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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤH BIENNH
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΙΟΥΝΙΟΣ 2021
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. ΤΕΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΤΟΣ 2020
2. ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021 ΚΑΙ 2022.
3. ΙΣΧΥΡΗ ΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΙΟ 2021
4. ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ , ΜΑΙΟΣ
2021
5. ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ
2021
6. Η ΑΥΣΤΡΙΑ ΣΤΗΝ 6Η ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΕ ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ
7. ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ REAL ESTATE ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΤΟΣ 2020
8. ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ KLEINE ZEITUNG ΓΙΑ ΤΗ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΚΑΙ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΗΣ
DIE PRESSE ΓΙΑ ΤΟ PROJECT
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ
9. ΕΚ ΝΕΟΥ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟ
ΒΙΕΝΝΗ
10. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
(SDG PERFORMANCE 2021).
11. ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ
2020
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12.ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΒΕΤΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΤΑΞΥ

13.ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΗΤΗΣ
ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑ
14. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2021

Επιμέλεια: Μιχαήλ Βρεττάκης
Σύμβουλος ΟΕΥ Α

Σύνταξη : Χριστόφορος Μπαμπανάκης
Γραμματέας ΟΕΥ Γ΄
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1. Τελικά στοιχεία για το εξωτερικό εμπόριο της Αυστρίας για το έτος
2020.
Πτώση κατά 8.5% για τις εισαγωγές της Αυστρίας σημειώθηκε συνολικά για το έτος 2020
συγκριτικά με το 2019, ενώ οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 7.1%, σύμφωνα με τα τελικά
στοιχεία που δημοσιοποίησε η Στατιστική Υπηρεσία της χώρας
Η συνολική αξία των εισαγωγών για το 2020 ανέρχεται στα 144.2 δις ευρώ ενώ η συνολική
αξία των εξαγωγών στα 142.57 δις ευρώ διαμορφώνοντας ένα έλλειμμα 1.85 δις ευρώ.
Σχετικά με τις χώρες προέλευσης των εισαγωγών, την πρώτη θέση κατέχει η Γερμανία με
35% (50.51 δις ευρώ), ενώ τη δεκάδα συμπληρώνουν η Κίνα (10.19 δις ευρώ), η Ιταλία (9.12
δις ευρώ), η Ελβετία (7.62 δις ευρώ), η Τσεχία (6.01 δις ευρώ),οι ΗΠΑ (5.26 δις ευρώ), η
Πολωνία (4.50 δις ευρώ), η Ολλανδία (3.98 δις ευρώ), η Ουγγαρία (3.87 δις ευρώ) και η
Γαλλία (3.74 δις ευρώ).
Σχετικά με τις χώρες προέλευσης των εξαγωγών, την πρώτη θέση κατέχει η Γερμανία με
30.5% (43.43 δις ευρώ), ενώ τη δεκάδα συμπληρώνουν οι ΗΠΑ (9.30 δις ευρώ), η Ιταλία
(8.82 δις ευρώ), η Ελβετία (7.48 δις ευρώ), η Γαλλία (6.11 δις ευρώ), η Πολωνία (5.51 δις
ευρώ) , η Τσεχία (5.08 δις ευρώ), η Ουγγαρία (4.95 δις ευρώ) , το Ην. Βασίλειο (4.08 δις
ευρώ) και η Κίνα (3.92 δις ευρώ).

