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Στις 3 και 4 ∆εκεµβρίου 2005 στην Αθήνα και στις 17 και 18 του ίδιου µήνα 
στη Θεσσαλονίκη διεξήχθη το επιχειρηµατικό, επενδυτικό πολυσυνέδριο - 
έκθεση: Money Show στο οποίο συµµετείχε και η ΕΥ∆ΑΠ. Την ευθύνη για τη 
διοργάνωση είχε το Ελληνογερµανικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό 
Επιµελητήριο. Ως συνδιοργανωτές συµµετείχαν επίσης το Ελληνοϊαπωνικό, το 
Ελληνοϊταλικό, το Ελληνοκαναδικό, το Ελληνοκινέζικο, το Ελληνορωσσικό, το 
Ελληνοσερβικό και το Ελληνοτουρκικό Επιµελητήριο.  
Το Money Show που διεξάγεται για 15η συνεχή χρονιά στη χώρα µας, 
αποτελείται από συνεδριακές και επιχειρηµατικές εκδηλώσεις, οι οποίες 
παρέχουν τη δυνατότητα σε Εταιρείες, Οργανισµούς και κρατικούς θεσµούς 
να παρουσιάσουν προϊόντα, υπηρεσίες, δραστηριότητες, πρωτοβουλίες και 
καινοτοµίες του χώρου τους. Παράλληλα τα εκθεσιακά περίπτερα που 
συµπληρώνουν τη διοργάνωση, προσφέρουν πληρέστερη ενηµέρωση στους 
επισκέπτες ως προς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που συνδέονται µε την 
επενδυτική αγορά. 
Η πολυµερής συνεργασία µε Επιµελητήρια στην Ελλάδα αλλά και µε 
κρατικούς φορείς όπως τα Υπουργεία Ανάπτυξης, Εσωτερικών, Παιδείας και 
Θρησκευµάτων καθιστά το forum αυτό στην αγορά χρήµατος σηµείο 
αναφοράς µε διεθνή χαρακτήρα στην οικονοµική ζωή της χώρας. Επιπλέον, η 
επιτυχία των προηγούµενων ετών, οι πολυάριθµες εκδηλώσεις και το πλήθος 
των επισκεπτών – κυρίως από το χώρο της οικονοµίας – έχει αναδείξει το 
πολυσυνέδριο - έκθεση Money Show σε έναν καθιερωµένο θεσµό µε 
δεδοµένη επιτυχία ως προς την προσέλευση καθώς στο πρόγραµµα των 
εκδηλώσεων περιλαµβάνονται θεµατολογίες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα 
των διαθεσίµων επιχειρηµατικών και επενδυτικών επιλογών και υπηρεσιών. 
Το Money Show συνδυάζοντας δύο µορφές επικοινωνίας - το Συνέδριο και 
την Έκθεση - έχει τη δυνατότητα στο πλαίσιο της διοργάνωσής του, να 
συγκεντρώνει τις δυνάµεις της Πολιτείας, των εθνικών θεσµικών φορέων της 
αγοράς χρήµατος, των µεγάλων επενδύσεων και των εισηγµένων στο 
Χρηµατιστήριο Επιχειρήσεων ενώ η ιδιαίτερα µαζική προσέλευση των 
επισκεπτών καταδεικνύει: 

• Την ανάγκη πληροφόρησης των µητροπολιτικών αστικών κέντρων για 
τα νεότερα δεδοµένα των επενδυτικών και χρηµατοοικονοµικών 
προϊόντων. 

• Την ανάγκη άµεσης επικοινωνίας µεταξύ της επενδυτικής κοινότητας, 
των εκπροσώπων φορέων για τα θέµατα της εθνικής οικονοµίας και 
της αναπτυξιακής δραστηριότητας που συνδέεται µε τη δυναµική 
παρουσία της αγοράς χρήµατος καθώς και  

• Την ανάγκη ενηµέρωσης της ευρύτερης µάζας των επενδυτών από 
τους ίδιους τους εκπροσώπους των θεσµών ή της αγοράς. 

