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Ανάπτυξθ 3% το 2011 ςτθν Γερμανία 

Οικονομικές & Επιχειρηματικές 

Ειδήσεις από την Γερμανία 
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ΕΚΤ—Bundesbank– 
Deutsche Bank: Διαδοχι 
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Συγχώνευςθ 
Χρθματιςτθρίων 
Φρανκφοφρτθσ—ΝΥ 
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Δραςτθριότθτεσ τθσ 
Hochtief ςτθν Ελλάδα 
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Αποχώρθςθ τθσ Daimler 
από τθν EADS 

5 

Ταχεία πτώςθ του κόςτουσ 
εξοπλιςμοφ φ/β 
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Σταςιμότθτα τθσ γερμ. 
αγοράσ αιολικισ ενεργείασ 

6 

Ταχφτερθ μείωςθ τιμισ του 
ρεφματοσ από φ/β 
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Τον  Οδθγό 1+4 προωκεί θ 
Γερμανία για τθν ςιμανςθ 
τροφίμων 

8 

Νζοι κανόνεσ ςιμανςθσ 
τροφίμων ςτθν Ε.Ε. 
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Διεκνείσ εκκζςεισ με 
ελλθνικι ςυμμετοχι 

9 

Πρόγραμμα προςεχών 
διεκνών εκκζςεων 

11 

Πρεςβεία τθσ Ελλάδοσ ςτο Βερολίνο 

Γραφείο Ο.Ε.Υ. Bερολίνου 

Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μονάχου 

Γραφείο Ο.Ε.Υ. Ντφςςελντορφ 

 

Η απαςχόλθςθ κα αυξθκεί κυρίωσ 
ςτθν βιομθχανία αλλά και ςε 
κλάδουσ υψθλισ τεχνολογίασ, 
ζρευνασ και υπθρεςιϊν. Ο αρικμόσ 
ανζργων προβλζπεται να μειωκεί 
το 2011ςε 2,9 εκ. άτομα, δθλαδι 
κάτω από το ψυχολογικό όριο των 
3 εκ. 

Κίνδυνοι  

αφξθςθ των τιμϊν των πρϊτων 
υλϊν και κυρίωσ του πετρελαίου 

ενδεχόμενθ αδυναμίασ τθσ 
εςωτερικισ παραγωγισ να 
ανταποκρικεί ςτθν αυξανόμενθ 
εςωτερικι ηιτθςθ 

ςταδιακι ζλλειψθ προςωπικοφ 
κακϊσ και εξειδικευμζνων 
ςτελεχϊν 

πικανι αφξθςθ του κόςτουσ 
εργαςίασ 

οι ιςοτιμίεσ των νομιςμάτων 

τραπεηικι χρθματοδότθςθ 

 

Διατιρθςθ του υψθλοφ 
ρυκμοφ οικονομικισ 
ανάπτυξθσ προβλζπει ζρευνα 
τθσ Κεντρικισ Ζνωςθσ 
Γερμανικϊν Επιμελθτθρίων 
(DIHK) που βαςίςκθκε ςε 
ζρευνα μεταξφ 28.000 
γερμανικϊν επιχειριςεων, τθν 
μεγαλφτερθ που διεξάγεται 
ςτθν χϊρα. 

Κφρια  ςυμπεράςματα 

ςυνζχιςθ τθσ ανάπτυξθσ τθσ 
οικονομίασ το 2011, με ρυκμό 3%. 

αφξθςθ τθσ ιδιωτικισ κατανάλωςθσ 
από 0,5% ςε 2,4% 

ςυνζχιςθ τθσ αφξθςθσ εξαγωγϊν 
αλλά με θπιότερουσ ρυκμοφσ 

αφξθςθ των επενδφςεων των 
επιχειριςεων από 5,5% ςε 6,4% 

ανάκαμψθ του καταςκευαςτικοφ 
κλάδου από 2,8% ςε 3,5% 

μείωςθ του αρικμοφ των ανζργων 
ςε 2,9 εκ., κάτω από το ψυχολογικό 
όριο των 3 εκ. 

ςτακερά αιςιόδοξεσ προςδοκίεσ των 
γερμανικϊν επιχειριςεων για το 
μζλλον ςε όλουσ τουσ τομείσ. 

Προβλζψεισ για επιμζρουσ τομείσ 

οι γερμανικζσ εξαγωγζσ κα 
ςυνεχίςουν να αυξάνονται δυναμικά 
αλλά με χαμθλότερο ωςτόςο ρυκμό, 
κυρίωσ χάρισ ςτισ αναδυόμενεσ 
οικονομίεσ και τθν εξαγωγι 
βιομθχανικϊν αγακϊν 

οι επενδφςεισ κα φκάςουν 
το φψοσ του 2007, ζτουσ 
ρεκόρ. Οι περιςςότερεσ 
επενδφςεισ κα γίνουν ςτθν 
βιομθχανία, και το 
λιανεμπόριο, χάρισ ςτθν 
αφξθςθ τθσ εςωτερικισ 
κατανάλωςθσ 

Φεβρουάριος 2011 

 

2009 2010 2011

ΑΕΠ -4,70% 3,60% 3,00%

Ιδιωτική Κατανάλωςη 0,20% 0,50% 2,4

Κρατικζσ δαπάνεσ 2,90% 2,20% 1,5

Iδιωτικζσ επενδφςεισ -10,10% 5,50% 6,3

Εξαγωγζσ -14,30% 14,20% 10

Ειςαγωγζσ -9,40% 13,00% 10

Αριθμόσ ανζργων 3,42 εκ. 3,2 εκ. 2,9

Εξζλιξη βαςικών μεγεθών - Ζρευνα DIHK
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Ευρωπαϊκι Κεντρικι Τράπεηα 

Η ανακοίνωςθ του Axel Weber, επί 
κεφαλισ τθσ γερμανικισ Κεντρικισ 
Τράπεηασ, (Bundesbank) περί 
αποχϊρθςισ του ςτισ 30 Απριλίου, 
ζνα χρόνο νωρίτερα από τθν λιξθ 
τθσ κθτείασ του, δθμιουργεί νζα 
δεδομζνα ςτο ηιτθμα διαδοχισ του 
Jean-Claude Trichet ςτθν θγεςία 
τθσ Ευρωπαϊκισ Κεντρικισ 
Τράπεηασ (ΕΚΤ). Η κθτεία του κ. 
Trichet λιγει ςτο τζλοσ Οκτωβρίου 
2011.  

Ο Axel Weber εκεωρείτο ωσ ζνασ 
από τουσ βαςικοφσ υποψθφίουσ, 
αν  και θ υποψθφιότθτα του δεν 
είχε ανακοινωκεί ι υποςτθριχκεί 
ποτζ επιςιμωσ από τθν γερμανικι 
κυβζρνθςθ.  O Axel Weber είναι 
Πρόεδροσ τθσ Bundesbank από τον 
Απρίλιο 2004.  

Τόςο ο Υπουργόσ Οικονομικϊν κ. 
Schäuble όςο και ο Υπουργόσ 
Οικονομίασ & Τεχνολογίασ κ. 
Brüderle τόνιςαν ότι ο νζοσ επί 
κεφαλισ τθσ ΕΚΤ δεν απαιτείται να 
είναι Γερμανόσ αλλά να 
ακολουκιςει πολιτικι νομι-
ςματικισ ςτακερότθτασ και 
καταπολζμθςθσ του πλθκωριςμοφ. 

