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Κ ρίσιµες δικαστικές αποφάσεις 
που θα αποτελέσουν οδηγό 
και θα δώσουν οριστική λύση 

για τα 70.000 δάνεια σε ελβετικό φράγκο 
αναµένεται να εκδοθούν από τον Aρειο 
Πάγο στις αρχές του νέου έτους. Πρό-
κειται για δάνεια συνολικής ονοµαστικής 
αξίας 9-10 δισ. ευρώ για τα οποία οι δι-
καστικές αποφάσεις θα καθορίσουν τον 
τρόπο διευθέτησής τους. Από τη νοµική 
έκβαση της υπόθεσης οι πιθανότητες 
συγκλίνουν ότι οι δανειολήπτες θα πάρουν 
µια µεγάλη ανάσα ανοίγοντας νέο κύκλο 
σηµαντικών προβλέψεων για το τραπε-
ζικό σύστηµα. Μέχρι τώρα έχουν εκδο-
θεί από τα ελληνικά δικαστήρια πολλές 
αποφάσεις για τη συγκεκριµένη κατη-
γορία δανείων είτε προς τη µία είτε προς 
την άλλη κατεύθυνση. Ωστόσο, η πλά-
στιγγα των δικαστικών αγώνων φαίνεται 
τελευταία να γέρνει προς την πλευρά 
των δανειοληπτών   / 4 

Θετική εισήγηση στην Ολοµέλεια - Η απόφαση αναµένεται στις αρχές του χρόνου

ΑΝΑΣΑ ΣΤΑ ∆ΑΝΕΙΑ ΜΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ 
ΦΡΑΓΚΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ
ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 

ΘΑ ΥΠΟΧΡΕΩΘΟΥΝ 
να πάρουν πρόσθετες 
προβλέψεις ύψους 2,4 δισ. 
για τα δάνεια συνολικής 
ονοµαστικής αξίας 9-10 δισ.

2.500 Αλβανοί 
επιχειρηµατίες 
δραστηριοποιούνται 
στην Αθήνα 
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ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Κινέζοι, Ρώσοι 
και Τούρκοι 
«ψηφίζουν» Αθήνα 
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΗΓΙΖΑΚΗΣ

Η ΕΛΙΝΟΙΛ 
εξελίσσεται σε 
ενεργειακό όµιλο 
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Β Α Σ Ι Λ Η Σ  Χ Α Λ Κ Ι Α Σ

Από Αττική οδό 
και Εγνατία ξεκινούν 
τα smart services 
στην Ελλάδα
Οι µεγάλες αλλαγές που 
φέρνει η τεχνολογία 
στις οδικές µεταφορές          / 17

ΤΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΩΝΑΣΗ Ο ΜΟΝΑ∆ΙΚΟΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ

Χρησµό SSM και DG Comp ζητά η Πειραιώς 
για την πώληση του «Ερρίκος Ντυνάν»

Ακόµα να ολοκληρωθεί η δηµόσια διαβούλευση για το σχέδιο
ώστε να δοθούν οι άδειες και να αρχίσει η κατασκευή 
των έργων, µε αποτέλεσµα να χάνονται χιλιάδες θέσεις εργασίας          /  2

  big story
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Κόλλησαν οι επενδύσεις 
466 εκατ. της COSCO στον Πειραιά

Μ Α Ρ Κ Ο Σ  &  Α Λ Ε Ξ Α Ν ∆ Ρ Ο Σ 
Μ Α Ρ Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
Nοbacco

Leader στα 
εναλλακτικά καπνικά
Πώς µε αρχικό κεφάλαιο 10.000 ευρώ 
και µηδενικό δανεισµό η εταιρεία έχει 
φτάσει µέσα σε δέκα χρόνια να κάνει 
πωλήσεις 10 εκατ. ευρώ διαθέτοντας 
δίκτυο 70 καταστηµάτων - Η νέα 
συνεργασία µε την BAT Hellas και οι 
επενδύσεις            / 10-11
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Η ανακύκλωση
της µιζέριας

Ε
ίναι ιστορικά αποδεδειγµένο ότι οι τελευταίοι µήνες 
µιας κυβερνητικής θητείας εξαντλούνται σε παραχο-
λογία και ρυθµίσεις της τελευταίας στιγµής µε ένα και 
µοναδικό πρόταγµα: να αλλάξουν οι ψηφοφόροι 
άποψη για την κυβέρνηση και να σβηστούν οι κακές 

στιγµές της µέσα από ένα αλισβερίσι παροχών και αποφάσεων που 
καµία σχέση δεν έχουν µε τις πραγµατικές ανάγκες της οικονοµίας 
και της χώρας. Από τον κανόνα αυτό δεν µπόρεσε να ξεφύγει και η 
παρούσα κυβέρνηση, που διανύει τη δική της προεκλογική περίο-
δο, η οποία δεν µπορεί να είναι µακρά, µε µπαράζ παροχών και 
ενεργειών που θεωρεί ότι µπορούν να αλλάξουν την ατζέντα και να 
ξεχάσουν οι ψηφοφόροι όσα υπέστησαν από την πολιτική της τα 
προηγούµενα χρόνια.

Επιστροφές επιδοµάτων που έχουν κριθεί από τα δικαστή-
ρια αλλά µέχρι τώρα τις αγνοούσαν επιδεικτικά, προσλήψεις (κατά 
κανόνα ηµετέρων) απ’ άκρου εις άκρον της χώρας, νοµοθετήσεις 
φωτογραφικές για συγκεκριµένες οµάδες του πληθυσµού, κοινω-
νικά µερίσµατα, προγράµµατα ΕΣΠΑ για χιλιάδες επαγγελµατίες, 
επιστροφές φόρων που εκκρεµούσαν για µήνες, πληρωµένα 
προγράµµατα απασχόλησης από τον ΟΑΕ∆ και φυσικά µη περικο-
πή των συντάξεων.

Καλά και άγια όλα αυτά και ποιος αλίµονο µπορεί να είναι 
αντίθετος, γνωρίζοντας τη δραµατική κατάσταση της πλειονότητας 
των συµπολιτών µας από την πολύχρονη κρίση και τα µνηµόνια.

Ωστόσο, µια κινέζικη παροιµία λέει ότι είναι καλύτερο να 
µάθεις κάποιον πεινασµένο να ψαρεύει από το να δώσεις µια φορά 
ένα ψάρι. Κι αυτή η σοφή παροιµία θα έπρεπε µετά από όσα έχου-
µε υποστεί να είναι µια εθνική και όχι µόνο κυβερνητική επιλογή.

Μήπως από την κρίση βγήκαµε ισχυρότεροι και δεν το 
πήραµε χαµπάρι; Μήπως το δηµοσιονοµικό πλεόνασµα είναι τέτοιο 
που αρκεί για όλους; Μήπως οι κίνδυνοι εκτροχιασµού της οικονο-
µίας µας εκλείπουν διά παντός;

∆υστυχώς όχι. Η έξοδος από τα µνηµόνια δεν µας πέρασε 
σε κάποιον παράδεισο. Μας έδωσαν µια περίοδο χάριτος περίπου 
2 ετών για να µην αναγκαστούµε να βγούµε σώνει και καλά στις 
αγορές για δανεικά και παράλληλα µας φόρεσαν έναν στενό κορσέ 
µε υπερβολικά πλεονάσµατα για πολλά-πολλά χρόνια και στην 
ουσία δεν µας αφήνουν κανένα περιθώριο να πάρουµε ανάσα.

Η βαρύτατη υπερφορολόγηση αλλά και τα διάφορα τρικ 
όπως η καθυστέρηση στην έκδοση νέων συντάξεων και στην πλη-
ρωµή των προµηθευτών του ∆ηµοσίου, η περικοπή του προγράµ-

µατος δηµοσίων επενδύσεων κ.λπ. δηµιούργησαν ένα µατωµένο 
υπερπλεόνασµα. Το οποίο δεν ξέρουµε ακόµα πόσο ακριβώς θα 
είναι, πλην όµως η κυβέρνηση αποφάσισε από τώρα πώς θα το 
µοιράσει, µε τη λογική να δώσουµε ένα ψάρι στους πεινασµένους 
και όχι να δηµιουργήσουµε ευκαιρίες στην οικονοµία της χώρας να 
πάρει µπροστά ώστε αργότερα όλοι να δικαιούµαστε περισσότερα.

Ετσι, τα αντίµετρα και οι περίφηµες εξαγγελίες για µείωση 
του ΕΝΦΙΑ, των φορολογικών συντελεστών των επιχειρήσεων 
αλλά και των φυσικών προσώπων, της εισφοράς αλληλεγγύης και 
των εισφορών στα ασφαλιστικά ταµεία, η ενίσχυση των δηµοσίων 
επενδύσεων, τα κίνητρα για νέες επενδύσεις και για προσλήψεις 
στις επιχειρήσεις κ.λπ. θυσιάζονται στον βωµό του προεκλογικού 
αγώνα.

Τη στιγµή που τα µαύρα σύννεφα στο διεθνές περιβάλλον 
πυκνώνουν και όλοι στοιχηµατίζουν για τον χρόνο της νέας παγκό-
σµιας οικονοµικής κρίσης. Τη στιγµή που οι ισορροπίες µέσα στην 
Ε.Ε έχουν γίνει επικίνδυνα εύθραυστες, καθώς µέρα µε τη µέρα 
σηκώνουν κεφάλι οι λαϊκιστικές και ακροδεξιές δυνάµεις που απει-
λούν µε διάλυση ολόκληρο το ευρωπαϊκό οικοδόµηµα. Τη στιγµή 
που ξεµένουµε από συµµάχους και φίλους σε οικονοµικό επίπεδο 
και όλοι χτυπούν καµπανάκι ότι το πρώτο θύµα µιας παγκόσµιας 
οικονοµικής ανατάραξης θα είµαστε και πάλι εµείς.

Αυτή λοιπόν τη στιγµή, αντί να θωρακιζόµαστε όσο περισ-
σότερο γίνεται µε επενδύσεις, θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τοµέα, 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας, η κυ-
βέρνηση επιλέγει τον εύκολο δρόµο του δόγµατος «Τσοβόλα, δώσ’ 
τα όλα» το οποίο τόσο ακριβά πληρώσαµε ως χώρα και ως κοινωνία 
τα προηγούµενα χρόνια. Μια λογική αναδιανοµής του όποιου 
πλούτου απόµεινε στη χώρα και εξίσωσης των πάντων στη µιζέρια 
και στην ανακύκλωσή της χωρίς καµιά προοπτική πραγµατικής 
ανάπτυξης που θα µεγαλώνει την πίτα του ΑΕΠ.

Η κυβέρνηση επιλέγει τον εύκολο δρόµο του 
δόγµατος «Τσοβόλα, δώσ’ τα όλα», το οποίο τόσο 
ακριβά πληρώσαµε ως χώρα και ως κοινωνία τα 
προηγούµενα χρόνια. Μια λογική αναδιανοµής 
του όποιου πλούτου απόµεινε στη χώρα και εξίσωσης 
των πάντων στη µιζέρια και στην ανακύκλωσή της 
χωρίς καµιά προοπτική πραγµατικής 
ανάπτυξης που θα µεγαλώνει την πίτα του ΑΕΠ

Εµφραγµα στο λιµάνι του Πειραιά προκαλεί η 
συνεχιζόµενη καθυστέρηση της ολοκλήρωσης 
των διαδικασιών ώστε να αρχίσει η υλοποίηση 
των επενδύσεων της COSCO βάσει όσων προβλέ-
πονται στο master plan της.

Α
πό τις αρχές του χρόνου έχει δοθεί το 
σχέδιο προς δηµόσια διαβούλευση, όµως 
δεν έχει ολοκληρωθεί ακόµη η διαδικασία, 
αφού υπάρχουν ενστάσεις και παρατη-

ρήσεις από δήµους, επιµελητήρια και διάφορους 
φορείς. Σύµφωνα µε το σχέδιο, προβλέπεται η 
εκτέλεση έργων συνολικής εκτιµώµενης αξίας 466 
εκατ. ευρώ.

«Καθυστερεί αδικαιολόγητα. Θα έπρεπε να έχει 
ήδη ολοκληρωθεί η διαβούλευση και να έχει αρχίσει 
η έγκριση των αδειών για την κατασκευή των έργων. 
∆εν έχει όµως γίνει τίποτα µέχρι τώρα και αρχίζει να 
δηµιουργείται αρνητικό κλίµα», επισήµαναν στο 
«business stories» κύκλοι του Μεγάλου Λιµανιού 
και πρόσθεσαν: «Απορία προκαλεί το γεγονός ότι ενώ 
στις 11 Σεπτεµβρίου του 2014 η τότε διοίκηση του ΟΛΠ 
είχε συνεδριάσει και είχε εγκρίνει, κατά πλειοψηφία, 
την πραγµατοποίηση αντίστοιχων, σε γενικές γραµµές, 
έργων στο λιµάνι, κανείς φορέας, δήµος ή επιµελη-
τήριο δεν είχε εκφράσει ενστάσεις. Σε αντίθεση µε 
σήµερα. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα πρέπει να γίνει 
το λιµάνι πεδίο προεκλογικής αντιπαράθεσης». Επρό-
κειτο για το Επιχειρησιακό Σχέδιο του ΟΛΠ για την 
περίοδο 2014-2018. Η απόφαση είχε επικυρωθεί 
την ίδια ηµέρα.

Η σύµβαση παραχώρησης µεταξύ ΟΛΠ Α.Ε. και 
Ελληνικού ∆ηµοσίου προβλέπει δέσµη υποχρεωτι-
κών επενδύσεων συνολικού ύψους 293,8 εκατ. ευρώ, 
τις οποίες η ΟΛΠ Α.Ε. έχει δεσµευτεί να υλοποιήσει 
εντός πέντε ετών από την ηµεροµηνία µεταβίβασης 
των µετοχών. Εχουν περάσει ήδη δύο χρόνια. Το 
σηµείο-κλειδί, όπως επισήµαναν στο «b.s.» στελέχη 
του οργανισµού, αφορά τη δηµιουργία θέσεων 
εργασίας: «Με την καθυστέρηση αυτή χάνονται χιλιά-
δες θέσεις εργασίας». 

Αξίζει να επισηµανθεί ότι στις αρχές του 2018 ο 
γερµανικός Τύπος έγραφε: «Η Κίνα επενδύει ένα δισ. 
ευρώ στην Ελλάδα και διαρκώς επεκτείνεται. Η Ευρω-

παϊκή Ενωση βλέπει στην Ελλάδα τον κίνδυνο, η Κίνα 
την ευκαιρία». 

Στη δέσµη των υποχρεωτικών επενδύσεων πε-
ριλαµβάνονται: η επέκταση του επιβατικού λιµένα 
στη νότια ζώνη, η µετατροπή της πενταγωνικής 
αποθήκης σε επιβατικό σταθµό κρουαζιέρας, η 
υπόγεια σύνδεση του σταθµού διακίνησης αυτοκι-
νήτων µε τον χώρο πρώην Ο∆∆Υ, η βυθοκόρηση του 
κεντρικού λιµένα, η κατασκευή της νέας προβλήτας 
πετρελαιοειδών, η επέκταση του σταθµού διακίνη-
σης αυτοκινήτων, η βελτίωση των υποδοµών της 
ΝΕΖ, η προµήθεια νέου εξοπλισµού και, φυσικά, η 
βελτίωση και συντήρηση των υποδοµών του λιµένα.

Επιπλέον των υποχρεωτικών επενδύσεων που 
περιγράφονται στη σύµβαση παραχώρησης, η ΟΛΠ 
Α.Ε. έχει προτείνει δέσµη πρόσθετων επενδύσεων 
συνολικού ύψους 172 εκατ. ευρώ, τις οποίες κρίνει 
απαραίτητες για την ανάπτυξη του Λιµένα Πειραιά 
σε λιµένα παροχής ολοκληρωµένων υπηρεσιών µε 
σύγχρονες υποδοµές και µέσα. 

Στις πρόσθετες επενδύσεις περιλαµβάνονται: η 
ανάπτυξη κέντρου αποθήκευσης και διανοµής στον 
χώρο πρώην Ο∆∆Υ, η κατασκευή δύο πολυώροφων 
κτιρίων στάθµευσης αυτοκινήτων, η αγορά οικολο-
γικών λεωφορείων και η κατασκευή επιβατικού 
σταθµού κρουαζιέρας. 

Στο µεταξύ, το λιµάνι του Πειραιά ανεβαίνει στα-
θερά στη διεθνή κατάταξη όσον αφορά το εµπορικό 
του τµήµα µε τους τερµατικούς σταθµούς εµπορευ-
µατοκιβωτίων. Το 2018 κατατάχθηκε στην 37η θέση 
παγκοσµίως, κερδίζοντας µία θέση σε σύγκριση µε 
το 2017 και επτά ολόκληρες σε σύγκριση µε το 2016, 
όταν και βρέθηκε στην 44η σύµφωνα µε την κατά-
ταξη της Lloyd’s List «Global Ports Top 100».

Επίσης, είναι το 7ο ευρωπαϊκό λιµάνι σε όγκο 
µεταφοράς και το 3ο στη Μεσόγειο. Πρώτο στη 
Μεσόγειο είναι το λιµάνι της Βαλένθια και 29ο διεθνώς 
και δεύτερο το λιµάνι της Αλγεθίρα και 34ο παγκο-
σµίως.

Ο τζίρος που κάνει η ΣΕΠ-COSCO, η οποία δια-
χειρίζεται τις προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ του Σταθµού Εµπο-
ρευµατοκιβωτίων του Πειραιά, αποτελεί το 22% των 
εσόδων της COSCO Ship Ports. Μέσα σε 10 χρόνια 
-από το 2007 έως και το 2017- το λιµάνι του Πειραιά 
παρουσίασε τη δεύτερη µεγαλύτερη αύξηση σε 
διακίνηση εµπορευµατοκιβωτίων µετά το Ρότερνταµ.

Σύµφωνα µε έρευνα που δηµοσιεύτηκε στο 
porteconomics.eu, ο Πειραιάς «κέρδισε» 2,7 εκατοµ-
µύρια εµπορευµατοκιβώτια των 20 ποδών ενώ το 
ολλανδικό λιµάνι 2,94 εκατοµµύρια.

Β Α Σ Ι Λ Η Σ  Σ Τ Ε ΦΑ Ν Α Κ Ι ∆ Η Σ
vs te fanak id i s@protothema.gr

Κόλλησαν οι επενδύσεις
466 εκατ. της COSCO
ΑΚΟΜΑ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ η δηµόσια διαβούλευση για 
το master plan της εταιρείας ώστε να δοθούν οι άδειες και να αρχίσει 
η κατασκευή των έργων, µε αποτέλεσµα να χάνονται χιλιάδες θέσεις εργασίας

Τ ο υ  Μ Η Ν Α  Τ Σ Α Μ Ο Π ΟΥΛ ΟΥ
mtsamopou los@protothema.net
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Χρησµό SSM ζητά η Πειραιώς 
για την πώληση του «Ντυνάν»
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ της τράπεζας µε στελέχη του SSM και της DG Comp 
προκειµένου να τεθεί υπόψη τους η προσφορά του Ιδρύµατος Ωνάση

Με τη ζυγαριά να γέρνει πότε προς την πλευρά της 
πώλησης του «Ερρίκος Ντυνάν» και πότε προς την 
πλευρά της κήρυξης άγονου του διαγωνισµού 
συνεχίζεται το σίριαλ της πώλησης του νοσοκο-
µείου από την Τράπεζα Πειραιώς. 

Ε
ίκοσι ηµέρες µετά την υποβολή των δεσµευτικών 
προσφορών, οι διαπραγµατεύσεις συνεχίζονται 
στο παρασκήνιο µε µοναδικό ουσιαστικά ενδια-
φερόµενο τον πρόεδρο του Ιδρύµατος Ωνάση, 

Αντώνη Παπαδηµητρίου, και την κυβέρνηση σε ρόλο άτυπου 
αλλά ουσιαστικού σπόνσορα της προοπτικής να προχωρήσει 
η πώληση στο Ιδρυµα. Η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς 
καλείται να αποφασίσει αφενός υπό την πίεση που δηµιουρ-
γούν οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες και αφετέρου υπό την 
ανάγκη να τηρηθούν διαδικασίες και πρακτικές που δεν θα 
εγείρουν ζητήµατα καταστρατήγησης των συµφερόντων της 
τράπεζας. Στο πλαίσιο αυτό υπάρχουν πληροφορίες ότι στις 
αρχές της εβδοµάδας έχουν προγραµµατιστεί συναντήσεις 
στελεχών της Τράπεζας Πειραιώς µε στελέχη του SSM και της 
DG Comp προκειµένου να τεθεί υπόψη τους η προσφορά του 
Ιδρύµατος Ωνάση και να εκφράσουν τη θέση τους. 

∆ιαπραγµατεύσεις

Ο χρησµός SSM και της DG Comp θα κρίνει το µέλλον του 
πολυσυζητηµένου διαγωνισµού για το «Ερρίκος Ντυνάν», µιας 
υπόθεσης που εκτός από το ενδιαφέρον της κυβέρνησης έχει 
τραβήξει την προσοχή της αντιπολίτευσης αλλά και των δικα-
στικών αρχών. Οπως υποστηρίζουν στην αγορά, ο διαγωνισµός, 
στον οποίο ο πρωθυπουργός ουσιαστικά έδιωξε τους ιδιώτες 
επενδυτές, είναι διαβλητός και είναι ζήτηµα χρόνου να παρέµ-
βουν οι εισαγγελείς. Ο διαγωνισµός για το «Ντυνάν» βρέθηκε 
σε θολά νερά µετά την ανοιχτή παρέµβαση του πρωθυπουρ-
γού στη ∆ΕΘ, ο οποίος ανέφερε ότι το νοσοκοµείο «σχεδόν 
εκλάπη» από το ∆ηµόσιο, ενώ ουσιαστικά «έδειξε» το Ιδρυµα 
Ωνάση ως νικητή του διαγωνισµού. Μάλιστα ο κ. Αλέξης 
Τσίπρας δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει δηµοσίως τη διοί-
κηση του Ιδρύµατος Ωνάση για την πρόθεσή της µετά την 
αγορά να δωρίσει το νοσοκοµείο στο ∆ηµόσιο. Aλλωστε και ο 
πρόεδρος του Ιδρύµατος Ωνάση Αντώνης Παπαδηµητρίου σε 
πρόσφατη συνέντευξή του στον ΑΝΤ1 είπε για το «Ντυνάν»: 
«Ο λόγος δεν είναι επενδυτικός, δεν είχαµε ενδιαφέρον να επενδύ-
σουµε σε αυτή τη φάση, τουλάχιστον στον χώρο της υγείας, στη 
χώρα µας». Και πρόσθεσε: «Οσο βλέπουµε τα οικονοµικά στοιχεία 
του “Ντυνάν” πειθόµεθα ότι επενδυτικά δεν είναι σωστή κίνηση...». 
Μάλιστα ο κ. Παπαδηµητρίου δεν έκρυψε ότι ενεργεί για 
λογαριασµό της κυβέρνησης, λέγοντας «ο λόγος που το κάνουµε 
και αποδεχθήκαµε την πρόσκληση που µας απηύθυναν ο πρω-
θυπουργός και οι υπουργοί Υγείας ήταν για να µπορέσουµε να 
βοηθήσουµε...».

Οπως ήταν αναµενόµενο, µετά τις δηλώσεις του πρωθυ-
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πουργού οι ισχυρότεροι οικονοµικά υποψήφιοι επενδυτές, 
και συγκεκριµένα το κρατικό επενδυτικό κεφάλαιο του Αµπού 
Ντάµπι Μubadala Investment Company (συµµετέχει στην 
επένδυση του «Αστέρα» Βουλιαγµένης) και η αµερικανική 
Farallon Capital Μanagement που διαχειρίζεται 25 δισ. δολά-
ρια (έχει αγοράσει τα δάνεια της Εuromedica), εξαφανίστηκαν 
από τη διαδικασία. Στις 15 Οκτωβρίου δεσµευτική οικονοµική 
προσφορά για το «Ντυνάν» κατέθεσε το Ιδρυµα Ωνάση, ενώ 
είναι αµφίβολο αν τελικά υπήρξε δεύτερη. Ακόµη όµως κι αν 
πράγµατι υπήρξε δεύτερη προσφορά από εταιρεία που 
εδρεύει στα Βαλκάνια και ενδιαφέρεται για επενδύσεις στον 

κλάδο της υγείας, ήταν εκτός συναγωνισµού. Σύµφωνα µε 
πληροφορίες, η Τράπεζα Πειραιώς είχε αναθέσει σε ανεξάρ-
τητη εταιρεία την αποτίµηση του «Ντυνάν», η οποία προσδι-
όρισε την τιµή πώλησης στα 82 εκατ. ευρώ.

Το Ιδρυµα Ωνάση φέρεται, κατά πληροφορίες, να προσέ-
φερε τίµηµα που υπερέβαινε τα 70 εκατ. ευρώ, αλλά µε 
σταδιακή καταβολή σε βάθος χρόνου. Η PcW, που ενεργεί ως 
σύµβουλος της Πειραιώς, προσδιόρισε το τίµηµα σε παρούσα 
αξία στα 60 εκατ. ευρώ. Στις διαπραγµατεύσεις που έγιναν 
αυτές τις ηµέρες, ο Αντώνης Παπαδηµητρίου µείωσε τον 
χρόνο καταβολής του τιµήµατος, ενώ το Ιδρυµα φέρεται να 
προθυµοποιήθηκε να εξυπηρετήσει και µέρος από τα σχεδόν 
110 εκατ. ευρώ που χρωστά το νοσοκοµείο στην τράπεζα. 

Στην αγορά λέγεται ότι η κυβέρνηση παρασκηνιακά ασκεί 

πιέσεις ώστε να προχωρήσει η πώληση στο Ιδρυµα Ωνάση. Η 
διοίκηση της Πειραιώς φέρεται να διστάζει να κατακυρώσει 
τον διαγωνισµό στο Ιδρυµα επειδή η προσφορά του, παρά τις 
βελτιώσεις, περιλαµβάνει διάφορες αιρεσιµότητες που µπορεί 
να περιπλέξουν την κατάσταση. 

Υπενθυµίζεται ότι στην πρώτη φάση του διαγωνισµού 
είχαν κατατεθεί µη δεσµευτικές οικονοµικές προσφορές από 
Μubadala και Farallon, που λέγεται ότι ήταν της τάξης των 85 
εκατ. ευρώ. Συνήθως, σε αυτές τις διαδικασίες οι µη δεσµευ-
τικές προσφορές από σοβαρούς επενδυτές δεν αποκλίνουν 
σηµαντικά από τις τελικές. Ταυτόχρονα, από την πρώτη 
στιγµή που δροµολογήθηκε η πώληση αναπτύχθηκε ένας 
παράλληλος διάλογος της Τράπεζας Πειραιώς µε την κυβέρ-
νηση, ο οποίος έγινε γνωστός όταν ο αναπληρωτής υπουργός 
Υγείας Παύλος Πολάκης και ο υφυπουργός παρά τω πρω-
θυπουργώ ∆ηµήτρης Λιάκος πήγαν στην τράπεζα και συνα-
ντήθηκαν µε τον διευθύνοντα σύµβουλό της Χρήστο Μεγά-
λου. Νέα συνάντηση του κ. Μεγάλου µε τον κ. Πολάκη λέγε-
ται πως έγινε την 1η Σεπτεµβρίου.

