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I. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΜΕΓΕΘΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ  

 
 

-  Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις  

 
Σύμφωνα με το πιο πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο του αρμόδιου 

Υπουργείου Οικονομικών και τα ενημερωμένα στατιστικά στοιχεία της 
Κεντρικής Τράπεζας και του Στατιστικού Ινστιτούτου, οι πρόσφατες οικονομικές 
εξελίξεις στη Βουλγαρία έχουν ως εξής: 

 
 Το γ’ τρίμηνο 2012 το βουλγαρικό ΑΕΠ αυξήθηκε σε ποσοστό 0,5% σε 

σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011 και κατά 0,1% σε σχέση με το α’ 
τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Η μικρή αύξηση οφείλεται κυρίως στην 
εγχώρια κατανάλωση. Η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία (ΑΠΑ) 
κατέγραψε αύξηση 0,1% σε τριμηνιαία βάση και 0,2% σε ετήσια βάση το 
ως άνω διάστημα.  Σημειώνεται ότι όλοι οι διεθνείς οργανισμοί 
αναθεώρησαν τους προηγούμενους μήνες προς τα κάτω τις αρχικές τους 
προβλέψεις αναφορικά με την ανάπτυξη της βουλγαρικής οικονομίας το 
2012. Συγκεκριμένα, το ΔΝΤ εκτιμά ότι η ανάπτυξη της χώρας θα ανέλθει 
στο 0,8 το 2012 και 1,5% το 2013, ενώ, αντίστοιχα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
προβλέπει ανάπτυξη 0,8% το 2012, 1,4% το 2013 και 2% το 2014. Πιο 
αισιόδοξο το Κέντρο Οικονομικής Ανάπτυξης, προέβλεψε στις τελευταίες 
εκτιμήσεις του (Οκτώβριος τ.έ.) ανάπτυξη λίγο μεγαλύτερη του 1% για το 
2012 (CED, web: www.ced.bg).  

 Ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής σημείωσε νέα μικρή πτώση το 
Σεπτέμβριο 2012 (-1,8% σε ετήσια βάση). Οριακά θετικά κινήθηκαν οι 
λιανικές πωλήσεις (+1%) τον Αύγουστο 2012 χάρη κυρίως στις πωλήσεις 
ορθοπεδικού υλικού (6,1%), καυσίμων αυτοκινήτων (6,1%), Η/Υ, 
περιφερειακών μονάδων και λογισμικού (5,5%), τροφίμων, ποτών και 
προϊόντων καπνού (2,7%).  

 

Δ

Διάγραμμα 2: Δείκτης κατασκευαστικής δραστηριότητας (2006 – 2012) εποχικώς (ροζ 

γραμμή) και μη εποχικώς (μπλε γραμμή) διορθωμένος. Πηγή: Βουλγαρικό Στατιστικό 

Ινστιτούτο. 

http://www.ced.bg/
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 Πτωτικά κινήθηκε η κατασκευαστική δραστηριότητα το Σεπτέμβριο 2012 
(-2,9%), συνεχίζοντας την ασταθή της πορεία το 2012 και παραμένοντας 
ακόμη σε χαμηλά επίπεδα λόγω της σημαντικής κάμψης της διετίας 2010–
2011. Αναλυτικότερα, θετικά κινήθηκε ο κλάδος της κατασκευής έργων 
(civil engineering, 4,2%) αλλά αρνητικά (για έναν ακόμη μήνα) η 
κατασκευή κτηρίων (-8,0%). Το CED εκτιμά ότι, για το σύνολο του έτους, η 
κατασκευαστική δραστηριότητα θα είναι τελικά οριακά θετική (ελάχιστα 
πάνω από 0%). 

 

 
Διάγραμμα 2: Δείκτης επιχειρηματικού κλίματος 2010–2012. Πηγή: Βουλγαρικό Στατιστικό 

Ινστιτούτο 

 

 Σε ό,τι αφορά τον δείκτη επιχειρηματικού κλίματος, τον Αύγουστο 2012 
υποχώρησε κατά 2,7%, καθώς πτωτικά κινήθηκαν όλοι οι επιμέρους 
δείκτες. Συγκεκριμένα, η βιομηχανία -3,6%, οι κατασκευές -2,9%, το 
λιανικό εμπόριο -1,8% και οι υπηρεσίες -1,3%.  

 Η ανεργία διαμορφώθηκε στο 11,5% το γ’ τρίμηνο 2012, ελαφρώς 
μειωμένη σε σχέση με το β’ τρίμηνο (-0,8% σε τριμηνιαία βάση), αλλά 
αυξημένη σε ετήσια βάση (+1.3%), παραμένοντας στα υψηλότερα επίπεδα 
της τελευταίας οκταετίας. Για το σύνολο του έτους, αναμένεται ότι η 
ανεργία θα υπερβεί το 12% και πιθανώς θα προσεγγίσει το 13%. 
Αντίστοιχα, πτωτικά συνέχισε να κινείται η απασχόληση. Σύμφωνα με την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι αρνητικές τάσεις στην απασχόληση (εκτιμάται 
ότι το 2012 θα υποχωρήσει κατά 2%) αντανακλούν τη μείωση του 
εργατικού δυναμικού και σχετίζονται και την αρνητική δημογραφική 
εξέλιξη του πληθυσμού της χώρας. 

 
Διάγραμμα 3: Οικονομικά ενεργός πληθυσμός (α’ στήλη), απασχόληση (β’ στήλη) και 

ανεργία (γ’ στήλη) ανά τρίμηνο (2011–2012). Πηγή: Εθνικό Στατιστικό Ινστιτούτο. 
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 Αύξηση 0,3% κατέγραψε ο πληθωρισμός στη Βουλγαρία τον Οκτώβριο 
2012 σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο 
μήνα του 2011 η άνοδος ανέρχεται σε 4,4%. Ο μέσος ετήσιος πληθωρισμός 
ανήλθε στο 2,8%. Βάσει του εναρμονισμένου δείκτη τιμών καταναλωτή 
(HICP), του συγκριτικού δηλαδή δείκτη τιμών μεταξύ όλων των κρατών-
μελών της ΕΕ, ο πληθωρισμός μειώθηκε σε μηνιαία βάση κατά 0,1% και 
αυξήθηκε σε ετήσια κατά 3,0%. Σε σχέση με το Σεπτέμβριο, η μεγαλύτερη 
αύξηση των τιμών καταναλωτή καταγράφηκε στους κλάδους του 
ρουχισμού (4,7%), της εκπαίδευσης (2,3%) και της διασκέδασης (1,4%). 
Αντιθέτως, πτώση κατέγραψαν οι κλάδοι των μεταφορών (-1,7%), της 
υγείας (-0,8%) και των επικοινωνιών (-0,2%). Αμετάβλητες παρέμειναν οι 
τιμές στον κλάδο των αλκοολούχων ποτών και του καπνού. 

