Αριθ. Φύλλου 226
Σ/Κ 02-03/04/2022

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ:

Θοδωρής Ζούμπος

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ :

Κυριάκος Τόμπρας

Η ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΕΔΩ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ ΟΛΑ ΟΣΑ ΔΕΝ ΣΟΥ ΛΕΝΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΣΕ ΧΡΕΩΣΑΝΕ

ΕΚΔΟΤΗΣ: ΥΠΕΡΒΑΣΗ

ΤΗΛ. 210 5200452-62

Email : ypervasi.gr@gmail.com

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 02-03 Απριλίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 226 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |

Σελίδα 2

καθηγητής πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ενώ υπενθύμισε ότι
και στην πανδημική γρίπη του 2009 που ήταν σε έξαρση, το 2010 καταγράφονταν
ξανά περιστατικά αλλά η κατάσταση ήταν ελεγχόμενη.

Ο

Κωνσταντίνος
Γουργουλιάνης,
καθηγητής
Πνευμονολογίας
στο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας επισημαίνει
πως οι μεταλλάξεις του
covid-19 κάνουν τον ιό
πιο μεταδοτικό, αλλά
λιγότερο επικίνδυνο
και θανατηφόρο.
Ο covid-19 γίνεται πια μια ενδημική
νόσος. «Οι «Ο» και «Ο2» αυτό που
κάνουν είναι να προκαλούν αυτό το
μπούκωμα στους ανθρώπους. Με
αυτόν τον τρόπο τελειώνουν οι
πανδημίες. Αυτή είναι η πορεία.
Έτσι βλέπουμε και το σήμερα με την
Όμικρον. Δεν μπορούμε, όμως, να
προσδιορίσουμε χρονικά πότε θα
έρθει το οριστικό τέλος της.
Βαίνουμε, ωστόσο, προς μια
κανονικότητα»
παρατηρεί
ο

Υ

πολογίζω ότι και του χρόνου θα έχουμε πάλι
περιστατικά covid σε ανθρώπους μεγάλης
ηλικίας. Η άνοιξη και το καλοκαίρι θα κυλήσουν
ομαλά και το φθινόπωρο θα έχουμε λίγες μολύνσεις
σε αυτό το βαθμό που είναι σήμερα και κυρίως σε ηλικιωμένους». Περιγράφοντας
την επιδημιολογική κατάσταση στα νοσοκομεία ο κ. Γουργουλιάνης επισημαίνει
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Γ

Σελίδα 3

ια αυτό και έχουμε λιγότερες
διασωληνώσεις. Σε κάθε
περίπτωση οι θάνατοι θα
είναι λιγότεροι σιγά σιγά».

ότι πλέον στα τμήματα νοσηλεύονται άνθρωποι κυρίως
μεγάλης ηλικίας, πάνω από 70-75 χρονών με πάρα πολλές
συννοσηρότητες οι οποίοι είναι ευάλωτοι. «Πρέπει να το
κάνουμε σαφές ότι

Έ

χουμε πλέον στα νοσοκομεία,
κυρίως, ανεμβολίαστους και
εμβολιασμένους με χρόνια
προβλήματα. Δηλαδή ΔΕΝ υπάρχει
νέος άνθρωπος.

Υπάρχουν πάρα πολλοί ασθενείς που μπαίνουν στα
νοσοκομεία και είναι με κορωνοϊό και όχι από κορωνοϊό.
Εισάγονται στα νοσοκομεία λόγω των προβλημάτων
υγείας και των χρόνιων παθήσεων που αντιμετωπίζουν
(όπως νεφρική ή καρδιακή ανεπάρκεια ή χρόνια
αποφρακτική πνευμονοπάθεια, ΧΑΠ), έκαναν τεστ για να
υποβληθούν σε κάποια επέμβαση και βγήκαν θετικοί. «Και
αυτό κάνει ακόμη δυσκολότερη την δουλειά μας όταν
κάνεις χειρουργεία ή ακτινοθεραπείες, καθώς αυξάνεται ο
κίνδυνος της μεταδοτικότητας του ιού. Πρέπει να
διαχειριστούμε τα περιστατικά που είναι με κορωνοϊό».
Επικαλούμενος τα στοιχεία του ΕΟΔΥ ο κ. Γουργουλιάνης
παρατηρεί ότι αυξάνονται οι ηλικιωμένοι ασθενείς που
μπαίνουν στα νοσοκομεία τελευταία. Και σε αυτό
συμβάλλει και ο κορωνοϊός αλλά δεν είναι το κύριο
πρόβλημα ο ιός σε αυτήν την φάση. Παρατηρώντας την
σημερινή κατάσταση στα νοσοκομεία τονίζει ότι η εικόνα
είναι αντίστοιχη με τα νοσοκομεία της Αμερικής. «Στην
Αμερική έχουν υπολογίσει ότι αυτή η κατηγορία ασθενών
αποτελούν τους μισούς από τους αρρώστους που
μπαίνουν στα νοσοκομεία. Εκτιμώ ότι και στα νοσοκομεία
της χώρας μας οι ηλικιωμένοι με συννοσηρότητες και covid
είναι οι μισοί. Καθώς αυξήθηκαν οι εμβολιασμοί έχουμε
πολύ λιγότερους ασθενείς με πνευμονία και βέβαια
διασωληνώσεις. Αυτά τα δύο χρόνια άλλαξε ο ιός που δεν
φαίνεται να προκαλεί τόσο σοβαρή νόσο, αλλάξαμε και
σχεδόν
όλοι
εμείς
που
είμαστε
περισσότερο
προστατευμένοι». Όπως εξηγεί ο κ. Γουργουλιάνης οι
ηλικιωμένοι ασθενείς με συννοσηρότητες και covid
εισάγονται στα νοσοκομεία αλλά δεν διασωληνώνονται
γιατί η κατάστασή τους πιθανότατα δεν θα βελτιωθεί από
την νοσηλεία τους στην μονάδα. «Μπαίνουν στα
νοσοκομεία για το πρόβλημά τους και όχι για τον
κορωνοϊό.

Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας τάσσεται υπέρ
της κατάργησης του πιστοποιητικού εμβολιασμού σε
σύντομο χρονικό διάστημα, υποστηρίζοντας ότι η άρση του
μέτρου κινείται προς την σωστή κατεύθυνση. Ο κ.
Γουργουλιάνης προτρέπει τους πολίτες να μην
ασχολούνται με τα κρούσματα και να βλέπουν τα
πραγματικά δεδομένα. Τάσσεται, παράλληλα, υπέρ της
κατάργησης των self test στα σχολεία τα οποία όπως λέει
έχουν μια σημασία για να προστατέψουν τους
ηλικιωμένους. «Κάποιοι πρέπει να κάνουν test για να
προστατέψουν τους ευάλωτους στο περιβάλλον τους.
Αρκετά παιδιά έχουν κολλήσει. Νομίζω ίσως και όλα να
έχουν κολλήσει, δεν νοσούν όμως, και τα περιστατικά στα
νοσοκομεία δεν είναι από παιδιά. Επομένως τι νόημα έχει
να κάνει κάποιος self test στα παιδιά όταν οι εισαγωγές στα
νοσοκομεία
αφορούν
τους
μεγάλους
με
τις
συννοσηρότητες;

Τ

α self test έπαιξαν καθοριστικό
ρόλο και αντιμετώπισαν την
πανδημία, αλλά σε αυτή τη
φάση με μια ήπια μετάλλαξη,
νομίζω πως είναι άστοχο και
πρέπει να σταματήσει».
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Σελίδα 4

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ
και τους επιτρέπει να ελέγχονται,
να παρακολουθούνται και να είναι
προσβάσιμες από απόσταση

Ο οικιακός αυτοματισμός μετατρέπει το σπίτι σε «έξυπνο»
και κάνει τη ζωή μας ευκολότερη! Όπως σημειώνει ο Χάρης
Ματθαίου με την υιοθέτηση νεότερων τεχνολογιών όπως το
Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) και την Τεχνητή
Νοημοσύνη (AI), ο αυτοματισμός στο σπίτι γίνεται σήμερα
πιο παραγωγικός, χωρίς μάλιστα να αποτελεί πολυτέλεια.
Διότι στις μέρες μας, είναι αναπόφευκτο πλέον να ζούμε σε
ένα σπίτι εξοπλισμένο με «έξυπνες» συσκευές που
αλλάζουν θετικά τον τρόπο της ζωής μας. Και πράγματι,

Τ

ο «Έξυπνο Σπίτι» είναι ένα
δημοφιλές εργαλείο που
χρησιμοποιείται για να
δώσει αποτελεσματικές
λύσεις στην εκτέλεση των
καθημερινών μας εργασιών.

Σήμερα, ο αυτοματισμός στο σπίτι είναι σχεδόν παντού, για
να μπορούμε να ελέγχουμε την τηλεόρασή μας, τη
θέρμανση, τα φώτα, τους συναγερμούς και τις πόρτες, μέσα
από την οθόνη του smartphone. Όλες οι οικιακές συσκευές,
όπως αυτές του μαγειρέματος, το ψυγείο, το πλυντήριο
ρούχων και διάφορες άλλες, συνοδεύονται από
ενσωματωμένες μονάδες Wi-Fi και οι κατασκευαστές τους
τις αποκαλούν συσκευές SMART, επειδή είναι σε θέση να
διασυνδέονται και να επικοινωνούν. Χρησιμοποιώντας
αυξημένες ποσότητες δεδομένων που συλλέγονται μέσω
ενσωματωμένων αισθητήρων, αλγόριθμους πρόβλεψης,
μηχανές συμπερασμάτων και δίκτυα βαθιάς μάθησης,
βοηθούν την τεχνολογία Smart Home να προσαρμόζει
κατάλληλα το περιβάλλον της.

Ο

όρος «έξυπνο σπίτι» ή αλλιώς
«Smart Home», χρησιμοποιείται
για να περιγράψει ένα σπίτι με
εγκατεστημένο δίκτυο επικοινωνίας
που συνδέει διαφορετικές συσκευές

, καθιστώντας εφικτή την αυτοματοποίηση όλων των
καθημερινών εργασιών. Οι έξυπνες συσκευές συνδέονται
στο διαδίκτυο και πολλές από αυτές διαθέτουν εφαρμογές
για
τα
smartphones,
επιτρέποντας
έτσι
τον
απομακρυσμένο έλεγχό τους μέσω οποιουδήποτε δικτύου
Wi-Fi. Σήμερα, η σύνδεση ενός ολόκληρου σπιτιού έχει
γίνει πιο εύκολη, καθώς η ευρυζωνική σύνδεση είναι
ταχύτερη, πιο αξιόπιστη και πιο προσιτή από ποτέ. Χάρη
στο βελτιωμένο εύρος σήματος των ασύρματων
δρομολογητών, το Wi-Fi μπορεί να προσφέρει κάλυψη σε
περισσότερα δωμάτια του σπιτιού, επιτρέποντας τη
σύνδεση περισσότερων συσκευών. Επιπλέον, οι χαμηλές
τιμές του πρόσθετου εξοπλισμού δικτύωσης καθιστούν
φθηνότερη την επέκταση των οικιακών δικτύων σε
δωμάτια που είναι δύσκολο να καλύπτονται μόνο με τη
χρήση ενός ασύρματου δρομολογητή. Ακόμα και σε
δύσκολες αντικειμενικά συνθήκες, όπως παλαιότερα κτίρια
με παχιά τοιχώματα, το οικιακό δίκτυο μπορεί πλέον να
καλύπτει ολόκληρο το σπίτι.
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Ο

ι συσκευές ενός έξυπνου σπιτιού
συνδέονται μεταξύ τους και
είναι προσβάσιμες μέσω ενός
κεντρικού σημείου, που μπορεί
να είναι το smartphone, το tablet,
ο φορητός υπολογιστής ή ακόμη
και η Smart TV.

Οι κλειδαριές θυρών, οι τηλεοράσεις, οι θερμοστάτες, οι
οικιακές οθόνες, οι κάμερες, τα φώτα, αλλά και συσκευές
όπως το ψυγείο, μπορούν να ελέγχονται μέσω ενός
συστήματος οικιακού αυτοματισμού. Η εγκατάσταση του
συστήματος πραγματοποιείται σε κινητή ή άλλη δικτυακή
συσκευή και ο χρήστης μπορεί να δημιουργεί
χρονοδιαγράμματα για να εφαρμόζει τις επιθυμητές
αλλαγές. Οι έξυπνες οικιακές συσκευές διαθέτουν
δυνατότητες αυτομάθησης, ώστε να μπορούν να μαθαίνουν
τα χρονοδιαγράμματα του ιδιοκτήτη του σπιτιού και να
προσαρμόζονται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Τα
έξυπνα σπίτια με δυνατότητα ελέγχου φωτισμού
επιτρέπουν στους ιδιοκτήτες να μειώνουν τη χρήση της
ηλεκτρικής ενέργειας και να επωφελούνται από ανάλογη
εξοικονόμηση κόστους. Ορισμένα συστήματα οικιακού
αυτοματισμού ειδοποιούν τον ιδιοκτήτη όταν είναι μακριά
εάν εντοπιστεί κίνηση στο σπίτι, ενώ άλλα μπορούν να
καλούν εταιρίες ασφαλείας σε περιπτώσεις απειλητικών
καταστάσεων. Συνδεδεμένες υπηρεσίες όπως ένα έξυπνο
κουδούνι, ένα έξυπνο σύστημα ασφαλείας και άλλες
έξυπνες συσκευές, αποτελούν μέρος της τεχνολογίας του
Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT), ενός δικτύου φυσικών
αντικειμένων που μπορούν να συλλέγουν και να
μοιράζονται ηλεκτρονικές πληροφορίες. Τα έξυπνα σπίτια
μπορούν να διαθέτουν ασύρματα ή ενσύρματα συστήματα
ή και συνδυασμό τους. Η εγκατάσταση των ασύρματων
συστημάτων οικιακού αυτοματισμού είναι ευκολότερη, ενώ
μπορούν να ενσωματώνουν χαρακτηριστικά όπως έξυπνο
φωτισμό, έλεγχο κλιματισμού και ασφάλειας, με σχετικά
προσιτό κόστος. Από την άλλη πλευρά,

Τ

α ενσύρματα συστήματα
θεωρούνται πιο αξιόπιστα και
συνήθως είναι πιο δύσκολο να
παραβιαστούν, όμως διαθέτουν το

Σελίδα 5

μειονέκτημα ότι είναι αρκετά πιο
βαριά στην τσέπη του ιδιοκτήτη.

Το έξυπνο σπίτι δεν είναι πρόσφατη δημιουργία, όμως
ξεκίνησε αρχικά ως ιδέα και όχι με τη μορφή πραγματικής
δομής. Η ιδέα του έξυπνου σπιτιού ξεκίνησε με την
εφεύρεση τηλεχειριστηρίων, τα οποία παρουσιάστηκαν
από τον Nikola Tesla το 1898. Στις αρχές του 1900, η
βιομηχανική επανάσταση άνοιξε το δρόμο για την
εισαγωγή των πρώτων οικιακών συσκευών. Το 1901
παρουσιάστηκε η πρώτη ηλεκτρική σκούπα και το 1907 ένα
πιο πρακτικό μοντέλο της, ενώ μέσα σε δυο δεκαετίες
ακολούθησαν τα πλυντήρια ρούχων, τα στεγνωτήρια
ρούχων, τα ψυγεία, η τοστιέρα, τα ηλεκτρικά σίδερα και τα
πλυντήρια πιάτων. Φυσικά, οι συσκευές αυτές δεν ήταν
«έξυπνες», όμως η εισαγωγή τους έφερε καθοριστικές
αλλαγές στην καθημερινότητα των ανθρώπων του 20ού
αιώνα. Κατά τη δεκαετία του 1930 οι εφευρέτες έστρεψαν
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την
προσοχή
τους
στις
τεχνολογίες
οικιακού
αυτοματισμού, όμως η ιδέα δεν υλοποιήθηκε μέχρι το 1966,
οπότε και αναπτύχθηκε το Echo IV που αποτέλεσε το
πρώτο έξυπνο σύστημα αυτοματισμού. Η συσκευή αυτή
επέτρεπε στους καταναλωτές να δημιουργούν λίστες
αγορών, να ελέγχουν τη θερμοκρασία του σπιτιού και να
ενεργοποιούν ή να απενεργοποιούν τις οικιακές συσκευές.
Λίγο αργότερα και συγκεκριμένα το 1969, κατασκευάστηκε
ο υπολογιστής κουζίνας που μπορούσε να δημιουργεί και
να αποθηκεύει συνταγές, όμως η συσκευή αυτή δεν έγινε
ποτέ εμπορική επιτυχία λόγω της υψηλής τιμής της. Η
ανάπτυξη του μικροελεγκτή (microcontroller) το 1971 είχε
ως αποτέλεσμα τη μείωση των τιμών για τις ηλεκτρονικές
συσκευές, καθιστώντας την τεχνολογία πιο προσιτή. Το
1991 εισήχθη ο όρος της «γεροντεχνολογίας», η οποία
συνδύαζε τη γεροντολογία με την τεχνολογία και είχε στόχο
να διευκολύνει τη ζωή των ηλικιωμένων. Διάφορες άλλες
νέες τεχνολογίες εισήχθησαν στον τομέα αυτό κατά τη
δεκαετία του 1990. Οι αρχές της δεκαετίας του 2000
χαρακτηρίστηκαν
από
την
ταχεία
αύξηση
της
δημοτικότητας
της
τεχνολογίας
Smart
Home.
Εμφανίστηκαν τεχνολογίες αυτοματισμών που σταδιακά
ενσωματώθηκαν στα σπίτια. Τα έξυπνα σπίτια άρχισαν να
γίνονται προσιτές επιλογές, με αποτέλεσμα να αποτελούν
βιώσιμες τεχνολογίες για πολλούς καταναλωτές. Η οικιακή
δικτύωση, οι οικιακές τεχνολογίες και διάφορα άλλα gadget
άρχισαν να εμφανίζονται στα ράφια των καταστημάτων και
πλέον, ο έξυπνος οικιακός αυτοματισμός δίνει το παρών
παντού στην τρέχουσα αγορά.

Η τεχνολογία Smart Home προσφέρει σημαντικά
πλεονεκτήματα στους ιδιοκτήτες των σπιτιών, γεγονός
που καθιστά ελκυστική την ανάπτυξή της. Ευκολία: Η
εγκατάσταση ενός συστήματος τεχνολογίας Smart Home
παρέχει στους ιδιοκτήτες των σπιτιών μεγάλη ευκολία.
Όλες οι συσκευές μπορούν να αυτοματοποιούνται και να
ενσωματώνονται στο έξυπνο σπίτι για να ικανοποιούν τις
εκάστοτε ανάγκες, όπως το άνοιγμα του θερμοστάτη πριν
την επιστροφή από τη νυχτερινή έξοδο ή το συγχρονισμό
συσκευών
πολυμέσων
σε
διάφορα
δωμάτια.
Εξοικονόμηση ενέργειας: Τα έξυπνα σπίτια προσφέρουν
εξοικονόμηση ενέργειας με δύο τρόπους. Ο έλεγχος του
κλιματισμού
και
του
φωτισμού
μπορεί
να
προγραμματίζεται σύμφωνα με την επιθυμητή χρήση και
επιπλέον, οι έξυπνες συσκευές μπορούν να αποφεύγουν
την κατανάλωση ενέργειας κατά τη διάρκεια ωρών αιχμής,
κάτι που ανταποκρίνεται στις συστάσεις της ΔΕΗ κατά τους
καλοκαιρινούς μήνες. Ασφάλεια: Τα έξυπνα σπίτια
διαθέτουν προηγμένα συστήματα ασφαλείας που
περιλαμβάνουν κάμερες, αισθητήρες κίνησης και άλλα
προηγμένα χαρακτηριστικά για να μπορούν να
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παρακολουθούνται από απόσταση, είτε από τον ιδιοκτήτη
τους, είτε από μια εταιρεία ασφαλείας. Προσβασιμότητα: Τα
έξυπνα σπίτια αποτελούν μια εξαιρετική λύση για άτομα με
ειδικές ανάγκες ή ηλικιωμένους, καθώς μπορούν να
ενσωματώνουν δυνατότητες προσβασιμότητας, όπως
συστήματα φωνητικής εντολής που ενεργοποιούν το
κλείδωμα εξωτερικών θυρών, τον έλεγχο του φωτισμού, ή
ακόμη και το χειρισμό ενός υπολογιστή. Αυξημένη αξία
σπιτιού: Ένα σπίτι με έξυπνες δυνατότητες μπορεί να
αποφέρει υψηλότερη τιμή πώλησης, καθώς οι έχοντες
οικονομική ευχέρεια υποψήφιοι αγοραστές είναι πρόθυμοι
να πληρώσουν περισσότερα για ένα σπίτι με
χαρακτηριστικά
όπως
έξυπνη
ασφάλεια,
έλεγχο
κλιματισμού, συσκευών και ψυχαγωγίας. Θα πρέπει όμως
να λαμβάνουμε υπόψη μας ότι η τεχνολογία Smart Home
διαθέτει και ορισμένα μειονεκτήματα. Αρχική επένδυση:

Σ

ε σύγκριση με ένα απλό σπίτι η
τεχνολογία Smart Home απαιτεί
μεγαλύτερο ύψος επένδυσης.

Κίνδυνος από υπέρταση: Οι απότομες αυξομειώσεις της
τάσης αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα για την ομαλή
λειτουργία των έξυπνων συσκευών και μπορούν να
προκαλέσουν
σε
αυτές
ανεπανόρθωτη
ζημιά.
Συμβατότητα:
Υπάρχουν
διάφοροι
κατασκευαστές
προϊόντων τεχνολογίας Smart Home, αρκετά όμως από
αυτά αντιμετωπίζουν ζητήματα συμβατότητας. Ανάλογα με
την τεχνογνωσία που διαθέτει ο χρήστης, είναι πιθανό να
χρειαστεί τη βοήθεια ενός επαγγελματία εγκαταστάτη για τη
δημιουργία ενός αυτοματοποιημένου οικιακού
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συστήματος, όπου όλες οι συσκευές θα λειτουργούν
απρόσκοπτα. Ευπάθεια στις διακοπές του Internet:

Γ

ια να αντιμετωπίσουν πιθανές
διακοπές του Internet, τα
περισσότερα έξυπνα συστήματα
και συσκευές διαθέτουν κάποια
μορφή αντιγράφων ασφαλείας
που τους επιτρέπουν να συνεχίζουν
να λειτουργούν.

Ωστόσο, υπάρχει ο κίνδυνος της απώλειας μερικών εκ των
πιο προηγμένων λειτουργιών των έξυπνων συσκευών, έως
ότου αποκατασταθεί η συνδεσιμότητά τους. Φυσικά,
επειδή η τεχνολογία Smart Home ωριμάζει και εξελίσσεται
συνεχώς, είναι πιθανό ότι σύντομα οι κατασκευαστές θα
είναι σε θέση να μετριάσουν τα μειονεκτήματά της,
καθιστώντας την ευκολότερη και ασφαλέστερη στην
ανάπτυξη.

Για να συνδέονται και να μπορούν να μιλούν μεταξύ τους,
οι έξυπνες συσκευές χρησιμοποιούν πρωτόκολλα
επικοινωνίας. Περίπου δέκα είναι τα πρότυπα οικιακού
αυτοματισμού στην αγορά, ενώ υπάρχουν δύο βασικές
κατηγορίες, τα ενσύρματα και τα ασύρματα. Κοινά
παραδείγματα ενσύρματων πρωτοκόλλων είναι τα X10 και
UPB, τα οποία χρησιμοποιούν την υπάρχουσα καλωδίωση
του σπιτιού για επικοινωνία των έξυπνων συσκευών. Τα
ενσύρματα πρωτόκολλα είναι γνωστά για την αξιοπιστία
τους, όμως είναι πιο αργά και πιο δύσκολα να
κρυπτογραφηθούν. Από την άλλη πλευρά, τα ασύρματα
πρωτόκολλα είναι συνήθως ταχύτερα και είναι συμβατά με
ένα ευρύτερο φάσμα συσκευών. Τα πρωτόκολλα αυτά,
συμπεριλαμβανομένων των Z-Wave και ZigBee, είναι σε
θέση να παρέχουν σύνδεση και επικοινωνία χωρίς να
βασίζονται στη χρήση ηλεκτροφόρων καλωδίων, κάτι που
καθιστά ευκολότερη την ασφάλειά τους. Υπάρχουν επίσης
μερικά υβριδικά πρωτόκολλα, όπως το Insteon και το CBus, τα οποία χρησιμοποιούν συνδυασμό ενσύρματης και
ασύρματης τεχνολογίας. Σημαντικοί παράγοντες που
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την επιλογή του
κατάλληλου πρωτοκόλλου οικιακού αυτοματισμού είναι η
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συμβατότητά τους, η εύκολη αναβάθμιση, το κόστος, η
κατανάλωση ενέργειας και το διαθέσιμο εύρος ζώνης. Τα
δημοφιλέστερα πρωτόκολλα είναι τα εξής: Z-Wave: Το ZWave αναπτύχθηκε στη Δανία και έγινε γρήγορα ένα από
τα πιο δημοφιλή πρωτόκολλα επειδή υποστηρίζεται από
περισσότερες από 450 εταιρείες σε όλο τον κόσμο. Είναι
γρήγορο και λειτουργεί στη συχνότητα 908,42MHz που
αποτελεί μια πολύ χαμηλότερη ζώνη από αυτήν που
χρησιμοποιούν περισσότερα άλλα οικιακά προϊόντα
(2,4GHz).
Έτσι,
υπάρχει
μικρότερη
πιθανότητα
παρεμβολών, πράγμα που βελτιώνει την απόδοση και την
ταχύτητα. Είναι εύκολο στη ρύθμισή του, ενώ διαθέτει
συμβατότητα με ένα ευρύ φάσμα προϊόντων. Ένα από τα
μεγαλύτερα πλεονεκτήματα αυτού του πρωτοκόλλου είναι
ότι οποιαδήποτε συσκευή Z-Wave μπορεί να επικοινωνεί
με άλλη, ανεξάρτητα από την επωνυμία, την έκδοση ή τον
τύπο. Επί του παρόντος, υπάρχουν διαθέσιμες
περισσότερες από 1.500 συμβατές Z-Wave συσκευές σε
όλο τον κόσμο, προσφέροντας στους ιδιοκτήτες πολλές
επιλογές για να προσαρμόσουν το πρωτόκολλο του
οικιακού αυτοματισμού τους. Επιπλέον, οι συσκευές ZWave χρησιμοποιούν λιγότερη ενέργεια σε σύγκριση με
εκείνες άλλων πρωτοκόλλων, κρατώντας έτσι σε χαμηλά
επίπεδα το λογαριασμό του ρεύματος. Σημαντικό επίσης
χαρακτηριστικό του Z-Wave είναι η συμβατότητά του με
παλαιές και νέες εκδόσεις προϊόντων, κάτι που το καθιστά
ιδανικό για μελλοντική χρήση. ZigBee: Το ZigBee είναι ένα
παρόμοιο με το Z-Wave πρωτόκολλο, αν και το συναντάμε
περισσότερο σε προϊόντα κινεζικής επωνυμίας. Αρχικά
αναπτύχθηκε για εμπορική χρήση, όμως σήμερα
χρησιμοποιείται ευρέως σε πρωτόκολλα οικιακού και
εμπορικού αυτοματισμού. Είναι γρήγορο και λειτουργεί με
το ασύρματο πρότυπο 802.15.14. Χρησιμοποιώντας ένα
δίκτυο mesh, το ZigBee μπορεί να πετυχαίνει γρήγορη και
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μεγαλύτερης εμβέλειας επικοινωνία. Είναι ένα εύκολο
πρωτόκολλο για τους προγραμματιστές και επί του
παρόντος υπάρχουν περισσότερα από 1.200 συμβατά
προϊόντα. Ένα από τα πιο ισχυρά πλεονεκτήματά του
αποτελεί η εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, ενώ
είναι και απίστευτα αποδοτικό, εξασφαλίζοντας μεγάλη
διάρκεια στη ζωή της μπαταρίας. Είναι επίσης ένα από τα
πιο ασφαλή διαθέσιμα πρωτόκολλα, καθώς χρησιμοποιεί
την ίδια κρυπτογράφηση 128-bit που εφαρμόζουν τα
περισσότερα μεγάλα χρηματοοικονομικά συστήματα. Ένα
ζήτημα που αντιμετώπιζε το ZigBee στο παρελθόν ήταν η
κακή διαλειτουργικότητά του, καθώς ορισμένες συσκευές
δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν σωστά μεταξύ τους.
Ωστόσο, οι νεότερες εκδόσεις του πρωτοκόλλου
στοχεύουν στην επίλυση του προβλήματος αυτού και στην
καλή λειτουργία με άλλες συσκευές, ανεξάρτητα από την
επωνυμία τους. Insteon: Το Insteon διαθέτει το μοναδικό
χαρακτηριστικό να χρησιμοποιεί ένα συνδυασμό
ενσύρματης και ασύρματης τεχνολογίας. Χρησιμοποιεί ένα
πατενταρισμένο διπλό δίκτυο mesh που εφαρμόζει τόσο
ενσύρματη, όσο και ασύρματη επικοινωνία, ώστε να
μηδενίζει τις αδυναμίες και των δύο. Είναι συμβατό με
υπάρχοντα δίκτυα X10, ενώ ένα από τα σημαντικότερα
πλεονεκτήματά του αποτελεί η εξαιρετική ευκολία της
χρήσης του. Η απλή του ρύθμιση επιτρέπει στις συσκευές
Insteon να προστίθενται αυτόματα στο δίκτυο με την
ενεργοποίησή τους. Μειονέκτημα αποτελεί το γεγονός ότι
οι περίπου 200 συσκευές που υποστηρίζουν το
πρωτόκολλο αυτό κατασκευάζονται αποκλειστικά από την
Insteon, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει περιορισμένη
συμβατότητα με προϊόντα άλλων κατασκευαστών.

Τ

ο Bluetooth είναι μια εξαιρετικά
δημοφιλής ασύρματη τεχνολογία
που εφαρμόζεται και στα
συστήματα έξυπνου οικιακού
αυτοματισμού, η οποία χρησιμοποιεί
ραδιοκύματα για επικοινωνία.

Η συμβατότητά του είναι εξαιρετική, καθώς οποιεσδήποτε
συσκευές με δυνατότητα Bluetooth συνδέονται μεταξύ τους
πανεύκολα. Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά του
αποτελεί η χρήση σημαντικά λιγότερης ενέργειας από την
αντίστοιχη άλλων εναλλακτικών λύσεων, πράγμα που
καθιστά τη λειτουργία του οικονομική στην κατανάλωση
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και φιλική στο περιβάλλον. Μειονέκτημα αυτού του
πρωτοκόλλου αποτελεί το περιορισμένο εύρος σύνδεσης,
κάτι που συνεπάγεται ότι μια συσκευή Bluetooth ενδέχεται
να σταματήσει να λειτουργεί εφόσον μετακινηθεί εκτός
εμβέλειας. Με την εξέλιξη της τεχνολογίας εκτιμάται ότι στο
άμεσο μέλλον η εμβέλειά του θα μπορέσει να βελτιωθεί,
ώστε το εύρος της να μπορεί να ανταγωνίζεται
περισσότερο τα πρωτόκολλα ZigBee και Z-Wave. UPB: Το
UPB (Universal Powerline Bus) είναι ένα ενσύρματο
πρωτόκολλο που δημιουργήθηκε το 1999 και παραμένει
μέχρι σήμερα ένα από τα τεχνολογικώς πιο προηγμένα
πρωτόκολλα. Χρησιμοποιεί την υπάρχουσα ηλεκτρική
καλωδίωση του σπιτιού για την επικοινωνία μεταξύ των
συσκευών, χαρακτηριστικό που δεν είναι τόσο φιλικό προς
τον χρήστη, αλλά μπορεί να παρέχει περισσότερη
αξιοπιστία εάν πρόκειται για υψηλότερη προτεραιότητα.
Όπως συμβαίνει με τα ZigBee και Z-Wave, οι συμβατές με
το
UPB
συσκευές
συνδέονται
μεταξύ
τους
χρησιμοποιώντας έναν κεντρικό οικιακό controller. Κάθε
συσκευή πρέπει να ρυθμίζεται χειροκίνητα στο δίκτυο,
καθιστώντας έτσι την εγκατάσταση πιο χρονοβόρα. Επειδή
χρησιμοποιεί τα ηλεκτρικά καλώδια του σπιτιού, δεν
αντιμετωπίζει τα προβλήματα παρεμβολών και εμβέλειας
που εμφανίζουν τα ασύρματα πρωτόκολλα, με αποτέλεσμα
να θεωρείται μια εξαιρετική επιλογή για τον έξυπνο οικιακό
αυτοματισμό. Μειονέκτημά του αποτελεί το γεγονός ότι σε
σύγκριση με άλλα πρωτόκολλα είναι συμβατό με μικρότερο
αριθμό προϊόντων οικιακού αυτοματισμού. Επίσης, το UPB
συνδέεται δύσκολα με ασύρματες συσκευές, περιορίζοντας
την δυνατότητα αναβάθμισης του έξυπνου οικιακού
συστήματος με επιπλέον εξοπλισμό. Ο αυτοματισμός στο
σπίτι αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι
σκέφτονται τις καθημερινές τους εργασίες, ενώ
ενσωματώνεται ήδη και σε άλλους τομείς, όπως σχολεία,
γραφεία, καταστήματα λιανικής και αεροδρόμια. Η τεχνητή
νοημοσύνη γίνεται τόσο ισχυρή, ώστε να μπορεί να
μαθαίνει και να προσαρμόζεται σε μεταβαλλόμενα
περιβάλλοντα. Δεδομένου ότι η τεχνολογία Smart Home
εξελίσσεται συνεχώς, το έξυπνο σπίτι θα αποτελεί την πιο
συνηθισμένη υποδομή στο άμεσο μέλλον. Συνηθισμένες
εργασίες που στο παρελθόν ξόδευαν αρκετό χρόνο από τη
ζωή των ανθρώπων, θα εκτελούνται πλέον εντελώς
αυτοματοποιημένα και ανώδυνα. Πέρα από τον έξυπνο
φωτισμό, τον έλεγχο της θερμοκρασίας ή ακόμα και την
ασφάλεια του σπιτιού, που λειτουργούν έχοντας
περιορίσει την ανθρώπινη συμμετοχή, οι μελλοντικές
δυνατότητες του οικιακού αυτοματισμού είναι ατελείωτες
και αναμένεται να αυξήσουν το ενδιαφέρον των ανθρώπων
για τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας Smart Home, καθώς
τα σπίτια θα μπορούν να γίνουν πιο πράσινα και ασφαλή.
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βιομηχανικό
πρόγραμμα
πιστοποίησης που βασίζεται στο
πρότυπο IEEE 802.11ax,

Τ

Ο όρος «έξυπνο σπίτι» ή αλλιώς «Smart Home», χρησιμοποιείται για να
περιγράψει ένα σπίτι με εγκατεστημένο δίκτυο επικοινωνίας που συνδέει
διαφορετικές συσκευές και τους επιτρέπει να ελέγχονται, να παρακολουθούνται
και να είναι προσβάσιμες από απόσταση, καθιστώντας εφικτή την
αυτοματοποίηση όλων των καθημερινών εργασιών. Όπως επισημαίνει ο
Παναγιώτης Αποστολόπουλος στο securityreport.gr οι έξυπνες συσκευές πλέον
συνδέονται στο διαδίκτυο, ενώ οι περισσότερες από αυτές διαθέτουν και
εφαρμογές για smartphones, επιτρέποντας έτσι τον απομακρυσμένο έλεγχό τους
μέσω οποιουδήποτε δικτύου Wi-Fi.