Το γεγονός ότι η πρωθυπουργική παρέµβαση αποθάρρυ-
νε επενδυτές, το έντονο παρασκήνιο πιέσεων αλλά και το 
γεγονός ότι η υπόθεση έχει συγκεντρώσει την προσοχή όχι 
µόνο της αντιπολίτευσης και της Τραπέζης της Ελλάδος αλλά 
και των δικαστικών αρχών κάνει ιδιαίτερα προσεκτική τη δι-
οίκηση της Πειραιώς, η οποία δείχνει να µεταθέτει το βάρος 
της απόφασης στους Ευρωπαίους επόπτες. Κατά πληροφο-
ρίες, η πώληση του νοσοκοµείου περιλαµβάνεται στο σχέδιο 
ενίσχυσης κατά 1 δισ. των κεφαλαίων της Πειραιώς, σχέδιο 
που υποβλήθηκε από την τράπεζα στον SSM µετά τη διενέρ-
γεια των stress tests. Το «Ερρίκος Ντυνάν» λειτουργεί σήµερα 
στο 55%-60% της δυναµικότητάς του και στη χρήση του 2017 
παρουσίασε κύκλο εργασιών 43,5 εκατ. ευρώ και αρνητικό 
EBITDA, δηλαδή ζηµίες προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων 
ύψους 6,9 εκατ. ευρώ. Ο διαγωνισµός ξεκίνησε τον Ιούνιο. 

Το «Ερρίκος Ντυνάν» διαθέτει περίπου 500 κλίνες -όταν ο 
«Ευαγγελισµός» έχει σχεδόν 800- και έχει κοµβική σηµασία 
για την αγορά των ιδιωτικών θεραπευτηρίων. Η επιστροφή 
του στο ∆ηµόσιο θα ενίσχυε τις δοµές της δηµόσιας υγείας, 
κάτι αναµφίβολα θετικό, το οποίο όµως ταυτόχρονα θα ακύ-
ρωνε τη δυνατότητα να προστεθεί στην αγορά ιδιωτικής 
υγείας ένας ισχυρός ανταγωνιστής που θα πίεζε τις τιµές. 
Στεγασµένο σε κτίριο που οικοδοµήθηκε ειδικά για χρήση 
νοσοκοµείου, στο κέντρο της Αθήνας, µε γκαράζ και σε από-
σταση µόλις 2,5 χιλιοµέτρων από τις ναυαρχίδες της ιδιωτικής 
υγείας Ιατρικό Κέντρο και «Υγεία», η τύχη του επηρεάζει κα-
θοριστικά τις συνθήκες του ανταγωνισµού.

Ο κ. Αλέξης Τσίπρας Ο κ. Παύλος Πολάκης Ο κ. Αντώνης Παπαδηµητρίου

Το Ιδρυµα Ωνάση φέρεται να προσέφερε 70 
εκατ., αλλά µε σταδιακή καταβολή σε βάθος 
χρόνου. Στις τελευταίες διαπραγµατεύσεις ο 
Αντώνης Παπαδηµητρίου µείωσε τον χρόνο 
καταβολής του τιµήµατος, ενώ το Ιδρυµα 
φέρεται να προθυµοποιήθηκε να αναλάβει 
την εξυπηρέτηση µέρους των σχεδόν 110 
εκατ. που χρωστά το «Ντυνάν» στην τράπεζα



Κρίσιµες δικαστικές αποφάσεις που θα 
αποτελέσουν οδηγό και θα δώσουν ορι-
στική λύση για τα 70.000 δάνεια σε ελβε-
τικό φράγκο αναµένεται να εκδοθούν από 
τον Αρειο Πάγο στις αρχές του νέου έτους. 

Π
ρόκειται για δάνεια συνολικής ονοµα-
στικής αξίας 9-10 δισ. ευρώ, ενώ οι 
σχετικές δικαστικές αποφάσεις θα 
καθορίσουν τον τρόπο διευθέτησής 

τους. Από τη νοµική έκβαση της υπόθεσης οι πιθανό-
τητες συγκλίνουν ότι οι δανειολήπτες θα πάρουν µια 
µεγάλη ανάσα ανοίγοντας ένα νέο κύκλο σηµαντικών 
προβλέψεων για το τραπεζικό σύστηµα.

Για το ζήτηµα των δανείων σε ελβετικό φράγκο µε 
πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου 
κρίθηκε ότι είναι αρµοδιότητα των εθνικών δικαστη-
ρίων να αποφασίζουν κατά περίπτωση αν οι δανειακές 
συµβάσεις περιλάµβαναν καταχρη-
στικούς όρους. Μέχρι τώρα έχουν 
εκδοθεί από τα ελληνικά δικαστήρια 
πολλές αποφάσεις για τη συγκεκρι-
µένη κατηγορία δανείων είτε προς τη 
µία είτε προς την άλλη κατεύθυνση. 
Ωστόσο η πλάστιγγα των δικαστικών 
αγώνων φαίνεται τελευταία να γέρνει 
προς την πλευρά των δανειοληπτών. 

Το ζήτηµα των δανείων σε ελβε-
τικό φράγκο απασχόλησε για πρώτη 
φορά πρόσφατα την Ολοµέλεια του 
Αρείου Πάγου έπειτα από αίτηση 
δανειολήπτριας για αναίρεση από-
φασης του Εφετείου Θεσσαλονίκης 
που ήταν σε βάρος της. Εχοντας πάρει 
το 2007 δάνειο ύψους 243.225 ελβε-
τικών φράγκων (150.000 ευρώ), η 
δανειολήπτρια βρέθηκε το 2015 µετά 
τις αλλαγές στην ισοτιµία ευρώ και φράγκου να οφεί-
λει στην τράπεζα 239.041 ευρώ.  Η δανειολήπτρια 
ζήτησε από τον Αρειο Πάγο να κρίνει καταρχάς άκυρο 
ως καταχρηστικό τον όρο της δανειακής σύµβασης σε 
ξένο νόµισµα (ελβετικό φράγκο) µε ρήτρα αποπλη-
ρωµής είτε στο ξένο νόµισµα είτε σε ευρώ, µε βάση 
την ισοτιµία αυτού προς το ξένο νόµισµα κατά τον 
χρόνο πληρωµής. Επίσης, ζητεί να αναγνωριστεί ως 
µόνη ισχύουσα ρήτρα µετατροπής σε ευρώ του οφει-
λοµένου στο ξένο νόµισµα ποσού η συναλλαγµατική 
ισοτιµία των δύο νοµισµάτων που ίσχυε κατά τον 
χρόνο εκταµιεύσεως του ποσού που χορηγήθηκε από 
την τράπεζα. 

Στην εισήγησή του, κατά τη συζήτηση της υπόθε-
σης στην Ολοµέλεια του Αρείου Πάγου, ο αντεισαγ-
γελέας του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου Ιωάννης Αγγελής 
ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση αναίρεσης της δανειο-
λήπτριας µε ένα σκεπτικό που αν γίνει δεκτό από την 

πλειοψηφία των ανωτάτων δικαστών, θα ανοίξει τον 
δρόµο για δικαίωση χιλιάδων δανειοληπτών σε ελβε-
τικών φράγκο. 

Αναπτύσσοντας το σκεπτικό της εισήγησής του 
προς την Ολοµέλεια, ο κ. Αγγελής επικαλέστηκε την 
πρόσφατη απόφαση του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊ-
κής Ενωσης. Σύµφωνα µε την απόφαση αυτή, οι 
τράπεζες πρέπει να παρέχουν στους δανειολήπτες 
επαρκή ενηµέρωση ώστε να µπορούν να παίρνουν 
ορθές αποφάσεις, ιδίως όταν πρόκειται για δάνεια σε 
συνάλλαγµα, όπου ελλοχεύει ο κίνδυνος σοβαρής 
υποτίµησης του εγχώριου έναντι του ξένου νοµίσµα-
τος. Επίσης, σύµφωνα µε την ίδια απόφαση, η τράπε-
ζα πρέπει να εκθέτει στους δανειολήπτες τις δυνητικές 
διακυµάνσεις των συναλλαγµατικών ισοτιµιών και τους 
κινδύνους που ενέχει η σύναψη δανείου σε ξένο νό-
µισµα. Και αυτό προκειµένου εκείνοι να έχουν πράγ-
µατι την ευκαιρία να λάβουν γνώση όλων των ρητρών 
της σύµβασης. 

Παράλληλα στις 3 ∆εκεµβρίου 2018 έχει οριστεί 
επίσης στον Αρειο Πάγο η συζήτηση αίτησης αναίρε-
σης που υπέβαλαν καταναλωτικές οργανώσεις για την 
απόφαση 911/2018 του Εφετείου Αθηνών, η οποία 
είχε ανατρέψει την προηγούµενη, θετική για τους 
δανειολήπτες απόφαση επί συλλογικής αγωγής. Αν ο 
Αρειος Πάγος αποδεχθεί την αίτηση αναίρεσης των 

δανειοληπτών θα αµφισβητηθεί η 
νοµιµότητα των γενικών όρων των 
συµβάσεων δανείων σε ελβετικό 
φράγκο. Ωστόσο, το πιθανότερο είναι 
ότι από δικαστικής απόψεως όλα θα 
έχουν κριθεί νωρίτερα, καθώς θα έχει 
προηγηθεί η έκδοση της απόφαση 
της Ολοµέλειας, όπου έγινε η θετική 
εισήγηση του κ. Αγγελή. 

Το µεγαλύτερο µέρος των δανείων 
σε ελβετικό φράγκο έχει δοθεί από 
τη Eurobank, ακολουθεί η Πειραιώς, 
έπεται η Εθνική και µετά η Αlpha. Οι 
τράπεζες από το σύνολο των 9-10 δισ. 
ευρώ δανείων σε ελβετικό έχουν ήδη 
πάρει προβλέψεις της τάξης του 30%-
35%, οι οποίες µειώνουν ανάλογα την 
αρχική έκθεση. Υπολογίζεται σήµερα 
ότι η καθαρή έκθεση του τραπεζικού 

συστήµατος είναι της τάξης των 6,5-7 δισ. ευρώ. Οι 
εκτιµήσεις είναι ότι στην περίπτωση της Eurobank τα 
δάνεια σε ελβετικό φράγκο είναι περίπου 3,5 δισ., της 
Πειραιώς άνω των 2 δισ., της Εθνικής περίπου 750 εκατ. 
και της Alpha περίπου 250 εκατ. Απόφαση του Αρείου 
Πάγου που θα ορίζει αποπληρωµή σε ισοτιµίες κατά 
τον χρόνο χορήγησης των δανείων θα υποχρεώσει τις 
τράπεζες να αυξήσουν τις προβλέψεις τους προκειµέ-
νου να εναρµονιστούν µε το περιεχόµενο της απόφα-
σης. Αν υποθέσουµε ότι η συνολική έκθεση του τρα-
πεζικού συστήµατος είναι σήµερα της τάξης των 6 δισ. 
και οι τράπεζες υποχρεωθούν σε προβλέψεις πχ 40%, 
τότε θα χρειαστεί να ληφθούν νέες προβλέψεις 2,4 δισ. 
ευρώ που θα κατανεµηθούν ανάλογα µε την έκθεση 
που έχει κάθε τράπεζα. Οι πληροφορίες είναι ότι η 
απόφαση του Αρείου Πάγου θα εκδοθεί αρχές του 
2019, οπότε οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν θα απο-
τυπωθούν λογιστικά στην επόµενη χρήση.
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ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ

Ανάσα στα δάνεια 
σε ελβετικό φράγκο 
ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ θα υποχρεωθούν να πάρουν πρόσθετες προβλέψεις 
ύψους 2,4 δισ. για τα δάνεια συνολικής ονοµαστικής αξίας 9-10 δισ.

Τι σηµαίνει το ευρωπαϊκό 
«κλίνατε επί δεξιά»

O
που στήνονται κάλπες η τάση επιβεβαιώνεται: o 
κόσµος στρέφεται στα δεξιά, συχνότερα στην Ακρο-
δεξιά. Μόνη αχτίδα φωτός η άνοδος των Πράσινων 
στη Γερµανία, η οποία όµως τροφοδοτείται σε µεγά-
λο βαθµό από την πτώση των Σοσιαλδηµοκρατών 

και δεν αναιρεί την ενίσχυση των ακροδεξιών, ούτε τη στροφή των παρα-
δοσιακών συντηρητικών κοµµάτων ακόµα δεξιότερα. Είναι ένα φαινόµε-
νο που εµφανίζεται σχεδόν παντού στις δυτικές αστικές δηµοκρατίες. Από 
τον Τραµπ στις ΗΠΑ και τον Μπολσονάρου στη Βραζιλία µέχρι τον Ορµπαν 
στην Ουγγαρία και τον Κουρτς στην Αυστρία, αλλά και τον Σαλβίνι στην 
Ιταλία: η ακραία δεξιά λογική ενισχύεται, «κεντώντας» πάνω στον αυταρ-
χισµό και την ξενοφοβία.

Φτάσαµε στο σηµείο η συντηρητική Χριστιανοδηµοκράτισσα 
Ανγκελα Μέρκελ να χαρακτηρίζεται µετριοπαθής, ένας «φάρος» πολιτικού 
φιλελευθερισµού και µαζί µε τον Εµανουέλ Μακρόν -ο οποίος χάνει 
έδαφος στις δηµοσκοπήσεις- να αποτελούν το αντίβαρο στους ακραίους 
της Ευρώπης.

Η είσοδος της Μέρκελ στην πολιτική της δύση σηµατοδοτεί την 
υποχώρηση των µετριοπαθών στην ευρωπαϊκή σκακιέρα, αλλά πιθανό-
τατα και το τέλος της φεντεραλιστικής ατζέντας που είχαν συµφωνήσει µε 
τον Μακρόν για την Ε.Ε., µε τραπεζική ένωση, κοινή άµυνα και ένα πρό-
πλασµα κοινού προϋπολογισµού. Ολα αυτά µοιάζουν τώρα περιττές 
πολυτέλειες, καθώς στις ευρωεκλογές τον Μάιο του 2019 πιθανότατα οι 
ακροδεξιοί και κάθε λογής αντιευρωπαϊστές θα κερδίσουν σηµαντικά 
ποσοστά. Υπάρχει άραγε θέµα επιβίωσης της Ε.Ε.;

Η άνοδος των ακραίων δεν είναι ανεξήγητη. Η µεσαία τάξη στις 
δυτικές κοινωνίες είναι απογοητευµένη γιατί χάνει οικονοµικό έδαφος, 
καθώς µένει πίσω στον αυξηµένο ανταγωνισµό που µεγαλώνει τις ανισό-

τητες. Υπάρχει επίσης η κρίση ταυτότητας που περνάνε πολλές κοινωνίες, 
ακόµα κι αν ευηµερούν οικονοµικά, καθώς η παγκοσµιοποίηση τις φέρνει 
αντιµέτωπες µε τη µετανάστευση και την πολυπολιτισµικότητα η οποία 
προκαλεί ανασφάλεια.

Η µεσαία τάξη είναι αποπροσανατολισµένη, απογοητευµένη από 
τις παραδοσιακές πολιτικές δυνάµεις που έφεραν τα πράγµατα ως εδώ 
και είναι λογικό να τείνει ευήκοα ώτα σε όσους υπόσχονται µαγικές λύσεις 
είτε επειδή «θα διώξουν τους ξένους» εν είδει αποδιοποµπαίων τράγων, 
είτε υπόσχονται µια εξιδανικευµένη επιστροφή στο παρελθόν, κλείνοντας 
τα σύνορα στις δυνάµεις της παγκοσµιοποίησης για να επαναφέρουν τις 
δουλειές και τις καλές αµοιβές. Πρόκειται ασφαλώς για εύπεπτα λαϊκίστι-
κα ψέµατα, αλλά τα προβλήµατα και οι ανησυχίες του κόσµου δεν παύουν 
να είναι πραγµατικά.

∆εν φταίνε οι µετανάστες για τη µείωση των µισθών και των 
συντάξεων, αλλά η επικράτηση του άκρατου νεοφιλελευθερισµού πα-
γκοσµίως σε συνδυασµό µε την επέλαση των αναδυόµενων οικονοµιών 
στη διεθνή αγορά. 

Το ζήτηµα όµως είναι ότι οι προοδευτικές παρατάξεις δεν έχουν 
προσφέρει πειστική απάντηση στα προβλήµατα, γι’ αυτό και χάνουν 
έδαφος. Η παγκοσµιοποίηση απελευθέρωσε δυνάµεις οι οποίες είναι 
συντριπτικές και µοιάζει πια αδύνατον να τεθούν υπό έλεγχο χωρίς συ-
γκρούσεις. Ειδικά µια χώρα µόνη της ελάχιστα µπορεί να κάνει.

Η εξιδανικευµένη επιστροφή σε έναν χαµένο παράδεισο προ 
παγκοσµιοποίησης δεν µοιάζει εφικτή. Η Ευρωπαϊκή Ενωση και η Ευρω-
ζώνη όµως µπορούν, λόγω µεγέθους, να αποτελέσουν ένα ανάχωµα 
υποστήριξης των κοινωνικών δικαιωµάτων, της ∆ηµοκρατίας και του 
πλουραλισµού. Εχουν τη δύναµη να επηρεάσουν την παγκοσµιοποίηση 
έτσι ώστε να κινηθεί σε προοδευτική κατεύθυνση. Προϋπόθεση όµως για 
κάτι τέτοιο είναι να επικρατήσουν πολιτικά οι προοδευτικές δυνάµεις στην 
Ευρώπη, κάτι που δυστυχώς σήµερα δεν συµβαίνει.

Η Ευρωπαϊκή Eνωση και η Ευρωζώνη µπορούν, λόγω 
µεγέθους, να αποτελέσουν ένα ανάχωµα υποστήριξης των 
κοινωνικών δικαιωµάτων, της ∆ηµοκρατίας και του 
πλουραλισµού. Προϋπόθεση όµως για κάτι τέτοιο είναι να 
επικρατήσουν πολιτικά στην Ευρώπη οι προοδευτικές 
δυνάµεις, κάτι που δυστυχώς σήµερα δεν συµβαίνει

Θετική εισήγηση 
στην Ολοµέλεια 
του Αρείου Πάγου
- Η απόφαση 
αναµένεται στις 
αρχές του χρόνου

Τω ν  Α Λ Ε Ξ Α Ν ∆ Ρ ΟΥ  Κ Α Σ Ι Μ ΑΤ Η , 
Β Α Σ Ι Λ Ι Κ Η Σ  Κ Ο Κ Κ Α Λ Η
akas imat i s@protothema.net ,  koka l i vas@yahoo.gr
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Η εποχή που τα πρατήρια βενζίνης πωλούσαν 
µόνο καύσιµα έχει περάσει ανεπιστρεπτί. Οι 
τεράστιες απώλειες πωλήσεων κατά την περίοδο 
της κρίσης, που ξεπέρασαν το 40% και θα επι-
βεβαιωθούν και φέτος µε πτώση κατά 5%, οι 
δείκτες παραβατικότητας που συνεχίζουν να 
χτυπούν το καµπανάκι στην αγορά και η δρα-
µατική υποχώρηση της χρήσης του πετρελαίου 
θέρµανσης λόγω των υψηλών δασµών επανα-
καθορίζουν τη στρατηγική τους και απλώνουν 
τα δίκτυά τους σε νέες πηγές εσόδων. 

Τ
α τελευταία χρόνια τα πρατήρια 
καυσίµων γέµισαν µε είδη  διατρο-
φής και σούπερ µάρκετ, τσιγάρα, 
κάρβουνα και ξύλα για το τζάκι, ενώ 
το τελευταίο διάστηµα, µέσω στρα-
τηγικών συνεργασιών, εξαπλώνονται 

στη λιανική πωλήσεων ενεργειακών προϊόντων. 
Η µεταστροφή των πρατηρίων υπαγορεύεται από 

τις ίδιες τις συνθήκες, καθώς η αγορά  µετεξελίσσεται, 
διαφοροποιείται και αποκτά νέα χαρακτηριστικά. Στο 
πλαίσιο αυτό η ΕΛΙΝΟΙΛ µε τα 620 πρατήρια καυσίµων, 
η οποία κατάφερε να βρει έναν νέο βηµατισµό µε-
σούσης της κρίσης στρεφόµενη στις αγορές του 
εξωτερικού, διευρύνει εκ νέου το πεδίο των δραστη-
ριοτήτων της και µετατρέπεται σε ενεργειακό όµιλο.

Τέλη Ιανουαρίου 
η επέκταση στη λιανική 

«Φεύγουµε από τη λογική των βενζινάδικων και δηµι-
ουργούµε δίκτυα που µπορούν να πωλήσουν και τα τρία 
προϊόντα: υγρά  καύσιµα, ηλεκτρική ενέργεια και φυ-
σικό αέριο», αναφέρει στο «business stories» ο διευ-
θύνων σύµβουλος της εταιρείας Γιάννης Αληγιζάκης 
και προσθέτει ότι µε αυτό τον τρόπο η εταιρεία γίνε-
ται ένας πλήρης ενεργειακός όµιλος, ο οποίος διαθέ-
τει ένα ολοκληρωµένο καλάθι ενεργειακών προϊόντων 
που ξεκινά από τα υγρά καύσιµα, τα στερεά και τα 
βιοκαύσιµα και φτάνει ως τον ηλεκτρισµό και το 
φυσικό αέριο.

Η συµφωνία µε τον όµιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ πέρασε από 
πολλά στάδια µέχρι να ολοκληρωθεί αφού οι συζη-
τήσεις διήρκεσαν περίπου 1,5 χρόνο. «Θέλαµε να εί-
µαστε σίγουροι για το επόµενο βήµα και πιστεύουµε ότι 
µέσα από τη συµφωνία µε τον ΗΡΩΝΑ αποκτούµε έναν 
στρατηγικό σύµµαχο µε µεγάλη τεχνογνωσία στην 
αγορά», τονίζει. 

Η ΕΛΙΝΟΙΛ θα χρησιµοποιήσει τα έτοιµα προϊόντα 
του ιδιώτη παραγωγού και προµηθευτή ενέργειας, 
τα οποία θα ντύσει και θα διαθέσει στην αγορά µε το 
δικό της λογότυπο. Οπως αναφέρει ο κ. Αληγιζάκης, 
η εταιρεία θα αξιοποιήσει για την πώληση προϊόντων 
ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου πάνω από 
το 50% του δικτύου των πρατηρίων. Σχετικά µε τα 

κριτήρια που θα επιλέξει τα πρατήρια, αναφέρει ότι 
αυτό «θα εξαρτηθεί από το πόσο οι συνεργάτες είναι 
αποφασισµένοι να µοιραστούν το όραµα της ΕΛΙΝΟΙΛ», 
χωρίς απαραίτητα το βάρος να πέφτει στα αστικά 
κέντρα. «Υπάρχουν περιφερειακά πρατήρια που έχουν 
µεγαλύτερη διεισδυτικότητα στην αγορά, τα οποία δεν 
θα αγνοήσουµε. Αυτό που πραγµατικά αναζητούµε είναι 
πρατηριούχοι που είναι πραγµατικοί επιχειρηµατίες». 

Η ΕΛΙΝΟΙΛ, η οποία ελέγχεται από τον εφοπλιστή 
Σπύρο Καρνέση, και είναι η δεύτερη µεγαλύτερη 
εταιρεία εµπορίας πετρελαιοειδών από πλευράς 
τζίρου στην Ελλάδα, ξεκινά από τα τέλη Ιανουαρίου 
του 2019 να πωλεί µέσα από το δίκτυο της ελίν ενερ-
γειακά προϊόντα (ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο). 
Τότε αναµένεται να ενεργοποιηθεί η συµφωνία που 
υπογράφηκε προ τριµήνου µε τον ΗΡΩΝΑ, έναν από 
τους µεγαλύτερους καθετοποιηµένους ενεργειακούς 
οµίλους της χώρας. 

Ο κ. Αληγιζάκης υποστηρίζει ότι η ΕΛΙΝΟΙΛ δεν θα 
ξεκινήσει από το µηδέν, καθώς σήµερα εξυπηρετεί 
ένα πελατολόγιο 20.000 καταναλωτών, στους οποίους 
διανέµει πετρέλαιο θέρµανσης. «Θα προσεγγίσουµε 

ξανά πελάτες που χάσαµε από το πετρέλαιο και βεβαίως 
θα απευθυνθούµε στους βιοµηχανικούς πελάτες, µια 
αγορά στην οποία η ΕΛΙΝΟΙΛ κατέχει ηγετική θέση», 
λέει χαρακτηριστικά. 

Η επέκταση στους  τοµείς της ενέργειας  εµπλου-
τίζει το µείγµα των προϊόντων, ωστόσο δεν αποµα-
κρύνει την εταιρεία από την εσωτερική αγορά. «Θα 
συνεχίσουµε να επενδύουµε στο δίκτυο και σε υποδοµές 
µε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και 
υπηρεσιών µας. Σήµερα ο καταναλωτής συχνά δεν 
παίρνει την ποσότητα και ποιότητα των καυσίµων είτε 
γιατί τον κλέβουν είτε γιατί τα καύσιµα δεν είναι σωστά», 
επισηµαίνει ο κ. Αληγιζάκης. Μάλιστα, η εταιρεία 
σκοπεύει σύντοµα να επεκτείνει τη δράση της στον 
έλεγχο της ποιότητας αλλά και της ποσότητας των 
καυσίµων σε όλο το δίκτυό της, που τα τελευταία 
χρόνια γίνεται σε συνεργασία µε το Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο, δηµιουργώντας µια δέσµευση ποιότη-
τας µε τον καταναλωτή.

Βουτιά 5% στα καύσιµα το 2018 

Η διοίκηση της ΕΛΙΝΟΙΛ εκτιµά ότι η κρίση δεν µας 
έχει εγκαταλείψει, παρά το «τέλος» των µνηµονίων. 
Το 2018 έρχεται να επιβεβαιώσει πολύ ξεκάθαρα µια 
σταθερή πτώση της αγοράς, που υπολογίζεται να 
κλείσει στο τέλος του χρόνου µε µείωση πωλήσεων 
κατά 5%.

«Η οικονοµική κρίση δεν θα µας αφήσει όσο η δηµο-
σιονοµική πολιτική θα στηρίζεται στην υψηλή φορο-
λογία», αναφέρει ο κ. Αληγιζάκης, και προσθέτει ότι 
στα µεγάλα βαρίδια του κλάδου περιλαµβάνεται και 
ο ενεργειακός σχεδιασµός, που «δηµιουργεί εξοντωτι-
κές πολιτικές για τις εταιρείες µε τις προβλέψεις για 
ενεργειακή εξοικονόµηση και µείωση της κατανάλωσης 
καυσίµων». 

Οι υψηλοί στόχοι είναι αδύνατον να πιαστούν και 
οι εταιρείες απειλούνται µε βροχή προστίµων.    

Σε ό,τι αφορά τις πρωτοβουλίες της εταιρείας µέσα 
στην κρίση για ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων, 
αυτές φαίνεται να αποδίδουν. 

Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό ότι κάτω από τις σηµε-
ρινές οικονοµικές συνθήκες η ΕΛΙΝΟΙΛ πετυχαίνει να 
εξάγει καύσιµα, πετροχηµικά, στερεά καύσιµα κ.ά. σε 
14 χώρες σε Ευρώπη, Βαλκάνια και Αφρική. Οι συνο-
λικές πωλήσεις αναµένονται να ξεπεράσουν τα 2,5 
εκατοµµύρια τόνους το 2018. 

