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του Νότη Μαριά

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

Σε δηλώσεις του ο Βλαντιμίρ Πούτιν
αναφερόμενος
σε
πιθανή
εγκατάσταση
αμερικανικών
πυραύλων
στο
έδαφος
της
Ουκρανίας εξέφρασε την έντονη
ανησυχία του επισημαίνοντας «θα
επαναλάβω άλλη μία φορά ότι το
ζήτημα
αφορά
στην
πιθανή
ανάπτυξη
στο
έδαφος
της
Ουκρανίας, συστημάτων κρούσης με
χρόνο πτήσης 7-10 λεπτά από τη
Μόσχα ή 5 λεπτά, στην περίπτωση
υπερηχητικών
συστημάτων.
Φανταστείτε το» (www.capital.gr
8/12/2021). Για τον λόγο αυτόν
άλλωστε ζήτησε από τον Μπάιντεν
συγκεκριμένες νομικές δεσμεύσεις
και εγγυήσεις ασφάλειας θέτοντας
ταυτόχρονα τις ρωσικές κόκκινες
γραμμές (www.bbc.com 20/12/2021).

Ε

ίναι λοιπόν
προφανές ότι
διανύουμε μια
κρίσιμη φάση στις
σχέσεις της Ρωσίας
με τη Δύση, καθώς η
Μόσχα θεωρεί πλέον

ότι απειλείται η
ασφάλειά της. Άλλωστε
μετά την εκλογή
Μπάιντεν οι σχέσεις
ΗΠΑ-Ρωσίας είναι
ιδιαίτερα τεταμένες.
Όπως έχουμε επισημάνει (Political
23/1/2021 σελ. 11) η ορκωμοσία του
Τζο Μπάιντεν σηματοδότησε το
πέρασμα των ΗΠΑ σε μια νέα εποχή
κατά την οποία η πληγωμένη
αμερικανική υπερδύναμη επιχειρεί
την δυναμική της επαναφορά στη
διεθνή σκηνή. Έτσι στο πεδίο των
εξωτερικών σχέσεων ο Μπάιντεν με
το σλόγκαν του «America is back»
(Toronto Star 21/1/2021) ακολουθεί
την
κλασσική
αντίληψη
του
Δημοκρατικού
Κόμματος
που
στηρίζει την επανάκαμψη των ΗΠΑ
στο ρόλο του διεθνούς χωροφύλακα
υπό το πρόσχημα της προστασίας
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανά
την υφήλιο, γεγονός βέβαια που
πέραν των άλλων εξυπηρετεί και τα
συμφέροντα
του
στρατιωτικοβιομηχανικού συμπλέγματος των
ΗΠΑ για αύξηση των πωλήσεων
όπλων.

αρχής γενομένης στις 11 Ιουνίου με
την Σύνοδο Κορυφής των G7 στην
Κορνουάλη της Αγγλίας και εν
συνεχεία με τη Σύνοδο των ηγετών
του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες στις 14
Ιουνίου και τη συνάντηση κορυφής
ΕΕ-ΗΠΑ στις 15 Ιουνίου επίσης στις
Βρυξέλλες.

Η πολυδιαφημισμένη Σύνοδος των
ηγετών των 30 κρατών μελών του
ΝΑΤΟ που έλαβε χώρα στις 14
Ιουνίου
2021
στις
Βρυξέλλες
υιοθέτησε ένα μακροσκελέστατο
κοινό Ανακοινωθέν εκτάσεως 14.405
λέξεων στα αγγλικά. Το κύριο
συμπέρασμα από τη συνάντηση των
30 ηγετών των χωρών του ΝΑΤΟ
ήταν ότι μαζί με το «America is back»
του Τζο Μπάιντεν είχαμε και το «cold
war is back».

Τ

Η

αντιρωσική
στόχευση των
ΗΠΑ έγινε έκδηλη
πέραν των άλλων και
στις συναντήσεις του
Τζο Μπάιντεν στην
Ευρώπη τον Ιούνιο
του 2021

Σελίδα 2

ο ΝΑΤΟ υπό
την σκληρή
αμερικανική
καθοδήγηση εντείνει
την ψυχροπολεμική
του πολιτική, ενισχύει
την αντιρωσική και
αντικινεζική ρητορία,
αυτοχαρακτηρίζεται ως
δήθεν «η Συμμαχία των
δημοκρατικών χωρών»
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Σελίδα 3

ποσό των 1.031 εκατ. δολαρίων,
δηλαδή λίγο πάνω από 1 τρις
δολάρια ετησίως.

που υπερασπίζεται την θεμελιωμένη σε κανόνες διεθνή
τάξη «rules-based international order», όχι μόνο στην
Ευρώπη αλλά και στην Αφρική, στην Ασία και στη Λατινική
Αμερική. Μόνο που κάθε φορά που δεν θα βολεύει τις ΗΠΑ
η «rules-based international order» η Ουάσιγκτον και οι
σύμμαχοί της στο ΝΑΤΟ δεν θα έχουν κανένα ενδοιασμό να
την παραβιάσουν. Η Δύση εντείνει πλέον τον αγώνα της
κατά της Ρωσίας και της Κίνας με στόχο την αύξηση των
σφαιρών επιρροής μέσω της αναβάθμισης και του ΝΑΤΟ
που αναμένεται να παίξει ακόμη πιο καθοριστικό ρόλο το
2030. Το ΝΑΤΟ σήμερα αποτελείται από 30 κράτη μέλη.
Πρόκειται για ένα στρατιωτικό και όχι μόνο συνασπισμό
χωρών με πληθυσμό 1 δισεκατομμύριο κατοίκους και με
συνολικό ΑΕΠ το 2019 το οποίο φτάνει τα 39.326 εκατ.
δολάρια, δηλαδή πάνω από 39 τρις δολάρια, σύμφωνα με
στοιχεία του ίδιου του ΝΑΤΟ τον Μάρτιο 2021.
Αντιλαμβάνεται κανείς ότι πρόκειται για μια τεράστια
ευρύτερη οικονομική κοινότητα.

Στα ποσά αυτά οι ΗΠΑ κρατούν τα σκήπτρα με
στρατιωτικές δαπάνες το 2019 ύψους 730 δις δολαρίων, το
Ηνωμένο Βασίλειο με 59,3 δις δολάρια, η Γερμανία με 52,5
δις δολάρια, η Γαλλία με 49,7 δις δολάρια, η Ιταλία με 23,5
δις δολάρια, ο Καναδάς με 22,3 δις δολάρια, η Τουρκία με
14 δις δολάρια, η Ισπανία με 12,6 δις δολάρια, η Ολλανδία
με 12 δις δολάρια, η Πολωνία με 11,8 δις δολάρια. Η Ελλάδα
το ίδιο έτος κατέβαλε σε αμυντικές δαπάνες το ποσό των
4,8 δις δολαρίων. Με στρατιωτικές δαπάνες λίγο πάνω από
το 1 τρις δολάρια ετησίως το ΝΑΤΟ τους τελευταίους μήνες
εντείνει τη διοργάνωση σημαντικών στρατιωτικών
ασκήσεων κατά μήκος των ρωσικών συνόρων τόσο στις
χώρες μέλη του ΝΑΤΟ όπως στη Λιθουανία (www.lrt.lt
12/10/2021) όσο και στην Ουκρανία (www.reuters.com
20/9/2021) αλλά και στην Μαύρη Θάλασσα (www.amna.gr
15/11/2021).

Σ

το πλαίσιο του ΝΑΤΟ τα μέλη
του δαπάνησαν το 2019 για
στρατιωτικές δαπάνες το συνολικό

Ενόψει λοιπόν της έντασης η οποία χτυπάει πλέον κόκκινο
και καθώς η ευρωπαϊκή ήπειρος μπαίνει ξανά στη φάση
ενός νέου ψυχρού πολέμου είναι προφανές ότι

Α

παιτείται άμεση αποκλιμάκωση
της στρατικοποίησης και ενίσχυση
του διαλόγου για τη διαμόρφωση
συνθηκών διεθνούς πολιτικής
ύφεσης και ειρήνης.

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 01-02 Ιανουαρίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 213 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |

Σελίδα 4

Συνθήκη Ρωσίας-ΗΠΑ αφορά τις πτήσεις βομβαρδιστικών
εξοπλισμένων με συμβατικά ή πυρηνικά όπλα, τους
πυραύλους μέσου βεληνεκούς, τα πυρηνικά, την μη
εγκατάσταση αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων σε
χώρες της πρώην ΕΣΣΔ που δεν είναι ήδη μέλη του ΝΑΤΟ
κλπ. Το μπαλάκι πλέον είναι στο τερέν της Δύσης, καθώς
οι ΗΠΑ και οι υπόλοιπες χώρες του ΝΑΤΟ θα πρέπει να
θέσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τις δικές τους
προτάσεις. Γιατί το να υπάρχει απλά και μόνο ένας δίαυλος
επαφής μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας είναι μεν μια σημαντική
εξέλιξη πλην όμως δεν αρκεί. Σε κάθε περίπτωση η κοινή
γνώμη της Ευρώπης παρακολουθεί με εξαιρετικό
ενδιαφέρον τις αμερικανορωσικές διαπραγματεύσεις,
καθώς

Η πρόσφατη πρωτοβουλία της ρωσικής πλευράς η οποία
στις 17 Δεκεμβρίου 2021 δημοσιοποίησε τόσο το σχέδιο
Συνθήκης ΗΠΑ-Ρωσίας για τις εγγυήσεις ασφάλειας όσο και
το σχέδιο Συμφωνίας Ρωσίας-χωρών του ΝΑΤΟ για τη
διασφάλιση της ασφάλειας της Ρωσίας και των χωρών του
ΝΑΤΟ παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθώς έχει ως
στόχο την εμπέδωση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ
των εμπλεκομένων μερών, την ενίσχυση του διαλόγου και
την αποκλιμάκωση της έντασης.

Μ

άλιστα σε μια φάση που η
πανδημία λάβωσε την οικονομία
όλων των χωρών είναι προς
όφελος της ΕΕ, των ΗΠΑ και της
Ρωσίας η διάθεση κονδυλίων για
την ενίσχυση της οικονομίας και τον
περιορισμό της ανεργίας παρά για την
δρομολόγηση μιας αλόγιστης κούρσας
εξοπλισμών ΗΠΑ, Ρωσίας αλλά και
των άλλων χωρών του ΝΑΤΟ.

Επιπλέον η Δύση θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη τις
ευαισθησίες της ρωσικής πλευράς σε σχέση με τα ζητήματα
ασφάλειας καθώς είναι προφανές ότι η Ρωσία, όπως και
κάθε άλλη χώρα στην υφήλιο, δεν μπορεί να ανεχθεί την
στρατιωτική της περικύκλωση. Πολύ δε περισσότερο την
εγκατάσταση οπλικών συστημάτων και πυραύλων των
χωρών του ΝΑΤΟ σε απόσταση αναπνοής από την ίδια τη
Μόσχα και τις άλλες μεγάλες ρωσικές πόλεις. Προξενεί
εντύπωση το γεγονός ότι από την πρώτη στιγμή οι
ρωσικές προτάσεις που έχουν πέσει στο τραπέζι των
διαπραγματεύσεων είναι εξαιρετικά σαφείς και μάλιστα
είναι διατυπωμένες σε κείμενο διεθνούς Συνθήκης οκτώ
άρθρων και διεθνούς Συμφωνίας εννέα άρθρων αντίστοιχα
προκειμένου να μην υπάρχει καμία αμφιβολία ως προς το
ακριβές τους περιεχόμενο. Έτσι σε αντίθεση με την
διπλωματία κυρίως της ΕΕ η οποία δείχνει ιδιαίτερη
προτίμηση στην «εποικοδομητική ασάφεια», η Μόσχα με
σαφή νομικό τρόπο θέτει τις δικές της κόκκινες γραμμές σε
σχέση με την μη επέκταση του ΝΑΤΟ προς Ανατολάς σε
χώρες της πρώην ΕΣΣΔ με ιδιαίτερη έμφαση στην
περίπτωση της Ουκρανίας (www.ft.com 17/12/2021).
Επιπλέον η προτεινόμενη από ρωσικής πλευράς διεθνής

O

ι λαοί της Ευρώπης δεν θέλουν σε
καμιά περίπτωση να ξαναδούν να
παίζεται το κακοστημένο παιχνίδι
του ψυχρού πολέμου.

Ήδη έγινε γνωστό ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς
Στόλτενμπεργκ, αποφάσισε να συγκαλέσει το Συμβούλιο
NATO-Ρωσίας στις 12 Ιανουαρίου 2022 και «για τον λόγο
αυτόν ξεκίνησαν ήδη επαφές με τη Μόσχα για το ζήτημα»
(www.naftemporiki.gr 26/12/2021). Μάλιστα «το ρωσικό
υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε ότι έλαβε την
πρόταση, αλλά πρόσθεσε πως ακόμη μελετάται, με τη
διάταξη και την ημερομηνία των συνομιλιών να εκκρεμεί να
οριστικοποιηθούν»
(www.kathimerini.gr
26/12/2021).
Οψόμεθα λοιπόν ενόψει του 2022.
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Σελίδα 5

ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
βρίσκεται μόλις στο 1,5% όταν
στην Ευρώπη ξεπερνά το 30%.

Την ενεργειακή αξιοποίηση των απορριμμάτων με μία νέα,
πιο αποδοτική τεχνολογία από αυτή της καύσης μελετά το
υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Όπως αναφέρει
το ρεπορτάζ από το «Ποντίκι»

Χαρακτηριστικό του εμβρυακού σταδίου στο οποίο
βρίσκεται η όλη διαδικασία είναι το γεγονός πως ακόμα δεν
έχει υπάρξει έγκριση της χωροθέτησης για τις μονάδες
καύσης που προβλέπει το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης
Αποβλήτων. Σε κάθε περίπτωση το ΕΣΔΑ προβλέπει
τέσσερις μονάδες καύσης, για την κατασκευή των οποίων
εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν κονδύλια που μπορεί να
φτάσουν τα 800 εκατ. ευρώ. Σε αυτές σχεδιάζεται να γίνεται
παραγωγή ενέργειας από καύση δευτερογενών καυσίμων
(SRF/RDF) αλλά και του υπολείμματος που θα προκύπτει
από τις Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων. Τα καύσιμα
αυτά αναμένεται να έχουν μεγάλη ανταπόκριση στην
ενεργοβόρο βιομηχανία, όπως για παράδειγμα τις
τσιμεντοβιομηχανίες της χώρας, καθώς εκτιμάται ότι αν
αντικαταστήσουν το πετ κοκ με πρώτη ύλη από
δευτερογενή καύσιμα θα μπορούσαν να περιορίσουν το
κόστος τους έως και 30%.

Π

ρόκειται για τη μέθοδο
της αεριοποίησης, η οποία
μετατρέπει σκουπίδια και
υπολειμματική βιομάζα που
διαφορετικά θα θάβονταν ή θα
καίγονταν σε μονάδες καύσης,
σε καθαρό αέριο σύνθεσης.

Ειδικοί του κλάδου ενέργειας τη θεωρούν πιο εξελιγμένη
μέθοδο από την αποτέφρωση, κατά την οποία παράγεται
θερμότητα και διοξείδιο του άνθρακα. Ωστόσο, η
τεχνολογία αεριοποίησης, σύμφωνα με τους ειδικούς, δεν
έχει δοκιμαστεί επαρκώς και, επιπλέον, αποτελεί μια πολύ
ακριβή τεχνολογία. Παρ’ όλα αυτά το υπουργείο μελετά την
πιθανότητα ενεργειακής αξιοποίησης αυτής της μεθόδου
έναντι της καύσης, καθώς έχουν γίνει ήδη συζητήσεις
μεταξύ της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου και του
Επιτρόπου Περιβάλλοντος της Ε.Ε.

Πάντως, αν και η ενεργειακή αξιοποίηση των
απορριμμάτων έχει τεράστιες προοπτικές για την Ελλάδα
και τις ελληνικές επιχειρήσεις,

Η

χώρα μας βρίσκεται ακόμα πολύ
πίσω, καθώς η ενέργεια που
παράγεται από σκουπίδια

Ι

σχυρό ενδιαφέρον για την καύση
απορριμμάτων έχει δείξει και η
ΔΕΗ προκειμένου να αντικαταστήσει
τον λιγνίτη ή το φυσικό αέριο σε
μονάδες παραγωγής ηλεκτρισμού
με ανακτήσιμο καύσιμο από
εργοστάσια καύσης ή αεριοποίησης.

Θα μπορούσε να είναι λύση για μονάδες όπως η υπό
κατασκευή λιγνιτική μονάδα Πτολεμαΐδα V, η οποία θα
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Σελίδα 6

βοηθητική κατανάλωση, δηλαδή την κατανάλωση από
εξοπλισμό παραγωγής ενέργειας και τον βοηθητικό
εξοπλισμό τους (τουλάχιστον 4 MJ/kg).

Έ

πρέπει με βάση το σχέδιο ταχείας απολιγνιτοποίησης ή να
διακόψει την παραγωγή της μέχρι το 2028 ή να αλλάξει
καύσιμο αξιοποιώντας την καύση ή αεριοποίηση
απορριμμάτων. Η λύση αυτή όμως μπορεί να εφαρμοστεί
και σε άλλες μονάδες, όπως της Δυτικής Μακεδονίας, της
Μεγαλόπολης ή ακόμη και σε εκείνη του φυσικού αερίου
στο Λαύριο. Πέρα από τη ΔΕΗ,

Ζ

ωηρό ενδιαφέρον για τα
σκουπίδια υπάρχει από όλους
τους μεγάλους ενεργειακούς
ομίλους της χώρας, όπως οι
Ελλάκτωρ, Μυτιληναίος, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ,
Motor Oil, ΑΒΑΞ, Intrakat, Μεσόγειος.

Ειδικά ο όμιλος Ελλάκτωρ, μέσω της θυγατρικής του
Ηλέκτωρ, που αποτελεί τον επιχειρηματικό της βραχίονα
σε περιβαλλοντικά έργα, διαθέτει ένα δυνατό χαρτοφυλάκιο
σε έργα διαχείρισης αποβλήτων και ενεργειακής
αξιοποίησης του βιοαερίου που παράγεται σε ΧΥΤΑ.
Επίσης, η Μυτιληναίος έκλεισε πρόσφατα συμφωνία ως
επικεφαλής κοινοπραξίας για κατασκευή μονάδας
ενεργειακής αξιοποίησης απορριμμάτων στο Cheshire της
Αγγλίας, δυναμικότητας 400.000 τόνων μη ανακυκλώσιμων
απορριμμάτων ανά έτος. Αλλά και διεθνείς «παίκτες»
ενδιαφέρονται για έργα διαχείρισης απορριμμάτων με
ενεργειακή αξιοποίηση στη χώρα μας, όπως η γαλλική
Suez η οποία βρίσκεται σε συζητήσεις για σύμπραξη με
ελληνική εταιρεία.

Μία από τις προτεινόμενες λύσεις στην προσπάθεια για τη
μείωση και αξιοποίηση των απορριμμάτων είναι η καύση
τους για την παραγωγή ενέργειας. Η διαδικασία αυτή
ονομάζεται «waste to energy». Κατά τη διαδικασία
καίγονται κυρίως οικιακά και παρόμοιου τύπου απόβλητα,
τα οποία δεν μπορούν να ανακυκλωθούν. Η ενέργεια που
παράγεται μπορεί να είναι ηλεκτρική ή θερμική. Αυτό είναι
δυνατό και βολικό όταν η θερμότητα που παράγεται από
την καύση των απορριμμάτων είναι αρκετά υψηλή, ώστε να
εγγυάται ικανοποιητικές συνθήκες καύσης και να διαθέτει
αρκετή ενέργεια για να ξεπεράσει τις απώλειες και τη

να σύγχρονο, μεγάλου μεγέθους
εργοστάσιο που επεξεργάζεται
μισό εκατομμύριο τόνους
αστικών στερεών αποβλήτων
ετησίως, μπορεί να παράγει
περισσότερα από 400 εκατομμύρια
kWh ετησίως, καλύπτοντας
τις ανάγκες ηλεκτρικής
ενέργειας για περισσότερες
από 150.000 οικογένειες.

Στο τέλος, ο όγκος των απορριμμάτων δύναται να μειωθεί
κατά περίπου 90%. Οι σύγχρονες ευρωπαϊκές μονάδες
μετατροπής αποβλήτων σε ενέργεια είναι καθαρές και
ασφαλείς, ικανοποιώντας τις αυστηρότερες οριακές τιμές
εκπομπών που ισχύουν για οποιοδήποτε κλάδο, όπως
αυτές ορίζονται στην οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές
της Ε.Ε. Μετά την περισυλλογή των απορριμμάτων και την
παράδοσή τους στη μονάδα ακολουθείται η παρακάτω
διαδικασία. Αφού συμπιεστούν εναποθέτονται σε μια
σχάρα, η οποία μεταφέρει τα απόβλητα μέσω του θαλάμου
καύσης. Τα απορρίμματα με τον τρόπο αυτό αναμιγνύονται
και καίγονται. Ό,τι δεν καεί πλήρως, αφήνεται ως τέφρα στο
τέλος της σχάρας. Επίσης, μέταλλα και δομικά υλικά
μπορούν να ανακτηθούν και να χρησιμοποιηθούν εκ νέου.
Κατά την καύση ένας λέβητας ανακτά την ενέργεια σε
μορφή ατμού, σε ποσοστό πάνω από το 80% από αυτό που
περιέχεται στα απόβλητα. Πέρα από τη χρήσιμη ενέργεια,
όμως, εκπέμπονται και άλλα ρυπογόνα καυσαέρια. Μέσω
εξαιρετικά εξελιγμένων διαδικασιών διασφαλίζεται ότι όλοι
οι ρύποι που περιέχονται στα απόβλητα αποβάλλονται με
έναν αποτελεσματικό, βιώσιμο και αξιόπιστο τρόπο. Στο
τέλος, περίπου το ήμισυ της παραγόμενης ενέργειας είναι
ανανεώσιμη, επειδή προέρχεται από το βιογενές κλάσμα
αποβλήτων που είναι ουδέτερο από άτομα άνθρακα.
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Σύμφωνα με έκθεση που έδωσε στη δημοσιότητα το
Ελληνικό Γραφείο της Greenpeace,

Η

χρήση της καύσης ως «λύσης»
στο εντεινόμενο πρόβλημα των
απορριμμάτων είναι η χειρότερη
πρόταση για την υγεία των πολιτών,
το περιβάλλον και την οικονομία.

Όπως αναφέρει το oikologos.gr ενώ το θέμα της
διαχείρισης των απορριμμάτων τίθεται πλέον πιο
επιτακτικό παρά ποτέ, τόσο στην Αττική όσο και σε πολλά
άλλα αστικά κέντρα, η Greenpeace ζητά να δρομολογηθούν
επιτέλους τα μέτρα που θα εξασφαλίσουν μέσα από την
κομποστοποίηση, την επαναχρησιμοποίηση και την
ανακύκλωση τη θεαματική μείωση του όγκου των
απορριμμάτων. Η ταφή των απορριμμάτων, είτε σε
ανεξέλεγκτες χωματερές, είτε σε ελεγχόμενους χώρους
«υγειονομικής ταφής» (ΧΥΤΑ), έχει δεχθεί προ πολλού τα
πυρά από πολλές πλευρές. Και δικαίως. Η σπατάλη
πρώτων υλών, η ρύπανση των υπόγειων υδάτων από τα
τοξικά κατασταλάγματα, η πρόκληση πυρκαγιών, οι
εκλύσεις τοξικών διοξινών από την εκούσια ή μη καύση
των σκουπιδιών, η αφόρητη δυσωδία, η υποβάθμιση
περιοχών, είναι μερικές μόνο από τις επιπτώσεις της
επιλογής αυτής.

Σ

την Ελλάδα υπάρχουν πάνω από
χίλιες ανεξέλεγκτες χωματερές
(και χιλιάδες μικρότεροι
σκουπιδότοποι σε ρέματα και χέρσα
γη). Οι χωματερές αυτές αποτελούν
τη σημαντικότερη πηγή έκλυσης
διοξινών στη χώρα, επιβαρύνοντας
την τροφική αλυσίδα και
εν τέλει την υγεία όλων μας.

