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Πανελλήνια 
Ομοσπονδία 
Ιδιοκτητών 

Ακινήτων υπό την 
προεδρία του Στράτου 
Παραδιά καταγγέλλει 
τον αναδρομικό φόρο 
που επιβλήθηκε 
αιφνιδιαστικά στους 
ιδιοκτήτες ακινήτων. 
Συγκεκριμένα, χαράτσι 
αναδρομικών δημοτικών τελών 
ακόμη και από το… 1958 επιβάλουν 
το υπουργείο Εσωτερικών και οι 
Δήμοι στους ιδιοκτήτες ακινήτων 
που κατά τη μεταβίβαση ακινήτων οι 
μηχανικοί ανακαλύπτουν κάποια 
αδήλωτα τετραγωνικά, με την 
αιφνιδιαστική εν κρυπτώ 
τροποποίηση της ρύθμισης για τα 
έσοδα των Δήμων που ψηφίστηκε με 
το νόμο 5027/2.3.23, επισημαίνει η 
ΠΟΜΙΔΑ σε επιστολή της προς τον 

Μάκη Βορίδη και τους 
εκπροσώπους της τοπικής 
αυτοδιοίκησης. Λίγες εβδομάδες 
πριν από τις εθνικές και τις 
δημοτικές εκλογές, αλλά και την 
παραμονή της ανακοίνωσης του 
«ηλεκτρονικού φακέλου 
μεταβίβασης ακινήτου», το αρμόδιο 
υπουργείο και οι δήμαρχοι επέλεξαν 
να αιφνιδιάσουν τους ιδιοκτήτες 
ακινήτων, αντικαθιστώντας 
ταχυδακτυλουργικά κατά τη 
συζήτηση στην Βουλή τη ρύθμιση 
που είχε τεθεί σε διαβούλευση και 
κατατεθεί για ψήφιση με άλλη 
εντελώς αντίθετη ρύθμιση, με την 
οποία καθιέρωσαν το ουσιαστικά 
απαράγραπτο τέτοιων οφειλών, 
καταπατώντας κάθε έννοια λογικής 
και χρηστής διοίκησης, και 
επιβάλλοντας δημευτικού 
χαρακτήρα αναδρομικές χρεώσεις 
σε ανυποψίαστους πολίτες.  
Η αρχική διατύπωση για την οποία η 
ΠΟΜΙΔΑ εξέφρασε την ικανοποίησή 
της, προέβλεπε την κατάργηση της 
20ετούς προθεσμίας παραγραφής 
που ίσχυε από το 2014 ως τώρα και 
την σταδιακή εντός διετίας 
επαναφορά της πενταετούς 
παραγραφής των κάθε είδους 
υποχρεώσεων των πολιτών προς 
τους Δήμους. Το υπουργείο 
Εσωτερικών επιχειρηματολογούσε 
μάλιστα αναφανδόν υπέρ της 5ετούς 
παραγραφής στα συνοδευτικά 
κείμενα του νομοσχεδίου 
επισημαίνοντας ότι με το 
προηγούμενο καθεστώς 
«παρατηρούνται η επιβάρυνση και ο 
αιφνιδιασμός των πολιτών που 
καλούνται ακόμα και 23 χρόνια μετά 
να καταβάλουν ποσά για κάποιο 
πρόστιμο που μπορεί να έχουν 
πληρώσει χωρίς να έχουν κρατήσει 
μετά από τόσο καιρό την απόδειξη, 
επιβάρυνση των δικαστηρίων με 
πολλές δυσαπόδεικτες και 
περιορισμένης σημασίας 
προσφυγές, διενέξεις και διαρκής 
ένταση μεταξύ δημοτικών αρχών, 
συλλογικών φορέων και 

εποπτευουσών αρχών και εντέλει 
ανασφάλεια δικαίου». Η 5ετής 
παραγραφή των οφειλών 
ευθυγραμμίζεται με τις αντίστοιχες 
ρυθμίσεις που υιοθέτησαν μόλις 
πρόσφατα το υπουργείο 
Οικονομικών για τους φόρους και το 
υπουργείο Εργασίας για τις 
ασφαλιστικές εισφορές ύστερα και 
από σχετική απόφαση του 
Συμβουλίου της Επικρατείας. Όμως 

ο υπουργείο 
Εσωτερικών και  
οι Δήμοι φαίνεται 

ότι αποτελούν ένα άλλο 
κράτος, αποφασίζοντας 
και νομοθετώντας  
όχι μόνο να μην 
μειώσουν την  
περίοδο παραγραφής 
των οφειλών, ως  
όφειλαν, αλλά και  
να την επεκτείνουν 
προς τα πίσω… 
, έως τα μέσα του 20ου αιώνα καθώς 
εξαιρέθηκαν από την πενταετή 
παραγραφή οι οφειλές από κάθε 
αδήλωτη ή ελλιπή επιφάνεια 
ακινήτου, με την πρωτοφανή στα 
νομικά χρονικά διατύπωση ότι θα 
βεβαιώνονται σε βάρος των 
ιδιοκτητών «από τη γένεση της 
υποχρέωσής τους»!!! Δηλαδή έως 
και από το 1958 για τα δημοτικά τέλη 
και από το 1993 για το ΤΑΠ!!! Η 
ΠΟΜΙΔΑ απηύθυνε σχετική 
επιστολή διαμαρτυρίας προς τον  
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Υπουργό Εσωτερικών κ. Μάκη Βορίδη, τον Αναπληρωτή 
Υπουργό Εσωτερικών κ. Στέλιο Πέτσα, τον Γενικό 
Γραμματέα Εσωτερικών κ. Μιχάλη Σταυριανουδάκη, τον 
Πρόεδρο της ΚΕΔΕ κ. Δημήτρη Παπαστεργίου και τον 
Δήμαρχο Αθηναίων κ. Κώστα Μπακογιάννη, ζητώντας 
άμεση ανάκληση της πρωτοφανούς νομικής βαρβαρότητας 
αυτής ρύθμισης, δηλαδή της επιβολής αναδρομικών 
δημοτικών τελών αναγομένων στον …προηγούμενο 
αιώνα! Στην επιστολή επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι «Με 
τη διάταξη αυτή, κάθε ανυποψίαστος πολίτης ο οποίος από 
την λεπτομερή επιμέτρηση που κάνει σήμερα ένας 
μηχανικός για ταυτότητα κτιρίου λόγω συμβολαίου γονικής 
παροχής ή μεταβίβασης ακινήτου, διαπιστώνει για πρώτη 
φορά ότι κάποια τετραγωνικά μέτρα εμβαδού του ακινήτου 
του δεν είχαν δηλωθεί στον οικείο δήμο, θα χρεωθεί με 
αστρονομικά αναδρομικά ποσά πολλών δεκαετιών, που, 
ειδικά στα επαγγελματικά ακίνητα όπου τα δημοτικά τέλη 
είναι κατά κανόνα πενταπλάσια των οικιακών, θα 
υπερβαίνουν ακόμη και την αξία του ίδιου του ακινήτου, με 
τελικό αποτέλεσμα τη «δήμευσή» του, επειδή θα είναι 
αδύνατον να πληρωθούν. Ενώ το δημόσιο και τα 
ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και σύσσωμη η νομολογία, 
υιοθετούν την πενταετία, οι δήμαρχοι, με τις ευλογίες της 
Κυβέρνησης θα «γδέρνουν» κυριολεκτικά τους πολίτες με 
απαράγραπτα αναδρομικά τέλη ακόμη και έως 30-65 
ετών!!!».  

 

«Προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Μάκη Βορίδη Τον 
Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Στέλιο Πέτσα ΚΟΙΝ.: 
Τον Γενικό Γραμματέα Εσωτερικών κ. Μιχάλη 
Σταυριανουδάκη Τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ κ. Δημήτρη 
Παπαστεργίου Τον Δήμαρχο Αθηναίων κ. Κώστα 
Μπακογιάννη Θέμα: Άμεση ανάκληση της επιβολής 
αναδρομικών δημοτικών τελών του 20ού αιώνα!!! Αξιότιμοι 
κύριοι Υπουργοί, Στις 18.2.2023 καταθέσατε στη Βουλή 
σχέδιο νόμου με τον τίτλο «Σύστημα Καινοτομίας στον 
δημόσιο τομέα – Ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας 
Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα – Ρυθμίσεις για τη 
λειτουργία των Ο.Τ.Α. α΄ και β’ βαθμού και των 
αποκεντρωμένων διοικήσεων και για την ευζωία των ζώων 
συντροφιάς – Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις του 
Υπουργείου Εσωτερικών», στο άρθρο 38 του οποίου 
συμπεριλαμβανόταν ρύθμιση με τίτλο «Βεβαίωση και 
είσπραξη εσόδων δήμων». Με τη διάταξη αυτή, σε 
ευθυγράμμιση και με την γνωστή από Ιανουαρίου 2018 
ειδική έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη με θέμα «Έσοδα 
Δήμων και Κράτος Δικαίου», όπως επεξηγούσε ρητά και η 
σχετική εισηγητική σας έκθεση, αλλά και την απόφαση 
1738/2017 της Ολομέλειας του ΣτΕ για την πενταετή 
παραγραφή των οφειλών προς το Δημόσιο, προτάθηκε 
ορθά η ενιαία αντιμετώπιση του θέματος με τη «θέσπιση 
μίας ρύθμισης που να ορίζει ειδικά και μόνο για τους 
δήμους, α) τους όρους βεβαίωσης των εσόδων, β) μία 
προθεσμία ταμειακής βεβαίωσης (πενταετία από το 
επόμενο έτος της βεβαίωσης υπό ευρεία έννοια) και γ) 
ενιαία, πενταετή προθεσμία είσπραξης που αρχίζει από το 
επόμενο έτος της ταμειακής βεβαίωσης. Η σύντμηση αυτή 
της προθεσμίας είσπραξης καθίσταται αναγκαία, λόγω των 
σύγχρονων αντιλήψεων για ταχεία εκκαθάριση των 
οικονομικών εκκρεμοτήτων, των ευρέων δυνατοτήτων 
χρήσης ψηφιακών εφαρμογών, που διευκολύνουν τις 
συναλλαγές, και εναρμονίζεται με τη γενικότερη λογική που 
επικρατεί για μία πενταετή προθεσμία σε όλες τις οφειλές 
προς το κράτος.» Τη ρύθμιση αυτή, η οποία υπήρξε 
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επίμονο αίτημα της οργάνωσής μας, το οποίο είχε 
αποδεχθεί τόσο η ΚΕΔΕ όσο και η ηγεσία του Υπουργείου 
σας με την οποία είχαμε αλλεπάλληλες επαφές, 
επαινέσαμε δημοσίως με ανακοίνωσή μας, αναμένοντας τη 
δημοσίευση του σχετικού νόμου. Αντιλαμβάνεστε την 
κατάπληξή μας όταν διαβάζοντας το κείμενο της διάταξης 
αυτής (ήδη άρθρο 39) στο νόμο 5027/2.3.23 (ΦΕΚ 48Α΄), 

ιαπιστώσαμε ότι το αρχικό 
κείμενο της διάταξης στην  
οποία αναφερόταν η παραπάνω 

Εισηγητική Έκθεση «εξαφανίστηκε» 
και στη θέση του ψηφίστηκε ένα 
εντελώς διαφορετικό κείμενο,  
με το οποίο κατά κατάφωρη 
παράβαση κάθε εννοίας δικαίου  
αλλά και απλής λογικής 
, εξαιρέθηκαν από την πενταετή παραγραφή ειδικά οι 
οφειλές από κάθε αδήλωτη ή ελλιπή επιφάνεια ακινήτου οι 
οποίες θα βεβαιώνονται σε βάρος των ιδιοκτητών «από τη 
γένεση της υποχρέωσής τους» (!!!) ενώ «τα πρόστιμα που 
τους αναλογούν κατά περίπτωση επί των οφειλών των 
πέντε (5) τελευταίων ετών.»!!! Καθιερώνεται δηλαδή πλέον, 
ως προς τις κύριες οφειλές δημοτικών τελών και ΤΑΠ: 1. 
65ΕΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ για τα δημοτικά τέλη κάθε αδήλωτης 
επιφάνειας κτιρίου, λόγω αναγωγής της παραγραφής τους 
για τα κτίσματα (κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους κλπ.) 
στον χρόνο κατασκευής του κάθε κτιρίου, και με απώτερο 
χρονικό όριο για τα παλαιότερα κτίσματα το έτος 1958 κατά 
το οποίο με το Β.Δ. 24-9/20-10/1958 ( ΦΕΚ Α 171/1958) 
«Έσοδα δραστηριοτήτων ΟΤΑ κλπ.» επιβλήθηκαν τα 
δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού! 2. 30ΕΤΗΣ 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ για το ΤΑΠ κτισμάτων & οικοπέδων λόγω 
αναγωγής της παραγραφής του στην 1.1.1993, ημέρα 
έναρξης ισχύος του Ν. 2130/1993 περί Τέλους Ακίνητης 
Περιουσίας! Έτσι με τη διάταξη αυτή, κάθε ανυποψίαστος 
πολίτης ο οποίος από την λεπτομερή επιμέτρηση που 
κάνει σήμερα ένας μηχανικός για ταυτότητα κτιρίου λόγω 
συμβολαίου γονικής παροχής ή μεταβίβασης ακινήτου, 
διαπιστώνει για πρώτη φορά ότι κάποια τετραγωνικά 
μέτρα εμβαδού του ακινήτου του δεν είχαν δηλωθεί στον 
οικείο δήμο, θα χρεωθεί με αστρονομικά αναδρομικά ποσά 
πολλών δεκαετιών, που, ειδικά στα επαγγελματικά ακίνητα 
όπου τα δημοτικά τέλη είναι κατά κανόνα πενταπλάσια των 
οικιακών, θα υπερβαίνουν ακόμη και την αξία του ίδιου του 
ακινήτου, με τελικό αποτέλεσμα τη «δήμευσή» του, επειδή 
θα είναι αδύνατον να πληρωθούν! Στο ίδιο άρθρο 39 καθώς 
και στις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 72 
συμπεριλαμβάνονται και άλλες διατάξεις που, αντί να 
μειώνουν στην πενταετία, έστω και σταδιακά όπως το 
αρχικό κείμενο, την παραγραφή τέτοιων υποχρεώσεων, 
την παρατείνουν επί 5-10 ακόμη έτη !!!  

νώ δηλαδή το δημόσιο και τα 
ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και 
σύσσωμη η νομολογία, υιοθετούν 

την πενταετία, οι δήμαρχοι, με  
τις ευλογίες της Κυβέρνησης θα 
«γδέρνουν» κυριολεκτικά τους  
πολίτες με απαράγραπτα αναδρομικά  
τέλη ακόμη και έως 30-65 ετών!!! 

 
Επειδή όλες οι διατάξεις αυτές παραβαίνουν κάθε αρχή και 
έννοια δικαίου, είναι άκρως καταπιεστικές για τους πολίτες 
και πρακτικά ανεφάρμοστες, και θα καταπέσουν από την 
πρώτη προσφυγή στη Δικαιοσύνη, ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ με 
άμεση νομοθετική πρωτοβουλία σας να τις ανακαλέσετε, 
όπως επιβάλλουν οι αρχές του Δικαίου και της Χρηστής 
Διοίκησης, αποκαθιστώντας την σταδιακή μείωση της 
παραγραφής κάθε αξίωσης των δήμων στην πενταετία, 
όπως ίσχυσε επί δεκαετίες και μέχρι το 2014, και όπως 
πρέπει να ισχύει σήμερα και στο εξής. Ταυτόχρονα σας 
καλούμε τόσο να επαναφέρετε σε μόνιμη ισχύ τις ορθές και 
επωφελείς και για τους δήμους ρυθμίσεις για τα αδήλωτα 
εμβαδά, μέσω της λειτουργείας της γνωστής πλατφόρμας 
της ΚΕΔΕ, με σταδιακά κλιμακούμενες προσαυξήσεις, όσο 
και να τερματίσετε την συνεχιζόμενη παγίδευση των 
ανυποψίαστων πολιτών που δεν γνωρίζουν ότι όταν 
διακόπτεται η ρευματοδότηση ενός ακινήτου, συνεχίζεται η 
χρέωση δημοτικών τελών εις βάρος του, εκτός αν 
δηλώσουν τη διακοπή στην υπηρεσία εσόδων του οικείου 
δήμου, νομοθετώντας την αυτόματη διακοπή τους, εκτός αν 
ο δήμος μπορεί να τεκμηριώσει τη χρήση του ακινήτου με 
οποιοδήποτε τρόπο». 

 

Δ 
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ΕUROLOBBYGATE VIΙ 

 
Ο ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ, Γιώργος Γεωργίου 
αποκαλύπτει μέσα από την «Αυγή: Σε πρώτη ανάγνωση η 
αναφορά της προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
Ρομπέρτα Μέτσολα ήταν μια αρχική, σωστή αντίδραση σε 
σχέση με τις τελευταίες αποκαλύψεις που ταλανίζουν το 
Ε.Κ. για ζητήματα δωροδοκίας. Επί της ουσίας, όμως, η 
αναφορά της άγγιξε το φλέγον ζήτημα της επίδρασης των 
λόμπι στη Δημοκρατία. Κανείς δεν αρνείται ότι το λόμπι 
μπορεί να είναι μια νόμιμη μορφή ανταλλαγής και 
προώθησης απόψεων/θέσεων μεταξύ οργανωμένων 
συνόλων και υπευθύνων λήψης πολιτικών ή άλλων 
αποφάσεων. Ιδιαίτερα όταν εκτελείται με διαφανή και ηθικό 
τρόπο. Την ίδια στιγμή όμως, κανείς επίσης δεν αρνείται το 
οφθαλμοφανές. Αναφέρομαι στις προφανείς ανισότητες 
που δημιουργούνται από τα λόμπι και που έχουν άμεση 
σχέση με το οικονομικό τους εκτόπισμα ή τις διασυνδέσεις 
τους με τα κέντρα εξουσίας. Ας αναλογιστούμε μερικά 
παραδείγματα. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος που να μην 
διακρίνει τη διαφορά διείσδυσης/αποτελεσματικότητας 
ενός λόμπι που προωθεί τη δημόσια Υγεία σε σχέση με ένα 
λόμπι που προωθεί τις ιδιωτικοποιήσεις της δημόσιας 
Υγείας. Τα αποτελέσματα είναι εμφανή και, δυστυχώς, 
μετρήσιμα. Με χιλιάδες νεκρούς και περιθωριοποιημένους 
συμπολίτες μας. 

  

πάρχει κάποιος που αμφισβητεί 
τη δύναμη του λόμπι των 
φαρμακοβιομηχανιών; 

Εδώ ζητήσαμε, ως αρμόδια και ειδική Επιτροπή του 
Κοινοβουλίου, να μας ενημερώσουν για τις συμβάσεις που 
έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα εμβόλια και μας 
«παρουσίασαν» σημαντικά αποσπάσματα των 
συμβάσεων λογοκριμένα, ιδίως όσα αναφέρονται στην 
ευθύνη και την τιμή... Σ’ αυτές τις περιπτώσεις η 
Δημοκρατία δεν δεχόταν επιθέσεις; Επομένως, η Ιστορία 
και η εμπειρία δείχνουν ότι τα λόμπι επηρεάζουν πολιτικές 
αποφάσεις οι οποίες είναι συνήθως μεροληπτικές υπέρ 
εκείνων των πολιτικών που παράγουν συγκεντρωμένα 
οφέλη για τους πολύ λίγους και διάσπαρτες ζημίες για τους 
πολλούς.  

Σύμφωνα με τη Διεθνή Διαφάνεια, τουλάχιστον 48.000 
άτομα εργάζονται σε οργανισμούς λόμπι που επιδιώκουν  

 

Υ 
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να επηρεάσουν τα θεσμικά όργανα και τις αποφάσεις της 
Ε.Ε. 7.500 από αυτούς διαθέτουν αναγνωρισμένο σήμα 
λόμπι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπάρχουν σχεδόν 
12.000 οργανισμοί στο τρέχον εθελοντικό μητρώο λόμπι 
της Ε.Ε. που δηλώνουν συνδυασμένο ετήσιο 
προϋπολογισμό λόμπι ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ... 

Από το 2011, το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή λειτουργούν 
από κοινού ένα Δημόσιο Μητρώο Διαφάνειας/Μητρώο 
Εκπροσώπων Συμφερόντων. Το Συμβούλιο ήταν 
παρατηρητής από το 2014. Η Επιτροπή υπέβαλε πρότασή 
της για μια νέα διοργανική συμφωνία σχετικά με ένα 
υποχρεωτικό Μητρώο Διαφάνειας που θα καλύπτει το 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή το 2016. Η 
προσπάθεια αυτή τελεσφόρησε τον Απρίλιο 2021, όταν το 
Κοινοβούλιο ενέκρινε μια σημαντική αλλαγή στη δομή του 
υφιστάμενου Μητρώου: οι εκπρόσωποι συμφερόντων θα 
πρέπει να εγγραφούν για να μπορούν να πραγματοποιούν 
ορισμένες δραστηριότητες πίεσης που σχετίζονται με 
οποιοδήποτε από τα τρία θεσμικά όργανα, ενώ κάθε 
όργανο θα έχει πλέον συμπληρωματικά μέτρα διαφάνειας 
για την ενθάρρυνση της καταχώρισής τους. Επί της ουσίας, 
όμως, η τρέχουσα κατάσταση στο Κοινοβούλιο έχει ως 
εξής: οι λομπίστες συναντούν όποιον ευρωβουλευτή ή 
άλλο αξιωματούχο θέλουν και εναπόκειται στη διακριτική 
ευχέρεια των τελευταίων να το αναφέρουν στο περιβόητο 
Μητρώο Διαφάνειας. Είναι υποχρέωση ωστόσο για τους 
εισηγητές, τους σκιώδεις εισηγητές και τους πρόεδρους 
των Επιτροπών να δημοσιεύουν ηλεκτρονικά όλες τις 
προγραμματισμένες συναντήσεις με εκπροσώπους 
συμφερόντων πριν από κάθε κοινοβουλευτική έκθεση που 
επεξεργάζονται. Πόσο αποτελεσματικό είναι αυτό το μέτρο; 
Είναι ενδεικτική η θέση της πλατφόρμας για την παγκόσμια 
διαφάνεια, η οποία θεωρεί πως οι Βρυξέλλες δεν 
συμβαδίζουν με τις εξελίξεις στο λόμπι και τείνουν να 
επικεντρώνονται πολύ στις κλασικές πρόσωπο με 
πρόσωπο συναντήσεις πολιτικών με τα λόμπι. Αφήνοντας 
έτσι στο απυρόβλητο ολόκληρο τον ιστό των 
οργανισμών/ιστότοπων που αποτελούν μέρος αυτού του 
οικοσυστήματος. Σε βαθμό που, αναφερόμενη στο 
τελευταίο περιστατικό με το Κατάρ, συμπεραίνει ότι «δεν 
πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό. Για δεκαετίες το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επέτρεψε την ανάπτυξη μιας 
κουλτούρας ατιμωρησίας...». Τι πρέπει να γίνει; Δυστυχώς, 
καθιστώντας το Μητρώο Διαφάνειας υποχρεωτικό, κάτι 

που έπρεπε να γίνει χθες, δεν λύνουμε το πρόβλημα στη 
ρίζα του...  

 
Πρώτα-πρώτα, να αποδεχτούμε ότι το πρόβλημα είναι 
συστημικό-δομικό. Να αποδεχτούμε, δηλαδή, ότι αν 
θέλουμε πραγματική αλλαγή, θα πρέπει πρώτα να 
πατάξουμε τους δεσμούς αίματος που η ίδια η Ε.Ε. διατηρεί 
με τα επιχειρηματικά συμφέροντα ώστε συχνά-πυκνά να 
μετατρέπεται σε φυτώριο για κάθε λογής σκάνδαλα. Να 
πατάξουμε την… περιστρεφόμενη πόρτα. Το φαινόμενο 
της ανακύκλωσης των εκπροσώπων του κεφαλαίου σε 
διάφορους ρόλους για να εξυπηρετούν τα συμφέροντά του. 
Ως εκλεγμένοι, «σύμβουλοι», προπαγανδιστές, 
ελεγχόμενοι «συνδικαλιστές», ακόμη και ως… 
φιλάνθρωποι μέσα από ύποπτες Μη Κερδοσκοπικές 
Οργανώσεις. Ως λομπίστες... Δεν γίνεται, όπως ανάφερα 
πριν, η Δημοκρατία να κινδυνεύει μόνο όταν 
αποκαλύπτονται παράνομες πράξεις... 
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Ο Αθανάσιος Χ. Παπανδρόπουλος επισημαίνει στο 
europeanbusiness.gr: Οι δυνάμεις του χρήματος, του 
Ισλάμ, της αποπληροφόρησης και της κρατικής εξουσίας, 
δίνουν καθημερινές μάχες στην βελγική πρωτεύουσα και 
νευραλγικό κέντρο της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ. Είναι 5.600 
περίπου οι πιο σημαντικοί από αυτούς. Απασχολούν πάνω 
από 16.000 επιστήμονες, ερευνητές, οικονομολόγους, 
νομικούς και ανθρώπους της επικοινωνίας.  

ι κορυφαίοι λομπίστες, που  
είναι διαπιστούμενοι και γνωστοί 
στις κοινοτικές υπηρεσίες,  

για μια συμβουλή 15 λεπτών κατ’ 
ελάχιστον χρεώνουν 500 ευρώ.  

 
Συνήθως δε, είναι καλά μελετημένοι, γνωρίζουν πρόσωπα 
και πράγματα, έχουν μελετήσει χαρακτήρες και είναι 
απίστευτα προσεκτικοί όταν αισθάνονται ότι το έδαφος 
είναι ολισθηρό. Διαθέτουν επίσης βαθιά γνώση του 
κοινοτικού κεκτημένου, κάνουν ασκήσεις αποφυγής των 
παγίδων και κατά κύριο λόγο, οι στόχοι τους είναι να 
καθυστερούν όσο περισσότερο γίνεται αποφάσεις που 
πλήττουν συμφέροντα των πελατών τους. Για παράδειγμα 
αναφέρουμε ότι η ιστορική απόφαση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου για την απαγόρευση της διαφήμισης των 
καπνικών προϊόντων, από την κατάθεση της σχετικής 
προτάσεώς της την εφαρμογή της χρειάστηκαν 20 χρόνια! 
Τα μισά περίπου απαιτήθηκαν για την απαγόρευση της 
προβολής οινοπνευματωδών ποτών. Μετά την εισαγωγή 

αυτή, παραθέτουμε μια σειρά από απαντήσεις σε καίρια 
ερωτήματα, προσδιορίζοντας ότι το επισήμως 
αναγνωρισμένο «λόμπινγκ» από τους ευρωπαϊκούς 
θεσμούς, δεν έχει καμμιά σχέση με διαφθορά και εξαγορές 
των ειδήσεων. Όπως ορίζεται επισήμως, «το λόμπι» είναι 
«.....η δράση ατόμων και ιδιωτικών ομάδων, το καθένα με 
διαφορετικά συγκεκριμένα συμφέροντα, που προσπαθούν 
να επηρεάσουν αποφάσεις σε πολιτικό επίπεδο....». Με 
αυτόν τον ορισμό, η Επιτροπή τονίζει ότι η προσπάθεια 
επιρροής μπορεί να γίνει με διάφορα μέσα, από συζητήσεις 
και παρουσιάσεις εκθέσεων έως τηλεφωνικές κλήσεις. 
Μέσα στο πλαίσιο αυτό, η δραστηριότητα του λόμπι θα 
πρέπει να ορίζεται σαφώς, με τη διαφορά μεταξύ της 
διεξαγωγής αυτής της επαγγελματικής δραστηριότητας και 
των δραστηριοτήτων των οργανώσεων της κοινωνίας των 
πολιτών. Διακρίνει σαφώς δε μεταξύ μιας νόμιμης δράσης 
και μιας πράξης διαφθοράς: το λόμπι είναι ένα κεντρικό και 
νόμιμο μέρος της δημοκρατικής διαδικασίας στο πλαίσιο 
των φιλελεύθερων δημοκρατικών συστημάτων. Ο όρος 
λόμπι δεν πρέπει να συγχέεται με τον όρο διαφθορά. Προς 
υποστήριξη αυτής της δήλωσης παρατίθεται μια έκθεση της 
Διεθνούς Διαφάνειας που αναφέρει: «η διαφθορά ορίζεται 
επιχειρησιακά ως η κατάχρηση εξουσίας για ιδιωτικό 
όφελος».  

ημειώνουμε ότι πέρα από  
τους 5.000 ισχυρούς λομπίστες  
που εκπροσωπούν αγροτικές  

και εργατικές οργανώσεις, 
βιομηχανικούς κλάδους και 
φαρμακευτικές εταιρίες, οικολόγους 
και άλλες οργανώσεις της  
κοινωνίας των πολιτών, στη βελγική 
πρωτεύουσα έχουν αναγνωριστεί 
επισήμως 15.000 λομπίστες και στις 
οργανώσεις τους απασχολούνται  
περί τα 36.000 άτομα συνολικά. 
Οι δε λομπίστες, είναι η απαραίτητη γέφυρα που συνδέει 
έναν τομέα της κοινωνίας (βιομηχανία, εμπόριο και πολλά 
άλλα) με τους διαμορφωτές πολιτικής. Οι λομπίστες 
παρέχουν τεχνική εμπειρογνωμοσύνη στις ρυθμιστικές 
αρχές της E.E. σε συγκεκριμένους τομείς στους οποίους 
ενδέχεται να μην υπάρχουν εμπειρογνώμονες. Ένας από 
τους πιο συνηθισμένους τρόπους παροχής τέτοιων  

 

Ο Σ 
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στοιχείων είναι η σύνταξη εγγράφων θέσης και 
προτεραιότητας στους σχετικούς φακέλους για τον 
εκπροσωπούμενο τομέα και τις πιθανές νέες 
πρωτοβουλίες του. Για παράδειγμα, τους τελευταίους 
μήνες πραγματικής μάχης δικαιούται μεταξύ των λόμπυ 
των μεγάλων ψηφιακών εταιρειών και των ευρωπαϊκών 
θεσμών με πρώτον αυτόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Υπάρχουν 140 λομπίστες που χτυπούν κάθε μέρα την 
πόρτα των υπευθύνων λήψης αποφάσεων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση (E.E.) για να προσπαθήσουν να 
επηρεάσουν τις αποφάσεις τους και να τις καταστήσουν 
ευνοϊκές για τις δέκα μεγαλύτερες παγκόσμιες εταιρείες 
στον ψηφιακό τομέα. Το Gafam (Google, Apple, Facebook, 
Amazon και Microsoft) προφανώς, αλλά και IBM, Huawei, 
Vodafone, Qualcomm ή Intel. Από τις 98 εταιρείες 
συμβούλων που εδρεύουν στις Βρυξέλλες, οι δεκατέσσερις 
εργάζονται, εν όλω ή εν μέρει, γι’ αυτούς τους δέκα 
σημαντικούς παράγοντες. Και, για να επιτύχουν 
αποτελέσματα, οι λομπίστες δαπανούν 32 εκατομμύρια 
ευρώ κάθε χρόνο. Δεν είναι οι μόνες στις Βρυξέλλες: 
συνολικά, σχεδόν 1.500 κινητοποιούνται από 612 εταιρείες 
στον τομέα της τεχνολογίας, σύμφωνα με μελέτη που 
δημοσιεύτηκε την Τρίτη 31 Αυγούστου από τους 
οργανισμούς Corporate Europe Observatory (CEO) και 
Lobby Control. Αναφορικά τώρα με τις αμοιβές των 
λομπιστών, θα πρέπει να τονιστεί ότι είναι αυτές ενός 
υψηλού επιπέδου επαγγελματία. Ο λομπίστας πρέπει να 
έχει τη δυνατότητα σταθερής άσκησης πίεσης εκεί που 
πρέπει, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων. Η πρόσληψη λομπιστών που μπορούν να 
ακολουθήσουν έναν φάκελο σε όλη τη νομοθετική 
διαδικασία - η οποία μπορεί να διαρκέσει έως και πέντε ή 
και δέκα χρόνια - μπορεί να είναι μια δαπανηρή υπόθεση. 
Οι υψηλότεροι «βαρόνοι της φούσκας» έχουν μισθούς 
ακόμη μεγαλύτερους από αυτούς των Ευρωπαίων 
Επιτρόπων. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η άμεση 
δραστηριότητα του λόμπι θα πρέπει να ορίζεται σαφώς, με 
τη διαφορά μεταξύ της διεξαγωγής αυτής της 
επαγγελματικής δραστηριότητας και των δραστηριοτήτων 
των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Κατά 
συνέπεια, υπάρχει δημόσιος έλεγχος και επίσημη 
εποπτεία των δραστηριοτήτων λόμπι της E.E. από τότε 
που εισήχθη ένα εθελοντικό μητρώο λόμπι: το Μητρώο 
Διαφάνειας της E.E. Πολλοί λομπίστες έχουν εγγραφεί, 
παρέχοντας πληροφορίες για το πόσα χρήματα ξοδεύουν 
σε δραστηριότητες λόμπι, πόσο προσωπικό απασχολούν 
και σε ποιους τομείς πολιτικής εργάζονται. Παρ’ όλα αυτά, 
η γνήσια διαφάνεια έχει κενά. Ως εθελοντικό εργαλείο που 

δεν υπόκειται σε διεξοδικούς, συστηματικούς ελέγχους 
δεδομένων,  

ο Μητρώο Διαφάνειας περιέχει 
πολλές ημιτελείς και αναξιόπιστες 
εγγραφές, που αντικατοπτρίζουν 

πόσο αμελής εξακολουθεί να  
είναι η διαφάνεια του λόμπι  
στα θεσμικά όργανα της E.E. 

