
 

 
 
Αριθ. Φύλλου 268 
Σ/Κ 04-05/02/2023 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: 
Θοδωρής Ζούμπος 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ :  
Κυριάκος Τόμπρας 

 

Η ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ     ΕΚΔΟΤΗΣ: ΥΠΕΡΒΑΣΗ    ΤΗΛ. 210 5200452-62 
ΕΔΩ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ ΟΛΑ ΟΣΑ ΔΕΝ ΣΟΥ ΛΕΝΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΣΕ ΧΡΕΩΣΑΝΕ                      Email : ypervasi.gr@gmail.com  

 



 

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

 Σ/Κ 04-05 Φεβρουαρίου 2023 | Αριθμός Φύλλου 268 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |          Σελίδα 2 

του Χριστόφορου Σεβαστίδη 
Διδάκτορα Νομικής, Εφέτη,  
Μέλους του ΔΣ της Ένωσης 
Δικαστών και Εισαγγελέων 

 
Με το βάρος του Θεμελιώδους 
Νόμου της κοινωνίας, έμφορτος 
ιδεολογικοπολιτικών συγκρούσεων 
και πολύμορφων αγώνων, φορέας 
ενός ιστορικού νήματος που κρατάει 
από την γαλλική αστική 
επανάσταση, αποτέλεσε πάντα έναν 
συγκερασμό αντιτιθέμενων 
συμφερόντων, ένα αποτύπωμα της 
κοινωνικής και πολιτικής 
κατάστασης τη στιγμή της σύνταξής 
του.  

ο αυξημένο κύρος 
και η ισχύς του 
Συντάγματος 

απαιτούν μια 
σταθερότητα στην 
εφαρμογή των 
κανόνων του και  
μια διαδικασία 

αναθεώρησής του 
αυστηρά τυπική  
και αργή. 
Ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ των 
Συνταγματικών αναθεωρήσεων δεν 
είναι κενός. Μικρές ανεπαίσθητες ή 
μεγάλες αλλαγές, που 
αποτυπώνονται άλλοτε σε 
νομοθετικά κείμενα άλλοτε σε 
δικαστικές αποφάσεις, σε 
επιστημονικές μελέτες, που 
καταγράφονται ως κοινωνικές 
τάσεις, συσσωρεύονται διαρκώς και 
αποτελούν το υλικό, την μαγιά της 
επόμενης αναθεώρησης. Τα Κράτη 
έχουν τους κατάλληλους 
μηχανισμούς να καναλιζάρουν, να 
κατευθύνουν τις εξελίξεις, να 
ωριμάσουν τις συνθήκες όπως αυτά 
επιθυμούν με τέτοιον τρόπο που η 
ενσωμάτωση των αλλαγών και η 
μετουσίωσή τους σε 
συνταγματικούς κανόνες να 
φαντάζει μια εντελώς φυσιολογική 
εξέλιξη. Ο νικητής υπαγορεύει τους 
όρους, ο νικημένος τους υφίσταται.  

 
Ο πρώτος επιθυμεί ωστόσο η 
κυριαρχία του να μην προκαλέσει 
κοινωνικές συγκρούσεις και 
αναταραχές. Να γίνει με τον 
περισσότερο ανώδυνο τρόπο ώστε 
να διασφαλιστεί η κοινωνική ειρήνη. 
Οι υφιστάμενες συνταγματικές 
διατάξεις –προϊόν ενός παλαιότερου 
κοινωνικού συσχετισμού δυνάμεων- 
διατηρούν την τυπική τους ισχύ και 
δεν καταργούνται. Διαβρώνονται 
όμως με συστηματική συνέπεια από 
δεκάδες νομοθετικές παρεμβάσεις 
στα πλαίσια της δυνατότητας που 
παρέχει το ίδιο το Σύνταγμα («όπως 
νόμος ορίζει»). Σαν τον 
«διχοτομημένο υποκόμη» του 
Καλβίνο το μισό καλό, το 
συντετριμμένο, οι συνταγματικές 
αρχές που προβλέπουν την 
ελευθερία έκφρασης και του Τύπου, 
το δικαίωμα της συνάθροισης, της 

απεργίας, το δικαίωμα στην 
εργασία, στην κοινωνική ασφάλιση, 
το απόρρητο των επικοινωνιών– 
κομβικό ζήτημα στον πολιτικό και 
επιστημονικό διάλογο που 
διεξάγεται αυτές τις μέρες, μένουν 
γράμμα κενό καθώς το μισό κακό, οι 
νομοθετικές παρεμβάσεις, έχουν 
εξολοθρεύσει τον γεννήτορά τους. Οι 
κοινωνίες που συνήθως μόνο με 
συγκρούσεις τιθασεύονταν στο 
παρελθόν έπειτα από συνταγματικές 
εκτροπές, βαθιά πολιτικοποιημένες, 
που αξιολογούσαν την προσήλωση 
στη συνταγματική νομιμότητα με 
άλλους όρους, δύσκολα 
διαχειρίσιμους από τις κυβερνήσεις 
(θα θυμηθεί εύκολα κανείς την γενιά 
του 1-1-4 και τους αγώνες για την 
περιφρούρηση του Συντάγματος), 
επιβεβαιώνουν σήμερα, μετά από 5 
αιώνες, τη σκέψη του Ετιέν ντε Λα 
Μποεσί «Ένας λαός σκλαβώνεται 
μόνος του, κόβει τον ίδιο του τον 
λαιμό, όταν έχοντας επιλέξει 
ανάμεσα στο να είναι υποτελής και 
στο να είναι ελεύθερος, εγκαταλείπει 
τις ελευθερίες και μπαίνει στον ζυγό, 
συναινώντας στην ίδια του την 
δυστυχία ή μάλλον προφανώς 
καλωσορίζοντάς την». Οι διαδοχικές 
οικονομικές κρίσεις δημιούργησαν 
αναμφισβήτητα φτώχεια και 
εξαθλίωση σε σημαντικό κομμάτι 
του λαού, σίγουρα όμως όχι στον 
βαθμό που βίωσαν τα αποτελέσματα 
των κρίσεων οι γενιές της 
μετανάστευσης πριν την 
μεταπολίτευση. Η μετατόπιση του 
επιδίκου αποκλειστικά στα ζητήματα 
της ακρίβειας και της 
καθημερινότητας, όπως προκύπτει 
από διάφορες δημοσκοπήσεις, 
αποκαλύπτει περισσότερο τις 
συνέπειες της βαθιάς 
αποπολιτικοποίησης της κοινωνίας 
και της έλλειψης ισχυρών 
αντίβαρων.  

α συνταγματικά 
δικαιώματα 
γράφονται ξανά. 

Ερήμην μας ή με  
την συμμετοχή μας.

Τ 
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 EUROLOBBYGATE ΙΙ 

 

υτή τη δουλειά την κάνουν 
άνθρωποι που διαθέτουν  
εξαρχής μία βασική γνώση:  

τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, 
αλλά και το who’s who στην 
ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. 
Είναι σίγουροι, διαβασμένοι, έτοιμοι να κατακτήσουν τον 
κόσμο κάθε στιγμή· έχουν απενοχοποιήσει τη λέξη 
«συμφέρον» και όλες τις συμπαραδηλώσεις της· πιστεύουν 
ακράδαντα ότι η σύγχρονη δημοκρατία τούς χρειάζεται. Η 
«Καθημερινή» συνομίλησε με δύο λομπίστες, καθώς και με 
άλλα πρόσωπα των Βρυξελλών. Και σε μία κατά τεκμήριο 
αδιάφορη πόλη όπως οι Βρυξέλλες, τους αναγνωρίζεις 
εύκολα· πόσο μάλλον εντός του Ευρωκοινοβουλίου ή έξω, 
σε κάποιο καφέ στο καρτιέ της Ευρωπαϊκής Ένωσης· στο 
Caffè Vergnano, όπου ναι μεν η φασαρία δυσκολεύει, όπως 
έγραψε κάποτε το Politico, τους λαθρακουστές αλλά 
σίγουρα κάποιος έχει στήσει αυτί, ή στο καφέ OR, όπου 
συγκεντρώνονται όσοι ανήκουν στην περίφημη «φούσκα 
των Βρυξελλών» και προσπαθούν να ξεφύγουν για λίγο 
από τα «ίδια και τα ίδια» – λογικά βοηθούν και τα μεγάλα 
παράθυρα. Είναι κυρίως πεπεισμένοι ότι «ξέρουν».  

 

Είναι οι λομπίστες των Βρυξελλών, που εδώ και μέρες 
βρίσκονται στη δίνη του κυκλώνα που έρχεται από το 
Κατάρ και, όπως όλα δείχνουν, από το Μαρόκο. Το 
kathimerini.gr αναζήτησε και βρήκε δύο εξ αυτών που 
δραστηριοποιούνται στην de facto πρωτεύουσα της 
Ευρώπης: έναν Βέλγο, που κάνει λόμπινγκ υπέρ της 
διαφάνειας στην Ε.Ε., και έναν Έλληνα, που 
δραστηριοποιείται στον ευρύτερο χώρο της Υγείας και 
συνομίλησε μαζί μας με την προϋπόθεση της ανωνυμίας, 
προκειμένου «να μιλήσω πιο ανοιχτά, χωρίς 
αυτολογοκρισία», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. 
Μιλώντας και με τους δύο αντιλαμβάνεσαι ότι η μέρα τους 
ξεκινάει από πολύ πρωί και φτάνει έως αργά το βράδυ· 
άλλωστε, και οι δύο ζήτησαν συγγνώμη για την 
αργοπορημένη απάντηση «λόγω ολοήμερων 
συναντήσεων» και της εξάντλησης που αυτή η δουλειά 
επιφέρει.  

Κάθε μέρα, όλη μέρα, συναντήσεις, τηλεφωνήματα, emails, 
μηνύματα, χάραξη στρατηγικής, επαναχάραξη 
στρατηγικής, έρευνα, έρευνα, έρευνα… Εξ όσων συνάγεται, 
αυτή τη δουλειά την κάνουν άνθρωποι που διαθέτουν 
εξαρχής μία βασική γνώση: τις κοινοβουλευτικές 
διαδικασίες· άνθρωποι που είναι διατεθειμένοι να 
δουλέψουν εις βάθος, που αντέχουν τις ακατάπαυστες  

 

Α 
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συναντήσεις και τα αδιάκοπα τηλεφωνήματα· άνθρωποι 
που έχουν ειδικές κοινωνικές δεξιότητες και ξέρουν να 
ελίσσονται, που έχουν όρεξη να μάθουν περισσότερα και 
να ξεπερνούν τα εμπόδια. Ποια είναι η δουλειά ενός 
λομπίστα όμως; Πρώτα απ’ όλα, «στήνουμε τα 
επιχειρήματα, αναλυτικά, χτίζουμε τον τρόπο που θα 
επικοινωνήσουμε τις θέσεις μας υπέρ ή κατά ενός προς 
ψήφιση νομοσχεδίου», λέει ο Έλληνας σύμβουλος. Αυτό 
ασφαλώς, όπως μας περιγράφεται, προϋποθέτει βαθιά και 
επισταμένη έρευνα όχι μόνο για το τι προτίθενται να 
νομοθετήσουν οι ευρωβουλευτές αλλά και το ποιοι 
ευρωβουλευτές ανήκουν στην προπαρασκευαστική 
επιτροπή – το περίφημο who’s who. «Αυτό είναι το 
επόμενο στάδιο –  

ρέπει να ξέρεις ποιους 
ευρωβουλευτές της 
προπαρασκευαστικής  

επιτροπής θα προσεγγίσεις,  
ανάλογα με τις πολιτικές τους θέσεις  
ή με το τι προωθεί η κάθε χώρα. 
Αν προωθείς συμφέροντα της αυτοκινητοβιομηχανίας, θα 
απευθυνθείς, για παράδειγμα, στους Γερμανούς ή στους 
Γάλλους που έχουν βαριά βιομηχανία· αν, από την άλλη, 
προωθείς περιβαλλοντικές αρχές και πολιτικές, θα 
στραφείς προς τους Σουηδούς ή τους Δανούς, επί 
παραδείγματι, που έχουν αντίστοιχες ευαισθησίες. Αλλού 
θα στραφείς αν είσαι ΜΚΟ, αλλού αν είσαι βιομηχανία», 
αναφέρει ο Έλληνας σύμβουλος στο kathimerini.gr. 
«Πολλές φορές πάντως συμβουλεύουμε τους πελάτες μας, 
στο πλαίσιο του reality check, ότι η προώθηση των 
συμφερόντων τους ίσως δεν πάει όπως το αναμένουν, 
αφού σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να… έχουμε 
χάσει από τα αποδυτήρια, δηλαδή αποκλείεται να 
πετύχουμε πολλά. Εντούτοις, εμείς προσπαθούμε να 
επιτύχουμε έστω και κάποια βελτίωση, έστω κι αν δεν 
εκπληρώσουμε εξολοκλήρου τους αρχικούς μας στόχους», 
αφηγείται ο ίδιος. Στη συνέχεια βέβαια ξεκινάει το μεγάλο 
«ταξίδι» της ανεύρεσης ραντεβού με το γραφείο του 
ευρωβουλευτή. «Αυτό μπορεί να πάρει έναν μήνα. 
Στέλνουμε πρώτα ένα email, μετά κάνουμε ένα σωρό 
τηλέφωνα για να προσέξουν το email με το αίτημα που 
έχουμε υποβάλει, μετά ίσως συναντήσουμε κάποιον εντός 

του κτιρίου και του το υπενθυμίσουμε. Τουλάχιστον το 80% 
των ραντεβού γίνεται με βοηθούς των ευρωβουλευτών – τα 
μέλη της Ευρωβουλής συναντούν μόνο λομπίστες και 
ενδιαφερομένους υψηλού προφίλ». Όταν καθοριστεί το 
ραντεβού –που κατά συντριπτική πλειονότητα γίνεται 
εντός του Ευρωκοινοβουλίου– ανοίγονται όλα τα χαρτιά 
ώστε να καταστεί σαφής και πειστική η επιχειρηματολογία 
των συμφερόντων που προωθούνται. Το δυσκολότερο 
κομμάτι της δουλειάς ενός λομπίστα είναι όταν το 
νομοθέτημα είναι στην προπαρασκευαστική επιτροπή, η 
οποία προβαίνει σε έρευνα για λύσεις πιθανών 
προβλημάτων που ανακύπτουν. Σε αυτό το στάδιο, «η 
επιτροπή συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία που χρειάζονται 
αναθέτοντας εργασίες σε ειδικές ομάδες ή πανεπιστημιακά 
και άλλα ερευνητικά ιδρύματα. Πέραν αυτού, η 
προπαρασκευαστική επιτροπή ζητεί τη γνώμη των άμεσα 
ενδιαφερομένων – από την κοινωνία των πολιτών μέχρι τη 
βιομηχανία και τους εκπροσώπους του κλάδου που θα 
επηρεαστεί από έναν νόμο». «Και εδώ υπεισέρχεται ο δικός 
μας ρόλος», σημειώνει ο Έλληνας λομπίστας. Σε αυτούς 
απευθύνονται η κοινωνία των πολιτών, οι εθνικές 
κυβερνήσεις, η βιομηχανία και ο κάθε κλάδος της, ώστε να 
προωθήσουν τα συμφέροντά τους, που πολλές φορές 
συνδυάζονται ή αντιτίθενται. «Αυτή είναι η «φούσκα των 
Βρυξελλών» που όλοι αναφέρουν: η διάδραση των άμεσα 
ενδιαφερομένων με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς» – αυτό 
που στην Ελλάδα ονομάζουμε «διαβούλευση». Όταν το 
προς ψήφιση νομοθέτημα περνάει από την επιτροπή στην 
ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, οι λομπίστες, με ένα 
μεγάλο δίκτυο συνεργατών και βοηθών, ετοιμάζουν 
συγκεκριμένες προτεινόμενες τροπολογίες που 
απευθύνουν στους βουλευτές με ένα εισηγητικό σημείωμα, 
όπου και πάλι ξεδιπλώνουν την επιχειρηματολογία τους. 
Αυτό είναι το τελευταίο στάδιο.  
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Οι λομπίστες, όπως μας ενημερώνουν πηγές των 
Βρυξελλών, έχουν τον ίδιο τρόπο υπολογισμού του 
κόστους για τον πελάτη με τις δικηγορικές εταιρείες, 
δηλαδή χρεώνουν ώρες (billable hours), που «ξεκινούν 
από περίπου 100 ευρώ την ώρα»· στην ερώτηση αν μπορεί 
η χρονοχρέωση να φτάσει, ας πούμε, στα 1.000 ευρώ, η 
απάντηση συνοδεύεται από μειδίαμα: «Ούτε κατά διάνοια 
– στις Βρυξέλλες δεν “παίζουν” εξωφρενικές τιμές», 
συμπληρώνοντας: «Οι εταιρείες νομικών συμβούλων όμως 
χρεώνουν πολύ παραπάνω».  

ύμφωνα με τη ΜΚΟ Transparency 
International EU, βέβαια, τα ετήσια 
έξοδα του λόμπινγκ στις Βρυξέλλες 

έχουν υπολογιστεί ότι ανέρχονται  
σε περίπου 1,8 δισ. ευρώ. 
«Αν υπολογίσετε μισθούς, νοίκια, διαχειριστικά έξοδα, 
αγορά υπηρεσιών και εκδηλώσεις, το ποσό δεν φαντάζει 
μεγάλο», μας λένε. Σήμερα, πάντως, λομπίστας, όπως μας 
μεταφέρεται, μπορεί να ονομαστεί σχεδόν ο καθένας – η 
ευρωπαϊκή βερσιόν του ό,τι δηλώσεις είσαι. «Εδώ στις 
Βρυξέλλες, οποιοσδήποτε με τίτλο τύπου «EU policy 
officer» και τα τοιαύτα μπορεί να «πουλήσει» εαυτόν ως 
λομπίστα», λέει ο Έλληνας σύμβουλος.  

Κατά τεκμήριο, η ενστικτώδης αντίδραση των 
περισσοτέρων στο άκουσμα μιας τέτοιας επαγγελματικής 
ιδιότητας είναι αρνητική· ο «λομπίστας» εξυπηρετεί 
«συμφέροντα» – μια λέξη καταδικασμένη σε αιώνια 
δυσμένεια ανεξαρτήτως συγκειμένου. «Γιατί όμως η λέξη 
αυτή είναι απαγορευτική; Είτε πρόκειται για ανθρώπινα 
δικαιώματα είτε για οτιδήποτε άλλο, οι λομπίστες 
εξυπηρετούν συμφέροντα», λέει ο Έλληνας σύμβουλος, 
αφήνοντας ίσως να εννοηθεί ότι επιβάλλεται η 
απενοχοποίηση της λέξης. Στην ερώτηση αν προβάλλεται 
το ενδεχόμενο συμφέρον των πολιτών ως επίφαση για την 
εξυπηρέτηση των συμφερόντων μίας βιομηχανίας, η 

απάντηση είναι: «Είναι δυνατόν κάποιος να προωθεί μόνο 
τα συμφέροντα του άλλου;». Ο ρεαλισμός είναι συχνά 
κυνικός. «Το λόμπινγκ όμως είναι αναγκαίο – όπως 
αναγκαία είναι και η ρύθμισή του. Πώς αλλιώς θα 
προωθηθούν οι ανάγκες και οι απόψεις όλων των 
ενδιαφερόμενων μερών; Εξάλλου, οι κοινοβουλευτικές 
επιτροπές έρχονται μόνες τους και ζητούν να συναντήσουν 
εκείνους που άμεσα θα επηρεαστούν από κάθε 
σχεδιαζόμενη νομοθεσία – είναι κομμάτι της λειτουργίας 
της δημοκρατίας. Η Γαλλία και ο Καναδάς έχουν ήδη 
αρχίσει να εξοικειώνονται με την ιδέα», αναφέρεται στο 
kathimerini.gr.  

 
Δημοσιογράφος πάντως που καλύπτει ευρωπαϊκά θέματα 
μας λέει ότι τους λομπίστες, κατά κανόνα, τους 
καταλαβαίνεις από μακριά. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
«γίνεται κανονική πασαρέλα», όπως μας μεταφέρεται. «Ο 
λομπίστας διακρίνεται ξεκάθαρα στα ευρωπαϊκά κτίρια των  
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Βρυξελλών, αφού είναι ηλίου φαεινότερον ποιος κάνει τι». 
«Φαίνεται ότι κάνουν λόμπινγκ από τη στάση του σώματος, 
από τον τρόπο που πλησιάζουν κάποιον για να αρχίσουν 
μια συζήτηση, ακόμα και από την εμφάνισή τους», μας 
μεταφέρεται από την ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. «Από τη 
μια, ευτυχώς ορισμένες φορές που υπάρχουν οι λομπίστες 
για να προωθούνται ειλικρινώς τα συμφέροντα της 
κοινωνίας των πολιτών· από την άλλη, υπάρχουν πολλά 
που γίνονται εκτός “πρωτοκόλλου” – και εκεί είναι το 
ζήτημα». «Πάντως, δεν υπάρχουν λομπίστες που 
κυκλοφορούν με μία τσάντα με 600.000 ευρώ και ψάχνουν 
πού να την προσφέρουν», λέει ο Έλληνας σύμβουλος. 
«Όταν γίνεται έρευνα για το ποιους ευρωβουλευτές θα 
πλησιάσουν για να προωθήσουν τα συμφέροντά τους, 

σοι δρουν παρανόμως μαθαίνουν 
και ποιοι Ευρωβουλευτές είναι 
λίγο πιο… χαλαροί με τα χρήματα 

– δεν πάνε δηλαδή να τα δώσουν στον 
πρώτο που θα βρουν» 
– κάτι που σχεδόν αυτολεξεί επιβεβαιώνεται και από 
δημοσιογραφική πηγή. «Η συντριπτική πλειονότητα 
πάντως εξυπηρετεί υγιή συμφέροντα, δεν είναι 
διεφθαρμένοι αναφανδόν οι λομπίστες, σε αυτούς άλλωστε 
χρωστούμε και τις καλύτερες νομοθεσίες του 
Ευρωκοινοβουλίου», λέει o Raphaël Kergueno, στέλεχος 
της ΜΚΟ Transparency International EU, που μίλησε στο 
kathimerini.gr σε ένα διάλειμμα από τις ημέρες… χάους 
που ζει μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου. «Να μη 
λησμονούμε βέβαια ότι… it takes two to tango – δεν είναι 
μόνον εκείνοι που προσφέρουν χρήματα, υπάρχουν κι οι 
άλλοι που τα δέχονται», προσθέτει ο ίδιος. Πάντως, ο 
Έλληνας σύμβουλος σημειώνει, σχετικά με το σκάνδαλο 
που έχει ξεσπάσει, ότι «οποιοσδήποτε μπορεί να 
πλησιάσει οποιονδήποτε και να του κάνει ανήθικη 
πρόταση – είναι σχεδόν αδύνατον να το ελέγξεις αυτό». 
Εξάλλου, «όλοι έχουμε το ίδιο δικαίωμα να συναντήσουμε 
έναν ευρωβουλευτή, είναι μέρος της δουλειάς μας. Αν δεν 
είναι «πράσινη» εβδομάδα, όπως τη λέμε, για τις 
Βρυξέλλες, όπου οι περισσότεροι λείπουν, τότε μέσα στο 
Ευρωκοινοβούλιο γίνονται χιλιάδες τέτοιες συναντήσεις». 

Όπως ενημερωνόμαστε πάντως, είναι πολύ εύκολο 
κάποιος να μπει στο Ευρωκοινοβούλιο – «αρκεί ένας 
μόνιμος υπάλληλος, ένας βοηθός, ένας ευρωβουλευτής ή 
ένας σύμβουλος των ευρωομάδων να σε συνοδεύσει εντός 
των εγκαταστάσεων, με τον απαραίτητο έλεγχο και την 
υποχρεωτική καταγραφή τού ποιος μπαίνει και ποιος 
βγαίνει. Αλλά ακόμα κι αν δεν γινόταν αυτό, ο καθένας 
μπορεί να πλησιάσει οποιονδήποτε στα καφέ της πλατείας 
Λουξεμβούργου», όπου συρρέουν οι χιλιάδες της 
«φούσκας των Βρυξελλών». Απ’ ό,τι φαίνεται, επίσης, 
«είναι πολύ εύκολο να βγάλεις διαπίστευση 
δημοσιογράφου για να τη χρησιμοποιήσεις ως διαβατήριο 
για να έχεις πρόσβαση στα ευρωπαϊκά κτίρια», μας λέει 
δημοσιογράφος μεγάλου μέσου στις Βρυξέλλες. 

 

Ο Raphaël Kergueno και η ομάδα της Transparency 
International EU προσπαθούν να αποσοβήσουν τη 
διαφθορά και να προωθήσουν τη διαφάνεια στους 
ευρωπαϊκούς θεσμούς και την αυστηρή ρύθμιση της 
παρέμβασης των λόμπι – ακούγεται σαν inception: είναι 
ένας λομπίστας που «ελέγχει» τους λομπίστες, αλλά και 
τους ευρωβουλευτές. «Εδώ και 10 χρόνια προειδοποιούμε 
το Ευρωκοινοβούλιο ότι θα σκάσει σκάνδαλο διαφθοράς –  
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όπερ και εγένετο. Δηλαδή δεν εκπλαγήκαμε με το 
Qatargate,  παρότι μας σόκαρε ως γεγονός», λέει ο 
Kergueno. «Εδώ και χρόνια ζητούμε πληροφορίες από την 
Ευρωβουλή για διάφορα ζητήματα που εξετάζουμε και 
παίρνουμε απαντήσεις με το σταγονόμετρο. 

  

όνο πέρυσι εντοπίσαμε 24 
παραβιάσεις της διαφάνειας,  
εκ των οποίων μόνο στη μία 

επιβλήθηκαν κυρώσεις. Επίσης 
είχαμε άλλες δύο παραβιάσεις 
οικονομικού χαρακτήρα, αλλά δεν 
έχουμε ιδέα πού βρίσκεται το θέμα 
· τώρα θα αλλάξουν όλα αυτά», λέει ο ίδιος. Την ίδια άποψη 
περί μη αιφνιδιασμού έχει και δημοσιογράφος που 
καλύπτει ευρωπαϊκά θέματα: «Υπήρχε καχυποψία εδώ και 
καιρό· το άκουγες και το ένιωθες στα πηγαδάκια. Όπως 
λέγεται μεταξύ των παροικούντων τις Βρυξέλλες, πίσω από 
το λόμπινγκ όσων σχετίζονται με το Qatargare ήταν 
πασιφανές ότι κρυβόταν ένα δίκτυο που εστίαζε σε 
“δράσεις” πέραν των νομίμων». Ο Raphaël Kergueno 
πάντως επιμένει: «Το σκάνδαλο θα μας βοηθήσει». 
Δηλαδή; «Θα επισπεύσει τις διαδικασίες διαφάνειας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, ακόμα κι αν αποφάσιζε το 
Ευρωκοινοβούλιο αύριο κιόλας να εφαρμόσει αυστηρούς 
κανόνες για το λόμπινγκ, δεν έχει τους πόρους για να φέρει 
αυτό το σχέδιο εις πέρας – δεν έχει το ανθρώπινο δυναμικό. 
Εντούτοις, η Ευρωβουλή πρέπει να είναι παράδειγμα για τα 
εθνικά κοινοβούλια, για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες».  

 

Πώς να ελέγξεις του εκατοντάδες ευρωβουλευτές και τους 
χιλιάδες βοηθούς και συμβούλους; Ένας τρόπος, όπως 
λέγεται, είναι  

α γίνει υποχρεωτική και  
να επιβάλλεται με κάθε 
προσφερόμενο μέσο η  

δημόσια ανάρτηση των ραντεβού  
κάθε μέλος του Ευρωκοινοβουλίου 
, αφού, όπως λέει η ιστοσελίδα του, ναι μεν «όταν οι 
ευρωβουλευτές ενεργούν ως εισηγητές, σκιώδεις εισηγητές 
ή πρόεδροι επιτροπών, είναι υποχρεωμένοι να 
δημοσιεύουν τις προγραμματισμένες συναντήσεις τους με 
εκπροσώπους συμφερόντων στον ιστότοπο του 
Κοινοβουλίου», αλλά «οι υπόλοιποι ευρωβουλευτές 
ενθαρρύνονται να δημοσιεύουν διαδικτυακά πληροφορίες 
για τέτοιες συναντήσεις». «Αυτό μέχρι ώρας είναι 
υποχρεωτικό μόνο για τους επιτρόπους – ορισμένοι εκ των 
ευρωβουλευτών αντιδρούν καθότι δεν θέλουν να φαίνεται 
ότι συναντούν μόνο τη μία ή την άλλη πλευρά για κάθε 
νομοθεσία. Υπάρχουν δηλαδή εκείνοι που συναντούν μόνο 
ΜΚΟ και κάποιοι που συναντούν μόνο τη βιομηχανία. Αν 
γίνει υποχρεωτική η δημοσιοποίηση των συναντήσεων, 
τότε θα προστατευθούν όλες οι πλευρές – όπως κι αν γίνει 
πιο αυστηρός ο έλεγχος εισόδου και εξόδου στα 
ευρωπαϊκά κτίρια, ειδικά εκπροσώπων τρίτων χωρών».  

αρά τη δημοσιοποίηση  
των συναντήσεων και την 
υποχρεωτικότητά τους,  

αν κάποιος θέλει να δωροδοκήσει  
ή να δωροδοκηθεί, θα το κάνει,  
κανείς δεν μπορεί να τον σταματήσει. 
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του Νίκου Νικολόπουλου 
Προέδρου 
Χριστιανοδημοκρατικού 
Κόμματος Ελλάδος 

 

υνολικά 17 κάθισαν 
στο εδώλιο του 
κατηγορουμένου 

για διαφθορά στο 
εσωτερικό της 
αστυνομίας και  
για την κατανομή  
των εισπράξεων  
από εκατοντάδες 
παράνομους οίκους 
ανοχής και 
χαρτοπαικτικές  
λέσχες της Αθήνας. 
Στη δικαιοσύνη παραπέμφθηκαν επί 
κυβέρνησης Τσίπρα και αθωώθηκαν 
επί κυβέρνησης Μητσοτάκη. Μια 
σύμπτωση διαβολική και ασφαλώς 
δεν πρέπει κανείς να κάνει 
διάφορους περίεργους συνειρμούς. 
Στην αποκαλυπτική τηλεοπτική 

εκπομπή «Το Μαξίμου ακούει;» ο Δημοσιογράφος και Πρόεδρος του κόμματος 
Ελληνική Ανατροπή «ΕΛΑΝ» Πάρης Κουρτζίδης μεταξύ άλλων μου είπε: 
Έφαγαν... στις κρίσεις της ΕΛΑΣ βασική πηγή μου και τον καταλυτικό μάρτυρα 
της μηνυτήριας αναφοράς που κατέθεσα στον Ντογιάκο για τις παρακολουθήσεις 
του επιτελικού παρακράτους! Αιτία η επίμαχη αναφορά και οι στοχευμένες 
καταγγελίες που κάνω τις τελευταίες ημέρες για Καραϊβάζ! Όπως είχε αναφέρει η 
ΕΡΤ, «κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση είναι ο επιχειρηματίας Δημήτρης 
Μάλαμας, ο οποίος δολοφονήθηκε και περιγράφεται ως ταμίας της Greek Mafia».  

 

κόμη τρία άτομα που είχαν βρεθεί στο  
επίκεντρο της έρευνας έχουν επίσης 
δολοφονηθεί μετά το 2018, μεταξύ των οποίων 

είναι και ο δημοσιογράφος Γιώργος Καραϊβάζ. 
Ο φάκελος που σχηματίστηκε αφορούσε ιδιώτες αξιωματικούς, απόστρατους 
αλλά και εν ενεργεία, καθώς και δικηγόρους.  

Ο πρόεδρος του δικαστηρίου μειοψήφισε για δύο βασικούς κατηγορούμενους, 
απόστρατους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. Είπαν πως δεν υπάρχουν επαρκή 
αποδεικτικά στοιχεία. Δύσκολο να το πιστέψουμε πως έτσι τυχαία δεν δέθηκε η 
υπόθεση, αλλά ασφαλώς είναι εντελώς άλλο πράγμα η απολύτως εύλογη εικασία  
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και άλλο η απόδειξη.  Προκύπτουν όμως, από τις 
πρόσφατες εξελίξεις, πολλές απορίες.  Τα ερωτήματα 
παραμένουν ξεροκέφαλα και περιμένουν ξεκάθαρες 
απαντήσεις.   

