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διάσημος 
Αμερικανός 
λοιμωξιολόγος 

Άντονι Φάουτσι  
τόνισε πως μπορεί  
η κατάσταση με τον 
κορωνοϊό να είναι 
ελεγχόμενη, αλλά η 
πανδημία δεν έχει 
ακόμη τελειώσει. 

 
Σε συνέντευξή του στο Associated 
Press, o αμερικανός επιστήμονας 
είπε ότι είμαστε σε μια «δύσκολη 
στιγμή της πανδημίας». Έπειτα από 
ένα ξέσπασμα τον χειμώνα, υπάρχει 
πλέον επιβράδυνση «και περάσαμε 
σε μια περισσότερο ελεγχόμενη 
φάση». Οι ΗΠΑ έχουν βγει από την 
εκρηκτική πανδημική φάση» 
σημείωσε στην Washington Post. 

 
Τα σχόλια του, εξηγεί το Associated Press, δείχνουν πώς  

ι υγειονομικές αρχές έχουν περάσει σε ένα 
στάδιο όπου αγωνίζονται να κρατήσουν τις 
εισαγωγές σε διαχειρίσιμα επίπεδα και  

να μάθουν να ζουν με έναν απρόβλεπτο ιό.  
Στις ΗΠΑ τα κρούσματα είναι στο χαμηλότερο σημείο εδώ και μήνες, ενώ τα δύο 
τρία του πληθυσμού έχουν εμβολιαστεί. Περίπου οι μισοί από όσους δικαιούνται 
ενισχυτική δόση την έχουν κάνει. «Είμαστε σε πολύ, πολύ καλύτερο σημείο από 
ό,τι πριν από ένα χρόνο», είπε ο Φάουτσι. Τι χρειάζεται από εδώ και πέρα; Όπως 
είπε ο ίδιος μια σειρά από ενέργειες όπως να αυξηθεί ο αριθμός των 
εμβολιασμένων και η ανάπτυξη καλύτερων εμβολίων. Επιπλέον πρέπει να 
εξευρεθεί η βέλτιστη πολιτική ενισχυτικών δόσεων για την καταπολέμηση των 
παραλλαγών του ιού αλλά και εξασφαλίσουμε ότι όσοι πρέπει θα έχουν εύκολη 
πρόσβαση στις θεραπείες. Όπως λέει «δεν μπορούμε να πάρουμε το πόδι από το 
γκάζι», προειδοποιώντας ότι 

πορεί να υπάρξει στο μέλλον μια νέα 
παραλλαγή που θα φέρει ένα νέο κύμα 
πανδημίας κορωνοϊού... 
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 ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 

 
H Χριστίνα Ηλιοπούλου στην διδακτορική της διατριβή για 
τον βέλτιστο σχεδιασμό συστημάτων αστικών 
συγκοινωνιών σημειώνει: Οι δυσμενείς επιπτώσεις των 
ορυκτών καυσίμων στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία 
επιτάσσουν την προσαρμογή των σύγχρονων 
συγκοινωνιακών δικτύων στα πρότυπα της βιώσιμης 
ανάπτυξης. Προς αυτή την κατεύθυνση 

αθοριστικό ρόλο διαδραματίζει  
ο σχεδιασμός των συστημάτων 
αστικών συγκοινωνιών με άξονες 

τη μείωση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων και παράλληλα, την 
αύξηση της δημοτικότητας και 
οικονομικής βιωσιμότητάς τους. 
Παράλληλα, οι πρόσφατες εξελίξεις στις τεχνολογίες 
επικοινωνίας, συλλογής δεδομένων και ασύρματης 
μεταφοράς ενέργειας συνθέτουν μια νέα πραγματικότητα 
για τις αστικές συγκοινωνίες, δημιουργώντας την ανάγκη 
για νέα συστήματα υποστήριξης αποφάσεων. Στο πλαίσιο 
αυτό, το αντικείμενο της παρούσας διατριβής είναι η 
ανάπτυξη ενός μεθοδολογικού πλαισίου βασισμένου σε 
αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης και επιστήμης 
δεδομένων για τον σχεδιασμό συστημάτων αστικών 
συγκοινωνιών αξιοποιώντας τις πρόσφατες εξελίξεις στις 
τεχνολογίες μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και στα 
Ευφυή Συστήματα Μεταφοράς. Ειδικοί στόχους της 
διατριβής αποτελούν: α) η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου 
μοντέλου σχεδιασμού για ένα δίκτυο αστικών 
συγκοινωνιών με αποκλειστική χρήση στόλου ηλεκτρικών 
λεωφορείων υπό διαφορετικές διαμορφώσεις υποδομής 
φόρτισης, β) η ανάπτυξη ενός πλαισίου για τη βελτίωση του 
σχεδιασμού των αστικών συγκοινωνιών με επίκεντρο το 
πρόβλημα του συνωστισμού λεωφορείων (bus bunching) 
και γ) η ανάπτυξη κατάλληλων εργαλείων και μεθόδων 
εκμετάλλευσης των δεδομένων αυτόματου εντοπισμού 
θέσης (AVL). 

Το news247.gr μεταδίδει: Τα πάντα αλλάζουν οι ψηφιακές 
πλατφόρμες στο πεδίο των αστικών συγκοινωνιών. Με την 
εισχώρηση της τεχνολογίας πλέον οι επιβάτες μπορούν 
από το κινητό τους να διαλέξουν πώς και πότε θα 
μετακινηθούν ενώ στο μέλλον το «Mobility as a Service» θα 
γίνει ακόμα πιο έντονο. 

νας επιβάτης θα μπορεί να 
διαλέγει να μετακινηθεί με όποιο 
μέσο θέλει, από πατίνι μέχρι 

τρένο με τη χρήση μιας πλατφόρμας 
που θα του δίνει τη δυνατότητα να 
διαλέξει χρόνους και διαδρομές. 
Αυτά και περισσότερα συζητήθηκαν στο webinar που 
πραγματοποίησε το ypodomes.com και τέθηκε υπό την 
αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα 
«Sustainable Urban Mobility». To webinar είχε ως στόχο 
την ανάδειξη του ρόλου της βιώσιμης κινητικότητας στις 
πόλεις. Οι διαδικτυακές πλατφόρμες διαμορφώνουν και 
εξελίσσουν διαρκώς το περιβάλλον γύρω από το οποίο 
κινείται ο άνθρωπος. Παράλληλα, η κινητικότητα συνδέεται 
άρρηκτα με την ανάπτυξη έξυπνων πόλεων και γίνονται  
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απαραίτητος κρίκος. Ο κ. Γιάννης Ξιφαράς ανέφερε πως 
για να πετύχουμε μια «Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη» εκτός 
των τεχνικών χαρακτηριστικών θα χρειαστεί και μια αλλαγή 
στην νοοτροπία των Ελλήνων πολιτών. Μάλιστα έφερε ως 
παράδειγμα το Λονδίνο όπως το μεγαλύτερο ποσοστό των 
πολιτών προτιμάει την μετακίνηση με τα ΜΜΜ καθώς είναι 
γρηγορότερα και φθηνότερα. Παράλληλα η πολιτεία 
στοχεύει στη βελτίωση των υπηρεσιών. Αυτό θα επιτευχθεί 
με αύξηση του στόλου των λεωφορείων και εξυγίανση των 
αστικών μεταφορών. O Γ.Γ. τόνισε τη σημαντικότητα της 
ανάπτυξης ψηφιακών εργαλείων που θα παρέχουν 
πληροφορίες στους χρήστες για να αναπτυχθούν όλες 
αυτές οι υπηρεσίες. Ως παράδειγμα ανέφερε πως 

α δοθούν κίνητρα στους πολίτες 
ώστε να κατευθυνθούν στην 
ηλεκτροκίνηση και να 

αναπτυχθούν τα αντίστοιχα εργαλεία 
που θα παρέχουν πληροφορίες για  
το πού υπάρχουν σημεία φόρτισης. 

 
Επιπλέον ανέφερε δύο επιπλέον ψηφιακά εργαλεία. Το ένα 
θα παρέχει πληροφορίες για τον δακτύλιο, τι οχήματα 
κυκλοφορούν, σύμφωνα με την πινακίδα, το καύσιμο και 
την τεχνολογία. Το δεύτερο θα παρέχει πληροφορίες 
σχετικά με τις ελεύθερες θέσεις στάθμευσης που μπορεί να 
υπάρχουν σε μια περιοχή. Στόχος να αποφεύγεται η 
κυκλική και συνεχόμενη διαδρομή του οχήματος με στόχο 
την εύρεση θέσης πάρκινγκ, που δημιουργεί τοπικό 
μποτιλιάρισμα. Τέλος ο κ. Ξιφαράς ξεκαθάρισε πως το 
MaaS αποτελεί κομβικό σημείο για το υπουργείο με στόχο 
να βελτιωθούν οι υπηρεσίες των μεταφορών στο σύνολο 
τους. Σαρίτα Βαρούχ: Οχήματα με μηδενικούς ρύπους 
μέχρι το 2040, 800 εκατ. δολάρια σε οδηγούς για αγορά 
ηλεκτροκίνητων οχημάτων: Την σκυτάλη των 

τοποθετήσεων παρέλαβε η κ. Σαρίτα Βαρούχ. Η κ. Βαρούχ 
ανέφερε πως για να επιτευχθεί η Βιώσιμη Αστική 
Κινητικότητα σημαντικό ρόλο παίζουν οι ψηφιακές 
πλατφόρμες. Επίσης ανέφερε πως θα πρέπει η αγορά 
προωθεί την μείωση χρήσης των ΙΧ. Η χρήση της 
πλατφόρμας προωθεί την χρήση ταξί για μετακίνηση στην 
οποία δίνει έμφαση, καθώς από το 2019 αυξάνεται συνεχώς 
η συνεργασία της με επαγγελματίες του είδους. Επιπλέον η 
Country Manager Greece της Uber τόνισε πως στρατηγικός 
στόχος της εταιρείας είναι η ανάπτυξη του κλάδου των ταξί 
και τα στοιχεία έχουν δείξει πως αυτό επιτυγχάνεται μέσα 
από τη χρήση πλατφορμών. 

ι πλατφόρμες δίνουν πραγματικές 
εναλλακτικές ώστε να μειωθεί  
η χρήση των ΙΧ μέσα από τη 

διαφάνεια και την τεχνολογία. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα ταξί συμπληρώνουν τα μέσα 
μαζικής μεταφοράς, προσφέροντας το πρώτο ή το 
τελευταίο κομμάτι μιας διαδρομής. Η κα. Βαρούχ 
αναφέρθηκε και σε μια σημαντική δέσμευση της Uber που 
αφορά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Η εταιρεία στοχεύει 
μέχρι το 2040 σε μηδενικές εκπομπές ρύπων καθώς όλα τα 
οχήματα θα κινούνται με ηλεκτρική ενέργεια, όσον αφορά 
την Ελλάδα. Ολοκληρώνοντας η κα. Βαρούχ τόνισε πως η 
Uber στηρίζει ενεργά τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση. 
Μέχρι το 2025 η εταιρεία στοχεύει σε άμεσες επενδύσεις σε 
παγκόσμιο επίπεδο με περισσότερα από 800 εκατομμύρια 
δολάρια προς του οδηγούς, για να αλλάξουν τα οχήματα 
τους. Ηλίας Γεωργουλάκος: Στο επίκεντρο της Alstom το 
Mobility as a Service: Ο κ. Γεωργουλάκος αναφέρθηκε στην  
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εμπειρία της Alstom και το κέντρο έρευνας smart mobility 
που αναπτύσσει η εταιρεία. Η ψηφιακή πλατφόρμα 
συλλέγει δεδομένα από όλα τα κέντρα ελέγχου που έχει 
κατασκευάσει η Alstom σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο κ. 
Γεωργουλάκος μίλησε και την ψηφιακή πλατφόρμα της 
Alstom που έχει τη δυνατότητα να συλλέξει δεδομένα. Η 
πλατφόρμα αυτή επιτρέπει την επίβλεψη διαφόρων μέσων 
μαζικής μεταφοράς ταυτόχρονα είπε ο κ. Γεωργουλάκος 
και με τα στοιχεία αυτά μπορούμε να κάνουμε προληπτική 
ανάλυση. Επίσης ο κ. Γεωργουλάκος αναφέρθηκε σε ένα 
σύστημα που αναπτύσσει η Alstom, το οποίο συλλέγει 
δεδομένα από συγκοινωνιακούς φορείς και βοηθάει στη 
λήψη αποφάσεων για τη διαχείριση ειδικών καταστάσεων. 
Επιπλέον συμπλήρωσε πως μέσα από αυτά τα ψηφιακά 
εργαλεία μπορούν και οι επιβάτες να λάβουν ενημέρωση 
για ένα έκτακτο γεγονός που συμβαίνει εκείνη τη στιγμή 
στην διαδρομή τους. Ολοκληρώνοντας την τοποθέτηση του 
ο κ. Γεωργουλάκος ανέφερε δύο παραδείγματα από το 
εξωτερικό, στη Σαραγόσα και το Μετρό του Παναμά, όπου 
το ψηφιακό εργαλείο της Alstom παρείχε δεδομένα σε 
πραγματικό χρόνο με στόχο την άμεση λήψη αποφάσεων 
για τη βελτίωση των συνθηκών μετακίνησης. Ιωάννα 
Παγώνη: Το Mobility as a Service εφικτό μέσα από 
ψηφιακές πλατφόρμες: Η Επιστημονική Ερευνήτρια 
Πανεπιστημίου Αιγαίου και μέλος του ΔΣ ΣΕΣ, μίλησε για 
την ιδέα του «Mobility as a Service», μέσα από στοιχεία που 
έχουν προκύψει από ένα ερευνητικό πρόγραμμα. Η κ. 
Παγώνη ανέφερε πως η κινητικότητα ως υπηρεσία 
στηρίζεται στην δημιουργία μιας ενοποιημένης ψηφιακής 
πλατφόρμας και έχει τον επιβάτη στο κέντρο. Επιπλέον η 
κ. Παγώνη τόνισε πως μπορούν οι εταιρείες να παρέχουν 
υπηρεσίες MaaS στους εργαζομένους τους με στόχο την 
καλύτερη μετάβαση στην εργασία τους. Η κυρία Παγώνη 
αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα MaaS4ΕU, το οποίο 
“έτρεξε” πιλοτικά σε τρεις ευρωπαϊκές πόλεις, το 
Μάντσεστερ, τη Βουδαπέστη και το Λουξεμβούργο. Ένα 
ενδιαφέρον στοιχείο που παρέθεσε η Επιστημονική 
Ερευνήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου, είναι πως την 
υπηρεσία MaaS τη χρησιμοποιούν οι ήδη υπάρχοντες 
χρήστες. Οι χρήστες ΙΧ δυσκολεύονται να φύγουν από την 
ιδιωτική μετακίνηση. Επιπλέον οι νέοι φάνηκε να είναι πιο 
θετικοί στη χρήση τέτοιας υπηρεσίας, καθώς 
χρησιμοποιούν ευρύτερα την τεχνολογία στην οποία 
βασίζεται το MaaS. Βασίλης Χαλκιάς: Αλλαγή οχημάτων 
αλλά και λειτουργίας των αυτοκινητόδρομων: Ο Πρόεδρος 
της Παγκόσμιας Οδικής Ομοσπονδίας “International Road 
Federation” (IRF) και Διευθύνων Σύμβουλος, Αττικές 

Διαδρομές ανέφερε πως όλο αυτό το οικοδόμημα του 
Sustainable Urban Mobility θα στηριχθεί στην κοινή χρήση 
των δεδομένων. Παράλληλα, τόνισε πως 

αυτόχρονα με τα μεταφορικά 
μέσα πρέπει να αλλάξουν και  
οι αυτοκινητόδρομοι, πρέπει  

να γίνουν κι αυτοί ευφυείς. 
Οι δρόμοι, δήλωσε, πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για 
όλες αυτές τις αλλαγές. Επιπλέον συμπλήρωσε πως 
πρέπει να εξελιχθεί η τεχνολογία παρακολούθησης των 
αυτοκινητοδρόμων για να έχουμε δεδομένα σε πραγματικό 
χρόνο. Κλείνοντας ο κ. Χαλκιάς ανέφερε πως η αξιοποίηση 
νέων τεχνολογιών θα είναι προς όφελός τα χρήστη καθώς 
θα προλαμβάνει τα ατυχήματα, θα αυξήσει την οδική 
ασφάλεια, θα μειώσει την κυκλοφοριακή συμφόρηση, θα 
μειώσει τη εκπομπή αέριων ρύπων και παρέχει 
εξατομικευμένη πληροφόρηση των οδηγών σύμφωνα με 
τις ανάγκες τους. Μπεκιάρης: Κίνητρα εναλλακτικών 
επιλογών: Βασικό σημείο το οποίο έθιξε ο Διευθυντής του 
Ελληνικού Ινστιτούτου Μεταφορών Ευάγγελος Μπεκιάρης 
είναι το κίνητρο που έχει ο πολίτης στο να μην συνεισφέρει 
στους ρύπους επιλέγοντας να περπατήσει ή να πάρει ένα 
δημόσιο μέσο μεταφοράς “έξυπνο” ή και όχι, εάν δεν έχει 
ήδη επιλέξει την αγορά ενός ηλεκτρικού οχήματος. Ένα 
από τα σημαντικά κίνητρα ενός πολίτη για την επιλογή 
αυτή είναι η ασφάλεια που αισθάνεται όταν χρησιμοποιεί 
δημόσια μέσα μεταφοράς αλλά ακόμα και όταν περπατά 
μέσα σε μια σύγχρονη πόλη η οποία ασφάλεια μπορεί να 
βελτιωθεί με ψηφιακές διαβάσεις, ποδηλατόδρομους,  
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ηλεκτρικά ποδήλατα, ηλεκτρικά πατίνια και άλλες 
τεχνολογίες οι οποίες θα κινητοποιούν τον πολίτη να 
επιλέγει άλλες μορφές μετακίνησης από το όχημά του. 
Παναγιώτης Παπαντωνίου: Αναγκαία η περαιτέρω 
ενίσχυση της κινητικότητας: Η κινητικότητα στις έξυπνες 
πόλεις ωστόσο πρέπει να ενισχυθεί με τις κατάλληλες 
πρακτικές ενημέρωσης και συστήματα εύχρηστων 
εφαρμογών για το ευρύ κοινό, ώστε να υπάρξει αρμονία 
τεχνολογίας και πολιτών κατά τη διάρκεια της μετάβασης 
στη νέα αυτή εποχή και κατάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις, 
καθώς 

ι εξελίξεις της τεχνολογίας πλέον 
είναι τέτοιες που η νομοθετική 
αρχή πολλές φορές μένει πίσω 

στην αναγνώριση και στην νομοθέτηση 
των καινούργιων φαινομένων 
όπως έγινε με την χρήση των ηλεκτρικών πατινιών σε 
αστικά κέντρα όπως σημείωσε ο πρόεδρος των Ελλήνων 
συγκοινωνιολόγων Παναγιώτης Παπαντωνίου. Ο 
πρόεδρος των συγκοινωνιολόγων προχώρησε στο να 
επισημάνει την σημαντικότητα της στάθμευσης για την 
κυκλοφορία και την κινητικότητα, καθώς και το σημαντικό 
κέρδος για το περιβάλλον αλλά και τους χρήστες που 
φέρνουν τα νέα συστήματα αυτοματοποίησης στάθμευσης. 
Επίσης, έσπευσε να σημειώσει ότι για αποτελέσματα 

ουσίας πρέπει να υπάρξει συνδυασμός μέτρων και 
πολιτικών ενώ θεώρησε την δημιουργία ενός κεντρικού 
φορέα για τις μεταφορές ως μια αναγκαία κίνηση, καθώς και 
την ενίσχυση των επενδύσεων προς τις νέες αυτές 
πρακτικές κινητικότητας. Δήμος Σαπίδης: Βιώσιμο αστικό 
μέλλον: Την σημαντικότητα των βιώσιμων λύσεων και την 
αξιοπιστία τους για την παροχή ενέργειας σε ένα αστικό 
περιβάλλον το οποίο θα φιλοξενεί σε λίγες δεκαετίες το 
70% του παγκόσμιου πληθυσμού και στο οποίο το 25% των 
ρύπων προέρχεται από τα μέσα μετακίνησης σημείωσε ο 
Δήμος Σαπίδης CEO της Siemens Mobility, ενώ στο ίδιο 
πνεύμα κινείται και η εταιρία Uber όπως χαρακτηριστικά 
δήλωσε ο Θανος Μωυσιάδης Public Manager EMEA της 
εταιρίας. Συγκεκριμένα, ο κύριος Μωυσιάδης δήλωσε ότι ο 
δρόμος προς τις νέες μορφές κινητικότητας στις «έξυπνες» 
πόλεις που διαμορφώνονται είναι από τη μια μεν 
αναπόφευκτος αλλά από την άλλη πρέπει να συνοδεύεται 
από τις ανάλογες υποδομές όπως σημεία ταχείας φόρτισης 
οχημάτων καθώς ουδείς επαγγελματίας οδηγός δεν έχει τη 
δυνατότητα να ξοδεύει ώρες από τον επαγγελματικό του 
χρόνο για τη φόρτιση του οχήματός του. Ιωάννης Γκόλιας: 
Αστική ευελιξία: Η ευελιξία των δημόσιων μέσων 
μεταφοράς σε μια «έξυπνη» πόλη τέθηκε επίσης ως 
ζητούμενο, καθώς η σπατάλη ενέργειας σε άδεια μέσα και 
σταθερές ώρες την ίδια στιγμή που άλλα μέσα ασφυκτιούν 
από κόσμο και οι ώρες αιχμής δεν καλύπτονται δεν μπορεί 
να συνεχιστεί, όπως συμβαίνει για παράδειγμα στο 
Λυκαβηττό αλλά και σε άλλες περιοχές όπως 
χαρακτηριστικά ανέφερε ο πρόεδρος του ΟΟΣΑ, Ιωάννης 
Γκόλιας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ευρείας αποδοχής έτυχε η 
άποψη περί βελτίωσης της κοινωνικής παιδείας πάνω στα 
θέματα βιωσιμότητας, περιορισμών των ρύπων και 
επιλογών «πράσινων» εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης 
αλλά και της χρήσης νέων ψηφιακών πλατφορμών που θα 
διευκολύνουν τη χρήση νέων μορφών κινητικότητας, 
τομείς στους οποίους η Ελλάδα βρίσκεται αρκετά πίσω σε 
σχέση με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες αλλά και σε σχέση με 
τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία έχει θέσει 
στόχο να γίνει η πρώτη climate neutral ήπειρος μέχρι το 
2050. 

 

 

Οργανισμός Αστικών 
Συγκοινωνιών της Αθήνας 
βρίσκεται στο τελικό στάδιο 

δημοπράτησης ενός πρωτοποριακού – 
καινοτόμου συστήματος, το οποίο θα 
επιτρέπει την πρόγνωση και αποφυγή 
εμφάνισης βλαβών στα λεωφορεία 
και τα τρόλεϊ, μέσω της αξιοποίησης 
της τεχνητής νοημοσύνης. 
Όπως σημειώνει το newsauto.gr πρόκειται για το 
ολοκληρωμένο σύστημα «Προγνωστικής διάγνωσης της 
τεχνικής κατάστασης των οχημάτων με τη χρήση 
Μηχανικής Μάθησης» (Προ.Μη.Σ) και αφορά την 
εγκατάσταση ειδικών αισθητήρων στα οχήματα της 
εταιρείας Οδικές Συγκοινωνίες (ΟΣΥ), μέσω των οποίων θα 
πραγματοποιούνται μετρήσεις και θα παρακολουθείται 
πλήρως και σε πραγματικό χρόνο η τεχνική κατάσταση του 
κάθε οχήματος. Για το σύστημα αυτό, που θα ενσωματωθεί 

Ο 
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στον τομέα συντήρησης των οχημάτων της ΟΣΥ, 
αναφέρθηκε πρόσφατα ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΣΑ 
Νίκος Αθανασόπουλος, στη διάρκεια συζήτησης που 
διοργανώθηκε στο πλαίσιο του Οικονομικού Φόρουμ των 
Δελφών και επισήμανε ότι: «Η τεχνολογία είναι το κύριο 
μέσο βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών από τον 
ΟΑΣΑ προς τον πολίτη». Με την αξιοποίηση των 
τεχνολογιών «Iot» και «Machine Learning», οι φορείς 
υλοποίησης του συγκοινωνιακού έργου θα μπορούν να 
παρακολουθούν την κατάσταση κάθε οχήματος, να 
λαμβάνουν αποφάσεις ως προς την ανάγκη συντήρησής 
τους βάσει της πραγματικής κατάστασής τους, ενώ 
παράλληλα θα μπορούν να οργανώνουν καλύτερα την 
τεχνική βάση, κυρίως σε επίπεδο διαθεσιμότητας 
ανταλλακτικών. Η διαδικασία «predictive maintenance» 
αναμένεται να περιορίσει σημαντικά τα λειτουργικά κόστη 
και να αυξήσει τη διαθεσιμότητα του στόλου των οχημάτων 
σε καθημερινή βάση. 

