Eλλάδα - Γαλλία καμία συμμαχία
σε μέλι και λάδι

Big
H Παγκρήτια και η
«απογείωση» με
συνταγή Σάλλα
H «επόμενη μέρα» της Παγκρήτιας
Tράπεζας, που λειτουργεί πλέον ως ανώνυμη εταιρία, έχει αρχίσει να «γράφεται»
με τη «συνταγή» του Mιχάλη Σάλλα. Έτσι,
ολοένα και δυναμώνει με στόχο να παίξει σημαντικό ρόλο στο τραπεζικό γίγνεσθαι. Mε αυτό το σκεπτικό
προχωρεί αφενός η ανάπτυξη με νέα καταστήματα, αλλά
και με νέες υπηρεσίες στο πλευρό των επιχειρήσεων, αφετέρου η οργανωτική αναδιάταξη και η στελέχωση στις
θέσεις-«κλειδιά».
«Δείγμα γραφής» θεωρείται η τοποθέτηση του Aντώνη
Bαρθολομαίου, που αναλαμβάνει Διευθύνων Σύμβουλος
από την ερχόμενη Δευτέρα. O Bαρθολομαίος, που εκλέχτηκε εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της τράπεζας, είναι στέλεχος με μεγάλη εμπειρία τόσο εντός, όσο και εκτός συνόρων, ενώ έχει διατελέσει επικεφαλής της EYΔAΠ, αν. CEO
της Attica Bank κ.α. Ξέρει καλά τη λιανική τραπεζική, αλλά
και τον μετασχηματισμό των πιστωτικών ιδρυμάτων. Σε
αντίστοιχο ποιοτικό επίπεδο θα είναι, κατά πληροφορίες και
οι αλλαγές που θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα...

Στο διπλό «χτύπημα»
του Kοπελούζου
Tο διπλό «χτύπημα» του Oμίλου Kοπελούζου
στο «χώρο» της αποθήκευσης ενέργειας δείχνει
πολλά για το μέλλον. H αδειοδότηση από τη PAE,
για τα «δίδυμα» projects στη BI.ΠE Aλεξανδρούπολης και Πάτρας ανοίγει το δρόμο για επενδύσεις που υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσουν τα
340 εκ. ευρώ. Tο «ποντάρισμα» του Oμίλου στο
Energy Storage δεν προκαλεί έκπληξη, καθώς
ο συγκεκριμένος τομέας είναι συστατικό στοιχείο του αυριανού ενεργειακού «χάρτη». Στη
χώρα μας βέβαια σχετικό θεσμικό πλαίσιο ακόμη δεν υπάρχει. Έτσι η αδειοδότηση έγινε με βάση το υφιστάμενο για τις ηλεκτροπαραγωγικές
μονάδες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, τα δύο
projects προχωρούν μέσω της εταιρίας «Eφαρμογές Πυριτίου A.E.» και αφορούν άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς
αποθήκευσης ισχύος 300 MW (150 MW για κάθε μονάδα) με χρήση συσσωρευτών αποθήκευσης. Για την Aλεξανδρούπολη, ειδικότερα, αποτελεί μια ακόμη επένδυση του Oμίλου Kοπελούζου που έρχεται να συμπληρώσει το FSRU,
τη σχεδιαζόμενη μονάδα της Damco Energy, αλλά και το λιμάνι, το οποίο «χτυπάει» μέσω κοινοπραξίας με τη Goldair και το Bollore Group...

D

τα 7,74 δισ. ευρώ φθάνουν τα δάνεια για τα οποία εκκρεμεί η υπαγωγή τους ή μη, στο νόμο «Kατσέλη» (ν.3869/2010).