Σελίδα 7

Ορθώς λοιπόν αποτελεί πολιτική επιλογή το κλείσιμο όλων
των παράνομων και ανεξέλεγκτων χωματερών ως τα τέλη
του 2007. Το ερώτημα βέβαια είναι τι θα τις αντικαταστήσει.
Μία από τις προτεινόμενες επιλογές είναι η καύση των
απορριμμάτων, την οποία προωθούν με ιδιαίτερο ζήλο
εταιρίες από όλο τον κόσμο σε πολλούς δήμους της χώρας.
Όπως αποκαλύπτει η έκθεση της Greenpeace, με τον τίτλο
«Καύση Αποβλήτων: Ακριβή – Αναποτελεσματική Επικίνδυνη», η απόρριψη της καύσης και γενικότερα όλων
των συγγενών τεχνολογιών θερμικής επεξεργασίας των
απορριμμάτων (αλλά και των βιομηχανικών και
νοσοκομειακών αποβλήτων) βασίζεται σε μια σειρά από
ισχυρά επιχειρήματα τα οποία συνηγορούν κατά της
συγκεκριμένης τεχνολογίας. «Στη θεωρία, η καύση των
αποβλήτων περιγράφεται ως μία μέθοδος που εξαφανίζει
το πρόβλημα των απορριμμάτων. Στην πράξη
αποδεικνύεται εξαιρετικά επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία
λόγω της εκπομπής διοξινών και άλλων τοξικών αέριων,
της δημιουργίας υγρών και στερεών τοξικών αποβλήτων
καθώς και της συμβολής της στο φαινόμενο του
θερμοκηπίου. Επιπλέον το κόστος της είναι πολλαπλάσιο
αυτού της ανακύκλωσης ή της επαναχρησιμοποίησης
υλικών», τόνισε ο Νίκος Χαραλαμπίδης, διευθυντής του
Ελληνικού Γραφείου της Greenpeace. «Είναι καιρός να
σταματήσουμε την αναζήτηση των μαγικών λύσεων που θα
εξαλείψουν το πρόβλημα σε μια νύχτα, γιατί
αποδεικνύονται πανάκριβες και επικίνδυνες». Έρευνες
που έγιναν σε εργαζόμενους μονάδων καύσης αλλά και σε
κατοίκους γειτονικών περιοχών δείχνουν σημαντικές
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επιπτώσεις στην υγεία τους (αύξηση καρκινογενέσεων,
αυξημένες
συγκεντρώσεις
διοξινών,
αυξημένα
αναπνευστικά προβλήματα κλπ). Ακόμη και το
υποτιθέμενο πλεονέκτημα της καύσης σχετικά με τη
δυνατότητα παραγωγής ενέργειας, καταρρίπτεται μόλις
συγκριθεί με την ενέργεια που κερδίζουμε από τη χρήση
ανακυκλωμένων υλικών. «Εκεί που η καύση είναι
αξεπέραστη είναι στο κόστος. Πέρα από το αποτρεπτικό
κόστος εγκατάστασης, όπως προκύπτει από πρόσφατη
ευρωπαϊκή έρευνα, το λειτουργικό κόστος των μονάδων
καύσης μπορεί να ξεπεράσει κατά 30 φορές αυτό της
ταφής, ενώ παραμένει υψηλότερο από το κόστος
κομποστοποίησης», δήλωσε ο Νίκος Χαραλαμπίδης.
Δεδομένου ότι η καύση απορροφά τεράστια κονδύλια, η
όποια επένδυση σε αυτή την κατεύθυνση μειώνει τις
πιθανότητες για επενδύσεις σε φιλοπεριβαλλοντικές
μεθόδους διαχείρισης, αφού τα κονδύλια είναι εκ των
πραγμάτων περιορισμένα. Η δέσμευση σε ένα
αποτεφρωτήρα (με μέσο χρόνο ζωής 25 χρόνια) σημαίνει
ουσιαστικά δέσμευση σε ένα αναποτελεσματικό και
επικίνδυνο μοντέλο διαχείρισης για μια ολόκληρη γενιά. Η
εφαρμογή της καύσης αντιστρατεύεται επίσης πολλούς
από τους στόχους που έχει θέσει η εθνική και κοινοτική
νομοθεσία, σύμφωνα με τις οποίες προβλέπεται: Κλείσιμο
και εξυγίανση όλων των ανεξέλεγκτων χωματερών και
σκουπιδότοπων μέχρι το 2007 σε όλη την Ευρωπαϊκή
Ένωση.

Ή

δη, με βάση την ελληνική
νομοθεσία, όλες οι
υπάρχουσες χωματερές και
σκουπιδότοποι είναι παράνομοι.

Υποχρέωση ανάκτησης του 60% και ανακύκλωσης του 5580% των συσκευασιών μέχρι το 2011. Υποχρέωση μείωσης
των βιοαποδομήσιμων αστικών απορριμμάτων που
προορίζονται για ταφή (και ει δυνατόν κομποστοποίησής
τους στην πηγή, σε επίπεδο κατοικίας δηλαδή) κατά 25%
ως το 2010, 50% ως το 2013 και 65% ως το 2020 (σε σχέση
με τα επίπεδα του 1995 ή του τελευταίου προ του 1995
έτους για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα τυποποιημένα
στοιχεία της Eurostat). Υποχρέωση ανακύκλωσης και
εναλλακτικής διαχείρισης ειδικών απορριμμάτων και
αποβλήτων, όπως λάστιχα, παλιά οχήματα, καταλύτες,
ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, μπάζα, ογκώδη
αντικείμενα, έπιπλα, ορυκτέλαια, κ.α. Με τα παραπάνω,
μπορούμε να μειώσουμε σημαντικά τον όγκο των

Σελίδα 8

απορριμμάτων που καταλήγουν σε κάποιο ΧΥΤΑ, ενώ αυτά
που τελικά φτάνουν εκεί είναι κυρίως αδρανή υλικά και
μπορούμε πλέον να τα διαχειριστούμε χωρίς τα
προβλήματα που συνήθως συνοδεύουν τη λειτουργία του.
Το γεγονός ότι η συζήτηση επικεντρώνεται σήμερα «στο
τέλος του αγωγού» και όχι στο πώς θα πετύχουμε μείωση
του όγκου των αποβλήτων, απλά επιτείνει το αδιέξοδο.
«Ανεξάρτητα και πέρα από τις σημερινές υποχρεώσεις
έναντι της νομοθεσίας, είναι απολύτως εφικτό να
πετύχουμε μέσα στην ερχόμενη πενταετία μείωση του
όγκου των απορριμμάτων που καταλήγουν στους ΧΥΤΑ
κατά 80% τουλάχιστον. Αρκεί όλοι οι αρμόδιοι φορείς
(ΥΠΕΧΩΔΕ, ΟΤΑ κλπ) να δεσμευτούν σε αυτό το στόχο»,
τόνισε ο Νίκος Χαραλαμπίδης. Η μόνη πραγματική λύση
για τη διαχείριση των απορριμμάτων συνδυάζει τη μείωση
και τη διαλογή στην πηγή, την επαναχρησιμοποίηση, την
ανακύκλωση, την κομποστοποίηση και την εναλλακτική
διαχείριση των ειδικών απορριμμάτων (όπως π.χ. τα
ηλεκτρικά-ηλεκτρονικά απόβλητα, τα λάστιχα, τα μπάζα, τα
ορυκτέλαια, κ.λπ), έναντι της ταφής και της καύσης. Το
τελικό υπόλειμμα μετά την εφαρμογή των παραπάνω είναι
ελάχιστο σε όγκο, αδρανές, και μπορεί να διατεθεί με
ελάχιστη επεξεργασία και χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

Το τρίπτυχο αυτό εγγυάται την αειφορία και είναι το μόνο
που μπορεί να μας οδηγήσει σε ένα βιώσιμο μέλλον. Είναι
το μόνο που μπορεί να κάνει τις «Πόλεις χωρίς σκουπίδια»
μια πραγματικότητα στα χρόνια που έρχονται.

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 01-02 Ιανουαρίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 213 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |
Πηγή: Hogg et al(2002). Costs for Municipal Waste
Management in the EU. Final Report to DG Environment,
European Commission . Eunomia Research & Consulting
Σημείωση: Για σύγκριση, αναφέρουμε ότι σήμερα στην
Ελλάδα, τα κόστη για την ταφή των απορριμμάτων είναι 930 €/τόνο (περιλαμβανομένων των φόρων), γεγονός που
σημαίνει ότι οποιοδήποτε επιπλέον κόστος θα έπρεπε να
περάσει υπό τη μορφή αυξημένων δημοτικών τελών στους
πολίτες. Στην περίπτωση της ανακύκλωσης αντίθετα, έχει
επιλεγεί η μετακύληση του κόστους στο επίπεδο των
προϊόντων και των χρηστών με τη θέσπιση ειδικών τελών
(π.χ. για τη συσκευασία), καθιστώντας τη διαχείριση του
όλου εγχειρήματος πιο αποτελεσματική. Για σύγκριση
επίσης, αναφέρουμε πως στις διάφορες ευρωπαϊκές
χώρες, τα κόστη για την ταφή των απορριμμάτων
κυμαίνονται από 9 έως 164 €/τόνο (με υψηλότερες τιμές εκεί
όπου η ταφή ουσιαστικά εγκαταλείπεται ως μέθοδος
τελικής διάθεσης), ενώ για την κομποστοποίηση, από 16
έως 189 €/τόνο (με συνήθεις τιμές περί τα 50 €/τόνο).
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Πηγή: Morris, Jeffrey, and Canzoneri, Diana, (2000)
Recycling Versus Incineration: An Energy Conservation
Analysis. Sound Resource Management Group (SRMG)
Seattle, Washington, September, 1992. (This report has
been summarized in the Sound Resource Management’s
publication, The Monthly UnEconomist, vol. 2, no. 2-4,
February, March and April 2000.) Σημείωση: MJ /τόνο=
MegaJoule /τόνο=εκατομμύρια Joule /τόνο ( Joule =μονάδα
ενέργειας)

Πηγή: Institute for Local Self-Reliance (ILSR), (1997), Job
Creation: Reuse and Recycling versus Disposal (Chart),
Washington, DC, www.ilsr.org/recycling

(synagas) και για αυτό τον λόγο αποτελεί μία πολύ πιο
εξελιγμένη μέθοδο σε σχέση με τη διαδικασία της
αποτέφρωσης. Σύμφωνα με το agroenergy η αποτέφρωση
χρησιμοποιεί ως πρώτη ύλη οτιδήποτε μπορεί να καεί από

Η αεριοποίηση είναι μία διεργασία που μπορεί να
μετατρέπει σκουπίδια, διάφορα είδη απόβλητης και
υπολειμματικής βιομάζας, τα οποία διαφορετικά θα
θάβονταν ή θα καίγονταν, σε καθαρό αέριο σύνθεσης
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ανεπαρκής σε οξυγόνο ατμόσφαιρα του αεριοποιητή δεν
αποτελεί το ιδανικό περιβάλλον για τον σχηματισμό και τον
επανασχηματισμό των τοξικών αυτών ουσιών. Οι διοξίνες
απαιτούν ίχνη μετάλλων στην εξάτμιση προκειμένου να
επανασχηματιστούν. Το αέριο σύνθεσης καθαρίζεται από
οποιοδήποτε ίχνος πρόσμιξης ή ακαθαρσίας προτού
χρησιμοποιηθεί. Όταν το αέριο σύνθεσης χρησιμοποιείται
κυρίως για την παραγωγή θερμότητας, μπορεί να
καθαριστεί όσο απαιτείται πριν αναφλεγεί, κάτι που δεν
είναι εφικτό στην αποτέφρωση.

τα απορρίμματα και γενικότερα από τη βιομάζα. Με τη
χρήση μεγάλων ποσοτήτων αέρα, τα σκουπίδια καίγονται
και παράγεται διοξείδιο του άνθρακα και θερμότητα.

Α

ντίθετα, με την αεριοποίηση
η βιομάζα (των σκουπιδιών
και άλλη) μετατρέπεται σε
αέριο σύνθεσης, το οποίο
στη συνέχεια μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ποικιλοτρόπως.

Τα σκουπίδια, δηλαδή, μπορούν να αποτελέσουν μία
πρώτη ύλη, όχι απλά για καύση, αλλά για μία χημική
μετατροπή υψηλών θερμοκρασιών παράγοντας αέριο
σύνθεσης. Έτσι, αντί να παράγεται μόνο ηλεκτρική
ενέργεια και θερμότητα, όπως γίνεται στις εγκαταστάσεις
καύσης των απορριμμάτων, το αέριο σύνθεσης μπορεί να
μετατρέπεται σε ενέργεια (ηλεκτρική και θερμική) αλλά και
σε εξαιρετικά εμπορικά προϊόντα, όπως καύσιμα για την
κίνηση, χημικά, λιπάσματα και υποκατάστατο φυσικού
αερίου. Επιπλέον, η κύρια ανησυχία από την αποτέφρωση
των σκουπιδιών είναι οι εκπομπές διοξινών και
φουρανίων, ειδικά από την καύση πλαστικών - κυρίως από
PVC. Με την καύση δεν μπορεί να γίνει έλεγχος αυτών των
εκπομπών, ενώ ο οποιοσδήποτε καθαρισμός γίνεται μετά
την καύση.

Έ

να ισχυρό πλεονέκτημα της
αεριοποίησης, έναντι τις
αποτέφρωσης, είναι το
γεγονός ότι το παραγόμενο αέριο
μπορεί να καθαριστεί προτού
χρησιμοποιηθεί περαιτέρω.

Η αεριοποίηση είναι μία διεργασία εντελώς διαφορετική
από την αποτέφρωση αφού: Στις υψηλές θερμοκρασίες,
στις οποίες γίνονται οι αντιδράσεις, τα μεγάλα και επιμήκη
μόρια, όπως αυτά των πλαστικών, διασπώνται
ολοκληρωτικά στα συστατικά του αερίου σύνθεσης, το
οποίο στη συνέχεια καθαρίζεται πριν από οποιαδήποτε
περαιτέρω χρήση του. Οι διοξίνες και τα φουράνια
χρειάζονται αρκετό οξυγόνο για να σχηματιστούν, οπότε η

H

στάχτη, που παράγεται από την
αεριοποίηση, είναι διαφορετική
από αυτή της αποτέφρωσης,
αφού αυτή εξέρχεται από τον
αεριοποιητή σε λιωμένη μορφή,
ψύχεται και σχηματίζει μία υαλώδη,
μη εκχυλίσιμη σκωρία, η οποία
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρώτη
ύλη για τσιμέντο, άσφαλτο κ.ά..
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του Νίκου Νικολόπουλου
Προέδρου
Χριστιανοδημοκρατικού
Κόμματος Ελλάδος

Γ

ια μια ακόμα
φορά ο Κυριάκος
Μητσοτάκης
στην διαχείριση
της πανδημίας
αποδεικνύεται ότι
είναι ένας φθηνός
πολιτικάντης σαν και
αυτούς που είχαν με το
τσουβάλι οι αντίπαλες
του Κωνσταντίνου
Καραμανλή πολιτικές
παρατάξεις.
Στο προηγούμενο διάγγελμα του
είχε πει στον ελληνικό λαό ότι
«διανύουμε το τελευταίο μίλι της
πανδημίας». Τις τελευταίες όμως
μέρες με τους νεκρούς να έχουν ήδη
ξεπεράσει τους 20.500 για τον
Μητσοτάκη θα γράψει η ιστορία ότι
ήταν «ο πρωθυπουργός των
χιλιάδων
νεκρών».
Ο
Μέγας
Αλέξανδρος ίδρυσε και έστησε στο
πέρασμα
του
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΕΣ
περικαλλείς πόλεις που πήραν το

όνομα του… ακριβώς αντίθετα δυστυχώς γεγονότα συμβαίνουν επί
διακυβέρνησης Μητσοτάκη αφού όπως λέει και το γνωστό λαϊκό τραγούδι
«γεννήθηκε για την καταστροφή»… Μια ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ αφήνει με πληθυσμό 25.000
ή 30.000 χιλιάδες νεκρών; ποιος μπορεί να προβλέψει… Μια ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ με
όσους κατοίκους έχει η Δράμα, η Κοζάνη, το Αίγιο κοκ. Η ιστορία στις δυο γραμμές
που θα του αφιερώσει, νομίζω θα αναφέρεται στους δεκάδες χιλιάδες νεκρούς
από κορωνοϊό, που όμως αρκετοί από αυτούς θα μπορούσαν να είχαν σωθεί…
και δικαιολογημένα για να τον ξεχωρίσει από τον πατέρα του και σε αντιδιαστολή
με την Πρωθυπουργία εκείνου, θα τον αναφέρει με το προσωνύμιο «Μητσοτάκης
ο ΜΙΚΡΟΣ».

Τ

α στοιχεία που δημοσιοποιούνται καθημερινά
είναι ανατριχιαστικά και αποδεικνύουν την
εγκληματική διαχείριση της πανδημίας από
τους Μαξιμοπαίδες…. Έσπασε το μαύρο φράγμα
των 20.000 θανάτων λίγο πριν το κλείσιμο του 2021

και όμως οι μυαλοπώλες Σημιτοφρουροί αντί να αξιοποιήσουν σε ένδειξη
σεβασμού προς όλους αυτούς τους συνανθρώπους μας που απεβίωσαν και τις
οικογένειές τους που άφησαν πίσω συνεχίζουν την εμετική θριαμβολογία περί
επιτυχούς διαχείρισης της πανδημίας από τον νέο Μωυσή σωτήρα Κούλη…
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βρίσκεται στην διαπίστωση που έχει και τη βούλα της
επιστημονικής μελέτης τον Σωτήρη Τσιόδρα και Θεόδωρου
Λύτρα, που απέδειξαν πως οι επιλογές του Κυριάκου
Μητσοτάκη στοίχισαν χιλιάδες ανθρώπινες ζωές.
Δυστυχώς η κυβέρνηση Μητσοτάκη του ΜΙΚΡΟΥ επιμένει
να δείχνει μια εγκληματική αδιαφορία, έναν κυνισμό και
μοιάζει σαν να μην αισθάνεται το βάρος του πένθους
περισσότερων από 20.000 οικογενειών.

Ντροπή, ντροπή, ντροπή… Ο λαός απαιτεί ουσιαστικές
απαντήσεις, ξεκάθαρες εξηγήσεις και θέλει πρωτεύοντος να
μπει τέλος σε αυτή την καταστροφική διαχείριση της
πανδημίας. Ασφαλώς ο φορολογούμενος πολίτης επιθυμεί
να του δοθούν και εξηγήσεις για το αν αυτή η παρατεταμένη
εγκληματική τραγωδία μπορούσε να είχε αποφευχθεί. Και
είναι απόλυτα λογικό το αίτημα των πολιτών να
παραπεμφθούν στο ειδικό δικαστήριο και να δώσουν
εξηγήσεις όσοι έχουν την ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ…

Ν

α απαντήσουν ενώπιον της
Δικαιοσύνης χωρίς υπεκφυγές,
γιατί μόνη η Ελλάδα, πλήρωσε
τόσο βαρύ φόρο αίματος, όταν όλη η
υπόλοιπη Ευρώπη κατάφερε να έχει
πολύ μικρότερο αριθμό νεκρών;

Συγκεκριμένα η Ελλάδα επί Μητσοτάκη του ΜΙΚΡΟΥ
έφτασε να έχει 8.69 θανάτους ανά εκατομμύριο, όταν την
ίδια ακριβώς περίοδο η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 4.50, οι
Ηνωμένες πολιτείες Αμερικής ΗΠΑ 3.68 και το Ηνωμένο
Βασίλειο ΑΓΓΛΙΑ 1.65!!!

Ο

ακραίος νεοφιλελεύθερος
και ανάλγητος Σημιτικός
πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης έχει αδιαφορήσει
επιδεικτικά για την ενίσχυση του
ΕΣΥ και προτίμησε «ζηλωτικά» να
παραμένει προσκολλημένος στο
σχέδιο της ιδιωτικοποίησης
των νοσοκομείων.

Στο φετινό προϋπολογισμό έφτασε στο σημείο να
αποστερήσει 330 εκατ. € από το ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ
και να διώξει - να απολύσει - 6.000 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ από
τα Νοσοκομεία… Πλέον η νεκροψία των χιλιάδων
ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους και θάφτηκαν στην
ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ έχει καταγράψει και τους λόγους, τις αιτίες
του θανάτου αυτών… Το περιεχόμενο της νεκροψίας

Τώρα πια το γνωρίζουν οι πάντες πως αν δεν είχε
ακολουθήσει την Επικοινωνιακή διαχείριση της πανδημίας
και είχε καταπιαστεί στα σοβαρά με την ενίσχυση του ΕΣΥ,
τότε με βεβαιότητα σημειώνουν οι επιστήμονες ένα μεγάλο
ποσοστό από τους νεκρούς θα ήταν σήμερα μαζί με τους
αγαπημένους τους. Αυτό είναι και το συμπέρασμα της
μελέτης των καθηγητών ΤΣΙΟΡΔΑ - ΛΥΤΡΑ όπου αυτολεξεί
γράφουν: «… ο κίνδυνος θανάτου αυξάνεται προοδευτικά
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ, ήρθαν για να βάλουν γυαλιά όχι
μόνον σε εμάς τους Χριστιανούς αλλά και στο Σωκράτη και
στο Πλάτωνα και στους ΤΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
ΙΕΡΑΡΧΕΣ εκτός από τους ΜΩΑΜΕΘΑΝΟΥΣ … γιατί αυτοί
δεν καταλαβαίνουν από χιούμορ και ανασκολοπίζουν και
αποκεφαλίζουν και λιθοβολούν και όχι μόνον τους
Χριστιανούς
αλλά
και
τους
κάθε
λογής
ψευτοπροοδευτικούς ΑΠΙΣΤΟΥΣ … ΚΟΥΛΗ ΑΚΟΥΕΙ; Αν
δεν ΑΚΟΥΕΙ, οφείλουμε να τον ΞΕΚΟΥΦΑΝΟΥΜΕ !!! Δεν
είναι «καιρός του σιγάν…» της «σιωπής με νόημα» ή του
«χωρίς λόγια».

Τ

α ερχόμενα δεν μπορεί να
μας αφήνουν ανέκφραστους
και αδιάφορους.