Λόγοι αποχϊρθςθσ Axel Weber 

Eκεωρείτο κλαςςικόσ υποςτθρικτισ 
τθσ νομιςματικισ ςτακερότθτασ, 
ςχολισ ςκζψθσ που ζχει βακειζσ 
ρίηεσ ςτθν γερμανικι οικονομία 
από τισ δεκαετίεσ ανάδειξθσ του 
γερμανικοφ μάρκου ςε μζςο 
ςυναλλαγϊν ςε διεκνζσ επίπεδο 
και τθν μεταπολεμικι άνκθςθ τθσ 
γερμανικισ οικονομίασ (Wirtschafts
-wunder).  

Οι κζςεισ του κ. Weber για τθν 
αντιμετϊπιςθ τθσ οικονομικισ 
κρίςθσ ςτθν ευρωηϊνθ είναι κυρίωσ 

αυτζσ που ςταδιακά τον ζφεραν ςε 
αντίκεςθ με τθν ακολουκοφμενθ 
π ο λ ι τ ι κ ι  τ θ σ  γ ε ρ μ α ν ι κ ι σ 
κυβζρνθςθσ, παρ' όλο που και οι 
δφο ξεκίνθςαν από τισ ίδιεσ κζςεισ. 
Στθν πορεία, θ ςτάςθ τθσ 
κυβζρνθςθσ Mζρκελ ςε ςειρά 
κεμάτων, από ςτακερι άρνθςθ 
μεταβλικθκε, όχι όμωσ και οι κζςεισ 
του κ. Weber. 

Ο κ. Weber παρζμεινε ςτακερά 
αντίκετοσ ςτθν αγορά από τθν ΕΚΤ 
ομολόγων των χωρϊν που 
α ν τ ι μ ε τ ϊ π ι ς α ν  ο ι κ ο ν ο μ ι κ ά 
προβλιματα (Ελλάδα, Ιρλανδία), 
ενϊ θ ΕΚΤ με απόφαςθ που ελιφκθ 
ςτισ 9 Μαΐου 2010 προχϊρθςε τουσ 
επομζνουσ μινεσ ςε πολφ 
ςθμαντικζσ αγορζσ τζτοιων 
ομολόγων. Κακ' όλο αυτό το 
διάςτθμα, δεν ςταμάτθςε να μιλά 
δθμοςίωσ για τουσ κινδφνουσ που 
εμπεριζχει  θ πολιτικι τθσ ΕΚΤ. Τον 
Οκτϊβριο 2010 ηιτθςε δθμοςίωσ 
τθν παφςθ τθσ αγοράσ κρατικϊν 
ομολόγων από τθν ΕΚΤ, παραβιάηον
-τασ τον άγραφο κανόνα που θζλει 
τα μζλθ του δ.ς. τθσ ΕΚΤ να μθ 
ςχολιάηουν δθμοςίωσ αρνθτικά τθν 
π ο λ ι τ ι κ ι  τ θ σ  Τ ρ ά π ε η α σ . 
Επιπρόςκετα, τότε διλωςε ότι δεν 
υπάρχει καμμία απόδειξθ ότι αυτι θ 
πολιτικι παράγει οποιοδιποτε 
αποτζλεςμα. Ο κ. Trichet 
υποχρεϊκθκε τότε να δθλϊςει ότι θ 
ακολουκοφμενθ πολιτικι είχε 
αποφαςιςκεί από τθν ευρεία 
πλειοψθφία του δ.ς. τθσ ΕΚΤ. 

Η αγορά ομολόγων από τθν ΕΚΤ 
ερχόταν ςε αντίκεςθ με τθν επί 
δεκαετίεσ τθροφμενθ πολιτικι τθσ 
Bundesbank, από τθν οποία ο κ. We-
ber δεν μπόρεςε να αποςτεί.  

Διαφωνοφςε με τθν τροφοδότθςθ 
τθσ αγοράσ από τθν ΕΚΤ με φκθνι 
χρθματοδότθςθ. Προθγουμζνωσ, 
είχε λάβει επαμφοτερίηουςεσ κζςεισ 
ςε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο 
αφξθςθσ των κεφαλαίων φψουσ 
€750 δισ. που διαθζτει το Ταμείο 
ςωτθρίασ για τθν διάςωςθ 

οικονομικϊν τθσ ευρωηϊνθσ που 
κινδυνεφουν. 

Ήταν υπζρμαχοσ τθσ κακιζρωςθσ 
αυτομάτου μθχανιςμοφ κυρϊςεων 
για τα κράτθ που παραβιάηουν τουσ 
κανόνεσ, κζςθ που δεν επικράτθςε. 
Επϋαυτοφ διλωςε ότι οι ςχετικζσ 
αποφάςεισ δεν μπορεί να 
λαμβάνονται ςε πολιτικό επίπεδο. 

Όςο εγγφτερα ζρχονταν τουσ 
τελευταίουσ μινεσ οι κυβερνιςεισ 
Γερμανίασ και Γαλλίασ ςε κζματα 
αντιμετϊπιςθσ τθσ κρίςθσ, τόςο 
μεγάλωνε θ απομόνωςθ του κ. We-
ber. Η ςτακερά αποκκλίνουςα 
τοποκζτθςι του από τθν 
ακολουκοφμενθ πολιτικι τθσ ΕΚΤ και 
τθσ γερμανικισ κυβζρνθςθσ ιταν το 
ςτοιχείο που ςταδιακά τον οδιγθςε 
ςε απομόνωςθ και τον κατζςτθςε 
ακατάλλθλο για διάδοχο του κ. 
Trichet. 

 

 

 

Bundesbank 

Η γερμανικι κυβζρνθςθ προχϊρθςε 
ςτθν τοποκζτθςθ του κ. Jens Weid-
mann ςτθν προεδρία  τθσ Bundes-
bank. Ο κ. Weidmann είναι 42 ετϊν 
και κυριϊτεροσ οικονομικόσ 
ςφμβουλοσ τθσ καγκελλαρίου 
Άνγκελασ Μζρκελ. Σποφδαςε 
οικονομικά ςτο Παρίςι και τθν Βόννθ, 
εργάςκθκε ςτο ΔΝΤ και αργότερα 
ςτθν Bundesbank.  Θεωρείται ωσ ο 
κφριοσ εμπνευςτισ τθσ γερμανικισ 
πολιτικισ τόςο για τθν αντιμετϊπιςθ 
τθσ διεκνοφσ οικονομικισ κρίςθσ , 
όςο επίςθσ και ςε ό,τι αφορά 
ειδικότερα  τθν ςτάςθ τθσ γερμανικισ 
κυβζρνθςθσ ςε ό,τι αφορά τθν κρίςθ 
ςτθν Ελλάδα. 

 

 

 

 

 

Ευρωπαϊκι Κεντρικι Τράπεηα—Bundesbank – Deutsche Bank: εποχι διαδοχισ 
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Συγχϊνευςθ των Χρθματιςτθρίων Φρανκφοφρτθσ – Νζασ Υόρκθσ 

To Χρθματιςτιριο τθσ Φρανκφοφρτθσ (DB - Deutsche 
Börse) και το Χρθματιςτιριο τθσ Νζασ Υόρκθσ (NYSE - 
Euronext) ανακοίνωςαν τθν επίτευξθ ςυμφωνίασ που 
αφορά τθν ςυνζνωςθ των δφο χρθματιςτθρίων υπό μία 
νζα εταιρεία, θ οποία κα αποτελεί τον μεγαλφτερο 
χρθματιςτθριακό φορεά του κόςμου. Η ςυνζνωςθ αυτι 
είναι θ μεγαλφτερθ μίασ ςειράσ ςυχνωνεφςεων ι 
εξαγορϊν χρθματιςτθρίων διαφόρων χωρϊν. Η 
απόφαςθ εγκρίκθκε ιδθ από τα διοικθτικά ςυμβοφλια 
των δφο χρθματιςτθρίων. 

