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Πληθωρισμός  

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε 

στις 28/10 το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής 

(INE), ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού 

στην Ισπανία συνέχισε τον Οκτώβριο, για 

τρίτο διαδοχικό μήνα, την πτωτική του τάση, 

ενώ για δεύτερο συνεχόμενο μήνα 

κυμάνθηκε σε επίπεδα χαμηλότερα του 

10%. Συγκεκριμένα, το Ινστιτούτο υπολογίζει 

την σε ετήσια βάση αύξηση του Γενικού 

Δείκτη Τιμών στην Ισπανία στο 7,3%, έναντι 

αναθεωρημένης τιμής πληθωρισμού 8,9% 

το μήνα Σεπτέμβριο, ήτοι μείωση του 

σχετικού δείκτη κατά 1,6 ποσοστιαίες 

μονάδες. Η εν λόγω μείωση οφείλεται κατά 

κύριο λόγο στην πτώση των τιμών της 

ηλεκτρικής ενέργειας, του φυσικού αερίου, 

καθώς και των ειδών ένδυσης και 

υπόδησης. Σημειώνεται ότι ο ρυθμός 

πληθωρισμού τον Οκτώβριο κυμάνθηκε σε 

επίπεδα χαμηλότερα κατά 3,5 ποσοστιαίες 

μονάδες εκείνων του περασμένου Ιουλίου 

(10,8%), φθάνοντας στην χαμηλότερη τιμή 

του από τον Ιανουάριο 2022, όταν είχε 

ανέλθει σε 6,1%, και καταγράφοντας την 

μεγαλύτερη πτώση του -σε ετήσια βάση- 

από το έτος 2002. Σε μηνιαίο ρυθμό, τον 

Οκτώβριο οι τιμές αυξήθηκαν κατά 0,4%, 

που αποτελεί την πιο μετριασμένη αύξησή 

τους από το έτος 2013. 

 

             

 

  

Οικονομικές ειδήσεις  

Τα προσωρινά στοιχεία που δημοσίευσε το 

Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής, τα οποία θα 

οριστικοποιηθούν στα μέσα Νοεμβρίου, 

αναφέρουν εξάλλου σταθεροποίηση του 

υποκείμενου πληθωρισμού τον Οκτώβριο 

(γενικός δείκτης χωρίς τα μη επεξεργασμένα 

τρόφιμα και τα ενεργειακά προϊόντα) στο 6,2%, 

κατά 1,1 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα 

από τον γενικό δείκτη τιμών, παραμένοντας 

στα ίδια επίπεδα του Σεπτεμβρίου και μη 

συνεχίζοντας την πτωτική τάση που είχε 

εγκαινιασθεί τον εν λόγω μήνα.  

Τριμηνιαίος ρυθμός ανάπτυξης 0,2% 

στην Ισπανία το γ΄ τρίμηνο 2022 

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία που 

δημοσιοποίησε το Εθνικό Ινστιτούτο 

Στατιστικής (INE), η ισπανική οικονομία 

φαίνεται να επλήγη ιδιαίτερα κατά το τρίτο 

τρίμηνο του 2022, κυρίως εξαιτίας του 

σωρευτικού αποτελέσματος των ανοδικών 

τάσεων που έχουν παρουσιάσει οι τιμές και ο 

πληθωρισμός από τις αρχές του τρέχοντος 

έτους, οι οποίες εν τέλει έχουν επηρεάσει 

αρνητικά την αγοραστική δύναμη και το 

επίπεδο κατανάλωσης των νοικοκυριών. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου, ο 

ρυθμός μεγέθυνσης του ισπανικού ΑΕΠ σε 

ετήσια βάση υπέστη σοβαρή επιβράδυνση της 

τάξεως των τριών ποσοστιαίων μονάδων σε 

σύγκριση με εκείνον του αντίστοιχου τριμήνου 

του 2021, συγκεκριμένα από 6,8% σε 3,8%. Σε 

τριμηνιαία βάση, η οικονομική δραστηριότητα 
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στην Ισπανία κατά το γ΄ τρίμηνο τ.ε. 

μεγεθύνθηκε κατά μόλις 0,2% σε σχέση με 

το β΄ τρίμηνο, ενώ οι εκτιμήσεις έγκυρων 

οικονομικών αναλυτών αναμένουν ύφεση 

κατά την επικείμενη χειμερινή περίοδο, 

βασικά ως αποτέλεσμα της ενεργειακής 

κρίσης. Σημειώνεται βέβαια ότι η επίτευξη 

έστω μικρού ρυθμού ανάπτυξης κατά το γ΄ 

τρίμηνο, δεν επαλήθευσε την εκτίμηση -στο 

τέλος του καλοκαιριού- της Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσιονομικής Ευθύνης της 

Ισπανίας (AIReF) περί οικονομικής 

συρρίκνωσης της τάξεως του 0,2% κατά το 

γ΄ τρίμηνο. Οι εκτιμήσεις έγκυρων εγχώριων 

οικονομικών αναλυτών βλέπουν ρυθμό 

μεγέθυνσης του ισπανικού ΑΕΠ το 2022 

έως 3,8%.  

Επισημαίνεται ότι στο γ΄ τρίμηνο 2022 η 

κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε 

μόλις κατά 0,3% σε ετήσια βάση, έξι δέκατα 

της ποσοστιαίας μονάδας λιγότερο από 

ό,τι κατά το δεύτερο τρίμηνο και σχεδόν 

τρεις ποσοστιαίες μονάδες λιγότερο από 

ό,τι το δ΄ τρίμηνο του 2021, ακριβώς 

δηλαδή πριν από την έναρξη του πολέμου 

στην Ουκρανία. Σε ετήσια βάση, τα 

ισπανικά νοικοκυριά έχουν ξοδέψει κατά 

1,5% περισσότερο από πέρσι, 

μετριάζοντας τον ρυθμό ανάπτυξης κατά 

μία ποσοστιαία μονάδα. 

Επιπλέον, ο τριμηνιαίος ρυθμός αύξησης 

των επενδύσεων σε κατοικίες φαίνεται να  

            

 

  

Οικονομικές ειδήσεις  

μειώθηκε το γ΄ τρίμηνο κατά 0,1%, έναντι 

αύξησης 6,5% κατά το β’  τρίμηνο τ.ε., ενώ το 

ΑΕΠ του κλάδου κτηματομεσιτικών υπηρεσιών 

παρουσίασε επίσης πτώση της τάξεως του 

0,5% σε σύγκριση με το β΄ τρίμηνο, με 

αμφότερες ωστόσο τις οικονομικές 

δραστηριότητες να παρουσιάζουν συνολικά 

μικρή αύξηση σε ετήσια βάση.  

Όσον αφορά την απασχόληση, οι συνολικές 

ώρες εργασίας μειώθηκαν κατά 0,1% σε σχέση 

με το β΄ τρίμηνο, ενώ σε σχέση με πέρσι είναι 

αυξημένες κατά 3,3%, σύμφωνα με τα στοιχεία 

του ΙΝΕ. Ο αριθμός των μισθωτών αυξήθηκε 

κατά 3% σε ετήσια βάση, οι μέσες αποδοχές 

κατά 1,7% και οι μισθοί κατά 4,8%, ενώ 

παράλληλα το εισόδημα των επιχειρήσεων 

εμφανίζεται αυξημένο κατά 11,4%. Περαιτέρω, 

οι επιχειρήσεις φαίνεται πως αύξησαν τις 

κεφαλαιουχικές επενδύσεις τους τόσο σε 

τριμηνιαία βάση (από 0,8% σε 1,4%) όσο και σε 

ετήσια (από 4,9% σε 6,3%), κυρίως δε τις 

επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό που 

εμφανίστηκαν το γ΄ τρίμηνο τ.ε. αυξημένες κατά 

7,1% σε σχέση με το 2021 και κατά 1,3% σε 

σχέση με το β’ τρίμηνο 2022.  

Θετική συνεισφορά στο ΑΕΠ κατά το γ΄ τρίμηνο 

μπορεί να θεωρηθεί ότι είχαν οι ισπανικές 

εξαγωγές που αυξήθηκαν με ρυθμό 18% την 

καλοκαιρινή περίοδο, καθώς και οι εγχώριες 

δαπάνες μη κατοίκων κατά την ίδια περίοδο, με 

ρυθμό 156,8%, με αποτέλεσμα η ζήτηση από το 

εξωτερικό να συμβάλει κατά τρεις ποσοστιαίες  
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μονάδες στο ΑΕΠ σε ετήσια βάση, συμβολή 

που ωστόσο υπήρξε χαμηλότερη από την 

αντίστοιχη του δευτέρου τριμήνου τ.ε. (4,9 

μονάδες).  

Σύμφωνα με το ΙΝΕ, οι κρατικές δαπάνες 

συρρικνώθηκαν κατά 2,7% στο γ΄ τρίμηνο 

2022, κατά δύο δέκατα της ποσοστιαίας 

μονάδας περισσότερο από ό,τι το 

προηγούμενο τρίμηνο. Περαιτέρω, ως 

αποτέλεσμα της αύξησης των τιμών, το 

ονομαστικό ΑΕΠ της Ισπανίας ανήλθε το γ΄ 

τρίμηνο σε 328,764 δισ. ευρώ, αυξημένο 

κατά 7,6% σε σύγκριση με πέρσι και κατά 

1,5% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, 

ενώ ο αποπληθωριστής του ΑΕΠ βρίσκεται 

στο 3,7%. 

