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Έσοδα: €1,59 εκατ. – 2019: €11,05 εκατ. 
(-86%) / Μικτό αποτέλεσμα: (€5,34 εκατ.) 
– 2019: €431.000 (-1.350%) / Καθαρό 
αποτέλεσμα: (€5,40 εκατ.) – 2019: €1,15 εκατ. 
(-571%) / Χρηματικά διαθέσιμα: €41,36 
εκατ. – 2019: €16,27 εκατ. (+154%)

#56613.10.2021

Βαριές επιπτώσεις είχε στα οικονομικά 
μεγέθη του ΤΑΙΠΕΔ η πανδημία του 
κορονοϊού, με τα έσοδα του Ταμείου 
να συρρικνώνονται το 2020 κατά 
86% συγκριτικά με το 2019, ενώ τα 
κέρδη του 2019 να γυρίζουν σε ζημίες. 
Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ετήσιες 
οικονομικές καταστάσεις του ΤΑΙΠΕΔ, τα 
έσοδα του 2020 ανήλθαν σε 1,59 εκατ. 
ευρώ, έναντι 11,05 εκατ. ευρώ το 2019, 
ενώ το καθαρό αποτέλεσμα, που το 
2019 είχε διαμορφωθεί σε κέρδη 1,15 
εκατ. ευρώ, για το 2020 ήταν ζημιογόνο 
κατά 5,4 εκατ. ευρώ. Θετικό στοιχείο 
αποτελούν ωστόσο τα αυξημένα κατά 
154% ταμειακά διαθέσιμα του ΤΑΙΠΕΔ 
στα τέλη του 2020, στα 41,36 εκατ. 
ευρώ, στα οποία συμπεριλαμβάνονται 
το εισπραχθέν τίμημα της παραχώρησης 
της Μαρίνας Αλίμου, ύψους 27,7 εκατ. 
ευρώ, και ο ΦΠΑ της ίδιας συναλλαγής, 
ύψους 6,65 εκατ. ευρώ.

Η Μαρίνα Αλίμου και τα ακίνητα 
σε Ναύπλιο και Πρετόρια
Η παραχώρηση της Μαρίνας Αλίμου 
ήταν άλλωστε μακράν η σημαντικότερη 
αξιοποίηση περιουσιακού στοιχείου του 
ΤΑΙΠΕΔ που πραγματοποιήθηκε εντός 
του 2020, αντιπροσωπεύοντας πάνω 
από το 75% του συνολικού τιμήματος 
από αξιοποιήσεις, που ανήλθε σε μόλις 
35,2 εκατ. ευρώ, όταν το 2019 το 
αντίστοιχο ποσό είχε διαμορφωθεί στα 
1,21 δισεκατομμύρια ευρώ.  
Από την πώληση 371.200 μετοχών 
της εταιρείας Κτήμα Mibelli (Castello 
Mibelli, Κέρκυρα) προέκυψε τίμημα 
4,11 εκατ. ευρώ, ενώ μεταξύ 
των αξιοποιήσεων ακινήτων που 
προχώρησαν εντός του 2020 ήταν 
η πώληση ενός τριώροφου κτιρίου 
στο Ναύπλιο, επί της Βασιλέως 

ΤΑΙΠΕΔ: Κατέρρευσαν λόγω πανδημίας τα έσοδα  
το 2020  
  

Κωνσταντίνου 6, όπου στεγάζεται το 
Δικαστικό Γραφείο Ναυπλίου, έναντι 
τιμήματος 756.000 ευρώ, και η πώληση 
ενός διώροφου κτιρίου στην Πρετόρια 
της Νότιας Αφρικής, έναντι τιμήματος 
120.526 ευρώ.

