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I.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΜΕΓΕΘΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ  

 
 

-  Εαρινές προβλέψεις ΔΝΤ για τη  βουλγαρική οικονομία 
 

Σύμφωνα με τις εαρινές προβλέψεις του ΔΝΤ για τη  βουλγαρική 
οικονομία το ΑΕΠ της Βουλγαρίας τόσο κατά το 2016 όσο και το 2017 θα αυξηθεί 
με ρυθμό 2,3%. Στην εαρινή του έκθεση για την Κεντρική, Ανατολική και 
Νοτιοανατολική Ευρώπη το ΔΝΤ διατηρεί αμετάβλητες σε σχέση με το 
φθινόπωρο τις προβλέψεις του για την εθνική οικονομία. Σύμφωνα με τις 
προβλέψεις του ΔΝΤ  η συμβολή της ιδιωτικής κατανάλωσης στο ΑΕΠ της χώρας 
θα ενισχυθεί, λόγω των συγκριτικά χαμηλότερων τιμών των καυσίμων και την 
άνοδο των πραγματικών εισοδημάτων. 

 
Μια από τις κινητήριες δυνάμεις της ανάπτυξης είναι επίσης οι εξαγωγές 

προϊόντων και υπηρεσιών αν και η ετήσια αύξησή τους φέτος και το επόμενο 
έτος – κατά μέσο όρο 4% - θα είναι σημαντικά χαμηλότερη σε σχέση με το 2015 
που προσέγγισε το 7,6%.   Οι αναλυτές του ΔΝΤ θεωρούν πως μόνο οι ξένες 
επενδύσεις μπορούν να αποτελέσουν παράγοντα ανάπτυξης στην περιοχή της 
Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης. Παράλληλα επισημαίνονται τρία βασικά 
προβλήματα για την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων – η έλλειψη στελεχών –  
ιδιαίτερα στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής – η χαμηλή 
παραγωγικότητα και το αδύναμο δικαστικό σύστημα. Πρόβλημα αποτελεί 
επίσης η δύσκολη πρόσβαση σε χρηματοδότηση για τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις. 

 
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

το ΑΕΠ της Βουλγαρίας τα έτη 2016 και 2017 θα αυξηθεί με ρυθμό 2% και 2,4% 
αντίστοιχα, ενώ σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών Βουλγαρίας θα αυξηθεί 
κατά 2,1% και 2,5%. 

◊◊◊◊◊ 

 
- Εαρινές προβλέψεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βουλγαρική οικονομία 

 
Σύμφωνα με τις εαρινές οικονομικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, η βουλγαρική οικονομία το 2016 αναμένεται να σημειώσει ρυθμό 
ανάπτυξης  2%, καθώς αποδυναμώνονται ορισμένοι ενισχυτικοί παράγοντες, 
όπως η απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Το 2017, το ΑΕΠ αναμένεται 
να αυξηθεί κατά 2,4% λόγω ενίσχυσης της εγχώριας ζήτησης η οποία 
αντισταθμίζει την υποχώρηση των καθαρών εξαγωγών. 
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Παραγωγικό κενό (γαλάζιες στήλες), πορεία ΑΕΠ (κόκκινη γραμμή) και ανεργία (μπλε 

γραμμή) 
 

Η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να ενισχυθεί από 0,8% το 2015 σε 2% 
το 2016 και 1,7% το 2017.  Η επιβράδυνση της υλοποίησης έργων που 
συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ αναμένεται να μειώσει τις επενδύσεις κατά τα 
έτη 2016-2017. Η απασχόληση προβλέπεται να αυξηθεί οριακά κατά 0,3% το 2016 
και 0,5% το 2017 υποστηριζόμενη κυρίως από την ανάκαμψη της εγχώριας 
ζήτησης.  Αναμένεται μείωση του εργατικού δυναμικού λόγω της γήρανσης του 
πληθυσμού και της μετανάστευσης, με συνέπεια την περαιτέρω μείωση του 
ποσοστού ανεργίας σε 8,6%  το 2016 και 8% το 2017. Προβλέπεται ακόμη 
σταδιακή μείωση του ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης.  