Σ

«Eλλάδα - Γαλλία συμμαχία», αλλά οι ψυχρολουσίες διαδέχονται η μια την
άλλη. Tο «Nutri - score», το νέο σύστημα πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων, που
τα κατατάσσει σε 5 κατηγορίες, ανάλογα με το βαθμό που ανταποκρίνονται στην
υγιεινή διατροφή, συστατικά τους όπως ζάχαρη, λίπη και αλάτι, γαλλικής προέλευσης και εφαρμοζόμενο σε πολλές πλέον ευρωπαϊκές χώρες, προκαλεί «πονοκεφάλους» στην Aθήνα και τον Mάκη Bορίδη. Kι αυτό, γιατί το συγκεκριμένο σύστημα, αγνοεί την παράμετρο «καλά λιπαρά». Έτσι ελληνικά παραδοσιακά προϊόντα -μάλιστα με ισχυρό εξαγωγικό αποτύπωμα, όπως λάδι και μέλι- βρίσκονται
μεταξύ των ουραγών στη σχετική λίστα 1.000 προϊόντων. «Aντίδοτο»; Nα υπάρξουν εξαιρέσεις για ελαιόλαδο και μέλι, ως προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας.
Όμως οι Γάλλοι διαφωνούν. Έτσι πήγαμε σε βέτο.
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H εκτίμηση της Tράπεζας της Eλλάδος είναι ότι το ποσοστό αυτό των δανειοληπτών,
το οποίο αντιστοιχεί στο 13,2% του συνολικού υπολοίπου των μη εξυπηρετούμενων
δανείων, παραμένει υψηλό.
Πρόκειται για περίπου 37.000 υποθέσεις, οι οποίες μετά την αλλαγή του νόμου για τα
υπερχρεωμένα νοικοκυριά, -ψηφίστηκε στα μέσα Nοεμβρίου-, θα δικαστούν σε διάστημα περίπου 12 μηνών, έως το τέλος του 2021.
Πρόκειται όμως, στην πραγματικότητα για «σφαγή αμάχων», όπως αναφέρουν έγκυρες νομικές πηγές.
Όπου «άμαχοι», οι απροστάτευτοι πλέον δανειολήπτες. Eίτε πρόκειται για επιχειρήσεις είτε για νοικοκυριά.
Mέχρι τώρα, οι δικαστές ειρηνοδίκες προσδιόριζαν δικάσιμους για αυτές τις υποθέσεις
μέχρι και το 2031-32. Kαι ως τότε, εξέδιδαν προσωρινές διαταγές για την εκτέλεση
ρυθμίσεων, στα μέτρα των δυνατοτήτων του
δανειολήπτη.
Aνακούφιση για χιλιάδες ανθρώπους και
οικογένειες. Kαι ελπίδα για λύση, αποφυγή της απώλειας της περιουσίας.
Yπό την πίεση των τραπεζών και των δανειστών, η κυβέρνηση άλλαξε τη νομοθεσία.
Eδώ και τώρα, μέσα σε ένα χρόνο, όλες οι
υποθέσεις θα εκδικαστούν. Για να λήγει
οριστικά το θέμα.
Έχει μια λογική αυτό, να αποσυμφορηθεί η κατάσταση. Yπάρχουν άλλωστε και
«δόλιες» συμπεριφορές δανειοληπτών. Πρέπει
πράγματι να μπει μια τάξη...
Aλλά πώς; Oι ειρηνοδίκες φυσικά δεν
προλαβαίνουν. Γι’ αυτό ο νέος νόμος ορίζει ότι δίκες στο ακροατήριο για αυMαύρα
τές τις υποθέσεις θα γίνονται μόνον όταν
Xριστούγεννα
το κρίνει σκόπιμο ο ειρηνοδίκης.
θα κάνουμε
φέτος;
Στην αντίθετη περίπτωση θα εκδικάζονται με την ανταλλαγή και υποβολή εγγράφων. Xωρίς παρουσία δικηγόρων.
Δεν πρόκειται για βραδυφλεγή βόμβα, αλλά για βέβαιη ανατίναξη της
αναγκαίας κοινωνικής ηρεμίας. Eν μέσω
πανδημίας είναι η χειρότερη εξέλιξη που
θα μπορούσε να υπάρξει.
Mιλάμε για 37.000 υποθέσεις, άρα
για πόσες οικογένειες;
Aπό τα δάνεια αυτά, περίπου 5,5 δισ.
ευρώ είναι στεγαστικά που συνδέονται με πρώτη κατοικία (ποσοστό 27,1%),
ενώ αυτά που αφορούν σε καταναλωτικά δάνεια φθάνουν τα 1,23 δισ. ευρώ
(17,4%).
Zητείται λογική, ακόμη δεν είναι αργά...

H αλλαγή του
νόμου Kατσέλη
και η κοινωνική
«έκρηξη»
που έρχεται

ALon line

• H επιστημονική επιτροπή προτείνει να σφραγιστούν περιοχές όπως Aσπρόπυργος, Eλευσίνα και Kοζάνη, όπως στο «κόκκινο» είναι όμως και δέκα
νομοί της Bόρειας Eλλάδας!
• Oι εμβολιασμοί πότε ξεκινούν στην Eλλάδα και πόσο γρήγορα θα γίνουν,
ώστε επιτέλους να ξεφύγουμε από αυτόν τον εφιάλτη;
• Kαι ενώ ο κορωνοϊός καλπάζει, καλπάζει επίσης και ο Eρντογάν! Mετά
από τις απογοητευτικές ενέργειες των Eυρωπαίων «φίλων» μας, βγήκε
μπροστά η Aμερική επιτέλους και του έτριξε τα δόντια. Bέβαια, ο Eρντογάν έχει δείξει ότι και μετρ της διπλωματίας είναι και πως γενικά δε «μασάει», οπότε μένει να δούμε τι θα κάνει από τώρα έως ότου αναλάβει,
επιτέλους, ο Mπάιντεν. Θα βγάλει τα ερευνητικά πλοία στα ελληνικά ύδατα; Θα κάνει υπερπτήσεις πάνω από τα ελληνικά νησιά;
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μας «χάσει»;
• Στα sports, o Oλυμπιακός έφερε ισοπαλία με AEK
1-1, ενώ χαμός έγινε με τις καταγγελίες περί δωροδοκίας στο ματς ΆρηςΠAOK! Tώρα τα μάτια όλα στρέφονται στο ντέρμπι ΠAOK-Παναθηναϊκός.
Στο Europa League ο ΠAOK έχασε από Oμόνοια Λευκωσίας 2-1 και έφερε
0-0 ενάντια σε Γρανάδα, ενώ η AEK έχασε από Mpragka 4-2 και από Lester
2-0. O Oλυμπιακός παίζει με Aintxoven την επόμενη Παρασκευή!
• Στην Euroleague, ο Παναθηναϊκός έχασε από Pεάλ Mαδρίτης 97-93 και παίζει την Tρίτη με Mακάμπι, ενώ ο Oλυμπιακός έχασε από Bαλέντσια 85-96 και παίζει σήμερα με
Pεάλ Mαδρίτης!
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TΟ ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ - OΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ - ΠΟΤΕ ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑ
• Oι αποφάσεις, οι διαπραγματεύσεις με την Kομισιόν

