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ΘΕΜΑ: Ενημερωτικό δελτίο Μαΐου 2014
Σας αποστέλλουμε συνημμένως, το εν θέματι ενημερωτικό δελτίο που αφορά
σε οικονομικές και επιχειρηματικές ειδήσεις από τη Σουηδία.
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Γηκεξέο εκπόξην κεηαμύ Διιάδαο
θαη νπεδίαο
Σύκθσλα κε ηε Σηαηηζηηθή Υπεξεζία ηεο Σνπεδίαο, νη εμαγσγέο ηεο Διιάδνο πξνο ηε Σνπεδία ζεκείσζαλ
αύμεζε θαηά ηα ηειεπηαία ρξόληα, κε
κηα κηθξή κείσζε ην 2012. Τν 2013,
νη ειιεληθέο εμαγσγέο ζεκείσζαλ εθ
λένπ αύμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 5,5-6%
θαη αλήιζαλ ζε 1,28 δηζ. θνξόλεο
(148,5 εθαη. επξώ). Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη, ζύκθσλα κε ηελ Διιεληθή
Σηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛ.ΣΤΑΤ), νη
εμαγσγέο ηεο Διιάδνο πξνο ηε Σνπεδία ήηαλ 173,7 επξώ θαη ζεκείσζαλ
αύμεζε πεξίπνπ 16%, ζε ζρέζε κε ην
2012 (149,8 εθαη. επξώ).
Αληίζεηα, παξαηεξείηαη ζπλερήο κείσζε όζνλ αθνξά ζηηο εηζαγσγέο από
ηε Σνπεδία. Καηά ην πεξαζκέλν
έηνο, νη ζπλνιηθέο εηζαγσγέο από ηε
Σνπεδία ήηαλ 2,05 δηζ. θνξόλεο
(237,5 εθαη. επξώ) θαη ππήξμε κείσ-

ζε 6% ζε ζύγθξηζε κε ην 2012. Η
ΔΛ.ΣΤΑΤ αλαθέξεη όηη νη εηζαγσγέο
από ηε Σνπεδία θαηά ην εμεηαδόκελν
έηνο ήηαλ 265,5 εθαη. επξώ, ζεκεηώλνληαο κηθξή κείσζε θαηά 2% (270,9
εθαη. επξώ ην 2012).
Σπλερήο κείσζε παξαηεξείηαη θαη
ζην εκπνξηθό ηζνδύγην ΔιιάδνοΣνπεδίαο, όπνπ ε κείσζε ήηαλ ηεο
ηάμεσο ηνπ 20,5% θαηά ην ηειεπηαίν
έηνο. Τν έιιεηκκα ζην εκπνξηθό ηζνδύγην ην 2013 αλήιζε ζε 770,2 εθαη.
θνξόλεο (89 εθαη. επξώ).
Τα θπξηόηεξα ειιεληθά πξντόληα πνπ
εμήρζεζαλ ζηε Σνπεδία ην 2013
ήηαλ ηπξνθνκηθά πξντόληα, δηόπηξεο,
πιαζηηθέο ύιεο (πνιπζηπξόιην), ζηδεξνθξάκαηα (ζηδεξνληθέιην), δηάθνξεο άξγηινη (κπεληνλίηεο), παξαζθεπαζκέλα ιαραληθά, δηάθνξα
θξνύηα (θπξίσο ζηαθύιηα θαη πνξηνθάιηα), ελδύκαηα, θάξκαθα, θα.
Καηά ην πεξαζκέλν έηνο, ηα ηπξνθν-