 
Τα θεσμικά όργανα της E.E. πρόκειται να ξεκινήσουν τις 
διαπραγματεύσεις για τη δημιουργία ενός νέου μητρώου 
λόμπι, ενός πραγματικά υποχρεωτικού, νομικά 
δεσμευτικού εργαλείου που υπαγορεύεται από πολλές 
πιέσεις από την κοινωνία των πολιτών. Υπό αυτές τις 
συνθήκες η «υπόθεση του Κατάρ», θα πυροδοτήσει 
ραγδαίες εξελίξεις, που σήμερα μόνον αυτές μπορούν να 
σώσουν το γόητρο της Ευρώπης και του Κοινοβουλίου της 
στα μάτια και τη συνείδηση των πολιτών. 

 

Τ 
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του Νίκου Νικολόπουλου 
Προέδρου Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος 
Ο Προέδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος, Νίκος 
Νικολόπουλος απέστειλε στις 10/03/2023 αναλυτικό Υπόμνημα προς τον 
Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κο Ισίδωρο Ντογιάκο και την Ευρωπαϊκή Γενική 
Εισαγγελέα, κα Λάουρα Κοβέσι επισημαίνοντας τα κάτωθι:  

ανείπωτη τραγωδία με την σύγκρουση των  
δύο τρένων στα Τέμπη, με τους δεκάδες  
νεκρούς και τραυματίες, επιβεβαίωσε,  

με τον χειρότερο δυνατό τρόπο, τις διαχρονικές 
καταγγελίες μου για την καταλήστευση του δημοσίου 
χρήματος, με τις διάσπαρτες εργολαβίες που δεν 
ολοκληρώνονται ποτέ και τις απευθείας αναθέσεις, 
με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των 
συμφερόντων συγκεκριμένων μεγαλοεργολάβων. 
Πρακτική που ακολουθείται στην Ελλάδα επί δεκαετίες και που μετέτρεψε το 
σιδηροδρομικό δίκτυο σε ένα απέραντο και αέναο εργοτάξιο, με τα τρένα να 
κυκλοφορούν χωρίς καμία σύγχρονη προδιαγραφή ασφαλείας, κυριολεκτικά στα 
«τυφλά». Σε όλα τα ανωτέρω, δυστυχώς, έχω προ πολλού αναφερθεί με την 
ιδιότητα του βουλευτού, καταθέτοντας ένα πλήθος 66 ερωτήσεων 
κοινοβουλευτικού ελέγχου, με τις οποίες στηλίτευσα την καταλήστευση του 
δημοσίου χρήματος δια των έργων του ΟΣΕ, καθώς και την απουσία έργων για 
τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των σιδηροδρομικών γραμμών, δεδομένα 
που οδήγησαν στην εθνική τραγωδία των Τεμπών και τον θάνατο 57 ανθρώπων. 

Συγκεκριμένα: ⦁ Σε ερώτηση που 
κατέθεσα τον Ιούλιο του 2017 
(05/07/2017) στη Βουλή των 
Ελλήνων, προς τον υπουργό 
Υποδομών και Μεταφορών, 

ναδεικνύεται  
κατά τρόπο 
ανατριχιαστικό ότι 

οι αρμόδιοι γνώριζαν 
με πλήρη λεπτομέρεια 
ότι τα συστήματα 
ασφαλείας των τρένων 
δεν λειτουργούν. 
Ειδικότερα, στην ερώτηση αυτή, 
αναφέρω, επί λέξει, ότι, «Οι 
διάσπαρτες εργολαβίες, που δεν 
τελειώνουν ποτέ, έχουν μετατρέψει 
το δίκτυο σε ένα απέραντο εργοτάξιο 
και ακόμα και τα συστήματα 
σηματοδότησης –τηλεδιοίκησης και 
τηλεπικοινωνίων που 
λειτουργούσαν επιτυχώς επί χρόνια 
έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας και τα 
τρένα κυκλοφορούν τυφλά, με 
ανταλλαγή τηλεγραφημάτων όπως 
την εποχή του Τρικούπη». Στην 
ανωτέρω ερώτηση αναφέρομαι στην 
σύμβαση 717, η οποία αφορούσε το 
σύστημα τηλεδιοίκησης – ασφαλείας 
των τρένων, οι καθυστερήσεις της 
οποίας οδήγησαν τα τρένα στο να 
κυκλοφορούν στα τυφλά. Για την 
επίμαχη μάλιστα σύμβαση (717) και 
τις επεκτάσεις ή ανανεώσεις της, με  

 

Η 

Α 
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αρχή το έτος 2014, που αφορά την τηλεδιοίκηση, η Οικονομική Εισαγγελία είχε 
διενεργήσει έρευνα, η οποία κατέληξε σε αρχειοθέτηση, καθώς δεν προέκυψαν 
ενδείξεις για την διάπραξη του αδικήματος της απιστίας. Ωστόσο η δικογραφία 
ανασύρθηκε από το αρχείο, ενόψει νέων στοιχείων, σχετικά με το σκέλος που 
αφορά την διάθεση ευρωπαϊκών κονδυλίων το οποίο ερευνάται πλέον από την 
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Την εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης ανέλαβε η 
κοινοπραξία των εταιρειών ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ (θυγατρική 100% του Άκτορα, νυν 
Ελλάκτωρ) και Alstom Transport SA. Τι συνέβη λοιπόν και την ώρα που η Ελλάδα 
προχωρούσε στην αποκρατικοποίηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και διαδοχικές κυβερνήσεις 
και υπουργοί Μεταφορών προχωρούσαν σε θριαμβευτικές ανακοινώσεις για νέα 
έργα στο σιδηροδρομικό δίκτυο και για δήθεν καινούργια γρήγορα τρένα, η 
βασική εργολαβία για την ασφαλή λειτουργία του σιδηροδρόμου είχε βαλτώσει; 
Από τα στοιχεία που διαθέτουμε δεν προκύπτει ότι η σύγκρουση ανάμεσα στις 
απαιτήσεις των εταιρειών, τις οποίες υποστήριζαν με θέρμη οι εγκάθετοι του 
εθνικού εργολάβου στην ΕΡΓΟΣΕ, αλλά και στους όρους της ευρωπαϊκής 
χρηματοδότησης προξένησε παράλυση. Το έργο είχε ημερομηνία παράδοσης το 
2016, αλλά μέχρι το 2019 δεν είχε παραδοθεί από τους αναδόχους. Το 2018 έγινε 
αποδεκτή από το Ελεγκτικό Συνέδριο η αξίωση των αναδόχων για 
Συμπληρωματική Σύμβαση, κάτι που από τη μία αύξησε το κόστος του έργου κατά 

13,3 εκατ., αλλά από την άλλη 
ξεμπλόκαρε την υλοποίησή του. 
Όμως, ούτε αυτό αποδείχτηκε 
αρκετό, γιατί οι εταιρείες 
εξακολουθούσαν, με την ανοχή της 
ΕΡΓΟΣΕ, να μην τηρούν τους όρους 
της αρχικής σύμβασης, οι οποίοι 
όριζαν, ότι όλες οι μελέτες του έργου 
πρέπει να φέρουν την υπογραφή της 
εξειδικευμένης και διαθέτουσας τη 
δάνεια εμπειρία ιταλικής εταιρείας 
Alstom. Η Alstom όμως αρνείτο να 
υπογράψει τις μελέτες που 
εκπονούσε ο Άκτορας για το τμήμα 
Αθήνα-Πλατύ, στο οποίο η προς 
ανάταξη εγκαταστημένη 
σηματοδότηση είναι τεχνολογίας 
Bombardier. Σημειωτέον, ότι οι δυο 
εταιρείες της κοινοπραξίας με 
ιδιωτικό συμφωνητικό χώρισαν 
παρατύπως από την αρχή το έργο 
στα δύο και η μεν Alstom πήρε το 
βόρειο τμήμα, στο οποίο η προς 
ανάταξη εγκαταστημένη 
σηματοδότηση είναι τεχνολογίας 
Alstom, η δε Άκτωρ το μεγαλύτερο 
μέρος του άξονα Αθήνα-
Θεσσαλονίκη (μέχρι το Πλατύ), στο 
οποίο η προς ανάταξη 
εγκαταστημένη σηματοδότηση είναι 
τεχνολογίας Bombardier. Από τη 
μεριά της η ΕΡΓΟΣΕ, στη σύγκρουση 
μεταξύ των δυο εταιρειών της 
κοινοπραξίας πήρε με την ηγεσία κ. 
Βούρδα και τα διευθυντικά της 
στελέχη ξεκάθαρη θέση υπέρ του 
Άκτορα, οι εγκάθετοι του οποίου 
στην ΕΡΓΟΣΕ προσπαθούσαν με 
νύχια και με δόντια να εγκριθούν οι 
μελέτες που είχε εκπονήσει 
παράνομα και αντισυμβατικά ο 
Άκτορας, αλλά συνάντησαν την 
αντίδραση του επικεφαλής της 
επίβλεψης, με συνέπεια να περνούν 
οι μήνες και τα χρόνια, χωρίς να 
ολοκληρώνεται η σύμβαση. Μάλιστα 
στα μέσα του 2019 η Επιτροπή 
Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ) 
του υπουργείου Οικονομικών 
καταλογίζει πρόστιμο 2,4 εκατ. στην 
ΕΡΓΟΣΕ για τη μη εκπλήρωση των 
όρων της σύμβασης. Καθώς το έργο 
χρηματοδοτείται κατά 85% από 
ευρωπαϊκούς πόρους, η ΕΡΓΟΣΕ 
ήταν και παραμένει υπόλογη για την 
μη τήρηση των όρων της. Σύμφωνα 
με το Πόρισμα της ΕΔΕΛ, το 
πρόστιμο επιβάλλεται μεταξύ άλλων 
«για μη εκπόνηση και έγκριση των 
μελετών από τη δανειοπάροχο 
εταιρεία [Alstom] με χρήση του 
εξειδικευμένου προσωπικού της και 
της εμπειρίας που διαθέτει σε έργα 
σηματοδότησης – τηλεδιοίκησης», 
καθώς και για «μη παροχή 
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εξειδικευμένης εμπειρίας και τεχνογνωσίας κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών από την ανάδοχο 
κοινοπραξία». Αυτό αποτελεί «παραβίαση των όρων της 
διακήρυξης και των συμβατικών δεσμεύσεων της 
αναδόχου κοινοπραξίας». Για όλα τα ανωτέρω, αλλά και για 
όλα τα σκάνδαλα που συνέβαιναν στην ΕΡΓΟΣΕ, υπάρχουν 
δεκάδες Κοινοβουλευτικές Ερωτήσεις μου & ΑΚΕ. Η 
Κυβέρνηση της ΝΔ, που ήρθε στην εξουσία τον Ιούλιο του 
2019, υπέγραψε τη Συμπληρωματική Σύμβαση αλλά για να 
γίνει αυτό χρειάστηκαν σχεδόν 2 χρόνια, δεδομένου ότι 
εξακολουθούσε να υπάρχει η παραπάνω σύγκρουση 
μεταξύ των δύο εταιρειών της κοινοπραξίας για τις μελέτες, 
μέχρι που με νέο ιδιωτικό συμφωνητικό η ΤΟΜΗ παρέδωσε 
στον γαλλικό κολοσσό το τμήμα του έργου που είχε 
αναλάβει και η Alstom είναι πλέον μόνη της στο έργο. 
Δηλαδή,  

αι η κυβέρνηση του Κυριάκου  
Μητσοτάκη με την υπογραφή  
της Συμπληρωματικής Σύμβασης 

ανέχθηκε και με τη νέα ηγεσία  
της ΕΡΓΟΣΕ τα παιγνίδια των δυο 
εταιρειών με τις μελέτες. 
Δηλαδή, και η νέα ηγεσία της ΕΡΓΟΣΕ εξακολουθούσε να 
παίζει το παιγνίδι του εθνικού εργολάβου και να μην 
αναγκάζει την κοινοπραξία να εφαρμόσει τους όρους της 
σύμβασης. Έτσι, και με τη κυβέρνηση Μητσοτακη η 
αμαρτωλή αυτή σύμβαση δεν ολοκληρώθηκε έγκαιρα, με 
συνέπεια να φτάσουμε στο τραγικό δυστύχημα. Και όχι 
μόνον αυτό, αλλά, με την συνημμένη υπ’ αρ. 
πρωτ.Δ14/α/6351/Φ-ΕΡΓΟΣΕ/12-01-2021 απόφαση του 
υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κ. Καραμανλή, 
δόθηκαν ακόμη στην κοινοπραξία 2.767.782,93 €, ως 
αποζημίωση λόγω θετικών ζημιών για τις περιόδους 01-05-
2019 έως 30-06-2019, 01-07-2019 έως 31-08-2019, 01-09-
2019 έως 31-10-2019, 01-11-2019 έως 31-12-2019 και 01-01-
2020 έως 31-03-2020. Δηλαδή,  

νώ το έργο είχε σταματήσει  
να εκτελείται με ξεκάθαρη 
υπαιτιότητα της κοινοπραξίας, 

λόγω της άρνησής της να 

συμμορφωθεί με τις συμβατικές  
της υποχρεώσεις, της 
αναγνωρίστηκαν και θετικές  
ζημιές για τις καθυστερήσεις 
(!!!). Όσον αφορά τα μέλη της Επιτροπής που όρισε η 
κυβέρνηση για τη διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν 
το τραγικό δυστύχημα, κατά τη γνώμη μου δεν εγγυώνται 
ότι οι ευθύνες θα αποδοθούν στους πραγματικούς 
υπεύθυνους. Αρχικά, επιλέχθηκε σαν μέλος της Επιτροπής 
ο μέχρι την άνοδο του Σύριζα στην εξουσία Διευθύνων 
Σύμβουλος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, οπότε αναγκάστηκαν να τον 
αντικαταστήσουν με τον Καθηγητή Πυργίδη Χρήστο, ο 
οποίος, όπως και το άλλο μέλος της Επιτροπής, ο 
Καθηγητής Προφυλλίδης Βασίλειος, φιγουράρουν στη 
λίστα των Καθηγητών που δημοσίευσε η αείμνηστη 
Αριστέα Μπουγάτσου στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (βλ. δημοσίευμα 
και ΠΙΝΑΚΑ). Οι καθηγητές αυτοί, όπως αναφέρει το 
δημοσίευμα, έπαιρναν με απευθείας αναθέσεις 
«ερευνητικού έργου» μεγάλα ποσά και που ίσως να 
έστρωναν το χαλί των μεγαλοεργολάβων σε κρίσιμα έργα 
του ΟΣΕ. Αν αναζητήσετε τις συμβάσεις ανάθεσης αυτών 
των μελετών, τότε θα καταλάβετε τον ρόλο αυτών των δυο 
Καθηγητών στα έργα του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ, αλλά και 
άλλων φορέων του Δημοσίου. Την εκτέλεση των έργων 
αναλάμβαναν στη συνέχεια οι μεγαλοεργολάβοι με 
στημένους διαγωνισμούς και με τη συνέργεια υπουργών, 
επικεφαλής του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ, αλλά και επίορκων 
υπηρεσιακών στελεχών τους συντελέστηκε η μεγάλη 
ληστεία του τρένου, χωρίς τα τεράστια ποσά που 
ξοδεύτηκαν για τον εκσυγχρονισμό του σιδηροδρόμου να 
καταφέρουν να αποπερατωθεί μια γραμμή 520 χ.λ.μ., ο 
βασικός άξονας δηλαδή Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Αυτό από 
μόνο του δείχνει το μέγεθος του σκανδάλου και της 
επενδυτικής τραγωδίας. ⦁ Με την από 28/04/2015 ερώτηση 
μου προς τον Πρωθυπουργό, με θέμα: «Σκάνδαλο του 
έργου της Σήραγγας Όθρυος, της ΕΡΓΟΣΕ (Σύμβαση 
470/21-4-2007) και θέσπιση της Διαιτησίας στα 
συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ δημόσια έργα»,  
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αναφέρομαι στο πόρισμα του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, κου 
Λέανδρου Ρακιντζή και την έκθεση ελέγχου του για το συγκεκριμένο έργο. Με την 
ανωτέρω Έκθεση Ελέγχου, στις σελίδες 166-171, αποδίδονται κακουργηματικές 
ευθύνες, οι οποίες ζημίωσαν την περιουσία της «ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.» για ποσό που 
υπερβαίνει τα 40.000.000 €. Την ανωτέρω έκθεσή του, ο Γενικός Επιθεωρητής 
Δημόσιας Διοίκησης την διαβίβασε, επίσης, στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων 
Έργων, κο Στράτο Σιμόπουλο, με το υπ’ αρ. πρωτ. ΓΕΔΔ/Φ509.11/14437/18-9-2012 
έγγραφό του, στον Γενικό Γραμματέα Μεταφορών, κ. Νίκο Σταθόπουλο, με το υπ’ 
αρ. πρωτ. ΓΕΔΔ/Φ509.11/14440/18-9-2012 έγγραφό του και στον Υπουργό 
Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, κ. Κωστή 
Χατζηδάκη, στον οποίο επεσήμανε ότι: «Από την παραπάνω Έκθεση Ελέγχου 
προκύπτουν σοβαρές παραβιάσεις της νομιμότητας κατά την εκτέλεση του έργου 
με συνέπειες στο κόστος του και στην μη ολοκλήρωσή του μέχρι σήμερα. 
Παρακαλώ, για τον πειθαρχικό έλεγχο των εμπλεκομένων υπαλλήλων, όπως 
επίσης και για την συσχέτιση των διαπιστώσεων και συμπερασμάτων της 
Έκθεσης Ελέγχου με τις περαιτέρω διαδικασίες ολοκλήρωσης του ημιτελούς 
έργου». Κατόπιν τούτου, ρώτησα: (α) τι ενέργειες έχει κάνει ο αρμόδιος Υπουργός, 

όταν έλαβε την από 21-03-2011 
αναφορά των συμπραττόντων 
γραφείων, από την οποία 
προκύπτει, ότι στο συγκεκριμένο 
έργο έχουν σημειωθεί παραβάσεις 
και της φορολογικής νομοθεσίας, 
κυρίως με την πιστοποίηση 
εργασιών που δεν είχαν εκτελεστεί 
(Έκδοση Εικονικών Τιμολογίων), (β) 
αν έχει παραπέμψει το θέμα στην 
αρμόδια ελεγκτική του υπηρεσία 
(ΣΔΟΕ), (γ) αν το μόνο που έκανε 
ήταν να προωθήσει, όπως 
καταγγείλαμε, την σκανδαλώδη 
διάταξη για τα εικονικά τιμολόγια, 
που περιλήφθηκε τον Ιούλιο του 
2013 στο Νομοσχέδιο για τις 
φορολογικές διαδικασίες, 
προκειμένου, έτσι, να 
«τακτοποιήσει» φωτογραφικά όλα 
τα εικονικά τιμολόγια της εταιρείας 
των εθνικών εργολάβων και (δ) Αν 
έχει μεριμνήσει ώστε να δηλώσει το 
εποπτευόμενο νομικό πρόσωπο 
«ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.» παράσταση 
πολιτικής αγωγής, για την ποινική 
υπόθεση που έχει ανοίξει, ύστερα 
από την Έκθεση Ελέγχου του 
Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας 
Διοίκησης, ώστε να διασφαλιστούν 
τα συμφέροντα της εταιρείας. 
Επίσης, ρητή αναφορά και συνεχείς 
ερωτήσεις έχω καταθέσει και 
σχετικά με το πρόσχημα της δήθεν 
«Επιτάχυνσης του χρόνου 
εκτέλεσης των 
συγχρηματοδοτούμενων έργων», 
όπου το 2013 δόθηκε η δυνατότητα 
προσφυγής στη «Διαιτησία» για την 
επίλυση διαφορών που ανακύπτουν 
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των 
έργων και στα 
συγχρηματοδοτούμενα από 
κοινοτικούς πόρους δημόσια έργα. 
Έτσι, έχω αναφέρει ρητά ότι οι 
«Διαιτησίες» αυτές, όπως προκύπτει 
από τα έργα στα οποία 
εφαρμόστηκαν (π.χ. Μετρό 
Θεσσαλονίκης και σύμβαση 
470/2007 της ΕΡΓΟΣΕ), αφενός δεν 
συνέβαλαν επ’ ουδενί στην 
επιτάχυνση του χρόνου εκτέλεσης 
των έργων και αφετέρου είχαν σαν 
αποτέλεσμα να καταλογιστούν 
ποσά εκατοντάδων εκατομμυρίων 
ευρώ εις βάρος του Δημοσίου, που 
δεν θα είχε ποτέ επωμισθεί το 
Ελληνικό Δημόσιο, αν οι 
εργολαβικές διεκδικήσεις 
εκδικάζονταν από την Τακτική  
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Δικαιοσύνη, όπως προέβλεπε το αρθ. 77, Ν. 3669/2008, που 
ίσχυε μέχρι να ψηφιστούν οι παραπάνω νόμοι, το 2013. ⦁ 

χω καταγγείλει ότι οι νόμοι  
που ψηφίσθηκαν από την 
Κυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου 

το 2013 ήταν κατά παραγγελία των 
«Εθνικών Εργολάβων», οι οποίοι 
υπαγόρευσαν σε κυβερνητικούς 
αξιωματούχους τους παραπάνω 
νόμους με τη συνεργασία πρώην 
Υπουργών και μεγαλο-Δικηγόρων 
, ως «Διαιτητών», ανωτάτων Δικαστικών, ακόμη και πρώην 
Πρωθυπουργών, ως «Επιδιαιτητών» αποκομίζοντας, έτσι, 
εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, που σε καμιά περίπτωση 
δεν θα είχαν αποκομίσει, αν οι εργολαβικές τους 
διεκδικήσεις εκδικάζονταν από την Τακτική Δικαιοσύνη. ⦁ 
Επιπλέον, είχα αποστείλει ανοιχτή επιστολή στον 
Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη την 07.09.2021, στην 
οποία, μεταξύ άλλων, του ανέφερα χαρακτηριστικά : «….. 
σε έχουν ενημερώσει ότι αυτά που γίνονται στην ΕΡΓΟΣΕ 
δεν γίνονται ούτε στην Κολομβία; Είσαι ήδη ενήμερος 
πολλάκις για τα τεκταινόμενα στην ΕΡΓΟΣΕ με την 
κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος μέσω των 
κοινοβουλευτικών μου παρεμβάσεων από το 2015. Εκεί 
στην ΕΡΓΟΣΕ όμως δεν βάζουν μυαλό, ούτε με το πρόστιμο 
των 2.423.816,72€ της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ, 
βάσει του υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου έγγραφο 457/8-2-
2019έγγραφο της ΕΔΕΛ, ούτε με το πρόστιμο των 
16.289.917,77€ της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, βάσει του υπ’ 
αριθμού πρωτοκόλλου 6337/22-6-2021 εγγράφου του 
Υπουργείου, με το οποίο διαβίβασε το έγγραφο της 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Όπως σε έχω ενημερώσει, το 
Φεβρουάριο του 2019, η ΕΔΕΛ επέβαλε το πρόστιμο των 
2.423.816,72€ στην ΕΡΓΟΣΕ επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, για 
κακοδιαχείριση και συγκεκριμένα γιατί οι μελέτες δεν φέραν 
την υπογραφή του παρόχου δάνειας εμπειρίας. Δηλαδή, η 
ΕΡΓΟΣΕ, παρόλο το πρόστιμο της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ και αφού ήξερε από τον Φεβρουάριο του 2019 
ότι θα αποξηλώσει τον εξοπλισμό HIMax που δεν έφερε την 
υπογραφή του παρόχου δάνειας εμπειρίας ALSTOM για το 
τμήμα Δομοκός – Λάρισα και μόνο, ο οποίος 
συμπεριλαμβανόταν στο συμβατικό αντικείμενο της 
σύμβασης 717, επέτρεπε σκοπίμως και παρανόμως στον 

εθνικό εργολάβο να συνεχίζει να παρέχει τον ίδιο μη 
εγκεκριμένο εξοπλισμό και να τον παραμετροποιεί σε 
τμήματα του έργου που δεν προβλεπόταν από τη σύμβαση 
και δεν αποτελούσαν συμβατικό αντικείμενο! Οι εργασίες 
αυτές, πέραν όλων που σου εξήγησα ανωτέρω, είναι 
ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ. Πουθενά στη σύμβαση και στα 
συμβατικά τεύχη της 717 δεν περιγράφονται και πουθενά 
δεν αναφέρονται τέτοιου είδους εργασίες για το τμήμα 
Οινόη – Τιθορέα. Και το χειρότερο; Αυτές οι εργασίες και ο 
εξοπλισμός Κυριάκο μου, για το τμήμα Οινόη – Τιθορέα, 
ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΩΣ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, όπως αναγράφεται επ’ ακριβώς: «Τονίζεται 
ότι η ΕΡΓΟΣΕ έχει εγκρίνει άλλον εξοπλισμό τηλεμετρίας 
(εξοπλισμός της εταιρείας HIMA), ο οποίος έχει 
εγκατασταθεί στο τμήμα Ορφανά – Λάρισα, ενώ για το 
τμήμα Οινόη - Τιθορέα έχει πιστοποιηθεί μέρος της 
δαπάνης του εξοπλισμού (μελέτη και εισκόμιση)», στην 
εισήγηση με αριθμό πρωτοκόλλου ΟΙΚ.1842/20/24-02-2020. 
Δηλαδή η ΕΡΓΟΣΕ, γράφει στα παλαιότερα των 
υποδημάτων της το πρόστιμο της ΕΔΕΛ, αγνοεί και ενίοτε 
κοροϊδεύει την ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ και εκτελεί και 
αποζημιώνει μη συμβατικές εργασίες και εξοπλισμό». ⦁ 
Όπως κατήγγειλα με την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 
3506/310/20-11-2018 Ερώτησή μου & ΑΚΕ ως Βουλευτής 
του Ελληνικού Κοινοβουλίου, 

ΕΡΓΟΣΕ αποζημίωνε παρανόμως 
εργασίες σηματοδότησης,  
χωρίς να υπάρχει φυσικό 

αντικείμενο σηματοδότησης  
από τα άρθρα ηλεκτροκίνησης  
στη σύμβαση 751/2015. 
Ήδη έχουμε θρηνήσει νεκρούς στο Άδενδρο με το  

 

Έ 
Η 
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δυστύχημα. Μετά δε από έρευνα τριών ετών και λίγο πριν 
ασκηθούν διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα στο 
προσωπικό της ΕΡΓΟΣΕ που διαχειρίστηκε τη σύμβαση 
717 (διευθύνουσες υπηρεσίες, επιβλέποντες και βοηθοί), 
παύθηκε από τα καθήκοντά της η Επιθεωρητής – Ελεγκτής 
της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ, γνώστης όλης της 
κακοδιαχείρισης, των παρανομιών της σύμβασης 717 και 
των τεκταινόμενων στην ΕΡΓΟΣΕ σε αυτή τη σύμβαση, με 
την κατασπατάληση δημοσίου χρήματος. ⦁ Πέραν αυτών, 
κατέθεσα το έτος 2017 υπόμνημα στην Γ’ Πταισματοδίκη 
της Πάτρας, για την «αμαρτωλή» σύμβαση 994/2005 του 
Προαστιακού Σιδηρόδρομου της ΕΡΓΟΣΕ, που 
καθυστέρησε εξοργιστικά να υλοποιηθεί και είναι πλέον 
ορατός ο κίνδυνος να ζητηθεί η επιστροφή πολλών 
εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ⦁ Το έτος 
2018 κατέθεσα επίσης υπόμνημα, ως ανεξάρτητος 
βουλευτής, στην Δ’ Πταισματοδίκη της Πάτρας, για να 
προλάβω το ποινικό «ξέπλυμα» του σκανδάλου που 
σχετίζεται με τη μεγάλη σήραγγα της Όθρυος, που 
κατασκεύασε η Εταιρεία ΑΚΤΩΡ Α.Ε. του κ. Μπόμπολα, 
μεταξύ Λιανοκλαδίου και Δομοκού για λογαριασμό της 
ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.».  

ετά από το πλήθος των ανωτέρω 
παρεμβάσεων και, ειδικότερα, 
των 66 (!!!) ερωτήσεων  

μου, των υπομνημάτων μου σε 
προανακριτικές αρχές για τις 
πολλαπλές «αμαρτίες» του ΟΣΕ,  
οι οποίες ουδέποτε διερευνήθηκαν  
σε βάθος, οι «εμπλεκόμενοι», 
συνεχίζουν προκλητικά να  
κάνουν όλοι τους ανήξερους  
για την πραγματική αιτία του  
τραγικού δυστυχήματος στα Τέμπη 
και ετοιμάζονται να αποδώσουν το ατύχημα, ως συνήθως, 
στο «ανθρώπινο λάθος», ενώ γνωρίζουν ότι υπάρχουν και 
έχουν χρυσοπληρωθεί τα συστήματα ασφαλείας των 
σιδηροδρόμων, τα οποία εκμηδενίζουν τις πιθανότητες να 

συμβούν ατυχήματα. Είναι, τα συστήματα σηματοδότησης-
τηλεδιοίκησης, που, όπως ανέφερα στην σχετική Ερώτηση 
& Α.Κ.Ε., ενώ λειτουργούσαν επιτυχώς για πολλά χρόνια, 
έχουν παραδόξως – ή καλύτερα υπόπτως – τεθεί εκτός 
λειτουργίας, με συνέπεια τα τρένα να κυκλοφορούν 
σήμερα, κυριολεκτικά, στα «τυφλά». Πρόκειται για το 
ψηφιακό ραδιοσύστημα GSM-R και το σύστημα 
προστασίας των τρένων ETCS, τα οποία έπρεπε να είναι 
σε λειτουργία εδώ και μερικά χρόνια, αλλά δυστυχώς οι 
αρμόδιοι ανέχονται τις εγκληματικές καθυστερήσεις στην 
παράδοσή τους και «καλύπτουν» τους επίορκους 
υπαλλήλους του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ, που είναι πλέον 
προφανές ότι παίζουν το παιγνίδι των «εθνικών 
εργολάβων».  

