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Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΟΣ
ΕΛΞΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
«Το 2017 πραγµατοποιήθηκαν 
στην Ελλάδα τουριστικές επεν-
δύσεις ύψους 3,1 δισ. ευρώ, ενώ 
φέτος υπολογίζεται ότι θα σηµει-
ωθεί αύξηση κατά 3,6%», ανα-
φέρει σε άρθρο της στην «R» 
η υπουργός Τουρισµού Ελενα 
Κουντουρά 

Σ
τo µικροσκόπιο της ηγεσίας του υπουργεί-
ου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης βρίσκονται 150 φά-

κελοι εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη µακρο-
χρόνια µίσθωση και αξιοποίηση περίπου 70 ακι-
νήτων των ασφαλιστικών ταµείων και του ΟΑΕ∆ 
στο ιστορικό κέντρο του δήµου Αθηναίων. Περί-
που 90 φάκελοι αφορούν προτάσεις από ιδιώτες 
Ελληνες, ξένους επενδυτές και διεθνείς ξενοδοχει-
ακούς οµίλους, όπως ο γαλλικός κολοσσός Accor 
Hotels και η ισραηλινή εταιρεία Fattal. Την επόµε-
νη εβδοµάδα θα γίνει η ταυτόχρονη προκήρυξη 
ισάριθµων δηµόσιων πλειοδοτικών διαγωνισµών 
για τη µακροχρόνια µίσθωση τριών εµβληµατικών 
ακινήτων στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας για τη 
δηµιουργία ξενοδοχειακών µονάδων. Πρόκειται 
για τα ξενοδοχεία «Esperia» στην οδό Σταδίου 22 
& Εδουάρδου Λω, «Ambassadeur» στον οδό Σω-
κράτους 65-67 και το τετραώροφο κτίριο στην 
οδό Ζαλοκώστα 7-9, το οποίο έχει σχεδιαστεί από 
τον Ανδριανό Λαζαρίµο την περίοδο του Μεσο-

πολέµου. Σύµφωνα µε έγκυρες πληροφορίες της 
Realnews, η αρµόδια επιτροπή του υπουργείου 
προχωρά στην εξέταση του περιεχοµένου των φα-
κέλων, σηµειώνοντας τα πρώτα κτίρια που κίνη-
σαν το ενδιαφέρον των επενδυτών. Μεγάλες ξε-
νοδοχειακές αλυσίδες, ξένα επενδυτικά funds και 
Ελληνες επιχειρηµατίες έχουν ήδη εκδηλώσει το 
ενδιαφέρον τους και περιµένουν το επόµενο στά-
διο του διαγωνισµού για να υποβάλουν τις οικονο-
µικές προσφορές τους. Αµέσως µετά θα ακολου-

θήσει διαγωνισµός µε στοχευµένες προκηρύξεις 
για συγκεκριµένα ακίνητα, προκειµένου εντός του 
Οκτωβρίου να έχουν ήδη γίνει οι πρώτες αναθέ-
σεις έργων. Πέρα από τη δηµιουργία ξενοδοχει-
ακών µονάδων ή διαµερισµάτων βραχυχρόνιας 
µίσθωσης µέσω διαδιακτυακής πλατφόρµας (τύ-
που Airbnb), προτείνεται η δηµιουργία θερινών 
κινηµατογράφων στις στέγες διατηρητέων κτιρί-
ων µε θέα την Ακρόπολη, αλλά και η αξιοποίηση 
των εγκαταλελειµµένων εµπορικών στοών. 

 ΣΕΛ. 6-7

έχουν υποβάλει προσφορές για την απόκτηση ακινήτων στην καρδιά της Αθήνας

90 επενδυτές, µεταξύ των οποίων όµιλοι από τη Γαλλία και το Ισραήλ, 

 ΣΕΛ. 10-11

Στην πόρτα της εξόδου βρίσκονται 1.150 εργαζό-
μενοι στις δύο ∆ΕΚΟ, οι οποίοι έχουν θεμελιώ-
σει συνταξιοδοτικό δικαίωμα και ωθούνται σε 
αναγκαστική αποχώρηση, καθώς δεν υπάρχουν 
κονδύλια για πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου

ΑΣΦΥΚΤΙΚΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ
Μετά το τελεσίγραφο από την ηγεσία του 
Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM) και 
την ΕΚΤ προς τις ελληνικές τράπεζες, τον 
Σεπτέμβριο θα βγουν στο σφυρί 1.500 
πρώτες κατοικίες οφειλετών με «κόκκι-
να» στεγαστικά και μικρά εταιρικά δάνεια ΣΕΛ. 4

 ΣΕΛ. 3

Η ΝΤΙΒΑ ΠΟΥ
ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ 
ΤΗ ΝΑΞΟ… ΧΑΒΑΗ
Ο κινεζικός επιχειρηµατικός όµι-
λος Yindi Investment, στον 
οποίο συµµετέχει η δηµοφιλής 
στη Χώρα του ∆ράκου ηθοποι-
ός Xi Meijuan, εξετάζει την κατα-
σκευή τουριστικού χωριού στις 
Κυκλάδες ή στην Κέρκυρα

Αλλάζουν χέρια
το «Esperia» και 
το «Ambassadeur»

Σχέδιο μείωσης 
προσωπικού 

σε ΕΛΤΑ 
και ΟΑΣΑ

 ΣΕΛ. 8


