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Ενηµερωτική εκδήλωση
µε οµιλητή τον ∆ιοικητή του Ο.Α.Ε.Ε., κ. Γεράσιµο
Βουδούρη, πραγµατοποιήθηκε
την Τετάρτη, 16 Φεβρουαρίου στο ΒΕΘ

Κατάργηση της ποινικοποίησης λόγω µη εµπρόθεσµης
καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών στον Οργανισµό
Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ) ζητά το
Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) µε επιστολή του
προς το διοικητή του Οργανισµού, κο Γεράσιµο Βουδούρη.
Παράλληλα το ΒΕΘ εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την
επιδείνωση της ταµειακής κατάστασης και το µέλλον του ΟΑΕΕ.
«Εν µέσω της οικονοµικής κρίσης και των δυσκολιών που
αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις-µέλη µας, λόγω της έντονης
έλλειψης ρευστότητας, µεγάλος αριθµός των ασφαλισµένων του
ΟΑΕΕ αδυνατούν να καταβάλλουν τις ασφαλιστικές τους
εισφορές» αναφέρεται στην επιστολή.
Η βασική συνιστώσα των θέσεων του ΒΕΘ, όπως επισηµαίνεται
στην επιστολή, κινείται στους παρακάτω άξονες: εξοικονόµηση
πόρων από τον περιορισµό των λειτουργικών δαπανών,
έλεγχος και περιορισµός των ιατροφαρµακευτικών δαπανών,
αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας µε ορθή εκµετάλλευση των
ακινήτων και επανεκτίµηση κάθε περιττής και απρόσκοπτης
δαπάνης, καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής µε σταδιακή
µείωση των εισφορών.
Το ΒΕΘ συµµεριζόµενο την αγωνία των µελών του προτείνει:
• Να υπάρχει µόνιµη και διαρκής ρύθµιση των οφειλών προς
τον ΟΑΕΕ µε απόφαση του διοικητή.
• Η µείωση των ασφαλιστικών εισφορών που θα ισχύσει για το
ΙΚΑ, σε εφαρµογή της κάρτας εργασίας από 1 Ιουλίου 2011, να
επεκταθεί και στους ασφαλισµένους του ΟΑΕΕ, εφόσον
προκαταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές του διµήνου.
• Ενεργοποίηση του µέτρου ιατροφαρµακευτικής κάλυψης για
δύο χρόνια στους αυτοαπασχολούµενους που είχαν αδυναµία
καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.
• Επέκταση του δικαιώµατος αναγνώρισης πλασµατικού
χρόνου ανατροφής παιδιών και για τις ασφαλισµένες µητέρες
στον ΟΑΕΕ, όπως ισχύει για τις ασφαλισµένες στο ΙΚΑ.
• Η καταβολή της σύνταξης να γίνεται και σε όσους οφείλουν
εισφορές έως τρία έτη, οι οποίες θα παρακρατούνται από το
ποσό της σύνταξης σε ποσοστό 30% του ύψους της σύνταξης
και µέχρι την αποπληρωµή τους.
Θετικό εµφανίζεται το ΒΕΘ για τον προαναγγελθέντα
ηλεκτρονικό υπολογισµό συνταξιοδότησης που στοχεύει στην
πληροφόρηση των ασφαλισµένων για το πότε δικαιούνται
σύνταξη και ποιο ποσό θα λάβουν.

Ακραίο µέτρο η επιβολή φυλάκισης για ληξιπρόθεσµα
χρέη και µη καταβολή ΦΠΑ
Ακραίο και υπερβολικά σκληρό µέτρο χαρακτηρίζει ο
πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης
(ΒΕΘ), Παναγιώτης Παπαδόπουλος, την επιβολή φυλάκισης
για ληξιπρόθεσµα χρέη και µη καταβολή ΦΠΑ, σε µία µάλιστα
περίοδο κρίσης και βαθιάς οικονοµικής ύφεσης. «Η πολιτεία
κινείται µε δύο µέτρα και δύο σταθµά, επί σειρά ετών οφείλει
ΦΠΑ σε επιχειρήσεις και σήµερα έρχεται και χαρακτηρίζει
κακουργήµατα τη µη απόδοση ΦΠΑ άνω των 75.000 ευρώ
και τη φοροδιαφυγή εισοδήµατος άνω των 150.000»
σχολιάζει ο κ. Παπαδόπουλος λέγοντας χαρακτηριστικά ότι
«θα πρέπει να χτιστούν νέες φυλακές για επιχειρηµατίες που
λόγω αρνητικής συγκυρίας δεν ήταν συνεπείς».
«Σαφώς και δεν είµαστε υπέρ της ασυδοσίας στην αγορά,
σαφώς και δεν πρέπει να πληρώνουν πάντα οι συνεπείς
φορολογούµενοι. Ωστόσο η ποινικοποίηση της δυσκολίας
κάποιων επιχειρηµατιών να είναι τακτικοί στις υποχρεώσεις
τους δεν θα λύσει τη γάγγραινα της φοροδιαφυγής»
σηµειώνει ο πρόεδρος του ΒΕΘ.