 
Το πλήρες κείμενο της έκθεσης είναι δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα:  

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2016_spring/bg_en.pdf  
 

◊◊◊◊◊ 
 

 
- Μισθολογικές αυξήσεις στη Βουλγαρία 

 
Ο μέσος μικτός μηνιαίος μισθός αυξήθηκε σε ετήσια βάση κατά 8,4% 

προσεγγίζοντας τα 931 λέβα το πρώτο τρίμηνο 2016. Σε σύγκριση με το τέταρτο 
τρίμηνο του 2015 ο μέσος μικτός μηνιαίος μισθός σημείωσε αύξηση 1,7%. Οι 
υψηλότεροι μισθοί – κατά μέσο όρο 2.125 λέβα - καταγράφηκαν στους τομείς της 
πληροφορικής και της επικοινωνίας, ενώ ακολουθούν οι κλάδοι της 
χρηματοδότησης και της ασφάλισης με μέσο όρο  1.639 λέβα. Οι χαμηλότεροι 
μικτοί μισθοί καταγράφηκαν στους κλάδους της φιλοξενίας και της εστίασης – 
κατά μέσο όρο 576 λέβα. Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, οι μέσες μηνιαίες 
αποδοχές και οι μισθοί στο δημόσιο τομέα αυξήθηκαν κατά 6,0%, ενώ στον 
ιδιωτικό τομέα κατά 9,2% 

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2016_spring/bg_en.pdf
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IΙ. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 
 

-  Πλαίσιο συνεργασίας Βουλγαρίας – Παγκόσμιας Τράπεζας 

 
Το διοικητικό συμβούλιο της Παγκόσμιας Τράπεζας ενέκρινε στις 19 

Μαΐου τ.έ. το νέο εξαετές πλαίσιο (2017–2022) εταιρικής συνεργασίας με τη 
Βουλγαρία (Country Partnership Framework). Η Παγκόσμια Τράπεζα εντοπίζει 
τρία βασικά πεδία ενδυνάμωσης της εταιρικής σχέσης των δύο πλευρών με στόχο 
την εμφύσηση μεταρρυθμιστικής πνοής στη βουλγαρική οικονομία: 

 
1. Ενδυνάμωση του θεσμικού και νομοθετικού πλαισίου 
2. Βελτίωση των προσόντων και των δεξιοτήτων απασχολησιμότητας 

των Βουλγάρων 
3. Αποτελεσματικότερη κατανομή και αξιοποίηση των κρατικών 

δαπανών 
 
Βάσει της ανωτέρω στοχοθεσίας, τη διετία 2017–2018 έμφαση θα δοθεί 

στην ενίσχυση των θεσμών για βιώσιμη ανάπτυξη και στην επένδυση στο 
ανθρώπινο δυναμικό. Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται, μεταξύ άλλων, να 
αξιοποιηθούν δύο δανειοδοτικά εργαλεία της Τράπεζας συνολικού 
προϋπολογισμού 550 εκατ., το ένα για την ενίσχυση του Βουλγαρικού Ταμείου 
Ασφάλισης Καταθέσεων και το άλλο για την υποστήριξη του εθνικού 
προγράμματος ενεργειακής αναβάθμισης των κατοικιών. 

 
Σύμφωνα με τον υπεύθυνο (country manager) της Τράπεζας για τη 

Βουλγαρία, κ. Tony Thompson, “η Βουλγαρία διαθέτει την απαραίτητη 
δυναμική, ώστε να φτάσει το μέσο βιοτικό επίπεδο της ΕΕ εντός της τρέχουσας 
γενιάς. Η ανάδειξη ενός νέου, ενεργητικού και εγχώριου ιδιωτικού τομέα, που 
ανταποκρίνεται επιτυχώς στις προκλήσεις του διεθνούς ανταγωνισμού, 
αποδεικνύει τις δυνατότητες της βουλγαρικής οικονομίας, που δεν έχουν ακόμη 
πλήρως αξιοποιηθεί.» 

