 
διευθέτησης του θέματος και όχι να 
νίπτει τας χείρας της, αφήνοντας 
ανοιχτή την πόρτα σε μαζικούς 
πλειστηριασμούς, αγνοώντας ότι οι 
δανειολήπτες βρίσκονται μια ανάσα 
από την απώλεια της περιουσίας 
τους. Η εξεύρεση αποτελεσματικής 
λύσης είναι αναγκαία για τη 
βιωσιμότητα των επιχειρήσεών μας 
αλλά και για την οικονομία της 
χώρας μας». 

 

 
Το newmoney.gr παρουσιάζει ένα 
εξωραϊσμένο ρεπορτάζ: Πώς θα 
πάρετε τη βεβαίωση που σταματά 
τους πλειστηριασμούς: Κινδυνεύετε 
να χάσετε την κυρία κατοικία σας, 
ενώ ανήκετε στην κατηγορία των 
ευάλωτων οφειλετών; Η νομοθεσία 
σας προστατεύει από 
πλειστηριασμούς υπό 
προϋποθέσεις (κήρυξη πτώχευσης, 
διαδικασία αναδιάρθρωσης χρέους), 
ενώ προβλέπεται και επιδότηση του 
στεγαστικού δανείου. Το μόνο που 
χρειάζεται να κάνετε είναι να μπείτε 
στο gov.gr, εσείς ή 
εξουσιοδοτημένος σύμβουλος σας, 
να λάβετε βεβαίωση ευάλωτου 
οφειλέτη. Η πλατφόρμα αφορά 
ευάλωτους οφειλέτες που δεν 
μπορούν να ανταπεξέλθουν στις 
δανειακές τους υποχρεώσεις και 

περιλαμβάνει: • Κρατική επιδότηση 
έως 80% της δόσης του στεγαστικού 
δανείου της κύριας κατοικίας των 
ευάλωτων οφειλετών, από 70 έως 
210 ευρώ μηνιαίως για διάστημα 15 
μηνών. • Αναστολή μέτρων των 
πιστωτών για την κύρια κατοικία 
(π.χ. κατασχέσεις, πλειστηριασμοί 
και εξώσεις). Πρακτικά, ο οφειλέτης 
θα πρέπει να εισέλθει στην ειδική 
ηλεκτρονική πλατφόρμα, με σκοπό 
να εκδώσει βεβαίωση ευάλωτου 
οφειλέτη, που αποδεικνύει ότι 
πληρούνται οι απαραίτητες 
προϋποθέσεις του Νόμου. Αφού 
συμπληρώσει τα απαραίτητα 
στοιχεία, η αίτηση συνυπογράφεται 
από τον σύζυγο ή τον συμβίο και 
από τα εξαρτώμενα μέλη του 
αιτούντος ή τους νόμιμους 
αντιπροσώπους τους. ΠΡΟΣΟΧΗ:  

