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Σελίδα 2

συμμόρφωσης με τις οδηγίες Φαρμακοεπαγρύπνησης του ΕΟΦ, του ΕΜΑ και
όλων των ανάλογων Οργανισμών, για την αναγκαιότητα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΙΤΡΙΝΗΣ
ΚΑΡΤΑΣ. Φαντάζομαι ότι…..

Ο

τέως Υπουργός έχει υποβληθεί και σε
αναμνηστική δόση, οπότε είναι πιθανό
η εμβολή να αποτελεί ανεπιθύμητη
δράση φαρμακευτικού προϊόντος, σε
αλληλεπίδραση ή όχι και με πρόσφατη νόσηση.
Πιστεύω ότι δεν έχει ανάλογο ιστορικό, δεν είναι
καπνιστής, παχύσαρκος κλπ. Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΙΤΡΙΝΗΣ
ΚΑΡΤΑΣ είναι ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ!».

O

καθηγητής
κλινικής
φαρμακολογίας
του ΑΠΘ, Δημήτρης
Κούβελας, επανήλθε
στο θέμα της κίτρινης
κάρτας με αφορμή την
πνευμονική εμβολή
Κοντοζαμάνη.

Συγκεκριμένα
έγραψε
στο
προσωπικό
του
προφίλ
στο
facebook για την περίπτωση του
Βασίλη Κοντοζαμάνη, ο οποίος
νοσηλεύεται
στη
μονάδα
εμφραγμάτων του Ευαγγελισμού με
πνευμονική
εμβολή:
«Εύχομαι
ολόψυχα
στον
κ.
Βασίλη
Κοντοζαμάνη
περαστικά!
Γνωριζόμαστε από την εποχή της
Προεδρίας του, στον ΕΟΦ, και ακόμη
θυμάμαι τις ζωντανές συζητήσεις
μας για την Φαρμακοεπαγρύπνηση.
Δεν μπορώ λοιπόν να αποφύγω τη
σύσταση, για άλλη μια φορά,

Να θυμίσουμε ότι Δημήτρης Κούβελας κατηγορείται για «διασπορά fake news που
σχετίζονται με το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού» επειδή στις 19/8/2021 δημοσίευσε
στα social media τα εξής: «Ως γιατρός και καθηγητής κλινικής φαρμακολογίας
προτρέπω τον κ. Χαρδαλιά, τους θεράποντες και τους φροντιστές τους, να
υποβάλλουν κίτρινα κάρτα στον ΕΟΦ, δυνητικής ανεπιθύμητης δράσης του
εμβολίου κατά του covid- 19 στο οποίο υπεβλήθη. Το οξύ στεφανιαίο σύνδρομο
περιγράφεται στις αναμενόμενες ανεπιθύμητες δράσεις των εν λόγω εμβολίων και
ο ασθενής βρίσκεται στο χρονικό φάσμα της ανεπιθύμητης. Υποβολή κίτρινης
κάρτας είναι απαραίτητη».

Στο Γενικό Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» της Αθήνας μεταφέρθηκε εσπευσμένα
νωρίς το βράδυ της Τετάρτης ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Βασίλης
Κοντοζαμάνης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπέστη πνευμονική
εμβολή, ωστόσο η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο. Ο πρώην αναπληρωτής
νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου. Κατά
πληροφορίες, ελέγχεται για σύνδρομο long Covid καθώς είχε παρουσιάσει
δύσπνοια.
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Σελίδα 3

Όπως ανέφερε στην ΕΡΤ μεταξύ άλλων: «Αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι είναι
τέτοια η υγειονομική κατάσταση που μπορούμε να ανταποκριθούμε, όχι ότι μας
ευχαριστεί, είμαστε και εμείς εξουθενωμένοι, υπάρχουν πολλές μολύνσεις στο
προσωπικό μας, παρ’ όλα αυτά ανταποκρινόμαστε, δεν μας ικανοποιεί όμως ο
μεγάλος αριθμός κρουσμάτων και ο μεγάλος αριθμός των θανάτων.

Δ

εν έχουμε καταφέρει να σπάσουμε την
αλυσίδα της διασποράς, που ξεκινάει από τα
μικρά παιδιά, επεκτείνεται στους μεγαλύτερους
και συνεχίζεται με τραγικές συνέπειες στους
ηλικιωμένους.

Ο

Νίκος Καπραβέλος,
διευθυντής ΜΕΘ
του νοσοκομείου
«Γ. Παπανικολάου»
επισήμανε τον κίνδυνο
του εφησυχασμού
αναφορικά με την
αντιμετώπιση του
κορωνοϊού, τονίζοντας
πως η πανδημία
δεν έχει τελειώσει.

Για να συμβεί αυτό χρειάζονται δραστικά μέτρα, οριζόντια μέτρα, ευτυχώς
σταμάτησε η κουβέντα περί χαλάρωσης των μέτρων». Συνεχίζοντας ο κ.
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συνεχιστεί αυτή
η νοοτροπία που
περιγράψαμε, ότι εμείς
έχουμε κουραστεί,
ποιες μάσκες και ποια
εμβόλια, νομίζω ότι
θα έχουμε τα ίδια
με τα προηγούμενα
σφοδρότατα κύματα.

Ως προς τον καιρό που λέγαμε ότι θα
βοηθήσει, τα ίδια λέγαμε και πέρυσι
και ήρθε η μετάλλαξη ΔΕΛΤΑ…

Η

Καπράβελος τόνισε ότι: «Στη χώρα μας έχουμε στρέψει την προσοχή μας στα
εμβόλια και στην τέταρτη δόση για να αυξήσουμε την ανοσία. Δυστυχώς και εκεί
υπάρχει μία φθίνουσα πορεία της προστασίας των εμβολίων, γι’ αυτό βλέπουμε
και αυτά τα αποτελέσματα, αφού το 40% των διασωληνωμένων είναι πλήρως
εμβολιασμένοι, δηλαδή με δύο δόσεις, καθώς λίγοι έκαναν την τρίτη δόση.

Φ

αίνεται ότι έχουμε συνθηκολογήσει με
τον ιό και έχουμε συνηθίσει αυτό τον
ανεπίτρεπτο αριθμό θανάτων.

Φαίνεται να ελέγχεται η πίεση στο σύστημα Υγείας, όμως η ανησυχία όλων είναι,
ότι καταγράφονται νέα στελέχη, ο ιός δεν έχει πει την τελευταία του λέξη». Τέλος
επισήμανε πως: «

Μ

πορεί ο κόσμος να έχει κουραστεί με όλα αυτά
τα περιοριστικά μέτρα, αλλά το καλοκαίρι και
το φθινόπωρο περιμένουμε εξελίξεις και αν

πανδημία δεν έχει
τελειώσει ή δεν
έχει βρεθεί το
«μαγικό» εμβόλιο να
κάνουμε μία δόση
και να πούμε ότι
τελειώσαμε.

Ο ιός μπορεί να μας προλάβει και να
μας
δημιουργήσει
πολλά
προβλήματα».
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ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

To Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναλύει τις
δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Δημόσια
Διοίκηση: Αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών. Η
στρατηγική της χώρας σε σχέση με την αξιοποίηση
υπερυπολογιστικών δυνατοτήτων για την πρόοδο της
κοινωνίας είναι σε πλήρη ταύτιση με την κεντρική
στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημιουργήσει την Κοινή
Επιχείρηση (Joint Undertaking) με την ονομασία EuroHPC,
στην οποία συμμετέχει και η Ελλάδα.

Η

Κοινή Επιχείρηση EuroHPC
(EuroHPC) επιτρέπει στις χώρες
της Ε.Ε. καθώς και στις υπόλοιπες
συμμετέχουσες χώρες να συντονίσουν
τις προσπάθειές τους και να
μοιραστούν πόρους με στόχο την
ανάπτυξη στην Ευρώπη μιας υποδομής
υπερυπολογιστών παγκόσμιας κλάσης

και ενός ανταγωνιστικού οικοσυστήματος καινοτομίας στις
υπερυπολογιστικές τεχνολογίες, εφαρμογές και δεξιότητες.
Εκτός από τον πρώτο πυλώνα των υποδομών, η Ελλάδα
έχει ενεργό συμμετοχή στο δεύτερο πυλώνα της έρευνας
και της καινοτομίας. Οι επενδύσεις θα ωφελήσουν την
ανάπτυξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας προσφοράς
υπερυπολογιστών και πολλών εφαρμογών υψηλής
τεχνολογίας. Σημαντικός στόχος για το EuroHPC είναι
επίσης η υποστήριξη της ανάπτυξης πρωτοπόρων
εφαρμογών σε μεγάλο αριθμό κοινωνικών, επιστημονικών
και βιομηχανικών τομέων. Στο δεύτερο πυλώνα, εκτός από
τις δράσεις έρευνας, η Κοινή Επιχείρηση συγχρηματοδοτεί
τη δράση με την ονομασία Κέντρα Υπερυπολογιστικών
Δεξιοτήτων (εφεξής HPC Competence Centers/HPC-CC).
Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι να υποστηρίξει σε
κάθε χώρα τη δημιουργία ενός Εθνικού HPC Competence
Center. Το Εθνικό HPC Competence Center θα παρέχει
υπερυπολογιστικές
υπηρεσίες
στη
βιομηχανία
(συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ), στους ακαδημαϊκούς
φορείς και στους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης
προσαρμοσμένες σε ένα μεγάλο εύρος χρηστών, με στόχο

να διευκολύνει και να προωθήσει τη μετάβαση προς την
ευρύτερη υιοθέτηση των υπερυπολογιστών στην Ευρώπη.
Το HPC-CC θα είναι το επίκεντρο συντονισμού όλων των
εθνικών πρωτοβουλιών, διευκολύνοντας την πρόσβαση
των εθνικών φορέων σε ευρωπαϊκές υπερυπολογιστικές
δεξιότητες και ευκαιρίες. Σε πρώτη φάση, οι χώρες θα
πρέπει να δομήσουν τα εθνικά HPC-CCs. Στην Ελλάδα, ως
συντονιστής του Εθνικού HPC-CC έχει επιλεγεί το ΕΔΥΤΕ
ΑΕ λόγω της εμπειρίας της σε θέματα υπερυπολογιστών,
καθώς και της λειτουργίας του μοναδικού Tier-1
υπερυπολογιστή της χώρας. Η Ελλάδα, αναγνωρίζοντας
την ανάγκη ύπαρξης υπολογιστών υψηλών επιδόσεων,
επενδύει ενεργά στο χώρο των υπερυπολογιστών μέσω
στοχευμένων
έργων
μέσα
από
τις
ακόλουθες
πρωτοβουλίες:
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Στην Ελλάδα, το ΕΔΥΤΕ ΑΕ έχει αναπτύξει και λειτουργεί το
υπερ υπολογιστικό σύστημα ARIS το οποίο αξιοποιείται
από ένα πολύ μεγάλο εύρος εφαρμογών σε περιοχές όπως
βιοχημεία, χημεία, φυσική, κλιματολογία, μηχανική,
μετεωρολογία και μηχανική μάθηση.

Τ

ο ARIS (Advanced Research
Information System) είναι
το ισχυρότερο υπολογιστικό
σύστημα στην Ελλάδα για
επιστημονικές εφαρμογές.

Τέθηκε σε λειτουργία τον Ιούλιο του 2015 από το ΕΔΥΤΕ ΑΕ
προσφέροντας ένα ισχυρό εργαλείο έρευνας στην ελληνική
επιστημονική κοινότητα. Το σύστημα κατά την έναρξη
λειτουργίας του συμπεριλήφθηκε στη λίστα με τους 500
ισχυρότερους υπολογιστές του κόσμου (top500.org) και
έβαλε την Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη των συστημάτων
υψηλών επιδόσεων.

Τ

ο υπολογιστικό σύστημα ARIS
σήμερα έχει μέγιστη θεωρητική
υπολογιστική ισχύ 535 TFlops
(τρισεκατομμύρια μαθηματικές
πράξεις το δευτερόλεπτο) και
προσφέρει πολλαπλές δυνατότητες
επεξεργασίας δεδομένων.

Η έναρξη λειτουργίας του εθνικού υπερυπολογιστή ARIS
αποδείχθηκε πολύ σημαντική για την έρευνα. Μέχρι και
σήμερα, πάνω από 250 ερευνητικές ομάδες έχουν
αξιοποιήσει τις υπερυπολογιστικές υπηρεσίες που
προσφέρει το ARIS και το ΕΔΥΤΕ ΑΕ. Επίσης, έχουν ήδη
δημοσιευθεί τουλάχιστον 176 επιστημονικές εργασίες με
αποτελέσματα που προέκυψαν από τη χρήση του ARIS. Το
ποσοστό χρήσης του εθνικού υπερυπολογιστή έφτασε στο
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μέγιστο σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα από την έναρξη
λειτουργίας του. Συγκεκριμένα, η χρήση του συστήματος σε
όρους υπολογιστικών πόρων, για το 2018, ήταν 93.6%, και
η ετήσια ζήτηση κατά μέσο όρο ήταν περίπου 2.5 φορές η
δυνατότητα του συστήματος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη
σημαντική αύξηση του χρόνου αναμονής για να
εκτελεστούν οι ζητούμενες επιστημονικές εργασίες. Από τα
παραπάνω
καθίσταται
σαφές
ότι
ο
εθνικός
υπερυπολογιστής χρήζει επέκτασης, προκειμένου να
καταφέρει να καλύψει την εγχώρια ζήτηση για τα επόμενα
χρόνια. Σε αυτή την κατεύθυνση προωθείται η επέκταση
του υφιστάμενου συστήματος σε 2 φάσεις. Κατά την πρώτη
φάση, προτείνεται η επέκταση του υφιστάμενου
συστήματος χρησιμοποιώντας τον ελεύθερο χώρο στις
εγκαταστάσεις του υπάρχοντος υπολογιστικού κέντρου,
ώστε αφενός να μπορεί να καλύψει τις υφιστάμενες
ανάγκες για ένα διάστημα 1-2 χρόνων, αφετέρου να
διασφαλίσει την ομαλή μετάβαση κατά τη δεύτερη φάση
επέκτασης, χωρίς διακοπή για σημαντικό χρονικό
διάστημα (το πολύ λίγων ωρών ή ημερών) των
παρεχόμενων υπηρεσιών. Σημειώνεται ότι η πρώτη φάση
της προτεινόμενης επέκτασης, θα μπορεί να υλοποιηθεί
πολύ πιο σύντομα, μερικές εβδομάδες από την παραλαβή
και έλεγχο ορθής λειτουργίας του υλικού, λόγω της
απουσίας ανάγκης εργασιών για ενέργεια, ψύξη,
καλωδίωση κλπ. Έχοντας διασφαλίσει την απρόσκοπτη
λειτουργία των υφιστάμενων δυνατοτήτων / υπηρεσιών θα
μπορεί να γίνει πλήρης αντικατάσταση του υλικού και της
υποδομής της αρχικής εγκατάστασης με στόχο την κάλυψη
υφιστάμενων και μελλοντικών – σε βάθος πενταετίας –
αναγκών στη δεύτερη φάση της επέκτασης, με χρονικό
ορίζοντα ένα χρόνο μετά την πρώτη επέκταση. Η επέκταση
της δεύτερης φάσης θα καλύψει τις διαφαινόμενες ανάγκες
της εκπαιδευτικής – ερευνητικής κοινότητας για τα επόμενα
5 χρόνια. Έχοντας εξοπλισμό σε λειτουργία που μπορεί να
καλύψει έστω και οριακά τη ζήτηση, υπάρχει ο χρόνος και
χώρος για μια βέλτιστη συμπληρωματική εγκατάσταση
που θα καλύψει τις διαφαινόμενες ανάγκες της
εκπαιδευτικής – ερευνητικής κοινότητας για τα επόμενα 5
χρόνια. Συγκεκριμένα, μετά και τη δεύτερη φάση, η
συνολική υπολογιστική ισχύς του συστήματος θα φτάνει
περίπου τα 3 Pflop, αφενός αρκετή ώστε να καλύπτει τις
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ανάγκες για τα επόμενα λίγα χρόνια, αφετέρου με μεγάλη
πιθανότητα να ξαναμπεί η χώρα στο TOP500, αναλόγως
χρονοδιαγραμμάτων – η τελευταία θέση αυτή τη στιγμή
είναι στα 1.26 Pflop αλλά η κατάσταση εξελίσσεται
γρήγορα.

Σελίδα 7

Ευρωπαϊκή Επιτροπή– έργο PRACE-6IP, αποτελεί ένα από
τα δέκα εκπαιδευτικά κέντρα που λειτουργούν στην
Ευρώπη σχετικά με τους υπερυπολογιστές (PRACE
Training Center). Κάθε χρόνο πραγματοποιεί τουλάχιστον
πέντε εκπαιδεύσεις που απευθύνονται σε μέλη της
ευρύτερης ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας,
κυρίως μεταπτυχιακού επιπέδου. Οι εκπαιδεύσεις είναι
διαφόρων επιπέδων και καλύπτουν διάφορες περιοχές
όπως βιομοριακή επιστήμη (biomolecular), μετεωρολογία,
κ.ά. Μέσω της συμμετοχής της χώρας στο PRACE, οι ΜΜΕ
μπορούν να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα συμμετοχής στο
πρόγραμμα SHAPE (SME HPC Adoption Programme in
Europe). Το SHAPE είναι ένα πανευρωπαϊκό πρόγραμμα
που υποστηρίζει την υιοθέτηση της υπερυπολογιστών από
ΜΜΕ. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ευαισθητοποίηση και
στον εξοπλισμό των ευρωπαϊκών ΜΜΕ με την απαιτούμενη
τεχνογνωσία, ώστε να επωφεληθούν από τις δυνατότητες
καινοτομίας
που
ανοίγουν
οι
υπερυπολογιστές,
αυξάνοντας έτσι την ανταγωνιστικότητά τους.

Τ

ο πρόγραμμα βοηθάει τις
ευρωπαϊκές ΜΜΕ να
ξεπεράσουν τα εμπόδια στη
χρήση υπερυπολογιστών, όπως το
κόστος λειτουργίας, η έλλειψη
γνώσεων και η έλλειψη πόρων.

Διευκολύνει τη διαδικασία καθορισμού αφενός μιας
εφαρμόσιμης λύσης που βασίζεται σε υπερυπολογιστές
και αφετέρου ενός κατάλληλου επιχειρηματικού μοντέλου.

Όπως αποδεικνύεται από την ως τώρα εμπειρία, για να
γίνει πλήρης αξιοποίηση του υπερυπολογιστικού
συστήματος, η προμήθεια/ επέκταση του υφιστάμενου
υπερυπολογιστή είναι αναγκαία, αλλά όχι ικανή συνθήκη.
Χωρίς την αντίστοιχη στοχευμένη εκπαίδευση/κατάρτιση
σε διάφορες ομάδες χρηστών, η αξιοποίηση του
συγκεκριμένου συστήματος, αλλά και άλλων μικρότερων
συστημάτων (εργαστηριακών computer clusters, κλπ),
παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Για παράδειγμα,
υπάρχουν περιπτώσεις που ζητούνται Ν coreHours για την
εκτέλεση κάποιας παράλληλης εφαρμογής, όμως
πραγματοποιώντας ελάχιστες αλλαγές στον κώδικά της
εφαρμογής, η πραγματική ανάγκη μπορεί να πέφτει ακόμη
και στο επίπεδο N/10 coreHours. Οι περιπτώσεις αυτές
μπορούν να εντοπιστούν μόνο από έμπειρους τεχνικούς
στον συγκεκριμένο τομέα (υπερυπολογιστικές εφαρμογές
και συστήματα), οι οποίες προκύπτουν μέσα από
εξειδικευμένες εκπαιδευτικές δράσεις. Ένα επιπλέον
κόστος θα χρειαστεί για προμήθεια και εγκατάσταση
λογισμικού, απαραίτητου για την αποδοτική λειτουργία του
συστήματος. Ενδεικτικά αναφέρονται compilers, άδειες για
το παράλληλο filesystem, εργαλεία ελέγχου και
καταγραφής κατάστασης. Το ΕΔΥΤΕ ΑΕ, μέσω της
συμμετοχής της στο –χρηματοδοτούμενο από την
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Για να επιτευχθεί αυτό όμως, θα
πρέπει
να
οργανώσουμε
το
κατάλληλο οικοσύστημα καταλυτών
και προϋποθέσεων που θα μας
επιτρέψει να αξιοποιήσουμε στο
μέγιστο τα οφέλη που φέρνει η
τεχνητή
νοημοσύνη,
αντιμετωπίζοντας παράλληλα τις
προκλήσεις που τη συνοδεύουν.

Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι υπερυπολογιστές από τη
Δημόσια Διοίκηση θα προέλθει μέσω της δράσης HPC Competence Centers του
EuroHPC. Μετά την έναρξη του σχετικού έργου και την αρχικοποίηση του εθνικού
δικτύου, θα υπάρξουν παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης των φορέων της Δημόσιας
Διοίκησης, μέσα από δράσεις διάχυσης και εκπαίδευσης. Ανάλογα με την πρόοδο
του συντονισμού του πανευρωπαϊκού δικτύου Competence Centers, θα
οργανωθούν δράσεις με συμμετοχή φορέων άλλων, πιο προχωρημένων
υπερυπολογιστικά χωρών στη Δημόσια Διοίκηση, προκειμένου να μεταφέρουν
εμπειρία και τεχνογνωσία.

Η

τεχνητή νοημοσύνη είναι μία από τις πιο
ανατρεπτικές τεχνολογίες του 21ού αιώνα
μεταμορφώνει τη βιομηχανία και την
κοινωνία σε παγκόσμιο επίπεδο, αυξάνοντας την
παραγωγικότητα της εργασίας, οδηγώντας την
ανάπτυξη μέσω του αυτοματισμού, προωθώντας
τη συνεργασία μεταξύ ανθρώπων και μηχανών
και διευκολύνοντας τη διάχυση της καινοτομίας.

Παρότι δεν υπάρχει ένας μοναδικός ορισμός της, στο κείμενο αυτό αναφερόμαστε
στην τεχνητή νοημοσύνη ως μια συλλογή τεχνολογιών που, συνδυάζοντας
δεδομένα, αλγόριθμους και αυξημένη υπολογιστική ισχύ, είναι σε θέση να μαθαίνει
και να λαμβάνει αποφάσεις που μέχρι πρόσφατα λαμβάνονταν αποκλειστικά από
ανθρώπους, με στόχο την επίτευξη καθορισμένων στόχων. Οι εξελίξεις στην
υπολογιστική επιστήμη, η προηγμένη υπολογιστική αρχιτεκτονική και η
αυξανόμενη διαθεσιμότητα δεδομένων αποτελούν βασικούς μοχλούς, αλλά και
προϋποθέσεις, της τρέχουσας ανάπτυξης στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.
Στη σημερινή οικονομία της γνώσης, οι καινοτομίες και οι τεχνολογικές αλλαγές
είναι ανάμεσα στους σημαντικότερους παράγοντες που καθορίζουν την
οικονομική ανάπτυξη. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με μελέτη της Accenture σε
συνεργασία με τη Microsoft,

Η

ανάπτυξη και εφαρμογή της τεχνητής
νοημοσύνης μπορεί να οδηγήσει σε
σωρευτική αύξηση του ΑΕΠ κατά 195
δισ. δολάρια για την περίοδο 2020-2035.

Το
Υπουργείο
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, ανταποκρινόμενο
στα πολλαπλά σήματα από τον
επιχειρηματικό και επιστημονικό
χώρο, την ερευνητική κοινότητα, τις
ομάδες προβληματισμού και την
κοινωνία των πολιτών σχετικά με
την
τεχνολογία
της
τεχνητής
νοημοσύνης, και αναγνωρίζοντας
ότι αυτή αποτελεί μια στρατηγική
τεχνολογία για τον 21o αιώνα, θα
υποστηρίξει την ανάπτυξη της
τεχνητής νοημοσύνης με γνώμονα
τη δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς
κατανομή των πλεονεκτημάτων της
σε όλους. H ανάπτυξη αυτή θα
υποστηριχθεί από ένα πλαίσιο
πολιτικής που θα καθορίζει μέτρα
για
την
ευθυγράμμιση
των
προσπαθειών
σε
εθνικό,
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο
και από ένα σύνθετο οικοσύστημα
καινοτομίας, που περιλαμβάνει το
δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα, τη
βιομηχανία,
την
καινοτόμο
επιχειρηματικότητα και τις νεοφυείς
επιχειρήσεις, την αυτοδιοίκηση και
τις κοινωνικές οργανώσεις. Για το
σκοπό
αυτό
σχεδιάζεται
η
συντονισμένη
υλοποίηση
ενός
συνόλου
δράσεων
και
παρεμβάσεων, μεταξύ των οποίων
είναι και: Η διαμόρφωση της Εθνικής
Στρατηγικής για την αξιοποίηση της
τεχνητής νοημοσύνης. Η δημιουργία
εθνικού δικτύου κέντρων αριστείας
για την τεχνητή νοημοσύνη. Η
εκπόνηση και διαμόρφωση της
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καινοτομίας στην τεχνητή νοημοσύνη (Digital Innovation
Hubs on Artificial Intelligence).

εθνικής πολιτικής δεδομένων και του μοντέλου
διακυβέρνησης δεδομένων που παρουσιάστηκε σε άλλη
ενότητα, ώστε να ενσωματώσει τις απαραίτητες
προβλέψεις και απαιτήσεις σε σχέση με τη δυνατότητα
αξιοποίησης δημόσιων δεδομένων για την εκπαίδευση της
τεχνητής νοημοσύνης. Η παροχή κινήτρων σε εταιρείες
που αναπτύσσουν λύσεις τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και
υποστήριξη της κλιμάκωσης και δικτύωσής τους. Η
ανάπτυξη των δεξιοτήτων που θα υποστηρίξουν το μέλλον
της εργασίας, με την κατάρτιση νέων επιστημόνων και την
επανακατάρτιση του υπάρχοντος δυναμικού σε νέες
ψηφιακές δεξιότητες. Η διεξαγωγή εκπαιδευτικών
προγραμμάτων για τη δημιουργία εμπιστοσύνης στους
πολίτες σε σχέση με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.
Στόχος μας είναι η ανάπτυξη του πυρήνα της τεχνητής
νοημοσύνης και των μηχανισμών με τους οποίους θα
συνδέεται με σχετικές περιοχές, όπως τα μεγάλα δεδομένα,
η ρομποτική, η δεοντολογία και η νομολογία. Για το σκοπό
αυτό θα επιδιώξουμε να αξιοποιήσουμε όλες τις σχετικές
ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες που εντάσσονται στο
Πρόγραμμα για την Ψηφιακή Ευρώπη, όπως οι υποδομές
αναφοράς μεγάλης κλίμακας για δοκιμή και πειραματισμό
στην τεχνητή νοημοσύνη (Test and Experimental Facilities
for Artificial Intelligence) αλλά και η αξιοποίηση της
σχετικής πρωτοβουλίας για ανάπτυξη ψηφιακών κόμβων

Η

τεχνητή νοημοσύνη μπορεί
να βοηθήσει τον Δημόσιο Τομέα
να γίνει ένας αποδοτικός
και εξατομικευμένος πάροχος
υπηρεσιών προς τους πολίτες
και τις επιχειρήσεις.

Η σωστά εστιασμένη εφαρμογή της μπορεί να έχει θετικές
επιπτώσεις στις δημόσιες πολιτικές και υπηρεσίες, αλλά η
ανάπτυξη εφαρμογών βασισμένων σε τεχνητή νοημοσύνη
δεν πρέπει να αποτελεί αυτοσκοπό. Ένα κοινό πρόβλημα
με τις αναδυόμενες τεχνολογίες είναι ο κίνδυνος να
αρχίσουμε να προδιαγράφουμε λύσεις προτού ακόμη

Για την υποστήριξη της υλοποίησης της εθνικής
στρατηγικής
για
τον
ψηφιακό
μετασχηματισμό,
προωθούνται λύσεις επεξεργασίας μεγάλων συνόλων
δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης που αφορούν σε
διάφορους τομείς της οικονομίας. Σε αυτό το πλαίσιο,
απαιτείται η εκπόνηση μελέτης αποτύπωσης της
υφιστάμενης κατάστασης, ανάλυσης απαιτήσεων και
προσδιορισμός προτεινόμενων τεχνολογικών λύσεων
επεξεργασίας
μεγάλων συνόλων δεδομένων
και
εφαρμογών της τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής
μάθησης σε τομείς όπως η υγεία, η οικονομία και η
αγροτική ανάπτυξη. Η εθνική στρατηγική θα θέτει ένα
πλαίσιο για μια ολιστική πολιτική σχετικά με τη μελλοντική
ανάπτυξη και εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στην
Ελλάδα, το οποίο θα δομηθεί σε ένα σύνολο
συντονισμένων και αλληλένδετων δράσεων, με σαφή
στόχο να μεγιστοποιήσουν τα πιθανά οφέλη και να
ελαχιστοποιήσουν το δυνητικό κόστος της για την
οικονομία και την κοινωνία. Η εθνική στρατηγική θα
αποτελέσει ένα συνεκτικό κείμενο πολιτικής της χώρας
σχετικά με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, το
οποίο: Θα καθορίζει τις προϋποθέσεις ανάπτυξης της
τεχνητής
νοημοσύνης,
συμπεριλαμβανομένων
του
πλαισίου δεξιοτήτων και εμπιστοσύνης, της πολιτικής
δεδομένων καθώς και των δεοντολογικών αρχών για την
ασφαλή ανάπτυξη και χρήση της. Θα περιγράφει τις εθνικές
προτεραιότητες και τους τομείς μεγιστοποίησης των
πλεονεκτημάτων της τεχνητής νοημοσύνης για την
αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων και την
οικονομική ανάπτυξη. Θα αναλύει τις απαραίτητες δράσεις
που σχετίζονται με τις ανωτέρω προτεραιότητες και θα
προτείνει οριζόντιες παρεμβάσεις καθώς και τουλάχιστον
μία πιλοτική εφαρμογή ανά τομέα άσκησης πολιτικής.
Επιδίωξη είναι η στρατηγική να παρέχει υποστήριξη και
σαφή κατεύθυνση, αφήνοντας όμως παράλληλα χώρο για
ευελιξία και πειραματισμό στην ερευνητική και
επιχειρηματική κοινότητα.