 
Διάγραμμα 4: Πορεία του πληθωρισμού ανά μήνα την περίοδο 2011–2012 (στις στήλες η 

σύγκριση γίνεται με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους και στη γραμμή με τον 

αμέσως προηγούμενο μήνα). Πηγή: Βουλγαρικό Στατιστικό Ινστιτούτο – Υπουργείο 

Οικονομικών 

 

 Κατά €579,3 εκατ. πλεονασματικό για δεύτερο συνεχόμενο μήνα ήταν το 
ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών τον Αύγουστο τ.έ., σε επίπεδα, δηλαδή, 
παρόμοια της αντίστοιχης περιόδου του 2011. Συνολικά, το α’ οκτάμηνο 
2012 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ήταν θετικό κατά €34.2 εκατ. 
(0.1% του ΑΕΠ) έναντι €876.7 εκατ. (2.3% του ΑΕΠ) την ίδια περίοδο του 
2011. Το εμπορικό έλλειμμα παρέμεινε, όμως, υψηλό και διαμορφώθηκε το 
α’ οκτάμηνο 2012 στα €2,56 δισ. (6,5% του ΑΕΠ) έναντι €1,01 δισ. (2,6% 
του ΑΕΠ) την ίδια περίοδο του 2011. Το ως άνω διάστημα οι εξαγωγές 
αυξήθηκαν κατά 2,3%, ενώ οι εισαγωγές κατά 13% (έναντι ρυθμού 
αύξησης 35,7% και 25.5% την ίδια περίοδο του 2011). Το ακαθάριστο 
εξωτερικό χρέος περιορίστηκε στο 91,7% του ΑΕΠ στα τέλη Αυγούστου 
2012, ελαφρώς αυξημένο ποσοστιαία σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα 
του 2011. Θετική φαίνεται να είναι η πορεία των ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ), 
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καθώς το α’ οκτάμηνο 2012 υπήρξαν καθαρές εισροές ύψους €873 εκατ. 
(+70%, δηλαδή, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011). 

 

 
Διάγραμμα 5: ΑΞΕ, ισοζύγιο τρ. συναλλαγών και ισοζύγιο χρηματοοικ. συναλλαγών στη 

Βουλγαρία το α’ οκτάμηνο 2012 (και σύγκριση με αντίστοιχες περιόδους 2010 και 2011). 

Πηγή: Βουλγαρική Κεντρική Τράπεζα 

 

 Στα τέλη Σεπτεμβρίου 2012 τα δημοσιονομικά αποθέματα ανέρχονταν σε 
BGN 7,2 δισ. (9,2% του ΑΕΠ).  

 Σε ό,τι αφορά το χρέος της γενικής κυβέρνησης, στα τέλη Σεπτεμβρίου 
2012 η σχέση του με το ΑΕΠ παρέμεινε σταθερή στο 19%. Θετικά, επίσης, 
αποτιμά η κυβέρνηση το αποτέλεσμα των δημοπρασιών 5ετών και 7ετών 
ομολόγων, που έλαβαν χώρα στα μέσα Οκτωβρίου με το επιτόκιο να 
διαμορφώνεται σε 2,02% και 2,53% αντίστοιχα. Αναφορικά με τη δομή 
του, το 35% (έναντι 36% στα τέλη Ιουλίου) περίπου του εν λόγω χρέους 
είναι εσωτερικό και το 38% περίπου αφορά σε διεθνή ομόλογα και 
βουλγαρικά ομόλογα που εκδόθηκαν στις διεθνείς επενδυτικές αγορές (βλ. 
σχετικό διάγραμμα). Τέλος, σημειώνεται ότι το 60,5% (έναντι 61% στα 
τέλη Ιουλίου) περίπου του βουλγαρικού δημοσίου χρέους είναι σε Ευρώ. 

 

Διάγραμμα 6: Δημόσιο χρέος Βουλγαρίας ανά 

πιστωτές (Σεπτέμβριος 2012)
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Στα τέλη Σεπτεμβρίου 2012, ο βουλγαρικός προϋπολογισμός εμφανίζεται 
εκ νέου πλεονασματικός σε ποσοστό 0,3% (έναντι ελλείμματος 1,1% την 
αντίστοιχη περίοδο του 2011). Τα κρατικά έσοδα το α΄ εννιάμηνο 2012 
αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 6,0%, χάρη, κυρίως, στην ενίσχυση των εσόδων 
από έμμεσους φόρους (9,2%), δηλαδή ΦΠΑ (11,7%) και ειδικούς φόρους 
κατανάλωσης (5,5%). Τέλος, για το ίδιο διάστημα, οι κρατικές δαπάνες, 
περιλαμβανομένης της βουλγαρικής συμμετοχής στον κοινοτικό 
προϋπολογισμό, ενισχύθηκαν κατά 2,9% σε ετήσια βάση. 

 

 
Διάγραμμα 7: Κρατικός προϋπολογισμός (έσοδα, έξοδα και ισοζύγιο πληρωμών σε BGN) την περίοδο 

2010 – 2012. Πηγή: Βουλγαρικό Υπουργείο Οικονομικών. 
 

◊◊◊◊◊ 
 

- Φθινοπωρινές προβλέψεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής  
 

Δημοσιοποιήθηκαν στις 07.11.2012, οι φθινοπωρινές προβλέψεις της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βουλγαρική οικονομία (web: 
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2011_autumn/bg_en.pdf), 
σύμφωνα με τις οποίες ο ρυθμός ανάπτυξης υποχώρησε κάτω από το 1% το α’ 
ήμισυ του 2012 από 1,7% το 2011 . Αναλυτικότερα: 

 
Σύμφωνα με την Επιτροπή, τα πρώτα στοιχεία για το 2012 δείχνουν πως 

το βάρος της ανάπτυξης μετατίθεται από την εξαγωγική δραστηριότητα στην 
εσωτερική κατανάλωση. Παράλληλα, ύστερα από 3 χρόνια συνεχούς μείωσής 
τους, οι άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) επενδύσεις φαίνεται να ανακάμπτουν. Η 
παρατηρούμενη δε τάση μικρής μείωσης των επιτοκίων τόσο των τραπεζικών 
καταθέσεων όσο και των δανείων αναμένεται να υποστηρίξει την πιστωτική 
επέκταση. 

