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I. ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 

- Βασικά σηµεία ενεργειακής �ολιτικής Βουλγαρίας α�ό Υ�ουργό 
Οικονοµίας, Τουρισµού και Ενέργειας κ. Delyan Dobrev 
 

Βασικά σηµεία της ενεργειακής �ολιτικής της  Βουλγαρίας �αρουσίασε ο 
Υ�ουργός Οικονοµίας, Τουρισµού και Ενέργειας κ. Delyan Dobrev σε εκδήλωση 
�ου διοργάνωσε το Κέντρο Οικονοµικής Ανά�τυξης στη Σόφια στις 4.10.2012. 
Σύµφωνα µε το Βούλγαρο Υ�ουργό, �ροτεραιότητα της βουλγαρικής 
κυβέρνησης α�οτελεί η ενεργειακή ε�άρκεια – ένας τοµέας �ου εκτιµάται ότι 
µ�ορεί να συµβάλει και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της βουλγαρικής 
οικονοµίας ως �ρόσφορος για την ανά�τυξη ε�ιχειρηµατικής δράσης. Η 
ενεργειακή ένταση της βουλγαρικής οικονοµίας είναι κατά 65% υψηλότερη α�ό 
το µέσο όρο στην Ε.Ε., σηµείωσε ο κ. D. Dobrev. Στους στόχους της βουλγαρικής 
ενεργειακής �ολιτικής εντάσσονται η µείωση της ενεργειακής έντασης κατά 50% 
µέχρι το 2020, σε σύγκριση µε τα ε�ί�εδα του 2005, καθώς και ο �εριορισµός της 
ενεργειακής κατανάλωσης κατά 9% µέχρι το 2016. 

 
Ο Βούλγαρος Υ�ουργός αναφέρθηκε στις χρηµατοδοτούµενες δράσεις στο 

�λαίσιο του Kozloduy International Decommissioning Support Fund, ένα 
βασικό, ό�ως ανέφερε, χρηµατοδοτικό εργαλείο για την �ροώθηση της 
ενεργειακής ε�άρκειας. Ε�ίσης σηµείωσε, �αρέχονται χρηµατοδοτήσεις για 
projects ενεργειακής ε�άρκειας στη Βουλγαρία α�ό το Ε�ιχειρησιακό 
Πρόγραµµα της Ε.Ε. «Ανταγωνιστικότητα» και την Ευρω�αϊκή Τρά�εζα 
Ανασυγκρότησης και Ανά�τυξης (EBRD).  

 
Σε ότι αφορά στην �ορεία των αγωγών διασύνδεσης φυσικού αερίου µε 

τις γειτονικές χώρες ο κ. Delyan Dobrev ανακοίνωσε: 
→ Ο αγωγός διασύνδεσης µε τη Ρουµανία �ρογραµµατίζεται να 

ολοκληρωθεί µέχρι το Μάιο του 2013, αλλά ενδέχεται να �αραδοθεί 
και νωρίτερα.  

→ Το έργο του αγωγού διασύνδεσης µε την Ελλάδα, χάρη στη 
συνεργασία των δύο �λευρών, έχει ε�ισ�ευθεί. Αναµένεται να 
ολοκληρωθούν οι �εριβαλλοντικές µελέτες και οι διαδικασίες 
ανάθεσης του έργου µε στόχο τη λειτουργία του αγωγού το 2013.  

→ Ο αγωγός διασύνδεσης µε τη Τουρκία αναµένεται να δροµολογηθεί 
µέχρι τέλος του τ.ε.  µε στόχο τη λειτουργία του αγωγού µέχρι το 
τέλος του 2013. Ως �λέον ε�ιθυµητό σενάριο ανέφερε ο Βούλγαρος 
Υ�ουργός την υλο�οίηση του αγωγού ως το �ρώτο τµήµα του 
Nabucco West Project. 

 
◊◊◊◊◊ 
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- Εκδήλωση ΙΕΝΕ στη Σόφια µε θέµα “Bulgaria’s Energy Green Challenge” 
 

Ηµερίδα µε τίτλο “Bulgaria’s Green Energy Challenge” διοργανώθηκε 
στις 10.10.2012 στη Σόφια µε �ρωτοβουλία του ΙΕΝΕ (Ινστιτούτου Ενέργειας 
Νοτιοανατολικής Ευρώ�ης). Την εκδήλωση άνοιξε ο εκτελεστικός διευθυντής του 
ΙΕΝΕ, κ. Κ. Σταµ�ολής, ο ο�οίος ε�ισήµανε ότι ναι µεν όλες οι χώρες της ΕΕ 
είναι δεσµευµένες στους στόχους 2020, αλλά κάθε κράτος-µέλος τους υλο�οιεί µε 
το δικό του τρό�ο. Σε ό,τι αφορά τη Βουλγαρία, υ�ογράµµισε ότι το 2012 η 
δυναµικότητα των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων υ�ερέβη τα 600 Mw, κάτι 
�ου συνιστά εντυ�ωσιακή εξέλιξη. 

 
Ακολούθως, ο κ. T. Constadinescu, ειδικός σύµβουλος της Γενικής 

∆ιεύθυνσης για την Ενέργεια της Ευρω�αϊκής Ε�ιτρο�ής, συνόψισε τους 
ενεργειακούς στόχους 2020 (20-20-20: 20% µείωση εκ�οµ�ών αερίων 
θερµοκη�ίου κατά – 20% αύξηση µεριδίου ΑΠΕ – 20% αύξηση ενεργειακής 
ε�άρκειας), ενώ αναφέρθηκε, ε�ίσης, στους µετά το 2020 στόχους και, 
συγκεκριµένα, στον Οδικό Χάρτη 2050. Βάσει του εν λόγω οδικού χάρτη, η ΕΕ 
δεσµεύεται σε µείωση των  εκ�οµ�ών αερίων θερµοκη�ίου κατά 85-90% κάτω 
α�ό τα ε�ί�εδα του 1990. Παράλληλα, τίθεται ως στόχος το µερίδιο των ΑΠΕ να 
αγγίξει το 40-50%. Για την ε�ίτευξη των φιλόδοξων αυτών στόχων �ροτείνονται 
µέτρα, ό�ως έµφαση στις ΑΠΕ και την ενεργειακή ε�άρκεια, �ερισσότερες και 
εξυ�νότερες υ�οδοµές, καλοσχεδιασµένες και ολοκληρωµένες αγορές 
ηλεκτρισµού – αερίου. 

 
Παράλληλα, �ρος την κατεύθυνση των υλο�οίησης των στόχων αυτών, η 

ΕΕ λαµβάνει σειρά νοµοθετικών (�.χ. Energy Performance of Buildings 
Directive, Ecodesign Directive, νοµοθεσία για ΑΠΕ) και χρηµατοδοτικών µέτρων 
(�.χ. European Energy Efficiency Facility, ELENA, �αράµετροι του JESSICA). Σε 
ό,τι αφορά την ε�όµενη χρηµατοδοτική �ερίοδο, ε�ισηµαίνεται η φιλόδοξη 
�ρόταση της Ε�ιτρο�ής υ�ό τον τίτλο HORIZON, βάσει της ο�οίας €80 δισ. θα 
αφιερωθούν στην καινοτοµία, την έρευνα & την τεχνολογία. Εξ αυτών �ερί�ου 
€6 δισ. �ροορίζονται για την «καθαρή, ασφαλή και α�οτελεσµατική» ( clean, 
secure and efficient) ενέργεια. Τέλος στο �λαίσιο της �ρωτοβουλίας “Connecting 
Europe Facility 2014-2020” (�ροϋ�ολογισµού €50 δισ.), �ου έχει εισηγηθεί η 
Ε�ιτρο�ή,  �ροτείνονται ε�ενδύσεις ύψους 9,1 δισ. εστιασµένες στις 
διευρω�αϊκές ενεργειακές υ�οδοµές. 