 



Συνεπώς το Money Show απευθύνεται σε ∆ιοικήσεις και ανώτερα – ανώτατα 
στελέχη των φορέων και των Επιχειρήσεων της ευρέως νοούµενης αγοράς 
χρήµατος, οι οποίοι συµµετέχουν σε αυτό ως οµιλητές πάνελιστς και ως 
σύνεδροι, ενώ παράλληλα δίνεται η ευκαιρία σε αντίστοιχους θεσµικούς 
φορείς, Οργανισµούς ή Εταιρείες να παρουσιάζουν στον ειδικά διαµορφωµένο 
εκθεσιακό χώρο τα προγράµµατα και τις υπηρεσίες τους. 
Οι βασικοί στόχοι του Money Show είναι: 

• Να δηµιουργήσει ευκαιρίες σύγκλισης και συνεύρεσης όλων των 
οικονοµικών, επιχειρηµατικών, επενδυτικών, πολιτικών, κοινωνικών και 
πολιτισµικών φορέων της Ελλάδας αλλά και της ευρύτερης περιοχής 
σε µια εκδήλωση αναπτυξιακού, επενδυτικού και χρηµατοοικονοµικού 
χαρακτήρα. 

• Να εξασφαλίσει τη µεγαλύτερη δυνατή προβολή των συµµετεχόντων 
προς ένα ευρύ και ειδικό κοινό αφού ως µέσο στοχευόµενης 
επικοινωνίας προσελκύει συγκεκριµένο κοινό άµεσα συνδεδεµένο µε τη 
θεµατολογία που το χαρακτηρίζει. 

• Να προσφέρει τη δυνατότητα διαπραγµάτευσης συγκεκριµένων 
συνεργασιών µε φορείς που δραστηριοποιούνται στην αγορά. 

• Να παρέχει προς κάθε ενδιαφερόµενο πλήρη και σφαιρική ενηµέρωση 
για τις δυνατότητες της εθνικής και της ευρύτερης αγοράς και τις τάσεις 
εξέλιξής της. 

• Να αναδείξει τα κορυφαία θέµατα της ευρύτερης γεωπολιτικά περιοχής 
µέσα από τη συντονισµένη συνεδριακή και εκθεσιακή προβολή τους. 

 
Εκτιµώντας και αξιολογώντας όλα τα προαναφερόµενα, η ΕΥ∆ΑΠ έλαβε 
µέρος στη φετινή εκδήλωση του Money Show, συµµετέχοντας ως χορηγός 
στις εκδηλώσεις που πραγµατοποιήθηκαν µε την αναµενόµενη επιτυχία στις 
3-4 ∆εκεµβρίου στο Hilton της Αθήνας και στις 17-18 του ίδιου µήνα στο Hyatt 
της Θεσσαλονίκης. 
Στο περίπτερο της Εταιρείας µας εκτός από έντυπο υλικό µε 
χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες, προβαλλόταν εναλλάξ αναλυτική εταιρική 
ταινία µε τις σύγχρονες δραστηριότητες της Επιχείρησης και αµοντάριστα 
ιστορικά πλάνα που διασώθηκαν από την κατασκευή του φράγµατος του 
Μαραθώνα. 
Στην Αθήνα την ηµέρα εγκαινίων του περιπτέρου της ΕΥ∆ΑΠ στο Hilton, η 
∆ιοίκηση της Εταιρείας µε επικεφαλής τον Πρόεδρο κ. Κωστούλα και το 
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της Εταιρείας κ. Βαρθολοµαίο, µέλη του ∆.Σ. και 
στελέχη της Επιχείρησης βράβευσαν τη χρυσή Ολυµπιονίκη Φανή Χαλκιά, 
εγκαινιάζοντας συνεργασία µε την αθλήτρια και µε οµάδα ευέλπιδων αθλητών, 
αφού η ∆ιοίκηση έχει αποφασίσει να ενισχύσει οικονοµικά και να συνδράµει 
την προετοιµασία τους για τους επόµενους Ολυµπιακούς Αγώνες. 
Το περίπτερο της ΕΥ∆ΑΠ στη Θεσσαλονίκη στο ξενοδοχείο Hyatt 
επισκέφθηκαν µεταξύ άλλων ο Υπουργός Τουρισµού κ. Αβραµόπουλος, ο 
Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Σαλαγκούδης, ο Υφυπουργός Μακεδονίας – 
Θράκης κ. Τσιαρτσιώνης, ο Νοµάρχης Θεσσαλονίκης κ. Ψωµιάδης και πολλοί 
Βουλευτές. 
Αξίζει ιδιαίτερα να αναφερθεί η αξιόλογη παρουσία στις συνεδριακές 
εκδηλώσεις και των δύο πόλεων του µέλους του ∆.Σ. της ΕΥ∆ΑΠ κ. E. 
Μπαλτά, Καθηγητή του ΑΠΘ. 