για κάθε εκατοντάδα διασωληνωμένων στο ελληνικό
σύστημα υγείας, καθώς άνω των 400 ταυτοχρόνως
διασωληνωμένων ο κίνδυνος θανάτου τους αυξάνεται κατά
μέσο όρο κατά 1,25 φορές σε σχέση με αριθμούς κάτω των
400, ενώ όταν ξεπεράσει τους 800 διασωληνωμένους ο
κίνδυνος είναι 1,57 φορές πιο μεγάλος». Είναι ή όχι
εγκληματίες του ελληνικού λαού εκείνοι που πήραν τη
μελέτη στα χέρια τους και αντί να υιοθετήσουν τις
προτάσεις των ειδικών επιστημόνων, όπως κουνώντας το
δάχτυλο μας λένε, αντίθετα με κυνισμό και αλαζονεία
συνεχίζουν να στέλνουν στην ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ κάθε μέρα συν
100 ανυπεράσπιστους συνανθρώπους μας και συγχρόνως
να επιχειρούν την απαξίωση αυτής της ίδιας της μελέτης,
καθώς και των καθηγητών ιατρικής - συμβούλων του
Μητσοτάκη - που την συνέταξαν. Ο Μητσοτάκης ο μικρός
έχει κάνει τις επιλογές του. Πήρε δίπλα του τους
Σημιτοφρουρούς τους εκσυγχρονιστές του… « πωπού»
τους εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς του ΓΑΠ και όλα
αυτά τα λαμόγια πλην πολύ λίγων εξαιρέσεων, περί
χρήματος και καλοπέρασης σε βάρος μας μόνον
τυρβάζουν. Όλα αυτά τα «γεννήματα εχιδνών» που θα
έπρεπε να σέβονται κάθε Θρησκεία και ειδικότερα την
Ορθόδοξη πίστη του Έθνους μας! Οι εξυπνάκηδες
ξεπλυμένοι ΕΥΡΩΛΥΓΟΥΡΙΔΕΣ πρέπει να τους αξιώσει το
ΑΦΕΝΤΙΚΟ τους να κρατήσουν τα πιστεύματα τους, αλλά οι
ευρισκόμενοι σε δημόσιους θώκους κυβερνητικούς πρέπει
δυο φορές να σέβονται την πίστη της συντριπτικής
πλειοψηφία των Ελλήνων και δη των ΝΕΟΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ,
στον «άναρχο, προαιώνιο και αχώρητο αληθινό Θεό που
με παράδοξο τρόπο χώρεσε στη κοιλία ΠΑΡΘΕΝΟΥ
κόρης». Η πίστη των Ελλήνων από των προ Χριστού
αρχαιοτάτων χρόνων εκφράζει το δέος του ανθρώπου
μπροστά στο ακατανόητο «άπειρο» σύμπαν, τη φύση και
την ΟΛΗ δημιουργία που «εν ΣΟΦΙΑ εποίησεν». Κατά τους
προγόνους μας: Πολλοὶ πολυμαθέες νοῦν οὐκ ἔχουσιν
(πολλοί, ενώ γνωρίζουν από μάθηση πολλά, δεν έχουν
μυαλό).(Δημόκριτος) Τοὺς μὲν κενοὺς ἀσκοὺς τὸ πνεῦμα
διίστησι (τα μεν άδεια ασκιά ο αέρας τα φουσκώνει), τοὺς
δὲ ἀνοήτους ἀνθρώπους τὸ οἴημα (τους δε ανόητους
ανθρώπους η αλαζονεία).(Σωκράτης) Τί Θεός; Ὅτι τὸ πᾶν
(τί είναι ο Θεός; ότι είναι το πάν).Πίνδαρος. Τὸν
ὑπερουράνιον τόπον οὔτε τις ὕμνησε πω τῶν τῇδε ποιητὴς
οὔτε ποθ ̛ ὑμνήσει κατ ̛ ἀξίαν (τον υπερουράνιον ούτε
κανείς εξύμνησε ποτέ έως τώρα από τους ποιητές εδώ
κάτω, ούτε ποτέ θα εξυμνήσει επάξια). Πλάτων. Βέβαια οι
ΜΥΑΛΟΠΩΛΕΣ
τύπου Μόσιαλου και
οι
λοιποί
ΧΑΡΒΑΝΤΙΑΝΟΙ ΑΘΕΟΙ της ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ και της

Μόνον εγώ νιώθω έντονα την ανάσα τους; Εσάς δεν σας
καίει το σβέρκο η ανάσα των επερχόμενων; Μήπως το
πρόβλημά μας σήμερα δεν είναι ο «ωραίος κόσμος ηθικός
αγγελικά πλασμένος» της πόρνης Βαβυλώνος, στης
οποίας τα εκφυλιστικά δίχτυα είναι βουτηγμένες μέχρι τα
μπούνια κάποιες «λούμπεν» κοινωνικές μειονότητες της
ψεύτο ελίτ των «προοδευτικών»; Ακόμα και ανήμερα τα
Χριστούγεννα, τη μέρα της Βασιλίδα των εορτών, οι αφροασιανοί επελαύνουν μαζικά και η τουρκιά, απ’ όπου μας
έρχονται, έρχεται και αυτή καταπάνω μας. Μήπως λοιπόν
ό,τι κι αν γράφουμε και ό,τι κι αν λέμε, για ο,τιδήποτε άλλο
πέραν αυτών των θεμάτων που απειλούν την ελληνικότητα
της ύπαρξής μας, είναι αποπροσανατολισμός από το
μείζον; Και το μείζον είναι ότι για να επιβιώσουμε:
«Καταστρεπτέα εστίν η Καρχηδών». Carthago delenda est
(Κάτων ο Πρεσβύτερος).
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του Γιώργου Βάμβουκα
Καθηγητή Οικονομικών
και Οικονομετρίας
του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών

Ως γνωστόν, ο Keynes θεωρείται ο
θεμελιωτής της Μακροοικονομικής.
Σκοπός των υποδειγμάτων IS-LM
(Investment / Savings Liquidity
/Money) και AD-AS (Aggregate
Demand-Aggregate Supply) είναι να
δείξουν τους μηχανισμούς βάσει των
οποίων επιτυγχάνεται ταυτόχρονη
ισορροπία στις «αγορές προϊόντος,
εργασίας και χρήματος». Η «αγορά
χρήματος»
έχει
δύο
βασικές
συνιστώσες, τη «ζήτηση» και την
«προσφορά
χρήματος».
Η
ισορροπία στην αγορά χρήματος
προϋποθέτει ότι η ζήτηση ισούται με
την προσφορά χρήματος.

Σελίδα 14

όφελος των 15.762,5 € αντανακλά
την
απόδοση
του
τριετούς
ομολόγου, δηλαδή τους τόκους που
το άτομο θα καρπούταν από την
αγορά του κρατικού ομολόγου
τριετούς διάρκειας. Άρα, εντός
τριετίας το άτομο τα 100.000 € θα τα
αύξανε σε 115.762,5 €.

Σ
Η

Μακροοικονομική
και η
Μικροοικονομική
αποτελούν τον
εγκέφαλο και την
καρδιά της
Οικονομικής Επιστήμης.
Στο
επιστημονικό
πεδίο
της
«Μακροοικονομικής»
(Macroeconomics) τα πιο δημοφιλή
«Μακροοικονομικά Υποδείγματα»
είναι τα μοντέλα IS-LM και AD-AS.
Αμφότερα τα υποδείγματα έχουν
εμπνευστεί και δομηθεί επί του
συγγραφικού έργου του John
Maynard Keynes(1883-1946).

T

α κρατικά ομόλογα
και τα έντοκα
γραμμάτια
αποτελούν τις κύριες
μορφές κρατικών
χρεογράφων.

Για
να
γίνει
κατανοητός
ο
μηχανισμός που συντελεί στη
διαμόρφωση συνθηκών ισορροπίας
στην αγορά χρήματος, απαιτείται ο
σχολιασμός της σχέσης μεταξύ
ονομαστικών επιτοκίων και τιμής
(αξίας) των ομολόγων. Ας υποτεθεί
ότι το ονομαστικό επιτόκιο των
κρατικών
ομολόγων
τριετούς
διάρκειας είναι 5% και κάποιο άτομο
την 1η Ιανουαρίου του 2022 αγόραζε
στην πρωτογενή αγορά ομόλογο
αξίας 100.000 ευρώ (€). Έστω ότι το
ονομαστικό επιτόκιο του ομολόγου
παραμένει σταθερό καθ’ όλη τη
διάρκεια της τριετίας 2022-2025 και
οι τόκοι ανακεφαλαιοποιούνται.
Αυτό σημαίνει ότι το άτομο την 1η
Ιανουαρίου 2023 θα εισέπραττε από
αποδόσεις τόκων 5.000 €, την 1η
Ιανουαρίου 2024 θα αποκόμιζε 5.250
€ και την 1η Ιανουαρίου 2025 θα
κέρδιζε 5.512,5 €. Το συνολικό

τις διεθνείς
χρηματαγορές,
οι τιμές των
κρατικών ομολόγων
στη δευτερογενή
αγορά μεταβάλλονται
σαν τις τιμές των
διαφόρων αγαθών
και υπηρεσιών.

Σύμφωνα με το «νόμο της ζήτησης»,
αν η τιμή ενός προϊόντος μειωθεί, η
ζητούμενη ποσότητα του προϊόντος
θα αυξηθεί. Και αντιθέτως, αν η τιμή
του προϊόντος αυξηθεί, τότε η
ζητούμενη ποσότητά του θα μειωθεί.
Παρομοίως, αν το ονομαστικό
επιτόκιο των κρατικών ομολόγων
μειωθεί (αυξηθεί), η ζητούμενη
ποσότητα των ομολόγων θα αυξηθεί
(μειωθεί).
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Η «τιμή του ομολόγου» (the price of bond) κατά την περίοδο
n, προκύπτει από την κάτωθι σχέση:

, όπου n είναι η χρονική περίοδος, δηλαδή n= 1,2,….N. Για
παράδειγμα, αν n=10 θα είχαμε n=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Στο παράδειγμά του τριετούς κρατικού ομολόγου
ονομαστικής αξίας 10.000 €, διαπιστώσαμε ότι με επιτόκιο
5% και n=3, η αναμενόμενη απόδοση του ομολόγου την 1η
Ιανουαρίου 2025 σε τόκους θα ήταν 15.762,5 €. Αυτό το
στατιστικό συμπέρασμα σημαίνει ότι η παρούσα αξία των
115.762,5 € είναι 100.000 €. Πράγματι, με βάση τη σχέση 1
έχουμε:

Ας υποτεθεί στη συνέχεια ότι τα νοικοκυριά και οι
επιχειρήσεις αυξάνουν τη ζήτηση κρατικών ομολόγων, με
επακόλουθο η κυβέρνηση να προβεί στη μείωση του
ονομαστικού τους επιτοκίου από 5% σε 3%. Αν η
αναμενόμενη τιμή του κρατικού ομολόγου διατηρηθεί στα
115.762,5 €, με γνώμονα τη σχέση 1 λαμβάνουμε:

Άρα, με τη μείωση του ονομαστικού επιτοκίου του κρατικού
ομολόγου από 5% σε 3% και με στόχο να διατηρηθεί η
μελλοντική τιμή του στα 115.762,5 €, η παρούσα τιμή του
ομολόγου θα πρέπει από 100.000 € να αυξηθεί σε
105.939,09 €.

115.762,5 €. Σε αντιδιαστολή, αν το ονομαστικό επιτόκιο
του τριετούς κρατικού ομολόγου από 5% αυξανόταν σε 7%,
η παρούσα τιμή του θα ήταν:

Από τη σχέση 4 καθίσταται εμφανές ότι με την άνοδο του
επιτοκίου από 5% σε 7% και προσδοκώντας το άτομο μετά
από τρία χρόνια η τιμή του ομολόγου να διαμορφωθεί σε
115.762,5 €, θα πρέπει η παρούσα τιμή (αξία) του ομολόγου
από 100.000 € να ελαττωθεί στα 94.496,68 €.

Τ

ο σημαντικό συμπέρασμα που
συνάγεται, είναι ότι η παρούσα
τιμή (αξία) των κρατικών
ομολόγων συσχετίζεται αρνητικά
με τη μεταβολή των ονομαστικών
τους επιτοκίων.

Αν το ονομαστικό επιτόκιο των ομολόγων αυξηθεί, η
παρούσα τιμή των ομολόγων θα μειωθεί και αντιθέτως αν
το επιτόκιο μειωθεί η παρούσα τιμή των ομολόγων θα
αυξηθεί. Τα κρατικά ομόλογα αποτελούν το σημαντικότερο
χρηματοοικονομικό
προϊόν
στις
διεθνείς
αγορές
παραγώγων.

Γ

Αυτό σημαίνει ότι τα άτομα θα πρέπει να αγόραζαν σήμερα
το τριετές κρατικό ομόλογο στην υψηλότερη τιμή των
105.939,09 €, προσδοκώντας μετά από τρία χρόνια η τιμή
του ομολόγου να διαμορφωθεί σε 115.762,5. Σε
χρηματοοικονομικούς όρους, η σχέση 3 υποδηλώνει ότι με
τη μείωση του επιτοκίου από 5% σε 3%, θα πρέπει η
παρούσα αξία (present value) του τριετούς κρατικού
ομολόγου από 100.000 € να αυξηθεί σε 105.939,09 €, ώστε
η προσδοκώμενη τιμή του να παραμείνει σταθερή στα

Σελίδα 15

ι’ αυτό, η ισορροπία στην αγορά
χρήματος συνεπάγεται την
ταυτόχρονη ισορροπία στην
αγορά ομολόγων. Ο δανεισμός μιας
χώρας στις διεθνείς χρηματαγορές
αντικατοπτρίζεται στις περιοδικές
εκδόσεις κρατικών χρεογράφων.
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Σελίδα 16

Λόγω της τεράστιας ποσότητας εντόκων γραμματίων και
κυρίως κρατικών ομολόγων που κυκλοφορούν στα
πλαίσια του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος,
συμπεραίνεται ότι η ισορροπία μεταξύ προσφοράς και
ζήτησης
κρατικών
χρεογράφων
αντικατοπτρίζει
ταυτόχρονα την κατάσταση ισορροπίας στην αγορά
χρήματος. Δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει, ότι, μεγάλο
μέρος των κρατικών ομολόγων αποτελούν σημαντικό
τμήμα της προσφοράς χρήματος υπό την ευρεία μορφή Μ3
ή Μ4. Τα Αμοιβαία Κεφάλαια αντιπροσωπεύουν βασική
κατηγορία χρηματοοικονομικών προϊόντων. Αξιοσημείωτο
είναι ότι τα αμοιβαία κεφάλαια αποτελούν μέρος της
διευρυμένης μορφής προσφοράς χρήματος Μ3 ή Μ4 και
στη
σύνθεσή
τους
συμπεριλαμβάνουν
διάφορες
κατηγορίες κρατικών ομολόγων. Οι ανωτέρω επισημάνσεις
μας κατευθύνουν στο καίριας σημασίας συμπέρασμα, ότι,

Τα κρατικά χρεόγραφα αποτελούνται από ομόλογα
μεσομακροπρόθεσμης χρονικής διάρκειας και από έντοκα
γραμμάτια βραχυπρόθεσμης διάρκειας. Το άθροισμα των
κρατικών ομολόγων και των εντόκων γραμματίων
αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος του δημοσίου
χρέους μιας χώρας.

Σ

ύμφωνα με τα στοιχεία του
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου,
το 2021 το παγκόσμιο δημόσιο
χρέος προσεγγίζει τα 100
τρισεκατομμύρια (τρις) δολάρια,
υπερβαίνοντας έτσι το επίπεδο
του παγκόσμιου ΑΕΠ.

Τουλάχιστον το 90% του παγκόσμιου δημοσίου χρέους
αποτυπώνεται σε κρατικά ομόλογα μεσομακροπρόθεσμης
χρονικής διάρκειας.
Επί των κρατικών ομολόγων
δομούνται πολλές κατηγορίες «Χρηματοοικονομικών
Παραγώγων» αξίας πολλών τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Α

ν ληφθεί υπόψη ότι ο
νομισματικός δείκτης Μ3 ή Μ4
αντιπροσωπεύει την πλευρά της
προσφοράς χρήματος, σαφές είναι
ότι θα ήταν αδύνατον να υπάρξει
ισορροπία στην αγορά χρήματος, αν
ταυτόχρονα δεν υπήρχε ισορροπία
στην αγορά κρατικών ομολόγων.

Υ.Γ. Σε επόμενα άρθρα μας θα αναλύσουμε τις έννοιες της
ζήτησης και της προσφοράς χρήματος.
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του Ηλία Καραβόλια

Οικονομολόγου
Γενικής Θεωρίας και
Οικονομικής Πολιτικής,
Master of Arts
από το European Institute
of Philosophical Anthropology

«Τουλάχιστον το 50% των tweets
μου
έχουν
γίνει
σε
έναν
πορσελάνινο θρόνο. Μου δίνει
ανακούφιση». Αυτό έγραψε στους
ακολούθους-οπαδούς
του
στο
twitter o πλουσιότερος άνθρωπος
στον πλανήτη (Ελον Μασκ).

Έ

χουμε μια σπάνια
στιγμή του
καπιταλισμού:
το κεφάλαιο,
η διαδικτυακή
επικοινωνία και οι
βιολογικές ανάγκες
στην τουαλέτα,
δρουν παράλληλα και
συναντώνται σε μια
πρωτοφανή σύζευξη
της υπεραξίας με
την υπεραπόλαυση

όπως θα δούμε στο τέλος του
κειμένου. Ο άνθρωπος που έχει
χάρτινο πλούτο 300 δις δολάρια
(επειδή έπεισε ότι θα γεμίσει τον

πλανήτη ηλεκτρικά αυτοκίνητα και
το διάστημα με πυραύλους) ο
άνθρωπος που εκμεταλλεύεται όσο
κανείς άλλος την στρεβλωτική
νομισματική υπερτροφία (αφού
εκδίδεται χρήμα με πρωτοφανές
φούσκωμα
ισολογισμών
των
κεντρικών τραπεζών, το οποίο
καταλήγει στα χρηματιστήριο και όχι
στην παραγωγή) αυτός ο ευφυής
ζάμπλουτός λοιπόν καινοτόμος
επιχειρηματίας χρησιμοποιεί το
twitter για να αποδείξει ότι παίρνει
επιχειρηματικές αποφάσεις αφού
πρώτα ακούσει τους ακολούθουςμετόχους του (μια ψευδαισθητική
επίφαση
εκδημοκρατισμού
της
συναλλακτικής
απόφασης
για
κερδοσκοπία).

Ζούμε στην εποχή που το διαδίκτυο
εξυπηρετεί το πλασματικό κεφάλαιο
όσο ποτέ άλλοτε στην παγκόσμια
ιστορία: η άμεση επικοινωνία του
Έλον Μασκ με τους οπαδούςμικρομετόχους του σε όλη την
υφήλιο καθιστά το χρηματιστηριακό
παίγνιο
ένα
«εκκοσμικευμένο»'
γεγονός.
Πρόκειται
για
την
απομάγευση
του
νεωτερικού
ψηφιακού καπιταλισμού σε όλο της
το μεγαλείο. Το tweet από την
τουαλέτα του πλουσιότερου στην
υφήλιο επιχειρηματία εκλογικεύει
την αμύθητη δημιουργία πλούτου
ενός και μόνο ατόμου, δήθεν ως
επιβράβευση
της
μοναδικής
καινοτομικής του ευφυίας και
δημιουργεί
ένα
αίσθημα
παράλληλης
συμμετοχής
στον
χάρτινο πλούτο για τον κάθε
μικρομεσαίο
ανά
τον
κόσμο
επενδυτή. Ψευδαίσθηση ευημερίας
συμβαίνει αυτή την εποχή ειδικά στις
ΗΠΑ. Εν μέσω της πανδημίας μια
ατελείωτη ρευστότητα-χρέος από
την κεντρική τράπεζα προς τους
θεσμικούς
κερδοσκόπους
έχει
γεννήσει αστρονομικές αποδόσεις

Σελίδα 17

που ξεπερνούν φυσικά την αληθινή
παραγωγική οικονομία και τους
ρυθμούς ανάπτυξης. Το φαινόμενο
συνοδεύεται από το ξύπνημα του
πληθωρισμού και κάπου εδώ
χάνεται η μπάλα για τους κατέχοντες
γνώσεις οικονομικής θεωρίας (όπως
πχ. στην Τουρκία με τα ανορθόδοξα
οικονομικά
πειράματα
των
επιτοκίων και των μισθών από τον
Ερντογάν:
υψηλή
ονομαστική
ανάπτυξη,
φτωχοποίηση
λόγω
δυσθεώρητης ακρίβειας, υποτίμηση
νομίσματος,
δηλαδή η τέλεια
ευκαιρία
κινεζοποίησης
της
οικονομίας
για
τους
ξένους
κεφαλαιούχους-επενδυτές).
Αλλά
ξαναγυρνάμε στον ηλεκτροκίνητο
και
πυραυλοκίνητο
εκδημοκρατισμένο καπιταλισμό του
Μασκ και στην απόλαυση - μέσα
στην τουαλέτα του- που του παρέχει
η αποστολή μηνυμάτων στο twitter.
Ο πορσελάνινος θρόνος, όπως
ονομάζει την παραδοσιακή για τον
μέσο άνθρωπο λεκάνη, είναι η
απόλυτη σημειολογία του πλέον
ιδιωτικού τόπου απόλαυσης του
κέρδους
και
της
συσχέτισης
χρήματος-περιττωμάτων. Είναι ο
απόλυτος
ιδιωτικός-βασιλικός
χώρος κυριαρχίας και εξουσίας του
πλούτου όπου μπορεί μέσω του
smartphone να κοινοποιείται κάθε
σκέψη του Μίδα προς τους
ψηφιακούς
υπηκόους
της
χρηματιστηριακής
παραγωγής
χάρτινης υπεραξίας. Η αλήθεια είναι
ότι σκεπτόμενοι λακανικά και
μαρξιστικά θα λέγαμε ότι η υπεραξία
συναντά την υπεραπόλαυση σε
παγκόσμια ζωντανή μετάδοση. Στο
καπιταλιστικό ασυνείδητο και στο
μικροαστικό συλλογικό φαντασιακό
των άμεσων συναλλαγών που
παράγουν ηδονή κέρδους και
αποστροφή ζημίας, μοιάζει σαν να
βρίσκεται ο κάθε follower του Μασκ
εκεί μέσα στην τουαλέτα του, δίπλα
στον πορσελάνινο θρόνο του, όπου
απολαμβάνει την βιολογική του
ανάγκη
και
παράλληλα
μας
κατευθύνει προς το πλούσιο λαμπρό
μέλλον με ηλεκτρικά ΙΧ και
εκτόξευση διαστημόπλοιων στο
σύμπαν...
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«Αυτό που για κάποιους είναι ελεύθερη επιλογή για
κάποιους άλλους είναι ανελέητη μοίρα» γράφει ο κλινικός
ψυχολόγος Τάσος Ζήσης στο περιοδικό misfit (τ.2). Η
φράση -αν και αναφέρεται στον νεοφιλελευθερισμό και τις
συνέπειες του στην υποκειμενοποίηση- είναι ότι πιο
περιεκτικό θα μπορούσε να απεικονίσει την σημερινή
κατάσταση. Είμαστε ελεύθεροι να υπακούσουμε στις
εντολές της επιστήμης και της εξουσίας αφού
ιδιωτικοποιήθηκε πλέον η ευθύνη για τον κίνδυνο ζωής και
θανάτου που υπάρχει παντού στην υφήλιο. Ένα είδος
φιλελεύθερου
πατερναλισμού
κατακλύζει
την
ανθρωπότητα μαζί με τον φονικό ιό και τις μεταλλάξεις του.

Η

παγκοσμιοποιημένη εκδοχή
της πανδημίας εγκαθιστά
δικές τις νομοτέλειες και
χωροχρονικές συμπυκνώσεις.