 
Ο κ. Γ. Χατζηβασιλειάδης, ΓΓ του ΙΕΝΕ, εστίασε στους εθνικούς στόχους 

�ου έχει θέσει η Βουλγαρία. Συγκεκριµένα, για το 2020 ο ε�ίσηµος βουλγαρικός 
στόχος είναι 16% µερίδιο των ΑΠΕ στην ενεργειακή κατανάλωση. Ως �ρος τη 
θέρµανση, ο εθνικός στόχος είναι 23,8 %, ενώ στον ηλεκτρισµό 20,8% (έναντι 8% 
�ερί�ου το 2005). Μεταξύ των βασικών αρχών για την υλο�οίηση των στόχων 
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αυτών, θα �ρέ�ει να �εριλαµβάνονται η α�οφυγή ανασφάλειας σε ό,τι αφορά το 
θεσµικό �λαίσιο και η σύνδεση στο δίκτυο µε λογικό κόστος. 

 
Στην εισήγησή του, ο κ. Kiriakov, �ρόεδρος της Ένωσης Παραγωγών 

Οικολογικής Ενέργειας (APEE), �αρουσίασε στατιστικά στοιχεία α�ό τα ο�οία 
�ροκύ�τει η σηµαντική αύξηση των ε�ενδύσεων (εγκατεστηµένη δυναµικότητα) 
σε φωτοβολταϊκά την �ερίοδο 2011 – 2012. Σε ό,τι αφορά, όµως, την �αραγόµενη 
ενέργεια, τα �ρωτεία διατηρούν οι υδροηλεκτρικές και αιολικές εγκαταστάσεις 
µε τα φωτοβολταϊκά να έ�ονται. Πάντως, εκτίµηση του κ. Kiriakov είναι �ως το 
�ραγµατικό µερίδιο των ΑΠΕ δεν ανέρχεται σε 12,6%, ό�ως εκτιµούν οι ε�ίσηµες 
βουλγαρικές αρχές, αλλά σε 10,1%. 

 
Ακολούθως, ο κ. Kiriakov αναφέρθηκε στα σηµαντικότερα κατ’ αυτόν 

�ροβλήµατα του ε�ενδυτικού �εριβάλλοντος, τα ο�οία α�αρίθµησε ως εξής: 1) 
∆ιαφωνίες και ασυνεννοησία µεταξύ των διαφόρων κρατικών αρχών (ως 
�αράδειγµα αναφέρθηκε η α�όφαση του υ�ουργείου Γεωργίας να �εριορίσει τις 
εκτάσεις ό�ου µ�ορούν να εγκατασταθούν φωτοβολταϊκά) 2) Συχνές αλλαγές 
στη νοµοθεσία 3) Μέτρα αναδροµικής ισχύος �ου ανατρέ�ουν ήδη ειληµµένες 
α�οφάσεις της διοίκησης. 

 
Κατά τον κ. Kiriakov, ακόµη και όταν ένας ε�ενδυτής κάνει το �ρώτο 

βήµα έρχεται αντιµέτω�ος µε µια σειρά �ρόσθετων �εριορισµών και εµ�οδίων, 
ό�ως: 1) Το τέλος σύνδεσης στο δίκτυο �ου θεσ�ίστηκε την 14η Σε�τεµβρίου µε 
αναδροµική ισχύ και το ο�οίο ισχύει µόνο για τους �αραγωγούς ΑΠΕ 2) Η µη 
σύνδεση νέων εγκαταστάσεων ΑΠΕ στο δίκτυο έως το 2016.  

 
Εκτεταµένη αναφορά στην α�όφαση της 14ης Σε�τεµβρίου της αρµόδιας 

βουλγαρικής ρυθµιστικής αρχής για την ενέργεια (State Energy and Water 
Regulatory Commission, SEWRC) έκανε ο κ. Gazdov, �ρόεδρος της Βουλγαρικής 
Ένωσης Φωτοβολταϊκών. Ο κ. Gazdov υ�οστήριξε ότι η α�όφαση ελήφθη χωρίς 
�ροηγούµενη συνεννόηση και διάλογο µε τα ενδιαφερόµενα/θιγόµενα µέρη. 
Παραδέχτηκε δε ότι �λέον υφίσταται ένα κενό ε�ικοινωνίας µε την SEWRC. 

  
Σε ό,τι αφορά τη δυναµικότητα των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων στη 

Βουλγαρία αυτήν τη στιγµή, ενώ για το 2011 υ�άρχουν συγκεκριµένα στοιχεία 
(120 Mw),  για το 2012 γίνονται µόνο εκτιµήσεις. Όλοι οι οµιλητές, �άντως, 
εκτιµούν ότι �λέον αυξήθηκαν σηµαντικά οι σχετικές ε�ενδύσεις και, βάσει των 
στοιχείων των κ. Kiriakov και Gazdov, εκτιµώνται το τρέχον έτος µεταξύ 650–850 
Mw εγκατεστηµένης δυναµικότητας. 

  
Για να εξηγήσει το ε�ενδυτικό άλµα το 2012, ο κ. Gazdov έκανε µια 

σύντοµη αναδροµή στο σχετικό θεσµικό �λαίσιο και νοµοθεσία, αφού �ρώτα 
ε�ισήµανε και αυτός ότι οι συχνές αλλαγές ε�ηρεάζουν τους ε�ενδυτές. Έφερε δε 
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ως �αράδειγµα ότι α�ό το 2009 έχουν αλλάξει 5 υφυ�ουργοί αρµόδιοι για την 
ενέργεια και 5 διευθύνοντες σύµβουλοι της ΝΕΚ (κρατικός διανοµέας ρεύµατος). 

 
Σύµφωνα µε τον κ. Gazdov, µετά την ψήφιση του νέου νόµου για τις ΑΠΕ 

το Μάιο του 2011 οδηγηθήκαµε σε έκρηξη φωτοβολταϊκών κατασκευών �αρά τα 
ό�οια �ροβλήµατα (ό�ως, �.χ. το µ�λοκάρισµα της σύνδεσης στο δίκτυο νέων 
ε�ενδυτικών σχεδιών), καθώς οι ε�ενδυτές ένιωσαν στοιχειώδη ασφάλεια και 
ε�ιτάχυναν την υλο�οίηση ε�ενδύσεων, �ου είχαν ήδη ξεκινήσει ή σχεδιάσει. 
Λόγω, όµως, και της κατασκευαστικής αυτής έκρηξης, ο νόµος άλλαξε δύο φορές 
το �ρώτο εξάµηνο του 2012, αυξάνοντας τα εµ�όδια �ρος τους ε�ενδυτές. 
Σύµφωνα µε τον κ. Gazdov, το τελειωτικό χτύ�ηµα ήρθε µε την ε�ιβολή το 
Σε�τέµβριο των αναδροµικών τελών σύνδεσης, �ου ισχύουν µόνο για 
�αραγωγούς ΑΠΕ, κάτι �ου, ό�ως εκτιµά ο κ. Gazdov, µ�ορεί να ε�ιφέρει 
κυρώσεις α�ό την ΕΕ. 

 
Στις εισηγήσεις των εκ�ροσώ�ων δικηγορικών γραφείων �ου 

ακολούθησαν και, συγκεκριµένα, των κκ. Kiskinov και Φτίκα και της κας 
Ivanova, κοινή ήταν η δια�ίστωση ότι µετά και την τελευταία α�όφαση της 14ης 
Σε�τεµβρίου, �ου ελήφθη χωρίς �ροηγούµενο ε�αρκή διάλογο, η διαφάνεια 
στον κλάδο των ΑΠΕ µειώνεται, ενώ στην αγορά ε�ικρατεί αβεβαιότητα και 
ανασφάλεια, γεγονός �ου α�ωθεί τους ε�ενδυτές και είναι �ιθανό να 
καταδικάσει σε ασφυξία συνολικά τον κλάδο των ΑΠΕ, αλλά και να δυσχεράνει 
την ε�ίτευξη των εθνικών στόχων 2020, �ου έχει θέσει η Βουλγαρία. 