Επιπλέον, η ΕΛΙΝΟΙΛ έχει ανοίξει τα φτερά της 
στον κατασκευαστικό τοµέα και στο real estate µέσω 
της ελίν Τεχνικής. Η εταιρεία που συστάθηκε για την 
κατασκευή πρατηρίων καυσίµων και σταδιακά επε-
κτάθηκε σε κατασκευές σούπερ µάρκετ (Lidl, Σκλα-
βενίτη κ.ά.) και υποκαταστήµατα τραπεζών επεκτεί-
νεται στα κτιριακά έργα. Το 2018 ξεκίνησε τη συνερ-
γασία της µε τον όµιλο εταιρειών DIMAND Real Estate 
Development για την ανακατασκευή ξενοδοχείου 
στην Πάτρα. 

Η συνεργασία των δύο εταιρειών επισφραγίστηκε 
µε την ανάληψη ενός ακόµη µεγαλύτερου έργου, την 
αποπεράτωση κτιρίου γραφείων και χώρου στάθ-
µευσης στο ακίνητο που άλλοτε στέγαζε την καπνο-
βιοµηχανία Παπαστράτος στον Πειραιά.

Γιάννης Αληγιζάκης 

Η ΕΛΙΝΟΙΛ εξελίσσεται 
σε ενεργειακό όµιλο 
ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ξεκινά η πώληση ηλεκτρικής ενέργειας - φυσικού αερίου σε συνεργασία µε τον ΗΡΩΝΑ

Τ η ς  Μ Α Ρ Ι Α Ν Ν Α Σ  Τ Ζ Α Ν Ν Ε
martzanne@yahoo.com

«Φεύγουµε από τη λογική των βενζινάδικων 
και δηµιουργούµε δίκτυα που µπορούν 
να πωλήσουν και τα τρία προϊόντα: υγρά 
καύσιµα, ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό 
αέριο», αναφέρει ο διευθύνων σύµβουλος 
της εταιρείας Γιάννης Αληγιζάκης

Κάτω από τις σηµερινές οικονοµικές 
συνθήκες η ΕΛΙΝΟΙΛ πετυχαίνει 
να εξάγει καύσιµα, πετροχηµικά, στερεά 
καύσιµα κ.ά. σε 14 χώρες σε Ευρώπη, 
Βαλκάνια και Αφρική. Οι συνολικές 
πωλήσεις αναµένεται να ξεπεράσουν 
τα 2,5 εκατοµµύρια τόνους το 2018 
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Στον αστερισµό της 
καινοτοµίας το Ηράκλειο 

Μ
έχρι σήµερα η παγκόσµια οικονοµία λειτουργεί µε το µοντέλο 
«παραγωγή-κατανάλωση-απόρριψη». Πολύτιµες πρώτες ύλες 
χρησιµοποιούνται για την κατασκευή υποδοµών, την παραγωγή 
τροφίµων και καταναλωτικών αγαθών ή την παροχή ενέργειας. 

Οταν τα προϊόντα αυτά καταναλωθούν ή δεν είναι πλέον απαραίτητα, τότε απορρί-
πτονται. Ωστόσο, η γραµµική αυτή οικονοµία που βασίζεται αποκλειστικά στην εκ-
µετάλλευση των φυσικών πόρων δεν αποτελεί πλέον βιώσιµη επιλογή. Θάβοντας 
και καίγοντας τα απορρίµµατα δεν επιβαρύνουµε µόνο το περιβάλλον. Στερούµαστε 
και τη δυνατότητα να αποκοµίσουµε τα υπαρκτά οφέλη τους.

Αντιθέτως, η κυκλική οικονοµία εστιάζοντας στην επαναχρησιµοποίηση, 
στην επισκευή και την ανανέωση αξιοποιεί τα απόβλητα. Το νέο αυτό παραγωγικό 
και καταναλωτικό µοντέλο στοχεύει στη χρήση των υλικών για µεγαλύτερο χρόνο, 
στη διατήρηση της προστιθέµενης αξίας τους όσο το δυνατόν περισσότερο, στην 
εξοικονόµηση φυσικών πόρων και ενέργειας και βεβαίως στη δραστική µείωση του 
όγκου των απορριµµάτων.

Η νέα οδηγία της Ευρωπαϊκής Ενωσης για τα απόβλητα έχει ήδη προετοιµά-
σει το έδαφος για τη µετάβαση αυτή ανοίγοντας νέο κεφάλαιο στη διαχείριση των 
απορριµµάτων και στη χώρα µας. Προσβλέπει στην αύξηση του όγκου επαναχρησι-
µοποίησης και ανακύκλωσης αστικών αποβλήτων τουλάχιστον κατά 65%, καθώς και 
στον περιορισµό της υγειονοµικής ταφής τους έως 10% µέχρι το 2030. Στο πλαίσιο 
αυτό εντάσσεται και το Περιβαλλοντικό Πάρκο Κυκλικής Οικονοµίας που υλοποιείται 
από τον ∆ήµο Ηρακλείου σε συνεργασία µε τον Ενιαίο Σύνδεσµο ∆ιαχείρισης Απορ-
ριµµάτων Κρήτης (ΕΣ∆ΑΚ). Πρόκειται για το πρώτο στην Ελλάδα πάρκο αναψυχής, 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, καινοτοµίας, έρευνας, διαλογής και ανάκτησης ανα-
κυκλώσιµων υλικών. Το πρωτοποριακό και εµβληµατικό αυτό έργο θα αναπτυχθεί 
στη Νέα Αλικαρνασσό, αναβαθµίζοντας περιβαλλοντικά την περιοχή και συµβάλλο-
ντας στην προώθηση της κυκλικής οικονοµίας στην Κρήτη.

Παράλληλα, µε τις οµαδοποιηµένες δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν 
στην περιοχή του έργου -υφιστάµενες (Κ∆ΑΥ, ΣΜΑ, ΒΙ.ΠΕ., λαχαναγορά) και µελλο-
ντικές- παρέχεται η ευκαιρία εφαρµογής του µοντέλου της βιοµηχανικής συµβίωσης. 
Επιπλέον δηµιουργούνται ευκαιρίες ανάπτυξης επενδυτικών εγχειρηµάτων στον 
ενεργειακό τοµέα από πολίτες και τοπικούς φορείς στο πνεύµα του ν.4513/2018 για 
τις Ενεργειακές Κοινότητες. Οι Ενεργειακές Κοινότητες αναµένεται ότι θα επιτρέψουν 

τη µετάβαση σε αποκεντρωµένες, αποδοτικότερες και καινοτόµες λύσεις παραγωγής 
και χρήσης ενέργειας που θα βασίζονται στην τοπική συµµετοχή και πρωτοβουλία. 
Αξιοσηµείωτη είναι η συµβολή του Πάρκου στη µετάβαση σε µια οικονοµία χαµηλών 
εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα µέσω της εξοικονόµησης ενέργειας, της ανάπτυ-
ξης φιλικής προς το περιβάλλον παραγωγής ενέργειας, της χρησιµοποίησης οικονο-
µικά αποδοτικότερων ΑΠΕ, όπως η βιοµάζα. Εξίσου σηµαντικό είναι και το γεγονός 
ότι δηµιουργούνται 250 νέες θέσεις εργασίας, ενώ µε τη συνεργασία εκπαιδευτικών 
ιδρυµάτων και φορέων το Περιβαλλοντικό Πάρκο Κυκλικής Οικονοµίας θα αναδειχθεί 
σε κέντρο έρευνας και καινοτοµίας. Αλλωστε, η επισκεψιµότητά του εκτιµάται να 
ανέλθει στις 10.000 άτοµα τον χρόνο. Θα είναι ανοιχτό σε πολίτες, σχολεία, εκπαιδευ-
τικά ιδρύµατα, παραγωγικούς φορείς, εντός και εκτός Κρήτης, συνδυάζοντας την 
περιβαλλοντική διαχείριση µε την ενηµέρωση, την εκπαίδευση-καινοτοµία, καθώς 
και την αναψυχή (παιχνίδι, περίπατο, ποδηλασία κ.λπ.).

Η ανακύκλωση εκ των πραγµάτων συνιστά µείζονα προτεραιότητα προκει-
µένου να εκµεταλλευτούµε τα πλεονεκτήµατα που µας παρέχουν τα απόβλητα. 
Παράλληλα, θα πρέπει να δοθεί βαρύτητα σε διαδικασίες όπου η ανακύκλωση υλικών 
συνδυάζεται µε την ανάκτηση ενέργειας. Ο ∆ήµος Ηρακλείου και ο ΕΣ∆ΑΚ συνέβαλαν 
σε µεγάλο βαθµό και συνεχίζουν να συµβάλλουν στην ανάπτυξη του προγράµµατος 
ανακύκλωσης συσκευασιών που υλοποιήθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποί-
ησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) µέσω προγραµµατικών συµβάσεων που υπογράφτηκαν. 
Είναι προφανές ότι η ορθή διαχείριση των απορριµµάτων δεν σχετίζεται µόνο µε 
νοµοθετικές ρυθµίσεις ή µε τις υποδοµές. Η επίτευξή της συναρτάται µε τις κοινωνι-
κές συµπεριφορές και νοοτροπίες. Εξαρτάται από τη δική µας προσπάθεια, τις επι-
λογές µας, την αλλαγή στις συνήθειές µας. Γι’ αυτό τόσο ο δήµος όσο και ο ΕΣ∆ΑΚ 
έχουν θέσει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός τους την ανάπτυξη πρωτοβουλιών 
για την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας.  Απώτερος σκοπός µας είναι να πείσουµε 
όσο γίνεται περισσότερους ότι η ανακύκλωση δεν είναι κάτι εξωτικό που συγκινεί 
κάποιους ευαίσθητους περιβαλλοντικά συνανθρώπους µας. Αποτελεί πράξη ζωτικής 
σηµασίας. Προσδίδει ουσία και πνοή στην ανθρώπινη υπόστασή µας. Ο ∆ήµος 
Ηρακλείου και ο ΕΣ∆ΑΚ κινούνται ήδη στον αστερισµό της καινοτοµίας. Βρίσκονται 
στην πρώτη γραµµή των προσπαθειών για τη µετάβαση  της Κρήτης στην κυκλική 
οικονοµία.

*  Ο Χάρης Μαµουλάκης είναι αντιδήµαρχος Ηρακλείου και πρόεδρος 
του Ενιαίου Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων Κρήτης (ΕΣ∆ΑΚ)

Η κυκλική οικονοµία εστιάζοντας στην επαναχρησιµοποίηση, 
στην επισκευή και την ανανέωση αξιοποιεί τα απόβλητα. Το 
νέο αυτό παραγωγικό και καταναλωτικό µοντέλο στοχεύει στη 
χρήση των υλικών για µεγαλύτερο χρόνο, στη διατήρηση της 
προστιθέµενης αξίας τους όσο το δυνατόν περισσότερο και στην 
εξοικονόµηση φυσικών πόρων και ενέργειας
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2.500 Αλβανοί 
επιχειρηµατίες 
δρουν και ακµάζουν 
στην Αθήνα
ΠΟΛΛΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΩΗΝ ΧΑΜΗΛΑ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΥΣ 

Αλβανούς έχουν γίνει πλέον ιδιοκτήτες 
επιχειρήσεων απασχολώντας Ελληνες ως προσωπικό

Κι όµως. Υπάρχει εν Ελλάδι µια αλβανική 
επιχειρηµατικότητα την οποία οι περισ-
σότεροι αγνοούµε, όµως αυτή είναι 
ενεργή και ακµάζουσα. Με αυτή τη 
διαπίστωση την περασµένη Τετάρτη το 
βράδυ και στον απόηχο της δολοφονίας 
ενός οµογενούς στη Βόρεια Ηπειρο, το 
Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών 
και ο πρόεδρός του Γιάννης Χατζηθεο-
δοσίου φιλοξένησαν επιχειρηµατίες από 
τη γειτονική χώρα οι οποίοι ενεργοποι-
ούνται εδώ και καιρό στην Ελλάδα -και 
δη την Αθήνα. 

Μ
άλιστα, παρουσία της πρέσβειρας 
της Αλβανίας στη χώρα µας Αρ-
ντιάνα Χοµπντάρι επιχειρήθηκε 
οι σχέσεις των δύο χωρών να 

παραµείνουν στο οικονοµικό πεδίο από το σύνθετο 
διπλωµατικό, µετά από την ενέργεια ευθέως επιθε-
τική προς την ελληνική µειονότητα που ζει στα βο-
ρειοδυτικά µας σύνορα. Παράλληλα, ήδη οι δύο 
πλευρές, τόσο το Επαγγελµατικό Επιµελητήριο 
Αθηνών όσο και η αλβανική πρεσβεία, προετοιµάζουν 
την επίσκεψη Ελλήνων επιχειρηµατιών, κυρίως από 
τον χώρο των µικρών και µεσαίων σχηµάτων, µε 
σκοπό την τόνωση των ελληνικών εξαγωγών προς 
τα Τίρανα. 

Συγκεκριµένα, βάσει των ερευνών και των 
στατιστικών στοιχείων που διαθέτει το Επαγγελ-
µατικό Επιµελητήριο, αυτή τη στιγµή υπάρχουν 
καταγεγραµµένοι στα µητρώα  του 2.500 Αλβανοί 
επιχειρηµατίες µε 523 εταιρείες που δραστηριοποι-
ούνται σε σειρά κλάδων και τοµέων στην Αθήνα. 
Το νούµερο αυτό µεγαλώνει κατά πολύ, όπως µας 
δήλωσε ο κ. Χατζηθεοδοσίου, αν δούµε το σύνολο 
της χώρας όπου υπάρχει έντονη παρουσία Αλβανών 
επιχειρηµατιών περιοχές κυρίως της ∆υτικής Ελλά-
δας (Νοµοί Ιωαννίνων, Αρτας και Αγρινίου), της 
∆υτικής Πελοποννήσου, της ∆υτικής Μακεδονίας 
και γενικά σε όλη την επικράτεια. Πληροφορίες 
αναφέρονται σε πάνω από 10.000 επιχειρηµατίες, 
είτε µικρούς (στην πλειονότητα) είτε και µεγαλύ-
τερους, µε τζίρους πάνω από 1, 2 ή και 3 εκατ. ευρώ. 
Για παράδειγµα, υπάρχουν Αλβανοί επιχειρηµατί-
ες στον χώρο των καπνικών προϊόντων, των επι-
σκευών ή της ναυπηγικής µε σηµαντική παρουσία, 
αλλά και στον τοµέα της οικοδοµικής δραστηριό-

τητας µε εργολαβίες και παρουσία στις ανεγέρσεις 
πολυκατοικιών. 

Η πρεσβεία της Αλβανίας έχει πλήρη εικόνα 
αυτών των δραστηριοτήτων, οι οποίες είναι απόρροια 
της µακρόχρονης πλέον παρουσίας Αλβανών πολιτών 
στη χώρα µας µετά την κατάρρευση του καθεστώτος 
Χότζα τη δεκαετία του ’90. Πολλοί από τους πρώην 
χαµηλά αµειβόµενους Αλβανούς έχουν γίνει πλέον 
ιδιοκτήτες επιχειρήσεων σε σειρά τοµέων. Πρώην 
οικοδόµοι, για παράδειγµα, έχουν εξελιχθεί σε ιδιο-
κτήτες οικοδοµικών συνεργείων ή σε µικροκατα-
σκευαστές απασχολώντας Ελληνες τεχνίτες, ενώ 
υπάρχουν πολλές εταιρείες παροχής υπηρεσιών και 
µαγαζιά παντός είδους. Εσχάτως δραστηριοποιούνται 
ως νοµικοί και λογιστές Αλβανοί δεύτερης γενιάς, οι 
οποίοι µεγάλωσαν και σπούδασαν στη χώρα µας και 
πλέον απολαµβάνουν µια σειρά προνοµίων εργαζό-
µενοι ισότιµα σε όλους τους τοµείς. Παράλληλα 
υπάρχουν χιλιάδες κάτοχοι ακινήτων και περιουσιών 
στην πατρίδα µας. 

Ελληνες εργαζόµενοι 
σε Αλβανούς 

Υπολογίζεται δε ότι είναι αρκετά σηµαντικός ο αριθ-
µός Ελλήνων που πλέον εργάζονται σε Αλβανούς 
αφεντικά, µια ανατροπή της σχέσης που υπήρχε στο 
παρελθόν µε το στερεότυπο του Ελληνα εργοδότη 
και του Αλβανού υπαλλήλου. Αυτή η συνθήκη επι-
τρέπει πλέον στην αλβανική διπλωµατία να µιλάει 
για «µικρό, όµως υπαρκτό βαθµό εξάρτησης της Ελλά-
δας από την Αλβανία», αν και δεν παραγνωρίζεται το 
γεγονός ότι η Ελλάδα είναι η δεύτερη επενδύτρια 
στα Τίρανα µετά την Ιταλία, όπως υποστήριξε ο κ. 
Χατζηθεοδοσίου. Βέβαια αυτή είναι η µία όψη του 
νοµίσµατος. Υπάρχει και η άλλη, η πιο περίεργη, µε 
Αλβανούς επαγγελµατίες οι οποίοι δραστηριοποιή-
θηκαν στη χώρα µας, όµως στην πορεία, λόγω αλ-
λαγής των συνθηκών στη χώρα τους, πήγαν ξανά 
πίσω. Από εκεί πλέον και µε ελληνική τεχνογνωσία 
ασκούν επιχειρηµατικότητα που σήµερα θεωρείται 
ακόµη και ανταγωνιστική ως προς την Ελλάδα. Χα-
ρακτηριστικό είναι το παράδειγµα των ναυπηγικών 
δραστηριοτήτων. Πολλοί τεχνίτες από την περιοχή 
του Περάµατος ή της ∆υτικής Ελλάδας έστησαν 
πλέον στις παραθαλάσσιες περιοχές της Αλβανίας τις 
δικές τους επιχειρήσεις ναυπηγώντας πλοία που 
φεύγουν από την Ελλάδα και επιλέγουν το ∆υρράχιο 
ή άλλες περιοχές της γείτονος. Σίγουρα αυτή η νέα 
συνθήκη στερεί από τη χώρα µας πλούτο, όµως δεν 
πρέπει να λησµονούµε ότι και η Ελλάδα δεν έχει 
καταστρώσει σχέδιο για το πώς θα σταµατήσει αυτό 
το κύµα φυγής. Ιδιαίτερα όταν η φορολογία εξακο-
λουθεί να είναι ανασταλτικός παράγοντας. 

Χ Α Ρ Η Σ  Μ Α Μ ΟΥΛ Α Κ Η Σ *

Τ ο υ  ∆ Η Μ Η Τ Ρ Η  Μ Α Ρ Κ Ο Π ΟΥΛ ΟΥ
markopou lo@gmai l . com
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Η τραπεζική συνάντηση που θα εκτοξεύσει
την ελληνική εξωστρέφεια 
Η EUROBANK ΦΙΛΟΞΕΝΕΙ την 3η Γενική Συνέλευση του Trade Club Alliance στην Αθήνα 

∆εκατέσσερις ισχυροί τραπεζικοί όµιλοι που 
εκπροσωπούν πάνω από 45 τράπεζες-µέλη του 
Trade Club Alliance (TCA) από όλο τον κόσµο, 
µε ενεργητικό πάνω από 4 τρισ. ευρώ, συνα-
ντώνται τον Νοέµβριο στην Αθήνα για να συ-
ζητήσουν και να αναζητήσουν τρόπους ανά-
πτυξης του διεθνούς εµπορίου, µε ταχύτητα και 
ασφάλεια, παρακάµπτοντας αποστάσεις, γρα-
φειοκρατία και χρονοβόρες διαδικασίες.

Η 
διεθνής αυτή τραπεζική σύναξη εκτιµάται ότι 
θα ανοίξει νέα παράθυρα διασύνδεσης της 
ελληνικής επιχειρηµατικότητας και των Ελλή-
νων εξαγωγέων µε τον υπόλοιπο κόσµο, ώστε 

να ανέβουν κατηγορία στο διεθνές εµπόριο.  Tο Trade Club 
Alliance, είναι το «έξυπνο» ψηφιακό δίκτυο βάσει του οποίου 
µια πανίσχυρη εµπορική κοινότητα δεκάδων χιλιάδων τρα-
πεζών και επιχειρήσεων από 50 χώρες σε όλο τον κόσµο 
στηρίζει και βοηθά τα µέλη να αντιµετωπίσουν τις αντικειµε-
νικές δυσκολίες του ιδιαίτερα ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, 
στην προσπάθειά τους να αναπτυχθούν και να ενισχύσουν το 
εµπορικό τους στίγµα. Οι ελληνικές και κυπριακές επιχειρήσεις 
εκπροσωπούνται στο Trade Club Alliance µέσω της Eurobank, 

η οποία είναι από τα ιδρυτικά του µέλη και έχει απο-
κλειστικά δικαιώµατα συµµετοχής, µέχρι στιγµής, για 
την Ελλάδα και την Κύπρο. Στο πλαίσιο αυτό, η 3η Γενική Συ-
νέλευση των µελών του Trade Club Alliance στην Αθήνα, στο 
Μέγαρο Μποδοσάκη, είναι ένας πολύ σηµαντικός σταθµός 
για το TCA, τη Eurobank και τις επιχειρήσεις-πελάτες της, που 
είναι ήδη ή θα µπουν στη µεγάλη οικογένεια της πανίσχυρης 
εµπορικής συµµαχίας. Η παρουσία 14 ισχυρών διεθνών χρη-
µατοοικονοµικών οµίλων και 45 τραπεζών στην Ελλάδα είναι 
σαφής ένδειξη εµπιστοσύνης για τη Eurobank και αυξηµένου 
ενδιαφέροντος για την ελληνική οικονοµία και το ελληνικό 

εµπόριο.  Μετά από µία δεκαετία κρίσης και ύφεσης, η δρα-
στηριοποίηση των υγιών εξωστρεφών επιχειρήσεων, το χτί-
σιµο ισχυρών, διεθνών συµµαχιών, η πολύπλευρη, σύγχρονη 
και κυρίως «έξυπνη» στήριξη της ελληνικής επιχειρηµατικό-
τητας στον κόσµο της ψηφιοποίησης είναι κεντρική επιδίωξη 

για δυναµική επανεκκίνηση στον νέο οικονο-
µικό κύκλο.  Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τη 
Eurobank που διοργανώνει αυτήν την τραπε-
ζική συνάντηση, σε µία κρίσιµη φάση για την 
ελληνική οικονοµία, όπου όλες οι πλευρές, 
στο ξεκίνηµα της µεταµνηµονιακής περιόδου, 
αναζητούν τρόπους για την ενίσχυση της 
ανάπτυξης ώστε να αποκτήσει σταθερότητα 
και βιωσιµότητα. Στο πλαίσιο αυτής της πρω-

τοβουλίας θα δοθεί η ευκαιρία στις ξένες τράπεζες και τους 
µεγάλους πελάτες τους να συµµετάσχουν στην επιχειρηµατι-
κή αποστολή GoInternational, η οποία φέτος θα φιλοξενηθεί 
στη Θεσσαλονίκη, να συναντήσουν Ελληνες εξαγωγείς, να 
γνωρίσουν από κοντά τα ελληνικά προϊόντα, µε στόχο να 
κλείσουν εµπορικές συµφωνίες. Επιδίωξη της Eurobank, στην 
οποία ανήκει η πρωτοβουλία, είναι να µετατραπεί η Ελλάδα, 
και ειδικότερα η Θεσσαλονίκη, για µία εβδοµάδα σε κέντρο 
του διεθνούς εµπορίου. 

Λουκέτα θα κερνάει πλέον στα νυχτερινά κέντρα 
διασκέδασης της Αθήνας η Εφορία για κάθε 
µπουκάλι ουίσκι, καλάθι µε λουλούδια ή άλλα 
παρελκόµενα εάν δεν συνοδεύονται από τη 
νόµιµη απόδειξη λιανικής πώλησης.  

Γ
ια να βάλει τέλος στον χορό της φοροδιαφυγής, 
η Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων (ΑΑ∆Ε) 
στήνει νέα επιχείρηση ελέγχων στην Αθηναϊκή 
Ριβιέρα, µε σκοπό να περιορίσει την ανοµία στη 

νυχτερινή διασκέδαση. Σε περίπτωση διαπίστωσης φορο-
διαφυγής, οι ιδιοκτήτες των κέντρων διασκέδασης θα 
αναγκάζονται να ενηµερώνουν τους πελάτες τους ότι οι 
κρατήσεις τους ακυρώνονται, καθώς το µαγαζί θα µένει 
«κλειστόν λόγω φοροδιαφυγής». Οι ελεγκτές έκαναν ήδη αι-
σθητή την παρουσία τους στα νυχτερινά µαγαζιά, κάνοντας 
ελέγχους την περασµένη Παρασκευή τα µεσάνυχτα, στο 
opening πολύ γνωστού νυχτερινού κέντρου της λεωφόρου 
Ποσειδώνος.  Σύµφωνα µε πληροφορίες, τα συνεργεία 
ελέγχων στελεχώνονται και µε ελεγκτές που µετακινούνται 
για τον σκοπό αυτό από ∆ΟΥ της επαρχίας, προκειµένου να 
αποκλειστεί κάθε υπόνοια για τυχόν χαριστική ή εχθρική 

αντιµετώπιση της ελεγχόµενης επιχείρησης. Είναι χαρακτη-
ριστικό µάλιστα ότι σε µαγαζιά που δέχτηκαν έλεγχο της 
Εφορίας έλεγαν: «Ηρθαν τα βλαχάκια να µας κλείσουν»!

Κυρώσεις και... ακυρώσεις

Θεωρείται κοινό µυστικό ότι, παρά την οικονοµική κρίση, 
στον κόσµο της νυχτερινής διασκέδασης πέφτει πολύ χρή-
µα, τα κασέ και τα κέρδη είναι µεγάλα, αλλά ανθεί η φορο-
διαφυγή. Οταν πιάνονται οι ελεγχόµενοι να µην έχουν κόψει 
αποδείξεις, ισχυρίζονται στους ελεγκτές πως «δεν πρόλαβαν» 
ή ότι «τα καλάθια που έριξαν οι λουλουδούδες ήταν προσφορά 
του καταστήµατος». Ωστόσο, τα κέρδη που δήλωναν κατά 
µέσο όρο πριν και µετά τα µνηµόνια ήταν προκλητικά χα-
µηλά (κάτω από 7.000 ευρώ τον χρόνο οι εκµεταλλευτές 
µπαρ) ή κάλυπταν οριακά τα τεκµήρια πολυτελούς διαβίω-
σης για τα ακίνητα και τα αυτοκίνητα που διαθέτουν ιδιο-
κτήτες νυχτερινών κέντρων. Οι τζίροι -όπως φαίνεται και 
στην περίπτωση των ελέγχων που γίνονται µόλις αρχίσει το 
κέφι- ξεπερνούν τις 600.000 ευρώ τη βραδιά, ειδικά από τη 

στιγµή που οι εφοριακοί κάνουν αισθητή την παρουσία τους 
µέσα στο κατάστηµα. Σε περίπτωση µη έκδοσης απόδειξης, 
τα νυχτερινά µαγαζιά παίρνουν σειρά για να περάσουν από 
τακτικό έλεγχο της Εφορίας. Το χειρότερο όµως είναι όταν 
τους επιβάλλεται να κλείσουν για 48 ώρες. Η ακύρωση των 
κρατήσεων και η απειλή της δυσφήµησης είναι ίσως η µόνη 
ποινή που απασχολεί στις περιπτώσεις αυτές τους επιχει-
ρηµατίες της νυχτερινής διασκέδασης, καθώς το πρόστιµο 
που επιβάλλεται άµεσα αν διαπιστωθεί ότι δεν κόπηκαν 
αποδείξεις είναι µόλις 250 ευρώ.