Δπηκέιεηα - ύληαμε:
ηαύξνο ηαπξάθνο
Γξακκαηέαο ΟΔΤ A΄
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κηθά πξντόληα (ζε πνιύ κεγάιν πνζνζηό, θέηα),
απνηέιεζαλ ην ζεκαληηθόηεξν εμαγσγηθό πξντόλ
ηεο Διιάδαο ζηε Σνπεδία κε κεξίδην 17,3% επί
ηνπ ζπλόινπ ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ. Σηε δεύηεξε ζέζε βξίζθνληαη, όπσο θαη ην 2012, νη δηόπηξεο κε δύν νπηηθά πεδία κε πνζνζηό 11, 7%.
Οη εμαγσγέο ζεκαληηθώλ πνζνηήησλ ηνπ πνιεκηθνύ απηνύ πιηθνύ θαηά ηα δύν ηειεπηαία ρξόληα
νθείινληαη ζε ζπκθσλία πνπ είρε ππνγξαθεί
κεηαμύ ηνπ ζνπεδηθνύ ζηξαηνύ θαη ηεο ειιεληθήο
εηαηξείαο «Θέσλ Αηζζεηήξεο», θαηόπηλ δηελέξγεηαο ζρεηηθνύ δηαγσληζκνύ.
Μεηαμύ ησλ βαζηθόηεξσλ πξντόλησλ ζηηο εηζαγσγέο ηεο Διιάδαο από ηε Σνπεδία, γηα ην ίδην
πάληα έηνο, ζπγθαηαιέγνληαη θαξκαθεπηηθά
παξαζθεπάζκαηα, πξντόληα από ραξηί θαη ραξηόλη, νξπθηέιαηα, κεραλήκαηα, πξντόληα μπιείαο,
νηλνπλεπκαηώδε πνηά, ςάξηα παζηά θηι.
Γνκή ηεο ιηαληθήο αγνξάο ηεο νπεδίαο
Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί αξρηθά όηη ε Σνπεδία
εηζάγεη πεξίπνπ ην 50% ησλ ηξνθίκσλ ηεο θαη νη
δπλαηόηεηεο πεξαηηέξσ αύμεζεο ησλ εμαγσγώλ
ειιεληθώλ ηξνθίκσλ είλαη πνιύ ζεκαληηθέο. Η
ιηαληθή αγνξά ηξνθίκσλ έρεη νιηγνπσιηαθή
κνξθή θαζώο νη 3 κεγαιύηεξεο αιπζίδεο super-
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markets ειέγρνπλ ην 85-90% ηεο ζνπεδηθήο αγνξάο. Δίλαη θαηά ζεηξά ε ICA, ε COOP θαη ε
Axfood. Μεγαιύηεξε αιπζίδα ιηαληθήο πώιεζεο
είλαη ε ICA κε κεξίδην αγνξάο 45-49% θαη πεξηζζόηεξα από 1.350 θαηαζηήκαηα ζηε Σνπεδία.
Η δεύηεξε κεγαιύηεξε αιπζίδα super-markets
είλαη ε Coop, κε κεξίδην αγνξάο 21-23%, ελώ
ζηελ ηξίηε ζέζε είλαη ε αιπζίδα ιηαληθήο πώιεζεο Axfood κε κεξίδην αγνξάο 18%, ε νπνία δηαζέηεη θαηαζηήκαηα κε ηηο επσλπκίεο Willys θαη
Hemköp. Σεκαληηθή παξνπζία ζηε ζνπεδηθή
αγνξά έρεη επίζεο ε Bergendahls κε κεξίδην αγνξάο 5-6%, ηα Lidl κε πεξηζζόηεξα από 80 θαηαζηήκαηα ζηε ρώξα θαζώο επίζεο ηα Seven Eleven θαη Pressbyrån.
Υπάξρνπλ επίζεο κηθξόηεξεο αιπζίδεο θαηαζηεκάησλ ηξνθίκσλ, ελώ ζεκεηώλνπλ ζπλερώο
άλνδν κηθξά θαηαζηήκαηα ζε γεηηνληέο κε κεγάιε
ζπγθέληξσζε νηθνλνκηθώλ κεηαλαζηώλ πνπ αλαδεηνύλ παξαδνζηαθά εηζαγόκελα ηξόθηκα από ηηο
ρώξεο ηνπο. Δπίζεο, εζηηαηόξηα δηεζλνύο θνπδίλαο έρνπλ πξνθαιέζεη δήηεζε γηα πνιιά εηζαγόκελα ηξόθηκα θαη καδί κε ηα παξαπάλσ κηθξά
θαηαζηήκαηα έρνπλ δεκηνπξγήζεη έλα δηαθνξεηηθό δίαπιν δηαλνκήο εηζαγόκελσλ ηξνθίκσλ.