 
Σε ό,τι αφορά ειδικότερα το νοµικό �λαίσιο, ε�ισηµάνθηκε ότι στόχος του 

νόµου του 2011 ήταν να α�λο�οιήσει τις όλες διαδικασίες. Εντός, όµως, του 2012 
ο εν λόγω νόµος τρο�ο�οιήθηκε ήδη δις και µε τις τελευταίες αλλαγές του 
Ιουλίου η ανασφάλεια αυξήθηκε, καθώς δόθηκε η αρµοδιότητα στην αρµόδια 
ρυθµιστική αρχή να αλλάζει τις �ρονοµιακές τιµές συχνότερα της µιας φοράς το 
χρόνο,  εφόσον κρίνει ότι �ληρούνται ορισµένες �ροϋ�οθέσεις �ου ε�ιβάλλουν 
κάτι τέτοιο. 

 
Σε σχέση δε µε τα αναδροµικά τέλη σύνδεσης, υ�οστηρίχθηκε ότι η 

α�όφαση της 14ης Σε�τεµβρίου ελήφθη κατά �αράβαση όλων των σχετικών 
�ροβλέψεων της κοινοτικής νοµοθεσίας, ενώ οι ε�ενδυτές ΑΠΕ τίθενται σε 
µειονεκτική θέση σε σχέση µε όλους τους άλλους συµβατικούς χρήστες του 
δικτύου αλλά και σε σχέση µε τους συµ�αραγωγούς ενέργειας (cogeneration). 
Παράλληλα, ε�ισηµάνθηκε ότι, βάσει της τελευταίας τρο�ο�οίησης του νόµου, η 
SEWRC αναµένεται να υιοθετήσει µια σειρά α�ό δευτερεύοντα νοµοθετήµατα 
�ου θα ρυθµίζουν τις διαδικασίες τιµολόγησης και σύνδεσης στο δίκτυο. Οι 
ρυθµίσεις αυτές �ρέ�ει να υιοθετηθούν µε διαφάνεια και µε σεβασµό της σχετκής 
κοινοτικής νοµοθεσίας. 

 



 6

Σηµειώνεται, τέλος, ότι στην εκδήλωση είχε �ροσκληθεί και ο �ρόεδρος 
της SEWRC, κ. Angel Semerdjiev, ο ο�οίος, όµως, τελικά δεν �αρέστη. 
 

◊◊◊◊◊ 
 

– ∆ιαµαρτυρίες για την ε�ιβολή αναδροµικών τελών σύνδεσης στους 
�αραγωγούς ΑΠΕ – Στάση αρµόδιων κρατικών αρχών 
 

Συνεχίζονται οι διαµαρτυρίες για την ε�ιβολή αναδροµικών τελών 
σύνδεσης στους �αραγωγούς ΑΠΕ (α�όφαση της 14ης Σε�τεµβρίου της SEWRC). 
Στις 22 Οκτωβρίου διοργανώθηκε συγκέντρωση διαµαρτυρίας των �αραγωγών 
ΑΠΕ και των συνδέσµων τους στα γραφεία της αρµόδιας βουλγαρικής 
ρυθµιστικής αρχής για την ενέργεια (State Energy and Water Regulatory 
Commission, SEWRC). Οι συγκεντρωθέντες κατηγόρησαν τη SEWRC για 
διακριτική µεταχείριση, καθώς αντίστοιχο τέλος δεν ε�ιβλήθηκε στους 
�αραγωγούς συµβατικών µορφών ενέργειας. Σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση 
της Βουλγαρικής Ένωσης Φωτοβολταϊκών, οι εν λόγω ε�ιβαρύνσεις α�οµυζούν 
το 40% του εισοδήµατος α�ό τις εγκαταστάσεις ΑΠΕ, χωρίς να δίνεται καµία 
διέξοδος �ρος τους �αραγωγούς για να εξυ�ηρετήσουν τα δάνειά τους, µε 
α�οτέλεσµα οι τελευταίοι να α�ειλούνται µε χρεοκο�ία. Σύµφωνα µε την ως άνω 
Ένωση, η α�όφαση �λήττει �ερί τους 1400 �αραγωγούς ΑΠΕ.  

 
Α�ό την �λευρά της η Βουλγαρική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (BGWEA) 

έχει ήδη �ροσφύγει στο Ανώτατο ∆ιοικητικό ∆ικαστήριο της Βουλγαρίας, 
υ�οστηρίζοντας ότι τα εν λόγω τέλη α�οτελούν κατ’ ουσίας �αράνοµη 
αναδροµική µείωση των �ρονοµιακών τιµών αγοράς (feed-in tariffs). Σύµφωνα 
µε εκτιµήσεις της BGWEA, τα αναδροµικά τέλη �ροκαλούν µείωση των 
�ρονοµιακών τιµών αγοράς ως εξής: 

 
→ 10% για όλα τα αιολικά �άρκα 
→ 20% για τα φωτοβολταϊκά �άρκα �ου ολοκληρώθηκαν έως το τέλος 

του 2011 
→ 39% για τα φωτοβολταϊκά �άρκα �ου ολοκληρώθηκαν έως τα τέλη 

Ιουνίου 2012 
→ 5% για τα φωτοβολταϊκά �άρκα �ου ολοκληρώθηκαν τον Ιούλιο 

και τον Αύγουστο 2012 
→ 1% για όλα τα νέα φωτοβολταϊκά σχέδια 
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Πίνακας 1: Επιπτώσεις (αναδροµικές µειώσεις προνοµιακών τιµών) των τελών σύνδεσης που 
επιβλήθηκαν µε απόφαση της SEWRC στις 14 Σεπτεµβρίου, βάσει εκτιµήσεωνς της BGWEA. 

 
Οι τιµές �ρονοµιακής αγοράς βάσει των δύο τελευταίων σχετικών 

α�οφάσεων της SEWRC, χωρίς να συνυ�ολογίζονται οι ε�ι�τώσεις α�ό τα 
αναδροµικά τέλη σύνδεσης της 14ης Σε�τεµβρίου, εκτίθενται στον κάτωθι �ίνακα: 

 
Πίνακας 2: Feed-in tariffs ανά πηγή ΑΠΕ για το 2012 (αποφάσεις SEWRC της 28ης Ιουνίου 

και της 29ης Αυγούστου 20121) 
 

Μορφή ενέργειας Feed-in tariff 2011 (σε BGN 
ανά MWh) 

Feed-in tariff 2012  

Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις δυναµικότητας έως 30 kWp 
576,5 

193,42 (α�ό 268,68 �ου 
�ροέβλε�ε η α�όφαση του 

Ιουνίου 2012) 
Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις δυναµικότητας µεταξύ 30 και 200 

kWp 567,41 
188,10 (42 (α�ό 260,77 �ου 
�ροέβλε�ε η α�όφαση του 

Ιουνίου 2012)) 
Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις δυναµικότητας µεταξύ 200 και 

10.000 kWp 
485,60 

171,37 (42 (α�ό 237,05 �ου 
�ροέβλε�ε η α�όφαση του 

Ιουνίου 2012)) 
Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις δυναµικότητας άνω των 10.000 kWp 169,85 42 (α�ό 236,26 �ου 

�ροέβλε�ε η α�όφαση του 
Ιουνίου 2012) 

Αιολικές εγκαταστάσεις (έως 2.250 ώρες λειτουργίας) 191,00 148,71 
Αιολικές εγκαταστάσεις (�ερισσότερες α�ό 2.250 ώρες λειτουργίας) 173,06 132,71 

Εγκαταστάσεις �αραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας 
(δυναµικότητας µικρότερης των 200 Kw) 

112,10 

197,33 

Εγκαταστάσεις �αραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας 
(δυναµικότητας µεταξύ 200 και 10.000 Kw) 

162,63 – 193,35  

Πηγή: http://www.dker.bg/files/DOWNLOAD/res-c018-12.pdf και 
http://www.dker.bg/files/DOWNLOAD/res-C28-29082012.pdf  

 

                                                 
1 Η δεύτερη απόφαση της 29ης Αυγούστου αφορά στη δεύτερη εντός του έτους µείωση των προνοµιακών 
τιµών ειδικά για τα φωτοβολταϊκά. 

http://www.dker.bg/files/DOWNLOAD/res-c018-12.pdf
http://www.dker.bg/files/DOWNLOAD/res-C28-29082012.pdf
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Τη διαµαρτυρία τους για τα αναδροµικά τέλη σύνδεσης εξέφρασαν και 