Αλλα κόλπα

Μπροστά στον κίνδυνο αυτό ενεργοποιείται σχεδόν πάντα 
ένας στρατός από δικηγόρους, λογιστές ή και άλλες υψηλές 
γνωριµίες της επιχείρησης, για να εµποδίσουν την εκτέλε-
ση της ποινής από την τοπική ∆ΟΥ. Καθώς δεν µπορούν να 
αποφύγουν τις κυρώσεις, σε κάποιες περιπτώσεις κατα-
φεύγουν σε αστείες µεθόδους για να αποφύγουν τη δια-
πόµπευση. Είναι γνωστό ότι απαγορεύεται διά νόµου να 
αφαιρέσουν την κορδέλα και την πινακίδα που µπαίνουν 
στην πόρτα ανακοινώνοντας δηµοσίως ότι η επιχείρηση 
έκλεισε λόγω φοροδιαφυγής. Ετσι οι υπεύθυνοι ενός κα-
ταστήµατος επιστράτευσαν ένα θηριώδες τζιπ, το οποίο 
πάρκαραν πάνω στο πεζοδρόµιο προκειµένου να καλύπτει 
την πινακίδα από πίσω του, η οποία ανέγραφε την ποινή 
αναστολής λειτουργίας και τους λόγους για τους οποίους 
επιβλήθηκε το λουκέτο.

Σε περίπτωση διαπίστωσης φοροδιαφυγής, 
οι ιδιοκτήτες των κέντρων διασκέδασης 
θα αναγκάζονται να ενηµερώνουν 
τους πελάτες τους ότι οι κρατήσεις τους 
ακυρώνονται, καθώς το µαγαζί θα µένει 
«κλειστόν λόγω φοροδιαφυγής»

Επιχείρηση «Ριβιέρα» 
στην παραλιακή της Αθήνας
ΓΙΑ ΒΡΑ∆ΙΝΕΣ ΕΦΟ∆ΟΥΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗΣ ετοιµάζονται 
οι εφοριακοί - Λουκέτο στα νυχτερινά µαγαζιά που δεν κόβουν αποδείξεις

Τ ο υ  Κ Ω Σ Τ Η  Χ .  Π Λ Α Ν Τ Ζ ΟΥ
kos t i sp lantzos@gmai l . com
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Κινέζοι, Ρώσοι 
και Τούρκοι 
«ψηφίζουν» 
Αθήνα
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ πρώτος προορισµός χειµώνα - καλοκαίρι 
για τους τουρίστες από τη Χώρα του Κόκκινου ∆ράκου, τη Ρωσία και την Τουρκία, 
που είναι και οι πρώτοι στη λίστα για την απόκτηση της Χρυσής Βίζας

Το µεγάλο ενδιαφέρον για την αγορά κατοικιών από 
τους Κινέζους, τους Ρώσους και τους Τούρκους, οι 
οποίοι είναι σταθερά πρώτοι στη λίστα µε βάση και 
τα νούµερα από το πολυδιαφηµισµένο πρόγραµµα 
«Χρυσή Βίζα» για τη χορήγηση αδειών διαµονής 
όταν πρόκειται για την απόκτηση ακινήτων αξίας 
άνω των 250.000 ευρώ, αποτυπώνεται πλέον και στις 
προτιµήσεις τους για διακοπές, µε την ελληνική πρω-
τεύουσα να αποτελεί φέτος την πρώτη τους επιλογή. 

Τ
α στοιχεία προέρχονται από τη µηχανή ανα-
ζήτησης Skyscanner στον απόηχο των απο-
καλύψεων της περασµένης εβδοµάδας για 
την κοµπίνα µε τις πωλήσεις ακινήτων σε 
Κινέζους, οι οποίοι παρέκαµπταν τα capital 

controls της χώρας τους για την εξαγωγή κεφαλαίων. 
Η Αθήνα, µάλιστα, φέτος το καλοκαίρι ξεπέρασε ακόµη 

και τους δηµοφιλέστερους ελληνικούς νησιωτικούς προορι-
σµούς, όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη στην περίπτωση των 
Κινέζων και των Τούρκων, ενώ οι Ρώσοι «ψήφισαν» ως πρώ-
το προορισµό την Κρήτη. Για την περίοδο πάντως από τώρα 
έως και το τέλος του χρόνου, η ελληνική πρωτεύουσα βρίσκε-
ται µακράν πρώτη, αποδεικνύοντας ότι πλέον καθιερώνεται 
ως προορισµός ακόµη και για επισκέπτες εκτός Ε.Ε., δηµιουρ-
γώντας περαιτέρω προσδοκίες σε συνδυασµό µε το δεδηλω-
µένο και συνεχιζόµενο ενδιαφέρον στο κοµµάτι τoυ real estate. 

Τα στοιχεία της Skyscanner, από τις πιο γνωστές εταιρείες 
διεθνώς, που βοηθά τους ταξιδιώτες να βρίσκουν δωρεάν και 
εύκολα προσφορές σε αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία και 
ενοικιάσεις αυτοκινήτων, αφορούν τις αναζητήσεις που 
πραγµατοποίησαν οι τρεις εθνικότητες, Κινέζοι, Ρώσοι και 
Τούρκοι, κατά τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού, ήτοι για 
το τετράµηνο από τον Ιούνιο έως και τον Σεπτέµβριο για τα-
ξίδια στην Ελλάδα, αλλά και το τελευταίο τρίµηνο του 2018, για 
την περίοδο Οκτωβρίου-∆εκεµβρίου. 

Η γνωστή µηχανή αναζήτησης κατέγραψε για το «business 
stories» τους πέντε δηµοφιλέστερους ελληνικούς προορισµούς 
φέτος από τις τρεις αγορές, οι οποίες προηγούνται όσον αφο-
ρά τις αγορές ακινήτων από επισκέπτες εκτός Ε.Ε. Eνδεικτικά, 
µε βάση τα πλέον πρόσφατα στοιχεία από το πρ όγραµµα 
«Χρυσή Βίζα» για το εννιάµηνο του 2018, από το σύνολο των 
3.404 χορηγήσεων αδειών διαµονής που έχουν δοθεί από τις 
αρχές του προγράµµατος (2013) σε επενδυτές-αγοραστές 
ακινήτων, οι Κινέζοι έχουν λάβει ακριβώς τις µισές και βρίσκο-
νται στην πρώτη θέση µε 1.700 άδειες, οι Ρώσοι έρχονται 
δεύτεροι µε 450 άδειες και οι Τούρκοι τρίτοι µε 356 άδειες 
(ακολουθούν Λιβανέζοι και Αιγύπτιοι µε 121 και 114 άδειες 
αντίστοιχα). Συµπεριλαµβανοµένων των µελών της οικογε-
νείας τους, από το σύνολο των 8.899 αδειών που έχουν δοθεί 
έως και τον Σεπτέµβριο του 2019, πάνω από τις µισές, ήτοι 
4.552, αφορούν Κινέζους, 1.066 Ρώσους και 943 Τούρκους. Ενα 
ακόµη ενδιαφέρον στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι η πλειο-
νότητα των αδειών έχει δοθεί στην Αττική, µε βάση τις υπη-
ρεσίες ανά την Ελλάδα όπου έχουν γίνει τα περισσότερα αι-
τήµατα. Από το σύνολο λοιπόν των 3.404 αδειών, οι 2.507 έχουν 
χορηγηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες σε Αθήνα (987 αιτή-
µατα), Πειραιά (914) και Παλλήνη (606) και ακολουθούν ο 
Πολύγυρος Χαλκιδικής, τα Χανιά, η Θεσσαλονίκη, η Ερµού-
πολη και η Κέρκυρα. 

Οι Κινέζοι

Oσον αφορά τους Κινέζους ταξιδιώτες για την περίοδο του 
καλοκαιριού, µε βάση τα στοιχεία από τη Skyscanner, η Αθήνα 
και η Σαντορίνη βρίσκονταν στις πρώτες θέσεις των προτιµή-
σεων για το τρίµηνο Ιουνίου - Σεπτεµβρίου, ενώ ακολουθούν 
η Θεσσαλονίκη, η Μύκονος και η Κρήτη. 

Με βάση τα στοιχεία του υπουργείου Τουρισµού, η αύ-
ξηση του αριθµού των Κινέζων τουριστών στη χώρα µας 
κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας «τρέχει» µε διψήφια 

Τ η ς  Σ Τ Ε ΦΑ Ν Ι Α Σ  Σ ΟΥ Κ Η
s te fan iasouk i@gmai l . com

ποσοστά - αν και εδώ θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι 
συνολικές αφίξεις ξεκινούν από χαµηλά νούµερα. Οσον αφο-
ρά τη συνολική επιβατική κίνηση από την Κίνα, αρκεί να 
αναφερθεί ότι προ πενταετίας, εν έτει 2013, ήταν περίπου 
82.000 επιβάτες, ξεπερνώντας κατά τι τους 112.000 το 2016. 

Για το 2017 η αύξηση στη χώρα µας έφθασε το +35%, ενώ 
για φέτος υπολογίζεται ότι ο αριθµός των τουριστών από τη 
Χώρα του Κόκκινου ∆ράκου θα ξεπεράσει τον αριθµό των 
150.000, µε µια άνοδο άνω του 50%. Σηµαντικό ρόλο έχει 
παίξει και η απευθείας αεροπορική σύνδεση Αθήνας - Πεκίνου 
από την Air China από τον Σεπτέµβριο του 2017 (σ.σ.: µέχρι 
τότε η κίνηση εξυπηρετούνταν µέσω ενδιάµεσων σταθµών 
σε Μόσχα, Μόναχο, Κωνσταντινούπολη, Ντουµπάι, Ντόχα, 
Αµπού Ντάµπι), που έχει συµβάλει στην άµεση αύξηση των 

τουριστικών ροών. Περαιτέρω προσδοκίες φαίνεται να δηµι-
ουργούνται και για τη συµπρωτεύουσα, δεδοµένου ότι φαί-
νεται να είναι πιο κοντά η απευθείας σύνδεση της Θεσσαλο-
νίκης µε το Πεκίνο από την Air China, στο πλαίσιο των συζη-
τήσεων που γίνονται και µε τη Βουλγαρία για κοινά τουριστι-
κά πακέτα από την Ασία, µε τις σχετικές συζητήσεις να είναι 
σε πλήρη εξέλιξη.Επισηµαίνεται εδώ ότι, µε βάση τα στοιχεία 
της Skyscanner για την περίοδο από τον Οκτώβριο έως και τον 
∆εκέµβριο του 2018, η Αθήνα βρίσκεται ως προορισµός στην 
πρώτη θέση των αναζητήσεων από πλευράς των Κινέζων και 
ακολουθούν Σαντορίνη, Θεσσαλονίκη, Κρήτη και Μύκονος. 

«Η κινεζική είναι η ταχύτερα αναπτυσσόµενη τουριστική 
αγορά παγκοσµίως, µε µια αύξηση της τάξεως του 10% σε ετήσια 
βάση», σχολιάζει ο κ. Ηλίας Παπαγεωργίου, εκπρόσωπος του 
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οργανισµού Welcome Chinese, ο οποίος αποσκοπεί στην 
πιστοποίηση και ανάδειξη επιχειρήσεων και προορισµών 
φιλικών προς τους Κινέζους επισκέπτες µέσω της βελτίωσης 
της ταξιδιωτικής εµπειρίας και εµπειρίας τουρισµού. Το Welcome 
Chinese αποτελεί τον αποκλειστικό συνεργάτη για το Ετος 
Τουρισµού Ε.Ε. - Κίνας 2018 και έχει λάβει τη µοναδική επίση-
µη πιστοποίηση που εκδίδεται από την Κινεζική Ακαδηµία 
Τουρισµού και αναγνωρίζεται από την κινεζική κυβέρνηση.

 «Οι Κινέζοι ξοδεύουν περισσότερα -σχεδόν τα διπλά- από τους 
δεύτερους πιο γαλαντόµους τουρίστες διεθνώς, τους Αµερικανούς. 
Επίσης, τα τελευταία δέκα χρόνια ο εξερχόµενος τουρισµός από 
την Κίνα είχε µια αύξηση 318%, µε τις εκτιµήσεις για το 2020 να 
ξεπερνούν τους 100 εκατοµµύρια τουρίστες, µε το χαρακτηριστι-
κό ότι πραγµατοποιούν πάνω από ένα ταξίδι τον χρόνο - εποµένως 
έχουν υψηλό πολλαπλασιαστή. Οι Κινέζοι είναι οι καλύτεροι 
τουρίστες γιατί δεν κάνουν διακοπές αλλά τουρισµό, εποµένως 
ξοδεύουν εκτός των ξενοδοχείων και δηµιουργούν τζίρο συνολικά 
στην αγορά», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Παπαγεωργίου. 

Οι Ρώσοι

Αντίθετα, πιο απαισιόδοξα είναι τα µηνύµατα για τη φετινή 
χρονιά από την άλλοτε πολλά υποσχόµενη αγορά της Ρωσίας 
(σ.σ.: το 2013 ο συνολικός αριθµός των Ρώσων τουριστών είχε 
εκτοξευθεί σε επίπεδα µεταξύ 1,2 και 1,3 εκατοµµυρίων), «µε 
τις αφίξεις φέτος στη χώρα µας να µη φαίνεται να ξεπερνούν τις 
700.000», όπως επισηµαίνει στο «b.s.» o κ. Γιώργος Μασµα-
νίδης, γενικός διευθυντής του οµίλου Μουζενίδη, ο οποίος 
διακινεί ποσοστό 60% των Ρώσων τουριστών στη χώρα µας, 
ενισχύοντας την παρουσία του και σε άλλους τοµείς, όπως 
αυτός των αεροµεταφορών, όπου την περασµένη εβδοµάδα 
εγκαινίασε τη νέα βάση στην Αθήνα για την αεροπορική του 
οµίλου Ellinair. Την ίδια στιγµή η γειτονική Τουρκία, µε όχηµα 
τις ελκυστικές τιµές αλλά και τη βελτίωση συνολικά των συν-
θηκών σε γεωπολιτικά θέµατα και ζητήµατα ασφαλείας, θα 
δεχθεί φέτος πάνω από 7 εκατοµµύρια Ρώσους τουρίστες, τον 

δεκαπλάσιο αριθµό αυτών της Ελλάδας, η οποία είναι σαφώς 
ακριβότερη και φαίνεται ότι σκαλώνει ακόµη, όπως αναφέρει 
ο κ. Μασµανίδης, σε θέµατα πολλαπλών θεωρήσεων της βίζας. 

Για την περίοδο του καλοκαιριού, πάντα βάσει της Skyscanner, 
πρώτος προορισµός στην Ελλάδα για τους Ρώσους ήταν η 
Κρήτη και ακολουθούν η Θεσσαλονίκη, η Αθήνα, η Ρόδος και 
η Κέρκυρα. Ωστόσο, η ελληνική πρωτεύουσα περνά στην 
πρώτη θέση όταν πρόκειται για τις αναζητήσεις από τον 
Οκτώβριο µέχρι το τέλος της χρονιάς, ενώ στη δεύτερη θέση 
των προτιµήσεων των Ρώσων βρίσκεται η Θεσσαλονίκη, 
επιβεβαιώνοντας την άνοδο της συµπρωτεύουσας, όπου την 
τελευταία τριετία έχουν ανοίξει 25 καινούρια ξενοδοχεία. 

Οι Τούρκοι 

Στην περίπτωση των Τούρκων, η Αθήνα είναι πρώτος προο-
ρισµός χειµώνα - καλοκαίρι, όπως προκύπτει µε βάση τα 
στοιχεία της γνωστής µηχανής αναζήτησης, σε µια χρονιά η 
οποία ήταν µάλλον δύσκολη για τη χώρα µας όσον αφορά τις 
αφίξεις από τη γείτονα κυρίως λόγω της ισοτιµίας ευρώ - 
τουρκικής λίρας. Τα πτωτικά νούµερα αποτυπώθηκαν κυρίως 
στους προορισµούς της βόρειας Ελλάδας και σε αυτούς του 
βορειοανατολικού Αιγαίου, οι οποίοι ήταν σαφώς πιο ακριβοί 
τη φετινή χρονιά για τις τσέπες των Τούρκων. Οι οικονοµικές 
συνθήκες και το γενικότερο κλίµα στη γείτονα έχουν αυξήσει 
τις αγορές από τους Τούρκους στην Ελλάδα, οι οποίες µάλιστα 
αυξάνονται µε ρυθµούς 40% µηνιαίως τους τελευταίους µήνες, 
µε βάση τα στοιχεία από το Enterprise Greece. 

Η Skyscanner διαπιστώνει ότι την περίοδο του καλοκαιριού, 
µετά την Αθήνα, δεύτερος δηµοφιλέστερος προορισµός σε 
αναζητήσεις ήταν η Μύκονος και ακολουθούν Σαντορίνη, 
Θεσσαλονίκη και Κρήτη. Για την περίοδο Οκτωβρίου - ∆εκεµ-
βρίου Αθήνα και Θεσσαλονίκη πρωταγωνιστούν ως δίδυµο 
(σ.σ.: όπως άλλωστε πρωταγωνιστούν και στις αγορές ακινή-
των από τους Τούρκους) και ακολουθούν Σαντορίνη, Κρήτη 
και Μύκονος.

Οι Κινέζοι ξοδεύουν περισσότερα, σχεδόν τα διπλά, από τους δεύτερους πιο γαλαντόµους τουρίστες 
διεθνώς, τους Αµερικανούς. Eίναι οι καλύτεροι τουρίστες γιατί δεν κάνουν διακοπές αλλά 
τουρισµό, εποµένως ξοδεύουν εκτός των ξενοδοχείων και κάνουν τζίρο συνολικά στην αγορά

Η Αθήνα ξεπέρασε φέτος 
το καλοκαίρι ακόµη 
και τη Μύκονο και 

τη Σαντορίνη στις 
προτιµήσεις των 
Κινέζων και των 

Τούρκων, ενώ οι Ρώσοι 
«ψήφισαν» ως πρώτο 

προορισµό την Κρήτη

TΟΥΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΤΕΣ

■

3.404 άδειες 
διαµονής έχουν 
χορηγηθεί από τις αρχές 
του προγράµµατος 
Golden Visa µέχρι τις 
30/9/2018

■

Κινέζοι, Ρώσοι και 
Τούρκοι είναι το Top 3 
των επενδυτών εκτός 
Ε.Ε. 

■

Από τις 3.404 άδειες 
οι µισές -1.700- έχουν 
δοθεί σε Κινέζους 
αγοραστές ακινήτων

■

Οι Ρώσοι επενδυτές 
έχουν πάρει 450 και οι 
Τούρκοι 356 

■

Η Αττική (Αθήνα, 
Πειραιάς, Παλλήνη) 

συγκεντρώνει τα 
περισσότερα αιτήµατα, 
ήτοι 2.507 από τα 
3.404

■

Η Αθήνα πρωταγωνιστεί 
και στον τουρισµό, 
αφού είναι πρώτη 
στις αναζητήσεις για 
τους Κινέζους και 
τους Τούρκους στο β’ 
εξάµηνο 2018

■

Οι Ρώσοι το καλοκαίρι 
αναζήτησαν 
περισσότερο τα ταξίδια 
στην Κρήτη, ενώ τον 
χειµώνα «ψηφίζουν» κι 
αυτοί Αθήνα.

∆ΙΟΙΚΗΣΗ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ 

ΜΟΝΑ∆ΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 
ΜΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ 

ΣΠΟΥ∆ΩΝ

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ανακοινώνει ότι 
προκηρύσσει, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του 
Κανονισµού Εργασίας της, την πλήρωση, συνολικά, 
κατόπιν επιλογής, 20 θέσεων πτυχιούχων 
Πανεπιστηµιακού Τοµέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης 
και κατόχων υποχρεωτικά και µεταπτυχιακού τίτλου 
σπουδών µε εξειδικευµένα προσόντα και εµπειρία, 
προκειµένου να καλυφθούν ανάγκες της σε 
∆ιευθύνσεις Εταιρικής Τραπεζικής, σε Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη και Πάτρα.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι  ηλικίας µέχρι  
35 ετών (να έχουν γεννηθεί από 1.1.1983 και µετά) 
και να έχουν πτυχίο Πανεπιστηµιακού Τοµέα της 
Ανώτατης Εκπαίδευσης σε αντικείµενα: Οικονοµικά, 
Χρηµατοοικονοµικά, Λογιστική, Ναυτιλία, ∆ιοίκηση 
Επιχειρήσεων, Στατιστική, Θετικές Επιστήµες καθώς 
και µεταπτυχιακό τίτλο σε αντικείµενα: Οικονοµικά, 
Χρηµατοοικονοµικά, Λογιστική, Ναυτιλία, ∆ιοίκηση 
Επιχειρήσεων.

Για τις θέσεις που προκηρύσσονται, για την 
προθεσµία υποβολής των αιτήσεων, τα απαραίτητα 
προσόντα, τις προϋποθέσεις συµµετοχής, τη 
διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, τη διαδικασία 
επιλογής των υποψηφίων καθώς και τους όρους 
πρόσληψης, οι υποψήφιοι µπορούν να ενηµερωθούν 
από το πλήρες κείµενο της προκήρυξης που θα 
καταχωριστεί στην ιστοσελίδα της ΕΤΕ www.nbg.
gr, όπου οι υποψήφιοι µπορούν να ανατρέξουν 
για άντληση της σχετικής πληροφόρησης καθώς 
και την υποβολή της αίτησης συµµετοχής.

 Αθήνα, 01.11.2018
Η  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
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Μάρκος & Αλέξανδρος Μαρκόπουλος
NΟBACCO

LEADER ΣΤΑ 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
ΚΑΠΝΙΚΑ
ΠΩΣ ΜΕ ΑΡΧΙΚΟ κεφάλαιο 10.000 ευρώ και µηδενικό δανεισµό η εταιρεία 
έχει φτάσει µέσα σε δέκα χρόνια να κάνει πωλήσεις 10 εκατ. ευρώ 
διαθέτοντας δίκτυο 70 καταστηµάτων - Η νέα συνεργασία µε την BAT Hellas, 
οι επενδύσεις που ετοιµάζονται και το νέο στοίχηµα 

Ε
νσαρκώνουν το όνειρο κάθε νέου 
γιατί παρά τις δυσκολίες της κρίσης 
και την έλλειψη χρηµατοδότησης 
κατάφεραν όχι µόνο να στήσουν µία 
υγιή επιχείρηση, αλλά σήµερα να 
θεωρούνται leaders στην αγορά τους 
και η εταιρεία τους µία από τις πλέον 
αναπτυσσόµενες. Τα αδέλφια Μάρ-

κος και Αλέξανδρος Μαρκόπουλος κατάφεραν µε τις ιδέες και 
την καθοδήγηση του πατέρα τους, Κωνσταντίνου, να εξελίξουν 
µέσα σε 10 χρόνια τη Nobacco, µια εταιρεία που ξεκίνησε µε 
αρχικό κεφάλαιο 10.000 ευρώ και προσφέρει εναλλακτικές του 
καπνίσµατος τσιγάρων, σε µια επιχείρηση µε τζίρο 10 εκατ. 
ευρώ το 2017, δίκτυο 70 καταστηµάτων και 400 σηµείων πώλη-
σης, µονάδα τυποποίησης και παραγωγή µε τη βούλα του 
Πανεπιστηµίου Πατρών, 115 υπαλλήλους, αλλά και συνεργασί-
ες για κατασκευή hardware που την καθιστούν όχι µόνο έµπο-
ρο, αλλά και παραγωγό κάθε προϊόντος εναλλακτικού στο κά-
πνισµα. Και όλα αυτά µε µηδενικό δανεισµό!

«Κανείς δεν µπορούσε να καταλάβει τι ήταν αυτό που φτιάχνα-
µε το 2008. Από την Εφορία ως και τις τράπεζες που αρνήθηκαν να 
µας χορηγήσουν ακόµα και 10.000 ευρώ ως καταναλωτικό δάνειο. 
∆εν πειράζει, όµως, καλύτερα έτσι. ∆εν χρωστάµε σε κανέναν», 
λέει o 30χρονος Αλέξανδρος, ο οποίος διατηρεί τον τίτλο του 
αντιπροέδρου της εταιρείας, σε µια συζήτηση στρογγυλής 
τραπέζης µε το «business stories». «Ολα όσα βλέπετε είναι της 
εταιρείας, δεν υπάρχει τίποτα υποθηκευµένο ή δεσµευµένο», πα-
ρεµβαίνει ο πατέρας του Αλέξανδρου, ο οποίος είχε την αρχική 
ιδέα για τη Nobacco, ορµώµενος από την ανάγκη του να κόψει 
το τσιγάρο, αλλά αρκείται στον ρόλο του «Chief Inspiration 
Officer», όπως γράφει η επαγγελµατική του κάρτα δίνοντας 
πολύτιµο χώρο τους δύο γιους του. 

«Oλα βέβαια ήρθαν µε υπερπροσπάθεια, άγχος, και σας διαβεβαιώ 
ότι δεν πλουτίσαµε απ’ αυτή την ιστορία», λέει µε τη σειρά του ο 
37χρονος Μάρκος, που εκτελεί χρέη διευθύνοντος συµβούλου. 

«Απόδειξη ότι δεν έχουµε σπίτια και όλοι µένουµε στο νοίκι», προ-
σθέτει. Ο ίδιος µαζί µε τη σύζυγο και την 5,5 ετών κόρη του 
µένουν στου Παπάγου, ενώ ο Αλέξανδρος µε τη µνηστή του 
στο κέντρο της Αθήνας. «Η λογική ήταν απλή. Πιστεύαµε τόσο 
πολύ σε αυτό που κάναµε που επανεπενδύαµε όλα µας τα κέρδη», 
τονίζει. «Πάντα αυτό που έλεγα στα παιδιά µου είναι πως πρώτα 
αµείβεται ο εργαζόµενός µας και µετά, µε ό,τι περισσέψει, θα αγο-
ράσουµε το ψωµί µας», παρεµβαίνει εκ νέου ο Κωνσταντίνος. 
«Είµαστε σταθεροί απέναντι στις υποχρεώσεις µας και γι’ αυτό 
έχουµε χτίσει πολύτιµες συνεργασίες», λέει ο ίδιος, σηµειώνοντας 
ότι πέρυσι δόθηκαν συνολικά 1,8  εκατ. ευρώ σε µισθούς. 

