
Η Στρατηγική των αποτυχημένων ρυθμίσεων               

Ένα Διαβουλευτικό Συνέδριο  

και                                                                                       

Η Οικονομική Τρομοκρατία 

Οικονομία – Καταστατικό και Εσωτερική Δημοκρατία στο ΜέΡΑ25 

Οικονομία 

 

Τρία συστήματα :  

 Φορολογικό  

 Ασφαλιστικό 

 Χρηματοπιστωτικό 

 καθορίζουν την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του οικονομικού 

γίγνεσθαι   και αντίστοιχα της ευημερίας των εργαζομένων, των 

Μικρομεσαίων και αυτοαπασχολούμενων  επιχειρηματιών, δηλαδή του 

μεγαλύτερου μέρους του ιδιωτικού τομέα της  οικονομίας.   

Και τα τρία συστήματα είναι  στόχος χειραγώγησης και μέσο 

εκμετάλλευσης της κοινωνίας από ένα  ιδιαίτερα διεφθαρμένο πολιτικό 

σύστημα με κύριο εργαλείο του, τις επιμέρους καθολικές και 

πανομοιότυπες διαδικασίες παραγωγής ιδιωτικού και δημόσιου χρέους. 

Ενδεικτικά θα παρουσιάσουμε  ένα παράδειγμα  με την στρατηγική 

των αποτυχημένων ρυθμίσεων οφειλών και την διαμόρφωση 

πλασματικού ύψους αυτών με  σχεδόν ολόιδιες διαδικασίες  και στα τρία 

συστήματα.  

Από την 1η Τριμηνιαία έκθεση προόδου Ιανουάριος – Μάρτιος  έτους 

2021 του ΚΕΑΟ   

 

 



 

 

 

 

 

 



 

στη σελίδα 19 πίνακας 9  απεικονίζεται το επιτυχές αποτέλεσμα γι’ 

αυτούς που σχεδιάζουν και υλοποιούν στρατηγικές αποτυχημένων 

ρυθμίσεων, πλασματικής αύξησης οφειλών,  αύξηση της φοροδιαφυγής – 

παραοικονομίας, διαγενεακή υποδούλωση του παραγωγικού δυναμικού 

της χώρας και  γιγάντωση της  διαφθοράς  του δημόσιου και ιδιωτικού 

τομέα.  Πλέον του 70% των ρυθμίσεων  έχει απωλεσθεί και από τις 34 

χιλιάδες  ρυθμίσεις αξίας ενός δις το 2014. Καταλήξαμε στις 531χιλιάδες 

των 5 δις το 2019. επισημαίνοντας όμως ότι η αξία είναι πλασματική. 

 

 

 

Ποιες είναι οι τεχνικές – τακτικές της στρατηγικής των αποτυχημένων 

ρυθμίσεων, παραθέτουμε τις πανομοιότυπες διατάξεις των  άρθρων 

απώλειας που ως αιτίες έχουν τη μη καταβολή 2 δόσεων ή την μη 

εξόφληση των νέων υποχρεώσεων και άλλων πιο ευφάνταστων 

δικαιολογιών…   



 ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του 
υπολοίπου της οφειλής, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και 
την άμεση επιδίωξη της είσπραξής της με όλα τα προβλεπόμενα από την 
ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης: 

α) δεν καταβάλλει δύο (2) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις κατά τη διάρκεια του 
πρώτου οκταμήνου της ρύθμισης ή μετά την πάροδο του οκταμήνου δεν 
καταβάλλει τρεις (3) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις ή καθυστερήσει την 
καταβολή των τριών (3) τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για το αντίστοιχο 
χρονικό διάστημα, 

β) δεν υποβάλλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και 
του φόρου προστιθέμενης αξίας, καθ΄ όλο το διάστημα της ρύθμισης των 
οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή της, εντός τριών (3) μηνών το αργότερο 
από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους. 

γ) Έχει ενταχθεί στη ρύθμιση με εσφαλμένες βεβαιώσεις. 

δ) δεν εξοφλεί τις νέες, μετά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του 
παρόντος νόμου, οφειλές του, εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους. 