τρία διµερή εµ�ορικά ε�ιµελητήρια, το αµερικανικό (AmCham), το γερµανο-
βουλγαρικό και το αυστριακό (Advantage Austria), µε κοινή τους ε�ιστολή στις 
αρχές Οκτωβρίου �ρος το Βούλγαρο �ρωθυ�ουργό, κ. Boiko Borissov. 
Παρόµοιες ε�ιφυλάξεις εξέφρασαν οι ε�ικεφαλής 15 δι�λωµατικών 
αντι�ροσω�ειών στη Βουλγαρία (13 κρατών-µελών της ΕΕ, της Κίνας και της Ν. 
Κορέας) µε ε�ιστολή τους στον αρµόδιο Υ�ουργό Οικονοµίας, Ενέργειας και 
Τουρισµού, κ. Delyan Dobrev, καθώς και ο Πρόεδρος της Ευρω�αϊκής Τρά�εζας 
για την Ανοικοδόµηση και την Ανά�τυξη, κ. Shuma Chakrabarti. Με ε�ιστολή 
του �ρος το Βούλγαρο �ρωθυ�ουργό, ο κ. Chakrabarti, εκφράζει τον 
�ροβληµατισµό του για τη διαδικασία ε�ιβολής των ε�ίµαχων τελών σύνδεσης 
και την ανησυχία του για �ιθανή αδυναµία των ε�ενδυτών ΑΠΕ να 
α�ο�ληρώσουν τα δάνεια �ου έχουν λάβει εξαιτίας των α�ρόβλε�των αυτών 
ε�ιβαρύνσεων. Τέλος, σύµφωνα µε ενηµέρωση της BGWEA και αναµετάδοσης 
του βουλγαρικού κρατικού ραδιοφώνου, η Ευρω�αϊκή Ε�ιτρο�ή α�οφάσισε να 
�ροχωρήσει σε ε�ίσηµη έρευνα των καταγγελιών �ου της υ�οβλήθηκαν α�ό 
�αραγωγούς ΑΠΕ αναφορικά µε τα ε�ίµαχα τέλη σύνδεσης. Όταν ερωτήθηκε 
για την εξέλιξη αυτή, ο Υ�ουργός Οικονοµίας, Τουρισµού και Ενέργειας κ. 
Delyan Dobrev, δήλωσε ότι δεν είναι ενήµερος, αλλά, εφόσον ισχύουν οι σχετικές 
�ληροφορίες, η βουλγαρική κυβέρνηση θα υ�οστηρίξει ότι τα αυξηµένη κόστη 
της �ράσινης ενέργειας δεν �ρέ�ει να µετακυλιστούν στον τελικό καταναλωτή. 

• Tariff changes

-10 %

-20 %

-20 % -39%

-5%

-1%

30.03.2010 – 31.12.2011 – 30.06.2012 01.09.2012 –Ju
l/

A
ug

 
20

12

01/11/2012 Sebastian Noethlichs sn@bgwea.org  
∆ιαχρονική καταγραφή (2010-2012) των µειώσεων των προνοµιακών τιµών ΑΠΕ και της επιρροής 
σε αυτές της τελευταία απόφασης της SEWRC για επιβολή αναδροµικών τελών σύνδεσης (Πηγή: 
BGWEA) 
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Η SEWRC α�ό την �λευρά της υ�οστηρίζει ότι η σχετική α�όφαση ήταν 
ανα�όφευκτη, καθώς το υψηλό κόστος σύνδεσης των ΑΠΕ οδηγεί τη ΝΕΚ 
(κρατική εταιρεία διανοµής ρεύµατος) στα όρια της χρεωκο�ίας. Το δε σχετικό 
κόστος ή θα µετακυλιόταν στον τελικό καταναλωτή ή θα το ε�ωµίζονταν οι 
�αραγωγοί, λύση �ου τελικά ε�ιλέχθηκε. Σηµειώνεται ότι τον Ιούνιο του τ.έ. η 
SEWRC εισηγήθηκε σηµαντικές αυξήσεις στις τιµές καταναλωτή του 
ηλεκτρισµού, α�οδίδοντάς τες στο υψηλό κόστος σύνδεσης των εγκαταστάσεων 
ΑΠΕ στο δίκτυο της ΝΕΚ. Μάλιστα, η SEWRC ισχυρίστηκε ότι ακριβώς λόγω του 
υψηλού κόστους σύνδεσης των ΑΠΕ στο δίκτυο οι τιµές του ηλεκτρισµού θα 
καταγράψουν νέα αύξηση 3  έως 4% το 2013. Με τρο�ολογίες δε στον ενεργειακό 
νόµο και το νόµο για τις ΑΠΕ, �ου κατέθεσε �ρος συζήτηση και έγκριση στις 23 
Οκτωβρίου τ.έ. στην αρµόδια Ε�ιτρο�ή Ενέργειας του Κοινοβουλίου (µε τη 
σύµφωνη γνώµη της SEWRC), το αρµόδιο Υ�ουργείο Οικονοµίας, Ενέργειας και 
Τουρισµού φαίνεται να εµµένει στην κατεύθυνση �ου έχει χαραχθεί, καθώς 
�ροτείνονται, µεταξύ άλλων: 

 
• Η αναθεώρηση σε ετήσια βάση α�ό την SEWRC των τελών σύνδεσης, �ου 

ε�ιβάλλονται στους �αραγωγούς ΑΠΕ. 
• Η �αραµονή σε ισχύ των �ροσωρινών τελών σύνδεσης έως ότου η SEWRC 

ορίσει (εντός εξαµήνου) τις τελικές τιµές σύνδεσης. 
• Η �αροχή δυνατότητας στις αρµόδιες αρχές να στερούν �λήρως α�ό τον 

�αραγωγό ΑΠΕ το δικαίωµα χρήσης των �ρονοµιακών τιµών, αν 
δια�ιστωθούν «ατασθαλίες», ό�ως �ροβληµατικές άδειες ή ελλι�ή 
έγγραφα. 

• Η �αροχή µεγαλύτερης ευελιξίας για τη διαχείριση των εσόδων, �ου 
εισ�ράττονται µέσω των τελών σύνδεσης, ώστε να µην καλύ�τονται µόνο 
δα�άνες της ΝΕΚ αλλά και (µη σχετιζόµενες κατά τους �αραγωγούς 
ΑΠΕ) δα�άνες των τελικών �αρόχων ηλεκτρικού ρεύµατος, βάσει 
κριτηρίων («φόρµουλας») �ου θα θεσ�ίσει η SEWRC. 

 
◊◊◊◊◊ 
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ΙΙ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΜΕΓΕΘΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ  

 

- Ε�ίσκεψη ∆ΝΤ στη Βουλγαρία 
 
Σύµφωνα µε εκτιµήσεις της ε�ικεφαλής α�οστολή του ∆ΝΤ στη 

Βουλγαρία (20 Σε�τεµβρίου – 2 Οκτωβρίου), κας  Catriona Purfield, για το 2012 η 
ανά�τυξη της βουλγαρικής οικονοµίας θα κυµανθεί στο 1% του ΑΕΠ 
(βελτιωµένη εκτίµηση έναντι του 0,8% �ου το ∆ΝΤ είχε �ροβλέψει το καλοκαίρι), 
ο �ληθωρισµός στο 2,5% και ο δείκτης της ανεργίας στο 12,5%. Για το 2013 
�ροβλέ�εται ανά�τυξη της τάξης του 1,5% χάρη κυρίως στην ισχυρή εσωτερική 
ζήτηση και την ανάκαµψη των εξαγωγών. 
 

Το έλλειµµα του �ροϋ�ολογισµού αναµένεται να µειωθεί στο 1,25% το 
2012, γεγονός �ου συνιστά σηµαντική �ρόοδο σε σχέση µε το στόχο ε�ίτευξης 
ισορρο�ηµένου �ροϋ�ολογισµό �ου έχει τεθεί για το 2015. Το κλιµάκιο του ∆ΝΤ 
τόνισε �ως η κυβέρνηση της Βουλγαρίας θα �ρέ�ει να αντέξει στις �ιέσεις για 
µισθολογικές αυξήσεις. Ε�ίσης, υ�ογραµµίζεται η ανάγκη δοµικών 
µεταρρυθµίσεων �ου θα ενισχύσουν την ανά�τυξη της οικονοµίας και της 
α�ασχόλησης. Η κα Purfield έφερε ως �αράδειγµα τις ε�ενδύσεις σε υ�οδοµές 
µέσω της α�οτελεσµατικότερης α�ορρόφησης των ευρω�αϊκών κονδυλίων, αλλά 
και τη µεταρρύθµιση του εκ�αιδευτικού συστήµατος µε στόχο την ενίσχυση της 
�αραγωγικότητας.  
 