Οι διαγωνισμοί που προχωρούν
Υπενθυμίζεται ότι εντός του 2021 
το ΤΑΙΠΕΔ έχει βάλει μπροστά μία 
σειρά από αποκρατικοποιήσεις, και 
συγκεκριμένα:
- Ξεκίνησε η διαγωνιστική διαδικασία 

για τη Μαρίνα Καλαμαριάς.
- Ξεκίνησε ο διεθνής διαγωνισμός για 
το ακίνητο στις Γούρνες Ηρακλείου.
- Επελέγησαν τα επενδυτικά σχήματα 
που προχωρούν στη δεύτερη φάση 
(υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών) 
των  διαγωνισμών για τον Οργανισμό 
Λιμένος Αλεξανδρούπολης, τον Λιμένα 
Φίλιππος Β΄ του Οργανισμού Λιμένος 
Καβάλας, την Υπόγεια Αποθήκη Φυσικού 
Αερίου της Νοτίου Καβάλας και τη 
μίσθωση μεταλλευτικού εργοστασίου, 
μεταλλείων και μεταλλευτικών 
δικαιωμάτων της ΛΑΡΚΟ.
- Ανακηρύχθηκε ο προτιμητέος 
επενδυτής (κοινοπραξία ΓΕΚ Τέρνα – 
Egis Projects) για την παραχώρηση του 
δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης 
του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας 
Οδού και τριών κάθετων οδικών 
αξόνων της.
- Ξεκίνησε ο διεθνής δημόσιος 
διαγωνισμός για την αξιοποίηση του 
Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου.
- Επτά επενδυτικά σχήματα πέρασαν 
στη δεύτερη φάση για την απόκτηση 
συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον 
67% στο μετοχικό κεφάλαιο του 
Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας.
- Ολοκληρώθηκε το οικονομικό 
κλείσιμο του έργου του Ελληνικού 
και μεταφέρθηκαν οι μετοχές 
της «Ελληνικόν ΑΕ» στη Lamda 
Development.

Σπύρος Πιστικός

Θανάσης Ζηλιασκόπουλος, πρόεδρος, 
ΤΑΙΠΕΔ

Μαρίνα Αλίμου
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Προϊόντα γενικού φωτισμού LEDVANCE  
για εξοικονόμηση ενέργειας, μοναδική αισθητική 
και αντοχή

Ο ενεργειακά αποδοτικός 
φωτισμός στους 
εσωτερικούς και 

εξωτερικούς χώρους των κατοικιών 
εστιάζει στη βελτίωση της ποιότητας 
και αποτελεσματικότητας του 
φωτισμού. Το ενεργειακό κόστος 
αυξάνεται όχι μόνο στην Ελλάδα, 
αλλά και παγκοσμίως, και οι 
καταναλωτές αντιλαμβάνονται 
άμεσα τις αυξημένες χρεώσεις στον 
λογαριασμό τους. Οι μέρες που 
διανύουμε είναι πρωτόγνωρες στον 
ενεργειακό τομέα και η μετάβαση 
σε ενεργειακά αποδοτικές λύσεις 
φαντάζει πιο επιτακτική και επίκαιρη 
από ποτέ. 

Η LEDVANCE, πάντα με γνώμονα 
τον ποιοτικό και ενεργειακά 
αποδοτικό φωτισμό, προτείνει 
ως λύση σύγχρονα προϊόντα και 
έξυπνα σενάρια ελέγχου φωτισμού 
LED. O φωτισμός LED προσφέρει 
εξοικονόμηση ενέργειας έως και 
80%, ενώ τα έξυπνα προϊόντα 
παρέχουν ευκολία, άνεση, αλλά και 
υψηλή αποδοτικότητα. 
Ολοκληρωμένες λύσεις, απεριόριστες 
επιλογές, πολλά πλεονεκτήματα, όλα 

με την εγγύηση της LEDVANCE.
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της 
LEDVANCE στη διεύθυνση www.
ledvance.com και αναζητήστε 
αξιόπιστες προτάσεις σε λαμπτήρες 
LED, φωτιστικά τοίχου & οροφής, 
προβολείς, spot καθώς και smart+ 
προϊόντα 

• Λαμπτήρες LED
• Smart+
• Φωτιστικά LED

Το προφίλ της LEDVANCE
Η LEDVANCE είναι μια εταιρεία 
με ηγετικό ρόλο στον παγκόσμιο 
χάρτη του γενικού φωτισμού για 
επαγγελματίες φωτισμού, καθώς 
και για τελικούς χρήστες, η οποία 
αναδύθηκε από τη γενική επιχείρηση 
φωτισμού της OSRAM και ανήκει 