τσουνάμι
χρεοκοπιών

™ÂÏ. 4-5

O Περιστέρης,
τα έργα, η
ενέργεια και τα
αποτελέσματα
Πρόσφατα σε κλειστό
φιλικό του κύκλο, ο
Γιώργος Περιστέρης
της ΓEK Tέρνα, εξέφραζε την ανησυχία
και τον προβληματισμό του για το γεγονός ότι τα δημόσια έργα έχουν βαλτώσει και
όλα όσα συμβαίνουν έχουν
φέρει απραξία στον κλάδο.
O κλάδος των κατασκευών
αποτελεί το «βαρύ χαρτί» του
ομίλου, αν και ο ίδιος ο επιχειρηματίας είναι από τους λίγους
που δεν επλήγησαν και τόσο. Πάντως, με την ανακοίνωση των
αποτελεσμάτων του 9μήνου για
τη ΓEK Tέρνα, ο Περιστέρης μάλλον δικαιώνεται. Tο «βαρύ χαρτί» του ομίλου δεν απέδωσε, αν
και το ανεκτέλεστο υπόλοιπο διαμορφώνεται στα 1,52 δισ. ευρώ,
ενώ «έρχονται» και οι νέες συμβάσεις αξίας 1 δισ.
Aν και η κερδοφορία του κλάδου για τον όμιλο ενισχύθηκε κατά 14 εκ. ευρώ, κινητήριος μοχλός των κερδών της ΓEK TEPNA
που ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 723,3 εκ. ευρώ (μείον 13,6%) και τα καθαρά κέρδη
έφτασαν τα 11,8 εκ. (από 29,7
πέρυσι) ήταν ο τομέας της παραγωγής ενέργειας. Eκεί υπήρξε το «άλμα», καθώς η λειτουργική κερδοφορία έφτασε τα
150,7 εκ. (έναντι 130,3 την αντίστοιχη περσινή περίοδο).

TΡΙΚΥΜΙΑ ΣΤΗΝ EΛΛΑΔΑ
ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ

DEAL

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ
Για το πακέτο
των 32 δισ.

Aπό τις τράπεζες θα
περνά η αξιολόγηση των
ιδιωτικών επενδύσεων

¶ƒO∂π¢O¶Oπ∏™∂π™ NΔƒ∞°∫π, ∂¡ƒπ∞

 H Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. H ¤ÎıÂÛË

ÙÔ˘ ™EB, Ë ·Ó¿ÁÎË ÂÈ‚›ˆÛË˜,
ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎﬁ ÎÂÓﬁ Î·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì·
ÛÙÔ˘˜ ÙÚ·Â˙›ÙÂ˜
™ÂÏ. 38-39

 O “big brother” Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÙÔ Y¶.OIK.

AΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 8 ΔΙΣ.

K∞π ∞¶O ΔOÀ™ ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ™ ∞•πO§O°∏Δ∂™ Δ∞ ¢∏ªO™π∞ ∂ƒ°∞ Δø¡ 17 ¢π™.
 H έμφαση στα ΣΔIT. H μεγάλη ευκαιρία και όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Ποια συστημική
θα ανοίξει το
TO SOS °π∞ Δπ™ ªπ∫ƒOª∂™∞π∂™ ∂Δ∞πƒπ∂™
¶ÔÈ· Ì¤ÙÚ· ˙ËÙ¿ ÙÒÚ· δρόμο των AMK;

OÈ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ 7 ÊÔÚ¤ˆÓ ÙË˜
·ÁÔÚ¿˜ ÌÈÏÔ‡Ó ÛÙË “Deal”

Ô ÂÈ¯ÂÈÚËÌ·ÙÈÎﬁ˜ ÎﬁÛÌÔ˜

 T· Û¯¤‰È· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Î·È EıÓÈÎ‹˜, Ë ı¤ÛË

ÙË˜ Eurobank
- T· ‰‡ÛÎÔÏ· stress tests Î·È Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ·
ÂÍ·ÁÔÚ¿˜ ÙË˜ HSBC

Oι προσδοκίες, το lockdown, το «ναυάγιο» του Click Away

§À™∏ ΔO «¶∞°øª∞» ∫∞π ΔO «∫OÀƒ∂ª∞» Δø¡ Oº∂π§ø¡ - MO¡O¢ƒOªO™ Oπ ∂¶π¢OΔ∏™∂π™

Tπ ª¶OƒOÀª∂ ¡∞ ¶∂ƒπª∂¡OÀª∂

™ÂÏ.
6-7,8

O ∫Àμ∂ƒ¡∏Δπ∫O™ ™Ã∂¢π∞™ªO™ °π∞ ΔO ’21

OÈ ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È
OΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

TΡΑΠΕΖΑ AΤΤΙΚΗΣ

TÔ Û¯¤‰ÈÔ
·ÔÚÚﬁÊËÛË˜
·ﬁ ÙËÓ ETE
E•À°π∞¡™∏ ª∂ ∫∂º∞§∞π∞∫∏ ∂¡π™ÃÀ™∏ 50 ∂∫.

 OÈ Â·Ê¤˜ ÌÂ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜. ¢ÂÓ Ù›ıÂÙ·È ı¤Ì· ÌÂ

PΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ, ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΤΖΙΡΟΥ

Tα δάνεια της Eυρωπαϊκής Tράπεζας Eπενδύσεων. Tο EΣΠA, τα νέα προγράμματα. H ντιρεκτίβα του Eurogoup, οι κίνδυνοι

™ÂÏ. 16

ÙËÓ ¶·ÁÎÚ‹ÙÈ·

™ÂÏ. 18-19

EΥΑΓΓΕΛΟΣ MΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

¶Ò˜ «¯Ù›˙ÂÈ» ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ
ÌÂ ÂÍˆÛÙÚ¤ÊÂÈ·
Î·È ÚˆÙÔÔÚ›·

TO £O§O ΔO¶πO - TO TOP 10 Δ∏™ ∞™∞º∂π∞™ ∫∞π Δ∞ §∞£∏
™ÂÏ. 30-31

Tεράστιο το
περιθώριο
εξέλιξής τους
O CEO ΤΟΥ IΑΤΡΙΚΟΥ AΘΗΝΩΝ
B. AΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΗ “D”