υποβολή  
της αίτησης 
συνεπάγεται την 

αυτοδίκαιη άρση του 

τραπεζικού και 
φορολογικού 
απορρήτου για τον 
αιτούντα, τον σύζυγο  
ή τον συμβίο και τα 
εξαρτώμενα μέλη. 
Τα βήματα που θα πρέπει να 
ακολουθήσουν οι οφειλέτες (φυσικά 
πρόσωπα) είναι τα εξής: 1. Για την 
εκκίνηση της αίτησης Χορήγησης 
Βεβαίωσης Ευάλωτου Οφειλέτη, ο 
χρήστης (Αιτών) εισέρχεται στην 
Πλατφόρμα μέσω του συνδέσμου 
https://www.gov.gr/ipiresies/perious
ia-kai-phorologia/diakheirise-
opheilon/bebaiose-eualotou-
opheilete. O χρήστης (Αιτών) 
καλείται να καταχωρήσει τα το 
Όνομα χρήστη και Κωδικός που  
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χρησιμοποιεί για την είσοδό του στο 
TAXISnet. 2. Για την εκκίνηση της 
διαδικασίας, ο χρήστης (Αιτών) 
εισέρχεται στην αρχική οθόνη της 
Πλατφόρμας όπου και εμφανίζεται 
ενημερωτικό μήνυμα σχετικά με την 
έναρξη της διαδικασίας. Στο σημείο 
αυτό, ο χρήστης (Αιτών) επιλέγει 
«Συνέχεια». 3. Εκκίνηση Αίτησης 
Χορήγησης Βεβαίωσης Ευάλωτου 
Οφειλέτη. Ο χρήστης (Αιτών) για τη 
δημιουργία αίτησης επιλέγει το 
πλήκτρο «Δημιουργία Αίτησης». Με 
την επιλογή του πλήκτρου 
«Δημιουργία Αίτησης» εμφανίζεται 
σχετικό παράθυρο στο οποίο ο 
χρήστης (Αιτών) καλείται να 
συναινέσει για την άρση του 
τραπεζικού και φορολογικού 
απορρήτου του. Για να συνεχίσει με 
τη διαδικασία, ο χρήστης (Αιτών) 
επιλέγει το πλήκτρο «Συμφωνώ». 4. 
Στοιχεία Αίτησης. Με την είσοδό του 
στη φόρμα της αίτησης, ο χρήστης 
(Αιτών) ενημερώνεται για την 
εκκίνηση της διαδικασίας της 
αίτησης. 5. Ο χρήστης (Αιτών) 
επισκοπεί τον πίνακα «Στοιχεία 
Αιτούντα – Φυσικό Πρόσωπο» αν 
αποτελεί Φυσικό Πρόσωπο ή 
«Στοιχεία Αιτούντα – Νομικό 
Πρόσωπο» αν αποτελεί Νομικό 
Πρόσωπο. Ο χρήστης (Αιτών) 
επισκοπεί τα στοιχεία του που έχουν 
αντληθεί ώστε να διασφαλίσει την 
ορθότητά τους. 6. Στη συνέχεια ο 
χρήστης (Αιτών) μεταβαίνει στην 
ενότητα «Στοιχεία Επικοινωνίας» 
όπου καταχωρεί την Ηλεκτρονική 
του Διεύθυνση στο σχετικό πεδίο. 
Για την ταυτοποίηση της 
Ηλεκτρονικής Διεύθυνσης που έχει 
καταχωρηθεί, ο χρήστης (Αιτών) 
επιλέγει «Αποστολή κωδικού 
επιβεβαίωσης» επιλέγοντας το 
«Εικονίδιο» (Εικόνα 7, πλαίσιο 2). Το 
σύστημα αποστέλλει 
αυτοματοποιημένο μήνυμα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον 
κωδικό επιβεβαίωσης στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει 
καταχωρηθεί. Με την επιτυχή 
αποστολή του μηνύματος, 
εμφανίζεται το μήνυμα «Επιτυχία 
Αποστολής». 7. Ο χρήστης (Αιτών) 
συμπληρώνει τον κωδικό 
επιβεβαίωσης που έχει λάβει στην 
ηλεκτρονική του διεύθυνση, στο 
πεδίο «Κωδικός Επιβεβαίωσης». Με 
την επιτυχή επιβεβαίωση της 
ηλεκτρονικής διεύθυνσης, 
εμφανίζεται το μήνυμα επιτυχημένης 
επαλήθευσης. 8. Στη συνέχεια ο 
χρήστης (Αιτών) καταχωρεί το 
τηλέφωνο επικοινωνίας του στο 

σχετικό πεδίο. 9. Μετά την 
καταχώρηση των στοιχείων 
επικοινωνίας του, ο χρήστης (Αιτών) 
μεταβαίνει στην ενότητα των 
Υπεύθυνων Δηλώσεων όπου 
διασφαλίζεται η συναίνεσή του για 
τις Υπεύθυνες Δηλώσεις. 10. Μετά 
την υποβολή των Υπεύθυνων 
Δηλώσεών του, εμφανίζεται η 
καρτέλα προσθήκης 
δικαιολογητικών εγγράφων. Ο 
χρήστης (Αιτών), για την επισύναψη 
των εγγράφων, επιλέγει το εικονίδιο 
«Προσθήκη». 11. Στο αναδυόμενο 
παράθυρο Προσθήκης 
δικαιολογητικών εγγράφων που 
εμφανίζεται, ο χρήστης (Αιτών) 
επιλέγει το εικονίδιο «+Έγγραφο» 
επιλέγει το επιθυμητό έγγραφο και 
στη συνέχεια επιλέγει το είδος του 
εγγράφου Προαιρετικά, έχει τη 
δυνατότητα να προσθέσει 
χειροκίνητα οποιαδήποτε 
περιγραφή για το συγκεκριμένο 
έγγραφο. Στη συνέχεια, επιλέγει 
«Αποθήκευση» και το έγγραφο 
εμφανίζεται στον πίνακα των 
δικαιολογητικών όπου μπορεί να τα 
επισκοπήσει. Η διαδικασία μπορεί 
να επαναληφθεί για την προσθήκη 
περισσότερων εγγράφων. 12. Μετά 
την επιλογή των απαραίτητων 
εγγράφων, ο χρήστης επισκοπεί τα 
έγγραφα στον πίνακα 
Δικαιολογητικών και στη συνέχεια 
επιλέγει το εικονίδιο «Συνέχεια». Ο 
χρήστης (Αιτών) ενημερώνεται για 
την επιτυχή καταχώρηση των 
στοιχείων του και λαμβάνει οδηγίες 
σχετικά με το επόμενο βήμα και τη 
συνέχιση της διαδικασίας. 13. 
Στοιχεία Συμβούλου. Ο χρήστης 
(Αιτών) μεταβαίνει στην καρτέλα 
«Στοιχεία Συμβούλου» στην οποία 
λαμβάνει ενημέρωση σχετικά με τα 
βήματα της καρτέλας. Σε περίπτωση 
που ο χρήστης (Αιτών) επιθυμεί να 
εξουσιοδοτήσει κάποιον Σύμβουλο 
ώστε να υποβάλει την αίτηση εκ 
μέρους του, μεταβαίνει στον Πίνακα 
«Στοιχεία Συμβούλου». Στη 
συνέχεια, συμπληρώνει το Α.Φ.Μ. 
του Συμβούλου στο ομώνυμο πεδίο 
και οριστικοποιεί την ενέργειά του. 
Για τη συνέχιση της διαδικασίας, ο 
χρήστης επιλέγει το εικονίδιο 
«Συνέχεια». Σε περίπτωση που ο 
χρήστης (Αιτών) δεν επιθυμεί να 
εξουσιοδοτήσει κάποιον Σύμβουλο 
(ώστε να υποβάλει την αίτηση εκ 
μέρους του, επιλέγει κατευθείαν το 
εικονίδιο «Συνέχεια». Ο χρήστης 
(Αιτών) ενημερώνεται για την 
επιτυχή καταχώρηση των στοιχείων 
του Συμβούλου και λαμβάνει οδηγίες 