Κατ΄ εξαίρεση, και όχι πέραν της 31.12.2017, η ρύθμιση δεν απόλλυται, εάν οι 
νέες οφειλές εξοφληθούν εντός αποκλειστικής προθεσμίας από την 
ημερομηνία που αυτές καθίστανται ληξιπρόθεσμες. Η προθεσμία αυτή 
ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες μέχρι τις 30.6.2016 και σε δεκαπέντε (15) 
ημέρες από την 1.7.2016 μέχρι τις 31.12.2017. Επιπλέον, από την 1.1.2017 
μέχρι τις 31.12.2017, η ρύθμιση απόλλυται σε περίπτωση καθυστέρησης 
εξόφλησης νέων οφειλών, εάν δεν έχει παρέλθει εξάμηνο από την 
προηγούμενη καθυστέρηση εξόφλησης. 

 

Δηλαδή η ρεαλιστική εκτίμηση της πολιτικής ηγεσίας των 

εμπλεκόμενων υπουργείων  είναι ότι ο οφειλέτης που αδυνατούσε να 

ανταπεξέλθει στις τρέχουσες υποχρεώσεις του, σωρεύοντας οφειλές με 

το που θα τις ρυθμίσει θα δύναται να εξυπηρετεί ταυτόχρονα και τις 

παλαιές αλλά και τις τρέχουσες υποχρεώσεις του. 

Και για να μην έχετε καμία ψευδαίσθηση με το που θα διαμορφωθεί 

το έως τώρα ποσοστό των απολεσθέντων ρυθμίσεων του Ν.4611/2019 

σας παραθέτουμε τις διατάξεις του άρθρου  απώλειας  της ρύθμισης. 

 

 



 

 

 

Με την  κατάργηση   ανώτατου ορίου (120%) προσαύξησης μίας 

οφειλής σε συνδυασμό με ετήσια ποσοστά επιτοκίου επιβάρυνσης 180%  

για  καθυστέρηση πληρωμής δόσεων διαμορφώνονται  αυθαίρετα και 

πλασματικά ποσά  οφειλών  τα οποία όμως αναγκάζεται ο 

συναλλασσόμενος να αποδεχθεί ως βασική οφειλή σε κάθε νέα ρύθμιση. 



Αντιλαμβάνεσθε πλέον το μέγεθος της μεθόδευσης ,του  εμπαιγμού 

αλλά και της συνυπευθυνότητας που φέρουν τα μέλη του κοινοβουλίου 

που ψήφισαν τα αντίστοιχα νομοθετήματα.  

Το αντίστοιχο παράδειγμα στην  ΑΑΔΕ είναι πραγματικά ακραίο   

 

 



 

 

Στην παραπάνω εικόνα ρύθμισης οφειλών του Ν.4152/2013  η δόση 

ρύθμισης  που έληγε  31/08/2020 αξίας  35,99€ στις 02/09/2020 δηλαδή 

δύο (2) ημέρες μετά την λήξη καταβολής της, είχε  επιβαρυνθεί με 

προσαύξηση αξίας 5,40€   που αντιστοιχεί σε 2.738%  (δύο χιλιάδες 

επτακόσια τριάντα οκτώ τοις εκατό) ετήσιο επιτόκιο προσαύξησης ποσό 

που ο φορολογούμενος κατέβαλε.   

Προτρέπω δε,  όσους θα ισχυρισθούν ότι το 15% είναι ποσοστό  

μηνιαίας προσαύξησης  να αφουγκρασθούν  και την προσέγγιση των 

φορολογούμενων που έχουν αντίστοιχη  εμπειρία ή έχουν  υποστεί τις 

συνέπειες αυτής της βαρβαρότητας.  

Για  τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, εταιρείες ειδικού σκοπού, 

επενδυτικά;;; κεφάλαια, εισπρακτικές εταιρείες,..   η  αντίστοιχη/ες  

διαδικασία/ες αγγίζει,  εάν δεν ταυτίζεται με την έννοια της  οικονομικής 

τρομοκρατίας. 

Με την ευκαιρία παραθέτουμε το πως ορίζει το Συμβούλιο της ΕΕ την 

έννοια της Τρομοκρατίας και τα εγκλήματα τρομοκρατίας.    

  

 

 



 

 

 

Στο άρθρο 1 αναφέρονται ως εγκλήματα τρομοκρατίας οι εκ 

προθέσεως πράξεις α) έως θ) που ό δράστης/ες ως σκοπό έχουν 

 να εκφοβίσουν σοβαρά ένα πληθυσμό 

 ……….. 



