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ην χαλάρωση των 
μέτρων επέκρινε  
ο γιατρός και 

ερευνητής στις ΗΠΑ, 
Γιώργος Παυλάκης, 
προειδοποιώντας πως 
έρχεται και πέμπτο 
κύμα πανδημίας. 

 
Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό 
του ΣΚΑΪ για την επιδημιολογική 
εικόνα της χώρας ο Γιώργος 
Παυλάκης δήλωσε χαρακτηριστικά: 
«Η επιδημία είναι εδώ, αλλά υπάρχει 

μια παγκόσμια τάση για άνοιγμα. Όμως αν αυτό γίνει πολύ γρήγορα και άτακτα, 
θα πληρωθεί, όπως πληρώνεται κάθε μέρα». «Η Ελλάδα τον τελευταίο χειμώνα 
είχε τη χειρότερη επιδημία. Μετά τον Αύγουστο και τη χαλάρωση του καλοκαιριού, 
οι 13.000 θάνατοι που είχαμε μέχρι τότε, έχουν υπερδιπλασιαστεί. Τα 
περισσότερα από τα μισά θύματα ήταν όταν είχαμε τα εμβόλια, όλα τα μέτρα και 
ξέραμε τι να κάνουμε. Αυτή η χαλάρωση πληρώνεται» τόνισε. Ο κ. Παυλάκης 
επισήμανε ακόμη ότι «Είναι σχεδόν βέβαιο ότι μέχρι το φθινόπωρο θα έχουμε κάτι 
άλλο. Δεν ξέρει κανείς αν ο ιός ηρεμήσει. Αυτοί που το ισχυρίζονται, δεν ξέρουν τι 
λένε. Η γρίπη για παράδειγμα πολλές χρονιές είναι χειρότερη και υπάρχει εδώ και 
100 χρόνια. Θα έχουμε κι άλλα επιδημικά κύματα και καινούρια στελέχη που 
μπορούν να κάνουν ακόμα και το καλοκαίρι επιδημία. 

Τέλος, ο ίδιος σημείωσε ότι το εμβόλιο είναι σημαντικό για την καταπολέμηση του 
κορωνοϊού και πως το πιστοποιητικό εμβολιασμού «δεν πρέπει να χαραμιστεί». 

Καυγάδισαν στον «αέρα» του ΣΚΑΪ Γιώργος Παυλάκης και Άρης Πορτοσάλτε για 
την αύξηση των διασωληνωμένων. Μετά τους 130 νεκρούς Έλληνες σε ΕΠΙΣΗΜΑ 
στοιχεία του ΕΟΦ και την παραδοχή για σοβαρές παρενέργειες μετά το εμβόλιο, 
το οποίο έκαναν και υποχρεωτικό στην Ελλάδα για τους άνω των 60, νέα βόμβα 
έπεσε στον «αέρα». Με τους διασωληνωμένους εμβολιασμένους να αυξάνονται 
και πλέον να μην να μπορούν να το κρύψουν, ο γιατρός και ερευνητής στις ΗΠΑ, 
Γιώργος Παυλάκης, έψεξε τον δημοσιογράφο, Α. Πορτοσάλτε λέγοντας:  

ας έλεγα κύριε Πορτοσάλτε να μην λέτε για τους 
διασωληνωμένους ότι είναι ανεμβολίαστοι,  
γιατί θα το βρείτε μπροστά σας...  

Πήγε να αντιδράσει τότε ο γνωστός δημοσιογράφος και του ξαναείπε ο κ. 
Παυλάκης: «Για τα εμβόλια λέγατε να κόψουν τον λαιμό τους όσοι δεν τα έκαναν, 
δεν πάει έτσι…»! 

Τ 
Σ 
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 ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 

 

 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε πρόσφατα σχέδια για 
την υποβολή οριζόντιας πρότασης για την Τεχνητή 
Νοημοσύνη το πρώτο τρίμηνο του 2021. Επιπλέον, η 
Επιτροπή μπορεί επίσης να αναθεωρήσει την υφιστάμενη 
νομοθεσία της ΕΕ για την ασφάλεια και την ευθύνη των 
προϊόντων, την οδηγία για τα μηχανήματα και το καθεστώς 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για την 
αντιμετώπιση πιθανών κινδύνων που απορρέουν από την 
τεχνολογία AI. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ένωση 
Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) 
ανέπτυξε σε ένα έγγραφο (position paper) την προσέγγιση 
των κατασκευαστών αυτοκινήτων της ΕΕ στην Τεχνητή 
Νοημοσύνη. Ο στόχος της ACEA είναι διττός: Παροχή 
συστάσεων για τη χάραξη πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ για τη 
διαμόρφωση του επερχόμενου ρυθμιστικού και πολιτικού 
πλαισίου AI με αναλογικό και ευέλικτο τρόπο. Παρουσίαση 
επισκόπησης της τεχνολογίας AI στην 
αυτοκινητοβιομηχανία που δίνει έμφαση στη στρατηγική 
αξία της τεχνητής νοημοσύνης για ολόκληρο τον τομέα.  

Ένωση Ευρωπαίων 
Κατασκευαστών Αυτοκινήτων 
πιστεύει ότι η Τεχνητή 

Νοημοσύνη προσφέρει  
τεράστιες δυνατότητες για την 
αυτοκινητοβιομηχανία, όταν 
αναπτύσσεται σε διαδικασίες 
παραγωγής και κατασκευής,  
αλλά ειδικά όταν ενσωματώνεται  
στην τεχνολογία αυτοκινήτων 
 και σε προϊόντα όπως τα μηχανοκίνητα οχήματα. Οι 
εφαρμογές AI εντός οχήματος για Συνεργατική, 
Συνδεδεμένη και Αυτόνομη Κινητικότητα (CCAM) θα 
διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο για την αυτόματη και 
αυτόνομη οδήγηση στο επόμενο επίπεδο. Εκτός από τα 
αυτόνομα οχήματα, η τεχνητή νοημοσύνη έχει επίσης 
σημαντικό ρόλο να παίξει σε μια μεγάλη ποικιλία άλλων 
εφαρμογών. Π.χ. χαρακτηριστικά ασφαλείας για οχήματα 

(όπως προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, 
καθώς και συστήματα προειδοποίησης και «εκτίμησης 
κινδύνου οδηγού»), συστήματα συνδεσιμότητας, 
συστήματα ψυχαγωγίας και λειτουργίες άνεσης. Πράγματι, 
η εκτεταμένη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης θα 
συμβάλει σημαντικά στη δημιουργία ενός ασφαλέστερου, 
καθαρότερου, πιο αποτελεσματικού και πιο αξιόπιστου 
οικοσυστήματος κινητικότητας στην Ευρώπη. Η ACEA 
χαιρετίζει τον στόχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να 
αναπτύξει ένα ευρωπαϊκό οικοσύστημα αριστείας και 
εμπιστοσύνης γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη. Οι 
κατασκευαστές αυτοκινήτων μοιράζονται την πεποίθηση 
ότι οι ανάγκες και τα οφέλη των ανθρώπων, των τελικών 
χρηστών και της κοινωνίας στο σύνολό τους θα πρέπει να 
τεθούν στον πυρήνα της ανάπτυξης AI.  

 

Αυτοκίνητα και φορτηγά χωρίς οδηγό, αυτό-
διαχειριζόμενοι στόλοι, smart containers, αυτόνομα ταξί και 
έξυπνες πόλεις, είναι κάποια μόνο από τα στοιχεία της  

 

Η 
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πραγματικότητας που διαμορφώνεται για τον κλάδο των 
μεταφορών. To naftemporiki.gr αναλύει: Στον ευρύτερο 
κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας πραγματοποιούνται 
σημαντικές επενδύσεις με έμφαση στην τεχνητή 
νοημοσύνη για την βελτιστοποίηση της αυτόνομης 
οδήγησης. Ταυτόχρονα, νέοι «παίκτες» διεκδικούν ηγετικό 
ρόλο στην αγορά, με την Uber να δοκιμάζει ήδη αυτόνομα 
ταξί, την Tesla να εξελίσσει περαιτέρω το σύστημα 
Autopilot και την Google να τρέχει προγράμματα 
ανάπτυξης αυτόνομων οχημάτων μέσω της θυγατρικής της 
Waymo. Τα πρώτα βήματα για την μετάβαση στα αυτόνομα 
οχήματα έχουν ήδη γίνει: αυτοκίνητα με προηγμένα 
συστήματα που βοηθούν τον οδηγό να αποφύγει 
ατυχήματα και επικίνδυνες καταστάσεις (αυτόνομη 
πέδηση, αναγνώριση οδικών σημάτων, ενημέρωση για 
απόκλιση από την λωρίδα κυκλοφορίας κλπ.) είναι ήδη 
διαθέσιμα.  

ι πρώτες μελέτες διαπιστώνουν 
σημαντική μείωση ατυχημάτων 
για τα μοντέλα με αυτό  

το τεχνολογικό πακέτο  
ενεργητικής ασφάλειας.  
Στο όχι πολύ μακρινό μέλλον, η τεχνολογία αυτόνομων 
οχημάτων θα φέρει ριζικές αλλαγές τόσο στο ίδιο το προϊόν 
- το όχημα - όσο και στο ευρύτερο οικοσύστημα: Το 
ενδιαφέρον του κοινού θα μετατοπιστεί από την ιδιοκτησία, 
στην χρήση του αυτοκινήτου on-demand - σαν υπηρεσία. 
Το κόστος χρήσης σε αυτή την περίπτωση θα είναι 
σημαντικά χαμηλότερο– λόγω της δυνατότητας 
αποτελεσματικότερης εκμετάλλευσης του οχήματος από 
την εταιρεία διαχείρισης. Σε συνδυασμό με την ευελιξία 
προγραμματισμού της καθημερινής μετακίνησης, το 
αυτοκίνητο ως υπηρεσία θα εδραιωθεί σταδιακά ως η 
προφανής επιλογή. - Ο σχεδιασμός του αυτοκινήτου - και 
κυρίως το εσωτερικό του - θα αλλάξει δραστικά όσον 
αφορά στο design και στην λειτουργικότητά του: τα 
αυτοκίνητα, όπως τα γνωρίζαμε μέχρι τώρα, είχαν έναν 
ανυπέρβλητο σχεδιαστικό περιορισμό – όλα τα στοιχεία 
είχαν σαν σημείο αναφοράς το τιμόνι/θέση οδήγησης, ενώ 
η εργονομία εστίαζε στον οδηγό. Στην περίπτωση των 
πλήρως αυτόνομων οχημάτων (επιπέδου 5) αυτός ο 
περιορισμός απαλείφεται, επιτρέποντας τον 
ολοκληρωτικό επανασχεδιασμό του εσωτερικού του 
αυτοκινήτου: ο πίνακας ελέγχου δεν θα υπάρχει όπως τον 
γνωρίζουμε, ενώ τα καθίσματα θα μπορούν να έχουν 
εντελώς διαφορετική διάταξη. Το αυτοκίνητο θα έχει το δικό 
του digital assistant – ανάλογο των Siri, Cortana, Alexa και 
Google assistant.  

ι μεγάλες επιφάνειες στο 
εσωτερικό του αυτοκινήτου θα 
προβάλουν πληροφορίες για  

την κατάσταση του οχήματος, χάρτες  
και δεδομένα για την εξέλιξη της 
διαδρομής, χρήσιμα στοιχεία για  
την περιοχή που βρίσκεται το  
όχημα ανά πάσα στιγμή ή ακόμα και 
ψηφιακό περιεχόμενο (video, games, 
ενημερώσεις social media) που 
επιλέγεται (ή απλά προτιμάται)  
από τους επιβάτες.  
Η έξυπνη διαφήμιση θα έχει σημαντικό ρόλο στις νέες 
εμπειρίες χρήστη που θα διαμορφωθούν για τα αυτόνομα 
οχήματα: το συνδεδεμένο αυτοκίνητο θα γνωρίζει τις 
προτιμήσεις και συνήθειες των επιβατών και σε 
συνδυασμό με τον προορισμό και άλλες παραμέτρους, θα 
προβάλει σχετικές ‘εμπειρίες’ διαφημιστικού χαρακτήρα 
(για παράδειγμα προβολή καταστημάτων στην περιοχή 
προορισμού με ειδικές προσφορές τις οποίες ο επιβάτης 
μπορεί να αποδεχτεί με απλές διαδικασίες – όπως με 
φωνητική επιβεβαίωση στον digital assistant του 
αυτοκινήτου). 

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σύστημα μέσων 
μεταφοράς που θα επιτρέπει στους χρήστες να σχεδιάζουν  

 

Ο 

Ο 
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και εκτελούν σύνθετα σενάρια μετακίνησης. Ο χρήστης θα 
μπορεί να οργανώσει με απλές διαδικασίες ένα ταξίδι/ 
διαδρομή και να εκτελέσει το πλάνο με συντονισμό μέσω 
του έξυπνου κινητού. Το σύστημα αυτό - παρόλο που 
μπορεί να περιλαμβάνει όλα τα κλασσικά μέσα μεταφοράς 
– θα ωφεληθεί σημαντικά από τα πλήρως αυτόνομα 
οχήματα. Η έξυπνη διαχείριση του συστήματος θα μπορεί 
να ελέγχει και να αναδιοργανώνει τον στόλο αυτόνομων 
οχημάτων με σκοπό την οργάνωση βέλτιστων διαδρομών 
για μεμονωμένους πελάτες ή ομάδες πελατών. Με τις 
λεγόμενες ride sharing υπηρεσίες, οι χρήστες μοιράζονται 
το όχημα, απολαμβάνοντας ασφαλείς και οικονομικότερες 
μεταφορές με αυτόνομα αυτοκίνητα που βελτιστοποιούν τη 
διαδρομή ενώ απλοποιούν και την όλη διαδικασία 
(αιτήματα, ειδοποιήσεις, πληρωμές, αξιολόγηση). Αυτή η 
προσέγγιση, θα είχε μεγάλες (θετικές) επιπτώσεις στο 
σύστημα συγκοινωνιών μεγάλων πόλεων –επίπεδο 
υπηρεσίας, κόστος λειτουργίας και διαχείριση πόρων. - Οι 
Ασφαλιστικές εταιρείες οχημάτων θα υποστούν σημαντικές 
αλλαγές καθώς η (ρεαλιστική) «υπόσχεση» των αυτόνομων 
οχημάτων είναι η ελαχιστοποίηση των ατυχημάτων. Η 

προσαρμογή στην νέα πραγματικότητα θα είναι ιδιαίτερα 
απαιτητική, ιδίως με την συνύπαρξη αυτόνομων και 
«κανονικών» οχημάτων στους δρόμους. Η μετάβαση στην 
νέα εποχή απαιτεί νέες διαδικασίες, νομική προσαρμογή, 
νέα μοντέλα εκτίμησης κινδύνου και νέα ασφαλιστικά 
προϊόντα. Σε περίπτωση ατυχήματος, τα έξυπνα οχήματα 
θα είναι σε θέση να συγκεντρώνουν και να αποστέλλουν 
σημαντικά δεδομένα για την κατάσταση του οχήματος, την 
πορεία και τις συνθήκες του ατυχήματος, επισπεύδοντας 
την διευθέτηση και τις σχετικές διαδικασίες – μία επιπλέον 
διάσταση αλλαγών για τις ασφαλιστικές εταιρείες.  

Tesla, Daimler Trucks, Uber και πολλές ακόμη εταιρείες - 
μεταξύ των οποίων και τεχνολογικά startups - εργάζονται 
πυρετωδώς για την ανάπτυξη αυτόνομων επαγγελματικών 
οχημάτων, με ήδη πολλά επιτυχημένα πειράματα και 
δοκιμαστικές διαδρομές. Ταυτόχρονα, εταιρείες όπως η 
Amazon αναπτύσσουν πρωτότυπες λύσεις για μεταφορές 
μικρών πακέτων με έξυπνα drones ή/και αυτόνομα 
οχήματα. Οι αλλαγές στον κλάδο θα είναι εντυπωσιακές με 
ελαχιστοποίηση των ατυχημάτων, σημαντικές μειώσεις 
λειτουργικού κόστους, και βελτίωση του επιπέδου 
υπηρεσίας. Την ίδια στιγμή, αναμένονται αυξημένα 
ποσοστά τεχνολογικής ανεργίας και κλυδωνισμοί από τις 
εταιρείες που δεν θα μπορέσουν να ακολουθήσουν την 
τεχνολογική αυτή επανάσταση. Τα παραπάνω θα 
μεταβάλουν όχι μόνο τα σενάρια και συνήθειες μετακίνησης 
των πολιτών, άλλα και τους τρόπους με τους οποίους 
οργανώνονται και αναπτύσσονται οι πόλεις. Για 
παράδειγμα, οι ευκολότερες και οικονομικότερες 
μεταφορές πιθανότατα θα ευνοήσουν την αποκέντρωση – 
ιδίως αν ο χρόνος κατά την μετακίνηση με το αυτοκίνητο 
του μέλλοντος, μπορεί να είναι παραγωγικός (με 
συνδεσιμότητα και τα συστήματα επικοινωνίας ενός 
σύγχρονου γραφείου). 

Με τη θεαματική είσοδο της τεχνητής νοημοσύνης και της 
τεχνολογίας των αλγόριθμων, ο πλανήτης εισέρχεται σε μία 
νέα εποχή, ένα γεγονός που σίγουρα δε θα μπορούσε να 
αφήσει ανεπηρέαστη την οδική ασφάλεια.  

νέα εποχή της τεχνολογικής 
επανάστασης προσθέτει στα 
εξαρτήματα του αυτοκινήτου, 

ακόμα και το προσωπικό μας 
smartphone, αλλάζοντας στην 
κυριολεξία ό,τι ξέραμε μέχρι  
τώρα για την οδήγηση. 
Κατεβάζοντας τις σχετικές εφαρμογές, μπορούμε να έχουμε 
μια ακριβή και εντελώς αμερόληπτη ενημέρωση του 
τρόπου που οδηγούμε, προκειμένου την επόμενη φορά να 
γίνουμε ακόμα καλύτεροι και πιο προσεκτικοί. Φυσικά και 
ο τομέας της ασφάλισης δεν γινόταν να μην ακολουθήσει 
τις τεχνολογικές εξελίξεις. Το πρόγραμμα Smart Drive της 

Anytime, μέσω της εφαρμογής SmartDrive Greece 
αξιολογεί την οδική συμπεριφορά, επιβραβεύοντας την 
ασφαλή οδήγηση με έκπτωση στα ασφάλιστρα στην 
ανανέωση του συμβολαίου τους. Η τεχνολογία αποτελεί 
πολύτιμο «σύμμαχο» για ασφαλέστερη οδήγηση, καθώς 
όλα τα αυτοκίνητα νέας τεχνολογίας διαθέτουν προηγμένα 
συστήματα (ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας) που 
αποτελούν τον καλύτερο “συνοδηγό” μας. 
«Συνομιλώντας» με την τεχνολογική «αντίληψη» του 
αυτοκινήτου μας, κάνουμε την οδήγηση πολύ πιο ασφαλή 
για εμάς, τους συνεπιβάτες μας και τους πεζούς στον 
δρόμο. Το αυτοκίνητο διαθέτει, πλέον, τα σύγχρονα 
εργαλεία γι’ αυτό, όμως το πώς τα χρησιμοποιούμε 
εξαρτάται από εμάς. Συστήματα που ανιχνεύουν από τη 
σταθερότητα του οχήματος, μέχρι και το βαθμό κόπωσης 
του οδηγού, συστήνοντάς του να κάνει τις απαραίτητες  

 

Η 
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στάσεις, όταν υπολογίζουν πως έχει ανάγκη από 
ξεκούραση, συχνά με τη χαρακτηριστική εικόνα της κούπας 
με τον ζεστό καφέ, που εμφανίζεται στο ταμπλό του 
αυτοκινήτου! Μάλιστα στην Αθήνα, συγκεκριμένα στο 
Καλλιμάρμαρο, εγκαινιάστηκε η πρώτη “έξυπνη” διάβαση 
πεζών, που διαθέτει ειδικούς πομπούς μετάδοσης 
ηχητικών και παλμικών σημάτων για ανθρώπους με 
προβλήματα όρασης, ακόμα και ειδικό φωτισμό χαμηλά 
στην άσφαλτο, που προειδοποιεί τους συμπολίτες μας, 
που είναι “προσκολλημένοι” στην οθόνη του κινητού τους! 

Στην εποχή των αυτόνομων οχημάτων, οι αλγόριθμοι και οι 
αισθητήρες φέρνουν την τεχνητή νοημοσύνη κυριολεκτικά 
στη θέση του οδηγού, με την πραγματικότητα να συναντά 
τις πιο δημοφιλείς ιστορίες επιστημονικής φαντασίας.  

τεχνητή νοημοσύνη όμως δεν 
είναι πλέον σενάριο μιας ταινίας 
του Χόλυγουντ, αλλά μία υπαρκτή 

πραγματικότητα, με την οδική 
ασφάλεια και τους οδηγούς να  
την έχουν ήδη καλωσορίσει! 

 

Η τεχνητή νοημοσύνη (AI), η προσομοίωση της 
ανθρώπινης νοημοσύνης σε υπολογιστές και μηχανήματα, 

γίνεται όλο και πιο δημοφιλής με ταχύτατους ρυθμούς. 
Επηρεάζει έναν αυξανόμενο αριθμό προϊόντων και 
υπηρεσιών που χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας 
ζωή, και τα επιβατικά αυτοκίνητα δεν αποτελούν εξαίρεση. 
Πράγματι, μεγάλο μέρος της σημερινής τεχνολογίας μέσα 
στα αυτοκίνητα βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, η 
οποία παράγει πολλά δεδομένα. Σύμφωνα με την ενότητα 
«Δεδομένα οχημάτων και ιδιωτικό απόρρητο» της ετήσιας 
έρευνας Mobility Monitor που κυκλοφόρησε η LeasePlan 
τον Μάρτιο του 2020, περισσότεροι από τους μισούς 
οδηγούς ανησυχούν για το ποια δεδομένα συλλέγονται 
από τα οχήματά τους και από ποιον, αν και η μεγάλη 
πλειοψηφία είναι διατεθειμένη να μοιράζεται δεδομένα, 
ανώνυμα, εάν αυτό ωφελήσει την εμπειρία τους στην 
οδήγηση. Λόγω της στασιμότητας που παρατηρείται στη 
μείωση των θανάτων από τροχαία ατυχήματα σε 
παγκόσμιο επίπεδο τα τελευταία χρόνια, η βελτίωση της 
οδικής ασφάλειας αποτελεί διεθνή προτεραιότητα.  

άνω από το 90% όλων των 
ατυχημάτων οφείλονται σε  
λάθος του οδηγού, όπως κακή 

πρόβλεψη, λανθασμένη αντίδραση σε 
κίνδυνο ή παραβίαση της νομοθεσίας 
για την οδική κυκλοφορία. Σε μια 
προσπάθεια αντιμετώπισης αυτών 
των προβλημάτων, η νέα νομοθεσία 
της ΕΕ θα καταστήσει υποχρεωτικά 
ορισμένα εξελιγμένα συστήματα 
υποβοήθησης του οδηγού (Advanced 
Driver Assistance Systems - ADAS)  
από το 2022.  
Πολλές από αυτές τις εξελιγμένες τεχνολογίες διαθέτουν 
ένα στοιχείο AI που παρακολουθεί, αναλύει και 
αναγνωρίζει δυνητικά, μη ασφαλή οδηγική συμπεριφορά. 
Σε περίπτωση που εντοπίσει μη ασφαλείς καταστάσεις 
όπως π.χ. υπνηλία, περισπασμούς ή απόκλιση από τη 
λωρίδα, το σύστημα εκπέμπει ειδοποιήσεις σε πραγματικό 
χρόνο για να προειδοποιήσει τον οδηγό για τον πιθανό  

 

Η 
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κίνδυνο. Εκτός από τη βελτίωση της ασφάλειας, η 
εφαρμογή λύσεων τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να 
προσφέρει καλύτερη συνολική οδηγική εμπειρία. Για 
παράδειγμα, τα συστήματα πλοήγησης ενσωματώνουν 
δεδομένα όπως πρόγνωση καιρού σε πραγματικό χρόνο 
και κυκλοφοριακές συνθήκες, για να καθοδηγήσουν τον 
οδηγό με βέλτιστο τρόπο στον επιθυμητό προορισμό με 
όσο το δυνατόν λιγότερη ταλαιπωρία. Παρόμοια δεδομένα 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέρος του έξυπνου 
συστήματος ελέγχου ταχύτητας, το οποίο μπορεί επίσης να 
υποστηρίξει εξοικονόμηση καυσίμου προτείνοντας τις 
ιδανικές στιγμές για επιτάχυνση/φρενάρισμα. Ορισμένες 
δυνατότητες των οχημάτων υψηλής τεχνολογίας 
αποτελούν φαινομενικά μικρές βελτιώσεις που μπορούν να 
κάνουν μεγάλη διαφορά όσον αφορά την άνεση του 
οδηγού. Η τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης δεν 
αποθηκεύει μόνο εξατομικευμένες ρυθμίσεις σχετικά με τα 
καθίσματα και τους καθρέφτες, για παράδειγμα, αλλά τα 
προσαρμόζει επίσης αυτόματα στη σωστή θέση όταν ο 
εκάστοτε οδηγός καθίσει πίσω από το τιμόνι. 

 
Στη σημερινή εποχή της συνδεσιμότητας, οι εφαρμογές 
smartphone που βασίζονται σε AI επιτρέπουν στον οδηγό 
να ρυθμίσει απομακρυσμένα τη θερμοκρασία μέσα στο 
όχημα πριν ξεκινήσει. Αυτό αποτελεί ένα ιδιαίτερο όφελος 
για ένα κρύο πρωινό του χειμώνα ή ένα ζεστό απόγευμα 
του καλοκαιριού. Ο τρίτος τομέας στον οποίο η τεχνητή 
νοημοσύνη μπορεί να κάνει τη διαφορά στα επιβατικά 
αυτοκίνητα σχετίζεται με την προληπτική και την τακτική 
συντήρηση. Ένα τυπικό διαγνωστικό σύστημα δεν 
ειδοποιεί για την ύπαρξη ενός προβλήματος έως ότου αυτό 
προκύψει.  

ντιθέτως, η τεχνητή νοημοσύνη 
επιτρέπει τη συλλογή, ανάλυση 
και σύγκριση αξιόπιστων 

πληροφοριών για την φυσική 
κατάσταση του οχήματος με ιστορικά 
δεδομένα ως βάση για τον εντοπισμό 
σφαλμάτων πριν αυτά συμβούν. 
Η προληπτική συντήρηση όχι μόνο εξοικονομεί χρόνο και, 
ως εκ τούτου, χρήματα που δαπανώνται για τη διάγνωση 
και τη διακοπή λειτουργίας του οχήματος, αλλά συμβάλλει 
επίσης στη βελτίωση της ασφάλειας, διασφαλίζοντας την 
έγκαιρη επισκευή ενδεχομένως επικίνδυνων ελαττωμάτων. 
Σήμερα, ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης είναι κυρίως 
αυτός του «συγκυβερνήτη» που υποστηρίζει τους οδηγούς, 
βελτιώνοντας την ασφάλεια, την άνεση ή/και την ευκολία. 
Ορισμένες εφαρμογές βελτιώνουν την ασφάλεια και την 
άνεση του οδηγού, ενώ άλλες βελτιώνουν την ευκολία και 
μειώνουν το κόστος υποστηρίζοντας την προληπτική 
συντήρηση ή την οικονομία καυσίμου. Η τεχνητή 
νοημοσύνη εξελίσσεται με γρήγορους ρυθμούς και φαίνεται 
να γίνεται ολοένα και πιο έξυπνη κάθε μέρα. Ωστόσο, λόγω 
των ανησυχιών σχετικά με το ιδιωτικό απόρρητο των 
οδηγών, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η 
ανωνυμοποίηση των δεδομένων. Εάν οι κατασκευαστές 
και άλλοι χρήστες δεδομένων μπορούν να κερδίσουν την 
εμπιστοσύνη των οδηγών και των ρυθμιστικών αρχών, 
μπορούμε να περιμένουμε την προσθήκη πολλών 
περισσότερων καινοτομιών που βασίζονται σε τεχνητή 
νοημοσύνη στα επιβατικά αυτοκίνητα κατά τα επόμενα 
χρόνια. Ωστόσο, μένει να δούμε αν η τεχνητή νοημοσύνη 
θα καταφέρει κάποτε να αντικαταστήσει πραγματικά τον 
οδηγό. 

Α 
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του Προκόπη Παυλόπουλου 
Τέως Προέδρου  
της Δημοκρατίας,  
Επίτιμου Καθηγητή 
της Νομικής Σχολής 
του Εθνικού και 
Καποδιστριακού  
Πανεπιστημίου Αθηνών 

 

Ελλάδα δεν 
πρόκειται να 
δεχθεί, καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο, 
εκπτώσεις ως προς  
την οριοθέτηση της 
Υφαλοκρηπίδας και της 
ΑΟΖ που της ανήκουν 
κατά το Διεθνές Δίκαιο 
της Θάλασσας, υπό το 
βάρος ενδεχόμενων 
έξωθεν πιέσεων 
για την, δήθεν, «κρίσιμη» 
γεωστρατηγική θέση της Τουρκίας 
λόγω της συγκυρίας εξαιτίας της 

προκλητικής και απάνθρωπης 
εισβολής της Ρωσίας στην 
Ουκρανία, σημείωσε ο κ. Προκόπης 
Παυλόπουλος. Στην ομιλία του, στο 
7ο «Οικονομικό Forum των 
Δελφών» 2022, με τίτλο 
«Επισημάνσεις ως προς τα 
αδιαπραγμάτευτα Δικαιώματα της 
Ελλάδας επί των Θαλάσσιων Ζωνών 
της: Κυριαρχία και Κυριαρχικά 
Δικαιώματα», ο τέως Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας και Επίτιμος 
Καθηγητής της Νομικής Σχολής του 
Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών κ. 
Προκόπης Παυλόπουλος 
επισήμανε, μεταξύ άλλων, και τα 
εξής: «Οιαδήποτε συζήτηση γύρω 
από τα Δικαιώματα της Ελλάδας επί 
των Θαλάσσιων Ζωνών που της 
ανήκουν, κατά το Διεθνές Δίκαιο της 
Θάλασσας (Σύμβαση Montego Bay 
του 1982) -άρα και οιαδήποτε 
σχετική συζήτηση, αντιστοίχως, ως 
προς την Κυριαρχία της και τα 
Κυριαρχικά της Δικαιώματα εν 
προκειμένω- έχει ως αφετηρία την 
εξής θεμελιώδη θέση, η οποία 
αποτελεί πάγιο και 
αδιαπραγμάτευτο «πυλώνα» της 
Εξωτερικής μας Πολιτικής:  

 

ια και μόνη 
διαφορά 
υφίσταται προς 

επίλυση, μέσω του 
Διεθνούς Δικαστηρίου 
της Χάγης, μεταξύ 
Ελλάδας και Τουρκίας. 
Πρόκειται για  
την οριοθέτηση  
της Νησιωτικής 

Υφαλοκρηπίδας και  
της επέκεινα 
Αποκλειστικής 
Οικονομικής Ζώνης  
στο Αιγαίο και στην 
Ανατολική Μεσόγειο 
, κατά πλήρη εφαρμογή του 
Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, 
ήτοι κατά πλήρη εφαρμογή, «υπό το 
φως» και της διεθνούς νομολογίας, 
κατ’ εξοχήν των διατάξεων της κατά 
τ’ ανωτέρω Σύμβασης του Montego 
Bay του 1982.  

