Βασικός οµιλητής σε επενδυτικό συνέδριο στη Ν. Υόρκη ο Ευ. Βενιζέλος
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Eκτύπωση

Βασικός οµιλητής σε επενδυτικό συνέδριο στη Ν. Υόρκη ο Ευ.
Βενιζέλος
Ο κ. Βενιζέλος αναµένεται να έχει σειρά επαφών µε κορυφαία στελέχη της Γουόλ Στριτ και
του επιχειρηµατικού κόσµου.
Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονοµικών, Ευάγγελος Βενιζέλος, θα είναι ο κύριος
οµιλητής στο 13ο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα, το οποίο θα έχει ως φετινό θέµα: «Μια
νέα αρχή».
Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη Νέα Υόρκη, ο κ. Βενιζέλος αναµένεται να έχει σειρά επαφών
µε κορυφαία στελέχη της Γουόλ Στριτ και του επιχειρηµατικού κόσµου της Αµερικής. Επίσης, θα έχει
την ευκαιρία να συναντηθεί µε οµογενείς επιχειρηµατίες.
Το συνέδριο διοργανώνει, όπως κάθε χρόνο, η εταιρία «Capital Link», στο «Μετροπόλιταν Κλαµπ»
του Μανχάταν, στις 7 ∆εκεµβρίου και θα συµµετάσχουν εκπρόσωποι χρηµατοπιστωτικών
οργανισµών, τραπεζών και επενδυτικών φορέων από τις ΗΠΑ και την Ελλάδα, καθώς και
αξιωµατούχοι των κυβερνήσεων των δυο χωρών.
www.kathimerini.gr µε πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, οµιλητής σε επενδυτικό συνέδριο στη Νέα Υόρκη
Τρίτη, 22 Νοέµβριος 2011 17:30:16

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονοµικών, Ευάγγελος Βενιζέλος, θα είναι ο κύριος οµιλητής στο 13ο ετήσιο
επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα, το οποίο θα έχει ως φετινό θέµα: "Μια νέα αρχή".
Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη Νέα Υόρκη, ο κ. Βενιζέλος αναµένεται να έχει σειρά επαφών µε κορυφαία στελέχη της Γουόλ
Στριτ και του επιχειρηµατικού κόσµου της Αµερικής. Επίσης, θα έχει την ευκαιρία να συναντηθεί µε οµογενείς επιχειρηµατίες.
Το συνέδριο διοργανώνει, όπως κάθε χρόνο, η εταιρία "Capital Link", στο "Μετροπόλιταν Κλαµπ" του Μανχάταν, στις 7 ∆εκεµβρίου
και θα συµµετάσχουν εκπρόσωποι χρηµατοπιστωτικών οργανισµών, τραπεζών και επενδυτικών φορέων από τις ΗΠΑ και την Ελλάδα,
καθώς και αξιωµατούχοι των κυβερνήσεων των δυο χωρών.

∆ηµοσιεύτηκε στην κατηγορία Moneypost
Ετικέτες Βενιζέλος υπουργός Οικονοµικών µια νέα αρχή
Τελευταία τροποποίηση Τρίτη, 22 Νοέµβριος 2011 17:30:16
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Oµιλητής σε επενδυτικό συνέδριο στη Ν. Υόρκη, ο Βενιζέλος
Κύριος οµιλητής στο 13ο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα µε θέµα «Μια νέα
αρχή» θα είναι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονοµικών, Ευάγγελος
Βενιζέλος.

∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ

WEB TV

PHOTOS

Καληνύχτα Ελλάδα
Σε «εθνική αποστολή» ο Μάκης

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη Νέα Υόρκη, θα πραγµατοποιήσει σειρά επαφών µε κορυφαία
στελέχη της Γουόλ Στριτ και του επιχειρηµατικού κόσµου της Αµερικής.

∆ιαβάστε περισσότερα...

Επίσης, θα έχει την ευκαιρία να συναντηθεί µε οµογενείς επιχειρηµατίες.Το συνέδριο διοργανώνει,
όπως κάθε χρόνο, η εταιρία «Capital Link», στο «Μετροπόλιταν Κλαµπ» του Μανχάταν, στις 7
∆εκεµβρίου και θα συµµετάσχουν εκπρόσωποι χρηµατοπιστωτικών οργανισµών, τραπεζών και
επενδυτικών φορέων από τις ΗΠΑ και την Ελλάδα, καθώς και αξιωµατούχοι των κυβερνήσεων των δυο
χωρών.
Ενηµέρωση για όλες τις ειδήσεις και την επικαιρότητα στην Ελλάδα και το εξωτερικό µε ένα
στη σελίδα του Newsbomb.gr.
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Τρίτη, 22 Νοεµβρίου 2011

"Μια νέα αρχή"
Το 13ο ετήσιο επενδυτικό
συνέδριο που θα
πραγµατοποιηθεί στη Νέα
Υόρκη θα έχει την τιµή και τη
χαρά να φιλοξενεί τον
αντιπρόεδρο της κυβέρνησης
και υπουργό Οικονοµικών,
Ευάγγελο Βενιζέλο,ο οποίος θα
είναι ο κύριος οµιλητής για την
Ελλάδα. Το θέµα του...

συνεδρίου είναι "Μια νέα αρχή" και ο κ. Βενιζέλος αναµένεται να έχει σειρά επαφών µε
κορυφαία στελέχη της Γουόλ Στριτ και του επιχειρηµατικού κόσµου.
Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη Νέα Υόρκη, ο κ. Βενιζέλος αναµένεται να έχει σειρά
επαφών µε κορυφαία στελέχη της Γουόλ Στριτ και του επιχειρηµατικού κόσµου της Αµερικής.
Επίσης, θα έχει την ευκαιρία να συναντηθεί µε οµογενείς επιχειρηµατίες.
Το συνέδριο διοργανώνει, όπως κάθε χρόνο, η εταιρία «Capital Link», στο «Μετροπόλιταν
Κλαµπ» του Μανχάταν, στις 7 ∆εκεµβρίου και θα συµµετάσχουν εκπρόσωποι
χρηµατοπιστωτικών οργανισµών, τραπεζών και επενδυτικών φορέων από τις ΗΠΑ και την
Ελλάδα, καθώς και αξιωµατούχοι των κυβερνήσεων των δυο χωρών.
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Τρίτη 22 Νοεµβρίου 2011

"Μια νέα αρχή"

Το 13ο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο που θα πραγµατοποιηθεί στη Νέα Υόρκη θα
έχει την τιµή και τη χαρά να φιλοξενεί τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και
υπουργό Οικονοµικών, Ευάγγελο Βενιζέλο,ο οποίος θα είναι ο κύριος οµιλητής
για την Ελλάδα. Το θέµα του…
συνεδρίου είναι «Μια νέα αρχή» και ο κ. Βενιζέλος αναµένεται να έχει σειρά
επαφών µε κορυφαία στελέχη της Γουόλ Στριτ και του επιχειρηµατικού κόσµου.
Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη Νέα Υόρκη, ο κ. Βενιζέλος αναµένεται
να έχει σειρά επαφών µε κορυφαία στελέχη της Γουόλ Στριτ και του
επιχειρηµατικού κόσµου της Αµερικής. Επίσης, θα έχει την ευκαιρία να
συναντηθεί µε οµογενείς επιχειρηµατίες.
Το συνέδριο διοργανώνει, όπως κάθε χρόνο, η εταιρία «Capital Link», στο
«Μετροπόλιταν Κλαµπ» του Μανχάταν, στις 7 ∆εκεµβρίου και θα συµµετάσχουν
εκπρόσωποι χρηµατοπιστωτικών οργανισµών, τραπεζών και επενδυτικών
φορέων από τις ΗΠΑ και την Ελλάδα, καθώς και αξιωµατούχοι των κυβερνήσεων
των δυο χωρών.

Μοιράσου το

Share

∆ιαδώστε το

Πηγή: TreloKouneli.gr

« SOS εκπέµπει η Θεσσαλονίκη εξαιτίας της ατµοσφαιρικής
ρύπανσης

Αρχική
σελίδα

Σκοτώνουν µέχρι και παιδιά οι συριακές δυνάµεις »

23/11/2011 11:10 πµ

"Μια νέα αρχή" | Tromaktiko Blog

2 of 4

http://www.tromaktiko.info/2011/11/22/Μια-νέα-αρχή/

23/11/2011 11:10 πµ

"Μια νέα αρχή" | Tromaktiko Blog

3 of 4

http://www.tromaktiko.info/2011/11/22/Μια-νέα-αρχή/

23/11/2011 11:10 πµ

"Μια νέα αρχή" | Tromaktiko Blog

4 of 4

http://www.tromaktiko.info/2011/11/22/Μια-νέα-αρχή/

23/11/2011 11:10 πµ

935 news | Βασικός οµιλητής σε επενδυτικό συνέδριο στη Ν. Υόρκη ο ...

1 of 3

Τετάρτη, 23 Νοεµβρίου 2011 11:13:53 AM

http://www.news.935radio.gr/ελλαδα/οικονοµια/16565-Βασικός-οµιλ...

Τίτλοι Ειδήσεων:

LISTEN US LIVE

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΛΑΚΩΝΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΕΛΟΠ/ΝΗΣΟΣ

ΕΛΛΑΔΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

935ΖΗΝ

ΛΑΚΩΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΚΑΙΡΟΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ

ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ Ε∆Ω: ΕΛΛΑ∆Α | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΒΑΣΙΚΌΣ ΟΜΙΛΗΤΉΣ ΣΕ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΌ ΣΥΝΈ∆ΡΙΟ ΣΤΗ Ν. ΥΌΡΚΗ Ο ΕΥ. ΒΕΝΙΖΈΛΟΣ.

Υποστήριξη ∆ιπλωµατικών Ποιότητα - Πρωτοτυπία - Χαµηλή Τιµή SPSS, 2310-520939, info@desknet.gr www.desknet.gr
Όλες οι πτήσεις εδώ Οn-line Αεροπορικά εισιτήρια και κρατήσεις µε όλες τις εταιρείες ! www.airtickets.gr
iPhone 4S στη Vodafone Απόκτησε το καλύτερο iPhone ως τώρα 269€ στο Vodafone Unlimited 45 www.vodafone.gr

Βασικός ομιλητής σε επενδυτικό συνέδριο στη Ν.
Υόρκη ο Ευ. Βενιζέλος.
ΤΡΊΤΗ, 22 ΝΟΈΜΒΡΙΟΣ 2011 ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ ΕΛΛΑ∆Α - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονοµικών, Ευάγγελος
Βενιζέλος, θα είναι ο κύριος οµιλητής στο 13ο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο για την
Ελλάδα, το οποίο θα έχει ως φετινό θέµα: «...Μια νέα αρχή...».
...Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη Νέα Υόρκη, ο κ. Βενιζέλος αναµένεται
να έχει σειρά επαφών µε κορυφαία στελέχη της Γουόλ Στριτ και του
επιχειρηµατικού κόσµου της Αµερικής. Επίσης, θα έχει την ευκαιρία να συναντηθεί µε οµογενείς
επιχειρηµατίες.
***Το συνέδριο διοργανώνει, όπως κάθε χρόνο, η εταιρία «Capital Link», στο «Μετροπόλιταν Κλαµπ»
του Μανχάταν, στις 7 ∆εκεµβρίου και θα συµµετάσχουν εκπρόσωποι χρηµατοπιστωτικών οργανισµών,
τραπεζών και επενδυτικών φορέων από τις ΗΠΑ και την Ελλάδα, καθώς και αξιωµατούχοι των
κυβερνήσεων των δυο χωρών...(ΑΠΕ)
Προηγούµενο ← Μεγάλη αύξηση στις

Βενιζέλος : Αργεί η 6η δόση, αργούν και οι

ελληνικές εξαγωγές.

εκλογές. Επόµενο →

Πίσω
ΠΡΟΣΦΑΤΑ

∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

∆ΗΜΟΦΙΛΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι∆ΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Συνάντηση Παπαδήµου µε Ντράγκι στη Φρανκφούρτη
ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ ΕΛΛΑ∆Α > ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκι συναντήθηκε αργά το βράδυ, χθες,
ο πρωθυπουργός Λουκάς Παπαδήµος, χθες...

Γραπτές δεσµεύσεις ζητά και ο Γιουνκέρ.
ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ ΕΛΛΑ∆Α > ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«...Έχουµε την προσδοκία ότι θα ληφθούν όλα τα βήµατα από την ελληνική κυβέρνηση. από τώρα ως τις
29 Νοεµβρίου, οπότε θα γίνει η συνάντηση...

Μεγάλη αύξηση στις ελληνικές εξαγωγές.
ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ ΕΛΛΑ∆Α > ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βελτιωµένη εικόνα εµφανίζει το Εξωτερικό Ισοζύγιο της χώρας στο εννεάµηνο Ιανουαρίου - Σεπτεµβρίου
καθώς η αύξηση των εξαγωγών άγγιξε...

Βενιζέλος : Αργεί η 6η δόση, αργούν και οι εκλογές.
ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ ΕΛΛΑ∆Α > ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«...Τον προσεχή Ιούνιο θα πρέπει να εξετασθεί η πορεία υλοποίησης του Προϋπολογισµού για το 2012,
που θα ψηφισθεί τις επόµενες ηµέρες, και...

Γερµανία : "Απαραίτητη η υπογραφή του Α. Σαµαρά"
ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ ΕΛΛΑ∆Α > ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μείωση του ελλείµµατος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών.
ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ ΕΛΛΑ∆Α > ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνεχίζεται η µείωση και συγκεκριµένα, κατά 12,3% το ελλείµµατος του ισοζυγίου τρεχουσών
συναλλαγών, τον µήνα Σεπτέµβριο, επηρεαζόµενο...

Deutsche Bank: "Ανυπολόγιστη ζηµιά από ενδεχόµενη έξοδο της Ελλάδας από το
ευρώ"
ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ ΕΛΛΑ∆Α > ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενδεχόµενη έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ θα προκαλούσε ανυπολόγιστη δευτερογενή ζηµιά (σ.σ.: για
την Ευρωζώνη) και θα καθιστούσε...

"Πρότυπο το ελληνικό PSI και για άλλες αναδιαρθρώσεις"
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ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Νοέµβριος 22, 2011

Καρατζαφέρης : Να υπογράψει ο Σαµαράς
για να αποφύγουµε το χάος.
Νοέµβριος 21, 2011

Παπουτσής: "Ανεύθυνη η συζήτηση για
θέµατα διαδοχής"
Νοέµβριος 22, 2011

Συναντήσεις Παπανδρέου µε στελέχη του
ΠΑΣΟΚ.
Νοέµβριος 21, 2011

Παπαδήµος: "Θα κάνουµε ότι είναι
δυνατόν για να πετύχουµε τους στόχους
µας"
Νοέµβριος 20, 2011

Επικοινωνία ∆ήµα µε τον Αχµέτ
Νταβούτολγου
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Capital Link to Host Investor Forum Featuring Greece’s Deputy PM, Finance Minister Venizelos

FOR IMMEDIATE RELEASE

CONTACT: Demetra Atsaloglou
(202) 785-8430

November 22, 2011—No. 80

Capital Link to Host Investor Forum Featuring Greece’s Deputy PM, Finance Minister
Venizelos
WASHINGTON, DC — The Capital Link, Inc., led by President Nicolas Bornozis, a member of the American Hellenic Institute (AHI), will
host the 13th Annual Capital Link Investor Forum “A New Beginning” on Wed., Dec. 7, 2011, New York, N.Y, 7:45 a.m. The forum will
feature: Greece’s Deputy Prime Minister and Minister of Finance Evangelos Venizelos and Mr. Jay Collins, vice chairman of Global
Banking, Citi.
“The American Hellenic Institute applauds this initiative and encourages individuals with an active involvement and interest in Greece,
especially from top U.S. corporations, to attend,” AHI President Nick Larigakis said.
The forum is held under the auspices of Greece’s Ministry of Finance and in cooperation with NYSE Euronext and The Athens
Exchange.
For more information about the forum, please click here. Click here to register.
The American Hellenic Institute is a non-profit Greek American public policy center that works to strengthen relations between the
United States and Greece and Cyprus, and within the Greek American community.

###
For additional information, please contact Demetra Atsaloglou at (202) 785-8430 or at pr@ahiworld.org. For general information about
the activities of AHI, please see our website at http://www.ahiworld.org.
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"Μια νέα αρχή"
22 Νοεµβρίου 2011, 20:03 » αρχη, κυβερνηση, υορκη, υπουργος

« "Μια νέα αρχή" »
Το 13ο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο που θα πραγµατοποιηθεί στη Νέα Υόρκη θα έχει την τιµή και τη χαρά να φιλοξενεί τον αντιπρόεδρο της
κυβέρνησης και υπουργό Οικονοµικών, Ευάγγελο Βενιζέλο,ο οποίος θα είναι ο κύριος οµιλητής για την Ελλάδα. Το θέµα του...
συνεδρίου είναι "Μια νέα αρχή" και ο κ. Βενιζέλος αναµένεται να έχει σειρά επαφών µε κορυφαία στελέχη της Γουόλ Στριτ και του επιχειρηµατικού
κόσµου.
Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη Νέα Υόρκη, ο κ. Βενιζέλος αναµένεται να έχει σειρά επαφών µε κορυφαία στελέχη της Γουόλ Στριτ και του
επιχειρηµατικού κόσµου της Αµερικής. Επίσης, θα έχει την ευκαιρία να συναντηθεί µε οµογενείς επιχειρηµατίες.
Το συνέδριο διοργανώνει, όπως κάθε χρόνο, η εταιρία Capital Link , στο Μετροπόλιταν Κλαµπ του Μανχάταν, στις 7 ∆εκεµβρίου και θα
συµµετάσχουν εκπρόσωποι χρηµατοπιστωτικών οργανισµών, τραπεζών και επενδυτικών φορέων από τις ΗΠΑ και την Ελλάδα, καθώς και
αξιωµατούχοι των κυβερνήσεων των δυο χωρών.
Πηγή: www.trelokouneli.gr
Κυβερνηση Αρχη ∆είτε άλλα σηµερινά νέα « »
Σχετικές ειδήσεις:

Λάθος η συµµετοχή ΛΑ Ο Σ στην κυβέρνηση
∆εν συµφωνεί µε τη συµµετοχή του ΛΑΟΣ στην κυβέρνηση ο πρώην υπουργός Εθνικής Αµύνης Πάνος Μπεγλί...
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Στα σκαριά νόµος για τον ορυκτό πλούτο
Έγκριση αναµένει η κυβέρνηση της Αυστραλίας Μετά την υπερψήφιση του νοµοσχεδίου για το φόρο ρύπαν...

Το να φύγει η Ελλάδα από το ευρώ είναι κάτι αδύνατο
Το να φύγει η Ελλάδα από το ευρώ δεν εναι µια ανοησία αλλά κάτι αδύνατο . Mε αυτά τα λόγια προσεγ...

Σε υπουργεία αντάρτες της Λιβύης
Με βασικές προτεραιότητες την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την αποκατάσταση βασικών κοινωνικών υπ...

Μπεγλίτης Λάθος η συγκυβέρνηση µε το ΛΑΟΣ
Ως πολιτικό λάθος χαρακτήρισε ο πρώην υπουργός Άµυνας, Πάνος Μπεγλίτης, τη συµµετοχή του ΛΑΟΣ στη...

Μπεγλίτης Λάθος η συγκυβέρνηση µε το ΛΑΟΣ
Ως πολιτικό λάθος χαρακτήρισε ο πρώην υπουργός Άµυνας, Πάνος Μπεγλίτης, τη συµµετοχή του ΛΑΟΣ στη...
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∆ηµοφιλή Video

Να και κάποιος που λέει την αλήθεια!!!!...
Ροή Ειδήσεων

11:14 - Σαλτιµπάγκοι
11:14 - ''Αίµα'' τρέχει στις αγορές
11:14 - Απαγόρευσαν την διαφήµιση γνωστής εταιρείας ρού...
11:13 - Αντίθετο στις κυρώσεις το Πεκίνο
11:13 - Αισιοδοξούν οι επιχειρηµατίες για το 2012
11:13 - 15 φάρσες που µπορείτε να κάνετε όταν παραγγέλν...
11:11 - Ένα… βηµατάκι µπροστά
11:11 - ΕΥΠ : ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛ...
11:11 - Στη δηµοσιότητα η λίστα για τα βαρέα και ανθυγι...
11:11 - ∆ιώχνει τη φρουρά η Φ. Παπαδοπούλου
11:09 - Αυγερινοπούλου και Ηλείοι αγρότες σε συνάντηση ...
11:09 - Σαµαράς: Το πρόσωπο-κλειδί στο δράµα του χρέους
11:08 - Ανυποχώρητος ο Σαµαράς, σκέφτεται όλα τα ενδεχό...
11:08 - Preview Champions League 2011 - Οµιλός 6ος: Μα...
11:08 - Ντερµπεντερίσκος...
11:07 - paramzthia skotothike daskala
11:07 - Χτυπάνε οι καµπάνες για Κωστόπουλο.... Εχει απλ...
11:07 - VIDEO Φούρνος µικροκυµάτων µε βίντεο από το You...
11:07 - Τουρκία: Και παίρνει τους παράδες και µας στέλ...
11:06 - Ν. Νικολόπουλος: Τα… χαράτσια δεν ΄΄χρυσώνοντα...
Τυχαίες Ειδήσεις
Απειλούσε ότι θα βγάλει προσωπικές τους στιγµές στο διαδίκτυο
Έναρξη της δράσης digi-mobile
Μέσο εκφοβισµού τα γραπτά µηνύµατα
Σε Κάρπαθο και Κάσο δωρεάν internet σε σχολεία από την COSMOTE
Να καλύψουµε τη διαφορά
Ερώτηση στη Βουλή για τη ρύπανση στην Μήλο
∆είτε επίσης...
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Βενιζέλος: Κύριος οµιλητής στο 13ο επενδυτικό συνέδριο στη Νέα Υόρκη - Σειρά
επαφών µε στελέχη της Wall Street
22/11/11 - 18:59

Εκτύπωση

Κύριος οµιλητής στο 13ο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα, µε θέµα "Μια νέα αρχή" θα είναι ο υπουργός Οικονοµικών και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Ευ. Βενιζέλος.
Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη Νέα Υόρκη, ο κ. Βενιζέλος αναµένεται να έχει σειρά επαφών µε κορυφαία στελέχη της Wall Street και του επιχειρηµατικού κόσµου των ΗΠΑ.
Επίσης, θα έχει την ευκαιρία να συναντηθεί µε οµογενείς επιχειρηµατίες.
Το συνέδριο διοργανώνει, όπως κάθε χρόνο, η εταιρία Capital Link, στο «Μετροπόλιταν Κλαµπ» του Μανχάταν, στις 7 ∆εκεµβρίου και θα συµµετάσχουν εκπρόσωποι
χρηµατοπιστωτικών οργανισµών, τραπεζών και επενδυτικών φορέων από τις ΗΠΑ και την Ελλάδα, καθώς και αξιωµατούχοι των κυβερνήσεων των δυο χωρών.
www.bankingnews.gr

∆ηµοσιευµένο στην κατηγορία: Παλµός της Αγοράς
Tags: Οικονοµία
Μοιράσου το:
αρχή της σελίδας
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"Μια νέα αρχή" Το 13ο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο που θα πραγµατοποιηθεί στη Νέα
Υόρκη θα έχει την τιµή και τη χαρά να φιλοξενεί τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Οικονοµικών, Ευάγγελο Βενιζέλο,ο οποίος θα είναι ο
κύριος οµιλητής για την Ελλάδα. Το θέµα του...

συνεδρίου είναι "Μια νέα αρχή" και ο κ. Βενιζέλος αναµένεται να έχει σειρά επαφών µε κορυφαία στελέχη της Γουόλ Στριτ και του επιχειρηµατικού
κόσµου.
Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη Νέα Υόρκη, ο κ. Βενιζέλος αναµένεται να έχει σειρά επαφών µε κορυφαία στελέχη της Γουόλ Στριτ και του
επιχειρηµατικού κόσµου της Αµερικής. Επίσης, θα έχει την ευκαιρία να συναντηθεί µε οµογενείς επιχειρηµατίες.
Το συνέδριο διοργανώνει, όπως κάθε χρόνο, η εταιρία «Capital Link», στο «Μετροπόλιταν Κλαµπ» του Μανχάταν, στις 7 ∆εκεµβρίου και θα
συµµετάσχουν εκπρόσωποι χρηµατοπιστωτικών οργανισµών, τραπεζών και επενδυτικών φορέων από τις ΗΠΑ και την Ελλάδα, καθώς και
αξιωµατούχοι των κυβερνήσεων των δυο χωρών.
στις 7:29 µ.µ.
Λεξεις κλειδιά :
Πλήρες άρθρο http://www.trelokouneli.gr/2011/11/13_22.html
Υποστήριξη ∆ιπλωµατικών
Ποιότητα - Πρωτοτυπία - Χαµηλή Τιµή SPSS, 2310-520939, info@desknet.gr
www.desknet.gr

Tweet
Μοιρασου το µε τους φιλους σου!
RSS Feed -->
edugate.gr -24ωρη ενηµέρωση στην εκπαίδευση

Σχολιάστε!!
Όνοµα
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Ερώτηση Ασφαλείας: πόσο κάνει τέσσερα + δύο =

Σχετικές Ειδήσεις

Κινδυνεύει µε υποβάθµιση η Γαλλία απο τους οίκους αξιολόγησης
Κινδυνεύει µε υποβάθµιση η Γαλλία απο τους οίκους αξιολόγησης .fullpost{display:inline;} Η πρόσφατη αύξηση στα επιτόκια των γαλλικών
οµολόγων συνιστά κατά τη Moody's απειλή που µπορεί να οδηγήσει[...]
Αναρτήθηκε απο στις 2011-11-21 15:44:04

Συνεχίζονται οι έλεγχοι του Σ∆ΟΕ σε εγωχώριες εταιρείες.
Συνεχίζονται οι έλεγχοι του Σ∆ΟΕ σε εγωχώριες εταιρείες. .fullpost{display:inline;} Σε 345 ανέρχονται οι εξωχώριες (offshore) εταιρείες που
ελέγχθηκαν τη διετία 2010-2011 από το Σώµα ∆ίωξης Οικον[...]
Αναρτήθηκε απο στις 2011-11-21 15:56:04

Τα ευρωοµόλογα στο προσκήνιο
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Τα ευρωοµόλογα στο προσκήνιο .fullpost{display:inline;} Η κυκλοφορία «ευρωοµολόγων» µπορεί να οδηγήσει «γρήγορα στην ελάφρυνση της
τρέχουσας κρίσης χρέους» στην Ευρωζώνη, ενώ [...]
Αναρτήθηκε απο στις 2011-11-21 16:36:05

Γύρισε 18 χρόνια πίσω το ΧΑ!
Γύρισε 18 χρόνια πίσω το ΧΑ! .fullpost{display:inline;} Το ΧΑ διέσπασε καθοδικά τα επίπεδα των 700 µονάδων µετά από 18 χρόνια, υποχωρώντας
στα χαµηλότερα επίπεδα από τον Ιανουάριο του 1993. Ο λόγ[...]
Αναρτήθηκε απο στις 2011-11-21 21:20:03

Οι off shore ζουν και βασιλεύουν
Οι off shore ζουν και βασιλεύουν .fullpost{display:inline;} Σε 345 ανέρχονται οι off shore εταιρείες που ελέγχθηκαν τη διετία 2010-2011 από το Σώµα
∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος. Όπως αναφέρεται [...]
Αναρτήθηκε απο στις 2011-11-21 21:32:08

Ποινές φυλάκισης σε φοροφυγάδες
Ποινές φυλάκισης σε φοροφυγάδες .fullpost{display:inline;} Ποινές φυλάκισης 3 ετών στον καθένα επέβαλε το Αυτόφωρο Τριµελές
Πληµµελειοδικείο σε δύο επιχειρηµατίες, οι οποίοι βάσει της λίστας µε µ[...]
Αναρτήθηκε απο στις 2011-11-21 23:56:03
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Οι "ενέσεις" ρευστού θα κάνουν χειρότερη την κατάσταση στην Βρετανία είπε ο Κάµερον
Οι "ενέσεις" ρευστού θα κάνουν χειρότερη την κατάσταση στην Βρετανία είπε ο Κάµερον .fullpost{display:inline;} Ο Βρετανός πρωθυπουργός
Ντέιβιντ Κάµερον δήλωσε ότι οι εκκλήσεις για προσωρινά µέτρα[...]
Αναρτήθηκε απο στις 2011-11-22 08:36:04

Ο Βενιζέλος διπλασιάζει τις εγγυήσεις προς τις τράπεζες
Ο Βενιζέλος διπλασιάζει τις εγγυήσεις προς τις τράπεζες .fullpost{display:inline;} Τον διπλασιασµό των προβλεπόµενων εγγυήσεων προς τις
τράπεζες, µέσω της Τραπέζης της Ελλάδος, ανακοίνωσε ο υπουρ[...]
Αναρτήθηκε απο στις 2011-11-22 09:12:06

∆εν κινδυνεύει προσωρινά µε υποβάθµιση η Ισπανία
∆εν κινδυνεύει προσωρινά µε υποβάθµιση η Ισπανία .fullpost{display:inline;} Ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor's επιβεβαίωσε τη διατήρηση της
πιστοληπτικής ικανότητας της Ισπανίας στη βαθµίδ[...]
Αναρτήθηκε απο στις 2011-11-22 09:36:04

23/11/2011 11:11 πµ

Μια νέα αρχή

5 of 10

http://bloglines.gr/articles/300984/-Μια-νέα-αρχή-

∆ύο νοµίσµατα για να βγούµε απο την κρίση
∆ύο νοµίσµατα για να βγούµε απο την κρίση .fullpost{display:inline;} Μία περίπλοκη αλλά λειτουργική λύση για την κρίση χρέους στην ευρωζώνη
προτείνει η Wall Street Journal: ένα διπλό νόµισµα για [...]
Αναρτήθηκε απο στις 2011-11-22 11:04:03

Μικρή άνοδος στο χρηµατιστήριο
Μικρή άνοδος στο χρηµατιστήριο .fullpost{display:inline;} Ανοδικά κινείται σήµερα το Χρηµατιστήριο Αθηνών το οποίο µετά τη χθεσινή πτώση
αντιδρά θετικά στη συζήτηση (ή προσδοκία) για το ευρωοµόλο[...]
Αναρτήθηκε απο στις 2011-11-22 12:04:03

Η Fitch προειδοποιεί την Αµερική µε υποβάθµισει
Η Fitch προειδοποιεί την Αµερική µε υποβάθµισει .fullpost{display:inline;} Με υποβάθµιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης των ΗΠΑ προειδοποιεί ο
οίκος Fitch Ratings, σε περίπτωση που η διακοµµατικ[...]
Αναρτήθηκε απο στις 2011-11-22 14:36:04

23/11/2011 11:11 πµ

Μια νέα αρχή

6 of 10

http://bloglines.gr/articles/300984/-Μια-νέα-αρχή-

Το δηµόσιο χρέος άγγιξε τα 360 δις €
Το δηµόσιο χρέος άγγιξε τα 360 δις € .fullpost{display:inline;} ΑΥΞΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΠΕΡΥΣΙ ΚΑΤΑ 23,6 ∆ΙΣ Την ανηφόρα έχει πάρει το χ΄ρεος της
Ελλάδας.. Σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία του Γενι[...]
Αναρτήθηκε απο στις 2011-11-22 15:36:04

Οι Γερµανοί θα κάνουν τα πάντα για να προστατεύσουν το ευρώ..
Οι Γερµανοί θα κάνουν τα πάντα για να προστατεύσουν το ευρώ.. .fullpost{display:inline;} ΤΡΕΛΟΙ ΕΙΝΑΙ;; ΑΦΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΟΝΟ ΟΙ ΠΟΥ
ΚΕΡ∆ΙΖΟΥΝ Ο Γερµανός υπουργός Οικονοµικών, Βόλφγκανγκ Σόιµπλε, µι[...]
Αναρτήθηκε απο στις 2011-11-22 17:36:05

"Ανυπολόγιστη ζηµιά θα προκαλούσε η ενδεχόµενη έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ"
"Ανυπολόγιστη ζηµιά θα προκαλούσε η ενδεχόµενη έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ" .fullpost{display:inline;} Ανυπολόγιστη δευτερογενή ζηµιά θα
προκαλούσε η ενδεχόµενη έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ,[...]
Αναρτήθηκε απο στις 2011-11-22 18:20:05
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Ο Κουρουµπλής προτείνει την απαλλαγή επιβάρυνσης της πρώτης κατοικίας από το τέλος ακινήτων
Ο Κουρουµπλής προτείνει την απαλλαγή επιβάρυνσης της πρώτης κατοικίας από το τέλος ακινήτων .fullpost{display:inline;} Επιστολή προς όλους
τους Βουλευτές απέστειλε ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Παν[...]
Αναρτήθηκε απο στις 2011-11-22 18:32:04

"Πρόσκληση" του ∆ΝΤ στην Ιταλία για δανεισµό
"Πρόσκληση" του ∆ΝΤ στην Ιταλία για δανεισµό .fullpost{display:inline;} Το ∆ΝΤ ανακοίνωσε ότι άρχισε η λειτουργία της "Γραµµής πρόληψης και
ρευστότητας" µε σκοπό να προλαµβάνεται εφεξής δραστικά [...]
Αναρτήθηκε απο στις 2011-11-23 00:28:05

Σκούρα τα πράγµατα για την Αµερικάνικη οικονοµία
Σκούρα τα πράγµατα για την Αµερικάνικη οικονοµία .fullpost{display:inline;} Η κυβέρνηση των ΗΠΑ αναθεώρησε σήµερα προς τα κάτω την
πρόβλεψή της για το ρυθµό ανάπτυξης της οικονοµίας της χώρας κατ[...]
Αναρτήθηκε απο στις 2011-11-23 08:24:07
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3.000 επιχειρήσεις έβαλαν λουκέτο στην Θεσσαλονίκη
3.000 επιχειρήσεις έβαλαν λουκέτο στην Θεσσαλονίκη .fullpost{display:inline;} ΚΑΙ ∆ΥΣΤΥΧΩΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ Σε 2.920 ανέρχονται οι
βιοτεχνικές επιχειρήσεις που κατέβασαν ρολά στη Θεσσαλονίκη τη [...]
Αναρτήθηκε απο στις 2011-11-23 09:36:07

Περισσότερες σχετικές ειδήσεις
“Αφεντικό” ο Παναθηναϊκός – Έπαιξε για τη διαφορά ο Ολυµπιακός
Παρεµβάσεις του δήµου Μαρκοπούλου για το νέο “χαράτσι” των ακινήτων
Να εφαρµοσθεί άµεσα η αρχή της ισοπολιτείας για όλους τους εργαζόµενους του δήµου µας
Τέλος τα σεξουαλικά υπονοούµενα µέσω SMS!
Αρχή ευρωκάθαρσης µε την Ελλάδα
Το... φονικό δίδυµο του Ολυµπιακού(VIDEO)
Οι θερµίδες του έρωτα
Ε. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ: Ζω µε 1000 ευρώ το µήνα
Παπουτσάκη – Λαγούτης: Πού βρέθηκαν χθές το βράδυ; ∆ες φωτογραφίες
Οι Γάλλοι χορεύουν συρτάκι για να δηλώσουν συµπαράσταση στους Έλληνες! Βίντεο
Η Independent για Καπίνο!
Πώς θα µάθετε το παιδί σας να τρώει σωστά
"Μια νέα αρχή"
Έλαβε ψήφο εµπιστοσύνης η κυβέρνηση Μόντι
Επιτροπή για τη Καταγραφή της Κατάστασης στο ∆ήµο Βύρωνα
Προς απελευθέρωση ΚΤΕΛ και Σιδηρόδροµοι
Οι υποκλοπές κάνουν άνω κάτω ΕΥΠ – Α∆ΑΕ
«Έχουµε δρόµο µπροστά µας»
Τρανσέξουαλ ψευτογιατρός, έκανε αυξητική σε οπίσθια µε ενέσεις τσιµέντου!
Να συνυπολογίσουν την προσφορά του Π. Καµµένου

αναζητηση ειδησεων
Εισάγετε λέξη ή φράση

∆ιαφηµιση
Τράπουλες ποιότητας
Οι πιο γνωστες τράπουλες ΚΕΜ, Bee WPT,
Bicycle. Μεγαλη ποικιλία.
www.homecasino.gr

Κάντε την διαφορά τώρα
∆οκιµάστε την ολοκληρωµένη µας πλατφόρµα
αποστολής newsletters!
www.my-newsletter.gr

iPhone 4S στη Vodafone
Απόκτησε το καλύτερο iPhone ως τώρα 269€ στο
Vodafone Unlimited 45
www.vodafone.gr

Bazaar Corner Χαλιά ΑΙΩΝ
-60% έως -80%, Χειροποίητα Χαλιά σε Αθήνα,
Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα
www.aion.gr

Πρoσφατο video
ΓΙΑ ΚΑΛΟ ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΣΤΙΣ ∆ΥΣΚΟΛΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΝΑΜΕ.....(Μια ιστορία ύµνος την ανθρώπινη δύναµη)
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Περισσότερα Video »

Χρονοδελτιο
11:06 Ο Παπαδήµος βλέπει καθυστερήσεις και τρέχει να µαζέψει τα “σπασµένα”
11:06 Οι Γιατροί του Κόσµου ζητούν τη βοήθειά σας
11:06 Φ.ΚΡΑΝΙ∆ΙΩΤΗΣ: «ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΠΕΙΛΗ» Η ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ 6ΗΣ ∆ΟΣΗΣ
11:04 ΓΙΑ ΚΑΛΟ ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΣΤΙΣ ∆ΥΣΚΟΛΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΝΑΜΕ.....(Μια ιστορία ύµνος την αν
11:04 Τουρκία: Και παίρνει τους παράδες και µας «στέλνει» τους λαθροµετανάσ
11:04 Porter Ellett - Портер Эллетт
11:04 Αντίθετο στις κυρώσεις το Πεκίνο
11:04 Απαγόρευσαν την διαφήµιση γνωστής εταιρείας ρούχων
11:03 Ν. Νικολόπουλος: «Τα… χαράτσια δεν ΄΄χρυσώνονται΄Z
11:01 Wall Street Journal -> ∆ραχµή "δύο ταχυτήτων" το νέο νόµισµα της χώρας
11:00 Οι ενδείξεις συγκλίνουν πως πάµε σε κατάρρευση...
11:00 ΑΝΕΚ∆ΟΤΟ: Το ροµπότ-ανιχνευτής ψεύδους
11:00 Το έλλειµα του προυπολογισµού έφτασε τα 20,092 δις€
10:57 "Προφητίες" Γερµανού Τραπεζίτη
10:56 Γυµνή αλληλεγγύη στο Ισραήλ για την γυµνή αιγύπτια µπλόγκερ Αλία Μάγκντα Ελµαχν

∆ιαφηµιζόµενοι
∆ιαφηµίσεις Google

∆ιαφηµίσεις Google

ΕΥΡΏ

Link Link

Capital of Canada
Butler Capital Corp

Φωτο Ειδησεις

Corel 13
Link Checking
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Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, οµιλητής σε επενδυτικό
συνέδριο στη Νέα Υόρκη
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Έλεος

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονοµικών, Ευάγγελος
Βενιζέλος, θα είναι ο κύριος οµιλητής στο 13ο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο για
την Ελλάδα, το οποίο θα έχει ως φετινό θέµα: "Μια νέα αρχή".

0

Τετάρτη 23.11.11

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη Νέα Υόρκη, ο κ. Βενιζέλος
αναµένεται να έχει σειρά επαφών µε κορυφαία στελέχη της Γουόλ Στριτ και
του επιχειρηµατικού κόσµου της Αµερικής. Επίσης, θα έχει την ευκαιρία να
συναντηθεί µε οµογενείς επιχειρηµατίες.
Το συνέδριο διοργανώνει, όπως κάθε χρόνο, η εταιρία "Capital Link", στο
"Μετροπόλιταν Κλαµπ" του Μανχάταν, στις 7 ∆εκεµβρίου και θα
συµµετάσχουν εκπρόσωποι χρηµατοπιστωτικών οργανισµών, τραπεζών και
επενδυτικών φορέων από τις ΗΠΑ και την Ελλάδα, καθώς και αξιωµατούχοι
των κυβερνήσεων των δυο χωρών.
(ΑΠΕ-ΜΠΕ)

«Καρφιά» Βενιζέλου για τον Γιώργο
Παπακωνσταντίνου
«Θα αποχωρήσουµε από τη Ν∆ αν δεν
υπογράψει ο Σαµαράς»
∆ιορία στον Σαµαρά µέχρι την Τρίτη έδωσε
ο Γιουνκέρ
Καταδικάστηκε σε 315 χρόνια φυλάκισης για
διακίνηση πορνογραφικού υλικού µε βρέφη
Μαζέψτε το «χαράτσι» τώρα...
Στις παλιές αποθήκες Κεράνη στον Ελαιώνα
µετακοµίζει το υπουργείο Οικονοµικών
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Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, οµιλητής σε επενδυτικό συνέδριο στη Νέα Υόρκη
22/11/2011

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονοµικών, Ευάγγελος Βενιζέλος, θα είναι ο κύριος οµιλητής στο 13ο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο για
την Ελλάδα, το οποίο θα έχει ως φετινό θέµα: «Μια νέα αρχή».
Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη Νέα Υόρκη, ο κ. Βενιζέλος αναµένεται να έχει σειρά επαφών µε κορυφαία στελέχη της Γουόλ Στριτ και του επιχειρηµατικού κόσµου
της Αµερικής. Επίσης, θα έχει την ευκαιρία να συναντηθεί µε οµογενείς επιχειρηµατίες.
Το συνέδριο διοργανώνει, όπως κάθε χρόνο, η εταιρία «Capital Link», στο «Μετροπόλιταν Κλαµπ» του Μανχάταν, στις 7 ∆εκεµβρίου και θα συµµετάσχουν εκπρόσωποι
χρηµατοπιστωτικών οργανισµών, τραπεζών και επενδυτικών φορέων από τις ΗΠΑ και την Ελλάδα, καθώς και αξιωµατούχοι των κυβερνήσεων των δυο χωρών.
Πηγή: ΑΠΕ
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Oµιλητής σε επενδυτικό συνέδριο στη Ν. Υόρκη, ο Βενιζέλος
Τρίτη, Νοεµβρίου 22, 2011 18:16
Κατηγορία
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Κύριος οµιλητής στο 13ο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα µε θέµα «Μια νέα αρχή»
θα είναι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονοµικών, Ευάγγελος Βενιζέλος.
Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη Νέα Υόρκη, θα πραγµατοποιήσει σειρά επαφών µε
κορυφαία στελέχη της Γουόλ Στριτ και του επιχειρηµατικού κόσµου της Αµερικής.
Επίσης, θα έχει την ευκαιρία να συναντηθεί µε οµογενείς επιχειρηµατίες.Το συνέδριο
διοργανώνει, όπως κάθε χρόνο, η εταιρία «Capital Link», στο «Μετροπόλιταν Κλαµπ» του
Μανχάταν, στις 7 ∆εκεµβρίου και θα συµµετάσχουν εκπρόσωποι χρηµατοπιστωτικών
οργανισµών, τραπεζών και επενδυτικών φορέων από τις ΗΠΑ και την Ελλάδα, καθώς και
αξιωµατούχοι των κυβερνήσεων των δυο χωρών.
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Venizelos: Greece Needs To Stay Within Euro
Zone
NEW YORK -- Greece must fight to remain a member of the euro, Evangelos
Venizelos, the Greek minister of finance and deputy prime minister, said
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"Greece is experiencing a deep and muiltifaceted crisis within a Europe and
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global economy that's in crisis at many levels," Venizelos said, speaking by
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webcast from Athens to the Capital Link conference, in New York, for investors
in Greece. "I am sure that tomorrow and the day after tomorrow, European Union leaders will send clear
message to markets that the euro area has ability to overcome this."
To face its crisis, Greece needs "active participation by the private sector" in making its debt burden
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its position within the EU and the euro area." The country is already well on its way to fiscal adjustment,
he said, citing the austerity budget passed this week.
Greece needs international investment, and is reaching out to the "two pillars" of its economy, the vast
Greek diaspora and the shipping sector, Venizelos said. The next three months are "crucial" to getting the
country's fiscal situation on track, he said.
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Introducing Venizelos, managing director Jay Collins of Citigroup's public sector group, which has worked
with the Greek government, warned of dire consequences should European leaders start serious
discussions about a euro breakup.
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Βενιζέλος: "Επιτακτική ανάγκη" η Ελλάδα να παραµείνει στο ευρώ
Τετάρτη, 7 ∆εκέµβριος 2011 - 20:55

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 22:21
Η Ελλάδα πρέπει να αγωνιστεί για να παραµείνει µέλος του ευρώ, δήλωσε ο υπουργός Οικονοµικών Ευάγγελος Βενιζέλος.
«Η Ελλάδα βιώνει µια βαθιά και πολυπρόσωπη κρίση, µέσα σε µια Ευρώπη και σε µια παγκόσµια οικονοµία που είναι σε κρίση, σε πολλά επίπεδα, τόνισε ο Ε. Βενιζέλος µιλώντας σε webcast
από την Αθήνα στο Capital Link conference στη Νέα Υόρκη, για επενδυτές στην Ελλάδα.
Ο ίδιος δήλωσε σίγουρος πως «αύριο και µεθαύριο, οι ηγέτες της ΕΕ θα στείλουν ξεκάθαρο µήνυµα στις αγορές ότι η ευρωζώνη µπορεί να το ξεπεράσει αυτό». Για να αντιµετωπίσει την
κρίση η Ελλάδα, «χρειάζεται ενεργή συµµετοχή από τον ιδιωτικό κλάδο», στο να καταστήσει το χρέος της βιώσιµο, επεσήµανε.
Σε µαγνητοσκοπηµένο µήνυµά του ο Έλληνας υπουργός δήλωσε πως «είναι επιτακτική ανάγκη για την Ελλάδα να διατηρήσει τη θέση της µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη. Η
χώρα είναι ήδη σε σωστή τροχιά προς τη δηµοσιονοµική προσαρµογή, πρόσθεσε.
Υπογράµµισε ακόµη πως οι επόµενοι τρεις µήνες είναι κρίσιµοι για να µπει η δηµοσιονοµική θέση της χώρας σε µια τροχιά.
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Βενιζέλος: Απαραίτητη η παραµονή στο ευρώ
07 ∆εκεµβρίου 2011 - 22:29
Την παραµονή της στο ευρώ θα πρέπει να εξασφαλίσει η Ελλάδα, σύµφωνα µε τον Ευάγγελο Βενιζέλο, ο
οποίος µίλησε σε webcast από την Αθήνα στο Capital Link conference στη Νέα Υόρκη, για επενδυτές στην
Ελλάδα.
Ο υπουργός Οικονοµικών υποστήριξε ότι "Η Ελλάδα βιώνει µια βαθιά και πολυπρόσωπη κρίση, µέσα σε µια
Ευρώπη και σε µια παγκόσµια οικονοµία που είναι σε κρίση, σε πολλά επίπεδα", ενώ δήλωσε σίγουρος πως
"αύριο και µεθαύριο, οι ηγέτες της ΕΕ θα στείλουν ξεκάθαρο µήνυµα στις αγορές ότι η ευρωζώνη µπορεί να το
ξεπεράσει αυτό".
Για να αντιµετωπίσει την κρίση η Ελλάδα, «χρειάζεται ενεργή συµµετοχή από τον ιδιωτικό κλάδο», στο να
καταστήσει το χρέος της βιώσιµο, επισήµανε.

