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διδάκτωρ 
Γεωφυσικής, 
διευθυντής  

του Γεωδυναμικού 
Ινστιτούτου και 
γνωστός σεισμολόγος 
Άκης Τσελέντης 
παρενέβη στο ζήτημα 
της στρατιωτικής 
συνδρομής στην 
Ουκρανία, ζητώντας  
η Ελλάδα να μην  
έχει καμία εμπλοκή! 
Συγκεκριμένα έγραψε στον 
προσωπικό του λογαριασμό στο 
Facebook: «Καλημέρα σας, 
ΟΥΚΡΑΝΙΑ: Ας θέσουμε τον 
δάκτυλον επί (εις) τον τύπον των 
ήλων. Τελευταία γίνεται πολύς 
λόγος για την αποστολή αρμάτων 
Leopard στην Ουκρανία. Οι Γερμανοί 
για τρίτη φορά (μετά τους δύο 
Παγκοσμίους πολέμους) επιχειρούν 

να ανοίξουν την πόρτα του φρενοκομείου δίνοντας την άδεια παραχώρησης των 
εξελιγμένων αρμάτων στην εμπόλεμη χώρα.  

 

ίναι Ηλίου φαεινότερο ότι όλα γίνονται για  
την αποδυνάμωση της Ρωσίας και ακόμα και  
τα μικρά παιδιά έχουν καταλάβει ότι είναι  

ένας πόλεμος ΗΠΑ - ΝΑΤΟ (και υποτελών)  
εναντίον της Ρωσίας αλλά… δι΄ αντιπροσώπων. 
Είναι επίσης γεγονός ότι κακώς η Ρωσία προέβη σε αυτή την εκατόμβη αθώων 
θυμάτων αντί να περιοριστεί σε στρατιωτικά κυρίως κτυπήματα. Τι τους έφταιγαν 
οι απλοί πολίτες, τα σπίτια τους, τα σχολεία και τα Νοσοκομεία; Αλλά θα μου πείτε 
στη διάρκεια ενός πολέμου ο ανθρωπισμός είναι ψιλά γράμματα. Οι Αμερικάνοι 
χρησιμοποιούν τους άμυαλους Ουκρανούς που η ηγεσία τους τους θυσιάζει κατά  
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χιλιάδες για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά τους. 
Άλλωστε δεν είναι τυχαίο αυτό που λένε ότι «Οι Αμερικάνοι 
θα πολεμήσουν τη Ρωσία μέχρι τον τελευταίο Ουκρανό». 
Και επίσης είναι γνωστό ότι ώθησαν τη Ρωσία στον πόλεμο 
αυτόν, απειλώντας την ασφάλειά της. Αυτό δεν μπορεί να 
το αμφισβητήσει κανένας νοήμων άνθρωπος. Τους 
τροφοδοτούν με χιλιάδες τόνους οπλισμό, όχι για να 
κερδίσουν – δεν υπάρχει καμία περίπτωση να κερδίσουν 
οι Ουκρανοί - αλλά μόνο για να ματώσουν όσο μπορούν τη 
Ρωσία. Και διακινδυνεύουν έναν τρίτο Παγκόσμιο πόλεμο, 
γιατί μία πυρηνική δύναμη ΔΕΝ θα χάσει σε έναν πόλεμο 
ΕΙΝΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΟ. Και αν «στριμωχτεί» θα την ωθήσουν 
να χρησιμοποιήσει τακτικά πυρηνικά όπλα και η συνέχεια 
είναι γνωστή. Όμως γιατί δεν υπάρχει η διεθνής 
νομιμοποίηση που επικαλούνται υποκριτικά οι διεθνείς 
προστάτες, που στην Ουκρανία είδαν παράβαση της 
νομιμότητας, ενώ σε άλλες χώρες (Αρμενία, Συρία κλπ.) 
κοίταζαν αλλού (όταν δεν το προκάλεσαν οι ίδιοι;). Δεν 
είναι διεθνές νόμιμο και θα φέρουμε παράδειγμα την 
Ελλάδα. (Ισχύει και για τις άλλες χώρες). Η Ελλάδα είναι 
μέλος τριών αμυντικών συνασπισμών για την άμυνα και 
την ασφάλεια.. Του ΟΗΕ, της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.  

ια να γίνει μία αποστολή 
πολεμικού υλικού ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
απόφαση του ενός από τους 

παραπάνω συνασπισμούς που να 
νομιμοποιήσει την αποστολή. Υπάρχει; 
Για τον ΟΗΕ ισχύει ότι για την άμεση ή έμμεση εμπλοκή του 
με πολιτικά ή στρατιωτικά μέσα σε εμπόλεμη περιοχή 
(αποστολή υλικού, ειρηνευτικής δύναμης κλπ.) απαιτείται 
σύγκληση και απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του 
Οργανισμού ή αντίστοιχα της ολομέλειας των κρατών 
μελών του. Όμως τέτοια απόφαση ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΑΡΞΕΙ. Άρα 
από τον ΟΗΕ ΔΕΝ νομιμοποιούμαστε. Για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση απαιτείται η σύγκληση του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου (συμβούλιο των αρχηγών των κρατών – 
μελών) και επίκληση από αρχηγό ενός κράτους - μέλους 
του άρθρου 42 της Συνθήκης Λειτουργίας της ΕΕ (συνδρομή 
των μελών της ΕΕ σε κράτος που δέχεται επίθεση από 
τρίτη χώρα). ΑΛΛΑ Η ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ 
ΕΕ. Άρα ούτε από την ΕΕ νομιμοποιούμαστε. Τέλος, για το 
ΝΑΤΟ ισχύει κάτι παρεμφερές. Αυτομάτως ενεργοποιείται 
το άρθρο 5 της συνθήκης της Βορειοατλαντικής συμμαχίας, 

όταν μέλος της δεχτεί επίθεση από χώρα εκτός ΝΑΤΟ. 
Όμως και σε αυτή την περίπτωση, η Ουκρανία ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ 
ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ. Ούτε λοιπόν και από το ΝΑΤΟ 
νομιμοποιούμαστε. Μήπως περιμένουμε, όταν θα μας «την 
πέσει» η Τουρκία ότι θα «βάλουν πλάτη» οι «φίλοι» μας; 
Αυτό το γνωρίζει καλά η κυβέρνηση μας για αυτό και 
προέβη σε αυτή την τεράστια αναβάθμιση του 
οπλοστασίου μας. Ποτέ η Ελλάδα δεν είχε τέτοια δύναμη 
πυρός σε ξηρά αέρα και θάλασσα. Το είδαμε στην Κύπρο 
και η απουσία ιστορικής μνήμης μόνο σε κακό θα μας βγει. 
Και φυσικά ούτε λόγος για υποστήριξη από τη Ρωσία γιατί 
οι Ρώσοι έχουν μνήμη και θα το πληρώσουμε αυτό.  
Στείλαμε τα BMP1 στην Ουκρανία (και τα οποία 
μετατράπηκαν σε παλιοσίδερα σε χρόνο μηδέν). Είναι 
προφανές ότι η Κυβέρνηση μας ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ να κάνει 
διαφορετικά, στρέφοντας όλη την Ευρώπη εναντίον της. 
Ήμαστε πολύ μικροί για κάτι τέτοιο.  Αλλά όχι μόνο δεν 
πήραμε όλα τα συμφωνημένα Marder (πήραμε τα μισά από 
όσα μας είχαν τάξει δεν φτάνουν ούτε για ένα τάγμα, τα 
άλλα τα έστειλαν στην Ουκρανία οι Γερμανοί), αλλά και 
πήραμε ένα σύστημα σαφώς κατώτερο από αυτό που 
είχαμε παρά τις τεράστιες προσπάθειες του Υπουργείου 
εξωτερικών μας. Ίσως με πρόσχημα την αθέτηση της 
συμφωνίας από τη Γερμανία όσον αφορά τα Marder  

εν θα πρέπει να ξεγυμνώνουμε 
περαιτέρω την Εθνικής μας  
άμυνα και τα νησιά μας με  

την αποστολή Leopard. Και όχι  
μόνο Leopard. Ούτε σφαίρα!». 

Γ 
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EUROLOBBYGATE ΙΙΙ 

 

ο λόμπι που ευθύνεται για  
το Qatargate και αφορούσε  
τον σύντροφο της Εύας Καϊλή, 

Φραντσέσκο Τζιόρτζι λειτουργούσε 
ως «πρόγραμμα δεύτερης  
ευκαιρίας» για Ευρωβουλευτές. 
Το news247.gr αποκαλύπτει: Ο Antonio Panzeri 
(φερόμενος ως εγκέφαλος του Qatargate) και ο σύντροφος 
της Εύας Καϊλή, Francesco Giorgi ήταν μεταξύ αυτών που 
διοργάνωσαν τη δεξίωση του Κατάρ στην πρεσβεία του 
στο Βέλγιο για τον εορτασμό της «Εθνικής ημέρας» του 
Εμιράτου. Αυτή είναι στις 18 Δεκεμβρίου, αλλά οι καθ’ ύλην 
αρμόδιοι προγραμμάτισαν το κάλεσμα για τις 8/12. 
Εξυπακούεται πως οι Panzeri και Giorgi ήταν συνεπείς στο 
ραντεβού. Λίγες ώρες αργότερα, άλλαξε ό,τι ήξεραν ως ζωή.  

 

Ο πρέσβης της χώρας στο Βέλγιο και το Λουξεμβούργο, 
Khalid Bin Fahad Al Hajri και ο επικεφαλής της 
αντιπροσωπείας του Εμιράτου στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
και το ΝΑΤΟ, Abdulaziz Bin Ahmed Al Malki πήραν την 
απόφαση για το event και διάλεξαν το μέρος (το ξενοδοχείο 
Steinberger Wiltcher στις Βρυξέλλες). Τους καλεσμένους 
δεν τους διαχειρίστηκαν μόνοι. Περισσότεροι από 50 εκ 
των 250 που θα λάμβαναν πρόσκληση, επιλέχθηκαν από 
τον Panzeri, μέντορα του συντρόφου της Καϊλή. Είχε 
φροντίσει να τυπώσει τις προσκλήσεις μια εβδομάδα 
νωρίτερα, έπειτα από τις απαραίτητες διαβουλεύσεις.  

 
Τι εννοώ; Ιδού τι αποκάλυψε η Corriere della Sera 
«ορισμένα ονόματα ήταν δεδομένα: πρώην συνάδελφοι 
της ομάδας του, Ευρωβουλευτές και προσωπικοί φίλοι.  

 

Τ 
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Είχαν προκύψει από την -ας την πούμε- εξερευνητική 
δραστηριότητας στην οποία είχε αφιερωθεί ο Panzeri: τη μη 
κυβερνητική οργάνωση Fight Impunity, της οποίας ήταν 
ιδρυτής. Πρόεδρος ήταν ο φίλος του, Marc Tarabella. Τα 
γραφεία τους ήταν στον ίδιο χώρο, σε κτίριο της Rue 
Ducale των Βρυξελλών -λίγα μέτρα μακριά από την 
αμερικανική πρεσβεία.  

έσω της Fight Impunity ο  
Panzeri πρόσφερε μια δεύτερη 
ευκαιρία σε Ευρωβουλευτές 

που δεν θα είναι ξανά υποψήφιοι το 
2024 και σε όσους ήδη γνώριζαν ότι 
δεν έχουν πιθανότητα επανεκλογής. 
Η τελευταία συνάντηση που είχαν οι Panzeri και Tarabella 
με όσους πήραν «δεύτερη ευκαιρία» ήταν την πρώτη ημέρα 
του Δεκέμβρη. Η επιλογή των βουλευτών δεν ήταν τυχαία. 
Σχεδόν όσοι συνάντησαν οι επικεφαλής της ΜΚΟ, ήταν 
μέλη υποεπιτροπής των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που -
ουδόλως συμπτωματικά- το μεσημέρι εκείνης της ημέρας 
είχαν ψηφοφορία. Θα αποφάσιζαν αν θα επέτρεπαν την 
ελεύθερη είσοδο, χωρίς την ανάγκη βίζας, των πολιτών του 
Κατάρ στην ΕΕ. Το πρωί, ο Panzeri περιορίστηκε στο να 
αφήνει υπονοούμενα για προσφορές μελλοντικών θέσεων 
εργασίας, όπως ‘πετούσε’ στην κουβέντα και την 
επικείμενη ψηφοφορία». Αντιλαμβάνεστε πως αυτός είναι 
ο τρόπος με τον οποίον έκανε γενικά τις δουλειές του ο 
Panzeri και για αυτό οι ιταλικές αρχές κάνουν λόγο για 
«Ευρωβουλευτές που είναι σε payroll».  

Υπήρξε πολύς θόρυβος στην προπαρασκευαστική 
συνεδρίαση που έγινε με τους σκιώδεις ρεπόρτερ να είναι 
πίσω από τις κλειστές πόρτες. Εκείνοι ζήτησαν από τον 
επίσημο εισηγητή, τον «πράσινο» Erik Marquardt, να 
λογοδοτήσει για τη διαφορετική μεταχείριση του Κατάρ, 
συγκριτικά με το Κουβέιτ. Ενώ και στις δυο χώρες 
εξακολουθεί να ισχύει η θανατική ποινή, στο Κουβέιτ οι 
πολίτες χρειάζονται βίζα για να μπουν στην Ευρώπη, ενώ 
στη συνεδρίαση όλα έδειχναν πως αυτό δεν θα ήταν πια 
απαραίτητο για τους Καταριανούς. Η αμηχανία του 
Marquardt ήταν εμφανής. Είπε πως υπήρχαν διαφορετικές 

θέσεις που διατυπώθηκαν. Υπήρξαν εκείνοι που έλεγαν ότι 
το Κατάρ δεν μπορούσε να υποχρεωθεί να πληρώσει για 
όσα έκανε το Κουβέιτ -το οποίο κατά τη διάρκεια της 
παραμονής του αντιπροέδρου της ΕΕ, του Έλληνα 
Μαργαρίτη Σχοινά στη χώρα, είχε εκτελέσει επτά θανατικές 
ποινές.  

Η Corriere εξασφάλισε ένα μακροσκελές μήνυμα που 
εστάλη μέσω του WhatsApp μόνο σε ορισμένα μέλη της 
προοδευτικής Συμμαχίας Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, οι 
οποίοι συμμετείχαν στη διαδικασία. Κατέληγε ως εξής: «Το 
Κατάρ σήμερα παρουσιάζεται ως μια κοινωνία με 
αναμφισβήτητα αντισυμβατικά χαρακτηριστικά, η οποία 
όμως με βάση την πρόοδο που σημειώθηκε και χάρη στην 
τόνωση των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, μπορεί 
νόμιμα να θεωρηθεί ως μια σχεδόν πλήρης δημοκρατία». 
Από κάτω υπήρχε η υπογραφή του Giorgi «ιστορικού 
βοηθού του Panzeri» ή όπως είχε πει παλαιότερα ο Ιταλός 
Ευρωβουλευτής «το μπαστούνι των γηρατειών μου». Ο 
σύντροφος της Καϊλή είχε υποκαταστήσει κάθε άλλο 
συνεργάτη του πρώην συνδικαλιστή του Μιλάνου, ο 
οποίος και του είχε υπαγορεύσει το γραπτό μήνυμα. «Η 
Ελληνίδα αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
που θεωρείται πολιτικό δημιούργημα του Σχοινά, είχε 
εμφανιστεί -προς έκπληξη όλων- στη ψηφοφορία. Πολλοί 
νόμισαν ότι αντικαθιστά έναν απόντα, πρακτική που δεν 
επιτρέπεται. Ο πρόεδρος της επιτροπής επεσήμανε δια 
μικροφώνου ότι ήταν ένας ακόμη σοσιαλιστής στην 
αίθουσα του δικαστηρίου -σαν να θύμιζε πού ανήκει η  
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απόφαση. Τώρα που είναι δύσκολα τα πράγματα, δεν 
υπάρχει βουλευτής από την πρώην σοσιαλιστική 
οικογένεια των Καϊλή και Giorgi που να έχει πρόχειρη μια 
ανάμνηση, μια συζήτηση ή ένα μήνυμα. Γεγονός που 
αποδεικνύει την ακούραστη δραστηριότητα λόμπι που 
ασκούν οι Panzeri και Giorgi, κάτω από το φως του ήλιου». 

 
Πλέον είναι γνωστό το email του ευρωβουλευτή Andrea 
Cozolino, το οποίο έστειλε τον περασμένο Νοέμβριο σε 
όλους τους συναδέλφους της Προοδευτικής Συμμαχίας 
Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, καλώντας τους να ταχθούν 
υπέρ του ψηφίσματος για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο 
Κατάρ. Στο ίδιο κείμενο αναφερόταν το 2006 World Cup 
2006 στη Γερμανία ως παράδειγμα διαφθοράς. Ο 
βουλευτής, που έχει πλέον αυτοεξαιρεθεί από την ομάδα, 
υποστηρίζει πως αυτή παραμένει η προσωπική του 
άποψη. Έγγραφα ωστόσο, αποκαλύπτουν σειρά από 
«προπαρασκευαστικά» email που έστειλε ο Giorgi στον 
Cozolino -του οποίου ήταν βοηθός, μετά τη 
συνταξιοδότηση του Panzeri. Ο Cozolino δεν ήταν ο μόνος 
που τα είχε λάβει, όπως φάνηκε από τα απεσταλμένα 
emails.  

Η υποεπιτροπή των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ψήφισε 
υπέρ της ελεύθερης εισόδου των πολιτών του Κατάρ στην 

ΕΕ (που πια έχει παγώσει) και με την ολοκλήρωση της 
ανακοίνωσης, ο Giorgi αντάλλαξε high five με τον φίλο του, 
Mamedov Eldar. Όλα είχαν πάει καλά.  

ηλαδή, είχε γίνει ό,τι είχαν 
σχεδιάσει οι Giorgi και Eldar, 
όπως είχαν διαπιστώσει ιδίοις 

όμμασι. Ήταν παρόντες. Όπως και  
η εκ των 14 αντιπροέδρων του 
Ευρωκοινοβουλίου, Εύα Καϊλή. Που 
ψήφισε, ενώ δεν έπρεπε και στην 
καταμέτρηση υπήρχε πλεόνασμα. 
Ο Eldar είναι 50 χρόνων, κάτοχος λετονικού και ιρανικού 
διαβατηρίου και με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία 
που δηλώνει «πολιτικός σύμβουλος εξωτερικών 
υποθέσεων». Με έμφαση στις χώρες του Κόλπου για τις 
οποίες σχεδίαζε πολιτικές και τις πρότεινε σε 
Ευρωβουλευτές. Στις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο είναι 
γνωστός ως «Ιρανός λομπίστας, πάντα έτοιμος να 
επαναλάβει την προπαγάνδα της Τεχεράνης» και ως 
πολλά υποσχόμενος διπλωμάτης και πολιτικός αναλυτής 
που οι Pasdaran (Σώμα Φρουρών Ισλαμικής 
Επανάστασης) τον είχε ανενεργό για μια 15ετια. Εξαρτάται 
ποιον ρωτάς. Οι βελγικές αρχές μια φορά περιέλαβαν και 
το γραφείο του. Προς το παρόν, δεν έχει κατηγορηθεί για 
κάτι, παρ’ ότι υπάρχουν αποδείξεις επαφών με τον Panzeri, 
που σύμφωνα με το κατηγορητήριο είναι «ύποπτος 
πολιτικής παρέμβασης, σε ορισμένους Ευρωβουλευτές, 
υπέρ του Κατάρ και του Μαρόκου, με αντάλλαγμα 
πληρωμές». Έτσι έμαθε όλος ο κόσμος το Qatargate και ο 
κακοπληρωμένος συνεργάτης του Panzeri πού είχε βρει ο 
πρώην Ευρωβουλευτής τα -πολλά- χρήματα που είχε δει 
στο γραφείο της Fight Ιmpunity, ενώ σε εκείνον έλεγε πως 
δεν… βγαίνει για να τον ξεχρεώσει. Ναι, έτσι ξεκίνησαν όλα: 
από τα λεφτά. Και σε αυτά τελείωσαν όλα. 

Δ 
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του Νίκου Νικολόπουλου 
Προέδρου 
Χριστιανοδημοκρατικού 
Κόμματος Ελλάδος 

 

Τόπος βράζει 
και στην 
Νεοφιλελεύθερη 

Κυβέρνηση του 
Μητσοτάκη βρίσκονται 
στην κοσμάρα τους  
και συναγωνίζονται 
καθημερινά για το 
ποιος θα πει την  
πιο κυνική ατάκα με 
περίσσια αναλγησία. 
Πανικόβλητος ο Πρωθυπουργός 
θέλει δεν θέλει, πάει σε εκλογές για 
να πετάξει κατάμουτρα τις 
αντικοινωνικές και επιζήμιες 
πολιτικές του μετά τις εκλογές και 
τότε θα μας πουν, ουδέν λάθος 
αναγνωρίζεται μετά την 
απομάκρυνση εκ του ταμείου. 
Καθώς η καταιγίδα Μπάρμπαρα 
ταλαιπωρεί την χώρα, μια άλλη 

«καταιγίδα» βρίσκεται σε εξέλιξη και δυναμώνει, όσο πλησιάζει η ημερομηνία των 
εκλογών. Η καταιγίδα ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ είναι πάνω από τα σπίτια μας.  

 

Πρωθυπουργός αποφεύγει με κάθε τρόπο  
να πιάσει τις «καυτές πατάτες» όπως την  
πρώτη κατοικία, τα κόκκινα δάνεια, την 

ακρίβεια, τον πληθωρισμό, τα μνημόνια στην 
ενεργειακή διαχείριση 
και όμως, κομπορρημονώντας λέει πως θέλει να συγκριθεί η οικονομική του 
πολιτική με εκείνη του Τσίπρα και προτιμά να «παίζει» με τα δήθεν ευρήματα περί 
της καταλληλότητας, που του δίνουν απλόχερα οι πληρωμένες και 
μαϊμουδιασμένες δημοσκοπήσεις των μπουκωμένων εταιρειών. Σκόρπισε 37 Δις 
€ από το «ΜΑΞΙΛΑΡΙ» που είχαμε για ώρες ανάγκης και έφτασε να καταναλώσει 
και τη ρεζέρβα των ταμειακών διαθεσίμων του κράτους. Δυστυχώς, αλλά μύθος 
είναι τελικά τα ταμειακά διαθέσιμα του δημοσίου, τα οποία υποτίθεται ότι 
αποτελούν «ασπίδα» απέναντι στις αγορές και μπορούν να καλύψουν έκτακτες  

 

Ο 
Ο 
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ταμειακές ανάγκες του δημοσίου τομέα. Από το σύνολο των 
«ταμειακών διαθεσίμων» που επικαλείται συχνά η 
κυβέρνηση και ανέρχονται σε 36,5 δισ. ευρώ σχεδόν τα 
μισά, περίπου, 15,7 δισ. ευρώ, είναι δεσμευμένα από το 
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και τα άλλα μισά 
είναι καταθέσεις των φορέων Γενικής Κυβέρνησης, δηλαδή 
ασφαλιστικών ταμείων, νοσοκομείων, δήμων κ.λπ., ενώ τα 
διαθέσιμα του Κράτους είναι μόλις 2,3 δισ. €, όσες δηλαδή 
είναι οι καταθέσεις του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς μόνο 
αυτό το ποσό μπορεί να διατεθεί άμεσα, για την κάλυψη 
δανειακών ή άλλων αναγκών του δημοσίου. Πέραν όλων 
των ανωτέρω η κυβέρνηση Μητσοτάκη αύξησε το Δημόσιο 
Χρέος της χώρας κατά 63 δισ. € και το έφτασε στα 400,28 
δισ. € τον Δεκέμβρη του 2022. Το συνολικό δημόσιο χρέος 
μας στο τέλος του περασμένου Δεκεμβρίου αυξήθηκε στα 
400,28 δις € - υψηλότερο κατά 11,94 δις €, σε σχέση με το 
Δεκέμβριο του 2021, που είχε διαμορφωθεί στα 388,34 δις 
€. Είναι κατά 8 δις € υψηλότερο σε σχέση με το στόχο του 
προϋπολογισμού του 2023, ξεφεύγοντας κατά 8 δισ. από 
τον στόχο του ΥΠΟΙΚ. Συγχρόνως, πηγή ανησυχίας 
αποτελούν και οι κρατικές εγγυήσεις, το ύψος των οποίων 
προσεγγίζει τα 30 δισ. € .  