εντοπίσουμε τα προβλήματα και αξιολογήσουμε τη
συνεισφορά μιας νέας τεχνολογίας στην επίλυσή τους. Η
εισαγωγή τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης στη Δημόσια
Διοίκηση αποτελεί μια πρόκληση, που απαιτεί τόσο την
παροχή, με συντονισμένο τρόπο, των απαραίτητων
δεδομένων, τεχνολογιών, συστημάτων, ρυθμιστικών και
κανονιστικών πλαισίων, όσο και την ανάπτυξη των
κατάλληλων δεξιοτήτων και της εμπειρογνωμοσύνης,
εντός της ίδιας της Διοίκησης. Ειδικότερα, η μετάβαση του
Δημόσιου Τομέα στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης θα
απαιτήσει: Νέους τύπους διατομεακών μοντέλων
διαχείρισης και λειτουργίας, στα οποία τα δεδομένα και οι
ψηφιακοί πόροι εν γένει θα αγνοούν τα παραδοσιακά όρια
μεταξύ των δημόσιων φορέων. Σωστή κατανόηση της
συγκεκριμένης τεχνολογίας, των δυνατοτήτων αλλά και
των κινδύνων της, προκειμένου να μπορέσουν οι
υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και οι δημόσιοι υπάλληλοι να
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αξιολογήσουν σωστά την ενσωμάτωσή της σε πεδία
δημόσιας πολιτικής. Κρίσιμες δεσμεύσεις, όσον αφορά το
είδος των δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν, με
γνώμονα την προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως
τα δικαιώματα προστασίας των προσωπικών δεδομένων,
από όλους τους εμπλεκόμενους συμπεριλαμβανομένων
των αναδόχων των έργων, των παρόχων των δεδομένων
και των φορέων λειτουργίας των συστημάτων. Το χτίσιμο
εμπιστοσύνης με τα άτομα ή τις κοινότητες που θα
επηρεαστούν από συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που
λαμβάνουν αποφάσεις. Συνεπώς, το Υπουργείο Ψηφιακής
Διακυβέρνησης θεωρεί ως καταλληλότερη προσέγγιση, μια
στρατηγική ήπιας, σταδιακής εισαγωγής συστημάτων
τεχνητής νοημοσύνης στη Δημόσια Διοίκηση, ξεκινώντας
με πιλοτικές εφαρμογές σε συγκεκριμένους τομείς και
πεδία άσκησης πολιτικής που δεν ενέχουν κινδύνους
σχετικούς με «προσωπικά δεδομένα» ή διακρίσεις και
μεροληψία στη λήψη αλγοριθμικών αποφάσεων.

Τέτοια
είναι,
για
παράδειγμα,
συστήματα
που
«εκπαιδεύονται» σε ανοικτά δημόσια σύνολα δεδομένων,
συστήματα βασισμένα σε κανόνες (ruled-based AI) ή
συστήματα που «επιβάλλουν» την ανθρώπινη εποπτεία ως
τελευταίο βήμα για την αυτοματοποιημένη λήψη νομικά
δεσμευτικών αποφάσεων για το υποκείμενο. Στόχος είναι
αφενός να υπάρξει μια προοδευτική «τριβή» και
προετοιμασία της ίδιας της Διοίκησης στη χρήση και
ενσωμάτωση αυτής της νέας τεχνολογίας, και αφετέρου να
αποφευχθούν οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τη
«λανθασμένη» χρήση μιας νέας τεχνολογίας και μπορεί να
έχουν αρνητικές επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων
επιπτώσεων που μπορεί να είναι δύσκολο να
προβλεφθούν, να προσδιοριστούν ή να μετρηθούν.
Επιπλέον, η προσέγγιση αυτή θα επιτρέψει να
ολοκληρωθεί σε εθνικό επίπεδο η στρατηγική για την
τεχνητή νοημοσύνη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο κρίσιμος
δημόσιος διάλογος σχετικά με την αναδυόμενη αυτή
τεχνολογία, και να καταρτιστεί η απαραίτητη νομοθεσία για
τη συντονισμένη πανευρωπαϊκή προσέγγιση των
ανθρώπινων και ηθικών συνεπειών της τεχνητής
νοημοσύνης. Παρακάτω παρουσιάζονται ενδεικτικά έργα
που ευθυγραμμίζονται με την προσέγγιση αυτή για την
τεχνητή νοημοσύνη στη Δημόσια Διοίκηση.

Ο

ι πρωταρχικοί στόχοι για αυτά
τα έργα περιλαμβάνουν την
ενίσχυση και βελτίωση των
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εσωτερικών λειτουργιών του
Δημόσιου Τομέα, την παροχή
καλύτερων υπηρεσιών στους
πολίτες και τις επιχειρήσεις,
και τη βελτίωση της κοινωνικής
και οικονομικής ευημερίας.

Με αφετηρία την επικοινωνία/σύσταση της Ε.Ε. για την
οικοδόμηση εμπιστοσύνης στην ανθρωποκεντρική
τεχνητή νοημοσύνη, γίνεται φανερή η ανάγκη για την
υλοποίηση μιας πλατφόρμας στο Δημόσιο, που θα
συμβάλει οριζόντια στο σύνολο των έργων και εφαρμογών
τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης (ΤΝ/ΜΜ). Το
έργο θα υλοποιηθεί και θα λειτουργήσει από το ΕΔΥΤΕ
κάτω από ένα ευέλικτο σχήμα διακυβέρνησης με τη
συμμετοχή και άλλων φορέων. Στο πλαίσιο του έργου θα
διασφαλίζονται τα βασικά συστατικά και θα παρέχονται οι
διευκολύνσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή
εμπιστεύσιμων λύσεων ΤΝ/ΜΜ στους τομείς άσκησης των
δημόσιων πολιτικών με βάση τον άνθρωπο και τις ανάγκες
του. Στόχος της πλατφόρμας είναι οι παραγόμενες
εφαρμογές και συστήματα ΤΝ/ΜΜ να έχουν τη δυνατότητα
να χρησιμοποιούν αξιόπιστα συστατικά για την υλοποίησή
τους. Παράλληλα, η πλατφόρμα θα παρέχει υποδομές και
πόρους, ώστε οι παραγόμενες εφαρμογές και συστήματα
να βελτιστοποιούνται και να μπορεί να βεβαιώνεται σε
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συστήματα και εφαρμογές ΤΝ/ΜΜ, έτσι ώστε αυτά να
λειτουργούν προς όφελος της περιβαλλοντικής και
κοινωνικής ευημερίας. Στην ουσία το έργο παρέχει τη
συνεκτική ουσία και τις προϋποθέσεις λειτουργίας του
ΕΔΥΤΕ ως Digital Innovation Hub για εφαρμογές ΤΝ/ΜΜ
στο Δημόσιο Τομέα και προωθεί την ενεργή συμμετοχή της
χώρας μας στις ευρωπαϊκές εξελίξεις στο πεδίο της ΤΝ,
όπως η διασύνδεση με το υπό διαμόρφωση European AI
hub – lighthouse centre of AI research and innovation.
Μηχανισμοί υποστήριξης των δημοσίων ελεγκτικών
φορέων για την πάταξη της φοροδιαφυγής και τον έλεγχο
των δημοσίων συμβάσεων:

ελεγχόμενες υποδομές με διαφανή τρόπο η τεχνική τους
στιβαρότητα και η ασφάλεια, τηρώντας το απόρρητο των
δεδομένων. Συστατικά για την ανάπτυξη της πλατφόρμας
ΤΝ/ΜΜ αποτελούν η διασφάλιση υπολογιστικής υποδομής
με προσιτούς όρους, η εξασφάλιση κατάλληλων
δεδομένων από τον κάθε τομέα, η ανάπτυξη και η κοινή
χρήση αλγορίθμων και οπωσδήποτε, η συγκρότηση μιας
γόνιμης κοινότητας εξειδικευμένων μηχανικών και ειδικών
του κάθε τομέα εφαρμογής τόσο από το Δημόσιο όσο και
από τις επιχειρήσεις. Αναλυτικότερα τα συστατικά αυτά
παρουσιάζονται ακολούθως: Διασφάλιση προσιτής
υπολογιστικής ισχύος: Οι εφαρμογές ΤΝ/ΜΜ αξιοποιώντας
μεγάλα σύνολα δεδομένων είναι υπολογιστικά εξαιρετικά
απαιτητικές. Οι οικονομικοί όροι με τους οποίους
διατίθενται υπολογιστικοί πόροι και εργαλεία από τα
δημόσια υπολογιστικά νέφη συχνά αποτελούν εμπόδιο για
πειραματισμούς προκειμένου για την ανάπτυξη νέων
υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό είναι αναγκαία η εξασφάλιση
ισχυρών υπολογιστικών πόρων όπως σημειώνεται στην
ενότητα.7.6.1
«Υπολογιστικά
Συστήματα
Υψηλών
Επιδόσεων μέσω των υποδομών EuroHPC/ HPC-CC».
Παράλληλα είναι αναγκαία η αξιοποίηση του Εθνικού
Υπερυπολογιστή αλλά και η περαιτέρω ανάπτυξη
ειδικευμένης υπολογιστικής υποδομής για εφαρμογές
ΤΝ/ΜΜ και δεδομένα που απαιτούν επί τόπου (in situ)
επεξεργασία λόγω περιορισμών ασφάλειας, χρόνου
απόκρισης
(latency)
ή
νομοθεσίας.
Βιβλιοθήκες
αλγορίθμων και μοντέλων για μεταφορά μάθησης (transfer
learning): H πλατφόρμα θα παρέχει βιβλιοθήκες
αλγορίθμων ΤΝ/ ΜΜ περιλαμβάνοντας λύσεις μηχανικής
μάθησης, βαθιάς μηχανικής μάθησης, αλγορίθμους
συλλογιστικής και αναπαράστασης γνώσης κ.ά., που
βρίσκουν εφαρμογή σε διάφορα πεδία και κατηγορίες
προβλημάτων. Οι υλοποιήσεις των αλγόριθμων αυτών και
οι περιπτώσεις εφαρμογής τους θα είναι δημόσια
διαθέσιμες στην κοινότητα για χρήση, δημιουργία
παράγωγου έργου και επαναδιάθεσή του στη βιβλιοθήκη.
Μέσω της μεταφοράς μάθησης ή αλλιώς προσαρμογής
πεδίου (domain adaptation), λύσεις και μοντέλα που θα
έχουν εφαρμοστεί και λειτουργήσει σε συγκεκριμένους
τομείς θα υιοθετούνται για την επίλυση προβλημάτων και
σε άλλους τομείς πολιτικής. Παρέχοντας τα ανωτέρω
εκτιμάται πως γύρω από την πλατφόρμα ΤΝ/ΜΜ θα
αναπτυχθεί μια γόνιμη κοινότητα με αμοιβαία επωφελείς
συνεργασίες γύρω από το τρίγωνο «Ερευνητική κοινότητα,
Δημόσιο και Επιχειρήσεις». Παράλληλα μέσω της
κοινότητας δημιουργείται ένα πλαίσιο λογοδοσίας και
ευθύνης μεταξύ των συντελεστών που θα αναπτύσσουν

Γ

ια την υποστήριξη της
στρατηγικής ενάντια στη διαφθορά,
προωθούνται λύσεις επεξεργασίας
μεγάλων δεδομένων και τεχνητής
νοημοσύνης για την υποστήριξη
των ελεγκτικών μηχανισμών
του Δημοσίου.

Μέσω των λύσεων αυτών θα υποστηριχθεί η υλοποίηση
ειδικών μεταρρυθμιστικών παρεμβάσεων σε κρίσιμα πεδία
πολιτικής, όπως η πάταξη της φοροδιαφυγής και της
εισφοροδιαφυγής. Επιπρόσθετα, θα πραγματοποιείται
έρευνα με σκοπό τον εντοπισμό συμπεριφορών υψηλού
ρίσκου και μοτίβων που παραπέμπουν σε πιθανά
φαινόμενα διαφθοράς.
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Τα ευρήματα θα οδηγήσουν στη βελτίωση της διαχείρισης
των δημόσιων συμβάσεων καθώς και άλλων ευαίσθητων
διαδικασιών της Δημόσιας Διοίκησης. Παράλληλα, θα
αναπτυχθούν λύσεις τεχνητής νοημοσύνης που θα
ενισχύουν τις ελεγκτικές υπηρεσίες του Δημοσίου. Για
παράδειγμα, θα προωθηθεί η εφαρμογή μεθόδων
μηχανικής μάθησης για τη βελτίωση της στόχευσης των
ελέγχων, κατευθύνοντας τους επιτόπιους και τους
ουσιαστικούς
ελέγχους
για
την
αποτελεσματική
διερεύνηση περιστατικών απάτης και την αντιμετώπιση
του οικονομικού εγκλήματος.

Αντικείμενο της παρέμβασης είναι η ανάπτυξη συστήματος
αξιοποίησης και παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο
των
δεδομένων
που
δημιουργούνται
από
τα
εγκατεστημένα συστήματα εισροών-εκροών με χρήση
αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης. Το σύστημα θα μπορεί
να παράγει προειδοποιήσεις για μη κανονικές
συμπεριφορές, καθώς και να παρέχει κρίσιμες
πληροφορίες για τη λήψη αποφάσεων. Η παρέμβαση θα
συμβάλει στην αποτελεσματικότερη εποπτεία της αγοράς
καυσίμων και στην υποστήριξη του υγιούς ανταγωνισμού
μέσω στοχευμένων ελέγχων για την αντιμετώπιση του
λαθρεμπορίου καυσίμων. Σύστημα υποστήριξης του
μηχανισμού είσπραξης δημοσίων εσόδων: Περιλαμβάνει
την ανάπτυξη κοινού αποθετηρίου μεταδεδομένων, την
προμήθεια κατάλληλων λύσεων λογισμικού και την
ανάπτυξη τεχνικών και εργαλείων μηχανικής μάθησης,
ώστε να υποστηρίζονται οι διαδικασίες ελέγχου ως προς
την είσπραξη οφειλών. Έργο για την αυτόματη
κωδικοποίηση της Νομοθεσίας με χρήση τεχνολογιών
επεξεργασίας φυσικής γλώσσας: Στόχος είναι να
αυτοματοποιηθεί ή να διευκολυνθεί στο μέγιστο δυνατό
βαθμό η συγκέντρωση και κωδικοποίηση νομοθετημάτων,
προκειμένου να μπορεί ο κάθε πολίτης να γνωρίζει τις
ισχύουσες διατάξεις σε σχέση με ένα νομοθετικό πλαίσιο.
Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθούν τεχνικές
Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας (Natural Language
Process-NLP) που θα εφαρμοστούν έτσι ώστε να
συνδράμουν στο οριζόντιο έργο «Κωδικοποίηση και
Αναμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας», το οποίο
περιγράφεται στο Κεφάλαιο 8 «Οριζόντια Ψηφιακά Έργα
Μετασχηματισμού της Δημόσιας Διοίκησης», προκειμένου
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να αυτοματοποιηθεί ο εντοπισμός των αναφορών,
παραπομπών και τροποποιήσεων σε ένα νομοθέτημα και
να διευκολυνθεί και να αυτοματοποιηθεί η κωδικοποίησή
του. Επίσης στόχο αποτελεί η αυτοματοποίηση της
διαδικασίας παρακολούθησης των ΦΕΚ που περιέχουν
ρυθμίσεις που επηρεάζουν τις διαδικασίες του Εθνικού
Μητρώου Διαδικασιών. Το αποτέλεσμα της επεξεργασίας
θα μπορεί να αξιοποιηθεί από τους συντάκτες του ΕΜΔ,
ειδοποιώντας τους για την επικαιροποίηση διαδικασιών
που
τροποποιούνται.
Εισαγωγή
τεχνολογιών
Αυτοματοποίησης Ρομποτικών Διαδικασιών (Robotic
Process
Automation)
για
τη
μείωση
των
επαναλαμβανόμενων
διοικητικών
εργασιών:
Η
Αυτοματοποίηση Ρομποτικών Διαδικασιών – RPA είναι μια
τεχνολογία
αυτοματοποίησης
επιχειρηματικών
διαδικασιών η οποία επιτρέπει την αυτοματοποίηση
επαναλαμβανόμενων χειρωνακτικών εργασιών που
βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε κανόνες. Στόχος είναι η
εισαγωγή συστημάτων RPA που θα βοηθήσουν δημόσιους
οργανισμούς να εξοικονομήσουν χρόνο και χρήματα
αυτοματοποιώντας χειροκίνητα και επαναλαμβανόμενα
καθήκοντα, βελτιώνοντας την ακρίβεια και μειώνοντας τον
κίνδυνο ανθρώπινου σφάλματος. Με τη χρήση τους οι
υπάλληλοι μπορούν να επικεντρωθούν σε εργασίες
υψηλότερης
αξίας,
αυτοματοποιώντας
επαναλαμβανόμενες εργασίες, ενώ μπορεί να επιτευχθεί
και σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων μέσω της
επέκτασης του χρόνου ζωής παλαιότερων (legacy)
πληροφοριακών συστημάτων. Σύστημα εντοπισμού
οικοδομικών αυθαιρεσιών σε δασικές περιοχές και στον
αιγιαλό: Σύστημα που θα χρησιμοποιεί αλγόριθμους
τεχνητής νοημοσύνης προκειμένου να εντοπίσει
οικοδομικές αυθαιρεσίες σε προστατευόμενες περιοχές,
δάση και αιγιαλούς. Εφαρμογές Κβαντο-ανθεκτικής
κρυπτογραφίας – EuroQCI: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
επενδύει στην ανάπτυξη κβαντο-ανθεκτικής υποδομής
επικοινωνιών (QCI) στην Ευρώπη και για το σκοπό αυτό
έχει συσταθεί η δράση EuroQCI, στην οποία προσχώρησε
και η Ελλάδα στο τέλος του 2019. Με γνώμονα τις διεθνείς
εξελίξεις στο χώρο της κβαντικής υπολογιστικής και
ειδικότερα την τεχνολογική πρόοδο όσον αφορά τη
Διανομή Κβαντικών Κλειδιών, την προτεραιότητα που
δίνεται στον τομέα αυτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
τη μεγάλη εγκατεστημένη υποδομή δικτύου οπτικών ινών
του ΕΔΥΤΕ, προτείνεται η παρούσα δράση με στόχο την
ανάπτυξη εθνικής πειραματικής υποδομής, στο πλαίσιο
της οποίας θα αναπτυχθεί πεδίο δοκιμών πάνω στις
σχετικές τεχνολογίες.
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σήκωσε όλο το βάρος χρειάζεται αναδιοργάνωση.
Μιλώντας στην ΑΥΓΗ της Κυριακής ο Ηλίας Μόσιαλος θέτει ως βασικό στόχο του
ΕΣΥ την ισότιμη πρόσβαση των πολιτών σε υψηλής ποιότητας και
αποτελεσματικότητας υπηρεσίες. Παράλληλα, επισημαίνει τα κενά στο σύστημα
ιχνηλάτησης στην Ελλάδα, γεγονός που δεν μας δίνει την πλήρη εικόνα της
διασποράς. Επομένως, δεν έχουμε ακριβή αριθμό της προστασίας που υπάρχει
στη χώρα μας (είτε με εμβολιασμό είτε με νόσηση), κάτι
αρκετά σημαντικό – ειδικά από τη στιγμή που δεν είμαστε στα επίπεδα
εμβολιαστικής κάλυψης άλλων χωρών. Μάλιστα, ο κ. Μόσιαλος υπογραμμίζει ότι
χρειαζόμαστε μια ενδελεχή έκθεση που θα εξηγεί τον τεράστιο αριθμό θανάτων
στην Ελλάδα. Πάντως, ο καθηγητής ξεκαθαρίζει ότι δεν μπορούμε να
προβλέψουμε το τέλος της πανδημίας. Ωστόσο, εμφανίζεται καθησυχαστικός ως
προς την αποτελεσματικότητα των εμβολίων έναντι των μεταδοτικότερων
παραλλαγών που έχουν επικρατήσει. Παρ’ όλα αυτά, επισημαίνει ότι η τέταρτη
δόση επισπεύδεται λόγω μείωσης της προστασίας μετά από ένα χρονικό
διάστημα. - Πώς σχολιάζετε τη συζήτηση περί τέλους της πανδημίας; Είμαστε
πραγματικά κοντά σ’ αυτό το σημείο; Το τέλος της πανδημίας έχει να κάνει με την
ικανότητά μας να προστατεύουμε τους πληθυσμούς έναντι του ιού που την
προκάλεσε.

Ο

καθηγητής
Πολιτικής της
Υγείας του London
School of Economics,
Ηλίας Μόσιαλος, τόνισε
πως το μεγάλο δίδαγμα
της πανδημίας είναι η
πλήρης κατάρρευση
του αφηγήματος περί
ανωτερότητας των
ιδιωτικών συστημάτων
Υγείας, ενώ το ΕΣΥ που

Ο

κορωνοϊός δεν θα σταματήσει να αλλάζει.
Και όπως βλέπουμε, υπάρχει αύξηση στη
μεταδοτικότητα στις αναδυόμενες παραλλαγές.

Εμείς δεν μπορούμε να επέμβουμε σ’ αυτό, αλλά μπορούμε να επέμβουμε
στις φαρμακευτικές παρεμβάσεις. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι στην παραλλαγή
Όμικρον BA.1, για παράδειγμα, στην περιοχή δέσμευσης του υποδοχέα στην
ακίδα του ιού, που είναι και ο βασικός στόχος εμβολίων και αντισωμάτων,
υπάρχουν 15 μεταλλάξεις, οι οποίες φαίνονται πολλές. Μια πρόσφατη μελέτη
όμως έδειξε ότι υπάρχουν πλέον σχεδόν 500 καταγεγραμμένες αλλαγές σε σχέση
με το αρχικό στέλεχος. Και περισσότερες από 2.000 πιθανές αλλαγές που
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ανεμβολίαστους. Πολλές χώρες αλλάζουν στρατηγική
τώρα. Αντί να επιδιώκουν τον περιορισμό των
κρουσμάτων, στοχεύουν στη μείωση των επιπτώσεων της
νόσου με τη χρήση των εμβολίων και των φαρμακευτικών
αγωγών (όπως αντιιικά φάρμακα και μονοκλωνικά
αντισώματα). Αυτό βέβαια επιδιώκεται κυρίως σε χώρες
στις οποίες πάνω από το 90% του ενήλικου πληθυσμού
είναι εμβολιασμένο. -Η επικράτηση μεταδοτικότερων
παραλλαγών φέρνει πιο κοντά τη χορήγηση της τέταρτης
δόσης του εμβολίου;

δυνητικά θα μπορούσαν να συμβούν και να επιτρέπουν την
είσοδο του ιού στα κύτταρα. Σίγουρα κάποιες από αυτές
μπορούν να συνδυαστούν όμως, και επίσης κάποιες ίσως
κάνουν τον ιό λιγότερο λοιμογόνο αν συνδυαστούν. Και δεν
μπορούμε να προβλέψουμε αν θα κυκλοφορήσει ή θα
επικρατήσει ένα τέτοιο στέλεχος. Άρα,

Τ

ο τέλος της πανδημίας έχει να
κάνει με την ικανότητά μας για
πρόληψη και προφανώς την
αποτελεσματικότητα των
φαρμάκων και των εμβολίων.

- Τα εμβόλια παραμένουν αποτελεσματικά και για την
Όμικρον BA.1; Ναι, τα εμβόλια εξακολουθούν να είναι πολύ
αποτελεσματικά όσον αφορά την Όμικρον ΒΑ.1.
Αναφέρομαι κυρίως στη σημαντική μείωση των νοσηλειών
και των θανάτων. - Είναι πιο επικίνδυνη η Όμικρον ΒΑ.2 σε
σύγκριση με την Όμικρον ΒΑ.1; Η μεταδοτικότητα της ΒΑ.2
είναι 30% μεγαλύτερη σε σύγκριση με την ΒΑ.1. Επίσης, το
ιικό φορτίο στο αναπνευστικό σύστημα όσων έχουν
νοσήσει είναι διπλάσιο σε σύγκριση με τη ΒΑ.1. Παρά
ταύτα, η ΒΑ.2 δεν φαίνεται να προκαλεί σοβαρότερη νόσο
και περισσότερες νοσηλείες σε σύγκριση με τη ΒΑ.1. - Γιατί
ανησυχούμε τότε;

Γιατί η ΒΑ.2 μεταδίδεται πιο εύκολα, θα έχουμε
περισσότερα κρούσματα αν δεν τηρούμε τα βασικά
προληπτικά μέτρα (μάσκες, καλός εξαερισμός, αποστάσεις
και συχνό πλύσιμο χεριών). Επίσης, ένα μεγάλο ποσοστό
όσων νοσούν με Όμικρον είναι ασυμπτωματικοί και
επομένως δεν αναμένουμε να συμμορφωθούν με τις
υγειονομικές οδηγίες. - Τι σηματοδοτεί η επικράτηση της
Όμικρον 2 σε αρκετές χώρες; Διαφορετικά πράγματα για
κάθε χώρα, ανάλογα με τα ποσοστά εμβολιασμού και τις
δυνατότητες του συστήματος Υγείας, και βέβαια σε ατομικό
επίπεδο διαφορετικά πράγματα για εμβολιασμένους και

H

χορήγηση της τέταρτης δόσης
του εμβολίου επισπεύδεται.
Όχι λόγω της μεγαλύτερης
μεταδοτικότητας, αλλά λόγω της
μείωσης της ανοσοπροστασίας
που προσφέρουν τα εμβόλια
μετά από πέντε-έξι μήνες.

Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ ενέκρινε
πρόσφατα τη χορήγηση της τέταρτης δόσης για τους άνω
των 50 και ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες κινούνται επίσης
προς την ίδια κατεύθυνση. -Έτσι θα συνεχίσουμε; Μέχρι να
έχουμε πιο αποτελεσματικά εμβόλια ναι, ειδικά για τους
άνω των 60 και τους νεότερους που ανήκουν στις ευάλωτες
κατηγορίες του πληθυσμού. - Γιατί λέτε ότι χρειαζόμαστε
αποτελεσματικότερα εμβόλια; Κυρίως για τρεις λόγους.
Χρειαζόμαστε ένα εμβόλιο που να είναι αποτελεσματικό για
μεγάλο χρονικό διάστημα, που μειώνει κατά πολύ την
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Ο
πιθανότητα ακόμη και της ήπιας λοίμωξης και που να
μειώνει -αισίως πλήρως- την πιθανότητα της διασποράς
από τους εμβολιασμένους. Τώρα πολλοί εμβολισμένοι δεν
μεταδίδουν τη νόσο, αλλά σε ορισμένους ο ιός παραμένει
στο ανώτερο αναπνευστικό τους σύστημα. Έτσι, ενώ οι
εμβολιασμένοι δεν νοσούν, μπορούν να μεταδώσουν τη
νόσο. - Πρόσφατα ο ΠΟΥ άσκησε κριτική στις χώρες που
προχώρησαν σε «βάναυση» άρση των μέτρων, μεταξύ
αυτών και η Ελλάδα. Εσείς συμφωνείτε με την κατάργηση
των περισσότερων περιορισμών; Θα εξαρτηθούν όλα από
τις επιδημιολογικές μελέτες. Στη χώρα μας δεν έχουμε
επιτύχει τα πολύ υψηλά ποσοστά εμβολιασθέντων που
έχουν πετύχει η Πορτογαλία (91,4%) ή η Ισπανία (84,7%).
Το ποσοστό των εμβολιασθέντων στη χώρα μας είναι
70,8%, αλλά αυτό που είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι ο
υψηλός αριθμός των άνω των 60 ετών που είναι ακόμη
ανεμβολίαστοι. Όμως στην Ελλάδα τους τελευταίους μήνες
έχουν νοσήσει πολλοί συμπατριώτες μας. Επομένως,
πολλά θα κριθούν από τα επίπεδα προστασίας που θα
έχουμε είτε μέσω των εμβολιασμών ή μέσω της έκθεσής
μας στον ιό. - Πώς θα το γνωρίζουμε αυτό; Θα μπορούσαμε
να το ξέρουμε ήδη αν οργανώνουμε κυλιόμενες τυχαίες
δειγματοληψίες στον γενικό πληθυσμό κάθε μήνα, όπως
έχω προτείνει ήδη από τον Μάρτιο του 2020. Θα
μπορούσαμε να χρησιμοποιούμε τα στοιχεία των ερευνών
για να κάνουμε προβλέψεις. Τώρα θα το γνωρίζουμε
έμμεσα, αλλά με σχετική καθυστέρηση, με βάση την εξέλιξη
των νοσηλειών και των θανάτων. - Παράλληλα, στον
δημόσιο διάλογο βρίσκεται και το ενδεχόμενο κατάργησης
των πιστοποιητικών εμβολιασμού. Συμφωνείτε με μια
τέτοια εξέλιξη; Όπως έχω ήδη αναφέρει, αυτό πρέπει να
εξαρτηθεί από την επιδημιολογική κατάσταση της χώρας
μας, που δεν είναι μέχρι στιγμής ευνοϊκή. - Στις 17 Μαρτίου
οριστήκατε
πρόεδρος
στο
νέο
συμβούλιο
εμπειρογνωμόνων του ΕΟΔΥ. Ποιος είναι ο ρόλος αυτού
του
νέου
οργάνου;
Υποκαθιστά
την
επιτροπή
εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας; Σε καμία
περίπτωση, καθώς η επιτροπή του ΕΟΔΥ έχει
περιορισμένο αντικείμενο και απλώς συμβουλευτικό ρόλο
στη διοίκηση του Οργανισμού. Ο στόχος είναι η καλύτερη
αξιοποίηση των στατιστικών δεδομένων που συλλέγει ο
ΕΟΔΥ και η βελτίωση της επιστημονικής έρευνας. Γενικά
στη χώρα μας υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις στη
συλλογή αξιόπιστων στατιστικών δεδομένων όχι μόνο για
την πανδημία, αλλά για όλο το εύρος των υπηρεσιών
δημόσιας υγείας και του συστήματος Υγείας. Χωρίς
αξιόπιστα δεδομένα, δεν μπορεί να γίνει σωστός
προγραμματισμός ούτε επαρκής αξιολόγηση υπηρεσιών. Πλέον η Ελλάδα ξεπέρασε την Ιταλία και το «είμαστε
δώδεκα φορές καλύτερα» Βέλγιο σε θανάτους ανά
εκατομμύριο πληθυσμού. Πού οφείλεται αυτό;

ρισμένες αιτίες της
αναποτελεσματικότητας ανέδειξε
η μελέτη Λύτρα-Τσιόδρα και
σχετίζονται με τις ελλείψεις του
συστήματος Υγείας και τη μειωμένη
του ανθεκτικότητα. Όμως χρειάζεται
μια πιο ενδελεχής και συστηματική
ανάλυση των δεδομένων για
τη διερεύνηση και όχι μόνο τη
διαπίστωση των ανεπαρκειών

, όχι μόνο μεταξύ της Αθήνας και της υπόλοιπης Ελλάδας
αλλά και εντός της Περιφέρειας Αττικής. Έχουμε επίσης
υψηλό ποσοστό ανεμβολίαστων στους άνω των 60,
δυσμενές δημογραφικό προφίλ και μεγάλο ποσοστό
ενήλικων συμπατριωτών μας με συννοσηρότητες. Το
βέβαιο λοιπόν είναι ότι πλέον χρειαζόμαστε μια ενδελεχή
έκθεση για το τι πήγε καλά και τι δεν λειτούργησε όπως
έπρεπε και γιατί. - Τι δίδαγμα μας αφήνει η πανδημία ως
προς τη χρησιμότητα του Εθνικού Συστήματος Υγείας; Το
μεγάλο δίδαγμα είναι ότι κατέρρευσαν πλήρως οι
ιδεολογικές αφέλειες όσων πίστευαν στην ανωτερότητα
των ιδιωτικών συστημάτων Υγείας. Το ΕΣΥ όμως που
οργάνωσαν οι Παρασκευάς Αυγερινός και Γιώργος
Γεννηματάς χρειάζεται ριζική αναδιοργάνωση. Ο βασικός
στόχος του ΕΣΥ ήταν η ισότιμη πρόσβαση των Ελλήνων
πολιτών στις υπηρεσίες Υγείας. Είναι απαραίτητο να
σχεδιάσουμε ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα αναδιάρθρωσης
του συστήματος Υγείας. Να στήσουμε ένα νέο ΕΣΥ, με
επάρκεια πόρων, που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των
πολιτών. Ο νέος βασικός στόχος του ΕΣΥ πρέπει να είναι:
ισότιμη πρόσβαση των πολιτών σε υψηλής ποιότητας και
αποτελεσματικότητας υπηρεσίες Υγείας.
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του Νίκου Ι. Νικολόπουλου
Προέδρου
Χριστιανοδημοκρατικού
Κόμματος Ελλάδος

Α

κόμα και οι
κατευθυνόμενες
δημοσκοπήσεις
δεν μπορούν πλέον
να αποκρύψουν την
λαϊκή δυσαρέσκεια και
την κατακρήμνιση των
εκλογικών ποσοστών
της Κυβέρνησης
Μητσοτάκη.