 
Α. Ακόμη και όταν, οπωσδήποτε 
αδοκίμως, χρησιμοποιείται -πάντως 
όχι από το Υπουργείο Εξωτερικών, 
το οποίο πάντοτε υιοθετεί για το 
συγκεκριμένο ζήτημα την 
προαναφερόμενη Εθνική Γραμμή- ο 
όρος «Θαλάσσιες Ζώνες», ο 
πληθυντικός αυτός ουδόλως και 
καθ’ οιονδήποτε τρόπο σημαίνει ότι 
η Ελλάδα επανέρχεται στην νομικώς 
εσφαλμένη και πολιτικώς 
επικίνδυνη ορολογία περί 
«διαφορών», η οποία ατυχώς 
υιοθετήθηκε στο «Κοινό 
Ανακοινωθέν» Ελλάδας-Τουρκίας 
της 8ης Ιουλίου 1997, κατά την τότε  

 

Η 
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Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ και 
μετέπειτα στα συμπεράσματα της 
Συνόδου του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου του Ελσίνκι, μεταξύ 10ης 
και 11ης Δεκεμβρίου 1999. Αυτός ο 
«πληθυντικός», ο οποίος επέτρεψε 
για κάποιο διάστημα στην Τουρκία 
να προβάλλει, σχεδόν ανενόχλητη, 
και τις «φαντασιώσεις» της περί 
«γκρίζων ζωνών» στο Αιγαίο έχει, 
από πλευράς Ελλάδας, οριστικώς 
και αμετακλήτως καταδικασθεί μετά 
το 2004, ως εντελώς αντίθετη προς 
κάθε έννοια του Διεθνούς και του 
Ευρωπαϊκού Δικαίου. 
Β. Τις προμνημονευόμενες 
παρατηρήσεις συμπληρώνουν και 
οι εξής δύο, επίσης πάγιες και 
αδιαπραγμάτευτες, θέσεις της 
Εξωτερικής μας Πολιτικής 
αναφορικά με τα Εθνικά μας Θέματα 
και τα Εθνικά μας Δίκαια εν γένει 
έναντι της Τουρκίας: Πρώτον,  

 

ύτε τέθηκε,  
ούτε τίθεται ούτε 
πρόκειται να τεθεί 

-και, a fortiori, να  
γίνει δεκτό- θέμα 
αναθεώρησης της 
Συνθήκης της Λωζάνης 
του 1923, πολλώ 
μάλλον όταν η Συνθήκη 
αυτή είναι, κατά την 
ίδια την φύση της,  
μη επιδεκτική 
αναθεώρησης 
κατά τους ειδικούς περί τούτου 
κανόνες του Διεθνούς Δικαίου. 
Δεύτερον, ουδεμία επιρροή μπορεί 
ν’ ασκήσει, σε ό,τι αφορά την 
Κυριαρχία και τα Κυριαρχικά 
Δικαιώματα της Ελλάδας, ο 
ισχυρισμός της Τουρκίας ότι δεν έχει 
προσχωρήσει στο Διεθνές Δίκαιο 

της Θάλασσας, κατά την Σύμβαση 
του Montego Bay του 1982. Και τούτο 
διότι, όπως θα τονισθεί και στην 
συνέχεια, κατά την πάγια νομολογία 
του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης 
η ως άνω Σύμβαση έχει επικυρωθεί 
από τον απαιτούμενο αριθμό 
Κρατών-Μελών της Διεθνούς 
Κοινότητας, ώστε να παράγει 
εθιμικούς -ορθότερα δε γενικώς 
παραδεδεγμένους- κανόνες του 
Διεθνούς Δικαίου, οι οποίοι ισχύουν 
erga omnes, συνακόλουθα δε και 
έναντι της Τουρκίας. Με δεδομένη 
την διαχρονική κακοπιστία της 
Τουρκίας και την συνακόλουθη 
ασύστολη παραβατικότητά της εις 
βάρος του Διεθνούς Δικαίου ως 
προς τις σχέσεις της με την Ελλάδα, 
η Ελληνική πλευρά οφείλει να 
καθιστά, με κάθε τρόπο και με την 
μεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια, 
ευκρινή και τα εξής:  
Γ. Ο όρος «Θαλάσσιες Ζώνες» 
ουδόλως διαφοροποιεί την σταθερή, 
μετά το 2004, στάση της Ελλάδας ότι 
μία, και μόνη, διαφορά υφίσταται 
προς επίλυση με την Τουρκία: Η 
οριοθέτηση της νησιωτικής 
υφαλοκρηπίδας και της 
Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης 
στο Αιγαίο και στην Ανατολική 
Μεσόγειο. Ενόψει των Δηλώσεων 
του 1994 και του 2015, με βάση τις 
οποίες η Ελλάδα έχει οριοθετήσει 
σαφώς και επακριβώς την 
υποχρεωτική δικαιοδοσία του 
Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, 
ενδεχόμενη ενώπιον αυτού κοινή 
προσφυγή Ελλάδας και Τουρκίας, 
ύστερα από το αναγκαίο κατά το 
Διεθνές Δίκαιο συνυποσχετικό, 
μπορεί να νοηθεί μόνον εφόσον 
τηρηθούν και οι ακόλουθες, μεταξύ 
άλλων, προϋποθέσεις: Δεν είναι 
νομικώς δυνατό -αφού αποτελούν 
μέρος του «σκληρού πυρήνα» της 
Εθνικής μας Κυριαρχίας -ν’ αχθούν 
προς επίλυση π.χ. ζητήματα σχετικά 
με το Έδαφος, τον Εναέριο Χώρο και 
την Αιγιαλίτιδα Ζώνη. 

Ελλάδα διατηρεί, 
στο ακέραιο, το 
δικαίωμά της  

να επεκτείνει,  
μονομερώς και όποτε 
το κρίνει σκόπιμο, την 
Αιγιαλίτιδα Ζώνη της 
από τα 6 ν.μ. στα 12 ν.μ.  

Και με βάση την τακτική της 
Τουρκίας είναι σκόπιμο η Ελλάδα να 
προσανατολίζεται περισσότερο 
προς την προοπτική πλήρους 
άσκησης του ως άνω δικαιώματός 
της για την ολοκληρωμένη επέκταση 
της Αιγιαλίτιδας Ζώνης στα 12 ν.μ., 
παρά ν’ αγωνίζεται μόνο για την 
άρση του παντελώς αυθαίρετου 
«casus belli» της τουρκικής 
Εθνοσυνέλευσης της 8ης Ιουνίου 
1995, αμέσως μετά την έναρξη 
ισχύος του Διεθνούς Δικαίου της 
Θάλασσας κατά την Σύμβαση του 
Montego Bay του 1982. 

 
Δ. Επομένως, κοινή προσφυγή 
Ελλάδας και Τουρκίας στο Διεθνές 
Δικαστήριο της Χάγης είναι νοητή 
και θεσμικώς επιτρεπτή μόνον ως 
προς τα Κυριαρχικά Δικαιώματα -
άρα όχι προς την Εθνική Κυριαρχία 
κατά τ’ ανωτέρω- επί της 
Υφαλοκρηπίδας και της 
Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, 
με πλήρη επήρεια των Νησιών μας. 
Στο δε απαιτούμενο σε αυτή την 
περίπτωση συνυποσχετικό, η 
Τουρκία οφείλει ν’ αναγνωρίσει την 
ισχύ του συνόλου της 
προαναφερόμενης Σύμβασης του 
Montego Bay του 1982. Πολλώ 
μάλλον όταν και σήμερα δεσμεύεται 
από την Σύμβαση αυτή, μολονότι 
δεν την έχει επικυρώσει, αφού 
παράγει, κατά την πάγια νομολογία 
του Διεθνούς Δικαστηρίου της 
Χάγης, γενικώς παραδεδεγμένους 
κανόνες του Διεθνούς Δικαίου, οι 
οποίοι ισχύουν έναντι πάντων. Και 
στο σημείο αυτό πρέπει να 
διευκρινισθεί ότι επειδή η 
οριοθέτηση της Υφαλοκρηπίδας και 
της Αποκλειστικής Οικονομικής 
Ζώνης συνδέονται ευθέως με τα όρια 
της Αιγιαλίτιδας Ζώνης -όχι ως προς 
την αρχή μέτρησής τους, δηλαδή ως 
προς την ακτογραμμή, αλλά ως 
προς την αφετηρία του πεδίου τους,  

 

Ο 

Η 
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που είναι το τέλος της Αιγιαλίτιδας Ζώνης- η Ελλάδα θα 
πρέπει να επιλέξει την οδό της επέκτασης της Αιγιαλίτιδας 
Ζώνης της στα 12 ν.μ. πριν από κάθε προσφυγή στο 
Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Ή, τουλάχιστον, να 
διασφαλίσει στο σχετικό συνυποσχετικό, με πλήρη 
σαφήνεια, ότι το οιοδήποτε δεδικασμένο που θα προκύψει 
από την μετά την προσφυγή απόφαση του Διεθνούς 
Δικαστηρίου της Χάγης ουδόλως θίγει το δικαίωμά της για 
επέκταση της Αιγιαλίτιδας Ζώνης της στα 12 ν.μ. Κάτι το 
οποίο, επιπροσθέτως, είναι οιονεί «φυσική συνέπεια» των 
προμνημονευόμενων δηλώσεών της αναφορικά με την 
υποχρεωτική δικαιοδοσία του Δικαστηρίου τούτου. Εν 
πάση δε περιπτώσει, και λόγω του κινδύνου από το 
νομικώς ανυπόστατο «τουρκολιβυκό μνημόνιο», η Ελλάδα 
μπορεί και οφείλει να επεκτείνει την Αιγιαλίτιδα Ζώνη της 
στα 12 ν.μ. σε όλο το πεδίο της Ανατολικής Μεσογείου.  

 
Ε. Είναι προφανής η σημασία της απόφασης της 12ης 
Ιουλίου 2016 του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου μεταξύ 
Φιλιππίνων και Κίνας, ως προς το νομολογιακό 
προηγούμενο, το οποίο δημιουργεί υπέρ της Ελλάδας για 
το ότι αφενός Αιγιαλίτιδα Ζώνη και Συνορεύουσα Ζώνη 
έχουν όλα, ανεξαιρέτως, τα Ελληνικά Νησιά. Και, αφετέρου, 
Υφαλοκρηπίδα και Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη 
«παράγουν», κατά την Σύμβαση του Montego Bay του 1982, 
όλα, ανεξαιρέτως και ανεξαρτήτως μεγέθους, τα Ελληνικά 
Νησιά -άρα και στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο- τα 
οποία μπορούν να συντηρήσουν αυτοδυνάμως είτε 
ανθρώπινη ζωή είτε και απλή οικονομική δραστηριότητα. 
Επιπροσθέτως, και επειδή κατά το Ευρωπαϊκό Δίκαιο η 
Υφαλοκρηπίδα και η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της 
Ελλάδας είναι και Υφαλοκρηπίδα και Αποκλειστική 
Οικονομική Ζώνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η τελευταία 
οφείλει να συμπράξει, ευθέως και ενεργώς, υπέρ των 
Ελληνικών θέσεων στην διαδικασία οριοθέτησης των ως 
άνω Θαλάσσιων Ζωνών. 
ΣΤ. Με τα δεδομένα που δημιουργεί η κατά παράβαση κάθε 
έννοιας του Διεθνούς Δικαίου και της Διεθνούς Νομιμότητας 
απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα εισβολή της 
Ρωσίας στην Ουκρανία, η Ελλάδα και η Κύπρος οφείλουν 
να καταστήσουν σαφές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 
κυρίως στο ΝΑΤΟ ότι δεν είναι διατεθειμένες, κατ’ ουδένα 
τρόπο και υφ’ οιανδήποτε μορφή, να δεχθούν «εκπτώσεις» 
επί των κατά το Διεθνές Δίκαιο πάσης φύσεως 
Δικαιωμάτων τους ως προς τις Θαλάσσιες Ζώνες τους. Η 
επίκληση της, δήθεν, ιδιαίτερης γεωστρατηγικής θέσης της 
Τουρκίας, λόγω των ως άνω πολεμικών γεγονότων και της 
πιθανής «μεσολαβητικής» της παρέμβασης, κατ’ ουδένα 
τρόπο δικαιολογούν ανοχή της τουρκικής προκλητικής 
παραβατικότητας. Και τούτο κυρίως διότι το Διεθνές και το 
Ευρωπαϊκό Δίκαιο δεν είναι νοητό να εφαρμόζονται 
«επιλεκτικώς», a fortiori δε η εφαρμογή τους δεν είναι 
επίσης νοητό να «κάμπτεται» για την επίτευξη 
γεωστρατηγικών σκοπιμοτήτων, όποιες και αν είναι αυτές 
και όποιους και αν εξυπηρετούν. Και δεν πρέπει να 

υποτιμάται το ότι, κατ’ αποτέλεσμα, τέτοιες 
«γεωστρατηγικές» σκοπιμότητες επικαλέσθηκε και 
επικαλείται η Ρωσία προκειμένου να δικαιολογήσει την 
βάρβαρη εισβολή της στην Ουκρανία ενώ, επιπροσθέτως, 
η τουρκική εισβολή και κατοχή στην Κυπριακή Δημοκρατία, 
από το 1974, και η έως σήμερα αδικαιολόγητη ανοχή της 
από την Διεθνή Κοινότητα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
σίγουρα «ώθησε» την Ρωσία να κάνει πράξη την εισβολή 
της. Εξ ου και η «συμπάθειά» της προς την Τουρκία που, 
μαζί με την ιταμή «ουδετερότητα» της τελευταίας, αφήνει 
ανοιχτό το πεδίο στην Ρωσία να της αναγνωρίζει ως και 
«μεσολαβητικό» ρόλο ως προς το μέλλον της χειμαζόμενης 
Ουκρανίας. Επομένως, Ελλάδα και Κύπρος όχι μόνο 
δικαιούνται αλλά και οφείλουν να διευκρινίσουν προς την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ ότι, λόγω της erga omnes 
ισχύος του Διεθνούς Δικαίου, από πλευράς κυρώσεων 
Ρωσία και Τουρκία πρέπει ν’ αντιμετωπισθούν αναλόγως 
και αντιστοίχως. Επέκεινα,  

λλάδα και Κύπρος δικαιούνται  
και οφείλουν να διευκρινίσουν, 
προς τις ίδιες κατευθύνσεις, ότι θα 

υπερασπισθούν τα Εθνικά τους Θέματα 
και τα Εθνικά τους Δίκαια ακόμη και  
αν πρέπει να προσφύγουν, εν τέλει  
και εν ανάγκη, στην αξιοποίηση  
της χρησιμοποίησης της  
διαδικασίας του veto». 

 

Ε 
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του Νίκου Ι. Νικολόπουλου 
Προέδρου 
Χριστιανοδημοκρατικού 
Κόμματος Ελλάδος 

 
Σε εφιάλτη για τα λαϊκά νοικοκυριά 
εξελίσσεται η νέα απίστευτη αύξηση 
του πληθωρισμού στο 8,9%. 

ο 2016 με τον 
πληθωρισμό στο 
1,1% ο Μητσοτάκης 

δήλωνε ότι δεν θα 
μπορούσε να ζήσει με 
800€... Σήμερα με τον 
πληθωρισμό στο 8,9% 
με δική του ευθύνη τι 
πιστεύει και τι κάνει 
ως Πρωθυπουργός; 
Η κυβέρνηση των «αρίστων» 
παρακολουθεί ως θεατής τις 
εφιαλτικές διαστάσεις που λαμβάνει 
η πορεία του πληθωρισμού που ήδη 
εκτοξεύτηκε στο 8,9% τον Μάρτιο 
σύμφωνα με τα στοιχεία της 
ΕΛΣΤΑΤ. Μάλιστα, ο Γενικός ΔΤΚ σε 
σύγκριση με τον Φεβρουάριο 2022 
παρουσίασε αύξηση 2,7%. Κρίσιμα  

 
αγαθά και υπηρεσίες καταγράφουν τεράστιες ανατιμήσεις. Ο ηλεκτρισμός κατά 
79%, το φυσικό αέριο κατά 68% και το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 58,5%. Η 
κατάσταση με τους υπέρογκους λογαριασμούς του ρεύματος έχει φτάσει πια σε 
επικίνδυνα επίπεδα. Οι οικογενειάρχες, οι επιχειρηματίες, οι επαγγελματίες, οι 
βιοπαλαιστές, όλοι ανεξαιρέτως βρίσκονται σε πραγματική απόγνωση μετά το 
άνοιγμα των σχετικών φακέλων.  

άν ο ΕΝΦΙΑ ήταν η χαριστική βολή για τα κόμματα 
Σαμαρά, Βενιζέλου, Κουβέλη και Καρατζαφέρη το 
ΡΕΥΜΑ και η ΑΚΡΙΒΕΙΑ θα σπάσει τα κόκαλα των 

σημερινών… 
Η κοινωνική κατάσταση γίνεται εκρηκτική με τις συνεχείς ανατιμήσεις όπως για 
παράδειγμα στα τρόφιμα και τα λάδια 19,9% και 13% στα λαχανικά. Επιτέλους 
πότε θα καταλάβουν οι ΧΑΡΒΑΝΤΙΑΝΟΙ ΚΟΛΕΓΙΟΠΑΙΔΕΣ του ΜΑΞΙΜΟΥ ότι 

  

Τ Ε 
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πρέπει να αναλάβουν δράσεις και να σταματήσουν να 
βλέπουν πολιτικούς εχθρούς που δήθεν χτίζουν το 
αντικυβερνητικό μέτωπο.  

ακρίβεια, που ξεζουμίζει το 
οικογενειακό εισόδημα και 
οδηγεί στη φτωχοποίηση, 

αναδεικνύεται μέρα με τη μέρα σε 
«αχίλλειο πτέρνα» για την κυβέρνηση 
Μητσοτάκη, αφού συντριπτικό είναι  
το αθροιστικό ποσοστό εκείνων που 
στις δημοσκοπήσεις δηλώνουν ότι 
τους έχει επηρεάσει πολύ (92%).  
Ο Μητσοτάκης και οι τζιτζιφιόγκοι του πρέπει να 
αντιμετωπίσουν τα προβλήματα και όχι όσους αντιδρούν 
στην ΦΤΩΧΟΠΟΙΗΣΗ με τη γνωστή γελοία ατάκα που την 
πήρε από τον εφιάλτη Σημίτη: «φταίει ο λαϊκισμός που 
βρίσκεται απέναντι στις δυνάμεις της ευθύνης»! Δεν είναι 
δύσκολο να καταλάβει κανείς γιατί ο «αντι- λαϊκισμός» είναι 
η καραμέλα των κερδισμένων από την παγκοσμιοποίηση 
και τον άκρατο νεοφιλελευθερισμό, εκείνων που 
αυτοπροσδιορίζονται πλαστά ως οι δυνάμεις της ευθύνης 
και του «εκσυγχρονισμού». Η ακολουθούμενη πολιτική 
Μητσοτάκη και των λοιπών ηγεσιών του 
ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ έχει σαν αποτέλεσμα την 
άνοδο στα ύψη των τιμών όλων ανεξαιρέτως των 
προϊόντων την άνοδο του πληθωρισμού και τη μείωση της 
ανάπτυξης. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να καλύψουν τις 
ανάγκες τους και τις ελλείψεις τους στα βασικά αγαθά. Την 
τραγική κατάσταση καταγράφουν και τα συμπεράσματα 
της έρευνας της RealPolls. Οι πολίτες δεν δείχνουν να 
πείθονται από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας 
που έχει εξαγγείλει ο Μητσοτάκης και τα οποία ο ίδιος, ως 
γνωστόν, έχει χαρακτηρίσει ουσιαστικά «ψίχουλα», ενώ 
δεν είναι ικανοποιημένοι ούτε από τον τρόπο που 
διαχειρίζεται το πρόβλημα. Το ουσιαστικό μέτρο στήριξης 
που αποδέχονται οι ερωτηθέντες, αλλά η κυβέρνηση δεν 
διανοείται μέχρι τώρα να το πάρει για να μη θίξει τα μεγάλα 
επιχειρηματικά συμφέροντα στον χώρο της ενέργειας, είναι 
ο περιορισμός στα κέρδη των εταιρειών ηλεκτρισμού. Το 
80,3% των ερωτηθέντων θεωρεί ένα τέτοιο μέτρο 
απαραίτητο, ενώ έχει τόσο υψηλή στήριξη από τους 

ψηφοφόρους όλων των κομμάτων. Αυτά τα καυτά 
προβλήματα της καθημερινότητας καθόρισαν και την ψήφο 
του Γαλλικού λαού. Το παραδοσιακό πολιτικό σύστημα με 
την ψήφο των Γάλλων ΠΟΛΙΤΩΝ έχει σχεδόν διαλυθεί. Στα 
τάρταρα βρέθηκε το παλιό γκωλικό κόμμα όπως και το 
παλιό δυνατό σοσιαλιστικό του Μιτεράν, καθώς και το 
«πάλαι ποτέ διαλάμψαν» ευρωκομμουνιστικό. 

 

ο αποτέλεσμα του πρώτου  
γύρου σήμανε την συντριβή  
του σκληρού νεοφιλελεύθερου 

αριστεροκεντροδεξιού κατεστημένου 
που προωθεί η Νέα Τάξη Πραγμάτων. 
Η καταδίκη όλων των μεγάλων κομμάτων σήμανε το τέλος 
της ανέφελης Παγκοσμιοποίησης στην Ευρώπη. Οι 

 

Η Τ 
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καμπάνες που χτύπησε ο Γαλλικός λαός με την ψήφο του 
τρόμαξαν τους ΚΟΥΛΗΣΤΑΣ ΤΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ… 
Απορρίφθηκαν από τους Γάλλους ψηφοφόρους μετά 
βδελυγμίας όλες οι Νεοφιλελεύθερες πολιτικές, καθώς και 
οι πολιτικοί κολεγιόπαιδες γόνοι και επίγονοι ΤΖΑΚΙΩΝ και 
γεννήματα σκοτεινών στοών και λεσχών που 
συμπεριφέρονται ως «ΑΝΤΟΥΑΝΕΤΕΣ»… Πήραν την 
απάντηση που άξιζαν οι τσαμπουκάδες κατά του λαού από 
τα πολιτικά τσογλανόπαιδα του Ρότσιλ και του Σόρος… 
που ζουν βασιλικά τρώγοντας με χρυσές μασέλες και 
πλουτίζοντας από τα κλεψιμαίικα. Ο Μακρόν πολιτικό 
προϊόν και αυτός της οικονομικής ολιγαρχίας και του 
Τραπεζικού κατεστημένου κάνει στη Γαλλία ό,τι κάνει και ο 
Μητσοτάκης στην Ελλάδα. Η φάρα αυτών των 
κατασκευασμένων ΜΑΛΙΣΤΑΝΘΡΩΠΩΝ στα πολιτικά 
εργαστήρια των εκπαιδευμένων πολιτικών από τα ξένα 
θηριώδη οικονομικά κέντρα σκοπό έχει να εφαρμόζει - 
πάση θυσία - σκληρά μέτρα που χτυπάνε τη συντριπτική 
πλειονότητα του κόσμου. 

«πολιτική φάρα του Μητσοτάκη» 
ακόμα και σήμερα αρνείται να 
μαζέψει τα «κοράκια» της αγοράς 

ενέργειας που διαλύουν καθημερινά 
νοικοκυριά και επιχειρήσεις. 

 
Η «πολιτική φάρα του Μητσοτάκη» ζητά την αύξηση του 
χρόνου της εργασίας και της συνταξιοδότησης και όσο το 
δυνατόν λιγότερο κοινωνικό κράτος. Ο Μητσοτάκης, όπως 
και ο Μακρόν, με την αντιλαϊκή και αντικοινωνική πολιτική 
έχουν σπείρει τη φτώχεια, την απελπισία, τον πανικό, ενώ 
κατάφεραν και τον κοινωνικό αποκλεισμό των 
ανυπεράσπιστων λαϊκών τάξεων. Οι κάλπες που έρχονται 
ολοταχώς θα χαρίσουν και στον Μητσοτάκη μια 
ανεπανάληπτη ήττα. Τα «πολιτικά τομάρια» των 
συνεργών-συνεργατών του ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ 
ΝΤΑΒΑΤΖΙΔΩΝ καθώς και τα κλεψιμαίικα αυτών αλλά και 
του «ΑΛΗ ΜΠΑΜΠΑ με τους ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΛΕΦΤΕΣ» θα τα 
διασώσει μόνον μια «συγκυβέρνηση ντροπή» με 
ΣΤΟΥΡΝΑΡΙΑ… ως «δοτούς» πρωθυπουργούς, που θα 
αντιπαλεύουν και θα γκρεμίζουν με νύχια και με δόντια κάθε 
παραδοσιακή φιλολαϊκή πολιτική που έχει απομείνει. Οι 

γαλλικές εκλογές σηματοδοτούν για την Ευρώπη ασφαλώς 
και την Ελλάδα, την είσοδο σε μια νέα ιστορική εποχή, 
αφού ξεκάθαρα το 70% των ψηφοφόρων με την ψήφο τους 
τάσσονται με τη μια ή την άλλη μορφή απόρριψης της 
ξέφρενης παγκοσμιοποίησης. 

ι πατριώτες ευρωπαίοι πολίτες 
απαιτούν κοινωνική ευημερία  
και κοινωνική Δικαιοσύνη, 

προτάσσοντας έναν πατριωτισμό  
ως κινητήρα του ευρωπαϊκού 
πατριωτισμού και της αμυντικής και 
πολιτικής ενοποίησης. 
Δεν είναι φρόνιμο να παραβλέπουμε τις επιπτώσεις που 
έχει στην ευρωπαϊκή και ελληνική οικονομία ο πόλεμος 
στην Ουκρανία. Επίλογος θλιβερός οι πρόσφατες 
δηλώσεις του Υπ. Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα στη 
Νέα Υόρκη: «καμία χώρα, συμπεριλαμβανομένης και της 
Ελλάδας, δεν θα βγει αλώβητη από την οικονομική 
κρίση...». Αναλυτικά ανέφερε: «Οι αρνητικές επιπτώσεις 
έχουν εξαπλωθεί σε όλες τις αλυσίδες εφοδιασμού και το 
καταναλωτικό συναίσθημα. Βυθιζόμαστε, όλο και 
περισσότερο, στην κινούμενη άμμο της νέας παγκόσμιας 
οικονομικής κρίσης. Το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών 
συρρικνώνεται δραματικά. Οι ρυθμοί ανάπτυξης 
μειώνονται. Ο πληθωρισμός αυξάνεται γρήγορα. Καμία 
χώρα δεν θα βγει αλώβητη από αυτή την κατάσταση και 
φυσικά περιλαμβάνει και την Ελλάδα». Τέλος, τόνισε ότι οι 
ενέργειες που λαμβάνουν τα κράτη σε εθνικό επίπεδο δεν 
αρκούν για την αντιμετώπιση των οικονομικών 
συνεπειών… 

Η 

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

 
«Για την επόμενη διετία σίγουρα 
είναι λογικό να αυξήσουμε την 
παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη, 
μεγιστοποιώντας, αυξάνοντας κατά 
50% την εξόρυξή του ώστε να 
μειώσουμε βραχυπρόθεσμα την 
εξάρτησή μας από το φυσικό αέριο» 
(www.protothema.gr 6/4/2022) 
αναγκάστηκε να δηλώσει ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης γνωστός 
πολέμιος της χρήσης λιγνίτη για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

έβαια το 
μονοπώλιο της 
αποστροφής στη  

χρήση λιγνίτη για την 
παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας δεν ανήκει 
αποκλειστικά στη ΝΔ 
καθώς και ο ΣΥΡΙΖΑ 

κατά το διάστημα της δικής του διακυβέρνησης 
υπήρξε επίσης ορκισμένος εχθρός της χρήσης 
λιγνίτη. 
Ταυτόχρονα πρέπει να επισημανθεί ότι η χρήση λιγνίτη για παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας τα επόμενα χρόνια θα πρέπει να συνδυαστεί εκ μέρους της Ελλάδας με 
το αίτημα για δωρεάν δικαιώματα εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα (CO2) καθώς 
η τιμή τους στο χρηματιστήριο ρύπων είχε χτυπήσει κόκκινο φλερτάροντας ακόμη 
και με τα 100 ευρώ/τόνος καθώς τις αρχές Φεβρουαρίου η τιμή ήταν 94,38 
ευρώ/τόνος (www.energypress.gr 3/2/2022). Πάντως το τελευταίο διάστημα η τιμή 
των δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα στην ΕΕ παρουσιάζει έντονες 
διακυμάνσεις φτάνοντας στα 79,93 ευρώ/τόνος (κλείσιμο 11/4/2022) 
(www.iefimerida.gr 15/4/2022). Δεδομένου ότι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
με λιγνίτη επιβαρύνεται συνεχώς λόγω της υποχρέωσης αγοράς δικαιωμάτων 
αερίων ρύπων και όλα αυτά την ώρα που όπως προαναφέραμε η τιμή τους είχε 
πιάσει κόκκινο 

αθίσταται για άλλη μια φορά εξαιρετικά 
επίκαιρο το ζήτημα της διεκδίκησης δωρεάν 
δικαιωμάτων CO2 όπως ήδη ισχύει για την 

Πολωνία και τη Βουλγαρία.  Πρόκειται για ένα 
κεφαλαιώδες ζήτημα το οποίο παλεύουμε ήδη  
από το 2015 με συνεχείς μας παρεμβάσεις  
στην Ευρωβουλή και εκτός αυτής. 