πάρχουν κάποιοι και ποιοι είναι 
αυτοί που μπορεί να στέρησαν  
από την δικαιοσύνη κρίσιμο υλικό 

από την παρακολούθηση της ΕΥΠ  
για την εξάρθρωση του κυκλώματος; 

 
Γιατί επί τρεισήμισι χρόνια η Ελλάς δεν μετέτρεψε τα 
πληροφοριακά δελτία της ΕΥΠ σε ανακριτικά; Υπάρχουν 
«βόμβες» δικαστών για την «Greek Mafia» και 
«ξεχασμένες» δικογραφίες τεράστιων σκανδάλων που 
εκθέτουν Υπουργούς και τον «νοικοκύρη» Κυριάκο 
Μητσοτάκη! Το σκάνδαλο της λεγόμενης «Greek Mafia» 
είναι τεράστιο, αλλά… επαναλαμβανόμενο. Από την 
δεκαετία του 1980 και κάθε σχεδόν δέκα χρόνια 
αποκαλύπτονται ένστολοι μαφιόζοι, οι οποίοι δεν μπορούν 
να κουνηθούν ούτε ένα μέτρο αν δεν έχουν ομπρέλα 
πολιτική. Αυτό είχε διαπιστωθεί και τότε και κάθε φορά και 
έτσι φτάσαμε και στο σημερινό. Προστασίες με ξέπλυμα σε 
λεφτά της νύχτας (κέντρα) της ημέρας (πολυτελή 
ξενοδοχεία αφανούς ιδιοκτησίας πολιτικών) και λεφτά των 
ναρκωτικών, όπως οι καραβιές για την συγκάλυψη των 
οποίων ωρύονται κάποια από τα ΜΜΕ. Ο Νέστωρας της 
δημοσιογραφίας γράφει και αλλά σημαντικά πέραν αυτών 

όπως: Η συγκάλυψη γίνεται με άδειες δικογραφίες, με 
πειθαρχικά συμβούλια που αθωώνουν και κρατικά 
στελέχη-βιαστές ανηλίκων, με μερικούς δικαστές που είναι 
πρόθυμοι να κρατήσουν στο συρτάρι τους δικογραφίες όχι 
απλά για 5-6 χρόνια, αλλά για 15 χρόνια. Ναι, δεν είναι η 
μόνη δικογραφία. Είναι ο κανόνας στις σοβαρές υποθέσεις 
π.χ. στο μέγα σκάνδαλο της ΖΙΜΕΝΣ τα ίδια ακριβώς. Στη 
ΝΟΒΑΡΤΙΣ τα ίδια και χειρότερα. Δεν υπάρχει 
μεγαλογιατρός που να μην αθωώθηκε με αποκορύφωμα 
τους τρεις γιατρούς του Πανεπιστημίου που είχαν συνολικά 
110 εκατομμύρια ευρώ σε λογαριασμούς και τους τσάκωσε 
ο τότε εισαγγελέας διαφθοράς Δημόπουλος. Δεν υπάρχει 
μεγαλοκαταπατητής δημοσίων εκτάσεων που να μην 
αθωώθηκε.  

εν υπάρχει μεγάλο σκάνδαλο  
σε Τράπεζα που να μην κατέληξε 
στο αρχείο. Ούτε ένα. 

Είτε απογύμνωναν τη δικογραφία, είτε έκαναν τροπολογία. 
Και αυτές τις ημέρες τι ακούει όλο το πανελλήνιο ότι ο 
«ηγαπημένος» του Πρωθυπουργού, πρώην γενικός 
γραμματέας της ΚΝΕ και νυν Υπουργός του δεν είδε, δεν 
ήξερε, δεν του ανέφεραν οι υφιστάμενοι του τίποτε για όσα 
γίνονται… Τι μας είπε σε βίντεο που μοίρασε από το 
γραφείο Τύπου του υπουργείου; Ότι είναι αποφασισμένος 
να πατάξει την διαφθορά στην Αστυνομία! Πότε το 
αποφάσισε; Μα τώρα που πήραν φωτιά τα μπατζάκια 
του… Τώρα που έχει συνειδητοποιήσει πως δεν τον 
ενημέρωνε ο πρώην διευθυντής του Εσωτερικών 
Υποθέσεων. Ο ποιος; Αυτός που τον Δεκέμβριο του 2021 
ανακοίνωσε την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, η 
οποία προμήθευε ταξιδιωτικά έγγραφα σε διεθνώς 
καταζητούμενους, κ.α., καθίζοντας στο σκαμνί μεταξύ 
άλλων και περίπου 25 αστυνομικούς για συμμετοχή στην 
εγκληματική οργάνωση αυτή; Μα θα μας τρελάνει ο 
Θεοδωρικάκος, ο πρώην συνέταιρος του ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΑ 
συντρόφου Καλογρίτσα; Ο έγκυρος αστυνομικός 
συντάκτης Λαμπρόπουλος κάθε βράδυ από το MEGA θέτει 
σκληρά ερωτήματα στα οποία δεν απαντά ο υπεύθυνος 
Υπουργός. 

Βλέπετε με αυτή τη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ του μονολόγου 
ανδρώθηκε πολιτικά και όπως λέει ο λαός μας… «όποιος 
μικρομάθει, δεν γερανταφηνει…». 

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

 

«οικονομική 
απόβαση»  
της Ιταλίας  

στη Λιβύη στις 28 
Ιανουαρίου 2023  
και η συνακόλουθη 
υπογραφή συμφωνιών 
των πετρελαϊκών 
εταιρειών των δύο 
χωρών για το φυσικό 
αέριο αποτελεί στην 
ουσία τη ρελάνς της 
Μελόνι στην υπογραφή 
στις 3 Οκτωβρίου 2022 
των δύο μνημονίων 

συνεργασίας Άγκυρας και Τρίπολης 
στο πεδίο της έρευνας, εξόρυξης και εκμετάλλευσης πετρελαίου και φυσικού 
αερίου εκ μέρους τουρκικών εταιρειών (www.libyaobserver.ly 5/10/2022). Κατά την 
επίσκεψη λοιπόν της Μελόνι στην Τρίπολη της Λιβύης τα θέματα της ενέργειας 
και της μετανάστευσης βρέθηκαν στο επίκεντρο των διμερών συζητήσεων, με την 
ιταλική ΕΝΙ να υπογράφει με την Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου (NOC) της Λιβύης 
«συμφωνία για το φυσικό αέριο ύψους 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων – τη 
μεγαλύτερη μεμονωμένη επένδυση στον ενεργειακό τομέα της Λιβύης εδώ και 
περισσότερες από δύο δεκαετίες» (www.kathimerini.gr 28/1/2023). Όπως έχουμε 
ήδη αναλύσει από τον Απρίλιο του 2021 η Λιβύη αποτελεί πεδίο έντονου 
ανταγωνισμού Ιταλίας και Τουρκίας και αυτή ήταν άλλωστε και η πραγματική αιτία 
για την επίθεση Ντράγκι σε Ερντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε δικτάτορα για να 
ακολουθήσει πλέον η όξυνση των σχέσεων Ρώμης και Άγκυρας 
(www.notismarias.gr 19/4/2021). Πριν λοιπόν στεγνώσει το μελάνι της υπογραφής 
των νέων τουρκολιβυκών μνημονίων τον περασμένο Οκτώβριο, η Ρώμη 
θορυβημένη έκανε άνοιγμα στην κυβέρνηση της Λιβύης (www.notismarias.gr 
17/10/22). Αποδέκτης των επαφών ήταν η υπουργός εξωτερικών της Λιβύης 
Εξωτερικών Najla Al-Manqoush (www.giornalediplomatico.it 10/10/2022).  

 
Και ενώ ακόμη στην Ρώμη δεν είχε καν ορκιστεί η νέα κυβέρνηση, ο πρέσβης της 
Ιταλίας στη Λιβύη Giuseppe Grimaldi στη συνάντηση του με την Al-Manqoush στις 
10/10/2022 στην Τρίπολη δεν έχασε καιρό, καθώς εξέφρασε τη στήριξη της χώρας 
του για τη διατήρηση της ασφάλειας και της σταθερότητας που οδηγεί σε εθνικές 
εκλογές στη Λιβύη, επαναλαμβάνοντας μάλιστα ότι η σταθερότητα της Λιβύης 
είναι «θεμελιώδους και ζωτικής σημασίας» για ολόκληρη την περιοχή της 
Μεσογείου (www.libyaobserver.ly 11/10/2022). Από την πλευρά της η Al-
Manqoush δήλωσε ότι η Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας (GNU) ανυπομονεί να  
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συνεργαστεί με τη νέα ιταλική κυβέρνηση και να 
οικοδομήσει σχέσεις για το καλό και των δύο εθνών. Και 
αφού συνεχάρη τον Ιταλό πρέσβη για τη νέα κυβέρνηση της 
χώρας του, τόνισε την ετοιμότητα της GNU να συνεργαστεί 
με τη νέα ιταλική διοίκηση και να οικοδομήσει σχέσεις 
βασισμένες σε αμοιβαία συμφέροντα που εξυπηρετούν και 
τις δύο πλευρές (https://specialelibia.it 11/10/2022). Και 
κατέληξε επισημαίνοντας την πολύτιμη σχέση που ενώνει 
τη Λιβύη και την Ιταλία, τονίζοντας τη σημασία της 
συνέχισης της ενίσχυσης ισχυρών οικονομικών και 
πολιτικών δεσμών (www.libyaobserver.ly 11/10/2022). Και 
χωρίς να χάσουν χρόνο οι Ιταλοί παίζοντας έξυπνα «το 
ευρωπαϊκό χαρτί» άρχισαν να προτείνουν τρόπους 
εξαγωγής λιβυκών ψαριών απευθείας στην ΕΕ με τις 
συζητήσεις να επικεντρώνονται στους τρόπους ανάπτυξης 
εγκαταστάσεων για την εκφόρτωση, την επεξεργασία και 
τη μεταφορά των αλιευτικών προϊόντων της Λιβύης 
(www.libyaherald.com/ 10/10/2022).  

 
Στη συνέχεια η Μελόνι φρόντισε να ρίξει γέφυρες στον 
Ερντογάν με τους δύο ηγέτες να συναντώνται στο Μπαλί 
στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής των G-20 
(www.dailysabah.com 15/11/2022). Κατά τη διάρκεια της 
συνάντησης, Μελόνι και Ερντογάν συμφώνησαν να 
αδράξουν την ευκαιρία «να αξιοποιήσουν από κοινού το 
τεράστιο δυναμικό της περιοχής της Μεσογείου», 
τονίζοντας «την ανάγκη συνεργασίας για την αντιμετώπιση 
της παράτυπης μετανάστευσης και τη διευκόλυνση της 
επίλυσης της λιβυκής κρίσης» εκφράζοντας ταυτόχρονα 

«την επιθυμία τους για περαιτέρω ενίσχυση των διμερών 
εμπορικών σχέσεων (www.governo.it 15/11/2022). Πρέπει 
πάντως να σημειωθεί ότι παραμονές της επίσκεψης Μελόνι 
στη Λιβύη άνοιξε τις πύλες της στην Τρίπολη η Έκθεση των 
Αντιπροσώπων των Ιταλικών βιομηχανιών 
(www.libyaherald.com 24/1/2023) με τη συμμετοχή 35 
ιταλικών επιχειρήσεων που εκπροσωπούν την αφρόκρεμα 
της ιταλικής βιομηχανίας. Αναφερόμενος στο mega-deal 
των 8 Δις δολαρίων ο διευθύνων Σύμβουλος της ΕΝΙ 
Claudio Descalzi επισήμανε ότι  

ΝΙ και ΝΟC κατάφεραν να βρουν 
μια τεχνική και οικονομική 
συμφωνία για την εκμετάλλευση 

φυσικού αερίου που όταν καταστεί 
πλήρως λειτουργική θα ικανοποιήσει 
τις ανάγκες της Λιβύης σε ηλεκτρική 
ενέργεια, ενώ το 1/3 της παραγωγής 
του φυσικού αερίου θα εξάγεται  
στην Ιταλία για την κάλυψη των  
εκεί ενεργειακών αναγκών 
(www.ilgiornale.it 28/1/2023). Ως γνωστόν η ιταλική 
πολυεθνική ΕΝΙ έχει τεράστια συμφέροντα στη Λιβύη. Κατ΄ 
αρχάς είναι ο φορέας εκμετάλλευσης αλλά και κατά 50% 
μέτοχος του περίφημου Western Libyan Gas Project 
(WLGP) που περιλαμβάνει το χερσαίο παραγωγικό 
κοίτασμα της Wafa στα σύνορα Λιβύης-Αλγερίας, τα 
υπεράκτια παραγωγικά κοιτάσματα Bahr Essalam και 
Bouri, το συγκρότημα εγκαταστάσεων επεξεργασίας 
πετρελαίου και φυσικού αερίου με δεξαμενές αποθήκευσης 
αργού πετρελαίου και προϊόντων καθώς και εγκαταστάσεις 
φόρτωσης υγραερίου στο Mellitah και τον Αγωγό 
Greenstream που μεταφέρει φυσικό αέριο από το 
συγκρότημα Mellitah στη Σικελία. Το 2019 το WLGP παρείχε 
5,4 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου στην 
Ιταλία, που αντιστοιχεί στο 8% της ζήτησης φυσικού αερίου 
της Ιταλίας. Αυτό βέβαια έγινε εφικτό λόγω των στενών 
σχέσεων της Ιταλίας με την ψευτοκυβέρνηση του Σάραζ. 
Έτσι όπως προκύπτει από στοιχεία η τροφοδοσία της 
Ιταλίας με λιβυκό φυσικό αέριο στο διάστημα 2012-2020 δεν 
παρουσίασε ιδιαίτερα προβλήματα (www.spglobal.com 
21/1/2020). Και το κερασάκι στην τούρτα η δήλωση της 
Μελόνι μετά το mega-deal της ΕΝΙ ότι «η Ιταλία επιθυμεί να 
παίξει σημαντικό ρόλο και να βοηθήσει τις αφρικανικές 
χώρες να αναπτυχθούν και να γίνουν πλουσιότερες-μια 
συνεργασία που δεν θα είναι ληστρική αλλά θα αφήσει κάτι 
στα έθνη» (www.rainews.it 28/1/2023). Πάντως η ιταλική 
«απόβαση» στη Λιβύη αιφνιδίασε την Άγκυρα. Έτσι ενώ για 
τις πρόσφατες συμφωνίες της ΕΝΙ στη Λιβύη ο τουρκικός 
Τύπος απλά προχώρησε σε μια άχρωμη και άοσμη 
ανάλυση της συμφωνίας ΕΝΙ- NOC 
(www.hurriyetdailynews.com 30/1/2023) χωρίς ιδιαίτερες 
επικρίσεις (www.dailysabah.com 28/1/2023) στη συνέχεια 
κυκλοφόρησε η είδηση ότι ο Ερντογάν προωθεί άμεσα 
προς κύρωση στην τουρκική Εθνοσυνέλευση και το 
δεύτερο παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο για την έρευνα 
και αξιοποίηση υδρογονανθράκων στην Λιβύη εκ μέρους 
τουρκικών εταιριών (www.tanea.gr 1/2/2023).
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αταπέλτης ήταν  
για την κυβέρνηση 
Μητσοτάκη και το 

υπουργείο Ανάπτυξης  
η πρόεδρος της Ένωσης 
Βενζινοπωλών Αττικής, 
Μαρία Ζάγκα, την ώρα 
που ερευνώνται οι 
σχέσεις της Greek 
mafia με κυκλώματα 
εντός της ΕΛ.ΑΣ. 
Η κα. Ζάγκα κατήγγειλε ότι η 
κυβέρνηση δεν κάνει ελέγχους στην 
αγορά καυσίμων, ενώ παράλληλα 
αποκάλυψε ότι η ίδια δεχόταν 
απειλές για τη ζωή της. «Πριν δύο 
χρόνια. Φοβήθηκα πολύ, πήγα στην 
Ασφάλεια, έκανα μήνυση κατά 
αγνώστου. Μου είπε ο εισαγγελέας 
“θα παρακολουθείται το τηλέφωνό 
σας”, είπα δεν έχω αντίρρηση, εγώ 
τα λέω δημόσια. Όταν βγαίνω, 
πάντοτε κοιτάω πίσω μου 100 
φορές» αποκάλυψε μιλώντας στον 

Ant1. Μάλιστα, η ίδια έκανε λόγο για 
καταγγελίες που έφταναν στα 
υπουργεία, ωστόσο όταν γινόταν ο 
έλεγχος, ως δια μαγείας, δεν 
εντοπιζόταν τίποτα, καθώς 
σύμφωνα με την ίδια υπήρχε 
«έσωθεν πληροφόρηση». 
«Υπάρχουν μαγαζιά που διοικούνται 
μέσα από τη φυλακή. Για όσα έλεγα 
δημόσια, όλοι οι δικοί μου, μου λένε 
“κλείσε το στόμα σου μην βρεθείς 
χωρίς κεφάλι.  

εν είναι δυνατόν  
να κλέβουν, να 
νοθεύουν, να μην 

τους ενοχλεί κανείς,  
να χάνει το κράτος 
φόρο, ΦΠΑ και εμείς  
να έχουμε αθέμιτο 
ανταγωνισμό» 

 
κατήγγειλε η πρόεδρος 
βενζινοπωλών Αττικής. Η ίδια 
ανέφερε επίσης ότι οι μεγάλες 
αλυσίδες δεν προστατεύουν τους 
καταναλωτές: «Το οικογενειακό 
μαγαζί είναι η ασφάλεια, όχι το σήμα 
του πρατηρίου, τα σήματα 
τελείωσαν, σας το λέω υπεύθυνα. 
Αυτός που είναι μέσα στο 
βενζινάδικο είναι που εξασφαλίζει. 
Είναι λεπτά του ευρώ αυτά που 
κερδίζουμε. Και έρχεται άλλος και 
λέει “το πουλάω τόσο (σ.τ.σ. 
χαμηλά) γιατί κάνω διαφήμιση”. Για 
τόσο χαζούς μας έχουν;» είπε και 

πρόσθεσε: «Κι ας είμαι της 
κυβέρνησης άνθρωπος, έχω το 
θάρρος και το λέω, γιατί θέλω 
κάθαρση, επιτέλους. Λένε 
“πηγαίνετε εκεί” ενώ ξέρουμε ότι δεν 
πάνε καλά. «Δεν είναι δυνατόν να 
πωλούν κάτω από την τιμή κόστους 
και να λένε ότι “διαφημίζουν”. Ή 
κλέβουν ή νοθεύουν. Όταν το 60% 
της τιμής είναι φόρος, τι περιμένετε, 
προκοπή; Έρχεται ο άλλος και λέει 
“έχω φτηνό πράγμα, πάρε”. Τι 
φτηνό; Πού το βρήκες; Όταν ξέραμε 
ότι το τάδε βυτίο έχει μπει 
παράνομα, δεν το ξέρανε οι 
υπεύθυνοι; Κοροϊδευόμαστε;» 
αναρωτήθηκε και πρόσθεσε:  

 
«Δυστυχώς υπήρχαν εντολές και 
συνεργασία και μοίρασμα 
χρημάτων. Εις βάρος όλων μας, 
χάνουμε όλοι.  

εν κερδίζει ούτε  
ο καταναλωτής, 
ούτε το κράτος, 

ούτε η κυβέρνηση. 
Κερδίζουν όλοι αυτοί  
οι παράνομοι που 
έχουν 1, 2, 3, 4, 5 
μαγαζιά. Πού τα 
βρίσκουν;». 
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του Γιάννη Χατζηθεοδοσίου 
Προέδρου του Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου Αθηνών 
και Επίτιμου Διδάκτορα 
του Πανεπιστημίου Πειραιά 

 
Ο Προέδρος του Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου Αθηνών έγραψε στην 
εφημερίδα «ΑΞΙΑ»: Οι 
συσσωρευμένες οφειλές του 
παρελθόντος αποτελούν μείζον 
ζήτημα για την αγορά και την 
οικονομία. Είναι τα βάρη που 
άφησαν πίσω τους η 10ετής 
περίοδος των μνημονίων και η 
πανδημία του κορονοϊού, με την 
ακρίβεια να μην επιτρέπει σε 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 
επαγγελματίες να ανταποκριθούν 
στην αποπληρωμή τους αλλά και να 
προσθέτει νέες οφειλές.  

ταν μεγάλο  
μέρος των 
μικρομεσαίων 

δυσκολεύεται να 
ανταποκριθεί ακόμη  
και σε βασικές, 
ανελαστικές δαπάνες,  

όπως η πληρωμή των λογαριασμών ενέργειας,  
πώς θα μπορέσει να αποπληρώσει παλαιά χρέη; 

 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, σε πολλές περιπτώσεις να χάνονται ακόμη και οι 
ρυθμίσεις των οφειλών, λόγω αδυναμίας καταβολής των δόσεων και το «βουνό» 
των χρεών να μεγαλώνει. Είναι χαρακτηριστικό, σύμφωνα με τα πρόσφατα 
στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου, ότι το 86% ποσοστό των πολιτών στη χώρα μας 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες πληρωμής λογαριασμών «τις περισσότερες φορές» ή 
«μερικές φορές», ενώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των καταναλωτών προς τους 
παρόχους ενέργειας ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ.  

 

Ό 
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υνολικά οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς  
εφορία, ασφαλιστικά ταμεία και funds - 
τράπεζες ξεπερνούν, όπως προκύπτει  

από τα επίσημα στοιχεία, τα 260 δισ. ευρώ. 
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΚΕΑΟ, οι ληξιπρόθεσμες 
οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία στο τέλος Σεπτεμβρίου διαμορφώνονταν στα 
45,631 δισ. ευρώ. Παράλληλα, όπως προκύπτει από στοιχεία της ΑΑΔΕ για το 
δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2022, το συνολικό ύψος ληξιπρόθεσμων 
οφειλών προς τις ΔΟΥ και τα Ελεγκτικά Κέντρα ανερχόταν στα 113,16 δισ. ευρώ.  

 

Επιπλέον, παρά τη μείωση των 
κόκκινων δανείων, σύμφωνα με τα 
στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, 
το ληξιπρόθεσμο χρέος προς funds 
και τράπεζες φτάνει τα 101,3 δισ. 
ευρώ, από τα οποία τα 86,8 δισ. 
ευρώ ανήκουν σε funds και τα 14,5 
δισ. ευρώ στις τράπεζες.  

 
Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο 
Αθηνών, αλλά και συνολικά η αγορά, 
έχουμε τονίσει την άμεση ανάγκη 
μίας νέας ρύθμισης, περισσότερων 
δόσεων, για το σύνολο των οφειλών. 
Σε αυτό το ασφυκτικό περιβάλλον 
παρατεταμένης ακρίβειας, είναι ο 
μοναδικός τρόπος για να δοθεί μία 
«ανάσα» στην επιχειρηματικότητα 
και ταυτόχρονα να συνεχίσουν να 
ενισχύονται τα δημόσια έσοδα, έστω 
και σε βάθος χρόνου. 

αρότι σε 
πρόσφατη 
συνέντευξη  

Τύπου ο 
πρωθυπουργός 
ερωτηθείς για  
το ενδεχόμενο 
επαναφοράς της 
ρύθμισης των 120 
δόσεων δεν έδωσε 
σαφείς απαντήσεις 
, χωρίς όμως και να το αποκλείει, 
θεωρούμε ότι πρόκειται για ένα 
μέτρο που πρέπει να προχωρήσει, 
αν θέλουμε να προλάβουμε 
«λουκέτα» και απολύσεις. 

 

Σ 
Π 
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αύξηση των ασφαλιστικών 
εισφορών αποτελεί θηλιά για 
τους μικρομεσαίους, αναφέρει  

το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών 
και ζητά την ενεργοποίηση των  
120 δόσεων ή άλλης ρύθμισης.  
«Η κυβέρνηση αγνόησε για άλλη μια φορά τους 
μικρομεσαίους επιχειρηματίες και προχώρησε, παρά την 
εκφρασμένη αντίρρησή μας, σε αύξηση των ασφαλιστικών 
εισφορών κατά 9,6% από την 1η Ιανουαρίου 2023, 
σύμφωνα με το ύψος του πληθωρισμού την προηγούμενη 
χρονιά», αναφέρει η ανακοίνωση. «Το ΒΕΑ είχε εγκαίρως 
κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας ότι η 
πλειοψηφία των επιχειρηματιών είναι αδύνατο να 
ανταπεξέλθουν στην νέα οικονομική επιβάρυνση, που 
κυμαίνεται από 244 έως 655 ευρώ το χρόνο μόνο για την 
κύρια ασφάλιση, ανάλογα με την κατηγορία που έχει 
επιλέξει ο εκάστοτε μη μισθωτός. Την ίδια στιγμή 
παραμένει η καταβολή μηνιαίας εισφοράς 10 ευρώ υπέρ 
του ταμείου ανεργίας ελευθέρων επαγγελματιών και 
αυτοαπασχολούμενων, με αποτέλεσμα οι έξι ασφαλιστικές 
κατηγορίες, ειδικά για κύρια ασφάλιση και υγεία, να 
διαμορφώνονται από 240,25 ευρώ έως και 630,6 ευρώ τον 
μήνα. Η επιβάρυνση μεγαλώνει, εφόσον οι επαγγελματίες 
ασφαλίζονται και για επικούρηση ή και εφάπαξ. Για 
παράδειγμα, οι εισφορές της 1ης από τις συνολικά τρεις 
ασφαλιστικές κατηγορίες για επικούρηση, διαμορφώνονται 
σε 42,76 ευρώ τον μήνα, ενώ η αντίστοιχη κατηγορία για 
εφάπαξ, σε 28,51 ευρώ. Είμαστε βέβαιοι ότι 

α δημιουργηθεί μια νέα γενιά 
ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών 
οφειλών, καθώς ήδη οι 

μικρομεσαίοι επιχειρηματίες 
αδυνατούν να αποπληρώσουν τις 

υπέρογκους λογαριασμούς ενέργειας 
για την λειτουργία των επιχειρήσεών 
και θα βρεθούν αντιμέτωποι με αναγκαστικά μέτρα 
είσπραξης και κατασχέσεις, από το Κέντρο Είσπραξης 
Ασφαλιστικών Οφειλών. Στο πλαίσιο αυτό ζητείται η εκ 
νέου ενεργοποίηση των 120 δόσεων ή κάποιας άλλης 
μορφής ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών, για τη μη 
δημιουργία νέων. Χιλιάδες μικρομεσαίοι χρωστούν ήδη και 
δεν μπορούν να αποπληρώσουν τις ασφαλιστικές τους 
εισφορές, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να πάρουν την 
σύνταξή τους», επισημαίνει ο Πρόεδρος του Β.Ε.Α Παύλος 
Ραβάνης. Το Β.Ε.Α παρουσιάζει χαρακτηριστικά 
παραδείγματα των νέων εισφορών που καλούνται να 
καταβάλουν οι μη μισθωτοί: Ελεύθερος επαγγελματίας που 
βρίσκεται στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία και έχει 
επικούρηση και εφάπαξ, σήμερα πλήρωνε 285 ευρώ για 
εισφορές, από την 1η Ιανουαρίου θα πληρώνει 311,63 
ευρώ. Μηνιαία αύξηση 26,63 ευρώ, ετήσια 319,56 ευρώ. 
Ελεύθερος επαγγελματίας που βρίσκεται στην τρίτη 
ασφαλιστική κατηγορία και έχει επικούρηση και εφάπαξ, 
σήμερα πλήρωνε 405 ευρώ για εισφορές, από την 1η 
Ιανουαρίου θα πληρώνει 443,1 ευρώ. Μηνιαία αύξηση 38,1 
ευρώ, ετήσια 457,2 ευρώ. Ελεύθερος επαγγελματίας που 
βρίσκεται στην έκτη ασφαλιστική κατηγορία και έχει 
επικούρηση και εφάπαξ, σήμερα πλήρωνε 669 ευρώ για 
εισφορές, από την 1η Ιανουαρίου θα πληρώνει 732,57 
ευρώ. Μηνιαία αύξηση 63,57 ευρώ, ετήσια 762,84 ευρώ. 
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όγω των πιέσεων σε σχέση με τον υποκείμενο 
πληθωρισμό το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σκοπεύει  

να αυξήσει ακόμα τα επιτόκια κατά 50 μονάδες  
βάσης στην επόμενη συνεδρίασή του για τη 
νομισματική πολιτική τον Μάρτιο 2023 
, τόνισε η Christine Lagarde, κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης 
Τύπου. «Απαιτούνται συγκεκριμένες αυξήσεις επιτοκίου για να μπορέσουμε να 
ελέγξουμε αποτελεσματικά τον πληθωρισμό. Και πρέπει να έχουμε συνέχεια», 
τόνισε. H επικεφαλής της ΕΚΤ έκανε λόγο για υψηλή συναίνεση στο ΔΣ, τόσο της 
αύξησης της Πέμπτης όσο και της δέσμευσης για νέα αύξηση το Μάρτιο. «Για μετά 
τον Μάρτιο θα πρέπει να δούμε τα δεδομένα», τόνισε. Μάλιστα,  

Christine Lagarde κάλεσε τις κυβερνήσεις  
να άρουν τα μέτρα στήριξης, καθώς η  
οικονομία αποδείχτηκε… ανθεκτική και  

η ενεργειακή κρίση ηπιότερη. 
Οι κυβερνήσεις τροφοδοτούν με τα μέτρα στήριξης τον πληθωρισμό, 
αναγκάζοντας την ΕΚΤ να λάβει περισσότερα μέτρα για τον περιορισμό του, 
εξήγησε η πρόεδρος της ΕΚΤ. «Αν και αδύναμη, η αυξανόμενη ζήτηση εξακολουθεί 
να οδηγεί τις τιμές προς τα πάνω. Είναι σημαντικό να αρχίσουμε να μειώνουμε τη 
δημοσιονομική στήριξη, καθώς τα μέτρα μπορεί να επιδεινώσουν τις 
πληθωριστικές πιέσεις και να απαιτήσουν ισχυρότερη αντίδραση από την ΕΚΤ», 
σημείωσε. «Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις προσαρμόστηκαν πιο γρήγορα από όσο 
αναμέναμε στο ενεργειακό κόστος», ενώ σημείωσε ότι η ευρωπαϊκή οικονομία 
αποδείχθηκε πιο ανθεκτική. Η ανάκαμψη όμως έχει πολλά εμπόδια (πόλεμος στην 

Ουκρανία, πανδημία κλπ), 
σημείωσε. «Η υποτονική παγκόσμια 
δραστηριότητα εν μέσω υψηλής 
γεωπολιτικής αβεβαιότητας 
συνέχισε να λειτουργεί ως αντίβαρο 
στην ανάπτυξη της ζώνης του ευρώ, 
αλλά η οικονομία αποδείχθηκε πιο 
ανθεκτική από ό,τι αναμενόταν», 
ανέφερε η Lagarde. Η ΕΚΤ εκτιμά 
ωστόσο ότι η ανάπτυξη θα 
παραμείνει υποτονική, καθώς ο 
υψηλός πληθωρισμός και οι 
αυστηρότερες συνθήκες 
χρηματοδότησης επιβράδυναν τις 
δαπάνες και την παραγωγή. Να 
συνεχίσει την πορεία του προς τη 
σημαντική αύξηση των επιτοκίων με 
σταθερό ρυθμό και τη διατήρησή 
τους σε επίπεδα που είναι επαρκώς 
περιοριστικά προκειμένου να 
διασφαλιστεί η έγκαιρη επαναφορά 
του πληθωρισμού στον 
μεσοπρόθεσμο στόχο του 2%, 
αποφάσισε σήμερα η Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα. Κατά συνέπεια, 
το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε 
την Πέμπτη να αυξήσει τα τρία 
βασικά επιτόκια της ΕΚΤ κατά 50 
μονάδες βάσης και αναμένει ότι θα 
τα αυξήσει περαιτέρω. Λόγω των 
πιέσεων σε σχέση με τον 
υποκείμενο πληθωρισμό, το 
Διοικητικό Συμβούλιο σκοπεύει να 
αυξήσει τα επιτόκια κατά 50 μονάδες 
βάσης ακόμα στην επόμενη 
συνεδρίασή του για τη νομισματική 
πολιτική τον Μάρτιο και στη 
συνέχεια θα αξιολογήσει την πορεία 
που θα ακολουθήσει η νομισματική 
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του πολιτική. Η διατήρηση των επιτοκίων σε περιοριστικά 
επίπεδα θα μειώσει με την πάροδο του χρόνου τον 
πληθωρισμό, περιορίζοντας τη ζήτηση και θα αποτρέψει 
επίσης τον κίνδυνο επίμονης μετατόπισης προς τα πάνω 
των προσδοκιών για τον πληθωρισμό. Σε κάθε περίπτωση, 
οι μελλοντικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για 
τα επιτόκια πολιτικής θα εξακολουθούν να εξαρτώνται από 
τα στοιχεία και να ακολουθούν μια προσέγγιση, σύμφωνα 
με την οποία οι αποφάσεις θα λαμβάνονται από 
συνεδρίαση σε συνεδρίαση.  