όσα λεφτά για ένα κράτος  
που με το παραμικρό  
σταματά να λειτουργεί  

και το «επιτελικό» παρακράτος,  
σημαίνει με το παραμικρό  
να μην λειτουργεί το κράτος: 
Δηλαδή προληπτικώς έμεινε κλειστή η Εθνική Οδός, 
κλειστά τα σχολεία, προληπτικώς κλειστή η Εθνική Οδός, 
κλειστά τα σχολεία, το δημόσιο, τα εμπορικά. Και όταν 
βγούμε από τα… καταφύγια, τότε ο Πρωθυπουργός 
αυτοσυγχαίρεται γιατί δεν πνιγήκαμε σε δέκα πόντους 
χιόνι. Και ποιος πληρώνει τη BARBARA; Η απάντηση 
γνωστή μπορεί άλλος να γλεντοκοπά και άλλος να 
πληρώνει!  

Το ερώτημα αυτό αποτελεί ένα από τα πιο 
πολυσυζητημένα θέματα οικονομικής πολιτικής, ειδικά 
κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης που βιώνει η 
χώρα από το 2009. Την περίοδο αυτή η φορολογική 
επιβάρυνση αυξήθηκε σε όλα τα εισοδηματικά στρώματα, 
καθώς σημαντικές αυξήσεις των φορολογικών 
συντελεστών συμβάδισαν με μειώσεις των εισοδημάτων. 
Στην διάρκεια της κρίσης ο κύριος χαμένος ήταν η μεσαία 
τάξη, ενώ τα φτωχά νοικοκυριά περιέκοψαν δραματικά τις 
δαπάνες τους, στερώντας έμμεσους φόρους από το 
κράτος. Σ’ αυτό το συμπέρασμα καταλήγει και η μελέτη «Η 
άνιση κατανομή του φορολογικού βάρους στα νοικοκυριά 
στην Ελλάδα», που παρουσίασε το Ινστιτούτο Εργασίας 
της ΓΣΕΕ. Η μελέτη εκπονήθηκε από την Καθηγήτρια του 
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ κ. Γεωργία 
Καπλάνογλου, η οποία εξέτασε τη μεταβολή του 
φορολογικού βάρους των νοικοκυριών από το 2008 μέχρι 
το 2019, εστιάζοντας στον φόρο εισοδήματος φυσικών 
προσώπων και στους έμμεσους φόρους. Σύμφωνα με τα 
ευρήματα της μελέτης, συνδυαστικά οι δύο αυτές 
κατηγορίες αποφέρουν πάνω από το 75% των συνολικών 
φορολογικών εσόδων του κράτους και αποτελούσαν τη 
βασικότερη πηγή φορολογικών εσόδων σε όλη τη διάρκεια 
της σύγχρονης ιστορίας της Ελλάδας. Με τόσα βάρη και με 
τόση κυβερνητική αναλγησία η Ελλάδα είναι έτοιμη να μπει 
στη χορεία των κρατών εκείνων που μπήκε και η Κύπρος, 
που θέτουν υπό αμφισβήτηση τα παραδοσιακά εργαλεία 
των μετρήσεων κοινής γνώμης, δημιουργώντας μια 
εξίσωση που φαντάζει όλο και δύσκολη, για όσους 
μπορούσαν να ισχυριστούν ότι γνωρίζουν «τι θέλει ο 
κόσμος». Η Δημοκρατία μας μετά την ψήφιση νόμου, «ΝΑ 
ΘΕΤΕΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΟΜΜΑΤΑ» 
που οι δικαστές θα κρίνουν και όχι οι πολίτες, σε 
συνδυασμό με τις χιλιάδες παρακολουθήσεις των 
τηλεφωνικών συνδιαλέξεων επίσημα διολίσθησε, σε μία 
αυταρχική δημοκρατία τύπου Βορείου Κορέας, Ρωσίας, 
Τουρκίας και άλλων απολυταρχικών καθεστώτων όπου το 
αποτέλεσμα των εκλογών, θέλει να είναι προκαθορισμένο 
με τη δολοφονία, ηθική, ψυχική και βιολογική αν απαιτηθεί, 
των αντικαθεστωτικών.  

παρακολούθηση, ο εκβιασμός  
και ο αποκλεισμός προφανώς 
σηματοδότησε την απαρχή 

εγκαθίδρυσης μίας σύγχρονης 
δικτατορίας χωρίς τανκς εις το  
όνομα του καθήκοντος Μητσοτάκη 
μέσω της ΕΥΠ. 
Η Δημοκρατία και οι Εκλογές είναι η μόνη Λύση Σωτηρίας 
του Έθνους και του κράτους της Ελλάδας, την οποία όμως 
κρατεί ως όμηρο επίσης ο Μητσοτάκης. 

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

 

αι νέα σημαντική 
πρωτοβουλία  
από την Πολωνία 

για τις Γερμανικές 
Αποζημιώσεις. 
Την φορά αυτή η Βαρσοβία φέρνει το 
ζήτημα των Γερμανικών Πολεμικών 
Επανορθώσεων σε ΟΗΕ και ΗΠΑ. 
Έτσι αμέσως μετά την 
γνωστοποίηση στις 3/1/2023 της 
απόρριψης εκ μέρους του Βερολίνου 
της πολωνικής ρηματικής 
διακοίνωσης για τις Πολεμικές 
Επανορθώσεις (www.euronews.com 
4/1/2023) η Βαρσοβία χωρίς να χάσει 
καθόλου χρόνο ανακοίνωσε ότι θα 
απευθυνθεί για στήριξη στον ΟΗΕ 
(www.dw.com 7/1/2023) αλλά και 
στις ΗΠΑ. Στο πλαίσιο αυτό η 
Πολωνία απέστειλε επιστολές στους 
τέσσερις βασικούς αξιωματούχους 
του ΟΗΕ, ήτοι στον Γενικό 
Γραμματέα Antonio Guterres, στον 
Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης 
Csaba Kőrösi, στον Ύπατο Αρμοστή 
για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και 

στον εκπρόσωπο του ΟΗΕ στη Γενεύη. Οι εν λόγω επιστολές συνοδευόταν από 
αναλυτική Έκθεση σε σχέση με τη θεμελίωση της πολωνικής αξίωσης για 
καταβολή στην Βαρσοβία των Γερμανικών Πολεμικών Επανορθώσεων 
(https://polishnews.co.uk 14/1/2023). Επιπλέον, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της 
Πολωνίας στον ΟΗΕ Πρέσβης Krzysztof Szczerski, συναντήθηκε στις 13/1/2023 με 
τον Ούγγρο Πρόεδρο της Συνέλευσης του ΟΗΕ Csaba Kőrösi (www.un.org 
13/1/2023), ζητώντας του να εξετάσει την υπόθεση των Πολεμικών 
Επανορθώσεων, τις οποίες απαιτεί η Πολωνία από τη Γερμανία.  

 
Ακολούθως ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας υπεύθυνος 
ευρωπαϊκών υποθέσεων και αρμόδιος για τις Πολεμικές Επανορθώσεις Arkadiusz 
Mularczyk συναντήθηκε στην Νέα Υόρκη στις 2/2/2023 με την Αναπληρώτρια 
Γραμματέα του ΟΗΕ κυρία Di Carlo Rosmary με την οποία είχε μια παραγωγική 
συνομιλία για τις Γερμανικές Πολεμικές Επανορθώσεις (www.polskieradio.pl 
3/2/2023). Είχαν προηγηθεί το διήμερο 31/1/2023 και 1/2/2023 συναντήσεις του κ. 
Arkadiusz Mularczyk με πάνω από 20 μέλη του Κογκρέσου των ΗΠΑ στην 
Ουάσιγκτον (https://socialbites.ca 7/2/2023), μεταξύ των οποίων ήταν οι 
Γερουσιαστές Ted Cruz, Rick Scott και Todd Young αλλά και τα μέλη της Βουλής 
των Αντιπροσώπων κ.κ. Cohen, Schneider, Joe Wilson, French Hill, John 
Bergman και άλλοι (www.polskieradio.pl 2/2/2023).  Επίσης ο κ. Arkadiusz 
Mularczyk συναντήθηκε και με τον Υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Dereck 
Hogan (https://tvpworld.com 2/2/2023) αλλά και με εκπροσώπους της πολωνικής 
ομογένειας των ΗΠΑ (https://polanddaily24.com 7/2/2023). Όπως έχουμε ήδη 
αναλύσει σε άρθρο μας από τον Σεπτέμβριο (www.notismarias.gr 12/9/2022) «με 
τη συμπλήρωση 83 χρόνων από την εισβολή του Χίτλερ στην Πολωνία την 1η 
Σεπτεμβρίου 1939,  

πολωνική πολιτική ηγεσία ανακοίνωσε  
με τον πιο επίσημο τρόπο ότι η Βαρσοβία  
θα διεκδικήσει από το Βερολίνο το  

ποσό των 1,32 τρισεκατομμυρίων ευρώ  
ως Πολεμικές Επανορθώσεις 
(https://apnews.com 1/9/2022)».  Στο πλαίσιο αυτό ο ηγέτης του κυβερνώντος 
Κόμματος Νόμου και Δικαιοσύνης (PiS) Jaroslaw Kaczynski (https://www.ft.com 
1/9/2022) τόνισε ότι η Πολωνία με βάση σχετική Έκθεση του Πολωνικού 

Κ 

H 
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Κοινοβουλίου που δόθηκε στη δημοσιότητα την 1η 
Σεπτεμβρίου 2022 προχωρά πλέον άμεσα στη διεκδίκηση 
του παραπάνω αστρονομικού ποσού. Η Έκθεση του 
Πολωνικού Κοινοβουλίου για το «κόστος της ναζιστικής 
κατοχής της Πολωνίας το διάστημα 1939-1945» απαρτίζεται 
από τρεις τόμους (https://www.france24.com 1/9/2022) με 
αποδεικτό υλικό για τις θηριωδίες των ναζί στην Πολωνία 
καθώς και για τις καταστροφές της χώρας από τα 
γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Μάλιστα για τον σκοπό 
αυτόν εργάστηκαν συστηματικά επί πέντε τουλάχιστον 
χρόνια 30 ιστορικοί, οικονομολόγοι, νομικοί και άλλοι 
ειδικοί (https://www.euronews.com 1/9/2022).  

ύμφωνα με τη Βαρσοβία τα θύματα 
κατά την διάρκεια της γερμανικής 
κατοχής στην Πολωνία ανέρχονται 

σε 6 εκατομμύρια Πολωνούς πολίτες 
στους οποίους συμπεριλαμβάνονται  
3 εκατομμύρια Εβραίοι  

 
(www.dw.com 3/10/2022). Βέβαια η Γερμανία πιστή στην 
πάγια τακτική της, δια στόματος Μπέρμπογκ 
(https://www.theguardian.com 2/9/2022) αλλά και Σολτς 

(https://notesfrompoland.com 7/9/2022), απέρριψε τις 
πολωνικές διεκδικήσεις λέγοντας ότι δεν υφίσταται θέμα 
καταβολής των Πολεμικών Επανορθώσεων στην Πολωνία 
γιατί το θέμα έχει δήθεν κλείσει νομικά.  Από πολωνικής 
πλευράς στη συνέχεια απορρίφθηκε ως απαράδεκτη και 
νομικά αβάσιμη η παραπάνω δήλωση Σόλτς και δηλώθηκε 
ότι η Πολωνία θα προχωρήσει στην διεκδίκηση των 
Πολεμικών Επανορθώσεων με κάθε πολιτικό, διπλωματικό 
και νομικό μέσο. Ακολούθησε στις αρχές Οκτωβρίου η 
επίδοση στη Γερμανία της Πολωνικής Ρηματικής 
Διακοίνωσης με την οποία η Βαρσοβία ζητούσε 1.3 τρις 
ευρώ ως Πολεμικές Επανορθώσεις (www.dw.com 
3/10/2022).  Στη συνέχεια στα τέλη Νοεμβρίου 2022 η 
Πολωνία απέστειλε διπλωματική νότα σε 50 χώρες για το 
ζήτημα των Πολεμικών Επανορθώσεων 
(https://notesfrompoland.com 23/11/2022). Στις χώρες 
αυτές συμπεριλαμβάνεται μάλιστα και η Ελλάδα. Όπως 
αναλύσαμε (Κυριακάτικη Κόντρα News 11/12/2022) στις 
αρχές Δεκεμβρίου 2022 ακολούθησε η σημαντική είδηση ότι 
η Βαρσοβία ζητά τη σύγκληση διεθνούς διάσκεψης για τις 
Πολεμικές Επανορθώσεις που οφείλει να καταβάλει η 
Γερμανία όχι μόνο στην Πολωνία αλλά και σε άλλες χώρες 
(www.thetimes.co.uk 6/12/2022). Και φυσικά εννοείται και 
στην Ελλάδα, καθώς η χώρα μας διεκδικεί εδώ και 
δεκαετίες την καταβολή των περίφημων Γερμανικών 
Αποζημιώσεων. Από το Βερολίνο λοιπόν, όπου βρέθηκε 
στις 6-7 Δεκεμβρίου 2022 για επίσημη επίσκεψη ο κ. 
Arkadiusz Mularczyk σε δηλώσεις του στο γερμανικό 
πρακτορείο ειδήσεων dpa αφού επισήμανε ότι «το ζήτημα 
των πολεμικών επανορθώσεων είναι για την Πολωνία 
θεμελιώδες» τόνισε: «Η Γερμανία πλέον έχει μόνο μία 
επιλογή: είτε να καθίσει στο τραπέζι των 
διαπραγματεύσεων με την Πολωνία είτε η Βαρσοβία να 
θέσει το θέμα σε όλα τα διεθνή fora – στον ΟΗΕ, στο 
Συμβούλιο της Ευρώπης, στην Ε.Ε.» (www.newsbreak.gr 
8/12/2022). Και κατέληξε προτείνοντας τη σύγκληση 
διεθνούς διάσκεψης για τις Πολεμικές Επανορθώσεις 
λέγοντας: «Πέραν των διμερών συνομιλιών, θα πρέπει να 
διεξαχθεί και μια Διεθνής Διάσκεψη για το θέμα, διότι αφορά 
πολλές άλλες χώρες» (www.newsbreak.gr 8/12/2022). Στη 
συνέχεια το story είναι γνωστό με τη Γερμανία να 
απορρίπτει την πολωνική ρηματική διακοίνωση και την 
Πολωνία να απευθύνεται για στήριξη σε ΟΗΕ 
(www.jurist.org/news 5/1/2023) και ΗΠΑ. Έτσι  

νώ η Βαρσοβία μόλις πρόσφατα 
ξεκίνησε την διεκδίκηση 
Πολεμικών Επανορθώσεων από τη 

Γερμανία, τελικά κατάφερε να κάνει 
σε λιγότερο από ένα εξάμηνο όσα δεν 
έκανε η Αθήνα στα τελευταία χρόνια. 

Οψόμεθα λοιπόν για τη συνέχεια. 

Σ 

Ε 
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ην στάση της 
κυβέρνησης,  
η οποία ασκεί 

επιδοματική πολιτική 
στις πλάτες των 
ψηφοφόρων, εν όψει 
και των εκλογών  
και τα κέρδη του 
Κράτους από το κύμα 
ακρίβειας και την 
υψηλή φορολόγηση 
κατήγγειλε ο  
Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ,  
Γιώργος Καββαθάς. 

 
Σε συνέντευξή του στην Valunews.gr 
και την δημοσιογράφο Γιώτα 
Χατζηθεοδώρου ο κ. Καββαθάς 

υποστήριξε ακόμη ότι είναι 
επιβεβλημένη η ανάγκη λήψης 
πρόσθετων μέτρων με γενναία 
αύξηση του κατώτατου μισθού αλλά 
και ελάφρυνση των επιχειρήσεων, 
προκειμένου να ισορροπήσει η 
Ελληνική οικονομία. Ειδικότερα: « 

ε ότι αφορά  
το καλάθι του 
νοικοκυριού από 

την πρώτη στιγμή 
είχαμε τοποθετηθεί 
αρνητικά, διότι  
ήταν καθαρά για 
επικοινωνιακούς 
λόγους και όχι  
για ουσιαστικούς. 

 
Από την στιγμή που δεν μπορεί να 
διασφαλίσει την σταθερότητα των 
τιμών. Βλέπεται ότι τιμές στο καλάθι 
του νοικοκυριού αυξομειώνονται 
σύμφωνα με τις τιμές της χονδρικής. 
Αντίστοιχα και το Market Pass τώρα 
είναι μια λογική επιδοματική, η 
οποία πάλι δεν αφορά όλους, διότι 
ούτε μπορεί να συγκριθεί με την 
πρόταση που έχει κάνει η ΓΣΕΒΕΕ 
εδώ και ενάμιση χρόνο για 
μηδενισμό των συντελεστών ΦΠΑ 
σε ότι αφορά τα βασικά 
καταναλωτικά αγαθά, διότι για να 
πάρεις την έκπτωση π.χ. των 22 
ευρώ πρέπει να δαπανήσεις 220 
ευρώ. Πρέπει να έχεις τα 220 ευρώ. 
Θεωρώ ότι η πρόταση η δική μας 
που έχει να κάνει με την μείωση των 
συντελεστών ΦΠΑ και μηδενισμό, 
όπως είδαμε και στην Ισπανία, του 

συντελεστή ΦΠΑ στα βασικά 
καταναλωτικά αγαθά, ιδιαίτερα τα 
τρόφιμα, ήταν μια αναγκαία συνθήκη 
για να μπορέσει να ανταποκριθεί ο 
κόσμος στα αυξημένα κόστη 
διατροφής. Άλλωστε και από το 
Ευρωβαρόμετρο φαίνεται ότι  

ο 100% των 
Ελλήνων θεωρεί 
ως κυρίαρχο  

θέμα την ακρίβεια. 
Σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες είναι 
στο 97%. Αυτό είναι ένα καμπανάκι 
και σε αυτό έχουν έρθει να 
προστεθούν και τα καμπανάκια που 
έχει βγάλει η ΑΑΔΕ για αύξηση των 
ληξιπρόθεσμων οφειλών των 
ιδιωτών και των επιχειρήσεων. Είναι 
επιτακτική η ανάγκη να ληφθούν 
άμεσα μέτρα από την Κυβέρνηση. 
Είναι αναγκαία η αύξηση του 
κατώτατου μισθού. Αυτό όμως θα 
πρέπει να έχει ως συνεπακόλουθο 
και την απαλλαγή των επιχειρήσεων 
από βάρη που φέρουν, γιατί 
ταυτόχρονα δεν μπορούν οι 
επιχειρήσεις να ανταποκριθούν. 
Χρειάζεται μια γενναία αύξηση του 
κατώτατου μισθού με αντίστοιχα 
μέτρα ελάφρυνσης των 
επιχειρήσεων, όπως π.χ. η 
κατάργηση του μέτρου της 
προκαταβολής του 80%, όπου είναι 
παγκόσμια πρωτοτυπία να 
προκαταβάλλεται φόρος για 
εισοδήματα που δεν ξέρουμε εάν θα 
έχουμε. Απαιτεί τζίρο της επόμενης 
χρόνιας, που δεν τον γνωρίζουμε 
καν. Το τέλος επιτηδεύματος χωρίς  
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όρους και προϋποθέσεις. Είναι δύο μέτρα, που θα 
μπορούσε η Κυβέρνηση να τα λάβει, όταν η ίδια 
αποφασίζει με «ξένα κόλλυβα να κάνει μνημόσυνο», διότι 
αποφασίζει το δημόσιο και το κράτος για τους μισθούς του 
ιδιωτικού τομέα. Άρα παραμένει επίκαιρο το αίτημα της 
Συνομοσπονδίας να επιστρέψουμε σε μια κανονικότητα 
πριν του 2012, όταν βίαια η Κυβέρνηση Παπαδήμου 
επενέβη στη ρύθμιση του κατώτατου μισθού της Εθνικής 
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας». 

«Είναι σαφές ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί υπολειτουργούν 
και επιτρέπουν την αισχροκέρδεια σε πάρα πολλούς 
κλάδους της οικονομίας. Είναι κάτι, το οποίο έχουμε τονίσει 
ευθαρσώς από την πρώτη στιγμή που μπήκαμε στην 
ενεργειακή κρίση και ιδιαίτερα μετά την εισβολή της 
Ρωσίας στην Ουκρανία, όταν είδαμε την εκτόξευση, τον 
τετραπλασιασμό του λίτρου του κόστους του ηλιέλαιου. 
Είναι σαφές ότι υποκρύφθηκαν αποθέματα για να 
μπορέσουν κάποιοι να κερδοσκοπήσουν εις βάρος της 
κοινωνίας, αλλά και των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα του 
κλάδου της εστίασης, της αρτοποιίας και 
ζαχαροπλαστικής». 

«Είναι σαφές ότι κάθε παράταση που δίνεται είναι προς το 
συμφέρον των επιχειρήσεων, διότι είναι η έλλειψη 
ταμειακών διαθεσίμων και ρευστότητας που επιβαρύνει τις 
επιχειρήσεις.  

χουμε ήδη 5 Δις ληξιπρόθεσμα 
προς την ΑΑΔΕ και ταυτόχρονα 
περίπου 10 Δις οφειλές προς  

τον ΕΦΚΑ που μεγεθύνονται στα  
42 Δις προς τον ΕΦΚΑ.  
Άρα δεν αρκούν μόνο μέτρα παράτασης αποπληρωμής, 
που είναι μέτρα ανακούφισης ναι μεν αλλά δεν λύνουν το 
πρόβλημα. Θα πρέπει να προχωρήσουμε και σε μέτρα 
πραγματικής ανακούφισης όπως π.χ. η ανάγκη να 

κουρευτούν τα χρέη που γεννήθηκαν μέσα στην πανδημία. 
Θέση που ήδη έχει εκφράσει η ΓΣΕΒΕΕ από το 2020».  

 
«Είναι σαφές ότι έχετε ακούσει για τις υπερεισπράξεις που 
κάνει ο κρατικός προϋπολογισμός, ιδιαίτερα από τον Φόρο 
Προστιθέμενης Αξίας και αυτό έχει να κάνει με την αυξημένη 
τιμή των προϊόντων και των υπηρεσιών. Όταν έχουμε κάνει 
έναν προϋπολογισμό και έχουμε υπολογίσει τι θα 
εισπράξει το κράτος από τον ΦΠΑ  με συγκεκριμένους 
τζίρους, όταν αυτοί οι τζίροι αυξάνονται λόγω της αύξησης 
της τιμής του προϊόντος ή των υπηρεσιών είναι σαφές ότι 
κερδίζει πολύ περισσότερο το κράτος. Άρα έχει τη 
δυνατότητα να κάνει επιδοματική πολιτική για χτυπάει την 
πλάτη των ψηφοφόρων, μιας και βρισκόμαστε σε περίοδο 
εκλογών». 

Έ 
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πρόεδρος του  
ΔΣΑ, Δημήτρης 
Βερβεσός με 

σύσσωμο το ΔΣ του 
συλλόγου κατέθεσαν 
την Τετάρτη μηνυτήρια 
αναφορά για τη 
διαχρονική από το  
2011 και μέχρι σήμερα 
κακή διαχείριση των 
αποθεματικών του 
ειδικού λογαριασμού 
ανεργίας επιστημόνων. 