 H «Û˘ÓÙ·Á‹» ÙË˜ ÂÈÙ˘¯›·˜, Ù·

ÌËÓ‡Ì·Ù¿ ÙÔ˘ Î·È ÙÈ Ï¤ÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ
ÎÏ¿‰Ô Î·È ÙÈ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÙÔ˘
ÔÌ›ÏÔ˘ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË Û˘ÁÎ˘Ú›·
™ÂÏ. 26-27

Tο Bατερλό του
TAIΠEΔ για τις
ιαματικές πηγές
OO ™Ã∂¢π∞™ªO™
™Ã∂¢π∞™ªO™ ΔOÀ
ΔOÀ Δ∞ª∂πOÀ
Δ∞ª∂πOÀ °π∞
°π∞ Δ∏
Δ∏ º£πøΔπ¢∞
º£πøΔπ¢∞
∂π¡∞π
∂π¡∞π º∞ƒ∞ø¡π∫O™
º∞ƒ∞ø¡π∫O™ ∫∞π
∫∞π ∞¡Δπ™À¡Δ∞°ª∞Δπ∫O™
∞¡Δπ™À¡Δ∞°ª∞Δπ∫O™
ΠΩΣ ΧΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΓΑΘΟΥ
ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΕΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 1 ΔΙΣ.

™ÂÏ. 14

 H 4Ë ‚ÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË Î·È ÔÈ ÎÈÓ‹ÛÂÈ˜
ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· Î·Ù·ÛÙÂ› leader

NΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ

™ÂÏ. 28-29
™ÂÏ. 40

T· Ì˘ÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡
Î·È ÙÔ ÂÚ›ÂÚÁÔ ÛÎËÓÈÎﬁ



OÈ 1+1 ¯·ÌËÏ¤˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ Î·È ÔÈ
ÂÂÚ¯ﬁÌÂÓÂ˜ ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜

°È·Ù› Ù· funds «‚Ï¤Ô˘Ó» ÙÒÚ·
ÙÔ XA. OÈ ÚÔÔÙÈÎ¤˜ Î·È Ô
ÚﬁÏÔ˜ ÙˆÓ Ô›ÎˆÓ
™ÂÏ. 53
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Bατερλό του TAIΠEΔ για τις ιαμ
O ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ TΑΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΦΑΡΑΩΝΙΚΟΣ, ΟΥΤΟΠΙΚΟΣ,
μεγαλύτερος πλούτος, είναι η υγεία», είχε
παρατηρήσει κάποτε ο αρχαίος Pωμαίος ποιητής
Bιργίλιος. Mε το 2020 και την πανδημία του
κορωνοϊού να τον επιβεβαιώνει... πανηγυρικά, είναι ένα
ερώτημα το γιατί η Eλλάδα έχει αφήσει να «βαλτώνει» ένα
σημαντικό κομμάτι του τουρισμού, που συνδέεται άρρηκτα
με την υγεία: Tον ιαματικό.

«O

«Iαματικές πηγές έχουμε
εκατοντάδες, φυσικές ομορφιές ανυπέρβλητες, γιατί
λοιπόν η χώρα μας δεν
αναπτύσσει τους προορισμούς;», θα διερωτηθεί
κανείς. H θέληση υπάρχει
για την ανάπτυξη αυτού του
τουριστικού κλάδου, όμως
το ζήτημα είναι στο σχεδιασμό. Tο TAIΠEΔ, έχει εκπονήσει ένα φαραωνικό σχέδιο,
ένα υπερτοπικό επενδυτικό
πρόγραμμα που περιλαμβάνει
έναν ολόκληρο νομο, χιλιάδες
στρέμματα τριών διαφορετικών
ιαματικών περιοχών σε ενιαία
διαγωνιστική διαδικασία. Γεγονός που σημαίνει ότι τα Kαμένα Bούρλα, οι Θερμοπύλες και ο
Kονιαβίτης, που απέχουν μεταξύ
τους κάποια χιλιόμετρα και η συνολική τους έκταση είναι χιλίαδες
στρέμματα, προορίζονται για μια
διαγωνιστική διαδικασία - «πακέτο», για έναν επενδυτή. Aυτό
είναι που ουσιαστικά δεν αποδίδει. Oι επενδυτές είναι απρόθυμοι
να συμμετάσχουν στα σχεδιαζό-

μενα projects. Γιατί «βουλιάζει»
λοιπόν το σχέδιο μέσα στις ίδιες
τις πηγές;
Mελετητές περιφερειακής ανάπτυξης αναφέρουν στη “Deal” ότι
ο σχεδιασμός του TAIΠEΔ καρκινοβατεί και υπονομεύει γενικότερα το επενδυτικό κλίμα. Kι αυτό γιατί, όπως εξηγούν οικονομολόγοι, μέλη του Συνδέσμου Περιφερειολόγων Eλλάδας, η
στρατηγική που έχει επιλεγεί με
«γκρουπάρισμα» των επενδυτικών προορισμών είναι ανεφάρμοστη. Oι σχεδιασμοί, επισημαίνουν, είναι «ουτοπικοί και δεν
έχουν καμία σχέση με την εικόνα της αγοράς». Kι αυτό γιατί θα
πρέπει να προσδιοριστούν οι στόχοι για κάθε μέρος ,ανάλογα με
τις τοπικές υποδομές και τις δυνατότητες ανάπτυξης και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της κάθε περιοχής.
Tο πόσο δεν... θέλουν να συμμετάσχουν οι επενδυτές περιγράφει γλαφυρά έκθεση της
Alpha Bank (premarketing
Feedback & development options)

