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Ελληνικά πλοία θα φέρουν το αμερικανικό φυσικό αέριο 
 
Σύμφωνα με τον ναυλομεσιτικό οίκο Poten, μέχρι τον Ιανουάριο του 2022, ο παγκόσμιος στόλος 
LNG Carriers (μεταφορικής ικανότητας μεγαλύτερης των 100.000 κ.μ.) αποτελούνταν από 582 
πλοία, ενώ άλλα 151 πλοία ήταν υπό ναυπήγηση, εκ των οποίων τα 122 συν΄δεονται ήδη με 
μακροχρόνια συμβόλαια. Από τα 733 LNG Carriers (εν ενεργεία και υπό παραγγελία) τα 156 
ανήκουν σε ναυτιλιακές εταιρίες ελληνικών συμφερόντων, οι οποίες πρωταγωνιστούν στο 
παγκόσμιο διά θαλάσσης εμπόριο LNG. 
 
Ο οίκος Drewry εκτιμούσε πρόσφατα (πριν από τη συμφωνία ΗΠΑ – ΕΕ) ότι οι ευρωπαϊκές 
εισαγωγές LNG θα αυξηθούν καθώς οι χώρες της ΕΕ θα μειώσουν τις εισαγωγές ρωσικού 
φυσικού αερίου. Παρ’ όλα αυτά, οι ναύλοι μεταφοράς LNG θα παραμείνουν χαμηλοί καθώς 
η πλειονότητα των πλοίων θα κατευθύνεται προς την Ευρώπη, αφού το εμπόριο θα αυξηθεί 
στη συντομότερη διαδρομή ΗΠΑ – Ευρώπης αντί της διαδρομής των ΗΠΑ στην Ασία, 
μειώνοντας τη ζήτηση τονομιλίων LNG για το 2022. 

Σε κάθε περίπτωση, ένα πολύ μεγάλο μέρος της ποσότητας που προμηθευόταν η ΕΕ μέσω 
αγωγών, θα το προμηθεύεται τώρα με πλοία. Ήδη, στο πλαίσιο της συμφωνίας οι ΗΠΑ 
υποσχέθηκαν τουλάχιστον 50 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα LNG έως το 2030 για τις 
ευρωπαϊκές χώρες για να αντικαταστήσουν περίπου το ένα τρίτο των ρωσικών προμηθειών 
φυσικού αερίου. 

Επίσης, συμπλήρωνε ότι η απομάκρυνση των χωρών της ΕΕ από το ρωσικό αέριο θα 
ενισχύσει τις επενδύσεις για έργα υγροποίησης του αερίου στις ΗΠΑ και την Αφρική. Όμως 
η προσφορά LNG αναμένεται να παραμείνει περιορισμένη τα επόμενα πέντε χρόνια, 
γεγονός που θα διατηρήσει τις τιμές LNG υψηλές με αυξανόμενη πιθανότητα 
αντικατάστασης LNG από άνθρακα. 
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Ελληνικό-Experience Park: Ανακοινώθηκε η ένταξη νέων δωρεάν δραστηριοτήτων 
για τους μικρούς επισκέπτες 
 
Το Experience Park φιλοξενεί διαδραστικά παιχνίδια και εκπαιδευτικά εργαστήρια μέσα 
από τα οποία τα παιδιά μαθαίνουν για την ανακύκλωση και την προστασία του 
περιβάλλοντος. Φτιάχνοντας τις δικές τους κατασκευές από ανακυκλώσιμα υλικά 
αναπτύσσουν τη δημιουργικότητά τους. Παράλληλα, στα μαθήματα κηπουρικής 
μαθαίνουν πώς να καλλιεργούν και να φροντίζουν με υπευθυνότητα, το δικό τους φυτό σε 
γλαστράκι, που θα είναι το αναμνηστικό τους από αυτή τη δραστηριότητα. Οι μικροί 
επισκέπτες θα συμμετέχουν σε διασκεδαστικά ομαδικά παιχνίδια τα οποία ενθαρρύνουν 
τη συνεργασία, ενισχύουν την κοινωνικοποίηση τους και τα βοηθούν να ανακαλύψουν τις 
δυνατότητές τους. Οι ώρες δραστηριοτήτων είναι 17:30 -19:30 και η συμμετοχή σε όλες τις 
δραστηριότητες είναι δωρεάν, ενώ δεν απαιτείται προεγγραφή. Το Experience Park 
λειτουργεί καθημερινά, από τις 17:00 μέχρι τις 22:00. 