ν λειτουργούσαν τα εν λόγω 
συστήματα, δεν θα είχε ποτέ 
συμβεί το πρόσφατο, τραγικό 

δυστύχημα των Τεμπών !!! 
Οι διαρκείς κοινοβουλευτικές και θεσμικές παρεμβάσεις και 
οι μεγάλες προσπάθειες που έχω καταβάλλει, προκειμένου 
να μην ενταφιαστούν τα τεράστια σκάνδαλα του 
αμαρτωλού ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ, με τις απευθείας 
αναθέσεις, τις υπερπιστοποιήσεις, τις διπλοπληρωμές και 
την καθυστέρηση ολοκλήρωσης έργων, πιστεύω ότι 
μπορούν να επικουρήσουν το έργο Σας. Το ίδιο και οι 
διαρκείς καταγγελίες μου, σχετικά με την μέθοδο της 
διαιτησίας που χρησιμοποιήθηκε, προκειμένου να 
λειτουργήσει ως κολυμβήθρα του Σιλωάμ για τους 
μεγαλοσχήμονες εργολάβους, που επί χρόνια λυμαίνονται,  

 

Μ 

Α 
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με την ανοχή της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας, το Δημόσιο Χρήμα, οι οποίες 
μπορούν επίσης να Σας φανούν ιδιαίτερα χρήσιμες. Επίσης, έχω καταγγείλει, με 
Ερωτήσεις & ΑΚΕ, την «Αναδρομικότητα της Διαιτησίας» που ήταν 
«φωτογραφική» για συμβάσεις όπως η αμαρτωλή σύμβαση 470/2007 της 
ΕΡΓΟΣΕ, προκειμένου, έτσι, οι συμβάσεις αυτές να «ξεπλυθούν» με τις 
επαίσχυντες «Διαιτησίες» του Τριμελούς Διαιτητικού Δικαστηρίου. Διαιτησίες στις 
οποίες, οι μεγαλοεργολάβοι, υπήχθησαν με παράνομες και φωτογραφικές 
«ΟΡΘΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ», που εκδόθηκαν με τις ευλογίες των αρμοδίων 
Υπουργών, προκειμένου να θεραπευτεί το εκπρόθεσμο των αιτήσεων τους για 
υπαγωγή σε διαιτησία, όπως ανέδειξα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 6191/15.06.2016 
ερώτησή μου, με αποτέλεσμα, έτσι, το Ελληνικό Δημόσιο να απωλέσει πολλά 
εκατομμύρια ευρώ.  Η ανάκριση οφείλει επίσης να ζητήσει απαντήσεις σε κρίσιμα 
ερωτήματα ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΟΛΛΑΚΙΣ, ΕΔΩ ΚΑΙ 30 ΕΤΗ, ΜΕ ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ, ΕΧΩ ΕΠΙΣΗΜΑΝΕΙ, όπως, ειδικότερα: ⦁ Τους 
υπεύθυνους για την ανείπωτη τραγωδία των Τεμπών, που πρέπει να 
αναζητηθούν στο πρόσωπο όλων εκείνων οι οποίοι, στο βωμό της επίσπευσης 
της ολοκλήρωσης των στοιχειωμένων έργων της ΕΡΓΟΣΕ, αρνήθηκαν 
ενσυνείδητα να λάβουν υπόψη τους κινδύνους που εγκυμονούν για την ασφάλεια 
της κυκλοφορίας οι παραδόσεις σε λειτουργία-χρήση δομικών υποσυστημάτων 
του σιδηροδρομικού συστήματος, χωρίς να υπάρχει η απαιτούμενη έγκριση της 

Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων 
(Ρ.Α.Σ).  ⦁ Σε εκείνους, οι οποίοι, ως 
θεσμικοί εκπρόσωποι και ως 
μεγαλοεργολάβοι και ανάδοχοι, 
παραδίδουν σε λειτουργία-χρήση 
δομικά υποσυστήματα του 
σιδηροδρομικού συστήματος, χωρίς 
να έχουν κάνει όσα προβλέπονται 
από την Ελληνική Νομοθεσία και τις 
ευρωπαϊκές Οδηγίες. ⦁ Στους 
αρμοδίους, οι οποίοι καταρτίζουν 
δρομολόγια, στα οποία 
συμμετέχουν δομικά υποσυστήματα 
του σιδηροδρομικού συστήματος, 
για τα οποία δεν υπάρχει η 
απαιτούμενη έγκριση της Ρ.Α.Σ. ⦁ 
Στους αρμοδίους που απαρτίζουν 
τις Επιτροπές Παραλαβής έργων και 
παραλαμβάνουν για χρήση δομικά 
υποσυστήματα του σιδηροδρομικού 
συστήματος, χωρίς να έχουν γίνει 
όσα προβλέπονται από την 
Ελληνική Νομοθεσία και τις 
ευρωπαϊκές Οδηγίες. ⦁ Στους 
αρμόδιους, οι οποίοι, μετά την 
έκδοση της Έκθεση Ελέγχου του κ. 
Ρακιντζή, η οποία ήταν καταπέλτης 
για τις αξιόποινες πράξεις και 
παραλείψεις του κ. Πετρόπουλου 
(Μεγαλοστελέχους του Ο.Σ.Ε), 
φρόντισαν να μην απαντήσουν 
ΠΟΤΕ στην υπ’ αριθ. 4442 Ερώτησή 
μου & ΑΚΕ, η οποία απευθυνόταν 
και στον Πρωθυπουργό. Αξιότιμοι 
κ.κ. Εισαγγελείς,  

ι ηθικοί αυτουργοί 
του πρόσφατου 
εγκλήματος  

των Τεμπών είναι,  
ως συνήθως  
για την ελληνική 
πραγματικότητα,  
η ΔΙΑΦΘΟΡΑ του 
πολιτικού συστήματος 
και της δημόσιας 
διοίκησης και η 
ΔΙΑΠΛΟΚΗ τους με  
τις εγκληματικές 
οργανώσεις  
των αχόρταγων 
ΝΤΑΒΑΤΖΗΔΩΝ 
του επιχειρηματικού μας 
οικοσυστήματος, που λυμαίνονται, 

Ο 
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διαχρονικά, την εθνική μας 
οικονομία, τα έσοδα των εθνικών 
μας προϋπολογισμών, τα 
θαλασσοδάνεια του εθνικού μας 
τραπεζικού συστήματος και τα 
πάσης φύσης κονδύλια και τις 
επιδοτήσεις της ΕΕ !!! Περί όλων, 
όμως, αυτών, αλλά και πολλών 
άλλων, τον λόγο τώρα οφείλει και 
πρέπει να έχει η Δικαιοσύνη. Ειδικά 
δε αφού, ο σιδηροδρομικός άξονας 
Αθήνα-Θεσσαλονίκη, είναι 
ενταγμένος στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα 
Μεταφορών (TEN-T) και οι 
ευρωπαϊκοί και εθνικοί Κανονισμοί 
δεν επιτρέπουν την κυκλοφορία 
τρένων σε γραμμές που δεν 
λειτουργούν Σηματοδότηση-
Τηλεδιοίκηση, ΕTCS και GSM-R. Στο 
πλαίσιο, λοιπόν, αυτό, Σας 
υπενθυμίζω το κατηγορητήριο που 
σχημάτισε ο Εισαγγελέας κ. 

Αριστείδης Κορέας, για τις πασίγνωστες εταιρείες ΑΚΤΩΡ και ΕΡΓΟΣΕ, για τα 
έργα, τις ημέρες και τα τιμολόγια τους στο έργο «Λιανοκλάδι-Δομοκός», που είχαν 
ως συνέπεια να ζημιωθεί το Ελληνικό Δημόσιο με ποσό που ξεπερνά τα 
30.000.000€ !!! Πρόκειται για ένα τεράστιο σκάνδαλο, που έφερα «πάλιν και 
πολλάκις» στη Βουλή των Ελλήνων, μέσω του Κοινοβουλευτικού ελέγχου. 
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, σήμερα, έχω θεσμικό καθήκον, ως σχεδόν επί 
τριακονταετία Βουλευτής, πρώην Υφυπουργός και Πρόεδρος του 
Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, να προτρέψω τις ανακριτικές αρχές να 
διερευνήσουν την μεταβολή των όρων των συμβάσεων, να ξαναδιαβάσουν –πιο 
προσεκτικά αυτή την φορά- τις ερωτήσεις μου (και τις σχετικές με αυτές Αιτήσεις 
Κατάθεσης Εγγράφων), καθώς και το κατηγορητήριο εναντίον της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ και 
ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., που περιλαμβάνει τις βαριές κατηγορίες και την παράλειψη 
είσπραξης ποινικών ρητρών, για όσες κατέπεσαν, ή έπρεπε να καταπέσουν, την 
διπλοπληρωμή εργασιών που είχαν ήδη τιμολογηθεί, την παράνομη καταβολή 
αποζημιώσεων και πολλά ακόμη. Εκεί θα βρείτε, αξιότιμοι κ.κ. Εισαγγελείς, τους 
υπαίτιους της μαζικής δολοφονίας των 57 συνανθρώπων μας στα Τέμπη, οι 
οποίοι καλύπτονται και προστατεύονται διαχρονικά από τον πέλεκυ της 
Δικαιοσύνης, με την ασπίδα των ΜΜΕ. Τέλος, επειδή ο Πρωθυπουργός ζήτησε η 
δικαστική έρευνα να ανατρέξει και στο παρελθόν, δια της παρούσης μου υποβάλω 
συνημμένο το υπόμνημα που είχα καταθέσει την 13/09/2012, στον Οικονομικό 
Εισαγγελέα κ. Σπύρο Μουζακίτη. Με Εκτίμηση Νίκος Νικολόπουλος Πρόεδρος 
Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος 

 
Αξιότιμε κύριε Εισαγγελέα, Ανταποκρινόμενος στην κλήση 
σας να καταθέσω για τα σκάνδαλα που έχουν συντελεσθεί, 
και συντελούνται ακόμη, στον πολύπαθο ΟΣΕ, ιδιαιτέρως 
στον βασικό σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 
σας γνωρίζω τα εξής: Τα έργα εκσυγχρονισμού του 
βασικού σιδηροδρομικού άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη 
άρχισαν στο τέλος περίπου της δεκαετίας 1980-1990 και 
έκτοτε, αν και παρήλθαν δυο και πλέον δεκαετίες και 
«φαγώθηκαν» Κοινοτικές χρηματοδοτήσεις τριών 
Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης και είμαστε στο 4ο 
Κοινοτικό Πλαίσιο, καθώς και αντίστοιχες περίπου Εθνικές 
χρηματοδοτήσεις, δεν έγινε δυνατό να τελειώσει μια 
γραμμή πεντακοσίων περίπου χιλιομέτρων(!!!)…  Αυτό 
από μόνο του, αξιότιμε κύριε Εισαγγελέα, συνιστά ένα 
ακραίο φαινόμενο κακοδιαχείρισης και φτάνει, για να 
καταλάβει κανείς το μέγεθος του σκανδάλου και την έκταση 
της διασπάθισης Δημόσιου χρήματος. 

ο τραγικότερο δε είναι, ότι η 
διασπάθιση αυτή συνδυάστηκε και 
με ένα καλά οργανωμένο σχέδιο 

υπονόμευσης του ΟΣΕ από τους 
«Εθνικούς εργολάβους», οι οποίοι 
έχουν σχεδόν μονοπωλήσει τα  
έργα του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ… 

 Τ 
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, θυγατρικής του ΟΣΕ που εκτελεί από το 1996 τα συγχρηματοδοτούμενα από την 
Ε.Ε. έργα του ΟΣΕ, προκειμένου να μη διακυβεύσουν τα συμφέροντά τους, 
δεδομένου ότι ένα σύγχρονο και αξιόπιστο σιδηροδρομικό δίκτυο είναι ισχυρός 
ανταγωνιστής των συμφέρόντων τους στα έργα των μεγάλων Οδικών Αξόνων, 
των οποίων την κατασκευή και εκμετάλλευση επίσης μονοπωλούν. Έτσι, ενώ 
αναλάμβαναν, μέσω «στημένων» διαγωνισμών και με πολύ μικρές, τις 
περισσότερες φορές, εκπτώσεις, τα έργα του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ, δεν τα 
ολοκλήρωναν σχεδόν ποτέ, παρά τις συνεχείς παρατάσεις επί παρατάσεων και 
παρά την υπογραφή, με απ’ ευθείας ανάθεση, συμπληρωματικών συμβάσεων, 
πολλών εκατομμυρίων ευρώ, και ο εκσυγχρονισμός του σιδηροδρομικού δικτύου, 
πάνω στον οποίο θα στήριζε τη βιωσιμότητά του ο ΟΣΕ, εξακολουθεί, μετά από 
τόσα χρόνια, να παραμένει ένα ζητούμενο. 

ο πάρτυ αυτό της κακοδιαχείρισης και της 
σκανδαλώδους διασπάθισης Δημόσιου  
χρήματος άρχισε με την υπογραφή το 1987 των 

Προγραμματικών 
συμβάσεων για  
την προμήθεια 
Τροχαίου Υλικού,  
με πρωταγωνιστή  
την Γερμανική  
εταιρεία Siemens. 
Συνεχίστηκε με τα έργα του 
Προαστιακού Σιδηροδρόμου και το 
έργο του Ψηφιακού Ραδιοδικτύου 
GSM-R και έλαβε πρωτοφανείς 
διαστάσεις με τα έργα διπλασιασμού 
της γραμμής και εκσυγχρονισμού 
του σιδηροδρομικού δικτύου στον 
βασικό άξονα Αθήνα- Θεσσαλονίκη, 
όπου δρομολογήθηκαν τεράστια και 
πολυδάπανα έργα, ιδιαιτέρως στο 
ορεινό τμήμα Τιθορέα-Δομοκός, με 
την κατασκευή σηράγγων πολλών 
χιλιομέτρων και πολύ μεγάλων 
σιδηροδρομικών γεφυρών. Τα έργα 
αυτά απετέλεσαν την «μαύρη 
τρύπα», που καταπίνει αχόρταγα 
χρόνο και χρήμα και οδήγησε τον 
ΟΣΕ στην μεγαλύτερη επενδυτική 
τραγωδία και στην τεράστια 
καθυστέρηση του εκσυγχρονισμού 
του δικτύου του.  Για χάρη τους, και 
προκειμένου να μην τεθεί σε 
αμφισβήτηση η σκοπιμότητα 
κατασκευής τους, υπονομεύθηκε, με 
την αφαίρεση του τμήματος Τιθορέα-
Δομοκός από το συμβατικό 
αντικείμενο, το έργο της 
Ηλεκτροκίνησης Αθήνα-
Θεσσαλονίκη, με τραγική συνέπεια 
να μην έχει ολοκληρωθεί το έργο 
μέχρι σήμερα, δέκα έξι ολόκληρα 
χρόνια (!!!) μετά την έναρξη της 
κατασκευής του (1996), και να 
έχουμε, με έξι όμως ολόκληρα 
χρόνια καθυστέρηση (2007 αντί του 
2001), ηλεκτροκίνηση μόνο στο 
τμήμα Θεσσαλονίκη-Λάρισα, ενώ το 
υπόλοιπο έργο απαξιώνεται 
συνεχώς με τις καθημερινές κλοπές 
των εναέριων καλωδίων, για την 
αποκατάσταση των οποίων θα 
απαιτηθούν είκοσι πέντε ακόμη 
εκατομμύρια ευρώ (!!!) και δυο επί 
πλέον χρόνια (!!!) για την εκτέλεση 
του έργου, σύμφωνα με πρόσφατες 
εκτιμήσεις της ΕΡΓΟΣΕ. Δηλαδή, 
επαναλαμβάνουμε για να γίνει  

 Τ 
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πλήρως κατανοητό,  

α τεράστια και πολυδάπανα  
έργα στο ορεινό τμήμα Τιθορέα-
Δομοκός απετέλεσαν την «μαύρη 

τρύπα» του ΟΣΕ και ταυτόχρονα 
«φλέβα χρυσού» για τους «Εθνικούς 
εργολάβους» και τους συνεργάτες…  
τους για χάρη της οποίας υπονόμευσαν και απαξίωσαν το 
έργο της Ηλεκτροκίνησης, με καταστρεπτικές συνέπειες για 
όλο το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του άξονα Αθήνα- 
Θεσσαλονίκη και για τη βιωσιμότητα του ίδιου του ΟΣΕ, 
αφού πέρα από τον πακτωλό χρημάτων που ξοδεύτηκαν 
και εξακολουθούν να ξοδεύονται, η ζωτικής σημασίας για 
την εκμετάλλευση του ΟΣΕ λειτουργία της Ηλεκτροκίνησης, 
σ’ ολόκληρο τον άξονα Αθήνα- Θεσσαλονίκη, υπολογίζεται, 
ότι θα γίνει πραγματικότητα το 2014 (;), δέκα οκτώ 
ολόκληρα χρόνια(!!!) μετά την έναρξη κατασκευής του 
έργου(1996), αντί των πέντε χρόνων(2001), που 
προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση(852/1996). Αν αυτό 
δεν είναι σκάνδαλο, τότε ποιο είναι;  Σημειώνουμε, επίσης, 
ότι, λόγω της μη αποπεράτωσης του εν λόγω έργου, 
υπάρχει πλέον μεγάλος κίνδυνος να ζητηθεί η επιστροφή 
Κοινοτικών χρηματοδοτήσεων εκατοντάδων 

εκατομμυρίων ευρώ. Αξιότιμε κύριε Εισαγγελέα, στα έργα 
του ορεινού τμήματος Τιθορέα-Δομοκός έγιναν τα 
μεγαλύτερα σκάνδαλα στην ιστορία του ΟΣΕ, με 
προεξάρχοντα τα έργα στις δυο μεγάλες σήραγγες του 
Καλλιδρόμου και της Όθρυος, στα οποία έχουν συμβεί 
«τέρατα και σημεία», αλλά η ομπρέλλα προστασίας του 
διεφθαρμένου συστήματος της διαπλοκής κλείνει στόματα, 
διαφθείρει συνειδήσεις και εμποδίζει τη δικαστική 
διερεύνηση των σχετικών καταγγελιών και την τιμωρία των 
ενόχων. Πολύ φοβούμαστε, ότι, αν δεν υπάρξουν 
Δικαστικοί Λειτουργοί, που θα πάρουν πάνω τους την 
υπόθεση, θα επέλθει, αργά ή γρήγορα, κι εδώ ο πλήρης 
ενταφιασμός αυτών των τεράστιων σκανδάλων, όπως 
συνέβη με το μεγάλο σκάνδαλο της Siemens, πτυχές του 
οποίου, όπως αναφέρουμε παραπάνω, αφορούν και τον 
ΟΣΕ (Προαστιακός, Προγραμματικές Συμφωνίες και έργο 
του Ψηφιακού Ραδιοδικτύου GSM-R). Από την πλευρά μου, 
αξιότιμε κύριε Εισαγγελέα, ως Βουλευτής του Ελληνικού 
Κοινοβουλίου, μόλις έλαβα γνώση των σχετικών 
καταγγελιών και στοιχείων, με επανειλημμένες Ερωτήσεις 
μου, στα πλαίσια του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, έθεσα 
υπόψη των αρμοδίων Υπουργών τα όσα σκανδαλώδη και 
αξιόποινα συνέβαιναν και εξακολουθούν να συμβαίνουν 
στα παραπάνω έργα, πλην όμως δεν έλαβα επαρκείς 
απαντήσεις, ενώ πολλά από τα ερωτήματά μου δεν 
απαντήθηκαν και δεν μου δόθηκαν τα στοιχεία που 
ζητούσα.  Οι Ερωτήσεις & Α.Κ.Ε., τις οποίες σας 
επισυνάπτω, προκειμένου να λάβετε γνώση, αλλά και ν’ 
αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος της κατάθεσής μου, 
είναι: α) Ερώτηση & Α.Κ.Ε με αριθμό 19200/938/11-7-2011 β) 
Ερώτηση & Α.Κ.Ε με αριθμό 5952/674/22-2-2012 γ) 
Ερώτηση & Α.Κ.Ε με αριθμό 6072/679/24-2-2012 δ) 
Ερώτηση & Α.Κ.Ε με αριθμό572/31/31-7-2012. Θέτω, 
επίσης, υπόψη σας, ότι για τα σκάνδαλα των έργων των 
σηράγγων του Καλλιδρόμου και της Όθρυος μπορείτε, 
αξιότιμε κύριε Εισαγγελέα, να πληροφορηθείτε από τον κ. 
Γιάννη Μάλλιο, υπεύθυνο του Μελετητικού Γραφείου, από 
το οποίο ξεκίνησαν οι σχετικές καταγγελίες, αλλά και από 
τη δημοσιογράφο Αριστέα Μπουγάτσου, η οποία με 
δημοσιεύματά της στην εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» 
αναφέρθηκε στα εν λόγω σκάνδαλα, όπως και στο 
σκάνδαλο του Προαστιακού. 13 Σεπτεμβρίου 2012 Με τιμή 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ανεξάρτητος Βουλευτής Ν. 
Αχαΐας Συνημμένα: α) Ερώτηση & Α.Κ.Ε με αριθμό 
19200/938/11-7-2011 β) Ερώτηση & Α.Κ.Ε με αριθμό 
5952/674/22-2-2012 γ) Ερώτηση & Α.Κ.Ε με αριθμό 
6072/679/24-2-2012 δ) Ερώτηση & Α.Κ.Ε με 
αριθμό572/31/31-7-2012 

 

Τ 
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Συμβαίνει στην Ελλάδα του 2023 !!! 
Φορολογούνται μόνο στις Βρυξέλλες οι Έλληνες 
υπάλληλοι της ΕΕ και ο Επίτροπος Μαργαρίτης 
Σχοινάς, αλλά διπλοφορολογούνται παράνομα, ακόμη 
και αναδρομικά, αφού δεν υπάρχει σχετικός νόμος, 
στις Βρυξέλλες και στην Ελλάδα, οι Έλληνες 
Ευρωβουλευτές, που με τα παράνομα πρόστιμα της 
ΑΑΔΕ έγιναν όλοι όμηροι των Δανειστών…… 
 

Ιδιαίτερα έντονες συζητήσεις προκάλεσε η πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου 
της Επικρατείας (ΣτΕ) με την οποία έβγαλε κόκκινη κάρτα στις μεθοδεύσεις της 
ΑΑΔΕ για επιβολή στην Ελλάδα πρόσθετης φορολογίας και μάλιστα 
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ στους Έλληνες πρώην και νυν Ευρωβουλευτές, για την μηνιαία 
αποζημίωση που τους καταβάλει το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και αυτό 
γιατί κυρίως η σχετική ειδησεογραφία στηρίχθηκε σε αποσπασματική 
παρουσίαση της παραπάνω απόφασης του ΣτΕ από μερίδα των ΜΜΕ με 
αποτέλεσμα να δημιουργηθεί η εσφαλμένη εντύπωση στην κοινή γνώμη της 
χώρας ότι οι Ευρωβουλευτές απαλλάσσονται δήθεν από την καταβολή φόρων για 
την Ευρωβουλευτική αποζημίωση που λαμβάνουν. Έτσι το φως της 
δημοσιότητας είδαν χαρακτηρισμοί περί golden boys που αμείβονται με 33.000 
ευρώ το μήνα και άλλα ευτράπελα. Σύμφωνα λοιπόν με το ΣτΕ μόνο με ειδική 
νομοθετική ρύθμιση, όπως άλλωστε επιτάσσει το Σύνταγμα, μπορεί να επιβληθεί 

πρόσθετη φορολόγηση της 
αποζημίωσης των Ευρωβουλευτών 
και στην Ελλάδα. Αυτό έκρινε με 
απόφασή του, η οποία εκδόθηκε 
στις 15/3/2023, το Β’ Τμήμα του 
Συμβουλίου της Επικρατείας το 
οποίο λόγω της σημασίας της 
υπόθεσης συνεδρίασε σε μείζονα 
επταμελή σύνθεση μετά από αίτηση 
ακυρώσεως την οποία άσκησα τον 
Νοέμβριο του 2022. Ως γνωστόν οι 
Ευρωβουλευτές για την μηνιαία 
αποζημίωση την οποία λαμβάνουν 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
φορολογούνται από την ΕΕ κάθε 
μήνα στην πηγή με φορολογικό 
συντελεστή περίπου 25%. Ο φόρος 
αυτός αποτελεί έσοδο του 
προϋπολογισμού της ΕΕ επ΄ 
ωφελεία των κρατών της, καθώς 
από τον προϋπολογισμό της ΕΕ οι 
χώρες της Ένωσης που 
χαρακτηρίζονται «ως λήπτριες» 
όπως η Ελλάδα, λαμβάνουν τις 
ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις. 
Η επισήμανση αυτή είναι ιδιαίτερα 
κρίσιμη που όμως εντελώς τυχαία 
αποσιωπήθηκε επιμελώς από τα 
διάφορα επικριτικά για την ίδια την 
απόφαση του ΣτΕ δημοσιεύματα. Σε 
σχέση λοιπόν με την παρούσα 
υπόθεση πρέπει να τονιστεί ότι το 
όλο θέμα ξεκίνησε το 2021 όταν η 
ΑΑΔΕ ζήτησε γνωμοδότηση του 
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 
(ΝΣΚ) σε σχέση με το κατά πόσο η 
παραπάνω μηνιαία αποζημίωση 
των Ευρωβουλευτών μπορούσε να 
φορολογηθεί επιπροσθέτως και 
στην Ελλάδα. Μετά την σχετική 
θετική γνωμοδότηση του ΝΣΚ, η 
ΑΑΔΕ στις 6/8/2021 με την υπ΄αρίθμ. 
πρωτ. Ε 2162/2021 κανονιστική 
Εγκύκλιο αφού έκανε δεκτή την εν 
λόγω γνωμοδότηση του ΝΣΚ με την 
ίδια Πράξη επιχείρησε μη νόμιμα και 
κατά παράβαση θεμελιωδών αρχών 
του διοικητικού δικαίου και ιδίως της 
αρχής της χρηστής διοίκησης και 
της αρχής της δικαιολογημένης 
εμπιστοσύνης να θεμελιώσει 
αναδρομικά δήθεν φορολογική  
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υποχρέωση των Ευρωβουλευτών σε σχέση με εισοδήματα 
που δηλωνόταν κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο επί σειρά 
ετών από τους Ευρωβουλευτές. Τα οποία μάλιστα η 
φορολογική αρχή τα αντιμετώπιζε ως ορθώς δηλωθέντα με 
αποτέλεσμα οι εν λόγω φορολογούμενοι να θεωρούν 
ευλόγως λόγω της συμπεριφοράς της φορολογικής αρχής 
ως δεδομένο ότι έχουν πλήρως και προσηκόντως 
εκπληρώσει τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Παρά 
ταύτα τον Οκτώβριο του 2022 η ΑΑΔΕ κάλεσε τους 
Ευρωβουλευτές να υποβάλλουν εκπρόθεσμες 
τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις για τα έτη 2016-
2019 δηλώνοντας τα παραπάνω ποσά της 
ευρωβουλευτικής αποζημίωσης στους σχετικούς κωδικούς 
περί αμοιβών από μισθωτές υπηρεσίες αλλοδαπής 
προέλευσης. Στη συνέχεια και αφού υποβλήθηκαν οι 
παραπάνω τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις 
επιβλήθηκαν και ΜΑΛΙΣΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ φόροι και 
προσαυξήσεις. Και όλα αυτά βεβαίως παρότι για το ίδιο 
εισόδημα είχε ήδη καταβληθεί φόρος στην ΕΕ.  Με την 
παραπάνω απόφασή του το ΣτΕ, μετά από σχετική αίτηση 
ακυρώσεως την οποία υπέβαλα ως πρώην 
Ευρωβουλευτής, αποφάνθηκε ότι προκειμένου να μπορεί 
να φορολογηθεί και στην Ελλάδα η παραπάνω 
αποζημίωση των Ευρωβουλευτών, ο Έλληνας νομοθέτης 
όφειλε να θεσπίσει ειδική νομοθετική ρύθμιση. Άλλωστε 
κάτι αντίστοιχο έπραξε και η Γαλλία η οποία αντιμετώπισε 
το ίδιο ζήτημα, όπως τόνισα με την ιδιότητα του δικηγόρου 
κατά την επ΄ ακροατηρίω ανάπτυξη της υπόθεσης. 
Αντίθετα η κανονιστική Εγκύκλιος της ΑΑΔΕ με την οποία 
χαρακτήριζε την ευρωβουλευτική αποζημίωση ως δήθεν 
εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες αλλοδαπής 
προέλευσης δεν έγινε δεκτή από το ΣτΕ το οποίο 
αποφάνθηκε ότι «η καταβαλλόμενη στον Ευρωβουλευτή 
αποζημίωση συνιστά εγγύηση της προσωπικής και 
λειτουργικής ανεξαρτησίας του, διασφαλίζει δε πρωτίστως 
ότι ασκεί την εντολή του χωρίς να δεσμεύεται από οδηγίες 
- εντολές, δεδομένου ότι, ενόψει του ικανοποιητικού ύψους 
της, τον καθιστά λιγότερο ευάλωτο-εκτεθειμένο σε έξωθεν 
παρεμβάσεις προς εξυπηρέτηση ιδιοτελών οικονομικών 
συμφερόντων και εντεύθεν προτάσεων οικονομικών 
συναλλαγών με αυτόν».  Εξαιρετική επισήμανση ενόψει 
μάλιστα και του Qatargate. Κατ΄ ακολουθίαν «η 
αποζημίωση του Ευρωβουλευτή δεν έχει το χαρακτήρα 
μισθού, ούτε εισοδήματος από άσκηση ελευθέριου 
επαγγέλματος, από το 2009 και εφεξής βαρύνει τον 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης», τονίζοντας 
μάλιστα το ΣτΕ αυτό που παρέλειψαν επιμελώς τα διάφορα 
δημοσιεύματα ότι δηλαδή η αποζημίωση του 
Ευρωβουλευτή «υπόκειται, καταρχήν, σύμφωνα με το 
άρθρο 12 παρ. 1 της απόφασης 2005/684/ΕΚ, σε φόρο υπέρ 
της Ένωσης». Και το ΣτΕ κατέληξε ότι «προκειμένου, ο 

Έλληνας νομοθέτης να υπαγάγει την αποζημίωση αυτή σε 
φόρο εισοδήματος και ειδική εισφορά αλληλεγγύης με 
βάση την εθνική νομοθεσία, ασκώντας την κατ’ άρθρο 12 
παρ. 3 της απόφασης 2005/684/ΕΚ ευχέρεια που του 
παρέχεται, πρέπει, σύμφωνα με τις αρχές της νομιμότητας 
και βεβαιότητας του φόρου, αλλά και της σαφήνειας και 
προβλέψιμης εφαρμογής των εκάστοτε θεσπιζόμενων 
κανονιστικών ρυθμίσεων, όπως ιδίως εκείνων με τις οποίες 
επιβάλλονται φόροι, τέλη, εισφορές κ.λπ., τηρώντας, 
παράλληλα, την επιταγή του άρθρου 78 παρ. 2 του 
Συντάγματος να θεσπίσει νέα, σαφή, ειδική διάταξη τυπικού 
νόμου, εντασσόμενη στον Κώδικα Φορολογίας 
Εισοδήματος, με την οποία είτε θα υπαγάγει την εν λόγω 
αποζημίωση (και τη μεταβατική) ευθέως στις διατάξεις περί 
φορολόγησης μισθωτών υπηρεσιών είτε εμμέσως 
θεωρώντας αυτήν κατά πλάσμα δικαίου ως εισόδημα από 
μισθωτή υπηρεσία». Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι το 
ΣτΕ δεχόμενο τον τέταρτο λόγο ακυρώσεως τον οποίο 
προέβαλα με την από την από 4/11/2022 αίτηση 
ακυρώσεως επισήμανε με νόημα ότι ήταν η ίδια η 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΟΥΛΗ με νόμο του 2014 που ΚΑΤΑΡΓΗΣΕ τις 
διατάξεις περί φορολογίας της αποζημίωσης 
Ευρωβουλευτών οι οποίες είχαν θεσπιστεί με ειδική 
νομοθετική ρύθμιση το 1981. Για τον λόγο αυτόν άλλωστε  

α έπρεπε ορισμένοι που όψιμα 
κόπτονται ασκώντας κριτική στην 
παραπάνω απόφαση του ΣτΕ αντί 

να διαρρηγνύουν τα ιμάτιά τους να 
ψάξουν στα Πρακτικά της Βουλής να 
δουν μήπως ήταν αυτοί οι ίδιοι και το 
Κόμμα τους που τελικά ψήφισαν την 
εν λόγω κατάργηση της φορολογίας  
της αποζημίωσης των Ευρωβουλευτών. Το ίδιο θα πρέπει 
επιπλέον να κάνουν και σε σχέση με το ζήτημα της 
εισφοράς αλληλεγγύης καθόσον, όπως επίσης επισήμανε 
το ΣτΕ, πάλι με ψήφο της Ελληνικής Βουλής το 2016 
καταργήθηκε η ειδική νομοθετική ρύθμιση που από το 2011 
είχε επιβάλλει την πληρωμή εισφοράς αλληλεγγύης εκ 
μέρους των Ελλήνων Ευρωβουλευτών σε σχέση με την 
μηναία ευρωβουλευτική τους αποζημίωση. Αντί λοιπόν η 
ΑΑΔΕ να φροντίσει όπως έκανε και η φορολογική αρχή της 
Γαλλίας να προωθήσει τη θέσπιση ειδικής νομοθετικής 
ρύθμισης με την οποία να υπαγάγει ξανά την 
ευρωβουλευτή αποζημίωση στις διατάξεις της φορολογίας 
εισοδήματος καθώς και στις διατάξεις περί επιβολής 
ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης προτίμησε κατά την πάγια 
πρακτική της ελληνικής διοίκησης να υποκαταστήσει τη 
νομοθετική διαδικασία με την έκδοση ψευδοερμηνευτικής 
εγκυκλίου επιβάλλοντας μάλιστα ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ από το 
2016 και εντεύθεν φορολογία εισοδήματος και εισφορά 
αλληλεγγύης επί της ευρωβουλευτικής αποζημίωσης. 
Εύλογα βέβαια διερωτάται κανείς γιατί η ΑΑΔΕ δεν 
προέκρινε την θέσπιση ειδικής νομοθετικής ρύθμισης. Μα 
για τον απλούστατο λόγο ότι η όποια νομοθετική ρύθμιση 
σε σχέση με την επιβολή φορολογίας εισοδήματος και 
ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης δεν μπορεί ΠΟΤΕ ΝΑ ΕΧΕΙ 
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥ. Όπως όμως λέει και ο θυμόσοφος 
λαός μας «όποιος θέλει τα πολλά χάνει και τα λίγα».