 

 

Πηγή: https://www.ine.es  

Χρηματιστήριο 

Ο χρηματιστηριακός δείκτης IBEX35 έκλεισε 

τον Οκτώβριο στις 7.956,50 μονάδες, 

σημειώνοντας μηνιαία άνοδο της τάξεως 

του 8%, έπειτα από διαρκή πτωτική τάση του 

ισπανικού Χρηματιστηρίου στη διάρκεια 

των τελευταίων πέντε τριμήνων. Σε ετήσια 

βάση ο δείκτης IBEX35 μειώθηκε κατά 

13,35% και σε τριμηνιαία κατά 2,45%.  

 

 

Πηγή: 

https://www.bolsamadrid.es/esp/aspx/Po

rtada/Portada.aspx  

 

        

Οικονομικές ειδήσεις  

https://www.ine.es/
https://www.bolsamadrid.es/esp/aspx/Portada/Portada.aspx
https://www.bolsamadrid.es/esp/aspx/Portada/Portada.aspx
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Ένταξη του ελληνικού εθνικού επενδυτικού ταμείου στο Δίκτυο Δημόσιων 

Επενδυτικών Ταμείων Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Β. Αφρικής EMENA 

Οικονομικές ειδήσεις  

 

Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την 3η 

Οκτωβρίου στη Μαδρίτη, τα δημόσια 

επενδυτικά Ταμεία της Μάλτας (Malta 

Government Investments), της Αιγύπτου (the 

Sovereign Fund of Egypt), της Γαλλίας 

(Bpifrance) και της Ισπανίας (COFIDES) 

υποδέχθηκαν το δημόσιο επενδυτικό Ταμείο 

της Ελλάδας (ΕΕΣΥΠ/Υπερταμείο, 

“Growthfund”) ως νέο μέλος του Δικτύου των 

Δημόσιων Επενδυτικών Ταμείων Ευρώπης - 

Μέσης Ανατολής - Βόρειας Αφρικής (ΕΜΕΝΑ 

Sovereign Wealth Funds Foundation). Σχετικό 

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψε ο 

Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου, κ. Γρ. 

Δημητριάδης. Σημειώνεται ότι το Δίκτυο 

επενδυτικών Ταμείων ΕΜΕΝΑ αποτελεί τον 

συνδετικό κρίκο των κρατικών επενδυτικών 

Ταμείων των προαναφερθεισών χωρών και 

έχει στόχο τη συνεργασία μεταξύ αυτών για 

την επιτάχυνση της υλοποίησης κρατικών 

επενδυτικών σχεδίων και έργων βιώσιμης 

ανάπτυξης στην περιοχή της Μεσογείου. 

Το «EMENA Foundation» στοχεύει να 

λειτουργήσει ως περιφερειακή επενδυτική 

πλατφόρμα, με σκοπό την ανταλλαγή 

εμπειριών και διαθέσιμων πληροφοριών των 

μελών σχετικά με τις επενδυτικές ευκαιρίες που 

επιτυγχάνουν εθνικούς και βιώσιμους 

στόχους οικονομικής ανάπτυξης στην 

Ευρώπη, τη Μ. Ανατολή και την Βόρεια 

Αφρική. 

 

Το εν λόγω Δίκτυο συνεργασίας στοχεύει 

περαιτέρω να συγκεντρώσει επενδυτικά 

κεφάλαια και να βοηθήσει να «ξεκλειδωθούν» 

σημαντικές ιδιωτικές ροές επενδύσεων για την 

χρηματοδότηση έργων ή επιχειρήσεων στην 

γεωγραφική ζώνη Ευρώπης - Μέσης 

Ανατολής - Βόρειας Αφρικής, η οποία πάσχει 

από κενό επενδυτικής χρηματοδότησης της 

τάξεως των 700-900 δισ. δολλαρίων, 

εστιάζοντας στην πράσινη τεχνολογία, τη 

βιώσιμη ανάπτυξη, τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις και την καινοτομία. 

 Όπως γνωστοποιήθηκε κατά την εκδήλωση, 

την οποία φιλοξένησε το δημόσιο επενδυτικό 

Ταμείο της Ισπανίας (COFIDES), εν λόγω Ταμείο 

και Υπερταμείο πρόκειται να υπογράψουν 

μέχρι τις αρχές του επόμενου έτους πράξη 

ένταξης στο «Ίδρυμα Δημόσιων Επενδυτικών 

Ταμείων Ευρώπης - Μέσης Ανατολής - 

Βόρειας Αφρικής» (EMENA Foundation), με 

έδρα τη Μάλτα, θέτοντας έτσι τις βάσεις για τη 

δημιουργία ενός δικτύου συνεργασίας στη 

Μεσόγειο. Σημειώνεται ότι της προσπάθειας 

δημιουργίας του Δικτύου Δημόσιων 

Επενδυτικών Ταμείων EMENA ηγήθηκε τα 

τελευταία δύο χρόνια το επενδυτικό Ταμείο 

Malta Government Investments, σε στενή 

συνεργασία με την Bpifrance και το Sovereign 

Fund of Egypt, ενώ το ισπανικό επενδυτικό 

Ταμείο COFIDES έγινε μέλος του Δικτύου τον 

περασμένο Μάρτιο. 
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Δημιουργία συστήματος εισοδηματικής στήριξης για προμήθειες φ/α  

Οικονομικές ειδήσεις  

 

Το ισπανικό Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε 

χθες το δέκατο συνολικά νομοθετικό 

Διάταγμα από τον Ιούνιο του 2021 με σκοπό 

την άμβλυνση των επιπτώσεων της ραγδαίας 

αύξησης των τιμών της ενέργειας προς τους 

καταναλωτές. Η συγκεκριμένη ρύθμιση 

πρόκειται να κοστίσει στα δημόσια ταμεία 3 

δισ. ευρώ, καθώς θα δημιουργήσει ένα νέο, 

ρυθμιζόμενο, προσωρινό τιμολόγιο για τις 

ενώσεις κατοίκων σε συγκροτήματα 

κατοικιών με κεντρική θέρμανση φυσικού 

αερίου, ενώ ταυτόχρονα θα ενισχύσει το 

σχετικό κοινωνικό επίδομα. 

Συγκεκριμένα, το νέο τιμολόγιο «τελευταίας 

καταφυγής» (“Τarifa de Último Recurso” / 

TUR) θα ρυθμίζει την τιμή του φυσικού αερίου 

που θα απολαμβάνουν οι ως άνω ενώσεις 

κατοικιών με κοινούς λέβητες παροχής, η δε 

τιμή θα καθορίζεται υπολογίζοντας τη μέση 

κατανάλωση του συγκροτήματος κατοικιών 

τα τελευταία πέντε χρόνια. Στο 70% της αξίας 

αυτής της κατανάλωσης θα εφαρμόζεται 

έκπτωση 40%, ενώ στο υπόλοιπο 30% της 

αξίας της κατανάλωσης θα ισχύουν οι τιμές 

της ελεύθερης αγοράς. Το νέο αυτό τιμολόγιο 

θα συναρτάται με την εγκατάσταση ατομικών 

μετρητών ή κατανεμητών κόστους στις 

ενώσεις ιδιοκτητών κατοικιών, με καταληκτική 

προθεσμία πριν το τέλος Σεπτεμβρίου 2023, 

εκτός εάν κάποια συγκροτήματα κατοικιών 

εξαιρεθούν από την εν λόγω υποχρέωση 

εξαιτίας τεχνικών αδυναμιών. 

Για να διευκολυνθεί η εγκατάσταση μετρητών / 

κατανεμητών, η Υπουργός Οικολογικής 

Μετάβασης κα Teresa Ribera δήλωσε ότι θα 

υπάρξει ενίσχυση της τάξεως των 40 εκατ. 

ευρώ και διαβεβαίωσε ότι οι ενώσεις κατοίκων 

που έχουν ήδη συνάψει σύμβαση παροχής 

υπηρεσιών φυσικού αερίου θα μπορέσουν να 

επωφεληθούν από το νέο ειδικό τιμολόγιο. Το 

νέο τιμολόγιο «τελευταίας καταφυγής» θα έχει 

προσωρινή ισχύ, μέχρι το τέλος του 2023 και οι 

δυνητικοί του δικαιούχοι ανέρχονται στα 1,7 

εκατ. νοικοκυριά. Επιπλέον, η Κυβέρνηση έχει 

προτείνει μία ποινή για τις ενώσεις κατοίκων 

που θα υπερβαίνουν τον μέσο όρο των 

δαπανών των τελευταίων 5 ετών, προκειμένου 

να ενθαρρύνει τη λήψη μέτρων εξοικονόμησης 

ενέργειας από τα νοικοκυριά. 

 Εκτός αυτού, η νέα νομοθεσία παρατείνει 

μέχρι το τελευταίο τρίμηνο του 2023 το όριο της 

αύξησης κατά 5% των τελικών τιμολογίων 

(TUR) για το φυσικό αέριο, που μέχρι τώρα 

περιοριζόταν στο τελευταίο τρίμηνο του 

τρέχοντος έτους. Αυξάνει επίσης τις ελάχιστες 

απαιτήσεις απόδοσης κατά 119% για τον 

λειτουργικό φωτισμό και κατά 163% για τον 

φωτισμό περιβάλλοντος με προαιρετική ισχύ 

από τη δημοσίευσή της και υποχρεωτική από 

την πρώτη Ιανουαρίου, μέτρο που αναμένει 

εξοικονόμηση ενέργειας έως και 67%. Τέλος, 

δημιουργείται ένα νέο προσωρινό κοινωνικό 

επίδομα για τη μείωση των λογαριασμών 

ηλεκτρικού ρεύματος κατά 40% που αφορά 
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Οικονομικές ειδήσεις  

 
νοικοκυριά με εισόδημα κάτω των 28.000 

ευρώ, δηλαδή 4 στις 10 ισπανικές οικογένειες. 