 

 

«… Πιο νωρίς από κάθε άλλη φορά 
τα τελευταία έτη αναμένεται να 
ξεκινήσει η υποβολή των δηλώσεων 
φορολογίας εισοδήματος φυσικών 
προσώπων για τα εισοδήματα που 
αποκτήθηκαν το φορολογικό έτος 
2021 και αυτό προκύπτει και από 
την έκδοση και κοινοποίηση των 
σχετικών αποφάσεων για τον τύπο 
και το περιεχόμενο της δήλωσης 
φορολογίας εισοδήματος (έντυπο 
Ε1) και  των λοιπών εντύπων και 
των δικαιολογητικών εγγράφων 
που συνυποβάλλονται με αυτή.» 
 

https://www.ot.gr/tag/forologikes-diloseis/
https://www.ot.gr/tag/forologikes-diloseis/
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Πώς θα αξιοποιηθούν τα εγκαταλελειμμένα κτήρια 
 
Τη δημιουργία μητρώου εγκαταλελειμμένων ακινήτων σε κάθε Δήμο προβλέπει το σχέδιο 
νόμου (για την Αστική Αναζωογόνηση και Ανάπλαση) που αναμένεται να κατατεθεί στη 
Βουλή μετά το Πάσχα.  
 
Με το σχέδιο νόμου θεσπίζεται για πρώτη φορά, πλαίσιο για τη διαδικασία παρέμβασης για 
την αποκατάσταση και την επανάχρηση των εγκαταλελειμμένων κτισμάτων ή τμημάτων 
κτισμάτων. Ειδικότερα, Δήμοι, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου αλλά και ιδιώτες μπορούν να 
αναλάβουν για 50 χρόνια τη διαχείριση εγκαταλελειμμένων κτηρίων.  
 
Όπως προαναφέρθηκε, η διαχείριση εγκαταλελειμμένου ακινήτου δύναται να περιέχεται 
στον Διαχειριστή έως 50 χρόνια από την έκδοση της σχετικής απόφασης του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου της έδρας του ακινήτου. Με την παρέλευση του χρόνου διαχείρισης του 
ακινήτου από τον Διαχειριστή, η διαχείριση του ακινήτου επανέρχεται στον ιδιοκτήτη του. 
 
Ο Διαχειριστής οφείλει: να αποδώσει στον ιδιοκτήτη τα έσοδα που εισέπραξε από την 
αξιοποίηση του ακινήτου, αφού παρακρατήσει τις πιστοποιημένες δαπάνες 
αποκατάστασης και επανάχρησης του ακινήτου, τους δημοτικούς φόρους και τα τέλη τα 
οποία όφειλε ο ιδιοκτήτης πριν την περιέλευση της διαχείρισης του ακινήτου στο Δήμο, και 
επιπλέον ποσό που αντιστοιχεί στο 20% επί του συνόλου των προαναφερομένων ποσών ως 
διαχειριστική δαπάνη, καθώς και τυχόν εμπράγματα βάρη που έχουν εξυπηρετηθεί. Από το 
σχέδιο νόμου προβλέπεται επίσης η δυνατότητα ανάθεσης τεχνικών έργων αποκατάστασης 
εγκαταλελειμμένου κτηρίου χωρίς δημοπρασία ή διαγωνισμό του Δήμου, σε εταιρεία που 
έχει ήδη επιλεγεί από τους υπόλοιπους ιδιοκτήτες κτηρίου συνιδιοκτησίας, εάν αυτοί 
συγκεντρώνουν ποσοστό ιδιοκτησίας πάνω από το 50%. 
 