σχετικά με το επόμενο βήμα και τη 
συνέχιση της διαδικασίας τόσο στην 
περίπτωση καταχώρησης 
Συμβούλου όσο και στην περίπτωση 
μη καταχώρησης Συμβούλου. 14. 
Στοιχεία Συζύγου / Εξαρτώμενων 
Μελών. Ο χρήστης (Αιτών) 
μεταβαίνει στην καρτέλα «Στοιχεία 
Συζύγου / Εξαρτώμενων Μελών» 
στην οποία λαμβάνει ενημέρωση 
σχετικά με τα βήματα της καρτέλας. 
Σε περίπτωση που ο χρήστης 
(Αιτών) επιθυμεί να επεξεργαστεί / 
προσθέσει/ αφαιρέσει τα 
Εξαρτώμενα Μέλη, μεταβαίνει στον 
πίνακα «Στοιχεία Εξαρτώμενων 
Μελών». Στη συνέχεια, 
συμπληρώνει το Α.Φ.Μ. του 
Εξαρτώμενου Μέλους στο ομώνυμο 
πεδίο. Στην περίπτωση που το 
Εξαρτώμενο Μέλος δεν έχει Α.Φ.Μ., 
ο χρήστης συμπληρώνει το Α.Μ.Κ.Α. 
του Εξαρτώμενου Μέλους. Μετά τη 
συμπλήρωση του Α.Φ.Μ. ή του 
Α.Μ.Κ.Α. του Εξαρτώμενου Μέλους, 
ο χρήστης (Οφειλέτης) επιλέγει αν το 
Εξαρτώμενο Μέλος είναι υπόχρεο 
υποβολής φορολογικής δήλωσης. 
Στην περίπτωση που το 
Εξαρτώμενο Μέλος είναι υπόχρεο 
υποβολής φορολογικής δήλωσης, ο 
χρήστης επιλέγει «Ναι» στη στήλη 
«Υποχρέωση Υποβολής 
Φορολογικής Δήλωσης». Στην 
περίπτωση που το Εξαρτώμενο 
Μέλος δεν είναι υπόχρεο υποβολής 
φορολογικής δήλωσης, ο χρήστης 
επιλέγει «Όχι» στη στήλη 
«Υποχρέωση Υποβολής 
Φορολογικής Δήλωσης». 15. Για την 
Οριστικοποίηση των Μελών της 
οικογένειάς του, ο χρήστης επιλέγει 
το εικονίδιο «Οριστικοποίηση 
Μελών». Σημειώνεται ότι η 
Οριστικοποίηση Μελών δύναται να 
πραγματοποιηθεί είτε από τον 
Αιτούντα είτε από τον 
Εξουσιοδοτημένο Σύμβουλο που 
έχει επιλέξει σε προηγούμενο βήμα ο 
Αιτών. 
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Το dikastikoreportaz.gr αποκαλύπτει: Σοβαρή κρίση στην 
Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Αίτημα παραίτησης 
της Προέδρου και μελών του Προεδρείου της Ένωσης. 
Βαρύτατες σκιές μετά τις σ.σ. 16/2) αποκαλύψεις. Έξι μέλη 
της μειοψηφίας του Δ.Σ. της Ένωσης Δικαστών και 
Εισαγγελέων ζητούν την παραίτηση του προεδρείου της 
Ένωσης μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο και φωτογραφιών 
με δικαστικό επιμελητή, που είχε ανάμειξη με 
πλειστηριασμούς ακινήτων στην Κρήτη, ενώ σε εκδήλωση 
παρουσία ανωτάτων δικαστικών λειτουργών αποκάλεσε 
νέα δικαστική λειτουργό «όμορφο εισαγγελικό παρεδράκι», 
χωρίς κανείς από τους παρευρισκόμενους να αντιδράσει. 
Συγκεκριμένα, τα μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης Χριστόφορος 
Σεβαστίδης, ΔΝ Εφέτης, Χαράλαμπος Σεβαστίδης, Εφέτης, 
Παντελής Μποροδήμος, Πρωτοδίκης Μιχάλης Τσέφας, 
Πρόεδρος Πρωτοδικών Ιωάννης Ασπρογέρακας, 
Πρόεδρος Πρωτοδικών και Έφη Κώστα, Ειρηνοδίκης, με 
δημόσια καταγγελία τους ζητούν την παραίτηση του 
προεδρείου, υποστηρίζοντας ότι με τη στάση τους 
προσβάλουν το κύρος της Δικαιοσύνης και προκαλούν 
ζητήματα ηθικής τάξης. Στην ανακοίνωση – καταγγελία 
αναφέρουν: «Οι χθεσινές (σ.σ.16/2) δημοσιογραφικές 
αποκαλύψεις για την στάση μελών του προεδρείου της 
Ένωσης γεννούν πολλαπλά ζητήματα ηθικής τάξης, το 
απονομιμοποιούν στις συνειδήσεις των συναδέλφων, 
προσβάλουν το κύρος της Δικαιοσύνης και επιβεβαιώνουν 
τους φόβους που είχαμε διατυπώσει εξ αρχής. Οφείλουν 
πλέον η κ. Στενιώτη και τα μέλη του προεδρείου που 