Η χρηστική και ανταλλακτική αξία κάθε ανθρώπινης
δραστηριότητας, πλέον θα μετατίθεται στο δυνητικό μέλλον
μιας αόριστης κανονικότητας. Κανείς δεν ξέρει τι θα του
συμβεί. Το υποκείμενο αναστέλλει το εφικτό του σχέδιο
αντικαθιστώντας το με εναλλακτικές εκδοχές και ασαφείς
πιθανότητες. Η κρίση όμως της συλλογικής και
υποκειμενικής αβεβαιότητας είναι εγκατεστημένη μέσα
στην de facto διχοτόμηση του κοινωνικού σώματος:
πιστοποιημένοι
και
μη
πιστοποιημένοι
πολίτες
αντικαθιστούν τις ταξικές διαφορές με υγειονομικά
πρωτόκολλα και διαπιστευτήρια. Η Τάξη αντικαθίσταται
από την Υγεία και υπόρρητα «ξεχνιέται» και πάλι η -ούτως
ή άλλως-χαμένη ταξική συνείδηση, και υποκαθίσταται από
την γκραμσιανή υπόκωφη «πάλη των θέσεων» που
γεννάνε οι νέες μορφές υποκειμενοποίησης, οι νέες
ταυτότητες. Δημιουργείται όμως ταυτόχρονα, μέσα στο
κοινωνικό σώμα, αυτό που το Κεφάλαιο και η Εξουσία
έψαχναν από καταβολής του καπιταλιστικού συστήματος
για την ανέξοδη αναπαραγωγή του : η πίσω αυλή του
κεφαλαίου (βλ. Rosa Luxembourg) που δεν ρυθμίζεται από
τους νόμους του κεφαλαίου αλλά από την έκτακτη
κατάσταση ανάγκης και από τον σιδερένιο βραχίονα, το
Κράτος, που εφαρμόζει αναγκαστική βιοπολιτική και
παγιώνει μια κοινωνική μηχανική (σημ: σε αυτήν την πίσω
αυλή θα χωράνε μόνο οι έχοντες πιστοποιηθεί ως ικανοί να
πειθαρχούν άρα και να παράγουν). Με την πανδημία όμως
να εξαπλώνεται για δεύτερο χρόνο, δεν μπορεί πλέον να
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κατονομαστεί κανένα υπερεθνικό κέντρο ως πηγή του
κακού.
Έτσι
ο
ιός
παραμένει
η
απόλυτη
παγκοσμιοποιητική μονάδα ανταλλακτικής αξίας του
αγαθού «ζωή» με το εμπόρευμα «θάνατος». Είναι η
απόλυτη πρώτη παγκόσμια συναλλαγή του νεωτερικού
υποκείμενου με το Κακό, μέσα στο πλανητικό δίκτυο
μετακινήσεων και εμπορευματικών σχέσεων (εξάλλου η
πανδημία ως παραγωγή αβεβαιότητας έχει άμεση
συνάφεια με την «παραγωγή» του κεφαλαίου και της
εξουσίας). Η ρητορική της κατάστασης εξαίρεσης είναι το
υπομόχλιο της ιδεολογικής εξομάλυνσης: δεν εξηγείται
επαρκώς στα υποκείμενα το «ανώτατο όριο» του κακού,
παρά την στοχευμένη εξοικείωση της θανατοστατιστικής,
και ο ατομικός τρόμος συνεχώς μετατίθεται/μετακυλίεται σε
μια αόριστη μελλοντική κατάληξη. Κοινωνίες και
Οικονομίες
στηρίζονται
από
σπασμωδικές
και
βραχυπρόθεσμης οπτικής εμπορικές/ συναλλακτικές
δραστηριότητες και φυσικά από ισχυρές δόσεις κρατικού
νεοκεϋνσιανισμού (βλ κυρίως ΗΠΑ και Κίνα). Ο
φιλελευθερισμός των δικαιωμάτων και η ιδεολογία των
αγορών (που πάντα δήθεν αυτορρυθμίζονται) εμπλέκονται
πλέον με τα υποκειμενικά όρια ευθύνης-ανευθυνότητας,
ορθολογισμού - ανορθολογισμού των δρώντων, απέναντι
στο κοινό συμφέρον. Η «συμβολική βία» του αόρατου ιού
γίνεται συστημική και συναντά το μύχιο ζητούμενο του
καπιταλισμού:
την
κρίση
αναδιάρθρωσης
και
αναπαραγωγής του. Εάν τώρα συνεχίσει να εκτοπίζεται
ανθρώπινο και κοινωνικό κεφάλαιο, με την μετάλλαξη της
εργασίας, θα «ευθύνονται» πλέον περισσότερο οι
μεταλλάξεις του ιού και όχι φυσικά το κατεστημένο
σύστημα ανισοτήτων και μακροοικονομικής ανισορροπίας.
«Και το μέλλον δεν έχει παρά να υπακούσει» (Duhring).
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Του Κυριάκου Τόμπρα

Οικονομολόγου, Διδάκτορα
Οικονομικού Πανεπιστημίου
Salerno, Προέδρου
Υπέρβασης

Η

θητεία του χρήσιμου-ηλίθιου
Γιώργου Παπανδρέου μας
δίδαξε ότι, η Τράπεζα της
Ελλάδος, είναι πάντα τουλάχιστον
μια μέρα μπροστά από την εκάστοτε
κυβέρνηση, με τον διοικητή της να
είναι πάντα «εξυπνότερος» από τον
εκάστοτε πρωθυπουργό.
Έτσι λοιπόν και σήμερα, όπως και
τότε, έστω και στα «ψιλά γράμματα»
των
περιοδικών
Εκθέσεων
Νομισματικής Πολιτικής, η ΤτΕ
αποκαλύπτει πάντα την πραγματική
εικόνα της εθνικής οικονομίας, των
δημοσιονομικών μεγεθών και του
χρηματοπιστωτικού
συστήματος,
ακόμη και όταν, για να στηρίξει το
εκάστοτε mainestream πολιτικό
αφήγημα
της
καρδιάς
της,
αναγκάζεται να κρύψει τις λίγες
γραμμές της πικρής αλήθειας,
ανάμεσα στις εκατοντάδες σελίδες,
τους πίνακες και τα γραφήματα των
βαθυστόχαστων μακροοικονομικών
και γεωπολιτικών μελετών και
αναλύσεων για την ελληνική, την
παγκόσμια και την ευρωπαϊκή
οικονομία, την χρηματοπιστωτική
σταθερότητα και τη νομισματική
πολιτική της ΕΚΤ στα πλαίσια της
Ευρωζώνης και του ευρώ.
Τότε, λοιπόν, η ΤτΕ είχε εγκαίρως
ενημερώσει ολόκληρο το εγχώριο

πολιτικό σύστημα, ότι, όχι μόνο
«λεφτά δεν υπήρχαν», αλλά, ακόμη
χειρότερα, στα πλαίσια της άνωθεν
υπαγορευθείσας
εθνικής
νομισματικής
πολιτικής,
που
εδράζονταν στους πυλώνες της
καταστροφής χρήματος και της
εσωτερικής
υποτίμησης
της
ελληνικής οικονομίας, ότι «λεφτά
δεν έπρεπε επουδενί να υπάρξουν»,
με την αποστολή του επόμενου,
μετά
τον
Κώστα
Καραμανλή
πρωθυπουργού, να περιορίζεται
στην «πειραματική» εφαρμογή του
πρώτου στην ιστορία, εισαγόμενου
μηχανισμού
στήριξης
στην
Ευρωζώνη. Με την οποιαδήποτε
εναλλακτική λύση, ακόμη και αν οι
αγορές επέμεναν να προσφέρουν
δανεικό χρήμα στην Ελλάδα, όπως
συνέβη τον Ιανουάριο του 2010, να
είναι, απλά, απαγορευτική.

Π

οιος θα ξεχάσει, άλλωστε, το
καψώνι
του
Γιώργου
Προβόπουλου στον Γιώργο
Παπανδρέου, τότε που τόλμησε να
ψελλίσει ότι δεν γνώριζε την
πραγματική
κατάσταση
της
οικονομίας που παρέλαβε και ότι,
έτσι, πίστευε ότι «λεφτά υπήρχαν» ή
ότι, έστω, θα «μπορούσαν να
υπάρξουν», όταν ο τότε διοικητής
της ΤτΕ, εμμέσως πλην σαφώς, του
υπενθύμισε ότι η χρησιμότητά του
ως πρωθυπουργός της χρεοκοπίας
συνίστατο στο γεγονός ότι «είχε όλο
το πακέτο», δηλαδή ότι ήταν
ταυτόχρονα
και
ηλίθιος
και
αγράμματος, αφού τα πάντα όλα
όσα δεν γνώριζε ή αδυνατούσε να
αντιληφθεί, ήταν ήδη δημοσιευμένα,
πριν την έλευση της «βασιλείας»
του,
τόσο
στις
Εκθέσεις
Νομισματικής Πολιτικής της ΤτΕ,
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όσο και στην Έκθεση του ΔΝΤ
09/244/2009.
πως λοιπόν τότε, έτσι και
σήμερα, με την πρόσφατη
Ενδιάμεση
Έκθεση
Νομισματικής Πολιτικής, Δεκεμβρίου
2021, η ΤτΕ φρόντισε και πάλι, στα
«ψιλά γράμματα» του πολυσέλιδου
πονήματός της, να καλύψει κάθε
ευθύνη της ως προς τις εγκληματικές
πολιτικές που υιοθετήθηκαν από την
κυβέρνηση στην διαχείριση του
φλέγοντος ζητήματος των κόκκινων
δανείων. Έτσι, παρότι σήμερα ο
Μητσοτάκης,
όπως
και
στο
πρόσφατο παρελθόν ο Τσίπρας,
ψήφισαν και εφάρμοσαν όλα τα
νομοθετήματα που τους ήρθαν
γραμμένα από την ίδια την ΤτΕ και
την Ελληνική Ένωση Τραπεζών
(ΕΕΕ), η ιστορία θα καταγράψει και
πάλι τα εγκληματικά αποτελέσματα
αυτών των νομοθετημάτων ως
«πολιτικές
επιλογές»
των
κυβερνήσεων που τα νομοθέτησαν,
με την ΤτΕ, που περίπου τα
υπαγόρευσε, να αναγορεύεται, για
μια ακόμη φορά, στον δήθεν
υπεύθυνο και ανεξάρτητο θεσμό της
χρηματοπιστωτικής εποπτείας και
της
διασφάλισης
της
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας,
που την κρίσιμη στιγμή θα
απαντήσει για μια ακόμη φορά στον
ιστορικό του μέλλοντος με το
αφοπλιστικό επιχείρημα…. «Εμείς
σας τα λέγαμε. Διαβάστε τι έγραφαν
οι τότε Εκθέσεις Νομισματικής
Πολιτικής»…..

Ό
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Τ

ι λένε, λοιπόν, τα
«ψιλά γράμματα»
της πρόσφατης
Ενδιάμεσης Έκθεσης
Νομισματικής
Πολιτικής;;;

Ότι, τα διαθέσιμα στοιχεία για το
εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου
2021, δείχνουν υποχώρηση του
αποθέματος
των
μη
εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ),
ουσιαστικά μέσω συναλλαγών που
αξιοποίησαν
το
πρόγραμμα
«Ηρακλής»,
με
την
παροχή
κρατικών
εγγυήσεων
σε
τιτλοποιήσεις δανείων πιστωτικών
ιδρυμάτων. Δηλαδή, ότι, το κόστος
της υποχώρησης του αποθέματος
ΜΕΔ του τραπεζικού συστήματος το
φορτώθηκε και πάλι ο συνήθης
ύποπτος,
ήτοι
ο
κρατικός
προϋπολογισμός, δηλαδή και πάλι
το
δημόσιο
χρέος
και
οι
φορολογούμενοι πολίτες. Έτσι,
λοιπόν, οι τράπεζες, για μια ακόμη
φορά, το 2021, έκαναν και πάλι την
κηδεία των κόκκινων δανείων με τα
ξένα κόλλυβα του κρατικού κορβανά
και
των
κορόιδων
των
φορολογουμένων.
Παρόλα όμως τα ανωτέρω, η ΤτΕ,
προς γνώση του ιστορικού του
μέλλοντος, σπεύδει να επισημάνει
ότι το απόθεμα ΜΕΔ παραμένει
ακόμη πολύ υψηλό και ότι, έτσι,
απαιτείται
επιτάχυνση
της
προσπάθειας περαιτέρω μείωσής
του. Δηλαδή, ότι απαιτούνται και
νέες αναμνηστικές δόσεις του
«Εμβολίου Ηρακλής», με νέες
δημοσιονομικές επιβαρύνσεις που
θα
ξαναφορτωθούν
στους
φορολογούμενους, οι οποίοι έχουν
πλέον χάσει τον λογαριασμό των
μεταλλάξεων του ιού της εξυγίανσης
του
ελληνικού
τραπεζικού
συστήματος.

Ταυτόχρονα, η ΤτΕ μας ενημερώνει
ότι η αποτελεσματικότητα του
«Εμβολίου Ηρακλής» είναι περίπου
μηδενική, καθόσον η απόρροια των
προαναφερθεισών συναλλαγών του
προγράμματος «Ηρακλής» ήταν η
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καταγραφή σημαντικού ύψους ζημιών στους ισολογισμούς των τραπεζών, όπως
και η αρνητική επίδραση στους δείκτες της κεφαλαιακής τους επάρκειας. Δηλαδή,
ότι, παρά την ζημία του δημοσίου και την επιβάρυνση των δημοσιονομικών
μεγεθών με τις τιτλοποιήσεις του προγράμματος «Ηρακλής», οι ισολογισμοί των
τραπεζών, αντί να εξυγιανθούν, χειροτέρεψαν. Με τους δείκτες της κεφαλαιακής
τους επάρκειας να παραμένουν – πλασματικά μόνο - σε ικανοποιητικό επίπεδο,
δεδομένης της σχετικά χαμηλής ποιότητας των κεφαλαίων τους, καθώς το
μεγαλύτερο μέρος των συνολικών εποπτικών ιδίων κεφαλαίων των ελληνικών
τραπεζών αφορά οριστικές και εκκαθαρισμένες αναβαλλόμενες φορολογικές
απαιτήσεις. Έτσι, σε συνδυασμό με την επίδραση του Διεθνούς Προτύπου
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 9 και την υποχρέωση κάλυψης της Ελάχιστης
Απαίτησης Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL) τα επόμενα
χρόνια, η ΤτΕ επισημαίνει ότι απαιτείται ποιοτική και ποσοτική ενίσχυση της
κεφαλαιακής βάσης και ενίσχυση της οργανικής κερδοφορίας των τραπεζών.
Δηλαδή, η ΤτΕ προαναγγέλλει νέες ανακεφαλαιοποιήσεις με χρήματα των
φορολογουμένων ή αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου με περαιτέρω ζημία του ΤΧΣ.

Προς επιβεβαίωση, μάλιστα, όλων των ανωτέρω, η ΤτΕ διευκρινίζει ακόμη, ότι, ο
κύριος παράγοντας που διαμόρφωσε τα ζημιογόνα αποτελέσματα των
τραπεζικών ισολογισμών κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του 2021,
ήταν οι συναλλαγές που σχετίζονταν με τη μείωση του αποθέματος των μη
εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ), απόρροια των οποίων ήταν και η καταγραφή
σημαντικού ύψους ζημιών και η αρνητική επίδραση στους δείκτες της
κεφαλαιακής τους επάρκειας. Χαρακτηριστικό επίσης της υπό εξέταση περιόδου
ήταν και η διαμόρφωση της οργανικής κερδοφορίας σε χαμηλότερα επίπεδα από
εκείνα της αντίστοιχης περιόδου του 2020, κυρίως λόγω της καταγραφής
μικρότερων μη επαναλαμβανόμενων εσόδων. Ταυτόχρονα, όμως, η αύξηση που
εμφάνισαν τα λειτουργικά έξοδα, πέρα από τα έκτακτα έξοδα αναδιάρθρωσης των
δύο συστημικών τραπεζών, συνέβαλε στη μείωση των αποτελεσμάτων προ
προβλέψεων και φόρων σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου
έτους. Επιπρόσθετα, λαμβανομένου υπόψη του σχηματισμού σημαντικών
προβλέψεων, πρωτίστως λόγω των συναλλαγών απομείωσης των ΜΕΔ από
τρεις συστημικές τράπεζες και δευτερευόντως από την ανάγκη κάλυψης του
πιστωτικού κινδύνου, το αποτέλεσμα μετά από φόρους ήταν ζημιογόνο.
Έτσι, η ΤτΕ μας ενημερώνει ότι, η επισφράγιση της αποτυχίας στην διαχείριση
των κόκκινων δανείων αντικατοπτρίζεται στην ποιότητα των εποπτικών ιδίων
κεφαλαίων των ελληνικών τραπεζών, που επιδεινώθηκε περαιτέρω, καθώς το
Σεπτέμβριο του 2021 οι οριστικές και εκκαθαρισμένες αναβαλλόμενες
φορολογικές απαιτήσεις (Deferred Tax Credits − DTCs) ανέρχονταν σε 14,4 δισεκ.
ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 62% των συνολικών εποπτικών ιδίων κεφαλαίων
(από 53% το Δεκέμβριο του 2020).
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Δ

ηλαδή, η ΤτΕ μας
ενημερώνει ότι το
62% των ιδίων
κεφαλαίων των
ελληνικών τραπεζών
συγκροτούνται από
αέρα κοπανιστό, ήτοι
από τους φόρους που
δεν θα πληρώσουν στο
ελληνικό δημόσιο, αν
κάποια στιγμή στο
μέλλον εμφανίσουν
κερδοφόρους
ισολογισμούς.

ζημίας του ΤΧΣ από κάθε επόμενη
ΑΜΚ, είτε από την διαγραφή της
όποιας
εκκαθαρισμένης
φορολογικής τους υποχρέωσης από
τα
μελλοντικά
έσοδα
του
προϋπολογισμού.
Στην συνέχεια, αναφορικά με την
ποιότητα
του
χαρτοφυλακίου
δανείων σε ατομική βάση, η ΤτΕ μας
ενημερώνει ότι τα ΜΕΔ ανήλθαν στο
τέλος Σεπτεμβρίου 2021 σε 20,9
δισεκ. ευρώ, μειωμένα κατά 26,3
δισεκ. ευρώ συγκριτικά με το τέλος
Δεκεμβρίου 2020 και κατά περίπου
86,3 δισεκ. ευρώ έναντι του Μαρτίου
του 2016, οπότε είχε καταγραφεί και
το υψηλότερο επίπεδο ΜΕΔ. Με την
υποχώρηση του αποθέματος των
ΜΕΔ κατά τη διάρκεια του 2021, να
διευκρινίζει η ΤτΕ ότι οφείλεται
κυρίως στις πωλήσεις δανείων
ύψους 26,2 δισεκ. Ευρώ, με τις
τιτλοποιήσεις του προγράμματος
«Ηρακλής» και
λιγότερο στις
εισπράξεις
μέσω
ενεργητικής
διαχείρισης. Δηλαδή, με την μείωση
του
αποθέματος
ΜΕΔ,
όπως
επισημαίνει ειδικότερα η ΤτΕ, να μην
οφείλεται ούτε σε αναδιαρθρώσεις
και ρυθμίσεις δανείων, ούτε σε
εισπράξεις
καθυστερούμενων
οφειλών, ούτε σε ρευστοποιήσεις
εξασφαλίσεων, κλπ.
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Υπέρβασης προς όλες τις τράπεζες
και τα funds, στο διπλάσιο των
τιμημάτων στα οποία έγιναν οι
αντίστοιχες συναλλαγές, σήμερα οι
ισολογισμοί
των
ελληνικών
τραπεζών θα ήταν κερδοφόροι και
δεν θα ήταν φουσκωμένοι με τον
κοπανιστό αέρα της αναβαλλόμενης
φορολογίας.

Έ

τσι, αν μας είχαν
ακούσει, το 62%
των εποπτικών
ιδίων κεφαλαίων των
ελληνικών τραπεζών,
θα συγκροτούνταν
σήμερα από
πραγματικά
περιουσιακά στοιχεία
ενεργητικού, αντί για
αέρα κοπανιστό
αναβαλλόμενης
φορολογίας.

Η

Με το κακό σενάριο να είναι η
περίπτωση της μη εμφάνισης
κερδών στους ισολογισμούς τους,
με τον κοπανιστό αέρα του 62% να
εξατμίζεται, και με το καλό σενάριο,
στην
περίπτωση
κερδοφόρων
τραπεζικών ισολογισμών, να είναι
το πιστόλιασμα του δημοσίου κατά
την εκκαθάριση της αναβαλλόμενης
σήμερα
φορολογικής
τους
υποχρέωσης. Δηλαδή, και στις δυο
περιπτώσεις, με την περαιτέρω,
νομοτελειακή ζημία του δημοσίου,
είτε από την ανάγκη μιας νέας τους
ανακεφαλαιοποίησης με δημόσιους
χρηματοδοτικούς πόρους, είτε με
την μεγέθυνση της σωρευμένης

ομολογία της
οριζόντιας
αποτυχίας
πολιτικού και
τραπεζικού
συστήματος, δεν θα
μπορούσε να είναι
πανηγυρικότερη. Και
την ίδια ώρα, δεν θα
μπορούσε να είναι
μεγαλύτερη η δική μας
δικαίωση !!!
Γιατί αν μας άκουγαν, έστω από τον
Μάριο του 2016, τότε που κατά την
ΤτΕ το απόθεμα ΜΕΔ έφτασε σχεδόν
τα 110 δισεκ. Ευρώ και, αντί να
ξεπουλήσουν 86,3 δισεκ. Ευρώ
κόκκινων δανείων, με τον ένα ή τον
άλλο τρόπο, στους αεριτζήδες των
funds, τα έκλειναν και τα ρύθμιζαν με
τους ίδιους τους δανειολήπτες, στην
βάση της δημόσιας πρόσκλησης της

Επίσης, σχετικά με τη διάρθρωση
των ΜΕΔ σε απόλυτα μεγέθη, η ΤτΕ
μας ενημερώνει ότι τα 2/3 περίπου
αφορούν επιχειρηματικά δάνεια, το
1/5 περίπου στεγαστικά και το
υπόλοιπο καταναλωτικά δάνεια.
Επίσης, περίπου ισόποση είναι η
κατανομή όσον αφορά δανειακές
συμβάσεις
που
έχουν
ήδη
καταγγελθεί από τις τράπεζες,
δάνεια
αβέβαιης
είσπραξης
(“unlikely to pay”) και δάνεια σε
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καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90
ημερών, τα οποία δεν έχουν ακόμη
καταγγελθεί.

Έ

χουμε, δηλαδή, μία
ακόμη ομολογία
της ΤτΕ, που
επιβεβαιώνει όλα όσα
καταγγέλλουμε εδώ
και 15 σχεδόν χρόνια !!!
Ότι
υπάρχουν
δάνεια
σε
καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90
ημερών που δεν καταγγέλλονται
σκοπίμως
από τις
τράπεζες,

προκειμένου
να
διατηρείται
«διαχειρίσιμη» η μαύρη τρύπα των
ισολογισμών
τους.
Με
την
συγκεκριμένη
ομολογία
να
επαναλαμβάνεται για δεύτερη φορά
σε έκθεση νομισματικής πολιτικής,
με την πρώτη φορά να βρίσκεται
στην
αντίστοιχη
έκθεση
της
περσινής περιόδου, όταν η ΤτΕ
ομολογούσε για πρώτη φορά ότι,
εντός των ελληνικών τραπεζών,
λειτουργούν
ειδικά
τμήματα
«Greening»,
ήτοι
υπηρεσίες
«πρασινισμού» κόκκινων δανείων,
προς τον σκοπό του καλωπισμού
των ισολογισμών τους και, έτσι, της
εξαπάτησης των εποπτικών αρχών,
εθνικών και ευρωπαϊκών. Με λίγα
λόγια, η ΤτΕ ομολογεί την γνώση της

Δ

ηλαδή, παρά τα μαγειρέματα των
ισολογισμών και το Master Chef
της τραπεζικής εποπτείας, η ΤτΕ
ομολογεί ότι, το μέγεθος της
ελληνικής αποτυχίας στην διαχείριση
των κόκκινων δανείων,
αποτυπώνεται στο σχεδόν επταπλάσιο
ελληνικό ποσοστό ΜΕΔ, σε σχέση με
τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο,
αφού 15%/2,3% = 6,52.
Έτσι, η ΤτΕ μας ενημερώνει, ότι, στο τέλος Σεπτεμβρίου
2021, περίπου 39% του συνόλου των ΜΕΔ συνδέονταν με
ρυθμίσεις, επισημαίνοντας, όμως, ότι υψηλό ποσοστό των
δανείων που τίθενται σε καθεστώς ρύθμισης εμφανίζουν
πάλι καθυστέρηση σε σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα
μετά τη συνομολόγηση της ρύθμισης.

Δ
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για την αλλοίωση των ισολογισμών
των ελληνικών τραπεζών. Που αν
κάποια μέρα αναγκαστούν να
αποτυπώσουν την αλήθεια, το 62%
του
κοπανιστού
αέρα
της
αναβαλλόμενης
φορολογίας θα
αγγίξει μετά βεβαιότητας το 100%.
Περαιτέρω, όσον αφορά τους
βασικούς δείκτες ποιότητας των
ΜΕΔ, η ΤτΕ μας ενημερώνει, ότι, ο
λόγος των ΜΕΔ προς το σύνολο των
δανείων
εμφάνισε
σημαντική
μείωση, αλλά παρέμεινε υψηλός
(15,0%) το Σεπτέμβριο του 2021, ενώ
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σύμφωνα με
στοιχεία της Ευρωπαϊκής Αρχής
Τραπεζών, στο τέλος Ιουνίου 2021 ο
δείκτης αυτός ανήλθε σε 2,3%.

ηλαδή, η ΤτΕ ομολογεί πλέον
ευθέως αυτό που φωνάζουμε
εδώ και 5 ολόκληρα χρόνια. Ότι οι
ρυθμίσεις σκάνε και πέφτουν σε
διάστημα 6 μηνών, σε ποσοστό άνω
του 90%.
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Αυτά τα δυο στοιχεία (6 μήνες και
90%), ξέχασε επιλεκτικά να τα
δημοσιεύσει η ΤτΕ. Γιατί αν τα
δημοσίευε, τόσο οι Servicers, όσο
και αυτοί που τους επινόησαν και
τους έβαλαν να συμβληθούν με τις
ελληνικές τράπεζες, θα είχαν ήδη
περάσει το κατώφλι της Εισαγγελίας
και των Ανακριτικών Γραφείων.
Αρχής γενομένης από τους πρώτη
φορά αριστερά Τσε Γκεβάρες από τα
Lidl,
που
μαζί
με
τους
λαθρομετανάστες,
γέμισαν
την
Ελλάδα και με την παγκόσμια
αφρόκρεμα των απατεώνων που
ήρθαν να ζήσουν τον μύθο του
κόκκινου δανείου στην Ελλάδα.