Ο ςυνδυαςμόσ των χρθματιςτθρίων Νζασ Υόρκθσ και 
Φρακνφοφρτθσ κα επιτρζψουν τθν πρόςβαςθ των 
επενδυτϊν ςε χιλιάδεσ μετοχζσ που είναι 
διαπραγματεφςιμεσ ςτα δφο χρθματιςτιρια, κακϊσ και 
ςε παράγωγα προϊόντα και λοιπζσ υπθρεςίεσ.  

 

Ημ/νία Στόχοσ Χϊρα Αγοραςτισ Χϊρα Αξία ςε δις.$

17/10/2006 CBOT Holdings ΗΠΑ Chicago Mercantile 

Exchange

ΗΠΑ 11,07

27/3/2008 Bovespa Holding Βραηιλία BM&F Βραηιλία 10,309

22/5/2006 Euronext Ολλανδία NYSE Group ΗΠΑ 10,203

25/10/2010 ASX Ltd. Αυςτραλία Singapore Exchange Σιγκαποφρθ 8,305

28/1/2008 NYMEX Holdings ΗΠΑ CME Group ΗΠΑ 7,555

25/5/2007 OMX AB Σουθδία Nasdaq Stock 

Market

ΗΠΑ 4,109

17/8/2007 OMX AB Σουθδία DIFC Η.Α.Ε. 3,397

9/2/2011 TMX Group Καναδάσ London Stock 

Exchange Group

Η.Β. 2,976

30/4/2007 International 

Securities Exchange 

Holdings

ΗΠΑ Eurex Γερμανία 2,821

20/4/2005 New York Stock 

Exchange

ΗΠΑ Archipelago 

Holdings

ΗΠΑ 2,259

Πηγή: Thomson Reuters

Οι μεγαλύτεπερ σςγσωνεύσειρ και εξαγοπέρ από το 2000
Επόμενα βιματα: 

-  Η ςυγχϊνευςη αναμζνεται  να 
ολοκλθρωκεί ζωσ το τζλοσ 2011 

-  Οι δφο εταιρείεσ θεωροφν ότι δεν 
αναμζνουν ςθμαντικά εμπόδια από τισ 
ρυκμιςτικζσ αρχζσ των δφο χωρϊν, δεν 
αποκλείεται να παρουςιαςκοφν πολιτικά 
προβλιματα, ιδίωσ από αμερικανικισ 
πλευράσ, κακϊσ θ ανταλλαγι μετοχϊν 
γίνεται με ςχζςθ 10/6 υπζρ τθσ 
γερμανικισ πλευράσ 

-  Η ςυμφωνία πρζπει να εγκριθεί ακόμη 
από τθν πλειοψθφία των μετόχων του 
NYSE - Euronext και το 75% των μετόχων 
τθσ DB 

Ζδρα νζασ εταιρείασ:  ςτθν Ολλανδία 

Κεντρικά γραφεία: Φρανκφοφρτθ και Νζα Υόρκθ 

Φψοσ ςυναλλαγισ: $10 δις. με ανταλλαγι μετοχϊν. Η 
DB κα εκδϊςει 0,47 μετοχζσ για κάκε μετοχι του 
NYSE, δθλαδι αξία κατά περίπου 10% ανϊτερθ τθσ 
τιμισ τθσ μετοχισ του NYSE ςτισ 8/2 

Πρόεδροσ:  Reto Francioni, νυν δ/νων ςφμβ. τθσ DB 

Δ/νων Σφμβουλοσ:  Duncan Niederauer, νυν 
πρόεδροσ του NYSE - Euronext 

Σφνκεςθ διοικ.ςυμβουλίου:  Η DB κα κατζχει 10 
κζςεισ και το NYSE - Euronext 7 κζςεισ 

Στελζχωςθ:  τα ςτελζχθ του NYSE - Euronext κα 
κατζχουν τισ πιο νευραλγικζσ κζςεισ 

Θζςεισ εργαςίασ:  αναμζνεται θ απϊλεια ζωσ 
1.000 κζςεων εργαςίασ, εκ των οποίων ζωσ 100 
ςτθν Νζα Υόρκθ 

Μετοχικι ςφνκεςθ:  H DB κα κατζχει το 60% τθσ νζασ 
εταιρείασ και το NYSE - Euronext το 40%. Το 55% των 
μετοχϊν κα ελζγχεται από αμερικανοφσ πολίτεσ ι 
νομικά πρόςωπα με ζδρα ςτισ ΗΠΑ, ενϊ μικρό μζροσ 
των μετοχϊν κα είναι υπό γερμανικό ζλεγχο., λόγω 
τθσ διεκνοποιθμζνθσ μετοχικισ βάςθσ τθσ DB. 

Ονομαςία νζασ εταιρείασ:  δεν ζχει αποφαςιςκεί 
ακόμθ. Εάν δεν επιλεγεί κάποιο ριηικά νζο όνομα, το 
κζμα είναι τα αρχικά ποίου εκ των δφο 
χρθματιςτθρίων κα προθγοφνται. 

Εξοικονόμθςθ πόρων:  εκτιμάται ςε $400 εκ. ετθςίωσ. 
Υπολογίηεται ότι κα προζλκει από τον ςυνδυαςμό 
των τεχνολογικϊν ςυςτθμάτων των δφο 
χρθματιςτθρίων, κακϊσ και των υποςτθρικτικϊν 
λειτουργιϊν τουσ (back-office operations) 
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Στο Χρθματιςτιριο θ κυγατρικι τθσ Hochtief που δραςτθριοποιείται ςτθν Ελλάδα 

H Hochtief AG ανακοίνωςε τθν 
ειςαγωγι τθσ κυγατρικισ τθσ Hoch-
tief Concessions AG ςτο Χρθμα-
τιςτιριο. Στόχοσ είναι θ αποκόμιςθ 
κεφαλαίων που κα αυξιςουν τθν 
αξία τθσ μθτρικισ εταιρείασ, επο-
μζνωσ και τθσ μετοχισ τθσ. Απϊτε-
ροσ ςτόχοσ είναι να δυςχερανκεί θ 
απόκτθςθ του ελζγχου τθσ μθτρικισ 
Hochtief`από τθν ιςπανικι ACS, θ 
οποία ελζγχει ιδθ περίπου το 34% 
των μετοχϊν τθσ. 

Η Hochtief είχε προςπακιςει ξανά 
να ειςαγάγει τθν κυγατρικι τθσ ςτο 
χρθματιςτιριο, θ απόπειρα όμωσ 
απζτυχε λόγω κακισ ςυγκυρίασ και 
επομζνωσ χαμθλισ τιμισ.  

Η Hochtief Concessions AG, μζςω 
ςειράσ κυγατρικϊν τθσ εταιρειϊν, 
είναι ο δίαυλοσ δραςτθριοποίθςθσ 
τθσ Hochtief ςτθν Ελλάδα. 

Το τελευταίο δίμθνο θ Hochtief AG 
εξζταηε διάφορα  ςενάρια, 
προκειμζνου να αποκομίςει τα 
μζγιςτα οφζλθ από τθν κυγατρικι 
τθσ. Βάςει ενόσ εξ αυτϊν, κα 
προχωροφςε ςε πϊλθςθ τθσ 
κυγατρικισ ςε ςτρατθγικό 
επενδυτι. 

Οι προςπάκειεσ τθσ διοίκθςθσ τθσ 
Hochtief AG δεν ζχουν αποτρζψει 
ζωσ τϊρα τθν προςπάκεια 
εξαγοράσ τθσ από τθν ACS. Μετά 
τθν κετικι ζκβαςθ τθσ δθμόςιασ 
πρόταςθσ εξαγοράσ που υπζβαλε θ 
ACS, δεν υπάρχουν πλζον νομικά 
εμπόδια για τθν αγορά επί πλζον 
μετοχϊν. Ωςτόςο, κεωρείται ότι θ 
ACS δεν διακζτει τα απαραίτθτα 
κεφάλαια λόγω των δικϊν τθσ 
υψθλϊν χρεϊν προσ τισ Τράπεηεσ. 