Βενιζέλος: Απαραίτητη η παραµονή στο ευρώ

Σε µαγνητοσκοπηµένο µήνυµά του ο Έλληνας υπουργός δήλωσε πως «είναι επιτακτική ανάγκη για την Ελλάδα
να διατηρήσει τη θέση της µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ευρωζώνη. Η χώρα είναι ήδη σε σωστή
τροχιά προς τη δηµοσιονοµική προσαρµογή, πρόσθεσε.
Υπογράµµισε ακόµη πως οι επόµενοι τρεις µήνες είναι κρίσιµοι για να µπει η δηµοσιονοµική θέση της χώρα σε

µια τροχιά.
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Greece Fin Min Venizelos:Greece Should Stay In Heart Of EU/EZ
Created 2011-12-07 15:59
By Vicki Schmelzer
NEW YORK, Dec 7 (MNI) - Greece should stay in the "heart of the EU and euro area," said Deputy Prime Minister and Finance Minister Evangelos
Venizelos, speaking via Webcast to the 13th annual Capital Link Investors Forum in New York City Wednesday.
Venizelos urged EU leaders, meeting later in the week, to make it clear that the eurozone will overcome the crisis.
Those attending the EU Heads of State Summit, taking place in Brussels Thursday and Friday, should send a "real and strong message to the market that the
euro area has the ability and power to overcome this challenge," he said.
On the issue of Greece's role within Europe, Venizelos stressed that "there is an urgent need for Greece to maintain its position within the heart of the EU and
the euro area."
With the 2012 Budget under its belt, the finance minister noted that, "We are very close to our goal."
Venizelos noted that the coming three months will be "crucial."
Late Wednesday, Greece's coalition government approved the 2012 budget by a vote of 258 "yes" to 40 "no."
Ahead of the budget vote, Prime Minister Lukas Papademos stressed that the 2012 budget, which aimed to achieve a primary surplus of 1.1% of GDP, was
crucial not only for the moment, but also for the next ten years.
"Greece and Europe are facing the toughest crisis" the premier said and emphasized that his indebted country has no other choice than to implement fully all
measures in order to regain its credibility and rescue the economy. Then, he said "we will gradually see the results of the fiscal consolidation effort".
Once again he underlined that "Greece will not exit from the crisis soon and that growth will not return if we don't achieve stability first"
Papademos said that the 2012 budget had "ambitious but achievable goals" and "for the first time the targets are aligned with the targets set in the medium
term multi-year fiscal consolidation plan set by the European Commission, the ECB and the IMF", the so called Troika.
The 2012 Greek budget puts public deficit at 5.4% of gross domestic product, down from 9.0 % this year, compared with the previous forecast for next year
of 6.8%.
It is based on the Greek economy shrinking 2.8% in a third year of recession, worse than the previous 2012 estimate of 2.5%.
The title of this year's Capital Link Forum was "A New Beginning."
** Market News International New York Newsroom: 212 669-6430 **
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Venizelos: Greece Needs To Stay Within Euro Zone; Fiscal Readjustment Well
Underway
By Chana R. Schoenberger
Of DOW JONES NEWSWIRES

NEW YORK (Dow Jones)--Greece must fight to remain a member of the euro, Evangelos Venizelos, the Greek minister of finance and deputy prime minister,
said Tuesday.
"Greece is experiencing a deep and muiltifaceted crisis within a Europe and global economy that's in crisis at many levels," Venizelos said, speaking by webcast
from Athens to the Capital Link conference, in New York, for investors in Greece. "I am sure that tomorrow and the day after tomorrow, European Union leaders
will send clear message to markets that the euro area has ability to overcome this."
To face its crisis, Greece needs "active participation by the private sector" in making its debt burden sustainable, Venizelos said.
Venizelos told the audience in a recorded broadcast that "there is an urgent need for Greece to maintain its position within the EU and the euro area." The
country is already well on its way to fiscal adjustment, he said, citing the austerity budget passed this week.
Greece needs international investment, and is reaching out to the "two pillars" of its economy, the vast Greek diaspora and the shipping sector, Venizelos said.
The next three months are "crucial" to getting the country's fiscal situation on track, he said.
Introducing Venizelos, managing director Jay Collins of Citigroup's public sector group, which has worked with the Greek government, warned of dire
consequences should European leaders start serious discussions about a euro breakup.
"The road to breakup will lead to pandemonium," Collins said, cautioning that intra-European trade could be crippled.
-By Chana R. Schoenberger, Dow Jones Newswires; 212-416-4803; chana.schoenberger@dowjones.com
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Venizelos: next 3 months crucial for crisis
7 Dec 2011

Finance Minister Evangelos Venizelos told
investors on Wednesday the next three
months remain a crucial period for pulling the
nation out of a deep and multi-faceted crisis,
with possible elections and a deal with private
investors to negotiate first.
Venizelos said in a recorded message to an
investor forum in New York that he was sure
that European leaders will take strong action
at key meeting in Brussels on Thursday and
Friday.
"I am sure that tomorrow and the day after
tomorrow the leaders of the euro area and
the European Union will take important
decisions and send a clear and strong
message to the markets that the euro area
has the ability and power to overcome this
crisis," he said.

8 Dec 2011, 10 52 am

Press Watch, Dec.8
8 Dec 2011, 10 52 am

Press Watch, Dec.8
Earlier on Wednesday Greece's coalition government passed an austerity 2012 budget aimed at shrinking its debt
mountain with tax hikes and spending cuts.

8 Dec 2011, 9 07 am

Three major parties backing Prime Minister Lucas Papademos voted solidly for the budget plan, a package of deeply
unpopular measures needed to cut the deficit and show foreign lenders the country is sorting out its finances.

7 Dec 2011, 7 44 pm

"We are very close to our goal," Venizelos said in a nearly seven-minute message. "The next three months are
crucial. And the fact that we have a new three party government that enjoys an incredibly broad support in the
parliament" will help reach the necessary consensus.

7 Dec 2011, 6 19 pm

News bites @ 9

While Venizelos did not mention any specific events, the interim government is negotiating with private bondholders
on a voluntary deal to restructure the government's debt and avoid a credit event that would trigger the payout of
insurance in the form of credit default swaps.
Venizelos told lawmakers earlier on Wednesday the government will continue its debt negotiations with a creditors
committee next week in Athens.
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Greece also faces elections with a tentative date set for February 19.(Reuters)
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"Επιτακτική ανάγκη" η Ελλάδα να παραµείνει στο ευρώ
∆είξτο στους φίλους σου!
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οικονοµικά | http://mixirotera.blogspot.com/ | 2011-12-08 11:49:03

"Επιτακτική ανάγκη" η Ελλάδα να παραµείνει στο ευρώ Η Ελλάδα πρέπει να αγωνιστεί για να παραµείνει
µέλος του ευρώ, δήλωσε ο υπουργός Οικονοµικών Ευάγγελος Βενιζέλος.
«Η Ελλάδα βιώνει µια βαθιά και πολυπρόσωπη κρίση, µέσα σε µια Ευρώπη και σε µια παγκόσµια οικονοµία που είναι σε κρίση, σε πολλά επίπεδα, τόνισε
ο Ε. Βενιζέλος µιλώντας σε webcast από την Αθήνα στο Capital Link conference στη Νέα Υόρκη, για επενδυτές στην Ελλάδα.
Ο ίδιος δήλωσε σίγουρος πως « οι ηγέτες της ΕΕ θα στείλουν ξεκάθαρο µήνυµα στις αγορές ότι η ευρωζώνη µπορεί να το ξεπεράσει αυτό». Για να
αντιµετωπίσει την κρίση η Ελλάδα, «χρειάζεται ενεργή συµµετοχή από τον ιδιωτικό κλάδο», στο να καταστήσει το χρέος της βιώσιµο, επισήµανε.
Σε µαγνητοσκοπηµένο µήνυµά του ο Έλληνας υπουργός δήλωσε πως «είναι επιτακτική ανάγκη για την Ελλάδα να διατηρήσει τη θέση της µέσα στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ευρωζώνη. Η χώρα είναι ήδη σε σωστή τροχιά προς τη δηµοσιονοµική προσαρµογή, πρόσθεσε.
Υπογράµµισε ακόµη πως οι επόµενοι τρεις µήνες είναι κρίσιµοι για να µπει η δηµοσιονοµική θέση της χώρα σε µια τροχιά. Αναρτήθηκε από tranosA στις
12/08/2011 11:47:00 πµ Αποστολή µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου BlogThis!Μοιραστείτε το στο TwitterΜοιραστείτε το στο Facebook Ετικέτες
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Αναρτήθηκε απο στις 2011-12-08 08:06:02

Κρίσιµοι οι επόµενοι µήνες για την Ελλάδα
Κρίσιµοι οι επόµενοι µήνες για την Ελλάδα .fullpost{display:inline;} Οι επόµενοι τρεις µήνες θα είναι πολύ κρίσιµη περίοδος για την Ελλάδα,
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Greek Day at NYSE
By New York Stock Exchange
Created December 08, 2011

8 Dec 2011 | 03:30 PM | Posted by: New York Stock Exchange [1]

Greek Day at NYSE

NYSE Euronext celebrated 7th Annual Greek Day at the NYSE. In honor of the occasion, Socrates Lazaridis, Executive Chairman of the
Athens Exchange (ATHEX), rang The Closing BellSM, joined by NYSE-listed company executives, including Nikolas Tsakos, President of
Tsakos Energy Navigation Ltd. (NYSE: TNP).
Greek Day at the NYSE is organized in cooperation with the annual Capital Link Greek Forum. For information on the forum please visit
www.capitallinkforum.com [2].
Greek Day

closing bell

Athens Exchange

ATHEX

Capital Link Greek Forum

Source URL: https://exchanges.nyx.com/en/new-york-stock-exchange/greek-day-nyse
Links:
[1] https://exchanges.nyx.com/en/new-york-stock-exchange-0
[2] http://www.capitallinkforum.com/
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Greek finmin: Next 3 months crucial for crisis
3:17am IST

By Daniel Bases and Leah Schnurr
NEW YORK (Reuters) - Greek Finance Minister Evangelos Venizelos told investors on Wednesday the next three months are critical in
pulling the nation out of a deep and multi-faceted crisis, as the country faces possible elections and negotiations with private investors.
Venizelos said in a recorded message to the 13th Annual Capital Link Investor Forum in New York that he was sure European leaders
will take strong action at key meetings in Brussels on Thursday and Friday.
"I am sure that tomorrow and the day after tomorrow the leaders of the euro area and the European Union will take important decisions
and send a clear and strong message to the markets that the euro area has the ability and power to overcome this crisis," he said.
Earlier on Wednesday Greece's coalition government passed an 2012 austerity budget aimed at shrinking its debt mountain with tax
hikes and spending cuts. The budget passed hours after protesters clashed with police outside parliament.
Three major parties backing technocrat Prime Minister Lucas Papademos voted solidly for the budget plan, a package of deeply
unpopular measures needed to cut the deficit and show foreign lenders Greece is sorting out its finances.
"We are very close to our goal," Venizelos said in a nearly seven-minute message. "The next three months are crucial. And the fact that
we have a new three party government that enjoys an incredibly broad support in the parliament" will help reach the necessary consensus.
While Venizelos did not mention any specific events, the caretaker government led by Papademos is negotiating with private bondholders on a voluntary deal to restructure the
government's debt and avoid a credit event that would trigger the payout of insurance in the form of credit default swaps.
Venizelos told lawmakers earlier on Wednesday the government will continue its debt negotiations with a creditors committee next week in Athens.
Greece also faces elections with a tentative date set for February 19.
(Reporting By Daniel Bases and Leah Schnurr; Editing by James Dalgleish and Leslie Adler)

© Thomson Reuters 2011. All rights reserved. Users may download and print extracts of content from this website for their own personal and non-commercial use only. Republication or
redistribution of Thomson Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters and its
logo are registered trademarks or trademarks of the Thomson Reuters group of companies around the world.
Thomson Reuters journalists are subject to an Editorial Handbook which requires fair presentation and disclosure of relevant interests.
This copy is for your personal, non-commercial use only. To order presentation-ready copies for distribution to colleagues, clients or customers, use the Reprints tool at the top of any
article or visit: www.reutersreprints.com.
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Επενδυτικό συνέδριο στη Νέα Υόρκη υπό την αιγίδα του Υπουργείου
Οικονοµικών της Ελλάδας
Αθηνά Κρικέλη | Νέα Υόρκη

Ο υπουργός Οικονοµικών Ευάγγελος Βενιζέλος

Στην Νέα Υόρκη πραγµατοποιήθηκε το 13ο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link µε φετινό θέµα «Μια
νέα αρχή».
Το συνέδριο τέλεσε υπό την αιγίδα του ελληνικού Υπουργείου Οικονοµικών και την εκδήλωση χαιρέτησε η Αριάννα Χάφινγκτον, πρόεδρος και
Αρχισυντάκτρια του Huffington Post Media Group και ο Τζέι Κόλλιν αντιπρόεδρος της Global Banking και ∆ιευθυντής του Public Sector Group
City. Κύριος οµιλητής του συνεδρίου ήταν ο Ευάγγελος Βενιζέλος, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονοµικών της Ελληνικής
∆ηµοκρατίας
Κατά την διάρκεια του µαγνητοσκοπηµένου µηνύµατός του ο κ. Βενιζέλος εξέφρασε την ελπίδα ότι κατά την σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης θα ληφθούν «σηµαντικές αποφάσεις». Επισήµανε την ανάγκη να στείλουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες «σαφές και δυνατό µήνυµα» πως
µπορούν µε «αποφασιστικότητα και ικανότητα» να αντιµετωπίσουν την κρίση χρέους.
Στην αναφορά του για την Ελλάδα είπε πως είναι «επιτακτική ανάγκη» η παραµονή της χώρας στην Ευρωζώνη. Τόνισε πως η Ελλάδα βρίσκεται
σε καλό δρόµο αλλά και πως οι επόµενοι τρείς µήνες θα είναι «µια πολύ κρίσιµη περίοδος» στην προσπάθεια της κυβέρνησης να αντιµετωπίσει
τη βαθιά και πολύπλευρη κρίση.
Μιλώντας για την προοπτική διεξαγωγής εκλογών, ο κ. Βενιζέλος είπε πως θα πρέπει να προηγηθεί η «επίτευξη συµφωνίας» µε τους ιδιώτες
πιστωτές για τη συµµετοχή τους στην ανταλλαγή οµολόγων µε σκοπό τη µείωση του ελληνικού χρέους.

Πρόσβαση στο άρθρο στην διεύθυνση:
http://www.voanews.com/greek/news/NY-Greece-Investment-135293433.html
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Greece's Finance Minister Evangelos Venizelos addresses parliamentarians before the 2012 budget
vote at the parliament in Athens December 6.(Reuters)
Next three months crucial for crisis in Greece: finmin
Venizelos said in a recorded message to the 13th Annual Capital Link Investor Forum in New York
that he was sure European leaders will take strong action at key meetings in Brussels on Thursday
and Friday.

Greek Finance Minister Evangelos Venizelos told investors on Wednesday the next three months are
critical in pulling the nation out of a deep and multi-faceted crisis, as the country faces possible
elections and negotiations with private investors.
Venizelos said in a recorded message to the 13th Annual Capital Link Investor Forum in New York
that he was sure European leaders will take strong action at key meetings in Brussels on Thursday
and Friday.
"I am sure that tomorrow and the day after tomorrow the leaders of the euro area and the European
Union will take important decisions and send a clear and strong message to the markets that the euro
area has the ability and power to overcome this crisis," he said.
Earlier on Wednesday Greece's coalition government passed an 2012 austerity budget aimed at
shrinking its debt mountain with tax hikes and spending cuts. The budget passed hours after
protesters clashed with police outside parliament.
Three major parties backing technocrat Prime Minister Lucas Papademos voted solidly for the budget
plan, a package of deeply unpopular measures needed to cut the deficit and show foreign lenders
Greece is sorting out its finances.
"We are very close to our goal," Venizelos said in a nearly seven-minute message. "The next three
months are crucial. And the fact that we have a new three party government that enjoys an incredibly
broad support in the parliament" will help reach the necessary consensus.
While Venizelos did not mention any specific events, the caretaker government led by Papademos is
negotiating with private bondholders on a voluntary deal to restructure the government's debt and
avoid a credit event that would trigger the payout of insurance in the form of credit default swaps.
Venizelos told lawmakers earlier on Wednesday the government will continue its debt negotiations
with a creditors committee next week in Athens.
Greece also faces elections with a tentative date set for Feb. 19.
Reuters
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Ε. Βενιζέλος: Κρίσιµοι οι επόµενοι τρεις µήνες
Συντάκτης: AlphaTV News Team

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ε. Βενιζέλος: Κρίσιµοι οι επόµενοι τρεις
µήνες

08/12/2011 10:43

Ο Υπουργός Οικονοµικών τόνισε ότι είναι «επιτακτική
ανάγκη» η παραµονή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη.

Την ελπίδα ότι κατά τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης θα ληφθούν «σηµαντικές αποφάσεις», εξέφρασε ο
αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονοµικών,

Σε καθεστώς παρακολούθησης και η Ε.Ε.
από τον S&P

Ευάγγελος Βενιζέλος, σε µαγνητοσκοπηµένο µήνυµά του

Στο στόχαστρο και µεγάλες τράπεζες της Ευρωζώνης.

στο 13ο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα, το
«Capital Link», µε φετινό θέµα: "Μια νέα αρχή".

Οι προτάσεις Μέρκελ-Σαρκοζί στην Σύνοδο
Κορυφής

Ο κ. Βενιζέλος επισήµανε την ανάγκη οι Ευρωπαίοι ηγέτες

Μέρκελ και Σαρκοζί γνωστοποίησαν την Τετάρτη στον
πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου την κοινή
πρότασή τους για την αντιµετώπιση της κρίσης.

οποίο διοργανώθηκε χθες στο Μανχάταν από την εταιρία

στείλουν «σαφές και δυνατό µήνυµα», ως µπορούν µε
«αποφασιστικότητα και ικανότητα» να αντιµετωπίσουν την

1 από 1

κρίση χρέους.
Αναφερόµενος ειδικότερα στην Ελλάδα, ο κ. Βενιζέλος τόνισε ότι η χώρα µας βρίσκεται σε «καλό δρόµο» και θα είναι
«πολύ κρίσιµη περίοδος» οι επόµενοι τρεις µήνες, στην όλη προσπάθεια της κυβέρνησης να αντιµετωπίσει τη «βαθιά
και πολύπλευρη» κρίση.
Ο Υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι είναι «επιτακτική ανάγκη» η παραµονή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη. Επίσης,
µίλησε και για την προοπτική διεξαγωγής εκλογών, αφού, όπως είπε, προηγηθεί η «επίτευξη συµφωνίας» µε τους
ιδιώτες πιστωτές για τη συµµετοχή τους στην ανταλλαγή οµολόγων και µε σκοπό τη µείωση του ελληνικού χρέους.

περισσότερα

ΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΗΣΕΙΣ
«Ξεπαγώνουν» τα δάνεια του ΟΕΚ και
«παγώνουν» τα ληξιπρόθεσµα
Από τον Φεβρουάριο θα αρχίσει και πάλι η εκταµίευση
στεγαστικών δανείων, ενώ παράλληλα σχεδιάζεται
«πάγωµα» των ληξιπρόθεσµων οφειλών ανέργων.

Τεκµήριο θα αποτελούν ακόµη και τα…
δάνεια από τη νέα χρονιά
Τα τεκµήρια θα ισχύουν για ακίνητα, σκάφη,
αυτοκίνητα, πισίνες, αλλά και για δαπάνες, όπως
δίδακτρα και οικιακές βοηθούς.

Νέο ψαλίδι στους µισθούς του ηµοσίου µε
το ενιαίο µισθολόγιο
Ο στόχος της κυβέρνησης είναι να µπει τέλος στα
επιδόµατα, προκειµένου οι «παχυλές» λόγω αυτών
αµοιβές να πέσουν ακόµη και στο µισό.
περισσότερα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΗΣΕΙΣ
08/12/2011 10:45

Ε. Βενιζέλος: Κρίσιµοι οι επόµενοι τρεις µήνες
Ο Υπουργός Οικονοµικών τόνισε ότι είναι «επιτακτική ανάγκη» η παραµονή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη.
08/12/2011 09:28

Σε καθεστώς παρακολούθησης και η Ε.Ε. από τον S&P
Στο στόχαστρο και µεγάλες τράπεζες της Ευρωζώνης.
08/12/2011 09:01

Οι προτάσεις Μέρκελ-Σαρκοζί στην Σύνοδο Κορυφής
Μέρκελ και Σαρκοζί γνωστοποίησαν την Τετάρτη στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου την κοινή πρότασή τους για
την αντιµετώπιση της κρίσης.
07/12/2011 21:46

Σήµα κινδύνου για Ασφαλιστικά Ταµεία και συντάξεις
Φόβους για νέα µείωση των συντάξεων µέσα στο 2012 προκαλεί η καθίζηση των εσόδων των Ασφαλιστικών Ταµείων και η
ταυτόχρονη αύξηση των δαπανών.
07/12/2011 14:34

Η Βουλγαρία αποχωρεί οριστικά από το σχέδιο του Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη
Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονοµικών και αντιπρόεδρος της βουλγαρικής κυβέρνησης Συµεών Ντιάνκοφ.
07/12/2011 14:31

Στη σκιά των υποβαθµίσεων από τους οίκους αξιολόγησης η αυριανή Σύνοδος Κορυφής στις
Βρυξέλλες
Η κρισιµότερη ευρωπαϊκή Σύνοδος Κορυφής των τελευταίων ετών πραγµατοποιείται την Πέµπτη και την Παρασκευή στις
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Πρόσκληση προς οµογενείς κι αµερικανούς επενδυτές
December 12, 2011 By Greek News Leave a Comment

Από τον υπουργό Οικονοµικών Ευάγγελο Βενιζέλο. Ευκαιρίες για επενδύσεις υπάρχουν, αλλά χρειάζονται περισσότερες µεταρρυθµίσεις, είναι τα
µηνύµατα από το 13 Συνέδριο της Capital Link.
Νέα Υόρκη.- Του Αποστόλη Ζουπανιώτη
Τις µεγάλες µεταρρυθµίσεις που λαµβάνουν χώρα στην Ελλάδα τα τελευταία δύο χρόνια και τις ευκαιρίες που η κρίση γεννά για επενδύσει στη χώρα,
παρουσιάστηκαν την περασµένη Τετάρτη σε ένα αµερικανικό ακροατήριο αποτελούµενο από επενδυτές, εκπροσώπους τραπεζών και µεγάλων
αµερικανικών επιχειρήσεων, στο πλαίσιο του 13ου ετησίου επενδυτικού συνέδριο της Capital Link µε θέµα «Μια νέα αρχή».
Κεντρικός οµιλητής του συνεδρίου ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονοµικών Ευάγγελος Βενιζέλος, ο οποίος στον χαιρετισµό του
µέσω webcast επισήµανε ότι είναι «επιτακτική ανάγκη» η παραµονή της Ελλάδα στην Ευρωζώνη.
«Η Ελλάδα χρειάζεται ξένες επενδύσεις και απευθύνεται στους δύο πυλώνες της οικονοµίας της, την µεγάλη Ελληνική διασπορά και τον ναυτιλιακό
τοµέα», είπε ο κ. Βενιζέλος, που επισήµανε ότι η χώρα βρίσκεται σε καλό δρόµο αλλά και πως οι επόµενοι τρείς µήνες θα είναι «µια πολύ κρίσιµη
περίοδος» στην προσπάθεια της κυβέρνησης να αντιµετωπίσει τη βαθιά και πολύπλευρη κρίση και να βάλει σε τάξη τα δηµοσιονοµικά της.
Μιλώντας για την προοπτική διεξαγωγής εκλογών, ο κ. Βενιζέλος είπε πως θα πρέπει να προηγηθεί η «επίτευξη συµφωνίας» µε τους ιδιώτες πιστωτές για
τη συµµετοχή τους στην ανταλλαγή οµολόγων µε σκοπό τη µείωση του ελληνικού χρέους.
Ο κ. Βενιζέλος εξέφρασε την ελπίδα ότι κατά την σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ληφθούν «σηµαντικές αποφάσεις». Επισήµανε την
ανάγκη να στείλουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες «σαφές και δυνατό µήνυµα» πως µπορούν µε «αποφασιστικότητα και ικανότητα» να αντιµετωπίσουν την κρίση
χρέους.
Τον υπουργό Οικονοµικών παρουσίασαν η Αριάννα Χάφινγκτον, πρόεδρος και Αρχισυντάκτρια του Huffington Post και ο Τζέι Κόλλινς, αντιπρόεδρος τhw
Citygroup, που έχει συνεργαστεί στο παρελθόν µε την Ελλάδα.
Η Αριάνα Χάφινγκτον στην οµιλία της απέφυγε να πει την πρόταση που είχε κάνει δύο µέρες νωρίτερα, ότι θα πρέπει η Ελλάδα να επιστρέψει στη
δραχµή. Αντί τούτου είπε πως παρά την ανησυχία για τις εξελίξεις στην Ελλάδα, πρέπει να είµαστε αισιόδοξοι, γιατί η αισιοδοξία είναι στο ελληνικό µας
DNA.
Η χώρα βρέθηκε σε παρόµοια σταυροδρόµι πριν περίπου 60 χρόνια και τα κατάφερε µε το Σχέδιο Μάρσαλ.
«Πρέπει να εστιάζουµε την προσοχή µας όχι σ’ αυτά που µας λείπουν αλλά στα χαρίσµατα που διαθέτουµε ως Ελληνες, όπως το ταλέντο µας», ενώ είπε
πως θα πρέπει να επιδείξουµε πνεύµα αγωνιστικότητας παρόµοιο µ’ αυτό των αθλητών των Ειδικών Ολυµπιακών Αγώνων.
Τέλος εξέφρασε την πεποίθηση ότι η εφευρετικότητα και το δαιµόνιο του Ελληνα θα κάνει τη διαφορά και η Ελλάδα θα βγει πιο ισχυρή από την κρίση.
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Ο Τζέι Κόλινς προειδοποίησε για τις σοβαρές επιπτώσεις που µπορεί να έχει για τους επενδυτές και τις διεθνείς αγορές η συζήτηση που έχουν ξεκινήσει
Ευρωπαίοι ηγέτες για πιθανή διάλυση της ζώνης του Ευρώ.
«Ο δρόµος για τη διάσπαση της ευρωζώνης θα οδηγήσει σε πανδαιµόνιο», είπε, προειδοποιώντας ότι κάτι τέτοιο θα παραλύσει το εµπόριο µεταξύ των
ευρωπαϊκών χωρών.
Το συνέδριο τέλεσε υπό την αιγίδα του ελληνικού Υπουργείου Οικονοµικών και πραγµατοποιήθηκε σε συνεργασία µε τα Χρηµατιστήρια Νέας Υόρκης και
Αθήνας.
Το υπουργείο Οικονοµικών εκπροσώπησε ο ειδικός Γραµµατέας για τις ∆ΕΚΟ, Γιώργος Κυριάκος, ο οποίος αναφέρθηκε στις µεταρρυθµίσεις που γίνονται
καθώς και στο πρόγραµµα ιδιωτικοποιήσεων.
ΜΠΟΡΝΟΖΗΣ
Την ικανοποίησή του από την κάλυψη που έτυχε το συνέδριο από διεθνή οικονοµικά πρακτορεία, όπως το Dow Jones, το Bloomberg και το Reuters
εξέφρασε ο πρόεδρος και ιδρυτής της Capital Link, Νίκος Μπορνόζης, χαρακτηρίζοντας τη φετινή διοργάνωση ως τη δυσκολότερα από τις 13 που έχουν
γίνει.
«Όµως, ο καλός ο καπετάνιος, στη φουρτούνα φαίνεται», είπε στη Greek News ο κ. Μπορνόζης.
«Πρέπει να κάνει πράγµατα σε δύσκολους καιρούς και τώρα είναι που χρειάζεται να διαδώσουµε τα σωστά πράγµατα για την Ελλάδα. Να αλλάξουµε τον
τρόπο που σκέφτονται κι ενηµερώνονται για την Ελλάδα. Η Ελλάδα κυριαρχεί στα νέα, όχι όµως µε τον σωστό τρόπο. Εµείς µε το Forum προσπαθούµε να
δηµιουργήσουµε δεσµούς µεταξύ των επενδυτών, της κυβέρνησης, των ελληνικών επιχειρήσεων και του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, περνώντας τις σωστές
πληροφορίες».
Όπως ανέφερε, περισσότερα από 800 άτοµα πέρασαν από το συνέδριο.
Στο ερώτηµά µας πως βλέπουν σήµερα οι επενδυτές την Ελλάδα, ο κ. Μπορνόζης είπε πως ο επενδυτής επενδύει στην προοπτική.
«Θέλουν να γνωρίζουν ότι η Ελλάδα βαδίζει στο σωστό δρόµο κι αυτό είναι το σηµείο για το οποίο πρέπει να τους πείσουµε. Όχι πως έχουν λυθεί τα
προβλήµατα, αλλά ότι είµαστε στην αρχή, ότι είµαστε σοβαροί, έχουµε στρατηγική κι αναλαµβάνουµε δράσεις. Αν δεν ξεκαθαρίσει η µακροοικονοµική
εικόνα, δεν θα πρέπει να αναµένουµε ότι θα υπάρξουν επενδύσεις», κατέληξε.
ΣΠΥΡΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ
Ο πρόεδρος της Atlantic Bank, Σπύρος Βουτσινάς, δήλωσε στη Greek News αισιόδοξος για τις προοπτικές εξόδου της Ελλάδας από την κρίση, λέγοντας
πως η χώρα θα πρέπει να δώσει καιρό στην «θεραπεία» να αποδώσει.
«Αυτό που άκουσα στο συνέδριο είναι πως η Ελλάδα πρέπει να µείνει στην πορεία που χάραξε και να µην υπάρχουν βλέψεις για χρεοκοπία ή επιστροφή
στη δραχµή, γιατί αυτό δεν θα λειτουργήσει. Αν θέλουν να θεραπευτούν θα πρέπει να πάρουν το «φάρµακο». Γιατί χωρίς αυτό δεν υπάρχει θεραπεία».
Ο κ. Βουτσινάς είπε στην εφηµερίδα µας ότι υπάρχουν επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα.
«Ισως ακόµη είναι νωρίς, όµως οι ευκαιρίες υπάρχουν. Οι αναποδιές δηµιουργούν ευκαιρίες, όµως κάποιος θα πρέπει να είναι πάντοτε προσεκτικός. ∆εν
θα ήθελα να επενδύσω στην Ελλάδα και να ανακαλύψω πως θα πρέπει να περάσω µέσα από όλη αυτήν τη γραφειοκρατία. Αυτό δεν θα λειτουργήσει. Θα
πρέπει να µπορούµε να χειριζόµαστε τέτοια θέµατα µε πρακτικό και ρεαλιστικό τρόπο, αλλιώς δεν θα τα καταφέρουµε».
Τέλος, στο ερώτηµα αν παίρνει µηνύµατα για αλλαγή του σηµερινού συστήµατος, ο κ. Βουτσινάς απάντησε καταφατικό, ωστόσο είπε, οι προσπάθειες για
µεταρρυθµίσεις συναντούν ισχυρή αντίσταση.
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Ολοκλήρωση συνεδρίου της Capital Link
στη Ν.Υόρκη
∆ηµοσιεύθηκε: 13:53 - 13/12/11