Το ΑΠΘ δημιούργησε ψηφιακό παρατηρητήριο που εξάγει δεδομένα από το twitter.  
 
Το τοπίο στα social media είναι μεν χαοτικό, αλλά για όσους ενδιαφέρονται να πλοηγηθούν 
πιο στοχευμένα, υπάρχει από τις 2 Μαρτίου διαθέσιμο ένα νέο εργαλείο του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), το «Ukraine Data Observatory», που αναλύει και 
«φιλτράρει» τα Δεδομένα για τον πόλεμο, όπως αυτά αντλούνται από το Twitter.  
 
Όπως εξηγεί ο Παύλος Σερμπέζης, ερευνητής στο εργαστήριο DataLab του Τμήματος 
Πληροφορικής του ΑΠΘ, που ανέπτυξε το συγκεκριμένο εργαλείο, στόχος είναι να 
αξιοποιηθεί η εξειδίκευση και τεχνογνωσία της ομάδας του DataLab πάνω στην ανάλυση 
δεδομένων από τα social media, ώστε να προσφερθούν σε πολίτες και δημοσιογράφους 
εύχρηστα εργαλεία για καλύτερη ενημέρωση. «Το εργαστήριό μας ανέλυσε από τις 2 
Μαρτίου μέχρι τώρα 88,38 εκατ. tweets (σ.σ. όχι μόνο Ελλήνων) και συνεχίζουμε. Από τα 
δεδομένα που συλλέχθηκαν προκύπτει ότι ο μέσος ημερήσιος αριθμός σχετικών tweets 
ανέρχεται στα 4 εκατομμύρια». 
 
Στην τρέχουσα έκδοση του εργαλείου δεν περιλαμβάνεται κάποια ανάλυση που να αφορά 
σε ψευδολογαριασμούς (bots). Ωστόσο αποτελεί μία από τις κύριες ιδέες για το άμεσο 
μέλλον μέσω του “Bot Detective”. Αναλύοντας όμως το προφίλ των πρώτων πέντε πιο 
ενεργών χρηστών, εντοπίσαμε ότι οι τρεις ήταν political bots ή spam bots και μόνο οι δύο 
πραγματικοί άνθρωποι. Οι τρεις αυτοί λογαριασμοί πόσταραν κατά μέσο όρο περίπου 800-
900 tweet ημερησίως, κάτι που είναι αδύνατο να κάνει ένας άνθρωπος. Ανάμεσα στους 
δέκα πιο ενεργούς λογαριασμούς, εντόπισαν και κάποιους που διαγράφηκαν τελικά από το  
ίδιο το Twitter. 

 

 

Μάρτιος  2022 

https://www.ot.gr/tag/egkataleleimmena-ktiria/
https://www.ot.gr/tag/apth/
https://undo.csd.auth.gr/home
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H Google σας κλείνει ραντεβού με τον γιατρό  

Η Google ανακοίνωσε ότι λανσάρει μια νέα δυνατότητα στην μηχανή αναζήτησης που επιτρέπει 
στους χρήστες να κλείσουν ραντεβού για την υγειονομική περίθαλψη. 

Οι χρήστες που επιθυμούν να κάνουν κράτηση για ένα τσεκ-απ ή μια αυθημερόν επίσκεψη μπορούν 
να χρησιμοποιήσουν την Αναζήτηση Google για να δουν τη διαθεσιμότητα επιλεγμένων παρόχων 
υγειονομικής περίθαλψης στην περιοχή τους. Η Google συνεργάζεται με το MinuteClinic στο CVS 
για να ξεκινήσει την υπηρεσία αυτή.Έτσι, για παράδειγμα, μπορείτε να αναζητήσετε ένα 
MinuteClinic κοντά στο σημείο που ζείτε και η Google θα εμφανίσει αποτελέσματα που δείχνουν 
τους τύπους των ραντεβού που μπορείτε να προγραμματίσετε. Μπορεί να είναι χρήσιμο για άτομα 
που δεν έχουν τακτικούς παρόχους φροντίδας ή που δεν μπορούν να επισκεφτούν τον γιατρό τους. 