Θ 
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ις πολλαπλές 
επιρροές  
που δέχεται  

η Δικαιοσύνη στην 
Ελλάδα επισήμανε  
με τον πιο εμφατικό 
τρόπο ο βουλευτής της 
ΝΔ, Κώστας Τζαβάρας.  
Μιλώντας στο Attica TV δεν 
παρέλειψε να αναφερθεί και στα 
καυτά ζητήματα των ημερών, τις 
υποκλοπές, το πολύνεκρο 
δυστύχημα στα Τέμπη, αλλά και τις 
επικείμενες εκλογές. Μεταξύ άλλων 
ο βουλευτής εξέφρασε την ανησυχία 
του για «τον πληθωρικό ρόλο» του 
εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ενώ 
αμφισβήτησε την ανεξαρτησία της 
δικαιοσύνης, λέγοντας 
χαρακτηριστικά ότι «ο σεβασμός 
στη δικαιοσύνη αποτελεί ευσεβή 
πόθο». Η ενημερωτική ιστοσελίδα 
topontiki.gr έχει το ρεπορτάζ: Ο 
Κώστας Τζαβάρας αρχικά κλήθηκε 
να απαντήσει στο σχόλιο του 
Βασίλη Σκουρή για τις υποκλοπές. 

«Λέγαμε πριν ότι όποιος αναλαμβάνει την αντικειμενική πολιτική ευθύνη και 
μιλούσαμε για το θέμα των υποκλοπών, που δεν έγινε, θα έπρεπε να συνοδεύεται 
με παραίτηση. Είναι λάθος; Είναι σωστό;» ρωτήθηκε ο βουλευτής. «Συνήθως η 
ανάληψη της πολιτικής ευθύνης εκεί οδηγεί. Στην παραίτηση.  

 
Τώρα από εκεί και πέρα έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα κάποιος να αναλαμβάνει 
την πολιτική ευθύνη για να οδηγεί σε κάποιο τέλος τις ενοχλητικές συζητήσεις. 
“Είναι κι αυτό μια στάση, νοιώθεται”. Καλό είναι να υπάρχει στην πολιτική 
περισσότερη ειλικρίνεια και ευθύτητα», σημείωσε ο Κώστας Τζαβάρας. Και 
συνέχισε: «Για να μπορούμε σε περιπτώσεις σαν αυτή την εθνική τραγωδία να 
συζητήσουμε τα προβλήματα σε βάθος, ώστε να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια. 
Αυτό αναμένει ο κόσμος από μας». Για το αν η τραγωδία στα Τέμπη επηρεάζει 
τους εκλογικούς συσχετισμούς απάντησε: « 

ίποτα δεν είναι όπως ήταν πριν γίνει αυτό  
το τρομερό συμβάν. Όλα τα πράγματα θα 
εξελιχθούν κάτω από την επιρροή αυτού 

 του αβάσταχτου γεγονότος». 

 

Τ 

Τ 
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Στη συνέχεια και σχολιάζοντας τις εξελίξεις έκανε αναφορά στην ασφάλεια και τη 
δικαιοσύνη, ενώ άφησε σαφείς αιχμές για την ανεξαρτησία της. Όταν ρωτήθηκε 
σχετικά από τον παρουσιαστή Νίκο Παναγιωτόπουλο απάντησε: «Εσείς 
πιστεύετε ότι στην Ελλάδα η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη;  

ια μένα που επί 41 χρόνια υπηρετώ τη  
Δικαιοσύνη ως δικηγόρος πρώτης γραμμής  
έχει καταστεί βίωμα ότι ο σεβασμός στη 

δικαιοσύνη αποτελεί ευσεβή πόθο, στην 
πραγματικότητα όλοι ξέρουμε τι συμβαίνει».  

 
Και πρόσθεσε: «Η υπόθεση του διορισμού της ηγεσίας του Αρείου Πάγου από το 
υπουργικό συμβούλιο έχει αγγίξει το όριο της ως θεσμός, πρέπει να σκεφτούμε 
σοβαρά από το πώς θα απαλλαγεί η δικαιοσύνη από αυτόν τον σύνδεσμο που 
την κρατά σε κατάσταση ομηρίας […] Όλο αυτό το σκηνικό δημιουργεί ένα πλήγμα 
στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης…». Παράλληλα κράτησε αποστάσεις από την 
πρωτοβουλία του πρωθυπουργού να στείλει επιστολή στον Ισίδωρο Ντογιάκο, 
και σχολίασε: «Προσωπικά δεν ξέρω ποιος συμβούλευσε τον πρωθυπουργό να 
στείλει αυτήν την επιστολή, δεν είναι κάτι που μπορώ να πω ότι βλάπτει το κύρος 
και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης περισσότερο από όσο την έχει βλάψει το 

καθεστώς που σας περιέγραψα 
προηγουμένως». Για το πώς ο 
Ισίδωρος Ντογιάκος δέχτηκε την 
επιστολή παρόλο που δεν 
προβλέπεται από τον Ποινικό 
Κώδικα, ο Κώστας Τζαβάρας 
σχολίασε: «Εντάξει τώρα, τη δέχτηκε 
με την ίδια λογική που μπορεί να τη 
δέχεται από όλον τον κόσμο, ο κάθε 
πολίτης μπορεί να του στείλει μια 
επιστολή…». « 

μένα με ανησυχεί 
αυτός ο πληθωρικός 
ρόλος του 

εισαγγελέα του  
Αρείου Πάγου σε 
θέματα για τα οποία  
δεν έχει αρμοδιότητα» 
, πρόσθεσε ο βουλευτής της ΝΔ 
αναφέροντας στη συνέχεια 
παραδείγματα. Για το αν θα πρέπει 
να είναι ξανά υποψήφιος ο Κώστας 
Αχ. Καραμανλής ο Κώστας 
Τζαβάρας απέφυγε να απαντήσει 
ευθέως: «Θα σας απογοητεύσω, δεν 
μπορώ να εκφέρω καμία άποψη επί 
του θέματος. Από τη στιγμή που έχει 
το δικαίωμα του εκλέγεσθαι και επ’ 
αυτού του δικαιώματος μπορεί να 
αποφασίσει ο πρόεδρος του 
κόμματος αν θα τον συμπεριλάβει 
στα ψηφοδέλτια, από μένα 
περιττεύει οποιοδήποτε σχόλιο…». 
Όσο για το αν η ευθύνη για την 
τραγωδία στα Τέμπη είναι κυρίως 
του σταθμάρχη σχολίασε: 
«Προφανώς δεν είναι θέμα 
πρωτίστως ενός ανθρώπινου 
λάθος» είπε ο «γαλάζιος» βουλευτής 
και υπογράμμισε την ανάγκη  

έρευνα να 
εστιάσει και  
σε κρατικούς 

παράγοντες, ακόμη  
και σε πολιτικά 
πρόσωπα προκειμένου 
να εξεταστεί αν  
δια παραλείψεων 
συνετέλεσαν στην 
πρόκληση του 
δυστυχήματος…
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του Ανδρέα Αθηναίου 
Καθηγητή Πολιτικής Οικονομίας 
και Στατιστικής  

 
Είχα την ευτυχία να είμαι γιος του 
λογοτέχνη Περσέα Αθηναίου. Αυτό 
σημαίνει ότι ο πατέρας μου με 
εμύησε στη μοναδικότητα της 
πατρίδας μας και του ελληνικού 
πολιτισμού, τη Ρωμηοσύνη. 
Διακόνησα τα αμερικανικά 
πανεπιστήμια 35 χρόνια και 
πέρασαν 22.000 φοιτητές από τα 
χέρια μου. Αν πει κανείς ότι δίδαξα 
οικονομικά, με την έννοια που 
χρησιμοποιούν η τηλεόραση και οι 
πολιτικοί, θα αδικήσουμε την 
πραγματικότητα. Έβαζα πάντα στη 
διδασκαλία μου τη γεωπολιτική της 
οικονομίας και τα οικονομικά της 
κρίσης και συνέδεα την οικονομία με 
τον άνθρωπο. Η Αμερική είναι μια 
χώρα που θέλει να είναι ηγεμονία. 
Παίρνει τους νέους ανθρώπους και, 
εφόσον έχουν τη δυνατότητα, τους 
δίνει τη δύναμη και τα φτερά να 
γίνουν μεγάλοι δικηγόροι, 

καθηγητές και όπου αντέχουν στο μέγιστο της απόδοσής τους. 

ντίθετα, εδώ στην πατρίδα μας βλέπουμε ένα 
σύστημα, το οποίο ξεκινάει με το να ευνουχίζει  
τις ψυχές των ανθρώπων. 

 
Εισαγωγικές εξετάσεις, οι οποίες είναι εντελώς άσχετες, όχι μόνο για το άδικο και 
τον τρόπο που γίνονται, αλλά κυρίως γιατί στέλνουν τον καθένα σε γνωστικό 
αντικείμενο, που δεν τον ενδιαφέρει. Έτσι δεν έχεις το πάθος και τη δυνατότητα 
να αριστεύσεις. Μάλιστα, οι Αγγλοσάξονες λένε, αν θέλεις να ελέγχεις κάποιον θα 
τον βάλεις να κάνει κάτι που δεν τον νοιάζει. Έτσι, θα είναι απόλυτα υπάκουος 
στις εντολές σου, γιατί δεν θα έχει την συναισθηματική και ψυχική αφοσίωση σε  

 

Α 
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αυτό που κάνει. Έχουμε, λοιπόν, εδώ ένα σύστημα που 
κατευθύνει τον άνθρωπο εκεί που δεν θέλει. Και μοιραία ο 
Έλληνας, επειδή πρέπει να μπει στο Πανεπιστήμιο και να 
αποκτήσει μια κοινωνική καταξίωση, αναγκάζεται να γίνει 
κάτι που δεν το θέλει. Το κακό που δεν βλέπουμε στην 
Αμερική είναι ότι αποτελεί την πρώτη διδάξασα στην 
επιστήμη της κυβερνητικής, της χειραγώγησης των 
ανθρώπων. Εκεί λοιπόν, ενώ παίρνουνε τα νέα παιδιά και 
λένε, για παράδειγμα, θα γίνετε μεγαλοδικηγόροι, θα μάθετε 
καλά τη νομική επιστήμη, από την άλλη πλευρά δεν 
υπάρχει ηθική τάξις. Είναι μια χώρα χωρίς πολιτισμό, με 
στερεότυπα συμπεριφοράς. Είναι ευγενείς, λένε καλημέρα, 
αλλά δεν το πιστεύουν, ενώ εμείς χαιρόμαστε που 
βλέπουμε τον άλλον και τον αισθανόμαστε. Επομένως, 
διοικούν έναν λαό αφαιρώντας του το συναίσθημα, 
διδάσκοντάς του ότι το συναίσθημα είναι αδυναμία και έτσι 
τον καθοδηγούν με τα στερεότυπα. Προοδεύουν όμως 
υλικά. Γιατί είναι απόλυτα ελεγχόμενοι και το σύστημα τους 
βοηθάει, γιατί θέλει να συντηρεί μια ηγεμονία. Επομένως, 
χρειάζεται αποτελεσματικότητα. Εδώ δεινοπαθείς, για να 
κάνεις το πιο απλό πράγμα. Χρειάζονται χιλιάδες εμπόδια 
και καταλήγουμε βέβαια στη διαφθορά και στη διαπλοκή, η 
οποία τρέφει το σύστημα τον εμποδίων. Πρέπει να είμαστε 
μονίμως εξαρτημένοι, γι’ αυτό έχουμε μια 
αναποτελεσματικότητα και ταλαιπωρούμε τα παιδιά μας. 
Αν δεν υπάρχει όμως ενεργός ψυχή, δεν μπορείς να είσαι 
και καλός επιστήμονας, διότι την ερμηνεία η ψυχή την 
κάνει, δεν την κάνει η λογική. Ακολουθείς το φως της ψυχής 
σου, για να κάνεις ερμηνεία. Ουσιαστικά με την ψυχή σου 
θα δεις την καινούρια γνώση. Οι ομογενείς της Αμερικής 
ανήκουν σε διάφορες γενιές. Αυτοί οι οποίοι πήγαν για 
μετεκπαίδευση, αφού δηλαδή τελείωσαν Πανεπιστήμιο 
εδώ στην Ελλάδα, δεν μπαίνουν σε αυτό το καλούπι. Η 
άλλη κατηγορία ομογενών είναι οι πιο παλιοί, οι οποίοι 
έφυγαν κακοποιημένοι και έχουν κακές αναμνήσεις από 
την Ελλάδα. Είναι ευγνώμονες τόσο πολύ που φάγανε και 
θεωρούν τόσο σημαντικό ότι απέχτησαν αυτοκίνητο και 
τηλεόραση και ένα ζεστό σπίτι και από την άλλη το 
μορφωτικό τους επίπεδο δεν τους επιτρέπει και πολλές 
αναλύσεις, οπότε λένε τι ωραία που είναι εδώ. Εντούτοις, 
αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι, που δεν έχουν με τη λογική τους 
συνειδητοποιήσει το μεγαλείο της Ελλάδος και μένουν στα 
υλικά, γέμιζαν τα αεροπλάνα της Ολυμπιακής να έρθουν 
εδώ κάθε καλοκαίρι. Διότι υποσυνείδητα αναζητούσαν την 
ουσιαστική συνύπαρξη, το «εμείς», τον κύκλο του 
ελληνικού χορού, τον ασπασμό του φίλου. Η Ελλάδα ως 
εξαρτημένη χώρα, όπου πάντα κάποιος της λέει τι να κάνει, 

φρόντισε να σαμποτάρει κάθε κίνηση της ομογένειας, για 
να τη βοηθήσει. Πάντοτε οι πρέσβεις που προσπάθησαν να 
κάνουν κάτι καλό κυνηγήθηκαν, καθώς υπήρχε εντολή να 
μην ενισχύεται το εθνικό φρόνημα. Η Ελλάδα είναι μια χώρα 
και ένα σύστημα, όπου αναπαράγεται η υποτέλεια της 
χώρας σε ξένα συμφέροντα και σε ξένες δυναμικές. Δεν 
είναι πολιτική η τοποθέτηση, διότι προφανώς δεν πιστεύω 
πια σε κόμματα, μιλάμε για την πατρίδα μας. Βλέπουμε μια 
Ελλάδα, που δομικά φτιάχτηκε από το 1821, για να είναι 
εξαρτημένη και υποτελής. Όλα συμβαίνουν δυστυχώς από 
τη δυναμική γεωπολιτικών συμφερόντων. Οπωσδήποτε 
πάντοτε υπάρχουν ιδεολόγοι και οι Φιλέλληνες ήταν, αλλά 
πάντοτε μια γεωπολιτική κατάσταση δημιουργεί 
δυνατότητες να απελευθερωθεί ένας λαός ή και το αντίθετο. 
Όταν ελευθερώνεται μια χώρα, από την άλλη πλευρά αυτοί 
που κατευθύνουν και τη συγκυρία, φροντίζουν να μην 
ελευθερωθεί ποτέ, για να την χρησιμοποιούν. Απλώς 
αλλάζει ο δυνάστης. Στην αρχή η πατρίδα μας ήταν 
στρατιωτικά εξαρτημένη και ας πούμε πολιτικά. Μετά τον 
Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο φτιάχνεται ένα σύστημα οικονομικής 
εξάρτησης, αλλά δομικά πλέον, χωρίς να χρειάζονται 
λόγχες απέξω και εν συνεχεία με την παγκοσμιοποίηση 
οδηγούμαστε σε νοητική εξάρτηση. Όμως, το κακό έχει 
πάντα μέσα του ενσωματωμένα τα στοιχεία της 
αυτοκαταστροφής του. Αυτό που ζούμε, δεν θα πάει πολύ 
μακριά. Εξάλλου, οι πολιτισμοί περνάνε από αναγεννήσεις, 
από σκοταδισμούς, τώρα ζούμε έναν σκοταδισμό. 

Το φθαρτό κομμάτι του ανθρώπου μπορεί να πεθάνει, αλλά 
η Ελλάδα ζει και θα ζει σαν πολιτισμός, γιατί έχει 
οντολογική υπόσταση, είναι μια σύνθεση και μια αρμονία 
εννοιών και αξιών. 
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εσπάθωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλάντιμιρ 
Πούτιν κατά των ΗΠΑ και της ΕΕ για την τραπεζική 
κρίση, τονίζοντας πως αιτία είναι η «άμυαλη» 

διαρκής εκτύπωση χρήματος χωρίς αντίκρισμα! 
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Pronews ο ισχυρός άνδρας της Ρωσίας δήλωσε «Η 
κρίση ξεκίνησε απ’ τις εποχές των μέτρων κατά της πανδημίας, όπου ορισμένες 
αναπτυγμένες οικονομίες καταχράστηκαν τη μονοπωλιακή τους δύναμη, όσον 
αφορά τα νομισματικά μονοπώλια.  

νοιξαν τη μηχανή τυπώματος στις ΗΠΑ  
και τύπωσαν 5,9 τρισεκατομμύρια δολάρια!  
Αυτό αντιστοιχεί στο 38% όλων  

των κυκλοφορούντων χρημάτων! 

 

Τα τύπωσαν σε διάστημα δύο ετών, 
κάτι που είναι χοντρικά το ποσό που 
τυπώθηκε τα προηγούμενα 40 
χρόνια. Το ίδιο ποσοστό και στη 
Ευρωζώνη, τύπωσαν 2,5 
τρισεκατομμύρια! Απελευθέρωσαν 
αυτά τα χρήματα στην οικονομία και 
τα μοίρασαν στον κόσμο, κάτι που 
δεν είναι κακό αυτό καθαυτό. Κι εμείς 
χρησιμοποιήσαμε μια παρόμοια 
τακτική. Αλλά ήμασταν πολύ 
προσεκτικοί, έγινε με μέτρο κι έτσι 
αυτό δεν οδήγησε σε ένα τέτοιο κύμα 
πληθωρισμού…». Βάσει της 
τοποθέτησης του Β. Πούτιν η 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) 
και οι ΗΠΑ τύπωσαν σχεδόν 8,4 
τρισ. δολάρια ευρώ και στη συνέχεια 
τα επιτόκια ανέβηκαν λόγω του 
πληθωρισμού, ο οποίος εκτοξεύτηκε 
εξαιτίας του πολέμου και των 
κυρώσεων που επέβαλαν στην 
Ρωσία με αποτέλεσμα να 
καταρρεύσει σειρά τραπεζών. 

ι Ρώσοι  
επιμένουν ότι  
η κυβέρνηση 

Μπάιντεν ξόδευε τα 
λεφτά των Αμερικανών 
φορολογουμένων για 
την Ουκρανία δίνοντας 
πάνω από 100 δισ. 
δολάρια στο Κίεβο 
, αλλά αυτό είναι πραγματικά 
«σταγόνα στον ωκεανό». Όμως οι 
Κινέζοι που κατέχουν 2 τρισ. δολ. σε 
αμερικανικά ομόλογα (κατ’ άλλους 
τετραπλάσια στην δευτερογενή 
αγορά) ξαφνικά άρχισαν να 
πουλάνε. Και τότε το πάρτι 
τελείωσε… 
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του Βασίλη Βιλιάρδου 
Οικονομολόγου 
Βουλευτή Επικρατείας 
Ελληνικής Λύσης 

 

α συνολικά 
ενυπόθηκα  
κόκκινα δάνεια των 

μνημονίων είναι 28 Δις 
€, εκ των οποίων τα 12 
Δις € πρώτης κατοικίας.  
Τα funds τώρα τα έχουν αγοράσει 
στο 20% περίπου της αξίας τους – 
οπότε έχουν δαπανήσει περί τα 2,4 
δις €. Το δημόσιο λοιπόν θα 
μπορούσε να συστήσει μία εταιρία 
που θα αγόραζε όλα αυτά τα δάνεια 
στην τιμή που τα αγόρασαν τα 
funds, συν το κόστος και κάποιο 
κέρδος τους – έναντι περί τα 3 δις € 
που δεν θα χανόταν, αφού θα 
υπήρχαν σπίτια ως αντίκρισμα. Στη 
συνέχεια, η εταιρία αυτή θα 
προέβαινε σε ρεαλιστικούς 
διακανονισμούς με τους 
δανειολήπτες – οπότε, σε βάθος 
χρόνου, θα εισέπραττε περισσότερα 
από αυτά που θα δαπανούσε. Έτσι 
θα διασωζόταν η πρώτη κατοικία, με 
ένα σχετικά ελάχιστο ποσόν – 
συγκριτικά τουλάχιστον με τα 50 δις 
€ που σπατάλησε η κυβέρνηση για 

τα αχρείαστα lockdowns, με τα 9 δις € των απευθείας αναθέσεων κοκ. Με απλά 
λόγια, το θέμα δεν είναι η προστασία της πρώτης κατοικίας αυτών που 
πραγματικά δεν έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετήσουν τα μνημονιακά τους 
δάνεια, αλλά η διάσωση της – αφού η προστασία έχει ημερομηνία λήξης. 
Επιγραμματικά, ο σκοπός του σημερινού νομοσχεδίου είναι η εισαγωγή του 
θεσμού του δικαστικού γραφείου τηλεματικής, ο καθορισμός της σχετικής 
διαδικασίας διεξαγωγής δίκης μέσω της τηλεματικής και η ανακατανομή των 
διοικητικών δικαστηρίων – με τη σύσταση γραφείων τηλεματικής. Πολύ δουλειά 
πάντως για το υπουργείο δικαιοσύνης, με κριτήριο τα αλλεπάλληλα νομοσχέδια 
που καταθέτει – μεταξύ των οποίων το πρόσφατο προηγούμενο, για το πόθεν 
έσχες. Για το έσχες καλύτερα, αφού το πόθεν δεν αναφερόταν πουθενά – ενώ 
παρεμβλήθηκε η τροπολογία του υπουργείου οικονομικών για τους 
πλειστηριασμούς, στο νομοσχέδιο για τα καταπατημένα ακίνητα του Δημοσίου, 
με συνολικά 101 σελίδες, όταν το σημερινό νομοσχέδιο είναι 111 σελίδες. 
Αδιαφόρησε βέβαια το υπουργείο για το ότι, δεν μας δόθηκε καθόλου χρόνος να 
την επεξεργασθούμε – αν και ειδικά για τους πλειστηριασμούς, η κυρία 
Μπακογιάννη είπε πως οφείλονται στο ότι, δεν έχουν τελειώσει τα μνημόνια.  

 

πομένως, αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να 
προσφέρουμε στα κοράκια τουλάχιστον 50  
Δις ευρώ κέρδος από τα 90 Δις € των κόκκινων 

δανείων που αγόρασαν σε εξευτελιστικές τιμές - 
αντί στους δανειολήπτες. 
Εναλλακτικά τα 700.000 σπίτια των Ελλήνων που θα οδηγηθούν σε 
πλειστηριασμούς – σημειώνοντας πως τα funds έχουν ήδη οργανωθεί για να τα  

 

Τ 
Ε 
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εκμεταλλευθούν, συστήνοντας 23 εταιρίες διαχείρισης κόκκινων δανείων, αρκετά 
γραφεία διαχείρισης ακινήτων, real estate δηλαδή κλπ. Εν προκειμένω, θεωρούμε 
σωστό να επαναλάβουμε την πρόταση μας για την πρώτη κατοικία των ευάλωτων 
συμπολιτών μας – η οποία είναι η εξής: Τα συνολικά ενυπόθηκα κόκκινα δάνεια 
των μνημονίων είναι 28 δις € – εκ των οποίων τα 12 δις € πρώτης κατοικίας.  

 

α funds τώρα τα έχουν αγοράσει στο  
20% περίπου της αξίας τους, οπότε  
έχουν δαπανήσει περί τα 2,4 δις €. 

Το δημόσιο λοιπόν θα μπορούσε να συστήσει μία εταιρία που θα αγόραζε όλα 
αυτά τα δάνεια στην τιμή που τα αγόρασαν τα funds, συν το κόστος και κάποιο 
κέρδος τους – έναντι περί τα 3 δις € που δεν θα χανόταν, αφού θα υπήρχαν σπίτια 
ως αντίκρισμα. Στη συνέχεια, η εταιρία αυτή θα προέβαινε σε ρεαλιστικούς 
διακανονισμούς με τους δανειολήπτες – οπότε, σε βάθος χρόνου, θα εισέπραττε 
περισσότερα από αυτά που θα δαπανούσε. Έτσι θα διασωζόταν η πρώτη 
κατοικία, με ένα σχετικά ελάχιστο ποσόν – συγκριτικά τουλάχιστον με τα 50 δις € 
που σπατάλησε η κυβέρνηση για τα αχρείαστα lockdowns, με τα 9 δις € των 
απευθείας αναθέσεων κοκ. Με απλά λόγια, το θέμα δεν είναι η προστασία της 
πρώτης κατοικίας αυτών που πραγματικά δεν έχουν τη δυνατότητα να 
εξυπηρετήσουν τα μνημονιακά τους δάνεια, αλλά η διάσωση της – αφού η 
προστασία έχει ημερομηνία λήξης. Είναι τόσο δύσκολο να το καταλάβει η 
κυβέρνηση ή απλά δεν θέλει να το κάνει, στηρίζοντας την αισχροκέρδεια των 
κορακιών; Αυτά δηλαδή που είπε η κυρία Μπακογιάννη; Λύσεις πάντως 
υπάρχουν για το πρόβλημα του κόκκινου ιδιωτικού χρέους στο σύνολο του – 
κοινή λογική και πολιτική βούληση δεν υπάρχουν. Συνεχίζοντας στο νομοσχέδιο, 
δεν είναι το υπουργείο αυτό που εμπνεύσθηκε την ψηφιοποίηση της απονομής 
δικαιοσύνης, αλλά η Τρόικα – όπως φαίνεται από την τελευταία αξιολόγηση που 
αναφέρεται στην πρόοδο της υιοθέτησης του e-filing στα διοικητικά δικαστήρια, 
με την πλήρη εφαρμογή του έως τις αρχές του 2023, καταθέτοντας τις σχετικές 
σελίδες στα πρακτικά. Στην ίδια αξιολόγηση, η Τρόικα αναφέρεται στις εκκρεμείς 
συντάξεις, λέγοντας πως υπάρχει μεν μία επιτάχυνση αλλά, παρά το ότι έχουν 
ολοκληρωθεί όλες οι συμφωνηθείσες δράσεις, το απόθεμα των εκκρεμών 
συντάξεων παραμένει επάνω από το στόχο των 70 εκ. €. Εν προκειμένω, 
σύμφωνα με την έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής για το 2ο 
τρίμηνο του 2022, οι εκκρεμείς συντάξεις ήταν 95.357, με εκτιμώμενη δαπάνη 
περίπου 106 εκ. € – ενώ οι ληξιπρόθεσμες αιτήσεις κύριας συνταξιοδότησης, οι 
εκκρεμείς δηλαδή πάνω από 90 ημέρες, 66.456, με εκτιμώμενη δαπάνη περίπου 
127,1 εκ. €. Επομένως, συνολικά περί τα 233 εκ. € – όπως θα καταθέσουμε στα 
πρακτικά. Πώς θα βοηθήσει αλήθεια σε όλα αυτά το νομοσχέδιο; Από την άλλη 
πλευρά, εάν θεωρεί η κυβέρνηση πως θα βοηθήσει, γιατί δεν δρομολογήθηκε πιο 

πριν, ειδικά λόγω της γενικότερης 
προώθησης της τηλεματικής στην 
πανδημία; Γιατί θα έπρεπε να το 
απαιτήσει η Τρόικα και να μην το 
κάνουμε μόνοι μας; Άχρηστοι 
είμαστε και χρειαζόμαστε άλλους να 
μας υποδείξουν ή, ακόμη χειρότερα, 
να μας επιβάλλουν τι πρέπει να 
κάνουμε; 

ποβιβασθήκαμε 
σε απλούς 
τοποτηρητές  
των ξένων; 

Περαιτέρω σε ορισμένα άρθρα του 
σχεδίου νόμου, θα ξεκινήσουμε με 
την εισαγωγή του θεσμού της 
Τηλεματικής συνεδρίασης ή 
Τηλεδίκης – όπου στα άρθρα 6, 7 και 
8 περιγράφονται οι διαδικασίες και ο 
εξοπλισμός, ειδικά στο 7, παρ. 1 και 
2. Εν τούτοις, δεν παρέχεται κανένα 
κόστος από το ΓΛΚ – αν και 
αναγράφει πως θα υπάρχει, για τη 
δημιουργία των γραφείων 
τηλεματικής. Ειλικρινά μας ενοχλεί 
αφάνταστα αυτή η προχειρότητα 
που συναντάμε σε πάρα πολλά 
νομοσχέδια – είναι απαράδεκτη. Οι 
απαιτήσεις τώρα για τα 
συγκεκριμένα γραφεία φαίνονται μεν 
να είναι εκτενείς, αλλά ταυτόχρονα 
ασαφείς. Για παράδειγμα, τι σημαίνει 
να μην αλλοιώνουν το πρόσωπο; Τι 
ευκρίνεια θα πρέπει να έχουν οι 
οθόνες και ποιο θα είναι το κόστος 
τους; Πώς θα εφαρμοσθούν δηλαδή 
οι απαιτήσεις και με τι κόστος; Έστω 
κατά προσέγγιση, 
προϋπολογιστικά; Αναφέρεται 
βέβαια πως τα θέματα αυτά θα 
καθορισθούν με υπουργική 
απόφαση, στο άρθρο 10, αλλά δεν 
διαφεύγει έτσι από την 
κοινοβουλευτική διαδικασία ένα 
πολύ σημαντικό περιεχόμενο; 
Λευκή επιταγή μας ζητάτε για την  

 

Τ 

Υ 
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ψήφο μας; Θα μπορούσε τώρα να μας αντικρούσει ο 
υπουργός, λέγοντας πως σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα 
του παραρτήματος ΙΙ, πολλές εργασίες και διαγωνισμοί θα 
ολοκληρωθούν το 2027 – οπότε οι τεχνικές λύσεις και το 
κόστος μπορεί να αλλάξουν. Εν τούτοις, είναι απαραίτητος 
ένα σχετικός προϋπολογισμός, αφού διαφορετικά όλα 
αυτά θα παραμείνουν στη θεωρία. Από την άλλη πλευρά 
μας δημιουργήθηκε το ερώτημα, σχετικά με το πώς θα 
επιτευχθεί η επιτάχυνση της εκδίκασης των υποθέσεων – 
αφού η μοναδική διαφορά θα είναι η ψηφιακή παρουσία, 
αντί της φυσικής. Ειδικότερα είναι λογικό το ότι, οι ίδιες 
αιτίες που προκαλούν καθυστερήσεις, θα συνεχίσουν να 
υπάρχουν – όπως ο πολύ περιορισμένος αριθμός 
δικαστών, η συμφόρηση ή τα κολλήματα συμμετοχής στη 
δίκη, η καθυστέρηση στην αποστολή του φακέλου από τον 
εμπλεκόμενο δημόσιο φορέα κλπ.  