συμμετείχαν στην παρακάτω εκδήλωση να απαντήσουν 
στα εξής ερωτήματα: 1)  

οιες είναι οι σχέσεις τους με  
τον δικαστικό επιμελητή  
Γιάννη Παναγόπουλο, το  

γραφείο του οποίου διοργάνωσε  
την 12η Φεβρουαρίου 2023  
εκδήλωση σε εστιατόριο της Αθήνας 
, όπου η πρόεδρος καλωσόρισε τους καλεσμένους και τους 
ευχαρίστησε για την παρουσία τους; Από που υπάρχει 
τέτοια οικειότητα ώστε να αποκαλεί ο δικαστικός 
επιμελητής σε αντίστοιχη εκδήλωση το 2020 δημόσια μια 
συνάδελφο ως «όμορφο εισαγγελικό παρεδράκι»; 2) Με 
ποια ιδιότητα ο παραπάνω δικαστικός επιμελητής 
βράβευσε «δια χειρός» της κ. Στενιώτη, Ανώτατη Δικαστή, 
στην οποία παρέδωσε την «τιμητική» πλακέτα του 
γραφείου του; Όταν ο δικαστικός επιμελητής αποκάλεσε 
αυτόν και την κ Στενιώτη «ομάδα που κερδίζει και δεν 
αλλάζει» για ποιον λόγο δεν αντέδρασε η πρόεδρος της 
Ένωσης. 3) Γνώριζαν τα μέλη του Δ.Σ. που παρέστησαν ότι 
σε αντίστοιχη εκδήλωση το 2020 ο παραπάνω δικαστικός 
επιμελητής ευχαριστούσε δημοσίως την ίδια ανώτατη 
δικαστή για τη βοήθεια που του προσέφερε σε προσωπική 
του υπόθεση; 4) Ποιος κάλυψε τα έξοδα της προχθεσινής 
εκδήλωσης στην οποία ο δικαστικός επιμελητής 
παρεμβαίνει εμφανώς στα εσωτερικά θέματα της Ένωσης;  
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Το προεδρείο της Ένωσης παρέστη θεσμικά 
εκπροσωπώντας όλους μας και όχι ατομικά ως συνεστίαση 
φίλων. 5) Θεωρούν οι συνάδελφοι του προεδρείου ότι δεν 
υπάρχει ασυμβίβαστο δικαστικών λειτουργών να 
συμμετέχουν σε εκδηλώσεις επαγγελματιών που έχουν 
σαφή κομματική τοποθέτηση; 6) Τέλος, με ποια ιδιότητα 
κλήθηκε και συμμετείχε ο ως άνω δικαστικός επιμελητής σε 
εκδήλωση που διοργάνωνε η Ένωση αποκλειστικά για 
μέλη της, όπως στην κοπή πίτας πριν λίγες εβδομάδες 
στην Θεσσαλονίκη; Πέρα από τις όποιες διαφορετικές 
εκτιμήσεις μας σε επιμέρους θέματα, ως προεδρείο όλα τα 
προηγούμενα χρόνια υπηρετήσαμε με ήθος και εντιμότητα 
την Ένωση. Γι’ αυτό και απουσιάζουμε από τα 
«εγκωμιαστικά» σχόλια του δικαστικού επιμελητή στις 
προηγούμενες διοικήσεις της Ένωσης. Με μεγάλη 
περίσκεψη και έντονο προβληματισμό καλούμε όλους τους 
συναδέλφους να καταδικάσουν αυτές τις συμπεριφορές 

των μελών του προεδρείου που μας εκθέτουν συλλογικά. 
Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται για να εκπροσωπούν και να 
τιμούν με τη στάση τους όλους τους Δικαστές. Όχι για να 
κάνουν δημόσιες σχέσεις που υπονομεύουν το κύρος της 
Δικαιοσύνης.  