H Capital Link, διοργάνωσε για 13η συνεχή χρονιά, στις 7 ∆εκεµβρίου 2011 στη Νέα Υόρκη,
στο Metropolitan Club, το 13ο Ετήσιο Capital Link Συνέδριο, µε θέµα «Ένα νέο ξεκίνηµα για
την Ελλάδα».
Με επιτυχηµένη προϊστορία 12 ετών, το Ελληνικό Συνέδριο της Capital Link αποτελεί ένα
θεσµό που προωθεί τη σύσφιξη των σχέσεων µεταξύ της επενδυτικής κοινότητας της
Ελλάδας και των Ηνωµένων Πολιτειών. Η φετινή προσέλευση έφτασε τους 832
συµµετέχοντες.
Το Συνέδριο διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονοµικών της Ελλάδος και
σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και το Χρηµατιστήριο Αθηνών.
Παραδοσιακά, το Συνέδριο δίνει τη δυνατότητα σε πολλούς φορείς να συµβάλουν στη
διοργάνωση και επιτυχία του. Φορείς υποστήριξης φέτος ήταν οι εξής: το Εµπορικό Γραφείο
του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη, το European American Chamber of
Commerce – New York, το European-American Business Organization Inc., το Hellenic
American Bankers Association, το Hellenic American Business Network, το Hellenic
American Chamber of Commerce of New York, το American Hellenic Institute το Hellenic
American Lawyers Association και το Leadership 100.
Στόχος του Συνεδρίου είναι η ενηµέρωση των Αµερικανών επενδυτών για την
ελληνική οικονοµία, την οικονοµική πολιτική της κυβέρνησης και τους στόχους της,
τις κεφαλαιαγορές, τους κύριους τοµείς της επιχειρηµατικής δραστηριότητας στην Ελλάδα,
καθώς και για τις επιχειρηµατικές και επενδυτικές ευκαιρίες.
Ο κύριος Νίκος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link, υπογράµµισε τη σηµασία της
άµεσης προσέγγισης της ευρύτερης επενδυτική κοινότητας, ιδιαίτερα στην παρούσα
ταραχώδη και άστατη περίοδο που διανύουµε. Σήµερα, όταν η Ελλάδα προσελκύει την
προσοχή σε παγκόσµιο επίπεδο, είναι ζωτικής σηµασίας να διασφαλίσουµε ότι η κατάλληλη
πληροφόρηση είναι διαθέσιµη στους επενδυτές. Το Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link
για την Ελλάδα έχει ως στόχο να παρέχει αυτή την άµεση σχέση. Τόνισε επίσης ότι µε τις
µεταρρυθµίσεις που υλοποιήθηκαν στην Ελλάδα, η τελευταία είναι πραγµατικά σε ένα νέο
στάδιο- οδεύει προς «µια νέα αρχή."
Στη διάρκεια του επίσηµου µεσηµεριανού Γεύµατος κεντρικός Οµιλητής ήταν ο
Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονοµικών, καθηγητής
Ευάγγελος Βενιζέλος, µέσω τηλεδιάσκεψης. Η κυρία Arianna Huffington, President and
Editor-in-Chief of The Huffington Post Media Group και ο κύριος Jay Collins, Vice
Chairman of Global Banking and Managing Director of the Public Sector Group at Citi
έκαναν τις εισαγωγικές παρατηρήσεις.
Η κυρία Arianna Huffington, President and Editor-in-Chief of The Huffington Post Media
Group,
στην εναρκτήρια οµιλία της τόνισε την ανάγκη να αλλάξουν τα δηµοσιεύµατα που αφορούν
την Ελλάδα και την ανάγκη να επικεντρωθούν στην αισιοδοξία, σε λύσεις και στην
απίστευτη αντοχή του ελληνικού χαρακτήρα, αντί απλά στα προβλήµατα που αντιµετωπίζει
η χώρα. Ωστόσο, τόνισε επίσης τη πρόσφατη Ευρωπαϊκή στροφή προς τη δηµοσιονοµική
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λιτότητα, προειδοποιώντας ότι , «δεν µπορούµε να αποφύγουµε τη κρίση." Αντ 'αυτού, είπε,
ότι πρέπει να βρούµε τρόπους για επανεπένδυση, δηµιουργία θέσεων εργασίας, και να
αξιοποιήσουµε το ανθρώπινο δυναµικό και τους φυσικούς πόρους που αφθονούν στην
Ελλάδα. Έκλεισε την οµιλία της µε ένα ανέκδοτο από το ταξίδι της αυτό το καλοκαίρι στους
Special Olympics στην Αθήνα, αναφέροντας τον Tim Shriver, ο οποίος είναι επικεφαλής
των αγώνων. Όταν άναψε την Ολυµπιακή δάδα στον Παρθενώνα, σε µια από αυτές τις
αθηναϊκές ηµέρες µε ισχυρό άνεµο, είπε, "Είναι πολύ θυελλώδης ο άνεµος εδώ, αλλά εµείς
θα υπερισχύσουµε». Χρησιµοποιώντας τα λόγια του ως µια µεταφορά για τη χώρα της
γέννησης της, η κυρία Arianna Huffington έκλεισε λέγοντας: «Πιστεύω µε όλη µου την
καρδιά ότι και η Ελλάδα θα υπερισχύσει"
Ο κύριος Jay Collins, Αντιπρόεδρος of Global Banking and Managing Director of
the Public Sector Group στη Citi περιέγραψε τη συµµετοχή της Citi και τη δέσµευση της
απέναντι στην ελληνική αγορά και µοιράστηκε τις απόψεις του σχετικά µε την Ευρωπαϊκή
κρίση χρέους και την παγκόσµια οικονοµία.
Ο Υπουργός, καθηγητής Ευάγγελος Βενιζέλος, έκανε την εναρκτήρια οµιλία του, µέσω
webcast, καθώς έπρεπε να παραµείνει στην Ελλάδα για την ψηφοφορία του Κοινοβουλίου
για τον προϋπολογισµό του 2012, η οποία ολοκληρώθηκε την ηµέρα πριν από το
Συνέδριο. Στην οµιλία του σκιαγράφησε τους στόχους της νέας τριµερούς κυβέρνησης στο
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής κρίσης του δηµοσίου χρέους, σηµειώνοντας πως η Ελλάδα θα
καταλήξει σε πρωτογενές πλεόνασµα 1,1% του ΑΕΠ το 2012 από το δηµοσιονοµικό
έλλειµµα του 15,7% του ελληνικού ΑΕΠ το 2009. Κατόπιν υπογράµµισε, "Αυτό το επίτευγµα
είναι ακόµα µεγαλύτερο δεδοµένου ότι πραγµατοποιήθηκε κάτω από συνθήκες µιας
πενταετούς αθροιστικής ύφεσης, η οποία είναι συνολικά υψηλότερη από το 15% του ΑΕΠ,
αλλά και σε µια περίοδο αυξανόµενου κόστους του δηµοσίου χρέους µας ". Επίσης
υπογράµµισε ότι αυτή η µεταρρύθµιση εκτός της δηµοσιονοµικής προσαρµογής ήταν
απαραίτητη, ζητώντας διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις, όπως ένα δεκαετές πρόγραµµα
εθνικής ανασυγκρότησης, το οποίο θα συνεπάγεται την ιδιωτικοποίηση των δηµοσίων
επιχειρήσεων, οργανισµών, και των ακινήτων µέσα σε ένα σταθεροποιηµένο νοµικό και
φορολογικό περιβάλλον, το οποίο θα στηρίζεται από ένα "κύµα επενδύσεων από το
εξωτερικό». Επίσης τόνισε την ανάγκη να ενισχυθούν και να αξιοποιηθούν οι ελληνικές
σχέσεις σε όλη την ευρωζώνη και τις Ηνωµένες Πολιτείες: «Θέλουµε πραγµατικά µία Ελλάδα
φιλική προς τις επενδύσεις και την ανάπτυξη. Θέλουµε µια έξυπνη Ελλάδα. Μια Ελλάδα που
παρέχει γρήγορες και απλές λύσεις.
Επίσης θέλουµε µια Ελλάδα που είναι έτοιµη να υποδεχθεί τις δυνάµεις της διασποράς και
της ελληνικής ναυτιλίας, τους δύο µεγάλους άξονες του ελληνικού έθνους για τους οποίους
είµαστε περήφανοι».
Το κοινό-στόχος του Συνεδρίου περιελάµβανε Αµερικανούς θεσµικούς επενδυτές
που επενδύουν σε ελληνικές µετοχές και τίτλους σταθερής απόδοσης, όπως αναλυτές,
διαχειριστές χαρτοφυλακίων, οικονοµικούς συµβούλους, εµπορικές και επενδυτικές
τράπεζες, χρηµατιστές και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα καθώς και
οικονοµικά µέσα µαζικής ενηµέρωσης.
Για µια ακόµη συνεχή χρονιά, το κοινό που παρευρέθηκε ήταν ένδειξη του ενεργού και
συνεχούς ενδιαφέροντος για την Ελλάδα. Το Συνέδριο, µεταξύ άλλων, προσέλκυσε
ανώτερα στελέχη από τις:
Paulson & Co., Citi, Citigroup, Oppenheimer, Edward Jones Investments, Calamos
Investments, Neuberger Berman, JP Morgan, Merrill Lynch, Morgan Stanley, HSBC, Wells
Fargo Advisors, Polar Securities, Nataxis Bleichroeder LLC, Superior Investments, TK
Investments, Omnivest Group, Litespeed Management, LLC, ICON Investments, FBR
Capital Markets, Green Capital Investment Bank, U.S. Financial Investments, Inc., and
Riverside Credit Investments Corp. ¨
Σε συνεργασία µε τον Όµιλο Axia Ventures, η Capital Link παρείχε επίσης στους ξένους
επενδυτές µια εκτεταµένη δυνατότητα δικτύωσης µέσω one-to-one συναντήσεων µε
εισηγµένες και µη εισηγµένες εταιρείες καθώς και µε την Ελληνική αντιπροσωπεία της
κυβέρνησης.
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Οι πρωινές συνεδρίες επικεντρώθηκαν στις πρόσφατες εξελίξεις στην Ελλάδα,
αξιολογώντας τις µεταρρυθµίσεις και την πολιτική της κυβέρνησης, τον τραπεζικό και
χρηµατοπιστωτικό τοµέα, και άλλους βασικούς τοµείς δραστηριότητας. Τα απογευµατινά
πάνελ ήταν αφιερωµένα στην παγκόσµια αγορά ενέργειας, των βασικών προϊόντων, και τη
ναυτιλία, τα οποία δεν εξαρτώνται από τις εξελίξεις της ελληνικής οικονοµίας, αλλά από τις
παγκόσµιες αγορές ενέργειας και των βασικών εµπορευµάτων.
Κεντρικές Οµιλίες
• Εισαγωγικές παρατηρήσεις έκανε η κυρία Arianna Huffington, President & Editor-In-Chief,
The Huffington Post Media Group.
• Εισαγωγικές παρατηρήσεις έκανε επίσης ο κύριος Jay Collins, Vice Chairman of Global
Banking & Managing Director of the Public Sector Group, Citi.
• Κεντρική Οµιλία (µέσω τηλεδιάσκεψης) από τον καθηγητή Ευάγγελο Βενιζέλο,
Αντιπρόεδρο της Ελληνικής Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονοµικών.
Πρωινές Συνεδρίες: Ελλάδα – Μία καινούρια αρχή
Τις εργασίες του Συνεδρίου άνοιξαν ο κύριος Νίκος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link,
Inc., η Ελληνίδα Πρόξενος στη Νέα Υόρκη κυρία Άγη Μπαλτά . Ο Έλληνας Πρέσβης κύριος
Βασίλης
Κασκαρέλης ήταν στην Αθήνα λόγω της επίσηµης επίσκεψης του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ
κυρίου Joe Biden.
• Η Ευρωπαική Κρίση Χρέους: Αναζητώντας λύση παρουσιάστηκε από τον κύριο Nick
Kounis, Head of Macro Research, Group Economics, at ABN AMRO.
• Το Οικονοµικό Πρόγραµµα Προσαρµογής στην Ελλάδα: Η αναδιάρθρωση του
προγράµµατος ιδιωτικοποίησης των κρατικών επιχειρήσεων παρουσιάστηκε από τον κύριο
Γιώργο Κυριακό, Ειδικό Γραµµατέα ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων & Οργανισµών (∆ΕΚΟ),
Υπουργείο Οικονοµικών.
• Οι Νοµικές Πτυχές του Επερχόµενου Προγράµµατος Ιδιωτικοποιήσεων παρουσιάστηκε
από τον κύριο Αντώνη Σ. Παπαδηµητρίου, ∆ιευθύνοντα Εταίρο, Α.Σ. Παπαδηµητρίου &
Συνεργάτες ∆ικηγορική Εταιρία
• Τα Ελληνικά Χρηµατιστήρια & η Ελληνική Χρηµατιστηριακή Αγορά παρουσιάστηκε από τον
κύριο Σωκράτη Λαζαρίδη, Πρόεδρο ∆.Σ Χρηµατιστηρίου Αθηνών & ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο
ΕΧΑΕ
• Επενδυτικές Ευκαιρίες για τους ξένους επενδυτές στην ελληνική χρηµατιστηριακή αγορά
παρουσιάστηκε από τον κύριο Γεώργιο Λινάτσα, Founding Partner, Director, and Member
of the Executive Committee,Όµιλος Axia Ventures.
• Η αναδιάρθρωση ως επενδυτική ευκαιρία συντονίστηκε από τον κύριο Νίκο Μπορνόζη,
Πρόεδρο της Capital Link.Το πάνελ συµπεριελάµβανε τον κύριο David A. Preiser,
Chairman and Senior Managing Director at Houlihan Lokey, τον κύριο Αλέξανδρο Αργυρό,
Managing Director of Investment Banking του Οµίλου Axia Ventures και τον κύριο David
Hilty, Managing Director and Head of Financial Restructuring Group at Houlihan Lokey.
• Ο Τραπεζικός τοµέας παρουσιάστηκε από τον κύριο Κλέωνα Παπαδόπουλο, Πρόεδρο του
Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου
• Ο κλάδος των τυχερών παιχνιδιών και αθλητικών στοιχηµάτων παρουσιάστηκε από τον
κύριο Νίκο Πολυµενάκο, Investor Relations Advisor του OPAP Α.Ε., και τον κύριο Νίκο
Λάττα Investor Relations Executive της Intralot Α.Ε.
• Ο κλάδος των Τηλεπικοινωνιών παρουσιάστηκε από τον κύριο Kevin Copp, Γενικό
∆ιευθυντή Χρηµατοοικονοµικών Θεµάτων του OTE Α.Ε
Απογευµατινές Συνεδρίες: 5th Annual Global Shipping Markets Roundtable
• Οι Παγκόσµιες Ναυτιλιακές Αγορές Ενέργειας & ∆εξαµενοπλοίων (The Global Energy &
Tanker Shipping Markets) µε συντονιστή τον κύριο Ben Nolan, Director and Head of
Shipping Research της Knight Capital Group. Στο πάνελ συµµετείχαν ο κύριος Νικόλαος
Τσάκος, CEO of Tsakos Energy Navigation Ltd (NYSE: TNP), και ο κύριος Ted Petrone,
President της Navios Maritime Acquisition Corp. (NYSE NNA).
• Οι Παγκόσµιες Αγορές πρώτων υλών και εµπορευµάτων ξηρού χύδην φορτίου (The Global
Commodities & Dry Bulk Shipping Markets) µε συντονιστή τον κύριο Christian Wetherbee,
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Senior Analyst at Citi Investment Research. Στο πάνελ συµµετείχαν ο κύριος Dale
Ploughman, CEO της Seanergy Maritime Holdings Corp. (NASDAQ: SHIP), και ο κύριος
Τάσος Ασλίδης, CFO and Treasurer της Euroseas Ltd (NASDAQ: ESEA).
• Οι Παγκόσµιες Ναυτιλιακές Αγορές εµπορευµατοκιβωτίων (The Global Container Shipping
Markets) µε συντονιστή τον κύριο Fotis Giannakoulis, Vice President of Shipping στη
Morgan Stanley. Στο πάνελ συµµετείχαν ο κύριος Tobias Koenig, CEO and Founding
Partner της American Feeder Lines Holding LP, και ο κύριος Τάσος Ασλίδης, CFO and
Treasurer της Euroseas Ltd (NASDAQ: ESEA).
• Το πάνελ των αναλυτών συντόνισε ο κύριος Clay Maitland, Managing Partner at
International Registries, Inc. Στο πάνελ συµµετείχαν ο κύριος Scott Weber, Vice President
of Airfreight, Surface & Marine Transportation Research at Bank of America Merrill Lynch,
ο κύριος Ben Nolan, Director and Head of Shipping Research at Knight Capital Group, ο
κύριος Fotis Giannakoulis, Vice President of Shipping at Morgan Stanley, και ο κύριος
Christian Wetherbee, Senior Analyst at Citi Investment Research.
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Ο Ε. Βενιζέλος κεντρικός ομιλητής στο 13ο συνέδριο της
CAPITAL LINK στην Νέα Υόρκη
H CapitalLink, διοργάνωσε για 13η συνεχή χρονιά, στις 7 ∆εκεµβρίου 2011 στη
Νέα Υόρκη, στο MetropolitanClub, το 13ο Ετήσιο CapitalLink Συνέδριο, µε
θέµα «Ένα νέο ξεκίνηµα για την Ελλάδα».
Με επιτυχηµένη προϊστορία 12 ετών, το Ελληνικό Συνέδριο της
CapitalLinkαποτελεί ένα θεσµό που προωθεί τη σύσφιξη των σχέσεων µεταξύ της
επενδυτικής κοινότητας της Ελλάδας και των Ηνωµένων Πολιτειών. Η φετινή
προσέλευση έφτασε τους 832 συµµετέχοντες.
∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ
Το Συνέδριο διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονοµικών της
Ελλάδος και σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και το
Χρηµατιστήριο Αθηνών.
ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Παραδοσιακά, το Συνέδριο δίνει τη δυνατότητα σε πολλούς φορείς να συµβάλουν στη διοργάνωση και επιτυχία του.
Φορείςυποστήριξηςφέτοςήτανοιεξής: τοΕµπορικόΓραφείοτουΓενικούΠροξενείουτηςΕλλάδοςστηΝέαΥόρκη,το European
American Chamber of Commerce – New York, το European-American Business Organization Inc., το Hellenic American
Bankers Association, το Hellenic American Business Network, το Hellenic American Chamber of Commerce of New York,
το American Hellenic Institute το Hellenic American Lawyers Association καιτο Leadership 100.
ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ
Στόχος του Συνεδρίου είναι η ενηµέρωση των Αµερικανών επενδυτών για την ελληνική οικονοµία, την οικονοµική πολιτική
της κυβέρνησης και τους στόχους της, τις κεφαλαιαγορές, τους κύριους τοµείς της επιχειρηµατικής δραστηριότητας στην
Ελλάδα, καθώς και για τις επιχειρηµατικές και επενδυτικές ευκαιρίες.
Ο κύριος Νίκος Μπορνόζης, Πρόεδρος της CapitalLink, υπογράµµισε τη σηµασία της άµεσης προσέγγισης της ευρύτερης
επενδυτική κοινότητας, ιδιαίτερα στην παρούσα ταραχώδη και άστατη περίοδο που διανύουµε. Σήµερα, όταν η Ελλάδα
προσελκύει την προσοχή σε παγκόσµιο επίπεδο, είναι ζωτικής σηµασίας να διασφαλίσουµε ότι η κατάλληλη
πληροφόρηση είναι διαθέσιµη στους επενδυτές. Το Επενδυτικό Συνέδριο της CapitalLink για την Ελλάδα έχει ως στόχο να
παρέχει αυτή την άµεση σχέση. Τόνισε επίσης ότι µε τις µεταρρυθµίσεις που υλοποιήθηκαν στην Ελλάδα, η τελευταία είναι
πραγµατικά σε ένα νέο στάδιο- οδεύει προς «µια νέα αρχή."
Στη διάρκεια του επίσηµου µεσηµεριανού Γεύµατος κεντρικός Οµιλητής ήταν ο Αντιπρόεδρος της Ελληνικής
Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονοµικών, καθηγητής Ευάγγελος Βενιζέλος, µέσω τηλεδιάσκεψης. Ηκυρία Arianna
Huffington, President and Editor-in-Chief of The Huffington Post Media GroupκαιοκύριοςJay Collins, Vice
Chairman of Global Banking and Managing Director of the Public Sector Group at Citiέκαναντιςεισαγωγικέςπαρατηρήσεις.
Ηκυρία Arianna Huffington, President and Editor-in-Chief of The Huffington Post Media Group,
στην εναρκτήρια οµιλία της τόνισε την ανάγκη να αλλάξουν τα δηµοσιεύµατα που αφορούν την Ελλάδα και την ανάγκη να
επικεντρωθούν στην αισιοδοξία, σε λύσεις και στην απίστευτη αντοχή του ελληνικού χαρακτήρα, αντί απλά στα
προβλήµατα που αντιµετωπίζει η χώρα. Ωστόσο, τόνισε επίσης τη πρόσφατη Ευρωπαϊκή στροφή προς τη δηµοσιονοµική
λιτότητα, προειδοποιώντας ότι , «δεν µπορούµε να αποφύγουµε τη κρίση." Αντ 'αυτού, είπε, ότι πρέπει να βρούµε
τρόπους για επανεπένδυση, δηµιουργία θέσεων εργασίας, και να αξιοποιήσουµε το ανθρώπινο δυναµικό και τους
φυσικούς πόρους που αφθονούν στην Ελλάδα.
Έκλεισε την οµιλία της µε ένα ανέκδοτο από το ταξίδι της αυτό το καλοκαίρι στους Special Olympics στην Αθήνα,
αναφέροντας τον Tim Shriver, ο οποίος είναι επικεφαλής των αγώνων. Όταν άναψε την Ολυµπιακή δάδα στον
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εµείς θα υπερισχύσουµε». Χρησιµοποιώντας τα λόγια του ως µια µεταφορά για τη χώρα της γέννησης της, η κυρία
Arianna Huffington έκλεισε λέγοντας: «Πιστεύω µε όλη µου την καρδιά ότι και η Ελλάδα θα υπερισχύσει"
Ο κύριος JayCollins, Αντιπρόεδρος ofGlobalBankingandManagingDirectorofthePublicSectorGroup στη Citi περιέγραψε
τησυµµετοχή της Citi και τη δέσµευση της απέναντι στην ελληνική αγορά και µοιράστηκε τις απόψεις του σχετικά µε την
Ευρωπαϊκή κρίση χρέους και την παγκόσµια οικονοµία.
Ο Υπουργός, καθηγητής Ευάγγελος Βενιζέλος, έκανε την εναρκτήρια οµιλία του, µέσω webcast, καθώς έπρεπε να
παραµείνει στην Ελλάδα για την ψηφοφορία του Κοινοβουλίου για τον προϋπολογισµό του 2012, η οποία ολοκληρώθηκε
την ηµέρα πριν από το Συνέδριο. Στην οµιλία του σκιαγράφησε τους στόχους της νέας τριµερούς κυβέρνησης στο πλαίσιο
της Ευρωπαϊκής κρίσης του δηµοσίου χρέους, σηµειώνοντας πως η Ελλάδα θα καταλήξει σε πρωτογενές πλεόνασµα
1,1% του ΑΕΠ το 2012 από το δηµοσιονοµικό έλλειµµα του 15,7% του ελληνικού ΑΕΠ το 2009. Κατόπιν υπογράµµισε,
"Αυτό το επίτευγµα είναι ακόµα µεγαλύτερο δεδοµένου ότι πραγµατοποιήθηκε κάτω από συνθήκες µιας πενταετούς
αθροιστικής ύφεσης, η οποία είναι συνολικά υψηλότερη από το 15% του ΑΕΠ, αλλά και σε µια περίοδο αυξανόµενου
κόστους του δηµοσίου χρέους µας ". Επίσης υπογράµµισε ότι αυτή η µεταρρύθµιση εκτός της δηµοσιονοµικής
προσαρµογής ήταν απαραίτητη, ζητώντας διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις, όπως ένα δεκαετές πρόγραµµα εθνικής
ανασυγκρότησης, το οποίο θα συνεπάγεται την ιδιωτικοποίηση των δηµοσίων επιχειρήσεων, οργανισµών, και των
ακινήτων µέσα σε ένα σταθεροποιηµένο νοµικό και φορολογικό περιβάλλον, το οποίο θα στηρίζεται από ένα "κύµα
επενδύσεων από το εξωτερικό». Επίσης τόνισε την ανάγκη να ενισχυθούν και να αξιοποιηθούν οι ελληνικές σχέσεις σε
όλη την ευρωζώνη και τις Ηνωµένες Πολιτείες: «Θέλουµε πραγµατικά µία Ελλάδα φιλική προς τις επενδύσεις και την
ανάπτυξη. Θέλουµε µια έξυπνη Ελλάδα. Μια Ελλάδα που παρέχει γρήγορες και απλές λύσεις.
Επίσης θέλουµε µια Ελλάδα που είναι έτοιµη να υποδεχθεί τις δυνάµεις της διασποράς και της ελληνικής ναυτιλίας, τους
δύο µεγάλους άξονες του ελληνικού έθνους για τους οποίους είµαστε περήφανοι».
Το κοινό-στόχος του Συνεδρίου περιελάµβανε Αµερικανούς θεσµικούς επενδυτές που επενδύουν σε ελληνικές µετοχές και
τίτλους σταθερής απόδοσης, όπως αναλυτές, διαχειριστές χαρτοφυλακίων, οικονοµικούς συµβούλους, εµπορικές και
επενδυτικές τράπεζες, χρηµατιστές και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα καθώς και οικονοµικά µέσα
µαζικής ενηµέρωσης.
Για µια ακόµη συνεχή χρονιά, το κοινό που παρευρέθηκε ήταν ένδειξη του ενεργού και συνεχούς ενδιαφέροντος για την
Ελλάδα. Το Συνέδριο, µεταξύ άλλων, προσέλκυσε ανώτερα στελέχη από τις:
Paulson & Co., Citi, Citigroup, Oppenheimer, Edward Jones Investments, Calamos Investments, Neuberger Berman, JP
Morgan, Merrill Lynch, Morgan Stanley, HSBC, Wells Fargo Advisors, Polar Securities, Nataxis Bleichroeder LLC,
Superior Investments, TK Investments, Omnivest Group, Litespeed Management, LLC, ICON Investments, FBR Capital
Markets, Green Capital Investment Bank, U.S. Financial Investments, Inc., and Riverside Credit Investments Corp. ¨
Σε συνεργασία µε τον Όµιλο AxiaVentures, η CapitalLink παρείχε επίσης στους ξένους επενδυτές µια εκτεταµένη
δυνατότητα δικτύωσης µέσω one-to-one συναντήσεων µε εισηγµένες και µη εισηγµένες εταιρείες καθώς και µε την
Ελληνική αντιπροσωπεία της κυβέρνησης.
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ &∆ΟΜΗ
Οι πρωινές συνεδρίες επικεντρώθηκαν στις πρόσφατες εξελίξεις στην Ελλάδα, αξιολογώντας τις µεταρρυθµίσεις και την
πολιτική της κυβέρνησης, τον τραπεζικό και χρηµατοπιστωτικό τοµέα, και άλλους βασικούς τοµείς δραστηριότητας. Τα
απογευµατινά πάνελ ήταν αφιερωµένα στην παγκόσµια αγορά ενέργειας, των βασικών προϊόντων, και τη ναυτιλία, τα
οποία δεν εξαρτώνται από τις εξελίξεις της ελληνικής οικονοµίας, αλλά από τις παγκόσµιες αγορές ενέργειας και των
βασικών εµπορευµάτων.
Κεντρικές Οµιλίες

ΕισαγωγικέςπαρατηρήσειςέκανεηκυρίαArianna Huffington, President & Editor-In-Chief, The
Huffington Post Media Group.
ΕισαγωγικέςπαρατηρήσειςέκανεεπίσηςοκύριοςJay Collins, Vice Chairman of Global Banking &
Managing Director of the Public Sector Group, Citi.
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Πρωινές Συνεδρίες: Ελλάδα – Μία καινούρια αρχή
Τις εργασίες του Συνεδρίου άνοιξαν ο κύριος Νίκος Μπορνόζης, Πρόεδρος της CapitalLink, Inc., η Ελληνίδα Πρόξενος στη
Νέα Υόρκη κυρία Άγη Μπαλτά . Ο Έλληνας Πρέσβης κύριος Βασίλης
Κασκαρέλης ήταν στην Αθήνα λόγω της επίσηµης επίσκεψης του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ κυρίου JoeBiden.
Η Ευρωπαική Κρίση Χρέους: Αναζητώντας λύση παρουσιάστηκε από τον κύριο NickKounis, HeadofMacroResearch,
GroupEconomics, atABNAMRO.
Το Οικονοµικό Πρόγραµµα Προσαρµογής στην Ελλάδα: Η αναδιάρθρωση του προγράµµατος ιδιωτικοποίησης των
κρατικών επιχειρήσεων παρουσιάστηκε από τον κύριο Γιώργο Κυριακό, Ειδικό Γραµµατέα ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων &
Οργανισµών (∆ΕΚΟ), Υπουργείο Οικονοµικών.
Οι Νοµικές Πτυχές του Επερχόµενου Προγράµµατος Ιδιωτικοποιήσεωνπαρουσιάστηκε από τον κύριο Αντώνη Σ.
Παπαδηµητρίου, ∆ιευθύνοντα Εταίρο, Α.Σ. Παπαδηµητρίου & Συνεργάτες ∆ικηγορική Εταιρία
Τα Ελληνικά Χρηµατιστήρια & η Ελληνική Χρηµατιστηριακή Αγοράπαρουσιάστηκε από τον κύριο Σωκράτη Λαζαρίδη,
Πρόεδρο ∆.Σ Χρηµατιστηρίου Αθηνών & ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο ΕΧΑΕ
Επενδυτικές Ευκαιρίες για τους ξένους επενδυτές στην ελληνική χρηµατιστηριακή αγορά παρουσιάστηκε από τον κύριο
Γεώργιο Λινάτσα, FoundingPartner, Director, andMemberoftheExecutiveCommittee,Όµιλος AxiaVentures.
Η αναδιάρθρωση ως επενδυτική ευκαιρία συντονίστηκε από τον κύριο Νίκο Μπορνόζη, Πρόεδρο της CapitalLink.Το πάνελ
συµπεριελάµβανε τον κύριο DavidA. Preiser, ChairmanandSeniorManagingDirectoratHoulihanLokey, τον κύριο
Αλέξανδρο Αργυρό, ManagingDirectorofInvestmentBanking του Οµίλου AxiaVentures και τον κύριο DavidHilty,
ManagingDirectorandHeadofFinancialRestructuringGroupatHoulihanLokey.
Ο Τραπεζικός τοµέας παρουσιάστηκε από τον κύριο Κλέωνα Παπαδόπουλο, Πρόεδρο του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου
Ο κλάδος των τυχερών παιχνιδιών και αθλητικών στοιχηµάτων παρουσιάστηκε από τον κύριο Νίκο Πολυµενάκο,
InvestorRelationsAdvisor του OPAP Α.Ε., και τον κύριο Νίκο Λάττα InvestorRelationsExecutive της Intralot Α.Ε.
Ο κλάδος των Τηλεπικοινωνιών παρουσιάστηκε από τον κύριο KevinCopp, Γενικό ∆ιευθυντή Χρηµατοοικονοµικών
Θεµάτων του OTE Α.Ε
ΑπογευµατινέςΣυνεδρίες: 5th Annual Global Shipping Markets Roundtable
ΟιΠαγκόσµιες Ναυτιλιακές ΑγορέςΕνέργειας&∆εξαµενοπλοίων (The Global Energy & Tanker Shipping Markets)
µεσυντονιστήτονκύριοBen Nolan, Director and Head of Shipping Research τηςKnight Capital Group.
ΣτοπάνελσυµµετείχανοκύριοςΝικόλαοςΤσάκος, CEO of Tsakos Energy Navigation Ltd (NYSE: TNP), καιοκύριος Ted
Petrone, President τηςNavios Maritime Acquisition Corp. (NYSE NNA).
ΟιΠαγκόσµιεςΑγορέςπρώτωνυλώνκαιεµπορευµάτωνξηρούχύδηνφορτίου (The Global Commodities & Dry Bulk Shipping
Markets)µεσυντονιστήτονκύριο Christian Wetherbee, Senior Analyst at Citi Investment Research.
Στοπάνελσυµµετείχανοκύριος Dale Ploughman, CEO της Seanergy Maritime Holdings Corp. (NASDAQ: SHIP),
καιοκύριοςΤάσοςΑσλίδης, CFO and Treasurer της Euroseas Ltd (NASDAQ: ESEA).
ΟιΠαγκόσµιεςΝαυτιλιακέςΑγορέςεµπορευµατοκιβωτίων (The Global Container Shipping Markets)
µεσυντονιστήτονκύριοFotis Giannakoulis, Vice President of Shipping στηMorgan Stanley.
ΣτοπάνελσυµµετείχανοκύριοςTobias Koenig, CEO and Founding Partner τηςAmerican Feeder Lines Holding LP,
καιοκύριοςΤάσοςΑσλίδης, CFO and Treasurer της Euroseas Ltd (NASDAQ: ESEA).
ΤοπάνελτωναναλυτώνσυντόνισεοκύριοςClay Maitland, Managing Partner at International Registries, Inc.
ΣτοπάνελσυµµετείχανοκύριοςScott Weber, Vice President of Airfreight, Surface & Marine Transportation Research at
Bank of America Merrill Lynch, οκύριος Ben Nolan, Director and Head of Shipping Research at Knight Capital Group,
οκύριος Fotis Giannakoulis, Vice President of Shipping at Morgan Stanley, καιοκύριοςChristian Wetherbee, Senior
Analyst at Citi Investment Research.

ΧΟΡΗΓΟΙ
Χάρη στη συµβολή των κύριων χορηγών του Συνεδρίου, το 13ο Ετήσιο Συνέδριο της CapitalLink είχε ακόµα µια
επιτυχηµένη χρονιά προβάλλοντας την Ελληνική Οικονοµία και τις επιχειρήσεις.
Lead Sponsors: Citi, Tsakos Energy Navigation Ltd (TEN)
Global Gold Sponsors: Κnight Capital Group, DVB Bank
Grand Sponsor:
ΤαχυδροµικόΤαµιευτήριο ATE
Search this site
Supporting Sponsors:
Atlantic Bank of New York, JP Morgan, Marathon Bank.
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Corporate Sponsors: ABN AMRO BANK N.V., ∆ικηγορικόΓραφείοΣ. & Α. Παπαδηµητρίου & Συνεργάτες, Axia Ventures
Group, ΟΤΕΑ.Ε., Houlihan Lokey, International Registries, Ιntralot A.E., ΟΠΑΠΑ.Ε., ,
Euroseas Ltd., Navios Maritime Holdings Inc., Seanergy Maritime Holdings Corp.
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Ο Ευ. Βενιζέλος κεντρικός οµιλητής στο 13ο ετήσιο συνέδριο της Capital Link
Τρίτη, 13 ∆εκέµβριος 2011 - 14:59

Το 13ο Ετήσιο Capital Link Συνέδριο, µε θέµα «Ένα νέο ξεκίνηµα για την Ελλάδα», διοργάνωσε για 13η συνεχή χρονιά, στις 7 ∆εκεµβρίου 2011 στη Νέα Υόρκη, στο Metropolitan Club, η
Capital Link.
Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, το Ελληνικό Συνέδριο της Capital Link αποτελεί ένα θεσµό που προωθεί τη σύσφιξη των σχέσεων µεταξύ της επενδυτικής κοινότητας της
Ελλάδας και των Ηνωµένων Πολιτειών. Η φετινή προσέλευση έφτασε τους 832 συµµετέχοντες.
Το Συνέδριο διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονοµικών της Ελλάδος και σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και το Χρηµατιστήριο Αθηνών.
Παραδοσιακά, το Συνέδριο δίνει τη δυνατότητα σε πολλούς φορείς να συµβάλουν στη διοργάνωση και επιτυχία του. Φορείς υποστήριξης φέτος ήταν οι εξής: το Εµπορικό Γραφείο του
Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη, το European American Chamber of Commerce – New York, το European-American Business Organization Inc., το Hellenic American Bankers
Association, το Hellenic American Business Network, το Hellenic American Chamber of Commerce of New York, το American Hellenic Institute το Hellenic American Lawyers Association και το
Leadership 100.
Στόχος του Συνεδρίου είναι η ενηµέρωση των Αµερικανών επενδυτών για την ελληνική οικονοµία, την οικονοµική πολιτική της κυβέρνησης και τους στόχους της, τις κεφαλαιαγορές, τους
κύριους τοµείς της επιχειρηµατικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, καθώς και για τις επιχειρηµατικές και επενδυτικές ευκαιρίες.
Ο κύριος Νίκος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link, υπογράµµισε τη σηµασία της άµεσης προσέγγισης της ευρύτερης επενδυτική κοινότητας, ιδιαίτερα στην παρούσα ταραχώδη και
άστατη περίοδο που διανύουµε. Σήµερα, όταν η Ελλάδα προσελκύει την προσοχή σε παγκόσµιο επίπεδο, είναι ζωτικής σηµασίας να διασφαλίσουµε ότι η κατάλληλη πληροφόρηση είναι
διαθέσιµη στους επενδυτές. Το Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link για την Ελλάδα έχει ως στόχο να παρέχει αυτή την άµεση σχέση. Τόνισε επίσης ότι µε τις µεταρρυθµίσεις που
υλοποιήθηκαν στην Ελλάδα, η τελευταία είναι πραγµατικά σε ένα νέο στάδιο- οδεύει προς «µια νέα αρχή."
Στη διάρκεια του επίσηµου µεσηµεριανού Γεύµατος κεντρικός Οµιλητής ήταν ο Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονοµικών, καθηγητής Ευάγγελος Βενιζέλος, µέσω
τηλεδιάσκεψης. Η κυρία Arianna Huffington, President and Editor-in-Chief of The Huffington Post Media Group και ο κύριος Jay Collins, Vice Chairman of Global Banking and Managing
Director of the Public Sector Group at Citi έκαναν τις εισαγωγικές παρατηρήσεις.
Η κυρία Arianna Huffington, President and Editor-in-Chief of The Huffington Post Media Group, στην εναρκτήρια οµιλία της τόνισε την ανάγκη να αλλάξουν τα δηµοσιεύµατα που αφορούν
την Ελλάδα και την ανάγκη να επικεντρωθούν στην αισιοδοξία, σε λύσεις και στην απίστευτη αντοχή του ελληνικού χαρακτήρα, αντί απλά στα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η χώρα.
Ωστόσο, τόνισε επίσης τη πρόσφατη Ευρωπαϊκή στροφή προς τη δηµοσιονοµική λιτότητα, προειδοποιώντας ότι , «δεν µπορούµε να αποφύγουµε τη κρίση." Αντ ΄αυτού, είπε, ότι πρέπει να
βρούµε τρόπους για επανεπένδυση, δηµιουργία θέσεων εργασίας, και να αξιοποιήσουµε το ανθρώπινο δυναµικό και τους φυσικούς πόρους που αφθονούν στην Ελλάδα.
Έκλεισε την οµιλία της µε ένα ανέκδοτο από το ταξίδι της αυτό το καλοκαίρι στους Special Olympics στην Αθήνα, αναφέροντας τον Tim Shriver, ο οποίος είναι επικεφαλής των αγώνων.
Όταν άναψε την Ολυµπιακή δάδα στον Παρθενώνα, σε µια από αυτές τις αθηναϊκές ηµέρες µε ισχυρό άνεµο, είπε, "Είναι πολύ θυελλώδης ο άνεµος εδώ, αλλά εµείς θα υπερισχύσουµε».
Χρησιµοποιώντας τα λόγια του ως µια µεταφορά για τη χώρα της γέννησης της, η κυρία Arianna Huffington έκλεισε λέγοντας: «Πιστεύω µε όλη µου την καρδιά ότι και η Ελλάδα θα
υπερισχύσει".
Ο κύριος Jay Collins, Αντιπρόεδρος of Global Banking and Managing Director of the Public Sector Group στη Citi περιέγραψε τη συµµετοχή της Citi και τη δέσµευση της απέναντι στην
ελληνική αγορά και µοιράστηκε τις απόψεις του σχετικά µε την Ευρωπαϊκή κρίση χρέους και την παγκόσµια οικονοµία.
Ο Υπουργός, καθηγητής Ευάγγελος Βενιζέλος, έκανε την εναρκτήρια οµιλία του, µέσω webcast, καθώς έπρεπε να παραµείνει στην Ελλάδα για την ψηφοφορία του Κοινοβουλίου για τον
προϋπολογισµό του 2012, η οποία ολοκληρώθηκε την ηµέρα πριν από το Συνέδριο. Στην οµιλία του σκιαγράφησε τους στόχους της νέας τριµερούς κυβέρνησης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής
κρίσης του δηµοσίου χρέους, σηµειώνοντας πως η Ελλάδα θα καταλήξει σε πρωτογενές πλεόνασµα 1,1% του ΑΕΠ το 2012 από το δηµοσιονοµικό έλλειµµα του 15,7% του ελληνικού ΑΕΠ
το 2009. Κατόπιν υπογράµµισε, "Αυτό το επίτευγµα είναι ακόµα µεγαλύτερο δεδοµένου ότι πραγµατοποιήθηκε κάτω από συνθήκες µιας πενταετούς αθροιστικής ύφεσης, η οποία είναι
συνολικά υψηλότερη από το 15% του ΑΕΠ, αλλά και σε µια περίοδο αυξανόµενου κόστους του δηµοσίου χρέους µας ".
Επίσης υπογράµµισε ότι αυτή η µεταρρύθµιση εκτός της δηµοσιονοµικής προσαρµογής ήταν απαραίτητη, ζητώντας διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις, όπως ένα δεκαετές πρόγραµµα εθνικής
ανασυγκρότησης, το οποίο θα συνεπάγεται την ιδιωτικοποίηση των δηµοσίων επιχειρήσεων, οργανισµών, και των ακινήτων µέσα σε ένα σταθεροποιηµένο νοµικό και φορολογικό περιβάλλον,
το οποίο θα στηρίζεται από ένα "κύµα επενδύσεων από το εξωτερικό». Επίσης τόνισε την ανάγκη να ενισχυθούν και να αξιοποιηθούν οι ελληνικές σχέσεις σε όλη την ευρωζώνη και τις
Ηνωµένες Πολιτείες: «Θέλουµε πραγµατικά µία Ελλάδα φιλική προς τις επενδύσεις και την ανάπτυξη. Θέλουµε µια έξυπνη Ελλάδα. Μια Ελλάδα που παρέχει γρήγορες και απλές λύσεις.
Επίσης θέλουµε µια Ελλάδα που είναι έτοιµη να υποδεχθεί τις δυνάµεις της διασποράς και της ελληνικής ναυτιλίας, τους δύο µεγάλους άξονες του ελληνικού έθνους για τους οποίους είµαστε
περήφανοι».
Το κοινό-στόχος του Συνεδρίου περιελάµβανε Αµερικανούς θεσµικούς επενδυτές που επενδύουν σε ελληνικές µετοχές και τίτλους σταθερής απόδοσης, όπως αναλυτές, διαχειριστές
χαρτοφυλακίων, οικονοµικούς συµβούλους, εµπορικές και επενδυτικές τράπεζες, χρηµατιστές και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα καθώς και οικονοµικά µέσα µαζικής
ενηµέρωσης.
Για µια ακόµη συνεχή χρονιά, το κοινό που παρευρέθηκε ήταν ένδειξη του ενεργού και συνεχούς ενδιαφέροντος για την Ελλάδα. Το Συνέδριο, µεταξύ άλλων, προσέλκυσε ανώτερα στελέχη
από τις:
Paulson & Co., Citi, Citigroup, Oppenheimer, Edward Jones Investments, Calamos Investments, Neuberger Berman, JP Morgan, Merrill Lynch, Morgan Stanley, HSBC, Wells Fargo Advisors,
Polar Securities, Nataxis Bleichroeder LLC, Superior Investments, TK Investments, Omnivest Group, Litespeed Management, LLC, ICON Investments, FBR Capital Markets, Green Capital
Investment Bank, U.S. Financial Investments, Inc., and Riverside Credit Investments Corp.
Σε συνεργασία µε τον Όµιλο Axia Ventures, η Capital Link παρείχε επίσης στους ξένους επενδυτές µια εκτεταµένη δυνατότητα δικτύωσης µέσω one-to-one συναντήσεων µε εισηγµένες και µη
εισηγµένες εταιρείες καθώς και µε την Ελληνική αντιπροσωπεία της κυβέρνησης.
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Å. ÂÅÍÉÆÅËÏÓ: «ÄÅÍ ÌÐÏÑÏÕÌÅ,
ÄÅÍ ÐÑÅÐÅÉ ÍÁ ËÁÂÏÕÌÅ ÍÅÁ
ÅÉÓÐÑÁÊÔÉÊÁ ÌÅÔÑÁ»
åíôïëÞ ôïõ ëáïý».
Óå åñþôçóç ó÷åôéêÜ ìå ôï åíäå÷üìåíï ç ôñüéêá íá áðáéôÞóåé íÝá ìÝôñá þóôå íá åãêñßíåé ôç íÝá äáíåéáêÞ óýìâáóç, ï ê. ÂåíéæÝëïò äéåõêñßíéóå üôé áõôü èá ôï êñßíåé ç êõâÝñíçóç êáé ïé ðïëéôéêÝò äõíÜìåéò, êÜíïíôáò ìÜëéóôá Ýêêëçóç óôéò ðïëéôéêÝò êáé êïéíùíéêÝò äõíÜìåéò ôçò ÷þñáò íá ðïõí îåêÜèáñá ôéò ðñïôÜóåéò ôïõò. ÁíáöïñéêÜ ìå ôï ÷ñüíï
äéåîáãùãÞò ôùí åêëïãþí, ï õðïõñãüò åßðå üôé ç ÷þñá äåí ìðïñåß íá åéóÝëèåé óå ðñïåêëïãéêÞ ðåñßïäï ðñéí ïëïêëçñùèåß ç äéáðñáãìÜôåõóç.
Ó÷åôéêÜ ìå ôï ÷ñïíïäéÜãñáììá ôùí äéáâïõëåýóåùí ìå ôçí ôñüéêá áíÝöåñå üôé áõôÞ
ôçí åâäïìÜäá äéåîÜãåôáé Ýíá ðñïêáôáñêôéêüò ãýñïò äéáâïõëåýóåùí êáé ðñüóèåóå üôé
ðñüêåéôáé ãéá ìéá êñßóéìç êáé äýóêïëç åâäïìÜäá.
Ç ôñüéêá, êáôÜ ôç äéÜñêåéáò ôçò åâäïìÜäïò èá Ý÷åé óõíáíôÞóåéò ìå ôïõò åêðñïóþðïõò ôùí ðïëéôéêþí êïììÜôùí êáé ðñéí ôçí áðï÷þñçóÞ ôçò èá óõíáíôçèåß êáé ìå ôïí
Ðñùèõðïõñãü, ê. ËïõêÜ ÐáðáäÞìï. Óôéò áñ÷Ýò Éáíïõáñßïõ èá åðéóôñÝøåé ìå óôü÷ï íá ïëïêëçñùèïýí ïé äéáðñáãìáôåýóåéò ãéá ôç íÝá äáíåéáêÞ óýìâáóç êáé ôï íÝï ìíçìüíéï, ðáñÜëëçëá ìå ôçí ïëïêëÞñùóç ôùí äéáðñáãìáôåýóåùí ãéá ôï PSI. Óôü÷ïò åßíáé, üðùò åßðå ï
õðïõñãüò, íá ïëïêëçñùèïýí ïé óõìöùíßåò Ýùò ôï ôÝëïò Éáíïõáñßïõ.
Åí ôù ìåôáîý, ðñéí ôá ×ñéóôïýãåííá ôï õðïõñãåßï åðéäéþêåé íá êáôáèÝóåé óôç ÂïõëÞ ðïëõíïìïó÷Ýäéï ãéá ôéò äéáñèñùôéêÝò áëëáãÝò. Óå áõôü èá ðåñéëáìâÜíïíôáé äéáôÜîåéò
ãéá ôï ÅÓÐÁ, ôçí áíáäéÜñèñùóç ôïõ åõñýôåñïõ äçìüóéïõ ôïìÝá, ñõèìßóåéò ãéá ôéò öáñìáêåõôéêÝò äáðÜíåò ê.á.

Ôçí áíÜãêç ðåñáéôÝñù ìåßùóçò ôùí äáðáíþí ôüíéóå ï áíôéðñüåäñïò ôçò êõâÝñíçóçò êáé õðïõñãüò Ïéêïíïìéêþí, ê. ÅõÜããåëïò ÂåíéæÝëïò, ôïíßæïíôáò üôé íÝá åéóðñáêôéêÜ ìÝôñá äåí ìðïñïýìå êáé äåí ðñÝðåé íá ëÜâïõìå.
Ï õðïõñãüò óõíáíôÞèçêå ôçí ÄåõôÝñá óÞìåñá äéáäï÷éêÜ ìå ôïõò åðéêåöáëåßò ôçò
Ôñüéêáò êáé ôïí ãåíéêü äéåõèõíôÞ ôïõ Äéåèíïýò ×ñçìáôïðéóôùôéêïý Éíóôéôïýôïõ (IIF), ê.
ÔóÜñëò ÍôáëÜñá, óôï ðëáßóéï ôùí äéáðñáãìáôåýóåùí ãéá ôç íÝá äáíåéáêÞ óýìâáóç êáé
ãéá ôç óõìöùíßá áðïìåßùóçò êáôÜ 50% ôçò áîßáò ôùí åëëçíéêþí ïìïëüãùí ðïõ Ý÷ïõí
óôçí êáôï÷Þ ôïõò ïé éäéþôåò ðéóôùôÝò ôçò ÷þñáò.
Óå óõíÝíôåõîç Ôýðïõ ðïõ ðáñá÷þñçóå ìåôÜ ôéò óõíáíôÞóåéò, ï õðïõñãüò äÞëùóå üôé
«Áí åöáñìïóôåß ï ðñïûðïëïãéóìüò ôïõ 2011 üðùò Ý÷åé ðñïâëåöèåß äåí èá ÷ñåéáóôïýí íÝá ìÝôñá. Áí êáôáãñáöïýí áðïêëßóåéò èá äïýìå ôé ðñÝðåé íá ãßíåé. Äåí íïìßæù üôé åßíáé ç
óôéãìÞ íá áíáëÜâù áõôü ôï öïñôßï. ÐñÝðåé íá ôï áíáëÜâåé ç êõâÝñíçóç ìåôÜ áðü íùðÞ

ÁÕÎÇÌÅÍÏ ÅÍÄÉÁÖÅÑÏÍ ÃÉÁ
ÅÎÁÃÙÃÅÓ ÓÔÉÓ ÔÑÉÔÅÓ ×ÙÑÅÓ
ÁõîÜíïõí ôç âáñýôçôÜ ôïõò óôï
óýíïëï ôùí åîáãùãþí ìáò ïé åîáãùãÝò
ðñïò ôñßôåò ÷þñåò, áëëÜ êáé ïé åîáãùãÝò
êáõóßìùí, ðïõ ðëÝïí áðïóðïýí ó÷åäüí
ôï 30% ôçò óõíïëéêÞò áîßáò ôïõ åîáãùãéêïý åìðïñßïõ ôçò ÷þñáò.
ÐÜíôùò, ôï ÷åéñüôåñï ìÞíá ôïõ 2011
áðïôÝëåóå ãéá ôéò åîáãùãÝò ìáò ï Ïêôþâñéïò, üðùò êáôáäåéêíýïõí ôá óôïé÷åßá
ôïõ Ðáíåëëçíßïõ ÓõíäÝóìïõ ÅîáãùãÝùí
(ÐÓÅ) êáé ôïõ ÊÝíôñïõ Åîáãùãéêþí Åñåõíþí êáé Ìåëåôþí (ÊÅÅÌ) ãéá ôçí
ðïñåßá ôùí åëëçíéêþí åîáãùãþí óôï 9ìçíï ôïõ 2011.
Ç êáôÜóôáóç ôïõ Ïêôùâñßïõ ãéá ôéò
åîáãùãÝò ìáò åîçãåßôáé êáôÜ ôïí ÐÓÅ,
êáèþò ðÝñáí ôçò ðåñéïñéóìÝíçò áýîçóçò
ôùí åîáãùãþí, óõìðåñéëáìâáíïìÝíùí
ôùí ðåôñåëáéïåéäþí êáôÜ 15,2%, êáôáãñÜöåôáé ãéá ðñþôç öïñÜ óå åðßðåäï åêôéìÞóåùí ìåßùóç ôùí åîáãùãþí (÷ùñßò
ôá ðåôñåëáéïåéäÞ) êáé ìÜëéóôá óå ðïóïóôü 11,6%. Õðåíèõìßæåôáé üôé ðôþóç óôéò
åëëçíéêÝò åîáãùãÝò (÷ùñßò ôá ðåôñåëáéïåéäÞ) êáôáãñÜöçêå óå ìçíéáßá âÜóç ìÝóá
óôï 2011, óå ó÷Ýóç ìå ôï 2010, ìüíï ôïí
ðåñáóìÝíï ÌÜñôéï, óå åðßðåäï ðñïóùñéíþí óôïé÷åßùí êáé ü÷é åêôéìÞóåùí (0,4%).
Ç õðï÷þñçóç áõôÞ óõíÝðåóå ÷ñïíéêÜ
ìå ôçí áâåâáéüôçôá ãýñù áðü ôçí êáôÜóôáóç êáé ôçí ðñïïðôéêÞ ôçò åëëçíéêÞò ïé-