Ο
ίδιος
ο
πρωθυπουργός
καταρρίπτει
και
επίσημα
το
αφήγημα της αυτοδυναμίας, που
κουνώντας το δάκτυλο στους
πολιτικούς
του
αντιπάλους
προεξοφλούσε για λογαριασμό του.
Πλέον, εγκατέλειψε το στόχο της
αυτοδυναμίας και προχώρησε σε
μια
ομολογία
ήττας
γιατί
διαπιστώνει πως η πανδημία δεν
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υποχωρεί, η εξωτερική πολιτική στον πόλεμο της Ουκρανίας έκανε την Ελλάδα
εχθρό της Ρωσίας, η ακρίβεια στην ενέργεια, τα καύσιμα και τα τρόφιμα, η
αισχροκέρδεια, τα χατίρια στην διεφθαρμένη ελίτ, τον έκαναν ευάλωτο…

Η

φθορά της Κυβέρνησης των α-χ-ρίστων
είναι ραγδαία και μη αναστρέψιμη. Πλέον, το
Μαξίμου τρέμει τη λαϊκή κατακραυγή, που έχουν
προκαλέσει το ράλι αύξησης των τιμών, το πάρτι της
ακρίβειας, της αισχροκέρδειας, της κερδοσκοπίας
στην ενέργεια και της έλλειψης αγαθών.
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Μητσοτάκη απέναντι στις εθνικές υποχωρήσεις και είναι
απέναντι στην ανάλγητη αντιλαϊκή πολιτική του. Επιπλέον
οι «ΛΟΧΑΓΟΙ» εκτιμούν ότι ο Μητσοτάκης με κάθε τρόπο
μεταλλάσσει ιδεολογικά και στελεχιακά την ΝΔ σε ένα
κόμμα μικρότερο μεν, αλλά Μητσοτακικό δε, δηλαδή ένα
κόμμα,
απόλυτα
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ!
Η
μικρότερη
μητσοτακική ΝΔ θα επιτευχθεί οριστικά στις εκλογές, όταν
αυτές γίνουν με τη λίστα του αρχηγού, δηλαδή με απόλυτα
αφοσιωμένους στην ηγεσία υποψήφιους.

Α

Οι έρευνες της κοινής γνώμης καταγράφουν την δραματική
συρρίκνωση των δυνάμεων της κυβερνητικής πλειοψηφίας
και της επιρροής του Μητσοτάκη, με τα τελευταία γεγονότα
να κραυγάζουν ότι στις επόμενες εκλογές ο Μητσοτάκης θα
«χάσει αυγά και καλάθια» δηλαδή και την πρωθυπουργία
και την ηγεσία της ΝΔ. Είναι φανερό ότι πλέον, ο
Μητσοτάκης μετράει αντίστροφα για το πολιτικό του
Βατερλό! Την ίδια ώρα, οι περισσότεροι Κυβερνητικοί
βουλευτές «βράζουν» με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί
γνωρίζουν, πως όταν γίνουν οι εκλογές θα επανεκλεγούν
περίπου στους 90 και αυτό με ποσοστό που θα είναι κοντά
στο 28%. Εάν επαναληφθεί το εκλογικό αποτέλεσμα που
έφερε ο Αντ. Σαμαράς δηλαδή το 18,8% ε! τότε «ΚΛΑΨΕ
ΚΟΥΛΗ». Μετά τα περί ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ η πολιτική
τράπουλα ανακατεύεται.

Ο

ι λεγόμενοι «λοχαγοί»
του Καραμανλή και πάλι
αυτοεπιστρατεύονται και
συμμετέχουν με σοβαρότητα σε
«ζυμώσεις» για τη δημιουργία
μιας ΝΕΑΣ Νέας Δημοκρατίας.

Στο
ΝΕΟ
ΚΕΝΤΡΟΔΕΞΙΟ
πολιτικό
σχηματισμό
εμφανίζονται γνωστά μπαρουτοκαπνισμένα «γαλάζια»
στελέχη που είναι δυσαρεστημένοι με την πολιτική του Κ.

υτό το περίεργο κλίμα στην
«γαλάζια» παράταξη, μαζί με τους
Σημιτικούς και τους κομμουνιστές
τυχοδιώκτες που έχει μαζέψει,
κάνει αρκετούς από τους γαλάζιους
βουλευτές να μιλούν -έστω και off
the record- για την αναγκαιότητα
να αλλάξει η ηγεσία του κόμματος
αμέσως μετά τις εκλογές.

Αυτά θα συμβούν επειδή με τίποτα δεν μπορεί ο
Μητσοτάκης να μαζέψει την πτώση του, γιατί ούτε τη
βούληση έχει, ούτε την πρωτοβουλία των κινήσεων, ούτε
ξέρει τι ακριβώς πρέπει να κάνει, ώστε να περιορίσει την
πολιτική απόρριψη του, που τώρα καταγράφεται και
δημοσκοπικά.
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του Νότη Μαριά

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

Κ

αι ενώ το θέμα της
διεκδίκησης των
Γερμανικών
Αποζημιώσεων είναι
επίκαιρο όσο ποτέ, την
ώρα που
συμπληρωνόταν 81
χρόνια από την επίθεση
του Χίτλερ κατά της
Πατρίδας μας οι ναζί
ξαναχτύπησαν!
Αυτή τη φορά μέσα στην Ελληνική
Βουλή καθώς με αφορμή την ομιλία
Ζελένσκι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο
στις 7 Απριλίου 2022, δηλαδή
ακριβώς την επαύριο της μαύρης
επετείου της χιτλερικής επίθεσης
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κατά της Ελλάδας, ένας εκπρόσωπος της νεοναζιστικής Ομάδας του Τάγματος
του Αζόφ με περισσό θράσος απευθύνθηκε στους παρόντες Έλληνες Βουλευτές
και κομπάζοντας για την συμμετοχή του στο Τάγμα Αζόφ τους κάλεσε να συμπα-
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ρασταθούν στην Ουκρανία και στον αγώνα που δίνει
ενάντια στη Ρωσία.

Π

ρόκειται για μια ιταμή πρόκληση
στη μνήμη και στους αγώνες
του Ελληνικού Λαού κατά του
ναζισμού.
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συνεχεία η διακήρυξη στις 30 Ιουνίου 1941 στην πόλη Λβίβ
της ίδρυσης φιλοναζιστικού Ουκρανικού Κράτους, μια
διακήρυξη που στο τρίτο της σημείο είχε ως βασική θέση
τη στήριξη του Χίτλερ και της νέας τάξης πραγμάτων. Αυτά
ήρθαν αναπόφευκτα στη μνήμη μου την ώρα που άκουγα
τον εκπρόσωπο του νεοναζιστικού Τάγματος Αζόφ να μιλά
στην Ελληνική Βουλή.

Έναν αγώνα που οι πρόγονοί μας πλήρωσαν με μαζικές
εκτελέσεις και δολοφονίες στα διάφορα ολοκαυτώματα στα
μαρτυρικά χωριά της Πατρίδας μας. Έναν αγώνα ο οποίος
συγκίνησε τους λαούς της σκλαβωμένης Ευρώπης που
ζούσαν κάτω από τη ναζιστική μπότα και οι οποίοι έβλεπαν
έναν μικρό και περήφανο λαό να αντιστέκεται στον Χίτλερ.
Και μάλιστα την ίδια στιγμή που ο Ινονού και η υπόλοιπη
πολιτική ηγεσία της Τουρκίας ερωτοτροπούσαν με τον
Χίτλερ. Μάλιστα λίγους μήνες μετά στις 18 Ιουνίου 1941 η
Τουρκία υπέγραφε με τον Χίτλερ Σύμφωνο Φιλίας και
συνεργασίας, για να ακολουθήσει στις 22 Ιουνίου 1941 η
επίθεση του Χίτλερ κατά της τότε Σοβιετικής Ένωσης και εν

Kαι ενώ το θέμα της διεκδίκησης των Γερμανικών
Αποζημιώσεων είναι πιο επίκαιρο από ποτέ…..

Σ

τις 6 Απριλίου 2022
συμπληρώθηκαν ογδόντα ένα
ολόκληρα χρόνια από την
εισβολή του Χίτλερ στην Ελλάδα.

Ένα θέμα το οποίο αναδείξαμε με άρθρο μας-μελέτη στην
Υπέρβαση News στις 5 Απριλίου 2021 όπου μεταξύ άλλων
επισημαίναμε: «Η ναζιστική επίθεση ενάντια στην Πατρίδα
μας ξεκίνησε στις 5.15 το πρωί της 6ης Απριλίου 1941.
Μάλιστα οι Γερμανοί δεν τήρησαν καν τη διακοίνωση που
είχαν επιδώσει στην ελληνική κυβέρνηση με την οποία
ανακοίνωναν ότι θα αρχίσουν εχθροπραξίες στις 6.00 το
πρωί της 6ης Απριλίου. Η ναζιστική επίθεση ξεκίνησε στα
οχυρά της Θράκης και της Ανατολικής Μακεδονίας και
όπως έγινε στην Πίνδο και στη Βόρειο Ήπειρο έτσι και στα
οχυρά του Ρούπελ ο ελληνικός στρατός με απαράμιλλη
ανδρεία πάλεψε ενάντια στις ναζιστικές ορδές και τους
έδωσε να καταλάβουν στην πράξη τι σήμαινε η ρήση που
λίγο καιρό πριν φέρεται ότι είχε πει ο Τσόρτσιλ, ότι δηλαδή
οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες. Και ενώ ο Χίτλερ
περίμενε ότι θα έκανε περίπατο και τα κατακτούσε σε λίγες
ημέρες την Ελλάδα τελικά με τεράστιες απώλειες μπόρεσε
να ολοκληρώσει την πλήρη κατάκτηση της Ελλάδας την 1η
Ιουνίου 1941 όταν έληξε και η Μάχη της Κρήτης. Έτσι
καθυστέρησε σχεδόν δύο μήνες με αποτέλεσμα να χάσει
πολύτιμο χρόνο για την επίθεση κατά της Ρωσίας. Αυτό
λοιπόν το δίμηνο ήταν κρίσιμο γιατί τον έπιασε ο ρωσικός
χειμώνας στα περίχωρα της Μόσχας. Αν όμως η Ελλάδα
είχε πέσει σε μια βδομάδα τότε η γερμανική επίθεση κατά
της Ρωσίας με την επιχείρηση Μπαρμπαρόσα θα ξεκινούσε
γύρω στα μέσα Απριλίου αντί στα μέσα Ιουνίου 1941, ήτοι
δυο μήνες νωρίτερα οπότε και η έκβαση της γερμανικής
εισβολής στην τότε ΕΣΣΔ πιθανόν θα ήταν διαφορετική και

ενδεχόμενα και η τύχη του ίδιου του Β’ Παγκοσμίου
Πολέμου. Επομένως τόσο η Δύση όσο και η Ρωσία
οφείλουν πολλά στην ηρωική αντίσταση του ελληνικού
λαού κατά του Άξονα γεγονός το οποίο πρέπει να
αναγνωρίσουν όχι μόνο στα λόγια αλλά και στην πράξη.
Τόσο σε σχέση με το ζήτημα της καταβολής των
γερμανικών αποζημιώσεων όσο και σε σχέση με την
αντιμετώπιση εκ μέρους τους της Τουρκίας η οποία όπως
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αναλύουμε
παρακάτω
ερωτοτροπούσε με τον Χίτλερ την
ώρα που οι Έλληνες πάλευαν
ενάντια στους ναζί στο Ρούπελ. Μια
Τουρκία η οποία τελικά λίγες ημέρες
πριν τη γερμανική εισβολή στη
Ρωσία υπέγραψε Σύμφωνο Φιλίας

με τον Χίτλερ». Η συμπλήρωση 81
χρόνων από την επίθεση του Χίτλερ
στην Ελλάδα λαμβάνει χώρα λίγες
μέρες μετά τον Πόλεμο που έχει
ξεσπάσει στην Ουκρανία. Μια
εξέλιξη η οποία έχει συνενώσει τη
Δύση κατά της Ρωσίας και

Σελίδα 20

οπωσδήποτε
θα
επηρεάσει
καταλυτικά τον τρόπο με τον οποίο
οι πάλαι ποτέ Σύμμαχοι θα
γιορτάσουν τη νίκη κατά του
ναζισμού στις εκδηλώσεις της 8ης
και 9ης Μαΐου αντίστοιχα.

μπει στη Βουλγαρία θα έμεναν μακριά από τα σύνορα με
την Τουρκία, προς αποφυγήν παρεξηγήσεων.

Έ

τσι όταν στις 6 Απριλίου 1941 ο
Χίτλερ επιτέθηκε στην Πατρίδα
μας και ο ελληνικός λαός έδινε
τιτάνιο αγώνα, την ίδια ώρα οι
Τούρκοι έκαναν μπίζνες με τους ναζί
για να τα κονομήσουν ως συνήθως.

Την ώρα που ο Μανώλης Γλέζος και ο Λάκης Σάντας
κατέβαζαν τη σβάστικα από την Ακρόπολη τη νύκτα της
30ης προς 31η Μαΐου 1941, οι Τούρκοι διαπραγματευόταν
για να τα βρουν με τον Χίτλερ. Την ώρα που ο Ελληνικός
λαός έδινε σύσσωμος τη μάχη της εθνικής αντίστασης
ενάντια στον Άξονα η Τουρκία προχωρούσε στη Σύναψη
Συμφώνου Φιλίας και Συνεργασίας με τον Χίτλερ και τους
ναζί. Έτσι σε αντίθεση με την Ελλάδα, η οποία πολέμησε
τους Ιταλούς στη Βόρειο Ήπειρο και τους Γερμανούς στο
Ρούπελ, η Τουρκία τάχθηκε ανοιχτά και επίσημα με το
μέρος των ναζί.

Ε

ιδικότερα στις 18 Ιουνίου 1941, η
Τουρκία συνήψε με τη ναζιστική
Γερμανία και τον Χίτλερ την
Γερμανο-Τουρκική Συνθήκη Φιλίας.
Η Συνθήκη υπογράφτηκε στην Άγκυρα
από τον πρέσβη της χιτλερικής
Γερμανίας Franz von Papen και τον
τούρκο υπουργό εξωτερικών Μεχμέτ
Σουκρού Σαράτζογλου

, όπως φαίνεται στη σχετική φωτό. Επρόκειτο για ένα
Σύμφωνο μη επιθέσεως διαρκείας δέκα ετών.
Είχε
προηγηθεί στις 4 Μαρτίου 1941 επιστολή του Χίτλερ προς
τον τούρκο πρόεδρο Ισμέτ Ινονού την οποία του παρέδωσε
ο von Papen, με την οποία ο Χίτλερ έδινε τη διαβεβαίωση
στην Άγκυρα ότι δεν επρόκειτο να επιτεθεί στην Τουρκία
και για τον λόγο αυτόν τα ναζιστικά στρατεύματα που είχαν

Είναι δε χαρακτηριστικό ότι αμέσως μετά τη σύναψη του
Γερμανο-Τουρκικού Συμφώνου μη επιθέσεως ο Χίτλερ στις
22 Ιουνίου 1941 επιτέθηκε στη Σοβιετική Ένωση, έχοντας
όμως καθυστερήσει λόγω της ελληνικής αντίστασης στο
Ρούπελ και στη μάχη της Κρήτης όπου αποδεκατίστηκαν
οι αλεξιπτωτιστές του. Άλλωστε είναι ιστορικά γνωστό ότι
ο Χίτλερ έχασε τη μάχη με τον ρωσικό χειμώνα λόγω της
ελληνικής
αντίστασης
και
της
συνακόλουθης
καθυστέρησης. Αυτά είναι ολίγα από τη μαύρη βίβλο της
πολύ πρόσφατης ιστορίας της Τουρκίας ο ηγέτης της
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οποίας τολμά να χαρακτηρίζει τους
Έλληνες ως δήθεν ναζί. Στη
συνέχεια τον Οκτώβριο 1941 η
Τουρκία υπέγραψε με το Χίτλερ την
Συμφωνία Clodius με βάση την
οποία εφοδίασε τη ναζιστική
πολεμική μηχανή με 45.000 τόνους
χρωμίου το διάστημα 1941-42 και με
90.000 τόνους χρωμίου κατ΄ έτος το
1943 και 1944, παρέχοντας έτσι
στους ναζί ένα υπερπολύτιμο

μέταλλο που χρησιμοποιείται στη
διαδικασία κατασκευής όπλων. Την
ίδια στιγμή όμως η Άγκυρα
ακολουθώντας τη γνωστή της
καιροσκοπική πολιτική πουλούσε
χρώμιο
και
στους
Αγγλοαμερικάνους
καθώς
και
αποξηραμένα φρούτα και καπνό.
Και κάτι ακόμη. Μόλις η Τουρκία είδε
ότι έρχεται η συντριβή του Χίτλερ και
καθώς τον Αύγουστο του 1944 ο

Σελίδα 21

σοβιετικός στρατός εισέβαλε στη
Βουλγαρία, η Άγκυρα διέκοψε τις
διπλωματικές σχέσεις με τους ναζί.
Περίμενε όμως μέχρι τις 23
Φεβρουαρίου 1945 για να κηρύξει
τον πόλεμο στη Γερμανία μιας και
δεν ήταν σίγουρη για το τελικό
αποτέλεσμα του πολέμου. Έτσι η
Άγκυρα κατάφερε να πλασαριστεί
μαζί με τους νικητές του Β’
Παγκοσμίου Πολέμου!!!

30ης Ιουνίου. Οι Ουκρανοί εθνικιστές δεν έχασαν χρόνο και
την ίδια ημέρα ανακοίνωσαν την ανασύσταση του
Ουκρανικού Κράτους εκδίδοντας τη σχετική Πράξη
Επανίδρυσης του Ουκρανικού Κράτους. Και όλα αυτά με
πανηγυρικό τρόπο και ειδικότερα με ομιλία από το
μπαλκόνι του κτιρίου του πρώην Lubomirski Palace στην
πλατεία Rynok της σημερινής Λβιβ από τον ηγέτη του OUNB Yaroslav Stetsko, ομιλία που μάλιστα μεταδόθηκε και
ραδιοφωνικά και ενώ πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί
όπως φαίνεται και από τη σχετική φωτό.

Ελάχιστες ημέρες μετά την επίθεση του Χίτλερ κατά της
τότε ΕΣΣΔ που έγινε στις 22 Ιουνίου 1941, στην πόλη του
Λβώφ, σημερινή Λβιβ στις 30 Ιουνίου 1941 ουκρανοί
εθνικιστές
εξέδωσαν
την
Πράξη
Ανακήρυξης
φιλοναζιστικού
Ουκρανικού
Κράτους
ορίζοντας
πρωτεύουσα το Κίεβο. Όπως μετέδωσε από το Βερολίνο
το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων Στεφανί σύμφωνα με
ανακοίνωση του Γενικού Στρατηγείου του Χίτλερ που
εκδόθηκε στις 30 Ιουνίου 1941 η πόλη Λβώφ, άλλως
Λεμβέργη κατελήφθη από τη Βέρμαχτ στις 4.20 το πρωί της

Είναι δε χαρακτηριστικό ότι στο σημείο 3 της Πράξης
Επανίδρυσης του Ουκρανικού κράτους την οποία
παραθέτουμε αναφέρεται ρητά ότι «το νεοσύστατο
ουκρανικό κράτος θα συνεργαστεί στενά με την
Εθνικοσοσιαλιστική Μεγάλη Γερμανία, υπό την ηγεσία του
ηγέτη της Αδόλφο Χίτλερ, που διαμορφώνει μια νέα τάξη
πραγμάτων στην Ευρώπη και τον κόσμο και βοηθά τον
ουκρανικό λαό να απελευθερωθεί από τη Μοσχοβιτική
κατοχή».

Η

Πράξη Διακήρυξης του
φιλοναζιστικού Ουκρανικού
Κράτους δημοσιεύθηκε σε
διάφορες ουκρανικές εφημερίδες
εκ των οποίων παραθέτουμε μια.
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κοσμούν τη σημερινή Λβιβ στην οποία βρίσκονται αυτό το
διάστημα πολλοί Έλληνες δημοσιογράφοι από τους
οποίους κανείς δεν έκανε τον κόπο να πει κουβέντα για τον
Yaroslav Stetsko.

Στην εν λόγω Διακήρυξη αφού επισημαίνεται ότι «με τη
θέληση του ουκρανικού λαού, η Οργάνωση Ουκρανών
Εθνικιστών υπό τη διεύθυνση του Στέπαν Μπαντέρα
διακηρύσσει τη συγκρότηση του Ουκρανικού Κράτους»
στη συνέχεια τονίζεται ότι «η Οργάνωση Ουκρανών
Εθνικιστών, υπό τη διεύθυνση και τον ιδρυτή και ηγέτη
Yevhen Konovalets έχει διεξάγει τα τελευταία δέκα χρόνια
μια αιματηρή μάχη» ενάντια στους «Μοσχοβίτες
μπολσεβίκους» καλώντας στη συνέχεια τον ουκρανικό λαό
να μην σταματήσει τον αγώνα «μέχρι να ενωθούν όλα τα
ουκρανικά εδάφη για να σχηματίσουν μια κυρίαρχη
ουκρανική κυβέρνηση». Μάλιστα η εν λόγω «κυρίαρχη
Ουκρανική Κυβέρνηση θα εγγυηθεί την τάξη του
ουκρανικού λαού, τη μονομερή ανάπτυξη όλων των
ενεργειών του και όλων των αναγκών του». Στο σημείο 2
της Διακήρυξης τονίζεται ότι στα δυτικά εδάφη της
Ουκρανίας σχηματίζεται μια Ουκρανική Κυβέρνηση στην
πρωτεύουσα της Ουκρανίας – Κίεβο». Ακολουθεί το
περίφημο φιλοναζιστικό σημείο 3 της Διακήρυξης που έχει
ως εξής: «3.Το νεοσύστατο ουκρανικό κράτος θα
συνεργαστεί στενά με την Εθνικοσοσιαλιστική Μεγάλη
Γερμανία, υπό την ηγεσία του ηγέτη της Αδόλφο Χίτλερ,
που διαμορφώνει μια νέα τάξη πραγμάτων στην Ευρώπη
και τον κόσμο και βοηθά τον ουκρανικό λαό να
απελευθερωθεί από τη Μοσχοβιτική κατοχή. Ο Ουκρανικός
Λαϊκός Επαναστατικός Στρατός που έχει δημιουργηθεί στα
ουκρανικά εδάφη, θα συνεχίσει να πολεμά με τον
Συμμαχικό Γερμανικό Στρατό ενάντια στη Μοσκοβιτική

Π

ολύ δε περισσότερο
καθώς τον Yaroslav Stetsko
συνάντησε στις ΗΠΑ το 1983 ο τότε
αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζωρτζ Μπους,
ο πρεσβύτερος, όπως φαίνεται
στις δύο φωτό που παραθέτουμε
εκ των οποίων η μια φέρει και
ιδιόχειρη αφιέρωση του Μπους
στον Yaroslav Stetsko.

Και ο νοών νοείτο.

κατοχή για ένα κυρίαρχο και ενιαίο κράτος και μια νέα τάξη
πραγμάτων σε ολόκληρο τον κόσμο». Αυτά έλεγε η
περίφημη Πράξη Ανακήρυξης του φιλοναζιστικού
Ουκρανικού κράτους που με τον πιο σαφή και
κατηγορηματικό τρόπο διακήρυξε τη συνεργασία του με
τον Χίτλερ και τη συστράτευσή του με τη Βέρμαχτ στον
αγώνα κατά της τότε ΕΣΣΔ. Πρωθυπουργός του εν λόγω
νεοσύστατου
φιλοναζιστικού
Ουκρανικού
κράτους
ορίστηκε ο Yaroslav Stetsko τα αγάλματα του οποίου
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λιγνίτη προς χάριν του εισαγόμενου και πανάκριβου φυσικού αερίου. Οι
απαντήσεις στις ερωτήσεις που του τέθηκαν είναι εξαιρετικά διαφωτιστικές. - Γιατί
έφτασαν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στα ύψη; Επειδή

Η χώρα ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε την υποχρέωση να δημιουργήσει
–κάποτε– το target model και το έκανε την 1η Νοεμβρίου 2020. Πριν από το target
model είχαμε μια αγορά ενέργειας με πλαφόν 150 ευρώ στην οριακή τιμή
συστήματος, που είναι η τιμή χονδρικής και αυτή η τιμή προσδιοριζόταν μία φορά
τη μέρα. Με τη λειτουργία όμως του target model, δηλαδή του Ελληνικού
Χρηματιστηρίου Ενέργειας που περιλαμβάνει τέσσερις διαφορετικές αγορές, από
τις οποίες βγαίνει η οριακή τιμή συστήματος ως μέσος όρος, το προηγούμενο
πλαφόν καταργήθηκε και η τιμή μπορεί να φτάσει μέχρι τις 4.500 ευρώ. Αυτό από
μόνο του μας λέει ότι κάποιος έχει πολλά περιθώρια να αυξήσει ανεξέλεγκτα τις
τιμές. Η οριακή τιμή συστήματος καθορίζεται από τις μονάδες λιγνίτη και φυσικού
αερίου με βάση το μεταβλητό κόστος, που με τη σειρά του καθορίζεται από το
κόστος καυσίμου και το κόστος ρύπων. Εδώ όμως αρχίζει το πρόβλημα, διότι

Ο

πρόεδρος της
ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ,
Γιώργος Αδαμίδης
αποκάλυψε σε
συνέντευξή του
τους πολύμορφους
μηχανισμούς της
κερδοσκοπίας και του
καρτέλ της ενέργειας
που οργιάζει σε βάρος
των καταναλωτών.

Μιλώντας στο Documento τόνισε
πως η δημιουργία του καρτέλ είναι
άμεσα συνυφασμένη με την επιλογή
της ΝΔ για πρόωρη εγκατάλειψη του

Σ

την Ελλάδα δεν υπάρχει κανένας ανταγωνισμός,
μια χαρά συναγωνίζονται όλοι μαζί και η ΔΕΗ
σε βάρος του καταναλωτή.

Ξεκινάει για παράδειγμα το πρωί το παιχνίδι της εκκίνησης της οριακής τιμής με
βάση το μεταβλητό κόστος, που η μια εταιρεία ξέρει πόσο είναι της άλλης, αλλά
δεν το ξέρει κανείς άλλος. Ας πούμε στις 22/3 κάποιος έδωσε τιμή 204 ευρώ για
να ξεκινήσει η αγορά, αλλά δεν ξέρουμε ποιος. Και όσο περνούν οι ώρες στην
ημερήσια αγορά, στην οποία η μέρα χωρίζεται σε 24 ώρες και κάθε ώρα αλλάζει η
τιμή, ύστερα από λίγες ώρες η τιμή που ξεκίνησε από 204 ευρώ έχει φτάσει στα
631 ευρώ χωρίς λόγο. Με την έννοια ότι μέσα στην ίδια μέρα δεν έχει αλλάξει
τίποτε. Δεν αλλάζει το κόστος ρύπων, δεν αλλάζει το κόστος καυσίμου.
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Σ

την ουσία οι παραγωγοί ενέργειας
λειτουργούν ως χρηματιστές που
ξέρουν ποια είναι η ζήτηση την
επόμενη ώρα και με βάση αυτή
την πληροφορία δίνουν τις δικές
τους τιμές σε σχέση με το δικό
τους παραγωγικό δυναμικό.