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να αυξήσει τα τρία 
βασικά επιτόκια της ΕΚΤ κατά 50 μονάδες βάσης. Κατά 
συνέπεια, το επιτόκιο των πράξεων κύριας 
αναχρηματοδότησης καθώς και τα επιτόκια της 
διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της 
διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα αυξηθούν σε 3%, 
3,25% και 2,50% αντιστοίχως, με ισχύ από τις 9 
Φεβρουαρίου 2023. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε 
επίσης τις λεπτομερείς ρυθμίσεις για τη μείωση των τίτλων 
που διακρατεί το Ευρωσύστημα στο πλαίσιο του 
προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού (asset 
purchase programme – APP). Όπως ανακοινώθηκε τον 
Δεκέμβριο, το χαρτοφυλάκιο APP θα μειώνεται με ρυθμό 15 
δισεκ. ευρώ μηνιαίως κατά μέσο όρο από τις αρχές Μαρτίου 
μέχρι το τέλος του Ιουνίου 2023 και στη συνέχεια ο ρυθμός 
αυτής της μείωσης θα καθορίζεται με την πάροδο του 
χρόνου. Οι μερικές επανεπενδύσεις θα διενεργούνται 
γενικότερα σύμφωνα με την τρέχουσα πρακτική. 
Συγκεκριμένα, οι εναπομείνασες επανεπενδύσεις θα 
κατανέμονται κατ’ αναλογία προς το μερίδιο εξόφλησης 

τίτλων μεταξύ των συστατικών προγραμμάτων του APP 
και, στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς τίτλων του 
δημόσιου τομέα (public sector purchase programme – 
PSPP), κατ’ αναλογία προς το μερίδιο εξόφλησης τίτλων 
κάθε χώρας και μεταξύ των κρατών-εκδοτών και των 
υπερεθνικών εκδοτών. Σε ό,τι αφορά τις αγορές εταιρικών 
ομολόγων που διενεργεί το Ευρωσύστημα, οι 
εναπομείνασες επανεπενδύσεις θα στρέφονται 
περισσότερο προς εκδότες που έχουν καλύτερες 
κλιματικές επιδόσεις. Με την επιφύλαξη του στόχου της 
ΕΚΤ για τη σταθερότητα των τιμών, αυτή η προσέγγιση θα 
στηρίξει τη σταδιακή απεξάρτηση των εταιρικών ομολόγων 
που διακρατεί το Ευρωσύστημα από τον άνθρακα 
σύμφωνα με τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού.  

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι έτοιμο να προσαρμόσει όλα 
τα μέσα που έχει στη διάθεσή του εντός των ορίων της 
εντολής που του έχει ανατεθεί, προκειμένου να διασφαλίσει 
ότι ο πληθωρισμός θα επανέλθει στον στόχο του 2% 
μεσοπρόθεσμα. Το μέσο για την προστασία της μετάδοσης 
(Transmission Protection Instrument -TPI) είναι διαθέσιμο 
για να αντισταθμιστούν ανεπιθύμητες, άτακτες εξελίξεις 
στην αγορά που θέτουν σοβαρή απειλή για τη μετάδοση 
της νομισματικής πολιτικής σε όλες τις χώρες της ζώνης 
του ευρώ, επιτρέποντας έτσι στο Διοικητικό Συμβούλιο να 
εκπληρώσει πιο αποτελεσματικά την αποστολή του για τη 
σταθερότητα των τιμών. 
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εταιρεία «Γ. Κυπριώτης και  
Υιοί» στρέφεται σε βάρος των 
τραπεζών Πειραιώς, Eurobank  

και Αttica, υποστηρίζοντας ότι οι 
μεταβιβάσεις των ληξιπρόθεσμων 
δανειακών της συμβάσεων σε 
εταιρεία του αμερικανικού fund  
HIG Capital έγιναν παράνομα….. 
«κατά πλήρη παράβαση και καταφανή παράβαση των 
χρηστών και συναλλακτικών ηθών και ως εκ τούτου πρέπει 
να ακυρωθούν». Όπως σημειώνει το ρεπορτάζ του 
mononews.gr η αλήθεια είναι ότι τα δάνεια πουλήθηκαν 
από τις τράπεζες, καθώς ο όμιλος Κυπριώτη έφτασε να 
χρωστάει στις τράπεζες το ποσό των 140 εκατ. ευρώ. Τα 
δάνεια είχαν περάσει στα κόκκινα, καθώς ο όμιλος για 
χρόνια δεν πλήρωσε ούτε μια δόση. Άρα η απόφαση των 
τραπεζών, σύμφωνα με τις ίδιες, ήταν απόλυτα 
δικαιολογημένη. Η ενάγουσα στρέφεται και σε βάρος της 
λουξεμβουργιανής εταιρείας Tempus Holdings, που ανήκει 
στον όμιλο του αμερικανικού fund HIG Capital και 
εξαγόρασε τα δάνεια της το δεύτερο εξάμηνο του 2021. 
Στρέφεται τέλος σε βάρος της εταιρείας ARTEMIS 
SECURITISATION S.A. η οποία μεταβίβασε στην Tempus 
δικαιώματα και αξιώσεις από απαιτήσεις που απορρέουν 
από τη Σύμβαση Πίστωσης Αλληλόχρεου Λογαριασμού. 
Στην αγωγή, την οποία παρουσιάζει σήμερα το mononews, 

Όμιλος με τα υπερπολυτελή 
ξενοδοχεία στην Κω υποστηρίζει 
ότι «έγινε έρμαιο των 3 

Τραπεζών» που στόχευαν «στην 
εξόντωση του» και μιλά για  
«προφανή συμπαιγνία τους  
με την Tempus Holdings…. 
καθώς προέβησαν στην πώληση και μεταβίβαση των 
απαιτήσεών τους, προκειμένου οι μεν πωλητές να 
απεκδυθούν των ευθυνών τους έναντι του Ομίλου, ύστερα 
από σωρεία δικαστικών ηττών, οι δε αγοραστές να 
αποκτήσουν όμιλο αξίας 180 εκατομμυρίων ευρώ με ίδια 
κεφάλαια 25 εκατομμύρια ευρώ». Η ενάγουσα επικαλείται 5 
τελεσίδικες αποφάσεις που εκδόθηκαν μέσα στο 2021 από 
το Τριμελές Εφετείο Δωδεκανήσου και όπως υποστηρίζει, 
όλες «αναγνωρίζουν την παράνομη και καταχρηστική 
συμπεριφορά καθώς και τη συντονισμένη δράση των 
Πιστωτριών Τραπεζών εναντίον ημών, επαληθεύοντας 
πλήρως τους ισχυρισμούς μας». Προαναγγέλλει μάλιστα 
κατάθεσε νέας αγωγής σε βάρος των 5 παρόντων 
εναγομένων, αυτή τη φορά διεκδικώντας χρηματική 
αποζημίωση.  

 

Η ενάγουσα εταιρεία «Ξενοδοχειακές Τουριστικές 
Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις Γ. Κυπριώτης και υιοί» ζητά από 
τη Δικαιοσύνη «να αναγνωρισθεί η απόλυτη ακυρότητα 
των με ημερομηνία 20.09.2021, 20.12.2021 και 22.12.2021 
Συμβάσεων Πώλησης, Εκχώρησης και Μεταβίβασης, των 
δανειακών συμβάσεων της, λόγω αντίθεσής τους στα 
χρηστά ήθη (178 ΑΚ)». Η ενάγουσα κάνει ιδιαίτερη 
αναφορά στη χρονική περίοδο που επελέγη από τις 
Τράπεζες η μεταβίβαση των «κόκκινων» δανείων της: εν 
μέσω πανδημίας και αμέσως μόλις τελεσιδίκησαν οι 
δικαστικές αποφάσεις με τις οποίες ακυρώθηκαν όλες οι 
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διαταγές πληρωμής σε βάρος του ξενοδοχειακού Ομίλου. 
«Ο παράνομος σκοπός τους – αναφέρεται στην αγωγή- 
που αναμφισβήτητα ήταν και εξακολουθεί να είναι η 
απομάκρυνσή μας ως μέτοχοι και ιδιοκτήτες από την 
Εταιρεία και η ανήθικη απόκτηση των ξενοδοχείων μας, 
όσο και γενικότερα το σύνολο των συνοδευουσών αυτές τις 
δικαιοπραξίες συνθηκών και περιστάσεων, ήτοι όσων 
προηγήθηκαν της μεταβίβασης αλλά και όσων 
επακολούθησαν, δικαιολογούν απόλυτα το χαρακτηρισμό 
των επίμαχων Συμβάσεων Πώλησης, Εκχώρησης και 
Μεταβίβασης ως ανήθικων». Η «Γ. Κυπριώτης και Υιοί» 
δραστηριοποιείται από το 1987 στον τομέα των 
ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων, με το 
μετοχικό κεφάλαιο της, όπως αναφέρεται στο δικόγραφο, 
να ανέρχεται σήμερα στα 15 εκατομμύρια ευρώ. Διατηρεί 
και εκμεταλλεύεται 5 ξενοδοχειακές μονάδες στην Κω, 
συνολικού δυναμικού 1.522 δωματίων και 5.079 κλινών. 
Μεταξύ αυτών είναι τα πεντάστερα «KIPRIOTIS MARIS» και 
«KIPRIOTIS PANORAMA». Στο δυναμικό της ανήκουν, 
επίσης, 2 συνεδριακά κέντρα, χωρητικότητας τουλάχιστον 
5.500 συνέδρων αλλά και μικρότεροι συνεδριακοί χώροι. 
Στην αγωγή των 78 σελίδων, ο ξενοδοχειακός Όμιλος με 
πρόεδρο τον Κωνσταντίνο Κυπριώτη, παρουσιάζει ένα 
αναλυτικό ιστορικό για τα ομολογιακά δάνεια που έλαβε 
από το 2006 και μετά προκειμένου, όπως λέει, να 
εκπληρωθούν επενδυτικοί και επιχειρηματικοί σκοποί, να 
εξυπηρετηθεί η λειτουργία του και να προωθηθεί η 
ανάπτυξή του. Ωστόσο, όπως περιγράφει στο δικόγραφο, 
άρχισε να αντιμετωπίζει δυσχέρεια στην εμπρόθεσμη 
αποπληρωμή των δανειακών της υποχρεώσεων από το 
2009, στο τέλος του οποίου τα συνολικά μη ληξιπρόθεσμα 
υπόλοιπα του τραπεζικού της δανεισμού ανέρχονταν στα 
91,90 εκατομμύρια ευρώ. Ποσά που στα επόμενα 2 χρόνια 
ανήλθαν στα 99,13 και 99,41 εκατ. αντίστοιχα. Κατά την 
ενάγουσα,  

δυσκολία στην αποπληρωμή  
των δανείων προέκυψε «από 
έκτακτες, απρόβλεπτες και εν 

γένει ειδικές συνθήκες», μεταξύ 
άλλων «από τη ραγδαία μεταβολή των 
κοινωνικοπολιτικών και οικονομικών 
παραγόντων των ετών 2009 – 2014…. 

λόγω της ένταξης της χώρας στο Δ.Ν.Τ., του αποκλεισμού 
της από τις διεθνείς αγορές και της άρνησης δανεισμού της 
κατά τα έτη 2009-2010, του συνεχούς κινδύνου χρεωκοπίας 
της χώρας και επιστροφής στη δραχμή, τα capital controls, 
των επαναλαμβανόμενων εθνικών εκλογών το έτος 2012 
(που είχε ως αποτέλεσμα να χαθούν οι τουριστικοί μήνες 
Απρίλιος, Μάιος και Ιούνιος με ανάκληση των γκρουπ, μη 
εκτέλεση συμβολαίων κ.λπ.) αλλά και λόγω της γενίκευσης 
της οικονομικής κρίσης στην Ευρώπη το έτος 2013 (με 
αποτέλεσμα την έλευση στην Ελλάδα τουριστικών γκρουπ 
με όλο και πιο χαμηλό budget – προϋπολογισμό 
διακοπών), η οποία κορυφώθηκε με τον πόλεμο στην 
Ουκρανία, της πτώχευσης μεγάλων ρωσικών τουριστικών 
πρακτορείων λόγω της διολίσθησης του ρουβλιού έναντι 
του ευρώ, της εμφάνισης πρωτοφανών μεταναστευτικών 
ροών στην Κω και του σεισμού του 2017». 

Η «Γ. Κυπριώτης και Υιοί» περιγράφει στην αγωγή της τις 
διαπραγματεύσεις με τις Τράπεζες για την αναδιάρθρωση 
του συνόλου των δανείων, προς εξεύρεση μίας βιώσιμης 
λύσης. Κατά την ενάγουσα από τη μακρόχρονη 
διαπραγμάτευση «καταδεικνύεται ότι η δέσμευση των 
Πιστωτριών Τραπεζών για την οριστική ρύθμιση των 
δανείων της Εταιρείας υπό νέους 
όρους/δόσεις/πρόγραμμα αποπληρωμής προκύπτει 
άμεσα τόσο από το περιεχόμενο, τις δηλώσεις και τους 
όρους των δύο Ιδιωτικών Συμφωνητικών καθώς και της 
Τροποποίησης που έχουν υπογράφει μεταξύ Εταιρείας και  
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Τραπεζών, όσο και από τις Επιστολές και Βεβαιώσεις 
αυτών, τις οποίες απέστελλαν επί μακρόν». Και αυτή η 
συμπεριφορά, κατά την εταιρεία «φυσικά δημιούργησε 
δικαιολογημένη εμπιστοσύνη και πλήρη πεποίθηση ότι οι 
Πιστώτριες επί πέντε και πλέον έτη αφού είχαν πολλαπλώς 
ελέγξει και αξιολογήσει και μάλιστα με δικούς τους 
συμβούλους, την οικονομική κατάσταση και τα 
αποτελέσματα της Εταιρείας μας, θα προχωρήσουν σε 
οριστική ρύθμιση των δανείων μας υπό νέους όρους και 
πλάνο αποπληρωμής και ότι φυσικά εις ουδεμία 
περίπτωση θα προβούν σε καταγγελίες των συμβάσεων 
ή/και διώξεις ή/και δικαστικές ενέργειες προς ικανοποίηση 
των απαιτήσεών τους, καθώς είχαμε τηρήσει όλους τους 
όρους και τις προϋποθέσεις που είχαν τεθεί και μάλιστα 
εγγράφως από τις Τράπεζες». Η εταιρεία επικαλείται στο 
δικόγραφο της σειρά ενεργειών των Τραπεζών που, όπως 
υποστηρίζει, «της δημιούργησαν τη βεβαιότητα ότι θα 
εκπλήρωναν τη δέσμευσή τους για οριστική ρύθμιση των 
δανείων με νέο πρόγραμμα αποπληρωμής και δεν θα 
προχωρούσαν σε μεταβίβαση των «κόκκινων» δανείων σε 
fund». Μεταξύ αυτών, όπως αναφέρεται στην αγωγή, ήταν: 
«Η άρνηση των Τραπεζών στην εξαγορά των δανείων τους 
από την επενδυτική εταιρεία ENDEAVOR το χρονικό 
διάστημα 2011-2012, από την οποία θα εισέπρατταν άμεσα 
και ακαριαία το ποσό των δανείων τους. Η άρνησή τους για 
την είσοδο επιφανούς επενδυτή της Αυστραλίας στην 
Εταιρεία με 15 εκατ. ευρώ (ένδειξη ότι αυτή ήταν απολύτως 
βιώσιμη και ικανή να αποπληρώσει το δανεισμό της υπό 
νέα ρύθμιση και χωρίς την στήριξη επενδυτή). Η 
αναχρηματοδότηση της Εταιρείας με νέα κεφάλαια ύψους 
2,6 εκατ. ευρώ με σκοπό την εξόφληση μέρους των 
απαιτητών οφειλών από την Τράπεζα Πειραιώς και την 
Eurobank, παραβιάζοντας τη διάταξη του άρθρου 150 παρ. 
2 του ν. 4261/2014, που απαγόρευε στα πιστωτικά ιδρύματα 
νέες χορηγήσεις εκτός αν πρόκειται για τη σύναψη 
γενικότερης ρύθμισης οφειλής. Η πρόβλεψη στο από 
24.04.2014 Ιδιωτικό συμφωνητικό νέας δανειακής 
χρηματοδότησης της τακτοποίησης των αυθαιρέτων της 
Εταιρείας (ύψους 3,6 εκατ. ευρώ), με σκοπό την 
αναβάθμιση της αξίας των ακινήτων της. Η μείωση των 
επιτοκίων των δανείων με τροποποιητικές πράξεις και ο 
καθορισμός επιτοκίου της οριστικής ρύθμισης με 
αναδρομική ισχύ από 01.01.2015 σύμφωνα με το από 
24.04.2015 συμφωνητικό». Ο Ξενοδοχειακός Όμιλος της 
Κω αναφέρει ότι τα αρχικά ποσά των χορηγήσεων που του 
εδόθησαν τα έτη 2006- 2007 από τις Τράπεζες 
Πειραιώς/πρώην Κύπρου και Eurobank και το έτος 2010 
από την Τράπεζα Αττικής, ήταν εν συνόλω περί τα 92 εκ. 

Ευρώ. Συγκεκριμένα, από την Τράπεζα Κύπρου/Πειραιώς 
έλαβε 40.150.000 Ευρώ, από την Eurobank 42.004.020 
Ευρώ και από την Τράπεζα Αττικής 9.000.000 Ευρώ. «Η 
Εταιρεία –αναφέρεται στην αγωγή- από το 2007 και μέχρι 
το 2017, ήτοι  

έσα σε μία δεκαετία και  
εν μέσω της περιόδου της 
οικονομικής κρίσης και 

γεγονότων ανωτέρας βίας  
κατάφερε να καταβάλλει περί τα  
50,3 εκατ. Ευρώ, μεταξύ των οποίων  
έχει καταβάλλει προς εκπλήρωση  
των δανειακών της υποχρεώσεων  
στην τράπεζα Αττικής περί  
τα 2,0 εκατ. Ευρώ.  
Τα συνεχώς αυξανόμενα λειτουργικά κέρδη που παρήγαγε 
η Εταιρεία σε κάθε περίπτωση επαρκούσαν (μετά και την 
πληρωμή των τυχόν φόρων κ.λπ.) για την πλήρη 
αποπληρωμή των δανειακών της υποχρεώσεων κατόπιν 
ρύθμισης του δανεισμού υπό νέους όρους (δόσεις, επιτόκια 
κ.λπ.) αποπληρωμής. Αφού διαπίστωσαν τούτο οι 
Πιστώτριες της Εταιρείας Τράπεζες, δεσμεύτηκαν βάσει 
επαναλαμβανόμενων Ιδιωτικών Συμφωνητικών και 
Συμφωνιών που αποτύπωσαν σε επιστολές τους, ότι θα 
προχωρήσουν σε νέο πρόγραμμα αποπληρωμής του 
δανεισμού της Εταιρείας».  

Το Μάιο και τον Ιούνιο του 2017 η Τράπεζα Πειραιώς και η 
Eurobank προέβησαν σε καταγγελία όλων των δανειακών 
συμβάσεων, ενώ η Τράπεζα Αττικής είχε ήδη προβεί σε 
καταγγελία από τον Οκτώβριο του 2014. «Η καταγγελία των  
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δανειακών μας συμβάσεων έγινε όλως αιφνιδίως, 
παρανόμως και καταχρηστικώς», υποστηρίζει ο Όμιλος 
Κυπριώτη και προσέφυγε με αγωγή κατά των 3 Τραπεζών, 
ζητώντας την αναγνώριση της ακυρότητας των 
καταγγελιών. Το Πρωτοδικείο Αθηνών δεν εξέδωσε 
απόφαση έως ότου περατωθούν τελεσίδικα οι δίκες επί 
των ανακοπών της Εταιρείας. «Η Εταιρεία, ακόμα και μετά 
την καταγγελία των δανειακών μας συμβάσεων, συνέχισε 
να υποβάλλει προς τις Πιστώτριες Τράπεζες αιτήματα για 
τη ρύθμιση των οφειλών μας, με επιχειρηματικά σχέδια το 
πρώτο εκ των οποίων κατέγραφε κερδοφορία της 
Εταιρείας 40 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 31 εκατ. θα 
καταβάλλονταν για την αποπληρωμή των δανείων», 
υποστηρίζεται στη νέα αγωγή. «Τον Απρίλιο του 2019 
κοινοποιήθηκε στις Πιστώτριες Τράπεζες επενδυτικό 
ενδιαφέρον από τους διεθνείς ξενοδοχειακούς ομίλους 
εγνωσμένου κύρους εταιρείες «KSL Capital» και «Alua 
Hotels and Resorts». Σύμφωνα με την υποβληθείσα αυτή 
πρόταση, θα καταβαλλόταν το ποσό των 95 εκατ. Ευρώ 
προς τις Τράπεζες Πειραιώς και Eurobank προς εξόφληση 
του δανεισμού κατά κεφάλαιο και δεδουλευμένους τόκους 
(…) Εντούτοις, καίτοι η πρόταση δύο εκ των κορυφαίων 
ομίλων παγκοσμίως θα οδηγούσε σε πλήρη εξόφληση των 
δανειακών μας οφειλών προς τις Πιστώτριες Τράπεζες, οι 
τελευταίες δεν απάντησαν ποτέ επί της εν λόγω 
πρότασης». 
 

Στη συνέχεια, οι Τράπεζες προχώρησαν στην έκδοση 
διαταγών πληρωμής σε βάρος του Ομίλου Κυπριώτη. 

Όπως αναφέρεται στην αγωγή, σε όσες προσφυγές του 
Ομίλου έχουν εκδοθεί τελεσίδικες αποφάσεις, «οι διαταγές  
πληρωμής έχουν ακυρωθεί, καθώς κρίθηκε ότι εκδόθηκαν 
καταχρηστικά. Επιπλέον, με δικαστικές αποφάσεις 
ακυρώθηκε η Έκθεση Αναγκαστικής Κατάσχεσης Ακίνητης 
Περιουσίας (και των 5 ξενοδοχείων στην Κω) και 
απορρίφθηκε τελεσίδικα η αίτηση που κατέθεσαν οι 2 
Τράπεζες το Δεκέμβριο του 2017 για να υπαχθεί η Εταιρεία 
σε καθεστώς Έκτακτης Ειδικής Διαχείρισης κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 68 επ. του Κεφαλαίου Δ1 του ν. 
4307/2014».  

 
Ο ξενοδοχειακός Όμιλος παραθέτει στο δικόγραφο του το 
σκεπτικό αυτής της τελευταίας απόφασης: «Δεν συντρέχει 
περίπτωση μόνιμης και γενικής αδυναμίας εκπλήρωσης 
ληξιπρόθεσμών υποχρεώσεων της εταιρείας (παύση 
πληρωμών) αφού δεν διαπιστώθηκε κλονισμός της 
εμπορικής πίστης της εταιρείας ούτε νέκρωση της 
επιχείρησης. Η αύξηση του κύκλου εργασιών, η ζήτηση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών, η λειτουργική κερδοφορία που 
προαναφέρθηκε, η αποπληρωμή ή η ρύθμιση του συνόλου 
των λοιπών ληξιπρόθεσμων χρεών πλην εκείνων που 
αφορούν τις δανείστριες τράπεζες σε συνδυασμό με τις 
προβλέψεις μέχρι το έτος 2022 κατά τις οποίες ο κύκλος 
εργασιών και η κερδοφορία θα βαίνουν αυξανόμενες και 
όλα αυτά σε συνδυασμό με την προθυμία επενδυτών να 
εισέλθουν στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, οδηγούν 
στο συμπέρασμα ότι η όποια έλλειψη ρευστότητας έχει 
πρόσκαιρο χαρακτήρα». Στη νέα αγωγή που κατέθεσε 
πρόσφατα στο Πρωτοδικείο Αθηνών, η εταιρεία παραθέτει 
και το σκεπτικό των αμετάκλητων αποφάσεων, με τις 
οποίες ακυρώθηκαν οι διαταγές πληρωμής: «Η στάση των 
πιστωτριών τραπεζών είχε καταχρηστικό χαρακτήρα, 
καθώς η πορεία της εταιρείας, τα οικονομικά της 
αποτελέσματα και οι προοπτικές της, όπως αυτά 
αποτυπώνονταν στα επιχειρηματικά σχέδια που 
εκπονήθηκαν και παραδόθηκαν, προδιέγραφαν τόσο τη 
βιωσιμότητα της εταιρείας, όσο και τη σταδιακή 
αποπληρωμή των υποχρεώσεών της σε βάθος χρόνου, ο 
οποίος δεν μπορεί να χαρακτηριστεί υπερβολικός, υπό την 
προϋπόθεση ότι η αποπληρωμή δεν θα γινόταν βάσει των 
αρχικών όρων υπό τους οποίους συνομολογήθηκαν οι 
δανειακές συμβάσεις, αλλά με ευνοϊκότερους όρους 
αποπληρωμής, όπως αυτοί Θα αποτυπώνονταν στην 
αναμενόμενη, πλην μη επακολουθήσασα ρύθμιση. Στα 
παραπάνω πρέπει να προστεθεί και το γεγονός ότι οι 
απαιτήσεις των τραπεζών ήταν ασφαλισμένες με 
εμπράγματες και προσωπικές ασφάλειες, ενώ καθ’ όλη τη 
διάρκεια των διαπραγματεύσεων, της ισχύος των 
προαναφερομένων συμφωνητικών και της ανταλλαγής 
εκατέρωθεν προτάσεων, η εφεσίβλητη Τράπεζα ουδέποτε 
παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ρύθμισης με νέους  
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όρους αποπληρωμής». Ο ξενοδοχειακός Όμιλος 
υποστηρίζει ότι «οι Τράπεζες επεδίωξαν να αποσείσουν τις 
δικές τους ευθύνες και τα ολέθρια αποτελέσματα των 
υποχρεώσεων που μας επέβαλαν και να τις μεταθέσουν 
καταχρηστικά σε εμάς, επικαλούμενοι την δήθεν δική μας 
αδυναμία εκπλήρωσης των δανειακών μας υποχρεώσεων 
και δη με βάση τους αρχικούς δανειακούς όρους που οι 
ίδιες είχαν δια των ως άνω συμφωνιών τους αποδεχτεί ότι 
έπρεπε να τροποποιηθούν». 

  

Όμιλος Κυπριώτη προαναγγέλλει 
νέα προσφυγή στη Δικαιοσύνη 
για να διεκδικήσει από  

τις Τράπεζες και την TEMPUS  
HOLDINGS αποζημιώσεις για  
την οικονομική ζημία την  
οποία ισχυρίζεται ότι υπέστη… 
από την 5ετή «καθυστέρηση, αδράνεια και αβελτηρία των 
Πιστωτικών Τραπεζών να προχωρήσουν στην οριστική 
ρύθμιση των δανείων της Εταιρείας», διάστημα που, όπως 
υποστηρίζει, οι τράπεζες «είχαν θέσει σημαντικούς 
περιορισμούς στην επιχειρηματική δραστηριότητα της 
Εταιρείας», ενώ παράλληλα η Tempus «κατηύθυνε 
δημοσιεύματα στον Τύπο που οδήγησαν σε μεγαλύτερο 
οικονομικό αδιέξοδο την εταιρεία». «Επισημαίνουμε ότι η 
ζημία της Εταιρείας μας -υποστηρίζει η στο δικόγραφο της- 
επιτάθηκε εξαιτίας της παράνομης και καταχρηστικής 
καταγγελίας των δανείων μας, της επίσπευσης της 
αναγκαστικής εκτέλεσης, της αίτησης υπαγωγής σε ειδική 
διαχείριση και της κοινοποίησης του πλήθους διαταγών 
πληρωμής κατά της Εταιρείας μας, με δεκάδες, 
κατευθυνόμενα από τις τράπεζες, δημοσιεύματα στον Τύπο 
(ηλεκτρονικό και έντυπο) τα οποία προμήνυαν το «άδοξο» 
τέλος της Εταιρείας μας και την απόκτηση του ελέγχου-
ιδιοκτησίας από ξένα funds. Σε αυτόν τον ανηλεή πόλεμο η 
Εταιρεία μας απομονώθηκε από προμηθευτές και 
τουριστικά πρακτορεία, κλήθηκε δε να ενεργήσει άνευ 
πιστώσεως και άνευ προκαταβολών που παραδοσιακά 
χρησιμοποιούνται στον κλάδο που δραστηριοποιούμαστε, 
με άμεση συνέπεια την πτώση των εσόδων των 
ξενοδοχείων κατά την σεζόν 2016 και εντεύθεν αλλά και τη 
δραματική μείωση δυνατότητας κερδοφορίας εξαιτίας του 

εξαιρετικά αυξημένου λειτουργικού κόστους μας». Ο 
ξενοδοχειακός Όμιλος της Κω υποστηρίζει ότι «την ίδια 
ακριβώς πρακτική εφάρμοσαν και οι εκπρόσωποι της 
TEMPUS HOLDINGS 97 S.A R.L. αλλά με πολύ 
δυσμενέστερες οικονομικές συνέπειες για την Εταιρεία μας. 
Αμέσως μετά τη δήθεν μεταβίβαση των δανείων μας από 
τις Πιστώτριες Τράπεζες, ήδη από τις αρχές του 2022, 
δεκάδες δημοσιεύματα απολύτως κατευθυνόμενα από τους 
εκπροσώπους της κατέκλυσαν τον ηλεκτρονικό τύπο και 
κυρίως τις οικονομικές ειδήσεις επιτείνοντας την ήδη 
υφιστάμενη, μεγάλη αβεβαιότητα για την τύχη της 
Εταιρείας, για την εξασφάλιση προσωπικού, για την λήψη 
της συνήθους πίστωσης σύναψη στο κλάδο με τους 
προμηθευτές των ξενοδοχείων και την εν γένει λειτουργία 
των ξενοδοχείων, αποστερώντας από την εταιρεία την 
απαιτούμενη ηρεμία και σιγουριά στην πρώτη χρονιά 
λειτουργία μετά την πανδημία COVID-19. Είναι 
αξιοσημείωτο ότι εξαιτίας του αρνητικού κλίματος που 
είχαν δημιουργήσει με τα εν λόγω δημοσιεύματα, ήταν 
αξιοσημείωτη η πτώση του τζίρου τουλάχιστον σε 
ποσοστό 25%, σε σχέση με το 2019, μία χρονιά ορόσημο 
για τον ελληνικό τουρισμό και ενώ η φετινή χρονιά 
χαρακτηρίστηκε πανθομολογουμένως ως έτος ρεκόρ σε 
εισπράξεις». 