 
Ας σημειωθεί ότι η τιμή των δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα ήταν 
κάτω από 10 ευρώ/τόνος το διάστημα 2012-2017 όπως φαίνεται από τον Πίνακα 
1. Έφτασε δε τα 62 ευρώ/τόνος στις αρχές Σεπτεμβρίου 2021 οπότε και είχαμε την 
ευκαιρία να αναλύσουμε το ζήτημα αυτό με άρθρο μας στην Υπέρβαση News το 
ΣΚ 18-19 Σεπτεμβρίου 2021 (σελ. 17-19). Τελικά το άρθρο μας αυτό αποδεικνύεται 
για άλλη μια φορά εξαιρετικά επίκαιρο και ως εκ τούτου το παραθέτουμε αυτολεξεί:

Β 

Κ 
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Το ζήτημα των δωρεάν δικαιωμάτων CO2 για την ΔΕΗ 
αποτελεί πλέον κρίσιμο μέγεθος για την αντιμετώπιση της 
ραγδαίας αύξησης της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος.  Και 
αυτό γιατί στην Ελλάδα η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος 
τουλάχιστον κατά 50% υπόκειται στο πανάκριβο πλέον 
σύστημα εμπορίας ρύπων CO2 που έχει καθιερωθεί τόσο 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και Παγκόσμια. Το ζήτημα 
των δωρεάν δικαιωμάτων CO2 το είχα θέσει επανειλημμένα 
κατά τη διάρκεια της θητείας μου στην Ευρωβουλή. Το 
πρόβλημα για τη ΔΕΗ οξύνθηκε όταν η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή στις 15/7/2015 υπέβαλε πρόταση για το 
Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών 
Αερίων για την περίοδο 2021-2030, με την οποία πρότεινε 
την αναθεώρηση της Οδηγίας 2003/87/ΕΕ, προβλέποντας 
δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων εκπομπών αερίων στην 
ηλεκτροπαραγωγή για τα κράτη-μέλη με κατά κεφαλήν ΑΕΠ 
χαμηλότερο του 60% του μέσου όρου της Ε.Ε. με έτος 
αναφοράς το 2013.  Η εν λόγω πρόταση της Επιτροπής δεν 
συμπεριλάμβανε την Ελλάδα καθώς η χώρα μας 
ξεπερνούσε ελαφρώς το κριτήριο του κατά κεφαλήν ΑΕΠ 
για το 2013 (62%), παρ’ ότι το πληρούσε για το 2014 
(59,7%). 

Έτσι κατέθεσα Γραπτή Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή για το θέμα αυτό στις 27 Μαΐου 2016 
επισημαίνοντας ότι «όλες οι γειτονικές χώρες της Ελλάδας, 
με εξαίρεση την Ιταλία, δεν έχουν υποχρεώσεις για την 
αγορά δικαιωμάτων εκπομπών αερίων για την 
ηλεκτροπαραγωγή, είτε επειδή δεν είναι μέλη της Ε.Ε. είτε 
επειδή απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή λόγω 
χαμηλού ΑΕΠ, γεγονός που δημιουργεί στρεβλώσεις στις 
περιφερειακές τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας και στον 
ανταγωνισμό, και που αποτυπώνεται σε αυξημένες 
ελληνικές εισαγωγές ρεύματος, απειλώντας έτσι και τη 
βιωσιμότητα της ΔΕΗ». 

το πλαίσιο αυτό ζήτησα η Επιτροπή 
να μεριμνήσει για την κατ’ 
εξαίρεση εκχώρηση δωρεάν 

δικαιωμάτων εκπομπών αερίων  
στην ηλεκτροπαραγωγή της Ελλάδας. 
Στη συνέχεια όπως τόνισα στην Κοζάνη στις 9/7/2016 όπου 
συμμετείχα ως κεντρικός ομιλητής σε Ημερίδα που 
διοργάνωσε το Σωματείο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
Σπάρτακος, κομβικό σημείο για την βιωσιμότητα της ΔΕΗ 
αποτελούσε και αποτελεί η εξαίρεση της Ελλάδας από τις 
υποχρεώσεις για την αγορά δικαιωμάτων εκπομπών 
αερίων για την ηλεκτροπαραγωγή. 

 

Σ 
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Επιπλέον στις 12 Ιουλίου 2016 μιλώντας στην Επιτροπή 
Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας της Ευρωβουλής για 
το θέμα της κατανομής δωρεάν δικαιωμάτων εκπομπών 
προς τη χώρα μας και τη ΔΕΗ ειδικότερα, επισήμανα ότι 
βάσει της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ, τα κράτη-μέλη της Ένωσης 
με κατά κεφαλήν ΑΕΠ χαμηλότερο του 60% του μέσου όρου 
της Ε.Ε. με έτος αναφοράς το 2013, απαλλάσσονται από 
την υποχρέωση της αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών 
αερίων. Ωστόσο, η Ελλάδα, παρ’ ότι ξεπερνά ελαφρώς το 
κριτήριο του κατά κεφαλήν ΑΕΠ για το 2013 (62%), 
εντούτοις το πληροί για το 2014 (59,7%). Έτσι, 
υπογράμμισα, το παρόν καθεστώς του Ευρωπαϊκού 
Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών Αερίων 
πλήττει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών εταιριών, 
αφού οι γειτονικές χώρες της Ελλάδας απαλλάσσονται από 
τις αντίστοιχες υποχρεώσεις και μπορούν συνεπώς να 
παράγουν φθηνότερο ρεύμα.  Το γεγονός αυτό, συνέχισα, 
«ζημιώνει τη ΔΕΗ με 300 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και 
δημιουργεί στρεβλώσεις στην περιφερειακή αγορά που 
αποτυπώνονται τόσο στις αυξημένες ελληνικές εισαγωγές 
ρεύματος όσο και στα αυξημένα τιμολόγια που πληρώνουν 
οι καταναλωτές σε μια φάση που η ενεργειακή φτώχεια 
πλήττει μεγάλη μερίδα του ελληνικού λαού». Γι' αυτό το 
λόγο ζήτησα από τον Εισηγητή και τα μέλη της Επιτροπής 
Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας της Ευρωβουλής να 
υπερψηφίσουν τις τροπολογίες που είχα καταθέσει για την 
αναθεώρηση της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ προκειμένου αφενός 
μεν να συνυπολογίζεται και το κατά κεφαλή ΑΕΠ του έτους 
2014 για την απαλλαγή των κρατών μελών από τις 
υποχρεώσεις αυτές, όπως είναι εν προκειμένω η 
περίπτωση της Ελλάδας και αφετέρου να μπορεί και η 
χώρα μας να ενταχθεί για χρηματοδότηση στο Ταμείο για 
τη Στήριξη Εκσυγχρονισμού των Ενεργειακών Συστημάτων 
και Βελτίωσης της Ενεργειακής Απόδοσης στα κράτη μέλη 
της Ένωσης. 

ημειωτέον ότι κατά την παραπάνω 
συνεδρίαση της εν λόγω Επιτροπής 
της Ευρωβουλής ήμουν και ο 

μοναδικός Έλληνας ευρωβουλευτής 
που τοποθετήθηκα για το ζήτημα αυτό. 

Επιπλέον στις 15 Ιουνίου 2016 κατέθεσα και τις παραπάνω 
σχετικές τροπολογίες με στόχο να συνυπολογίζεται το κατά 
κεφαλή ΑΕΠ του έτους 2014 για την απαλλαγή των κρατών 
μελών από τις υποχρεώσεις του Συστήματος Εμπορίας 
Δικαιωμάτων Εκπομπών Αερίων.  Με τις εν λόγω 
τροπολογίες μου επιτυγχανόταν η ελάφρυνση των 
λογαριασμών που πλήρωναν οι Έλληνες καταναλωτές στη 
ΔΕΗ καθώς και η ένταξη της Ελλάδας στο «Ταμείο 
Εκσυγχρονισμού των Ενεργειακών Συστημάτων και της 
Βελτίωσης της Ενεργειακής Απόδοσης», γεγονός που 
σήμαινε ότι από εκεί μπορούσαν να υπάρξουν 
χρηματοδοτήσεις της ΔΕΗ για να γίνει εκσυγχρονισμός των 
εγκαταστάσεων και να μειωθεί η ατμοσφαιρική ρύπανση 
πάντα σε συνδυασμό με την εκμετάλλευση των 
σημαντικών λιγνιτικών αποθεμάτων μας, που αποτελούν 
συγκριτικό πλεονέκτημα για την χώρα μας.  

 

Ακολούθως στις 13/02/2017 μιλώντας στην Ολομέλεια του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο ζήτησα την 
υπερψήφιση των τροπολογιών που είχα καταθέσει εκ 
μέρους της Ομάδας των Ευρωπαίων Αντιφεντεραλιστών 
και με την οποία ζητούσα την εξαίρεση της Ελληνικής 
ηλεκτροπαραγωγής από τις υποχρεώσεις του 
Ευρωπαϊκού Συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπών αερίων. Όπως επισήμανα «για να λειτουργήσει 
ορθά ο ανταγωνισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να 
μην επιβάλλονται δυσμενείς όροι στην Ευρωπαϊκή 
βιομηχανία σε σχέση με την παγκόσμια πραγματικότητα 
ιδίως αναφορικά με το κόστος ενέργειας». Και συνέχισα: 
«Σε μια περίοδο που η κυβέρνηση Τραμπ απειλεί να 
ακυρώσει τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα και η Κίνα 
συνεχίζει ακατάπαυστα την μόλυνση του περιβάλλοντος η  

 

Σ 
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Ευρωπαϊκή Ένωση όπως είδαμε στην προηγούμενη 
συζήτηση αποφάσισε τη δραστική μείωση των 
ανθρακούχων εκπομπών. Με την απόφαση αυτή πλήττεται 
η ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής οικονομίας. 
Οδηγείται σε οικονομική αδυναμία λειτουργίας η ΔΕΗ, 
κινδυνεύει με κλείσιμο ολόκληρη η Ελληνική 
τσιμεντοβιομηχανία που απασχολεί 13.000 εργαζομένους 
και πλήττεται η Ελληνική ναυτιλία». Καταλήγοντας είπα: 
«Κατέθεσα λοιπόν τροπολογίες στην προηγούμενη 
συζήτηση και ζήτησα να εξαιρεθεί και η Ελλάδα με βάση το 
άρθρο 10C της Οδηγίας 2003/87 από τις υποχρεώσεις του 
Ευρωπαϊκού Συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπών αερίων διότι ως έτος βάσης πρέπει να ληφθεί το 
2014 όταν η Ελλάδα είχε ΑΕΠ κατώτερο του 60% της 
Ένωσης. Δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστικά πολιτική 
ανταγωνισμού όταν διαλύεται η Ελληνική βιομηχανία και η 
ευρωπαϊκή βιομηχανία με όλες αυτές τις αντιλήψεις περί 
δήθεν προστασίας του περιβάλλοντος». Δυστυχώς όμως οι 
εν λόγω τροπολογίες μου απορρίφθηκαν στη σχετική 
ψηφοφορία που έγινε στις 15/2/2017 στην Ολομέλεια του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο παρότι 
συγκέντρωσαν πάνω από 200 θετικές ψήφους. 
Ακολούθησαν πολλές παρεμβάσεις μου για το ζήτημα αυτό 
στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο 
Στρασβούργο μεταξύ των οποίων και αυτή στις 5/2/2018. 

Καθώς η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος χτυπάει κόκκινο όχι 
μόνο στην Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως εντείνονται οι 
ανησυχίες για αύξηση της ενεργειακής φτώχειας. Ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης στην συνέντευξη τύπου που έδωσε 
την Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου (2021) στο πλαίσιο της ΔΕΘ 
απέδωσε την αύξηση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος 
στην Ελλάδα στο ράλι της τιμής του φυσικού αερίου. 
Παρέλειψε όμως κάτι εξίσου σημαντικό. Και αυτό δεν είναι 
άλλο από την εκτόξευση της τιμής των δικαιωμάτων ρύπων 
CO2 διεθνώς. Έτσι «η τιμή των δικαιωμάτων ρύπων CO2, 
στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας εκπομπών αέριων 
ρύπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του μεγαλύτερου στον 
κόσμο, σκαρφάλωσαν στα 62 €/τόνο, μια ανάσα από το 
ιστορικό υψηλό» (www.energypress.gr 8/9/2021), όπως 
φαίνεται και στον Πίνακα 1. 

 
 

ο κόστος ρύπων CO2  
επιβαρύνει σημαντικά την 
ηλεκτροπαραγωγή της ΔΕΗ. 

Έτσι σύμφωνα με στοιχεία της ΔΕΗ η επιχείρηση μόνο 
κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021 πλήρωσε για δικαιώματα 
ρύπων CO2 το ποσό των 138,5 εκατ. ευρώ και αυτό όταν η 
τιμή ήταν στα 31,7 ευρώ ανά τόνο CO2 (www.kathimerini.gr 
28/5/2021).  Αυτό σημαίνει ότι για φέτος η ΔΕΗ αναμένεται 
να καταβάλει για δικαιώματα ρύπων CO2 πάνω από 850 
εκατ. ευρώ. Επομένως μια σημαντική παράμετρος για την 
αντιμετώπιση της ραγδαίας αύξησης της τιμής του 
ηλεκτρικού ρεύματος είναι η εξαίρεση της ελληνικής 
ηλεκτροπαραγωγής και κυρίως της ΔΕΗ από την καταβολή 
δικαιωμάτων ρύπων CO2 μέχρι το 2030, όπως ακριβώς 
συμβαίνει ήδη με την βουλγαρική και την πολωνική ΔΕΗ. 
Καθώς λοιπόν σήμερα περίπου το 50% της 
ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα υπόκειται στην 
πληρωμή δικαιωμάτων ρύπων CO2, που όπως 
προαναφέρθηκε φέτος θα έχουν κόστος για την ΔΕΗ άνω 
των 850 εκατ. ευρώ, ποσό το οποίο θα μετακληθεί στους 
καταναλωτές, είναι προφανές ότι η κυβέρνηση θα πρέπει 
να προχωρήσει σε άμεση διαπραγμάτευση σε επίπεδο ΕΕ 
για την εξαίρεση της ελληνικής παραγωγής από την 
υποχρέωση καταβολής δικαιωμάτων ρύπων CO2. Αυτό 
μπορεί να γίνει με την επανακατάθεση των ως άνω 
τροπολογιών μου με στόχο την τροποποίηση των άρθρων 
10γ και 10δ της Οδηγίας 2018/410 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2018. 
Άλλωστε ακόμη και σήμερα η Πατρίδα μας έχει κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ χαμηλότερο του 60% του μέσου όρου της Ε.Ε. 
Αυτό πιστοποιήθηκε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο 
από το ίδιο το Συμβούλιο της ΕΕ στις 17/6/2021 το οποίο 
εγκρίνοντας το σχέδιο «Ελλάδα 2.0.» επισήμανε ότι η 
Πατρίδα μας το 2019 είχε κατά κεφαλής ΑΕΠ που 
αντιστοιχούσε στο 55% του μέσου όρου της ΕΕ. Μόνο έτσι 
θα αντιμετωπιστεί η εντεινόμενη ενεργειακή φτώχεια στην 
Ελλάδα». 

υτά λοιπόν υποστηρίζαμε έγκαιρα 
ήδη από τον Σεπτέμβριο του  
2021 πριν καν εκτιναχθεί το 

πληθωριστικό τσουνάμι και πολύ  
πριν βεβαίως από το ξέσπασμα  
του πολέμου στην Ουκρανία. 
Όμως όπως συμβαίνει συνήθως στην χώρα της φαιδράς 
πορτοκαλέας «στου κουφού την πόρτα όσο θέλεις 
βρόντα». 

Τ 

Α 
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του Γιάννη Μυλόπουλου 
καθηγητή ΑΠΘ 

 

πρόωρη και 
βεβιασμένη 
απολιγνιτοποίηση 

της χώρας 
παρουσιάστηκε 
αμέσως μετά τις 
εκλογές του 2019  
σαν το στίγμα της 
«πράσινης» πολιτικής 
της νέας, τότε, 
κυβέρνησης.  
Παρά το γεγονός ότι τα υπόλοιπα 
ευρωπαϊκά κράτη είχαν 
ανακοινώσει προγράμματα 
σταδιακής απομάκρυνσης από τον 
άνθρακα, τα οποία για μερικές από 
αυτές φτάνουν μέχρι το 2038 και 
παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση 
Τσίπρα είχε επεξεργαστεί ένα 
πρόγραμμα απολιγνιτοποίησης που 
έφτανε μέχρι το 2028, η κυβέρνηση 
Μητσοτάκη παρουσίασε την άμεση 
απομάκρυνση από τον άνθρακα σαν 
την αποφασιστική επιλογή μιας 
κυβέρνησης που δεν σηκώνει μύγα 
στο… «πράσινο» σπαθί της. Όμως 

οι εξελίξεις διέψευσαν το ελληνικό «πράσινο» success story. Πρώτα γιατί σύντομα 
αποκαλύφθηκε ότι η απολιγνιτοποίηση προχώρησε βιαστικά, χωρίς σχέδιο 
αντικατάστασης του εγχώριου λιγνίτη από «πράσινες»  

 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.  

τσι, αυτό που συνέβη στην πραγματικότητα ήταν 
ότι ο «γκρίζος» λιγνίτης αντικαταστάθηκε από  
το επίσης «γκρίζο» φυσικό αέριο. «Άνθρακες» 

λοιπόν ο θησαυρός της «πράσινης» μετάβασης  
μέσω πρώιμης απολιγνιτοποίησης.  
Αφού το φυσικό αέριο που αντικατέστησε τον λιγνίτη μόνο «πράσινη» μορφή 
ενέργειας δεν είναι, μια και είναι κι αυτό ορυκτός άνθρακας, έστω και σε πιο 
καθαρή μορφή από το λιγνίτη. Αν η πρώτη διάψευση του «πράσινου» success 
story της απολιγνιτοποίησης ήταν οικολογικού χαρακτήρα, η δεύτερη διάψευση 
ήταν οικονομικής φύσης. Και ήρθε όταν διαπιστώθηκε ότι η απομάκρυνση από 
τον εγχώριο και γι’ αυτό φτηνό λιγνίτη, αποδυνάμωσε την ενεργειακή αυτονομία 
της χώρας και την εξάρτησε ενεργειακά από το εισαγόμενο από τη Ρωσία φυσικό 
αέριο. Η τιμή του οποίου διεθνώς, από το καλοκαίρι του 2021 και μετά, άρχισε να 
ανεβαίνει επικίνδυνα. «Άνθρακες» και ο δεύτερος λοιπόν θησαυρός, της 
οικονομικά επωφελούς απομάκρυνσης από τον λιγνίτη. Αφού η εξάρτηση από το 
φυσικό αέριο αφενός ευνόησε τα κέρδη των διεθνών καρτέλ του φυσικού αερίου 
και αφετέρου κόστισε και συνεχίζει να κοστίζει πολύ ακριβά στον Έλληνα 
καταναλωτή. Κι ύστερα ήρθε και η τρίτη κατά σειρά διάψευση του success story 
της απολιγνιτοποίησης, όταν πια κατέρρευσε η κυβερνητική υπόσχεση της 
αυτορρύθμισης της ενεργειακής αγοράς. Μιας αυτορρύθμισης που θα μείωνε, 
δήθεν, τις τιμές του φυσικού αερίου και θα ανακούφιζε τους καταναλωτές. 

  

Η Έ 
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ντ΄ αυτού, οι Έλληνες 
διαπιστώσαμε ότι οι τιμές  
της ενέργειας στη χώρα μας 

ανέβαιναν πολύ περισσότερο από ό,τι 
στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. 
Με αποτέλεσμα η Ελλάδα να γίνει από 
τις χώρες με την ακριβότερη ενέργεια 
, ακόμη και από τα κράτη της Κεντρικής και Βόρειας 
Ευρώπης με το πολύ υψηλό κόστος ζωής και τους πολύ 
υψηλούς, αντίστοιχα, μισθούς. Η αιτία για τη δυσμενή μας 
θέση στην Ευρώπη όσον αφορά στις ανατιμήσεις, 
βρίσκεται στο γεγονός ότι η κυβέρνηση θεσμοθέτησε τη 
λειτουργία του εγχώριου Χρηματιστηρίου Ενέργειας κατά 
τέτοιον τρόπο, ώστε να εμποδίζεται ο ελεύθερος 
ανταγωνισμός. Ευνοήθηκε με αυτόν τον τρόπο, αν όχι και 
να ενισχύθηκε, η κερδοσκοπία των 4 ομίλων παροχής 
ρεύματος που κατ’ αποκλειστικότητα νέμονται την 
ελληνική αγορά. Η εισαγωγή στο ελληνικό Χρηματιστήριο 
Ενέργειας του 100% των ενεργειακών πηγών, σε αντίθεση 
με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες που εισήγαγαν 
ποσοστά μικρότερα του 29% του συνόλου των ενεργειακών 
πηγών τους, οδήγησε την τιμή του ρεύματος, ανεξάρτητα 
από την πηγή και ανεξάρτητα από το κόστος παραγωγής, 
να εξισωθεί δεσμευτικά με την υψηλή τιμή του εισαγόμενου 
φυσικού αερίου. 

νθρακες λοιπόν ο θησαυρός  
και της αυτορρύθμισης της 
ενεργειακής αγοράς. Ακυρώθηκε 

από την ίδια την κυβέρνηση, η  
οποία ρυθμίζοντας την εσωτερική 
ενεργειακή αγορά, δεν άφησε κανένα 
περιθώριο σε κάποιες ενεργειακές 
πηγές να καθορίζουν την τιμή τους  
από τον ελεύθερο ανταγωνισμό. 
Αφού η τιμή για το σύνολο των ενεργειακών πηγών της 
χώρας συνδέθηκε υποχρεωτικά και δεσμευτικά με την τιμή 

του πανάκριβου εισαγόμενου φυσικού αερίου. Σε αντίθεση 
με την Γερμανία, για παράδειγμα, αλλά και τις υπόλοιπες 
ευρωπαϊκές χώρες που, διατηρώντας το 71% ή και 
μεγαλύτερα ποσοστά των ενεργειακών πηγών τους εκτός 
Χρηματιστηρίων Ενέργειας, επέτρεψαν στον ανταγωνισμό 
να λειτουργεί και να μειώνει τις τιμές, μέσω μεμονωμένων 
συμβολαίων των παρόχων με τους καταναλωτές. Οι 4 
εγχώριοι επιχειρηματικοί όμιλοι ηλεκτροπαραγωγής, συν 
τη ΔΕΗ που ιδιωτικοποιήθηκε εντωμεταξύ επιδόθηκαν, 
ακολουθώντας τη ρύθμιση του Χρηματιστηρίου, σε ένα 
όργιο κερδοσκοπίας σε βάρος των καταναλωτών. Αφού 
παράγουν ενέργεια σε χαμηλές τιμές, αλλά την πουλούν 
πολλές φορές ακριβότερα από το πραγματικό της κόστος, 
στο ύψος της τιμής του φυσικού αερίου. Το σχέδιο που 
ξεκίνησε με πρόσχημα την απολιγνιτοποίηση και 
συνεχίστηκε με το «σημάδεμα της τράπουλας» της αγοράς 
της εγχώριας ενέργειας δεν σταμάτησε εδώ. 

ελληνική κυβέρνηση αρνείται να 
φορολογήσει τα υπερκέρδη από 
την ενεργειακή κερδοσκοπία,  

αν και οι ευρωπαίοι εταίροι μας 
πρότειναν ενθέρμως στα κράτη μέλη 
αυτό το μέτρο, ως αντιστάθμισμα  
στις υπερβολικές ανατιμήσεις. 
Με πρόσχημα το δήθεν χρονοβόρο… μέτρημα των 
υπερκερδών, η φορολόγησή τους καθυστερεί 

  

Α 
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αδικαιολόγητα. Με αποτέλεσμα η κερδοσκοπία να 
συνεχίζεται ανεμπόδιστα και συγχρόνως να καθυστερεί και 
η λήψη ευεργετικών μέτρων μείωσης της φορολογίας των 
καυσίμων και του ΦΠΑ των προϊόντων, τα οποία θα 
μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν από τη φορολόγηση των 
υπερκερδών των παρόχων της ενέργειας. Σήμερα, κάτω 
από το βάρος των ολέθριων συνεπειών που είχε η επιλογή 
της απολιγνιτοποίησης και μετά από την αποκάλυψη της 
ενεργειακής κερδοσκοπίας, η κυβέρνηση Μητσοτάκη 
αλλάζει τακτική και ανακοινώνει την επιστροφή στον 
λιγνίτη. Προφασιζόμενη ότι δήθεν ο πόλεμος στην 
Ουκρανία άλλαξε τα δεδομένα. Όμως οι συνέπειες του 
πολέμου δεν έχουν εμφανιστεί ακόμη στην ευρωπαϊκής 
αγορά, καθώς η ενεργειακή κρίση, με τις ανατιμήσεις και 
την αύξηση του πληθωρισμού, έχει ξεκινήσει πολλούς 
μήνες πριν τη Ρωσική εισβολή. 

 

α λάθη πληρώνονται. Ειδικά  
όταν πρόκειται για… λάθη σαν  
κι αυτό της απολιγνιτοποίησης, 

που κόστισαν πολύ ακριβά στην 
οικονομία και στους καταναλωτές. 
Μένει συνεπώς τώρα που η κυβέρνηση οπισθοχώρησε 
όσον αφορά στην ενεργειακή της πολιτική, να ξεκαθαριστεί 
πως θα αποζημιωθούν οι χαμένοι από την ολέθρια μέχρι 
σήμερα πολιτική. Και συγκεκριμένα, πότε και πόσο θα 
φορολογηθούν τα μέχρι σήμερα υπερκέρδη των 
κερδοσκόπων της εσωτερικής αγοράς, σε αντιστάθμισμα 
της ζημιάς που προκλήθηκε στην οικονομία και στους 

καταναλωτές. Κι ακόμη, ποιες πολιτικές ελέγχου των 
ανατιμήσεων και ποια μέτρα μείωσης ποιων φόρων θα 
χρηματοδοτηθούν από τη φορολόγηση των υπερκερδών 
της κερδοσκοπίας. Το κόστος από την πρόωρη και 
βεβιασμένη απολιγνιτοποίηση δεν μπορεί να 
αντισταθμιστεί με ένα «με συγχωρείτε, λάθος». 

  

ν η βλάβη που προκάλεσε στη 
χώρα η βίαιη και χωρίς σχέδιο 
απολιγνιτοποίηση δεν 

αποκατασταθεί οικονομικά, τότε  
η αποκατάστασή της θα έχει βαρύ 
πολιτικό κόστος για τους υπεύθυνους 
αυτής της πολιτικής. 

 

Τ 

Α 
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του Ηλία Κονοφάγου 
Χημικού Μηχανικού, 
Μέλους της Επιτροπής 
Ενέργειας της  
Ακαδημίας Αθηνών 

 
Επιτέλους, η κυβέρνηση, 
πραγματοποιώντας υπό την πίεση 
της ανάγκης μία στροφή 180 μοιρών, 
προσχώρησε όχι απλώς στο εθνικά 
συμφέρον, αλλά στο αυτονόητο. Θα 
επιταχύνει τη διαδικασία ερευνών με 
σκοπό την ταχύτερη αξιοποίηση 
των πιθανολογούμενων 
κοιτασμάτων υδρογονανθράκων. 
Έτσι η Ελλάδα θα καταστεί από 
εισαγωγέας εξαγωγέας ενέργειας. 
Και λέμε για αυτονόητο, επειδή -
σύμφωνα με έκθεση της Κομισιόν-  

Ελλάδα είχε  
την έβδομη 
μεγαλύτερη 

ενεργειακή εξάρτηση 
στην «ΕΕ των 28» 
(93,6%) και την τρίτη 
υψηλότερη στη 
νοτιοανατολική 

Ευρώπη μετά την Κύπρο και την Τουρκία.  
Και είχε την εξάρτηση όταν υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις ότι διαθέτει πολύ 
μεγάλα κοιτάσματα φυσικού αερίου και μάλιστα και σε περιοχές που δεν διεκδικεί 
η Τουρκία. Σε έκθεσή του το Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιονατολικής Ευρώπης (2019) 
αναφέρει πως η μεγάλη εξάρτηση της χώρας μας από εισαγωγές πετρελαίου και 
φυσικού αερίου και οι μη προβλέψιμες και κυρίως μη ελεγχόμενες μεταβολές στην 
τιμή τους, επιφέρουν ένα σημαντικό παράγοντα αβεβαιότητας στον σχεδιασμό 
ενεργειακών πολιτικών, αλλά και στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. 
Επιπλέον, οι ενεργειακές υποδομές σε αρκετές περιπτώσεις δεν ανταποκρίνονται 
στις απαιτήσεις που θα εξασφάλιζαν την πορεία μετάβασης προς ένα ενεργειακό 
σύστημα χαμηλών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Η Κύπρος, από 91% 
εξάρτηση εισήλθε ήδη σε περίοδο μηδενικής ενεργειακής εξάρτησης. Την 
τελευταία δεκαετία η σταθερή πολιτική της Κύπρου για ανάδειξη του ορυκτού της 
πλούτου οδήγησε στην ανακάλυψη τεσσάρων σημαντικών κοιτασμάτων φυσικού 
αερίου (Αφροδίτη, Καλυψώ, Γλαύκος και Ονισηφόρος πίνακας 2).  

 
Σύμφωνα με τις έως τώρα αξιολογήσεις, τα αναμενόμενα απολήψιμα αποθέματα 
φυσικού αερίου εκτιμήθηκαν (50% πιθανότητες) ότι συνολικά είναι της τάξης των 
410 δισ. m3 (κυβικά μέτρα).  

ο μέγεθος αυτό εφ’ όσον επιβεβαιωθεί με  
τις γεωτρήσεις αντιπροσωπεύει τις ενεργειακές 
ανάγκες της Κύπρου για τουλάχιστον 300  

χρόνια! Αυτό σημαίνει ότι η Κύπρος γίνεται 
εξαγωγέας ενέργειας. 
Να σημειωθεί ότι με βάση τη μέση τιμή εισαγωγών φυσικού αερίου στην ΕΕ (όχι 
με βάση τις σημερινές πολύ υψηλές τιμές) η ακαθάριστη συνολική αξία των 
ανακαλυφθέντων ήδη κοιτασμάτων της Κύπρου ξεπερνά πιθανότατα σήμερα τα 
120 δισ. ευρώ. Με αυτόν το τρόπο, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα η Κύπρος  

 

Η 

Τ 
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εισήλθε σε περίοδο πλήρους ενεργειακής απεξάρτησης, 
αλλά και γίνεται εξαγωγέας ενέργειας με αποτέλεσμα η 
οικονομία της να αναβαθμίζεται με γρήγορους ρυθμούς. Η 
πανδημία προκάλεσε, όπως σε όλες τις χώρες τις γνωστές 
παρενέργειες, αλλά με την επιστροφή στην κανονικότητα η 
άνοδος των τιμών ήταν εκρηκτική και ο πόλεμος στην 
Ουκρανία τις εκτόξευσε περαιτέρω με τα γνωστά επώδυνα 
αποτελέσματα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.  