Εάν ςτθν γενικι ςυνζλευςθ 
μετόχων τθσ Hochtief τον Μάϊο δεν 
ςθμειωκεί μεγάλθ αντιπρο-
ςϊπευςθ, τότε το ποςοςτό που 
διακζτει μπορεί να αρκζςει, ϊςτε 
να διροίςει τθν πλειοψθφία των 
μελϊν του δ.ς. και να αποκτιςει 
ζτςι τον ζλεγχο τθσ εταιρείασ. 

 

Δραςτθριότθτεσ τθσ Hochtief ςτθν Ελλάδα  

Συμμετοχι φψουσ 40% ςτθν εταιρεία Διεκνισ Αερολιμιν 
Ακθνϊν, θ οποία διαχειρίηεται το αεροδρόμιο Ελευκζριοσ 
Βενιηζλοσ. Το 55% ανικει ςτο ελλθνικό δθμόςιο. 

Συμμετοχι κατά 35% ςτθν Αυτοκινθτόδρομοι Αιγαίου ΑΕ, 
κοινοπραξία  που ζχει αναλάβει το ζργο καταςκευισ του 
αυτοκινθτοδρόμου Μαλιακοφ—Κλειδίου. 

Συμμετοχι κατά 17 ςτθν Ολυμπία Οδό ΑΕ, κοινοπραξία  που 
ζχει αναλάβει το ζργο καταςκευισ του αυτοκινθτοδρόμου 
Ελευςίνασ—Πατρϊν—Τςακϊνασ. 

Συμμετοχι ςτο ζργο ςυντιρθςθσ—λειτουργίασ των 
Ολυμπιακϊν Ακινιτων.  

Πζραν αυτϊν ενδιαφζρεται για τθν ςυμμετοχι τθσ ςτοζργο 
καταςκευισ του διεκνοφσ αερολιμζνα Καςτελλίου Κριτθσ, ο 
οποίοσ αναμζνεται να καταςτεί ο 2οσ ι 3οσ ςθμαντικότεροσ ωσ 
προσ τθν διεκνι κίνθςθ αερολιμζνασ ςτθν Ελλάδα. 

100% 

100% 100% 

Hochtief 

AirPort GmbH 

Διεκνισ 

Αερολιμιν 

Ακθνϊν 

40% 

Hochtief PPP 

Solutions GmbH 

Αυτοκινθτόδρομοι 

Αιγαίου ΑΕ 

Μαλιακόσ—Κλειδί 

Ολυμπία Οδόσ ΑΕ 

Ελευςίνα—Πάτρα—

Τςακώνα 

35% 

17% 

100%

Hochtief Facility 

Management Hellas 

SA 

Συντιρθςθ 

ολυμπιακών 

Σχθματικι παρουςίαςθ. 

Παραλείπονται ενδιάμεςεσ 

κυγατρικζσ 
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   Βιομηχανία 

Αποχϊρθςθ τθσ Daimler από τθν EADS 

 

 

 

Συηθτιςεισ και ζντονο 
προβλθματιςμό προκαλεί ςτθν 
γερμανικι κυβζρνθςθ  θ επικυμία 
τθσ Daimler να αποχωριςει από 
τθν European Aeronautic Defence 
and Space Company (EADS), τθν 
δεφτερθ μεγαλφτερθ αεροδια-
ςτθμικι εταιρεία παγκοςμίωσ, μετά 
τθν Boeing των Ηνωμζνων Πολι-
τειϊν. Οι ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ 
τθσ Daimler όςον αφορά τθν 
μετοχικι ςφνκεςθ τθσ EADS λιγουν 
τον Ιοφνιο 2012. Η γερμανικι 
αυτοκινθτοβιομθχανία κα πωλιςει 
το μερίδιό τθσ, προκειμζνου να 
αφοςιωκεί ςτον πυρινα των 
εργαςιϊν τθσ που αφορά τθν 
παραγωγι αυτοκινιτων. 

Η γερμανίδα Καγκελάριοσ Angela 
Merkel ζχει ιδθ προβεί ςε 
ςυνεννοιςεισ με τον Υπουργό 
Οικονομικϊν κ. Schäuble και τον 
Υπουργό Οικονομικϊν κ.Rainer 
Brüderle για  τθν αναηιτθςθ λφςθσ. 

 

 

Η EADS ελζγχεται από γερμανικά, 
γαλλικά και ιςπανικά ςυμφζροντα, 
δθμόςια και ιδιωτικά. Η γερμανικι 
πλευρά κατζχει το 22,46%. Το 15% 
ανικει ςτθν Daimler και το 
υπόλοιπο ςε γερμανικι 
κοινοπραξία Τραπεηϊν, θ οποία το 
απζκτθςε από τθν Daimler το 2007 
βάςει ςυμφωνίασ. Η ςυμφωνία 
αυτι ζλθγε το 2010 αλλά κακϊσ το 
Βερολίνο δεν κατάφερε να βρει 
αγοραςτι παρατάκθκε ζωσ το 
τζλοσ 2012. Η κοινοπραξία 
αποτελείται από τθν κρατικι 
αναπτυξιακι Τράπεηα KfW,  τθν 
Commerzbank, κακϊσ και άλλεσ 
Τράπεηεσ που βρίςκονται υπό τον 
ζλεγχο των ομοςπονδιακϊν 
κρατιδίων. Η Daimler  ζχει 
διατθριςει το 22,5% του 

δικαιϊματοσ ψιφων ςτθν εταιρεία. 

Η γαλλικι κυβζρνθςθ ζχει 
απϋευκείασ ποςοςτό 0,06% τθσ 
EADS, ενϊ θ κατά βάςθ εκδοτικι 
εταιρεία Lagardère S.C.A. μαηί  με 
τθν κρατικι εταιρεία ςυμμετοχϊν 
Sogepa το 22,46%. 

Το ιςπανικό κράτοσ, μζςω τθσ 
κρατικισ εταιρείασ ςυμμετοχϊν 
SEPI, κατζχει ποςοςτό 5.47% του 
μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ EADS.  

Ποςοςτό 49,55% ανικει ςε 
κεςμικοφσ και ιδιϊτεσ επενδυτζσ ι 
αφορά μετοχζσ επαναγοραςκείςεσ 
από τθν EADS, ενϊ ποςοςτό 5,86% 
ανικει ςε λοιποφσ επενδυτζσ. 

Οποιαδιποτε πϊλθςθ μεριδίου 
είτε τθσ Daimler είτε τθσ Lagardere 
κα ζχει επιπτϊςεισ ςτθν γαλλο-
γερμανικι μετοχικι ιςορροπία 
δθμιουργϊντασ πολιτικά ευαίςκθ-
τα ηθτιματα. 

Ελλείψει αγοραςτοφ, θ Daimler ζχει 
ηθτιςει ευκζωσ από τθν γερμανικι 
κυβζρνθςθ να αγοράςει το 
ποςοςτό τθσ, χωρίσ να ζχουν γίνει 
ακόμθ ανακοινϊςεισ. Εναλλακτικά, 
κα μποροφςε θ ςυμμετοχι τθσ 
Daimler να μοιραςκεί μεταξφ τθσ 
κυβζρνθςθσ και τραπεηικοφ 
ςχιματοσ. Το 15% τθσ EADS 
αποτιμάται βάςει τθσ χρθμα-
τιςτθριακισ αξίασ ςε €2,7 δισ. 

