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Starhai σκοπεύει να χτίσει ένα 
Κέντρο Εμπορίου αξίας 260 εκ. 
ευρώ, τα οποία συγκέντρωσαν 
Κινέζοι επενδυτές. Σε μια επιφάνεια 
60.000 τ.μ. θα δημιουργηθούν 
γραφεία, ξενοδοχεία και χώροι 

εκδηλώσεων, που θα 
εξυπηρετούν περίπου 300 
κινέζικες εταιρείες, οι οποίες θα 
μπορούν από εκεί να επιβλέπουν 
τις δραστηριότητές του σε όλη την 
Κεντρική Ευρώπη. Το έργο 
αναμένεται να δημιουργήσει 
2.000 νέες θέσεις εργασίας στο 

Duisburg.  

Παρόλα ταύτα, ο νέος 
Δρόμος του Μεταξιού έχει 
δημιουργήσει σκεπτικισμό τη 
Δύση, καθώς εκφράζονται φόβοι 

ότι οι χώρες που δέχονται τις 
κινέζικες επενδύσεις θα βρεθούν σε 
θέση μεγάλης οικονομικής 
εξάρτησης από αυτές, με ότι αυτό 
μπορεί να συνεπάγεται για την 

γεωπολιτική στρατηγική της Κίνας.  

Από την πλευρά της, η 
Ε.Ε. ανησυχεί ότι οι κινήσεις της 
Κίνας μπορούν να οδηγήσουν στη 
μονομερή αναδιοργάνωση του 
Παγκόσμιου Εμπορίου, ενώ 
εκφράζονται φόβοι, ότι η αυξανόμενη 
επιρροή της στις χώρες της 
Ανατολικής Ευρώπης θα μπορούσε 
να διχάσει ακόμα περισσότερο την 
Ε.Ε., η οποία ανακοίνωσε στις 19.09 
την πρόθεσή της για ώθηση των 
ευρωπαϊκών επενδύσεων στην Ασία 
ως αντισταθμιστικό μέτρο της 
κινέζικης επιρροής.(Πηγή: 

Handelsblatt) 

Ο νέος Δρόμος του 
Μεταξιού της Κίνας αποτελείται από 
μία σιδηροδρομική γραμμή μήκους 
11.000 χιλιομέτρων, που ξεκινά από 
την Κίνα και καταλήγει, διερχόμενη 
από το Καζακστάν, τη Ρωσία και την 
Πολωνία, στο λιμάνι της πόλης 
Duisburg της Γερμανίας, το 
μεγαλύτερο ποτάμιο λιμάνι της 
Ευρώπης. Κάθε εβδομάδα 
πραγματοποιούνται 35 
δρομολόγια στη γραμμή αυτή 
για τη μεταφορά εμπορευμάτων 

μεταξύ των δύο χωρών.  

Από τότε που 
έκλεισαν τα μεταλλουργεία της 
περιοχής, η ανεργία στο 
Duisburg ανήλθε σε 11,5%, 
ποσοστό υπερδιπλάσιο του 
μέσου όρου στη Γερμανία. Οι 
τοπικές Αρχές ελπίζουν ότι η 
σιδηροδρομική σύνδεση με την Κίνα 
μπορεί να συμβάλει στη μείωσή της 
και για τον λόγο αυτό γίνονται 
προσπάθειες να πεισθεί η κινέζικη 

πλευρά να αυξήσει τα δρομολόγια. 

Στα πλαίσια αυτά, 
επισκέφθηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου 
το Duisburg, μετά από πρόσκληση 
του Δημάρχου, επιχειρηματική 
αποστολή από την Κίνα. Στους 
Κινέζους επενδυτές  έγινε 
παρουσίαση των πλεονεκτημάτων 
της πόλης, μεταξύ των οποίων η 
λειτουργία 300.000 εταιρειών σε 
ακτίνα 150 χιλιομέτρων, τα 30 εκ. 
καταναλωτές που ζούνε στην 
περιοχή και το κινεζικό δίκτυο, που 
έχει μετατρέψει το Duisburg σε 
«κινέζικη πόλη» της Γερμανίας 

(Chinatown Duisburg). 

Στον Δήμο της πόλης 
υπάρχει ήδη Τμήμα αρμόδιο για 
θέματα Κίνας, ενώ λειτουργεί επίσης 
Κινεζικό Επιχειρηματικό Δίκτυο με 
στόχο την προσέλκυση κινεζικών 

επενδύσεων. Επίσης, το Ινστιτούτο 
Κομφούκιου διοργανώνει δράσεις με 
στόχο την εξοικείωση των κατοίκων 

της πόλης με την κινέζικη κουλτούρα.  

Στο Πανεπιστήμιο 

Duisburg-Essen φοιτούν τη στιγμή 
αυτή περισσότεροι από 2.000 
Κινέζοι φοιτητές, οι περισσότεροι 
στο Τμήμα Μηχανικών. Μέχρι τώρα 
οι Κινέζοι φοιτητές επέστρεφαν στη 
χώρα τους μετά το πέρας των 
σπουδών τους, κάτι που θα 
μπορούσε να αλλάξει με τη 
γενικότερη μεταβολή του αστικού 

τοπίου της πόλης.   

Η πόλη του Duisburg έχει 
αρχίσει ήδη να γεμίζει με κινέζικα 
καταστήματα και εστιατόρια, ενώ 
λειτουργεί και Start-up εταιρεία με 
στόχο την πληροφόρηση κινέζικων 
εταιρειών, που θέλουν να 
επενδύσουν στην πόλη και 
γερμανικών, που ενδιαφέρονται 

επιχειρηματικά για την Κίνα.  

Στόχος και της γερμανικής 
και της κινεζικής πλευράς είναι οι 
100 κινέζικες εταιρείες, που ήδη 
λειτουργούν στην πόλη, να 
τετραπλασιαστούν τα επόμενα 
χρόνια. Στην κατεύθυνση αυτή, η με 
έδρα το Duisburg κινέζικη εταιρεία 

CHINATOWN DUISBURG – Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΟΥΡ ΚΑΙ 

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΙΟΥ 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α  

Εμπόριο 1 

Οικονομία 2-

3- 

Ενέργεια 3-

6 

Εταιρείες 6 

Ρηνανία-

Παλατινάτο 

6-

7 

Σάαρλαντ 7-

8 

Διεθνείς Εκθέσεις 8-

10 

Εκδηλώσεις 10-

13

Φ Ρ Ι Ν Τ Α  

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Υ  

Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΟΕΥ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ 
Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ — Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ  2 0 1 8  

Κ Υ Ρ Ι Α  

Σ Η Μ Ε Ι Α  

 Η περιοχή του 

Ρουρ και ο 

Δρόμος του 

Μεταξιού 

 Ψηφιοποίηση 

Διοίκησης 

 Τέλος στην 

εξόρυξη 

άνθρακα 

 Μεγέθυνση 

Οικονομίας 

Ρηνανίας-

Παλατινάτου 

 Εξ αποστάσεως 

έλεγχος 

πτήσεων στο 

αεροδρόμιο του 

Saarbrücken  

Το λιμάνι του Duisburg 
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«....μία στις δύο 

επιχειρήσεις σε 

παγκόσμιο επίπεδο 

έγιναν στόχος 

κυβερνο-επίθεσης 

τα τελευταία δύο 

χρόνια»  

Ασφάλεια Κυβερνοχώρου και επιχειρήσεις 

H Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία πρώτη σε 
νεοφυείς επιχειρήσεις στη Γερμανία 

Την 23.10.2018 η 
Startup-Monitor, μία 
μονάδα παρακολούθησης 
των νεοφυών εταιρειών 
στη Γερμανία, που 
συστήθηκε από την 
Ομοσπονδία Νεοφυών 
Εταιρειών Γερμανίας και 
την εταιρεία συμβούλων 
KPMG, ανακοίνωσε ότι η 

Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία (ΒΡΒ) 
φιλοξενεί το μεγαλύτερο ποσοστό 
νεοφυών εταιρειών σε 
ομοσπονδιακό επίπεδο 
ξεπερνώντας για πρώτη φορά το 

Βερολίνο.  