Χαρακτηριστικά ο κ. Μπαλτάς αναφέρθηκε στην Oδηγία – Πλαίσιο 2000/60 
της Ενωµένης Ευρώπης που στοχεύει στην ίδρυση µιας ενιαίας διαχειριστικής 
αρχής που θα επιµελείται για την αειφορία των υδατικών πόρων στη χώρα 
µας µε επιστηµονικό υπόβαθρο σε τεχνικά αλλά και οικονοµικά θέµατα. 
Παράλληλα αναφέρθηκε διεξοδικά για το περιεχόµενο και την εννοιολογική 
σύλληψη του Νόµου 3199/2003 που στόχο έχει την εναρµόνιση της 
Ευρωπαϊκής Οδηγίας στα ελληνικά δεδοµένα για την προστασία και τη 
διαχείριση των υδάτων των διάφορων λεκανών απορροής στην Ελληνική 
επικράτεια. 
Ο κ. Μπαλτάς αναφέρθηκε στην προτροπή του Νόµου για τη δηµιουργία έξι 
νέων διαχειριστικών – περιφερειακών φορέων και στην αναγκαιότητα έκδοσης 
των κατάλληλων Υπουργικών Αποφάσεων και Προεδρικών ∆ιαταγµάτων για 
την οργανωτική διάρθρωση, στελέχωση και λειτουργία των εν λόγω φορέων 
διαχείρισης. 
Η βασική ευθύνη για τη διαχείριση των υδάτων ανήκει πλέον στο ΥΠΕΧΩ∆Ε 
που έχει τον συντονιστικό ρόλο και στις Περιφέρειες που έχουν τον 
εκτελεστικό ρόλο. 
Το ΥΠΕΧΩ∆Ε βάσει του Νόµου έχει την αρµοδιότητα να καταρτίσει 
πρόγραµµα προστασίας και διαχείρισης υδάτων, να αποτυπώσει την 
υφιστάµενη κατάσταση των λεκανών απορροής, να εισηγηθεί γενικούς 
κανόνες κοστολόγησης και τιµολόγησης νερού, να αξιολογήσει τις διάφορες 
χρήσεις νερού ανά λεκάνη απορροής κλπ. 
Οι Περιφέρειες φροντίζουν για την αναβάθµιση των λεκανών απορροής, την 
αποκατάσταση των οικοσυστηµάτων της περιοχής αρµοδιότητάς τους, 
εκδίδουν άδειες χρήσης νερού, επιβάλλουν περιοριστικά µέτρα σε νέα ή 
υφιστάµενα έργα για τη µη υποβάθµιση των λεκανών, µεριµνούν για τον 
εντοπισµό των ρυπογόνων ουσιών που µολύνουν τους υδροφόρους και τους 
επιφανειακούς αποδέκτες κλπ.  
Τέλος, ο όλος µηχανισµός που δηµιουργείται µε το Νόµο 3199/2003 για την 
προστασία και διαχείριση των λεκανών απορροής απαιτεί υψηλούς 
προϋπολογισµούς που θα αντισταθµιστούν από τις εκδόσεις αδειών για τη 
χρήση του νερού, από την επιβολή κυρώσεων στους παρανοµούντες, από τα 
τιµολόγια ανάκτησης κόστους κλπ. 
Η παρουσία του κ. Μπαλτά περί των θεµάτων οριοθέτησης των λεκανών 
απορροής υποστηρίχθηκε µε κατάλληλους πίνακες υδρολογικών, υδραυλικών 
και οικονοµικοκοινωνικών δεδοµένων και η όλη επιστηµονική παρέµβαση του 
απέσπασε το ενδιαφέρον των παρευρισκοµένων και το χειροκρότηµά τους. 


