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ΣΤΟ ΤΑΜΕΊΟ 
ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΤΟ 
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ – 
ΝΕΑΠΟΛΗ ΤΟΥ ΒΟΑΚ   
Της κατάθεσης μίας αλλά ηχηρής 
προσφοράς, αυτή της κοινοπραξίας ΓΕΚ 
Τέρνα – Άκτωρ Παραχωρήσεις – Intrakat 
για το τμήμα Χερσόνησος – Νεάπολη 
του ΒΟΑΚ, ακολούθησε η ένταξη του 
έργου στο Ταμείο Ανάκαμψης.  
Με απόφαση του υπουργείου 
Οικονομικών, το οδικό έργο θα 
χρηματοδοτηθεί με 90 εκατ. ευρώ, ενώ  
ο συνολικός προϋπολογισμός του φτάνει 
τα 238,7 εκατομμύρια.  
Το έργο θα υλοποιηθεί μέσω ΣΔΙΤ 
και αφορά στη μελέτη, κατασκευή, 
χρηματοδότηση, λειτουργία και 
συντήρηση τμήματος του BOAK από 
τη Χερσόνησο έως τη Νεάπολη των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Ηρακλείου 
και Λασιθίου, το οποίο αναβαθμίζεται 
σε αυτοκινητόδρομο. Περιλαμβάνει 
οδικό άξονα μήκους 22,44 χιλιομέτρων, 
συνοδό παράπλευρο οδικό δίκτυο 
εξυπηρέτησης, κατασκευή γεφυρών, 
σηράγγων κατασκευή ανισόπεδων 
κόμβων και σταθμού εξυπηρέτησης 
επιβατών.Όπως έχει αναφέρει ο 
υφυπουργός Υποδομών, Γιώργος 
Καραγιάννης, μέσα στο 2022 θα 
στηθούν τα πρώτα εργοτάξια του 
Χερσόνησος – Νεάπολη, αφού 
αναμένεται να προκύψει σύντομα ο 
ανάδοχος του τμήματος.

Ποιο είναι το ακίνητο  
που ξεπαγώνει η Premia έπειτα 
από 14 χρόνια  
Logistics στη θέση του παλιού καπνεργοστασίου της Dimon 
στη Θεσσαλονίκη  

Την αξιοποίηση ενός ακινήτου που 
ήρθε στα χέρια της το 2008, όταν 
ακόμα δραστηριοποιούταν ως Pasal 
Development, δρομολογεί η Premia 
Properties Πρόκειται για το παλιό 
εργοστάσιο της καπνοβιομηχανίας Dimon 
στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, το 
οποίο αγόρασε η εισηγμένη τον Μάρτιο 
του 2008, έναντι 5,3 εκατομμυρίων 
ευρώ και πλέον ανήκει στο pipeline 

των έργων της, αφού τακτοποιήθηκαν ορισμένες εκκρεμότητες που αφορούσαν 
στην περιβαλλοντική αδειοδότηση του ακινήτου, με την εταιρεία να βρίσκεται 
στο στάδιο των μελετών. Η έκταση του ακινήτου φτάνει τα 39,6 στρέμματα, με 
πρόσωπο 150 μέτρων στην παράπλευρη οδό της Εγνατίας οδού. Εντός της έκτασης 
υπάρχει κτιριακό συγκρότημα αποτελούμενο από ένα πολυώροφο κτίριο με δύο 
υπόγεια συνολικού εμβαδού 29.661 τ.μ.. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις σχεδιάζεται 
να αξιοποιηθούν ως αποθήκες σε συνδυασμό με εμπορικές χρήσεις (big box), 
όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο που δημοσιεύτηκε κατά την έκδοση 
του ομολογιακού 100 εκατ. ευρώ, το οποίο υπερκαλύφθηκε. Κάτι που, ωστόσο, 
η Premia, δεν έχει οριστικοποιήσει και στο πλάνο είναι να εξεταστούν και άλλες 
χρήσεις. Σημειωτέον ότι πρόκειται για ένα ακίνητο που παραμένει κενό από την 
αγορά του, ήτοι 14 χρόνια. Ήδη, η εταιρεία έχει στα χέρια της μία πρόταση από 
τεχνική εταιρεία της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο αξιοποίησης της έκτασης ως 
logistics, που περιλαμβάνει σύγχρονο κτίριο γραφείων. Η νέα πρόταση περιλαμβάνει 
κτίρια συνολικού εμβαδού σχεδόν 16.000 τ.μ. δόμησης. Ο κτιριακός όγκος που 
σχεδιάστηκε, θα έχει μεγάλη αποθηκευτική επιφάνεια και θα εξυπηρετεί κατά το 
βέλτιστο τρόπο την επιθυμητή λειτουργία ως χώρο logistics, ενώ παράλληλα 
θα εκμεταλλεύεται την ορατότητα του γεωτεμαχίου, για να ξεχωρίζει λόγω 
διαμόρφωσης ως τοπόσημο στην ευρύτερη περιοχή.
Αν πράγματι αξιοποιηθεί ως logistics, αυτό θα είναι το δεύτερο μεγάλο κέντρο 
αποθήκευσης και διανομής του «βορειοελλαδίτικου» χαρτοφυλακίου της Premia. 
Η εταιρεία ακινήτων έχει μισθώσει ακίνητο 52 στρεμμάτων – εκ των οποίων 24,7 
στρέμματα μισθωμένο κτίριο – στη Σίνδο, στη Seagull. H Premia κατέχει την πρώτη 
θέση μεταξύ των εισηγμένων με το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο logistics σε όρους 
τ.μ. και αξίας, με εννέα μισθωμένες αποθήκες συνολικής επιφάνειας 173.102 τ.μ. 
και εύλογης αξίας 110,7 εκατομμυρίων, όπως αποτιμήθηκαν τον περασμένο Ιούνιο. 
H Premia βρίσκεται εν αναμονή της λήψης άδειας ΑΕΕΑΠ από την Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς και σχεδιάζει επενδύσεις άνω των 150 εκατ. για το 2022. 