Η

σύνδεση ενός ολόκληρου σπιτιού έχει γίνει
πλέον μια εύκολη υπόθεση, καθώς η
ευρυζωνική σύνδεση είναι ταχύτερη,
πιο αξιόπιστη και πιο προσιτή από ποτέ.

Τώρα, μετά και το ξέσπασμα του κορωνοϊού, το έξυπνο σπίτι κερδίζει ολοένα και
μεγαλύτερο έδαφος! Η πανδημία έστειλε εκατομμύρια εργαζόμενους στο σπίτι,
αφού τα κράτη ανά τον κόσμο εξέδωσαν μία σειρά νέων οδηγιών, όπως οι
κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Global
Workplace Analytics, το 25 με 30% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού
προβλέπεται να εργάζεται στο σπίτι μέχρι και το τέλος του 2021. Καλώς ή κακώς
οι άνθρωποι αναμένεται να περάσουν περισσότερο χρόνο στο σπίτι και με
αφορμή αυτό, θα ασχοληθούν περισσότερο με τα προϊόντα και συσκευές οικιακού
αυτοματισμού και IOT. Παρακάτω εντοπίζουμε μερικές από τις τάσεις του έξυπνου
σπιτιού όπου οι τεχνολογίες AIoT, τεχνητής νοημοσύνης και IoT,
χρησιμοποιούνται για να κάνουν το σπίτι πιο έξυπνο, αποτελεσματικό και πιο
διασκεδαστικό!

Τα Wi-Fi 6 και 6E αναμένεται να αναδιαμορφώσουν το έξυπνο σπίτι. Το Wi-Fi 6
είναι το τελευταίο πρότυπο του Wi-Fi που λανσαρίστηκε επίσημα από τη Wi-Fi
Alliance, αποτελώντας την ταχύτερη ασύρματη τεχνολογία του σήμερα. Ο διεθνής
οργανισμός έρχεται τώρα να επεκτείνει αυτό το πρότυπο στη μπάντα των 6GHz,
παρουσιάζοντας το Wi-Fi 6E που θα αποτελεί το επόμενης γενιάς ασύρματο
πρότυπο Wi-Fi. Η λειτουργία Wi-Fi στη ζώνη συχνοτήτων των 6GHz θα επιτρέψει
στο Wi-Fi να συνεχίσει να προσφέρει τις θετικές εμπειρίες της ασύρματης
δικτύωσης, για εφαρμογές που απαιτούν μεγαλύτερο εύρος ζώνης. Ως

ο Wi-Fi 6 παρέχει
τη χωρητικότητα,
την αποδοτικότητα,
την κάλυψη και
τις επιδόσεις που
χρειάζονται οι
χρήστες σήμερα
στα πιο απαιτητικά
περιβάλλοντα Wi-Fi,
όπως σε γήπεδα
και άλλους
δημόσιους χώρους….

καθώς και σε εταιρικά δίκτυα που
χρησιμοποιούν ευαίσθητες στο
χρόνο εφαρμογές μεγάλου εύρους
ζώνης. Η ζώνη των 6GHz είναι πλέον
το επόμενο όριο, καθώς το Wi-Fi 6E
έρχεται να βελτιώσει δραματικά την
εμπειρία του ασύρματου δικτύου,
ξεκλειδώνοντας το σύνολο των
χαρακτηριστικών του Wi-Fi 6 για να
δημιουργήσει την επόμενη γενιά
ασύρματων
επικοινωνιών
και
δικτύωσης. Το να ξεκλειδώσει η
πόρτα ή να ανάψουν τα φώτα όταν
φτάσετε στο σπίτι σας δεν είναι
πλέον τόσο μοναδικό. Με την
τεχνητή νοημοσύνη, το έξυπνο
οικιακό σύστημα «μαθαίνει», βρίσκει
μοτίβα στην καθημερινή ζωή του
χρήστη
και
προσαρμόζει
τις
ρυθμίσεις μίας συσκευής, ανάλογα
με τις εκάστοτε ανάγκες. Ένα HVAC
σύστημα ( θέρμανση-H, εξαερισμόςV
και
κλιματισμός-AC),
που
περιλαμβάνει γενικά ποικίλα ενεργά
μηχανολογικά/ηλεκτρολογικά
συστήματα που χρησιμοποιούνται
για να επιτευχθεί ο θερμικός έλεγχος
των κτιρίων, μπορεί πλέον με τη
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βοήθεια της ΤΝ να προβλέψει αυτόματα πότε ο χρήστης θα χρειαστεί π.χ.
περισσότερο φωτισμό και να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες ρυθμίσεις. Η
τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται ευρέως στο λιανικό εμπόριο, στις
μεταφορές, στις έξυπνες πόλεις και σήμερα ολοένα και περισσότερο στις οικίες.
Η Τεχνητή Νοημοσύνη κεντρίζει ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον του
καταναλωτή, όμως στον κλάδο της ασφάλειας υλοποιείται εδώ και μερικά χρόνια!
Οι σημερινές IP κάμερες είναι εξοπλισμένες με διάφορες λειτουργίες AI και
προηγμένα Video Analytics, όπως η αναγνώριση προσώπου/οχήματος, ο
εντοπισμός ασυνήθιστων δραστηριοτήτων κ.ά. Στα έξυπνα σπίτια
πραγματοποιείται ως εξής: Μια έξυπνη κάμερα μπορεί, για παράδειγμα, να
εντοπίσει κάποιον που δεν ανήκει στην οικογένεια ή ακόμα και να ανιχνεύσει μία
περίεργη δραστηριότητα, όπως π.χ. όταν ένα μωρό κάνει εμετό.

Α

υξημένη φαίνεται πως είναι και η υιοθέτηση
έξυπνων κλειδαριών που βασίζονται
στην αναγνώριση προσώπου αντί
για τον παραδοσιακό τρόπο που δεν
είναι άλλος από το πληκτρολόγιο.

Η εν λόγω λύση έγινε δημοφιλής, χάρις τους προηγμένους επεξεργαστές, οι
οποίοι παρέχουν υψηλότερη υπολογιστική ισχύ και χαμηλότερη κατανάλωση
ενέργειας.
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απομακρυσμένες περιοχές, όπως οι
αγρότες ή όταν ο θεράπων ιατρός
βρίσκεται σε άλλη περιοχή. Η χρήση
των νέων τεχνολογιών επιτρέπει την
εύκολη επικοινωνία του ιατρού με
τον ασθενή μέσω της μετάδοσης
ήχου και εικόνας. Το IoT έχει
απλοποιήσει αυτό το γεγονός,
επιτρέποντας στους γιατρούς να
πραγματοποιούν
εικονικές
συναντήσεις με τους ασθενείς τους
μέσω
υπολογιστή,
tablet
ή
smartphone συσκευής. Υπάρχουν
τρεις κύριοι τύποι τηλεϊατρικής, η
αποθήκευση/προώθηση,
η
απομακρυσμένη παρακολούθηση
και οι διαδραστικές υπηρεσίες. Η
αποθήκευση
και
προώθηση
τηλεϊατρικής εμπεριέχει ιατρικά
δεδομένα,
όπως
ιατρικές
φωτογραφίες,
καρδιογραφήματα
κ.ά. τα οποία μεταφέρονται μέσω
των νέων τεχνολογιών στον ειδικό
ιατρό
για
να
εκτιμήσει
την
κατάσταση του αρρώστου και να
δώσει την κατάλληλη θεραπεία. Η
απομακρυσμένη παρακολούθηση
επιτρέπει την εξ’ αποστάσεως
παρατήρηση του ασθενούς. Αυτή η
μέθοδος χρησιμοποιείται κυρίως για
χρόνια νοσήματα (καρδιοπάθειες,
άσθμα, διαβήτης κ.ά.).

O

όρος διαδραστική
τηλεϊατρική
παρέχει τη
δυνατότητα άμεσης
επικοινωνίας μεταξύ
του ασθενούς και του
θεράποντος ιατρού.

Πολλοί ασθενείς επιλέγουν την κατ’ οίκον φροντίδα, μία τάση που αναμφίβολα
πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις εν μέσω πανδημίας. Οι έξυπνες συσκευές/λύσεις
επομένως, θα διευκολύνουν την υγειονομική περίθαλψη και γενικότερα το έργο
αυτό. Ένα παράδειγμα, οι φορητοί αισθητήρες που ανιχνεύουν εντοπίζουν άμεσα
έναν ασθενή που έχει πέσει ή χρειάζεται άμεσα βοήθεια. Οι εν λόγω συσκευές
στέλνουν μία ειδοποίηση στον πάροχο υγειονομικής περίθαλψης ή στον πάροχο
έκτακτης ανάγκης. Μια άλλη αναδυόμενη τάση είναι η τηλεϊατρική. Η τηλεϊατρική
αναφέρεται στην εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών, των τηλεπικοινωνιών
και της πληροφορικής, για να προσφέρει σε ασθενείς κλινική βοήθεια από
απόσταση. Η τηλεϊατρική βοηθάει περισσότερο εκείνους που βρίσκονται σε

Μία ακόμα λύση, τα προσωπικά
συστήματα αντιμετώπισης έκτακτης
ανάγκης
(PERSPersonal
Emergency Response Systems)
είναι φορητές συσκευές IoT για την
ασφάλεια των ασθενών. Το PERS
χρησιμοποιείται
συχνότερα
σε
ηλικιωμένους ασθενείς, ιδιαίτερα
εκείνους που μπορεί να υποφέρουν
από άνοια ή παρόμοιες ασθένειες.
Για τους ασθενείς που βρίσκονται
στο σπίτι, η βοήθεια είναι άμεση και
πραγματοποιείται με το πάτημα
ενός
πλήκτρου.
Για
όσους
βρίσκονται
σε
ειδικά
κέντρα
φροντίδας, το PERS μπορεί να
λειτουργήσει ως ένα είδος GPS για
να παρέχει δεδομένα θέσης, καθώς
και άλλες βασικές πληροφορίες.
Έτσι το προσωπικό είναι σε θέση να
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παρακολουθεί καλύτερα έναν ασθενή. Ένας άλλος τρόπος
με τον οποίο το IoT είναι έτοιμο να διαδραματίσει ένα
σημαντικό ρόλο στην υγειονομική περίθαλψη είναι μέσω
των έξυπνων συσκευών όπως π.χ. τα smartwatch. Ο
εξοπλισμός προσφέρει πληθώρα βιομετρικών δεδομένων
και ενσωματώνεται όλο και περισσότερο στα ιατρικά
λογισμικά δίνοντας σημαντικές πληροφορίες στους
γιατρούς όπως, βάρος, πίεση αίματος, επίπεδα ζαχάρου
και άλλα. Στο μέλλον δεν θα πρέπει να εκπλαγούμε αν
δούμε αισθητήρες ενσωματωμένους σε ρούχα!

Ολοένα και περισσότερες έξυπνες συσκευές τοποθετούνται
σε σπίτια και αναπόφευκτα, το ζήτημα της συμβατότητας
είναι αυτό που προβληματίζει τους περισσότερους, καθώς
οι
κατασκευαστές
χρησιμοποιούν
διαφορετικά
πρωτόκολλα επικοινωνίας. Ο καταναλωτής από την άλλη,
θέλει να διαχειρίζεται τα πάντα μέσω μίας ενιαίας
εφαρμογής από το κινητό του. Ένα κοινό πρωτόκολλο για
όλα τα προϊόντα που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, είναι το
ιδανικό. Ευτυχώς ο κλάδος κινείται ήδη προς αυτή την
κατεύθυνση. Μία τέτοια προσπάθεια είναι το έργο
Connected Home over IP (CHIP) που ξεκίνησε από την
Amazon, την Apple, την Google και την Zigbee Alliance με
στόχο να επιτρέψει την επικοινωνία μεταξύ έξυπνων
οικιακών συσκευών, εφαρμογών για κινητά και υπηρεσιών
cloud με βάση το γνωστό σε όλους μας πρωτόκολλο IP. Οι
εταιρείες μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Zigbee
Alliance, IKEA, Legrand, NXP Semiconductors, Resideo,
Samsung SmartThings, Schneider Electric, Signify, Silicon
Labs, Somfy και Wulian συμμετέχουν επίσης στην Ομάδα
και συμβάλλουν στο εν λόγω εγχείρημα. Ο στόχος του
έργου Connected Home over IP είναι να απλοποιήσει την
ανάπτυξη για τους κατασκευαστές και να αυξήσει τη
συμβατότητα για τους καταναλωτές. Το έργο βασίζεται σε
μια κοινή πεποίθηση, ότι οι έξυπνες οικιακές συσκευές
πρέπει να είναι ασφαλείς, αξιόπιστες και να προσφέρουν
ευελιξία κατά τη χρήση. Η ομάδα εργασίας θα υλοποιήσει
το έργο με ένα μοντέλο ανοιχτού κώδικα, ώστε να
δημιουργήσει
ένα
νέο-ενοποιημένο
πρωτόκολλο
συνδεσιμότητας. Τα πρωτόκολλά συνδεσιμότητας είναι
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πολλά. Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικά από τα πρότυπα
που χρησιμοποιούν μερικοί από τους μεγαλύτερους
κατασκευαστές παγκοσμίως: Bluetooth-BLE: Ιδανικό για
εφαρμογές IoT, το BLE έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει
σημαντικά μειωμένη κατανάλωση ενέργειας. Zigbee: Το
ZigBee έχει μερικά σημαντικά πλεονεκτήματα όπως
λειτουργία χαμηλής ισχύος, υψηλή ασφάλεια, υψηλή
επεκτασιμότητα και είναι σε θέση να εκμεταλλευτεί
ασύρματα δίκτυα ελέγχου και αισθητήρων σε εφαρμογές
M2M και IoT. Z-Wave: Το Z-Wave είναι μια τεχνολογία
επικοινωνιών που χρησιμοποιεί ραδιοκύματα ενέργειας
χαμηλής ισχύος και έχει σχεδιαστεί κυρίως για οικιακό
αυτοματισμό και προϊόντα όπως ελεγκτές λαμπτήρων και
αισθητήρες κ.ά. 6LowPAN: Tο 6LoWPAN είναι ένα
ακρώνυμο της IPv6 που έχει σχέση με ασύρματα δίκτυα
προσωπικής περιοχής που καταναλώνουν χαμηλή
ενέργεια. Thread: Το Thread είναι ένα νέο πρωτόκολλο
δικτύωσης IPv6 ιδανικό για χρήση σε οικιακούς
αυτοματισμούς. Βασίζεται στο 6LowPAN, ωστόσο δεν είναι
ένα πρωτόκολλο IoT όπως το Bluetooth ή το ZigBee, αφού
σχεδιάστηκε πρωτίστως ως συμπλήρωμα του WiFi. NFC:
Το NFC (Near Field Communication) είναι μια τεχνολογία
που επιτρέπει απλές και ασφαλείς αμφίδρομες
αλληλεπιδράσεις μεταξύ ηλεκτρονικών συσκευών, όπως
τα smartphones, επιτρέποντας στους καταναλωτές να
πραγματοποιούν συναλλαγές χωρίς επαφή, να έχουν
πρόσβαση σε ψηφιακό περιεχόμενο και να συνδέουν
ηλεκτρονικές συσκευές.
Sigfox: Μια εναλλακτική
τεχνολογία ευρείας εμβέλειας είναι η Sigfox. Το Sigfox
χρησιμοποιεί μια τεχνολογία που ονομάζεται Ultra Narrow
Band (UNB) και έχει σχεδιαστεί μόνο για να χειρίζεται
χαμηλές ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων από 10 έως
1.000 bits ανά δευτερόλεπτο.
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Insteon: Το Insteon διαθέτει το μοναδικό χαρακτηριστικό να
χρησιμοποιεί ένα συνδυασμό ενσύρματης και ασύρματης
τεχνολογίας. Είναι συμβατό με υπάρχοντα δίκτυα X10, ενώ
ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματά του αποτελεί η
εξαιρετική ευκολία της χρήσης του. UPB: Το UPB (Universal
Powerline Bus) είναι ένα ενσύρματο πρωτόκολλο που
δημιουργήθηκε το 1999 και παραμένει μέχρι σήμερα ένα
από τα τεχνολογικώς πιο προηγμένα πρωτόκολλα. Wi-Fi:
Η συνδεσιμότητα Wi-Fi είναι συχνά μια προφανής επιλογή
για πολλούς προγραμματιστές, διαθέτει μια ευρεία
υφιστάμενη υποδομή και προσφέρει γρήγορη μεταφορά
και
διαχείριση
δεδομένων.
Κυψελοειδή
δίκτυα:
Οποιαδήποτε εφαρμογή IoT που απαιτεί λειτουργία σε
μεγαλύτερες αποστάσεις μπορεί να επωφεληθεί από τις
δυνατότητες της κυψελοειδούς επικοινωνίας GSM / 3G / 4G
και τώρα, του πολύ-αναμενόμενου 5G!

Ο κορωνοϊός, η πανδημία που σκότωσε περισσότερους
από 1,66 εκατομμύρια ανθρώπους, έφερε ριζικές αλλαγές
στην καθημερινότητα των ανθρώπων και άλλαξε τον τρόπο
με τον οποίο εργαζόμαστε και δραστηριοποιούμαστε. Οι
χειρολαβές των θυρών και τα συστήματα εισόδου με
ενσωματωμένο πληκτρολόγιο είναι δυστυχώς μερικές από
τις επιφάνειες που ευνοούν τη διάδοση του ιού. Ως
αποτέλεσμα, χιλιάδες επιχειρήσεις ανά τον κόσμο
αναβαθμίζουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους και
εστιάζουν στην ανέπαφη πρόσβαση, κάτι που όπως
φαίνεται έχει γίνει και «μόδα» στο σπίτι! Τα έξυπνα ηχεία
για παράδειγμα, που υποστηρίζονται από τους εικονικούς
έξυπνους βοηθούς, εκτελούν τις ενέργειες που έχει ορίσει ο
χρήστης. Σύμφωνα με την MarketsandMarkets, το μέγεθος
της παγκόσμιας αγοράς έξυπνων ηχείων αναμένεται να
ξεπεράσει τα 15,6 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2025

Το ThinQ είναι το σύστημα AI με την
καλύτερη ανταπόκριση που πάει την
Τεχνητή Νοημοσύνη ένα βήμα
παραπέρα!

Η

τεχνολογία ThinQ
της LG έχει γίνει
το επίκεντρο
του κόσμου της
Τεχνητής Νοημοσύνης
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από 7,1 δισεκατομμύρια δολάρια που σημείωσαν το 2020.
Εκτός αυτού, οι διακόπτες θα αρχίσουν να λειτουργούν όλο
και περισσότερο απλά με την κίνηση του χεριού ή μέσω μία
συγκεκριμένης χειρονομίας και όχι με το παραδοσιακό
άγγιγμα. Ο κορωνοϊός, φαίνεται πως θα μας απασχολήσει
για αρκετό καιρό ακόμα και οι ανέπαφες λύσεις, είτε για
εμπορικές είτε για οικιακές εφαρμογές, αναμένεται να έχουν
ακόμα μεγαλύτερη ζήτηση. Δεδομένου ότι η τεχνολογία
Smart Home εξελίσσεται συνεχώς, το έξυπνο σπίτι θα
αποτελεί την πιο συνηθισμένη υποδομή στο άμεσο μέλλον.
Συνηθισμένες εργασίες που στο παρελθόν ξόδευαν αρκετό
χρόνο από τη ζωή των ανθρώπων, θα εκτελούνται πλέον
εντελώς αυτοματοποιημένα και ανώδυνα. Πέρα από τον
έξυπνο φωτισμό, τον έλεγχο της θερμοκρασίας ή ακόμα και
την ασφάλεια του σπιτιού, που λειτουργούν έχοντας
περιορίσει την ανθρώπινη συμμετοχή, οι μελλοντικές
δυνατότητες του οικιακού αυτοματισμού είναι ατελείωτες
και αναμένεται να αυξήσουν το ενδιαφέρον των ανθρώπων
για τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας Smart Home, καθώς
τα σπίτια θα μπορούν να γίνουν πιο πράσινα και πιο
ασφαλή.

, ενώ καθημερινά μαθαίνουμε πως η
τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να
βοηθήσει τους ανθρώπους στο σπίτι
και να κάνει τη ζωή πιο εύκολη.
Ελέγχει τη θερμοκρασία του κρασιού
σας, σας λέει πότε να αγοράσετε
γάλα, σας βοηθάει να περπατάτε
καλύτερα και σας προειδοποιεί όταν
υπάρχει ένας εισβολέας στο σπίτι
σας – το ThinQ είναι πραγματικά το
σπίτι του μέλλοντος. Στη CES 2020,
τα χαρακτηριστικά του ThinQ
προβλήθηκαν σε ένα ξεχωριστό
δωμάτιο προσφέροντας μία ολιστική
εμπειρία
στους
επισκέπτες,
παρουσιάζοντάς τους καθημερινά
προϊόντα για να τα δοκιμάσουν. Τι
κάνει λοιπόν το ThinQ τόσο
ξεχωριστό; Γιατί να το επιλέξετε σε
σχέση με άλλα έξυπνα οικιακά
συστήματα; Οι παρουσιάσεις του
ThinQ στη CES 2020 έδειξαν πώς η
τεχνολογία προχωράει ένα βήμα πιο
μπροστά
από τις
υπόλοιπες
τεχνολογίες, αλληλεπιδρώντας και

μαθαίνοντας μαζί σας. Ενώ μπορεί
να έχετε ένα έξυπνο πλυντήριο που
να ανταποκρίνεται στο ερώτημά σας
με «ναι, θα ξεκινήσω το πλύσιμο», το
ThinQ θα κοιτάξει πέρα από τα
βασικά. Μπορεί να προτείνει κάτι
όπως «επειδή υπάρχουν λιγότερα
ρούχα και λιγότερη ρύπανση,
προτείνω
το
πρόγραμμα
SpeedWash που ολοκληρώνεται σε

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 02-03 Απριλίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 226 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |
20 λεπτά». Αντί να λέτε απλώς
«ενεργοποίηση της τηλεόρασης», το
ThinQ μπορεί να σας προτείνει
κάποιες ταινίες που γνωρίζει ότι θα
σας αρέσουν. Αν καθαρίζετε, το
ThinQ θα ρωτούσε πώς και σε ποια
δωμάτια μπορεί να βοηθήσει για να
μην είναι μέσα στα πόδια σας. Αυτό
ενσωματώνει το στόχο του έξυπνου
οικιακού συστήματος της LG: να
ξεπεράσει τα σημερινά όρια της AI
και να μάθει τι είναι καλύτερο για
εσάς, ώστε να μπορείτε να ζήσετε
την καλύτερη ζωή σας. Το ThinQ
θέλει να βοηθήσει με όλα τα
πράγματα που δεν σας αρέσει να
κάνετε για να έχετε περισσότερο
χρόνο για αυτό που αγαπάτε. Για να
γίνει αυτό, η σειρά μεγαλώνει
διαρκώς και τα προϊόντα που έχουν
παρουσιαστεί ως πρωτότυπα σε
προηγούμενες εκθέσεις της CES
πλησιάζουν στο να είναι διαθέσιμα
στην αγορά. Η τεχνολογία ThinQ
ταιριάζει
ιδιαίτερα
σε
πέντε
σημαντικές πτυχές της ζωής σας: Mε
το ThinQ, το πλύσιμο των ρούχων
θα είναι απλή υπόθεση, χωρίς να
μειώνεται
η
απόδοση,
η
εξοικονόμηση ενέργειας και η
φροντίδα των υφασμάτων. Το Styler
είναι επίσης σε ετοιμότητα για να
βεβαιωθεί ότι τα ρούχα σας είναι στη
καλύτερη τους κατάσταση ενώ
μπορείτε να ελέγξετε την κατάστασή
τους από απόσταση μέσω του
τηλεφώνου σας. Αντιλαμβάνοντας
την ευαισθησία των διαφορετικών
υφασμάτων, μπορείτε να είστε
βέβαιοι ότι το ThinQ θα σας βοηθήσει
να διατηρήσετε το τέλειο στυλ σας.
Το ThinQ προσφέρει τόσα πολλά
οφέλη στην κουζίνα κάνοντας τη
μαγειρική υψηλών απαιτήσεων
ακόμα πιο εύκολη.

Η τεχνολογία και η επικοινωνία δεν
είχαν καμιά σχέση στο παρελθόν, με
αυτό που γνωρίζουμε σήμερα. Δεν
υπήρχαν social media, 5G, το
ίντερνετ των πραγμάτων, η τεχνητή

Μ

πορείτε να
ελέγξετε τι
υπάρχει στο
ψυγείο σας χωρίς
να κοιτάξετε μέσα,
ενώ μπορείτε εύκολα
να βρείτε συνταγές
και να δημιουργήσετε
λίστες αγορών
παραγγέλνοντας
τα υλικά που
χρειάζεστε με μια
απλή φωνητική εντολή.

Οι συσκευές σας μπορούν να
επικοινωνούν μεταξύ τους – έτσι για
παράδειγμα το ψυγείο να μπορεί να
ενημερώσει το φούρνο να ξεκινήσει
να προθερμαίνεται - εξοικονομώντας
χρόνο και βοηθώντας σας να κάνετε
κάθε βήμα της συνταγής σωστά.
Μεταφέροντας το τηλέφωνο ThinQ
και τα wearables μπορείτε πάντα να
είστε συνδεδεμένοι με το σπίτι σας,
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ώστε να μπορείτε να το ρυθμίζετε για
να ταιριάζει στο πρόγραμμά σας.
Μπορείτε να απολαύσετε την άνεση,
την ασφάλεια, την εξοικονόμηση
ενέργειας και πολλά άλλα, ακόμα κι
αν είστε πάντα εν κινήσει. Ακόμα και
αν βρίσκεστε σε διακοπές, το ThinQ
μπορεί να τεθεί σε «away» mode,
ώστε να μπορείτε να απολαύσετε
επιπλέον εξοικονόμηση, κάτι που
είναι καλό τόσο για το πλανήτη όσο
και για την τσέπη σας. Είναι
υπέροχο που το ThinQ κάνει τη ζωή
εύκολη, αλλά επιπλέον κάνει τη ζωή
και πολύ πιο διασκεδαστική. Οι
τηλεοράσεις
LG
OLED
είναι
εξοπλισμένες με τεχνολογία ThinQ
και μπορούν να κάνουν τα πάντα:
από την κράτηση των διακοπών
μέχρι την επιλογή των αγαπημένων
σας ταινιών, ακόμη και την
παραγγελία τροφίμων μέσω απλής
φωνητικής εντολής. Για ό,τι θέλετε
μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω
της τηλεόρασής σας και το μόνο που
έχετε να κάνετε είναι να το πείτε στο
μαγικό σας τηλεχειριστήριο. Με τις
υπάρχουσες ανοικτές συνεργασίες
για όσους αγαπούν το Google
Assistant και το Amazon Alexa, το
ThinQ μπορεί να προσφέρει κάτι για
όλους. Η τεχνολογία τεχνητής
νοημοσύνης είναι πολύ σημαντική
για μια εταιρεία και έτσι η LG θέλει να
την μοιραστεί – αφού τελικά, αυτό
είναι το μέλλον μας και θα πρέπει να
το διαμορφώσουμε όλοι μαζί. Αυτή η
δέσμευση
για
“ανοιχτό
οικοσύστημα” σημαίνει ότι το ThinQ
μπορεί να είναι πιο εύχρηστο, να
ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας και
στις
καθημερινές
προκλήσεις
γρήγορα και αποτελεσματικά.

νοημοσύνη. Η ψηφιακή καινοτομία και η συνδεσιμότητα αλλάζουν διαρκώς τον
κόσμο γύρω μας. Ο απεσταλμένος του Euronews, Ντέιμον Έμπλινγκ βρίσκεται
στην Πάτρα: «Η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια από τις σπουδαίες καινοτομίες που
θα αλλάξουν τα δεδομένα. Ερευνητές την χρησιμοποιούν για να φέρνουν
επανάσταση στα σπίτια μας. Καθώς ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι ζουν
περισσότερο, υπάρχει μεγάλη πίεση στα συστήματα υγείας και φροντίδας. Η
αυτόνομη διαβίωση έχει γίνει σημείο κλειδί για τον κόσμο της τεχνολογίας». Αυτή
η πρότυπη οικία αυτόνομης διαβίωσης έχει σχεδιαστεί για ηλικιωμένους
ανθρώπους με αναπηρίες και χρόνια νοσήματα. Ο στόχος της είναι οι άνθρωποι
να παραμείνουν ανεξάρτητοι. Στον τοίχο υπάρχει ένας έξυπνος καθρέφτης.
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Οι αισθητήρες καταγράφουν τις
κινήσεις των κατοίκων, ανιχνεύοντας
πρώιμα σημάδια ασθενειών
όπως άνοια ή αλλαγή των
συνηθισμένων συμπεριφορών τους

Μ

έσω της χρήσης τεχνολογίας
αναγνώρισης προσώπου,
μπορεί να διαγνώσει
αν υπάρχουν σημάδια
κάποιας ασθένειας.
Παρέχει ιατρικές υπηρεσίες ενημέρωσης: «Ο καθρέφτης
μετρά βασικά αλλά κρίσιμα βιομετρικά στοιχεία, όπως τον
καρδιακό σφυγμό, την πίεση. Μπορεί να παρακολουθεί την
κόρη του οφθαλμού και να υποδεικνύει πιθανά μελλοντικά
προβλήματα με το συκώτι και πολλά άλλα. Όλες αυτές οι
πληροφορίες στέλνονται κατευθείαν στον γιατρό ή στα
μέλη της οικογένειας του ατόμου» αναφέρει ο Χρήστος
Αντωνόπουλος, επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο
Πελοποννήσου. Οι νοσοκομειακές υπηρεσίες περνούν
λοιπόν το κατώφλι του σπιτιού. Φορώντας έναν αισθητήρα,
ο ηλικιωμένος παρουσιάζει ασκήσεις αποκατάστασης.
Χρησιμοποιώντας το σώμα του, πρέπει να κρατήσει την
κινούμενη κουκκίδα μέσα στον πράσινο κύκλο. Ο γιατρός
ενημερώνεται αμέσως για την πρόοδό του: «Οι τυπικές
νοσοκομειακές μονάδες φτάνουν στα όρια των
δυνατοτήτων τους. Στο μέλλον, η κατάσταση θα
επιδεινωθεί. Είναι σαφές ότι όποια υπηρεσία αφαιρέσουμε
από το νοσοκομείο και την κάνουμε στο σπίτι θα είναι
καθοριστική και εξαιρετικά χρήσιμη για τα νοσοκομεία αλλά
και για το συνολικό σύστημα υγείας» συμπληρώνει ο
Χρήστος Αντωνόπουλος.

Φ

ωνητικές εντολές ανοίγουν και
κλείνουν πόρτες και παράθυρα
και ελέγχουν τα φώτα.