υτή τη στιγμή θεωρούμε 
επιβεβλημένη ενέργεια  
την παραίτηση της Προέδρου  

και όσων μελών συμμετείχαν  
σ’ αυτήν την εκδήλωση που  
εκθέτει το Δικαστικό Σώμα».

 
Στο πλέον κάπως μακρινό 2003 η ελληνική Βουλή ψήφιζε 
στις 3 Ιουνίου ένα νομοσχέδιο με τον τίτλο «Ομολογιακά 
δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων και απαιτήσεων από 
ακίνητα και άλλες διατάξεις». Όπως σημειώνει το tovima.gr 
η κυβέρνηση τότε ήταν του ΠΑΣΟΚ με πρωθυπουργό τον 
Κώστα Σημίτη. Το νομοσχέδιο αυτό παρουσιαζόταν ως ένα 
αναγκαίο βήμα εκσυγχρονισμού της οικονομίας σε 
αναπτυξιακή κατεύθυνση αφού παρείχε επιπλέον 
χρηματοδοτικά εργαλεία στις επιχειρήσεις, όπως ήταν τα 
ομολογιακά δάνεια, και εισήγαγε μια επιπλέον καινοτομία, 
που ήταν η τιτλοποίηση απαιτήσεων. 20 χρόνια μετά η ίδια 
αυτή έννοια της τιτλοποίησης είναι στο επίκεντρο της 
αντιπαράθεσης γύρω από το ποιος έχει δικαίωμα να 
προχωράει σε πλειστηριασμούς ακινήτων που είναι 
ενέχυρα σε «κόκκινα δάνεια».  

Η τιτλοποίηση και στη χώρα μας και διεθνώς αναφέρεται 
στην ομαδοποίηση ομοειδών απαιτήσεων (στοιχεία του 
ενεργητικού)όπως είναι τα ενυπόθηκα δάνεια για αγορά 
κατοικίας, άλλα δάνεια και οφειλές σε ένα χαρτοφυλάκιο 
αναφοράς και την εκχώρηση αυτών σε κάποιο οντότητα 
ειδικού σκοπού, που με τη σειρά της εκδίδει χρεόγραφα 

χρησιμοποιώντας ως εξασφάλιση τις εκχωρηθείσες 
απαιτήσεις. Το άρθρο 10 του Ν. 3156/2003, που εισήγαγε 
την τιτλοποίηση στην ελληνική έννομη τάξη όριζε την 
«τιτλοποίηση απαιτήσεων» ως την «μεταβίβαση 
επιχειρηματικών απαιτήσεων λόγω πώλησης με σύμβαση 
που καταρτίζεται εγγράφως μεταξύ “μεταβιβάζοντος” και 
“αποκτώντος” σε συνδυασμό με την έκδοση και διάθεση, 
με ιδιωτική τοποθέτηση μόνον, ομολογιών οποιουδήποτε 
είδους ή μορφής, η εξόφληση των οποίων  
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πραγματοποιείται: (α) από το προϊόν είσπραξης των 
επιχειρηματικών απαιτήσεων που μεταβιβάζονται ή (β) 
από δάνεια, πιστώσεις παραγώγων χρηματοοικονομικών 
μέσων». Επρόκειτο για μια πραγματική τομή, καθώς για 
πρώτη φορά μπορούσε μια επιχείρηση να πουλήσει τις 
απαιτήσεις που είχε, άρα να απαλλαγεί από αυτές και να 
έχει επιπλέον χρηματοδότηση και ταυτόχρονα μια άλλη 
επιχείρηση να διαμορφώσει ένα διαπραγματεύσιμο 
χρηματοοικονομικό προϊόν ακριβώς επειδή είχε αποκτήσει 
τη δυνατότητα αυτή να εισπράξει αυτές τις απαιτήσεις. Η 
κίνηση αυτή εντασσόταν σε μια συνολικότερη τάση 
αυξημένης «χρηματιστικοποίησης» της οικονομίας που 
ήταν ένα βασικό χαρακτηριστικό των δεκαετιών του 1990 
και 2000. Και αυτό γιατί δεν ήταν απλώς ότι κάποιος άλλος 
αναλάμβανε τις απαιτήσεις μιας επιχειρήσεις, π.χ. τα 
δάνεια που αυτή ανέμενε να εισπράξει, αλλά και ότι αυτές 
οι απαιτήσεις, με τη σειρά τους, γίνονταν ένα 
χρηματιστηριακό προϊόν γύρω από το οποίο μπορούσε να 
υπάρχει μια επιπλέον αγορά. Η τιτλοποίηση ξεκίνησε 
αρκετά πιο επιθετικά στις ΗΠΑ, όπου άλλωστε μορφές 
τιτλοποίησης ήταν σε εφαρμογή από σχετικά νωρίς, αλλά 
σταδιακά, ιδίως στη δεκαετία του 2000 πέρασε και στην 
Ευρώπη. Οι υποστηρικτές υποστήριζαν ότι ως πρακτική 
είχε δύο βασικά πλεονεκτήματα: (α) ήταν ένας τρόπος να 
αποκτούν οι επιχειρήσεις επιπλέον ρευστότητα και (β) 
ήταν ένας τρόπος να διαχέεται και να επιμερίζεται ο 
κίνδυνος και άρα το κόστος να γίνεται μικρότερο. Όμως, 
αποδείχτηκε ότι τα πράγματα δεν ήταν ούτε τόσο απλά, 
ούτε και τόσο ρόδινα. Η τιτλοποίηση και η διαμόρφωση 
μεγάλων αγορών γύρω από τις τιτλοποιημένες είχε 
διάφορα προβλήματα, καθώς οδηγούσε σε μικρότερο 
έλεγχο του αξιόχρεου αυτών έναντι των οποίων ήταν οι 
απαιτήσεις, ενώ σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των 
σύνθετων χρηματοοικονομικών παραγώγων έδωσε την 
ψευδαίσθηση ότι μπορούσε όχι απλώς να επιμεριστεί αλλά 
να εξαλειφθεί ο κίνδυνος. Μόνο που διαψεύστηκαν οικτρά. 
Η παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008 είχε ως αφετηρία 
ακριβώς τα προβλήματα από την τιτλοποίηση. Και αυτό 
γιατί αποδείχτηκε ότι διαμόρφωναν μια «φούσκα» που 
ήταν ζήτημα χρόνου πότε θα σκάσει. Γι’ αυτό και η 
θρυαλλίδα ήταν τιτλοποιημένα στεγαστικά δάνεια για τα 
οποία δεν ήταν δεδομένη η φερεγγυότητα των 
δανειοληπτών και γι’ αυτό χαρακτηρίζονταν sub-prime. 
Όμως, παρότι θα φαινόταν προφανές ότι το να δανείζεις 
μαζικά σε ανθρώπους που κάποια στιγμή απλώς δεν θα 
μπορούσαν να πληρώσουν τις δόσεις των δανείων ήταν 