Χριστίνα Παπαγιάννη
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Ο Κοινωνικός Διάλογος στο επίκεντρο  
του κατασκευαστικού κλάδου

Στο πλαίσιο ανάκαμψης και 
συνεχούς προσπάθειας 
αντιμετώπισης των αναδυόμενων 

προκλήσεων, ο Κατασκευαστικός 
κλάδος στην Ελλάδα σήμερα θέτει 
στο επίκεντρό του τον κοινωνικό 
διάλογο. Απασχολώντας στην Ελλάδα 
περίπου 500.000 θέσεις εργασίας και 
συνεισφέροντας σε σημαντικό βαθμό 
στην οικονομία της χώρας συνεχίζει 
την προσπάθεια μετατροπής του σε 
ένα ισχυρό στήριγμα για την ελληνική 
οικονομία, αντιμετωπίζοντας παράλληλα 
τα απότοκα της κρίσης και τις 
πρωτόγνωρες συνέπειες της πανδημίας. 
Ο κοινωνικός διάλογος αποτελεί θεσμό 
διαβούλευσης αναγνωρισμένο από τη 
Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
θεσμική διαδικασία ζωτικής σημασίας για 
την προώθηση της ανταγωνιστικότητας 
και της δικαιοσύνης, με βασικό στόχο την 
ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης και 
κοινωνικής συνοχής. Στην προσπάθεια 
ανάδειξης του κοινωνικού διαλόγου 
στον Κατασκευαστικό κλάδο στην 
Ελλάδα, η ΠΕΔΜΕΔΕ συμμετέχει 
στο ευρωπαϊκό έργο SUSODCO. Το 
SUSODCO επικεντρώνεται στην 
ανάπτυξη ικανοτήτων, την προώθηση, 
την προβολή και την ανταλλαγή 
καλών πρακτικών μεταξύ των εταίρων 
του κοινωνικού διαλόγου στον 
Κατασκευαστικό κλάδο από τα κράτη 
μέλη της Κεντρικής και Ανατολικής 
Ευρώπης και τη Νοτιοανατολική 
Ευρώπη. Ο Kατασκευαστικός κλάδος 
εξελίσσεται ταχύτατα στα πλαίσια της 
μετάβασής του σε μία ψηφιακή, κυκλική 
και ενεργειακά αποδοτική οικονομία. 
Στα πλαίσια των προκλήσεων αυτών, οι 
κύριες προτεραιότητες του κοινωνικού 
διαλόγου που αναδεικνύονται από 
τους κοινωνικούς εταίρους του κλάδου 
ΠΕΔΜΕΔΕ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ και 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΤΕΧΝΙΤΩΝ 
ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ 
ΕΛΛΑΔΑΣ είναι η αναγκαιότητα 
κατάρτισης του εργατικού δυναμικού 
στους άξονες της ψηφιοποίησης της 
Κατασκευαστικής βιομηχανίας και 
της προοπτικής της δημιουργίας ενός 
κοινωνικού ανταποδοτικού ταμείου 
κοινής διαχείρισης στον Κατασκευαστικό 
κλάδο. Ήδη, το Υπουργείο Εργασίας 
επεξεργάζεται σχέδιο νόμου για τον 
εκσυγχρονισμό της επαγγελματικής 
κατάρτισης των εργαζομένων καθώς 
και του Οργανισμού Απασχόλησης 
Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) με 
βασικές αρχές την ποιότητα, την 
αξιολόγηση και την πιστοποίηση τόσο 
των παρόχων της κατάρτισης όσο και 
των καταρτιζομένων. Πρόκειται για 
μια σημαντική παρέμβαση, με στόχο τη 
δημιουργία ενός μεταρρυθμισμένου και 
ολοκληρωμένου συστήματος και μιας 
εθνικής στρατηγικής δεξιοτήτων. Οι 
κοινωνικοί εταίροι του Κατασκευαστικού 
κλάδου υπογραμμίζουν την 
αναγκαιότητα ενεργούς συμμετοχής 
και έμπρακτης παρουσίας τους στις 
διαβουλεύσεις και τον ανασχεδιασμό 
του συστήματος Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) στα 
πλαίσια δημιουργίας μιας ενιαίας εθνικής 
στρατηγικής για τη δημιουργία ενός 
θεσμικού και διαχειριστικού πλαισίου 
ανάπτυξης της διά βίου μάθησης και 
ΕΕΚ. Τονίζουν επίσης την αναγκαιότητα 
αναδιάρθρωσης του εθνικού πλαισίου 
πιστοποίησης προσόντων στη βάση των 
ευρωπαϊκών προδιαγραφών καθώς 
και ενός ολοκληρωμένου συστήματος 
αναγνώρισης - πιστοποίησης των 
επαγγελματικών προσόντων. Είναι 
απολύτως απαραίτητο να διατεθούν 