 
Η πορεία υλοποίησης της συμφωνίας εταιρικής σχέσης θα αξιολογείται 

ανά διετία, ώστε να επανεκτιμώνται και πιθανώς να αναθεωρούνται 
προτεραιότητες, στόχοι και υλοποιούμενες δράσεις. 

 
Η πλήρης ανακοίνωση της Παγκόσμιας Τράπεζας είναι διαθέσιμη στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.worldbank.org/en/news/press-
release/2016/05/19/bulgaria-and-world-bank-group-renew-partnership-for-
strengthening-institutions-and-investing-in-people.  

 
◊◊◊◊◊ 

http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2016/05/19/bulgaria-and-world-bank-group-renew-partnership-for-strengthening-institutions-and-investing-in-people
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2016/05/19/bulgaria-and-world-bank-group-renew-partnership-for-strengthening-institutions-and-investing-in-people
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2016/05/19/bulgaria-and-world-bank-group-renew-partnership-for-strengthening-institutions-and-investing-in-people
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IΙI. ΚΛΑΔΙΚΑ 

 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 

-  Συνεργασία Ελλάδος – Βουλγαρίας στον ενεργειακό τομέα 

 
Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας μελέτης και κατασκευής του έργου 

Interconnector Greece Bulgaria AD (ICGB AD) εννέα εταιρείες υπέβαλαν μη 
δεσμευτικές αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον διασυνδετήριο αγωγό 
φυσικού αερίου Ελλάδας-Βουλγαρίας.  Το καταρχήν ενδιαφέρον των εννέα 
εταιρειών για δέσμευση χωρητικότητας ανέρχεται σε 4,3 δις κυβ. μέτρα ετησίως 
στην κατεύθυνση από την Ελλάδα προς τη Βουλγαρία και για την αντίστροφη 
ροή από τη Βουλγαρία προς την Ελλάδα σε περίπου 1 δις κυβ. μέτρα ετησίως. Οι 
εν λόγω ποσότητες ξεπερνούν την αρχικά σχεδιασμένη χωρητικότητα του 
αγωγού των 3 δις κ.μ. Ωστόσο, το σχέδιο προβλέπει την αύξηση της ποσότητας 
μεταφοράς αερίου στα 5 δις κ.μ. σε ετήσια βάση εφόσον υφίσταται το αντίστοιχο 
ενδιαφέρον. 

 
Πρόσφατα η υπουργός Ενέργειας Τεμενούζκα Πετκόβα είχε ανακοινώσει 

ότι ενδιαφερόμενες εταιρείες σε πρώτη φάση ήταν η βουλγαρική Bulgargaz, η 
ελληνική ΔΕΠΑ, η ιταλική Edison, η κρατική επιχείρηση του Αζερμπαϊτζάν 
Socar, η αμερικανική Noble Energy  και η Gastrade, θυγατρική του ελληνικού 
Ομίλου Κοπελούζου. Οι τρεις νέες υποψήφιες εταιρείες είναι η OMV Petrom και 
οι βουλγαρικές εταιρείες διανομής αερίου Citygaz και Black Sea Technology 
Company. Σημειώνεται ότι εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη σημαντικότερη  
ποσότητα αερίου προήλθε από την ελληνική Gastrade θυγατρική του ομίλου 
Κοπελούζου, ο οποίος κατασκευάζει και τον τερματικό σταθμό υγροποιημένου 
αερίου κοντά στην Αλεξανδρούπολη. Ωστόσο εκτιμάται ότι  ενδέχεται οι αρχικά 
δηλωμένες ποσότητες αερίου θα μειωθούν στη συνέχεια  κατά τη διάρκεια του 
τελικού διαγωνισμού για τη δέσμευση ποσοτήτων. 