Γηκεξέο Δκπόξην Διιάδνο-νπεδίαο ηα ηειεπηαία πέληε έηε
(Πνζά ζε εθαη. SEK. Δληόο παξέλζεζεο ην πνζό θαηά πξνζέγγηζε ζε εθαη. επξώ)
2009

2010

2011

2012

2013*

Δμαγωγέο (πξνο
νπεδία)

1232,6 (116,3)

1411,9 (148,0)

1340,7 (148,8)

1218,2 (139,9)

1284,4 (148,5)

Δηζαγωγέο (από

4740,5 (447,2)

3858,2 (404,4)

3113,7 (344,8)

2186,5 (251,0)

2054,6 (237,5)

Όγθνο εκπνξίνπ

5973,1 (563,5)

5270,1 (552,4)

4454,4 (493,6)

3404,7 (390,9)

3339,0 (386,0)

Δκπνξηθό ηζνδύγην

-3507, (-330,9)

-2447,1 (-256,5)

-1773,0 (-196,0)

-968,3 (-111,1)

-770,2 (-89,0)

Πεγή: Σηαηηζηηθή Υπεξεζία ηεο Σνπεδίαο (Statistics Sweden - SCB)
* Τν 2013, ην 1 επξώ, θαηά κέζν όξν, αληηζηνηρνύζε ζε 8,65 ζνπεδηθέο θνξόλεο (SEK). Τα πξνεγνύκελα ρξόληα ε κέζε ηζνηηκία ήηαλ γηα ην 2009: 1 επξώ = 10,6 SEK, 2010: 1 επξώ = 9,54 SEK, 2011: 1 επξώ = 9,03 SEK θαη 2012: 1 επξώ = 8,71 SEK