 
Η αύξηση του ΑΕΠ το 2012 εκτιμάται ότι θα κυμανθεί στο 0,8% (έναντι 

εκτίμησης 0,5% στις εαρινές προβλέψεις – η νέα εκτίμηση συμπίπτει με την 
τελευταία αντίστοιχη του ΔΝΤ), 1,4% το 2013 και 2% το 2014 χάρη στο σταθερό 
εσωτερικό οικονομικό περιβάλλον και τα σχετικά καλά δημοσιονομικά, που 
ενισχύουν την καταναλωτική πίστη. Για την επόμενη διετία (2013–2014) 

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2011_autumn/bg_en.pdf
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αναμένεται και περαιτέρω ανάκαμψη της οικιακής κατανάλωσης. Λόγω της 
αύξησης της κατανάλωσης σε μια οικονομία που στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό 
στις εισαγωγές και παρά τη συνέχιση της καλής πορείας των εξαγωγών, εκτιμάται 
ότι το 2014 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών θα είναι αρνητικό σε ποσοστό 
2,5% του ΑΕΠ. 

 
Η απασχόληση, που το 2011 υποχώρησε σε ποσοστό 4,2%, εκτιμάται ότι το 

2012 θα υποχωρήσει κατά 2% ακόμη, πριν σταθεροποιηθεί το 2013 και 
ανακάμψει ελαφρώς το 2014. Σύμφωνα με την Επιτροπή, που, σε αντίθεση με 
προηγούμενες προβλέψεις της, δεν κάνει ειδική αναφορά στην πορεία της 
παραγωγικότητας της βουλγαρικής οικονομίας, οι αρνητικές τάσεις στην 
απασχόληση αντανακλούν τη μείωση του εργατικού δυναμικού και σχετίζονται 
και την αρνητική δημογραφική εξέλιξη του πληθυσμού της χώρας. Αντίστοιχα, η 
ανεργία αναμένεται να αυξηθεί το 2012 στο 12,7% από 11.3% το προηγούμενο 
έτος και να παραμείνει ουσιαστικά αμετάβλητη την επόμενη διετία. Η Επιτροπή 
εκφράζει την ανησυχία της ότι οι αδυναμίες της αγοράς εργασίας μπορεί να 
οδηγήσουν σε μακροχρόνια ανεργία και δομικές ανισότητες σε επίπεδο 
ικανοτήτων εργατικού δυναμικού. 

 
Παράλληλα, όμως, εκτιμάται ότι ο ρυθμός μισθολογικών αυξήσεων θα 

παραμείνει ισχυρός, συνυπάρχοντας με τη σχετικά υψηλή ανεργία, λόγω των 
πιέσεων για μισθολογική σύγκλιση με τα μέσα επίπεδα της ΕΕ, αλλά και της 
σταδιακής τόνωσης της οικονομικής δραστηριότητας. Σημειώνεται ότι το β’ 
τρίμηνο 2012, ο μέσος μισθός στη Βουλγαρία διαμορφώθηκε στα BGN 758 
(περίπου €388) έναντι BGN 731 το προηγούμενο τρίμηνο (αύξηση 8,4% σε ετήσια 
βάση). Οι κύριοι τομείς που συνέβαλαν στην αύξηση αυτή ήταν οι εξειδικευμένες 
επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες. Ο κατώτατος μηνιαίος μισθός, μετά 
την τελευταία αύξηση του από 01.05.2012, διαμορφώνεται  στα 290  λέβα  ή  € 148  
για  κανονικό  ωράριο εργασίας (8 ώρες/ημέρα και 40 ώρες/εβδομάδα) και σε 
1,73 λέβα ανά ώρα εργασίας. 

 
Διάγραμμα 1: Διαμόρφωση του μέσου μισθού ανά μήνα (2010-2012, σε BGN). Πηγή: Βουλγαρικό 

Στατιστικό Ινστιτούτο 

  

http://www.kik-info.com/classifications/mrz.php
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Η Επιτροπή διαπιστώνει επιτάχυνση της αύξησης του πληθωρισμού το 
2012, την οποία αποδίδει στην ενίσχυση των παγκόσμιων τιμών της ενέργειας 
και των τροφίμων αλλά και σε κάποιες αυξημένες διοικητικές επιβαρύνσεις. 
Παρόλα αυτά, ο δομικός πληθωρισμός παραμένει σχετικά χαμηλός, λίγο πάνω 
από το 1%. Για τη διετία 2013–2014, εκτιμάται ότι ο πληθωρισμός θα 
διαμορφωθεί στο 2,6% και 2,7% αντίστοιχα, αλλά με παράλληλη ενίσχυση του 
δομικού πληθωρισμού λόγω, μεταξύ άλλων, της αναμενόμενης σύγκλισης των 
τιμών καταναλωτή με τα μέσα ευρωπαϊκά επίπεδα και της αύξησης του κόστους 
εργασίας ανά μονάδα προϊόντος.  

 

 
Διάγραμμα 2: Εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή ανά ομάδες προϊόντων (2011-2012, 

μεταβολή σε % σε ετήσια βάση). Πηγή: Βουλγαρικό Στατιστικό Ινστιτούτο – Υπουργείο 

Οικονομικών 

 
Σε ό,τι αφορά τα δημοσιονομικά μεγέθη, η Επιτροπή εκτιμά πως η 

Βουλγαρία θα επιτύχει να μειώσει το έλλειμμα της στο 1,5% του ΑΕΠ το 2012 από 
2% το 2010, λόγω της πολύ καλής πορείας των εσόδων, αλλά και της ενίσχυσης 
της εσωτερικής κατανάλωσης και των εισαγωγών, που υποστηρίζουν τα έσοδα 
από ΦΠΑ. Παράλληλα, επισημαίνεται η αποτελεσματικότητα μέτρων που έλαβε 
η βουλγαρική κυβέρνηση με σκοπό την επίτευξη μεγαλύτερου βαθμού 
φορολογικής συμμόρφωσης, όπως η απευθείας (online) σύνδεση όλων των 
ταμειακών μηχανών των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης με την Εθνική 
Υπηρεσία Εσόδων (NRA) τον Απρίλιο τ.έ. Το δημοσιονομικό έλλειμμα εκτιμάται 
ότι θα παραμείνει στο 1,5% το 2013, για να υποχωρήσει περαιτέρω (1%) το 2014. 
Σε ό,τι αφορά το δημόσιο χρέος, προβλέπεται ότι θα διαμορφωθεί στο 18,5% το 
2014 από 16,5% το 2011. 