 
Η φάση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος αποτελεί το πρώτο βήμα του 

market test, το οποίο αποσκοπεί στη διερεύνηση του ενδιαφέροντος από πλευράς 
επιχειρήσεων και την εξασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας του αγωγού, 
ξεκίνησε τον Δεκέμβριο 2015. Οι τελικές προσφορές θα υποβληθούν στην 
επόμενη φάση, εντός της οποίας οι εταιρείες θα συμμετέχουν στον αντίστοιχο 
πλειοδοτικό διαγωνισμό για το δικαίωμα απόκτησης ορισμένης ποσότητας 
αερίου. Στην εν λόγω φάση οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επιβεβαιώσουν τις 
πραγματικές τους δεσμεύσεις προς το σχέδιο του αγωγού και να συνάψουν τα 
αντίστοιχα συμβόλαια για την ποσότητα αερίου που θα λαμβάνουν.  
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Το υγροποιημένο αέριο θα είναι ουσιαστικά η μοναδική πηγή 
τροφοδότησης του αγωγού μέχρι την έναρξη της λειτουργίας του κοιτάσματος 
Shah Deniz 2, μετά το 2020.  Η κατασκευή του συνδετήριου αγωγού σχεδιάζεται 
να ξεκινήσει τον Οκτώβριο 2016 και ο αγωγός να τεθεί σε λειτουργία στα μέσα 
του 2018. 

 

Σε άρθρο της οικονομικής εφημερίδας CAPITAL, όπως αυτό παρατίθεται 
σε επισκόπηση του Γραφείου Τύπου της Πρεσβείας Σόφιας, παρουσιάζεται μια 
ενδιαφέρουσα ανάλυση της πορείας υλοποίησης του αγωγού, των δυσκολιών 
που αντιμετωπίστηκαν, αλλά και της αλληλεξάρτησης αγωγού και τερματικού 
Αλεξανδρούπολης. Συγκεκριμένα, αναφέρονται τα εξής: 

 
Στο πλαίσιο της τελετής για την έναρξη της κατασκευής του αγωγού ΤΑΡ 

στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος θα μεταφέρει αέριο από το Αζερμπαϊτζάν στην 
Ιταλία, μέσω της Ελλάδας και της Αλβανίας, η υπουργός Ενέργειας, κα 
Τεμενούζκα Πετκόβα, και ο Έλληνας ομόλογός της, κ. Πάνος Σκουρλέτης, 
συζήτησαν τις προθέσεις της Βουλγαρίας να συμμετέχει στην κατασκευή του νέου 
τερματικού σταθμού υγροποιημένου αερίου κοντά στην Αλεξανδρούπολη. Αν 
συμβεί αυτό, η Βουλγαρία θα έχει πρόσβαση σε ένα νέο προμηθευτή αερίου, το 
Αζερμπαϊτζάν (σ.σ. η Βουλγαρία εξαρτάται στην παρούσα φάση σχεδόν απόλυτα από το 
ρωσικό αέριο), αλλά και σε άλλους εμπόρους υγροποιημένου αερίου, οι οποίοι θα 
αντικαταστήσουν εξολοκλήρου το ρωσικό αέριο, αν αυτό είναι ωφέλιμο. 
 

Η ιδέα ανακοινώθηκε δημόσια τον περασμένο μήνα, αλλά είχε ήδη 
αρχίσει να υλοποιείται στις αρχές της χρονιάς λόγω των δυσκολιών γύρω από 
την κατασκευή του διασυνδετήριου αγωγού Βουλγαρίας – Ελλάδας: Πέρυσι, στη 
διάρκεια των λεγομένων δοκιμών της αγοράς (σ.σ. κατά τις οποίες οι ενδιαφερόμενες 
εταιρείες υποβάλλουν μη δεσμευτικές προσφορές για την αγορά ορισμένων ποσοτήτων 
φυσικού αερίου) κατατέθηκαν προσφορές από την κρατική Bulgargaz και την 
ελληνική DEPA, οι οποίες, όμως, κάλυψαν μόνο το 1/3 της σχεδιαζόμενης 
χωρητικότητας του αγωγού των 3 δις κυβ.μ. (η Βουλγαρία καταναλώνει περίπου 
2,5 δις κυβ. μ. ετησίως). Δεδομένου του περιορισμένου αυτού ενδιαφέροντος και 
προκειμένου να αποδώσουν οι επενδύσεις μελέτης και κατασκευής του έργου, οι 
οποίες ανέρχονταν σε € 220 εκατ., το κόστος μεταφοράς του αερίου έφτανε σε 
τεράστια ύψη και στην πράξη το σχέδιο δεν ήταν οικονομικά βιώσιμο. 
 