 
Ο Αντιπρόεδρος του ΔΣΑ, Ανδρέας 
Κουτσολάμπρος, αναρωτήθηκε 
μέσω Facebook: «Κι ένα ερώτημα: 

Από πότε έχει να υποβάλει ισολογισμούς ο e-ΕΦΚΑ. Κι από πότε τα ενταχθέντα 
ταμεία και οι ειδικοί λογαριασμοί; Οι ασφαλισμένοι που τόσα χρόνια πληρώνουν 
χωρίς καμία ανταπόδοση δικαιούνται να γνωρίζουν…».Το dikastiko.gr έχει όλο το 
αποκαλυπτικό ρεπορτάζ:  

 

Βαριές καταγγελίες προς διερεύνηση σε βάρος και της πολιτικής ηγεσίας του 
Υπουργείου Εργασίας, που εκπροσωπείται σήμερα από το δικηγόρο Κωστή 
Χατζηδάκη, διατυπώνουν πλέον επίσημα και με δικαστική πράξη, οι δικηγόροι 
της Αθήνας, οι οποίοι καταθέτουν μηνυτήρια αναφορά μιλώντας για (τυχόν) 
παράβαση καθήκοντος και υπεξαίρεση. Η μηνυτήρια αναφορά κατατέθηκε από 
τον πρόεδρο του ΔΣΑ, Δημήτρη Βερβεσό ως νόμιμο εκπρόσωπο του Συλλόγου 
δια του γνωστού ποινικολόγου και μέλους του ΔΣ του ΔΣΑ, Θεόδωρου Μαντά και 
ζητεί την διερεύνηση καταγγελιών που ήδη είχε υποβάλλει εδώ και πολύ καιρό ο 
δικηγορικός κόσμος χωρίς να πάρει επαρκείς απαντήσεις σχετικά με τη 
διαχείριση των αποθεματικών σε ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ των εισφορών που 
καταβάλλουν οι δικηγόροι (και συνολικά οι επιστήμονες) από το 2011 και  
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υπολογίζονται συνολικά σε περίπου 205 εκατομμύρια. 
Ουσιαστικά τι λένε οι δικηγόροι. Από το 2011 έως το 2020 
οι δικηγόροι (κι άλλοι επιστήμονες) καταβάλλουν 120 ευρώ 
το χρόνο ο καθένας υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού 
Ανεργίας των ασφαλισμένων του τ.ΕΤΑΑ. 

ο αρχικό καμπανάκι ήταν όταν 
διαπιστώθηκε πως τα (κυρίως)  
τα χρόνια της πανδημίας, όταν οι 

δικηγόροι δεν δούλευαν πήραν 
ελάχιστη ή ανύπαρκτη ενίσχυση. 

 
Συγκεκριμένα: Σύμφωνα με δημοσιοποιημένη απάντηση 
του διοικητή του ΕΦΚΑ το 2020 «…Από το χρόνο 
θεσπίσεως της εισφοράς μέχρι σήμερα, ο ΕΦΚΑ έχει 
αποδώσει το ποσό των 63 € εκατ. περίπου. Εξ αυτών 
καταβλήθηκε το ποσό των 970 € χιλ. για το βοήθημα 
ανεργίας και 300 € χιλ. για τα Προγράμματα Απασχόλησης 
του ΟΑΕΔ. Το υπόλοιπο διαθέσιμο ανέρχεται σε 62,8 € εκατ. 
κατατεθειμένα σε λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην 
Τράπεζα της Ελλάδος […] αλλά διατίθενται στοιχεία σχετικά 
με το σύνολο των δικαιούχων του εν λόγω βοηθήματος, τα 
οποία έχουν ως εξής: Για το έτος 2019 Δικαιούχοι: 356, 
Ποσό 810.000 € Για έτος 2020 Δικαιούχοι: 44, Ποσό 160.000 
€….». Εδώ λοιπόν οι δικηγόροι αντιτείνουν πως 
προκύπτουν τα εξής παράδοξα: 1. Η πλήρης αποτυχία του 
θεσμού, αφού επί 9 έτη οι ασφαλισμένοι, καταβάλλουν 
ετησίως 120 ευρώ και οι έμμισθοι εισφορά επί της 
αντιμισθίας και μόνον 400 επιστήμονες έχουν λάβει το 
βοήθημα! 2. Η απόδοση περίπου εξήντα τριών 
εκατομμυρίων (63.000.000 €) ευρώ από του έτους 2011 έως 
και το 2020 από τον ΕΦΚΑ και τα τέως Ταμεία στον ΟΑΕΔ, 
δεν μπορεί να αποτελεί το πράγματι εισπραχθέν και το 
οφειλόμενο ποσόν. Κι αυτό γιατί: 180 χιλιάδες 

ασφαλισμένοι Χ 10 ευρώ μηνιαίως Χ 114 μήνες. (7ος 2011 – 
12ος 2020)= 205.200.000 ευρώ. Ακόμη και αν υποθέσουμε 
μία βάση εισπραξιμότητας της τάξεως του 60%, το ποσόν 
που θα πρέπει να έχει αποδοθεί στον ΟΑΕΔ, ανέρχεται σε 
τουλάχιστον 133.380.000 ευρώ. Άρα λείπουν περί τα 62 
εκατομμύρια! Οι δικηγόροι λοιπόν λένε ξεκάθαρα πως 
προξενήθηκε βεβαιωμένο ταμειακό έλλειμμα των ως άνω 
λογαριασμών περίπου δέκα (10.000.000) εκατομμυρίων 
ευρώ, το οποίο παρανόμως παρακρατείται παρά του e-
ΕΦΚΑ επί σειρά ετών, με συνέπεια τη ζημία του ειδικού 
λογαριασμού από την απώλεια των τόκων και λοιπών 
πρόσθετων απόδοσης αυτού. Αφετέρου δε αποξένωσαν 
τον Οργανισμό, από το κονδύλιο ύψους εξήντα δύο 
εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (62.800.000) ευρώ 
μεταφέροντας το σε άλλο τραπεζικό οργανισμό για 
αλλότριο σκοπό (στην Τράπεζα Ελλάδος).  

ι δικηγόροι λοιπόν ζητούν τη 
διερεύνηση τυχόν ποινικών 
ευθυνών για παράβασης 

καθήκοντος (άρθρο 259 του Ποινικού 
Κώδικα) όλων ως σήμερα αρμοδίων 
(Διοικητών και μελών του Δ.Σ. του 
ΟΑΕΔ και του e-ΕΦΚΑ), καθώς και  
του Κωστή Χατζηδάκη υπό την  
ιδιότητα του Υπουργού Εργασίας  
και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

 

Τ 
Ο 
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βουλευτής Λάρισας 
του ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ. 
Βασίλης Κόκκαλης 

κατηγορεί την 
κυβέρνηση για 
αναλγησία, καθώς  
δεν προχωρά στην 
εφαρμογή της  
ενιαίας κάρτας για  
την ελεύθερη διέλευση 
των οχημάτων των 
ατόμων με αναπηρία 
από τους σταθμούς 
διοδίων όλων των 
αυτοκινητόδρομων  
της χώρας. 
Συγκεκριμένα, με ερώτησή του προς 
τους συναρμόδιους υπουργούς 
Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστα 
Καραμανλή και Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κωστή 
Χατζηδάκη τονίζει πως «η πολύμηνη 
άρνηση της Κυβέρνησης για 
εφαρμογή της ενιαίας κάρτας για την 

ελεύθερη διέλευση των οχημάτων των ατόμων με αναπηρία από τους σταθμούς 
διοδίων όλων των αυτοκινητόδρομων της χώρας, αποδεικνύει τον εμπαιγμό και 
την αναλγησία της για τους ευάλωτους πολίτες». Αναλυτικότερα, στην ερώτηση 
του κ. Κόκκαλη που συνυπογράφουν ακόμη 37 βουλευτές της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης, τονίζονται τα εξής:  

 
«Οι διαδικασίες εφαρμογής της ενιαίας κάρτας για την ελεύθερη διέλευση των 
οχημάτων των ατόμων με αναπηρία από τους σταθμούς διοδίων όλων των 
αυτοκινητόδρομων της χώρας καθορίζονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» του ν. 4782/202. 
Επιπλέον στο άρθρο 17 του ν.4903/2022 «Καθορισμός Δικαιούχων Ενιαίας Κάρτας 
για διέλευση ατόμων με αναπηρία Τροποποίηση του άρθρου δεύτερου του ν. 
4388/2016» διευκρινίζεται ότι η απαλλαγή του οχήματος ισχύει και για τις 
περιπτώσεις όπου ο δικαιούχος δεν επιβαίνει σε αυτό, αλλά η μετακίνηση γίνεται 
με σκοπό την εξυπηρέτηση του. Σύμφωνα με το Αρ. Πρωτ.: 1774/06.12.2022 Δελτίο 
Τύπου και επιστολή της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία  

 

Ο 
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(Ε.Σ.Α.μεΑ.), από τον Μάρτιο του 2022 που ψηφίστηκε η εν 
λόγω ρύθμιση, αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου 
Μεταφορών και εκπρόσωποι Ε.Σ.Α.μεΑ. συναντήθηκαν 
επανειλημμένως προκειμένου να οριστικοποιηθεί η 
διαδικασία έκδοσης κάρτας ατόμων με αναπηρία για 
διέλευση από τα διόδια, ενώ παράλληλα συμφωνήθηκε και 
το περιεχόμενο της Υπουργικής Απόφασης.  

εδομένου ότι η διαδικασία 
επεξεργασίας των τεχνικών 
θεμάτων για την ψηφιοποίηση 

και την έκδοση της Ενιαίας Κάρτας  
για διέλευση ατόμων με αναπηρία 
από το υπουργείο Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης ξεκίνησε περί τα  
τέλη Μαΐου, σήμερα, οκτώ μήνες  
μετά, δεν υπάρχει καμία σχετική 
ενημέρωση ούτε και σχετική εξέλιξη. 
 Ενώ τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και οι 
οικογένειές τους, βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με το 
αυξημένο κόστος διαβίωσης και ανταπεξέρχονται πολύ 
δύσκολα στις οικονομικές τους υποχρεώσεις, 
αναγκάζονται εν μέσω ενεργειακής και οικονομικής κρίσης 
να συνεχίζουν να πληρώνουν στα διόδια της χώρας. 
Βρίσκονται σε πλήρη άγνοια και στερούνται κάθε 
ενημέρωσης σχετικά με την πορεία υλοποίησης και 
εφαρμογής της απόφασης για την ενιαία κάρτα ελεύθερης 
διέλευσης των οχημάτων τους από τους σταθμούς διοδίων 
όλων των αυτοκινητόδρομων της χώρας. Επειδή η Εθνική 
Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) έχει 
επανειλημμένως επισημάνει τη σπουδαιότητα και 
αναγκαιότητα εφαρμογής του μέτρου. Επειδή υπάρχουν 
προβλήματα στον συντονισμό με το υπουργείο Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης για την έκδοση της νέας κάρτας τα οποία 
εμποδίζουν την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Επειδή η 
προκλητική και αδικαιολόγητη καθυστέρηση εφαρμογής 
του μέτρου προκαλεί επιπλέον οικονομική επιβάρυνση, 
δυσαρέσκεια και αγανάκτηση στα άτομα με αναπηρία, 
χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειες τους. Επειδή η 
παρατεταμένη αδιαφορία και αναλγησία της πολιτείας για 
την υλοποίηση και ολοκλήρωση δράσεων που έχουν 
θεσμοθετηθεί εδώ και οχτώ μήνες αποτελεί εμπαιγμό για 
τους δικαιούχους συμπολίτες μας. Επειδή είναι 
υποχρέωση της Πολιτείας η άμεση εφαρμογή των ήδη 

θεσμοθετημένων μέτρων και ιδιαίτερα αυτών που δρουν 
ανακουφιστικά για τις ευάλωτες ομάδες συμπολιτών μας.  

 
Επειδή απαιτείται η επίσπευση των διαδικασιών, ώστε να 
τεθεί σε εφαρμογή η ενιαία κάρτα για την ελεύθερη διέλευση 
των οχημάτων των ατόμων με αναπηρία από τους 
σταθμούς διοδίων όλων των αυτοκινητόδρομων της χώρας 
και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι πολίτες δικαιούνται να 
γνωρίζουν το ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τους. 
Ερωτώνται οι αρμόδιοι κ.κ. Υπουργοί: 1. Σε ποιες ενέργειες 
προτίθενται να προβούν για την άμεση επίσπευση των 
διαδικασιών, ώστε να τεθεί σε εφαρμογή η απόφαση για 
την ενιαία κάρτα για την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων 
των ατόμων με αναπηρία από τους σταθμούς διοδίων 
όλων των αυτοκινητόδρομων της χώρας; 2.  

οιο είναι το ακριβές 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης  
και ολοκλήρωσης της 

διαδικασίας για την εφαρμογή  
της απόφασης για την ενιαία κάρτα 
ελεύθερης διέλευσης των οχημάτων 
των ατόμων με αναπηρία;» 

 

Δ 
Π 
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του Χαράλαμπου Σεβαστίδη   
Εφέτη, Εκπρόσωπου Τύπου Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων 
Ι. Στα πλαίσια του Forum «Η Ελλάδα το 2040», που διοργάνωσε η Επιτροπή 
«Ελλάδα 2021», είχα την ευκαιρία να ασχοληθώ με την χρήση της Τεχνητής 
Νοημοσύνης (Artificial Intelligence) στη Δικαιοσύνη και τα όρια στην εισαγωγή 
των νέων τεχνολογιών. Μελετώντας τον «Ευρωπαϊκό Χάρτη Δεοντολογίας για τη  

 

χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης 
στα δικαστικά συστήματα και στο 
περιβάλλον τους» και αξιοποιώντας 
την εμπειρία ξένων κρατών, όπου 
χρησιμοποιήθηκε η Τεχνητή 
Νοημοσύνη (εφεξής Τ.Ν.) 
διαπιστώνει κανείς ότι η εφαρμογή 
της για την αυτοματοποιημένη 
έκδοση αποφάσεων ή ως 
συμβουλευτικό εργαλείο των 
Δικαστών κρύβει πολλούς 
κινδύνους και δεν είναι συμβατή με 
τις θεμελιώδεις αρχές που θέτει το 
Σύνταγμα και οι Διεθνείς Συμβάσεις. 
Ειδικά σε σχέση με την 
«συμβουλευτική» λειτουργία των 
συστημάτων Τ.Ν. επισημαίνεται ότι 
η παροχή πληροφοριών από την 
αδιαφανή επεξεργασία μεγάλου 
όγκου δεδομένων, η ακρίβεια των 
οποίων είναι πρακτικά αδύνατον να 
επαληθευτεί, εγκυμονεί πολλούς 
κινδύνους. Η χρήση της Τεχνητής 
Νοημοσύνης στον χώρο της 
Δικαιοσύνης προϋποθέτει έλεγχο 
και εποπτεία της λειτουργίας των 
σχετικών συστημάτων από δημόσιο 
φορέα, με τη συμμετοχή Δικαστικών 
Λειτουργών, που θα εγγυάται την 
διαφάνεια στην εισαγωγή και 
επεξεργασία των δεδομένων.  

 
Οι διαπιστώσεις αυτές αφορούν και 
την λειτουργία των ιδιωτικών 
εταιριών διαχείρισης «Βάσεων 
Νομικών Πληροφοριών», οι οποίες 
ήδη εδώ και αρκετά χρόνια 
δραστηριοποιούνται και στη χώρα 
μας. Υπάρχει άραγε κάποιος τρόπος 
ελέγχου της ακρίβειας των 
στοιχείων που παρέχουν οι εταιρίες 
αυτές, ακόμα και όταν πρόκειται 
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για κείμενα νόμου που δημοσιεύουν; Εξυπηρετείται κάποια 
σκοπιμότητα από την τροφοδότηση της βάσης δεδομένων 
μόνο με αποφάσεις που κινούνται προς μία συγκεκριμένη 
κατεύθυνση, αποσιωπώντας άλλες αντίθετες δικαστικές 
κρίσεις, ακόμα και αν φαίνεται να εκφράζουν την κρατούσα 
θέση; Και τελικά πόσο αξιόπιστες είναι οι βάσεις νομικών 
δεδομένων; Οι ενδείξεις για την προβληματική λειτουργία 
αυτών των βάσεων δεδομένων ενισχύθηκαν και το θέμα 
αναδείχθηκε το τελευταίο διάστημα, όταν πλέον η 
νομολογία ασχολήθηκε έντονα με το ζήτημα της 
νομιμοποίησης των εταιριών διαχείρισης του Ν. 3156/2003 
να παρίστανται ως μη δικαιούχοι διάδικοι σε δικαστήρια σε 
σχέση με τις απαιτήσεις που διαχειρίζονται και κατ’ 
επέκταση της τύχης των δικαστικών αποφάσεων και της 
εκτελεστικής διαδικασίας που επισπεύδεται από τις 
εταιρίες αυτές. Τα στοιχεία αυτά θα παρουσιάσω στην 
αμέσως επόμενη ενότητα. ΙΙ.  

τις 12.5.2022 δημοσιεύτηκαν  
οι αποφάσεις 822/2022 και 
823/2022 του Α2 Πολιτικού 

Τμήματος του Αρείου Πάγου, με τις 
οποίες έγινε για πρώτη φορά  
δεκτό ότι οι εταιρίες διαχείρισης 
απαιτήσεων του Ν. 3156/2003 δεν 
νομιμοποιούνται ως μη δικαιούχοι 
διάδικοι να παρασταθούν στο δικό 
τους όνομα στις δίκες που αφορούν 
απαιτήσεις που διαχειρίζονται. 
Οι αποφάσεις αυτές, όπως ήταν φυσικό, έγιναν άμεσα 
γνωστές στον νομικό κόσμο και διαδόθηκαν σε σύντομο 
χρόνο, προκαλώντας και σχετικό σχολιασμό από 
καθηγητές πανεπιστημίου. Ωστόσο, καμία τράπεζα 
νομικών πληροφοριών, επί μήνες, δεν ενδιαφέρθηκε να 
δημοσιεύσει το κείμενο των αποφάσεων αυτών, 
αφήνοντας στην αφάνεια μία σημαντική εξέλιξη στον χώρο 
της νομολογίας. Μόλις στις 29.9.2022 αναλάβαμε εμείς 
πρώτοι την πρωτοβουλία για ανάδειξη της νομολογιακής 
αυτής αντιμετώπισης του ζητήματος από τον Άρειο Πάγο, 
δημοσιεύοντας το κείμενο της απόφασης στην ιστοσελίδα 

μας  «antimolia.gr». Τις επόμενες ημέρες οι αποφάσεις 
αυτές εντάχθηκαν και στις βάσεις δεδομένων όλων των 
εταιριών νομικών πληροφοριών. Θα μπορούσε κανείς να 
υποθέσει ότι η καθυστέρηση στην ενημέρωση των βάσεων 
δεδομένων οφείλεται σε έλλειψη πληροφόρησης των 
εταιριών αυτών. Ωστόσο, οι εξελίξεις που ακολούθησαν 
είναι ακόμα πιο ενδιαφέρουσες. Λίγες ημέρες μετά την 
ευρύτατη δημοσιότητα που έλαβαν οι πιο πάνω αποφάσεις 
(ΑΠ 822/2022 και ΑΠ 823/2022), γνωστή τράπεζα νομικών 
πληροφοριών άλλαξε το περιεχόμενο του άρθρου 10 παρ. 
13 Ν. 3156/2003, όπως το είχε αναρτημένο στην βάση της. 
Συγκεκριμένα, η διάταξη αυτή, που δεν υπέστη μέχρι 
σήμερα καμία νομοθετική μεταβολή, αναφέρει ότι «η 
πώληση και η μεταβίβαση απαιτήσεων σύμφωνα με το 
άρθρο αυτό…… δεν μεταβάλλει την ουσιαστική, δικονομική 
και φορολογική φύση των μεταβιβαζόμενων απαιτήσεων 
και των σχετικών δικαιωμάτων, όπως ίσχυαν αυτά πριν 
από τη μεταβίβαση…». Η ακριβής διατύπωση της διάταξης 
αυτής μπορεί εύκολα να προκύψει από μία αναζήτηση του 
κειμένου του νόμου στην επίσημη ηλεκτρονική σελίδα του 
Εθνικού Τυπογραφείου (et.gr), αλλά και έρευνα σε όλες τις 
υπόλοιπες βάσεις νομικών δεδομένων. Εντούτοις, η πιο 
πάνω τράπεζα νομικών πληροφοριών, στις αρχές 
Οκτωβρίου 2022, άλλαξε το περιεχόμενο της διάταξης 
αυτής και έτσι μέχρι και σήμερα εμφανίζεται στην βάση 
δεδομένων της να έχει το εξής περιεχόμενο «η πώληση και 
η μεταβίβαση απαιτήσεων σύμφωνα με το άρθρο αυτό…… 
δεν μεταβάλλει την ουσιαστική, οικονομική και φορολογική 
φύση των μεταβιβαζόμενων απαιτήσεων και των σχετικών 
δικαιωμάτων, όπως ίσχυαν αυτά πριν από τη 
μεταβίβαση…». Για να μην υπάρχει καμία παρερμηνεία 
τονίζω ότι από το έτος 2003, όταν ψηφίστηκε ο Ν. 3156/2003 
και μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου 2022 στη συγκεκριμένη βάση 
δεδομένων η διάταξη αυτή εμφανιζόταν με το ορθό 
περιεχόμενο, δηλαδή με αναφορά σε μη μεταβολή της 
«δικονομικής» και όχι της «οικονομικής» φύσης των 
απαιτήσεων. Υπήρχε άραγε κάποιος ειδικός λόγος για την 
συμπεριφορά αυτή της συγκεκριμένης τράπεζας νομικών 
πληροφοριών;  

 

Σ 
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πορεί να θεωρήσει κανείς  
ότι η ανακριβής αυτή 
αποτύπωση του νόμου 

οφείλεται σε σφάλμα; Πάντως,  
το σίγουρο είναι ότι η διαφορετική 
αυτή διατύπωση μπορεί να έχει 
σημαντικές συνέπειες σε σχέση  
με τον επίκαιρο προβληματισμό  
ως προς την νομιμοποίηση  
των εταιριών διαχείρισης του  
Ν. 3156/2003 να παρίστανται  
ως μη δικαιούχοι διάδικοι 
, ζήτημα με το οποίο θα ασχοληθούμε στην επόμενη 
ενότητα. Αλλά οι συμπτώσεις δεν σταματούν εδώ. Το 
τελευταίο διάστημα, από την έναρξη του τρέχοντος 
δικαστικού έτους, στο Εφετείο Αθηνών δικάζονται 
καθημερινά αιτήσεις αναστολής πλειστηριασμών. Συχνά 
αντιμετωπίζεται το φαινόμενο η πρωτόδικη απόφαση επί 
της ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ να εκδίδεται την 
τελευταία ημέρα της προθεσμίας άσκησης της αίτησης 
αναστολής του πλειστηριασμού ή ακόμα και μετά την 
παρέλευση της προθεσμίας αυτής. Από όσο είμαι σε θέση 
να γνωρίζω, η πλειονότητα των αποφάσεων του 
Μονομελούς Εφετείου Αθηνών κινείται στην (ορθή κατά την 
άποψή μου) κατεύθυνση, της δικαιολόγησης του 
εκπροθέσμου και εξέτασης της αίτησης αναστολής στην 
ουσία. Ωστόσο, στην ίδια προαναφερόμενη τράπεζα 
νομικών πληροφοριών κατά την έρευνα της νομολογίας 
κάτω από το άρθρο 152 ΚΠολΔ μπορεί κανείς να 
διαπιστώσει ότι η (μάλλον κρατούσα τάση) αγνοείται 
εντελώς και παραπέμπονται δύο μόνο αποφάσεις που 

απορρίπτουν ως εκπρόθεσμες αιτήσεις αναστολής. Η 
πρακτική αυτή (ακόμα και αν κανείς καλόπιστα θεωρήσει 
ότι οφείλεται σε αδυναμία και ανεπάρκεια 
παρακολούθησης της τρέχουσας νομολογίας και 
διαχείρισης του τεράστιου όγκου των νομοθετικών 
κειμένων) δημιουργεί μία παραπλανητική εικόνα για το 
ποια ακριβώς είναι η κρατούσα στη νομολογία θέση, που 
μπορεί σταδιακά να οδηγήσει σε αλλοίωση της 
νομολογιακής αντιμετώπισης κρίσιμων θεμάτων, αλλά και 
να συμβάλει τελικά στην εφαρμογή ανύπαρκτων νόμων!!! 
ΙΙΙ. Ο προβληματισμός σχετικά με την νομιμοποίηση των 
εταιριών διαχείρισης να παρίστανται ως μη δικαιούχοι 
διάδικοι σε δίκες και διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης 
εκκινεί καταρχήν από την ύπαρξη σαφούς ρύθμισης στον 
Ν. 4354/2015 και την έλλειψη αντίστοιχης πρόβλεψης στον 
Ν. 3156/2003. Τέθηκε, έτσι, το ερώτημα αν υφίσταται κενό 
στις διατάξεις του Ν. 3156/2003, που μπορεί να καλυφθεί με 
αναλογική εφαρμογή των αντίστοιχων προβλέψεων του Ν. 
4354/2015 ή ακόμα αν η αναγνώριση της ιδιότητας του μη 
δικαιούχου διαδίκου συνάγεται από την συστηματική και 
τελολογική ερμηνεία των διατάξεων των δύο αυτών νόμων 
ή αν αντίθετα η σαφής διατύπωση των δύο αυτών νόμων 
οφείλεται σε πρόθεση του νομοθέτη να αντιμετωπίσει 
διαφορετικά το καθεστώς, που διέπει τις εταιρίες 
διαχείρισης που υπάγονται (οικειοθελώς) στον ένα ή τον 
άλλο νόμο. 
 