: «Θα ήμουν ευχαριστημένος αν το είχα σπίτι μου, γιατί θα
μου δημιουργούσε ασφάλεια. Θα ήταν σαν να έχω τον
γιατρό μέσα στο σπίτι μου» επισημαίνει ο Κώστας
Κουτσόπουλος, ο οποίος μας παρουσιάζει πώς λειτουργεί
η συγκεκριμένη τεχνολογία. Το έξυπνο σπίτι λειτουργεί
μέσω cloud με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης. Τι
συμβαίνει όμως με την ιδιωτικότητα των ατόμων και τα
προσωπικά τους δεδομένα; «Εμείς καταγράφουμε αυτά
που συμβαίνουν. Για παράδειγμα αν κάποιος πέσει κάτω,
γνωρίζουμε ότι αυτό συνέβη. Αυτό είναι. Δεν κρατάμε
δεδομένα, φωτογραφίες, βίντεο του ατόμου που έπεσε»
υπογραμμίζει ο Νικόλας Βώρος, καθηγητής στο
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Με το 5G να έρχεται, η
αυξημένη συνδεσιμότητα θα βελτιώσει θεαματικά τις
καινοτομίες
ενός έξυπνου σπιτιού:
«Η Huawei
δραστηριοποιείται στην Ευρώπη τα τελευταία 20 χρόνια.
Συνεργάζεται στενά με πανεπιστήμια και άλλους εταίρους
για να αναπτύξει τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη
που σε συνδυασμό με το 5G, μπορεί να διευκολύνει τον
τομέα υγείας που συνδέεται στενά με το έξυπνο σπίτι. Έτσι
θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη στην
Ευρώπη» εξηγεί η Αγγελική Δεδοπούλου, ειδική σε θέματα
τεχνητής νοημοσύνης από την Huawei. Η διαχείριση του
γηράσκοντος πληθυσμού είναι σίγουρα μια πρόκληση που
θα αντιμετωπίσει σύντομα η Ευρώπη και ο υπόλοιπος
κόσμος. Το έξυπνο σπίτι που έχει δημιουργηθεί εδώ στην
Πάτρα μπορεί να είναι μία από τις λύσεις στο πρόβλημα.
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Στην αξιοποίηση των εγχώριων υδρογονανθράκων, αναφέρθηκε πρόσφατα ο
πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης, κρίνοντας ότι η συγκυρία - με την
απόφαση της Ε.Ε. για ταχεία απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο και την
αναζήτηση νέων πηγών, είναι η κατάλληλη.

Ο

Αβραάμ Ζεληλίδης,
Καθηγητής
Γεωλογίας του
πανεπιστημίου Πατρών
δηλώνει εξαιρετικά
δύσπιστος αναφορικά
με την βούληση της
κυβέρνησης να
αξιοποιήσει τα πλούσια
κοιτάσματα που
βρίσκονται στο
Ελληνικό υπέδαφος.

Ο

Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε στην Ελληνική
Διαχειριστική Εταιρία Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ)
το σήμα επανεκκίνησης του προγράμματος
στα θαλάσσια οικόπεδα στο Ιόνιο και στις περιοχές
δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης, που
παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
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σχεδιασμό τους για τα επόμενα πέντε χρόνια ή να γυρίσουν
αύριο που είναι και από δύσκολο έως απίθανο;». Ο Αβραάμ
Ζεληλίδης δίνει την εικόνα για τα αποθέματα που υπάρχουν
στις περιοχές της Δυτικής Ελλάδας και σχολιάζει το πώς ο
αγωγός θα βοηθούσε στην ανάπτυξή της: Ο αγωγός θα
ήταν πάρα πολύ καλός, για την περιοχή, γιατί θα μπορούσε
να γίνει μια σύζευξη με την Μεγαλούπολη και όλη η
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας να γίνεται με μεθάνιο. Θα
μπορούσαν να αξιοποιηθούν τα κοιτάσματα του
Κυπαρισσιακού, όπου σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μπορεί
να είναι ισοδύναμα του Ζορ. Παρόμοια κοιτάσματα έχουμε
στον Πατραϊκό, στην Πρέβεζα και στην Κέρκυρα. Άρα,
αυτός ο αγωγός που θα ερχόταν θα μπορούσε να δώσει
ανάπτυξη σε όλη την Δυτική Ελλάδα.

Πόσο όμως εφικτό είναι να προχωρήσει η υλοποίηση του
προγράμματος και σε τι βάθος χρόνου; Ο Αβραάμ
Ζεληλίδης, Καθηγητής Γεωλογίας του Πανεπιστημίου
Πατρών, μιλώντας στο thebest.gr, μεταξύ άλλων, τονίζει:
«Αν δω το γεωτρύπανο να σηκώνεται στο Πατραϊκό, τότε
μόνο θα πω ότι υπάρχει βούληση και οι δηλώσεις δεν ήταν
για το θεαθήναι. Αν δεν την δω, δεν πιστεύω κανέναν.
Μακάρι να είναι αληθινή αυτή η εξέλιξη και να μπορέσω να
την πιστέψω. Ας πούμε ότι ξεκινάει ο αγωγός και όλα πάνε
καλά και ολοκληρώνεται στα επόμενα τέσσερα χρόνια. Θα
κοστίσει 6 – 7 δισεκατομμύρια. Από πού θα περάσει; Θα
περάσει Νότια της Κρήτης, μετά απέναντι στην
Πελοπόννησο, θα φτάσει στον Πατραϊκό και θα συνεχίζει
τον δρόμο του προς τα επάνω. Στα επόμενα 4-5 χρόνια αν
γίνει ο αγωγός μπορούμε να βρούμε κοιτάσματα και να τα
συνδέσουμε με τον αγωγό. Καλά μέχρι εδώ.

Ό

ταν όμως, εσύ σαν Κυβέρνηση,
έχεις διώξει, πριν δυο
μήνες, την ΕxxonMobil, με την
συμπεριφορά σου και με όλες αυτές
τις μη αντιδράσεις σου στον αγωγό,
πώς θα τη φέρεις πίσω;

Θα πεις, ότι τώρα θέλεις τους υδρογονάνθρακες και ξεχνάς
την πράσινη ενέργεια που έλεγες μέχρι τώρα και τους λες
ελάτε; Λες και είναι κανένα μαγαζάκι της γειτονιάς. Μιλάμε
για κολοσσούς και για προγραμματισμούς που γίνονται σε
βάθος πενταετίας. Πώς θα τους πείσεις να σε βάλουν στον

Ε

δώ και 20 χρόνια, μετά τα πρώτα
μας αποτελέσματα, φωνάζω και
λέω ότι τα κοιτάσματα της Ελλάδας,
όταν αξιοποιηθούν στο σύνολό
τους, μπορούν να προσφέρουν
την ενεργειακή ασφάλεια και
αυτονομία της Ευρώπης για τα
επόμενα 50 χρόνια!!!

Τα κοιτάσματα είναι τεράστια. Κλείνοντας, θα πω, ότι αν η
κυβέρνηση θέλει να αποδείξει ότι ανοίγει το φάκελο
πετρέλαια, υδρογονάνθρακες στην Ελλάδα, το μόνο που
έχει να κάνει είναι να πει στα ΕΛΠΕ αύριο ξεκινάτε με την
προγραμματισμένη γεώτρηση στον Πατραϊκό».
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του Νίκου Ι. Νικολόπουλου
Προέδρου
Χριστιανοδημοκρατικού
Κόμματος Ελλάδος

Ο

ι Λοχαγοί
ξανάρχονται για
να επισπεύσουν
την πτώχευση της
«Μητσοτάκης ΑΕ»
«ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΑΕ» και
έτσι να γλιτώσουμε
την ολική καταστροφή.

Το ΜΑΞΙΜΟΥ δεν ακούει ούτε τη
«ΦΩΝΗ» του Μαρινάκη που λέει ότι
«ξεπεράσαμε το Βέλγιο και την
Ιταλία στους θανάτους και ότι κάτι
εγκληματικό
συμβαίνει
με
τη
διαχείριση της πανδημίας». Και όχι
μόνο δεν ΑΚΟΥΕΙ ΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ μα
ούτε καν συγκινείται απλό την
εικόνα της λιπόθυμης υγειονομικού
απεργού πείνας έξω από το
Υπουργείο του Πλεύρη … (ευτυχώς
αμέσως
την
διεκόμισαν
με
ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ας
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ελπίσουμε να μην υπάρξει θύμα…). Προειδοποιούμε τον Πρωθυπουργό ότι
υπάρχουν τεράστιες ευθύνες και οι οποίες θα αναζητηθούν!

1

5η μέρα απεργία πείνας στα σκαλοπάτια
του υπουργείου Υγείας, αλλά ο ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ
ΤΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ κείται μακράν....

Το Μαξίμου σχετικά με τον Ζελένσκι επίσης ας λάβει σοβαρά υπόψη ότι οι
Έλληνες ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ πως ο καλεσμένος του Μητσοτάκη να μιλήσει στη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ είναι αυτός που άλλαξε το Σύνταγμα της Ουκρανίας
απαγορεύοντας σε Έλληνες και Ρωσόφωνους να λένε την καταγωγή τους και να
ομιλούν την μητρική τους γλώσσα. Η «ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΑΕ» πρέπει γρήγορα να
συνειδητοποιήσει πως στην ΡΩΣΟΟΥΚΡΑΝΙΚΗ πολεμική δεν υπάρχει χώρος για
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φαμίλιας Μητσοτάκη, τόσο θα
εξαθλιώνονται νοικοκυριά και
θα εξαφανίζονται επιχειρήσεις.
Ο Μητσοτάκης έχει την υποχρέωση να καταργήσει το…
βιδάνιο, ώστε με λυμένα χέρια να νομοθετήσει η
Κυβέρνηση του την φορολόγηση -και να καταργήσει- τα
υπερκέρδη εταιριών ενέργειας.

Ό
κομπίνες όπως κάποτε συνέβη στην ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ εναντίον της ΣΕΡΒΙΑΣ… Ο ΛΑΟΣ
ΔΕΝ ΞΕΧΝΑ πως τότε έγιναν χρυσές δουλειές…Τότε με το
εμπάργκο που έκαναν οι ΝΑΤΟϊκοι στο Μιλόσεβιτς αφανείς
ή εμφανείς εταίροι της γνωστής ΑΕ ανέλαβαν την λαθραία
τροφοδοσία πετρελαίου. Τα δημοσιεύματα της εποχής και
τα πρακτικά της Βουλής υπάρχουν για όσους στο
ΜΑΞΙΜΟΥ παίρνουν αποφάσεις με βάση τα ιδιοτελή
προσωπικά τους συμφέροντα και όχι με βάση τα εθνικά μας
για να αντιληφθούν ότι κάθονται σε βόμβα... Γκέκε; Ο
Μητσοτάκης και η ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ ΤΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ από κοινού
υποχρεούνται να απαντήσουν στο εξής ερώτημα: Γιατί ενώ
η Ισπανία και Πορτογαλία πίεσαν και κατ’ εξαίρεση θα
βάλουν το πλαφόν στις τιμές του φυσικού αερίου, γιατί ο
Έλληνας Πρωθυπουργός δεν ζήτησε το αντίστοιχο για την
Ελλάδα; Αλήθεια μήπως νομίζουν στο ΜΑΞΙΜΟΥ πως οι
Έλληνες αντίθετα με τους Ισπανούς και Πορτογάλους δεν
έχουν ενεργειακές ανάγκες; Μήπως για αυτό και δεν ζήτησε
τα ίδια; Μήπως συμβαίνει κάτι χειρότερο… ΜΗΠΩΣ ΕΙΝΑΙ
ΘΕΛΗΜΑΤΑΡΗΣ ΤΩΝ «ΑΕΡΙΟΥΧΩΝ» ο Μητσοτάκης;

Η

ενεργειακή κρίση δυστυχώς
θα έχει μέλλον και όσο θα
«θησαυρίζει» το πανίσχυρο λόμπι
των «αεριούχων» φίλων της πολιτικής

σο καθυστερεί και δεν
αποφασίζει να προστατεύσει
δραστικά τους καταναλωτές
από τα υπερκέρδη των καρτέλ της
ενέργειας τόσο γρηγορότερα κάνει
99% των Ελλήνων φτωχότερους!!!

Και επειδή οι εκλογές πάνε πίσω, όπως πρόβλεψε ο
εκλογολόγος, ομότιμος καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρόεδρος των Αρχείων
Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας, Ηλίας Νικολακόπουλος…
Η ευθύνη μας μεγαλώνει και πρέπει να κάνουμε τα πάντα
ώστε να ΑΠΑΛΛΑΞΟΥΜΕ την πατρίδα, τον λαό, την ΝΕΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
από
έναν
επικίνδυνο
ενδοτικό
Πρωθυπουργό. Οι ΛΟΧΑΓΟΙ ΞΑΝΑΡΧΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ
ΠΤΩΧΕΥΣΟΥΝ ΤΗΝ «ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΑΕ» και έτσι να
γλιτώσουμε την ολική καταστροφή. ΥΓ: ΝΕΑ ΓΡΑΜΜΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ του Χριστιανοδημοκρατικού κόμματος
Ελλάδος: Podcast Radio anchor.fm/nikosnikolopoulos
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του Νότη Μαριά

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

H φετινή διμερής σύνοδος κορυφής
ΕΕ-Κίνας έλαβε χώρα υπό τη σκιά
του πολέμου στην Ουκρανία.

Κ

αι για άλλη
μια φορά
αποδείχθηκε ότι
η ΕΕ συνεχίζει με
συνέπεια τον ρόλο της,
δηλαδή τη συμπόρευση
με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ
στον διμέτωπο αγώνα
που διεξάγουν τόσο
ενάντια στην Κίνα όσο
και ενάντια στη
Ρωσία με στόχο την
παγκόσμια ηγεμονία.

Άλλωστε στη συνάντηση της Κορνουάλης των ηγετών της G7 στις 11-13 Ιουνίου
2021 αλλά και στη συνάντηση ΕΕ-ΗΠΑ στις Βρυξέλλες στις 15 Ιουνίου 2021, η
Δύση μαζί με την Ιαπωνία συμφώνησε ότι βασικός της εχθρός είναι πλέον η Κίνα
και η Ρωσία. Το γεγονός ότι τα πυρά στης Δύσης στη φάση αυτή επικεντρώνονται
κατά της Ρωσίας δεν σημαίνει ότι η Ουάσιγκτον και οι δορυφόροι της έπαψαν να
θεωρούν ως βασικό τους αντίπαλο την Κίνα. Μέσα λοιπόν στο κλίμα αυτό
πραγματοποιήθηκε την πρώτη Απριλίου 2022 με τηλεδιάσκεψη η 23η διμερής
σύνοδος κορυφής ΕΕ-Κίνας. Από πλευράς ΕΕ συμμετείχαν ο πρόεδρος του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ενώ από κινεζικής πλευράς σε πρώτη
φάση συμμετείχε ο πρωθυπουργός της Κίνας Li Keqiang και στη συνέχεια
ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων με τον πρόεδρο της Κίνας κ. Xi Jinping.

Από τις σχετικές ανακοινώσεις της ΕΕ προέκυψε ότι η συνάντηση ΕΕ-Κίνας
επικεντρώθηκε σε μεγάλο βαθμό στον Πόλεμο στην Ουκρανία με την ΕΕ να πιέζει,
εις μάτην βεβαίως, το Πεκίνο να μην στηρίξει τη Ρωσία ιδίως σε σχέση με τις
κυρώσεις της Δύσης κατά της Μόσχας. Στο πλαίσιο αυτό ο πρόεδρος του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, δήλωσε τα εξής: «Ως μεγάλες παγκόσμιες
δυνάμεις, η ΕΕ και η Κίνα πρέπει να συνεργαστούν για τον τερματισμό του
πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία το συντομότερο δυνατόν. Έχουμε κοινή
ευθύνη για τη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας, καθώς και για έναν
ασφαλή και βιώσιμο κόσμο. Πρέπει να τηρούνται οι βασικοί διεθνείς κανόνες και
αρχές. Βασιζόμαστε στην υποστήριξη της Κίνας για την επίτευξη μόνιμης
κατάπαυσης του πυρός, τον τερματισμό του αδικαιολόγητου πολέμου και την
αντιμετώπιση της δραματικής ανθρωπιστικής κρίσης που ο πόλεμος έχει
προκαλέσει» (https://ec.europa.eu 1/4/2022). Από την πλευρά της η πρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε: «Υπογραμμίσαμε
ότι η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία δεν αποτελεί καθοριστική στιγμή μόνο για

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 02-03 Απριλίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 226 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |

την ήπειρό μας, αλλά και για τη σχέση μας με τον υπόλοιπο
κόσμο. Το διεθνές δίκαιο πρέπει να γίνεται σεβαστό, όπως
και η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας.
Η Κίνα, ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των
Ηνωμένων Εθνών, έχει ειδική ευθύνη. Κανένας Ευρωπαίος
πολίτης δεν θα κατανοούσε οποιαδήποτε στήριξη της
ικανότητας της Ρωσίας να διεξάγει πόλεμο. Συζητήσαμε
επίσης τρόπους συνεργασίας για διάφορα ζητήματα, όπως
η παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια, η κλιματική αλλαγή
και
η
καταπολέμηση
της
νόσου
COVID»
(https://ec.europa.eu
1/4/2022).
Σύμφωνα
με
την
ανακοίνωση της ΕΕ οι δύο πλευρές συζήτησαν για τον
Πόλεμο στην Ουκρανία με τις Βρυξέλλες να υπενθυμίζουν
ταυτόχρονα την ευθύνη που έχουν η ΕΕ και η Κίνα ως
παγκόσμιοι παράγοντες να εργάζονται για την ειρήνη και
τη σταθερότητα. Η ΕΕ κάλεσε την Κίνα να στηρίξει τις
προσπάθειες για τον άμεσο τερματισμό του Πολέμου στην

Η Κίνα απάντησε στις αιτιάσεις της ΕΕ με μια αφ΄ υψηλού
τοποθέτηση του κινέζου ηγέτη Σι Τζινπίνγκ ο οποίος
σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του επίσημου κινεζικού
πρακτορείου ειδήσεων Xinhua «κάλεσε την Κίνα και την ΕΕ
να αυξήσουν την επικοινωνία για τις σχέσεις τους και για
μείζονα ζητήματα που αφορούν την παγκόσμια ειρήνη και
ανάπτυξη και να παίξουν εποικοδομητικό ρόλο στην
προσθήκη σταθεροποιητικών παραγόντων σε έναν
ταραγμένο κόσμο» (https://english.news.cn 1/4/2022).
Μάλιστα σύμφωνα με τον κινεζικό Tύπο ο Πρόεδρος της
Κίνας Σι Τζινπίνγκ κάλεσε την ΕΕ να διαμορφώσει τη δική
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Ουκρανία —κάτι που είναι συνεπές με τον ρόλο της Κίνας
στον κόσμο ως μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας
των Ηνωμένων Εθνών και με τις ιδιαίτερα στενές σχέσεις
της με τη Ρωσία. Αναφερόμενη η ηγεσία της ΕΕ στις δυτικές
κυρώσεις κατά της Μόσχας λόγω Ουκρανικού «υπενθύμισε
ότι οι διεθνείς κυρώσεις κατά της Ρωσίας επιβλήθηκαν με
μοναδικό σκοπό να σταματήσει η επίθεση της Ρωσίας, και
αυτό παρά τον σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο στην ΕΕ
και στους εταίρους της παγκοσμίως». Και ρίχνοντας
έμμεσες βολές προς την Κίνα η ΕΕ επισήμανε ότι
«οποιαδήποτε καταστρατήγηση των αποτελεσμάτων των
κυρώσεων ή οποιαδήποτε βοήθεια προς τη Ρωσία θα
παρατείνει την αιματοχυσία και θα οδηγήσει σε ακόμη
μεγαλύτερες απώλειες ζωών αμάχων και σε οικονομικές
διαταραχές» (https://ec.europa.eu 1/4/2022). Και η
ανακοίνωση της ΕΕ έκλεισε με αναφορές στα προβλήματα
που παρουσιάζονται σε ζητήματα διμερούς εμπορίου και
επενδύσεων μεταξύ ΕΕ και Κίνας.

Σ

τα θετικά πάντως που κέρδισε το
Πεκίνο είναι το γεγονός ότι στην
ανακοίνωση της ΕΕ αναγνωρίζεται
εκ μέρους των Βρυξελλών η αρχή
της «ενιαίας Κίνας» μιας και η ΕΕ στην
ανακοίνωση της επισημαίνει ότι «η ΕΕ
επαναβεβαίωσε την προσήλωσή της
στην πολιτική της για μία ενιαία Κίνα».

της ανεξάρτητη πολιτική έναντι της Κίνας και ενθάρρυνε τις
Βρυξέλλες να αναλάβουν πρωταρχικό ρόλο για την
επίλυση του Ουκρανικού, επισημαίνοντας με νόημα ότι η
ΕΕ αντί να πιέζει την Κίνα να συμμετάσχει στην επιβολή
κυρώσεων στη Ρωσία έχοντας κυριολεκτικά απαχθεί από
τις ΗΠΑ, «η ΕΕ θα πρέπει να αναλάβει τον έλεγχο της
μοίρας της και να αναλάβει δράση για την ασφάλειά της»
(https://www.globaltimes.cn 2/4/2022). Ειδικότερα ο Σι
Τζινπινγκ «υπενθύμισε την επίσκεψή του στα κεντρικά
γραφεία της ΕΕ πριν από οκτώ χρόνια, όταν πρότεινε στην
Κίνα και την Ευρώπη να συνεργαστούν για να
οικοδομήσουν μια γέφυρα φιλίας και συνεργασίας σε όλη
την ευρασιατική ήπειρο, να προωθήσουν μια εταιρική
σχέση Κίνας-ΕΕ για την ειρήνη, την ανάπτυξη, τη
μεταρρύθμιση και τον πολιτισμό και μια ολοκληρωμένη
στρατηγική εταιρική σχέση Κίνας-ΕΕ με μεγαλύτερη
παγκόσμια επιρροή. Το όραμα της Κίνας παραμένει
αμετάβλητο. Αν μη τι άλλο, έχει γίνει πιο σημαντικό υπό τις
τρέχουσες συνθήκες, πρόσθεσε» ο κινέζος ηγέτης
(https://english.news.cn 1/4/2022). Και συνέχισε
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επισημαίνοντας ότι η Κίνα και η ΕΕ, ως δύο μεγάλες
δυνάμεις, μεγάλες αγορές και μεγάλοι πολιτισμοί, θα
πρέπει να αυξήσουν την επικοινωνία για τις σχέσεις τους
και για μείζονα ζητήματα που αφορούν την παγκόσμια
ειρήνη
και
ανάπτυξη
και
να
διαδραματίσουν
εποικοδομητικό ρόλο στην προσθήκη σταθεροποιητικών
παραγόντων σε έναν ταραγμένο κόσμο. Ακολούθως ο
κινέζος ηγέτης αναφέρθηκε στις οικονομικές σχέσεις των
δύο πλευρών επισημαίνοντας ότι η Κίνα και η ΕΕ
μοιράζονται εκτεταμένα κοινά συμφέροντα και μια σταθερή
βάση για συνεργασία, και ότι μόνο μέσω της συνεργασίας
και του συντονισμού μπορούν οι δύο πλευρές να
επιλύσουν προβλήματα και να αντιμετωπίσουν τις
προκλήσεις.

Κ

λείνοντας ο Σι Τζινπινγκ
κάρφωσε την ΕΕ η οποία έχει
πλέον μετατραπεί σε δορυφόρο
των ΗΠΑ καλώντας «την ΕΕ να
σχηματίσει τη δική της αντίληψη
για την Κίνα, να υιοθετήσει μια
ανεξάρτητη πολιτική για την Κίνα
και να εργαστεί με την Κίνα για τη
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σταθερή και διαρκή ανάπτυξη των
σχέσεων Κίνας-ΕΕ»
(https://english.news.cn 1/4/2022). Η επισήμανση αυτή του
κινέζου ηγέτη είναι ιδιαίτερα σημαντική και αποτελεί καρφί
όχι μόνο για τον ρόλο της ΕΕ ως συμπλήρωμα των ΗΠΑ
στην αντιρωσική τους εκστρατεία αλλά και για την
περίφημη «Παγκόσμια Πύλη» της ΕΕ η οποία αποτελεί την
απάντηση της Ένωσης στον κινεζικό δρόμο του μεταξιού,
μια πολιτική απόφαση της ΕΕ την οποία έχουμε αναλύσει
από
τις
στήλες
της
Υπέρβασης
News
(https://issuu.com/ypervasinews/docs 11-12/12/2021, σελ.
16-20), όπου μεταξύ άλλων επισημαίναμε και τα παρακάτω.

«προκειμένου να στηρίξει τη διαρκή ανάκαμψη σε
παγκόσμιο επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των
εταίρων» της «και τα συμφέροντα της ίδιας της ΕΕ».
Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή «οι χώρες χαμηλού
και μεσαίου εισοδήματος αντιμετωπίζουν σημαντικό
έλλειμμα χρηματοδότησης υποδομών — η Παγκόσμια
Τράπεζα εκτιμά ότι το έλλειμμα αυτό υπερβαίνει τα 2,7 τρισ.
δολάρια ΗΠΑ το 2019» ενώ «σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της
G20, το έλλειμμα επενδύσεων στις παγκόσμιες υποδομές
θα φτάσει τα 13 τρισ. ευρώ έως το 2040» Προκειμένου
λοιπόν να καλυφθεί το εν λόγω επενδυτικό κενό σε
υποδομές απαιτούνται επενδύσεις ύψους 1,3 τρισ. ευρώ
ετησίως καθώς μόνο έτσι εκτιμάται ότι θα μπορέσει να
επιτευχθεί ο στόχος της βιώσιμης ανάπτυξης.

Με κοινή δήλωσή τους την Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2021 η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ
για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
ανακοίνωσαν την απάντηση της ΕΕ στον κινεζικό δρόμο
του μεταξιού. Πρόκειται για την πρωτοβουλία «Παγκόσμια
Πύλη» που στόχο έχει να κινητοποιήσει έως και 300
δισεκατομμύρια ευρώ σε επενδύσεις την περίοδο 20212027 στους τομείς «της ψηφιακής τεχνολογίας, της
ενέργειας και των μεταφορών και την ενίσχυση των
συστημάτων υγείας, εκπαίδευσης και έρευνας σε ολόκληρο
τον κόσμο» (ec.europa.eu 1/12/2021). Και όλα αυτά

Η

«Παγκόσμια Πύλη» (Global
Gateway) διασυνδέεται με άλλες
πρωτοβουλίες της ΕΕ που έχουν
αναληφθεί σε παγκόσμιο επίπεδο
όπως είναι τα επενδυτικά σχέδια για
τα Δυτικά Βαλκάνια, την Ανατολική
Εταιρική Σχέση και τη Νότια Γειτονία

αλλά και η στρατηγική του 2018 για τη συνδεσιμότητα ΕΕΑσίας, καθώς και οι εταιρικές σχέσεις της ΕΕ με την
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από την ίδια την Φωνή της Αμερικής (Voice of America)
(www.voanews.com 4/11/2021). Επιπλέον κοινό μυστικό
αποτελεί πλέον και το γεγονός ότι η «Παγκόσμια Πύλη» της
ΕΕ αποτελεί την ευρωπαϊκή απάντηση στην κινεζική
πρωτοβουλία
«Μια
Ζώνη-Ένας
Δρόμος»
όπως
επισημαίνεται από κορυφαία ΜΜΕ (www.edition.cnn.com
1/12/2021 & www.dw.com 1/12/2021). Μάλιστα δυτικά MME
αναφέρουν ότι η Κίνα με την πολιτική της έχει οδηγήσει σε
υπερχρέωση των χωρών που εντάχθηκαν στην
πρωτοβουλία BRI κάνοντας λόγο για κινεζική «παγίδα
χρέους» (www.bloomberg.com 30/11/2021). Έτσι τα
διάφορα παπαγαλάκια επισημαίνουν ότι στόχος πλέον της
πρωτοβουλίας της ΕΕ «Παγκόσμια Πύλη» είναι να βγάλει
τα κράτη αυτά από την κινεζική «παγίδα χρέους» στην
οποία έχουν πέσει. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή στο παραπάνω έγγραφό της επισημαίνει ότι «η
Παγκόσμια Πύλη υιοθετεί μια δεοντολογική προσέγγιση,
ώστε τα έργα υποδομών να μην δημιουργούν μη βιώσιμο
χρέος».

Κ

Ιαπωνία και την Ινδία. Βέβαια η «Παγκόσμια Πύλη» της ΕΕ
στοχεύει επίσης και άλλες περιοχές του πλανήτη με
ιδιαίτερη έμφαση στην Αφρική, στην Κεντρική Ασία και
στην Λατινική Αμερική. Παρά τις γενικόλογες δηλώσεις της
ηγεσίας της ΕΕ για παγκόσμια ανάπτυξη και συνεργασία
είναι ηλίου φαεινότερο ότι στόχος της «Παγκόσμιας Πύλης»
είναι η ανάσχεση της κινεζικής επέκτασης, η οποία
προχωρά με εξαιρετικά γοργούς ρυθμούς λόγω του
σύγχρονου κινεζικού δρόμου του μεταξιού που
δρομολογήθηκε προ οκταετίας με την κινεζική
πρωτοβουλία «Μια Ζώνη-Ένας Δρόμος» (BRI). Μάλιστα
στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Μια Ζώνη-Ένας Δρόμος»
από το 2013 μέχρι σήμερα η Κίνα έχει προχωρήσει σε
άμεσες επενδύσεις ύψους 136 δισεκατομμυρίων δολαρίων
ενώ περίπου 140 χώρες συμπεριλαμβανομένης και της
Ιταλίας, καθώς και 31 διεθνείς οργανισμοί έχουν υπογράψει
συμφωνίες συνεργασίας με την Κίνα (www.globaltimes.cn
21/6/2021). Όμως τόσο η Πρόεδρος της Κομισιόν όσο και ο
Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ στην παρουσίαση της
«Παγκόσμιας Πύλης» δεν αναφέρθηκαν ρητά στην Κίνα.
Πλην όμως «ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον» καθώς από το
σχετικό έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ερωτήσεις
και Απαντήσεις για την Παγκόσμια Πύλη» προκύπτει
σαφώς ότι η «Παγκόσμια Πύλη» της ΕΕ εντάσσεται πλήρως
στην πρωτοβουλία των ΗΠΑ Build Back Better World (Β3W)
που ως γνωστόν έχει ως στόχο να περιορίσει την
οικονομική επιρροή της Κίνας στη διεθνή σκηνή
(www.whitehouse.gov 12/6/2021). Ειδικότερα το εν λόγω
έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επισημαίνει επί λέξει
με νόημα: «Πρωτοβουλίες όπως η Build Back Better World
και η Παγκόσμια Πύλη θα αλληλοενισχύονται»
(ec.europa.eu/commission 1/12/2021). Άλλωστε το γεγονός
ότι η αμερικανική πρωτοβουλία Build Back Better World
στόχο έχει να κλείσει τον κινεζικό δρόμο ήδη επισημαίνεται

αι όλα αυτά βέβαια την ώρα που
ο ίδιος ο Ευρωπαϊκός Νότος είναι
εγκλωβισμένος στην «παγίδα
χρέους» του EFSF και του ESM, με τη
Γερμανία να αρνείται κάθε σκέψη
για αναδιάρθρωση του χρέους
Ελλάδας, Ιταλίας, Ισπανίας,
Πορτογαλίας σε EFSF και ESM.

Από την άλλη πλευρά το Πεκίνο απορρίπτει τις κατηγορίες
περί κινεζικής «παγίδας χρέους» προβάλλοντας ως
παράδειγμα την περίπτωση του Τουρκμενιστάν που στις
11/6/2021 εξόφλησε πλήρως τα δάνεια που του παρείχε η
Κίνα ύψους 8,1 δισ. δολαρίων για έργα BRI εκεί
(www.globaltimes.cn/ 21/6/2021). Επιπλέον ασκώντας
σφοδρή κριτική στην αντικινεζική, όπως την χαρακτηρίζει
πρωτοβουλία Β3W του Τζο Μπάιντεν, επισημαίνει ότι «τα
έργα υποδομής B3W των ΗΠΑ είναι οικονομικά ανέφικτα»
και ως εκ τούτου «σύμφωνα με ειδικούς είναι βέβαιο ότι θα
αποτύχουν»
(www.globaltimes.cn
9/11/2021).
Κλιμακώνοντας μάλιστα την κριτική του κατά των
Βρυξελλών το Πεκίνο επισημαίνει πως η «Παγκόσμια
Πύλη» της ΕΕ που δεν είναι τίποτε άλλο παρά «μια ακόμη
ακάλυπτη επιταγή της Δύσης» (www.globaltimes.cn
1/12/2021). Η νέα κόντρα λοιπόν της ΕΕ με την Κίνα καλά
κρατεί»
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του Γιώργου Βάμβουκα

Καθηγητή Οικονομικών
και Οικονομετρίας
του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών

Η στρατιωτική επιχείρηση της
Ρωσίας στην Ουκρανία διανύει ήδη
την πέμπτη βδομάδα και ουδείς
δύναται να προβλέψει το χρονικό
σημείο λήξης της.

Η

αξιόλογη βοήθεια
σε οπλικά
συστήματα και
έμψυχο δυναμικό που
οι ΗΠΑ και άλλες χώρες
του ΝΑΤΟ προσφέρουν
στην Ουκρανία,
αποτελεί έναν
από τους κύριους
παράγοντες που
οι πολεμικές
συγκρούσεις
παρατείνονται και
ενδεχομένως

διαρκέσουν δύο ή και
περισσότερους μήνες.

Οι αμερικανοί και οι ευρωπαίοι που
πολεμούν
στο
πλευρό
του
ουκρανικού στρατού αποκαλούνται
«μισθοφόροι».
Οι
μισθοφόροι
χωρών μελών του ΝΑΤΟ σε
συνδυασμό με τα οπλικά συστήματα
που νατοϊκές χώρες (ΗΠΑ, Γερμανία,
Μ. Βρετανία, κ.ά.) τροφοδοτούν τον
ουκρανικό στρατό, καταδεικνύουν
ότι στο πεδίο των μαχών η Ρωσία
αντιμετωπίζει
ταυτόχρονα
την
Ουκρανία και το ΝΑΤΟ. Μακάρι να
πρυτανεύσει η λογική και η
εγκράτεια στο μυαλό των ισχυρών
ηγετών Ανατολής και Δύσης, ώστε
να επιτευχθεί ειρήνη μέσω μιας
αποτελεσματικής
και
βιώσιμης
συμφωνίας μεταξύ Ρωσίας και
Ουκρανίας.
Παρακολουθώντας
διάφορα πάνελ των CNN, BBC,
Bloomberg και άλλων διεθνών
ειδησεογραφικών
κολοσσών,
αρκετοί
οικονομολόγοι
και
διεθνολόγοι υποστηρίζουν ότι αν ο
πόλεμος διαρκέσει επί μακρόν, η
ρωσική οικονομία θα καταρρεύσει
και η Ρωσία θα χρεοκοπήσει.