 
◊◊◊◊◊ 

 
- Αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία 

 
Εγκρίθηκαν οριστικά από το βουλγαρικό κοινοβούλιο οι αλλαγές στο 

νόμο περί ΦΠΑ, με τις οποίες επιβάλλεται από 01.01.2013 φόρος 10% επί των 
τόκων των τραπεζικών προθεσμιακών καταθέσεων. Θα εξαιρούνται, συνεπώς, οι 
τρεχούμενοι λογαριασμοί και άλλες ιδιαίτερες μορφές λογαριασμών, όπως, π.χ., 
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οι λογαριασμοί υπέρ τέκνων. Πάντως, οι δικαιούχοι προθεσμιακών καταθέσεων 
δεν θα είναι υποχρεωμένοι να συμπεριλάβουν το εν λόγω εισόδημα στην 
επιστροφή φόρου, καθώς πρόκειται για φόρο που θα υπολογίζεται, θα 
καταγράφεται και θα καταβάλλεται απευθείας από τις τράπεζες στο κράτος, στα 
τέλη του επόμενου μήνα από αυτόν, κατά τον οποίο εισπράχθηκε το εισόδημα 
από τον τόκο.  

 
Την αντίθεσή της, πάντως, στο συγκεκριμένο μέτρο έχει ήδη εκφράσει, 

εκτός από την αντιπολίτευση, και η Βουλγαρική Κεντρική Τράπεζα, 
διατυπώνοντας φόβους ότι θα επηρεάσει τις αποταμιευτικές τάσεις και, κατ’ 
επέκταση, την ήδη αδύναμη ανάπτυξη της βουλγαρικής οικονομίας. Από την 
πλευρά της, η κυβέρνηση αντέκρουσε τους ισχυρισμούς ότι με το νέο μέτρο 
θίγεται το 75% των (μικρο)καταθετών, με το επιχείρημα πως το ήμισυ, 
τουλάχιστον, των εν λόγω καταθέσεων αφορά σε τρεχούμενους και υπέρ τέκνων 
λογαριασμούς, που συνεχίζουν να εξαιρούνται της φορολογίας. 

 
Με άλλη τροποποίηση του νόμου περί ΦΠΑ, αποφασίσθηκε να εισαχθεί 

φόρος 15% (έναντι 7% που προέβλεπε η αρχική απόφαση του Κοινοβουλίου 
κατά την πρώτη ανάγνωση του σχετικού νομοσχεδίου) για παιχνίδια που 
οργανώνονται και πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως  και διαδικτυακά (online). 
Κατ’ αυτό τον τρόπο, ο εν λόγω φόρος εξομοιούται ως προς το ύψος του (15%) με 
το φόρο επί των εισπραττόμενων κερδών και προμηθειών, που αφορά στα 
παιχνίδια σε καζίνο, για τα οποία συλλέγεται συνδρομή για τη συμμετοχή. Ο 
φόρος για ορισμένα άλλα τυχερά παίγνια (λόττο και παρόμοια, ιπποδρομίες, 
στοιχήματα σε αποτελέσματα αθλητικών αγώνων) ορίστηκε στο 7%.  

 
Επίσης, αποφασίστηκε ότι, για κάθε άδεια τοποθέτησης (πραγματικού ή 

«εικονικού») μηχανήματος τυχερών παιγνίων σε καζίνο ή αίθουσα τυχερών 
παιγνίων, θα καταβάλλεται τριμηνιαίος φόρος BGN 500 (περίπου €256). Σε ό,τι 
αφορά αυτά καθ’ εαυτά τα μηχανήματα, ο φόρος για (πραγματική ή «εικονική») 
ρουλέτα ανέρχεται πλέον στα BGN 22.000 ανά τρίμηνο και για το λοιπό 
εξοπλισμό τυχερών παιγνίων στα BGN 5.000 ανά τρίμηνο και ανά κομμάτι.   

 
◊◊◊◊◊ 
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IΙ. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 
 

–  Εκδήλωση με θέμα την ενεργειακή αποδοτικότητα – Σχετικές δράσεις και 
μηχανισμοί της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για την Ανοικοδόμηση και την 
Ανάπτυξη (EBRD) 

 
Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε σήμερα, 14.11.2012, 

στη Γερμανική Πρεσβεία στη Σόφια με θέμα “Energy Efficiency Investment 
Mechanisms”, ο Βούλγαρος Υπουργός Οικονομίας, Ενέργειας και Τουρισμού, κ. 
Delyan Dobrev, αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες της κυβερνήσεώς του στον τομέα 
της ενεργειακής επάρκειας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Dobrev στο «Ταμείο 
Ενεργειακής Αποδοτικότητας» (Energy Efficiency Fund), το οποίο λειτουργεί ως 
χρηματοδοτικός και συμβουλευτικός μηχανισμός στη Βουλγαρία από το 2004 
(web: http://www.bgeef.com/display.aspx). Σύμφωνα με τον κ. Dobrev, στο 
σχεδιασμό της βουλγαρικής κυβέρνησης είναι, μέσω του εν λόγω ταμείου, να 
δοθούν στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης δάνεια τα επόμενα χρόνια με 
προνομιακούς όρους συνολικού ύψους BGN 100 εκατ. (περίπου €51 εκατ.), ώστε 
να προχωρήσουν σε επενδύσεις στον τομέα της ενεργειακής αποδοτικότητας. 

 
Ο κ. Evgeny Angelov, ειδικός σύμβουλος του Βούλγαρου Προέδρου της 

Δημοκρατίας και πρώην Υφυπουργός Οικονομίας, επισήμανε πως η χώρα πρέπει 
να μειώσει κατά 72% την ενεργειακή της εξάρτηση έως το 2020. Παράλληλα, 
βάσει του σχετικού εθνικού σχεδίου που έχει καταρτισθεί, έχει τεθεί ως στόχος το 
2020 η Βουλγαρία να υπερβαίνει μόνο κατά 3.5% τον ευρωπαϊκό μέσο όρο ως 
προς την ενεργειακή ένταση (energy intensity). 