Σύμφωνα με τον Όμιλο Κυπριώτη, το 2019, οι πιστώτριες 
Τράπεζες, αποπειράθηκαν ερήμην του για πρώτη φορά να 
μεταβιβάσουν τα δάνεια του στη λουξεμβουργιανή εταιρεία 
«TEMPUS HOLDINGS 97 SARL», η οποία ανήκει στον όμιλο 
του αμερικανικού fund HIG Capital. Στην αγωγή 
αναφέρεται: «Η τιμή της εξαγοράς των δανείων μας από την 
λουξεμβουργιανή εταιρεία, με μετοχικό κεφάλαιο ίσο με 100 
ευρώ και δίχως ελληνικό ΑΦΜ ήταν 67 εκατ. ευρώ κατά 30%  

 

Ο 
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δηλαδή χαμηλότερη από τη επίσημη επενδυτική 
προσφορά των KSL Capital & Alua Hotels & Resorts. Το 
τίμημα δε αυτό το χρηματοδότησαν κατά τα 2/3 άλλες δύο 
ελληνικές τράπεζες, η Optima Bank και η Παγκρήτια 
Τράπεζα, με αποτέλεσμα το ποσό των ιδίων κεφαλαίων 
που διέθεσε η εναγόμενη για την απόκτηση του συνόλου 
των δανείων μας να είναι λιγότερο από €25 εκατ., ενώ η 
αξία των ξενοδοχείων μας ανέρχονταν την δεδομένη στιγμή 
σε τουλάχιστον €180 εκατ.». Η προσπάθεια εξαγοράς των 
δανείων δεν ολοκληρώθηκε καθώς, όπως υποστηρίζει ο 
Όμιλος Κυπριώτη, συνέπεσε με την απόρριψη σε 
πρωτόδικο βαθμό της αίτησης υπαγωγής της Εταιρείας σε 
ειδική διαχείριση κι έτσι «χάθηκε το ενδιαφέρον για τα 
funds αφού κρίθηκε ως βιώσιμη και άρα ικανή να 
αποπληρώσει το σύνολο των ληξιπρόθεσμων 
υποχρεώσεών της. (…) Τελικά, μεταξύ Σεπτεμβρίου –
Δεκεμβρίου του 2021, εν μέσω της πανδημίας του COVID-
19, οι κ.κ. Μπήτρος και Θεοδοσίου με όχημα την 
λουξεμβουργιανή εταιρεία TEMPUS και μετά από τρεις 
απόπειρες, κατόρθωσαν, σε καθεστώς πλήρους 
μυστικότητας και αδιαφάνειας, έχοντας εξαλείψει τον 
ανταγωνισμό από άλλα funds-επενδυτές, υπό συνθήκες 
που ουδέποτε έχουν συμβεί στο παρελθόν σε αντίστοιχου 
τύπου συναλλαγές, να απευθυνθούν σε εμάς ως φερόμενοι 
ιδιοκτήτες των απαιτήσεών των Πιστωτριών Τραπεζών». 
Κι αυτό συνέβη κατά την ενάγουσα αν και «οι Πιστώτριες 
Τράπεζες είχαν στα χέρια τους 6 δικαστικές αποφάσεις, με 
τις οποίες η εταιρεία κρίθηκε βιώσιμη και είχε αναγνωριστεί 
η κακόπιστη και καταχρηστική συμπεριφορά των 
Πιστωτριών Τραπεζών να καταγγείλουν τα δάνεια της 
Εταιρείας. Η πώληση των δανείων μας ήταν το πρόσχημα 
και η νομιμοφανής διαδικασία για να αποφύγουν – 
μεταβιβάσουν (αντί πενιχρού τιμήματος) οι Πιστώτριες 
Τράπεζες την ευθύνη τους για τα μέχρι τότε πεπραγμένα, 
που στοίχισαν στην Εταιρεία μας. Επίσης, ήταν η δήθεν 
διέξοδός τους για να αποφύγουν να αντιμετωπίσουν τις 
ευθύνες τους ως συστημικά πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία 
οφείλουν να τηρούν τις οδηγίες και τους κανονισμούς της 
Τράπεζας της Ελλάδος αλλά και να υποδεικνύουν ιδιαίτερη 
πρόνοια για τα συμφέροντα των πελατών τους, πολλώ δε 
μάλλον όταν αυτό έχει τελεσίδικα κριθεί από τη ελληνική 
δικαιοσύνη. Απλά και μόνο το γεγονός ότι οι Πιστώτριες 
Τράπεζες εισέπραξαν εν τέλει λιγότερα (67 εκ ευρώ) και με 
καθυστέρηση έναντι των 95 εκατ. ευρώ που θα μπορούσαν 
ήδη το 2018 να είχαν εισπράξει από τους διεθνείς ομίλους 
«KSL Capital» και «Alua Hotels & Resort (Apple Leisure 
Group)», καταδεικνύει ότι άλλες ήταν οι ανησυχίες των 
τραπεζών και ήταν τέτοιες που κατίσχυσαν και του 
γεγονότος ότι εισέπραξαν μόλις το 60% περίπου όσων 
μπορούσαν και με καθυστέρηση και με αδιαφάνεια! Η 

λουξεμβουριανή εταιρεία ανέλαβε το ρόλο να μας διαλύσει 
για να λύσει τα θέματα των τραπεζών και αντ’ αυτού πήρε 
τα δάνεια κυριολεκτικά «τζάμπα» και μάλιστα όχι με ίδια 
κεφάλαια, αλλά με δάνεια άλλων ελληνικών τραπεζών». Ο 
στόχος, όπως αναφέρεται στην αγωγή, ήταν ο αφανισμός 
της εταιρείας και αυτό «αποδεικνύεται από την πρόταση 
της λουξεμβουργιανής εταιρίας για εξαγορά των μετοχών 
της Εταιρείας μας αντί εξευτελιστικού ανταλλάγματος, αφού 
λάβαμε το τελεσίγραφο της ότι η διαπραγμάτευση για την 
εξεύρεση συμβιβαστικής λύσης αναδιάρθρωσης έληξε». 

«Την 26.08.2022, η Εταιρεία μας μίσθωσε τις 5 
ξενοδοχειακές της μονάδες σε 100% θυγατρική εταιρεία του 
ευρέως αναγνωρισμένου ομίλου «Hotel Brain» -αναφέρεται 
στην αγωγή. «Ως εκ τούτου, η Εταιρεία μας κατάφερε να 
εξασφαλίσει για την επόμενη δεκαετία μία εγγυημένη 
ρευστότητα από τα συμφωνημένα μισθώματα ικανή να 
θωρακίσει την ομαλή αποπληρωμή των δόσεων μετά από 
αναδιάρθρωση των οικονομικών της υποχρεώσεων και 
την ανάπτυξη του ξενοδοχειακού προϊόντος και την 
επένδυση στα πάγια της Εταιρείας μας, αυξάνοντας έτσι και 
την αξία των εξασφαλίσεων υπέρ της λουξεμβουργιανής 
εταιρείας». Ο Όμιλος Κυπριώτη υποστηρίζει ότι «οι 
Συμβάσεις Πώλησης, Εκχώρησης και Μεταβίβασης 
απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις προς την εταιρεία 
του Λουξεμβούργου τυγχάνουν απολύτως άκυρες λόγω 
κατάφωρης αντίθεσης τους στα χρηστά ήθη. Η ανηθικότητα 
των συμβάσεων είναι δυνατόν να διαγνωσθεί μέσω 
πλειόνων αρνητικών παραγόντων, και δη των συνθηκών 
και των περιστάσεων που οδήγησαν στη σύναψή τους». 
Στο δια ταύτα της αγωγής της η οικογένεια Κυπριώτη 
παραθέτει, μεταξύ άλλων, τους εξής λόγους για να επιτύχει 
την ακύρωση των συμβάσεων: «Επί πέντε συναπτά έτη –
το 2012 μέχρι το 2017- οι Πιστώτριες Τράπεζες ενώ είχαν 
εγκαταστήσει δικούς της εντολοδόχους εντός της Εταιρείας 
μας και είχαν δημιουργήσει την εύλογη πεποίθηση σε εμάς 
ότι θα προβούν στη βιώσιμη ρύθμιση των δανείων μας, 
παντελώς αιφνιδιαστικά προέκριναν ως λύση την 
εκποίηση της ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας σε τρίτο 
επενδυτή αντί ευτελούς τιμήματος και υπό παντελώς 
αδιευκρίνιστες συνθήκες. Οι Πιστώτριες Τράπεζες 
εκκίνησαν μία σειρά δικαστικών αγώνων, οι οποίοι, 
άπαντες τελεσιδίκως μας δικαίωσαν. Τα δικαστήρια 
έκριναν ότι η συμπεριφορά των Τραπεζών ήταν παντελώς 
καταχρηστική. Τα δευτεροβάθμια δικαστήρια έκριναν ότι οι 
προτάσεις των Πιστωτριών Τραπεζών κατέτειναν στην 
απομάκρυνση των ιδιοκτητών της Εταιρείας, και όχι στη 
λύση του προβλήματος, που ήταν η εξεύρεση λύσης για την 
εξυπηρέτηση των οφειλών, για την οποία δεν λαμβανόταν 
μέριμνα». O ξενοδοχειακός Όμιλος υποστηρίζει ότι οι 
πρακτικές που ακολουθήθηκαν παραβαίνουν τις διατάξεις 
και το πνεύμα του Ν. 4354/2015 που επιφυλάσσει την 
αντιμετώπιση των οφειλετών με τραπεζικά κριτήρια και 
δεοντολογία κι όχι με σκοπό την απόκτηση της περιουσίας 
τους. 
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Γράφει η Άννα Ιγνατένκο 
Δικηγόρος Αθηνών,  Senior Associate - Head of Legal Dept                          
της Δικηγορικής Εταιρείας «STAMOS & ASSOCIATES» 
Είναι γεγονός ότι το νομικό πλαίσιο των συμβάσεων μεταβίβασης «κόκκινων» 
απαιτήσεων σύμφωνα με το Ν. 3156/2003, καθώς και των συμβάσεων ανάθεσης 
διαχείρισης αυτών, είναι από τα ζητήματα που απασχολούν αρκετά την τρέχουσα 
περίοδο. Ο κύριος προβληματισμός είναι το εάν μεταξύ των εξουσιών που 
«αποκτούν» οι εταιρείες διαχείρισης, περιλαμβάνεται και το δικαίωμα για την 
δικαστική διεκδίκηση των μεταβιβασθέντων σύμφωνα με το Ν. 3156/2003 
απαιτήσεων. Δύο είναι τα βασικά ζητήματα: α) Εάν οι Νόμοι 3156/2003 και 
4354/2015 συνιστούν δύο διακριτά θεσμικά πλαίσια, τα οποία στην 
πραγματικότητα δεν μπορούν να εφαρμοστούν συνδυαστικά, και β) Εάν μια 
εταιρεία που διαχειρίζεται απαίτηση η οποία τιτλοποιήθηκε και μεταβιβάστηκε 
δυνάμει του Ν. 3156/2003 δύναται να επιδιώξει δικαστικώς την είσπραξή της, 
καθότι επί αυτής τυγχάνει εφαρμογής το νομοθετικό πλαίσιο υπό το οποίο την 
απέκτησε ήτοι ο Ν. 3256/2003 και όχι ο Ν. 4354/2015 ο οποίος κατά τα λοιπά, θα 
της παρείχε τη δυνατότητα να προβεί σε ενέργειες δικαστικού χαρακτήρα. 
Ειδικότερα, Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 Ν. 3156/2003: «Με σύμβαση 
που συνάπτεται εγγράφως η είσπραξη και εν γένει διαχείριση των 
μεταβιβαζόμενων απαιτήσεων μπορεί να ανατίθεται σε πιστωτικό η 
χρηματοδοτικό ίδρυμα που παρέχει νομίμως υπηρεσίες σύμφωνα με το σκοπό 
του στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, στον μεταβιβάζοντα ή και σε τρίτο, 
εφόσον ο τελευταίος είτε είναι εγγυητής των μεταβιβαζόμενων απαιτήσεων είτε 
ήταν επιφορτισμένο με την διαχείριση ή την είσπραξη των απαιτήσεων πριν την 
μεταβίβασή τους στον αποκτώντα.  

ν η εταιρεία ειδικού σκοπού δεν εδρεύει στην 
Ελλάδα και οι μεταβιβαζόμενες απαιτήσεις είναι 
απαιτήσεις κατά καταναλωτών πληρωτέες στην 

Ελλάδα, τα πρόσωπα 
στα οποία ανατίθεται  
η διαχείριση πρέπει  
να έχουν εγκατάσταση 
στην Ελλάδα. 
Σε περίπτωση υποκατάστασης του 
διαχειριστή, ο υποκατάστατος 
ευθύνεται αλληλεγγύως και εις 
ολόκληρον με τον διαχειριστή». 
Περαιτέρω, σύμφωνα με την 
παράγραφο 15 του ως άνω άρθρου: 
«Ο διαχειριστής των 
μεταβιβαζόμενων απαιτήσεων 
σύμφωνα με την προηγούμενη 
παράγραφο υποχρεούται να 
καταθέτει, αμέσως με την είσπραξή 
τους, το προϊόν των 
τιτλοποιουμένων απαιτήσεων, 
υποχρεωτικά σε χωριστή έντοκη 
κατάθεση πού τηρείται στον ίδιο, 
εφόσον είναι πιστωτικό ίδρυμα 
διαφορετικά σε πιστωτικό ίδρυμα 
πού δραστηριοποιείται στον 
Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Στην 
κατάθεση γίνεται ειδική μνεία ότι 
αυτή αποτελεί χωριστή περιουσία 
διακριτή από την περιουσία του 
διαχειριστή και του πιστωτικού 
ιδρύματος στο οποίο 
κατατίθεται....». Σημειωτέον ότι, το 
ως άνω άρθρο ουδόλως δίνει την 
δυνατότητα στις αλλοδαπές 
εταιρείες ειδικού σκοπού προς τις 
οποίες μεταβιβάζονται οι 
τιτλοποιημένες απαιτήσεις, να 
προβούν σε δικαστικές ενέργειες 
εναντίον των οφειλετών για την 
είσπραξη των απαιτήσεων αυτών. 
Αφενός, ναι μεν προβλέπεται ότι 
νομιμοποιούνται στην είσπραξη των 
μεταβιβασθέντων σ’ αυτές 
απαιτήσεων μέσω των εταιρειών 
διαχείρισης, αφετέρου σε καμία 
όμως περίπτωση δεν 
συμπεριλαμβάνονται στην έννοια  

 Α 
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της «είσπραξης» οι δικαστικές 
ενέργειες αλλά μόνον οι 
εξωδικαστικές, διότι αν υπήρχε 
τέτοια πρόθεση του νομοθέτη, θα το 
είχε προβλέψει ρητώς. Περαιτέρω, η 
δυνατότητα δικαστικής διεκδίκησης 
των μεταβιβασθεισών απαιτήσεων 
από τις εταιρείες ειδικού σκοπού 
μέσω των εταιρειών διαχείρισης, 
νομοθετήθηκε για πρώτη φορά το 
2015 με το Ν. 4354. Ειδικότερα, κατά 
τις παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 2 Ν. 
4354/2015: «1. Στις εταιρείες της 
περίπτωσης α' της παρ. 1 του 
άρθρου 1 του παρόντος νόμου 
δύναται να ανατίθεται η διαχείριση 
απαιτήσεων από συμβάσεις 
δανείων ή/και πιστώσεων πού 
έχουν χορηγηθεί ή χορηγούνται από 
πιστωτικά η χρηματοδοτικά 
ιδρύματα, πλην της περίπτωσης δ’ 
της παρ. 5 του αρθ. 2 του ν. 
4261/2014. 2. Η σύμβαση ανάθεσης 
διαχείρισης των απαιτήσεων αυτών 
υπόκειται σε συστατικό έγγραφο 
τύπο και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο 
περιεχόμενο τα ακόλουθα: α. Τις 
προς διαχείριση απαιτήσεις και το 
τυχόν στάδιο μη εξυπηρέτησης κάθε 
απαίτησης. β. Τις πράξεις 
διαχείρισης οι οποίες μπορεί να 
συνίστανται ιδίως στην νομική και 
λογιστική παρακολούθηση, την 
είσπραξη, τη διενέργεια 
διαπραγματεύσεων με τους 
οφειλέτες των προς διαχείριση 
απαιτήσεων και τη σύναψη 
συμβάσεων συμβιβασμού κατά την 
έννοια των άρθρων 871-872 ΑΚ ή 
ρύθμισης και διακανονισμού 
οφειλών σύμφωνα με τον Κώδικα 
Δεοντολογίας όπως έχει θεσπισθεί 
με την υπ’ αριθ. 116/25.8.2014 
απόφαση της Επιτροπής 
Πιστωτικών και Ασφαλιστικών 
Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος 
κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του αρθ. 1 
του ν 4224/2013. … 4. Οι Εταιρείες 
Διαχείρισης νομιμοποιούνται, ως μη 
δικαιούχοι διάδικοι, να ασκήσουν 
κάθε ένδικο βοήθημα και να 
προβαίνουν σε κάθε άλλη δικαστική 

ενέργεια για την είσπραξη των υπό διαχείριση απαιτήσεων …». Ενώ παράλληλα, 
στο εδ. γ' της παρ. 1 του αρθ. 1 του ως άνω νόμου ορίζεται ότι: «Η πώληση των 
παραπάνω απαιτήσεων είναι ισχυρή μόνο εφόσον έχει υπογράφει συμφωνία 
ανάθεσης διαχείρισης μεταξύ εταιρείας απόκτησης απαιτήσεων από δάνεια και 
πιστώσεις και εταιρίας διαχείρισης απαιτήσεων που αδειοδοτείται και 
εποπτεύεται κατά τον παρόντα νόμο από την Τράπεζα της Ελλάδος. Η 
προϋπόθεση αυτή οφείλει να πληρούνται και σε κάθε περαιτέρω μεταβίβαση.  

α δικαιώματα που απορρέουν από τις 
μεταβιβαζόμενες λόγω πώλησης απαιτήσεις 
δύνανται να ασκούνται μόνο μέσω των  

εταιριών διαχείρισης της παρούσας παραγράφου. 

 
Οι μεταβιβαζόμενες απαιτήσεις από δάνεια και πιστώσεις λογίζονται ως 
τραπεζικές και μετά την μεταβίβασή τους. Οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων 
ευθύνονται για όλες τις υποχρεώσεις απέναντι στο δημόσιο και σε τρίτους, οι 
οποίες βαρύνουν τις εταιρείες απόκτησης απαιτήσεων και απορρέουν από τις 
μεταβιβαζόμενες απαιτήσεις» Ερμηνεύοντας εξ αντιδιαστολής τα άρθρα των υπ’ 
αριθ. 3156/2003 και 4354/2015 Νόμων, καθίσταται αντιληπτό ότι αυτοί (οι Νόμοι) 
συνιστούν δυο διακριτά θεσμικά πλαίσια, τα οποία στην πραγματικότητα δεν 
μπορούν να εφαρμοστούν συνδυαστικά.  Η ως άνω ερμηνεία ερείδεται και στο 
σκεπτικό της Αιτιολογικής Έκθεσης του Ν. 4389/2016, ο οποίος επέφερε ριζικές 
τροποποιήσεις στο Ν. 4354/2015. Ειδικότερα στην σελ. 23, Κεφάλαιο Ε'-  

 

Τ 
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Αντικατάσταση Διατάξεων 
4354/2015 - Εθνική Στρατηγική για τη 
Διαχείριση του Ιδιωτικού Χρέους-
Λοιπές Διατάξεις, ρητά, μεταξύ 
άλλων, αναφέρονται τα εξής: «Με τις 
παρούσες διατάξεις τροποποιείται 
το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο για την 
πώληση απαιτήσεων από δάνεια 
και πιστώσεις που χορηγήθηκαν 
από αδειοδοτούµενα από την 
Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικά και 
χρηματοδοτικά ιδρύματα προς την 
κατεύθυνση της εναρμόνισής του µε 
τις ευρωπαϊκές καλύτερες πρακτικές 
και ταυτόχρονα της ενίσχυσης της 
υφιστάμενης προστασίας των 
δανειοληπτών, είτε φυσικών 
προσώπων είτε νομικών, 
κατοχυρώνοντας τα υφιστάμενα 
δικαιώματά τους και παρέχοντας 
ουσιαστικές εγγυήσεις τόσο κατά 
την πώληση των εις βάρος τους 
απαιτήσεων όσο και στο επίπεδο 
της μετέπειτα διαχείρισής της από 
τους νέους αποκτώντες. Η 
θεσμοθέτηση της πώλησης από τα 
παραπάνω αναφερόμενα ιδρύματα 
απαιτήσεων και από δάνεια και 
πιστώσεις που εξυπηρετούνται, 
πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 
γενικότερου πνεύματος 
εκσυγχρονισμού και εναρμόνισης µε 
τις ευρωπαϊκές αλλά και διεθνείς 
πρακτικές, διευκολύνοντας µε τον 
τρόπο αυτό την δημιουργία μίας 
αγοράς, η οποία λειτουργεί µε όρους 
διαφάνειας και ορθολογικά 
αποσκοπώντας στη δημιουργία 
ενός νέου αναπτυξιακού κύκλου για 
την ελληνική οικονομία. Υπ’ αυτή 
την έννοια παρέχονται στα 
πιστωτικά ιδρύματα τα θεσμικά 
εργαλεία αξιοποίησης του 
χαρτοφυλακίου τους, καθώς θα 

έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν είτε την εφαρμογή του νόμου περί 
τιτλοποίησης απαιτήσεων (Ν. 3156/2003) όπου επιτρέπεται και η τιτλοποίηση 
απαιτήσεων που εξυπηρετούνται, είτε το θεσμικό πλαίσιο που προκρίνεται µε το 
παρόν σχέδιο νόμου». Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι, ούτε ο νομοθέτης 
θέλησε ούτε βέβαια ήταν σκοπός του Ν. 4354/2015, ο αυθαίρετος συνδυασμός των 
δύο ως άνω θεσμικών πλαισίων, των Νόμων 3156/2003 και 4354/2015. Τα ως άνω 
ενισχύονται άλλωστε και από τις επίσημες διευκρινήσεις στην ιστοσελίδα του 
Υπουργείου Οικονομικών, πού άλλωστε εισηγήθηκε την ψήφιση του εν λόγω 
Νόμου. Έτσι, αναφέρεται ρητώς ότι: «Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 3 Α του 
ν. 4354/2015 δεν εφαρμόζονται στις μεταβιβάσεις απαιτήσεων μεταξύ πιστωτικών 
και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και στις συναλλαγές που διέπονται από τους 
νόμους 3156/2003, 1905/1990, 1664/1986, 4261/2014 και 4514/2018. Υπό αυτή την 
έννοια, τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα μπορούν να πωλούν μεταξύ 
τους απαιτήσεις ή να αναλαμβάνουν τη διαχείριση τους χωρίς να απαιτείται να 
τηρήσουν τις διαδικασίες που προβλέπει ο ν. 4354/2015 είτε για την αδειοδότηση 
των εταιρειών διαχείρισης είτε για τις προϋποθέσεις πώλησης απαιτήσεων προς 
μη αδειοδοτημένες οντότητες. 

ιδικότερα ως προς τη μεταβίβαση απαιτήσεων  
με σκοπό την τιτλοποίηση διευκρινίζεται ότι  
αυτή διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις  

του ν. 3156/2003, ανεξαρτήτως αν στα προς 
τιτλοποίηση χαρτοφυλάκια συμπεριλαμβάνονται 
ληξιπρόθεσμες ή μη απαιτήσεις. 
Κατά συνέπεια, ειδικότερες διαδικαστικές προϋποθέσεις που προβλέπει ο ν. 
4354/2015 στα άρθρα 1-3 Α για την εγκυρότητα της μεταβίβασης απαιτήσεων λόγω 
πώλησης σε εταιρείες της περίπτ. β της παρ. 1 του άρθρου 1, δεν εφαρμόζονται 
στην περίπτωση που η μεταβίβαση των απαιτήσεων πραγματοποιείται με σκοπό 
την τιτλοποίηση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3156/2003». Έτσι λοιπόν, επειδή 
ο λόγος γίνεται για δύο διακριτά νομοθετικά πλαίσια, τα οποία σκοπούν να 
καλύψουν διαφορετικές ανάγκες και προβλέπουν διαφορετικές ρυθμίσεις, 
συνάγεται ότι δεν είναι δυνατόν η λειτουργία μιας εταιρείας διαχείρισης να 
ρυθμίζεται παράλληλα από τις διατάξεις και δύο ως άνω νόμων. Συνεπώς, μια 
εταιρεία που διαχειρίζεται απαίτηση, η οποία τιτλοποιήθηκε και μεταβιβάστηκε 
δυνάμει του Ν. 3156/2003 δεν δύναται να επιδιώξει δικαστικώς την είσπραξή της, 
καθότι επί αυτής τυγχάνει εφαρμογής το νομοθετικό πλαίσιο υπό το οποίο την 
απέκτησε ήτοι ο Ν. 3256/2003 και όχι ο Ν. 4354/2015 ο οποίος κατά τα λοιπά, θα 
της παρείχε τη δυνατότητα να προβεί σε ενέργειες δικαστικού χαρακτήρα. 

Ε 
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υνεχίζονται οι δικαιώσεις των 
δανειοληπτών της Υπέρβασης, 
αφού 17 ακόμη Δανειολήπτες,  

αντί να παραδοθούν στις εκβιαστικές 
τραπεζικές ρυθμίσεις και τον νέο 
πτωχευτικό νόμο, προσέφυγαν στην 
Δικαιοσύνη, δικαιώθηκαν και έτσι 
έσωσαν όχι μόνο την 1η κατοικία τους, 
αλλά ολόκληρη την περιουσία και τους 
τραπεζικούς τους λογαριασμούς από 
πλειστηριασμούς, ρευστοποιήσεις  
και κατασχέσεις!!! 
Για ακόμα μία φορά Τράπεζες και Servicers δέχτηκαν βαρύ 
τον πέλεκυ της Δικαιοσύνης, προσφέροντας έτσι στους 
Δανειολήπτες της Υπέρβασης νέες νομολογίες δικαίωσης 
που αφορούν όλους όσους αντιμετωπίζουν τα ίδια ακριβώς 
προβλήματα από τράπεζες, servicers και funds. Με τις 
δικαιώσεις τους, επειδή είναι οριζόντιες, αφορούν και 
όλους εσάς που αντιμετωπίζετε τα ίδια ακριβώς 
προβλήματα από τράπεζες, servicers και funds.  

ερμά συγχαρητήρια στους 
Δικηγόρους της Επιστημονικής 
μας Ομάδας, κκ Λεωνίδα Στάμο, 

Άννα Ιγνατένκο, Ίριδα Σταθάκου - 

Δαρσακλή, Θεώνη Χατζηγεωργίου και 
Κωνσταντίνο Δεσποτίδη για τις  
νέες αυτές, εξαιρετικές  
δικαστικές αποφάσεις !!! 
Η οργανωμένη, συλλογική προσφυγή στην Δικαιοσύνη με 
την υποστήριξη μιας εξειδικευμένης Επιστημονικής 
Ομάδας Νομικών, Δικηγόρων, Οικονομολόγων, Λογιστών, 
Πραγματογνωμόνων, Δικαστικών Επιμελητών, 
Μαθηματικών, Αναλογιστών, Τραπεζικών 
Διαμεσολαβητών & Τραπεζικών Στελεχών, είναι το 
μοναδικό όπλο αποτελεσματικής άμυνας των 
Δανειοληπτών κόντρα στην αυθαιρεσία του τραπεζικού 
συστήματος και τον Πτωχευτικό Νόμο. Και η ΥΠΕΡΒΑΣΗ 
έκανε αυτή την πολυτέλεια των λίγων, πράξη για τους 
πολλούς Δανειολήπτες !!! 

είτε εδώ τις νέες αποφάσεις που 
προστίθενται στις εκατοντάδες 
προηγούμενες και δικαιώνουν 

τους Δανειολήπτες της Υπέρβασης: 
ΕιρΠειραιά 01/2023 https://bit.ly/3XMqEOw 
ΕιρΑθηνών 1067/2022 https://bit.ly/3Jo5FgL 
ΜΠΑθηνών 8404/2022 https://bit.ly/3YbMHhg 
ΜΠΑθηνών 1894/2022 https://bit.ly/3XSGJT4 
ΜΠΑθηνών 8493/2022 https://bit.ly/3RinW0Q 
ΕιρΑργους 213/2022 https://bit.ly/3kW0Xg5 
ΜΠΑθηνών 8111/2022 https://bit.ly/3jhfrqd 
ΜΠΑθηνών 1771/2022 https://bit.ly/3XOm0zL 
ΜΠΑθηνών 7692/2022 https://bit.ly/3WJtpik 
ΜΠΑθηνών 7712/2022 https://bit.ly/3wEO6RN 
ΜονΕφετείοΑθηνών 2022 https://bit.ly/3DtEcqe 
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

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

 
Στις 8 Φεβρουαρίου ξεκινούν ξανά οι 
ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί της 
Εφορίας εναντίον των οφειλετών 
του δημοσίου που έχουν 
αρρύθμιστα χρέη. Σύμφωνα με το 
sofokleousin.gr  

ρόκειται για την 
κλιμάκωση των 
πιέσεων εναντίον 

των οφειλετών,  
οι οποίοι αποφεύγουν 
να τακτοποιήσουν  
τα χρέη τους 
, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι 
νωρίτερα η ΑΑΔΕ, έχει εξαντλήσει το 
μέτρο των κατασχέσεων τραπεζικών 
λογαριασμών ή των κατασχέσεων 
εις χείρας τρίτων. Στη λίστα του νέου 
κύκλου ηλεκτρονικών 
πλειστηριασμών βρίσκονται ακίνητα 
με τιμή πρώτης προσφοράς από 
11.000 ευρώ έως και 2.650.000 ευρώ 
και αφορούν σε διαμερίσματα, 

οικόπεδα, γραφεία, καταστήματα. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΑΑΔΕ οι 
οφειλέτες της Εφορίας με αρρύθμιστα χρέη ανέρχονται σε 4.094.981 ΑΦΜ, από 
τους οποίους: Οι 2.049.218 φορολογούμενοι έχουν χρέη μέχρι 500 ευρώ και 
γλιτώνουν τις κατασχέσεις. Οι 2.045.763 φορολογούμενοι πληρούν τις 
προϋποθέσεις για τη λήψη αναγκαστικών μέτρων καθώς έχουν χρέη άνω των 500 
ευρώ. Σε 1.406.550 φορολογούμενους έχουν ήδη επιβληθεί αναγκαστικά μέτρα 
είσπραξης. Σε 639.213 φορολογούμενους πρόκειται να επιβληθούν αναγκαστικά 
μέτρα, καθώς έχουν οφειλές άνω των 500 ευρώ, αλλά ακόμη δεν έχουν 
ενεργοποιηθεί οι κατασχέσεις. Για τα χρέη, άνω των 500 ευρώ το σχέδιο της 
ΑΑΔΕ, προβλέπει συγκεκριμένα βήματα, με στόχο να εξασφαλίσει την είσπραξή 
τους. Ειδικότερα: Πριν το χρέος του καταστεί ληξιπρόθεσμο  
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κοινοποιείται η πρώτη ειδοποίηση 
του άρθρου 5 Κ.Ε.Δ.Ε. ή 37 Κ.Φ.Δ. ή 
μέσω e-mail (για ΕΝΦΙΑ). Αφού 
καταστεί ληξιπρόθεσμος, μέσω του 
auto reminder system λαμβάνει e-
mail, είτε από τη Διεύθυνση 
Φορολογικής Συμμόρφωσης αν 
εμφανίζει χρέος για πρώτη φορά, 
είτε κεντρικά αν εμφανίζει παλιά και 
νέα χρέη. Αν δεν ανταποκριθεί στα e-
mail, λαμβάνει την ειδοποίηση προ 
λήψης μέτρων του άρθρου 7 Κ.Ε.Δ.Ε. 
ή 47 Κ.Φ.Δ., που αποτελεί 
προδικασία πριν από κάθε πράξη 
αναγκαστικής εκτέλεσης εκτός από 
τις κατασχέσεις εις χείρας τρίτων. 
Ωστόσο, μπορούν να γίνουν και 
απροειδοποίητα κατασχέσεις 
τραπεζικών λογαριασμών ή ποσών 
εις χείρας τρίτων. Σύμφωνα με τη 
νομολογία τόσο του Συμβουλίου της 

Επικρατείας (ΣΤΕ 2080/2014) όσο και η πρόσφατη του Αρείου Πάγου (432/2017) 
κρίθηκε ότι η μη προηγούμενη ειδοποίηση του οφειλέτη πριν από την επιβολή 
της κατάσχεσης, δεν αντίκειται σε υπέρτερης ισχύος κανόνες δικαίου, καθώς και 
το σκεπτικό των αποφάσεων αυτών.  

Η έναρξη των πλειστηριασμών ορίστηκε στις 8 Φεβρουαρίου και περιλαμβάνει 
μεταξύ άλλων: Ακίνητα στους Νέους Επιβάτες στη Θεσσαλονίκη με τιμή πρώτης 
προσφοράς ποσό ύψους 636.000 ευρώ. Κληροτεμάχιο με εργοστάσιο στα 
Βασιλικά του δήμου Θέρμης μες τιμή πρώτης προσφοράς 175.000 ευρώ. 
Ακολουθεί στις 22 Μαρτίου δεύτερο κύκλος πλειστηριασμών με οικόπεδο και 
κτίσματα στη Λέσβο, με τιμή πρώτης προσφοράς 150.000 ευρώ. Γραφείο στην 
Αθήνα με τιμή πρώτης προσφοράς 96.000 ευρώ. Οικόπεδο στην Καλογρέζα 
Αττικής με τιμή πρώτης προσφοράς 380.000 ευρώ. Υπόγειο πάρκινγκ 87 τ.μ. στη 
Ν. Ιωνία Αττικής με τιμή πρώτης προσφοράς 28.000 ευρώ. Οικόπεδο άρτιο με 
οικοδομή 780,89 τ.μ. στην Ν. Ιωνία Αττικής με τιμή πρώτης προσφοράς 2.650.000 
ευρώ. Οικόπεδο 367,32 τ.μ. στη Ν. Ιωνία Αττικής με τιμή πρώτης προσφοράς 
11.000 ευρώ. Οικόπεδο 200,42 τ.μ. στη Λεπτοκαρυά Πιερίας, με τιμή πρώτης 
προσφοράς: 42.000,0 ευρώ.