Τ

ο ενδεχόμενο
χρεοκοπίας
της Ρωσίας σε
περίπτωση παράτασης
των πολεμικών
συγκρούσεων ΡωσίαςΟυκρανίας, μεθοδικά
και συγχρονισμένα
προπαγανδίζεται
και από ελληνικά
τηλεοπτικά και
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διαδικτυακά
μέσα ενημέρωσης.
Το
κουτόχορτο
της
μαύρης
προπαγάνδας πωλείται με την οκά.
Ο κεντρικός στόχος των κέντρων
παραπληροφόρησης είναι η πλύση
εγκεφάλου των αδαών πολιτών που
δεν έχουν γνώσεις περί της
πραγματικής
κατάστασης
της
ρωσικής οικονομίας. Το καίριο
ερώτημα που απασχολεί τους
σκεπτόμενους πολίτες είναι: Αν ο
πόλεμος επιμηκυνθεί η Ρωσία
απειλείται με χρεοκοπία και με
καταστροφή
της
εθνικής
της
οικονομίας;
Η
αμερόληπτη
απάντηση σε αυτό το όντως
σημαντικό ερώτημα προϋποθέτει τη
γνώση
των
βασικών
μακροοικονομικών μεγεθών της
ρωσικής οικονομίας. Τα στοιχεία του
πίνακα καταδεικνύουν ότι η εγχώρια
οικονομία
της
Ρωσίας
χαρακτηρίζεται για την αναπτυξιακή
της
δυναμική
σε
συνθήκες
μακροοικονομικής σταθερότητας.

Ο

δυναμισμός
της ρωσικής
οικονομίας
αποτυπώνεται στην
ανοδική πορεία του ΑΕΠ
(Ακαθάριστο Εγχώριο
Προϊόν). Κατά την
περίοδο 2000-2021,
το ΑΕΠ της Ρωσίας
από 975 αυξήθηκε
σε 4.550 δις δολάρια….

με συνέπεια την περίοδο αυτή ο
μέσος ετήσιος αναπτυξιακός της
ρυθμός να διαμορφωθεί σε 7,6%,
ήτοι
από
τους
υψηλότερους
παγκοσμίως. Με ΑΕΠ 4.550 δις
δολάρια
το
2021,
η
Ρωσία
καταλαμβάνει την έκτη θέση στον
πίνακα της παγκόσμιας κατάταξης
των χωρών με το μεγαλύτερο ΑΕΠ.
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Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών μιας χώρας είναι
πλεονασματικό, όταν οι εξαγωγές είναι μεγαλύτερες από
τις εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Σύμφωνα με τα
στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας, του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου και του Παγκόσμιου Οργανισμού
Εμπορίου, επί σειρά ετών το ισοζύγιο τρεχουσών
συναλλαγών της Ρωσίας εμφανίζει ετησίως πλεονάσματα
δεκάδων δις δολαρίων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τα έτη
2020 και 2021 τα πλεονάσματα του ισοζυγίου τρεχουσών
της συναλλαγών ανήλθαν αντίστοιχα σε 73 και 110 δις
δολάρια. Η Ρωσία και η Σαουδική Αραβία αποτελούν τις
χώρες με τις μεγαλύτερες εξαγωγές υδρογονανθράκων. Για
παράδειγμα, το 2021 οι εξαγωγές καυσίμων και φυσικού
αερίου απέφεραν στη Ρωσία έσοδα της τάξης των 220 δις
δολαρίων. Αυτό σημαίνει ότι το πετρέλαιο και το φυσικό
αέριο αντιπροσωπεύουν περίπου το 50% των συνολικών
εξαγωγών της. Η παρατήρηση ότι η Ρωσία ικανοποιεί το
14% των ενεργειακών αναγκών της παγκόσμιας
οικονομίας, πιστοποιεί την οικονομική και ιδίως την
γεωπολιτική της ισχύ.

Ο
Η μακροοικονομική σταθερότητα της ρωσικής οικονομίας
καθρεφτίζεται στο χαμηλό επίπεδο πληθωρισμού, στο
μικρό ποσοστό ανεργίας και στα υψηλά πλεονάσματα του
ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Μετά το 2008 ο
πληθωρισμός κινείται σε μονοψήφια επίπεδα, φτάνοντας
στο σημείο το 2020 και το 2021 να διαμορφωθεί αντίστοιχα
σε 0,9% και 1,8%. Παράλληλα, μετά το 2015 το ποσοστό
ανεργίας κυμαίνεται σε επίπεδα χαμηλότερα του 6%,
φανερώνοντας έτσι την κατάσταση μακροοικονομικής
ισορροπίας που διέπει τη ρωσική οικονομία.

Η

Ρωσία αποτελεί μια από τις
λίγες χώρες της υφηλίου που
το «ισοζύγιο τρεχουσών
της συναλλαγών» παρουσιάζει
αξιοσημείωτα πλεονάσματα.

ι γιγαντιαίοι ενεργειακοί πόροι
σε φυσικό αέριο και πετρέλαιο
που βρίσκονται στο υπέδαφος
της Ρωσίας εκτιμώνται σε αρκετά
τρισεκατομμύρια δολάρια,
καθιστώντας έτσι τη Ρωσία
οικονομική υπερδύναμη.

Τα πλεονάσματα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών
τροφοδοτούν το απόθεμα των «συναλλαγματικών
διαθεσίμων». Τα συναλλαγματικά διαθέσιμα μιας χώρας
κρατούνται από την Κεντρική της Τράπεζα π.χ. Τράπεζα
Ρωσίας και συμπεριλαμβάνουν κυρίως χρυσό και ξένο
συνάλλαγμα
(δολάρια,
ευρώ,
κ.ά.).
Η
Ρωσία
συγκαταλέγεται
στις
χώρες
με
τα
μεγαλύτερα
συναλλαγματικά διαθέσιμα παγκοσμίως. Το απόθεμα των
συναλλαγματικών της διαθεσίμων το 2021 υπολογιζόταν
σε 615 δις έναντι 597 δις δολαρίων το 2020. Αξιοσημείωτη
είναι η παρατήρηση ότι η συνολική αξία των
συναλλαγματικών της διαθεσίμων υπερβαίνει την
αντίστοιχη αξία του εξωτερικού της χρέους. Το 2021 το
εξωτερικό χρέος της Ρωσίας διαμορφώθηκε σε 465 δις
δολάρια και αντιπροσώπευε μόλις το 28% του ονομαστικού
ΑΕΠ. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Διεθνούς Νομισματικού
Ταμείου, το δημόσιο χρέος της Ρωσίας ήταν αμελητέο και
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αποτελούσε το 17,9% του ΑΕΠ. Η εξαίρετη κατάσταση των
Δημοσίων Οικονομικών παρέχει τη δυνατότητα στη Ρωσία
να δαπανά μεγάλα ποσά για την χρηματοδότηση των
όντως πελώριων στρατιωτικών της αναγκών. Τα κέντρα
προπαγάνδας
παραπληροφορούν
τους
πολίτες
αναφέροντας ότι κάθε μέρα οι ανάγκες του ρωσικού
στρατού στην Ουκρανία υπολογίζονται σε 15 δις δολάρια.
Ωστόσο, οι τσαρλατάνοι της παραπληροφόρησης
λησμονούν ότι η Ρωσία με δική της τεχνολογία και δικούς
της πλουτοπαραγωγικούς πόρους παράγει τα διάφορα
οπλικά συστήματα, με συνέπεια η χρηματοδότηση των
στρατιωτικών της δαπανών να γίνεται με ρούβλια και όχι
με
ξένο
συνάλλαγμα.
Ο
κύριος
σκοπός
της
προαναφερθείσας ανάλυσης ήταν η αντικειμενική ανάλυση
των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών της ρωσικής
οικονομίας. Ανεξάρτητα του γεγονότος, αν κάποιος
διάκειται θετικά ή αρνητικά στη Ρωσία του Πούτιν, η
επιστημονική ανάλυση θα πρέπει να είναι αμερόληπτη και
να μην υποκρύπτει πολιτικές δολιότητες. Η πολεμική
σύρραξη στην καρδιά της Ευρώπης θα έπρεπε να είχε
αποφευχθεί. Ήδη, οι λαοί της Ευρώπης υφίστανται τις
δραματικές συνέπειες του αιματηρού πολέμου, με τον
θάνατο αμάχων και στρατιωτών, με την ακρίβεια στα
καύσιμα και στα είδη πρώτης ανάγκης, με τη μετανάστευση
εκατομμυρίων Ουκρανών σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες,
κ.ο.κ. Κίνα, ΗΠΑ και Ρωσία, δηλαδή οι μεγαλύτερες
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πυρηνικές υπερδυνάμεις της υφηλίου, όφειλαν να είχαν
αποφύγει τον θανατηφόρο πόλεμο και με ειρηνικές
διαδικασίες μέσω της διπλωματικής οδού να έλυναν τις
οποιεσδήποτε ρωσοουκρανικές διαφορές. Ωστόσο, ο
ρωσοουκρανικός
πόλεμος
είναι
μια
θλιβερή
πραγματικότητα. Μακάρι ο πόλεμος να σταματήσει το
συντομότερο δυνατόν και οι στρατιωτικές συγκρούσεις
από την Ουκρανία να μην επεκταθούν και σε άλλες χώρες.
Δυστυχώς, στα ραδιοτηλεοπτικά και διαδικτυακά μέσα
ενημέρωσης εμφανίζονται εγκάθετοι διεθνολόγοι που
συνειδητά και σκοπίμως παραπληροφορούν τους πολίτες
για τις συγκλονιστικές εξελίξεις στο ρωσοουκρανικό
μέτωπο.

Π

αράλληλα, οι αγύρτες επί των
οικονομικών διακινούν σενάρια
επερχόμενης χρεοκοπίας της
Ρωσίας. Ύπουλα σενάρια που ουδεμία
σχέση έχουν με την πραγματικότητα.

Ο αμερόληπτος ερευνητής οφείλει με αξιόπιστα
και τεκμηριωμένα στοιχεία να ενημερώνει τους πολίτες.

Οικονομικά
Μεγέθη

2000

2008

2015

2020

2021

1. ΑΕΠ (δις $)

975

2.798

3.429

4.265

4.550

2.Ποσοστό
Ανεργίας (%)

10,6%

6,2%

5,6%

5,6%

4,9%

3. Πληθωρισμός
(%)
4. Εξαγωγές (δις $)

37,7%

18,0%

7,2%

0,9%

1,8%

115

520

392

378

455

5.Εισαγωγές
$)

62

367

282

305

345

6.Ισοζύγιο
Τρεχουσών
Συναλλαγών (2-3)
7.Εξωτερικό
Χρέος (δις $)

53

153

110

73

110

147

419

486

475

465

8. Δημόσιο Χρέος
προς ΑΕΠ
9. Συναλλαγματικά
Διαθέσιμα (δις $)

8,2%

7,9%

16,3%

19,3%

17,9%

28

426

368

597

615

(δις

Παρατηρήσεις: Πηγή των στοιχείων είναι η Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το ΑΕΠ (Ακαθάριστο
Εγχώριο Προϊόν) υπολογίζεται με βάση τη μέθοδο PPP (Purchasing Power Parities). H αγγλική ορολογία «Purchasing Power
Parities» αποδίδεται στην ελληνική με τους εναλλακτικούς όρους «Ισοδυναμία Αγοραστικών Δυνάμεων» ή «Ισοτιμία
Αγοραστικών Δυνάμεων». Οι εξαγωγές και οι εισαγωγές απεικονίζουν τη συνολική αξία αγαθών και υπηρεσιών. Ο
πληθωρισμός υπολογίζεται με βάση τον «Αποπληθωριστή του ΑΕΠ» (GDP Deflator). Τα στοιχεία του 2021 βασίζονται σε
εκτιμήσεις.
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της Μιλένας Αποστολάκη

Διευθύντριας του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού Διαμεσολάβησης
και Διαιτησίας,
πρώην Υφυπουργού Ανάπτυξης

«Η
διαμεσολάβηση
αλλάζει
νοοτροπίες, επιλύει καθημερινά
προβλήματα των πολιτών και δίνει
ώθηση στην επιχειρηματικότητα άρα στην οικονομία» εξηγεί σε
συνέντευξη της στην Huffpost η
Μιλένα Αποστολάκη, που δηλώνει
παρούσα στη διαρκή μάχη για
αλλαγή και βήματα προόδου στην
ελληνική κοινωνία. «Ο στόχος είναι
μία νέα νομική πραγματικότητα στην
Ελλάδα»,
λέει,
καθώς
η
διαμεσολάβηση
οδηγεί
στην
ταχύτερη και λιγότερο κοστοβόρα
απονομή της δικαιοσύνης προς
όφελος της κοινωνίας και κάθε
πολίτη
ξεχωριστά.
Αυτά
τα
πλεονεκτήματα αναδεικνύονται με
εξαιρετικά παραστατικό τρόπο σε
ένα
σύντομο
βίντεο
που
επεξεργάστηκε ο ΕΟΔΙΔ με την
συμμετοχή του Θοδωρή Αθερίδη. Huffpost: Η 20η Μαρτίου είναι η
διεθνής μέρα της Διαμεσολάβησης.
Είστε Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού
Διαιτησίας
και
Διαμεσολάβησης
(ΕΟΔΙΔ).
Τι
σημαίνει αυτός ο νέος θεσμός; Μ.
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Αποστολάκη: Η Διαμεσολάβηση αποτελεί έναν εναλλακτικό τρόπο επίλυσης
διαφορών. Αποτελεί μαζί με τη Διαιτησία μια εξαιρετικά ουσιαστική και
αποτελεσματική επιλογή προκειμένου δύο μέρη να λύσουν μια διαφορά στην
οποία εμπλέκονται.

Σ

την διαμεσολάβηση δυο ή περισσότερα μέρη
επιχειρούν εκουσίως να επιλύσουν με συμφωνία
μια διαφορά τους, με την βοήθεια ενός τρίτου
προσώπου ειδικά εκπαιδευμένου, αμερόληπτου
και ανεξάρτητου, του Διαμεσολαβητή.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής τα μέρη προσέρχονται με τους
συνηγόρους τους, ενώπιον του Διαμεσολαβητή τον οποίο τα ίδια με συμφωνία
επιλέγουν. Με κοινές, αλλά και κατ’ ιδίαν συναντήσεις, ο Διαμεσολαβητής
επιχειρεί να συμβάλει στην εξεύρεση κοινά αποδεκτής λύσης. Με τον τρόπο αυτό
μία διαφορά μπορεί να επιλυθεί γρήγορα, οικονομικά και πολιτισμένα.
Αποφεύγεται δηλαδή η πολυετής συνήθως ταλαιπωρία στα δικαστήρια και το
ψυχικό και οικονομικό κόστος που πάντα αυτή συνεπάγεται.

Ο

ΕΟΔΙΔ είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού
Δικαίου που έχει ως αντικείμενο την παροχή
στην Ελλάδα και το εξωτερικό υπηρεσιών
διαμεσολάβησης, διαιτησίας και εξωδικαστικής
εν γένει επίλυσης διαφορών

, καθώς επίσης και τη διάδοση, προβολή, προώθηση των θεσμών εναλλακτικής
επίλυσης διαφορών με σκοπό την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη επίλυσή
τους. Με αυτό τον σκοπό, ολοκληρώσαμε πρόσφατα την παραγωγή ενός
σύντομου video προκειμένου η Ελληνική κοινωνία να γνωρίσει τη διαμεσολάβηση
και την διαιτησία και να κατανοήσει τα πλεονεκτήματά τους. - Huffpost: Είναι
εύκολο να εμπιστευθεί κανείς έναν θεσμό εκτός δικαστικού συστήματος; Μ.
Αποστολάκη: Ο Warren Burger, πρώην Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου των
ΗΠΑ, έλεγε ότι «η κλασική δικαστική αντιδικία είναι ένα λάθος το οποίο πρέπει να
διορθωθεί. Το δικαστικό σύστημα είναι πολύ κοστοβόρο, πολύ ψυχοφθόρο, πολύ
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Παγκόσμια Τράπεζα η Ελλάδα κατέχει μεταξύ 190 χωρών
μόλις την 146η θέση όσον αφορά τον χρόνο και το χρήμα
που απαιτείται για την επίλυση μιας εμπορικής διαφοράς
σε πρώτο βαθμό. Πρόκειται για μια κατάταξη η οποία
καταδεικνύει το μεγάλο πρόβλημα που οι πολίτες
αντιμετωπίζουν όταν μια υπόθεση τους εκδικάζεται στα
δικαστήρια. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής «The EU Justice Scoreboard» οι
απαιτούμενες μέρες για την αμετάκλητη εκδίκαση αστικών
και εμπορικών υποθέσεων για το έτος 2019 ήταν 1627
ημέρες, δηλαδή πάνω από πέντε χρόνια, χρόνος που
κατατάσσει την χώρα μας στις τελευταίες χώρες της ΕΕ
αναφορικά με την ταχύτητα απονομής της δικαιοσύνης.

καταστροφικό
και
πολύ
αναποτελεσματικό
για
πολιτισμένους ανθρώπους». Είχε απόλυτο δίκιο! Ασφαλώς
υπάρχουν διαφορές η επίλυση των οποίων δεν μπορεί
παρά να προέλθει μέσω της δικαστικής οδού. Σύνθετες
διαφορές, συγκρούσεις των οποίων η δυναμική είναι μη
διαχειρίσιμη κ.ο.κ. Είναι εύκολο όμως να καταλάβουμε
πόσες πολλές διαφορές και συγκρούσεις δεν ανήκουν σε
αυτές τις κατηγορίες και θα μπορούσαν να επιλυθούν εκτός
των δικαστικών αιθουσών, γρήγορα, οικονομικά και
πολιτισμένα. Ο ΕΟΔΙΔ ως οργανισμός διαχείρισης
υπηρεσιών διαμεσολάβησης και διαιτησίας λειτουργεί με
βάση κανονισμούς κατά το πρότυπο των διεθνών
οργανισμών εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, όπως είναι
το ICC (International Chamber of Commerce), το LCIA
(London Court of International Arbitration) το AAA
(American Arbitration Association) κλπ. Συνεπικουρείται δε
στο έργο του από τα Συμβούλια Διαμεσολάβησης και
Διαιτησίας, τα οποία απαρτίζονται από διακεκριμένους
επιστήμονες και έμπειρους επαγγελματίες με εξειδίκευση
στη μέθοδο και τη διαδικασία τόσο της διαμεσολάβησης,
όσο και της διαιτησίας. - Huffpost: Αναφερθήκατε ιδιαίτερα
στην ταχύτητα και το κόστος. Πόσο χρόνο ή χρήμα μπορεί
κάποιος να κερδίσει αν επιλέξει να επιλύσει τη διαφορά του
με διαμεσολάβηση; M. Aποστολάκη:

Τ

ο πρόβλημα στην καθυστέρηση
απονομής της δικαιοσύνης στη
χώρα μας είναι μεγάλο. Είναι
χαρακτηριστικό ότι από το 2001
μέχρι σήμερα έχουν ψηφιστεί
13 (!) νόμοι για την επιτάχυνση
της απονομής της δικαιοσύνης.

Είναι προφανές ότι τα αποτελέσματα υπήρξαν πενιχρά.
Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση που διεξάγεται από την

Υ

πάρχουν υποθέσεις για τις οποίες
η δικάσιμος που δίνεται σήμερα
είναι το 2026, ή ακόμη και το 2027!

Ο
William
Gladstone,
ο
Βρετανός
φιλέλληνας
Πρωθυπουργός ήδη τον 19ο αιώνα έλεγε: «Justice delayed
is justice denied». Από την άλλη πλευρά η προσφυγή στη
διαμεσολάβηση ή στη διαιτησία προκειμένου κυρίως για
εμπορικές διαφορές, εξασφαλίζει τεράστια κλίμακα
οικονομίας χρόνου και χρήματος, καθώς η διαφορά είναι
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ενδεχόμενο
παραδείγματος
χάριν
να
λυθεί
με
διαμεσολάβηση μέσα σε λίγες μέρες, με μια συμφωνία η
οποία είναι εκτελεστή, δηλαδή παράγει ακριβώς τα ίδια
αποτελέσματα με μια δικαστική απόφαση.

Αν πάλι η συμφωνία δεν καταστεί εφικτή τα μέρη μπορούν
να προσφύγουν στη δικαιοσύνη. - Huffpost: Ποια είναι
σήμερα η κατάσταση στην Ελλάδα σε σχέση με την
διαμεσολάβηση; Μ. Αποστολάκη: Το θεσμικό πλαίσιο για
την Διαμεσολάβηση συμπληρώθηκε με το Νόμο 4640/2019,
με τον οποίο ο νομοθέτης έκανε ένα αναγκαίο βήμα
καθιστώντας την διαμεσολάβηση υποχρεωτική για
ορισμένες διαφορές, μεταξύ των οποίων τις οικογενειακές.
Ειδικά για τις οικογενειακές διαφορές η φύση τους καθιστά
τη διαμεσολάβηση αναγκαία και πολλαπλώς ευεργετική.
Υποχρεωτική σημαίνει πως τα μέρη προτού συζητήσουν
την αγωγή τους στο δικαστήρια, οφείλουν να επιχειρήσουν
με την λεγόμενη Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία, να
επιλύσουν τη διαφορά τους με διαμεσολάβηση. Αυτό
σημαίνει ότι αν ευδοκιμήσει η απόπειρα, θα ακολουθήσουν
και άλλες συνεδρίες, οι οποίες θα οδηγήσουν με τη βοήθεια
του Διαμεσολαβητή σε μια κοινά αποδεκτή λύση, η οποία
θα έχει την ισχύ δικαστικής απόφασης και όλα αυτά σε
σύντομο χρονικό διάστημα με σαφώς μικρότερο
οικονομικό και ψυχικό κόστος. - Huffpost: Ποια είναι η
στάση των δικηγόρων απέναντι στο θεσμό; Μ.
Αποστολάκη: Η συμμετοχή των δικηγόρων στη διαδικασία
της Διαμεσολάβησης και της Διαιτησίας είναι εκ του νόμου
υποχρεωτική. Τα μέρη υποχρεούνται να προσέλθουν στην
ΥΑΣ και τις επόμενες συνεδρίες με τους νομικούς τους
παραστάτες. Επίσης οι δικηγόροι, αν το επιθυμούν,
μπορούν αφού εκπαιδευτούν και πιστοποιηθούν να γίνουν
οι ίδιοι διαμεσολαβητές. Κάθε καινούργια αρχή απαιτεί
χρόνο και κόπο προκειμένου ένας νέος θεσμός να ριζώσει,
να καμφθούν ενδεχομένως επιφυλάξεις και κυρίως μια
τάση για υποσυνείδητη αντίσταση απέναντι σε κάθε τι νέο.
Υπάρχουν συνάδελφοι ενθουσιώδεις «πρεσβευτές» της
διαμεσολάβησης, που έχουν γίνει διαμεσολαβητές και
υποστηρίζουν και προωθούν τον θεσμό με ζέση στους
πελάτες τους και ευρύτερα. Κάποιοι άλλοι συνάδελφοι
ενδεχομένως είδαν στον θεσμό τον κίνδυνο απώλειας
δικηγορικής ύλης και τον αντιμετώπισαν με επιφύλαξη.
Έχει ιδιαίτερη σημασία, πέραν της διάχυσης του θεσμού
εντός του δικηγορικού σώματος, να γίνει γνωστός στους
πολίτες.

Ν

α ενημερωθεί η κοινωνία για
τη δυνατότητα που έχει να
αποφύγει την ταλαιπωρία της
διαμάχης σε μια δικαστική αίθουσα,
επιλέγοντας να επιλύσει τη διαφορά
της με διαμεσολάβηση, δηλαδή
γρήγορα, οικονομικά και πολιτισμένα.
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- Huffpost: Ποιος μπορεί να γίνει διαμεσολαβητής; M.
Aποστολάκη: Προϋπόθεση για να εκπαιδευτεί και στη
συνέχεια πιστοποιηθεί κάποιος ως Διαμεσολαβητής είναι
να είναι απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οφείλει να
εκπαιδευτεί σε πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό φορέα και στη
συνέχεια να περάσει τις γραπτές και προφορικές εξετάσεις
τις οποίες διενεργεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης,
προκειμένου να εγγραφεί στο μητρώο Διαμεσολαβητών. Huffpost: Θα λέγατε ότι ο θεσμός της διαμεσολάβησης
ισοδυναμεί με τομή στο σύστημα με το οποίο λειτουργεί
μέχρι σήμερα η απονομή δικαιοσύνης στην ελληνική
κοινωνία; Μ. Αποστολάκη: Είναι αυτό ακριβώς που
επισημαίνετε και οι αγγλοσάξωνες αποκαλούν GAME
CHANGER. Πρόκειται για αλλαγή υποδείγματος με
πολλαπλό αποτύπωμα, αναπτυξιακό, οικονομικό και
κοινωνικό. Η διάχυση και εδραίωση του θεσμού της
διαιτησίας στην επίλυση των εμπορικών διαφορών θα
σημάνει πολλά για την λειτουργία της εθνικής οικονομίας,
την αναπτυξιακή της αναβάθμιση και την επενδυτική της
αναβάθμιση. Ένα σημαντικό εμπόδιο για πολλούς
επενδυτές είναι διαχρονικά στην χώρα μας η καθυστέρηση
στην απονομή της δικαιοσύνης στα Ελληνικά δικαστήρια.
Η υπέρβαση της διελκυστίνδας μέσω της εισαγωγής των
εναλλακτικών μορφών επίλυσης διαφορών θα επιφέρει
πολλαπλά οφέλη. Αλλά και στον τομέα της λειτουργίας μας
ως κοινωνία, η ανατροπή της κουλτούρας της σύγκρουσης
και της φιλοδικίας που φορτώνει τα δικαστήρια με
υποθέσεις οι οποίες κάλλιστα θα μπορούσαν να λυθούν
εκτός δικαστικών αιθουσών, θα έχει σημαντικά οφέλη στη
συλλογική μας συγκρότηση και τον πολιτισμό της
καθημερινότητάς μας. Πρόκειται για μεγάλη αλλαγή προς
όφελος της ζωής των ανθρώπων.
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του Μιχάλη Καρχιμάκη
πρώην υπουργού,
Μέλος Πολιτικού
Συμβουλίου ΚΙΝΑΛ

Α

ποτελεί κοινή
παραδοχή ότι η
αγορά στην
Ελλάδα στην ουσία δεν
ελέγχεται θεσμικά και
χαρακτηρίζεται από την
ύπαρξη και επικράτηση
ολιγοπωλίων.
Ο καταναλωτής είναι θύμα αυτής της
αγοράς και της πολιτικής επιλογής
της κυβέρνησης να μην την ελέγχει
και
να
την
«αφήνει
να…
αυτορυθμίζεται».

Β

ιώνουμε τους
τελευταίους
μήνες ένα ράλι
ανατιμήσεων σε
δεκάδες προϊόντα που
βρίσκονται στα ράφια
των σούπερ μάρκετ,
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στα αρτοποιεία ακόμα και στις λαϊκές αγορές.

Για την βενζίνη-το πετρέλαιο και τους λογαριασμούς της ενέργειας (ΔΕΗ/Φυσικό
αέριο κλπ) δεν το συζητάμε. Αυτή ακριβώς η ακρίβεια δεν τίποτα άλλο παρά η
κορυφή του παγόβουνου στην βάση του οποίου υπάρχει η ενεργειακή ακρίβεια τεχνητή ή πραγματική-, η οποία με την θραύση (λόγω πανδημίας) της
εφοδιαστικής αλυσίδας συμβάλλει άμεσα και στην επισιτιστική κρίση. Οι
πολιτικές δυνάμεις οφείλουν να απαντήσουν πειστικά στην πρόκληση των
καιρών. Υποχρεούνται να σχεδιάσουν-διαμορφώσουν και να υλοποιήσουν
πολιτικές που θα διασφαλίζουν την Ενεργειακή και Επισιτιστική ΑΥΤAΡΚΕΙΑ της
χώρας.

Ε

ίναι προφανές ότι η Ενεργειακή αυτάρκεια
δεν επιτυγχάνεται με το κλείσιμο των
λιγνιτωρυχείων στο όνομα της «πράσινης
μετάβασης», αλλά χρειάζεται ένας στοχευμένος
με προσεκτικά βήματα οδικός χάρτης

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 02-03 Απριλίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 226 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |

Σελίδα 30

καθίσταται όλο και πιο σημαντικό
για μια χώρα του Νότου της
Ευρώπης, όπως η Ελλάδα, η εθνική
ανεξαρτησία της οποίας απειλείται
από τον εξ Ανατολών γείτονα.

, όταν Γερμανία και Πολωνία ανακοινώνουν ότι μέχρι το 2038 θα αξιοποιούν το
κάρβουνο τους, ούτε με την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ λόγω μείωσης της
συμμετοχής του Δημοσίου στη ΔΕΗ από 51% στο 34%. Προφανώς το πρόβλημα
μακροπρόθεσμα δεν λύνεται ούτε με τις εισαγωγές φυσικού αερίου, οι τιμές του
οποίου διαμορφώνονται στα χρηματιστήρια με βάση και γεωπολιτικά δεδομένα.

Σ

το χώρο της Ελληνικής ΑΟΖ υπάρχουν τεράστιες
ποσότητες φυσικού αερίου. Αυτές πρέπει
να αξιοποιηθούν. Και εδώ απαιτείται
η συνεννόηση των πολιτικών δυνάμεων.

Βεβαίως σημειώνεται ότι μόνο από την κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ – Παπανδρέου βγήκαν
σε διαγωνισμό για έρευνα προς εκμετάλλευση υδρογονανθράκων τον Ιούνιο του
2011, 220.000 τετραγωνικά. χλμ σε Ιόνιο και Κρήτη. Με τις αυξανόμενες
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος στην
παραγωγή τροφίμων, καθώς και τους κινδύνους που συνδέονται με τη δημόσια
υγεία, τις απειλές στον κυβερνοχώρο, την ενεργειακή ακρίβεια ή τις γεωπολιτικές
αλλαγές που απειλούν τη λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, ένα
σχέδιο για τον ολιστικό επισιτιστικό εφοδιασμό και την επισιτιστική ασφάλεια,

Ο

φείλουμε να
καταγράψουμε
τις πραγματικές
επισιτιστικές ανάγκες
μας και να σχεδιάσουμε
από κοινού με τις
τοπικές κοινωνίες,
δίνοντας προτεραιότητα
στην τοπική παραγωγή
και όχι στις εισαγωγές,
όπως προκρίνει η
μεταπρατική αστική
τάξη και οι πελάτες
του συστήματος.

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 02-03 Απριλίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 226 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |

Σελίδα 31

Κορυφής των ηγετών της ΕΕ: «Μπορεί να μην λύθηκε ο γόρδιος δεσμός της
ενεργειακής κρίσης, αλλά σε επίπεδο συμπερασμάτων σημειώθηκε
ικανοποιητική πρόοδος σε δύσκολα ζητήματα. Η Ευρώπη αφενός προχώρησε
στη σταδιακή μείωση εξάρτησης της από το ρωσικό φυσικό αέριο, με την
συμφωνία κοινής προμήθειας και αποθήκευσης LNG από τις ΗΠΑ, ενώ αφετέρου
αποφάσισε να τηρήσει τις οικονομικές κυρώσεις, στο μέτρο που δεν θα βλάψουν
οικονομικά τις 27 χώρες της ΕΕ, περισσότερο από την Ρωσία στην οποία
επιβλήθηκαν. Όμως,

Να ταξινομηθεί επειγόντως το
εμπόριο από τους υπεύθυνους
χάραξης πολιτικής στην ΕΕ ως
κλάδος
υψηλής
κατανάλωσης
ενέργειας και έτσι να επιτραπεί στις
εταιρείες
που
αντιμετωπίζουν
ραγδαίες
αυξήσεις
στις
τιμές
ενέργειας να έχουν πρόσβαση στην
κρατική
ενίσχυση
ζήτησε
η
ευρωπαϊκή
οργάνωση
του
εμπορίου, EuroCommerce.

Ο

πρόεδρος του
Εμπορικού και
Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου
Πειραιώς, Βασίλης
Κορκίδης, μιλώντας
στο ΔΣ της Euro
Commerce, τόνισε την
ανάγκη στήριξης των
νοικοκυριών και των
επιχειρήσεων από
την ενεργειακή κρίση.

Όπως δήλωσε ο κ. Κορκίδης σχετικά
με τα συμπεράσματα της Συνόδου

Σ

ε επίπεδο αποφάσεων δεν σημειώθηκε πρόοδος
στην άμεση δημιουργία ασπίδας προστασίας των
ευρωπαϊκών νοικοκυριών και επιχειρήσεων
από τις πολεμικές πληθωριστικές πιέσεις,
αφού οι παρεμβάσεις στις τιμές χονδρεμπορικής
φυσικού αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος
θα εξεταστούν περαιτέρω από την ΕΕ και
ως συνήθως… εν ευθέτω χρόνω».