ο ζήτημα αυτό έχει αποτελέσει 
αντικείμενο αρκετών 
γνωμοδοτήσεων και μελετών, 

αλλά οδήγησε και σε αντίθετες 
κρίσεις του Αρείου Πάγου και 
αναμένεται ήδη η έκδοση απόφασης 
από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. 
Εδώ θα περιοριστώ μόνο στην αναφορά μιας παραμέτρου, 
που δεν έτυχε επεξεργασίας, αλλά ίσως έχει σημασία για  
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την καλύτερη κατανόηση της θέσης των εταιριών 
διαχείρισης με βάση τους δύο προαναφερόμενους νόμους. 
Κατά τον Ν. 4354/2015 η ανάθεση της διαχείρισης των 
μεταβιβαζόμενων απαιτήσεων σε εταιρίες διαχείρισης 
προβλέπεται ως υποχρεωτική. Παράλληλα, ο νόμος αυτός 
ρητά αναγνωρίζει στην εταιρία διαχείρισης το δικαίωμα να 
παρίσταται ως μη δικαιούχος διάδικος και να ασκεί ένδικα 
βοηθήματα και καθιερώνει τη δέσμευση του πραγματικού 
δικαιούχου της απαίτησης από το δεδικασμένο που 
παράγεται στα πλαίσια της δίκης που διεξάγεται μεταξύ του 
δανειολήπτη και της εταιρίας διαχείρισης. Επίσης, στις 
πράξεις διαχείρισης κατά τον νόμο αυτό συγκαταλέγονται 
μεταξύ άλλων και η σύναψη συμβάσεων συμβιβασμού. 
Τέλος, με ρητή διάταξη στον Ν. 4354/2015 προβλέπεται ότι 
τόσο στην περίπτωση πώλησης και μεταβίβασης των 
απαιτήσεων όσο και στην περίπτωση ανάθεσης της 
διαχείρισης σε εταιρία διαχείρισης «δεν χειροτερεύει η 
ουσιαστική και δικονομική θέση του οφειλέτη». Αντίθετα, ο 
Ν. 3156/2003 προβλέπει ως προαιρετική την ανάθεση της 
διαχείρισης των απαιτήσεων σε εταιρίες διαχείρισης, κάτι 
που αυτονόητα σημαίνει ότι και ο πραγματικός δικαιούχος 
της απαίτησης δεν χάνει το δικαίωμά του να επιδιώξει ο 
ίδιος την είσπραξη της απαίτησης. Η διαπίστωση αυτή, 
όμως, σημαίνει περαιτέρω, με βάση τα απολύτως 
κρατούντα στην επιστήμη, ότι, όπως και σε κάθε άλλη 
περίπτωση παράλληλης νομιμοποίησης (του πραγματικού 
δικαιούχου και του μη δικαιούχου διαδίκου), αν 
αναγνωριστεί στις εταιρίες διαχείρισης δικαίωμα 
παράστασης ως μη δικαιούχου διαδίκου, το δεδικασμένο 
που απορρέει από δίκη μεταξύ της εταιρίας αυτής και του 
δανειολήπτη δεν επεκτείνεται και στον πραγματικό 
δικαιούχο της απαίτησης. Παράλληλα, ο Ν. 3156/2003 
προβλέπει ρητά (στο άρθρο 10 παρ. 13) μόνο για την 
περίπτωση μεταβίβασης της απαίτησης την μη μεταβολή 
της ουσιαστικής και δικονομικής φύσης της απαίτησης. 
Αντίθετα, στην ανάθεση της διαχείρισης κατά τον νόμο αυτό 
σε εταιρία διαχείρισης δεν περιέχεται αντίστοιχη 
πρόβλεψη. Αυτό σημαίνει ότι ισχύουν τα γενικά κρατούντα 
στον χώρο της εξαιρετικής νομιμοποίησης (δηλαδή του μη 
δικαιούχου διαδίκου) και συνεπώς ο δανειολήπτης, 
εναγόμενος από την εταιρία διαχείρισης (αν γίνει δεκτό ότι 
νομιμοποιείται ως μη δικαιούχος διάδικος) στερείται 
επαρκούς προστασίας, αφού δεν θα μπορεί να προτείνει 
για παράδειγμα την ένσταση συμψηφισμού από 
ανταπαίτηση που έχει έναντι του πραγματικού δικαιούχου 
της απαίτησης. Σημειώνεται εδώ ότι κατά την απολύτως 
κρατούσα στη θεωρία άποψη ο μη δικαιούχος διάδικος δεν 
δικαιούται μεταξύ άλλων να συνάψει σύμβαση 
συμβιβασμού με τον αντίδικό του. Από την αντιπαραβολή 
των διατάξεων των δύο αυτών νόμων γίνεται σαφές ότι η 
θέση και οι εξουσίες των εταιριών διαχείρισης είναι εντελώς 

διαφορετικές σε καθεμία περίπτωση. Η εταιρία διαχείρισης 
του Ν. 4354/2015 έχει ευρύτατες εξουσίες, με δικαιώματα 
που φτάνουν μέχρι και τη σύναψη σύμβασης συμβιβασμού, 
το δεδικασμένο από τις δίκες στις οποίες συμμετέχει 
δεσμεύει κατά ρητή νομοθετική επιταγή και τον πραγματικό 
δικαιούχο της απαίτησης, ενώ ο δανειολήπτης 
προστατεύεται επαρκώς με τη δυνατότητα που του 
αναγνωρίζεται να προτείνει και έναντι της εταιρίας 
διαχείρισης όλες τις ουσιαστικές και δικονομικές ενστάσεις 
που έχει κατά του πραγματικού δικαιούχου. Η θέση αυτή 
της εταιρίας διαχείρισης του Ν. 4354/2015 δικαιολογεί 
απόλυτα την αναγνώριση του δικαιώματός της να 
παρίσταται στις σχετικές δίκες ως μη δικαιούχος διάδικος. 
Αντίθετα, η εταιρία διαχείρισης του Ν. 3156/2003 δεν έχει 
τέτοιες εξουσίες, ενώ τυχόν αναγνώριση σ’ αυτήν της 
ιδιότητας του μη δικαιούχου διαδίκου θα είχε ως συνέπεια 
να βρεθεί ο δανειολήπτης σε μειονεκτική ουσιαστική και 
δικονομική θέση και μάλιστα ακόμα και σε μία θετική γι’ 
αυτόν δικαστική εξέλιξη να μην έχει το δικαίωμα να 
προτείνει το επωφελές γι’ αυτόν δεδικασμένο έναντι του 
πραγματικού δικαιούχου της απαίτησης.  

ίναι, λοιπόν, προφανές ότι η μη 
αναγνώριση της ιδιότητας του  
μη δικαιούχου διαδίκου στις 

εταιρίες διαχείρισης του Ν. 3156/2003 
δεν οφείλεται σε παράλειψη  
του νομοθέτη, αλλά αποτελεί 
συνειδητή νομοθετική επιλογή. 

Ε 
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του Γιάννη Βελώνη 
Οικονομικού Αναλυτή Συμβάσεων 

 
Ο Τσίπρας, ο Κοντονής, τα Funds 
και το ιδιώνυμο: Ο όρος αναφέρεται 
στο «ιδιώνυμο» (ειδικό) αδίκημα 
όπως περιγράφεται στον νόμο 
N.4229/24 Ιουλίου 1929 (ΦΕΚ 
245/Τεύχος Πρώτον/25 Ιουλίου 1929) 
μετά από πρόταση της κυβέρνησης 
Βενιζέλου. Ο τίτλος του νόμου ήταν 
«Περί των μέτρων ασφαλείας του 
κοινωνικού καθεστώτος και 
προστασίας των ελευθεριών των 
πολιτών». Ο στόχος του ήταν η 
ποινικοποίηση των ανατρεπτικών 
ιδεών, ιδιαίτερα η δίωξη 
κομμουνιστών, αναρχικών και η 
καταστολή των συνδικαλιστικών 
κινητοποιήσεων. Ιδιώνυμο στη 
Νομική Επιστήμη ονομάζεται το 
έγκλημα εκείνο για το οποίο 
προβλέπονται ιδιαίτερες ποινές σε 
σχέση με τα εγκλήματα της γενικής 
κατηγορίας, όπου αυτό υπάγεται. Ο 
όρος από το 1929 απέκτησε 
πολιτική σημασία και σημαίνει κάθε 
κατασταλτικό μέτρο που 
ποινικοποιεί την υποστήριξη και 
διάδοση αντικαθεστωτικών ιδεών. Η 
προσπάθεια δίωξης του Παναγιώτη 
Λαφαζάνη στην ουσία είναι η 
προσπάθεια απαξίωσης και 
απενεργοποίησης (με την μέθοδο 

απειλής-φόβου) των αξιών της 
συλλογικότητας και του Εθνικού 
Πλούτου. Με έναν νόμο καταστολής 
ακόμη και (κατά το δοκούν) 
ανατρεπτικών ιδεών, μιας άλλης 
εποχής με τελείως ξένα - άσχετα 
δεδομένα με τα σημερινά, 
παρουσιάζουν την ειρηνική και 
νόμιμη άρνησή του Λαφαζάνη σε μία 
αυταρχική πρακτική πειρατείας 
περιουσιών και πλούτου που έχει 
χιλιο-πληρωθεί από γενεά σε γενεά 
ως επικίνδυνο πνεύμα ατομισμού.  

 
Δια της ποινικοποίησης και δίωξης 
της ελεύθερης έκφρασης και 
Συνταγματικής υποχρέωσης 
αντίστασης κάθε Έλληνα 
φορολογούμενου πολίτη (Π. 
Λαφαζάνης) στον αντισυνταγματικό, 
καταχρηστικό, αποικιοκρατικό 
μηχανισμό υφαρπαγής εθνικού 
πλούτου από αγνώστους μετόχους 
εξωχώριων εταιρειών με έδρα 
φορολογικούς παραδείσους, εκτός 
από τον πανικό και φόβο των 
διωκτών να εξυπηρετήσουν άλλους 
αφέντες, είναι εμφανής η εσφαλμένη 
και ιστορικά ουδέποτε 
επαληθευθείσα προσδοκία του 
Κυρίου Τσίπρα και των υπολοίπων 
της Βουλής να απαξιώσουν κάθε 
αντίδραση στην προγραμματισμένη 
πειρατεία. Οι αξίες που εκφράζονται 
από τα δικαιώματα του ανθρώπου 
ενσωματώνονται και 
προστατεύονται επαρκώς από τις 
αξίες της συλλογικότητας χωρίς να 
χρειάζονται ξεχωριστή κατοχύρωση, 
από όποιον Λαφαζάνη ο οποίος δεν 
διεκδίκησε απλά αντέδρασε και 
βρέθηκε μπροστάρης. 

ο περιβόητο 
ΙΔΙΩΝΥΜΟ και  
δίωξη Π. Λαφαζάνη 

(οφείλουν οι ιστορικοί 
να το αναφέρουν)  
είναι αντίρρηση  
στα δικαιώματα του 
ανθρώπου, ιδιαίτερα 
όταν κατοχυρώνονται 
από το Σύνταγμα. 
Στην συγκεκριμένη και ιδιαίτερη για 
την περίοδο και συνθήκες που ζούμε 
είναι νόμος – ιδεολόγημα που 
απλώς συγκαλύπτει σχέσεις 
δύναμης και επιβολής και κρύβει 
εξαπάτηση, εκμετάλλευση και 
αδικία. Γι’ αυτό λοιπόν, κάθε φορά 
που προβάλλεται κάποιο 
επιχείρημα εναντίον των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου, η 
επιβαλλόµενη αντίδραση είναι να 
ρωτήσουμε εν ονόµατι τίνος 
ασκήσατε την νομοθετική σας 
δύναμη Κύριε Τσίπρα και Κύριε 
Κοντονή; Ενεργήσατε ηθελημένα ή 
αθέλητα ως ηθικός λαθρεπιβάτης. 
Δηλαδή στηριζόμενοι ανοµολόγητα 
σε αξίες τις οποίες µε τα λόγια 
καµώνεστε ότι αµφισβητείτε; Ή 
αρνήστε γενικά ότι στηρίζεστε σε 
αξίες, αμφισβητείτε δηλαδή ότι ο 
λόγος σας έχει οποιαδήποτε ηθική 
χροιά και μιλάτε ηθικά ουδέτερα και 
απλώς περιγράφετε µε ρεαλισμό και 
δίχως ιδεοληψίες την ωμή 
πραγματικότητα. Ούτε και αυτή την 
υπεκφυγή µπορούµε όμως να 
πάρουμε στα σοβαρά. Είναι δυνατόν 
να ισχυρισθεί κάποιος, ο οποίος 
απευθύνεται στους άλλους λέγοντάς 
τους «οι αξίες, πάνω στις οποίες 
στηρίξατε τους αγώνες σας, πάνω 
στις οποίες χτίσατε τους θεσμούς 
σας, για τις οποίες πολλοί από εσάς  

 

Τ 
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θυσιάστηκαν, είναι, αν τις δούμε ψυχρά και αντικειμενικά, ανυπόστατες, 
ανύπαρκτες, απλά ιδεολογήματα».  

Όπως είχε δημοσιεύσει η εφημερίδα «Αυγή» αλλά και άλλα έντυπα πρόσφατα 
«μια τράπεζα πουλάει ένα κόκκινο δάνειο σε fund αποκτώντας ένα αρχικό 
κεφάλαιο. Ακολούθως, το fund -με διάφορες προφάσεις όπως αναφέρθηκε και 
παραπάνω- δεν προχωρά σε ρύθμιση με τον δανειολήπτη. Στη συνέχεια, και αφού 
ο εκπρόσωπος-servicer έχει πάρει και την προμήθεια πώλησης του κόκκινου 
δανείου, το fund προχωρά σε πλειστηριασμό ο οποίος είναι σε υψηλή τιμή και 
καθίσταται άγονος. Μετά διεξάγεται και δεύτερος και εμφανίζεται ως αγοραστής 
μια εταιρεία real estate η οποία είναι θυγατρική της αρχικής τράπεζας του 
παραδείγματος και παίρνει το ακίνητο. Έτσι, η τράπεζα είτε τοποθετεί το ακίνητο 
του πολίτη στο χαρτοφυλάκιό της είτε προχωρά σε εκ νέου πώληση. Αποτέλεσμα 
όλων αυτών είναι ο πολίτης να έχει χάσει το ακίνητό του για ένα μικρό χρέος και 
οι υπόλοιποι κρίκοι της αλυσίδας -τράπεζα, fund, servicer- να κερδοσκοπούν».  

 

α funds που έχουν αγοράσει τα κόκκινα  
δάνεια των τραπεζών τα τελευταία χρόνια 
ελέγχουν σήμερα εμπράγματη εξασφάλιση 

(υποθήκη ή προσημείωση) για περί τα 700.000 
ακίνητα, αξίας άνω των 40 δισ. ευρώ. 
Το πρώτο εξάμηνο του 2022 αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα e-auction 23.360 
πλειστηριασμοί, ενώ για το 2022 είναι συνολικά αναρτημένοι 44.000 και για το 
2023 η λίστα αυξάνεται καθημερινά. Επτά στους 10 Έλληνες ζουν σε ιδιόκτητο 
ακίνητο. Η κατοικία ως οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική διάσταση. Η 
κατοικία συνδέεται στενά με τον ψυχικό κόσμο του ανθρώπου, με την 
οικογενειακή και την κοινωνική ζωή του και αποτελεί έκφραση του πολιτισμού 
του. Για πολλές δεκαετίες μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, η µόνη 
μακροπρόθεσμη προστασία απέναντι στον πληθωρισμό ήταν η επένδυση σε 
οικόπεδα και σπίτια. Έτσι σήμερα το 81,8% των περιουσιακών τους στοιχείων 
είναι σε ακίνητα. Η άμεση σχέση του Έλληνα µε την κατοικία φαίνεται και από το 
πολύ υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης: 80,1%. Μάλιστα στις αγροτικές περιοχές, 
το ποσοστό αυτό φτάνει και το 97%. Μια επένδυση €100 σε ακίνητα στις 
31/12/1995 μετατρέπεται στις 31/12/2008 σε €304,8, δηλαδή τριπλασιάζεται. Δεν 
συμβαίνει το ίδιο µε τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία. Οι καταθέσεις 

ταμιευτηρίου μετατρέπονται σε 
€241,3 και οι μετοχές (µε τα 
μερίσματα) σε €209,7. Στο ίδιο 
διάστημα των 13 ετών, το καλάθι της 
νοικοκυράς από €100 ακρίβυνε στα 
€159,3. Αυτό σηµαίνει ότι όλα τα 
περιουσιακά στοιχεία έφεραν θετικές 
αποπληθωρισµένες αποδόσεις. Τα 
ακίνητα, χωρίς τους φόρους είχαν 
μια σωρευτική πραγματική 
απόδοση 144,5% ή 7,12% ετησίως 
πάνω από τον πληθωρισμό.  

Υπερπροσφορά στεγαστικών 
δανείων χωρίς κεφαλαιακή 
επάρκεια των Τραπεζών 
(δημιουργία φούσκας) Στεγαστικά 
Δάνεια = Λογιστικό χρήμα. 
Καταβολή Φόρων που αντιστοιχούν 
στα ακίνητα = Πραγματικό χρήμα.  Η 
μεθοδευμένη αποσταθεροποίηση 
του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος. Ανακεφαλοποιήσεις 
Τραπεζών. Διάλυση ασφαλιστικών 
Ταμείων. Καθίζηση μισθών και 
συντάξεων. Φτωχοποίηση των 
Ελλήνων. Η αλόγιστή αλλά 
μεθοδευμένη χορήγηση δανείων 
αύξησε τις τιμές των ακινήτων 
διευκόλυνε την παροχή δανείων για 
νοικοκυριά και επιχειρήσεις που 
αντιμετώπιζαν περιορισμούς στη 
χρηματοδότηση. Τα δάνεια αυτά µε 
τη σειρά τους επέτρεψαν ακόμα 
περισσότερη κατανάλωση ή 
επενδύσεις, επιταχύνοντας τη 
συνολική επίδραση στον οικονομικό 
κύκλο. Μέσω αυτών των καναλιών 
λοιπόν η αύξηση των τιμών των 
ακινήτων οδήγησε σε ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ 
αύξηση του ΑΕΠ. Η σπουδαιότητα 
των ακινήτων για τα ελληνικά 
νοικοκυριά φάνηκε και από τη πολύ 
γρήγορη αύξηση των στεγαστικών  

 

Τ 
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δανείων στη χώρα µας από το 8,3% του ΑΕΠ το 2000 στο 
32,0% το 2008. Ακόμα και τον Ιανουάριο του 2009, μετά την 
επιδείνωση της κρίσης του και την κάμψη του τραπεζικού 
δανεισμού, οι ρυθμοί αύξησης των στεγαστικών δανείων 
παρέμειναν στο 11,1%, τη στιγμή που στην Ευρωζώνη 
είχαν σχεδόν μηδενιστεί (1,1%). Αξίζει να αφιερώσετε λίγο 
χρόνο να διαβάσετε την Έκθεση 2009 Η Σπουδαιότητα της 
Αγοράς Κατοικίας στην Οικονομία Του Γκίκα Α. 
Χαρδούβελη Καθηγητή, Τμήμα Χρηματοοικονομικής & 
Τραπεζικής Διοικητικής Πανεπιστημίου Πειραιώς, 
Eurobank EFG και CEPR Παρουσίαση στο συνέδριο της 
Τράπεζας της Ελλάδος: «Αγορά ακινήτων: Πρόσφατες 
εξελίξεις και προοπτικές»… «Τα τελευταία χρόνια οι 
αποδόσεις των ακινήτων ήταν πολύ υψηλότερες από αυτές 
των καταθέσεων ή του χρηματιστηρίου. Μια επένδυση €100 
σε ακίνητα στις 31/12/1995 µμετατρέπεται στις 31/12/2008 
σε €304,8, δηλαδή τριπλασιάζεται. Δεν συμβαίνει το ίδιο µε 
τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία. Οι καταθέσεις 
ταμιευτηρίου µμετατρέπονται σε €241,3 και οι µμετοχές (µε 
τα μερίσματα) σε €209,7. Στο ίδιο διάστημα των 13 ετών, το 
καλάθι της νοικοκυράς από €100 ακρίβυνε στα €159,3. Αυτό 
σηµαίνει ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία έφεραν θετικές 
αποπληθωρισµένες αποδόσεις. Τα ακίνητα, χωρίς τους 
φόρους είχαν μια σωρευτική πραγματική απόδοση 144,5% 
ή 7,12% ετησίως πάνω από τον πληθωρισμό».  

(εξωχώριες εταιρείες). Η βασική λειτουργία των φόρων 
είναι η ταμιευτική, αφού αποτελεί την κυριότερη πηγή 
κρατικών εσόδων. Τα φορολογικά έσοδα χρηματοδοτούν 
την παροχή δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών αλλά και την 
λειτουργία της δημόσιας διοίκησης. Ο φόρος αποτελεί 
δυναμικό φαινόμενο που σχετίζεται με την επίτευξη 
κοινωνικών και οικονομικών σκοπών, στα πλαίσια του 
κοινωνικού κράτους. Κρατικά έσοδα από τα ακίνητα: Ενιαίο 
Τέλος, Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων 
Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.), Ακίνητης 
Περιουσίας (Ε.Τ.Α.Κ.), Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων 
, Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.), ο Έκτακτο Ειδικό 

Τέλος Ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α.) ,(ΕΝ.Φ.Ι.Α.), Κύριος και 
συμπληρωματικός φόρος. Ο κύριος φόρος υπολογίζεται 
για κάθε ακίνητο (εμπράγματο δικαίωμα) χωριστά, ενώ ο 
συμπληρωματικός φόρος επιβάλλεται επί της συνολικής 
αξίας της ακίνητης περιουσίας (εμπράγματων 
δικαιωμάτων) κάθε ιδιοκτήτη, όταν η ακίνητη περιουσία 
αυτή υπερβαίνει τα 200.000,00 €., φόρος κληρονομιάς, 
φόρος δωρεών. Επιπλέον, εκτός του Ενιαίου Φόρου 
Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), οι φορολογούμενοι 
καλούνται να πληρώνουν, μέσω των λογαριασμών 
ηλεκτρικού ρεύματος, και το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας 
(Τ.Α.Π.). Διαχρονικά έχουν δοθεί πολλοί ορισμοί για την 
έννοια του ακινήτου. Θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι ακίνητο 
είναι το έδαφος και τα συστατικά του μέρη, σύμφωνα με το 
άρθρο 948 Α.Κ. Διαχρονικά, η ακίνητη περιουσία 
προστατεύεται από το κράτος, όπως προκύπτει από τις 
εκάστοτε ειδικές συνταγματικές διατάξεις της χώρας, που 
υιοθετήθηκαν. Ξεκινώντας από το προσωρινό Σύνταγμα 
που θεσπίστηκε το 1822 με την Πρώτη Εθνοσυνέλευση της 
Επιδαύρου, η ιδιοκτησία τελεί υπό την προστασία των 
νόμων. Αργότερα, το 1844 και 1864, η ιδιοκτησία 
προστατεύεται και αναγνωρίζονται κοινωνικοί 
περιορισμοί, με την προϋπόθεση τεκμηριωμένης δημόσιας 
ανάγκης και με αποζημίωση του ιδιοκτήτη. Με το Σύνταγμα 
του 1907, όταν ένας ιδιοκτήτης ακινήτου δεν συμφωνεί με 
την κρατική αποζημίωση έχει πλέον το δικαίωμα να 
προσφεύγει στα δικαστήρια. Τέλος, το 1911 κατοχυρώνεται 
η ιδιοκτησία αλλά και το δικαίωμα της πολιτείας να 
απαλλοτριώσει μια περιοχή αφού πρώτα αποζημιώσει τον 
κάτοχο, ενώ προβλέπεται και η θέσπιση νόμων για θέματα 
ιδιοκτησίας και διάθεσης ορυχείων, μεταλλείων κ.α. 
(Παπαδοπούλου Α.-Σ., Σαρουκιάδου Χ., Φιλοπούλου Σ., 
Φορολογία Ακίνητης Περιουσίας, Ελληνικό Μεσογειακό 
Πανεπιστήμιο, 2019).  Ο Τσίπρας πρωταγωνιστής στην 
ταινία exterminator παραγωγής 2015. Το Ιδιώνυμο Κοντονή 
– Τσίπρα. Μια προσομοίωση Γερμανικής Κατοχής για την 
μεταφορά Εθνικού πλούτου στην αλλοδαπή. Κατά την 
περίοδο της Γερμανικής κατοχής πραγματοποιήθηκαν  
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τεράστιες ανακατατάξεις στην οικονομική και κοινωνική 
δομή της Ελλάδος, γεγονός που είχε άμεσο αντίκτυπο και 
αναφορικά με μεταβολές στις περιουσίες, κινητές και 
ακίνητες, των πολιτών. Λόγοι επιβίωσης εκείνο τον καιρό 
επέβαλαν σε πολλούς να πουλήσουν τις ακίνητες 
περιουσίες τους για να επιβιώσουν, πολλές φορές σε 
εξευτελιστικές τιμές, καθώς η ανέχεια ήταν μεγάλη.  