êïíïìßáò ðñéí êáé ìåôÜ ôç Óõìöùíßá ôçò
26çò - 27çò Ïêôùâñßïõ ôïõ 2011. Áîßæåé
íá óçìåéùèåß üôé ôïí Ïêôþâñéï ôïõ 2011
êáôáãñÜöçêå ìåßùóç êáôÜ 12,3% óôç âéïìç÷áíéêÞ ðáñáãùãÞ ôçò ÷þñáò.
Ðéï áíáëõôéêÜ, ç óõíïëéêÞ áîßá ôùí
åîáãùãþí - áðïóôïëþí êáôÜ ôïí ìÞíá Ïêôþâñéï 2011 áíÞëèå óôï ðïóü ôùí
1.775,8 åêáô. åõñþ, Ýíáíôé 1.605,3 åêáô.
åõñþ óå óýãêñéóç ìå ôïí áíôßóôïé÷ï ìÞíá
ôïõ Ýôïõò 2010, ðáñïõóéÜæïíôáò áýîçóç
10,6%. ×ùñßò ôá ðåôñåëáéïåéäÞ, ç áîßá
ôùí åîáãùãþí ôïí ðåñáóìÝíï Ïêôþâñéï
äéáìïñöþèçêå óôï ðïóü ôùí 1.293,3 åêáô.
åõñþ, Ýíáíôé 1.463,1 åêáô. åõñþ óå óýãêñéóç ìå ôïí áíôßóôïé÷ï ìÞíá ôïõ Ýôïõò
2010, ðáñïõóéÜæïíôáò ìåßùóç 11,6%.
Óå åôÞóéá âÜóç, êáôÜ ôï äùäåêÜìçíï
Íïåìâñßïõ 2010 - Ïêôùâñßïõ 2011, ç óõíïëéêÞ áîßá ôùí åîáãùãþí - áðïóôïëþí,
÷ùñßò ôá ðåôñåëáéïåéäÞ, ðáñïõóßáóå áýîçóç 15,2% óå óýãêñéóç ìå ôï áíôßóôïé÷ï
äùäåêÜìçíï Íïåìâñßïõ 2009 - Ïêôùâñßïõ
2010. Íá óçìåéùèåß üôé óôï äùäåêÜìçíï
Ïêôþâñéïò 2010 - ÓåðôÝìâñéïò 2011, ç áýîçóç õðïëïãßæïíôáí óôá åðßðåäá ôïõ
18,3%.
Óå üôé áöïñÜ ôïõò êëÜäïõò ðñïúüíôùí, Üíïäïò ðñïêýðôåé ìüëéò óå äýï êáôçãïñßåò (êáýóéìá - ðåôñåëáéïåéäÞ:
+332% , ìç÷áíÞìáôá: +0,6%), åíþ óå ü-
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ÅÍÁ ÍÅÏ ÎÅÊÉÍÇÌÁ ÃÉÁ ÔÇÍ ÅËËÁÄÁ
Ôï 13ï ÅôÞóéï ÓõíÝäñéï äéïñãÜíùóå ç Capital Link óôç ÍÝá Õüñêç
Ôï 13ï ÅôÞóéï ÓõíÝäñéï äéïñãÜíùóå ç Capital Link óôéò 7 Äåêåìâñßïõ 2011 óôç
ÍÝá Õüñêç, óôï Metropolitan Club, ìå èÝìá «Åíá íÝï îåêßíçìá ãéá ôçí ÅëëÜäá».
Óôü÷ïò ôïõ Óõíåäñßïõ Þôáí ç åíçìÝñùóç ôùí Áìåñéêáíþí åðåíäõôþí ãéá ôçí åëëçíéêÞ ïéêïíïìßá, ôçí ïéêïíïìéêÞ ðïëéôéêÞ ôçò êõâÝñíçóçò êáé ôïõò óôü÷ïõò ôçò, ôéò êåöáëáéáãïñÝò, ôïõò êýñéïõò ôïìåßò ôçò åðé÷åéñçìáôéêÞò äñáóôçñéüôçôáò óôçí ÅëëÜäá, êáèþò êáé
ãéá ôéò åðé÷åéñçìáôéêÝò êáé åðåíäõôéêÝò åõêáéñßåò.
Êåíôñéêüò ÏìéëçôÞò Þôáí ï Áíôéðñüåäñïò ôçò ÅëëçíéêÞò ÊõâÝñíçóçò êáé Õðïõñãüò
Ïéêïíïìéêþí, ÅõÜããåëïò ÂåíéæÝëïò, ìÝóù ôçëåäéÜóêåøçò.
Ï Õðïõñãüò, ÅõÜããåëïò ÂåíéæÝëïò, Ýêáíå ôçí åíáñêôÞñéá ïìéëßá ôïõ, ìÝóù webcast,
êáèþò Ýðñåðå íá ðáñáìåßíåé óôçí ÅëëÜäá ãéá ôçí øçöïöïñßá ôïõ Êïéíïâïõëßïõ ãéá ôïí
ðñïûðïëïãéóìü ôïõ 2012, ç ïðïßá ïëïêëçñþèçêå ôçí çìÝñá ðñéí áðü ôï ÓõíÝäñéï. Óôçí ïìéëßá ôïõ óêéáãñÜöçóå ôïõò óôü÷ïõò ôçò íÝáò ôñéìåñïýò êõâÝñíçóçò óôï ðëáßóéï ôçò ÅõñùðáúêÞò êñßóçò ôïõ äçìïóßïõ ÷ñÝïõò, óçìåéþíïíôáò ðùò ç ÅëëÜäá èá êáôáëÞîåé óå ðñùôïãåíÝò ðëåüíáóìá 1,1% ôïõ ÁÅÐ ôï 2012 áðü ôï äçìïóéïíïìéêü Ýëëåéììá ôïõ 15,7% ôïõ
åëëçíéêïý ÁÅÐ ôï 2009. Êáôüðéí õðïãñÜììéóå, «Áõôü ôï åðßôåõãìá åßíáé áêüìá ìåãáëýôåñï äåäïìÝíïõ üôé ðñáãìáôïðïéÞèçêå êÜôù áðü óõíèÞêåò ìéáò ðåíôáåôïýò áèñïéóôéêÞò ýöåóçò, ç ïðïßá åßíáé óõíïëéêÜ õøçëüôåñç áðü ôï 15% ôïõ ÁÅÐ, áëëÜ êáé óå ìéá ðåñßïäï
áõîáíüìåíïõ êüóôïõò ôïõ äçìïóßïõ ÷ñÝïõò ìáò». Åðßóçò õðïãñÜììéóå üôé áõôÞ ç ìåôáññýèìéóç åêôüò ôçò äçìïóéïíïìéêÞò ðñïóáñìïãÞò Þôáí áðáñáßôçôç, æçôþíôáò äéáñèñùôéêÝò
ìåôáññõèìßóåéò, üðùò Ýíá äåêáåôÝò ðñüãñáììá åèíéêÞò áíáóõãêñüôçóçò, ôï ïðïßï èá óõíåðÜãåôáé ôçí éäéùôéêïðïßçóç ôùí äçìïóßùí åðé÷åéñÞóåùí, ïñãáíéóìþí, êáé ôùí áêéíÞôùí ìÝóá óå Ýíá óôáèåñïðïéçìÝíï íïìéêü êáé öïñïëïãéêü ðåñéâÜëëïí, ôï ïðïßï èá óôçñßæåôáé áðü Ýíá “êýìá åðåíäýóåùí áðü ôï åîùôåñéêü». Åðßóçò ôüíéóå ôçí áíÜãêç íá åíéó÷õèïýí êáé íá áîéïðïéçèïýí ïé åëëçíéêÝò ó÷Ýóåéò óå üëç ôçí åõñùæþíç êáé ôéò ÇíùìÝíåò
Ðïëéôåßåò: «ÈÝëïõìå ðñáãìáôéêÜ ìßá ÅëëÜäá öéëéêÞ ðñïò ôéò åðåíäýóåéò êáé ôçí áíÜðôõîç. ÈÝëïõìå ìéá Ýîõðíç ÅëëÜäá. Ìéá ÅëëÜäá ðïõ ðáñÝ÷åé ãñÞãïñåò êáé áðëÝò ëýóåéò.
Åðßóçò èÝëïõìå ìéá ÅëëÜäá ðïõ åßíáé Ýôïéìç íá õðïäå÷èåß ôéò äõíÜìåéò ôçò äéáóðïñÜò êáé ôçò åëëçíéêÞò íáõôéëßáò, ôïõò äýï ìåãÜëïõò Üîïíåò ôïõ åëëçíéêïý Ýèíïõò ãéá ôïõò
ïðïßïõò åßìáóôå ðåñÞöáíïé».
Ï Íßêïò Ìðïñíüæçò, Ðñüåäñïò ôçò Capital Link, õðïãñÜììéóå ôç óçìáóßá ôçò Üìåóçò
ðñïóÝããéóçò ôçò åõñýôåñçò åðåíäõôéêÞ êïéíüôçôáò, éäéáßôåñá óôçí ðáñïýóá ôáñá÷þäç êáé
Üóôáôç ðåñßïäï ðïõ äéáíýïõìå. ÓÞìåñá, üôáí ç ÅëëÜäá ðñïóåëêýåé ôçí ðñïóï÷Þ óå ðáãêüóìéï åðßðåäï, åßíáé æùôéêÞò óçìáóßáò íá äéáóöáëßóïõìå üôé ç êáôÜëëçëç ðëçñïöüñçóç
åßíáé äéáèÝóéìç óôïõò åðåíäõôÝò. Ôï Åðåíäõôéêü ÓõíÝäñéï ôçò Capital Link ãéá ôçí ÅëëÜäá Ý÷åé ùò óôü÷ï íá ðáñÝ÷åé áõôÞ ôçí Üìåóç ó÷Ýóç. Ôüíéóå åðßóçò üôé ìå ôéò ìåôáññõèìßóåéò ðïõ õëïðïéÞèçêáí óôçí ÅëëÜäá, ç ôåëåõôáßá åßíáé ðñáãìáôéêÜ óå Ýíá íÝï óôÜäéï - ïäåýåé ðñïò «ìéá íÝá áñ÷Þ».
Ç Arianna Huffington, President and Editor-in-Chief of The Huffington Post Media
Group, óôçí åíáñêôÞñéá ïìéëßá ôçò ôüíéóå ôçí áíÜãêç íá áëëÜîïõí ôá äçìïóéåýìáôá ðïõ
áöïñïýí ôçí ÅëëÜäá êáé ôçí áíÜãêç íá åðéêåíôñùèïýí óôçí áéóéïäïîßá, óå ëýóåéò êáé
óôçí áðßóôåõôç áíôï÷Þ ôïõ åëëçíéêïý ÷áñáêôÞñá, áíôß áðëÜ óôá ðñïâëÞìáôá ðïõ áíôéìåôùðßæåé ç ÷þñá. Ùóôüóï, ôüíéóå åðßóçò ôç ðñüóöáôç ÅõñùðáúêÞ óôñïöÞ ðñïò ôç äçìïóéïíïìéêÞ ëéôüôçôá, ðñïåéäïðïéþíôáò üôé , «äåí ìðïñïýìå íá áðïöýãïõìå ôç êñßóç.” Áíô’
áõôïý, åßðå, üôé ðñÝðåé íá âñïýìå ôñüðïõò ãéá åðáíåðÝíäõóç, äçìéïõñãßá èÝóåùí åñãáóßáò, êáé íá áîéïðïéÞóïõìå ôï áíèñþðéíï äõíáìéêü êáé ôïõò öõóéêïýò ðüñïõò ðïõ áöèïíïýí
óôçí ÅëëÜäá.
Åêëåéóå ôçí ïìéëßá ôçò ìå Ýíá áíÝêäïôï áðü ôï ôáîßäé ôçò áõôü ôï êáëïêáßñé óôïõò Special Olympics óôçí ÁèÞíá, áíáöÝñïíôáò ôïí Tim Shriver, ï ïðïßïò åßíáé åðéêåöáëÞò ôùí áãþíùí. Ïôáí Üíáøå ôçí ÏëõìðéáêÞ äÜäá óôïí Ðáñèåíþíá, óå ìéá áðü áõôÝò ôéò áèçíáúêÝò çìÝñåò ìå éó÷õñü Üíåìï, åßðå, “Åßíáé ðïëý èõåëëþäçò ï Üíåìïò åäþ, áëëÜ åìåßò èá õðåñéó÷ýóïõìå». ×ñçóéìïðïéþíôáò ôá ëüãéá ôïõ ùò ìéá ìåôáöïñÜ ãéá ôç ÷þñá ôçò ãÝííçóçò
ôçò, ç êõñßá Arianna Huffington Ýêëåéóå ëÝãïíôáò: «Ðéóôåýù ìå üëç ìïõ ôçí êáñäéÜ üôé
êáé ç ÅëëÜäá èá õðåñéó÷ýóåé».
Ï Jay Collins, Áíôéðñüåäñïò of Global Banking and Managing Director of the Public Sec-

tor Group óôç Citi ðåñéÝãñáøå ôç óõììåôï÷Þ ôçò Citi êáé ôç äÝóìåõóç ôçò áðÝíáíôé óôçí
åëëçíéêÞ áãïñÜ êáé ìïéñÜóôçêå ôéò áðüøåéò ôïõ ó÷åôéêÜ ìå ôçí ÅõñùðáúêÞ êñßóç ÷ñÝïõò
êáé ôçí ðáãêüóìéá ïéêïíïìßá.
Ôï ÓõíÝäñéï äéïñãáíþèçêå õðü ôçí áéãßäá ôïõ Õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìéêþí ôçò ÅëëÜäïò
êáé óå óõíåñãáóßá ìå ôï ×ñçìáôéóôÞñéï ôçò ÍÝáò Õüñêçò êáé ôï ×ñçìáôéóôÞñéï Áèçíþí.

ÐÑÏÓ ÅÍÁ ÅÍÉÁÉÏ ÓÉÄÇÑÏÄÑÏÌÉÊÏ
×ÙÑÏ ÓÔÇÍ ÅÕÑÙÐÇ

Ç ðïëéôéêÞ óõìöùíßá ãéá ôç äçìéïõñãßá åíéáßïõ óéäçñïäñïìéêïý ÷þñïõ óôçí Åõñþðç, ç ôñïðïðïßçóç õöéóôáìÝíùí êáíïíéóìþí ãéá ôç ÷ñÞóç êáôáãñáöéêïý ìç÷áíéóìïý ïäéêþí ìåôáöïñþí (ôá÷ïãñÜöïò) êáé ç ðñüôáóç êáíïíéóìïý ãéá ôçí áíáèåþñçóç
ôùí êáôåõèõíôçñßùí ãñáììþí ãéá ôï Äéåõñùðáúêü Äßêôõï Ìåôáöïñþí, Þôáí ôá âáóéêÜ
èÝìáôá ôïõ Óõìâïõëßïõ õðïõñãþí ìåôáöïñþí ôçò Å.Å., ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå ÷èåò óôéò
ÂñõîÝëëåò.
Ôéò åëëçíéêÝò èÝóåéò õðïóôÞñéîå ï õðïõñãüò Õðïäïìþí, Ìåôáöïñþí êáé Äéêôýùí, ÌÜêçò Âïñßäçò.
Óôï Óõìâïýëéï åðÞëèå
óõìöùíßá åðß ôùí ðñïôÜóåùí ôçò ÅõñùðáúêÞò ÅðéôñïðÞò êáé ôçò ÐïëùíéêÞò Ðñïåäñßáò ãéá ôá èÝìáôá åíéáßïõ óéäçñïäñïìéêïý ÷þñïõ
êáé ôá÷ïãñÜöïõ.
Ó÷åôéêÜ ìå ôçí áíáèå○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
þñçóç ôùí êáôåõèõíôçñßùí
ãñáììþí ãéá ôçí áíÜðôõîç
ôïõ Äéåõñùðáúêïý Äéêôýïõ
Ìåôáöïñþí, ôá êñÜôç - ìÝëç õéïèÝôçóáí ôçí Ýêèåóç
ëåò ôéò õðüëïéðåò áíåîáéñÝôùò êáôáãñÜöïíôáé óçìáíôéêÝò
Ïóïí áöïñÜ óôï åííåÜ- ðñïüäïõ ôçò ÐïëùíéêÞò ðñïåäñßáò êáé óõìöþíçóáí íá óõíå÷ßóïõí ôéò ðñïóðÜèåéåò ãéá Ýìåéþóåéò. ÄçëáäÞ ôñüöéìá -8,2%, ðïôÜ - êáðíüò -2,3%, ìçíï Éáíïõáñßïõ - Óåðôåì- íá êïéíþò áðïäåêôü êåßìåíï êáôÜ ôçí äéÜñêåéá ôçò åðüìåíçò ÄáíéêÞò Ðñïåäñßáò ôçò Å.Å.
ðñþôåò ýëåò -8,9%, ëÜäéá -24,4%, ÷çìéêÜ -21,2, âéïìç÷áíé- âñßïõ 2011, óõãêñéôéêÜ ìå
Ãéá ôï èÝìá ôïõ Äéåõñùðáúêïý Äéêôýïõ Ìåôáöïñþí, ï õðïõñãüò Ìåôáöïñþí, óôçí
êÜ åßäç -5,2%, äéÜöïñá âéïìç÷áíéêÜ -22,2% êáé åìðéóôåõ- ôï áíôßóôïé÷ï åííåÜìçíï ðáñÝìâáóÞ ôïõ ôüíéóå üôé êýñéïò óôü÷ïò ôùí íÝùí êáôåõèõíôçñßùí ãñáììþí èá ðñÝðåé íá
ôïõ
2010,
ïé
åëëçíéêÝò
åîáåßíáé Ýíá åíïðïéçìÝíï äéåõñùðáúêü äßêôõï ìåôáöïñþí, ôï ïðïßï èá êáëýðôåé üëá ôá êñÜôéêÜ ðñïúüíôá -34,6%.
Óå üôé áöïñÜ ôç ãåùãñáöéêÞ êáôáíïìÞ ôùí åîáãùãþí, ãùãÝò áõîÞèçêáí óå áîßá ôç - ìÝëç êáé èá áðïôåëÝóåé ôç âÜóç ãéá éóüññïðç áíÜðôõîç üëùí ôùí ôñüðùí ìåôáöïñÜò.
êáôÜ
14,7%
üôáí
äåí
óõÓýìöùíá ìå ôïí ê. Âïñßäç, ïé ðñïäéáãñáöÝò ôïõ äéêôýïõ êáé ïé ÷ñüíïé ïëïêëÞñùóÞò ôïõ èá
÷ùñßò ôá ðåôñåëáéïåéäÞ ðñïêýðôåé ìåßùóç êáôÜ 13,7% óôéò
ìðåñéëáìâÜíïíôáé ôá ðå- ðñÝðåé íá ëáìâÜíïõí õðüøç ôéò ãåùãñáöéêÝò êáé êïéíùíéêïïéêïíïìéêÝò óõíèÞêåò êÜèå
÷þñåò ôçò ÅõñùðáúêÞò Åíùóçò êáé êáôÜ 7,8% óôéò ôñßôåò
ôñåëáéïåéäÞ (óôá 11,8 äéó. êñÜôïõò - ìÝëïõò, êáèþò êáé ôïõò äçìïóéïíïìéêïýò ðåñéïñéóìïýò ðïõ åðçñåÜæïõí ôçí ïëï÷þñåò. Ìå ôá ðåôñåëáéïåéäÞ íá óõìðåñéëáìâÜíïíôáé ðñïåõñþ, áðü 10,3 äéó. åõñþ êëÞñùóç ôùí áíáãêáßùí Ýñãùí õðïäïìÞò. ÅðåóÞìáíå äå üôé ïé ðñïôÜóåéò ôçò ÅõñùðáúêÞò
êýðôåé áýîçóç 43,3% ðñïò ôéò ôñßôåò ÷þñåò êáé ìåßùóç ôçí áíôßóôïé÷ç ðåñßïäï ôïõ ÅðéôñïðÞò ãéá ôç äéáìüñöùóç ôùí äéáäñüìùí ìåôáöïñÜò èá ðñÝðåé íá ëáìâÜíïõí õðüøç
6,4% ðñïò ôéò ÷þñåò ôçò Å.Å.
2010), åíþ óõìðåñéëáìâá- êáé ôéò áðüøåéò ôùí êñáôþí - ìåëþí.
íïìÝíùí
ôùí
ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôùí åñãáóéþí ôïõ Óõìâïõëßïõ, ï ê. Âïñßäçò Ýëáâå ìÝñïò óå ðñïðáðåôñåëáéïåéäþí ñáóêåõáóôéêÞ óýóêåøç, óå õðïõñãéêü åðßðåäï, ìå ôéò áíôéðñïóùðåßåò ôçò Éñëáíäßáò êáé
ÐÅÑÉÅ×ÏÌÅÍÁ
ðñïêýðôåé áý- Ëéèïõáíßáò, ìå èÝìá ôçí ðñïåôïéìáóßá ôïõ åðïìÝíïõ «ôñßï» Ðñïåäñßáò (Éñëáíäßá, Ëéîçóç ôùí åîá- èïõáíßá, ÅëëÜäá) ðïõ èá áñ÷ßóåé ôçí 1 Ìáñôßïõ 2013 êáé èá ïëïêëçñùèåß óôéò 30 Éïõíßïõ
ãùãþí
êáôÜ 2014.
ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÅÓ
ÅÉÄÇÓÅÉÓ
Óåë.
1-3
Ï õðïõñãüò Ìåôáöïñþí õðïãñÜììéóå üôé ç ÅëëÜäá åßíáé Ýôïéìç ãéá ôçí óõììåôï÷Þ
47,6% óôá 16,6
ÔÅ×ÍÉÊÁ
ÅÑÃÁ
ÄÉÁÊÇÑÕÎÅÉÓ
Óåë
4-5
äéó. åõñþ, Ýíá- ôçò óå üëåò ôéò ðñïðáñáóêåõáóôéêÝò äéáäéêáóßåò ôïõ 2012 ãéá ôï «ôñßï», åíþ -óå ðñþôç öÜÐÑÏÌÇÈÅÉÅÓ - ÄÇÌÏÓÉÏÉ ÄÉÁÃÙÍÉÓÌÏÉ
Óåë 6-7
íôé 11,2 äéó. åõ- óç- áíÝöåñå üôé ãéá èÝìáôá ÷åñóáßùí êáé áåñïðïñéêþí ìåôáöïñþí, «áíôéìåôùðßæïõìå èåñþ ôçí ßäéá ðå- ôéêÜ ôéò ðñùôïâïõëßåò ðïõ Ý÷ïõí êáôáôåèåß Þ èá êáôáôåèïýí ôï 2012 áðü ôçí ÅõñùðáúêÞ
ÄÉÅÈÍÅÉÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÅÓ
ÅÉÄÇÓÅÉÓ
Óåë
8
ÅðéôñïðÞ» (üðùò äÝóìç ìÝôñùí ãéá ôá áåñïäñüìéá, Üíïéãìá áãïñÜò åðéâáôéêþí óéäçñïñßïäï ôïõ 2010.
äñïìéêþí ìåôáöïñþí).

ÁÕÎÇÌÅÍÏ ÅÍÄÉÁÖÅÑÏÍ ÃÉÁ
ÅÎÁÃÙÃÅÓ ÓÔÉÓ ÔÑÉÔÅÓ ×ÙÑÅÓ

ÔÅÔÁÑÔÇ 14 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2011

ÔÁ ÅËËÇÍÉÊÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ ÌÐÏÑÏÕÍ ÍÁ ÅÎÁ×ÈÏÕÍ ÓÔÇ ÑÙÓÉÊÇ ÁÃÏÑÁ
Ç óôü÷åõóç ôùí åîáãùãéêþí ìáò ðñïóðáèåéþí ðñïò ôç ñùóéêÞ áãïñÜ äåí èá ðñÝðåé íá åóôéÜæåôáé óôç Ìüó÷á, áëëÜ õðÜñ÷ïõí Üëëåò ðåñéï÷Ýò
ðïõ ðñïóöÝñïõí ìåãÜëåò
äõíáôüôçôåò ãéá ôá ÅëëçíéêÜ ðñïúüíôá, üðùò áíáöÝñèçêå óôï óõìðüóéï «ÅîáãùãÝò Åëëçíéêþí ôñïößìùí êáé ðïôþí óôç Ñùóßá ðåñéöåñåéáêÞ óõíåñãáóßá»’, ðïõ äéïñãÜíùóå ôï Åëëçíïñùóéêü Åìðïñéêü ÅðéìåëçôÞñéï.
Ï õöõðïõñãüò Åîùôåñéêþí, Ä. Äüëçò, ôüíéóå ôç óçìáóßá ôùí åëëçíéêþí åîáãùãþí óôçí ðïñåßá ôçò ïéêïíïìßáò
ìáò êáé ãíùóôïðïßçóå üôé óôá ìÝóá ôçò åâäïìÜäáò èá ìåôáâåß óôç Ìüó÷á ãéá ôç óõíåäñßáóç ôçò ÌéêôÞò ÄéõðïõñãéêÞò ÅðéôñïðÞò. «Óôï åðßðåäï ôùí ôñïößìùí ü÷é ìüíï ìðïñïýìå,
áëëÜ Ý÷ïõìå êáé ðïéüôçôá», ôüíéóå áíáöåñüìåíïò óôá èåôéêÜ ôçò ÌåóïãåéáêÞò äéáôñïöÞò.
Ï ãåíéêüò ãñáììáôÝáò ôïõ õðïõñãåßïõ ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò êáé Ôñïößìùí, Ã. Êáíåëëüðïõëïò, áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõ, óçìåßùóå ôç óçìáóßá ôçò óõíÝðåéáò ãéá ôç ìåëëïíôéêÞ
óõíåñãáóßá ôùí äýï ðëåõñþí. ÕðïãñÜììéóå üôé ç ðïéüôçôá ôùí ðñïúüíôùí ìáò, áëëÜ êáé
ôï åõðñïóÜñìïóôï óôéò áðáéôÞóåéò ôùí áãïñáóôþí ìáò ðñÝðåé íá áîéïðïéçèåß. «Ç ÅëëçíéêÞ ãåùñãßá êÜíåé Ýíá ðïëý ìåãÜëï Üëìá ôï ôåëåõôáßï äéÜóôçìá êáé áõôü ðïõ èÝëïõìå åßíáé ç óõìâïëáéáêÞ ãåùñãßá íá åðåêôáèåß üóï ôï äõíáôüí ðåñéóóüôåñï», áíÝöåñå ï ãåíéêüò ãñáììáôÝáò.
Ï ðñÝóâçò ôçò ÑùóéêÞò Ïìïóðïíäßáò, ê. Â. Ôóéêéóâßëé, óôïí ÷áéñåôéóìü ôïõ óçìåßùóå
ôç óçìáóßá ôçò åìðïñéêÞò óõíåñãáóßáò ôùí äýï ÷ùñþí êáé áíÝöåñå åíäåéêôéêÜ üôé ôï 2010
óçìåéþèçêå áýîçóç 22% óôéò åìðïñéêÝò óõíáëëáãÝò êáé ðñüóèåóå üôé ôá ÅëëçíéêÜ áãñïôéêÜ ðñïúüíôá áðïôåëïýí ôï 34% ôïõ óõíüëïõ ôùí ðñïìçèåéþí ôçò ÷þñáò. Ôá öñÝóêá ëá÷áíéêÜ êáé öñïýôá êáé ôï åëáéüëáäï âñßóêïíôáé óôéò ðñþôåò èÝóåéò ôùí åîáãùãþí ìáò êáé
ðñüóèåóå üôé ùò ìÝëïò ôïõ Ðáãêüóìéïõ Ïñãáíéóìïý Åìðïñßïõ ç Ñùóßá ðñïóöÝñåé íÝåò äõíáôüôçôåò óõíåñãáóßáò.
Óôï ÷áéñåôéóìü ôïõ ï ðñüåäñïò ôïõ Åëëçíïñùóéêïý Åìðïñéêïý Åðéìåëçôçñßïõ ê. ×ñ.
ÄÞìáò áíÝöåñå üôé ïé ðñïóå÷åßò åíÝñãåéåò ðïõ ó÷åäéÜæïíôáé åßíáé ç èåóìïèÝôçóç åôÞóéùí
åêäçëþóåùí ãéá ôéò åîáãùãÝò, ôïí ôïõñéóìü, ôçí êôçìáôáãïñÜ (åôïéìÜæåôáé ó÷åôéêü óõíÝ-

äñéï ãéá ôïí ÌÜñôéï ôïõ 2012) êáé Üëëåò åìðïñéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Ç ðñáãìáôïðïßçóç
óåìéíáñßùí ãéá ôç óõóôçìáôéêüôåñç ãíþóç ôçò ñþóéêçò áãïñÜò. Ç äçìéïõñãßá äéêôýïõ áíôáëëáãÞò ðëçñïöïñéþí êáé óõíåñãáóéþí ìå èåóìéêïýò êáé åðé÷åéñçìáôéêïýò öïñåßò ôçò
Ìüó÷áò, ôçí Áãßá Ðåôñïýðïëç êáé Üëëåò âáóéêÝò ðåñéï÷Ýò ôçò Ñùóßáò êáé ç äçìéïõñãßá
äéêôýïõ áíôáëëáãÞò ðëçñïöïñéþí êáé óõíåñãáóéþí ìå èåóìéêïýò êáé åðé÷åéñçìáôéêïýò
öïñåßò óôçí ÅëëÜäá ìåôáîý ôùí ïðïßùí êáé ôá ðåñéöåñåéáêÜ åðéìåëçôÞñéá ôçò ÷þñáò.
Óôï ìÞíõìá ôçò åëëçíéêÞò ðñåóâåßáò óôç Ñùóßá, ðïõ äéáâÜóôçêå óôç äéïñãÜíùóç, óçìåéþíåôáé üôé ïé äýï ÷þñåò áðïôåëïýí åôáßñïõò ìå äïêéìáóìÝíç åìðåéñßá óôåíþí ðïëéôéêþí, ïéêïíïìéêþí - éäéáßôåñá åíåñãåéáêþí êáé ôïõñéóôéêþí - êáèþò êáé èñçóêåõôéêþí êáé
ðïëéôéêþí ó÷Ýóåùí êáé ç áíÜãêç ãéá áêüìá ìåãáëýôåñç óõíåñãáóßá ãßíåôáé åðéôáêôéêüôåñç ôçí ôñÝ÷ïõóá ðåñßïäï ôçò ïîýôáôçò ðáíåõñùðáúêÞò ïéêïíïìéêÞò êñßóçò «êáôÜ ôçí ïðïßá
êÜðïéïò èá ðñÝðåé íá áíáæçôÞóåé áîéüðéóôïõò óõììÜ÷ïõò».
Ï ðñüåäñïò ôçò ÅðéôñïðÞò ÅëëçíïñùóéêÞò Öéëßáò ôïõ Åëëçíéêïý Êïéíïâïõëßïõ êáé
âïõëåõôÞò ôçò ÍÝáò Äçìïêñáôßáò, Ó. Êåäßêïãëïõ, ó÷ïëßáóå îåêéíþíôáò ôçí ïìéëßá ôïõ üôé:
«óôá äýóêïëá êáôáëáâáßíåéò ðïéïé åßíáé ïé ðñáãìáôéêïß óïõ ößëïé êáé ôþñá ôïõò Ý÷ïõìå áíÜãêç». ÁíÝöåñå ìå Ýìöáóç ôçí åðéôáêôéêÞ áíÜãêç ôçò ðñïóÝêëõóçò åðåíäýóåùí êáé áýîçóçò ôùí åîáãùãþí, åíþ ðñüóèåóå: «ïêôþ ÷ñüíéá ðñüåäñïò ôçò ÅðéôñïðÞò ÅëëçíïñùóéêÞò Öéëßáò ðïôÝ äåí åß÷áìå ôçí åðéôõ÷ßá ðïõ èÝëáìå, áíïßãáìå ðüñôåò ðïõ îáíáÝêëåéíáí,
áëëÜ äåí Ý÷ïõìå Üëëï ÷ñüíï». Óçìåßùóå üôé ç ñùóéêÞ áãïñÜ åßíáé ðñïíïìïéáêÞ ãéá ôá åëëçíéêÜ ðñïúüíôá, ôüíéóå üôé äåí ðñÝðåé íá áó÷ïëïýìáóôå ìå ôçí êïñåóìÝíç áãïñÜ ôçò Ìüó÷áò «êáèþò ç ðåñéöÝñåéá åßíáé óçìáíôéêüôåñç» êáé êáôÝëçîå: «Ïé åîáãùãÝò ìáò åßíáé
èÝìá åèíéêÞò áíåîáñôçóßáò».
Ï ðñüåäñïò êáé äéåõèýíùí óýìâïõëïò ôïõ ÏÐÅ, ê. Áëê. Êáëáìðüêçò, áíÝöåñå üôé
óôïí åðé÷åéñçóéáêü ôïõ Üîïíá ãéá ôçí åðüìåíç äéåôßá äßíåé óçìáóßá óôçí ôáõôüôçôá ôùí
åëëçíéêþí ðñïúüíôùí, þóôå åêôüò áðü ôéò ðáñáäïóéáêÝò áãïñÝò íá êáôáêôÞóïõìå êáé íÝåò
áãïñÝò óôü÷ïõò üðùò åßíáé ç ñþóéêç áãïñÜ.
ÁíÝöåñå üôé ôï ìïíôÝëï ðïõ áêïëïõèÞèçêå ôá ôåëåõôáßá 30 ÷ñüíéá áðÝôõ÷å êáé ãé áõôü ðñÝðåé íá óôñáöïýìå óôç ðñáãìáôéêÞ ïéêïíïìßá.
Ç ðñüåäñïò ôïõ Ðáíåëëçíßïõ ÓõíäÝóìïõ ÅîáãùãÝùí, êõñßá ×ñéóôßíá Óáêåëëáñßäç,
óçìåßùóå üôé ôá ôñüöéìá êáé ôá ðïôÜ êáôáëáìâÜíïõí 5 áðü ôéò 10 ðñþôåò èÝóåéò ôùí ðñïúüíôùí ìáò ðñïò åîáãùãÞ óôç Ñùóßá êáé åðéêñüôçóå üôé óôü÷ïò äåí åßíáé ìüíï ç áãïñÜ ôçò
Ìüó÷áò.
Ôï «ðñüãñáììá åîùóôñÝöåéá ÏÁÅÐ» åßíáé ìßá óçìáíôéêÞ âïÞèåéá êáé êáôÝëçîå üôé ç
Ýëëåéøç ñåõóôüôçôáò áíôéìåôùðßæåôáé ìå ôï ðñüãñáììá áõôü, ôï ïðïßï ðáñïõóßáóå áíáëõôéêÜ ï ðñüåäñïò ôïõ ÏÁÅÐ, ê. Â.ËÜæáñçò.
ÅëëçíéêÝò åôáéñåßåò üðùò ç ÅËÃÁÉÁ, ÍçñÝáò, Êñçôþí Áñôïò êáé EFG ÁóöáëéóôéêÝò
Õðçñåóßåò ðáñïõóßáóáí ôçí åìðåéñßá ôïõò, åíþ ðñáãìáôïðïéÞèçêáí åðé÷åéñçìáôéêÝò åðáöÝò ìåôáîý åêðñïóþðùí áðü åëëçíéêÝò êáé 19 ñþóéêåò åôáéñåßåò.

570.000 ÅÕÑÙ ÓÔÏÍ ÔÇËÅÌÁÑÁÈÙÍÉÏ ÔÇÓ UNICEF
Óõíå÷ßæåôáé ç åêóôñáôåßá êáôÜ ôçò öôþ÷åéáò êáé ôïõ õðïóéôéóìïý ôùí ðáéäéþí

Ï Ôçëåìáñáèþíéïò ðïõ óõíäéïñãáíþèçêå áðü ôç UNICEF êáé
ôçí ÅÑÔ ãéá ôá ðáéäéÜ ðïõ ðëÞôôïíôáé áðü ôç öôþ÷åéá êáé ôçí ðåßíá
óå üëï ôïí êüóìï ïëïêëçñþèçêå ìå
åðéôõ÷ßá ëßãï ìåôÜ ôá ìåóÜíõêôá
ôçò ÄåõôÝñáò 12 Äåêåìâñßïõ óõãêåíôñþíïíôáò 570.000 åõñþ. Ôï ôçëåöùíéêü êÝíôñï ôçò UNICEF äÝ÷èçêå
6.000 ôçëåöùíÞìáôá ðñïóöïñÜò êáé
óõìðáñÜóôáóçò áðü êÜèå ãùíéÜ ôçò
÷þñáò êáé ôï åîùôåñéêü.
Ç ìåãÜëç åêóôñáôåßá ôçò
UNICEF óõíå÷ßæåôáé êáé ôéò åðüìåíåò çìÝñåò: ÓôÝëíïíôáò SMS óôï
19454 ìÝ÷ñé êáé ôá ìåóÜíõêôá ôçò ÔåôÜñôçò 14 Äåêåìâñßïõ ìå áõôüìáôç ÷ñÝùóç 1,23 åõñþ
(ìå ôï ÖÐÁ). Êáëþíôáò áðü óôáèåñü ÏÔÅ ôï 901 11 17 17 17 ìå áõôüìáôç ÷ñÝùóç 3,68
åõñþ (ìå ôï ÖÐÁ) áíÜ êëÞóç êáé óôï äéáäßêôõï óôçí éóôïóåëßäá ôçò UNICEF
www.unicef.gr.
Ôçí ðñïóðÜèåéá óôÞñéîáí ðåñéóóüôåñïé áðü 80 éäéùôéêïß ñáäéïôçëåïðôéêïß óôáèìïß
óå üëç ôç ÷þñá. ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò åêðïìðÞò ðñáãìáôïðïéÞèçêáí æùíôáíÝò óõíäÝóåéò
ìå äåëôßá åéäÞóåùí êáé åêðïìðÝò ìåãÜëùí éäéùôéêþí ñáäéïôçëåïðôéêþí óôáèìþí. Ðïëßôåò áðü êÜèå êïéíùíéêü óôñþìá, öïñåßò êáé åôáéñßåò, ìáèçôÝò êáé ìáèÞôñéåò, ìéêñÜ ðáéäéÜ
êáé óõíôáîéïý÷ïé, óôÞñéîáí ôçí ðñïóðÜèåéá ìå èÝñìç êáé áëëçëåããýç. Ôá ôçëåöùíÞìáôá
ôïõ êïéíïý õðïäå÷üíôïõóáí êáëëéôÝ÷íåò, çèïðïéïß, áèëçôÝò, äçìïóéïãñÜöïé, Üíèñùðïé ôçò
ôçëåüñáóçò êáé ôïõ ñáäéïöþíïõ.
Ôçí åêðïìðÞ ðáñïõóßáóáí ç Ìáñßá ÓáñÜöïãëïõ, ç ËÝíá Áñþíç, ç Äþñá Áíáãíùóôïðïýëïõ, ç ÌÜñéïí Ìé÷åëéäÜêç, ï Êþóôáò Áñâáíßôçò, ï Íßêïò Áããåëßäçò êáé ï Ðñïêüðçò Äïýêáò.
ÓçìáíôéêÝò ðñïóöïñÝò, ôüóï óå ýøïò üóï êáé óå óõìâïëéóìü Ýêáíáí ïé: ÂÏÕËÇ ÔÙÍ
ÅËËÇÍÙÍ, ÊÅÄÅ, ÃÓÅÂÅÅ, ÁÄÅÄÕ, ÉÁÔÑÉÊÏÓ ÓÕËËÏÃÏÓ ÁÈÇÍÙÍ, ÐÁÍÅËËÇÍÉÏ ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÁÃÃÅËÉÓÔÑÉÁÓ ÔÇÍÏÕ, ÐÏÓÐÅÑÔ, ÄÇÌÏÓÉÁ Ó×ÏËÅÉÁ
×ÉÏÕ, ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÇÑÉÁ ÁÕÃÏÕËÅÁ ËÉÍÁÑÄÁÔÏÕ, ÅÑÁÓÌÉÏÓ ÅËËÇÍÏÃÅÑÌÁÍÉÊÇ ÁÃÙÃÇ, ÔÏÓÉÔÓÅÉÁ-ÁÑÓÁÊÅÉÁ ÍÇÐÉÁÃÙÃÅÉÁ ÅÊÁËÇÓ, ËÅÏÍÔÅÉÏ
ËÕÊÅÉÏ ÍÅÁÓ ÓÌÕÑÍÇÓ êáèþò êáé ïé åôáéñßåò ÏÐÁÐ ÁÅ, ÅËÁÚÓ-UNILEVER, DINERS CLUB, ÐÁÅ ÏËÕÌÐÉÁÊÏÓ, ÔÑÁÐÅÆÁ ÊÕÐÑÏÕ, ALPHA BANK, ÄÉÅÈÍÇÓ Á-

ÅÑÏËÉÌÅÍÁÓ ÁÈÇÍÙÍ.
ÓçìáíôéêÞ Þôáí åðßóçò ç óõììåôï÷Þ ôùí ÄÞìùí Áã. ÂáñâÜñáò, Éëßïõ êáé ÐåñÜìáôïò
ðïõ ìå ôçí õðïóôÞñéîç ôçò UNICEF ðñáãìáôïðïßçóáí åìâïëéáóìïýò ðáéäéþí öôù÷þí ïéêïãåíåéþí ôùí äÞìùí ôïõò.
Ïé ðïäïóöáéñéóôÝò Êþóôáò ÊáôóïõñÜíçò êáé ÓåìðÜóôéáí ËÝôï ôïõ Ðáíáèçíáúêïý
ðñïóÝöåñáí ìéá öáíÝëá êáé ìéá ìðÜëá ðïäïóöáßñïõ ìå ôéò ìå ôéò õðïãñáöÝò üëùí ôùí
ðáéêôþí êáé ôá ðáðïýôóéá ôïõ ï äåýôåñïò. Ïé ÃéÜííçò Öåôöáôæßäçò êáé ÔÜóïò ÐáðÜæïãëïõ ôïõ Ïëõìðéáêïý ðñïóÝöåñáí 10.000 åõñþ åê ìÝñïõò ôçò ÐÁÅ. Ï Êþóôáò ÌáíùëÜò
ôçò ÁÅÊ ìéá ìðÜëá ìå ôéò õðïãñáöÝò üëçò ôçò ïìÜäáò. Ç ïëõìðéïíßêçò Âïýëá Ðáôïõëßäïõ
ðñïóÝöåñå ôï ãïýñé ôçò. Ï æùãñÜöïò Ãéþñãïò Óôáèüðïõëïò ìéá áêïõáñÝëá ôïõ. Ôá êïñßôóéá ôçò ñõèìéêÞò ãõìíáóôéêÞò ôïõ áíóÜìðë ìéá ìðëïýæá ìå ôéò õðïãñáöÝò üëçò ôçò ïìÜäáò
êáé ôçí êïñäÝëá ôïõò. Ôá ðåñéóóüôåñá Ý÷ïõí Þäç áãïñáóèåß áðü ôçëåèåáôÝò ðïõ Þèåëáí
íá ðñïóöÝñïõí êáé ðáñÜëëçëá íá Ý÷ïõí Ýíá áíáìíçóôéêü ôçò ìåãÜëçò ðñïóðÜèåéáò êáé
ôùí áãáðçìÝíùí ôïõò áèëçôþí êáé êáëëéôå÷íþí.
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ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ
ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÁÌÈ
ÄÇÌÏÓ ÄÏÎÁÔÏÕ
ÅÑÃÏ: ÁÐÏÊÁÔÁÓÔÁÓÅÉÓ
×.Á.Ä.Á ÄÇÌÏÔÉÊÇÓ
ÅÍÏÔÇÔÁÓ ÄÏÎÁÔÏÕ ÊÁÉ
ÄÇÌÏÔÉÊÇÓ ÅÍÏÔÇÔÁÓ
ÊÁËÁÌÐÁÊÉÏÕ ÄÇÌÏÕ
ÄÏÎÁÔÏÕ
ÐÅÑÉËÇØÇ ÄÉÁÊÇÑÕÎÇÓ
ÄÉÁÃÙÍÉÓÌÏÕ
Ï ÄÞìïò ÄïîÜôïõ ðñïêçñýóóåé
áíïé÷ôü äéáãùíéóìü ãéá ôçí áíÜèåóç ôïõ Ýñãïõ «ÁÐÏÊÁÔÁÓÔÁÓÅÉÓ ×.Á.Ä.Á ÄÇÌÏÔÉÊÇÓ ÅÍÏÔÇÔÁÓ ÄÏÎÁÔÏÕ ÊÁÉ ÄÇÌÏÔÉÊÇÓ ÅÍÏÔÇÔÁÓ ÊÁËÁÌÐÁÊÉÏÕ ÄÇÌÏÕ ÄÏÎÁÔÏÕ»
ìå
ðñïûðïëïãéóìü
1.400.000,00 Åõñþ (ìå Ö.Ð.Á.).
ÐåñéãñáöÞ êáé ïõóéþäç ÷áñáêôçñéóôéêÜ ôïõ Ýñãïõ
Ìå ôï ðñïôåéíüìåíï Ýñãï èá ãßíåé áðïêáôÜóôáóç ôùí ×.Á.Ä.Á.
ôïõ ÄÞìïõ ÄïîÜôïõ óôçí ðåñéï÷Þ
ôïõ ÄÞìïõ ÄïîÜôïõ óôéò èÝóåéò Áíáäáóìïý ÄÅ ÄïîÜôïõ êáé ÌïõñéÝò ÄÅ Êáëáìðáêßïõ. Ç Ýêôáóç
ôïõ ñõðáóìÝíïõ ÷þñïõ åßíáé
42.000 m2, éäéïêôçóßáò ôïõ ÄÞìïõ
ÄïîÜôïõ
Ïé åñãáóßåò ðïõ ðñïâëÝðïíôáé
íá ãßíïõí åßíáé:
Ìå ôçí åöáñìïãÞ ôçò ðáñïýóáò
ìåëÝôçò ðñïâëÝðåôáé ç áðïêáôÜóôáóç ôïõ ×ÁÄÁ óôçí ðåñéï÷Þ «Áíáäáóìüò» ôçò ÄçìïôéêÞò Åíüôçôáò ÄïîÜôïõ Ýêôáóçò 18 óôñåììÜôùí êáé óôçí ðåñéï÷Þ óôç èÝóç
«ÌïõñéÝò» ôçò ÄçìïôéêÞò Åíüôçôáò Êáëáìðáêßïõ ôïõ ÄÞìïõ ÄïîÜôïõ Ýêôáóçò 24 óôñåììÜôùí,
óýìöùíá ìå ôï óõíçììÝíï ôïðïãñáöéêü äéÜãñáììá.
ÓõíïðôéêÜ ïé åñãáóßåò ïé ïðïßåò
ðñüêåéôáé íá ðñáãìáôïðïéçèïýí
ðåñéëáìâÜíïõí:
> ×ùìáôïõñãéêÝò åñãáóßåò
óõëëïãÞò äéÜóðáñôùí áðïññéììÜôùí áðü ôç óõíïëéêÞ Ýêôáóç ôïõ
×ÁÄÁ êáé óõãêÝíôñùóç ôïõò óå
ìéêñüôåñç Ýêôáóç
> ÄéåõèÝôçóç ôïõ áðïññéììáôéêïý üãêïõ (÷ùñéêÞ áíáêáôïìÞ áõôïý) êáé ïìáëïðïßçóç ôïõ ðñïêýðôïíôïò áíáãëýöïõ ìå óõìðýêíùóç ôùí óêïõðéäéþí êáé äéáìüñöùóç êëßóåùí óôçí åðéöÜíåéá ôïõò ìå
óôü÷ï ôçí áðïññïÞ ôùí ïìâñßùí
óôçí ôåëéêÞ åðéöÜíåéá