Ας σημειωθεί ότι όλες οι οικολογικές οργανώσεις στην 
Κύπρο τοποθετήθηκαν υπέρ (με συγκεκριμένες 
περιβαλλοντολογικές προτάσεις) των εξορύξεων φυσικού 
αερίου στην κυπριακή ΑΟΖ. Στην Ελλάδα, οι αντίστοιχες 
περιβαλλοντικές οργανώσεις, παρότι γνωρίζουν ότι τις 
επόμενες δεκαετίες το φυσικό αέριο θα αποτελέσει το κύριο 
στήριγμα των ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας), εν 

τούτοις απορρίπτουν συνολικά και συλλήβδην κάθε 
δυνατή εξόρυξη υδρογονανθράκων!  

 

θέση εναντίον των εξορύξεων 
οδηγεί στη διατήρηση της 
εξάρτησης της Ελλάδας από  

τις εισαγωγές.  
Παράλληλα διευκολύνει τις τουρκικές θέσεις, σύμφωνα με 
τις οποίες η Κύπρος και η Κρήτη δεν διαθέτουν δικαιώματα 
εξόρυξης από κοιτάσματα φυσικού αερίου που βρίσκονται 
εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας-ΑΟΖ. Κι αυτό, επειδή 
η Άγκυρα ισχυρίζεται ότι τα νησιά δεν διαθέτουν 
υφαλοκρηπίδα! Σύμφωνα με τις ελληνικές περιβαλλοντικές 
οργανώσεις, είναι δυνατή μία μαζική ανάπτυξη ΑΠΕ ως 
μέσο απανθρακοποίησης. Με αυτόν τον τρόπο 
ισχυρίζονται ότι απαλλάσσεται όλο το ελληνικό ενεργειακό  

 

Η 
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σύστημα από τα ορυκτά καύσιμα (λιγνίτη, πετρέλαιο, 
φυσικό αέριο και LNG). Αυτό τη στιγμή που η Κίνα, η 
Γερμανία και η Ελλάδα εξακολουθούν να καίνε στερεό 
άνθρακα ή λιγνίτη για τις ενεργειακές τους ανάγκες. Ο 
ακραίος αυτός παραλογισμός τους μόνους που εξυπηρετεί 
είναι τους εισαγωγείς. Στη Γαλλία, η επιβολή φόρου 
άνθρακα επί των προϊόντων πετρελαίου για τη 
χρηματοδότηση της «ενεργειακής μετάβασης» σε μηδενική 
εκπομπή αερίων διοξειδίου του άνθρακα το 2050, οδήγησε 
τελικά στην εξέγερση των Κίτρινων Γιλέκων, η οποία 
δημιούργησε μεγάλα προβλήματα στη γαλλική οικονομία 
και βέβαια επηρέασε και το αποτέλεσμα του πρόσφατους 
πρώτου γύρου των προεδρικών εκλογών. 
 

Η «ενεργειακή μετάβαση» απαιτεί τον έλεγχο των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, μέσω της μείωσης της 
εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα (πετρέλαιο, φυσικό 
αέριο, λιγνίτη και άνθρακα). Βεβαίως και πρέπει να πάμε 
προς αυτήν την κατεύθυνση.  

ξάλλου είναι δυνατόν να 
εισάγουμε ένα σημαντικό ποσοστό 
ανανεώσιμης ενέργειας στο 

μείγμα παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας στην Ελλάδα. Από πρακτική 
άποψη, όμως, η χρήση ΑΠΕ δεν  
είναι τόσο ελκυστική όσο φαίνεται. 
Η ηλεκτρική ενέργεια αντιπροσωπεύει μόνο το 28% της 
συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης στην Ελλάδα. 
Επομένως, πρέπει να γίνει διάκριση του ενεργειακού 
μείγματος που αφορά όλες τις δραστηριότητες από το 
ενεργειακό μείγμα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 
Για τις ανεμογεννήτριες, ο μέσος συντελεστής φορτίου 
(αναλογία μεταξύ της πραγματικά παραγόμενης ενέργειας 
από τη μέγιστη ισχύ που αναγράφεται) είναι 23%, ενώ είναι 
για τα φωτοβολταϊκά είναι μόλις 15%. Οπότε, για να 
επιτευχθεί η αναγκαία ποσότητα ενέργειας είναι 
απαραίτητο να υπάρξουν εγκατεστημένες ενεργειακές 
μονάδες με ονομαστική ισχύ πολλές φορές 
μεγαλύτερη.Όσον αφορά το επίπεδο ισχύος, η κατάσταση 
είναι ακόμη δυσμενέστερη, δεδομένου ότι η εγγυημένη ισχύ 

μονάδος είναι της τάξεως του 20%ο της εγκατεστημένης 
ισχύος για τις ανεμογεννήτριες. Αυτό προκύπτει από τα 
στοιχεία της παραγωγής αιολικής ενέργειας, που δείχνει 
ότι η διαθέσιμη ισχύς από όλες τις χερσαίες 
ανεμογεννήτριες που είναι τοποθετημένες σε ελληνικό 
έδαφος πέφτει συχνά πολύ χαμηλά, ίσως και στο 5% της 
εγκατεστημένης ισχύος. 

  

Έτσι, ένα σύνολο που μπορεί κατ’ αρχήν και ονομαστικά 
να παρέχει 10 GW για μία δύσκολη χρονική περίοδο να 
παράγει μόνο 0,5 GW. Αυτή η μεταβλητότητα των αιολικών 
και ηλιακών πηγών ενέργειας απαιτεί την ύπαρξη 
εναλλακτικών πηγών για να ξεπεραστεί. Δηλαδή, για να 
αντισταθμιστεί η πτώση της παραγωγής που οφείλεται 
στην απουσία ανέμου ή ήλιου. Λύση σε αυτά τα εποχιακά 
διαλείμματα ενεργειακής απόδοσης θα ήταν η μαζική 
αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας σε περιόδους όπου 
υπάρχει πλεόνασμα, ώστε να είναι διαθέσιμη σε στιγμές 
που θα χρειαζόταν. Σήμερα, όμως, η δυνατότητα 
οικονομικά βιώσιμης μαζικής αποθήκευσης ενέργειας δεν  

 

Ε 
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υπάρχει. Υπολογίζεται ότι θα χρειασθούν δεκαετίες για να 
λυθεί αποτελεσματικά και με οικονομικό τρόπο το 
πρόβλημα. Οι πειραματισμοί σε επίπεδο κλίμακας μεγαβάτ 
δείχνει ότι βρισκόμαστε ακόμα μακριά από το να 
αναπτύξουμε βιομηχανικά βιώσιμες λύσεις αποθήκευσης 
σε κλίμακα χώρας. Η κοινή λογική οδηγεί στο συμπέρασμα 
ότι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που εγγυάται την 
κάλυψη της κατανάλωσης μιας χώρας απαιτεί τη 
διαθεσιμότητα ενέργειας κατ’ απαίτηση. Δηλαδή, εκείνης 
που δεν υποφέρει από διαλείμματα και που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε διαρκή βάση. Έτσι, δεν υπάρχει χώρα, 
που μπορεί να ανταποκριθεί στη μεταβλητότητα της 
παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ. Επίσης δεν υπάρχει χώρα 
που χρησιμοποιεί σε σημαντικό βαθμό ΑΠΕ, χωρίς να 
προσφεύγει στη χρήση άμεσα ελεγχόμενων και 
διαθέσιμων πηγών παραγωγής ενέργειας, όταν υπάρχει 
ανάγκη. Η καθαρότερη μορφή εξ αυτών είναι σήμερα οι 
θερμοηλεκτρικοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
από φυσικό αέριο. 

  

Σύμφωνα με εκτιμήσεις που δημοσιεύτηκαν σε τεύχος της 
Επιτροπής Ενέργειας της Ακαδημίας Αθηνών, μία 
συστηματική έρευνα εγχώριων πετρελαιοπιθανών 
περιοχών θα μπορούσε, σε ορίζοντα 35-45 χρόνων, να 
αποδώσει στην χώρα μας (50% πιθανότητα) 
εκμεταλλεύσιμα αποθέματα κοιτασμάτων 
υδρογονανθράκων της τάξης των 2,7 τρισ. m3 φυσικού 
αερίου. Να σημειώσουμε ότι αυτό το μέγεθος 
αντιπροσωπεύει τις σημερινές ενεργειακές ανάγκες της 
Ελλάδος για περίπου 100 χρόνια, άρα η Ελλάδα από 
εισαγωγέας μπορεί να καταστεί εξαγωγέας ενέργειας. Οι 
αναλογικές αυτές στατιστικές εκτιμήσεις μπορούν να 
θεωρηθούν συντηρητικές, δεδομένου ότι –λόγω έλλειψης 
επαρκών στοιχείων– δεν έλαβαν υπ’ όψη τους τις 
δυνατότητες παρουσίας υποθαλάσσιων κοιτασμάτων 
υφαλογεννών ασβεστολίθων. Δηλαδή, υπεργιγαντιαίων 
στόχων κοιτασμάτων φυσικού αερίου (supergiant gas 
fields) «τύπου Zohr» που βρίσκονται εντός της ελληνικής 
ΑΟΖ-υφαλοκρηπίδας. Οι παραπάνω δυνατότητες 
εκμετάλλευσης κοιτασμάτων φυσικού αερίου μπορούν να 
οδηγήσουν την Ελλάδα σε ορίζοντα 25ετίας σε πλήρη 
ενεργειακή απεξάρτηση, για την ακρίβεια να γίνει 
εξαγωγέας ενέργειας, με ευεργετικές συνέπειες για την 
εθνική οικονομία. Παράλληλα, θα μπορούσαν να στηρίξουν 
με «καθαρότερο τρόπο» (αντικατάσταση του εγχώριου 

λιγνίτη με φυσικό αέριο) την εσωτερική ενεργειακή 
αστάθεια των ΑΠΕ και την «ενεργειακή μετάβαση» της 
χώρας μας σε καθαρότερες μορφές ενέργειας. Προϋπόθεση 
για τα παραπάνω αποτελεί μία συνεπής στρατηγική 
ανάδειξης του ελληνικού ενεργειακού ορυκτού πλούτου, σε 
βάρος της μέχρι τώρα ισχύουσας πολιτικής, η οποία δίνει 
προτεραιότητα σε εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού 
αερίου από το εξωτερικό, γεγονός βέβαια που εξυπηρετεί 
τους εισαγωγείς. 

 

εκμετάλλευση κοιτασμάτων 
υδρογονανθράκων σε ορίζοντα 
40ετίας θα μπορούσε να 

αποφέρει στο ελληνικό Δημόσιο 
(ταμείο αλληλεγγύης νέων γενεών) 
έσοδα της τάξης τουλάχιστον  
των 300 δισ. ευρώ!!! 
Με πρόταση μας στο SLpress.gr υποδείξαμε ότι θα 
μπορούσαμε σημαντικό μέρος του ποσού αυτού να το 
αφιερώσουμε στην στήριξη των αναγκαίων επενδύσεων 
«ενεργειακής μετάβασης» σε μία νέα εποχή διαμόρφωσης 
μηδενικών εκπομπών αερίου διοξειδίου του άνθρακα το 
συντομότερο δυνατόν. 

Η 



 

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 16-17 Απριλίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 228 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |            Σελίδα 25 

του Πέτρου Μηλιαράκη 
Δικηγόρου στα Ανώτατα 
Ακυρωτικά Δικαστήρια της Χώρας  
& στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια 
Στρασβούργου και Λουξεμβούργου  

 
Ας μην αιφνιδιαστεί ο αναγνώστης. 
Ο τίτλος του παρόντος κειμένου δεν 
αφορά «περιθώριο πολιτικού 
λόγου»… Αντιθέτως αναφέρεται 
στην κατακλείδα μιας σημαντικής 
ταινίας του Θόδωρου Μαραγκού, 
«μάθε παιδί μου γράμματα» του 
1981, που αφορά στην καλλιτεχνική 
και πολιτιστική κουλτούρα της 
πρώτης μεταπολιτευτικής περιόδου. 
Το σημαντικό αυτό έργο, που 
αφορούσε σενάριο και σκηνοθεσία 
του Θόδωρου Μαραγκού, ερμήνευσε 
ένα από τα ιερά τέρατα της 
υποκριτικής τέχνης, ο Βασίλης 
Διαμαντόπουλος. Μαζί του 
ερμήνευσαν και υποδύθηκαν 
χαρακτήρες και άλλοι λαμπροί 
ηθοποιοί, όπως ο Νίκος 
Καλογερόπουλος, ο Κώστας 
Τσάκωνας, η Άννα Ματζουράνη και 
η Ειρήνη Καζάκου. Από τον τίτλο του 
έργου ξεχώρισε η κατακλείδα: «την 
αλήθεια ρε! την αλήθεια!», που 
αποτελούσε αποδοκιμασία και 
καταφορά στο συντηρητικό και δειλό 
Διευθυντή του Λυκείου της Ορεινής 
Αρκαδίας, τον οποίο υποδυόταν ο 
Βασίλης Διαμαντόπουλος. Ο 
συγκεκριμένος «Λυκειάρχης» 
αρνήθηκε να αποκαλύψει την 

αλήθεια για συγκεκριμένο «πολιτικό γεγονός», παρά που γνώριζε τα συμβάντα. 
Εκτέθηκε, όμως, (έτσι τελείωνε το συγκεκριμένο έργο) με την κραυγή διαμαρτυρίας 
του γιου του Σωκράτη (τον υποδυόταν ο Νίκος Καλογερόπουλος) που τον 
ανακάλεσε στην «πολιτική και ηθική τάξη» με τη φράση του τίτλου του παρόντος 
κειμένου. Με αυτό δε ως προδιάθεση επισημειώνονται τα παρακάτω, με αναφορά 
στην ανάγκη αποκάλυψης της αλήθειας και όχι της απόκρυψης της αλήθειας, στο 
«όνομα της επικοινωνίας». Ιδού λοιπόν, οι αλήθειες για τις οποίες πρέπει να 
ενημερωθεί κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνας, που συναποτελούν το ανώτατο 
όργανο της Πολιτείας, ήτοι το εκλογικό σώμα. Η ΠΡΩΤΗ ΑΛΗΘΕΙΑ: 

 

πρώτη αλήθεια είναι ότι στην παρούσα φάση  
το ελληνικό δημόσιο χρέος ανέρχεται στο 
209,04% του ΑΕΠ. Κάθε δε Έλληνας/Ελληνίδα 

πολίτης οφείλει 32.835,00 ευρώ. 
Δηλαδή δύο άτομα που θέλουν να ιδρύσουν οικογένεια, ξεκινούν το νοικοκυριό 
τους με χρέος στο ελληνικό δημόσιο της τάξης των 65.670,00 ευρώ. Παραλλήλως 
μία τετραμελής οικογένεια, υπό τις σημερινές συνθήκες οφείλει 131.340,00 ευρώ. 
Τα στοιχεία αυτά όλο και επιδεινώνονται, καθόσον η Ελλάδα με την παρούσα 
διακυβέρνηση προσφεύγει συνεχώς σε δανεισμούς, ενώ το λεγόμενο 
«ευρωπαϊκό χρήμα» του λεγόμενου «Ταμείου Ανάκαμψης», όσο έρθει και όποτε 
έρθει, θα φορά ελάχιστους φορείς της οικονομικής ολιγαρχίας, καθόλου τους 
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μικρομεσαίους επιχειρηματίες και ασφαλώς δεν θα έχει την 
παραμικρή σημασία για την μεσαία και κατώτερη 
εισοδηματική τάξη! Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΛΗΘΕΙΑ: Υπ‘ όψιν ότι το 
δημόσιο χρέος, σε σχέση με το ιδιωτικό, έχει «διαφορά» ως 
προς την «αναγκαστική είσπραξη». Στο ιδιωτικό χρέος 
έρχεται ο δικαστικός επιμελητής (κλητήρας) και επιδίδει τη 
διαταγή πληρωμής. Στη συνέχεια επιβαρύνεται ή ακόμη και 
απαλλοτριώνεται-κατάσχεται, η περιουσία, με τη 
διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης.  

ο δημόσιο όμως χρέος έχει «άλλη 
διαδικασία». «Εκεί» δεν έρχεται 
αμέσως ο δικαστικός επιμελητής. 

Επ’ αυτού «επιμελείται» η Πολιτεία,  
με τους δικούς της τρόπους και τις 
αντίστοιχες πολιτικές…  

 
Σύμφωνα δε με τα συμφέροντα και τη βούληση της 
εκάστοτε πολιτικής εξουσίας, που νομιμοποιείται από το 

Λαό, λαμβάνουν χώρα και οι αντίστοιχες πολιτικές είτε 
υπέρ του Λαού είτε υπέρ της οικονομικής ελίτ! Τι ειρωνεία, 
αλήθεια, ο Λαός να νομιμοποιεί τα συμφέροντα μιας 
«οικονομικής ελίτ»! Η ΤΡΙΤΗ ΑΛΗΘΕΙΑ: Τα 
προαναφερόμενα θα πρέπει να καταστούν συνείδηση σε 
κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα πολίτη, με την εξής 
επισημείωση: Όλες αυτές οι διαδικασίες εστιάζουν στο να 
παραπλανάται ο Λαός ότι: «το Κράτος – δήθεν - δεν 
πτώχευσε». 

Ελληνική Δημοκρατία λειτουργεί 
με την «πιστωτική κάρτα» που  
της έχουν παραχωρήσει οι 

δανειστές. Εάν, συνεπώς, δεν λάβει 
χώρα αναδιάρθρωση του χρέους –  
με βάση το ποσοστό ανάπτυξης του  
ΑΕΠ – η ελληνική κοινωνία είναι 
καταδικασμένη «να ζήσει»,  
πέραν της δημόσιας, και το  
ζόφο της ιδιωτικής χρεοκοπίας! 
Οι προαναφερόμενες ΤΡΕΙΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ πρέπει να 
καθορίσουν την πολιτική συνείδηση, τις πολιτικές 
αποφάσεις και το «πώς» θα τοποθετηθεί κάθε Ελληνίδα και 
κάθε Έλληνας πολίτης ενώπιον των καταστάσεων! Και 
προφανώς ενώπιον των πολιτικών εξελίξεων- εκλογών, 
όποτε αυτές προκύψουν. Τ 
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Πρόεδρος του 
Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου 

Αθηνών, Γιάννης 
Χατζηθεοδοσίου, 
ζήτησε με επιστολή του 
στον Υπουργό Εργασίας 
και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Κωστή 
Χατζηδάκη την αλλαγή 
του νομοθετικού 
πλαισίου και την 
εξομοίωση της 
αντιμετώπισης των 
Μισθωτών με τους  
Μη Μισθωτούς στις 
περιπτώσεις όπου 

κρίνονται ανίκανοι για εργασία….. 
είτε για μικρό χρονικό διάστημα, είτε για μεγαλύτερο. Ανεξάρτητα αν η αιτία της 
αδυναμίας εργασίας είναι ασθένεια ή ατύχημα. Ακολουθεί η επιστολή: «Αξιότιμε κ. 
Υπουργέ, Το ασφαλιστικό μας σύστημα διακρίνει δυσμενώς τους Μη Μισθωτούς 
όταν αυτοί βρεθούν σε δυσμενή θέση να μην μπορούν να εργαστούν λόγω 
ασθένειας ή ατυχήματος. 

  

ε αντίθεση με το πλαίσιο στήριξης των  
μισθωτών, οι Μη μισθωτοί βρίσκονται  
ακάλυπτοι με πολύ άσχημες συνέπειες  

για αυτούς και τις οικογένειές τους.  
Οι Μισθωτοί λαμβάνουν την αμοιβή της εργασίας τους όταν ασθενήσουν. Η 
πρότασή μας είναι η αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου και η εξομοίωση της 
αντιμετώπισης των Μισθωτών με τους Μη Μισθωτούς, στις περιπτώσεις όπου 
κρίνονται ανίκανοι για εργασία, είτε για μικρό χρονικό διάστημα, είτε για 
μεγαλύτερο. Ανεξάρτητα αν η αιτία της αδυναμίας εργασίας είναι ασθένεια ή 
ατύχημα. Αναγνωρίζουμε ότι η φύση της εργασίας ενός Μη Μισθωτού είναι εν 
μέρει διαφορετική από αυτή του Μισθωτού. Όμως ο μεγάλος αριθμός Μη 
Μισθωτών – Ελεύθερων Επαγγελματιών στην Ελλάδα, με μέσο εισόδημα πλησίον  
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ή μικρότερο του μέσου εισοδήματος ενός Μισθωτού, αποδεικνύει ότι σε γενικές 
γραμμές τα χαρακτηριστικά εργασίας τους είναι παρόμοια. Σε κάθε περίπτωση 

υτό που προτείνουμε είναι η δημιουργία ενός 
καθεστώτος ασφάλειας για τους Μη Μισθωτούς 
που σήμερα τρέμουν στην ιδέα να 

αρρωστήσουν..... 
καθώς αυτός οδηγεί σε αδυναμία εργασίας και αδυναμία απόκτησης εισοδήματος.  

Σήμερα αυτό που ισχύει για τους Μη Μισθωτούς είναι το ακόλουθο (ΠΗΓΗ ΕΦΚΑ 
www.efka.gov.gr/sites/default/files/2021-07/myefkalive_astheneia.pdf) : Επίδομα 
Ασθενείας λόγω εργατικού ατυχήματος π. ΟΑΕΕ. Χορηγείται σε περίπτωση 
πρόσκαιρης ανικανότητας για την άσκηση του επαγγέλματος που οφείλεται σε 
βίαιο συμβάν που επήλθε κατά την άσκηση του επαγγέλματος ή εξ αφορμής αυτού 
(εργατικό ατύχημα) και καταβάλλεται στον παθόντα χρηματικό επίδομα, 
ανεξάρτητα εάν η επιχείρηση του ασφαλισμένου εξακολουθεί να λειτουργεί. Για 
την χορήγηση του επιδόματος απαιτείται η διάρκεια της ανικανότητας να 
υπερβαίνει τις τριάντα ημέρες σύμφωνα με την απόφαση της Πρωτοβάθμιας 
Υγειονομικής Επιτροπής του ΠΕΔΙ. Για τη θεμελίωση του δικαιώματος απαιτείται 
το ατύχημα να αναγγελθεί στην αρμόδια Υπηρεσία Μη Μισθωτών του e-ΕΦΚΑ, 
μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημέρα που έγινε. Το επίδομα εργατικού ατυχήματος 
καταβάλλεται για όσο χρόνο ο παθών κρίνεται ανίκανος από την υγειονομική 
επιτροπή να ασκήσει το επάγγελμά του και μέχρι τέσσερις μήνες κατ’ ανώτατο 
όριο. Το ποσό του επιδόματος ανέρχεται στο τριπλάσιο της μηνιαίας εισφοράς 
του Κλάδου ή κλάδων στους οποίους είναι ασφαλισμένος αυτός που υπέστη το 
ατύχημα κατά την ημέρα του ατυχήματος. 

Για τους ασφαλισμένους στο π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ισχύουν, αναλόγως, τα ακόλουθα: 
Απαιτούμενη ανικανότητα για εργασία Πλέον των 3 (τριών) ημερών και όχι των 30 
ημερών που ισχύει για τους Μη Μισθωτούς. Η επιδότηση είναι 1) μέχρι 182 ημέρες 
ή 2) μέχρι 360 ημέρες ή 3) μέχρι 720 ημέρες, ανάλογα με τον ασφαλιστικό χρόνο 
εργασίας που έχει ο ασφαλισμένος. Αντίθετα στους Μη Μισθωτούς ο ανώτατος 
χρόνος επιδόματος ασθενείας είναι 120 ημέρες, ανεξάρτητα χρόνου ασφάλισης. 
Για τους Μισθωτούς δεν διακρίνεται αιτία που οδηγεί σε ανικανότητα, δηλαδή 
εκτός από ατύχημα περιλαμβάνεται και η ασθένεια. Για τους Μη Μισθωτούς η 

απαίτηση για να δοθεί επίδομα είναι 
μόνο πρόσκαιρη ανικανότητα για 
την άσκηση του επαγγέλματος που 
οφείλεται σε βίαιο συμβάν που 
επήλθε κατά την άσκηση του 
επαγγέλματος ή εξ αφορμής αυτού 
(εργατικό ατύχημα). Αποκλείεται η 
ασθένεια. 

 

ι μισθωτοί 
δικαιούνται 
επίδομα ασθενείας 

εφόσον διαπιστωθεί 
προσωρινή 
ανικανότητα για 
εργασία (πλέον των  
3 ημερών) από τον 
θεράποντα γιατρό  
του ΠΕΔΥ, ΤΟΜΥ,  
Κέντρου Υγείας  
και περιφερειακών 
ιατρείων 
, εξωτερικών ιατρείων νοσοκομείων 
του ΕΣΥ καθώς και συμβεβλημένου 
με τον ΕΟΠΥΥ, μπορεί να βεβαιώσει 
ανικανότητα για εργασία μέχρι 
δεκαπέντε [15] ημέρες συνολικά, 
μέσα σε χρονική περίοδο ενός 
ημερολογιακού έτους είτε 
συνεχόμενη είτε διακεκομμένη. Σε 
περίπτωση παράτασης της  

 

Α 
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http://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2021-07/myefkalive_astheneia.pdf
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ανικανότητας ή εμφάνισης νέας πάθησης, μετά την συμπλήρωση των 15 ημερών, 
η ανικανότητα βεβαιώνεται πάντοτε με γνωμάτευση της πρωτοβάθμιας 
υγειονομικής επιτροπής. Για τους μη μισθωτούς απαιτείται σε κάθε περίπτωση η 
γνωμάτευση της πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής, με συνέπεια την 
σημαντική καθυστέρηση στην λήψη του επιδόματος, ενώ οι ασφαλιστικές και 
λοιπές υποχρεώσεις συνεχίζουν να «τρέχουν».. Οι εργαζόμενοι Μισθωτοί 
λαμβάνουν τα ακόλουθα: Ποσό 50% του τεκμαρτού ημερομισθίου της 
ασφαλιστικής κλάσης στην οποία ανήκει ο ασφαλισμένος, βάσει του μέσου όρου 
των αποδοχών των τριάντα (30) τελευταίων ημερών εργασίας του προηγούμενου 
της αναγγελίας της ανικανότητας προς εργασία ημερολογιακού έτους. Στην 
περίπτωση που δεν υπάρχουν ημερομίσθια ως ανωτέρω, για τον υπολογισμό του 
επιδόματος ασθένειας, λαμβάνεται υπόψη το τεκμαρτό ημερομίσθιο της 
ασφαλιστικής κλάσης που κατατάσσεται ο ασφαλισμένος, βάσει του 
ημερομισθίου της τελευταίας ημέρας εργασίας. Προσαυξάνεται κατά 10% για κάθε 
προστατευόμενο μέλος οικογένειας του δικαιούχου και σε καμία περίπτωση δεν 
μπορεί να είναι ανώτερο του εκάστοτε ισχύοντος τεκμαρτού ημερομισθίου της 8ης 
ασφαλιστικής κλάσης, ούτε του 70% του ημερομισθίου της ασφαλιστικής κλάσης 
βάση της οποίας υπολογίζεται το επίδομα. Κατ` εξαίρεση, για τις πρώτες 
δεκαπέντε (15) ημέρες αποχής από την εργασία λόγω ασθενείας, το ποσό του 
επιδόματος με τις προσαυξήσεις λόγω οικογενειακών βαρών, ισούται με το 50% 
του καθοριζόμενου ποσού και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι ανώτερο 
του τεκμαρτού ημερομισθίου της 3ης ασφαλιστικής κλάσης, όπως αυτό ισχύει 
κάθε φορά, ούτε και του 35% του ημερομίσθιου της ασφαλιστικής κλάσης με την 
οποία υπολογίζεται το επίδομα. Αντίθετα για τους Μη Μισθωτούς ισχύει ότι το 
ποσό του επιδόματος ανέρχεται στο τριπλάσιο της μηνιαίας εισφοράς του Κλάδου 
ή κλάδων στους οποίους είναι ασφαλισμένος αυτός που υπέστη το ατύχημα κατά 
την ημέρα του ατυχήματος. Επίσης δεν υπάρχει καμία προσαύξηση με βάση την 
οικογενειακή κατάσταση. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα και με το άρθρο 32 του Ν. 
4387/2016 και προκειμένου να ενοποιηθεί επί της ουσίας ο e-ΕΦΚΑ υπάρχει η 
νομοθετική δέσμευση για την θέσπιση ενιαίου κανονισμού παροχών για όλους 
τους ασφαλισμένους (μισθωτούς και μη μισθωτούς), ο οποίος παρόλες της κατά 
καιρούς εξαγγελίες των κυβερνήσεων, μέχρι σήμερα και σχεδόν έξι έτη από την 
ψήφιση της άνω διάταξης, δεν έχει ακόμα θεσπιστεί. Το γεγονός αυτό έχει 
οδηγήσει σε μεγάλη ανισότητα στην αντιμετώπιση ιδίως των μη μισθωτών, οι 
οποίοι αν και υποχρεούνται στην καταβολή του συνόλου των εισφορών τους, δεν 
δικαιούνται τις ίδιες παροχές σε ένα τόσο σημαντικό θέμα, όπως είναι η 
αποδεδειγμένη ανικανότητα προς εργασία και μάλιστα σε συνθήκες υγειονομικής 
κρίσης-πανδημίας. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω προτείνουμε όπως μεταβληθεί το υφιστάμενο 
νομοθετικό καθεστώς με τρόπο τέτοιο ώστε να υπάρξει εξομοίωση της 
αντιμετώπισης των Μισθωτών με τους Μη Μισθωτούς, στις περιπτώσεις όπου 
κρίνονται ανίκανοι για εργασία, είτε για μικρό χρονικό διάστημα, είτε για 
μεγαλύτερο. Ανεξάρτητα αν η αιτία της αδυναμίας εργασίας είναι ασθένεια ή 
ατύχημα. Η πρότασή μας αφορά το Επίδομα Ασθενείας και την Αναστολή 
Υποχρεώσεων για την περίοδο της Ασθένειας είναι η ακόλουθη:  

ο επίδομα ασθενείας να δίδεται στους Μη 
Μισθωτούς με προϋπόθεση την απαιτούμενη 
ανικανότητα για εργασία πλέον των 3 ημερών.  