Τ

έλος, από τα «ψιλά
γράμματα» της
Ενδιάμεσης
Έκθεσης Νομισματικής
Πολιτικής, Δεκεμβρίου
2021, δεν θα μπορούσε
να λείπει το πιο hot
θέμα της εποχής :
Η Πανδημία !!!
Έτσι, η ΤτΕ, κλείνοντας μας
ενημερώνει, ότι, δεδομένης της
επίδρασης της πανδημίας, είναι
πιθανόν ότι σημαντικό ποσοστό
από τα ρυθμισμένα δάνεια θα
καταγραφεί ως μη εξυπηρετούμενο
το δ΄ τρίμηνο του 2021 και το 2022,
ενώ μέρος επίσης από τα δάνεια
που τελούν υπό καθεστώς στήριξης
(π.χ. μέσω προγραμμάτων όπως το
«Γέφυρα»)
είναι
πιθανόν
να
καταγραφεί ως ΜΕΔ όταν παρέλθει η
περίοδος διευκόλυνσης.

Ενώ, λοιπόν, στις προηγούμενες
παραγράφους
των
ψιλών
γραμμάτων, η ΤτΕ μας ενημερώνει
ότι τα ΜΕΔ και οι ζημίες του
ελληνικού τραπεζικού συστήματος
διογκώνονται διαρκώς, σε σταθερή
βάση, εδώ και 15 ολόκληρα χρόνια,
ότι οι τραπεζικοί ισολογισμοί
περιέχουν κατά τουλάχιστον 62%
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αέρα κοπανιστό αναβαλλόμενης φορολογίας, ότι οι ελληνικές τράπεζες, για να
γλυτώσουν το λουκέτο από την ΕΚΤ, εμφανίζουν ακόμη και τα σκασμένα δάνεια
ως δήθεν εξυπρετούμενα ή σε καθυστέρηση μικρότερη των 90 ημερών και ότι
ακόμη και οι ρυθμίσεις πέφτουν σε ποσοστό 90% σε διάστημα μέχρι 6 μηνών από
την συνομολόγησή τους, παρόλα αυτά, για το μεγάλο κανόνι και τα μνημόνια που
έρχονται θα φταίει η πανδημία. Λες και το ζήτημα των ΜΕΔ στο ελληνικό
τραπεζικό σύστημα, πρωτοεμφανίστηκε ή επιδεινώθηκε για πρώτη φορά κατά
την διάρκεια της πανδημίας…..
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Α

θώοι, λοιπόν, όλοι οι
κατηγορούμενοι, λόγω
ελλείψεως δόλου !!!

Γι’ αυτό ξεκινήσαμε επισημαίνοντας, ότι, η ΤτΕ είναι πάντα
τουλάχιστον μια μέρα μπροστά από την εκάστοτε
κυβέρνηση, με τον διοικητή της να είναι πάντα
«εξυπνότερος» από τον εκάστοτε πρωθυπουργό.
Κλείνοντας, όμως, πρέπει να προσθέσουμε ότι η
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ανεξάρτητη και «ανεξέλεγκτη» ΤτΕ είναι, πρωτίστως,
πολλά χρόνια μπροστά από την άλλη ανεξάρτητη, πλην
όμως «εξαρτημένη», καθόσον «διορισμένη», ελληνική
Δικαιοσύνη.

Κ

αλή χρονιά και με τις υγείες
μας…..
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Α

Σ

υνεχείς είναι οι δικαιώσεις των
δανειοληπτών της Υπέρβασης,
καθώς δανειολήπτες και εγγυητές
αντί να περιμένουν νωχελικά να
χάσουν τις περιουσίες τους με
πλειστηριασμούς των σπιτιών τους,
τον πτωχευτικό νόμο ή το νέο ναυάγιο
του εξωδικαστικού μηχανισμού
ρύθμισης οφειλών, επέλεξαν
να προσφύγουν στην Δικαιοσύνη…..

και να σώσουν όχι μόνο την πρώτη κατοικία τους, αλλά
ολόκληρες τις περιουσίες και τους τραπεζικούς τους
λογαριασμούς από την αυθαιρεσία του Τραπεζικού
συστήματος.

Για ακόμα μία φορά Τράπεζες και Servicers δέχτηκαν βαρύ
τον πέλεκυ της Δικαιοσύνης, προσφέροντας έτσι στους
Δανειολήπτες της Υπέρβασης νέες νομολογίες δικαίωσης
που αφορούν όλους όσους αντιμετωπίζουν τα ίδια ακριβώς
προβλήματα από τράπεζες, servicers και funds.

ξίζουν θερμά συγχαρητήρια
στον επικεφαλής νομικό της
Επιστημονικής Ομάδας και
Αντιπρόεδρο της Υπέρβασης, Δικηγόρο
παρ’ Αρείω Πάγω Λεωνίδα Στάμο,
καθώς και στα υπόλοιπους
δικηγόρους Μαρία Λιβανίου,
Ίριδα Σταθάκου - Δαρσακλή
και Νικόλαο Καραμάνη.
Η οργανωμένη, συλλογική προσφυγή στην Δικαιοσύνη, με
την υποστήριξη μιας εξειδικευμένης Επιστημονικής
Ομάδας Νομικών, Δικηγόρων, Οικονομολόγων, Λογιστών,
Πραγματογνωμόνων,
Δικαστικών
Επιμελητών,
Μαθηματικών,
Αναλογιστών,
Τραπεζικών
Διαμεσολαβητών & Τραπεζικών Στελεχών, είναι το
μοναδικό
όπλο
αποτελεσματικής
άμυνας
των
Δανειοληπτών, κόντρα στην αυθαιρεσία του τραπεζικού
συστήματος και τον Πτωχευτικό Νόμο. Και, η ΥΠΕΡΒΑΣΗ,
έκανε αυτή την πολυτέλεια των τραπεζών και των λίγων
προνομιούχων, πράξη για τους πολλούς Δανειολήπτες !!!

Δ

είτε εδώ τις νέες
δικαστικές αποφάσεις που
προστίθενται στις εκατοντάδες
προηγούμενες, που δικαιώνουν
τους Δανειολήπτες της Υπέρβασης :

ΜονΠρωτ
Αθηνών 5634/2021:
https://bit.ly/3exgb4y
ΜονΠρωτ
Αθηνών 5730/2021:
https://bit.ly/3za40Eb
ΕιρΠρέβεζας 91/2019: https://bit.ly/3ePWGEJ ΕιρΑθηνών
716/2021: https://bit.ly/3qRWBGb. Η προσφυγή στην
Δικαιοσύνη
είναι
σήμερα
το
μοναδικό
όπλο
αποτελεσματικής άμυνας των Δανειοληπτών κόντρα στην
αυθαιρεσία του τραπεζικού συστήματος και τον
Πτωχευτικό.
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του Άρη Σπίνου

Σελίδα 26

που ανήκαν σε κυρίες των βορείων προαστίων, δηλώνει θύμα

Δημοσιογράφου

δικαστικής πλάνης και προσφεύγει στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών της Αθήνας,
ζητώντας την αποφυλάκιση του. Στην προσφυγή του καταλογίζει λάθη και
παραλείψεις των Αστυνομικών Αρχών, που έφτασαν στη σύλληψη του μέσω
DNA, τον περασμένο Μάρτιο. Γεγονός είναι πάντως ότι μέχρι σήμερα δεν έχει
βρεθεί ούτε μία χρυσή καρφίτσα! Είναι προφανές ότι

Η «αγορασμένη» σιωπή των ΜΜΕ
για να μην θιχτεί η αξιοπιστία της
τράπεζας! Το ριφιφί των θυρίδων
της Alpha Bank και τα κοσμήματα
που δεν βρέθηκαν ποτέ! «Είμαι
αθώος»
φωνάζει
ο
προφυλακισμένος
Βασίλης
Γκουρούσης.

Τ

ην αθωότητα
του διακηρύσσει
από τις
Φυλακές Τρικάλων,
όπου κρατείται ο
κατηγορούμενος στην
υπόθεση του «χρυσού
ριφιφί» στις θυρίδες
Τράπεζας του Ψυχικού,
Βασίλης Γκουρούσης.

Ο
κατηγορούμενος
για
την
μυθιστορηματική κλοπή τεσσάρων
θυρίδων με πανάκριβα κοσμήματα

Χ

ωρίς άνθρωπο εκ των έσω της τράπεζας, ακόμη
και αν είναι ο Γκουρούσης ο εγκέφαλος των
διαρρήξεων, δεν θα μπορούσε να γίνει τίποτα.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με την Έκθεση Εργαστηριακής
Πραγματογνωμοσύνης αναφέρεται ότι «οι θύρες και στις τέσσερις θυρίδες έχουν
υποστεί φθορές και έφεραν επίκτητα ίχνη σε διάφορα σημεία, κυρίως στην
πλευρική τους μεταλλική επιφάνεια, προς την πλευρά του ανοίγματός τους, καθώς
και στο μεταλλικό κάσωμα. Τα εν λόγω ίχνη προκλήθηκαν από τη χρήση
μηχανικού εργαλείου το οποίο εκτιμάται ότι, ήταν κατσαβίδι ενισχυμένου (βαρέως)
τύπου… για την πρόκληση τέτοιας μορφής ιχνών κρίνεται ότι, θα πρέπει να
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την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου στα τέσσερα
τηλέφωνα του 58χρονου θεατρικού επιχειρηματία
Γκουρούση για τις κινήσεις του το χρονικό διάστημα πριν
και μετά τη μεγάλη αρπαγή, ενώ ο ίδιος κατέθεσε αίτηση
αποφυλάκισης η οποία όμως απερρίφθη και συνεπώς,
παραμένει κρατούμενος στις φυλακές Λάρισας.

Α

επέλθουν επανειλημμένες κρούσεις, με την ταυτόχρονη
χρήση εργαλείου τύπου σφυριού (ή παρόμοιου τύπου
εργαλείου)». Είναι προφανώς ΑΔΥΝΑΤΟΝ οι αναφερόμενες
στην ως άνω έκθεση ενέργειες του δράστη για την
παραβίαση των θυρίδων, να έλαβαν χώρα ΕΝΤΟΣ του
ωραρίου λειτουργίας της τράπεζας και να μην έγιναν
αντιληπτές από το προσωπικό αυτής. Εξάλλου

Ό

πως προκύπτει ξεκάθαρα από
το βιντεοληπτικό υλικό κατά την
διάρκεια των ολιγόλεπτων
επισκέψεών μου στην θυρίδα,
ακριβώς έξω και δίπλα από τον χώρο
του θησαυροφυλακίου στο υπόγειο
της Τράπεζας πηγαινοέρχονταν
υπάλληλοι της Τράπεζας που
ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ να μην άκουγαν τα
συνεχή χτυπήματα σε μεταλλική
επιφάνεια που σύμφωνα με την
πραγματογνωμοσύνη απαιτούνταν
για την παραβίαση των θυρίδων.

Είναι προφανές ότι με την υπόθεση αυτή κάτι δεν πάει
καλά!

Η έρευνα στην Γερμανία, ο χρυσοχόος της πλατείας
Συντάγματος και ο υπάλληλος της τράπεζας που είχε
«πάρε - δώσε» με τον θεατρικό επιχειρηματία. Νέες
διαστάσεις στην πολύκροτη υπόθεση του ριφιφί στο
υποκατάστημα της Alpha Bank δίνει η έρευνα των
ελληνικών αρχών, που μέσω Europol έστειλαν στη
Γερμανία κατεπείγον σήμα με τη λίστα των κλοπιμαίων, για
να βρουν την άκρη του νήματος στη συγκεκριμένη χώρα,
αφού είναι βέβαιο ότι στην «δουλειά» υπήρχαν και άλλα
πρόσωπα ενώ μέχρι σήμερα έχει συλληφθεί μόνο ο
Γκουρούσης. Παράλληλα, νέα στοιχεία προέκυψαν από...

πό τις τηλεφωνικές επικοινωνίες
προκύπτουν επαφές με πρόσωπα
που ήδη ερευνώνται αλλά
και έναν εν ενεργεία ανώτερο
υπάλληλο της Alpha Bank!

Οι αστυνομικοί, από τις λίστες που κατέθεσαν τα θύματα,
δημιούργησαν έναν κατάλογο που εστάλη και στην Europol
και ειδικά στη Γερμανία χωρίζοντας τα κλοπιμαία σε τρεις
κατηγορίες: στα μετρητά περίπου 2 εκατομμύρια (ευρώ και
δολάρια), στα ρολόγια και επώνυμα κοσμήματα που
διαθέτουν serial numbers και μπορούν να εντοπιστούν και
τέλος, στα οικογενειακά κειμήλια και σπάνια αντικείμενα.
Αυτό λοιπόν που περιμένουν είναι τις απαντήσεις από τις
υπηρεσίες του εξωτερικού και τις οδηγίες του ανακριτή για
να συνθέσουν το μωσαϊκό των ερευνών και να φθάσουν
στον θησαυρό των 8 εκατομμυρίων ευρώ. Μέχρι σήμερα
όλοι προσπαθούν να πείσουν ότι ο Γκουρούσης ζούσε 2
ζωές. Όταν έφευγε από τα ραντεβού με τους καλλιτέχνες για
τη νέα παραγωγή, έβαζε το κατσαβίδι στο μανίκι και να
γλιστρούσε στο θησαυροφυλάκιο της τράπεζας του
Ψυχικού για να αδειάζει τις θυρίδες! Είναι προφανές ότι
αυτά δεν τα πιστεύει ούτε μικρό παιδί. Σχετικά με τα
εκατοντάδες επώνυμα κοσμήματα και ρολόγια αξίας
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πολλών εκατομμυρίων ευρώ, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι
πιθανότατα πρόλαβε να τα σπρώξει στα δίκτυα των
κλεπταποδόχων του εξωτερικού. Πρόσωπο κλειδί
εκτιμάται πως είναι ένας κοσμηματοπώλης που γνωρίζει
εδώ και 20 χρόνια τον Γκουρούση έδωσε κατάθεση και
προέκυψε ότι δεν έχει σχέση με την υπόθεση, σε ό,τι έχει
να κάνει με τα τρία Rolex που βρέθηκαν στο ένα από τα δύο
καταστήματά του στο κέντρο της Αθήνας. Όμως αυτό που
ψάχνουν
είναι
το
πολύ
πιθανό
σενάριο
να
χρησιμοποιήθηκε από τον «Ροζ Πάνθηρα με το κατσαβίδι»
προκειμένου να βγάλει στο εξωτερικό την πανάκριβη λεία.
Έτσι οι πληροφορίες λένε πως βρέθηκαν περίεργα ίχνη
στην Γερμανία, γι’ αυτό και εστάλη – μέσω Europolαναλυτική λίστα με όλα τα κοσμήματα και τα ρολόγια στην
συγκεκριμένη χώρα προκειμένου να κάνει έρευνες.
Μάλιστα αναμένουν από μέρα σε μέρα να πάρουν
απαντήσεις από τις γερμανικές αρχές.

Η

λίστα με όλα τα κλεμμένα των
οποίων οι κάτοχοι φύλαγαν στις
λεηλατημένες θυρίδες ανέρχεται
σε εκατοντάδες σελίδες, καθώς
υπάρχουν φωτογραφίες αλλά και
περιγραφές για όλα τα κοσμήματα
και τα ρολόγια.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο η μία ιδιοκτήτρια κατέθεσε
με φωτογραφίες και ακριβή στοιχεία 207 αντικείμενα που
έκαναν φτερά, ενώ ανάμεσα στη λεία του Γκουρούση
υπάρχουν δεκάδες πανάκριβα ρολόγια Rolex, Patek
Philippe, Cartier, Franck Muller, ολόχρυσα περιδέραια,
βραχιόλια, δαχτυλίδια με διαμάντια και άλλους πολύτιμους
λίθους, αλυσίδες των οίκων Bulgari, Van Cleef & Arpels,
Λαλαούνη, μασούρια με χρυσές λίρες, συλλεκτικά
αντικείμενα και οικογενειακά κειμήλια. Όπως αναφέρει μία
εκ των τεσσάρων γυναικών στη λίστα που έδωσε με τα
κοσμήματά της στους αστυνομικούς: «Η μητέρα μου,
προτού φύγει από τη ζωή, μου είχε χαρίσει όλα τα
κοσμήματα που περιέχονταν στη θυρίδα. Με προφορική
εντολή και την ενυπόγραφη σημείωση, όμως, να χαρίσω
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και η ίδια με τη σειρά μου τις πέντε διαφορετικές θήκες με
το περιεχόμενό τους στα παιδιά μου και τα ανίψια μου, όταν
ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, νυμφευτούν και εφόσον
έχουν προκόψει στη ζωή τους, παραδίδοντάς τους μάλιστα
και το αντίστοιχο χειρόγραφο σημείωμα που απευθυνόταν
ατομικά προς το κάθε παιδί. Έτσι, σε καθεμία από τις
ανωτέρω δερμάτινες θήκες υπήρχαν διαφορετικά
χρωματιστά διαφανή πουγκιά, τα οποία ήταν με
ονοματισμένα αντικείμενα-κοσμήματα προς τα παιδιά μου
και τα ανίψια μου». Ιδιαίτερη σημασία πάντως για τις αρχές
έχει η σχέση του Γκουρούση με τον υπάλληλο της Alpha
Bank που σύμφωνα με τις κλήσεις του κινητού του
μιλούσαν αρκετά συχνά.
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

του Κώστα Διώτη

Οικονομολόγου, Στατιστικού,
Πρώην Εφοριακού
και Επιθεωρητή ΥΠΟΙΚ,
Επιτρόπου Οικονομικών
Υπέρβασης

Οι κωδικοί πρόσβασης στο Taxis
έχουν αποκτήσει πλέον τεράστια
σημασία.
Όπως
αναφέρει
το
fpress.gr με τη χρήση τους μπορείτε
εκτός από το να υποβάλλετε
φορολογικές δηλώσεις, να εκδώσετε
πιστοποιητικά, να κάνετε αιτήσεις
και να αποκτήσετε πρόσβαση σε
ολοένα και περισσότερες υπηρεσίες
του δημοσίου οι οποίες γίνονται
ηλεκτρονικά. Γι’ αυτό και η
προστασία των κωδικών, αποτελεί
πλέον ζήτημα ύψιστης σημασίας.
Πόσοι από εμάς έχουμε χορηγήσει
τους κωδικούς του Taxis στους
λογιστές για «ευκολία»;

Π

όσο όμως
επικίνδυνο είναι
να γίνει ζημιά
αν διαρρεύσουν
οι κωδικοί ;;;

Προκειμένου να δοθεί μια λύση, η ΑΑΔΕ έφτιαξε την εφαρμογή διαχείρισης ειδικών
κωδικών μέσω της οποίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δημιουργήσουν
επιμέρους κωδικούς για συγκεκριμένες εργασίες. Το πώς γίνεται η διαδικασία,
περιγράφεται στις ακόλουθες ερωτήσεις και απαντήσεις. 1. Ποιος χρειάζεται να
χρησιμοποιήσει την εφαρμογή Διαχείρισης Ειδικών Κωδικών; Η εφαρμογή
Διαχείρισης Ειδικών Κωδικών επιτρέπει τη δημιουργία ενός ζεύγους «κωδικού
εισόδου» (username) και «συνθηματικού χρήστη» (password) για συγκεκριμένες
υπηρεσίες όπως αυτές υπάρχουν στην ενότητα «Διαθέσιμες Υπηρεσίες».
Κάνοντας χρήση των κωδικών TAXISnet που κάποιος διαθέτει μπορεί να
συνδεθεί στην εφαρμογή Διαχείρισης Ειδικών Κωδικών. 2. Για ποιο λόγο
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χρειάζονται οι ειδικοί κωδικοί; Τα ζεύγη ειδικών κωδικών
είναι ξεχωριστά από τους κύριους κωδικούς TAXISnet και
διαφορετικά ανά υποστηριζόμενη εφαρμογή/υπηρεσία. Οι
ειδικοί κωδικοί αποτελούν ένα πρόσθετο μέσο ασφάλειας
για να μη χρειαστεί να μοιραστείτε με άλλους τους κύριους
κωδικούς
σας
TAXISnet
όταν
απαιτείται
να
χρησιμοποιήσετε μια από τις υποστηριζόμενες εφαρμογές.
Για παράδειγμα, με τους ειδικούς κωδικούς εξουσιοδοτείτε
ένα πρόγραμμα/λογισμικό να υποβάλλει πληροφορίες για
εσάς, χωρίς να αποκαλύψετε στον κατασκευαστή ή
λειτουργό του λογισμικού τους πραγματικούς σας κύριους
κωδικούς. 3. Υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση των
Φυσικών και των Νομικών Προσώπων από την εφαρμογή
Διαχείρισης Ειδικών Κωδικών; Ναι. Στην περίπτωση
Φυσικού Προσώπου, η έκδοση ειδικών κωδικών γίνεται
από τον ίδιο τον υπόχρεο, ενώ στην περίπτωση Νομικού
Προσώπου γίνεται αποκλειστικά από Φυσικό Πρόσωπο
που έχει εξουσιοδοτηθεί ως «Εκπρόσωπος του Νομικού
Προσώπου» μέσω της εφαρμογής εξουσιοδοτήσεων.
Μέσω της εφαρμογής εξουσιοδοτήσεων, ένα Νομικό
Πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να εξουσιοδοτήσει
περισσότερα από ένα Φυσικά Πρόσωπα ως εκπροσώπους
του, εκχωρώντας τους πλήρη πρόσβαση στις φορολογικές
υποχρεώσεις του Νομικού Προσώπου. Η ανάκληση αυτής
της εξουσιοδότησης δεν επηρεάζει την ισχύ των ειδικών
κωδικών που έχουν ήδη εκδοθεί. Τα Νομικά Πρόσωπα
μπορούν μόνο να ανακτήσουν τον ειδικό κωδικό
(username) (αλλά όχι το συνθηματικό) του ζεύγους των
ειδικών κωδικών που έχει εκδοθεί για λογαριασμό τους,
από τους εκπροσώπους τους, μέσω της εφαρμογής
Διαχείρισης Ειδικών Κωδικών, στην ενότητα Υφιστάμενοι
Ειδικοί Κωδικοί. Τα Φυσικά Πρόσωπα, εφόσον έχουν
ορισθεί ως εκπρόσωποι από ένα ή περισσότερα νομικά
πρόσωπα, θα πρέπει κατά την είσοδό τους στην εφαρμογή
Διαχείρισης Ειδικών Κωδικών να κάνουν «Επιλογή Ρόλου»
και να επιλέξουν: • Επιθυμώ να δράσω …. «για τον εαυτό
μου» Με την επιλογή αυτή δημιουργούν / ανακαλούν
ειδικούς κωδικούς που αφορούν προσωπικά τον δικό τους
ΑΦΜ. • Επιθυμώ να δράσω …. «ως Εκπρόσωπος Νομικού
Προσώπου» Επιλέγεται ο ΑΦΜ του Νομικού Προσώπου για
τον οποίο είναι επιθυμητό να εκδοθεί / ανακληθεί ειδικός
κωδικός από τη λίστα των ΑΦΜ που θα εμφανιστεί. 4. Στις
«Διαθέσιμες Υπηρεσίες» δεν είναι ενεργοποιημένη η
επιλογή της δημιουργίας ειδικού κωδικού. Γιατί; Για να
συμβαίνει αυτό ο ΑΦΜ σας ανήκει σε Νομικό Πρόσωπο
σύμφωνα με τα στοιχεία του TAXIS. Θα πρέπει να
δημιουργήσει ή να ανακαλέσει ειδικούς κωδικούς για εσάς
ένα από τα Φυσικά Πρόσωπα που έχετε ορίσει ως
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«εκπροσώπους»
σας
μέσω
της
εφαρμογής
εξουσιοδοτήσεων. Εσείς μπορείτε να δείτε μόνο τους
κωδικούς εισόδου (usernames) που οι εκπρόσωποί σας
έχουν δημιουργήσει για εσάς. 5. Είμαι Λογιστής / Λογιστικό
Γραφείο. Μπορώ να εκδώσω για τους πελάτες μου ειδικούς
κωδικούς; Η εφαρμογή Διαχείρισης Ειδικών Κωδικών
αξιοποιεί μόνο τις εξουσιοδοτήσεις των Νομικών
Προσώπων προς τους «εκπροσώπους» τους, και όχι τις
εξουσιοδοτήσεις προς Λογιστές για συγκεκριμένες
εφαρμογές. 6. Πόσους «Ειδικούς Κωδικούς» μπορώ να
δημιουργήσω; Από κάθε υπόχρεο, κάθε χρονική στιγμή,
μπορεί να είναι ενεργός ένας μόνο ειδικός κωδικός για κάθε
«Διαθέσιμη Υπηρεσία». Ο ειδικός αυτός κωδικός μπορεί να
ανακληθεί και να εκδοθεί νέος όποτε κριθεί απαραίτητο
μέσω της εφαρμογής «Διαχείρισης Ειδικών Κωδικών». Η
ανάκληση μπορεί να γίνει μόνο από εκείνον που μπορεί να
εκδώσει για το εν λόγω ΑΦΜ ένα νέο ειδικό κωδικό (δείτε
ερώτηση 3). 7. Πόσους και ποιους χαρακτήρες επιτρέπεται
να έχει ο κωδικός εισόδου και το συνθηματικό χρήστη;

O

Κωδικός Εισόδου και το
Συνθηματικό Χρήστη θα πρέπει
να αποτελούνται από δέκα
τουλάχιστον χαρακτήρες…..