Μια τέτοια συνεργασία σήµερα δίνει νέο αέρα στα σχέδια 
της οικογένειας για την επέκταση της Nobacco. Ενα deal µε την 
British American Tobacco (BAT) Hellas βάσει του οποίου τα 
προϊόντα θερµαινόµενου καπνού µε την ετικέτα glo, που λαν-
σάρει από τον προηγούµενο µήνα στην ελληνική αγορά, θα 
διατίθενται µέσω του δικτύου της Nobacco, κάτι που την καθι-
στά αυτόµατα «την πρώτη εταιρεία πανευρωπαϊκά που είναι σε 
θέση να προσφέρει στον καταναλωτή όλες τις νόµιµες, ασφαλείς 
και εξελιγµένες εναλλακτικές στο κλασικό τσιγάρο λύσεις», επι-
σηµαίνει παρεµβαίνοντας στην κουβέντα µας ο Νικόλας Γαλα-
νόπουλος, που µε πολύτιµη προϋπηρεσία 25 ετών σε θέσεις 
ευθύνης σε µεγάλες αλυσίδες Retail (µεταξύ άλλων Starbucks, 
Domino’s Pizza, Marks & Spencer) συνδράµει την τελευταία 
τριετία στις προσπάθειες της οικογένειας Μαρκόπουλου από 
τη θέση του εκτελεστικού διευθυντή της Nobacco.

Ο στόχος, όπως λένε, για την επόµενη διετία είναι να αυξη-
θεί κατά 30% ο τζίρος της εταιρείας και παράλληλα να τρέξει ένα 
επενδυτικό πλάνο µέσω του οποίου θα δηµιουργηθούν 25 µε 
30 νέα καταστήµατα σε βάθος τριετίας προκειµένου να υπάρχει 
πλήρης πανελλαδική κάλυψη του δικτύου. Περίπου τα µισά 
από τα νέα καταστήµατα υπολογίζεται να είναι ιδιόκτητα και τα 
υπόλοιπα µέσω της µεθόδου του franchise, που ούτως ή άλλως 
χρησιµοποιεί σε µεγάλο βαθµό σήµερα η αλυσίδα. Είναι ενδει-
κτικό ότι από τα 70 καταστήµατα που λειτουργούν σήµερα τα 

16 είναι ιδιόκτητα και τα υπόλοιπα franchise, κάτι που αυξάνει 
το αριθµό άµεσων και έµµεσων υπαλλήλων σε 300. 

Παράλληλα όµως ετοιµάζεται και προσεκτικά µελετηµένο 
άλµα στο εξωτερικό κυρίως µέσω της χονδρικής πώλησης των 
προϊόντων µε το brand Nobaccο. Προκειµένου να εξυπηρετη-
θεί ο νέος στόχος η εταιρεία θα τερµατίσει τη φυσική παρουσία 
της στη ρουµανική αγορά, όπου διατηρεί τρία καταστήµατα 
λιανικής. Μια κίνηση που αφενός θα ξεκλειδώσει τα υπόλοιπα 
δίκτυα σε µια αγορά που πλέον είναι γνώριµη για την ελληνική 
εταιρεία και αφετέρου θα ευθυγραµµίσει τη Nobacco µε τα όρια 
δραστηριοποίησης της British American Tobacco Hellas που 
δεν συµπεριλαµβάνουν τη Ρουµανία, µε αποτέλεσµα η Nοbacco 
να µην µπορεί να διαθέσει το glo. «Θέλουµε να προωθήσουµε τα 
hardware που πλέον κατασκευάζουµε µε το σήµα µας αρχικά σε 
Βουλγαρία και Ρουµανία και αργότερα να γίνει διασπορά σε πολλές 
αγορές», εξηγεί ο Αλέξανδρος Μαρκόπουλος.

Σε τρίτο χρόνο η διοίκηση δηλώνει ότι θα σκεφτεί το ενδε-
χόµενο να επεκταθεί και στις υπόλοιπες αγορές όπου δραστη-
ριοποιείται η British America Tobacco Hellas (Κύπρος, Ισραήλ, 
Μάλτα). Και αυτό επειδή η συνεργασία, που προέκυψε από 
αµοιβαίο σεβασµό για τα επιτεύγµατα των δύο εταιρειών, όπως 
λέει ο Μάρκος Μαρκόπουλος, αποφέρει ενθαρρυντικά αποτε-
λέσµατα. Από τον περασµένο Ιούνιο, όπως εξηγεί ίδιος, που 
έγινε η πρώτη συµφωνία για την αποκλειστική διάθεση των 
προϊόντων ατµισµού της BAT Hellas οι πωλήσεις ξεπερνούν 
κατά 30% τις προβλέψεις που είχαν γίνει.

Μια ιδέα που έπιασε 
το «κύµα της αλλαγής»

Η ιστορία της Nobacco είναι κλασική: µια έξυπνη ιδέα κατάφε-
ρε να προλάβει τη νέα τάση που εξελίσσεται σε «τσουνάµι» και 
αλλάζει την καπνοβιοµηχανία παγκοσµίως υπό την πίεση των 
δυτικών χωρών να περιοριστεί το κάπνισµα για λόγους δηµό-
σιας υγείας, αλλά και τη στροφή αποχής των νέων καταναλωτών 

Ο στόχος για την επόµενη διετία είναι 
να αυξηθεί κατά 30% ο τζίρος της 

εταιρείας και παράλληλα να τρέξει ένα επενδυτικό πλάνο 
µέσω του οποίου θα δηµιουργηθούν 25 µε 30 νέα 

καταστήµατα προκειµένου να υπάρχει πλήρης πανελλαδική 
κάλυψη του δικτύου. Περίπου τα µισά από τα νέα 

καταστήµατα υπολογίζεται να είναι ιδιόκτητα και τα 
υπόλοιπα µέσω της µεθόδου του franchise Τ ο υ  Σ Τ Ε Λ Ι ΟΥ  Μ Ο Ρ Φ Ι ∆ Η
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από το κλασικό τσιγάρο. 
Και αυτό έγινε σχεδόν τυχαία, όπως εξιστορεί ο Κωνσταντί-

νος Μαρκόπουλος, ένας άνθρωπος που ξεκίνησε ως υποπλοί-
αρχος του Εµπορικού Ναυτικού, τα βρόντηξε µε τη γέννηση 
του πρώτου γιου, του Μάρκου, έγινε δηµόσιος υπάλληλος, στα 
µέσα του ’80, στο υπουργείο Πολιτισµού, για να τα παραιτηθεί 
10 χρόνια µετά, καθώς, όπως λέει, ασφυκτιούσε, και να καταλή-
ξει, αρχές του ‘90, να ανοίξει µία µικρή γκαλερί στη Σαντορίνη: 
«∆έκα χρόνια πριν ήµουν σε ένα κοσµηµατοπωλείο στη Σαντορίνη 
και βλέπω µία γνωστή µου από τη Σλοβακία να κρατάει ένα παρό-
µοιο (σ.σ.: δείχνει ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο). Τη ρωτάω τι είναι 
αυτό, και µου απαντά: ηλεκτρονικό τσιγάρο. Μου εξήγησε ότι είχε 
βρει µία εταιρεία από την Αγγλία που τα πουλούσε και το αγόρασε 
διαδικτυακά. Τότε ήθελα να απαλλαγώ απ’ το τσιγάρο. Κάπνιζα 1,5 
πακέτο την ηµέρα για πάρα πολλά χρόνια. Ετσι λοιπόν άρχισα να 
το χρησιµοποιώ. Επρόκειτο βέβαια για... παλαιολιθικά πράγµατα 
σε σχέση µε τα σηµερινά Και πάλι, ξαφνικά µετά από 10-15 µέρες 
αρχίζω να µυρίζω καλύτερα, να γεύοµαι καλύτερα. Καταλαβαίνω 
ότι αλλάζω και ότι αυτό συµβαίνει γρήγορα. Το συζητάω µε τα 
παιδιά µου και καταλήγουµε ότι είναι κάτι που µπορεί να κάνει τη 
διαφορά στην αγορά. Αφού πρώτα το δοκιµάζουµε εµείς και αργό-
τερα το δίνουµε σε γνωστούς µας, κάνουµε το µεγάλο βήµα. Βρή-
καµε προµηθευτές στο εξωτερικό και τον Ιούνιο του 2008 κάναµε 
έναρξη στην Εφορία σε επίπεδο αποθήκης - eshop».

Μία διαδικασία καθόλου εύκολη, όπως λέει από την πλευρά 
του ο Αλέξανδρος, καθώς οι εφοριακοί «δεν µπορούσαν να κατα-
λήξουν τι είδους επιχείρηση θέλουµε να λειτουργήσουµε. Πήγαινα, 
20 χρονών τότε, µε τα ηλεκτρονικά τσιγάρα να τους τα δείξω και 
πάλι δεν µπορούσαµε να βγάλουµε άκρη. Τελικά δηλωθήκαµε ως 
εταιρεία καπνικών προϊόντων, το οποίο µόλις πέρυσι άλλαξε!».

Την ίδια αντιµετώπιση πάνω κάτω δεν είχαν µόνο από το 
∆ηµόσιο, αλλά, όπως λέει, και από το τραπεζικό σύστηµα. «Εί-
χαµε ξεπουλήσει γρήγορα την πρώτη παρτίδα που είχαµε προµη-
θευτεί µε µέρος του αρχικού κεφαλαίου που είχαµε βάλει και 
βλέποντας τη µεγάλη ζήτηση που υπήρχε σκεφτήκαµε να πάρου-

µε ένα µικρό δάνειο ύψους 10.000 ευρώ ώστε να ανταποκριθούµε 
στον έντονο ρυθµό πωλήσεων. Μάταιο. Hµουν σε ένα γραφείο δι-
ευθυντή τραπεζικού καταστήµατος επιδεικνύοντας πάλι τα προϊό-
ντα και προσπαθώντας να τον πείσω για τη χορήγηση έστω κατα-
ναλωτικού δανείου στο όνοµά µου. ∆εν µπορούσε να καταλάβει. 
Οπότε αναγκαστικά “µεγαλώσαµε” µε πολύ πιο αργό ρυθµό και 
αποκλειστικά µέσω της επανεπένδυσης των χρηµάτων που βγάζα-
µε από τις πωλήσεις. Και σκεφτείτε ότι έπρεπε να προπληρώνουµε 
κάθε παρτίδα από το εξωτερικό», κατέληξε. 

«Αυτό όµως ίσως ήταν τελικά και αυτό που µας προφύλαξε από 
το σοκ των capital controls», λέει ο Μάρκος. «Κανένα δάνειο και 
όλες τις προµήθειες προπληρωµένες», συµπληρώνει. 

Συνεργασίες µε πανεπιστήµια 
και µονάδα παραγωγής

Παράλληλα η οικογένεια, καθώς πρόκειται για νέο προϊόν, για 
το οποίο δεν υπήρχαν εκτεταµένες µελέτες, αποφασίζει να κι-
νηθεί και επιστηµονικά. Λίγους µήνες µετά θα ανοίξουν πρω-
τόκολλο στο ΕΚΕΦΕ ∆ηµόκριτος προκειµένου να υπάρξουν 
εκτεταµένες έρευνες για τα προϊόντα, ενώ αργότερα θα φρο-
ντίσουν να συνάψουν συνεργασία µε πανεπιστηµιακές σχολές 
για την έρευνα και την ανάπτυξη ποιοτικών και ασφαλών 
προϊόντων µε το σήµα της Nobacco. 

Από τις πλέον αξιοσηµείωτες είναι η συνεργασία µε το 
τµήµα Φαρµακευτικής του Πανεπιστηµίου Πατρών που ξεκί-
νησε το 2014.

Μία συνεργασία µε την ονοµασία «Aquarius Project» που 
θεωρείται πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδοµένα, καθώς 
κάνει πράξη τη διεθνή πρακτική που θέλει τον ιδιωτικό τοµέα 
να συνεργάζεται µε την ακαδηµαϊκή και την ερευνητική κοινό-
τητα για τη σύνδεση της παραγωγής µε τη γνώση και την και-
νοτοµία. Από αυτή τη συνεργασία ουσιαστικά προέκυψε η 
γκάµα των υγρών αναπλήρωσης Nobacco, τα οποία παράγονται 
σε µια µονάδα στο Κορωπί. Θα ακολουθήσει το 2017 ένα νέο 

πρόγραµµα Ελέγχου και ∆ιασφάλισης Ποιότητας Υγρών Ανα-
πλήρωσης σε συνεργασία µε την Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ. 

Επιλογή ζωής 

Στο µεταξύ η οικογένεια το 2011 αποφασίζει να ανοίξει το πρώ-
το φυσικό κατάστηµα στον Βύρωνα, για να ακολουθήσει ένα 
ακόµη στη Νέα Ιωνία. Τότε θα γίνει και η στροφή από το ηλε-
κτρονικό κατάστηµα σε ένα δίκτυο το οποίο συνεχίζει σήµερα 
να µεγαλώνει, όπως και το προσωπικό της εταιρείας, το οποίο 
µάλιστα εκπαιδεύεται καταλλήλως. «Επενδύουµε πάρα πολύ σε 
αυτό», λέει ο Μάρκος, για να συµπληρώσει ο Αλέξανδρος: «Το 
κόστος για την εκπαίδευση του προσωπικού είναι µεγάλο και αυ-
ξάνεται. Πρέπει να έχουµε εξειδικευµένο προσωπικό, το οποίο µά-
λιστα δεν θα µετακινείται». Σύµφωνα µε τον κ. Γαλανόπουλο, «ο 
πελάτης µας έχει επιλέξει να αλλάξει ζωή. Γι’ αυτό και πρέπει όλοι 
οι υπάλληλοί µας να είναι σε θέση να τον βοηθάνε και τον κατευ-
θύνουν». Μέσα σε όλα αυτά θα δηµιουργηθεί και Design Center 
για hardware ατµίσµατος το οποίο κατασκευάζεται στην Κίνα.

Πρόκληση το λαθρεµπόριο 

Η Nobacco ωστόσο, ως ηγέτιδα εταιρεία σε αυτή τη νέα αγορά 
που έχει δηµιουργηθεί, είναι αντιµέτωπη σήµερα µε το λαθρε-
µπόριο, το οποίο ξεκίνησε και άρχισε να αυξάνεται από πέρυσι 
µε την επιβολή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και στα ατµίζοντα 
προϊόντα. «∆υστυχώς είναι άλλη µία περίπτωση όπου το κράτος 
προσπαθεί να ρυθµίσει µια αγορά και στο τέλος την απορρυθµίζει», 
σχολιάζει ο Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος. Οπως εξηγεί, το λα-
θρεµπόριο στη συγκεκριµένη αγορά οργιάζει, αφού γίνεται µε 
µεγαλύτερο θράσος σε σχέση µε τα τσιγάρα καθώς τα εισαγό-
µενα λαθραία διανέµονται µέσω καταστηµάτων. Σηµειώνεται 
ότι από τα συνολικά 5 εκατ. ευρώ που συγκέντρωσε πέρυσι το 
∆ηµόσιο από τον ΕΦΚ στα συγκεκριµένα προϊόντα η συνεισφο-
ρά της Nobacco ήταν 2 εκατ. ευρώ.

Βάσει της συνεργασίας µε την British 
American Tobacco Hellas, τα προϊόντα 
θερµαινόµενου καπνού µε την ετικέτα glo, 
που λανσάρει από τον προηγούµενο µήνα 
στην ελληνική αγορά, θα διατίθενται µέσω 
του δικτύου της Nobacco, κάτι που την 
καθιστά αυτόµατα την πρώτη εταιρεία 
πανευρωπαϊκά που είναι σε θέση να 
προσφέρει στον καταναλωτή όλες τις 
νόµιµες, ασφαλείς και εξελιγµένες 
εναλλακτικές στο κλασικό τσιγάρο λύσεις

Ο κ. Νικόλας Γαλανόπουλος, 
εκτελεστικός διευθυντής της Nobacco
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Η µαρίνα Φλοίσβου 
στις κορυφαίες 
του κόσµου
ΤΙΜΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ∆ΙΑΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΘΕΣΜΟΥ 

Global Gold Anchor Scheme και είναι πλέον η δεύτερη mega yacht µαρίνα 
στην Ευρώπη µε διαπίστευση Platinum και η πρώτη και µοναδική 
στη νοτιοανατολική Μεσόγειο που ξεπερνά τις πέντε Χρυσές Αγκυρες

Στις κορυφαίες µαρίνες του κόσµου συµπερι-
λαµβάνεται πλέον και µία ελληνική, αποδεικνύ-
οντας ότι η χώρα µπορεί να προσελκύσει επεν-
δυτές, Ελληνες και ξένους, και να ξεφύγει από 
την οικονοµική µιζέρια. Βέβαια απαιτείται 
άµεση αναβάθµιση των τουριστικών λιµένων-
µαρίνων, η οποία µπορεί να γίνει µε προσέλκυ-
ση ιδιωτικών κεφαλαίων. Ενδιαφέρον για επεν-
δύσεις από το εξωτερικό υπάρχει. Προϋποθέτει 
όµως και τη θέσπιση κινήτρων.

Η 
µαρίνα Φλοίσβου έδειξε τον δρόµο και 
τις προοπτικές που υπάρχουν στον 
κλάδο. Τιµήθηκε µε το 5 Gold Anchors 
Platinum, την υψηλότερη διάκριση του 

παγκόσµιου θεσµού Global Gold Anchor Scheme, και 
ξεχωρίζει ανάµεσα στις πιο αξιόλογες µαρίνες όλου του 
κόσµου. 

Είναι πλέον η δεύτερη µαρίνα mega yacht στην 
Ευρώπη που λαµβάνει τη διάκριση-διαπίστευση 
Platinum, ενώ παράλληλα είναι η πρώτη και µόνη 
µαρίνα στη νοτιανατολική Μεσόγειο που ξεπερνά τις 
πέντε Χρυσές Αγκυρες. Η διαπίστευση αυτή έρχεται ως 
αναγνώριση της εξαιρετικής ποιότητας των εγκαταστά-
σεων της µαρίνας Φλοίσβου σε παγκόσµιο επίπεδο, 
καθώς επίσης και της άριστης εξυπηρέτησης που 
προσφέρει σε πελάτες και επισκέπτες. 

Για να πετύχει τη διάκριση, η µαρίνα Φλοίσβου 
κλήθηκε να καλύψει το σύνολο των απαιτητικών κρι-
τηρίων που θέτει το Global Gold Anchor Scheme στους 
ελέγχους του. Μόλις σε 15 µήνες ολοκλήρωσε ένα 
εντατικό πρόγραµµα αναβάθµισης των εγκαταστάσεων 
και των υπηρεσιών της και πήρε εξαιρετικά υψηλή 
βαθµολογία, που ξεπέρασε το 95% και στις έξι κατηγο-
ρίες αξιολόγησης: περιβάλλων χώρος-σχεδιασµός, 
πολιτικές και διαδικασίες, εξυπηρέτηση πελατών, πε-
ριβαλλοντικά θέµατα, θαλάσσιες εγκαταστάσεις και 
υποδοµές, χερσαίες εγκαταστάσεις και υποδοµές.

«Η διαπίστευση αυτή έχει ιδιαίτερη σηµασία για εµάς, 

καθώς αναγνωρίζει την αδιάκοπη προσπάθεια της µαρίνας 
για την ανάδειξη των υψηλής ποιότητας υπηρεσιών yachting 
στην Ελλάδα. Μέσα από αυτή αποδεικνύεται ότι η µαρίνα 
Φλοίσβου αποτελεί πρότυπο λειτουργίας και εξυπηρέτη-
σης ανήκοντας πια στις πιο διακεκριµένες µαρίνες του 
κόσµου. Αυτή η διαπίστευση αποτελεί πειστήριο της δέ-
σµευσής µας για συνεχή βελτίωση των εγκαταστάσεων, 
των υπηρεσιών και των παροχών µας», επεσήµανε ο 
διευθύνων σύµβουλος της LAMDA Flisvos Marina A.E. 
Σταύρος Κατσικάδης. «Θα ήθελα να ευχαριστήσω την 
οµάδα της µαρίνας που εργάστηκε σκληρά για να φτάσου-
µε το επίπεδο της διαπίστευσης Platinum. Στα 16 χρόνια 
λειτουργίας της η µαρίνα Φλοίσβου έχει κερδίσει την 
εµπιστοσύνη της βιοµηχανίας του θαλάσσιου τουρισµού 
και την αναγνώριση τόσο από τους Ελληνες όσο και από 
τους ξένους yachtmen και επισκέπτες. Η διάκριση αποδει-
κνύει όµως και κάτι ακόµη: ότι µπορούµε να αναπτύξου-
µε εξαιρετικές µαρίνες στην Ελλάδα αρκεί να µοιραστού-
µε όλοι το ίδιο όραµα και να εργαστούµε οµαδικά». 

Η ειδική τελετή βράβευσης πραγµατοποιήθηκε το 
Σάββατο 27 Οκτωβρίου 2018, στο πλωτό µουσείο «Νε-
ράιδα» στις εγκαταστάσεις της µαρίνας, µε την ολοκλή-
ρωση του παγκόσµιου συνεδρίου ICOMIA World 
Marinas Conference 2018, που έλαβε χώρα στην Ελλά-
δα από τις 25 έως τις 27 Οκτωβρίου.

Είναι το µεγαλύτερο και σηµαντικότερο συνέδριο 
για τουριστικούς λιµένες στον κόσµο και διοργανώθη-
κε στο Ιδρυµα Σταύρος Νιάρχος. 

Ενδιαφέρον 
από ξένους οµίλους

Στη διάρκεια του συνεδρίου έγινε ξεκάθαρο το ενδι-
αφέρον ξένων οµίλων για επενδύσεις στον τοµέα 
των τουριστικών λιµένων στην Ελλάδα. Χαρακτηρι-
στική ήταν η φράση που ειπώθηκε κατά τη διάρκεια 
των εργασιών του συνεδρίου. «Εάν η Ελλάδα αποφα-
σίσει να “παντρευτεί” τον θαλάσσιο τουρισµό δεν χρει-
άζεται κανείς να πάει αλλού». 

Το ενδιαφέρον της Safe Harbor Marinas για επεν-
δύσεις στην Ελλάδα αποκάλυψε ο διευθύνων σύµ-
βουλος του αµερικανικού οµίλου Μπάξτερ Αντερ-
γουντ. Η εταιρεία του είναι η νεότερη από τις πέντε 
µεγάλες που διαχειρίζονται τουριστικά λιµάνια στις 
ΗΠΑ. ∆ιαθέτει 75 µαρίνες και 60.000 θέσεις πρόσδε-
σης: «Εχουµε κάνει συζητήσεις για τη Μεσόγειο και η 
αγορά µάς σπρώχνει προς την περιοχή. Υπάρχουν ιδιο-
κτήτες µεγάλων γιοτ στις ΗΠΑ που θέλουν να έρθουν 
στην Ελλάδα». Τα τελευταία χρόνια η Safe Harbor 
Marinas έχει διαθέσει 1 δισ. δολάρια για εξαγορές. 
Το Τµήµα Εξαγορών αναλαµβάνει να τρέξει αγορές 
ενός ή και δύο τουριστικών λιµένων τον µήνα. Στις 
δυνατότητες ανάπτυξης της βιοµηχανίας µαρίνων 
στην Ελλάδα αναφέρθηκε ο Μαρτίνιο Φορτουνάτο, 
πρόεδρος του ICOMIA Marinas Group: «Η Ελλάδα 
διαθέτει µεγάλο αριθµό αγκυροβολίων, περίπου εξήντα. 
Επίσης, η παραγωγή νέων σκαφών, κυρίως µικρών, 

Ο Τζόναθαν Γουάιτ, γενικός διευθυντής του 
The Yacht Harbour Association (ΤΥΗΑ), 
απονέµει το βραβείο στον Σταύρο Κατσικάδη

Ντάρεν Βοξ 
και Μπάξτερ 
ΑντεργουντΤ ο υ  Μ Η Ν Α  Τ Σ Α Μ Ο Π ΟΥΛ ΟΥ

mtsamopou los@protothema.net
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ανέκαµψε κατά 11% στη χώρα το 2017». 
Σε ό,τι αφορά τις µαρίνες στην Ευρώπη, ο κ. Φορ-

τουνάτο υπογράµµισε ότι αντιπροσωπεύουν το 33% 
της θαλάσσιας οικονοµίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης. 

Την άµεση σχέση ανάµεσα στη βιωσιµότητα των 
µαρίνων, τις επενδύσεις και τους χρόνους των παρα-
χωρήσεων για ανάπτυξη τουριστικών λιµένων ανέ-
δειξε στην τοποθέτησή του ο Ντάρεν Βοξ, πρόεδρος 
της Boating Industries Alliance Australia. Οσον 
αφορά την Ελλάδα, διαπίστωσε ότι χρειάζονται ιδι-
ωτικές επενδύσεις: «Αποτελούν κοινωνικό καταλύτη 
αυτές οι επενδύσεις. Αυτές οι παράλιες περιοχές έχουν 
τα δικά τους πλεονεκτήµατα και χρειάζονται ευέλικτο 
πλαίσιο ώστε να αναπτύσσεται ο κλάδος». 

Εντύπωση προκάλεσε η οµιλία του Οσκαρ Σίτσες, 
CMM, εµπειρογνώµονα µαρίνων, πρώην ιδρυτή και 
διευθυντή του Global Marina Institute της Ισπανίας. 
Αναφερόµενος στην Ελλάδα, είπε τα εξής: «Ενώ στην 
Ισπανία, στη Μεσόγειο, υπήρξε πισωγύρισµα, στην 
Ελλάδα η κατάσταση θυµίζει κινούµενη άµµο. Είναι 
µια πανέµορφη µεσήλικη που έχει πάρει διαζύγιο κάνα 
δυο φορές, αλλά θέλει να ξαναπαντρευτεί τον χώρο του 
yachting. Ξοδεύει πάρα πολλά για νέο νυφικό, αλλά 
µόλις φτάνει στα σκαλιά της εκκλησίας κάνει πίσω». 

Στις προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής οικονο-
µίας αλλά και του θαλάσσιου τουρισµού αναφέρθη-
κε ο πρόεδρος της Ενωσης Μαρινών Ελλάδος, CMM, 
Σταύρος Κατσικάδης, ανοίγοντας τις εργασίες του 

συνεδρίου που διοργανώνεται για πρώτη φορά στην 
Αθήνα από το ∆ιεθνές Συµβούλιο Ενώσεων Ναυτικής 
Βιοµηχανίας (ICOMIA) σε συνεργασία µε την Ενωση 
Μαρίνων Ελλάδος. 

«Για κάθε ευρώ που αποδίδουν τα σκάφη στις µαρί-
νες, επιπλέον πέντε ευρώ δαπανών κατευθύνονται σε 
υποστηρικτικές δραστηριότητες», τόνισε ο κ. Κατσικά-
δης και πρόσθεσε: «Για κάθε 100 σκάφη δηµιουργούνται 
τέσσερις θέσεις εργασίας στη µαρίνα και 40 θέσεις σε 
άλλες επιχειρήσεις». Αναφέρθηκε, δε, και στην ανάγκη 
να υπάρξει ένα υποστηρικτικό περιβάλλον για τον 
κλάδο που δεν θα εµποδίζει την αναβάθµιση των 
µαρίνων. Να αρθούν τα εµπόδια που δεν επιτρέπουν 
την πλήρη ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισµού στη 
χώρα ζήτησε ο πρόεδρος του Ναυτικού Επιµελητη-
ρίου Ελλάδος Γιώργος Πατέρας. Εφερε ως παράδειγ-
µα τα σκάφη αναψυχής µήκους 30-40 µέτρων τα 
οποία παρουσιάζουν µια σταθερότητα. 