Για την κατασκευή του διασυνδετήριου αγωγού, όμως, υπάρχουν μεγάλες 
πιέσεις τόσο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία εμμένει σ’ αυτό ήδη από το 
2009, όσο και από πλευράς των ΗΠΑ, οι οποίες θεωρούν τον αγωγό αυτόν ως 
ευκαιρία για την ενεργειακή ανεξαρτητοποίηση της Βουλγαρίας από τη Ρωσία. 
Στο πλαίσιο αυτό και ύστερα από σειρά διαβουλεύσεων, καταρτίστηκε ένα 
εναλλακτικό σχέδιο: Προκειμένου να υπογραφεί μακροπρόθεσμη συμφωνία για 
αγορά υγροποιημένου αερίου ώστε η χωρητικότητα του αγωγού να είναι 
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εξασφαλισμένη, η Βουλγαρία να επενδύσει στον τερματικό σταθμό 
υγροποιημένου φυσικού αερίου κοντά στην Αλεξανδρούπολη. Η ιδέα, σύμφωνα 
με την CAPITAL, ανήκει στον πρώην υπουργό Ενέργειας και νυν πρόεδρο της 
κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, κ. Ντελιάν Ντόμπρεφ. Όπως αναφέρει 
χαρακτηριστικά η εφημερίδα, «αν κρίνουμε από τις προσφορές χρήσης του 
διασυνδετήριου αγωγού Βουλγαρίας – Ελλάδας μετά τα επαναληπτικά τεστ 
αγοράς φέτος, τα οποία ξεπέρασαν την σχεδιαζόμενη χωρητικότητα, το σχέδιο 
προχωρά γρήγορα». Οι νέες επιχειρήσεις που συμμετείχαν στα τεστ, Gastrade 
(θυγατρική του Ομίλου Κοπελούζου) και Noble Energy, είναι και εταίροι στο 
σχέδιο κατασκευής του τερματικού σταθμού υγροποιημένου αερίου στην 
Αλεξανδρούπολη. Ενδιαφέρον προς τον σταθμό εκδήλωσαν, επίσης, η ελληνική 
ΔΕΠΑ και η αμερικανική Cheniere. 

Ο εν λόγω τερματικός σταθμός θα έχει χωρητικότητα 5,3 - 5,6 δις κυβ. μ. 
και βρίσκεται πολύ κοντά στην αρχή του μελλοντικού διασυνδετήριου αγωγού 
στην Κομοτηνή. Ακριβώς η δυνατότητα τροφοδότησης του αγωγού από τον 
τερματικό σταθμό έδωσε, σύμφωνα με την CAPITAL, νέα ζωή στο σχέδιο του 
αγωγού αερίου. Το κόστος της επένδυσης στις εγκαταστάσεις στην 
Αλεξανδρούπολη εκτιμάται σε € 400 εκατ., αλλά μπορεί και να μειωθεί 
σημαντικά. Το σχέδιο για τον τερματικό σταθμό είναι ανάμεσα στις 
προτεραιότητες της Κομισιόν και μπορεί να λάβει έως και 50% της αναγκαίας 
χρηματοδότησης υπό τη μορφή επιχορήγησης. М’ αυτό τον τρόπο η ενδεχόμενη 
συμμετοχή του Bulgarian Energy Holding ύψους 20% θα ανερχόταν μεταξύ € 12 
και 40 εκατ., ανάλογα με το αν το υπόλοιπο ποσό θα καλυφθεί από τους 
μελλοντικούς μετόχους ή με εξωτερική χρηματοδότηση. 