 Να εξαναγκάσει αδικαιολόγητα τις δημόσιες αρχές ή διεθνή 

οργανισμό να εκτελέσουν οποιαδήποτε πράξη ή να απόσχουν 

από την εκτέλεσή της 

 ….. 

Για να 

α)……. 

β)……. 

γ)…… 

Θ) να αποσταθεροποιήσουν σοβαρά ή να καταστρέψουν 

θεμελιώδεις… οικονομικές ή κοινωνικές δομές χώρας με την 

πρόκληση μαζικών καταστροφών σε ..ή  ιδιωτικές ιδιοκτησίες 

που θα μπορούσαν να εκθέσουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές ή 

να προξενήσουν σημαντικές οικονομικές απώλειες.  

Σας θυμίζουν άραγε τίποτα τα παραπάνω  σε σχέση με τις τακτικές 

που εφάρμοσαν και εφαρμόζουν τα διεθνή κερδοσκοπικά –τυχοδιωκτικά   

και αμφιβόλου νομιμότητας κεφάλαια με  τα εγχώρια  ανέλεγκτα (όπως 

αποδείχτηκε) ΧΠΙ και τους  συνεργάτες τους.  

Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφέρουμε ότι μετά τον  Β΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο (WWΙΙ ) είμαστε η μοναδική χώρα στα Βαλκάνια – 

ΝΑ Ευρώπη που δημιουργήσαμε οικονομική αλλά και πολιτισμική 

ανάπτυξη, καθιστώντας την χώρα  πόλο έλξης και βατήρα για την 

ανάπτυξη των όμορων χωρών,  επαυξάνοντας την αναγνωρισιμότητα των 

brand names Hellas – Greece,  εδραιώνοντας  την θέση των Ελληνικών 

επιχειρήσεων και προϊόντων στις γειτονικές χώρες και μάλιστα σε 

κάποιους κλάδους όπως κλωστοϋφαντουργία, ασφαλιστικές 

χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, καύσιμα,…, αποκτώντας ένα 

προβάδισμα από  ισχυρές χώρες της Κεντρικής Ευρώπης,  σύμμαχους 

γειτονικών χωρών. 



Ενδεικτικά αναφέρω  την ΕΤΕ που  κατείχε το πλειοψηφικό 

πακέτο μετοχών στην 3η σε μέγεθος τράπεζας (Finansbank) της 

Τουρκίας  παραδοσιακό σύμμαχο της  Γερμανίας από τον Α΄ Παγκόσμιο 

Πόλεμο, ή τα αντίστοιχα δίκτυα τραπεζικών (EFG,..) – ασφαλιστικών 

(Interamerican,..) υπηρεσιών, λιανικής (Πλαίσιο,..) - , επιχειρήσεων 

εντάσεως εργασίας (φασόν), στις βαλκανικές χώρες.  

Κύριος παράγοντας αυτής της ανάπτυξης ήταν ή έμφυτη ικανότητα 

και εξοικείωση των προηγούμενων γενεών με την επιχειρηματικότητα 

και το επιχειρείν, κάτι που πολεμήθηκε ιδιαίτερα από την δεκαετία του 

80 και μετά, με αιχμή δόρατος το Ασφαλιστικό και Φορολογικό 

σύστημα.  

Στο δε πρώτο, τα κομματικά στελέχη  καταλήστευσαν του πόρους 

των ασφαλιστικών ταμείων  και απαξίωσαν τις υποδομές τους, στο 

δεύτερο οι εγκάθετοι των πολιτικών κομμάτων δημιούργησαν, και 

αναπαράγουν ακόμα, περιβάλλον έντονης  διαφθοράς και  διαπλοκής 

εφαρμόζοντας στρατηγικές για την δημιουργία συνείδησης 

φοροαποφυγής – φοροδιαφυγής. ( από τον ΚΒΣ,… μέχρι τα υπέρογκα 

και μη δυνάμενα να εισπραχθούν πρόστιμα – προσαυξήσεις,…) 

 Δεν ήταν ικανή όμως η απαξίωση του εθνικού πλούτου και 

προσπάθειας,  μέσα από αυτά τα δύο συστήματα για την οπισθοδρόμηση 

και υποδούλωση της κοινωνίας, διότι :  

1ον η συλλογική μνήμη, μας επέτρεπε να αντιμετωπίζουμε άκρως 

διεφθαρμένη πολιτική ηγεσία και  δημόσιο τομέα αλλά και   

2ον  η παραοικονομία λειτουργούσε ως συντελεστής μόχλευσης 

της πραγματικής. 