Η γερμανικι κυβζρνθςθ επικυμεί να 
διατθρθκεί πάςθ κυςία θ γερμανικι 
μετοχικι ςυμμετοχι ςτθν εταιρεία. 
Επομζνωσ, καλείται τϊρα να 
αντιμετωπίςει ςυνολικά το ηιτθμα 
τθσ γερμανικισ ςυμμετοχισ, 

Η Daimler επωφελικθκε από τισ 
ςυνζργειεσ μεταξφ αεροδιαςτθμικισ 
και αυτοκινθτοβιομθχανίασ κακϊσ 
είχε άμεςθ προςβαςθ ςτισ νζεσ 
τεχνολογίεσ. 

Η υποκατάςταςθ τθσ Daimler από 
άλλθ εταιρεία δεν είναι εφκολθ 
υπόκεςθ. Οι υποψιφιοι κα πρζπει 
εκτόσ από κεφάλαιο να κατζχουν και 
τθν ανάλογθ τεχνολογικι 
εξειδίκευςθ. Η Siemens κα 
μποροφςε να ιταν μία από τισ 
υποψιφιεσ εταιρείεσ, αλλά δεν 
δείχνει ενδιαφζρον. Παράλλθλα, οι 
υπόλοιπεσ γερμανικζσ αυτοκινθτο-
βιομθχανίεσ φαίνεται ότι προτιμοφν 
να παραμείνουν επικεντρωμζνεσ 
ςτθν παραγωγι αυτοκινιτων λόγω 
του μεγάλου ανταγωνιςμοφ.  

Παρ’ όλθ τθν κερδοφορία τθσ, θ 
EADS ζχει αντιμετωπίςει τα 
τελευταία χρόνια ςθμαντικά 
προβλιματα τόςο με τθν κυγατρικι 
τθσ Airbus και τθν παραγωγι του 
νζου αεροςκάφουσ Α380 όςο και με 
τθν παραγωγι ςτρατιωτικϊν 
αεροςκαφϊν και άλλων 
προγραμμάτων. 
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   Ανανεώσιμη ενέργεια 

 

Σταςιμότθτα τθσ γερμανικισ αγοράσ αιολικισ ενεργείασ  

Χαμθλότερθ τθσ αναμενόμενθσ 
ιταν θ ανάπτυξθ τθσ αγοράσ 
αιολικισ ενζργειασ το 2010 ςτθν 
Γερμανία. Βάςει των ςτοιχείων του 
Γερμανικοφ Ινςτιτοφτου Αιολικισ 
Ενζργειασ DEWI το 2010 
εγκαταςτάκθκαν ςτθ Γερμανία νζεσ 
μονάδεσ ςυνολικισ ιςχφοσ 1.551 
MW, πτϊςθ κατά περίπου 20% ςε 
ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ χρονιά 
(1.917 MW), ςθμειϊνοντασ ζτςι τθν 
χειρότερθ επίδοςθ τθσ τελευταίασ 
δεκαετίασ. Η ςυνολικι 
εγκατεςτθμζνθ ιςχφσ ζφκαςε τα 
27.214 μονάδεσ και ο αρικμόσ των 
μονάδων αιολικισ ενζργειασ τισ 
21.607.  

Η υποχϊρθςθ αποδίδεται αφ’ ενόσ 
ςτισ ςυνζπειεσ τθσ οικονομικισ 
κρίςθσ, αφ’ ετζρου ςε εκκρεμι 
ηθτιματα τθσ γερμανικισ 
ενεργειακισ αγοράσ, με κυριϊτερο 
τθν ανάπτυξθ του δικτφου 
μεταφοράσ ρεφματοσ υπερυψθλισ 
και υψθλισ τάςθσ.   

O περιοριςμόσ τθσ 
εγκαταςτακείςθσ ιςχφοσ το 2010 
αποδίδεται, επίςθσ, από πλευράσ 

του κλαδικοφ ςυνδζςμου αιολικισ 
ενζργειασ, ςτουσ περαιτζρω 
περιοριςμοφσ που επιβλικθκαν ςε 
οριςμζνα ομοςπονδιακά κρατίδια, 
όςον αφορά ςτουσ χϊρουσ όπου 
επιτρζπεται θ εγκατάςταςθ νζων 
μονάδων (περιοριςμοί φψουσ και 
απόςταςθσ μεταξφ των μονάδων). 

Θετικό ςθμείο το 2010 ιταν θ 
πρόοδοσ ςε ότι αφορά τθν 

αντικατάςταςθ παλαιϊν μονάδων, 
με νεόερεσ και ιςχυρότερεσ 
(repowering). Συνολικά μζχρι το 
2015 αναμζνεται ότι 9.500 μονάδεσ 
κα χρειάηονται repowering – 
απαιτϊντασ επενδφςεισ που 
υπολογίηονται ςε €40 δισ. 

Το 2010 ςυνεχίςτθκε, επίςθσ, θ 
ανάπτυξθ τθσ offshore αγοράσ, που 
ξεπζραςε το όριο των 100 MW, 

Ταχεία πτϊςθ του κόςτουσ εξοπλιςμοφ φωτοβολταϊκϊν 

Αντικζτωσ προσ τθν Ελλάδα, όπου 
το κόςτοσ του εξοπλιςμοφ 
παρουςιάηει αξιοςθμείωςτθ ςτακε-
ρότθτα  παρά τισ διεκνείσ εξελίξεισ, 
δεν ςυμβαίνει το ίδιο ςτθν 
γερμανικι αγορά. Λόγω τθσ 
μαηικισ παραγωγισ, τθσ ανόδου 
τθσ παραγωγικότθτασ και τθσ 
τεχνολογικισ προόδου, το κόςτοσ 
αγοράσ του εξοπλιςμοφ ςτθν 
Γερμανία αλλά και διεκνϊσ βρίςκε-
ται ςε μία ςυνεχι κακοδικι πορεία. 
Παράλλθλα, ο ανταγωνιςμόσ ιδίωσ 
από κινεηικζσ εταιρείεσ δθμιουργεί 
προβλιματα ςτισ γερμανικζσ 
εταιρείεσ παραγωγισ, αρκετζσ από 
τισ οποίεσ ζχουν ιδθ δθμιουργιςει 
μονάδεσ παραγωγισ ςτθν Άπω 
Ανατολι. Ήδθ είναι ορατό το 

ενδεχόμενο ςτο μζλλον 
το ςφνολο τθσ παραγωγισ 
να εγκαταλείψει τθν 
Γερμανία και να μείνει ςε 
αυτιν θ ζρευνα και 
τμιμα τθσ ςχεδίαςθσ των 
προϊόντων. 

Ευρϊπθ Κίνα Ιαπωνία CdS/CdTE a-Si/µ-Si

Ιαν. 2009 3,19 2,95 3,16 2,1 2,21

Ιοφλ. 2009 2,39 1,92 2,21 1,55 1,73

Ιαν. 2010 2,03 1,55 1,91 1,61 1,38

Ιοφλ. 2010 1,86 1,62 1,85 1,61 1,31

Δεκ. 2010 1,75 1,55 1,71 1,38 1,22

Εξζλιξθ τθσ τιμισ κυψελϊν φωτοβολταϊκϊν (€/Wp)

Κρυςταλλικά Λεπτοφ πάχουσ
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Σχζδιο ταχφτερθσ μείωςθσ τθσ 
τιμισ αγοράσ του ρεφματοσ που 
παράγεται από φωτοβολταϊκζσ (φ/
β) μονάδεσ ανακοίνωςε ο 
ομοςπονδιακόσ Υπουργόσ 
Περιβάλλοντοσ τθσ Γερμανίασ, Nor-
bert Roettgen. Το ςχζδιο υιοκετεί 
ςτο ακζραιο πρόταςθ του 
Ομοςπονδιακοφ Συνδζςμου 
Φωτοβολταϊκϊν Εταιρειϊν. 