Σύμφωνα με την έρευνα 

της  Startup-Monitor, το έτος 2018 
το 19% όλων των γερμανικών 
νεοφυών εταιρειών της χώρας 
έχουν ως έδρα τους τη ΒΡΒ σε 
σύγκριση με 14,4% το 2017. 
Ακολουθεί το Βερολίνο με 15,8%, 
η Βάδη-Βυτεμβέργη με 12,6%, η 
Βαυαρία με 12,3% και το 

Αμβούργο με 7,2%. 

Οι περιοχές της πρώην 
Ανατολικής Γερμανίας φιλοξενούν 
τον μικρότερο αριθμό νεοφυών 
επιχειρήσεων, που ανέρχεται σε 

ποσοστό 11,2%.  

Τέλος, διαπιστώθηκε 
από την προαναφερθείσα έρευνα, 
ότι εντείνεται η τάση μεγάλων 

παραδοσιακών γερμανικών 
εταιρειών να προσπαθούν να 
επιτύχουν την αλλαγή τους προς 
ψηφιοποίηση της λειτουργίας τους 
μέσω της εξαγοράς μικρών και 

δυναμικών νεοφυών εταιρειών.   

(Πηγή: Handelsblatt) 

με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία 
Ασφάλειας, ενώ εξέφρασαν την 
επιθυμία να εξελιχθεί η ΒΡΒ σε 
κέντρο ακαδημαϊκής εκπαίδευσης 
στο χώρο της ασφάλειας του 

Κυβερνοχώρου.  

Και οι δύο Υπουργοί 
υπογράμμισαν την αύξηση των 
κρουσμάτων οικονομικής 
κατασκοπείας και την ανάγκη για 
πιο έντονο δημόσιο διάλογο 
σχετικά με την προστασία 
δεδομένων. Σημειώνεται, ότι 
σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, 
μία στις δύο επιχειρήσεις σε 
παγκόσμιο επίπεδο έγιναν στόχος 
κυβερνο-επίθεσης τα τελευταία 
δύο χρόνια. Οι ετήσιες 
οικονομικές απώλειες εξαιτίας 

οικονομικής κατασκοπείας, 
δολιοφθοράς και κλοπής 
δεδομένων ανέρχονται σε 55 δις. 

Ευρώ.   

Στη συζήτηση 
τονίστηκε επίσης η ανάγκη 
συνεργασίας του Δημόσιου και 
Ιδιωτικού Τομέα, κυρίως προς την 
κατεύθυνση της ενημέρωση των 
μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων, καθώς 
διαπιστώθηκε ότι αυτές έχουν 
ανεπαρκή γνώση σε θέματα που 
αφορούν την ασφάλεια 
δεδομένων και του 
Κυβερνοχώρου.    (Πηγή: 

nrwjetzt.de) 

Σε δημόσια συζήτηση 
με θέμα «Κατασκοπεία και 
Προστασία της Οικονομίας» που 
διεξήχθη στην πόλη Essen στα 
πλαίσια της εμπορικής Έκθεσης 
“Security Essen ”, οι υπουργοί της 
ΒΡΒ κ.κ. Herbert Reul (Υπ. 
Εσωτερικών) και Andreas Pink-
wart (Υπ. Οικονομικών, 
Ψηφιοποίησης, Καινοτομίας και 
Ενέργειας) αναφέρθηκαν εκτενώς 
στους νέους κινδύνους, που 
απειλούν τη σύγχρονη οικονομική 
δραστηριότητα. Κίνδυνοι, που 
μπορούν να οδηγήσουν σε 
μείωση παραγωγής, κλοπή 
ευρεσιτεχνιών, καθώς και σε 
πτώχευση εταιρειών. Τόνισαν, ότι 
χρειάζεται στενότερη συνεργασία 
της τοπικής Κυβέρνησης της ΒΡΒ 

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο  Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο   Ο Ε Υ  Ν Τ Υ Σ Σ Ε Λ Ν Τ Ο Ρ Φ  

https://nrwjetzt.de/minister-reul-cdu-und-pinkwart-fdp-warnen-vor-komplexer-bedrohungslage-fuer-unternehmen/
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Οι Υπουργοί Δικαιοσύνης, 

Οικονομικών και Εσωτερικών της ΒΡΒ 

συμφώνησαν στη δημιουργία ειδικής 

ομάδας, που έργο της θα είναι η 

έγκαιρη ανίχνευση μαύρου χρήματος, 

που προέρχεται από τρομοκρατικές 

ομάδες και τη μαφία. Η νέα «Task 

Force», όπως ονομάστηκε, θα 

αποτελείται από 58 επιθεωρητές 

εφορίας, αστυνομικούς, εισαγγελείς και 

ειδικούς της πληροφορικής. Το 

σκεπτικό της απόφασης για τη 

σύσταση της ανωτέρω ομάδας είναι, 

ότι, καθώς το οργανωμένο έγκλημα 

εφευρίσκει συνεχώς νέες μεθόδους ροής μαύρου χρήματος, θα πρέπει και η τοπική κυβέρνηση να 

χρησιμοποιεί νέες μεθόδους για την αποκάλυψή του.   

 

Ψηφιοποίηση της Διοίκησης της ΒΡΒ 

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Handelsblatt, ο υπουργός Οικονομίας, Ενέργειας και 

Ψηφιοποίησης της ΒΡΒ, κ. Andreas Pinkwart (FDP), δήλωσε ότι η Κυβέρνησή του επιθυμεί η ΒΡΒ να 

καταστεί πρωτοπόρος στην ψηφιοποίηση της Διοίκησης σε εθνικό επίπεδο. Το σχέδιό του είναι να 

μπορούν οι πολίτες, αρχής γενομένης το 2025, να διενεργούν όλες τις συναλλαγές τους με τις τοπικές 

αρχές μέσω διαδικτύου, όπως ήδη γίνεται σε χώρες πιο ανεπτυγμένες στον συγκεκριμένο τομέα, όπως η 

Δανία και η Ολλανδία. Για τον λόγο αυτό θα αρχίσει σύντομα η ανάλογη εκπαίδευση των άνω των 

120.000 δημοσίων υπαλλήλων του κρατιδίου, ενώ προβλέπεται να δαπανηθεί «τριψήφιος αριθμός εκ. 

ευρώ».  (Πηγή: Handelsblatt)    

 

συντελεστεί το «γερμανικό θαύμα» και 
συνέχισε λέγοντας ότι η Κυβέρνησή 
του, με τη συμβολή όλης της κοινωνίας, 
επιθυμεί να μετατρέψει την περιοχή του 
Ρουν σε μια επιτυχημένη 
μητροπολιτική περιοχή στην εποχή της 

ψηφιοποίησης. 

Σημειώνεται, ότι η εξόρυξη 
λιθάνθρακα στην περιοχή Ρουν 
προγραμματίζεται να παύσει  οριστικά 
στις 21 Δεκεμβρίου 2018 με τη 
συμβολική επίδοση στον 
Πρωθυπουργό ενός τελευταίου 
τεμαχίου άνθρακα στο πλαίσιο 
εκδήλωσης για την λήξη της 
εξορυκτικής δραστηριότητας, ενώ, σε 

ότι αφορά τη συνέχιση εξόρυξης 
γαιάνθρακα, διεξάγονται 
διαπραγματεύσεις στην επιτροπή 

άνθρακος. 