πλέον στην εταιρία φωτισμού MLS 
Co., LTD. Δραστηριοποιείται εμπορικά 
σε περισσότερες από 140 χώρες, 
διαθέτοντας εμπειρία δεκαετιών 
στην αγορά γενικού τομέα φωτισμού, 
ισχυρό δίκτυο πωλήσεων και logistics 
παγκοσμίως, μακροχρόνιες σχέσεις 
εμπιστοσύνης με τους πελάτες της 
και ισχυρές δυνατότητες έρευνας 
και ανάπτυξης. Θέλοντας να 
επαναπροσδιορίσει τον ρόλο του 
φωτισμού, έχει κατοχυρώσει το 
δικό της εμπορικό σήμα LEDVANCE 
για καινοτόμα φωτιστικά, έξυπνες 
λύσεις φωτισμού και ηλεκτρονικά 
εξαρτήματα, ενώ για τους λαμπτήρες 
LED και τους παραδοσιακούς 
λαμπτήρες αναπτύσσει το ισχυρό 
εμπορικό σήμα OSRAM.

Μάθετε περισσότερα για τις 
ενεργειακά αποδοτικές λύσεις 
φωτισμού στο www.ledvance.com  
ή καλέστε στο +30 210 34 00 800. 
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Το παράδειγμα χρήσης του μοντέλου 
ΒΙΜ δίνουν τα μεγάλα σιδηροδρομικά 
έργα της χώρας, όπως παρουσιάστηκε 
από το βήμα του BIM Conference που 
διοργανώθηκε χθες.  
Ο Χρήστος Βίνης, πρόεδρος και 
διευθύνων σύμβουλος της  ΕΡΓΟΣΕ 
ανακοίνωσε πως σε όλα τα τεύχη 
δημοπράτησης που αφορούν σε 
διαγωνιστικές διαδικασίες για τους 
τεχνικούς συμβούλους, που θα 
ακολουθήσουν των έργων σύνδεσης 
των σιδηροδρόμων με τα μεγάλα 
λιμάνια, έχουν τεθεί προδιαγραφές  
για ΒΙΜ.  
Πρέπει επίσης να τονιστεί πως σε 
όλες τις δημοπρατήσεις του 2021 η 
εταιρεία έχει εισάγει την αναγκαιότητα 
ο ανάδοχος να καταθέσει τα as build 
σχέδιά του και να σχεδιάσει το έργο 
του σε ΒΙΜ. «Ακούσαμε εγκαίρως 
την απαίτηση της αγοράς και της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την εξέλιξη του 
τεχνικού κλάδου». 

Παραμετροποίηση για να 
αποφευχθούν οι συμπληρωματικές 
συμβάσεις
Σχετικά με τα έργα που είναι 
στον αέρα με τη διαδικασία του 
ανταγωνιστικού διαλόγου, θυμίζουμε 
ότι θα κάνουν πραγματικότητα τη 
σύνδεση των λιμένων με το κεντρικό 
σιδηροδρομικό δίκτυο, τη σύνδεση 
του Λαυρίου και της Ραφήνας με το 
αεροδρόμιο, τον 6ο προβλήτα του 
ΟΛΘ με το σιδηροδρομικό δίκτυο, 
τη «σιδηροδρομική Εγνατία» από τη 
Θεσσαλονίκη μέχρι τους Τοξότες της 
Ξάνθης, που ολοκληρώνεται από την 
Αλεξανδρούπολη μέχρι το Ορμένιο. 
«Αντιλαμβάνεστε την αναγκαιότητα για 
τους αναδόχους και την εταιρεία να έχει 
παραμετροποιήσει ουσιαστικά τα έργα 
πριν την εκκίνησή τους και σε αυτό το 
ψηφιακό μοντέλο να βλέπει τις αλλαγές 
εκ των προτέρων».  
Το ΒΙΜ φαίνεται να είναι απαραίτητο 

Τα μεγάλα δημόσια έργα βάζουν στις ράγες το ΒΙΜ  
Οι επεκτάσεις του μετρό και τα μεγάλα σιδηροδρομικά έργα κάνουν «προαπαιτούμενο»  
τη χρήση ΒΙΜ  

εργαλείο, ώστε η κατασκευαστική 
αγορά να αφήσει πίσω της τις 
στρεβλώσεις. «Για να ξεχάσουμε 
τα παρελθοντικά άσχημα γεγονότα 
συμπληρωματικών συμβάσεων, claims 
αναδόχων, οποιαδήποτε αλλαγή πριν την 
κατασκευή θα μπορέσουμε να την δούμε 
online στον υπολογιστή μας», επισήμανε 
ο κ. Βίνης.