Αναφορικά με τα ήδη υπάρχοντα επιδόματα, 

επεκτείνεται η έκπτωση από 60% σε 65% για 

τους ευάλωτους οικονομικά δικαιούχους και 

από 70% σε 80% για τα πολύ ευάλωτα 

νοικοκυριά, ενώ αυξάνεται η ποσότητα 

ενέργειας που είναι επιλέξιμη για την εν λόγω 

έκπτωση κατά 15%. Τα κονδύλια για τη 

χρηματοδότηση των κουπονιών 

κατανάλωσης θέρμανσης (Bono Social 

Termico) διπλασιάζονται, παρέχοντας 375 

ευρώ ανά νοικοκυριό και αυξάνοντας το 

ελάχιστο ποσό κουπονιών στα 40 ευρώ. 

Σύμφωνα με την αρμόδια Υπουργό κα Ribera, 

όλα τα ανωτέρω μέτρα θα ισχύσουν μέχρι το 

τέλος του επόμενου έτους και θα 

χρηματοδοτηθούν από τον Γενικό Κρατικό 

Προϋπολογισμό. 

 

 

Αύξηση κατασκευαστικού κόστους  

Ανησυχία έχει προκληθεί το τελευταίο διάστημα 

στον εγχώριο κατασκευαστικό κλάδο, καθώς 

οι εκπρόσωποί του θεωρούν πως η αστάθεια 

που παρατηρείται στις τιμές των πρώτων υλών 

των κατασκευαστικών υλικών αναμένεται να 

δημιουργήσει δυσκολίες στην πρόοδο της 

υλοποίησης του μακροοικονομικού σχεδίου 

της Κυβέρνησης για επενδύσεις προς 

αποκατάσταση-βελτίωση κατοικιών. Σύμφωνα 

με πρόσφατα στοιχεία της εργοδοτικής 

ένωσης κατασκευαστών δομικών υλικών 

(CEPCO), το εν λόγω πρόγραμμα είναι 

«προικισμένο» με χρηματικές ενισχύσεις της 

τάξεως πλησίον των 6 δισ. ευρώ. 

Το ζήτημα του αυξημένου και διακυμαινόμενου 

κόστους των δομικών υλικών, το οποίο 

προκαλεί υπερβάσεις κόστους στα έργα 

αποκατάστασης κατοικιών, περιπλέκεται 

ακόμη περισσότερο εάν ληφθεί υπόψη ότι τα 

κρατικά και ενωσιακά κεφάλαια διοχετεύονται 

κατ’ αρχάς στις τοπικές Αυτόνομες 

Κυβερνήσεις και μέσω αυτών δίδονται στην 

εκτέλεση των έργων, με αποτέλεσμα να 

σημειώνονται ακόμη μεγαλύτερες 

καθυστερήσεις και κενά μεταξύ αρχικών 

εκτιμήσεων κόστους και πραγματικού κόστους 

αγορών δομικών υλικών, δεδομένου ότι οι 

προμηθευτές υλικών μετά βίας μπορούν να 

εγγυηθούν τις τιμές τους για μία μόλις 

εβδομάδα. 

Πηγή εικόνας: https://www.thelocal.es  

https://www.thelocal.es/
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Οικονομικές ειδήσεις  

 
Λογική συνέπεια του ανωτέρω γεγονότος  είναι 

ότι οι κατασκευαστικές εταιρείες που 

ασχολούνται με έργα ανακαινίσεων-

βελτιώσεων περιορίζουν κατά το δυνατόν τον 

χρόνο ισχύος των προσφορών τους για τα 

έργα ώστε να μην εγκλωβίζονται σε ζημιογόνες 

συμβάσεις, ενώ για αρκετά έργα δεν 

κατατίθενται καν αιτήματα υπαγωγής σε 

χρηματοδότηση, με συνέπεια να δημιουργείται 

αδυναμία απορρόφησης των διαθέσιμων 

κρατικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων που είναι 

διαθέσιμα για τα εν λόγω έργα. Ένα άλλο 

πρόβλημα που συντείνει στην μη επαρκή 

υλοποίηση τέτοιων κατασκευαστικών έργων 

συνιστά η έλλειψη σαφήνειας στα φορολογικά 

κίνητρα που παρέχει το κράτος για την 

υλοποίηση τέτοιων επενδυτικών σχεδίων. 

Οι εκπρόσωποι του εγχώριου 

κατασκευαστικού κλάδου προτείνουν να τεθεί 

σε εφαρμογή, όσον αφορά τα 

προαναφερθέντα έργα αποκατάστασης 

κατοικιών, ένας μηχανισμός 

αναπροσαρμογής των τιμών των δομικών 

υλικών, ανάλογος με εκείνον που εφαρμόζεται 

στα δημόσια έργα, με προοδευτική 

μοριοδότηση των εταιρειών με βάση το 

πραγματικό κόστος των έργων, ο οποίος θα 

εγγυάται ότι το πρόσθετο κόστος που 

υφίστανται οι κατασκευαστικές εταιρείες στο 

πλαίσιο εκτέλεσης μίας σχετικής σύμβασης με 

το κράτος θα μπορεί τελικά να καλυφθεί από 

τον προϋπολογισμό των εν λόγω έργων, τα 

 

οποία πληρώνονται από το κράτος με την 

στήριξη των προαναφερθέντων ευρωπαϊκών 

κονδυλίων. Σημειώνεται ότι το αρμόδιο 

Υπουργείο Μεταφορών, Κινητικότητας και 

Αστικής Ατζέντας έχει ήδη υπογραμμίσει την 

πολυπλοκότητα της εφαρμογής αυτού του 

τύπου μηχανισμού που προτείνει η CEPCO. 

Επισημαίνεται ότι η ισπανική κυβέρνηση 

προβλέπει την υλοποίηση περισσότερων από 

μισό εκατομμύριο επιδοτούμενων έργων και 

δράσεων αποκατάστασης και βελτιώσεων 

έως τον Ιούνιο του 2026 (συγκεκριμένα 

510.000) και τη δημιουργία περισσότερων από 

180.000 θέσεων εργασίας, μέσω του Σχεδίου 

Ανάκαμψης, Μετασχηματισμού και 

Ανθεκτικότητας, το οποίο έχει κατευθύνει 

σημαντικό μέρος των ενωσιακών κονδυλίων 

ενισχύσεων σε έργα επισκευής κτιρίων 

κατοικιών, σπιτιών και γειτονιών.  

Στο αμέσως προσεχές διάστημα 

προγραμματίζεται κυβερνητική σύσκεψη σε 

υψηλό επίπεδο με την συμμετοχή των 

εμπλεκόμενων δημόσιων και επιχειρηματικών 

φορέων, προς περαιτέρω επεξεργασία των 

προτάσεων και ενδεχόμενη υιοθέτηση λύσεων 

που θα συμβάλουν στην πρόοδο υλοποίησης 

του προγράμματος. 
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Άφιξη ουκρανικών σιτηρών στην 

Ισπανία    

Το ισπανικό Υπουργείο Μεταφορών, 

Κινητικότητας και Αστικής Ατζέντας παρέλαβε, 

στις 6/10, 25 εμπορευματοκιβώτια ιδιοκτησίας 

της κρατικής ισπανικής εταιρείας 

σιδηροδρόμων Renfe (Renfe Mercancías) 

μεγέθους 40 ποδών, με φορτίο 600 τόνων 

αραβοσίτου από την Ουκρανία, κατόπιν 

επιτυχούς ολοκλήρωσης σχετικού πιλοτικού 

προγράμματος που εκκίνησε παρελθόντα 

Αύγουστο.  

Η παραλαβή έγινε στον τερματικό 

σιδηροδρομικό σταθμό / κέντρο logistics Can-

Tunis της Βαρκελώνης, αφού το εν λόγω 

φορτίο διένυσε απόσταση περίπου 2.400 

χιλιομέτρων σε διάστημα τριών εβδομάδων, 

ξεκινώντας από τον τερματικό σταθμό του 

Chelm στα σύνορα Πολωνίας-Ουκρανίας -

όπου και σημειώθηκε αρχικά καθυστέρηση 

στη μεταφόρτωση λόγω της σχετικά 

περίπλοκης εκεί κατάστασης και του 

αυξημένου φόρτου εργασίας- ακολουθώντας 

στη συνέχεια την γραμμή προς Lodz και 

Duisburg, όπου επίσης σημειώθηκαν 

καθυστερήσεις λόγω κήρυξης απεργίας των 

σιδηροδρομικών στη Γαλλία, που αποτέλεσε το 

τελευταίο τμήμα της διαδρομής του φορτίου 

προς Βαρκελώνη. Επισημαίνεται ότι αρχικά το 

εν λόγω φορτίο ουκρανικού καλαμποκιού 

αναμενόταν να παραληφθεί στον τελικό του 

προορισμό, την Βαρκελώνη, στις αρχές 

Σεπτεμβρίου.  