Αναφορικά με το σύνολο της 
περιοχής ΒΡΒ προγραμματίζεται το 
κλείσιμο των ορυχείων λιθάνθρακα 
σταδιακά μέχρι το 2020, ενώ 
συγχρόνως προβλέπεται οι ενεργειακές 
ανάγκες της περιοχής να καλυφθούν 
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας – 
αιολικά πάρκα και φωτοβολταϊκά. Από 
ειδικούς εκφράζονται φόβοι, ότι με 
βάση  την υπάρχουσα τεχνολογία, οι 
ενεργειακές ανάγκες της περιοχής δεν 
θα καλυφθούν εύκολα από τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ 
επιπλέον τίθενται σε κίνδυνο 400.000 

θέσεις εργασίας. (Πηγή: Nrwjetzt) 

Σε μια τελετή με συμβολικό 
χαρακτήρα, ο Πρωθυπουργός της 
Βόρειας Ρηνανίας – Βεστφαλίας, κ. 
Armin Laschet, συμμετείχε στις 
17.09.18 στην «τελευταία υπόγεια 
διαδρομή» προς το ανθρακωρυχείο  
Prosper-Haniel της πόλης Bottrop. Το 
ανωτέρω είχε ως στόχο να τιμηθούν οι 
εκατοντάδες χιλιάδες ανθρακωρύχοι 
(πολλοί από τους οποίους μετανάστες), 
που εργάστηκαν και εξακολουθούν να 
εργάζονται στην περιοχή εδώ και 250 

χρόνια.  

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας 
του στην τελετή, ο κ. Laschet τόνισε ότι 
χωρίς τους ανθρακωρύχους δεν θα είχε 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΑΝΘΡΑΚΩΡΥΧΩΝ 
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«...πώς η ενεργειακή 

μετάβαση στη ΒΡΒ 

μπορεί να επιτευχθεί 

μακροπρόθεσμα 

χωρίς ιδιαίτερα 

επιπρόσθετα κόστη 

για τους ιδιώτες 

καταναλωτές»  

Σύνοδος για την Ενέργεια 

Η ΒΡΒ επιθυμεί αυστηρότερους όρους 
αδειοδότησης για νέες ανεμογεννήτριες 

Η Κυβέρνηση της ΒΡΒ 
κατέθεσε νομοσχέδιο στο 
Ομοσπονδιακό 
Συμβούλιο, το οποίο, εάν 
ψηφιστεί, μπορεί να 
δυσκολέψει την 
τοποθέτηση νέων 
ανεμογεννητριών.  
Συγκεκριμένα, η ΒΡΒ 
ζητάει το κάθε ομόσπονδο 
κρατίδιο να μπορεί να 
εφαρμόζει τους δικούς του 
κανόνες αναφορικά με την 
απόσταση μεταξύ των 

ανεμογεννητριών.    

Άμεση ήταν η 
αντίδραση της Ομοσπονδίας 

Ανανεώσιμης Ενέργειας (ΒΕΕ), 
που θεωρεί ότι ήδη η αδειοδότηση 
εγκατάστασης ανεμογεννητριών 
γίνεται με πολλά εμπόδια, ενώ η 
εφαρμογή του προτεινόμενου 
μέτρου θα σημάνει ουσιαστικά τη 
διακοπή της επέκτασης των 
ανεμογεννητριών, όπως συνέβη 

στη Βαυαρία. 

Εκπρόσωπος της 
Κυβέρνησης της ΒΡΒ δήλωσε 
στον τύπο, ότι πρέπει να 
διασφαλιστεί η αποδοχή εκ 
μέρους των πολιτών της 
ανανεώσιμης ενέργειας. Και 
τόνισε, ότι η εφαρμογή των 
μέτρων για την απόσταση μεταξύ 

των ανεμογεννητριών θα έβαζε σε 

τάξη την επέκτασή τους.  

Από την πλευρά της, η 
βιομηχανία αιολικής ενέργειας 
ανησυχεί ήδη για τον μειωμένο 
αριθμό νέων αδειών σε εθνικό 
επίπεδο, που οφείλεται μεταξύ 
άλλων σε αυξανόμενη αντίσταση 
στην εγκατάσταση νέων 
ανεμογεννητριών  σε μη αστικές 

περιοχές.  

(Πηγή: Handelsblatt) 

εφοδιασμού και τις 

ανταγωνιστικές τιμές ενέργειας. 

Επίσης προσκλήθηκαν 
ενώσεις και εταιρείες από 

κλάδους ιδιαίτερα υψηλής 
ενεργειακής έντασης. Βάση της 
συζήτησης αποτελεί η αναγκαία 
αλλαγή της ενεργειακής πολιτικής 
της ΒΡΒ, που πρέπει να 
προσαρμοστεί στους 
ευρωπαϊκούς κανονισμούς και 

ιδιαίτερα στον «Clean Energy 
Package», αλλά και στους 
ομοσπονδιακούς νόμους, όπως 
για παράδειγμα σε αυτόν που 

αφορά την επέκταση των 
ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας. 

Το κυριότερο ζήτημα 
της δημόσιας αυτής 
διαβούλευσης είναι πώς η 
ενεργειακή μετάβαση στη ΒΡΒ 
μπορεί να επιτευχθεί 
μακροπρόθεσμα χωρίς 
ιδιαίτερα επιπρόσθετα κόστη 
για τους ιδιώτες καταναλωτές.

(Πηγή: Report-k) 

Τον Οκτώβριο, η 
Κυβέρνηση της ΒΡΒ συγκάλεσε 
«Σύνοδο για την Ενέργεια» με 
στόχο την κατά το δυνατό 
καινοτόμα και υπεύθυνη 
μετάβαση σε ένα νέο 
ενεργειακό μοντέλο. 
Σημειώνεται, ότι η ΒΡΒ, 
εξαιτίας της εκτεταμένης 
χρήσης ορυκτών καυσίμων, 
θεωρείται ως ιδιαίτερα 
περιβαλλοντολογικά  

επιβεβαρυμμένη περιοχή.  

Ο Πρωθυπουργός 
του κρατιδίου, Δρ. Andreas 
Pinkwart, προσκάλεσε 50 
υψηλά ιστάμενους 
εκπροσώπους του 
ενεργειακού κλάδου, 
προκειμένου να συζητηθεί η 
κατεύθυνση, που πρέπει να 
ακολουθήσει μελλοντικά ο 
συγκεκριμένος τομέας, υπό 
το πρίσμα των εθνικών και 
ευρωπαϊκών αποφάσεων. Τα 
θέματα της Συνόδου 
περιελάμβαναν, μεταξύ άλλων, 
την προστασία του 
περιβάλλοντος, την αγορά 
ενέργειας, την ασφάλεια του 
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Dr. Andreas Pinkwart 
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Τρία Επιμελητήρια της ΒΡΒ 
θεωρούν ότι, από τη νέα ενεργειακή 
πολιτική, προκύπτει κίνδυνος για την 
ασφαλή παροχή ενέργειας και τη 
σταθερότητα των τιμών και 
απευθύνουν έκκληση στην Επιτροπή 

Άνθρακα της χώρας.  

Πρόκειται για τα 
Επιμελητήρια του Μέσου Ρήνου, της 
Κολωνίας και του Άαχεν, που με την 
έκκλησή τους διατυπώνουν τους 
φόβους τους σχετικά με την οικονομική 
ανάπτυξη των περιοχών τους σε 
περίπτωση εσπευσμένης εγκατάλειψης 
του άνθρακα. Σημειώνεται, ότι η γνώμη 
τους έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς 
εκπροσωπούν 300.000 εταιρείες, οι 

οποίες απασχολούν 1,8 εκ. 