Μετρό: Υποχρεωτικό για το ΚΕΛ 
και όλες τις επεκτάσεις το ΒΙΜ
Μετά τη Γραμμή 4 του μετρό, που 
αποτελεί το μεγαλύτερο δημόσιο έργο 
που θα χρησιμοποιήσει το σύστημα ΒΙΜ, 
το μοντέλο θα καταστεί υποχρεωτικό 
σε όλες τις επεκτάσεις του αθηναϊκού 
μετρό, όπως είπε ο Νίκος Κουρέτας, 
διευθύνων σύμβουλος της Αττικό 
Μετρό.  
Αυτό αφορά στην πρώτη επέκταση 
του μελετάται και θα γίνει πιο άμεσα, 
την επέκταση της Γραμμής 2 από 
την Ανθούπολη στον Άγιο Νικόλαο 
και ακολουθούν η επέκταση της 
ίδιας γραμμής προς τη Γλυφάδα, η 
διακλάδωση της Γραμμής 1 με το 
Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος 
Νιάρχος, οι επεκτάσεις της Γραμμής 4.
«Ένα άμεσο πλεονέκτημα είναι ότι 

θα διευκολυνθεί η πρόσβαση στις 
πληροφορίες για το έργο, μέσω της 
αρχειοθέτησης όλων των στοιχείων 
online, θα ελαχιστοποιηθούν οι 
τεχνικές αντιφάσεις, θα βελτιωθεί η 
κατανόηση του έργου από όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς.  
Στα μακροπρόθεσμα οφέλη ανήκει η 
συντήρηση και λειτουργία του μετρό. 
Επίσης, το τμήμα ΙΤ της εταιρείας θα 
αναβαθμιστεί, αφού θα υπάρχει ένα 
σύστημα που θα ενώνει την Αττικό 
Μετρό και την ανάδοχο κοινοπραξία με 
το ΒΙΜ, με τη διαχείριση των εγγράφων 
να γίνεται ηλεκτρονικά.  
Οι μελέτες θα προχωρούν πιο γρήγορα, 
θα επιτρέπεται η ηλεκτρονική υποβολή 
παρατηρήσεων σε πραγματικό χρόνο, θα 
αποθηκεύονται δεδομένα», εξήγησε ο κ. 
Κουρέτας.  
Η μεθοδολογία και τα μοντέλα ΒΙΜ 
θα καλύψουν όλες τις εγκαταστάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των 
σηράγγων, των σταθμών, αλλά και 
το Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας που 
θα ενσωματώσει τη λειτουργία των 
υπόλοιπων γραμμών του μετρό και του 
τραμ και θα κατασκευαστεί στα Σεπόλια.

Χριστίνα Παπαγιάννη

BIM Conference

Νίκος Κουρέτας, Αντιπρόεδρος  
& Διευθύνων Σύμβουλος, Αττικό Μετρό

Χρήστος Βίνης, Πρόεδρος & Διευθύνων 
Σύμβουλος, ΕΡΓΟΣΕ
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Το ακίνητο που στεγάζει το σημερινό 
Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά

ΠΕΙΡΑΙΑΣ: 80 ΕΚΑΤ. 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΥΠ. 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ 
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ 
Με κτίριο 30.000 τ.μ.  
Την αγορά ακίνητου εντός των ορίων 
του δήμου Πειραιά για τη στέγαση των 
δικαστηρίων – δικαστικών υπηρεσιών 
του Πειραιά σχεδιάζει το υπουργείο 
Δικαιοσύνης, με προϋπολογισμό 80,9 
εκατ. ευρώ. Αυτό το ποσό θα καλυφθεί 
κατά 17,14 εκατομμύρια από το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και 
κατά 63,8 εκατ. ευρώ από το Ταμείο 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