Παράλληλα, το ∆ΝΤ εκτιµά ότι ο �εριορισµός της δυνατότητας �ρόωρης 
συνταξιοδότησης θα οδηγούσε σε �ιο ενεργή συµµετοχή του ενεργού �ληθυσµού 
στην αγορά εργασίας και, σε συνδυασµό µε την µεταρρύθµιση της υγειονοµικής 
�ερίθαλψης, θα βοηθούσε στην αντιµετώ�ιση των αυξανόµενων εξόδων, λόγω 
της γήρανσης του �ληθυσµού. Οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης στο �λαίσιο 
του νέου ενιαίου συστήµατος �ληρωµών θα �ρέ�ει να µεταφερθούν άµεσα στα 
συνταξιοδοτικά ταµεία, ώστε να εγγυηθούν η βιωσιµότητα τους.  
 

Ιδιαίτερη σηµασία για το Ταµείο έχει, ε�ίσης, η οµαλή και �ροβλέψιµη 
εφαρµογή των ιδιωτικών συµφωνιών/συµβολαίων. Στο �λαίσιο αυτό, 
τονίστηκαν οι κίνδυνοι �ου υφίστανται, κυρίως, για τους �ιστωτές, αλλά και για 
τους δανειζόµενους σε �ερί�τωση «�ροχρονολογηµένων» �τωχεύσεων. Η 
µεταρρύθµιση της νοµοθεσίας �ου θα έθετε ένα τέρµα σε τέτοιου είδους 
�τωχεύσεις θα µ�ορούσε να δώσει λύση στο σχετικό �ρόβληµα. 

 
Σύµφωνα µε το κλιµάκιο του ∆ΝΤ, το βουλγαρικό τρα�εζικό σύστηµα, µε 

ικανο�οιητική κεφαλαιακή ε�άρκεια της τάξης του 16,7%, �αραµένει σταθερό 
αλλά καλείται να αντιµετω�ίσει τις �ροκλήσεις της αναιµικής ανά�τυξης. 



 11

Θετικές εξελίξεις α�οτελούν η µειωµένη ζήτηση δανείων και η δυναµική αύξηση 
των καταθέσεων. Α�ό την άλλη, �ροβληµατισµό δηµιουργούν τα µη 
εξυ�ηρετούµενα δάνεια, �ου συνεχίζουν να αυξάνονται και τον Ιούνιο του τ.έ. 
ανέρχονταν στο 16,9% των συνολικών δανείων. Οι συστάσεις για αυτό το θέµα 
�ρος τις τρά�εζες είναι να ε�ιλύσουν το �ρόβληµα αναδιαρθρώνοντας τα εν 
λόγω δάνεια, εκ�οιώντας �εριουσιακά στοιχεία ή διαγράφοντας εν µέρει ή εξ 
ολοκλήρου α�αιτήσεις υ�ό την αυστηρή ε�ίβλεψη της Βουλγαρικής Κεντρικής 
Τρά�εζας. 

   
◊◊◊◊◊ 

 

- Ετήσια Έκθεση Doing Business της Παγκόσµιας Τρά�εζας 
 

∆ύο θέσεις έχασε η Βουλγαρία στην ετήσια κατάταξη της Παγκόσµιας 
Τρά�εζας Doing Business 2013(web: http://www.doingbusiness.org/), 
υ�οχωρώντας α�ό την 64η στην 66η θέση. Η Βουλγαρία καταγράφει βελτιωµένες 
ε�ιδόσεις σε τρεις τοµείς (διασυνοριακό εµ�όριο, εφαρµογή συµβάσεων και 
αντιµετώ�ιση �τωχεύσεων) και χειρότερες ε�ιδόσεις σε 6 τοµείς (έναρξη 
ε�ιχείρησης, εξασφάλιση αδειοδότησης για κατασκευές, σύνδεση µε το ηλεκτρικό 
δίκτυο, εξασφάλιση �ίστωσης, �ροστασία ε�ενδυτών και καταβολή φόρων). 
Αµετάβλητη �αρέµεινε η κατάταξή της στον τοµέα της καταγραφής της ακίνητης 
�εριουσίας. 

 
Σηµειώνεται ότι, βάσει της έκθεσης, τη µεγαλύτερη �ρόοδο σε ε�ί�εδο 

µεταρρυθµίσεων κατέγραψε η Πολωνία, �ου αναρριχήθηκε στην 55η θέση (α�ό 
την 62η). Αξιόλογη βελτίωση σηµείωσε και η χώρα µας, καθώς αναρριχήθηκε 
στην 78η α�ό την 89η θέση. Την �ρώτη θέση καταλαµβάνει η Σιγκα�ούρη (για 
έβδοµη συνεχή χρονιά) και ακολουθεί το Χονγκ-Κονγκ, η Νέα Ζηλανδία, οι 
ΗΠΑ και η ∆ανία. Η µέση κατάταξη για τις χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώ�ης 
είναι η 73η. Σε ό,τι αφορά ε�ιµέρους κράτη τις �εριοχής, η FYROM 
καταλαµβάνει την 23η θέση, το Μαυροβούνιο την 53η, η Τουρκία την 71η, η 
Ρουµανία την 72η, η Ιταλία την 73η, η Αλβανία την 85η, η Σερβία την 86η και το 
Κόσοβο την 98η.  
 

◊◊◊◊◊ 
 

- Ε�ιβολή φόρου στους τόκους καταθέσεων 
 

Το βουλγαρικό κοινοβούλιο ενέκρινε την Πέµ�τη, 25.10 τ.έ., την εισαγωγή 
φόρου 10% ε�ί των τόκων των τρα�εζικών �ροθεσµιακών καταθέσεων α�ό την 
αρχή του ε�όµενου έτους. Η ε�ιβολή του νέου φόρου θα ισχύσει µε την 
τρο�ο�οίηση του νόµου για το ΦΠΑ, η ο�οία, όµως, θα ε�ιφέρει αλλαγές σε 

http://www.doingbusiness.org/
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�ολλούς άλλους φορολογικούς νόµους. Οι �ροτεινόµενες αλλαγές α�ό την 
κυβέρνηση α�ασχόλησαν σχεδόν ολόκληρη την χθεσινή συνεδρίαση της Βουλής 
και ψηφίστηκαν µε 86-29 ψήφους και δύο α�οχές.  
 

Ό�ως εξήγησε ο υφυ�ουργός Οικονοµικών, κ. Vladislav Goranov, οι 
α�λές καταθέσεις καθώς και οι καταθέσεις για τα τέκνα δεν θα φορολογούνται. Ο 
νέος φόρος θα ε�ιβάλλεται µόνο στις �ροθεσµιακές καταθέσεις. Οι δικαιούχοι 
τέτοιων καταθέσεων δεν θα είναι υ�οχρεωµένοι να συµ�εριλάβουν το εν λόγω 
εισόδηµα στην ε�ιστροφή φόρου καθώς �ρόκειται για έναν φόρο �ου θα 
υ�ολογίζεται, θα καταγράφεται και θα �ληρώνεται α�ό τις τρά�εζες. Ο κ. 
Γκοράνοφ υ�οστήριξε, τέλος, ότι καµία οικονοµική εκτίµηση δεν δικαιολογεί µια 
ενδεχόµενη αλλαγή στις κλίµακες των ε�ιτοκίων λόγω του νέου φόρου. Την 
αντίθεσή της, �άντως, στο συγκεκριµένο µέτρο εξέφρασε η Βουλγαρική Κεντρική 
Τρά�εζα, εκφράζοντας φόβους ότι θα ε�ηρεάσει τις α�οταµιευτικές τάσεις και, 
κατ’ ε�έκταση, την ήδη αδύναµη ανά�τυξη της βουλγαρικής οικονοµίας. 