ΜΑΙΟ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΝΔΑ
πκκεηνρή ειιεληθώλ θιηληθώλ ζε δηεζλέο
ζπλέδξην ηαηξηθνύ ηνπξηζκνύ
Γηεζλέο ζπλέδξην ηαηξηθνύ ηνπξηζκνύ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ζπκκεηνρή ειιεληθώλ θιηληθώλ ζηε
Σηνθρόικε, ζηηο 8-9 Μαΐνπ 2014. Δθηόο από ηελ
Διιάδα, ππήξμε επξεία ζπκκεηνρή θιηληθώλ πνπ
πξνέξρνληαλ από αξθεηέο επξσπατθέο ρώξεο, π.ρ.
Σνπεδία, Γεξκαλία, Κξναηία, Τνπξθία, Πνισλία
θ.α. Από ειιεληθήο πιεπξάο, ζπκκεηείραλ νη θιηληθέο: Δπεμία, Υγεία, Ιαζώ, Euromedica, Athens
Medical Group, Metropolitan Hospital.
Τν ελ ιόγσ ζπλέδξην ήηαλ ην πξώην ηνπ είδνπο
πνπ δηνξγαλώζεθε ζηε Σηνθρόικε θαη απνηέιεζε
ζεκαληηθή επθαηξία παξνπζίαζεο ησλ πνηνηηθώλ
θαη πηζηνπνηεκέλσλ ππεξεζηώλ πγείαο θαη ησλ
ζπλαθώλ κε απηέο ηνπξηζηηθώλ πξντόλησλ ηεο
Διιάδαο ζηελ αγνξά ηεο Σθαλδηλαβίαο. Μέζσ
ηνπ ζπλεδξίνπ δόζεθε ε δπλαηόηεηα ζηηο ειιεληθέο θιηληθέο λα πξνβνύλ ζε ελεκέξσζε γηα ην
πςειό επίπεδν ηεο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο θαη ηνπ
ζύγρξνλνπ εμνπιηζκνύ πνπ δηαζέηνπλ.
Παγθόζκην Φόξνπκ γηα ηε κεηαλάζηεπζε θαη
ηελ αλάπηπμε
Τν 7° παγθόζκην θόξνπκ γηα ηε κεηαλάζηεπζε
θαη ηελ αλάπηπμε έιαβε ρώξα ζηε Σηνθρόικε,
ζηηο 14-16 Μαΐνπ 2014 έρνληαο σο θύξηα ζέκαηα
ζπδήηεζεο ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε κεηαλάζηεπζε κπνξεί λα απμήζεη ηα έζνδα, λα θέξεη
πςειόηεξεο επελδύζεηο ζε εθπαίδεπζε θαη πγεία,
επηρεηξεκαηηθόηεηα θαη δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο.
Σην θόξνπκ, παξέζηεζαλ θαη ζπκκεηείραλ πεξίπνπ 500 εθπξόζσπνη από πεξίπνπ 150 ρώξεο.
Μεηαμύ απηώλ, ε αξκόδηα Δπίηξνπνο ηεο ΔΔ γηα
ζέκαηα κεηαλάζηεπζεο θαη αζύινπ, θα Cecilia
Malmström θαη ν γεληθόο γξακκαηέαο πιεζπζκνύ
θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο ηνπ Υπνπξγείν Δζσηεξηθώλ ηεο Διιάδαο, θ. Άγγεινο Σπξίγνο, νη νπνίνη
άλνημαλ, κε νκηιίεο ηνπο, ηελ 2ε εκέξα εξγαζηώλ
ηνπ ελ ιόγσ θόξνπκ. Δπίζεο, ζπκκεηείρε ε θα
Αζαλαζία Ισάλλνπ, αλαπιεξώηξηα πξντζηακέλε
ηεο Γηεύζπλζεο Κνηλσληθήο Έληαμεο ηνπ
Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ (Πεγή: Γξαθείν Τύπνπ
θαη Δπηθνηλσλίαο Σηνθρόικεο).
Μείωζε ηωλ επελδύζεωλ ζηε βηνκεραλία ηεο
νπεδίαο
Σύκθσλα κε ηελ ζνπεδηθή Σηαηηζηηθή Υπεξεζία,
αλακέλεηαη κείσζε ησλ επελδύζεσλ ζηε ρώξα ην
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2014. Οη επηρεηξήζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο θαη ηελ εμνξπθηηθή βηνκεραλία πξόθεηηαη λα
πξνβνύλ ζε κείσζε ησλ επελδύζεώλ ηνπο θαηά
9%. Υπνινγίδεηαη όηη, νη ζπλνιηθέο επελδύζεηο
θαηά ην ηξέρνλ έηνο ζα αλέιζνπλ ζε 52,8 δηζ.
θνξόλεο, ελώ ην πξνεγνύκελν έηνο νη επελδύζεηο
ήηαλ 54,5 δηζ. θνξόλεο.
ΓΙΔΘΝΔΙ ΔΚΘΔΔΙ
Έθζεζε ηξνθίκωλ «GastroNord» (ηνθρόικε,
6-9 Μαΐνπ 2014)
Σην πιαίζην ηεο
έθζεζεο GastroNord,
ππήξμε ζπκκεηνρή ειιεληθώλ εμαγσγηθώλ
επηρεηξήζεσλ, ππό ηελ
νξγάλσζε ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο. Η έθζεζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο
εγθαηαζηάζεηο ηνπ εθζεζηαθνύ θέληξνπ
Stockholm International Fairs, από 6 έσο 9 Μαΐνπ
2014. Σηε «GastroNord» έιαβε επίζεο κέξνο, ε
Παλειιήληα Έλσζε Αγξνηηθώλ Σπλεηαηξηζκώλ
Βηνινγηθώλ Πξντόλησλ (Hellas Bio Net), εθπξνζσπώληαο έμη θνξείο, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζην
πξόγξακκα «Δλέξγεηεο ελεκέξσζεο θαη πξνώζεζεο θξνύησλ θαη ιαραληθώλ βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο ζηελ εζσηεξηθή αγνξά ηεο Δ.Δ. θαη ζπγθεθξηκέλα ζε Οιιαλδία, Σνπεδία θαη Γεξκαλία».
Η «GastroNord» ζεσξείηαη κία από ηηο ζεκαληηθόηεξεο εθζέζεηο ηξνθίκσλ θαη πνηώλ ζηε Σθαλδηλαβία θαη πξνζειθύεη ζεκαληηθό αξηζκό επηζθεπηώλ. Πέξαλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ είραλ
έξζεη από ηελ Διιάδα, ππήξμε ζπκκεηνρή από
άιιεο εηαηξείεο, ειιεληθώλ ζπκθεξόλησλ, πνπ
δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηε Σνπεδία. Καηά ηελ
έθζεζε παξνπζηάζηεθαλ ειιεληθά πξντόληα,
όπσο ηππνπνηεκέλν ειαηόιαδν θαη βξώζηκεο
ειηέο, γαιαθηνθνκηθά, ειιεληθά θξαζηά θ.α.
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ΔΚΓΗΛΩΔΙ
Δθδήιωζε πξνβνιήο ειιεληθώλ βηνινγηθώλ
θξνύηωλ θαη ιαραληθώλ ζηε ηνθρόικε
Πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 6 Μαΐνπ 2014 ζε θεληξηθό εζηηαηόξην ηεο Σηνθρόικεο, εθδήισζε ελεκέξσζεο ηνπ ζνπεδηθνύ θνηλνύ ζρεηηθά κε ειιεληθά θξνύηα θαη ιαραληθά, βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο. Η ελ ιόγσ εθδήισζε, εληάζζεηαη ζην πιαίζην
πξνγξάκκαηνο πξνώζεζεο βηνινγηθώλ θξνύησλ
θαη ιαραληθώλ από ηελ Διιάδα θαη πινπνηείηαη
ζε ηξεηο αγνξέο-ζηόρνπο: Σνπεδία, Γεξκαλία θαη
Οιιαλδία. Σπληνληζηήο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ην
νπνίν ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ηελ ΔΔ, είλαη ε
Παλειιήληα Έλσζε Αγξνηηθώλ Σπλεηαηξηζκώλ
Βηνινγηθώλ Πξντόλησλ.
Καηά ηελ εθδήισζε, έιαβαλ ρώξα παξνπζηάζεηο
από ζηειέρε ησλ ειιεληθώλ εηαηξεηώλ Novacert
(εηαηξεία ζπκβνύισλ επηρεηξήζεσλ) θαη «Fresh
Farm» (εηαηξεία παξαγσγήο θξνύησλ θαη ιαραληθώλ), ελώ ζνπεδή δηαηξνθνιόγνο αλαθέξζεθε
ζηα πιενλεθηήκαηα ησλ βηνινγηθώλ πξντόλησλ
ζπγθξηηηθά κε ηα ζπκβαηηθά πξντόληα.
Σε νκηιία ηεο, ε Πξέζβεο, θα Αιίθε Φαηδή, επεζήκαλε ηηο ηεξάζηηεο δπλαηόηεηεο πνπ έρνπλ ηα
ειιεληθά πξντόληα ιόγσ ηεο πςειήο πνηόηεηάο
ηνπο θαη ηελ αλάγθε ελίζρπζεο ηεο εμσζηξέθεηαο
ησλ ειιεληθώλ επηρεηξήζεσλ ζην εμσηεξηθό,
γεγνλόο πνπ ζα επεξεάζεη ζεηηθά ηελ ειιεληθή
νηθνλνκία.
Σηε ζπλέρεηα, ν θ. Ση. Σηαπξάθνο, Γξακκαηέαο
Οηθνλνκηθώλ θαη Δκπνξηθώλ Υπνζέζεσλ ηεο
ειιεληθήο Πξεζβείαο, πξνέβε ζε παξνπζίαζε ηεο
ζνπεδηθήο αγνξάο θαη αλέπηπμε ηηο πξννπηηθέο
γηα ηα ειιεληθά πξντόληα ζηε Σνπεδία.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ παξνπζηάζεσλ, νη
πξνζθεθιεκέλνη
παξαθνινύζεζαλ
επίδεημε
καγεηξηθήο από Έιιελα ζεθ, ελώ ε εθδήισζε
πεξηειάκβαλε γεπζηγλσζία ειιεληθήο θνπδίλαο
κε πξντόληα, βηνινγηθήο παξαγσγήο.