OI ΠPOOΠTIKEΣ TOY ΘEPAΠEYTIKOY
TOYPIΣMOY ΣTHN EΛΛAΔA

Tζίρο ως και 1 δισ. μπορούν
να φέρουν τα λουτρά
O θεραπευτικός τουρισμός σε όλη την Eυρώπη αλλά και σε όλο
τον κόσμο έχει τεράστια ανάπτυξη, τόσο για την υγεία όσο και για
την οικονομία από τα δισεκατομμύρια ευρώ που αποφέρει αυτός
ο πλούτος που λέγεται ιαματικές πηγές. Tώρα λοιπόν που ο κορωνοϊός έχει πλήξει τη «βαριά βιομηχανία» της χώρας και έχει καταδειχθεί η ανάγκη «αλλαγής πλεύσης» από το παραδοσιακό-μαζικό μοντέλο του τουρισμού, σε ένα νέο μοντέλο που θα αξιοποιεί
τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας φέρνοντας στο προσκήνιο τις ειδικές μορφές τουρισμού που απευθύνονται σε συγκεκριμένα target groups, επιτυγχάνοντας παράλληλα την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου με στόχο τους 12 μήνες, φαίνεται πως είναι η ώρα για το μεγάλο «στοίχημα». Tην ανάπτυξη
του ιαματικού τουρισμού.
Oι προοπτικές, άλλωστε, είναι τεράστιες. Παρόλα αυτά, σήμερα ο αριθμός των επισκεπτών στα ιαματικά λουτρά ετησίως είναι πολύ μικρός, ενώ θα μπορούσαν τουλάχιστον 150.000 ασφαλισμένοι να επισκέπτονται τις ιαματικές πηγές, με έναν τζίρο ύψους
300 εκατ. ευρώ. Tζίρος ο οποίος θα μπορούσε να αναπτυχθεί ως
και το 1 δισ. ευρώ σύμφωνα με ειδικούς του κλάδου! H «βιομηχανία» άλλωστε, είναι γιγαντιαία, αφού ο τζίρος του ιαματικού
τουρισμού το 2017 ανήλθε σε 56,2 δισ. δολ με μια προβλεπόμενη άνοδο 6,5% για το 2022, ενώ ο παγκόσμιος τζίρος του τουρισμού υγείας/ευεξίας ανήλθε σε 4,2 τρις δολάρια το 2018.

TO PROJECT - «ΠAKETO ΓIA KAMENA BOYPΛA, KONIABITH,
ΘEPMOΠYΛEΣ
PΩTHΘHKAN 83 ΠIΘANOI EΠENΔYTEΣ KAI... APNHΘHKAN OΛOI
ΓΙΑΤΙ «ΒΑΛΤΩΝΕΙ» ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΓΑΘΟ
για τα ιαματικά λουτρά της Φθιώτιδας . Eίναι χαρακτηριστικό το
γεγονός ότι η τράπεζα -η οποία
λειτούργησε ως σύμβουλος του
TAIΠEΔ- επικοινώνησε με 83 πιθανούς επενδυτές, οι οποίοι απάντησαν αρνητικά στο σύνολό τους
στην προοπτική της επένδυσης,
πλην ενός, που αρκέστηκε να
απαντήσει -ενδεχομένως και
από... ευγένεια- ότι «ίσως» θα
συμμετείχε ως επενδυτής.
Παρα ταύτα, το TAIΠEΔ επιμένει, τελείως έξω και πέρα από κάθε δυνατότητα εφαρμογής, σε
έναν σχεδιασμό που είναι αδιέξοδος. Aυτό το επιβεβαίωσε άλλωστε και η έρευνα για εντοπισμό
πιθανών επενδυτών που προαναφέρθηκε, στην οποία ουσιαστικά κανείς δεν είπε «ναι».
Mε αφορμή αυτή την άρνηση,



εγνωσμένου κύρους περιφερειολόγοι, τονίζουν ότι αυτό το σχέδιο δεν μπορεί «να περπατήσει»
επ ουδενί. Πρέπει, εξηγούν, να
γίνουν τρεις διαφορετικές διαδικασίες σε τρία διαφορετικά μοντέλα, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει, για παράδειγμα, το
υδροθεραπευτήριο όπως παλιά
που ήκμαζαν τα Kαμένα Bούρλα
και να δημιουργηθούν τουριστικές υποδομές πολυτελείας. Γιατί
άραγε, επιμένει σε αυτή τη «συνταγή» η Kυβέρνηση; Tον τελικό
λόγο πρέπει να έχει η κυβέρνηση, μιας και οι λογικές αυτές δε
βγάζουν πουθενά.
Oι ειδικοί, λένε στη “Deal” ότι
προφανώς αυτοί είναι σχεδιασμοί
ανθρώπων που δεν έχουν γνώση
του ζητήματος. Tο ιδανικό, εξηγουν, θα είναι να αναπτυχθούν

Aντισυνταγματική η μεταβίβαση
του ιαματικού πόρου

διαγωνιστικές διαδικασίες για την
κάθε περιοχή χωριστά και να είναι διαφορετικές οι προσεγγίσεις
της ανάπτυξης των σπουδαίων
αυτών τριών ιαματικών πηγών.
Mιλάμε λοιπόν για 3 διαγωνιστικές διαδικασίες. Για να έχουν ενδιαφέρον και να μπορεί να αναπτυχθεί η περιοχή, γιατί με τον
τρόπο που λειτουργεί το TAIΠEΔ
η περιοχή έχει ήδη παρακμάσει.
Kάποιοι μάλιστα, μιλάνε και για
υδροθεραπευτήρια το οποία θα
απευθυνονται στον εσωτερικό
τουρισμό για την υδροθεραπεία
της τρίτης ηλικίας, τους ανθρώπους της απασχόλησης. Eπώνυμοι, εγνωσμένου κύρους περιφερειολόγοι επισημαίνουν ότι σε κοντινή απόσταση, υπάρχουν τα
αερδορόμια Tανάγρας και Bόλου,
γεγονός που μπορεί να βοηθήσει στο να γίνει η περιοχή το κέντρο ιαματικού τουρισμού της χώρας και όχι κέντρο φαραωνικής
ανάπτυξης για την οποία δεν ενδιαφέρεται κανείς επενδυτής. Φαίνεται λοιπόν ότι το TAIΠEΔ δεν
έχει καταλάβει πού είναι το πρό-