Εγκαίρως επισημάνθηκε ο διαφαινόμενος κίνδυνος επισιτιστικής κρίσης σε 12 με
18 μήνες στις χώρες της Β. Αφρικής και Μ. Ανατολής λόγω εξάρτησης κατά 80%
σε ρωσο-ουκρανικά σιτηρά, με πρωτοβουλίες αποθήκευσης αλλά και αύξησης της
ευρωπαϊκής παραγωγής προς αποφυγή αναταραχών σε χώρες της Α. Μεσογείου.
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Α

ναπάντητο βεβαίως παραμένει, έως το τέλος
Μαΐου, εάν οι παρεμβάσεις συγκράτησης του
πληθωρισμού θα χρηματοδοτηθούν μόνο από
εθνικούς πόρους με δημοσιονομικό κόστος και εάν
θα υπάρξει κεντρική ευρωπαϊκή στήριξη.

Ας ελπίσουμε τουλάχιστον ότι η ρητή αναφορά της ελληνικής πρότασης στα
συμπεράσματα της Συνόδου για την επιβολή πλαφόν και την αποσύνδεση της
τιμής του φυσικού αερίου από αυτή της ηλεκτρικής ενέργειας, θα ληφθεί υπόψη
από τους ενεργειακούς προμηθευτές ως πρόθεση, ώστε να περιορίσει την διεθνή
κερδοσκοπική δράση και να αποκλιμακωθούν οι υπέρογκες τιμές ενέργειας που
επιβαρύνουν υπέρμετρα όλους τους καταναλωτές στην ΕΕ». Επιπλέον, σε
πρόσφατη ανακοίνωση του επιμελητηρίου αναφέρονται και τα εξής: «Η
EuroCommerce με την ευκαιρία της Συνόδου Κορυφής εξέδωσε δελτίο Τύπου,
όπου επισημαίνει την σοβαρή ανησυχία του λιανικού και χονδρικού εμπορίου
στην ΕΕ για την ενεργειακή κρίση, καθώς και τους λόγους που χρειάζεται
επειγόντως υποστήριξη, σύμφωνα με το παρακάτω κείμενο. Οι έμποροι λιανικής
και οι χονδρικής παρέχουν μια βασική υπηρεσία στους καταναλωτές και τους
επιχειρηματικούς πελάτες και είναι σημαντικοί χρήστες ενέργειας στη θέρμανση,
την ψύξη και την επιμελητεία, τα οποία λειτουργούν 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες
την εβδομάδα. Ζητάμε από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να ταξινομήσουν
επειγόντως τον κλάδο ως υψηλής κατανάλωσης ενέργειας και έτσι να επιτρέψουν
στις εταιρείες που αντιμετωπίζουν ραγδαίες τιμές ενέργειας να έχουν πρόσβαση
στην κρατική ενίσχυση για τους εξής λόγους: Ο εμπορικός κλάδος πληροί σε
μεγάλο βαθμό τα κριτήρια του 3% της αξίας παραγωγής για να αναγνωριστεί ως
κλάδος υψηλής κατανάλωσης ενέργειας, όπως ορίζονται στη νομοθεσία της ΕΕ.
Ο υψηλός κατακερματισμός του κλάδου με 5 εκατομμύρια εταιρείες καθιστά
δυσκολότερο το όφελος από οικονομίες κλίμακας κατά τη διαπραγμάτευση με
παρόχους ενέργειας· Ο κλάδος λειτουργεί με βάση τον υψηλό κύκλο εργασιών και
τα χαμηλά περιθώρια κέρδους. Αυτό καθιστά μεμονωμένες εταιρείες ιδιαίτερα
ευάλωτες στις τρέχουσες συνθήκες· Ο εμπορικός τομέας εργάζεται σκληρά για να
διατηρήσει τις τιμές για τους καταναλωτές εντός ορίων. Εάν αφεθούν να
ξεπεράσουν αυτήν την καταιγίδα χωρίς βοήθεια, αυτό το κόστος θα τροφοδοτήσει
τους πελάτες που ήδη παλεύουν με τις αυξήσεις των τιμών της ενέργειας και τον
πληθωρισμό. Ως εκ τούτου, καλούμε την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να
χρησιμοποιήσουν την «ενεργειακή εργαλειοθήκη» και τους κανόνες για τις
κρατικές ενισχύσεις για να παράσχουν επείγουσα υποστήριξη ώστε να διατηρηθεί
το κόστος για τους καταναλωτές εντός λογικών ορίων. Σε αυτό το πλαίσιο, ζητάμε
από τους φορείς χάραξης πολιτικής της ΕΕ και των εθνικών πολιτικών, τα κάτωθι:
Στο άμεσο μέλλον: να δοθεί στο λιανικό και το χονδρικό εμπόριο, ως κλάδος
υψηλής κατανάλωσης ενέργειας, πρόσβαση σε υποστήριξη στο πλαίσιο του
προσωρινού πλαισίου για κρατικές ενισχύσεις για υψηλό ενεργειακό κόστος και
δυνατότητες εκμετάλλευσης που προσφέρει το άρθρο 17 της οδηγίας για τη
φορολογία της ενέργειας υπέρ των εντατικών χρηστών όταν πληρούνται οι
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προϋποθέσεις να χρησιμοποιήσει
όλες τις δυνατότητες που παρέχει η
οδηγία για τη φορολογία της
ενέργειας για τη μείωση των φόρων
στα
ενεργειακά
προϊόντα
να
επιτρέψει στα κράτη μέλη να
αλλάξουν
τους
τρέχοντες
μηχανισμούς τιμών της ενέργειας
για να συγκρατήσουν το επίπεδο
αυτών των τιμών να αναστείλει
προγραμματισμένους φόρους ή νέα
όρια στις εκπομπές CO2 για να
αποφευχθεί περαιτέρω πίεση στις
τιμές της ενέργειας. Να υποστηρίξει
την ικανότητα των καταναλωτών να
πληρώνουν τους ενεργειακούς τους
λογαριασμούς
π.χ.
μέσω
φορολογικών
μειώσεων
στην
ενέργεια και ΦΠΑ στις πωλήσεις,
τουλάχιστον των τροφίμων για τον
μετριασμό του πληθωρισμού. Να
μειώσει και να εξαλείψει τις
πρόσθετες εισφορές και φόρους
στην ενέργεια όσο διαρκεί η
πληθωριστική
κρίση.
Μεσοπρόθεσμα: να υποστηρίξει
επενδύσεις για τη μείωση της
χρήσης ενέργειας στον εμπορικό
τομέα,
με τη βελτίωση της
ενεργειακής
απόδοσης
των
κτιριακών
εγκαταστάσεων.
να
υποστηρίξει επενδύσεις για την
επιτάχυνση της χρήσης του κλάδου
και συμβολή στην παραγωγή
εναλλακτικών βιώσιμων καυσίμων
για κτίρια και logistics. Το λιανικό
και το χονδρικό εμπόριο αποτελεί
ουσιαστικό
οικοσύστημα
που
εξυπηρετεί τους καταναλωτές και
υποστηρίζει πολλούς άλλους τομείς
αλλά και την ευρύτερη οικονομία.
Είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης του
ιδιωτικού τομέα στην Ευρώπη και
συμβάλλει σημαντικά στη συνέχιση
της ζωής των τοπικών κοινωνιών.
Για να συνεχίσει να το κάνει, ο
τομέας του εμπορίου χρειάζεται
υποστήριξη για να επενδύσει στον
τρέχοντα ψηφιακό μετασχηματισμό,
τη βιωσιμότητα, τις δεξιότητες και
επειγόντως
σήμερα,
στην
ενεργειακή μετάβαση».
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Του Κυριάκου Τόμπρα
Οικονομολόγου,
Διδάκτορα Οικονομικού
Πανεπιστημίου Salerno,
Προέδρου Υπέρβασης

Γιάννης και Μαρία Χ….
Ζευγάρι
προνομιούχων
νεοελλήνων. Εκείνος αστυνομικός και
εκείνη γραμματέας σε δικηγορικό
γραφείο. Εργάζονται και οι δυο και,
μάλιστα, σε δουλειές μόνιμες,
σίγουρες και με τις πληρωμές των
μισθών τους πάντα στην ώρα τους.
Καθαρίζουν μαζί 1.900 ευρώ το μήνα
και «για καλή τους τύχη» δεν έχουν
ακόμη παιδιά. Μέχρι σήμερα, παρά
τις δυσκολίες, τα φέρνανε κουτσάστραβά βόλτα. Δεν είχαν ούτε μια
οφειλή σε καθυστέρηση, πήγαιναν
μια εβδομάδα διακοπές το καλοκαίρι
και είχαν την πολυτέλεια του καφέ
και ενός φαγητού την εβδομάδα
στην παραλιακή ή εναλλακτικά ενός
ποτού το Σ/Κ. Αυτόν όμως τον μήνα
σήκωσαν τα χέρια ψηλά…. 650 το
στεγαστικό και οι κάρτες, 450 το
ρεύμα και καπάκι τα κοινόχρηστα, τα
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τηλέφωνα, το ίντερνετ και το νερό, καβάλησαν όλα μαζί τα 1.300 ευρώ. Και ένα
600ρι ακόμη το σούπερ μάρκετ, οι βενζίνες και το κομμωτήριο…. πάνε οι μισθοί.
Έτσι, προχθές που τους ήρθαν τα ανανεωτήρια για τις ασφάλειες των
αυτοκινήτων, για πρώτη φορά στην ζωή τους τα άφησαν απλήρωτα, με
αποτέλεσμα να κυκλοφορούν ανασφάλιστοι….. Αυτό και αν είναι Υπέρβαση…..
Ο αστυνομικός που με σταματάει στον δρόμο για να ελέγξει το δικό μου
ασφαλιστήριο και η σύζυγός του, κυκλοφορούν οι ίδιοι ανασφάλιστοι. Ενώ τον
μήνα που θα τους έρθει ο επόμενος εκκαθαριστικός της ΔΕΗ, θα αφήσουν για
πρώτη φορά απλήρωτα το στεγαστικό και τις κάρτες τους. Και όλα αυτά πριν το
κοντέρ των ανατιμήσεων σε ενέργεια, καύσιμα, τρόφιμα κλπ είδη πρώτης
ανάγκης χτυπήσει τα κόκκινα που αναμένονται στους επόμενους μήνες και που
προαναγγέλλονται περίπου ως νέα Κατοχή…. Έτσι, για του χρόνου τέτοιο καιρό,
η πρόβλεψη είναι ότι θα έχουν αφήσει για πρώτη φορά στην ζωή τους απλήρωτα
και τα τέλη κυκλοφορίας, που μαζί με τις αναμενόμενες καθυστερήσεις σε
τράπεζες, ΔΕΗ, ασφάλιστρα, φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, κλπ, θα τους έχουν
δημιουργήσει ένα πρώτο βουνό κόκκινου ιδιωτικού χρέους που θα πλησιάζει τα
8-10 χιλιάρικα…..

Κ

άπως έτσι, από την κοινωνική κατάκτηση
του financial planning στα εισοδήματα και τις
αποταμιεύσεις της μέσης ελληνικής οικογένειας
στην 10ετία του 2000, καταντήσαμε σήμερα να μιλάμε
για την Ελλάδα του debt planning, ακόμη και για
την πλειοψηφία των λεγόμενων προνομιούχων.
Δηλαδή ακόμη και εκείνων που έχουν την τύχη να μπορούν να εισφέρουν στον
οικογενειακό τους προϋπολογισμό δυο μισθούς, χωρίς να έχουν ούτε τις
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υποχρεώσεις ενός ή περισσότερων παιδιών. Ενώ για τους
υπόλοιπους που έχουν παιδιά και, ακόμη χειρότερα, που
πρέπει να επιβιώσουν με έναν μόνο μισθό ή με επιδόματα
ανεργίας, το κατάντημα είναι πολύ μεγαλύτερο, αφού δεν
έχουν ακόμη εφευρεθεί τα μαθηματικά κάποιου planning
για την επίλυση του γόρδιου δεσμού του δικού τους
ιδιωτικού χρέους.
Και, τέλος, σε ότι αφορά τους
μακροχρόνια άνεργους και τους λουκετόπληκτους, το μόνο
διαθέσιμο, ρεαλιστικό planning είναι αυτό της ευθανασίας.
Που ακόμη και αυτό, όμως, έχει τις δυσκολίες του, αφού η
σχετική υπηρεσία παρέχεται μόνο στην Ελβετία και με
κόστος προδήλως απαγορευτικό, ακόμη και για τους
προνομιούχους.

Μ

έσα, λοιπόν, σε αυτό το τοξικό
περιβάλλον του ιδιωτικού
χρέους, στην Ελλάδα του 2022,
πολιτικό σύστημα, ΤτΕ, δανειστές και
ΜΜΕ, έχουν ακόμη το θράσος να
βαφτίζουν το σύγχρονο προλεταριάτο
των χρεοκοπημένων νεοελλήνων ως
δήθεν «Στρατηγικούς Κακοπληρωτές»,
κουνώντας τους μάλιστα και το
δάχτυλο της νέας εθνικής αυταπάτης
της «Κουλτούρας Πληρωμών».

Ενός ψευδεπίγραφου, εκτός τόπου, χρόνου και
οικονομικής συγκυρίας δόγματος, που μεταφραζόμενο
στην πράξη σε «Κουλτούρα Αδιαλλαξίας», το μόνο που
πέτυχε μέχρι σήμερα, αλλά και που θα συνεχίσει, ακόμη
εντονότερα, λόγω των επερχόμενων δεινών του
ουκρανικού, να παράγει στο εγγύς μέλλον, είναι η
διαμόρφωση των νέων, ενιαίων και κοινωνικά οριζόντιων
χρηματοπιστωτικών ηθών που ακούνε στο όνομα της
«Κουλτούρας Αθετήσεων». Όχι ως απόρροια της
επέλευσης κάποιου «Ηθικού Κινδύνου», αλλά ως ανάγκη
επιβίωσης
σε
ένα
αυτοκαταστροφικά
δομημένο
χρηματοπιστωτικό οικοσύστημα, που ωθεί κατά έναν
σατανικό τρόπο στην αθέτηση το σύνολο της κοινωνίας, η
οποία, υπό συνθήκες κοινής λογικής, θα μπορούσε κατά
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κάποιον, έστω και περιορισμένο τρόπο, να πληρώσει.
Ακόμη και εκείνα τα λίγα ή έστω τα ελάχιστα που, υπό τις
διαμορφωθείσες σήμερα συνθήκες, θα προτιμήσει να
καταναλώσει ή να αποθησαυρίσει σε στρώματα και
σεντούκια. Ποιος θα μπορέσει, άλλωστε, να πείσει τον κάθε
Γιάννη και την κάθε Μαρία, ότι είναι δήθεν ανήθικο να
θέλουν να πιστολιάσουν τις πιστωτικές κάρτες που θα
αφήσουν αναγκαστικά απλήρωτες τον επόμενο μήνα, την
ώρα που οι τράπεζες, που θα αρνηθούν πεισματικά να τις
κουρέψουν και να τις ρυθμίσουν βιώσιμα στους ίδιους, θα
τις ξεπουλήσουν στο 2%-3% σε κάποιον αγνώστων
στοιχείων απατεώνα από την Ιρλανδία, που στην συνέχεια
θα απαιτεί να τις εισπράξει στο 100% και, μάλιστα, με την
εγγύηση του δημοσίου ;;; Του ίδιου εκείνου δημοσίου, που
για να χρηματοδοτήσει την διάσωση της τράπεζας που θα
ξεπουλήσει με τεράστια ζημία τις κάρτες τους στο 2%-3%
των σημερινών υπολοίπων τους, επέλεξε να πετσοκόψει
τους μισθούς και τις κοινωνικές παροχές του Γιάννη και της
Μαρίας, αφού πρώτα τους φορολόγησε περίπου ως
ολιγάρχες…..

Ε

πειδή, λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος
της διαδρομής, στο σημείο μηδέν
του αδιεξόδου, όπου δεν υπάρχουν
πλέον απαντήσεις σε κανένα από
αυτά τα αμείλικτα ερωτήματα,
ήρθε η στιγμή να μπει επιτέλους
η «όπισθεν» στον κατήφορο της
«Κουλτούρας Αδιαλλαξίας», που
οδηγεί νομοτελειακά στον γκρεμό,
πριν ακόμη από την κοινωνία,
το ίδιο το τραπεζικό σύστημα,
την δημοσιονομική και την
χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Στην Ελλάδα, σήμερα, είναι πολλοί εκείνοι που μιλούν για
το Ιδιωτικό Χρέος, έχοντας μάλιστα και το θράσος να
καταθέτουν προτάσεις για την διευθέτησή του, χωρίς όμως
να γνωρίζουν ούτε τα στοιχειώδη για την σύγχρονη αυτή
οικονομική μάστιγα της ελληνικής κοινωνίας και, ιδιαίτερα,
χωρίς να γνωρίζουν ούτε ακόμη το πραγματικό του ύψος
και, έτσι, το μέγεθος του ίδιου του προβλήματος που
ισχυρίζονται ότι θέλουν να επιλύσουν..... Δεν φταίνε, όμως,
μόνον οι αυτόκλητοι αυτοί ειδικοί, αφού ακόμη και τα
εκάστοτε δημοσιευόμενα, επίσημα στοιχεία για το ελληνικό
Ιδιωτικό Χρέος σε Τράπεζες, Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία
και Παρόχους Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, είναι
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πλασματικά, επειδή :
• Σε ότι αφορά τις οφειλές σε Τράπεζες και Funds, αυτές
αναφέρονται μόνο ως προς το συνολικό κεφάλαιο της
οφειλής μέχρι την καταγγελία της πιστωτικής σύμβασης,
χωρίς έτσι να περιλαμβάνουν τους εξολογιστικούς και τους
τόκους υπερημερίας, με τους ανατοκισμούς και τις
κεφαλαιοποιήσεις τους, που επιβαρύνουν κάθε τραπεζική
οφειλή μετά την καταγγελία της αντίστοιχης πιστωτικής
σύμβασης. Έτσι, τα συνολικά, πραγματικά ποσά που
απαιτούνται σήμερα από δανειολήπτες και εγγυητές
δανείων και πιστωτικών καρτών, υπολογίζεται ότι
ξεπερνούν τα 200 Δις ευρώ.
• Σε ότι αφορά τις οφειλές σε Δημόσιο και Ασφαλιστικά
Ταμεία, αυτές αναφέρονται μόνο ως προς το βασικό
κεφάλαιο εκάστης οφειλής, χωρίς να περιλαμβάνουν
πρόστιμα, προσαυξήσεις και τόκους. Έτσι, σήμερα, οι
συνολικές, πραγματικές οφειλές νοικοκυριών και
επιχειρήσεων στο Δημόσιο, υπολογίζεται ότι πλησιάζουν
τα 200 Δις ευρώ, ενώ, οι αντίστοιχες πραγματικές οφειλές
στα Ασφαλιστικά Ταμεία, υπολογίζεται ότι ανέρχονται στα
40 Δις ευρώ. Τα στοιχεία, μάλιστα, αυτά, επιβεβαιώνονται
και από πρόσφατη έρευνα του Παντείου Πανεπιστημίου.

Έ

τσι, σήμερα, το συνολικό,
πραγματικό Ιδιωτικό Χρέος
των ελληνικών νοικοκυριών και
των επιχειρήσεων, έχει φτάσει στα
450 Δις ευρώ, ήτοι στο 250% του ΑΕΠ,
έχοντας πλέον ξεπεράσει ακόμη και
το Δημόσιο Χρέος, με αποτέλεσμα,
αυτό να καθίσταται προδήλως
μη βιώσιμο και αδύνατο
ποτέ να εξυπηρετηθεί
, ακόμη και αν η Ελλάδα καταφέρει να πετύχει το θαύμα του
αέναου, σταθερού, διψήφιου ετήσιου ρυθμού ανάπτυξης,
για τα επόμενα 50 χρόνια. Και αν στα 450 αυτά Δις
προστεθεί και το ιδιωτικό χρέος του ελληνικού τραπεζικού
συστήματος, τότε το νούμερο που προκύπτει κάνει το
Δημόσιο Χρέος να φαντάζει επιτραπέζιο παιδικό παιχνίδι.
Υπό την ανωτέρω λοιπόν, σημερινή συγκυρία, το
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οποιοδήποτε ιδεολόγημα περί «Κουλτούρας Πληρωμών»
συνιστά, αν όχι ψευδαίσθηση, τουλάχιστον αστειότητα,
καθόσον είναι αδιανόητο, στην Ελλάδα του 2021, να
συνεχίζουμε να μιλάμε για Κουλτούρα Πληρωμών, την ώρα
που η ελληνική οικονομία, τα νοικοκυριά και οι
επιχειρήσεις, ακόμη και το ίδιο το τραπεζικό σύστημα που
επινόησε το αφήγημα της Κουλτούρας Πληρωμών,
συνεχίζουν, στην συντριπτική τους πλειοψηφία, να
παράγουν και να σωρεύουν μη εξυπηρετούμενο ιδιωτικό
χρέος. Στην ΥΠΕΡΒΑΣΗ, μετά από 8 χρόνια αγώνα στο
πλευρό 50.000 Δανειοληπτών και Εγγυητών δανείων και
πιστωτικών καρτών, οι οποίοι, σχεδόν στο σύνολό τους,
τυγχάνουν ταυτόχρονα και Οφειλέτες του Δημοσίου και των
Ασφαλιστικών Ταμείων και, ιδιαίτερα, με την εξειδικευμένη
γνώση της Επιστημονικής μας Ομάδας και την εμπειρία
των 600 περίπου δικαστικών αποφάσεων δικαίωσής των
Μελών μας απέναντι στις τράπεζες, αλλά και με τα
απολογιστικά στοιχεία των 1.500 τουλάχιστον ρυθμίσεων
που τους βοηθήσαμε να πετύχουν, με γενναία κουρέματα
των οφειλών τους, έχουμε πλέον, όχι μόνο το δικαίωμα,
αλλά, πρωτίστως, την υποχρέωση, ως ο μεγαλύτερος
συλλογικός φορέας δανειοληπτών στα ελληνικά χρονικά,
να διατυπώσουμε την δική μας πρόταση για την
διευθέτηση και την βιώσιμη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους.
Μια πρόταση που δεν συνιστά κενό γράμμα δημιουργικών
παραισθήσεων,
χωρίς
κανένα
αντίκρισμα
στην
πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά τα ελληνικά
νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις, αλλά γειωμένη στην
συνισταμένη και τον κοινό τόπο των παράλληλων
αναγκών των 4.500.000 ΑΦΜ στα οποία είναι χρεωμένο το
ιδιωτικό χρέος, του τραπεζικού συστήματος, των εθνικών
προϋπολογισμών και, εν τέλει, της ίδιας της εθνικής μας
οικονομίας.
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Α. Οφειλές σε Δημόσιο και
Ασφαλιστικά Ταμεία
Α1. Χρέη Πανδημίας
Οριζόντια, αναλογική διαγραφή, με βάση έναν αλγόριθμο
σταθμισμένο στην μείωση του κύκλου εργασιών των
επιχειρήσεων και των ακαθάριστων εισοδημάτων των
φυσικών προσώπων. Με τον τρόπο αυτό δεν θα
ωφεληθούν όσοι δεν είχαν μείωση εσόδων και
εισοδημάτων κατά την διάρκεια της πανδημίας, ενώ, τα
χρέη των πληττόμενων θα κουρευτούν, ακόμη και μέχρι
συνολικής διαγραφής, αναλογικά με την πραγματική ζημία
που υπέστησαν.

Α.2 Χρέη προ Πανδημίας
Μείωση τόκων και οριζόντια διαγραφή του συνόλου
προστίμων και προσαυξήσεων του κεφαλαίου εκάστης
οφειλής.

Α.1+Α.2 Συνολικά Χρέη σε Δημόσιο και
Ασφαλιστικά Ταμεία
Τα νέα, μειωμένα ποσά που θα προκύψουν ανά ΑΦΜ,
τόσο για τα παλαιά χρέη, όσο και για τα χρέη της
πανδημίας, θα αθροιστούν σε μια νέα, ενιαία οφειλή, η
οποία θα ρυθμιστεί, αναλόγως του ύψους εκάστης
οφειλής, σε 24-360 δόσεις, προκειμένου, έτσι, να μπορούν
να εξυπηρετηθούν. Η νέα αυτή Μέγα-Ρύθμιση, σε αντίθεση
με τις υφιστάμενες, πρέπει οπωσδήποτε να αποσυνδεθεί
και να ανεξαρτητοποιηθεί από την μελλοντική
εξυπηρέτηση των τρεχουσών φορολογικών και
ασφαλιστικών υποχρεώσεων, γιατί αλλιώς δεν θα
μπορέσουν ποτέ να εξυπηρετηθούν, ούτε τα παλιά χρέη,
ούτε τα τρέχοντα, ούτε τα μελλοντικά.
-----------------------------------------------------------------------------------Αυτός είναι άλλωστε ο λόγος της αποτυχίας όλων των μέχρι
σήμερα ρυθμίσεων, που πέφτουν σε ποσοστό άνω του 90%,
μετά την εξυπηρέτηση 3-6 δόσεων. Για τον απλούστατο
λόγο, ότι, όποιος σωρεύει χρέη, χρωστάει επειδή αδυνατεί
να εξυπηρετήσει τις τρέχουσες υποχρεώσεις του. Πως
λοιπόν, το ίδιο αυτό πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, που μέχρι
σήμερα δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τις τρέχουσες
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υποχρεώσεις του, αύριο θα μπορεί να εξυπηρετήσει όλες
μαζί τις τρέχουσες και τις παλιές οφειλές της ρύθμισης ;;;

------------------------------------------------------------------------

Β. Χρέη σε Τράπεζες & Funds
•

Κατάργηση των νομοθετικών διατάξεων περί Κύριας
Κατοικίας και επαναφορά της οριζόντιας,
νομοθετημένης Προστασίας της 1ης Κατοικίας,
ανάλογης με εκείνη που ίσχυε μέχρι την 31/12/2014,
με προστατευόμενη αντικειμενική αξία πρώτης
κατοικίας για τετραμελή οικογένεια τα 350.000 ευρώ.

•

Επαναφορά των διατάξεων περί απαγόρευσης
πλειστηριασμών 1ης Κατοικίας, με την
αναπροσαρμογή των όρων και των προϋποθέσεων
της απαγόρευσης στην αντικειμενική αξία των
350.000 ευρώ.

------------------------------------------------------------------------

Με την παρ.1 του άρθρου 2 του Νόμου 4224/2013,
απαγορεύτηκαν οι πλειστηριασμοί ακινήτων οφειλετών,
που χρησίμευαν ως κύρια κατοικία τους, δηλωθείσα ως
τέτοια στην τελευταία δήλωση φόρου εισοδήματός τους,
εφόσον η αντικειμενική αξία του ακινήτου δεν υπερέβαινε
τις διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ και εφόσον α) το
ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό τους εισόδημα, όπως
διαμορφωνόταν κατόπιν της αφαίρεσης των κρατήσεων
υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων, του φόρου εισοδήματος
και της εισφοράς αλληλεγγύης, ήταν μικρότερο ή ίσο των
τριάντα πέντε χιλιάδων (35.000) ευρώ, β) η συνολική αξία
της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους ήταν μικρότερη ή
ίση των διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (270.000) ευρώ και
εξ αυτής το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό την 20ή Νοεμβρίου 2013, δεν
υπερέβαινε τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ,
εξαιρουμένων περιοδικών παροχών από συνταξιοδοτικά
και ασφαλιστικά προγράμματα. Ειδικά για: i) οικογένειες
που βαρύνονταν φορολογικά με τρία και περισσότερα
τέκνα κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 2238/1994 , ii)
άτομα με αναπηρία 67% και άνω και iii) όσους βαρύνονταν
φορολογικά με άτομα με αναπηρία 67% και άνω, όπως αυτά
ανωτέρω
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προσδιορίζονται, κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.
2238/1994, τα παραπάνω όρια των σωρευτικών
προϋποθέσεων προσαυξάνονταν έκαστο κατά ποσοστό
10%.

-----------------------------------------------------------------------•
Νομοθέτηση του υποχρεωτικού για τις Τράπεζες
επανακαθορισμού, όλων ανεξαιρέτως των
απαιτήσεων από τις πάσης φύσης πιστώσεις
φυσικών και νομικών προσώπων, αφαιρώντας και
διαγράφοντας από τα σημερινά, φουσκωμένα
υπόλοιπα, όλες τις λογιστικοποιήσεις παράνομων
και καταχρηστικών χρεώσεων, με τους τοκισμούς
τους ανατοκισμούς και τις κεφαλαιοποίησεις τους.

•

Ορισμός του χρόνου αποπληρωμής κατά τα
οριζόμενα στην παρ. 2, άρθ. 39, Ν 3259/2004, ήτοι
αποπληρωμή της προκύπτουσας μετά τον
επανακαθορισμό τραπεζικής οφειλής σε διάστημα 57 ετών, εκ των οποίων, τα 2 πρώτα έτη θα αποτελούν
περίοδο χάριτος, με την αποπληρωμή να
πραγματοποιείται σε ισόποσες περιοδικές δόσεις,
εκτός και αν τράπεζες, servicers και δανειολήπτες
συμφωνήσουν διαφορετικά.

------------------------------------------------------------------------

Με το άρθρο 27 του Νόμου 4438/2016, ορίστηκε ότι, σε
περίπτωση υπερημερίας του καταναλωτή, δεν επιτρέπεται
η επιβολή πρόσθετων επιβαρύνσεων πέραν του
προβλεπομένου ανώτατου ορίου για το επιτόκιο
υπερημερίας όπως εκάστοτε ισχύει με απόφαση της ΤτΕ.
Περαιτέρω, με το άρθρο 39 του Νόμου 3259/2004, ορίστηκε
ότι η συνολική ληξιπρόθεσμη οφειλή από κάθε είδους
συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων, δεν δύναται να
υπερβαίνει το τριπλάσιο του κατά περίπτωση ληφθέντος
κεφαλαίου
εκάστου
δανείου
ή
πίστωσης.
-----------------------------------------------------------------------------------•
Τροποποίηση όλων των διατάξεων του ΚΠολΔ που
ενισχύουν την τραπεζική αυθαιρεσία, με πρώτες
αυτές που αφορούν : (α) την προνομιακή κατάταξη
τραπεζών και funds στα πλειστηριάσματα, μπροστά
από το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, που
νομοθετήθηκε με την τροποποίηση του 2015, με την
επαναφορά της τάξης των πιστωτών, ήτοι της σειράς
ικανοποιήσεώς τους, στις προ της ανωτέρω
τροποποίησης διτάξης του ΚΠολΔ και (β) την fast
track μείωση του τιμήματος των πλειστηριασμών,
που νομοθετήθηκε με την πρόσφατη τροποποίηση
του 2021.
-----------------------------------------------------------------------------------Οι συγκεκριμένες διατάξεις του ΚΠολΔ, όπως ισχύουν
σήμερα, μετά την τροποποίηση του 2015, εκτός από την
ενίσχυση της τραπεζικής αυθαιρεσίας, με την παροχή
νομοθετικού κινήτρου σε τράπεζες και funds, προκειμένου
να προτιμούν την επίσπευση μαζικών πλειστηριασμών αντί
των βιώσιμων ρυθμίσεων με δανειολήπτες, συνοφειλέτες
και εγγυητές δανείων και πιστωτικών καρτών, παράγουν
και καταστροφικές δημοσιονομικές και κοινωνικές
συνέπειες. Έτσι, υπό το ισχύον σήμερα δικονομικό
καθεστώς, ακόμη και στους πλειστηριασμούς που
επισπεύδουν το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, τα
χρήματα των πλειστηριασμάτων καταλήγουν στις Τράπεζες
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και τα Funds, που προηγούνται στην τάξη των πιστωτών,
με αποτέλεσμα, έτσι, εκτός από την παραγόμενη
δημοσιονομική επιβάρυνση, να προκύπτουν και σοβαρά
ζητήματα συνταγματικής νομιμότητας, καθόσον είναι
αδιανόητο η ιδιωτική πρωτοβουλία τραπεζών και funds να
αναπτύσσεται αντίθετα προς το άρθ. 106, παρ. 2 του
Συντάγματος, ήτοι προς βλάβη του δημοσίου συμφέροντος
και, μάλιστα, εις βάρος των εσόδων του προϋπολογισμού,
προτάσσοντας, έτσι, την κερδοφορία του τραπεζικού
συστήματος, μπροστά ακόμη και από την ίδια την
δημοσιονομική σταθερότητα, που όμως, κατά το γράμμα
των Μνημονίων και της μεταμνημονιακής επιτήρησης και
αξιολόγησης της ελληνικής εθνικής οικονομίας από τους
δανειστές της, συνιστά την απαραίτητη προϋπόθεση για την
διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Και,
επιπλέον, σε συνέχεια των ανωτέρω, επειδή οι οφειλές στο
Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία είναι σε μεγάλο βαθμό
ποινικοποιημένες, αυτό έχει ως αποτέλεσμα, οι ανωτέρω
οφειλέτες, ενώ πληρώνουν με την απώλεια της περιουσίας
τους την προσωρινή ή την μόνιμη αδυναμία εκπλήρωσης
των φορολογικών και ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων,
στο τέλος να καταλήγουν ακόμη και στις φυλακές, αφού,
μετά την κατάταξη των πλειστηριασμάτων υπέρ τραπεζών
και funds, οι οφειλές τους στο Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά
Ταμεία παραμένουν ανικανοποίητες, ως είχαν πριν την
επίσπευση του πλειστηριασμού. Τέλος, ακόμη χειρότερη
είναι η περίπτωση, κατά την οποία, ο ανωτέρω οφειλέτης
του Δημοσίου ή των Ασφαλιστικών Ταμείων, τυγχάνει
ενήμερος ως προς τις τραπεζικές οφειλές του, τις οποίες,
μάλιστα, μπορεί να εξυπηρετεί κανονικά, πλην όμως, με την
επίσπευση του εναντίον του πλειστηριασμού από το
Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, οι Τράπεζες
καταγγέλλουν τις πιστωτικές συμβάσεις δανείων και
πιστωτικών καρτών και προβαίνουν στην έκδοση διαταγών
πληρωμής,
προκειμένου,
έτσι, να μπορούν να
αναγγέλλονται στους πλειστηριασμούς που επισπεύδουν
κατά του δανειολήπτη τους, το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά
Ταμεία. Έτσι, εργαλειοποιώντας με την ανωτέρω
μεθόδευση την πρωτοφανή αυτή δικονομική ευχέρεια που
τους παρέχει σήμερα ο ΚΠολΔ, πετυχαίνουν στην πράξη
την προείσπραξη, πριν την λήξη τους, ακόμη και των
ενήμερων τραπεζικών οφειλών των δανειοληπτών τους,
που έχουν την ατυχία να είναι παράλληλα και οφειλέτες του
Δημοσίου
και
των
Ασφαλιστικών
Ταμείων.
-----------------------------------------------------------------------------------• Τροποποίηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου
για την διενέργεια των Ηλεκτρονικών
Πλειστηριασμών, με την κατάργηση της διάταξης
περί ελεύθερης εκποίησης του ακινήτου από
τον Συμβολαιογράφο, σε οποιοδήποτε τίμημα, μετά
τον δεύτερο άγονο πλειστηριασμό.