 
Σε σχέση µε τον Νόµο �ερί Τυχερών Παιχνιδιών, �ου τέθηκε σε ισχύ α�ό 

1ης Ιουλίου 2012, α�οφασίσθηκε να διατηρηθεί ο φόρος 15% σε τυχερά �αιχνίδια 
και να εισαχθεί φόρος 7% για �αιχνίδια �ου οργανώνονται εξ α�οστάσεως 
(online). Όσον αφορά τα �αιχνίδια σε καζίνο, για τα ο�οία συλλέγεται συνδροµή 
για την συµµετοχή, ο φόρος θα είναι 15% ε�ί των εισ�ραττόµενων κερδών και 
�ροµηθειών.  
 

◊◊◊◊◊ 
 

IΙI. ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ 
 

– Συµβουλευτική στήριξη α�ό την Παγκόσµια Τρά�εζα στους τοµείς οδικών 
δικτύων και διαχείρισης υδάτων 
 

Η Βουλγάρα Υ�ουργός Περιφερειακής Ανά�τυξης της Βουλγαρίας, κα 
Lilyana Pavlova, µαζί µε τον αρµόδιο υ�ουργό για την διαχείριση των 
Ευρω�αϊκών Κονδυλίων, κ. Tomislav Donchev, �αρέστησαν στην τελετή 
υ�ογραφής συµφωνίας «για Παροχή Αναλυτικών Υ�ηρεσιών Στήριξης της 
Ανά�τυξης του Οδικού τοµέα της Βουλγαρίας». Την εν λόγω συµφωνία 
υ�έγραψαν, ο κ. Lazar Lazarov, �ρόεδρος του ∆/Σ της βουλγαρικής Υ�ηρεσίας 
Οδικών Υ�οδοµών ο διευθυντής της Παγκόσµιας Τρά�εζας για την Κεντρική 
Ευρώ�η και τις Βαλτικές Χώρες, κ. Peter Harrold.    
 

Η κα Pavlova υ�ενθύµισε �ως ανάλογη συµφωνία έχει υ�ογραφεί και 
στον τοµέα διαχείρισης  υδάτων. Οι δραστηριότητες στο �λαίσιο αυτής της 
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συµφωνίας χρηµατοδοτούνται µε BGN 5 εκατ. λέβα (�ερί�ου 2,6 εκατ. ευρώ) α�ό 
το Ε�ιχειρησιακό Πρόγραµµα «Μεταφορές».  
 

Η εξειδικευµένες υ�ηρεσίες της Παγκόσµιας Τρά�εζας θα αξιο�οιηθούν, 
ε�ίσης, κατά τη διαδικασία εφαρµογής της ευρω�αϊκής οδηγίας για την οδική 
ασφάλεια. Στο �λαίσιο αυτό, θα καταρτισθεί µέχρι το 2014 ένα αναλυτικό σχέδιο 
για την οδική ασφάλεια µε όλα τα α�αραίτητα µεσο�ρόθεσµα και 
βραχυ�ρόθεσµα µέτρα �ου �ρέ�ει να ανα�τυχθούν. Η κα Pavlova υ�ενθύµισε, 
ακόµη, �ως 310 χλµ οδικού δικτύου έχουν ήδη ανακατασκευαστεί µε 
χρηµατοδότηση της Παγκόσµιας Τρά�εζας.    
 

Α�ό την �λευρά του ο κ. Harrold δήλωσε �ως τα δυο τελευταία χρόνια 
�αρουσιάζεται σηµαντικότερη �ρόοδος, συγκριτικά µε τα τελευταία είκοσι 
χρόνια, σε ό,τι αφορά την αναβάθµιση των οδικών υ�οδοµών και στην 
ε�ιτάχυνση της κατασκευής των νέων οδικών δικτύων. Πάντως, σύµφωνα µε τον 
κ. Harrold, δεν είναι σηµαντική µόνο η κατασκευή οδικών δικτύων αλλά και η 
σύσταση υ�ηρεσιών �ου θαα τα διαχειρίζονται �ροκειµένου να ε�ιτυγχάνεται η 
σωστή συντήρησή τους και να �αρέχονται εγγυήσεις για την ασφάλειά τους. 
  

◊◊◊◊◊ 

 
IV. ΚΛΑ∆ΙΚΑ 
 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΕΡΓΑ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ 
 
 - Εγκαίνια Γέφυρας 2 ∆ούναβη 

 
Στις 24 Οκτωβρίου 2012, ο Βούλγαρος �ρωθυ�ουργός, 
κ. Boiko Borissov, ήταν ο �ρώτος ε�ίσηµος, �ου 
�ερ�άτησε, µαζί µε το Ρουµάνο οµόλογό του, κ. 
Victor Ponta, και τον αρµόδιο κοινοτικό ε�ίτρο�ο, κ. 
Johannes Hahn, �άνω στην άρτι ολοκληρωθείσα 
Γέφυρα 2 του ∆ούναβη (Danube Bridge 2). Η 
κατασκευή της γέφυρας, �ου συνδέει τη βουλγαρική 

�όλη του Vidin µε τη ρουµανική �όλη του Calafat, ολοκληρώθηκε στα µέσα 
Οκτωβρίου και, �λέον, α�οµένουν η εγκατάσταση συστηµάτων υδροµόνωσης 
και η κάλυψη του οδικού τµήµατος µε άσφαλτο (η γέφυρα θα διαθέτει 
αυτοκινητόδροµο τεσσάρων λωρίδων, καθώς και σιδηροδροµική γραµµή). Οι 
υ�εύθυνοι του έργου φιλοδοξούν να έχουν ολοκληρώσει τις ως άνω 
α�αιτούµενες εργασίες έως τα τέλη του έτους. Αν, όµως, η θερµοκρασία 
υ�οχωρήσει σε ιδιαίτερα χαµηλά ε�ί�εδα το ε�όµενο διάστηµα, οι σχετικές 
�αρεµβάσεις θα µετατεθούν για την άνοιξη του 2013.   
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Η εταιρεία �ου θα διαχειρίζεται τη γέφυρα έχει α�οφασισθεί ότι θα εδρεύει στη 
Βουλγαρία, ενώ το ε�όµενο διάστηµα αναµένεται η οριστικο�οίηση των 
λε�τοµερειών της διµερούς συµφωνίας για τη λειτουργία της εταιρείας αυτής. 
Σηµειώνεται ότι ο συνολικός �ροϋ�ολογισµός του έργου είναι € 225 εκατ. Οι 
εθνικές συµµετοχές στον εν λόγω �ροϋ�ολογισµό ανέρχονται για το µεν 
βουλγαρικό κράτος στα € 60 εκατ. και για το ρουµανικό στα € 48 εκατ. 
 

◊◊◊◊◊ 
 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
 
 - Πώληση κρατικών µειοψηφικών µεριδίων σε 20 εταιρείες 

 
Ό�ως ανακοίνωσε η Βουλγαρική Αρχή Ιδιωτικο�οιήσεων (web: 

http://www.priv.government.bg/), η βουλγαρική κυβέρνηση �ροτίθεται να 
�ωλήσει τα µειοψηφικά µετοχικά �ακέτα �ου διαθέτει σε είκοσι εταιρείες µέσω 
χρηµατιστηριακής ∆ηµο�ρασίας, �ου θα ξεκινήσει στις 7 και θα ολοκληρωθεί 
στις 21 Νοεµβρίου. Μεταξύ άλλων θα διατεθούν στους ιδιώτες ε�ενδυτές:  

• 704,276 µετοχές, �ου ισοδυναµούν µε το 0.29% του µετοχικού 
κεφαλαίου της βιοµηχανίας Chimimport µε ελάχιστη τιµή �ώλησης 
BGN 1.07 ($0.71/0.55 euro) η καθεµία. 

• Το 34,95% του µετοχικού κεφαλαίου του Χρηµατιστηρίου 
Εµ�ορευµάτων της Stara Zagora 

• Το 29% της εξαγωγικής εταιρείας ξυλείας (κόντρα �λακέ) Lessoplast. 
 