Επιχειρηµατολογώντας υπέρ της προσέλκυσης 
σκαφών και ανάπτυξης των µαρίνων δήλωσε ότι ένα 
µέσο σκάφος έχει δαπάνες 320.000 ευρώ ετησίως 
και τα περισσότερα από αυτά παραµένουν στην 
Ελλάδα. 

Στις ανάγκες προσαρµογής στα νέα δεδοµένα, 
άλλωστε, ώστε να προσελκύσει η χώρα επενδύσεις 
στις µαρίνες και στα τουριστικά σκάφη αναφέρθηκαν 
διεξοδικά ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής Φώτης Κουβέλης και η υπουργός Τουρι-

σµού Ελενα Κουντουρά, ενώ ο πρώην πρόεδρος της 
Νέας ∆ηµοκρατίας και βουλευτής Γιάννης Πλακιω-
τάκης θεωρεί ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές στο θε-
σµικό πλαίσιο ώστε να προσελκύσει η χώρα επεν-
δύσεις στις µαρίνες αλλά και στα σκάφη αναψυχής. 

Σε περιβαλλοντικά θέµατα εστίασε ο Θάνος Μπε-
λαλίδης, επικεφαλής υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας 
της εταιρείας Sympraxis: «Η µαρίνα Φλοίσβου έχει 16 
ροές ανακύκλωσης. Πρακτικά δεν έχει σκουπίδια. Εχουν 
συνειδητοποιήσει ότι υπάρχουν πολλοί λόγοι να το 
κάνουν αυτό. Κοινωνική αποδοχή. Προβολή µέσω των 
media. Καλό για τους υπαλλήλους. Ακόµα και ο τραπε-
ζικός δανεισµός επηρεάζεται θετικά». 

Τα µεγέθη της παγκόσµιας βιοµηχανίας µαρίνων 
παρουσίασε ο πρόεδρος της ICOMIA Αντρέα Ρατσέ-
το. «Το ICOMIA Marinas Group διαθέτει στους κόλπους 
του 100.000 εταιρείες µε ένα εκατοµµύριο εργαζόµενους», 
τόνισε. 

Η Ρόζµαρι Παυλάτου, διευθύντρια της A1 Yacht 
Trade Consortium στην Ελλάδα και A1 Yachting, BWA, 
αναφέρθηκε στις ναυλώσεις. Εκτίµησε ότι θα φτάσουν 
τα 51 δισ. δολάρια το 2020 και σηµείωσε ότι στη 
Νοτιοανατολική Ασία θα καταγραφεί η µεγαλύτερη 
ανάπτυξη τα επόµενα χρόνια. Σε ό,τι αφορά τη Με-
σόγειο, επεσήµανε ότι παραµένει το κέντρο του 
yachting: «Η ανάπτυξη στην περιοχή θα φτάσει στο 
7,6%, την ώρα που σε άλλες περιοχές υπάρχει ακόµα 
και µείωση της ζήτησης».

Οι εργαζόµενοι στη µαρίνα Φλοίσβου

Φόρεσε το πηλήκιο και έκλεψε την 
παράσταση ο Σεργκέι Μοΐσεφ, πρόεδρος 
του Russian Yachting Association

Εντύπωση προκάλεσε η οµιλία 
του Οσκαρ Σίτσες, CMM, 
εµπειρογνώµονα µαρίνων

Σταύρος Κατσικάδης, Αντρέα Ρατσέτο, 
πρόεδρος της ICOMIA Chair, Μαρτίνιο 
Φορτουνάτο, πρόεδρος του IMG

Εντονο ενδιαφέρον ξένων οµίλων 
για επενδύσεις στον τοµέα 
των τουριστικών λιµένων στην Ελλάδα, 
καθώς, όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε 
στο συνέδριο, «εάν η Ελλάδα αποφασίσει 
να “παντρευτεί” τον θαλάσσιο τουρισµό 
δεν χρειάζεται κανείς να πάει αλλού»



14 • protothema.gr  
newmoney.gr

new
money.gr.gr

business stories • Π Ρ Ω Τ Ο  Θ Ε Μ Α  /  Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η  4  Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ  2 0 1 8

Τι αλλαγές φέρνουν στη ναυτιλία 
οι κανονισµοί για µείωση των ρύπων
ΣΥΜΠΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ και του ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού 
µε σκοπό τη σταδιακή µείωση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα από τα πλοία

Για άλλη µια φορά η παγκόσµια ναυτιλιακή κοι-
νότητα καλείται να προσαρµοστεί στη νέα πραγ-
µατικότητα που δηµιουργούν οι υπάρχοντες και 
οι επερχόµενοι περιβαλλοντικοί κανονισµοί των 
οποίων ζητούµενο αυτή τη φορά είναι η µείωση 
των ποσοστών διοξειδίου του άνθρακα από την 
καύση των ναυτιλιακών καυσίµων στα πλοία. 

Α
πό τις αρχές του 2018 όλες οι ιδιοκτή-
τριες και διαχειρίστριες εταιρείες 
πλοίων που εκτε-
λούν πλόες από και 
προς τα λιµάνια της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης 

υποχρεούνται να εφαρµόσουν συ-
γκεκριµένες διαδικασίες για την πα-
ρακολούθηση, την υποβολή εκθέσε-
ων και την επαλήθευση των ποσοτή-
των διοξειδίου του άνθρακα (EU MRV) 
που εκπέµπονται από τα πλοία. 

Επιπροσθέτως, σε κάτι λιγότερο 
από δύο µήνες, δηλαδή από τις αρχές 
του 2019, ένας νέος Κανονισµός του 
IMO, για τη συλλογή δεδοµένων της 
κατανάλωσης καυσίµου επί του 
πλοίου (IMO DCS), µπαίνει σε ισχύ 
διεθνώς.

«Σύσσωµη σχεδόν η ναυτιλιακή 
κοινότητα -Ενωση Eλλήνων Eφοπλιστών, 
∆ιεθνές Ναυτικό Επιµελητήριο (ICS), 
Ενωση Ευρωπαίων Πλοιοκτητών (ECSA)- 
ζήτησε τη σύµπραξη του IMO προκει-
µένου να αποφευχθεί η θέσπιση µονο-
µερών κανονισµών. Ο ΙΜΟ ανταποκρί-
θηκε, καθότι θεωρήθηκε ότι µονοµερείς 
ενέργειες θα επηρέαζαν σοβαρά τον 
ρόλο του στη λήψη στρατηγικών µέτρων 
και στην αντιµετώπιση των εκποµπών 
αερίων του θερµοκηπίου σε παγκόσµια βάση στο πλαίσιο 
της Συµφωνίας του Παρισιού», επισηµαίνει στο «business 
stories» ο κ. Γιώργος Κιαδήµος, Specialist, Piraeus 
Technical Support Office του Lloyd’s Register Marine 
& Offshore. 

«Ετσι λοιπόν η Επιτροπή Προστασίας Θαλασσίου Πε-
ριβάλλοντος του IMO (MEPC-IMO) αποφάσισε, κατά την 
72η συνεδρίασή της, να υιοθετήσει µια αρχική στρατηγι-
κή για τη µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπί-
ου (GHG) από τα πλοία, προχωρώντας στην ανάπτυξη 
ενός οδικού χάρτη τριών σταδίων για τη µείωση των εκ-
ποµπών CO2 της ναυτιλίας. Σε αυτή την πρόσφατη συ-
νάντηση (MEPC 73), που έλαβε χώρα από 22 έως 26 

Οκτώβριου, ο IMO προχώρησε στην ανάλυση αυτών των 
τριών σταδίων-µέτρων κατατάσσοντάς τα ως, πρώτον, 
βραχυπρόθεσµα µέτρα, δεύτερον, µεσοµακροπρόθεσµα 
µέτρα και, τρίτον, αξιολόγηση του αντίκτυπου στα κράτη», 
αναφέρει και προσθέτει: 

«Εποµένως, έχουµε δυο κανονισµούς που τρέχουν σε 
σχέση µε την καταγραφή της κατανάλωσης καυσίµου επί 
του πλοίου. Τον αυστηρά ευρωπαϊκό,  µέσω της υποχρε-
ωτικής κοινοτικής οδηγίας (MRV CO2 Regulation), η οποία 
ήδη εφαρµόζεται από 1/1/18, και τον επερχόµενο υπο-
χρεωτικό κανονισµό του Συστήµατος Συλλογής ∆εδοµένων 
(IMO DCS) για την Κατανάλωση Καυσίµου των Πλοίων, 
που θα ισχύσει από 1/1/19. Οι εν λόγω κανονισµοί απαι-
τούν τη συλλογή δεδοµένων, την υποβολή εκθέσεων και 
την επαλήθευση των εκποµπών των αερίων ρύπων καθώς 
και της κατανάλωσης καυσίµου από τα πλοία και απο-

σκοπούν µακροπρόθεσµα στη λήψη µέτρων ώστε να 
µειωθούν οι εκποµπές ρύπων που παράγονται από τη 
ναυτιλιακή δραστηριότητα».

Οσον αφορά στον Ευρωπαϊκό Κανονισµό (EU MRV 
Regulation), ο κ. Κιαδήµος τονίζει: 

 «Από το 2018 τα πλοία µε ολική χωρητικότητα 5.000 
τόνων και άνω θα πρέπει µέσω των ναυτιλιακών εταιρει-
ών να παρακολουθούν και να επαληθεύουν τις εκποµπές 
διοξειδίου του άνθρακα για εµπορικά ταξίδια από ή προς 
λιµάνια κρατών-µελών της Ε.Ε. ώστε από τις αρχές του 
2019 να υποβάλουν ετησίως στις Αρχές εκθέσεις που θα 
περιλαµβάνουν όλα τα υπό παρακολούθηση στοιχεία ανά 
πλοίο». 

Οσον αφορά στην εφαρµογή του Κανονισµού 
Συστήµατος Συλλογής ∆εδοµένων (ΙΜΟ DCS), σύµ-
φωνα µε τα στέλεχος του Lloyd’s Register θα ισχύει το 
εξής: 

«Από το ηµερολογιακό έτος 2019, κάθε πλοίο µε 
ολική χωρητικότητα 5.000 τόνων και άνω θα είναι 
υπόχρεο να καταγράφει την κατανάλωση καυσίµων 
στις µηχανές του αλλά και σε οποιoνδήποτε µηχανολο-
γικό εξοπλισµό επί του πλοίου όπου καταναλώνεται 
καύσιµο και επίσης να καταγράφει άλλα στοιχεία, όπως 
το µεταφερόµενο φορτίο, η απόσταση που διανύθηκε 
κ.λπ. Ο τρόπος των καταµετρήσεων και το πώς θα 
συλλέγονται όλα τα απαιτούµενα στοιχεία θα αποτυ-
πώνονται στα εγκεκριµένα εγχειρίδια που θα βρίσκονται 
στο πλοίο και µόνο µε βάση τις εγκεκριµένες µεθόδους 
θα γίνεται η καταγραφή για τον εκάστοτε κανονισµό, 

είτε τον Ευρωπαϊκό (MRV CO2) είτε 
τον διεθνή (IMO DCS). Οι εκθέσεις 
αυτές θα πρέπει να εγκρίνονται µε 
βάση την κείµενη νοµοθεσία και βε-
βαίως τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να 
είναι διαθέσιµα επάνω σε κάθε πλοίο 
σε περίπτωση ελέγχου. Ο ναυτιλιακός 
κλάδος αναγνωρίζει πλήρως την 
υποχρέωσή του να µειώσει τις συνο-
λικές εκποµπές CO2 όσο το δυνατόν 
συντοµότερα µε κάθε πρόσφορο µέσο. 
Μέχρι να αποφασιστεί το αν, πώς και 
πότε θα συγκλίνουν οι δύο κανονισµοί 
αλλά και µέχρι ο IMO να αποφασίσει 
εκ νέου τη στρατηγική του, το 2023, 
αφού θα έχει αναλύσει τα δεδοµένα 
που θα παίρνει από τα καράβια µέχρι 
και το 2021, οι ναυτιλιακές εταιρείες 
θα πρέπει να εναρµονιστούν πλήρως 
και µε τους δύο κανονισµούς. Η εναρ-
µόνιση αυτή αποτελεί σηµαντική 
πρόκληση για τις ιδιοκτήτριες και τις 
διαχειρίστριες εταιρείες πλοίων αφε-
νός διότι πρέπει να προσθέσουν έναν 
ακόµα ‘’τυποποιηµένο’’ παράγοντα 
καταγραφής στο καθηµερινό πρό-
γραµµα του πληρώµατος και των 
εταιρειών αφετέρου διότι πρέπει να 

ασχοληθούν µε τη µελλοντική βελτίωση της αποδοτι-
κότητας των πλοίων». 

«Ο βρετανικός Νηογνώµων (Lloyd’s Register) και το 
γραφείο στον Πειραιά, το οποίο αποτελεί το ηγετικό γραφείο 
στη Νότια Ευρώπη, όντας διαπιστευµένος επαληθευτής 
για τον ευρωπαϊκό κανονισµό (EU MRV) και αναγνωρι-
σµένος οργανισµός δεόντως εξουσιοδοτηµένος από την 
Αρχή (RO) να ενεργεί για τον ΙΜΟ, µπορεί να προσφέρει 
έναν απλό τρόπο συµµόρφωσης µε τους δύο κανονισµούς 
σε όλα τα σταδία χωρίς να επιβαρύνει επιπλέον τις εται-
ρείες επιτρέποντάς τους να ασχοληθούν µε τη βελτίωση 
της αποτελεσµατικής διαχείρισης των πλοίων τους», 
καταλήγει ο κ. Κιαδήµος.

Τ ο υ  Μ Η Ν Α  Τ Σ Α Μ Ο Π ΟΥΛ ΟΥ
mtsamopou los@protothema.net

Γιώργιος ∆. Κιαδήµος, Specialist, Piraeus Technical Support Office του 
Lloyd’s Register Marine & Offshore
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και επίσης να καταγράφει άλλα στοιχεία, όπως το µεταφερόµενο φορτίο, η απόσταση που διανύθηκε κ.λπ. 



νε σταθερά στον δρόµο της παραγωγής προβιοτικών λειτουρ-
γικών τροφίµων είναι και ένα µεγάλο κέρδος - αναγνώρισης, 
δικτύωσης, δυνατότητας εξαγωγών, αναζήτησης νέων εµπο-
ρικών και επιχειρηµατικών συνεργασιών. Ο κ. Παπαδόπουλος 
που πήγε στη SIAL Paris µε τη βοήθεια της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας έδειξε τον δρόµο ή, αλλιώς, τη συνταγή 
της επιτυχίας στους δύσκολους και απαιτητικούς καιρούς µας. 

Μέχρι σήµερα γνωρίζαµε το παραδοσιακό προϊόν κεφίρ 
που έφτιαχνε και συνεχίζει να παράγει στη µικρή του µονάδα 
στον ∆ρυµό της Θεσσαλονίκης. Οπως διαβάζουµε στο site της 
εταιρείας του: «Το Κεφίρ Υγιεία είναι ένα βιοενεργό λειτουργικό 
ρόφηµα που γίνεται παραδοσιακά µε αγελαδινό ή κατσικίσιο 
γάλα, το οποίο έχει υποστεί φυσική ζύµωση µε την προσθήκη 
αληθινών σπόρων κεφίρ. Φυσική πηγή πρωτεϊνών και ασβεστί-
ου µε τρεις φορές περισσότερα προβιοτικά βακτήρια από το για-

ούρτι. Κάθε ποτήρι κεφίρ περιέχει 
φυσικά τέσσερα γένη και 11 είδη 
προβιοτικών (φιλικών βακτηριδί-
ων)». 

Ο ίδιος, όµως, θέλησε να πάει 
και ένα βήµα παραπέρα. Παρου-
σιάζοντας τα µη γαλακτοµικά 
κεφίρ, δηλαδή κεφίρ που φτιά-
χνονται από κόκκους κεφίρ, καλό 
νεράκι από τον ∆ρυµό και τα 
αρώµατα από φρέσκια πιπερό-
ριζα και δυόσµο. Μάλιστα, προτού 
πάει στη SIAL είχε προλάβει να 
προωθήσει στην αγορά δύο τέτοια 
προϊόντα: το κεφίρ τζίντζερ και 
το κεφίρ µοχίτο. Στο site της 
εταιρείας διαβάζουµε σχετικά µε 
το προϊόν τα εξής: «Εδώ το ανθρα-
κικό δεν τελειώνει ποτέ. Το µοναδι-
κό προβιοτικό αναψυκτικό, φυσικώς 
ανθρακούχο, χωρίς συντηρητικά 
και πρόσθετα. Φτιαγµένο από 
εξαιρετικά υλικά. Το τζίντζερ είναι 
φρέσκο και δίνει πικάντικη γεύση, 
το λεµόνι δίνει φρεσκάδα, οι µύκη-

τες κεφίρ αληθινοί για να πάρουµε όλα τα ευεργετήµατα, τα ζά-
χαρα λίγα όσο ένας καφές κι εµείς πολύ περήφανοι που καταφέ-
ραµε να βάλουµε όλα αυτά σε ένα µπουκάλι. Κατάλληλο και για 
παιδιά. ∆ιατηρήστε το στο ψυγείο. Ιδανικό για χορτοφάγους, 
υγιεινή διατροφή. Λίγες θερµίδες, νηστίσιµο». 

Στην περιγραφή του προϊόντος βρίσκεται εν πολλοίς και 
το µυστικό της βράβευσης. Η βιοµηχανία της διατροφής, 
αναγκασµένη εκ των πραγµάτων σε µια διεθνοποιηµένη 
στρατηγική προσέγγισης, στρέφεται συνειδητά προς τα λει-
τουργικά -ουδέτερα σε σχέση µε επιµέρους κουλτούρες, 
θρησκείες, διατροφικές συνήθειες κ.λπ.- τρόφιµα. Στην κατη-
γορία αυτή τα vegan, 100% φυσικά, ελεύθερα από γλουτένη 
και γαλακτοκοµικά. 

Βλέποντας φωτογραφίες και σχετικό υλικό από τη βρά-
βευση διαπίστωσα ότι τα δύο βραβευµένα προϊόντα είχαν 
άλλη ετικέτα: Namaste Kefir, ήταν η φίρµα των βραβευµένων 
αναψυκτικών. Ρώτησα τον Ιορδάνη αν άλλαξε φίρµα. «Οχι, 
Υγιεία είναι και παραµένει το όνοµα της εταιρείας και µε αυτό 
εξακολουθούν να κυκλοφορούν στην αγορά τα προϊόντα µας. Το 
Namaste Kefir είναι η εµπορική µας φίρµα για τα αναψυκτικά 
µας που απευθύνονται στις διεθνείς αγορές». 

∆ιαβάζοντας το Namaste το βρήκα πολύ ζεστό - να είµαστε 
δηλαδή να βρισκόµαστε. Ο ίδιος ο Ιορδάνης ακούγοντάς µε 
έσπευσε να τοποθετήσει τα πράγµατα στη σωστή τους βάση. 
«Το Namaste προέρχεται από τον κόσµο της γιόγκα. Σηµαίνει 
κάτι σαν η ζωή µέσα µας. Και δίνει αυτό που ακριβώς είναι το 
αναψυκτικό. Ενας ζωντανός οργανισµός λόγω των κόκκων του 
κεφίρ». ∆έχθηκα (προφανώς) την απάντησή του αλλά στο 
µυαλό µου κράτησα και το δικό µας «να είµαστε». 

Ο Ιορδάνης -αυτοδίδακτος και Πόντιος, όπως λέει ο ίδιος 
όταν τον ρωτούν τι σπουδές έχει τελειώσει και τι διπλώµατα 
κατέχει- είναι έτοιµος να δοκιµάσει το επόµενο βήµα αφού 
καταλαγιάσει ο θόρυβος των βραβεύσεων. Το επόµενο βήµα 
έχει να κάνει µε τη διεύρυνση της γκάµας των αναψυκτικών. 
«Στο εργαστήριό µου συνεχίζω να πειραµατίζοµαι και να δοκιµά-
ζω καινούριες συνθέσεις».
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νέο επιχειρείν

Ιορδάνης Παπαδόπουλος
Υ Γ Ε Ι Α  Κ Ε Φ Ι Ρ

ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΦΙΡ
Ο ΕΠΙΜΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ που πίστεψε στην αξιοποίηση του κεφίρ, 
έµεινε σταθερά στον δρόµο της παραγωγής προβιοτικών 
λειτουργικών τροφίµων και κέρδισε τρία βραβεία στη SIAL Paris

Ας ξεκινήσουµε από τα δεδοµένα. Η SIAL που 
γίνεται στο Παρίσι κάθε δύο χρόνια είναι αναµφι-
σβήτητα η µεγαλύτερη και πιο σηµαντική διεθνής 
έκθεση για τη βιοµηχανία των ειδών διατροφής 
και τις συναφείς µε εκείνη δραστηριότητες. Στη 
φετινή έκθεση συµµετείχαν 7.020 εκθέτες από 109 
χώρες. 

Ο
ι διοργανωτές τα τελευταία χρόνια έχουν θε-
σπίσει και µια σειρά διακρίσεων µέσα από 
ιδιαίτερους διαγωνισµούς. Στο πλαίσιο αυτό 
εντάσσεται και ο διαγωνισµός για τα βραβεία 

SIAL Innovation, που αφορούν την καινοτοµία. Στη φετινή 
διαγωνιστική διαδικασία, για την οποία η αξιολόγηση είχε γίνει 
κατά στάδια τους προηγούµενους µήνες, συµµετείχαν περίπου 
2.800 ενδιαφερόµενοι παραγωγοί απ’ όλο τον κόσµο. Από 
εκείνους προχώρησαν στη δεύτερη φάση οι 800 προκειµένου 
να διαµορφωθεί η µικρή λίστα των 15 φιναλίστ. 

Και ο Ιορδάνης Παπαδόπουλος, από τον ∆ρυµό της 
Θεσσαλονίκης, µε τα προϊόντα κεφίρ όχι µόνο κατάφερε να 
πλασαριστεί στη λίστα των φιναλίστ, αλλά να είναι και ο µεγά-
λος νικητής. Επέστρεψε, λοιπόν, στον τόπο του και στο αγα-
πηµένο εργαστήριό του έχοντας κερδίσει το Χρυσό Βραβείο 
Καινοτοµίας, αλλά και άλλα δύο πολύ σηµαντικά για τα προϊ-
όντα και τις εν γένει δραστηριότητές του: το Award of Alternative 
Food (για τα εναλλακτικά τρόφιµα) και το Award of Distribution 
(για τη διανοµή) . 

Τα βραβεία πέραν της ηθικής δικαίωσης για έναν επίµονο 
παραγωγό που πίστεψε στην αξιοποίηση του κεφίρ και έµει-

Τ ο υ  Κ Ω Σ ΤΑ  Τ Σ Α ΟΥ Σ Η
kos tas . t saous i s@gmai l . com

Εκτός από το 
παραδοσιακό προϊόν 
που έφτιαχνε, η 
µονάδα στον ∆ρυµό 
της Θεσσαλονίκης 
παράγει και µη 
γαλακτοµικά κεφίρ, 
δηλαδή αυτά που 
από κόκκους κεφίρ, 
καλό νεράκι από 
τον ∆ρυµό και τα 
αρώµατα από 
φρέσκια πιπερόριζα 
και δυόσµο 
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/ out news
Μικρές επιχειρηµατικές ειδήσεις - Εταιρικές εκδηλώσεις

Τ ο Πανεπιστήµιο Λευκωσίας, πρωτοπόρο πα-
γκοσµίως σε θέµατα εκπαίδευσης και έρευνας 

στην τεχνολογία blockchain και τα ψηφιακά νοµί-
σµατα, ανακοινώνει την έναρξη των εγγραφών για 
το Decentralized 2018. Το κορυφαίο συνέδριο, που 
διοργανώθηκε για πρώτη φορά πέρυσι στην Κύπρο 
µε τεράστια επιτυχία, θα πραγµατοποιηθεί φέτος 
στην Αθήνα µεταξύ 14-16 Νοεµβρίου στο ξενοδο-
χείο «Divani Caravel». 
Πάνω από 70 διεθνείς οµιλητές, στελέχη επιχειρή-
σεων, ακαδηµαϊκοί και τεχνικοί εµπειρογνώµονες 
θα µοιραστούν την εξειδικευµένη τεχνογνωσία 
τους στα πεδία εφαρµογής και τις επιδράσεις της 
επανάστασης του blockchain και των ψηφιακών νο-
µισµάτων. Επιπλέον, πάνω από 20 εταιρείες από 
την Ελλάδα και το εξωτερικό θα συµµετάσχουν ως 
εκθέτες (exhibitors) παρουσιάζοντας τα προϊόντα 
και τις υπηρεσίες τους. Το συνέδριο αναµένεται να 
παρακολουθήσουν πάνω από 1.000 άτοµα, στην 
πλειονότητά τους στελέχη επιχειρήσεων και οργα-
νισµών, καθώς και καθηγητές και φοιτητές. 

Στο συνέδριο θα συζητηθούν οι επιδράσεις της τε-
χνολογίας blockchain σε τοµείς όπως οι χρηµατοοι-
κονοµικές υπηρεσίες, η διαχείριση εφοδιαστικής 
αλυσίδας, η υγεία, η δηµόσια διοίκηση και η εκπαί-
δευση. Ακόµα, θα υπάρχουν θεµατικές συζητήσεις 
σχετικά µε τις επιδράσεις στη νοµοθεσία και το κα-
νονιστικό πλαίσιο (π.χ. GDPR), τη διαµόρφωση πο-
λιτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τις κοινωνικές και 
ηθικές διαστάσεις του blockchain κ.ά. Τέλος, θα πα-
ρουσιαστούν οι τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, 

αλλά και επιστηµονικές εργασίες, ιδίως στη σύγκλι-
ση του blockchain µε τεχνολογίες όπως η Τεχνητή 
Νοηµοσύνη (ΑΙ) και το ∆ιαδίκτυο των Πραγµάτων 
(ΙοΤ). Στους βασικούς οµιλητές του Decentralized 
2018 περιλαµβάνονται οι: 
Llew Claasen, Director, Bitcoin Foundation, Peter 
Rizun, Chief Scientist, Bitcoin Unlimited, Jameson 
Lopp, Infrastructure Engineer, Casa, Garrick 
Hileman, Head of Blockchain Research, Cambridge 
University, Εύα Καϊλή, Ευρωβουλευτής, Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, Susanne Tarkowski, Founder and 
CEO of Bitnation, Spiros Margaris, Fintech Expert
Αντώνης Πολεµίτης, CEO, Πανεπιστήµιο Λευκωσί-
ας, Σπύρος Μακριδάκης και Γιώργος Γιαγλής, ∆ι-
ευθυντές του Institute For the Future, Πανεπιστή-
µιο Λευκωσίας 
Για περισσότερες πληροφορίες και για να εγγρα-
φείτε στο DECENTRALIZED 2018, επισκεφτείτε την 
ιστοσελίδα: www.decentralized.com. ∆ηλώστε 
συµµετοχή έγκαιρα καθώς οι θέσεις είναι περιορι-
σµένες.