Βάςει του ιςχφοντοσ νόμου 
προβλζπεται μείωςθ τθσ 
εγγυθμζνθσ τιμισ αγοράσ του 
ρεφματοσ κατά 15% από 1/1/2012, 
αςχζτωσ τθσ νζασ δυναμικότθτασ ι 
τθσ παραγόμενθσ ποςότθτασ. 

Η πρόταςθ 
του Υπουργείου Περιβάλλοντοσ 

α) θ μείωςθ να αρχίςει 6 μινεσ 
νωρίτερα, από 1/7/2011 

β) το ποςοςτό τθσ μείωςθσ να 
διαμορφωκεί αναλόγωσ τθσ νζασ 
δυναμικότθτασ που κα ςυνδεκεί 
ςτο δίκτυο κατά το διάςτθμα 
Μαρτίου – Μαίου 2012. Όςο 
μεγαλφτερθ δυναμικότθτα 
προςτεκεί, τόςο μεγαλφτερο το 
ποςοςτό μείωςθσ. 

Διαμόρφωςθ τιμισ 

Το 2009 θ τιμι αγοράσ του 
ρεφματοσ από φ/β ανερχόταν ςε 
43 ευρωλεπτά/kW. 

Από 1/1/2011 ανζρχεται ςε 
28,74 ευρωλεπτά/kW. 

Υπολογίηεται ότι ςτο τζλοσ του 
2011 μπορεί να διαμορφωκεί ςε 
22 ευρωλεπτά/kW. 

Αιτίεσ ταχφτερθσ 
αναπροςαρμογισ τιμισ φ/β 

Η ταχεία αφξθςθ των μονάδων, 
οικιακϊν και μθ, παραγωγισ 
ρεφματοσ από φ/β προκαλεί ταχεία 
αφξθςθ τθσ τελικισ τιμισ του 
ρεφματοσ, κακϊσ το κόςτοσ τθσ 
εγγυθμζνθσ τιμισ που 
εξαςφαλίηουν οι παραγωγοί 
μετακυλίεται ολόκλθρθ ςτουσ 
καταναλωτζσ. 

Στο τζλοσ 2010, θ επιβάρυνςθ τθσ 
τιμισ τθσ κιλοβατϊρασ που 
οφειλόταν ςτο παραγόμενο από φ/
β ρεφμα ανερχόταν ςε 3,5 
ευρωλεπτά.  

Ζνα μζςο νοικοκυριό επιβαρφνεται 
κατά €140 λόγω τθσ αυξθμζνθσ 
τιμισ με τθν οποία διοχετεφεται 
ςτο δίκτυο το ρεφμα από φ/β. 

Η επιβάρυνςθ των καταναλωτϊν το 
2010 υπολογίηεται ςε €13 δις. 

Το 2010 θ δυναμικότθτα των νζων 
μονάδων παραγωγισ από φ/β που 
ςυνδζκθκαν ςτο ςφςτθμα ανιλκε 
ςε 7 ζωσ 8 γιγαβάτ. 

Παρ’ όλθ τθν μείωςθ των τιμϊν με 
τισ οποίεσ το ρεφμα από φ/β 
διοχετεφεται ςτο δίκτυο, οι 
διαχειριςτζσ των νζων φ/β μονάδων 
απολαμβά νουν με γ αλφτερα 
περικϊρια κζρδουσ. Αυτό οφείλεται 
ςτθν ταχεία μείωςθ του κόςτουσ 
παραγωγισ πϊλθςθσ των μονάδων 
φ/β. 

Κριτικι 

Υιοκετικθκε ςτο ακζραιο θ πρόταςθ 
του κλαδικοφ ςυνδζςμου φ/β. Ο 
Σφνδεςμοσ προςπακϊντασ να 
προλάβει δυςμενζςτερεσ εξελίξεισ, 
προχϊρθςε από μόνοσ του ςτθν 
διατφπωςθ πρόταςθσ περί μείωςθσ 
τθσ τιμισ προσ τθν πολιτικι θγεςία. 

Οι ειδικοί εκτιμοφν ότι λόγω τθσ 
ταχείασ μείωςθσ του κόςτουσ παραγ
-ωγήσ και πϊληςησ μονάδων φ/β τα 
ποςοςτά μείωςθσ τθσ τιμισ διοχζ-
τευςθσ του παραγομζνου ρεφματοσ 
ςτο δίκτυο ζπρεπε να είναι ακόμθ 
μεγαλφτερθ τθσ προτακείςθσ. 
Κάποιοι κεωροφν ότι αυτι ζπρεπε 
να είναι 15 λεπτά/kW ενϊ άλλοι 
κεωροφν ότι πρζπει να καταργθκεί 
εντελϊσ θ επιδότθςθ τθσ τιμισ. 

Η μζςθ τιμι με τθν οποία αμείβον-
ται οι παραγωγοί ρεφματοσ από 
ςυμβατικζσ πθγζσ, όπωσ λικάν-
κρακασ, πετρζλαιο, φυςικό αζριο 
ςτθν αγορά χονδρικισ τθσ Λειψίασ, 
δεν ξεπερνά τα 5 λεπτά/kW. 

Το πρόςκετο κόςτοσ που καταβάλ-
λουν οι επιχειριςεισ για το ρεφμα 
που καταναλϊνουν επιβαρφνεται 
ολοζνα και περιςςότερο, με 
αποτζλεςμα τθν διάβρωςθ τθσ 
ανταγωνιςτικότθτάσ τουσ λόγω τθσ 
ανόδου του κόςτουσ παραγωγισ. 

Η περίοδοσ Μαρτίου – Μαίου που 
προτείνεται να λθφκεί υπϋόψιν για 
τον προςδιοριςμό του ποςοςτοφ 
μείωςθσ τθσ τιμισ φ/β ρεφματοσ δεν 
κεωρείται επαρκισ, κακϊσ μεγάλο 
μζροσ τθσ δυναμικότθτασ κα 
εγκαταςτακεί τουσ επομζνουσ μινεσ 
του 2011. 

Ταχφτερθ μείωςθ τθσ τιμισ αγοράσ του ρεφματοσ από φωτοβολταϊκά ςτθν Γερμανία 
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Τον Οδθγό «1 + 4» προωκεί θ Γερμανία για τθν ςιμανςθ των τροφίμων 

Το Γερμανικό Υπουργείο Διατροφισ 
και Γεωργίασ ζχει αναπτφξει τον  
Οδθγό "1 ςυν 4" για τον κακοριςμό 
ενιαίων μεγεκϊν ςυςκευαςίασ 
τροφίμων και τθν παροχι 
πλθροφοριϊν επί τθσ ςυςκευαςίασ 
με ενιαίο τρόπο για το περιεχόμενό 
τουσ.  

Στόχοσ είναι θ υγιεινι και 
ιςορροπθμζνθ διατροφι. Με το 
π ρ ό τ υ π ο  ε π ι δ ι ϊ κ ε τ α ι  θ 
ςυμπλιρωςθ των κανόνων που 
είναι υποχρεωτικοί ςε επίπεδο ΕΕ. 
Η υιοκζτθςι του από τισ εταιρείεσ 
είναι εκελοντικι 

Σιμανςθ περιεχομζνου 

Βάςει αυτοφ του προτφπου, πρζπει 
να αναγράφεται θ ενζργεια (ςε 
χιλιοκερμίδεσ), θ ηάχαρθ, τα λίπθ, 
τα κεκορεςμζνα λίπθ και το αλάτι 
(ςε γραμμάρια) που περιζχονται 
ςτο προϊόν α)  ωσ απόλυτο μζγεκοσ 
ςτθν ςυγκεκριμζνθ ςυςκευαςία, β) 
ωσ ποςοςτό επί τθσ θμεριςιασ 

ποςότθτασ που ςυνιςτάται να 
λαμβάνει ο καταναλωτισ. 