Οι απαιτούμενες προδιαγραφές 
του ακινήτου
Το ακίνητο θα πρέπει να περιλαμβάνει 
κτίριο κατάλληλο για τη στέγαση των 
δικαστηρίων – δικαστικών υπηρεσιών 
του Πειραιά, που έχει κατασκευαστεί ή 
πρόκειται να κατασκευαστεί με νόμιμη 
οικοδομική άδεια.  
Το κτίριο θα πρέπει να έχει επιφάνεια 
30.000 τ.μ., με απόκλιση έως 5%, θα 
πρέπει να βρίσκεται πλησίον γραμμής 
τραμ ή γραμμής ΟΑΣΑ ή μετρό, να 
απέχει από τον λιμένα Πειραιά κατά 
500 έως 1.500 μέτρα και να βρίσκεται 
πλησίον κεντρικής οδικής αρτηρίας με 
άμεση σύνδεση με το λιμάνι και την 
Αθήνα, καθώς και με άμεση πρόσβαση 
σε Εθνικές Οδούς. Επίσης απαιτείται 
να διαθέτει χώρους στάθμευσης 2.500 
τετραγωνικών μέτρων και να έχει 
ενεργειακή κατανάλωση τουλάχιστον 
20% χαμηλότερη από τα κατώτατα όρια 
που έχουν οριστεί για την κατασκευή 
κτιρίων σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης 
ενέργειας.

Από τον Πειραιά μέχρι τις 
Μπαχάμες οι  Έλληνες μηχανικοί 
συστήνουν το ΒΙΜ  

ΟΟΑΚ Architects: Παίζοντας Tetris 
στις Μπαχάμες
Ο Johan Annerhed του ελληνοσουηδικού 
ΟΟΑΚ Architects απαρίθμησε τα οφέλη της 
χρήσης του ΒΙΜ στο οικιστικό έργο Tetris 
στις Μπαχάμες, το σχεδιασμό του οποίου 
ανέλαβε το 2016. Το ΒΙΜ χρησιμοποιήθηκε 
από το στάδιο της μελέτης του Tetris και 
σε όλη τη διαδικασία, επιτρέποντας τις 
αλλαγές επιτόπου.

PILA Studio: Μονόδρομος το ΒΙΜ 
για τον Πύργο του Πειραιά
Με ΒΙΜ σχεδιάζεται και ο Πύργος του 
Πειραιά, καθώς εφαρμόζεται από την 
προμελέτη έως τη μελέτη εφαρμογής, 
η οποία παραδόθηκε πριν από μία 
εβδομάδα από το PILA Studio. «Σε ένα 
σχετικά μεγάλο και σύνθετο έργο για 
τα ελληνικά δεδομενα, το ΒΙΜ ήταν 
μονόδρομος κυρίως για το θέμα του 

συντονισμού. Μείωσε τη διάρκεια για την παραγωγή των μελετών, ενώ διευκολύνει 
την κατασκευασιμότητα του έργου», εξήγησαν οι Σιλένα Πατσαλίδου και Ιακωβίνα 

Κοντιζά.

VAP Architects: Το παράδειγμα της 
Μαρίνας Αγίας Νάπας
O Βασίλης Αλέξανδρος Πουτέτσης, 
ιδρυτής του γραφείου VAP Architects 
περιέγραψε πως το ΒΙΜ διευκόλυνε 
τουλάχιστον το κτιριακό μέρος της μαρίνας 
Αγίας Νάπας Κύπρου. Σύμφωνα με τον 
ίδιο, εξυπηρέτησε στην προκατασκευή των 
δομικών στοιχείων από απόσταση, αφού 

έκανε πιο εύκολο τον συντονισμό των σχεδιαστών με τον ανάδοχο κατασκευής των 
μεταλλικών κατασκευών. 