(με μέγιστο μήκος εκατό χαρακτήρες). Στον Κωδικό
Εισόδου επιτρέπεται η χρήση των κεφαλαίων λατινικών
αλφαβητικών χαρακτήρων A-Z, των αριθμητικών
χαρακτήρων 0-9 και του μη αλφαριθμητικού χαρακτήρα
παύλα - (hyphen). Στον Κωδικό απαιτείται ένας
τουλάχιστον μη αλφαριθμητικός χαρακτήρας και ένας
τουλάχιστον αλφαριθμητικός. Στο Συνθηματικό Χρήστη
επιτρέπεται η χρήση χαρακτήρων κεφαλαίων λατινικών AZ, των πεζών λατινικών a-z και των αριθμητικών 0-9, καθώς
και των συμβόλων !@#$^*()/+=|?;:.,-~{} .
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Στο Συνθηματικό απαιτείται ένας τουλάχιστον αλφαβητικός
χαρακτήρας και ένας τουλάχιστον αριθμητικός ή κάποιο
από τα επιτρεπτά σύμβολα. Πλέον, σε νέους Κωδικούς και
Συνθηματικά, δεν γίνονται αποδεκτά τα σύμβολα &%. Οι
υπάρχοντες μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται
μέχρι την ανάκλησή τους. 8. Μπορώ να ανακαλέσω ή να
αντικαταστήσω έναν ειδικό κωδικό; Ναι, από την ενότητα
Υφιστάμενοι Ειδικοί Κωδικοί, ενεργοποιώντας την επιλογή
«Ανάκληση Ειδικού Κωδικού». Εάν η επιλογή «Ανάκληση
Ειδικού Κωδικού» δεν είναι διαθέσιμη, τότε ο ΑΦΜ ανήκει
σε Νομικό Πρόσωπο και την ανάκληση θα πρέπει να την
κάνει ένας από τους «εκπροσώπους» του Νομικού
Προσώπου. Με την ανάκληση ενός ειδικού κωδικού για μια
υπηρεσία, η υπηρεσία αυτή εμφανίζεται πάλι στην ενότητα
«Διαθέσιμες Υπηρεσίες» και επιτρέπεται, εάν είναι
επιθυμητό, να δημιουργηθεί νέος ειδικός κωδικός για την
υπηρεσία αυτή. Η ανάκληση και η αντικατάσταση ενός
ειδικού κωδικού πρέπει να γίνεται εφόσον υπάρχει υποψία

Παράταση μέχρι τα τέλη του ερχόμενου Φεβρουαρίου
έδωσε
το
υπουργείο
Οικονομικών
στους
φορολογούμενους για την πληρωμή των τελών
κυκλοφορίας 2022.

Π

αράλληλα, για συγκεκριμένες
δηλώσεις φορολογίας
εισοδήματος η προθεσμία
υποβολής από τις 31/12/2021
μεταφέρεται για τις
28 Φεβρουαρίου 2022.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του moneyonline.gr παρατείνεται
η προθεσμία για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας του
2022, καθώς και για τη θέση των οχημάτων σε εκούσια
ακινησία, έως τις 28 Φεβρουαρίου 2022. Αυτό σημαίνει ότι
τα οχήματα μπορούν να κυκλοφορούν έως τότε, χωρίς να
είναι απαραίτητη η πληρωμή των τελών. Αυτό σημαίνει ότι
όσοι σκόπευαν να θέσουν σε ακινησία το όχημά τους,
μπορούν να το κυκλοφορήσουν χωρίς τέλη τους δύο
πρώτους μήνες της νέας χρονιάς και στη συνέχεια να
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έκθεσής του σε οποιονδήποτε κίνδυνό υποκλοπής, είτε σε
τακτικά χρονικά διαστήματα ως πρακτική ασφαλείας.
9. Μπορώ να ξαναχρησιμοποιήσω ένα ειδικό κωδικό που
έχω ανακαλέσει; Όχι. Ένας ειδικός κωδικός εισόδου
(username) μπορεί να εκδοθεί μία μόνο φορά, από έναν
ΑΦΜ, για τις ανάγκες μιας μόνο υπηρεσίας. Ύστερα από
την ανάκλησή του, δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί από
κανέναν, ούτε να ορισθεί ως νέος ειδικός κωδικός από τον
ίδιο ΑΦΜ ή από άλλον, για την ίδια ή άλλη υπηρεσία.
10. Η ερώτησή μου δεν υπάρχει στις Συχνές Ερωτήσεις Απαντήσεις. Τι να κάνω; Αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης
στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, μπορείτε να υποβάλετε το
ερώτημα σας μέσα από την επιλογή «Ερωτήματα προς
ΑΑΔΕ» Αν δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης, μπορείτε να
υποβάλετε το ερώτημα σας μέσω της φόρμας υποβολής
αιτήματος. Εναλλακτικοί τρόποι επικοινωνίας υπάρχουν
στο διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε.

καταθέσουν ψηφιακά τις πινακίδες στο myCAR της ΑΑΔΕ.
Παράλληλα, το υπουργείο καθόρισε νέα προθεσμία για την
υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών
προσώπων που έχουν καταληκτική ημερομηνία υποβολής
την 31η Δεκεμβρίου 2021. Η νέα προθεσμία είναι η 28η
Φεβρουαρίου 2022 και αφορά τις παρακάτω δηλώσεις: •
Τροποποιητικές δηλώσεις με αγροτικές ενισχύσεις και
επιδοτήσεις που ανάγονται σε προηγούμενα έτη, εφόσον η
βεβαίωση για τα εν λόγω ποσά εκδόθηκε από τον
ΟΠΕΚΕΠΕ εντός του 2021. • Δηλώσεις φορολογικού έτους
2020 σε περίπτωση θανάτου του φορολογούμενου, για τις
οποίες υπόχρεοι σε υποβολή είναι οι κληρονόμοι του. •
Δηλώσεις φορολογούμενων των οποίων έγινε δεκτό το
αίτημα μεταφοράς της φορολογικής τους κατοικίας στην
αλλοδαπή εντός του 2021 ή δεν έγινε δεκτό το αίτημά τους
λόγω του γεγονότος ότι τα δικαιολογητικά που
προσκόμισαν εμπρόθεσμα δεν κρίθηκαν επαρκή και
ακριβή (σχετ. ΠΟΛ.1201/2017 άρθρο 5). • Τροποποιητικές
δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με αναδρομικά μισθών
ή
συντάξεων
προηγουμένων
ετών,
αναδρομικά
επιδομάτων ανεργίας, αναδρομικά αμοιβών ιατρών του
ΕΣΥ από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων του ΕΣΥ,
καθώς και με λοιπά εισοδήματα που ομοίως ανάγονται σε
παλαιότερο έτος, εφόσον οι βεβαιώσεις αποδοχών ή
συντάξεων εκδόθηκαν εντός του 2021. • Τροποποιητικές
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δηλώσεις που υποβάλλονται μετά την καταληκτική
προθεσμία, όχι λόγω υπαιτιότητας του δικαιούχου των
εισοδημάτων, αλλά εξαιτίας εκπρόθεσμης αποστολής
αρχικού ή τροποποιητικού ηλεκτρονικού αρχείου στην
ΑΑΔΕ, μηνιαίου ή ετήσιου, ή εξαιτίας εκπρόθεσμης
χορήγησης, για οποιοδήποτε λόγο, έντυπης βεβαίωσης
από τον εργοδότη/αρμόδιο φορέα που έχει την
υποχρέωση, εφόσον οι βεβαιώσεις από τον φορέα
εκδόθηκαν ή τροποποιήθηκαν εντός του 2021. • Δηλώσεις
που
περιλαμβάνουν
ανείσπρακτες
δεδουλευμένες
αποδοχές προηγούμενων ετών. Οι δηλώσεις αυτές
υποβάλλονται μέχρι την 31.12.2021, χρησιμοποιώντας την
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αντίστοιχη εφαρμογή στο myAADE. Από την 01.01.2022 και
μέχρι την 28.2.2022 πρέπει να υποβληθούν αποκλειστικά
μέσω της εφαρμογής «ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΟΥ» στην ψηφιακή
πύλη myAADE και εκκαθαρίζονται από τις αρμόδιες ΔΟΥ.
Ειδικά οι τροποποιητικές δηλώσεις με αγροτικές
ενισχύσεις
και
επιδοτήσεις
που
ανάγονται
σε
προηγούμενα έτη, πέραν του χρονικού διαστήματος από
01.01.2022 μέχρι και 28.02.2022, δύνανται να υποβάλλονται
μέσω της εφαρμογής «ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΟΥ» και μέχρι την
31.12.2021, προκειμένου να εκκαθαριστούν από τις ΔΟΥ,
σύμφωνα με τις συνυποβαλλόμενες βεβαιώσεις του
ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως μεταδίδει το protothema.gr, με αφορμή ερωτήματα
που έχουν διατυπωθεί προς την ΑΑΔΕ, αναφορικά με τα
τέλη κυκλοφορίας που αναρτώνται στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα, ενώ έχει δηλωθεί ακινησία του οχήματος,
πηγές προσκείμενες στην ΑΑΔΕ δήλωσαν ότι «

Ε

άν έχει δηλωθεί το όχημά
εμπρόθεσμα σε ακινησία,
ο ιδιοκτήτης να αγνοήσει το
ειδοποιητήριο τελών κυκλοφορίας.

Το
ειδοποιητήριο
αναρτάται
προκειμένου
να
χρησιμοποιηθεί, μόνο στην περίπτωση που επιθυμεί ο
ιδιοκτήτης να προχωρήσει στην άρση της ακινησίας».

Α

υξημένες αποδοχές δικαιούνται οι
εργαζόμενοι που απασχολούνται
στις αργίες των εορτών με βάση
την ελληνική εργατική νομοθεσία.

Όπως μεταδίδει το moneyonline.gr σύμφωνα με τη ΓΣΕΕ,
οι εορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, οι
οποίες πλέον θεωρούνται ως ημέρες υποχρεωτικής αργίας,
είναι οι εξής: 25η Δεκεμβρίου (Χριστούγεννα), 26η
Δεκεμβρίου (δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων), 1η
Ιανουαρίου (Πρωτοχρονιά) και 6η Ιανουαρίου (εορτή των
Θεοφανίων). Σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας απαγορεύεται
η απασχόληση των εργαζομένων και η λειτουργία των
επιχειρήσεων, εκτός από εκείνες που νόμιμα λειτουργούν
κατά τις Κυριακές και τις γιορτές. Επίσης δεν είναι νόμιμος
ο συμψηφισμός ημέρας οφειλόμενης ανάπαυσης (ρεπό), με
την ημέρα υποχρεωτικής αργίας. Οι εργαζόμενοι που θα
απασχοληθούν δικαιούνται: 1) αν αμείβονται με
ημερομίσθιο, το σύνηθες καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους
και προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο
ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν. 2) στην
περίπτωση που οι εργαζόμενοι αμείβονται με μηνιαίο
μισθό: α) αν πρόκειται για επιχειρήσεις που αργούν κατά
τις Κυριακές και ημέρες αργίας και θα λειτουργήσουν
εκτάκτως, οφείλεται το 1/25 του συνήθως καταβαλλομένου
μισθού και επιπλέον προσαύξηση 75% επί του νόμιμου

ημερομισθίου για όσες ώρες απασχοληθούν β) αν
πρόκειται για επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα κατά
τις Κυριακές και τις λοιπές απ’ το νόμο αργίες, οφείλεται
μόνον προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται στο 1/25 του
νομίμου ημερομισθίου τους για όσες ώρες απασχοληθούν.
Σε περίπτωση που ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι (πχ από
ΣΣΕ, Κανονισμό Εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια ή
έθιμο) ως προς τις προσαυξήσεις της αμοιβής για την
εργασία σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας ή Κυριακής, αυτοί
υπερισχύουν. Φέτος η 26η Δεκεμβρίου συμπίπτει με την
ημέρα της Κυριακής, με αποτέλεσμα να ισχύουν τα εξής: α)
οι ημερομίσθιοι θα λάβουν το συνηθισμένο ημερομίσθιό
τους και προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο
ωρομίσθιό τους, για όσες ώρες απασχοληθούν. β) οι επί
μηνιαίο μισθό θα λάβουν τόσα ωρομίσθια όσες ώρες
απασχοληθούν και προσαύξηση 75% στο νόμιμο
ωρομίσθιό τους.
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ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Επιμέλεια: Θοδωρής Ζούμπος

Λόγω της «έκρηξης» της μετάλλαξης
«Όμικρον», δεν είναι ακόμα γνωστό
αν θα πρόκειται για επίσκεψη με
φυσική
παρουσία
ή
μέσω
τηλεδιάσκεψης. Σύμφωνα με τον
προγραμματισμό, η αξιολόγηση
αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα
στον Φεβρουάριο του 2022 για να
εγκριθεί πολιτικά από το Eurogroup
της 14ης Μαρτίου 2022. Σημειώνεται
πάντως, πως

Η
Με προσεκτικά βήματα σχεδιάζεται
στο Υπουργείο Οικονομικών η
προετοιμασία
για
την
13η
μεταμνημονιακή αξιολόγηση της
ελληνικής οικονομίας, η οποία
οδηγεί και στην τελική ευθεία για την
έξοδο
της
χώρας
από
την
ενισχυμένη
εποπτεία.
Όπως
αναφέρει το mononews.gr

Ο

ι εκπρόσωποι
των θεσμών
αναμένεται να
ελέγξουν την πορεία
της οικονομίας,
αλλά και όλες τις
εκκρεμότητες και
τα ορόσημα στις 19
και 20 Ιανουαρίου.

ελληνική
οικονομία
θα συνεχίσει
να ελέγχεται από τους
ευρωπαϊκούς θεσμούς
και μετά την έξοδο
από την ενισχυμένη
εποπτεία, στο πλαίσιο
του ευρωπαϊκού
εξαμήνου.

Οι εκκρεμότητες είναι αρκετές και
έρχονται ως «ουρά» ακόμα και από
το 2018 και το 2019, καθώς πολλές
εξ’ αυτών παρουσίασαν σημαντικές
καθυστερήσεις λόγω της πανδημίας.
Μεταξύ άλλων, οι εκκρεμότητες της
13ης αξιολόγησης είναι: ΑΑΔΕ: Η
φάση δοκιμών για το διατερματικό
πληροφοριακό σύστημα είσπραξης
έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς, αλλά
πλέον
αναμένεται
η
πλήρης
λειτουργία του να επιτευχθεί μόνο
έως τον Απρίλιο του 2022. ΕΝΦΙΑ: Οι
αρχές
έχουν
δεσμευτεί
να
προχωρήσουν σε ριζικό «λίφτινγκ»
του
ΕΝΦΙΑ,
με
φόντο
την
ανακοίνωση των αντικειμενικών
αξιών και εργάζονται για την
οριστικοποίηση ενός σχεδίου με
ουδέτερο
δημοσιονομικό
αποτέλεσμα. Μάλιστα, οι πληρωμές
του φόρου αναμένεται να ξεκινούν το
Μάρτιο του 2022. Ληξιπρόθεσμα
χρέη: Το τεράστιο «στοκ» των
ληξιπρόθεσμων
οφειλών
του
δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα
θα πρέπει να έχει εκκαθαριστεί έως
τέλος του 2021 και το σύνολο των

εκκρεμών
αιτήσεων
συνταξιοδότησης έως τα μέσα του
2022.
Η
παρακολούθηση της
προόδου γίνεται ήδη σε μηνιαία
βάση ώστε να τηρηθούν τα
χρονοδιαγράμματα. E-efka: Για τα
θέματα της κοινωνικής πρόνοιας
αρχές του 2022 πρέπει να ξεκινήσει
η δοκιμαστική περίοδος εφαρμογής
του προσδιορισμού της αναπηρίας,
ενώ απαιτείται και συγκεκριμένη
πρόοδος στην συγκρότηση και
λειτουργία του e-ΕΦΚΑ.

Πρωτοβάθμια
υγειονομική
περίθαλψη: Το νομοσχέδιο θα
πρέπει να έχει ψηφιστεί έως το
Φεβρουάριο
του
2022.
Η
προγραμματισμένη
αναθεώρηση
του νομοθετικού πλαισίου που
ανακοινώθηκε ήδη το 2019, έχει
σημειώσει
σημαντικές
καθυστερήσεις.
Το
πρόσθετο
προσωπικό θα επιτρέψει το άνοιγμα
περίπου 60 νέων πρωτοβάθμιας
υγείας μονάδων φροντίδας. Οι αρχές
ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να
εντείνουν τις προσπάθειες για την
αύξηση του εργατικού δυναμικού
που θα μπορούσε να υποστηρίξει
καλύτερα τη μετάβασης προς μια
ισχυρότερη πρωτοβάθμια φροντίδα
υγείας και δεσμεύτηκε να υποβάλει
σχέδιο νόμου έως τον Δεκέμβριο του
2021 με σκοπό να υιοθετηθεί έως τον
Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο του
2022. Όσον αφορά στο νέο
νομοθετικό
πλαίσιο
δημοσίων
συμβάσεων υγείας το ορόσημο για
τα μέσα του 2022 είναι να επιτευχθεί
μερίδιο 40% κεντρικών δημοσίων
συμβάσεων
των
συνολικών
νοσοκομειακών δαπανών.

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 01-02 Ιανουαρίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 213 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |
Αδειοδότηση επενδύσεων: Έχει σημειωθεί σημαντική
πρόοδος στην απλούστευση της νομοθεσίας για τις
επενδύσεις, που εγκρίθηκε τον Απρίλιο και τον Ιούνιο του
2021, αντίστοιχα. Παράλληλα, οι αρχές ενέκριναν
πρόσφατα περαιτέρω νομοθεσία για τη μεταρρύθμιση της
οικονομικής δραστηριότητες που σχετίζονται με την
εκπαίδευση που δεν περιλαμβάνονταν στο πεδίο
εφαρμογής των προηγούμενων διατάξεων για τις
απλοποιήσεις. Αυτές αφορούν ιδιωτικά ιδρύματα για
επαγγελματική κατάρτιση, κολέγια, ιδιωτικά φροντιστήρια
και γλώσσα κέντρα. Η εξουσιοδοτική παράγωγη νομοθεσία
για την απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης των
οικονομικών
δραστηριοτήτων
στον
τομέα
της
εκπαίδευσης, αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τον
Ιανουάριο του 2022. Αποκρατικοποιήσεις: Σε ό,τι αφορά το
Υπερταμείο έχει ολοκληρωθεί η επικαιροποίηση του
στρατηγικού σχεδίου. Παράλληλα, σε ό,τι αφορά τις
αποκρατικοποιήσεις ήδη το TAIΠEΔ ανακοίνωσε το δικό
του επικαιροποιημένο σχέδιο για το 2022, εμπροσθοβαρές
ώστε να καλύψει πλήρως τους στόχους, εκκινώντας από το
project της νέας παραχώρησης της Αττικής Οδού και
επιταχύνοντας τις παραχωρήσεις των 4 περιφερειακών
λιμανιών (Αλεξανδρούπολης, Καβάλας, Ηγουμενίτσας,
Ηρακλείου). Τέλος, θα πρέπει να προχωρήσουν οι

Μ

όνο οργή προκαλούν για μια
ακόμη φορά οι μεθοδεύσεις
των Τραπεζικών Ιδρυμάτων της
χώρας που με αστείες δικαιολογίες
αποστερούν από τους νόμιμους
δικαιούχους του προγράμματος
«Γέφυρα» την επιδότηση των
δανείων τους !!!
«Λόγω συστημικού κενού στην επικοινωνία μεταξύ
συστημάτων της Τράπεζας με την ηλεκτρονική πλατφόρμα,
δεν ενημερώθηκε εγκαίρως (σσ: ενν. “η πλατφόρμα”) για
την απρόσκοπτη τήρηση των πληρωμών τόσο από την

Σελίδα 34

εκκαθαρίσεις των υποθέσεων που έχουν υποβάλει αίτηση
στο λεγόμενο Νόμο Κατσέλη, ενώ έχει καθυστερήσει η
λειτουργία του νέου φορέα διαχείρισης και αξιοποίησης
ακινήτων, στο πλαίσιο του νέου πτωχευτικού νόμου.
Πρόκειται για τον φορέα που θα αποκτά τα ακίνητα των
δανειοληπτών, οι οποίοι πτωχεύουν και θα αποκτούν το
δικαίωμα καταβολής μηνιαίου ενοικίου, αλλά και
επαναγοράς του μετά από μια περίοδο 12 ετών. Ο φορέας
αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στο τέλος Μαρτίου 2022.