 

ο σύστημα θα ενημερώνεται 
διαρκώς με τα δεδομένα που θα 
συλλέγονται από τους αισθητήρες, 

καθώς και με ιστορικά δεδομένα 
βλαβών, τα οποία και θα 
επεξεργάζεται συνδυαστικά, 
αξιοποιώντας τεχνολογίες τεχνητής 
νοημοσύνης για να προβλέπει 

μεγάλες ή και μικρές βλάβες,  
προτού αυτές εμφανιστούν στο όχημα. 
Με τον τρόπο αυτό θα πραγματοποιούνται έγκαιρα όλες οι 
απαραίτητες ενέργειες συντήρησης και θα αποτρέπεται η 
ανάγκη επισκευής του οχήματος με πολλαπλάσιο κόστος. 
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΟΑΣΑ η εφαρμογή του νέου 
συστήματος θα έχει πολλαπλά οφέλη για τις Συγκοινωνίες 
της Αθήνας. Με κάθε όχημα της ΟΣΥ να πραγματοποιεί 
περισσότερα από 200 χιλιόμετρα την ημέρα, κατά μέσο όρο 
(περισσότερα σε σχέση με αντίστοιχες ευρωπαϊκές 
πόλεις), ο αριθμός των βλαβών που καλείται να 
διαχειριστεί η Τεχνική Βάση της ΟΣΥ, έχει αυξηθεί 
σημαντικά τα τελευταία χρόνια, ενώ το κόστος συντήρησης 
και επισκευής αποτελεί πλέον πάνω από το 18% του 
συνολικού κόστους λειτουργίας. 

 

Με το νέο σύστημα εκτιμάται ότι θα περιοριστεί σημαντικά 
το λειτουργικό κόστος της ΟΣΥ, εξυγιαίνοντας τα 
οικονομικά των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας. 
Παράλληλα, ο περιορισμός του αριθμού των οχημάτων 
που θα είναι παροπλισμένα λόγω βλαβών θα έχει ως 
αποτέλεσμα να βγαίνουν περισσότερα οχήματα στους 
δρόμους της πρωτεύουσας, να αυξηθεί η συχνότητα των 
δρομολογίων, να μειωθούν οι χρόνοι αναμονής των 
επιβατών στις στάσεις και τελικά να βελτιωθεί το επίπεδο 
εξυπηρέτησης συνολικά του επιβατικού κοινού. O 
σχεδιασμός του ΟΑΣΑ προβλέπει την εγκατάσταση του 
συστήματος σε περισσότερα από 860 οχήματα, λεωφορεία 
και τρόλεϊ. Το έργο πρόκειται να χρηματοδοτηθεί σε 
ποσοστό 100% από το ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Σημειώνεται ότι  

 

Τ 



 

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 30/4-1 Μαΐου 2022 | Αριθμός Φύλλου 230 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |               Σελίδα 8 

 

είναι το πρώτο έργο για λεωφορεία και τρόλεϊ που 
σχεδιάζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ ελάχιστα 
αντίστοιχα συστήματα λειτουργούν διεθνώς σε επίπεδο 
αστικών συγκοινωνιών. Σύμφωνα με το διευθύνοντα 
σύμβουλο του ΟΑΣΑ Νίκο Αθανασόπουλο, το «Προ.Μη.Σ.» 
αποτελεί ένα από τα έργα πρώτης προτεραιότητας που έχει 
προγραμματίσει ο Οργανισμός για την επόμενη περίοδο 
και αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής για τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό και την αναβάθμιση των αστικών 
συγκοινωνιών της Αθήνας. Κύριος στόχος είναι η διαρκής 
βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης του επιβατικού 
κοινού της Αθήνας, η ενίσχυση των εσόδων και ο 
περιορισμός του λειτουργικού κόστους. 

 
Στην υπογραφή σύμβασης για την κυκλοφορία δύο 
πλήρως αυτοματοποιημένων ηλεκτρικών λεωφορείων 
προχώρησε ο Δήμος Τρικκαίων. Σύμφωνα με ανακοίνωση, 
η σύμβαση συνεργασίας για την κυκλοφορία των δύο 
οχημάτων υπογράφηκε ανάμεσα στην e-trikala AE και την 
εταιρία AMANI SWISS, εκπροσωπούμενη από τον πρόεδρό 
της, Θεόδωρο Καρυπίδη, στο πλαίσιο του ερευνητικού 
προγράμματος AVINT. 

 

α λεωφορεία μεταφέρουν 
επιβάτες από τον σταθμό του 
υπεραστικού ΚΤΕΛ Τρικάλων (οδός 

Όθωνος) προς τις εγκαταστάσεις του 
ΚΤΕΛ, στο Ριζαριό και αντιστρόφως. 
Επίσης, στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται, πως υλοποιείται 
προσπάθεια για συνεργασία με κορυφαίο κινεζικό όμιλο, 
τον Weichai Group η οποία, όπως τόνισε ο δήμαρχος 
Τρικκαίων και πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Δημήτρης 
Παπαστεργίου, αφορά την ίδρυση στα Τρίκαλα ενός 
Κέντρου Έρευνας (R&D) για την Ηλεκτροκίνηση και την 
Τεχνητή Νοημοσύνη στην Αυτοκίνηση. Σύμφωνα με όσα 
δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπεύθυνος της e-Trikala ΑΕ, 
Οδυσσέας Ράπτης, τα λεωφορεία θα κυκλοφορήσουν σε 
πιλοτική λειτουργία και θα προσφέρουν υπηρεσίες στο 
επιβατικό κοινό. 
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του Βασίλη Κορκίδη 
Προέδρου Εμπορικού 
και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου Πειραιά 

 
Η «ενεργειακή καταιγίδα» που 
πλήττει νοικοκυριά και επιχειρήσεις 
σε όλη την Ευρώπη αποτελεί 
σοβαρή απειλή για την οικονομία 
της χώρας μας, καθώς απομειώνει 
την ελάχιστη ικμάδα των αδύναμων 
νοικοκυριών, την περιορισμένη 
ρευστότητα των επιχειρήσεων και, 
βεβαίως, την αγοραστική 
δυνατότητα των καταναλωτών. Αυτή 
είναι η «διαπίστωση». Αλλά αυτή την 
διαπίστωση οφείλουμε σαν χώρα να 
την θέσουμε στην βάση ενός νέου 
σχεδιασμού για την ενεργειακή 
κάλυψη της αλλά και την μείωση του 
περιβαλλοντικού της 
αποτυπώματος. Άρα ο στόχος 
«διττός». Αλλά για να περάσουμε 
στο νέο σχεδιασμό, και το τονίζω, 
στο νέο σχεδιασμό, πρέπει και 
οφείλουμε να σκεφτούμε με 
ευρύτητα πνεύματος, απαλλαγμένου 
από ιδεοληψίες του παρελθόντος 
που λειτούργησαν ανασχετικά για 
την υλοποίηση πρότερων 
σχεδιασμών, και με ορίζοντα. 
Σήμερα προσεγγίζουμε το 
ενεργειακό από την οπτική γωνία 
της «επιβίωσης» των επιχειρήσεων 
και των νοικοκυριών και όχι, όσο θα 
έπρεπε τουλάχιστον, και από την 
οπτική γωνία της 
ανταγωνιστικότητας των 

επιχειρήσεων αλλά και από την οπτική γωνία της πρόδηλης αναγκαιότητας 
επανακαθορισμού βασικών παραμέτρων που εν τέλει προσδιορίζουν και το 
κόστος του τελικού προϊόντος που ο καταναλωτής καλείται να πληρώσει. 

 

α πρέπει πάντως να αναγνωρίσουμε και να 
σημειώσουμε τη δυναμική που προσδίδουν  
τα διυλιστήρια στη χώρας μας, αλλά και την 

μελλοντική εξέλιξη τους, που έχουν σχεδιάσει  
και δρομολογούν με γοργά επενδυτικά βήματα. 
Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
πρέπει να αναπτυχθούν ταχύτερα για την επίτευξη των στόχων μείωσης των 
εκπομπών άνθρακα λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση «φωτογραφίζοντας» ουσιαστικά 
τον ένα εκ των δύο βασικών στόχων που προανέφερα. Εδώ πρέπει να σταθούμε 
στις προτροπές πρόσφατης έκθεσης η οποία ψηφίστηκε από τους 
ευρωβουλευτές ως απάντηση σε ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η 
οποία τονίζει ότι η επίτευξη των στόχων για το 2030 και το 2050 απαιτεί ταχύτερη 
ανάπτυξη των υπεράκτιων ΑΠΕ, αλλά και ότι η διαχείριση του θαλάσσιου χώρου 
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και των ακτών θα πρέπει να είναι περισσότερο βιώσιμη. Ο 
λόγος βέβαια για την αξιοποίηση της παραγόμενης 
αιολικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες τοποθετημένες 
πλησίον ή μακράν των ακτών. Δυστυχώς για την ελληνική 
πραγματικότητα, στην ενεργειακή πραγματικότητα, δεν 
έχουν τελεσιδικήσει οι συζητήσεις για το ρόλο των 
ανεμογεννητριών, τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, και μία 
σειρά άλλων συναφών θεμάτων όταν αυτές οι συζητήσεις 
έχουν τελεσιδικήσει σε χώρες της Βόρειας Ευρώπης όπως 
η Ολλανδία και η Γερμανία. Όπου η περιβαλλοντικές 
ευαισθησίες είναι υπεραυξημένες προσδιορίζοντας ενίοτε 
και πολιτικούς χώρους που συνθέτουν ακόμη και 
κυβερνητικά σχήματα. Είναι προφανές ότι τα υπεράκτια 
αιολικά πάρκα μπορούν να ωφελήσουν τη θαλάσσια 
βιοποικιλότητα εάν σχεδιαστούν και κατασκευαστούν με 
βιώσιμο τρόπο, αλλά θα πρέπει να συνυπάρχουν με άλλες 
δραστηριότητες, όπως η αλιεία και οι θαλάσσιες 
μεταφορές. Τεχνικά ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη 
υπεράκτιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα πρέπει να 
γίνει με κυκλικό και ανανεώσιμο τρόπο, καθώς απαιτούνται 
σημαντικές ποσότητες μετάλλων και ορυκτών. Εδώ 
σπεύδω να θυμίσω ότι το Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο Πειραιώς στο πλαίσιο της πρακτικής και όχι 
θεωρητικής εφαρμογής και υλοποίησης της γαλάζιας και 
κυκλικής οικονομίας έχει μεταξύ των άλλων θέσει και το 
θέμα ανάπτυξης διαλυτηρίου πλοίων με τις υψηλότερες 
των προδιαγραφών ασφαλείας για το περιβάλλον με 
προφανείς στόχους. 

ήμερα η τεχνολογία έχει 
προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό που 
οι ανεμογεννήτριες που βλέπουμε 

στην ελληνική επικράτεια, όπου τις 
βλέπουμε, ανήκουν ήδη στην πρώτη 
και δεύτερη γενιά. Δηλαδή σε  
γενιές που σταδιακά στην υπόλοιπη 
Ευρωπαϊκή Ένωση αποσύρονται… 
αντικαθιστάμενες από την νεότερη γενιά που αξιοποιεί 
καλύτερα και αποδοτικότερα σε παροχή ενέργειας με 
μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Σε επίρρωση των 
λεχθέντων στην έκθεση τους οι ευρωβουλευτές ζητούν την 
απαγόρευση της ταφής των παροπλισμένων πτερυγίων 
ανεμογεννητριών σε ολόκληρη την ΕΕ έως το 2025. Και δεν 

είναι μόνο η αιολική ενέργεια. Είναι και η κυματική, η 
υδροηλεκτρική, η πυρηνική και φυσικά η ηλιακή, αλλά και 
το «πράσινο υδρογόνο». Αν εξαιρέσουμε την κυματική, 
δηλαδή την προερχόμενη από την αξιοποίηση της 
κινητικής ενέργειας που παράγουν τα θαλάσσια κύματα, 
που είναι σε προχωρημένο πειραματικό στάδιο, όπως και 
η παραγωγή σε κλίμακα «πράσινου υδρογόνου», οι άλλες 
μορφές παραγωγής ενέργειας είναι γνωστές. Μάλιστα η 
πυρηνική, που τόσο έχει κατηγορηθεί περισσότερο για την 
διαχείριση των πυρηνικών αποβλήτων, σήμερα έχει 
επανέλθει στο προσκήνιο ως μία «φιλικότερη» ή μάλλον 
φθηνότερη μορφή παραγωγής ενέργειας. Οφείλουμε 
λοιπόν στον εξ αρχής σχεδιασμό να δούμε όλα τα σενάρια 
αξιοποίησης αυτών των πηγών ενέργειας που 
προσφέρονται, πλην της πυρηνικής, απλόχερα στην χώρα 
μας. Και εδώ θα περάσω πάλι στο «πρακτικό μέρος». Η 
ετήσια έκθεση για την ηλεκτρική ενέργεια προειδοποιεί ότι 
η τάση υψηλών τιμών θα μπορούσε να συνεχιστεί ακόμη 
και για τρία ακόμη χρόνια, με σοβαρές επιπτώσεις, εκτός 
αν υπάρξουν άμεσα δομικές αλλαγές στις μεθόδους 
παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. Το Ε.Β.Ε.Π. έχει, με 
σχετική ανακοίνωση του, τοποθετηθεί υπέρ της πρότασης-
επιλογής του «net metering», που, στην καλύτερη των 
περιπτώσεων, θα αφαιρέσει ένα τμήμα των ανελαστικών 
δαπανών, συμβάλλοντας στην ανταγωνιστικότητα του 
μεταποιητικού τομέα, αλλά και στην αναδιαμόρφωση των 
τιμών των τελικών προϊόντων. Ο λόγος για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο. Επίσης η 
«Αυτοπαραγωγή για Αυτοκατανάλωση», δίνει σε μια 
επιχείρηση τη δυνατότητα να παράγει, με χρήση 
φωτοβολταϊκού συστήματος, την ηλεκτρική ενέργεια που 
καταναλώνει, ενώ ταυτόχρονα παραμένει συνδεδεμένη στο 
δίκτυο, το οποίο χρησιμοποιεί ως «αποθήκη» ενέργειας. 
Έτσι, όταν η παραγωγή είναι μεγαλύτερη από την 
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κατανάλωση, το πλεόνασμα «αποθηκεύεται» στο δίκτυο 
και χρησιμοποιείται όταν η παραγωγή δεν επαρκεί. Η 
κυβέρνηση ξεκινά διαβούλευση για 10 μέτρα για την ταχεία 
αδειοδότηση εγκαταστάσεων ΑΠΕ, με στόχο τη μείωση του 
μέσου χρόνου παράδοσης από 5 με 2 χρόνια. Στόχος είναι 
η απελευθέρωση έργων συνολικής ισχύος 12 GW και 
συνδυασμένου προϋπολογισμού 10 δισ. ευρώ. Η Ελλάδα 
εξετάζει έναν μηχανισμό που στοχεύει στον περιορισμό 
των τιμών χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με 
ένα παρόμοιο πρόγραμμα που υιοθέτησε η Ισπανία για την 
προστασία των καταναλωτών από τις αυξήσεις των τιμών. 
Το σχέδιο θα προετοιμαστεί για ενεργοποίηση σε 
περίπτωση που δεν συμφωνηθεί λύση σε επίπεδο ΕΕ έως 
τα τέλη Μαΐου. Η ελληνική κυβέρνηση έχει θέσει στόχους 
για την ολοκλήρωση των γεωφυσικών ερευνών έως το 
τέλος του 2023 με σκοπό την επίσπευση της πιθανής 
έρευνας και παραγωγής φυσικού αερίου. 

ελέτη του Ινστιτούτου Ενέργειας 
για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη 
υποστηρίζει ότι η Ελλάδα  

θα μπορούσε να γίνει εξαγωγέας 
υδρογονανθράκων, καθώς οι 
προκαταρκτικές έρευνες δείχνουν 
αποθέματα φυσικού αερίου της τάξης 
των 2-2,5 τρις κυβικών μέτρων. 
Ας έρθουμε όμως και στο χρηματοδοτικό καθώς και τα 
εργαλεία που παρέχονται σήμερα. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
ο πρόσφατα ψηφισμένος από την Βουλή νέος 
Αναπτυξιακός Νόμος στην αναφορά για την «πράσινη 
μετάβαση και περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων» 
με δραστηριότητες στην κυκλική οικονομία και στη βιώσιμη 
ανάπτυξη προβλέπει, μεταξύ άλλων, επιδότηση 
συστημάτων αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με 
κάλυψη δαπανών για μέτρα ενεργειακής απόδοσης αλλά 
και συμπαραγωγής ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ. 
Αντίστοιχα η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα διαθέτει 
χρηματοδοτικά εργαλεία υποστήριξης επενδύσεων που 
αφορούν στις ΑΠΕ για επενδύσεις, οι οποίες γίνονται μέσω 
μικρών, μεσαίων ή μεγαλύτερων συλλογικών σχημάτων 
στην παραγωγή ενέργειας. Εδώ σπεύδω να υπενθυμίσω 
ότι η ανάπτυξη αιολικών πάρκων, παράκτιων, υπεράκτιων 
και μη φωτοβολταϊκών για να συμβούν οι κατάλληλοι 
σχεδιασμοί και για να υλοποιηθούν ορθά, απαιτείται ένα 
έμψυχο δυναμικό όλων των γνωσιακών βαθμίδων και των 
εργατικών δεξιοτήτων με ότι αυτό συνεπάγεται για την 
απασχόληση. Κυρίως δε για την ανάσχεση της φυγής 
ελληνικού επιστημονικού δυναμικού προς χώρες που 
έχουν «λύσει τις διαφορές τους» στα περιβαλλοντικά, και 
όχι μόνο. Η Ελλάδα εξακολουθεί σήμερα να παράγει ρεύμα 
από λιγνίτη, στο πλαίσιο όμως της πολιτικής της Ε.Ε.. Τα 
εργοστάσια παραγωγής ρεύματος με λιγνίτη που έχουν 
κλείσει, ήταν εκείνα που είχαν συμπληρώσει τις 
προβλεπόμενες ώρες λειτουργίας τους και μάλιστα το 
κλείσιμο τους είχε προγραμματιστεί πριν το 2019. 
Σημειωτέον πως η παραγωγή ρεύματος από λιγνίτη δεν 
είναι πια η φτηνότερη, εξαιτίας της διεθνούς 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Τον Δεκέμβριο, που οι τιμές 
του φυσικού αερίου ήταν στο υψηλότερο σημείο, η 

παραγωγή ρεύματος από φυσικό αέριο κόστιζε σχεδόν 
όσο και η παραγωγή από λιγνίτη. Η απεξάρτηση από τα 
ορυκτά καύσιμα αποτελεί πολιτική προτεραιότητας για όλη 
την Ε.Ε. και όλες οι χώρες συμμορφώνονται. Στη Γερμανία 
για παράδειγμα έχουν κλείσει πολλές μονάδες λιγνίτη και 
πυρηνικά εργοστάσια, επενδύοντας στις ΑΠΕ, από τις 
οποίες παράγει ήδη το 60% της ενέργειάς της. Με απλά 
λόγια, αν επιμέναμε στην παραγωγή ρεύματος από λιγνίτη, 
εξαιτίας της διεθνούς νομοθεσίας και πραγματικότητας, 
εξαιτίας των υποχρεώσεων που μας δεσμεύουν θα 
πληρώναμε το ρεύμα ακριβότερα από ότι σήμερα. Η λύση 
προοπτικής σε ό,τι αφορά τη χώρα μας είναι η τάχιστη 
διεύρυνση των ΑΠΕ, η επένδυση στα εθνικά μας καύσιμα, 
τον ήλιο και τον αέρα. Εάν βεβαίως η ΔΕΗ είχε προχωρήσει 
νωρίτερα και περισσότερο στη παραγωγή ρεύματος από 
ΑΠΕ ενδεχομένως, θα είχε μεγαλύτερες δυνατότητες 
σήμερα συμπίεσης των τιμών. Σήμερα, η Δ.Ε.Η. βρίσκεται 
σε τροχιά ανάκαμψης που της επιτρέπει, στα όρια του 
διεθνούς νόμιμου, να συμπιέζει τις τιμές όσο γίνεται. Με 
απλά λόγια, αν η Δ.Ε.Η. δεν είχε ανακάμψει θα είχαμε 
ακριβότερες τιμές ηλεκτρικού ρεύματος και τον κίνδυνο 
πολλών «blackouts». Το «πράσινο» σχέδιο ανάπτυξης της 
ΔΕΗ θα υλοποιήσει επενδυτικό πλάνο 9,3 δις με πάνω από 
5 δις να κατευθύνονται για ΑΠΕ έως το 2026. Η ΔΕΗ 
προχωρά με γρήγορους ρυθμούς στην αδειοδότηση όλων 
των έργων, αναπτύσσοντας περαιτέρω συνεργασίες και 
επενδύσεις και σε υπεράκτια πάρκα και παρακολουθεί τις 
διαβουλεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη για τη 
διαμόρφωση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου. 
Επιπλέον υπάρχουν πλάνα και για διείσδυση στην 
τεχνολογία του υδρογόνου, που είναι ένας τομέας που μας 
ενδιαφέρει όλους καθώς το υδρογόνο μπορεί να εξελιχθεί 
σε εναλλακτικό μεταβατικό καύσιμο. Η ΔΕΗ έχει ήδη 
ανακοινώσει συνεργασία με τη Motor Oil για την ίδρυση 
κοινής εταιρείας που θα υλοποιήσει το συγκεκριμένο 
πρότζεκτ. Η ΔΕΗ στη συνεργασία αυτή με το μεγάλο 
χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ θα συμβάλει ώστε το υδρογόνο 
αυτό να είναι πράσινο. Στο πλαίσιο της εξωστρέφειας του 
ομίλου της ΔΕΗ προς τις αγορές της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε τρεις τομείς, 
στις ΑΠΕ, ενώ στρέφεται στον σχεδιασμό σε λιανεμπόριο 
και στα δίκτυα. Η ΔΕΗ είναι μία καθετοποιημένη εταιρεία 
που αναζητά ευκαιρίες τόσο στην παραγωγή, όσο και στην 
εμπορία και στα δίκτυα στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ 
Ευρώπης. Το 2030 και το 2050, χρονιές ορόσημα για την 
ενεργειακή μετάβαση είναι «κοντύτερα» από ότι 
υπολογίζουμε. Αλλά μπορεί να είναι κοντύτερα η επόμενη 
ενεργειακή κρίση ίσως καταστροφικότερη της σημερινής. 
Και μην ξεχνάμε ότι στο μέλλον οι χώρες με ενεργειακή 
αυτάρκεια θα καθορίζουν τις κινήσεις στην «παγκόσμια 
οικονομική σκακιέρα». Η Ελλάδα μεταρρυθμίζεται σε 
«ενεργειακό κόμβο» και μπορεί να γίνει σύντομα μία από 
αυτές τις σημαντικές ευρωπαϊκές χώρες. 
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του Νότη Μαριά 
Προέδρου του Κόμματος 
ΕΛΛΑΔΑ - Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ, 
Καθηγητή Θεσμών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, 
πρώην Ευρωβουλευτή 

 
Καθώς η Τουρκία εντείνει τις απειλές 
της κατά της Πατρίδας μας με 
συνεχείς παραβιάσεις του ελληνικού 
εναέριου χώρου αλλά και με 
ασκήσεις οι οποίες προβλέπουν 
κατάληψη ελληνικού νησιού 
(www.cnn.gr 25/4/2022), η 
επανεκλογή Μακρόν έρχεται να 
υπενθυμίσει την σημασία του 
Ελληνογαλλικού Αμυντικού 
Συμφώνου με ρήτρα στρατιωτικής 
συνδρομής. 

τσι την ώρα που  
το τρίο Ερντογάν - 
Ακάρ - 

Τσαβούσογλου 
συνεχίζει τις 
παράνομες  
απαιτήσεις του για 
αποστρατικοποίηση 
των νησιών 

κραδαίνοντας το περίφημο casus belli,  
η Ελληνογαλλική Συμμαχία στο πεδίο της άμυνας  
και ασφάλειας συνεχίζει με κοινές ασκήσεις και  
άλλες δραστηριότητες την δική της προβολή ισχύος. 

 
Η επανεκλογή Μακρόν για μια δεύτερη πενταετή θητεία επαναφέρει τις 
ελληνογαλλικές σχέσεις στο «business as usual», πολύ δε περισσότερο καθώς ο 
Μακρόν ήταν άλλωστε αυτός που είχε την πρωτοβουλία για την σύναψη του 
Ελληνογαλλικού Αμυντικού Συμφώνου με ρήτρα στρατιωτικής συνδρομής. Με το 
αζημίωτο βέβαια αφού η υπογραφή του Συμφώνου συνοδεύεται με τις αγορές των 
24 Rafale και των 3 συν 1 Belharra αλλά και άλλων γαλλικών οπλικών 
συστημάτων, καθώς επίσης και με την παροχή σειράς στρατιωτικών 
διευκολύνσεων προς τις γαλλικές ένοπλες δυνάμεις εκ μέρους της Αθήνας. Σε 
κάθε περίπτωση και ενώ ο Μακρόν προετοιμάζει την αρχιτεκτονική της νέας του 
πενταετούς θητείας (Le Figaro 26/4/2022 σελ. 1) η βούλησή του να συνεχίσει την 
πεπατημένη σε σχέση με την Ευρώπη αλλά και τις διμερείς σχέσεις της Γαλλίας 
αποτελεί ένα θετικό δείγμα το οποίο όμως θα πρέπει η ελληνική πλευρά να 
παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς, καθώς ο Πόλεμος στην Ουκρανία έδωσε τη 
δυνατότητα στον Ερντογάν να αρχίσει μια επίθεση φιλίας και προς τη Γαλλία. 
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Πάντως ο Μακρόν φρόντισε το τελευταίο διάστημα να κάνει 
κινήσεις, οι οποίες θα ενίσχυαν το Ελληνογαλλικό Αμυντικό 
Σύμφωνο, ακόμη και σε περίπτωση μη εκλογής του. Στο 
πλαίσιο αυτό και ενώ ουσιαστικά είχε μπει στην τελική 
ευθεία η κούρσα για τις προεδρικές εκλογές, 

Μακρόν εξέδωσε εντολή να 
προωθηθεί για δημοσίευση στην 
επίσημη εφημερίδα της Γαλλικής 

Δημοκρατίας το σχετικό διάταγμα 
προκειμένου να τεθεί σε ισχύ το 
Ελληνογαλλικό Αμυντικό Σύμφωνο.  