Το επίδομα Ασθενείας θα εξαρτάται από τον ασφαλιστικό χρόνο εργασίας που 
έχει ήδη ο ασφαλισμένος Μη Μισθωτός ως ακολούθως: 1) μέχρι 182 ημέρες ή 2) 
μέχρι 360 ημέρες ή 3) μέχρι 720 ημέρες. Το επίδομα Ασθενείας θα ανέρχεται στο 
τριπλάσιο της μηνιαίας εισφοράς του Κλάδου ή κλάδων στους οποίους είναι 
ασφαλισμένος αυτός που υπέστη το ατύχημα κατά την ημέρα του ατυχήματος ή 
την ημέρα που κατέστη ασθενής. Το επίδομα Ασθενείας θα αφορά ασθένεια και 
ατύχημα, δηλαδή οποιαδήποτε αιτία καθιστά τον Μη Μισθωτό ανίκανο να 
εργαστεί. Το επίδομα ασθενείας θα καταβάλλεται εφόσον διαπιστωθεί προσωρινή 
ανικανότητα για εργασία (πλέον των 3 ημερών) από τον θεράποντα γιατρό του 
ΠΕΔΥ, ΤΟΜΥ, Κέντρου Υγείας και περιφερειακών ιατρείων, εξωτερικών ιατρείων 
νοσοκομείων του ΕΣΥ καθώς και συμβεβλημένου με τον ΕΟΠΥΥ, ο οποίος μπορεί 

να βεβαιώσει ανικανότητα για 
εργασία μέχρι δεκαπέντε [15] ημέρες 
συνολικά, μέσα σε χρονική περίοδο 
ενός ημερολογιακού έτους είτε 
συνεχόμενη είτε διακεκομμένη. Σε 
περίπτωση παράτασης της 
ανικανότητας ή εμφάνισης νέας 
πάθησης, μετά την συμπλήρωση 
των 15 ημερών, η ανικανότητα 
βεβαιώνεται πάντοτε με 
γνωμάτευση της πρωτοβάθμιας 
υγειονομικής επιτροπής. Το 
επίδομα Ασθενείας καταβάλλεται σε 
κάθε ασφαλισμένο που έχει 
εξοφλήσει (ή έχει ρυθμίσει και τηρεί 
την ρύθμιση) εισφορές έως και 18 
μήνες πριν το ατύχημα. Δεν 
απαιτείται η ταμειακή ενημερότητα 
του ασφαλισμένου κατά το χρονικό 
διάστημα του ατυχήματος. Με 
δεδομένο ότι οι υποχρεώσεις που 
συνεχίζει να έχει ένας Μη Μισθωτός 
που θα ασθενήσει για μεγάλο 
χρονικό διάστημα δεν μπορούν να 
καλυφθούν λόγω αποχής του από 
την εργασία, προτείνουμε όπως 
αναστέλλεται η υποχρέωση 
καταβολής τους για το διάστημα που 
παραμένει ανίκανος να εργαστεί 
(υποχρεώσεις προς δημόσιο, 
ασφαλιστικό φορέα και τράπεζες). Οι 
πληρωμές που θα ανασταλούν θα 
καταβληθούν σταδιακά (σε δόσεις) 
μετά την επάνοδό του σε εργασία. Οι 
δόσεις θα ορίζονται με βάση το 
ποσό οφειλής και τον χρόνο αποχής 
από την εργασία (όσο μεγαλύτερος 
χρόνος αποχής, τόσο περισσότερες 
οι δόσεις). Για όσες υποχρεώσεις 
έχει υπαχθεί σε ρύθμιση, κατόπιν 
αιτήσεώς του ασφαλισμένου, 
αναστέλλεται η καταβολή των 
δόσεων για το διάστημα της ιατρικής 
άδειας. Οι δόσεις που 
αναστέλλονται προστίθενται στο 
τέλος της ρύθμισης. Αξιότιμε κ. 
Υπουργέ, Τα τελευταία χρόνια έχουν 
γίνει σημαντικές διορθωτικές 
κινήσεις, σε διάφορα επίπεδα, για 
την εξομοίωση της αντιμετώπισης 
των Μισθωτών και των Μη 
Μισθωτών (πχ ασφαλιστικές 
εισφορές, οργανωτική ενοποίηση 
τέως ταμείων, υπολογισμός 
σύνταξης κ.λπ.). Ελπίζουμε και σε 
αυτό το σημαντικό θέμα η Πολιτεία 
να προχωρήσει σε ανάλογη 
πρόβλεψη. Με εκτίμηση Γιάννης 
Χατζηθεοδοσίου Πρόεδρος 
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου 
Αθηνών». 

Τ 
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ε μελανά 
χρώματα 
περιέγραψε ο 

πρόεδρος της Ελληνικής 
Συνομοσπονδίας 
Εμπορίου και 
Επιχειρηματικότητας, 
Γιώργος Καρανίκας  
την κατάσταση που 
αντιμετωπίζουν  
οι εμπορικές 
επιχειρήσεις και οι 
επαγγελματίες του 
εμπορικού τομέα. 
Μιλώντας στην Έλλη Κομνηνού στο 
Sofokleousin σημείωσε: - Δύο 
χρόνια μετά τις δυσκολίες της 
πανδημίας, ποια είναι η εικόνα που 
παρουσιάζουν οι επιχειρήσεις του 
κλάδου, τόσο οι μεγάλες αλυσίδες 
αλλά κυρίως οι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις; Οι έντονες αντιθέσεις 
μεταξύ των μεγάλων αλυσίδων και 

των μικρομεσαίων εμπορικών 
επιχειρήσεων υπήρξε πάντα ένα 
από τα κύρια χαρακτηριστικό του 
κλάδου, το οποίο όμως εντάθηκε 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας και 
έχει γίνει πλέον φανερό και στο 
πεδίο των ηλεκτρονικών 
πωλήσεων. Πρόκειται για τον 
«δυισμό» του εμπορίου, ο οποίος 
αναδεικνύεται και στην Ετήσια 
Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου, που 
πρόσφατα παρουσίασε η ΕΣΕΕ και 
το Ινστιτούτο Εμπορίου και 
Υπηρεσιών, ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ. Σίγουρα 
τα μέτρα στήριξης της Πολιτείας, και 
οι μικρές περίοδοι ανάκαμψης του 
τζίρου την περασμένη χρονιά 
απέτρεψαν τα χειρότερα.  

 
Ωστόσο, στο τέλος του 2021, όπως 
καταγράφει η Έκθεση, ο μέσος 
κύκλος εργασιών των μικρότερων 
επιχειρήσεων έχει επιστρέψει στα 
επίπεδα του 2016, χάνοντας την 
όποια μεγέθυνση είχε επιτευχθεί έως 
το 2019. Δυστυχώς, μία στις δύο 
«απειλούμενες επιχειρήσεις» 
κινδυνεύει με οριστική παύση της 
εμπορικής της δραστηριότητας. 
Μάλιστα, από το περασμένο 
φθινόπωρο έως σήμερα η 
κατάσταση στην αγορά 
επιδεινώνεται όλο και περισσότερο. 
Μετά δε τον πόλεμο στην Ουκρανία, 
η εντεινόμενη ενεργειακή κρίση, η 
εκτίναξη του πληθωρισμού και η 
αβεβαιότητα εξαιτίας της 
παγκόσμιας οικονομικής και 
γεωπολιτικής αστάθειας 
δημιουργούν ένα δηλητηριώδες 
«κοκτέιλ» στην αγορά. - Πόσο έχει 
επηρεάσει τις επιχειρήσεις η 
ενεργειακή ακρίβεια; Υπάρχουν 
προβλήματα βιωσιμότητας με 
λουκέτα ή απολύσεις προσωπικού 
προκειμένου να αντεπεξέλθουν στα 
αυξημένα κόστη; Πράγματι 
βιώνουμε μια κρίση που απειλεί την 
επιβίωση των πιο ευάλωτων 
εμπορικών επιχειρήσεων. 

ι λογαριασμοί  
του ηλεκτρικού 
ρεύματος 

προκαλούν 
ηλεκτροπληξία  
και τα νοικοκυριά 
περιορίζουν κάθε μέρα 
και περισσότερο τις 
αγορές τους στα 
απολύτως απαραίτητα. 
Ο τζίρος στο εμπόριο 
βυθίζεται την ώρα που 
το λειτουργικό κόστος 
των επιχειρήσεων 
εκτοξεύεται. 
Το πόσο θα αντέξουν θα εξαρτηθεί 
από τη διάρκεια της κρίσης, την 
έντασή της και από τη στήριξη της 
Πολιτείας τόσο προς τα νοικοκυριά 
όσο και προς τον κλάδο. Θυμίζω 
επίσης ότι μόνο το 5% των 
εμπορικών επιχειρήσεων έχει 
πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Άρα, 
για τη συντριπτική πλειονότητα των 
εμπορικών ΜμΕ δεν υπήρχε και δεν 
υπάρχει στο ορατό μέλλον καμία 
άλλη πηγή ρευστότητας πέρα από 
την κατανάλωση και τα μέτρα 
ενίσχυσης της Πολιτείας. - Πώς 
κρίνετε τα μέτρα στήριξης για τις 
επιχειρήσεις που έχει ανακοινώσει η 
κυβέρνηση; Επαρκούν; Τι ζητάτε 
από τη κυβέρνηση για περαιτέρω 
στήριξη των επιχειρήσεων ώστε να 
παραμείνει ο κλάδος ισχυρός 
μοχλός ανάπτυξης; Είναι προφανές 
πως υπό αυτές τις συνθήκες, τα 
μέτρα που έχει έως τώρα λάβει η 
κυβέρνηση για την επιδότηση των 
υπέρογκων αυξήσεων του  

 

Μ 

Ο 
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ηλεκτρικού ρεύματος στις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά 
δεν είναι ικανά από μόνα τους να στηρίξουν μεσοπρόθεσμα 
τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Θα απαιτηθεί η στήριξη 
της Πολιτείας, για όσο διάστημα διαρκέσουν η ενεργειακή 
κρίση και οι συνέπειες στον πληθωρισμό, ένεκα της 
πολεμικής σύρραξης στην Ουκρανία. Σίγουρα, θα πρέπει 
να υπάρξει ένας κοινός ευρωπαϊκός μηχανισμός που θα 
αναχαιτίζει τις αυξήσεις στην ενέργεια.  

στόσο, επειδή η κατάσταση είναι 
οριακή πλέον για νοικοκυριά  
για επιχειρήσεις, ζητάμε πάγωμα  

της ρήτρας αναπροσαρμογής 
ενέργειας στους λογαριασμούς 
ηλεκτρικού ρεύματος και μείωση  
των ειδικών φόρων κατανάλωσης.  

 
Επιπλέον, η δυσμενής συγκυρία φέρνει πολλές 
επιχειρήσεις σε θέση αδυναμίας να εκπληρώσουν τις 
υποχρεώσεις τους προς την πολιτεία. Γι' αυτό, χρειάζεται 
επέκταση της επιδότησης δόσεων δανείων μέσου του 
Προγράμματος «Γέφυρα 2», μέτρο που είχε δώσει 
ουσιαστική βοήθεια στις ΜμΕ. - Ο πόλεμος στην Ουκρανία 
έχει πυροδοτήσει αυξημένα κόστη παραγωγής και 
προμηθειών. Φοβάστε για ελλείψεις προϊόντων; Πιστεύετε 
ότι αυτά τα αυξημένα κόστη θα περάσουν στους 
καταναλωτές που θα κληθούν να βάλουν πιο βαθιά το χέρι 
στην τσέπη; Πέρα από τον κλάδο των τροφίμων όπου - 
εκτός από τις ανατιμήσεις - πολλοί από τους οικονομικούς 
αναλυτές παγκοσμίως φοβούνται και ελλείψεις αγαθών, 
εκτιμούμε πως στο εμπόριο δεν θα αντιμετωπίσουμε 
ανάλογο πρόβλημα. Αυτό που δεν μπορούμε να 
εκτιμήσουμε σήμερα είναι κατά πόσον οι μικρομεσαίες 

εμπορικές επιχειρήσεις θα είναι σε θέση να αγοράσουν 
προϊόντα για να βάλουν στις βιτρίνες τους την καλοκαιρινή 
περίοδο, αν συνεχιστεί η αγοραστική άπνοια των 
τελευταίων μηνών. Ως προς τα κόστη, δεν σας κρύβω ότι 
τα περιθώρια κέρδους στο εμπόριο είναι ήδη ιδιαίτερα 
συμπιεσμένα για να μπορεί να υποστηριχθεί ως λύση μια 
απορρόφηση ολόκληρης της αύξησης του πληθωρισμού 
από τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Αναπόφευκτα θα υπάρχουν 
αυξήσεις στις τελικές τιμές αρκετών προϊόντων και 
ιδιαίτερα στις επιχειρήσεις που εμπορεύονται αγαθά με 
ελαστική ζήτηση, που είναι πιο ευαίσθητα στις αλλαγές των 
τιμών. Εμείς λέμε ότι πρέπει να βρεθεί ο αναγκαίος 
δημοσιονομικός χώρος για να υποστηριχθούν οι 
επιχειρήσεις που πλήττονται περισσότερο από την άνοδο 
των τιμών, του κόστους παραγωγής και των προμηθειών. 
- Είμαστε λίγες μέρες πριν το Πάσχα, ωστόσο έρευνες 
δείχνουν ότι οι καταναλωτές περιορίζουν τις 
καταναλωτικές τους δαπάνες είτε για να ανταποκριθούν 
στην ακρίβεια, είτε επειδή φοβούνται για δυσμενέστερες 
εξελίξεις. Ποια είναι η εικόνα που έχετε για την κίνηση και 
αν υπάρχουν κάποιες κινήσεις εκ μέρους των 
επιχειρήσεων για την τόνωση του τζίρου; 

εν είναι ευχάριστα τα μηνύματα 
ενόψει του Πάσχα, υπό την έννοια 
ότι ούτε η ψυχολογία, ούτε η 

αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών 
είναι σε επίπεδα που θα επιθυμούσαν 
οι ίδιοι και η αγορά.  
Ο εμπορικός κόσμος αναμένει με αγωνία και με κρυφή 
ελπίδα θα έλεγα, μία έστω και μικρή τόνωση του τζίρου, 
διότι έχει στερέψει τελείως από ρευστότητα. Σε κάθε 
περίπτωση, η αγοραστική κίνηση και τα έσοδα του Πάσχα  

 

Ω Δ 
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στο εμπόριο θα μας «δείξουν» σε ένα μεγάλο βαθμό και τα 
όρια αντοχής χιλιάδων εμπορικών επιχειρήσεων. - Τι 
γίνεται με τα κονδύλια από το Ταμείο ανάκαμψης αλλά και 
με το κρίσιμο ζήτημα της παροχής ρευστότητας προς τις 
ΜμΕ; 

  

εκτίμηση μας είναι πως η διάχυση 
ενός μεγάλου μέρους των πόρων 
του Ταμείου Ανάκαμψης μέσα  

από το τραπεζικό σύστημα θα αφήσει 
εκτός χρηματοδότησης μεγάλο μέρος 
των ΜμΕ. Περισσότερα από 4 στα 10 
ευρώ του Ταμείου θα δοθούν μέσα 
από τις τράπεζες, για τις οποίες 
μονάχα ένα πολύ μικρό μέρος  
των επιχειρήσεων, όπως σας 
προανέφερα, περίπου 5%,  
είναι ικανό χρηματοδότησης.  
Επίσης, ένα ακόμα ζήτημα είναι ότι το Ταμείο χρηματοδοτεί 
κλάδους οι οποίοι ούτως ή άλλως έχουν σημαντική 
υποστήριξη από άλλα εργαλεία όπως είναι ο Αναπτυξιακός 
Νόμος. Για παράδειγμα, περισσότερα από 3 στα 10 
ιδιωτικά έργα του Ελληνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας αφορούν στον τουρισμό. Αντίθετα, 
σημαντικοί κλάδοι, όπως το εμπόριο, που δεν 
υποστηρίζονται από τα παραδοσιακά χρηματοδοτικά 
εργαλεία, δεν χρηματοδοτούνται ούτε από το Ταμείο 
Ανάκαμψης. - Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των 
επιχειρήσεων, η πράσινη μετάβαση αλλά και η 
επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού σε σύγχρονες 
ειδικότητες υψηλής ζήτησης είναι μεγάλα ζητούμενα για την 
ενίσχυση του επιχειρηματικού κλάδου. Πιστεύετε ότι σε ένα 
τόσο ασφυκτικό περιβάλλον μπορούν να προχωρήσουν; 
Αυτό που πρέπει να διασφαλίσουμε τα επόμενα χρόνια 
είναι ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η πράσινη 
μετάβαση θα είναι υπόθεση όλων και δεν θα διευρύνουν το 
χάσμα μεταξύ των μεγαλύτερων και των μικρότερων 
επιχειρήσεων. Στο εμπόριο είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η 
εμπειρία και η τεχνογνωσία των επιχειρηματιών και των 
εργαζομένων τους σε θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου και 
ψηφιακού μάρκετινγκ, με στόχο την ουσιαστική 
ενσωμάτωση της νέας τεχνολογίας στη στρατηγική, αλλά 
και στην καθημερινή λειτουργία μιας Μμε επιχείρησης. 

Προς αυτήν την κατεύθυνση θα πρέπει να αξιοποιηθεί στο 
έπακρο το νέο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ και να υπάρξει στενή 
συνεργασία της Πολιτείας με τους φορείς του εμπορίου για 
εκτεταμένες και, ταυτόχρονα στοχευμένες δράσεις που θα 
αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της ψηφιακής υστέρησης του 
κλάδου. - Σε λίγες μέρες αναμένεται η ανακοίνωση της νέας 
αύξησης στον κατώτατο μισθό. Ποια είναι η θέση της ΕΣΕΕ; 
Συμμετείχαμε στη δημόσια διαβούλευση και εξαρχής 
εκφράσαμε τη θέση μας ότι η αύξηση στον κατώτατο μισθό 
πρέπει να είναι αντίστοιχη του πληθωρισμού. 

 

ροσδοκούμε ότι η ενίσχυση του 
εισοδήματος των εργαζομένων 
θα επιστρέψει στην κατανάλωση 

και θα στηρίξει τη βιωσιμότητα  
των επιχειρήσεων. 
Θα πρέπει όμως παράλληλα να γίνουν κινήσεις 
ελάφρυνσης ή/και επιδότησης του μη μισθολογικού 
κόστους των ΜμΕ για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας. 
Θα πρέπει να στηριχθούν οι επιχειρήσεις που εν μέσω 
αυτής της νέας, πολύπλευρης κρίσης θα κληθούν να 
δώσουν μισθολογικές αυξήσεις. 

Η 
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 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

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

 

ε την τιμή της 
βενζίνης στα  
ύψη τα 13 ευρώ 

το μήνα για επίδομα 
βενζίνης και 
πετρελαίου που 
ανακοίνωσε η 
κυβέρνηση φαντάζει 
ως σταγόνα στον 
ωκεανό της ακρίβειας. 
Σε αυτά τα 13 ευρώ προστίθεται και 
ένα έξτρα μπόνους ύψους 5 ευρώ για 
τους δικαιούχους που θα 
εξαργυρώσουν το «κουπόνι» μέσω 
της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας 
που θα έχουν στο κινητό τους. Το 
επίδομα, κατά αυτό τον τρόπο, 
φτάνει το ύψος των 45 ευρώ το 

τρίμηνο! Για όσους έχουν κατεβασμένο το κουπόνι στο smartphone τους, εάν δεν 
προσέξουν, ελλοχεύει ο κίνδυνος αυτό να «χαθεί», καθώς έχει ημερομηνία λήξης. 
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ, η ψηφιακή χρεωστική κάρτα «καίγεται» 
εάν δεν χρησιμοποιηθεί έως και τις 31 Ιουλίου 2022. Μετά το πέρας αυτής της 
ημερομηνίας η κάρτα καταργείται και το ποσόν της έκπτωσης που απέμενε, δεν 
θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου 
ρωτήθηκε και για το πότε ανοίγει η πλατφόρμα για την επιδότηση καυσίμων και  
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αποκάλυψε ότι αυτό θα συμβεί μέσα στην εβδομάδα προκειμένου οι δικαιούχοι 
πολίτες να μπορούν να εγγραφούν. Σε σχέση με τις αρχικές ανακοινώσεις 
προβλέπεται μπόνους 5 ευρώ στην επιδότηση για χρήση ψηφιακής κάρτας. Στην 
τροπολογία περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία εγγραφής ώστε να λάβει 
κάποιος την επιδότηση. Πλησιάζει η ώρα για το επίδομα βενζίνης για τους 3 μήνες 
Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου σε φορολογικούς κάτοικους Ελλάδος, με 
οικογενειακό εισόδημα έως 30.000 ευρώ.  

ε απλοποιημένες διαδικασίες και μόνο με τη 
χρήση των κωδικών Taxisnet μπορούν από τις 
αρχές Απριλίου οι πολίτες που επιθυμούν να 

λάβουν το επίδομα βενζίνης να εισέρχονται στην 
ενιαία ψηφιακή πύλη του Δημοσίου, gov.gr και να 
δηλώνουν το όχημα για το οποίο αιτούνται επίδομα.  
Η οικονομική ενίσχυση θα δοθεί σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα, που εκδίδεται 
ειδικά για τον σκοπό αυτόν από πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό 
οργανισμό ή σε τραπεζικό λογαριασμό επιλογής του δικαιούχου 

Η επιδότηση για αυτοκίνητο αφορά 60 λίτρα καυσίμου μηνιαίως και ισούται με 22 
λεπτά το λίτρο. Συνεπώς η επιδότηση για τους τρεις μήνες ανέρχεται σε 40 ευρώ. 
Ειδικά για τους πολίτες που έχουν κύρια κατοικία σε νησιωτική περιοχή η 
επιδότηση για τους τρεις μήνες ανέρχεται σε 50 ευρώ (επιδότηση 28 λεπτά το 
λίτρο). Με 2,25 ευρώ η βενζίνη σε νησιωτική περιοχή, ο καταναλωτής πληρώνει 
τη βενζίνη, για 60 λίτρα κατανάλωση μηνιαίως, με τιμή 1,97 ευρώ. Για ιδιοκτήτες 
μοτοσυκλετών η επιδότηση ανέρχεται σε 30 ευρώ σε ηπειρωτική και 35 ευρώ σε 
νησιωτική περιοχή. Για τα ταξί χορηγείται τον Απρίλιο ενίσχυση 200 ευρώ, ώστε 
να καλυφθεί το αυξημένο κόστος καυσίμου Μαρτίου και Απριλίου. Αφορά 28.600 
εκμεταλλευτές και οδηγούς ταξί με κόστος 5,7 εκατ. ευρώ. Ο κ. Γιάννης Οικονόμου 
άφησε επίσης ανοικτό το ενδεχόμενο και νέων μέτρων στήριξης αν χρειαστεί. Είπε 
χαρακτηριστικά, «ακόμα τα μέτρα του Απριλίου δεν έχουν εφαρμοστεί. Όπως έχει 
ξεκαθαρίσει ο πρωθυπουργός έχουμε εφεδρείες και θα είμαστε στο πλευρό των 
ευάλωτων εξαντλώντας κάθε μέτρο και κάθε εργαλείο». Υπενθυμίζεται πως το 
επίδομα καυσίμων ανέρχεται σε 13 ευρώ τον μήνα για το τρίμηνο Απρίλιος – 
Μάιος – Ιούνιος και όσοι δικαιούχοι εξαργυρώσουν το «κουπόνι» μέσω της 
ψηφιακής χρεωστικής κάρτας που θα έχουν στο κινητό τους, θα πάρουν έξτρα 
έκπτωση 5 ευρώ! Όσοι δεν διαθέτουν smartphone θα λάβουν έως και 50 ευρώ 

στην τράπεζά τους. Προβλέπεται 
οικονομική διευκόλυνση σε κάθε 
φυσικό πρόσωπο, 
συμπεριλαμβανομένων και 
ελευθέρων επαγγελματιών, που 
είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας 
με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα 
φορολογικού έτους 2020 έως 30.000 
ευρώ για την κάλυψη του κόστους 
κατανάλωσης καυσίμων κίνησης για 
τους μήνες Απρίλιος, Μάιος και 
Ιούνιος Αναλυτικά τα ποσά των 
επιδομάτων για βενζίνη και 
πετρέλαιο: • 50 ευρώ για ιδιοκτήτες 
αυτοκινήτων με κύρια κατοικία στις 
Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου 
Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, 
στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων 
της Περιφέρειας Αττικής και στην 
Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων 
της Περιφέρειας Θεσσαλίας, • 40 
ευρώ για ιδιοκτήτες αυτοκινήτων, με 
κύρια κατοικία στην υπόλοιπη 
Ελλάδα • 35 ευρώ για ιδιοκτήτες 
μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων, 
με κατοικία στις Περιφέρειες Βορείου 
Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων 
Νήσων, Κρήτης, στην Περιφερειακή 
Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας 
Αττικής και στην Περιφερειακή 
Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας • 30 ευρώ για ιδιοκτήτες 
μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων, 
με κύρια κατοικία στην υπόλοιπη 
Ελλάδα. Ο δικαιούχος, αφότου 
αυθεντικοποιηθεί με τους 
προσωπικούς κωδικούς του 
taxisnet, θα εισέρχεται στην 
εφαρμογή και θα αιτείται είτε την 
έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής 
κάρτας και την πίστωση του 
ανωτέρω χρηματικού ποσού σε 
αυτήν, είτε την πίστωση στον 
τραπεζικό του λογαριασμό. Τα 
στοιχεία που χρειάζονται είναι: 
διεύθυνση email, αριθμός κινητού 
τηλεφώνου και αριθμός 
προσωπικού τραπεζικού 
λογαριασμού. 
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ε συμφωνία με την ΣτΕ 1833/2021, 
που έκρινε ότι η εικοσαετής 
παραγραφή αντίκειται  

στις συνταγματικές αρχές της 
αναλογικότητας και της ασφάλειας 
δικαίου νέα δικαστική απόφαση 
έκρινε αντισυνταγματική  
την 20ετής παραγραφή των 
ασφαλιστικών οφειλών.  
Όπως αναφέρει το lawspot.gr δεκτή έγινε από το Διοικητικό 
Πρωτοδικείο Αθηνών ανακοπή κατά πράξεων ταμειακής 
βεβαίωσης του Κ.Ε.Α.Ο., λόγω παραγραφής των επίδικων 
αξιώσεων του καθ’ ου περί καταβολής ασφαλιστικών 
εισφορών (ΜονΔΠρΑθ 4268/2022). Το δικαστήριο έλαβε 
υπόψη του την υπ’ αριθμ. 1833/2021 απόφαση της 
Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, που 
εκδόθηκε με τη διαδικασία της «πρότυπης» ή «πιλοτικής» 
δίκης, με την οποία κρίθηκε ότι ο θεσπισθείς με το άρθρο 
95 παρ. 1 του Ν. 4387/2016 γενικός κανόνας της 
εικοσαετούς παραγραφής των αξιώσεων για την καταβολή 
εισφορών των εντασσόμενων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων 
κοινωνικής ασφάλισης, αντίκειται στις συνταγματικές 
αρχές της αναλογικότητας και της ασφάλειας δικαίου. 
Κατόπιν της ως άνω κρίσης περί αντισυνταγματικότητας 
του γενικού κανόνα παραγραφής, δημιουργείται κενό, το 
οποίο, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση, πρέπει να 
πληρωθεί με την εφαρμογή του κανόνα της δεκαετούς 
παραγραφής των αξιώσεων καταβολής εισφορών για το 
σύνολο των εντασσόμενων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, ο 
οποίος κρίθηκε ότι αποτελεί εύλογο χρόνο παραγραφής 

των εν λόγω αξιώσεων και αποτελούσε το προϊσχύσαν 
δίκαιο για τις αξιώσεις καταβολής ασφαλιστικών εισφορών 
του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., του μεγαλύτερου, έως την ίδρυση του 
Ε.Φ.Κ.Α., φορέα κύριας ασφάλισης μισθωτών της χώρας. 
Εν προκειμένω, το δικαστήριο διαπίστωσε ότι οι επίμαχες 
απαιτήσεις του καθ’ ου κατά τον χρόνο έκδοσης των 
καταλογιστικών πράξεων είχαν υποπέσει σε παραγραφή, 
εφαρμόζοντας τον ως άνω κανόνα της δεκαετούς 
παραγραφής (πρβλ. ΣτΕ 2982/2020 σκ. 3, 2326/2019 σκ. 8, 
3643/2013). Και τούτο, διότι η ανακόπτουσα ασφαλίστηκε 
αρχικά στον Τ.Ε.Β.Ε. και κατόπιν στον Ο.Α.Ε.Ε. από το 1987 
έως 31.12.2006, ενώ την 1.1.2007 διαγράφηκε από τον ως 
άνω Οργανισμό, οι επίμαχες δε απαιτήσεις του καθ’ ου 
καταλογίστηκαν κατά το έτος 2017. Κρίθηκε, επιπλέον, ότι 
δεν αποδείχθηκε ο ισχυρισμός του καθ’ ου περί διακοπής 
της παραγραφής των επίμαχων απαιτήσεων κατά το έτος 
2007, λόγω υποβολής αίτησης από την ανακόπτουσα για 
ρύθμιση των οφειλών της, αφού το καθ’ ου δεν προσκόμισε 
την εν λόγω αίτηση στο δικαστήριο. Κατόπιν των ανωτέρω, 
το δικαστήριο δέχθηκε ότι ο χρόνος παραγραφής του 
δικαιώματος του καθ’ ου ασφαλιστικού φορέα προς 
είσπραξη του συνόλου των επίδικων οφειλών είχε 
συμπληρωθεί πριν από την έκδοση των προσβαλλόμενων 
πράξεων ταμειακής βεβαίωσης και, συνεπώς, οι τελευταίες 
είναι μη νόμιμες. 