μια μάλλον καταστροφική επιλογή, θεωρήθηκε ότι η 
τιτλοποίηση και τα παράγωγα προστάτευαν έναντι αυτού 
του κινδύνου. Η τελική εξέλιξη διέψευσε οικτρά και άνοιξε 
μια μεγάλη συζήτηση για τα πιθανά προβλήματα από την 
τιτλοποίηση. Το θεσμικό πλαίσιο της τιτλοποίησης στην 
Ελλάδα θα μετασχηματιστεί στην περίοδο των Μνημονίων, 
όταν προέκυψε το ζήτημα των «κόκκινων δανείων» και του 
πώς οι τράπεζες θα μπορούσαν να απαλλαγούν από αυτά 
με το να τα μεταβιβάσουν σε άλλες εταιρείες. Τα πράγματα 
έκανε ακόμη πιο σύνθετα το γεγονός ότι θεσπίστηκαν δύο 
είδη «οντοτήτων ειδικού σκοπού», αυτές στις οποίες θα 
μεταβιβάζονταν απαιτήσεις και αυτές που θα τις 
διαχειρίζονταν, με βασικό νόμο τον 4354/2015, με 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και πρωθυπουργό Αλέξη 
Τσίπρα. Το ενδιαφέρον ότι πλέον εδώ μιλάμε για μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια και απαιτήσεις και ότι δεν υπάρχει 
η πρόβλεψη για έκδοση ομολογιών με ιδιωτική 
τοποθέτηση όπως προέβλεπε ο νόμος του 2003. Αυτό με 
έναν τρόπο αποτυπώνει και την αλλαγή της συγκυρίας 
ανάμεσα στο 2003 και το 2015. Το 2003, παραμονές των 
Ολυμπιακών Αγώνων και πριν την… βίαιη προσγείωση 
στην πραγματικότητα του τέλους της δεκαετίας, η έμφαση 
ήταν στο ότι τα δάνεια και οι κάθε λογής απαιτήσεις 
μπορούσαν να γίνουν πεδίο επένδυσης και δημιουργίας 
επιπλέον ρευστότητας για την οικονομία.  

ο 2015, η έμφαση ήταν πλέον  
στην απαλλαγή από το βάρος  
των «κόκκινων δανείων». Από  

το «εργαλείο για την ανάπτυξη» 
περάσαμε στη «διευκόλυνση  
των πλειστηριασμών».  
Όμως, ο μηχανισμός παραμένει ίδιος: η δυνατότητα 
τιτλοποίησης και μεταβίβασης απαιτήσεων. Ένας 
μηχανισμός που ουδέποτε συζητήθηκε, πρώτα και κύρια 
στη δημόσια σφαίρα, με τη σοβαρότητα που του 
αναλογούσε. Στη μία περίπτωση θεωρήθηκε αυτονόητο 
τμήμα ενός οικονομικού «συρμού» της εποχής, στη 
δεύτερη εξίσου αυτονόητη «συμμόρφωση» προς τις 
απαιτήσεις της Τρόικας. 