> ÊáôáóêåõÞ Ýñãùí ôåëéêÞò
êÜëõøçò áðïôåëïýìåíç áðü:
á) Óôñþóç åîïìÜëõíóçò ðÜ÷ïõò
0,30 ì áðü óõíÞèç äÜíåéá êáôçãïñßáò Å1 Ýùò Å4
â) Óôñþóç óôåãáíïðïßçóçò áðü
ãåùóõíèåôéêÞ óôñþóç ìðåôïíßôç
âÜñïõò 5,3kg/m2
ã) Óôñþóç áðïóôñÜããéóçò áðü
õëéêÜ ôçò ÐÔÐ 0-150 ðÜ÷ïõò 0,20ì
ä) Ãåùýöáóìá äéá÷ùñéóìïý õëéêþí åëÜ÷éóôïõ âÜñïõò 130 gr/
m2
å) Óôñþóç åðéöÜíåéáò áðü óõíÞèç äÜíåéá õëéêþí ðÜ÷ïõò 0,70ì
êáé åðÝíäõóç ðñáíþí ìå öõôéêÞ ãç
ðÜ÷ïõò 0,30ì
> ÔïðïèÝôçóç öñåáôßùí ðáèçôéêÞò åêôüíùóçò âéïáåñßïõ óôçí Ýêôáóç ôïõ ×ÁÄÁ
> Åñãá äéá÷åßñéóçò ïìâñßùí
(ôñéãùíéêÞ ôÜöñïò áðïññïÞò ïìâñßùí
> Åñãá ìåôáöñïíôßäáò áðïêáôåóôçìÝíïõ ÷þñïõ (öõôåýóåéò)
Ôï Ýñãï óõíôßèåôáé áðü ôéò áêüëïõèåò êáôçãïñßåò åñãáóéþí.
á) êáôçãïñßá ÏÄÏÐÏÉÉÁ ìå
ðñïûðïëïãéóìü 1.112.166.66 Åõñþ
(äáðÜíç åñãáóéþí, ÃÅ êáé ÏÅ
êáé áðñüâëåðôá) (100%).
Ï óõíïëéêüò ðñïûðïëïãéóìüò
ôïõ Ýñãïõ áíÝñ÷åôáé óôéò
1.112.166,66 Åõñþ (÷ùñßò Ö.Ð.Á.
êáé Áíáèåþñçóç).
1. Ïé åíäéáöåñüìåíïé ìðïñïýí
íá ðáñáëÜâïõí ôá óõìâáôéêÜ ôåý÷ç ôïõ äéáãùíéóìïý (ÄéáêÞñõîç,
ÓõããñáöÞ Õðï÷ñåþóåùí ê.ë.ð.)
êáé íá ðñïìçèåõèïýí èåùñçìÝíï
Ýíôõðï ðñïóöïñÜò (êáôÜ ôéò åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò) áðü ôïí
ÄÞìï ÄïîÜôïõ, TÄ Áãßïõ Áèáíáóßïõ ïäüò Ðëáôåßá Ïìïíïßáò 8, ÔÊ
66300 ìÝ÷ñé ôçí ÐÝìðôç 12 Éáíïõáñßïõ 2012
Ðëçñïöïñßåò óôï ôçëÝöùíï
25210-72515, FAX åðéêïéíùíßáò
25210-55513, áñìüäéïò õðÜëëçëïò
ãéá åðéêïéíùíßá êá ÊáñáãáúôÜíç
ÃéÜííá
Ï äéáãùíéóìüò èá äéåîá÷èåß
óôéò 17 Éáíïõáñßïõ 2012 çìÝñá
Ôñßôç êáé þñá 10 ð.ì. (þñá ëÞîçò
åðßäïóçò ðñïóöïñþí) óôï Äçìïôéêü ÊáôÜóôçìá Áãßïõ Áèáíáóßïõ,
(Ðëáôåßá Ïìïíïßáò 8, ÔÊ 66300)
Áí ãéá ïðïéïíäÞðïôå ëüãï äå äéåîá÷èåß ç äçìïðñáóßá ôçí ðñïáíáöåñèåßóá çìåñïìçíßá Þ áí äéåîá÷èåß ìåí áëëÜ äåí êáôáôåèåß êáìéÜ ðñïóöïñÜ, èá äéåíåñãçèåß óå
íÝá çìåñïìçíßá ðïõ èá êáèïñßóåé
ìå ðñÜîç ôçò ç ÐñïúóôáìÝíç Áñ÷Þ
êáé ç ïðïßá èá ãíùóôïðïéçèåß ìå

ÖÁÎ ðÝíôå (5) ôïõëÜ÷éóôïí åñãÜóéìåò çìÝñåò ðñéí ôç íÝá çìåñïìçíßá, óå üóïõò Ýëáâáí ôåý÷ç ôïõ
äéáãùíéóìïý êáé ôçí ßäéá þñá
(10:00 ð.ì.). Ç ßäéá äéáäéêáóßá
ìðïñåß íá åðáíáëçöèåß êáé äåýôåñç öïñÜ ìå ôïõò ßäéïõò üñïõò êáé
ðñïûðïèÝóåéò. Óçìåéþíåôáé üôé
óôéò íÝåò áõôÝò çìåñïìçíßåò ìðïñïýí íá æçôÞóïõí êáé íá ëÜâïõí
ôåý÷ç ôïõ äéáãùíéóìïý êáé íá óõììåôÜó÷ïõí ó’ áõôüí åíäéáöåñüìåíïé ðïõ äåí åêäÞëùóáí åíäéáöÝñïí ôçí ðñïçãïýìåíç öïñÜ. Óôçí
ðåñßðôùóç áõôÞ ôåý÷ç ìðïñïýí íá
äßäïíôáé ìÝ÷ñé êáé äýï åñãÜóéìåò
çìÝñåò ðñéí ôï äéáãùíéóìü (ç çìÝñá ôïõ äéáãùíéóìïý äåí ðñïóìåôñÜôáé).
Ç ÄéáêÞñõîç ôïõ Ýñãïõ Ý÷åé óõíôá÷èåß êáôÜ ôï åãêåêñéìÝíï áðü
ôïí õðïõñãü ÐÅ×ÙÄÅ õðüäåéãìá
ôýðïõ B.
Ïé ïéêïíïìéêÝò ðñïóöïñÝò èá õðïâëçèïýí ìå ôï óýóôçìá åðß ìÝñïõò ðïóïóôþí Ýêðôùóçò êáôÜ ïìÜäåò ôéìþí (óå áêÝñáéåò ìïíÜäåò) ìå Ýëåã÷ï ïìáëüôçôáò ôùí åðß
ìÝñïõò ðïóïóôþí Ýêðôùóçò ôïõ
Üñèñïõ 6 ðáñÜãñáöïò 1 ôïõ Í.
3669/08 (ÊÄÅ) êáé êñéôÞñéï áíÜèåóçò åßíáé ç ÷áìçëüôåñç ôéìÞ.
2. Óôï äéáãùíéóìü ãßíïíôáé äåêôïß:
2.1 ÌåìïíùìÝíåò åñãïëçðôéêÝò
åðé÷åéñÞóåéò
á)
ÅããåãñáììÝíåò
óôï
Ì.Å.Å.Ð. ðïõ ôçñåßôáé óôç Ã.Ã.Ä.Å.
ôïõ ÕÐÅ×ÙÄÅ åöüóïí áíÞêïõí
óôéò ôÜîåéò 2ç, 3ç êáé 4ç ìå ôïõò ðåñéïñéóìïýò ðåñß êáôùôÜôùí ïñßùí
ãéá Ýñãá êáôçãïñßáò ÏÄÏÐÏÉÉÁÓ êáé óýìöùíá ìå ôçí ðáñÜãñáöï 1 êáé 2 ôïõ Üñèñïõ 4 ôïõ Í.
2229/94 åñãïëçðôéêÝò åðé÷åéñÞóåéò êñáôþí ìåëþí ôçò ÅõñùðáúêÞò Åíùóçò óýìöùíá ìå ôéò äéåèíåßò õðï÷ñåþóåéò ôçò ÷þñáò êáé
Ý÷ïõóåò åêðëçñþóåé ôéò íüìéìåò õðï÷ñåþóåéò ôïõò.
â) Ðñïåñ÷üìåíåò áðü êñÜôç ìÝëç ôçò ÅõñùðáúêÞò Åíùóçò Þ
ôïõ Åõñùðáúêïý Ïéêïíïìéêïý ×þñïõ (Å.Ï.×.) Þ áðü êñÜôç ðïõ Ý÷ïõí õðïãñÜøåé ôçí óõìöùíßá ãéá
ôéò Äçìüóéåò ÓõìâÜóåéò (Ó.Ä.Ó.)
ôïõ Ðáãêüóìéïõ Ïñãáíéóìïý Åìðïñßïõ (Ð.Ï.Å.), óôá ïðïßá ôçñïýíôáé åðßóçìïé êáôÜëïãïé áíáãíùñéóìÝíùí åñãïëçðôþí, åöüóïí åßíáé åããåãñáììÝíåò óå áõôïýò êáé óå ôÜîç êáé êáôçãïñßá áíôßóôïé÷ç ìå ôéò êáëïýìåíåò ôïõ
Åëëçíéêïý Ìçôñþïõ Ì.Å.Å.Ð.
ã) Ðñïåñ÷üìåíåò áðü ùò áíùôÝñù â’ êñÜôç, óôá ïðïßá äåí ôçñïýíôáé åðßóçìïé êáôÜëïãïé áíáãíùñéóìÝíùí åñãïëçðôþí, åöüóïí áðïäåéêíýïõí üôé Ý÷ïõí åêôåëÝóåé Ýñãá ðáñüìïéá ìå ôï äçìïðñáôïýìåíï, áðü ðïéïôéêÞ êáé ðïóïôéêÞ Üðïøç.
2.2 Êïéíïðñáîßåò Åñã. Åð. ôùí
ðáñáðÜíù ðåñéðôþóåùí á, â êáé ã
óå ïðïéïíäÞðïôå óõíäõáóìü ìåôáîý ôïõò, õðü ôïõò üñïõò ôïõ Üñèñïõ
16 ðáñ. 7 ôïõ Í. 3669/08 (ÊÄÅ)
(Êïéíïðñáîßá óôçí ßäéá êáôçãïñßá) êáé õðü ôïí üñï üôé êÜèå ÅñãïëçðôéêÞ Åðé÷åßñçóç èá óõììåôÝ÷åé
óôï êïéíïðñáêôéêü ó÷Þìá ìå ðïóïóôü ü÷é ìéêñüôåñï ôïõ 25% ôçò êáëïýìåíçò êáôçãïñßáò.
2.3 Êïéíïðñáîßåò åñãïëçðôéêþí åðé÷åéñÞóåùí ãéá ôçí êÜëõøç
ôùí äéáöüñùí êáôçãïñéþí ôùí åñãáóéþí ôïõ Ýñãïõ õðü ôïõò üñïõò
ôçò ðáñ. 3 ôïõ Üñèñïõ 16 ôïõ Í.
3669/08 (ÊÄÅ). Ôï ðïóïóôü óõììåôï÷Þò ôçò êÜèå åðé÷åßñçóçò óôï
êïéíïðñáêôéêü ó÷Þìá ðñïêýðôåé á-

ðü ôïí ðñïûðïëïãéóìü ôçò êáôçãïñßáò ãéá ôçí ïðïßá áõôÞ óõììåôÝ÷åé êáé äåí åßíáé áðáñáßôçôï íá áíáãñÜöåôáé. Êáôçãïñßá åñãáóéþí
ìå ðïóïóôü êÜôù ôïõ 10% ôïõ ðñïûðïëïãéóìïý ôïõ Ýñãïõ (÷ùñßò áíáèåþñçóç êáé Ö.Ð.Á.), åöüóïí
äåí êáëåßôáé óôç äçìïðñáóßá, áèñïßæåôáé óôïí ðñïûðïëïãéóìü ôçò
ìåãáëýôåñçò êáôçãïñßáò.
3. Ãéá ôç óõììåôï÷Þ óôï äéáãùíéóìü áðáéôåßôáé ç êáôÜèåóç åããõçôéêÞò åðéóôïëÞò ýøïõò 22.245,00
Åõñþ êáé éó÷ý ôïõëÜ÷éóôïí 6 ìçíþí êáé 30 çìåñþí áðü ôçí çìÝñá
äéåîáãùãÞò ôçò Äçìïðñáóßáò (êáé
ôùí åðáíáëçðôéêþí áõôÞò).
Ç åããõçôéêÞ åðéóôïëÞ èá áðåõèýíåôáé ðñïò ôïí ÄÞìï ÄïîÜôïõ
êáé óå ðåñßðôùóç äéáãùíéæüìåíçò
êïéíïðñáîßáò ðñÝðåé íá åßíáé êïéíÝò õðÝñ üëùí ôùí ìåëþí ôçò.
Ï ÷ñüíïò éó÷ýïò ôùí ðñïóöïñþí åßíáé 6 ìÞíåò.
4. ×ñüíïò åêôÝëåóçò ôïõ Ýñãïõ
äéáêüóéåò åâäïìÞíôá (270) çìåñïëïãéáêÝò çìÝñåò
5. Ôï Ýñãï ÷ñçìáôïäïôåßôáé áðü
ôï Ðñüãñáììá ÅÐÐÅÑÁÁ (ÔÁÌÅÉÏ ÓÕÍÏ×ÇÓ - ÅÈÍÉÊÏÉ
ÐÏÑÏÉ).
6. Ôï áðïôÝëåóìá ôçò äçìïðñáóßáò èá åãêñéèåß áðü ôçí ÏéêïíïìéêÞ ÅðéôñïðÞ ôïõ ÄÞìïõ ÄïîÜôïõ
Ï ÄÇÌÁÑ×ÏÓ ÄÏÎÁÔÏÕ
ÁÍÁÓÔÁÓÉÏÓ
×ÁÔÆÇËÁÆÁÑÏÕ

ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ
ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÁÍ. ÌÁÊ.
ÈÑÁÊÇÓ
ÃÅÍ. Ä/ÍÓÇ ÁÍÁÐ. ÐÑÏÃ/
ÓÌÏÕ
ÐÅÑÉ/ÍÔÏÓ & ÕÐÏÄÏÌÙÍ
Ä/ÍÓÇ ÔÅ×Í. ÅÑÃÙÍ
ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÇ ÅÍÏÔÇÔÁ
ÑÏÄÏÐÇÓ
ÊÏÌÏÔÇÍÇ 12-12-2011
ÁÑÉÈ. ÐÑÙÔ: ÄÔÅ 2064
ÐÅÑÉËÇØÇ ÄÉÁÊÇÑÕÎÇÓ
ÄÇÌÏÐÑÁÓÉÁÓ
1. Ç ÄÔÅ Ð.Å Ñïäüðçò ðñïêçñýóóåé äçìüóéï áíïé÷ôü äéáãùíéóìü ìåôáîý åéäéêåõìÝíùí åñãïëçðôéêþí åðé÷åéñÞóåùí ãéá ôçí áíÜäåéîç áíáäü÷ïõ ðïõ èá åêôåëÝóåé
ôï Ýñãï: «ÁÓÖÁËÔÏÓÔÑÙÓÇ ÏÄÏÕ ÉÁÌÐÏËÇ ÐÁÔÅÑÌÁ»
Ðñïûðïëïãéóìïý 2.950.000,00 Åõñþ.
2. Ïé åíäéáöåñüìåíïé ìðïñïýí
íá ðáñáëÜâïõí ôá óõìâáôéêÜ ôåý÷ç ôïõ äéáãùíéóìïý (ÄéáêÞñõîç,

ÓõããñáöÞ Õðï÷ñåþóåùí ê.ë.ð) áðü ôçí Ýäñá ôçò õðçñåóßáò ÄÔÅ ôçò
Ð.Å Ñïäüðçò ïäüò Öéëßððïõ 82
Ô.Ê. 69100 ÊïìïôçíÞ ìÝ÷ñé ôéò 5/1/
2012
Ðëçñïöïñßåò óôï ôçë. ê. Ðáðáèåïäþñïõ êáé ê. Ãêéãêßëá ÖÁÎ
2531353944
3 Ï äéáãùíéóìüò èá ãßíåé ôçí
10/1/2012 çìÝñá Ôñßôç êáé þñá
10,00 ð.ì (þñá ëÞîçò åðßäïóçò ðñïóöïñþí) êáé ôï óýóôçìá õðïâïëÞ
ðñïóöïñþí ìå åðß ìÝñïõò ðïóïóôÜ
Ýêðôùóçò ôïõ Üñèñïõ 6 ôïõ Í.3669/
08 (ÊÄÅ)
4. Óôï äéáãùíéóìü ãßíïíôáé äåêôÝò ÅñãïëçðôéêÝò Åðé÷åéñÞóåéò
á) ÅããåãñáììÝíåò óôï ÌÅÅÐ ðïõ
ôçñåßôáé óôç ÃÃÄÅ ôïõ ÕÐÅ×ÙÄÅ åöüóïí áíÞêïõí óôçí 3ç êáé 4ç
ôÜîç Þ êáé óôçí 5ç ôÜîç (åöüóïí Ý÷ïõí Ýäñá ôï Íïìü Ñïäüðçò) ãéá
Ýñãá êáôçãïñßáò Ïäïðïéßáò.
â) ðñïåñ÷üìåíåò áðü êñÜôç - ìÝëç ôçò ÅõñùðáúêÞò Eíùóçò Þ ôïõ
Åõñùðáúêïý Ïéêïíïìéêïý ÷þñïõ
(Å.Ï.×.) Þ áðü êñÜôç ðïõ Ý÷ïõí õðïãñÜøåé óõìöùíßá ãéá ôéò Äçìüóéåò ÓõìâÜóåéò (Ó.Ä.Ó) ôïõ Ðáãêüóìéïõ Ïñãáíéóìïý Åìðïñßïõ
(Ð.Ï.Å ) óôá ïðïßá ôçñïýíôáé åðßóçìïé êáôÜëïãïé áíáãíùñéóìÝíùí åñãïëçðôþí, åöüóïí åßíáé åããåãñáììÝíåò óå áõôïýò êáé óå ôÜîç êáé êáôçãïñßá áíôßóôïé÷ç ìå ôéò
êáëïýìåíåò ôïõ Åëëçíéêïý Ìçôñþïõ ÌÅÅÐ.
ã) ðñïåñ÷üìåíåò áðü ùò áíùôÝñù â êñÜôç, óôá ïðïßá äåí ôçñïýíôáé åðßóçìïé êáôÜëïãïé áíáãíùñéóìÝíùí åñãïëçðôþí, åöüóïí áðïäåéêíýïõí üôé Ý÷ïõí åêôåëÝóåé
Ýñãá ðáñüìïéá ìå ôï äçìïðñáôïýìåíï, áðü ðïéïôéêÞ êáé ðïóïôéêÞ Üðïøç.
ä) Êïéíïðñáîßåò Åñã. Åð. ôùí
ðáñáðÜíù ðåñéðôþóåùí á, â, êáé ã
óå ïðïéïíäÞðïôå óõíäõáóìü ìåôáîý ôïõò, õðü üñïõò ôïõ Üñèñïõ 16
ðáñ. 7 ôïõ Í.3669/08 (ÊÄÅ) (Êïéíïðñáîßá óôçí ßäéá êáôçãïñßá)
êáé õðü ôïí üñï êÜèå ÅñãïëçðôéêÞ
Åðé÷åßñçóç èá óõììåôÝ÷åé óôï êïéíïðñáêôéêü ó÷Þìá óå ðïóïóôü ü÷é
ìéêñüôåñï ôïõ 25% ôçò êáëïýìåíçò êáôçãïñßáò.
å) Êïéíïðñáîßåò åñãïëçðôéêþí
åðé÷åéñÞóåùí ãéá ôçí êÜëõøç äéáöüñùí êáôçãïñéþí ôùí åñãáóéþí
ôïõ Ýñãïõ õðü ôïõò üñïõò ôçò ðáñ.
3 ôïõ Üñèñïõ 16 ôïõ Í.3669/08
(ÊÄÅ).Ôï ðïóïóôü óõììåôï÷Þò ôçò
êÜèå åðé÷åßñçóçò óôï êïéíïðñáêôéêü ó÷Þìá ðñïêýðôåé áðü ôïí
ðñïûðïëïãéóìü ôçò êáôçãïñßáò ãéá
ôçí ïðïßá óõììåôÝ÷åé êáé äåí åß-

íáé áðáñáßôçôï íá áíáãñÜöåôáé.
Êáôçãïñßá åñãáóéþí ìå ðïóïóôü
êÜôù ôïõ 10% ôïõ ðñïûðïëïãéóìïý ôïõ Ýñãïõ (÷ùñßò áíáèåþñçóç êáé ÖÐÁ) åöüóïí äåí êáëåßôáé
óôç äçìïðñáóßá, áèñïßæåôáé óôï
ðñïûðïëïãéóìü ôçò ìåãáëýôåñçò
êáôçãïñßáò.
ÊÜèå åñãïëçðôéêÞ åðé÷åßñçóç
óõììåôÝ÷åé åßôå ìåìïíùìÝíá åßôå
ùò ìÝëïò åíüò êïéíïðñáêôéêïý
ó÷Þìáôïò. Ãßíïíôáé åðßóçò äåêôÝò
êáé ìåìïíùìÝíåò åñãïëçðôéêÝò åðé÷åéñÞóåéò Þ êïéíïðñáîßåò åñãïëçðôéêþí åðé÷åéñÞóåùí êáô’ åöáñìïãÞ ôçò ðáñ.9 ôïõ Üñèñïõ 16
ôïõ Í.3669/08 (Êýñéá Êáôçãïñßá).
ÊáôÜ ôá ëïéðÜ åöáñìüæïíôáé ïé éó÷ýïõóåò äéáôÜîåéò ãéá ôçí óõììåôï÷Þ åñãïëçðôéêþí åðé÷åéñÞóåùí
óå äéáãùíéóìïýò ãéá ôçí êáôáóêåõÞ Äçìïóßùí Eñãùí.
5. Ãéá ôçí óõììåôï÷Þ óôï äéáãùíéóìü áðáéôåßôáé ç êáôÜèåóç åããõçôéêÞò åðéóôïëÞò ýøïõò 47.473,00
Åõñþ êáé éó÷ý ôïõëÜ÷éóôïí Ýîé (6)
ìçíþí êáé ôñéÜíôá (30) çìåñþí
ìåôÜ ôçí çìÝñá äéåîáãùãÞò ôïõ
äéáãùíéóìïý. Ï ÷ñüíïò éó÷ýïò ôùí
ðñïóöïñþí åßíáé ãéá äéÜóôçìá Ýîé
(6) ìçíþí áðü ôçí çìåñïìçíßá õðïâïëÞò ôùí ðñïóöïñþí.
6. Ôï Ýñãï óõã÷ñçìáôïäïôåßôáé
áðü ôï Åõñùðáúêü Ôáìåßï ÐåñéöåñåéáêÞò ÁíÜðôõîçò.
7. Ôï áðïôÝëåóìá ôçò äçìïðñáóßáò èá åãêñéèåß áðü ôçí ÏéêïíïìéêÞ ÅðéôñïðÞ ôçò ÐåñéöÝñåéáò
Áí. Ìáê. êáé ÈñÜêçò.
Ï ÁÍÔÉÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÑ×ÇÓ
ÐÁÕËÏÓ ÄÁÌÉÁÍÉÄÇÓ

ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ
ÍÏÌÏÓ ÁÔÔÉÊÇÓ
ÄÇÌÏÓ ÐÁËÁÉÏÕ
ÖÁËÇÑÏÕ
ÐÁËÁÉÏ ÖÁËÇÑÏ 13/12/
2011
ÁÑ. ÐÑÙÔ: 35170
ÐÅÑÉËÇØÇ ÄÉÁÊÇÑÕÎÇÓ
1. Ï ÄÞìáñ÷ïò Ðáëáéïý ÖáëÞñïõ Äéïíýóçò ×áôæçäÜêçò, ðñïêçñýóóåé áíïé÷ôü äéáãùíéóìü ãéá ôçí
áíÜèåóç ôïõ Ýñãïõ «ÁÍÁÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÏÄÏÓÔÑÙÌÁÔÏÓ ÏÄÏÕ Á×ÉËËÅÙÓ ÁÐÏ ÅË. ÂÅÍÉÆÅËÏÕ ÅÙÓ ÁÌÖÉÈÅÁÓ»,
ìå ðñïûðïëïãéóìü 246.000,00 ÅÕÑÙ (200.000,00 Åõñþ + 46.000,00
Åõñþ ÖÐÁ 23%). Ôï Ýñãï óôï óýíïëü ôïõ áíÞêåé óôçí êáôçãïñßá
ÏÄÏÐÏÉÉÁÓ, ìå ðñïûðïëïãéóìü
199.907,24 Åõñþ (äáðÜíç åñãá-
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óéþí, ÃÅ êáé ÏÅ, áðñüâëåðôá êáé
áðïëïãéóôéêÜ).
2. Ïé åíäéáöåñüìåíïé ìðïñïýí
íá ðáñáëÜâïõí ôá óõìâáôéêÜ ôåý÷ç ôïõ äéáãùíéóìïý (ÄéáêÞñõîç,
ÓõããñáöÞ Õðï÷ñåþóåùí ê.ë.ð) áðü ôçí Ýäñá ôçò õðçñåóßáò Ôåñøé÷üñçò 51 & ÁñôÝìéäïò - Ðáëáéü
ÖÜëçñï, ìÝ÷ñé ôéò 22/12/2011. Ç
äéáêÞñõîç ôïõ Ýñãïõ Ý÷åé óõíôá÷èåß êáôÜ ôï åãêåêñéìÝíï áðü ôïí
õðïõñãü ÐÅ×ÙÄÅ õðüäåéãìá ôýðïõ Â.
Ðëçñïöïñßåò óôï ôçëÝöùíï
210-9876056, FAX åðéêïéíùíßáò
210-9859554, áñìüäéïò õðÜëëçëïò
ãéá åðéêïéíùíßá ÄåêïõëÜêïõ Áííá.
3. Ï äéáãùíéóìüò èá äéåîá÷èåß
óôéò 27/12/2011, çìÝñá Ôñßôç êáé
þñá 9:30 ð.ì.-10:00 ð.ì. êáé ôï óýóôçìá õðïâïëÞò ðñïóöïñþí åßíáé
ìå åíéáßï ðïóïóôü Ýêðôùóçò óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 4 ðáñÜãñáöïò
4á ôïõ Í. 1418/84 êáé ôïõ Üñèñïõ 6
ôïõ Ð.Ä.609/85 êáé ôïõ Üñèñïõ 5
ôïõ Í. 3669/08.
4. Óôï äéáãùíéóìü ãßíïíôáé äåêôïß á) çìåäáðïß äéáãùíéæüìåíïé,
ìåìïíùìÝíïé Þ óå êïéíïðñáîßá,
åããåãñáììÝíïé óôï Ì.Å.ÅÐ, ðïõ
êáëýðôïõí ôéò êáôçãïñßåò êáé ôÜîåéò ôïõ Ýñãïõ, Þôïé ôÜîåéò A2, 1çò
& 2çò ôÜîç ãéá Ýñãá êáôçãïñßáò
Ïäïðïéßáò, â) áëëïäáðïß äéáãùíéæüìåíïé ðïõ áðïäåéêíýïõí üôé êáôÜ ôçí ôåëåõôáßá ðåíôáåôßá, Ý÷ïõí
åêôåëÝóåé Ýñãá ðáñüìïéá (ðïéïôéêÜ êáé ðïóïôéêÜ) ìå ôï äçìïðñáôïýìåíï.
5. Ãéá ôç óõììåôï÷Þ óôï äéáãùíéóìü áðáéôåßôáé ç êáôÜèåóç åããõçôéêÞò åðéóôïëÞò ýøïõò 3.998,14
ÅÕÑÙ Þôïé ðïóïóôü 2% åðß ôïõ
ðñïûðïëïãéóìïý ôçò Õðçñåóßáò
÷ùñßò áíáèåþñçóç êáé Ö.Ð.Á. Ï
÷ñüíïò éó÷ýïò ôùí ðñïóöïñþí åßíáé 270 çìÝñåò.
6. Ôï Ýñãï ÷ñçìáôïäïôåßôáé áðü
Éäßïõò Ðüñïõò.
ÐñïêáôáâïëÞ äå èá ÷ïñçãçèåß.
7. Ôï áðïôÝëåóìá ôçò äçìïðñáóßáò èá åãêñéèåß áðü ôçí ÏéêïíïìéêÞ ÅðéôñïðÞ.
Ï ÄÇÌÁÑ×ÏÓ
ÄÉÏÍÕÓÇÓ ×ÁÔÆÇÄÁÊÇÓ

ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ
ÍÏÌÏÓ ËÁÊÙÍÉÁÓ
ÄÇÌÏÓ ÓÐÁÑÔÇÓ
ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÔÅ×ÍÉÊÙÍ
ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ
ÊÁÉ ÐÅÑÉÂÁËËÏÍÔÏÓ
Ôá÷. Ä/íóç: Ìáãïýëá, ÔÊ
23 100
ÔçëÝöùíï: 27313-61121
Áñéèì. Ðñùô: 54827
ÅÑÃÏ: «ÁÍÔÉÊÁÔÁÓÔÁÓÇ
ÅÓÙÔÅÑÉÊÏÕ ÄÉÊÔÕÏÕ
ÕÄÑÅÕÓÇÓ Ä.Ä ÌÏËÁÙÍ»
ÐÅÑÉËÇØÇ ÄÉÁÊÇÑÕÎÇÓ
1) Ç Äéåýèõíóç Ôå÷íéêþí Õðçñåóéþí êáé ÐåñéâÜëëïíôïò ôïõ
ÄÞìïõ ÓðÜñôçò ðñïêçñýóóåé «Áíïéêôü Äéáãùíéóìü» ãéá ôçí áíÜèåóç ôïõ Ýñãïõ:
«ÁÍÔÉÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ÅÓÙÔÅÑÉÊÏÕ ÄÉÊÔÕÏÕ ÕÄÑÅÕÓÇÓ
Ä.Ä ÌÏËÁÙÍ» Ðñïûðïëïãéóìïý
ÌåëÝôçò: ÅÍÍÉÁÊÏÓÉÅÓ ÅÉÊÏÓÉ ×ÉËÉÁÄÅÓ ÅÕÑÙ (920.000,00
Å) ìå áíáèåþñçóç êáé ÖÐÁ.
Ôï Ýñãï óõíôßèåôáé áðü ôéò áêüëïõèåò êáôçãïñßåò åñãáóéþí êáôçãïñßáò Õäñáõëéêþí êáé Ç-Ì.
2) Ïé åíäéáöåñüìåíïé ìðïñïýí
íá ðáñáëÜâïõí ôá óõìâáôéêÜ ôåý÷ç ôïõ Äéáãùíéóìïý (ÄéáêÞñõîç,

ÓõããñáöÞ Õðï÷ñåþóåùí, Ôéìïëüãéï, êëð) áðü ôá Ãñáöåßá ôçò
Äéåýèõíóçò Ôå÷íéêþí Õðçñåóéþí
êáé ÐåñéâÜëëïíôïò ôïõ ÄÞìïõ
ÓðÜñôçò, óôçí Ìáãïýëá (ðñþçí
Äçìáñ÷åßï ÌõóôñÜ) Ô.Ê 23100
ÓðÜñôç, üëåò ôéò åñãÜóéìåò çìÝñåò
êáé þñåò ìÝ÷ñé êáé äýï (2) çìåñïëïãéáêÝò çìÝñåò ðñéí áðü ôçí çìåñïìçíßá äéåîáãùãÞò ôçò Äçìïðñáóßáò, Þôïé ìÝ÷ñé êáé ôçí 05-012012, çìÝñá ÐÝìðôç êáé Ýùò þñá
2.30 ìì.
Ç äéáêÞñõîç ôïõ Ýñãïõ Ý÷åé óõíôá÷èåß êáôÜ ôï åãêåêñéìÝíï áðü
ôïí õðïõñãü ÐÅ×ÙÄÅ õðüäåéãìá
Â’.
Ðëçñïöïñßåò äßíïíôáé óôï ôçëÝöùíï 27313 61115, FAX åðéêïéíùíßáò 27310 89158, Áñìüäéïò õðÜëëçëïò ê. ÐáðáäÜêïõ ×ñéóôïößëç
3) Ï Äéáãùíéóìüò èá ãßíåé óôéò
10-01-2012 çìÝñá Ôñßôç êáé þñá
10 ð.ì. (ËÞîç Åðßäïóçò Ðñïóöïñþí) ôçò Äéåýèõíóçò Ôå÷íéêþí Õðçñåóéþí êáé ÐåñéâÜëëïíôïò ôïõ
ÄÞìïõ ÓðÜñôçò, óôçí Ìáãïýëá
(ðñþçí Äçìáñ÷åßï ÌõóôñÜ) Ô.Ê
23100 ÓðÜñôç. Ôï óýóôçìá õðïâïëÞò ðñïóöïñþí åßíáé ìå åðéìÝñïõò
ðïóïóôÜ Ýêðôùóçò êáôÜ ïìÜäåò
åñãáóéþí ôïõ Üñèñïõ 6 ôïõ
N.3669/08.
4) Óôï äéáãùíéóìü ãßíïíôáé äåêôïß:
á) Çìåäáðïß äéáãùíéæüìåíïé,
ìåìïíùìÝíïé Þ óá êïéí/îßá, åããåãñáììÝíåò óôï Åëëçíéêü Ìçôñþï
Ì.Å.Å.Ð. ôïõ ÕÐÅ×ÙÄÅ åö’ üóïí áíÞêïõí óôçí 1ç, 2ç, 3ç ôÜîç
ãéá Ýñãá êáôçãïñßáò Õäñáõëéêþí
Þ óôçí 1ç, 2ç, 3ç ôÜîç ãéá Ýñãá êáôçãïñßáò Ç/Ì.
â) Áëëïäáðïß äéáãùíéæüìåíïé
ðïõ áðïäåéêíýïõí üôé êáôÜ ôçí ôåëåõôáßá ðåíôáåôßá, Ý÷ïõí åêôåëÝóåé Ýñãá ðáñüìïéá (ðïéïôéêÜ êáé
ðïóïôéêÜ) ìå ôï äçìïðñáôïýìåíï.
ã) Êïéíïðñáîßåò åñãïë. Åðé÷åéñÞóåùí ôùí ðáñáðÜíù ðåñéðôþóåùí óå ïðïéïíäÞðïôå óõíäõáóìü
ìåôáîý ôïõò, õðü ôïõò üñïõò ôïõ
Üñèñïõ 16 ðáñ. 7 ôïõ Í. 3669/08
êáé ìå ôçí ðñïûðüèåóç üôé ç êÜèå
åñãïëçðôéêÞ åðé÷åßñçóç èá óõììåôÝ÷åé ìå ðïóïóôü ü÷é ìéêñüôåñï ôïõ
25% ôçò êáëïýìåíçò êáôçãïñßáò.
ä) Êïéíïðñáîßåò åñãïë. Åðé÷åéñÞóåùí ìå ôéò ðñïûðïèÝóåéò ôçò
ðáñ. 10 ôïõ Üñèñïõ 16 ôïõ Í. 3669/
08.
5) Ãéá ôç óõììåôï÷Þ óôï äéáãùíéóìü áðáéôåßôáé ç êáôÜèåóç åããõçôéêÞò åðéóôïëÞò ýøïõò 14.370,00
Åõñþ êáé éó÷ý ôïõëÜ÷éóôïí åííÝá
(9) ìçíþí êáé ôñéÜíôá (30) çìåñþí, ìåôÜ ôçí çìÝñá äéåîáãùãÞò
ôïõ äéáãùíéóìïý êáé ðñÝðåé íá áðåõèýíåôáé óôï ÄÞìï ÓðÜñôçò Äéåýèõíóç Ôå÷íéêþí Õðçñåóéþí
êáé ÐåñéâÜëëïíôïò. Ï ÷ñüíïò éó÷ýïò ôùí ðñïóöïñþí åßíáé åííÝá
(9) ìçíþí êáé ôñéÜíôá (30) çìåñþí.
Óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 35 ðáñ. 2
ôïõ Í.3669/08 áðáéôïýíôáé ðñüóèåôåò ÅããõÞóåéò ÊáëÞò ÅêôÝëåóçò üôáí ôï üñéï ôçò Ýêðôùóçò õðåñâáßíåé ôï 12% (Äþäåêá ôïéò åêáôü).
Ç ðñïèåóìßá åêôÝëåóçò ôïõ Ýñãïõ ïñßæåôáé óå äþäåêá (12) ìÞíåò
êáé áñ÷ßæåé áðü ôçí çìÝñá õðïãñáöÞò ôçò óýìâáóçò.
6) Ôï Ýñãï ÷ñçìáôïäïôåßôáé áðü
ôï Åõñùðáúêü Ôáìåßï ÐåñéöåñåéáêÞò ÁíÜðôõîçò (ÅÔÐÁ), óôï
ðëáßóéï ôïõ Å.Ð ÄõôéêÞò ÅëëÜäáò-ÐåëïðïííÞóïõ-Éïíßùí ÍÞóùí
2007-2013 (áñéèìüò áðüöáóçò Ý-

íôáîçò 2052/01-09-2011). ÐñïêáôáâïëÞ äå èá ÷ïñçãçèåß.
7) Ôï áðïôÝëåóìá ôçò äçìïðñáóßáò èá åãêñéèåß áðü ôçí áñìüäéá
ÏéêïíïìéêÞ ÅðéôñïðÞ.
ÓðÜñôç 12 Äåêåìâñßïõ
2011
Ï ÄÞìáñ÷ïò ÓðÜñôçò
Óôáýñïò ÁñãåéôÜêïò

ÁÍÁÑÔÇÔÅÁ
ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ
ÍÏÌÏÓ ÖÈÉÙÔÉÄÁÓ
ÄÇÌÏÓ ËÁÌÉÅÙÍ
Ä/ÍÓÇ ÔÅ×ÍÉÊÙÍ
ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ
ÔÌÇÌÁ Á’
ÁÑ. ÌÅËÅÔÇÓ: 25/11
ÁÑÉÈ. ÐÑÙÔ: 88720
ÅÑÃÏ:
«ÌÅÔÁÓÔÅÃÁÓÇ ÊÅÍÔÑÏÕ
ÄÇÌÉÏÕÑÃÉÊÇÓ
ÁÐÁÓ×ÏËÇÓÇÓ ÐÁÉÄÉÙÍ
(ÊÄÁÐ) ÓÅ ×ÙÑÏ ÔÏÕ
ÐÑÙÇÍ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏÕ
ËÁÌÉÁÓ»
×ÑÇÌÁÔÏÄÏÔÇÓÇ: ÅÓÐÁ
ÐÑÏÛÐÏËÏÃÉÓÌÏÓ:
150.000,00 ÅÕÑÙ
×ÑÇÓÇ: 2011
ÐÅÑÉËÇØÇ ÄÉÁÊÇÑÕÎÇÓ
Ï ÄÞìáñ÷ïò ËáìéÝùí ðñïêçñýóóåé äçìüóéï äéáãùíéóìü ðïõ èá
äéåîá÷èåß óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Í.3669/08, üðùò áõôÜ éó÷ýïõí êáôÜ ôçí çìåñïìçíßá áðïóôïëÞò ôçò Ðåñßëçøçò ÄéáêÞñõîçò
ãéá äçìïóßåõóç óôïí Åëëçíéêü ôýðï, ãéá ôçí áíÜäåéîç ìåéïäüôç åêôÝëåóçò åñãáóéþí êáôáóêåõÞò
ôïõ Ýñãïõ: «ÌÅÔÁÓÔÅÃÁÓÇ
ÊÅÍÔÑÏÕ ÄÇÌÉÏÕÑÃÉÊÇÓ ÁÐÁÓ×ÏËÇÓÇÓ
ÐÁÉÄÉÙÍ
(ÊÄÁÐ) ÓÅ ×ÙÑÏ ÔÏÕ ÐÑÙÇÍ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏÕ ËÁÌÉÁÓ»,
ðñïûðïëïãéóìïý
150.000,00 Åõñþ ìå ôï Ö.Ð.Á.
Ôï Ýñãï óõíôßèåôáé áðü ôéò áêüëïõèåò êáôçãïñßåò åñãáóéþí:
á) êáôçãïñßá ÏÉÊÏÄÏÌÉÊÁ,
ìå ðñïûðïëïãéóìü 89.421,16 Åõñþ
(äáðÜíç åñãáóéþí, Ã.Å. êáé Ï.Å.
êáé áðñüâëåðôá) êáé â) êáôçãïñßá
ÇËÅÊÔÑÏÌÇ×ÁÍÏËÏÃÉÊÁ,
ìå ðñïûðïëïãéóìü 32.023,98 Åõñþ
(äáðÜíç åñãáóéþí, Ã.Å. êáé Ï.Å.
êáé áðñüâëåðôá).

Ïé åíäéáöåñüìåíïé ìðïñïýí íá
ðáñáëÜâïõí ôá óõìâáôéêÜ ôåý÷ç
ôïõ äéáãùíéóìïý (ÄéáêÞñõîç, ÅÓÕ êëð), áðü ôá ãñáöåßá ôçò Ä/
íóçò Ôå÷íéêþí Õðçñåóéþí ôïõ ÄÞìïõ ËáìéÝùí, Êñáââáñßôïõ 3 Ëáìßáò (ôçë 22310 20424, FAX 22310
22465) êáôÜ ôéò åñãÜóéìåò çìÝñåò
êáé þñåò, ìÝ÷ñé êáé ôçí 19/01/
2012, ìå ôçí êáôáâïëÞ óôï Ôáìåßï
ôïõ ÄÞìïõ ËáìéÝùí (Ðëáôåßá Åëåõèåñßáò 8) ðïóïý åßêïóé ðÝíôå
(25) åõñþ.
Ç äéáêÞñõîç ôïõ Ýñãïõ Ý÷åé óõíôá÷èåß êáôÜ ôï åãêåêñéìÝíï áðü
ôïí Õðïõñãü ÕÐÅ×ÙÄÅ õðüäåéãìá ôýðïõ Â.
Ï äéáãùíéóìüò èá äéåîá÷èåß
ôçí 24/01 ôïõ 2012, çìÝñá Ôñßôç
êáé þñá 10:00 ð.ì. (ëÞîç ðáñáëáâÞò ðñïóöïñþí), óôá Ãñáöåßá ôçò
Ôå÷íéêÞò Õðçñåóßáò ôïõ ÄÞìïõ
Ëáìßáò, ïäüò Êñáââáñßôïõ 3, ôçë.
22310 - 20424, óôç Ëáìßá ìå ôï óýóôçìá ðñïóöïñÜò ìå åðß ìÝñïõò
ðïóïóôÜ Ýêðôùóçò óýìöùíá ìå ôéò
äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 6 ôïõ
Í.3669/08 (ÊÄÅ)
Óôï äéáãùíéóìü ãßíïíôáé äåêôÝò:
1. ÌåìïíùìÝíåò åñãïëçðôéêÝò
åðé÷åéñÞóåéò:
á. - ÅããåãñáììÝíåò óôï Ìçôñþï Åñãïëçðôéêþí Åðé÷åéñÞóåùí
(Ì.Å.ÅÐ.) ðïõ ôçñåßôáé óôç
Ã.Ã.Ä.Å. ôïõ Õ.ÐÅ.×Ù.Ä.Å., åöüóïí áíÞêïõí óôçí Á1 Þ Á2 Þ 1ç ãéá
Ýñãá êáôçãïñßáò ÏÉÊÏÄÏÌÉÊÁ
êáé Á1 Þ Á2 Þ 1ç ãéá Ýñãá êáôçãïñßáò ÇËÅÊÔÑÏÌÇ×ÁÍÏËÏÃÉÊÁ.
— ÅëëçíéêÝò åñãïëçðôéêÝò åðé÷åéñÞóåéò ðïõ Ý÷ïõí Ýäñá ôï Íïìü
Öèéþôéäáò êáèþò êáé üóåò ôïí Ý÷ïõí äçëþóåé äåýôåñï íïìü óôçí õðçñåóßá ôÞñçóçò ôïõ ÌÅÅÐ êáé
áíáöÝñåôáé óôç ó÷åôéêÞ âåâáßùóç
åããñáöÞò, ãßíïíôáé äåêôÝò êáé áí
åßíáé åããåãñáììÝíåò óôï ÌÅÅÐ
2çò ôÜîçò ãéá Ýñãá ÏÉÊÏÄÏÌÉÊÁ óýìöùíá ìå ôçí ðáñÜãñáöï 2
ôïõ Üñèñïõ 102 ôïõ Í.3669/08, ðÝñá ôùí ôÜîåùí ôçò ðñïçãïýìåíçò
ðáñáãñÜöïõ.
â. Ðñïåñ÷üìåíåò áðü êñÜôç ìÝëç ôçò ÅõñùðáúêÞò Åíùóçò Þ
ôïõ Åõñùðáúêïý Ïéêïíïìéêïý ×þñïõ (Å.Ï.×.) Þ áðü êñÜôç ðïõ Ý÷ïõí õðïãñÜøåé ôçí óõìöùíßá ãéá
ôéò Äçìüóéåò ÓõìâÜóåéò (Ó.Ä.Ó.)

ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÅËÅÕÈÅÑÇÓ ÆÙÍÇÓ
ÔÌÇÌÁ ÁÆÇÔÇÔÙÍ
Áñéèìüò Ðñùôïêüëëïõ: 687 / 2011
ÄÉÁÊÇÑÕÎÇ ÅÊÐÏÉÇÓÇÓ ÁÆÇÔÇÔÙÍ
ÅÌÐÏÑÅÕÌÁÔÙÍ - ÄéáêÞñõîç Íï. 687/2011
Ç ÓÅÐ Á.Å. äéáêçñýóóåé ôçí äéåîáãùãÞ åðáíáëçðôéêÞò ðëåéïäïôéêÞò äçìïðñáóßáò ìå áñéèìü äéáêÞñõîçò Íï. 687/2011, ç ïðïßá èá äéåîá÷èåß óôéò 19/12/2011 çìÝñá ÄåõôÝñá êáé þñá 13:00 óôçí áßèïõóá
«Äçìïðñáóéþí» ôïõ êåíôñéêïý êôéñßïõ ôçò ÓÅÐ Á.Å. óôçí äéåýèõíóç
Í. ÓÅÌÐÏ, Í. ÉÊÏÍÉÏ, ÐÝñáìá, Ô.Ê 188 63.
Ïé ðñïóöïñÝò èá êáôáôßèåíôáé óöñáãéóìÝíåò óôéò 19/12/2011 áðü
þñá 09:00 Ýùò 12:30. Ç áðïóöñÜãéóç üëùí ôùí êáôáôéèåìÝíùí ðñïóöïñþí êáé ç áíáêïßíùóç ôùí áðïôåëåóìÜôùí èá ãßíåé óôéò 13:00.
Ó÷åôéêÞ äéáêÞñõîç ìå ôïõò üñïõò ôçò äéáäéêáóßáò êáé ôçí ëßóôá åìðïñåõìÜôùí èá âñåßôå óôçí éóôéïóåëßäá ôçò ÓÅÐ Á.Å
www.pct.com.gr. Åðßóçò, ïé åíäéáöåñüìåíïé ìðïñïýí íá êáëïýí óôï ôçëÝöùíï: 210 40 99 100, óôï ôìÞìá ÁæçôÞôùí ôçò Åëåýèåñçò Æþíçò.
ÐåéñáéÜò, 13 Äåêåìâñßïõ 2011
Óôáèìüò Åìðïñåõìáôïêéâùôßùí ÐåéñáéÜ (ÓÅÐ Á.Å.)

ôïõ Ðáãêüóìéïõ Ïñãáíéóìïý Åìðïñßïõ (Ð.Ï.Å.), óôá ïðïßá ôçñïýíôáé åðßóçìïé êáôÜëïãïé áíáãíùñéóìÝíùí åñãïëçðôþí, åöüóïí åßíáé åããåãñáììÝíåò óôïõò
êáôáëüãïõò áõôïýò êáé óå ôÜîç
êáé êáôçãïñßá áíôßóôïé÷ç ìå ôéò
êáëïýìåíåò ôïõ Åëëçíéêïý Ìçôñþïõ Ì.Å.ÅÐ.
ã. Ðñïåñ÷üìåíåò áðü ùò áíùôÝñù â’ êñÜôç, óôá ïðïßá äåí ôçñïýíôáé åðßóçìïé êáôÜëïãïé áíáãíùñéóìÝíùí åñãïëçðôþí, åöüóïí áðïäåéêíýïõí üôé Ý÷ïõí åêôåëÝóåé Ýñãá ðáñüìïéá ìå ôï äçìïðñáôïýìåíï, áðü ðïéïôéêÞ êáé ðïóïôéêÞ Üðïøç.
2. Êïéíïðñáîßåò Åñã. Åð. ôùí
ðáñáðÜíù ðåñéðôþóåùí á, â êáé ã
óå ïðïéïíäÞðïôå óõíäõáóìü ìåôáîý ôïõò, õðü ôïõò üñïõò ôïõ Üñèñïõ
16 ðáñ. 7 ôïõ Í. 3669/08 (ÊÄÅ)
(Êïéíïðñáîßá óôçí ßäéá êáôçãïñßá) êáé õðü ôïí üñï üôé êÜèå ÅñãïëçðôéêÞ Åðé÷åßñçóç èá óõììåôÝ÷åé
óôï êïéíïðñáêôéêü ó÷Þìá ìå ðïóïóôü ü÷é ìéêñüôåñï ôïõ 25% ôçò êáëïýìåíçò êáôçãïñßáò.
3. Êïéíïðñáîßåò åñãïëçðôéêþí
åðé÷åéñÞóåùí ãéá ôçí êÜëõøç ôùí
äéáöüñùí êáôçãïñéþí ôùí åñãáóéþí ôïõ Ýñãïõ õðü ôïõò üñïõò ôçò
ðáñ. 3 ôïõ Üñèñïõ 16 ôïõ Í. 3669/
08 (ÊÄÅ). Ôï ðïóïóôü óõììåôï÷Þò
ôçò êÜèå åðé÷åßñçóçò óôï êïéíïðñáêôéêü ó÷Þìá ðñïêýðôåé áðü ôïí

ËÁÑÊÏ

ðñïûðïëïãéóìü ôçò êáôçãïñßáò ãéá
ôçí ïðïßá áõôÞ óõììåôÝ÷åé êáé äåí
åßíáé áðáñáßôçôï íá áíáãñÜöåôáé. Êáôçãïñßá åñãáóéþí ìå ðïóïóôü êÜôù ôïõ 10% ôïõ ðñïûðïëïãéóìïý ôïõ Ýñãïõ (÷ùñßò áíáèåþñçóç êáé Ö.Ð.Á.), åöüóïí äåí êáëåßôáé óôç äçìïðñáóßá, áèñïßæåôáé
óôïí ðñïûðïëïãéóìü ôçò ìåãáëýôåñçò êáôçãïñßáò.
Ãéá ôçí óõììåôï÷Þ óôïí äéáãùíéóìü áðáéôåßôáé ç êáôÜèåóç åããõçôéêÞò óõììåôï÷Þò ýøïõò 2.429,00
Åõñþ êáé éó÷ý ôïõëÜ÷éóôïí äéáêïóßùí äÝêá (210) çìåñþí ìåôÜ ôçí
çìÝñá äéåîáãùãÞò ôïõ äéáãùíéóìïý êáé áðåõèýíåôáé ðñïò ôïí ÄÞìï Ëáìßáò. Ï ÷ñüíïò éó÷ýïò ôùí
ðñïóöïñþí åßíáé Ýîé ìÞíåò.
Ôï Ýñãï ÷ñçìáôïäïôåßôáé áðü
Ðéóôþóåéò ôïõ ÅÓÐÁ/Ð.Å.Ð.
«Èåóóáëßáò - ÓôåñåÜò ÅëëÜäáò Çðåßñïõ 2007-2013» ìå ôç óõììåôï÷Þ ôïõ Äéáñèñùôéêïý Ôáìåßïõ
ÅÔÐÁ ôçò ÅõñùðáúêÞò Åíùóçò ìå
ðßóôùóç 112.500,00 êáé ìå Ê.Á.
30.7321.0006 óôïí ðñïûðïëïãéóìü
ôïõ ÄÞìïõ.
ÐñïêáôáâïëÞ äåí èá ÷ïñçãçèåß.
Ôï áðïôÝëåóìá ôçò äçìïðñáóßáò èá åãêñéèåß áðü ôçí ÏéêïíïìéêÞ ÅðéôñïðÞ.
Ëáìßá 21/11/2011
Ï ÄÇÌÁÑ×ÏÓ
Ã. ÊÏÔÑÙÍÉÁÓ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ

12.12.2011

Ç ÃåíéêÞ ÌåôáëëåõôéêÞ êáé ÌåôáëëïõñãéêÞ Áíþíõìç Åôáéñßá
ËÁÑÊÏ êáëåß üëïõò ôïõò åíäéáöåñüìåíïõò óå õðïâïëÞ ðñïôÜóåùí,
ìå êëåéóôÝò ðñïóöïñÝò, ãéá ôçí åðéëïãÞ ÅñãïëÜâïõ ðïõ èá áíáëÜâåé
ôï Ýñãï ôçò èåñìïäïìéêÞò åðéóêåõÞò ôìçìÜôùí ôùí ðåñéóôñïöéêþí
êáñßíùí No I (O5,2m), No II (O4,2m), No III (O4,2m), No IV
(O6,1m), ôïõ åñãïóôáóßïõ ôçò óôç ËÜñõìíá Öèéþôéäáò, óýìöùíá ìå
ôç ÄéáêÞñõîç No Á111488.
Ïé åíäéáöåñüìåíïé ìðïñïýí íá ðÜñïõí ôç ó÷åôéêÞ ÄéáêÞñõîç áðü
ôá êåíôñéêÜ ãñáöåßá ôçò åôáéñßáò, Ëåùö. ÊçöéóéÜò 81-83 óôï Ìáñïýóé, 1ïò üñïöïò, Ä/íóç Ðñïìçèåéþí, êê Ð. Êüíôïò, Â. Êïôñþôóéïò,
ôçë. 210 61.70.141 - 172 Þ áðü ôï:
ÅñãïóôÜóéï ËÜñõìíáò Öèéþôéäáò (ÓÅË), óôï ôçëÝöùíï 2233044.100, ôéò åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò.
Åðßóçò, ìðïñåßôå íá åðéóêåöèåßôå ôçí éóôïóåëßäá ìáò [www.larco
gr], óôï óôçëïãíþìïíá «e-procurement», ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò.
Ïé ðñïóöïñÝò èá ãßíïíôáé äåêôÝò ìÝ÷ñé 10 Éáíïõáñßïõ 2012 êáé þñá
14:00.

ÔÅÔÁÑÔÇ 14 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2011

ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ
ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÉÏÍÉÙÍ
ÍÇÓÙÍ
Ä/ÍÓÇ ÄÉÏÉÊÇÔÉÊÏÕ
ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÏÕ
ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÇÓ
ÅÍÏÔÇÔÁÓ ÆÁÊÕÍÈÏÕ
ÔÌÇÌÁ ÐÑÏÌÇÈÅÉÙÍ
Ôá÷. Ä/íóç: ÄéïéêçôÞñéï
Ôá÷. Êþäéêáò: 291 00
Ðëçñïöïñßåò: Ìáñãáñßôç
Á.
ÔçëÝöùíï: 2695360336
Fax: 2695049192
ÇëåêôñïíéêÞ Äéåýèõíóç:
antiperiferiarxis@
1723.syzefxis.gov.gr
ÆÜêõíèïò 6.12.2011
Áñ. Ðñùô. ïéê. 62290/3076
ÐÅÑÉËÇØÇ ÄÉÁÊÇÑÕÎÇÓ
Ç ÐåñéöåñåéáêÞ Åíüôçôá Æáêýíèïõ äéáêçñýóóåé äéåèíÞ áíïéêôü äçìüóéï åðáíáëçðôéêü äéáãùíéóìü, ìå êñéôÞñéï êáôáêýñùóçò
ôçí ðëÝïí óõìöÝñïõóá áðü ïéêïíïìéêÞ Üðïøç ðñïóöïñÜ, óôá ðëáßóéá ôïõ Ýñãïõ «ÅÍÉÓ×ÕÓÇ ÅÎÏÐËÉÓÌÏÕ ÖÉËÁÑÌÏÍÉÊÙÍ
ÆÁÊÕÍÈÏÕ» êáé áöïñÜ ôá õðïÝñãá:
1. ÐñïìÞèåéá ìïõóéêþí ïñãÜíùí êáé áíáëïãßùí.
Ç ðñïûðïëïãéæüìåíç äáðÜíç
ãéá ôçí åí ëüãù ðñïìÞèåéá áíÝñ÷åôáé óôï ðïóü ôùí 277.060,00 Åõñþ óõìðåñéëáìâáíïìÝíïõ ôïõ
Ö.Ð.Á. (23%) êáé èá âáñýíåé ôéò
ðéóôþóåéò ôïõ ðáñáðÜíù Ýñãïõ.
2. ÐñïìÞèåéá óôïëþí, åðùìßäùí êáé ðçëéêßùí.
Ç ðñïûðïëïãéæüìåíç äáðÜíç
ãéá ôçí åí ëüãù ðñïìÞèåéá áíÝñ÷åôáé óôï ðïóü ôùí 53.400,00 Åõñþ óõìðåñéëáìâáíïìÝíïõ ôïõ
Ö.Ð.Á. (23%) êáé èá âáñýíåé ôéò
ðéóôþóåéò ôïõ ðáñáðÜíù Ýñãïõ.
3. ÐñïìÞèåéá êñáíþí êáé èõóÜíùí (Öïýíôåò).
Ç ðñïûðïëïãéæüìåíç äáðÜíç
ãéá ôçí åí ëüãù ðñïìÞèåéá áíÝñ÷åôáé óôï ðïóü ôùí 19.540,00 Åõñþ óõìðåñéëáìâáíïìÝíïõ ôïõ
Ö.Ð.Á. (23%) êáé èá âáñýíåé ôéò
ðéóôþóåéò ôïõ ðáñáðÜíù Ýñãïõ.
Ç óõíïëéêÞ ðñïûðïëïãéóèåßóá
äáðÜíç åßíáé ôñéáêüóéåò ðåíÞíôá
÷éëéÜäåò åõñþ (350.000,00 Å) óõìðåñéëáìâáíïìÝíïõ ôïõ Ö.Ð.Á.
Ï äéáãùíéóìüò èá äéåíåñãçèåß
áðü ôçí áñìüäéá åðéôñïðÞ, óôéò
7.02.2012, çìÝñá Ôñßôç êáé þñá
10:00 ð.ì., óôïí ðñþôï üñïöï ôïõ
Äéïéêçôçñßïõ, óôçí áßèïõóá óõíåäñéÜóåùí ôïõ Ðåñéöåñåéáêïý
Óõìâïõëßïõ.
Ç êáôÜèåóç ôùí ðñïóöïñþí èá
ãßíåé ìÝ÷ñé ôçí 7.02.2012, çìÝñá
Ôñßôç êáé þñá 10:00 ð.ì. (ëÞîç
ðñïóöïñþí), óôï êáôÜóôçìá ôçò
ÐåñéöåñåéáêÞò Åíüôçôáò Æáêýíèïõ, óôç Äéåýèõíóç Äéïéêçôéêïý Ïéêïíïìéêïý ôçò Ð.Å. Æáêýíèïõ.
Ïé åíäéáöåñüìåíïé ìðïñïýí íá
ëáìâÜíïõí ãíþóç ôùí üñùí ôçò
äéáêÞñõîçò êáé íá ðñïìçèåõôïýí
ôá Ýíôõðá ôïõ äéáãùíéóìïý áðü

ôçí Äéåýèõíóç Äéïéêçôéêïý - Ïéêïíïìéêïý ôçò Ð.Å. Æáêýíèïõ.
Ç äéáêÞñõîç Ý÷åé åðßóçò áíáñôçèåß óôçí éóôïóåëßäá ôçò Ð.Å.Æ.
Ï ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÑ×ÇÓ
ÙÓ ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÇÓ
ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇÓ
ÅÐÉÔÑÏÐÇÓ
ÓÐÕÑÉÄÙÍ ÓÐÕÑÏÕ

ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ
ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÕÃÅÉÁÓ &
ÊÏÉÍÙÍÉÊÇÓ
ÁËËÇËÅÃÃÕÇÓ
ÄÉÏÉÊÇÓÇ 6çò
ÕÃÅÉÏÍÏÌÉÊÇÓ
ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ
ÃÅÍÉÊÏ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ
ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ «Ã.
×ÁÔÆÇÊÙÓÔÁ»
Áñéè. Ðñùô.: Ö/Ë/18/25173/
12.12.11
ÐÅÑÉËÇØÇ ÄÉÁÊÇÑÕÎÇÓ
ÄÉÁÃÙÍÉÓÌÏÕ ÁÑÉÈ. ÄÉÁÊ.
34/11
(ÁÍÏÉÊÔÇ ÄÉÁÄÉÊÁÓÉÁ)
1. Ôï Ãåíéêü Íïóïêïìåßï Éùáííßíùí «Ã. ×áôæçêþóôá» ðñïêçñýóóåé áíïéêôü äéáãùíéóìü, ìå
êñéôÞñéï êáôáêýñùóçò ôçí ×áìçëüôåñç ðñïóöïñÜ, ãéá ôçí ðñïìÞèåéá ÕÃÑÏÕ ÏÎÕÃÏÍÏÕ & ÅÍÏÉÊÉÁÓÇ ÄÅÎÁÌÅÍÇÓ, óõíïëéêïý ðñïûðïëïãéóìïý äáðÜíçò
#180.000# Åõñþ ìå Ö.Ð.Á.
Ï äéáãùíéóìüò èá äéåíåñãçèåß
âÜóåé ôïõ Í.3580/2007 êáé ôïõ
Ð.Ä.118/2007 «Êáíïíéóìüò Ðñïìçèåéþí Äçìïóßïõ».
Ôñüðïò ðáñáëáâÞò êáé ëïéðÜ
óôïé÷åßá áõôÞò êáèïñßæïíôáé óôç
ÄéáêÞñõîç.
Ãéá ôçí óõììåôï÷Þ óôï äéáãùíéóìü èá êáôáôåèåß áðü êÜèå åíäéáöåñüìåíï åããõçôéêÞ åðéóôïëÞ óõììåôï÷Þò, ðïõ íá êáëýðôåé ôï 5%
ôçò ðñïûðïëïãéóèåßóçò äáðÜíçò
ôïõ åßäïõò.
×ñüíïò éó÷ýïò ôùí ðñïóöïñþí:
120 çìÝñåò áðü ôçí åðïìÝíç ôçò
äéåíÝñãåéáò ôïõ äéáãùíéóìïý.
Ãëþóóá: ÅëëçíéêÞ.
ËÞîç ðñïèåóìßáò ðáñáëáâÞò
ôùí ðñïóöïñþí: 17.01.2012 (14:00
ð.ì.).
Çìåñïìçíßá, þñá êáé ôüðïò áðïóöñÜãéóçò ôùí ðñïóöïñþí:
18.01.2012, çìÝñá ÔåôÜñôç êáé þñá 11:00 ð.ì., óôï Ãñáöåßï Ðñïìçèåéþí ôïõ Ãåí. Íïó/ìåßïõ Éùáííßíùí «Ã. ×ÁÔÆÇÊÙÓÔÁ».
2. Äçìïóßåõóç ôçò äéáêÞñõîçò
áõôÞò óôï ôåý÷ïò äçìïóßùí óõìâÜóåùí ôçò åöçìåñßäáò ôçò êõâÝñíçóçò: 16/11/2011.
3. ÁðïóôïëÞ ðåñßëçøçò ôçò äéáêÞñõîçò óôçí Åöçìåñßäá ôçò Å.E.
äåí áðáéôåßôáé.
4. Ïé åíäéáöåñüìåíïé ìðïñïýí
íá ëáìâÜíïõí ãíþóç ôùí üñùí
ôçò äéáêÞñõîçò áðü ôçí éóôïóåëßäá ôïõ Íïóïêïìåßïõ www.gnihatzikosta.gr êáé óå Ýíôõðç ìïñöÞ,
Ýíáíôé áðüäåéîçò ðëçñùìÞò 20 Åõñþ, áðü ôï Ãñáöåßï Ðñïìçèåéþí

ôïõ Ãåíéêïý Íïóïêüìïõ Éùáííßíùí «Ã. ×ÁÔÆÇÊÙÓÔÁ», Ë. ÌáêñõãéÜííç ÉùÜííéíá, Ô.Ê. 450 01,
êÜèå åñãÜóéìç çìÝñá êáé þñá (ôçëÝöùíï: 26510 80.624 - 5).
Ï ÄÉÏÉÊÇÔÇÓ ÔÏÕ
ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏÕ
ÂÁÂÂÁÓ ÖÙÔÇÓ

ÁÄÁ: 456ÌÙÊÊ-×4Õ
ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ
ÍÏÌÏÓ ÊÕÊËÁÄÙÍ
ÄÇÌÏÓ ÌÕÊÏÍÏÕ
Ä/ÍÓÇ ÔÅ×ÍÉÊÙÍ
ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ
ÌÕÊÏÍÏÓ 09.12.2011
ÐÑÙÔ.: 10409
ÐÅÑÉËÇØÇ ÄÉÁÊÇÑÕÎÇÓ
ÄÉÁÃÙÍÉÓÌÏÕ
Áíáêïéíþíåôáé üôé ôçí Ôñßôç
10.01.2012, þñá 11:00 ð.ì., óôá
ãñáöåßá ôçò Ôå÷íéêÞò Õðçñåóßáò
ôïõ ÄÞìïõ Ìõêüíïõ, èá äéåîá÷èåß
áíïéêôüò äéáãùíéóìüò ìå óöñáãéóìÝíåò ðñïóöïñÝò êáé ìå êñéôÞñéï
êáôáêýñùóçò ôç ÷áìçëüôåñç ðñïóöïñÜ, ãéá ôçí ðñïìÞèåéá êáõóßìùí êáé ëéðáíôéêþí ãéá êßíçóç ìåôáöïñéêþí ìÝóùí èÝñìáíóçò, ãéá
ôï Ýôïò 2012, ðñïûðïëïãéóìïý åõñþ 180.000,00 óõìðåñéëáìâáíïìÝíïõ êáé ôïõ Ö.Ð.Á.
Äåêôïß óôï äéáãùíéóìü ãßíïíôáé üëá ôá öõóéêÜ Þ íïìéêÜ ðñüóùðá ðïõ áóêïýí åìðïñéêü Þ âéïìç÷áíéêü åðÜããåëìá, óõíåôáéñéóìïß êáé åíþóåéò ðñïìçèåõôþí, ìå
åîïõóéïäïôçìÝíï åêðñüóùðï Þ ìå
ôçí êáè’ ïéïíäÞðïôå ôñüðï Ýãêáéñç áðïóôïëÞ ôçò ðñïóöïñÜò, ìå áðáñáßôçôç ðñïûðüèåóç ôç ëåéôïõñãßá Ðñáôçñßïõ Õãñþí Êáõóßìùí
åíôüò ôùí ïñßùí ôçò äéïéêçôéêÞò
ðåñéöÝñåéáò ôïõ ÄÞìïõ Ìõêüíïõ.
Ç åããýçóç óõììåôï÷Þò ïñßæåôáé
óå ðïóïóôü 5% åðß ôçò ðñïûðïëïãéóèåßóçò äáðÜíçò ìáæß ìå ôï
Ö.Ð.Á., Þôïé 9.000,00 Åõñþ Þ ìå
ðïóïóôü áíÜëïãï ìå ôçí áîßá ôùí
åðß ìÝñïõò ðñïóöåñïìÝíùí åéäþí
óå ãñáììÜôéá ôïõ Ô.Ð.Ä. Þ åããõçôéêÞ åðéóôïëÞ áíáãíùñéóìÝíçò ÔñÜðåæáò.
Ç äéáäéêáóßá ðïõ èá áêïëïõèçèåß èá åßíáé óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôçò õð’ áñéèì. 11389/93 (ÖÅÊ
185/ôåý÷ïò Â/1993) ÕðïõñãéêÞò Áðüöáóçò ðåñß «Åíéáßïõ Êáíïíéóìïý Ðñïìçèåéþí Ï.Ô.Á.», ôïõ
Í.3463/2006, ôïõ Í.2286/95, ôïõ
Í.2503/97 êáé ôçò õð’ áñéèì. Ð1/
74446/02 Áðüöáóçò ôïõ Õðïõñãåßïõ ÁíÜðôõîçò.
Óå ðåñßðôùóç ðïõ äåí ðñáãìáôïðïéçèåß ï äéáãùíéóìüò óôçí ðáñáðÜíù çìåñïìçíßá Þ áðïâåß Üãïíïò, èá åðáíáëçöèåß ôçí Ôñßôç
17.01.2012, óôïí ßäéï ÷þñï êáé þñá, ÷ùñßò íá áðáéôåßôáé íÝá äçìïóßåõóç ôçò ðåñßëçøçò ôçò äéáêÞñõîçò.

Ðëçñïöïñßåò, êáôÜ ôéò åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò, óôá ãñáöåßá
ôçò Ôå÷íéêÞò Õðçñåóßáò ôïõ ÄÞìïõ
Ìõêüíïõ, ôçë. 22890 28.557 êáé
22890 22.541.
Ï ÄÇÌÁÑ×ÏÓ ÌÕÊÏÍÏÕ
ÁÈÁÍÁÓÉÏÓ
ÊÏÕÓÁÈÁÍÁÓ-ÌÅÃÁÓ

ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ
ÍÏÌÏÓ ÁÔÔÉÊÇÓ
Í.Ð.Ä.Ä.
ÏÑÃÁÍÉÓÌÏÓ
ÐÑÏÓ×ÏËÉÊÇÓ ÁÃÙÃÇÓ
ÁÈËÇÔÉÓÌÏÕ & ÐÑÏÍÏÉÁÓ
«Ï.Ð.Á.Á.Ð.»
ÄÇÌÏÕ ÐÅÑÉÓÔÅÑÉÏÕ
Ôá÷. Ä/óç: Ðëáôåßá
Äçìïêñáôßáò
Ôá÷. Êþäéêáò: 121 34
Ôçë 210 5701084/085
ÐÅÑÉÓÔÅÑÉ: 13/12/11
ÁÑÉÈÌ. ÐÑÙÔ.: 4715
ÐÅÑÉËÇÐÔÉÊÇ ÄÉÁÊÇÑÕÎÇ
ÄÇÌÏÐÑÁÓÉÁÓ
ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÑÏÌÇÈÅÉÁ
ÐÅÔÑÅËÁÉÏÕ ÈÅÑÌÁÍÓÇÓ
Ç Ðñüåäñïò ôïõ Íïìéêïý Ðñïóþðïõ «Ïñãáíéóìüò Ðñïó÷ïëéêÞò
ÁãùãÞò Áèëçôéóìïý & Ðñüíïéáò»
ðñïêçñýóóåé áíïéêôü äéáãùíéóìü
ìå óöñáãéóìÝíåò ðñïóöïñÝò êáé ìå
êñéôÞñéï êáôáêýñùóçò ôï ìåãáëýôåñï ðïóïóôü Ýêðôùóçò åðß ôïéò åêáôü (%) óôç íüìéìá äéáìïñöïýìåíç êÜèå öïñÜ ìÝóç ôéìÞ ÷ïíäñéêÞò ðþëçóçò ôïõ åßäïõò ôçí çìÝñá
ðáñÜäïóçò, üðùò áõôÞ ðñïêýðôåé
áðü ôï åêÜóôïôå åêäéäüìåíï äåëôßï ðéóôïðïßçóçò ôéìþí ôïõ ôìÞìáôïò
åìðïñßïõ êáé ôïõñéóìïý ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÁôôéêÞò, ðñïûðïëïãéóìïý
170.000 åõñþ (óõìðåñéëáìâáíïìÝíïõ êáé ôïõ Ö.Ð.Á.).
Ï äéáãùíéóìüò èá äéåîá÷èåß åíþðéïí ôçò ÅðéôñïðÞò ÄéåíÝñãåéáò Äéáãùíéóìþí ôçí ÄåõôÝñá
09/01/2012 êáé þñá 10:00 ð.ì. ìÝ÷ñé 11:00 ð.ì. óôá ãñáöåßá ôçò
Äéïßêçóçò - Äéá÷åßñéóçò ôïõ Í.Ð.,
ðïõ âñßóêïíôáé óôç Ðëáôåßá Äçìïêñáôßáò - ÐåñéóôÝñé (Äçìáñ÷åßï).
Óôï äéáãùíéóìü ìðïñïýí íá ëÜâïõí ìÝñïò áíáãíùñéóìÝíá öõóéêÜ êáé íïìéêÜ ðñüóùðá ðïõ áóêïýí åìðïñéêÞ äñáóôçñéüôçôá
ó÷åôéêÞ ìå ôï áíôéêåßìåíï ôçò ðñïìÞèåéáò, ãåãïíüò ðïõ áðïäåéêíýåôáé ìå ôçí ðñïóêüìéóç ðéóôïðïéçôéêïý åããñáöÞò ôïõ êÜèå åíäéáöåñüìåíïõ ðñïìçèåõôÞ óôï ïéêåßï åðéìåëçôÞñéï.
Ç åããýçóç óõììåôï÷Þò óôï äéáãùíéóìü ïñßæåôáé óå ðïóïóôü 5%
åðß ôçò óõíïëéêÞò ðñïûðïëïãéóèåßóáò äáðÜíçò, óõìðåñéëáìâáíïìÝíïõ êáé ôïõ Ö.Ð.Á., äçëáäÞ 8.500
åõñþ.
Ðëçñïöïñßåò êáé Ýíôõðá ãéá
ôçí ðáñáðÜíù äçìïðñáóßá ìðï-

ñïýí íá ëÜâïõí ïé åíäéáöåñüìåíïé áðü ôï Íïìéêü Ðñüóùðï «Ïñãáíéóìüò Ðñïó÷ïëéêÞò ÁãùãÞò Áèëçôéóìïý & Ðñüíïéáò», Ðëáôåßá
Äçìïêñáôßáò - ÐåñéóôÝñé (Äçìáñ÷åßï), êáôÜ ôéò åñãÜóéìåò çìÝñåò
êáé þñåò (8:00 ð.ì. - 13:30 ì.ì.) óôá
ôçë.: 210-5701084 & 210-5701085.
Ç ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ
Í.Ð.Ä.Ä.
ÊÏÑÏÃÉÁÍÍÇ ÐÏËÕÎÅÍÇ
- ÅÕÁÃÃÅËÉÁ

ÁÍÁÑÔÇÔÅÁ ÓÔÏ ÄÉÁÄÉÊÔÕÏ
ÁÄÁ: 4568ÙØÕ-ÓÁ3
ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ
ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÊÑÇÔÇÓ
ÍÏÌÏÓ ÑÅÈÕÌÍÇÓ
ÄÇÌÏÓ ÁÍÙÃÅÉÙÍ
Áíþãåéá 12 Äåêåìâñßïõ
2011
Áñéèì. Ðñùô. 5672
Ðåñßëçøç äéáêÞñõîçò
áíïéêôïý äéáãùíéóìïý
ãéá ôçí ÐÑÏÌÇÈÅÉÁ
ÕÃÑÙÍ ÊÁÕÓÉÌÙÍ

Ï ÄÇÌÁÑ×ÏÓ
Ðñïêçñýóóåé áíïéêôü äéáãùíéóìü ìå êñéôÞñéï êáôáêýñùóçò ôï
ìåãáëýôåñï ðïóïóôü Ýêðôùóçò óå
áêÝñáéåò ìïíÜäåò, óôç ìÝóç ôéìÞ
ëéáíéêÞò ðþëçóçò, üðùò áõôÝò
ðñïóäéïñßæïíôáé áðü ôï ðáñáôçñçôÞñéï ôéìþí õãñþí êáõóßìùí Þ ôïí
áñìüäéï öïñÜ öïñÝá üðùò éó÷ýåé
êÜèå öïñÜ óýìöùíá ìå ôçí êåßìåíç íïìïèåóßá ãéá ôçí «ÐÑÏÌÇÈÅÉÁ ÕÃÑÙÍ ÊÁÕÓÉÌÙÍ ÊÁÉ
ËÉÐÁÍÔÉÊÙÍ ÃÉÁ ÔÏ ÅÔÏÓ
2012» óõíïëéêÞò ðñïûðïëïãéóèåßóçò áîßáò 73.400,00 åõñþ, óõìðåñéëáìâáíïìÝíïõ ôïõ Ö.Ð.Á.
Ï äéáãùíéóìüò èá äéåíåñãçèåß
óôï Äçìïôéêü ÊáôÜóôçìá ôïõ ÄÞìïõ Áíùãåßùí, ôçí 17ç Éáíïõáñßïõ 2012 çìÝñá Ôñßôç, êáé þñá
10.00 ð.ì. ÌåôÜ ôï ðÝñáò áõôÞò ôçò
þñáò ëÞãåé ç ðñïèåóìßá ðáñáëáâÞò ôùí ðñïóöïñþí êáé üóåò ðñïóöïñÝò êáôáôåèïýí èåùñïýíôáé
åêðñüèåóìåò êáé åðéóôñÝöïíôáé.
ÁìÝóùò ìåôÜ èá áêïëïõèÞóåé ç
äéáäéêáóßá ôçò áðïóöñÜãéóçò ôùí
ðñïóöïñþí.
Ìáæß ìå ôçí ðñïóöïñÜ ðñÝðåé

ÔÅÔÁÑÔÇ 14 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2011

íá êáôáôåèåß êáé åããýçóç óõììåôï÷Þò ãéá ðïóü ðïõ áíôéóôïé÷åß óôï
5% ôçò ðñïûðïëïãéóèåßóçò äáðÜíçò, óõìðåñéëáìâáíïìÝíïõ ôïõ
Ö.Ð.Á.
Ç ðñïìÞèåéá èá åêôåëåóèåß
óýìöùíá ìå ôçí 11389/8-3-93 Õð.
Áðüöáóç (ÅÊÐÏÔÁ) êáé ôï Í
3463/06 (Êýñùóç ôïõ Êþäéêá ÄÞìùí êáé ÊïéíïôÞôùí).
Ôá õðü ðñïìÞèåéá åßäç èá åßíáé: ÐåôñÝëáéï êßíçóçò, ðåôñÝëáéï èÝñìáíóçò êáé âåíæßíç Áìüëõâäç.
Ôüðïò, ×ñüíïò, Ôñüðïò ðáñÜäïóçò: Ç ðáñÜäïóç ôùí ðïóïôÞôùí
ôùí êáõóßìùí èá ãßíåôáé ôìçìáôéêþò óôéò äåîáìåíÝò ôùí áõôïêéíÞôùí êáé ôùí ìç÷áíçìÜôùí ôïõ ÄÞìïõ Þ ìáæéêÜ óôéò äåîáìåíÝò áðïèÞêåõóçò êáõóßìùí êáé ôï ðåôñÝëáéï èÝñìáíóçò óôéò äåîáìåíÝò
ôïõ ëåâçôïóôáóßïõ ôùí õðçñåóéþí
ÄÞìïõ. Ï ÄÞìïò Áíùãåßùí äåí õðï÷ñåïýôáé íá áðïññïöÞóåé ôï óý-

íïëï ôùí êáõóßìùí ðïõ áíáãñÜöïíôáé óôïí åíäåéêôéêü ðñïûðïëïãéóìü.
Ï áíÜäï÷ïò ïöåßëåé ÷ùñßò êáèõóôÝñçóç áðü ôç óôéãìÞ ðïõ ëáìâÜíåé ôçí åíôïëÞ ðñïìÞèåéáò íá åöïäéÜóåé ôï ÄÞìï Áíùãåßùí ìå
ôçí ðáñáããåëèåßóá ðïóüôçôá ôùí
êáõóßìùí. Ç ôñïöïäïóßá ôùí ï÷çìÜôùí ìå ðåôñÝëáéï êßíçóçò, âåíæßíç áìüëõâäç Þ super èá ãßíåôáé
áðü ðñáôÞñéá ðïõ âñßóêïíôáé åíôüò ôùí Äéïéêçôéêþí ïñßùí ôïõ
ÄÞìïõ Áíùãåßùí. Ïé ðáñáããåëßåò
èá ãßíïíôáé ìå ãñáðôÞ ðáñáããåëßá áðü ôï ÄÞìï Áíùãåßùí.
Ðëçñïöïñßåò êáé áíôßãñáöá ôçò
äéáêÞñõîçò ôïõ äéáãùíéóìïý ðáñÝ÷ïíôáé ôéò åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé
þñåò, áðü ôá ãñáöåßá ôïõ ÄÞìïõ
Áíùãåßùí óôï ôçëÝöùíï 28340
32500.
Ï ÄÇÌÁÑ×ÏÓ ÁÍÙÃÅÉÙÍ
ÓÙÊÑÁÔÇÓ Ó.
ÊÅÖÁËÏÃÉÁÍÍÇÓ

ÐÅÑÉËÇØÇ ÅÐÉÄÏÈÅÍÔÏÓ
ÄÉÊÏÃÑÁÖÏÕ

êáé åêðñ/ôáé íüìéìá, ðñïò ãíþóç
êáé ãéá ôéò íüìéìåò óõíÝðåéåò, ìå
ôçí åðéöýëáîç ðáíôüò íïìßìïõ äéêáéþìáôüò ôçò ãéá ôçí áðïêáôÜóôáóç ôçò ïéêïíïìéêÞò æçìßáò êáé
ôçò çèéêÞò âëÜâçò ðïõ õðáéôßùò ï
ðñïò ïí áðåõèýíåôáé ðñïêÜëåóå
óôçí åôáéñåßá, äéáìáñôýñåôáé ãéá
ôçí ðáñÜíïìç êáé áíôéóõìâáôéêÞ
óõìðåñéöïñÜ ôïõ ãéá ôçí ðëÝïí
ôïõ ìçíüò êáé ÷ùñßò êáìßá åéäïðïßçóç åê ìÝñïõò ôïõ áäéêáéïëüãçôç
áðïõóßá áðü ôá êáèÞêïíôÜ ôïõ
êáé äçëþíåé üôé ç óõìðåñéöïñÜ ôïõ
áðïôåëåß ïéêåéïèåëÞ áðï÷þñçóç
áðü ôçí åôáéñåßá, óõíåðáãüìåíç
ôç ëýóç ôçò óýìâáóçò åñãáóßáò, ìå
áðïêëåéóôéêÞ äéêÞ ôïõ õðáéôéüôçôá
êáé ôçí áõôïäßêáéç ðáñáßôçóç áðü
ôõ÷üí äéêáéþìáôá Þ áîéþóåéò.

Êáôüðéí åããñÜöïõ ðáñáããåëßáò ôçò äéêçãüñïõ Áèçíþí, ×ñõóïýëáò Ê. ÊïõñÜóç, ðëçñåîïýóéá
ôïõ Êùíóôáíôßíïõ Èåïäùñüðïõëïõ, åðéäüèçêå ðñïò ôïí ê. ÅéóáããåëÝá Ðñùôïäéêþí Áèçíþí, ìå
ôçí õð’ áñéèì. 3828 Ä’/5.12.2011
Ýêèåóç åðßäïóçò ôçò ÄéêáóôéêÞò ÅðéìåëÞôñéáò ôïõ Ðñùôïäéêåßïõ Áèçíþí, ÔåñÝæáò ÐáíôïõâÝñç, ãéá
ôçí áíþíõìç åôáéñåßá ìå ôçí åðùíõìßá «ÔÏÌÇ ÁÍÙÍÕÌÇ ÔÅ×ÍÉÊÇ ÅÔÁÉÑÉÁ» êáé Þäç áãíþóôïõ Ýäñáò, áêñéâÝò áíôßãñáöï ôçò
áðü 20.09.2011 êáé ìå áñéèìü êáôÜèåóçò 198223/975/2011 áßôçóçò
åíþðéïí ôïõ Ìïíïìåëïýò Ðñùôïäéêåßïõ Áèçíþí, ãéá íá ëÜâåé
ãíþóç êáé ãéá ôéò íüìéìåò óõíÝðåéåò, êáëþíôáò ôçí óõã÷ñüíùò íá
ðáñáóôåß üðùò íïìßìùò åêðñïóùðåßôáé êáôÜ ôç óõæÞôçóç ôçò õðüèåóçò, óôéò 17 Öåâñïõáñßïõ 2012, çìÝñá ÐáñáóêåõÞ êáé þñá 09:00,
óôï ùò Üíù ÄéêáóôÞñéï, óôï êôßñéï
6, áßèïõóá 3, Üëëùò èá äéêáóôåß
êáé ÷ùñßò ôçí ðáñïõóßá ôçò.
ÁÈÇÍÁ 5.12.2011
Ç ÐËÇÑÅÎÏÕÓÉÁ
ÄÉÊÇÃÏÑÏÓ
×ÑÕÓÏÕËÁ Ê. ÊÏÕÑÁÓÇ

ÐÅÑÉËÇØÇ ÅÐÉÄÏÈÅÍÔÏÓ
ÅÎÙÄÉÊÏÕ
Ìå ôçí õð’ áñéèìü 2132Â/
8.12.2011 Ýêèåóç åðßäïóçò ôçò ÄéêáóôéêÞò ÅðéìåëÞôñéáò Ðñùôïäéêåßïõ ÁèÞíáò, Áèáíáóßáò Çëßá Çëéïðïýëïõ (×áñ. Ôñéêïýðç 7 ÁèÞíá), åðéäüèçêå óôïí ê. ÅéóáããåëÝá Ðñùôïäéêþí Áèçíþí, ãéá ôïí
SAVIN ÉÏÍ ôïõ KONSTANTIN,
ðñþçí êÜôïéêï Áèçíþí, Ðßíäïõ 37
Ê. ÐáôÞóéá êáé Þäç áãíþóôïõ äéáìïíÞò, ç áðü 4.11.2011 Åîþäéêï
Äéáìáñôõñßá - ÄÞëùóç ôçò áíùíýìïõ åôáéñåßáò ìå ôçí åðùíõìßá BLIFT SERVICE Á.Å., ðïõ åäñåýåé
óôïí ÐåéñáéÜ, Áã. Åëåõèåñßïõ 29

ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ
ÁÐÏÊÅÍÔÑÙÌÅÍÇ
ÄÉÏÉÊÇÓÇ ÁÔÔÉÊÇÓ
ÃÅÍÉÊÇ Ä/ÍÓÇ ÄÁÓÙÍ ÊÁÉ
Á.Õ.
ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÁÓÙÍ
ÐÅÉÑÁÉÁ
ÄÁÓÁÑ×ÅÉÏ ÐÅÉÑÁÉÁ
Ôá÷ Ä/íóç: Ðë.
Éððïäáìåßáò 8
Ô.Ê. 185 10
ÔçëÝöùíï: 210 4179085
FAX: 210 4126447
Áñéèì. Ðñùô.: 6210
ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ
Áíáêïéíþíïõìå üôé, óýìöùíá
ìå ôéò éó÷ýïõóåò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 14 ôïõ Í.998/79 «ðåñß ðñïóôáóßáò ôùí äáóþí êáé ôùí äáóéêþí åí ãÝíåé åêôÜóåùí ôçò ÷þñáò», êáôüðéí ôçò áðü 31.03.2008
áßôçóçò ôçò ê. ÑÝíáò ÍôõìÜ, êáôïßêïõ Áèçíþí, åêäüèçêå ç ôáõôÜñéèìç áñéè. ðñùô. 6210/24.11.2011
ðñÜîç ÷áñáêôçñéóìïý ôçò ÄáóÜñ÷ç ÐåéñáéÜ. Ìå ôçí ðñÜîç áõôÞ, Ýêôáóç åìâáäïý 525,12 ô.ì. (ðåíôáêüóéá åßêïóé ðÝíôå ôåôñáãùíéêÜ
ìÝôñá êáé äþäåêá ÷éëéïóôÜ ôïõ ôåôñáãùíéêïý ìÝôñïõ) ÷áñáêôçñßóôçêå ùò ìç äáóéêÞ Ýêôáóç, ôïõ
Üñèñïõ 3 ðáñ. 6á ôïõ Í.998/79.