κτός αυτού, μπορεί μεν η 
τηλεματική να συνδράμει  
θετικά στη διαδικασία και στους 

χρόνους απονομής της δικαιοσύνης, 
αλλά χάνεται η άμεση ανθρώπινη 
επαφή με τους διαδίκους – κάτι που, 
όπως φάνηκε και στην πανδημία,  
έχει αρνητικά αποτελέσματα για  
την ψυχολογία… 

 

, καθώς επίσης για τη διεκπεραίωση συναντήσεων, για την 
εκπαίδευση κλπ. Ακριβώς για το λόγο αυτό, έχει εισαχθεί ο 
όρος «zoom fatigue» ή κόπωση τηλεδιάσκεψης – 
σημειώνοντας πως η τηλεματική προκαλεί μεταξύ άλλων 
τα εξής: Κόπωση στα μάτια και στο σώμα από την 
καθιστική στάση. Συναισθηματική καταπόνηση – με τη 
συνεχή πίεση εμφάνισης στην κάμερα και 
αποστασιοποίηση. Πτώση της αποτελεσματικότητας, 
επειδή χάνεται η έμμεση επικοινωνία μέσω της γλώσσας 
του σώματος κλπ. Ενδεχόμενη απόσπαση της προσοχής 
των συμμετεχόντων, από αυτά που συμβαίνουν γύρω τους. 
Πώς θα αντιμετωπισθούν όλα αυτά και τι αποτελέσματα θα 
έχουν στη σωστή απονομή δικαιοσύνης; Επί πλέον, 
υπάρχει θέμα ασφάλειας που δεν φαίνεται να καλύπτεται 
από το νομοσχέδιο. Για παράδειγμα, ενδεχόμενη 
παρακολούθηση των συζητήσεων από τρίτους ή 
πρόσβαση στα αρχεία που έχουν προσωπικά δεδομένα. 
Για όλα αυτά, θα πρέπει προφανώς να ληφθούν μέτρα, τα 
οποία φυσικά θα έχουν κόστος. Πρέπει επίσης να 
προστατεύεται η Ιδιωτικότητα. Για παράδειγμα, εάν 
αναγράφονται ΑΦΜ στα δικόγραφα, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 15, θα πρέπει να αποκρύπτονται, όταν 
δημοσιοποιούνται – για την προστασία από την κλοπή 
ταυτότητας κλπ. Τέλος, υπάρχει το θέμα της εξακρίβωσης 
της ταυτοπροσωπίας. Δηλαδή, πώς θα γνωρίζουμε ότι, στη 
δίκη συμμετέχει ο εμπλεκόμενος και όχι κάποιος που του 
μοιάζει; Ενδεχομένως μια ψηφιακή απομίμηση που πλέον 
πλησιάζουν σε πολύ καλά επίπεδα πιστότητας; Όλοι 
γνωρίζουμε την εφαρμογή παραποίησης και αντιγραφής 
προσώπου, με την ονομασία Deep Fake. Ελπίζουμε 
πάντως να μην οδηγούμαστε σε μεγαλύτερη εμπλοκή της 
τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης στις δίκες – 
όπως στο παράδειγμα της Κίνας που έχει αυτοματοποιήσει  

 

Ε 
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το νομικό της σύστημα, καταθέτοντας ανάλογο άρθρο στα 
πρακτικά. Σε ηλεκτρονικά δικαστήρια δηλαδή που δεν θα 
λαμβάνουν υπ’ όψιν το χαρακτήρα του κατηγορουμένου, τα 
ελαφρυντικά κλπ. – όπως ήδη συμβαίνει σε κάποιο βαθμό 
με τους απαράδεκτους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς. 

ήπως αυτός είναι ο λόγος που 
εισάγεται η τηλεδίκη; Έτσι ώστε 
να αποφασίζει ένας δικαστής 

αποστασιοποιημένα με το πάτημα  
ενός κουμπιού, όπως θέλει η  
Τρόικα για τους πλειστηριασμούς;  
Σε περίπτωση δε που ο οποιοσδήποτε διαμαρτυρηθεί, να 
αποβληθεί για ασέβεια, κατά το άρθρο 5 παρ. 4 και 5; 
Δηλαδή να διακοπεί η σύνδεση με ένα κουμπί, αντί της 
αποβολής από αστυνομικό; Τέλος, δεν ορίζεται στο άρθρο 
τι σημαίνει ασέβεια και ανυπακοή. Συνεχίζοντας, στο άρθρο 
13 αναφέρονται οι έδρες των τακτικών Διοικητικών 
Δικαστηρίων και οι μεταβατικές που θα μετατραπούν σε 
τηλεματικής, ανά περιφέρεια της χώρας – όπου συνολικά 
υπάρχουν 30 τακτικές έδρες, αφού δρομολογούνται 
κάποιες συνενώσεις νομών. Το γεγονός αυτό σημαίνει πως 
στην ουσία δεν οδηγούμαστε σε αποκέντρωση, αλλά σε 
συγκέντρωση – ενώ, μεταξύ αυτών, διαπιστώσαμε πως τα 
Τρίκαλα καλύπτουν και την Καρδίτσα του κ. Υπουργού, με 
το άρθρο 13 παρ. 27. Το είδατε κύριε υπουργέ; Συμφωνείτε; 
Δεν θα αναφερθούμε σε ολόκληρη την κατανομή, αλλά θα 
προσθέσουμε μόνο πως η Ζάκυνθος, πατρίδα του 
Σολωμού, είναι μεταβατική έδρα – ενώ υπάγεται στο 
Διοικητικό Πρωτοδικείο Πύργου, όπως φαίνεται από το 
άρθρο 13 παρ. 23. Αντίθετα, η Κεφαλληνία και η Ιθάκη είναι 
στο Πρωτοδικείο Πάτρας, με μεταβατική έδρα το 
Αργοστόλι, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 21 – ενώ θα 
μπορούσαμε να αναφέρουμε πολλά για τις Κυκλάδες. Αυτή 
είναι αλήθεια η νησιωτική πολιτική σας; Εμείς πάντως 
είμαστε υπέρ της αποκέντρωσης. Ποιος είναι ο λόγος να 
γίνουν συνενώσεις; Η ύπαρξη ανά νομό βοηθάει άλλωστε 
και την τοπική οικονομία – ειδικά σε περιοχές με δύσκολη 
επικοινωνία, όπως τα νησιά. Σε κάθε περίπτωση, με την 
τηλεματική θα μπορούσαν να διεξάγονται όλες οι δίκες από 
την Αθήνα – κάτι που δεν θεωρούμε σωστό, για τους 
λόγους που αναφέραμε. Σε σχέση δε με το κόστος της 
αποκέντρωσης, δεν έχει δοθεί απολύτως τίποτα από το 
ΓΛΚ – ούτε έχει αναφερθεί κάποια εξοικονόμηση, από τη 
μετατροπή μεταβατικών εδρών σε τηλεματικής. Δεν θα 
υπάρχει ή μήπως νομοθετούμε, χωρίς να γνωρίζουμε τις 
βασικές παραμέτρους; Από την άλλη πλευρά είναι 
περίεργο το ότι, οι υποθέσεις που θα εκδικάζονται στα 
δικαστικά γραφεία τηλεματικής, ο αριθμός των οργανικών 
θέσεων των δικαστικών υπαλλήλων που πρόκειται να 
υπηρετήσουν στα γραφεία αυτά, καθώς επίσης κάθε άλλο 
σχετικό θέμα, θα οριστούν με προεδρικό διάταγμα – 
σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2. Είναι απαράδεκτο να μην 
κατατίθενται όλα αυτά στη Βουλή, αφού εδώ μπορεί να 

αναφερόμαστε σε περικοπή θέσεων και δραστηριοτήτων, 
ανάλογα με το τι θα περιλαμβάνει το προεδρικό διάταγμα. 
Το μοναδικό κόστος που παρέχει το ΓΛΚ, όσον αφορά το 
δικαστικό προσωπικό, είναι στο άρθρο 33 για την αύξηση 
των οργανικών θέσεων των δικαστικών λειτουργών της 
πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης, στους εξής βαθμούς: 
του Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου κατά μία και του 
Αρεοπαγίτη κατά δύο, ύψους περίπου 140 χιλ. ευρώ 
ετησίως περίπου. Παρεμπιπτόντως, ο στόχος είναι να 
εξυπηρετήσει τις δίκες από τους πλειστηριασμούς;  

 
Κλείνοντας με το άρθρο 30, αναφέρεται η προϋπόθεση της 
εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων για το 
διορισμό δικαστικού υπαλλήλου. Μήπως θα πρέπει να 
είναι και η συμμετοχή σε εκλογές; Εμείς 
προβληματιζόμαστε εάν πρέπει να είναι υποχρεωτική η 
συμμετοχή όλων των Πολιτών στις εκλογές, τουλάχιστον 
όμως οι δικαστικοί, δεν είναι σωστό να έχουν άποψη για τα 
κοινά και να μην ψηφίζουν. 

Μ 
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πρόεδρος  
της Εθνικής 
Ομοσπονδίας 

Ενώσεων Προστασίας 
Πολιτών Καταναλωτών 
Δανειοληπτών, 
Ευάγγελος Κρητικός, 
προανήγγειλε  
ένα τσουνάμι 
πλειστηριασμών  
μετά την πρόσφατη 
απόφαση του  
Αρείου Πάγου. 
Έντονη είναι πλέον η ανησυχία 
όλων των δανειοληπτών μετά την 
απόφαση του Αρείου Πάγου, που 
ανοίγει τον δρόμο στα Funds και 
στους Servicers (υποεργολάβους) 
να προχωρούν σε πλειστηριασμούς 
κατοικιών, αφήνοντας εκατοντάδες 
χιλιάδες συμπατριώτες μας σε όλη 
την Ελλάδα, άστεγους, ωθώντας 
τους σε απόγνωση. Σε συνέντευξή 

του στην Πέγκυ Ντόκου για την «Δημοκρατική» ο πρόεδρος της Εθνικής 
Ομοσπονδίας Ενώσεων Προστασίας Πολιτών Καταναλωτών Δανειοληπτών κ. 
Ευάγγελος Κρητικός, μιλάει για την κατάσταση όπως διαμορφώνεται με τους 
πλειστηριασμούς, τους κινδύνους που ελλοχεύουν για την ελληνική κοινωνία και 
οικονομία ενώ καταθέτει και τις προτάσεις της  

 
Ομοσπονδίας. • Κύριε Κρητικέ, μιλήστε μας για την πρόσφατη απόφαση του 
Αρείου Πάγου που άνοιξε την «κερκόπορτα» για εκατοντάδες χιλιάδες 
πλειστηριασμούς. - Εν πολλοίς ήταν αναμενόμενη για δύο λόγους: κατ’ αρχάς, 
ήδη από τον περασμένο Σεπτέμβριο υπήρχε σχετικό έγγραφο της Κομισιόν, που 
μιλούσε για αποκλίνουσες τάσεις στην ελληνική δικαιοσύνη. Δεύτερον, 
ακολούθησε τον περασμένο Δεκέμβριο η προαναγγελία της απόφασης από τον 
διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, κ. Στουρνάρα. Καταλαβαίνουμε όλοι, ότι  
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εγείρονται πλέον πολύ σοβαρά ζητήματα, παράλληλα με 
την έκδοση της απόφασης σε χρόνο ρεκόρ. Η απόφαση 
βγήκε πολύ γρήγορα που, πρακτικά, σημαίνει πως δεν 
αλλάζει –βέβαια- η ουσία, αλλά το χρονικό διάστημα. Αυτό 
σημαίνει πως οι πλειστηριασμοί πλέον θα γίνονται με πολύ 
γρήγορους ρυθμούς. • Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες 
συμπολιτών μας που αυτή την στιγμή κινδυνεύουν να 
μείνουν χωρίς σπίτια. Έχετε εικόνα για το πώς 
καταγράφεται η κατάσταση; - Θα σας πω ότι μέχρι και το 
2024, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί 160.000 
πλειστηριασμοί (!!!) σε όλη την Ελλάδα. Με βάση το 
δεδομένο ότι μόνον το 2022 έγιναν 60.000 πλειστηριασμοί 
εκ των οποίων, ολοκληρώθηκαν περίπου οι 39.000, μας 
οδηγεί στο συμπέρασμα ότι απομένει να γίνουν ακόμη 
120.000 πλειστηριασμοί, περίπου. Επιπλέον, επειδή το 
2023 είναι χρονιά εκλογικών αναμετρήσεων και πολλές 
ημέρες δεν θα λειτουργήσουν τα δικαστήρια, είναι σίγουρο 
ότι θα γίνουν γύρω στους 50.000 πλειστηριασμούς –και οι 
υπόλοιποι το επόμενο έτος, το 2024. Αυτό, πρακτικά και με 
βάση τα επίσημα στοιχεία που έχουν δει το φως της 
δημοσιότητας, σημαίνει ότι  

ερίπου 630.000 σπίτια 
βρίσκονται στα χέρια των  
Funds και των Servicers.  

Πίσω από αυτά όμως, βρίσκονται 
οικογένειες που αποτελούνται  
από τρία έως πέντε μέλη…. 
και σημαίνει ότι μια πληθυσμιακή ομάδα θα εξαντληθεί 
εντελώς οικονομικά, θα εξοβελιστεί από την παραγωγική 
δραστηριότητα και βεβαίως, με σοβαρό το ενδεχόμενο να 
μείνει χωρίς στέγη. Επομένως, ο κόσμος αυτός, δεν θα 
μπορεί ούτε να εργαστεί άνετα, ούτε να πληρώνει τους 
φόρους του, τον ΦΠΑ, τις ασφαλιστικές του εισφορές ενώ 
θα αναγκαστούν να ζουν με επιδόματα. Υπάρχει επίσης και 
η περίπτωση μετανάστευσης. Συνεπώς, όλα αυτά που 
δημιούργησε η απόφαση του Αρείου Πάγου, οδηγούν σε 
απώλειες εσόδων για το κράτος και από την προστιθέμενη 
αξία όσων παρήγαγαν οι άνθρωποι αυτοί. • Τι μπορεί να 
γίνει τώρα, κύριε Κρητικέ; Υπάρχουν περιθώρια για 
κυβερνητική – πολιτική παρέμβαση για να δοθεί λύση; - 
Κοιτάξτε, τα άλλα κόμματα έχουν καταθέσει κάποιες 
προτάσεις για τροπολογίες, Πράξη Νομοθετικού 
Περιεχομένου κ.λπ. Δεν ξέρω αν εισακουστούν. Είναι 
πολιτική απόφαση. Το ζήτημα αυτό δεν αποτελεί 
αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης ή προεκλογικού 
χειρισμού. Είναι ένα κοινωνικό πλέον ζήτημα αλλά και 
εθνικό. Δυστυχώς, μέσω αυτών των χιλιάδων 
πλειστηριασμών που διενεργούνται κάθε εβδομάδα (κάθε 
Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή σε Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη γίνονται κατά μέσο όρο 2.000 
πλειστηριασμοί) κινδυνεύει σοβαρά να χαθεί η εθνική 
κυριαρχία της χώρας μέσω της οικονομίας. Κι αυτό γιατί, 
αποδομείται η ουσία της ελληνικής οικογένειας αλλά και το 
κύτταρο της κοινωνίας που είναι η στέγη, ενώ χάνεται η 
ιδιοκτησία η οποία φεύγει από τους ιδιώτες, τους 
οικογενειάρχες κ.λπ. και την καρπώνονται διάφορα 
συμφέροντα και εταιρείες. Επιπρόσθετα, με αυτό τον 
τρόπο, αφελληνίζεται το ελληνικό επιχειρείν. Σε περιοχές 
με πολύ μεγάλη βαρύτητα για εθνικούς λόγους όπως τα 
νησιά του Αιγαίου, είναι ακόμη πιο επικίνδυνο, αφού όταν 

χάνονται σπίτια σε πλειστηριασμούς, χάνεται η κυριότητα. 
Για παράδειγμα πέραν των δύο μεγάλων αστικών κέντρων 
Αθήνας και Θεσσαλονίκης, στα νησιά του Αιγαίου, οι 
εταιρείες που αγοράζουν συστηματικά ακίνητα, έχουν 
στόχο να δημιουργήσουν δικές τους «νησίδες» μέσα στις 
αστικές αυτές περιοχές. Καταλαβαίνουμε λοιπόν, την 
βαρύτητα των συνεπειών. • Εσείς, από την πλευρά σας τι 
προτείνετε; - Εμείς σαν Εθνική Ομοσπονδία Ενώσεων 
Προστασίας Πολιτών Καταναλωτών Δανειοληπτών, θα 
κινηθούμε στους εξής άξονες: Η Εθνική Ομοσπονδία 
Δανειοληπτών προτείνει την συνταγματική αναθεώρηση 
όσον αναφορά στο καθεστώς λειτουργίας της Ελληνικής 
Δικαιοσύνης. Είναι ο μόνος κλάδος εντός της ελληνικής 
επικράτειας που δεν ελέγχεται με ασφαλιστικές δικλείδες 
και σε μία δημοκρατία ό,τι δεν ελέγχεται μετατρέπεται σε 
θύλακα σήψης, διαφθοράς και συναλλαγών. Επίσης, 
προτείνουμε την δημιουργία εποπτικού οργάνου που θα 
ελέγχει στην Ελλάδα την λειτουργία των funds και 
servicers. Η όποια συναλλαγή των δανειοληπτών με τα 
funds και τα servicers και τις εταιρείες ειδικού σκοπού να 
γίνεται υποχρεωτικά εγγράφως και σε περίπτωση μη 
αποδοχής από πλευράς funds και servicers των 
προτάσεων διακανονισμού από πλευράς των 
δανειοληπτών η απόρριψη υποχρεωτικά να αιτιολογείται 
γραπτώς από πλευράς των funds και για όλο το 
παραπάνω συγκεντρωθέν υλικό αντίγραφά του 
υποχρεωτικά να παραδίδονται στους δανειολήπτες για 
περαιτέρω χρήση. Προτείνουμε ακόμη, την πλήρη 
διαφάνεια και ονομαστικοποίηση των μετόχων και των 
μετοχών, τόσο των servicers δηλαδή των υποεργολάβων 
που εδρεύουν στην Ελλάδα, όσο και των funds που 
εδρεύουν στο εξωτερικό και αποτελούν εταιρείες 
φαντάσματα του ενός δολαρίου ή του ενός ευρώ. Δηλαδή 
υποχρεωτικά σε συγκεκριμένο μητρώο που θα 
δημιουργηθεί να δηλώνονται οι πραγματικοί μέτοχοι τόσο 
των funds όσο και των servicers καθώς και να είναι 
υποχρεωμένοι να δηλώσουν το πόθεν έσχες των 
κεφαλαίων τους και να προσκομίσουν πιστοποιητικό 
καθαρότητας των χρημάτων τους. Τέλος, να γίνει ριζική 
αλλαγή διεξαγωγής των πλειστηριασμών με κυριότερη 
αλλαγή ότι όσοι προσέρχονται, είτε είναι φυσικά 
πρόσωπα, είτε εταιρείες της ημεδαπής ή αλλοδαπής 
προκειμένου να «χτυπήσουν» ακίνητα στους 
πλειστηριασμούς, να είναι υποχρεωμένοι να 
προσκομίσουν στον συμβολαιογράφο του πλειστηριασμού 
πιστοποιητικό καθαρότητας των χρημάτων από την 
τράπεζα που εκταμιεύονται τα χρήματα καθώς και σχετική 
δήλωση πόθεν έσχες. Τα ανωτέρω προτάθηκαν διότι οι 
πλειστηριασμοί στην Ελλάδα, ενδεχομένως να 
χρησιμοποιούνται σαν πλυντήριο μαύρου χρήματος που 
προέρχονται από έκνομες ενέργειες κ.λπ. Κλείνοντας, να 
αναφέρω ότι το ζήτημα, αποτελεί και πρόβλημα ευρύτερης 
πολιτικής και σύγκρουσης Βορρά-Νότου καθότι το 
πρόβλημα των «κόκκινων δανείων» και των 
πλειστηριασμών εστιάζεται κυρίως στις χώρες του Νότου 
δηλαδή Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα και Κύπρο, ενώ οι 
πλούσιες χώρες του ευρωπαϊκού Βορρά επωφελούνται. 
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πρόεδρος του 
Βιοτεχνικού 
Επιμελητηρίου 

Πειραιά, Γιώργος 
Παπαμανώλης με 
επιστολή του προς  
τους Υπουργούς 
Οικονομικών, Εργασίας 
και Ανάπτυξης ζήτησε 
να διαγραφούν τα 
συσσωρευμένα χρέη 
των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων  
που κινδυνεύουν  
με λουκέτο. 
Συγκεκριμένα, μεγαλύτερη επιείκεια 
στην αντιμετώπιση των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων ως 

προς την διαχείριση των συσσωρευμένων χρεών τους μετά από τις συνεχόμενες 
κρίσεις -οικονομική, κορονοϊός, ενεργειακή -, ζήτησε ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού 
Επιμελητηρίου Πειραιά, Γιώργος Παπαμανώλης – Ντόζας με επιστολή του προς 
τους Υπουργούς Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και 
Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Χρήστο Σταϊκούρα, Κωστή Χατζηδάκη και Άδωνι 
Γεωργιάδη, αντίστοιχα. Στην επιστολή μεταξύ άλλων αναφέρονται: «Το πλαίσιο 
των νέων ρυθμίσεων θα πρέπει να συνδυαστεί και με κριτήρια που θα 
περιλαμβάνουν και διαγραφές χρεών σύμφωνα με προϋποθέσεις για 
αποδεδειγμένα χρέη που δημιουργήθηκαν εν μέσω των κρίσεων.  

 

πίσης, θα πρέπει να επιβραβεύσουμε τους 
συνεπείς, τις επιχειρήσεις που κατάφεραν  
μέσα σε όλες αυτές τις κρίσεις να έχουν 

τακτοποιημένες τις οφειλές τους 
έτσι ώστε να συνεχίσουν να λειτουργούν χωρίς να βρεθούν ξαφνικά σε αδυναμία 
πληρωμών και αυτές. Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά προτείνει: Διαγραφή 
χρεών και συγκεκριμένα προσαυξήσεων για όσους ενταχθούν στις νέες ρυθμίσεις 
με αποδεδειγμένα χρέη που προέκυψαν εν μέσω πανδημίας και ενεργειακής 
κρίσης. «Κούρεμα» της τάξης του 30% στις προσαυξήσεις για όλους όσοι 
αποδεικνύονται συνεπείς μετά τις 4 πρώτες δόσεις. «Κούρεμα» για όλους όσους 
είχαν ήδη ρυθμισμένες τις οφειλές που προέκυψαν εν μέσω πανδημίας και 
ενεργειακής κρίσης με συγκεκριμένα κριτήρια και προϋποθέσεις. Θέσπιση 
ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού. Αυτά αποτελούν τη μόνη βιώσιμη 
λύση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έτσι ώστε να ανασάνουν και να 
συνεχίσουν να λειτουργούν με αξιοπρέπεια, αλλά και να έχουν αύριο στο νέο 
επιχειρηματικό περιβάλλον». 
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

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

 
Μετά από 26 χρόνια λειτουργίας των 
ηλεκτρονικών συστημάτων Taxis 
(σύστημα εφοριών) και Taxisnet 
(εφαρμογές για τους πολίτες), 
κυβέρνηση και ΑΑΔΕ προχωρούν σε 
αλλαγές με στόχο να περάσει η 
εφορία στην επόμενη εποχή, 
καλύπτοντας και υποστηρίζοντας 
τεχνολογικά και επιχειρησιακά 
σύνθετους ελέγχους. Όπως 
μεταδίδει η «Καθημερινή» 
ταυτόχρονα θα δημιουργηθεί η νέα 
ψηφιακή εφορία.  

δη οι 
φορολογούμενοι 
μπορούν μέσω 

των εφαρμογών που 
έχουν αναπτυχθεί  
να διεκπεραιώσουν  
τις περισσότερες 
υποχρεώσεις από  
τον υπολογιστή τους 

, ωστόσο οι νέες εφαρμογές θα οδηγήσουν στην ταχύτερη εξυπηρέτηση των 
πολιτών σε ένα σύστημα που δεν θα «κολλάει» και δεν θα «πέφτει», ενώ το 
σύνολο των διαδικασιών θα υποστηρίζεται ηλεκτρονικά. Παράλληλα, σταδιακά θα 
ενταχθεί και ο «ψηφιακός εφοριακός» που θα καθοδηγεί τον λογιστή - 
φορολογούμενο σε όλα όσα χρειάζεται για την ολοκλήρωση μιας διαδικασίας ή 
ακόμη και για την αναζήτηση εγγράφων και πιστοποιητικών. Σε καμία 
περίπτωση, βέβαια, τα ηλεκτρονικά συστήματα δεν μπορούν να υποκαταστήσουν 
τον εφοριακό. Αυτό όμως που πρόκειται να γίνει είναι οι εφοριακοί να 
ασχολούνται περισσότερο με τον έλεγχο φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων.  
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Σχεδιάζεται λοιπόν από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την ΑΑΔΕ το 
νέο Taxis, το οποίο θα συνενώσει όλα τα πληροφοριακά συστήματα (Τaxisnet 
Εlenxis κ.λπ.) σε ένα. 

ο νέο Τaxis θα τα κάνει όλα και πάνω  
σ’ αυτό θα «κουμπώσουν» και όλες οι  
νέες εφαρμογές που σχεδιάζονται. 

Ήδη έχουν συσταθεί ομάδες ειδικών, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά από τη 
φορολογική διοίκηση και εξετάζουν όλες τις ανάγκες που έχουν το Μητρώο, η 
Διεύθυνση Εισοδήματος, Κεφαλαίου, Ελέγχων κ.λπ. Το νέο σύστημα που θα 
διαδεχθεί το Taxis θα είναι μπροστά από την εποχή και θα αντέξει για τουλάχιστον 
20 χρόνια. Θα ξεκινήσει η υλοποίησή του εντός του 2023, ενώ στο σύνολό του θα 
είναι έτοιμο και παραγωγικό εντός των επόμενων πέντε ετών. Η αλήθεια είναι ότι 
το γερασμένο πλέον σύστημα Τaxis χρειάζεται μια φρεσκάδα, αναφέρουν πηγές 
της κυβέρνησης. Ενδεχομένως θα πρέπει να ξαναγραφεί ο κώδικας του 
λογισμικού, ο οποίος τελευταία φορά αναβαθμίσθηκε το 2007-2008. Τα 
ηλεκτρονικά συστήματα της ΑΑΔΕ αποτέλεσαν το σημαντικότερο όπλο των 
κυβερνήσεων στα χρόνια των μνημονίων, αλλά κυρίως στα χρόνια της 
πανδημικής κρίσης, όπου ολόκληρος ο δημόσιος τομέας «περνούσε» μέσα από 
το Τaxisnet προκειμένου να πιστοποιηθεί για οποιαδήποτε ενέργεια που ήταν 
απαραίτητη για την έκδοση δικαιολογητικών, αλλά και προκειμένου να 
χρηματοδοτηθούν επιχειρήσεις (επιστρεπτέα προκαταβολή), να αποζημιωθούν οι 
ιδιοκτήτες ακινήτων για τα «κουρεμένα» ενοίκια, όπως επίσης και όσοι ήταν σε 
αναστολή εργασίας. Αυτό όμως που προέχει είναι το Taxis να καλύψει τον νέο 
επιχειρησιακό σχεδιασμό.  

ε την ένταξη  
της τεχνητής 
νοημοσύνης  

στο οπλοστάσιο  
του ελεγκτικού 
μηχανισμού θα 
χρειασθεί επιπλέον 
ταχύτητα, καθώς  
η «εξόρυξη» 
πληροφοριών 
χρειάζεται πηγές  
και χρόνο για  
να φθάσει στο  
επιθυμητό αποτέλεσμα. 
Το Data Mining, το οποίο αποτελεί 
την τέχνη της «εξόρυξης» χρήσιμων 
πληροφοριών από μεγάλες 
δεξαμενές πληροφοριών, θα 
στοχεύσει στην καταπολέμηση της 
φοροδιαφυγής. Για παράδειγμα, θα 
μπορούσε να βοηθήσει τις 
φορολογικές αρχές να 
διαπιστώνουν ποιες φορολογικές 
δηλώσεις είναι αληθείς και ποιες 
ψευδείς, ποιοι έχουν περιουσία και 
πού. 

 

Το in.gr έχει το ρεπορτάζ: Το καλοκαίρι, με την κορύφωση 
του τουριστικού ρεύματος, ταμειακές μηχανές και POS 
γίνονται «σάρκα μία» δίνοντας τη δυνατότητα στον 
φοροελεγκτικό μηχανισμό να γνωρίζει σε πραγματικό 
χρόνο το ύψος και τον χρόνο που εκδίδεται κάθε απόδειξη 
λιανικής πώλησης καθώς και τον τρόπο πληρωμής της 
από τον πελάτη. Επιπλέον, εφαρμόζεται η 

ποχρεωτική εγκατάσταση  
των POS σχεδόν σε όλους  
τους κλάδους ελεύθερων 

επαγγελματιών και επιχειρήσεων 

Τ 

Μ 

Υ 
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καθώς σήμερα απαλλάσσονται από την υποχρέωση να 
διαθέτουν POS δεκάδες κατηγορίες επαγγελμάτων, όπως 
γυμναστήρια, φροντιστήρια, χώροι στάθμευσης 
αυτοκινήτων, κινηματογράφοι, θέατρα, ενοικιάσεις 
οχημάτων, περίπτερα, ταξί κ.ά.  

διασύνδεση των ταμειακών με  
τα POS εκτιμάται ότι θα κλείσει 
παράθυρα φοροδιαφυγής,  

καθώς θα εντοπίζονται πιο εύκολα 
περιπτώσεις απόκρυψης τζίρου  
και μη απόδοσης του ΦΠΑ. 
Οι φορολογικοί έλεγχοι έχουν δείξει ότι πολλές 
επιχειρήσεις στις συναλλαγές που έχουν με πελάτες τους 
με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες δεν εκδίδουν την 
απόδειξη λιανικής. Ενώ δηλαδή το POS δέχεται τη 
συναλλαγή, ο καταστηματάρχης είτε δεν κόβει καθόλου 
απόδειξη είτε εκδίδει απόδειξη αλλά με ένα μικρό ποσό. 
Από τη στιγμή που θα γίνει η διασύνδεση, οι ταμειακές και 
τα POS δεν θα λειτουργούν αυτόνομα για χρεωστικές 
συναλλαγές, γεγονός που σημαίνει ότι για πληρωμές με 
κάρτα δεν θα επιτρέπεται να εισάγεται με πληκτρολόγηση 

στο POS το ποσό πληρωμής, αλλά το ποσό θα βγαίνει από 
την ταμειακή μηχανή. Ειδικότερα, με το νέο σύστημα: Η 
συναλλαγή θα ξεκινά από την ταμειακή μηχανή για τις 
συναλλαγές λιανικής και ο χειριστής (υπάλληλος ή 
καταστηματάρχης) θα επιλέγει «πληρωμή με κάρτα» και η 
ταμειακή θα στέλνει το σχετικό αίτημα στο σύστημα 
πληρωμών με κάρτες POS. Στη συνέχεια το σύστημα θα 
επιβεβαιώνει στον φορολογικό μηχανισμό τη λήψη του 
αιτήματος και θα τον θέτει σε αναμονή για το αποτέλεσμα, 
αφού το POS θα έχει συνδεθεί με την τράπεζα ή αντίστοιχη 
υπηρεσία πληρωμών και θα λαμβάνει το αποτέλεσμα, 
δηλαδή εάν θα εγκρίνει ή όχι τη συναλλαγή. Παράλληλα με 
την έγκριση, το σύστημα θα στέλνει και τα βασικά στοιχεία 
της συναλλαγής (όπως αριθμό συναλλαγής, κωδικό 
έγκρισης κ.λπ.), αλλά και δεδομένα για εκτύπωση της 
απόδειξης από τον ΦΗΜ, ο οποίος και θα επιβεβαιώνει τη 
λήψη του τελικού αποτελέσματος. Προσωρινή βλάβη της 
ταμειακής ή του POS δηλώνεται στην πλατφόρμα «esend» 
που θα δίνει την εντολή να ενεργοποιήσει τη δυνατότητα 
πληκτρολόγησης του ποσού πληρωμής στην περίπτωση 
χρεωστικών συναλλαγών. Η ενεργοποίηση της 
δυνατότητας πληκτρολόγησης του POS λόγω βλάβης 
υποδομής για την εισαγωγή ποσού πληρωμής στην 
περίπτωση χρεωστικών συναλλαγών έχει μέγιστη διάρκεια 
12 ώρες και επιτρέπεται το πολύ για μία φορά κάθε τρεις 
μήνες. Η απελευθέρωση του πληκτρολογίου του POS λόγω 
βλάβης της ταμειακής για την εισαγωγή ποσού πληρωμής 
στην περίπτωση χρεωστικών συναλλαγών, για όλες τις 
υπόχρεες επιχειρήσεις, έχει μέγιστη διάρκεια 24 ώρες. Για 
τις επιχειρήσεις που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε 
χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά κάτω 
από 3.100 κατοίκους, η απελευθέρωση του πληκτρολογίου 
του EFTPOS έχει μέγιστη διάρκεια 5 ημέρες, εκτός εάν 
πρόκειται για τουριστικούς τόπους. Σε κάθε περίπτωση, 
δεν αναιρείται η υποχρέωση διαβίβασης των δεδομένων 
αυτών στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATΑ. Το έργο της 
διασύνδεσης των ταμειακών με τα POS και της σύνδεσής 
τους με την ΑΑΔΕ χρηματοδοτείται από το Ταμείο 
Ανάκαμψης και εκτιμάται ότι θα περιορίσει τα κρούσματα 
φοροδιαφυγής και τις απώλειες ΦΠΑ που φτάνουν τα 3 δισ. 
ευρώ ετησίως. 