πόροι για να αναβαθμιστεί η επίδοση 
της χώρας μας στο skills matching, 
την αντιστοίχιση των δεξιοτήτων του 
εργατικού δυναμικού με τις ανάγκες της 
αγοράς εργασίας, αφού οι δεξιότητες 
που απαιτεί η αγορά σήμερα απέχουν 
πολύ από τις δεξιότητες που διαθέτει το 
εργατικό δυναμικό. Ένα μεγάλο τμήμα 
του εργατικού δυναμικού της χώρας 
απασχολείται στον Κατασκευαστικό 
κλάδο και είναι αυτονόητο ότι ο 
κοινωνικός διάλογος μεταξύ πολιτείας, 
εκπροσώπων των εργοδοτών και 
εκπροσώπων των εργαζομένων θα 
συμβάλλει τα μέγιστα στον εντοπισμό 
των ειδικότερων αναγκών στις νέες 
δεξιότητες που θα ανταποκρίνονται 
στις προκλήσεις του κλάδου και θα 
συνδέονται με τους τέσσερις βασικούς 
πυλώνες, στο πλαίσιο του EU Green 
Deal:
•  την αναβάθμιση των ψηφιακών 
δεξιοτήτων (Digitalization),

•  την κυκλική οικονομία (Circular 
Economy),

•  την αειφορία στις Κατασκευές 
(Sustainability in Construction),

•  την ενεργειακή αποδοτικότητα με 
κεντρικό σημείο αναφοράς την 
εφαρμογή ενός ενεργειακά αποδοτικού 
κύματος ανακαίνισης κτιρίων 
(Renovation wave)

Συνεπώς αντιλαμβανόμενοι πλήρως 
τη σπουδαιότητα αυτών των 
προτεραιοτήτων ο κοινωνικός διάλογος 
θα βοηθήσει αρχικά στην καταγραφή 
των αναγκών για την επίτευξη του 
στόχου, εν συνεχεία στον σχεδιασμό και 
εν τέλει στην υλοποίηση των στόχων για 
να αναβαθμιστεί το τεχνικό δυναμικό της 
χώρας, να δοθεί σημαντικό αντικείμενο 
απασχόλησης σε νέους, ανέργους και 
να τονωθεί η ανάπτυξη της Εθνικής 
Οικονομίας. 

Το έργο SUSODCO υλοποιείται στο πλαίσιο της πρόσκλησης για τη στήριξη του Κοινωνικού διαλόγου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και συγκεκριμένα: 
Ενίσχυση Κοινωνικού Διαλόγου, DG Employment, Social Affairs and Inclusion, European Commission.

https://susodco.eu/
https://pedmede.gr/programmata/
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Του Γιώργου Λαμπίρη

Πιέσεις ασκούνται το τελευταίο χρονικό 
διάστημα από εκπροσώπους των 
θεσμών προς την ελληνική κυβέρνηση 
και το υπουργείο Οικονομικών, με σκοπό 
την αυστηροποίηση του ισχύοντος 
νομικού πλαισίου που σχετίζεται με το 
πρόγραμμα προστασίας της πρώτης 
κατοικίας για ευάλωτα νοικοκυριά. 
Σύμφωνα με πληροφορίες αυτή τη 
στιγμή οι εκπρόσωποι των θεσμών 
έχουν ζητήσει τόσο την αύξηση της 
μηνιαίας δόσης που προβλέπεται ως 
ενοίκιο από τον οφειλέτη - ο οποίος 
θα διαμένει ως ένοικος στο μέχρι 
πρότινος ακίνητο ιδιοκτησίας του 
– όσο και τη μείωση του ποσοστού 
επιδότησης που προβλέπεται ότι θα 
καταβάλλεται από πλευράς του κράτους 
προς τα ευάλωτα νοικοκυριά έναντι 
μέρος του ενοικίου αυτού. Πηγές 
αναφέρουν ότι εφόσον ευοδωθούν οι 
συγκεκριμένες πιέσεις θα ανοίξει ακόμα 
περισσότερο ο δρόμος για απόκτηση 
χαρτοφυλακίων κόκκινων ακινήτων 
από πλευράς ενδιαφερόμενων funds. 
Όπως σχολιάζει σχετικά ο δικηγόρος 
Κώστας Τσουκαλάς με ειδικότητα στο 
δέμα διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων 
ανοιγμάτων, «ενώ ο νόμος ορίζει ότι η 
κυβέρνηση θα επιδοτεί ένα μέρος της 
δόσης του ενοικίου, οι θεσμοί ζητούν 
να περιοριστεί το ποσό της επιδότησης 

Στα funds οδηγούν τα «κόκκινα» 
ακίνητα οι πιέσεις των θεσμών  
για την πρώτη κατοικία    

από το Δημόσιο. Ταυτόχρονα όμως 
θέτουν ζήτημα να αυξηθεί το ποσό του 
ενοικίου που καλείται να καταβάλει σε 
μηνιαία βάση ο εκάστοτε οφειλέτης. 
Επί της ουσίας η αύξηση του ενοικίου 
με βάση το αίτημα των θεσμών, θα 
προσδιορίζεται βάσει ενός αλγορίθμου 
που σχετίζεται με την τρέχουσα 
εμπορική αξία του ακινήτου». 