εργαζόμενους. 

Όπως δήλωσαν οι 
επικεφαλής τους στον τοπικό Τύπο 
(Handelsblatt, 22.10.2018), η συζήτηση 
για τον χρόνο εγκατάλειψης του 
άνθρακα δεν έχει νόημα, εάν πρώτα δε 
διασφαλιστούν οι προϋποθέσεις για 
ασφαλή παροχή ενέργειας και 
σταθερότητα των τιμών. Κι αυτό, γιατί 
στις περιοχές τους το ποσοστό της 
προστιθέμενης αξίας των μονάδων 
έντασης ενέργειας είναι πολύ 
υψηλότερο από αυτό της υπόλοιπης 
ΒΡΒ και της χώρας. Πρόσθεσαν, ότι η 
βιομηχανία της περιοχής στηρίζεται σε 
μεγάλο βαθμό σε αξιόπιστη και φθηνή 

παροχή ενέργειας, δύο κριτήρια που 
επηρεάζουν τις επενδυτικές αποφάσεις 
των βιομηχανικών μονάδων και ότι 
διακυβεύονται εκατοντάδες χιλιάδες 
θέσεις εργασίας, εάν τα παραπάνω δε 

ληφθούν σοβαρά υπόψη. 

Στην έκκληση σημειώνεται, 
ότι ο μετασχηματισμός του ενεργειακού 
εφοδιασμού πρέπει να «συμβιβάζει τις 
οικονομικές, κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές ανησυχίες». Η 

πολιτική έχει την υποχρέωση να  

δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για 

βιώσιμες διαρθρωτικές αλλαγές. 

(Πηγή: Handelsblatt) 

θα εντατικοποιηθεί η έρευνα για την 
αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των 
βιομηχανιών έντασης ενέργειας, όπως 
η επεξεργασία χάλυβα και αλουμινίου. 
Σε αυτές της βιομηχανίες, οι οποίες 
έχουν ωφεληθεί μέχρι στιγμής από 

επιδοτούμενες, φθηνές τιμές ηλεκτρικής 
ενέργειας, σύμφωνα με την Επιτροπής 
Άνθρακα, υπάρχει δυνατότητα 
εξοικονόμησης ενέργειας σε ποσοστό 
30-40%. Το τελευταίο έχει βαρύνουσα 
σημασία, καθώς η εγκατάλειψη του 
άνθρακα είναι πολύ πιθανό να 
οδηγήσει σε αυξήσεις στις τιμές 

ρεύματος.  

Στο σχέδιο της έκθεσης 

αναφέρεται, ότι "πρέπει να ληφθεί 
υπόψη ο τρόπος με τον οποίο η 
βιομηχανία εντάσεως ενέργειας θα 
διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της 
με την αύξηση των τιμών ενέργειας 
εξαιτίας της ενεργειακής μετάβασης. 
Περαιτέρω μέτρα εξοικονόμησης 
μπορούν συχνά να ξεπεραστούν μόνο 

από άλματα στην τεχνολογία".  

Η Ομοσπονδιακή 
Κυβέρνηση επιθυμεί την εγκατάλειψη 
του άνθρακα μέσω ενός άμεσου 

προγράμματος ύψους 1.5 δις. Ευρώ. 

(Πηγή: Der Spiegel)  

Με χιλιάδες εταιρείες να 
βγαίνουν στους δρόμους την 24.10 
διαμαρτυρόμενες για την εσπευσμένη 
εγκατάλειψη του άνθρακα και τη 
συνακόλουθη απώλεια χιλιάδων 
θέσεων εργασίας, η Επιτροπή 
Άνθρακα της Γερμανίας 
προσπάθησε να 
εξηγήσει πώς θα 
μετριαστούν οι 
συνέπειες αυτής της 
απόφασης, κυρίως μέσω 
της δημιουργίας 

ερευνητικών κέντρων.  

Έτσι, έδωσε 
στη δημοσιότητα ένα 
δεύτερο σχέδιο της 
τελικής έκθεσης της Επιτροπής, όπου 
υπάρχουν λεπτομερή σχέδια 
επέκτασης των σιδηροδρόμων της 
περιοχής, καθώς και της μετατροπής 
της σε περιοχή-πρότυπο με την 
εφαρμογή και επέκταση του ταχύτατου 

δικτύου 5G. 

Επίσης, στο σχέδιο γίνεται 
λόγος για τη μετατροπή της περιοχής 
μεταξύ Κολωνίας και Άαχεν σε «κέντρο 
ενέργειας του μέλλοντος», στο οποίο 

Ερευνητικά κέντρα ενεργειακής απόδοσης για τη 
Δομική Αλλαγή στην περιοχή του Ρήνου 

 

“To catch the 
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“...τη μείωση των 

διοικητικών εξόδων, 

σημείο στο οποίο ο 

προκάτοχός του 

απέτυχε»»  

 

Νέος Διευθυντής της Thyssen-Krupp 

Μεγέθυνση Οικονομίας Ρηνανίας-Παλατινάτου  

Τέλος στην εξόρυξη άνθρακα 

Στις 21.12.2018 

σταμάτησε επίσημα, μετά από 

200 χρόνια, η εξόρυξη άνθρακα 

στο Bottrop της ΒΡΒ. Στην 

επίσημη τελετή παραβρέθηκαν 

500 προσκεκλημένοι, ανάμεσα 

στους οποίους ο Πρόεδρος της 

Γερμανίας, στον οποίο 

παραδόθηκε το τελευταίο κομμάτι 

άνθρακα από τους 

εναπομείναντες 8 

ανθρακωρύχους, ο 

Πρωθυπουργός της ΒΡΒ και ο 

Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής. Το συγκεκριμένο 

γεγονός αποτελεί ιστορική τομή 

για την περιοχή του Ρουρ.Ο 

Πρωθυπουργός του κρατιδίου της 

ΒΡΒ, κ. Armin Laschet, εγκωμίασε 

τη δουλειά των ανθρακωρύχων 

και τόνισε τη μεγάλη συμβολή της 

εξόρυξης άνθρακα στην εξέλιξη 

της ΒΡΒ σε σημαντικό 

βιομηχανικό κέντρο της Ευρώπης. 

Πρόσθεσε, ότι η περιοχή θα 

καταφέρει να πετύχει τη Δομική 

Αλλαγή της σε κέντρο Καινοτομίας 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με την 

υποστήριξη τόσο της ΕΕ όσο και 

της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης 

και με στόχο την περαιτέρω 

οικονομική της ανάπτυξη. Ο 

Γερμανός Πρόεδρος, κ. Frank-

Walter Steinmeier, τόνισε τη 

συμβολή του  άνθρακα στη 

μεγέθυνση της οικονομίας της 

χώρας. Από την πλευρά του, ο 

Πρόεδρος της ΕΕ, κ. Jean-Claude 

Juncker, επεσήμανε τη σημασία 

του άνθρακα για την ειρήνη και 

ευημερία στην Ευρώπη, καθώς η 

Ένωση Άνθρακα του 1952 υπήρξε 

προπομπός της σημερινής 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Πηγή: 

NRWJetzt) 

Τη δεύτερη μεγαλύτερη μεγέθυνση 
πέτυχε η Βαυαρία (2,8%) 
ακολουθούμενη από το Βερολίνο 
και το Βραδεμβούργο (έκαστο 
2,3%). Η χαμηλότερη μεγέθυνση 
σημειώθηκε στο Σάαρλαντ 
(0,7%). Σημειώνεται, ότι ο 
γερμανικός μέσος όρος 
μεγέθυνσης το πρώτο εξάμηνο 
2018 ανήλθε σε 1,9%. (Πηγή: 

Handelsblatt) 

Η μεγαλύτερη 
οικονομική μεγέθυνση σε σχέση 
με τα υπόλοιπα γερμανικά 
κρατίδια το πρώτο εξάμηνο 2018 
καταγράφηκε στη Ρηνανία-
Παλατινάτο, με αύξηση του ΑΕΠ 
κατά 3,3%. Η μεγέθυνση οφείλεται 
σε αύξηση της βιομηχανικής 
παραγωγής της περιοχής χάρη σε 
αυξημένη ζήτηση τόσο στο 
εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό. 