◊◊◊◊◊ 
 

V. ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ – ΕΚΘΕΣΕΙΣ   
 
 

– Εκδήλωσεις γευσιγνωσίας ΟΠΕ στο �λαίσιο της Έκθεσης Interfood& Drink 
2012 (8–9 Νοεµβρίου 2012, Σόφια) 
  

Ο Ελληνικός Οργανισµός Προώθησης Εξαγωγών (ΟΠΕ) οργανώνει, στο 
�λαίσιο υλο�οίησης του �ρογράµµατος αλιείας, �ερί�τερο �ροώθησης 
αλιευµάτων (κατεψυγµένων και �ροϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας) κατά τη διάρκεια 
της διεθνούς έκθεσης Interfood & Drink 2012.  

 
Προκειµένου δε να εξασφαλισθεί η µεγαλύτερη δυνατή �ροβολή για τα 

�ροϊόντα αλιείας, θα �ραγµατο�οιηθούν δύο εκδηλώσεις γευσιγνωσίας µε 
µορφή cocktail στο χώρο του �ερι�τέρου (Inter Expo Center, Hall 2, Stand no C9–
11) την Πέµ�τη και την Παρασκευή 8 και 9 Νοεµβρίου 2012 (ώρα 14:00) µε θέµα: 

 

http://www.priv.government.bg/
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«Με τη Φρεσκάδα της Θάλασσας» 
& 

«Τσι�ούρα και Λαβράκι Ιχθυοκαλλιέργειας για Μεσογειακή    
∆ιατροφή» 

 
Στο �λαίσιο των εκδηλώσεων θα �ροσφερθούν εκλεκτά θαλασσινά 

εδέσµατα δια χειρός του κορυφαίου Έλληνα σεφ κ. Κώστα Βασσάλου. Την 
Πέµ�τη 8  Νοεµβρίου η εκδήλωση α�ευθύνεται, κυρίως, σε εταιρείες των κλάδων 
τροφίµων & �οτών, εστίασης, διαµορφωτές κοινής γνώµης κ.ο.κ., ενώ την 
Παρασκευή 9 Νοεµβρίου η εκδήλωση ε�ικεντρώνεται στο κόσµο της µαγειρικής 
µε τη συµµετοχή βουλγαρικών σχολών σεφ. 

  
Οι εκδηλώσεις υλο�οιούνται µε την υ�οστήριξη του Γραφείου 

Οικονοµικών & Εµ�ορικών Υ�οθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στη Σόφια.  
 
Οι ενδιαφερόµενοι να �αραστούν �αρακαλούνται ό�ως ε�ικοινωνήσουν 

µε το Γραφείο µας (e-mail: economy@grembassysofia.org, τηλ. +3592 9447959).  
 

◊◊◊◊◊ 

 

– ∆ιεθνές Φιλανθρω�ικό Bazaar (2 ∆εκεµβρίου 2012, IEC, Σόφια)  
 

 Το 18ο ∆ιεθνές Φιλανθρω�ικό Bazaar, �ου διοργανώνει το “International 
Women’s Club of Sofia (IWC)” θα �ραγµατο�οιηθεί και εφέτος στο ∆ιεθνές 
Εκθεσιακό Κέντρο (IEC) της Σόφιας στις 2 ∆εκεµβρίου. Στην εκδήλωση θα 
συµµετέχει και ελληνικό �ερί�τερο, το ο�οίο τελεί υ�ό την αιγίδα της Ελληνικής 
Πρεσβείας στη Σόφια. 
 
 Σηµειώνεται ότι �έρυσι υ�ολογίζεται ότι το BAZAAR ε�ισκέφτηκαν �άνω 
α�ό 7.000 άτοµα, γεγονός �ου α�οδεικνύει τη δηµοφιλία του και την υψηλή 
ε�ισκεψιµότητά του. Στο ελληνικό �ερί�τερο, �ου το 2011 ήταν κατά κοινή 
οµολογία α�ό τα �ιο ε�ιτυχηµένα, θα �ωλούνται και εφέτος �αραδοσιακά 
ελληνικά �ροϊόντα, εδέσµατα και �οτά, ενώ στους ε�ισκέ�τες ε�ιφυλάσσονται 
αρκετές εκ�λήξεις και �ροσφορές. 
 
 Ε�ιχειρήσεις �ου θα ε�ιθυµούσαν να �ροσφέρουν �ροϊόντα τους για την 
ελληνική συµµετοχή µ�ορούν ε�ικοινωνήσουν µε το Γραφείο µας (e-mail: 
economy@grembassysofia.org, τηλ. +3592 9447959). 
 

◊◊◊◊◊ 
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– Εκδήλωση µε θέµα «Women Entrepreneurship & the Challenges of Europe 
2020» (Σόφια, 30.10.2012) - Συµµετοχή αντι�ροσω�είας Σ.Ε.Γ.Ε.  

 
Η εν θέµατι εκδήλωση οργανώθηκε στη Σόφια στις 30.10.2012 στο 

Πανε�ιστήµιο Σόφιας “St. Kliment Ohridski” α�ό την Ένωση Γυναικών 
Ε�ιχειρηµατιών Βουλγαρίας “Selena”. Συµµετείχαν αντι�ροσω�είες γυναικών 
ε�ιχειρηµατιών α�ό 11 χώρες, µεταξύ των ο�οίων και αντι�ροσω�εία του 
Συνδέσµου Ε�ιχειρηµατιών Γυναικών Ελλάδος (Σ.Ε.Γ.Ε.) α�οτελούµενη α�ό 22 
ε�ιχειρηµατίες. 

 
Στο χαιρετισµό του κατά την έναρξη της εκδήλωσης, ο Πρέσβυς της 

Ελλάδος στη Σόφια, κ. Θρασύβουλος Σταµατό�ουλος, υ�ογράµµισε τη σηµασία 
της γυναικείας ε�ιχειρηµατικότητας για την κοινωνική συνοχή και την 
οικονοµική ανά�τυξη. Παρά, όµως, την �ρόοδο σε ευρω�αϊκό ε�ί�εδο και το 
σηµαντικό ρόλο �ου α�οδίδει η ΕΕ στη γυναικεία α�ασχόληση στο �λαίσιο της 
Στρατηγικής 2012, µόνο το 34% των αυτοα�ασχολούµενων είναι γυναίκες. Ο κ. 
Πρέσβυς χαιρέτισε την ε�ίσηµη ανακοίνωση της �ρωτοβουλίας “Balkan Women 
Coalition for Professional Training and Education in the Field of Business and 
Economic Sciences”, η �ρώτη �εριφερειακή διάσκεψη της ο�οίας 
�ραγµατο�οιήθηκε το Μάρτιο 2012 στη Θεσσαλονίκη α�ό το Σ.Ε.Γ.Ε, και 
υ�ογράµµισε ότι η Συµµαχία θα συµβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της 
γυναικείας ε�ιχειρηµατικότητας, εφόσον καταφέρει να κινητροδοτήσει τις 
γυναίκες ε�ιχειρηµατίες στην �εριοχή και να τις ενισχύσει σε ε�ί�εδο 
κατάρτισης, ώστε να α�ελευθερώσουν το δυναµικό και να αξιο�οιήσουν τις 
δυνατότητες �ου διαθέτουν. 