Ελάχιςτα κριτιρια 
για το μζγεκοσ των μερίδων  

Η ανυπαρξία ενιαίων κριτθρίων 
κακοριςμοφ μερίδων οδθγεί ςτθν 
ςφγχιςθ του καταναλωτι και 
αρκετζσ φορζσ ςτθν παραπλάνθςι 
του. Η φπαρξθ ςτθν αγορά πολλϊν 
διαφορετικϊν προϊόντων όπου θ 
μερίδα κακορίηεται διαφορετικά 
δεν βοθκά τον καταναλωτι.  

Επί πλζον, αρκετοί παραγωγοί 
ςκοπίμωσ επιλζγουν να ορίςουν 
τθν μερίδα ωσ πολφ μικρι 
ποςότθτα, ϊςτε το περιεχόμενο ςε 
ενζργεια και λοιπά επιβλαβι 
ςυςτατικά να δείχνει μικρότερο, 

άρα το προϊόν να φαίνεται 
υγιεινότερο. 

Εικονογράφθςθ του ενεργειακοφ 
περιεχομζνου  

Μζςω τθσ χριςθσ εικονιδίων 
επιδιϊκεται να μποροφν οι 
καταναλωτζσ να αντιλθφκοφν τισ 
ιδιότθτεσ γριγορα και ςωςτά. 

Χριςθ χρωμάτων 

Το γερμανικό υπουργείο εξετάηει το 
ενδεχόμενο χριςθσ χρωμάτων για 
να γίνεται ευκολότερα αντιλθπτό το 
ποςοςτό ςτο οποίο τα διάφορα 
ςυςτατικά περιζχονται ςτο προϊόν. 
Το ςφςτθμα αυτό ιςχφει ιδθ ςτθν 
Βρεταννία και βαςίηεται ςτθν χριςθ 
του πράςινου, κίτρινου και κόκκινου 

Νζοι κανόνεσ ςιμανςθσ τροφίμων ςτθν Ε.Ε. 

Το 2014 ξεκινά ςε ευρωπαϊκό 
επιπεδο θ ιςχφσ των νζων κανόνων 
ςιμανςθσ  των προϊόντων 
τροφίμων. Τα κυριϊτερα ςθμεία 
είναι τα εξισ: 

Περιεκτικότθτα κρεπτικϊν 
ςυςτατικϊν 

Σε κάκε ςυςκευαςία πρζπει ο 
παραγωγόσ να περιλαμβάνει 
πίνακα όπου κα αναφζρεται θ 
περιεκτικότθτα ανά 100 γραμμάρια 
ι χιλιοςτόλιτρα προϊόντοσ ςε 
ηάχαρθ, λίπθ, αλάτι, πρωτεϊνεσ, 
υδατάνκρακεσ, κακϊσ και ο 
αρικμόσ των κερμίδων. 

Σε εκνικό επίπεδο μπορεί να 
επιτρζπονται πρόςκετα ςφμβολα, 
όπωσ ςυμβαίνει π.χ. ςτθν 
Βρεταννία με τθν χριςθ χρωμάτων 
ωσ ζνδειξθ του περιεχομζνου ςε 
ηάχαρθ και λίπθ. 

 

Aπομιμιςεισ 

Τα προϊόντα - απομιμιςεισ π.χ. 
τυριοφ ι αλαντικϊν πρζπει να το 
αναφζρουν ςτθν ςιμανςι τουσ. 

Aλλεργιογόνα ςυςτατικά 

Πρζπει να αναγράφεται θ φπαρξθ 
αλλεργιογόνων ςυςτατικϊν, ακόμθ 
και αν πρόκειται για μθ 
ςυςκευαςμζνα προϊόντα, όπωσ 
αυγά, ψάρια, ξθροί καρποί ι 
προϊόντα με γλουτζνθ π.χ. 
προϊόντα άρτου 

Καφεϊνθ 

Τα προϊόντα τροφίμων και ποτϊν, 
όπωσ τα ενεργειακά ποτά, που 
περιζχουν καφεϊνθ, πρζπει να 
ςυνοδεφονται από προειδοποίθςθ 
επί τθσ ςυςκευαςίασ για τισ 
εγγφουσ και τα παιδιά. 

Μικροςωματίδια 

Τρόφιμα που περιζχουν μικρο-

ςωματίδια πρζπει φζρουν ςχετικι 
ςιμανςθ 

Μζγεκοσ γραμμάτων 

Προβλζπεται ελάχιςτο μζγεκοσ 
γραμμάτων τθσ ετικζττασ. Οι 
χαρακτιρεσ δεν πρζπει να είναι 
μικρότεροι από 1,2 χιλιοςτά. 

Προζλευςθ 

Δεν είναι ακόμθ οριςτικι ςυμφωνία. 
Βάςει των ζωσ τϊρα αποφαςι-
ςκζντων, ςτα πρϊόντα κρζατοσ 
πρζπει να αναφζρεται θ χϊρα 
προζλευςθσ. Ωςτόςο αρκεί να 
αναγράφεται ο τόποσ ςυςκευαςίασ 
και όχι ο τόποσ εκτροφισ του ηϊου. 

Η μθ ζωσ τώρα υποχρζωςθ 
αναγραφισ τθσ χώρασ προζλευςθσ 
ςυγκεντρώνει τα πυρά τθσ κριτικισ, 
κακώσ ο καταναλωτισ δεν είναι ςε 
κζςθ να γνωρίηει που πραγματικά 
παριχκθ το προϊόν, ελάχιςτα δε τον 
ενδιαφζρει το ποφ ςυςκευάςκθκε. 
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Διεκνείσ εκκζςεισ με ελλθνικι ςυμμετοχι ςτθν Γερμανία 
 

ΙΜΜ Cologne 2011 

Kολωνία, 18-23 Ιαν.2011 

Είδθ οικιακισ διακόςμθςθσ 

και επίπλωςθσ 

Συμμετείχαν: 

Καλοταράνθσ Α.Ε. 

Μενεξισ Α.Ε. 

BOOT 2011  

Ντφςςελντορφ, 22-30 Ιαν.2011  

Σκάφθ αναψυχισ 

Συμμετείχαν:  

Argolis Yacht 

Crazyshark Watersports 

Eval – E.G. Vallianatos S.p.A 

Flisvos Sportclub 

Greek Marinas Association 

Νιςοσ Κάρπακοσ 

Ionian Charter Elena Vrionis 

Kiriacoulis Mediterranean 

Meganisi Sailing 

Meltemi Kiteboarding 

Odysseus Yachting Holidays 

Olympic Spirit 

Περιφζρεια Θεςςαλίασ 

Roditis Yachting Ltd 

Sail the Blue Yachting 

Tzennet Yachting 

BAU 

Μόναχο, 17-22 Ιαν. 2011 

Αρχιτεκτονικι, δομικά  υλικά  
 

Συμμετείχαν:  
- Alchimica S.A. 
- Alumil S.A. 
- Cospico S.A. 
- Hellas Stones S.A. 
- Ieronimakis Inox S.A. 
- ALCO, μζςω τθσ Gutmann Werke  
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Διεκνείσ εκκζςεισ με ελλθνικι ςυμμετοχι ςτθν Γερμανία 
 

OPTI 

Μόναχο 28-30 Ιαν. 2011 

Οπτικά είδθ 

Συμμετείχαν: 

- Nea Optiki S.A. 

- Idea Plus Ltd. 