 
Από την πλευρά του, ο υπεύθυνος τομέα ενεργειακής επάρκειας της 

Ευρωπαϊκής Τράπεζας για την Ανοικοδόμηση και την Ανάπτυξη (EBRD), κ. 
Alexander Hadzhiivanov, εξέθεσε τους τρόπους και τα σχήματα, μέσω των 
οποίων η Τράπεζα υποστηρίζει και προωθεί την ενεργειακή αποδοτικότητα στη 
Βουλγαρία. Πιο συγκεκριμένα, αυτό επιτυγχάνεται: 

 
1. Μέσω του Ταμείου για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα και τις 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στη Βουλγαρία (Bulgarian Energy 
Efficiency and Renewable Energy Credit Line, BEERECL, web: 
http://beerecl.com/cms/?q=en), το οποίο δημιουργήθηκε από την EBRD 
σε συνεργασία με τη βουλγαρική κυβέρνηση και την ΕΕ. Έξι εμπορικές 
τράπεζες που δραστηριοποιούνται στη βουλγαρική αγορά (Postbank, 
Piraeus Bank Bulgaria, United Bulgarian Bank, Allianz, DSK, UniCredit), 
λειτουργούν ως χρηματοδοτικοί ενδιάμεσοι στο πλαίσιο του 
προγράμματος, χορηγώντας δάνεια για την ενίσχυση της ενεργειακής 
επάρκειας στο βιομηχανικό τομέα ύψους έως €2,5 εκατ. Παράλληλα, τα 

http://www.bgeef.com/display.aspx
http://beerecl.com/cms/?q=en
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επιλέξιμα έργα λαμβάνουν συμβουλευτική υποστήριξη, αλλά και 
απευθείας χρηματοδότηση με την επιτυχή ολοκλήρωσή τους έως 15% του 
χορηγηθέντος δανείου. Η παρεχόμενη στο πλαίσιο του εν λόγω Ταμείου 
χρηματοδοτική υποστήριξη προέρχεται εν μέρει από το KIDSF (Kozloduy 
International Support Decommissioning Fund), το οποίο λειτουργεί στα 
πλαίσια διμερούς συμφωνίας Βουλγαρίας και EBRD. Το BEERECL 
αποτέλεσε το πρότυπο για το πρόγραμμα κτιριακών αναβαθμίσεων 
REECL, στο οποίο γίνεται εκτενής αναφορά παρακάτω. 

2. Μέσω της δράσης “Energy Efficiency & Green Economy Program” 
(γνωστό, ως προς το χρηματοδοτικό σκέλος που καλύπτει η EBRD, και ως 
BEECIF – Bulgaria Energy Efficiency Competitive Industry Financing  
Facility, web: http://www.opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=45&id=105 
& http://beeciff.org/cms/en), που εγκαινιάστηκε τον Απρίλιο του 2012. Της 
υλοποίησης του ως άνω προγράμματος είχε προηγηθεί σχετικό μνημόνιο 
κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Οικονομίας, Ενέργειας και 
Τουρισμού Βουλγαρίας και της EBRD. Το πλήρες κείμενο του Μνημονίου 
μπορεί να αναζητηθεί μέσω της ιστοσελίδας 
http://www.eufunds.bg/en/pubs/1240. 
Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί επενδύσεις στους τομείς της ενεργειακής 
αποδοτικότητας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) μέσω δύο 
παράλληλων διαδικασιών: α) Μέσω απευθείας ενισχύσεων συνολικού 
ύψους €150 εκατ. (προερχόμενων από τα κοινοτικά διαρθρωτικά ταμεία 
και το βουλγαρικό κρατικό προϋπολογισμό) που ανέρχονται στο 30-50% 
της επένδυσης (και καταβάλλονται με την επιτυχή ολοκλήρωση του 
έργου), β) Μέσω χαμηλότοκων δανειακών διευκολύνσεων, τις οποίες 
παρέχουν εμπορικές τράπεζες εκμεταλλευόμενες χρηματοδότηση του 
BEERECL συνολικού ύψους €150 εκατ. Η EBRD προχώρησε ήδη, στο 
πλαίσιο του ως άνω προγράμματος, στη χορήγηση έξι πιστωτικών 
γραμμών ύψους €62 εκατ. (από τα συνολικά €150 εκατ.) μέσω των κάτωθι 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων: Allianz Bank Bulgaria, DSK Bank, MKB 
Unionbank, ProCredit Bank Bulgaria, Raiffeisenbank Bulgaria και 
UniCredit Bulbank. Δικαιούχοι του Προγράμματος, το οποίο θα 
παραμείνει ανοιχτό για τους ενδιαφερόμενους έως το τέλος του 2013, είναι 
εταιρείες ιδιωτικών συμφερόντων, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν 
στη Βουλγαρία. 

3. Μέσω των λεγόμενων συμβολαίων ESCO (Energy Service Company 
Contracts),  τα οποία στοχεύουν στην ενεργειακή αναβάθμιση, πρωτίστως, 
κρατικών και δημοτικών κτηρίων. Η EBRD έχει υποστηρίξει την 
εφαρμογή του μηχανισμού αυτού από το 2007 με συνολικά €17 εκατ. Αυτή 
την περίοδο προετοιμάζεται η χορήγηση ενός δεύτερου δανείου 
συνολικού ύψους €10 εκατ., που θα αφορά τόσο κρατικές όσο και 
βιομηχανικές κτηριακές εγκαταστάσεις. Περισσότερες πληροφορίες είναι 

http://www.opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=45&id=105
http://beeciff.org/cms/en
http://www.eufunds.bg/en/pubs/1240
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διαθέσιμες στην ιστοσελίδα  
http://www.ebrd.com/pages/project/psd/2007/38100.shtml. 

4. Μέσω της πιστωτικής γραμμής REECL ΙΙ (Residential Energy Efficiency 
Credit Line, web: http://www.reecl.org/indexen.php) συνολικού ύψους 
€40 εκατ. για την περίοδο 2011–2014, που οργανώθηκε με τη συνεργασία 
EBRD, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της τότε Βουλγαρικής Υπηρεσίας 
Ενεργειακής Αποδοτικότητας (πλέον Υπηρεσίας Βιώσιμης Ενεργειακής 
Ανάπτυξης – SEDA, web: 
http://www.seea.government.bg/index.php?lang=en). Τέσσερις 
εμπορικές τράπεζες που δραστηριοποιούνται στη βουλγαρική αγορά 
(CIBank, DSK Bank, ProCredit Bank, Raiffeisenbank Bulgaria), 
λειτουργούν ως χρηματοδοτικοί ενδιάμεσοι στο πλαίσιο του 
προγράμματος, χορηγώντας δάνεια σε ιδιώτες ιδιοκτήτες και ενώσεις 
ιδιοκτητών με σκοπό τη χρηματοδότηση επιλέξιμων σχεδίων ενεργειακής 
αποδοτικότητας. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του σχεδίου χορηγείται 
επιπλέον απευθείας ενίσχυση, που καλύπτει έως το 35% του συνολικού 
κόστους της επένδυσης. Όπως συμβαίνει και με το BEERECL, η 
παρεχόμενη στο πλαίσιο της εν λόγω πιστωτικής γραμμής χρηματοδοτική 
υποστήριξη καθίσταται δυνατή μέσω του KIDSF. Έως τον Αύγουστο του 
2012 είχαν χρηματοδοτηθεί μέσω του REECL 4.000 σχέδια συνολικής αξίας 
€6,3 εκατ. Τα κονδύλια του REECL θα είναι διαθέσιμα έως τα μέσα του 
2014. 