ÊáôÜ ôçò áíùôÝñù ðñÜîçò ÷áñáêôçñéóìïý ôçò ÄáóÜñ÷ç ÐåéñáéÜ åðéôñÝðïíôáé áíôéññÞóåéò, åíôüò äýï ìçíþí áðü ôçí ôåëåõôáßá
äçìïóßåõóÞ ôçò, êáôÜ ôá ïñéæüìåíá, åíþðéïí ôçò Á’/âÜèìéáò ÅðéôñïðÞò Åðéëýóåùò Äáóéêþí ÁìöéóâçôÞóåùí (Å.Å.Ä.Á.) Íïì. ÐåéñáéÜ ôïõ Üñèñïõ 10 Í.998/79 (ðëçñïöïñßåò óôá ôçë. 210 41.11.555
êáé 210 41.79.085, ôéò åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò).
ÐåéñáéÜò, 24.11.2011
Ç ÄáóÜñ÷çò
ÔåñÝæá Ðáíáãéþôïõ
Äáóïëüãïò

ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ
ÁÐÏÊÅÍÔÑÙÌÅÍÇ
ÄÉÏÉÊÇÓÇ ÁÔÔÉÊÇÓ
ÃÅÍÉÊÇ Ä/ÍÓÇ ÄÁÓÙÍ ÊÁÉ
Á.Õ.
ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÁÓÙÍ
ÐÅÉÑÁÉÁ
ÄÁÓÁÑ×ÅÉÏ ÐÅÉÑÁÉÁ
Ôá÷. Ä/íóç: Ðë.
Éððïäáìåßáò 8
Ô.Ê. 185 10 ÐåéñáéÜò
ÔçëÝöùíï: 210 41.79.085
FAX: 210 41.26.447
ÐåéñáéÜò 29.11.2011
Áñéèì. Ðñùô.: 6375
ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ

Ôï Éíóôéôïýôï Ôå÷íïëïãßáò Õðïëïãéóôþí & Åêäüóåùí «Äéüöáíôïò» (ÉÔÕÅ) (ÍÐÉÄ, ìç êåñäïóêïðéêïý ÷áñáêôÞñá, åðïðôåõüìåíï áðü ôïí Õðïõñãü Ðáéäåßáò, Äéá Âßïõ ÌÜèçóçò & ÈñçóêåõìÜôùí), êáëåß ÓõíåñãÜôåò ÅðéóôÞìïíåò íá åêäçëþóïõí ôï åíäéáöÝñïí ôïõò êáé
íá õðïâÜëëïõí ðñüôáóç óýíáøçò óýìâáóçò ìßóèùóçò Ýñãïõ éäéùôéêïý
äéêáßïõ, ãéá ôçí ðáñï÷Þ Ýñãïõ, óôá ðëáßóéá õëïðïßçóçò ôïõ Ýñãïõ
«ÐñïäéáãñáöÝò ØçöéáêÞò ÅêðáéäåõôéêÞò Ðëáôöüñìáò, ÁíÜðôõîç
êáé Ëåéôïõñãßá ØçöéáêÞò ÂÜóçò Ãíþóçò, ØçöéáêÞ Äéáìüñöùóç êáé
Ôå÷íéêüò Ìåôáó÷ïëéáóìüò Åêðáéäåõôéêïý Õëéêïý, ÕðïäïìÞ ãéá ÕðïäåéãìáôéêÝò Äéäáóêáëßåò êáé Áîéïðïßçóç Óõììåôï÷éêïý Éóôïý», ôï ïðïßï Ý÷åé åíôá÷èåß óôï Å.Ð «Åêðáßäåõóç êáé Äéá Âßïõ ÌÜèçóç» ðïõ
óõã÷ñçìáôïäïôåßôáé áðü ôçí ÅõñùðáúêÞ Åíùóç (Åõñùðáúêü Êïéíùíéêü Ôáìåßï) êáé ôï Åëëçíéêü Äçìüóéï óôá ðëáßóéá ôïõ ÅÓÐÁ, êùä.
ÐñÜîçò ÏÐÓ 296441.
Ç óýìâáóç ìéóèþóåùò Ýñãïõ éäéùôéêïý äéêáßïõ, èá Ý÷åé óõãêåêñéìÝíç ÷ñïíéêÞ äéÜñêåéá êáé óå êÜèå ðåñßðôùóç èá äýíáôáé íá áíáíåùèåß ìÝ÷ñé ôç ëÞîç ôïõ Ýñãïõ. Ôï ýøïò ôçò áìïéâÞò èá ðñïóäéïñéóôåß
óýìöùíá ìå ôï åéäéêü áíôéêåßìåíï ðïõ èá áíáôåèåß êáé ôçí åìðåéñßá
ôïõ áíôéóõìâáëëüìåíïõ.
ÕÐÏÂÏËÇ ÐÑÏÔÁÓÅÙÍ – ÐÑÏÈÅÓÌÉÁ ÕÐÏÂÏËÇÓ
Ïóïé åðéèõìïýí íá åêäçëþóïõí ôï åíäéáöÝñïí ôïõò, êáëïýíôáé íá
õðïâÜëïõí ôçí ðñüôáóç ôïõò, ìÝ÷ñé ôçí 29/12/2011.
Ïé ðñïôÜóåéò ðñïò óýíáøç óýìâáóçò ìéóèþóåùò Ýñãïõ éäéùôéêïý
äéêáßïõ õðïâÜëëïíôáé áðïêëåéóôéêÜ ìÝóù ôïõ çëåêôñïíéêïý óõóôÞìáôïò õðïâïëÞò ðñïôÜóåùí óýíáøçò óýìâáóçò ìéóèþóåùò Ýñãïõ éäéùôéêïý äéêáßïõ ðïõ âñßóêåôáé óôï äéáäéêôõáêü ôüðï ôïõ Éíóôéôïýôïõ Ôå÷íïëïãßáò Õðïëïãéóôþí & Åêäüóåùí «Äéüöáíôïò» www.cti.gr êáé åéäéêüôåñá óôï óýíäåóìï ÐÑÏÓÊËÇÓÅÉÓ ÓÕÍÁØÇÓ ÓÕÌÂÁÓÅÙÍ
ÅÑÃÏÕ - ÐÑÏÊÇÑÕÎÅÉÓ ÈÅÓÅÙÍ / ÅíåñãÝò ÐñïóêëÞóåéò / Ðñüóêëçóç Ð877_9-12-2011.
Ç äõíáôüôçôá õðïâïëÞò ðñüôáóçò ìÝóù ôïõ çëåêôñïíéêïý óõóôÞìáôïò õðïâïëÞò ðñïôÜóåùí óýíáøçò óýìâáóçò ìéóèþóåùò Ýñãïõ éäéùôéêïý äéêáßïõ ðñïûðïèÝôåé ôçí åããñáöÞ ôïõ åíäéáöåñüìåíïõ óôï óýóôçìá êáé ôçí çëåêôñïíéêÞ êáôá÷þñçóç ôùí äéêáéïëïãçôéêþí ôïõ. Óôïí
äéáäéêôõáêü ôüðï ôïõ Éíóôéôïýôïõ Ôå÷íïëïãßáò Õðïëïãéóôþí & Åêäüóåùí «Äéüöáíôïò» www.cti.gr êáé åéäéêüôåñá óôï óýíäåóìï ÐÑÏÓÊËÇÓÅÉÓ ÓÕÍÁØÇÓ ÓÕÌÂÁÓÅÙÍ ÅÑÃÏÕ - ÐÑÏÊÇÑÕÎÅÉÓ
ÈÅÓÅÙÍ / ÅããñáöÞ ×ñÞóôç õðÜñ÷ïõí áíáëõôéêÝò ïäçãßåò ôüóï ãéá
ôçí äéáäéêáóßá åããñáöÞò óôï óýóôçìá, ôçí äéáäéêáóßá êáôá÷þñçóçò
ôùí äéêáéïëïãçôéêþí êáèþò êáé ôçí äéáäéêáóßá õðïâïëÞò ôçò ðñüôáóçò.
Ôá áðáéôïýìåíá äéêáéïëïãçôéêÜ åßíáé:
* Áíôßãñáöá ôßôëùí óðïõäþí Þ âåâáéþóåùí öïßôçóçò
* Óýíôïìï âéïãñáöéêü óçìåßùìá
* ÓõóôáôéêÝò åðéóôïëÝò, âåâáéþóåéò åñãáóéáêÞò åìðåéñßáò ðïõ íá
ôåêìçñéþíïõí ôçí æçôïýìåíç åìðåéñßá Þ Üëëá óõíçãïñïýíôá óôïé÷åßá
ðïõ åðéèõìåß íá óõìðåñéëÜâåé ï åíäéáöåñüìåíïò.
Ïé åíäéáöåñüìåíïé äåí Ý÷ïõí õðï÷ñÝùóç áðïóôïëÞò ôùí äéêáéïëïãçôéêþí ôïõò ìå ôï ôá÷õäñïìåßï. Ôá äéêáéïëïãçôéêÜ õðïâÜëëïíôáé áðïêëåéóôéêÜ óôï çëåêôñïíéêü óýóôçìá õðïâïëÞò ðñïôÜóåùí óýíáøçò
óýìâáóçò ìéóèþóåùò Ýñãïõ éäéùôéêïý äéêáßïõ.
Ç åðéëïãÞ èá ðñáãìáôïðïéçèåß ìå âÜóç ôá ðáñáðÜíù äéêáéïëïãçôéêÜ ôùí åíäéáöåñïìÝíùí üðùò áõôÜ Ý÷ïõí êáôá÷ùñçèåß çëåêôñïíéêÜ óôï óýóôçìá õðïâïëÞò ðñïôÜóåùí óýíáøçò óýìâáóçò ìéóèþóåùò
Ýñãïõ éäéùôéêïý äéêáßïõ êáé Ý÷ïõí äéáóõíäåèåß áðü ôïí ßäéï ôïí åíäéáöåñüìåíï ìå ôçí ðáñïýóá ðñüóêëçóç, êáôÜ ôçí äéáäéêáóßá çëåêôñïíéêÞò õðïâïëÞò ôçò ðñüôáóçò ôïõ.
ÌåôÜ ôçí åðéëïãÞ, ïé åíäéáöåñüìåíïé ðïõ ðëçñïýí ôá êñéôÞñéá ôçò
ðñüóêëçóçò, åéäïðïéïýíôáé êáô’ éäßáí ãéá ôçí áðïäï÷Þ ôçò ðñüôáóçò
ôïõò êáé êáëïýíôáé íá ðñïóêïìßóïõí ôá ðñùôüôõðá äéêáéïëïãçôéêÜ (Þ
åðéêõñùìÝíá áíôßãñáöá óôçí ðåñßðôùóç ôùí áíôéãñÜöùí).
Óå ðåñßðôùóç ðïõ ôá ðñùôüôõðá äéêáéïëïãçôéêÜ äåí óõìöùíïýí ìå
ôá äéêáéïëïãçôéêÜ ðïõ Ý÷ïõí êáôá÷ùñçèåß çëåêôñïíéêÜ óôï óýóôçìá
õðïâïëÞò ðñïôÜóåùí êáé óýìöùíá ìå ôá ïðïßá ðñáãìáôïðïéÞèçêå ç
áîéïëüãçóç, ï åíäéáöåñüìåíïò áðïêëåßåôáé êáé åéäïðïéåßôáé êáô’ éäßáí ï åðüìåíïò åíäéáöåñüìåíïò ðïõ ðëçñïß ôá êñéôÞñéá ôçò ðñüóêëçóçò.
ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁ – ÐËÇÑÏÖÏÑÇÓÇ
Ðëçñïöïñßåò ãéá ôéò äñáóôçñéüôçôåò ôïõ Éíóôéôïýôïõ Ôå÷íïëïãßáò
Õðïëïãéóôþí & Åêäüóåùí «Äéüöáíôïò» ìðïñåßôå íá âñåßôå óôï
http://www.cti.gr/.
Ãéá áíáëõôéêÝò ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ôçí õðïâïëÞ ðñïôÜóåùí
êáé Üëëåò äéáäéêáóôéêÝò äéåõêñéíßóåéò ìðïñåßôå íá áðåõèýíåóôå óôçí
êá ÐáðáúùÜííïõ Êáôåñßíá, e-mail: papaioannou@cti.gr.
Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ
ÊáèçãçôÞò Ðáýëïò ÓðõñÜêçò

Áíáêïéíþíïõìå üôé, óýìöùíá
ìå ôéò éó÷ýïõóåò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 14 ôïõ Í.998/79 «ðåñß ðñïóôáóßáò ôùí äáóþí êáé ôùí äáóéêþí åí ãÝíåé åêôÜóåùí ôçò ÷þñáò», êáôüðéí ôçò áðü 11.3.2011 áßôçóçò ôçò Áíþíõìçò Åôáéñåßáò «Åôáéñåßá ÔïõñéóôéêÞò ÁíÜðôõîçò»,
åêäüèçêå ç ôáõôÜñéèìç ðñÜîç ÷áñáêôçñéóìïý ôçò ÄáóÜñ÷ç ÐåéñáéÜ. Ìå ôçí ðñÜîç áõôÞ, Ýêôáóç
åìâáäïý 138.496 ô.ì. (åêáôüí ôñéÜíôá ïêôþ ÷éëéÜäùí ôåôñáêïóßùí åíåíÞíôá Ýîé ôåôñáãùíéêþí ìÝôñùí), óôç èÝóç «ÊÜìðéíãê ÂÜñêéæáò» Ä. ÂÜñçò-Âïýëáò-ÂïõëéáãìÝíçò, ÷áñáêôçñßóôçêå ùò ìç äá-

óéêÞ - ÷ïñôïëéâáäéêÞ, ôïõ Üñèñïõ 3
ðáñ. 6â ôïõ Í. 998/79.
ÊáôÜ ôçò áíùôÝñù ðñÜîçò ÷áñáêôçñéóìïý åðéôñÝðïíôáé áíôéññÞóåéò, åíôüò äýï ìçíþí áðü ôçí
ôåëåõôáßá äçìïóßåõóÞ ôçò, êáôÜ ôá
ïñéæüìåíá, åíþðéïí ôçò Á’/âÜèìéáò ÅðéôñïðÞò Åðéëýóåùò Äáóéêþí ÁìöéóâçôÞóåùí (Å.Å.Ä.Á.)
Íïì. ÐåéñáéÜ ôïõ Üñèñïõ 10
Í.998/79 (ðëçñïöïñßåò óôá ôçë.
210 41.11.555 êáé 210 41.79.085, ôéò
åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò).
Ìå åíôïëÞ Ã.Ã.Á.Ä. ÁôôéêÞò
Ç ÄáóÜñ÷çò
ÔåñÝæá Ðáíáãéþôïõ
Äáóïëüãïò

Ôï Éíóôéôïýôï Ôå÷íïëïãßáò Õðïëïãéóôþí & Åêäüóåùí «Äéüöáíôïò» (ÉÔÕÅ) (ÍÐÉÄ, ìç êåñäïóêïðéêïý ÷áñáêôÞñá, åðïðôåõüìåíï áðü ôïí Õðïõñãü Ðáéäåßáò, Äéá Âßïõ ÌÜèçóçò & ÈñçóêåõìÜôùí), êáëåß ÓõíåñãÜôåò ÅðéóôÞìïíåò íá åêäçëþóïõí ôï åíäéáöÝñïí ôïõò êáé
íá õðïâÜëëïõí ðñüôáóç óýíáøçò óýìâáóçò ìßóèùóçò Ýñãïõ éäéùôéêïý
äéêáßïõ, ãéá ôçí ðáñï÷Þ Ýñãïõ, óôá ðëáßóéá õëïðïßçóçò ôïõ Ýñãïõ
«ÐñïäéáãñáöÝò ØçöéáêÞò ÅêðáéäåõôéêÞò Ðëáôöüñìáò, ÁíÜðôõîç
êáé Ëåéôïõñãßá ØçöéáêÞò ÂÜóçò Ãíþóçò, ØçöéáêÞ Äéáìüñöùóç êáé
Ôå÷íéêüò Ìåôáó÷ïëéáóìüò Åêðáéäåõôéêïý Õëéêïý, ÕðïäïìÞ ãéá ÕðïäåéãìáôéêÝò Äéäáóêáëßåò êáé Áîéïðïßçóç Óõììåôï÷éêïý Éóôïý», ôï ïðïßï Ý÷åé åíôá÷èåß óôï Å.Ð «Åêðáßäåõóç êáé Äéá Âßïõ ÌÜèçóç» ðïõ
óõã÷ñçìáôïäïôåßôáé áðü ôçí ÅõñùðáúêÞ Åíùóç (Åõñùðáúêü Êïéíùíéêü Ôáìåßï) êáé ôï Åëëçíéêü Äçìüóéï óôá ðëáßóéá ôïõ ÅÓÐÁ, êùä.
ÐñÜîçò ÏÐÓ 296441.
Ç óýìâáóç ìéóèþóåùò Ýñãïõ éäéùôéêïý äéêáßïõ, èá Ý÷åé óõãêåêñéìÝíç ÷ñïíéêÞ äéÜñêåéá êáé óå êÜèå ðåñßðôùóç èá äýíáôáé íá áíáíåùèåß ìÝ÷ñé ôç ëÞîç ôïõ Ýñãïõ. Ôï ýøïò ôçò áìïéâÞò èá ðñïóäéïñéóôåß
óýìöùíá ìå ôï åéäéêü áíôéêåßìåíï ðïõ èá áíáôåèåß êáé ôçí åìðåéñßá
ôïõ áíôéóõìâáëëüìåíïõ.
ÕÐÏÂÏËÇ ÐÑÏÔÁÓÅÙÍ – ÐÑÏÈÅÓÌÉÁ ÕÐÏÂÏËÇÓ
Ïóïé åðéèõìïýí íá åêäçëþóïõí ôï åíäéáöÝñïí ôïõò, êáëïýíôáé íá
õðïâÜëïõí ôçí ðñüôáóç ôïõò, ìÝ÷ñé ôçí 29/12/2011.
Ïé ðñïôÜóåéò ðñïò óýíáøç óýìâáóçò ìéóèþóåùò Ýñãïõ éäéùôéêïý
äéêáßïõ õðïâÜëëïíôáé áðïêëåéóôéêÜ ìÝóù ôïõ çëåêôñïíéêïý óõóôÞìáôïò õðïâïëÞò ðñïôÜóåùí óýíáøçò óýìâáóçò ìéóèþóåùò Ýñãïõ éäéùôéêïý äéêáßïõ ðïõ âñßóêåôáé óôï äéáäéêôõáêü ôüðï ôïõ Éíóôéôïýôïõ Ôå÷íïëïãßáò Õðïëïãéóôþí & Åêäüóåùí «Äéüöáíôïò» www.cti.gr êáé åéäéêüôåñá óôï óýíäåóìï ÐÑÏÓÊËÇÓÅÉÓ ÓÕÍÁØÇÓ ÓÕÌÂÁÓÅÙÍ
ÅÑÃÏÕ - ÐÑÏÊÇÑÕÎÅÉÓ ÈÅÓÅÙÍ / ÅíåñãÝò ÐñïóêëÞóåéò / Ðñüóêëçóç Ð876_9-12-2011.
Ç äõíáôüôçôá õðïâïëÞò ðñüôáóçò ìÝóù ôïõ çëåêôñïíéêïý óõóôÞìáôïò õðïâïëÞò ðñïôÜóåùí óýíáøçò óýìâáóçò ìéóèþóåùò Ýñãïõ éäéùôéêïý äéêáßïõ ðñïûðïèÝôåé ôçí åããñáöÞ ôïõ åíäéáöåñüìåíïõ óôï
óýóôçìá êáé ôçí çëåêôñïíéêÞ êáôá÷þñçóç ôùí äéêáéïëïãçôéêþí ôïõ.
Óôïí äéáäéêôõáêü ôüðï ôïõ Éíóôéôïýôïõ Ôå÷íïëïãßáò Õðïëïãéóôþí &
Åêäüóåùí «Äéüöáíôïò» www.cti.gr êáé åéäéêüôåñá óôï óýíäåóìï
ÐÑÏÓÊËÇÓÅÉÓ ÓÕÍÁØÇÓ ÓÕÌÂÁÓÅÙÍ ÅÑÃÏÕ - ÐÑÏÊÇÑÕÎÅÉÓ ÈÅÓÅÙÍ / ÅããñáöÞ ×ñÞóôç õðÜñ÷ïõí áíáëõôéêÝò ïäçãßåò ôüóï ãéá ôçí äéáäéêáóßá åããñáöÞò óôï óýóôçìá, ôçí äéáäéêáóßá êáôá÷þñçóçò ôùí äéêáéïëïãçôéêþí êáèþò êáé ôçí äéáäéêáóßá õðïâïëÞò
ôçò ðñüôáóçò.
Ôá áðáéôïýìåíá äéêáéïëïãçôéêÜ åßíáé:
* Áíôßãñáöá ôßôëùí óðïõäþí Þ âåâáéþóåùí öïßôçóçò
* Óýíôïìï âéïãñáöéêü óçìåßùìá
* ÓõóôáôéêÝò åðéóôïëÝò, âåâáéþóåéò åñãáóéáêÞò åìðåéñßáò ðïõ íá
ôåêìçñéþíïõí ôçí æçôïýìåíç åìðåéñßá Þ Üëëá óõíçãïñïýíôá óôïé÷åßá
ðïõ åðéèõìåß íá óõìðåñéëÜâåé ï åíäéáöåñüìåíïò.
Ïé åíäéáöåñüìåíïé äåí Ý÷ïõí õðï÷ñÝùóç áðïóôïëÞò ôùí äéêáéïëïãçôéêþí ôïõò ìå ôï ôá÷õäñïìåßï. Ôá äéêáéïëïãçôéêÜ õðïâÜëëïíôáé
áðïêëåéóôéêÜ óôï çëåêôñïíéêü óýóôçìá õðïâïëÞò ðñïôÜóåùí óýíáøçò óýìâáóçò ìéóèþóåùò Ýñãïõ éäéùôéêïý äéêáßïõ.
Ç åðéëïãÞ èá ðñáãìáôïðïéçèåß ìå âÜóç ôá ðáñáðÜíù äéêáéïëïãçôéêÜ ôùí åíäéáöåñïìÝíùí üðùò áõôÜ Ý÷ïõí êáôá÷ùñçèåß çëåêôñïíéêÜ óôï óýóôçìá õðïâïëÞò ðñïôÜóåùí óýíáøçò óýìâáóçò ìéóèþóåùò
Ýñãïõ éäéùôéêïý äéêáßïõ êáé Ý÷ïõí äéáóõíäåèåß áðü ôïí ßäéï ôïí åíäéáöåñüìåíï ìå ôçí ðáñïýóá ðñüóêëçóç, êáôÜ ôçí äéáäéêáóßá çëåêôñïíéêÞò õðïâïëÞò ôçò ðñüôáóçò ôïõ.
ÌåôÜ ôçí åðéëïãÞ, ïé åíäéáöåñüìåíïé ðïõ ðëçñïýí ôá êñéôÞñéá ôçò
ðñüóêëçóçò, åéäïðïéïýíôáé êáô’ éäßáí ãéá ôçí áðïäï÷Þ ôçò ðñüôáóçò
ôïõò êáé êáëïýíôáé íá ðñïóêïìßóïõí ôá ðñùôüôõðá äéêáéïëïãçôéêÜ
(Þ åðéêõñùìÝíá áíôßãñáöá óôçí ðåñßðôùóç ôùí áíôéãñÜöùí).
Óå ðåñßðôùóç ðïõ ôá ðñùôüôõðá äéêáéïëïãçôéêÜ äåí óõìöùíïýí
ìå ôá äéêáéïëïãçôéêÜ ðïõ Ý÷ïõí êáôá÷ùñçèåß çëåêôñïíéêÜ óôï óýóôçìá õðïâïëÞò ðñïôÜóåùí êáé óýìöùíá ìå ôá ïðïßá ðñáãìáôïðïéÞèçêå ç áîéïëüãçóç, ï åíäéáöåñüìåíïò áðïêëåßåôáé êáé åéäïðïéåßôáé
êáô’ éäßáí ï åðüìåíïò åíäéáöåñüìåíïò ðïõ ðëçñïß ôá êñéôÞñéá ôçò
ðñüóêëçóçò.
ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁ – ÐËÇÑÏÖÏÑÇÓÇ
Ðëçñïöïñßåò ãéá ôéò äñáóôçñéüôçôåò ôïõ Éíóôéôïýôïõ Ôå÷íïëïãßáò
Õðïëïãéóôþí & Åêäüóåùí «Äéüöáíôïò» ìðïñåßôå íá âñåßôå óôï
http://www.cti.gr/.
Ãéá áíáëõôéêÝò ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ôçí õðïâïëÞ ðñïôÜóåùí
êáé Üëëåò äéáäéêáóôéêÝò äéåõêñéíßóåéò ìðïñåßôå íá áðåõèýíåóôå óôçí
êá ÐáðáúùÜííïõ Êáôåñßíá, e-mail: papaioannou@cti.gr.
Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ
ÊáèçãçôÞò Ðáýëïò ÓðõñÜêçò
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ÅÍÁ ÇËÅÊÔÑÉÊÏ ÓÕÓÔÇÌÁ 100% ÁÐÅ ÅÉÍÁÉ ÅÖÉÊÔÏ!

ÓõìðÝñáóìá üôé Ýíá çëåêôñéêü óýóôçìá 100% ÁÐÅ
åßíáé åöéêôü êáôÝëçîå ôï óôñïããõëü ôñáðÝæé ãéá ôçí åíåñãåéáêÞ ðïëéôéêÞ ðïõ äéïñãÜíùóå ôï ÐñÜóéíï Éíóôéôïýôï
Ôåêìçñßùóçò êáé Åðéìüñöùóçò, ôçí ÊõñéáêÞ 11 Äåêåìâñßïõ, ìå ôçí õðïóôÞñéîç ôïõ Åõñùðáúêïý ÐñÜóéíïõ Éíóôéôïýôïõ «Green European Foundation» êáé ôïõ Ãåñìáíéêïý ÐñÜóéíïõ Éíóôéôïýôïõ «Heinrich Boll Stiftung» êáé
ìå èÝìá: «Ïäéêüò ×Üñôçò ÅíÝñãåéá 2050: Ï äñüìïò ãéá Ýíá
ðñÜóéíï ìÝëëïí;».
Ïé åêðñüóùðïé ôùí öïñÝùí ðïõ óõììåôåß÷áí (ÊÁÐÅ,
ÉÅÍÅ, ÄÅÇ Áíáíåþóéìåò, ÅËÅÔÁÅÍ, Greenpeace,
WWF), êáèþò êáé ï Ãåñìáíüò âïõëåõôÞò ôùí Ðñáóßíùí
Hans Josef Fell åðéóÞìáíáí ôá ðëåïíåêôÞìáôá, áëëÜ êáé
ôéò äõóêïëßåò êáé ôéò ðñïêëÞóåéò ìéáò ôÝôïéáò åðéëïãÞò. Ãéá
ôï ðñüãñáììá «ÇËÉÏÓ» åêöñÜóôçêáí åðéöõëÜîåéò ùò
ðñïò ôçí ôå÷íéêÞ êáé ïéêïíïìéêÞ ôïõ âáóéìüôçôá ðáñÜ ôï
ãåíéêÜ èåôéêü ôïõ ðñïóáíáôïëéóìü. ÔÝëïò Ýãéíå éäéáßôåñç
áíáöïñÜ óå æçôÞìáôá ÷ùñïèÝôçóçò ôùí Ýñãùí ÁÐÅ.
Ï Hans Josef Fell, ÂïõëåõôÞò ôùí Ãåñìáíþí ÐñÜóéíùí, åîÞãçóå üôé óýìöùíá ìå åðéóôçìïíéêÝò ìåëÝôåò, ï óôü÷ïò ãéá 100% ÁÐÅ åßíáé äõíáôüí íá åðéôåõ÷èåß ùò ôï 2030
óôç Ãåñìáíßá êáé ìÜëéóôá íá êïóôßóåé óçìáíôéêÜ ëéãüôåñï
óå ó÷Ýóç ìå ôç óõíÝ÷éóç ÷ñÞóçò ïñõêôþí êáõóßìùí êáé ðõñçíéêÞò åíÝñãåéáò. ÐáñÜ ôéò áñ÷éêÝò ðñïâëÝøåéò ãéá ìåñßäéï 12,5% ÁÐÅ ôï 2010 óôï ãåñìáíéêü åíåñãåéáêü ìßãìá, ç
ðñáãìáôéêÞ óõììåôï÷Þ ôïõò Üããéîå ôï 21% óôï ðñþôï ìéóü
ôïõ 2011. Ï Ãåñìáíüò âïõëåõôÞò äéáôýðùóå ôçí Üðïøç üôé
ïé åõñùðáúêïß óôü÷ïé ôïõ 20-20-20 åßíáé åîáéñåôéêÜ áíåðáñêåßò êáé åðß ôçò ïõóßáò êáôáëÞãïõí óôï íá áöÞíïõí ðåñéèþñéá ãéá ôçí ðñïþèçóç ôçò ðõñçíéêÞò åíÝñãåéáò êáé ôùí
óõìâáôéêþí ïñõêôþí êáõóßìùí, åíþ ìßëçóå ãéá ôéò óðïõäáßåò äõíáôüôçôåò ðïõ ðñïóöÝñïõí ïé ÁÐÅ óôç äçìéïõñãßá
íÝùí èÝóåùí åñãáóßáò, ðïõ ãéá ôç Ãåñìáíßá ðñïâëÝðåôáé
íá öôÜóïõí ôéò 500.000 ùò ôï 2020.
Ï ÉùÜííçò Ôóéðïõñßäçò, Äéåõèýíùí Óýìâïõëïò ôçò ÄÅÇ Áíáíåþóéìåò, ôüíéóå ôç óçìáóßá ôçò ðñïþèçóçò ôùí ÁÐÅ ãéá ôçí áðïôåëåóìáôéêÞ áíôéìåôþðéóç ôùí ïëÝèñéùí
óõíåðåéþí ôçò áíüäïõ ôçò èåñìïêñáóßáò êáé ôçò êëéìáôéêÞò
áëëáãÞò. ÕðïóôÞñéîå üôé ðáñÜ ôá äéÜöïñá ïéêïíïìéêÜ êáé
ôå÷íéêÜ åìðüäéá, óçìáóßá Ý÷åé üôé ìå ôçí õðÜñ÷ïõóá ôå÷íïëïãßá åßíáé äõíáôüí íá õðåñêáëõöèåß ç ðáãêüóìéá åíåñãåéáêÞ æÞôçóç ìå ÁÐÅ. Ï ê. Ôóéðïõñßäçò ðáñïõóßáóå
óåéñÜ ðáñáäåéãìÜôùí áðü Ýíôïíåò áíôéäñÜóåéò ôïðéêþí
êïéíùíéþí áðÝíáíôé óå Ýñãá ÁÐÅ óå ðåñéï÷Ýò ôçò ÅëëÜäáò êáé õðïãñÜììéóå ôï ãåãïíüò ïé íÝåò åãêáôáóôÜóåéò Üíèñáêá êáëýðôïõí ó÷åäüí ôï 50% ôùí íÝùí åãêáôáóôÜóåùí
ôçò 1çò äåêáåôßáò ôïõ 21ïõ áéþíá êáèþò êáé ôçí áíåðáñêÞ
äéåßóäõóç ÁÐÅ óå ðñïâëÝøåéò ôïõ åíåñãåéáêïý ìßãìáôïò
ãéá ôï 2035 óå ðáãêüóìéï åðßðåäï, ãéá íá êáôáëÞîåé óôï
óõìðÝñáóìá üôé ï äñüìïò ãéá Ýíá ðñÜóéíï ìÝëëïí ìÝóù ôùí
ÁÐÅ äåí åßíáé ïýôå åýêïëïò áëëÜ ïýôå êáé ðñïöáíÞò.
Ï Á÷éëëÝáò ÐëçèÜñáò, Õðåýèõíïò Åêóôñáôåéþí ÐïëéôéêÞò ôïõ WWF-ÅëëÜò, ðáñïõóßáóå ôï óõíäõáóìü ôçò áñíçôéêÞò ïéêïíïìéêÞò óõãêõñßáò ìå äéÜöïñá ãåùóôñáôçãéêÜ
ðáé÷íßäéá êáèþò êáé ìå ôçí áðïõóßá ðïëéôéêÞò âïýëçóçò
ùò ôï âáóéêü áíáóôáëôéêü ðáñÜãïíôá ãéá ôïí áðïëýôùò åöéêôü óôü÷ï ôùí 100% ÁÐÅ ùò ôï 2050, êáé ôçí áíÜó÷åóç
ôùí óõíåðåéþí ôçò êëéìáôéêÞò áëëáãÞò. Ó÷åôéêÜ ìå ôçí åë-

ëçíéêÞ ðñáãìáôéêüôçôá, áíáöÝñèçêå óôç öïâßá ðïëéôþí áðÝíáíôé óôéò ÁÐÅ ëüãù Üãíïéáò ôïõ ðïéïò ðëçñþíåé êáé ôé ðáßñíåé ùò áíôáðüäïóç êáèþò êáé ôçí áäõíáìßá äçìéïõñãßáò åíüò
ðåéóôéêïý ïñÜìáôïò, ùò âáóéêïýò áíáóôáëôéêïýò ðáñÜãïíôåò ãéá ôçí ðñïþèçóç
ôùí ÁÐÅ, åíþ ÷áñáêôÞñéóå
áñíçôéêÝò ôéò êõâåñíçôéêÝò
áðïöÜóåéò ãéá êáôÜñãçóç
ôïõ ÐñÜóéíïõ Ôáìåßïõ êáé
êõñßùò ãéá ôçí ðñïóÝããéóç
fast track óå Ýñãá ÁÐÅ.
Ï ÊùóôÞò ÓôáìðïëÞò,
Áíôéðñüåäñïò ôïõ Éíóôéôïýôïõ ÅíåñãåéáêÞò ÐïëéôéêÞò
ÍïôéïáíáôïëéêÞò Åõñþðçò
(ÉÅÍÅ), Ýêáíå ìéá óõíïðôéêÞ ðáñïõóßáóç ôïõ Ýñãïõ
ôïõ ÉÅÍÅ ãýñù áðü ôéò ÁÐÅ. Êáôüðéí áíáöÝñèçêå óôç óçìáíôéêÞ äéåßóäõóç üëùí ôùí ÁÐÅ óôï ðáãêüóìéï åíåñãåéáêü ìßãìá êáé Ýêáíå ìéá óýíïøç ôçò óõíïëéêÞò åéêüíáò óôç
ÍïôéïáíáôïëéêÞ Åõñþðç åéäéêüôåñá ãéá áéïëéêÜ êáé öùôïâïëôáúêÜ óõóôÞìáôá. Ðáñïõóßáóå ôç èÝóç ôçò ÅëëÜäáò êáé
ôùí õðüëïéðùí åõñùðáúêþí ÷ùñþí ùò ðñïò ôïõò óôü÷ïõò
ôïõò ãéá ôï 2020 êáèþò êáé ìéá óõãêñéôéêÞ áíáóêüðçóç ôùí
åðéìÝñïõò åíåñãåéáêþí ìéãìÜôùí ÁÐÅ ôùí êñáôþí ìåëþí.
Åêëåéóå ôçí ôïðïèÝôçóÞ ôïõ ðáñïõóéÜæïíôáò ìéá åêôßìçóç
ôùí áðáéôïýìåíùí åðåíäýóåùí óå ÁÐÅ ùò ôï 2020 êé Ýêáíå ìéá óõó÷Ýôéóç ìå ôéò ìåãÜëåò äõíáôüôçôåò äçìéïõñãßáò
èÝóåùí åñãáóßáò.
Ï Ðáíáãéþôçò ×áâéáñüðïõëïò, ÄéåõèõíôÞò ÁÐÅ ôïõ
ÊÝíôñïõ Áíáíåþóéìùí Ðçãþí ÅíÝñãåéáò (ÊÁÐÅ), ìßëçóå
ãéá ôïí åèíéêü ó÷åäéáóìü ÁÐÅ ùò ôï 2020 ðïõ ïëïêëçñþèçêå ôï 2010 êáé õðïãñÜììéóå üôé ðáñÜ ôéò áíôßîïåò óõíèÞêåò åãêáôáóôÜèçêáí 500 MW ÁÐÅ óôçí ÅëëÜäá ìÝóá óôï
2011. Ùò ðñïò ôçí åðßôåõîç ôïõ óôü÷ïõ ãéá Ýíá óýóôçìá çëåêôñéóìïý ÷ùñßò åêðïìðÝò CO2, áíáöÝñèçêå óôçí ðñüêëçóç ðïõ äçìéïõñãåß ï óôï÷áóôéêüò ÷áñáêôÞñáò ôçò áéïëéêÞò êáé çëéáêÞò åíÝñãåéáò. Ãéá ôçí õðÝñâáóÞ ôçò, ôñåéò åðéëïãÝò õðÜñ÷ïõí: á) ç ÷ñÞóç ðõñçíéêÞò åíÝñãåéáò, êÜôé
ðïõ Ý÷åé áðïññéöèåß ãéá ôçí ÅëëÜäá, óßãïõñá ùò ôï 2020
êáé êáôÜ ðÜóá ðéèáíüôçôá êáé ùò ôï 2050. â) Ç óõìðëÞñùóç ìïíÜäùí ÁÐÅ óå óõíäõáóìü ìå èåñìéêïýò óôáèìïýò åîïðëéóìÝíïõò ìå ôå÷íïëïãßá CCS (ðáãßäåõóç êáé áðïèÞêåõóç ôïõ CO2 óå õðüãåéïõò èýëáêåò), ç ïðïßá üìùò áíôéìåôùðßæåé óçìáíôéêÝò ðåñéâáëëïíôéêÝò êáé ôå÷íéêï-ïéêïíïìéêÝò
äõóêïëßåò êáé ã) ï óõíäõáóìüò ôùí ÁÐÅ ìå åêôåôáìÝíá óõóôÞìáôá áðïèÞêåõóçò åíÝñãåéáò üðùò áíôëçóéïôáìßåõóç
óå ìåãÜëá õäñïçëåêôñéêÜ, óåíÜñéï ðïõ âáóßæåôáé óå õöéóôÜìåíç óÞìåñá ôå÷íïëïãßá, áëëÜ áðáéôåß éäéáßôåñç ðñïóï÷Þ óå ðåñéâáëëïíôéêÜ æçôÞìáôá.
Ï ÄçìÞôñçò ÉìðñáÞì, ÓõíôïíéóôÞò Åêóôñáôåéþí ôïõ
Åëëçíéêïý Ãñáöåßïõ ôçò Greenpeace ó÷ïëßáóå ôçí áíåðÜñêåéá ôùí âáóéêþí óåíáñßùí ðïõ óõæçôïýíôáé ãéá ôïí
åõñùðáúêü ïäéêü ÷Üñôç ðñïò ôï 2050 êáé ðáñïõóßáóå ôçí
ðñüôáóç ôçò Greenpeace ðïõ èåùñåß ôçí åðßôåõîç ôïõ óôü÷ïõ 100% ÁÐÅ ùò ôï 2050 áðïëýôùò åöéêôÞ ìå ôï öõóéêü
áÝñéï ùò ìåôáâáôéêü êáýóéìï ùò ôï 2030 êáé ôçí óôáäéáêÞ
áðüóõñóç ôïõ 90% êáé ôïõ 100% üëùí ôùí áíèñáêéêþí êáé
ðõñçíéêþí ìïíÜäùí ùò ôï 2030 êáé ôï 2050 áíôßóôïé÷á. Ãéá
ôçí ÅëëÜäá åéäéêüôåñá, åîÞãçóå üôé åßíáé åöéêôÞ ç ïëéêÞ
áðåîÜñôçóç áðü ôï ëéãíßôç ùò ôï 2030 ìå ôáõôü÷ñïíç ìåßùóç ôçò êáôáíÜëùóçò åíÝñãåéáò êõñßùò ìÝóù ôçò áíáâÜèìéóçò ôïõ êôéñéáêïý ôïìÝá êáé ôçí ðñïþèçóç ìÝóùí óõëëïãéêÞò ìåôáöïñÜò.
Ï Ðáíáãéþôçò Ðáðáóôáìáôßïõ, ðñüåäñïò ôçò ÅëëçíéêÞò ÅðéóôçìïíéêÞò Åíùóçò ÁéïëéêÞò ÅíÝñãåéáò (ÅËÅÔÁÅÍ) ìßëçóå áíáëõôéêÜ ãéá ôéò óôñåâëþóåéò ðïõ ðñïêáëïýíôáé óôçí åëëçíéêÞ áãïñÜ åíÝñãåéáò ëüãù ôïõ ëáíèáóìÝíïõ ôñüðïõ õðïëïãéóìïý ôïõ Åéäéêïý ÔÝëïõò ÁÐÅ ôï ïðïßï
ëßãï äéáöÝñåé áðü Ýíá åñãáëåßï åðéäüôçóçò ôïõ êüóôïõò
ôùí Ðñïìçèåõôþí çëåêôñéêÞò åíÝñãåéáò. Ìå äõï ëüãéá, áí
äåí õðÞñ÷áí ïé ÁÐÅ, ç ðáñáãùãÞ ôïõò èá Ýðñåðå íá êáëõöèåß áðü áêñéâüôåñåò ìïíÜäåò ðáñáãùãÞò Þ åéóáãùãÝò. Ôï
ïéêïíïìéêü áõôü üöåëïò üìùò äåí ôï êáñðþíïíôáé ïé êáôáíáëùôÝò áëëÜ ç ÄÅÇ êáé ïé Üëëåò åôáéñßåò ðñïìÞèåéáò. Ôï
óõìðÝñáóìá åßíáé ðùò, óå áíôßèåóç ìå ôçí åíôýðùóç ðùò