•

Νομοθέτηση της υποχρεωτικότητας, για Τράπεζες,
Servicers και Funds : (α) ως προς την συμμετοχή
τους στις διαδικασίες του θεσμού της
Διαμεσολάβησης και (β) ως προς την αξιολόγηση
και την αιτιολογημένη μόνο απόρριψη αιτημάτων
Δανειοληπτών στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα
του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών.
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 Κατάργηση της καταχρηστικής και υποχρεωτικής για

τον Δανειολήπτη αναγνώρισης και αποδοχής των
απαιτήσεων Τραπεζών, Servicers και Funds, κατά την
διαδικασία καταχώρησης αιτήματος στην Ηλεκτρονική
Πλατφόρμα του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης
Οφειλών και κατά την υποβολή αντίστοιχου αιτήματος,
κατά την διαδικασία του Κώδικα Δεοντολογίας ΤτΕ,
στο τραπεζικό κατάστημα, στα γραφεία των Servicers
και, ηλεκτρονικά, στις ιστοσελίδες των τραπεζών.
-----------------------------------------------------------------------------------H καταχώρηση των στοιχείων αυτών συνιστά αντιγραφή και
απλή μεταφορά των λογιστικών δεδομένων που
λαμβάνονται από τις τράπεζες, με αποτέλεσμα, τα στοιχεία
αυτά να μην μπορούν να συνιστούν βάσεις αναγνώρισης
οφειλών, έστω και πλασματικές, κατά την έννοια του νόμου,
καθόσον τελούν υπό την αίρεση του κατά τα ανωτέρω
επανακαθορισμού τους.
-----------------------------------------------------------------------------------•
Νομοθετικός επαναπροσδιορισμός της έννοιας του
Μη Συνεργάσιμου Δανειολήπτη και παράλληλη
νομοθετική πρόβλεψη της έννοιας του
Συνεργάσιμου και Μη Συνεργάσιμου Τραπεζίτη.
•
Αναθεώρηση, επαναπροσδιορισμός και
τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα
Δεοντολογίας ΤτΕ,
περί Ευλόγων Δαπανών Διαβίωσης, με την
προσαρμογή τους στη νέα πραγματικότητα του
οικογενειακού προϋπολογισμού, όπως
διαμορφώθηκε από την πανδημία και τις
υπέρμετρες, πληθωριστικές αυξήσεις στα
κόστη κατοικίας, ενέργειας και στο καλάθι της
νοικοκυράς.
•
Τροποποίηση του Πτωχευτικού Νόμου,
επαναφέροντας την διαδικασία της ατομικής και
εταιρικής πτώχευσης, από τα τραπεζικά
καταστήματα και από τα γραφεία servicers και
funds, στην Δικαιοσύνη.

•
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Απαγόρευση κατάθεσης αιτημάτων πτώχευσης για
μη βέβαιες, μη ορισμένες, μη εκκαθαρισμένες και
επίδικες απαιτήσεις. Τροποποίηση των μαχητών
τεκμηρίων παύσης πληρωμών, με πρώτη την
κατάργηση,
ως τεκμηρίου, της Διαταγής Πληρωμής που δεν
επιδόθηκε ή που εκκρεμοδικεί η εκδίκαση της
ανακοπής της.
-----------------------------------------------------------------------------------Η πτώχευση δεν μπορεί να επέρχεται προτού διακριβωθεί
τελεσιδίκως ότι η απαίτηση του πιστωτή είναι νόμιμη. Κατ’
αναλογική εφαρμογή του άρθρου 20 του Συντάγματος
(Τριτενέργεια του Συντάγματος), ο οφειλέτης δεν μπορεί να
υποστεί οποιοδήποτε εις βάρος του μέτρο, πρωτού
εξεταστεί η οφειλή του από το Δικαστήριο ουσίας. Πώς
λοιπόν μπορεί να κηρυχθεί σε πτώχευση ο οφειλέτης,
χωρίς να έχει εξεταστεί τελεσίδικα η νομιμότητα των
απαιτήσεων του πιστωτή του ;;;
-----------------------------------------------------------------------------------•
Νομοθέτηση της υποχρεωτικής αποδοχής από
Τράπεζες, Servicers και Funds, της δεσμευτικής
πρότασης του Δανειολήπτη για διευθέτηση και
βιώσιμη ρύθμιση των οφειλών του, ανά κατηγορία
πίστωσης και τράπεζα, στο διπλάσιο (200%) του
μέσου τιμήματος μεταβιβάσεων και
αναμεταβιβάσεων των χαρτοφυλακίων εκάστης
τράπεζας κατά το τελευταίο 12μηνο, με την
ταυτόχρονη απαγόρευση της κερδοσκοπίας, προς
βλάβη της περιουσίας του Δανειολήπτη, σε
ποσοστό άνω του 100%. Έτσι, κάθε Δανειολήπτης
θα μπορεί να τακτοποιεί την οφειλή του στο
διπλάσιο (200%) του τιμήματος στο οποίο θα το
μεταβίβαζε ή θα το επαναγόραζε η τράπεζα ή που
θα το αγόραζε από την τράπεζα ή την δευτερογενή
αγορά το fund, με αποτέλεσμα, έτσι, Τράπεζες και
Funds, να εξασφαλίζουν αποδόσεις της τάξης του
100%, ενισχύοντας αντιστοίχως την κερδοφορία και
τα ενεργητικά τους.
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

του Κώστα Διώτη
Οικονομολόγου, Στατιστικού,
Πρώην Εφοριακού
και Επιθεωρητή ΥΠΟΙΚ,
Επιτρόπου Οικονομικών
Υπέρβασης

Υ

ποχρεωτική είναι
η επικαιροποίηση
των στοιχείων
στο myAade, καθώς
η εφορία στέλνει
ειδοποιητήρια
και πρέπει μέσα
σε δύο μήνες οι
φορολογούμενοι
που χρησιμοποιούν
κωδικούς taxisnet,

να δηλώσουν τα στοιχεία και να επικαιροποιήσουν.
Σύμφωνα με την απόφαση Πιτσιλή που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως όλοι όσοι έχουν εκδώσει και χρησιμοποιούν κωδικούς Taxisnet

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 02-03 Απριλίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 226 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |
«οφείλουν να επικαιροποιούν στην
ψηφιακή πύλη myAADE (…) τα
στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας
τους,
ήτοι
τις
διευθύνσεις
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
και τα τηλέφωνα τους (Κινητό και
Σταθερό τηλέφωνο)». Αυτό θα
γίνεται στην επιλογή «Μητρώο και
Επικοινωνία» και στην ενότητα
«Στοιχεία Επικοινωνίας». Με την ίδια
απόφαση καθιερώνεται πλέον και ο
θεσμός του «Βοηθού εκπλήρωσης»
υποχρεώσεων, για άτομα που έχουν
μεν δικούς τους κωδικούς αλλά, για
διαφόρους λόγους (όπως πχ
ηλικιωμένοι κλπ) χρειάζονται και την
βοήθεια άλλων για την εκπλήρωση
των φορολογικών υποχρεώσεών
τους.
Συγκεκριμένα
οι
πιστοποιημένοι
χρήστες
των
ηλεκτρονικών
υπηρεσιών
της
Ανεξάρτητης
Αρχής
Δημοσίων
Εσόδων,
οφείλουν
να
επικαιροποιούν στην ψηφιακή πύλη
myAADE, στην επιλογή «Μητρώο
και Επικοινωνία» και στην ενότητα
«Στοιχεία
Επικοινωνίας»,
τα
στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας
τους,
δηλαδή τις διευθύνσεις
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
και τα τηλέφωνα τους (Κινητό και
Σταθερό τηλέφωνο).

Τ

α στοιχεία αυτά
με επιλογή του
ενδιαφερόμενου,
θα μπορούν να
συγχρονίζονται με
το Εθνικό Μητρώο
Επικοινωνίας (ΕΜΕπ).

1. Για την ηλεκτρονική επικοινωνία ο
συναλλασσόμενος με την ΑΑΔΕ
δηλώνει τουλάχιστον ένα από τα
παρακάτω: (α) «Προσωπικό e-mail»,
ως
διεύθυνση
ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στην οποία έχει
πρόσβαση ο ίδιος. Στη διεύθυνση
αυτή αποστέλλονται ειδοποιήσεις
για την ανάρτηση -κοινοποίηση
όλων των πράξεων, εγγράφων και
ενημερωτικών
μηνυμάτων
της
Φορολογικής
Διοίκησης
στον
λογαριασμό του φορολογούμενου
στην εφαρμογή e-κοινοποιήσεις στο
myAADE, περιλαμβανομένων αυτών
που
ενδεχομένως
περιέχουν
ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, τα
οποία δεν αφορούν σε φορολογικές
δηλώσεις
ή
φορολογικές
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υποχρεώσεις του πολίτη. (β) «e-mail Βοηθού Εκπλήρωσης».

Ως τέτοιο δηλώνεται η ηλεκτρονική διεύθυνση του προσώπου που συναινεί να
συνδράμει τον δηλούντα στην εκπλήρωση των φορολογικών ή άλλων
υποχρεώσεων του.

Ω

ς «Βοηθός Εκπλήρωσης» δηλώνεται κάθε
πρόσωπο που συναινεί να συνδράμει τον
δηλούντα στην εκπλήρωση των φορολογικών
ή άλλων υποχρεώσεων του.

Ο ίδιος ο πολίτης καλείται υποχρεωτικά να επιλέξει τον χαρακτηρισμό της σχέσης
του με τον Βοηθό Εκπλήρωσης, από μία αποκλειστική λίστα ρόλων όπως,
ενδεικτικά: λογιστής, σύμβουλος, συγγενής ή οικείο πρόσωπο. Στην ηλεκτρονική
διεύθυνση του Βοηθού Εκπλήρωσης αποστέλλονται ειδοποιήσεις για την
ανάρτηση κοινοποίηση στον λογαριασμό του φορολογούμενου στην εφαρμογή
e-κοινοποιήσεις στο myAADE, πράξεων, εγγράφων και ενημερωτικών
μηνυμάτων της ΑΑΔΕ. Σε αυτά μπορεί να περιέχονται ευαίσθητα προσωπικά
δεδομένα που προκύπτουν από ή περιλαμβάνονται σε φορολογικές δηλώσεις ή
φορολογικές υποχρεώσεις του πολίτη (πχ δηλώσεις ΕΙ, πράξεις διορθωτικού ή
διοικητικού προσδιορισμού). Με την προϋπόθεση της συναίνεσης του
φορολογούμενου (check-box) μπορεί να περιέχονται και προσωπικά δεδομένα
(ευαίσθητα ή μη), που δεν σχετίζονται με φορολογικές υποχρεώσεις του πολίτη
προς τη Φορολογική Διοίκηση (π.χ. πρόστιμα ανεμβολίαστων, κοινοποίηση
ατομικών ειδοποιήσεων καταβολής μη φορολογικών υποχρεώσεων, όπως
πρόστιμα τροχαίας, υποχρεώσεις υπέρ τρίτων κ.λπ.). Σε περίπτωση μη
συναίνεσης, η ειδοποίηση αποστέλλεται μόνο στο «Προσωπικό e-mail» ή,
εφόσον δεν έχει καταχωρηθεί τέτοιο, η κοινοποίηση πραγματοποιείται κατά τις
κείμενες διατάξεις. 2. Κατά τη συμπλήρωση του αριθμού κινητού τηλεφώνου, του
προσωπικού e-mail και του e-mail Βοηθού Εκπλήρωσης, τα στοιχεία
επιβεβαιώνονται με την αποστολή 6ψήφιου κωδικού (αντίστοιχα στο τηλέφωνο ή
στο e-mail) στον συναλλασσόμενο, για το δε τελευταίο, στον Βοηθό Εκπλήρωσης.
3. Η επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας πρέπει να πραγματοποιείται σε
κάθε μεταβολή τους. Ο φορολογούμενος δεν μπορεί να επικαλείται τις μεταβολές
των στοιχείων επικοινωνίας έναντι της ΑΑΔΕ έως την ημερομηνία
πραγματοποίησης της επικαιροποίησης. 4. Ο Βοηθός Εκπλήρωσης δύναται να
ανακτά ψηφιακά κατάλογο των συναλλασσομένων, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει
και επιβεβαιώσει, ως «e-mail Βοηθού Εκπλήρωσης» τη δική του ηλεκτρονική
διεύθυνση, με την προϋπόθεση της επιβεβαίωσης μέσω κωδικού που θα λάβει
στη δηλωθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση κατά τη στιγμή της ανάκτησης.
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Η

Εφορία δεν περιορίζεται στις
τηλεφωνικές οχλήσεις αλλά
στέλνει και e-mail από την
διεύθυνση no.reply@taxisnet.gr.

«Έχετε κλήση από... την εφορία»! Όπως αποκαλύπτει το
protothema.gr το επιχειρησιακό σχέδιο της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων προβλέπει πως φέτος θα
πραγματοποιηθούν 55.000 τηλεφωνικές κλήσεις από
εφοριακούς
με
στόχο
να…
υπενθυμίσουν
σε
φορολογούμενους τις υποχρεώσεις τους. Μετά από δύο
χρόνια αναγκαστικής αδράνειας (λόγω πανδημίας και
αναστολής πληρωμών) τα τηλέφωνα της εφορίας «θα
πάρουν και πάλι φωτιά»!

Σ

το μικροσκόπιο μπαίνουν ακόμη
και όσοι έχουν οφειλές μέχρι και
500 ευρώ αλλά και όσοι δεν έχουν
υποβάλει εμπρόθεσμα δηλώσεις ΦΠΑ

ή δήλωση φόρου μισθωτών υπηρεσιών ή άφησαν
απλήρωτα ποσά ΦΠΑ ή φόρου εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ ή
άλλων φόρων. Στο τηλέφωνο οι φορολογούμενοι θα
ακούνε τον εφοριακό να τους ενημερώνει για το ύψος της
οφειλής τους, πότε και εάν προτίθενται να πληρώσουν.
Ανάλογα με την απάντηση έρχεται και η συνέχεια. Εάν ο
φορολογούμενος αδυνατεί να πληρώσει ο υπάλληλος
υπενθυμίζει ότι υπάρχει και η πάγια ρύθμιση των 24-48
δόσεων. Αν δεν πληρώσει ή δεν ρυθμίσει την οφειλή του,
τότε θα βρεθεί αντιμέτωπος με αναγκαστικά μέτρα δηλαδή
με δεσμεύσεις και κατασχέσεις τραπεζικών καταθέσεων και
άλλων περιουσιακών στοιχείων.

Τα ηλεκτρονικά μηνύματα τα οποία διακρίνονται σε δύο
μεγάλες κατηγορίες: 1. Μηνύματα υπενθύμισης: Τα
ηλεκτρονικά μηνύματα υπενθύμισης αφορούν την
υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ 2. Μηνύματα
εντοπισμού: Τα ηλεκτρονικά μηνύματα εντοπισμού
απευθύνονται σε φορολογούμενους που δεν έχουν
ικανοποιήσει
εμπρόθεσμα
τις
φορολογικές
τους
υποχρεώσεις. Αποστέλλονται μετά την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων ή πληρωμής των
οφειλών. Από ένα σύνολο ληξιπρόθεσμων χρεών ύψους
113 δισ. ευρώ η ΑΑΔΕ φιλοδοξεί να εισπράξει 2,7 ευρώ από
το κομμάτι που αφορά τις παλιές ληξιπρόθεσμες οφειλές,
δηλαδή αυτές που δημιουργήθηκαν πριν από το 2022. Και
ο επιχειρησιακός σχεδιασμός της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων για το 2022 δεν σταματά εκεί!
Περιλαμβάνει ελέγχους πολλών ταχυτήτων, που ξεκινούν
από ένα τυχαίο δείγμα άμεσων επιστροφών φόρων και
φτάνουν μέχρι τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται οι
πολίτες με τις χρεωστικές και πιστωτικές τους κάρτες.
Ειδικότερα, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
επιχειρεί να εντοπίσει ποσά επιστροφών που δόθηκαν με
μαγειρεμένα δικαιολογητικά, περιπτώσεις
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φορολογούμενων που δήλωσαν μηδενικό ΦΠΑ, ενώ είχανε
τζίρο αλλά κι άλλους που πλήρωσαν λιγότερο ΦΠΑ σε
σχέση με αυτά που εισέπραξαν. Στην διαδικασία των
διασταυρώσεων θα αξιοποιηθούν και εμβάσματα από
αλλοδαπές αρχές, ενώ θα πραγματοποιηθούν και πολλοί
τελωνειακοί έεγχοι. Από κόσκινο θα περάσουν οι
βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb αλλά και οι

Σ

ειρά ελέγχων που
θα φτάσουν για το
2022 τους 174.300
προβλέπει μεταξύ
των άλλων, το
επιχειρησιακό σχέδιο
της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων.

Βασική επιδίωξη, ο περιορισμός
φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου,
όπως επίσης και η είσπραξη
βεβαιωμένων οφειλών. Σχεδιάζεται
να
πραγματοποιηθούν
55.000
τηλεφωνικές οχλήσεις σε όσους δεν
συμμορφώνονται
με
τις
υποχρεώσεις τους, θα στείλει 15.000
ηλεκτρονικά μηνύματα με φόρους
κατ' εκτίμηση, θα απενεργοποιήσει
τα ΑΦΜ εξαφανισμένων εμπόρων,
θα πραγματοποιήσει ηλεκτρονικούς
ελέγχους για τον έλεγχο αποδείξεων
ταμειακών μηχανών και μέσω
σάρωσης QRcode, ενώ οι ελεγκτές
θα ξεκινήσουν επιτόπιους ελέγχους
με laptop και θα εκδίδουν αυτόματα
στους
ελεγχόμενους
τα
αποτελέσματα του ελέγχου.

Τ

ο επιχειρησιακό
σχέδιο της ΑΑΔΕ
για το 2022
προβλέπει τη
βεβαίωση εσόδων
ύψους 1,8 δισ. ευρώ
από φορολογικούς
ελέγχους και
διασταυρώσεις
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δαπάνες όσων θεωρούνται οτι ξοδεύουν περισσότερα σε
σχέση με τα εισοδήματα που δηλώνουν στην εφορία. Από
τους 76.900 φορολογικούς ελέγχους και διασταυρώσεις
που περιγράφονται στο σχέδιο της ΑΑΔΕ υπολογίζεται ότι
θα βεβαιωθούν φόροι ύψους 1,8 δισ ευρώ αν και ο πήχης
των εισπράξεων κατεβαίνει στα 800 εκατ ευρω.

με τις εισπράξεις να περιορίζονται
ωστόσο στα 800 εκατ. ευρώ ενώ από
τα ληξιπρόθεσμα χρέη που έχουν
ανέλθει στα 113 δις. ευρώ,
προβλέπεται να εισπραχθούν 4,4
δισ. ευρώ εκ των οποίων 2,2 δισ.
ευρώ θα προέλθουν τα παλαιά
ληξιπρόθεσμα χρέη και 500 εκατ.
ευρώ από τους μεγάλους οφειλέτες.
Θα
διενεργηθούν
τουλάχιστον
25.000 φορολογικοί έλεγχοι, εκ των
οποίων:
•
8.100
στοχευμένοι
φορολογικοί
έλεγχοι
(μεγάλων
επιχειρήσεων,
φορολογουμένων
μεγάλου πλούτου, κ.λπ.) από τις
ελεγκτικές Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, με
έμφαση
σε
ελέγχους
επιτηδευματιών
με
μεγάλο
φορολογικό κενό που δεν έχουν
ελεγχθεί την τελευταία 5ετία, καθώς
και με χρήση έμμεσων τεχνικών
ελέγχου • 700 στοχευμένοι μερικοί
έλεγχοι ΦΠΑ • έλεγχοι σε δείγμα
υποθέσεων επιστροφών φόρων

• 5.500 έκτακτοι έλεγχοι σε
επιτηδευματίες (λήψη κρατικών
ενισχύσεων,
αξιοποίηση
πληροφοριών κ.λπ.) • 4.000 έλεγχοι
λοιπών περιπτώσεων εκπλήρωσης
φορολογικών υποχρεώσεων • 200
έλεγχοι σε τυχαίο δείγμα φυσικών
προσώπων επιτηδευματιών και
νομικών
προσώπων,
έλεγχοι
δέουσας επιμέλειας καθώς και σε
περιπτώσεις
μεταφοράς
φορολογικής κατοικίας • 5.500
στοχευμένοι έλεγχοι επιστροφής
φόρων • Διενέργεια τουλάχιστον
2.500 ελέγχων για τη διαπίστωση

της ορθής εκπλήρωσης των μη
ετήσιων
υποχρεώσεων
των
φορολογιών
κεφαλαίου,
ήτοι
φορολογίας ακινήτων • Διενέργεια
τουλάχιστον
900
υποθέσεων
έρευνας από τις ΥΕΔΔΕ, εκ των
οποίων: - 170 υποθέσεις έρευνας, οι
οποίες αφορούν απάτη στον ΦΠΑ
ενδοκοινοτικών συναλλαγών - 100
υποθέσεις ερευνών αξιοποίησης
νέων πληροφοριών και δεδομένων 50 υποθέσεις ειδικών ερευνών στον
τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου 580
υποθέσεις
ερευνών
φοροδιαφυγής που σχετίζονται με
ανοίγματα
τραπεζικών
λογαριασμών,
επεξεργασίες
κατασχεμένων
στοιχείων
και
αρχείων, κυκλώματα έκδοσης και
λήψης
εικονικών
φορολογικών
στοιχείων, επεξεργασίας ψηφιακών
αρχείων
κ.λπ.
•
Διενέργεια
τουλάχιστον
34.000
μερικών
επιτόπιων ελέγχων πρόληψης από
τις ΔΟΥ και 14.500 από τις ΥΕΔΔΕ.
Διενέργεια 75.000 ελέγχων δίωξης
(50.000 από τα Τελωνεία και 25.000
από τις Κινητές Ομάδες Ελέγχου), εκ
των οποίων: • 35.500 έλεγχοι δίωξης
σε προϊόντα που υπόκεινται σε ΕΦΚ
• 12.000 τελωνειακοί έλεγχοι δίωξης
σε καπνικά προϊόντα • 13.000
τελωνειακοί έλεγχοι δίωξης σε υγρά
καύσιμα και λοιπά ενεργειακά
προϊόντα, με αξιοποίηση των
ευρημάτων
του
συστήματος
εισροών/εκροών
•
10.500
τελωνειακοί έλεγχοι δίωξης σε
αλκοολούχα • 4.000 έλεγχοι δίωξης
σε παραποιημένα προϊόντα • 8.000
έλεγχοι
διακίνησης
ρευστών
διαθεσίμων • 25.500 έλεγχοι δίωξης
σε
λοιπούς
τομείς
όπου
εντοπίζονται φαινόμενα
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λαθρεμπορίου, όπως στο εμπόριο
και στην κυκλοφορία οχημάτων, στη
διέλευση επιβατών, στη διακίνηση
καφέ,
ναρκωτικών,
αγαθών
πολιτιστικής κληρονομιάς κ.λπ.
Διασταυρώσεις: Οι ελεγκτές της
ΑΑΔΕ θα προχωρήσουν σε σειρά
διασταυρώσεων: Για τον εντοπισμό
φορολογουμένων που υπέβαλαν
μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, ενώ είχαν
δραστηριότητα
•
Για
τη
συμμόρφωση φορολογουμένων με
προσυμπληρωμένους
κωδικούς
αποδοχών – συντάξεων • Για τη
συμμόρφωση
φορολογουμένων
στην υποβολή δηλώσεων ΦΕΦΠ για
πρόσθετες αποδοχές • Ποσοστό
τουλάχιστον 10% επί του συνόλου
των εισερχομένων πληροφοριών
από αλλοδαπές αρχές μέσω της
Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας,
με τις υποβληθείσες δηλώσεις
φορολογίας εισοδήματος (DAC1)
τουλάχιστον για το έτος 2017 καθώς
και επί εισερχομένων πληροφοριών
από αλλοδαπές αρχές μέσω της
Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας
(FATCA) για δεδομένα έτους 2016 •
Ποσοστό τουλάχιστον 10% επί του
συνόλου
των
εισερχομένων
πληροφοριών
τόκων
φυσικών
προσώπων από αλλοδαπές αρχές
μέσω της Διεθνούς Διοικητικής

Συνεργασίας, με τις υποβληθείσες
δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος
(DAC2/CRS) τουλάχιστον για το έτος
2016 • Δεδομένα ΦΠΑ ανά κλάδο σε
περιοδική βάση.

Τ

έλος οι μηχανισμοί
της ΑΑΔΕ θα
κυνηγήσουν
τους οφειλέτες
και παράλληλα
θα επιχειρήσουν
να περιορίσουν
φαινόμενα
λαθρεμπορίου.

Συγκεκριμένα: Οφειλέτες: Για τους
οφειλέτες της Εφορίας, η ΑΑΔΕ
ετοιμάζει στενό μαρκάρισμα. Σε
πρώτο
πλάνο
βρίσκονται
οι
οφειλέτες που εμφανίζουν για
πρώτη φορά ληξιπρόθεσμες οφειλές
(«φρέσκες» ληξιπρόθεσμες οφειλές)
και οι μικροοφειλέτες παλαιότερων
ετών
για
υπενθύμιση
ληξιπρόθεσμων οφειλών ενώ σε
προτεραιότητα μπαίνουν τα μέτρα
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αναγκαστικής είσπραξης, μέσω της
εφαρμογής
ηλεκτρονικού
συστήματος
για
την
επιλογή
υποθέσεων
ληξιπρόθεσμων
οφειλών,
χρησιμοποιώντας
κριτήρια ανάλυσης κινδύνου. Για το
72% των οφειλετών μπορούν να
ληφθούν μέτρα διασφάλισης όπως
για
παράδειγμα
κατασχέσεις
τραπεζικών
λογαριασμών
και
δεσμεύσεις
περιουσιακών
στοιχείων. Λαθρεμπόριο: Η ΑΑΔΕ
σχεδιάζει νέο πλαίσιο κατά του
λαθρεμπορίου και του παρεμπορίου
εκσυγχρονίζοντας τα συστήματα
παρακολούθησης, τις διαδικασίες
ελέγχου και τον εξοπλισμό των
τελωνείων
αναβαθμίζοντας
ταυτόχρονα
τα
πληροφοριακά
συστήματα. Εντός του έτους η ΑΑΔΕ
θα προχωρήσει στην ηλεκτρονική
απογραφή
των
δεξαμενών
υγραερίου των πρατηρίων, στην
ηλεκτρονική
απογραφή
των
δεξαμενών των πλωτών μέσων,
στην εγκατάσταση συστήματος
εισροών-εκροών σε Φορολογικές
Αποθήκες
και
Αποθήκες
Τελωνειακής Αποταμίευσης και
στην εγκατάσταση συστήματος
εισροών - εκροών στα Πλωτά
Εφοδιαστικά - Μεταφορικά μέσα
ναυτιλιακού καυσίμου.

έψαξε, βρήκε ότι χρωστούσα 0,02
ευρώ. Δύο λεπτά δηλαδή. Και γι’
αυτό ήμουν ανασφάλιστος», δήλωσε
ο κ. Δημήτρης Κορακάκης. «Δεν μου
έχει ξανατύχει κάτι τέτοιο, είναι
κωμικοτραγικό. Κάθε μήνα είναι
σταθερή η δόση μου στον ΕΦΚΑ και
την πληρώνω πάντα. Τελικά…

Μ

Με μεγάλη έκπληξη ένας Χανιώτης επαγγελματίας ανακάλυψε, όταν πήγε σε
μικροβιολογικό εργαστήριο για κάποιες εξετάσεις, ότι δεν ήταν ασφαλισμένος,
παρά το γεγονός ότι είχε πληρώσει την μηνιαία ασφαλιστική εισφορά στον ΕΦΚΑ
και θεωρητικά θα έπρεπε να είναι απόλυτα καλυμμένος. Όπως αναφέρει το
zarpanews: «Στις 8 Μαρτίου πήγα για τις εξετάσεις και η υπάλληλος έβαλε τον
ΑΜΚΑ μου και είδε ότι είμαι ανασφάλιστος. Απόρησα, γιατί πάντα είμαι εντάξει
στις πληρωμές μου. Αναγκάστηκα να πάω στον λογιστή μου και εκείνος, αφού το

ου έβγαλε
την ταυτότητα
οφειλής ο
λογιστής και για τα
δύο λεπτά αυτά,
η προμήθεια της
τράπεζας ήταν
μεγαλύτερη από
την ίδια την οφειλή.

Οπότε πλήρωσα και τον επόμενο
μήνα για να ξεμπερδεύω». Το
zarpanews.gr
επικοινώνησε
με
φοροτεχνικούς για να διευκρινίσει τι
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Α

μπορεί να συνέβη με αυτή την φαιδρή οφειλή. Ο πρόεδρος
του Συλλόγου Αδειούχων Λογιστών - Φοροτεχνικών
Χανίων, Κώστας Σταυρουλάκης, εξήγησε ότι η οφειλή
πιθανότατα δημιουργήθηκε εξαιτίας των ιδιαιτεροτήτων
των τραπεζικών συστημάτων: «Για να πληρωθεί η εισφορά
στον ΕΦΚΑ, βγαίνει μια ταυτότητα πληρωμής. Αν αυτή
πληρωθεί το απόγευμα της τελευταίας μέρας που έχει
προθεσμία ο ασφαλισμένος να πληρώσει, το τραπεζικό
σύστημα βλέπει την πληρωμή σαν να έγινε την επόμενη
μέρα. Ουσιαστικά για τον ΕΦΚΑ φαίνεται σαν να
καθυστέρησε μια μέρα να πληρώσει ο υπόχρεος και έτσι
μπαίνει προσαύξηση, γιατί το σύστημα «βλέπει» ότι η
ασφαλιστική εισφορά δεν είχε πληρωθεί εντός προθεσμίας.
Έτσι ο ασφαλισμένος νομίζει ότι είναι εντάξει, αλλά για τον
ΕΦΚΑ υπάρχει χρέος, έστω κι αν είναι 2-3 λεπτά. Είναι ένα
αρκετά συχνό φαινόμενο", ανέφερε ο κ. Σταυρουλάκης. Ο
φοροτεχνικός, Γιώργος Νικολουδάκης, τόνισε ότι η
ασφαλιστική ενημερότητα είναι σαν τη φορολογική – δεν
πρέπει να υπάρχει κανένα χρέος: «Υπήρχε πρόβλημα με
το σύστημα του ΕΦΚΑ και δεν έδινε ενημερότητα σε
ανθρώπους που είχαν πληρώσει, γι’ αυτό και
αποφασίστηκε να δοθεί γενική παράταση σε όλους ως τα
τέλη Μαΐου. Αλλά για την ασφαλιστική ενημερότητα δεν
πρέπει να χρωστάς τίποτα, ή να έχεις ρυθμίσει τυχόν
οφειλές σου, αλλιώς το σύστημα απλά δεν σε θεωρεί
καλυμμένο, είναι πάγια πολιτική του ΕΦΚΑ αυτή», ανέφερε
ο κ. Νικολουδάκης.

Ο ΕΦΚΑ πράγματι προανήγγειλε την περασμένη εβδομάδα
την αυτόματη παράταση ασφαλιστικής ικανότητας όλων
των μη μισθωτών, ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοτελώς
απασχολουμένων και αγροτών από 1 Μαρτίου έως και 31
Μάιου 2022, ανεξαρτήτως οφειλών και πλήρωσης
προϋποθέσεων εκ μέρους τους. Αναμενόταν να κατατεθεί
σχετική ρύθμιση στη Βουλή. Δείτε την ανακοίνωση του
ΕΦΚΑ: Με νομοθετική διάταξη που προωθείται στη Βουλή
με στόχο να ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα και να ισχύσει
αμέσως μετά, παρατείνεται αυτόματα η ασφαλιστική
ικανότητα όλων των μη μισθωτών του e-ΕΦΚΑ, ελευθέρων
επαγγελματιών, αυτοτελώς απασχολουμένων και αγροτών
(και των έμμεσων μελών τους) από 1 Μαρτίου έως και 31
Μάιου 2022, ανεξαρτήτως οφειλών και πλήρωσης
προϋποθέσεων εκ μέρους τους.
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πό την Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ
τονίζεται πως από την 1η Ιουνίου
θα ισχύσει το καθεστώς που
ίσχυε πάντοτε και που προβλέπει την
απόδοση ασφαλιστικής ικανότητας
μόνο σε εκείνους τους μη μισθωτούς
που είτε δεν έχουν οφειλές είτε
έχουν ρυθμισμένες οφειλές τις
οποίες και τακτοποιούν κάθε μήνα.