2.Εκτιμήσεις για την επανάκαμψη της οικονομίας της Αυστρίας και
παρουσίαση οικονομικών προβλέψεων για τα έτη 2021 και 2022.
Ισχυρή ανάκαμψη της Αυστριακής οικονομίας προβλέπει το Ινστιτούτου Οικονομικής
Έρευνας της Αυστρίας (WIFO) τόσο για το 2021 όσο και για το 2022 στο Business Cycle
Report, το οποίο δημοσιεύτηκε στις 9 Ιουνίου 2021. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του
Ινστιτούτου, το 2022 το ΑΕΠ της χώρας θα φθάσει τα προ κρίσης επίπεδα του 2019, με το
ποσοστό της οικονομικής μεγέθυνσης για το 2021 να εκτιμάται στο 4 % ενώ για το 2022 στο
5%, έπειτα από μείωση κατά 6.3% του ΑΕΠ το 2020.
Υπενθυμίζεται στις εαρινές εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπεται οικονομική
μεγέθυνση του ΑΕΠ της Αυστρίας κατά 3.4 % για το 2021 και κατά 4.3 % για το 2022.
Επιπλέον, σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο για τα έτη 2023-2025 το Ινστιτούτο προβλέπει μέσο
ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης +1.8%, ελαφρώς μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο μέσο
ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης της δεκαετίας 2010-2019, ο οποίος ήταν +1.5%.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Ινστιτούτου (WIFO), η βιομηχανική παραγωγή αναμένεται
να αυξηθεί κατά 9,2% εντός του 2021 και κατά 4.2% το 2022, με ισχυρή άνοδο και στις
θέσεις εργασίας του κλάδου.
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3. Ισχυρή άνοδος του ετήσιου κύκλου εργασιών στη βιομηχανία και τις
κατασκευές για το Μάϊο 2021 .
Σημαντική αύξηση +38.6% σημείωσε ο δείκτης του ετήσιου κύκλου εργασιών στη
βιομηχανία και τις κατασκευές το Μάιο 2021, συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα για το
2020.
Σύμφωνα με δηλώσεις του Γενικού Διευθυντή της Statistik Austria κ. Tobias Thomas, "η
βιομηχανία και οι κατασκευές αποδεικνύονται οι οικονομικές ατμομηχανές στην
εξασθενημένη οικονομική περίοδο που δημιούργησε η κρίση της πανδημίας COVID-19.
Συνολικά, ο κύκλος εργασιών στη βιομηχανία και στις κατασκευές είναι ήδη πάνω από τα
επίπεδα προ κρίσης και ο τομέας έχει ξεπεράσει την οικονομική κρίση της πανδημίας".
Ήδη κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021, ο εν λόγω δείκτης είχε σημειώσει αύξηση +7.9%,
συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο για το 2020 και διαμορφώθηκε στα 75.6 δις ευρώ.

4. Αύξηση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Μάϊος 2021.
Αύξηση κατά 6% σημείωσε ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία (industrial
producer price index, IPPI 2015) το μήνα Μάιο 2021 συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του
2020, σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Αυστρίας με το δείκτη να
ανέρχεται σε 106.1 μονάδες. Η αύξηση για το Δείκτη Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία
είναι η τρίτη συνεχόμενη για το 2021 μετά την αύξηση 2.8% το Μάρτιο και 4.7% τον
Απρίλιο.

5. Εκτιμήσεις για την τουριστική κίνηση από την Αυστρία για το 2021.
Θετικά ξεκίνησε η τουριστική ροή στην Αυστρία για τη θερινή περίοδο του 2021 με τις
διανυκτερεύσεις για το μήνα Μάιο να ανέρχονται στα 2.92 εκατομμύρια παρουσιάζοντας
αύξηση κατά +279.3 % συγκριτικά με το Μάιο του 2020, παραμένοντας ωστόσο αρκετά
χαμηλότερα, κατά 60% από το Μάιο του 2019.
Στις διεθνείς διανυκτερεύσεις παρουσιάστηκε αύξηση +589.2% και διαμορφώθηκαν στο 1.27
εκατομμύριο ενώ οι εσωτερικές διανυκτερεύσεις παρουσίασαν αύξηση +181.6% και
ανήλθαν στο 1.65 εκατομμύρια.
Σε επίπεδο αφίξεων, παρουσιάστηκε αύξηση κατά 259.1% με 890.000 αφίξεις.
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Συνολικά, κατά το πρώτο πεντάμηνο του 2021 (Ιανουάριος-Μάϊος 2021), οι διανυκτερεύσεις
στην Αυστρία ανήλθαν στα 6.66 εκατομμύρια, μειωμένες κατά 84.4% συγκριτικά με την
αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, με τη μείωση στις εσωτερικές διανυκτερεύσεις
να είναι εμφανώς μικρότερη από την αντίστοιχη μείωση στις διεθνείς διανυκτερεύσεις, (50.1% και -93.2% αντίστοιχα).Επίσης, ο αριθμός των αφίξεων ανήλθε στο 1.69 εκατομμύριο
μειωμένος κατά 83.4% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος.
Επιπλέον, σύμφωνα με έρευνα που διενήργησε η Στατιστική Υπηρεσία της Αυστρίας κατά το
διάστημα 1-7 Μαΐου 2021, το 44% των ερωτηθέντων ηλικίας άνω των 15 ετών σχεδιάζει να
πραγματοποιήσει διακοπές εντός του επόμενου τριμήνου (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2021), το
19% να δηλώνει αναποφάσιστο και το 37% διστακτικό για φετινές διακοπές. Σημειώνεται
ωστόσο, ότι σχεδόν το 50% των ερωτηθέντων οι οποίοι επιθυμούν να ταξιδέψουν δηλώνουν
ότι ίσως ταξιδέψουν εσωτερικά στην Αυστρία για τις θερινές διακοπές τους.