 
Προθεσμία πέντε μηνών για την καταβολή της πρώτης 
δόσης της επιστρεπτέας προκαταβολής δίνει το υπουργείο 
Οικονομικών σε 10.000 επιχειρήσεις που δεν είχαν 
υποβάλλει τα δικαιολογητικά που προέβλεπε νομοθεσία. 
Όπως σημειώνει το capital.gr το οικονομικό επιτελείο έχει 
αποφασίσει να τους δώσει μία ακόμη ευκαιρία και 
συγκεκριμένα μέχρι τις 31 Μαΐου για να συμπληρώσουν τον 
φάκελο τους, με την πληρωμή της πρώτης δόσης στα τέλη 
Ιουνίου. Σε διαφορετική περίπτωση θα κληθούν να 
επιστρέψουν τα ποσά που έλαβαν. Σύμφωνα με την 
ανακοίνωση: Παρατείνεται έως τις 31/05/2023 η προθεσμία 
υποβολής δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 
«myBusinessSupport» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων για όσες επιχειρήσεις – δικαιούχους δεν έχουν 
ακόμη υποβάλει πλήρως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
για τη λήψη ενισχύσεων μέσω της Επιστρεπτέας 
Προκαταβολής και παρατείνεται έως τις 30/06/2023 η 
καταβολή των ποσών. Σημειώνεται ότι στα τέλη Νοεμβρίου 
2022 «σώθηκαν» και άλλες επιχειρήσεις με σχετική 

απόφαση του υπουργείου Οικονομικών. Συγκεκριμένα, είχε 
αποφασισθεί να λαμβάνεται υπόψη ότι έχει τηρηθεί η 
υποχρέωση διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων 
εφόσον η διαφορά του μέσου όρου εργαζομένων κατά τους  
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μήνες υποχρέωσης διατήρησης διαφέρει κατά λιγότερο 
από μία μονάδα (έναντι του μηδενός που ίσχυε ως τώρα) 
σε σχέση με τον αρχικό αριθμό εργαζομένων που 
απασχολούσε η επιχείρηση. Με αυτόν τον τρόπο, εάν, για 
παράδειγμα, μία επιχείρηση κατήγγειλε τη σύμβαση ενός 
εργαζομένου έναν μήνα, αλλά προσέλαβε άλλον 
εργαζόμενο τον επόμενο μήνα, δεν θεωρείτο με τη νέα 
απόφαση παράβαση της νομοθεσίας. Στο μεταξύ το 
επόμενο διάστημα αναμένεται η ΑΑΔΕ να ολοκληρώσει και 
τον έλεγχο των ενστάσεων από επιχειρήσεις που 
υπέβαλαν αίτηση αλλά έμειναν εκτός. Ήδη έχει κληθεί η 
γενική διεύθυνση οικονομικών υπηρεσιών να επανεξετάσει 
το πλήθος των αιτήσεων έως τις 28 Φεβρουαρίου 2023. 
Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων και εφόσον 
προκύψουν περιπτώσεις που αδίκως κόπηκαν από το 
πρόγραμμα θα δοθεί εντολή να πιστωθούν τα σχετικά 
ποσά που δικαιούνται στους λογαριασμούς τους. Όσες εξ 
αυτών λάβουν την κρατική ενίσχυση, θα κληθούν να 
εξοφλήσουν την οφειλή της επιστρεπτέας προκαταβολής 

σε 96 άτοκες δόσεις από τον Ιούνιο του 2023, ενώ τα ποσά 
που θα επιστρέψουν θα είναι «κουρεμένα» έως 75%, όπως 
ισχύει και για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις που έλαβαν το 
κρατικό δάνειο. Σύμφωνα με τις αποφάσεις που έχουν 
εκδοθεί, σε περίπτωση που από την επανεξέταση 
προκύπτει η βασιμότητα του σχετικού αιτήματος, ο 
φάκελος αποστέλλεται από την αρμόδια ΓΔΟΥ στην ΑΑΔΕ 
για επανεξέταση. Στη συνέχεια, η ΑΑΔΕ προβαίνει εκ νέου 
σε αυτοματοποιημένο έλεγχο των προϋποθέσεων, 
λαμβάνοντας υπόψη αποκλειστικά τα στοιχεία που έχει 
δηλώσει η επιχείρηση στη φορολογική διοίκηση, με την 
επιφύλαξη των οριζόμενων στις αποφάσεις αυτές περί 
πραγματοποίησης διασταυρώσεων, και διενέργειας 
φορολογικού ελέγχου. Εάν από τον αυτοματοποιημένο 
έλεγχο προκύψει ότι η επιχείρηση δικαιούται τη χορήγηση 
της ενίσχυσης δημιουργείται από τη ΓΔΗΛΕΔ 
συγκεντρωτική και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία 
των δικαιούχων και το δικαιούμενο ποσό. Η ενίσχυση 
καταβάλλεται από τη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών.

Νέα ήθη και κανόνες στα τετ-α-τετ με 
τους εφοριακούς εγκαινιάζει η 
ΑΑΔΕ. Όπως σημειώνει το 
protothema.gr όταν η εφορία καλεί 
τους φορολογούμενους «δια 
υπόθεσίν τους»,  

ι συναντήσεις  
δεν θα γίνονται 
πλέον μέσα σε 

κλειστά γραφεία των 
υπαλλήλων ή των 
προϊσταμένων τους, 
αλλά στα νέα Ελεγκτικά 
Κέντρα και σε ειδικά 

διαμορφωμένα 
«γυάλινα» δωμάτια 

 
, όπου ο ελεγχόμενος θα 
προσέρχεται κατόπιν ραντεβού και ο 
εφοριακός υπάλληλος θα κατεβαίνει 
απ΄ το γραφείο του για να τον 
συναντήσει, με ένα τάμπλετ στα 

χέρια και χωρίς να κρατάει σακούλες 
ή τσάντες -όπου μπορεί, π.χ. να 
παραπέσει κατά λάθος και κάποιο 
χρηματικό ποσόν. Εγκαινιάζοντας 
το 2ο Ελεγκτικό Κέντρο σε ένα 
ιδιαίτερα σύγχρονο και καλαίσθητο 
κτίριο στο Μοσχάτο (καθώς 
λειτουργούν ήδη και τα άλλα 3 σε 
Κεραμεικό, Χαλάνδρι, Πειραιά και 
άλλα 2 στη Θεσσαλονίκη), ο 
Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος 
Πιτσιλής, εξέφρασε τη βούληση της 
φορολογικής διοίκησης να 
κυριαρχήσουν οι κανόνες της 
διαφάνειας και ασφάλειας δικαίου 
στις σχέσεις της με τους 
φορολογούμενους. Ο υπουργός 
Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, 
τόνισε πως «όσο μειώνεται η 
φοροδιαφυγή, τόσο περισσότεροι 
φόροι επιστρέφονται στην 
κοινωνία». 

Σε νέα εποχή περνάει το πόθεν 
έσχες μετά την κατάθεση σε δημόσια 
διαβούλευση του σχετικού 
νομοσχεδίου του υπουργείου 
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το οποίο 
απλοποιούνται και ψηφιοποιούνται 
οι σχετικές διαδικασίες. Όπως 
τονίζει το dikastiko.gr το νέο σχέδιο 
για το ψηφιακό πόθεν έσχες, το νέο 

ποινολόγιο για παραβάσεις σχετικά 
με την υποβολή του και τη 
δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας, 
όσο και την αυτόματη άντληση 
πιστοποιητικών χωρίς εμπλοκή του 
υπόχρεου αλλά και την ενοποίηση 
των 4 υπηρεσιών ελέγχου σε μια 
ενιαία μονάδα, προβλέπεται στο 
σχετικό νομοσχέδιο. Η αλλαγή είχε 

αποφασιστεί προ καιρού, μάλιστα 
είναι ενταγμένη στις μεταρρυθμίσεις 
του Ταμείου Ανάκαμψης και είχε 
παρουσιαστεί στο Υπουργικό  
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Συμβούλιο που έγινε στα τέλη 
Αυγούστου. Αποτελεί μάλιστα μια 
από τις συστάσεις της έκθεσης της 
επιτροπής για το κράτος Δικαίου 
στη χώρα µας και έχει, μάλιστα, τεθεί 
ως ορόσημο για την εκταμίευση 
ποσών από το Ταμείο Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Σύμφωνα με την 
ανακοίνωση του υπουργείου 
Δικαιοσύνης, με το νομοσχέδιο  

ι διαδικασίες 
υποβολής  
και ελέγχου  

των δηλώσεων  

«πόθεν έσχες» 
κωδικοποιούνται σε 
ένα απλοποιημένο και 
κατανοητό νομοθέτημα. 
Παράλληλα, εκσυγχρονίζεται 
πλήρως και αποσαφηνίζεται το 
πλαίσιο διεξαγωγής ελέγχων από τα 
αρμόδια όργανα.  

Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες 
διατάξεις του υπό διαβούλευση 
νομοσχεδίου: «Τακτοποιείται» 
νομοθετικά το υφιστάμενο 
αποσπασματικό και εν τέλει 
δυσνόητο νομοθετικό πλαίσιο, 
εντάσσοντας τις σημερινές 49 
περιπτώσεις υπόχρεων σε μόλις 13 
εύληπτες κατηγορίες. Παύει η 
αναχρονιστική και περιττή 
ταλαιπωρία των υπόχρεων να 
συλλέγουν οι ίδιοι τα στοιχεία της 
δήλωσης που είναι ευχερώς 

διαθέσιμα στο ελεγκτικό όργανο. 
Τίθενται σαφείς και μετρήσιμοι 
στόχοι προς το αρμόδιο ελεγκτικό 
όργανο για τη διενέργεια ελέγχων, 
μέσω της εισαγωγής κριτηρίων που 
θέτει η Επιτροπή Ελέγχου και του 
ορισμού ελάχιστου ποσοστού 
(minimum πλαφόν) ελεγχομένων 
υποθέσεων. Εξαλείφεται η 
πολυδιάσπαση οδηγιών και 
κατευθύνσεων από τους ελεγκτές 
που οδηγούν σε διαφορετική 
αντιμετώπιση των υπόχρεων από 
τους ελεγκτές επί παρόμοιων 
υποθέσεων, μέσω της οριοθέτησης 
και της εποπτείας του ελεγκτικού 
πλαισίου από ένα μόνο όργανο 
(δηλαδή ένα όργανο πλέον θα δίνει 
σαφείς οδηγίες και κατευθύνσεις 
στους ελεγκτές). 

 

 
Στη δημοσιότητα δόθηκε μια λεπτομερής μελέτη της ΓΣΕΕ 
για την πορεία της φορολόγησης πολιτών και 
επιχειρήσεων τα τελευταία ζοφερά χρόνια, από την εποχή 
ξεσπάσματος της οικονομική κρίσης και μετέπειτα. 
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της efsyn.gr η μελέτη εκπονήθηκε 
από την Καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικών 
Επιστημών του ΕΚΠΑ κ. Γεωργία Καπλάνογλου και 
εξετάζει τη μεταβολή του φορολογικού βάρους των 
νοικοκυριών από το 2008 μέχρι το 2019, εστιάζοντας στον 
φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων και στους 
έμμεσους φόρους. Εξετάζει, κυρίως, στη μεταβολή του 
φορολογικού βάρους των νοικοκυριών και εστιάζει στον 
φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων και τους έμμεσους 

φόρους, διαπιστώνοντας ότι συνδυαστικά αυτές οι δύο 
κατηγορίες αποτελούν περισσότερο από το 75% των 
φορολογικών εσόδων του κράτους. Ενδεικτικά ορισμένα 
σημεία:  
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Τη δεκαετία 2009-2019 το φορολογικό βάρος και των τριών 
μνημονίων δεν μπορεί να συγκριθεί με καμία άλλη χώρα 
του ανεπτυγμένου κόσμου, καθώς καταγράφεται αύξηση 
8,5 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ και αποτελεί με διαφορά 
τη μεγαλύτερη στις 38 χώρες του ΟΟΣΑ. Είναι εξάλλου 
σχεδόν πενταπλάσια από τον μέσο όρο των κρατών 
αυτών. Κατά τη δεκαετία της οικονομικής κρίσης ο 
πρωταγωνιστικός ρόλος των έμμεσων φόρων, που 
αποτελούσαν παραδοσιακά βασική πηγή κρατικών 
εσόδων στη χώρα, ενισχύθηκε περαιτέρω, καθώς αυξήθηκε 
από το 13,9% το 2009 σε 17,5% το 2019. Όλα αυτά σε 
συνδυασμό, φυσικά, με τη συρρίκνωση μισθών και 
συντάξεων και την ραγδαία αναδιάρθρωση της 
αγοραστικής δύναμης των πολιτών.  

Παράλληλα, στη μελέτη επισημαίνεται ότι η συρρίκνωση 
της καταναλωτικής δαπάνης των νοικοκυριών κατά 1/4 
περίπου, κατά μέσο όρο, δεν ήταν ενιαία για όλα τα 
νοικοκυριά. Όπως προκύπτει από τα ευρήματα της 
μελέτης, «ο κύριος χαμένος της οικονομικής κρίσης ήταν η 
μεσαία τάξη, καθώς το μερίδιό της στη δραματικά 
συρρικνούμενη συνολική κατανάλωση μειώθηκε. Την 
περίοδο 2008-2014, ενώ η κατανάλωση μειώθηκε για τα 
νοικοκυριά σε όλο το μήκος της κατανομής, η μεσαία τάξη 
έχασε και σε σχετικούς όρους, καθώς μερίδιο της 
κατανάλωσής της μετακινήθηκε στο πλουσιότερο 10%. Η 
περίοδος 2014-2019 αντέστρεψε τις τάσεις της 
προηγούμενης περιόδου, καθώς σηματοδότησε μια οριακή 
ανάκαμψη της συνολικής καταναλωτικής δαπάνης των 
νοικοκυριών, αλλά και μια μεταβολή στην κατανομή της 
προς όφελος τόσο των φτωχότερων ομάδων όσο και της 
μεσαίας τάξης. Αυτή η αλλαγή τάσης δεν αρκεί, για να 
ανατρέψει τις εξελίξεις της περιόδου 2008-2014, οι οποίες 
κυριαρχούν στο σύνολο της περιόδου 2008-2019. Τα 
στοιχεία οικογενειακών προϋπολογισμών του 2019 έχουν, 
επίσης, αξιοποιηθεί, για να εκτιμηθούν οι διανεμητικές 
επιπτώσεις της τρέχουσας πληθωριστικής κρίσης και, 
συγκεκριμένα, να απαντηθεί το ερώτημα: «Πόσο θα 
αυξανόταν το κόστος διαβίωσης των νοικοκυριών σήμερα, 
αν αυτά επιδίωκαν να διατηρήσουν σταθερή την 
κατανάλωση τροφίμων και ενέργειας στα επίπεδα του 
2019, δηλαδή του έτους πριν την εκδήλωση της κρίσης του 
κορονοϊού;». Όπως είναι ίσως αναμενόμενο, η ποσοστιαία 
αύξηση του κόστους ζωής είναι μεγαλύτερη όσο 
φτωχότερο είναι το νοικοκυριό. Αυτό, όμως, συμβαίνει σε 
πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι σε άλλες χώρες, για τις 
οποίες έχουν γίνει παρόμοιες μελέτες, ενώ εξίσου 
ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι  

επιβάρυνση του οικογενειακού 
προϋπολογισμού των 
νοικοκυριών, ιδιαίτερα των 

φτωχότερων, τείνει να αποκτήσει  
μια δυναμική που καθορίζεται 
πρωτίστως από τις συνεχείς 
ανατιμήσεις στα τρόφιμα.  
Για πρώτη φορά, τον μήνα Σεπτέμβριο, για το φτωχότερο 
20% των νοικοκυριών, οι αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων 
επέφεραν μεγαλύτερη ποσοστιαία επιβάρυνση στις 
οικογενειακές δαπάνες συγκριτικά με την οικιακή ενέργεια. 
Η προστασία της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών, 
ιδιαίτερα των ευάλωτων, αποκτά επομένως υψηλή 
προτεραιότητα. Σύμφωνα με τη μελέτη, «τα φτωχότερα 
νοικοκυριά αντιμετωπίζουν αρκετά υψηλότερες 
ποσοστιαίες αυξήσεις στο κόστος ζωής τους. Τον Ιούνιο, 
για παράδειγμα, όταν καταγράφηκε ο υψηλότερος 
πληθωρισμός μέσα στο 2022, το φτωχότερο 10% των 
νοικοκυριών θα έπρεπε να αυξήσει τις συνολικές του 
δαπάνες κατά 15,5%, προκειμένου να διατηρήσει σταθερή 
την κατανάλωση τροφίμων και ενέργειας. Επιπρόσθετα, τα 
φτωχότερα νοικοκυριά έχουν μικρότερη ευχέρεια να 
μειώσουν άλλες κατηγορίες δαπανών, καθώς οι 
ανελαστικές δαπάνες (σε τρόφιμα, ενέργεια και υγεία) 
καλύπτουν πάνω από τα δύο τρίτα των συνολικών 
δαπανών τους. Τα εμπειρικά δεδομένα, επομένως, 
δείχνουν μια σαφή κλιμακούμενη διαφοροποίηση της 
επίπτωσης του πληθωρισμού εις βάρος των φτωχότερων 
στρωμάτων, η οποία επιδεινώνεται από τις αρχές του 
χρόνου μέχρι τον Ιούνιο του 2022». 
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TΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

Επιμέλεια: Θοδωρής Ζούμπος 

 
Μέλη του Ρουβίκωνα 
πραγματοποίησαν τα ξημερώματα 
της Κυριακής επίθεση στα γραφεία 
της γνωστής εταιρείας διαχείρισης 
Cepal στη Νέα Σμύρνη. Σύμφωνα με 
την Αστυνομία, περίπου στις 3 το 
πρωί, ομάδα έξι ατόμων επιτέθηκε 
με βαριοπούλες σε γραφεία 
εταιρείας, που βρίσκονται στον 
αριθμό 209 της Λεωφόρου Συγγρού, 
προκαλώντας φθορές σε 
υαλοπίνακες. Το rosa.gr δημοσιεύει 
το κείμενο του Ρουβίκωνα: «Δίχως 
τέλος φαίνεται να είναι ο κατάλογος 
των εισπρακτικών εταιρειών στην 
Ελλάδα, με τις τράπεζες να 
χρησιμοποιούν κάθε δυνατό μέσο 
για να συνεχίσουν την αφαίμαξη του 
κόσμου του μόχθου και της φτώχιας.  

Cepal Hellas  
είναι μία ακόμη 
από αυτές τις 

εισπρακτικές  
εταιρείες που έχουν 
δημιουργηθεί για να 

φέρουν εις πέρας τη ληστεία της πρώτης κατοικίας, 
μία ληστεία η οποία είχε προετοιμαστεί με την 
τοκογλυφία των δανείων περασμένων δεκαετιών 

 
και έγινε δυνατή με τους πτωχευτικούς κώδικες και νομοσχέδια που ακολούθησαν 
τα τελευταία χρόνια. Η συγκεκριμένη εταιρεία αποτελούσε θυγατρική της Alpha 
Bank και είχε ως σκοπό τη συσσώρευση κατοικιών με πρόφαση τη «διαχείριση 
κόκκινων δανείων», οι οποίες μαζί με εναπομείναντα δάνεια πωλήθηκαν και  
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μεταβιβάστηκαν συνολικά σε 
εταιρείες real estate και funds που 
συμβουλεύει η Davidson Kempner. 
Τη διαχείριση αυτού του πακέτου 
συνεχίζει μία εταιρεία ειδικού 
σκοπού ονόματι Galaxy IV και υπό 
την αιγίδα της οποίας συνεχίζει τις 
απειλές και τη βρώμικη δουλειά η 
Cepal Hellas. Αυτή η συναλλαγή 
έγινε στα πλαίσια 
«εξορθολογισμού» της Alpha Bank 
με σκοπό την εξασφάλιση της 
βιωσιμότητάς της. Παρ’ ότι μόλις 
πρόσφατα μας επιβλήθηκε η 
διάσωση τους, έρχονται τώρα να 
μας πάρουν ακόμη και τη στέγη μας. 
Μια διάσωση η οποία έγινε μέσα 
από τη βαρύτατη φορολόγηση του 

ήδη πενιχρού μισθού μας, ο οποίος ελάχιστα αναλογεί και στην πραγματική αξία 
που παράγει η εργασία μας. 

ρόσφατα μάλιστα υπήρξε και δικαστική 
απόφαση ενάντια της Cepal, η οποία πάγωσε  
τις διαδικασίες πλειστηριασμού, αφού η 

εταιρεία δεν είχε καν τα έγγραφα που την  
ορίζουν υπεύθυνη διαχείρισης του δανείου 
μέσω του μεταβιβασμού του. Τόσο σίγουροι είναι ότι όσα έχουμε τους ανήκουν 
ήδη που δεν τα είχαν στείλει ποτέ ενώ είχαν χαθεί στο νομικό χάος των 
θυγατρικών εταιρειών. Στη Cepal και σε κάθε εισπρακτικό αρπακτικό δεν ανήκει 
τίποτα από όσα έχουμε μοχθήσει. Σε αυτή τους την ολομέτωπη επίθεση θα μας 
έχουν απέναντι τους. Η ΣΤΕΓΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΓΑΘΟ ΚΑΙ ΘΑ ΤΗΝ 
ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΟΥΜΕ! ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ».

 
Το rethemnosnews.gr έχει το ρεπορτάζ: Μαίνεται ο 
«πόλεμος» για τα κόκκινα δάνεια και τους 
πλειστηριασμούς, καθώς από την μια μεριά αυξάνονται οι 
οφειλέτες και οι πολίτες που οδηγούνται σε οικονομική 
εξαθλίωση και από την άλλη πλευρά βρίσκονται πιστωτικά 
ιδρύματα και funds που προσπαθούν με κάθε τρόπο να 
«βάλουν χέρι» παντού έχοντας μάλιστα και την διαχρονική 
ευνοϊκή μεταχείριση από το ίδιο το κράτος. Εκατοντάδες 
Ρεθεμνιώτες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των 
προσπαθειών ανάσχεσης των δυσμενών συνθηκών που 
έχουν διαμορφωθεί σε βάρος των οφειλετών 
δανειοληπτών και πλέον καταφεύγουν σε κάθε αρμόδιο 
εθνικό και ευρωπαϊκό θεσμό δικαιοσύνης, προκειμένου να 
διεκδικήσουν το δίκιο τους κατηγορώντας τράπεζες και 
funds για τοκογλυφικές πρακτικές και σειρά άλλες 
παρανομίες, όπως υποστηρίζεται στα σχετικά δικόγραφα. 
Την περασμένη Πέμπτη οι Ρεθεμνιώτες δανειολήπτες 
εκπροσωπήθηκαν δια του πληρεξούσιου δικηγόρου τους 
κ. Γεωργίου Δρυγιαννάκη στην θυελλώδη συνεδρίαση της 
ολομέλειας του Αρείου Πάγου, όπου ενώπιον 66 
αρεοπαγιτών οι δικηγόροι αφενός των funds και των 
Τραπεζών και αφετέρου των δανειοληπτών κόκκινων 
δανείων, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών και Αιγίου, 
Επιμελητήρια και επιχειρήσεις έδωσαν τη δική τους νομική 

μάχη αναμένοντας την απόφαση που θα αποτελέσει και 
νομολογιακή πυξίδα για το ποιο νομοθετικό πλαίσιο 
πρέπει να ισχύει, δηλαδή αυτό του 2003 ή του 2015 για τις 
Εταιρείες Απαιτήσεων Δανείων (funds) σε σχέση με το 
δικαίωμα τους να προχωρούν σε πλειστηριασμούς 
ακινήτων πρώτης κατοικίας. Στο μεταξύ  

02 Ρεθεμνιώτες υπέβαλαν μήνυση 
εναντίον τεσσάρων συστημικών 
τραπεζών και των διοικήσεων 

τους, της Τράπεζας της Ελλάδος και  
των Διοικήσεων της αλλά και εναντίον 
όλων των ελληνικών και ξένων  
funds που δραστηριοποιούνται  
στην Ελλάδα καταγγέλλοντας  
τις πρακτικές που εφαρμόζουν 
και κατηγορώντας τους για σειρά από παράνομες και 
καταχρηστικές διαδικασίες σε βάρος των οφειλετών. Και 
ενώ συμβαίνουν αυτά, το κράτος ξεκινά τους δικούς του 
πλειστηριασμούς και ανάμεσα στους πρώτους – πρώτους, 
περιλαμβάνεται και ένα ακίνητο στο Ρέθυμνο! Και μπορεί οι 
ιδιώτες να προσπαθούν να δικαιωθούν έναντι της 
παντοδυναμίας τραπεζών funds, όμως ανεβάζει ταχύτητα 
ο φοροεισπρακτικός μηχανισμός του δημοσίου, 
εντείνοντας τις πιέσεις στους φορολογούμενους με χρέη  

 

Π 
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στην Εφορία και ειδικά προς τους μεγαλοοφειλέτες για να 
ρυθμίσουν τις οφειλές τους. Ανάμεσα στα επόμενα που θα 
πλειστηριαστούν από την ΑΑΔΕ περιλαμβάνεται και ένα 
ακίνητο 221 τ.μ. στο Ρέθυμνο. Η τιμή πρώτης προσφοράς 
διαμορφώνεται στο ποσό των 301.000 ευρώ. Ο 
πλειστηριασμός θα πραγματοποιηθεί στις 29 Μαρτίου Το 
ηλεκτρονικό σφυρί για τους οφειλέτες της Εφορίας χτυπάει 
πλέον πιο συχνά και στη λίστα της ΑΑΔΕ περιλαμβάνονται 
διαμερίσματα, κτίσματα, αποθήκες, γραφεία, εργοστάσια, 
οικόπεδα και αγροτεμάχια με τις τιμές πρώτης προσφοράς 
να κυμαίνονται από 11.000 έως 2.650.000 ευρώ. Το δίμηνο 
Φεβρουαρίου- Μαρτίου βγαίνουν σταδιακά στο σφυρί 22 
ακίνητα οφειλετών της Εφορίας, ενώ σε όλες τις Εφορίες 
της χώρας «τρέχει» το Eispraxis. Mε το νέο σύστημα οι 
ελεγκτικοί μηχανισμοί παρακολουθούν το προφίλ κάθε 
οφειλέτη σε πραγματικό χρόνο με άντληση όλων των 
στοιχείων εισοδήματος και περιουσίας από τα 
πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, το Taxis, το Taxisnet, 
το ICISnet, το Elenxis, καθώς και από τρίτους 
(Κτηματολόγιο, πιστωτικά ιδρύματα, συμβολαιογράφους, 
Χρηματιστήριο, Εργάνη, ΓΕΜΗ κ.ά.). Κάθε φορά που ένα 
χρέος γίνεται ληξιπρόθεσμο με αυτοματοποιημένο τρόπο 
παράγεται ηλεκτρονικό ενημερωτικό μήνυμα προς τον 
φορολογούμενο και εάν δεν υπάρξει ανταπόκριση 
ρύθμισης της οφειλής τότε επίσης αυτοματοποιημένα 
ξεκινούν οι διαδικασίες κατάσχεσης από τις τράπεζες. 
Όπως δείχνουν τα τελευταία στοιχεία της ΑΑΔΕ, χρέη στην 
Εφορία έχουν 4.094.981 φορολογούμενοι. Τα 
ληξιπρόθεσμα χρέη ανέρχονται συνολικά σε 113,385 δισ. 
ευρώ εκ των οποίων 6,7 δισ. ευρώ αφορούν φορολογικά 
χρέη του 2022.  

Η απόφαση του Αρείου Πάγου για την υπόθεση που αφορά 
την νομολογία του 2003 και του 2015 θα εκδοθεί το επόμενο 
χρονικό διάστημα. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών 
υποστήριξε μεταξύ άλλων υπέρ των δανειοληπτών, ότι 
«όπως τεκμηριωμένα αναπτύχθηκε ενώπιον του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου, αντίθετα από τη μέχρι τώρα πρακτική των 
Εταιριών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και 
Πιστώσεις (Ε.Δ.Α.Δ.Π.), οι τελευταίες δεν διαθέτουν κατά 
νόμο κατ’ εξαίρεση νομιμοποίηση για την άσκηση 
διαδικαστικών εν γένει πράξεων (έκδοση διαταγής 
πληρωμής, επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης κλπ), στις 
περιπτώσεις που η μεταβίβαση των απαιτήσεων και η 
αντίστοιχη ανάθεση της διαχείρισης προς αυτές γίνεται με 
βάση τις διατάξεις για την τιτλοποίηση των απαιτήσεων του 
Ν. 3156/2003». Οι εκατοντάδες Ρεθεμνιώτες που 
εκπροσωπήθηκαν δια του πληρεξούσιου δικηγόρου τους 
κ. Γεωργίου Δρυγιαννάκη, καθώς και το σωματείο ΣΑΟΡ, 
στο κείμενο που κατέθεσαν υποστήριξαν μεταξύ άλλων, ότι 
«Οι υπογράφοντες δηλώνουμε ρητά και αμετάκλητα την 
υποστήριξη μας υπέρ της πρόσθετης παρέμβασης που έχει 
ασκηθεί υπέρ των δανειοληπτών, στην συζήτηση ενώπιον 
της Ολομελείας του Αρείου Πάγου, στις 26-01-2023, η οποία 
θα κρίνει το νομικό ζήτημα, που προέκυψε από αντίθετες 
Αποφάσεις Τμημάτων του πολιτικού τμήματος του Αρείου 
Πάγου, για την κατ΄ εξαίρεση νομιμοποίηση ως διαδίκων 
των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και 
πιστώσεις, ως πληρεξουσίων των τραπεζικών εταιρειών 
και των ειδικών και καθολικών διαδόχων τους και 
δηλώνουμε ότι πρόκειται να συμμετάσχουμε σε κάθε 
νόμιμη ενέργεια στην ομαδική κατάθεση (μηνυτήριες 
αναφορές, αγωγές, προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ότι άλλη νόμιμη ενέργεια 
προκύψει) που θα ασκηθεί εναντίον των εν λόγω εταιριών. 
Ζητούμε η δήλωση μας αυτή να κατατεθεί ενώπιον της 
Γραμματείας της Ολομελείας του Αρείου Πάγου, ως ένδειξη 
συμπαράστασης και αλληλεγγύης στους δανειολήπτες και 
γνωστοποίησης του αισθήματος μας για την δικαίωση των 
δανειοληπτών στην εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 
4354/2015 και γενικότερα όλου του νομοθετικού πλαισίου 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ στις διαδικασίες δικαστικής επιδίωξης της 
είσπραξης των δανείων από τους δανειολήπτες, ώστε να 
τηρείται η νομιμότητα των διαδικασιών και να δύνανται οι 
δανειολήπτες να ασκούν απρόσκοπτα και χωρίς εμπόδια 
όλα τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα τους για 
ΔΙΚΑΙΕΣ ΔΙΚΕΣ με τις τράπεζες, με τις οποίες συμβλήθηκαν 
και τους χορήγησαν τα δάνεια και όχι να τελούν δίκες και 
να αντιδικούν με εταιρίες διαχείρισης των δανείων αυτών, 
που έχουν λάβει παρανόμως την ιδιότητα αυτή και κάτω 
από αδιαφανείς διαδικασίες».  