Οι έννοιες φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή (φορολογικές 
σχεδιασμός) να φαίνονται όμοιες αλλά οι έννοιες του 
νομίμου και του παρανόμου να είναι δυσδιάκριτες. Ο 
Έλληνας νομοθέτης επέλεξε να τις ονομάσει εξωχώριες και 
όρισε ότι εξωχώρια εταιρεία νοείται η εταιρεία εκείνη που 
έχει την έδρα της σε αλλοδαπή χώρα και με βάση τη 
νομοθεσία της οποίας δραστηριοποιείται αποκλειστικά σε 
άλλες χώρες και απολαμβάνει ιδιαίτερα ευνοϊκής 
φορολογικής-μεταχείρισης (άρθρο 31.1.στ Κώδικα 
Φορολογίας Εισοδήματος, βλ. και ΠΟΛ 1041/2003 – Υπ Οικ. 
επί άρθρου 5.7 Ν. 3091/2002). Στην ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 
– 1017621/10262/Β0012 – 2006 [συμπληρώθηκε με ΥΑ 
1080607/10336/Β0012 (ΦΕΚ Β΄ 1539/4.8.2008)] αναφέρεται 
ότι με το υπό στοιχεία DAFFE/CFA/FHP (2000)/REV1/CONF 
έγγραφο του ΟΟΣΑ (Οργανισμός για την Οικονομική 
Συνεργασία και Ανάπτυξη) κοινοποιήθηκε λίστα των 
Κρατών που έχουν χαρακτηρισθεί ως φορολογικοί 
παράδεισοι. Οι offshore εταιρείες (εξωχώριες εταιρείες) 
συστήνονται συνήθως κατά το αγγλοσαξονικό πρότυπο ως 
εταιρείες LIMITED – LTD. Όπως δηλαδή τα Funds που 
αγόρασαν έναντι πινακίου φακής της περιουσίες των 
Ελλήνων. Ιδρύονται σε περίπτωση που αγοράζει ή 
οικοδομεί κάποιος ένα ακίνητο. Με την ίδρυση της 
εταιρείας αυτής ο ιδιοκτήτης του ακινήτου έχει τα 
παρακάτω πλεονεκτήματα: -Ανωνυμία -Αποφυγή του 
πόθεν έσχες -Αποφυγή πληρωμής φόρων κληρονομιάς και 
μεταβίβασης του ακινήτου -Αποφυγή κατασχέσεων για 
χρέη -Μη τήρηση Βιβλίων και στοιχείων του Κ.Β.Σ.( Ν. 
3522/2006 άρθρο 27)- Νομικές και φορολογικές ακροβασίες 
του ειδικού φόρου ακινήτων. Το 2018 το Γενικό Λογιστήριο 
του κράτους φόρος που απέφυγαν να καταβάλλουν οι εν 
λόγω εταιρείες και οι αντίστοιχες απώλειες για το Κράτος 
μετρήθηκαν σε 3.483.863.013 ευρώ. 

Δανειολήπτες και κράτος με μια Βουλή να παρακολουθεί 
στο Κολοσσαίο τα λιοντάρια να κατασπαράζουν τους 
χριστιανούς. Στις 29 Σεπτεμβρίου 2019 η εφημερίδα «ΤΟ 
ΠΑΡΟΝ» αποκάλυψε ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο 
ουδέποτε διαψεύστηκε, ενώ δεν υπήρξαν ποτέ απαντήσεις 
από το υπουργείο Οικονομικών. Η αποκάλυψη ήταν ότι 
αποτελεί συνειδητή επιλογή των συστημικών τραπεζών να 

μη δηλώνουν εμπρόθεσμα στο Κτηματολόγιο τα 
δικαιώματα εμπράγματης ασφάλειας (προσημειώσεις, 
υποθήκες κ.λπ.) που τους αναλογούν, με σκοπό να μην 
πληρώσουν τα 35 ευρώ ανά δικαίωμα, αφού στην 
περίπτωση που δηλώσουν τα δικαιώματα αυτά, μετά την 
έναρξη λειτουργίας των κτηματολογικών γραφείων σε όλη 
τη χώρα, δεν πληρώνουν το λεγόμενο «κτηματόσημο».  

 
Οι τράπεζες πολλές φορές επικαλούνται έλλειψη 
προσωπικού και αδυναμία διαχείρισης τόσων χιλιάδων 
εμπράγματων δικαιωμάτων, όμως η ουσία είναι πως σε 
δεκάδες (ή και εκατοντάδες) χιλιάδες περιπτώσεις έχουν 
ήδη μετακυλίσει στους δανειολήπτες, μέσω των εξόδων 
δανείου, τα 35 ευρώ, χωρίς όμως να τα αποδώσουν στο 
Κτηματολόγιο. Αντίστοιχα, αποκαλύψαμε ότι ενώ θα 
έπρεπε τα στεγαστικά δάνεια, όταν αγοράζονται μαζικά 
από τα funds, να δηλώνονται στο Κτηματολόγιο και να 
καταβάλλονται τα ανάλογα τέλη, έχει νομοθετηθεί πριν από 
μία οκταετία η απαλλαγή τους από τα τέλη του 
Κτηματολογίου. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι το 
Δημόσιο να χάνει εκατομμύρια ευρώ. ΔΗΛΑΔΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ 
ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ Ν128/75 (400-500εκατ/έτος) 
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΟΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΠΟΥ ΜΕΧΡΙ 
ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΔΙΑΤΕΘΗΚΑΝ 
ΚΑΙ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ. Κύριε Τσίπρα όλα 
τα ανωτέρω αναφερόμενα τι είδους αξιόποινες πράξεις 
είναι, για να σας ανοίξουμε δίοδο να δράμετε (τρέξετε) με 
φόρα εκεί που ορίζουν οι νόμοι και το Σύνταγμα; 
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πρώην υπουργός 
Εργασίας και 
πρώην Πρόεδρος 

της Ελληνικής Ένωσης 
Τραπεζών, Λούκα 
Κατσέλη μίλησε  
για προειλημμένη 
απόφαση που  
ελήφθη σε χρόνο  
dt, αναφερόμενη  
στην απόφαση του  
Αρείου Πάγου για  
τους πλειστηριασμούς  
από τα funds. 

Μιλώντας στην ΕΡΤ και τον Κώστα 
Λασκαράτο η κα. Λούκα Κατσέλη 
εστίασε σε τρία σημεία. Αυτά είναι: 
Ξεκινούν χιλιάδες πλειστηριασμοί 
σε μία πάρα πού δύσκολη περίοδο 
για την μεσαία τάξη και τα ευάλωτα 
νοικοκυριά. 700.000 ακίνητα μπορεί 

να βγουν σε πλειστηριασμό. Το Δημόσιο θα χάσει 59 δισ. ευρώ.  

 

Γίνεται ένας τζόγος, μια κερδοσκοπία πάνω στα ακίνητα, είπε ακόμα, ενώ τόνισε 
ότι η κυβέρνηση πρέπει να αναλάβει την ευθύνη της νομοθετικής πρωτοβουλίας. 
«Προτείνω στον κ. Σταϊκούρα άμεση νομοθετική παρέμβαση» είπε μεταξύ άλλων.  

 

Η 
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«Το ιδιωτικό χρέος είναι μια βραδυφλεγής βόμβα στα 
θεμέλια της ελληνικής οικονομίας και εάν δεν καταλάβουμε 
ότι δεν μπορεί αυτό το χρέος να συσσωρεύεται, έτσι όπως 
συσσωρεύεται, και ότι εάν δεν το διαχειριστούμε 
πραγματικά σωστά, θα υπάρξει κρίση στην ελληνική 
χρηματοπιστωτική κρίση. Ελπίζω να βγω λάθος αλλά τα 
νούμερα λένε ότι η Ελλάδα είναι ξανά ευάλωτη, μπορεί να 
γίνει πολύ εύκολα ξανά ευάλωτη στις ορέξεις των αγορών 
και επομένως θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σοβαροί, 
να κοιτάξουμε τι κάνουμε τώρα, ώστε αυτό το ιδιωτικό 
χρέος να μην εκραγεί κάποια στιγμή» ανέφερε ακόμα. «Με 
τα νούμερα τα οποία έχω εγώ μπροστά μου… 

χεις ένα ιδιωτικό και δημόσιο 
χρέος που είναι περίπου 650  
δισ. ευρώ, αν δεν τα ξεπερνάει. 

Δηλαδή, μιλάμε για 355% του ΑΕΠ 
, του ακαθάριστου εθνικού μας εισοδήματος στο σύνολό 
του. Ππαρά τις ασφαλιστικές δικλείδες που έχουν μπει 
όσον αφορά τη διάρθρωση του χρέους, το ποιος το έχει 
κλπ. Κάποιος κερδοσκόπος στην άλλη άκρη του κόσμου 
μπορεί ξανά να ποντάρει σε μία πιθανή χρεοκοπία της 
Ελλάδας. 

και γι’ αυτό πρέπει αμέσως αυτοί οι πόροι που υπάρχουν 
και διατίθενται από το Ταμείο Ανάκαμψης, το Ελλάδα 2.0 να 
χρησιμοποιηθούν για τον παραγωγικό μετασχηματισμό, 
για να αυξηθούν οι εξαγωγές, να υποκατασταθούν οι 

εισαγωγές και να υπάρχει διαχείριση του χρέους. 
Αποφάσεις σαν αυτή του Αρείου Πάγου δεν βοηθάνε προς 
αυτή την κατεύθυνση» κατέληξε. Σημειώνεται ότι «πράσινο 
φως» άναψε η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου στις εταιρείες 
διαχείρισης «κόκκινων» ενυπόθηκων δανείων 
προκειμένου να προχωρούν σε πλειστηριασμούς 
ακινήτων και να προβαίνουν σε πράξεις εκτέλεσης ως 
δικαιούχοι διάδικοι. 

  

ε συντριπτική πλειοψηφία  
(56-9), σύμφωνα με  
δικαστικές πηγές, η Ολομέλεια 

του Αρείου Πάγου στην κεκλεισμένων 
των θυρών διάσκεψή της  
τάχθηκε υπέρ των funds 
, κάνοντας δεκτή την εισήγηση της Αρεοπαγίτου Κανέλλας 
Τζαβέλα. 

Έ Μ 
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

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

 

ε «θαυματουργό» 
εργαλείο της  
ΑΑΔΕ εξελίσσεται  

η παρακολούθηση και ο 
έλεγχος των κινήσεων 
των τραπεζικών 
λογαριασμών φυσικών 
προσώπων και 
επιχειρήσεων,  
καθώς αποκαλύπτει 
κρυμμένους τζίρους  
και εισοδήματα. 
Όπως μεταδίδει το sofokleousin.gr 
χαρακτηριστικές είναι οι δεκάδες 
περιπτώσεις φοροδιαφυγής από 
ηλεκτρονικά καταστήματα που 
αποκάλυψαν πρόσφατα οι 
φορολογικές αρχές, οι οποίες 

εντοπίστηκαν και μέσα από την παρακολούθηση των τραπεζικών λογαριασμών 
των επιχειρήσεων. Πάντως, στελέχη της ΑΑΔΕ εκφράζουν την απορία τους για το 
«θράσος» των συγκεκριμένων επαγγελματιών, οι οποίοι ενώ έκοβαν αποδείξεις, 
ενώ δέχονταν πληρωμές με πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες και οι τραπεζικοί 
τους λογαριασμοί είναι σε «κοινή θέα» των εφοριακών ελεγκτών, εντούτοις δεν 
δήλωναν στην Εφορία τις εισπράξεις τους, οι οποίες ανέρχονταν σε δεκάδες 
εκατομμύρια ευρώ.  

 

Σ 
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Οι επιχειρήσεις αυτές απέκρυπταν τα εισοδήματά τους είτε 
μέσω της μη έκδοσης φορολογικών στοιχείων είτε ακόμη 
και μέσω της διάθεσης εμπορευμάτων, χωρίς 
προηγουμένως να έχει πραγματοποιηθεί έναρξη εργασιών 
στο φορολογικό Μητρώο. Το ενδιαφέρον είναι, όμως, οι 
τρόποι με τους οποίους εντοπίστηκαν οι συγκεκριμένοι 
φοροφυγάδες, οι οποίοι είναι οι εξής: 1. Καταγγελίες 
πολιτών 2. Έρευνες στο διαδίκτυο 3. Διασταυρώσεις με 
δεδομένα τρίτων πηγών,  4. Ανοίγματα τραπεζικών 
λογαριασμών. Οι περισσότερες περιπτώσεις 
εντοπίστηκαν από το άνοιγμα των τραπεζικών 
λογαριασμών ή το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών 
χρησιμοποιήθηκε για να τεκμηριώσει τη φοροδιαφυγή που 
προέκυψε από καταγγελία ή από ύποπτο eshop που είδαν 
οι ελεγκτές στα κοινωνικά δίκτυα.  

Είναι αδύνατο να ξεφύγει από τα «μάτια» της ΑΑΔΕ 
οποιαδήποτε συναλλαγή γίνει μέσω τραπεζικού 
συστήματος, εφόσον εστιάσουν πάνω της τα ηλεκτρονικά 
συστήματα της Εφορίας. Οι εφαρμογές που 
κατασκοπεύουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς είναι: 1. 
Το «Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και 
Λογαριασμών Πληρωμών», το οποίο είναι συνδεμένο με τα 
αρχεία των τραπεζών. 2. Το «Ειδικό Λογισμικό Ελέγχου 
Προσαύξησης Περιουσίας», το οποίο χρησιμοποιείται για 
τον προσδιορισμό της συνολικής καθαρής 
ατομικής/οικογενειακής τραπεζικής περιουσίας για κάθε 
ΑΦΜ και τη σύγκρισή της με τα δηλωθέντα 
ατομικά/οικογενειακά εισοδήματα κατ’ έτος, έτσι ώστε 
εξάγεται εκτίμηση αποκρυβείσας ή μη φορολογητέας ύλης. 
Μέσω αυτοματοποιημένων λογιστικών αλγορίθμων, το 
σύστημα μπορεί να συσχετίζει τα στοιχεία των 
πρωτογενών καταθέσεων με τα δηλωθέντα εισοδήματα 
μέσα σε λίγη ώρα, οδηγώντας σε κάποιες πρώτες ενδείξεις 
πιθανής φοροδιαφυγής, που αποτελούν το έναυσμα για 
τον ενδελεχή φορολογικό έλεγχο. 3. Το «Αρχείο 
Χρηματοπιστωτικών Προϊόντων και Αναλυτικών 

Χρηματοπιστωτικών Συναλλαγών», το οποίο 
τροφοδοτείται από τα στοιχεία που κοινοποιούν οι 
τράπεζες, όταν η Εφορία αποστέλλει «μαζικά αιτήματα». Η 
Α.Α.Δ.Ε. δύναται στο πλαίσιο διενέργειας φορολογικών 
ελέγχων να απευθύνει αυτοματοποιημένα μαζικά αιτήματα 
παροχής πληροφοριών προς τα υπόχρεα πρόσωπα 
(τράπεζες κ.λπ). Ως μαζικά νοούνται τα αιτήματα για 
στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν σε πλέον του ενός 
ελεγχόμενους από την Α.Α.Δ.Ε. φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
ή νομικές οντότητες και τα οποία τηρούνται από τα ως άνω 
αναφερόμενα υπόχρεα πρόσωπα. Τα στοιχεία και οι 
πληροφορίες διαβιβάζονται αυτοματοποιημένα στην 
Α.Α.Δ.Ε. Στις εφαρμογές αυτές έχουν πρόσβαση οι 
ακόλουθες Αρχές: 1. Οι ελεγκτικές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. 
2. Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) 3. Η 
Οικονομική Αστυνομία,  4. Οι υπηρεσίες του Κέντρου 
Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) του e-ΕΦΚΑ, 5. 
Ο οικονομικός εισαγγελέας, 6. Ο εισαγγελέας εγκλημάτων 
διαφθοράς, 7. Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης 
Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.  

 

 
Έκτακτη ρύθμιση οφειλών, για να 
καλύψει έκτακτες δυσκολίες και 
ανάγκες που έχουν ανακύψει λόγω 
της ακρίβειας, σχεδιάζει το 
οικονομικό επιτελείο. Σύμφωνα με 
το protothema.gr 

ρύθμιση - 
«σκούπα» θα 
προσφέρει πάρα 

πολλές δόσεις για τα 
ληξιπρόθεσμα χρέη 
που έχουν αρχίσει να 
σωρεύονται ξανά σε 
εφορία, δήμους και 
ασφαλιστικά ταμεία. 
Οι συζητήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει, 
οι τελικές αποφάσεις όμως 

αναμένονται τέλη Φεβρουαρίου. 
Όπως όλα δείχνουν, οι οφειλές της 
τριετίας 2020-2022 θα πάρουν 
«τράτο» για επιπλέον έξι ή και 
παραπάνω χρόνια, με ορίζοντα 
εξόφλησης το 2029 ή και αργότερα. 
Το σχέδιο προβλέπει και πάνω από 
70 ή 80 δόσεις σε εφορία, δήμους και 
ασφαλιστικά ταμεία. Στόχος είναι το 
νέο πρόγραμμα δόσεων να τεθεί σε 
εφαρμογή τον Μάρτιο. Θα αφορά νέα 
χρέη, όχι όμως όσα έχουν 
δημιουργηθεί μέσα στο 2023, τα 
οποία θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί 
ολοσχερώς ή να έχουν μπει σε 
πάγια ρύθμιση με 24 ή έως 48 
δόσεις. Στο οικονομικό επιτελείο 
κερδίζει έδαφος η άποψη ότι σε 

Η 
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έκτακτες συνθήκες δεν επαρκεί ο 
«μόνιμος» μηχανισμός ρύθμισης 
οφειλών μέσω του εξωδικαστικού, 
διότι καλύπτει μόνο όσους έχουν 
χρέη πάνω από 10.000 ευρώ ή 
βρίσκονται ένα βήμα πριν από την 
πτώχευση. Αντίστοιχα ούτε η μόνιμη 
ρύθμιση με τις 24 δόσεις φαίνεται 
πως επαρκεί. Αντιθέτως, μια γενναία 
έκτακτη ρύθμιση, αν σχεδιαστεί 
σωστά, μπορεί να μην πλήξει τα 
κρατικά έσοδα, αλλά να τα 
ενισχύσει, καθώς θα επιτρέψει να 
πληρώνουν και όσοι κινδυνεύουν να 
σταματήσουν να πληρώνουν. Στο 
Μέγαρο Μαξίμου έχουν 
συγκεντρώσει εισηγήσεις από όλα 
τα εμπλεκόμενα υπουργεία, καθώς 
διαπιστώνεται η ανάγκη ολιστικής 
αντιμετώπισης.  

πιδιώκεται μία 
ενιαία ρύθμιση για 
όλες τις οφειλές, 

αλλά δεν αποκλείεται 
τελικά να «τρέξουν»  
δύο ή τρεις 
διαφορετικές 
ρυθμίσεις για 
διαφορετικές  
ανάγκες πληρωμών. 
Και συγκεκριμένα: 1.Ρύθμιση χρεών 
στην εφορία: Στο υπουργείο 
Οικονομικών βλέπουν την ανάγκη 
να φέρουν μια νέα έκτακτη ρύθμιση 
οφειλών. Βάσει των σχεδιασμών 
τους είναι η ρύθμιση για τα χρέη της 
πανδημίας που ίσχυσε πριν από ένα 
χρόνο. Θέλουν να τη βελτιώσουν 
όμως για να την εκμεταλλευτούν 
περισσότεροι. Ο πήχης των 
εισηγήσεων ξεκινάει από 36 άτοκες 
δόσεις, αλλά εκτείνεται και σε μέχρι 
72 έντοκες δόσεις, δηλαδή εξόφληση 
μέχρι και 6 χρόνια μετά. Ωστόσο, 
εξετάζονται και εισηγήσεις 
υπηρεσιών και υπουργείων για 
περισσότερες και από 80 ή 100 
δόσεις – φτάνοντας μέχρι και τα 7 ή 
8 και 10 χρόνια! Σε κάθε περίπτωση 
η ρύθμιση θα ισχύσει οριζόντια για 
νοικοκυριά και επιχειρήσεις, 
ασχέτως ΚΑΔ. Θα μπορούν να 
ενταχθούν οφειλές από κάθε είδους 
φόρους, πρόστιμα ή τέλη, για 
ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ ή φόρο εισοδήματος, 
ειδική εισφορά αλληλεγγύης κ.λπ. 
Αν και εστιάζει στα νέα χρέη που 

γεννήθηκαν ή ρυθμίστηκαν μετά το 
2020, ενδέχεται να ανοίγει 
«παράθυρο» για να ενταχθούν και 
χρέη παλαιότερων ετών.  
2. Ρύθμιση οφειλών στα Ταμεία: 
Εξετάζεται ανάλογη ή ελαφρώς 
μικρότερης διάρκειας ρύθμιση από 
εκείνη της εφορίας, που θα καλύπτει 
οφειλές από εισφορές στα 
ασφαλιστικά ταμεία.  
3. Ρύθμιση για τα χρέη σε δήμους: 
Χρέη στους ΟΤΑ από πρόστιμα, 
κλήσεις, παραβάσεις κ.λπ. 
αναμένεται να ενταχθούν στην κοινή 
ρύθμιση. Αν όμως αυτή δεν 
ξεπεράσει τελικά τις 72 ή 80 δόσεις, 
ενδέχεται να ισχύσει ξεχωριστή 
ρύθμιση που θα προσφέρει 100 ή 
120 δόσεις. Στο Γενικό Λογιστήριο 
του Κράτους και στην Ανεξάρτητη 
Αρχή Δημοσίων Εσόδων κάνουν 
ασκήσεις προσομοίωσης για να 
υπολογίσουν ποια θα είναι η 
δημοσιονομική επίπτωση στους 
στόχους είσπραξης κρατικών 
εσόδων, σε κάθε σενάριο ή 
«πακέτο» ρυθμίσεων που τυχόν 
επιλεγεί. Παρά τα ρίσκα, όλοι 
αναγνωρίζουν ότι εν μέσω 
παγκόσμιας θύελλας και ακρίβειας 
μία γενικευμένη έκτακτη ρύθμιση δεν 
θα έπληττε, αλλά θα ενίσχυε την 
κουλτούρα πληρωμών. Ιδίως για τη 
μεγάλη πλειοψηφία των υπόχρεων, 
οι οποίοι με νύχια και δόντια 
αγωνίζονται και παραμένουν 
συνεπείς στις υποχρεώσεις τους.  