ADT OMEGA: Το ΒΙΜ σε ένα από 
τα μεγαλύτερα σιδηροδρομικά 
έργα του κόσμου
Ο Δημήτριος Βωβός, BIM Manager της 
ADT OMEGA έκανε λόγο για μία βασική 
προϋπόθεση στην εφαρμογή του ΒΙΜ: 
την ουσιαστική συνεργασία μεταξύ των 
συντελεστών. Στο παράδειγμα του Rail 
Baltica έργο σιδηροδρομικής υποδομής 

για τη σύνδεση της Φινλανδίας, της Εσθονίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας με την 
Πολωνία και μέσω αυτού με την Ευρώπη, το ΒΙΜ βοήθησε στη συνεννόηση των 
συντελεστών που δραστηριοποιούνται σε τρεις διαφορετικές χώρες.

Χριστίνα Παπαγιάννη

BIM Conference
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ΑΘΗΝΑ: ΠΡΟΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ  
Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΤΡΙΓΏΝΟΥ   
Εντός των επόμενων εβδομάδων 
τοποθέτησε τη δημοπράτηση του έργου 
ανάπλασης του εμπορικού τριγώνου 
της Αθήνας, ο δήμαρχος Κώστας 
Μπακογιάννης, σε ραδιοφωνική 
συνέντευξη στον Alpha. Στόχος, 
σύμφωνα με τον ίδιο, είναι τα έργα 
να ξεκινήσουν την άνοιξη του 2022. 
Η περιοχή παρέμβασης περικλείεται 
από τις οδούς Αθηνάς, Σοφοκλέους, 
Αιόλου, Γεωργίου Σταύρου, Σταδίου, 
Χρ. Λαδά, Ανθίμου Γαζή, Κολοκοτρώνη, 
Βουλής, Καρ. Σερβίας, Περικλέους, 
Αθηναΐδος και Αγίας Ειρήνης και 
αφορά σε συνολική έκταση περίπου 
195 στρεμμάτων. Περιλαμβάνει την 
ανακατασκευή πλατειών (Αγ. Ειρήνης, 
Αγ. Γεωργίου Καρύτση, Αγ. Θεοδώρων, 
Ιερού Λόχου), τη δημιουργία νέων 
πεζόδρομων και την ανακατασκευή 
και συντήρηση  των υφιστάμενων 
Οι βασικοί άξονες σχεδιασμού είναι 
η ενοποίηση με το δίκτυο των ήδη 
κατασκευασμένων πεζοδρόμων του 
εμπορικού τριγώνου, η αισθητική 
αναβάθμισή του, η επίδραση υλικών 
και φυτεύσεων στο μικροκλίμα της 
περιοχής, η ενίσχυση του πρασίνου και 
των χώρων στάσης και η βελτίωση 
της προσβασιμότητας. Προχθές, ο 
δήμος έδωσε στη δημοσιότητα 
την εικόνα της ανάπλασης της 
οδού Πανεπιστημίου, την οποία 
έχει αναλάβει η Θεμέλη. Ο κ. 
Μπακογιάννης ανέφερε πως η κάτω 
πλευρά της Πλατείας Συντάγματος 
θα παραδοθεί λίγο μετά τα 
Χριστούγεννα, ενώ έχουν ξεκινήσει 
αντιπλημμυρικά έργα στο Λυκαβηττό 
και στον Εθνικό Κήπο.