 
Σύμφωνα με το άρθρο, ενδεχόμενη συμμετοχή στον τερματικό σταθμό 

δίνει τη δυνατότητα στη Βουλγαρία να έχει πρόσβαση στην αγορά 
υγροποιημένου αερίου χωρίς να επιβάλλεται να συνάπτει μακροπρόθεσμη 
συμφωνία. Η Bulgargaz αλλά και άλλοι έμποροι και καταναλωτές θα μπορούν 
να αγοράζουν αέριο σε τιμές αγοράς μόνο όποτε τους συμφέρει. 
Το σημαντικότερο, όμως, είναι άλλο: Η πρόσβαση στις διεθνείς αγορές αερίου θα 
έθετε τέρμα στην πολιτική τιμών της Gazprom. «Η Βουλγαρία θα διέθετε πλέον 
ένα εργαλείο άσκησης πίεσης στον ρωσικό όμιλο προκειμένου να 
συμμορφώνεται με την αγορά, η τιμή απόκτησης του οποίου δεν είναι υψηλή», 
καταλήγει το άρθρο της εφ. «ΚΑΠΙΤΑΛ». 

 
 

◊◊◊◊◊ 
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ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
 

-  Αφιερώματα στο βουλγαρικό τύπο για τη Μαγνησία και το Πήλιο 

 
Υπό τον τίτλο «Το Πήλιο – το βουνό των Κενταύρων και των 

Αργοναυτών» η εφ. «24 ώρες» δημοσιεύει στο φύλλο της 7ης Μαΐου εκτενές 
αφιέρωμα στο Πήλιο και το Βόλο. 
 

Το αφιέρωμα ξεκινάει με ιστορίες της ελληνικής μυθολογίας που 
συνδέονται με το Πήλιο και την περιοχή της Μαγνησίας– Κένταυροι, 
Αργοναυτική Εκστρατεία, καθώς επίσης τη θέση του βουνού και των ηρώων του 
στην «Ιλιάδα» του Ομήρου.Στη συνέχεια παρουσιάζεται η γεωγραφία της 
περιοχής, με ιδιαίτερη αναφορά στο ότι συνδυάζει τον ορεινό τουρισμό με τις 
διακοπές στη θάλασσα και το νόστιμο φαγητό.  
 

Στο άρθρο αναφέρονται επίσης οι δυνατότητες για πολιτιστικό, ιστορικό, 
αλλά και γαστρονομικό τουρισμό που προσφέρουν μερικοί από τους 
διατηρητέους παραδοσιακούς οικισμούς του βουνού, όπως η Μακρινίτσα και η 
Βυζίτσα, καθώς επίσης οι δυνατότητες φιλοξενίας που προσφέρουν αρκετά 
τοπικά αρχοντικά. Παρουσιάζονται επίσης ιστορίες που συνδέονται με την 
ίδρυση και την αρχιτεκτονική παραδοσιακών οικισμών και κατοικιών εύπορων 
εμπόρων της περιοχής. 

 
Στο τέλος του άρθρου επισημαίνονται οι δυνατότητες θαλάσσιου 

τουρισμού στις παραλίες της Μαγνησίας, τα τουριστικά αξιοθέατα στην περιοχή 
και οι δυνατότητες για εκδρομές στις Σποράδες. Μνημονεύονται, επίσης, τα 
σχέδια των τοπικών αρχών να λειτουργήσουν πέντε καταδυτικά πάρκα και 
υποβρύχια μουσεία με αρχαία ναυάγια.   
 

Το άρθρο, το οποίο ήταν αποτέλεσμα συνεργασίας του Γραφείου ΟΕΥ 
Σόφιας με τοπικούς φορείς της Μαγνησίας, βρίσκεται επίσης στην ιστοσελίδα της 
εφημερίδας: https://www.24chasa.bg/Article/5476278. 

 
Σημειωτέον ότι μία ημέρα πριν, την 6η Μαΐου, σε ειδικό της ένθετο για τον 

τουρισμό, υπό τον τίτλο «Το καράβι των Αργοναυτών σας υποδέχεται στον 
Βόλο», η εφ. «ΣΕΓΚΑ» είχε δημοσιεύσει αφιέρωμα της δημοσιογράφου 
Αντοανέτα Μάρκοβα για την περιοχή της Μαγνησίας και τις δυνατότητες για 
διάφορες μορφές τουρισμού που προσφέρονται καθ’ όλο το έτος. Το εν λόγω 
αφιέρωμα πραγματοποιήθηκε ύστερα από διευθέτηση του Γραφείου Τύπου 
Πρεσβείας Σόφιας σε συνεργασία με την Ένωση Ξενοδόχων Νομού Μαγνησίας. 