6. Η Αυστρία στην 6η θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε αιτήσεις
διπλώματος ευρεσιτεχνίας.
Την 6η θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την 11η παγκοσμίως καταλαμβάνει η Αυστρία στις
αιτήσεις για κατοχύρωση διπλώματος ευρεσιτεχνίας για το 2020, σύμφωνα με στοιχεία του
Αυστριακού Οργανισμού Επενδύσεων ABA, με τη χώρα να ξεχωρίζει ιδιαίτερα στον τομέα
της πράσινης τεχνολογίας. Η Αυστρία ξεπέρασε τον μέσο όρο της ΕΕ για οικοδομικές και
φιλικές προς το κλίμα τεχνολογίες μεταφορών καθώς και στον καθαρισμό και ανακύκλωση
λυμάτων.
Συνολικά για το 2020 οι Αυστριακές εταιρείες κατέγραψαν 11.534 διπλώματα ευρεσιτεχνίας
παγκοσμίως, αριθμός διπλάσιος από το 2000. Ο αριθμός των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αυξάνεται σταθερά σε σύγκριση με τη μείωση των αιτήσεων
ευρεσιτεχνίας που σχετίζονται με ορυκτές ενέργειες.
Επιπλέον, η Αυστρία είναι ιδιαίτερα ισχυρή σε παραδοσιακούς βιομηχανικούς τομείς όπως
στη μηχανολογία, οι τεχνολογίες μεταφορών, η ηλεκτρολογία, οι τεχνολογίες μέτρησης και
ελέγχου και η χημεία..

7. Μέσες τιμές στον κλάδο του Real Estate στην Αυστρία για το έτος 2020.
Στα 3.508 ευρώ ανά τ/μ για την αγορά διαμερίσματος και στα 1.739 ευρώ ανά τ/μ για την
αγορά κατοικίας διαμορφώθηκαν οι μέσες τιμές στον κλάδο της αγοραπωλησίας ακινήτων
για το 2020 στην Αυστρία, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της χώρας.
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8. Ταξιδιωτικό ρεπορτάζ της εφημερίδας Kleine Zeitung για τη Σαντορίνη
και ρεπορτάζ της Die Presse για το project ηλεκτροκίνησης στην
Αστυπάλαια.
Η εφημερίδα Kleine Zeitung αφιέρωσε στις ταξιδιωτικές της σελίδες ρεπορτάζ της
δημοσιογράφου Karin Riess για τη Σαντορίνη με τίτλο «Αυτοψία στην Ελλάδα-Γιατί θα
πρέπει κανείς να επισκεφθεί τώρα τη Σαντορίνη». Η συντάκτης της εφημερίδας πλέκει το
εγκώμιο του ελληνικού νησιού παρουσιάζοντας τις ομορφιές και αξιοθέατα της Σαντορίνης.
Επίσης, εφημερίδα Die Presse, σε ένθετο σχετικά με θέματα οδήγησης και αυτοκινήτου
δημοσιεύει ρεπορτάζ του συντάκτη Timo Völker με τίτλο «Η VW και η ελληνική κυβέρνηση
θέλουν να μετατρέψουν ένα ελληνικό νησί σε “πρότυπο” ηλεκτροκίνησης στην Ευρώπη».
Το εν λόγω δημοσίευμα κάνει αναφορά στο πρόσφατο μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της
ελληνικής κυβέρνησης και του ομίλου Volkswagen για μετατροπή του μικρού νησιού των
Δωδεκανήσων σε «πράσινο και βιώσιμο νησί» με την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου
σχεδίου μετακινήσεων με ηλεκτρικά οχήματα, εισαγωγής καινοτόμων υπηρεσιών
συγκοινωνίας, προώθησης της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και χρήσης νέων
τεχνολογιών στην αυτόνομη οδήγηση.

9. Εκ νέου διεθνείς νυχτερινές σιδηροδρομικές συνδέσεις από Βιέννη
Μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων στις διεθνείς μεταφορές το σιδηροδρομικό δίκτυο
της Βιέννης έχει εντάξει εκ νέου στο πρόγραμμά του ευρωπαϊκούς προορισμούς όπως
Βενετία, Ρώμη, Μιλάνο, Ζυρίχη, Αμβούργο, Βερολίνο, Ινσμπρουκ, Ντίσελντορφ και
Βαρσοβία.
Η εταιρεία Αυστριακοί Σιδηροδρόμοι (ÖΒΒ) έχει ξεκινήσει εκ νέου τα νυχτερινά διεθνή
δρομολόγια. Επιπλέον, για πρώτη φορά πραγματοποιείται το νυχτερινό δρομολόγιο ΒιέννηΆμστερνταμ μέσω Λίντς, ενώ σχεδιάζεται και η σύνδεση Βιέννης-Παρισίων και
Στρασβούργου.
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10.Διάκριση της Αυστρίας στις επιδόσεις για βιώσιμη ανάπτυξη (SDG
Performance 2021)
Την 6η θέση παγκοσμίως κατέλαβε η Αυστρία στην έκθεση των Ηνωμένων Εθνών, στις 18
Ιουνίου 2021, για τη βιώσιμη ανάπτυξη για το 2021 (Sustainable Development Goals).
Στις πρώτες τρεις θέσεις της κατάταξης βρίσκονται η Φινλανδία, η Σουηδία και η Δανία.

11. Αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Αυστρία το έτος 2020
Σύμφωνα με στοιχεία του "Attractiveness Survey" του Αυστριακού Οργανισμού Επενδύσεων
(Austrian Business Agency), ο αριθμός των άμεσων ξένων επενδύσεων αυξήθηκε το 2020
με 76 νέα μεγάλης κλίμακας επενδυτικά σχέδια στην Αυστρία παρά την πανδημία COVID19.
Αναφορικά με τις χώρες προέλευσης των νέων άμεσων ξένων επενδύσεων, η Γερμανία
βρίσκεται στην πρώτη θέση με 42% αύξηση των νέων ΑΞΕ για το 2020 συγκριτικά με το
2019, με τις ΗΠΑ, την Ελβετία και το Ην. Βασίλειο να κατέχουν τη δεύτερη, τρίτη και
τέταρτη θέση αντίστοιχα. Σύμφωνα με τον Αυστριακό Οργανισμό Επενδύσεων η Αυστρία
ήταν μια από τις λίγες χώρες στην Ευρώπη που σημειώθηκε αύξηση των Άμεσων Ξένων
Επενδύσεων το 2020.

12. Υπογραφή στρατηγικής οικονομικής συμφωνίας μεταξύ Αυστρίας και
Ελβετίας
Στις 11 Ιουνίου 2021 υπεγράφη στρατηγική οικονομική συμφωνία μεταξύ Αυστρίας και
Ελβετίας (Memorandum of Understanding establishing a Strategic Partnership) κατά τη
συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Αυστρίας και Ελβετίας κ. Alexander Schallenberg
και κ. Ignazio Cassis στη Βιέννη.
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13.Ανάπτυξη ψηφιακών φαρμάκων με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης
στην Αυστρία.
Σύμφωνα με την αυστριακή εταιρεία βιοεπιστημών και πληροφορικής Innophore, η
καινοτόμος διαδικασία της αντιμετώπισης ασθενειών μέσω τεχνητής νοημοσύνης έχει
ξεκινήσει ήδη την εφαρμογή της στην Αυστρία. Η Innophore, με έδρα το Γκρατς
εξειδικεύεται στην ανάπτυξη ψηφιακών φαρμάκων και στην αναζήτηση ενζύμων με τη
βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης με στόχο την αναζήτηση θεραπειών κατά του COVID-19.
Το έργο της εταιρείας έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει την πρόβλεψη των μεταλλάξεων
του συγκεκριμένου ιού και να επιτρέπει στα φάρμακα και τα εμβόλια να προσαρμόζονται
ταχύτερα στις μεταλλάξεις. Σημειώνεται ότι, στο σχέδιο της εταιρείας συμμετέχουν διεθνείς
συνεργάτες και πελάτες όπως το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, Google, Merck, Henkel και
SignalChem.
Όπως αναφέρει η εταιρεία, αυτό που κάνει το εν λόγω σχέδιο τόσο ξεχωριστό είναι ότι η
Innophore συγκρίνει ένα διαφορετικό μέρος της ομάδας δεδομένων από τους ανταγωνιστές
της που εμπλέκονται στην ανάπτυξη ψηφιακών φαρμάκων, τα οποία αναλύουν κυρίως τη
δομή και την ακολουθία των πρωτεϊνών καθώς η εταιρεία ερευνά τον κενό χώρο για τη
σύνδεση των φαρμάκων στην πρωτεΐνη. Στο τέλος του περασμένου έτους εκδόθηκαν δύο
διπλώματα ευρεσιτεχνίας για αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη.

14. Σημαντική πτώση του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων υπηρεσιών
το Α΄τρίμηνο 2021.
Ιδιαίτερα αισθητή ήταν η πτώση του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων παροχής
υπηρεσιών το Α΄ τρίμηνο του 2021, λόγω των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας COVID19 καθώς διαμορφώθηκε στο -24% συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020, σύμφωνα
με τη Στατιστική Υπηρεσία της χώρας.
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