◊◊◊◊◊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ebrd.com/pages/project/psd/2007/38100.shtml
http://www.reecl.org/indexen.php
http://www.seea.government.bg/index.php?lang=en
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IΙΙ. ΚΛΑΔΙΚΑ 
 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 

- Υπογραφή συμφωνίας South Stream στη Σόφια 

 

 

 
Υπεγράφη στις 15 Νοεμβρίου 2012 η τελική επενδυτική συμφωνία μεταξύ 

της βουλγαρικής κυβέρνησης και της ρωσικής εταιρείας Gazprom για την 
κατασκευή του αγωγού South Stream. Στη σχετική τελετή, που έλαβε χώρα στη 
Σόφια, συμμετείχαν ο Βούλγαρος πρωθυπουργός, κ. Boiko Borissov, και ο 
διευθύνων σύμβουλος της Gazprom, κ. Alexei Miller. Με μια δεύτερη 
συνοδευτική συμφωνία, η Βουλγαρία εξασφαλίζει έκπτωση 20% στις προμήθειες 
φυσικού αερίου από 01.01.2013. Σημειώνεται ότι η κατασκευή του South Stream, 
που διαφοροποιεί τις διαδρομές φυσικού αερίου από τη Ρωσία στην κεντρική και 
δυτική Ευρώπη, παρακάμπτοντας την Ουκρανία, επισπεύδεται και, πλέον, η 
έναρξη των σχετικών έργων ορίζεται για το Δέκεμβριο του τ.έ. και όχι για το 
2013, όπως ήταν ο αρχικός σχεδιασμός. Οι πρώτες παραδόσεις στην Ευρώπη 
μέσω του South Stream προγραμματίζονται για το Δεκέμβριο του 2015. 
 
 Ο αγωγός θα διασχίζει τη Μαύρη Θάλασσα και, βάσει του αρχικού 
σχεδιασμού, στη Βουλγαρία θα διαιρείται με το ένα (κεντρικό) κομμάτι του να 
κατευθύνεται προς Σερβία και Κεντρική Ευρώπη και το άλλο (εφόσον 
οριστικοποιηθεί η κατασκευή του), μέσω Ελλάδος, στη Νότια Ιταλία. Το 
υποθαλάσσιο τμήμα του αγωγού στη Μαύρη Θάλασσα είναι μήκους 900 χλμ. και 
θα κατασκευαστεί σε μέγιστο βάθος 2 χλμ. Στο μετοχικό κεφάλαιο του South 
Stream συμμετέχουν η ρωσική Gazprom με 50%, η ιταλική ENI με 20%, η 
γερμανική Wintershall με 15% και η γαλλική Électricité de France με επίσης 15%. 

 
◊◊◊◊◊ 
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 - Επικαιροποιημένη έρευνα για την αγορά ΑΠΕ στη Βουλγαρία 

 
Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Γραφείου μας επικαιροποιημένη έρευνα 

αγοράς για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) στη Βουλγαρία. Η 
επικαιροποίηση κρίθηκε επιβεβλημένη ύστερα από τις διαδοχικές αλλαγές στο 
σχετικό θεσμικό/νομικό καθεστώς, που έλαβαν χώρα από την άνοιξη του 2012. Η 
εν λόγω έρευνα είναι προσβάσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://agora.mfa.gr/agora/images/docs/radF9313ENERGY%20BULGARIA-
1.pdf 

 
◊◊◊◊◊ 

 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
 

 - Εκδήλωση για την τουριστική προβολή της Θεσπρωτίας 

 
Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 15.11.2012 στη Σόφια 

(Ξενοδοχείο Kempinski) εκδήλωση για την τουριστική προβολή της Θεσπρωτίας, 
την οποία διοργάνωσαν το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας σε συνεργασία με το 
Γραφείο ΕΟΤ Σόφιας και με την υποστήριξη του Γραφείου Οικονομικών και 
Εμπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στη Σόφια. Εκτός από την 
πολυμελή αποστολή του Επιμελητηρίου (40–45 άτομα), που περιλάμβανε 
εκπροσώπους τουριστικών φορέων της περιοχής της Θεσπρωτίας (ξενοδοχείων, 
ενοικιαζόμενων δωματίων, τουριστικών γραφείων, γραφείων παροχής 
υπηρεσιών μεταφοράς και οργάνωσης εκδρομών), στην εκδήλωση συμμετείχαν, 
ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα των διοργανωτών, εκπρόσωποι αντίστοιχων 
βουλγαρικών εταιρειών, η προσέλευση των οποίων κρίνεται άκρως 
ικανοποιητική (περισσότερα από 50 άτομα). 

 
Κατά την έναρξη της εκδήλωσης, χαιρετισμούς απηύθυναν ο Σύμβουλος 

της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Σόφια, κ. Αργύριος Μακρής, και ο διευθυντής 
του Γραφείου ΕΟΤ Σόφιας, κ. Δημήτριος Γώτης, ενώ ακολούθησε παρουσίαση της 
Θεσπρωτίας ως τουριστικού προορισμού από τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου, κ. 
Αλέξανδρο Πάσχο. Εν συνεχεία, προβλήθηκε ταινία μικρού μήκους (στη 
βουλγαρική), εστιασμένη στις τουριστικές ομορφιές της Θεσπρωτίας, την ιστορία 
και τα αξιοθέατα του τόπου. Μετά το πέρας των παρουσιάσεων και προβολών, 
ακολούθησε δεξίωση, κατά τη διάρκεια της οποίας προσφέρθηκαν παραδοσιακά 
τρόφιμα και ποτά της θεσπρωτικής γης (φέτα, γραβιέρα και οίνοι), ενώ οι 
εκπρόσωποι των τουριστικών επιχειρήσεων των δύο χωρών αξιοποίησαν την 
ευκαιρία για την πραγματοποίηση επιχειρηματικών συναντήσεων και τη 
σύναψη σχετικών συμφωνιών. 