 
Το thebanker.gr μεταδίδει: Commerzbank, UniCredit, 
Santander, Intesa Sanpaolo και Deutsche Bank έχουν 
δηλώσει ότι προς το παρόν μεταβιβάζουν στους πελάτες 

τους μόνον ένα μικρό τμήμα από το κέρδος που λαμβάνουν 
από τις καταθέσεις μετά την αύξηση επιτοκίων από την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.  

ι ευρωπαϊκές τράπεζες  
κρατούν το συντριπτικά 
μεγαλύτερο μέρος του κέρδους 

που καταγράφουν από την αύξηση 
επιτοκίων για τον εαυτό τους 
, σημειώνοντας κέρδη που αποτελούν ρεκόρ δεκαετιών. Οι 
καταθέτες, αντιθέτως, επωφελούνται αισθητά λιγότερο. Στο 
συμπέρασμα αυτό καταλήγει το Bloomberg, επικαλούμενο 

Τ 
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τη γενική οικονομική διευθύντρια της 
γερμανικής τράπεζας 
Commerzbank. «Έως τώρα δεν έχει 
μεταφερθεί ο ευεργετικός 
αντίκτυπος στους πελάτες, στους 
καταθέτες», σημείωσε η Μπετίνα 
Ορλόπ, μιλώντας σε τηλεδιάσκεψη 
με αναλυτές την Πέμπτη. Μολονότι η 
Commerzbank πιθανόν να αυξήσει 
τα επιτόκια καταθέσεων, καθώς ο 
ανταγωνισμός στο συγκεκριμένο 
πεδίο εντείνεται, οι περισσότερες 
πιθανότητες είναι ότι το τμήμα του 
κέρδους από την αύξηση που θα 
φτάσει στον καταθέτη θα κινηθεί 
κάτω από το 30%. Τα σχόλια από 
πλευράς της Commerzbank 
ακολουθούν αντίστοιχα άλλων 
μεγάλων χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων της Ευρωζώνης όπως, 
για παράδειγμα, οι UniCredit, 
Santander, Intesa Sanpaolo και 
Deutsche Bank. Όλα τα εν λόγω 

ιδρύματα έχουν δηλώσει ότι προς το παρόν μεταβιβάζουν στους πελάτες τους 
μόνον ένα μικρό τμήμα από το κέρδος που λαμβάνουν από τις καταθέσεις μετά 
την αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Οι αυξήσεις 
επιτοκίων αποτελούν τον βασικό παράγοντα που έχει εκτινάξει το καθαρό 
επιτοκιακό κέρδος των τραπεζών. Αυτό έχει ξεπεράσει σε ορισμένες περιπτώσεις 
τα επίπεδα ακόμη και προ της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης του 2007-
2009. Έχει οδηγήσει επίσης σε ισχυρή απόδοση των μετοχών των ευρωπαϊκών 
τραπεζών, με τον δείκτη Bloomberg Europe 500 Banks and Financial Services να 
καταγράφει άνοδο 17% από τις αρχές του 2023. Η Commerzbank βρίσκεται «στον 
έβδομο ουρανό», σημειώνουν αναλυτές της Berenberg υπό τον Μάικλ 
Χριστοδούλου, σε σημείωμά τους, μετά την άνοδο της μετοχής της τράπεζας άνω 
του 11% την Πέμπτη, που ακολούθησε την αναθεώρηση επί τα βελτίω του 
guidance της για το 2023. Η πιθανότητα υψηλότερου επιτοκιακού κέρδους, με 
παράλληλη μεταβίβαση μικρού μόνο μέρους αυτού του κέρδους στους καταθέτες, 
λειτουργεί ως δέλεαρ για τους επενδυτές, επισημαίνουν οι αναλυτές. Μολονότι οι 
τράπεζες δέχονται κριτική για τη συγκεκριμένη πρακτική, απαντούν ότι έχουν 
αρχίσει ήδη να προσαρμόζουν προς τα πάνω τα επιτόκια καταθέσεων για τους 
πελάτες τους, ιδίως όσον αφορά τις προθεσμιακές καταθέσεις. Συμπληρώνουν, 
δε, ότι η τρέχουσα κατάσταση είναι η πλήρης αντιστροφή εκείνης που 
επικρατούσε για τουλάχιστον μία δεκαετία, όταν τα αρνητικά επίσημα επιτόκια 
τούς κόστιζαν, χωρίς να μπορούν να μεταβιβάσουν το κόστος τους στους 
πελάτες. Κάτι τέτοιο θα σήμαινε ότι ο καταθέτης θα έπρεπε να χάνει μέρος των 
χρημάτων που διατηρούσε στην τράπεζα. 