ïé ÁÐÅ åßíáé áêñéâÝò, ôï óõíïëéêü êüóôïò çëåêôñïðáñáãùãÞò èá åßíáé öèçíüôåñï ôï 2020 áí ôçñçèåß ï åèíéêüò ó÷åäéáóìüò ÁÐÅ ðáñÜ ÷ùñßò ôçí åðßôåõîÞ ôïõ.
Ç ðñþôç åíüôçôá Ýêëåéóå ìå ðáñÝìâáóç ôïõ Íßêïõ
×ñõóüãåëïõ, ðåñéöåñåéáêïý óõìâïýëïõ ôùí Ïéêïëüãùí
ÐñÜóéíùí óôçí ðåñéöÝñåéá Íïôßïõ Áéãáßïõ, ï ïðïßïò åóôßáóå óôéò ðñïóðÜèåéåò ðïõ ðñÝðåé íá êáôáâëçèïýí óå ðïëéôéêü áëëÜ êáé óå åðé÷åéñçìáôéêü åðßðåäï, þóôå íá áõîçèïýí ôá ïöÝëç áðü ôéò ÁÐÅ ãéá ôéò ôïðéêÝò ïéêïíïìßåò ôüóï
ìÝóù ôçò äçìéïõñãßáò óõììåôï÷éêþí åôáéñåéþí üóï êáé ìÝóá áðü ôç äçìéïõñãßá ðñÜóéíùí èÝóåùí åñãáóßáò ãéá ôçí
êáôáðïëÝìçóç ôçò áíåñãßáò ðïõ åéäéêÜ óôçí ðåñéöÝñåéá
Íïôßïõ Áéãáßïõ Ý÷åé öôÜóåé óå åêñçêôéêÜ åðßðåäá. Ðáñïõóßáóå ìÝñïò ôçò ðñüóöáôçò ïìüöùíçò áðüöáóçò ôïõ Ðåñéöåñåéáêïý Óõìâïõëßïõ Íïôßïõ Áéãáßïõ êáôüðéí ôçò ó÷åôéêÞò åéóÞãçóÞò ôïõ, ãéá äçìéïõñãßá Åéäéêïý ×ùñïôáîéêïý ÁÐÅ ãéá ôï Í. Áéãáßï êáèþò êáé óõììåôï÷éêþí åôáéñéþí åõñåßáò ìåôï÷éêÞò âÜóçò.
Ç äåýôåñç åíüôçôá ðïõ åóôßáóå óå åéäéêüôåñá èÝìáôá,
îåêßíçóå ìå ðáñÝìâáóç ôïõ Áíôþíç ÁíçøçôÜêç, ðåñéöåñåéáêïý óõìâïýëïõ ÊñÞôçò, ï ïðïßïò ôüíéóå ôç óçìáóßá ôçò
åîïéêïíüìçóçò åíÝñãåéáò êáé ôÜ÷èçêå åíÜíôéá óôçí Üêñéôç
åîÜðëùóç ôùí ÁÐÅ óôçí ÊñÞôç êáé áëëïý. ÕðïóôÞñéîå
ôçí êÜëõøç ôùí åíåñãåéáêþí áíáãêþí ôçò ÊñÞôçò áðïêëåéóôéêÜ ìå ÁÐÅ êáé óõóôÞìáôá áíôëçóéïôáìßåõóçò, ÷ùñßò äéáóýíäåóç ìå ôï çðåéñùôéêü äßêôõï.
Áêïëïýèçóå åêôåíÞò óõæÞôçóç ãéá ôï ðñüãñáììá «ÇËÉÏÓ». Äéáðéóôþèçêå óýãêëéóç áðüøåùí ó÷åôéêÜ ìå ôçí áóÜöåéá ðïõ ÷áñáêôçñßæåé åðéìÝñïõò óçìáíôéêÝò ðôõ÷Ýò ôïõ
ðñïãñÜììáôïò üðùò ç ðñïóâáóéìüôçôá óôï åèíéêü äßêôõï, ç
áíÜãêç äçìéïõñãßáò åêôåôáìÝíùí íÝùí äéêôýùí, ôï êüóôïò
ìåôáöïñÜò ðïõ êáèéóôÜ, åéäéêÜ ãéá ôç Ãåñìáíßá, ìç óõìöÝñïõóá ôçí áãïñÜ ôçò ðáñáãüìåíçò çëéáêÞò åíÝñãåéáò, êáèþò êáé ðëçèþñá íïìéêþí äõóêïëéþí óå åðßðåäï åõñùðáúêÞò êáé ãåñìáíéêÞò íïìïèåóßáò, üðùò êáé ôç äõóêïëßá ÷ñçìáôïäüôçóçò ôïõ ðñïãñÜììáôïò. ×áñáêôçñéóôéêÜ áíáöÝñèçêå üôé èá ðñÝðåé ðïëý ãñÞãïñá ôï ðñüãñáììá áõôü, ðïõ
îåêßíçóå ïõóéáóôéêÜ áðü ôéò áñ÷éêÝò ôïðïèåôÞóåéò ôïõ Ãåñìáíïý õðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí Âüöãêáíãê Óüéìðëå ôï êáëïêáßñé, íá ðåñÜóåé áðü ôá ÷Ýñéá ôùí ðïëéôéêþí óôá ÷Ýñéá
ôùí ôå÷íïêñáôþí. ÊáõôçñéÜóôçêå åðßóçò ôï ãåãïíüò üôé ôï
ðñüãñáììá «ÇËÉÏÓ» ðáñÜ ôéò áóÜöåéÝò ôïõ êáé ôéò ðïëý
óçìáíôéêÝò íïìéêÝò êáé ïéêïíïìéêÝò äõóêïëßåò õëïðïßçóÞò
ôïõ, óõìðåñéëÞöèçêå óôç óõìöùíßá ôçò 26çò-27çò Ïêôùâñßïõ ãéá ôç íÝá äáíåéáêÞ óýìâáóç êáé ôç óùôçñßá ôïõ Åõñþ
óôï åðßðåäï ôùí 15 äéò åõñþ.
ÔÝëïò ç óõæÞôçóç óôñÜöçêå óå æçôÞìáôá ÷ùñïèÝôçóçò
ÁÐÅ êáé óõíåðáêüëïõèùí åðéðôþóåùí óôçí âéïðïéêéëüôçôá. Ï Êþóôáò Ðáðáêùíóôáíôßíïõ, ðåñéöåñåéáêüò óýìâïõëïò ìå ôç óôÞñéîç ôùí Ïéêïëüãùí ÐñÜóéíùí óôçí ÐåñéöÝñåéá ÄõôéêÞò ÅëëÜäáò, ìßëçóå ãéá ôï åîùôåñéêü êüóôïò ôùí
åãêáôáóôÜóåùí ðáñáãùãÞò åíÝñãåéáò áðü áíáíåþóéìåò
ðçãÝò. Ôüíéóå üôé ïé óçìáíôéêÝò ðåñéï÷Ýò ãéá ôçí Üãñéá æùÞ
âñßóêïíôáé åêåß üðïõ äåí õðÜñ÷åé Ýíôïíç áíèñþðéíç ðáñïõóßá, êé åðïìÝíùò ç áëüãéóôç åîÜðëùóç ÁÐÅ åíäÝ÷åôáé
íá äçìéïõñãÞóåé íÝåò áðåéëÝò ãéá ôç âéïðïéêéëüôçôá ìÝóá
áðü ôç äéÜíïéîç ïäéêþí ðñïóâÜóåùí êáé ôçí êáôÜôìçóç ïéêïôüðùí. ÄéáöïñïðïéÞèçêå ñçôÜ áðü ôá êéíÞìáôá «ü÷é ÁÐÅ óôçí áõëÞ ìïõ» ëÝãïíôáò ðùò ïé åãêáôáóôÜóåéò ÁÐÅ
åßíáé ðñïôéìüôåñï íá âñßóêïíôáé êïíôÜ óôéò ðüëåéò ðáñÜ
óôéò áðïìáêñõóìÝíåò ðåñéï÷Ýò ðñïóôáóßáò ôçò öýóçò. Ï Áðüóôïëïò ÊáëôóÞò, ðñüåäñïò ôçò ÅëëçíéêÞò ÏñíéèïëïãéêÞò
Åôáéñåßáò (ÅÏÅ), êáõôçñßáóå ôï óçìåñéíü êáèåóôþò áóýäïôçò ðñïþèçóçò ôùí ÁÐÅ êáé åéäéêÜ ôùí áíåìïãåííçôñéþí. Ìßëçóå ãéá ôçí ðñüôáóç ôçò ÅÏÅ ó÷åôéêÜ ìå ôç èÝóðéóç ðåñéï÷þí áðïêëåéóìïý ÁÐÅ êáé æÞôçóå åðáíáêáèïñéóìü ôïõ èåóìéêïý ðëáéóßïõ ãéá ôç ÷ùñïèÝôçóç ôùí ÁÐÅ
ìå áêüìá ðéï áõóôçñÜ êñéôÞñéá.
Ôç óõæÞôçóç óõíôüíéóå ï ÔÜóïò Êñïììýäáò, óõí-åêðñüóùðïò Ôýðïõ ôùí Ïéêïëüãùí ÐñÜóéíùí, ï ïðïßïò óå
ðáñåìâÜóåéò ôïõ åðéóÞìáíå ôç äéá÷ñïíéêÞ áðïõóßá äçìüóéïõ äéáëüãïõ ãýñù áðü ôï óôñáôçãéêü åíåñãåéáêü ó÷åäéáóìü óôç ÷þñá ìáò êáèþò êáé ôçí ðñï÷åéñüôçôá, ôéò ðåëáôåéáêÝò ó÷Ýóåéò êáé ôï ìüíéìá ìåôáâáëëüìåíï ðëáßóéï ëåéôïõñãßáò ðïõ ÷áñáêôçñßæïõí ôï åëëçíéêü óýóôçìá çëåêôñéóìïý.
Ïé ó÷åôéêÝò åéóçãÞóåéò êáèþò êáé ôá âßíôåï áðü ôéò êåíôñéêÝò ôïðïèåôÞóåéò ôùí ðñïóêåêëçìÝíùí èá áíáñôçèïýí
óôçí éóôïóåëßäá ôùí Ïéêïëüãùí ÐñÜóéíùí ôéò ðñïóå÷åßò
ìÝñåò.
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Ο Ευ. Βενιζέλος κεντρικός οµιλητής στο 13ο ετήσιο συνέδριο της Capital Link
Το 13ο Ετήσιο Capital Link Συνέδριο, µε θέµα "Ένα νέο ξεκίνηµα για την Ελλάδα", διοργάνωσε για 13η συνεχή χρονιά, στις 7 ∆εκεµβρίου 2011 στη Νέα
Υόρκη, στο Metropolitan Club, η Capital Link. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, το Ελληνικό Συνέδριο της Capital Link αποτελεί ένα θεσµό που
προωθεί τη σύσφιξη των σχέσεων µεταξύ της επενδυτικής κοινότητας της Ελλάδας και των Ηνωµένων Πολιτειών. Η φετινή προσέλευση έφτασε τους 832
συµµετέχοντες. Το Συνέδριο διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονοµικών της Ελλάδος και σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας
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Ο Ευ. Βενιζέλος κεντρικός οµιλητής στο συνέδριο της Capital Link
Για 13η συνεχή χρονιά, η Capital Link, διοργάνωσε στις 7 ∆εκεµβρίου 2011 στη Νέα Υόρκη, στο Metropolitan Club, το Ετήσιο Capital Link Συνέδριο, µε θέµα «Ένα νέο
ξεκίνηµα για την Ελλάδα».
Με επιτυχηµένη προϊστορία 12 ετών, το Ελληνικό Συνέδριο της Capital Link αποτελεί ένα θεσµό που προωθεί τη σύσφιξη των σχέσεων µεταξύ της επενδυτικής κοινότητας
της Ελλάδας και των Ηνωµένων Πολιτειών.
Η φετινή προσέλευση έφτασε τους 832 συµµετέχοντες.
Το Συνέδριο διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονοµικών της Ελλάδος και σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και το Χρηµατιστήριο
Αθηνών.
Παραδοσιακά, το Συνέδριο δίνει τη δυνατότητα σε πολλούς φορείς να συµβάλουν στη διοργάνωση και επιτυχία του.
Φορείς υποστήριξης φέτος ήταν οι εξής: το Εµπορικό Γραφείο του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη, το European American Chamber of Commerce – New
York, το European-American Business Organization Inc., το Hellenic American Bankers Association, το Hellenic American Business Network, το Hellenic American Chamber
of Commerce of New York, το American Hellenic Institute το Hellenic American Lawyers Association και το Leadership 100.
Στόχος του Συνεδρίου είναι η ενηµέρωση των Αµερικανών επενδυτών για την ελληνική οικονοµία, την οικονοµική πολιτική της κυβέρνησης και τους στόχους της, τις
κεφαλαιαγορές, τους κύριους τοµείς της επιχειρηµατικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, καθώς και για τις επιχειρηµατικές και επενδυτικές ευκαιρίες.
Ο κύριος Νίκος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link, υπογράµµισε τη σηµασία της άµεσης προσέγγισης της ευρύτερης επενδυτική κοινότητας, ιδιαίτερα στην παρούσα
ταραχώδη και άστατη περίοδο που διανύουµε.
Σήµερα, όταν η Ελλάδα προσελκύει την προσοχή σε παγκόσµιο επίπεδο, είναι ζωτικής σηµασίας να διασφαλίσουµε ότι η κατάλληλη πληροφόρηση είναι διαθέσιµη στους
επενδυτές.
Το Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link για την Ελλάδα έχει ως στόχο να παρέχει αυτή την άµεση σχέση. Τόνισε επίσης ότι µε τις µεταρρυθµίσεις που υλοποιήθηκαν στην
Ελλάδα, η τελευταία είναι πραγµατικά σε ένα νέο στάδιο- οδεύει προς «µια νέα αρχή."
Στη διάρκεια του επίσηµου µεσηµεριανού Γεύµατος κεντρικός Οµιλητής ήταν ο Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονοµικών, καθηγητής Ευάγγελος
Βενιζέλος, µέσω τηλεδιάσκεψης.
Η κυρία Arianna Huffington, President and Editor-in-Chief of The Huffington Post Media Group και ο κύριος Jay Collins, Vice Chairman of Global Banking and Managing
Director of the Public Sector Group at Citi έκαναν τις εισαγωγικές παρατηρήσεις.
Η κυρία Arianna Huffington, President and Editor-in-Chief of The Huffington Post Media Group,
στην εναρκτήρια οµιλία της τόνισε την ανάγκη να αλλάξουν τα δηµοσιεύµατα που αφορούν την Ελλάδα και την ανάγκη να επικεντρωθούν στην αισιοδοξία, σε λύσεις και στην
απίστευτη αντοχή του ελληνικού χαρακτήρα, αντί απλά στα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η χώρα.
Ωστόσο, τόνισε επίσης τη πρόσφατη Ευρωπαϊκή στροφή προς τη δηµοσιονοµική λιτότητα, προειδοποιώντας ότι , «δεν µπορούµε να αποφύγουµε τη κρίση." Αντ 'αυτού,
είπε, ότι πρέπει να βρούµε τρόπους για επανεπένδυση, δηµιουργία θέσεων εργασίας, και να αξιοποιήσουµε το ανθρώπινο δυναµικό και τους φυσικούς πόρους που
αφθονούν στην Ελλάδα.
Έκλεισε την οµιλία της µε ένα ανέκδοτο από το ταξίδι της αυτό το καλοκαίρι στους Special Olympics στην Αθήνα, αναφέροντας τον Tim Shriver, ο οποίος είναι επικεφαλής
των αγώνων.
Όταν άναψε την Ολυµπιακή δάδα στον Παρθενώνα, σε µια από αυτές τις αθηναϊκές ηµέρες µε ισχυρό άνεµο, είπε, "Είναι πολύ θυελλώδης ο άνεµος εδώ, αλλά εµείς θα
υπερισχύσουµε». Χρησιµοποιώντας τα λόγια του ως µια µεταφορά για τη χώρα της γέννησης της, η κυρία Arianna Huffington έκλεισε λέγοντας: «Πιστεύω µε όλη µου την
καρδιά ότι και η Ελλάδα θα υπερισχύσει"
Ο κύριος Jay Collins, Αντιπρόεδρος of Global Banking and Managing Director of the Public Sector Group στη Citi περιέγραψε τη συµµετοχή της Citi και τη δέσµευση της
απέναντι στην ελληνική αγορά και µοιράστηκε τις απόψεις του σχετικά µε την Ευρωπαϊκή κρίση χρέους και την παγκόσµια οικονοµία.
Ο Υπουργός, καθηγητής Ευάγγελος Βενιζέλος, έκανε την εναρκτήρια οµιλία του, µέσω webcast, καθώς έπρεπε να παραµείνει στην Ελλάδα για την ψηφοφορία του
Κοινοβουλίου για τον προϋπολογισµό του 2012, η οποία ολοκληρώθηκε την ηµέρα πριν από το Συνέδριο.
Στην οµιλία του σκιαγράφησε τους στόχους της νέας τριµερούς κυβέρνησης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής κρίσης του δηµοσίου χρέους, σηµειώνοντας πως η Ελλάδα θα
καταλήξει σε πρωτογενές πλεόνασµα 1,1% του ΑΕΠ το 2012 από το δηµοσιονοµικό έλλειµµα του 15,7% του ελληνικού ΑΕΠ το 2009. Κατόπιν υπογράµµισε, "Αυτό το
επίτευγµα είναι ακόµα µεγαλύτερο δεδοµένου ότι πραγµατοποιήθηκε κάτω από συνθήκες µιας πενταετούς αθροιστικής ύφεσης, η οποία είναι συνολικά υψηλότερη από το
15% του ΑΕΠ, αλλά και σε µια περίοδο αυξανόµενου κόστους του δηµοσίου χρέους µας ".
Επίσης υπογράµµισε ότι αυτή η µεταρρύθµιση εκτός της δηµοσιονοµικής προσαρµογής ήταν απαραίτητη, ζητώντας διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις, όπως ένα δεκαετές
πρόγραµµα εθνικής ανασυγκρότησης, το οποίο θα συνεπάγεται την ιδιωτικοποίηση των δηµοσίων επιχειρήσεων, οργανισµών, και των ακινήτων µέσα σε ένα
σταθεροποιηµένο νοµικό και φορολογικό περιβάλλον, το οποίο θα στηρίζεται από ένα "κύµα επενδύσεων από το εξωτερικό».
Επίσης τόνισε την ανάγκη να ενισχυθούν και να αξιοποιηθούν οι ελληνικές σχέσεις σε όλη την ευρωζώνη και τις Ηνωµένες Πολιτείες: «Θέλουµε πραγµατικά µία Ελλάδα φιλική
προς τις επενδύσεις και την ανάπτυξη. Θέλουµε µια έξυπνη Ελλάδα. Μια Ελλάδα που παρέχει γρήγορες και απλές λύσεις.
Επίσης θέλουµε µια Ελλάδα που είναι έτοιµη να υποδεχθεί τις δυνάµεις της διασποράς και της ελληνικής ναυτιλίας, τους δύο µεγάλους άξονες του ελληνικού έθνους για τους
οποίους είµαστε περήφανοι».
Το κοινό-στόχος του Συνεδρίου περιελάµβανε Αµερικανούς θεσµικούς επενδυτές που επενδύουν σε ελληνικές µετοχές και τίτλους σταθερής απόδοσης, όπως αναλυτές,
διαχειριστές χαρτοφυλακίων, οικονοµικούς συµβούλους, εµπορικές και επενδυτικές τράπεζες, χρηµατιστές και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα καθώς και
οικονοµικά µέσα µαζικής ενηµέρωσης.
Για µια ακόµη συνεχή χρονιά, το κοινό που παρευρέθηκε ήταν ένδειξη του ενεργού και συνεχούς ενδιαφέροντος για την Ελλάδα. Το Συνέδριο, µεταξύ άλλων, προσέλκυσε
ανώτερα στελέχη από τις:
Paulson & Co., Citi, Citigroup, Oppenheimer, Edward Jones Investments, Calamos Investments, Neuberger Berman, JP Morgan, Merrill Lynch, Morgan Stanley, HSBC,
Wells Fargo Advisors, Polar Securities, Nataxis Bleichroeder LLC, Superior Investments, TK Investments, Omnivest Group, Litespeed Management, LLC, ICON
Investments, FBR Capital Markets, Green Capital Investment Bank, U.S. Financial Investments, Inc., and Riverside Credit Investments Corp. ¨
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Σε συνεργασία µε τον Όµιλο Axia Ventures, η Capital Link παρείχε επίσης στους ξένους επενδυτές µια εκτεταµένη δυνατότητα δικτύωσης µέσω one-to-one συναντήσεων µε
εισηγµένες και µη εισηγµένες εταιρείες καθώς και µε την Ελληνική αντιπροσωπεία της κυβέρνησης.
Οι πρωινές συνεδρίες επικεντρώθηκαν στις πρόσφατες εξελίξεις στην Ελλάδα, αξιολογώντας τις µεταρρυθµίσεις και την πολιτική της κυβέρνησης, τον τραπεζικό και
χρηµατοπιστωτικό τοµέα, και άλλους βασικούς τοµείς δραστηριότητας.
Τα απογευµατινά πάνελ ήταν αφιερωµένα στην παγκόσµια αγορά ενέργειας, των βασικών προϊόντων, και τη ναυτιλία, τα οποία δεν εξαρτώνται από τις εξελίξεις της
ελληνικής οικονοµίας, αλλά από τις παγκόσµιες αγορές ενέργειας και των βασικών εµπορευµάτων.
Εισαγωγικές παρατηρήσεις έκανε η κυρία Arianna Huffington, President & Editor-In-Chief, The Huffington Post Media Group.
Εισαγωγικές παρατηρήσεις έκανε επίσης ο κύριος Jay Collins, Vice Chairman of Global Banking & Managing Director of the Public Sector Group, Citi.
Κεντρική Οµιλία (µέσω τηλεδιάσκεψης) από τον καθηγητή Ευάγγελο Βενιζέλο, Αντιπρόεδρο της Ελληνικής Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονοµικών.
Πρωινές Συνεδρίες: Ελλάδα – Μία καινούρια αρχή
Τις εργασίες του Συνεδρίου άνοιξαν ο κύριος Νίκος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link, Inc., η Ελληνίδα Πρόξενος στη Νέα Υόρκη κυρία Άγη Μπαλτά . Ο Έλληνας
Πρέσβης κύριος Βασίλης Κασκαρέλης ήταν στην Αθήνα λόγω της επίσηµης επίσκεψης του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ κυρίου Joe Biden.
Η Ευρωπαική Κρίση Χρέους: Αναζητώντας λύση παρουσιάστηκε από τον κύριο Nick Kounis, Head of Macro Research, Group Economics, at ABN AMRO.
Το Οικονοµικό Πρόγραµµα Προσαρµογής στην Ελλάδα: Η αναδιάρθρωση του προγράµµατος ιδιωτικοποίησης των κρατικών επιχειρήσεων παρουσιάστηκε από τον κύριο
Γιώργο Κυριακό, Ειδικό Γραµµατέα ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων & Οργανισµών (∆ΕΚΟ), Υπουργείο Οικονοµικών.
Οι Νοµικές Πτυχές του Επερχόµενου Προγράµµατος Ιδιωτικοποιήσεων παρουσιάστηκαν από τον κύριο Αντώνη Σ. Παπαδηµητρίου, ∆ιευθύνοντα Εταίρο, Α.Σ.
Παπαδηµητρίου & Συνεργάτες ∆ικηγορική Εταιρία.
Τα Ελληνικά Χρηµατιστήρια & η Ελληνική Χρηµατιστηριακή Αγορά παρουσιάστηκε από τον κύριο Σωκράτη Λαζαρίδη, Πρόεδρο ∆.Σ Χρηµατιστηρίου Αθηνών & ∆ιευθύνοντα
Σύµβουλο ΕΧΑΕ
Επενδυτικές Ευκαιρίες για τους ξένους επενδυτές στην ελληνική χρηµατιστηριακή αγορά παρουσιάστηκε από τον κύριο Γεώργιο Λινάτσα, Founding Partner, Director, and
Member of the Executive Committee,Όµιλος Axia Ventures.
Η αναδιάρθρωση ως επενδυτική ευκαιρία συντονίστηκε από τον κύριο Νίκο Μπορνόζη, Πρόεδρο της Capital Link.Το πάνελ συµπεριελάµβανε τον κύριο David A. Preiser,
Chairman and Senior Managing Director at Houlihan Lokey, τον κύριο Αλέξανδρο Αργυρό, Managing Director of Investment Banking του Οµίλου Axia Ventures και τον κύριο
David Hilty, Managing Director and Head of Financial Restructuring Group at Houlihan Lokey.
Ο Τραπεζικός τοµέας παρουσιάστηκε από τον κύριο Κλέωνα Παπαδόπουλο, Πρόεδρο του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου.
Ο κλάδος των τυχερών παιχνιδιών και αθλητικών στοιχηµάτων παρουσιάστηκε από τον κύριο Νίκο Πολυµενάκο, Investor Relations Advisor του OPAP Α.Ε., και τον κύριο
Νίκο Λάττα Investor Relations Executive της Intralot Α.Ε.
Ο κλάδος των Τηλεπικοινωνιών παρουσιάστηκε από τον κύριο Kevin Copp, Γενικό ∆ιευθυντή Χρηµατοοικονοµικών Θεµάτων του OTE Α.Ε
Απογευµατινές Συνεδρίες: 5th Annual Global Shipping Markets Roundtable
Οι Παγκόσµιες Ναυτιλιακές Αγορές Ενέργειας & ∆εξαµενοπλοίων (The Global Energy & Tanker Shipping Markets) µε συντονιστή τον κύριο Ben Nolan, Director and Head of
Shipping Research της Knight Capital Group. Στο πάνελ συµµετείχαν ο κύριος Νικόλαος Τσάκος, CEO of Tsakos Energy Navigation Ltd (NYSE: TNP), και ο κύριος Ted
Petrone, President της Navios Maritime Acquisition Corp. (NYSE NNA).
Οι Παγκόσµιες Αγορές πρώτων υλών και εµπορευµάτων ξηρού χύδην φορτίου (The Global Commodities & Dry Bulk Shipping Markets) µε συντονιστή τον κύριο Christian
Wetherbee, Senior Analyst at Citi Investment Research.
Στο πάνελ συµµετείχαν ο κύριος Dale Ploughman, CEO της Seanergy Maritime Holdings Corp. (NASDAQ: SHIP), και ο κύριος Τάσος Ασλίδης, CFO and Treasurer της
Euroseas Ltd (NASDAQ: ESEA).
Οι Παγκόσµιες Ναυτιλιακές Αγορές εµπορευµατοκιβωτίων (The Global Container Shipping Markets) µε συντονιστή τον κύριο Fotis Giannakoulis, Vice President of Shipping
στη Morgan Stanley.
Στο πάνελ συµµετείχαν ο κύριος Tobias Koenig, CEO and Founding Partner της American Feeder Lines Holding LP, και ο κύριος Τάσος Ασλίδης, CFO and Treasurer της
Euroseas Ltd (NASDAQ: ESEA).
Το πάνελ των αναλυτών συντόνισε ο κύριος Clay Maitland, Managing Partner at International Registries, Inc. Στο πάνελ συµµετείχαν ο κύριος Scott Weber, Vice President
of Airfreight, Surface & Marine Transportation Research at Bank of America Merrill Lynch, ο κύριος Ben Nolan, Director and Head of Shipping Research at Knight Capital
Group, ο κύριος Fotis Giannakoulis, Vice President of Shipping at Morgan Stanley, και ο κύριος Christian Wetherbee, Senior Analyst at Citi Investment Research.
Χορηγοί του συνεδρίου ήταν οι:
Lead Sponsors: Citi, Tsakos Energy Navigation Ltd (TEN)
Global Gold Sponsors: Κnight Capital Group, DVB Bank
Grand Sponsor: αχυδροµικό Ταµιευτήριο ATE
Supporting Sponsors: Atlantic Bank of New York, JP Morgan, Marathon Bank.
Corporate Sponsors: ABN AMRO BANK N.V., ∆ικηγορικό Γραφείο Σ. & Α. Παπαδηµητρίου & Συνεργάτες, Axia Ventures Group, ΟΤΕ Α.Ε., Houlihan Lokey, International
Registries, Ιntralot A.E., ΟΠΑΠ Α.Ε., , Euroseas Ltd., Navios Maritime Holdings Inc., Seanergy Maritime Holdings Corp.
Οι χορηγοί επικοινωνίας του Συνεδρίου που τυγχάνει πάντα ευρύτατης προβολής από µεγάλα διεθνή οικονοµικά µέσα τόσο στην Αµερική, όσο και στην Ευρώπη και στην
Ελλάδα, ήταν φέτος οι εξής:
∆ιεθνή media: Barron’s, The Huffington Post, Investor’s Business Daily, The Maritime Executive, Sarhan Capital.
Oµογενειακά media: Antenna Satellite, Enimerosi, The Ηellenic News of America, Neo Magazine, Odyssey Magazine.
Source: http://www.theseanation.gr/news/genericnews/venizelos-capital-link.htm
Copyright © 2011 TheSeaNation.gr
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Με επιτυχία πραγµατοποιήθηκε το 13ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link, µε
θέµα «Ένα νέο ξεκίνηµα για την Ελλάδα»
Για 13η συνεχή χρονιά η Capital Link διοργάνωσε στις 7 ∆εκεµβρίου στη Νέα Υόρκη, στο
Metropolitan Club, το 13ο Ετήσιο Capital Link Συνέδριο, µε θέµα «Ένα νέο ξεκίνηµα για
την Ελλάδα». Με επιτυχηµένη προϊστορία 12 ετών, το Ελληνικό Συνέδριο της Capital Link
αποτελεί πλέον ένα θεσµό που προωθεί τη σύσφιξη των σχέσεων µεταξύ της
επενδυτικής κοινότητας της Ελλάδας και των Ηνωµένων Πολιτειών. Η φετινή προσέλευση
έφτασε τους 832 συµµετέχοντες.
Σύµφωνα µε τη σχετική ανακοίνωση, το Συνέδριο διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του
υπουργείου Οικονοµικών της Ελλάδος και σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης και το Χρηµατιστήριο Αθηνών.
Παραδοσιακά, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, το Συνέδριο δίνει τη
δυνατότητα σε πολλούς φορείς να συµβάλουν στη διοργάνωση και την επιτυχία του.
Φορείς υποστήριξης φέτος ήταν οι εξής: το Εµπορικό Γραφείο του Γενικού Προξενείου
της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη, το European American Chamber of Commerce – New York,
το European-American Business Organization Inc., το Hellenic American Bankers
Association, το Hellenic American Business Network, το Hellenic American Chamber of
Commerce of New York, το American Hellenic Institute το Hellenic American Lawyers
Association και το Leadership 100.
ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ
Στόχος του Συνεδρίου, αναφέρεται στην ανακοίνωση, είναι η ενηµέρωση των Αµερικανών
επενδυτών για την ελληνική οικονοµία, την οικονοµική πολιτική της κυβέρνησης και τους
στόχους της, τις κεφαλαιαγορές, τους κύριους τοµείς της επιχειρηµατικής
δραστηριότητας στην Ελλάδα, καθώς και για τις επιχειρηµατικές και επενδυτικές
ευκαιρίες.
Ο κύριος Νίκος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link, υπογράµµισε τη σηµασία της
άµεσης προσέγγισης της ευρύτερης επενδυτική κοινότητας, ιδιαίτερα στην παρούσα
ταραχώδη και άστατη περίοδο που διανύουµε. «Σήµερα», είπε, «όταν η Ελλάδα
προσελκύει την προσοχή σε παγκόσµιο επίπεδο, είναι ζωτικής σηµασίας να
διασφαλίσουµε ότι η κατάλληλη πληροφόρηση είναι διαθέσιµη στους επενδυτές. Το
Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link για την Ελλάδα έχει ως στόχο να παρέχει αυτή την
άµεση σχέση. Τόνισε επίσης ότι µε τις µεταρρυθµίσεις που υλοποιήθηκαν στην Ελλάδα,
η τελευταία είναι πραγµατικά σε ένα νέο στάδιο- οδεύει προς «µια νέα αρχή».
Στη διάρκεια του επίσηµου µεσηµεριανού γεύµατος κεντρικός οµιλητής ήταν ο
αντιπρόεδρος της Ελληνικής Κυβέρνησης και υπουργός Οικονοµικών, καθηγητής
Ευάγγελος Βενιζέλος, µέσω τηλεδιάσκεψης. Η κ. Arianna Huffington, President and
Editor-in-Chief of The Huffington Post Media Group και ο κ. Jay Collins, Vice Chairman of
Global Banking and Managing Director of the Public Sector Group at Citi έκαναν τις
εισαγωγικές παρατηρήσεις.
Η κ. Arianna Huffington, President and Editor-in-Chief of The Huffington Post Media
Group, στην εναρκτήρια οµιλία της τόνισε την ανάγκη να αλλάξουν τα δηµοσιεύµατα που
αφορούν την Ελλάδα και την ανάγκη να επικεντρωθούν στην αισιοδοξία, σε λύσεις και
στην απίστευτη αντοχή του ελληνικού χαρακτήρα, αντί απλά στα προβλήµατα που
αντιµετωπίζει η χώρα. Ωστόσο, τόνισε επίσης τη πρόσφατη Ευρωπαϊκή στροφή προς τη
δηµοσιονοµική λιτότητα, προειδοποιώντας ότι , «δεν µπορούµε να αποφύγουµε τη
κρίση» Αντί αυτού, είπε, ότι πρέπει να βρούµε τρόπους για επανεπένδυση, δηµιουργία
θέσεων εργασίας, και να αξιοποιήσουµε το ανθρώπινο δυναµικό και τους φυσικούς
πόρους που αφθονούν στην Ελλάδα.
Έκλεισε την οµιλία της µε ένα ανέκδοτο από το ταξίδι της αυτό το καλοκαίρι στους Special
Olympics στην Αθήνα, αναφέροντας τον Tim Shriver, ο οποίος είναι επικεφαλής των
αγώνων. Όταν άναψε την Ολυµπιακή δάδα στον Παρθενώνα, σε µια από αυτές τις
αθηναϊκές ηµέρες µε ισχυρό άνεµο, είπε, «είναι πολύ θυελλώδης ο άνεµος εδώ, αλλά
εµείς θα υπερισχύσουµε». Χρησιµοποιώντας τα λόγια του ως µια µεταφορά για τη χώρα
της γέννησης της, η κ. Arianna Huffington έκλεισε λέγοντας: «Πιστεύω µε όλη µου την
καρδιά ότι και η Ελλάδα θα υπερισχύσει».
Ο κ. Jay Collins, Αντιπρόεδρος of Global Banking and Managing Director of the Public
Sector Group στη Citi περιέγραψε τη συµµετοχή της Citi και τη δέσµευση της απέναντι
στην ελληνική αγορά και µοιράστηκε τις απόψεις του σχετικά µε την Ευρωπαϊκή κρίση
χρέους και την παγκόσµια οικονοµία.
Ο υπουργός, καθηγητής Ευάγγελος Βενιζέλος, έκανε την εναρκτήρια οµιλία του, µέσω
webcast, καθώς έπρεπε να παραµείνει στην Ελλάδα για την ψηφοφορία του
Κοινοβουλίου για τον προϋπολογισµό του 2012, η οποία ολοκληρώθηκε την ηµέρα πριν
από το Συνέδριο.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση για τη διοργάνωση του Συνεδρίου, ο κ. Βενιζέλος
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στην οµιλία του σκιαγράφησε τους στόχους της νέας τριµερούς κυβέρνησης στο πλαίσιο
της Ευρωπαϊκής κρίσης του δηµοσίου χρέους, σηµειώνοντας πως η Ελλάδα θα
καταλήξει σε πρωτογενές πλεόνασµα 1,1% του ΑΕΠ το 2012 από το δηµοσιονοµικό
έλλειµµα του 15,7% του ελληνικού ΑΕΠ το 2009.
Κατόπιν υπογράµµισε: «Αυτό το επίτευγµα είναι ακόµα µεγαλύτερο δεδοµένου ότι
πραγµατοποιήθηκε κάτω από συνθήκες µιας πενταετούς αθροιστικής ύφεσης, η οποία
είναι συνολικά υψηλότερη από το 15% του ΑΕΠ, αλλά και σε µια περίοδο αυξανόµενου
κόστους του δηµοσίου χρέους µας». Επίσης, ανέφερε ότι αυτή η µεταρρύθµιση εκτός
της δηµοσιονοµικής προσαρµογής ήταν απαραίτητη, ζητώντας διαρθρωτικές
µεταρρυθµίσεις, όπως ένα δεκαετές πρόγραµµα εθνικής ανασυγκρότησης, το οποίο θα
συνεπάγεται την ιδιωτικοποίηση των δηµοσίων επιχειρήσεων, οργανισµών, και των
ακινήτων µέσα σε ένα σταθεροποιηµένο νοµικό και φορολογικό περιβάλλον, το οποίο θα
στηρίζεται από ένα κύµα επενδύσεων από το εξωτερικό. Επιπλέον, τόνισε την ανάγκη να
ενισχυθούν και να αξιοποιηθούν οι ελληνικές σχέσεις σε όλη την ευρωζώνη και τις
Ηνωµένες Πολιτείες: «Θέλουµε πραγµατικά µία Ελλάδα φιλική προς τις επενδύσεις και
την ανάπτυξη. Θέλουµε µια έξυπνη Ελλάδα. Μια Ελλάδα που παρέχει γρήγορες και
απλές λύσεις. Επίσης θέλουµε µια Ελλάδα που είναι έτοιµη να υποδεχθεί τις δυνάµεις
της διασποράς και της ελληνικής ναυτιλίας, τους δύο µεγάλους άξονες του ελληνικού
έθνους για τους οποίους είµαστε περήφανοι».
ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
Το κοινό-στόχος του Συνεδρίου περιελάµβανε Αµερικανούς θεσµικούς επενδυτές που
επενδύουν σε ελληνικές µετοχές και τίτλους σταθερής απόδοσης, όπως αναλυτές,
διαχειριστές χαρτοφυλακίων, οικονοµικούς συµβούλους, εµπορικές και επενδυτικές
τράπεζες, χρηµατιστές και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα καθώς και
οικονοµικά µέσα µαζικής ενηµέρωσης.
Για µια ακόµη συνεχή χρονιά, το κοινό που παρευρέθηκε ήταν ένδειξη του ενεργού και
συνεχούς ενδιαφέροντος για την Ελλάδα. Το Συνέδριο, µεταξύ άλλων, προσέλκυσε
ανώτερα στελέχη από τις: Paulson & Co., Citi, Citigroup, Oppenheimer, Edward Jones
Investments, Calamos Investments, Neuberger Berman, JP Morgan, Merrill Lynch,
Morgan Stanley, HSBC, Wells Fargo Advisors, Polar Securities, Nataxis Bleichroeder
LLC, Superior Investments, TK Investments, Omnivest Group, Litespeed Management,
LLC, ICON Investments, FBR Capital Markets, Green Capital Investment Bank, U.S.
Financial Investments, Inc., and Riverside Credit Investments Corp.
Σε συνεργασία µε τον Όµιλο Axia Ventures, η Capital Link παρείχε επίσης στους ξένους
επενδυτές µια εκτεταµένη δυνατότητα δικτύωσης µέσω one-to-one συναντήσεων µε
εισηγµένες και µη εισηγµένες εταιρείες καθώς και µε την Ελληνική αντιπροσωπεία της
κυβέρνησης.
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ - ∆ΟΜΗ
Σύµφωνα µε τη σχετική ανακοίνωση, οι πρωινές συνεδρίες επικεντρώθηκαν στις
πρόσφατες εξελίξεις στην Ελλάδα, αξιολογώντας τις µεταρρυθµίσεις και την πολιτική της
κυβέρνησης, τον τραπεζικό και χρηµατοπιστωτικό τοµέα, και άλλους βασικούς τοµείς
δραστηριότητας. Τα απογευµατινά πάνελ ήταν αφιερωµένα στην παγκόσµια αγορά
ενέργειας, των βασικών προϊόντων, και τη ναυτιλία, τα οποία δεν εξαρτώνται από τις
εξελίξεις της ελληνικής οικονοµίας, αλλά από τις παγκόσµιες αγορές ενέργειας και των
βασικών εµπορευµάτων.
Κεντρικές Οµιλίες
Εισαγωγικές παρατηρήσεις έκανε η κ. Arianna Huffington, President & Editor-In-Chief,
The Huffington Post Media Group.
Εισαγωγικές παρατηρήσεις έκανε επίσης ο κ. Jay Collins, Vice Chairman of Global
Banking & Managing Director of the Public Sector Group, Citi.
Κεντρική Οµιλία (µέσω τηλεδιάσκεψης) από τον καθηγητή Ευάγγελο Βενιζέλο,
Αντιπρόεδρο της Ελληνικής Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονοµικών.
Πρωινές Συνεδρίες: Ελλάδα – Μία καινούρια αρχή
Τις εργασίες του Συνεδρίου άνοιξαν ο κ. Νίκος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link,
Inc., η Ελληνίδα Πρόξενος στη Νέα Υόρκη κ. Άγη Μπαλτά . Ο Έλληνας Πρέσβης κ.
Βασίλης Κασκαρέλης ήταν στην Αθήνα λόγω της επίσηµης επίσκεψης του Αντιπροέδρου
των ΗΠΑ κυρίου Joe Biden.
Η Ευρωπαική Κρίση Χρέους: Αναζητώντας λύση παρουσιάστηκε από τον κ. Nick Kounis,
Head of Macro Research, Group Economics, at ABN AMRO.
Το Οικονοµικό Πρόγραµµα Προσαρµογής στην Ελλάδα: Η αναδιάρθρωση του
προγράµµατος ιδιωτικοποίησης των κρατικών επιχειρήσεων παρουσιάστηκε από τον
κύριο Γιώργο Κυριακό, Ειδικό Γραµµατέα ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων & Οργανισµών
(∆ΕΚΟ), Υπουργείο Οικονοµικών.
Οι Νοµικές Πτυχές του Επερχόµενου Προγράµµατος Ιδιωτικοποιήσεων παρουσιάστηκε
από τον κ. Αντώνη Σ. Παπαδηµητρίου, ∆ιευθύνοντα Εταίρο, Α.Σ. Παπαδηµητρίου &
Συνεργάτες ∆ικηγορική Εταιρία.
Τα Ελληνικά Χρηµατιστήρια & η Ελληνική Χρηµατιστηριακή Αγορά παρουσιάστηκε από
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τον κ. Σωκράτη Λαζαρίδη, Πρόεδρο ∆.Σ Χρηµατιστηρίου Αθηνών & ∆ιευθύνοντα
Σύµβουλο ΕΧΑΕ.
Επενδυτικές Ευκαιρίες για τους ξένους επενδυτές στην ελληνική χρηµατιστηριακή αγορά
παρουσιάστηκε από τον κ. Γεώργιο Λινάτσα, Founding Partner, Director, and Member of
the Executive Committee,Όµιλος Axia Ventures.
Η αναδιάρθρωση ως επενδυτική ευκαιρία συντονίστηκε από τον κ. Νίκο Μπορνόζη,
Πρόεδρο της Capital Link.Το πάνελ συµπεριελάµβανε τον κ. David A. Preiser, Chairman
and Senior Managing Director at Houlihan Lokey, τον κ. Αλέξανδρο Αργυρό, Managing
Director of Investment Banking του Οµίλου Axia Ventures και τον κ. David Hilty, Managing
Director and Head of Financial Restructuring Group at Houlihan Lokey.
Ο Τραπεζικός τοµέας παρουσιάστηκε από τον κ. Κλέωνα Παπαδόπουλο, Πρόεδρο του
Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου.
Ο κλάδος των τυχερών παιχνιδιών και αθλητικών στοιχηµάτων παρουσιάστηκε από τον κ.
Νίκο Πολυµενάκο, Investor Relations Advisor του OPAP Α.Ε., και τον κ. Νίκο Λάττα
Investor Relations Executive της Intralot Α.Ε.
Ο κλάδος των Τηλεπικοινωνιών παρουσιάστηκε από τον κ. Kevin Copp, Γενικό ∆ιευθυντή
Χρηµατοοικονοµικών Θεµάτων του OTE Α.Ε.
Απογευµατινές Συνεδρίες: 5th Annual Global Shipping Markets Roundtable
Οι Παγκόσµιες Ναυτιλιακές Αγορές Ενέργειας & ∆εξαµενοπλοίων (The Global Energy &
Tanker Shipping Markets) µε συντονιστή τον κ. Ben Nolan, Director and Head of Shipping
Research της Knight Capital Group. Στο πάνελ συµµετείχαν ο κ. Νικόλαος Τσάκος, CEO
of Tsakos Energy Navigation Ltd (NYSE: TNP), και ο κ. Ted Petrone, President της Navios
Maritime Acquisition Corp. (NYSE NNA).
Οι Παγκόσµιες Αγορές πρώτων υλών και εµπορευµάτων ξηρού χύδην φορτίου (The
Global Commodities & Dry Bulk Shipping Markets) µε συντονιστή τον κ. Christian
Wetherbee, Senior Analyst at Citi Investment Research. Στο πάνελ συµµετείχαν ο κ. Dale
Ploughman, CEO της Seanergy Maritime Holdings Corp. (NASDAQ: SHIP), και ο κ.
Τάσος Ασλίδης, CFO and Treasurer της Euroseas Ltd (NASDAQ: ESEA).
Οι Παγκόσµιες Ναυτιλιακές Αγορές εµπορευµατοκιβωτίων (The Global Container
Shipping Markets) µε συντονιστή τον κ. Fotis Giannakoulis, Vice President of Shipping
στη Morgan Stanley. Στο πάνελ συµµετείχαν ο κ. Tobias Koenig, CEO and Founding
Partner της American Feeder Lines Holding LP, και ο κ. Τάσος Ασλίδης, CFO and
Treasurer της Euroseas Ltd (NASDAQ: ESEA).
Το πάνελ των αναλυτών συντόνισε ο κ. Clay Maitland, Managing Partner at International
Registries, Inc. Στο πάνελ συµµετείχαν ο κ. Scott Weber, Vice President of Airfreight,
Surface & Marine Transportation Research at Bank of America Merrill Lynch, ο κ. Ben
Nolan, Director and Head of Shipping Research at Knight Capital Group, ο κ. Fotis
Giannakoulis, Vice President of Shipping at Morgan Stanley, και ο κ. Christian
Wetherbee, Senior Analyst at Citi Investment Research.
Όσοι ενδιαφέρονται µπορούν να έχουν πρόσβαση µέσω του διαδικτύου στο 50 σελίδων
Λεύκωµα της Capital Link, το οποίο διανεµήθηκε στους συµµετέχοντες του Φόρουµ, στις
επενδυτικές τράπεζες και τα συνδικάτα, στους οργανισµούς υποστήριξης του, καθώς και
στα Ελληνικά Προξενεία που βρίσκονται στην Αµερική. Το Λεύκωµα περιλαµβάνει άρθρα
από κορυφαία κυβερνητικά στελέχη στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ, ενδεικτικά αναφέροντας
του Αντιπροέδρου της Ελληνικής Κυβέρνησης και Υπουργού Οικονοµικών καθηγητή
Ευάγγελου Βενιζέλου, του Προέδρου της Capital Link κ. Μπορνόζη, του Έλληνα Πρέσβη
κ. Κασκαρέλη, του Αµερικανού Πρέσβη στην Ελλάδα κ. Daniel B. Smith.
Το Λεύκωµα και όλες οι οµιλίες, παρουσιάσεις, φωτογραφίες και βίντεο των οµιλητών θα
είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης στο "Αρχείο Webcast":
http://forums.capitallink.com/greece/2011/.
Πηγή: Capital Link

14/12/2011 12:03 µµ