 
Όπως τόνισε ο Γεώργιος Ζαφείρης, πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων 

Νομού Μαγνησίας: «Όλοι εμείς στην Ένωση Ξενοδόχων του Νομού Μαγνησίας 

https://www.24chasa.bg/Article/5476278
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προσπαθούμε να διατηρήσουμε τις καλές τιμές μας, ενώ παράλληλα βασική 
πολιτική μας είναι η συνεχιζόμενη βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων 
υπηρεσιών». Παράλληλα, ο κ. Ζαφείρης τονίζει πως μια από τις προτεραιότητες 
του φορέα είναι η ενθάρρυνση και η ανάπτυξη προγραμμάτων του 
εναλλακτικού τουρισμού – ορεινή ποδηλασία, αναρρίχηση, καταδύσεις, ιππασία, 
κανόε καγιάκ και ιστιοπλοΐα. Πιστεύει δε ότι οι Βούλγαροι τουρίστες θα 
ανακαλύψουν τη γοητεία των δυνατοτήτων ανάπαυσης και ψυχαγωγίας που 
προσφέρει όλες τις εποχές ο νομός της Μαγνησίας. 

 

◊◊◊◊◊ 

 

ΙV. ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
 
- 1ο Διαβαλκανικό Συνέδριο: Προώθηση Περιφερειακής Συνεργασίας 
(Θεσσαλονίκη, 07–08.07.2016) 

 
Το Υπουργείο Εξωτερικών σε συνεργασία με τη ΔΕΘ-HELEXPO 

προγραμματίζουν τη διοργάνωση  ενός διήμερου διαβαλκανικού συνεδριακού 
γεγονότος, με θέμα την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Βαλκανικών χωρών 
στους κλάδους των τροφίμων και ποτών.  

 
Με δεδομένη τη σταθερότητα της δυναμικής της βιομηχανίας τροφίμων 

και ποτών που ωθεί στη βελτίωση των επιχειρηματικών προσδοκιών, το 
Διαβαλκανικό Forum καλεί προσωπικότητες του πολιτικού κόσμου και της 
επιχειρηματικής κοινότητας από τις βαλκανικές χώρες να συμμετάσχουν στον 
προβληματισμό και τη συζήτηση, να αναγνωρίσουν προβλήματα και να 
ενδυναμώσουν τα ιδιαίτερα προϊόντα του συγκεκριμένου παραγωγικού τομέα 
που δίνουν ευκαιρίες για επενδύσεις. 
 

Στo Συνέδριο θα δοθεί έμφαση σε επενδυτικές ευκαιρίες, τις οποίες 
μπορούν να βοηθήσουν οι διασυνοριακές συνεργασίες και οι εφαρμογές 
τεχνολογίας, στην ενημέρωση για τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, τις 
κρατικές ενισχύσεις και τα χρηματοδοτικά εργαλεία. 
 

Για πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή σας στο Συνέδριο, μπορείτε να 
επικοινωνείτε στα τηλέφωνα: 2310 291213, 291231 
ή να στείλετε e-mail στο ms@helexpo.gr. Για συμμετοχή στις επιχειρηματικές 
συναντήσεις (Β2Β), μπορείτε επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 2310 291590 
ή στο e-mail b2b@helexpo.gr (επίσημη γλώσσα αγγλική). 

 

mailto:ms@helexpo.gr
mailto:b2b@helexpo.gr
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Για αναλυτικότερες πληροφορίες, καθώς και για να κατεβάσετε τις φόρμες 
συμμετοχής, μπορείτε να επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.helexpo.gr/en/balkan_forum.  
 
 

◊◊◊◊◊ 

 

 

 

 

 

 

 

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=%2Ffrontoffice

%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://www.helexpo.gr/en/balkan_forum
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