Κεντρικός στόχος του πιλοτικού 

προγράμματος ήταν η ανάλυση της 

ικανότητας και της βιωσιμότητας των 

σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών 

ως συμπληρωματικών προς τις θαλάσσιες 

μεταφορές πρώτων υλών, με τη χρήση 

σιδηροδρομικών διαδρόμων εντός της Ε.Ε. Η 

αρμόδια Υπουργός Μεταφορών, 

Κινητικότητας και Αστικής Ατζέντας κα Raquel 

Sánchez δήλωσε σχετικά ότι το πιλοτικό 

πρόγραμμα προσέφερε την απαιτούμενη 

τεχνογνωσία, ώστε η Ισπανία να είναι 

προετοιμασμένη να εκμεταλλευθεί σε μεγάλη 

κλίμακα τις δυνατότητες αξιοποίησης των 

εμπορευματικών μεταφορών μέσω 

σιδηροδρομικών δικτύων. Επιπλέον, κατά την 

κα Sánchez, το πρόγραμμα αναμένεται να 

συνδράμει στην εξασφάλιση εφοδιασμού της 

χώρας με πρώτες ύλες σε περίπτωση 

αποκλεισμού ή έστω διαταραχών των 

θαλάσσιων μεταφορών όπως συνέβη την 

περίοδο που ακολούθησε την εισβολή της 

Ρωσίας στην Ουκρανία, ενώ παράλληλα 

βοηθά στην επίτευξη καλύτερου συντονισμού 

των εμπλεκόμενων με τη διαδικασία φορέων, 

ιδίως στους τερματικούς σταθμούς. 

 

Οικονομικές ειδήσεις  
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Ενέργεια - Περιβάλλον  

Επιχειρηματικές Εξελίξεις 

Συμφωνία Naturgy και Sonatrach 

για την νέα τιμή εισαγωγής φ/α 

 H ισπανική πολυεθνική ενεργειακή εταιρεία 

Naturgy κατέληξε στις 6/10 σε συμφωνία 

προκειμένου να παραταθεί η ισχύς των 

συμβάσεών της προμήθειας φυσικού αερίου 

με την κρατική εταιρεία υδρογονανθράκων της 

Αλγερίας Sonatrach, αποδεχόμενη την προς 

τα άνω αναθεώρηση της τιμής του αερίου που 

προμηθεύεται μέσω του αγωγού Medgas. Η 

οριστικοποίηση μίας τέτοιας συμφωνίας παρά 

την επιδείνωση από νωρίτερα φέτος των 

πολιτικών και κατ’ επέκταση των οικονομικών 

σχέσεων Ισπανίας και Αλγερίας αναφορικά με 

το καθεστώς της Δυτικής Σαχάρας και την 

συνακόλουθη αβεβαιότητα για τη συνέχιση 

παροχής φυσικού αερίου από την αλγερινή 

πλευρά, θα αποτελέσει γεγονός ύψιστης 

σημασίας για την ενεργειακή ασφάλεια της 

Ισπανίας. H κατ’ αρχήν συμφωνία εγκρίθηκε 

από το Διοικητικό Συμβούλιο της Naturgy το 

απόγευμα της 6/10 και έχει ήδη μονογραφεί 

από τον κ. Toufik Hakkar, Διευθύνοντα 

Σύμβουλο της Sonatrach. Ωστόσο, η 

επικύρωσή της από τις αλγερινές κυβερνητικές 

Αρχές εξακολουθεί να εκκρεμεί, καθώς κάποιες 

λεπτομέρειες αναφορικά με τους δείκτες που 

θα χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό της 

νέας τιμής βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση. 

Επισημαίνεται ότι παρ’ όλο που με την  

 

επικύρωση της συμφωνίας εξασφαλίζεται η 

συνέχιση εισαγωγής αλγερινού αερίου στην 

ισπανική περιφέρεια, η τιμή που θα 

συμφωνηθεί εκτιμάται πως θα είναι σχετικά 

υψηλή, εξαιτίας της τρέχουσας κατάστασης 

της αγοράς και της διπλωματικής κρίσης των 

δύο χωρών. 

Ο Πρόεδρος της Naturgy, κ. Francisco 

Reynés, δήλωσε την αποδοχή από πλευράς 

ισπανικού Ομίλου της αύξησης των τιμών, 

εξηγώντας την ιδιαιτερότητα της τρέχουσας 

σύμβασης μεταξύ των εταιρειών, με διάρκεια 

10 ακόμη έτη, κατά την οποία προβλέπεται 

αναθεώρηση των τιμών κάθε τρία χρόνια, 

δηλαδή ανά μεγαλύτερο χρονικό διάστημα 

από αυτό που είθισται. Οι τρέχουσες 

διαπραγματεύσεις πρόκειται να διαρκέσουν 

έως το 2024. Σύμφωνα με εγχώριους 

οικονομικούς αναλυτές, την χρονική περίοδο 

Ιανουαρίου – Ιουλίου 2022 η Ισπανία κατέβαλε 

αντίτιμο 38 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ενώ η 

τελική τιμή που θα καθοριστεί στην παρούσα 

φάση πρόκειται να είναι περίπου 10 ευρώ ανά 

μεγαβατώρα υψηλότερη. Σημειώνεται ότι οι 

επίσημες συμβάσεις υπόκεινται σε ρήτρες 

εμπιστευτικότητας και δεν είναι γνωστές. Η νέα 

τιμή θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 

του 2023, με αναδρομική ισχύ από την αρχή 

του τρέχοντος έτους. 
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Επιχειρηματικές Εξελίξεις 

Είσοδος της Ferrovial στις ΑΠΕ με τη 

δημιουργία δύο υπεράκτιων 

αιολικών πάρκων στη Γαλικία 

Ο μεγάλος ισπανικός κατασκευαστικός 

Όμιλος Ferrovial εισέρχεται με βάση σημερινά 

εδώ οικονομικά δημοσιεύματα στον τομέα των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δια της 

κατάθεσης επίσημης πρότασης κατασκευής 

δύο υπεράκτιων αιολικών πάρκων συνολικής 

ισχύος 1.000 ΜV στα ανοικτά των ακτών της 

Γαλικίας. Το εν λόγω μεγάλο επενδυτικό σχέδιο 

βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο 

επεξεργασίας. Η πρώτη επενδυτική πρόταση 

αφορά την κατασκευή αιολικού πάρκου 

παραγωγικής ισχύος 495 MW στα ανοικτά των 

ακτών του Λούγκο (με επωνυμία Celta I) και 

υποβλήθηκε στο αρμόδιο Υπουργείο 

Οικολογικής Μετάβασης στο τέλος της 

περασμένης εβδομάδας, ενώ ακολούθησε και 

δεύτερη, πανομοιότυπη πρόταση για αιολικό 

πάρκο στα ανοικτά της Ποντεβέντρα. 

 

 Όπως αναφέρει ο οικονομικός Τύπος, 

συνολικά έχουν υποβληθεί έξι διαφορετικές 

προτάσεις για τη δημιουργία αιολικών πάρκων 

στα ανοικτά ύδατα της περιοχής της Γαλικίας, 

ενώ υπάρχουν αιτήσεις για άδειες συνολικής 

ισχύος 3.700 MW, που υπερβαίνει κατά πολύ 

την ισχύ 3.000 MW που έχει θέσει το Υπουργείο 

Οικολογικής Μετάβασης ως στόχο για το 

2030, στο πλαίσιο του οδικού χάρτη για την 

ανάπτυξη της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας. 

 

Επισημαίνεται ότι το μεγαλύτερο εκ των υπό 

εξέταση έργων αφορά τους Ομίλους 

BlueFloat Energy και Sener που σχεδιάζουν 

την κατασκευή του υπεράκτιου αιολικού 

πάρκου Nordes, ισχύος 1.200 MW, στην 

περιοχή της Λα Κορούνια. Ακολουθούν η 

μονάδα Galdwind του Ομίλου Cobra με 64 

ανεμογεννήτριες συνολικής ισχύος 1.000 MW 

στην περιοχή μεταξύ Λούγκο και Λα 

Κορούνια, καθώς και τα αιολικά πάρκα San 

Brandán και San Cibrao της Iberdrola, 

παραγωγικής ισχύος 490 MW έκαστο, στα 

βόρεια της Λα Κορούνια και στο Λούγκο, 

αντίστοιχα.  

Η προσπάθεια της Ferrovial, σε ανταγωνισμό 

με τις προαναφερθείσες εταιρείες, έρχεται σε 

μια περίοδο που η ισπανική Κυβέρνηση 

ισχυρίζεται ότι ολοκληρώνει τα σχέδια 

διαχείρισης των θαλάσσιων περιοχών, τα 

οποία θα καθορίσουν τα ύδατα που θα 

μπορούν να φιλοξενήσουν αιολικά πάρκα και 

θα ρυθμίσουν τα δικαιώματα χρήσης για την 

ανάπτυξη αιολικής ενέργειας στα ανοικτά των 

ισπανικών ακτών. Η ισπανική Κυβέρνηση, 

κατόπιν μάλιστα σχετικής προειδοποίησης 

από τις Βρυξέλλες σχετικά με καθυστέρηση 

υλοποίησης της ανάπτυξης αιολικής 

ενέργειας, στοχεύει να έχει θέσει σε εφαρμογή 

το κανονιστικό πλαίσιο πριν από το τέλος του 

τρέχοντος οικονομικού έτους.  
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 Τα υπεράκτια αιολικά πάρκα που 

προωθούνται στη Γαλικία έρχονται να 

προστεθούν σε μια σειρά άλλων έργων που 

βρίσκονται σε αρχικά στάδια υλοποίησης στα 

ανοικτά της Καταλονίας, της Ανδαλουσίας και 

των Καναρίων Νήσων. Πηγές προσκείμενες 

στον Όμιλο Ferrovial εξηγούν ότι οι δύο 

πρωτοβουλίες του Ομίλου για ανάπτυξη 

υπεράκτιων αιολικών πάρκων στη Γαλικία 

αποτελούν την πρώτη της εμπειρία στον τομέα 

αυτό, πέραν ενός πιλοτικού σχεδίου για 

κατασκευή πλωτής πλατφόρμας στη Χώρα 

των Βάσκων, σε κοινοπραξία με τους Ομίλους 

Saitec και RWE. Ωστόσο, απώτερος στόχος 

της εταιρείας είναι μία δυναμική είσοδος στον 

τομέα αυτό, δεδομένου ότι φέτος το καλοκαίρι 

υπέγραψε συμφωνία και με την EDF 

Renewables για επενδύσεις στην Πολωνία. 