Αυτή η ενδοημερήσια αγορά είναι που αυξάνει πολύ τις
τιμές και ακόμη περισσότερο η αγορά εξισορρόπησης. - Τι
γίνεται στην αγορά εξισορρόπησης; Εάν για οποιονδήποτε
προβλέψιμο λόγο ξέρουμε εντός της ημέρας ότι θα πέσει η
παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ στο σύστημα (π.χ. επειδή οι
άνεμοι θα έχουν αυτήν τη δυνατότητα ή γιατί θα έχουμε
πυκνή νέφωση), για να μην υπάρξει κίνδυνος μπλακ άουτ
εκείνος ο παραγωγός που θα μπορέσει να καλύψει
γρήγορα, να εξισορροπήσει όπως λέμε το σύστημα, δίνει
μια τιμή, όσο θέλει αυτός, έως και 4.500 ευρώ τη
μεγαβατώρα. - Η ΓΕΝΟΠ έχει μιλήσει από πολύ νωρίς για
λειτουργία καρτέλ και υπερκέρδη στην ενέργεια; Από τον
Δεκέμβριο του 2020, ύστερα από ένα μήνα λειτουργίας του
target model, εμφανίστηκαν κερδοσκοπικά παιχνίδια. Γι’
αυτό κι εμείς ξεκινήσαμε να λέμε ότι η αγορά οδηγείται σε
ολιγοπώλιο.
Αυτά
τα
κερδοσκοπικά
παιχνίδια
συνεχίζονται, η ενεργειακή κρίση ουσιαστικά ξεκίνησε από
τότε, κορυφώθηκε βέβαια μετά τον Αύγουστο, αλλά όσοι
είχανε συμβόλαια με παρόχους, και ιδιαίτερα στη μέση
τάση οι επαγγελματίες, φούρνοι κ.λπ., άρχισαν να βλέπουν
την αύξηση από τις αρχές του 2021 και μάλιστα να αλλάζει
μήνα με τον μήνα. Και ενώ υπήρχε μια επιθετική πολιτική
των παρόχων που έλεγε «ελάτε σε μας για να πάρετε
έκπτωση 40%», ποτέ δεν ανέλυσαν στους υποψήφιους
πελάτες τους τι σημαίνει η ρήτρα αναπροσαρμογής. - Πώς
θα μπορούσαν να περιοριστούν αυτά τα κερδοσκοπικά
παιχνίδια; Πρέπει να υπάρξει έλεγχος.

Η

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
υποτίθεται ότι βρίσκεται στην
υπηρεσία των καταναλωτών,
αλλά αντί να κάνει ελέγχους, απλώς
εκφράζει την ανησυχία της.

Σελίδα 24

Εμείς λέμε το εξής: όταν κάποιος δίνει μια τιμή με βάση το
μεταβλητό του κόστος, που μετά γίνεται σταθερό και δεν
αλλάζει μέσα στη μέρα (γιατί μέσα στη μέρα δεν αλλάζουν
οι τιμές καυσίμου και ρύπων), πώς η τιμή που ξεκινάει από
200 ευρώ φτάνει έως 640 ευρώ ύστερα από λίγες ώρες; Τι
έχει αλλάξει; Πόσο κέρδος επιτρέπεις; 20% που είναι και
υπερβολικό; Πώς πάει η τιμή 600 ευρώ, δηλαδή να δίνει
κέρδος 200%; Και κάπως έτσι καταλήγουμε με τελική τιμή
κοντά στα 320 ευρώ. Τις πρώτες 15 μέρες του Μάρτη η τιμή
που πρέπει να πληρώσουν οι καταναλωτές είναι 320 ευρώ
σταθερά και τώρα ο μήνας πάει σε μέσο όρο λίγο κάτω από
τα 300 ευρώ. Και βλέπουμε πού οδηγεί το αφήγημα του
Χατζηδάκη ότι «κάνω το target model για να πέσουν οι
τιμές». Αυτή η νεοφιλελεύθερη πολιτική που υπηρετεί,
ειδικά σε κοινωνικά αγαθά όπως είναι το ρεύμα το νερό, δεν
έχει κανένα πρακτικό αποτέλεσμα για τους καταναλωτές,
οδηγεί μόνο σε υπερκέρδη και καρτέλ. Άλλωστε τι να πει
κανείς για όλους αυτούς που τον Σεπτέμβριο εκτιμούσαν
ότι η αύξηση των τιμών του ρεύματος θα είναι 1 με 2 ευρώ
το πολύ; Εδώ ο καταναλωτής όταν ανοίγει τον λογαριασμό
του ρεύματος έχει δίπλα του το υπογλώσσιο! - Πώς σας
φαίνεται το μέτρο των κρατικών επιδοτήσεων στο ρεύμα;
Καθαρό σκάνδαλο. Η κυβέρνηση και η ΡΑΕ θα έπρεπε να
κάνουν ελέγχους και δεν το κάνουν. Αφήνουν
ανεξέλεγκτους τέσσερις παίκτες της αγοράς (ΔΕΗ,
Protergia, Elpedison και Ήρων) να πηγαίνουν τις τιμές στον
θεό, δεν αγγίζουν καθόλου το ποσοστό κερδοφορίας τους
και μετά ουσιαστικά έρχονται και τους επιδοτούν:

Α

υτή η δήθεν επιδότηση στα
νοικοκυριά δεν περνάει
καθόλου σ’ αυτά. Δύσκολα θα
μπορούσε να φανταστεί κανείς
πιο κρατικοδίαιτο σύστημα σε
μια νεοφιλελεύθερη αγορά.

Η ΓΕΝΟΠ υποστηρίζει ότι στην παρούσα φάση μια λύση
για να πέσουν οι τιμές είναι να αυξηθεί η συμμετοχή του
λιγνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή. Ναι, και είχα δείξει μια
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Έχει ενδιαφέρον μια δήλωση που έκανε ο Γερμανός
υπουργός Εξωτερικών πριν από δύο εβδομάδες, ότι η
Ελλάδα έχει πλεονέκτημα στη διακίνηση και μεταφορά LNG
γιατί έχει πολλά γκαζάδικα. Αυτά τα γκαζάδικα έγιναν τα
τελευταία δύο χρόνια. Ποιος έκλεισε το μάτι; Ο Μητσοτάκης
είπε στον Μαρινάκη ότι η επιλογή είναι το φυσικό αέριο ή
το ανάποδο; Μια μεγάλη διαφοροποίηση σε σχέση με το
εθνικό σχέδιο για το κλίμα και την ενέργεια του ΣΥΡΙΖΑ ήταν
αυτή ακριβώς. Στο προηγούμενο σχέδιο υπήρχε η
προοπτική ότι θα δουλεύουν οι λιγνιτικές μονάδες έως το
2038 και κάθε φορά που θα έσβηνε μια λιγνιτική μονάδα θα
την αντικαθιστούσαν ΑΠΕ και μονάδες φυσικού αερίου,
καθώς και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας.

μέρα που η συμμετοχή του λιγνίτη έφτασε στο 30%, με
ανάλογη πτώση της συμμετοχής του φυσικού αερίου, ότι η
τιμή είχε πέσει για λίγο στα 100 ευρώ.

Ό

σο πιο πολύ συμμετέχει αυτή την
περίοδο στην αγορά ο λιγνίτης,
ο οποίος έχει προβλέψιμο
κόστος, τόσο πέφτει η τιμή. Εδώ όμως
η κυβέρνηση έχει κάνει επιλογή
υπέρ του φυσικού αερίου που μας
οδηγεί στο άλλο μεγάλο σκάνδαλο
της Πτολεμαΐδας 5.

- Είναι η υπερσύγχρονη λιγνιτική μονάδα που θέλουν να τη
μετατρέψουν σε φυσικού αερίου; Η Πτολεμαΐδα 5 έχει
στοιχίσει «με το κλειδί στο χέρι» 1,4 δισ. ευρώ και μαζί με
τα συνοδά έργα (το ΚΥΤ, την αυλή λιγνίτη, τη
μετεγκατάσταση ενός οικισμού της Ποντοκώμης, όπου οι
κάτοικοι πληρώθηκαν για τις περιουσίες τους) πάνω από 2
δισ. ευρώ. Εκεί υπάρχει ένα μεγάλο κοίτασμα που δεν θα
εξορυχτεί γιατί η κυβέρνηση έχει αποφασίσει την πλήρη
απολιγνιτοποίηση και δεν κάνει πίσω. Η μονάδα αυτή είναι
ήδη σε δοκιμαστική λειτουργία, έχει ορίζοντα ζωής 35-40
χρόνια, έχει εξαιρετικό βαθμό απόδοσης και είναι η πιο
σύγχρονη στον κόσμο. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι
κάποια μονάδα φτηνότερη από τη συγκεκριμένη. Και όμως
η ΔΕΗ, επειδή αυτή είναι η κυβερνητική επιλογή, έχει
αποφασίσει ύστερα από δύο χρόνια, δίνοντας άλλα 300
εκατ. ευρώ, να τη μετατρέψει σε μονάδα φυσικού αερίου.
Μα 300 εκατ. ευρώ κάνει η κατασκευή μιας μονάδας
φυσικού αερίου. Είναι τεράστιο σκάνδαλο. Αυτή είναι μια
ξεκάθαρη
συνειδητή επιλογή
εξυπηρέτησης
των
συμφερόντων φυσικού αερίου – και είναι πολύ
συγκεκριμένοι αυτοί που διαχειρίζονται το φυσικό αέριο. Εκτιμάτε λοιπόν ότι η κυβέρνηση της ΝΔ υποστηρίζει κατά
κάποιον τρόπο το λόμπι του φυσικού αερίου;

Π

ολλοί πλοιοκτήτες έχουν
μετατρέψει τα καράβια τους σε
γκαζάδικα για να μπορούν να
μεταφέρουν το υγροποιημένο LNG.

Η

κυβέρνηση της ΝΔ άλλαξε πριν
από δύο χρόνια το ενεργειακό
σχέδιο και είπε ότι πάμε σε
απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων,
καύσιμο μετάβασης το φυσικό αέριο,
που ποιοι διακινούν και κάνουν
μονάδες με φυσικό αέριο; Πέντε
δέκα οικογένειες και εφοπλιστές.
Και είπαν και στη ΔΕΗ «πήγαινε και συ στο φυσικό αέριο».
Παράλληλα όμως, έτσι στήθηκε κι ένα μεγάλο κόλπο στο
οποίο επιλέγουμε ως καύσιμο μετάβασης το φυσικό αέριο,
φτιάχνουμε ένα ολιγοπώλιο ενέργειας στη χώρα μας και
επιδοτούμε τα καρτέλ. - Λέγεται ότι η ΔΕΗ δεν μπορεί να
πάει ξανά στον λιγνίτη γιατί πήρε δάνειο με χαμηλό
επιτόκιο και ρήτρα αέριων ρύπων. Πράγματι η κυβέρνηση
έχει προβάλει πως με τη δική της πολιτική η ΔΕΗ πήρε
δάνειο με επιτόκιο 1,3% ενώ επί ΣΥΡΙΖΑ είχε πάρει με 6,7%,
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αλλά τότε ήμασταν εντός των μνημονίων. Στην ουσία όμως
τι έχει κάνει; Πήρε η ΔΕΗ δάνειο με χαμηλό επιτόκιο για να
πληρώσει πολλαπλάσια ο καταναλωτής. Ενώ ο
καταναλωτής θα μπορούσε να πληρώνει λιγότερο ρεύμα.

Ο

καταναλωτής παίρνει
υπογλώσσιο για να λέει η ΔΕΗ
ότι έχει δάνειο με χαμηλό
επιτόκιο. Εμείς ως ΓΕΝΟΠ λέμε ότι
έχουμε τέσσερις μονάδες λιγνιτικές
που μπορούν να εισφέρουν στο
σύστημα έως 25%, χωρίς η χώρα να
έχει κανένα απολύτως πρόβλημα.

- Στη Γαλλία ο Μακρόν είπε ότι σκέφτεται να
κρατικοποιήσει την Electricité de France (EDF) για να
βγάλει την τιμολόγηση του ηλεκτρικού ρεύματος από τους
μηχανισμούς της αγοράς. Εδώ όμως

Η

κυβέρνηση προχώρησε
πριν από λίγους μήνες στην
ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Η
επιλογή της αποϊδιωτικοποίησης
της εταιρείας είναι μονόδρομος.

Σελίδα 26

Δεν το είπε μόνο ο Μακρόν, αυτό γίνεται παντού, θα γίνει
κάποια στιγμή ξανά κι εδώ, γιατί δεν μπορεί ένα κοινωνικό
αγαθό να γίνεται χρηματιστηριακό προϊόν. Τον πλούτο της
χώρας δεν μπορείς να τον παραχωρήσεις, ούτε τα δίκτυα
που έχουν μια μονοπωλιακή δραστηριότητα να τα δίνεις
εσύ στους Αυστραλούς, με χρήματα μάλιστα που
αντιπροσωπεύουν τα έσοδα του ΔΕΔΔΗΕ μιας τριετίας. Η Κομισιόν πρότεινε να φορολογηθούν τα έκτακτα
υπερκέρδη των παραγωγών ενέργειας, πρόταση που απ’
ό,τι μάθαμε υποστηρίζεται και από τη ΡΑΕ. Η κυβέρνηση
όμως λέει ότι δεν μπορεί να φορολογήσει τη ΔΕΗ γιατί έχει
δώσει εκπτώσεις και δεν έχει κέρδη. Αυτά είναι απίστευτα
πράγματα. Η ΔΕΗ λέει το εξής: επειδή όταν έβαλα τη ρήτρα
αναπροσαρμογής μείωσα τα τιμολόγιά μου κατά 30% χάνω
800 εκατ. ευρώ έσοδα. Ναι, αλλά αφού μείωσε τα τιμολόγια
έβαλε στη συνέχεια τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Άρα τι
έκανε; Μείωσε για παράδειγμα τα τιμολόγια κατά 30% - από
0,11 στο 0,07- και μετά έβαλε τη ρήτρα αναπροσαρμογής
και τα πήγε στο 0,28. Και στα σταθερά τιμολόγια τι έκανε;
Είχε το My Home Enter με χρέωση 0,10 και το πήγε στο 0,18
δηλαδή έκανε αύξηση 60%.

Π

ού είναι η έκπτωση; Δεν
υπάρχει έκπτωση, μόνο
λογιστικά τερτίπια. Σκεφτείτε,
αν υπήρχε έκπτωση, δεν θα
πληρώναμε λιγότερο;
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του Γιάννη Μπρατάκου
Προέδρου ΕΒΕΑ

επιχειρήσεις που άνοιξαν ήταν
συντριπτικά περισσότερες από
αυτές που έκλεισαν». «Η κυβέρνηση
έχει λάβει μέχρι τώρα μια σειρά από
στοχευμένα μέτρα, τα οποία θα
πρέπει να διατηρηθούν για όσο
διάστημα απαιτηθεί». Σε ό,τι αφορά
στην ψηφιακή
μετάβαση
του
επιμελητηρίου ο κ. Μπρατάκος
ανέφερε ότι στόχος είναι η
βελτιστοποίηση των μητρώων του
και μία νέα υπηρεσία ψηφιακής
υποστήριξης της απασχόλησης,
που θα αντιστοιχίζει την προσφορά
ανθρώπινου δυναμικού, με τη
ζήτηση. Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με
ανακοίνωση, στην εκδήλωση που
πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο
Μέγαρο και συνδιοργανώθηκε από
την Γαλλική Αναπτυξιακή Τράπεζα
Bpifrance,
την
Ελληνική
Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ) και την
Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα
Επενδύσεων (ΕΑΤΕ, πρώην ΤΑΝΕΟ)

Σελίδα 27

μέσα από χρήσιμες ανταποδοτικές
υπηρεσίες,
ειδικά
για
τις
μικρομεσαίες
επιχειρήσεις,
πρωτοπόρο
στον
ψηφιακό
μετασχηματισμό της χώρας και της
οικονομίας. Παράλληλα, στόχος
είναι ο ενεργός και εποικοδομητικός
ρόλος του θεσμικού συμβούλου της
πολιτείας με προτάσεις καινοτόμες,
τεκμηριωμένες
και
τεχνικά
ολοκληρωμένες. Ο πρόεδρος του
ΕΒΕΑ στάθηκε στη διαμόρφωση
μιας σύγχρονης επιχειρηματικής
κουλτούρας την οποία επιδιώκει να
διαμορφώσει
το
επιμελητήριο,
αναδεικνύοντας καλές πρακτικές σε
θέματα
βιώσιμης
ανάπτυξης,
περιβαλλοντικής
υπευθυνότητας,
ισότιμης αντιμετώπισης, ηθικής
διακυβέρνησης και ενισχύοντας
έμπρακτα
τη
γυναικεία
επιχειρηματικότητα, συνδέοντάς την
και με την καινοτομία.

Σ

τις επιπτώσεις της
ενεργειακής κρίσης
και της εκτίναξης
του κόστους ενέργειας
συνολικά στην
αγορά αναφέρθηκε
ο πρόεδρος του
Εμπορικού και
Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου Αθηνών
Γιάννης Μπρατάκος
,
μιλώντας
στην
εκδήλωση
«Growing
Together».
ο
κ.
Μπρατάκος τόνισε: «Η εκτίναξη του
κόστους της ενέργειας επηρεάζει
όλους τους κλάδους και κάθε πτυχή
της
επιχειρηματικής
δραστηριότητας».
«Παρά
τις
δυσκολίες,
όμως,
θεωρώ
υπερβολικές τις προβλέψεις για
«μαζικά λουκέτα». Σύμφωνα με τα
στοιχεία του ΓΕΜΗ - για το ΕΒΕΑ,
αλλά και για την υπόλοιπη χώρα - οι

Ο

κ. Μπρατάκος
τόνισε ότι στόχος
είναι η θεσμική
ενδυνάμωσή των
επιμελητηρίων και η
ουσιαστική συμμετοχή
τους στη χάραξη και την
εφαρμογή πολιτικών
που αφορούν την
επιχειρηματικότητα
και την ανάπτυξη.

Συγκεκριμένα για το ΕΒΕΑ δήλωσε
ότι ζητούμενο είναι ένα επιμελητήριο
που προσθέτει αξία στα μέλη του

«Η
ψηφιακή
μετάβαση
του
επιμελητηρίου και των μελών του,
είναι μία από τις κεντρικές
προτεραιότητες. Για αυτό το σκοπό,
το ΕΒΕΑ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα
στην επέκταση των υφιστάμενων
αλλά και την υλοποίηση νέων
ψηφιακών
διαδραστικών
πλατφορμών. Στη βελτιστοποίηση
των μητρώων του και σε μία νέα
υπηρεσία ψηφιακής υποστήριξης
της
απασχόλησης,
που
θα
αντιστοιχίζει
την
προσφορά
ανθρώπινου δυναμικού, με τη
ζήτηση», τόνισε. «Το δεύτερο
μεγάλο στοίχημα, είναι η ανάπτυξη
του κέντρου επιχειρηματικότητας
στο εμβληματικό κτίριο του ΕΒΕΑ
επί της οδού Αμερικής. Και ο
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κατ' αρχάς να απορροφηθούν έγκαιρα
και - κυρίως - να δημιουργήσουν
μακροπρόθεσμα αναπτυξιακά οφέλη.

μετασχηματισμός της ΘΕΑ από θερμοκοιτίδα μικρών
startups, σε επιταχυντή. Σε ένα hub καινοτομίας και
νεοφυούς
επιχειρηματικότητας.
Σκοπός
είναι
να
δημιουργηθεί μία «ομπρέλα», που θα περιλαμβάνει εταιρίες
επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital και private
equity funds), πιθανούς επενδυτές, συμβούλους, φοιτητές,
ερευνητές και ακαδημαϊκή κοινότητα. Στόχος είναι η
δραστική και αποφασιστική συμβολή, στη δόμηση του
οικοσυστήματος
καινοτομίας
και
νεοφυούς
επιχειρηματικότητας της χώρας», είπε καταλήγοντας στην
τοποθέτησή του ο κ. Μπρατάκος. Στο πλαίσιο της
εκδήλωσης, ο πρόεδρος παρέθεσε συνέντευξη στην οποία
επικεντρώθηκε στο θέμα της ενίσχυσης από πλευράς του
ΕΒΕΑ στην εξωστρέφεια των επιχειρήσεων - μελών του,
της ενίσχυσης του επενδυτικού προφίλ της χώρας από τα
υπάρχοντα αναπτυξιακά εργαλεία, καθώς και την ανησυχία
που προκαλεί η αύξηση στα λειτουργικά κόστη των
εταιρειών από την ενεργειακή κρίση. Συγκεκριμένα, όσον
αφορά την ενίσχυση της εξωστρέφειας των μελών του
ΕΒΕΑ, ο κ. Μπρατάκος δήλωσε μεταξύ άλλων: «Δίνουμε
ιδιαίτερη έμφαση στην προαγωγή της επιχειρηματικής
δικτύωσης, μέσα από δράσεις όπως η διοργάνωση
επιχειρηματικών αποστολών και φόρουμ, με στόχο την
καλλιέργεια επαφών και τη διερεύνηση πιθανών
συνεργασιών». «Παράλληλα, δίνουμε έμφαση στη
δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλέγματος υπηρεσιών
προς τις εξαγωγικές επιχειρήσεις. Το οποίο θα καλύπτει
τομείς όπως η πληροφόρηση για κλάδους και αγορές, η
επιμόρφωση, αλλά και η παροχή συμβουλευτικής
υποστήριξης, σε θέματα όπως η εκπόνηση επιχειρησιακών
σχεδίων, η προετοιμασία δυνητικών πελατολογίων, θέματα
τυποποίησης και πιστοποίησης κ.ά.». Σχετικά με την
ενίσχυση του επενδυτικού προφίλ της χώρας, ο πρόεδρος
του ΕΒΕΑ δήλωσε: «

Μ

έσω του Ταμείου Ανάκαμψης
και των διαρθρωτικών ταμείων
της ΕΕ, η Ελλάδα αναμένεται
να λάβει στα επόμενα επτά χρόνια,
περίπου 70 δισεκατομμύρια ευρώ. Το
ζητούμενο, όμως, είναι να μπορέσουν

Με δεδομένα τα στενά χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί,
η Ελλάδα θα πρέπει στα επόμενα χρόνια να
υπερδιπλασιάσει τις ετήσιες δαπάνες αποπληρωμής
έργων, για να αξιοποιήσει το σύνολο των πόρων. Αυτό
σημαίνει ότι θα χρειαστεί ένας ικανός αριθμός ώριμων,
επιλέξιμων έργων, τα οποία θα υλοποιηθούν έγκαιρα και
άρτια». Τέλος, για τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης
και την εκτίναξη του κόστους ενέργειας, ο κ. Μπρατάκος
τόνισε: «Η εκτίναξη του κόστους της ενέργειας επηρεάζει
όλους τους κλάδους και κάθε πτυχή της επιχειρηματικής
δραστηριότητας». «Παρά τις δυσκολίες, όμως, θεωρώ
υπερβολικές τις προβλέψεις για «μαζικά λουκέτα».
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του πληθωρισμού στα επίπεδα ρεκόρ του 8%, επιμερίζοντας δίκαια το πρόσθετο
κόστος, μεταξύ των ιδιοκτητών και των ενοικιαστών.

Η

ελληνική επιχειρηματικότητα σε μια
παρατεταμένη περίοδο έκτακτων και
ακραίων οικονομικών συγκυριών,
χρειάζεται έμπρακτη στήριξη...

Ο

πρόεδρος του
Εμπορικού και
Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου
Πειραιώς, Βασίλης
Κορκίδης επισήμανε
πως είναι αναγκαία
η επιβολή πλαφόν
στις αυξήσεις
επαγγελματικών
ενοικίων.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σε
ανακοίνωσή του το Εμπορικό και
Βιομηχανικό
Επιμελητήριο
Πειραιώς: «Το Ε.Β.Ε.Π. επικροτεί την
απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης
και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη
για τη θέσπιση πλαφόν 3% στα
επαγγελματικά
μισθωτήρια
και
θεωρεί θεμιτή την περιοριστική
παρέμβαση, σε μια χρονιά έξαρσης

και δέχεται κάθε μορφής έλεγχο και παρέμβαση κατά της ακρίβειας. Για άλλη μία
φορά με την εν λόγω κίνηση, η κυβέρνηση δείχνει τα γρήγορα ανακλαστικά της,
ώστε να αποσοβηθούν τα χειρότερα σε μία χρονική συγκυρία, όπου απαιτείται η
μέγιστη στήριξη της αγοράς. Η τιμαριθμική προσαρμογή των επαγγελματικών
μισθωμάτων είναι κρίσιμη για την επιβίωση, αλλά και την συνέχιση της βιώσιμης
λειτουργίας μιας επιχείρησης, τόσο στη μεταποίηση και το εμπόριο, όσο και στις
υπηρεσίες».
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τράπεζας, ήταν δυστυχώς αρνητικοί
σε οποιαδήποτε διευκόλυνση.

Ο

Έλληνας
πρωταθλητής
ποδηλασίας και
Ολυμπιονίκης του
2004, Γιώργος
Χειμωνέτος,
περιγράφει πώς έχασε
το σπίτι του στη Ρόδο
σε πλειστηριασμό
από ισπανικό fund !!!
Μιλώντας
στην
«Espresso
αποκαλύπτει τα συναισθήματά του
για τον γολγοθά που ανεβαίνει από
το 2013 και τι προσδοκά από τη
νομική «μάχη» που θα δώσει στο
Εφετείο Δωδεκανήσου για να το
πάρει πίσω. «Είχα πάρει ένα δάνειο
από μια ισπανική τράπεζα, η οποία
εξειδικευόταν στη χρηματοδότηση
κατοικιών. Όμως, με τη γενικευμένη
οικονομική κρίση που άρχισε το
2008, όπως πάρα πολύς κόσμος
έτσι κι εγώ παρουσίασα αδυναμία
ως προς την αποπληρωμή του,
αφού
κάποιες
επιχειρηματικές
δραστηριότητές μου δεν πήγαν
καλά»
αναφέρει
ο
Έλληνας
πρωταθλητής. «Όταν ήρθα σε
επικοινωνία με τους ιθύνοντες της

Η

μόνη επιλογή που
μου δόθηκε ήταν
να τους πληρώσω
ως προκαταβολή
40.000 με 50.000
ευρώ και τα
υπόλοιπα σε δόσεις.
Δεν μπορούσα φυσικά
να ανταποκριθώ σε
κάτι τέτοιο και κάποια
στιγμή βγάλανε στο…
σφυρί το πατρικό
μου, που είναι και το
μοναδικό σπίτι που
έχω στην κατοχή μου
» συνεχίζει. Ο ίδιος μέχρι και την
τελευταία στιγμή πίστευε ότι δεν θα
έχανε το σπίτι του επειδή τον
προστάτευε ο νόμος για την πρώτη
κατοικία,
θεωρώντας
ότι
θα
βρισκόταν κάποια εναλλακτική λύση
για να τακτοποιήσει το χρέος του
σταδιακά. «Κι όμως, οι ιθύνοντες της
τράπεζας βρήκαν τον τρόπο να μου
πάρουν του σπίτι, καθώς, όταν
συζητήθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα
που κατέθεσα μια ημέρα πριν από
τον
πλειστηριασμό,
το
2013,
ισχυρίστηκαν στο δικαστήριο πως η
κύρια κατοικία μου ήταν ένα

Σελίδα 30

κομμωτήριο που νοίκιαζα τότε στη
Ρόδο, στη διεύθυνση του οποίου
ερχόταν η αλληλογραφία μου! Αν
είναι δυνατόν! Μάλιστα, όταν έγινε ο
πλειστηριασμός, είχα παραδώσει
και το μίσθιο, δηλαδή το κομμωτήριο
δεν ήταν καν στην κατοχή μου.

Π

αρ’ όλα αυτά
ανάμεσα σε
έναν Έλληνα
ολυμπιονίκη και μια
ισπανική τράπεζα ο
δικαστής πίστεψε την
τράπεζα. Έτσι χάθηκε
το πατρικό μου, το πήρε
η τράπεζα και ήδη μέσα
σε τρεις μήνες είχε
δανειοδοτήσει άλλον
και έμενε μέσα.

Σε μια οικογενειακή πολυκατοικία,
όπου μένουν η αδελφή μου και άλλοι
συγγενείς μας, μπήκε ξαφνικά ένας
ξένος! Και τώρα πια περνάω απέξω
από το πατρικό μου λες και είμαι εγώ
ο ξένος» σημειώνει πικραμένος. Η
περιπέτεια του Γιώργου Χειμωνέτου
συνεχίστηκε, με τον ίδιο να
προβαίνει εκ νέου σε νομικές
ενέργειες προκειμένου να ανακοπεί
η παραπάνω απόφαση. Όμως, ο
χρόνος ήταν εναντίον του. Η
υπόθεση πήρε αναβολή όταν ήταν
να εκδικαστεί αρχικά, για να φτάσει
ξανά στις δικαστικές αίθουσες το
2019. «Αυτή τη φορά η δικαστής
δέχτηκε ότι είχα δίκιο αναφορικά με
το κομμωτήριο. Βλέποντας τα
αποδεικτικά στοιχεία που
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προσκομίσαμε, διαπίστωσε ότι (φυσικά!) και δεν αποτελούσε την κύρια κατοικία
μου, κάτι που εσφαλμένα είχε αποφασίσει ο δικαστής των ασφαλιστικών μέτρων
το 2013. Ωστόσο, στην απόφασή της δήλωσε πως δεν έχει πειστεί ότι το ένα και
μοναδικό μου σπίτι είναι το πατρικό μου, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η κύρια
κατοικία μου πρέπει να βρίσκεται κάπου αλλού, δίχως όμως να γνωρίζει το πού.
Τι λογική είναι αυτή; Προσωπικά, δεν την καταλαβαίνω! Πώς αποδεικνύεις
δηλαδή πως δεν είσαι… ελέφαντας;» αναρωτιέται ο Γιώργος Χειμωνέτος. «Το
γεγονός ότι κάποια διαστήματα μένω στην Αθήνα λόγω επαγγελματικών μου
υποχρεώσεων δεν αναιρεί ότι η κύρια κατοικία μου είναι στη Ρόδο.

Έ

πρεπε να είχα προστατευτεί από τον νόμο.
Πραγματικά, ύστερα από αυτό που μου συνέβη
δεν ξέρω κατά πόσο οι Έλληνες πολίτες είναι
καλυμμένοι τελικά σε περιπτώσεις που ένας
νόμος μπορεί να ερμηνευτεί λάθος και ένας
δικαστής να παραπλανηθεί… Θέλω να δικαιωθώ!