Τι προβλέπει ο πτωχευτικός νόμος
Σύμφωνα με το πρόγραμμα προστασίας 
της πρώτης κατοικίας η επιδότηση με 
βάση τα τωρινά δεδομένα θα κυμαίνεται 
ανάμεσα σε 70 και 210 ευρώ το μήνα 
για 12 έτη, με δικαίωμα επαναγοράς 
του ακινήτου από τον οφειλέτη, το 
οποίο θα περιέρχεται στην κυριότητα 
της εκάστοτε δανείστριας τράπεζας. 
Σε ό,τι αφορά το ενοίκιο το ύψος του 
θα καθορίζεται με βάση το επιτόκιο 
που ορίζει η Τράπεζα της Ελλάδος 
και προκύπτει από την εμπορική 
αξία του, στην οποία προστίθεται 
το συγκεκριμένο επιτόκιο. Αυτό για 
παράδειγμα σημαίνει ότι σε ένα ακίνητο 
με εμπορική αξία 100.000 ευρώ, η 
μηνιαία δόση ενοικίου θα ανέρχεται 
στα 265 ευρώ. Έτσι, από το ποσό των 
265 ευρώ, ένα μέρος θα καταβάλλεται 
από το κράτος και θα κυμαίνεται από 
70 έως και 210 ευρώ, ανάλογα με 
την οικογενειακή και περιουσιακή 
κατάσταση του εκάστοτε οφειλέτη. Ο 

πτωχευτικός νόμος παρά το γεγονός ότι 
βρίσκεται εν ισχύ, προς το παρόν δεν 
έχει ξεκινήσει να εφαρμόζεται. Στόχος 
του είναι η αποφυγή κατασχέσεων 
ακινήτων. Να σημειωθεί ότι εκκρεμεί 
να συσταθεί – το πιθανότερο εντός του 
2023 - ο ιδιωτικός Φορέας Απόκτησης 
Ακινήτων, ο οποίος θα αναλαμβάνει να 
διαχειρίζεται τα ακίνητα των ευάλωτων 
νοικοκυριών και να τα εκμισθώνει στους 
οφειλέτες. 

Δεν εκπίπτουν τα ενοίκια  
κατά την επαναγορά του ακινήτου
Η πρόβλεψη του νόμου δίνει την 
δυνατότητα εκμίσθωσης του ακινήτου 
στους οφειλέτες, ωστόσο τα ενοίκια 
που θα καταβάλλονται στο διάστημα 
αυτό των έως και 12 ετών, με δικαίωμα 
επαναγοράς του ακινήτου από τον 
αρχικό του ιδιοκτήτη σε τιμή που 
ορίζεται με βάση την τρέχουσα εμπορική 
αξία, δεν θα εκπίπτουν από το τελικό 
ποσό επαναγοράς. Για οποιονδήποτε 
οφειλέτη επιθυμεί να επαναγοράσει 
το ακίνητο νωρίτερα από τα 12 έτη, 
υποχρεούται να καταβάλει και ως ποινή 
προεξόφλησης και τα ενοίκια που 
υπολείπονται για τη συμπλήρωση της 
συγκεκριμένης δωδεκαετίας. 
Ο πτωχευτικός νόμος δίνει τη 
δυνατότητα διάσωσης της πρώτης 
κατοικίας: είτε μέσω της εξωδικαστικής 
ρύθμισης οφειλών, είτε μέσω του 
Φορέα Απόκτησης Ακινήτων. Η 
προστασία αφορά αποκλειστικά 
τα ευάλωτα νοικοκυριά, τα οποία 
δικαιούνται επιδότηση από το κράτος 
είτε για να ρυθμίσουν το δάνειό 
τους είτε για να συνεχίσουν να 
διαμένουν στην πρώτη τους κατοικία, 
μεταβιβάζοντας το ακίνητό τους στο 
Φορέα. Σημειώνεται ότι ένα νοικοκυριό 
χαρακτηρίζεται ως ευάλωτο βάσει 
συγκεκριμένων προϋποθέσεων και 
κατόπιν σχετικής αίτησης. Οι όροι του 
προγράμματος προστασίας τίθενται 
υπό την έγκριση των τραπεζών και 
εταιρειών διαχείρισης οφειλών που 
προέρχονται από στεγαστικά δάνεια, τα 
οποία σχετίζονται με υποθήκη πρώτης 
κατοικίας για λογαριασμό των funds. 
Τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης 
οφειλών διατηρούν την δυνατότητα 
αναστολής των πλειστηριασμών για 
όσους κρίνονται ως ευάλωτοι οφειλέτες. 
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presents

ΔΕIΤΕ ΤΙΣ ΕΝOΤΗΤΕΣ ΒΡAΒΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ OΡΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧHΣ  
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ΥΠΟΒΟΛH  
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤHΤΩΝ EΩΣ: 

04.02.2022

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΌΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Bridging Technology to Architects
ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Χρίστος Δίπλας 
Αρχιτέκτων Μηχανικός - ΕΜΠ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γρηγόρης 
Μεϊμαρίδης