 

Πηγή εικόνας: https://www.farodevigo.es 

 

Κυβερνητική αναθεώρηση σχεδίου 

αναδιάρθρωσης ενεργειακού Ομίλου 

Naturgy 

Αναφορικά με την αναμενόμενη διακοπή 

υλοποίησης του σχεδίου “Géminis” που αφορά 

τον διαχωρισμό του μεγάλου ισπανικού 

πολυεθνικού ενεργειακού Ομίλου Naturgy σε 

δύο ανεξάρτητες εταιρείες, σύμφωνα με 

πρόσφατες δηλώσεις της 3ης Αντιπροέδρου της 

ισπανικής Κυβέρνησης και Υπουργού 

Οικολογικής Μετάβασης κας Teresa Ribera, η 

Κυβέρνηση όντως έχει προσανατολιστεί σε 

αναθεώρηση του ανωτέρω σχεδίου, 

διευκρινίζοντας χαρακτηριστικά ότι «τυχόν 

διαχωρισμός του Ομίλου Naturgy δεν είναι 

βολικός κατά την δεδομένη χρονική στιγμή, ούτε 

και φαίνεται να εξυπηρετεί τους κυβερνητικούς 

στόχους της εγκράτειας και της σταθερότητας 

των συνθηκών και των τιμών της προσφοράς 

ενέργειας». Σύμφωνα με την κα Ribera, «σε μια 

τόσο ευαίσθητη στιγμή στην αγορά του 

φυσικού αερίου, είναι λογικό ως Κυβέρνηση να 

είμαστε συνετοί και να φροντίζουμε το γενικό 

συμφέρον και δεδομένου ότι η Naturgy είναι η 

πιο σημαντική εταιρεία που εγγυάται την 

προμήθεια φυσικού αερίου στην Ισπανία, είναι 

λογικό η Κυβέρνηση να τοποθετείται με 

εξαιρετική προσοχή σε κάθε ζήτημα που θα 

μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο είτε το σχέδιο 

ενεργειακής μετάβασης της χώρας, ή την 

ασφάλεια της παροχής φυσικού αερίου». 

 

Επιχειρηματικές Εξελίξεις 

https://www.farodevigo.es/economia/2022/10/20/ferrovial-impulsa-primer-parque-eolico-marino-pontevedra-77453301.html
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Επιχειρηματικές Εξελίξεις 

Επισημαίνεται ότι η μελετώμενη διάσπαση του 

Ομίλου φυσικού αερίου και ηλεκτρικής 

ενέργειας Naturgy αφορά την δημιουργία δύο 

διακριτών εταιρικών δομών, μίας που θα 

σχετίζεται με κρατικά ρυθμιζόμενες 

δραστηριότητες (διανομή φυσικού αερίου και 

ηλεκτρικού ρεύματος, διαχείριση 

ρυθμιζόμενων υποδομών διανομής και 

μεταφοράς ενέργειας) και μίας δεύτερης που 

θα απασχολείται σε απελευθερωμένες 

δραστηριότητες (συμβατική παραγωγή, 

ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 

εμπορευματοποίηση ενέργειας και συναφών 

υπηρεσιών, διαχείριση αγορών ενέργειας και 

ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων). Υπενθυμίζεται 

ότι το σχέδιο “Géminis” είχε ανακοινωθεί από 

την διοίκηση του Ομίλου Naturgy τον 

παρελθόντα Φεβρουάριο, εν συνεχεία 

ωστόσο το ξέσπασμα του πολέμου στην 

Ουκρανία και η έκρυθμη κατάσταση που 

προκλήθηκε στην διεθνή αγορά και τις τιμές 

φυσικού αερίου έχει εμποδίσει την υλοποίηση 

του σχεδίου σε μία τέτοια συγκυρία.  

Σημειώνεται ότι η μετοχική δομή Ομίλου 

Naturgy στην παρούσα φάση απαρτίζεται 

από συμμετοχές Ομίλων Criteria Caixa 

(εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου με 

μερίδιο 26,7%), Rioja Acquisition (επενδυτική 

εταιρεία συμφερόντων βρετανικού επενδυτικού 

Ταμείου CVC, μερίδιο 20,7%), GIP (αμερικανικό 

επενδυτικό Ταμείο υποδομών, μερίδιο 20,6%), 

Global InfraCo (επενδυτικό Ταμείο 

αυστραλιανών συμφερόντων, μερίδιο 13,9%) 

και Sonatrach (κρατικός Όμιλος 

υδρογονανθράκων της Αλγερίας, μερίδιο 

4,1%), ενώ μερίδιο 14% των μετοχών τυγχάνει 

ελεύθερης διαπραγμάτευσης στο 

Χρηματιστήριο Μαδρίτης.  

Επισημαίνεται ότι το σχέδιο διάσπασης του 

Ομίλου Naturgy σε δύο διακριτούς εταιρικούς 

Ομίλους έχει ερμηνευθεί σε πρώτη φάση από 

την αγορά ως ένας τρόπος διευκόλυνσης της 

μελλοντικής εκροής κεφαλαιακών συμμετοχών 

από το μετοχικό κεφάλαιο του Ομίλου, και πιο 

συγκεκριμένα για σταδιακή «έξοδο» των 

επενδυτικών Ταμείων GIP και CVC, με 

ταυτόχρονη διατήρηση της παρουσίας του 

Ομίλου Criteria Caixa -του μεγαλύτερου 

μετόχου της Naturgy- που θα παρέχει στην 

ισπανική Κυβέρνηση τις απαιτούμενες 

διασφαλίσεις σταθερότητας όσον αφορά την 

ταυτότητα της εταιρείας. Η σημερινή οπτική της 

ισπανικής Κυβέρνησης, όπως διατυπώθηκε 

από την κα Ribera, εστιάζει σε δυνητική 

σταδιακή έξοδο των επενδυτικών Ταμείων από 

το μετοχικό κεφάλαιο και είσοδο βιομηχανικών 

εταίρων στον Όμιλο Naturgy, οι οποίοι θα 

αποκτήσουν μεγαλύτερο βάρος συμμετοχής. 

Πηγές της Naturgy εκτιμούν ότι η διαφαινόμενη 

αναθεώρηση από την εκτελεστική εξουσία του 

αρχικού σχεδίου διάσπασης του Ομίλου 

ανοίγει ένα νέο στάδιο για την ανάπτυξη της 

εταιρείας σε στρατηγικό επίπεδο, 

προβλέποντας την αντικατάσταση -πλήρως ή 

εν μέρει- των συμμετοχών των επενδυτικών 
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Επιχειρηματικές Εξελίξεις 

Ταμείων GIP και CVC από νέους εταίρους με 

περισσότερο βιομηχανικό αντικείμενο 

δραστηριότητας. Βεβαίως, στην παρούσα 

φάση η στάση που θα κρατήσουν τα 

επενδυτικά Ταμεία είναι μάλλον αμφίβολη 

δεδομένου ότι αυτά δεν έχουν γνωστοποιήσει 

τις προθέσεις τους, ιδιαίτερα δε η στάση του 

αυστραλιανών συμφερόντων Ταμείου IFM, το 

οποίο πριν ένα έτος αύξησε το μερίδιο 

συμμετοχής του στη Naturgy σε 13,9% (μέσω 

Ομίλου Global InfraCo), στο πλαίσιο 

προσφοράς εξαγοράς που πραγματοποίησε 

για απόκτηση μεριδίου έως 22%. Υπενθυμίζεται 

ότι στις δημοσιεύσεις του ισπανικού 

οικονομικού Τύπου αναφέρεται η είσοδος και 

του γαλλικού ενεργειακού κολοσσού Total στο 

κεφάλαιο της Naturgy, συγκεκριμένα στο 

κομμάτι διανομής και πώλησης ηλεκτρικού 

ρεύματος στην Ισπανία, αλλά και του 

ισπανικού πετρελαϊκoύ / πετροχημικού / 

ενεργειακού κολοσσού Repsol ως 

ενδιαφερόμενου για το κομμάτι των μη 

ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων της Naturgy.  

Γεγονός είναι πάντως ότι η αβεβαιότητα 

σχετικά με το μέλλον του Ομίλου Naturgy και 

τις ακριβείς περί αυτού προθέσεις της 

ισπανικής Κυβέρνησης και των επενδυτών έχει 

δημιουργήσει σχετικές ανησυχίες στις αγορές 

και ορισμένους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, 

όπως η Standard & Poor’s που βαθμολογεί 

αρκετά χαμηλά το αξιόχρεο του ισπανικού 

Ομίλου, παρά το γεγονός ότι αυτός σταδιακά 

αποσβένει παλαιότερα εκκρεμή χρέη του. 