σημείο στο οποίο ο προκάτοχός 

του απέτυχε. (Πηγή: Handelsblatt)  

Ο Αυστραλός Peter 
Walker είναι ο νέος διευθυντής 
του τμήματος ανελκυστήρων της 
Thyssen-Krupp. Η απόφαση να 
αντικατασταθεί ο απελθών 
Andreas Schierenbeck, παρά το 
γεγονός ότι η εταιρεία είναι 
κερδοφόρα, ελήφθη με το 
σκεπτικό ότι ανταγωνίστριες 
εταιρείες, όπως οι Kone και Otis 
καταγράφουν πολύ μεγαλύτερα 
κέρδη. Ο κ.Walker έθεσε ως 
πρώτο στόχο του ως διευθυντή τη 
μείωση των διοικητικών εξόδων, 

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο  Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο   Ο Ε Υ  Ν Τ Υ Σ Σ Ε Λ Ν Τ Ο Ρ Φ  

O Γερμανός Πρόεδρος κ. Steinmeiere 
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Έως τα τέλη Νοεμβρίου 
2018, και για περίπου 6 μήνες, η 
εξαιρετικά χαμηλή στάθμη του νερού 
στον Ρήνο επιβράδυνε σημαντικά την 
κίνηση των πλοίων με αποτέλεσμα και 
την επιβράδυνση της βιομηχανικής 
δραστηριότητας στις περιοχές, που 
αυτός διασχίζει, κυρίως ΒΡΒ και 

Ρηνανία-Παλατινάτο.  

Η Covestro, για παράδειγμα, 
εταιρεία παρασκευής πλαστικών στο 
Λεβερκούζεν, εξέδωσε στα τέλη 
Νοεμβρίου μια πρόβλεψη για τα 
συνολικά έξοδά της το 2018. Το ποσό 
ήταν πολύ μεγαλύτερο σε σύγκριση με 
το προηγούμενο έτος, κάτι που 
οφείλεται αποκλειστικά στο κόστος 

μεταφοράς, που εκτοξεύτηκε εξαιτίας 
της χαμηλής στάθμης του νερού του 
Ρήνου. Άλλες εταιρείες της περιοχής, 
που ανακοίνωσαν παρόμοια 
προβλήματα ήταν η εταιρεία 
παραγωγής λιπασμάτων K+S, καθώς 

και η εταιρεία ενέργειας EnBW.   

30% του συνόλου των κερδών της 
εταιρείας. Για να επιτευχθεί αυτό, η 
γερμανική εταιρεία επένδυσε 400.000 
ευρώ σε κάθε κατάστημα για τον 
εξοπλισμό τους με τα απαραίτητα 
μηχανήματα και λογισμικό, καθώς και 
τη  εκπαίδευση των εργαζομένων. 

(Πηγή: WAZ) 

Στην πόλη St. Wendel στο 
Βόρειο Σάαρλαντ λειτούργησε το 
πρώτο super market χωρίς ταμείο. 
Μάλιστα, σε αντίθεση με την 
πρωτοπόρο στο συγκεκριμένο θέμα 
Amazon, που πειραματίστηκε αρχικά 
σε καταστήματα με λίγα εμπορεύματα, 
η γερμανική Globus εφάρμοσε το 
πρόγραμμά της „Scan & Go“ για 
καταστήματα χωρίς ταμεία σε 30 
μεγάλα super market της. Μέχρι τώρα 
το σύστημα εξυπηρετεί 165.000 
πελάτες, ενώ το ποσοστό των κερδών, 
που πηγάζουν από αυτό ανέρχεται σε 

Από κοινού, οι γερμανικοί 
Δήμοι χρωστούσαν στα τέλη 2017 
269,2 δις ευρώ, που μεταφράζεται σε 
3.519 ευρώ κατά κεφαλήν χρέος, ενώ 

το 2016 χρωστούσαν 267,4 δις 

ευρώ (3.509 ευρώ κατά κεφαλήν).  

Οι πέντε πλέον χρεωμένοι 
Δήμοι (Darmstadt, Kaiserslautern, 
Mainz, Mühlheim an der Ruhr και 
Pirmasens) βρίσκονται στην 
Έσση, τη Ρηνανία-Παλατινάτο 

και τη ΒΡΒ. (Πηγή: Handelsblatt) 

Σε 6.844 
ευρώ ανέρχεται το 
κατά κεφαλήν χρέος 
στο μικρότερο 
κρατίδιο της 
Γερμανίας, το 
Σάαρλαντ, εξαιτίας 
του χρέους των 
τοπικών Δήμων. 
Ακολουθούν η Έσση και η ΒΡΒ, ενώ οι 
Δήμοι με το μικροτερο χρέος 
βρίσκονται στη Βαυαρία, το Σάξεν και 

το Σλέσβικ-Χόλσταιν. 

Οι Δήμοι του Σάαρλαντ οι πλέον χρεωμένοι της 
Γερμανίας 

Super Market χωρίς ταμεία 

“To 

catch the 

reader's 

attention, 

place an 

interesting 

sentence or 

quote from the 

story here.” 

Ο ποταμός Ρήνος 

Σάαρλαντ 
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«...το μεγαλύτερο 

αεροδρόμιο στον 

κόσμο, στο οποίο 

εφαρμόζεται το 

σύστημα του εξ 

αποστάσεως 

ελέγχου πτήσεων»  

Εξ αποστάσεως έλεγχος πτήσεων στο 
αεροδρόμιο του Saarbrücken  

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

FORD Γερμανίας: 1.600 θέσεις εργασίας θα 
χαθούν στο Σάαρλαντ 

Η μονάδα παραγωγής 
της Ford στο Σάαρλαντ απασχολεί 
7.000 εργαζομένους και σε αυτό 
κατασκευάζονται δύο μοντέλα 
αυτοκινήτων της εταιρείας, το 
Focus και το Focus minivan C-
Max, του οποίου η παραγωγή 

πρόκειται να σταματήσει. 

Αναλυτές 
επεσημαίνουν ότι πρόκειται για 
την εφαρμογή σε ευρωπαϊκό 
έδαφος των αυστηρών μέτρων 
λιτότητας, που πριν από λίγους 
μήνες αποφασίστηκαν στα 
κεντρικά γραφεία της εταιρείας 
στο Dearborn, Michigan, των 
ΗΠΑ. Άλλωστε, τα τελευταία 

οικονομικά αποτελέσματα της 
εταιρείας στην Ευρώπη ήταν 
ανησυχητικά: Το δεύτερο τρίμηνο 
2018 η αμερικανική εταιρεία είχε 
απώλειες 73 εκ. δολλαρίων, με 
την κατάσταση να επιδεινώνεται 
το τρίτο τρίμηνο, οπότε 

καταγράφηκε ζημία 245 εκ. ευρώ.  