 
Μάλιστα η δημοσίευση του διατάγματος στις 14 
Φεβρουαρίου 2022 έγινε λίγες μέρες πριν ξεσπάσει ο 
Πόλεμος στην Ουκρανία και ενώ η όξυνση των σχέσεων 
Ρωσίας και ΝΑΤΟ χτυπούσε κόκκινο. Μεσούντος του 
Πολέμου στην Ουκρανία ακολούθησε μια έντονα συμβολική 
κίνηση με πολλούς αποδέκτες. Έτσι παραμονή της εθνικής 

μας επετείου της 25ης Μαρτίου έλαβε χώρα η υπογραφή 
των συμβάσεων για την απόκτηση των τριών 
υπερσύγχρονων φρεγατών τύπου Belharra με οψιόν για 
την αγορά μιας επιπλέον φρεγάτας, καθώς και των έξι 
επιπλέον µαχητικών Rafale. Και όλα αυτά πάνω στο 
κατάστρωμά του θρυλικού θωρηκτού «Αβέρωφ», παρουσία 
των υπουργών Άμυνας Ελλάδας και Γαλλίας. Ακολούθησε 
η παρουσία της Γαλλίδας υπουργού Άμυνας στην 
στρατιωτική παρέλαση της 25ης Μαρτίου στην Αθήνα και 
ενώ στον Πειραιά είχε καταπλεύσει το γαλλικό 
πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο «Charles de Gaulle». 

πιπλέον το Ελληνογαλλικό 
Αμυντικό Σύμφωνο ανοίγει  
το δρόμο και για τη συνεργασία 

ελληνικών και γαλλικών  
εταιρειών στον τομέα των 
στρατιωτικών εξοπλισμών.  
Στο πλαίσιο αυτό ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η 
συνεργασία ανάμεσα στα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα 
και στη γαλλική εταιρεία Nexter για την συμπαραγωγή 
πλατφόρμας τεθωρακισμένων οχημάτων, συμπαραγωγή η 
οποία θα γίνει στην Ελλάδα (www.newsit.gr 12/4/2022). 

 

O 

Ε 



 

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 30/4 - 1 Μαΐου 2022 | Αριθμός Φύλλου 230 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |              Σελίδα 14 

 
Βέβαια κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου στη 
Γαλλία «οι παροικούντες στην Αθήνα» ασχολήθηκαν 
περισσότερο με διάφορες πτυχές της γαλλικής εσωτερικής 
πολιτικής σκηνής, λες και θα μπορούσαν να την 
επηρεάσουν, παρά με τις ενδεχόμενες επιπτώσεις των 
αποτελεσμάτων της προεδρικής εκλογής στις 
Ελληνογαλλικές σχέσεις. Εκ των υστέρων βέβαια αρκετοί 
θυμήθηκαν και το Ελληνογαλλικό Αμυντικό Σύμφωνο αλλά 
μάλλον κατόπιν εορτής. Από την πλευρά μας πάντως 
αρκετά έγκαιρα σε συνέντευξή μας είχαμε επισημάνει τις 
αβελτηρίες οι οποίες θα μπορούσαν να προκληθούν σε 
σχέση με το Ελληνογαλλικό Αμυντικό Σύμφωνο σε 
περίπτωση μη εκλογής του Μακρόν (www.militaire.gr 
12/4/2022). Στον πρώτο γύρο λοιπόν των γαλλικών 
προεδρικών εκλογών ο Μακρόν ήρθε πρώτος με ποσοστό 
27,85%, με δεύτερη τη Λεπέν με ποσοστό 23,15% και τρίτο 
τον Μελανσόν με ποσοστό 21,95%. Επιπλέον η αποχή 
έφτασε στο 26,31% (www.linternaute.com 28/4/2022). Σε 
δηλώσεις μου για τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου των 
προεδρικών εκλογών στη Γαλλία (www.political.gr 
13/4/2022 σελ. 20) είχα επισημάνει ότι « 

α αποτελέσματα των προεδρικών 
εκλογών στη Γαλλία έστειλαν 
μηνύματα με πολλούς αποδέκτες. 

Οι Γάλλοι πολίτες εξέφρασαν  
την αντίθεσή τους στις δυσμενείς 
οικονομικές επιπτώσεις της 
πανδημίας αλλά και στην 
παγκοσμιοποίηση η οποία περιορίζει 
τις εξουσίες των εθνικών κρατών και 
μετατοπίζει τη λήψη των αποφάσεων 
στις αγορές και στις υπερεθνικές ελίτ. 
Ταυτόχρονα το εκλογικό αποτέλεσμα αποτελεί ισχυρή 
έκφραση κατά της άνισης κατανομής του παραγόμενου 

πλούτου, της ακρίβειας και της μείωσης της αγοραστικής 
δύναμης των πολιτών. Με ιδιαίτερες αιχμές κατά της 
αποτυχημένης πολιτικής της ΕΕ να αντιμετωπίσει με 
συνεκτικό τρόπο τις σύγχρονες προκλήσεις στα ζητήματα 
της αποβιομηχάνισης, της πανάκριβης ενέργειας αλλά και 
της μετανάστευσης. Στο πολιτικό πεδίο η γαλλική 
αντισυστημική ψήφος κατευθύνθηκε τόσο προς τα 
αριστερά με υπερψήφιση του Μελανσόν όσο και προς την 
άκρα δεξιά με υπερψήφιση της Λεπέν αλλά και του Ζεμούρ. 
Μάλιστα για άλλη μια φορά η Λεπέν φορώντας την δήθεν 
αντισυστημική της λεοντή, κατάφερε τελικά να υφαρπάξει 
την ψήφο της γαλλικής περιφέρειας, της υπαίθρου, των 
μικροεπιχειρηματιών αλλά και διαφόρων στρωμάτων με 
χαμηλά εισοδήματα, περνώντας έτσι στον δεύτερο γύρο. 
Το αποτέλεσμα του δεύτερου γύρου εμφανίζεται εξαιρετικά 
αμφίρροπο με σχετικό προβάδισμα του Μακρόν. Πλην 
όμως αν λάβουμε υπόψη ότι η Λεπέν έχει ήδη 
στρογγυλέψει τον λόγο της αποφεύγοντας να θέσει θέμα 
ευρώ και Frexit, εκτιμώ ότι στην απίθανη περίπτωση 
εκλογής της δεν πρόκειται επί της ουσίας να αμφισβητήσει 
το συστημικό κατεστημένο. Αντίθετα ακολουθώντας τα 
βήματα Σαλβίνι όχι μόνο θα προσαρμοστεί άνετα στα όρια 
του ισχύοντος κοινωνικού συστήματος αλλά και θα το 
υπηρετήσει με συνέπεια, μιας και στην ουσία πρόκειται για 
ένα υποπροϊόν του ίδιου του συστήματος και όχι για 
καθαρά αντισυστημική δύναμη». 

Στον δεύτερο γύρο των γαλλικών προεδρικών εκλογών ο 
Μακρόν επικράτησε με ποσοστό 58,54% και 18.779.641 
ψήφους έναντι 13.297.760 ψήφων της Λεπέν που πήρε 
ποσοστό 41,46% όπως προκύπτει από τον Πίνακα 1 (Le 
Monde, 26/4/2022 σελ.1). 

 

T 
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Ταυτόχρονα 13.656.109 απείχαν ανεβάζοντας το ποσοστό 
της αποχής στο 28,01%, ενώ τα λευκά και άκυρα έφτασαν 
τα 3.018.990 ήτοι σε ποσοστό 8,60% των ψηφισάντων (Le 
Monde, 26/4/2022 σελ.1 και Le Figaro 26/4/2022 σελ.2). Το 
Ελληνογαλλικό Αμυντικό Σύμφωνο αναμένεται να 
αναβαθμιστεί πολιτικά και στρατιωτικά έτι περαιτέρω, 
καθώς παρά την επιθυμία Μακρόν για ενίσχυση της 
γαλλογερμανικού άξονα και στο πεδίο της άμυνας τελικά η 
νέα γερμανική κυβέρνηση ενόψει του επανεξοπλισμού της 
Γερμανίας ύψους τουλάχιστον 100 δις ευρώ, φαίνεται να 
προτιμά την αγορά αμερικανικών μαχητικών F35 (Le 
Monde 26/4/2022 σελ. 17). Έτσι το Παρίσι αναμένεται να 
δώσει μεγαλύτερη έμφαση στις διάφορες διμερείς 
αμυντικές συνεργασίες με χώρες μέλη της ΕΕ, με το 
Ελληνογαλλικό Αμυντικό Σύμφωνο να δείχνει το δρόμο. Θα 
πρέπει βέβαια να επισημάνουμε ότι όπως έχει αποδειχθεί 
σημαντικό ρόλο παίζει και η χημεία των διαφόρων 

πολιτικών παραγόντων που εμπλέκονται κάθε φορά. Και 
το γεγονός αυτό μέχρις στιγμής αποδείχθηκε ιδιαίτερα 
χρήσιμο και κρίσιμο. Έτσι παρότι η παρουσία Μακρόν 
αναμένεται να δεσπόζει στην γαλλική πολιτική σκηνή την 
επόμενη πενταετία και μάλιστα στο πεδίο της εξωτερικής 
πολιτικής και της άμυνας, όπου ο εκάστοτε Γάλλος 
Πρόεδρος διαθέτει τεράστιες εξουσίες, εντούτοις η Αθήνα 
οφείλει να παρακολουθήσει με εξαιρετικό ενδιαφέρον τις 
εξελίξεις ενόψει «του τρίτου εκλογικού γύρου στη Γαλλία», 
καθώς οι επικείμενες βουλευτικές εκλογές της 12ης και 19ης 
Ιουνίου στη Γαλλία θα δείξουν εάν θα έχουμε μια νέα 
γαλλική κυβέρνηση ευθυγραμμισμένη με τις επιθυμίες του 
Μακρόν ή θα έχουμε «συγκατοίκηση» η οποία 
οπωσδήποτε θα δυσχεράνει τις επιλογές Μακρόν σε 
διάφορα πεδία και η οποία υπό όρους θα μπορούσε να 
δημιουργήσει προσκόμματα στην ομαλή εξέλιξη του 
Ελληνογαλλικού Αμυντικού Συμφώνου. 

 
Το Ελληνογαλλικό Αμυντικό Σύμφωνο με ρήτρα 
στρατιωτικής συνδρομής ακυρώνει στην πράξη το 
τουρκικό casus belli, όπως δήλωσα σε συνέντευξη που 
παραχώρησα στις 8 Οκτωβρίου 2021 στο κεντρικό δελτίο 
ειδήσεων του γνωστού τηλεοπτικού σταθμού Russia 
Today. Άλλωστε αν η Άγκυρα τολμήσει να υλοποιήσει το 
casus belli προχωρώντας σε ένοπλη επίθεση κατά 
ελληνικών πλοίων εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων 
τότε σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ελληνογαλλικού 
Αμυντικού Συμφώνου η Γαλλία θα παράσχει στην Ελλάδα 
βοήθεια και συνδρομή με όλα τα κατάλληλα μέσα που έχει 
στη διάθεσή της και εφόσον υφίσταται ανάγκη με τη χρήση 
ένοπλης βίας. Έτσι πλέον η Τουρκία θα πρέπει να σκεφθεί 
διπλά πριν αποφασίσει να χρησιμοποιήσει ένοπλη βία 
κατά της Επικράτειας της Ελλάδας, καθώς θα βρει απέναντί 
της όχι μόνο την Ελλάδα αλλά και τη Γαλλία. 

ο κεφαλαιώδες ζήτημα του 
Ελληνογαλλικού Συμφώνου με 
ρήτρα στρατιωτικής συνδρομής 

είχα την ευκαιρία αναλύσω από τις 
στήλες της ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ NEWS αρκετές 
φορές ιδίως στις 15/2/2021 αλλά και 

στις 2-3/10/2021 αλλά και στην 
γαλλική εφημερίδα La Tribune  
στις 27/8/2020 
(https://www.latribune.fr/opinions/plaidoyer-pour-une-
alliance-strategique-etroite-entre-la-grece-et-la-france-
face-a-la-turquie-855614.html).  

 

Τ 
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Επισημαίνεται ότι με παρέμβασή μου στην Ολομέλεια του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 17 Απριλίου 2018 είχα 
ζητήσει από τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν 
να απαντήσει κατά πόσο η Γαλλία θα μπορούσε να 
συνάψει με την Ελλάδα ένα Αμυντικό Σύμφωνο με ρήτρα 
στρατιωτικής συνδρομής για εγγύηση των ελληνικών 
συνόρων σε περίπτωση τουρκικής επίθεσης κατά της 
Ελληνικής επικράτειας με τον Μακρόν να απαντά θετικά σε 
μια τέτοια προοπτική. Αναφερόμενος στο ιστορικό της 
παραπάνω πρότασής μου για το Ελληνογαλλικό Αμυντικό 
Σύμφωνο με ρήτρα στρατιωτικής συνδρομής επισημαίνω 
ότι μιλώντας  

την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στις 17 Απριλίου 2018 
ζήτησα από τον Μακρόν να 

τοποθετηθεί κατά πόσο ήταν 
διατεθειμένος ως Πρόεδρος της 
Γαλλικής Δημοκρατίας να υπογράψει 
Αμυντικό Σύμφωνο με την Ελλάδα με 
ρήτρα στρατιωτικής συνδρομής που  
να εγγυάται τα Ελληνικά σύνορα σε 
περίπτωση επίθεσης της Τουρκίας 
κατά της Ελλάδας. 

 
Ο Μακρόν απάντησε θετικά δηλώνοντας ότι η Γαλλία θα 
συμπαρασταθεί σε κάθε Κράτος Μέλος της Ένωσης όταν 
απειλείται και δη όταν υφίσταται επίθεση η κυριαρχία του. 
Αυτή είναι η πάγια θέση της Γαλλίας προς την Ελλάδα όταν 
απειλείται στην Ανατολική Μεσόγειο καθώς αυτό είναι 
ακριβώς στην καρδία της κοινής αλληλεγγύης να υπάρχει 
μεταξύ των Κρατών μελών της ΕΕ. Σε κάθε περίπτωση 
πρέπει να τονιστεί η τεράστια ιστορική σημασία του 
Ελληνογαλλικού Συμφώνου καθώς για πρώτη φορά εντός 
του ΝΑΤΟ δύο χώρες μέλη της Συμμαχίας υπογράφουν 
διμερές Αμυντικό Σύμφωνο με ρήτρα στρατιωτικής 
συνδρομής η οποία ενεργοποιείται είτε έναντι τρίτων 
χωρών είτε έναντι άλλων κρατών μελών του ΝΑΤΟ, όπως 
είναι εν προκειμένω η Τουρκία. Και αυτό έγινε γιατί η 
Τουρκία απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, προχωρά σε 
συνεχείς παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου, 
διατηρεί απέναντι από τα ελληνικά νησιά μια ολόκληρη 
αποβατική στρατιά, παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα 

της Ελλάδας τόσο σε ύδατα της Ελληνικής υφαλοκρηπίδας 
όσο στην Ελληνο-Αιγυπτιακή ΑΟΖ. Καθώς λοιπόν η ρήτρα 
συνδρομής του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ δεν ενεργοποιείται για 
προστασία της Ελλάδας έναντι των απειλών και των 
επιθετικών ενεργειών της Τουρκίας, πλέον η ρήτρα 
συνδρομής του άρθρου 2 του Ελληνογαλλικού Συμφώνου 
θα μπορεί να ενεργοποιηθεί σε περίπτωση ένοπλης 
επίθεσης της Τουρκίας κατά της Ελληνικής Επικράτειας. 
Επιπλέον η ρήτρα συνδρομής του άρθρου 2 του 
Ελληνογαλλικού Αμυντικού Συμφώνου είναι σύμφωνη και 
με το άρθρο 42 παρ. 7 της Συνθήκης ΕΕ που ομοίως 
προβλέπει ρήτρα αμυντικής συνδρομής σε περίπτωση 
που κάποιο κράτος μέλος της ΕΕ δεχθεί ένοπλη επίθεση 
στην Επικράτειά του.  Βεβαίως ο γενικός γραμματέα του 
ΝΑΤΟ Γιενς Στόλτενμπεργκ δεν είναι καθόλου ευτυχής από 
την υπογραφή του Ελληνογαλλικού Συμφώνου, παρότι ο εν 
λόγω κύριος είχε την ευκαιρία εδώ και πολύ καιρό να λάβει 
τα μέτρα του και να βάλει στη θέση της την Άγκυρα μετά τις 
συνεχείς διαμαρτυρίες της Αθήνας για τις επιθετικές 
ενέργειας της Τουρκίας κατά της Ελλάδας. Πλην όμως δεν 
το έπραξε. Τέλος να σημειωθεί ότι η υπογραφή του 
Ελληνογαλλικού Αμυντικού Συμφώνου με ρήτρα 
στρατιωτικής συνδρομής έγινε εφικτή για δύο επιπλέον 
λόγους. Πρώτον γιατί η Μέρκελ έχασε την εξουσία και ως 
εκ τούτου δεν μπόρεσε να τορπιλίσει το Σύμφωνο όπως 
ήδη είχε κάνει στο παρελθόν. Και δεύτερον γιατί οι ΗΠΑ 
έχοντας πλέον επικεντρώσει την προσοχή τους στον 
Ειρηνικό με την ενεργοποίηση της Συμφωνίας Aukus 
προκειμένου να περιορίσουν την Κίνα, μείωσαν πλέον την 
επιρροή τους στη Μεσόγειο αφήνοντας σχετικό χώρο στη 
Γαλλία. 

 

Σ 
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Οι πρόσφατες μαζικές τουρκικές παραβιάσεις σε συνδυασμό με την τουρκική 
άσκηση «Γαλάζια Πατρίδα» η οποία πέραν των άλλων συμπεριέλαβε και άσκηση 
κατάληψης ελληνικού νησιού εντάσσονται στην πάγια επιθετική στρατηγική της 
Τουρκίας έναντι της Πατρίδας μας. Σε μια φάση μάλιστα που η Δύση έχει 
επικεντρώσει την προσοχή της στον Πόλεμο στην Ουκρανία η Άγκυρα βρήκε 
ευκαιρία να ξεδιπλώσει την επιθετική της πολιτική και ταυτόχρονα να δοκιμάσει 
στην πράξη τόσο τις ενδεχόμενες αντιδράσεις (;) ΗΠΑ και ΝΑΤΟ όσο και το ίδιο 
το Ελληνογαλλικό Αμυντικό Σύμφωνο. Την εκτίμηση ότι ο Ερντογάν θα δοκιμάσει 
στην πράξη την αντοχή του Ελληνογαλλικού Αμυντικού Συμφώνου και ιδίως την 
εφαρμογή της ρήτρας στρατιωτικής συνδρομής εξέφρασα ήδη εδώ και μήνες σε 
συνέντευξη που παραχώρησα στις 10 Οκτωβρίου 2021 στο Militaire.gr και στον 
δημοσιογράφο Πάρη Καρβουνόπουλο. 

τσι επισήμανα ότι στην παρούσα φάση και 
ενόψει του άρθρου 2 του Ελληνογαλλικού 
Αμυντικού Συμφώνου με ρήτρα στρατιωτικής 

συνδρομής η Αθήνα δεν έχει πλέον καμία 
δικαιολογία και οφείλει αμέσως μετά την κύρωση 
του παραπάνω Συμφώνου και από την Γαλλία,  
να προχωρήσει στην επέκταση των ελληνικών 
χωρικών υδάτων στα 12 ν.μ. καθ΄ άπασα την Ελληνική 
Επικράτεια. 
Και αυτό γιατί όπως τόνισα και στην συνέντευξή μου στο Russia Today στις 
8/10/2021 η ρήτρα συνδρομής του άρθρου 2 του Ελληνογαλλικού Αμυντικού 
Συμφώνου έχει πλέον ακυρώσει στην πράξη το τουρκικό casus belli. Άλλωστε αν 
η Άγκυρα τολμήσει να υλοποιήσει το casus belli προχωρώντας σε ένοπλη 
επίθεση κατά ελληνικών πλοίων εντός των επεκταθέντων ελληνικών χωρικών 
υδάτων των 12 ν.μ. τα οποία θα αποτελούν πλέον μέρος της Ελληνικής 
Επικράτειας, τότε σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ελληνογαλλικού Αμυντικού 
Συμφώνου η Γαλλία θα παράσχει στην Ελλάδα «βοήθεια και συνδρομή με όλα τα 

κατάλληλα μέσα που έχει στη 
διάθεσή» της «κι εφόσον υφίσταται 
ανάγκη με τη χρήση ένοπλης βίας». 
Οψόμεθα λοιπόν για τη συνέχεια, 
καθώς 

 

Τουρκία όχι  
μόνο εντείνει  
τις απειλές και  

την αμφισβήτηση  
των ελληνικών 
κυριαρχικών 
δικαιωμάτων σε  
ύδατα της Ελληνικής 
υφαλοκρηπίδας  
και στην Ελληνο-
Αιγυπτιακή ΑΟΖ  
αλλά τελευταία  
έχει επιδοθεί και  
σε ευθεία και άμεση 
αμφισβήτηση της  
ίδιας της ελληνικής 
κυριαρχίας σε νησιά  
της Πατρίδας μας  
που βρίσκονται στην 
περιοχή του Βόρειου 
και Ανατολικού Αιγαίου. 
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του Δημήτρη Λιάτσου 
Δημοσιογράφου, Διεθνολόγου, 
Διδάκτωρ φιλοσοφίας 

 
Ως διάγνωση, λέγεται και… 
κρετινισμός! Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή στις 22/4/22 απέστειλε 
επιστολή στις χώρες-μέλη με την 
οποία τις ενημερώνει ότι η πληρωμή 
για το ρωσικό γκάζι σε ρούβλια, 
καταπατά τις κυρώσεις της Ε.Ε κατά 
της Μόσχας! Αλλά, ήδη, κατά το 
Bloomberg, 

έσσερις χώρες 
πλήρωσαν σε 
ρούβλια για τις 

προμήθειες τους, ενώ 
δέκα συνολικά έχουν 
ανοίξει ρουβλικούς 
λογαριασμούς! 
 Ιδού ποια είναι η αντικειμενική 
εικόνα. Και να τώρα, στις 27/4/22, 
όλοι μαζί σκούζουν… Η Ούρσουλα 
Φον Ντερ Λάιεν, ξεσπά κατά της 
Ρωσίας η οποία, κατά εκείνη, κάνει 