 
◊◊◊◊◊ 

http://agora.mfa.gr/agora/images/docs/radF9313ENERGY%20BULGARIA-1.pdf
http://agora.mfa.gr/agora/images/docs/radF9313ENERGY%20BULGARIA-1.pdf
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IV. ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΕΚΘΕΣΕΙΣ   
 

– Συμμετοχή ΟΠΕ στην Έκθεση Interfood & Drink στη Σόφια – Προβολή 
προϊόντων θαλασσοκαλλιέργειας και καταψυγμένων αλιευμάτων 

  
Ο Ελληνικός Οργανισμός 
Εξωτερικού Εμπορίου – ΟΠΕ 
συμμετείχε στη διεθνή έκθεση 
τροφίμων και ποτών «Interfood 

& Drink 2012» (Interexpo 
Center, Σόφια, 07– 10.11.2012, 

web: 
http://iec.bg/en/event/34/inte
rfood-drink) με περίπτερο 
αφιερωμένο στην προβολή 
φρέσκων προϊόντων 
θαλασσοκαλλιέργειας (τσιπούρα, 
λαυράκι κ.ά.) και κατεψυγμένων 

αλιευμάτων (γλώσσα, χταπόδι, γαρίδες κ.ά.). Η εν λόγω συμμετοχή στην 
Interfood & Drink 2012  αποτελεί τη δεύτερη στη σειρά δράση του ΟΠΕ στο 
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007–2013, το οποίο 
συγχρηματοδοτείται από κονδύλια της ΕΕ και της Ελλάδος.  Παρόμοια 
εκθεσιακή συμμετοχή προηγήθηκε στη Ρουμανία (ALIMENTA 2012), ενώ 
συναφείς δράσεις προγραμματίζονται να πραγματοποιηθούν εντός του 2012 και 
του 2013 στη Γερμανία, τη Γαλλία, το Βέλγιο, αλλά και στην Ελλάδα.  
 

 Στο χώρο του περιπτέρου εκτέθηκαν, σε ειδικά διαμορφωμένα ψυγεία, 
νωπά ψάρια, τσιπούρα και λαυράκι, καθώς και κατεψυγμένα ψάρια και 
θαλασσινά, ενώ επίσης  λειτούργησε  πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα όπου 
προετοιμάστηκαν εδέσματα από το διάσημο Έλληνα Αρχιμάγειρα κ. Κώστα 
Βασσάλο.  Η αποστολή του ΟΠΕ αποτελούταν από τρία στελέχη με επικεφαλής 
την κα Εύα Μίλικ, Υποδιευθύντρια. Επίσης συμμετείχαν από το Σύνδεσμο 
Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών (ΣΕΘ) ο κ. Α. Βεντήρης και από τον 
Πανελλήνιο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Κατεψυγμένων Τροφίμων (ΠΑΣΕΚΤ) η κα 
Φ. Κουτρέλα. 
 

Το Γραφείο Οικονομικών Εμπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής 
Πρεσβείας στη Σόφια ανέλαβε τη υποστήριξη δύο εκδηλώσεων γευσιγνωσίας στο 
χώρο του περιπτέρου με στόχο όχι μόνο την προβολή των ως άνω ελληνικών 
προϊόντων, αλλά και τη διευκόλυνση πραγματοποίησης επαφών (networking) με 
τον επιχειρηματικό κόσμο της Βουλγαρίας. Για το σκοπό αυτό, το Γραφείο μας 
απηύθηνε προσκλήσεις σε στοχευμένα ακροατήρια, των οποίων η προσέλευση, 
σύμφωνα με τους εκπροσώπους ΟΠΕ, ΣΕΘ και ΠΑΣΕΚΤ κρίνεται εξαιρετικά 

http://iec.bg/en/event/34/interfood-drink
http://iec.bg/en/event/34/interfood-drink
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ικανοποιητική, τόσο από άποψη αριθμού (περισσότερα από 120 άτομα) όσο και 
από άποψη σύνθεσης, συμβάλλοντας κατά αυτόν τον τρόπο στην επίτευξη των 
στόχων της ως άνω εκθεσιακής συμμετοχής.  
 

Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 8  Νοεμβρίου 2012 και ώρα 14:00-16:00  
πραγματοποιήθηκε  στο χώρο του περιπτέρου δεξίωση (degustation cocktail), 
στην οποία παρέστησαν ο Πρέσβυς της Ελλάδας στη Σόφια, κ. Θρ. 
Σταματόπουλος, ο Πρέσβυς της Κύπρου στη Σόφια, κ. Στ. Αμβροσίου, και ο 
Σύμβουλος της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σόφια, κ. Αργ. Μακρής. Στην 
εκδήλωση συμμετείχαν, επίσης, αρμόδια στελέχη των μεγαλύτερων 
σουπερμάρκετ της Βουλγαρίας, εισαγωγείς αλιευμάτων, εστιάτορες και 
υπεύθυνοι αλυσίδων εστίασης, δημοσιογράφοι και διπλωμάτες. Κατά τη 
διάρκεια της γευσιγνωστικής δεξίωσης, ο Αρχιμάγειρος κ. Βασσάλος παρουσίασε 
μεγάλη ποικιλία εδεσμάτων, αξιοποιώντας στο έπακρο τις γευστικές δυνατότητες 
των ελληνικών φρέσκων και κατεψυγμένων αλιευμάτων. 
 

Η δεύτερη εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 8 
Νοεμβρίου 2012 και ώρα 14:00–16:00, είχε ως στόχευση ένα πιο εξειδικευμένο 
ακροατήριο. Επικεντρώθηκε, συγκεκριμένα, στο χώρο της επαγγελματικής 
μαγειρικής,  απευθυνόμενη, αποκλειστικά, σε μαθητευόμενους σεφ και 
καθηγητές δύο εκ των μεγαλύτερων τουριστικών επαγγελματικών σχολών της 
ευρύτερης περιοχής της Σόφιας (Vocational Tourism Schools of Bankya and 
Sofia). Οι καλεσμένοι μαθητευόμενοι σεφ και καθηγητές (περίπου 70 άτομα) 
είχαν την ευκαιρία να εγκύψουν στα ιδιαίτερα γευσιγνωστικά χαρακτηριστικά 
των εδεσμάτων, που είχε ειδικά προετοιμάσει ο κ. Βασσάλος, καθώς και στις 
μαγειρικές ιδιαιτερότητες των ελληνικών προϊόντων που, κατά περίπτωση, 
αξιοποιήθηκαν. 
 

Επισημαίνεται ότι στις ως άνω εκδηλώσεις, προσφέρθηκαν, παράλληλα με 
τα εδέσματα θαλασσίων προϊόντων, παραδοσιακά ελληνικά ποτά. 
Συγκεκριμένα, τα εκλεκτά εδέσματα συνόδευσαν λευκοί ελληνικοί οίνοι, 
τσίπουρο  και  ούζο, συμμετείχε  δε εκπρόσωπος της βουλγαρικής ένωσης 
σομελιέ.  