Επειδή, με την 1833/2021 απόφαση της Ολομέλειας του 
Συμβουλίου της Επικρατείας, που εκδόθηκε με τη 
διαδικασία της «πρότυπης» ή «πιλοτικής» δίκης, κρίθηκε 
ότι ο θεσπισθείς με το άρθρο 95 παρ. 1 του ν. 4387/2016 
γενικός κανόνας της εικοσαετούς παραγραφής των 
αξιώσεων για την καταβολή εισφορών των εντασσόμενων 
στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων κοινωνικής ασφάλισης, αντίκειται 
στις συνταγματικές αρχές της αναλογικότητας και της 
ασφάλειας δικαίου. Ειδικότερα, κρίθηκε ότι η θεσπιζόμενη 
με την ανωτέρω διάταξη παραγραφή αντίκειται στην αρχή 
της αναλογικότητας, καθόσον χρόνος παραγραφής είκοσι 
ετών δεν συνιστά εύλογη διάρκεια της οικείας προθεσμίας, 
η οποία απαιτείται να είναι σχετικά σύντομη, δεδομένης και 
της αυξανόμενης ταχύτητας και πολυπλοκότητας των 
σύγχρονων βιοτικών σχέσεων και συναλλαγών, που 
αξιώνουν, καταρχήν, ταχεία εκκαθάριση των εκάστοτε  
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τρεχουσών υποχρεώσεων των διοικουμένων. Εν σχέσει 
προς την οργάνωση και τη λειτουργία των ασφαλιστικών 
φορέων,  

προβλεπόμενος χρόνος 
παραγραφής πρέπει να επαρκεί, 
ώστε, με τη συνδρομή και  

των σύγχρονων δυνατοτήτων της 
τεχνολογίας, να διενεργούνται, στο 
πλαίσιο της ορθολογικής οργάνωσής 
τους, επίκαιροι και αποτελεσματικοί, 
από την άποψη της εισπραξιμότητας, 
έλεγχοι με στόχο την προστασία του 
ασφαλιστικού κεφαλαίου και τη 
διασφάλιση της βιωσιμότητάς τους…. 
χωρίς να εκτείνεται σε μεγάλη διάρκεια, η οποία, λόγω της 
χρονικής απόστασης από την παράβαση δεν συμβάλλει 
στην ορθή, κατά τον χρόνο ισχύος της, εφαρμογή της 
διαρκώς μεταβαλλόμενης ασφαλιστικής νομοθεσίας και τη 
δημιουργία συνείδησης συμμόρφωσης προς αυτή, οδηγεί 
αναγκαίως, δεδομένης και της σοβαρής υποστελέχωσης 
των υπηρεσιών, σε ανεπίκαιρους και για τον λόγο αυτό 
μειωμένης εισπραξιμότητας ελέγχους, συνεπάγεται μη 
διαχειρίσιμο φόρτο για τις υπηρεσίες και, ενδεχομένως, 
ενθαρρύνει την απραξία των ασφαλιστικών φορέων. Εν 
σχέσει προς τους βεβαρυμένους με τις ασφαλιστικές 
εισφορές υπόχρεους, ο χρόνος της παραγραφής απαιτείται 
να είναι ο αναγκαίος, ώστε, αφενός, να διασφαλίζεται το 
δικαίωμα άμυνας αυτών έναντι δυσχερειών απόδειξης 
περιστατικών αναγόμενων στο απώτερο παρελθόν, 
αφετέρου δε να μην οδηγούνται οι οφειλέτες σε οικονομική 
εξουθένωση λόγω της υποχρέωσης ταυτόχρονης 
καταβολής συσσωρευμένων οφειλών περισσότερων ετών, 
με περαιτέρω δυσμενείς επιπτώσεις στην απασχόληση και 
την εθνική οικονομία γενικότερα. Τα ανωτέρω ισχύουν δε, 
λαμβανομένου επιπλέον υπόψη ότι η μη καταβολή ή 
πλημμελής καταβολή ασφαλιστικών εισφορών δεν 
συνδέεται αναγκαίως με πρόθεση αποφυγής τους, αλλά 
δύναται να οφείλεται σε δυσχέρειες κατά την ερμηνεία της 
ασφαλιστικής νομοθεσίας, αποτέλεσμα των συνεχών 

τροποποιήσεων και του κατακερματισμού των επί μέρους 
ρυθμίσεών της. Αντιθέτως, απαιτείται να εξασφαλίζεται η 
έγκαιρη και σε σχετικά σύντομο χρόνο γνώση των 
υποχρεώσεών τους, ώστε να μην αιφνιδιάζονται, αλλά να 
δύνανται να προγραμματίζουν την επαγγελματική τους 
δραστηριότητα προς όφελος και της εθνικής οικονομίας. Η 
διαμόρφωση δε της προθεσμίας παραγραφής υπό τους 
ανωτέρω όρους, που αποτελούν και εκδήλωση της 
ειρηνευτικής λειτουργίας του δικαίου, συμβάλλει στην 
καλλιέργεια της αναγκαίας σε ένα κράτος δικαίου σχέσης 
εμπιστοσύνης των διοικούμενων προς τη Διοίκηση. 
Επιπλέον, η ανωτέρω διάταξη αντίκειται στην αρχή της 
ασφάλειας δικαίου, κατά το μέρος που η εικοσαετής 
παραγραφή, που θεσπίσθηκε, μάλιστα, σε χρόνο κατά τον 
οποίο οι υπόχρεοι είχαν ήδη υποστεί διάφορες οικονομικές 
επιβαρύνσεις για την αντιμετώπιση του δημοσιονομικού 
προβλήματος της χώρας, ισχύει αναδρομικώς και για 
απαιτήσεις που είχαν γεννηθεί έως την έναρξη ισχύος της 
νέας διάταξης και δεν είχαν ακόμη παραγραφεί. 

εν δικαιολογείται δε τόσο μακρός 
χρόνος παραγραφής ούτε η 
αναδρομική εφαρμογή της  
από λόγους που συνδέονται με τις 

δυσχέρειες κατά την οργάνωση του 
νέου ασφαλιστικού φορέα και την 
ένταξη σε αυτόν του συνόλου των 
φορέων κοινωνικής ασφάλισης….. 
ούτε από την έως την ίδρυση του Ε.Φ.Κ.Α. ενδεχόμενη 
αδράνεια των φορέων κοινωνικής ασφάλισης να 
μεριμνήσουν για την είσπραξη των απαιτήσεών τους. 
Ωστόσο, κατόπιν της ως άνω κρίσης περί 
αντισυνταγματικότητας του γενικού κανόνα παραγραφής, 
που θεσπίστηκε με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 95 του 
ν. 4387/2016, καταλείπεται κενό στη ρύθμιση, καθώς δεν 
υφίσταται προϋφιστάμενο δίκαιο, που να ρυθμίζει κατά 
τρόπο ενιαίο το ζήτημα, δεδομένης και της σαφούς 
βούλησης του νομοθέτη να θεσπίσει κοινή ρύθμιση για την 
παραγραφή των αξιώσεων καταβολής ασφαλιστικών 
εισφορών του συνόλου των εντασσόμενων στον Ε.Φ.Κ.Α. 
φορέων. Όπως κρίθηκε δε με την ως άνω απόφαση της 
Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, το κενό αυτό 
δεν είναι ανεκτό από το Σύνταγμα, εφόσον από τις αρχές 
της ασφάλειας δικαίου απαιτείται η πρόβλεψη προθεσμίας 
παραγραφής. Πρέπει δε να πληρωθεί με την εφαρμογή του 
κανόνα της δεκαετούς παραγραφής των αξιώσεων 
καταβολής εισφορών για το σύνολο των εντασσόμενων 
στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, ο οποίος κρίνεται ότι αποτελεί 
εύλογο χρόνο παραγραφής των εν λόγω αξιώσεων και 
αποτελούσε το προϊσχύσαν δίκαιο για τις αξιώσεις 
καταβολής ασφαλιστικών εισφορών του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., 
του μεγαλύτερου, έως την ίδρυση του Ε.Φ.Κ.Α., φορέα 
κύριας ασφάλισης μισθωτών της χώρας. Η πλήρωση δε 
του νομοθετικού κενού με τον ως άνω γενικό κανόνα τελεί 
σε αρμονία προς την αρχή της ασφάλειας δικαίου, που 
αξιώνει σαφήνεια και προβλέψιμη εφαρμογή των σχετικών 
κανονιστικών ρυθμίσεων. 

ο Δ 
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Επιστροφές φόρου… τέλος: Μόνο 
στα χαρτιά θα καταγράφονται πλέον 
τα ποσά των επιστροφών φόρου και 
ελάχιστοι θα είναι εκείνοι που θα 
αυτά τα χρήματα στους τραπεζικούς 
τους λογαριασμούς. Όπως τονίζει ο 
Βαγγέλης Δουράκης στο enikos.gr 
μέσα από αλλεπάλληλες διαδικασίες 
διασταυρώσεων τα ποσά των 
επιστροφών θα γίνονται «ατμός», 
καθώς θα καλύπτουν κάθε είδους 
χρέος, από οφειλές προς την ίδια 
την Εφορία έως και χρέη προς τα 
ασφαλιστικά Ταμεία! Η διαδικασία 
των συμψηφισμών θα 
επαναλαμβάνεται μέχρι και 6 φορές 
μέσα σε μία χρονιά. 

πό φέτος κιόλας η 
Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων 

θα εγκαινιάσει ένα νέο 
σύστημα μέσω του 
οποίου θα ελέγχει 
κάθε φορολογούμενο 
εάν έχει χρέη σε 
εφορία και Ταμεία και 
εφόσον δικαιούται 
επιστροφής το ποσό 
αυτό θα «πηγαίνει» για 
να εξοφλήσει την όποια 
εκκρεμότητα υπάρχει 
με τα δημόσια Ταμεία. 
Η διαδικασία συμψηφισμών θα 
τρέχει κεντρικά από την Ανεξάρτητη 
Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Με 7 
στους 10 φορολογούμενους να 
έχουν χρέη προς το δημόσιο, η 
ΑΑΔΕ εκτιμά πως με το να διοχετεύει 
τις επιστροφές φόρου στην κάλυψη 

οφειλών θα κλείσουν σε μεγάλο 
βαθμό οι «τρύπες» που υπάρχουν 
στα χρέη. Έτσι, το ενδεχόμενο να 
«ξεφύγει» η επιστροφή φόρου και να 
γλιτώσει τον συμψηφισμό, ακόμα 
και αν υπήρχε τώρα με τις 
χειρόγραφες διαδικασίες, 
εξαλείφεται στη διάρκεια αυτού του 
έτους. Η Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων σχεδιάζει να 
θέσει σε εφαρμογή το συντομότερο 
δυνατό περιοδικούς, ανά δίμηνο, 
συμψηφισμούς υπολοίπων προς 
επιστροφή με υφιστάμενες οφειλές. 
Πρακτικά, συμψηφισμοί οφειλών με 
επιστροφές γίνονται και σήμερα, 
αλλά η διαδικασία είναι χρονοβόρα 
και χειρόγραφη. Εντός της 
τρέχουσας χρονιάς αναμένεται να 
κάνει πρεμιέρα το νέο σύστημα 
αυτόματων ανά δίμηνο 
διασταυρώσεων και συμψηφισμών 
με επιστροφές φόρου και οφειλών 
τόσο προς την εφορία όσο και στα 
ασφαλιστικά ταμεία. 

 

Έξι φορές τον χρόνο η ΑΑΔΕ θα 
τρέχει κεντρικά αυτή τη διαδικασία 
και εάν αναλογιστεί κανείς ότι επτά 
στους δέκα φορολογούμενους έχουν 
χρέη προς το δημόσιο, οι 
επιστροφές φόρου αναμένεται να 
περιοριστούν δραστικά και εξίσου 
δραστικά θα κλείσουν «τρύπες» 
οφειλών, με αποτέλεσμα την αύξηση 
των δημόσιων εσόδων. Ο Γιώργος 
Πιτσιλής, Διοικητής της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων, έδωσε 
στίγμα προθέσεων, στην 
τοποθέτησή του στο συνέδριο 
Capital Link στη Νέα Υόρκη. 
«Δημιουργούμε ένα επιχειρησιακό 
μοντέλο, που θα βοηθά στο να 
κερδίζουμε χρόνο τόσο εμείς στη 
Φορολογική Διοίκηση όσο και οι 
φορολογούμενοι, ενδυναμώνοντας 
ταυτόχρονα την ακεραιότητά μας και 
τη διαφάνεια», είπε, προσθέτοντας 
πως «σήμερα 7 στους 10 
φορολογούμενους που δικαιούνται 
φοροεπιστροφή, ταυτόχρονα 
χρωστούν στη Φορολογική 
Διοίκηση ή/και στα Ασφαλιστικά 
Ταμεία και η διαδικασία του 
συμψηφισμού γίνεται χειρόγραφα 
και τοπικά». Αυτή η διαδικασία 
σήμερα έχει ως αποτέλεσμα χαμένο 

χρόνο τόσο για τη Φορολογική 
Διοίκηση όσο και για τους 
φορολογούμενους. 

α τελευταία 
διαθέσιμα  
στοιχεία δείχνουν  

ότι 4.049.913 
φορολογούμενοι 
έχουν συνολικό 
ληξιπρόθεσμο χρέος 
στην εφορία ύψους 
112,959 δισ. ευρώ, 

 
εκ των οποίων το πραγματικό χρέος 
περιορίζεται σε 87,931 δισ. ευρώ 
(μετά τον χαρακτηρισμό οφειλών ως 
ανεπίδεκτων είσπραξης) ενώ 
επιπλέον 41 δισ. ευρώ είναι τα χρέη 
στα ασφαλιστικά ταμεία. Μόνο τον 
Ιανουάριο οι απλήρωτοι φόροι 
ανήλθαν σε 803 εκατ. ευρώ. Με τον 
χρόνο για την υποβολή των 
φορολογικών δηλώσεων να 
«τρέχει», οι φορολογούμενοι για μία 
ακόμα χρονιά δεν φαίνεται να 
βιάζονται. Περίπου 100.000 
δηλώσεις έχουν υποβληθεί μέχρι 
σήμερα σε σύνολο 6,4 
εκατομμυρίων (Ε1), με τη 
συντριπτική πλειοψηφία των… 
πρώτων να εντοπίζονται στους 
κόλπους των «μηδενικών» και 
«πιστωτικών». Το υπουργείο 
Οικονομικών ελπίζει να κερδίσει 
φέτος το στοίχημα της «μη 
παράτασης», με την προθεσμία να 
λήγει κανονικά στις 30 Ιουνίου, την 
πρώτη δόση να καταβάλλεται έως 
τις 29 Ιουλίου και η έκπτωση 3% να 
αφορά όσα φυσικά πρόσωπα 
πληρώσουν εφάπαξ τον φόρο 
εισοδήματος εντός της προθεσμίας 
της πρώτης δόσης. 

Α 
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αρύς θα πέσει ο πέλεκυς της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων πάνω στους ιδιοκτήτες 

ακινήτων τύπου Airbnb, που 
αποφεύγουν, παρά τις οχλήσεις και τις 

προειδοποιήσεις, να δηλώσουν τον 
Αριθμό Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ) στις 
σχετικές πλατφόρμες. 
Το πρόστιμο που τους περιμένει, όπως και τους τους 
ιδιοκτήτες που έχουν δηλώσει λανθασμένα στοιχεία στα 
ακίνητά τους και δεν προβαίνουν σε διορθώσεις, θα είναι 
5.000 ευρώ. Διόλου ευκαταφρόνητο ποσό το οποίο, 
μάλιστα, θα συνδυάζεται με διαγραφή του ακινήτου τους 
από τις πλατφόρμες βραχυχρόνιων μισθώσεων. Όπως 
έκανε γνωστό η ΑΑΔΕ, εντός των επόμενων εβδομάδων, οι 
πλατφόρμες που συνεργάζονται μ’ αυτή, θα αποστείλουν 
ενημερωτικά σημειώματα στους ιδιοκτήτες ή διαχειριστές 
ακινήτων τύπου Airbnb, που έχουν εντοπιστεί να μην 
έχουν προβεί στη απαραίτητη υποβολή στοιχείων ή έχουν 
δηλώσει λανθασμένα στοιχεία. Μέσω των σημειωμάτων, η 
ΑΑΔΕ θα καλεί τους «απείθαρχους» να συμμορφωθούν, 
διότι σε αντίθετη περίπτωση, θα κληθούν το Σεπτέμβριο να 
πληρώσουν το «βαρύ» πρόστιμο των 5.000 ευρώ. 

 

Λειψή χαρακτηρίζεται από τους ιδιοκτήτες ακινήτων η νέα 
ρύθμιση για τα αδήλωτα τετραγωνικά καθώς δεν λύνει το 
μείζον πρόβλημα με τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα. 
Όπως αναφέρει το protothema.gr η νέα ευκαιρία που 
δίνεται δεν βγάζει από την ομηρία μία κρίσιμη μάζα 
ιδιοκτητών που θεωρούν ότι επειδή «έκλεισαν» το ρεύμα... 
ξεμπέρδεψαν και με τους δήμους. Το αντίθετο μάλιστα:  

ι δήμοι δεν ενημερώνονται 
«αυτόματα» από τον ΔΕΔΔΗΕ  
και συνεχίζουν να καταλογίζουν 

δημοτικά τέλη. Έτσι οι ιδιοκτήτες 
ανακαλύπτουν – συνήθως από 
σύμπτωση- ότι παραμένουν 
παγιδευμένοι με υπέρογκα πρόστιμα 
που τους εμποδίζουν και από το  
να προχωρήσουν σε κάθε είδους 
μεταβίβαση του ακινήτου τους.  
Η απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη των μη 
ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων αποτελεί ένα διαρκές αίτημα 
από τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Εξ αγνοίας θεωρούν ότι η 
διακοπή ρεύματος σε ένα ακίνητο, διακόπτει και την 
υποχρέωση καταβολής δημοτικών τελών, θεωρούν 

Β 
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δηλαδή ότι με την διακοπή του ρεύματος ενημερώνονται 
αυτόματα οι ταμειακές υπηρεσίες του εκάστοτε αρμόδιου 
Δήμου, όπως θα έπρεπε να συμβαίνει και όπως άλλωστε 
προβλέπεται. Όμως στην πραγματικότητα σήμερα η 
δήλωση απαλλάσσει τον ιδιοκτήτη από τα δημοτικά τέλη 
καθαριότητας & φωτισμού μόνον από την ημερομηνία 
υποβολής της στην υπηρεσία εσόδων και όχι από την 
ημέρα διακοπής του ρεύματος. Οι δήμοι εξακολουθούν να 
χρεώνουν υπέρογκα ποσά για δημοτικά τέλη και ΤΑΠ 
στους ιδιοκτήτες των κενών ακινήτων, με χειρόγραφες 
βεβαιώσεις δημοτικών τελών. Το πρόβλημα είναι 
μεγαλύτερο για τους ιδιοκτήτες κενών και ξενοίκιαστων 
επαγγελματικών ακινήτων, όπου τα δημοτικά τέλη είναι 
περίπου πενταπλάσια σε σχέση με τις κατοικίες, ενώ τα 
πρόστιμα που επιβάλλονται στην περίπτωση μη 
πληρωμής δημοτικών τελών είναι διπλάσια. Στον Δήμο 
Αθηναίων π.χ. τα δημοτικά τέλη φωτισμού και 
καθαριότητας μιας κατοικίας 100 τ.μ. ανέρχονται σε 165 
ευρώ τον χρόνο, ενώ για ένα κατάστημα ή αποθήκη ίδιας 
επιφάνειας τα δημοτικά τέλη φθάνουν τα 650 ευρώ τον 
χρόνο. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται είναι διπλάσια για 
μη καταβολή των τελών, που σημαίνει ότι για το κατάστημα 
το χαράτσι φθάνει τα 1.300 ευρώ τον χρόνο και για την 
κατοικία τα 330 ευρώ τον χρόνο. Έτσι αν κάποιος έχει μια 
υπόγεια αποθήκη 250 τ.μ. ξενοίκιαστη για μια πενταετία, 
δηλαδή ουσιαστικά άνευ αξίας, θα του ζητήσουν να 
πληρώσει δημοτικά τέλη 1.625 ευρώ x 5 = 8.125 ευρώ συν 
το πρόστιμο! Ο μοναδικός τρόπος για να αντιμετωπιστεί το 
ζήτημα σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ, είναι ο εξής: «Με 
δεδομένο ότι όλοι οι Δήμοι της χώρας έχουν συνδεθεί ή 
έχουν τη δυνατότητα να συνδεθούν με την ON LINE 
εφαρμογή του ΔΕΔΔΗΕ για τα δημοτικά τέλη, θα πρέπει να 
νομοθετηθεί επί τέλους ότι η διακοπή του ρεύματος 
διακόπτει και τη χρέωση δημοτικών τελών, εφόσον ο 
αντίστοιχος μη ηλεκτροδοτούμενος χώρος δεν 
χρησιμοποιείται, και αν χρησιμοποιείται χωρίς ρεύμα, ο 
ιδιοκτήτης ή ο χρήστης θα υποχρεούται να το δηλώσει από 
την έναρξη της χρησιμοποίησης, για να του χρεώνονται τα 
αντίστοιχα τέλη. Οι υπηρεσίες των Δήμων μπορούν να 
ελέγξουν την τήρηση της παραπάνω υποχρέωσης, 
διενεργώντας αυτοψίες σε κάθε χώρο που φέρεται στο 
τερματικό του του ΔΕΔΔΗΕ ως μη ρευματοδοτούμενος ή 
και ζητώντας την προσκόμιση αναδρομικών φορολογικών 
και μισθωτικών ή άλλων στοιχείων πενταετίας. 

  

υνεπώς στα κενά και μη 
ηλεκτροδοτούμενα πρέπει  
να καταργηθεί η υποχρέωση 

δήλωσης των ιδιοκτητών, και από  
τον χρόνο διακοπής ρευματοδότησης, 
γνωστό στους Δήμους από την OnLine 
σύνδεση με το ΔΕΔΔΗΕ), να ισχύει 
αυτόματη απαλλαγή από τα δημοτικά 
τέλη καθαριότητας και φωτισμού, 
εφόσον είναι και κενά». 

Σ 
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 ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

Επιμέλεια: Θοδωρής Ζούμπος 

 

ικρότερο του 1% 
το αποτέλεσμα 
της Η/Π !!!                   

Όταν, λοιπόν, επί 
44.000 αιτήσεων 
Δανειοληπτών, έχουν 
οριστικοποιηθεί μόλις 
627, εκ των οποίων, 
μάλιστα, οι 234 
ακυρώθηκαν, προς τι οι 
πανηγυρισμοί  της νέας 
επικεφαλής της ΕΓΔΙΧ,  
κας Μαριαλένας 
Αθανασοπούλου ;;; 
Όπως σημειώνει το insider.gr στην 
πρώτη επίσημη εμφάνισή της από 
την ανάληψη των καθηκόντων της 
ως επικεφαλής της Ειδικής 
Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού 
Χρέους η κα Μαριαλένα 
Αθανασοπούλου χαρακτήρισε τον 
εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης 
οφειλών game changer, αφού 

σύμφωνα με αυτήν αποδίδει βιώσιμες ρυθμίσεις με μέσο κούρεμα οφειλών της 
τάξεως του 20%. Μιλώντας στο Οικονομικό Forum των Δελφών, η κα 
Αθανασοπούλου είπε ότι η Ελλάδα έχει αποκτήσει εντυπωσιακό πλαίσιο 
αφερεγγυότητας, με τη συμμετοχή όλων των πιστωτών, το οποίο έχει αποσπάσει 
θετικά σχόλια από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Παγκόσμια Τράπεζα, 
μεταξύ άλλων. «Ο εξωδικαστικός μηχανισμός δουλεύει και έχουμε πολύ καλές 
ενδείξεις», είπε η κα Αθανασοπούλου, αναφέροντας ότι οι 468 ρυθμίσεις που 
έχουν δοθεί μέχρι στιγμής είναι φυσιολογικός αριθμός, λαμβανομένου υπόψιν ότι 
η διαδικασία είναι ηλεκτρονική και σε αυτήν συμμετέχουν πολλοί πιστωτές. 

 

Η επικεφαλής της ΕΓΔΙΧ επεσήμανε ότι η διαχείριση του ιδιωτικού χρέους και η 
αναχρηματοδότηση των Δανειοληπτών, που θα γίνουν ενήμεροι από κόκκινοι, 
ώστε να επανενταχθούν στο τραπεζικό σύστημα, συνιστά πρόκληση…..  

ε τα μέχρι σήμερα, όμως, αποτελέσματα, η μόνη 
υπαρκτή πρόκληση είναι αυτή που αφορά την 
κοινή λογική !!!  

Ωστόσο, όπως είπε, έχουμε και τα εργαλεία και την υπευθυνότητα για να φέρουμε 
αποτέλεσμα. Αναφερόμενη στον Φορέα Απόκτησης & Επαναμίσθωσης Ακινήτων, 
η κα Αθανασοπούλου είπε πως θα συσταθεί εντός των επομένων 15 μηνών και 
τόνισε ότι η μη ύπαρξή του δεν αποτελεί εμπόδιο στην εφαρμογή του νέου 
πτωχευτικού νόμου. «Η αργοπορία δεν δημιουργεί εμπόδια για την αντιμετώπιση 
των προβληματικών δανείων», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι μέχρι να 
λειτουργήσει ο Φορέας έχει προβλεφθεί, με πολιτική απόφαση, το ενδιάμεσο 
καθεστώς προστασίας των ευάλωτων οφειλετών με επιδότηση των δόσεων που 
φτάνει τα 210 ευρώ μηνιαίως. Στο ίδιο πάνελ μίλησε και ο Γ.Γ. Δημοσιονομικής 
Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, Θανάσης Πετραλιάς, ο οποίος 

Μ 

Μ 
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αναφερόμενος στα κόκκινα δάνεια 
και στις εγγυήσεις του «Ηρακλή» 
ανέφερε τα εξής: Το Σχήμα 
Προστασίας Ενεργητικού με παροχή 
κρατικών εγγυήσεων είναι πολύ 
επιτυχημένο. Μέχρι στιγμής έχουν 
δοθεί κρατικές εγγυήσεις 18,7 δισ. 
ευρώ για 15 τιτλοποιήσεις μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, μέσω 
των οποίων τα κόκκινα δάνεια από 
τους ισολογισμούς των τραπεζών 
έχουν μειωθεί κατά 47,9 δισ. ευρώ. Η 

μείωση αυτή συνιστά και τον κύριο λόγο για τις αναβαθμίσεις των τραπεζών και 
της ελληνικής οικονομίας, με στόχο την επενδυτική βαθμίδα. Ο κίνδυνος 
κατάπτωσης των εγγυήσεων του «Ηρακλή» είναι πολύ μικρός. Συνολικά για τις 
εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου, ο κ. Πετραλιάς είπε ότι τα προηγούμενα 
χρόνια, προ πανδημίας, το Δημόσιο είχε χορηγήσει εγγυήσεις 8 δισ. ευρώ εκ των 
οποίων έχουν καταπέσει 2 δισ. Η εκκαθάριση των εγγυήσεων αυτών είναι 
μνημονιακός στόχος και θα εκκαθαριστούν έως τα μέσα του 2023. Στην περίοδο 
της πανδημίας, το Ελληνικό Δημόσιο έδωσε νέες εγγυήσεις 2 δισ. ευρώ μέσω της 
Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Πρόκειται για εγγυήσεις χωρίς ρίσκο, με cash 
colleteral, όπως είπε ο κ. Πετραλιάς, χαρακτηρίζοντας πολύ έξυπνη την κίνηση 
της κυβέρνησης να δώσει με αυτό τον τρόπο τις εγγυήσεις (εγγυημένα και με 
όρους, σε segregated account). 

 
Ο δικηγόρος Δημήτρης Λυρίτσης αναλύει στο dikastiko.gr: 
Ι. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της ρύθμισης είναι η καταβολή 
συνεισφοράς του Δημοσίου στους οφειλέτες που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του, προκειμένου να 
επέλθει αναστολή της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης 
επί της κύριας κατοικίας τους ή εκποίησης αυτής στο 
πλαίσιο της πτώχευσης, μέχρι τη μεταβίβασή της στον 
Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 219 του ν. 4738/2020 (Α’ 207). ΙΙ. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Α. Αφορά αποκλειστικά και μόνο τους «ευάλωτους 
οφειλέτες».  

ς «ευάλωτος οφειλέτης» νοείται  
ο οφειλέτης στο πρόσωπο του 
οποίου πληρούνται σωρευτικά τα 

εισοδηματικά, περιουσιακά και λοιπά 
κριτήρια που ισχύουν σύμφωνα με το 
άρθρο 3 του ν. 4472/2017 (Α’ 74). 
Ειδικότερα, τα κριτήρια προσδιορισμού του «ευάλωτου 
οφειλέτη» είναι τα ακόλουθα: Εισοδηματικό κριτήριο: 
Σύνθεση Νοικοκυριού Συνολικό ετήσιο Εισόδημα, 
Μονοπρόσωπο νοικοκυριό έως 7.000€, Νοικοκυριό 
αποτελούμενο από δύο μέλη έως 10.500€, Νοικοκυριό 
αποτελούμενο από τρία μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με 
ένα ανήλικο μέλος έως 14.000€, Νοικοκυριό αποτελούμενο 
από τέσσερα ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα 
μέλη έως 17.500€, Νοικοκυριό αποτελούμενο από πέντε 

μέλη και πάνω ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα 
μέλη και πάνω έως 21.000€. Επισημαίνεται ότι ως συνολικό 
εισόδημα νοείται το πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα από 
κάθε πηγή προέλευσης -προ φόρων, μετά την αφαίρεση 
των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση- που εισπράχθηκε 
από όλα τα μέλη του νοικοκυριού, όπως αυτό προκύπτει 
από τις τελευταίες εκκαθαρισμένες δηλώσεις φόρου 
εισοδήματος. Στο συνολικό εισόδημα συμπεριλαμβάνεται 
και το σύνολο των επιδομάτων και άλλων ενισχύσεων, 
καθώς και το εισόδημα που απαλλάσσεται από το φόρο ή 
φορολογείται με ειδικό τρόπο, με την εξαίρεση του 
Επιδόματος Παιδιού του άρθρου 214 του ν. 4512/2018 (Α` 
5), των μη ανταποδοτικών αναπηρικών επιδομάτων που 
χορηγούνται από το κράτος και της οικονομικής ενίσχυσης 
του άρθρου 12 του ν. 4538/2018 (Α` 85). Το πολυπρόσωπο 
νοικοκυριό συντίθεται από όλα τα άτομα που διαμένουν  

 

Ω 
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κάτω από την ίδια στέγη. Στο πολυπρόσωπο νοικοκυριό 
εντάσσονται: α) φιλοξενούμενα άτομα ή φιλοξενούμενη 
οικογένεια, με την προϋπόθεση ότι η φιλοξενία είχε 
δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση 
φορολογίας εισοδήματος, β) τα ενήλικα τέκνα έως 25 ετών 
που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία ή 
ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης, 
ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής τους, γ) τα άτομα που 
τους έχει παραχωρηθεί μέρος ή νοικιάζουν μέρος της 
κύριας κατοικίας του νοικοκυριού. 