εκβιασμό. Τη φράση της παίρνουν ως «καθοδήγηση για δράση» τα κανάλια και 
ως… μυρικαστικά  την επαναλαμβάνουν, χωρίς να περνά από το μυαλό τους το 
αλόγιστο της φράσης!  Ποια είναι όμως, η αντικειμενική εικόνα; Στα μέσα Μαρτίου 
η Ε.Ε αποφάσισε νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, αυτή τη φορά κατά του 
τραπεζικού της συστήματος. Έπιασε και επέβαλε κυρώσεις στο σύνολο των 
ρωσικών τραπεζών που συνδιαλέγονται με τη Δύση. Αποτέλεσμα, οι χώρες της 
Ευρώπης, καταναλωτές των ρωσικών υδρογονανθράκων, να μη μπορούν να 
πληρώσουν για το προϊόν που αγοράζουν.  
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Στις 30 Μαρτίου ο πρόεδρος Πούτιν αποφάσισε ώστε οι 
πληρωμές για προμήθεια γκαζιού, θα γίνονται σε ρούβλια, 
στην ΓΚΑΖΠΡΟΜ Μπανκ. «Εμάς κανείς ποτέ δε μας έδωσε 
κάτι τζάμπα. Έτσι και εμείς δεν πρόκειται να κάνουμε 
φιλανθρωπία», ξεκαθάρισε ο Ρώσος ηγέτης. Έδωσε λύση 
στους ευρωπαίους. Τώρα πρέπει να ανοίξουν δυο 
τραπεζικούς λογαριασμούς στην εν λόγω τράπεζα, στη 
Μόσχα, ένα σε ευρώ και δεύτερο σε ρούβλια. Γίνεται η 
κατάθεση ευρώ στον πρώτο, η ίδια η τράπεζα της 
ΓΚΑΖΠΡΟΜ πάει στο χρηματιστήριο της Μόσχας αγοράζει 
με αυτά ρούβλια τα βάζει στο δεύτερο λογαριασμό και 
πληρώνει… Τι σχέση έχει ο βερμπαλισμός των Βρυξελλών 
με τα συμφέροντα των ευρωπαίων; Οι κηφήνες των 
Βρυξελλών αφού επί ένα μήνα εξαπέλυαν ανέξοδες 
αντιρωσικές κορώνες, μόλις η Ρωσία ανακοίνωσε αυτό για 
το οποίο είχε ενημερώσει έγκαιρα, έγινε… έκρηξη. 
Μπουρμπουλήθρες ή αλλιώς τρικυμία σε ένα ποτήρι νερό! 
Χρονικά, η Πολωνία και η Βουλγαρία έπρεπε να 
πληρώσουν τη νέα δόση για τις προμήθειες γκαζιού, στις 
27/4. Δεν το έκαναν. Η Μόσχα απλά υλοποίησε αυτό για το 
οποίο είχε ενημερώσει. Διέκοψε την παροχή. Τις επόμενες 
μέρες, μέσα στο Μάιο, την ίδια τύχη περιμένει και την 
επόμενη ομάδα χωρών που δεν θα πληρώσουν. 
Προφανώς και την Ελλάδα αν, αντί για αναζήτηση λύσης, 
συνεχίσει την αναπαραγωγή μπουρμπουλήθρων που 
παράγουν οι Βρυξέλλες.  Για το κατά πόσο «ενωμένη και 
αλληλέγγυα» είναι η Ευρώπη, όπως διακηρύσσει η 
πρόεδρος της, το δείχνουν και οι τελευταίες εξελίξεις.  Ο 
Επίτροπος εξωτερικών υποθέσεων, Ζοζέπ Μπορέλ, μια 
μέρα νωρίτερα ψέλλισε κάτι σαν το «είμαστε υποχρεωμένοι 
τώρα να αναζητήσουμε δρόμους αναδιοργάνωσης των 
σχέσεων μας με τη Ρωσία…». Πιο ανοικτά βγήκε ο 
Αυστριακός καγκελάριος, Καρλ Νεχάμμερ, ο οποίος 
εξήγησε πως η Αυστρία και η γερμανική κυβέρνηση 
«αποφασίσαμε να αναγνωρίσουμε τα νέα δεδομένα. Ήταν 
πολύ σημαντικό για μας»! Καπάκι σε αυτή τη δήλωση ήρθε 
η επόμενη της υπουργού κλίματος της ίδιας χώρας, Λεονόρ 
Γκέβεσλερ, η οποία διαπίστωσε ότι «δεν υπάρχει 
πρόβλημα μείωσης της ροής φυσικού αερίου από τη 
Ρωσία»! «Κερασάκι» στην κατεύθυνση της 
«ρουβλοποίησης» των πληρωμών έβαλε και η γερμανική, 
Uniper, ανώτατο στέλεχος της οποίας δήλωσε πως  θεωρεί 
πιθανή την πληρωμή σε ρούβλια!  Σύμφωνα με το 
αμερικανικό, Bloomberg, ήδη τέσσερεις χώρες πλήρωσαν 
σε ρούβλια για τις προμήθειες τους ενώ δέκα συνολικά 
έχουν ανοίξει ρουβλικούς λογαριασμούς… Κάπως έτσι 
φαντάζει η «αρραγής ενότητα» των ευρωπαίων στις 
Βρυξέλλες!  Αξίζει να προσέξει κανείς τη λογική πάνω στην 

οποία πατάνε οι Βρυξέλλες και μιλάνε για «ρωσικό 
εκβιασμό»! Η όποια πληρωμή μέσω ρουβλιών, «καταπατά 
τις κυρώσεις που έχουμε αποφασίσει», λένε! Κυρώσεις 
που ελήφθησαν από αντιρωσικά αφιονισμένους 
ευρωγραφειοκράτες χωρίς να υπολογίζουν το συμφέρον 
των ίδιων των ευρωπαίων!!! Για τον πολιτικό-οικονομικό 
στραβισμό τους τώρα, φταίει ο… Πούτιν. Ποτέ όμως δε 
φταίνε εκείνοι… Αχ Ευρώπη, εσύ μας μάρανες… Η 
κυβέρνηση επιδιώκει φτηνή ενέργεια ή απλά εκφράζει 
αλληλεγγύη; Συναγερμός στο Μαξίμου, συσκέψεις επί 
συσκέψεων με τους επιτελείς, λένε. Τηλεφώνημα 
συμπαράστασης στο Βούλγαρο πρωθυπουργό, υπόσχεση 
ότι θα τον συνδράμουμε! Λόγια-λόγια, έτσι ώστε πίσω από 
αυτά να κρύβεται η πραγματική εικόνα. Η οποία 
καταμαρτυρά ότι γκάζι ούτε εμείς ούτε η γειτονική ούτε η 
πλειοψηφία των χωρών της Ε.Ε εξορύσσουμε! Συνολικά η 
Ε.Ε καταναλώνει πάνω από 550 δις κυβικά φυσικό αέριο το 
χρόνο! Από τη Ρωσία προμηθεύεται κοντά στα 155 δις 
κυβικά! 

ια ομάδα χωρών, Γερμανία, 
Αυστρία, Σλοβακία, Τσεχία, 
Ουγγαρία, Πολωνία, Ελλάδα, 

Βουλγαρία κ.α. εξαρτώνται από το 
ρωσικό γκάζι σε βαθμό από 40-75%! 
Υποκατάσταση από άλλες χώρες άμεσα και ανώδυνα μόνο 
στα (κούφια) μυαλά των γραφειοκρατών των Βρυξελλών 
μπορεί να υπάρξει. Η Φον Λαιεν, χαρούμενη 
φωτογραφίζονταν τις προάλλες δίπλα στον Μπάιντεν και 
μας μιλούσαν μαζί για «συμφωνία μαμούθ», 15 δις κυβικά 
που ΘΑ επεδίωκε ο αμερικανός να πείσει τις εταιρίες να 
στρέψουν κάποια τάνκερ από τις χώρες της Ασίας προς 
την Ευρώπη! Δεκαπέντε δις! Για να καλύψουν ανάγκες 
των… 155 δις! Έτσι, για γινάτι κατά του… Πούτιν! Δεν είναι 
σίγουρο ότι είναι κρετίνοι όσοι τα λένε αυτά. Το σίγουρο 
είναι ότι θεωρούν κρετίνους τους ευρωπαίους πολίτες, μαζί 
και τους Έλληνες, πουλώντας «φύκια για μεταξωτές 
κορδέλες»! 

 

Μ 



 

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 30/4 - 1 Μαΐου 2022 | Αριθμός Φύλλου 230 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |             Σελίδα 20 

 

Πρόεδρος της 
ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, Γιώργος 
Αδαμίδης, έκρουσε 

τον κώδωνα του 
κινδύνου για  
τους υπέρογκους 
λογαριασμούς 
ρεύματος και την 
ασφυξία των 
νοικοκυριών. 
Μιλώντας στο Kontra24 σημείωσε 
πως οι φουσκωμένοι λογαριασμοί 
των παρόχων ενέργειας είναι 
αδύνατον να πληρωθούν από 
χιλιάδες νοικοκυριά, καθώς 
υπερβαίνουν σε πολλές 
περιπτώσεις ακόμη και το μηνιαίο 
εισόδημα. Την ίδια ώρα οι 
διακανονισμοί εξυπηρετούνται με 
μεγάλη δυσκολία όταν καταφθάνουν 
νέοι, υψηλότεροι τρέχοντες 
λογαριασμοί. Μετά από μία σύντομη 
περίοδος χάριτος λόγω Πάσχα, τα 

συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ βρίσκονται στους δρόμους με σκοπό να κόψουν το ρεύμα 
από πολλά σπίτια. Θα πληγούν χιλιάδες πολίτες σε όλη την επικράτεια, ενώ από 
την αποκοπή δεν γλιτώνουν ούτε τα ευάλωτα νοικοκυριά. Μιλώντας στο OPEN, ο 
πρόεδρος των τεχνικών της ΔΕΗ Κ. Μανιάτης έκανε γνωστό πως 

 

ατά μέσο όρο σε όλη την επικράτεια έχουμε 
1.000 με 1.100 αποκοπές σε καθημερινή  
βάση. Μόνο στην Αττική κόβεται το ρεύμα  

σε 500 σπίτια την ημέρα!!! 
«Στις περιφέρειες Θεσσαλονίκης, Μακεδονίας και Θράκης σε εβδομαδιαία βάση 
έχουμε 1.200 αιτήσεις για αποκοπές. Σε Πελοπόννησο, Ήπειρο και Ιόνια Νησιά 
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περίπου 1.600 αιτήσεις και στην Κρήτη περίπου 1.000 την εβδομάδα», είπε ο κ. 
Αδαμίδης. Από την διακοπή του ρεύματος δεν εξαιρούνται ούτε τα ευάλωτα 
νοικοκυριά. Συγκεκριμένα ο Πρόεδρος στην Γενική Ομοσπονδία Προσωπικού 
ΔΕΗ κ. Γιώργος Αδαμίδης τόνισε πως τα μοναδικά σπίτια στα οποία δεν θα κοπεί 
το ρεύμα εξαιτίας απλήρωτων λογαριασμών είναι όσων καταναλωτών διαθέτουν 
μηχανική υποστήριξη και μόνο αν το τιμολόγιο είναι στο όνομα του ανθρώπου 
που έχει το πρόβλημα. Επί της διαδικασίας, ο κ. Μανιάτης είπε πως ο ΔΕΔΔΗΕ 
λαμβάνει κλήση ώστε να στείλει τα συνεργεία για αποκοπή αν υπάρξουν δύο 
καθυστερήσεις στην αποπληρωμή των τιμολογίων ρεύματος. 

 

Για τις πολλαπλές διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος που διενεργούνται από τους 
τεχνικούς του ΔΕΔΔΗΕ, μετά από εντολή που παίρνουν από τους παρόχους 
μίλησε στην ΕΡΤ ο πρόεδρος Ένωσης Τεχνικών ΔΕΗ, Κώστας Μανιάτης. Οι 
φουσκωμένοι λογαριασμοί ρεύματος ξεπερνούν σε ύψος ένα μισθό ή μια σύνταξη 
και μετά όσους διακανονισμούς και να κάνει ο καταναλωτής είναι αδύνατον να 
τους πληρώσει, είπε. Οι τεχνικοί δεν ευθύνονται για τις διακοπές ρεύματος, δεν 
γνωρίζουμε ούτε το χρέος, ούτε το προφίλ του λογαριασμού που καλούμαστε να 
κόψουμε, τόνισε. Όπως είπε: 

πό την 1η Απριλίου έως τις 21 Απριλίου έχουμε 
πάρει 26.500 εντολές διακοπής του ηλεκτρικού 
ρεύματος, από όλους τους παρόχους γιατί και η 

ΔΕΗ είναι πλέον ιδιώτης κι έχουμε ήδη εκτελέσει 
περίπου το 25%. Η πλειονότητα είναι νοικοκυριά! 
Για να γίνει η επανασύνδεση, πρέπει να υπογραφεί νέο συμβόλαιο με πολύ 
μεγαλύτερη εγγύηση διευκρίνισε. Τα «κλειστά συμβόλαια» για δύο χρόνια σήμερα 
ξεκινάνε από 0,22 ευρώ ανά κιλοβατώρα και φθάνουν τα 0,26 ευρώ ανά 
κιλοβατώρα είπε. Η επιδότηση είναι μόνο για 1.200 κιλοβατώρες ή για 300 
κιλοβατώρες το μήνα. Από εκεί και πάνω η τιμή είναι πολύ υψηλότερη. Η 
κυβέρνηση έχει ευθύνες γιατί έπρεπε μέσα από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης να 
ενημερώσει τους καταναλωτές για το τι θα συμβεί με την Ρήτρα Αναπροσαρμογής. 

λέπουμε την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ)  
να κάθεται και απλώς να παρακολουθεί την 
κατάσταση χωρίς να δίνει απαντήσεις 

, είπε. Με την θέσπιση του 
Χρηματιστήριου Ενέργειας η τιμή 
του ηλεκτρικού ρεύματος αντί να 
γίνει φθηνότερη όπως είχε 
υποστηρίξει ο κ. Χατζηδάκης 
ακρίβυνε κατά 60% και 70%. Το 
ρεύμα από κοινωνικό αγαθό έχει 
γίνει χρηματιστηριακό είδος 
κατέληξε ο κ. Μανιάτης. 

Μεγάλη αύξηση καταγράφουν τα 
αιτήματα οικιακών καταναλωτών 
προς τις εταιρείες παροχής 
ενέργειας για τον διακανονισμό των 
λογαριασμών ρεύματος. Όπως 
σημειώνει το energypress.gr 
παράγοντες της αγοράς αναφέρουν 
ότι χιλιάδες είναι πλέον τα 
νοικοκυριά που δυσκολεύονται να 
πληρώσουν τις χρεώσεις για την 
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, 
οι οποίες κινούνται σε 
αστρονομικά… επίπεδα εξαιτίας της 
ρήτρας αναπροσαρμογής. Ο 
μηχανισμός μετακύλισης κόστους 
ενεργοποιείται με την πορεία της 
χονδρεμπορικής τιμής και τα 
επιπλέον κόστη που δεν μπορούν 
να καλύψουν οι προμηθευτές 
περνάνε στους καταναλωτές. Έτσι, 
οι λογαριασμοί παίρνουν φωτιά. Το 
ενεργειακό κόστος είναι καυτό… και 
αυτό το διαπιστώνουν την τρέχουσα 
περίοδο οι καταναλωτές οι οποίοι 
λαμβάνουν τους εκκαθαριστικούς 
λογαριασμούς με τις χειμερινές 
καταναλώσεις ρεύματος. Τα 
ηλεκτρικά σώματα, παλιά 
κλιματιστικά και ηλεκτρικά 
καλοριφέρ προκαλούν πρόσθετο 
κόστος. Οι ποσότητες ρεύματος που 
κατανάλωσαν νοικοκυριά είναι 
μεγαλύτερες και σε συνδυασμό με το 
ράλι ανόδου των τιμών της 
χονδρεμπορικής αγοράς 
πυροδοτούν μεγάλες αυξήσεις. 
Σύμφωνα με διαπιστώσεις στελεχών 
της αγοράς ρεύματος οι 
διακανονισμοί έχουν αυξηθεί 100% 
σε σχέση στο τελευταίο τετράμηνο. 
Όλο και περισσότεροι καταναλωτές 
ζητούν ρυθμίσεις προκειμένου να 
πληρώσουν τους λογαριασμούς και 
να είναι συνεπείς έναντι των 
υποχρεώσεων τους. Όπως 
σημειώνουν πηγές, οι ανεξάρτητοι 
πάροχοι κάνουν διευκολύνσεις στην 
πληρωμή των λογαριασμών με τρεις 
έως και πέντε μηνιαίες δόσεις. 
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Οι υπέρογκες αυξήσεις στο ρεύμα 
έχουν φέρει πολλούς καταναλωτές 
σε αδυναμία πληρωμής, ενώ αρκετοί 
ετοιμάζουν προσφυγές για τη ρήτρα 
αναπροσαρμογής. Όπως τονίζει το 
news247.gr τη μαζική αδυναμία ή 
απροθυμία πολιτών να πληρώσουν 
τους λογαριασμούς της ΔΕΗ 
φοβάται η κυβέρνηση, καθώς οι 
ανατιμήσεις στο ρεύμα προκαλούν 
ηλεκτροσόκ στους οικογενειακούς 
προϋπολογισμούς. Όσο όμως οι 
λογαριασμοί του ηλεκτρικού 
ρεύματος εξακολουθούν να έρχονται 
ο ένας πιο φουσκωμένος από τον 
άλλο, σε βαθμό που δεν εξηγείται 
ούτε από την πρωτοφανή 
ενεργειακή κρίση λόγω του πολέμου 
στην Ουκρανία, η απόγνωση των 
πολιτών αρχίζει να μετατρέπεται σε 
οργή. 

αταναλωτές 
καταγγέλλουν 
εξωφρενικές 

ρήτρες 
αναπροσαρμογής και 
λάθη στις μετρήσεις, 
αλλά και περίεργα 
παιχνίδια με τους 
εκκαθαριστικούς 
λογαριασμούς  
του ρεύματος. 
Ουκ ολίγοι πολίτες μάλιστα 
ετοιμάζονται για ομαδικές 
προσφυγές κατά των παρόχων 
ηλεκτρικής ενέργειας, υπό την 
αιγίδα καταναλωτικών 
οργανώσεων, όπως το ΙΝΚΑ-Γενική 
Ομοσπονδία Καταναλωτών 
Ελλάδας. Οι αναφορές πολιτών στις 
καταναλωτικές οργανώσεις για το 
ενεργειακό κόστος έχουν αυξηθεί 

εξάλλου κατακόρυφα από το 
Σεπτέμβριο, με τη ρήτρα 
αναπροσαρμογής να αποτελεί το 
βασικό ζήτημα. Νομικό «πάτημα» 
στις προσφυγές δίνει μάλιστα και 
πρόσφατη απόφαση του 
Ειρηνοδικείου Αθηνών, το οποίο 
εξέδωσε προσωρινή διαταγή 
εμποδίζοντας τη διακοπή ρεύματος 
σε επιχείρηση στην 
Αλεξανδρούπολη, η οποία δεν είχε 
πληρώσει το υπέρογκο ποσό της 
ρήτρας αναπροσαρμογής, καθώς 
αμφισβητεί τη νομιμότητα της 
χρέωσης. Σε κάθε περίπτωση, η 
ακρίβεια και οι υπέρογκες αυξήσεις 
στο ηλεκτρικό ρεύμα έχουν φέρει 
πολλούς καταναλωτές σε 
αντικειμενική αδυναμία πληρωμής 
και έχουν εξοργίσει πολλούς 
περισσότερους.  

 
Στην κυβέρνηση επομένως 
ανησυχούν για ένα νέο κίνημα «Δεν 
πληρώνω τη ΔΕΗ» και κατηγορούν 
το ΣΥΡΙΖΑ ότι ενθαρρύνει τις 
προσφυγές και υποθάλπει ελπίδες 
για ακύρωση οφειλών, όπως είχε 
κάνει και πριν το 2015. Το 
κυβερνητικό επιχείρημα είναι ότι, 
όσον αφορά στη ΔΕΗ τουλάχιστον, 
θα δημιουργηθούν νέες «τρύπες» 
στα δημόσια οικονομικά, τις οποίες 
θα κληθεί ξανά να πληρώσει 
συνολικά η κοινωνία. Η κυβέρνηση 
εξάλλου διαψεύδει ότι η Επιχείρηση 
έχει υπερκέρδη, όπως υποστηρίζει ο 
ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν όμως και οι 
ιδιώτες πάροχοι, κατά των οποίων 
στρέφονται πολλοί καταναλωτές, 
καταγγέλλοντας ότι επιχειρούν να 
αλλάξουν κρυφά τους όρους στα 
συμβόλαια με ρήτρα σταθερής τιμής 
του ρεύματος. Η κυβέρνηση όμως 
πρέπει να κρατήσει δύσκολες 
ισορροπίες: Από τη μία δεν θέλει να 
υπάρξει κύμα αποφυγής 
πληρωμών. Από την άλλη θα είναι 
εξαιρετικά δύσκολη η θέση της 
εφόσον αρχίσουν διακοπές 
ρεύματος σε νοικοκυριά με 
πραγματική αδυναμία πληρωμής. Η 
ρήτρα αναπροσαρμογής: Τα 

πράγματα για τους καταναλωτές 
άλλαξαν άρδην όταν η Ρυθμιστική 
Αρχή Ενέργειας επέβαλε στη ΔΕΗ να 
μπει και εκείνη, για λόγους υγιούς 
ανταγωνισμού, στο «χορό» της 
ρήτρας χονδρεμπορικής τιμής, 
πράγμα που δεν ίσχυε έως το 
καλοκαίρι του 2021. Με δεδομένο ότι 
η ΔΕΗ έχει περίπου το 65% της 
κατανάλωσης, είναι φανερό ότι τα 
πράγματα θα ήταν διαφορετικά αν 
δεν χρέωνε ρήτρα 
αναπροσαρμογής. Βεβαίως και πάλι 
τα τιμολόγια θα είχαν αυξηθεί, 
ωστόσο θα υπήρχε σχετικός 
περιορισμός των αυξήσεων, 
δεδομένου μάλιστα ότι η ΔΕΗ, όπως 
και οι άλλοι μεγάλοι 
ηλεκτροπαραγωγοί, έχει κέρδη από 
τις μονάδες παραγωγής ρεύματος. 
Από τις 5 Αυγούστου 2021 η ΔΕΗ 
έχει εισάγει λοιπόν τη ρήτρα 
αναπροσαρμογής, η οποία 
βασίζεται στην τιμή που έχει η 
χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας, συνδέοντας τα τιμολόγια 
της ΔΕΗ με την εξέλιξη της αγοράς 
του Χρηματιστηρίου Ενέργειας και 
αντικαθιστώντας τη ρήτρα CO2, 
δηλαδή τη διακύμανση των τιμών με 
βάση τα δικαιώματα εκπομπής 
διοξειδίου του άνθρακα. Οι δε 
ιδιώτες πάροχοι περνάνε στον 
καταναλωτή το σύνολο της αύξησης 
της χονδρεμπορικής τιμής του 
ρεύματος, μέσω της περίφημης 
ρήτρας αναπροσαρμογής. Σε όλους 
τους λογαριασμούς ρεύματος πλέον 
η χρέωση βάσει της ρήτρας 
αναπροσαρμογής είναι το κυριότερο 
μέρος του συνολικού αντιτίμου, 
πολλές φορές δύο και τρεις φορές 
μεγαλύτερη από τη βασική χρέωση 
που είχε συμφωνήσει. 

ύμφωνα δε με την 
Κομισιόν, η αύξηση 
στις τιμές λιανικής 

του ρεύματος στη χώρα 
μας ξεπερνά το 100%, 
όταν στην ΕΕ η αύξηση 
φτάνει στο 30%. 
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ια τις ανυπέρβλητες 
δυσκολίες της 
καθημερινότητας 

και συγκεκριμένα για 
το τέρας της ακρίβειας 
μίλησε η γνωστή 
ηθοποιός, Ελένη 
Γερασιμίδου. 
Σε συνέντευξη που έδωσε στο 
περιοδικό «Λοιπόν» και στην Μαρία 
Σοφιανού μιλώντας για το ξεκίνημα 
της κοινής τους ζωής με τον σύζυγό 
της Αντώνη Ξένο, η Ελένη 
Γερασιμίδου δήλωσε: «Στο ξεκίνημα 
της ζωής μας με τον Αντώνη 
είμασταν φτωχοί. Αλλά και τώρα 
που μιλάμε, είμαστε πολύ δύσκολα. 

ίναι δυνατόν να 
τρέμουμε να 
ανοίξουμε τον 

λογαριασμό της ΔΕΗ; 
Εγώ δεν θεωρούμαι 
χαμηλοσυνταξιούχα  
με τα 1.100 ευρώ που 
παίρνω. Στο τέλος  
δεν θα τρώμε, θα 
πληρώνουμε μόνο  
το ρεύμα!!! 

 
Είναι δυνατόν να σκέφτομαι μετά από τόσα χρόνια πότε θα βάλω πλυντήριο; 
Σοβαρολογούμε;». «Ο έρωτάς μας με τον σύζυγό μου ήταν κεραυνοβόλος. Εγώ 
τον πλησίασα πρώτη. Πήγα και του είπα ότι μου άρεσε και μου απάντησε «σαν τι 
σου άρεσα, σαν κορμάκι;» και γελάσαμε. Μετά αρχίσαμε τις βόλτες, μέχρι που 
φτάσαμε σε αυτό το φιλί, το οποίο επίσης εγώ ξεκίνησα. Είχαμε πια περπατήσει 
όλη την Αθήνα, θυμάμαι χαρακτηριστικά μια μέρα περπατάγαμε για δέκα μισή 
ώρες. Κατάλαβα σε κάποια φάση ότι δεν θα έλεγε τίποτα και θα κάναμε ακόμα 
βόλτες. Για το αν η αγάπη μπορεί τελικά να ξεπεράσει όλα τα εμπόδια, η ηθοποιός 
απάντησε: «Ναι η βαθιά, αληθινή αγάπη ξεπερνάει όλα τα εμπόδια. Και τώρα που 
στο λέω βουρκώνω, γιατί στις δύσκολες στιγμές φαίνονται αυτά. Φυσικά έχουμε 
και τις παρεξηγήσεις μας, καθώς εγώ είμαι φωνακλού ενώ εκείνος είναι σπαστικά 
σιωπηλός. Βέβαια από την άλλη, έχει και αστείρευτό χιούμορ. Το πιο σημαντικό 
όμως, είναι ότι τις δύσκολες ώρες είναι πάντα εκεί. Δεν φτάσαμε ποτέ κοντά στον 
χωρισμό με τον άντρα μου. Απλώς εγώ όταν ήμασταν ακόμα ανύπαντροι, όταν 
θύμωνα, έφευγα από το σπίτι και δεν μπορούσε να με βρει. Ακόμα το θυμάται κι 
έχει να το λέει». 
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Τις παρεμβάσεις που θα βάλουν φρένο στην ανεξέλεγκτη 
πορεία των τιμών στην ενέργεια αναζητεί εναγωνίως η 
κυβέρνηση. Όπως σημειώνει το flash.gr τα χρονικά 
περιθώρια για να βρεθεί μια λύση έχουν ήδη λήξει, με τις 
υπέρογκες αυξήσεις στο ρεύμα να οδηγούν τους 
καταναλωτές (νοικοκυριά και επιχειρήσεις) σε αδυναμία 
πληρωμής των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας. 