 
Η φορολογική συμμόρφωση των 
τελευταίων ετών διατηρείται 
σταθερά υψηλή (εμπρόθεσμες 
πληρωμές 75%-90% στις βασικές 
κατηγορίες εσόδων).  

το οικονομικό 
επιτελείο όμως 
ανησυχούν ότι  

τα «φρέσκα» χρέη  
του 2022, μαζί με τα 
συσσωρευμένα από 

παλιά, δύσκολα  
θα μπορέσουν να 
επανέλθουν στην 
κανονικότητα με τις 
ισχύουσες ρυθμίσεις 
των έως 24 δόσεων.  
Επί 18 μήνες άλλωστε η ακρίβεια 
αποδείχθηκε περισσότερο επίμονη 
απ’ όσο αρχικά αναμενόταν, χωρίς 
κανείς να μπορεί να την τιθασεύσει 
διεθνώς. Εξ αυτού του λόγου τον 
τελευταίο ένα χρόνο -παρά τα 
ισχυρά μέτρα στήριξης- μεγάλος 
αριθμός νοικοκυριών και 
επιχειρήσεων αναγκάζεται να φανεί 
ασυνεπής σε μία ή περισσότερες 
από τις υποχρεώσεις του. Λόγω 
αδυναμίας να ανταποκριθεί στις 
επιβαρύνσεις και στα αυξημένα 
κόστη διαβίωσης και λειτουργίας, 
κάθε μήνα προτεραιοποιεί τις 
ανάγκες για πληρωμές 
λογαριασμών ρεύματος, θέρμανσης, 
προμηθειών πρώτων υλών κ.λπ. 
Αλλά και για τα ταμεία του κράτους, 
η τακτική είσπραξη των «φρέσκων» 
χρεών αποτελεί προϋπόθεση για να 
συνεχιστεί η είσπραξη πολλών 
άλλων κρατικών εσόδων. Όσοι 
βγήκαν ληξιπρόθεσμοι τα τελευταία 
1-2 χρόνια αποβάλλονται από τις 
ρυθμίσεις με τις οποίες πλήρωναν 
τα παλιά χρέη τους. Ούτε μπορούν 
να κάνουν αγοραπωλησίες χωρίς 
φορολογική ενημερότητα, με 
αποτέλεσμα να χάνονται και έσοδα 
από ΦΠΑ ή τέλη και φόρους 
μεταβίβασης. Πλήττεται επίσης η 
αγορά και η οικονομία συνολικά, 
προκαλώντας δευτερογενείς 
απώλειες για το Δημόσιο. Τα νέα 
αυτά βάρη έρχονται έτσι να 
προστεθούν στα χρέη από την 
εποχή της πανδημίας. Και το 
«βουνό» των επιβαρύνσεων 
μεγαλώνει, καθώς προστίθενται και 
νέες, όπως: αυξημένες δόσεις και 
υποχρεώσεις για δάνεια λόγω 
συνεχούς αύξησης των επιτοκίων 
καταθέσεων, νέες αυξημένες κατά 
10% ασφαλιστικές εισφορές 
ελεύθερων επαγγελματιών και 
εμπόρων, δευτερογενείς 
ανατιμήσεις αγαθών, υλικών και 
υπηρεσιών (μεταφορές κ.λπ.) που  
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συνεχίζονται και δεν προβλέπεται 
να αναστραφούν ακόμα και αν 
περιορίζονται μετά την υποχώρηση 
των διεθνών τιμών ενέργειας.  

έσα στο  
2022 έμειναν 
απλήρωτοι 

φόροι άνω των 6  
δισ. ευρώ. Τα συνολικά 
ληξιπρόθεσμα έφτασαν 
στα 113 δισ. ευρώ. 
Αλλά μαζί με προσαυξήσεις 80 δισ. 
ευρώ, 44 δισ. για χρέη στο ΚΕΑΟ και 
άλλα 3 δισ. προς τους δήμους, το 
«βουνό» των οφειλών πλησιάζει στα 
250 δισ. ευρώ. Μέσα στο 2023 και με 
πληθωρισμό που καλπάζει, πρέπει 

να εισπραχθούν έσοδα 17 δισ. ως 
άμεσοι φόροι, 31 δισ. ευρώ έμμεσοι 
και ειδικοί φόροι κατανάλωσης, 
αλλά και πάνω από 12 δισ. ευρώ ως 
ασφαλιστικές εισφορές προς τα 
Ταμεία.  

Για τονωθούν επίσης τα έσοδα των 
δήμων -αλλά και του κράτους 
γενικότερα- από μεταβιβάσεις 
ακινήτων, σχεδιάζεται να δοθεί εκ 
νέου δυνατότητα ρύθμισης με δόσεις 
και διαγραφή προστίμων όχι μόνο 
για βεβαιωμένες οφειλές στους ΟΤΑ, 
αλλά και για αδήλωτα τετραγωνικά. 
Στο οικονομικό επιτελείο εκτιμούν 
ότι μεγάλος αριθμός μεταβιβάσεων 
που είχαν αρχικά «σκαλώσει» μέχρι 
και πέρυσι την άνοιξη (λόγω 

αλλαγής των αντικειμενικών αξιών, 
επιβολής ηλεκτρονικής ταυτότητας 
ακινήτου, αποχής 
συμβολαιογράφων, κλειστά 
υποθηκοφυλακεία κ.λπ.), τελικά 
ματαιώθηκαν γιατί από το καλοκαίρι 
του 2022 και μετά έκλεισε η 
πλατφόρμα για δηλώσεις ΤΑΠ. 
Χιλιάδες γονικές παροχές ή 
(μετα)πωλήσεις ακινήτων έμειναν 
τότε στον αέρα, επειδή οι μηχανικοί 
βρήκαν λάθη και αποκλίσεις στα 
εμβαδά που αναγράφονταν στα 
παλιά συμβόλαια, αλλά τα πρόστιμα 
και οι επιβαρύνσεις που πρέπει να 
καταβληθούν (αναδρομικά μέχρι και 
20 ετών πριν) προκειμένου να 
ολοκληρωθούν τα συμβόλαια 
λειτουργούν αποτρεπτικά ή 
απαγορευτικά για το μέσο 
νοικοκυριό, σε εποχές μεγάλης 
ακρίβειας, που «καίει» το διαθέσιμο 
εισόδημα. 

 
O Μάριος Χριστοδούλου έχει το ρεπορτάζ στο bankingnews.gr: Κύμα ελέγχων με 
25.000 στοχευμένους και 2.500 σε υποθέσεις φορολογίας ακινήτων με έμφαση 
στις μεταβιβάσεις που άλλαξαν χέρια με το νέο αφορολόγητο των 800.000 
εξαπολύει εντός του έτους η ΑΑΔΕ. Με βάση τις οδηγίες του επικεφαλής της ΑΑΔΕ 
Γ. Πιτσιλή κατά προτεραιότητα στο στόχαστρο μπαίνουν «13 +3» κατηγορίες, οι 
οποίες αφορούν μεταξύ άλλων υποθέσεις της τελευταίας πενταετίας, υποθέσεις 
που εμφανίζουν υψηλή παραβατικότητα, επιστροφής φόρων, υποθέσεις που 
προέκυψαν από εισαγγελικές παραγγελίες αλλά και αγοραπωλησίες ακινήτων 
που δεν εντάσσονται στο σύστημα των αντικειμενικών αξιών. Αναλυτικότερα η 
απόφαση προβλέπει: Την διενέργεια 25.000 ελέγχων με «ανάλυση κινδύνου» και 
μοριοδότηση: Οι υποθέσεις θα επιλέγονται με κριτήρια ανάλυσης κινδύνου βάσει 
δεδομένων που είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά, καθώς και στοιχεία από εσωτερικές 
και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης που είναι διαθέσιμα στην ΑΑΔΕ. 

Φορολογικές δηλώσεις 
εισοδήματος: Από το σύνολο των 
υποθέσεων που θα ελεγχθούν, 
τουλάχιστον το 70% θα αφορά 
φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, 
περιόδους ή υποχρεώσεις της 
τελευταίας πενταετίας. Ποσοστό 
τουλάχιστον 75% των ελέγχων θα 
αφορούν καταρχήν σε ελέγχους της 
τελευταίας τριετίας, για τις οποίες 
έχει λήξει η προθεσμία υποβολής 
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. 
Οι έλεγχοι δύνανται να επεκτείνονται 
στα δύο προηγούμενα της 
τελευταίας τριετίας φορολογικά έτη ή 
χρήσεις. Μεταβιβάσεις ακινήτων:  

α «ανοίξουν»  
2.500 φάκελοι  
από την φορολογία 

κεφαλαίου που 
αφορούν σε 
αγοραπωλησίες 
ακινήτων, κληρονομιές 
και δωρεές. 
Εξπρές έλεγχοι σε 13 κατηγορίες 
υποθέσεων: Ο μηχανισμός 

Μ 
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ανεξάρτητα από την σειρά προτεραιότητας θα ολοκληρώσει άμεσα τους ελέγχους 
που αφορούν τις εξής υποθέσεις: 1. Επιστροφών φόρου. 2. Επιστροφής ΦΠΑ 
καθώς και δικαιούχων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που έτυχαν 
επιστροφής φόρου εισοδήματος χωρίς έλεγχο. 3. Για τις οποίες έχει εκδοθεί 
σημείωμα διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου και 
προσωρινός προσδιορισμός φόρων και προστίμων. 4. Όσες προέκυψαν από 
εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ανακριτικών και προανακριτικών πράξεων, 
περιλαμβανομένων αιτημάτων και εντολών διενέργειας φορολογικών ελέγχων 
που έχουν προκύψει από εντολή οποιασδήποτε εισαγγελικής ή δικαστικής Αρχής 
και διατηρούνται στην ΑΑΔΕ. 5. Για τις οποίες επίκειται η έκδοση σημειώματος 
διαπιστώσεων και προσωρινού προσδιορισμού φόρου και προστίμου. 6. Με 
εκθέσεις έρευνας των Υπηρεσιών Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων. 
7. Πορισματικές εκθέσεις που διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ από τη Διεύθυνση 
Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος. 8. Οι οποίες προέρχονται από τις Δ.Ο.Υ, τα 
Ελεγκτικά Κέντρα και τις Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων 
που αφορούν διενέργεια μερικού επιτόπιου ελέγχου διαπίστωσης της 
εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της 

έκδοσης των φορολογικών 
στοιχείων, για φορολογουμένους 
που ασκούν οποιαδήποτε 
δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά. 9. 
Για διασταυρωτικούς ελέγχους 
ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES), 
υποθέσεις πολυμερών 
(ταυτόχρονων) ελέγχων που 
διενεργούνται από ελληνικές και 
αλλοδαπές φορολογικές αρχές. 10. 
Αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής 
κατόπιν αιτήματος. 11. Ελέγχων 
συμμόρφωσης των Δηλούντων 
Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών 
Ιδρυμάτων με τους κανόνες δέουσας 
επιμέλειας και υποβολής 
πληροφοριών. 

 
Αφορμή για «πόλεμο» σε μία πολυκατοικία μπορούν να 
προκαλέσουν τα κοινόχρηστα, ιδιαίτερα στην περίπτωση 
που οι ένοικοι δεν συμφωνούν μεταξύ τους για τις κοινές 
δαπάνες της πολυκατοικίας, όπως για παράδειγμα κάποια 
κοστοβόρα εργασία ή η παραγγελία για πετρέλαιο 
θέρμανσης τον χειμώνα. Τι γίνεται όμως στην περίπτωση 
που κάποιος δεν πληρώνει τα κοινόχρηστα, ή αρνείται να 
συμμετάσχει σε κάποια δαπάνη για την πολυκατοικία; Την 
απάντηση στα ερωτήματα αυτά και σε πολλά περισσότερα 
δίνει η ιστοσελίδα Spitogatos, με έναν πλήρη οδηγό για τα 
κοινόχρηστα, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
ενοικιαστών και ιδιοκτητών. Στα κοινόχρηστα 
περιλαμβάνονται, κατά βάση, οι δαπάνες για τα εξής: 
Πετρέλαιο θέρμανσης, Καθαρισμός πολυκατοικίας, 
Ανελκυστήρας και συντήρηση αυτού, ΔΕΗ κοινόχρηστων 
χώρων, ΔΕΥΑΔ. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, 
όλες οι δαπάνες που αφορούν κοινόχρηστους χώρους ή 
εγκαταστάσεις σε μία πολυκατοικία, είτε αφορούν 
ιδιοκτήτες είτε ενοικιαστές, κατανέμονται ανάλογα με τα 
χιλιοστά της σχετικής κατηγορίας στην οποία εμπίπτει η 
δαπάνη. 

Συνήθως το ζήτημα αυτό συμφωνείται κατά την υπογραφή 
του συμβολαίου ανάμεσα στον ιδιοκτήτη και τον ενοικιαστή 
ενός ακινήτου. Σε γενικές γραμμές, ωστόσο, οι δαπάνες 
επισκευής και αντικατάστασης αναλογούν στον ιδιοκτήτη, 
ενώ οι πάγιες χρεώσεις που αφορούν συντηρήσεις, 
καθαριότητα κ.λπ. αφορούν τον ενοικιαστή. Τα κενά 
διαμερίσματα πληρώνουν κοινόχρηστα, όπως και αυτά 
που κατοικούνται. Η κατανομή των κοινοχρήστων 
δαπανών και στο κλειστό διαμέρισμα γίνεται σύμφωνα με 
τον κανονισμό της πολυκατοικίας. Εάν ένα διαμέρισμα είναι 
κενό ή δεν ανάβει καθόλου τη θέρμανση, επιβαρύνεται το 
ποσό του πετρελαίου; Ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιεί 
τη θέρμανση ή όχι, το κάθε διαμέρισμα επιβαρύνεται με το 
πάγιο, το οποίο προκύπτει από τους συντελεστές 
θέρμανσης του διαμερίσματος που αναφέρονται στη μελέτη 
κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης της 
πολυκατοικίας. Εάν ένα διαμέρισμα δεν χρησιμοποιεί π.χ. 
τον ανελκυστήρα, μπορεί να μην συμμετέχει στην 
αντίστοιχη δαπάνη; Ακόμα και αν κάποιος δεν 
χρησιμοποιεί τον ανελκυστήρα της πολυκατοικίας πρέπει 
να πληρώνει μερίδιο στα κοινόχρηστα. Συγκεκριμένα, η 
συμμετοχή είναι υποχρεωτική. Τι γίνεται εάν κάποιος 
αρνείται να πληρώσει κοινόχρηστα; Στην περίπτωση που 
κάποιος αρνείται να αποπληρώσει το σύνολο των οφειλών 
του, οι ενέργειες που θα ακολουθηθούν αποφασίζονται από 
τη συνέλευση των συνιδιοκτητών. Για τις διαφορές που 
προκύπτουν μεταξύ των ιδιοκτητών για οφειλές 
κοινοχρήστων, προβλέπεται η εξωδικαστική οδός με 
διαμεσολάβηση από δικηγόρο. Στην περίπτωση που η μία 
από τις δύο πλευρές αρνηθεί να συμμετάσχει στη 
διαδικασία, τότε προβλέπεται η επιβολή χρηματικής 
ποινής. Σημειώνεται ότι οι ανεξόφλητες οφειλές ενός 
ενοικιαστή που αποχωρεί από ένα διαμέρισμα 
επιβαρύνουν τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος αυτού. 
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TΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

Επιμέλεια: Θοδωρής Ζούμπος 

 

η σφοδρή 
αντίδραση  
των κομμάτων  

της αντιπολίτευσης 
προκάλεσε η απόφαση 
με συντριπτική 
πλειοψηφία της 
Ολομέλειας του  
Αρείου Πάγου υπέρ  
της δυνατότητας των 
εταιρειών διαχείρισης 
απαιτήσεων (funds)  
να διενεργούν 
πλειστηριασμούς. 
Το 1voice.gr έχει το ρεπορτάζ: «Στο 
έλεος μαζικών πλειστηριασμών οι 
δανειολήπτες με επιλογή της 
κυβέρνησης». Έτσι σχολιάζει ο 
ΣΥΡΙΖΑ την απόφαση του Αρείου 
Πάγου με την βουλευτή και τομεάρχη 
Οικονομικών Έφη Αχτσιόγλου να 
αναφέρει: « 

ι πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας ήταν ούτως  
ή άλλως πλήρως απελευθερωμένοι με πολιτική 
επιλογή και ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη.  

 
Με τη δικαστική αυτή απόφαση -το σκεπτικό της οποίας δεν είναι ακόμη γνωστό- 
στερούνται οι δανειολήπτες μίας δικονομικής δυνατότητας να παρεμποδίζουν 
υπό προϋποθέσεις την εκτέλεση πλειστηριασμού. Εξαρχής είχαμε τονίσει στην 
κυβέρνηση ότι το ζήτημα δεν αφορά μία δικονομικού τύπου διαφορά, αλλά ότι θα 
έπρεπε να έχει νομοθετήσει για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Παρ’ όλα 
αυτά, η κυβέρνηση επέμεινε στον πτωχευτικό της κώδικα με τον οποίο είχε 
καταργήσει κάθε προστασία της πρώτης κατοικίας, ακόμη και των πλέον 
ευάλωτων συμπολιτών μας, ενώ άφησε εντελώς ανεξέλεγκτα τα funds να 
διενεργούν πλειστηριασμούς, χωρίς καν υποχρέωση προηγούμενης πρότασης 
ρύθμισης προς τον οφειλέτη. Τις συνέπειες αυτών των πολιτικών επιλογών -
τονίζει- βιώνει σήμερα η ελληνική κοινωνία που σαρώνεται από εκτεταμένο κύμα 
πλειστηριασμών. Και σαν να μην έφτανε αυτό, και οι μέχρι χθες ενήμεροι 
δανειολήπτες κινδυνεύουν πλέον με πλειστηριασμούς, καθώς με την έκρηξη των 
επιτοκίων αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους. Την ίδια ώρα η  
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κυβέρνηση της ΝΔ λειτουργεί ως ανέμελος παρατηρητής και εξαντλείται σε 
επικοινωνιακού τύπου διαρροές». Και καταλήγει: «Η επόμενη προοδευτική 
κυβέρνηση του τόπου δεσμεύεται ότι θα νομοθετήσει τόσο για την προστασία της 
πρώτης κατοικίας όσο και για ένα πλαίσιο πραγματικής δυνατότητας ρύθμισης 
των χρεών των πολιτών τόσο προς το Δημόσιο όσο και προς τις τράπεζες». 
ΠΑΣΟΚ: Η Κυβέρνηση δεν μπορεί να κρύβεται πλέον. Το Γραφείο Τύπου του 
ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του τονίζει: «Η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου 
Πάγου, που λήφθηκε με ταχύτητα ασφαλιστικών μέτρων, ανοίγει διάπλατα το 
δρόμο στα funds για πλειστηριασμούς.  

οτέ άλλοτε στο παρελθόν καταναλωτές  
και επιχειρήσεις δεν απειλούνταν με  
τόσο μαζικούς πλειστηριασμούς. 

Ποτέ, όμως, δεν ήταν και τόσο απροστάτευτοι όσο σήμερα». Και επισημαίνει «Η 
Κυβέρνηση δεν μπορεί να κρύβεται πλέον πίσω από έναν ανεπαρκή και 
αναποτελεσματικό εξωδικαστικό μηχανισμό. Κανένας, άλλωστε, εξωδικαστικός 
μηχανισμός δεν μπορεί να καλύψει το κενό από την κατάργηση της προστασίας 
της κατοικίας και την εξάλειψη κάθε διαπραγματευτικής δύναμης των οφειλετών 
που η ίδια προκάλεσε. Κατόπιν αυτών, υπογραμμίζει  

ο ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής καταθέτει και πάλι 
τροπολογία στη Βουλή για την επαναφορά  
της προστασίας της κύριας κατοικίας  

των αδύναμων δανειοληπτών από τους  
πλειστηριασμούς και τους εκβιασμούς των funds. 
Με καθορισμό χαμηλότερων δόσεων και σταθερό, χαμηλό επιτόκιο για τις 
ρυθμίσεις δανείων. Με επιδότηση από το δημόσιο των δόσεων αποπληρωμής για 
αποδεδειγμένα αδύναμους δανειολήπτες. Με προστασία της αγροτικής γης». 
ΚΚΕ: Απαράδεκτη απόφαση! Επίσης το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ αφού 
χαρακτηρίζει απαράδεκτη την απόφαση του Αρείου Πάγου «σύμφωνα με την 
οποία “λύνονται τα χέρια” των funds και των εταιριών διαχείρισης δανείων για τη 
διενέργεια μαζικών πλειστηριασμών, ανοίγει έναν νέο, πιο άγριο γύρο επέλασης 
στη λαϊκή κατοικία» αναφέρει: Η επικίνδυνη αυτή εξέλιξη δεν αποτελεί κεραυνό εν 
αιθρία, γιατί στηρίζεται στο νομοθετικό πλαίσιο που έχουν διαμορφώσει όλες οι 
κυβερνήσεις, ιδιαίτερα στον νόμο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ που παρέδωσε 
τα κόκκινα δάνεια στα αρπακτικά των fundς και σε συνέχεια στον πτωχευτικό 
νόμο της κυβέρνησης της ΝΔ. Τώρα, χωρίς καθυστέρηση να δυναμώσει η πάλη 

του λαού ενάντια στους 
πλειστηριασμούς, που βγάζουν στο 
σφυρί τα λαϊκά σπίτια, για να 
προστατευτεί η λαϊκή περιουσία 
από τα αρπακτικά των funds, για να 
διαγραφούν τα χρέη των λαϊκών 
νοικοκυριών. Ελληνική Λύση: Θα 
ανατρέψουμε κάθε πλειστηριασμό! 
Η Ελληνική Λύση από την πλευρά 
της σημειώνει: «Με μία θλιβερή 
πλειοψηφία (56-9) η Ολομέλεια του 
Αρείου Πάγου, σε διάσκεψη 
κεκλεισμένων των θυρών, η οποία 
μάλιστα ορίστηκε σε χρόνο – ρεκόρ, 
τάχθηκε υπέρ των funds. 

ρησιμοποιώντας 
βέβαια τους  
νόμους του ΠΑΣΟΚ,  

της Νέας Δημοκρατίας  
και του ΣΥΡΙΖΑ, 
προκειμένου να 
πάρουν τα σπίτια  
των Ελλήνων 
και προσθέτει «Με αυτή την 
απόφαση ανοίγει ο ασκός του 
Αιόλου για εκατοντάδες χιλιάδες 
κατασχέσεις σπιτιών Ελλήνων 
πολιτών από funds «αγνώστου 
διαμονής και μίας λίρας». Προκαλεί 
θλίψη ότι στον Άρειο Πάγο βρέθηκαν 
μόλις 9 ανώτατοι δικαστικοί 
επιπέδου Τερτσέτη και Πολυζωίδη. 
Η Ελληνική Λύση δεσμεύεται τέλος 
ότι θα ανατρέψει κάθε 
πλειστηριασμό πρώτης κατοικίας 
από Funds, όταν ο Ελληνικός λαός 
την εμπιστευθεί. Όσοι νομίζουν ότι 
θα κερδοσκοπήσουν εις βάρος της 
Ελλάδας και των Ελλήνων, να είναι 
βέβαιοι ότι θα έρθει η στιγμή που θα 
χάσουν τα λεφτά τους και θα 
βρεθούν κατηγορούμενοι». 
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Το powergame.gr αποκαλύπτει: 
Μετά τα μπινελίκια, μία ευγενέστατη, 
όπως έμαθα, επιστολή έστειλε ο 
υπουργός Οικονομικών, Χρήστος 
Σταϊκούρας, στις τράπεζες την 
περασμένη εβδομάδα, με την οποία 
τις ευχαριστεί για την ανταπόκριση 
και τις καλεί να του στείλουν 
στοιχεία για τις κινήσεις τους σε 
επιτόκια και προμήθειες. Η επιστολή 
ανά τράπεζα μου δείχνει ότι δεν 
αναμένεται νέο ομαδικό ραντεβού 
τραπεζιτών – Σταϊκούρα, αλλά ο 
υπουργός ό,τι έχει να πει, θα το 
(συ)ζητήσει κατ’ ιδίαν. Το 
euro2day.gr από την πλευρά του 
μεταδίδει:  

ύντομα ακούμε ότι 
θα καλέσει τους 
διευθύνοντες 

συμβούλους των 
τραπεζών ο υπουργός 
Οικονομικών, 
προκειμένου να 
τσεκάρει την πρόοδο 

της… οικειοθελούς 
δέσμευσής τους για 
αυξήσεις επιτοκίων 
καταθέσεων και 
μειώσεις προμηθειών. 