Συνολικά 102 Ρεθεμνιώτες υπέβαλαν μήνυση εναντίον 
τεσσάρων συστημικών τραπεζών και των διοικήσεων 
τους, της Τράπεζας της Ελλάδος και των Διοικήσεων της 
αλλά και εναντίον όλων των ελληνικών και ξένων funds 
που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα καταγγέλλοντας τις 
πρακτικές που εφαρμόζουν και κατηγορώντας τους για 
σειρά από παράνομες και καταχρηστικές διαδικασίες σε 
βάρος των οφειλετών. Η μήνυση – έγκληση – αναφορά, δια 
του δικηγόρου τους κ. Γεώργιου Δρυγιαννάκη κατατέθηκε 
στον προς τον αρμόδιο Εισαγγελέα Οικονομικού 
Εγκλήματος δια του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών 
Ρεθύμνου ενώ κοινοποιήθηκε στον Εισαγγελέα του Αρείου 
Πάγου, την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, και την Γενική  
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Εισαγγελέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ. Laura Codruța 
Kövesi, με την οποία έχει υπογραφεί μεταξύ της Εθνικής 
Αρχής Διαφάνειας και αυτής στις 10-02-2022 μνημόνιο 
συνεργασίας, μεταξύ της ΕΑΔ και της Γενικής Ευρωπαϊκής 
Εισαγγελίας. Μεταξύ άλλων τονίζουν: «Δια της προκείμενης 
εμπεριστατωμένης και πλήρως τεκμηριωμένης μήνυσης – 
έγκλησής μας, καταγγέλλομε συγκεκριμένες (ειδικώς 
προσδιοριζόμενες κατά τον τρόπο, τον χρόνο και τις 
ιδιαίτερες συνθήκες και περιστάσεις) πράξεις, παραλείψεις 
και εν γένει ενέργειες των εγκαλούμενων με το βάσιμο 
αίτημα ν’ ασκηθεί κατά τούτων η προσήκουσα ποινική 
δίωξη για την αποδοκιμασία των εγκληματικών ενεργειών 
ων μηνυομένων στο πλαίσιο του νόμου, στο οποίο, 
αναμφιβόλως, υπάγονται οι κατά τρόπο σαφή και ορισμένο 
εν θέματι καταγγελλόμενοι αδίσταχτοι δράστες, που 
κατόρθωσαν να παραμένουν στο ποινικό απυρόβλητο, 
ακαταδίωκτοι και ευτυχούντες, εξ αιτίας της ως εκ περισσού 
επισημαινόμενης ανεξήγητης και ασυγχώρητης διωκτικής 
αδράνειας». Στο κείμενο της μήνυσης υποστηρίζουν, ότι 
«στην Χώρα έχει διαπραχθεί οικονομικό έγκλημα τεραστίας 
διαστάσεως» και μετά από ένα πολυσέλιδο κατηγοριών με 
καταγεγραμμένες πράξεις των τραπεζών και των funds, 
αναφέρουν μεταξύ άλλων τα εξής: «Καταγγέλλουμε και 
αιτούμαστε την τιμωρία των ανωτέρω προσώπων, αλλά 
και οιουδήποτε άλλου, συνεργού, ηθικού αυτουργού ή 
συμμέτοχου, ανακαλυφθεί κατά τη διάρκεια της 
προδικασίας». Μεταξύ άλλων υποστηρίζουν, ότι « 

ο ιδιωτικό χρέος δεν είναι χρέος 
των κοινωνιών, αλλά προήλθε 
από την άπληστη και ανεξέλεγκτη 

κερδοσκοπική λειτουργία του 
ελληνικού τραπεζικού συστήματος 
που κατέρρευσε και υποστηρίχθηκε και με δημόσιο χρήμα 
για να διατηρηθεί στη ζωή και να συνεχίσει να λειτουργεί 
έως σήμερα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που λειτουργούσε 
πριν την κατάρρευση. Οι ανεξέλεγκτες αυτές πρακτικές των 
τραπεζικών στελεχών προήλθαν μετά την ΟΝΕ η οποία 
έδωσε τη δυνατότητα στις τράπεζες να χρηματοδοτούνται 
μέσω την ΕΚΤ και προέβλεψε την πριμοδότηση των 
στελεχών με την χορήγηση κάθε είδους τραπεζικών 
δανείων προς τους ιδιώτες με αποτέλεσμα την περίοδο 
(2002-2007) να υπάρξει μια τεράστια άγρα πελατών από 

όλες τις τράπεζες οι οποίες στην κυριολεξία βομβάρδιζαν 
καθημερινά με τηλεφωνικές καμπάνιες και με διαφημίσεις 
τους Έλληνες καλώντας τους να λαμβάνουν δάνεια για 
κάθε δραστηριότητα της ζωής τους (διακοποδάνεια, 
εορτοδάνεια, δάνεια για γάμους και βαφτίσεις, κτλ) 
δημιουργώντας μια πλασματική καταναλωτική ευημερία 
και μια εύκολη πρόσβαση στη λήψη ρευστότητας. Ο δόλιος 
σκοπός του πλουτισμού των τραπεζικών στελεχών μέσω 
της πριμοδότησης τους έγινε ανεξέλεγκτο τρόπο ενάντια 
στις οδηγίες κάθε τράπεζας και των τραπεζικών φορέων 
από τα στελέχη των φορέων ελέγχου των τραπεζών, 
δηλαδή την Τράπεζα της Ελλάδος και τις διοικήσεις των 
τραπεζών, έτσι ώστε να χορηγούνται πιστώσεις προς τους 
ιδιώτες χωρίς να υπάρχει ο παραμικρός έλεγχος της 
πιστοληπτικής τους ικανότητας και χωρίς να τηρούνται οι 
κανόνες και οι νόμοι της τραπεζικής νομοθεσίας. Έτσι 
χορηγούνταν δάνεια χωρίς καμία τραπεζική εξασφάλιση σε 
ιδιώτες που δεν είχαν πιστοληπτική ικανότητα και 
ανοίγονταν αλληλόχρεοι τραπεζικοί λογαριασμοί 
προεξόφλησης μεταχρονολογημένων τραπεζικών 
επιταγών χωρίς να ζητείται από τις τράπεζες η 
προσκόμιση σε κάθε τραπεζική επιταγή του ανάλογου 
τιμολογίου πώληση αγαθών από τον εκδότη κάθε 
τραπεζικής επιταγής προς τον δικαιούχο του αλληλόχρεου 
λογαριασμού. Και ενώ όλα τα στελέχη των τραπεζών που 
πριμοδοτούνταν για κάθε τέτοιου είδους εικονικών δανείων 
γνώριζαν ότι δεν υπήρχε πραγματική συναλλαγή μεταξύ 
εκδότη της επιταγής και δικαιούχου των λογαριασμών 
προέβαιναν σε χρηματοδότηση των επιταγών αυτών, οι 
οποίες ήταν επιταγές ρευστότητας άνευ αντικρίσματος. 
Όταν οι μεταχρονολογημένες επιταγές έπρεπε να 
πληρωθούν κατά την ημερομηνία λήξεως τους, οι εκδότες 
δεν τις πλήρωναν αφού επρόκειτο για εικονικές 
συναλλαγές με αποτέλεσμα οι αλληλόχρεοι λογαριασμοί να 
μετατρέπονται σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Σε όλη αυτή 
την παράνομη και ανεξέλεγκτη πρακτική η τράπεζα της 
Ελλάδος αρκέστηκε στην έκδοση μιας τραπεζικής  
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εγκυκλίου προς τις τράπεζες δίνοντας μια απλή οδηγία 
προς αυτές χωρίς να προβλέπεται υποχρεωτικότητα να 
ζητούν να συνοδεύονται οι επιταγές αυτές από τα ανάλογα 
τιμολόγια. Εδώ αποδεικνύεται και η δολιότητα εκ μέρους 
της διοίκησης της Τράπεζας της Ελλάδος διότι θα έπρεπε 
να είχε εκδώσει υποχρεωτικό κανόνα έκδοσης των 
αντίστοιχων τιμολογίων για τις τραπεζικές αυτές επιταγές 
πριν από την χορήγηση πίστωσης στους δικαιούχους των 
τραπεζικών λογαριασμών, αλλά αρκέστηκε σε μια απλή 
έκδοση εγκύκλιου που καμία τράπεζα δεν ακολούθησε 
αφού δεν είχε καμία έννομη συνέπια προς αυτές από την 
παραβίαση αυτής. Αυτό είναι ένα μικρό παράδειγμα της 
δολιότητας εκ μέρους της Τράπεζας της Ελλάδος. Και στις 
υπόλοιπες μορφές δανείων, ιδιαίτερα στα λεγόμενα 
καταναλωτικά δάνεια δεν γινόταν κανένας έλεγχος της 
πιστοληπτικής ικανότητας των δανειοληπτών, δεν 
ζητούνταν εξασφαλίσεις και μάλιστα χορηγήθηκαν τέτοιου 
είδους δάνεια σε ιδιώτες που δεν είχαν καμία 
πιστοληπτικής ικανότητα χωρίς την απαίτηση της 
συμμετοχής κάποιου εγγυητή στα δάνεια αυτά. Επομένως 
χορηγήθηκαν με τη δόλια και παράνομη αυτή πρακτική 
δάνεια δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία γνώριζαν και η 
τράπεζα της Ελλάδος και οι τράπεζες ότι δεν επρόκειτο 
ποτέ να αποπληρωθούν από τους δανειολήπτες. Και ενώ 

στη δικαστηριακή διένεξη μεταξύ των δανειοληπτών και 
των τραπεζών που ακολούθησε τα δικαστήρια της χώρας 
ανέφεραν την ευθύνη που είχαν οι δανειολήπτες για τη 
γνώση που είχαν όταν λάμβαναν τα δάνεια αυτά αφού θα 
έπρεπε να γνωρίζουν πως δεν είχαν την οικονομική 
δυνατότητα να τα αποπληρώσουν, δεν υπήρξε μέχρι 
σήμερα και η αντίστοιχη αναφορά για την ευθύνη των 
τραπεζών του ελέγχου της πιστοληπτικής ικανότητας 
αυτών των δανειοληπτών». Ενώ γνώριζαν πάρα πολύ 
καλά ότι οι εν λόγω δανειολήπτες δεν επρόκειτο να 
αποκληρώσουν τα δάνεια αυτά και φυσικά δεν έπρεπε να 
τα χορηγήσουν. αποτέλεσμα αυτής της παράνομης και 
ανεξέλεγκτης πρακτικής ήταν τα στελέχη των τραπεζών να 
πριμοδοτούνται για τη χορήγηση όλων αυτών των τοξικών 
δανείων και ταυτόχρονα έγινα πλούτισαν τα στελέχη των 
τραπεζών σε βάρος της πιστοδοτικής ικανότητας των 
τραπεζών και προκάλεσαν την οικονομική καταστροφή μη 
πιστοληπτικά ικανών των δανειοληπτών». Τα παραπάνω 
είναι μερικά από όσα καταγγέλλονται στο κείμενο της 
μήνυσης, που καταλήγει να θέτει θέμα εθνικής σημασίας με 
παράθεση δεκάδων παραδειγμάτων για τα πως και τα γιατί 
σήμερα χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται οικονομικά 
κατεστραμμένοι με κόκκινα δάνεια και τις περιουσίες τους 
υπό πλειστηριασμό ή ήδη χαμένες από πλειστηριασμό.

 
Ενώ εκκρεμεί στον Άρειο Πάγο η δίκη για την τελική κρίση 
στη δικαστική μάχη “ευάλωτων” δανειοληπτών – servicers 
που αφορά 700.000 πλειστηριασμούς, Πρωτοδικεία και 
Εφετεία αναστέλλουν αναγκαστικές εκτελέσεις, 
πιθανολογώντας πως θα γίνει δεκτή η ανακοπή του 
πλειστηριασμού, επειδή οι servicers δεν νομιμοποιούνται 
να κινητοποιούν τη διαδικασία. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ 
του Παναγιώτη Στάθη στο capital.gr  

ια μέρα πριν πραγματοποιηθεί 
πλειστηριασμός, μπλοκαρίστηκε 
από το Εφετείο, προσθέτοντας 

μια ακόμα απόφαση αναστολής 
αναγκαστικής εκτέλεσης για λόγους 
μη νομιμοποίησης των servicers 

να κάνουν πλειστηριασμούς, ζήτημα που εκκρεμεί προς 
οριστική επίλυση στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. 
Ουσιαστικά δηλαδή, τα κατώτερα δικαστήρια, ακόμα και 
την ύστατη ώρα, προχωρούν σε αναστολή 
πλειστηριασμών, καθώς θεωρούν ότι υπάρχει ισχυρή 
πιθανότητα το Ανώτατο Δικαστήριο να δικαιώσει τους 
δανειολήπτες στη δικαστική μάχη με τους servicers. Η δίκη 
αφορά τη νομιμοποίηση τους για να διενεργούν 
κατασχέσεις και να επισπεύδουν πλειστηριασμούς εξ 
ονόματος των funds και έγινε την περασμένη βδομάδα 
στον Άρειο Πάγο. Η απόφαση του δικαστηρίου, αν δηλαδή  

 

Μ 
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θα ανατρέψει ή όχι την προηγούμενη απόφαση τμήματος 
του ανωτάτου δικαστηρίου που είχε αποφανθεί αρνητικά 
(δηλαδή υπέρ των δανειοληπτών) είναι κρίσιμη αφού 
εκτιμάται ότι αφορά περί τους 700.000 πλειστηριασμούς, 
άρα και τους δανειολήπτες, τα funds αλλά και την 
κυβέρνηση.  

Ολομέλεια του Αρείου Πάγου 
καλείται να εκδώσει μια 
απόφαση - μπούσουλα,  

καθώς για το θέμα έχουν εκδοθεί 
αντίθετες δικαστικές αποφάσεις 
αλλά κυρίως η υπ’ αριθμόν 822/22 τμήματος του Αρείου 
Πάγου, που κατέληξε ότι οι εισπρακτικές – που 
επικαλούνται νόμο του 2003 για να έχουν φοροαπαλλαγές 
έως και 38% και δεν δεσμεύονται με πρόταση ρύθμισης 
στους δανειολήπτες – δεν μπορούν να διενεργήσουν 
πλειστηριασμούς. Αντίθετα, ο νόμος του 4354/ 2015 για τα 
«κόκκινα» δάνεια, προβλέπει ειδική νομιμοποίηση στους 
servicers, ώστε να μπορούν να πραγματοποιούν 
διαδικαστικές πράξεις αντί του δικαιούχου της απαίτησης 
(fund), αλλά με ειδικές προϋποθέσεις ενημέρωσης και 
φορολογία κατά το ελληνικό δίκαιο. Με απλά λόγια, ο 
νόμος του 2015 επιτρέπει στους servicers να γίνονται 
διάδικοι αλλά με ελληνική φορολογία, ενώ αυτός του 2003 
όχι αλλά μόνο διαδικαστικές πράξεις διαχείρισης 

εξωδικαστικά (με ειδικές φοροαπαλλαγές), γεγονός στο 
οποίο «πάτησαν» πολλοί δανειολήπτες – μέσω των 
νομικών εκπροσώπων τους – ζητώντας αναβολή των 
πλειστηριασμών. Κι αυτό γιατί οι servicers προτιμούν τον 
νόμο του 2003 λόγω των φοροαπαλλαγών. Η νέα 
απόφαση: Η νέα απόφαση, υπ’ αριθμόν 25/2023 που 
εκδόθηκε από το Μονομελές Εφετείο Αθηνών, όπως εξηγεί 
ο δικηγόρος Κώστας Τσουκαλάς που τη χειρίστηκε, 
ουσιαστικά θέτει δυο ζητήματα: Αφενός αποδέχεται 
απολύτως πως οφείλει να δώσει αναστολή (μια ημέρα 
μάλιστα πριν τον πλειστηριασμό) αφού πιθανολογεί ότι θα 
γίνει δεκτός ο σχετικός λόγος έφεσης περί έλλειψης 
ενεργητικής νομιμοποίησης της διαχειρίστριας ανώνυμης 
εταιρείας (servicers), «αφού ο ν. 3156/2003, βάσει του 
οποίου ανατέθηκε η διαχείριση των υπό κρίση απαιτήσεων 
της πιστώτριας στην ανώνυμη εταιρεία διαχείρισης, δεν 
την καθιστά και κατ’ εξαίρεση νομιμοποιούμενο μη 
δικαιούχο διάδικο, εκλιπούσας ως εκ τούτου και της 
νομιμοποίησής της προς επίσπευση της εκτελεστικής 
διαδικασίας σε βάρος του οφειλέτη». Εντοπίζει δηλαδή 
έλλειψη νομιμοποίησης της εταιρίας να κάνει 
πλειστηριασμούς. Αφετέρου το Εφετείο έβαλε πάγο στα 
δικαστήρια πρώτου βαθμού διότι καθυστερούν την έκδοση 
των αποφάσεων επί αιτημάτων ανακοπής 
πλειστηριασμών, με αποτέλεσμα οι δανειολήπτες να 
χάνουν τις προθεσμίες για να ασκήσουν άλλα ένδικα μέσα. 
Π.χ στην προκειμένη περίπτωση η απόφαση καθυστέρησε 
τόσο ώστε να χάσει την προθεσμία των πέντε (5) 
εργάσιμων ημερών πριν τον πλειστηριασμό για την 
εμπρόθεσμη άσκηση αίτησης αναστολής. 

 

«Μονά – ζυγά» υπέρ των εταιρειών 
διαχείρισης δανείων και των funds: 
Κάπως έτσι περιγράφουν νομικοί το 
τοπίο που θα δημιουργηθεί, εάν ο 
Άρειος Πάγος κρίνει τελικά ότι οι 
servicers έχουν τη νομιμοποίηση να 
επισπεύδουν πλειστηριασμούς, 
ακόμη και αν δεν έχουν εφαρμόσει 
τη ρύθμιση του νόμου του 2015, η 
οποία τους υποχρεώνει να 
προτείνουν έγκαιρα στους 
δανειολήπτες μια ρύθμιση του 
δανείου τους. Όπως επισημαίνει το 
sofokleousin.gr στη συζήτηση που 
έγινε στην Ολομέλεια του Αρείου 
Πάγου, η εισήγηση του 
αντεισαγγελέα Π. Παναγιωτόπουλου 
δικαίωσε τράπεζες και servicers, 
καθώς έκρινε ότι μπορούν να 
προχωρούν σε τιτλοποιήσεις μη 
εξυπηρετούμενων δανείων με τις 
εξαιρετικά ευέλικτες διαδικασίες του 
νόμου 3156/2003, αλλά και να 
επισπεύδουν πλειστηριασμούς για 
λογαριασμό των funds, 
επικαλούμενες έναν άλλο νόμο, τον 

Η 
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4354/2015. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν νομικοί, με βάση το σκεπτικό αυτής της 
εισήγησης, που ταυτίζεται με τις θέσεις που ανέπτυξαν ενώπιον του Αρείου Πάγου 
οι χρηματοδοτικοί φορείς, θα διαμορφωθεί ένα νομικό τοπίο που θα στερεί από 
τους δανειολήπτες ένα βασικό δικαίωμα, το οποίο προβλεπόταν στον νόμο 4354 
για τις εταιρείες διαχείρισης δανείων. Ο νόμος αυτός όριζε ότι ήταν υποχρεωμένες 
οι τράπεζες, πριν προχωρήσουν σε πώληση δανείων να υποβάλουν στους 
δανειολήπτες πρόταση για τη ρύθμιση των οφειλών τους. Κατ’ αναλογία, λένε 
νομικοί, αυτό θα έπρεπε να ισχύσει και τις τιτλοποιήσεις, εφόσον οι εταιρείες 
διαχείρισης έχουν το δικαίωμα να διαχειρίζονται και τιτλοποιημένα δάνεια. 
Ειδικότερα, ο νόμος του 2015 όριζε ότι για να προσφερθούν προς πώληση (να 
δοθούν σε funds) οι απαιτήσεις των πιστωτικών ή χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, 
εφόσον ο δανειολήπτης είναι καταναλωτής κατά την έννοια του άρθρου 1α του ν. 
2251/1994, αναγκαία προϋπόθεση είναι να έχει προσκληθεί με εξώδικη 
πρόσκληση ο δανειολήπτης και ο εγγυητής μέσα σε δώδεκα (12) μήνες πριν από 
την προσφορά, πριν ή μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, να διακανονίσει 
τις οφειλές του βάσει γραπτής πρότασης κατάλληλης ρύθμισης με 
συγκεκριμένους όρους αποπληρωμής σύμφωνα και με τις διατάξεις του Κώδικα 
Δεοντολογίας (ν. 4224/2013). Εξαιρούνται από την ως άνω προϋπόθεση 
απαιτήσεις επίδικες ή επιδικασθείσες και απαιτήσεις κατά οφειλετών μη 
συνεργάσιμων κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4224/2013, όπως 
αυτή ισχύει. Επί μεταβιβάσεως απαιτήσεων μη εξυπηρετούμενων δανείων και 
πιστώσεων ο νέος εκδοχέας συνεχίζει τη διαδικασία του Κώδικα Δεοντολογίας 
από το στάδιο που ήταν πριν τη μεταβίβαση.  

ι τράπεζες ουδέποτε εφάρμοσαν αυτή την 
πρόβλεψη για υποχρεωτική υποβολή πρότασης 
ρύθμισης, επιλέγοντας να τιτλοποιήσουν με 

συνοπτικές διαδικασίες μη εξυπηρετούμενα δάνεια 
με βάση τον νόμο του 2003, ώστε να προχωρήσει 
γρήγορα η εξυγίανση των χαρτοφυλακίων τους. 
Τώρα, οι δανειολήπτες κινδυνεύουν να βρεθούν μπροστά σε πλειστηριασμούς 
που θα επισπεύδουν μαζικά οι εταιρείες διαχείρισης δανείων, ενώ δεν είχαν την 
ευκαιρία να ρυθμίσουν τα δάνειά τους πριν αυτά τιτλοποιηθούν. Ενδεικτική των 
ανησυχιών που έχουν οι νομικοί παραστάτες των δανειοληπτών είναι η 
ανακοίνωση που εξέδωσε το δικηγορικό γραφείο «Κ. ΛΕΚΚΑΚΟΥ & Συνεργάτες», 
που εκπροσώπησε στη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου την 
Ένωση Ξενοδοχείων Ηρακλείου. Μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση τονίζεται ότι 
«η μη τήρηση των διατάξεων του νεότερου Νόμου 4354/2015 και δη των 
ασφαλιστικών δικλείδων που αυτός προβλέπει για την προστασία των 
δανειοληπτών είναι μη ανεκτή από το Δίκαιο, και σε καμία περίπτωση δεν 
επιτρέπεται να επιδοκιμαστεί από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου». Ειδικότερα, 
στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι: Η δικηγόρος Κωνσταντίνα Λεκκάκου ανέπτυξε 
κατά την ακροαματική διαδικασία τις διαφοροποιήσεις μεταξύ των δυο 
εξεταζόμενων από το Ανώτατο Δικαστήριο νόμων, ήτοι του Ν. 3156/2003 και του 
Ν.4354/2015, και το κατά πόσο αλληλοκαλύπτονται ή συγκρούονται τα πεδία 
εφαρμογής τους, δεδομένου ότι η εξέλιξη εφαρμογής του ν.3156/2003 κατέληξε να 
άπτεται σχεδόν αποκλειστικά – της είσπραξης των ΜΕΔ (Μη εξυπηρετούμενων 
Δανείων). Η κρίση επί της αποκλειστικής ή αναλογικής εφαρμογής των δυο 
νομοθετημάτων θα επιφέρει σημαντικότατες επιπτώσεις τόσο στην οικονομική 
και νομική όσο και κοινωνική πραγματικότητα. Επισημάνθηκε ότι η επιλογή του 
Ν.3156/2003, που αφορά στις τιτλοποιήσεις τραπεζικών απαιτήσεων και την 
άντληση κεφαλαίων από τις Τράπεζες που απευθύνονται στις διεθνείς αγορές, με 
ανάθεση της διαχείρισης απαιτήσεων σε εταιρείες διαχείρισης του ν.4354/2015, ο 
οποίος θεσμοθετήθηκε για να ανταποκριθεί στην ανάγκη που είχε προκύψει 
αντιμετώπισης των «κόκκινων δανείων» και στην ανάγκη εξυγίανσης των 
χαρτοφυλακίων των τραπεζών κατά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης με 
ταυτόχρονη πρόβλεψη ασφαλιστικών δικονομικών δικλείδων υπέρ των 
οφειλετών και ταυτόχρονα εναρμόνισης αυτού με το υφιστάμενο δικαιϊκό 
σύστημα, σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη a la carte επίκληση εκ μέρους των 
εταιρειών διαχείρισης αποκλειστικά της δικονομικής ιδιότητας που αναγνωρίζεται 
κατά τον ν.4354/2015, παρορώντας τους άνω δικονομικούς και ουσιαστικούς 

περιορισμούς που θέτει ο νεότερος 
αυτός νόμος για την επίτευξη της 
ισορροπίας των μερών και την 
τήρηση της δημοσιότητας, της 
προδικασίας και της διαφάνειας έχει 
βαρύτατες συνέπειες για τους 
δανειολήπτες. Παρά το γεγονός ότι 
βάσει του Ν.4354/2015 προβλέπεται 
ρητή υποχρέωση και επιταγή της μη 
χειροτέρευσης της δικονομικής, 
ουσιαστικής και οικονομικής θέσης 
του τρίτου οφειλέτη (άρθρο 3 παρ. 7 
του Ν.4354/2015), η τακτική που 
ακολουθείται επιλέγοντας τον 
ν.3156/2003, ο οποίος προβλέπει 
σημαντικές αποκλίσεις από όλο το 
υπόλοιπο εσωτερικό δικαιϊκό 
σύστημα (αποκλίσεις δημοσιότητας, 
ειδικότητας προδικασίας και άλλες), 
πλήττει τα ουσιαστικά και 
δικονομικά δικαιώματα των 
δανειοληπτών, οι οποίοι χρήζουν 
ιδιαίτερης προστασίας ως 
ασθενέστερα πρόσωπα και 
προκαλεί διατάραξη της ισορροπίας 
των μερών και ανασφάλεια δικαίου. 
Αναφέρθηκαν περιπτώσεις 
δικαστηριακής πρακτικής με τις 
οποίες αναδείχθηκαν τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουμε 
συχνά στις αίθουσες των 
δικαστηρίων, όπου δεν 
αποδεικνύεται ο αληθής δικαιούχος 
της απαίτησης, τα στοιχεία του 
αληθούς διαχειριστή και η ύπαρξη ή 
μη του δικαιώματος είσπραξης της 
απαίτησης στο πρόσωπο αυτού. Ως 
διαπιστώθηκε,  

ι οφειλέτες συχνά 
εμπλέκονται  
σε δικαστικούς 

αγώνες έχοντας να 
αντιμετωπίσουν  
ένα πολυδαίδαλο 
επιχειρηματικό  
σχήμα, με συμμετοχή 
αλλοδαπών εταιρειών 
επενδυτές, οίκους αξιολόγησης, ένα 
δαιδαλώδες πλέγμα -άδηλων στους 
οφειλέτες – συμβατικών εγγράφων 
με διαφορετικές, διακριτές 
συμβάσεις, ανά αντικείμενο, ανά  

 

Ο 
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συμβαλλόμενους, οι οποίες – βάσει 
του νομοθετικού πλαισίου του ν. 
3156/2003 – διέπονται από την αρχή 
της ελευθερίας των συμβάσεων ως 
προς το περιεχόμενο των 
συμφωνιών των μερών, ενώ 
αντίθετα ο ν. 4354/2015 διέπεται από 
τις εκ του νόμου αναγκαστικού 
Δικαίου και συστατικού τύπου 
περιοριστικές διατάξεις, η 
παράβαση των οποίων επάγει 
πλήρη και απόλυτη ακυρότητα, 
ελεγχόμενη και αυτεπαγγέλτως. 
Από ένα τέτοιο δαιδαλώδες και 
άδηλου περιεχομένου πλέγμα 
διμερών και πολυμερών συμβάσεων 
επέρχεται μία ανεπίτρεπτη 
ΧΕΙΡΟΤΈΡΕΥΣΗ της θέσης του 
οφειλέτη εφόσον δεν μπορεί να 
ελέγξει από επίσημα έγγραφα ΤΗΝ 
ΥΠΑΡΞΗ, ΤΗΝ ΈΚΤΑΣΗ ΤΟ ΕΙΔΟΣ 
της διαχειριστικής εξουσίας, όπως 
αν έχει χορηγηθεί στις εταιρείες 
διαχείρισης εντολή είσπραξης ή 
εντολή διαχείρισης και 
παρακολούθησης της είσπραξης. 
Αποτέλεσμα της εφαρμογής του ν. 
3156/2003 στην αναγκαστική 
εκτέλεση και η εξ αυτού του λόγου 
ΧΕΙΡΟΤΕΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ 
ΟΦΕΙΛΕΤΗ είναι συχνά το να 
ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ οι οφειλέτες ΜΑΤΑΙΑ 
ΕΝΑΝ ΕΚΠΡΌΣΩΠΟ ΤΟΥ «FUND» 
για να διαπραγματευθούν την 

ρύθμιση της οφειλής τους, η οποία επιβαρύνεται χωρίς δική τους ολιγωρία και 
ευθύνη με τόκους υπερημερίας ή ακόμα και ζητήσουν την αναστολή του εις βάρος 
τους πλειστηριασμού αλλά ουδείς εμφανίζεται ως δικαιούχος και αρμόδιος για 
τους σκοπούς αυτούς. Όπως επισημάνθηκε η μη τήρηση των διατάξεων του 
νεότερου Νόμου 4354/2015 και δη των ασφαλιστικών δικλείδων που αυτός 
προβλέπει για την προστασία των δανειοληπτών είναι μη ανεκτή από το Δίκαιο, 
και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να επιδοκιμαστεί από την Ολομέλεια του 
Αρείου Πάγου. Από την πλευρά του ο rizospastis.gr τονίζει: «Από την Κική και την 
Κοκό ποια να διαλέξω» είναι το «θρίλερ» που εξελίσσεται αυτές τις μέρες στον 
Άρειο Πάγο με την απόφαση για τους πλειστηριασμούς.  

υπόθεση αφορά πάνω από 600.000 σπίτια  
που βρίσκονται στα χέρια των διαφόρων  
funds και δεν έχουν ακόμα πλειστηριαστεί 

, επειδή οι ιδιοκτήτες τους επικαλούνται τη νομοθεσία του 2003 για τα δάνεια των 
τραπεζών, που δεν αποδίδει ρόλο διάδικου σε αυτά τα κοράκια. Το 2015 όμως η 
νομοθεσία άλλαξε, επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, και πλέον μπορούν να 
πλειστηριάζουν κανονικά τα σπίτια που περνούν στην κατοχή τους από τις 
τράπεζες. Αν – όπως όλα δείχνουν – υπερισχύσει στο δικαστήριο η δεύτερη 
άποψη, ένας τεράστιος αριθμός σπιτιών θα πάρει σιγά – σιγά τον δρόμο προς τον 
πλειστηριασμό, με κίνδυνο να αλλάξουν χέρια. Βέβαια, ο εκβιασμός που 
υφίστανται εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά δεν προέκυψε τώρα. Είναι 
αποτέλεσμα της αντιλαϊκής νομοθεσίας σε βάρος της κατοικίας, που 
επιδεινώνεται από κυβέρνηση σε κυβέρνηση. Αυτή η νομοθεσία κάνει τις 
τράπεζες και τα κάθε είδους κοράκια ακόμα πιο επιθετικά, προκειμένου να 
σβήνουν από τους ισολογισμούς τους «κόκκινες» εκκρεμότητες, όπως επιτάσσει 
άλλωστε και η «συμμόρφωση» της χώρας με τα προβλεπόμενα για την 
πολυπόθητη «επενδυτική βαθμίδα». Εν ολίγοις, οι 600.000 ιδιοκτήτες σπιτιών που 
από πάνω τους κρέμεται η δαμόκλειος σπάθη των πλειστηριασμών κινδυνεύουν 
με «ανθρωποθυσία» στον βωμό της εξασφάλισης φτηνότερου χρήματος για τους 
επιχειρηματικούς ομίλους.