Σημειώνεται, τέλος, ότι, παράλληλα με την Interfood & Drink και στον 
ίδιο χώρο, διοργανώθηκαν οι εκθέσεις МЕАТMANIA, The World of Milk, 
Bulpek, Salon de Vin και Sihre (ξενοδοχειακού εξοπλισμού & εξοπλισμού 
εστίασης). Εκτός από τον ΟΠΕ, παρουσία στην Έκθεση είχε με δικό του 
περίπτερο και το Ελληνικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο στη Βουλγαρία (HBCB), 
καθώς και άλλες ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο των 
τροφίμων/ποτών και του επαγγελματικού εξοπλισμού εστίασης. 
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V. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
  

– Αναζήτηση επενδύσεων ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα 

  
 Η REALIS είναι εταιρεία εξειδικευμένη στις υπηρεσίες νομοτεχνικού 
ελέγχου, διαχείρισης έργου και συμβουλευτικών υπηρεσιών στις επενδύσεις σε 
ακίνητη περιουσία, όπου επιθυμεί να προσελκύσει επενδυτές από το εξωτερικό. 
Σύμφωνα με την ίδια την εταιρεία, η τεχνογνωσία της περιλαμβάνει τουριστικές 
επενδύσεις (Costa Navarino – ΠΟΤΑ Μεσσηνία, έργα Dolphin Capital Investors), 
του Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 και σημαντικά επαγγελματικά ακίνητα. Οι 
ενδιαφερόμενοι για ανάπτυξη συνεργασιών μπορούν να επικοινωνήσουν 
απευθείας με τους υπευθύνους της εταιρείας: 
 

REALIS – Real Estate Investment Solutions 
Σόλωνος 71, 10679 Αθήνα 

Πληροφορίες: κ. Θεόφιλος Κυρατσούλης, Managing Partner 
Τηλ.: +30 210 3617252 
Φαξ: +30 2103636859 

Κινητό: +30 6937146362 
Web: www.realis.gr  

E-mail: tkyratsoulis@realis.gr   

   

 

◊◊◊◊◊ 

 
 

– Αναζήτηση επενδύσεων κατασκευών, ΑΠΕ και ακίνητης περιουσίας στην 
Ελλάδα 

  
 Η εταιρεία MPAdomus δραστηριοποιείται στο χώρο των κατασκευών, 
διαχείρισης ακινήτων (περιλαμβανομένου του τουρισμού) και εφαρμογών 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), τομείς στους οποίους επιθυμεί να 
προσελκύσει επενδυτές από το εξωτερικό. Η εταιρεία στελεχώνεται από 
αρχιτέκτονες και μηχανικούς, μηχανολόγους-ηλεκτρολόγους, ενώ, επίσης, 
διαθέτει νομικό τμήμα και συμβούλους ακινήτων. Οι ενδιαφερόμενοι για 
                                                 

 Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη 

Σόφια ενημερώνει τις ενδιαφερόμενες ελληνικές επιχειρήσεις ότι μπορούν να προβάλλουν 

δωρεάν τη δραστηριότητά τους στη βουλγαρική αγορά μέσω του παρόντος Ενημερωτικού 

Δελτίου. Σχετικές ανακοινώσεις και δελτία τύπου προς δημοσίευση (με ενημερωτικό και 

όχι διαφημιστικό χαρακτήρα) μπορούν να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

economy@grembassysofia.org με την ένδειξη «Για το Ενημερωτικό Δελτίο». 

http://www.realis.gr/
mailto:tkyratsoulis@realis.gr
mailto:economy@grembassysofia.org
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ανάπτυξη συνεργασιών μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με τους 
υπευθύνους της εταιρείας: 
 

MPAdomus 
Γ. Γεννηματά 81, 16562 Γλυφάδα 

Πληροφορίες: κα Ηλιάννα Κατσίχτη, Τμήμα Marketing 
Τηλ.: +30 210 9961433, 9961286 

Φαξ: +30 2109935606 
Web: www.mpadomus.gr  

E-mail: info@mpadomus.gr   

   

 

◊◊◊◊◊ 

 
 

– Λειτουργία σχολής εκμάθησης ελληνικών/βουλγαρικών στη Σόφια 

  
Η Σχολή "Πανελληνικά" ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 2012 με εξειδίκευση 

στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας (περιλαμβανομένων μαθημάτων νομικής 
ορολογίας αλλά και online παραδόσεων). Η ομάδα των καθηγητών αποτελείται 
από 10 άτομα, απόφοιτοι στην πλειοψηφία τους της Σχολής Νεοελληνικής 
Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Σόφιας. Η Σχολή, που την προηγούμενη σχολική 
χρονιά αριθμούσε περίπου 300 μαθητές, προσφέρει, πλέον, και μαθήματα 
βουλγαρικών στους ενδιαφερόμενους Έλληνες που κατοικούν στη Βουλγαρία. 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με 
τη Σχολή στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας: 
  

Σχολή "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΚΑ" 
62, Evlogi Georgiev Str., fl. 3, ap. 5 

1504 Sofia, Bulgaria 

Πληροφορίες: κα Καλίνα Μπλιζάνσκα, Διευθύντρια 

Τηλ.: +3592 9444308 

Κινητό: +359 896602880 

E-mail: office@panellinika.bg 

Web: www.panellinika.bg 

 

 

◊◊◊◊◊ 

 
 

 

 

 

 

http://www.mpadomus.gr/
mailto:info@mpadomus.gr
mailto:office@panellinika.bg
http://www.panellinika.bg/
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Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν, κατόπιν εγγραφής τους στο 

newsletter της ιστοσελίδας AGORA του Υπουργείου Εξωτερικών, να λαμβάνουν 

μέσω е-mail εξατομικευμένη οικονομική πληροφόρηση σχετικά με χώρες και 

κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών επιλογής τους, με τη συχνότητα που 

επιθυμούν (ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία). Για εγγραφή μπορούν να 

επισκέπτονται το σύνδεσμο: 

http://agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=23&url=%2Ffro

ntoffice%2Fportal.asp%3Fcpage%3DNODE%26cnode%3D63 

 

Πληροφόρηση σχετικά με την πορεία της βουλγαρικής οικονομίας και τις 

διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις μπορούν ειδικότερα να αντλούν από 

την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ Σόφιας: http://agora.mfa.gr/bg60 

 

http://agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=23&url=%2Ffrontoffice%2Fportal.asp%3Fcpage%3DNODE%26cnode%3D63
http://agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=23&url=%2Ffrontoffice%2Fportal.asp%3Fcpage%3DNODE%26cnode%3D63
http://agora.mfa.gr/bg60
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