Το νέο δεν είναι ακριβώς… «νέο», αλλά φαίνεται πως ήρθε 
η ώρα να μπει έλεγχος στις τιτλοποιήσεις των NPLs και των 
NPEs. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του insider.gr αυτών που 
τιτλοποιούνται σωρηδόν στην Ευρωζώνη προκειμένου να 
απαλλαγούν οι ισολογισμοί των τραπεζών από «κόκκινα 
δάνεια» και στην θέση των «ζημιών» να μπουν έσοδα. 
Πάνω από 1,8 τρισ. ευρώ ο λογαριασμός των NPLs και 
NPEs μέχρι τον περασμένο Μάρτιο (2022), με σημαντική 
περαιτέρω αύξηση το 2023, ειδικά στα NPEs. Οι ελληνικές 
τράπεζες μέσω του Ηρακλή Ι και ΙΙ έχουν «τρέξει» και αυτές 
το «ξεφόρτωμα» των NPLs και NPEs, τα δύο τελευταία 
χρόνια απαλλάσσοντας τους ισολογισμούς τους από την 
μεγαλύτερη «πληγή» των τελευταίων 12 ετών.  

Η Κομισιόν με την Οδηγία της υπ’ αριθμόν 2021/2167 
απαιτεί από όλες τις χώρες μέλη την εφαρμογή νέων 
κανόνων με μεγαλύτερη αυστηρότητα και διαφάνεια όσον 
αφορά την διαχείριση των NPLs και NPEs στο σκέλος των 
τραπεζών, των επενδυτών και κυρίως των Servicers. Οι 
νέοι αυστηρότεροι κανόνες θα πρέπει να έχουν εφαρμοστεί 
από τις χώρες μέλη το αργότερο μέχρι το τέλος του 2023. Η 
κατάσταση, σύμφωνα με τις υπάρχουσες έρευνες που 
γίνονται τόσο από τις αρμόδιες Γενικές Διευθύνσεις της 
ΕΚΤ (SSM) και ιδιωτικών οργανισμών (PwC), «δείχνει» ότι 
η δευτερογενής αγορά των δανείων – ειδικά των NPLs και 
NPEs – στην Ευρωζώνη έχει μεγεθυνθεί πολύ τα τελευταία 
2 – 3 χρόνια με τις τιτλοποιήσεις να έχουν γίνει ισχυρό 
εργαλείο «εξυγίανσης» των τραπεζικών ισολογισμών. 
Όμως η επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης με την 
ταυτόχρονη εκρηκτική άνοδο του πληθωρισμού και την εξ 
αντανακλάσεως αύξηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ έχει 
δημιουργήσει συνθήκες υψηλού κινδύνου για τον όγκο των 

τιτλοποιημένων δανείων που έχουν διοχετευθεί στην 
δευτερογενή αγορά. Η Κομισιόν και με την σύμφωνη γνώμη 
– αν όχι παρότρυνση – της ΕΚΤ επιχειρεί έστω και εκ των 
υστέρων να ρυθμίσει περισσότερο το κανονιστικό 
περιβάλλον αυτής της αγοράς η οποία, σύμφωνα με 
εκτιμήσεις παραγόντων στις Βρυξέλλες, «δεν ενέχει 
κινδύνους ενός επεισοδίου τύπου subprime loans, αλλά 
παρ’ όλα αυτά υπάρχει ανάγκη μεγαλύτερης ρύθμισης, 
ειδικά στο σκέλος των Servicers και των τραπεζών…». Και 
αυτό πρέπει να έχει γίνει μέσα στους επόμενους μήνες 
μέχρι το τέλος του 2023, σε όλες τις χώρες μέλη της Ε.Ε. Η 
διαδικασία έχει επισπευσθεί λόγω των εξελίξεων το 2022 
και την ανησυχία για επιδείνωση των NPLs στην Ευρώπη, 
η οποία όμως ακόμα δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις εξελίξεις 
στους «αριθμούς». Παρ’ όλα αυτά σημειώνεται ότι στο 
σύνολο των δανείων για κάθε 10 Ευρώ, έχουν κινηθεί 
διαδικασίες παρακολούθησης για το 1 Ευρώ τουλάχιστον. 
Με άλλα λόγια το 10% των δανείων έχει τεθεί ήδη υπό 
παρακολούθηση ως πιθανό να παρουσιάσει κίνδυνο 
αποπληρωμής. Σε κάθε περίπτωση και οι ελληνικές 
τράπεζες φαίνεται να επισπεύδουν τις σχετικές διαδικασίες 
πώλησης και τιτλοποίησης των κόκκινων και… ροζ 
δανείων τους στις παρούσες συνθήκες και οπωσδήποτε 
πριν ολοκληρωθεί η εφαρμογή των νέων αυστηρότερων 
κανονισμών των οποίων την εισαγωγή επιβάλει η 
Κομισιόν μέχρι το τέλος του έτους. 
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