πλευρά του πελάτη, όσο και από την πλευρά του ελληνικού
δημοσίου». Όπως σημειώνει το newmoney.gr με φράσεις
όπως αυτή, πιστωτικά ιδρύματα απολογούνται προς στο
υπουργείο Οικονομικών επειδή δανειολήπτες – δικαιούχοι
της επιδότησης των δανείων τους από το Κράτος, ψάχνουν
και δεν βρίσκουν την 3μηνη παράταση στο Πρόγραμμα
Γέφυρα, παρότι τηρούν όλους τους όρους και τις πληρωμές
τους κανονικά, όπως και στο αρχικό 9μηνο ισχύος της
επιδότησης. Αναγκάζονται έτσι επί ένα, δύο ή και τρεις
μήνες ενδεχομένως να πληρώνουν στο ακέραιο ολόκληρες
τις δόσεις από μόνοι τους, αλλά το σύστημα να μην
ενεργοποιεί την επιδότηση. Καταφεύγουν τότε στην ομάδα
υποστήριξης της πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας
Δημοσίου Χρέους που –με ευγένεια αλλά και τεκμηριωμένααπαντά και ενημερώσει τι ισχύει, στις πιο ιδιαίτερες
περιπτώσεις αυτές. Αν και φαίνεται σπάνιο,

Τ

ο πρόβλημα είναι υπαρκτό και
ανέκυψε από Οκτώβριο και μετά.
Και ενώ ο οφειλέτης τα έχει
όλα πληρωμένα (από Σεπτέμβριο,
Οκτώβριο και Νοέμβριο) το σύστημα
δεν τον εμφανίζει δικαιούχο για ένα
επιπλέον τρίμηνο ακόμα !!!
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Πριν από 1 χρόνο, ο κ. Αρτέμης Θεοδωρίδης που για
χρόνια ολόκληρα ήταν Γενικός Διευθυντής Καθυστερήσεων
και Διαχείρισης Διαθεσίμων της Alpha Bank, αποχώρησε
από τη Διοικητική Ομάδα, παραμένοντας ωστόσο μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου της Alpha και ανέλαβε
Εκτελεστικός Πρόεδρος της Cepal. Όπως μεταδίδει το
mononews.gr:

Ο

μεγάλος αγώνας για τους
servicers τώρα είναι να
μεγαλώσουν όσο το δυνατόν
την «πίτα», τον όγκο και το μέγεθος
των δανείων που διαχειρίζονται….
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πανίσχυρη Γερμανική EOS και η γνωστή εδώ στην Ελλάδα
Hoist (το H έρχεται από την PQH του Ορέστη Τσακαλώτου).
Μαθαίνω ότι οι Γερμανοί έβαλαν πολλά λεφτά πάνω στο
τραπέζι, περισσότερα από 108 εκατ. ευρώ. Το διοικητικό
συμβούλιο της Alpha όμως επέλεξε την Hoist η οποία
υποχρεώθηκε να ανεβάσει το τίμημα της προσφοράς της…
Και γιατί χαίρεται ο Αρτέμης Θεοδωρίδης; Μα γιατί
εξασφάλισε ότι η Hoist θα αναθέσει στην CEPAL την
διαχείριση αυτών των δανείων. Win-Win situation ή kazankazan για να ταιριάζει περισσότερο με τις περιστάσεις…

γιατί μόνον με τις οικονομίες κλίμακας μπορούν να βγουν
κέρδη. Όπως σας έχει ενημερώσει από μέρες ο wiseman,
το Δ.Σ. της Alpha Bank αυτές τις μέρες καλείται να επιλέξει
επενδυτή
για
την
τιτλοποίηση
ενός
μεγάλου
χαρτοφυλακίου δανείων με την κωδική ονομασία Orbit (1,3
δισ. ευρώ). Το Orbit αποτελείται από καταναλωτικά και
μικρά επιχειρηματικά δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις.
Υποψήφιοι αγοραστές ήταν δύο μεγάλα ονόματα. Η

«Ποδαρικό» στον νέο χρόνο με δείκτη «κόκκινων» δανείων
ολοένα και πιο κοντά σε αυτόν της Ευρώπης κάνουν οι
τράπεζες, ολοκληρώνοντας στην εκπνοή του 2021 μία
σειρά από σημαντικές συναλλαγές πώλησης που
δρομολογούνταν όλο το προηγούμενο διάστημα. Σύμφωνα
με το ρεπορτάζ του newmoney.gr η Eurobank
γνωστοποίησε την Δευτέρα, την επιτυχή ολοκλήρωση της
συναλλαγής Mexico που αποτελείται κατά 85% από δάνεια
του retail και κατά 15% από εταιρικά και συγκεκριμένα: α)
την πώληση του 95% των ομολογιών ενδιάμεσης σειράς
κατάταξης (mezzanine notes) και των ομολογιών χαμηλής
σειράς κατάταξης (junior notes) που εκδόθηκαν στο
πλαίσιο του project Mexico, ονομαστικής αξίας 5,2 δισ.
ευρώ (3,2 δισ. ευρώ λογιστική αξία) και (β) τη σύμβαση
διαχείρισης του χαρτοφυλακίου αυτού στην doValue
Group. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «η συναλλαγή δεν θα
έχει σημαντική επίπτωση στα συνολικά εποπτικά κεφάλαια
της Eurobank και λόγω αυτής ο δείκτης NPE αναμένεται να
διαμορφωθεί στο 7,3% στο τέλος του έτους». Αξίζει να
αναφερθεί πως τα συνολικά NPEs της τράπεζας
υποχώρησαν κατά 3,2 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση και
διαμορφώθηκαν σε 2,9 δισ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου,
μειωμένα κατά 20 δισ. ευρώ σε σχέση με τα τέλη του 2016.
Το project Frontier, συνολικής λογιστικής αξίας έξι δισ.
ευρώ, ολοκλήρωσε από την πλευρά της, η Εθνική Τράπεζα,
με την συναλλαγή να συμβάλει καθοριστικά στην εξυγίανση
του ισολογισμού της τράπεζας ενόψει της επίτευξης
μονοψήφιου δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων
άμεσα. Υπενθυμίζεται πως ο δείκτης NPE διαμορφώθηκε
τον περασμένο Σεπτέμβριο σε 11,9% στην Ελλάδα και
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11,8% σε επίπεδο Ομίλου, σημειώνοντας μείωση της
τάξεως των 90 μ.β. σε τριμηνιαία βάση, με την διοίκηση να
θέτει ως στόχο την μείωση κατά 1,8 δισ. ευρώ των
«κόκκινων» δανείων έως τα τέλη του 2022, με τον σχετικό
δείκτη να «αγγίζει» το 6%. Σύμφωνα με την ανακοίνωση,
«με τη συναλλαγή – ορόσημο, το 95% των ομολογιών
μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής
προτεραιότητας
διατίθεται
στην
κοινοπραξία,
αποτελούμενη από θυγατρικές, των επενδυτικών εταιρειών
Bain Capital Credit και Fortress Investment Group, καθώς
και την doValue Greece, ενώ η ΕΤΕ διακρατεί το 100% των
ομολογιών υψηλής (Senior) εξοφλητικής προτεραιότητας,
καθώς και το 5% των ομολογιών μεσαίας (Mezzanine) και
χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας».

Τ

ην ολοκλήρωση της συναλλαγής
Cosmos, ύψους περίπου 3,41 δισ.
ευρώ, έκανε γνωστή με την σειρά
της, η Alpha Bank, οδεύοντας έτσι,
προς μονοψήφιο δείκτη NPE έως
τα μέσα του 2022.
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επίπεδο Ομίλου αυτός αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω σε
13% έως το τέλος του έτους και σε μονοψήφιο ποσοστό έως
τα μέσα του 2022. Τέλος, σε σύναψη μακροχρόνιας
συμφωνίας με εταιρείες του Ομίλου της Blantyre Capital
Limited για το project Mayfair και για αρχική περίοδο
διάρκειας 10 ετών προχώρησε η Τράπεζα Πειραιώς.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το υπό διαχείριση
χαρτοφυλάκιο, αρχικής περιμέτρου 200 εκατ. ευρώ,
αποτελείται από επιλεγμένες συμμετοχές μη σχετιζόμενες
με τον ευρύτερο χρηματοοικονομικό τομέα και την κύρια
δραστηριότητα της τράπεζας, γεγονός που θα της
επιτρέψει να βελτιστοποιήσει την αξία τους, ενώ το
κεφαλαιακό όφελος εκτιμάται σε περίπου 0,7 ποσοστιαίες
μονάδες σε σχέση με τον συνολικό δείκτη εποπτικών
κεφαλαίων της 30ης Σεπτεμβρίου 2021. Σημειώνεται ότι η
Blantyre Capital Limited διαχειρίζεται μακροχρόνια
δεσμευμένα επενδυτικά κεφάλαια άνω του 1,6 δισ. ευρώ για
λογαριασμό θεσμικών επενδυτών, συμπεριλαμβανομένων
δημόσιων και ιδιωτικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων,
ταμείων, ιδρυμάτων, ιδιωτικών κεφαλαίων και family
offices.

Πιο αναλυτικά, με βάση την ανακοίνωση, η τράπεζα,
σύμφωνα με τη δεσμευτική συμφωνία που συνήφθη στις
18.10.2021 με εταιρεία που διαχειρίζεται και συμβουλεύει η
Davidson Kempner Capital Management LP, ολοκλήρωσε
την πώληση του 51% των ομολογιών τιτλοποίησης
μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής
προτεραιότητας του επίμαχου χαρτοφυλακίου. Στο μεταξύ,
προς ολοκλήρωση βαίνει και το project Orbit, ύψους 1,3
δισ. ευρώ, το οποίο αποτελείται κατά 80% από
καταναλωτικά δάνεια. Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα
της Alpha Bank στην Ελλάδα περιορίστηκαν σε επίπεδα
κάτω των έξι δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 2,9 δισ. ευρώ σε
τριμηνιαία βάση, ενώ ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων
ανοιγμάτων στην Ελλάδα διαμορφώθηκε σε 16,6%. Σε

Τ

ην ολοκλήρωση της
συναλλαγής τιτλοποίησης μη
εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων
της, με τίτλο Sunrise II, συνολικής
μεικτής λογιστικής αξίας ύψους
2,7 δισ. ευρώ ανακοίνωσε
η Τράπεζα Πειραιώς.

Όπως είχε γράψει το powergame.gr το χαρτοφυλάκιο
Sunrise II με «κόκκινα» δάνεια ιδιωτών και επιχειρήσεων
περνάει στον έλεγχο της κοινοπραξίας Intrum AB –
Serengeti Asset Management LP, όπως είχε συμβεί και με
το προηγούμενο πακέτο τίτλων, Sunrise I. Όπως αναφέρει
η ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς: Σε συνέχεια
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σχετικών προηγούμενων ανακοινώσεων, η Πειραιώς
Financial Holdings Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι
ολοκληρώθηκε κατόπιν λήψης όλων των απαραίτητων
εγκρίσεων
η
συναλλαγή
τιτλοποίησης
μη
εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της θυγατρικής της
«Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.» με τίτλο “Sunrise II”, συνολικής
μεικτής λογιστικής αξίας ύψους €2,7 δισ. κατά την
αντίστοιχη ημερομηνία αναφοράς της περιμέτρου. Η
Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. μεταβίβασε ποσοστό
σαράντα τέσσερα τοις εκατό (44%) στην Intrum AB (publ)
και επτά τοις εκατό (7%) στη Serengeti Opportunities
Partners LP επί των ομολογιών ενδιάμεσης εξοφλητικής
προτεραιότητας (mezzanine notes) της τιτλοποίησης, που
είχε αποκτήσει μέσω ομιλικής διεταιρικής συναλλαγής. H
Τράπεζα Πειραιώς θα διακρατήσει ποσοστό πέντε τοις
εκατό (5%) των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής
εξοφλητικής προτεραιότητας της τιτλοποίησης Sunrise ΙI,
σύμφωνα με το εποπτικό πλαίσιο περί τιτλοποιήσεων.
Επιπρόσθετα, η Τράπεζα Πειραιώς θα διακρατήσει
ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) των ομολογιών υψηλής
εξοφλητικής προτεραιότητας

Ο Λάκης Γαβαλάς, ο εκκεντρικός δημιουργός μόδας,
φυλακίστηκε, έχασε πολυτελή ακίνητα, και τώρα
δραστηριοποιείται ξανά στο χώρο της μόδας, θα βρεθεί και
πάλι αντιμέτωπος με το ηλεκτρονικό σφυρί. Στις 13 Μαΐου
έχει προγραμματιστεί να βγει σε πλειστηριασμό το
πολυτελούς κατασκευής ακίνητο – φιλέτο του Λάκη
Γαβαλά, τη «ναυαρχίδα» του οίκου LAK., που ήταν και η
έδρα των επιχειρήσεών του στην Παιανία δίπλα στην
Αττική Οδό, με τιμή πρώτης προσφοράς τα 9 εκατομμύρια
ευρώ. Επισπεύδουσα του πλειστηριασμού για τρία ακίνητα
που αναπτύσσονται σε έκταση 31,7 στρεμμάτων είναι η
Τράπεζα Πειραιώς. Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση,
πρόκειται για πολυτελή κατασκευή και όπως σημειώνεται:
ο φέρων οργανισμός των γραφείων είναι από οπλισμένο
σκυρόδεμα και χάλυβα και οι επιστρώσεις των δαπέδων
είναι από γρανίτη. Η κατασκευή όλου του συγκροτήματος
είναι πολυτελής. Ο περιβάλλων χώρος του γηπέδου είναι
ασφαλτοστρωμένος στο μεγαλύτερο τμήμα του και σε ένα
μεγάλο τμήμα έχει γίνει διάστρωση από κυβόλιθους.
Ποδαρικό με πλειστηριασμούς πολλών εκατομμυρίων
ευρώ κάνει το 2022. Όπως μεταδίδει το mononews.gr
ανάμεσα τους…..

Τ

ο εμβληματικό ακίνητο -φιλέτο
της πρώην αυτοκρατορίας του
Λάκη Γαβαλά στην Παιανία
δίπλα στην Αττική Οδό με τιμή πρώτης
προσφοράς τα 9 εκατ. ευρώ και οι
μετοχές του Πάνου Δάβαρη σε Hyundai
και Kia με τιμή πρώτης προσφοράς
τα 12,6 εκατ. ευρώ.
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Επίσης, υπάρχει σύστημα απορροής ομβρίων υδάτων,
βόθροι απορροφητικοί, ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος καθώς
και φυτεύσεις από γκαζόν και αμπελώνες. Τα τρία κτίρια
είναι συνολικού εμβαδού 11,7 στρεμμάτων και το
συγκρότημα διαθέτει εισόδους στα Ανατολικά από τον
παράδρομο της Αττικής Οδού στον οποίο φέρει δύο
μεταλλικές συρόμενες πόρτες και μαντρότοιχο καθώς και
στα Νοτιοδυτικά στην οποία φέρει μεταλλική συρόμενη
πόρτα. Ο Παναγιώτης Δάβαρης που πριν από μερικά
χρόνια κυριαρχούσε στην αγορά αυτοκινήτου με τις
εταιρείες Hyundai και Kia βρίσκεται και πάλι σε καθεστώς
πλειστηριασμού.

Τ

ο ηλεκτρονικό σφυρί ετοιμάζεται
να χτυπήσει στις 26 Ιανουαρίου
για 2,1 εκατομμύρια μετοχές
της «ΧΙΟΥΝΤΑΪ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
με τιμή πρώτης προσφοράς τα 8,1
εκατ. ευρώ και άλλες 210 χιλιάδες
μετοχές της «ΚΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Σελίδα 38

με τιμή πρώτης προσφοράς
τα 4,06 εκατ. ευρώ.
Επισπεύδουσες του πλειστηριασμού είναι η Εθνική
Τράπεζα και τρεις servicers, οι Intrum για λογαριασμό της
Τράπεζας Πειραιώς, η doValue για την Eurobank και η
Qquant για την Attica Bank. Οι μετοχές είναι
ενεχυριασμένες και τα ποσά απαίτησης διαμορφώνονται
ως εξής: Για την Intrum Hellas 1.780.138,38 ευρώ, για την
Εθνική Τράπεζα 766.796,56 ευρώ, για την doValue Greece
797.516,19 ευρώ και για την Qquant 126.459,38 ευρώ, πλέον
το ποσό των 189.689,20 ευρώ. Η άνοδος του Πάνου Δάβαρη
ξεκίνησε το 1990, όταν μαζί με την τότε σύζυγο του Ρίτσα
Συγγελίδη ανέλαβαν την αποκλειστική αντιπροσώπευση
της Hyundai Motor Company στην Ελλάδα και μπήκαν
δυναμικά στο top 10 των αντιπροσώπων ΙΧ. Και το 1999
έφερε και την Και στην Ελλάδα. Λίγα χρόνια αργότερα η
οικονομική κρίση χτύπησε αδυσώπητα τις εταιρείες
Hyundai Ελλάς, Autodeal και Autopoint του Ομίλου Δάβαρη
με τα χρέη προς τράπεζες, προμηθευτές, εφορία και IKA να
φτάνουν τα 202 εκατ. ευρώ. Το 2016 μπήκε σε εφαρμογή
σχέδιο εξυγίανσης με την εταιρεία να μπαίνει στο άρθρου
106 β του Πτωχευτικού Κώδικα. Τα δάνεια «κουρεύτηκαν»
στα 20 εκατ. ευρώ από τα 111 εκατ. ευρώ που ήταν οι
οφειλές προς τις τράπεζες. Στο τέλος του 2017 το 70% των
εταιρειών Hyundai και Kia στην Ελλάδα πέρασε στον Όμιλο
Βασιλάκη και το 30% όπως και τη θέση του Προέδρου
παρέμεινε στον Πάνο Δάβαρη.

οικονομικής κρίσης. Για όσους θυμούνται τις ένδοξες
εποχές προ πανδημίας, εκεί φιλοξενούνταν για ένα
διάστημα το βραβευμένο με αστέρι Michelin εστιατόριο του
σεφ Λευτέρη Λαζάρου «Βαρούλκο». Επαναλειτούργησε
μόλις το 2019, κάτω από νέα επωνυμία (Athenaeum
Eridanus Luxury Hotel), με μισθωτή την εταιρεία
Athenaeum Hotels Group που διαχειρίζεται ακόμη δύο
ξενοδοχεία στην Αθήνα. Πλέον ο μισθωτής γίνεται και
ιδιοκτήτης του ακινήτου που εδράζεται επί της οδού
Πειραιώς 78 και Σαλαμίνος στον Κεραμεικό. Πρόκειται δε
για 5άστερο ξενοδοχείο δυναμικότητας 39 δωματίων με 81
κλίνες και αποτελείται από ένα πενταώροφο διατηρητέο
επί της οδού Πειραιώς κι ένα τριώροφο κτίσμα συμβατικής
κατασκευής επί της οδού Σαλαμίνας.

Μ

ε τίμημα ίσο με την τιμή
εκκίνησης (6,3 εκατ.
ευρώ) κατακυρώθηκε ο
πλειστηριασμός του ακινήτου που
στεγάζει το ξενοδοχείο Ηριδανός,
στον σημερινό του μισθωτή.
Όπως σημειώνει το euro2day.gr επισπεύδουσα ήταν η
Εθνική Τράπεζα, στην οποία περιήλθε το ακίνητο μέσω της
Probank Leasing και ο πλειστηριασμός πραγματοποιήθηκε
στις 21 Δεκεμβρίου. Υπενθυμίζεται πως το εν λόγω ακίνητο
στέγαζε ξενοδοχείο, το οποίο έκλεισε στις αρχές της

Μεταξύ της Hoist και σχήματος στο οποίο συμμετέχει η
γερμανική εταιρεία EOS θα κριθεί η «μάχη» για την
απόκτηση του χαρτοφυλακίου με μη εξυπηρετούμενα
καταναλωτικά δάνεια, συνολικής απαίτησης 2,3 δισ. ευρώ
και αρχικού κεφαλαίου περί το 1,5 δισ. ευρώ. Η Hoist
δραστηριοποιείται καιρό στην εγχώρια αγορά και ιδιαίτερα
στην απόκτηση ανεξασφάλιστων απαιτήσεων, ενώ
αποτελεί έναν από τους αρχικούς μετόχους της PQH μαζί
με τις PwC και Qualco. Η γερμανική EOS είναι η πρώτη
φορά που διεκδικεί με αξιώσεις χαρτοφυλάκιο στην Ελλάδα
και ακούγεται ότι έχει συμπράξει με επιχειρηματικά
συμφέροντα, που πρόσφατα επενδύουν στον τομέα των
servicers.
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σημειώνει το euro2day.gr με δεδομένο ότι η πανδημία
βρίσκεται σε εξέλιξη και οι συνέπειες αυτής δεν μπορούν
ακόμη να ποσοτικοποιηθούν,

Ο

διοικητής της ΤτΕ στέλνει μήνυμα
στις διοικήσεις των τραπεζών,
τις οποίες καλεί να
επανεξετάζουν συνεχώς την
επάρκεια των προβλέψεων
έναντι του πιστωτικού κινδύνου

Το βάθος των συνεπειών της πανδημίας θα εκδηλωθεί με
κάποια υστέρηση και μετά την άρση των μέτρων στήριξης,
εκτιμά ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης
Στουρνάρας στην έκθεση για τη νομισματική πολιτική και
καλεί τις τράπεζες να μην εφησυχάσουν και να εντείνουν
τις προσπάθειες βελτίωσης του ενεργητικού τους. Όπως

Σε τρεις παθογένειες του τραπεζικού συστήματος αλλά και
της κρατικής παρέμβασης εντοπίζει το Ελεγκτικό Συνέδριο
τους λόγους για την περιορισμένη ρευστότητα που φθάνει
στην οικονομία και δη τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
συστήνοντας άμεσα μέτρα για την άρση αυτών των
παθογενειών, όπως μεταδίδει το moneyreview.gr.

Τ

ο πρόβλημα της περιορισμένης
ρευστότητας που φθάνει στην
οικονομία αποδίδεται σύμφωνα
με το Ελεγκτικό Συνέδριο στα υψηλά
μη εξυπηρετούμενα δάνεια, στην
υψηλή αναβαλλόμενη φορολογική
απαίτηση που συνθέτουν τα κεφάλαια
των τραπεζών και στην ηθική
χαλάρωση λόγω καθυστερήσεων
στη ρευστοποίηση των εξασφαλίσεων
των κόκκινων δανείων.

Στην έκθεσή του το Ελεγκτικό Συνέδριο κάνει αναλυτική
περιγραφή των μέτρων που έχει λάβει η Πολιτεία για την

και
να
ενισχύσουν
τα
συστήματα
έγκαιρης
προειδοποίησης για ενδεχόμενη αθέτηση πληρωμής
δανείων. Κρίσιμη θεωρεί η Τράπεζα της Ελλάδος την
προσεκτική και σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και τις εποπτικές αρχές άρση των μέτρων
στήριξης της πανδημίας. Συγκεκριμένα στην Έκθεση
αναφέρεται ότι «είναι ιδιαίτερα κρίσιμο να υπάρξει
προσεκτικός σχεδιασμός του χρονοδιαγράμματος άρσης
των μέτρων στήριξης που έχουν λάβει το Ευρωσύστημα, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η κυβέρνηση και οι εποπτικές
αρχές».
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που κληροδοτήθηκαν από
την παρατεταμένη κρίση που
αντιμετώπισε η Ελλάδα και είναι
πιθανόν να επηρεάζονται αρκετά
σοβαρά από τις οικονομικές
επιπτώσεις της πανδημίας.

εξασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας μέσω
του ΤΧΣ, διαθέτοντας 40 δισ. ευρώ για την
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, καθώς και εγγυήσεις
ύψους 24 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του Ηρακλή για τη μείωση
των κόκκινων δανείων. Περαιτέρω το κράτος έχει
συμβάλλει μέσω του μηχανισμού της αναβαλλόμενης
φορολογίας, που επιτρέπει στις Τράπεζες να αποσβέσουν
σε βάθος 30ετίας τις ζημιές από το PSI, αλλά και των ζημιών
– σε βάθος 20ετίας – από την εξυγίανση των
χαρτοφυλακίων τους. Εντούτοις όπως διαπιστώνει το
Ελεγκτικό Συνέδριο «οι καθαρές ροές χρηματοδότησης,
ήταν το 2021 σε αρνητικό έδαφος και άρα τα ποσά των
δανείων που χορηγήθηκαν εντός του 2021 τελούν σε
δυσαρμονία με τα μεγέθη της ελληνικής οικονομίας, στα
οποία πρέπει να συμπεριληφθούν και οι επενδυτικές
ανάγκες της χώρας». Όπως χαρακτηριστικά συμπεραίνει
για μια οικονομία, στην οποία το ΑΕΠ και οι καταθέσεις στις
τράπεζες προσεγγίζουν τα 200 δισ. ευρώ, τα ποσά
χορηγηθέντων νέων δανείων ύψους 3,8 δισ. ευρώ για τις
επιχειρήσεις και 1,1 δισ. για στεγαστικά και καταναλωτικά
δάνεια «είναι μικρά» και οι λόγοι «συνδέονται αμέσως ή
εμμέσως με κρατική ευθύνη ή συμπεριφορά» και για αυτό
«στοιχειοθετούν επιτακτική ανάγκη ικανή να δικαιολογήσει
την επέμβαση του Κράτους για την άρση τους». Ο έλεγχος
του Ελεγκτικού Συνεδρίου διενεργήθηκε μετά από αίτημα
της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και
στην πολυσέλιδη έκθεσή του συμπεραίνει ότι «η επάνοδος
στη χρηματοπιστωτική κανονικότητα, που αυτή θα σημάνει
την τακτική χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας
από τις τράπεζες, προϋποθέτει την απαλλαγή του
ισολογισμού των τραπεζών από τα μη εξυπηρετούμενα
δάνεια, τη διευθέτηση της τυχόν στρέβλωσης στη
συμπεριφορά των τραπεζών από την αναβαλλόμενη
φορολογική απαίτηση, που βαρύνει επίσης την εικόνα του
ισολογισμού τους, την τακτική συνέχιση της διαδικασίας
ρευστοποιήσεων με κοινωνικώς αποδεκτό τρόπο και το
πέρας των έκτακτων μέτρων και καταστάσεων λόγω της
πανδημίας, που δημιουργεί ανασφάλεια σε γενικότερο
επίπεδο». Επιπλέον όπως παρατηρεί το Ελεγκτικό
Συνέδριο,
το
«επίμονα
υψηλό
επίπεδο
μη
εξυπηρετούμενων δανείων και ο αυξημένος πιστωτικός
κίνδυνος που συνδέεται με ορισμένα είδη χορηγήσεων
είναι πιθανόν να συμβάλλουν σε υψηλότερα τραπεζικά
επιτόκια χορηγήσεων.