Ουραγός στο ευρωπαϊκό «ράλι» 
των κατοικιών η Ελλάδα  
Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat για τιμές και ενοίκια  
Την ανοδική τους πορεία συνεχίζουν και φέτος οι τιμές και τα ενοίκια των 
κατοικιών στα περισσότερα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την τάση ωστόσο 
να είναι αντίστροφη στις χώρες του ευρωπαϊκού νότου. Σύμφωνα με στοιχεία της 
Eurostat για το β’ τρίμηνο του 2021, οι μόνες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 
παρουσιάζουν μειωμένες τιμές σε σχέση με το έτος αναφοράς 2010 είναι η Κύπρος 
(-8% οι τιμές των κατοικιών, -3% τα ενοίκια), η Ιταλία (-13% οι τιμές των κατοικιών), 
η Ισπανία (-3% οι τιμές των κατοικιών), καθώς και η Ελλάδα, που παρουσιάζει 
πτώση 28% στις τιμές των κατοικιών και 25% στα ενοίκια, όπως φαίνεται στον 
πίνακα. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί πως η χώρα μας είναι η μοναδική για την 
οποία δεν υπάρχουν επικαιροποιημένα στοιχεία για το β’ τρίμηνο 2021 ως προς τις 
τιμές των κατοικιών και αντ’ αυτών χρησιμοποιείται η ετήσια εκτίμηση της Τράπεζας 
της Ελλάδος για το 2020. Αξιοσημείωτο είναι πάντως ότι η αύξηση των τιμών 
κατοικιών μοιάζει να επιταχύνεται φέτος, με τον σχετικό δείκτη να αγγίζει τις 135 
μονάδες, ενώ τα ενοίκια συνεχίζουν να αυξάνονται με σταθερό ρυθμό. Σημειώνεται 
ότι η μεγαλύτερη αύξηση τόσο στις τιμές των κατοικιών όσο και στα ενοίκια 
καταγράφεται στην Εσθονία, φτάνοντας το +133% και +142% αντίστοιχα.
Σπύρος Πιστικός
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Υποβολή Υποψηφιοτήτων έως:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/11/2021

Τα πρώτα ελληνικά βραβεία για τα δομικά υλικά  
και τα συστήματα δόμησης ανανεώθηκαν  

και επιστρέφουν δυναμικά!

Μάθετε περισσότερα στο:

ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ. ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ. ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ.

presents

NEGATIVE

AWARDS 2022
MATERIALS

BUILDING

ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Gotham /  Black

Gotham / Book

Calibri / Regular 

MAIN LOGO

OUTLINE

#C69C6C #838382

COLOURSFAVICOΝ

#3C3C3B

Υποψηφιότητες: Θάλεια Σπυράτου, Τ: 210 6617777 (εσωτ. 163), Ε: tspyratou@boussias.com
Χορηγίες: Ματίνα Δημητριάδου, Τ: 210 6617777 (εσωτ. 331), Ε: mdimitriadou@boussias.com
Πληροφορίες: Δανάη Τριγκάκη, Τ: 210 6617777 (εσωτ 175), Ε: dtrigkaki@boussias.com

Official Publications

https://www.buildingmaterialsawards.gr/?utm_source=daily_newsletters_banners&utm_medium=print


9

#566Τετάρτη 13|10|2021

Γιώργος Μυλωνάς, Πρόεδρος | 
και Διευθύνων Σύμβουλος, Alumil

2019 Δαπάνη ανάλυσης νερού Ευρώπη: 3,5 δισ. ευρώ

Εκδότης:  
Μιχάλης Μπούσιας

Διευθύντρια Ημερήσιων Εκδόσεων:  
Αντωνία Κατσουλιέρη 

Creative Director:  
Γιώργος Τριχιάς

Αρχισυντάκτης: 
Γιώργος Λαμπίρης, εσωτ: 389, E: glampiris@boussias.com

Σύμβουλος Έκδοσης: Βασίλης Μπαρτζώκας 

Σύνταξη - Επιμέλεια: 
Ματίνα Χαρκοφτάκη, εσωτ: 392, E: mharkoftaki@boussias.com
Χριστίνα Παπαγιάννη, email: cpapagianni@boussias.com
Σπύρος Πιστικός, εσωτ. 289, Ε: spistikos@boussias.com

Υπεύθυνη Διαφήμισης:  
Ματίνα Δημητριάδου, εσωτ: 331,  
E: mdimitriadou@boussias.com

Υπεύθυνη Συνδρομών:  
Βίκυ Θεοδωρίδου, εσωτ: 101,  
E: vtheodoridou@boussias.com

Σελιδοποίηση: Εύη Μπάβα

Στοιχεία επικοινωνίας: Τ: 210 6617777, F: 210 6617778, Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας www.boussias.com / Τιμή ετήσιας συνδρομής: 224€ + ΦΠΑ