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Μαρία Δέδα
Ηead architect & Founder 

Deda&Architects  
Design Studio

Χάρρυ 
Μπουγαδέλλης

Αρχιτέκτων Μηχανικός 
ΕΜΠ

Ερατώ 
Κουτσουδάκη

Αρχιτέκτων 
Μουσειολόγος MSc

Βαγγέλης
Σωτηρίου 

Αρχιτέκτων Μηχανικός 
ΕΜΠ, Διεύθυνση 

Τμήματος Μεγάλων 
Έργων Europa

Γιάννης Αγγελής
Διευθύνων Σύμβουλος 

Elval Colour

Βάλια Αμοιρίδου
Αρχαιολόγος - 
Μουσειολόγος, 

Υπηρεσίες Πολιτιστικής 
Διαχείρισης

Αλέξης Βικέλας
Διευθύνων Σύμβουλος 

Vikelas Architects

Ναταλία 
Εφραίμογλου

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Κατερίνα 
Βασιλάκου

Αρχιτέκτων Μηχανικός, 
AVW Architecture

Πιέρος Πιερής
Αρχιτέκτων Μηχανικός, 

Pieris_Architects

Παναγιώτης 
Παπασωτηρίου

Αρχιτέκτων - BA(Hons) 
DipArch(Hons) ARB

Παύλος Μιχαήλ
Αρχιτέκτων -  

Interior Designer

Θεόδωρος 
Κασάνης

Μηχ. Μηχανικός ΕΜΠ, 
Διευθυντής R&D, ALKAS

Λάμπρος 
Γιαννούχος

Γενικός Διευθυντής, 
ETEM

ΧΌΡΗΓΌΙ
ΕΠΙΚΌΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
Γιώργος Βλάχος, Αρχιτέκτων Μηχανικός, MArch-Meng Business Growth Mentor

https://www.aluminiumawards.gr/?utm_source=build-nl&utm_medium=email&utm_campaign=build_newsletter_ad
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ΕΡΓΟΣΕ: ΤΡΕΊΣ  
ΟΊ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΊ  
ΓΊΑ ΤΟΝ ΠΡΟΑΣΤΊΑΚΟ  
ΤΗΣ ΡΑΦΗΝΑΣ   
Με τρεις προσφορές προχωρά και το 
τρίτο έργο της ΕΡΓΟΣΕ για το οποίο 
άνοιξαν χθες οι φάκελοι εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος. Οι κοινοπραξίες των 
Άβαξ – Alstom, ΓΕΚ Τέρνα – Intrakat – 
Siemens και Ελλάκτωρα – Μυτιληναίου 
εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την 
κατασκευή νέας προαστιακής γραμμής 
για τη σύνδεση της Ραφήνας και του 
Λιμένα Ραφήνας με το υφιστάμενο 
σιδηροδρομικό δίκτυο, προϋπολογισμού 
309 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα 
με τις υπάρχουσες μελέτες, έχουν 
εξεταστεί δύο εναλλακτικές χαράξεις. 
Η μία αφορά στην κατασκευή εξ 
ολοκλήρου νέας σιδηροδρομικής 
γραμμής, ως επέκταση της υφιστάμενης, 
από τον τερματικό Σιδηροδρομικό 
Σταθμό στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος 
μέχρι τον λιμένα Ραφήνας, όπου 
προβλέπεται η κατασκευή τερματικού 
Σιδηροδρομικού Σταθμού. Σε αυτή τη 
χάραξη περιλαμβάνονται πέντε νέες 
σιδηροδρομικές στάσεις (Συνεδριακού 
Κέντρου Αεροδρομίου, Σπάτων, 
Αρτέμιδος, Διασταύρωσης, Ραφήνας) 
και ενός νέου Σιδηροδρομικού 
Σταθμού (λιμένα Ραφήνας). Η δεύτερη 
περιλαμβάνει τη σιδηροδρομική 
σύνδεση του λιμένα Ραφήνας από 
τον Γέρακα αρχικά κατά μήκος της 
ζώνης της παλιάς γραμμής Λαυρίου 
και στη συνέχεια σε συνδυασμό με τον 
αυτοκινητόδρομο Σταυρού - Ραφήνας 
με χρήση της νησίδας. Περιλαμβάνονται 
πέντε νέες σιδηροδρομικές στάσεις 
(Γέρακα, Αγ. Γερασίμου, Αρτέμιδος, 
Διασταύρωσης, Ραφήνας) και ένας 
νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός (Λιμένα 
Ραφήνας)

Γ.Ε. Δημητρίου: Διαταγές 
πληρωμής 2,05 εκατ. εν αναμονή 
του «ΟΚ» για τη συμφωνία 
εξυγίανσης  

Διαταγές πληρωμής συνολικού ποσού 
2,05 εκατ. ευρώ έχουν εκδοθεί σε 
βάρος της Γ.Ε. Δημητρίου από πιστωτές 
της εταιρείας για ληξιπρόθεσμες 
υποχρεώσεις, ενώ έχουν επίσης 
υποβληθεί αγωγές ποσού 294.000 ευρώ, 
σύμφωνα με όσα αναφέρει η εισηγμένη 
εταιρεία στις οικονομικές της καταστάσεις 
για το 2020, οι οποίες εγκρίθηκαν από 
το διοικητικό της συμβούλιο στις 26 