- Socolis Bros SNC 

ISPO 

Μόναχο, 6-9 Φεβρ. 2011 

Είδθ χειμερινοφ ακλθτιςμοφ 

Συμμετείχε: 

AEON SKIS 

CPD Signatures    

Ντφςςελντορφ, 6-8 Φεβρ. 2011 
Μόδα, ενδφματα 

Συμμετείχαν: 

Agora Leather 

Φίλιπποσ Φιλιππίδθσ 

Γιάννθσ Καρυτςιϊτθσ 

DIM Λιοφτασ 

Funky Buddha – Marabou 

Manetti SA 

MAT Fashion 

Συμμετείχαν: 

ASTIR S.A. 

erro S.A. 

Βingo S.A. 

Bolero S.A. 

Candia Nuts 

Chipita International S.A. 

Chocotime S.A. 

Creta Mel S.A. 

D.F.M. Ltd 

Dragees Hatziyiannakis 

Ltd. 

Fedon S.A. 

Interia S.A. 

Ion S.A. 

Ionion Hellas Ltd 

Kokkos Pogatos S.A. 

Olympic Hermes S.A. 

Oscar S.A. 

Pallas S.A. 

Pami S.A. 

Promo Solution Ltd 

Relkon Hellas S.A. 

U& S Unismack S.A. 

Viap Mentel S.A. 

ISM Cologne 

Κολωνία, 30 Ian.—2 Φεβρ. 2011 

Γλυκίςματα, είδθ αρτοποιίασ, μζλι 
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Ζκθεςη Κλάδοσ Ημ/νία Δικτυακόσ τόποσ Πόλη

1 f.re.e – Die neue C-B-R Τουριςμόσ 23-27 Φεβρ. www.free-muenchen.de Mόναχο

2 Inhorgenta Κοςμήματα, ρολόγια, πολφτιμοι λίθοι & εξοπλιςμόσ 25-28 Φεβρ. www.inhorgenta.com Mόναχο

3 Euroshop Marketing, διαμόρφωςη, εξοπλιςμόσ καταςτημάτων 26 Φεβρ. - 2 Μαρ. www.euroshop.de Ντφςςελντορφ

4 CPD Ενδφματα - Γυναικεία ζνδυςη Φεβ. 2011 www.cpd.de Ντφςςελντορφ

5 CEBIT Τεχνολογία 1-5 Μαρτ. www.cebit.de Αννόβερο

6 ITB Τουριςμόσ 9-13 Μαρτ. www.messe-berlin.de Βερολίνο

7 Internationale Handwerksmesse Βιοτεχνικά προϊόντα 16-22 Μαρτ. www.ihm.de Mόναχο

8 Analytica Εξοπλιςμόσ εργαςτηρίων φαρμακολογίασ, βιοτεχνολογίασ 17-20 Μαρτ. www.analytica.de Mόναχο

9 Leipziger Buchmesse Βιβλίο - Εκδόςεισ 17-20 Μαρτ. www.leipziger-buchmesse.de Λειψία

10 Beauty International Καλλυντικά 18-20 Μαρτ. www.beauty.de Ντφςςελντορφ

11 Internorga Ξενοδοχεία, εςτίαςη 18-23 Μαρτ. http://www.hamburg-

messe.de/internorga/in_de/st

art_main.php

Αμβοφργο

12 MEDTEC Ιατρικά μηχανήματα 22-24 Μαρτ. www.canontradeshows.com/

expo/medtec10/#
Στουττγάρδη

13 IDS - International Dental Show Ιατρική - Οδοντιατρική 22-26 Μαρτ. www.ids-cologne.de Κολωνία

14 Prowein Ποτά - Οίνοσ, οινοπνευματϊδη 27-29 Μαρτ. www.prowein.de Ντφςςελντορφ

15 Hannover Messe Μηχανολογικόσ εξοπλιςμόσ 4-8 Απρ. www.hannovermesse.de Αννόβερο

16 Prolight + Sound Φωτιςμόσ - Ήχοσ 6-9 Απρ. http://pls.messefrankfurt.com Φρανκφοφρτη

17 FIBO- Fitness, Wellness, Health Αθλητιςμόσ και ελεφθεροσ χρόνοσ 14-17 Απρ. www.fibo.de Ζςςεν

18 Slow Food Επιλεγμζνα προϊόντα διατροφήσ 14-17 Απρ. www.messe-

stuttgart.de/slowfood
Στουττγάρδη

19 Transport Logistic Διεθνείσ μεταφορζσ 10-13 Μαίου www.transportlogistic.de Mόναχο

20 Metpack - Metal packaging Βιομηχανία -Υλικά και μηχανήματα ςυςκευαςίασ 10-14 Μαίου www.metpack.de Ζςςεν

21 Interpack Βιομηχανία -Υλικά και μηχανήματα ςυςκευαςίασ 12-18 Μαίου www.interpack.com Ντφςςελντορφ

22 Laser World of Photonics Οπτική τεχνολογία, βιομηχανικόσ φωτιςμόσ, lasers 23-26 Μαίου www.world-of-photonics.net Mόναχο

23 Interzum Βιομηχανία - εξοπλιςμόσ και πρϊτεσ φλεσ για την 

βιομηχανία επιπλϊςεων

25-28 Μαίου www.interzum.de Κολωνία

24 Intersolar Ηλιακή Ενζργεια, Φωτοβολταϊκά Άνοιξη www.intersolar.de Mόναχο

25 Enteco Περιβαλλοντική τεχνολογία 6-9 Ιουν. www.entsorga-enteco.de Κολωνία

26 Cosmetica Καλλυντικά 17-19 Ιουν. www.cosmetica.de Στουττγάρδη

27 Thermprocess Βιομηχανία - Thermo process technology and heat 

engineering

28 Ιουν. - 2 Ιουλ. www.thermprocess.de Ντφςςελντορφ

28 GIFA Βιομηχανία- Τεχνολογία χφτευςησ 28 Ιουν. - 2 Ιουλ. www.gifa.de Ντφςςελντορφ

29 Metec Βιομηχανία- Μεταλλουργία 28 Ιουν. - 2 Ιουλ. www.metec.de Ντφςςελντορφ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 2011
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Επισκεφθείτε μας 

στο διαδίκτυο 

www.agora.mfa.gr 

 

Πληροφορίες για διαγωνισμούς  

στην Γερμανία 

http://ted.europa.eu 

Επιλέξτε κατά σειρά 

την γλώσσα της επιλογής σας 

Χώρα:    DE: Γερμανία  

Προκήρυξη σύμβασης 

Aπαιτείται να προηγηθεί εγγραφή στο σύστημα. 

 

Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης Γερμανίας 

Παροχή πληροφοριών  

www.dienstleisten-leicht-gemacht.de 

(στην γερμανική γλώσσα) 

www.point-of-single-contact.de 

(στην αγγλική γλώσσα) 

 

Γραφείο Ο.Ε.Υ. Βερολίνου 

Kurfürstenstr. 130 

10785 Berlin 

T. +49-30-2360990 

Φ. +49-30-2360920 

ecocom-berlin@mfa.gr 

 

Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μονάχου 

Schwanthhaler Str. 5 

80336 Muenchen 

 T. +49-89-553646  

Φ. +49-89-553784 

ecocom-munich@mfa.gr 

 

Γραφείο Ο.Ε.Υ. Nτύσσελντορφ 

Grafenberger Allee 128a 

 40237, Düsseldorf 

T. +49-211-68785015 

Φ. +49-211-68785033 

ecocom-dusseldorf@mfa.gr 

 

 

http://www.agora.mfa.gr
http://ted.europa.eu/
http://www.dienstleisten-leicht-gemacht.de
http://www.point-of-single-contact.de