 

α. Ακίνητη περιουσία: Σύνθεση Νοικοκυριού Συνολική 
φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας Βάσει ΕΝΦΙΑ: 
Μονοπρόσωπο νοικοκυριό έως 120.000€, Νοικοκυριό 
αποτελούμενο από δύο μέλη έως 135.000€, Νοικοκυριό 
αποτελούμενο από τρία μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με 
ένα ανήλικο μέλος έως 150.000€, Νοικοκυριό αποτελούμενο 
από τέσσερα ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα 
μέλη έως 165.000€, Νοικοκυριό αποτελούμενο από πέντε 
μέλη και πάνω ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα 
μέλη και πάνω έως 180.000€ β. Περιουσιακό τεκμήριο. 
Σύνθεση Νοικοκυριού Όρια καταθέσεων / μετοχών, 
ομολόγων κ.τ.λ: Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 7.000€, 
Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο μέλη 10.500€, 
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία μέλη 14.000€, 
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα μέλη 17.500€, 
Νοικοκυριό αποτελούμενο από 5 μέλη και πάνω 21.000€. 
Επισημαίνεται ότι δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις 
νοικοκυριών, τα μέλη των οποίων, βάσει της τελευταίας 
εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος: 
εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελούς 
διαβίωσης, δηλώνουν δαπάνες για αμοιβές πληρωμάτων 
σκαφών αναψυχής, δηλώνουν δαπάνες άνω των χιλίων 
πεντακοσίων (1.500) ευρώ για δίδακτρα σε ιδιωτικά 
σχολεία ή δηλώνουν δαπάνες για οικιακούς βοηθούς, 
οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. 
Β. Χρονική διάρκεια: Η χρονική διάρκεια της ρύθμισης δεν 
μπορεί να υπερβεί τους δεκαπέντε (15) μήνες. Η προθεσμία 
των δεκαπέντε (15) μηνών ξεκινά από την ημερομηνία 
έγκρισης της αίτησης. Γ. Προϋποθέσεις: εκκρεμής 
εκτελεστική διαδικασία κατά της κύριας κατοικίας οφειλέτη 
ή/και εκκρεμής διαδικασία εκποίησης της κύριας κατοικίας 
στο πλαίσιο πτώχευσης. Δ. Παροχή συνεισφοράς από το 
Δημόσιο στις προβλεπόμενες δόσεις. ΙΙΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η 
διαδικασία διεξάγεται μέσω ψηφιακής πλατφόρμας 
ηλεκτρονικής υποβολής και διαχείρισης αιτήσεων, η οποία 

αναπτύσσεται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών 
Συστημάτων και Δημόσιας Διοίκησης, σε συνεργασία με 
την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. ΙV. 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ Κάθε φυσικό πρόσωπο που πληροί 
τις προϋποθέσεις δικαιούται να υποβάλει αίτηση 
ηλεκτρονικά, αφού πρώτα εκδώσει, κατόπιν σχετικής 
αίτησής του, βεβαίωση ευάλωτου οφειλέτη μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΕΓΔΙΧ (βεβαίωση της περ. 
β’ του άρθρου 217 του ν. 4738/2020 (Α’ 207)). Σε περίπτωση 
που η κύρια κατοικία ανήκει στον ευάλωτο οφειλέτη μόνο 
ως προς ιδανικό μερίδιο ή αν ο ευάλωτος είναι ψιλός 
κύριος ή επικαρπωτής, η υποβολή της αίτησης του 
παρόντος προϋποθέτει τη σύμπραξη όλων των 
συνιδιοκτητών, συμπεριλαμβανομένων των ψιλών κυρίων 
και επικαρπωτών. Απαγορεύεται η υποβολή δεύτερης 
αίτησης από το ίδιο φυσικό πρόσωπο. Η αίτηση 
υποβάλλεται ηλεκτρονικά, με τη χρήση των κωδικών – 
διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet). Μέσω της 
ταυτοποίησης, ανακτώνται αυτόματα από τις βάσεις 
δεδομένων της Φορολογικής Διοίκησης τα απαραίτητα 
στοιχεία. Ο αιτών συμπληρώνει τα ελλείποντα στοιχεία και 
επισυνάπτει ή βεβαιώνει, κατά περίπτωση, α) τη βεβαίωση 
ευάλωτου οφειλέτη, που έχει εκδώσει το αργότερο τρεις (3) 
μήνες πριν την αίτηση του παρόντος, στην οποία έχει 
επιβεβαιωθεί και η κύρια κατοικία του ευάλωτου οφειλέτη, 
β) Κατά περίπτωση, είτε το απόσπασμα κατασχετήριας 
έκθεσης είτε τη διακήρυξη περί διενέργειας 
πλειστηριασμού, ή την απόφαση περί κήρυξής του σε 
κατάσταση πτωχεύσεως, δ) Ότι δεσμεύεται οριστικά και 
αποδέχεται να προβεί στη μεταβίβαση της κύριας κατοικίας 
στον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης, σύμφωνα με 
τη διαδικασία του άρθρου 219 του ν. 4738/2020, μόλις αυτός 
συσταθεί, ε) Ότι παρέχει άδεια στους χρηματοδοτικούς 
φορείς και στο Δημόσιο για πρόσβαση, επεξεργασία και 
διασταύρωση των δεδομένων που περιλαμβάνονται στην 
αίτηση και στη βεβαίωση ευάλωτου, καθώς και άλλων 
δεδομένων του που βρίσκονται στην κατοχή των 
χρηματοδοτικών φορέων. V. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι αιτήσεις υποβάλλονται εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας: Σε περίπτωση που η επιβολή της κατάσχεσης 
ή η πτώχευση έχει λάβει χώρα πριν από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος (28.03.2022) εντός εξήντα (60) 
ημερολογιακών ημερών από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος. Σε περίπτωση κήρυξης πτώχευσης ή επιβολής 
κατάσχεσης μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, εντός 
εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία  
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επιβολής της κατάσχεσης ή δημοσίευσης της απόφασης 
που κηρύσσει την πτώχευση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Φερεγγυότητας του άρθρου 84 του ν. 4738/2020. VI. 
Διαδικασία έγκρισης ή απόρριψης της αίτησης – Έννομες 
συνέπειες. Με την οριστική υποβολή της η αίτηση 
διαβιβάζεται στον επισπεύδοντα πιστωτή, ο οποίος 
δύναται να προβεί, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, σε 
περαιτέρω διασταύρωση των δηλωθέντων στοιχείων της, 
βάσει των στοιχείων που έχει στη διάθεσή του. Εάν, κατά 
τον έλεγχο αυτό, διαπιστωθεί ότι ο αιτών δεν πληροί ένα ή 
περισσότερα κριτήρια είτε χαρακτηρισμού ως ευάλωτου 
είτε επιλεξιμότητας, και αυτό αποδεικνύεται από έγγραφα, 
αποστέλλεται σχετική ειδοποίηση στον αιτούντα μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας, στη δηλωθείσα διεύθυνση 
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Με την αποστολή της 
σχετικής ειδοποίησης, η διαδικασία περαιώνεται και η 
αίτηση θεωρείται απορριφθείσα. Σε διαφορετική 
περίπτωση, η αίτηση γίνεται δεκτή και αποστέλλεται 
ενημέρωση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, 
προκειμένου στη συνέχεια η Ειδική Γραμματεία 
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους να εκδώσει εντός δύο (2) 
εργασίμων ημερών την απόφαση έγκρισης της 
συνεισφοράς Δημοσίου. Η απόφαση αυτή φέρει την 
υπογραφή του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού 
Χρέους και αναρτάται αυθημερόν στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα. Από την ανάρτηση της απόφασης έγκρισης 
συνεισφοράς του Δημοσίου, και υπό τον όρο της 
καταβολής της δόσης από τον οφειλέτη, αναστέλλεται η 
συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί της 
κύριας κατοικίας του ευάλωτου οφειλέτη, ή της διαδικασίας 
εκποίησης αυτής στο πλαίσιο της πτώχευσης. Η αναστολή 
δεν καταλαμβάνει: α) διαδικαστικές ενέργειες, 
προπαρασκευαστικές της διενέργειας πλειστηριασμού ή 
της εκποίησης, β) τη δέσμευση ή την αναγκαστική 
εκποίηση άλλων περιουσιακών στοιχείων, πλην της 
κύριας κατοικίας. Η αναστολή λήγει με την με οποιοδήποτε 
τρόπο παύση ή περαίωση της συνεισφοράς του Δημοσίου, 
οπότε και η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης 
συνεχίζεται από το σημείο στο οποίο ευρισκόταν κατά τον 
χρόνο που επήλθε η αναστολή. Από το χρονικό σημείο της 
ανάρτησης της έγκρισης, οφειλές προς χρηματοδοτικούς 
φορείς οι οποίοι λαμβάνουν τη δόση παύουν να παράγουν 
λοιπά έξοδα. VII. Διαδικασία καταβολής συνεισφοράς του 
Δημοσίου Με την ανάρτηση της εγκριτικής απόφασης 
καταβολής συνεισφοράς του Δημοσίου, αυτή 
γνωστοποιείται στα αρμόδια όργανα, προκειμένου να 
εκκινήσει η καταβολή. Για την έγκριση και καταβολή της 
συνεισφοράς δεν απαιτείται φορολογική ή ασφαλιστική 
ενημερότητα του οφειλέτη. Η συνεισφορά του Δημοσίου 
καταβάλλεται στους ειδικούς και ακατάσχετους 
λογαριασμούς εξυπηρέτησης των οφειλών, που έχουν 
αποσταλεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Σε περίπτωση 
μεταβίβασης της δανειακής απαίτησης, ο αποκτών 
αναγγέλλεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και η 
συνεισφορά συνεχίζει να καταβάλλεται στον λογαριασμό 
εξυπηρέτησης που δηλώνει ο νέος πιστωτής. Η 
συνεισφορά δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται. Η 
καταβολή της συνεισφοράς του Δημοσίου γίνεται σε 
μηνιαία βάση. VIII. Προσδιορισμός πληρωτέας δόσης – 
Ύψος συνεισφοράς του Δημοσίου Ο ευάλωτος οφειλέτης 
έχει την υποχρέωση καταβολής δόσης προς τον 
επισπεύδοντα πιστωτή ή σε περίπτωση πτώχευσης στον 
σύνδικο, σε μηνιαία βάση, η οποία προσδιορίζεται σε 
ποσοστό τρία και ήμισυ τοις εκατό (3,5%) επί της αξίας της 
κύριας κατοικίας, διαιρούμενης δια δώδεκα (12), 

περιλαμβανομένης σε αυτήν της συνεισφοράς του 
Δημοσίου. Ως «αξία κύριας κατοικίας» νοείται: α) σε 
περίπτωση που επισπεύδεται αναγκαστική εκτέλεση, η 
τιμή της πρώτης προσφοράς της κύριας κατοικίας για την 
έναρξη του πλειστηριασμού, σύμφωνα με την έκθεση 
εκτίμησης του πιστοποιημένου εκτιμητή, και β) σε 
περίπτωση πτώχευσης, η φορολογητέα αξία της κύριας 
κατοικίας για τον υπολογισμό του ενιαίου φόρου 
ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), σύμφωνα με τον ν. 
4223/2013 (Α’ 287), όπως αυτή προκύπτει από την 
τελευταία πράξη προσδιορισμού φόρου. IX. Ύψος 
συνεισφοράς του Δημοσίου Επί της μηνιαίας δόσης της 
παρ. 1,  

ο μέγιστο ποσό της συνεισφοράς 
του Δημοσίου, για τους ευάλωτους 
οφειλέτες των οποίων η αίτηση 

εγκρίθηκε, ορίζεται ως ακολούθως:  
α) Για τον αιτούντα: εβδομήντα (70) 
ευρώ ανά μήνα. β) Για κάθε επιπλέον 
μέλος του νοικοκυριού χορηγείται 
προσαύξηση κατά τριάντα πέντε  
(35) ευρώ τον μήνα. 
γ) Στη μονογονεϊκή οικογένεια χορηγείται επιπλέον 
προσαύξηση τριάντα πέντε (35) ευρώ τον μήνα. δ) Στα 
νοικοκυριά με απροστάτευτο τέκνο χορηγείται επιπλέον 
προσαύξηση τριάντα πέντε (35) ευρώ τον μήνα για κάθε 
απροστάτευτο τέκνο. Ως ανώτατο όριο της συνεισφοράς 
ορίζονται τα διακόσια δέκα (210) ευρώ μηνιαίως, 
ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού. Η επιδότηση 
δόσης δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό ογδόντα τοις 
εκατό (80%) επί της μηνιαίας δόσης. X. Έννομες συνέπειες 
μη τήρησης της ρύθμισης από τον οφειλέτη. Σε περίπτωση 
μη τήρησης των υποχρεώσεων της παρ. 1, επέρχονται οι 
ακόλουθες συνέπειες στο πρόσωπο του ευάλωτου 
οφειλέτη: α) Εκπίπτει αναδρομικά από τη συνεισφορά του 
Δημοσίου και τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί 
αναζητούνται από τον οφειλέτη. β) Εκπίπτει από το 
δικαίωμα να προβεί στη μεταβίβαση της κύριας κατοικίας 
του προς τον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 219 του ν. 4738/2020 (Α’ 207). γ) 
Παύει αυτοδικαίως η αναστολή εκτέλεσης, οπότε και η 
διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης ή εκποίησης στο 
πλαίσιο της πτώχευσης συνεχίζεται από το σημείο στο 
οποίο ευρισκόταν κατά τον χρόνο που επήλθε η αναστολή. 
Αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών: Σε 
περίπτωση έκπτωσης του οφειλέτη από τη συνεισφορά 
του Δημοσίου τα καταβληθέντα ποσά συνεισφοράς 
αναζητούνται από αυτόν, του καταλογίζονται και 
επιστρέφονται εντόκως με επιτόκιο δύο τοις εκατό (2%). 

 

Τ 
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γωνιώδη 
ερωτήματα 
απευθύνει στους 

βουλευτές όλων  
των κομμάτων ο 
Πανελλήνιος Σύλλογος 
Δανειοληπτών 
Ελβετικού Φράγκου. 
«Προτίθεται η Ελληνική Δημοκρατία 
να θεσπίσει άμεσα, πριν 
κοκκινίσουν και βγουν σε 
πλειστηριασμό τα σπίτια χιλιάδων 
δανειοληπτών, σχετικές διατάξεις 
που θα εξασφαλίζουν μεγαλύτερη 
προστασία στους καταναλωτές για 
τα δάνεια που έχουν ήδη συναφθεί, 
αντιμετωπίζοντας σήμερα το 
υπάρχον ζήτημα και όχι αόριστα για 
τις μελλοντικές δανειακές συμβάσεις 
που “θα” συναφθούν σε ξένο 
νόμισμα;» Αυτό είναι ένα από τα 
ερωτήματα που απευθύνει στους 
βουλευτές όλων των κομμάτων 
καθώς και στους Έλληνες 
ευρωβουλευτές με επιστολές του ο 
Πανελλήνιος Σύλλογος 
Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου 
(ΣΥΔΑΝΕΦ). Τους μεν 
ευρωβουλευτές ο Σύλλογος τους 
καλεί να πιέσουν την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να κινητοποιηθεί ώστε να 
απαλειφθεί η αντίθετη προς το 
Ευρωπαϊκό Δίκαιο ρήτρα ελβετικού 
φράγκου, αλλά και να εξεταστεί 
ουσιαστικά η καταγγελία που έχουν 
καταθέσει οι εκπρόσωποι των 
δανειοληπτών στην Κομισιόν, με 
την οποία ζητούν να κινηθεί 
διαδικασία επί παραβάσει εις βάρος 
της Ελλάδας. Αφορμή είναι η 
άρνηση του Αρείου Πάγου να στείλει 

προδικαστικά ερωτήματα στο 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για υπόθεση 
δανείων σε ελβετικό φράγκο. Στους 
δε βουλευτές του ελληνικού 
Κοινοβουλίου, ο Σύλλογος -που 
εκπροσωπεί περίπου 70.000 
δανειολήπτες ελβετικού φράγκου 
(200.000 μαζί με τους συγγενείς και 
εγγυητές τους), οι οποίοι βρίσκονται 
σε μακρόχρονη ομηρία 
υπερχρεώσεων, αφού εν αγνοία 
τους φορτώθηκαν αντί στεγαστικού 
δανείου ένα επενδυτικό προϊόν- 
απευθύνει κρίσιμα ερωτήματα μέσω 
των οποίων τους καλεί να πάρουν 
θέση. Η «Εφ.Συν.» έχει αναφερθεί 
αναλυτικά τόσο στην ουσία της 
υπόθεσης («Ελβετική “ομηρία” για 
70.000 νοικοκυριά», 20-21/11/2021), 
όσο και στην πρωτοβουλία 
προσφυγής του ΣΥΔΑΝΕΦ στην Ε.Ε. 
(«Εφ.Συν.» 20/12/2021, «Οι όμηροι 
του ελβετικού φράγκου 
αντεπιτίθενται»). Υπενθυμίζεται ότι η 
καταγγελία του Συλλόγου προς την 
Κομισιόν στα τέλη του 2021 
αφορούσε την απόφαση του 
ανώτατου δικαστηρίου το οποίο, 
εκτός από την απόρριψη της ουσίας 
της συλλογικής αγωγής 
εκατοντάδων δανειοληπτών κατά 
συστημικής τράπεζας (Eurobank) 
για την καταχρηστική ρήτρα 
ελβετικού φράγκου, απέρριψε και το 
αίτημά τους να στείλει ο Άρειος 
Πάγος, ως όφειλε, προδικαστικά 
ερωτήματα στο Δικαστήριο της Ε.Ε., 
το οποίο με σειρά αποφάσεων έχει 
δικαιώσει παθόντες δανειολήπτες, 
ακριβώς απαντώντας στα 
προδικαστικά ερωτήματα των 
εθνικών δικαστηρίων. Με την 
παράλειψη αυτή ο Άρειος Πάγος 
παραβίασε τη θεμελιώδη 
υποχρέωση των ανώτατων 
δικαστηρίων των κρατών-μελών της 
Ε.Ε. να αποστέλλουν προδικαστικά 
ερωτήματα στο Δικαστήριο της Ε.Ε., 
όταν στην ενώπιόν τους διαφορά 
εφαρμόζονται ενωσιακοί κανόνες 
(άρθρο 267 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ε.Ε.), τονίζει ο 
Σύλλογος και απευθύνει στους 
βουλευτές τα παρακάτω ερωτήματα: 
Γνωρίζουν ότι ο Άρειος Πάγος στην 
κρίσιμη δίκη κατά συστημικής 
τράπεζας δεν έκανε δεκτό το αίτημα 

των χιλιάδων συμμετεχόντων 
δανειοληπτών να αποσταλούν στο 
ΔΕΕ τα προδικαστικά ερωτήματα; 
Γνωρίζουν πως μόλις δυο μήνες 
μετά την πρωτοφανή άρνηση του 
Αρείου Πάγου, το Ευρωδικαστήριο 
εξέδωσε απόφαση (υπόθεση C- 
125/18, στις 3/3/2020) που 
απαντούσε στα τέσσερα από τα έξι 
ερωτήματα που έθεταν οι Έλληνες 
δανειολήπτες ενώπιον του Αρείου 
Πάγου με στόχο να αποσταλούν ως 
προδικαστικό ερώτημα; Γνωρίζουν 
τις πρόσφατες θετικές αποφάσεις 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σε 
προδικαστικά ερωτήματα του 
ανώτατου δικαστηρίου της Γαλλίας, 
με τις οποίες κρίνει ότι τα δάνεια με 
ρήτρα ελβετικού φράγκου είναι 
δάνεια με λογιστικό δανεισμό, 
μετακυλίουν χωρίς όριο τον 
συναλλαγματικό κίνδυνο στον 
δανειολήπτη, ενώ οι τράπεζες 
παραβιάζουν τις αρχές της 
διαφάνειας και της προσυμβατικής 
ενημέρωσης των δανειοληπτών; 

ι προτίθεται να 
κάνει η Ελληνική 
Δημοκρατία για 

τους πάνω από 200.000 
πολίτες που συνδέονται 
άμεσα ή έμμεσα με 
δανειακές συμβάσεις 
με ρήτρα ελβετικού 
φράγκου, μετά και την 
πληθώρα αποφάσεων 
του Ευρωδικαστηρίου 
που ξεκαθαρίζουν ότι η ευρωπαϊκή 
οδηγία για τις καταχρηστικές ρήτρες 
δεν αντιτίθεται στη θέσπιση εθνικών 
διατάξεων που εξασφαλίζουν 
μεγαλύτερη προστασία στους 
καταναλωτές; Το τελευταίο 
ερώτημα-επιχείρημα του ΣΥΔΑΝΕΦ 
είναι κρίσιμο και για την αξιοπιστία 
των αρμόδιων υπουργών που 
ισχυρίζονται ότι είναι αδύνατη η 
ευνοϊκή νομοθέτηση. 

Α 

Τ 
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ο τέλος σε ένα σήριαλ που  
κρατάει εδώ και αρκετά χρόνια  
γράφτηκε καθώς άλλαξε χέρια το 

διαμέρισμα- «φιλέτο» του Αλέξανδρου 
Γκερέκου στην Κέρκυρα, το οποίο είχε 
βγει αρκετές φορές στο σφυρί. 
Όπως σημειώνει το newmoney.gr πρόκειται για ακίνητο με 
απαράμιλλη θέα που βρίσκεται πάνω στην φημισμένη 
πλατεία Λιστόν της Κέρκυρας και μάλιστα σε ένα από τα 
κτίρια που κάθε χρόνο τέτοιες μέρες του Πάσχα 
«πρωταγωνιστούν» στο περίφημο έθιμο των «μπότηδων». 
Το συγκεκριμένο διαμέρισμα βγήκε στον πλειστηριασμό 
της 13ης Απριλίου με τιμή πρώτης προσφοράς 550.400 
ευρώ και μετά από ένα τετράωρο «χτυπημάτων» 
κατακυρώθηκε τελικά στις 680.000 ευρώ. Θα πρέπει να 
σημειωθεί ότι είχαν προηγηθεί αρκετές αναβολές και 
άγονες προσπάθειες. Έτσι, αυτή τη φορά, η τιμή εκκίνησης 
ήταν μειωμένη κατά 20%, από τις 688.000 ευρώ που ήταν 
πριν. Ο πλειστηριασμός αφορούσε το δικαίωμα πλήρους 
κυριότητας ενός διαμερίσματος εμβαδού 160 τ.μ. που 
βρίσκεται στον τέταρτο όροφο κτιρίου επί των οδών 
Ελευθερίας και Καποδιστρίου στο κέντρο της Κέρκυρας. 
Αποτελεί αυτοτελή και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία 
που περιλαμβάνει πέντε κύρια δωμάτια, κουζίνα, δύο 
λουτροαποχωρητήρια, χωλ, και μια μικρή αποθήκη καθώς 
και δύο εξώστες. Έχει θέα προς τις στέγες του ιστορικού 
κέντρου της πόλης, το καμπαναριό του Αγίου Σπυρίδωνα, 
το Νέο Φρούριο, το Παλιό φρούριο με το γήπεδο του κρίκετ, 
το Μποσκέτο με το παρεκκλήσι της Μανδρακίνας, την 
Πλατεία της Σπιανάδας και μέχρι τον Ανεμόμυλο… Το 
συγκεκριμένο οροφοδιαμέρισμα, καθώς και ένα ακόμη 
κατασχέθηκαν λόγω χρεών το Νοέμβριο του 2018. Η PQH, 
ειδική εκκαθαρίστρια της FBB και επισπεύδουσα, από το 
2019 άρχισε να τα βγάζει σε πλειστηριασμό, με τιμές 
πρώτης προσφοράς 528.000 ευρώ για το διαμέρισμα του 

τετάρτου ορόφου και 106.000 ευρώ για την αυτόνομη 
σοφίτα του πέμπτου ορόφου. Μετά από ανακοπή που 
άσκησε ο Αλ. Γκερέκος κατά της PQH, το Μονομελές 
Πρωτοδικείο Κέρκυρας έκρινε ότι η εμπορική αξία των 
επίδικων ακινήτων είναι υψηλότερη από την εκτιμηθείσα. 
Έτσι ανέβασε τις τιμές εκκίνησης σε 688.000 ευρώ και 
137.600 ευρώ αντίστοιχα. Σε αυτή την τιμή (688.000 ευρώ) 
βγήκε το μεγάλο διαμέρισμα τον Ιούλιο και τον Νοέμβριο 
πέρυσι χωρίς όμως να εμφανιστεί κάποιος πλειοδότης. Το 
μικρότερο άλλαξε χέρια τον Ιούλιο καθώς κατακυρώθηκε 
στο ποσό των 201.000 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι οι 
ιδιοκτησίες αυτές βαρύνονται με τρεις προσημειώσεις 
υποθήκης που τράπηκαν σε υποθήκες υπέρ της FBB Bank 
για ποσά 650.000 ευρώ, 150.000 ευρώ και 36.000 ευρώ, την 
περίοδο 2005-2017, καθώς και με προσημειώσεις για 
400.000 ευρώ υπέρ της Τράπεζας Αττικής και 70.259 ευρώ 
υπέρ της Probank. 

κατάσχεση των παραπάνω 
ιδιοκτησιών φέρεται να 
συνδέεται με οφειλές από 

επιχειρηματικές δραστηριότητες  
που είχε αναπτύξει στο παρελθόν ο 
Αλέξανδρος Γκερέκος, αδελφός της 
πρώην υπουργού Τουρισμού και νυν 
προέδρου του ΕΟΤ Άντζελας Γκερέκου 
, και συγκεκριμένα με την προ ετών εμπλοκή του στην 
υπόθεση της γαλακτοβιομηχανίας «Φάρμα Κέρκυρα», μια 
προσπάθεια να δημιουργηθεί ένας περιφερειακός πόλος  

 

Τ Η 
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στην αγορά γάλακτος. Τα 50 στρέμματα στην Ελαφόνησο: 
Άλλος ένας πλειστηριασμός με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
που έγινε είχε ως αποτέλεσμα να αλλάξει ιδιοκτήτη μια 
μεγάλη έκταση 50 στρεμμάτων στη μαγευτική Ελαφόνησο. 
Η έκταση βγήκε στο ηλεκτρονικό σφυρί με τιμή πρώτης 
προσφοράς 315.612 ευρώ και κατακυρώθηκε στις 315.700 
ευρώ, δηλαδή ο νέος ιδιοκτήτης της έδωσε 88 ευρώ 
παραπάνω από την τιμή εκκίνησης. Στην προκειμένη 
περίπτωση δεν εμπλέκονται τράπεζες και «κόκκινα 
δάνεια», καθώς επρόκειτο για διαφορά μεταξύ ιδιωτών που 
διαμένουν στην Αττική, ο μεν (πρώην) ιδιοκτήτης στη 
Φρεατίδα του Πειραιά, ο δε επισπεύδων στην Καλλιθέα. Η 
διαφορά, που έφτασε μέχρι και τον Άρειο Πάγο, είχε να 
κάνει με οφειλόμενο ποσό ύψους 63.429,43 ευρώ, για το 
οποίο έγινε και η αναγκαστική κατάσχεση του ακινήτου. 

Συγκεκριμένα, ένας αγρός «ξερικός και ασκεπής» που 
βρίσκεται στη θέση «Βίγγλες, Λαγκάδα» της κτηματικής 
περιφέρειας Ελαφονήσου με έκταση 50.905,20 τ.μ. 
Σύμφωνα και με την έκθεση εκτίμησης, «τα όρια του 
αγροτεμαχίου περιμετρικά είναι σε ορισμένα σημεία 
οριοθετημένα με σιδηροπασσάλους και μπετόβεργες, εν 
μέρει εφάπτεται με διανοιχθείσα οδό η οποία εν μέρει είναι 
τσιμεντοστρωμένη και εν μέρει χωματόδρομος, ενώ το 
έδαφος είναι μερικώς επικλινές με χαμηλή βλάστηση». Το 
αγροτεμάχιο αποκτήθηκε από τον οφειλέτη το 1988 και ο 
αρχικός πλειστηριασμός έγινε στις 26 Ιανουαρίου 2022, 
αλλά δεν υπήρξαν προσφορές και απέβη άγονος. Στον 
επαναληπτικό, όμως, που έγινε στις 13 Απριλίου, η έκταση 
«έφυγε», γιατί, όπως και να το κάνουμε, Ελαφόνησος είναι 
αυτή… 

 
Αύξηση των χορηγήσεων στεγαστικών δανείων προς τα νοικοκυριά, αναμένεται 
μέσα στο β΄ τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Τραπέζης Ελλάδος. Με 
βάση το δελτίο για τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς τις μη 
χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ), αναφέρεται ότι αυτά παρέμειναν 
αμετάβλητα κατά το α΄ τρίμηνο του 2022, ενώ αμετάβλητοι παρέμειναν και οι 
συνολικοί όροι χορήγησης επιχειρηματικών δανείων καθώς και η συνολική 
ζήτηση. 

α κριτήρια και οι συνολικοί όροι χορήγησης 
δανείων προς νοικοκυριά παρέμειναν 
αμετάβλητα. Η ζήτηση για στεγαστικά δάνεια 

αυξήθηκε ως ένα 
βαθμό, ενώ για τα 
καταναλωτικά δάνεια 
παρέμεινε σχεδόν 
αμετάβλητη. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της 
Τραπέζης Ελλάδος: Κατά το α΄ 
τρίμηνο του 2022, τα κριτήρια 
χορήγησης δανείων προς τις μη 
χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις 
(ΜΧΕ) παρέμειναν αμετάβλητα σε 
σχέση με το δ΄ τρίμηνο του 2021. Η 
εξέλιξη αυτή είναι σύμφωνη με τις 
προσδοκίες που είχαν διατυπωθεί 
στην έρευνα του προηγούμενου 
τριμήνου και επιπλέον, οι τράπεζες 
εκτιμούν ότι τα κριτήρια θα 
παραμείνουν αμετάβλητα και κατά 
τη διάρκεια του β΄ τριμήνου του 
2022. Οι συνολικοί όροι χορήγησης 
δανείων προς τις ΜΧΕ παρέμειναν 
αμετάβλητοι σε σχέση με το δ΄ 
τρίμηνο του 2021. Η συνολική 
ζήτηση δανείων από τις Μη 
Χρηματοπιστωτικές Εταιρείες, στο 
α΄ τρίμηνο του 2022, παρέμεινε 
σχεδόν αμετάβλητη, αν και τα δάνεια 
προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
αυξήθηκαν ως ένα βαθμό, λόγω 
αναγκών για αποθέματα και 
κεφάλαια κίνησης. Το επόμενο 
τρίμηνο, η συνολική ζήτηση 
δανείων, τόσο από τις μικρομεσαίες 
όσο και από τις μεγάλες 
επιχειρήσεις, αναμένεται να 
παραμείνει αμετάβλητη. Η αναλογία 
των αιτήσεων για επιχειρηματικά 

Τ 
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δάνεια που απορρίφθηκαν παρέμεινε αμετάβλητη σε σχέση με το προηγούμενο 
τρίμηνο. Δάνεια προς νοικοκυριά: Κατά το α΄ τρίμηνο του 2022, τόσο τα κριτήρια 
όσο και οι συνολικοί όροι χορήγησης δανείων προς νοικοκυριά παρέμειναν 
αμετάβλητα σε σχέση με το δ΄ τρίμηνο του 2021. Η εξέλιξη αυτή είναι σύμφωνη με 
τις προσδοκίες που είχαν διατυπωθεί στην έρευνα του προηγούμενου τριμήνου. 
Η ζήτηση για τα καταναλωτικά δάνεια παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη, ενώ για τα 
στεγαστικά αυξήθηκε ως ένα βαθμό, αλλά λιγότερο από όσο αναμενόταν 
σύμφωνα με την έρευνα του προηγούμενου τριμήνου. Για το β’ τρίμηνο του 2022, 
η ζήτηση τόσο για στεγαστικά όσο και για καταναλωτικά δάνεια αναμένεται να 
παραμείνει σχεδόν αμετάβλητη. Τα κριτήρια χορήγησης στεγαστικών δανείων 

αναμένεται να γίνουν ως ένα βαθμό 
πιο χαλαρά κατά τη διάρκεια του β΄ 
τριμήνου του 2022, ενώ για τα 
καταναλωτικά δάνεια προς 
νοικοκυριά δεν αναμένεται κάποια 
μεταβολή. Η αναλογία των αιτήσεων 
για δάνεια προς νοικοκυριά που 
απορρίφθηκαν παρέμεινε σχεδόν 
αμετάβλητη σε σχέση με το 
προηγούμενο τρίμηνο. 