αράγοντες της αγοράς εκτιμούν 
ότι τα ληξιπρόθεσμα τιμολόγια 
πλησιάζουν στο 50% και ήδη 

εταιρείες προμήθειας εμφανίζουν 
σημάδια κατάρρευσης 
, με τις μικρότερες να βρίσκονται στο χείλος του γκρεμού. 
Υπό τον φόβο μιας νέας γενιάς «δεν πληρώνω», το 
οικονομικό επιτελείο αναζητεί λύσεις. Για την επιβολή 
πλαφόν στη χονδρεμπορική αγορά ρεύματος οι 
«ασκήσεις» που έγιναν με βάση το ισπανικό μοντέλο που 
έχει υποβληθεί στις Βρυξέλλες, δείχνουν ότι θα συνοδευθεί 
με δυσβάσταχτες δημοσιονομικές επιβαρύνσεις, οπότε 
προβληματίζει εάν υπάρχουν περιθώρια να εφαρμοστεί 
στη χώρα μας. Το σκεπτικό είναι οι μονάδες παραγωγής 
ρεύματος με φυσικό αέριο να αποζημιώνονται ώστε να 
μειώσουν την τιμή προσφοράς τους στην αγορά της 
επόμενης ημέρας του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, στο 
επίπεδο του κόστους παραγωγής φθηνότερων μονάδων, 
άλλων τεχνολογιών, οδηγώντας σε μείωση της μέσης τιμής 
αναφοράς. Οι προτάσεις για επιβολή μέτρων που έχουν 
συγκεντρώσει τα υπουργεία Οικονομικών και Ενέργειας 
είναι πολλές αλλά, σύμφωνα με πληροφορίες, καμία δεν 
είναι ουδέτερη δημοσιονομικά. Σύμφωνα με το Βήμα την 
επόμενη εβδομάδα ένα πρώτο draft θα πρέπει να 
παρουσιαστεί στον Πρωθυπουργό. Πηγές κοντά στο 
Μαξίμου αναφέρουν ότι το πιθανότερο είναι οι όποιες 
ανακοινώσεις να γίνουν μετά τις αποφάσεις της Συνόδου 
Κορυφής στα τέλη Μαΐου, καθώς όπως δήλωσε ο 
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χρειάζονται 
ευρωπαϊκά μέτρα αλλά εάν τελικά δεν ληφθούν «θα 

δράσουμε μόνοι σε εθνικό επίπεδο». Όσον αφορά τη 
δυνατότητα αξιοποίησης αδιάθετων δανείων από το Ταμείο 
Ανάκαμψης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, 
θα πρέπει να προηγηθεί σχετική πρόνοια από την ΕΕ. Στο 
τραπέζι παραμένει και η πρόταση Σκρέκα που είχε 
υποβάλει στην Κομισιόν τον Φεβρουάριο, η οποία  

ρότεινε τη δημιουργία από την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
ευρωπαϊκού μηχανισμού που θα 

δίνει στα κράτη-μέλη χαμηλότοκα 
δάνεια για χρηματοδότηση μέτρων 
αντιστάθμισης των επιπτώσεων  
από τις υψηλές τιμές ενέργειας 
(επιδότηση λογαριασμών, δάνεια  
σε επιχειρήσεις κ.λπ.). 
Ωστόσο, σε όλα τα σενάρια που εξετάζονται το μεγάλο 
ζητούμενο είναι η αναζήτηση ίδιων πόρων, οι οποίοι 
υπολογίζεται ότι μπορεί να ξεπερνούν και τα 3 δισ. ευρώ. 
Στο μεταξύ οι επιδοτήσεις των τιμολογίων ρεύματος 
συνεχίζονται από τα κονδύλια που συγκεντρώνονται στο 
Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, το οποίο για το 2022 έχει 
υπολογιστεί ότι θα έχει έσοδα περί τα 2,5 δισ. ευρώ που 
συγκεντρώνονται από τις επιστροφές των ΑΠΕ και τα 
έσοδα από τη δημοπράτηση των δικαιωμάτων εκπομπών 
ρύπων. 

 

Π 
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Πρόεδρος του 
Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου 

Αθηνών, Γιάννης 
Χατζηθεοδοσίου,  
τόνισε πως θα πιεστούν  
ακόμη περισσότερο  
τις επόμενες 
εβδομάδες νοικοκυριά 
και επιχειρήσεις  
λόγω της ακρίβειας, 
υπογραμμίζοντας  
την ανάγκη άμεσων 
παρεμβάσεων από  
την κυβέρνηση. 
Ο κ. Χατζηθεοδοσίου, μιλώντας στην 
ΕΡΤ1, αναφέρθηκε στη μείωση της 
κατανάλωσης και τις συγκρατημένες 

αγορές των καταναλωτών ακόμη και κατά την εορταστική περίοδο του Πάσχα, 
ενώ για το πασχαλινό τραπέζι εκτίμησε ότι το κόστος του ήταν αυξημένο κατά 
περίπου 20%. 

 

ταν, όπως εξήγησε, το εισόδημα των 
νοικοκυριών εξαντλείται σε σούπερ μάρκετ  
και λογαριασμούς ενέργειας, δεν περισσεύουν 

χρήματα για άλλες αγορές, με αποτέλεσμα η  
μείωση τζίρου σε άλλους κλάδους όπως η ένδυση  
και η υπόδηση να φτάνει έως και 50%. 
Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Α. επισήμανε ότι πηγή όλων των ανατιμήσεων είναι η 
ενεργειακή κρίση, η οποία εκτίμησε ότι θα μας συνοδεύει έως και τις αρχές του 
2023. Ως εκ τούτου, τόνισε ότι αφενός η Ευρώπη δεν μπορεί να παραμείνει 
απαθής και αφετέρου η κυβέρνηση χρειάζεται να ενισχύσει τη στήριξη έναντι των 
αυξήσεων στην ενέργεια. Επανέλαβε, παράλληλα, τις προτάσεις του Ε.Ε.Α. για 
μείωση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης, μείωση του ΕΦΚ και του ΦΠΑ στα 
καύσιμα, καθώς και για αύξηση των δόσεων αποπληρωμής των πανδημικών 
οφειλών από 72 σε 120. Με το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων να έχει 
εκτοξευθεί και τις υποχρεώσεις, παλαιές και νέες, να είναι πλέον δυσβάσταχτες, ο 
κ. Χατζηθεοδοσίου προειδοποίησε πως αν δεν υπάρξουν παρεμβάσεις από την 
κυβέρνηση, πιθανότατα πάνω από το 30% των επιχειρήσεων δεν θα έχει μέλλον. 
Σε ό,τι αφορά την αισχροκέρδεια ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου δήλωσε πως πρέπει 
να είναι βαρύς ο πέλεκυς για όσους αισχροκερδούν, τονίζοντας ωστόσο ότι είναι 
πολύ λίγες οι επιχειρήσεις που το πράττουν και δεν πρέπει να δυσφημείται το 
σύνολο της επιχειρηματικότητας.

Ο Ό 



 

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 30/4 - 1 Μαΐου 2022 | Αριθμός Φύλλου 230 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |              Σελίδα 26 

του Νίκου Νικολόπουλου 
Προέδρου 
Χριστιανοδημοκρατικού 
Κόμματος Ελλάδος 

 

ελληνική 
οικονομία άντεχε  
7 δις απευθείας 

αναθέσεις, 10 δις 
εξοπλιστικά, 80 εκατ. 
σε ΜΜΕ, 2 εκατ. μεγάλο 
περίπατο, 30 εκατ. για 
εξοπλισμό αστυνομίας, 
3000 μετακλητούς, 
αστρονομικές 
απολαβές και μπόνους 
σε golden boys, 1 εκατ. 
σε επικοινωνιολόγο, 
αλλά δεν άντεχε για 
αύξηση κατώτατου 
μισθού και ενίσχυση 
ΕΣΥ, γιατρούς, σεντόνια… 

 
Η Κυβέρνηση Μητσοτάκη αντέχει και θεωρεί ηθικό και νόμιμο το φακελάκι στους 
γιατρούς των νοσοκομείων, όπως δήλωσε η κολλητή του Πρωθυπουργού, 
αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας κα. Γκάγκα, η οποία είπε: «Ο περισσότερος 
κόσμος με ρωτάει και τι να σου δώσω γιατρέ; Ο κόσμος θέλει να δώσει μια αμοιβή 
στον χειρουργό του». Η ανηθικότητα, η χυδαιότητα, η κυνικότητα χτυπάνε 
κόκκινο! Η κυβέρνηση τον Χαρβαρντιανών αντέχει ακόμα και να αφήνει να κόβεται 
το ρεύμα από 1000 σπίτια κάθε ημέρα.  Αντέχει να αφήνει την αισχροκέρδεια να 
καλπάζει και τους ανθρώπους να είναι σε απόγνωση με τη τιμή του ρεύματος, η 
οποία τους προκαλεί ηλεκτροπληξία. 

ντέχει η διεφθαρμένη κυβέρνηση Μητσοτάκη  
να κόβει το ρεύμα σε φτωχά νοικοκυριά και  
σε μικρομεσαία μαγαζιά, επειδή αδυνατούν  

να πληρώσουν τους εξωφρενικά πανάκριβους 
λογαριασμούς, επειδή δεν μπορούν να πληρώσουν 
την ρήτρα Μητσοτάκη που είναι ρήτρα κλοπής  
και αισχροκέρδειας. 
Αντέχει να αφήνει στην αγωνία της ενεργειακής επάρκειας την μεγάλη μας 
βιομηχανία που λέγεται τουρισμός αλλά, την ίδια ώρα, να διαβεβαιώνει ότι θα 
περισσεύουν αποθέματα φυσικού αερίου στην Ελλάδα για να συνδράμουμε και 
να εφοδιάσουμε ακόμη και την Βουλγαρία… Μόνο ένας Μητσοτάκης ΜΙΚΡΟΣ θα 
μπορούσε να σκεφτεί να ξεστομίσει και μάλιστα να υποσχεθεί κάτι τέτοιο στον 
Βούλγαρο πρωθυπουργό. Όταν το ζήτημα διακοπής της ηλεκτροδότησης το ζουν  

 

Η Α 
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στο πετσί τους κάθε μέρα δεκάδες χιλιάδες Ελληνίδες και 
Έλληνες, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια έκρηξη. 
Οι εταιρίες με τη ρήτρα αναπροσαρμογής άλλαξαν το ύψος 
των λογαριασμών.  

εν έχουμε να κάνουμε με  
κίνημα «δεν πληρώνω», αλλά με 
νοικοκυριά και επιχειρήσεις  

που δεν αντέχουν νέες επιβαρύνσεις. 
Έγιναν κιόλας χιλιάδες διακοπές ρεύματος σε πολίτες που 
δεν μπορούν να πληρώσουν τα εγκληματικά λάθη του κ. 
Μητσοτάκη, την βίαιη απολιγνιτοποίηση, την 
ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και του ΔΕΔΔΗΕ, την απόλυτη 
πρόσδεση της τιμής του ρεύματος στο φυσικό αέριο και τα 
golden boys. Χρειάζεται άλλη αντιμετώπιση. Η κρίση θα 
κλιμακωθεί και θα πάει «μακριά η βαλίτσα…» σε λίγο θα 
τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε... Θυμάστε που ο 
Μητσοτάκης είχε πει για το θέμα της ακρίβειας ότι κάποια 
στιγμή θα τελειώσει ο χειμώνας και θα είναι καλύτερα; 
Τέλειωσε ο χειμώνας, αλλά οι λογαριασμοί στα ύψη και 
χωρίς υπερκέρδη!!! «Έχουν εκδοθεί έως τώρα 26.500 
εντολές για διακοπές ρεύματος. Ήδη είναι χωρίς ηλεκτρικό 
6.500 νοικοκυριά και μπήκαν στην ουρά άλλα 20.000. Οι 
ληξιπρόθεσμες οφειλές αυξήθηκαν ραγδαία τον Απρίλη». 
Τα ανωτέρω είπε ο Κώστας Μανιάτης, πρόεδρος της 
Ένωσης Τεχνικών της ΔΕΗ. Ο Μητσοτάκης πρέπει να το 
καταλάβει, έχει υποχρέωση να παρουσιάσει ένα σοβαρό 
σχέδιο, εκτός εάν στην Ελλάδα του ΚΟΥΛΗ δεν θα 
αντιμετωπίσουμε ενεργειακό πρόβλημα, γιατί σε λίγο τα 
μισά νοικοκυριά θα είναι με κομμένο ρεύμα. Ο Μακρόν 
έφαγε ντομάτες σε μία λαϊκή αγορά που πήγε στο Παρίσι. 

ν πάει ο Κούλης σε λαϊκή αγορά 
στην Ελλάδα θα πάρει μαζί του όλη 
την αστυνομία της Ελλάδας με 

ομπρέλες για να γλιτώσει από τα 
ζαρζαβατικά, τα αγγούρια που θα φάει 
και όχι μόνον από τις σάπιες ντομάτες… 

Αλλά τι να περιμένεις από έναν πρόθυμο ευήκοο των ξένων 
Πρωθυπουργό που δεν δίστασε να αφοπλίσει τα νησιά μας 
και να δώσει τα όπλα της Άμυνάς μας στο Ζελένσκι και τους 
πυραύλους μας στην Σαουδική Αραβία. Στο φυσικό αέριο 
θα σταματούσε; Αντέχει και δεν παραιτείται ακόμα και τώρα 
που, όπως διαβάζω, το Ελληνικό Επιτελείο προειδοποιεί 
λόγω των πολλών Τουρκικών καθημερινών παραβιάσεων 
ότι μπορεί να συμβεί κάποιο ατύχημα!!! Δεν υπάρχουν 
λόγια να σχολιάσει κανείς. Ατιμωτική καθαίρεση σε 
τέτοιους πολιτικούς και στρατιωτικούς αξιωματούχους. 
Ολοένα και πιο προκλητικές οι τουρκικές παραβιάσεις και 
πτήσεις πάνω από τα νησιά μας.  

 

Τουρκία προκαλεί και μας 
«βομβαρδίζει» με περιφρόνηση! 
Έχει σκοπό να αντιδράσει η 

κυβέρνηση;  

 

Δ 

Α 
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Το ερώτημα που τίθεται είναι, γιατί έκανε ο Μητσοτάκης την 
επίσκεψη στον Ερντογάν; Μήπως για να… συμβιβαστεί με 
την επιθετικότητά του ή μήπως για να «ξεπλύνει» ένα 
καθεστώς που οργιάζει σε βάρος των αντιπάλων του; Ο 
Μητσοτάκης ανέχεται επίσης να συμμετέχει σιωπηλά και 
αδιαμαρτύρητα. Όμως το βαρύ το κόστος της συμμετοχής 
το πληρώνει ο ελληνικός λαός σε μία Συμμαχία που βλέπει 
ως απειλή τη Ρωσία και την Κίνα. Σημειωτέον ότι δύο μέλη 
της «συμμαχίας», η Ελλάδα και η Κύπρος, λένε ότι υπάρχει 
απειλή από άλλο κράτος-μέλος, το οποίο είναι γνωστό… 
Αντέχει ο Μητσοτάκης επίσης να συμμετέχει γονατιστός σε 
μια Ευρώπη που αποδείχθηκε για μια ακόμη φορά 
ανίσχυρη να έχει μια κοινή πολιτική στο ζήτημα της 
ενεργειακής επάρκειας…  Αντέχει να είναι ένας 
ΜΑΛΙΣΤΑΝΘΡΩΠΟΣ που χειροκροτεί και εκτελεί όπως στην 
τελευταία σύνοδο κορυφής στην Ευρώπη; Αξίζει να 
σημειωθεί ότι στην Σύνοδο αυτή ο κ. Μπάιντεν ήρθε ως 
μεταπράτης και επέβαλε τους όρους των ποινών στον 
Πούτιν, επούλησε το υγροποιημένο δικό του αέριο χωρίς 
να ξέρουμε ακόμα σε ποια τιμή και σηκώθηκε και έφυγε! 
Ναι, να μην εξαρτώμεθα από το Ρωσικό φυσικό αέριο αλλά 
και να μην αγοράζουμε αμερικανικό LNG σε τετραπλάσιο 
κόστος. Αυτή είναι η «μαύρη αλήθεια» και δεν πρέπει να 
κρυφτεί.  Γι’ αυτό είδαμε τις ΗΠΑ και την Ευρώπη να 
προβαίνουν σε σημαντικές οικονομικές κυρώσεις σε βάρος 
της Ρωσίας και κάποιων ολιγαρχών. Όμως δεν είδαμε 
καμία κίνηση που να πλήττει καίρια το ενεργειακό κράτος 
της Ρωσίας. Αντίθετα είδαμε και ακούσαμε πολλές φορές 
ευρωπαίους αξιωματούχους να δηλώνουν ότι δεν πρέπει 
να διακινδυνεύσουν κινήσεις που θα έπλητταν την ενέργεια 
κι την επάρκεια των χωρών τους. Ναι, είναι αλήθεια ότι η 
ενεργειακή επάρκεια για τις χώρες της Ευρώπης είναι 
εξαιρετικά σημαντική. Ειδικά σε κάποιες από αυτές, η 
παραγωγή ηλεκτρισμού και η βιομηχανική παραγωγή 
στηρίζεται κατά 90% στο φυσικό αέριο. Άρα το κλείσιμο της 

στρόφιγγας θα επέφερε ένα βαρύτατο οικονομικό πλήγμα 
με απρόβλεπτες κοινωνικές και άλλες συνέπειες. Από την 
άλλη πλευρά όμως, όταν θέλεις να σταματήσεις την 
επιθετική δράση του Πούτιν, πρέπει να είσαι έτοιμος να 
υποστείς και τις αντίστοιχες επιπτώσεις. 

αι ποιος υφίσταται τις 
επιπτώσεις; Μήπως η Αμερική; 
Μήπως η Ρωσία που είναι  

ο εισβολέας; Ή μήπως μόνον η  
Ευρώπη και δυστυχέστατα η Ελλάδα; 
Η οποία Ελλάδα πληρώνει χρυσάφι το Αμερικανικό 
υγροποιημένο φυσικό αέριο και βάζει σε διακινδύνευση, 
εκτός των άλλων, ακόμα και την λειτουργία των 
ξενοδοχειακών μονάδων. Όλα αυτά σε μια περίοδο που 
αρχίζει ο Τουρισμός. Η μεγάλη μας βιομηχανία που είναι 
ανάσα ζωής, αφού προβλέπεται ότι φέτος θα φτάσουμε στα 
επίπεδα του 2019 και ότι θα μπούνε στα Ταμεία μας κάποια 
δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία τα χρειαζόμαστε και με το 
παραπάνω! Η ενέργεια από την αρχή του πολέμου στην 
Ουκρανία υπερτερεί σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και των 
μεγάλων σπουδαίων και ανεπανάληπτων αγαθών, 
κάνοντας τους πλούσιους πλουσιότερους και τους 
φτωχούς φτωχότερους. 

μείς έως πότε θα βαυκαλιζόμαστε 
ψευδώς ότι είμαστε… στη σωστή 
πλευρά της ιστορίας; 

Κ 
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Συνήγορος του 
Καταναλωτή 
εξέδωσε 

ανακοίνωση, 
σημειώνοντας πως 
είναι υποχρέωση  
των ταχυδρομικών 
παρόχων να παρέχουν 
στους καταναλωτές  
την δυνατότητα 
ηλεκτρονικής 
πληρωμής στις κατ’ 
οίκον παραδόσεις. 
Συγκεκριμένα ανακοίνωσε: Η 
πρόοδος της τεχνολογίας έχει 
καταστήσει δυνατή την 
πραγματοποίηση πληρωμών μέσω 
καρτών, ηλεκτρονικών 
πορτοφολιών και φορητών 
συσκευών με δυνατότητα NFC (Near 
Field Communication), κάνοντας 
χρήση ειδικού λογισμικού POS που 
εγκαθίσταται στο κινητό τηλέφωνο 
του δικαιούχου της πληρωμής, ώστε 
να μπορεί να λαμβάνει χρήματα 
στον επαγγελματικό του 

λογαριασμό σε πραγματικό χρόνο και να κάνει άμεση εκκαθάριση συναλλαγών.  

 
Παρέχεται, έτσι, η δυνατότητα σε κάθε επιχείρηση που αξιοποιεί μια τέτοια 
τεχνολογία να μετατρέπει το κινητό τηλέφωνο σε POS, εκσυγχρονίζοντας τον 
τρόπο λειτουργίας της χωρίς δαπανηρές επενδύσεις. 

ι συναλλαγές ολοκληρώνονται γρήγορα, 
ανέπαφα και με ασφάλεια, προς όφελος  
και διευκόλυνση τόσο της επιχείρησης  

όσο και του καταναλωτή. 
Πρόκειται για δυνατότητα που διευρύνεται συνεχώς και τείνει να καθιερωθεί, 
καθώς παρέχεται ποικιλοτρόπως από συστημικές τράπεζες, ιδρύματα 
πληρωμών, τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, ανεξάρτητους δημιουργούς 
λογισμικού, κ.λπ., ενώ ειδικά στην περίπτωση των ταχυδρομικών παρόχων 
εξυπηρετεί, ιδίως, τους καταναλωτές εκείνους που πραγματοποιούν ηλεκτρονικές 
αγορές και επιθυμούν την πληρωμή των προϊόντων τους κατά την παραλαβή με 
αντικαταβολή, όπου η εξόφληση μπορεί να γίνει εύκολα και χωρίς τη χρήση  

 

Ο 
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μετρητών (που σε μια δεδομένη στιγμή ενδέχεται, εξάλλου, 
και να μην αντιστοιχούν στο ακριβές ποσό της εξόφλησης). 
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 
4446/2016, οι δικαιούχοι πληρωμής στο πλαίσιο των 
συναλλαγών τους με πληρωτές, οι οποίοι ενεργούν για 
λόγους που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική 
ή επαγγελματική τους δραστηριότητα (καταναλωτές), 
υποχρεούνται, ανάλογα με τον κύριο Κωδικό Αριθμό 
Δραστηριότητάς τους (ΚΑΔ), να αποδέχονται μέσα 
πληρωμής με κάρτα για την ολοκλήρωση των πράξεων 
πληρωμής. 

ρόκειται για υποχρέωση η οποία 
βρίσκεται κανονικά σε ισχύ ήδη 
από τις αρχές του 2020, καθώς  

ο νόμος προέβλεπε προθεσμία 
εφαρμογής που δεν μπορούσε να 
υπερβαίνει τα τρία (3) χρόνια από  
τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα  
της Κυβερνήσεως (22-12-2016). 

 
Περαιτέρω, σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθ. 45231/27-4-2017, 
ανάμεσα στους υπόχρεους συμμόρφωσης βάσει των 
κύριων ΚΑΔ συγκαταλέγονται τόσο οι ταχυδρομικές 
δραστηριότητες με υποχρέωση παροχής Καθολικής 
Υπηρεσίας όσο και οι λοιπές ταχυδρομικές και 
ταχυμεταφορικές δραστηριότητες, ενώ σε περίπτωση 
παραβίασης της νομοθεσίας προβλέπεται η επιβολή 

κυρώσεων, έπειτα από έλεγχο που διενεργούν τα αρμόδια 
κρατικά όργανα και υπηρεσίες. Κατόπιν των παραπάνω 
και με αφορμή αναφορές και τηλεφωνικά παράπονα που 
έχουν υποβληθεί, η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του 
Καταναλωτή» και το, υπό την αρμοδιότητά της, Ευρωπαϊκό 
Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας συστήνουν αρμοδίως στους 
ταχυδρομικούς παρόχους όπως: 1.  

εριμνήσουν το ταχύτερο, αν δεν 
το έχουν ήδη πράξει με βάση και 
τη νόμιμη υποχρέωσή τους,  

για την αποδοχή μέσων πληρωμής  
με κάρτα στις κατ' οίκον επιδόσεις 
(κάνοντας χρήση υπηρεσιών Mobile 
POS ή άλλου συμβατικού τρόπου),  
με σκοπό τη διευκόλυνση των επί 
αντικαταβολή πληρωμών που 
πραγματοποιούν οι καταναλωτές. 
2. Ενημερώσουν τους καταναλωτές μέσω κάθε πρόσφορου 
καναλιού επικοινωνίας αναφορικά με τον εν λόγω 
εναλλακτικό τρόπο που έχουν στη διάθεσή τους για την 
εξόφληση παραγγελιών επί αντικαταβολή κατά τη στιγμή 
της κατ' οίκον επίδοσης. 3. Γνωστοποιήσουν στην Αρχή 
την αποδοχή των συστάσεών της, παράλληλα με το 
επίπεδο της από μέρους τους εφαρμογής της σχετικής 
ισχύουσας νομοθεσίας. 
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υνεχίζονται οι δικαιώσεις των 
δανειοληπτών της Υπέρβασης, 
αφού 11 ακόμη Δανειολήπτες, αντί 

να παραδοθούν στις εκβιαστικές 
τραπεζικές ρυθμίσεις και τον νέο 
πτωχευτικό νόμο, προσέφυγαν στην 
Δικαιοσύνη, δικαιώθηκαν και έτσι 
έσωσαν όχι μόνο την 1η κατοικία τους, 
αλλά ολόκληρη την περιουσία και τους 
τραπεζικούς τους λογαριασμούς από 
πλειστηριασμούς, ρευστοποιήσεις και 
κατασχέσεις!!! 