COSMOTE 
Οι καλύτερες υπηρεσίες Mobile
Internet και φωνής στην Ελλάδα

ΓΙΑ ΠΕΜΠΤΗ ΣΥΝΕΧΗ ΧΡΟΝΙΑ, η διεθνώς αναγνωρισµένη εταιρεία µετρή-
σεων και ελέγχου δικτύων P3 Communications απένειµε στην COSMOTE την 
πιστοποίηση «Best in Test» για το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, και συγκεκρι-
µένα για τις καλύτερες υπηρεσίες Mobile Internet και φωνής στην Ελλάδα. 
Σύµφωνα µε τις µετρήσεις 
που πραγµατοποιήθηκαν από 
τις 7 έως τις 24 Σεπτεµβρίου 
2018, το δίκτυο κινητής 
COSMOTE πέτυχε τη µεγα-
λύτερη επίδοση στην Ελλάδα 
συνολικά, αλλά και στις επι-
µέρους αξιολογήσεις των 
υπηρεσιών Mobile Internet 
και φωνής. Συγκεκριµένα, οι 
επιδόσεις του δικτύου 
COSMOTΕ αξιολογήθηκαν 
από την P3 Communications 
ως οι καλύτερες στην Ελλάδα 
µε 870 πόντους (στην κλίµα-
κα 1 έως 1.000), µε το αµέσως 
επόµενο δίκτυο στους 782. 
Στις ταχύτητες download οι 
συνδροµητές κινητής COSMOTE απολαµβάνουν 80% υψηλότερες ταχύτητες 
από τον δεύτερο πάροχο κινητής στα αστικά κέντρα, ενώ στις µικρότερες 
πόλεις και στους βασικούς οδικούς άξονες της χώρας οι µετρηθείσες ταχύτη-
τες της COSMOTE ήταν τριπλάσιες σε σχέση µε τον δεύτερο πάροχο κινητής. 
Το δίκτυο κινητής COSMOTE είναι το µεγαλύτερο δίκτυο 4G και 4G+ στην 
Ελλάδα, µε πληθυσµιακή κάλυψη 98% και 94% αντίστοιχα, ενώ η θαλάσσια 
κάλυψη 4G ξεπερνά το 97%. 

Εγγραφές για το συνέδριο Decentralized 2018

Συνεργασία 
της Protergia 
µε Eurolife ERB 

Μ ια νέα δυναµική συνερ-
γασία εγκαινίασε πρό-

σφατα η Protergia, ο Τοµέας 
Ηλεκτρικής Ενέργειας της 
MYTILINEOS, µε την  ασφαλι-
στική εταιρεία Eurolife ERB, στο 
πλαίσιο της επιδίωξής της να 
προσφέρει στους πελάτες της 
υπηρεσίες ποιοτικές, πλήρεις 
και προσαρµοσµένες στις σύγ-
χρονες ανάγκες. 
Η συνεργασία αυτή προσβλέπει 
στη δηµιουργία του προγράµ-
µατος Protergia Benefit, µιας 
οµπρέλας πρόσθετων υπηρε-
σιών για τους οικιακούς πελάτες 
της Protergia που, µεταξύ άλλων, 
αφορούν και καλύψεις σχετικές 
µε την κατοικία τους (π.χ. 
πληµµύρα, φωτιά, σεισµός, 
κλοπή, βλάβες κ.ά.).
Ξεκινώντας από σήµερα, η 
πρώτη υπηρεσία που θα προ-
σφέρεται από την Protergia σε 
πελάτες της θα αφορά σε κά-
λυψη από κινδύνους που 
µπορούν να συµβούν µέσα στο 
σπίτι τους, είτε είναι ιδιοκτήτες, 
είτε ενοικιαστές. 

H Honor Χρυσός 
Χορηγός στο TEDx 
University of 
Macedonia

Η Honor (Hihonor.com), 
το πιο νεανικό και και-

νοτόµο smartphone brand, 
είναι Χρυσός Χορηγός στο 
TEDx University of Macedonia, 
µία από τις κορυφαίες διορ-
γανώσεις που γίνονται στην 
Ελλ άδα. 
Η Honor για άλλη µία φορά 
στηρίζει έµπρακτα κάθε προ-
σπάθεια, που εµπνέει και 
τολµά να ξεχωρίσει. Με µότο 
της το «For the Brave» η Honor 
επιβραβεύει και ενθαρρύνει 
όλους εκείνους που θέλουν να 
κάνουν το επόµενο βήµα και 
αποτελούν πηγή έµπνευσης 
µέσα από τις ιδέες και τις πρά-
ξεις τους! 
Το TEDx University of Macedonia 
έρχεται για έκτη φορά, µεγα-
λύτερο και πιο σίγουρο από 
ποτέ, για να µας δείξει τον 
τρόπο να γεφυρώσουµε τόσο 
τα δικά µας όσο και τα συλλο-
γικά χάσµατα. ∆εκατρείς οµι-
λητές, τρία performances και 
µια οµάδα 75 ατόµων είναι 
έτοιµοι να κάνουν την εµπειρία 
της γεφύρωσης του δικού µας 
χάσµατος πιο συναρπαστική 
από ποτέ! 
Κατά τη διάρκεια του TEDx 
University of Macedonia οι 
παρευρισκόµενοι θα έχουν την 
ευκαιρία να δουν από κοντά 
το νέο Honor 8X (διαθέσιµο 
στα καταστήµατα COSMOTE 
και Γερµανός), το οποίο «ξε-
περνά τα όρια» και ξεχωρίζει 
για το νεανικό του design αλλά 
και για την τεχνολογική του 
υπεροχή. 

Στα Public η QLED 8K Q900R της Samsung
Τα Public υποδέχτηκαν πρόσφατα την ολοκαίνουρια σειρά των QLED 
8K  τηλεοράσεων της Samsung. Η σειρά εµφανίζεται για πρώτη φορά 
στην Ελλάδα µε τρία µοντέλα 65’’, 75’’ και 85’’ ιντσών, ενώ όσοι 
επισκεφθούν τα επιλεγµένα καταστήµατα Public θα έχουν τη µοναδική 
ευκαιρία µιας live δοκιµής της φανταστικής ανάλυσης 8Κ.
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Βασίλης Χαλκιάς 

Από Αττική οδό και Εγνατία ξεκινούν 
τα smart services στην Ελλάδα
ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ που φέρνει η τεχνολογία στις οδικές µεταφορές και ο ρόλος του Ελληνα προέδρου της ASECAP

Ενας Ελληνας στο τιµόνι των ευρωπαϊκών αυτο-
κινητόδροµων µε διόδια, ενός δικτύου συνολικού 
µήκους άνω των 50.000 χιλιοµέτρων σε όλη την 
Ε.Ε., θα µπορούσε να είναι από µόνο του είδηση. 

Ο
ταν όµως το committee του Ευρωπαϊκού 
Οργανισµού Αυτοκινητόδροµων (ASECAP) 
µε 24 χώρες-µέλη χαράσσει τη στρατη-
γική και το µέλλον των οδικών αξόνων 

στην ευρωπαϊκή ήπειρο αλλά και στον κόσµο και 
φέρνει τεχνολογίες που ανατρέπουν την καθηµερινό-
τητα των µετακινήσεων µε ευρεία εφαρµογή συνδυ-
ασµένων ευφυών συστηµάτων µεταφορών, τότε η 
είδηση αποκτά διττό χαρακτήρα. 

Ο κ. Βασίλης Χαλκιάς, πρόεδρος της ελληνικής µη 
κερδοσκοπικής εταιρείας µε διόδια Hellastron, µε 
µέλη όλες τις νέες αλλά και τις παλιότερες εταιρείες 
παραχώρησης που λειτουργούν ένα ασφαλές δίκτυο 
2.133 χιλιοµέτρων στη χώρα µας, εδώ και λίγους µήνες 
είναι ο νέος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισµού 
Αυτοκινητόδροµων. 

∆ιακεκριµένος συγκοινωνιολόγος και από τους 
πρωτεργάτες της υλοποίησης της Αττικής οδού, στην 
οποία, σηµειωτέον, παραµένει διευθύνων σύµβουλος 
του τοµέα διαχείρισης και λειτουργίας του αυτοκινη-
τόδροµου (Αττικές ∆ιαδροµές), από τα τέλη της δεκα-
ετίας του ‘90, επιταχύνει τον βηµατισµό για να έρθουν 
και στην Ελλάδα τα λεγόµενα συνεργατικά και ευφυή 
συστήµατα µεταφορών (Cooperative Intelligent Trans-
port Systems C-ITS). 

Ταυτόχρονα, βάζει τη χώρα στα µεγάλα ευρωπαϊκά 
φόρα που διαµορφώνουν την ατζέντα της επόµενης 
τετραετίας σε θέµατα απανθρακοποίησης, πράσινης 
πολιτικής, διαλειτουργικότητας στις µεταφορές και 
ασφάλειας σηράγγων. 

Το πρώτο βήµα έγινε καθώς η Ελλάδα έγινε µέλος 
στο κονσόρτσιουµ της ευρωπαϊκής πλατφόρµας 
C-Roads, µέσω της οποίας οι Αρχές και οι φορείς εκ-
µετάλλευσης οδικών µεταφορών σε κάθε χώρα µπορούν 
να συνεργάζονται στην ανάπτυξη ευφυών συστηµάτων 
µεταφορών σε ολόκληρη την Ευρώπη µε συγχρηµα-
τοδότηση κοινοτικών πόρων. 

Στόχος είναι να επιτευχθεί η ανάπτυξη διαλειτουρ-
γικών υπηρεσιών για τους χρήστες των αυτοκινητό-
δροµων. 

«Πρόκειται για τεχνολογίες που ανατρέπουν την κα-
θηµερινότητα των µεταφορών και για εφαρµογές που 
φέρνουµε πιλοτικά και στην Ελλάδα», εξηγεί ο κ. Χαλκιάς, 
και προσθέτει ότι η ολοκλήρωση των µεγάλων παρα-
χωρήσεων έδωσε στην Ελλάδα µεγάλο προβάδισµα 
έναντι άλλων κρατών, καθώς έχει ένα από τα πιο σύγ-
χρονα νέας γενιάς δίκτυα αυτοκινητόδροµων. 

«Mας απασχολεί η επόµενη µέρα καθώς όλες οι συµ-
βάσεις παραχώρησης έχουν ορίζοντα 30ετίας», επισηµά-
ινει ο ίδιος. Ηδη πολλές από τις έξυπνες εφαρµογές 

είναι σε λειτουργία και οι περισσότερες θα αξιοποιού-
νται από τους χρήστες το αργότερο έως το 2030, σύµ-
φωνα µε τις εκτιµήσεις του Ερευνητικού Iνστιτούτου 
Μεταφορών PATH του φηµισµένου Πανεπιστηµίου 
του Μπέρκλεϊ της Καλιφόρνιας.

Οι έξυπνες εφαρµογές 
στην Ελλάδα 

Το εθνικό πιλοτικό σύστηµα που θα αναπτυχθεί στο 
πλαίσιο του C-Roads θα παρέχει υπηρεσίες C-ITS σε 
δύο δοκιµαστικούς χώρους, έναν σε υπεραστικό πε-
ριβάλλον στη Βόρεια Ελλάδα (Εγνατία) και έναν στον 
αστικό ιστό, στην περιοχή της Αττικής (Aττική οδός). 
Απώτερος στόχος είναι να διαχυθεί η τεχνογνωσία και 
σε άλλα σηµεία του εθνικού δικτύου αυτοκινητόδρο-
µων, καθώς και στις µεγάλες αστικές περιοχές της 
χώρας. 

Το πιλοτικό πρόγραµµα C-Roads Greece θα συντο-
νιστεί από το υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών 
µε την υποστήριξη των διαχειριστών της υποδοµής 
(Εγνατία Οδός Α.Ε., Αττικές ∆ιαδροµές, Hellastron), 
ερευνητικών ινστιτούτων και παρόχων τεχνολογίας. 

Η πρόταση που έχει υποβληθεί προς έγκριση για 
χρηµατοδότηση στο πλαίσιο του C-Roads περιλαµβά-
νει κυρίως υπηρεσίες  πληροφόρησης που παρέχονται 
από την οδική υποδοµή (τα Κέντρα ∆ιαχείρισης Κυ-
κλοφορίας των αυτοκινητόδροµων) προς τα οχήµατα. 
Στις υπηρεσίες αυτές περιλαµβάνονται πληροφορίες 
σχετικά µε εξελισσόµενα έργα πλησίον των οχηµάτων, 
είτε µε µορφή warning είτε µε σύσταση πλοήγησης, 
παροχή πληροφόρησης για ακινητοποιηµένα ή αργά 
κινούµενα οχήµατα, εµπόδια, καιρικές συνθήκες (π.χ. 
οµίχλη, καταιγίδα, πάγος κ.ά.), προτεινόµενη ιδανική 
ταχύτητα και διαδροµή µε σκοπό τη συνολική οµαλο-
ποίηση της κυκλοφορίας, παροχή έξυπνης πλοήγησης 
προς τον οδηγό, λαµβάνοντας υπόψη τις πραγµατικές 
συνθήκες κίνησης, τον καιρό, την κατάσταση του 

οδοστρώµατος, συµβάντα και έργα.
Σύµφωνα µε τον κ. Χαλκιά, τα ευφυή συστήµατα 

µεταφορών (ITS) ενσωµατώνουν µια ευρεία γκάµα 
εφαρµογών που σχετίζονται µε τις επικοινωνίες και 
αποσκοπούν στην αύξηση της ασφάλειας των ταξιδιών. 

«Τα συστήµατα αυτά βοηθούν, µεταξύ άλλων, τους 
οδηγούς να διατηρούν µια ασφαλή ταχύτητα και απόστα-
ση στον δρόµο, να οδηγούν µέσα στη λωρίδα, να αποφεύ-
γουν την προσπέραση σε κρίσιµες καταστάσεις και να 
περνούν µε ασφάλεια διασταυρώσεις». 

Στο απώτερο µέλλον, ακόµη και το δίπλωµα οδή-
γησης µπορεί να φαντάζει περιττό αν αναλογιστεί 
κανείς τις δυνατότητες που δίνουν τα έξυπνα συστή-
µατα και η αυτοµατοποίηση στις µεταφορές. 

Επόµενη µεγάλη πρόκληση για τους αυτοκινητό-
δροµους είναι η ηλεκτροκίνηση. Ηδη µεγάλες βιοµη-
χανίες δηλώνουν ότι από το 2020 θα πάψουν να κατα-
σκευάζουν συµβατικά οχήµατα και θα στραφούν 
µόνο στα ηλεκτρικά. Οι αυτοκινητόδροµοι διεκδικούν 
αυξηµένο ρόλο στην αυτονοµία των ηλεκτροκίνητων 
οχηµάτων σε συνεργασία µε παρόχους ηλεκτρικής 
ενέργειας, παραγωγούς ΑΠΕ και την ένωση εισαγωγέ-
ων αυτοκινήτων. «Αυτή την περίοδο στην ASECAP µελε-
τάµε διάφορα εναλλακτικά σχέδια, µεταξύ των οποίων η 
φόρτιση οχηµάτων εν κινήσει µε ταχύρυθµα συστήµατα 
φόρτισης εν κινήσει». 

Από την Uber στη ZIP Cars 

O κ. Χαλκιάς είναι από τα στελέχη των ελληνικών αυ-
τοκινητόδροµων που έχουν εργαστεί στην Αµερική, 
καθώς και για πολλά χρόνια υπήρξε µέλος του Συµ-
βουλίου Κυκλοφοριακών Ερευνών της Αµερικανικής 
Ακαδηµίας Επιστηµών (TRB) και της ∆ιεθνούς Ενωσης 
Γεφυρών, Σηράγγων και Αυτοκινητόδροµων (IBTTA), 
γι’ αυτό και ό,τι συµβαίνει στην άλλη πλευρά του Ατ-
λαντικού το εξετάζει. 

«Είµαστε πλέον σε θέση να µιλάµε για οχήµατα που 
θα κινούνται στους δρόµους και δεν θα είναι δικά µας. 
Φανταστείτε τι έγινε µε την Uber, η οποία βγήκε στην 
αγορά µε Ι.Χ. που ανήκαν σε κάποιον τρίτο. Τώρα, στις 
ΗΠΑ αναπτύσσεται η ZIP Cars, µια πλατφόρµα µε στόλο 
χιλιάδων οχηµάτων τα οποία µπορεί να διαθέτει µέσω 
Ιντερνετ από κάποιες ώρες µέχρι ηµέρες». 

Με αυτό τον τρόπο, οι χρήστες που βρίσκονται σε 
αποµακρυσµένες περιοχές από τα µεγάλα αστικά κέντρα 
αποκτούν ένα όχηµα που µπορεί να τους µεταφέρει 
σε σταθµούς µετρό ή σιδηροδρόµου, κάνοντας χρήση 
του µοντέλου των συνδυασµένων µεταφορών. «Είναι 
σαν να είµαστε σε ένα αεροδρόµιο ή αντίστοιχα σε ένα 
σούπερ µάρκετ και να χρησιµοποιούµε το καροτσάκι για 
να µεταφέρουµε τα πράγµ ατά µας. Οταν τελειώσουµε, θα 
το επιστρέψουµε». 

Ο κ. Χαλκιάς υποστηρίζει ότι µεγάλες δυνατότητες 
στον τοµέα των εφαρµογών για τη διαχείριση, για 
παράδειγµα, στόλου οχηµάτων µπορεί να φέρουν και 
οι δορυφορικές τεχνολογίες, που στη χώρα µας το 
υπουργείο Υποδοµών έχει επιλέξει για την πληρωµή 
των διοδίων των βαρέων οχηµάτων. Ο σχετικός δια-
γωνισµός είναι στο στάδιο της κατάρτισης των τευχών 
δηµοπράτησης. 

«Οι εφαρµογές που φέρνουµε πιλοτικά και 
στην Ελλάδα ανατρέπουν την καθηµερινότητα των 
µεταφορών», δηλώνει ο κ. Βασίλης Χαλκιάς

Τ η ς  Μ Α Ρ Ι Α Ν Ν Α Σ  Τ Ζ Α Ν Ν Ε
martzanne@yahoo.com
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Μπόρα στην Κίνα, 
τσουνάµι 
στην Ελλάδα

Το γνωστό γλαροπούλι µού ψιθύρισε 
ότι Ελληνας µεγαλοεφοπλιστής τα «έχει 
πάρει στο κρανίο» εδώ και πολύ καιρό 
εξαιτίας αθέτησης, χωρίς δική του ευ-
θύνη, συµφωνίας που είχε υπογράψει 
µε εταιρεία-κολοσσό κινεζικών συµ-
φερόντων για συνεργασία επί ελληνικού 
εδάφους που βρέχεται από θρυλική 
και πολυτραγουδισµένη θάλασσα. 
Ετσι λοιπόν κι αυτός σταµάτησε να 
στέλνει τα πλοία του για επισκευές στα 
κινεζικά ναυπηγεία. Οι Κινέζοι έπιασαν 
το… υπονοούµενο και αναζήτησαν τον 
υπαίτιο στην Ελλάδα για το σπάσιµο 
της συµφωνίας. 
Σύµφωνα µε την ποιητική εκδοχή της 
θεωρίας του χάους που λέει ότι «αν µια 
πεταλούδα κινήσει τα φτερά της στον 
Αµαζόνιο µπορεί να φέρει βροχή στην 
Κίνα», στην περίπτωσή µας έπιασε 
µπόρα στην Κίνα και για κάποιους 
έρχεται τσουνάµι στην Ελλάδα. 

  Μητσαµ.

∆ιάσταση απόψεων 
Το θεσµικό περίβληµα στην έρευνα 
υδρογονανθράκων δίνει µε το Περιφε-
ρειακό Σχέδιο της Ηπείρου ο κ. Γιώργος 
Σταθάκης. Η ελληνική Energean Oil & 
Gas και η ισπανική Repsol που έχουν 
αναλάβει την έρευνα και εκµετάλλευση 
στη χερσαία περιοχή των Ιωαννίνων 
δεν είναι πολύ χαρούµενες τους τελευ-
ταίους µήνες από τις αντιδράσεις των 
τοπικών φορέων και τις τοποθετήσεις 
του υφυπουργού Ενέργειας Γιάννη 
∆ηµαρά. Το νέο µέλος της κυβέρνησης 
δεν έχει διστάσει να δηλώσει δηµόσια 
την αντίθεσή του όσον αφορά στον 
σχεδιασµό, στηρίζοντας τις κινητοποι-
ήσεις που εκδηλώνονται στην περιοχή. 
Με το Περιφερειακό της Ηπείρου που 
υπέγραψε τις προηγούµενες ηµέρες ο 
κ. Σταθάκης εκφράζεται η βούληση της 
κυβέρνησης να προχωρήσει τις έρευνες 
για υδρογονάνθρακες, τις οποίες περι-
λαµβάνει στον σχεδιασµό ως µία από 
τις βασικές κατευθύνσεις µε αναπτυξια-
κές διαστάσεις. 

Μ. Τζ. 

Το υπουργείο 
Οικονοµικών 
προειδοποιεί…
«Οπου λαλούν πολλά κοκόρια αργεί να 
ξηµερώσει», λέει ο λαός. Και αυτό 
ισχύει και για τις νέες ρυθµίσεις χρεών 
σε Εφορία και Ταµεία. ∆ιαρροές (ή 
ευσεβείς πόθοι) από το κόµµα, το 

Μαξίµου, διάφορα υπουργεία και όλους 
γενικά… Μόνο το υπουργείο Οικονο-
µικών δεν ανοίγει τα χαρτιά του. Ρωτάς 
τον έναν υπουργό «θα κάνετε τελικά 
νέα ρύθµιση χρεών;». «Βεβαίως», σου 
απαντάει. «Πότε θα την κάνετε;», ξα-
ναρωτάς. «Είναι νωρίς ακόµα», σου 
λέει. Πιάνεις άλλον αρµόδιο υπουργό 
και του λες: «Θα είναι έτοιµη η ρύθµι-
ση µέσα στον Νοέµβριο;». «Σε καµία 
περίπτωση!», σου απαντά. «Τον ∆εκέµ-
βριο θα είναι έτοιµη;», ρωτάς άλλον 
υπουργό. «Θα δούµε», σου απαντά. 
«Μα όσο παίζουµε την κολοκυθιά µε 
τις ρυθµίσεις και τις διαρροές για το 
πώς και ποιοι θα µπουν στη ρύθµιση 
υπάρχει κίνδυνος χαλάρωσης στις 
πληρωµές των φόρων», τους λες. «Να 
πληρώνουν στην ώρα τους», σου απα-
ντάνε µε ένα στόµα όλοι οι υπουργοί. 
Μα αν µπορούσαν να πληρώνουν όλοι 
τους φόρους τους, τι τις χρειαζόµαστε 
τις ρυθµίσεις;

 Κ. Πλ.

 

Τα σενάρια 
για τη Forthnet

∆εν πρόλαβαν να κατατεθούν οι προ-
σφορές για την... πολύπαθη Forthnet 
από το δίδυµο Vodafone - Wind και 
τον AΝΤ1 και άρχισε ήδη η σεναριολο-
γία. Η τελευταία εστιάζει στα περί 
έγκρισης ή µη του ενδεχόµενου deal 
από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοι-
νωνιών και Ταχυδροµείων, αλλά και 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισµού 
και τις τυχόν περαιτέρω καθυστερήσεις 
εν όψει ακριβώς αυτών εγκρίσεων για 
το ξεκαθάρισµα σε µια υπόθεση που 
έχει τραβήξει ήδη σε µάκρος, για τις 
συνέπειες που θα έχει η χρονοτριβή 
τόσο για τις τράπεζες και τις επισφά-
λειες που αντιµετωπίζουν από τα δάνεια 
της Forthnet, όσο και για την ίδια την 
εταιρεία και τις αντοχές της. Στην πα-
ρούσα φάση, το σίγουρο είναι ότι όντως 
η διαδικασία έχει ακόµη αρκετό δρόµο 
να διανύσει, κάτι για το οποίο, πάντως, 
φαίνεται να είναι προετοιµασµένη και 
η πλευρά των επενδυτών, µε δεδοµέ-
νο, µεταξύ άλλων, και το µεγάλο αγκά-
θι των δανείων, ενώ αναµένεται και η 
επίσηµη τοποθέτηση των τραπεζών 
(Πειραιώς, Alpha και Εθνική). 

Στ. Σ.

Μεγάλη απώλεια
Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί το Γενικό 
Λογιστήριο του Κράτους από την πε-
ρασµένη ∆ευτέρα εξαιτίας της απώλει-
ας του, επί σειρά ετών, διευθυντή 
Προϋπολογισµού Χρήστου Γιαννακό-
πουλου. Εκ των πλέον έµπειρων και 

Αφησαν εκτός το ΤΕΕ
Εξαλλος είναι ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιµελητηρίου Γιώργος 
Στασινός µε τη µεθόδευση να αποµακρυνθεί από την οκταµελή 
επιτροπή του υπουργείου Οικονοµίας που εισηγείται ποιες 
µόνιµες ή προσωρινές κατασκευές θα φιλοξενηθούν σε παραλία 

και αιγιαλό. Η κυβέρνηση πέρασε τις 
προηγούµενες ηµέρες τροπολογία µε την οποία 
από την επίµαχη επιτροπή αποµακρύνει µόνο τον 
εκπρόσωπο του ΤΕΕ, διατηρώντας όλα τα άλλα 
µέλη που είναι εκπρόσωποι υπουργείων. 
Επισήµως η δικαιολογία που δόθηκε στο Τεχνικό 

Επιµελητήριο είναι ότι έτσι απλοποιούνται οι διαδικασίες! 
Φαίνεται ότι στην κυβέρνηση θεωρούν ότι ο ιδιωτικός τοµέας 
δυσχεραίνει το έργο της διοίκησης, η οποία διαχρονικά φηµίζεται 
για την... ευελιξία αλλά και την... ταχύτητά της στη λήψη 
αποφάσεων. 
     Μ. Τζ.

∆ύο ειδήσεις 
επιφύλαξε η ηµερίδα 
που διοργάνωσε την 

περασµένη εβδοµάδα ο Σύνδεσµος 
Ελληνικών Βιοµηχανιών 
Επεξεργασίας Κρέατος (ΣΕΒΕΚ). Η 
πρώτη είναι η υπουργική απόφαση 
βάσει της οποίας ξεκινά η διαδικασία 
αναγνώρισης του Ελληνικού Γύρου 
ως του πρώτου πιστοποιηµένου 
στην Ευρωπαϊκή Ενωση ελληνικού 
ΕΠΙΠ (Εγγυηµένα Παραδοσιακά 
Ιδιότυπα Προϊόντα), την οποία 
ανακοίνωσε ο υπουργός Αγροτικής 

Ανάπτυξης Σταύρος Αραχωβίτης. 
Μια εξέλιξη που έχει ιδιαίτερη 
σηµασία για τις εξαγωγές, µια που, 
όπως έλεγε στο «business stories» ο 
πρόεδρος του Συνδέσµου (και της 
Creta Farms) Εµµανουήλ ∆οµαζάκης, 
ήδη Ολλανδοί διακινούν σε 
ευρωπαϊκές αγορές προϊόν µε την 
ονοµασία Γύρος (Gyros). Η δεύτερη 
είδηση αφορά τη δηµιουργία 
Ινστιτούτου Προϊόντων 
Επεξεργασίας Κρέατος από τον 
Σύνδεσµο.  

  Στ. Μορ. 