 
Μία νέα, ψηφιακή τράπεζα δημιουργεί η Πειραιώς σε 
στρατηγική συνεργασία με τη Natech, στοχεύοντας 
καταρχήν σε ένα εκατομμύριο νέους στην ηλικία πελάτες 
που θα αποτελέσουν σταδιακά και τον πελάτη του 
μέλλοντος για την Τράπεζα Πειραιώς. Όπως τονίζει το 
liberal.gr για τον σκοπό αυτό 

Τράπεζα Πειραιώς θα επενδύσει 
μέχρι και 40 εκατ. ευρώ, 
προσδοκώντας σε ετήσια  

έσοδα άνω των 50 εκατ. ευρώ  
από το 2025 και μετά.  
Η τράπεζα θέλει να αξιοποιήσει για τον σκοπό αυτό, τη 
μαγιά των νέων σε ηλικία πελατών της οι οποίοι είναι 
εξοικειωμένοι με τα ψηφιακά μέσα και έχουν ως πρώτη 
προτεραιότητα την ταχύτητα, καθώς και την τεχνογνωσία 
και τεχνολογία της Natech. Θα τους δώσει πρόσβαση 
λοιπόν στη Natech, όπως και σε οποιονδήποτε 
ενδιαφερόμενο πελάτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 
Πειραιώς που θα έχει πλειοψηφικό μερίδιο στο σχήμα με τη 
Natech, δεν πρόκειται να δημιουργήσει μία συνηθισμένη 
πλατφόρμα μεταφοράς κεφαλαίων, αλλά μία πλήρη 
ψηφιακή τράπεζα η οποία θα έχει τραπεζική άδεια και θα 
εκτελεί τραπεζικές εργασίες, με την εγγύηση του ονόματος 
και των κεφαλαίων της Τράπεζας Πειραιώς στο πλευρό της. 
Μάλιστα η πρόθεση είναι το μοντέλο αυτό, να εξαχθεί στο 
εξωτερικό, αγκαλιάζοντας όλο και περισσότερους πελάτες 
στο μέλλον. Συγκεκριμένα η Τράπεζα Πειραιώς προχωρά 
σε κοινοπραξία στρατηγικού χαρακτήρα με την εταιρεία 
Natech Α.Ε. για την ανάπτυξη μιας ανεξάρτητης καινοτόμου 
ψηφιακής τράπεζας προς πελάτες στην Ελλάδα και την 
υπόλοιπη ευρωπαϊκή αγορά για την παροχή 
χρηματοοικονομικών και τραπεζικών υπηρεσιών. Η νέα 

πλατφόρμα BankTech, η οποία συνδυάζει κορυφαία 
τεχνολογική και τραπεζική τεχνογνωσία, θα παρέχει 
υπηρεσίες Banking-as-a-Service και την υπηρεσία Buy-
Now-Pay-Later, όπως και digital onboarding και άλλα 
χρηματοοικονομικά προϊόντα προς τους καταναλωτές, με 
ψηφιακό και ευέλικτο τρόπο. Η εν λόγω πλατφόρμα 
αναμένεται να ξεκινήσει από τον κλάδο λιανικής, με την 
Πειραιώς δυνητικά να συνεισφέρει μέχρι και ένα 
εκατομμύριο πελάτες εξοικειωμένους με τα ψηφιακά μέσα, 
μειώνοντας σημαντικά κόστος και χρόνο εξυπηρέτησης. 
Επιπλέον, η αξιοποίηση της προσφοράς των προϊόντων 
αυτών, αναμένεται να αποφέρει επιπρόσθετα έσοδα. 

Παρουσιάζοντας το σχέδιο αυτό στο Λονδίνο, ο CEO της 
Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου είχε στο πλευρό του τον CEO 
της Nathech, Θανάσης Ναυρόζογλου. H Natech είναι 
ελληνική εταιρεία κατασκευής λύσεων πληροφορικής που 
ειδικεύεται στην παροχή λύσεων πληροφορικής για 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις. Ιδρύθηκε το 
1983 στα Ιωάννινα υπό την εμπορική ονομασία Computer 
Store, εστιάζοντας αρχικά στην ανάπτυξη συστημάτων  

 

H 
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πληροφορικής για τα Συνεταιριστικά Ιδρύματα στην 
Ελλάδα. Μέχρι και το 2011 η Natech εξυπηρετούσε τις 10 
από τις 16 Συνεταιριστικές Τράπεζες της Ελλάδας με το 
Τραπεζικό Σύστημα CSB και τo 2012, η Natech εγκατέστησε 
το σύστημα SEPA πληρωμών για το Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων. Μετά την ενοποίηση του 
τραπεζικού τομέα στην Ελλάδα που οδήγησε στη 
συγχώνευση πολλών τραπεζών, η εταιρεία άρχισε να 
εξυπηρετεί ένα ευρύτερο φάσμα χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων και τραπεζών με διάφορα προϊόντα τραπεζικής. 
Διατηρεί κέντρα ανάπτυξης και υποστήριξης στα Ιωάννινα 
και στην Αθήνα, ενώ εξυπηρετεί πελάτες διεθνώς μέσω 
δικτύου συνεργατών. Τον Μάρτιο του 2018 η Natech 
υπέγραψε στρατηγική συμφωνία με την 
PaymentComponents για την ενσωμάτωση του open 

banking API framework στο σύστημα CSB2 και το 2019 η 
Natech επέκτεινε την παρουσία της με νέο κατάστημα στο 
Βερολίνο και βήματα εξωστρέφειας. Το 2020 η Ziraat Bank 
Greece άλλαξε σύστημα και εγκατέστησε την τραπεζική 
σουίτα της Natech στα καταστήματά της στην Ελλάδα και 
το 2021 μπήκε στην παγκόσμια αγορά τραπεζικού 
λογισμικού, συνάπτοντας νέα στρατηγική συνεργασία με 
την εταιρεία Fincludia για την προσφορά υπηρεσιών open 
banking στους πελάτες της. Η Natech χαρακτηρίζεται από 
την IBS Intelligence ως μια από τις 4 κορυφαίες ελληνικές 
εταιρείες στον τομέα του Fintech, ενώ έχει κριθεί και 
καταχωρηθεί ως μια από τους 37 παγκόσμιους παρόχους 
τραπεζικών προϊόντων σύμφωνα με την ετήσια παγκόσμια 
έρευνα Forrester Research. 

Πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων 
ευρώ επιβλήθηκε στην Τράπεζα 
Πειραιώς από την Αρχή Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα, για την παράβαση της 
αρχής της εμπιστευτικότητας των 
δεδομένων (άρ. 5 παρ. 1 του ΓΚΠΔ) 
και των υποχρεώσεών της εκ των 
άρθρων 33 και 34 του ΓΚΠΔ 
(απόφαση 6/2022). Όπως αναφέρει 
το lawspot.gr 

Αρχή απηύθυνε 
προειδοποίηση 
προς την Τράπεζα 

σε σχέση με τα  
ελλιπή τεχνικά και 
οργανωτικά μέτρα 
ασφάλειας (άρθρα  
24 και 32 ΓΚΠΔ) που 
διαπιστώθηκαν, 
εξαιτίας της απουσίας 
μέτρων επιβεβαίωσης 
των ηλεκτρονικών 
διευθύνσεων που 
δηλώνονται για τον 
σκοπό της αποστολής 
ειδοποιήσεων 
Winbank Alerts.  
Ειδικότερα, η καταγγέλλουσα τυχαία 
διαπίστωσε ότι προσωπικά της 

δεδομένα κοινοποιούνταν εκ μέρους 
της τράπεζας σε τρίτο πρόσωπο 
που φέρει το ονοματεπώνυμό της, εν 
αγνοία της και χωρίς τη θέλησή της. 
Αμέσως, ενημέρωσε εγγράφως την 
τράπεζα, η οποία αφού προέβη σε 
ελέγχους, διαπίστωσε ότι το 
πρόβλημα οφείλεται στην 
εσφαλμένη διεύθυνση e-mail που 
είχε δηλώσει ο σύζυγος και 
συνδικαιούχος της καταγγέλλουσας 
για την αποστολή ειδοποιήσεων 
Winbank alerts. Παρ’ όλα αυτά, η 
τράπεζα δεν προέβη σε καμία 
ενέργεια για την παύση της 
αποστολής των ειδοποιήσεων, αλλά 
συνέχισε να προβαίνει σε 
παραβίαση της εμπιστευτικότητας 
των δεδομένων της 
καταγγέλλουσας, μέσω της αθέμιτης 
κοινοποίησής τους σε τρίτο 
πρόσωπο, αναμένοντας την άσκηση 
δικαιώματος διόρθωσης της 
εσφαλμένης διεύθυνσης εκ μέρους 
του υποκειμένου - συνδικαιούχου 
της καταγγέλλουσας.  

 
Παρά την εκ νέου διαμαρτυρία της 
καταγγέλλουσας προς την τράπεζα, 
η καταγγελλόμενη εξακολούθησε να 
αδρανεί, με αποτέλεσμα η 
καταγγέλλουσα να προχωρήσει 
στην υποβολή καταγγελίας στην 
Αρχή. Η Αρχή επεσήμανε ότι, 

δεδομένου ότι η καταγγέλλουσα 
απευθύνθηκε στην καταγγελλόμενη 
Τράπεζα με την ιδιότητα του 
υποκειμένου των δεδομένων 
(πληροφοριών τραπεζικών 
συναλλαγών που και η ίδια 
πραγματοποιούσε μέσω του 
λογαριασμού της) αναφέροντας τη 
διαπιστωμένη διαρροή των 
δεδομένων αυτών σε τρίτο 
πρόσωπο, που συνιστά 
περιστατικό παραβίασης των 
προσωπικών δεδομένων της 
σύμφωνα με το άρθρο 4 άρ. 12 του 
ΓΚΠΔ και παραβίαση της αρχής της 
εμπιστευτικότητας, εναπόκειται 
πλέον στην Τράπεζα, ως υπεύθυνο 
επεξεργασίας, να αξιολογήσει το 
περιστατικό σύμφωνα με τα άρθρα 
33 και 34 του ΓΚΠΔ και να προβεί 
στις απαραίτητες ενέργειες για την 
αντιμετώπιση της παραβίασης, 
λαμβάνοντας μέτρα για την 
άμβλυνση των δυσμενών 
συνεπειών της. Επιπλέον, η 
Τράπεζα όφειλε να λάβει επιπλέον 
διορθωτικά μέτρα για να διασφαλίσει 
την ασφάλεια των δεδομένων, 
σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 32 του 
ΓΚΠΔ, λαμβάνοντας υπόψη το ως 
άνω περιστατικό και 
επαναξιολογώντας τη διαδικασία 
δήλωσης ηλεκτρονικής διεύθυνσης 
από πελάτη και χρήστη των 
υπηρεσιών της, προσθέτοντας, εάν 
κρίνεται απαραίτητο, επιπλέον 
βήματα προς επιβεβαίωση ότι η 
δηλωθείσα διεύθυνση ανήκει στο  
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πρόσωπο που τη δήλωσε. Η Αρχή 
έκρινε ότι η αρχή της ακεραιότητας 
και εμπιστευτικότητας των 
δεδομένων επιβάλλει τη λήψη 
μέτρων από την καταγγελλόμενη 
τράπεζα ως υπεύθυνο 
επεξεργασίας, αμέσως μόλις τέθηκε 
εις γνώση της η εξακολουθούμενη 
διαρροή των στοιχείων των 
τραπεζικών συναλλαγών τους σε 
τρίτο πρόσωπο, μέσω της παύσης 
της αποστολής ειδοποιήσεων μέχρι 
την επίλυση του ζητήματος. Κατόπιν 
των ανωτέρω, η Αρχή διαπίστωσε 
παράβαση εκ μέρους της Τράπεζας 
Πειραιώς της αρχής της 
εμπιστευτικότητας των δεδομένων, 
καθώς και παράβαση των εκ των 
άρθρων 33 και 34 του ΓΚΠΔ 
υποχρεώσεων της 

καταγγελλόμενης, δεδομένου ότι δεν 
γνωστοποίησε το περιστατικό στην 
Αρχή ή στο υποκείμενο, ούτε έλαβε 
μέτρα για την άμβλυνση των 
συνεπειών της παραβίασης (παύση 
αποστολής ειδοποιήσεων) και για 
την αποφυγή αντίστοιχων 
περιστατικών στο μέλλον. 
Περαιτέρω, διαπιστώθηκαν ελλιπή 
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα 
ασφάλειας, τα οποία οδήγησαν στο 
ως άνω περιστατικό, ιδίως 

ιαπιστώθηκε η 
απουσία μέτρων 
και διαδικασιών 

προς επιβεβαίωση της 

ορθότητας των 
διευθύνσεων e-mail 
που δηλώνονται στην 
Τράπεζα για τη λήψη 
ειδοποιήσεων. 

 

 
Η στήλη thewiseman αποκαλύπτει: Θα διαβάσατε στο 
ρεπορτάζ της Έφης Καραγεώργου στο mononews για την 
Τράπεζα Αττικής όπου λίγο έλειψε o επόπτης της ΤτΕ 
Σπύρος Παντελιάς να κάνει το διαιτητή στην κόντρα μεταξύ 
του νέου Ceo Μιχάλη Ανδρεάδη και της Ειρήνης 
Μαραγκιουδάκη η οποία είναι εκπρόσωπος της Elington 
στο δ.σ της Τράπεζας. Και ναι μεν ο κ. Ανδρεάδης 
καινούργιος είναι στην Τράπεζα, όμως οι ευθύνες των 
υπολοίπων για ότι έχει συμβεί στην Αττικής είναι 
σημαντικές. 

Τράπεζα της Ελλάδος καταρχάς 
έχει μερίδιο ευθύνης διότι δεν 
αντελήφθη εγκαίρως τι είχε 

συμβεί με το φιάσκο της πρώτης 
τιτλοποίησης κόκκινων δανείων  
των 1,3 δισ. ευρώ που είχε κάνει  
ο τέως διευθύνων σύμβουλος της 
Τράπεζας Θόδωρος Πανταλάκης.  
Ουδείς έχει ενημερώσει επισήμως τι συνέβη και πώς 
κατέληξε η τιτλοποίηση αυτή, την οποία υποτίθεται ότι 
ανέλαβε η Σουηδική εταιρεία Αldridge, αλλά στην ουσία 
όμως χρηματοδοτήθηκε από την Ellington, και κατέληξε σε 
αποτυχία. Τα κόκκινα δάνεια ξαναγύρισαν στην Τράπεζα 
και η μόνη κερδισμένη από την ιστορία με κάτι εκατομμύρια 
ήταν η Αldridge. Αλήθεια άραγε πόσα ζημιώθηκε η Τράπεζα 
Αττικής από την ιστορία αυτή; Όταν την διαφήμισαν την 
τιτλοποίηση αυτή η Αττικής υποτίθεται ότι θα κατέγραφε 
κέρδος 70 εκατ. ευρώ. Το θέμα της πρώτης αμαρτωλής 
τιτλοποίησης έχει πλέον ξεχαστεί αλλά ο Wiseman διαθέτει 
μνήμη. Διαβάστε και το ρεπορτάζ της Έφης Καραγεώργου 
για τον εμφύλιο στην Τράπεζα Αττικής: Η κα Ειρήνη 

Μαραγκουδάκη, Εντεταλμένη Εκτελεστική Σύμβουλος και 
εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της τράπεζας, εκπρόσωπος του 
ιδιώτη επενδυτή, δηλαδή του Ellington, δεν χάνει την 
ευκαιρία να βάζει τρικλοποδιές στον CEO της τράπεζας τον 
Μιχάλη Ανδρεάδη. Μια κόντρα που έχει πάρει διαστάσεις,  
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και που αφορά –όπως λένε όσοι έχουν γνώση του θέματος- 
την πρώτη τιτλοποίηση της τράπεζας του 1,3 δις ευρώ, που 
μόνο τα αναμενόμενα δεν απέφερε. Η κα Μαραγκουδάκη, 
όπως είναι γνωστό είχε αναλάβει μέσω της «Θεά Άρτεμις» 
-του servicer που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της 
τιτλοποίησης «Artemis» μη εξυπηρετούμενων και 
καταγγελμένων δανείων της Τράπεζας Αττικής-, το 
καλοκαίρι του 2017 τη διαχείριση αυτής της τιτλοποίησης 
ύψους 1,3 δισ. ευρώ. Από την άλλη, το πρώτο, το κυρίαρχο 
μέλημα του κ. Ανδρεάδη είναι να κοστολογηθεί αυτή η 
τιτλοποίηση και μαζί με τις υπόλοιπες, που πάνε πλέον 
πακέτο, –συνολικού ύψους 3 δις ευρώ- να ενταχθούν στο 
πρόγραμμα κρατικών εγγυήσεων Ηρακλής. Όμως πρώτα 
πρέπει να μετρηθεί η ζημιά για την τράπεζα, που θα κρίνει 
και το ύψος των επόμενων αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου. 
Υπολογίζεται ότι η «μαύρη τρύπα» είναι στα 120 εκατ ευρώ. 
Η διοίκηση Ανδρεάδη, «τρέχει» το due diligence και μέσα 
στον Απρίλιο θα έχει τα αποτελέσματα ώστε να 
προχωρήσουν οι διαδικασίες. Να σημειωθεί ότι την 
περασμένη Παρασκευή ο κ. Σπ Παντελιάς της Τράπεζας της 
Ελλάδος, συναντήθηκε με σύσσωμο το ΔΣ της Attica Bank. 
Ο λόγος συνάντησης του επόπτη ήταν να ενημερωθεί για 
τα αποτελέσματα του ελέγχου, σε ότι αφορά την 
τιτλοποίηση, αλλά και πως υλοποιείται το πλάνο, αφού η 
τράπεζα έχει μπροστά της άλλες δύο αμκ, προκειμένου να 

ιδιωτικοποιηθεί πλήρως και να αποδεσμευτεί από το άρμα 
του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Αφού 
ολοκληρώθηκε η ενημέρωση για το πλάνο της τράπεζας, οι 
πληροφορίες αναφέρουν ότι συζήτηση έγινε –τουλάχιστον 
ανάμεσα στους κ.κ. Παντελιά, Ανδρεάδη και την κα 
Μαραγκουδάκη- για αυτήν τη νέα κόντρα στα γραφεία της 
Διοίκησης της τράπεζας των μηχανικών. Και έγινε αυστηρή 
σύσταση να πέσουν οι τόνοι. Υπενθυμίζεται ότι μετά την 
αύξηση κεφαλαίου ύψους 240 εκατ ευρώ τον περασμένο 
Δεκέμβριο, το ποσοστό του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας στην Attica Bank διαμορφώθηκε στο 63% 
(από 68,2%), του ΤΜΕΔΕ στο 14,7%, του ΕΦΚΑ στο 10,3%, 
της Ellington στο 9,9% και λοιποί μέτοχοι κατέχουν το 2%. 
ΤΜΕΔΕ και Ellington ελέγχουν το 24,6% της τράπεζας. 
Όπως είναι γνωστό μετά την αξιολόγηση των 
τιτλοποιήσεων θα πραγματοποιηθεί νέα ΑΜΚ προς 
κάλυψη των ζημιών που προκύπτουν. Στη συνέχεια και 
εφόσον διαπιστωθεί ότι η τράπεζα χρειάζεται πρόσθετα 
κεφάλαια για να καλύψει ζημίες, θα πραγματοποιηθεί τρίτη 
ΑΜΚ ή/και έκδοση Warrants, όπου δεσμεύεται να 
συμμετάσχει το σχήμα ΤΜΕΔΕ-Ellington. Και μετά την 
ολοκλήρωση παραπάνω κινήσεων, το επενδυτικό σχήμα 
ΤΜΕΔΕ-Ellington θα ελέγχει το 68% των μετοχών της 
τράπεζας. Όπως αναφέραμε στη σύσκεψη στην Τράπεζα 
της Ελλάδος, μετέβη σύσσωμο το ΔΣ της Attica Bank και 
συγκεκριμένα ο πρόεδρος του ΔΣ Κωνσταντίνος Μακέδος, 
Μίνος Μωυσής, αντιπρόεδρος Δ.Σ. (εκπρόσωπος του 
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας), Αλέξιος 
Πελέκης, Μάρκος Κούτης, Χαρίκλεια Βαρδακάρη, Ιωάννης 
Ζωγραφάκης, Αιμίλιος Γιαννόπουλος, Γρηγόριος 
Ζαριφόπουλος (όλοι μη εκτελεστικά μέλη). Υπενθυμίζουμε 
ότι η νέα διοίκηση όταν ανέλαβε καθήκοντα δήλωσε πως: 
Το 2022 θα είναι η χρονιά ορόσημο για την Attica Bank, -
αναφέρει η διοίκηση της τράπεζας στην ανακοίνωση της- 
καθώς στο πλάνο ενεργειών περιλαμβάνεται η ένταξη των 
ομολόγων (senior notes) των τιτλοποιήσεων στο 
πρόγραμμα «HΡΑΚΛΗΣ 2», όπως άλλωστε προβλέπουν 
και οι βασικοί όροι της συμφωνίας των μετόχων. Με τον 
τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται η πλήρης εξυγίανση του 
ισολογισμού και απελευθερώνονται εποπτικά κεφάλαια, τα 
οποία θα διοχετευτούν για την ανάπτυξη των εργασιών της 
τράπεζας και τη σημαντική αύξηση του δανειακού της 
χαρτοφυλακίου. Τέλος αναφέρουμε ότι σήμερα 
ολοκληρώνεται και το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου στο 
οποίο οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι συμμετείχαν 
100 εργαζόμενοι. Δικαίωμα συμμετοχής είχαν οι 
εργαζόμενοι με πέντε και πλέον έτη υπηρεσίας και το 
μέγιστο ποσό αποζημίωσης και bonus φτάνει μέχρι τις 210 
χιλιάδες ευρώ. 

Θύμα απατεώνων έπεσε Βολιώτης με τη μέθοδο του 
ηλεκτρονικού «ψαρέματος», με αποτέλεσμα να χάσει 
50.000 € από τον τραπεζικό του λογαριασμό. Η απάτη έγινε 
στα μέσα Μαρτίου, όπως προκύπτει από τις μηνύσεις που 
έλαβε η Εισαγγελία από την Αστυνομία, ενώ με τον ίδιο 
τρόπο, άγνωστοι απέσπασαν από άλλους δύο Βολιώτες 
4.000 και 1.500 € αντίστοιχα. Για όλες τις περιπτώσεις ο 

εισαγγελέας ζήτησε προκαταρκτικές έρευνες, ώστε οι 
αρχές να οδηγηθούν στην ταυτότητα των δραστών. Πλέον 

ο έγκλημα έχει μεταφερθεί στο 
διαδίκτυο και χρειάζεται μεγάλη 
προσοχή στον χειρισμό e banking Τ 
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, όσο και τα μηνύματα που δέχεται ο καθένας τόσο στο 
email, όσο και με SMS και να μην μπαίνει σε συνδέσμους 
στους οποίους παραπέμπουν, προσποιούμενοι ότι 
αποστολέας είναι συγκεκριμένη τράπεζα. Οι ανυποψίαστοι 
πολίτες πρέπει να γνωρίζουν ότι οι χάκερς αποκτούν 
πρόσβαση στον υπολογιστή τους ακόμη και στο κινητό 
τους τηλέφωνο, υποκλέπτουν τους κωδικούς ασφαλείας 
μιας χρήσης που στέλνουν οι τράπεζες στους 
συναλλασσόμενους και πλέον το πεδίο είναι ελεύθερο για 
να κλέψουν χρήματα από τον λογαριασμό τους. Σύμφωνα 
με πληροφορίες, στην περίπτωση του συμπολίτη που 
έχασε 50.000 € με μια και μόνο ανάληψη, φαίνεται να έπεσε 
θύμα ηλεκτρονικού «ψαρέματος», καθώς ακολούθησε 
ηλεκτρονική σελίδα που παρέπεμπε σε τράπεζα αλλά δεν 
ήταν, οι απατεώνες του χάκαραν τον υπολογιστή με 
αποτέλεσμα να του αποσπάσουν πανεύκολα τον κωδικό 
ασφαλείας και να του αδειάσουν τον λογαριασμό. Οι ίδιες 
πληροφορίες αναφέρουν ότι τα χρήματα από τον 
λογαριασμό του συμπολίτη μεταφέρθηκαν με μια μεταφορά 

και κατέληξαν σε Ελληνική τράπεζα, τον δικαιούχο της 
οποίας ερευνούν οι αρχές. Μέσω της προκαταρκτικής 
διερευνούνται τα ίχνη της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 
των θυμάτων, τα SMS που δέχτηκαν (οι χάκερς μπορούν να 
έχουν πρόσβαση με το πρόσχημα της επιβεβαίωσης του 
αριθμού τηλεφώνου), τυχόν νούμερα με τα οποία είχαν 
συνομιλία (αν και συνήθως είναι «Πακιστανικά») και τους 
λογαριασμούς που κατέληξαν τα χρήματα, που μπορεί να 
ανήκουν στους απατεώνες ή σε ανυποψίαστους κυρίως 
ηλικιωμένους, που οι δράστες χρησιμοποιούν για να 
πετύχουν το σκοπό τους. 

Οι απατεώνες στέλνουν απατηλά email ή SMS 
προσποιούμενοι ότι αποστολέας είναι η τράπεζα των 
παραληπτών. Σε αυτά τα μηνύματα συνήθως αναφέρουν 
ότι «έχει παρατηρηθεί ύποπτη δραστηριότητα» στον 
λογαριασμό ή την κάρτα του αποδέκτη ή ότι «έχει κλειδωθεί 
ή απενεργοποιηθεί» ο λογαριασμός ή η κάρτα του. Τα 
μηνύματα δίνουν κάποιον σύνδεσμο και προτρέπουν τους 
αποδέκτες να ακολουθήσουν αμέσως τις οδηγίες που 
υπάρχουν σε αυτόν για να λυθεί το πρόβλημά τους. 
Ωστόσο, ο σύνδεσμος οδηγεί σε απατηλή ιστοσελίδα 
πανομοιότυπη με αυτήν της τράπεζας των παραληπτών. 
Οι παραλήπτες δεν αντιλαμβάνονται τη διαφορά κι έτσι 
συμπληρώνουν τους κωδικούς e-Banking τους, τα στοιχεία 
των πιστωτικών καρτών τους αλλά και τους Κωδικούς μιας 
Χρήσης (OTP) που λαμβάνουν εκείνη τη στιγμή και 
απαιτούνται για την έγκριση συναλλαγών. Αυτή η πρακτική 
ονομάζεται phishing ή ηλεκτρονικό ψάρεμα. Οι 
πληροφορίες που έχουν κλαπεί από τα θύματα, συνήθως 
χρησιμοποιούνται για το άδειασμα των τραπεζικών 
λογαριασμών τους ή πωλούνται στη μαύρη αγορά του 
internet.  

Ελβετοί δικαστές καταδίκασαν τον πρώην διευθύνοντα 
σύμβουλο της Ελβετικής Ένωσης λιανικής τραπεζικής 
Raiffeisen Switzerland Πιερέν Βενσάνζ σε φυλάκιση τριών 
ετών και εννέα μηνών, καθώς τον έκριναν ένοχο για απάτη 
και άλλα αδικήματα σε μια δίκη που προκάλεσε αίσθηση με 
κατηγορίες για απατηλές συμφωνίες και τεράστιους 
λογαριασμούς σε κλαμπ στριπτίζ. Σε μία από τις πιο 
πολύκροτες δίκες για εταιρικά αδικήματα που έχουν 
πραγματοποιηθεί εδώ και δεκαετίες στην Ελβετία, 
περιφερειακό δικαστήριο της Ζυρίχης καταδίκασε για 
αριθμό κατηγοριών τον Βενσάνζ, έναν ελβετό πρώην 
«τραπεζίτη της χρονιάς» ο οποίος κατηγορούνταν ότι 
έβγαλε εκατομμύρια μέσω αθέμιτων συμφωνιών ενώ ήταν 
διευθύνων σύμβουλος του τραπεζικού ομίλου. Ο Βενσάνζ 
κρίθηκε αθώος για αριθμό κατηγοριών που είχαν 
απαγγελθεί σε βάρος του. Του επιβλήθηκε ωστόσο και 
πρόστιμο ύψους 840.000 ελβετικών φράγκων, καθώς το 
δικαστήριο τον έκρινε ένοχο ότι χρησιμοποίησε για 
ιδιωτικούς σκοπούς λογαριασμούς για επιχειρηματικές 
δαπάνες. Οι επτά κατηγορούμενοι στην υπόθεση είχαν 
αρνηθεί τις σε βάρος τους κατηγορίες. Οι εισαγγελείς 
ζητούσαν από τους κατηγορουμένους συνολικά 
περιουσιακά στοιχεία ύψους σχεδόν 70 εκατ. ελβετικών 
φράγκων, ενώ επεδίωκαν επίσης να τους επιβληθούν 
οικονομικές κυρώσεις και ποινές φυλάκισης που 
κυμαίνονται από δύο ως έξι χρόνια σε όλους εκτός από 

έναν. Η υπόθεση επικεντρωνόταν σε συγκρούσεις 
συμφερόντων σε συμφωνίες ανάμεσα σε εταιρείες στις 
οποίες εμπλέκονταν ο Βενσάνζ και ένας άλλος 
κατηγορούμενος. Αμφότεροι κατηγορούνταν επίσης για 
πλαστογραφία. Η δίκη, η οποία μεταφέρθηκε στο θέατρο 
Φολκσχάουζ της Ζυρίχης λόγω του έντονου ενδιαφέροντος 
της κοινής γνώμης να την παρακολουθήσει, περιλάμβανε 
επίσης κατηγορίες για κατάχρηση εταιρικών δαπανών από 
τον 65χρονο Βενσάνζ. 

Βενσάνζ υποστήριξε στο 
δικαστήριο, όταν άρχισε η  
δίκη τον Ιανουάριο, πως ένας 

λογαριασμός δαπανών ύψους 200.000 
ελβετικών φράγκων για επισκέψεις 
σε κλαμπ στριπτίζ αφορούσε σε 
μεγάλο βαθμό τη δουλειά του…. 
ενώ ένα δείπνο 700 φράγκων με μια γυναίκα, την οποία είχε 
γνωρίσει μέσω της εφαρμογής γνωριμιών Tinder, ήταν 
δικαιολογημένο επειδή την βολιδοσκοπούσε για μια θέση 
στην αγορά ακινήτων. 

Ο 



 

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

 Σ/Κ 16-17 Απριλίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 228 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |            Σελίδα 52 

 