Ιανουαρίου 2022.
Όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις, το σύνολο των βραχυπροθέσμων 
υποχρεώσεων του ομίλου και της εταιρείας ανέρχονται σε 51,05 εκατ. ευρώ 
και σε 50,32 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Έναντι των υποχρεώσεων αυτών, τα 
ρευστοποιήσιμα στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού για τον όμιλο και την 
εταιρεία ανέρχονται σε 2,58 εκατ. ευρώ και σε 2,40 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, δηλαδή 
υπολείπονται των συνολικών βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων κατά 48,47 εκατ. 
ευρώ και κατά 47,92 εκατ. ευρώ για τον όμιλο και την εταιρεία αντίστοιχα.
Υπενθυμίζεται ότι με βάση τη συμφωνία εξυγίανσης της εταιρείας η οποία θα 
περάσει στην Infoquest του ομίλου Φέσσα, που δεν έχει επικυρωθεί ακόμα, οι 
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε προνομιούχους πιστωτές (Δημόσιο, Ασφαλιστικοί 
Οργανισμοί), ποσού 10,08 εκατ. ευρώ, όπως και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
σε τράπεζες, ποσού 21,67 εκατ. ευρώ, θα ρυθμιστούν σε μακροπρόθεσμη βάση, 
ενώ για τις υποχρεώσεις σε προμηθευτές, πελάτες, προσωπικό και πιστωτές που 
είναι ουσιώδεις για την λειτουργία του ομίλου, ποσού 7,03 εκατ. ευρώ, προβλέπεται 
βραχυπρόθεσμη ρύθμιση. Οι λοιποί προμηθευτές και πιστωτές, ποσού 10,06 εκατ. 
ευρώ, αντιμετωπίζονται υπό το πρίσμα του περιορισμού του οφειλόμενου ποσού 
και της ρύθμισής του σε μακροπρόθεσμη βάση. Οι υπόλοιπες βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις αντιμετωπίζονται με τα ρευστοποιήσιμα στοιχεία του κυκλοφορούντος 
ενεργητικού.

Η δικαστική διαμάχη με την De’ Longhi
Σημειώνεται ότι στη διάρκεια του 2021, με απόφαση του Τριμελούς Εφετείου 
Αθηνών, αναγνωρίστηκε αξίωση της εταιρείας κατά της «De’ Longhi Appliances» 
ποσού 121.000 ευρώ περίπου. Σε πρώτο βαθμό, το Πολυμελές Πρωτοδικείο 
Αθηνών είχε επιδικάσει υπέρ της εταιρείας το συνολικό ποσό των 412.000 ευρώ, 
κηρύσσοντας την απόφαση προσωρινά εκτελεστή για το ποσό των 150.000 ευρώ, 
το οποίο η εταιρεία είχε εισπράξει μέσω της επίσπευσης αναγκαστικής εκτέλεσης  
σε βάρος της «De’Longhi Appliances». Αναμένεται να επιβεβαιωθεί το ύψος των 
τόκων του επιδικασθέντος κεφαλαίου από τις αρμόδιες οικονομικές διευθύνσεις 
των δύο εταιρειών, προκειμένου να γίνει ο συμψηφισμός των σχετικών απαιτήσεων 
μεταξύ αυτών.

Στα 7,5 εκατ. ευρώ ο τζίρος του 2020
Όσον αφορά στα οικονομικά μεγέθη του ομίλου το 2020, ο κύκλος εργασιών 
διαμορφώθηκε σε 7,54 εκατ. ευρώ (έναντι 7,76 εκατ. ευρώ το 2019), μειωμένος 
κατά 2,87%, ενώ το μεικτό κέρδος ανήλθε στα 2,69 εκατ. ευρώ, έναντι 2,14 εκατ. 
ευρώ το 2019. Οι ζημίες προ φόρων περιορίστηκαν στα 2,19 εκατ. ευρώ, έναντι 
9,19 εκατ. ευρώ στη χρήση 2019.

Σπύρος Πιστικός
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Creating  
INner  

Experience
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Το δρόμο για έργα διεθνούς 
ενδιαφέροντος και μεγάλης σημασίας 
ανοίγει η εδραίωση συνεργασιών, 
σύμφωνα με την επικεφαλής Interior 
Design της A&M ARCHITECTS.  
Οι σύγχρονες απαιτήσεις από το έμψυχο 
δυναμικό αλλά και από τα εργαλεία, 
φέρνουν συνέργειες, αναβαθμίζοντας 
τις δημιουργικές δυνατότητες σε… άλλη 
κλίμακα.
Έχετε σημαντική εμπειρία σε projects 
γραφείων. Κάθε εταιρεία, μέσα από 
τους χώρους της, επικοινωνεί τα 
values της και την ταυτότητά της, 
σε εργαζομένους και πελάτες. Πώς 
μετουσιώνετε τα ζητούμενα αυτά σε 
αρχιτεκτονικό έργο;
Σήμερα όλο και περισσότερο, η ταυτότητα 
μιας εταιρείας ή ενός οργανισμού 
αντανακλάται και από τις αρχιτεκτονικές 
τους επιλογές. Ο χώρος από μόνος του 
γίνεται καθρέφτης των εταιρικών αξιών. 
Και αυτές οι αξίες «διαβάζονται» από 
όλους, εργαζόμενους και επισκέπτες.
Η διαφάνεια, η φιλοξενία, η εργονομία,  
η προσβασιμότητα των χώρων, και 
γενικότερα η προσοχή στην υγεία και το 
“well being” των χρηστών, γίνονται τα 
κύρια κριτήρια και οι προτεραιότητες κατά 
τον σχεδιασμό. Αυτές μεταφράζονται 
με έναν πιο αποτελεσματικό τρόπο 
επικοινωνίας ο οποίος ξεπερνά το 
λογότυπο και την χρωματική του παλέτα.