Το σκηνικό είναι πραγµατικό και προκάλεσε αλγεινή εντύπωση στους 
παριστάµενους - αν και δεν συνέβη µόνο µία φορά: Τρίτη µεσηµέρι 
καταφτάνουν στο υπουργείο Οικονοµίας για σύσκεψη µε τον 
αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Γιάννη ∆ραγασάκη οι επικεφαλής των 
ελληνικών τραπεζών. Ο ένας µετά τον άλλον περνούν τον έλεγχο που 
προβλέπεται στην είσοδο του υπουργείου, δίνουν το όνοµά τους, 
δείχνουν ταυτότητα και ανεβαίνουν στα ανώτερα δώµατα του 
υπουργείου. Ολα καλά, µέχρι που καταφθάνει και ο πρόεδρος της 
Attica Bank Παναγιώτης Ρουµελιώτης, ο οποίος αρνείται να σταµατήσει 
για έλεγχο και η προσωπική του ασφάλεια τού ανοίγει δρόµο για να 
ανέβει τα σκαλιά του υπουργείου. Οι φωνές των υπαλλήλων που 
έχουν την ευθύνη, ζητώντας του να προσέλθει για έλεγχο, 
αναστατώνουν την οδό Νίκης. Το σκηνικό αφήνει εµβρόντητους τους 
διερχόµενους, οι οποίοι σταµατούν για να δουν και να καταλάβουν τι 
συµβαίνει. Η ασφάλεια που συνόδευε τον πρόεδρο κρατάει σε 
απόσταση τους υπαλλήλους του υπουργείου και αφού τον βάζουν στο 
ασανσέρ, τους δίνουν τις δικές τους ταυτότητες για να τις καταγράψουν 
και όχι την ταυτότητα που ζητούσαν. Πιθανώς ο κ. Ρουµελιώτης να 
νιώθει «σαν το σπίτι του» όταν µπαίνει στο υπουργείο όπου 
διετέλεσε και υπουργός πριν από τρεις δεκαετίες, αλλά αυτό 
δεν σηµαίνει ότι οι υπάλληλοι θα πρέπει να του 
υποκλίνονται αντί να ελέγχουν, όπως πρέπει, όλους 
τους εισερχόµενους στο κτίριο. Σε ένα σύγχρονο 
κράτος, ακόµα και ο υπουργός πρέπει να µάθει να 
σέβεται τον υπάλληλο και την αξιοπρέπειά του - 
ειδικά αν δεν τον διόρισε ο ίδιος, όπως γινόταν 
παλιά, και βρίσκεται εκεί µετά από αξιολόγηση.

Κ. Πλ.

επίσηµη τοποθέτηση των τραπεζών 
(Πειραιώς, Alpha και Εθνική). 

Μεγάλη απώλεια
Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί το Γενικό 
Λογιστήριο του Κράτους από την πε-
ρασµένη ∆ευτέρα εξαιτίας της απώλει-
ας του, επί σειρά ετών, διευθυντή 
Προϋπολογισµού Χρήστου Γιαννακό-
πουλου. Εκ των πλέον έµπειρων και 

απόσταση τους υπαλλήλους του υπουργείου και αφού τον βάζουν στο 
ασανσέρ, τους δίνουν τις δικές τους ταυτότητες για να τις καταγράψουν 
και όχι την ταυτότητα που ζητούσαν. Πιθανώς ο κ. Ρουµελιώτης να 
νιώθει «σαν το σπίτι του» όταν µπαίνει στο υπουργείο όπου 
διετέλεσε και υπουργός πριν από τρεις δεκαετίες, αλλά αυτό 
δεν σηµαίνει ότι οι υπάλληλοι θα πρέπει να του 
υποκλίνονται αντί να ελέγχουν, όπως πρέπει, όλους 
τους εισερχόµενους στο κτίριο. Σε ένα σύγχρονο 
κράτος, ακόµα και ο υπουργός πρέπει να µάθει να 
σέβεται τον υπάλληλο και την αξιοπρέπειά του - 
ειδικά αν δεν τον διόρισε ο ίδιος, όπως γινόταν 
παλιά, και βρίσκεται εκεί µετά από αξιολόγηση.

Μεγάλη απώλεια
Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί το Γενικό 
Λογιστήριο του Κράτους από την πε-
ρασµένη ∆ευτέρα εξαιτίας της απώλει-
ας του, επί σειρά ετών, διευθυντή 
Προϋπολογισµού Χρήστου Γιαννακό-
πουλου. Εκ των πλέον έµπειρων και 

και όχι την ταυτότητα που ζητούσαν. Πιθανώς ο κ. Ρουµελιώτης να 
νιώθει «σαν το σπίτι του» όταν µπαίνει στο υπουργείο όπου 
διετέλεσε και υπουργός πριν από τρεις δεκαετίες, αλλά αυτό 
δεν σηµαίνει ότι οι υπάλληλοι θα πρέπει να του 
υποκλίνονται αντί να ελέγχουν, όπως πρέπει, όλους 
τους εισερχόµενους στο κτίριο. Σε ένα σύγχρονο 
κράτος, ακόµα και ο υπουργός πρέπει να µάθει να 
σέβεται τον υπάλληλο και την αξιοπρέπειά του - 
ειδικά αν δεν τον διόρισε ο ίδιος, όπως γινόταν 
παλιά, και βρίσκεται εκεί µετά από αξιολόγηση.

Κ. Πλ.

Ο  Γ Υ Ρ Ο Σ
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Ποιος επιχειρηµατίας και ποιοι τραπεζίτες τα έπιναν τις προηγούµενες ηµέρες εκτός Αθηνών;

Η επόµενη µέρα 
στις τράπεζες
Την αυριανή οµιλία του επικε-
φαλής των τεχνοκρατών της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζες 
(ΕΚΤ) για την Ελλάδα Φραντσέσκο 
Ντρούντι στο συνέδριο «Capital 
+Vision 2018» στην Αθήνα περι-
µένουν µε µεγάλο ενδιαφέρον οι 
διοικήσεις των ελληνικών τρα-
πεζών, καθώς αναµένεται να 
δώσει το στίγµα των διαθέσεων 
των ευρωπαϊκών θεσµών για 
κρίσιµα ζητήµατα, όπως οι τρόποι 
περαιτέρω µείωσης των «κόκκι-
νων» δανείων, η παράταση που 
ζητάει η κυβέρνηση για τον νόµο 
Κατσέλη και τον εξωδικαστικό 
µηχανισµό κ.ά. Η παρέµβαση του 
κ. Ντρούντι θα είναι η πρώτη 
δηµόσια τοποθέτηση µετά την 
έξοδο της Ελλάδας από τα µνη-
µόνια, αλλά και µετά τις ισχυρές 
χρηµατιστηριακές αναταράξεις 
στον τραπεζικό κλάδο, ενώ θα 
γίνει περίπου δύο εβδοµάδες 
πριν από τη δηµοσιοποίηση της 
πρώτης έκθεσης των ευρωπαϊκών 
θεσµών στο πλαίσιο της ενισχυ-
µένης µεταµνηµονιακής εποπτεί-
ας. Στο ίδιο πάνελ θα µετέχουν 
οι διευθύνοντες σύµβουλοι του 
Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής 
Σταθερότητας (ΤΧΣ) Μάρτιν 
Τσούρντα και της Εθνικής Τρά-
πεζας Παύλος Μυλωνάς.

Μ.Ρ.

εργατικών στελεχών του υπουργείου 
Οικονοµικών, ο Χρήστος Γιαννακόπου-
λος «έπαιζε στα δάχτυλα» τα νούµερα 
του κρατικού προϋπολογισµού, όπως 
λένε οι συνάδελφοί του. 
Στη διάρκεια της µνηµονιακής οκταετίας 
είχε συµµετάσχει σε πολλές δύσκολες 
διαπραγµατεύσεις µε τους τεχνοκράτες 
των δανειστών και είχε περάσει αναρίθ-
µητα ξενύχτια προκειµένου να συνταχθούν 

κρατικοί προϋπολογισµοί και Μεσοπρό-
θεσµα Πλαίσια ∆ηµοσιονοµικής Στρα-
τηγικής υπό την πίεση των ασφυκτικών 
απαιτήσεων της τρόικας. 
Το τελευταίο διάστηµα εργαζόταν πυ-
ρετωδώς για το τελικό σχέδιο Προϋπο-
λογισµού του 2019, αλλά έµελλε να µην 
προλάβει να βάλει και σε αυτό τη «σφρα-
γίδα» του.

 Μ.Ρ.

ΚΕΡ∆ΙΣΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

«Το πρώτο µεγάλο στοίχηµα για τη 
ΝΙΚΑΣ, η ρευστότητα, έχει 
κερδηθεί», έλεγε στο «business 
stories» η διευθύνουσα σύµβουλος 
της γνωστής αλλαντοβιοµηχανίας, 
Αγγελική Οικονόµου. Η ίδια πάντως 
παραδέχεται ότι ακόµα έχει πολλή 
δουλειά να γίνει προκειµένου να 
επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν 
τεθεί στη νέα εποχή της εταιρείας, 

υπό την ιδιοκτησία του «Mr Chipita» Σπύρου 
Θεοδωρόπουλου. Η κυρία Οικονόµου πάντως είναι 
ιδιαίτερα αισιόδοξη καθώς πιστεύει στις προοπτικές του 
κλάδου. «Στη διάρκεια της κρίσης δεν χάθηκαν θέσεις 
εργασίας και αυτό λέει πολλά», σηµείωσε, τονίζοντας πως 
οι επιχειρήσεις του κλάδου επενδύουν πλέον σε νέα 
προϊόντα. Η ίδια από το βήµα ηµερίδας του ΣΕΒΕΚ 
υπογράµµισε τη µεγάλη συµβολή του τοµέα στην εθνική 
οικονοµία αφού η αξία των προϊόντων των 1.200 
επιχειρήσεων επεξεργασίας κρέατος αποτελούν το 11% του 
συνόλου της αγοράς των τροφίµων, η συνολική αξία των 
πωλήσεων ανέρχεται σε 1,5 δισ. ευρώ και ο αριθµός των 
άµεσα και έµµεσα εργαζοµένων στους 15 χιλιάδες!  

Στ. Μορ.

∆εν ιδρώνει το αυτί 
της κυβέρνησης 
που το ∆ΝΤ 
επιµένει να ζητάει 
τις περικοπές των 
συντάξεων. «Και 
10% του ΑΕΠ 
πλεόνασµα να 
είχαµε, το ∆ΝΤ θα 
ισχυριζόταν ότι 
είναι καλές οι 
µειώσεις», λένε στο 
υπουργείο 
Οικονοµικών. Μα 
δεν τα είχε λύσει 
αυτά τα ζητήµατα 
ο Ευκλείδης 
Τσακαλώτος στη 
συνάντησή του µε 
την Κριστίν 
Λαγκάρντ στην 
Ινδονησία; Το ∆ΝΤ 
ζητούσε τις 
περικοπές για να 
διασφαλιστούν τα 
πλεονάσµατα και 
να βρεθούν λεφτά 
για αναπτυξιακά 
µέτρα και 
κοινωνική 
προστασία, όπως 
µας έλεγαν. ∆εν 
πείθονται µήπως 
για τα πλεονάσµατα 
και την ανάπτυξη 
του 2019; Μήπως 
µας κρύβουν κάτι 
και θα το µάθουµε 
στα µέσα της νέας 
χρονιάς; 

 Κ. Πλ.

Κι όµως, στο αεροδρόµιο φαίνεται ότι το πληροφορήθηκαν από τις ανακοινώσεις στον 
Τύπο... Ο λόγος για τις αλλαγές στα δροµολόγια του µετρό, τα οποία πραγµατοποιούνται 
πλέον (από 1ης Νοεµβρίου) µεταξύ των σταθµών ∆ουκίσσης Πλακεντίας και Αεροδρόµιο, 
αντί κατά µήκος όλης της Γραµµής 3 (Αγία Μαρίνα - Αεροδρόµιο) όπως γινόταν µέχρι πρό-
τινος, µε τη ΣΤΑΣΥ να επικαλείται ότι πρέπει να εξοικονοµηθούν συρµοί προκειµένου να 
ενισχυθούν τα δροµολόγια στη γραµµή Αεροδρόµιο - Αγία Μαρίνα. «Προφανώς και δεν 
χαιρόµαστε για το σπάσιµο της απευθείας σύνδεσης του αεροδροµίου που λειτουργεί από 
τους Ολυµπιακούς Αγώνες µε αλµατώδη αύξηση και ελπίζουµε να είναι κάτι προσωρινό. 
Ελπίζουµε -και η λογική λέει- ότι το µέτρο αυτό θα πρέπει να είναι προσωρινό», σχολίασε 
λακωνικά την περασµένη Πέµπτη ο CEO του ∆ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών Ιωάννης Παρά-
σχης, ο οποίος ήταν στην παρουσίαση του τριετούς αναπτυξιακού πλάνου της Αθήνας από 
το This is Athens & Partners (δήµος, ΣΕΤΕ, Aegean, ∆ιεθνής Αερολιµήν Αθηνών και πλέον 
Lamda Development, Ioνική Ξενοδοχειακή και ΛΑΜΨΑ). Προφανώς -να προσθέσουµε 
εµείς- οι της ΣΤΑΣΥ αγνοούν ότι η απευθείας σύνδεση µπορεί και να... χρειάζεται από τη 
στιγµή που ο τουρισµός της Αθήνας εκτοξεύθηκε στα 5,5 εκατοµµύρια διεθνείς αφίξεις 
φέτος από τα 2,6 εκατοµµύρια το 2013, την ίδια στιγµή που έχει αυξηθεί και ο αριθµός των 
Ελλήνων ταξιδιωτών που χρησιµοποιούν τη γραµµή. Πολύ περισσότερο δε από τη στιγµή 
που η υποδοµή -η οποία είναι και η πιο βασική- υφίσταται...

 Στ. Σ. 

Τους τουρίστες 
τους σκέφτηκαν; 

protothema.gr   
newmoney.gr
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themanews.com 



business
stories

ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018/ insiders

Η 
κοροϊδία πάει σύννεφο, που λέγαµε και στο 
δηµοτικό. Των εαυτών µας, εννοείται. Μας 
κοροϊδεύει η κυβέρνηση ξεδιάντροπα κι 
εµείς κοροϊδεύουµε τους εαυτούς µας πι-

στεύοντας διαρκώς σε παραµύθια, ασχολούµενοι διαρκώς 
µε ανοησίες. 

 Πολλά τα παραδείγµατα αυτή την εβδοµάδα. Ας 
δούµε µερικά. 

 Η συνταγµατική αναθεώρηση. Ο Τσίπρας έκανε 
κάποιες προτάσεις που είναι για γέλια και για κλάµατα. Ας 
πούµε, είπε να µπει στο Σύνταγµα πρόβλεψη ότι για να 
µπορεί να δηµιουργηθεί µια ανεξάρτητη αρχή πρέπει να 
εγκριθεί από τη Βουλή µε αυξηµένη πλειοψηφία των 
τριών πέµπτων. Να ψηφίσουν δηλαδή υπέρ της 180 από 
τους 300 βουλευτές, όταν όλοι γνωρίζουµε ότι οι βουλευτές 
εκπροσωπώντας το βαθύ κράτος δεν θέλουν ανεξάρτητες 
αρχές. Ξεχνάµε ότι οι ανεξάρτητες αρχές διασφαλίζουν τη 
δηµοκρατία, ότι είναι αυτές που προστατεύουν τους πο-
λίτες από την αυθαιρεσία και τον λαϊκισµό των πολιτικών, 
από τους κακόβουλους και διαπλεκόµενους δηµοσίους 
υπαλλήλους. Για παράδειγµα, η Επιτροπή Ανταγωνισµού 
είναι και πρέπει να είναι ανεξάρτητη αρχή. Γιατί; Για να 
προστατεύει τους καταναλωτές από τις µονοπωλιακές 
πρακτικές και τα καρτέλ και το ίδιο να κάνει µε τις επιχει-
ρήσεις από όσους έχουν δεσπόζουσα θέση. Γιατί να είναι 
ανεξάρτητη; Για να µην µπορεί η εκάστοτε κυβέρνηση να 
ασκήσει µέσω αυτής πολιτική, να µην µπορεί ο πολιτικός 
να προστατεύσει τον επιχειρηµατία που κλέβει ή ασκεί 
µονοπωλιακές πρακτικές, για να µπορεί µε τη σειρά του ο 
µικρός επιχειρηµατίας να προστατευτεί από τον έχοντα 
δεσπόζουσα θέση στην αγορά και από αυτόν που επηρε-
άζει (µε κάθε τρόπο) τον πολιτικό. Γι’ αυτό πρέπει να είναι 
ανεξάρτητη. 

Οπως η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όπως και πολλές 
άλλες. Που όµως στην Ελλάδα, ακόµη και αν ονοµάζονται 
ανεξάρτητες, δυστυχώς δεν είναι. Από τον φόβο, όµως, του 
να δηµιουργηθούν ανεξάρτητες αρχές, ο Τσίπρας -πώς και 
γιατί του ήρθε άραγε;- πρότεινε να µπει στο Σύνταγµα όρος 
που ουσιαστικά θα εµποδίζει τη δηµιουργία των ενοχλη-
τικών ανεξάρτητων αρχών. Για να ενισχύσει τη Βουλή, 
λέει, ενώ όλοι ξέρουµε ότι το ακριβώς αντίθετο πρέπει να 

κάνει, να περιορίσει δηλαδή την εµπλοκή της Βουλής στην 
αγορά και να ενισχύει τη δηµοκρατία µέσω των ανεξάρτη-
των αρχών. 

Ποιος δεν τις θέλει; Οι πολιτικοί και οι δηµόσιοι υπάλ-
ληλοι. Αλλο παράδειγµα που επανέρχεται διαρκώς. 

∆εν θέλει ιδιωτικά πανεπιστήµια. Λένε διάφορες θεωρη-
τικές αρλούµπες για τα ιδιωτικά ΑΕΙ. Οτι δεν θα είναι καλό 
το επίπεδο σπουδών. Μα αφού υπάρχουν ξένα πανεπι-
στήµια ιδιωτικά που αναγνωρίζονται τα πτυχία τους. Μα 
αφού πολλά ξένα ιδιωτικά πανεπιστήµια ήδη προσφέρουν 
πτυχία στην Ελλάδα. Λένε ότι οι πλούσιοι που θα πηγαίνουν 
σε αυτά θα πλεονεκτούν έναντι των φτωχών που πάνε στα 
δωρεάν κρατικά. Μα αφού λένε ότι δεν θα είναι καλά, πώς 
θα πλεονεκτούν οι πλούσιοι; Μόνο αν είναι καλύτερα τα 
ιδιωτικά θα πλεονεκτούν. Αποφασίστε λοιπόν. 

 Ποιοι δεν θέλουν τα ιδιωτικά πανεπιστήµια; Οι 
πολιτικοί και οι δηµόσιοι υπάλληλοι. Οι πολιτικοί διότι δεν 
θα µπορούν να ασκήσουν µικροπολιτικά παιχνίδια παίζο-
ντας µε τις βάσεις και τον αριθµό των εισακτέων. Επειδή 
δεν θα µπορούν να διορίζουν πλήθος υπαλλήλων στην 
εκπαίδευση, στα πανεπιστήµια και στο υπουργείο. Επειδή 
δεν θα µπορούν να ανοίγουν πανεπιστήµια σε κάθε κεφα-
λοχώρι για να εξυπηρετήσουν την εκλογική τους πελατεία. 
Επειδή δεν θα µπορούν να αναβαθµίσουν σε καθηγήτριες 

πανεπιστηµίου τις συζύγους τους. Και επειδή θα ξεφύγει 
από τα χέρια τους ο έλεγχος της ανώτατης εκπαίδευσης. 
Καταστροφή για τη γραφειοκρατία και τους πολιτικούς. Και 
οι δηµόσιοι υπάλληλοι αντιστοίχως. ∆ιότι τα ιδιωτικά πα-
νεπιστήµια θα έχουν ιδιωτικούς υπαλλήλους και όχι δηµό-
σιους. 

Α λλο. Βγήκαν προχθές οι νέες λίστες κατάταξης της δι-
εθνούς ανταγωνιστικότητας της Παγκόσµιας Τράπεζας. 

Η Ελλάδα κατρακύλησε 11 (από 61 σε 72) ακόµη θέσεις 
φτάνοντας σε επίπεδο Μογγολίας (ξέρετε, κτηνοτροφική 
χώρα γεµάτη νοµάδες, στέπες, άλογα, βοσκοί, γιαούρτια 
και γιούρτες). Ευρωπαϊκή χώρα εµείς, η Μογγολία στην 
παγωµένη στέπα. Και ποια χώρα ξαφνικά βρέθηκε στη 
θέση νούµερο 10 της παγκόσµιας κατάταξης; Τα Σκόπια. 
Ισως να µην το προσέξατε επειδή τα λένε Μακεδονία, αλλά, 
ναι, αυτοί είναι, οι γείτονες. Πώς βρέθηκαν εκεί; Με µεταρ-
ρυθµίσεις που διευκολύνουν την επιχειρηµατικότητα. Και 
ξέρετε ποια χώρα βρέθηκε ξαφνικά στην πρώτη θέση της 
παγκόσµιας κατάταξης όσον αφορά το περιβάλλον προ-
στασίας των επενδυτών; Το Καζακστάν. Πώς; Κατήργησε 
τη γραφειοκρατία που εµπόδιζε την επιχειρηµατικότητα. 

Εµείς γιατί πέφτουµε; Επειδή η γραφειοκρατία µας 
-βλέπε δηµόσιοι υπάλληλοι και πολιτικοί- δεν θέλουν να 
γίνει απολύτως τίποτα αν δεν πάρει την έγκρισή τους και 
αν δεν πάρουν τον οβολό τους, νοµίµως ή παρανόµως. Ο 
µόνος λόγος που βρισκόµαστε στον πάτο µονίµως είναι 
αυτός. ∆ιότι το «συστηµατάκι» πολιτικών και δηµοσίων 
υπαλλήλων δεν θέλει µε τίποτα να αφήσει τη χώρα να 
ανασάνει και τον ιδιωτικό τοµέα να αναπτυχθεί, αλλά θέλει 
να ελέγχει απολύτως το «µαγαζί» και ας είναι πτωχευµένο, 
ρεζιλεµένο, ας έχει χάσει την εθνική ανεξαρτησία του, ας 
πάει κατά διαόλου, αρκεί να παραµείνει ο έλεγχος στο 
«συστηµατάκι».

Μας κοροιϊδεύουν όλοι αυτοί µαζί λοιπόν ότι δεν 
µπορεί να γίνει το ένα ή το άλλο διότι πρέπει να «προστα-
τεύσουν» τη χώρα, τους εκπαιδευτικούς, τον λαό, ενώ στην 
πραγµατικότητα προστατεύουν την ύπαρξή τους και 
ελέγχουν το «µαγαζί» τους. Γι’ αυτό δεν γίνεται τίποτα. 
Τουλάχιστον ας το ξέρουµε για να µην τσιµπάµε σαν τους 
χάννους στις δικαιολογίες και στην κοροϊδία.

Η συνταγµατική αναθεώρηση, 
τα ιδιωτικά πανεπιστήµια και η Μογγολία

ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ 
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

nikolopoulos@reporter.gr

Το «συστηµατάκι» πολιτικών και δηµοσίων 
υπαλλήλων δεν θέλει µε τίποτα να αφήσει 
τη χώρα να ανασάνει και τον ιδιωτικό τοµέα 
να αναπτυχθεί, αλλά να ελέγχει απολύτως 

το «µαγαζί» και ας είναι πτωχευµένο

■ ■ ■ Για την ύπαρξη ή µη ευθυνών του 
πρώην αντιπρόεδρου της Jumbo Ευάγ-
γελου Παπαευαγγέλου θα αποφασίσουν 
οι δικαστικές αρχές. Για την υπόθεση 
όµως µε τα ελληνικά POS που λειτουρ-
γούσαν επί χρόνια από εταιρεία real 
estate στο Πεκίνο και έκαναν συναλλαγές 
εκατοµµυρίων έχει ευθύνη το τραπεζικό 
σύστηµα. ■ ■ ■ ∆εν µπορεί να βασα-

νίζεις τον απλό καταθέτη που έχει έναν 
λογαριασµό µισθοδοσίας να φέρνει 
στην τράπεζα το εκκαθαριστικό του 
και βεβαίωση εργοδότη και ταυτό-
χρονα να µην έχεις δει τουλάχιστον 40 
εκατ. που έρχονται από το εξωτερικό.
■ ■ ■ Οµως µεγάλο µερίδιο των ευθυ-
νών ανήκει στους ξένους τραπεζίτες που 
τοποθετήθηκαν στις ελληνικές τράπεζες 
για να διασφαλίσουν, υποτίθεται, τις 
τραπεζικές εργασίες από τη διαπλοκή 
των Ελλήνων στελεχών. Η εταιρεία του 
Ευάγγελου Παπαευαγγέλου δηµιουρ-
γήθηκε τον Μάρτιο 2015, οπότε πρόκει-
ται για µια υπόθεση που αναπτύχθηκε 
και κλιµακώθηκε την περίοδο της 
ενεργού εµπλοκής των ξένων τραπεζιτών 
στο ελληνικό τραπεζικό σύστηµα. ■ ■ 

■ Στις τράπεζες πέταξαν από τα ∆.Σ. 
επιχειρηµατίες όπως την Ιωάννα 
Παπαδοπούλου των Μπισκότων 
Παπαδοπούλου, τον Ευτύχη Βασιλά-
κη της Aegean, τον Σπύρο Θεοδωρό-

πουλο της Chipita και αρκετούς άλλους 
σηµαντικούς Ελληνες επιχειρηµατίες 
και εφοπλιστές και διορίστηκαν ξένοι 
για να παταχθεί η διαπλοκή των Ελ-
λήνων. ■ ■ ■ Οι Επιτροπές Ελέγχου των 
τραπεζών είναι το ανώτατο όργανο που 
διαθέτει το ∆.Σ. για τις εποπτικές του 
δραστηριότητες. Μεταξύ άλλων, ευθύνη 
των Επιτροπών είναι να διασφαλίζουν 
την επάρκεια του συστήµατος εσωτερι-
κού ελέγχου και της διαχείρισης κινδύνων, 
όπως και τη συµµόρφωση µε τους κα-
νονισµούς της εποπτικής διαδικασίας. ■ 

■ ■ Σε όλες τις τράπεζες τουλάχιστον 
η µισή σύνθεση των Επιτροπών 
Ελέγχου, αν όχι η πλειονότητα, είναι 
σήµερα ξένοι. Μάλιστα αλλοδαποί 
είναι και οι πρόεδροι των Επιτροπών. 
Συγκεκριµένα στη Εurobank πρόεδρος 
της Επιτροπής είναι ο Jawaid Ahmed 
Mirza. Στην Εθνική Τράπεζα ο Andrew 
McIntyre και στην Πειραιώς ο David 
Hexter.

Η επικείµενη αλλαγή του νόµου για τις συνθέσεις 
στα ∆.Σ. των τραπεζών είναι µια ευκαιρία για να 
επανέλθει η λογική στους όρους και τις προϋποθέ-
σεις επιλογής των µελών στα συµβούλια. Η ζηµιά 
που έγινε στην οικονοµία µε την υπονόµευση του 
θεσµού της Χρυσής Βίζας αποδεικνύει ότι η επιλο-
γή µε τους εισαγόµενους τραπεζίτες δεν έφερε τα 
επιδιωκόµενα αποτελέσµατα. 

/ εντόκως

ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ 
ΚΑΣΙΜΑΤΗ

akasimatis@protothema.net Οι ευθύνες για τα 
ελληνικά POS στην Κίνα
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