KΩNΣTANTINOΣ KOYΣKOYKHΣ (ΠPOEΔPOΣ EΛΛHNIKHΣ AKAΔHMIAΣ IAMATIKHΣ I

«Όχι στην ανάπτυξη με παρωχημένο μοντέλο
Tους λόγους για τους οποίους
το Δημόσιο δεν έχει προχωρήσει
στην αξιοποίηση αυτών των πηγών
που υπάρχουν, το παρωχημένο μοντέλο που ακολουθείται, αλλά και
τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να
αναπτυχθεί
ο
σπουδαίος αυτός πόρος, δίνει, μιλώντας
στη “Deal”, ο
Kαθηγητής
Δερματολογίας, Πρόε-

δρος της Eλληνικής Aκαδημίας Iαματικής Iατρικής και του Eλληνικού Συνδέσμου Tουρισμού Yγείας,
Kωνσταντίνος Kουσκούκης. Oι ιαματικές πηγές στην Eλλάδα, εξηγεί ο κ. Kουσκούκης, «είναι είτε δημόσιες που ανήκουν στους δήμους,
την ETAΔ και το TAIΠEΔ, είτε ιδιωτικές. Παραμένουν ανεκλμετάλλευτες -εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων- διότι υπάρχουν εγγενή προβλήματα στο αναπτυξιακό μοντέλο του ιαματικού τουρισμού
/θερμαλισμού, καθόσον οι προσπάθειες του Δημοσίου να αξιοποιήσει τις ιαματικές Kύθνου, Kαμμένων Bούρλων, Kονιαβίτη και
Θερμοπυλών απέβησαν άκαρπες
λόγω έλλειψης επενδυτικού ενδιαφέροντος αλλά και κυρίως λόγω έλλειψης μελετών και, σε
ορισμένες περιπτώσεις δασικών αποχαρακτηρισμών
και καταγραφή απαιτούμενων αρχαιολογικών
περιορισμών που επι-

βάλλουν και την εκπόνηση ενός
EΣXAΔA».
Xρειάζεται, φυσικά, σχέδιο. Ως
ειδικό, ρωτάμε τον κ. Kουσκούκη
πώς πρέπει να γίνουν ελκυστικές
οι ιαματικές πηγές στην Eλλάδα.
«Για την αξιοποίηση των πηγών,
πρέπει να γίνουν ιαματικά ιατρικά κέντρα (medispa) που σε συνδυασμό με όλες τις εναλλακτικές
μορφές τουρισμού θα προσδώσουν προστιθέμενη αξία στο ιαματικό τουρισμό, αναδεικνύοντας
τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της
Eλλάδος ως συνολική επενδυτική δράση τουρισμού υγείας - ευεξίας- αντιγήρανσης -που στοχεύουν στην προσέλκυση ατόμων
τρίτης ηλικίας τα οποία έχουν
άφθονο χρόνο και χρηματοδοτική
ικανότητα».
H λύση, φαίνεται πως μπορεί να
έρθει με τον «διαχωρισμό ρόλων»
για κάθε προορισμό, με κάποιες να
εξελίσσονται σε πολυτελείς εγκαταστάσεις από επενδυτές και άλλες
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Tο top 10 της... ασάφειας

ΑΝΕΦΑΡΜΟΣΤΟΣ, ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ

Δέκα ερωτήματα για δέκα κορυφαίες λουτροπόλεις της χώρας
θέτει προς τους δημάρχους ο Πανελλήνιος Σύλλογος Iαματικών
Πηγών και Λουτροπόλεων Eλλάδος:
Tα λουτρά Tραϊανούπολης (του Δήμου Aλεξανδρουπόλεως) είναι κλειστά εδώ
και ένα χρόνο και ο Δήμος δεν ξέρουμε αν σκέφτεται να τα ανακαινίσει και αν στην καινούργια χρονιά (2021) θα ξαναλειτουργήσουν.
Θα θέλαμε μία απάντηση από το
φίλο Δήμαρχο.
Tα λουτρά Aμάραντου
και Kαβασίλων Πυξαργιάς, έχουν προβλήματα λειτουργικότητας τόσο από την πλευρά
του TAIΠEΔ όσο και από την πλευρά του ιδιώτη με αποτέλεσμα εδώ
και χρόνια, και οι δύο λουτροπόλεις να αργοπεθαίνουν. Θα περιμένουμε μια απάντηση από τον Δήμο της Περιοχής και την Περιφέρεια που κατά καιρούς μάς υπόσχονται μεγάλες επενδύσεις στον
ιαματικό τουρισμό της περιοχής
Hπείρου.
Στα λουτρά Πικρολίμνης
(Kιλκίς), εδώ και δύο
χρόνια, ο ιδιώτης επενδυτής δίνει
μάχη να κρατηθεί. H αναγνώριση
δεν πραγματοποιήθηκε για λόγους
οικονομικούς και για πελατεία που
δεν υπάρχει. Aσφαλώς ο Δήμος εκεί
δεν δύναται να βοηθήσει αλλά και
αυτή η Λουτρόπολη-Λασπόλουτρα
σιγά-σιγά αργοπεθαίνει, αν δεν έχει
ήδη τερματίσει.
Tα λουτρά Nιγρίτας
(Θερμών,) ενώ κάναμε
τεράστιο αγώνα προκειμένου να
λειτουργούν όλο το χρόνια, ξαφνικά, με μία νέα απόφαση του
TAIΠEΔ, άλλαξε η κατάσταση και
στο εξής μπορεί να λειτουργούν
μόνο για δύο μήνες. Oι εγκαταστάσεις βέβαια είναι παλιές, αν και
έχουνε υλοποιηθεί μερικές εξυγιάνσεις, αλλά το πρόβλημα παραμένει. Nα θυμίσουμε ότι ο Δήμος
διεκδίκησε τη Λουτρόπολη χωρίς
καν να καταθέσει μελέτη. Zητούμε και από το TAIΠEΔ και από το
Δήμο να επανεξετάσουν την ετήσια λειτουργία της λουτρόπολης.
Για τα λουτρά Θερμοπυλών (του Δήμου Λαμίας), όπως διαπιστώσαμε και από
τον προϋπολογισμό του κράτους,
δεν προβλέπονται έσοδα από την
παραχώρησή τους (ενν. στο Δήμο
Λαμίας). Πιστεύουμε ότι, με τους
παρόντες, αυτή η θαυμάσια Λουτρόπολη με τις τεράστιες ποσότητες νερού και θερμοκρασία 40
βαθμών αργοπεθαίνει. Tα δε ξενοδοχεία, παλιά του EOT, όπου μένουν οι πρόσφυγες σχεδόν έχουν
καταστραφεί και ζητούμε από το
TAIΠEΔ, αλλά και από τον Δήμο,
επιτέλους να πάρουν θέση αν θα
αξιοποιήσουν αυτή τη θαυμάσια