Η απόδοση της 
αμερικανικής εταιρείας 
απομακρύνεται από τον στόχο της 
για ελάχιστο κέρδος 6% επί των 
εξόδων, κάτι που γενικά για την 
αυτοκινητοβιομηχανία θεωρείται 
απαραίτητη προϋπόθεση 

βιωσιμότητας.  

Τα νέα μέτρα της 
εταιρείας θα πλήξουν και μεγάλο 
μέρος των εργαζομένων της Ford 
στη Γερμανία, καθώς με τη 
μείωση της παραγωγής θα 
χαθούν 1.600 θέσεις εργασίας, αν 
και πολλοί αναλυτές 
επισημαίνουν ότι η συρρίκνωση 
της παραγωγής θα έχει ως 
αποτέλεσμα μεγαλύτερη μείωση 
θέσεων εργασία στο Σααρλούις, 
από αυτή που ανακοίνωσε η 

εταιρεία. (Πηγή: WAZ) 

45.000 το 2017), σημειώνοντας 
αύξηση +2,1% σε σχέση με 
πέρυσι. Μεταξύ των εκθετών 
συγκαταλέγονταν και οργανισμοί 
προώθησης τουρισμού 
συγκεκριμένων περιοχών της 
Γερμανίας, αλλά και περιφερειών 
πολλών ευρωπαϊκών χωρών: 
Βέλγιο, Γαλλία, Ιταλία, Αυστρία, 
Λουξεμβούργο,  Ισπανία, Κύπρος 
και Πορτογαλία (Αζόρες). Η 

TourNatur, 
Ντύσσελντορφ, 31.08-
2.09. 2018 

Εξειδικευμένη έκθεση 
για τον περιπατητικό τουρισμό. 
Στη φετινή διοργάνωση 
συμμετείχαν 300 εκθέτες (275 
εκθέτες πέρυσι) και η προσέλευση 
των επισκεπτών ανήλθε σε 
περίπου 46.000 άτομα (έναντι 

Ελλάδα είχε τη δεύτερη 
μεγαλύτερη εθνική συμμετοχή (30 
εκθέτες)  μετά τη Γερμανία (106 
εκθέτες). Η ελληνική συμμετοχή 
ήταν για ακόμα μία φορά 
δυναμική, ενώ αποτελείτο τόσο 
από επίσημους όσο και από 

ιδιωτικούς φορείς. 

H παρουσίαση των 
εκθετών εστιάστηκε στις 
περιφέρειες Βορείου και Νοτίου 

αεροδρομίων, θεωρεί ότι το 
παραπάνω μοντέλο συνιστά το 
μελλοντικό μοντέλο όλων των 
μικρών αεροδρομίων, σύμφωνα 
με δήλωση του εκπροσώπου της, 
ενώ η εφαρμογή του θα επιτρέψει 
στην εταιρεία να χρησιμοποιήσει 
το ανθρώπινο δυναμικό της πιο 
αποτελεσματικά. Το εν λόγω 
σύστημα θα εφαρμοστεί το 2019 
πρώτα στην Ερφούρτη και στη 
συνέχεια στη Δρέσδη. 
Σημειώνεται, ότι το 2017 
πραγματοποιήθηκαν από και 

προς το αεροδρόμιο του 
Saarbrücken 11.000 πτήσεις με 
400.000 επιβάτες. Σύμφωνα με 
τον εκπρόσωπο της DFS, 
πρόκειται για το μεγαλύτερο 
αεροδρόμιο στον κόσμο, στο 
οποίο εφαρμόζεται το σύστημα 
του εξ αποστάσεως ελέγχου 

πτήσεων. (Πηγή: Handelsblatt) 

Το αεροδρόμιο του 
Saarbrücken είναι το πρώτο 
διεθνές αεροδρόμιο της 
Γερμανίας, το οποίο δεν έχει πια 
δικό του πύργο ελέγχου, καθώς οι 
σχετικές υπηρεσίες παρέχονται 
από τον πύργο ελέγχου της 
Λειψίας, που βρίσκεται σε 
απόσταση μεγαλύτερη των 400 
χλμ από την πρωτεύουσα του 
Σάαρλαντ. Η κρατική εταιρεία 
Deutsche Flugsicherung (DFS), 
που είναι υπεύθυνη για τους 
πύργους ελέγχου των γερμανικών 
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Αιγαίου,  Κεντρικής Μακεδονίας, Αν. 
Μακεδονίας & Θράκης, Δυτικής 
Μακεδονίας, Πελοποννήσου, 

Θεσσαλίας, Κρήτης, Ηπείρου.  

Η Αστυπάλαια και η Λέρος 
από τα Δωδεκάνησα,  καθώς επίσης η 
Άνδρος, η Κέα, η Τήνος, η Σύρος, η 
Αμοργός, η Μήλος και η Αντίπαρος 
από τις Κυκλάδες, συμμετείχαν μέσω 
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Η 
Ρόδος και η Κως είχαν δικά τους 
stands. Η Σπάρτη και ο Βόλος 
συμμετείχαν μέσω των Περιφερειών 
Πελοποννήσου και Θεσσαλίας 
αντίστοιχα. Οι Περιφέρειες Βορείου και 
Νοτίου Αιγαίου, Ηπείρου, Κρήτης, 
Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής 
Μακεδονίας και Θεσσαλίας, καθώς και 
ο ΕΟΤ Γερμανίας και ο Οργανισμός 
Τουρισμού Χαλκιδικής είχαν δικά τους 

stands, ενώ ιδιαίτερα εκτεταμένο 
εκθεσιακό χώρο κάλυπτε η Περιφέρεια 
Πελοποννήσου, στην οποία συμμετείχε 
και ο Οργανισμός Τουρισμού 
Πελοποννήσου. Στο περίπτερο της 
Ηπείρου φιλοξενήθηκαν με 
εκπροσώπους τους 7 επιχειρήσεις του 
Τομέα του Τουρισμού, που 
δραστηριοποιούνται στην περιοχή της 

Ηπείρου.   

Στόχος των Περιφερειών 
ήταν η  προβολή και υποστήριξη των 
επιχειρηματιών του τουρισμού των 
περιοχών τους μέσω της παρουσίασης 
προϊόντων και υπηρεσιών 

εναλλακτικού τουρισμού.  

tech 2016 υπήρξε αύξηση των εκθετών 
κατά 3,6% και των επισκεπτών κατά 

4,47%. 

Οι ελληνικές συμμετοχές στην 
έκθεση Glasstec ανήλθαν φέτος σε 
επτά: ACMON SYSTEMS S.A., 
Dinamiki Ltd., E.Theou, IALONET, 

Intermetal S.A., PANIDIS S.A., PCA  

GLASSTEC, 
Ντύσσελντορφ, 23-
26.10.2018 

  Η έκθεση Glasstec  
διοργανώνεται κάθε δύο έτη και αφορά 
στην κατασκευή, κατεργασία και στις 
εφαρμογές του γυαλιού. Στη φετινή 
έκθεση, που πραγματοποιήθηκε σε 
εκθεσιακό χώρο 64.033 τετρ. μέτρων,  
συμμετείχαν 1.280 εκθέτες από 50 
χώρες, ενώ οι επισκέπτες ανήλθαν σε 
πάνω από 42.000 προερχόμενοι από 

120 χώρες.  

Σε σύγκριση με την Glass-

Έκθεση. Αξίζει να σημειωθεί ποσοστό 
20% των ξένων επισκεπτών προέρχεται 

από χώρα εκτός Ευρώπης.   