 
Ο ΥΠΟΙΚ φέρεται να έχει ζητήσει από 
τους συνεργάτες του την 
επεξεργασία πρόσφατων στοιχείων 
ΤτΕ και ΕΚΤ. Υποψιαζόμαστε ότι τα 
στοιχεία δεν θα είναι καλά για τις 
τράπεζες, καθώς τον Δεκέμβριο η 
ψαλίδα, μεταξύ επιτοκίων 
χορηγήσεων και καταθέσεων 
«κτύπησε» νέα υψηλά. Οι τράπεζες, 
πέραν του πάγιου επιχειρήματος της 
πλεονάζουσας ρευστότητας και 

επομένως της μη ανάγκης να 
«κυνηγήσουν» καταθέσεις, θα 
αντιτάξουν ότι το Γενάρη τα επιτόκια 
προθεσμιακών καταθέσεων για 
μεγάλα ποσά (σ.σ. άνω των 500 χιλ. 
ευρώ) ιδιωτών πελατών 
προσαρμόστηκαν γρήγορα. Για 
προθεσμιακές τρίμηνης ή εξάμηνης 
διάρκειας, τα επιτόκια κινούνται, 
πλέον, μεταξύ 1,3% με 1,5%. Το 
τελευταίο διάστημα, «πυκνώνει» και 
η γκρίνια, μεταξύ μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, για το γεγονός ότι οι 
τράπεζες δεν έχουν περικόψει το 
spread που χρεώνουν, προκειμένου 
να ελαφρύνουν κάπως το βάρος 
από την άνοδο του Euribor. Τέτοιες 
κινήσεις ελάφρυνσης έχουν κάνει οι 
τράπεζες για μεγάλους εταιρικούς 
πελάτες. Οπότε δεν αποκλείεται η 
υπουργική «γκρίνια» να επεκταθεί 
και σε αυτό το μέτωπο. Εκλογές 
έρχονται… Υ.Γ.: Στη Μ. Βρετανία το 
θέμα της απροθυμίας των τεσσάρων 
μεγάλων τραπεζών να αυξήσουν τα 
επιτόκια καταθέσεων συζητήθηκε 
στην επιτροπή οικονομικών 
υποθέσεων της Βουλής των 
Κοινοτήτων. Στην Ελλάδα 
αρκούμαστε σε υπουργικά… 
μπινελίκια και άσκηση πίεσης με 
παντελώς αναρμόδιο τρόπο.

Στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού 
πέρασε από την Τρίτη, ο υπό 
σύσταση Φορέας Ακινήτων, που, 
στο πλαίσιο του νέου πτωχευτικού 
νόμου, θα δίνει τη δυνατότητα σε 
ευάλωτα νοικοκυριά που 
αποδεδειγμένα δεν μπορούν να 
αποπληρώσουν τα στεγαστικά τους 
δάνεια να μη χάσουν την κατοικία 
τους από τη διενέργεια ενός 
πλειστηριασμού. Όπως σημειώνει 
το powergame.gr με στόχο την 
έναρξη λειτουργίας του Φορέα εντός 
του έτους -αν και το μεσοδιάστημα 
των εκλογών αναπόφευκτα θα 

οδηγήσει σε καθυστερήσεις- η 
Ειδική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους 
έχει μέλημα να επιταχύνει τις 
διαδικασίες. Στο πλαίσιο αυτό την, 
Τρίτη, εστάλη στους 
ενδιαφερόμενους πέντε διεθνείς 
επενδυτές όλο το υποστηρικτικό 
υλικό με τους όρους λειτουργίας του 
Φορέα, όπως προβλέπονται στον 
σχετικό Νόμο, καθώς και στοιχεία 
για τη δυνητική περίμετρο των 
δανειοληπτών που θα αφορά. Με 
την κίνηση αυτήν ανοίγει ουσιαστικά 
η β’ φάση του διαγωνισμού, καθώς 
μέσα σε έναν μήνα θα πρέπει τα 5 

funds –Bain, Cristofferson, Fortress, 
KAICAN, LCM Capital– να έχουν 
στείλει τις παρατηρήσεις και τα 
σχόλιά τους στην Ειδική Γραμματεία, 
ώστε να αξιολογηθούν και στη 
συνέχεια να προχωρήσει η 
διαδικασία στην επόμενη φάση. Να 
σημειωθεί ότι ακόμη και στη 
διάρκεια της β’ φάσης, που μόλις 
ξεκίνησε, δεν προβλέπεται η  
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κατάθεση δεσμευτικών 
προσφορών. Αυτό που έχει 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι η 
περίμετρος που μπορεί να 
συμπεριλάβει πιθανούς 
ενδιαφερόμενους δανειολήπτες: 
πρόκειται για περίπου 136.000 
ευάλωτα νοικοκυριά ή ιδιώτες, που 
έχουν ληξιπρόθεσμα, «κόκκινα» 
στεγαστικά δάνεια. Σύμφωνα με 
ασφαλείς πληροφορίες, οι 
περιπτώσεις αυτές αντιστοιχούν σε 
συνολικά δάνεια που ξεπερνούν τα 
11,3 δισ. ευρώ. ‘Όπως επισημαίνει 
στο powergame.gr η νέα ειδική 

γραμματέας, Θεώνη Αλαμπάση, που 
ανέλαβε μόλις προ δεκαπενθημέρου 
τα καθήκοντά της, «ήδη μπήκαμε 
στην επόμενη φάση του 
Ανταγωνιστικού Διαλόγου, όπου 
συζητάμε για ουσιαστικά θέματα 
λειτουργίας του Φορέα, προκειμένου 
να εκδοθεί η υπουργική απόφαση 
που θα καθορίζει την ουσιαστική 
λειτουργία του Φορέα».  

Έχει σημασία να διευκρινιστεί ότι ο 
Φορέας δεν σώζει την κυριότητα του 
ακινήτου. Αυτό που προστατεύει 
είναι την κατοικία του ευάλωτου 
δανειολήπτη -όχι την περιουσία του. 
Υπάρχει ως πλαίσιο προστασίας 
συγκεκριμένων κοινωνικών 
ομάδων, στις οποίες δίνεται η 
δυνατότητα να μπορούν να μείνουν 
στην κατοικία τους (η οποία σε 
διαφορετική περίπτωση θα ήταν 
προϊόν εκτέλεσης πλειστηριασμού), 
υπό ενοικίαση, με βάση την 
επιδότηση που θα λαμβάνουν για 
τον σκοπό αυτόν από το Δημόσιο 
(με μάξιμουμ τα 210 ευρώ, ανάλογα 
με τα μέλη της οικογένειας που 
διαβιώνουν μαζί). Στα 12 χρόνια που 
λήγει η προστασία αυτή, ο 
δανειολήπτης μπορεί, αν επιθυμεί, 
να αγοράσει το ακίνητο, που 
ιδιοκτησιακά έχει περάσει σε ιδιώτη 

επενδυτή. Σε ποια τιμή μπορεί να το 
αγοράσει, είναι κάτι που θα κριθεί τη 
δεδομένη στιγμή. Ο Νόμος 
προβλέπει ως βάση 
διαπραγμάτευσης την εμπορική αξία 
του ακινήτου κατά την ημερομηνία 
εξαγοράς, αλλά προβλέπει 
παράλληλα και τη διενέργεια 
εκπτώσεων από πλευράς 
επενδυτών (στους οποίους έχει 
περιέλθει η ιδιοκτησία). Εξετάζονται 
εκπτώσεις στην εμπορική αξία του 
ακινήτου. Το ποσοστό των 
δυνητικών αυτών εκπτώσεων και το 
εύρος τους ή τα κριτήρια επιλογής 
θα είναι ένα από τα θέματα τα οποία 
θα συζητηθούν μεταξύ των 
υποψήφιων επενδυτών και της 
Ειδικής Γραμματείας Ιδιωτικού 
Χρέους, στο διάστημα του ενός μήνα 
(έως τις αρχές Μαρτίου). Στην τελική 
φάση του Διαγωνισμού μπορεί να 
περάσει ένα από τα πέντε funds , 
μπορεί όμως να γίνει και 
κοινοπραξία κάποιων εξ αυτών. Για 
την εκδήλωση ενδιαφέροντος 
ένταξης στο Ενδιάμεσο Πρόγραμμα 
(αυτό που καλύπτει προσωρινά 
τους ευάλωτους που θα κάνουν 
χρήση του πτωχευτικού δικαίου) 
λειτουργεί ήδη η σχετική 
ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία 
έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής 188 
αιτήσεις, πολλές εκ των οποίων 
είναι στη φάση της αξιολόγησης».

 
Υπό την πίεση δύσκολης οικονομικής πραγματικότητας, 
της αγοράς και της αντιπολίτευσης για νέα γενναία 
μακροχρόνια ρύθμιση οφειλών προς το δημόσιο (100-120 
δόσεις) και μεγαλύτερη στήριξη των δανειοληπτών, ώστε 

να μη διογκωθεί το ιδιωτικό χρέος σε περιβάλλον υψηλού 
πληθωρισμού και υψηλών επιτοκίων το υπουργείο 
Οικονομικών θα προωθήσει άμεσα σειρά βελτιωτικών 
αλλαγών στο Εξωδικαστικό Μηχανισμό. Σύμφωνα με το 
imerisia.gr στόχος είναι να μεγαλώσει η περίμετρος των 
οφειλετών που μπορούν να ενταχθούν και μαζί τα είδη των  
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χρεών και να καταστεί ο μηχανισμός πιο αποτελεσματικός 
και κυρίως να αυξηθούν τα ποσοστά εγκρισιμότητας και 
αποδοχής των ρυθμίσεων. Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται η 
διαγραφή περίπου 30.000 αιτήσεων που είναι 
«κολλημένες» στο αρχικό στάδιο, καθώς οι αιτούντες δεν 
προχωρούν στην οριστικοποίηση της αίτησης τους. Από 
το βήμα της Βουλής και απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση 
του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ-
ΚΙΝΑΛ, Μιχάλη Κατρίνη για την αύξηση του ιδιωτικού 
χρέους, ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας 
περιέγραψε το βασικό πλαίσιο αλλαγών που προωθούνται 
και οι οποίες θα προβλέπουν:  

Σύμφωνα με πληροφορίες θα διαμορφωθεί στο 3% (από 
5%) ενώ θα καταργηθεί και το πέναλτι προεξόφλησης: Σε 
ό,τι αφορά το επιτόκιο των ρυθμίσεων τραπεζών-servicers 
τον περασμένο Οκτώβριο αποφασίστηκε η μείωσή του ως 
εξής: κατά 75 bps και διαμορφώνεται σε 2,50% + Euribor 
τριμήνου (με ελάχιστη τιμή το μηδέν) για οφειλές προς 
χρηματοδοτικούς φορείς που καλύπτονται ολικώς ή 
μερικώς από ειδικά προνόμια, από 3,25% που ήταν έως 
τώρα, και κατά 150bps και διαμορφώνεται σε 3% + Euribor 
τριμήνου (με ελάχιστη τιμή το μηδέν) για οφειλές προς 
χρηματοδοτικούς φορείς που δεν καλύπτονται από ειδικά 
προνόμια, από 4,5% που ήταν έως τώρα.  

ιεύρυνση του πεδίου  
εφαρμογής του εξωδικαστικού 
μηχανισμού για να μπορούν να 

εντάσσονται οφειλέτες και με μια  
και μοναδική οφειλή 

 
: Το υφιστάμενο πλαίσιο προβλέπει ότι «αν ο οφειλέτης 
χρωστά σε πολλαπλούς πιστωτές (άνω του ενός) και το 
90% του συνολικού χρέους του ανήκει μόνο σε έναν ιδιώτη 
θεσμικό πιστωτή, ή τα συνολικά του χρέη (προς όλους τους 
θεσμικούς πιστωτές) είναι μικρότερα από 10.000 ευρώ, τότε 
θα πρέπει να ρυθμίσει τα χρέη του απευθείας με τους 
πιστωτές του (διμερώς)». Με τις προωθούμενες αλλαγές 
καταργείται ο περιορισμός του 90%, αλλά διατηρείται αυτός 
των 10.000 ευρώ. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι αν ένας 
δανειολήπτης έχει, για παράδειγμα συνολική οφειλή 
100.000 ευρώ, εκ των οποίων οι 94.000 ευρώ αφορούν μη 

εξυπηρετούμενο δάνειο και 6.000 ευρώ οφειλές προς το 
δημόσιο θα μπορεί να προσφύγει στον Εξωδικαστικό για 
να ρυθμίσει συνολικά τις οφειλές του και όχι διμερώς με την 
τράπεζα και μέσω πάγιων / έκτακτων ρυθμίσεων της ΑΑΔΕ 
και ΕΦΚΑ. Στην περίπτωση που οι οφειλές δεν ξεπερνούν 
τις 10.000 ευρώ (πχ. 6.000 καταναλωτικό δάνειο και 2.000 
οφειλές προς τον ΕΦΚΑ) η πόρτα του εξωδικαστικού θα 
παραμείνει κλειστή. Εξαίρεση για τα ενήμερα δάνεια: 
Σύμφωνα με πληροφορίες ετοιμάζεται μια ακόμα αλλαγή 
που ενδεχομένως να ανοίξει την περίμετρο και κυρίως, 
όπως εκτιμάται θα αυξήσει το ποσοστό εγκρισιμότητας 
από τους χρηματοδοτικούς φορείς. Ειδικότερα, πρόθεση 
είναι να εξαιρούνται από τη ρύθμιση του εξωδικαστικού τα 
δάνεια που εξυπηρετούνται κανονικά (συνήθως 
ρυθμισμένα στεγαστικά). Το υφιστάμενο πλαίσιο 
προβλέπει ότι τα ενήμερα δάνεια ρυθμίζονται μαζί με τις 
υπόλοιπες οφειλές. Σε αυτή την περίπτωση όμως οι 
τράπεζες τα «γράφουν» στον ισολογισμό του ως 
«κόκκινα», καθώς ρυθμίζονται εκ νέου. Μέσω του 
εξωδικαστικού, τα δάνεια αυτά -αν και ενήμερα- θα έπρεπε 
να ρυθμιστούν εκ νέου, το οποίο όμως σημαίνει ότι θα 
«κοκκινίσουν» στα βιβλία των τραπεζών. Αυτό το «αγκάθι» 
ήταν ο λόγος που οι τράπεζες απέρριπταν τις 
συγκεκριμένες ρυθμίσεις στην πλατφόρμα καθώς 
προτεραιότητα τους είναι τη διατήρηση της υφιστάμενης 
ρύθμισης. Εντάσσονται και νέες κατηγορίες οφειλών που 
μπορούν να ρυθμιστούν, όπως είναι οφειλές υπέρ τρίτων 
που εισπράττονται από την φορολογική διοίκηση (πχ 
οφειλές προς τους Δήμους). Καθίσταται υποχρεωτική η 
αιτιολόγηση μη συναίνεσης στην πρόταση ρύθμισης που 
παράγει ο αλγόριθμος, τόσο για τους χρηματοδοτικούς 
φορείς (τράπεζες, servicers) όσο και για τους οφειλέτες και 
θα πραγματοποιείται δημόσια ανάρτηση της αιτιολόγησης 
στην πλατφόρμα. 
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Μία ακόμα «κεραμίδα» περιμένει εκατομμύρια λαϊκά 
νοικοκυριά που είναι χρεωμένα στις τράπεζες με 
στεγαστικό δάνειο, αφού στις 16 Μαρτίου η Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα έχει ανακοινώσει ότι θα προχωρήσει σε 
νέα αύξηση των επιτοκίων κατά 0,5%. Όπως τονίζει ο 
imerodromos.gr  

υτή θα είναι η 6η στη σειρά 
αύξηση από τον Ιούλιο του 2022, 
ενώ θα ακολουθήσουν άλλες 

τρεις και συγκεκριμένα τον Μάιο 
(+0,25%), τον Ιούνιο (+0,25%) και  
τον Ιούλιο του 2023 (+0,25%)! 
Επιχείρημα για τις αλλεπάλληλες αυξήσεις των επιτοκίων 
είναι η συγκράτηση ή μείωση του πληθωρισμού. Όμως τα 
λαϊκά νοικοκυριά είναι χαμένα είτε με υψηλό είτε με χαμηλό 
πληθωρισμό. Από τη μία πληρώνουν την αύξηση του 
πληθωρισμού με την υπέρογκη ακρίβεια στα βασικά 
καταναλωτικά αγαθά, στο ηλεκτρικό ρεύμα και στα 
καύσιμα. Απ’ αυτό κερδίζουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι των 
σούπερ μάρκετ και της Ενέργειας, αλλά και το κράτος με 
την είσπραξη τεράστιων φόρων που στη συνέχεια δίνονται 
ως επιδοτήσεις στους ομίλους. Από την άλλη πληρώνουν 
ξανά και τη μείωση του πληθωρισμού, με την αύξηση των 
δόσεων των στεγαστικών τους δανείων και των ενοικίων. 
Και απ’ αυτό κερδίζουν οι τραπεζικοί όμιλοι, που είτε 
«πίνουν το αίμα» των χρεωμένων νοικοκυριών είτε 
αναλαμβάνουν τα κοράκια για να βγάλουν τα σπίτια τους 
σε πλειστηριασμό! Αυτό απλά επιβεβαιώνει τα αδιέξοδα 
και τις αντιφάσεις του συστήματος, καθώς κάθε «φάρμακο» 
για το ένα πρόβλημα αποδεικνύεται «φαρμάκι» και 
προκαλεί άλλα προβλήματα.  

Πρακτικά, εκατομμύρια νοικοκυριά που ήδη 
αντιμετωπίζουν τεράστιες δυσκολίες και δεν μπορούν να 
αποπληρώσουν τη δόση του δανείου τους, θα φορτωθούν 

συνολικά με τρεις δόσεις επιπλέον τον χρόνο, κάτι που 
μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 2.500 – 3.500 ευρώ. Αν 
υπολογίσουμε το πρόσθετο κόστος για το σύνολο της 
διάρκειας του δανείου, δηλαδή σε βάθος 10ετίας ή 15ετίας, 
η αύξηση και μόνο των επιτοκίων των τελευταίων μηνών – 
και άρα της δόσης – αντιστοιχεί σχεδόν στο 1/3 της αρχικής 
αξίας του δανείου. Οικονομική επιβάρυνση θα υπάρξει και 
για χιλιάδες ενοικιαστές, στους οποίους θα μετακυλιστεί η 
αύξηση της δόσης του δανείου των ιδιοκτητών.  

ολλοί δανειολήπτες βλέπουν  
ότι πλέον ο κίνδυνος να χάσουν  
τα σπίτια τους είναι ορατός.  

Τα στοιχεία μιλούν μόνα τους: Περίπτωση 1η: Για 
στεγαστικό δάνειο 100.000 ευρώ, διάρκειας 20 ετών, η 
μηνιαία δόση Ιουνίου 2022 ήταν 560,62 ευρώ. Τον 
Ιανουάριο είχε φτάσει τα 666,6 ευρώ. Η νέα δόση τον 
Φεβρουάριο είναι 694,68 ευρώ. Δηλαδή μέσα σε 8 μήνες 
αύξηση 134,06 ευρώ τον μήνα και 1.608,72 ευρώ τον χρόνο. 
Συνολικά για τη 15ετία η συνολική αύξηση φτάνει τα 32.174 
ευρώ, κάτι που αντιστοιχεί περίπου στο 32% του ποσού 
του αρχικού δανείου. Περίπτωση 2η: Για στεγαστικό δάνειο 
100.000 ευρώ, διάρκειας 15 ετών η μηνιαία δόση Ιουνίου 
2022 ήταν 696,37 ευρώ. Τον Ιανουάριο είχε φτάσει τα 797,06 
ευρώ. Με την αύξηση των επιτοκίων του Φεβρουαρίου η 
νέα δόση θα φτάσει τα 823,47 ευρώ. Δηλαδή μέσα σε 8 
μήνες αύξηση 127,1 ευρώ τον μήνα και 1.525,2 ευρώ τον 
χρόνο. Συνολικά για τη 15ετία η συνολική επιβάρυνση  
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φτάνει τα 22.878 ευρώ, κάτι που αντιστοιχεί περίπου στο 
25% του ποσού του αρχικού δανείου! Περίπτωση 3η: Για 
στεγαστικό δάνειο 150.000 ευρώ, διάρκειας 10 ετών, η 
μηνιαία δόση τον Ιούνιο ήταν 850 ευρώ. Η νέα δόση τον 
Φεβρουάριο είναι 1.070 ευρώ. Δηλαδή μέσα σε 8 μήνες 
αύξηση 220 ευρώ τον μήνα και 2.640 ευρώ τον χρόνο. 
Συνολικά για τη 10ετία η συνολική αύξηση φτάνει τα 26.400 
ευρώ, κάτι που αντιστοιχεί στο 26,5% του ποσού του 
αρχικού δανείου. Αξίζει να σημειώσουμε ότι 1 στα 3 (32%) 
στεγαστικά δάνεια που είχαν ρυθμιστεί το 2021 έχουν 
«κοκκινίσει» εκ νέου και ένα νέο κύμα πλειστηριασμών 
περιμένει από τις αρχές του 2023 τα χρεωμένα λαϊκά 
νοικοκυριά. Το 2022 έκλεισε με 40.000 πλειστηριασμούς, 
πολλοί απ’ αυτούς σε βάρος λαϊκών κατοικιών, ενώ από τα 
17.500 ακίνητα που εκπλειστηριάστηκαν το πρώτο 
εξάμηνο του 2022, το 1/4 άλλαξαν χέρια. Θυμίζουμε επίσης 
ότι οι πλειστηριασμοί είναι από τα αντιλαϊκά 
προαπαιτούμενα για τα «πακέτα» του Ταμείου Ανάκαμψης 
προς τους επιχειρηματικούς ομίλους.  