 

Ελάχιστοι εκ των φορολογούμενων 
που προσέφυγαν στη Διεύθυνση 
Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) το 2022, 
προκειμένου να ακυρώσουν 
αποφάσεις των φορολογικών 
αρχών που επιβλήθηκαν σε βάρος 
τους κατάφεραν να βρουν το δίκιο 
τους. Όπως τονίζει ο Μάριος 
Χριστοδούλου στο bankingnews.gr 
το ποσοστό των υπόχρεων που 
δικαιώθηκε ήταν χαμηλό, καθώς 
μόλις τρεις στους δέκα κατάφεραν 

να σβήσουν το λογαριασμό για τις 
φορολογικές παραβάσεις που είχαν 
εκδώσει οι ελεγκτές. Το 
συμπέρασμα αυτό προκύπτει από 
στοιχεία της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με τα 
οποία, επί συνόλου 7.862  

 

Η 
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προσφυγών που υποβλήθηκαν: 
Εκδικάστηκαν οι 7.363, 
Απορρίφθηκαν οι 4.778 ή ποσοστό 
64,9% και Δικαιώθηκαν οι 1.970 
περιπτώσεις ή ποσοστό 26,8%, 21 
τέθηκαν στο αρχείο λόγω 
παραίτησης των προσφυγόντων, 
594 απορρίφθηκαν σιωπηρώς, 
επειδή εξέπνευσε το περιθώριο των 
120 ημερών για την εξέταση των 
προσφυγών. Συνολικά, από το 2013, 
που ξεκίνησε να λειτουργεί η ΔΕΔ, 
έχουν υποβληθεί 81.682 
ενδικοφανείς προσφυγές, από τις 
οποίες εκδικάστηκαν οι 77.892 
υποθέσεις. Σε 18.607 υποθέσεις η 
ΔΕΔ διαπίστωσε λάθη στις 
αποφάσεις του φοροελεγκτικού 
μηχανισμού και δικαίωσε τους 
φορολογούμενους.  

ι περισσότεροι  
από τους 
φορολογούμενους 

και τις επιχειρήσεις 
που «κόπηκαν» από  
την ΔΕΔ προσέφυγαν 
και στα διοικητικά 
δικαστήρια. 
Συγκεκριμένα 4.132 
φορολογούμενοι αποφάσισαν να 
προσφύγουν στα δικαστήρια 

προκειμένου να διεκδικήσουν το 
δίκιο τους. Επισημαίνεται ότι οι 
φορολογικές υποθέσεις είναι 
υποχρεωτικό να «περάσουν» από 
τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών 
πριν φθάσουν στα δικαστήρια. Με 
βάση το ισχύον νομοθετικό 
καθεστώς η απόφαση επί της 
ενδικοφανούς προσφυγής εκδίδεται 
εντός αποκλειστικής προθεσμίας 
120 ημερών από την ημερομηνία 
υποβολής της ενδικοφανούς 
προσφυγής στην αρμόδια 
φορολογική αρχή. Αν δεν εκδοθεί 
απόφαση και δεν ενημερωθεί 
σχετικά ο υπόχρεος ή δεν επιδοθεί η 
απόφαση, τότε θεωρείται ότι η 
ενδικοφανής προσφυγή έχει 
απορριφθεί από τη Διεύθυνση 
Επίλυσης Διαφορών και ο υπόχρεος 
έχει λάβει γνώση αυτής της 
απόρριψης κατά την εκπνοή της 
ανωτέρω προθεσμίας. Κάθε 
φορολογούμενος, εφόσον 
αμφισβητεί πράξεις, ρητές ή 
σιωπηρές, που εκδίδονται ή 
συντελούνται σε βάρος του από τη 
Φορολογική Αρχή, οφείλει, πριν από 
την προσφυγή του στη Διοικητική 
Δικαιοσύνη, να ασκήσει ενδικοφανή 
προσφυγή ενώπιον της Διεύθυνσης 
Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ με 
αίτημα επανεξέτασης στο πλαίσιο 
διοικητικής διαδικασίας. Η 
ενδικοφανής προσφυγή κατατίθεται 
στην αρμόδια φορολογική αρχή που 
εξέδωσε την προσβαλλόμενη 
πράξη. Σημειώνεται ότι για την 

άσκηση της ενδικοφανούς 
προσφυγής ενώπιον της 
Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών 
δεν απαιτείται παράβολο.  

Από την 1η Φεβρουαρίου 2023 η 
ενδικοφανής προσφυγή 
υποβάλλεται υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά, αλλά η υποχρέωση 
υποβολής της ενδικοφανούς 
προσφυγής αποκλειστικά μέσω 
διαδικτύου δεν ισχύει για τους 
φορολογούμενους κατοίκους 
εξωτερικού, στους οποίους 
παρέχεται εναλλακτικά η 
δυνατότητα χειρόγραφης υποβολής. 
Σε περίπτωση που υφίσταται 
αποδεδειγμένη αδυναμία ψηφιακής 
υποβολής, είναι δυνατή η 
χειρόγραφη υποβολή στην αρμόδια 
φορολογική αρχή. Η ενδικοφανής 
προσφυγή πρέπει να αναφέρει: τα 
ακριβή στοιχεία του υπόχρεου, την 
προσβαλλόμενη πράξη, τους 
λόγους, τους ισχυρισμούς και τα 
έγγραφα στα οποία ο υπόχρεος 
βασίζει το αίτημά του, τη διεύθυνση 
στην οποία θα πραγματοποιούνται 
οι κοινοποιήσεις των αποφάσεων, 
των πράξεων και των λοιπών 
εγγράφων της Διεύθυνσης Επίλυσης 
Διαφορών, τη διεύθυνση του 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα 
εν γένει στοιχεία επικοινωνίας του 
υπόχρεου. 

 
Μια στοίβα με 900 φακέλους με υποθέσεις μεγάλης 
φοροδιαφυγής και απάτης στο ΦΠΑ φιλοδοξούν να 
ελέγξουν φέτος από κοινού, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 

Εσόδων και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης 
Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητας. Όπως τονίζει 
ο Στέλιος Κράλογλου στο newmoney.gr από τις υποθέσεις 
αυτές, 470 σχετίζονται με ανοίγματα τραπεζικών  

 

Ο 
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λογαριασμών, επεξεργασίες κατασχεμένων στοιχείων και 
αρχείων, κυκλώματα έκδοσης και λήψης εικονικών 
φορολογικών στοιχείων, 170 αφορούν τον τομέα του 
ηλεκτρονικού εμπορίου, των πλατφορμών 
παραγγελιοληψίας, των πλατφορμών διαμεσολάβησης 
στην παροχή υπηρεσιών διαμονής και εν γένει του 
ηλεκτρονικού επιχειρείν ενώ τουλάχιστον 155 αφορούν 
απάτη στον ΦΠΑ ενδοκοινοτικών συναλλαγών. Είναι 
χαρακτηριστικό, σύμφωνα με όσα αναφέρει το 
newmoney.gr, πως  

έσα στο 2022 η Υπηρεσία 
Ελέγχου Διασφάλισης  
Δημοσίων Εσόδων ολοκλήρωσε 

175 έρευνες για απάτη στον  
τομέα του ΦΠΑ, ενώ προχώρησε  
στην απενεργοποίηση 147 ΑΦΜ. 
Πρόκειται για φυσικά και νομικά πρόσωπα που 
χαρακτηρίζονται, ως «εξαφανισμένοι έμποροι». Το 2021 
είχαν απενεργοποιηθεί 139 ΑΦΜ και το 2020 «σβήστηκαν» 

144 ΑΦΜ για απάτες στον ΦΠΑ. Τα απολογιστικά στοιχεία 
της ΑΑΔΕ για το 2022 δείχνουν: Οι φορολογικές αρχές 
απέστειλαν στην Αρχή Καταπολέμησης της 
Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές 
Δραστηριότητες για το ξέπλυμα, 376 υποθέσεις για 
βεβαιωμένη φοροδιαφυγή, με τους υπόχρεους να 
ελέγχονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Στην Αρχή 
για το ξέπλυμα παραπέμφθηκαν 376 υποθέσεις ιδιωτών ή 
νομικών προσώπων, που κατηγορούνται για βεβαιωμένη 
φοροδιαφυγή ύψους άνω των 50.000 ευρώ ή συνολικά 1,57 
δισ. ευρώ. Παραπέμφθηκαν 604 φορολογούμενοι με χρέη 
προς την Εφορία συνολικού ύψους 552,5 εκατ. ευρώ. Ο 
καθένας χρωστάει πάνω 50.000 ευρώ και όλοι θα ελεγχθούν 
και για πιθανή εμπλοκή τους σε ξέπλυμα χρήματος. Η Αρχή 
Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από 
Εγκληματικές Δραστηριότητες απέστειλε στην ΑΑΔΕ 
αιτήματα παροχής πληροφοριών για συνολικά 496 
πρόσωπα, τα οποία εμπλέκονται σε υποθέσεις ξεπλύματος 
βρώμικου χρήματος και ζητεί από τις φορολογικές αρχές 
στοιχεία για τα εισοδήματα και την περιουσία που 
δηλώνουν στην εφορία προκειμένου να συνεχιστεί σε 
βάθος η έρευνα. Τα 496 πρόσωπα, που τέθηκαν στο 
στόχαστρο της Αρχής, προέκυψαν από τη διερεύνηση 
μόλις 104 υποθέσεων. 

Στο «συρτάρι» βάζει η κυβέρνηση το σχέδιο που επεξεργαζόταν για μείωση του 
ορίου χρήσης στις συναλλαγές στα 200 ευρώ από τα 500 που ισχύει σήμερα. 
Σύμφωνα με το govnews.gr σε τεχνικό επίπεδο διατυπώθηκαν έντονες 
αντιδράσεις από στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας που θεωρούν ότι πρέπει να υπάρχει στο εμπόριο, αλλά και 
σε άλλους τομείς ένας «αέρας» μετρητών. Οι συναλλαγές με μετρητά στηρίζουν 
δηλαδή ένα μέρος της οικονομίας που δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί με 
διαφορετικούς τρόπους.  

την περίπτωση της μείωσης στα 200  
ευρώ, εξάλλου, θα αποκλειόταν από τις 
συναλλαγές εντελώς το τραπεζογραμμάτιο  

των 500 ευρώ, δημιουργώντας προβλήματα  
και στο τραπεζικό σύστημα. 

Έτσι λοιπόν το υπουργείο 
Οικονομικών επικεντρώνεται στην 
επέκταση της υποχρεωτικής 
αποδοχής πληρωμών με 
χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες, 
μέσω μηχανημάτων POS, σε όλες τις 
επαγγελματικές δραστηριότητες, 
ακόμα και στα μικρά χωριά! 

 

 

Ο Μάριος Χριστοδούλου μεταδίδει από το bankingnews.gr: 
Στην πώληση κινητών περιουσιακών στοιχείων αξίας άνω 
των 300.000 ευρώ, όπως σκάφη αναψυχής, ομόλογα και 
έργα τέχνης που έχουν δεσμευτεί από εγκληματικές  

 

Μ 
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δραστηριότητες προχωρεί το υπουργείο 
Οικονομικών(ΥΠΟΙΚ) με νομοσχέδιο που τέθηκε σε 
δημόσια διαβούλευση. Με τις νέες διατάξεις παρέχεται η 
δυνατότητα στην ΕΤΑΔ να διαχειρίζεται τα δεσμευμένα 
ακίνητα, αποκλειστικά μέσω της εκμίσθωσης ή 
παραχώρησης της χρήσης τους έναντι ανταλλάγματος, 
ενώ αποκλείεται η εκποίηση τους.  

τόχος του νομοσχεδίου είναι η 
αξιοποίηση των δεσμευμένων 
περιουσιακών στοιχείων τα  

οποία προέρχονται από εγκληματικές 
οργανώσεις, ξέπλυμα βρώμικου 
χρήματος, απάτες, ληστείες, 
πλαστογραφίες, παράνομη  
διακίνηση ναρκωτικών… 
, λαθρεμπορία, χρηματιστηριακά αδικήματα για 
κοινωνικούς σκοπούς. Τα έσοδα θα κατατίθενται σε ειδικό 
λογαριασμό στο Ταμείο Παρακαταθηκών. Ειδικότερα, 
σύμφωνα με το νομοσχέδιο: Φορέας Διαχείρισης: Οι 
διαδικασίες ανάκτησης και διαχείρισης περιουσιακών 
στοιχείων περνάνε στο Φορέα Διαχείρισης μέσω της 
ανάπτυξης ενός ηλεκτρονικού Μητρώου, του Κεντρικού 
Μητρώου Διαχείρισης Δεσμευμένων, κατασχεμένων και 
Δημευμένων Περιουσιακών Στοιχείων χωρίς να θίγονται τα 
δικαιώματα του υπόπτου ή κατηγορουμένου. Μετρητά: 
Χρήματα, περιεχόμενο θυρίδων, τίτλοι που δεσμεύονται 
μεταφέρονται σε δεσμευμένο έντοκο καταθετικό 
λογαριασμό που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων. Κινητά περιουσιακά στοιχεία: Τα κινητά 
περιουσιακά στοιχεία που δεσμεύονται ή κατάσχονται 
εκποιούνται μόνο μετά από το αμετάκλητο της απόφασης 
για τη δήμευσή τους. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η εκποίηση 
ή η διάθεση των κινητών περιουσιακών στοιχείων, 
συμπεριλαμβανομένων των κινητών περιουσιακών 
στοιχείων μεγάλης οικονομικής αξίας, από τον Φορέα 
Διαχείρισης, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες, οι οποίες 
είναι υπεύθυνες για τη φύλαξη κατά τη διαχείριση αυτών. Η 
εκποίηση δύναται να πραγματοποιηθεί, μετά από 
προηγούμενη ακρόαση του ιδιοκτήτη, εφόσον τα στοιχεία 
του είναι γνωστά, όταν συντρέχουν σωρευτικά οι εξής 
προϋποθέσεις: α) Δεν διατάσσεται η άρση της δέσμευσης 
ή της κατάσχεσης αυτών μετά από την πάροδο 
διαστήματος έξι (6) μηνών από τη διενέργεια αυτής, και β) 
διαπιστώνεται ότι η φύλαξη καθίσταται οικονομικά 
ασύμφορη ή ιδιαιτέρως δαπανηρή ή υφίσταται κίνδυνος 
για τη μείωση ή την απώλεια της οικονομικής τους αξίας, 
λόγω αχρησίας ή των συνθηκών φύλαξης ή άλλων 
κινδύνων. Τα δεσμευμένα κινητά περιουσιακά στοιχεία 
είναι δυνατόν να διατίθενται, είτε δωρεάν, είτε έναντι 
ανταλλάγματος σε φορείς του δημόσιου τομέα σώματα 
ασφαλείας για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών 
τους. Κινητά περιουσιακά στοιχεία άνω των 300.000 ευρώ: 
Ο Φορέας Διαχείρισης θα μπορεί να εκποιεί ή να διαθέτει 
δεσμευμένα κινητά περιουσιακά στοιχεία μεγάλης 
οικονομικής αξίας. Στα κινητά περιουσιακά στοιχεία 
περιλαμβάνονται τα κινητά περιουσιακά στοιχεία πλην των 
χρηματικών ποσών όπως χερσαία, πλωτά ή εναέρια μέσα, 
έργα τέχνης, άυλοι τίτλοι ή αντικείμενα που αποτελούν 
πολιτιστικά αγαθά, για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι 

προέρχονται, άμεσα ή έμμεσα, από την τέλεση ποινικών 
αδικημάτων ή χρησιμοποιήθηκαν ως όργανα για τη 
διάπραξη αυτών και ενόψει πιθανής δήμευσής τους. Ως 
κινητά περιουσιακά στοιχεία μεγάλης οικονομικής αξίας 
θεωρούνται αυτά των οποίων η εκτιμηθείσα αξία 
υπερβαίνει το ποσό των 300.000 ευρώ. Η εκποίηση 
διενεργείται μόνο εάν επιτευχθεί πλειστηρίασμα ίσο ή 
μεγαλύτερο του 85% της εκτιμηθείσας αξίας. Αν δεν 
επιτευχθεί πλειστηρίασμα τουλάχιστον ίσο με το 85%)της 
αξίας ύστερα από 3 δημοπρασίες, είναι δυνατή η εκποίηση 
των περιουσιακών στοιχείων με αναπροσαρμογή του 
κατώτατου τιμήματος. Αξιοποίηση δεσμευμένων ακινήτων: 
Η διαχείριση των δεσμευμένων ακινήτων γίνεται από τον 
Φορέα Διαχείρισης. Για κάθε δεσμευμένο ή κατασχεμένο 
ακίνητο περιουσιακό στοιχείο συντάσσεται έκθεση 
εκτίμησης αξίας. Η διαχείριση δύναται να περιλαμβάνει 
εκμίσθωση του ακινήτου ή παραχώρηση της χρήσης του 
σε τρίτους με αντάλλαγμα για την εξυπηρέτηση δημόσιου 
σκοπού. Στην περίπτωση ακινήτου μεγάλης οικονομικής 
αξίας, η διαχείριση κατά το διάστημα της δέσμευσης 
δύναται να ανατεθεί στην ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. Η εκμίσθωση ή η 
παραχώρηση της χρήσης διαρκούν για όσο χρονικό 
διάστημα διαρκεί η δέσμευση ή κατάσχεση του ακινήτου 
και λήγουν με την έκδοση της αμετάκλητης δικαστικής 
απόφασης ή και νωρίτερα. Αν το ακίνητο, κατά τον χρόνο 
της δέσμευσης ή κατάσχεσης, είναι μισθωμένο από τον 
ιδιοκτήτη του σε τρίτους, η μίσθωση διατηρείται και το 
μίσθωμα κατατίθεται στον υπολογαριασμό του δικαιούχου. 

: Αν διατάσσεται η άρση των μέτρων της δέσμευσης ή της 
κατάσχεσης των παρακατατεθέντων μετρητών, υπολοίπου 
τραπεζικών λογαριασμών ή μετρητών που περιέχονται σε 
θυρίδες, τα οποία κατατέθηκαν στον έντοκο δεσμευμένο 
λογαριασμό που τηρείται στο Τ.Π.Δ., αυτά αποδίδονται 
από το Τ.Π.Δ. στους δικαιούχους κατόπιν εντολής του 
Φορέα Διαχείρισης, εντόκως, από την επόμενη εργάσιμη 
ημέρα της ημερομηνίας μεταφοράς τους στον λογαριασμό.  
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ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

Επιμέλεια: Θοδωρής Ζούμπος 

 
«Δεν θα δούμε νέα Lehman 
Brothers» μοιάζει να δηλώνει με τις 
πράξεις της η Κριστίν Λαγκάρντ, 
αφού εν μέσω «θύελλας» στο 
τραπεζικό σύστημα και τις αγορές, 
αυξάνει τα βασικά επιτόκια του ευρώ 
κατά 0,50%. Σύμφωνα με το 
ρεπορτάζ του Βαγγέλη Δουράκη στο 
enikonomia.gr η πρόεδρος της ΕΚΤ 
δεν αλλάζει τις αποφάσεις της για 
αναπροσαρμογή των επιτοκίων και 
όπως λένε άνθρωποι κοντά στην 
έδρα της Κεντρικής Τράπεζας στην 
Φρανκφούρτη αυτή η εξέλιξη 
αποτυπώνει και την πίστη της ότι 
δεν θα εξαπλωθεί η κρίση στην 
Γηραιά Ήπειρο, παρά τους 
«τριγμούς» στην Credit Suisse. Σε 
κάθε περίπτωση,  

ο γεγονός ότι 
αυξάνονται εκ  
νέου τα επιτόκια 

συνιστά πλήγμα  
στον οικογενειακό 
προϋπολογισμό  
των νοικοκυριών  
που έχουν δάνεια 
συνδεδεμένα με τα 

επιτόκια του ευρώ, καθώς από το περασμένο 
καλοκαίρι βλέπουν τις δόσεις τους ως και να έχουν 
διπλασιαστεί. 

 
Και ενώ οι δανειολήπτες διαπιστώνουν πως το διαθέσιμο εισόδημά τους διαρκώς 
συρρικνώνεται μέσω των αυξήσεων των επιτοκίων, τραπεζικές πηγές θεωρούν 
πως η αναπροσαρμογή του βασικού επιτοκίου δείχνει και την πεποίθηση της 
προέδρου της ΕΚΤ, ότι η Ευρώπη αντέχει παρά τους κραδασμούς που 
προκλήθηκαν τόσο από τις πτωχεύσεις των αμερικανικών τραπεζών όσο και από 
την παραδοχή της Credit Suisse για τις... αδυναμίες της. Στην Φρανκφούρτη 
εκτιμούν ότι το συντριπτικό ποσοστό των ευρωπαϊκών –όπως και των 
ελληνικών- τραπεζών είναι επαρκώς κεφαλαιοποιημένο με περιορισμένο 
ποσοστό «κακών» δανείων και με εκκαθαρισμένες σε μεγάλο βαθμό τις 
«αμαρτίες» του παρελθόντος και άρα «θωρακισμένο». Αλλά και για τις εξελίξεις 
στην άλλη όχθη του Ατλαντικού η ΕΚΤ μοιάζει να διατηρεί την ψυχραιμία της 
εκτιμώντας πως οι τράπεζες λιανικής που «έσκασαν» δεν έχουν τέτοια μεγέθη 
ικανά να προκαλέσουν κρίση ανάλογη εκείνης που προέκυψε λόγω Lehman 
Brothers. Ο όποιος αντίκτυπος θα περιοριστεί στις νεοφυείς επιχειρήσεις, υπό 
την έννοια ότι θα δυσκολέψει η χρηματοδότησή τους, καθώς ενδεχομένως η 
κερδοφορία θα συνιστά εφεξής σοβαρή παράμετρο στην δανειοδότηση μίας 
επιχείρησης. 

Όπως και να έχει, μία ακόμη αύξηση των βασικών επιτοκίων του ευρώ έρχεται να 
«ψαλιδίσει» και άλλο το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών που έχουν δάνεια 
συνδεδεμένα με τα ευρω-επιτόκια, μία εξέλιξη που αναμένεται να φέρει τριγμούς: 
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ο euribor εκτιμάται ότι θα σταθεροποιηθεί  
σε υψηλά επίπεδα της τάξης του 3,5% -  
ενώ είναι πιθανό ακόμη και το 4,5% - έως  

τα τέλη του χρόνου, ακολουθώντας την πορεία  
του βασικού επιτοκίου της ΕΚΤ…. 
που μετά και την τελευταία αύξηση βρίσκεται πλέον στο 3%. Με βάση τις 
εκτιμήσεις, η αποκλιμάκωση των επιτοκίων θα ξεκινήσει από τα τέλη του α’ 
τριμήνου του 2024 και μετά, αλλά οι μειώσεις θα είναι σταδιακές με συνέπεια το 
μέσο επιτόκιο το 2024 να τοποθετείται στο 2,75% και στο 2,55% σε δύο χρόνια 
από σήμερα. Η αύξηση των επιτοκίων επηρεάζει σημαντικά όλα τα δάνεια που 
είναι με κυμαινόμενο επιτόκιο και συνδέονται ευθέως με το euribor, με έμφαση 
τόσο στα επιχειρηματικά δάνεια όσο και στα στεγαστικά, που αποτελούν περίπου 
το 90% του χαρτοφυλακίου των 115 δισ. ευρώ τραπεζών, αλλά και όλα τα δάνεια 
που έχουν πουληθεί σε funds, το ύψος των οποίων ανέρχεται σε 87 δισ. ευρώ. 
«Σοκ» προκαλεί στους δανειολήπτες ενός στεγαστικού δανείου η «βίαιη» 
αναπροσαρμογή των βασικών επιτοκίων του ευρώ και είναι ενδεικτικό πως η 
αύξηση στη μηνιαία δόση, μέσου δανείου 100.000 ευρώ, από τον Ιούλιο έως και 
σήμερα –και πριν τη νέα αύξηση του 0,50% αυτής της εβδομάδας- κυμαίνεται από 
34,8% έως 117,6% (!) ανάλογα με τη χρονική του διάρκεια! Πόσο όμως έχει 
επιβαρυνθεί το μήνα ένα μέσο νοικοκυριό με στεγαστικό δάνειο, κυμαινόμενου 
επιτοκίου, για παράδειγμα ύψους 100.000 ευρώ με διάρκεια 15, 20 και 30 έτη;  

ι μεγάλοι χαμένοι -που συνήθως αποτελούν  
και την πλειοψηφία- είναι όσοι δανειολήπτες 
έχουν πάρει στεγαστικό δάνειο με χρονική 

διάρκεια 30 χρόνια. 
Το καλοκαίρι του 2022 πριν την πρώτη αύξηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ 
πλήρωναν μηνιαία δόση μόλις 250 ευρώ. Το επιτόκιο τότε ήταν στο 2,50% με το 
Euribor, πάνω στο οποίο βασίζονται τα στεγαστικά, να ήταν μηδενικό. Σήμερα, το 
επιτόκιο έχει φθάσει στο 5% και η μηνιαία δόση στα 544 ευρώ. Αυξημένη κατά 294 
ευρώ (!) και σε ποσοστό κατά 117,6%! Με την εκτίμηση να είναι ότι θα 
ακολουθήσουν άλλες τρεις αυξήσεις από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και 
τους αναλυτές να ανεβάζουν το Euribor ακόμη και στο 4,50% και το συνολικό 
επιτόκιο στο 7% η μηνιαία δόση από τα 544 ευρώ που είναι σήμερα θα 
σκαρφαλώσει στα 673 ευρώ (+423 ευρώ από την αρχή της αύξησης των 
επιτοκίων). Θα αυξηθεί δηλαδή ένα επιπλέον 23,71%. Στην περίπτωση αυτή ο 
δανειολήπτης μέσα σε 1 με ενάμιση χρόνο θα δει τη μηνιαία δόση να αυξάνεται 

κατά 169,2%! Οι επόμενοι «ριγμένοι» 
της σκληρής πραγματικότητας είναι 
όσοι έχουν πάρει στεγαστικό 
(100.000 ευρώ) με χρονική διάρκεια 
20 χρόνια. Εδώ το περασμένο 
καλοκαίρι ο δανειολήπτης πλήρωνε 
κάθε μήνα δόση 536 ευρώ με 
επιτόκιο 2,50%. Σήμερα η δόση έχει 
αυξηθεί κατά 24,4% στα 667 ευρώ το 
μήνα (+131 ευρώ), το Euribor από 
0% στο 2,50% και το συνολικό 
επιτόκιο στο 5%.  

 
Στο σενάριο που το Euribor, με 
δεδομένες και τις επόμενες αυξήσεις 
επιτοκίων από την ΕΚΤ φθάσει στο 
4,50%, η δόση θα ανέλθει στα 783 
ευρώ (+247 ευρώ σε σχέση με πριν 
τις αυξήσεις) σημειώνοντας 
συνολική αύξηση 46,08%. Σε κάπως 
καλύτερη κατάσταση, με δεδομένο 
ότι πλήρωναν ήδη υψηλότερη 
μηνιαία δόση, είναι όσοι 
δανειολήπτες έχουν πάρει 
στεγαστικό με διάρκεια 15 χρόνια. 
Πριν την πρώτη αύξηση πλήρωναν 
για στεγαστικό δάνειο 100.000 ευρώ, 
672 ευρώ δόση το μήνα, αύξηση 
δηλαδή 18,6%. Σήμερα πληρώνουν 
797 ευρώ το μήνα (+125 ευρώ) με 
euribor 2,50% και συνολικό επιτόκιο 
5%. Εάν το Euribor ανέλθει σε 4,50% 
και το συνολικό επιτόκιο στο 7% η 
μηνιαία δόση θα φθάσει στα 906 
ευρώ (+233 ευρώ συνολικά), 
αυξημένη κατά 34,8% σε σχέση με 
την περίοδο προ αύξησης των 
επιτοκίων. 
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Να πουλήσουν ότι μετοχές έχουν συστήνει στους 
επενδυτές η Morgan Stanley, μετά τους παγκόσμιους 
τραπεζικούς κλυδωνισμούς που προκάλεσε η κατάρρευση 
της Silicon Valley Bank, αλλά και η Credit Suisse. Όπως 
μεταδίδει το bankingnews ο κορυφαίος αναλυτής 
επενδύσεων της Morgan Stanley συμβουλεύει τους 
επενδυτές να πουλήσουν σε τυχόν ανακάμψεις στις τιμές 
των μετοχών που μπορεί να ακολουθήσουν τα ρυθμιστικά 
μέτρα στήριξης μετά την κατάρρευση της Silicon Valley 
Bank (SVB) την περασμένη εβδομάδα. «Προτείνουμε να 
πουλήσουμε σε τυχόν αναπηδήσεις μετά από την 
κυβερνητική παρέμβαση για την καταστολή της άμεσης 
κρίσης ρευστότητας στην SVB και σε άλλα ιδρύματα μέχρι 
να φτάσουμε σε νέα χαμηλά επίπεδα της αγοράς bear, 
τουλάχιστον», έγραψε ο Mike Wilson, της Morgan Stanley. 
Ο υπεύθυνος επενδύσεων της Morgan Stanley πιστεύει ότι 

κατάρρευση της SVB και η 
επακόλουθη απόφαση της 
Ομοσπονδιακής Εταιρείας 

Ασφάλισης Καταθέσεων (FDIC)  
να κλείσει την Signature Bank στη  
Νέα Υόρκη είναι ενδεικτικές των 
επιπτώσεων που επέφερε η  
αύξηση των επιτοκίων από την 
Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ. 
Οι αυξήσεις των επιτοκίων έχουν ως στόχο να 
εξουδετερώσουν τις επιπτώσεις του πληθωρισμού 
καθιστώντας ακριβότερο τον δανεισμό χρημάτων με την 
ελπίδα να μειωθεί η καταναλωτική ζήτηση, η οποία στη 
συνέχεια θα οδηγήσει σε μείωση των τιμών. Με τα χρήματα 

να είναι πιο ακριβά για δανεισμό, οι πελάτες των τραπεζών 
θα αντλούν συνήθως περισσότερο από τις καταθέσεις τους. 
Καθώς η πελατειακή βάση της SVB άρχισε να αντλεί από 
τις καταθέσεις της, η SVB αναγκάστηκε να πουλήσει 
επενδυτικά περιουσιακά στοιχεία για να συμβαδίσει με τις 
αποπληρωμές των καταθετών. Καθώς η τράπεζα 
αγωνιζόταν να συμβαδίσει με τους καταθέτες, ακόμη 
περισσότεροι καταθέτες ανησύχησαν και άρχισαν να 
αποσύρουν τα κεφάλαιά τους από την τράπεζα, 
δημιουργώντας ένα bank run στην SVB που οδήγησε στην 
κατάρρευσή της. Ο Wilson ανέφερε ότι δεν πιστεύει ότι τα 
προβλήματα με την SVB και την Signature Bank είναι 
ενδεικτικά μιας πολύ ευρύτερης συστημικής αποτυχίας των 
τραπεζών, όπως στην περίπτωση της χρηματοπιστωτικής 
ύφεσης του 2008, αλλά πιστεύει ότι η αποτυχία της SVB και 
της Signature Bank πιθανότατα θα καταπνίξει την 
οικονομική ανάπτυξη. «Αντί για ένα τυχαίο ή 
ιδιοσυγκρασιακό σοκ, βλέπουμε τα γεγονότα της 
περασμένης εβδομάδας ως έναν ακόμη παράγοντα 
υποστήριξης των αρνητικών προοπτικών μας για την 
ανάπτυξη των κερδών» έγραψε ο Wilson. Ο Wilson 
επανέλαβε επίσης την πεποίθησή του ότι η ανάκαμψη των 
μετοχών τον Οκτώβριο ήταν πιθανότατα μια «παγίδα για 
τους ταύρους» που έπιασε τους αισιόδοξους επενδυτές ότι 
οι αγορές θα βελτιωθούν μετά το sell off πέρυσι.  
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Wilson αντίθετα πιστεύει ότι  
η οικονομική ανάπτυξη θα 
παραμένει αργή και τα χαμηλά 

δεν τα έχουμε δει ακόμη. 

«Εν ολίγοις, η πολιτική της Fed αρχίζει να δαγκώνει και 
είναι απίθανο να αντιστραφεί ακόμη και αν η Fed 
σταματήσει τις αυξήσεις των επιτοκίων ή την ποσοτική 
σύσφιξη – δηλαδή, ο κύβος έχει ριφθεί για περαιτέρω 
πτώσεις κερδών σε σχέση με τη συναίνεση και τις 
προσδοκίες των εταιρειών», έγραψε ο Wilson. 