Συνέντευξη στη Λήδα Δεληγιάννη

Maria Laura Santillo - A&M Architects: Ο χώρος, 
καθρέφτης των εταιρικών αξιών που διαβάζονται  
από εργαζόμενους και επισκέπτες

Το green/sustainable είναι ίσως 
το κορυφαίο ζητούμενο από τον 
ευρύτερο κλάδο των κατασκευών 
και της αρχιτεκτονικής. Κυρίως όμως 
βλέπουμε να επικεντρώνεται στο 
εξωτερικό των κτιρίων. “Mέσα” όμως, 
πώς πληρούνται στόχοι βιωσιμότητας/
αειφορίας; Σχεδιασμός, επιλογή 
υλικών κλπ;
Η αειφορία είναι μια κουλτούρα 
που προσπαθούμε να εμφυσήσουμε 
με μεγάλη αποφασιστικότητα στις 
αρχιτεκτονικές επιλογές όχι μόνο για 
τις προσόψεις του κτιρίου αλλά και 
εξίσου δυναμικά για τους εσωτερικούς 
χώρους των κτιρίων. Ένα περιβάλλον 
σχεδιασμένο και χτισμένο με σεβασμό 
στη φύση και στην κοινωνία, είναι και 
πρέπει να γίνει προτεραιότητα. Ευτυχώς, 
η αγορά ανταποκρίνεται γρήγορα και με 
εξαιρετικά προϊόντα και λύσεις (φυσικά, 
ανακυκλωμένα, ανακυκλώσιμα υλικά με 
μικρότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο). 
Αυτά ελπίζουμε να γίνονται όλο και πιο 
προσιτά αλλά και «καλοδεχούμενα» με 
άλλα λόγια μη αμφισβητούμενα.
Αν διαλέγατε ελεύθερα να αναπλάσετε 
το εσωτερικό σε ένα οποιοδήποτε 
κτίριο της Ελλάδας, ποιο θα ήταν αυτό 
και ποιες παρεμβάσεις θα επιλέγατε; 
Τα κτίρια του παρελθόντος που πρέπει να 
τα ξαναεπισκεφτώ με ένα σύγχρονο μάτι 
πάντα με γοήτευαν. Το κέντρο της Αθήνας 

έχει πολλές τέτοιες περιπτώσεις που 
αποτελούν αφορμή για προβληματισμό 
και ευκαιρίες που δημιουργούν 
ερεθισμό για δημιουργία. Πιστεύω ότι 
η επαναπροσέγγιση ενός χώρου που 
είχε μελετηθεί προηγούμενα ώστε να 
συνυπάρξουν φόρμες από διαφορετικές 
εποχές και διαφορετικοί τρόποι 
ερμηνείας του χώρου και των τάσεων, 
είναι μια από τις υψηλότερες φιλοδοξίες 
για έναν αρχιτέκτονα και ταυτόχρονα μια 
από τις πιο δύσκολες προκλήσεις.
Τι αναμένουμε να δούμε από εσάς στο 
άμεσο μέλλον σε επίπεδο έργων αλλά 
και συνεργασιών;
Με τις μεγάλες ευκαιρίες για επέκταση 
σημαντικών αστικών περιοχών 
(βλ. Ελληνικό) τον τελευταίο καιρό 
εργαζόμαστε σε έργα μεγαλύτερης 
κλίμακας και αναπόφευκτα σε αυτά 
αλλάζει η σχεδιαστική οπτική μας. Νέες 
απαιτήσεις στον τρόπο εργασίας της 
ομάδας, νέα εργαλεία, που δημιουργούν  
ευκαιρίες για συνεργασία με άλλα 
αρχιτεκτονικά γραφεία. Αυτό έχει 
σαν αποτέλεσμα τη διεύρυνση του 
εργασιακού μας ορίζοντα μέσα από 
την εδραίωση συνεργειών που σίγουρα 
θα οδηγήσουν σε έργα διεθνούς 
ενδιαφέροντος και μεγάλης σημασίας.
*H Maria Laura Santillo είναι μέλος της 
Κριτικής Επιτροπής των Interiors Awards 
2022

INside stories

Maria Laura Santillo, Architect, Interior 
Design Leader A&M ARCHITECTS

Το κτιριακό συγκρότημα της Grivalia στον Άλιμο που σχεδίασε η A&M ARCHITECTS,  
Πηγή: am-architects.gr 

https://www.interiorsawards.gr/
https://www.interiorsawards.gr/
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Όσοι συμβάλλουν στα έργα εκείνα που βελτιώνουν  
την καθημερινότητα όλων, την κοινωνική συνύπαρξη και 
στηρίζουν την οικονομική δραστηριότητα και ανάπτυξη, 
είναι στα Infrastructure Projects Awards 2022.