θα έπρεπε να είχε υπαχθεί εξαρχής,
δηλαδή από το 2013, στην
προστασία του νόμου για την
προστασία της πρώτης κατοικίας,
καθώς
πληρούσε
όλες
τις
προϋποθέσεις, ενώ χαρακτήρισε
«τελείως λάθος» το ότι θεωρήθηκε
κύρια κατοικία του ένα κομμωτήριο,
επειδή απλώς το μίσθωνε, γεγονός
που αποδείχτηκε κιόλας στο
δικαστήριο το 2019. «Αυτό που εγώ
κατάλαβα από τον τρόπο με τον
οποίο
ήταν
διατυπωμένη
η
απόφαση είναι πως τον Γιώργο
Χειμωνέτο
τον
έβλαψε
η
δημοσιότητα»
αναφέρει
χαρακτηριστικά, εξηγώντας μας το
σκεπτικό της:
«Ενώ έχει όλα τα έγγραφα που το
αποδεικνύουν, δεν έπεισε πως είναι
αυτή η κύρια κατοικία του, γιατί
θεωρήθηκε -πιθανώς λόγω του
ονόματός του- ότι δεν τον άγγιξε η
γενικευμένη οικονομική κρίση που
έπληττε τότε την Ελλάδα.
Μάλιστα, ειπώθηκε ότι εμφανιζόταν
εκείνη την εποχή σε κάποια
εκπομπή και ζούσε στην Αθήνα.
Βέβαια, ο νόμος σου προστατεύει
την κύρια κατοικία, ακόμη και τη
δυνητική, δηλαδή το να έχεις μια
κύρια κατοικία στην ιδιοκτησία σου,
αλλά να μισθώνεις σπίτι στην Αθήνα
γιατί το απαιτούν οι επαγγελματικές
υποχρεώσεις
σου,
αυτό
δεν
σημαίνει πως το σπίτι σου πρέπει
να βγει σε πλειστηριασμό.
Νομικά η θέση του είναι σωστή και
τεκμηριωμένη κι αυτό προκύπτει απ’
όλα τα στοιχεία». Τέλος, όπως
επισημαίνει η κυρία Τσίκα, «ο
Γιώργος Χειμωνέτος ήταν ένα από
τα ελάχιστα άτομα στην Ελλάδα που
στερήθηκαν αυτή την προστασία του
νόμου και έχασαν την πρώτη τους
κατοικία, ίσως να είναι και η
μοναδική
περίπτωση.
Στις
8
Απριλίου θα προσπαθήσουμε να
αποδείξουμε το αυτονόητο.

Ζ
Ηθικά τουλάχιστον» συμπληρώνει ο Έλληνας πρωταθλητής ποδηλασίας. Η
δικηγόρος Αντωνία Τσίκα, η οποία εκπροσωπεί τον Γιώργο Χειμωνέτο, τόνισε ότι
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ητάμε να
ακυρωθεί αυτός ο
πλειστηριασμός
λόγω του ότι έχει
παραβιαστεί ο νόμος
στου οποίου την
προστασία θα έπρεπε
να είχε υπαχθεί ήδη».
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Επιμέλεια :
Κώστας Διώτης

Οικονομολόγος, Στατιστικός,
Πρώην Εφοριακός
και Επιθεωρητής ΥΠΟΙΚ,
Επιτρόπος Οικονομικών
Υπέρβασης

Μ

ε στόχο την
περαιτέρω
διευκόλυνση
των φορολογουμένων
κατά την διαδικασία
υποβολής δήλωσης
φόρου εισοδήματος η
ΑΑΔΕ εισάγει τέσσερις
νέες καινοτομίες.
Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει το
taxheaven.gr: 1. Για πρώτη φορά, οι
πολίτες μπορούν να βλέπουν σε
έναν συγκεντρωτικό πίνακα και
ξεχωριστά
για
τον
κάθε
σύζυγο/μέλος
συμφώνου
συμβίωσης, τα βασικά στοιχεία που
έχουν ληφθεί από φορείς, τόσο για
εισοδήματα
(τρέχουσες
και
αναδρομικές αποδοχές, αγροτικές

επιδοτήσεις – ενισχύσεις, μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα κλπ), όσο και για
δαπάνες (δίδακτρα, δάνεια, δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής κ.α.). 2. Οι
φορολογούμενοι οφείλουν να ενημερώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους στην
ΑΑΔΕ πριν την υποβολή της δήλωσης. Σε όσες περιπτώσεις δεν έχει ήδη γίνει
επικαιροποίηση μέχρι την 1/9/2021, παρέχεται η δυνατότητα αυτή και κατά την
υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, μέσω συνδέσμου που οδηγεί
στο Μητρώο και Επικοινωνία της ψηφιακής πύλης myAADE.
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3.
Για
πρώτη
φορά,
συμπληρώνονται σε διακριτούς
κωδικούς, τόσο τα κοινά τέκνα, όσο
και τα τέκνα κάθε συζύγου ή μέλους
συμφώνου συμβίωσης, που δεν
έχουν αποκτηθεί από κοινού (μη
κοινά τέκνα). Στην τελευταία αυτή
περίπτωση, και όταν οι γονείς δεν
υποβάλλουν από κοινού δήλωση,
συμπληρώνεται και ο ΑΦΜ του
άλλου γονέα. Επίσης, εκτός από τον
ΑΜΚΑ,
συμπληρώνεται
υποχρεωτικά και ο ΑΦΜ των
τέκνων, εφόσον έχει αποκτηθεί. 4.
Διευκολύνεται άμεσα η επιδότηση
των
λογαριασμών
ηλεκτρικού
ρεύματος
των
μισθωμένων
φοιτητικών κατοικιών. Στο πλαίσιο
αυτό, δημιουργήθηκαν νέα πεδία
στις φετινές δηλώσεις φορολογίας
εισοδήματος,
στα
οποία
συμπληρώνεται ο αριθμός παροχής
ρεύματος της μισθωμένης κατοικίας
φοιτητή, ο οποίος δεν υποβάλλει
φορολογική
δήλωση,
αλλά
συμπεριλαμβάνεται ως εξαρτώμενο
μέλος στη δήλωση των γονέων του.
Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος
Πιτσιλής,
δήλωσε
σχετικά:
«Συνεπείς στη δέσμευσή μας
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να γίνει νωρίς, ώστε να υπάρχει επαρκής
χρόνος για τους φορολογουμένους
, προχωρήσαμε σε μια σειρά βελτιώσεων για τη διευκόλυνση των πολιτών στην
υποβολή των δηλώσεων, αλλά και την επικαιροποίηση των στοιχείων
επικοινωνίας τους, ώστε να αξιοποιήσουμε ακόμα καλύτερα τις δυνατότητες
έγκαιρης ψηφιακής ενημέρωσής τους. Ευχαριστούμε τα αρμόδια Υπουργεία και
φορείς που συνέδραμαν άμεσα με την αποστολή των στοιχείων
προσυμπλήρωσης των δηλώσεων, καθώς και το Υπουργείο Οικονομικών για τη
στενή συνεργασία, με σκοπό την έγκαιρη έναρξη των φετινών δηλώσεων. Όπως
κάθε χρόνο, οι υπηρεσίες μας είναι στη διάθεση πολιτών και επιχειρήσεων, για
να τους βοηθήσουν στην υποβολή της δήλωσής τους».

H

έναρξη των
φορολογικών
δηλώσεων φέτος

ρεύματος.
Όπως
moneypress.gr:

Ο
Ανοιχτή παραμένει η ηλεκτρονική
πλατφόρμα του Taxis για την
υποβολή
των
φορολογικών
δηλώσεων για τα εισοδήματα που
αποκτήθηκαν το 2021, με τους
φορολογούμενους να καλούνται να
συμπληρώσουν το νέο έντυπο Ε1 το
οποίο
σε
συγκεκριμένες
περιπτώσεις θα κρίνει και το ύψος
του ποσού με το οποίο θα
επιδοτηθούν
οι
λογαριασμοί

τονίζει

το

ριζόντιες
πρόκειται να
είναι οι κρατικές
ενισχύσεις έναντι των
αυξήσεων στο ρεύμα,
ειδικότερα για
όσους κατοικούν
σε α’ κατοικία και
καταναλώνουν
έως 300 kWh

, ωστόσο
υπουργός

όπως εξήγγειλε ο
Περιβάλλοντος
και

Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, τον
Απρίλιο
για
πρώτη
φορά
εντάσσονται σε αυτές και οι
φοιτητικές κατοικίες. Στις νέες
φορολογικές
δηλώσεις
έχει
δημιουργηθεί
πεδίο
για
τη
συμπλήρωση αριθμού παροχής
φοιτητικής κατοικίας. Σε αυτές τις
παροχές που θα δηλωθούν στις
φετινές φορολογικές δηλώσεις, η
επιδότηση που τους αναλογεί θα
δοθεί
αναδρομικά
από
τον
Ιανουάριο. Πιο συγκεκριμένα θα
λάβουν αναδρομικά επιδότηση: 42
ευρώ για τον Ιανουάριο εφόσον
έχουν «κάψει» 300 κιλοβατώρες, 39
ευρώ για τον Φεβρουάριο εφόσον
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έχουν «κάψει» 300 κιλοβατώρες, 39
ευρώ για τον Μάρτιο εφόσον
«κάψουν»
300
κιλοβατώρες
ΣΥΝΟΛΟ αναδρομικής επιδότησης:
120 ευρώ για το τρίμηνο Ιανουάριος
– Μάρτιος. Αν προστεθεί και η
επιδότηση του Απριλίου που
ανέρχεται στα 72 ευρώ για
κατανάλωση πάλι έως 300 kWh, το
σύνολο της επιδότησης ανέρχεται
σε 192 ευρώ για το τετράμηνο
Ιανουάριος – Απρίλιος. Προφανώς
οι επιδοτήσεις θα μπουν κατευθείαν
στους
λογαριασμούς
ρεύματος
όπως συμβαίνει μέχρι τώρα. Οπότε
οι φοιτητές που θα δηλωθούν φέτος
στις φορολογικές δηλώσεις των
γονιών τους
θα πρέπει
να
περιμένουν μια γενναία έκπτωση σε
έναν
από
τους
επόμενους
λογαριασμούς
ηλεκτρικούς
ρεύματος, από τον Απρίλιο και μετά.
Αντίστοιχη φόρμουλα θα ισχύσει και
για τους πολίτες που στην περυσινή
δήλωση εισοδήματος δεν είχαν
δηλώσει αριθμό παροχής κύριας
κατοικίας. Υπενθυμίζεται πως για
αρκετές
εκατοντάδες
φορολογούμενους
δεν
διασταυρώνονταν ο ΑΦΜ με τον
αριθμό παροχής του ηλεκτρικού
ρεύματος με αποτέλεσμα να χάσουν
την επιδότηση, καθώς δεν ήταν
δυνατό
να
διασταυρωθεί
αν
πρόκειται για κύρια κατοικία.

Με τις νέες φορολογικές δηλώσεις
δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης του
συγκεκριμένου ζητήματος, καθώς
στην νέα υποβολή δήλωσης οι εν
λόγω φορολογούμενοι θα πρέπει να
συμπληρώσουν
τον
αριθμό
παροχής τους, ώστε να δοθεί και σε
αυτούς
αναδρομικά
από
τον
Ιανουάριο η επιδότηση που τους
αναλογεί. Δηλαδή θα λάβουν
αναδρομικά επιδότηση: 42 ευρώ για
τον Ιανουάριο εφόσον έχουν
«κάψει» 300 κιλοβατώρες, 39 ευρώ
για τον Φεβρουάριο εφόσον έχουν
«κάψει» 300 κιλοβατώρες, 39 ευρώ
για τον Μάρτιο εφόσον «κάψουν»
300
κιλοβατώρες
ΣΥΝΟΛΟ
αναδρομικής επιδότησης: 120 ευρώ
για το τρίμηνο Ιανουάριος – Μάρτιος.
Ξανά, σε αυτή την περίπτωση αν
προστεθεί και η επιδότηση του

Απριλίου που ανέρχεται στα 72
ευρώ για κατανάλωση πάλι έως 300
kWh, το σύνολο της επιδότησης
ανέρχεται σε 192 ευρώ για το
τετράμηνο Ιανουάριος – Απρίλιος.

Η

επιδότηση για
δικαιούχους
Κοινωνικού
Οικιακού Τιμολογίου
που εντάσσονται σε μια
από τις παραπάνω δύο
κατηγορίες, φτάνει τα
245 ευρώ για το πρώτο
τετράμηνο του 2022

(€54 τον Ιανουάριο, € 51 τον
Φεβρουάριο, €53 τον Μάρτιο και €87
τον Απρίλιο.

Οι φορολογούμενοι με την είσοδό
τους στην εφαρμογή θα πρέπει να
έχουν επιβεβαιώσει τα στοιχεία
επικοινωνίας με την ΑΑΔΕ και στη
συνέχεια
θα
πρέπει
να
επιβεβαιώσουν
τα
προσωπικά
στοιχεία (ΑΜΚΑ, Ημ. Γέννησης,
Οικογενειακή κατάσταση κ.λπ.).
Υποχρέωση
υποβολής
φορολογικών δηλώσεων έχουν
περίπου
6,4
εκατομμύρια
φορολογούμενοι, θα έχουν τον
χρόνο να υποβάλουν τις δηλώσεις
τους έως και το καλοκαίρι. Στο νέο
έντυπο υπάρχει μια σειρά από
προσυμπληρωμένους
κωδικούς.
Είναι
προσυμπληρωμένοι
στα
έντυπα Ε1 και Ε2 οι κωδικοί με τα
ποσά των ενοικίων που απέκτησαν
το 2021 οι φορολογούμενοι, καθώς η
ΑΑΔΕ θα αξιοποιήσει τα στοιχεία
από τις δηλώσεις Covid που έχουν
υποβάλει όσοι εισέπραξαν πέρυσι
«κουρεμένα» ενοίκια έως 100%.
Μέχρι και τις 4 Μαρτίου έπρεπε οι
τράπεζες, τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια
και άλλοι δημόσιοι και ιδιωτικοί
φορείς να αποστείλουν στην ΑΑΔΕ
τα στοιχεία των φορολογούμενων
που αφορούν καταθέσεις, τόκους,
δάνεια,
πιστωτικές
κάρτες,
ασφαλιστήρια, δίδακτρα και άλλες
δαπάνες.
Οι
φορολογούμενοι
πρέπει να γνωρίζουν ότι: Στο ετήσιο
οικογενειακό
εισόδημα
κάθε
φορολογούμενου που θεωρείται
πληττόμενος οικονομικά από την
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επιδημία του κορωνοϊού, δεν
συνυπολογίζονται
οι
έκτακτες
οικονομικές
ενισχύσεις
και
αποζημιώσεις
που
του
καταβλήθηκαν το 2021 για την
κάλυψη
των
πάσης
φύσεως
εισοδηματικών απωλειών του. Στο
εισόδημα
από
ακίνητα
δεν
περιλαμβάνονται τα ποσά των
μισθωμάτων που δεν εισπράχθηκαν
κατά τη διάρκεια του 2021, λόγω
απαλλαγής των ενοικιαστών από
την υποχρέωση καταβολής των
ποσών αυτών βάσει νομοθετικών
ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση
των οικονομικών συνεπειών της
πανδημίας του κορωνοϊού. Τα
τεκμήρια διαβίωσης προσδιορίζουν
το εισόδημα κάθε φορολογούμενου
με τεκμαρτό τρόπο σε επίπεδα
υψηλότερα
του
πραγματικού
δηλωθέντος εισοδήματος.

Ο

ι φορολογούμενοι
που δεν θα
μπορέσουν
να δικαιολογήσουν
τεκμήρια διαβίωσης
και απόκτησης
περιουσιακών
στοιχείων θα
κληθούν να πληρώσουν
φόρο για μεγαλύτερα
εισοδήματα.

Εκτός από τους μισθωτούς του
ιδιωτικού
τομέα
και
οι
αυτοαπασχολούμενοι
θα
απαλλαγούν από την εισφορά
αλληλεγγύης, για εισοδήματα από
12.000 ευρώ και άνω. Ειδικότερα:
Ελεύθεροι
επαγγελματίες
και
αυτοαπασχολούμενοι
για
τα
εισοδήματα του 2021 που θα
δηλωθούν το 2022, καθώς και οι
αγρότες. Όσοι έχουν εισοδήματα
από ενοίκια. Για παράδειγμα,
ιδιοκτήτης που αποκτά εισοδήματα
25.000 ευρώ από ενοίκια θα έχει
όφελος ύψους 426 ευρώ από την
κατάργηση
της
εισφοράς
αλληλεγγύης
το
2022.
Όσοι
λαμβάνουν μερίσματα. Κάθε
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φορολογούμενος
που
είναι
μισθωτός, συνταξιούχος, κατά κύριο
επάγγελμα
αγρότης
ή
αυτοαπασχολούμενος καθώς και
κάθε
φορολογούμενος
με
εισοδήματα από ενοίκια ακινήτων
πρέπει να έχει πραγματοποιήσει
έως το τέλος του τρέχοντος έτους
δαπάνες για αγορές αγαθών και
παροχή
υπηρεσιών
συνολικού
ύψους ίσου με ποσοστό 30% του
ετησίου
ατομικού
πραγματικού
εισοδήματός του. Οι δαπάνες αυτές
για να αναγνωριστούν θα πρέπει να
εξοφληθούν
με
πιστωτικές
ή
χρεωστικές κάρτες ή με άλλα
ηλεκτρονικά
μέσα
πληρωμής
(προπληρωμένες κάρτες, πληρωμές
μέσω e-banking κ.λπ.) και να έχουν
εκδοθεί γι’ αυτές και οι σχετικές

αποδείξεις λιανικών συναλλαγών.
Εάν ο φορολογούμενος δεν έχει
καταφέρει
να
καλύψει
το
απαιτούμενο
συνολικό
ποσό
δαπανών, το «ακάλυπτο» ποσό
φορολογείται με 22%. Τα εισοδήματα
του 2021 θα φορολογηθούν με την
κλίμακα που ισχύει από το περυσινό
φορολογικό έτος που ενσωματώνει
νέο συντελεστή 9% για τα πρώτα
10.000 ευρώ εισοδήματος. Για
εισοδήματα 10.000 ευρώ έως 20.000
ευρώ επιβάλλεται φόρος 22%, για το
τμήμα του εισοδήματος πάνω από
20.000 και μέχρι τα 30.000 ευρώ
επιβάλλεται φόρος με συντελεστή
28% από 29%, ενώ πάνω από 30.000
και
μέχρι
τα
40.000
ευρώ
εφαρμόζεται συντελεστής φόρου
μειωμένος σε 36% από 37%. Για το
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τμήμα του ετήσιου εισοδήματος άνω
των 40.000 ευρώ ο συντελεστής
φόρου μειώθηκε στο 44% από 45%.
Οι φορολογούμενοι που έχουν
υποβάλει πρώτη δήλωση έναρξης
επιτηδεύματος από την 1η-1-2019
και μετά, δηλαδή όσοι έχουν
ατομικές επιχειρήσεις που δεν είχαν
συμπληρώσει στις 31-12-2021 τρία
έτη
λειτουργίας,
δικαιούνται
μειωμένο κατά 50% ελάχιστο
φορολογικό συντελεστή, δηλαδή
συντελεστή
φορολογίας
εισοδήματος μειωμένο από το 9%
στο 4,5% με την προϋπόθεση ότι το
ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα που
προέρχεται από την επιχειρηματική
δραστηριότητα ήταν το 2021 μέχρι
10.000 ευρώ.

εκτός πλατφόρμας ή ζήτησαν βεβαιώσεις μη οφειλής προ
της ισχύος του νόμου αυτού. Πρακτικά, επανέρχονται
αναδρομικά σε ισχύ οι ρυθμίσεις του άρθρου 66 του
ν.4830/2021, για τη διαγραφή του συνόλου των προστίμων
που προκύπτουν από τις διαφορές τετραγωνικών μέτρων,

Θ

έμα χρόνου είναι η ενεργοποίηση
της πλατφόρμας της ΚΕΔΕ για
τη ρύθμιση των αδήλωτων
τετραγωνικών στη γνωστή διεύθυνση.
Όπως σημειώνει το protothema.gr μέσω την πλατφόρμας
αυτής οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα μπορούν να ενταχθούν
στην ευνοϊκή ρύθμισης για τις αδήλωτες επιφανές. Το δε
ευχάριστο είναι ότι η σχετική νομοθετική διάταξη έχει
αναδρομική ισχύ και καλύπτει όλη την περίοδο, από την
λήξη της προηγούμενης ρύθμισης, δηλαδή από τη
31/12/2021, μέχρι και τις 30/06/2022. Επί της ουσίας
παρατείνεται η διάρκεια της παλιάς ρύθμισης ώστε είναι
«καλυμμένοι» όλοι όσοι έσπευσαν στο μεσοδιάστημα να
υποβάλουν αιτήσεις για αδήλωτα τετραγωνικά. Σύμφωνα
με την ερμηνεία του νόμου δεν θα τους επιβληθούν τα
εξοντωτικά πρόστιμα, έως και 200% αφού ισχύει και για
αυτούς το ευνοϊκό καθεστώς της ρύθμισης. Ειδικότερα και
σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ, με την σχετική νομοθετική
ρύθμιση καλύπτονται ρητά και αναδρομικά, όλοι οι
ιδιοκτήτες ακινήτων για αδήλωτα εμβαδά που δήλωσαν
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την πληρωμή των οφειλόμενων ποσών με προσαύξηση
20% και σε δόσεις κ.λπ. για όλες τις δηλώσεις που θα
υποβληθούν μέχρι την ημερομηνία αυτή. Επίσης η
επεξεργασία και εκκαθάριση των εν λόγω υποθέσεων από
τους δήμους ολοκληρώνεται μέχρι την 30/9/2022. Η
ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή εκπρόθεσμων
δηλώσεων των πραγματικών επιφανειών των ακινήτων
στους δήμους θα λειτουργήσει στην υφιστάμενη
ηλεκτρονική διεύθυνση https://tetragonika.govapp.gr/,
στην οποία είχε λειτουργήσει κατά τη διάρκεια ισχύος των
δύο προηγούμενων ρυθμίσεων οικειοθελούς αποκάλυψης
αδήλωτων τετραγωνικών μέτρων. Κάθε ενδιαφερόμενος
ιδιοκτήτης ακινήτου θα μπορεί με τους κωδικούς του
Taxisnet να εισέρχεται στη διαδικτυακή εφαρμογή της
ΚΕΔΕ, στην οποία θα εμφανίζονται τα στοιχεία κάθε
ακινήτου του, που είναι καταχωρημένα στο Ε9, και στη
βάση χρέωσης δημοτικών τελών του ΔΕΔΔΗΕ,
συσχετισμένα με τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος
του ακινήτου, εφόσον υπάρχει. Μέσω της εφαρμογής αυτής
θα μπορεί να δηλώσει υπεύθυνα στον οικείο δήμο
συμπληρωματικά ή και αρχικά, το πραγματικό σημερινό
εμβαδόν κάθε ιδιοκτησίας του που ηλεκτροδοτείται ή και
που δεν ηλεκτροδοτείται, ή και δεν ηλεκτροδοτήθηκε ποτέ,
τακτοποιημένο ή μη, το οποίο θα πρέπει να συμπίπτει με
το εμβαδόν που είναι δηλωμένο στο Ε9, αλλά και τυχόν
αλλαγή της χρήσης της ιδιοκτησίας σε άλλη από αυτή που
ήταν δηλωμένη στον δήμο. Με το τρόπο αυτό οι ιδιοκτήτες
θα απαλλαγούν πλήρως από αναδρομικές χρεώσεις
δημοτικών φόρων και δημοτικών τελών, προστίμων και
προσαυξήσεων (που φθάνουν μέχρι και το 200%) για
χρονικές περιόδους πριν από το 2020.

Η

Σελίδα 36

υποβολή της δήλωσης των
αδήλωτων τετραγωνικών
συνοδεύεται με προσαύξηση 20%
στα οφειλόμενα τέλη της περιόδου
από την 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι
την ημέρα της υποβολής της δήλωσης.
Σημειώνεται πως δεν είναι απαραίτητο να δηλώσουν όλοι
οι ιδιοκτήτες την πραγματική επιφάνεια του ακινήτου στο
οποίο έχουν δικαιώματα (πλήρης κυριότητα, ψιλή
κυριότητα ή επικαρπία). Αρκεί να δηλωθεί από έναν
ιδιοκτήτη. Κάθε δήλωση γίνεται ανά αριθμό παροχής για τα
ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα ή ανά ακίνητο σε περίπτωση
που δεν είναι ηλεκτροδοτούμενο. Επιλέγοντας ακίνητο με
αριθμό παροχής, θα προστεθούν αυτόματα στη δήλωσή και
όσα ακίνητα έχετε στον Δήμο με τον ίδιο αριθμό παροχής.
Όσοι ιδιοκτήτες κατέχουν βοηθητικούς χώρους σε
πολυκατοικίες, όπως υπόγεια γκαράζ ή αποθήκες που
ρευματοδοτούνται από κοινόχρηστα ρολόγια, έχουν τη
δυνατότητα να δηλώσουν και τους χώρους αυτούς στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα ως ηλεκτροδοτούμενους. Οι
πιλοτές δηλώνονται ως ανοιχτά πάρκινγκ, δηλαδή
επιφάνεια του ακινήτου αν είναι ιδιωτικές, ενώ δεν
δηλώνονται
αν
είναι
κοινόχρηστοι
χώροι.
Ο
«λογαριασμός» των αδήλωτων τετραγωνικών μπορεί να
εξοφληθεί σε 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο όριο
μηνιαίας δόσης πλην της τελευταίας δόσης τα 10 ευρώ για
φυσικά πρόσωπα και τα 50 ευρώ για τα νομικά πρόσωπα.

πρωτοκαθεδρία στην Αθήνα όσον
αφορά τις πιο ακριβές περιοχές
της ελληνικής πρωτεύουσας…..

Μ

ε μέσες τιμές που προσεγγίζουν
τα 6.200 ευρώ ανά τ.μ. (!!!) για τα
πιο καινούρια σπίτια έως 5 ετών
το Παλαιό Ψυχικό διατηρεί την

ενώ στο κέντρο την πρωτοκαθεδρία διατηρεί το Κολωνάκι
όπου η μέση τιμή για τα παλιά σπίτια που είναι και η
συντριπτική πλειονότητα των διαμερισμάτων είναι στις
4.000 ευρώ. Όπως μεταδίδει το newmoney.gr τα νούμερα
από το κτηματομεσιτικό δίκτυο της REMAX Ελλάς, το
γνωστό κτηματομεσιτικό δίκτυο με 73 γραφεία και πάνω
από 1.000 συμβούλους βασίζονται στις αγοραπωλησίες
ακινήτων που πραγματοποιήθηκαν μέσω του δικτύου,
επομένως αφορούν πραγματικές συναλλαγές. Σε συνολικά
60 περιοχές της Αττικής καταγράφηκε αύξηση 11,2% το
2021 σε σύγκριση με το 2020 για μεταχειρισμένα ακίνητα
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άνω των 5 ετών, ενώ για ηλικίας άνω των 5 ετών το
ποσοστό της αύξησης διαμορφώνεται στο 12,1%. Η μέση
τιμή σε όλη την Αθήνα, τα προάστια και τον Πειραιά
διαμορφώνεται στα 2.869 ευρώ ανά τ.μ. για τα πιο νέα
σπίτια έως 5 ετών και στα 1.910 ευρώ ανά τ.μ. για τα παλιά
που είναι και πολύ περισσότερα.

Ειδικά για την ευρύτερη περιοχή του κέντρου της
πρωτεύουσας η εταιρεία κατέγραψε, με βάση τις
αγοραπωλησίες που έγιναν το 2021, μία μέση τιμή στα
3.125 ευρώ ανά τ.μ. για το κέντρο στα πιο νέα ακίνητα έως
5 ετών και στα 2.000 ευρώ για τα σπίτια άνω των 5 ετών. Σε
ό,τι έχει να κάνει με τα πιο καινούρια ακίνητα, στην περιοχή
του Χίλτον καταγράφηκαν τιμές κοντά στα 5.500 ευρώ ανά
τ.μ., ενώ ψηλά είναι και ο Λυκαβηττός με 4.200 ευρώ. Στα
παλιότερα διαμερίσματα την πρωτοκαθεδρία έχει, όπως
είναι εύλογο το Κολωνάκι, ενώ τιμές κοντά στο… χιλιάρικο
καταγράφηκαν, με βάση πάντα τις συναλλαγές, στα
Πατήσια. Κατά τα άλλα σε όλες τις περιοχές του κέντρου και
στην άλλοτε πιο φθηνή Κυψέλη, τα νούμερα έχουν ανέβει
πάνω από 1.350 ευρώ ανά τ.μ. για τα παλιά διαμερίσματα.
Στα βόρεια προάστια και δή για τις περιοχές που
βρίσκονται πιο κοντά στο κέντρο Φιλοθέη και Παλαιό
Ψυχικό έχουν τιμές στα πιο καινούρια σπίτια από τις 5.700
έως τις 6.125 ευρώ ανά τ.μ., νούμερα που πέφτουν κοντά
στις 4.700 ευρώ ανά τ.μ. για τη Φιλοθέη και στα 3850 ευρώ
ανά τ.μ. για το Ψυχικό. Στην Εκάλη οι τιμές στα (λίγα) νέα
σπίτια έως 5 ετών έχουν ανέβει στις 5.000 ευρώ ανά τ.μ. και
στις 2.500 ευρώ ανά τ.μ. στα παλιότερα, ενώ στην Κηφισιά
διατηρούνται επίσης ψηλά με ένα εύρος από τα 3.150 ευρώ
ανά τ.μ. για τα παλιά έως τις 4.500 ευρώ ανά τ.μ. ως μέση
τιμή για τα πιο νέα. Στις πολύ δημοφιλείς περιοχής του
Χαλανδρίου, της Αγίας Παρασκευής και του Αμαρουσίου οι
τιμές για τα πιο νέα σπίτια, εκεί όπου πραγματοποιήθηκαν
συναλλαγές είναι από 2.900 έως 3.050 ευρώ ανά τ.μ. με τα
πιο ακριβά σπίτια να αφορούν το Χαλάνδρι πιθανότατα
λόγω και των χαρακτηριστικών που συγκεντρώνει με πολύ
καλή αγορά αλλά και μέσα σταθερής τροχιάς (μετρό).