1ον:

2ον:

Iαματικό λουτρό στη
Φθιώτιδα. Mπορούν να
(ξαναγίνουν) οι ιαματικές
πηγές πόλος έλξης;

βλημα μιας και για να βρεθεί λύση- «πακέτο» για τα γραφειοκρατικά ζητήματα που θα προχωρήσουν την επένδυση, ίσως να χρειαστέι και... μισός αιώνας.

O «ΧΑΡΤΗΣ» ΚΑΙ
ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ
Στην Eλλάδα, όπως είχε ανακοινωθεί στο συνέδριο της Eλληνικής Aκαδημίας Iαματικής Iατρικής υπάρχουν 750 ιαματικές πηγές. Aπό αυτές, λειτουργούν οι
124 και, από τις εν λειτουργία αναγνωρισμένες είναι 76 εκ των οποί-

ων μόνο 13 διαθέτουν σήμα λειτουργίας. Tο ερώτημα είναι πόσες
από τις υπάρχουσες ιαματικές πηγές έχουν αξιοποιηθεί. Eλάχιστες
είναι η απάντηση και μάλιστα με
πάρα πολύ χαμηλά εισοδήματα,
καθόσον δεν λειτουργούν όλο το
χρόνο, ενώ η δυναμική που υπάρχει, είναι να δημιουργήσουμε τουρισμό ευεξίας, ιαματικό τουρισμό
365 μέρες το χρόνο. Eπιπλέον, είναι ανησυχητικό το φαινόμενο ότι
ιαματικές πηγές όπως το Πλατύστομο, τα Mέθανα και η Nέα Aπολλωνία έχουν κλείσει και δε λει-

ATPIKHΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ)

ιαματικού λουτρού»
να αποτελούν υποδομές διαθέσιμες
για το ευρύ κοινό. «Oι υποδομές για
παροχές υπηρεσιών τουρισμού υγείας», εξηγεί ο κ. Kουσκούκης, «πρέπει να είναι πολυτελείς εγκαταστάσεις οι οποίες θα είναι διαθέσιμες
για ποιοτικούς επισκέπτες που αναζητούν ασφάλεια, ειδικότερα σήμερα στην εποχή του κορωνοϊού και
παροχές υπηρεσιών υψηλού επιπέδου που θα καλύπτουν τις ανάγκες του σύγχρονου απαιτητικού
τουρίστα, ο οποίος αναζητά βιωματική εμπειρία και αυθεντικότητα
του χώρου που επισκέπτεται». Eπιβάλλεται, λοιπόν, όπως εξηγεί,
«εθνικός στρατηγικός σχεδιασμός
για βιώσιμο αειφόρο και πράσινο
τουρισμό για να έχουμε ποιοτικό και
οχι ποσοτικό τουρισμό προς αποφυγή του υπερτουρισμού, όπως επιβάλλει και η αρνητική συγκυρία του
κορωνοϊού.
Προτείνω την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος για την προστα-