 
Τα βήματα που προηγούνται μέχρι 
τον πλειστηριασμό ενός ακινήτου 
υπενθυμίζει σε ανακοίνωσή της η 
Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών 
Ελλάδας. Όπως σημειώνεται στην 
ανακοίνωση της ένωσης, πολλές 
φορές ο οφειλέτης δεν 
αντιλαμβάνεται τη σοβαρότητα των 
εγγράφων που του κοινοποιούνται, 

με αποτέλεσμα να φτάνει ένα βήμα 
πριν από τον πλειστηριασμό του 
ακινήτου του (ακόμα και της 
μοναδικής κατοικίας του) το οποίο, 
τελικά, αλλάζει ιδιοκτήτη. Ποια είναι 
η διαδικασία που προηγείται, μέχρι 
να συμβεί ο πλειστηριασμός του 
ακινήτου, όταν αυτός επισπεύδεται 
από ιδιώτη (πχ τράπεζα ή Fund;) 
Σχηματικά, είναι η εξής:  
1ο Βήμα: Για να ξεκινήσει η 
διαδικασία της αναγκαστικής 
εκτέλεσης, θα πρέπει ο δανειστής να 
έχει αποκτήσει και κοινοποιήσει 
στον οφειλέτη τον λεγόμενο 
εκτελεστό τίτλο, ο οποίος μπορεί να 
είναι τελεσίδικη ή προσωρινά 
εκτελεστή δικαστική απόφαση, 
διαταγή πληρωμής κλπ. Η επίδοση 
αυτή (δια δικαστικού επιμελητή) 
αντιγράφου του απογράφου του 
εκτελεστού τίτλου μαζί με επιταγή 

προς εκτέλεση/πληρωμή, αποτελεί 
την εναρκτήρια πράξη της 
αναγκαστικής εκτέλεσης.  
2ο Βήμα: Μετά από 3 εργάσιμες 
ημέρες από την επομένη της 
επίδοσης, ο δανειστής μπορεί να 
επιβάλει κατάσχεση σε περιουσιακά  
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στοιχεία του οφειλέτη, κινητά ή 
ακίνητα. Με την κατάσχεση 
οδηγούμαστε στην υλική και νομική 
δέσμευση του πράγματος, χάνουμε 
δε την εξουσία διάθεσής του έκτοτε 
(δηλαδή δεν μπορούμε να το 
μεταβιβάσουμε πλέον). Επίσης, αν 
το ακίνητο νοικιαστεί από τον 
οφειλέτη μετά την κατάσχεση, αυτός 
που το αποκτά μετά τον 
πλειστηριασμό μπορεί να 
καταγγείλει τη μίσθωση μέσα σε δύο 
μήνες από την απόκτησή του.  
3ο Βήμα: Για την κατάσχεση 
συντάσσεται η κατασχετήρια έκθεση 
από το δικαστικό επιμελητή, η οποία 
πρέπει να περιέχει, μεταξύ άλλων, 
ακριβή περιγραφή του 
κατασχεμένου πράγματος, αναφορά 
της εκτίμησης του κατασχεμένου, 
τιμή πρώτης προσφοράς, αναφορά 
του εκτελεστού τίτλου, της ημέρας, 
του τόπου του πλειστηριασμού και 
το όνομα του υπαλλήλου αυτού 
(συμβολαιογράφου). Η 
κατασχετήρια έκθεση επιδίδεται 
στον οφειλέτη είτε την ίδια στιγμή 
είτε το αργότερο εντός οκτώ (8) 
ημερών.  
4ο Βήμα: Μέσα σε πέντε (5) ημέρες 
από την κατάσχεση, πρέπει να 
επιδοθεί αντίγραφο της έκθεσης 
στον υποθηκοφύλακα 
(κτηματολόγιο) της περιφέρειας που 
βρίσκεται το ακίνητο. Σημείωση: 
Επιτρέπονται περισσότερες της μίας 
κατασχέσεις του ίδιου ακινήτου, η 

κάθε διαδικασία δε, κινείται 
παράλληλα και ξεχωριστά.  
5ο Βήμα: Η ημερομηνία του 
πλειστηριασμού ορίζεται 
υποχρεωτικά στην κατασχετήρια 
έκθεση μέσα σε επτά (7) μήνες και 
πάντως όχι μετά από οκτώ (8) μήνες 
από την ημέρα περάτωσης της 
κατάσχεσης. Αν η ημερομηνία αυτή 
πέσει τον Αύγουστο, τότε 
μεταφέρεται για τον επόμενο μήνα. 
6ο Βήμα: Το αργότερο μέσα σε 
δεκαπέντε (15) ημέρες από την 
κατάσχεση, πρέπει να δημοσιευθεί 
στην ιστοσελίδα του Δελτίου 
Δικαστικών Δημοσιεύσεων του 
Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) 
απόσπασμα της κατασχετήριας 
έκθεσης που περιέχει, μεταξύ 
άλλων, συνοπτική περιγραφή του 
ακινήτου, μνεία των υποθηκών που 
υπάρχουν σε αυτό, την τιμή πρώτης 
προσφοράς κλπ.  
7ο Βήμα: Δεκαπέντε (15) εργάσιμες 
ημέρες πριν από τον πλειστηριασμό 
ο οφειλέτης μπορεί να ασκήσει 
ανακοπή κατά της κατασχετήριας 
έκθεσης ζητώντας τη διόρθωσή της 
ως προς την περιγραφή του 
ακινήτου, την εκτίμηση και την τιμή 
πρώτης προσφοράς. Σημείωση: Αν 
για οποιονδήποτε λόγο ο 
πλειστηριασμός δεν έγινε κατά την 
ημέρα που είχε οριστεί, 
επισπεύδεται πάλι με δήλωση του 
δανειστή που κατατίθεται στον 

συμβολαιογράφο ο οποίος ορίζει 
νέα ημερομηνία πλειστηριασμού, 
δυο (2) μήνες από την ημέρα της 
δήλωσης και όχι πάντως μετά την 
παρέλευση τριών (3) μηνών από την 
ημέρα αυτή. Ο συμβολαιογράφος 
εντός πέντε (5) ημερών, μεριμνά 
ώστε να αναρτηθεί η γνωστοποίηση 
της δήλωσης και η ημέρα του 
πλειστηριασμού στην ιστοσελίδα 
δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του 
Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων 
του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ). 
8ο Βήμα: Με αίτηση του οφειλέτη, 
που ασκείται τουλάχιστον 
δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες 
πριν από τον πλειστηριασμό στο 
αρμόδιο δικαστήριο, μπορεί να 
ανασταλεί η διενέργεια του 
πλειστηριασμού έως έξι (6) μήνες 
από την αρχική ημερομηνία του, 
εφόσον προσδοκάται ότι ο 
οφειλέτης θα ικανοποιήσει σε αυτό 
το διάστημα τον δανειστή ή ότι τότε 
θα επιτευχθεί μεγαλύτερο 
πλειστηρίασμα. Σημείωση: * Ο 
πλειστηριασμός γίνεται με 
ηλεκτρονικά μέσα.  
* Ο οφειλέτης έχει δικαίωμα να 
ασκήσει ανακοπή και να ζητήσει την 
ακυρότητα της έκθεσης 
πλειστηριασμού και κατακύρωσης, 
μέσα σε προθεσμία 60 ημερών από 
την μεταγραφή της κατακυρωτικής 
έκθεσης στο υποθηκοφυλακείο-
κτηματολόγιο. 

 
«Σκρολάροντας» στο facebook, 
ανάμεσα στις φωτογραφίες, τις 
αναρτήσεις και τις κοινοποιήσεις, 
προβάλλεται και μια χορηγούμενη 
ανάρτηση ιδιωτικής εταιρίας, που 
διαφήμιζε… ευκαιρίες από 
πλειστηριασμούς ακινήτων στην 
Ημαθία! Όπως γράφει το inveria.gr 
μπαίνοντας στην σελίδα αυτή, 
υπήρχε πλήρης περιγραφή των 
ακινήτων που ήταν σε 

πλειστηριασμό, φωτογραφίες, 
στοιχεία, τοποθεσία και αν μάλιστα ο 
εν λόγω πλειστηριασμός έχει 
αναρτηθεί στην επίσημη σελίδα των 
ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, 

πορείς να δεις – 
χωρίς καμία 
εγγραφή και 

καμία προϋπόθεση -  
τα αναλυτικά στοιχεία 
του οφειλέτη, 
ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, 
διεύθυνση κατοικίας, το 
ύψος της οφειλής τους,  

την περιουσία του που βγαίνει στο 
«σφυρί». Ο περίφημος κανονισμός 
περί προσωπικών δεδομένων 
προφανώς δεν ισχύει, αν χρωστάς 
σε funds του εξωτερικού. Αν 
χρωστάς, το όνομά σου και όλα τα 
ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα 
βγαίνουν στην φόρα, προφανώς για 
παραδειγματισμό. Πέρα όμως από 
την δημόσια διαπόμπευση (που εδώ 
που τα λέμε μπροστά στην απώλεια 
της περιουσίας σου ίσως φαντάζει 
το λιγότερο κακό) τα δεδομένα που 
βρίσκει κανείς είναι ενδιαφέροντα, 
αλλά και αποθαρρυντικά. Καταρχάς, 
σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε  
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στην δημοσιότητα η πρώην 
βουλευτής Ημαθίας Φρόσω 
Καρασαρλίδου,  

ο 2022 μόνο  
στην Ημαθία 
διενεργήθηκαν  

647 πλειστηριασμοί 
ακινήτων, μεταξύ  
των οποίων και  
πρώτης κατοικίας. 
Αναλυτικότερα, στη Βέροια έγιναν 
345, στη Νάουσα 160 και στην 
Αλεξάνδρεια 142 πλειστηριασμοί. 
Για το 2023 μέχρι στιγμής στην 
επίσημη σελίδα των ηλεκτρονικών 
πλειστηριασμών στον Δ. Βέροιας 
είναι αναρτημένοι 79 
πλειστηριασμοί ακινήτων, 52 στον 
Δ. Νάουσας και 39 στον Δ. 
Αλεξάνδρειας. Σύνολο στην Ημαθία 
170 ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί 
μόνο για τους πρώτους μήνες του 
2023. Στο σύνολο της χώρας στις 
αρχές του 2023 είναι αναρτημένοι 
166.429 Ηλεκτρονικοί 
Πλειστηριασμοί. Τι είναι όμως αυτοί 
οι πλειστηριασμοί; Προφανώς δεν 

πρόκειται στο σύνολό τους για 
πρώτες κατοικίες, ούτε για ιδιώτες 
που τους επισπεύδονται από ξένες 
εταιρίες που αγόρασαν τα δάνεια 
των πολιτών σε τιμές πολύ χαμηλές 
σε σχέση με το αρχικό ποσό 
οφειλής. Με μια σύντομη ματιά 
μπορεί να βρεις κανείς οικίες, 
αποθήκες, γκαράζ, οικόπεδα, 
χωράφια αλλά και επαγγελματικές 
στέγες, βιομηχανικές μονάδες, μέχρι 
και ξενοδοχείο! Είναι όλοι 
«κακομοίρηδες» που έπεσαν έξω και 
τους τα «τρώνε τα… κοράκια»; 
Προφανώς όχι. Σίγουρα όμως 
μεταξύ αυτών υπάρχουν και 
συμπολίτες μας που χάνουν την 
περιουσία τους για χρέη πολύ 
λιγότερα από την αξία του ακινήτου 
τους και έχουν αντικειμενικές 
δυσκολίες να ανταπεξέλθουν. 
Θεωρητικά, υπάρχει νομοθετικό 
πλαίσιο που παρέχει κάποιες 
ασφαλιστικές δικλείδες στα ευάλωτα 
νοικοκυριά, αλλά στην πράξη 
πολλές φορές τα πράγματα είναι 
τόσο δαιδαλώδη που οδηγούν σε 
αδιέξοδα. Μάλιστα, η περίφημη 
«διαπραγμάτευση» με τους 
εκπροσώπους των funds, είναι 
πολλές φορές δύσκολη ή και 
προσχηματική, ειδικά αν υπάρχουν 
προσημειώσεις ακινήτων ή άλλων 

περιουσιακών στοιχείων. Σε 
περιπτώσεις ύπαρξης υποθήκης, 
δεν υπάρχει σχεδόν κανένα 
περιθώριο να συμφωνήσουν σε 
«κούρεμα» κεφαλαίου. Δεν είναι 
πρόθεσή μας να «λαϊκίσουμε», ούτε 
να πολιτικολογήσουμε, απλώς θα 
πρέπει να έχουμε κατά νου πως 
πολλές φορές στον «λαβύρινθο» 
αυτόν κρίνεται σκόπιμο να 
συμβουλευόμαστε ειδικότερους από 
εμάς (πχ δικηγόρο που ασχολείται 
με παρόμοια θέματα), προκειμένου 
να μην βρεθούμε σε δυσμενέστερη 
θέση από αυτή που ήδη 
βρισκόμαστε. Σε κάθε περίπτωση, 
θεωρούμε πως  

ανεθνικό Αίτημα 
θα πρέπει να  
είναι η επιστροφή 

των δανείων στις 
ελληνικές τράπεζες 
και πιστεύουμε ότι πρέπει να κριθεί 
αντισυνταγματική η παραχώρησή 
τους, χωρίς την συγκατάθεση των 
δανειοληπτών φυσικά, σε ξένα… 
χέρια. 

 

ντιμέτωποι με τον πλειστηριασμό 
της πρώτης κατοικίας αγροτικών 
ακινήτων και σταβλικών 

εγκαταστάσεων είναι χιλιάδες 
κτηνοτρόφοι στην Κρήτη. 
Σύμφωνα με το neakriti.gr ο αριθμός των ανθρώπων που 
ζουν με αυτό το φόβο ανέρχεται σε περισσότερους από 
30.000 σε ολόκληρη τη χώρα, ωστόσο η Κρήτη είναι σε 
δυσμενέστερη θέση σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα, 
λόγω του τεράστιου μεταφορικού κόστους που οφείλεται 
στη θαλάσσια μεταφορά. Την παραπάνω καταγγελία αυτή 
έκανε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας  
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Παναγιώτης Πεβερέτος. Μάλιστα, την Πέμπτη 26 
Ιανουαρίου, έξω από τον Άρειο Πάγο, εκατοντάδες 
κτηνοτρόφοι και άλλοι εργαζόμενοι έκαναν δυναμική την 
παρουσία τους, κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας, που 
καλείται να αποφασίσει αν θα νομιμοποιήσει τους 
πλειστηριασμούς. Όπως ανακοίνωσε ο ΣΕΚ καλώντας τα 
μέλη του να παραβρεθούν στη συγκέντρωση, «οι δύσκολες 
συνθήκες της οικονομικής και της κλιματικής κρίσης 
δημιούργησαν κατάσταση ασφυξίας στις αγροτικές και 
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Η νομιμοποίηση των 
πλειστηριασμών θα δώσει το τελειωτικό χτύπημα στον 
πρωτογενή τομέα. Οι πρώτες κατοικίες, η αγροτική γη, οι 
κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις πρέπει να προστατευτούν. 
Είναι οι κόποι μιας ζωής, το μέλλον της υπαίθρου, το 
μέλλον του τόπου μας». « 

α χρέη αυτά είναι από παλιά,  
στην πρώην ΑΤΕ. Αλλά είναι και 
χρέη που δημιουργήθηκαν  

κατά τη διάρκεια των μνημονίων. 
Είναι και χρέη που είχαν δοθεί με την εγγύηση του 
Ελληνικού Δημοσίου. Όλα αυτά είναι γύρω στο 1,5 με 2 
δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι κανένα τεράστιο ποσό, αν 
θέλουν να βοηθήσουν», λέει ο πρόεδρος του Συνδέσμου 
Ελληνικής Κτηνοτροφίας Παναγιώτης Πεβερέτος. «Τα 
δάνειά μας τα έχουν δώσει στα funds. Σχεδόν όλα τα 
δάνεια. Γιατί η κτηνοτροφία δεν είναι γεωργία, δηλαδή 
έσπειρες και περιμένεις μία φορά τον χρόνο. Θέλουμε κάθε 
μέρα χρήματα. Και έτσι αναγκαζόμασταν, ειδικά μετά τα 
μνημόνια αλλά και πριν απ’ αυτά, και παίρναμε δάνεια», 
λέει ο συνδικαλιστής. «Αυτά λοιπόν τα δάνεια τα έδωσαν 
στα funds έναντι πινακίου φακής… Και δόθηκαν μέχρι το 
πολύ το 20% της αξίας τους αν ήταν δάνεια μεγάλης αξίας. 
Και μέσα σε αυτά είναι και τα σπίτια μας. Γιατί δε μας έδιναν 
δάνεια αν δεν είχαμε υποθήκη», λέει ο πρόεδρος του ΣΕΚ. 
Έτσι συνεδρίασε ο Άρειος Πάγος για να αποφασίσει αν 
έχουν δικαίωμα τα funds να κάνουν πλειστηριασμούς ή όχι. 
«Υπάρχουν αποφάσεις που αναφέρουν ότι δεν το έχουν το 
δικαίωμα. Αλλά υπάρχουν και αντίθετες αποφάσεις που 
μας ανησυχούν», επισημαίνει ο Παναγιώτης Πεβερέτος. 
«Εμείς ζητάμε από τον Άρειο Πάγο να νομοθετήσει και να 
προχωρήσει σε απόφαση για την προστασία της πρώτης 
κατοικίας και των στάβλων μας. Επίσης, στα δάνεια τα 
οποία έχουμε και έχουν πάει στα funds να διαγράψει 
τουλάχιστον το 80%. Όσο περίπου δηλαδή τα έχουν 
αγοράσει τα funds, ενώ άλλα έχουν αγοραστεί και με 5%! 
Και το υπόλοιπο 20% να το ρυθμίσει για 15 χρόνια να 
μπορέσουμε να το πληρώσουμε», σύμφωνα με όσα λέει ο 
πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας. 
Μάλιστα, στην ερώτησή μας για τον μέσο όρο των χρεών 
των κτηνοτρόφων της Κρήτης και ολόκληρης της χώρας, ο 
Παναγιώτης Πεβερέτος μας μίλησε για ποσά που ξεκινούν 
από 10.000 ευρώ και φτάνουν μέχρι και τις 500.000 ευρώ! 
«Παντού υπάρχουν «κόκκινα» δάνεια στους κτηνοτρόφους. 
Και στην Κρήτη έχουμε, επίσης, πιο βαριά φορτία στην 
πλάτη των κτηνοτρόφων. Γιατί έχουν πιο ακριβές 
ζωοτροφές. Έχουν ακόμα πιο φτηνό γάλα κ.λπ. Η Κρήτη 
είναι σε πολύ πιο δύσκολη κατάσταση απ’ ό,τι είμαστε 
εμείς», σύμφωνα με τον παλαίμαχο συνδικαλιστή των 
κτηνοτρόφων. Εξάλλου, προσθέτει τα εξής: «Δάνεια που 

έχω στα χέρια μου αυτή τη στιγμή ήταν στις 35.000 ευρώ 
(της παλιάς ΑΤΕ) και έρχονται τώρα τα funds και ζητάνε 
250.000 ευρώ! Καταλαβαίνετε, λοιπόν, τι έχουν κάνει;». 
Όπως εξηγεί ο ίδιος, «τα funds από τις τράπεζες αγόρασαν 
το κεφάλαιο. Δηλαδή, από 250.000 ευρώ που μας ζητάνε 
τώρα, αυτοί τα αγόρασαν στο αρχικό κεφάλαιο, που ήταν 
στις 25.000 ευρώ. Δηλαδή, εδώ μιλάμε για φοβερές 
καταστάσεις»…  

«Εκτιμώ ότι, από τους 85.000 αιγοπροβατοτρόφους που 
κάνουμε δήλωση ΟΣΔΕ, πρέπει να είναι τουλάχιστον 
30.000 εκείνοι που παράγουν και έχουν κάνει επενδύσεις, 
για να φτιάξουν καλύτερους στάβλους, να εγκαταστήσουν 
αρμεκτικές μηχανές κ.λπ. Δε λέω γι’ αυτούς που έχουν 50 
και 100 πρόβατα και παίρνουν και μια επιδότηση 10.000 
ευρώ με τα ιστορικά δικαιώματα. Γιατί να είναι χρεωμένοι 
αυτοί; Δηλαδή, αυτή η ιστορία καταστρέφει όσους 
επένδυσαν μετά το 2000. Και επένδυσαν πολλά λεφτά για 
να φτιάξουν καλούς στάβλους σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές 
οδηγίες, που θέλουν 1,5 τετραγωνικό για το πρόβατο ή το 
γίδι και μισό τετραγωνικό για το αρνί», λέει ο πρόεδρος του 
ΣΕΚ. Καταλήγοντας, ο Παναγιώτης Πεβερέτος χαρακτηρίζει 
ως εθνική την ανάγκη στήριξης των καταχρεωμένων 
κτηνοτρόφων: «Παρά τα προβλήματά μας, παράγουμε 1,5 
εκατομμύριο τόνους γάλακτος αγελαδινού και 
αιγοπρόβειου. Παράγουμε πάνω από 500.000 τόνους 
κρέατος. Από τη φέτα και το γιαούρτι έρχονται στη χώρα 
700 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ΦΠΑ στο κράτος πληρώνουμε 
500 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο. Επίσης, 30.000 
επιχειρήσεις επιβιώνουν και δουλεύουν με βάση τα δικά 
μας προϊόντα, 500.000 εργαζόμενοι απασχολούνται σε 
αυτές τις επιχειρήσεις και είμαστε κι εμείς 400.000 
κτηνοτρόφοι. Αυτή την κτηνοτροφία πάμε να σώσουμε». 
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Εξωδικαστικό συμβιβασμό και 
διακανονισμό των οφειλών ενός 
Χανιώτη εργαζόμενου σε ΟΤΑ 
πέτυχε η Ένωση Προστασίας 
Καταναλωτών Κρήτης. Ο οφειλέτης 
ζήτησε την βοήθεια της Ένωσης για 
χρέος που είχε από αγορά 
αυτοκινήτου, ύψους 9.500 ευρώ. Σε 
σχετική ανακοίνωση η Ένωση 
Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης 
αναφέρει: «Τον ”πόλεμο”, κήρυξαν 
funds, μέσω δικηγορικής εταιρείας 
με έδρα την Αθήνα σε εργαζόμενο 
του Ο.Τ.Α Χανίων για χρέος από 
αγορά αυτοκινήτου, του οποίου η 
κυριότητα δεν έχει επέλθει ακόμα 
στον καταναλωτή-αγοραστή. Η 
αλήθεια είναι ότι ζούμε τραγελαφικές 
καταστάσεις σε όλα τα επίπεδα και 
δεν το έχουν σε τίποτα κάποιοι να 
φοβίζουν, να εκβιάζουν τους 
καταναλωτές και με ελάχιστο χρέος. 
Πρόκειται για καταναλωτική 
διαφορά, που έχει προκύψει μεταξύ 
καταναλωτή-αγοραστή αυτοκινήτου 
και διαμεσολαβούσης τράπεζας, η 
οποία χρηματοδότησε την αγορά 
αυτοκινήτου την εταιρεία πώλησης 
αυτοκινήτων στο παρελθόν. Στην 
προκειμένη περίπτωση 

καταναλωτής αγόρασε αυτοκίνητο 
με την μέθοδο αυτή, δηλαδή να 
πληρώνει δόσεις σε τραπεζικό 
λογαριασμό, πράγμα που έπραττε, 
μέχρι που του ήρθαν απρόβλεπτα 
γεγονότα στην ζωή του, με 
αποτέλεσμα να δημιουργηθούν 
απαιτητές ληξιπρόθεσμες οφειλές, 
τις οποίες δεν μπορούσε να 
ικανοποιήσει. 

ο χρέος αυτό 
πουλήθηκε σε  
fund και σήμερα  

με Διαταγή Πληρωμής 
το εν λόγω fund 
έρχεται να διεκδικεί  
το ποσό των  
9.500 ευρώ με ό,τι  
αυτό συνεπάγεται 
κατασχέσεις, 
πλειστηριασμό όλων 
των περιουσιακών 
στοιχείων, που έχει 
στην ιδιοκτησία  
του o οφειλέτης. 
Ο συγκεκριμένος οφειλέτης διαθέτει 
Ελαιώνα και υπεραστικό οικόπεδο 5 

στρεμμάτων. Εδώ οφείλουμε να 
τονίσουμε ότι το γεγονός αυτό 
καταγγέλθηκε από τον καταναλωτή 
στην Ένωση Προστασίας 
Καταναλωτών Κρήτης, της οποίας 
είναι μέλος ζητώντας την 
συμβουλευτική, την καθοδήγηση, 
αλλά και την Εξωδικαστική 
διαμεσολάβηση επίλυσης της 
καταναλωτικής διαφοράς αυτής. Η 
Ένωση Προστασίας Καταναλωτών 
Κρήτης, είχε να επιλέξει δύο οδούς, 
που τις προσφέρει η ισχύουσα 
νομοθεσία. 1) Συνέστησε στον 
καταναλωτή δια των νομικών της 
συμβούλων ανακοπή και αναστολή 
της ισχύουσας Διαταγής Πληρωμής, 
(καθώς κάθε Διαταγή Πληρωμής έχει 
20ετή διάρκεια ζωής) 
2)Εξωδικαστική Διαμεσολάβηση 
μεταξύ fund και καταναλωτή, για τη 
ρύθμιση του ποσού και εξόφληση 
του ποσού «Δωρεάν» (μέσω της 
Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών 
Κρήτης). Τέλος, λόγω τους κόστους 
της δικαστικής οδού και με την 
διαμεσολάβηση της Ένωσης 
Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, 
επιλέχθηκε η Εξωδικαστική 
διαμεσολάβηση και ρύθμιση της 
οφειλής η οποία έγινε αποδεκτή από 
την Εταιρεία απαίτησης με καταβολή 
εφάπαξ και άμεσα 1000 ευρώ, μετά 
για τους πρώτους 2 μήνες από 500 
ευρώ και το υπόλοιπο ποσό 
καθορισμός μηνιαίων δόσεων των 
150 ευρώ μέχρι εξοφλήσεως. 

Κοινή ανακοίνωση με όμορφα ψέματα από τις τράπεζες, την ώρα που έχει στηθεί, 
μαζί με τα funds, το μεγαλύτερο σχέδιο αρπαγής ιδιωτικής περιουσίας. Διαβάστε 
την σχετική ανακοίνωση όπως την μεταδίδει το euro2day.gr: Το ελληνικό 
τραπεζικό σύστημα υποστηρίζει ενεργά την αναπτυξιακή πορεία και το 
μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας και, παράλληλα, στέκεται αρωγός των 
ελληνικών επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, τόσο για την υλοποίηση των 
σχεδίων τους όσο και για την αντιμετώπιση έκτακτων δυσκολιών, υποστηρίζουν 
οι τέσσερις συστημικές τράπεζες σε ανακοίνωσή τους: Κατά τη διάρκεια του 2022, 
οι νέες χρηματοδοτήσεις (καθαρή πιστωτική επέκταση) προς τις επιχειρήσεις 
προσέγγισαν, για το σύνολο του τραπεζικού συστήματος, τα €8,5 δισ., αυξημένες 
κατά 12,3% έναντι του προηγούμενου έτους, την ίδια στιγμή που οι τράπεζες 
συμμετέχουν ενεργά στην αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), έχοντας 
αξιολογήσει και υποβάλει για 
λογαριασμό των πελατών τους 
επενδυτικές προτάσεις ύψους €10,5 
δισ., οι οποίες, σε ποσοστό περί το 
40%, χρηματοδοτούνται από τα 
πιστωτικά ιδρύματα. Παράλληλα, το  
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ελληνικό τραπεζικό σύστημα δραστηριοποιείται εντατικά στην προσπάθεια 
προσέλκυσης άμεσων ξένων επενδύσεων, το ύψος των οποίων αναμένεται να 
υπερβεί σημαντικά την περυσινή ιστορικά υψηλή επίδοση των €5,4 δισ. ή 2,9% 
του ΑΕΠ, συμβάλλοντας έτσι στον εκσυγχρονισμό της ελληνικής οικονομίας, την 
αύξηση του ΑΕΠ και τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων 
εργασίας.  

εμέλιο για τη δυνατότητα των τραπεζών  
να στηρίξουν χρηματοδοτικά την ελληνική 
επιχειρηματικότητα και τα σχέδια των  

Ελλήνων πολιτών, αποτέλεσε η μείωση των  
μη εξυπηρετούμενων δανείων 
, μέσω της αξιοποίησης του «προγράμματος Ηρακλής» της ελληνικής Πολιτείας 
αλλά και της περαιτέρω ενίσχυσης των κεφαλαίων των τραπεζών, τόσο οργανικά 
όσο και μέσω αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου με τη συμμετοχή του ιδιωτικού 
τομέα. Η διαφύλαξη του αποτελέσματος αυτού είναι κρίσιμη τόσο για τις 
προοπτικές του ελληνικού τραπεζικού συστήματος όσο και συνολικά για την 
εθνική μας οικονομία, καθώς ανοίγει το δρόμο για την επίτευξη του στόχου της 
επενδυτικής βαθμίδας, εντός του έτους.  

Την ίδια στιγμή, στο πλαίσιο των διακριτών στρατηγικών πλάνων ανάπτυξής 
τους, αλλά και σε συνέχεια του διαλόγου με την ηγεσία του Υπουργείου 
Οικονομικών, οι τέσσερις συστημικές Τράπεζες προωθούν σειρά δράσεων για την 
ενεργή διαχείριση των χαρτοφυλακίων τους, με στόχο την υποστήριξη 
δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες. Ως προς το σχέδιο στήριξης των 
ενήμερων ευάλωτων δανειοληπτών που συμφωνήθηκε στον κύκλο συναντήσεων 
με τον υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα, για την επιδότηση της δόσης 
στεγαστικών δανείων ή και δανείων μικρών επιχειρήσεων, με εμπράγματη 
ασφάλεια στην πρώτη κατοικία, οι Τράπεζες προχωρούν, με ίδιες δαπάνες στην 
ταχεία υλοποίηση της πλατφόρμας που θα υποδεχθεί τα αιτήματα των 
δικαιούχων. Από 1η Φεβρουαρίου 2023 οι δανειολήπτες θα μπορούν να 
υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στη πλατφόρμα, προκειμένου να τύχουν της 
σχετικής στήριξης, με πρώτο βήμα την έκδοση σχετικής βεβαίωσης ευαλώτου 
δανειολήπτη μέσω του πληροφοριακού συστήματος της Ειδικής Γραμματείας 
Ιδιωτικού Χρέους. Υπενθυμίζεται πως το σχέδιο προβλέπει την επιδότηση 
ποσοστού 50% της αύξησης του επιτοκίου (με ημερομηνία αναφοράς για τον 
υπολογισμό της αύξησης την 30.6.2022) για διάστημα 12 μηνών, ενώ τα 
αναλογούντα ποσά εκτιμάται πως θα ξεκινήσουν να πιστώνονται στους 
λογαριασμούς των δικαιούχων τον Απρίλιο. Το σύνολο της δαπάνης για την 
υποστήριξη των ευάλωτων δανειοληπτών θα καλυφθεί, στο πλαίσιο των 
διακριτών δράσεων εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, με 
ισόποσες εισφορές των τεσσάρων 
συστημικών τραπεζών. Παράλληλα, 
το ελληνικό τραπεζικό σύστημα 
αξιοποιεί τον εξωδικαστικό 
μηχανισμό ρύθμισης οφειλών 
ιδιωτών, ένα σημαντικό εργαλείο για 
τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, 
και προβαίνει σε σειρά διμερών 
ρυθμίσεων στηρίζοντας 
δανειολήπτες που αντιμετωπίζουν 
παροδικές δυσκολίες στην 
εξυπηρέτηση των δανειακών τους 
υποχρεώσεων. Σε ό,τι αφορά τον 
εξωδικαστικό συμβιβασμό, έχει 
αυξηθεί σημαντικά η εγκρισιμότητα 
από πλευράς τραπεζών για τα 
δάνεια που διατηρούν στα 
χαρτοφυλάκιά τους. Πλέον το 
ποσοστό εγκρίσεων 
διαμορφώνεται, για το σύνολο του 
τραπεζικού συστήματος, στο 55%, 
υψηλότερο κατά 10 ποσοστιαίες 
μονάδες σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 
του 2022, επιβεβαιώνοντας τη 
συνεχώς αυξανόμενη τάση στις 
εγκρισιμότητες. Από την έναρξη 
λειτουργίας της πλατφόρμας, έχουν 
εγκριθεί από τις συστημικές 
Τράπεζες περί τις 2.800 αιτήσεις 
δανειοληπτών για συνολικές 
οφειλές που υπερβαίνουν τα 116 
εκατ. ευρώ. Επιπρόσθετα, με βάση 
τη διακριτή πολιτική κάθε τράπεζας 
επί του θέματος, οι Τράπεζες έχουν 
προβεί κατά το παρελθόν, και 
συνεχίζουν να υλοποιούν, διμερείς 
ρυθμίσεις δανείων, διασφαλίζοντας 
την ποιότητα των χαρτοφυλακίων 
τους και, κυρίως, προσφέροντας 
βιώσιμες λύσεις στους πελάτες τους. 
Μόνον κατά τη διάρκεια του 2022, 
ανταποκρινόμενες στην ανάγκη 
στήριξης νοικοκυριών και 
επιχειρήσεων, οι συστημικές 
τράπεζες της χώρας προχώρησαν 
σε διμερείς συμφωνίες με 86.350 
δανειολήπτες για δάνεια ύψους άνω 
των €5 δισ., εκ των οποίων τα €2,5 
δισ. αφορούν στεγαστικά δάνεια, 
εξασφαλισμένα με ακίνητα. 