Η Google είπε ότι η λειτουργία βρίσκεται ακόμα στα αρχικά στάδια της κυκλοφορίας. Και πρόσθεσε 
ότι ελπίζει να επεκτείνει τους συνεργάτες και τη λειτουργικότητα της εφαρμογής για να διευκολύνει 
τους χρήστες να έχουν πρόσβαση στη φροντίδα που χρειάζονται. 

 

 

 

«…Τα πρώτα  ηλεκτρικά οχήματα 
Tesla από το νέο εργοστάσιο της 
Γερμανίας, το Giga Berlin, 
άρχισαν να παραδίδονται από 
την προηγούμενη εβδομάδα 
στους ιδιοκτήτες τους.…». 

Apple: Νέο πακέτο μπόνους για να… κρατήσει το εξειδικευμένο τεχνολογικό 
προσωπικό της 
 
Παχυλά μπόνους συνεχίζει να μοιράζει η Apple στηΝ αφρόκρεμα του προσωπικού της 
στο μηχανολογικό και τεχνολογικό κλάδο σε μια προφανή προσπάθεια να κρατήσει τους 
πιο ταλαντούχους από τους εργαζομένους της σε ένα διάστημα που δέχονται βροχή 
προσφορών από άλλες εταιρείες της Σίλικον Βάλεϊ. 
 
Στο πλαίσιο αυτό, η κατασκευάστρια των iPhones μοίρασε τις προηγούμενες ημέρες ένα 
νέο πακέτο μπόνους, ύψους από 100.000 έως 200.000 δολάρια σε μετοχές, σε ένα 
επιλεγμένο τμήμα του προσωπικού της και ειδικότερα στα τμήματα του software και 
hardware engineering. 

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο κορυφαίος τεχνολογικός κολοσσός βάζει βαθιά το χέρι 
στην τσέπη για να κρατήσει τους πλέον ταλαντούχους από τους εργαζομένους του 
ευχαριστημένους. Τελευταία φορά ήταν τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν και πάλι είχε 
μοιράσει έκτακτα στοχευμένα μπόνους ύψους έως 180.000 δολάρια. 

 Οι Αμερικανοί επενδύουν τώρα σε ακριβά ελβετικά ρολόγια 

Οι Αμερικανοί και οι Αμερικανίδες αρχίζουν και πάλι να ξοδεύουν πιο πολλά από τον καθένα 
σε ελβετικά ρολόγια. Κι ένας βασικός λόγος είναι πως πλέον σκέφτονται διαφορετικά γι’ αυτά 
τα αντικείμενα, κυρίως διότι τα θεωρούν επένδυση.  

Οι εξαγωγές ελβετικών ρολογιών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες εμφάνισαν μια αύξηση 55% το 
2021 και ξεπέρασαν τα 3 δισ. δολάρια, φέροντας στην πρώτη θέση τη χώρα, θέση την οποία 
κατείχε η Κίνα. 

 Στην αγορά πολυτελών ειδών των ΗΠΑ το ποσοστό δαπανών επί των ρολογιών είναι 
μικρότερο από το αντίστοιχο σε άλλες αγορές, κατά τον Ολιβερ Μίλερ, σύμβουλο εμπορικών 
σημάτων της ελβετικής εταιρείας LuxeConsult. Τέλος, για τον όμιλο Swatch, στον οποίο 
ανήκουν τα Tissot, Omega και Blancpain, η αμερικανική αγορά έχει μεγάλη δυναμική.  

 

Σεπτέμβριος  2021  Μάρτιος 2022  

 

https://www.ot.gr/tag/ilektrika-oximata/
https://www.ot.gr/tag/apple
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Εφιάλτης παγκόσμιας επισιτιστικής κρίσης 

Η φρίκη του πολέμου στην Ουκρανία συνοδεύει το πλέον εφιαλτικό σενάριο μιας 
παγκόσμιας επισιτιστικής κρίσης, έστω και αν ο κίνδυνος δεν είναι εξίσου άμεσος για 
όλες τις χώρες. 