 

Για ακόμα μία φορά Τράπεζες και Servicers δέχτηκαν βαρύ 
τον πέλεκυ της Δικαιοσύνης, προσφέροντας έτσι στους 
Δανειολήπτες της Υπέρβασης νέες νομολογίες δικαίωσης 
που αφορούν όλους όσους αντιμετωπίζουν τα ίδια ακριβώς 
προβλήματα. Οι οριζόντιες δικαιώσεις αφορούν και όλους 
εσάς που δεινοπαθείτε από τράπεζες, servicers και funds. 
Θερμά συγχαρητήρια στους Δικηγόρους της 
Επιστημονικής μας Ομάδας, κκ Λεωνίδα Στάμο, Ίριδα 
Σταθάκου-Δαρσακλή, Θεοδώρα Κασελούρη και Ελένη 
Χαφνάβη. Η οργανωμένη, συλλογική προσφυγή στην 
Δικαιοσύνη, με την υποστήριξη μιας εξειδικευμένης 
Επιστημονικής Ομάδας Νομικών, Δικηγόρων, 
Οικονομολόγων, Λογιστών, Πραγματογνωμόνων, 
Δικαστικών Επιμελητών, Μαθηματικών, Αναλογιστών, 
Τραπεζικών Διαμεσολαβητών & Τραπεζικών Στελεχών, 
είναι το μοναδικό όπλο αποτελεσματικής άμυνας των 
Δανειοληπτών, κόντρα στην αυθαιρεσία του τραπεζικού 
συστήματος και τον Πτωχευτικό Νόμο. Και, η ΥΠΕΡΒΑΣΗ, 
έκανε αυτή την πολυτέλεια των τραπεζών και των λίγων 
προνομιούχων, πράξη για τους πολλούς Δανειολήπτες !!! 

είτε εδώ τις νέες δικαστικές 
αποφάσεις που προστίθενται  
στις εκατοντάδες προηγούμενες, 

που δικαιώνουν τους Δανειολήπτες 
της Υπέρβασης: 
ΠΠ Βόλου 30/2022 https://bit.ly/3LwCNB1 ΜΠ Αθηνών 
1748/2022  https://bit.ly/3LsMErr Ειρ. Αθηνών 288/2022 
https://bit.ly/37TFPRd Ειρ. Αθηνών 251/2021 
https://bit.ly/3rWtDpB ΕιρΣητείας 29/2021 
https://bit.ly/3s1l1hv ΜΠΑθηνών 2457/2022 
https://bit.ly/3s4dJJZ ΜΠΑθηνών 2720/2022 
https://bit.ly/3vu2s87 
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 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

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

 
Στο «ραντάρ» των ελεγκτικών 
υπηρεσιών της ΑΑΔΕ βρίσκονται οι 
τραπεζικές καταθέσεις δύο 
φορολογικών ετών προκειμένου να 
συσχετιστούν με τα δηλωμένα 
εισοδήματα των κατόχων. Όπως 
σημειώνει το sofokleousin.gr 

ο βάρος έχει πέσει 
στο έτος 2016, που 
παραγράφεται στις 

31 Δεκεμβρίου 2022 
και στο οποίο έχουν 
επικεντρωθεί οι 
έλεγχοι, καθώς από την 
1η Ιανουαρίου 2023, 
δεν θα μπορούν να 
ελεγχθούν. 
Για την παραγραφή των 
φορολογικών υποθέσεων, τα 
περιθώρια είναι σφιχτά και 

συγκεκριμένα, μετά τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με τις οποίες, 
το χρονικό περιθώριο του ελέγχου των φορολογουμένων είναι η πενταετία. Στο 
πλαίσιο αυτό, οι φορολογικές αρχές οφείλουν να αποστείλουν εντός του 2022 τα 
σημειώματα με τις διαπιστώσεις του ελέγχου στους υπόχρεους, διαφορετικά, οι 
υποθέσεις παραγράφονται και οι φορολογούμενοι γλιτώνουν πρόστιμα και 
προσαυξήσεις. Οι έλεγχοι αρχίζουν από τον έλεγχο των κινήσεων των 
τραπεζικών λογαριασμών, όπου εντοπίζονται κατ΄ αρχήν τυχόν κρυφά και 
αδήλωτα εισοδήματα και επεκτείνεται και σε άλλα αντικείμενα. Οι μηχανισμοί του 
ελέγχου των καταθέσεων είναι δύο: 1. Το «Ειδικό Λογισμικό Ελέγχου  
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Προσαύξησης Περιουσίας», το οποίο χρησιμοποιείται από 
τον Μάιο του 2017 για τον προσδιορισμό της συνολικής 
καθαρής ατομικής/οικογενειακής τραπεζικής περιουσίας 
για κάθε ΑΦΜ και τη σύγκρισή της με τα δηλωθέντα 
ατομικά/οικογενειακά εισοδήματα κατ’ έτος, έτσι ώστε 
εξάγεται εκτίμηση αποκρυβείσας ή μη φορολογητέας ύλης. 
Μέσω αυτοματοποιημένων λογιστικών αλγορίθμων, το 
σύστημα μπορεί να συσχετίζει τα στοιχεία των 
πρωτογενών καταθέσεων με τα δηλωθέντα εισοδήματα 
μέσα σε λίγη ώρα, οδηγώντας σε κάποιες πρώτες ενδείξεις 
πιθανής φοροδιαφυγής, που αποτελούν το έναυσμα για 
τον ενδελεχή φορολογικό έλεγχο. 2. Το «Σύστημα 
Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών 
Πληρωμών», που παρακολουθεί τις κινήσεις των 
τραπεζικών λογαριασμών του ελεγχόμενου. Σε ότι αφορά 
στην παραγραφή των υποθέσεων που σχετίζονται με 

τραπεζικές καταθέσεις, η προθεσμία είναι πενταετής, εάν 
πρόκειται για καταθέσεις ή για κινήσεις λογαριασμών σε 
ελληνικές τράπεζες. Μετά τη λήξη της πενταετίας, η Εφορία 
δεν μπορεί να καταλογίσει φόρους ακόμη και αν προκύπτει 
μεγάλη και κραυγαλέα φοροδιαφυγή. Επίσης, οι καταθέσεις 
και οι κινήσεις λογαριασμών σε ελληνικές τράπεζες δεν 
αποτελούν συμπληρωματικά στοιχεία και δεν επεκτείνουν 
την παραγραφή από τα πέντε στα δέκα χρόνια. Αντίθετα, 
εάν πρόκειται για καταθέσεις στο εξωτερικό ή για 
εμβάσματα ή για κινήσεις λογαριασμών με τράπεζες του 
εξωτερικού και αποδειχτεί ότι είναι αδήλωτα και δεν 
δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα στην Ελλάδα 
εισοδήματα, τότε τα συγκεκριμένα στοιχεία 
χαρακτηρίζονται «συμπληρωματικά» και επεκτείνουν την 
προθεσμία παραγραφής στη δεκαετία. 

τσι, η ΑΑΔΕ έχει την ευχέρεια  
να ελέγξει και να καταλογίσει 
πρόστιμα σε υποθέσεις που 

εμπλέκονται καταθέσεις σε τράπεζες 
του εξωτερικού και μετά το 2016  
και μέχρι το έτος 2011. 

 

 
Η στήλη thewiseman στο mononews.gr αποκαλύπτει: Μία που αναφερθήκαμε 
στην αύξηση των επιτοκίων και τις τράπεζες διαπιστώνω με έκπληξη ότι ο 
μεγαλύτερος τοκογλύφος παραμένει το Ελληνικό Δημόσιο. Την ίδια ώρα που δεν 

εξοφλεί εντός της νόμιμης 
προθεσμίας τις οφειλές που έχει 
προς τους ιδιώτες, τους χρεώνει με 
τοκογλυφικά επιτόκια όταν οι 
τελευταίοι δεν πληρώσουν εγκαίρως 
τις υποχρεώσεις τους. Φίλος 

ορολογούμενος 
διαπίστωσε ότι 
για οκτώ ημέρες 

καθυστέρηση στην 
εξόφληση δόσης  
295 ευρώ, η Εφορία  
του καταλόγισε 
προσαύξηση 40 ευρώ. 
Δηλαδή με καπέλο  
14% το μήνα ή  
168% ετησίως!!!
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Όπως αναφέρει η εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», 

ΑΑΔΕ εγκαινιάζει την επιχείρηση 
«καθαρά χέρια», περνώντας 
περάσει από «ψιλό κόσκινο»  

τους υπαλλήλους και τα στελέχη  
της που βρίσκονται διαρκώς  
μπροστά σε πειρασμούς. 
Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων ξεκινά μια 
επιχείρηση, στην οποία ελεγχόμενοι θα είναι εφοριακοί, 
τελωνιακοί και λοιποί φορολογικοί υπάλληλοι. Το 
Εσωτερικών Υποθέσεων της ΑΑΔΕ θα έχει πολλή δουλειά, 
καθώς τα προηγούμενα χρόνια εντοπίστηκε πληθώρα 
ποινικών και πειθαρχικών παραπτωμάτων από 
υπαλλήλους της ΑΑΔΕ. Μεταξύ των αδικημάτων που έχουν 
καταγραφεί είναι η απάτη, η απιστία, η δωροληψία, η 
εκβίαση, η ψευδής βεβαίωση, το ξέπλυμα χρήματος, ακόμη 
και η χρήση πλαστού πτυχίου. Οι “αδιάφθοροι” θα ψάξουν 
περιπτώσεις διαφθοράς υψηλόβαθμων στελεχών και 
υπαλλήλων σε θέσεις «κλειδιά». Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, 
Γιώργος Πιτσιλής, έδωσε το σήμα για στοχευμένους, αλλά 
και δειγματοληπτικούς ελέγχους «πόθεν έσχες» με 
συγκεκριμένα κριτήρια. 

 

ι ελεγκτές της Διεύθυνσης 
Εσωτερικών Υποθέσεων θα 
ελέγξουν τις φορολογικές 

δηλώσεις που έχουν υποβάλει  
οι εφοριακοί και οι τελωνειακοί, 
βάζοντας στο στόχαστρο τους έχοντες 
περιουσία στο εξωτερικό, τους 
υψηλούς τόκους καταθέσεων,  
όσους λαμβάνουν μερίσματα από το 
εξωτερικό και εσωτερικό της χώρας, 
όσους κατέχουν σκάφος αναψυχής  
ή αποκτούν περιουσιακά στοιχεία, 
όσους λαμβάνουν δωρεές, 
χρησιμοποιούν τη μέθοδο της 
ανάλωσης κεφαλαίου προηγούμενων 
ετών για τη κάλυψη τεκμηρίων 
διαβίωσης ή όσους εμφανίζονται να 
μην έχουν οικογενειακές δαπάνες. 
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Το υπουργείο Εσωτερικών αναγνώρισε το -αυτονόητο- για τα αδήλωτα 
τετραγωνικά: Η νέα ρύθμιση για την αδήλωτες επιφάνειες των ακινήτων 
ουσιαστικά παρατείνει την ισχύ της παλιάς που έληξε στις 31/12/2021. Άρα, όπως 
εξηγούν αρμόδιες πηγές, τα «παραφουσκωμένα» πρόστιμα που επιβλήθηκαν (σε 
όσους έσπευσαν να ρυθμίσουν) στο μεσοδιάστημα από 1ης Ιανουαρίου έως και 
τις 23 Μαρτίου 2022 (που ψηφίστηκε η ρύθμισης) είτε θα διαγραφούν, είτε θα 
βρεθεί τρόπος να επιστραφούν εάν έχουν ήδη καταβληθεί. Δηλαδή, σύμφωνα με 
την -σωστή- ερμηνεία του νόμου δεν θα επιβληθούν τα εξοντωτικά αναδρομικά 
δημοτικά τέλη έως και 14 ετών και με προσαύξηση έως 200% (στην περίπτωση 
οφειλής ΤΑΠ), καθώς θα ισχύσει το ευνοϊκό καθεστώς της ρύθμισης μέχρι τις 30 
Ιουνίου. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων 
των πραγματικών επιφανειών των ακινήτων στους δήμους θα «ανοίξει» (μέσα στο 
προσεχές διάστημα) στην υφιστάμενη ηλεκτρονική διεύθυνση, στην οποία είχε 
λειτουργήσει κατά τη διάρκεια ισχύος των δύο προηγούμενων ρυθμίσεων 
οικειοθελούς αποκάλυψης αδήλωτων τετραγωνικών μέτρων. Κάθε 
ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης ακινήτου θα μπορεί με τους κωδικούς του Taxisnet να 
εισέρχεται στη διαδικτυακή εφαρμογή της ΚΕΔΕ, στην οποία θα εμφανίζονται τα 
στοιχεία κάθε ακινήτου του, που είναι καταχωρημένα στο Ε9, και στη βάση 
χρέωσης δημοτικών τελών του ΔΕΔΔΗΕ, συσχετισμένα με τον αριθμό παροχής 
ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου, εφόσον υπάρχει.  

έσω της εφαρμογής αυτής θα μπορεί να 
δηλώσει υπεύθυνα στον οικείο δήμο 
συμπληρωματικά ή και αρχικά, το πραγματικό 

σημερινό εμβαδόν κάθε ιδιοκτησίας του που 
ηλεκτροδοτείται ή και που δεν ηλεκτροδοτείται  
ή και δεν ηλεκτροδοτήθηκε ποτέ, τακτοποιημένο  
ή μη, το οποίο θα πρέπει να συμπίπτει με το  
εμβαδόν που είναι δηλωμένο στο Ε9 

, αλλά και τυχόν αλλαγή της χρήσης 
της ιδιοκτησίας σε άλλη από αυτή 
που ήταν δηλωμένη στον δήμο. Με 
το τρόπο αυτό οι ιδιοκτήτες θα 
απαλλαγούν πλήρως από 
αναδρομικές χρεώσεις δημοτικών 
φόρων και δημοτικών τελών, 
προστίμων και προσαυξήσεων (που 
φθάνουν μέχρι και το 200%) για 
χρονικές περιόδους πριν από το 
2020. Η υποβολή της δήλωσης των 
αδήλωτων τετραγωνικών 
συνοδεύεται με προσαύξηση 20% 
στα οφειλόμενα τέλη της περιόδου 
από την 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι 
την ημέρα της υποβολής της 
δήλωσης. Σημειώνεται δεν είναι 
απαραίτητο να δηλώσουν όλοι οι 
ιδιοκτήτες την πραγματική 
επιφάνεια του ακινήτου στο οποίο 
έχουν δικαιώματα (πλήρης 
κυριότητα, ψιλή κυριότητα ή 
επικαρπία). Κάθε δήλωση γίνεται 
ανά αριθμό παροχής για τα 
ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα ή ανά 
ακίνητο σε περίπτωση που δεν είναι 
ηλεκτροδοτούμενο. Επιλέγοντας 
ακίνητο με αριθμό παροχής, θα 
προστεθούν αυτόματα στη δήλωσή 
και όσα ακίνητα έχετε στον Δήμο με 
τον ίδιο αριθμό παροχής. Όσοι 
ιδιοκτήτες κατέχουν βοηθητικούς 
χώρους σε πολυκατοικίες, έχουν τη 
δυνατότητα να δηλώσουν και τους 
χώρους αυτούς στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα ως 
ηλεκτροδοτούμενους. Οι πιλοτές 
δηλώνονται ως ανοιχτά πάρκινγκ, 
δηλαδή επιφάνεια του ακινήτου αν 
είναι ιδιωτικές, ενώ δεν δηλώνονται 
αν είναι κοινόχρηστοι χώροι. Ο 
«λογαριασμός» των αδήλωτων 
τετραγωνικών μπορεί να εξοφληθεί 
σε 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. 
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 ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

Επιμέλεια: Θοδωρής Ζούμπος  

 
Αποκαλυπτικό είναι το ρεπορτάζ 
του Παναγιώτη Στάθη για τις ταχείες 
διαδικασίες που τρέχουν για τα 
υπερχρεωμένα νοικοκυριά. 

έτρο 
«κινητικότητας» 
Ειρηνοδικών 

μεταξύ των 
δικαστηρίων που 
υπηρετούν στην  
ίδια εφετειακή 
περιφέρεια, ώστε να 
δικάζουν υποθέσεις 
υπερχρεωμένων 
νοικοκυριών,  
θέσπισε τροπολογία 
του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης 
που ψηφίστηκε στη Βουλή στο 
νομοσχέδιο για τις στο Σχέδιο Νόμου 

για την «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων». Ουσιαστικά με την τροπολογία – τις 
ρυθμίσεις της οποίες έκρινε σκόπιμες και συνταγματικά επιτρεπτές η Διοικητική 
Ολομέλεια του Αρείου Πάγου- οι Ειρηνοδίκες θα δικάζουν υποθέσεις και σε άλλα 
ειρηνοδικεία (της ίδιας εφετειακής Περιφέρειας) εφόσον υπάρχει ανάγκη. 

 
Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα, για να γίνει σαφής η ρύθμιση, είναι ο 
Πειραιάς και περιφερειακά ειρηνοδικεία, όπου εκκρεμούν προς προσδιορισμό 
περίπου 20.000 υποθέσεις, αντίθετα με την Αθήνα που οι ειρηνοδίκες έχουν 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους. Έτσι πλέον τα δυο Ειρηνοδικεία θα 
θεωρούνται ενιαία εφετειακή περιφέρεια και θα αναλαμβάνουν να εκδικάζουν και 
στις δυο έδρες. 

τόχος είναι προφανώς να επιταχυνθεί η 
διαδικασία, να μην εξαντληθούν οι προθεσμίες 
που έχουν θέσει οι ευρωπαϊκοί θεσμοί στη  

χώρα, καθώς αποτελεί υποχρέωση της χώρας  
να τελειώσει τη διαδικασία των υπερχρεωμένων 
νοικοκυριών μέσω του νόμου Κατσέλη,  
εντός συγκεκριμένου χρόνου. 
Η διαδικασία λοιπόν καθυστέρησε, εξαιτίας των πρωτοφανών δυσκολιών της 
πανδημίας, συνεπώς «πρέπει να εφαρμοστούν διαδικασίες έκτακτης ανάγκης» 
(κατά τη διατύπωση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου που άναψε το πράσινο 
φως). Στη μάχη θα ριχτούν και 85 επιτυχόντες δόκιμοι ειρηνοδίκες αποκλειστικά 
για υπερχρεωμένα νοικοκυριά, μετά την δίμηνη εκπαίδευσή τους στην Αθήνα.

Μ 
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Η νέα διάταξη προβλέπει: Άρθρο 25. 
Κατανομή υποθέσεων του ν. 
3869/2010 μεταξύ των Ειρηνοδικών 
και Πταισματοδικών της ίδιας 
Εφετειακής Περιφέρειας - Προσθήκη 
άρθρου 3Α στον ν. 3869/2010 Στον ν. 
3869/2010 (Α' 130) προστίθεται νέο 
άρθρο 3Α ως εξής: «Άρθρο 3Α 
Κατανομή υποθέσεων μεταξύ των 
Ειρηνοδικών και Πταισματοδικών 
της ίδιας Εφετειακής Περιφέρειας 1. 
Κατά παρέκκλιση κάθε διάταξης, ο 
Πρόεδρος του Τριμελούς 
Συμβουλίου Διοίκησης ή ο Δικαστής 
που διευθύνει τον μεγαλύτερο κατά 
αριθμό υπηρετούντων δικαστικών 
λειτουργών Ειρηνοδικείο ή 
Πταισματοδικείο κάθε Εφετειακής 
Περιφέρειας, κατανέμει με πράξεις 
του, ανάλογα με τις υπηρεσιακές 
ανάγκες, τις υπηρεσίες όλων των 
Ειρηνοδικών και Πταισματοδικών 
για την εκδίκαση ποσοστού των 
αιτήσεων ρύθμισης οφειλών του 
παρόντος νόμου που εκκρεμούν 
στην ιδία εφετειακή περιφέρεια, 
ανάλογου (ποσοστού) με τον αριθμό 
των εν λόγω αιτήσεων που 
εκκρεμούν. Για την εφαρμογή του 
παρόντος, οι εφετειακές περιφέρειες 
Αθηνών και Πειραιά θεωρούνται μια 
ενιαία εφετειακή περιφέρεια. 2. Οι 
πράξεις της παρ. 1 αναρτώνται στον 
πίνακα ανακοινώσεων και στην 
οικεία ιστοσελίδα του Ειρηνοδικείου 
όπου υπάρχει, και κοινοποιούνται 
στους ενδιαφερόμενους Ειρηνοδίκες 
ή Πταισματοδίκες τουλάχιστον πέντε 

(5) ημέρες πριν από την ημέρα της 
υπηρεσίας. 3. Κατά παρέκκλιση των 
παρ. 2 και 3 του άρθρου 77Β του 
Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων 
και Κατάστασης Δικαστικών 
Λειτουργών [ν. 1756/1988 (Α' 35)], οι 
ογδόντα πέντε (85) επιτυχόντες του 
διαγωνισμού πρόσληψης δόκιμων 
Ειρηνοδικών Δ' τάξης, που 
προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. 
104572/24.12.2014 (Γ' 1756) 
απόφαση του Υπουργού 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
104586/31.12.2014 (Γ' 1819) όμοια 
απόφαση, οι οποίοι πρόκειται να 
διοριστούν εντός του 2022, από τον 
διορισμό τους υποβάλλονται για δύο 
(2) μήνες σε ειδική άσκηση στο 
Ειρηνοδικείο Αθηνών και 
απασχολούνται αποκλειστικά για 
την εκδίκαση των ως άνω 
εκκρεμουσών υποθέσεων». Η 
αιτιολογική έκθεση: Όπως αναφέρει 
η αιτιολογική έκθεση μέχρι 15 
Ιουνίου 2021 (όπως παρατάθηκε η 
προθεσμία επαναπροσδιορισμού 
λόγω covid) είχαν υποβληθεί 48.455 
υποθέσεις, εκ των οποίων οι 
περίπου 20.000 σε Αθήνα- Πειραιά: 
«....Από την εφαρμογή των άρθρων 
4Α έως 4Κ του νόμου 3869 / 2010 
όπως προστέθηκαν με το άρθρο ένα 
του νόμου 4745 / 2020 και ως την 
καταληκτική προθεσμία υποβολής 
αίτησης επαναπροσδιορισμού ήτοι 
την 15η Ιουλίου 2021, κατόπιν 
παράτασης αυτής της προθεσμίας 
βάση άρθρου εκατοστού τρίτου του 
νόμου 4812 / 2021 κατατέθηκαν 
συνολικά 48.455 υποθέσεις. Από 

αυτές η πλειονότητα των αιτήσεων 
υποβλήθηκαν στα περιφερειακά 
ειρηνοδικεία της εφετειακής 
περιφέρειας Αθηνών και Πειραιώς. 
Λόγω του διαφορετικού αριθμού 
υποθέσεων που εισήχθηκαν προς 
εκδίκαση τα 155 ειρηνοδικεία της 
χώρας σε σχέση με τους 
υπηρετούντες σε αυτά δικαστικούς 
λειτουργούς και του ανέφικτου της 
χρέωσης σε ορισμένα από αυτά 
στους υπηρετούντες ειρηνοδίκες 
λόγω του μεγάλου αριθμού τους 
κρίνεται σκόπιμη η δυνατότητα 
κατανομής των υποθέσεων αυτών 
από τον διευθύνοντα το μεγαλύτερο 
ειρηνοδικείο της εφετειακής 
περιφέρειας, σε υπηρετούντες 
δικαστικούς λειτουργούς σε άλλα 
ειρηνοδικεία της ίδιας εφετειακής 
περιφέρειας. Περαιτέρω λόγω του 
μεγάλου όγκου εκκρεμών δικών με 
τις οποίες έχει επιφορτιστεί το 
ειρηνοδικείο Πειραιώς, καθώς και το 
περιφερειακά ειρηνοδικεία της 
αυτής εφετειακής περιφέρειας, και 
για το ενιαίο της περί 
προσδιορισμού κρίσης ορίζεται ότι 
για την εφαρμογή του παρόντος οι 
εφετειακές περιφέρειες Αθηνών και 
Πειραιά θεωρούνται μία ενιαία 
περιφέρεια». Το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης έστειλε την ρύθμιση, 
πριν την καταθέσει στον Άρειο Πάγο 
για να γνωμοδοτήσει η Διοικητική 
Ολομέλεια του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου, η οποία ομόφωνα 
δέχτηκε την εισήγηση της προέδρου 
του Αρείου Πάγου Μαρίας Γεωργίου 
και έκρινε «σκόπιμες και 
συνταγματικά επιτρεπτές» τις 
ρυθμίσεις. 