 

εισπραξιμότητα των τραπεζών 
και η αποφυγή νέων «κόκκινων» 
δανείων είναι ο «νούμερο 1» 

στόχος της κυβέρνησης μετά και  
την αύξηση των επιτοκίων, στο  
όνομα του αποπληθωρισμού. 
Η συμφωνία που ανακοίνωσαν γι’ αυτόν τον σκοπό κράτος 
και τραπεζίτες, πριν μερικές βδομάδες, είναι το απαύγασμα 
της κοροϊδίας, καθώς προβλέπει την επιδότηση μόνο κατά 
50% της αύξησης των επιτοκίων, κι αυτό για ελάχιστα 
νοικοκυριά που βρίσκονται στο όριο της ένδειας και που 
συνολικά φτάνουν – δεν φτάνουν τις 30.000 συνολικά… 
Αξίζει να αναφέρουμε ότι η πλειοψηφία των νοικοκυριών 
διστάζουν να μπουν στη σχετική πλατφόρμα ρύθμισης που 
άνοιξε πριν μερικές μέρες, επειδή απαιτείται να είναι χωρίς 
καμία άλλη οφειλή, και ακόμα και τότε το όφελος – αν έχουν 
ξοφλήσει άλλα χρέη – θα είναι μόλις για 12 μήνες. Κανονική 
«σφαγή» δηλαδή… Για τα υπόλοιπα νοικοκυριά, που δεν 
πληρούν τα κριτήρια ένταξης σε αυτές τις ρυθμίσεις, το 

σχέδιο προβλέπει κλιμάκωση των εκβιασμών να 
συνεχίσουν να πληρώνουν, υπό την απειλή των 
πλειστηριασμών. Από τη μία πλευρά, λοιπόν, οι τράπεζες, 
που εμφανίζονται να μην μπορούν να πάρουν μέτρα, 
δεδομένων των περιορισμών από τους ευρωπαϊκούς 
μηχανισμούς. Και από την άλλη η κυβέρνηση, που με… 
παρακαλετά και επιστολές, όπως η τελευταία του 
υπουργού Οικονομικών, επιχειρεί να «συνετίσει» τους 
τραπεζίτες αφού προηγουμένως έχουν πάρει δεκάδες 
δισεκατομμύρια, στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης, 
ώστε να διασωθούν. Και στη μέση τα λαϊκά νοικοκυριά, που 
κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους από τα ληστρικά 
επιτόκια δανεισμού, τις νέες αυξήσεις τους και το άθλιο 
νομοθετικό πλαίσιο που διαμόρφωσαν η σημερινή και οι 
προηγούμενες κυβερνήσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο 
υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας απέστειλε 
επιστολή στους διευθύνοντες συμβούλους των τραπεζών, 
ζητώντας ενημέρωση για το θέμα των επιτοκίων. Και οι 
τέσσερις συστημικές τράπεζες σε κοινή τους ανακοίνωση 
(με αφορμή το άνοιγμα της πλατφόρμας για την επιδότηση 
των στεγαστικών) αναφέρουν μεταξύ άλλων ότι «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». Με απλά λόγια, 
έτσι είναι η κατάσταση και δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα 
που να διευκολύνει τα χρεωμένα νοικοκυριά. Και πώς 
αλλιώς, αφού και η κυβέρνηση και οι τραπεζίτες γνωρίζουν 
πολύ καλά αυτά που λέει η Κομισιόν στην 1η Έκθεση 
Μεταπρογραμματικής Εποπτείας: «Η κερδοφορία των 
τραπεζών βελτιώνεται, καθώς είναι ενισχυμένες από τα 
έκτακτα κέρδη, και θα μπορούσε να υποστηριχθεί από τα 
σχέδια πιστωτικής επέκτασης και την άνοδο των 
τραπεζικών επιτοκίων. Ωστόσο επικρατούν καθοδικοί 
κίνδυνοι, καθώς η κερδοφορία θα επηρεαστεί από την 
άνοδο στο κόστος χρηματοδότησης και εκτίθεται σε πιθανή 
επιδείνωση της ποιότητας του ενεργητικού και πτώση των 
πιστώσεων (…) καθώς η οικονομία επιβραδύνεται». Και  
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προσθέτει η Έκθεση: «Οι καθαρές 
εισροές μη εξυπηρετούμενων 
δανείων παραμένουν μέτριες μέχρι 
στιγμής, αλλά υπάρχουν σημάδια 
αύξησης των καθυστερούμενων 
οφειλών». Τι σημαίνει αυτό; Ότι 
προκειμένου να εκταμιευθούν τα 
«πακέτα» του Ταμείου Ανάκαμψης 
και να κατευθυνθούν στους 
επιχειρηματικούς ομίλους, 
αναμένεται να συνεχιστεί και να 
ενταθεί η πολιτική που οδηγεί σε 
διόγκωση των χρεών των λαϊκών 
νοικοκυριών. Ο ΣΥΡΙΖΑ από την 

πλευρά του, παρά τις επιθέσεις που 
εξαπολύει στην κυβέρνηση γι’ αυτήν 
την κατάσταση, στην ουσία επιχειρεί 
να κρύψει τη δική του συνενοχή. 
Τολμά μάλιστα να χαρακτηρίζει 
«άδικο και ανέντιμο αυτό που 
συμβαίνει με τις τράπεζες και τα 
funds», ενώ η κυβέρνησή του με δύο 
νόμους ψήφισε την πώληση των 
«κόκκινων» δανείων στα κοράκια 
των funds. Αυτό που έχει τη δική του 
αξία πάντως είναι αυτό που 
παρουσιάζει ως «δικαιοσύνη», 
δηλαδή τα περί «δεσμεύσεων για 

παρεμβάσεις του κράτους έτσι ώστε 
να προτεραιοποιηθούν οι ρυθμίσεις 
των δανείων και όχι τα «κοράκια» 
και οι πλειστηριασμοί, όπως γίνεται 
τώρα μέσω των funds, των 
εισπρακτικών και των Πάτσηδων». 
Δηλαδή το κράτος θα πάρει τα μέτρα 
του για να θωρακίσει την 
«εισπραξιμότητα» των τραπεζών και 
για να μη δημιουργηθεί νέα γενιά 
«κόκκινων» δανείων στους 
ισολογισμούς τους, με τον λαό να 
πληρώνει και να χάνει τα σπίτια του 
από άλλο δρόμο… 

 
Έντονο ενδιαφέρον καταγράφεται από ενήμερους 
δανειολήπτες στεγαστικών δανείων ή/και δανείων μικρών 
επιχειρήσεων για την επιδότηση επιτοκίου, την οποία 
παρέχουν στους ευάλωτους δανειολήπτες οι τέσσερις 
συστημικές τράπεζες, Alpha, Eurobank, Εθνική και 
Πειραιώς. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του insider.gr μέσω της 
ειδικής πλατφόρμας για την υποβολή αιτήσεων που 
προέρχονται από δανειολήπτες στο σύνολο του 
τραπεζικού συστήματος, καθώς οι τέσσερις συστημικές 
τράπεζες έχουν αναλάβει την επιδότηση πελατών και των 
άλλων τραπεζών, έχουν υποβληθεί ήδη αιτήσεις που 
προσεγγίζουν τις 23.000. Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε 
στη Βουλή, ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος 
Σταϊκούρας, μέχρι τις 6 Φεβρουαρίου (η πλατφόρμα 
ενεργοποιήθηκε την 1η Φεβρουαρίου) στην πλατφόρμα 
είχαν μπει 22.909 αιτήσεις. Από αυτές τις αιτήσεις: 13.509 
είναι ενεργές και μη οριστικοποιημένες. 8.339 έχουν 
οριστικοποιηθεί και αναμένουν άντληση στοιχείων, και 
1.061 έχουν πάρει ήδη βεβαίωση ευάλωτου νοικοκυριού. Οι 
τέσσερις συστημικές τράπεζες έχουν αναλάβει να 
καλύψουν το 50% της αύξησης που θα εμφανίζει μηνιαίως 
η δόση του δανείου εξαιτίας της ανόδου των επιτοκίων (με 

ημερομηνία υπολογισμού της αύξησης την 30/6/2022). Θα 
επιδοτούν όχι μόνο δικούς τους πελάτες, αλλά και τα 
δάνεια που έχουν οι μη συστημικές τράπεζες, όπως επίσης 
και τα δάνεια που έχουν πωληθεί ή τιτλοποιηθεί. Στην 
επιδότηση θα υπάγονται υφιστάμενες ενήμερες οφειλές, 
δηλαδή δάνεια σε καθυστέρηση μέχρι 90 ημέρες και με 
σημείο αναφοράς (για το ενήμερο ή μη) την ημερομηνία 
υποβολής του αιτήματος από τον πιστούχο.  

διάρκεια της επιδότησης θα είναι 
για 12 μήνες από τη στιγμή που  
θα οριστικοποιείται η αίτηση στην 

πλατφόρμα και ο δανειολήπτης θα 
παίρνει την βεβαίωση ευάλωτου.  
Η πίστωση των πρώτων επιδοτήσεων στους 
λογαριασμούς των δικαιούχων αναμένεται τον Απρίλιο. Η 
επιδότηση θα διακόπτεται εάν ο οφειλέτης καταστεί 
υπερήμερος στην εξυπηρέτηση της δόσης του για χρονικό 
διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών. Δικαιούχοι της 
επιδότησης είναι δανειολήπτες με στεγαστικό δάνειο ή και 
δάνειο μικρών επιχειρήσεων, που εξασφαλίζεται με 
εμπράγματη ασφάλεια στην πρώτη κατοικία. Θα πρέπει να 
πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια ευαλώτου, όπως αυτά 
ορίζονται στον ν. 4472/2017, δηλαδή: ετήσιο εισόδημα 
μέχρι 7.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ, ανά 
μέλος της οικογένειας, με όριο και μέγιστο ετήσιο εισόδημα 
21.000 ευρώ, μέγιστη αξία κύριας κατοικίας 180.000 ευρώ 
(βάσει αξίας υπολογισμού ΕΝΦΙΑ) και συνολικές 
καταθέσεις έως 7.000 ευρώ, προσαυξανόμενες κατά 3.500 
ευρώ για κάθε μέλος της οικογένειας με όριο συνολικών 
καταθέσεων το ποσό των 21.000 ευρώ. 

 

Η 
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Η efsyn.gr αποκαλύπτει: Η 
κατάργηση και του τελευταίου 
ελάχιστου πλαισίου προστασίας της 
πρώτης κατοικίας είναι εδώ και 
χρόνια δεδομένη, με απαίτηση των 
εταίρων-δανειστών. Δεδομένη, 
επίσης, είναι και η απροθυμία της 
κυβέρνησης Μητσοτάκη να 
νομοθετήσει ένα στοιχειώδες δίχτυ 
ασφαλείας για δανειολήπτες που 
δυσκολεύονται να εξυπηρετήσουν 
τα στεγαστικά ή άλλα ενυπόθηκα 
δάνειά τους. Οι δανειολήπτες, που 
τα στεγαστικά δάνειά τους έχουν, 
ερήμην τους, τιτλοποιηθεί και 
μεταβιβαστεί από τις τράπεζες σε 
funds είχαν τελευταία γραμμή 
άμυνας απέναντι στους 
πλειστηριασμούς των κατοικιών 
τους τις αντιφάσεις της νομοθεσίας. 
Η οποία δεν είναι απολύτως σαφές 
αν επέτρεπε στις εταιρείες 
διαχείρισης των δανείων, τους 
λεγόμενους servicers που 
λειτουργούν για λογαριασμό των 
κερδοσκοπικών κεφαλαίων, 
κατόχων των «κόκκινων» 
στεγαστικών δανείων, να 
προχωρούν σε κατασχέσεις 
περιουσιακών στοιχείων και 
πλειστηριασμούς ακινήτων. Οι 
εκτεθειμένοι στην γκιλοτίνα του 
πλειστηριασμού των κατοικιών τους 
πολίτες δεν είχαν τη δυνατότητα να 
κερδίσουν τον «πόλεμο» με τα 
κεφάλαια-κατόχους των δανείων 
τους, αλλά είχαν την ευκαιρία να 
κερδίσουν μια μάχη, στην πράξη μια 
καθυστέρηση του πλειστηριασμού. 
Αυτή τη μικρή, έσχατη ευκαιρία 
καθυστέρησης του μοιραίου τούς τη 
στέρησε η προκλητική στον κυνισμό 
και σκληρότητά της απόφαση του 
Αρείου Πάγου. 

ροκαλούν απορία 
και πλήθος 
ερωτημάτων  

η ευκολία και η 

αστραπιαία ταχύτητα με την οποία το ανώτατο 
δικαστήριο κατέληξε σε μια τέτοια απόφαση.  
Και ακόμη μεγαλύτερη απορία προκαλεί το εύρος της πλειοψηφίας με την οποία 
οι 56 ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί -από τους συνολικά 65 που συμμετείχαν- 
στην κρίσιμη ολομέλεια συντάχθηκαν υπέρ των funds, των servicers και των 
τραπεζών. Το ανώτατο δικαστήριο, εκ πρώτης όψεως, απεφάνθη για ένα στενό 
δικονομικό ζήτημα: Μπορούν ή όχι οι εταιρείες διαχείρισης «κόκκινων» δανείων 
να κάνουν κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων και πλειστηριασμούς ακινήτων; 

Έγκλημα που συντελέστηκε όλη την προηγούμενη δεκαετία εις βάρος της 
ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας, με μοναδικό κριτήριο τη διάσωση του 
τραπεζικού συστήματος. Νομιμοποίησε τις ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών 
που κόστισαν στο Δημόσιο -δηλαδή στους φορολογούμενους- πάνω από 50 δισ. 
ευρώ. Το μεγάλο ξεφόρτωμα των «κόκκινων» δανείων, τις τιτλοποιήσεις με την 
εγγύηση του Δημοσίου, που πάλι μπορούν να φορτωθούν ως χρέος στους 
φορολογούμενους. Την τεράστια μεταφορά δηλαδή πλούτου και ακίνητης 
περιουσίας στα χαρτοφυλάκια κερδοσκόπων που όχι μόνο βγάζουν στο σφυρί τα 
σπίτια δανειοληπτών, αλλά πυροδοτούν και μια νέα οικιστική κρίση 
απογειώνοντας τις τιμές των εκπλειστηριασμένων ακινήτων… 

 

«Φρένο» έβαλε δικαστική απόφαση 
στην κατάσχεση σπιτιού 

ηλικιωμένης που είχε μπει εγγυήτρια 
σε δάνειο φιλικού προσώπου. Η 

περιπέτεια της ηλικιωμένης με τα 
δικαστήρια κράτησε τέσσερα χρόνια 

Π 
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κι είχε, ευτυχώς, αίσιο τέλος. Όπως 
μεταδίδει το dikastiko.gr  

λα ξεκίνησαν τον 
Ιούλιο του 2009 
όταν η ηλικιωμένη 

καρκινοπαθής μπήκε 
εγγυήτρια σε σύμβαση 
πίστωσης ποσού 
(δάνειο) 200.000 ευρώ 
εταιρείας που ανήκε  
σε φιλικό πρόσωπο 
του οικογενειακού  
της περιβάλλοντος 
, την οποία η επιχείρηση δεν 
εξυπηρέτησε. Σύμφωνα με την 
πλευρά της εγγυήτριας, η ίδια 
επιχείρησε, παρά τις οικονομικές 
δυσκολίες που αντιμετώπιζε, να 
καταβάλει ένα μικρό ποσό έναντι της 
συνολικής οφειλής. Τελικά, η 
δανειακή σύμβαση καταγγέλθηκε 
όταν το εναπομείναν απλήρωτο 

κεφάλαιο ανερχόταν σε ποσό 
186.824,17 ευρώ. Στη συνέχεια, 
εκδόθηκε διαταγή πληρωμής και της 
ζητήθηκε να καταβάλει για κεφάλαιο 
το ποσό των 186.824,17 ευρώ, και 
για τόκους το ποσό των 225.082,39 
ευρώ και συνολικά ποσό 411.906,56 
ευρώ, στην εξόφληση των οποίων 
δεν μπορούσε να ανταποκριθεί, με 
αποτέλεσμα να της επιβληθεί 
κατάσχεση στην μοναδική της 
κατοικία, που ήταν ένα διαμέρισμα 
75 τ.μ. Έπειτα, όπως 
πληροφορούμαστε, το δάνειο 
πουλήθηκε από την Τράπεζα σε 
fund και έγινε η δίκη μεταξύ της 
εγγυήτριας και της εντολοδόχου του 
fund εταιρεία διαχείρισης. 

Το δικαστήριο λαμβάνοντας υπόψη 
ότι, επρόκειτο για μία συνταξιούχο 
73 ετών, διαζευγμένη με εξαιρετικά 
μικρά εισοδήματα – σύνταξη 457,09 
ευρώ -, με σοβαρότατα προβλήματα 
υγείας μεταστατικού καρκίνου, το 
γεγονός ότι η ίδια προσπάθησε 
ακόμη και με αυτά τα εισοδήματα να 

καταβάλλει κάποια ποσά, ότι το 
ακίνητο αποτελούσε την μοναδική 
και κύρια κατοικία της καθώς και ότι 
δεν διενεργήθηκε ουσιαστικός 
έλεγχος πριν την κατάσχεση, ώστε 
να διαπιστωθεί, αν ο συνεγγυητής 
διέθετε περιουσιακά στοιχεία για να 
ικανοποιήσουν την οφειλή, 
ακύρωσε την κατάσχεση. Η 
δικηγόρος της 73χρονης, κυρία 
Αριάδνη Νούκα αναφέρει ότι «το 
δικαστήριο λαμβάνοντας υπόψιν 
όλα τα κρίσιμα και προέχοντα 
στοιχεία της υποθέσεως έκρινε την 
κατάσχεση της κατοικίας της 
συγκεκριμένης οφειλέτριας ως 
πράξη που ξεπέρασε τα ακραία 
αξιολογικά όρια που θέτει η διάταξη 
της καταχρηστικής άσκησης 
δικαιώματος και βρίσκεται σε πλήρη 
και σημαντική δυσαναλογία με τον 
σκοπό που επιδιώκει. Επρόκειτο για 
μια σημαντική απόφαση που 
προστατεύει την ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια και καταδεικνύει τα 
αντανακλαστικά της δικαιοσύνης 
απέναντι σε επιθετικές 
συμπεριφορές αμφισβητούμενης 
νομιμότητας που δυστυχώς στην 
χώρα μας τα τελευταία χρόνια στο εν 
λόγω πεδίο έχουν υπεραυξηθεί». 

 
Την ώρα που το υπουργείο Οικονομικών έχει σχέδια να 
μειώσει κι άλλο το ανώτατο όριο χρήσης μετρητών στις 
συναλλαγές, από 500 σε 200 ευρώ, νέα έρευνα της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αποκαλύπτει ότι  

ι Έλληνες απαιτούν σε  
ποσοστό σχεδόν 70% να έχουν  
τη δυνατότητα χρήσης μετρητών  

και μάλιστα βρίσκονται σε μια από τις 
κορυφαίες θέσεις στην ευρωζώνη 
με αυτό το κριτήριο. Όπως τονίζει το sofokleousin.gr η 
ετήσια έρευνα της ΕΚΤ σχετικά με τη στάση των 
καταναλωτών ως προς τις πληρωμές στη ζώνη του ευρώ  

 

Ό 

Ο 
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(SPACE), καταδεικνύει ότι για τους Έλληνες καταναλωτές 
«τα μετρητά είναι βασιλιάς», παρά το γεγονός ότι τα 
τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά η χρήση καρτών 
και άλλων ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής. Ειδικότερα, 
στο ερώτημα πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει για τον 
καταναλωτή η επιλογή της πληρωμής με μετρητά, το 35% 
των Ελλήνων ερωτηθέντων απάντησαν «πολύ σημαντικό» 
και το 34% «αρκετά σημαντικό». Όπως φαίνεται στο 
γράφημα, αυτές οι απαντήσεις φέρνουν την Ελλάδα στην 
τέταρτη στην ευρωζώνη με κριτήριο την αφοσίωση στα 
μετρητά, μετά τη Γερμανία και την Αυστρία, που έχουν κατά 
παράδοση την καλύτερη σχέση με τα χαρτονομίσματα, και 

την Κύπρο. Μόνο σε δύο χώρες (Ολλανδία και Σλοβακία) 
διαπιστώνεται ότι η πλειονότητα των καταναλωτών δεν 
θεωρούν σημαντική την ύπαρξη επιλογής για πληρωμή με 
μετρητά. Στην ευρωζώνη, τα μετρητά χάνουν συνεχώς 
έδαφος τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της 
πανδημίας, έναντι των ηλεκτρονικών μεθόδων πληρωμής. 
Ωστόσο, εξακολουθούν να έχουν την κυριαρχία στις 
πληρωμές, με ποσοστό 59%, έναντι ποσοστών που 
ξεπερνούσαν το 70% έως και το 2019, δηλαδή πριν το 
ξέσπασμα της πανδημίας που άλλαξε σημαντικά τις 
συνήθειες των καταναλωτών. 

 
Με στόχο την πλήρη ανανέωση του προσωπικού τους οι 
τράπεζες θα συνεχίσουν να προσφέρουν προγράμματα 
εθελουσίας εξόδου καθ’ όλη τη διάρκεια του 2023 και του 
2024. Τα προγράμματα οικειοθελούς αποχώρησης είναι 
στοχευμένα και αφορούν κυρίως τους εργαζόμενους στο 
δίκτυο καθώς και όσους είναι ηλικίας άνω των 55 ετών. Την 
περασμένη Παρασκευή η Alpha Bank ανακοίνωσε νέο 
πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, χωρίς ωστόσο να θέτει 
αριθμητικό στόχο αποχωρήσεων, με το οικονομικό πακέτο 
να φτάνει μέχρι τις 200.000 ευρώ. Ενώ και ο επικεφαλής της 
Τράπεζας Πειραιώς ο κ. Χρήστος Μεγάλου, 
παρουσιάζοντας τους στόχους της τράπεζα στους διεθνείς 
αναλυτές υπογράμμισε μεταξύ των άλλων πως σχεδιάζει 
και νέο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου. Στο τέλος Ιουνίου 
2022 οι τέσσερις συστημικές τράπεζες είχαν δίκτυο 1.300 
καταστημάτων και απασχολούσαν 27.000 εργαζόμενους. 
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό τους το δίκτυο της κάθε 
τράπεζας ιδανικά θα πρέπει να αριθμεί 250 καταστήματα 
και 5.500 με 6.000 εργαζομένους. Αυτό σημαίνει ότι  

έσα στη διετία προγραμματίζουν 
να κλείσουν περί τα  
300 καταστήματα και να 

αποχωρήσουν περισσότεροι  
από 3.000 εργαζόμενοι. 
Βέβαια αν και τα προγράμματα εθελουσίας με τα έξτρα 
bonus μπορεί να προσεγγίσουν τις 200.000 ευρώ, όμως –
λόγω ηλικίας, ετών υπηρεσίας, θέσης κλπ- το ποσό που 
λαμβάνουν οι περισσότεροι εργαζόμενοι που αποχωρούν 
δεν ξεπερνά τις 100.000 ευρώ. Ωστόσο το νέο πρόγραμμα 
εθελουσίας της Alpha Bank χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα 
ελκυστικό καθώς προσφέρει 90 καθαρούς μισθούς σε 
εργαζόμενους άνω των 56 ετών, δηλαδή κάλυψη μέχρι την 

συνταξιοδότηση τους. Ελκυστικό όμως είναι και το 3ετές 
sabbatical, καθώς για πρώτη φορά, προβλέπεται την 
προκαταβολή του 40% του τελικού κινήτρου προς κάλυψη 
τρεχουσών αναγκών του εργαζόμενου. Ο στόχος για τις 
τέσσερις συστημικές τράπεζες είναι να περιορίσουν τον 
αριθμό των εργαζομένων σε λιγότερους από 6.000 άτομα 
και το δίκτυο να αριθμεί –ιδανικά- 250 καταστήματα. Προς 
το παρόν πολύ κοντά στην επίτευξη του στόχου είναι οι 
τράπεζες Alpha και Eurobank, καθώς και οι δύο έχουν 
λιγότερα από 300 καταστήματα. Η Τράπεζα Πειραιώς 
σύμφωνα με τα στοιχεία Ιουνίου 2022 είχε 8.500 
εργαζόμενους και 408 καταστήματα. Στόχος της είναι η 
μείωση των εργαζομένων στους 6.000 μέχρι το 2025, με 
ανάλογο περιορισμό του δικτύου καταστημάτων. Η δε 
Εθνική Τράπεζα έχει δίκτυο με 330 καταστήματα και 
περίπου 7.000 προσωπικό. Τα προγράμματα εθελούσιας 
εξόδου είναι στις περισσότερες περιπτώσεις διαρκείας, 
καθώς η ολοκλήρωση τους τραβάει σε μάκρος και φυσικά 
είναι περισσότερο στοχευμένα, αφού το δίκτυο 
συρρικνώνεται αλλά και διευθύνσεις καταργούνται. Και 
όπως σημειώνουν τραπεζικά στελέχη η ανανέωση του 
προσωπικού είναι απαραίτητη προκειμένου να 
υποστηρίξουν το νέο μοντέλο λειτουργίας των τραπεζών, 
καθώς οι τράπεζες πλέον από σημεία συναλλαγής 
μετατρέπονται σε σημεία εξυπηρέτησης, θα λειτουργούν 
περισσότερο ως συμβουλευτικά κέντρα. 
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