Επενδύσεις σε νεοφυείς 

επιχειρήσεις 

Το επίπεδο των επενδύσεων σε ισπανικές 

νεοφυείς επιχειρήσεις δεν φαίνεται να έχει 

επιβραδυνθεί στη μέχρι στιγμής διάρκεια 

του 2022, αλλά αντιθέτως βρίσκεται σε 

σταθερούς ρυθμούς ανάπτυξης, παρά τις 

δυσμενείς μακροοικονομικές συνθήκες που 

επικρατούν. Σύμφωνα με έγκυρες κλαδικές 

εκτιμήσεις ωστόσο, το τελικό συνολικό 

ύψος των επενδύσεων σε νεοφυείς 

επιχειρήσεις δεν θα καταφέρει να υπερβεί το 

ιστορικά υψηλό επίπεδο επενδύσεων των 

περίπου 4,2 δισ. ευρώ που επιτεύχθηκε το 

2021, ενώ ορισμένες περισσότερο 

απαισιόδοξες εκτιμήσεις αναφέρουν έως 

τώρα πτώση των συνολικών επενδύσεων 

σε start-ups κατά 5% σε σχέση με πέρυσι, 

επισημαίνοντας πως το κλείσιμο της 

χρονιάς θα εξαρτηθεί από το εάν θα 

υπάρξουν μεγάλοι «γύροι» 

χρηματοδοτήσεων προς νεοφυείς 

επιχειρήσεις προς το τέλος του έτους, οι 

οποίοι δύνανται να προκαλέσουν 

σημαντικές αλλαγές των σχετικών μεγεθών. 

Σύμφωνα πάντως με τα μέχρι στιγμής 

στοιχεία, η ροή επενδύσεων σε ισπανικές 

νεοφυείς επιχειρήσεις συνεχίζεται με 

κανονικούς ρυθμούς, χωρίς να 

αναμένονται χρεοκοπίες νέων εταιρειών 

όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες, ωστόσο 

υφίσταται ακόμη σοβαρός κίνδυνος οι 
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  σχετικές ροές να επηρεαστούν αρνητικά από 

μία ενδεχόμενη ισχυρή οικονομική 

επιβράδυνση στην Ευρώπη το τελευταίο 

τρίμηνο του τρέχοντος έτους. 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις έγκυρων οικονομικών 

αναλυτών, στα πρώιμα στάδια ανάπτυξης 

νεοφυών επιχειρήσεων στην Ισπανία, η αγορά 

ευνοεί την ανάπτυξη καθετοποιημένων 

συστημάτων λογισμικού και επιχειρηματικών 

μοντέλων που εστιάζουν στην βελτιστοποίηση 

της αποδοτικότητας των κεφαλαίων. Από 

πλευράς κλάδων δραστηριοποίησης 

τεχνολογικών νεοφυών επιχειρήσεων στην 

Ισπανία, οι ειδικοί εκτιμούν ότι παρατηρείται 

μεγάλη δραστηριότητα στην ανάπτυξη 

ολοκληρωμένων συστημάτων λογισμικού ως 

υπηρεσίας (SaaS) προς βελτιστοποίηση 

οικονομικών πόρων και μείωση 

επιχειρηματικού κόστους, με ιδιαίτερη έμφαση 

σε προϊόντα όπως λογισμικό βελτιστοποίησης 

αποθεμάτων και πρόβλεψης ζήτησης, 

λογισμικό προβλέψεων αγοράς και 

βελτιστοποίησης τιμολογιακής πολιτικής, 

λογισμικό αναλυτικής επεξεργασίας στοιχείων 

μεταφορών και βελτιστοποίησης στόλου για 

μείωση του κόστους, λογισμικό διαχείρισης 

εξόδων για εταιρείες. 

 Οι ειδικοί επισημαίνουν τις ικανοποιητικές ροές 

επενδύσεων σε ισπανικές νεοφυείς 

τεχνολογικές επιχειρήσεις των υποκλάδων 

“proptech” (Property Technology), “edtech” 

(Education Technology) και “deep tech” 

(High Tech Innovation), με χρηματοδότηση 

τεχνολογικών έργων και προϊόντων τα οποία 

συνήθιζαν παλαιότερα να  

υποεκπροσωπούνται από πλευράς 

επενδυόμενων κεφαλαίων στην Ισπανία, αλλά 

και με ανάδειξη και εδραίωση αρκετών νέων 

ισπανικών τεχνολογικών start-ups ανάπτυξης 

συστημάτων λογισμικού με διεθνείς 

φιλοδοξίες, μεταξύ των οποίων οι Typeform, 

Tinybird και Factorial.  

Για το 2023 εκτιμάται ότι το επίπεδο των 

επενδύσεων σε ισπανικές start-ups θα είναι 

υψηλό από το 2ο τρίμηνο του έτους και έπειτα, 

σε συνάρτηση με τις γενικότερες 

μακροοικονομικές συνθήκες που θα 

επικρατούν, καθώς υφίσταται σημαντικός 

αριθμός διαθέσιμων κεφαλαίων 

επιχειρηματικού κινδύνου (venture capital), 

ορισμένα εξ αυτών νεοσύστατα, με υψηλά 

επίπεδα ρευστότητας, που αναζητούν 

δυνατότητες να τοποθετηθούν επενδυτικά 

στην αγορά. Επιπλέον, έχουν εμφανιστεί 

εγχώρια αναπτυξιακά κεφάλαια με διεθνή 

προσανατολισμό και σημαντική συμμετοχή 

μεγάλων επιχειρήσεων (λ.χ. Leadwind και 

Andromeda), που φαίνεται να καλύπτουν το 

χρηματοδοτικό κενό που υπήρχε στην 

ισπανική κεφαλαιαγορά για τις νεοφυείς 

επιχειρήσεις. Επίσης, μικρότερα και νέα 

επενδυτικά κεφάλαια venture capital (Bonsai, 

Kibo, Nauta), καθώς και επενδύσεις από 

διεθνή επενδυτικά Ταμεία κεφαλαίων 

επιχειρηματικού κινδύνου που 

πραγματοποιούν μικρού μεγέθους γύρους 

χρηματοδότησης, σε συνδυασμό με ισπανικά 

επενδυτικά κεφάλαια, με ιδιαίτερη προτίμηση 

στους κλάδους της έξυπνης κινητικότητας, της 

εφοδιαστικής αλυσίδας, του “edtech”, του 

ηλεκτρονικού εμπορίου και του “adtech” 

(Advertising Technology). 
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Ελληνική συμμετοχή στη Διεθνή Έκθεση FRUIT ATTRACTION 2022 

Κατά το τριήμερο 4 έως 6 Οκτωβρίου έλαβε 

χώρα στο Εκθεσιακό Κέντρο του IFEMA, 

επίσημου διοργανωτή εμπορικών εκθέσεων 

της ισπανικής πρωτεύουσας, μία από τις 

σημαντικότερες ευρωπαϊκές διεθνείς εκθέσεις 

του κλάδου φρούτων και λαχανικών, η Fruit 

Attraction. Η διοργάνωση υλοποιήθηκε από 

τον ως άνω Οργανισμό και την Ισπανική 

Συνομοσπονδία Ενώσεων Παραγωγών και 

Εξαγωγέων Φρούτων και Λαχανικών (FEPEX), 

με την υποστήριξη του ισπανικού Υπουργείου 

Γεωργίας, Αλιείας και Τροφίμων και του 

Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου και 

Επενδύσεων (ICEX). Την φυσική παρουσία 

πλαισίωσε και φέτος η διαδικτυακή πλατφόρμα 

“LIVE Connect”, η οποία έδωσε τη δυνατότητα 

στις επιχειρήσεις να έρθουν σε επαφή με 

παραγωγούς και εμπόρους που επισκέφθηκαν 

την έκθεση, καθώς και να παρακολουθήσουν 

τα σεμινάρια που πραγματοποιήθηκαν. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία των διοργανωτών, στις 

8 πτέρυγες (halls) της έκθεσης, συνολικής 

επιφάνειας 55.000 τετρ. μέτρων, ο αριθμός των 

εκθετών πλησίασε τους 1.800 από 55 χώρες, 

συμπεριλαμβανομένης της χώρας μας. 

Μεταξύ αυτών μετείχαν εταιρίες που κάλυπταν 

όλο το φάσμα του κλάδου, από την παραγωγή 

έως τη συσκευασία και τη διανομή των 

φρούτων και λαχανικών. Οι αρχικές εκτιμήσεις 

των διοργανωτών αναφέρουν πάνω από 

90.000 επαγγελματίες επισκέπτες, σε 18 

κλάδους του τομέα φρούτων και λαχανικών 

από 133 χώρες. Από την Ισπανία συμμετείχαν, 

πέραν των επιχειρήσεων του κλάδου νωπών, 

όλες οι περιοχές και Αυτόνομες Κοινότητες με 

σημαντική παραγωγή φρούτων και 

λαχανικών, με μεγάλα περίπτερα από τις 

Μούρθια, Βαλένθια και Καταλονία. Μεγάλες 

συμμετοχές με εθνικά περίπτερα 

πραγματοποίησαν η Γαλλία, η Ιταλία, η 

Ολλανδία, το Ην. Βασίλειο, το Βέλγιο, η 

Πορτογαλία, η Γερμανία, η Σερβία, ενώ αρκετά 

μεγάλες ήταν οι εθνικές συμμετοχές των 

Κολομβίας, Η.Π.Α., Ν. Κορέας, Περού, Χιλής, Ν. 