Σημαντικό «άνοιγμα» θα κάνει η δευτερογενής αγορά μη 
εξυπηρετούμενων δανείων το αμέσως προσεχές διάστημα, 
στο πλαίσιο της προσφορότερης διαχείρισης 
χαρτοφυλακίων που έχουν ήδη περάσει από ένα πρώτο 
διαχειριστικό στάδιο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του 
insider.gr, στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα 
αναμένονται δύο σημαντικές κινήσεις από την μεγαλύτερη 
εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων, doValue Greece. Η 
πρώτη αφορά μεταπώληση τμήματος του χαρτοφυλακίου 
Cairo, το οποίο ήταν η πρώτη τιτλοποίηση NPLs που 
μπήκε στον «Ηρακλή» και αγοράστηκε από την doValue 
που ανέλαβε και τη διαχείρισή του, τον Ιούνιο του 2020. Η 
δεύτερη συναλλαγή θα αφορά μεταπώληση μέρους του 
χαρτοφυλακίου Frontier της Εθνικής Τράπεζας, το οποίο η 
doValue απέκτησε τον Οκτώβριο του 2021, συμμετέχοντας 

σε κοινοπραξία με τις Bain Capital και Fortress Investment 
Group. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την δευτερογενή πώληση 
του χαρτοφυλακίου Cairo, το project που φέρει την 
ονομασία Souk, αφορά νομικές απαιτήσεις 2,6 δισ. ευρώ σε 
καταναλωτικά δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις. Οι μη 
δεσμευτικές προσφορές για το χαρτοφυλάκιο αναμένονται 
μέσα στον Μάιο. Σύμβουλος της doValue για την πώληση  
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του χαρτοφυλακίου Souk είναι η Hellenic Finance του 
Άνθιμου Θωμόπουλου μαζί με την KPMG. Η συγκεκριμένη 
συναλλαγή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς θα εγκαινιάσει 
και τη λειτουργία διαδικτυακής πλατφόρμας για τις 
δευτερογενείς πωλήσεις δανείων, προσδίδοντας ευκολία, 
ταχύτητα και διαφάνεια στις συναλλαγές που είναι 
αναγκαία για την εμβάθυνση της δευτερογενούς αγοράς. 
Θα πρόκειται για την ηλεκτρονική πλατφόρμα πωλήσεων 
NPLs, Debitos, στην οποία η doValue έχει αποκτήσει 
ποσοστό 15% και πρόκειται να την εγκαινιάσει με το project 
Souk.  

Debitos είναι η κορυφαία 
δευτερογενής ηλεκτρονική 
πλατφόρμα συναλλαγών μη 

εξυπηρετούμενων δανείων στην 
Ευρώπη και επεκτείνει τη συνεργασία 
της με την doValue εγκαθιδρύοντας, 
μετά την Ιταλία, την πλατφόρμα 
doLook, για κόκκινα δάνεια  
στην Ελλάδα και την Κύπρο.  
Η τεχνολογική υποδομή που έχει αναπτύξει η Debitos είναι 
ήδη διαθέσιμη στην ελληνική γλώσσα. Οι πελάτες της 
doValue και όσοι θα αποκτούν πρόσβαση στην πλατφόρμα 
θα επωφεληθούν από την διαθέσιμη ρευστότητα στην 
αγορά, δεδομένου ότι θα αποκτούν και πρόσβαση σε 
περισσότερους από 1.200 θεσμικούς επενδυτές από 16 
χώρες που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στην Debitos. Οι 
επενδυτές θα αποκτούν αφενός πρόσβαση σε περιουσιακά 
στοιχεία και αφετέρου τη δυνατότητα να εκτελούν, 
απομακρυσμένα, due diligence καθώς και ανάλυση των 
δανείων, διαχείριση δεδομένων εξ αποστάσεως, 
δυνατότητα διαπραγμάτευσης και ολοκλήρωσης 
συναλλαγής επί των επιλεγμένων περιουσιακών 
στοιχείων. Μέσω της πλατφόρμας doLook η συναλλακτική 
διαδικασία θα απλοποιείται και παράλληλα θα 
εξασφαλίζεται μεγαλύτερη αποδοτικότητα και ρευστότητα 
στην δευτερογενή αγορά. Σημειώνεται ότι η συνεργασία 
μεταξύ doValue και Debitos ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2020 
με την ίδρυση της doLook στην Ιταλία. Στο τέλος του 2020 
είχαν γίνει περισσότερες από 10.000 συναλλαγές δανείων 
στην doLook. Η δεύτερη συναλλαγή που θα 
πραγματοποιήσει στη δευτερογενή αγορά NPLs η doValue, 

αφορά στην τελευταία απόκτηση τιτλοποιημένων δανείων 
που προστέθηκαν στο χαρτοφυλάκιό της. Το project Virgo, 
όπως ονομάζεται, αφορά μεταπώληση καταναλωτικών 
δανείων άνευ εξασφαλίσεων, ύψους 1 δισ. ευρώ, από την 
τιτλοποίηση Frontier της Εθνικής Τράπεζας. Οι μη 
δεσμευτικές προσφορές για το εν λόγω χαρτοφυλάκιο 
αναμένονται στο τέλος Απριλίου. Την έναρξη των 
δευτερογενών πωλήσεων NPLs μέσα στο α΄ τρίμηνο του 
2022 είχε προαναγγείλει το insider.gr τον περασμένο 
Δεκέμβριο. Όπως ανέφερε, μετά την απομάκρυνση των 
κόκκινων δανείων από τους ισολογισμούς των τραπεζών 
και τη μεταβίβασή τους σε επενδυτές και εταιρείες 
διαχείρισης,  

επιστροφή των κόκκινων 
δανείων υγιών πίσω στις 
τράπεζες και την οικονομία θα 

είναι το μεγάλο στοίχημα του 2022 
, όταν οι τράπεζες θα έχουν επιτύχει τον μονοψήφιο δείκτη 
NPE χάρη στον «Ηρακλή» 1 και 2. Την ίδια στιγμή, το 2022 
αναμένεται να ανοίξει η δευτερογενής αγορά NPLs, καθώς 
τα δάνεια που έχουν εξυγιανθεί ή εξυγιαίνονται από τις 
Εταιρείες Διαχείρισης, καθώς και δάνεια που είναι ακόμη 
κόκκινα, θα συνθέσουν μεικτά πακέτα δανείων προς 
πώληση σε νέους επενδυτές. Με τον τρόπο αυτό, όχι μόνο 
θα εμβαθύνεται η εξυγίανση της οικονομίας από τα μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια, αλλά και θα ενισχύεται η δυναμική 
των ανακτήσεων από τους Servicers, θωρακίζοντας την 
ασφάλεια των κρατικών εγγυήσεων του «Ηρακλή». Η 

Η 
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Οι πωλήσεις των κόκκινων δανείων 
θα μπορούν πλέον να γίνονται με το 
πάτημα ενός πλήκτρου. Όπως 
μεταδίδει το mononews.gr οι 
συναλλαγές αυτές θα γίνονται 
καταρχάς μέσω της πλατφόρμας 
Debitos, η οποία σε ποσοστό 15% 
ανήκει στην doValue. Η Debitos είναι 
η δευτερογενής ηλεκτρονική 
πλατφόρμα συναλλαγών μη 
εξυπηρετούμενων δανείων στην 
Ευρώπη και επεκτείνει τη 
συνεργασία της με την doValue 
εγκαθιδρύοντας, μετά την Ιταλία, την 
πλατφόρμα doLook, για κόκκινα 
δάνεια στην Ελλάδα και την Κύπρο. 
Οι πελάτες της doValue και όσοι θα 
αποκτούν πρόσβαση στην 
πλατφόρμα θα επωφεληθούν από 
την διαθέσιμη ρευστότητα στην 
αγορά, δεδομένου ότι θα αποκτούν 
και πρόσβαση σε περισσότερους 
από 1.200 θεσμικούς επενδυτές από 
16 χώρες που είναι ήδη 
εγγεγραμμένοι στην Debitos. Οι 
επενδυτές θα αποκτούν αφενός 
πρόσβαση σε περιουσιακά στοιχεία 

και αφετέρου τη δυνατότητα να 
εκτελούν, απομακρυσμένα, due 
diligence καθώς και ανάλυση των 
δανείων, διαχείριση δεδομένων εξ 
αποστάσεως, δυνατότητα 
διαπραγμάτευσης και ολοκλήρωσης 
συναλλαγής επί των επιλεγμένων 
περιουσιακών στοιχείων. 

Mία που πιάσαμε τα κόκκινα δάνεια 
να αναφερθούμε σε ένα μεγάλο 
διαγωνισμό του Δημοσίου. 
Πρόκειται για τον Φορέα Απόκτησης 
και Επαναμίσθωσης Ακινήτων. Η 
δημοσίευση της προκήρυξης είναι 
θέμα ολίγων ημερών.  

ρόκειται για τον 
φορέα που θα 
αγοράζει τα  

σπίτια των ευάλωτων 
νοικοκυριών και  
στη συνέχεια θα τα 
νοικιάζει στους  
ίδιους ιδιοκτήτες. 

Την ευθύνη για όλο το έργο έχει 
πλέον ο υπουργός Οικονομικών 
Χρήστος Σταικούρας, ενώ τον 
διαγωνισμό θα τον τρέξει η Morgan 
Stanley. Σύμφωνα με ασφαλείς 
πληροφορίες το παρόν στον σχετικό 
διαγωνισμό θα δώσουν όλες οι 
Εταιρείες Διαχείρισης Κόκκινων 
Δανείων, είτε μεμονωμένα είτε σε 
συμπράξεις για την δημιουργία 
μεγαλύτερων και οικονομικά 
ισχυρότερων σχημάτων. O νέος 
Φορέας πρόκειται να αρχίσει τη 
λειτουργία του 15 μήνες μετά την 
κατακύρωση του διαγωνισμού. 
Στελέχη πάντως της αγοράς 
αναφέρουν ότι για να προχωρήσει 
το εγχείρημα και να εκδηλωθεί 
ιδιωτικό επενδυτικό ενδιαφέρον θα 
απαιτηθούν σημαντικές αλλαγές 
καθώς όπως είναι δομημένος μέχρι 
στιγμής ο Φορέας, δεν θα βρει 
ανταπόκριση από ιδιώτες 
επενδυτές. Ίσως το σημαντικότερο 
ζήτημα που θέτουν είναι η παροχή 
εγγυήσεων από πλευράς του 
Ελληνικού Δημοσίου για τα δάνεια – 
ακίνητα που θα πάρει ο ιδιώτης που 
θα στήσει και θα τρέξει τον Φορέα. Οι 
υπολογισμοί που κάνουν οι 
δυνητικοί επενδυτές δείχνουν ότι αν 
μπουν στο εγχείρημα χωρίς να 
έχουν κρατικές εγγυήσεις, δεν θα 
έχουν αποδόσεις στην επένδυσή 
τους. 

 

Το mononews.gr αποκαλύπτει: Όπως θυμόμαστε όλοι, 
κάποτε υπήρχε στην κυβέρνηση θέση υφυπουργού 
Χρηματοπιστωτικού Τομέα στο υπουργείο Οικονομικών. Ο 
τότε καθήμενος επί του χαρτοφυλακίου Γιώργος Ζαββός 
ξύπνησε ένα πρωί εκεί στα τέλη Αυγούστου πέρυσι και 
έμαθε από την τηλεόραση (ναι, αυτή είναι η δύναμη της 
πληροφόρησης!), ότι το υφυπουργείο του έχει πλήρως 
καταργηθεί και ο ίδιος ήταν αναγκασμένος να πάει να 
μαζέψει τα μολύβια του και να αποχωρήσει. Λεπτομέρεια: 
ουδείς τον είχε προϊδεάσει ως τότε για οτιδήποτε. Τα 
αντίστοιχα καθήκοντα ανέλαβε ο υπουργός Οικονομικών 
Χρήστος Σταϊκούρας. Η αγορά τότε, είχε θεωρήσει έκπληξη 
την κατάργηση της θέσης του κ. Ζαββού, ο οποίος είχε 
επιφορτιστεί με το έργο της μείωσης των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων στο ελληνικό τραπεζικό 
σύστημα και είχε «τρέξει» τις αντίστοιχες διαβουλεύσεις με 
τους ευρωπαϊκούς θεσμούς (Ηρακλής ΙΙ). Ο κ. Ζαββός είχε 
διαφωνήσει με την Τράπεζα της Ελλάδος που προέκρινε τη 
λύση της μεταφοράς των NPLs σε μία bad bank.

Π 
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ο ακόμη πιο σημαντικό όμως  
είναι πως είχε έρθει σε σφοδρή 
σύγκρουση με κορυφαίους 

παράγοντες του συστημικού 
τραπεζικού συστήματος για το θέμα 
της διαχείρισης των κόκκινων 
δανείων και των ελέγχων σε βάθος 
που ο ίδιος προετοίμαζε. 
Οι έλεγχοι θα είχαν ως στόχο συγκεκριμένες καταγγελίες με 
ονόματα και διευθύνσεις για «θαλασσοδάνεια» και βαριά 
ύποπτες (ΣΣ έτσι τις ονόμαζαν τότε, εμείς δηλώνουμε 
αθώοι του χαρακτηρισμού τούτου) συναλλαγές γύρω από 
τα δάνεια. Τότε ήταν που προχώρησε στην ψήφιση της 
δεύτερης φάσης του προγράμματος «Ηρακλής», την οποία 
ο ίδιος έχει χαρακτηρίσει ως «στρατηγική απόφαση της 
κυβέρνησης να μειωθούν τα κόκκινα δάνεια και να φτάσουν 
σε μονοψήφιο αριθμό με στόχο να ενισχυθεί η πραγματική 
οικονομία». Το αποτέλεσμα είναι γνωστό με τη… 
στρατηγική απόφαση που υλοποιήθηκε: ποιός 
«καταργήθηκε» τότε σχεδόν κοιμώμενος και ποιοι 
παραμένουν ακόμη στις συστημικές, με παχυλούς μισθούς 
μάλιστα. Τώρα, γιατί τα θυμηθήκαμε όλα αυτά; Διότι ο 
wiseman θέλει να σας πληροφορήσει ευσεβάστως πως 

χουμε και… άλλο κρούσμα μέσα 
στην κυβέρνηση με σφοδρή 
κριτική σε επώνυμους των 

συστημικών τραπεζών αλλά και με 
σκληρές κουβέντες εναντίον τους. 

«Οι άνθρωποι αυτοί είναι τροχοπέδη στην ανάπτυξη! Δεν 
θα μπορέσουμε να προσφέρουμε ρευστότητα στην 
πραγματική οικονομία, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 
τους επαγγελματίες, τους πολίτες, όσο αυτοί μας βάζουν 
τρικλοποδιές και κάνουν τα δικά τους» φέρεται να είπε ο 
συγκεκριμένος χαροφυλακιούχος. Τι θα κάνουν 1-2 
συστημικοί μόλις μάθουν τα καθέκαστα; Μα θα σκυλιάσουν 
εναντίον του! Βέβαια αυτός είναι πιο σκληρός από τον κ. 
Ζαββό, έχει πολλά χρόνια τη σχέση του με τα «ψηλά 
πατώματα» και ας μην έχει σχετικές αρμοδιότητες, οπότε 
μάλλον θα αντέξει. Φαίνεται πάντως πως θα αντέξουν και οι 
απέναντι. «Ήταν σκληρός και τον λέγαν Τρινιτά» όπως 
ήταν ο τίτλος ενός παλιού γουέστερν-σπαγγέτι παρωδία με 
Μπάντ Σπένσερ και Τέρενς Χίλλ. Άγνωστο ακόμη ποιος θα 
καταντήσει …σπαγγέτι να τον φάνε… 

 

 

Το dark room από το newmoney.gr 
ρίχνει φως στην υπόθεση με το 
μεγαλύτερο κόκκινο δάνειο στην 
Ελλάδα:  Στις 27 Απριλίου ήταν 
προγραμματισμένο να εκδικαστεί 
στο Λασίθι της Κρήτης η αίτηση 
ασφαλιστικών μέτρων του κ. 
Παντελή για παράταση της διαρκείας 
του ομολογιακού δανείου που έληξε 
22/4/2022. Ένα δάνειο 300 εκατ, που 
αποτελεί το μεγαλύτερο κόκκινο 
δάνειο του τραπεζικού συστήματος, 
από το οποίο έχει αποπληρωθεί 
μόνο 1 εκατ. από το κεφάλαιό του 
κατά τα 15 έτη της διάρκειάς του. 
Λέγαμε μάλιστα ότι επέλεξε το Λασίθι 
γιατί είναι το τυχερό του μέρος και ο 
κ. Παντελής έχει τα γούρια του. 

Τ 

Έ 
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Δυστυχώς όμως τα γούρια φαίνεται 
ότι δεν δούλεψαν και η δίκη 
αναβλήθηκε, καθώς ο κυρ-Παντελής 
έκανε αίτηση εξαίρεσης του δικαστή. 
Ζήτησε την εξαίρεση του Πρωτοδίκη 
Ζ. Π. που ήταν στην έδρα, μεταξύ 
άλλων με το σκεπτικό ότι σε 
προηγούμενη δίκη επέτρεψε σε 
δικηγόρο τραπεζών «να δημιουργεί 

την εσφαλμένη και προσβλητική για εμάς εντύπωση στους παριστάμενους ότι 
δήθεν οφείλουμε στις τράπεζες χρήματα». Θεός... Τελικά, η αίτηση των 
ασφαλιστικών μέτρων θα συζητηθεί στις 3 Μαΐου. Στο μεταξύ, ακούω όμως ότι 
γίνεται μια ακόμη προσπάθεια να βρεθεί λύση στο αδιέξοδο με την υπόθεση 
Μαντωνανάκη. Δεν έχει λάβει όμως επίσημη μορφή, είναι σε επίπεδο συζητήσεων 
– φημολογίας και η κεντρική ιδέα είναι να αγοραστούν τα δάνεια του 
μεγαλοξενοδόχου προς 35 λεπτά το ευρώ. Στις τράπεζες όμως θεωρούν ότι το 
συγκεκριμένο σενάριο συγκεντρώνει ελάχιστες έως καθόλου πιθανότητες να 
προχωρήσει κι επιπλέον μιλούν για σοβαρά νομικά ζητήματα που προκύπτουν. 

 

 
Ένα ξενοδοχείο- «φιλέτο» καθότι βρίσκεται στη Χώρα της 
Μυκόνου, αλλά και κτίριο που στεγάζει υπηρεσίες της 
Νομαρχίας Πειραιά περιλαμβάνονται στους νέους 
πλειστηριασμούς, οι οποίοι έχουν προγραμματιστεί για το 
επόμενο διάστημα. Όπως σημειώνει το newmoney.gr στις 
19 Μαΐου θα χτυπήσει το επαναληπτικό σφυρί για μεγάλο 
ακίνητο που βρίσκεται στο κέντρο του Πειραιά, επί της 
οδού Αθηνάς και στο οποίο στεγάζονται πολλά 
καταστήματα, αλλά και παράρτημα της Νομαρχίας. Το 
ακίνητο που ανήκε στους ιδιώτες Β. Α. και Κ. Α. 
πρωτοβγήκε σε πλειστηριασμό, -με επισπεύδουσα την 
Cepal-, με τιμή πρώτης προσφοράς 1.554.000 ευρώ, ενώ 
τώρα η τιμή εκκίνησης έχει μειωθεί κατά 20%, στα 1.243.200 
ευρώ. Πρόκειται για οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο 
837,54 τ.μ. στο οποίο έχει οικοδομηθεί τριώροφο ακίνητο, 
που βρίσκεται επί των οδών Αθηνών, Πλαταιών και 
Ευκλείδου. Το ισόγειο (748,19 τ.μ.) αποτελείται από 11 
καταστήματα, τα οποία είναι μισθωμένα με χρήσεις 
πώλησης πυροσβεστικών ειδών, μηχανουργείο, 
βιομηχανικά είδη, φαστ φουντ, σχολή οδήγησης, 
αντιπροσωπείας και επισκευής δικύκλων, εργαστήρια του 
ΤΕΕ και υποσταθμό της ΔΕΗ. Στους τρεις ορόφους 
στεγάζεται η Νομαρχία Πειραιά και ειδικά το 2ο ΤΕΕ 
Εσπερινό και το 1ο ΣΕΚ. Ειδικότερα στον πρώτο όροφο 
έχει 21 γραφεία με συνολική επιφάνεια 748,19 τ.μ., στον 
δεύτερο όροφο επίσης 21 γραφεία με συνολική επιφάνεια 
748,19 τ.μ. και στον τρίτο όροφο 18 γραφεία με συνολική 
επιφάνεια 607 τ.μ. Το ακίνητο είχε αποκτηθεί από τον 
πατέρα των οφειλετών-κληρονόμων από το 1963, ενώ 
βαρύνεται με προσημειώσεις από το 1972 μέχρι και το 2006. 
Η αναγκαστική κατάσχεση έγινε στις 20 Μαΐου 2021 για 
ποσό 100.000 ευρώ. Το συγκρότημα στη Μύκονο: Το σφυρί 

των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών θα χτυπήσει στις 13 
Ιουλίου και για ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα στη Χώρα 
του Νησιού των Ανέμων, ιδιοκτησίας του ιδιώτη Μ. Ν. 
Πρόκειται για το πρώην boutique hotel Madupa που 
λειτουργεί με νέο όνομα ως «Three Shades Mykonos», 5 
αστέρων και μετά από ριζική ανακαίνιση αποτελείται από 
25 δωμάτια 50 κλινών, ενώ λειτουργεί από 15 Μαΐου -31 
Οκτωβρίου. Στον τρίτο όροφο του συγκροτήματος 
λειτουργεί κατοικία που δεν ελήφθη υπόψη για τον 
υπολογισμό της αξίας του. Σύμφωνα με την έκθεση 
εκτίμησης το ακίνητο βρίσκεται στην νότια πλευρά της 
Χώρας της Μυκόνου σε απόσταση περίπου 5 λεπτών με το 
αυτοκίνητο από αυτή. Η περιοχή έχει δυτικό 
προσανατολισμό προς τη θάλασσα καλές συγκοινωνίες 
και καλό οδικό δίκτυο. Χαρακτηρίζεται κυρίως ως περιοχή 
με τουριστικές εγκαταστάσεις και εμπορικά καταστήματα,  
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ενώ υπάρχουν λίγες κατοικίες μόνιμων κατοίκων και το 
δημοτικό σχολείο της Χώρας. Η αρχιτεκτονική των κτιρίων 
είναι τυπική Μυκονιάτικη και τα ακίνητα με τουριστική 
χρήση έχουν μεγάλη εμπορευσιμότητα. Το οικόπεδο εντός 
του οποίου βρίσκεται το ξενοδοχείο έχει επιφάνεια 4269 
τ.μ., και είναι άρτιο και οικοδομήσιμο. Με την οικοδομική 
άδεια του 1984 έχουν κατασκευασθεί ισόγεια κατοικία 58,50 
τ.μ. και ξενοδοχείο Δ’ τάξης που αποτελείται από: κτίσμα 
με ισόγειο τμήμα 199,60 τ.μ. και ά όροφο 132 τ.μ., ισόγειο 
κτίσμα επιφάνειας 177 τ.μ., ισόγειο κτίσμα επιφάνειας 108 
τ.μ., κτίσμα με ισόγειο τμήμα επιφάνειας 33,20 τ.μ. με ά 
όροφο 14 τ.μ., ισόγεια αποθήκη επιφάνειας 83,50 τ.μ. και 
γκαράζ επιφάνειας 95 τ.μ. Σύμφωνα με το μισθωτήριο στο 
οικόπεδο βρίσκεται ξενοδοχείο Δ τάξης επτά κτιρίων με 
συνολική επιφάνεια 1032,20 τ.μ. Στο συγκρότημα 
παρατηρούνται σημαντικές αυθαιρεσίες. Κατά την 
πρόσφατη αυτοψία το κεντρικό κτίριο προκύπτει 
αποπερατωμένο εξωτερικά, αλλά οι εργασίες στον 
περιβάλλοντα χώρο συνεχίζονται. Την σεζόν 2021 το 
ξενοδοχείο δεν λειτούργησε. Προβλέπεται όμως από τις 
εργασίες επισκευής να είναι έτοιμο για την φετινή σεζόν. 
Επίσης, υπάρχουν προσημειώσεις από το 2012, ενώ η 
αναγκαστική κατάσχεση επιβλήθηκε υπέρ της «VEGA II 
NPL FINANCE DAC» για 100.000 ευρώ στις 3 Δεκεμβρίου 
2021. Η τιμή πρώτης προσφοράς για τον πλειστηριασμό 
που έχει προγραμματιστεί για τις 13 Ιουλίου, με 
επισπεύδουσα την Intrum, έχει οριστεί στα 3.480.000 ευρώ. 
Αξίζει να αναφερθεί ότι κατά την έκθεση εκτίμησης στην 
αγορά ακινήτων της περιοχής επικρατεί στασιμότητα. 