Ανάμεσα στους εκθέτες 
συγκαταλέγονταν φέτος, όπως και στις 
προηγούμενες διοργανώσεις της 
έκθεσης,  οι σημαντικότερες εταιρείες 
του κλάδου, όπως Alcoa, Lenox, Norsk 
Hydro ASA., Trimet Aluminium SE, 

Thyssen Krupp, AMAG.  

Οι ελληνικές συμμετοχές στην 
έκθεση Aluminium ανήλθαν φέτος σε 
οκτώ. Συγκεκριμένα, οι συμμετοχές 
ήταν: Assimakis S.A., COSMOS ALU-
MINIUM, ELVAL S.A., ELVIAL S.A., 
MATHIOS REFRACTORIES S.A., 
PEBRO-PETROYANNIS BROS, 

SERPAM SA, SURFCHEM,  TEXNI 

INOX  

ALUMINIUM 2018, 
Ντύσσελντορφ, 9-
11.10.2018 

  Η έκθεση Aluminium αφορά 
στο σύνολο του κλάδου αλουμινίου 
(πρώτες ύλες, πρώτη και δεύτερη 
μεταποίηση, επιφανειακή επεξεργασία) 
και διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια 
στον εκθεσιακό χώρο της Messe 

Dusseldorf. 

Ο αριθμός των εκθετών στην 
Aluminium 2018 ανήλθε σε 971, ενώ 
αυτός των επισκεπτών σε 24.148. Από 
τους επισκέπτες το 63% προέρχεται 
από χώρες εκτός Γερμανίας σε 
σύγκριση με 58% στην προηγούμενη 
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

 MEDICA 2018 και COM-
PAMED 2018, 
Ντύσσελντορφ, 12-
15.11.2018 

  Πρόκειται για την 49η 
ετήσια Διεθνή Έκθεση ιατρικής 
τεχνολογίας MEDICA  που 
πραγματοποιείται παράλληλα με 
τη Διεθνή Έκθεση  COMPAMED 

(composites for medical devices). 

      Η MEDICA 
προσέλκυσε συνολικά 5.273 
εκθέτες, 80% των οποίων διεθνείς 
εταιρείες από 66 χώρες και η 
COMPAMED 783 εκθέτες από 40 
χώρες. Οι επισκέπτες ανήλθαν 
συνολικά σε περίπου 120.000, 
από τους οποίους τα 2/3 ήταν 
αλλοδαποί, προερχόμενοι από 
155 χώρες. Οι δύο Εκθέσεις 
κατέλαβαν 17 εκθεσιακούς 
χώρους συνολικής επιφάνειας 
περίπου 250.000 τετραγωνικών 
μέτρων στον εκθεσιακό χώρο της 

Messe Düsseldorf.  

       Η Medica/
compamed παραμένει μια διεθνής 
κλαδική έκθεση, στην οποία η 
συμμετοχή εταιρειών στο πλαίσιο 
εθνικών περιπτέρων σε 
περισσότερους του ενός 
εκθεσιακούς χώρους (ώστε το 
αντικείμενο των εταιρειών να 
συνάδει με αυτό για το οποίο είναι 
προορισμένος ο συγκεκριμένος 
χώρος) είναι εξαιρετικά 
διαδεδομένη. Έτσι, υπήρξε και 

φέτος εθνική εκπροσώπηση 
χωρών τόσο της Ασίας (Κίνα, 
Κορέα, Ινδία, Ιαπωνία, Μαλαισία, 
Σιγκαπούρη κλπ), όσο και της 
Αμερικής (ΗΠΑ, Καναδάς, 
Βραζιλία, Μεξικό) και την 
Ευρώπης (Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία 

Δανία κλπ).  

      Από γερμανικής πλευράς, 
συλλογικά περίπτερα είχαν και 
φέτος η γερμανική κλαδική ένωση 
για την προώθηση των εξαγωγών 
προϊόντων ιατρικής τεχνολογίας 
(German Healthcare Export Group 
e.V.), καθώς και εξειδικευμένοι 
κλαδικοί σύνδεσμοι (π.χ.   Spec-

taris,  medways). 

      Οι Έλληνες συμμετέχοντες 
ανήλθαν το 2018 σε 22 από 18 το 
2017. Συγκεκριμένα, οι ελληνικές 
εταιρείες που συμμετείχαν ήταν 
οι: Abalase Ltd, Atlas Medical Ltd, 
Axis Group, CardioMed Europe 
PC, Demertzi & Co. 
EE,Electrochem-Dr Delibaltas LTD 
(Compamed), Ultra Ergo IASTM 
Technique, ESS European Sen-
sors Systems, Elektra Hellas AG, 
G. Bournas Medicals, G.Samaras 
S.A., Hellenic Plastik, Hippokratis, 
www.hippokratis.comLeonidas 
Psiliakos & Co. Ltd, Medical Brace 
A. Salemis kai Sia EE Limited 
Partnership, All Medical Papas-
tamopoulos, Medicon Hellas S.A., 
Mediform S.A., Medipac, 
N.G.MED, Repado L.L.C., 

Sidapharm  

 

στους χώρους που 
πραγματοποιείται το ελληνικό 
Φεστιβάλ. Στη διάρκεια της 
περιήγησης, στην οποία 
συμμετείχε και το Γρ. ΟΕΥ, η 
Γενική Πρόξενος του 
Ντύσσελντορφ, κα Μαρία 
Παπακωνσταντίνου, ενημέρωσε 
τις Περιφέρειες για το 3ο Ελληνικό 
Φεστιβάλ, που αναμένεται να 

Εκδήλωση στα πλαίσια 
της Δ. Έκθεσης Tour 
Natur 

Το βράδυ της δεύτερης 
ημέρας της Διεθνούς Έκθεσης 
Tour Natur (01.09.18) 
πραγματοποιήθηκε περιήγηση για 
του εκπροσώπους των ελληνικών  
Περιφερειών στην παλιά Πόλη του 
Ντύσσελντορφ (Altstadt) και 

λάβει χώρα το διάστημα 13-16 

Ιουνίου 2019. 
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Συνάντηση με Πρόεδρο 
Λιμενικής Αρχής Duisburg 

Στις 25 Οκτωβρίου η Γενική 
Πρόξενος και το Γρ. ΟΕΥ 
συναντήθηκαν με τον Πρόεδρο της 
Λιμενικής Αρχής Duisburg, κ. Erich 
Staake. Η συνάντηση αυτή 
πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της 
συνάντησης τον Ιανουάριο 2018, του 
τότε Υπ. Ναυτιλίας κ. Κουρουμπλή, με 
τον ομόλογό του της ΒΡΒ, κ. Wust, 
κατά την οποία εκφράστηκε η επιθυμία 
συνεργασίας των Λιμένων Πειραιά και 
Duisburg. Σημειώνεται ότι το Duisburg 
αποτελεί τον μεγαλύτερο ποτάμιο 
λιμένα της Ευρώπης, ενώ στο 
προσεχές διάστημα αναμένεται να 
υπογραφεί Συμφωνία Συνεργασίας με 
την κινεζική εταιρεία COSCO, που θα 
αφορά το σύνολο των τομέων της 

Κοινοπραξίας, όπως logistics, 
εμπορευματοκιβώτια, deep sea 
carriers, κ.ο.κ. Στην εν θέματι 
συνάντηση συζητήθηκε η δυνατότητα 
περαιτέρω συνεργασίας με την 
ελληνική πλευρά, κάτι που θα 
συζητηθεί πιο διεξοδικά κατά την 
επικείμενη επίσκεψη στον γερμανικό 
λιμένα του αναπληρωτή Υπ. Ναυτιλίας 

κ. Σαντορινιού στις 19 Ιανουαρίου. 