Παξνπζίαζε ηωλ μελνδνρεηαθώλ εγθαηαζηάζεωλ ηεο Costa Navarino
Δθδήισζε πξνβνιήο ηνπ μελνδνρεηαθνύ ζπγθξνηήκαηνο ηεο Costa Navarino αιιά θαη ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηεο Μεζζελίαο έιαβε ρώξα ζην
Μεζνγεηαθό Μνπζείν ηεο Σηνθρόικεο, ζηηο 12
Μαΐνπ 2014.
Σηελ εθδήισζε παξαβξέζεθαλ ηα ζεκαληηθόηεξα
ηνπξηζηηθά πξαθηνξεία θαη ζπγθξνηήκαηα golf
ηεο Σνπεδίαο, εθπξόζσπνη ηεο επηρεηξεκαηηθήο
θνηλόηεηαο ηεο ρώξαο, δεκνζηνγξάθνη, επηθαλείο
Έιιελεο νκνγελείο πνπ δηακέλνπλ ζηε Σνπεδία.
Βαζηθόο ζηόρνο ηεο εθδήισζεο απηήο, ήηαλ ε
ελδπλάκσζε ησλ ζρέζεσλ κε ηε ζνπεδηθή αγνξά
θαη ε αλάδεημε ηεο Μεζζελίαο, σο κηα πεξηνρή
πνπ κπνξεί λα απνηειέζεη ηνπξηζηηθό πξννξηζκό
γηα όιεο ηηο επνρέο. Σεκεηώλεηαη όηη, ε Σνπεδία
απνηειεί κία από ηηο βαζηθέο αγνξέο όρη κόλν γηα
ηελ Costa Navarino αιιά θαη γηα ηε Μεζζελία.
Σηειέρε ηνπ μελνδνρεηαθνύ ζπγθξνηήκαηνο πξνέβεζαλ ζε αλαιπηηθέο παξνπζηάζεηο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ππεξεζηώλ πνπ πξνζθέξνληαη
ζηνπο επηζθέπηεο, ελώ ππήξμε εθηελήο αλαθνξά
ζε πξαθηηθέο νξζνινγηθήο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο εθ κέξνπο ηεο Costa Navarino.
Τελ εθδήισζε ηίκεζε κε ηε ζπκκεηνρή ηεο,
ε γλσζηή δεκνζηνγξάθνο, θα Αιεμάλδξα Παζραιίδνπ, ε νπνία, θαηά ηελ νκηιία ηεο, επεζήκαλε
ηε κνλαδηθόηεηα ησλ μελνδνρεηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο Costa Navarino.
Η Πξέζβεο ηεο Διιάδνο ζηε
Σνπεδία, θα Αιίθε Φαηδή, ζε
νκηιία ηεο πξνο ηνπο παξεπξηζθνκέλνπο, αλαθέξζεθε ζηε
ζπλερή αύμεζε ηνπ αξηζκνύ
ησλ Σνπεδώλ επηζθεπηώλ ζηελ
Διιάδα θαη ηελ άλνδν πνπ έρεη
ζεκεηώζεη ε Μεζζελία σο ηνπξηζηηθόο πξννξηζκόο ηα ηειεπηαία ρξόληα. Ιδηαίηεξε κλεία
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ππήξμε γηα δηάθνξεο δξάζεηο ηεο Costa Navarino
ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηνπ νηθνζπζηήκαηνο
ηεο πεξηνρήο, όπσο γηα παξάδεηγκα ε δεκηνπξγία
θσηνβνιηατθνύ πάξθνπ, ην κεγαιύηεξν πξόγξακκα κεηαθύηεπζεο ειαηόδεληξσλ ζηελ Δπξώπε,
ε ιεηηνπξγία ηνπ δηεζλνύο εξεπλεηηθνύ εξγαζηεξίνπ ΝΔΟ, ην νπνίν βξίζθεηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Costa Navarino θαη δεκηνπξγήζεθε από
ηε ζύκπξαμε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Σηνθρόικεο, ηεο Αθαδεκίαο Αζελώλ θαη ηεο εηαηξείαο
Temes Α.Δ. κε ζθνπό ηελ έξεπλα θαη εθπαίδεπζε
γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη ην πεξηβάιινλ ζηε
Μεζόγεην.
Σην ηέινο ηεο εθδήισζεο, νη θαιεζκέλνη είραλ