Αφρικής και Ινδίας. Αυξημένες ήταν οι φετινές 

αφρικανικές συμμετοχές από Κένυα, Γουινέα 

και Ακτή Ελεφαντοστού. Την έκθεση εγκαινίασε, 

το μεσημέρι της 6ης Οκτωβρίου, ο Ισπανός 

Υπουργός Γεωργίας, Αλιείας και Τροφίμων κ. 

Luis Planas. 

Eλληνική συμμετοχή 

Η Ελληνική συμμετοχή στη φετινή Fruit 

Attraction αρίθμησε συνολικά 44 επιχειρήσεις 

και Οργανισμούς, με την πλειονότητα αυτών 

να στεγάζονται στο εθνικό περίπτερο 

εξαιρετικά υψηλών προδιαγραφών ποιότητας 

που οργάνωσε για πέμπτη φορά ο επίσημος 

ελληνικός φορέας ΔΕΘ-HELEXPO, με τον 

λογότυπο FRESKON GREECE που 

αντιπροσωπεύει πρωτοβουλία προώθησης 

της διεθνούς έκθεσης FRESKON που 

διοργανώνει σε ετήσια βάση η HELEXPO. 

Επιχειρηματικές Εξελίξεις 
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 Επισημαίνεται ότι με μεγάλα ανεξάρτητα 

περίπτερα μετείχαν ορισμένοι μεγάλοι Έλληνες 

εξαγωγείς νωπών, μεταξύ των οποίων οι 

εταιρείες Μητροσύλη και Πρωτοφανούση, 

αλλά και άλλοι εξαγωγείς. Παρουσία στην 

φετινή έκθεση είχαν οι Περιφέρειες Κεντρικής 

Μακεδονίας, Ηπείρου και Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης που οργάνωσαν και 

στήριξαν τις συμμετοχές τοπικών 

επιχειρήσεων. Στο τέλος της παρούσης 

αναφοράς παρατίθεται κατάλογος των 

συνολικών συμμετοχών ελληνικών 

επιχειρήσεων στην φετινή Fruit Attraction. 

Σημειώνεται ότι το εθνικό περίπτερο της ΔΕΘ-

HELEXPO ήταν άρτια οργανωμένο και σε καλή 

θέση στον εκθεσιακό χώρο (Hall 10), ενώ 

αναδείκνυε άριστα τα ελληνικά προϊόντα και τη 

δυναμικότητα της χώρας μας στον τομέα των 

φρούτων και λαχανικών, με την πλειονότητα 

των εκθετών να επικεντρώνονται στον κλάδο 

του ακτινιδίου που αποτελεί κυρίαρχο ελληνικό 

φρούτο που εξάγεται στην Ισπανία. 

Η επισκεψιμότητα του εθνικού περιπτέρου, 

όπως και εκείνων των ανεξάρτητων 

συμμετοχών, ήταν αυξημένη, τόσο από 

Ισπανούς όσο και από διεθνείς επισκέπτες, οι 

οποίοι αποκόμισαν εν γένει θετικές εντυπώσεις 

για τα ελληνικά προϊόντα και τον κλάδο νωπών 

της χώρας μας, σύμφωνα με όσα μας είπαν οι 

Έλληνες εκθέτες. Από τις συνομιλίες μας με 

τους εκθέτες διαπιστώσαμε πως θεωρούν την 

ισπανική αγορά φρούτων και λαχανικών 

ιδιαίτερα ελκυστική, όπως και την έκθεση Fruit 

Attraction, καθώς πρόκειται για έκθεση με 

 

 

 

υπολογίσιμο μέγεθος και διεθνή – περιφερειακό 

χαρακτήρα, εξαιρετικά λειτουργική και 

αποτελεσματική και ευθέως συγκρίσιμη, 

σύμφωνα με τους συνομιλητές μας, με 

αντίστοιχες μεγάλες εκθέσεις τύπου Fruit 

Logistica στην Γερμανία. 

Το Γραφείο μας στάθηκε αρωγός στην 

ελληνική συμμετοχή, παρέχοντας 

πληροφόρηση και κατευθύνσεις στις 

συμμετέχουσες επιχειρήσεις και φορείς, 

δίδοντάς τους πλήρη εικόνα για την αγορά 

φρούτων και λαχανικών της Ισπανίας, 

επικαιροποιώντας στοιχεία κλαδικής έρευνας 

που διαβιβάστηκε μέσω του ανωτέρω σχετικού 

εγγράφου μας. Επιπλέον, υπήρξε ανταλλαγή 

συγκεκριμένων απόψεων με τους υπευθύνους 

της ελληνικής συμμετοχής και των 

επιχειρήσεων για στοχευμένες ευκαιρίες που 

παρουσιάζει η αγορά της Ισπανίας και 

τρόπους με τους οποίους μπορούμε να 

υποστηρίξουμε επόμενες νέες διοργανώσεις 

και πρωτοβουλίες της HELEXPO. Επισημαίνεται 

ότι οι εξαγωγές του τομέα νωπών φρούτων και 

λαχανικών στην Ισπανία διαθέτουν περιθώρια 

ανάπτυξης εξαγωγικών συνεργασιών, παρ’ ότι 

η αγροτική παραγωγή των δύο χωρών είναι 

ανταγωνιστική σε πληθώρα προϊόντων. 

Χωριστή αναφορά επιφυλάσσεται στην για 

δεύτερη φορά άριστη διοργάνωση δράσεων 

της πρωτοβουλίας “Μediterranean Combo”, 

η οποία φιλοξενεί επτά αγροτικούς 

συνεταιρισμούς από την Κρήτη (Α.Σ. 

ΑΝΑΤΟΛΗ, Α.Σ. ΤΥΜΠΑΚΙ, Α.Σ. ΝΟΤΟΣ, Α.Σ. 

ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ, Ο.Π. «ΦΑΛΛΑΣΑΡΝΑ» -  
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Επικεφαλής Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης κ. 

Γκάσιος παρέστη σε όλες τις δράσεις, ενώ το 

βράδυ της 4ης Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της 

εκδήλωσης Τύπου, απηύθυνε σύντομη 

ομιλία-χαιρετισμό, με παρουσίαση του 

ελληνικού αγροτικού κλάδου, της 

παραγωγής, του εξωτερικού εμπορίου, 

καθώς και των στοιχείων και τάσεων του 

διμερούς εμπορίου νωπών αγροτικών 

προϊόντων Ελλάδος-Ισπανίας.  

 

Πηγή εικόνας: https://graniot.com/fruit-

attraction-2022 

 

Επιχειρηματικές Εξελίξεις   

 

Κομπογεννητάκης & ΣΙΑ Ο.Ε., Α.Σ. ΨΑΡΗΣ , Α.Σ. 

ΚΑΜΙΡΟΣ – ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ) και τον ισπανικό 

Σύνδεσμο Λωτού (Asociación Española del 

Kaki) με έδρα στη Βαλένθια, με προωθούμενο 

«πακέτο» προϊόντων τα κηπευτικά (τομάτα, 

αγγούρι, πιπεριά, μελιτζάνα) και το φρούτο 

λωτός. Εν λόγω πρωτοβουλία υλοποιείται στο 

πλαίσιο εκστρατείας που υποστηρίζεται και 

συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. με τίτλο “Εnjoy 

it´s from Europe” και πραγματοποιεί συμμετοχές 

-πέραν της Ισπανίας- σε μεγάλες κλαδικές 

διοργανώσεις σε Γερμανία, Ουγγαρία και 

Ελλάδα. H ελληνική εταιρεία NOVACERT, σε 

συνεργασία με την ιταλική εταιρεία 

BLANCDENOIR SRL σχηματίζουν τον Εκτελεστικό 

Οργανισμό του εν λόγω προγράμματος. 

Επισημαίνεται ότι το πρόγραμμα 

“Μediterranean Combo” συμμετείχε με μεγάλο 

περίπτερο στο Hall 3 της φετινής Fruit Attraction. 

Στο πλαίσιο των παράλληλων δράσεων που 

διοργανώθηκαν με αξιόλογη επιτυχία από το 

πρόγραμμα στην Μαδρίτη, περιλαμβάνονται 

δύο επαγγελματικά δείπνα (στις 3/10 και στις 

5/10) όπως και εκδήλωση Τύπου (στις 4/10) σε 

κεντρικό ξενοδοχείο της Μαδρίτης, με σκοπό την 

καλλιέργεια επαφών μεταξύ των ανωτέρω 

συμμετεχουσών επιχειρήσεων και φορέων και 

ισπανικών επιχειρήσεων, κρατικών και ιδιωτικών 

φορέων, αλλά και εκπροσώπων κλαδικού 

Τύπου. Επισημαίνεται ότι εκπρόσωποι 

τεσσάρων εκ των ανωτέρω συνεταιρισμών ήταν 

παρόντες στην Μαδρίτη. 

https://graniot.com/fruit-attraction-2022/
https://graniot.com/fruit-attraction-2022/
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Επιχειρηματικές Εξελίξεις   

 
Επίπεδα Τουρισμού  

 Τα επικαιροποιημένα στοιχεία του Εθνικού 

Ινστιτούτου Στατιστικής (INE) σχετικά τον 

εισερχόμενο τουρισμό στην Ισπανία την 

περίοδο Ιουνίου-Αυγούστου φανερώνουν την 

επιστροφή του κλάδου στα προ της πανδημίας 

επίπεδα. Οι αλλοδαποί τουρίστες έφθασαν τα 

25,35 εκατ., εκ των οποίων ξεχωρίζουν οι 

αφίξεις 5,53 εκατ. Βρετανών, 3,92 εκατ. Γάλλων 

και 3,33 εκατ. Γερμανών τουριστών. 