 

Θ 
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Ως προς το ζήτημα της επιτοκιακής και εμπορικής πολιτικής, οι Τράπεζες, 
διακριτά και ανεξάρτητα με βάση την πολιτική κάθε μίας, αναπροσαρμόζουν 
συνεχώς τα επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων, όπως αυτά καθορίζονται από 
την ΕΚΤ, και προχωρούν σε τακτική βάση στην επανεξέταση ή και μείωση 
προμηθειών που προβλέπονται για την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών, 
σύμφωνα με την κείμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις συνθήκες ανταγωνισμού 
στην αγορά. Ήδη, στους Έλληνες καταθέτες προσφέρεται σειρά επιλογών που 
συνδυάζουν ασφάλεια και αξιόλογες αποδόσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές 
αποφάσεις της ΕΚΤ και τις εσωτερικές πολιτικές κάθε τράπεζας. Για παράδειγμα, 
οι αποδόσεις των προθεσμιακών καταθέσεων διαρκείας ίσης ή μεγαλύτερης των 
6 μηνών έχουν αυξητική τάση κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, με τις 
αποδόσεις για περίοδο 12 μηνών και άνω να διαμορφώνονται σε επίπεδα άνω 
του 1%, ανάλογα με την τράπεζα και το ποσό της προθεσμιακής κατάθεσης. 
Παράλληλα, οι ελληνικές τράπεζες προσφέρουν στο ευρύ κοινό, τηρώντας τους 
κανόνες MiFID, επενδυτικά προγράμματα ομολόγων με σημαντικά υψηλότερες 
αποδόσεις, που ενσωματώνουν την τάση των επιτοκίων στις διεθνείς αγορές. Την 
ίδια στιγμή, το κόστος δανεισμού στην Ελλάδα αυξάνεται με χαμηλότερους 
ρυθμούς σε σχέση με την Ευρωζώνη, τόσο για τα νοικοκυριά όσο και για τις 
επιχειρήσεις, κι αυτό παρά το συγκριτικά υψηλότερο κόστος δανεισμού των 
ελληνικών τραπεζών και του ελληνικού Δημοσίου. Είναι χαρακτηριστικό πως από 
τον Οκτώβριο έως τον Νοέμβριο του 2022, σε αντίθεση με τις τάσεις στην 
Ευρωζώνη, στην Ελλάδα καταγράφηκε καθαρή μείωση στο κόστος των νέων 
δανείων για τα νοικοκυριά. Σε ό,τι αφορά, τέλος, τις προμήθειες των τραπεζικών 
εργασιών και προϊόντων, κάθε τράπεζα ξεχωριστά και με βάση την εμπορική της 
πολιτική, επανεξετάζει τακτικά την τιμολογιακή της πολιτικής, με στόχο τη 
διασφάλιση της ανταποδοτικότητας και τον περιορισμό των χρονικών και 
οικονομικών επιβαρύνσεων για επιχειρήσεις και ιδιώτες. Στη χώρα μας, οι ιδιώτες 
μπορούν πλέον να πραγματοποιούν – χωρίς κόστος – εμβάσματα ύψους έως 
€500 ημερησίως, μέσω του κινητού τους τηλεφώνου και της υπηρεσίας IRIS. 
Συγχρόνως, η κάθε τράπεζα, διακριτά και αυτόνομα από τις υπόλοιπες, έχει 
μειώσει ορισμένες επιπλέον προμήθειες τραπεζικών εργασιών. Τέτοιες 
αναπροσαρμογές είναι διαφορετικές ανά τράπεζα, ανάλογα με την εμπορική 
πολιτική της καθεμίας, αλλά ενδεικτικά αφορούν αγορά χρεογράφων του 
Ελληνικού Δημοσίου, αξιολόγηση αιτημάτων στεγαστικών δανείων, πληρωμή 

λογαριασμών, συνδρομή 
πιστωτικής κάρτας, κ.λπ. Οι 
ελληνικές τράπεζες επενδύουν 
ετησίως εκατοντάδες εκατομμύρια 
ευρώ στην ενίσχυση της ασφάλειας 
και της λειτουργικότητας των 
τεχνολογικών τους υποδομών, ώστε 
να παρέχουν στους πελάτες τους τη 
δυνατότητα άμεσης 
πραγματοποίησης ενός 
αυξανόμενου αριθμού ψηφιακών 
τραπεζικών συναλλαγών με 
χαμηλότερο κόστος. Συμβάλλουν 
έτσι στην ενίσχυση των 
ηλεκτρονικών συναλλαγών και στην 
εμπέδωση μίας σύγχρονης 
συναλλακτικής συνείδησης. Τέλος, η 
κάθε τράπεζα, ανάλογα με την 
εμπορική πολιτική της, διενεργεί 
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 
στοχευμένες εμπορικές ενέργειες 
(προγράμματα επιβράβευσης των 
πελατών της για συναλλαγές μέσω 
χρεωστικών και πιστωτικών 
καρτών), σε συνεργασία με το 
λιανεμπόριο. Ειδικά, για την 
περίοδο του Πάσχα, όπως και την 
πρόσφατη περίοδο των 
Χριστουγέννων, η κάθε τράπεζα 
ξεχωριστά σχεδιάζει ενέργειες με 
σημαντική αύξηση της 
επιβράβευσης και ανταποδοτικά 
οφέλη σε κατηγορίες που 
καλύπτουν βασικές ανάγκες των 
Πελατών όπως super market, 
καύσιμα, είδη ένδυσης κ.ά. 

 

Οι τραπεζίτες με σενάρια που θα ζήλευε το… Hollywood, 
κατάφεραν να αποφύγουν τις αποζημιώσεις. Όπως 
μεταδίδει το protothema.gr: Με το κινητό σας έχετε 
συνδεθεί στην εφαρμογή του e-banking και καταχωρείτε 
εντολή πληρωμής 1.001 ευρώ. Κατά τη συνήθη τακτική, 
αφού κάνετε την πληρωμή, στη συσκευή σας έρχεται push 
notification για την έγκριση της συναλλαγής. 
Επιβεβαιώνετε, αλλά η συναλλαγή δεν προχωρά ακόμα. 
Μερικά δευτερόλεπτα αργότερα χτυπά το τηλέφωνό σας. 
Στην άλλη άκρη της γραμμής είναι υπάλληλος της 
τράπεζας, ο οποίος σας ενημερώνει για την κίνηση που 
γίνεται στον λογαριασμό σας και ζητά να επιβεβαιώσετε με 
ένα «ναι» ότι συμφωνείτε. Το κάνετε και η συναλλαγή  
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ολοκληρώνεται. Η παραπάνω σκηνή περιγράφει έναν από 
τους τρόπους με τους οποίους θα γίνονται πλέον οι 
ηλεκτρονικές συναλλαγές.  

ι τράπεζες ήδη εργάζονται στην 
πρόσθεση και τρίτου επιπέδου 
ασφαλείας για συναλλαγές  

που αφορούν ποσά άνω των 1.000 
ευρώ και οι αλλαγές στους τρόπους 
πληρωμών με την προσθήκη  
επιπλέον ταυτοποίησης χρήστη 
αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή 
, το αργότερο μέχρι το τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, 
όταν και θα έχει ολοκληρωθεί το σχετικό νομοσχέδιο για 
την προστασία των καταναλωτών από κακόβουλες 
επιθέσεις (χάκερ και phishing). Όπως αποκαλύπτει το 
«ΘΕΜΑ», οι τράπεζες θα προσθέσουν και τρίτο τείχος 
ασφαλείας -στα υπάρχοντα δύο, δηλαδή τη σύνδεση με 
κωδικούς και το push notification- ώστε να περιορίσουν τις 
πιθανότητες να πέσουν οι πελάτες τους θύματα 
κακόβουλων ηλεκτρονικών επιθέσεων με στόχο το 
άδειασμα του (ψηφιακού) πορτοφολιού. Μεταξύ των 
λύσεων που προκρίνονται είναι ο χρήστης του e-banking, 
εκτός από τις δύο επιβεβαιώσεις, όταν πρόκειται για ποσό 
άνω των 1.000 ευρώ, να λαμβάνει SMS από την τράπεζά 
του, στο οποίο θα πρέπει να απαντήσει θετικά ή αρνητικά 
για να προχωρήσει -ή και όχι- η συναλλαγή. Τραπεζικές 
πηγές εξηγούν στο «ΘΕΜΑ» ότι ανάμεσα στις λύσεις που 
εξετάζονται πιθανότερη προσθήκη τρίτου τείχους 
ασφαλείας είναι αυτή του ΟΤΡ. Πρόκειται για έναν κωδικό 
πρόσβασης μιας χρήσης, ή αλλιώς PIN μιας χρήσης, ή 
δυναμικός κωδικός πρόσβασης, ο οποίος δημιουργείται 
για μία μόνο συναλλαγή και περίοδο σύνδεσης και έχει 
περιορισμένη διάρκεια (συνήθως δέκα λεπτά). Αν και ο 
τρόπος χρήσης του θα αποφασιστεί ανά τράπεζα, ο ΟΤΡ θα 
στέλνεται μέσω SMS ή Viber και θα απαιτείται 
πληκτρολόγηση από τον χρήστη ή θα συμπληρώνεται 
αυτόματα στην οθόνη του κινητού. Με αυτό τον τρόπο θα 
γίνει ακόμα ισχυρότερη η ταυτοποίηση του χρήστη και θα 
δίνεται εξουσιοδότηση για τη συναλλαγή. Τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εξετάζουν το ενδεχόμενο ο 
πελάτης να πρέπει να απαντήσει σε τηλεφωνική κλήση 
από την τράπεζα για να δώσει την τελική έγκριση σε 
περίπτωση που το ποσό θα είναι αρκετά μεγαλύτερο από 
τα 1.000 ευρώ – για παράδειγμα, 5.000 ευρώ. Ως επιπλέον 
μέσο προστασίας των καταναλωτών από τους επιτήδειους 
που «αρπάζουν» τα ψηφιακά κλειδιά των τραπεζικών 
λογαριασμών πολιτών και τους «ξεζουμίζουν» ενδέχεται να 
προστεθεί στους παραπάνω και τους ήδη υπάρχοντες ένα 
σύστημα delay. Να υπάρχει δηλαδή μια μικρή καθυστέρηση 
όταν η συναλλαγή γίνεται μέσω e-banking, ώστε να δίνεται 
χρόνος στον καταναλωτή να αντιδράσει και να 
αμφισβητήσει τη συναλλαγή, γλιτώνοντας τα χρήματά του. 
Χρόνος, πάντως, δίνεται και στις τράπεζες. Με την 
προσθήκη της νέας δικλείδας ασφαλείας τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα καταφέρνουν να μην 
προχωρήσει τελικά η υποχρέωση καταβολής 
αποζημίωσης στους καταναλωτές που πέφτουν θύματα 
απάτης για ποσά άνω των 1.000 ευρώ, όπως αρχικά 

προβλεπόταν στο νομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση για 
την ασφάλεια των ηλεκτρονικών πληρωμών. Για να 
επιτευχθεί αυτό, ωστόσο, υπήρξε σκληρή διαπραγμάτευση 
και πλούσιο παρασκήνιο. Οι τραπεζίτες ενημερώθηκαν για 
την πρωτοβουλία της κυβέρνησης να αποζημιώνουν τα 
τραπεζικά ιδρύματα τα θύματα ηλεκτρονικών κλοπών (για 
κλοπές άνω των 1.000 ευρώ) τις τελευταίες ημέρες του 
χρόνου, όταν και τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το 
νομοσχέδιο για την ασφάλεια των συναλλαγών. Αφού 
συλλέχθηκαν τα απαραίτητα στοιχεία, ο πρόεδρος της 
Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) και της Alpha Bank 
Βασίλης Ράπανος σήκωσε το τηλέφωνο καλώντας τον 
υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνη Γεωργιάδη 
και του ζήτησε να συναντηθούν. Η ανταπόκριση ήταν 
άμεση και το ραντεβού κλείστηκε την προηγούμενη 
Παρασκευή. Στη διάρκεια της συζήτησης των δύο ανδρών, 
για αρκετή ώρα, ο κ. Ράπανος ανέλυε στον υπουργό την 
προσέγγιση των τραπεζών επί του ζητήματος και, κυρίως, 
την αντίθεσή τους στο άρθρο 22 του νομοσχεδίου που 
ανέφερε ότι ο καταναλωτής, εφόσον οι ζημίες οφείλονται σε 
βαριά αμέλεια, ευθύνεται μέχρι του ανώτατου ποσού των 
1.000 ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τη φύση των 
εξατομικευμένων διαπιστευτηρίων ασφαλείας και τις 
ειδικότερες περιστάσεις υπό τις οποίες το μέσο πληρωμής 
απωλέσθη, εκλάπη ή υπεξαιρέθηκε, παραθέτοντάς του μια 
σειρά από επιχειρήματα τα οποία συνοψίζονται ως εξής: 
Στην πράξη η Ελλάδα θα αποτελέσει εξαίρεση στην κοινή 
ευρωπαϊκή πρακτική, καθώς στις περισσότερες χώρες της 
γηραιάς ηπείρου η απώλεια των κωδικών μέσω phishing 
και άλλων απατών αντιμετωπίζεται περίπου όπως η 
απώλεια του πορτοφολιού. Επιπλέον, εξήγησε ο έμπειρος 
τραπεζίτης στον κ. Γεωργιάδη ότι η θέσπιση αποζημίωσης 
από την τράπεζα θα μπορούσε να προκαλέσει μια σειρά  

 

Ο 
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από ζητήματα τα οποία το σύστημα θα βρει μπροστά του 
και θα κληθεί να αντιμετωπίσει. Πρώτον, η υποχρέωση της 
τράπεζας σε αποζημίωση δημιουργεί ένα αίσθημα 
ασφάλειας στο κοινό και δεν βοηθά στην προσπάθεια να 
βρίσκονται οι καταναλωτές σε διαρκή επαγρύπνηση και 
ενημέρωση σχετικά με όσους επιβουλεύονται τα χρήματά 
τους. Δεύτερον, ελλοχεύει ο κίνδυνος η πρακτική αυτή να 
πυροδοτήσει ένα κύμα εικονικών phishing. Να 
δημιουργηθούν δηλαδή συμμορίες, οι οποίες θα 
σκηνοθετούν ψηφιακές απάτες με σκοπό να καρπωθούν 
την αποζημίωση από την τράπεζα. Τρίτον, επειδή οι 
απάτες αυτού του είδους και μεγέθους διώκονται όχι 
αυτεπάγγελτα αλλά κατ’ έγκληση, δημιουργείται ένα 
αντικίνητρο στο θύμα της κλοπής να κάνει καταγγελία, 
καθώς θα έχει αποζημιωθεί. Αθροίζοντας όλα αυτά 
προκύπτουν και νομικά ζητήματα, καθώς ο τελικός χαμένος 
της υπόθεσης, η τράπεζα, δεν θα μπορεί να στραφεί 
εναντίον του απατεώνα, καθώς δεν είναι αυτή το θύμα της 
απάτης. Ο δε πελάτης της τράπεζας, ακόμα και αν θέλει, δεν 
μπορεί να μεταβιβάσει το δικαίωμα δικαστικής προσφυγής 
εναντίον του κακόβουλου για τη ζημία που στο τέλος θα έχει 
υποστεί η τράπεζα. Ο υπουργός άκουσε τα παραπάνω και 
πολλά ακόμα, όμως είχε ένα… ακαταμάχητο επιχείρημα: με 
τις ψηφιακές απάτες να πληθαίνουν διαρκώς, αυτοί που 
πλήττονται είναι πολλοί, είναι αδύναμοι και οι καιροί είναι 
πολύ δύσκολοι για να μείνουν απροστάτευτοι. Ο πρόεδρος 
της ΕΕΤ δεν διαφώνησε σε αυτό. Μια λύση που συζητήθηκε 
ήταν να προχωρήσουν οι τράπεζες σε μείωση του ορίου 
συναλλαγών στα 1.000 ευρώ. Κάτι τέτοιο, όμως, θα 
λειτουργούσε ως νάρκη για το εμπόριο, αλλά και θα 
απαγόρευε -ουσιαστικά- τις μεγαλύτερες συναλλαγές για 
τις οποίες απαγορεύεται η χρήση μετρητών. Έτσι, 
αποφασίστηκε να μην αλλάξει κάτι στις συναλλαγές κάτω 
των 1.000 ευρώ -οι οποίες αποτελούν και το συντριπτικά 
μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητας των πελατών- και 
να προστεθεί ένα τρίτο επίπεδο ασφαλείας στο 20% των 
συναλλαγών οι οποίες αφορούν ποσά από 1.000 ευρώ και 
άνω. Κι έτσι, καθώς φαίνεται, βρέθηκε μια σολομώντεια 
λύση. Με δεδομένο ότι τα συστήματα των τραπεζών είναι, 
όπως έχει αποδειχθεί στην πράξη, απροσπέλαστα από 
διαδικτυακές επιθέσεις (δεν έχει καταγραφεί επιτυχημένη 
εισβολή χάκερ σε ελληνική τράπεζα), τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα θα μπορούσαν να επεκτείνουν το τείχος 
προστασίας των πελατών τους από τους απατεώνες. Κατά 
πληροφορίες, οι τράπεζες έχουν στη διάθεσή τους 
διάστημα το οποίο κυμαίνεται από 6 έως 9 μήνες για να 
παρουσιάσουν τις προτάσεις τους για την προστασία των 
καταναλωτών από την ημέρα κατάθεσης του νομοσχεδίου. 
Τραπεζικές πηγές εξηγούν στο «ΘΕΜΑ» ότι αυτό το 
διάστημα η ΕΕΤ έχει συστήσει και λειτουργεί δύο 
επιτροπές. Η μία εξετάζει το νομικό πλέγμα της διάταξης, 
ενώ η άλλη την τεχνική πλευρά. Η πρώτη επιτροπή 
ασχολείται με ζητήματα όπως η διατύπωση του νόμου και 
η δεύτερη με την τεχνική υλοποίηση των πρακτικών που 
προκρίνονται προς χρήση. Οι σκέψεις για το delay των 
συναλλαγών εξετάζονται ακόμα και για τις περιπτώσεις 
στις οποίες η μεταφορά των κλεμμένων από phishing 
χρημάτων έχει γίνει σε λογαριασμούς όπως της Revolut, 
όπου η ανάκληση αποδεικνύεται δώρο άδωρο. Σύμφωνα 
με πληροφορίες, η EEΤ έχει λάβει από την κυβέρνηση 
προθεσμία 6 έως 9 μηνών για να εξελίξει, αποφασίσει και 
παρουσιάσει το τρίτο «κλειδί» που θα διασφαλίζει ότι οι 
πελάτες των τραπεζών δεν θα αποτελούν εύκολη λεία για 
τους απατεώνες του Διαδικτύου. Η εξέταση και εξέλιξη των 

λύσεων από την πλευρά των τραπεζών έχει ήδη ξεκινήσει 
από τις επιτροπές και μάλιστα υπάρχουν συστημικές οι 
οποίες ήδη έχουν προσθέσει το τρίτο επίπεδο ασφαλείας 
στα web banking τους, βλέποντας στην πράξη πώς 
λειτουργεί. Οι τράπεζες λοιπόν θα εφαρμόσουν μια σειρά 
από δικλείδες ασφαλείας για την προστασία των 
καταναλωτών τους και αν δεν λειτουργήσει αυτό, κάτι που 
θεωρείται απίθανο, θα προσφύγουν στη λύση της μείωσης 
του ορίου ηλεκτρονικών συναλλαγών στα 1.000 ευρώ την 
ημέρα ώστε να αποφύγουν την πληρωμή αποζημίωσης 
στους πελάτες τους που θα πέφτουν θύματα κακόβουλων 
επιθέσεων χωρίς ευθύνη των τραπεζών. Σε κάθε 
περίπτωση, τονίζουν κυβερνητικές πηγές, στόχος της 
κυβέρνησης είναι εν πρώτοις η προστασία των 
καταναλωτών από τους απατεώνες του Διαδικτύου, η 
μείωση των απατών και η αύξηση των ηλεκτρονικών 
συναλλαγών. Το μόνο που είναι σίγουρο, πάντως, είναι ότι 
κάτι πρέπει να γίνει. Η πανδημία ήταν ένα ορόσημο σε ό,τι 
αφορά τις επιθέσεις χάκερ και το phishing με στόχο το 
άδειασμα τραπεζικών λογαριασμών.  

α στοιχεία της Ευρωπαϊκής 
Τραπεζικής Αρχής καταδεικνύουν 
ότι κάθε χρόνο στην Ελλάδα 

χάνονται περισσότερα από 22  
εκατ. ευρώ από ηλεκτρονικές απάτες, 
με τη συντριπτική πλειονότητα να 
επιβαρύνει τους καταναλωτές. 
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Ο «Γολγοθάς» για νοικοκυριά και επιχειρήσεις που έχουν 
τραπεζικά δάνεια με κυμαινόμενα επιτόκια έχει και άλλη 
«ανηφόρα»: Όπως τονίζει ο Βαγγέλης Δουράκης αν και ο 
πληθωρισμός αποκλιμακώνεται τους τελευταίους μήνες και 
στις δύο πλευρές του Ατλαντικού ο προσανατολισμός είναι 
να «ψαλιδιστεί» στα επίπεδα του 2%. Και ποιος είναι ο 
μόνος τρόπος για να τιθασευτεί το «τέρας του 
πληθωρισμού»; Μα τι άλλο, από νέες αυξήσεις των 
επιτοκίων. Όπως όλα δείχνουν λοιπόν «ακριβαίνει» και 
άλλο το κόστος του χρήματος και για τα ελληνικά 
νοικοκυριά και επιχειρήσεις:  

ι δόσεις των δανείων θα 
«φουσκώσουν» και άλλο  
και όσοι χρειάζονται ρευστό  

θα το πληρώνουν με «καπέλο» 
, σύμφωνα με το enikonomia.gr. Την εξέλιξη αυτή βεβαίως 
την πληρώνουν οι επιχειρήσεις που τραβούν «φρένο» στα 
όποια επενδυτικά τους σχέδια γιατί δεν βρίσκουν «φθηνό 
χρήμα» για να τα «τρέξουν», όπως φυσικά και τα 
νοικοκυριά: Αφενός δεν ανοίγουν νέες δουλειές και τα 
«μεροκάματα» περιορίζονται και αφετέρου όσοι ήδη έχουν 
λάβει κυμαινόμενα δάνεια συνδεδεμένα με τα ευρωπαϊκά 
επιτόκια θα δουν την δόση τους να αυξάνεται. Σε κάθε 
περίπτωση η αύξηση των επιτοκίων θα επηρεάσει τόσο τα 
δάνεια που πρόκειται να δώσουν οι τράπεζες καθιστώντας 
το κόστος του χρήματος ακόμη πιο ακριβό, όσο και εκείνα 
που ήδη έχουν χορηγήσει καθώς θα αυξηθούν οι δόσεις 
των κυμαινόμενων δανείων. Οι «ζυμώσεις» βέβαια είναι πιο 
έντονες στη Fed, την κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ, η οποία 
έχει ξεκινήσει από τον περασμένο Μάρτιο, τέσσερις μήνες 
πριν από την ΕΚΤ, να συσφίγγει επιθετικά την πολιτική της 
και έχει αυξήσει ήδη το βασικό της επιτόκιό της κατά 4,25 
ποσοστιαίες μονάδες στο εύρος από το 4,25% έως το 4,5%. 

Τον περασμένο μήνα η Fed επιβράδυνε τον ρυθμό αύξησης 
του επιτοκίου της σε 50 μονάδες βάσης (μισή ποσοστιαία 
μονάδα), ενώ Τετάρτη στις 1 Φεβρουαρίου είναι πολύ 
πιθανό να επιβραδύνει περαιτέρω στις 25 μ,β, (ένα τέταρτο 
της ποσοστιαίας μονάδας). Και αν το καλό νέο είναι ότι 
«φρενάρει» ο ρυθμός αύξησης των επιτοκίων, το «κακό» 
είναι ότι όσοι έχουν δανειστεί θα αναγκαστούν να 
επωμιστούν ακόμη μεγαλύτερη μηνιαία δόση. Οι αγορές 
ποντάρουν ότι η Fed θα σταματήσει σύντομα τη σύσφιξη 
της πολιτικής της, ενδεχομένως στα μέσα Μαρτίου μετά 
από μία ακόμη αύξηση 25 μ.β και να αρχίσει να μειώνει τα 
επιτόκια μέσα στο 2023. Αυτές οι προσδοκίες είναι που 
έχουν οδηγήσει στην ανάκαμψη των χρηματιστηρίων και 
των αγορών ομολόγων. Ωστόσο, η μέση πρόβλεψη των 
στελεχών της Fed τον Δεκέμβριο ήταν ότι το επιτόκιο θα 
κορυφωθεί στο 5,1% και θα παραμείνει στα επίπεδα αυτά 
έως το τέλος του 2023. Αυτό σημαίνει ότι είναι πιθανή μία 
ακόμη αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μ.β. τον Μάιο. Η ΕΚΤ 
συνεδρίασε την Πέμπτη και αύξησε τα βασικά επιτόκιά της 
κατά 50 μ.β., οπότε το επιτόκιο καταθέσεων θα 
διαμορφωθεί στο 2,5% και το επιτόκιο χορηγήσεων 
(προεξοφλητικό) στο 3%, ενώ ανάλογα θα αυξηθούν και τα 
επιτόκια των δανείων όσων έχουν πάρει δάνειο από τις 
τράπεζες με επιτόκιο συνδεδεμένο με το Euribor. Ακόμη μία 
αύξηση 50 μ.β. αναμένεται στα μέσα Μαρτίου, καθώς η 
πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, είχε προαναγγείλει 
τον περασμένο μήνα νέες αυξήσεις αυτής της τάξης μέσα 
στο 2023 και ορισμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
της έσπευσαν την περασμένη εβδομάδα να υπενθυμίσουν  

 

Ο 
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τις δηλώσεις αυτές. Για μετά τον Μάρτιο, ο ρυθμός αύξησης των επιτοκίων της 
ΕΚΤ πιθανόν θα επιβραδυνθεί στις 25 μ.β. και θα ξεκαθαρίσει περισσότερο ο 
χρόνος που θα ολοκληρωθεί ο ανοδικός κύκλος τους. Πόσες αυξήσεις επιτοκίων 
θα γίνουν μετά τον Μάρτιο, θα εξαρτηθεί από την πορεία και τις προοπτικές 
αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού. Η δραστική μείωση των τιμών του φυσικού 
αερίου έχει αναπτερώσει τις προσδοκίες για μία ταχύτερη αποκλιμάκωση του 
δείκτη τιμών καταναλωτή και σε πιο αισιόδοξες προβλέψεις των αγορών και των 
αναλυτών. Σε πρόσφατη έρευνα του Bloomberg, η πρόβλεψη των οικονομολόγων 

που ρωτήθηκαν ήταν ότι η ΕΚΤ θα 
ολοκληρώσει τις αυξήσεις τον Μάιο, 
με το επιτόκιο καταθέσεων στο 
3,25% και των χορηγήσεων στο 
3,75%. Άλλοι, πάντως, θα έβλεπαν 
το επιτόκιο καταθέσεων να 
αυξάνεται έως το 3,75% και το 
χορηγήσεων στο 4,25%. 

 
Μια πρώτη ένδειξη των αυξημένων εσόδων, που φέρνει 
στις εγχώριες τράπεζες η διεύρυνση του καθαρού 
επιτοκιακού περιθωρίου λόγω της ανόδου των επιτοκίων, 
παρείχε η διοίκηση του ομίλου Πειραιώς, κατά τη 
επενδυτική ημερίδα παρουσίασης των στόχων τρέχουσας 
χρήσης. Σύμφωνα με το euro2day.gr η τράπεζα αναμένει 
καθαρό επιτοκιακό περιθώριο υψηλότερο του 2% (σ.σ. 
1,5% στις 30/9/22), επίδοση που έχει υπολογισθεί με 
επιτόκιο αναφοράς 2,5%, ενώ πλέον φαίνεται πιθανό η ΕΚΤ 
να ανεβάσει το επιτόκιο σε 2,75%. Η διεύρυνση των 
περιθωρίων, σε συνδυασμό με τον στόχο καθαρής 
πιστωτικής επέκτασης (1,7 δισ. ευρώ φέτος και το 2024), 
αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση των καθαρών εσόδων 
από τόκους κατά 18% με 20%, ανάλογα με τα επίπεδα στα 
οποία θα κορυφώσει ο ανοδικός κύκλος επιτοκίων. 

ύμφωνα με αναλυτές, η παραπάνω 
εκτίμηση μεταφράζεται σε καθαρά 
έσοδα από τόκους 1,57 δισ. ευρώ 

(σ.σ. με επιτόκιο αναφοράς στο 2,5%), 
που θα φθάσουν σε 1,6 δισ. ευρώ 
, εφόσον η ΕΚΤ ανεβάσει το επιτόκιο αναφοράς στο 2,75%. 
Η διοίκηση της τράπεζας δεν προχώρησε στη διατύπωση 
αναλυτικής πρόβλεψης για τα καθαρά έσοδα από 
προμήθειες, αναφέροντας ότι θα συνεχίσουν να 
αντιστοιχούν στο 0,6% του ενεργητικού, όπως και το 2022. 
Το κόστος άντλησης καταθέσεων θα αυξηθεί σημαντικά 
από τα 50 εκατ. ευρώ το 2022 στα 250 εκατ. ευρώ, με τη 
διοίκηση να εκτιμά ότι οι προθεσμιακές θα φθάσουν να 
αντιστοιχούν στο 35% των συνολικών καταθέσεων (σ.σ. 

διπλασιασμός μεριδίου). Το μέσο επιτόκιο για 
προθεσμιακές εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα επίπεδα 
του 1,2% ή στο 50% του επιτοκίου παρέμβασης. Η Πειραιώς 
αναμένει συγκράτηση στο λειτουργικό κόστος παρά τις 
πληθωριστικές πιέσεις, χάρη σε μείωση των 
επαναλαμβανόμενων λειτουργικών εξόδων κατά περίπου 
2%. Εφόσον επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις της και φυσικά 
οι εκτιμήσεις για την αύξηση των εσόδων, ο δείκτης 
κόστους προς κύρια έσοδα (cost to income) θα 
διαμορφωθεί σε επίπεδα χαμηλότερα του 42%. Επίδοση 
που δείχνει εξαιρετικά απαιτητική τουλάχιστον ως προς τη 
διατηρησιμότητά της. Το NPE ratio αναμένεται να 
υποχωρήσει κάτω του 6% από τα επίπεδα του 7% με 7,2%, 
που εκτιμάται από αναλυτές ότι έκλεισε το 2022, μέσω 
οργανικών ενεργειών. Οι προβλέψεις πιστωτικού κινδύνου 
θα διαμορφωθούν, σύμφωνα με την καθοδήγηση της 
τράπεζας, σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα (1,2%) από 
αυτά που περίμενε η αγορά (1%), με αποτέλεσμα να αυξηθεί 
ο δείκτης κάλυψης NPEs από συσσωρευμένες προβλέψεις 
σε επίπεδα άνω του 60%. Με βάση την καθοδήγηση που 
έδωσε η διοίκηση για τα εκτιμώμενα προσαρμοσμένα 
κέρδη ανά μετοχή (0,45 ευρώ), οι αναλυτές εκτιμούν ότι ο 
στόχος οργανικών κερδών διαμορφώνεται σε τουλάχιστον 
625 εκατ. ευρώ. Μετά την καταβολή 50 εκατ. ευρώ για 
κουπόνι Additional Tier I διαμορφώνεται σε τουλάχιστον 
575 εκατ. ευρώ (0,45 ευρώ ανά μετοχή). Υπενθυμίζεται ότι η 
προηγούμενη εκτίμηση της διοίκησης (Νοέμβριος 2022) 
προέβλεπε κέρδη ανά μετοχή 0,37 ευρώ. Η απόδοση 
ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoaTBV) διαμορφώνεται σε 
περίπου 10%, επίσης προσαρμοσμένη μετά την πληρωμή 
κουπονιού για AT1. H δε οργανική κερδοφορία θα 
ενισχύσει κατά 100 μονάδες βάσης τους κεφαλαιακούς 
δείκτες. Σ 
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