ΟΕΥ Ντύσσελντορφ εκπροσώπησαν  

και τα δύο στελέχη του. 
Ημερίδα Οικονομικών 
Διπλωματών, Krefeld, 
05.11.2018 

Στις 5 Νοεμβρίου 2018 
πραγματοποίηθηκε στην πόλη Krefeld 
εκδήλωση που διοργάνωσε το 
Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο Μέσου - Kάτω Ρήνου, η 
οποία διοργανώνεται κάθε χρόνο και 
έχει ως στόχο την παρουσίαση 
καινοτόμων εταιρειών της περιοχής σε 
μέλη του διπλωματικού σώματος, που 
είναι  διαπιστευμένα στη ΒΡΒ. Στην 
εκδήλωση συμμετείχαν 50 αντίστοιχοι 
διπλωματικοί υπάλληλοι. Το Γραφείο 

συνεργασία ελληνικών εταιρειών με 

εταιρείες του Ντύσσελντορφ. 

Συνάντηση με 
Επιμελητήριο 
Ντύσσελντορφ 

Την 30.10.2018 υπήρξε 
συνάντηση της Γενικής Προξένου και 
του Γρ. ΟΕΥ με τον Πρόεδρο του 
Επιμελητηρίου Ντύσσελντορφ και 
επικεφαλής του Τομέα Διεθνών 
Σχέσεων, Δρ. Gerhard Eschenbaum. 
Στη συνάντηση συμμετείχαν και ο 
αρμόδιος Διεθνών Σχέσεων του 
Επιμελητηρίου, κ. Robert Butschen. 
Στόχος της συνάντησης, που διήρκησε 
πλέον των δύο ωρών, ήταν η εξέταση 
τρόπων για την ουσιαστικότερη 

Η Γεν. Πρόξενος, κα Μ. Παπακωνσταντίνου με τον Πρ. 

Λιμ. Ντούισμπουργκ, κ. Erich Staake 

Η Γεν. Πρόξενος με τον κ. Essenbaum 

Krefeld, 05.11.2018 
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Εκδήλωση δικτύωσης 
Ελλήνων 
επιχειρηματιών ΒΡΒ, 
Ντύσσελντορφ, 
7.11.2018 

Πραγματοποιήθηκε στις 
7.11.18 η τρίτη για το έτος 2018 
εκδήλωση δικτύωσης Ελλήνων 
επιχειρηματιών που 
δραστηριοποιούνται στη Βόρεια 
Ρηνανία-Βεστφαλία. Η εκδήλωση 
πραγματοποιήθηκε στο χώρο του 
Προξενείου μετά από πρόσκληση 
της Γενικής Προξένου και με συν-
διοργάνωση του γραφείου ΟΕΥ. 
Tην εκδήλωση τίμησε με την 
παρουσία του ο ελληνικής 

καταγωγής Δήμαρχος της 
Stadt Schwerte Δημήτριος 
Αξουργός. Στόχος της εν 
λόγω πρωτοβουλίας είναι να 
φέρει σε επαφή τους 
επιχειρηματίες ελληνικής 
καταγωγής διαφόρων 
ειδικοτήτων με το Προξενείο, 
ώστε να βρεθούν αμφίδρομοι 
τρόποι συνεργασίας που θα 
βοηθήσουν τόσο στην 
προβολή της χώρας μας, όσο 
και στην δικτύωση μεταξύ 

τους.  

επιχειρηματικό περιβάλλον των 
χωρών, οι οποίες 
εκπροσωπούνται, ή βοήθεια για 
την δραστηριοποίησή τους στις 

συγκεκριμένες χώρες.  

Diplomats meet German 
Companies, ΙΗΚ 
Ντύσσελντορφ, 
28.11.2018 

          Η υπογράφουσα συμμετείχε 
στην εν θέματι ετήσια εκδήλωση 
του Επιμελητηρίου Ντύσελντορφ. 
Στόχος της εκδήλωσης, στην 
οποία προσκαλούνται τα μέλη του 
Επιμελητηρίου και εκπρόσωποι 
του διπλωματικού σώματος της 
ΒΡΒ, είναι να δοθεί η δυνατότητα 
στους πρώτους να ζητήσουν 
πληροφορίες για το 

Υπουργείων Εξωτερικών και 
οικονομίας & Ενέργειας. 
Επισκεφθήκαμε 7 γερμανικές 

εταιρείες παρασκευής προϊόντων 
υψηλής τεχνολογίας για ιατρική 
χρήση, όπου δόθηκαν 

πληροφορίες όχι μόνο για τα 
προϊόντα καθαυτά, αλλά  και για τις 
εξαγωγές τους και τα προβλήματα 
που προκύπτουν σε πολλές περιοχές 
και στη συνέχεια υπήρξε εκδήλωση 
δικτύωσης τόσο με μέλη της GTAI 
όσο και με εκπροσώπους 
ομοσπονδιακών υπουργείων, που 
ταξίδεψαν στο Ντύσσελντορφ για την 

εν λόγω εκδήλωση. 

«Diplomats meet Ger-
man Companies at 
MEDICA 2018», 
Ντύσσελντορφ, 
13.11.2018 

           Η υπογράφουσα 
συμμετείχε στην εκδήλωσης 
πληροφόρησης και δικτύωσης 
Diplomats meet German Compa-
nies at MEDICA 2018 στις 
13.11.2018. Πρόκειται για 
εκδήλωση που διοργανώνεται 
από την GTAI (Germany Trade & 
Invest) με συμμετοχή της German 
Healthcare Export Group υπό την 
αιγίδα των ομοσπονδιακών 
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 Εκδήλωση γνωριμίας και δικτύωσης εισαγωγέωνΒΡΒ,  Ντύσσελντορφ, 5.12.2018 

         Πραγματοποιήθηκε στις 5.12.18 η πρώτη εκδήλωση γνωριμίας και δικτύωσης εισαγωγέων ελληνικών προϊόντων, 
που δραστηριοποιούνται στη ΒΡΒ. Η εκδήλωση, η οποία συνδιοργανώθηκε από το Γρ. ΟΕΥ, έγινε στον χώρο του 
Γενικού Προξενείου Ντύσσελντορφ μετά από πρόσκληση της Γενικής Προξένου. Η εκδήλωση υπήρξε απόλυτα 
επιτυχημένη, συγκεντρώνοντας σημαντικούς επιχειρηματίες του τομέα των εισαγωγών ελληνικών προϊόντων, μεταξύ των 
οποίων και Γερμανούς. Στόχος της εν λόγω πρωτοβουλίας είναι να φέρει σε επαφή τους εισαγωγείς ελληνικών προϊόντων 
αφενός με το τμήμα ΟΕΥ, ώστε από την πλευρά μας να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή αρωγή, αφετέρου μεταξύ τους 

για τη χρήσιμη ανταλλαγή απόψεων και αλληλοϋποστήριξη σε ζητήματα κοινά για αυτούς.  

 

Συνάντηση με Επιμελητήριο Άαχεν 

Στη συνάντηση με το Επιμελητήριο Άαχεν συζητήθηκαν τρόποι για τη συνεργασία των τοπικών εταιρειών με αντίστοιχες 
ελληνικές, δεδομένου ότι η πόλη φιλοξενεί ένα από τα καλύτερα Πανεπιστήμια της χώρας και μερικές από τις πιο 
ανεπτυγμένες τεχνολογικά εταιρείες της Ευρώπης. Το ενδεχόμενο επιχειρηματικής αποστολής από την Ελλάδα στο Άαχεν   

βρήκε σύμφωνους τους συνομιληττές μας, που επιθυμούν να στηρίξουν την προσπάθεια. 
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ΦΡΙΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΕΥ Α’ 
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