Π
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ολύ ψηλά είναι τα νούμερα
στα δημοφιλή νότια προάστια
με τη Γλυφάδα να σημειώνει
τις υψηλότερες τιμές
τόσο στα νέα έως 5 ετών όσο και στα παλιά: Ειδικότερα, με
βάση τις αγοραπωλησίες που έγιναν μέσω του δικτύου για
τα νέα σπίτια η μέση τιμή ήταν στις 5.600 ευρώ ανά τ.μ. και
για τα παλιά στις 3.300 ευρώ ανά τ.μ.. Στη Βούλα τα
αντίστοιχα νούμερα ήταν στις 4.750 ευρώ ανά τ.μ. και 2.800
ευρώ, ενώ στο Ελληνικό που βρίσκεται στο επίκεντρο
σταθερά το τελευταίο διάστημα παρατηρείται ένα εύρος
από 2.400 ευρώ ανά τ.μ. για τα παλιά έως 3.550 ευρώ ανά
τ.μ. για τα παλιά. Πάντως για τις συγκεκριμένες περιοχές
των νοτίων και για μοναδικές κατασκευές που μπορεί να
περιλαμβάνουν μέχρι και πισίνες στα μπαλκόνια οι τιμές
είναι πενταψήφιες σε πολλές περιπτώσεις, πάνω από τις
10.000 ευρώ ανά τ.μ. Τα δυτικά προάστια φιλοξενούν τη
μοναδική περιοχή, όπου με βάση τα στοιχεία της RE/MAX,
οι τιμές στις αγοραπωλησίες που πραγματοποιήθηκαν
ήταν κάτω του «ψυχολογικού» ορίου των 1.000 ευρώ,
φθάνοντας για τα παλιά σπίτια στα 900 ευρώ ανά τ.μ., ενώ
για τα πιο νέα ανεβαίνουν στα 1.600 ευρώ ανά τ.μ.. Η πιο
ακριβή περιοχή των δυτικών προαστίων είναι το Χαϊδάρι
με τα καινούρια σπίτια να κοστίζουν στα πέριξ των 2.600
ευρώ ανά τ.μ. Στον Πειραιά και τα πέριξ αυτού τα
υψηλότερα νούμερα καταγράφονται στην Πειραϊκή όπου
για τα πιο καινούρια διαμερίσματα οι αξίες είναι στις 5.250
ευρώ ανά τ.μ. και για τα παλιότερα στις 4.500 ευρώ ανά τ.μ..
Φρεαττύδα και Καστέλλα συμβαδίζουν με τις αξίες για τα
πιο νέα διαμερίσματα να είναι κοντά στις 4.250 ευρώ ανά
τ.μ., ενώ η Φρεαττύδα ξεφεύγει πιο πολύ στα παλιά με
νούμερα κοντά στις 4.000 ευρώ ανά τ.μ.
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ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Επιμέλεια: Θοδωρής Ζούμπος

αφορούν δάνεια σχεδόν 5 δισ. ευρώ
, τα οποίο είναι υπό καθεστώς προστασίας για χρονικό διάστημα που μπορεί να
έχει ήδη ξεπεράσει τη δεκαετία. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, όπως
καταγράφονται στην 6η έκθεση προόδου για το ιδιωτικό χρέος που έδωσε πριν
από λίγες ημέρες το υπουργείο Οικονομικών: Μέχρι τις 15 Ιουλίου 2021,

Με δύο τροπολογίες του υπουργείου
Δικαιοσύνης στο νομοσχέδιο για την
«Ενιαία
Αρχή
Δημοσίων
Συμβάσεων»
επιχειρείται
να
επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την
οριστική
εκκαθάριση
των
υποθέσεων του νόμου Κατσέλη
(3869/2010) που δεν έχουν πάρει
ακόμα δικάσιμο, αν και βάσει των
αρχικών δεσμεύσεων θα έπρεπε να
έχει ολοκληρωθεί η εκδίκαση του
εντός του 2021. Όπως επισημαίνει η
imerisia.gr

Ο

ι θεσμοί παρά
τις πιέσεις που
ασκούν διαχρονικά
για το ξεκαθάρισμα των
υποθέσεων του νόμου
Κατσέλη, φαίνεται
ότι το έχουν πάρει
απόφαση ότι πριν από
το 2023 δεν πρόκειται
να ολοκληρωθεί η
εκδίκαση εκκρεμών
υποθέσεων που

ημερομηνία
λήξης
της
προθεσμίας
για
την
υποβολή
αίτησης
επαναπροσδιορισμού δικάσιμου των εκκρεμών υποθέσεων – οι δανειολήπτες
έπρεπε να επικαιροποιήσουν και τα στοιχεία τους, υποβλήθηκαν μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας 49.080 αιτήσεις. 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. Έχουν εκδοθεί 1.819 δικαστικές αποφάσεις. Με τις δύο
τροπολογίες επιχειρείται η επιτάχυνση της διαδικασίας με ανακατανομή των
υποθέσεων, ώστε να εκδικαστούν όλες οι υποθέσεις μέχρι το 2023. Όπως
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αναφερόταν στην 13η έκθεση της
ΕΕ, η εκκαθάριση των εκκρεμών
υποθέσεων του νόμου Κατσέλη που
δεν αναμένεται να ολοκληρωθούν
πριν από τέλος του 2023 και οι
αρχές, έχουν πάρει μέτρα για την
αύξηση
της
ικανότητας
επεξεργασίας στα δικαστήρια και
αναμένονται οι διατάξεις του Κώδικα
για την Οργάνωση των Δικαστηρίων
ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω η
διαδικασία. Έτσι, προβλέπει την
κατανομή από τον Πρόεδρο του
Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης ή
τον
αρμόδιο
Δικαστή
των
υπηρεσιών όλων των Ειρηνοδικών
και
Πταισματοδικών
για
την
εκδίκαση
υποθέσεων
που
εκκρεμούν στην ίδια εφετειακή
περιφέρεια, ανάλογου με τον αριθμό
των αιτήσεων που εκκρεμούν.
Δεύτερον, προβλέπεται η υποβολή
των δόκιμων Ειρηνοδικών Δ' τάξης,
που θα διοριστούν εντός του έτους
2022, για δύο μήνες, από τον
διορισμό τους σε ειδική άσκηση στο
Ειρηνοδικείο
Αθηνών
και
θα
απασχοληθούν αποκλειστικά για
την εκδίκαση των ως άνω εκκρεμών
υποθέσεων. Υπενθυμίζεται ότι οι
ευρωπαίοι αξιωματούχοι στην 13η
έκθεση εποπτεία είχαν επισημάνει
τις
καθυστερήσεις
που
σημειώνονται στην εκκαθάριση των
εκκρεμών υποθέσεων του νόμου
Κατσέλη σημειώνοντας ότι δεν
αναμένεται να ολοκληρωθούν πριν
από τέλος του 2023 και οι αρχές,
έχουν πάρει μέτρα για την αύξηση
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της ικανότητας επεξεργασίας στα δικαστήρια και αναμένονται οι διατάξεις του
Κώδικα για την Οργάνωση των Δικαστηρίων ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω η
διαδικασία. Όπως αναφέρουν στελέχη του χρηματοπιστωτικού κλάδου, ο νόμος
Κατσέλη θα μπορούσε να ήταν ένας πολύ καλό νομός. «Είχε καλή πρόθεση, αλλά
υπήρξαν πολλά προβλήματα στην εφαρμογή του, με αποτέλεσμα μαζί με αυτούς
που βρέθηκαν σε αντικειμενικά δεινή οικονομική θέση και έχρηζαν προστασίας,
βρήκαν καταφύγιο για μια δεκαετία και στρατηγικοί κακοπληρωτές» αναφέρει
χαρακτηριστικά τραπεζικό στέλεχος.

Σ

ημειώνεται ότι για το περίπου 40% των
υποθέσεων του νόμου Κατσέλη η οριστική
δικαστική απόφαση είναι απορριπτική.

Σε ότι αφορά τις εκκρεμείς υποθέσεις, στο προηγούμενο διάστημα εντοπίστηκαν
υποθέσεων οφειλετών που αποφάσισαν να βγουν από την… προστασία του
νόμου, μη υποβάλλοντας αίτηση επαναπροσδιορισμού.

Με τη δημοσιευθείσα στις 31-03-2022 απόφασή του, το
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάνθηκε ότι η μη
δεσμευτική γνωμοδότηση ανώτατου δικαστηρίου, με την
οποία παρέχονται στα κατώτατα δικαστήρια κατευθύνσεις

όσον αφορά την επιβεβαίωση του κύρους μιας
καταναλωτικής σύμβασης, όταν η σύμβαση αυτή δεν
μπορεί να εξακολουθήσει να υφίσταται λόγω του
καταχρηστικού χαρακτήρα ρήτρας που αφορά το κύριο
αντικείμενό της, δεν είναι επαρκής για να εγγυηθεί στα
θιγόμενα από αυτήν τη ρήτρα πρόσωπα ότι
προστατεύονται πλήρως. Ο Γεώργιος Π. Κανέλλος
καταγράφει στο lawspot.gr το ιστορικό της υπόθεσης: Στις
4 Δεκεμβρίου 2009, ο PN συνήψε με τη Lombard
Finanszírozási Zrt. ατομική σύμβαση δανείου με
κυμαινόμενο επιτόκιο για την αγορά οχήματος. Η σύμβαση
αυτή είχε συνομολογηθεί σε ελβετικό φράγκο (CHF) και οι
καταβλητέες μηνιαίες δόσεις μετατρέπονταν σε ουγγρικά
φιορίνια (HUF). Κατά τη σύναψη της εν λόγω σύμβασης, ο
PN υπέγραψε δήλωση γνωστοποίησης του κινδύνου. Στη
δήλωση αυτή διευκρινιζόταν, αφενός, ότι ο καταναλωτής
φέρει τον συναλλαγματικό κίνδυνο και, αφετέρου, ότι η
μελλοντική εξέλιξη της συναλλαγματικής ισοτιμίας είναι
απρόβλεπτη. Ως εκ τούτου, οι μηνιαίες δόσεις
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καθορίζονταν σε ελβετικά φράγκα και στη συνέχεια
μετατρέπονταν σε ουγγρικά φιορίνια, η δε συναλλαγματική
διαφορά, υπολογιζόμενη κατά τη μετατροπή αυτή, έπρεπε
να βαρύνει τον δανειολήπτη. Από το ίδιο έγγραφο
προέκυπτε επίσης ότι, όταν η ισοτιμία προς το ουγγρικό
φιορίνι κατά την ημερομηνία πληρωμής κυμαινόταν σε
σχέση με τη συναλλαγματική ισοτιμία αναφοράς που είχε
καθοριστεί κατά τη σύναψη της συμβάσεως, η διαφορά
μεταξύ της τιμής πώλησης και της τιμής αγοράς βάρυνε
επίσης τον δανειολήπτη. Στις 31 Αυγούστου 2010, κατόπιν
λύσης με απορρόφηση της Lombard Finanszírozási Zrt., η
Lombard τη διαδέχθηκε ως καθολικός διάδοχος. Κατά
συνέπεια, το σύνολο των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων
της Lombard Finanszírozási Zrt. μεταβιβάστηκε στη
Lombard. Τον Απρίλιο του 2015, έλαβε χώρα
αναπροσαρμογή της δανειακής σύμβασης, κατόπιν
εκκαθάρισης λογαριασμών, δυνάμει του νόμου DH2. Κατά
το πέρας της εκκαθάρισης αυτής, ποσό 284.502 HUF
(περίπου 800 ευρώ), το οποίο κρίθηκε ότι κατεβλήθη
αχρεωστήτως στη δανείστρια, αφαιρέθηκε από το ποσό
που όφειλε ο PN. Αντιθέτως, το ετήσιο επιτόκιο, ύψους
22,32% πριν από την αναπροσαρμογή της επίμαχης
δανειακής σύμβασης, παρέμεινε αμετάβλητο. Η εν λόγω
εκκαθάριση απεστάλη στον PN, ο οποίος δεν προέβαλε
αντιρρήσεις. Δεδομένου ότι ο PN καθυστερούσε την
καταβολή των μηνιαίων δόσεων της επίμαχης δανειακής
σύμβασης, η Lombard τον ενημέρωσε, στις 12 Αυγούστου
2015, ότι όφειλε το ποσό των 121.722 HUF (περίπου 342
ευρώ) ως ληξιπρόθεσμες οφειλές, διευκρινίζοντας ότι, σε
περίπτωση μη πληρωμής, θα επακολουθούσε καταγγελία
της σύμβασης με άμεση επέλευση των αποτελεσμάτων
της. Ο PN δεν ικανοποίησε το αίτημα αυτό και, ως εκ
τούτου, η Lombard κατήγγειλε μονομερώς την εν λόγω
σύμβαση στις 14 Σεπτεμβρίου 2015, καλώντας με εξώδικη
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όχληση τον PN να εξοφλήσει το οφειλόμενο υπόλοιπο των
472.399 HUF (περίπου 1.320 ευρώ). Ο PN παρέλαβε την
όχληση αυτή στις 15 Οκτωβρίου 2015. Στη συνέχεια, η
Lombard άσκησε αγωγή ενώπιον του πρωτοβάθμιου
δικαστηρίου, ζητώντας να αναγνωριστεί αναδρομικώς η
ισχύς της επίμαχης δανειακής σύμβασης και να
υποχρεωθεί ο PN να της καταβάλει το ποσό των 490.102
HUF (περίπου 1.370 ευρώ), για κεφάλαιο της συμβατικής
απαίτησης και για τόκους υπερημερίας. Ο PN προέβαλε τον
καταχρηστικό χαρακτήρα των ρητρών της επίμαχης
δανειακής σύμβασης, δυνάμει των οποίων φέρει εξ
ολοκλήρου τον συναλλαγματικό κίνδυνο. Αμφισβήτησε
επίσης ότι η δήλωση γνωστοποίησης σχετικά με τον
συναλλαγματικό κίνδυνο ήταν σαφής και κατανοητή. Στο
πλαίσιο ανταγωγής, ζήτησε, μεταξύ άλλων, να υποχρεωθεί
η Lombard να του καταβάλει ποσό 1.734.144 HUF (περίπου
4.870 ευρώ) ως αδικαιολόγητο πλουτισμό λόγω της
ακυρότητας της σύμβασης. Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο
εξέτασε, μεταξύ άλλων, τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες
σύμβαση όπως η επίμαχη μπορεί να κηρυχθεί έγκυρη υπό
το πρίσμα της γνωμοδότησης που εξέδωσε τον Ιούνιο του
2019 το συμβουλευτικό όργανο του Kúria (Ανωτάτου
Δικαστηρίου). Κατά την εν λόγω γνωμοδότηση, όταν μια μη
έγκυρη
δανειακή
σύμβαση
κηρύσσεται
έγκυρη,
προσφέρονται στα δικαστήρια δύο λύσεις. Μπορούν να
κηρύξουν τη σύμβαση έγκυρη κατά τρόπον ώστε να
θεωρείται ότι έχει συνομολογηθεί σε ουγγρικά φιορίνια, με
επιτόκιο αντίστοιχο προς το ύψος του επιτοκίου που ίσχυε
για τις συναλλαγές σε ουγγρικά φιορίνια κατά την
ημερομηνία
σύναψης
της
εν
λόγω
σύμβασης,
προσαυξημένο κατά το εφαρμοζόμενο περιθώριο κέρδους.
Εναλλακτικά, μπορούν θεωρήσουν τη σύμβαση έγκυρη,
θέτοντας ανώτατο όριο στη συναλλαγματική ισοτιμία
μετατροπής του ξένου νομίσματος σε ουγγρικά φιορίνια,
ενώ το επιτόκιο που καθορίζεται στη σύμβαση παραμένει
αμετάβλητο μέχρι την ημερομηνία μετατροπής σε ουγγρικά
φιορίνια. Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο αποφάσισε ότι,
μολονότι η ρήτρα της επίμαχης δανειακής σύμβασης κατά
την οποία ο PN φέρει τον συναλλαγματικό κίνδυνο είχε
καταχρηστικό χαρακτήρα, εντούτοις, η σύμβαση αυτή
έπρεπε να θεωρηθεί έγκυρη, αναδρομικώς από την
ημερομηνία σύναψής της, αλλά συνομολογηθείσα, από την
ίδια ημερομηνία, σε ουγγρικά φιορίνια. Επιπλέον,
αποφάσισε ότι το ετήσιο επιτόκιο έπρεπε να καθοριστεί
στο 23,07%, με αφετηρία τον υπολογισμό που είχε
πραγματοποιήσει η Lombard και ο οποίος βασιζόταν στη
διαφορά μεταξύ του αρχικού ποσού του δανείου και του
συνολικού ποσού των μηνιαίων δόσεων που είχε
καταβάλει ο PN. Εν προκειμένω, το αρχικό ποσό του
δανείου ήταν 1.417.500 HUF (περίπου 4.000 ευρώ) και
προβλεπόταν ότι το συνολικό ποσό των μηνιαίων δόσεων
που έπρεπε να καταβληθεί ανερχόταν σε 2.689.225 HUF
(περίπου 7.600 ευρώ). Δεδομένου ότι ο PN κατέβαλε στην
πράξη ποσό 3.151.644 HUF (περίπου 8.900 ευρώ),

Τ

ο πρωτοβάθμιο δικαστήριο
υποχρέωσε τη Lombard, λόγω
αδικαιολόγητου πλουτισμού, να
επιστρέψει τη διαφορά μεταξύ των
δύο τελευταίων ποσών, ήτοι 462.419
HUF (περίπου 1.300 ευρώ).
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που διέπει μια τέτοια περίπτωση, αποκλειστικά μέσω μη
δεσμευτικής γνωμοδότησης του ανώτατου δικαστηρίου
του οικείου κράτους μέλους με την οποία υποδεικνύεται
στα κατώτερα δικαστήρια η προσέγγιση που πρέπει να
ακολουθηθεί για να αναγνωριστεί το κύρος ή η ισχύς μιας
σύμβασης μεταξύ των συμβαλλομένων, όταν η σύμβαση
αυτή δεν μπορεί να εξακολουθήσει να υφίσταται λόγω του
καταχρηστικού χαρακτήρα ρήτρας που αφορά το κύριο
αντικείμενό της.

Κ

Η Lombard άσκησε έφεση κατά της απόφασης αυτής
ενώπιον του αιτούντος δικαστηρίου, Fővárosi Törvényszék
(δικαστηρίου Βουδαπέστης‑Πρωτευούσης, Ουγγαρία),
αμφισβητώντας τη διαπίστωση ότι η επίμαχη δανειακή
σύμβαση έπρεπε να θεωρηθεί ότι είχε συνομολογηθεί, από
την ημερομηνία σύναψής της, σε ουγγρικά φιορίνια.
Ισχυρίζεται, μεταξύ άλλων, ότι η αναγνώριση του κύρους
της σύμβασης δεν μπορεί να έχει ως συνέπεια την
ανατροπή της συμβατικής ισορροπίας μεταξύ των
συμβαλλομένων μερών σε τέτοιο βαθμό ώστε να
δημιουργείται ανισορροπία, στο πλαίσιο της έννομης
σχέσης, μεταξύ των αντίστοιχων αξιών της παροχής και
της αντιπαροχής. Επιπλέον, κατά τη Lombard, τέτοιες
συμβάσεις, οι οποίες συνομολογούνται σε ξένο νόμισμα
και μετακυλίουν τον συναλλαγματικό κίνδυνο στους
καταναλωτές, δεν μπορούν να κηρυχθούν παράνομες
αυτές καθεαυτές. Το αιτούν δικαστήριο διατήρησε
αμφιβολίες ως προς τις νομικές επιλογές που ανακύπτουν
όταν μια σύμβαση, σε περίπτωση ακυρότητας ως προς το
κύριο αντικείμενό της, αναγνωρίζεται ότι είναι έγκυρη ή
ισχυρή μεταξύ των συμβαλλομένων. Υπό τις συνθήκες
αυτές, το Fővárosi Törvényszék (δικαστήριο της
Βουδαπέστης‑Πρωτευούσης) αποφάσισε να αναστείλει την
ενώπιόν του διαδικασία και να υποβάλει στο Δικαστήριο
προδικαστικά ερωτήματα σχετικά.

Μ

ε την απόφασή του αυτή,
το Δικαστήριο αποφάνθηκε,
πρώτον, ότι η πρακτική
αποτελεσματικότητα των διατάξεων
της οδηγίας 93/13/EOK [οδηγία
σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες
των συμβάσεων που συνάπτονται
με καταναλωτές] δεν μπορεί να
διασφαλιστεί, ελλείψει εθνικού
κανόνα ενδοτικού δικαίου…..

ατά το Δικαστήριο, ο αρμόδιος
εθνικός δικαστής επιτρέπεται να
αποφασίσει την επαναφορά των
πραγμάτων στην κατάσταση που θα
βρίσκονταν οι συμβαλλόμενοι σε
δανειακή σύμβαση αν η σύμβαση
αυτή δεν είχε συναφθεί

, διότι ρήτρα της εν λόγω σύμβασης που αφορά το κύριο
αντικείμενό της πρέπει να κριθεί καταχρηστική δυνάμει της
ως άνω οδηγίας, εξυπακουομένου ότι, αν η επαναφορά
αυτή αποδειχθεί αδύνατη, στον εθνικό δικαστή εναπόκειται
να διασφαλίσει ότι ο καταναλωτής θα βρεθεί εν τέλει στην
κατάσταση στην οποία θα τελούσε αν δεν είχε υπάρξει η
ρήτρα που κρίθηκε καταχρηστική. Γίνεται υπόμνηση ότι η
διαδικασία εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως παρέχει
στα δικαστήρια των κρατών μελών τη δυνατότητα να
υποβάλουν στο Δικαστήριο, στο πλαίσιο της ένδικης
διαφοράς της οποίας έχουν επιληφθεί, ερώτημα σχετικό με
την ερμηνεία του δικαίου της Ένωσης ή με το κύρος
πράξεως οργάνου της Ένωσης. Το Δικαστήριο δεν
αποφαίνεται επί της διαφοράς που εκκρεμεί ενώπιον του
εθνικού δικαστηρίου. Στο εθνικό δικαστήριο εναπόκειται να
επιλύσει τη διαφορά αυτή, λαμβάνοντας υπόψη την
απόφαση του Δικαστηρίου. Η απόφαση αυτή δεσμεύει,
ομοίως, άλλα εθνικά δικαστήρια ενώπιον των οποίων
ανακύπτει παρόμοιο ζήτημα.
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Σ

ε επιφυλακή για την αντιμετώπιση κάθε
νέας εστίας αύξησης των κόκκινων δανείων
κάλεσε ο διοικητής της Τράπεζας της
Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας τις διοικήσεις
των πιστωτικών ιδρυμάτων
κατά την ομιλία στην γενική συνέλευση των μετόχων της νομισματικής αρχής.
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του ot.gr από τη μία πλευρά δεν έχει φανεί η πλήρης
αποτύπωση των επιπτώσεων της πανδημίας στην οικονομία και από την άλλη η
τρέχουσα ενεργειακή κρίση πιέζει την πλειονότητα των δανειοληπτών. Σύμφωνα
με την Τράπεζα της Ελλάδος, η αρνητική επίδραση του υψηλού πληθωρισμού στο
πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών θα περιορίσει την αύξηση της
καταναλωτικής δαπάνης. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με το αυξημένο κόστος
παραγωγής λόγω της ενεργειακής κρίσης, θα επηρεάσει αρνητικά την
κερδοφορία των επιχειρήσεων. Στην έκθεση του Διοικητή για το 2021 η ΤτΕ
αναφέρεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες δανείων, που θα μπορούσαν να δώσουν
νέα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ): Σε ρυθμισμένα ανοίγματα ύψους 15,3 δισ.
ευρώ, στα δάνεια που εξέρχονται του καθεστώτος κρατικής προστασίας και
επιστρέφουν σε κανονικές δόσεις Σύμφωνα με τον κ. Στουρνάρα, δεδομένης της
επίδρασης της πανδημίας, εκτιμάται ότι «

Σ

ημαντικό ποσοστό από τα δάνεια στα οποία έχει
εφαρμοστεί κάποιου είδους ρύθμιση, ενδέχεται
να καταγραφεί ως μη εξυπηρετούμενο το 2022».

Σημειώνει δε ότι και πριν το ξέσπασμα του πολέμου, υψηλό ποσοστό των δανείων
που αναδιαρθρώνονταν, εμφάνιζε ξανά καθυστέρηση σε σχετικά σύντομο χρονικό
διάστημα μετά τη συνομολόγηση των ευνοϊκότερων για τον οφειλέτη όρων
αποπληρωμής. Παράλληλα, ο κεντρικός τραπεζίτης επισημαίνει ότι μέρος από τα
δάνεια που τελούν υπό καθεστώς στήριξης, π.χ. μέσω προγραμμάτων όπως το
«Γέφυρα», είναι πιθανόν να καταγραφεί ως ΜΕΔ, όταν παρέλθει η περίοδος
διευκόλυνσης. Η Τράπεζα της Ελλάδος παρουσιάζει και τις επιδόσεις των
τραπεζών ως προς την εξυγίανση των ισολογισμών τους. Σύμφωνα με τα σχετικά
προσωρινά στοιχεία, στο τέλος του 2021 τα ΜΕΔ υποχώρησαν στα επίπεδα των
18,4 δισ. ευρώ και ο δείκτης καθυστερήσεων στο 12,8% από 47,2 δισ. ευρώ και
30,1% αντίστοιχα ένα χρόνο νωρίτερα.
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Παρά τη σημαντική πρόοδο στο
μέτωπο των επισφαλειών, που ήταν
μεγαλύτερη από τους στόχους που
είχαν θέσει οι τράπεζες, ο κ.
Στουρνάρας στην έκθεσή του
υπογραμμίζει το γεγονός ότι ακόμη
η απόσταση από τον ευρωπαϊκό
μέσο όρο είναι μεγάλη (2,1% –
Σεπτέμβριος
2021).
Επιπλέον,
τονίζει ότι το μεγαλύτερο μέρος της
μείωσης που έχει σημειωθεί στα
κόκκινα χαρτοφυλάκια προήλθε από
τιτλοποιήσεις
και
πωλήσεις
ανοιγμάτων, που παραμένουν στην
οικονομία και όχι από θεραπεία
προβληματικών δανείων.
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την ελπίδα ο νέος επενδυτικός
νόμος να λειτουργήσει γρήγορα και
να πρασινίσουν τα δάνεια των
υγιών.
«Δεν
υπάρχει
θέμα
χρηματοδότησης,
αλλά
θέμα
επενδύσεων» είπε ο πρόεδρος της
Τράπεζας Πειραιώς, εξηγώντας ότι

«Αγκάθι» για την ελληνική οικονομία
εξακολουθούν να αποτελούν τα
«κόκκινα» δάνεια, καθώς παρά το
γεγονός ότι η στρόφιγγα της
χρηματοδότησης έχει ανοίξει, δεν
υπάρχει
ικανός
αριθμός
επενδυτικών σχεδίων
για
να
απορροφήσει τους πόρους. Το
σημαντικό αυτό ζήτημα ανέπτυξαν οι
πρόεδροι των τεσσάρων ελληνικών
συστημικών τραπεζών, στο πλαίσιο
του 7oυ Οικονομικού Φόρουμ των
Δελφών, με τίτλο «New Realities»
που
πραγματοποιείται
στους
Δελφούς 6 - 9 Απριλίου και τελεί υπό
την Αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου
της Δημοκρατίας, κας Κατερίνας
Σακελλαροπούλου. «Τα κόκκινα
δάνεια έφυγαν από τις τράπεζες
αλλά όχι από την ελληνική
οικονομία.
Δεν μπορούμε να
δανείσουμε όσους είναι "κόκκινοι"»
υπογράμμισε ο Γιώργος Ζανιάς,
πρόεδρος
του
διοικητικού
συμβουλίου και μη εκτελεστικός
σύμβουλος
της
Eurobank,
τονίζοντας ότι υπάρχουν τεράστιοι
διαθέσιμοι
πόροι.
«Τα
εξυπηρετούμενα δάνεια είναι στο
60% του ΑΕΠ και πρέπει να
διπλασιαστούν» προσέθεσε ο κ.
Ζανιάς, υποστηρίζοντας πως δεν
πρέπει να δίνουμε άκριτα χρήματα,
αλλά στοχευμένα, γιατί μπορεί να
έρθει η επόμενη κρίση και να
καταλήξουμε πάλι στα μνημόνια. Στο
ζήτημα των κόκκινων δανείων
αναφέρθηκε
και
ο
Γιώργος
Χαντζηνικολάου, πρόεδρος της
Τράπεζας
Πειραιώς.
Κατά
τη
διάρκεια της
συζήτησης
που
συντόνισε ο δημοσιογράφος του
Capital.gr, Λεωνίδας Στεργίου, ο κ.
Χατζηνικολάου επισήμανε ότι το
πρόβλημα παραμένει, εκφράζοντας
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βιώσιμο επειδή καταφέραμε και το
κλειδώσαμε με πολύ χαμηλά
επιτόκια» είπε ο κ. Χαρδούβελης.

Α

πορρίπτονται
επενδυτικά σχέδια
ή γιατί δεν είναι
βιώσιμα ή γιατί πολύ
από τους αιτούντες δεν
μπορούν να πάρουν
χρηματοδότηση λόγων
κόκκινων δανείων.

Χαρακτήρισε δε, αναγκαία την
προώθηση
ριζικών
μεταρρυθμίσεων, προκειμένου να
καταστεί
η
χώρα
ελκυστικός
προορισμός για επενδύσεις. Στην
ανάγκη για μεταρρυθμίσεις στάθηκε
και ο Βασίλειος Ράπανος, πρόεδρος
του διοικητικού συμβουλίου της
Alpha Bank, θεωρώντας εξίσου
σημαντικά να αποκτήσει η χώρα
επενδυτική βαθμίδα. Τόνισε ότι η
κυβέρνηση πρέπει να ενισχύσει
πολίτες και επιχειρήσεις, χωρίς
όμως
να
υποσκάψει
τη
δημοσιονομική
σταθερότητα.
Σύμφωνα με τον κ. Ράπανο, πρέπει
να διατηρηθεί η κουλτούρα των
πληρωμών και να γίνει κατανοητό
από το πολιτικό σύστημα ότι οι
τράπεζες δεν διαχειρίζονται δικό
τους χρήμα αλλά χρήματα των
καταθετών. Αισιόδοξος για την
πορεία της ελληνικής οικονομίας
εμφανίστηκε ο πρόεδρος του
διοικητικού συμβουλίου της Εθνικής
Τράπεζας της Ελλάδος, Γκίκας
Χαρδούβελης, διαβλέποντας μια
15ετια
ανάπτυξης,
εφόσον
συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις,
αυξηθούν σταδιακά οι μισθοί και
δημιουργήσουμε έναν κουμπαρά για
τους νέους. Όσον αφορά στο χρέος,
τόνισε πως αυξήθηκε σε όλες τις
χώρες κατά τη διάρκεια της
πανδημίας. «Το χρέος μας είναι

Προσέθεσε πως όσο η οικονομία
πάει
καλά,
τα
δάνεια
θα
μεγαλώνουν, υποστηρίζοντας πως
τράπεζες και επιχειρήσεις θα
χτίσουν χέρι - χέρι μια νέα Ελλάδα.
Τη σκυτάλη από τους Έλληνες
τραπεζίτες πήρε ο Ευρωπαίος
Επίτροπος
Οικονομικών
Paolo
Gentiloni, ο οποίος τόνισε πως το
ελληνικό χρέος είναι βιώσιμο.
Απαντώντας σε ερωτήσεις του
δημοσιογράφου της ΕΡΤ, Γιώργου
Παπαγεωργίου, υπογράμμισε πως η
Ελλάδα πρέπει να διατηρήσει το
μομέντουμ για μεταρρυθμίσεις και
ανάπτυξη, προσθέτοντας ότι τον
Ιούνιο θα ληφθεί η απόφαση για το
αν θα αρθεί η ενισχυμένη εποπτεία
της ελληνικής οικονομίας. Εκτίμησε
πάντως ότι δεν έχουμε φτάσει ακόμα
στο επίπεδο για να αποκτήσει η
Ελλάδα επενδυτική βαθμίδα. Σχετικά
με τις επιπτώσεις του πολέμου στην
Ουκρανία ο κ. Gentiloni υποστήριξε
πως ο αντίκτυπος θα εξαρτηθεί από
τη διάρκεια του πολέμου, τη
δυνατότητα κυρώσεων στη Ρωσία
στον τομέα της ενέργειας και από
την εξέλιξη του πληθωρισμού.
Παραδέχθηκε
πάντως
ότι
το
ποσοστό
ανάπτυξης
της
ευρωπαϊκής οικονομίας θα κυμανθεί
χαμηλότερα
από
τις
αρχικές
εκτιμήσεις, λέγοντας ότι στα μέσα
Μαΐου θα υπάρξει νέα πρόβλεψη.