Ο πρόεδρος Joe Biden απηύθυνε ομιλία, διαβεβαιώνοντας 
τους επενδυτές ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα των 
ΗΠΑ είναι ασφαλές, παρά την κατάρρευση της SVB και το 
κλείσιμο της Signature Bank την περασμένη εβδομάδα. «Ο 
αμερικανικός λαός και οι αμερικανικές επιχειρήσεις 
μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη ότι οι τραπεζικές τους 
καταθέσεις θα είναι εκεί όταν τις χρειαστούν», δήλωσε ο 
Biden. Τα χρήματα που αντλούνται από το Ταμείο 
Ασφάλισης Καταθέσεων, το οποίο διαχειρίζεται το FDIC, θα 
αναπληρώνονται μέσω ειδικής εισφοράς που επιβάλλεται 
στις τράπεζες. Η αξιολόγηση χρησιμεύει ως ένα είδος 
ειδικού ασφαλίστρου για τις τράπεζες μετά από αυτές τις 
πρόσφατες πτωχεύσεις, επιτρέποντας στο FDIC να 
ανταποκριθεί σε μελλοντικές τραπεζικές πτωχεύσεις. 

 
Τον δικό του Γολγοθά ανεβαίνει ένα 
ζευγάρι στην Κρήτη, που κινδυνεύει 
να χάσει το σπίτι του από ξένα funds 
και να μείνει στον δρόμο μαζί με το 
ανήλικο παιδί του! Όπως μεταδίδει 
το newsbreak.gr όλα ξεκίνησαν το 
2006 όταν η Κρητικιά Ε.Τ. 
παντρεύτηκε με τον σύντροφό της 
και έλαβαν από δύο τράπεζες 
στεγαστικά δάνεια ύψους 71.000 
ευρώ το πρώτο και 84.000 ευρώ το 
συμπληρωματικό. Εκείνη την εποχή 
η ίδια είχε εκκαθαριστικό 27.000 
ευρώ το χρόνο και μέχρι το 2011 
πλήρωνε κανονικά τις δόσεις ύψους 
900 ευρώ το μήνα. Επειδή, όμως, δεν 
κατέχει άλλη περιουσία στο όνομά 
της πήρε τα δάνεια με προσημείωση 

υποθήκης, δηλαδή έθεσε σε 
υποθήκη την πρώτη της κατοικία.  

Το 2011 το ζευγάρι χώρισε και ο 
πρώην σύζυγος της Ε.Τ. είναι 
άνεργος από τότε μέχρι και σήμερα 
δίχως να είναι σε θέση να 
συνεισφέρει οικονομικά στην 
αποπληρωμή των δανείων. 
Παράλληλα, η ίδια απευθύνθηκε σε 
δικηγόρο το 2012 ο οποίος κατέθεσε 
αίτηση ένταξης στο νόμο Κατσέλη. 
Επειδή τα δικαστήρια καθυστέρησαν 
την εκδίκαση της υπόθεσης ο 
δικηγόρος είχε καταθέσει έγγραφο 
για επίσπευση της δικάσιμου με το 
δικαστήριο να προγραμματίζεται για 
τις 13.06.2023, δηλαδή 11 χρόνια 
μετά! Τότε εκδόθηκε και προσωρινή 
διαταγή ώστε να πληρώνει το 10% 
της δόσης μέχρι να εκδικαστεί η 
υπόθεση. Ωστόσο η ίδια πολλές 
φορές, όταν τα οικονομικά της τής το 
επέτρεπαν, πλήρωνε μέχρι και 150 
ευρώ το μήνα στη δόση του δανείου. 
Μέχρι σήμερα λοιπόν έχει πληρώσει 
συνολικά περίπου 65.000 ευρώ! 

Ωστόσο, ο νόμος Κατσέλη από την 
1η Ιουνίου 2021 αντικαταστάθηκε 
από τον «Πτωχευτικό νόμο». Έτσι, 
εντελώς ξαφνικά και απροσδόκητα, 
η Ε.Τ. έμεινε κυριολεκτικά από τη μία 
ημέρα στην άλλη… επί ξύλου 
κρεμάμενη. Το καλοκαίρι του 2021 το 
δικαστήριο εξέδωσε απορριπτική 
απόφαση για την ένταξη στο νόμο 
Κατσέλη εφόσον ο νόμος είχε ήδη 
καταργηθεί και αντικατασταθεί από 
άλλον, ο οποίος δεν προβλέπει την 
προστασία της πρώτης κατοικίας. 
Στις 15 Ιουνίου εκείνου του έτους, 
έκαναν αίτηση 
επαναπροσδιορισμού της δίκης η 
οποία δεν έγινε δεκτή από το 
δικαστήριο. 

«Δεν είχα καμία ενημέρωση από τις  
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τράπεζες, ούτε με πήραν τηλέφωνο 
ώστε να πάω και να ρυθμίσω εκ νέου 
τη δόση εφόσον άλλαξε ο νόμος. 
Ούτε με ενημέρωσαν ότι το δάνειο 
πήγε στο ξένο fund της Intrum» είπε 
η Ε.Τ. Υπενθυμίζεται ότι η Intrum 
είναι το ίδιο fund από την Ιρλανδία, 
το οποίο απειλεί να βγάλει σε 
πλειστηριασμό τα ακίνητα – φιλέτα 
της Ένωσης Ηρακλείου, το κεντρικό 
κτήριο της λεωφόρου 62 Μαρτύρων 
καθώς και το εμπορικό κέντρο 
«Τάλως». Τον Δεκέμβριο του 2022, 
χωρίς να έχει προηγηθεί 
διαπραγμάτευση, η πρώτη τράπεζα 
έστειλε διαταγή πληρωμής ζητώντας 
από την δανειολήπτρια το ποσό των 
40.000 ευρώ σε διάστημα μόλις ενός 
μήνα, διαφορετικά θα έβγαζε το σπίτι 
σε πλειστηριασμό. Ωστόσο, η 
δανειολήπτρια πήγε στην τράπεζα 
να ρωτήσει το συνολικό ποσό που 
χρωστάει ακόμα και να τις 
εκτυπώσουν τις καταβολές που έχει 
κάνει από το έτος 2006 έως σήμερα 
και έλαβε ως απάντηση ότι «δεν 
φαίνεται καν σαν πελάτης και ότι δεν 
έχει κανένα δάνειο στην τράπεζα». 
Μάλιστα, της ευχήθηκαν καλή τύχη 
και της εξήγησαν ότι κατανοούν 
απόλυτα το πρόβλημα της διότι είναι 
χιλιάδες άνθρωποι στην ίδια θέση. 
Αυτή ήταν η μόνη απάντηση από 
τους υπαλλήλους των τραπεζών. 
«Δεν θα έπρεπε να φαίνονται οι 
καταβολές που έχω κάνει ως 
δανειολήπτρια; Δηλαδή αν κάποιος 
δεν κρατάει ή έχει χάσει 
παραστατικά δεν μπορεί να 
αποδείξει τα χρήματα που έχει 

καταβάλλει στο δάνειο του;» 
διερωτάται εύλογα η ίδια και 
συνεχίζει λέγοντας: «στη δική μου 
περίπτωση έχω τα παραστατικά στα 
οποία φαίνεται ότι έχω ήδη 
καταβάλει ποσό περίπου 65.000 
ευρώ και στα δύο δάνεια». Με αυτά 
ως δεδομένα ο δικηγόρος της 
κατέθεσε ανακοπή στη διαταγή 
πληρωμής, παρόλα αυτά η τράπεζα 
παρέκαμψε τις κινήσεις του 
δικηγόρου και έπειτα από ένα μήνα, 
αφότου έληξε η προθεσμία που είχε 
δώσει στη δανειολήπτρια, έστειλε 
δικόγραφο ότι τον Ιούνιο του 2023 
βγαίνει το σπίτι σε πλειστηριασμό 
για το δάνειο των 71.000 ευρώ. 
Παράλληλα και το δεύτερο δάνειο 
κατέληξε στο ξένο fund της Cepal. 
Όμως αυτή η τράπεζα, σε αντίθεση 
με την πρώτη, ενημέρωσε την 
δανειολήπτρια για τη μεταβίβαση 
του δανείου σε fund και κάλεσε την 
Ε.Τ. σε διαπραγμάτευση. Ωστόσο η 
ρύθμιση δεν έχει γίνει ακόμα με τις 
δύο πλευρές να εξακολουθούν να 
βρίσκονται σε διαπραγμάτευση 
καθώς για το δάνειο ύψους 84.000 
ευρώ το fund ζητά προκαταβολή 
8.000 ευρώ και δόση 400 ευρώ το 
μήνα για 35 χρόνια! «Πλέον έχω 
μισθό μόνο 700 ευρώ το μήνα. 
Μακάρι να είχα τα χρήματα να τους 
τα έδινα, αλλά δεν τα έχω. Εκτός από 
αυτό το σπίτι, δεν έχω τίποτα άλλο 
στο όνομα μου, ούτε καν αυτοκίνητο. 
Εργάζομαι σε εταιρεία ενοικίασης 
αυτοκινήτων, επειδή μου παρέχει 
αυτοκίνητο» αναφέρει η Ε.Τ. και 
συνεχίζει: «Χωρίς υψηλή 

προκαταβολή δεν μπορείς να 
ρυθμίσεις το δάνειο. Αλλά αν τα είχα 
δεν θα τα έδινα στις δόσεις ούτως ή 
άλλως; 

αρά την εντολή 
κατάσχεσης και  
το ότι έχουν 

βγάλει το σπίτι σε 
πλειστηριασμό, εγώ 
πληρώνω κανονικά  
τα 100 ευρώ της  
δόσης και τα δέχονται… 
». Τελικά, ορίστηκε νέα δικάσιμος για 
τις 26 Απριλίου, όμως ο χρόνος είναι 
ιδιαίτερα πιεστικός, αφού ο 
πλειστηριασμός από την Intrum έχει 
οριστεί για τις 28 Ιουνίου. «Πλέον 
ζητώ οι δικαστές να δουν τα στοιχεία 
που έχω προσκομίσει για να 
διαπιστώσουν ότι πραγματικά είμαι 
οφειλέτης που μέχρι και σήμερα 
πληρώνω κανονικά τις δόσεις μου 
και να μη μου βγάλουν το σπίτι σε 
πλειστηριασμό. Επίσης, ζητώ να 
υποχρεώσουν την τράπεζα σε μία 
βιώσιμη λύση στην οποία θα μπορώ 
να ανταπεξέλθω. Πλέον έχω 
εκκαθαριστικό περίπου 13.000 ευρώ 
μαζί με τον άνδρα μου. Αυτό δεν 
αποδεικνύει αδυναμία 
αποπληρωμής;» καταλήγει, φανερά 
απελπισμένη, η Ε.Τ. 

 

το 1 δισ. ευρώ ανήλθε η αξία  
των ακινήτων που άλλαξαν  
χέρια μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας e-auction την περασμένη 
χρονιά, επιβεβαιώνοντας την 
ανάκαμψη των πλειστηριασμών… 
μετά τα δύο χρόνια της πανδημίας, κατά τα οποία οι 
πλειστηριασμοί είχαν ματαιωθεί για αρκετούς μήνες. Όπως 
αναφέρει το kathimerini.gr ο αριθμός των ακινήτων που 
βρήκαν αγοραστή μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
ανήλθε σε 9.001 και αποτελεί τον μεγαλύτερο αριθμό από 
τότε που ενεργοποιήθηκαν οι ηλεκτρονικοί 

Π 
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πλειστηριασμοί, ενώ με βάση την τιμή της πρώτης 
προσφοράς που βγήκε το ακίνητο προς ρευστοποίηση, 
προκύπτει ότι η μέση αξία των ακινήτων που 
ρευστοποιήθηκαν διαμορφώθηκε το 2022 στις 114.800 
ευρώ, έναντι 150.900 ευρώ το 2021. Αντίστοιχης αξίας 
ακίνητα –ύψους 1,1 δισ. ευρώ με βάση την τιμή πρώτης 
προσφοράς– είχαν μεταβιβαστεί το 2018 μέσω 7.607 
γόνιμων πλειστηριασμών (με μέση τιμή τις 140,3 χιλ. ευρώ). 

μεγαλύτερος αριθμός των 
ακινήτων που βγήκαν σε 
πλειστηριασμό συνολικά  

από την έναρξη λειτουργίας του  
e-auction εντοπίζεται στους  
μεγάλους δήμους της χώρας 
και όπως προκύπτει από τα στοιχεία που δημοσιεύει το 
iMEdD Lab, στο top 10 των δήμων με τη μεγαλύτερη ζήτηση 
ήταν εκτός από τους δήμους της Αθήνας, της 
Θεσσαλονίκης, της Πάτρας και του Πειραιά, μεγάλοι δήμοι 
της Κεντρικής Μακεδονίας, όπως η Κασσάνδρα 
Χαλκιδικής, η Πυλαία-Χορτιάτης, η Καλαμαριά, η Θέρμη και 
το Κορδελιό-Εύοσμος. Στην Αττική οι δήμοι με τη 
μεγαλύτερη ζήτηση σε ακίνητα, με βάση αυτά που βγήκαν 
σε πλειστηριασμό και βρήκαν αγοραστή, είναι η Κηφισιά, 
που από τα 729 ακίνητα μεταβιβάστηκαν τα 240 (ποσοστό 
33%), η Γλυφάδα, που από τα 545 ακίνητα μεταβιβάστηκαν 
199 (ποσοστό 36,5%), η Βάρη – Βούλα – Βουλιαγμένη, που 
από τα 527 που βγήκαν προς πλειστηριασμό αγοραστή 

βρήκαν τα 192 (ποσοστό 36,4%), αλλά και η Νίκαια – Άγιος 
Ιωάννης Ρέντης που από τα 638 ακίνητα μεταβιβάστηκαν 
τα 154 και η Καλλιθέα που από τα 440 μεταβιβάστηκαν 
επίσης τα 154.  Στην υπόλοιπη χώρα, οι δήμοι με τους 
περισσότερους πλειστηριασμούς είναι τα Ιωάννινα, η 
Χαλκίδα, η Λάρισα, ο Βόλος και η Ρόδος, η Κέρκυρα και το 
Ναύπλιο. Με βάση τα στοιχεία από τις εταιρείες διαχείρισης 
που είναι οι κύριοι επισπεύδοντας στους πλειστηριασμούς 
που διεξάγονται μέσω του e-auction, ο μεγαλύτερος 
αριθμός των ακινήτων που πλειστηριάζεται καταλήγει 
πλέον σε ιδιώτες και όχι στους ίδιους τους επισπεύδοντες, 
όπως συνέβαινε στο παρελθόν και συγκεκριμένα τα πρώτα 
χρόνια λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Η 
αύξηση της ζήτησης από ιδιώτες είναι αποτέλεσμα της 
εντατικοποίησης των προσπαθειών που κάνουν οι 
εταιρείες διαχείρισης διευρύνοντας τις συνεργασίες τους με 
μεσίτες σε όλη τη χώρα για την προώθηση ακινήτων, οι 
οποίοι, ελλείψει νεόδμητων ακινήτων, βλέπουν πλέον με 
ενδιαφέρον την αγορά των πλειστηριασμών. Καθοριστικός 
παράγοντας είναι και η οικονομική συγκυρία που ευνοεί τις 
τοποθετήσεις σε ακίνητα, σε αντίθεση με άλλες μορφές 
τοποθετήσεων. Για το 2023 έχουν αναρτηθεί από την αρχή 
της χρονιάς 19.153 πλειστηριασμοί ακινήτων, αλλά ο 
αριθμός αυτών τελικώς που θα πραγματοποιηθούν 
εκτιμάται ότι θα είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς η 
ηλεκτρονική πλατφόρμα εμπλουτίζεται καθημερινά με 
νέους. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των εταιρειών 
διαχείρισης που διενεργούν τους περισσότερους 
πλειστηριασμούς για λογαριασμό είτε των funds είτε των 
τραπεζών, τα μέσα επίπεδα των πλειστηριασμών κάθε 
χρόνο θα διαμορφώνονται κοντά στις 50.000, όσοι δηλαδή 
ήταν κατά μέσο όρο οι πλειστηριασμοί ακινήτων πριν από 
την κρίση των μνημονίων. 

Σε κινητοποίηση την Τρίτη 14 Μάρτη 1μμ στον σταθμό του 
ηλεκτρικού Καλλιθέας κι έπειτα στη DoValue κάλεσε το 
ΠΑΜΕ ενάντια στον πλειστηριασμό λαϊκής κατοικίας. 
Όπως αναφέρει το imerodromos.gr «η οικογένεια 
κινδυνεύει με πλειστηριασμό για το ποσό των 28.000 
ευρώ» αν και έχει ζητήσει ξανά και ξανά διακανονισμό. Η 
ανακοίνωση αναφέρει αναλυτικά: «Για τους ομίλους, τις 
τράπεζες, σε όλα τα επίπεδα της οικονομίας το πάν είναι το 
κέρδος. Οι ζωές μας κοστολογούνται, μπαίνουν στη 
ζυγαριά του κόστους- οφέλους. Έτσι όπως λογίζουν τις 
ζωές μας, έτσι λογίζουν και τα σπίτια μας. Τα κέρδη να είναι 
καλά, ανεξάρτητα ποιος ζει σε αυτή την κατοικία.  

λλη μια οικογένεια βρίσκεται 
μπροστά στον άμεσο κίνδυνο να 
χάσει το σπίτι της και χρειάζεται 

τη στήριξη και την αλληλεγγύη 
του μαζικού Εργατικού λαϊκού κινήματος. Για να αποτραπεί 
η αισχρή και απάνθρωπη πράξη της αφαίρεσης στέγης. Η 
οικογένεια κινδυνεύει με πλειστηριασμό για το ποσό των 
28.000 ευρώ. Έχουν ζητήσει επανειλημμένως τη ρύθμιση 
του χρέους κάτι που η εταιρία το αρνείται, ζητώντας ένα 

τεράστιο ποσό για να ανασταλεί ο πλειστηριασμός. Οι 
οφειλέτες εκτός των οικονομικών προβλημάτων, έχουν και 
μέλος με σοβαρά προβλήματα υγείας. Καλούμε τα 
σωματεία, τους μαζικούς φορείς να εκφράσουν τη στήριξή 
τους με την παρουσία τους στην κινητοποίηση την Τρίτη 14 
Μάρτη 1μμ στον σταθμό του ηλεκτρικού Καλλιθέας. Κανένα 
σπίτι στα χέρια τραπεζίτη». 

 

Ο 

Ά 
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Το mononews.gr αποκαλύπτει: 
Συνεχίζεται ο διάλογος με τα Funds 
για τον Φορέα Επαναμίσθωσης 
Ακινήτων. Δεν είχα αμφιβολία ότι θα 
αργήσουμε αρκετά μέχρι να λάβει 
σάρκα και οστά ο Φορέας 
Επαναμίσθωσης Ακινήτων, μία που 
το project είναι αρκετά μεγάλο για να 
προχωρήσει προεκλογικά. Η είδηση 
ότι το Υπουργείο Οικονομικών 
έδωσε παράταση μέχρι τέλος 
Μαρτίου στα funds που 
ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν 
στην ίδρυση του Φορέα 

προκειμένου να υποβάλλουν τις 
παρατηρήσεις τους στο πλαίσιο της 
διαδικασίας του ανταγωνιστικού 
διαλόγου, απλώς επιβεβαιώνει την 
υποψία μου. Να σας θυμίσω ότι τα 
funds που έχουν εκδηλώσει 
ενδιαφέρον είναι η Bain Capital, 
Davidson Kempner, Fotrress, CRC 
και Βracebridge. Στον φορέα θα 
μπορούσαν να υπαχθούν περίπου 
135.000 σπίτια ευάλωτων 
δανειοληπτών, οι οποίοι θα 
μετατραπούν σε... ενοικιαστές, με 
συνολική αξία που υπερβαίνει τα 

11,3 δισ. ευρώ. Οι εκτιμήσεις 
προέρχονται από το Υπουργείο 
Οικονομικών μετά από επεξεργασία 
των δεδομένων που είχε στη 
διάθεση από το πρόγραμμα 
ενίσχυσης ΓΕΦΥΡΑ που 
εφαρμόστηκε στην αρχή της 
πανδημίας. Όπως αντιλαμβάνεστε 
λοιπόν από τα νούμερα το fund -
ακόμη και αν αυτά δεν είναι 
απολύτως αντιπροσωπευτικά - που 
θα αναλάβει να τρέξει το Φορέα θα 
πρέπει να διαθέτει μία αρκετά 
ισχυρή κεφαλαιακή βάση. 

 
Το sofokleousin μεταδίδει: «Τα κόκκινα δάνεια, σήμερα, 
έχουν μπει σε μια διαδικασία ρύθμισης και επανέρχεται η 
οικονομία και το τραπεζικό σύστημα σε μια φυσιολογική 
λειτουργία. Και αυτό επιτεύχθηκε χωρίς να έχουμε μαζικές 
εξώσεις και μαζική απώλεια κατοικιών» τόνισε ο 
αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Θόδωρος 
Σκυλακάκης, απαντώντας στην επίκαιρη ερώτηση του 
βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλη Κόκκαλη, σχετικά με την 
προστασία της πρώτης κατοικίας. Ο αναπληρωτής 
υπουργός Οικονομικών, είπε, πως η πρόβλεψή του είναι 
ότι «δεν θα έχουμε μαζικές απώλειες πρώτης κατοικίας και 
μαζικούς πλειστηριασμούς. Οι εμπλεκόμενοι θα 
μπορέσουν με τα “εργαλεία” που έχουμε δημιουργήσει, να 
ρυθμίσουν στην πλειονότητά τους τα δάνειά τους». 
Αναγνώρισε πως «προφανώς θα υπάρχει και ένα κομμάτι 
πλειστηριασμών που θα γίνουν, αλλά θα είναι στο βαθμό 
εκείνο που υπήρχε και στα χρόνια προ κρίσης. Όσο 
αναπτύσσεται η οικονομία αυτό το κομμάτι θα 
περιοριστεί». Ανέφερε ότι έχουμε πάνω από 100.000 δάνεια 
που από «κόκκινα» έχουν ξαναγίνει «πράσινα» μέσα από 

τις ρυθμίσεις – συμφωνίες που έχουν γίνει μεταξύ 
οφειλετών και funds, χωρίς να χρειαστεί η προσφυγή στον 
εξωδικαστικό μηχανισμό ή στις διαδικασίες του 
πτωχευτικού δικαίου». Και αυτό «είναι μια θετική εξέλιξη» 
και «με αυτή την έννοια επιλύουμε αυτό το μεγάλο 
πρόβλημα που δημιουργήθηκε από την κρίση». Ο κ. 
Σκυλακάκης ανέφερε πως «η προστασία της πρώτης 
κατοικίας είναι ένα τμήμα της συνολικής πτωχευτικής  
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διαδικασίας. Η Ελλάδα, δυστυχώς, έως το 2020 δεν είχε μια 
πραγματική, πτωχευτική διαδικασία για τα φυσικά 
πρόσωπα. Ένα φυσικό πρόσωπο, όταν πτώχευε δεν είχε 
τρόπο να απαλλαγεί από τις υποχρεώσεις του και 
παρέμενε δέσμιο στα συσσωρευμένα του χρέη. Με το νέο 
Πτωχευτικό Δίκαιο, που έφερε αυτή η κυβέρνηση, τέθηκε 
ένα πλαίσιο, με το οποίο μπορούν τα φυσικά πρόσωπα να 
απαλλαγούν, οριστικά, από το χρέος τους και παράλληλα 
έθεσε ένα πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας των 
ευάλωτων νοικοκυριών, εξασφαλίζοντας ότι δεν θα 
βρεθούν έξω από το σπίτι τους, ενώ παράλληλα θα έχουν 
πολύ χρόνο, προκειμένου να μπορέσουν να το 
ανακτήσουν, εφόσον πληρωθεί ένα μέρος τουλάχιστον της 
οφειλής τους». Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών 
αναγνώρισε ότι «δεν υπάρχει εύκολη λύση στο πρόβλημα 
της προστασίας της πρώτης κατοικίας, ειδικά για τα μη 
ευάλωτα νοικοκυριά που έχουν και πρόσθετη περιουσία». 
Ο κ. Σκυλακάκης, επίσης, σημείωσε πως με πρόσφατη 
τροπολογία έχουν πιεστεί τα funds να προχωρήσουν πιο 
γρήγορα σε ρυθμίσεις κόκκινων δανείων. Ο βουλευτής του 
ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκκαλης, από τη δική του πλευρά, 
υποστήριξε ότι σήμερα δεν υπάρχει δυνατότητα 
προστασίας της πρώτης κατοικίας. Καταλόγισε στην 
κυβέρνηση ότι «ενδιαφέρεται όχι για την προστασία της 
πρώτης κατοικίας των ευάλωτων, αλλά για το πώς θα 
πτωχεύσουν με τραπεζικούς όρους». Ανέφερε πως  

όνο 48 πολίτες έχουν κριθεί  
ως ευάλωτοι και αξιοποιούν  
ως «νοικάρηδες» τα σπίτια  

τους με τη διαδικασία του 
εξωδικαστικού μηχανισμού. 
Υποστήριξε ότι στον εξωδικαστικό μηχανισμό από τις 
60.000 αιτούντων έχουν ενταχθεί έως τις 20 Φεβρουαρίου 
περίπου 3.500, χωρίς να έχει γίνει γνωστό και σε τι 
ποσοστό διαγράφηκαν τα χρέη τους. Ο βουλευτής τόνισε 
πως θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στον πολίτη που δεν 
μπορεί να ανταπεξέλθει στις δανειακές του υποχρεώσεις 
να σώσει την πρώτη του κατοικία. Υπογράμμισε ότι 
σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat η ιδιοκατοίκηση στην 
χώρα μας από το 2019 έως και τέλη του 2021 μειώθηκε 
σχεδόν 2%.  

«Η νομοθετική αναβίωση της εγγύησης του δημοσίου στα 
στεγαστικά δάνεια των παλιννοστούντων έχει επέλθει, εδώ 
και μερικές εβδομάδες» ανάφερε ο αναπληρωτής 
υπουργός Οικονομικών, Θόδωρος Σκυλακάκης, 
απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή 
του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου. Ο κ. Σκυλακάκης 
εξήγησε ότι «πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι οι μεν τράπεζες 
έχουν κάθε συμφέρον και υποχρέωση να αξιοποιήσουν το 
εργαλείο της εγγύησης και να ζητήσουν την κατάπτωσή 
του, εφόσον οι δανειολήπτες δεν μπορούν να ρυθμίσουν, 
με κάποιο τρόπο, με τις τράπεζες την οφειλή». Στη 
συνέχεια, «μετά την κατάπτωση της εγγύησης, έχουμε 
ψηφίσει από το 2019, τη δυνατότητα οι δανειολήπτες να 
ρυθμίζουν το υπόλοιπο της οφειλής με το πλαίσιο των 120 

δόσεων, που ισχύει από την ημέρα που θα τους βεβαιωθεί 
αυτή η υποχρέωση στις ΔΟΥ. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουν 
μια δεκαετία, με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους και επιτόκιο να 
ρυθμίσουν το υπόλοιπο της οφειλής τους, που κατά κύριο 
λόγο αφορά στο κεφάλαιο». Τόνισε ότι η διαδικασία αυτή 
είναι πολύ πιο ευνοϊκή από το να υπαχθούν στον 
εξωδικαστικό συμβιβασμό. Ο αναπληρωτής υπουργός 
Οικονομικών επισήμανε πως «το βασικό πρόβλημα που 
υπήρχε με αυτά τα δάνεια ήταν ότι απεδείχθη πως για ένα 
σημαντικό χρονικό διάστημα η εγγύηση του ελληνικού 
δημοσίου που θεωρούσαν οι παλιννοστούντες ότι τους είχε 
δοθεί, δεν είχε δοθεί νόμιμα». Με το νόμο που φέραμε 
«αναβιώσαμε τις εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου σε όλα 
αυτά τα δάνεια που είχαν συνομολογηθεί. Και 
προβλέφθηκε η επανεξέταση της κατάπτωσής τους». O 
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, ανέφερε 
ότι οι παλιννοστούντες ομογενείς που έχουν δάνεια 
βρίσκονται καθημερινά σε μια ασφυκτική πίεση από 
τράπεζες και funds, που τους ζητούν να εξοφλήσουν 
εφάπαξ το ποσό των στεγαστικών δανείων που έλαβαν 
κατά την άφιξή τους στην Ελλάδα. Πρόκειται, είπε, για 
στεγαστικά δάνεια ύψους 60.000 ευρώ που χορηγήθηκαν 
από το 1990 έως το 2004 με την εγγύηση του Ελληνικού 
Δημοσίου. Ήταν δάνεια με κοινωνικά και δημογραφικά 
κριτήρια και όχι τόσο με τραπεζικά κριτήρια. Στην διάρκεια 
της κρίσης, πολλά από αυτά τα δάνεια σταμάτησαν να 
εξυπηρετούνται. Η κυβέρνηση, εν μέσω της πανδημίας με 
απόφαση του υπουργείου Οικονομικών έδωσε το 
«πράσινο φως» στα πιστωτικά ιδρύματα να αυξήσουν τις 
πιέσεις τους προς τους δανειολήπτες αυτούς, απειλώντας 
ότι θα μεταβιβάσουν τις οφειλές τους στις ΔΟΥ ή ότι θα 
λάβουν μέτρα αναγκαστικής είσπραξης ή κατάσχεσης. 
Σήμερα, τόνισε «χιλιάδες παλιννοστούντες αγωνιούν ότι θα 
χάσουν το σπίτι τους». 

 

M 
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Η επόμενη ημέρα μετά τη χρεοκοπία 
της Silicon Valley Bank αποδείχτηκε 
εξαιρετικά δυσάρεστη, καθώς η 
κρίση πέρασε και στην ευρωπαϊκή 
αγορά, παρασύροντας την ήδη 
«ετοιμόρροπη» Credit Suisse. Όπως 
σημειώνει το newmoney.gr ο 
πανικός για την made in USA νέα 
τραπεζική κρίση που πλήττει τώρα 
την Ευρώπη γκρέμισε τα 
χρηματιστήρια, προκαλώντας 
ξεπούλημα στις τραπεζικές μετοχές. 
Η αγωνία τραπεζιτών και επενδυτών 
εντείνεται σχετικά με τις εξελίξεις 
των επόμενων ημερών.  

 
Το αφεντικό της BlackRock μιλά για 
βραδυφλεγή κρίση στις τράπεζες 
των ΗΠΑ, ενώ ο πάντα 
απαισιόδοξος N. Ρουμπινί κάνει 
λόγο για ευρωπαϊκή Lehman, 
άποψη που συμμερίζεται πλήρως ο 
διάσημος επενδυτής της Wall Street 
Ρ. Κιγιοσάκι, o οποίος θεωρεί 
δεδομένη την κατάρρευση της Credit 
Suisse. Στον αντίποδα, ο 
επικεφαλής στρατηγικής για τα 
επιτόκια της Rabobank δεν βλέπει η 
κατάρρευση της SVB να εκτρέπεται 
στις άλλες τράπεζες, ενώ ο 
προφήτης της κρίσης του 2008, 
διάσημος από την ταινία «Big 
Short», δηλώνει πως δεν βλέπει 
πραγματικό κίνδυνο. Λάρι Φινκ 
(BlackRock): Η κατάρρευση της SVB 
μπορεί να είναι μια «βραδυφλεγής 
κρίση» για τις τράπεζες στις ΗΠΑ.  