Έπρεπε να εμπλακεί το χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας στο 

κύκλο διαφθοράς του πολιτικού συστήματος και του δημόσιου τομέα , 



πετυχαίνοντας πλέον την  πολυπόθητη για κάποιους οικονομική 

υποδούλωση της χώρας για πολλές ακόμα δεκαετίες 

Η  ατμομηχανή ανάπτυξης της οικονομίας ήταν ή  διαχείριση της 

ακίνητης περιουσίας (οικοδομή,..) με αποτέλεσμα μεγάλο ποσοστό της 

διαγενεακής υπεραξίας να έχει ενσωματωθεί στα ακίνητα τα οποία 

μεταφερόμενα από γενεά σε γενεά διατηρούσαν ένα ελάχιστο κεκτημένο 

επίπεδο διαβίωσης και ταυτόχρονα λειτουργούσαν  ως ο βατήρας 

ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας. 

Αυτή η ενσωματωμένη υπεραξία με αμφιλεγόμενης νομιμότητας  

μεθοδεύσεις μεταβιβάστηκε άνευ ανταλλάγματος και μηδενικής 

φορολογικής επιβάρυνσης ως άυλες αξίες που καταγράφονται πλέον 

στις οικονομικές καταστάσεις οντοτήτων απροσδιορίστου τόπου 

εγκατάστασης και ιδιοκτησιακού καθεστώτος.         

Το ερώτημα που τίθεται είναι εάν, και σε ποιο βαθμό οι ενέργειες 

οι μεθοδεύσεις και τα εμπλεκόμενα πρόσωπα πληρούν τα 

εννοιολογικά χαρακτηριστικά των τρομοκρατικών πράξεων και των 

εγκλημάτων τρομοκρατίας. 

Οι κοινωνίες μας σε εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν 

θεσπίσει αντίστοιχους θεσμούς και όργανα για την προστασία τους.  

Θεσμοί  οι οποίοι μπορούν και πρέπει να ενεργοποιηθούν αφού  

διαθέτουν την απαραίτητη τεχνοδομή και πόρους  να παρέμβουν και να 

αντιμετωπίσουν  μία τέτοιου είδους και έκτασης απειλή. 

Ο έως τώρα προβληματισμός μπορεί να θεωρείται ακραίος διότι 

περιλαμβάνει  μέρος του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε θέσεις 

ευθύνης, αλλά εξ ίσου ακραίο και αδιανόητο ήταν, νόμιμο και 

εκπροσωπούμενο στο κοινοβούλιο πολιτικό κόμμα να είναι εγκληματική 



οργάνωση, γεγονός πλέον που δεν μας επιτρέπει οποιονδήποτε 

εφησυχασμό ή σιωπηρή εγκαρτέρηση.   

Τα παραπάνω αναφέρθηκαν ως τεκμηρίωση του ισχυρισμού – 

πρότασης για τον προσανατολισμό του οικονομικού προγράμματος του 

ΜέΡΑ25 σε πιο άμεσες ως προς το αποτέλεσμα δράσεις, όπως  πχ η 

υιοθέτηση και προώθηση της πρότασης  μη απώλειας ρύθμισης για 

οιονδήποτε λόγο, σε δε  περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής δόσεων η 

μόνες συνέπειες θα είναι η απώλεια μέρους των διοικητικών 

ευεργετημάτων, όπως η έκδοση φορολογικής – ασφαλιστικής 

ενημερότητας και η νόμιμη προσαύξηση καθυστέρησης (Euribor + 

περιθώριο 3%).  

Δράσεις που θα  συσπειρώσουν στο ΜέΡΑ25 ενεργά τμήματα της 

κοινωνίας και όχι τους επαγγελματίες της πολιτικής που τους 

αντιλαμβάνομαι ως σοβαρή απειλή για την εσωτερική Δημοκρατία στον 

εκλογικό βραχίονα του DiEM25.      

     Σπύρος Χρήστου 

      Οικονομολόγος 

Λογιστής - Φοροτεχνικός 

      

 