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 09-10 Απριλίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 227 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |

Διαβάστε τι μεταδίδει το ρεπορτάζ του capital.gr: Μαζί με τη
13η αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από τους
θεσμούς, ολοκληρώθηκε η 6η έκθεση προόδου του νέου
πτωχευτικού που ξεκίνησε τον περασμένο Ιούνιο. Ενώ
ξεκίνησε με χιλιάδες αιτήσεις να εκκρεμούν, χωρίς να
προχωρά καμία ρύθμιση μέχρι το Νοέμβριο, τεχνικές και
ενημερωτικές παρεμβάσεις ξεμπλόκαραν το σύστημα.
Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο νέος πτωχευτικός
κώδικας (ως νομοθεσία) και ως ηλεκτρονικό σύστημα με
πλήρη αυτοματοποίηση συλλογής στοιχείων και
αντικειμενικό αλγόριθμο προτεινόμενων ρυθμίσεων,
θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες καινοτομίες
πανευρωπαϊκά, κάτι το οποίο θα επισημανθεί στην
επόμενη έκθεση του ΔΝΤ για την Ελλάδα. Το πρώτο βασικό
πρόβλημα της καθυστέρησης είχε σχέση με τεχνικά
ζητήματα, τα οποία λύθηκαν, καθώς προχωρούσε
ταυτόχρονα η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του Δημοσίου.
Η αρχική καθυστέρηση θα έπρεπε ίσως να ήταν
αναμενόμενη, καθώς ο νόμος ψηφίστηκε το 2020 που
αποτελεί πανευρωπαϊκή καινοτομία και ταυτόχρονα
χτίστηκε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που συνδέει
τράπεζες, εφορίες, Ταμεία και άλλες υπηρεσίες για την
άντληση στοιχείων, ενώ δημιουργήθηκε αλγόριθμος που
δίνει αντικειμενικές προτάσεις για ρύθμιση, λαμβάνοντας
συγκεκριμένα κριτήρια. Όλα αυτά στην Ελλάδα χτίστηκαν
από το μηδέν και θα έπρεπε να διασυνδεθούν ψηφιακά
πολλοί φορείς, να ψηφιοποιηθούν ενδιάμεσες υπηρεσίες,
να εισέλθουν χειροκίνητα διάφορα έγγραφα που δεν
μπορούσαν να αντληθούν αυτόματα από το σύστημα, ενώ
ο αλγόριθμος με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις ήθελε κάποιες
βελτιώσεις. Στόχος ήταν η αντικειμενική αξιολόγηση και
διευθέτηση του συνολικού χρέους (προς τράπεζες και
δημόσιο) χωρίς να παρεμβαίνει η προσωπική ή
υποκειμενική κρίση. Ταυτόχρονα, οφειλέτες, εγγυητές,
συνοφειλέτες, συνδικαιούχοι, επιμελητήρια, επιχειρήσεις,
λογιστές και δικηγόροι δεν ήταν εξοικειωμένοι από την
πρώτη ημέρα λειτουργίας. Υπήρχαν και ανθρώπινα
θέματα, όπως για παράδειγμα, ο οφειλέτης δεχόταν άρση
του απορρήτου και προχωρούσε η αίτηση, αλλά κάποιος
εγγυητής δεν δεχόταν, με αποτέλεσμα να ακυρώνεται και
να αναζητάται εναλλακτική ή να χρειάζεται περισσότερος
χρόνος μεταξύ του οφειλέτη και του εγγυητή αλλά και η
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συνδρομή ειδικών για το τι σημαίνει ο οφειλέτης να θέλει να
ρυθμίσει και ο τριτεγγυητής να αρνείται. Το δεύτερο μεγάλο
βήμα που έδωσε ώθηση στον εξωδικαστικό μηχανισμό
ήταν η επένδυση που έκαναν οι ίδιες οι εταιρείες
διαχείρισης δανείων, δημιουργώντας help desk, όπου
ενημέρωσαν και έλυναν απορίες οφειλετών, λογιστών,
δικηγόρων, κ.ά. Αυτό ολοκληρώθηκε προς τις αρχές του
έτους, όταν φάνηκε και η πρώτη αύξηση του ρυθμού
οριστικοποίησης αιτήσεων και τελικών ρυθμίσεων. Η
συμβολή της πλατφόρμας και γενικότερα της ενημέρωσης
και της εξοικείωσης των εμπλεκομένων τριπλασίασε
αμέσως τον αριθμό αιτήσεων που κατέληξαν σε ρύθμιση
μέσα σε δύο μήνες. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο τον
Δεκέμβριο απαντήθηκαν 5.000 ερωτήματα. Ταυτόχρονα,
πραγματοποιήθηκε
ενεργοποίηση
όλων
των
εμπλεκόμενων φορέων, ΥΠΟΙΚ, ΤτΕ, τράπεζες, ΑΔΑΕ,
ΕΦΚΑ, εταιρείες διαχείρισης δανείων κ.ά., ώστε να
μεγιστοποιήσουν
τον
συντονισμό
και
τη
διασυνδεσιμότητα. Έτσι, φθάνουμε στο σήμερα.

Α

πό τις 43.000 περίπου αιτήσεις
που βρίσκονταν ένα βήμα πριν
από την οριστικοποίηση, σήμερα
η «ουρά» υπολογίζεται γύρω στις
30.000 αιτήσεις που αντιστοιχούν
σε δάνεια άνω των 10 δισ. ευρώ.

Ο αριθμός των αιτήσεων που δεν οριστικοποιούνται δεν
θεωρούνται ότι ανήκουν στην κατηγορία των εκκρεμών
υποθέσεων. Ο αριθμός των 43.000 αφορά στην
πραγματικότητα σε άνοιγμα κωδικών στην πλατφόρμα και
έναρξη συμπλήρωσης της φόρμας. Από αυτούς, οι 15.000
έχουν δεχθεί την άρση απορρήτου αλλά δεν έχει
προχωρήσει στα επόμενα βήματα, όπως έχουν κάνει άλλοι
28.000 οφειλέτες. Αλλά και αυτοί δεν έχουν ακόμα
οριστικοποιήσει τις αιτήσεις, καθώς πραγματοποιείται
άντληση στοιχείων από την πλατφόρμα (αυτόματα ή
χειροκίνητα σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα) μέσω ΑΑΔΕ,
τράπεζες, ΕΦΚΑ και εταιρείες διαχείρισης. Για παράδειγμα,
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επειδή δεν εμπίπτουν στον νόμο. Για παράδειγμα, το
σύνολο των οφειλών δεν ξεπερνά τις 10.000 ευρώ.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί εκείνο του
Δεκεμβρίου, όταν υπήρξαν 50 ρυθμίσεις μεταξύ
δανειοληπτών και τραπεζών-εταιρειών διαχείρισης,
δηλαδή περίπου 90 λιγότερες από ό,τι τον Φεβρουάριο.
Τότε, είχαν μπει στην πλατφόρμα περίπου 44.000 οφειλές,
15.000 είχαν δεχθεί άρση του απορρήτου, 28.000 είχαν
προχωρήσει στο στάδιο της άντλησης στοιχείων από
Δημόσιο, τράπεζες, Tαμεία και εταιρείες διαχείρισης, ενώ
627 είχαν προχωρήσει σε οριστικοποίηση.

Α

πό τις 627 που οριστικοποιήθηκαν,
οι 234 ακυρώθηκαν από τους
ίδιους τους ενδιαφερόμενους
για διαφόρους λόγους, με
κυριότερο την έλλειψη ή το
λάθος κάποιου εγγράφου ή
για να προστεθεί εγγυητής.

τα υποθηκοφυλακεία δεν έχουν ακόμα ψηφιοποιηθεί, ενώ
μία βεβαίωση ΤΑΠ από δήμο μπορεί να χρειαστεί ακόμα και
έξι μήνες. Και εδώ υπήρξαν πρόσφατα νομοθετικές
παρεμβάσεις για μείωση της γραφειοκρατίας, όπως η
βεβαίωση ΤΑΠ. Αλλά και πάλι, όσες οριστικοποιούνται,
επίσης, δεν προχωρούν πάντα προς ρύθμιση. Με την
οριστικοποίηση της αίτησης ενημερώνονται άμεσα τα
συστήματα των πιστωτών. Σε εκείνο το σημείο
παρατηρούνται είτε ακυρώσεις, διότι για παράδειγμα
εντοπίστηκε ένα λάθος σε μια αίτηση ή έπρεπε να
προστεθεί εγγυητής. Άλλες μισές δεν ακυρώνονται, αλλά
δεν μπαίνουν στην "ουρά” για διευθέτηση του χρέους με
τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης, καθώς οι οφειλές
αφορούν εξολοκλήρου προς εφορία και ταμεία, όπου εκεί
ακολουθείται άλλος αλγόριθμος. Επίσης, κάποιες
απορρίπτονται, όχι διότι δεν μπορούν να ρυθμιστούν, αλλά

Σ

ε περισσότερα από 27 εκατ. ευρώ
διαμορφώνεται ο πήχης της
συνολικής τιμής εκκίνησης για 10
μόνο από τους 500 πλειστηριασμούς

που πραγματοποιήθηκαν την περασμένη Τετάρτη.
Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν, όπως αποκαλύπτει το
newmoney, «επώνυμες» βίλες στην Εκάλη, βιομηχανικές
εγκαταστάσεις,
καθώς
και
μεγάλα
τουριστικά

Έτσι, προχώρησαν περίπου 393 αιτήσεις προς τους
πιστωτές. Από αυτές, οι 50 αφορούσαν σε δανειολήπτες
που πέτυχαν ρύθμιση με τράπεζες και εταιρείες
διαχείρισης. Άλλοι 145 δεν είχαν δάνεια, αλλά βρίσκονταν
σε διαπραγματεύσεις για ρύθμιση με εφορία και
ασφαλιστικά Tαμεία. Για 23 ψήφισαν αρνητικά οι τράπεζες
και διαχειριστές δανείων, κυρίως εξαιτίας της μη
συναίνεσης του εγγυητή για άρση απορρήτου και
συνεπακόλουθα αδυναμία ελέγχου της περιουσιακής του
κατάστασης, με σκοπό την πρόληψη και αντιμετώπιση
στρατηγικών κακοπληρωτών. Περίπου η ίδια αναλογία
παρατηρήθηκε τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο όπου
τελικά προχώρησαν 137 ρυθμίσεις με τις τράπεζες, ενώ
ακόμα περισσότεροι είναι αυτοί που βρίσκονται σε
διαπραγμάτευση με το Δημόσιο ή που ακυρώνουν για να
υποβάλουν ξανά με νέα στοιχεία και με προσθήκη εγγυητή.
Έτσι, τα στοιχεία και οι προβλέψεις από την επιτάχυνση
που παρατηρείται δείχνουν ότι μέχρι το τέλος Απριλίου θα
έχουν προχωρήσει 500-700 ρυθμίσεις με στόχο να
διατηρηθεί σε τριψήφιο, αν όχι τετραψήφιο το νούμερο τους
επόμενους μήνες.

συγκροτήματα. Ακόμη στο «μενού» περιλαμβάνεται και το
ακίνητο της Άστυ Α.Ε., που αποτελούσε επί χρόνια την
«έδρα» των εν Ελλάδι επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
της οικογένειας Παρασκευαΐδη. Μια έκταση 327
στρεμμάτων σε παραθαλάσσια περιοχή του Ηρακλείου
Κρήτης, η οποία θα μπορούσε υπό όρους να θεωρηθεί και
«φιλέτο», είναι αυτή που οδηγεί την κούρσα σε επίπεδο
τιμής εκκίνησης, η οποία έχει οριστεί στα 6.584.100 ευρώ.
Η έκταση ανήκει στην εταιρεία «Ακίνητα Καρτερού Α.Ε.» και
οδηγείται σε πλειστηριασμό με επισπεύδουσα τη
Eurobank. Πρόκειται για ένα μεγάλο αγροτεμάχιο με
πρόσωπο στην παλαιά Εθνική Οδό Ηρακλείου -Αγίου
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χρήση αποθηκών και θέσεων στάθμευσης συνολικής
επιφάνειας 21.400 τ.μ.

Νικολάου στη θέση «Πατέλα Καρτερού» της τοπικής
κοινότητας
Καλλιθέας
στη
δημοτική
ενότητα
Αλικαρνασσού. Η περιοχή βρίσκεται στο βορειοανατολικό
όριο του Δήμου Ηρακλείου σε απόσταση περίπου 5 χλμ.
από το κέντρο της πόλης. Περιβάλλεται από τη
βιομηχανική περιοχή, το στρατόπεδο Δασκαλογιάννη, τη
νέα λαχαναγορά Ηρακλείου, το αεροδρόμιο και τη
θάλασσα, όπου και η παραλία Καρτερού καθώς και άλλες
γνωστές παραλίες από την ανατολική πλευρά της πόλης
του Ηρακλείου. Σημαντικό πλεονέκτημά της αποτελεί η
εγγύτητα με τη θάλασσα και τις γνωστές παραλίες και η
άμεση πρόσβαση από την παλαιά και τη νέα εθνική οδό Αγ.
Νικολάου-Ηρακλείου.
Στα
σοβαρά
μειονεκτήματα
περιλαμβάνεται ότι τα όρια του ακινήτου δεν είναι σαφώς
υλοποιημένα επί του εδάφους, ενώ γειτνιάζει με έκταση η
οποία ανήκει στο στρατόπεδο, με τον χώρο όπου
αναπτύσσεται η λαχαναγορά Ηρακλείου, αλλά και με χώρο
της δ/νσης καθαριότητας του δήμου Ηρακλείου. Λόγω της
γειτνίασης με τις εγκαταστάσεις του δήμου όπου γίνεται η
συλλογή των σκουπιδιών ανακύκλωσης, κατά διαστήματα
είναι αισθητή η δυσοσμία και η ηχορύπανση, όπως
αναφέρεται στη σχετική έκθεση. Γενικότερα ένα τμήμα του
βρίσκεται εντός γεωργικής ζώνης και ένα άλλο εντός
περιοχής ανάπτυξης ήπιου τουρισμού αναψυχής –
παραθεριστικής κατοικίας. Στο πλαίσιο αυτό, επιτρέπονται
οι χρήσεις εμπορικών καταστημάτων-πολυκαταστημάτων,
ξενοδοχείων τύπου motel, ξενώνων και επιπλωμένων
διαμερισμάτων μέχρι 100 κλινών, καθώς και εστιατορίων,
αναψυκτήριων,
πολιτιστικών
κέντρων,
υπαίθριων
αθλητικών εγκαταστάσεων κ.α. Από τα συμφραζόμενα,
πάντως, προκύπτει ότι ως βέλτιστη αξιοποίηση του
ακινήτου θεωρείται η ανάπτυξη εμπορικού κέντρου, σχέδιο
το οποίο έχει μελετηθεί κατά το παρελθόν. Το εμπορικό
κέντρο μπορεί να αποτελείται από ανωδομή που θα
αναπτύσσεται σε δύο στάθμες με επιφάνεια κάλυψης
21.400 τ.μ. δηλαδή συνολική δόμηση 42.800 τ.μ. Από αυτά,
22.800 τ.μ. μπορούν να αφορούν εμπορικά καταστήματα
(είδη ένδυσης, υπόδησης, ντόπια προϊόντα διατροφής,
είδη
δώρων,
χρυσοχοεία,
κ.α.).
7.000
τ.μ.
πολυκαταστήματα (super markets, αλυσίδες ηλεκτρικώνηλεκτρονικών ειδών), 6.000 τ.μ. καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος, δηλαδή εστιατόρια, καφετέριες, fast food,
κ.α. 7.000 τ.μ. καταστήματα και χώρους αναψυχής (cinema,
bowling κ.α.) Το εμπορικό κέντρο διαθέτει και υπόγεια με

Ακολουθεί σε επίπεδο τιμής πρώτης προσφοράς το
ξενοδοχείο «Ammos Resort» στην Κω που βγαίνει στα
5.474.000 ευρώ. Ανήκει στην εταιρεία «Ξενοφάνης
Κτηματική και Τουριστική» και σύμφωνα με τα διαθέσιμα
στοιχεία, πρόκειται για ξενοδοχειακό συγκρότημα 4
αστέρων, που αναπτύσσεται σε παραθαλάσσια έκταση 13
στρεμμάτων στη θέση «Άγιος Ιωάννης» και αποτελείται
από δυο διώροφες πτέρυγες με υπόγειο. Το ξενοδοχείο
κατασκευάστηκε το 1991 και λειτούργησε μέχρι το 2005.
Από το 2005 μέχρι το 2009 παρέμεινε κλειστό και στη
συνέχεια πέρασε σε νέα ιδιοκτησία, η οποία προχώρησε
στον εκσυγχρονισμό του και στην επαναλειτουργία του
από το 2010. Το ξενοδοχείο είναι δυναμικότητας 108
δωματίων και 239 κλινών, ενώ διαθέτει χώρους υποδοχής,
εστιατορίου, μπαρ, κήπους και πισίνα. H Greenview
Properties και η έπαυλη της Εκάλης: Για δεύτερη φορά
βγαίνει στο σφυρί η έπαυλη στην Εκάλη της εταιρείας
Greenview Properties. Πρόκειται για την «διάδοχο» της
εταιρείας “Lady Inside”, που τέθηκε σε λύση και
εκκαθάριση, αλλά μετά από επτά χρόνια «αναβίωσε» με
άλλο όνομα. Η “Lady Inside” ήταν μια εταιρεία καλσόν,
καλτσών, εσωρούχων, έτοιμων ενδυμάτων, νημάτων,
υφασμάτων και συμμετοχών, από τις πολλές τις οποίες
είχαν δημιουργήσει οι αδελφοί Σάκης και Σάββας
Χατζηιωάννου, της αλυσίδας ένδυσης Sprider Stores, που
βάρεσε κανόνι το 2013. Μετά την «ανάστασή» της το 2020
είχε άλλα πρόσωπα στη διοίκηση και διαφορετικό
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προσανατολισμό καθώς δραστηριοποιήθηκε στην αγορά
του real estate. Το πολυτελές ακίνητο βγαίνει, με
επισπεύδουσα τη διαφημιστική εταιρεία Fuse BBDO
Communications S.A. Ο πλειστηριασμός αφορά την πλήρη
κυριότητα ενός οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 1.186,25
τ.μ. μαζί με την διώροφη πολυτελή μονοκατοικία εμβαδού
803 τ.μ., που στην έκθεση εκτίμησης χαρακτηρίζεται
«υψηλού επιπέδου αρχιτεκτονικής αισθητικής και
κατασκευής». Ο περιβάλλων χώρος είναι διαμορφωμένος
με κήπο και περίφραξη και η κατάσταση συντήρησή της
κρίνεται πολύ καλή. Ακόμη, υπάρχει πισίνα, η οποία έχει
κατασκευασθεί καθ’ υπέρβαση της οικοδομικής άδειας,
καθώς και ξενώνας-διαμέρισμα. Το ακίνητο περιήλθε στην
οφειλέτρια εταιρεία κατά πλήρη κυριότητα (στις 27
Νοεμβρίου 2003, δηλαδή επί εποχής ακόμη της πλήρους
ανάπτυξης του ομίλου των αδελφών Χατζηιωάννου. Με
βάση την έκθεση εκτίμησης η αγοραία αξία της μετά την
εφαρμογή κατάλληλων αναγωγών προσδιορίστηκε στα
1.228,81 €/τ.μ., δηλαδή στις 986.658,36 ευρώ, από τις
οποίες
αφαιρέθηκαν
25.000
ευρώ
ως
κόστος
νομιμοποίησης. Έτσι προέκυψε η αρχική τιμή πρώτης
προσφοράς των 962.000 ευρώ. Στη συνέχεια, όμως, είχαμε
μια θεαματική ανατροπή, καθώς η Greenview Properties
κατέθεσε ανακοπή υποστηρίζοντας ότι η πραγματική αξία
του ακινήτου είναι 2.821.854 ευρώ, δηλαδή τριπλάσια από
τις 962.000 ευρώ, και ζητώντας να συμπληρωθεί η έκθεση
αναγκαστικής κατάσχεσης. Και τούτο καθώς έχει γίνει
εκτεταμένη ανακαίνιση, που ξεκίνησε το 2020 και
ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2021. Το Μονομελές
Πρωτοδικείο Αθηνών στις 14 Φεβρουαρίου έκανε δεκτή την
ανακοπή, ορίζοντας την τιμή πρώτης προσφοράς στο
ποσό των 2.821.854 ευρώ. Ωστόσο, τελικά, ο
πλειστηριασμός που έγινε στις 25 Φεβρουαρίου
ματαιώθηκε ελλείψει πλειοδοτών. Η βίλα της «Βικτόρια
Κτηματική»: Το δεύτερο σφυρί των βορείων προαστίων
αφορά την εταιρεία «Βικτόρια Κτηματική Α.Ε.», η οποία
τουλάχιστον κατά το παρελθόν ήταν συμφερόντων της
Αλεξάνδρας Τερζή-Χανδρή. Πρόκειται για μια κατοικία στην
Εκάλη, που έχει ανεγερθεί σε τμήμα οικοπέδου, επιφανείας
1.206,86 τ.μ., με ποσοστό συνιδιοκτησίας στο όλο
οικόπεδο 663/1000. Η κατοικία που αποκτήθηκε από την
εταιρεία το Νοέμβριο του 2006, αποτελείται από ισόγειο
επιφάνειας 266,82 τ.μ., και υπόγειο, επιφάνειας 102,90 τ.μ.
Η κατάσχεση έγινε για ποσό 200.000 ευρώ (μέρος της
συνολικής απαίτησης) και η τιμή πρώτης προσφοράς στον
πλειστηριασμό (με επισπεύδουσα την Intrum) που έγινε
στις 25 Φεβρουαρίου, αλλά κατέληξε άγονος, όπως και
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στον σημερινό έχει οριστεί στις 815.585 ευρώ. Η «έδρα» της
οικογένειας Παρασκευαΐδη: Στο σφυρί για μια ακόμη φορά
και για το κτίριο που επί χρόνια αποτελούσε την έδρα της
«Άστυ Α.Ε.», εταιρείας συμφερόντων της οικογένειας
Παρασκευαΐδη. Πρόκειται ειδικότερα για ένα κτίριο
γραφείων στην οδό Πύρρας, έναντι του πρώην Ledra
Marriott και νυν Grand Hyatt Athens, -το οποίο κάποτε
ανήκε στην κυπριακή επιχειρηματική οικογένεια-, που
αποκτήθηκε την περίοδο 1978-79, μαζί με δύο όμορα
οικόπεδα. Στον πλειστηριασμό που έγινε στις 29
Δεκεμβρίου 2021 «έφυγαν» τα οικόπεδα, αλλά έμεινε στα
αζήτητα το πολυώροφο επαγγελματικό κτίριο γραφείων
και καταστημάτων συνολικής επιφάνειας 1.419,33 τ.μ. Το
ακίνητο το οποίο εδώ και καιρό είναι κλειστό και μοιάζει
εγκαταλελειμμένο,
αποτελείται
από δύο υπόγεια
επιφάνειας 258,89 τ.μ. και τέσσερις ορόφους με δώμα. Στο
ισόγειο με επιφάνεια 186,82τ.μ. υπάρχουν τέσσερα
καταστήματα, έκαστο με ανεξάρτητη είσοδο από την οδό
Πύρρας. Οι τέσσερις όροφοι, συνολικής επιφάνειας 896,12
τ.μ., περιλαμβάνουν χώρους γραφείων, κυλικείων κ.λπ.,
ενώ το δώμα έχει δομημένη επιφάνεια 33,60 τ.μ. και
περιλαμβάνει την απόληξη του κλιμακοστασίου, το
μηχανοστάσιο του ανελκυστήρα και μία αποθήκη.
Σύμφωνα με την έκθεση εκτίμησης, η κατάσταση
συντήρησης του κτιρίου είναι ικανοποιητική, λαμβάνοντας
υπόψη το έτος κατασκευής (1983) και τις προδιαγραφές
του. Στον πλειστηριασμό, με επισπεύδουσα την Cepal
Hellas, η τιμή πρώτης προσφοράς είναι 1.402.000 ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι η Άστυ Α.Ε., ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του
1977 και διαχειρίστηκε όλο το κομμάτι των τουριστικών
δραστηριοτήτων της οικογένειας Παρασκευαΐδη στην
Ελλάδα.

Χτύπησε το επαναληπτικό σφυρί για 12 από τις 24 εξοχικές
κατοικίες του συγκροτήματος Nefeli Luxury Villas στη Νέα
Σκιώνη Χαλκιδικής, με συνολική τιμή εκκίνησης 3,21 εκατ.
ευρώ. Το συγκρότημα ανήκει στην εταιρεία Οικοδομικές
Επιχειρήσεις Νεφέλη Α.Ε. και αναπτύσσεται σε έκταση 40
στρεμμάτων
μπροστά
στη
θάλασσα.
Είναι
κατασκευασμένο με σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα
και οι τοιχοποιίες είναι από πλινθοδομή. Η στέγη
αποτελείται από επικεραμωμένη πλάκα σκυροδέματος και
τα εξωτερικά κουφώματα είναι αλουμινίου, ενώ η ποιότητα
κατασκευής και η συντήρηση χαρακτηρίζονται καλές. Ο
περιβάλλων χώρος είναι ιδιαίτερα προσεγμένος με
εσωτερική οδοποιία, δενδροφυτεύσεις, γκαζόν κ.ά., ενώ
περιλαμβάνει κεντρική πισίνα εμβαδού 79 τ.μ. Οι τιμές
πρώτης προσφοράς για τις κατοικίες κλιμακώνονται
ανάλογα με το εμβαδόν και τα χαρακτηριστικά τους, από
181.330 ευρώ έως 725.004 ευρώ, με τις περισσότερες να
κινούνται στην περιοχή των 210.000-280.000 ευρώ. Ακόμη,
επαναλήφθηκε ο πλειστηριασμός για έκταση με ξενοδοχείο
της εταιρείας Easy Days Α.Ε. που βρίσκονται στην
κτηματική περιφέρεια του χωριού Αλμυρίδας, του Δήμου
Αποκορώνου Χανίων. Πρόκειται για διώροφο ξενοδοχείο
32 δίκλινων δωματίων που περιλαμβάνει επίσης πισίνα και
παιδική πισίνα συνολικού εμβαδού 154,72 τ.μ., υπαίθριο
bar και γήπεδο τένις. Η τιμή πρώτης προσφοράς είναι
μειωμένη κατά 20% σε σχέση με την αρχικά ορισθείσα
(2.010.000 ευρώ), και ανέρχεται σε 1.608.000 ευρώ.
Βιομηχανικά
ακίνητα:
Στους
πλειστηριασμούς
συμπεριελήφθησαν και αρκετά βιομηχανικά και
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επαγγελματικά ακίνητα. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει εκείνο της
εταιρείας Τροφοτεχνική Α.Ε., που είναι 8 στρέμματα εντός
της ΒΙΠΕ Σίνδου στη Θεσσαλονίκη. Εντός του οικοπέδου
έχουν ανεγερθεί κτίρια που περιλαμβάνουν χώρους
παραγωγής, αποθήκευσης, ψυγείων και γραφείων. Η τιμή
πρώτης προσφοράς είναι στα 2.120.000 ευρώ, μειωμένη
κατά 20% έναντι της αρχικά ορισθείσας (2.650.000 ευρώ).
Ένα ακόμη μεγάλο ακίνητο είναι της πτωχευμένης
εταιρείας τηλεπικοινωνιακού υλικού ΕΛΒΙΤΥΛ. Αποτελείται
από τρία όμορα γήπεδα συνολικής έκτασης 15,2
στρεμμάτων, στη ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης, μαζί με τα
βιομηχανικά κτίρια. Η τιμή πρώτης προσφοράς έχει οριστεί
στα 1.666.000 ευρώ. Ακόμη, βγήκαν στο σφυρί το ακίνητο
και οι εγκαταστάσεις της «Ρεκόρ Κορφού Α.Ε.», μιας από
τις γνωστές εταιρείες αντιπροσώπευσης αυτοκινήτων στην
Κέρκυρα. Πρόκειται για πέντε συνεχόμενα οικόπεδα –
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γεωτεμάχια συνολικής έκτασης 5,4 στρεμμάτων, στην θέση
“Τρίκλινο” της δημοτικής κοινότητας Καναλίων, εντός των
οποίων έχουν ανεγερθεί δύο βιομηχανικά κτίρια,
συνολικού εμβαδού 1.935 τ.μ. που περιλαμβάνουν
συνεργείο αυτοκινήτων εμβαδού 923 τ.μ., κατάστημα –
αντιπροσωπεία αυτοκινήτων εμβαδού 948 τ.μ. και γραφεία
64 τ.μ. Τα εν λόγω βιομηχανικά κτίρια είναι
κατασκευασμένα με μεταλλικό σκελετό και πλαγιοκαλύψεις
με πάνελ πολυουρεθάνης. Το κτίριο της αντιπροσωπείας
αυτοκινήτων διαθέτει υαλοστάσια τοποθετημένα σε
μεταλλικό σκελετό αλουμινίου και συστήματα ψύξης,
θέρμανσης και εξαερισμού. Το κτίριο του συνεργείου
αυτοκινήτων διαθέτει μεγάλες ειδικές θύρες αλουμινίου
(ρολά) για την είσοδο και έξοδο οχημάτων. Η τιμή πρώτης
προσφοράς έχει οριστεί στα 1.414.091 ευρώ.

ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες, οι οποίες έχουν
ανεγερθεί σε οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 22.000 τ.μ.
και οι οποίες συνθέτουν ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα. Το
ξενοδοχείο, το οποίο ανακατασκευάστηκε το 2002 και
ανακαινίστηκε πλήρως το 2014 έχει δυναμικότητα 96
δωματίων ενώ απέχει 12 περίπου χιλιόμετρα από την πόλη
της Κέρκυρας. Όπως επισημαίνεται στην έκθεση
εκτίμησης, αποτελείται από 4 κτίρια δωματίων και 1 κτίριο
υποδοχής και κοινοχρήστων χώρων, το οποίο
περιλαμβάνει την κεντρική είσοδο, χώρους υποδοχής και
εστιατόριο. Όλα τα κτίρια είναι σε σειρά, με
προσανατολισμό ανατολικό για να "βλέπουν" στη
θάλασσα και ακολουθούν την κλίση του εδάφους.

Αντιμέτωπα με το σφυρί βρίσκονται πολυτελή
ξενοδοχειακά συγκροτήματα τα οποία εντοπίζονται σε
διάφορες περιοχές σε όλη την Ελλάδα. Η λίστα, μάλιστα,
περιλαμβάνει από παλιές περιπτώσεις μέχρι φρέσκα στην
πλατφόρμα ονόματα, τα οποία ωστόσο διαθέτουν μακρά
παρουσία στον κλάδο της φιλοξενίας. Η παλιά περίπτωση
του Grande Mare Hotel: Την κούρσα των πλειστηριασμών
σε επίπεδο υψηλότερης τιμής πρώτης προσφοράς οδηγεί
ένα ξενοδοχείο παλιός "γνώριμος" της πλατφόρμας, καθώς
έχουν γίνει ουκ ολίγες προσπάθειες στο παρελθόν για να
βρεθεί πλειοδότης. Για ακόμη μία φορά και πιο
συγκεκριμένα στις 15 Απριλίου έχει προγραμματιστεί να
ηχήσει το ηλεκτρονικό σφυρί για το 5 αστέρων Grande
Mare Hotel Spa & Wellness το οποίο βρίσκεται στη θέση
Άγιος Στέφανος Μπενιτσών, της δημοτικής ενότητας
Αχιλλείων στην Κέρκυρα. Η τιμή της εκκίνησης έχει οριστεί
στα 7,248 εκατ. ευρώ (ήτοι το 80% της αρχικής τιμής) ενώ
επισπεύδουσα είναι η Special Financial Solutions.
Συγκεκριμένα, το ακίνητο περιλαμβάνει 16 αυτοτελείς και

Τον δρόμο του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού αναμένεται
να ακολουθήσει στις 4 Μαΐου ένα από τα πιο γνωστά και
ιστορικά ξενοδοχεία της Καλαμάτας, εφόσον στο
μεσοδιάστημα δεν γίνει κάποια κίνηση για την αναστολή
του, όπως συνέβη στο παρελθόν. Ο λόγος για το Rex, το
οποίο βρίσκεται σε έναν από τους πλέον εμπορικούς
δρόμους της πόλης στην Αριστομένους στον αριθμό 26.
Αρχικά η τιμή πρώτης προσφοράς είχε τεθεί στα 3.277.642
ευρώ, ωστόσο μετά από απόφαση που εξέδωσε το
Πρωτοδικείο Καλαμάτας, το ποσό "διορθώθηκε" και
ανέβηκε στα 5.401.419 ευρώ. Με βάση τα στοιχεία που
προσκομίστηκαν πρόκειται για ένα ξενοδοχείο, το οποίο
«είναι κατασκευασμένο μικτά από οπλισμένο σκυρόδεμα
και τοιχοποιίες από πέτρα με τριφτά επιχρίσματα και
ξύλινη οροφή και επικάλυψη με κεραμίδια και έχει υποστεί
ολική ανακαίνιση στα τέλη της δεκαετίας του 1990,
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βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία, ενώ εσωτερικά λαμβάνεται
καλής κατάστασης και συντήρησης βάσει παραδοχών».
Επιπλέον, η έκθεση εκτίμησης αναφέρει ότι το ακίνητο
αποτελεί ένα νεοκλασικό κτίριο, διατηρητέο στις εξωτερικές
όψεις, το οποίο μετά τον σεισμό της Καλαμάτας το 1986
ανακατασκευάστηκε πλήρως την περίοδο 1996-1999 και
βρίσκεται σε άριστη κατάσταση. Πρόκειται για ένα
πενταώροφο κτίριο, το οποίο έχει ανεγερθεί σε οικόπεδο
συνολικού εμβαδού 498 τ.μ. και το οποίο αποτελείται από
υπόγειο όροφο 432 τ.μ., ισόγειο όροφο 495 τ.μ., ημιώροφο
495 τ.μ., πρώτο όροφο 485 τ.μ., δεύτερο όροφο 485 τ.μ.,
τρίτο όροφο 456 τ.μ. και δώμα 118 τ.μ., με τη συνολική του
επιφάνεια να ανέρχεται στα 2.966 τ.μ. Το πεντάστερο
Αρχοντικό Χατζηγάκη στο Περτούλι: Πρόκειται για ένα από
τα πιο εμβληματικά ξενοδοχεία των Τρικάλων. Το
Αρχοντικό Χατζηγάκη στο Περτούλι, κοντά στην Ελάτη,
κτισμένο σε υψόμετρο 1.200 μέτρων στις καταπράσινες
πλαγιές της οροσειράς της Πίνδου, διαθέτει μια

Στην καταναλωτική πίστη, οι νέες
εκταμιεύσεις το 2021 έφτασαν 889
εκατ. ευρώ, δηλαδή ξεπέρασαν
εκείνες των στεγαστικών δανείων
κατά
5
εκατ.
ευρώ.
Όπως
capital.gr
η
επισημαίνει
το

μακροχρόνια πορεία στον κλάδο της φιλοξενίας. Το 5
αστέρων ξενοδοχείο, το όνομα του οποίου εμφανίζεται για
πρώτη φορά στην πλατφόρμα, είναι προγραμματισμένο να
βγει σε πλειστηριασμό στις 20 Ιουλίου με την τιμή πρώτης
προσφοράς να έχει τεθεί στα 4,59 εκατ. ευρώ ενώ
επισπεύδουσα είναι η Intrum Hellas. Το ποσό της οφειλής
για το οποίο επιβλήθηκε η κατάσχεση ανέρχεται στο 1 εκατ.
ευρώ και αποτελεί μέρος έντοκης απαίτησης συνολικού
ποσού 1.522.744 ευρώ. Πρόκειται για μια ξενοδοχειακή
μονάδα, η οποία βρίσκεται κανονικά σε λειτουργία και
αποτελείται από 4 κτίρια και ένα εκκλησάκι. Τα 4 κτίρια,
που περιλαμβάνουν τους χώρους του ξενοδοχείου, είναι το
κυρίως κτίριο (αρχοντικό), το κτίριο συνοδείας, το οποίο
συνδέεται υπογείως με το κυρίως κτίριο, το κτίριο
πολλαπλών χρήσεων (συνεδριακό, ταβέρνα, μπαρ-πισίνα)
και το κτίριο της νέας πτέρυγας με συνολική δυναμικότητα
36 δωματίων (15 δίκλινα, 5 δωμάτια των 50 τ.μ.-deluxe, 9
superior, 4 junior suites και 3 grand suites). Όπως
επισημαίνεται στην έκθεση, το κυρίως κτίριο, όπου
αναπτύσσεται το αρχοντικό, είναι παραδοσιακής τεχνικής,
κατασκευάστηκε το 1880, καταστράφηκε μετά από
πυρκαγιά το 1943 και αναστηλώθηκε κατά την περίοδο
1993-1999. Είναι τριώροφο, κατασκευασμένο από λιθοδομή
με ενίσχυση οπλισμένου σκυροδέματος και έχει συνολική
επιφάνεια 1.127,70 τ.μ. Στο ισόγειο είναι ο χώρος
υποδοχής, reception με καθιστικό και δύο σουίτες ενώ στον
πρώτο και δεύτερο όροφο υπάρχουν από τρία δωμάτια
(συνολικά έξι) και καθιστικό. Τέλος, αναμένεται να χτυπήσει
το ηλεκτρονικό σφυρί για ένα ακόμη ακίνητο, το οποίο
τείνει να γίνει μόνιμος θαμώνας της πλατφόρμας. Ο λόγος
για την 3 αστέρων ξενοδοχειακή μονάδα επιπλωμένων
διαμερισμάτων Nefeli Hotel Lipsi στο νησί των Λειψών,
ιδιοκτησίας της εταιρείας Νεφέλη Α.Ε. Στον προσεχή
πλειστηριασμό η τιμή πρώτης προσφοράς έχει οριστεί στα
2,88 εκατ. ευρώ ήτοι το 80% της αρχικής τιμής εκκίνησης.
Τέλος, στις 5 Οκτωβρίου βγαίνει σε πλειστηριασμό η
ξενοδοχειακή μονάδα Στελλίνα στη θέση Αμμουδιά της
Σκιάθου με τιμή πρώτης προσφοράς τα 2,25 εκατ. ευρώ και
στις 13 Απριλίου ξενοδοχείο της Heritage hotel στα
Ιωάννινα με τιμή εκκίνησης τα 2 εκατ. ευρώ.

πρόβλεψη για το 2022 ξεπερνά το 11,2 δισ. ευρώ, καθώς η κύρια πηγή
της ζήτησης προέρχεται από την
αγορά αυτοκινήτου (σχεδόν το 50%
των εκταμιεύσεων) και από τα
δάνεια για την κάλυψη προσωπικών
αναγκών. Τα τελευταία ενισχύθηκαν
σημαντικά με την εμφάνιση των
λεγόμενων fast loan μέσω κινητών
τηλεφώνων για ποσά μέχρι 3.000
ευρώ.

Η
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αγορά των
καταναλωτικών
δανείων κινήθηκε

με ετήσιο ρυθμό 30%
το 2021, υποκινούμενη
κυρίως από την αγορά
αυτοκινήτου,
κάτι το οποίο συνεχίζεται να
καταγράφεται τους πρώτους μήνες
του 2022, παρά τις ελλείψεις, τις
καθυστερήσεις στις παραδόσεις,
δηλαδή
προβλήματα
στην
παραγωγή και τις εφοδιαστικές
αλυσίδες που επιδεινώθηκαν λόγω
πολέμου. Σε αυτά προστίθεται ο
πληθωρισμός και η ενεργειακή
κρίση, γεγονός που, σύμφωνα με

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 09-10 Απριλίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 227 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |
στελέχη της αγοράς αυτοκινήτου,
έχει περιορίσει την κίνηση τόσο
στους δρόμους όσο και στις
αντιπροσωπείες. Από την άλλη,
συνεχίζεται αυξανόμενο ενδιαφέρον
για ηλεκτροκίνηση, όπου έχουν
δημιουργηθεί
πολλά
πακέτα
συγχρηματοδοτούμενα, αλλά και
τυποποιημένα μέσω τραπεζών, σε
συνεργασία με αντιπροσωπείες.
Πρόκειται για δάνεια μέχρι 30.000
ευρώ και έως 120 δόσεων, με
επιτόκιο γύρω στο 8,8%. Σύμφωνα
με τα επίσημα στοιχεία (ΣΕΑΑ) για
τις
ταξινομήσεις
επιβατικών
οχημάτων,
τον
Φεβρουάριο
παρατηρήθηκε
αύξηση
27%,
ωστόσο, στο δίμηνο ΙανουαρίουΦεβρουαρίου σημειώθηκε ετήσια
μείωση 3,7% (λόγω μεγάλης πτώσης

τον Ιανουάριο). Σε ό,τι αφορά στα
μερίδια αγοράς, ακόμα επικρατούν
εκείνα με βενζίνη, αλλά τον
Φεβρουάριο παρατηρήθηκε αύξηση
του μεριδίου αγοράς κατά 7% στα
υβριδικά
και
2,4%
στα
επαναφορτιζόμενα (+5,6% και +2%,
στο
δίμηνο,
αντίστοιχα).
Το
συνολικό τους μερίδιο στην αγορά
ανέρχεται σήμερα σε 36,3% (έναντι
44% των οχημάτων με βενζίνη).
Αξιοσημείωτο είναι ότι ακόμα και τον
Ιανουάριο, όταν υπήρξε συνολική
μείωση πωλήσεων άνω του 28%
(ετήσια μεταβολή), οι ταξινομήσεις
νέων υβριδικών σημείωσαν αύξηση
3,6% και 1,5%, αντίστοιχα (πτώση σε
όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες,
πλην του υγραερίου που κινήθηκε
ανοδικά και τον Φεβρουάριο).
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Ωστόσο,
τραπεζικά
στελέχη
αναμένουν να αποτυπωθεί
η
αβεβαιότητα και το πρόβλημα των
ελλείψεων και των ανατιμήσεων στη
ζήτηση
και
τις
εκταμιεύσεις
καταναλωτικών
δανείων
για
αυτοκίνητα. Από την άλλη, τα
διαθέσιμα στοιχεία δεν δείχνουν στο
σύνολο της λιανικής τραπεζικής
πτώση, προς το παρόν. Ενδεικτικά,
μόνο στους δύο πρώτους μήνες, το
20% των συνολικών δανείων των
τραπεζών αφορούσε στη λιανική
τραπεζική. Επίσης, εκτιμούν ότι σε
ετήσια βάση θα διατηρηθούν οι ίδιοι
ρυθμοί, καθώς κάποια κατηγορία της
καταναλωτικής πίστης μπορεί να
μειωθεί, ενώ άλλη να ενισχυθεί
κυρίως λόγω των υψηλότερων
αναγκών από τον πληθωρισμό.

μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά μόνο μέσα
από ευρείες πολιτικές συμμαχίες και κυβερνήσεις στις
οποίες αντιπροσωπεύονται περισσότερα από ένα κόμματα
και οι οποίες μπορούν να απολαμβάνουν της
εμπιστοσύνης της πλειονότητας της κοινωνίας! Μόνο
κυβερνήσεις συνεργασίας που τυγχάνουν ευρύτατης
κοινωνικής αποδοχής μπορούν να εφαρμόσουν και να
περάσουν με το λιγότερο δυνατό πολιτικό κόστος, μέτρα
δύσκολα, λιτότητας, περιοριστικά, σε μια εποχή όπου ήδη
η έκρηξη της αύξησης των τιμών των πρώτων υλών και των
βασικών καταναλωτικών αγαθών έχουν πλήξει και
γονατίσει μικρά και μεσαία νοικοκυριά και επιχειρήσεις!
Επιπροσθέτως στις Βρυξέλλες ισχυροί παράγοντες της
Κομισιόν υποστηρίζουν σε μεταξύ τους κουβέντες, που δεν
διστάζουν πλέον να δημοσιοποιούν, ότι
Το radar.gr αποκαλύπτει: Δεν χωρεί αμφιβολία ότι κατά το
τελευταίο χρονικό διάστημα πληθαίνουν οι φωνές από τους
διαδρόμους των Βρυξελλών και της Φρανκφούρτης οι
οποίες κάνουν αναφορές στην αναγκαιότητα των
κυβερνήσεων συνεργασίας στα κράτη μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικότερα δε στην Ελλάδα! Δεν
είναι τυχαίο άλλωστε ότι πολύ πρόσφατα είδαν το φως της
δημοσιότητας κατευθυνόμενα «διεθνή» σχετικά ρεπορτάζ
με αναφορές μάλιστα σε πηγές της Κομισιόν και της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής, Τράπεζας, ενώ υπήρξε στη
συνέχεια μια σχετική ονοματολογία από ελληνικά ΜΜΕ, με
επίκεντρο τον κοινοτικό αξιωματούχο Μαργαρίτη Σχοινά,
στενό πρώην συνεργάτη του Γιούνκερ, αλλά και τον
Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα,
τους οποίους τα δημοσιεύματα έφεραν ως εκλεκτούς των
Θεσμών για το ρόλο του πρωθυπουργού κοινής αποδοχής
(αλά Παπαδήμος) σε κυβέρνηση συνεργασίας, κυρίως
μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΚΙΝΑΛ (ΠΑΣΟΚ)! Τόσο στην
Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στην ΕΚΤ κυριαρχεί η άποψη
ότι οι διεθνείς γεωπολιτικές συνθήκες σε συνδυασμό με την
ενεργειακή κρίση, την ακρίβεια και τον πληθωρισμό,

O

ι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης,
τα ιλιγγιώδη ποσά που θα
διατεθούν τα επόμενα 5 χρόνια
από τα ευρωπαϊκά ταμεία, μπορούν
και πρέπει να διανεμηθούν από
κυβερνήσεις συνεργασίας και όχι
από μονοκομματική κυβέρνηση

που μοιραία κατευθύνεται από κομματικούς παράγοντες
και υπουργούς που λειτουργούν με άξονα τις προσωπικές
τους επιχειρηματικές και ψηφοθηρικές ατζέντες! Σε όλη
αυτή την κουβέντα που γίνεται από τις Βρυξέλλες αλλά και
από όργανα ξένων (και κρατικών) συμφερόντων με
επιρροή στον Τύπο και έγκυρα παραδοσιακά Μέσα
Ενημέρωσης, η οποία έχει σηκώσει αρκετή σκόνη στο
πολιτικό σκηνικό καθώς επιδιώκει να επιβάλει
συγκεκριμένο κόμμα στο κάδρο της εξουσίας, στην
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προκειμένη περίπτωση το ΚΙΝΑΛ του Νίκου Ανδρουλάκη,
ο οποίος ως γνωστόν διαθέτει λόμπι στις Βρυξέλλες και
επώνυμα σημεία αναφοράς, έρχονται να προστεθούν ξένοι
μεγαλοτραπεζίτες αλλά και κορυφαίοι fund managers (με
δουλειές και στην Ελλάδα) που από την πλευρά τους
ενεργούν και αυτοί προς την κατεύθυνση γόνιμου
περιβάλλοντος
για
τη
δημιουργία
κυβερνήσεων
συνεργασίας, αρχής γενομένης από τις επόμενες εθνικές
εκλογές, που θα διενεργηθούν σε πρώτη φάση με το
σύστημα της απλής αναλογικής!
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Είναι προφανές – και τούτο ισχύει διαχρονικά άλλωστε- ότι
η Διαπλοκή θέλει να ελέγχει την εξουσία, κάτι που δεν
μπορεί να επιτευχθεί όταν έχει απέναντι της ισχυρές
αυτόνομες
κυβερνήσεις
που
απολαμβάνουν
της
εμπιστοσύνης της πλειονότητας της κοινωνίας! Υπό το
πρίσμα τούτο η δημιουργία κυβερνήσεων συνεργασίας η
οποία εξ ορισμού προβλέπει τον κατακερματισμό της
εξουσίας, αποτελεί «βούτυρο στο ψωμί» των πάσης φύσης
«νταβατζήδων»,
των
εργολάβων,
των
ισχυρών
επιχειρηματικών ομίλων και των προμηθευτών του
Δημοσίου, που μέσα από σχέσεις, επαφές, επιρροές και
παρεμβάσεις, θα αποσπάσουν για ίδιον όφελος τη μερίδα
του λέοντος έργων και κρατικών αναθέσεων, ενώ
παράλληλα έχοντας ρίξει τις απαιτούμενες γέφυρες και
έχοντας συνάψει έγκαιρα και σε ανύποπτη χρονική στιγμή
πολιτικές συμμαχίες, θα επιδιώκουν όχι απλώς να ελέγξουν
το σύστημα, αλλά να επιβάλουν ακόμη και το πρόσωπο
του πρωθυπουργού κοινής αποδοχής! Γι’ αυτό οι καλά
γνωρίζοντες πρόσωπα και πράγματα, ερμηνεύοντας την
ξαφνική και μη αναμενόμενη παρέμβαση του Κυριάκου
Μητσοτάκη ότι δεν θα αλλάξει τον εκλογικό νόμο και ότι
τάσσεται
υπέρ
των
κυβερνήσεων
συνεργασίας,
υποστηρίζουν ότι η κίνηση αυτή ήταν ένα άνοιγμα προς τις
Βρυξέλλες ότι μπορεί και είναι διατεθειμένος να τεθεί
επικεφαλής μιας κυβέρνησης συνεργασίας μεταξύ Νέας
Δημοκρατίας και ΚΙΝΑΛ, στην οποία ως αρχηγός του
πρώτου σε ψήφους κόμματος θα ορισθεί πρωθυπουργός!
Και στο μεταξύ η Διαπλοκή ψάχνει (ακόμη και την ώρα
τούτη όσο πρόωρο κι αν ακούγεται !!!) τον δικό της εκλεκτό,
μια μαριονέτα στα χέρια της που θα τον επιβάλλει ως
πρωθυπουργό κοινής αποδοχής για να μπορεί να ελέγχει
εξωθεσμικά την εξουσία…

Τ

ην ίδια στιγμή στην Ελλάδα,
τα ισχυρά επιχειρηματικά
συμφέροντα με εξωθεσμική
επιρροή και εξουσία, έχουν συνταχθεί
πέριξ του Νίκου Ανδρουλάκη τον οποίο
στηρίζουν για τους λόγους τους!

Άκρως αρνητική εξέλιξη η πιστωτική υποβάθμιση των
εγχώριων τραπεζών από την αμερικανική επενδυτική
τράπεζα Bank of America. Όπως αναφέρει το euro2day.gr
η αμερικανική τράπεζα περικόπτει τις συστάσεις της για τις
ελληνικές τράπεζες, όπου οι διαφορές των spreads σε
σχέση με τις πιστώσεις καλύτερης διαβάθμισης φαίνονται
λιγότερο ελκυστικές. Βλέπει δύο αρνητικούς παράγοντες,
που θα μπορούσαν να επιβαρύνουν τα spreads: (i) την
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προσφορά
ομολόγων
MREL
(πιθανότατα senior προνομιούχων,
στο
πλαίσιο
των
ελάχιστων
απαιτήσεων για τίτλους αποδεκτούς
ως
εχέγγυα)
και
(ii)
τη
μακροοικονομική αβεβαιότητα, η
οποία θα μπορούσε να εκτρέψει το
ενδιαφέρον των επενδυτών προς
αυτό που θεωρούν ασφαλέστερες
πιστώσεις. Παρ' όλα αυτά, τα
θεμελιώδη μεγέθη των ελληνικών
τραπεζών
συνεχίζουν
να
βελτιώνονται.
Η
Moody's
αναβάθμισε τις ελληνικές τράπεζες
στις 30 Μαρτίου, αντανακλώντας τις
βελτιώσεις στην ποιότητα του
ενεργητικού και στην κερδοφορία.
Οι
θετικές
προοπτικές
υπογραμμίζουν την πιθανότητα
περαιτέρω αναβαθμίσεων, εκτιμά η

BofA. Τα βασικά στοιχεία που
ξεχωρίζει ο επενδυτικός οίκος είναι:
- Ασθενέστερα μακροοικονομικά
στοιχεία και αύξηση επιτοκίων =
κίνδυνος beta. Η BofA γίνεται πιο
επιλεκτική για τις ομολογιακές
εκδόσεις στις ελληνικές τράπεζες και
διατηρεί σύσταση υπεραπόδοσης
(OW) μόνο για την έκδοση Senior
preferred της Eurobank με κουπόνι
2% του 2027, συνολικού ύψους 500
εκατ. ευρώ, με τρέχουσα απόδοση
στη λήξη 5,2%. - Τα senior μπορεί να
προσφέρουν πιο ελκυστικά σημεία
εισόδου,
δεδομένου
ότι
εξακολουθούν
να
υπάρχουν
σημαντικά σχέδια έκδοσης, κυρίως
senior preferred για την κάλυψη του
τελικού δείκτη MREL. - Σημαντικές
βελτιώσεις στην ποιότητα του

Αδύνατη πλέον η αποστολή μετρητών σε ΑΤΜ για ανάληψη από τρίτους μέσω
υπηρεσίας της Τρ. Πειραιώς. Μία επιπλέον δικλείδα ασφαλείας στην υπηρεσία
winbank «Λεφτά στο λεπτό», που επιτρέπει την ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ
χωρίς κάρτα, ενεργοποίησε η Τράπεζα Πειραιώς. Όπως μεταδίδει το
moneyonline.gr η συγκεκριμένη υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα ανάληψης
μετρητών από λογαριασμό μέσω ΑΤΜ, χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση
κάρτας, απλά με την πληκτρολόγηση ενός κωδικού που δημιουργείται μέσω ebanking ή m-banking. Ωστόσο, μέσω της υπηρεσίας δεν ήταν λίγοι οι πελάτες της
τράπεζας που έπεσαν θύματα κλοπής, με δική τους σε κάθε περίπτωση ευθύνη.
Επιτήδειοι τους έπειθαν να τους αποστείλουν τον κωδικό που δημιουργείται για
την ανάληψη μετρητών και στη συνέχεια σήκωναν τα χρήματα και γίνονταν
...καπνός.

Γ

ια το λόγο αυτό η τράπεζα έχει προχωρήσει έως
σήμερα σε διαδοχικές μειώσεις των ορίων
ανάληψης μετρητών μέσω της υπηρεσίας,
ώστε τουλάχιστον να μην χάνονται μεγάλα ποσά.

Πλέον, η τράπεζα καθιστά αδύνατη τη χρήση της υπηρεσίας από τρίτο, μέσω μίας
νέας δικλείδας ασφαλείας που δημιούργησε. Συγκεκριμένα, για την ολοκλήρωση
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ενεργητικού. Το κεφάλαιο αποτελεί
βασικό
διαφοροποιητικό
παράγοντα. Η Πειραιώς έχει τα πιο
αδύναμα αποθέματα ασφαλείας, τα
οποία θα πρέπει να βελτιωθούν από
εδώ και στο εξής. Η BofA
υποβαθμίζει σε marketweight τα
ομόλογα με κουπόνι 2,25% της
Eurobank, 2,75% της Εθνικής
Τράπεζας, υποβαθμίζει το ομόλογο
με κουπόνι 8,25% Tier2 της ΕΤΕ σε
underweight λόγω μη ελκυστικής
σχετικής αξίας, αναβαθμίζει το AT1
ομόλογο
της
Πειραιώς
σε
marketweight λόγω βελτίωσης των
κεφαλαίων και της αποτίμησης και
διατηρεί το overweight για τα
ομόλογα της Eurobank με επιτόκιο
2%.

της
συναλλαγής
είναι
πλέον
απαραίτητη η χρήση της εφαρμογής
winbank mobile κατά τη στιγμή της
ανάληψης. Στην οθόνη του ΑΤΜ
εμφανίζεται ένας κωδικός QR, τον
οποίο ο χρήστης πρέπει να
σκανάρει. Στη συνέχεια καλείται να
εγκρίνει την συναλλαγή μέσω της
εφαρμογής winbank mobile, για να
βγουν τα χρήματα. Η διαδικασία
έκδοσης
κωδικού
ανάληψης
μετρητών
και
τα
όρια
της
συναλλαγής «winbank λεφτά στο
λεπτό»
παραμένουν
τα
ίδια.
Αναλυτικότερα, το μηνιαίο όρο
διαμορφώνεται στα 500 ευρώ και το
ημερήσιο όριο στα 200 ευρώ. Η
τράπεζα τονίζει ότι η υπηρεσία θα
πρέπει να χρησιμοποιείται από τον
ίδιο τον πελάτη, εάν έχει ξεχάσει την
χρεωστική του κάρτα και χρειάζεται
άμεσα μετρητά.
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Στη δημιουργία μίας νέας ανεξάρτητης ψηφιακής τράπεζας
προχωρά η Πειραιώς με στόχο τη διάθεση προϊόντων όχι
μόνο στην ελληνική, αλλά σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή
αγορά.

Ό

πως ανακοινώθηκε, η νέα
πλατφόρμα BankTech
θα συνδυάζει κορυφαία
τεχνολογική και τραπεζική
τεχνογνωσία και α απευθύνεται
σε εξοικιωμένους με το digital
banking πελάτες, που θέλουν να
εξυπηρετούνται μόνο ψηφιακά
από την τράπεζά τους.

Η νέα ψηφιακή τράπεζα θα παρέχει τις ακόλουθες
υπηρεσίες: Banking-as-a-Service: Τρίτες μη τραπεζικές
επιχειρήσεις θα μπορούν να χορηγούν δάνεια στους
πελάτες τους μέσω της ψηφιακής τράπεζας για την
πώληση προϊόντων και υπηρεσιών τους Buy-Now-PayLater: Οι καταναλωτές που δεν έχουν πιστωτική κάρτα, θα
μπορούν να αποκτούν καταναλωτικά προϊόντα με εύκολο
δανεισμό Digital onboarding: Η εγγραφή στην τράπεζα θα
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γίνεται εξ αποστάσεως και άμεσα Διάθεση προϊόντων:
Χρηματοοικονομικά προϊόντα προς τους καταναλωτές, με
ψηφιακό και ευέλικτο τρόπο. Η νέα δραστηριότητα θα
ξεκινήσει από τον κλάδο λιανικής, με την Πειραιώς
δυνητικά να συνεισφέρει πελάτες εξοικειωμένους με τα
ψηφιακά μέσα, μειώνοντας σημαντικά κόστος και χρόνο
εξυπηρέτησης. Εκτιμάται ότι ως το 2025 1 εκατ. πελάτες της
Τράπεζας Πειραιώς θα γίνουν πελάτης της BankTech, με τα
έσοδα να διαμορφώνονται σε 50 εκατ. ευρώ. Η νέα τράπεζα
θα αναπτυχθεί σε στρατηγική συνεργασία με τη Natech,
εταιρεία παροχής υπηρεσιών πληροφορικής με ισχυρή
παρουσία στους τομείς των χρηματοοικονομικών
υπηρεσιών προς το λιανικό εμπόριο, τη μεταποίηση,
καθώς και τον ελληνικό δημόσιο τομέα. Σε αυτή την
προσπάθεια, θα συνεισφέρει με ισχυρά τεχνολογικά
θεμελιώδη, σε συνδυασμό με την εξειδικευμένη
τεχνογνωσία μηχανικών, αναλυτών, χρηματοοικονομικών
ειδικών και ειδικών υποστήριξης πελατών. Παρέχει ισχυρή
τραπεζική τεχνολογία και υπηρεσίες σε τοπικές, εθνικές και
πολυεθνικές τράπεζες και παρόχους πληρωμών σε διεθνές
επίπεδο. Οι πελάτες βασίζονται στις εύκολες στην
ενσωμάτωση λύσεις της εταιρείας, σε συνδυασμό με τη
μοναδική
τεχνολογία
live-ledger,
μειώνοντας
τις
καθυστερήσεις και τους κινδύνους των τραπεζικών
διαδικασιών front-end και back-office.
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