PWC: ΝΕΑ ΟΜΑΔΑ 
ΣΥΜΒΟΥΛΏΝ ΓΙΑ ΤΟ 
REAL ESTATE   
Με επικεφαλής τη Λίλα 
Τσιτσογιαννοπούλου
Η PwC Ελλάδας ανακοίνωσε τη 
δημιουργία ομάδας real estate, στο 
συμβουλευτικό της τμήμα, την οποία 
διευθύνει η Λίλα Τσιτσογιαννοπούλου, 
στέλεχος με μακρόχρονη εμπειρία στη 
διαχείριση ακίνητης περιουσίας τόσο 
στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, η 
οποία έχει θητεύσει σε ΤΑΙΠΕΔ, ΕΤΑΔ και 
Cushman & Wakefield Proprius.  
Αποτελούμενη από στελέχη που 
διαθέτουν μακρόχρονη εμπειρία και 
λειτουργώντας υπό την ευρύτερη ομάδα 
του Deals, η νέα συμβουλευτική ομάδα 
θα προσφέρει υπηρεσίες αποτίμησης, 
διαχείρισης χαρτοφυλακίου, μεσιτείας 
καθώς και έρευνας, αξιοποιώντας τόσο 
την εξειδίκευση στην ελληνική αγορά, 
την υπάρχουσα τεχνολογία και εργαλεία 
όσο και το παγκόσμιο δίκτυο της PwC.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, 
η δημιουργία της νέας ομάδας 
εξειδικευμένων συμβούλων ενισχύει 
σημαντικά τις ήδη προσφερόμενες 
συμβουλευτικές, φορολογικές και 
ελεγκτικές υπηρεσίες συμβάλλοντας 
στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου 
πακέτου υπηρεσιών real estate.

Viohalco: Δάνειο 23 εκατ. ευρώ 
από την EBRD στη Sofia Med  

Στη δανειοδότηση της 
Sofia Med, τη βουλγαρική 
θυγατρική εταιρεία έλασης 
και διέλασης χαλκού της 
ΕλβαλΧαλκόρ, με 23,1 
εκατ. ευρώ, προχωρά η 
EBRD. Το επταετές δάνειο 
θα χρηματοδοτήσει το 
επενδυτικό πρόγραμμα της 
Sofia Med για το 2020 – 
2022, συνολικής αξίας 27 
εκατομμυρίων, το οποίο 
στοχεύει στην αύξηση της 
παραγωγικής δυνατότητας 

προϊόντων χαλκού και έλασης χαλκού, που θα χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή 
ηλεκτρικών οχημάτων και σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Συγκεκριμένα, η Sofia 
Med θα προσθέσει στον εξοπλισμό της δύο νέους κλίβανους που θα αυξήσουν 
την παραγωγή από 68.000 σε 98.000 τόνους και μία νέα μονάδα ψυχρής έλασης, 
που θα αυξήσει το capacity από 100.000 σε 170.000 τόνους, έτσι ώστε να 
αναπτυχθούν νέα προϊόντα. 

ΕΛΣΤΑΤ: ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑ 31% Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΠΤΑΜΗΝΟΥ

Αυξημένες κατά 31% εμφανίστηκαν οι 
οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν κατά 
τη διάρκεια του φετινού επταμήνου, σε 
σύγκριση με το διάστημα Ιανουαρίου 
– Ιουλίου του 2020. Σύμφωνα με τα 
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, σημειώθηκε επίσης 
άνοδος κατά 56,9% στην επιφάνεια και 
κατά 49,7% στον όγκο. Η μεγαλύτερη 
ανάπτυξη καταγράφηκε στην Ανατολική 
Μακεδονία – Θράκη (46,9%), Ήπειρος 

(47,4%), τη Δυτική Ελλάδα (50,9%) και Στερεά Ελλάδα (54%). Αντίστοιχα, η 
ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει στο σύνολο της χώρας αύξηση κατά 
31% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 55,4% στην επιφάνεια 
και αύξηση κατά 46,6% στον όγκο, σε σχέση με το περσινό επτάμηνο. Τον Ιούλιο 
καταγράφηκε αύξηση κατά 6,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση 
κατά 36,6% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 27,1% στον όγκο.

https://www.facebook.com/Buildnewsletter
https://www.linkedin.com/showcase/build-constructive-news/