Οι χώρες της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής εξαρτώνται σχεδόν εξ ολοκλήρου από 
τη Ρωσία για τα βασικά είδη διατροφής, ενώ οι πληθυσμοί τους αδυνατούν ήδη να 
αντεπεξέλθουν στην ακρίβεια των τροφίμων. Στο Ιράκ έχουν εκδηλωθεί ταραχές 
λόγω της ακρίβειας, ενώ η Αίγυπτος προσέφυγε στο ΔΝΤ.  

Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει πως οι ευρωπαϊκές χώρες είναι ασφαλείς παρά τις 
καθησυχαστικές δηλώσεις. Τη σοβαρότητα της κατάστασης προδίδει η προθυμία με 
την οποία αποφάσισε η Κομισιόν να υπαναχωρήσει από τη λεγόμενη Πράσινη 
Συμφωνία μέσα στην εβδομάδα και να θέσει σε προτεραιότητα την αυτάρκεια σε 
τρόφιμα με αύξηση της αγροτικής παραγωγής. Εν ολίγοις, χαλάρωσε τους κανόνες 
για τη βιώσιμη αγροτική παραγωγή, επιτρέποντας την καλλιέργεια εκτάσεων 
αφιερωμένων στη βιοποικιλότητα. 

 

 

Η GM έχασε από την Toyota τα ηνία των πωλήσεων στις ΗΠΑ 

Ο ιαπωνικός κολοσσός της Toyota πρώτη φορά στην Ιστορία εκθρόνισε, με κριτήριο 

τις πωλήσεις της το 2021, τη μέχρι τότε κορυφαία General Motors, καθιστάμενη και 

η πρώτη μη αμερικανική που κατορθώνει κάτι τέτοιο στα σχεδόν 120 χρόνια 

ύπαρξης αυτού του κλάδου. H πανδημία και τα συνεπαγόμενα προβλήματα στον 

εφοδιασμό οδήγησαν σε μείωση πωλήσεων με παράλληλη άνοδο τιμών σε 

καινούργια και μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, που ορισμένες φορές ήταν 

δυσθεώρητη. Παρά τις αδύναμες πωλήσεις νέων οχημάτων, τόσο οι εταιρείες όσο 

και οι αντιπροσωπείες τους εξασφάλισαν υψηλά κέρδη, διότι είχαν το περιθώριο 

να αυξήσουν τις τιμές τους. Ακόμα μία πρόκληση για τον κλάδο αφορά τη μετάβαση 

στην ηλεκτροκίνηση. Πολλές εταιρείες δαπανούν δεκάδες δισεκατομμύρια για τον 

σχεδιασμό μοντέλων με μπαταρίες και την κατασκευή ανάλογων εργοστασίων. 

Κάνουν αγώνα δρόμου να συμβαδίσουν με την Tesla, η οποία πωλεί την 

πλειονότητα των ηλεκτρικών αμαξιών σήμερα. 

 

 

ΗΠΑ:Έρχεται ελάχιστος φόρος εισοδήματος-Στόχος 700 δισεκατομμυριούχοι 

Η κυβέρνηση Μπάιντεν θα προτείνει υψηλότερη φορολογία για τους πλουσίους στο 
προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2023 που θα παρουσιαστεί τη Δευτέρα. 

 Η πρόταση για τον «ελάχιστο φόρο στα εισοδήματα των δισεκατομμυριούχων» 
αφορά τους περίπου 700 πλουσιότερους Αμερικανούς, θεσπίζοντας έναν ελάχιστο 
φορολογικό συντελεστή 20% για εισοδήματα άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων 
ετησίως. 

 Το νέο μέτρο, το οποίο απαιτεί και την έγκριση του Κογκρέσου, θα μπορούσε να 
εξασφαλίσει έως και 360 δισ. δολάρια επιπλέον σε φορολογικά έσοδα μέσα σε μια 
δεκαετία. 

 

 
Delta Finance  
Λ.Πεντέλης 54,  
Τ.Κ. 15235, Βριλήσσια 
 
Τ.210 6257500 
F.210 6257555 
E.info@deltafinance.gr 
W.www.deltafinance.gr 
 
 
 