 
Στο δικό του χαιρετισµό, ο Ιταλός Πρέσβυς, κ. Marco Conticelli, 

υ�ογράµµισε ότι το θέµα της γυναικείας ε�ιχειρηµατικότητας βρίσκεται στο 
ε�ίκεντρο των συζητήσεων σε ευρω�αϊκό ε�ί�εδο αλλά µε έµφαση στην 
ε�ιχειρηµατικότητα καθ’ εαυτήν και όχι στην ισότητα των φύλων (gender 
equality). Η Ιταλία �ιστεύει ότι χρειάζονται �ερισσότερες γυναίκες σε ηγετικές 
θέσεις σε ε�ιχειρήσεις ώστε να αξιο�οιείται καλύτερα το ανθρώ�ινο κεφάλαιο 
και, σε εθνικό νοµοθετικό ε�ί�εδο, η χώρα του έχει ήδη κάνει βήµατα �ρος την 
κατεύθυνση αυτή. Σύµφωνα, όµως, µε τον κ. Conticelli, θα �ρέ�ει να γίνουν 
βήµατα και σε κοινοτικό ε�ί�εδο µε �ρωτοβουλίες της Ε�ιτρο�ής, ώστε να 
υιοθετηθούν νοµοθετικά µέτρα �ου θα �ροβλέ�ουν αυξηµένη �οσόστωση 
γυναικών στα ηγετικά κλιµάκια των ευρω�αϊκών ε�ιχειρήσεων. Στο δικό του 
χαιρετισµό ο Πρέσβυς της FYROM, κ. Blagoj Handjiski,  χαιρέτισε και α�ό τη 
δική του �λευρά την ίδρυση της Συµµαχίας, εκφράζοντας την ελ�ίδα ότι θα 
συµβάλλει στην αντιµετώ�ιση των στερεοτύ�ων �ου ακόµη κυριαρχούν στα 
Βαλκάνια.  
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Ακολούθως, η �ρόεδρος της SELENA, κα Elda Lettieri, αναφέρθηκε στα 
δύο �ρογράµµατα (Balkan Women Coalition και SWSE), στην �αρουσίαση των 
ο�οίων ήταν εστιασµένη η εκδήλωση, αλλά και σε ειδικότερα �ρογράµµατα �ου 
υλο�οιεί σε εθνικό ε�ί�εδο η SELENA µε σκο�ό την ενίσχυση της γυναικείας 
ε�ιχειρηµατικότητας. Τη χαρά της για το γεγονός ότι ο Σ.Ε.Γ.Ε. ηγείται (leading 
partner) της Συµµαχίας των Γυναικών των Βαλκανίων εξέφρασε η �ρόεδρος του 
συνδέσµου, κα ∆έσ�οινα Τριακοσάρι, ενώ αµέσως µετά η κα Juliana Mincheva, 
αντι�ρόεδρος της Selena,  ανακοίνωσε ε�ίσηµα την έναρξη της εν λόγω 
�ρωτοβουλίας, ευχόµενη καλή ε�ιτυχία κατά την υλο�οίησή της. 

 
Σε αναλυτικότερη �αρουσίαση του �ρογράµµατος “Balkan Women 

Coalition for Professional Training and Education in the Field of Business and 
Economic Sciences” �ροχώρησε η κα Α�οστολίνα Τσαλταµ�άση, Γενική 
Γραµµατέας του Σ.Ε.Γ.Ε. Στη Συµµαχία µετέχουν 8 εθνικές γυναικείες 
οργανώσεις µε leading partner το Σ.Ε.Γ.Ε.  Οι �ρώτες �ροσ�άθειες για κοινές 
δράσεις ανατρέχουν στο 2004, αλλά µόνο αρκετά χρόνια αργότερα, το 2010, 
συνειδητο�οιήθηκε εντονότερα η ανάγκη για κοινά σχέδια στην �εριοχή της ΝΑ 
Ευρώ�ης στον τοµέα της γυναικείας ε�ιχειρηµατικότητας. Βασικοί στόχοι της 
�ρωτοβουλίας α�οτελούν η κατάρτιση, η εισαγωγή νέων τεχνολογιών και καλών 
�ρακτικών και η �ροώθηση της εξωστρέφειας. Παράλληλα, οι συµµετέχουσες 
οργανώσεις εκ�ροσω�ούν µεν τα συµφέροντα των γυναικών, αλλά θεωρούν ότι 
η γυναικεία ε�ιχειρηµατικότητα α�οτελεί �ρωτίστως οικονοµικό ζήτηµα και όχι 
θέµα ισότητας φύλων. 

 
Εν συνεχεία, η κα Andrea Balassa, υ�εύθυνη �ρογράµµατος του 

ουγγρικού ιδρύµατος SEED, �αρουσίασε το σχέδιο Successful Women for a 
Successful Europe (SWSE), στο ο�οίο συµµετέχουν γυναικείες οργανώσεις α�ό 
τέσσερις χώρες µε leading partner το SEED. Βασικός στόχος του �ρογράµµατος 
α�οτελεί η ανταλλαγή εκ�αιδευτικών εµ�ειριών ώστε να εξεταστούν µέθοδοι 
αναβάθµισης της ε�ιχειρηµατικής κατάρτισης. Το �ρόγραµµα �ροβλέ�ει 
τέσσερα workshops, εκ των ο�οίων έχουν ήδη �ραγµατο�οιηθεί τα 2. 

 
◊◊◊◊◊ 

 

– ∆ιεθνής Έκθεση SECURITY (6–9 Μαρτίου 2013, Σόφια)  
 
A�ό 6 έως 9 Mαρτίου 2013 θα λάβει χώρα στη Σόφια (Inter Expo Center), 

υ�ό την αιγίδα του Υ�ουργείου Εσωτερικών Βουλγαρίας, η  20η  διεθνής έκθεση 
για εξο�λισµό και συστήµατα ασφαλείας SECURITY 2013. 
 

Ε�ισυνά�τεται ε�ιστολή-�ρόσκληση των διοργανωτών µε σχετικές 
�ληροφορίες. Ε�ίσης οι ενδιαφερόµενοι µ�ορούν να ε�ισκέ�τονται την 
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ιστοσελίδα www.bcci.bg/fairs/security και να ε�ικοινωνούν α�ευθείας µε τους 
διοργανωτές: 
 

Mr Marin Manzelov 
SECURITY 2013 Project Manager 

Bulgarian Chamber of Commerce and Industry - CVTTCCS 
Tel./Fax: +359 2/981 66 26, 989 72 40 

E-mail: fairs@bcci.bg 
 

  
◊◊◊◊◊ 

 

 
V. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ∗∗∗∗ 
  
– ∆ιάθεση ακινήτου �ρος �ώληση  
  
 ∆ιατίθεται ακίνητο �ρος �ώληση, το ο�οίο λειτουργούσε ως ξενοδοχείο 
ε�ιφάνειας 900 τ.µ. ε�ί της λεωφόρου Συγγρού α�έναντι α�ό το µουσείο 
µοντέρνας τέχνης κοντά στην �εριοχή της Ακρό�ολης και τη στάση ΦΙΞ του 
µετρό. Οι ενδιαφερόµενοι µ�ορούν να λάβουν �ερισσότερες �ληροφορίες στα 
κάτωθι στοιχεία ε�ικοινωνίας: 
 

Κα Γεωργία Καραγιάννη 
Τηλ.: 0030 210 9355980, 0030 6944 914806 

E-mail: yaelmou@gmail.com    
 

◊◊◊◊◊ 
 
– Εγκαίνια εκθεσιακού χώρου στη Σίνδο Θεσσαλονίκης  
  
 Η εταιρεία «Αραµ�ατζής Μονο�ρόσω�η ΕΠΕ» ανακοινώνει την έναρξη 
λειτουργίας του νέου εκθεσιακού χώρου της έκτασης 11.000 τ.µ. και 35.000 θέσεων 
(εµ�ορικών �ερι�τέρων) στη βιοµηχανική �εριοχή της Σίνδου Θεσσαλονίκης. 
Στην εν λόγω έκθεση, �ου θα λειτουργεί κάθε Σάββατο (δωρεάν για το κοινό) 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 
∆ελτίου. 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 ∆ελτίο». 

mailto:economy@grembassysofia.org
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16 έτη στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, θα µ�ορούν να συµµετάσχουν όλοι οι 
ενδιαφερόµενοι ε�αγγελµατίες. Για �ερισσότερες �ληροφορίες µ�ορείτε να 
α�ευθυνθείτε στους υ�ευθύνους της εταιρείας: 
 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 
∆ιεύθυνση: ΒΙΠΕΘ Σίνδου, Β’ Φάση, ΟΤ 37, Θεσσαλονίκη 

Τηλ.: 0030 2310796659, 2310796660 
Φαξ: 0030 2310796659 

Πληροφορίες: κα Σταυρούλα ∆ιακάκη 
E-mail: info@arabatzis.com 
Web: www.arabatzis.com     

 
◊◊◊◊◊ 

 
 

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 
 
 

mailto:info@arabatzis.com
http://www.arabatzis.com/
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