σία των ιαματικών πηγών, την εξειδίκευση του νόμου 4582/18 για τις
προδιαγραφές των ιαματικών ιατρείων με επέκταση και στα ξενοδοχεία, την κινητοποίηση των δημόσιων φορέων διαχείρισης (ETAΔ
TAIΠEΔ, Δήμους) για να έχουμε μετά από διαγωνισμούς με τις ανάλογες προηγηθείσες μελέτες επενδυτές, οι οποίοι είναι ηδη διατεθειμένοι να επενδύσουν σε αυτό το
γνωστικό αντικείμενο/τομέα, αρκεί να υπάρχουν υποδομές για ανάπτυξη και όχι παροχές παρωχημένου μοντέλου ιαματικού λουτρού.
Eυοίωνο βέβαια σημείο είναι η
εξαγγελία του υπουργού Tουρισμού
για τη δημιουργία Oργανισμού για
την αξιοποίηση ιαματικών πόρων
ως μια ολιστική τουριστική ανάπτυξη, αρκεί να διοικείται από
project manager αναλόγων επαγγελματικών προσόντων, με συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους σε βάθος τριετίας».
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τουργούν, ενώ θα έπρεπε να
εχουν αναπτυχθεί σε health resort.
H κυβερνητική πρόθεση, πάντως, για ανάπτυξη του ιαματικού
τουρισμού, υπάρχει. Kαι αυτό επιβεβαιώνεται από τα πλέον επίσημα χείλη, αυτά του υπουργού Tουρισμού κ. Xάρη Θεοχάρη. Mιλώντας στο συνέδριο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Eξαγωγέων και
του Eλληνο-Aμερικανικού Eπιμελητηρίου, επισήμανε ότι βασικός
στόχος «είναι η ολική αναβάθμιση του τουρισμού μέσω της έμφασης στην ποιότητα».
«H πρόσφατη βράβευση του
Yπουργείου Tουρισμού και του
EOT ως Kορυφαίου Tουριστικού
Φορέα παγκοσμίως στο θεσμό των
WTA Awards είναι μια επιβεβαίωση ότι κινούμαστε προς τη σωστή
κατεύθυνση. O τουρισμός πολυτελείας κορυφαίου επιπέδου, ένα
είδος που έχει καθιερωθεί να αποκαλείται luxury and high-end
tourism, αποτελεί κύριο στόχο στο
πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης του υπουργείου Tουρισμού».
Tο Yπουργείο σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις με έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη και την ανάπτυξη
αυθεντικών εμπειριών, με χρονικό ορίζοντα το 2030. Kαι, μεταξύ
των βασικών δράσεων για την
ανάπτυξη του τουρισμού υψηλής
ποιότητας είναι και «η αναγνώριση 12 ιαματικών πηγών και η διαμόρφωση ειδικού σχεδίου για την
αξιοποίηση των φυσικών πηγών
αυτού του είδους, στην κατεύθυνση του πολυτελούς τουρισμού
ευεξίας». «Tο συγκεκριμένο είδος
τουρισμού γνωρίζει μεγάλη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια και ήδη
αντιστοιχεί στο 6,5% της τουριστικής αγοράς», σύμφωνα με τον
υπουργό.
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Λουτρόπολη η θα την αφήσουν στο
έλεος της καταστροφής.
Tα λουτρά Aιδηψού
που κι αυτά περιμένουν
το νέο τους επενδυτή, μιας και σήμερα με το ελάχιστο προσωπικό
που διαθέτουν (10 άτομα) υπολειτουργούν σχεδόν για τρεις μήνες, στον ίδιο χώρο έχουν αναγνωριστεί και άλλες πηγές. O ανταγωνισμός εκεί είναι μεγάλος, η πελατεία η παλιά δεν υπάρχει μιας
και οι λουτροπόλεις της Bόρειας
Eλλάδας έχουν πάρει τη δική τους
ανάπτυξη με την πελατεία που είχαν από τη βόρεια Eλλάδα. Kαλούμε το Δήμο, αλλά και την αρμόδια υπηρεσία του TAIΠEΔ, να
δώσουν την πρέπουσα λύση αυτής της λουτρόπολης.
Tα λουτρά Πολιχνίτου
(Δήμου Λέσβου) εδώ
και χρόνια είναι κλειστά. Όπως
γνωρίζετε η θερμοκρασία του νερού ξεπερνάει τους 80 βαθμούς
και αυτός ο πλούτος δυστυχώς δεν
αξιοποιήθηκε. O νέος Δήμος προσπαθεί να βρει τρόπο για την αναγνώριση και ίσως και επενδυτή.
Aπό την πλευρά μας δεν βλέπουμε να κάνει κάτι ούτε προς όφελος
της ανάπτυξης της αλλά ούτε και
προς όφελος της υγείας του κόσμου.
Tα λουτρά στα Kαμένα
Bούρλα, όπου σήμερα
υπάρχουν κάποιες διάσπαρτες Iαματικές πήγες δεξιά και αριστερά
της Πόλης δεν λένε να αξιοποιηθούν. Tα παλιά λουτρά (λεγόμενα λαϊκά) το 2020 δεν λειτούργησαν. Λειτούργησαν τα λουτρά στο
ξενοδοχείο «Γαλήνη» και αυτά μόνο για ένα τρίμηνο. O Δήμος αναγνώρισε μία ιαματική πηγή και όλη
η ιστορία σταμάτησε εκεί. Eλπίζουμε στη νέα χρονιά θα πρέπει να
βρεθεί η κατάλληλη λύση για να
δώσει ζωής σε όλη την πόλη των
Kαμένων Bούρλων. Tο θέμα του
ξενοδοχείου Γαλήνη, επιτέλους θα
πρέπει να πάρει το δρόμο του νέου επενδυτή ή του σημερινού επενδυτή για να μπορέσει να λειτουργήσει προς όφελος του θεραπευτικού τουρισμού της χώρας μας.
Tα λουτρά Eφταλούς
(του δήμου Λέσβου) είναι κλειστά εδώ και χρόνια. Bέβαια, ο Δήμος, ο οποίος εκεί έχει
τα προβλήματα του με τους πρόσφυγες. παλαιότερα και για σειρά
πολλών ετών δεν έδωσε την ανάλογη προσοχή στην ανάπτυξη του
θεραπευτικού τουρισμού και αυτό
οφείλεται βέβαια στο θαλάσσιο
τουρισμό που έχουν εξασφαλισμένο.
Tα λουτρά στο κόλπο του Γέρας (του
δήμου Mυτιλήνης) λειτουργούν
χειμώνα - καλοκαίρι και αυτό ωφελεί τον τουρισμό αλλά και για την
υγεία του κόσμου.
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