Ο

ι επιχειρήσεις, και ιδίως οι
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις,
χαρακτηρίζονται από ευπάθειες

Η αποκατάσταση του διαμεσολαβητικού ρόλου που
επιτελεί ο τραπεζικός τομέας στη χρηματοδότηση των
ελληνικών νοικοκυριών και επιχειρήσεων απαιτεί
επομένως τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων που
υλοποιούνται». Για παράδειγμα, η έγκαιρη και
αποτελεσματική εφαρμογή του νέου κώδικα περί
αφερεγγυότητας και η εξομάλυνση των εμποδίων για την
αναγκαστική εκτέλεση εξασφαλίσεων, καθώς και η
βελτίωση της αποτελεσματικότητας του δικαστικού
συστήματος, μπορούν να στηρίξουν τη σύγκλιση των
επιτοκίων χορηγήσεων προς τους μέσους όρους της
ζώνης του ευρώ. Γενικότερα, η περαιτέρω μείωση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων, η αποκατάσταση της
κερδοφορίας των τραπεζών και η βελτίωση της ικανότητάς
τους να απορροφούν ζημίες θα βοηθούσε να ενισχυθεί η
ικανότητα του τραπεζικού τομέα να επιτελεί τον
διαμεσολαβητικό του ρόλο. Στην έκθεση αναδεικνύεται το
θέμα της αναβαλλόμενης φορολογίας που προκύπτει από
την απαλλαγή των Τραπεζών από το φόρο για τη ζημιά που
έχουν από τις πωλήσεις κόκκινων δανείων, ως βασικός
ανασταλτικός παράγοντας που επηρεάζει τις τράπεζες και
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τις καθιστά επιφυλακτικές στην ανάληψη πιστωτικού
ρίσκου. «Οι τράπεζες πρέπει να ακολουθούν μια πολιτική
που θα περιορίζει στο ελάχιστο το ενδεχόμενο ζημιών» Γι’
αυτό «πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές στην ανάληψη
δανειοδοτικών κινδύνων» και άρα «επιδιώκουν κέρδη από
βέβαιες πηγές κερδοφορίας». Έτσι την όποια ρευστότητα
διαθέτουν, οδηγούνται να την επενδύουν έτσι ώστε να
επωφελούνται με βεβαιότητα από την αναβαλλόμενη
φορολογική απαίτηση», σημειώνει χαρακτηριστικά. Το
Ελεγκτικό Συνέδριο κάνει εκτενή αναφορά στην πρόταση
που έχει κάνει η ΤτΕ για την αντιμετώπιση του
προβλήματος των κόκκινων δανείων με παράλληλη
επίλυση του θέματος της αναβαλλόμενης φορολογίας
(σχέδιο Αργώ). Όπως σημειώνει το σχέδιο «πρέπει,
εφόσον ακόμη διατηρεί την επικαιρότητά του, να
αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας συζήτησης». Σε
διαφορετική περίπτωση πρέπει να εξηγηθούν οι λόγοι που
δεν προκρίνεται έστω ως συμπλήρωμα του προγράμματος
Ηρακλής. Το Ελεγκτικό Συνέδριο παραπέμπει σε
πρόσφατη γνωμοδότηση της ΕΚΤ, η οποία παρατηρεί ότι
«το υψηλό ποσοστό οριστικών και εκκαθαρισμένων
απαιτήσεων στους κεφαλαιακούς δείκτες CET1 των
ελληνικών συστημικών πιστωτικών ιδρυμάτων, το οποίο
δεν προβλέπεται να μειωθεί περαιτέρω μεσοπρόθεσμα,
παραμένει ζήτημα που εγείρει εποπτική ανησυχία. Ο
προτεινόμενος νέος μηχανισμός απόσβεσης δεν αποκλείει
τον κίνδυνο οι οριστικές και εκκαθαρισμένες αυτές
απαιτήσεις να μην έχουν απορροφηθεί πλήρως ή μερικώς
εντός της προβλεπόμενης εικοσαετίας και καλεί την
πολιτεία
να
αναθεωρήσει
βραχυπρόθεσμα
ή
μεσοπρόθεσμα το ελληνικό πλαίσιο των απαιτήσεων
αυτών, προκειμένου να παρασχεθεί μια πιο ολοκληρωμένη
και διαρθρωτική λύση». Βασική αδυναμία μέχρι σήμερα
αποτέλεσε επίσης η έγκαιρη διάκριση των «στρατηγικών
κακοπληρωτών» από τους πράγματι αδυνατούντες να
εξυπηρετούν το δάνειό τους. Όπως συμπεραίνεται στην
έκθεση «το κενό αυτό σε συνδυασμό με την ανάγκη
προστασίας της κύριας κατοικίας επιτείνει την
επιφυλακτικότητα των τραπεζών να χορηγήσουν νέα
δάνεια». Επιπλέον στην εκτίμηση των κινδύνων που
εγκυμονεί η χορήγηση νέων δανείων εισήλθε πλέον ο
κίνδυνος
της
αδυναμίας
ρευστοποίησης
των
εξασφαλίσεων μη αποπληρωμής των δανείων», με
συνέπεια οι τράπεζες να αντιμετωπίσουν άλλη μια
δυσχέρεια που τις εμποδίζει να χορηγήσουν δάνεια χωρίς
συνεκτίμηση και του ιδιαίτερου αυτού κινδύνου».

Τ

α εξαιρετικά μέτρα αναστολής
των πλειστηριασμών λόγω της
πανδημίας έχουν καθυστερήσει
την εφαρμογή της νομοθεσίας περί
πλειστηριασμού πρώτης κατοικίας,
οπότε η ηθική χαλάρωση ως
φαινόμενο, που εμποδίζει την
ταχεία μείωση των κόκκινων
δανείων παραμένει.

Η πτυχή αυτή του προβλήματος βρίσκεται στο κέντρο του
συνολικού
ζητήματος
της
χρηματοδότησης
της

Σελίδα 41

πραγματικής οικονομίας από τις τράπεζες, γι’ αυτό και
πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην αντιμετώπισή του,
παρατηρεί το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ειδική αναφορά κάνει το
Ελεγκτικό Συνέδριο στο ρόλο του ΤΧΣ, σημειώνοντας ότι
«καθώς λήγει η νομοθετικώς ορισμένη διάρκειά του, το
ερώτημα που τίθεται είναι αν εν όψει των αποτελεσμάτων
που διαπιστώθηκαν από τη λειτουργία του και της
τρέχουσας ανάγκης να χρηματοδοτηθεί η πραγματική
οικονομία μπορεί ακόμη το εν λόγω Ταμείο να
χαρακτηρισθεί ως πρόσφορο, αναγκαίο και επαρκές μέτρο
προς επίτευξη σκοπού του. Ενόψει μάλιστα της
προοπτικής επέκτασης της δραστηριότητάς του πέραν του
2022 που είναι η νομοθετημένη σήμερα διάρκειά του, το
Ελεγκτικό Συνέδριο υπογραμμίζει ότι «πριν από κάθε
σχετική απόφαση πρέπει να προηγηθεί μια ανάλυση,
νομική και οικονομική, περί του κόστους και του οφέλους
που προκύπτει ή αναμένεται να προκύψει από τη
λειτουργία του. Στην ανάλυση αυτή πρέπει να
«συσταθμισθούν το κόστος λειτουργίας του, η τεχνογνωσία
που έχει τυχόν συγκεντρώσει και το αντικείμενο της
διαχείρισής του, σε συνάρτηση με το νέο κανονιστικό τοπίο
που έχει δημιουργηθεί από την τραπεζική ένωση και την εξ
αιτίας αυτού του λόγου συρρίκνωση του πεδίου ευθύνης
του Ταμείου». Όπως εξηγεί από τις ένδεκα κατηγορίες
αρμοδιοτήτων που προβλέπονται για το ΤΧΣ στον ιδρυτικό
του νόμο του 2010 όπως αυτός ισχύει, οι μόνες που
εμφανίζουν επικαιρότητα, χωρίς να έχουν καταστεί άνευ
αντικειμένου ή να έχουν απορροφηθεί από τους θεσμούς
της τραπεζικής ένωσης, είναι όσες συνδέονται άμεσα ή
έμμεσα με τη διαχείριση των δικαιωμάτων του Ταμείου των
σχετικών με την προστασία της περιουσίας του Δημοσίου
που κατέχει.
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Πρόκειται για 40 δισ. ευρώ που διατέθηκαν για τις
ανακεφαλαιοποιήσεις των Τραπεζών, τα οποία το Ταμείο
κλήθηκε να διαχειριστεί και τα οποία προέρχεται από
δανεισμό της χώρας. Όπως διαπιστώνει το Ελεγκτικό
Συνέδριο «η αξία της περιουσίας αυτής έχει απομειωθεί σε
σημείο που να εγείρεται ζήτημα αναλογικότητας για το κατά
πόσο δικαιολογείται η διατήρηση του Ταμείου εν όψει του
υπαρκτού αντικειμένου των δραστηριοτήτων του». Σε ότι
αφορά την αρμοδιότητα του Ταμείου για την εξυγίανση των
Τραπεζών, αυτή διατηρείται. Όπως όμως παρατηρεί «δεν
προβλέπεται από τον νόμο άλλη αρμοδιότητα για το Ταμείο
εκτός από την αορίστως διατυπωμένη της συμβολής του
στην επίλυση του εν λόγω προβλήματος». Το ενδιαφέρον

Τ

ον Νοέμβριο οι ηλεκτρονικές
πληρωμές μέσω τραπεζών
καταγράφουν αύξηση 33,7%
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του ΤΧΣ για την τιμή των μετοχών και ομολόγων που
κατέχει δεν είναι άσχετο με την επίλυση του ζητήματος των
κόκκινων δανείων καθώς η ύπαρξη αυτών μπορεί να
καθηλώνει τις τιμές των μετοχών και ομολόγων των
τραπεζών, επισημαίνεται χαρακτηριστικά στην έκθεση. Στο
επίμαχο θέμα της χορήγησης ρευστότητας στην οικονομία
ο έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου «αποκάλυψε ότι η
δυνατότητα παρέμβασης του Ταμείου προς επίτευξη αυτού
του στόχου είναι μη αποφασιστικής σημασίας». Τέλος
παρατηρεί ότι «οι αρμοδιότητες του Ταμείου ορίζονται με
αόριστες αναφορές σε κείμενα της μνημονιακής περιόδου
κατά τρόπο ανεπίτρεπτο για δημόσιο φορέα υποκείμενο
στην αρχή της νομιμότητας».

(13,7% στο γ’ τρίμηνο) έως τον Σεπτέμβριο, εξέλιξη που
δείχνει ότι φέτος η ανάπτυξη θα ξεπεράσει κατά πολύ το
6,9%-7%, που γράφει ο Προϋπολογισμός που μόλις
ψηφίστηκε – ή ακόμα και το 7,5%-8% ενδεχομένως τελικά.

εν συγκρίσει με τον αντίστοιχο του 2019 – δηλαδή προτού
καν ξεσπάσει η πανδημία, όπως τονίζει το protothema.gr.
Όπως αποκαλύπτει το «business stories», τον φετινό
Νοέμβριο
οι
επιχειρήσεις
εισέπραξαν
συνολικά
2.511.558.980,77 ευρώ, ενώ πέρυσι είχαν εισπραχθεί
2.174.314.132,77, όταν η αγορά δούλευε με εξ αποστάσεως
πωλήσεις. Τον Νοέμβριο του 2019, πάλι, όταν όλη η αγορά
ήταν
ανοιχτή,
οι
επιχειρήσεις
είχαν
εισπράξει
1.879.090.026,79 ευρώ. Το εμπόριο και τα είδη τροφίμων
γνώρισαν άνθηση πωλήσεων άνω του 60%, σύμφωνα με
τα στοιχεία των τραπεζών. Και η αγοραστική κίνηση αυτή
έρχεται ως συνέχεια της αλματώδους αύξησης του ΑΕΠ

Η φράση «Πτώχευση Επιχείρησης» είναι ένας ιδιαίτερα
ζοφερός όρος για την επιχειρηματικότητα και συνδέεται με
άλλες καταθλιπτικές εκφράσεις όπως ο «Θάνατος της
επιχείρησης», η «Χρεοκοπία των ιδιοκτητών» και άλλα
αντίστοιχα. Όπως μεταδίδει το solvdebt.com μία

επιχείρηση που μπορεί να ευημερούσε για χρόνια, μπορεί
να οδηγηθεί για διαφόρους λόγους (π.χ. διοικητικά λάθη,
οικονομική κρίση, πανδημία κ.α.) στην παύση πληρωμών
και εν τέλει στη πτώχευση. Ωστόσο, ο νέος νόμος της
Δεύτερης ευκαιρίας (ν.4738/2020) δίνει μία νέα διάσταση
στο θέμα της πτώχευσης καθώς πέραν των
προπτωχευτικών διαδικασιών όπως ο Εξωδικαστικός
Μηχανισμός και η Εξυγίανση των Επιχειρήσεων, δίνει μια
δεύτερη ευκαιρία στους ιδιώτες και τις επιχειρήσεις που
πτωχεύουν, απαλλάσσοντας τους από τα βάρη και τις
αμαρτίες του παρελθόντος. 1. Ποιος είναι ο σκοπός της
πτώχευσης; Η πτώχευση αποσκοπεί στη συλλογική
ικανοποίηση των πιστωτών με τρεις κυρίως τρόπους. α)
Την ρευστοποίηση του συνόλου της περιουσίας του
οφειλέτη ή β) Την ρευστοποίηση επιμέρους συνόλωνλειτουργιών αυτής ή γ) Την επιστροφή παραγωγικών
μέσων σε παραγωγική χρήση. 2. Ποιοι μπορούν να
υποβάλουν αίτηση για Πτώχευση; Τα νομικά πρόσωπα
που επιδιώκουν οικονομικό σκοπό, αλλά πλέον και τα
φυσικά πρόσωπα. 3. Ποιος μπορεί να αιτηθεί την
Πτώχευση της Επιχείρησης; Την πτώχευση μπορεί να
αιτηθεί είτε η ίδια επιχείρηση-οφειλέτης, ή ο πιστωτής (ένας
ή περισσότεροι) ή ακόμη και ο εισαγγελέας Πρωτοδικών
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(για λόγους δημοσίου συμφέροντος). 4. Ποια είναι η
απαραίτητη οικονομική προϋπόθεση για να γίνει δεκτή η
αίτηση πτώχευσης;

Η

απαραίτητη προϋπόθεση για την
κήρυξη της πτώχευσης είναι
η περιουσία ή το εισόδημα
του οφειλέτη να επαρκούν για
την κάλυψη των εξόδων της
διαδικασίας (π.χ. δημοσιεύσεις).

Σε αντίθετη περίπτωση απλώς καταχωρείται το όνομα ή
την επωνυμία του οφειλέτη στο Ηλεκτρονικό Μητρώο
Φερεγγυότητας. (άρθρο 77 παρ.4) 5. Από πότε ισχύει η
πτώχευση; Η πτώχευση της επιχείρησης, ισχύει από την
ημέρα δημοσιοποίησης της δικαστικής απόφασης που
κηρύσσει την πτώχευση. 6. Πότε πραγματοποιείται η
διαγραφή οφειλών; Η διαγραφή (ή αλλιώς απαλλαγή)
οφειλών πραγματοποιείται με δύο τρόπους: Α. Σε 1 έτος
μετά την έκδοση της σχετικής δικαστικής απόφασης, στην
περίπτωση που ο οφειλέτης διαθέτει επαρκή περιουσία
που θα ρευστοποιηθεί κατά την διαδικασία της πτώχευσης.
Σημείωση: Για την περίοδο του 1 έτους μέχρι την διαγραφή
των οφειλών, ο οφειλέτης θα πρέπει να πληρώνει στους
πιστωτές του, το ποσό εκείνο που υπερβαίνει το 5-πλάσιο
των εύλογων δαπανών διαβίωσης, σε συνδυασμό με την
εμπορική αξία των ακινήτων του οφειλέτη καθώς και των
συνοφειλετών και εγγυητών του ή Β. Σε 3 έτη μετά την
έκδοση της σχετικής δικαστικής απόφασης, όταν ο
οφειλέτης δεν διαθέτει περιουσία (ή διαθέτει περιουσία
μικρής αξίας που θα ρευστοποιηθεί). Σημείωση: Κατά την
διάρκεια των 3 ετών ο οφειλέτης καλείται να πληρώνει
στους πιστωτές του, το ποσό που υπερβαίνει τις εύλογες
δαπάνες διαβίωσης αλλά δεν είναι ακατάσχετο (π.χ.
οριζόντιο ακατάσχετο, ακατάσχετα κοινωνικά επιδόματα,
ακατάσχετες αγροτικές επιδοτήσεις). 7. Τι περιλαμβάνει η
πτωχευτική περιουσία; Η πτωχευτική περιουσία, είναι το
σύνολο της περιουσίας του οφειλέτη κατά την κήρυξη της
πτώχευσης, είτε αυτή βρίσκεται στη Ελλάδα ή το εξωτερικό.
Μέρος της πτωχευτικής περιουσίας θεωρούνται και τα
λογιστικά βιβλία, τα οποία ωστόσο θα πρέπει να τηρούνται
κανονικά. 8. Η πτώχευση σημαίνει ότι ο επιχειρηματίας
χάνει τον έλεγχο της Επιχείρησης του; Ναι. Με την κήρυξη
της πτώχευσης ο επιχειρηματίας χάνει αυτοδικαίως την
διοίκηση της επιχείρησης του, την οποία πλέον ασκεί μόνο
ο Σύνδικος (πρόσωπο που ορίζεται από το δικαστήριο από
το Μητρώο των Διαχειριστών Αφερεγγυότητας). Έτσι μετά
την κήρυξη της πτώχευσης, ενέργειες του επιχειρηματία
που αφορούν την πτωχευτική περιουσία όπως ενέργειες
διαχείρισης ή διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων, είναι
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ανενεργές (χωρίς τουλάχιστον την σύμπραξη του
συνδίκου). Ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα να δοθεί στον
οφειλέτη η διοίκηση της επιχείρησης του (με ή χωρίς
περιοριστικούς
όρους)
κατόπιν
απόφασης
του
πτωχευτικού δικαστηρίου, αλλά πάντα με την σύμπραξη
του συνδίκου. 9. Τι είναι το Ηλεκτρονικό Μητρώο
Αφερεγγυότητας; To Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας
είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου ο οφειλέτης (φυσικό
ή νομικό πρόσωπο) μπορεί να υποβάλει την αίτηση του για
να δηλώσει πτώχευση και να απαλλαχθεί από τις οφειλές
του μέσω της ρευστοποίησης περιουσίας. 10. Εάν είμαι
εγγυητής σε δάνειο που έχει πάρει η επιχείρηση, η ατομική
περιουσία μου γίνεται μέρος της πτωχευτικής περιουσίας;
Η πτωχευτική περιουσία αφορά αποκλειστικά την
περιουσία της επιχείρησης και δεν αφορά την περιουσία
του εγγυητή σε δάνειο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), ακόμα
και εάν αυτός έχει δώσει συγκεκριμένο ακίνητο προς
εξασφάλιση (δηλ. έχει εγγραφεί προσημείωση ή υποθήκη).
Η μόνη εξαίρεση είναι η επιχείρηση που πτωχεύει να είναι
ατομική επιχείρηση (να ανήκει δηλαδή σε φυσικό
πρόσωπο), οπότε σε αυτή την περίπτωση η ατομική
περιουσία του φυσικού προσώπου – εγγυητή, γίνεται
μέρος της πτωχευτικής περιουσίας. 11. Με την κήρυξη της
πτώχευσης παρέχεται προστασία στη επιχείρηση από
νομικές ενέργειες (καταδιωκτικά μέτρα) των πιστωτών της;
Ναι. Με την κήρυξη της πτώχευσης αναστέλλονται
αυτοδικαίως όλα τα καταδιωκτικά μέτρα εναντίον της
επιχείρησης, όπως η έναρξη ή συνέχιση της αναγκαστικής
εκτέλεσης, η άσκηση αναγνωριστικών ή καταψηφιστικών
αγωγών, η συνέχιση των δικών επ’ αυτών, η άσκηση ή
εκδίκαση ένδικων μέσων κ.α. Συμπέρασμα – Η πτώχευση
μπορεί να είναι επιλογή; O νέος νόμος δίνει την δυνατότητα
στη επιχείρηση να απαλλαγεί από τα χρέη της, σε διάστημα
από 1 έως 3 έτη. Η επιλογή του οφειλέτη για το αν θα
προχωρήσει σε πτώχευση, προφανώς θα πρέπει να
εξετασθεί ανά περίπτωση λαμβάνοντας υπόψη τα
δεδομένα της κάθε υπόθεσης. Ωστόσο, είναι λογικό να
υποθέσει κανείς ότι δεν θα υποβάλει αίτηση πτώχευσης μια
επιχείρηση ή ένας ιδιώτης που απλά δυσκολεύεται ή είναι
υπερδανεισμένη. Καλό θα είναι πρώτα ο οφειλέτης να
εξετάσει προσεκτικά τις επιλογές του Εξωδικαστικού
Μηχανισμού ή και της Εξυγίανσης της Επιχείρησης, ώστε
να πετύχει μία βιώσιμη αναδιάρθρωση των οφειλών της.
Στην περίπτωση βέβαια που η επιχείρηση ή ο ιδιώτης δεν
μπορεί να εξυπηρετήσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του,
τότε η πτώχευση είναι μονόδρομος.
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Η

ρυθμιστική αρχή της Γερμανίας
για τον χρηματοοικονομικό κλάδο
επέβαλε πρόστιμο 8,66 δισ. ευρώ
στην Deutsche Bank για τον χειρισμό
εκ μέρους της ζητημάτων σχετικών
με το Euribor…..
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κλάδο στο πλαίσιο του σκανδάλου της καταστρατήγησης
του Libor. «Η τράπεζα αποδέχεται το πρόστιμο στο πλαίσιο
συμβιβασμού με την BaFin, γεγονός το οποίο δημιουργεί
νομική βεβαιότητα», σημειώνει η Deutsche Bank σε γραπτή
ανακοίνωσή της. «Για εμάς παραμένει κορυφαία
προτεραιότητα να αναγνωρίσουμε και να αντιμετωπίσουμε
ενδεχόμενες αδυναμίες στους ελεγκτικούς μηχανισμούς
μας». Η Deutsche Bank αναφέρει επίσης ότι έχει εφαρμόσει
προκαταρκτικά μέτρα βελτίωσης των ελέγχων σε
συνεργασία με τις εποπτικές αρχές.

επιτόκιο αναφοράς το οποίο βρέθηκε στην καρδιά
σκανδάλου το οποίο έπληξε τον κλάδο. Όπως μεταδίδει το
capital.gr η τράπεζα για ορισμένο διάστημα δεν είχε
λειτουργικά συστήματα και ελέγχους όσον αφορά τη
συμβολή της στον δείκτη, τονίζει η BaFin, σε δήλωσή της.
Πάνω από μία δεκαετία μετά τη χρηματοοικονομική κρίση,
η οποία αποκάλυψε κολάσιμες συμπεριφορές και
ανεπαρκείς ελεγκτικούς μηχανισμούς, οι τράπεζες
βρίσκονται ακόμη αντιμέτωπες με μέτρα βελτίωσης της
διαφάνειας των κινήσεών τους και με ρυθμιστικούς
ελέγχους. Μολονότι σχετικά μικρό για τα μεγέθη της
τράπεζας, όπως αναφέρει το πρακτορείο Bloomberg, το
πρόστιμο της BaFin υποδηλώνει ότι η Deutsche Bank δεν
έχει προχωρήσει σε πλήρη εφαρμογή των δεσμεύσεών της
μετά την επιβολή στην ίδια των υψηλότερων ποινών στον

σύμφωνα με υπολογισμούς του Bloomberg. Το πόσα από
αυτά τα χρήματα θα μετατραπούν σε ευρώ είναι ασαφές -όπως και οι λόγοι για τους οποίους δεν έχει γίνει αυτό μέχρι
στιγμής. Οι πιθανές εξηγήσεις ποικίλλουν -από ξεχασμένες
αποταμιεύσεις, κρυμμένες κάτω από στρώματα, μέχρι
αναμνηστικά που φυλάσσονται από μια άλλη εποχή. Αυτό
που γνωρίζουμε σίγουρα είναι ότι η συντριπτική
πλειοψηφία βρίσκεται στη Γερμανία, όπου τα μετρητά
εξακολουθούν να είναι δημοφιλή και η Bundesbank έχει πει
ότι θα συνεχίσει να ανταλλάσσει γερμανικά μάρκα για
απεριόριστο χρονικό διάστημα.
Δύο δεκαετίες μετά την εισαγωγή του ευρώ και τη διανομή
του στα νοικοκυριά της Ευρώπης, υπάρχουν ακόμη εκεί
έξω μετρητά αξίας δισεκατομμυρίων με τη μορφή των
εθνικών νομισμάτων που αντικατέστησε το ευρώ. Όπως
σημειώνει το insider.gr…..

Τ

ο σύνολο της αξίας των παλιών
εθνικών νομισμάτων που
μπορεί ακόμη να εξαργυρωθεί
ισοδυναμεί με περίπου
8,5 δισεκατομμύρια ευρώ…..

Ψ

ηλά στην κατάταξη βρίσκεται
και η Ελλάδα όπου το σύνολο
των μη ανταλλάξιμων δραχμών,
σε νομίσματα και χαρτονομίσματα,
φτάνει τα 477,9 εκατ. Ευρώ !!!
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