Τα Infrastructure Projects Awards 2022 απευθύνονται σε:

• Κατασκευαστικές/τεχνικές εταιρείες,

•  Αναδόχους δημόσιων και ιδιωτικών έργων, που έχουν,  
τα τελευταία χρόνια, υλοποιήσει επιτυχώς πάσης 
φύσεως τεχνικά έργα.

https://www.infrastructureawards.gr/?utm_source=build-nl&utm_medium=email&utm_campaign=build_newsletter_ad
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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

Σύμβουλος Έκδοσης: Βασίλης Μπαρτζώκας 

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

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

Υπεύθυνη Συνδρομών:  
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BRIQ PROPERTIES: 
ΣΥΜΦΩΝΊΑ ΜΕ 
RADISSON ΓΊΑ ΤΟ 
RESORT PLAZA 
SKIATHOS   
Τη συμφωνία της με τη Radisson για την 
αξιοποίηση σύγχρονης ξενοδοχειακής 
μονάδας, η οποία θα λειτουργήσει υπό 
την αιγίδα της Hotel Brain, ανακοίνωσε 
η BriQ Properties. Το Radisson Resort 
Plaza Skiathos, που βρίσκεται στην 
περιοχή Καναπίτσα της Σκιάθου, 
σχεδιάζεται για να λειτουργήσει κατά 
τη θερινή σεζόν του 2022, διαθέτει 84 
δωμάτια, εστιατόριο, bar και πισίνα. Τον 
αρχιτεκτονικό σχεδιασμό για τη ριζική 
ανακαίνιση του πρώην Plaza Hotel και 
την αναβάθμισή του σε ένα σύγχρονο 
ξενοδοχείο 4 αστέρων ανέλαβε 
το αρχιτεκτονικό γραφείο buerger 
katsota architects. Η στατική μελέτη 
εκπονήθηκε από το γραφείο Παναγιώτης 
Παναγιωτόπουλος & Συνεργάτες και 
η ηλεκτρομηχανολογική μελέτη από 
την ΤΕΑΜ Μ-Η Σύμβουλοι Μηχανικοί 
Α.Ε.. Η διαχείριση του έργου γίνεται 
από την Focal Project Managers ΕΠΕ. 
Το Radisson Resort Plaza Skiathos 
αποτελεί την 5η ξενοδοχειακή μονάδα 
της BriQ Properties ΑΕΕΑΠ, με τον 
συγκεκριμένο κλάδο να αποτελεί το 17% 
του χαρτοφυλακίου της.

Noval: Αναχρηματοδότηση δανείου 
από το πράσινο ομολογιακό  

Στην ολοσχερή 
αναχρηματοδότηση 
του μακροπρόθεσμου 
ομολογιακού δανείου  
που σύναψε με τη Eurobank 
τον Ιούλιο του 2020 
προχώρησε η Noval.  
Η ΑΕΕΑΠ 
αναχρηματοδότησε 
το δάνειο μέσω των 
εσόδων του Πράσινου 
Ομολογιακού Δανείου που 
εξέδωσε η Εταιρεία στις 6 

Δεκεμβρίου 2021 και το οποίο διαπραγματεύεται στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού 
Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Το συγκεκριμένο δάνειο σχετίζεται με την αποπεράτωση κτιρίου γραφείων στο 
Χαλάνδρι, The Butterfly με πιστοποίηση LEED v4 for Core & Shell - Gold. Το ποσό 
της αναχρηματοδότησης ανήλθε σε 5,33 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνει κεφάλαιο και 
αναλογούντες τόκους εκτοκιστικής περιόδου λήξης 31 Ιανουαρίου 2022.

ΕΤΑΔ: ΔΊΑΓΩΝΊΣΜΟΣ ΓΊΑ ΤΗΝ ΕΚΜΊΣΘΩΣΗ 
ΤΟΥΡΊΣΤΊΚΟΥ ΠΕΡΊΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗ ΡΟΔΟ

Την προκήρυξη της διενέργειας ανοικτού 
ηλεκτρονικού πλειοδοτικού Διαγωνισμού 
για την εκμίσθωση του Τουριστικού 
Περιπτέρου Λίνδου στη Ρόδο ανακοίνωσε 
η ΕΤΑΔ. Το Τουριστικό περίπτερο Λίνδου 
βρίσκεται εντός του παραδοσιακού 
οικισμού της Λίνδου, 55 χιλιόμετρα νότια 
από την πόλη της Ρόδου, σε οικόπεδο 
εμβαδού 210,67 τ.μ.. Το οικόπεδο έχει 
πρόσωπο επί της κεντρικής πλατείας της 

Λίνδου και βρίσκεται σε προνομιακή κομβική θέση, σε σχέση με τις κυκλοφοριακές 
ροές πεζών και οχημάτων, δεδομένου ότι βρίσκεται τόσο στο όριο των 
πλακόστρωτων πεζοδρόμων του παλαιού οικισμού με το ασφαλτοστρωμένο οδικό 
δίκτυο όσο και επί της οδού πρόσβασης του οικισμού στη θάλασσα. Το στέγαστρο 
της εισόδου αποτελείται από σταυροθόλια επί περιστυλίου και είναι ιδιαίτερης 
μορφολογικής αρχιτεκτονικής αξίας.

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