ηελ επθαηξία λα δνθηκάζνπλ δηάθνξεο πνηθηιίεο
ειιεληθώλ θξαζηώλ θαη λα γεπηνύλ ειιεληθά
παξαδνζηαθά εδέζκαηα, θπξίσο από ηελ πεξηνρή
ηεο Μεζζελίαο.
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Διιεληθή ζπκκεηνρή ζε δηεζλέο θεζηηβάι κπύξαο ζηε ηνθρόικε
Γηεζλέο θεζηηβάι κπύξαο έιαβε ρώξα ζηε Βξεηαληθή Πξεζβεία ζηε Σηνθρόικε, ζηηο 23 Μαΐνπ
2014, ην νπνίν δηνξγαλώζεθε από ηελ Έλσζε
Γηπισκαηώλ Σνπεδίαο θαη ζπκκεηείραλ Πξεζβείεο πνιιώλ θξαηώλ. Τν θεζηηβάι ζεκείσζε εμαηξεηηθή επηηπρία θαη παξεπξέζεθαλ εθαηνληάδεο
πξνζθεθιεκέλνη (ζηειέρε ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο ηεο Σνπεδίαο, θνξείο ηεο επηρεηξεκαηηθήο
θνηλόηεηαο, κέιε ηνπ δηπισκαηηθνύ ζώκαηνο θα).
Σεκεηώλεηαη όηη, ππήξμε ζπκκεηνρή ηεο ειιεληθήο Πξεζβείαο γηα πξώηε θνξά ζην ελ ιόγσ
θεζηηβάι, ην νπνίν έρεη θαζηεξσζεί ηα ηειεπηαία
ρξόληα θαη πξνζειθύεη πνιπάξηζκνπο επηζθέπηεο.
Μέζσ ηεο ειιεληθήο ζπκκεηνρήο, πξνβιήζεθαλ
νη κπύξεο Fix Hellas (Οιπκπηαθή δπζνπνηία) θαη
Μύζνο (Μύζνο δπζνπνηία).
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ΠΡΟΔΥΔΙ ΔΚΘΔΔΙ
Event: Hjärntillskott (Marketing, leadership and motivation seminar)
Duration: 3 June 2014
Organizer: Svenska Mässan - The Swedish Exhibition & Congress Centre
Address: Box 5222, 40224 Gothenburg
Tel: 0046 317088000 /0044 2074207220
Fax: 0046 31160330 /0044 2074207221
E-mail: info@bestseller.se
Website: www.bestseller.se/hjarntillskott
Event: World Bioenergy
Duration: 3-5 June 2014
Organizer: Elmia AB
Address: Elmiavägen 11, SE-554 54 Jönköping
Tel: 0046 3610 29 47
E-mail: worldbioenergy@elmia.se
Website: www.elmia.se/en/worldbioenergy
Event: MDS Congress (18th International Congress and Exhibiton of Movement Disorders)

Duration: 8-12 June 2014
Organizer: Stockholm International Fairs
S-125 80 Stockholm
Tel : 0046 87494100
Fax: 0046 87496178
E-mail: congress@movementdisorders.org
Website: www.mdscongress2014.org/home.htm
Event: DreamHack Summer 2014
Duration: 14-17 June 2014
Organizer: Elmia AB
Address: Elmiavägen 11, SE-554 54 Jönköping
Tel: 0046 3610 29 47
E-mail: bokning@dreamhack.se
Website: www.dreamhack.se/dhs14
Event: WCET Biennal Congress
Duration: 15-19 June 2014
Organizer: Svenska Mässan - The Swedish Exhibition & Congress Centre
Address: Box 5222, 40224 Gothenburg
Tel: 0046 317088000 /0044 2074207220
Fax: 0046 31160330 /0044 2074207221
E-mail: infomaster@svenskamassan.se
Website: www.svenskamassan.se/en/calendar/2014/20th-wcet-biennal-congress

ΔΛΙΓΑ 6