διευθύνων 
σύμβουλος της 
BlackRock Λάρι 

Φινκ προειδοποίησε 

για τον κίνδυνο  
να υπάρξει μια 
«βραδυφλεγής κρίση» 
στο χρηματοπιστωτικό 
σύστημα των ΗΠΑ 
μετά την πτώχευση της Silicon 
Valley Bank, «με περισσότερες 
κατασχέσεις και λουκέτα», σύμφωνα 
με τον Guardian. Σε επιστολή του 
προς επενδυτές και διευθύνοντες 
συμβούλους, ο ιδρυτής του 
επενδυτικού κολοσσού των 8,6 τρισ. 
δολαρίων σημείωσε πως η 
κατάρρευση της SVB είναι ένα 
παράδειγμα του «τιμήματος που 
πληρώνουμε για τις δεκαετίες 
εύκολου χρήματος». Η απότομη 
άνοδος των επιτοκίων ήταν «το 
πρώτο ντόμινο που έπεσε», ενώ η 
SVB ήταν ένα παράδειγμα του 
δεύτερου, έγραψε ο Φινκ, 
προειδοποιώντας ότι και άλλες 
περιφερειακές τράπεζες και 
επενδυτές που στηρίζονται στη 
μόχλευση θα μπορούσαν να 
ακολουθήσουν το παράδειγμά της. 
Επίσης, ο Φινκ υποστήριξε πως η 
ταχεία αντίδραση των ρυθμιστικών 
αρχών βοήθησε στη σταθεροποίηση 
των αγορών μετά τη μεγαλύτερη 
τραπεζική πτώχευση από το 2008. 
Όμως, συνέκρινε τα πρόσφατα 
γεγονότα με την κρίση των 
αποταμιευτικών και δανειοδοτικών 
ενώσεων τη δεκαετία του ’80, τότε 
όπου κατέρρευσαν περισσότεροι 
από 1.000 δανειστές. «Δεν 
γνωρίζουμε ακόμη εάν οι συνέπειες 
του εύκολου χρήματος και των 
ρυθμιστικών αλλαγών θα έχουν 
αλυσιδωτές επιπτώσεις σε 
ολόκληρο τον περιφερειακό 
τραπεζικό τομέα των ΗΠΑ 
(παρόμοια με την κρίση του 1980), με 
περισσότερες κατασχέσεις και 
λουκέτα», υπογράμμισε. Ο ίδιος 
υπογράμμισε πως οι τράπεζες 
αναπόφευκτα θα περιορίσουν τον 
δανεισμό, γεγονός που θα ωθήσει 
περισσότερες εταιρείες να 
στραφούν στις κεφαλαιαγορές, 
δημιουργώντας ευκαιρίες για 
επενδυτές και διαχειριστές 

περιουσιακών στοιχείων. Όπως 
προέβλεψε ο Φινκ, τα κεφάλαια που 
επενδύονται σε επενδύσεις που δεν 
είναι εύκολα ρευστοποιήσιμες, 
όπως ιδιωτικά κεφάλαια, ακίνητα και 
ιδιωτικές πιστώσεις, «θα 
μπορούσαν να είναι το τρίτο ντόμινο 
που θα πέσει», ειδικά εάν έχουν 
χρησιμοποιήσει δανεικά χρήματα 
για να αυξήσουν τις αποδόσεις, 
όπως υποστηρίζει το 
μεγαλοστέλεχος της BlackRock.  

 
Ρουμπινί: «Ώρα Lehman» για την 
Ευρώπη η κρίση της Credit Suisse . 
Στον απόηχο των πρόσφατων 
εξελίξεων σχετικά με τη «βουτιά« στη 
μετοχή της Credit Suisse και με 
φόντο την χρεοκοπία των 
αμερικανικών τραπεζών Silicon 
Valley και Signature, ο Νουριέλ 
Ρουμπινί κρούει τον κώδωνα του 
κινδύνου χαρακτηρίζοντας «Ώρα 
Lehman» για την Ευρώπη την κρίση 
της Credit Suisse. Ειδικότερα ο κ. 
Ρουμπινί ανέφερε σε ανάρτησή του 
στο Twitter ότι  

ελβετικός 
τραπεζικός  
όμιλος είναι  

«πολύ μεγάλος για  
να καταρρεύσει και 
πολύ μεγάλος για  
να σωθεί» δίνοντας το 
στίγμα των ομοιοτήτων 
με την κατάρρευση  
της Lehman  
Brothers στις ΗΠΑ 

Ο 

O 
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, αποτέλεσμα της οποίας ήταν η 
μεγάλη οικονομική κρίση, που 
επηρέασε και την Ελλάδα. Ρίτσαρντ 
ΜακΓκουάιρ (Rabobank): Οι 
τράπεζες δεν θα εκτραπούν λόγω 
Silicon Valley Bank. Τα δεινά και όλα 
όσα συνέβησαν με τη Credit Suisse 
«δεν είναι πρωτάκουστα νέα», είπε 
στο CNBC ο επικεφαλής 
στρατηγικής για τα επιτόκια της 
Rabobank, Ρίτσαρντ ΜακΓκουάιρ, 
αλλά είναι «αναταράξεις που 
σχετίζονται με μια συστημική 
αντίδραση λόγω Silicon Valley 
Bank». Ο ΜακΓκουάιρ δεν βλέπει τις 
κεντρικές τράπεζες να 
«εκτρέπονται» από τις τρέχουσες 
πιέσεις, λέγοντας ότι αν αυτό συμβεί 
θα τις κάνει να εγκαταλείψουν τις 
προσπάθειές τους στη μάχη για τη 
μείωση του πληθωρισμού. Σημείωσε 
ότι η αγορά τώρα έχει πιθανότητες 
λίγο κάτω από το 50% για μια ακόμη 
αύξηση των επιτοκίων κατά 25 
μονάδες βάσης από την 
Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ. 
«Αναμένουμε να δούμε την 
αντίδραση από τη Fed και την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά 
οι όποιες εξελίξεις είναι αδύνατο να 
προβλεφθούν», δήλωσε ο 
ΜακΓκουάιρ. «Επιπλέον, η 
προσαρμογή της περαιτέρω 
πολιτικής λόγω των πρόσφατων 
γεγονότων είναι πιο πιθανό να 
προκαλέσει περαιτέρω συναγερμό 
(αναγνωρίζοντας σιωπηρά τη 
σοβαρότητα του προβλήματος) 
παρά να παρέχει διαβεβαίωση ότι η 
κατάσταση είναι υπό έλεγχο», 
πρόσθεσε. «Πάντως, όσο υπάρχει 
μια εγγενής αδυναμία πρόβλεψης 

για την τρέχουσα κατάσταση, 
πιστεύουμε ότι η αγορά είναι 
υπερβολικά γρήγορη στο να 
τιμολογήσει μία περαιτέρω σύσφιξη 
στην πολιτική της, πράγμα που 
σημαίνει ότι οι δείκτες μπορούν να 
ομαλοποιηθούν».  

 
Μάικλ Μπέρι (Scion Asset 
Management): Δεν βλέπω 
«πραγματικό κίνδυνο» από την SVB. 
Ο επενδυτής και προφήτης της 
κρίσης του 2008 Μάικλ Μπέρι 
πιστεύει ότι η κρίση που 
εξαπλώνεται μετά την κατάρρευση 
της Silicon Valley Bank θα μπορούσε 
να επιλυθεί «πολύ γρήγορα». «Δεν 
βλέπω κανέναν πραγματικό κίνδυνο 
εδώ», ανέφερε ο Μπέρι, ο οποίος 
προέβλεψε το κραχ της αγοράς 
ακινήτων το 2008 και ο οποίος έγινε 
ευρέως γνωστός μέσω της ταινίας 
του Άνταμ ΜακΚέι «The Big Short» 
(Το Μεγάλο Σορτάρισμα). Η 
αμερικανική κυβέρνηση δεσμεύτηκε 
να προστατεύσει τις καταθέσεις των 
πελατών της SVB, έτσι ώστε να 
αποφύγει το γενικότερο bank run. Η 
κυβέρνηση Μπάιντεν τόνισε πως οι 
πελάτες της τράπεζας θα έχουν 
πρόσβαση στις καταθέσεις τους στις 

13 Μαρτίου, ενώ οι φορολογούμενοι 
δεν θα επιβαρυνθούν από τις 
απώλειες της τράπεζας και τις 
αποφάσεις για την προστασία των 
καταθέσεων. Τα σχόλια του Μπέρι 
έγιναν λίγες ώρες αφότου έγραψε 
στο Twitter ότι οι «Άνθρωποι γεμάτοι 
ύβρι και απληστία παίρνουν ανόητα 
ρίσκα». Στη συνέχεια, οι υπεύθυνοι 
χάραξης πολιτικής «τυπώνουν 
χρήματα» για να διορθώσουν την 
κατάσταση. Ο ιδρυτής της Scion 
Asset Management είναι γνωστός 
για τα προειδοποιητικά tweets του 
σχετικά με τις αγορές και την 
οικονομία. Ο Μπέρι προειδοποίησε 
προσφάτως ότι ο πληθωρισμός θα 
εκτοξευθεί και πάλι και έδωσε 
οδηγίες στους traders να 
«πουλήσουν» ενόψει της 
συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής 
Τράπεζας των ΗΠΑ τον Φεβρουάριο. 
Ρόμπερτ Κιγιοσάκι: Προβλέπει 
κατάρρευση! Ο αναλυτής και 
επενδυτής της Wall Street, Ρόμπερτ 
Κιγιοσάκι, προέβλεψε πως η 
επόμενη τράπεζα που θα 
καταρρεύσει είναι η Credit Suisse. Ο 
Κιγιοσάκι πιστεύει ότι η ελβετική 
τράπεζα θα βρεθεί σε κατάσταση 
χρεοκοπίας το επόμενο διάστημα, 
εν μέσω των κλυδωνισμών από το 
κλείσιμο της Silicon Valley Bank 
(SVB). «Το πρόβλημα είναι η αγορά 
ομολόγων και η πρόβλεψή μου-είχα 
προβλέψει την πτώχευση της 
Lehman Brothers πριν από χρόνια, 
και νομίζω ότι η επόμενη τράπεζα 
που θα καταρρεύσει είναι η Credit 
Suisse-, δήλωσε ο συνιδρυτής της 
Rich Dad Company, επειδή η αγορά 
ομολόγων καταρρέει.

 

Αποκαλυπτικό είναι το cover story 
του thebanker.gr: Οι τράπεζες 
πτωχεύουν. Και όταν το κάνουν, 
αυτοί που είναι να χάσουν 
ουρλιάζουν για κρατική διάσωση. Αν 
τα απειλούμενα κόστη είναι αρκετά 
μεγάλα, θα το πετύχουν. 

χουμε δημιουρ-
γήσει έναν 
τραπεζικό κλάδο 

που είναι θεωρητικά 
ιδιωτικός, αλλά 
πρακτικά είναι  
πτέρυγα του κράτους. 

Έ 
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Το τελευταίο με τη σειρά του επιχειρεί να περιορίσει την 
επιθυμία των μετόχων και της διοίκησης να 
εκμεταλλευτούν τα δίχτυα ασφαλείας που απολαμβάνουν. 
Το αποτέλεσμα είναι ένα σύστημα που είναι ουσιώδες για 
τη λειτουργία της οικονομίας της αγοράς, αλλά δεν 
λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες της. Πρόκειται για ένα 
χάος. Το χρήμα είναι αυτό που πρέπει να έχει κανείς για να 
αγοράσει τα πράγματα που χρειάζεται. Αυτό ισχύει για τα 
νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, οι οποίες πρέπει να 
πληρώνουν προμηθευτές και εργαζόμενους. Αυτός είναι ο 
λόγος για τον οποίο οι χρεοκοπίες των τραπεζών 
αποτελούν καταστροφές. Αλλά οι τράπεζες δεν έχουν 
σχεδιαστεί για να είναι ασφαλείς. Ενώ οι υποχρεώσεις τους 
από καταθέσεις υποτίθεται ότι είναι απολύτως ασφαλείς 
και ρευστοποιήσιμες, τα περιουσιακά τους στοιχεία 
υπόκεινται σε κινδύνους λήξης, πίστωσης, επιτοκίου και 
ρευστότητας. Είναι ιδρύματα που λειτουργούν με καλές 
καιρικές συνθήκες. Σε κακές εποχές, χρεοκοπούν, καθώς οι 
καταθέτες τρέχουν προς την πόρτα. Με την πάροδο του 
χρόνου, οι κρατικοί θεσμοί ανταποκρίθηκαν στην αδυναμία 
των τραπεζών να παρέχουν τα ασφαλή χρήματα που 
περιμένουν οι καταθέτες τους. Τον 19ο αιώνα οι κεντρικές 
τράπεζες έγιναν δανειστές έσχατης καταφυγής, αν και 
υποτίθεται με συντελεστή ποινής. Στις αρχές του 20ού, οι 
κυβερνήσεις εγγυήθηκαν τις μικρότερες καταθέσεις. Στη 
συνέχεια, κατά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-09, 
έβαλαν στην ουσία ολόκληρο τον ισολογισμό τους πίσω 
από τις τράπεζες. Το τραπεζικό σύστημα στο σύνολό του 
έγινε, αναμφισβήτητα, μέρος του κράτους. Σε αντάλλαγμα, 
αυξήθηκαν οι κεφαλαιακές απαιτήσεις, αυστηροποιήθηκαν 
οι κανόνες ρευστότητας και εισήχθησαν stress tests. Όλα 
τότε θα ήταν καλά. Ή και όχι. Η κατάρρευση της Silicon 
Valley Bank δείχνει ότι υπάρχουν τρύπες στο ρυθμιστικό 
ανάχωμα των ΗΠΑ. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Είναι αυτό που 
ζητούσαν οι λομπίστες: ξεφορτώστε μας από τους 
επαχθείς κανονισμούς, φώναζαν, και θα παραδώσουμε 
θαύματα ανάπτυξης. Στην περίπτωση αυτής της τράπεζας, 
αυτό που ξεχωρίζει είναι η εξάρτησή της από ανασφάλιστες 
καταθέσεις και το στοίχημά της σε δήθεν ασφαλή ομόλογα 
μακράς διάρκειας. Στο τέλος του 2022 είχε 151,6 δισ. 
δολάρια σε ανασφάλιστες εγχώριες καταθέσεις έναντι 
περίπου 20 δισ. δολαρίων σε ασφαλισμένες καταθέσεις. 
Είχε επίσης σημαντικές μη πραγματοποιημένες ζημίες στο 
χαρτοφυλάκιο ομολόγων της, καθώς τα επιτόκια 
αυξήθηκαν. Βάλτε αυτά τα δύο πράγματα μαζί και μια φυγή 
καταθέσεων έγινε πιθανή: άλλωστε οι αρουραίοι πάντα 
εγκαταλείπουν τα βυθιζόμενα χρηματοπιστωτικά πλοία. 

Όσοι δεν καταφέρουν να ξεφύγουν εγκαίρως, θα φωνάξουν 
για διάσωση. Μπορεί να είναι διασκεδαστικό το γεγονός ότι 
αυτοί που φώναξαν για διάσωση αυτή τη φορά ήταν οι 
φιλελεύθεροι της Silicon Valley. Αλλά λίγοι άνθρωποι είναι 
καπιταλιστές όταν απειλούνται με απώλεια χρημάτων που 
θεωρούσαν ασφαλή και κανείς δεν είναι καλύτερος από 
έναν καπιταλιστή στο να εξηγεί πόσο σημαντικός είναι ο 
πλούτος του για την υγεία της οικονομίας. Οι ανασφάλιστοι 
καταθέτες διασώθηκαν δεόντως στην SVB και αλλού. Αυτό 
αφαιρεί μια ακόμη πηγή πειθαρχίας του ιδιωτικού τομέα 
στις τράπεζες. Ωστόσο,  

SVB ήταν μόλις η 16η μεγαλύτερη 
τράπεζα στις ΗΠΑ. Αυτός είναι, 
άλλωστε, ο λόγος για τον οποίο 

είχε μείνει έξω από το ρυθμιστικό 
δίχτυ που εφαρμόζεται στις πιο 
συστημικά σημαντικές τράπεζες. 
Ήταν βολικά μη σημαντική στη ζωή, αλλά έγινε συστημικά 
σημαντική στο θάνατο. Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα 
προσφέρθηκε επίσης να δανείσει στην ονομαστική αξία σε 
τράπεζες που χρειάζονται ρευστότητα. Πρόκειται για 
αρνητικό «κούρεμα» σε τράπεζες που χρειάζονται δάνεια 
έκτακτης ανάγκης. Πέραν αυτού, ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν 
διαβεβαίωσε ότι «θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται». Είναι αλήθεια 
ότι αυτή τη φορά οι μέτοχοι και οι κάτοχοι ομολόγων δεν 
διασώζονται. Επιπλέον, οι απώλειες υποτίθεται ότι θα 
βαρύνουν τον τραπεζικό κλάδο στο σύνολό του. Ωστόσο, 
οι απώλειες είναι και πάλι εν μέρει κοινωνικοποιημένες. 
Αμφιβάλλει κανείς ότι η κοινωνικοποίηση θα γίνει βαθύτερη 
αν η βαθύνει και η κρίση; Φυσικά, ο κόσμος αναρωτιέται τι 
σημαίνει αυτό το νέο σοκ. Ορισμένοι αναλυτές πιστεύουν 
ότι η Fed δεν θα προχωρήσει πλέον σε σύσφιξη της  

 

H 
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νομισματικής πολιτικής αυτό το μήνα. Αυτό που είναι 
σαφές είναι ότι υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα, η οποία 
μπορεί να δικαιολογήσει την καθυστέρηση της περαιτέρω 
σύσφιξης. Αλλά η μείωση του πληθωρισμού παραμένει 
απαραίτητη: ο δείκτης τιμών καταναλωτή στις ΗΠΑ 
αυξήθηκε κατά 6% σε ετήσια βάση τον Φεβρουάριο. Προς 
το παρόν, ωστόσο, το μεγάλο ζήτημα δεν είναι τι θα συμβεί 
στην οικονομία, αλλά τι θα συμβεί στη χρηματοδότηση. 
Ένα σημείο είναι ότι είναι καλό αν ο φόβος έχει 
αναζωπυρωθεί στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Το άγχος 
που δημιουργείται από μικρά σοκ καθιστά τις μεγάλες 
κρίσεις κάπως λιγότερο πιθανές. Υπάρχουν και πρόσθετα 
διδάγματα: οι τράπεζες παραμένουν το ίδιο ευάλωτες σε 
καταδρομικές κινήσεις όπως πάντα και, είτε μας αρέσει είτε 
όχι, οι ανασφάλιστοι καταθέτες δεν θα εξαλειφθούν σε μια 
χρεοκοπία. Η εμπιστοσύνη ότι οι καταθέσεις είναι ασφαλείς 
είναι πολύ σημαντική, οικονομικά και πολιτικά. Πώς, 
λοιπόν, αυτά τα νέα στοιχεία για τον βαθμό στον οποίο το 
κράτος στηρίζει τις τράπεζες, ακόμη και σε σχετικά 
κανονικές εποχές, θα αντανακλώνται στην πολιτική; Μια 
απλή απάντηση είναι ότι η ρύθμιση των συστημικά 
σημαντικών τραπεζών πρέπει να επεκταθεί σε όλο το 
σύστημα. Μια άλλη είναι ότι οι καταθέσεις πρέπει να 
τίθενται υπεράνω όλων των άλλων χρεών σε περίπτωση 

αφερεγγυότητας, ώστε να αντικατοπτρίζεται η κοινωνική 
και οικονομική τους σημασία. Μια άλλη είναι ότι οι 
ισολογισμοί θα πρέπει πάντα να αντικατοπτρίζουν την 
πραγματικότητα της αγοράς. Τέλος, οι κεφαλαιακές 
απαιτήσεις θα πρέπει να προσαρμοστούν ανάλογα. Αν τα 
κεφάλαια των τραπεζών πέφτουν πολύ χαμηλά, στις 
αποτιμήσεις της αγοράς, πρέπει να αυξηθούν, άμεσα. Το 
θεμελιώδες μάθημα που πρέπει να ξαναμάθουμε είναι ότι 
ακόμη και σε μια μέτρια κρίση οι καταθέσεις δεν μπορούν 
να θυσιαστούν και οι κανόνες για το κούρεμα την παροχή 
ρευστότητας θα πάνε περίπατο. Οι τράπεζες είναι 
κηδεμόνες του κράτους εν μέρει επειδή βρίσκονται στην 
καρδιά του πιστωτικού συστήματος, αλλά ακόμη 
περισσότερο επειδή οι υποχρεώσεις τους από καταθέσεις 
είναι τόσο σημαντικές πολιτικά. Το πάντρεμα των 
επικίνδυνων και συχνά μη ρευστοποιήσιμων 
περιουσιακών στοιχείων με τις υποχρεώσεις που πρέπει 
να είναι ασφαλείς και ρευστοποιήσιμες εντός 
υποκεφαλαιοποιημένων ιδρυμάτων που αναζητούν κέρδη 
και πληρώνουν μπόνους, τα οποία ρυθμίζονται από 
πολιτικά υποταγμένους και συχνά ανίκανους δημόσιους 
φορείς, είναι μια καταστροφή που περιμένει να συμβεί. Το 
τραπεζικό σύστημα χρειάζεται ριζική αλλαγή. Την επόμενη 
εβδομάδα θα συζητήσω πώς θα επιτευχθεί αυτή.

 
Κύμα πελατών ζητά να μεταφέρει 
τους λογαριασμούς του σε μεγάλες 
αμερικανικές τράπεζες, όπως η 
JPMorgan Chase & Co και η 
Citigroup, από μικρότερες, μετά την 
κατάρρευση της Silicon Valley Bank, 
ανέφεραν οι Financial Times. Αυτές 
οι τράπεζες, συμπεριλαμβανομένης 
της Bank of America, προσπαθούν 
να ικανοποιήσουν τέτοια αιτήματα 
μεταφοράς λαμβάνοντας επιπλέον 
μέτρα, για να επιταχύνουν την 
κανονική διαδικασία εγγραφής, 
μεταξύ άλλων βημάτων, ανέφεραν οι 
FT, επικαλούμενοι αρκετούς 

ανθρώπους που γνωρίζουν το θέμα. 
Όπως σημειώνει το Reuters, ακόμη 
και τα έκτακτα μέτρα της κυβέρνησης 
των ΗΠΑ για να σταματήσει την 
κατάρρευση περισσότερων 
τραπεζών δεν εμπόδισαν τους 
καταθέτες από το να προσπαθούν 
να μεταφέρουν τους λογαριασμούς 
τους σε μεγαλύτερες τράπεζες ή να 
στραφούν σε αμοιβαία money 
market, ανέφεραν οι FT. Η Federal 
Deposit Insurance Corporation 
παρενέβη την Παρασκευή για να 
προστατεύσει τις καταθέσεις έως και 
250.000 δολαρίων, αλλά οι 

καταθέσεις πάνω από αυτό το ποσό 
-που αντιστοιχούσαν στο 85% των 
λογαριασμών SVB- βρίσκονται σε 
κίνδυνο. Η JPMorgan, η Citi και η 
Bank of America δεν απάντησαν 
αμέσως στα αιτήματα του Reuters 
για σχολιασμό. Οι μετοχές 
περιφερειακών τραπεζών των ΗΠΑ, 
όπως η First Republic Bank, η 
Western Alliance και η KeyCorp 
έχουν κάνει βουτιά, λόγω φόβου για 
πιθανή μετάδοση μετά την 
κατάρρευση της SVB και της 
Signature Bank. 

 

 

Ο βραβευμένος με Νόμπελ 
οικονομολόγος Τζόζεφ Στίγκλιτζ 
αρθρογραφώντας για την 
κατάρρευση της SVB καταλόγισε ως 
κύριο υπεύθυνο τον πρόεδρο της 
Federal Reserve, Τζερόμ Πάουελ, 
χαρακτηρίζοντάς τον, «ακατάλληλο» 
και επικίνδυνο και του χρεώνει δόλο 
καθώς τον κατηγορεί ότι ήθελε να 
αρπάξει τις ανασφάλιστες 

καταθέσεις! Σύμφωνα με το 
ρεπορτάζ του pronews.gr «O Πάουελ 
είχε πει πως, καθώς η Fed αυξάνει τα 
επιτόκια, ο πόνος θα μεγαλώνει… 
Αλλά όχι γι’ αυτόν ή τους φίλους του,  
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που, σύμφωνα με πληροφορίες, σχεδίαζαν να διαπράξουν 
μια… δολοφονία: να αγοράσουν ανασφάλιστες καταθέσεις 
στην SVB στα 50-60 σεντς στο δολάριο, προτού η 
κυβέρνηση καταστήσει σαφές ότι οι καταθέτες θα τύγχαναν 
προστασίας». H διαφορά του Τζόζεφ Στίγκλιτζ από τους 
υπόλοιπους αναλυτές σχετικά με τη νέα αμερικανική 
τραπεζική κρίση, είναι ότι πέραν της ανικανότητας, 
διαβλέπει δόλο από πλευράς της FED με συγκεκριμένο 
σκοπό. Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα αναφέρει με άρθρο 
του στο Project Syndicate «Για άλλη μια φορά, η οικονομική 
πολιτική και η δημοσιονομική ρύθμιση αποδείχθηκαν 
ανεπαρκείς» καταγγέλλει ο Stiglitz. Η είδηση για τη δεύτερη 
μεγαλύτερη τραπεζική χρεοκοπία στην ιστορία των ΗΠΑ 
ήρθε λίγες μέρες αφότου ο πρόεδρος της Federal Reserve 
Jerome Powell διαβεβαίωσε το Κογκρέσο ότι η οικονομική 
κατάσταση των αμερικανικών τραπεζών ήταν καλή. Αλλά 
το timing δεν πρέπει να εκπλήσσει. Δεδομένων των 
μεγάλων και ραγδαίων επιτοκιακών αυξήσεων στις οποίες 
«κατέφυγε» ο πρόεδρος της Fed Τζερόμ Πάουελ, για να 
δαμάσει τις πληθωριστικές πιέσεις (πιθανώς οι πιο 
σημαντικές από την εποχή του πρώην προέδρου της Fed 
Paul Volcker πριν από 40 χρόνια) μείωσαν πολύ την όρεξη 
για ανάληψη κινδύνου, με αποτέλεσμα τα αμερικανικά –και 
όχι μόνο– αξιόγραφα να διαγράφουν δραματικές κινήσεις, 
επιφυλάσσοντας πολλαπλά τραύματα και πληγές στο 
παγκόσμιο χρηματοοικονομικό σύστημα. «O Πάουελ μάς 
διαβεβαίωνε πως όλα είναι καλά και ότι δεν πρέπει να 
ανησυχούμε – παρά την ιστορική εμπειρία, η οποία μας 
λέει ότι οφείλουμε να ανησυχούμε. O πρόεδρος της Fed 
ήταν μέλος του επιτελείου του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, 
Donald Trump – είχε εργαστεί για την ελαστικοποίηση της 
νομοθεσίας Dodd-Frank, που θεσπίστηκε μετά την 
οικονομική κατάρρευση του 2008, προκειμένου να 
απελευθερωθούν οι “μικρότερες” τράπεζες από τους 
κανονισμούς που ισχύουν για τις μεγαλύτερες, συστημικά 
σημαντικές τράπεζες. Πράγματι, σε σύγκριση με τη 
Citibank, η SVB είναι μικρή, ωστόσο η κατάρρευσή της θα 
κοστίσει στις ζωές εκατομμυρίων Αμερικανών –και όχι 
μόνον– των οποίων η οικονομική ύπαρξη εξαρτώνταν από 
αυτή» γράφει ο Stiglitz… και συνεχίζει: Όμως, περισσότερο 
επρόκειτο να πονέσουν τα πλέον ευάλωτα μέλη της 
κοινωνίας. Σε αυτά τα ευπαθή στρώματα, το ποσοστό 
ανεργίας είναι τετραπλάσιο από τον εθνικό μέσο όρο, 
επομένως μια αύξηση από 3,6% σε 5% μεταφράζεται σε 
αύξηση από περίπου 15% σε 20% για αυτούς. Παρ’ όλα 
αυτά, η Fed ζητά… ανεργία, σύμφωνα με τον Stiglitz. Τώρα, 
ως αποτέλεσμα του σκληρού –και εντελώς περιττoύ– 
πόνου που προκάλεσε ο Powell, έχουμε μια νέα σειρά 
θυμάτων, ενώ ο τομέας με τη μεγαλύτερη δυναμική στις 
ΗΠΑ θα επιβραδύνει. Οι επιχειρηματίες της Silicon Valley, 
συχνά νέοι, νόμιζαν ότι η κυβέρνηση έκανε τη δουλειά της, 
γι’ αυτό εστίασαν στην καινοτομία, όχι στον καθημερινό 
έλεγχο του ισολογισμού της τράπεζάς τους – κάτι που σε 
κάθε περίπτωση δεν θα μπορούσαν να κάνουν. 
Σημειώνεται πως, παρότι οι νέες τεχνολογίες δεν έχουν 
αλλάξει τα θεμελιώδη στοιχεία της τραπεζικής, επιτείνουν 
τον κίνδυνο για bank run. «Είναι πολύ πιο εύκολο να κάνετε 
άρση κεφαλαίων από ό,τι ήταν κάποτε, ενώ τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης στροβιλίζουν φήμες που μπορεί να 
προκαλέσουν ένα κύμα ταυτόχρονων αναλήψεων (αν και η 
SVB φέρεται απλά να μην ανταποκρίνεται σε εντολές 
μεταφοράς χρημάτων, δημιουργώντας αυτό που μπορεί να 
είναι ένας νομικός εφιάλτης). Σύμφωνα με πληροφορίες, η 
πτώση της SVB δεν οφειλόταν σε κακές πρακτικές 
δανεισμού, παρόμοιες με αυτές που οδήγησαν στην κρίση 
του 2008. Μάλλον, η αιτία ήταν πολύ πιο πεζή: όλες οι 
τράπεζες συμμετέχουν σε μετασχηματισμό λήξης, 
καθιστώντας τις βραχυπρόθεσμες καταθέσεις διαθέσιμες 

για μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Η SVB είχε αγοράσει 
μακροπρόθεσμα ομόλογα, εκθέτοντας το ίδρυμα σε 
κινδύνους, από τη στιγμή που οι καμπύλες αποδόσεων 
των ομολόγων άλλαξαν δραματικά». Η νέα τεχνολογία 
καθιστά επίσης παράλογο το παλιό όριο των 250.000 
δολαρίων σε ό,τι αφορά την ομοσπονδιακή ασφάλιση 
καταθέσεων: ορισμένες εταιρείες για ασφάλεια 
διασκορπίζουν κεφάλαια σε μεγάλο αριθμό τραπεζών. 
Είναι τρελό να τους ανταμείβουμε σε βάρος εκείνων που 
εμπιστεύτηκαν τις ρυθμιστικές αρχές να κάνουν τη δουλειά 
τους. Τι σημαίνει για μια χώρα όταν αυτοί που εργάζονται 
σκληρά και εισάγουν νέα προϊόντα αποτυγχάνουν απλώς 
και μόνο επειδή το τραπεζικό σύστημα τους αποτυγχάνει; 
Ένα ασφαλές και υγιές τραπεζικό σύστημα είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση για μια σύγχρονη οικονομία. 
Ωστόσο, το αμερικανικό τραπεζικό σύστημα δεν εμπνέει 
εμπιστοσύνη. Ένα πλήθος σταυροφόρων ενάντια στους 
κυβερνητικούς κανόνες και κανονισμούς έγιναν ξαφνικά 
θιασώτες της ιδέας του bail out της SVB, όπως ακριβώς οι 
χρηματοδότες και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής που 
προκάλεσαν τη μαζική απορρύθμιση η οποία οδήγησε 
στην κρίση του 2008, με αποτέλεσμα να ζητήσουν τη 
διάσωση αυτών που την προκάλεσαν. Η απάντηση τώρα 
είναι η ίδια όπως ήταν πριν από 15 χρόνια.  

ι μέτοχοι και οι ομολογιούχοι, 
που επωφελήθηκαν από την 
επικίνδυνη συμπεριφορά  

της εταιρείας, θα πρέπει να  
υποστούν τις συνέπειες. 
Αλλά οι καταθέτες της SVB – εταιρείες και νοικοκυριά που 
εμπιστεύονταν τις ρυθμιστικές αρχές να κάνουν τη δουλειά 
τους, θα πρέπει να διασφαλιστούν. Διαφορετικά, θα 
υπάρξει μακροπρόθεσμη ζημιά σε έναν από τους πιο 
ζωντανούς οικονομικούς τομείς της Αμερικής. Γενικότερα, 
ο μόνος τρόπος για να βεβαιωθείτε ότι τα χρήματά σας 
προστατεύονται είναι να τα τοποθετήσετε στις συστημικά 
σημαντικές τράπεζες «πολύ μεγάλες για να πτωχεύσουν» 
– αν και αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα ακόμη μεγαλύτερη 
συγκέντρωση της αγοράς –και λιγότερη καινοτομία– στο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα. Τελικά, μετά από ένα 
αγωνιώδες Σαββατοκύριακο για όσους δυνητικά 
επηρεάζονται σε ολόκληρη τη χώρα, η κυβέρνηση έκανε το 
σωστό – εγγυήθηκε ότι όλοι οι καταθέτες θα 
εξασφαλίζονταν, αποτρέποντας μια τραπεζική κατάρρευση 
που θα μπορούσε να είχε διαταράξει την οικονομία.  

 

Ο 



 

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

 Σ/Κ 18-19 Μαρτίου 2023 | Αριθμός Φύλλου 274 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |          Σελίδα 55 

 



 

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

 Σ/Κ 18-19 Μαρτίου 2023 | Αριθμός Φύλλου 274 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |          Σελίδα 56 

 