Για αυτό και καλούνται οι ασφαλισμένοι να προχωρήσουν
εγκαίρως στην πληρωμή ή ρύθμιση των οφειλών τους
προς τον e-ΕΦΚΑ και το ΚΕΑΟ. Μάλιστα, προς αυτή την
κατεύθυνση και με στόχο την διευκόλυνση των
ασφαλισμένων, στην ίδια νομοθετική διάταξη προβλέπεται
η δυνατότητα λήψης ασφαλιστικής ικανότητας εφόσον οι
ασφαλισμένοι έχουν καταβάλει εντός του 2021 ή
καταβάλουν εντός του 2022, αναδρομικά για το έτος 2021,
ποσό που αντιστοιχεί στην ετήσια εισφορά για παροχές σε
είδος και σε χρήμα, σύμφωνα με την ασφαλιστική
κατηγορία την οποία είχαν επιλέξει για το έτος 2021. Με
αυτόν τον τρόπο δεν απαιτείται να πληρώσουν το σύνολο
των οφειλών τους αλλά μόνο αυτό που αντιστοιχεί στις
εισφορές για παροχές σε είδος και σε χρήμα για το χρονικό
διάστημα που προαναφέρθηκε. Η δυνατότητα αυτή
παρέχεται κατ’εξαίρεση και για μια μόνο φορά.
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ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Επιμέλεια: Θοδωρής Ζούμπος

Τραπεζίτες
και
servicers
παρακολουθούν μέρα με τη μέρα την
πορεία των δανείων που βρίσκονται
στην κόψη του ξυραφιού και τρέμουν
το ενδεχόμενο να «σκάσουν» δάνεια
ύψους 9 δισ. ευρώ. Όπως μεταδίδει
το mononews.gr την ίδια ώρα οι
διαδικασίες
του
Εξωδικαστικού
Μηχανισμού «τρέχουν» με ρυθμό
χελώνας, ενώ υπάρχει και ένα
πρόσθετο «βαρίδι», που είναι τα 35
χιλιάδες και πλέον δάνεια του
παλαιού νόμου Κατσέλη, ύψους 7
δισ. ευρώ (εκ των οποίων τα 800
εκατ. ευρώ βρίσκονται στους
τραπεζικούς ισολογισμούς). Και
παράλληλα τα νοικοκυριά βλέπουν
τον πληθωρισμό και τις αυξήσεις
στις τιμές των προϊόντων να
αποδυναμώνει την ικανότητα τους
να είναι συνεπή στην αποπληρωμή
των υποχρεώσεων τους. Πιο
συγκεκριμένα

Σ

ε μία «γκρίζα» ζώνη
και στο μικροσκόπιο
των τραπεζών
και των εταιρειών
διαχείρισης μπαίνουν
δάνεια ύψους 9 δισ.
ευρώ δανείων, τα
οποία σύμφωνα με την

Τράπεζα της Ελλάδος, συνεχίζουν να λαμβάνουν
κάποιας μορφής κρατική στήριξη, όπως είναι
για παράδειγμα το πρόγραμμα Συνεργασία
ή τα προγράμματα step up των τραπεζών.

Σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται δεδομένο ότι το σύστημα θα επιβαρυνθεί με
νέα «κόκκινα» ύψους 9 δισ. ευρώ. Όμως πρόκειται για δάνεια που βρίσκονται σε
στενή παρακολούθηση, ακόμα και αν η καθυστέρηση στην καταβολή της δόσης
είναι λίγα 24ωρα. Ασφαλής πρόβλεψη για την συμπεριφορά των συγκεκριμένων
δανείων δεν μπορεί να υπάρξει. Και αυτό επειδή η ικανότητα αποπληρωμής
επηρεάζεται από μία σειρά αστάθμητους παράγοντες που έχουν να κάνουν με την
αβεβαιότητα, τις επιπτώσεις της γεωπολιτικής κρίσης, τον πληθωρισμό, το
ενεργειακό κόστος. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, σε ρύθμιση
βρίσκονται δάνεια ύψους 17,6 δισ. ευρώ, από τα οποία παραμένουν
εξυπηρετούμενα τα 9,4 δισ. ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα έχουν ήδη περάσει στα μη
εξυπηρετούμενα. Και όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει η ΤτΕ μεσολαβεί
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σύντομος χρόνος από τη στιγμή της
ρύθμισης μέχρι του υποτροπιασμού.
Να σημειωθεί ότι τα στοιχεία της 6η
έκθεση
προόδου
για
την
υπερχρέωση των νοικοκυριών και
επιχειρήσεων δείχνουν ότι

Α

πό τον Ιούλιο 2019
μέχρι και τον
Φεβρουάριο 2022
οι τράπεζες και οι
servicers ρύθμισαν
επιτυχώς 632.998
δάνεια (στεγαστικά,
καταναλωτικά και
επιχειρηματικά),
συνολικού ύψους
35,85 δισ. ευρώ.
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χιλιάδες δάνεια, ύψους 29 δισ. ευρώ. Και μαζί με τα δάνεια που βρίσκονταν σε
καθεστώς νομικής προστασίας ξεπέρασαν τα 35 δισ. ευρώ.

Με σχεδόν 48 χιλιάδες οφειλέτες να έχουν μπει μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2022
στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού και να έχουν ξεκινήσει τη
διαδικασία για τη ρύθμιση των οφειλών τους προς τράπεζες, διαχειριστές
δανείων, Δημόσιο και φορείς κοινωνικής ασφάλισης, ελάχιστες έχουν πάρει
έγκριση. Συγκεκριμένα σε ρύθμιση πάνε 137 αιτήσεις και άλλες 266 αιτήσεις,
βρίσκονται στο στάδιο διμερούς διαπραγμάτευσης με το Δημόσιο (ΑΑΔΕ και
ΕΦΚΑ). Σε ότι αφορά τώρα τις εκκρεμείς υποθέσεις του ν. Κατσέλη (3869/2010)
μέχρι τις 15 Ιουλίου η έληξε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, υποβλήθηκαν
49.080 αιτήσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Πρόκειται για δάνεια ύψους 7 δις
ευρώ (με τα 800 εκατ ευρώ να βρίσκονται στους τραπεζικούς ισολογισμούς).
Σύμφωνα με την Έκθεση Προόδου έχουν ήδη διεκπεραιωθεί 44.894 αιτήσεις από
τη γραμματεία των Ειρηνοδικείων και έχουν κοινοποιηθεί στους διαδίκους. Έχουν
οριστεί και καταχωρηθεί 24.964 νέες ημερομηνίες δικασίμου από τα Ειρηνοδικεία
και έχουν εκδοθεί 1.819 δικαστικές αποφάσεις.

Πιο συγκεκριμένα στεγαστικά ήταν
τα 216.508 δάνεια, ύψους 15,11 δισ.
ευρώ. Καταναλωτικά ήταν 346.241
δάνεια, ύψους 5,64 δισ. ευρώ, τα
69.721 ύψους 11,47 δισ. ευρώ ήταν
πολύ μικρών και μικρομεσαίων
επιχειρήσεων, και τέλος 528 δάνεια,
ύψους 3,63 δισ. ευρώ, ήταν μεγάλων
επιχειρήσεων. Ενώ μέσα στην
πανδημία, δηλαδή από τον Μάρτιο
του 2020 ως τα τέλη Ιανουαρίου
2022, μπήκαν από τις τράπεζες και
τους servicers σε moratoria και στα
προγράμματα Γέφυρα, -τα οποία
έχουν πλέον λήξει- περί τις 410

Ο

Ηρακλής 1
και Ηρακλής 2
αποτελεί την
κυβερνητική πρόταση
για την αντιμετώπιση
των προβληματικών
ανοιγμάτων των
τραπεζών, καθώς
παρέχει 22-23 δισεκ.

ευρώ συνολικά
κρατικές εγγυήσεις
στις τράπεζες
για να τιτλοποιήσουν σχεδόν 65 με
70 δισεκ. προβληματικά δάνεια.
Σύμφωνα με το bankingnews.gr με
βάση τον Ηρακλή 1 και 2 ουσιαστικά
οι τράπεζες κατάφεραν να μειώσουν
το NPEs ratio σε μονοψήφια
ποσοστά με στόχο 5% με 7%
προσεχώς. Ο Ηρακλής λήγει τυπικά
τον Νοέμβριο του 2022. Ωστόσο είχε
προβλεφθεί
–
και
όπως
αποδεικνύεται και σωστά – να

περιλαμβάνει και ορισμένες ρήτρες
όπως
ρήτρα
πολέμου
όπως
συμβαίνει με την Ουκρανική κρίση. Η
παράταση του Ηρακλή 2 ακόμη και
εάν οι ελληνικές τράπεζες έχουν
μειώσει τα NPEs έως το τέλος του
2022 στο 5% με 7% είναι απαραίτητη
όχι μόνο για να έχουν επιλογή οι
τράπεζες να προβούν σε νέες
τιτλοποιήσεις.
Ο
Ηρακλής
2
αποτελεί μια εναλλακτική μορφή
ασφάλειας για τις τραπεζικές
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μετοχές. Ο Ηρακλής 2 δηλαδή ο
μηχανισμός τιτλοποιήσεων για να
μειωθούν τα NPEs στις ελληνικές
τράπεζες μπορεί να λειτουργήσει
σαν δικλείδα ασφαλείας. Πάντα
ελλοχεύει
ο
κίνδυνος
να
δημιουργηθούν νέα NPEs. Π.χ. με
την ουκρανική κρίση και την
επιβράδυνση της οικονομίας στο 2%
με 2,5% υπάρχει κίνδυνος να
δημιουργηθούν νέα NPEs. Μέχρι
τώρα ωστόσο δεν έχει προκύψει
κάποιο πρόβλημα αλλά υπάρχει
εύλογη ανησυχία. Όσο υπάρχει ο
Ηρακλής 2 θα λειτουργεί για τους
επενδυτές
ως
μηχανισμός
προστασίας,
ως
δικλείδα
ασφαλείας. Θα λειτουργεί όπως το
κεφαλαιακό μαξιλάρι των 24 δισεκ.
για το ελληνικό χρέος, το οποίο
προστατεύει σε κάποιο βαθμό το
ελληνικό χρέος από τις ακραίες
διακυμάνσεις.
Η
παρουσία
μηχανισμών
πρόληψης
ή
αποτροπής μια αρνητικής εξέλιξης
έχει αποδειχθεί χρήσιμη για το
τραπεζικό σύστημα και την εθνική
οικονομία τα τελευταία χρόνια άπαξ
και το σύστημα ακόμη δεν έχει

ισχυροποιηθεί και η οικονομία είναι
επιρρεπής σε εξωγενείς παράγοντες
ή έκτακτες κρίσεις. Όπως αναφέρει
στέλεχος της Nomura, οι ελληνικές
τράπεζες
διαθέτουν
ένα
αποτελεσματικό
μηχανισμό
εξυγίανσης των NPEs και η δικλείδα
αυτή ασφαλείας σταθεροποιεί τις
τραπεζικές μετοχές. Οι επενδυτές
γνωρίζουν ότι και στο χειρότερο
σενάριο θα υπάρχει μηχανισμός
επίλυσης του προβλήματος. Οπότε
ο Ηρακλής 2 που είναι σε ισχύει
μπορεί να θεωρηθεί και μηχανισμός
στήριξης των ελληνικών τραπεζικών
μετοχών. Τι είχε προβλεφθεί στον
νόμο;
Συμβατικά
δύναται
να
προβλέπονται
ποσοστά
χαμηλότερης απόκλισης από τα
οριζόμενα στις περ. α΄ και β΄ της
παρούσας. Η παρούσα παράγραφος
εφαρμόζεται μετά την παρέλευση
είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από
την έναρξη ισχύος της εγγύησης. Με
απόφαση
του
Υπουργού
Οικονομικών,
κατόπιν
κοινού
αιτήματος του αποκτώντος και του
διαχειριστή
απαιτήσεων
και
εισήγησης
της
Επιτροπής

Α

παράδεκτες έκρινε το Δικαστήριο τις ενστάσεις
πιστωτριών τραπεζών περί δόλου από την
πλευρά του οφειλέτη για μη εκπλήρωση των
υποχρεώσεων και όχι μόνο απέρριψε τις σχετικές
καταγγελίες, αλλά όρισε πως πρέπει να διασωθεί
η πρώτη κατοικία καθώς και τα λοιπά ακίνητα
, επί των οποίων εμφανιζόταν ως συνιδιοκτήτης και η αποπληρωμή να ξεκινήσει
μετά την πάροδο 5ετίας. Όπως τονίζει το dikastiko.gr στην προσφυγή της, η
αιτούσα επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία
πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της, ζητούσε αφού ληφθούν
υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή του κατάσταση α) να επικυρωθεί το σχέδιο
διευθέτησης των οφειλών της, ώστε να αποκτήσει ισχύ δικαστικού συμβιβασμού,
επικουρικά δε, β) να ρυθμιστούν οι οφειλές της κατ’ άρθρο 8 παρ. 1, 2 ή 5 του Ν.
3869/2010, προς τις πιστώτριες της γ) να εξαιρεθεί από την εκποίηση της
περιουσίας της, η περιγραφόμενη στην αίτηση κύρια κατοικία της, με τη
χορήγηση περιόδου χάριτος για τις καταβολές του άρθρου 9 παρ. 2, δ) να εξαιρεθεί
από την εκποίηση η υπόλοιπη ακίνητη και κινητή περιουσία της (πλέον της
κύριας κατοικίας της) και ε) να αναγνωριστεί, ότι με την τήρηση της ανωτέρω υπό
(β) ρύθμισης και με την επιφύλαξη αυτών που θα οριστούν για τη ρύθμιση σχετικά
με την εξαίρεση από την εκποίηση της κύριας κατοικίας της θα απαλλαγεί από τα
χρέη της προς τις πιστώτριες της. Επί της προσφυγής, οι πιστώτριες τράπεζες
υπέβαλαν ενστάσεις κατηγορώντας πως με δόλο επιχείρησε να υπαχθεί στις
ευνοϊκές ρυθμίσεις των νομοθετικών διατάξεων. Ωστόσο, η απόφαση του
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Παρακολούθησης Εγγυήσεων του
άρθρου 17, δύναται να παρατείνεται
το ανωτέρω διάστημα μέχρι έξι (6)
μήνες, σε περίπτωση που έκτακτες
καταστάσεις
ενδέχεται
να
προκαλέσουν
σημαντικούς
κλυδωνισμούς
στην
εθνική
οικονομία ή στις αγορές, θέτοντας σε
κίνδυνο
το
αποτέλεσμα
της
τιτλοποίησης και τη διατήρηση της
ροής των πληρωμών και εφόσον
από την παράταση αυτή δεν
επέρχεται
υποβάθμιση
της
πιστοληπτικής αξιολόγησης των
ομολογιών υψηλής εξοφλητικής
προτεραιότητας του άρθρου 11. Για
τον σκοπό αυτόν απαιτείται σχετική
βεβαίωση του ΕΟΠΑ.

Ειρηνοδικείου Κρωπίας υπήρξε
καταπέλτης έναντι αυτών. «…Υπό το
προεκτεθέν περιεχόμενο, όμως, οι
προβληθείσες ως άνω ενστάσεις
είναι απαράδεκτες, λόγω αοριστίας,
διότι αμφότερες οι ως άνω
εφεσίβλητες πιστώτριες τράπεζες, οι
οποίες είχαν, κατά το νόμο, το βάρος
της επικλήσεως και αποδείξεως του
δόλου του οφειλέτη, παραλείπουν,
κατά την προβολή της ενστάσεως
τους στο πρωτοβάθμιο Δικαστήριο,
να αναφέρουν: α) το αρχικό και
τελικό ύψος των τραπεζικών
προϊόντων
που
ο
οφειλέτης
συμφώνησε να λάβει, β) το χρόνο
που τα συμφώνησε και τα έλαβε, γ)
τα εισοδήματα του κατά το χρόνο
λήψεως των δανείων, δ) τη μηνιαία
δόση που έπρεπε να καταβάλει, ε) τα
έξοδα διαβίωσης του και κυρίως τις
οικονομικές δυνατότητες αυτού κατά
το χρόνο δημιουργίας των οφειλών
(ή τις ευλόγως αναμενόμενες
μελλοντικές
οικονομικές
του
δυνατότητες), ώστε με βάση τα
δεδομένα αυτά να καταστεί δυνατόν
να κριθεί αν πρόβλεπε ως
ενδεχόμενο ότι ο υπερδανεισμός του

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 02-03 Απριλίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 226 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |

θα τον οδηγούσε σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμών και παρά ταύτα
αποδέχθηκε το αποτέλεσμα αυτό…» σημειώνεται. Όπως χαρακτηριστικά
αναφέρεται «το οικογενειακό εισόδημα της αιτούσας παρουσίαζε κατά το χρόνο
κατάθεσης της υπό κρίση αίτησης κατακόρυφη πτώση σε σχέση με το εισόδημα
που αποκόμιζε από το χρόνο λήψης των επίδικων δανείων, μέχρι και την
απόλυση της από την εργασία της το έτος 2012. Σημαντικά μειωμένο εμφανίζεται
και σήμερα σε σχέση με τα έτη 2003-2011, παρά την σταδιακή βελτίωση του από
το χρόνο κατάθεσης της υπό κρίση αίτησης.

Η

σημαντική αυτή μείωση του εισοδήματος της δε,
οφείλεται αφενός στην ξαφνική ανεργία της,
η οποία οφείλεται στη γενικότερη οικονομική
συγκυρία και την οικονομική κρίση που έπληξε
τη χώρα το έτος 2012 και η οποία ήταν αδύνατον
να προβλεφθεί από την αιτούσα

, δεδομένου ότι μέχρι το έτος αυτό εργαζόταν για πολλά έτη σε μεγάλη εταιρεία
και με ικανοποιητικές αποδοχές και αφετέρου στη σημαντικά μειωμένη, λόγω
περικοπών σύνταξη την οποία έλαβε, λόγω της αρνητικής οικονομικής
συγκυρίας, περικοπές τις οποίες δεν μπορούσε να προβλέψει κατά το χρόνο
λήψης των επίδικων δανείων». Και προστίθεται: «Κατ’ ακολουθίαν όλων των
ανωτέρω, λαμβανομένης ιδίως υπόψιν της σημαντικής μείωσης των εισοδημάτων
της αιτούσας, σε σχέση με το χρόνο λήψης των επίδικων δανείων και μέχρι το
έτος 2011, όπως η μείωση αυτή αναλύθηκε ανωτέρω αλλά και της αύξησης της
μηνιαίας δόσης αποπληρωμής των ανωτέρω αναφερόμενων στεγαστικών
δανείων από το έτος 2015, δεδομένου ότι αυτά επιδοτούνταν από τον Ο.Ε.Κ. για
9 έτη (βλ. τις προσκομιζόμενες δανειακές συμβάσεις) είναι προφανές ότι βρίσκεται
σε γενική και μόνιμη αδυναμία να εξυπηρετήσει τις ως άνω ληξιπρόθεσμες
οφειλές της, χωρίς να θιγεί το στοιχειώδες επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης της.
Η εισοδηματική κατάσταση της δεν αναμένεται, λόγω της αρνητικής οικονομικής
συγκυρίας να βελτιωθεί στο εγγύς μέλλον σε, τέτοιο σημείο που να δύναται να
αποπληρώσει άμεσα το σύνολο των ως άνω οφειλών της. Δεν πρόκειται, δηλαδή,
για πρόσκαιρη εισοδηματική στενότητα».

«Συνακόλουθα, συντρέχουν στο πρόσωπο της οι προϋποθέσεις υπαγωγής της
στις διατάξεις του Ν. 3869/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
ειδικότερα δε η έλλειψη εμπορικής ιδιότητας και η περιέλευσή της, χωρίς δόλο
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(καθώς ο δόλος δεν αποδείχθηκε
από την παριστάμενη πιστώτρια και
το Δικαστήριο δε δύναται να λάβει
αυτεπαγγέλτως
υπόψη
τα
θεμελιωτικά αυτού γεγονότα), σε
κατάσταση μόνιμης και γενικής
αδυναμίας
πληρωμών
των
ληξιπρόθεσμων χρεών της, τα οποία
ούτε έχουν αναληφθεί εντός του
τελευταίου έτους πριν την υποβολή
της αίτησης, ούτε περιλαμβάνονται
στα εξαιρούμενα της ρύθμισης χρέη»
επισημαίνεται.
Επίσης,
στην
απόφαση του Δικαστηρίου τονίζεται
πως «λαμβανομένης υπόψη της
ηλικίας της, της οικονομικής της
κατάστασης
και
του
χρόνου
αποπληρωμής
των
δανειακών
συμβάσεων των στεγαστικών της
δανείων, το παρόν Δικαστήριο
ορίζει μηνιαίες καταβολές επί 300
μήνες, ήτοι επί 25 έτη, και κάθε
μηνιαία καταβολή θα ανέρχεται στο
ποσό των (66.497,31 Ευρώ/300
μήνες =) 221,66 ευρώ. Η καταβολή
των παραπάνω δόσεων θα γίνει
εντόκως, χωρίς ανατοκισμό, με το
μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου
με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα
ισχύει
κατά
το.
χρόνο
της
αποπληρωμής, σύμφωνα με το
στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της
Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με
επιτόκιο αναφοράς αυτό των
Πράξεων
Κύριας
Αναχρηματοδότησης
της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Οι μηνιαίες αυτές καταβολές θα
ξεκινήσουν το πρώτο δεκαήμερο του
μεθεπόμενου μήνα από την έκδοση
της παρούσας και από το ποσό του
ανταλλάγματος για τη διάσωση της
κύριας κατοικίας της αιτούσας».
Περαιτέρω δε ρύθμισε τα χρέη της
αιτούσας, ορίζοντας «μηδενικές
μηνιαίες καταβολές επί πέντε χρόνια
(60 μήνες), οι οποίες θα ξεκινήσουν
(πλασματικά) το πρώτο δεκαήμερο
του επόμενου μήνα από αυτόν που
δημοσιεύθηκε η παρούσα απόφαση
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και θα διαρκέσουν μέχρι τη συμπλήρωση της πενταετίας».

Όπως αναφέρει στο dikastiko.gr ο Μιχαήλ Κούβαρης, ο
δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, νομικός σύμβουλος της
Ένωσης Καταναλωτών και Δανειοληπτών που χειρίστηκε
εκ μέρους της οφειλέτριας την υπόθεση, παρουσιάζει
έντονο νομολογιακό ενδιαφέρον καθώς: Απορρίπτει ως
απαράδεκτη την ένσταση δόλιας περιέλευσης της αιτούσας
σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμών, λόγω της αόριστης
προβολής της εκ μέρους της πιστώτριας. Θεωρεί
εφαρμοστέο το ανακριτικό σύστημα της Εκουσίας
Δικαιοδοσίας και όχι το διέπον την Τακτική Διαδικασία.
Κρίνει δε, ότι η ένδικη αίτηση είναι ορισμένη και ότι τυχόν
ελλείψεις παραδεκτά συμπληρώνονται στα πλαίσια του
ισχύοντος στο πεδίο της εκουσίας δικαιοδοσίας
ανακριτικού συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 744, 745, 751 και 236 ΚΠολΔ, που επιτρέπουν τη
συμπλήρωση των ισχυρισμών που περιλαμβάνονται στην
αίτηση του Ν. 3869/2010, όπως οι διατάξεις αυτές ισχύουν
μετά την τροποποίησή τους με τους Ν. 4161/2013, Ν.
4549/2018 και Ν. 4745/2020. Κρίνει ότι δεν αποτελεί στοιχείο
του ορισμένου της αιτήσεως, η εξέλιξη της εισοδηματικής
κατάστασης της αιτούσας από τον χρόνο λήψης των
δανείων και μέχρι την κατάθεση της υπό κρίση αίτησης, ο
λόγος και τα γεγονότα που την οδήγησαν στην αδυναμία
πληρωμής, ο χρόνος λήψης των δανείων, το ύψος της
μηνιαίας δόσης των δανείων της κ.ο.κ. Εξαιρεί από την
ρευστοποίηση τη λοιπή ακίνητη περιουσία της αιτούσας
κατ’ άρθρο 9 παρ. 1 του Ν. 3869/2010, θεωρώντας ότι
περιουσιακά στοιχεία, πλην της κύριας κατοικίας, μπορούν
να εξαιρεθούν της ρευστοποίησης, εφόσον αυτή δεν
κρίνεται απαραίτητη, λαμβάνοντας υπόψη το αγοραστικό
ενδιαφέρον που μπορεί να προκαλέσει έκαστο
περιουσιακό στοιχείο ή το κατά πόσο συμφέρει η εκποίηση
του τόσο τον οφειλέτη, όσο και τους πιστωτές του ή το ότι
ο οφειλέτης δύναται να αποπληρώσει το σύνολο των
οφειλών του με βάση τις ρυθμίσεις των άρθρων 8 και 9 (Ειρ
Πολυγύρου 115/2018 και Ειρ. Πατρών 89/2012 σε ΤΝΠ
ΝΟΜΟΣ). Δικαιολογεί την ανάλωση της αποζημίωσης
απόλυσης που έλαβε κατά το παρελθόν η αιτούσα για την
κάλυψη των δαπανών διαβίωσης από το έτος 2014 μέχρι
και την κατάθεση της αιτήσεώς της στο πλαίσιο του ν.
3869/2010.

Α

ναγνωρίζει μηνιαίες δαπάνες
διαβίωσης ύψους 1.250 € για
ζευγάρι με την υποχρέωση
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συνδρομής της άνεργης θυγατέρας
τους και αναγνωρίζει την υποχρέωση
διατήρησης ενός ελάχιστου επιπέδου
αξιοπρεπούς διαβίωσης.
Κρίνει ως αιτία της μόνιμης αδυναμίας τόσο την μείωση του
μηνιαίου οικογενειακού της εισοδήματος, όσο και την
αύξηση της ενήμερης μηνιαίας δόσης αποπληρωμής του
Στεγαστικού Δανείου της αιτούσας λόγω παρέλευσης του
χρόνου της επιδότησης που είχε λάβει από τον Ο.Ε.Κ.
Ρυθμίζει τις οφειλές της αιτούσας με μηδενικές καταβολές
κατ’ άρθρο 8 παρ. 2 ν. 3869/2010. Συνυπολογίζει στις
καταβολές του αρ. 8 παρ. 2 του ν. 3869/2010 τις
διενεργηθείσες στο πλαίσιο της προσωρινής διαταγής
καταβολές. Εξαιρεί τη λοιπή, πλην της κύριας κατοικίας της
αιτούσας, ακίνητη περιουσία, με τη μνεία ότι διαθέτει μόνο
ποσοστό επί της πλήρους κυριότητας και μάλιστα χαμηλό
(50%), με αποτέλεσμα μια πιθανή εκποίηση να μην
προκαλέσει το αγοραστικό ενδιαφέρον υποψήφιων
επενδυτών, οι οποίοι κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας
δεν επενδύουν σε ποσοστά επί ακινήτων, προκειμένου να
αποφύγουν τα προβλήματα που δημιουργούνται από την
κοινωνία δικαιωμάτων. Εξαιρεί από την εκποίηση την
κύρια κατοικία της αιτούσας και επιβάλει την έντοκη,
κατ΄άρθρο 9 παρ. 2 ν. 3869/2010, καταβολή μηνιαίας δόσης
221,66€ για χρονικό διάστημα 300 μηνών, λαμβάνοντας
υπόψη τη χρονική διάρκεια αποπληρωμής των δανείων
και τη μέγιστη ικανότητα αποπληρωμής της αιτούσας.
Υπομνύει την μέχρι και σήμερα ανενεργή δυνατότητα του
οφειλέτη να υποβάλει αίτηση στο Ελληνικό Δημόσιο για τη
μερική κάλυψη του ποσού της μηνιαίας καταβολής του
σχεδίου διευθέτησης οφειλών του αρ. 9 παρ. 2 του ν.
3869/2010.
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Σ

υνολικά 633
πλειστηριασμοί
διενεργήθηκαν
αυτή την εβδομάδα,
οι οποίοι στην
πλειοψηφία
τους αφορούν
σε βιομηχανικές
εγκαταστάσεις,
ξενοδοχεία,
επαγγελματικούς
χώρους καθώς
και κατοικίες σε
όλη την Ελλάδα.
Μεταξύ αυτών βρίσκονται και οι
εγκαταστάσεις
των
Ελληνικών
Σωληνουργείων στην Εύβοια, μια
επιχείρηση η οποία στο παρελθόν
αποτελούσε μια από τις "βαριές"
βιομηχανίες της χώρας με έντονη
εξαγωγική δραστηριότητα κυρίως
στην Αμερική. Με παρουσία η οποία
ξεκινά στη δεκαετία του 1960, η
βιομηχανία για αρκετά χρόνια
λειτουργούσε κάτω από τη διοίκηση
της οικογένειας Τσαούσογλου (με
την
επωνυμία
Σωληνουργεία
Τσαούσογλου), ωστόσο τη δεκαετία
του 1980 πέρασε στη διαχείριση της
Εθνικής Τράπεζας. Στη συνέχεια, η
εταιρεία αποκτήθηκε από τον
επιχειρηματία
Πρόδρομο
Εμφιετζόγλου και εντάχθηκε στην
εισηγμένη
τότε
στο
ελληνικό
χρηματιστήριο Μηχανική. Αν και οι
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επιδόσεις της ήταν ικανοποιητικές με αρκετές παραγγελίες κυρίως από την
Αμερική, η οικονομική κρίση, ωστόσο, της περασμένης δεκαετίας και η έλλειψη
ρευστότητας οδήγησαν τόσο τον μητρικό όμιλο την Μηχανική όσο και τα Ελληνικά
Σωληνουργεία σε δεινή θέση και οικονομικό αδιέξοδο. Στις 30 Μαρτίου βγήκαν στο
σφυρί οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις με την τιμή πρώτης προσφοράς να έχει τεθεί
στα 6,887 εκατ. ευρώ και επισπεύδουσα την dovalue. Το ακίνητο, το οποίο
βρίσκεται στη θέση Γλύφα Δροσιάς κοντά στην εθνική οδό Χαλκίδας –
Σχηματαρίου, περιλαμβάνει οικόπεδο 412 στρεμμάτων καθώς και τμήματα
δασικών εκτάσεων ενώ έχουν ανεγερθεί τμηματικά κτιριακές εγκαταστάσεις, η
κατασκευή των οποίων ξεκίνησε το 1966 και ολοκληρώθηκε το 1983. Όπως
επισημαίνεται στην έκθεση εκτίμησης, βάσει της εξωτερικής αυτοψίας, η οποία
πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2021, η βιομηχανική μονάδα εκτιμάται ότι είναι
τυπικής ποιότητας κατασκευής των κτιριακών εγκαταστάσεων ενώ με δεδομένο
ότι εδώ και πολλά χρόνια δε λειτουργεί και έχει εγκαταλειφθεί, η συντήρηση της
κρίνεται ανεπαρκής. Στις 30 Μαρτίου χτύπησε το ηλεκτρονικό σφυρί για μια ακόμη
βιομηχανία και πιο συγκεκριμένα για την Μεταλλουργία Βοιωτίας ΑΕΒΕ, καθώς σε
πλειστηριασμό βγαίνει ένα οικόπεδο επιφάνειας 31 στρεμμάτων στο οποίο
αναπτύσσεται βιομηχανοστάσιο και κτιριακές εγκαταστάσεις συνολικής κάλυψης
και δόμησης 12.873 τ.μ. στη Θήβα. Η τιμή εκκίνησης έχει οριστεί στα 2,012 εκατ.
ευρώ ενώ επισπεύδουσα είναι η Special Financial Solutions με το ποσό που
επιβλήθηκε η κατάσχεση να ανέρχεται στα 500.000 ευρώ. Την ίδια ημέρα
πραγματοποιήθηκαν 6 πλειστηριασμοί οι οποίοι αφορούν σε ακίνητα που ανήκαν
στο Ιερόν Γυναικείον Ησυχαστήριο «Η Ανάστασις του Χριστού» με τον τίτλο Μονή
Εμμαούς, το όνομα του οποίου είχε εμπλακεί πριν μερικά χρόνια στην
αποκαλούμενη υπόθεση των "ιερών αγοραπωλησιών". Μάλιστα, πριν περίπου 7
χρόνια στο εδώλιο είχαν καθίσει 3 μοναχοί και 3 λαϊκοί, οι οποίοι μεταξύ άλλων
αντιμετώπιζαν κατηγορίες για υπεξαίρεση χρημάτων, οι οποίοι τελικά κρίθηκαν
αθώοι από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης. Τώρα έχει
δρομολογηθεί
πλειστηριασμός
για
μία
πολυώροφη
οικοδομή-κτίριο
καταστήματα, γραφεία και κατοικίες στην καρδιά της Αθήνας και ειδικότερα στην
οδό Μετσόβου, στην οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες της ΔΟΥ Κατοίκων
Εξωτερικού. Το κτίριο έχει ανεγερθεί σε οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 522 τ.μ.
και αποτελείται από ισόγειο, τρεις ορόφους και δώμα. Η τιμή πρώτης προσφοράς
έχει οριστεί στα 1,872 εκατ. ευρώ ενώ επισπεύδουσα είναι η Special Financial
Solutions. Εκτός, όμως, από το συγκεκριμένο ακίνητο, το σφυρί θα χτυπήσει και
για άλλες 5 οριζόντιες ιδιοκτησίες της μονής, οι οποίες εντοπίζονται σε μια
πολυκατοικία, η οποία βρίσκεται στη λεωφόρο Θησέως 328-330 και Πεισιστράτου
58 στην Καλλιθέα στο ύψος των Τζιτζιφιών με τη συνολική τιμή εκκίνησης να
ανέρχεται στα 3 εκατ. ευρώ. Τέλος, την 1η Απριλίου σειρά πήρε ένα μεγάλο
πάρκινγκ αυτοκινήτων της ΑΚΡΟΠΟΛ Σταθμοί Αυτοκινήτων ΑΕ, εταιρείας
συμφερόντων του ομίλου Χαραγκιώνη. Η τιμή πρώτης προσφοράς έχει οριστεί
στα 2,3 εκατ. ευρώ ενώ επισπεύδουσα είναι η υπό ειδική εκκαθάριση Ανώνυμη
Τραπεζική Εταιρεία Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος. Πρόκειται για έναν
σταθμό αυτοκινήτων, ο οποίος λειτουργεί κανονικά και διαθέτει συνολικά 177
θέσεις στάθμευσης ενώ βρίσκεται κοντά στο λιμάνι του Πειραιά.
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Η Νανά Παπαδογεωργάκη, Δικηγόρος
Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια αναλύει:

Μ

Αθηνών

και

ε το πρόσφατο νόμο 4738/27-102020 για τη «ρύθμιση οφειλών
και παροχή δεύτερης
ευκαιρίας», παρέχεται η δυνατότητα
για μέγιστη διάρκεια αποπληρωμής
έως 420 δόσεις (35 έτη) για χρέη προς
Τράπεζες και έως 240 δόσεις (20 έτη)
για χρέη σε Εφορία και Ταμεία.
Η ρύθμιση αφορά παλαιά και νέα χρέη (10.000 ευρώ και
άνω) με την προϋπόθεση να μην οφείλονται μόνο σε έναν
μόνο φορέα κατά 90%. Συνεπώς όσοι έχουν οφειλές κάτω
των 10.000 ευρώ, δεν εντάσσονται στη ρύθμιση, χρειάζεται
να προσφύγουν με απευθείας διαπραγματεύσεις προς
τους πιστωτές τους, την Εφορία ή τα Ασφαλιστικά Ταμεία.
Είναι χρήσιμο να διευκρινιστεί ότι δεν υπάρχει η
δυνατότητα επιλογής ρύθμισης με κάποιον ή κάποιους
πιστωτές. Πρόκειται για ρύθμιση του συνόλου των οφειλών
(Τράπεζες, Ασφαλιστικά Ταμεία, Εφορία). Όλη η διαδικασία
γίνεται αυτόματα μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας της
Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και
ολοκληρώνεται εντός 2 μηνών, ενώ η λύση δίνεται βάσει
ειδικού αλγορίθμου, που υπολογίζει την ικανότητα
αποπληρωμής του οφειλέτη. Ακολουθούν χρήσιμες
ερωτήσεις και απαντήσεις από την πρακτική εφαρμογή του
νόμου: 1. Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση στον
εξωδικαστικό μηχανισμό (ν. 4738/2020); Επιχειρήσεις,
ελεύθεροι επαγγελματίες και νοικοκυριά που έχουν οφειλές
προς τις τράπεζες, την Εφορία και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.
Ο νόμος 4738/2020 αντικαθιστά τα προηγούμενα
νομοθετήματα για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους, όπως
το γνωστό Νόμο Κατσέλη (ν. 3869/2010). Σημαντικό είναι
επίσης, οι οφειλές να υπερβαίνουν τις 10.000 ευρώ και να
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μην οφείλονται μόνο σε έναν φορέα κατά 90%. 2.Μπορούν
να ενταχθούν οφειλές που δεν είναι σε καθυστέρηση;
Προβλέπεται η δυνατότητα αυτή, εφόσον υπάρχει
αποδεδειγμένη δυσκολία εξόφλησης και υπό την
προϋπόθεση ότι υπάρχει μείωση εισοδημάτων κατά 20%
τουλάχιστον. 3.Οι Τράπεζες και τα Funds υποχρεούνται να
υποβάλλουν πρόταση ρύθμισης; Δεν προβλέπεται η
υποχρεωτική συμμετοχή των πιστωτικών ιδρυμάτων και
λοιπών φορέων διαχείρισης οφειλών στη διαδικασία. Eάν
τελικά δεν δώσουν πρόταση οι Τράπεζες και τα Funds, οι
οφειλέτες μπορούν να προσφύγουν σε αυτές με απευθείας
διαπραγματεύσεις, εκτός της διαδικασίας της πλατφόρμας.
4.Τι αριθμό δόσεων μπορεί να πετύχει ένας οφειλέτης μέσω
της πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού;
Αναφορικά με τη ρύθμιση οφειλών προς την Εφορία και τα
Ασφαλιστικά Ταμεία υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης σε
έως 240 δόσεις, ενώ ως προς τα πιστωτικά ιδρύματα ο
αριθμός των δόσεων μπορεί να φθάσει έως τις 420 δόσεις.
5.Μπορεί
ο
οφειλέτης
να
υποβάλλει
αίτημα
διαμεσολάβησης προς τις τράπεζες και τις εταιρείες
διαχείρισης για τη ρύθμιση των οφειλών του; Προβλέπεται
αυτή η δυνατότητα, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών
από τη λήψη πρότασης από τους πιστωτές. Το αίτημα θα
πρέπει να γίνει δεκτό από την πλειοψηφία των
χρηματοδοτικών φορέων. Αν γίνει δεκτό, τότε ορίζεται
διαπιστευμένος διαμεσολαβητής εξειδικευμένος στη
χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση. Αν η διαμεσολάβηση
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δεν οδηγήσει σε συμφωνία εντός 30 ημερών από την
υποβολή του αιτήματος, λήγει χωρίς δυνατότητα χωρίς
δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης. 6.Η αναστολή των
καταδιωκτικών μέτρων μετά την οριστική υποβολή της
αίτησης περιλαμβάνει και τους πλειστηριασμούς; Η
αναστολή δεν περιλαμβάνει πλειστηριασμούς που έχουν
προγραμματισθεί εντός τριών (3) μηνών από την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης από τον οφειλέτη, ούτε
οποιαδήποτε προπαρασκευαστική ενέργεια για τη
διενέργεια του πλειστηριασμού (περιλαμβανομένης και της
κατάσχεσης). 7.Ποιοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση
πτώχευσης; Με τον νέο νόμο, πτωχευτική ικανότητα έχουν
όχι μόνο τα νομικά αλλά και τα φυσικά πρόσωπα. 8.Ποιες
είναι οι προϋποθέσεις για να κηρυχθεί ένας οφειλέτης σε
πτώχευση; Σε πτώχευση κηρύσσεται ο οφειλέτης που
βρίσκεται σε παύση πληρωμών, όταν δηλαδή αδυνατεί να
εκπληρώνει
τις
ληξιπρόθεσμες
οικονομικές
του
υποχρεώσεις του κατά τρόπο γενικό και μόνιμο προς το
Δημόσιο, τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ή πιστωτικά
ή χρηματοδοτικά ιδρύματα, σε ύψος τουλάχιστον 40% των
συνολικών του ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του για
περίοδο τουλάχιστον έξι (6) μηνών, εφόσον η μη
εξυπηρετούμενη υποχρέωσή του υπερβαίνει το ποσό των
τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ. 9.Τι γίνεται με την
περιουσία του οφειλέτη μετά τη κήρυξη σε πτώχευση;

Η

πτώχευση δεν αποτελεί ρύθμιση
χρεών. Με τη πτώχευση
επέρχεται ολική διαγραφή
όλων των οφειλών σε Τράπεζες,
Ασφαλιστικά Ταμεία και ιδιώτες
και ο οφειλέτης απαλλάσσεται.
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4472/2017); Για να χαρακτηρισθεί ένας οφειλέτης ως
ευάλωτος, το συνολικό ετήσιο εισόδημά του δεν πρέπει να
υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό,
προσαυξημένο κατά 3.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος.
Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 21.000
ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του
νοικοκυριού. Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης
περιουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για
τα μονοπρόσωπα νοικοκυριά, προσαυξημένη κατά 15.000
ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και ως των 180.000 ευρώ.
11.Μπορεί η έκδοση βεβαίωσης ευάλωτου δανειολήπτη να
αναστείλει έναν πλειστηριασμό; Ο οφειλέτης ή
εξουσιοδοτημένος σύμβουλος, έχει τη δυνατότητα λήψης
βεβαίωσης ευάλωτου οφειλέτη, αρκεί να είναι φυσικό
πρόσωπο και να έχει είτε: κηρυχθεί σε πτώχευση, είτε
κατασχεθεί η κύρια κατοικία, είτε καταρτίσει σύμβαση
αναδιάρθρωσης οφειλών. Η έκδοση βεβαίωσης μπορεί να
αναστείλει τον πλειστηριασμό, όπως έχει συμβεί σε πολλές
περιπτώσεις έως σήμερα. 12.Τι συμβαίνει σε περίπτωση
πτώχευσης ευάλωτου δανειολήπτη ή αναγκαστικής
εκτέλεσης της κύριας κατοικίας του; Ο ευάλωτος οφειλέτης
μπορεί να υποβάλει αίτημα μεταβίβασης ή μίσθωσης της
κύριας κατοικίας του σε φορέα απόκτησης και
επαναμίσθωσης, ο οποίος θα συσταθεί προσεχώς. Η
διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε δώδεκα (12) έτη και ο
ευάλωτος θα πρέπει να καταβάλει για το διάστημα αυτό τα
τρέχοντα μισθώματα.

Η απαλλαγή οφειλών επέρχεται: α) σε 1 έτος μετά την
έκδοση της σχετικής δικαστικής απόφασης, στην
περίπτωση που ο οφειλέτης διαθέτει περιουσία, η οποία
και θα ρευστοποιηθεί κατά την πτώχευση. Σε αυτή την
περίπτωση ο οφειλέτης καλείται να πληρώνει στους
πιστωτές για 1 έτος το ποσό των εισοδημάτων του που
υπερβαίνει το 5-πλάσιο των ευλόγων δαπανών διαβίωσης
ή β) σε 3 έτη μετά την έκδοση της σχετικής δικαστικής
απόφασης, στην περίπτωση που ο οφειλέτης δεν διαθέτει
ακίνητη περιουσία. Σε αυτή την περίπτωση ο οφειλέτης
καλείται να πληρώνει στους πιστωτές για 3 έτη το ποσό
των εισοδημάτων του που υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες
διαβίωσης. 10.Ποιοι είναι οι ευάλωτοι δανειολήπτες (ν.

Το
προσωρινό
πάγωμα
του
λογαριασμού μισθοδοσίας της σε
ελληνική
συστημική
τράπεζα
καταγγέλλει Ρωσίδα που ζει και
εργάζεται 20 χρόνια στην Ελλάδα,
κατοικεί σε δήμο της Ανατολικής
Αττικής και φυσικά δεν έχει καμία
σχέση με Ρώσους ολιγάρχες, ούτε

συνδέεται με κανένα τρόπο με
ρωσικές νομικές οντότητες. Την
καταγγελία έφερε στη δημοσιότητα η
χανιώτικη εφημερίδα «Αγώνας της
Κρήτης»,
ενώ
αντίστοιχο
δημοσίευμα
φιλοξένησε
η
ιστοσελίδα
Αttica
Voice,
αναφέροντας ότι το φαινόμενο είναι
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εκτεταμένο και αφορά και άλλους
κατοίκους της Ελλάδας με ρωσική
υπηκοότητα.
Η
«Εφ.Συν.»
επικοινώνησε
με
την
καταγγέλλουσα Άννα Κ. (τα πλήρη
στοιχεία της στη διάθεση της
εφημερίδας)
και
τον
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό της
Διονύση Ασημακόπουλο, οι οποίοι
μας εξιστόρησαν το περιστατικό,
όπως είναι καταγεγραμμένο στις
συνομιλίες με την τηλεφωνική
γραμμή εξυπηρέτησης πελατών της
τράπεζας,
αλλά
και
σε
αλληλογραφία
τους
με
το
υποκατάστημα στο οποίο τους
παρέπεμψαν.

Η

Άννα έχει νόμιμη
άδεια παραμονής
στην Ελλάδα και
εργάζεται αδιάλειπτα
τα τελευταία 16 χρόνια.
Φέτος για πρώτη φορά
γράφτηκε στο ταμείο
ανεργίας του ΟΑΕΔ,
γιατί η επιχείρηση
στην οποία εργαζόταν
ως σερβιτόρα έκλεισε.
Στις 17 Μαρτίου,
που αναμενόταν να
πιστωθεί αναδρομικά
το επίδομα ανεργίας,
διαπιστώσαμε ότι
δεν μπορεί να
δεχτεί πληρωμή.

Παράλληλα δεν μπορεί να κάνει ούτε
ηλεκτρονική κατάθεση έστω λίγων
ευρώ, ενώ από τον περίγυρό της
είδε ότι το ίδιο συμβαίνει και σε
άλλες φίλες της με ρωσική
υπηκοότητα. Μιλώντας με την
τράπεζα μάς είπαν ότι αυτό γίνεται
καθ’ υπόδειξη του ευρωπαϊκού
κανονισμού 2022/328 “σχετικά με
περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών
της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν
την κατάσταση στην Ουκρανία”.
Τους παραπέμψαμε στα άρθρα του
κανονισμού που φαίνεται ξεκάθαρα
ότι το πάγωμα λογαριασμών δεν
αφορά τη δική μας περίπτωση. Μας

είπαν ότι το θέμα μπορεί να λυθεί,
αλλά πρέπει να απευθυνθούμε στο
υποκατάστημα όπου ανοίξαμε τον
λογαριασμό.
Στείλαμε
γραπτή
εξουσιοδότηση και επιστολή στην
υποδιευθύντρια
του
υποκαταστήματος, όπου θέσαμε το
πρόβλημα στο σύνολό του και
ζητήσαμε να κοινοποιηθεί στην
κεντρική διοίκηση της τράπεζας.
Τελικά αναγκαστήκαμε να πάμε
αυτοπροσώπως, μολονότι είναι
μακριά από τον τόπο κατοικίας μας.

Η υποδιευθύντρια δήλωσε άγνοια
για την κατάσταση και ζήτησε
οδηγίες
από
την
κεντρική
διεύθυνση.
Μας
ζητήθηκε
να
καταθέσουμε άδεια παραμονής.
Όμως η τράπεζα ήδη διέθετε την
άδεια παραμονής, αφού είναι
προϋπόθεση
για
να
ανοίξεις
λογαριασμό.

Τ

ελικά ο
λογαριασμός
ξεμπλόκαρε μετά
από μια διαδικασία
ταλαιπωρίας που
κράτησε περίπου μία
εβδομάδα. Θεωρώ ότι
οι δικαιολογίες που
επικαλέστηκαν εκ
των υστέρων είναι
προσχηματικές.
Το ατομικό
πρόβλημα μπορεί να
ξεπεράστηκε, όμως
το ευρύτερο πρόβλημα
παραμένει, αφού
παρόμοιες δυσκολίες
βίωσαν και άλλοι στην
ίδια θέση με την Άννα
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», μας λέει ο κ. Ασημακόπουλος.
Επικοινωνήσαμε με άλλες τρεις
γυναίκες (τα στοιχεία τους στη
διάθεση της «Εφ.Συν.»), οι οποίες
υποστηρίζουν ότι έπεσαν θύματα
της ίδιας «παρεξήγησης». Η Γιούλια
Κ., συνοδός σε σχολικό λεωφορείο
που ζει στην Ελλάδα 25 χρόνια, η
Σβετλάνα Ε. κάτοικος Κατερίνης που
ζει 28 χρόνια στην Ελλάδα, η Ελμίρα
Σ. που ζει στην Ελλάδα 22 χρόνια.
Όλες
διηγούνται
παρόμοια
περιστατικά από την ίδια τράπεζα με
πάγωμα λογαριασμών μισθοδοσίας
ή ατομικών λογαριασμών, με
επίκληση
στον
ευρωπαϊκό
κανονισμό,
ο
οποίος
όμως
διευκρινίζει ρητά ότι αφορά μόνο
καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ
και Ρώσους υπηκόους που δεν
έχουν άδεια παραμονής σε κράτοςμέλος της Ε.Ε. «Η κοπέλα στο
υποκατάστημα είπε ότι μάλλον
πρόκειται για λάθος στο σύστημα,
αφού δεν βγάζει νόημα. Είπε “σας
έχουν βάλει τους Ρώσους σε ένα
τσουβάλι και τώρα σας βγάζουν
έναν-έναν”»,
μας
λέει
χαρακτηριστικά
μία
από
τις
καταγγέλλουσες.
Σε
κάθε
περίπτωση, είτε αφορά τεχνικό
σφάλμα
είτε
προσωρινή
παρερμηνεία
του
ευρωπαϊκού
κανονισμού είτε «υπερβάλλοντα
ζήλο» στελεχών της τράπεζας –που
κατά τις πληροφορίες μας κίνησε και
το ενδιαφέρον της εποπτεύουσας
κεντρικής
τράπεζας–,
το
αποτέλεσμα είναι το ίδιο: άσκοπη
ταλαιπωρία
και
διακριτική
μεταχείριση εις βάρος πολιτών, που
θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί αν
κάποιος διάβαζε καλύτερα τις
διατάξεις
του
ευρωπαϊκού
κανονισμού,
που
θεωρητικά
στοχεύει τους πλούσιους ολιγάρχες
και
όχι
ανθρώπους
του
μεροκάματου.
Εκτός
κι
αν
μπέρδεψαν τον Αμπράμοβιτς με την
άνεργη σερβιτόρα με ρωσικό
διαβατήριο.
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να διαμορφώνεται σε μόλις 20%. Τα συγκεκριμένα δάνεια
είναι διάρκειας έως 60 μηνών συμπεριλαμβανομένης
περιόδου χάριτος έως 24 μήνες, ενώ χρήση του ταμείου
μπορούν να κάνουν και οι νεοσύστατες επιχειρήσεις.

Ο

ι δανειοδοτήσεις βρίσκονται
σε πλήρη εξέλιξη και
υπολείπονται περίπου
300 εκατ. ευρώ προς διάθεση.

Τη δυνατότητα να λάβουν δάνεια κεφαλαίου κίνησης έως
250.000 ευρώ ή έως το 25% του τζίρου τους μέσω του
Ταμείου Εγγυοδοσίας Covid 19 (Γ' κύκλος) της Ελληνικής
Αναπτυξιακής Τράπεζας - HDB έχουν οι πολύ μικρές
επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών έως 1.000.000 ευρώ.
Δεδομένης της εγγύησης του Ταμείου Εγγυοδοσίας, η
δικαιούχος επιχείρηση απολαμβάνει χαμηλότερο επιτόκιο
στο δάνειο και πολύ λιγότερες εξασφαλίσεις. Ειδικότερα,
στα δάνεια που χορηγούνται μέσω του συγκεκριμένου
ταμείου παρέχεται εγγύηση ύψους 80% από την Ελληνική
Αναπτυξιακή Τράπεζα, με το μέγιστο ποσοστό
διασφαλίσεων που ενδέχεται να ζητηθούν από τις τράπεζες

Για την συμμετοχή στο Ταμείο οι ενδιαφερόμενες
επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση αρχικά στο
https://ependyseis.gr/mis
και
στη
συνέχεια
να
απευθυνθούν στην τράπεζα της επιλογής τους. Οι
Τράπεζες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι: η Εθνική
Τράπεζα, η Τράπεζα Πειραιώς, η Eurobank, η Alpha Bank,
η Attica Bank, η Παγκρήτια Συν. Τράπεζα, η Συν. Τράπεζα
Καρδίτσας, η Συν. Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας και η
Συν. Τράπεζα Χανίων. Στόχος του προγράμματος
Καλύπτεται μερικώς ο πιστωτικός κίνδυνος, με παροχή
εγγύησης από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων
COVID-19, για τη χορήγηση νέων δανείων κεφαλαίου
κίνησης τακτής λήξης προς πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Στόχος είναι η κάλυψη των αυξημένων αναγκών
ρευστότητας που προκύπτουν ως συνέπεια της επιδημικής
κρίσης του COVID 19. Όλα τα δάνεια πρέπει να
εκταμιευθούν το αργότερο μέχρι την 30.06.2022.

διενέργεια συναλλαγών, δημιουργώντας
εσόδων για τον Όμιλο. Να θυμίσουμε ότι

Η

νέες

πηγές

σχετική θυγατρική του ΟΤΕ
«Cosmote Payments» ιδρύθηκε
το 2018 και έλαβε τον Ιούλιο
του 2020 αδειοδότηση ως Ίδρυμα
Ηλεκτρονικού Χρήματος

Μεγάλα βήματα ετοιμάζεται να κάνει ο ΟΤΕ στον τομέα των
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, μέσω της θυγατρικής του
Cosmote Payments που έχει μπει ήδη σε τροχιά. Σύμφωνα
με πληροφορίες του insider.gr μάλιστα, η θυγατρική του
τηλεπικοινωνιακού παρόχου ετοιμάζεται, μεταξύ άλλων, να
λανσάρει τον Σεπτέμβριο χρεωστική κάρτα για την

(ΙΗΧ) από την Τράπεζα της Ελλάδος, αφότου προχώρησε
σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 4 εκατ. ευρώ (σ.σ το
μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε
4.450.000 ευρώ) Με την άδεια αυτή μπορεί να παρέχει
δραστηριότητες έκδοσης, διανομής και εξαργύρωσης
ηλεκτρονικού χρήματος (ν. 4021/2011) και να παρέχει
υπηρεσίες πληρωμών. Στόχος του εγχειρήματος είναι να
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προσφέρει χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες κατά τα
πρότυπα
αντίστοιχων
Ιδρυμάτων
Ηλεκτρονικών
Πληρωμών
που
λειτουργούν
στην
χώρα
μας,
εκμεταλλευόμενη τόσο την ευρεία πελατειακή της βάση
όσο και το δίκτυο καταστημάτων Cosmote και Γερμανός
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που διαθέτει. Σε αυτό το πλαίσιο μάλιστα, η εταιρεία έχει
ξεκινήσει ήδη την εγκατάσταση συνδεδεμένων με την
Cosmote Payments POS, σε μέρος του δικτύου φυσικών
καταστημάτων της, διαδικασία που αναμένεται να
ολοκληρωθεί μέσα στο τρέχον έτος. Με τον τρόπο η
διεκπεραίωση των συναλλαγών θα γίνεται με την
διαμεσολάβηση της Cosmote Payments ενώ τα φυσικά
καταστήματα θα πιστοποιηθούν ως αντιπρόσωποι της
Cosmote Payments αποτελώντας στην ουσία, σημεία
φυσικής εξυπηρέτησης των πελατών της. Παρότι οι
λεπτομέρειες του εν λόγω σχεδίου θα εξειδικευτούν
προσεχώς, για την έκδοση των καρτών ενδέχεται οι
χρήστες να ανοίγουν ηλεκτρονικό λογαριασμό με την
μορφή IBAN και μέσω αυτού να πραγματοποιούνται οι
ηλεκτρονικές συναλλαγές. Η διαδικασία για το άνοιγμα του
ψηφιακού αυτού πορτοφολιού διευκολύνεται άλλωστε από
την υπηρεσία «Συστηθείτε» (KYC- Know Your Customer)
του gov.gr η οποία βεβαιώνει ψηφιακά και αυτόματα τα
απαραίτητα για το άνοιγμα λογαριασμού, στοιχεία. Παρότι
η είδηση για την έκδοση κάρτας είναι νέα, υψηλόβαθμα
στελέχη του Ομίλου έχουν πολλές φορές στο παρελθόν
εκφράσει την πρόθεση του τηλεπικοινωνιακού παρόχου να
«αναπτυχθεί περαιτέρω στις ψηφιακές αγορές που
δραστηριοποιείται (COSMOTE Insurance, BOX, COSMOTE
Payments)» ώστε να δημιουργήσει νέες πηγές εσόδων. Οι
νέες αυτές πηγές εσόδων δε, θα μπορούσαν να ενισχυθούν
περαιτέρω και από τις συνέργειες που μπορούν να
προκύψουν μεταξύ των θυγατρικών εταιρειών. Σημειωτέον
ότι η Cosmote Payments είναι ήδη συνδεδεμένη με την
εφαρμογή BOX, μεσολαβώντας για την διεκπεραίωση των
συναλλαγών κατά τις παραγγελίες των καταναλωτών που
πληρώνονται με κάρτα. Του όλου εγχειρήματος ηγείται ο κ.
Χρήστος Φουσκούδης, ο οποίος το περασμένο έτος
ανέλαβε χρέη διευθύνοντος συμβούλου στην Cosmote
Payments και ο οποίος στο παρελθόν έχει διατελέσει
επικεφαλής της ομάδας New Business Development.

τράπεζες φαίνονται διαχειρίσιμα, αναλογούν σε περίπου
100 δισ. ευρώ, σημείωσε ο Αντρέα Ενρία.

Ο
Η άμεση έκθεση των τραπεζών της ευρωζώνης στη Ρωσία
είναι σχετικά μικρή, αλλά οι κυρώσεις θα μπορούσαν
ακόμα να έχουν αντίκτυπο μέσω του χρηματοπιστωτικού
συστήματος λόγω της αστάθειας στις τιμές της ενέργειας
και των εμπορευμάτων, δήλωσε την Πέμπτη ο επικεφαλής
του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας. Όπως αναφέρει το euro2day.gr τα άμεσα
ανοίγματα των ευρωπαϊκών τραπεζών σε ρωσικές

ι έμμεσες επιπτώσεις θα
μπορούσαν να προκύψουν
από ανοίγματα σε κλάδους
ή μεμονωμένους πελάτες που
πλήττονται έμμεσα από τις κυρώσεις,
μέσω της της αστάθειας στις αγορές
ενέργειας και εμπορευμάτων

, στις χρηματοπιστωτικές αγορές και μέσω της γενικής
επιδείνωσης των μακροοικονομικών προοπτικών στην
Ευρωπαϊκή Ένωση», είπε ο Ενρία, σύμφωνα με το Reuters.
«Είμαστε έτοιμοι να εφαρμόσουμε γρήγορες εποπτικές
ενέργειες σε περίπτωση που επιδεινωθεί η κατάσταση
κινδύνου μεμονωμένων τραπεζών», πρόσθεσε.
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Τ

ην επαναφορά των μισθολογικών απολαβών
των τραπεζοϋπαλλήλων στα πριν την κρίση,
ζητά η ΟΤΟΕ, διεκδικώντας αυξήσεις 12%
για 30.000 εργαζόμενους.

Όπως αναφέρει το insider.gr οι συναντήσεις για τη νέα Κλαδική ΣΣΕ μεταξύ ΟΤΟΕ
– Τραπεζών δεν έχουν τελεσφορήσει, καθώς οι Τραπεζίτες είναι θετικοί σε
αυξήσεις 4% στους μισθούς των τραπεζοϋπαλλήλων σε βάθος τριετίας, ποσοστό
που απέχει πολύ από τις διεκδικήσεις της Ομοσπονδίας. Οι τραπεζοϋπάλληλοι
επισημαίνουν ότι οι εργοδότες του κλάδου πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη τους
την ακρίβεια και την άνοδο του πληθωρισμού που πλήττει καίρια το εισόδημα των
εργαζομένων και να αναπροσαρμόσουν τους μισθούς σε επίπεδα που να
εξασφαλίζουν αξιοπρεπή διαβίωση στις οικογένειές τους.

Ό

πως αναφέρει η ΟΤΟΕ, μετά την τελευταία
συνάντηση με τους τραπεζίτες, η πρότασή
τους για αυξήσεις σε ορίζοντα τριετίας, δεν
αποκαθιστά τις σοβαρές απώλειες, που επί σειρά
ετών υπέστησαν οι εργαζόμενοι του κλάδου,
για να στηρίξουν μεταβατικά τις Τράπεζες
στην πιο δύσκολη περίοδο.

«Είναι αδιανόητο οι Τράπεζες, που συγκαταλέγονται ανάμεσα στις
σημαντικότερες και ισχυρότερες επιχειρήσεις της χώρας, να απαιτούν από τους
δικούς τους εργαζόμενους να χρηματοδοτήσουν – ξανά – τις επενδύσεις τους και
να πληρώσουν – ξανά – τα σπασμένα της καλπάζουσας ακρίβειας», σημειώνει το
συνδικάτο. Οι κινητοποιήσεις στις τράπεζες είναι προ των πυλών, ξεκινώντας
από την προειδοποιητική στάση εργασίας της Δευτέρας και αναμένεται να
κλιμακώνονται όσο οι διαπραγματεύσεις των δύο μερών αποβαίνουν άκαρπες. Οι
εκπρόσωποι της ΟΤΟΕ: Προειδοποίησαν τις Τράπεζες πως, αν εμμείνουν στη
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μέχρι τώρα στάση τους, θα φέρουν
ακέραια την ευθύνη για την αποτυχία
των διαπραγματεύσεων και με ό,τι
αυτό συνεπάγεται για την συνέχεια. Υπογράμμισαν εκ νέου, ότι τώρα
είναι η σειρά των Τραπεζών να
γυρίσουν σελίδα και να δείξουν
έμπρακτα την κοινωνική τους
υπευθυνότητα: • Να αναγνωρίσουν
τις θυσίες και τη συμβολή των
εργαζομένων όλο το προηγούμενο
διάστημα. • Να στείλουν ένα θετικό,
αισιόδοξο και ουσιαστικό μήνυμα
στις αγορές και στην κοινωνία,
μήνυμα ανάλογο με το μέγεθος, τη
σημασία και την ισχύ τους. Με βάση
τα παραπάνω, η ΟΤΟΕ κάλεσε τους
εκπροσώπους των Τραπεζών να
προσέλθουν στη νέα συνάντηση με
ουσιαστικά βελτιωμένες προτάσεις.
Παράλληλα
προκηρύσσουν
προειδοποιητική
πανελλαδική
στάση εργασίας για ολόκληρο τον
κλάδο, την Δευτέρα 28/3/2022 από
ώρα 11.15 έως 15.15, ημέρα κατά την
οποία θα ξανασυναντηθούν οι δύο
πλευρές για να διαπραγματευτούν
τις μισθολογικές αυξήσεις, στο
πλαίσιο της νέας Κλαδικής Σ.Σ.Ε.,
που
θα
ανταποκρίνεται
στις
σύγχρονες
ανάγκες
των
εργαζομένων του κλάδου και στις
προκλήσεις
των
καιρών.
Υπενθυμίζεται τέλος πως το αίτημα
της ΟΤΟΕ για την τηλεργασία και την
ίση μεταχείριση των εργαζόμενων
εντός και εκτός εργασιακών χώρων
έχει βρει πεδίο αποδοχής από τους
εργοδότες και ως προς το σκέλος
της
πλήρους
κάλυψης
του
λειτουργικού κόστους για τον
εργαζόμενο.
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Η μεγαλύτερη γερμανική τράπεζα, Deutsche Bank, απέλυσε
μία σειρά από κορυφαίους τραπεζίτες της στη Νέα Υόρκη,
όπως μεταδίδει το Bloomberg επικαλούμενο καλά
πληροφορημένες πηγές. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν στο
αμερικανικό ειδησεογραφικό δίκτυο ότι

Η

απόλυση ήρθε όταν
διαπιστώθηκε πως είχαν
χρεώσει στην τράπεζα ως
«επαγγελματικά έξοδα» έναν
λογαριασμό από διασκέδασή τους
σε στριπτιτζάδικο της πόλης.
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όπως αναφέρει το Bloomberg. H τράπεζα σε ανακοίνωσή
της ανέφερε ότι εξετάζει κάθε είδους καταγγελία σοβαρά και
αμερόληπτα και λαμβάνει δράση όταν παραβιάζεται ο
κώδικας συμπεριφοράς των υπαλλήλων. Δεν θέλησε να
σχολιάσει περαιτέρω το συμβάν.

Ο Μπεν Ντάρσνι, πρώην επικεφαλής κεφαλαιαγορών
Αμερικής, ο Ράβι Ραγουνάταν, ο Μπράντον Σαν και ο
Ντάνιελ Γκαόνα απολύθηκαν όταν ζήτησαν να τους
πιστωθούν τα έξοδα για την επίσκεψη στο στριπ κλαμπ,

T

ο θύμα βρήκε στο email του
ένα link και μόλις επιχείρησε
να το ανοίξει, στην ουσία
έδωσε πρόσβαση στους
τραπεζικούς κωδικούς του.

Πάνω από 20.000 ευρώ έχασε ένας ανθοπώλης στο νησί
της Σκιάθου, ο οποίος έπεσε θύμα απάτης. Σύμφωνα με την
ΕΡΤ ο 42χρονος που εργάζεται ως υπάλληλος στο
ανθοπωλείο της μητέρας του, δέχθηκε τηλεφώνημα από
άγνωστο άνδρα, ο οποίος του είπε ότι διαμένει εκτός
Σκιάθου και επιθυμούσε να στείλει μια ανθοδέσμη αξίας 70
ευρώ. Αφού έκανε την παραγγελία, ζήτησε τα τραπεζικά
στοιχεία για να κάνει την μεταφορά των χρημάτων. Έδωσε
τον αριθμό λογαριασμού και το e-mail στο οποίο θα έστελνε
το αποδεικτικό κατάθεσης ο «πελάτης». Λίγο αργότερα

Ο 42χρονος κατάλαβε ότι έπεσε θύμα απάτης μία ώρα
αργότερα, αλλά ο απατεώνας είχε προλάβει να
πραγματοποιήσει
επτά μεταφορές χρημάτων σε
διαφορετικούς δικαιούχους, συνολικού χρηματικού ποσό
21.258€. Όπως ήταν αναμενόμενο το θύμα κατήγγειλε το
περιστατικό στην Αστυνομία, η οποία διερευνά το
περιστατικό της απάτης.
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