Συγκρίνοντας με τα αντίστοιχα μεγέθη του 2019, 

παρατηρούμε ότι τα επίπεδα του εισερχόμενου 

τουρισμού έχουν ήδη αποκατασταθεί στο 88% 

του συνολικού αριθμού επισκεπτών πριν από 

την πανδημία. Οι συνολικές τουριστικές αφίξεις 

μεταξύ Ιανουαρίου και Αυγούστου τ.ε. 

ξεπερνούν τους 48 εκατ. τουρίστες, ελαφρώς 

χαμηλότερες των προσδοκιών, κυρίως εξαιτίας 

της επίπτωσης που είχε στον εισερχόμενο 

τουρισμό η μετάλλαξη «Όμικρον» κατά τους 

πρώτους τρεις μήνες του έτους. Ο Ισπανός Γ.Γ. 

Τουρισμού, κ. Fernando Valdés, σημείωσε σε 

συνέντευξή του ότι η έλλειψη Ασιατών 

τουριστών από Κίνα και Ιαπωνία είναι η αιτία 

που ο εισερχόμενος τουρισμός δεν έχει φθάσει 

ακόμη τα επίπεδα προ πανδημίας. 

Μεταξύ Ιουνίου και Αυγούστου τ.ε. οι 

Βαλεαρίδες Νήσοι προσέλκυσαν τον 

υψηλότερο αριθμό εισερχόμενων τουριστών 

(6,41 εκατ.) με τους Βρετανούς και τους 

Γερμανούς να αποτελούν τους κυριότερους 

επισκέπτες. Το ίδιο διάστημα, την Καταλονία  

επισκέφθηκαν συνολικά 5,48 εκατ. αλλοδαποί, 

κυρίως από τη γείτονα Γαλλία αλλά και άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες. Σημειώνεται ότι η 

Καταλονία είναι η περιφέρεια με τη μεγαλύτερη 

επισκεψιμότητα από την αρχή του τρέχοντος 

έτους με 9,89 εκατ. τουρίστες, επίπεδο που 

απέχει ωστόσο από τα 13,64 εκατ. τουριστών 

τους πρώτους εννέα μήνες του 2019. Οι 

Βαλεαρίδες Νήσοι, δεδομένου ότι αποτελούν 

θερινό προορισμό, έχουν σχεδόν φθάσει τα 

επίπεδα του 2019 καθώς φέτος τις έχουν 

επισκεφθεί 9,65 εκατ. τουρίστες (έναντι 10,14 

εκατ. το 2019). Κατά τη διάρκεια του 

καλοκαιριού, οι αλλοδαποί τουρίστες στις 

Κανάριες Νήσους έφθασαν τους 2,96 εκατ., 

μόλις 38.639 λιγότεροι από την ίδια περίοδο του 

2019. 

Περισσότερο ενθαρρυντικά είναι τα στοιχεία 

των δαπανών των αλλοδαπών τουριστών. 

Μεταξύ Ιουνίου και Αυγούστου τ.ε. τα συνολικά 

έσοδα ξεπέρασαν τα 32,11 δισ. ευρώ, 

αντιπροσωπεύοντας το 96,36% των εσόδων 

της ίδιας περιόδου το 2019 και πάνω από τα 

διπλάσια εκείνων του Ιουλίου 2021. Αυτό 

οφείλεται στην αυξημένη μέση συνολική 

ατομική δαπάνη των εισερχόμενων τουριστών, 

η οποία τον Αύγουστο έφθασε τα 1.276 ευρώ / 

άτομο, υψηλότερη από τα 1.157 ευρώ / άτομο 

τον Αύγουστο του 2019. Υψηλότερη κατά 15 

ευρώ από το 2019 ήταν και η μέση ημερήσια 

ατομική δαπάνη, ανερχόμενη σε 162 ευρώ / 

άτομο. 
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Τους πρώτους οκτώ μήνες του 2022 οι συνολικές 

δαπάνες των αλλοδαπών τουριστών που 

επισκέφθηκαν την Ισπανία έφθασαν τα 58,9 δισ. 

ευρώ, κατά 5 δισ. ευρώ χαμηλότερες έναντι του 

2019. 

Σύμφωνα πάντως με ορισμένα πρόσφατα 

ισπανικά δημοσιεύματα, καίτοι ο ισπανικός 

τουριστικός κλάδος πέρασε μια θερινή σεζόν με 

αρκετά υψηλά έσοδα και παρόλο που οι 

επιχειρήσεις του κλάδου πραγματοποίησαν σε 

γενικές γραμμές ικανοποιητικά κέρδη, το 

συνολικό αποτέλεσμα αποδεικνύεται μάλλον 

χαμηλότερο των αρχικών προσδοκιών όσον 

αφορά τις αφίξεις ξένων τουριστών, ιδιαίτερα 

κατά την περίοδο υψηλής κίνησης. Σύμφωνα με 

στοιχεία του Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής 

(ΙΝΕ), τον Ιούλιο αφίχθηκαν στην Ισπανία 

περίπου 9% λιγότεροι ξένοι επισκέπτες από ότι το 

2019, ενώ τον Αύγουστο η πτώση σε σύγκριση 

με την προ πανδημίας εποχή ανήλθε σε 13%. 

Σύμφωνα με την οπτική των συγκεκριμένων 

δημοσιευμάτων, οι πηγές των οποίων 

προέρχονται κυρίως από τον μεγάλο ισπανικό 

κλαδικό φορέα Exceltur, πέραν της πανδημίας, η 

γενική άνοδος των τιμών στην Ισπανία καθώς 

και η υποτίμηση της τουρκικής λίρας έχουν 

προκαλέσει μία μετατόπιση μέρους της 

τουριστικής ζήτησης που προέρχεται από 

σημαντικές για την Ισπανία χώρες προέλευσης 

όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία, προς 

πιο προσιτούς προορισμούς όπως η Τουρκία, 

καθώς επίσης, η «ανερχόμενη» -όπως 

Επιχειρηματικές εξελίξεις 

χαρακτηρίζεται- τουριστική δύναμη, η Ελλάδα, 

η οποία φαίνεται να απορροφά μάλιστα 

σημαντικές ροές Ισπανών τουριστών. 

Περαιτέρω, τα σχετικά δημοσιεύματα 

αναφέρουν ότι ισπανικές αεροπορικές 

εταιρείες, όπως η χαμηλού κόστους θυγατρική 

της Iberia, Iberia Express, αύξησαν σημαντικά 

-συγκεκριμένα υπερδιπλασίασαν- τις πτήσεις 

τους προς την Ελλάδα μεταξύ Ιουνίου και 

Σεπτεμβρίου 2022, σε σύγκριση με το 2019, 

ιδιαίτερα προς διάφορους νησιωτικούς 

προορισμούς, με αποκορύφωση την Μύκονο, 

όπου οι εβδομαδιαίες πτήσεις από Ισπανία 

αυξήθηκαν από δύο σε επτά. 

 

 

 

 

   

 

χαρακτηρίζεται- τουριστική δύναμη, η Ελλάδα, 

η οποία φαίνεται να απορροφά μάλιστα 

σημαντικές ροές Ισπανών τουριστών. Τα 

σχετικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι 

ισπανικές αεροπορικές εταιρείες, όπως η 

χαμηλού κόστους θυγατρική της Iberia, Iberia 

Express, υπερδιπλασίασαν τις πτήσεις τους 

προς την Ελλάδα μεταξύ Ιουνίου και 

Σεπτεμβρίου 2022, σε σύγκριση με το 2019, 

ιδιαίτερα προς διάφορους νησιωτικούς 

προορισμούς, με αποκορύφωση την Μύκονο, 

όπου οι εβδομαδιαίες πτήσεις από Ισπανία 
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΣΤΗ ΜΑΔΡΙΤΗ 

 
1. Σε περίπτωση αναδημοσίευσης, 

παρακαλείστε όπως αναφέρεται η πηγή. 

2. Εφ’ όσον δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε 

τα Ενημερωτικά Δελτία του Γραφείου ΟΕΥ 

Μαδρίτης, παρακαλείστε όπως αποστείλετε 

σχετικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

μας (ecocom-madrid@mfa.gr). 

3. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 

συλλέγονται από το Υπουργείο Εξωτερικών, 

παρέχονται από τα υποκείμενα αυτών εκουσίως 

και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για παροχή 

ενημέρωσής τους ή για στατιστικούς σκοπούς.  

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών 

δεδομένων υπόκειται στα οριζόμενα στο εθνικό, 

κοινοτικό και διεθνές δίκαιο, σχετικά με την 

προστασία του ατόμου από την επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως 

εκάστοτε ισχύει (Για περισσότερες πληροφορίες 

σχετικά με την προστασία προσωπικών 

δεδομένων από το Υπουργείο Εξωτερικών: βλ. 

http://www.agora.mfa.gr/prostasia-

prosopikon-dedomenon). 

4. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο 

παρόν Ενημερωτικό Δελτίο προέρχονται τόσο 

από επίσημες πηγές (Εθνική Στατιστική 

Υπηρεσία, Κεντρική Τράπεζα, ιστοσελίδες 

Υπουργείων και δημοσίων φορέων κ.α.), όσο 

και από ειδήσεις σε έντυπα και άλλα μέσα 

μαζικής ενημέρωσης. Το Γραφείο ΟΕΥ 

Μαδρίτης τηρεί επιφύλαξη ως προς τις 

ειδησεογραφικές πηγές, για τις οποίες δεν 

εγγυάται την ακρίβειά τους. 