«Εξαιτίας της δεδομένης οικονομικής συγκυρίας η αγορά 
έχει γενικά παγώσει και πράξεις αγοραπωλησίας είναι 
λιγότερες», όπως τονίζεται. «Η δεδομένη οικονομική 
συγκυρία, έχει οδηγήσει πιθανούς πωλητές αλλά και 
πιθανούς αγοραστές οικοπέδων και κατασκευαστές να 
κρατούν στάση αναμονής, με αποτέλεσμα η προσφορά 
αλλά και η ζήτηση να είναι μικρή» επισημαίνεται. 
Διευκρινίζεται, ωστόσο, ότι «η Μύκονος έχει τη δική της 
δυναμική αλλά και πάλι η προσφορά προς πώληση 
οικιστικών ακινήτων στην περιοχή είναι μεγαλύτερη από 
την ζήτηση η οποία παρουσιάζεται μέτρια, με αποτέλεσμα 
να υφίστανται πτωτικές πιέσεις στις αγοραίες αξίες τους». 
Grande Mare στις Μπενίτσες: Για πολλοστή φορά και με 
σημαντικά μειωμένη την τιμή εκκίνησης έχει 
προγραμματιστεί να βγει σε πλειστηριασμό το 5άστερο 
συγκρότημα Grande Mare Hotel, Spa & Wellness στον Άγιο 
Στέφανο Μπενιτσών, της δημοτικής ενότητας Αχιλλείων, 
στην Κέρκυρα. Το συγκρότημα βγήκε, -με επισπεύδουσα 
την Special Financial Solutions-, τελευταία φορά στις 15 
Απριλίου με τιμή πρώτης προσφοράς 7.248.000 ευρώ, 
ωστόσο ελλείψει πλειοδοτών ο πλειστηριασμός κατέληξε 
άγονος. Το νέο σφυρί θα χτυπήσει στις 18 Μαΐου με την τιμή 
εκκίνησης μειωμένη στο 65% της αρχικώς ορισθείσας, στα 
5.889.000 ευρώ, καθώς έχουν προηγηθεί τρεις άγονοι 
πλειστηριασμοί. Το συγκεκριμένο ξενοδοχείο, με συνολική 
επιφάνεια 3.777 τ.μ. και δυναμικότητας 96 δωματίων, είναι 
κτισμένο σε προνομιακό οικόπεδο 22.000 τ.μ. Έχει 
ανακαινιστεί το 2014 και αποτελείται από τέσσερα κτίρια 
δωματίων και ένα κτίριο υποδοχής και κοινοχρήστων 
χώρων. Όλα τα κτίρια παρουσιάζουν ανατολικό 
προσανατολισμό (βλέπουν στην θάλασσα) και ακολουθούν 
την κλίση του εδάφους δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες 
για την προσθήκη υδάτινων στοιχείων. Τα δωμάτια έχουν 
αυτοτελή είσοδο από τις κλίμακες, που αναπτύσσονται 
μεταξύ των κτιρίων, διαθέτουν δε, μικρό χολ, υπνοδωμάτιο 
– καθιστικό, μπάνιο και βεράντα προς την ανατολή με θέα 
την θάλασσα. Στις παροχές του συμπεριλαμβάνονται 
συνεδριακό κέντρο 256 τ.μ., εστιατόριο, δύο μπαρ, 
γυμναστήριο και εξωτερική πισίνα. Σημειώνεται ότι στην 
ίδια περιοχή ξεκίνησε τη λειτουργία του και το πολυτελές 
Angsana Corfu Resort & Spa, ενώ επί της ίδιας 
ακτογραμμής και σε μικρές αποστάσεις λειτουργούν άλλες 
μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, όπως το Miramare, το 
Marbella Nido Hotel, καθώς και το ξενοδοχείο Corfu Senses 
Resort, που πουλήθηκε πρόσφατα, επίσης μέσω 
πλειστηριασμού. 

ερισσότερες από 
45 πολυτελείς 
ξενοδοχειακές 

μονάδες έχει 
προγραμματιστεί  
να βγουν σε 
πλειστηριασμό το 
επόμενο διάστημα. 

Ανάμεσα σε αυτές ξεχωρίζουν δέκα, 
σε δημοφιλείς νησιωτικούς και 
χερσαίους τουριστικούς 
προορισμούς, που έχουν τη 
μεγαλύτερη τιμή πρώτης 
προσφοράς. Για αυτές τις μονάδες ο 
συνολικός αρχικός πήχης 
διαμορφώνεται σε 32,96 εκατ. ευρώ. 
Kandia’s Castle Resort & Thalasso: 
Την κούρσα σε επίπεδο υψηλότερης 
τιμής πρώτης προσφοράς οδηγεί το 
5άστερο «Kandia’s Castle Resort & 
Thalasso» στο Ναύπλιο, της 
εταιρείας Παλαμήδης Α.Ε. (Κ. 
Μάρκου Α.Ε. Τουριστικών 

Επιχειρήσεων), από τα γνωστά 
συγκροτήματα της ευρύτερης 
περιοχής. Για το συγκεκριμένο 
υπάρχει ενδιαφέρουσα προϊστορία, 
καθώς η Alpha Bank από το 2017 
προσπάθησε να θέσει την 
επιχείρηση σε ειδική διαχείριση, 
αλλά η αίτησή της απορρίφθηκε από 
το Πρωτοδικείο Ναυπλίου. 
Παράλληλα, την 1η Ιουνίου 2021 το  
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Πρωτοδικείο Ναυπλίου έκανε δεκτή την ανακοπή της 
εταιρείας διορθώνοντας αφενός το μέγεθος της έκτασης 
στην οποία αναπτύσσεται το συγκρότημα (σε 31.536,38 τ.μ. 
από 28.628,57 τ.μ.), αφετέρου υπερδιπλασιάζοντας την 
τιμή πρώτης προσφοράς σε 15 εκατ. ευρώ, από 6.023.642 
ευρώ. Με αυτή την τιμή και με επισπεύδουσα τη Cepal 
Hellas άρχισε να βγαίνει στο σφυρί χωρίς όμως 
αποτέλεσμα. Έτσι, στις 5 Μαΐου θα βγει για μια ακόμη φορά 
αλλά με μειωμένη την τιμή πρώτης προσφοράς στο 65% 
της αρχικής, δηλαδή στα 9,75 εκατ. ευρώ. Το σφυρί αφορά 
το δικαίωμα πλήρους κυριότητας ενός ενιαίου ακινήτου, 
συνολικής έκτασης 31.536,38 τ.μ.μαζί με το ξενοδοχειακό 
συγκρότημα που βρίσκεται στην παραλία Κάντια. 
Πρόκειται για ξενοδοχείο κλασικού τύπου και 
επιπλωμένων διαμερισμάτων, δυναμικότητας 137 
δωματίων, ορισμένα εκ των οποίων διαθέτουν ιδιωτική 
πισίνα. Το ιστορικό REX στην Καλαμάτα: Μια ημέρα πριν, 

τις 4 Μαΐου το σφυρί θα χτυπήσει 
για ένα ιστορικό ξενοδοχείο, το 
Rex Hotel στην Καλαμάτα. 

 
Με πάνω από έναν αιώνα ζωής και μετά από αρκετές 
ανακατασκευές και ανακαινίσεις, το 4 αστέρων Rex Hotel, 
στην οδό Αριστομένους, στο εμπορικό και ιστορικό κέντρο 
δίπλα από το δημαρχείο της πόλης, εξακολουθεί να 
λειτουργεί 12 μήνες το χρόνο, διαθέτοντας 42 δωμάτια και 
2 σουίτες που χαρακτηρίζονται από διακριτική νεοκλασική 
διακόσμηση. Η αναγκαστική κατάσχεση έγινε στις 18 
Δεκεμβρίου 2019 για ποσό 100.000 ευρώ, οδηγώντας στον 
πλειστηριασμό που ορίστηκε αρχικά για τις 22 Ιουλίου 

2020, με επισπεύδουσα την Cepal και τιμή πρώτης 
προσφοράς 3.277.642 ευρώ. Ο πλειστηριασμός 
ματαιώθηκε λόγω των έκτακτων μέτρων κατά της 
πανδημίας και ορίστηκε νέος για τις 21 Οκτωβρίου 2020, με 
την ίδια τιμή εκκίνησης. Στο μεταξύ, όμως, η εταιρεία 
προσέφυγε δικαστικά, ζητώντας διόρθωση της τιμής, αλλά 
και της περιγραφής του ακινήτου. Το Μονομελές 
Πρωτοδικείο Καλαμάτας, στις 9 Οκτωβρίου 2020 έκανε εν 
μέρει δεκτή την ανακοπή της εταιρείας, διατάσσοντας την 
αύξηση της τιμής πρώτης προσφοράς στα 5.401.419 ευρώ. 
Με αυτή την τιμή εκκίνησης έγινε ο πλειστηριασμός στις 21 
Οκτωβρίου 2020, αλλά απέβη άγονος ελλείψει πλειοδοτών. 
Στη συνέχεια, ορίστηκε νέος πλειστηριασμός για τις 7 
Ιουλίου 2021, ο οποίος δεν πραγματοποιήθηκε καθώς 
ματαιώθηκε με εντολή της επισπεύδουσας. Μετά, όμως, η 
επισπεύδουσα ζήτησε να χτυπήσει ξανά το σφυρί και αυτό 
προγραμματίστηκε για τις 4 Μαΐου, με τιμή εκκίνησης 
5.401.419 ευρώ. Το «Αρχοντικό Χατζηγάκη» στο Περτούλι: 
Η σκυτάλη περνάει σε ένα ακόμη ιστορικό κατάλυμα, το 
Αρχοντικό Χατζηγάκη, που βρίσκεται στο Περτούλι. 
Αποτελεί μία από τις πιο ξεχωριστές, πολυτελείς 
παραδοσιακές ξενοδοχειακές μονάδες, κρυμμένη στις 
καταπράσινες πλαγιές της οροσειράς της Πίνδου, σε 
υψόμετρο 1.200 μέτρων, με εκπληκτική θέα προς το δάσος 
ενώ προσφέρει εδώ και πολλά χρόνια υψηλού επιπέδου 
φιλοξενία, εξ ου και έχει χαρακτηριστεί 5 αστέρων. Διαθέτει 
συνολική δυναμικότητα 36 δωμάτια/79 κλινών (15 δίκλινα, 
5 δωμάτια των 50 τ.μ.-deluxe,9 superior,4 junior suites και 
3 Grand Suites). Ο πλειστηριασμός έχει προγραμματιστεί 
για τις 20 Ιουλίου, ενώ το ποσό για το οποίο επιβλήθηκε η 
κατάσχεση είναι 1 εκατ. ευρώ (μέρος της έντοκης συνολικής 
απαίτησης ύψους 1.522.744,56 ευρώ). Επισπεύδουσα είναι 
η Intrum και η τιμή πρώτης προσφοράς έχει οριστεί στα 
4,59 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης 
πλειστηριασμού, πρόκειται για ένα οικόπεδο 6.780 τ.μ., 
που βρίσκεται στον οικισμό της τοπικής Κοινότητας 
Περτουλίου της Δημοτικής Ενότητας Αιθήκων, του Δήμου  
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Πύλης της περιφερειακής ενότητας Τρικάλων. Εντός του 
οικοπέδου υπάρχει ξενοδοχειακή μονάδα που αποτελείται 
από τέσσερα κτίρια και ένα εκκλησάκι. Τα τέσσερα κτίρια 
που περιλαμβάνουν τους χώρους του ξενοδοχείου είναι το 
κυρίως κτίριο (αρχοντικό), το κτίριο συνοδείας, το οποίο 
συνδέεται υπογείως με το κυρίως κτίριο, το κτίριο 
πολλαπλών χρήσεων (συνεδριακό κτίριο, ταβέρνα, μπαρ – 
πισίνα) και το κτίριο της νέας πτέρυγας. Το Royal Beach 
Hotel στην Κάρπαθο: Ένα ακόμη γνωστό ξενοδοχείο που 
βγαίνει στο σφυρί είναι το Royal Beach Hotel στον Άγιο 
Νικόλαο Αρκάσας στην Κάρπαθο. Το συγκρότημα 
αποτελείται από πέντε κτίρια συνολικής δομημένης 
επιφάνειας 3.000 τ.μ., ενώ είναι δυναμικότητας 56 
δωματίων και 98 κλινών. Κατασκευάστηκε περί το 2009 
από οπλισμένο σκυρόδεμα, και τόσο η ποιότητα 
κατασκευής του όσο και η κατάσταση συντήρησής του 
χαρακτηρίζεται καλή. Ο περιβάλλων χώρος είναι 
πλακοστρωμένος και διαμορφωμένος. Διαθέτει χώρο 
parking, πισίνα εμβαδού 130 τ.μ. περίπου και ένα 
εκκλησάκι εμβαδού 15 τ.μ. Ο πλειστηριασμός έχει 
προγραμματιστεί για την 1η Ιουνίου, με επισπεύδουσα την 
PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση και η τιμή πρώτης 
προσφοράς είναι 3 εκατ. ευρώ.  

 
Το Nefeli Hotel στους Λειψούς: Για πολλοστή φορά έχει 
προγραμματιστεί να βγει στις 18 Μαΐου στο σφυρί και το 
Nefeli Hotel στους Λειψούς, που θεωρείται η καλύτερη 
μονάδα του νησιού. Πρόκειται για συγκρότημα 20 
επιπλωμένων διαμερισμάτων στην περιοχή Κάμπος, σε 
απόσταση 30 μέτρων από τη θάλασσα. Η «καριέρα» του 
στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών πλειστηριασμών ξεκίνησε 
από τις 29 Ιουλίου 2020, αλλά ματαιώθηκε λόγω των 
έκτακτων μέτρων για την πανδημία. Το ίδιο συνέβη στις 7 
Οκτωβρίου 2020, αλλά και στις 18 Νοεμβρίου 2020. Στις 7 
Ιουλίου 2021, ο πλειστηριασμός ματαιώθηκε ελλείψει 
πλειοδοτών, ενώ μετά από προσφυγή της εταιρείας το 
Μονομελές Πρωτοδικείο Κω όρισε την τιμή πρώτης 
προσφοράς στα 3 εκατ. ευρώ. Με αυτή την τιμή χτύπησε το 
σφυρί στις 10 Νοεμβρίου 2021 χωρίς και πάλι να εμφανιστεί 
κάποιος μνηστήρας. Στις 30 Μαρτίου 2022 βγήκε σε 
επαναληπτικό πλειστηριασμό με τιμή πρώτης προσφοράς 
ίση προς το 80% της αρχικώς ορισθείσας δηλαδή στα 
2.880.000 ευρώ. Και αυτός όμως απέβη άγονος. Στις 28 
Μαΐου η τιμή εκκίνησης είναι ακόμη χαμηλότερη (στο 65% 
της αρχικής), στα 2.340.000 ευρώ. Το Nefeli Hotel Lipsi, 
αναπτύσσεται σε οικόπεδο 10.070 τ.μ. που είναι 
αμφιθεατρικό και τα κτίρια είναι έτσι τοποθετημένα ώστε να 
έχουν όλα απρόσκοπτη θέα προς το απέραντο γαλάζιο. Η 
συνολική επιφάνεια των κτιρίων κύριας χρήσης είναι 1.252 

τ.μ. και βοηθητικής 360 τ.μ., ενώ υπάρχει υπόλοιπο 
δόμησης 500 τ.μ. Στην έκθεση χαρακτηρίζεται ως «η 
μακράν καλύτερη και πιο σύγχρονη μονάδα στο νησί». Το 
ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτής της περίπτωσης είναι ότι 
ρόλο επισπεύδοντος δεν έχει κάποια τράπεζα, αλλά 
ιδιώτης, ιταλικής καταγωγής, πρώην μέτοχος της εταιρείας. 
Σε Σκιάθο, Ζάκυνθο, Γιάννενα και Αίγινα: Στη Σκιάθο, τη 
Ζάκυνθο, την Αίγινα και τα Γιάννενα βρίσκονται οι επόμενες 
μονάδες που συμπληρώνουν το «Top 10» της πλατφόρμας 
ηλεκτρονικών πλειστηριασμών. Το κλειστό σήμερα 
“Stelina” στην Αμμουδιά της Σκιάθου είναι ένα 
ξενοδοχειακό συγκρότημα με 73 δωμάτια και 168 κλίνες. 
Σύμφωνα με την έκθεση, ο σκελετός των κτιρίων είναι 
κατασκευασμένος από οπλισμένο σκυρόδεμα, οι 
τοιχοποιίες από οπτοπλινθοδομή με επιχρίσματα και τα 
εξωτερικά κουφώματα είναι ξύλινα, είτε με διπλούς είτε με 
μονούς υαλοπίνακες. Τα κτίρια διαθέτουν στέγη με 
επικάλυψη από ρωμαϊκά κεραμίδια. Ο περιβάλλον χώρος 
του ακινήτου είναι διαμορφωμένος και περιφραγμένος με 
τοιχίο και σιδερένιο κιγκλίδωμα. Ο πλειστηριασμός, με 
επισπεύδουσα την Intrum έχει οριστεί για τις 5 Οκτωβρίου 
με τιμή πρώτης προσφοράς 2.250.000 ευρώ. Stelina: Στις 
18 Μαΐου θα βγει στο σφυρί μονάδα Γ’ τάξης στο Λαγανά 
της Ζακύνθου, συνολικού εμβαδού 1.283 τ.μ. με πισίνα 66 
τ.μ. Επισπεύδουσα είναι η Cepal και η τιμή πρώτης 
προσφοράς έχει οριστεί στα 1.700.000 ευρώ. Στις 27 
Απριλίου είχαν προγραμματιστεί οι πλειστηριασμοί για 
δύο ξενοδοχεία. Το πρώτο είναι το «Αργώ» στην Αγία 
Μαρίνα της Αίγινας, που αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο 
και δύο ορόφους, συνολικής επιφανείας 3.110 τ.μ. 
Επισπεύδουσα είναι η Intrum και η τιμή εκκίνησης έχει 
οριστεί στα 1.170.000 ευρώ. Αργώ: Το δεύτερο είναι το 
ξενοδοχείο κλασικού τύπου 3 αστέρων «Dovitel» στην 
κοινότητα Περάματος Ιωαννίνων. Είναι τριώροφο με  
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συνολική επιφάνεια 1.262 τ.μ., ενώ διαθέτει 29 δωμάτια (55 
κλίνες). Το ακίνητο, που ανακαινίστηκε το 2013, έχει 
φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα, 
τοιχοπληρώσεις από οπτοπλινθοδομή τμηματικά 
επιχρισμένες και επενδυμένες από πέτρα περιοχής. Η 
επικάλυψη των κτιρίων είναι με στέγη από σκούρο 
κεραμίδι, ενώ ο περιβάλλων χώρος είναι διαμορφωμένος 
με τοιχία σκυροδέματος, επενδυμένα από διακοσμητική 
λιθοδομή, γκαζόν, πλακόστρωση και ασφαλτόστρωση. 
Επισπεύδουσα και εδώ είναι η Intrum, ενώ η τιμή 
εκκίνησης έχει οριστεί στα 1.140.000 ευρώ. Dovitel: Στα 
Γιάννενα, αλλά στο κέντρο της πόλης βρίσκεται και το 
Heritage Hotel Kalari που βγαίνει για μια ακόμη φορά στις 
11 Μαΐου με επισπεύδουσα την Special Financial Solutions 
και με μειωμένη τιμή εκκίνησης στα 1.625.000 ευρώ. 
Heritage Hotel Kalari: Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο 
ξενοδοχείο που ξεκίνησε τη λειτουργία του πριν περίπου 8 

χρόνια, αλλά τώρα έχει κλείσει. Βρίσκεται μέσα στο κάστρο 
της πόλης των Ιωαννίνων επί της πολυσύχναστης οδού 
Καλάρη και στεγάζεται σε μια παλιά στοά με μεγάλη ιστορία 
από το 1600. Εκεί υπήρχε μια αγορά επί τουρκοκρατίας, 
ενώ το ακίνητο υπέστη καταστροφές κατά την 
απελευθέρωση της πόλης και τους σεισμούς στα μέσα της 
δεκαετίας του ’60. Η αναστήλωση του παλιού 
οικοδομήματος διήρκεσε σχεδόν μια δεκαετία και έγινε με 
ιδιαίτερο μεράκι με το αποτέλεσμα να δικαιώνει τις 
πολυετείς προσπάθειες ανακατασκευής, καθώς το 
boutique hotel ξεχώριζε για την πετρόκτιστη δόμηση, την 
υπόγεια κάβα-κελάρι και τον πολυτελή εξοπλισμό του, 
τόσο στους κοινόχρηστους χώρους, όσο και στα 12 
δωμάτια που διέθετε. Το ακίνητο αποτελείται από υπόγειο 
581,09 τ.μ., ισόγειο 581,09 τ.μ., όροφο επιφάνειας 495,86 
τ.μ. και σοφίτα 81,54 τ.μ. 

 

 
Σε κίνδυνο βρίσκεται το ελληνικό τραπεζικό σύστημα 
σύμφωνα με τα γερμανικά ΜΜΕ με ορατό τον κίνδυνο να 
υπάρξει πρόβλημα εξ αιτίας των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων. Όπως μεταδίδει το1voice.gr ένα πρόβλημα που 
αναμένεται να ενταθεί τους επόμενους μήνες λόγω της 
τρομακτικής οικονομικής κρίσης που αντιμετωπίζουν τα 
ελληνική νοικοκυριά, με την ευθύνη του Κ. Μητσοτάκη σε 
αυτή την εξέλιξη να είναι δραματική. H οικονομική 
εφημερίδα του Ντίσελντορφ Handelsblatt φιλοξενεί άρθρο 
με τον τίτλο «Ο παλιός κίνδυνος επιστρέφει: οι ελληνικές 
τράπεζες απειλούνται με νέα μη εξυπηρετούμενα δάνεια». 
Η εφημερίδα σημειώνει: « 

ετά την κρίση του δημοσίου 
χρέους, τα τέσσερα συστημικά 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα 
της Ελλάδος και Τράπεζα Πειραιώς 
είχαν να αντιμετωπίσουν ένα βουνό 
επισφαλών δανείων. Τώρα έρχονται 
νέες αναταράξεις στον κλάδο. 
Ο πόλεμος στην Ουκρανία και η απότομη αύξηση του 
ενεργειακού κόστους θα μπορούσε να σημαίνει ότι πολλά 
δάνεια δεν θα εξυπηρετούνται πλέον. Τα μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια θα μπορούσαν να 
αποδυναμώσουν ακόμα περισσότερο την ήδη διαρθρωτικά 
προβληματική κεφαλαιοποίηση των τραπεζών… Ακόμη 
και πριν από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, 
πολλοί οφειλέτες δεν μπορούσαν να εξυπηρετήσουν τα 
δάνειά τους, επισημαίνει η Κεντρική Τράπεζα. Τώρα το 
εξαιρετικά αυξανόμενο ενεργειακό κόστος και η 
εξασθενημένη οικονομική ανάπτυξη θα μπορούσαν να 
οδηγήσουν σε νέα ανικανότητα πληρωμών». 

 

Μ 



 

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 30/4 - 1 Μαΐου 2022 | Αριθμός Φύλλου 230 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |             Σελίδα 46 

 
Ο πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, Andrea 
Enria, έρχεται στην Αθήνα -την επόμενη εβδομάδα- 
προσκεκλημένος του Γιάννη Στουρνάρα. Από 11 μέχρι και 
13 Μαΐου, η Τράπεζα της Ελλάδος φιλοξενεί μια συνάντηση 
με τον SSM στην οποία θα τεθούν ευρωπαϊκά τραπεζικά 
ζητήματα (με πρώτο την πλήρη διαγραφή της έκθεσης σε 

Ρωσία και την παράλληλη τήρηση των κεφαλαιουχικών 
απαιτήσεων, την πορεία των επιτοκίων κ.λπ.). Στην 
ατζέντα όμως υπάρχουν και «αμιγώς ελληνικά» καυτά 
τραπεζικά ερωτήματα, στα οποία ο SSM θα δώσει 
απαντήσεις αφού πρώτα συνεννοηθεί με τις διοικήσεις των 
Ελληνικών Τραπεζών και τον Διοικητή. 

υτό που απασχολεί σήμερα  
τις διοικήσεις των ελληνικών 
τραπεζών είναι η εσωτερική 

διαδικασία αξιολόγησης κεφαλαιακής 
επάρκειας των τραπεζών. 
Στη σημερινή συγκυρία, οι τράπεζες δύσκολα θα 
προχωρήσουν σε καινούριες εκδόσεις ομολόγων στο 
πλαίσιο των MREL (ελάχιστες απαιτήσεις για ίδια κεφάλαια 
και επιλέξιμες υποχρεώσεις) αφού είναι πλέον πανάκριβες. 

 
Το insider.gr διερωτάται: Θέλω να σας ρωτήσω: Εσείς τι 
πιστεύετε, κάποιος που χρησιμοποιεί πιστωτική, όχι 
χρεωστική κάρτα για να πληρώσει το λογαριασμό του 
ρεύματος, έχει ή όχι την οικονομική άνεση να εξοφλήσει το 
λογαριασμό; Ασφαλώς και δεν την έχει και θέλει να βάλει 
δόσεις προκειμένου να μην του κόψουν το ρεύμα. Δεν θέλει 
και ιδιαίτερη σκέψη... Και μάλιστα μάλλον δεν μπορεί να 
χρησιμοποιήσει τις ρυθμίσεις του παρόχου και αναγκάζεται 
να καταβάλει διψήφιο επιτόκιο στην τράπεζά του 
προκειμένου να μην του κόψουν το ρεύμα.  

Εθνική λοιπόν, η τράπεζα που 
έχει ταυτιστεί διαχρονικά με το 
retail, προσκαλεί τον κόσμο να 

χρησιμοποιήσει τις πιστωτικές της 
κάρτες προκειμένου να πληρώσει 
λογαριασμούς ενέργειας και 

υπόσχεται έκπτωση -σε πόντους 
ασφαλώς- της τάξεως του 5%...  
(σ.σ. για μεγαλύτερη κατανάλωση). Καλεί λοιπόν 
ουσιαστικά τον κόσμο μέσω διαφημιστικής ενέργειας να 
κάνει χρήση των πιστωτικών της καρτών (επιτόκια από 
12% έως και λίγο πάνω του 15%) για να του δώσει... 
πόντους! Και πουθενά δε λέει πως αν δεν εξοφλήσει 
κάποιος στο μήνα το χρωστούμενο στην τράπεζα ποσό θα 
επιβαρυνθεί με τα παραπάνω ποσά. Αλήθεια τώρα; Γιατί 
καλά όσοι δεν μπορούν αλλιώς. Τι να κάνουν; Να 
διαφημίζουμε όμως την τόσο ακριβή πίστωση χωρίς να 
διευκρινίζουμε τις συνέπειες -σ.σ. πως ένας λογαριασμός 
500 ευρώ θα εξελιχθεί σε εφιάλτη- κρίμα κι άδικο το βρίσκω.  
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