«∆υστυχώς, το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο, που εγκρίθηκε
χθες από το υπουργικό συµβούλιο, αποτελεί µια ακόµη
επιβεβαίωση της λανθασµένης φορολογικής πολιτικής που
ακολουθεί η κυβέρνηση. Μιας πολιτικής, η οποία υπηρετεί
εισπρακτικούς και όχι αναπτυξιακούς στόχους. Μιας
πολιτικής που δεν καταφέρνει να δώσει ώθηση και προοπτική
στην ελληνική οικονοµία αλλά αντιθέτως δυσχεραίνει τη θέση
των επιχειρηµατιών, πολλοί εκ των οποίων κινούνται µεταξύ
φθοράς και αφθαρσίας» σηµειώνει ο κ. Παπαδόπουλος
υπογραµµίζοντας ότι πάγια θέση του ΒΕΘ είναι η δηµιουργία
ενός φορολογικού συστήµατος, που θα είναι σταθερό και
ανταγωνιστικό, ώστε να προσελκύει επενδύσεις και να
ενθαρρύνει την επιχειρηµατικότητα, επιµερίζοντας τα βάρη
και πατάσσοντας τη φοροδιαφυγή.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
Ξεκινάει στις 10-3-2011, και µέχρι 24-5-2011, η ηλεκτρονική
υποβολή αιτήσεων στους δικτυακούς τόπους του Ενδιάµεσου
Φορέα ∆ιαχείρισης του ΕΠΑΝ ΙΙ (ΕΦΕΠΑΕ) και του ΥΠOIAN
του προγράµµατος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα
των Επιχειρήσεων».
 ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν :
Α) Μεµονωµένες Υφιστάµενες και Νέες Πολύ Μικρές,
Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις της Μεταποίησης, των
Κατασκευών και των Υπηρεσιών, µε ίδρυση πριν την 01-012010
Β) Υφιστάµενες και Νέες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα του
Εµπορίου, µε ίδρυση πριν την 01-01-2010, υπό την αυστηρή
προϋπόθεση ότι θα υποβάλουν εκτός από το επενδυτικό
σχέδιο και σύµφωνο συνεργασίας µε µια τουλάχιστον
επιλέξιµη επιχείρηση της περίπτωσης Α.
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Παράλληλα µε την επίσπευση του χρόνου απονοµής σύνταξης,
συµπεριλαµβανοµένης και της διαδοχικής ασφάλισης, το ΒΕΘ
προτείνει :
• την προκαταβολή ύψους 80% του ποσού σύνταξης εντός
µηνός για τους ασφαλισµένους σε ένα φορέα, µόνο τον ΟΑΕΕ,
µέχρι την έκδοση της οριστικής σύνταξης
• ενώ αναφορικά µε την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη των
συνταξιούχων, ζητά να επανέλθουν από το ΙΚΑ στον φυσικό
φορέα τους, τον ΟΑΕΕ.
Στο µεταξύ, από την πλευρά του ο διοικητής του ΟΑΕΕ, που
ήταν οµιλητής στην ενηµερωτική εκδήλωση του ΒΕΘ,
επισήµανε ότι εντός των επόµενων ηµερών θα τρέξει η
διαδικασία ηλεκτρονικού υπολογισµού σύνταξης των
ασφαλισµένων που προέρχονται από το ΤΕΒΕ, κι αυτό γιατί το
εν λόγω ταµείο διαθέτει προχωρηµένη µηχανογράφηση.
Ιδιαίτερη µνεία έκανε ο κ. Βουδούρης στην επίτευξη
πλεονάσµατος ύψους 30 εκατ. ευρώ. Ωστόσο τόνισε
χαρακτηριστικά ότι «τα προβλήµατα δεν λύθηκαν. Είναι πολλά
και διαχρονικά. Για το λόγο αυτό λαµβάνονται δύσκολα µέτρα».
Το έλλειµµα του ΟΑΕΕ ήδη από το 0,47% του ΑΕΠ,
υποχώρησε πλέον στο 0,30%, διευκρίνισε ο κ. Βουδούρης,
σηµειώνοντας ότι «αυτό πρέπει να συνεχιστεί για να µπορούν
να πάρουν σύνταξη κι οι επόµενες γενιές».
Σύµφωνα µε τον κ. Βουδούρη από το σύνολο των 850.000
ασφαλισµένων του ταµείου, οι 250.000 δεν καταβάλλουν τις
εισφορές τους. «Είναι ευθύνη µας να πεισθούν να πληρώσουν,
αλλά εξίσου ευθύνη µας είναι και οι υπόλοιποι, οι οποίοι είναι
συνεπείς» ξεκαθάρισε ο κ. Βουδούρης και συµπλήρωσε πως
«για αυτό το 60% των ασφαλισµένων αποφασίσαµε να µην
γίνει αύξηση στις εισφορές τους για την τριετία 2011 – 2013,
όταν τα προηγούµενα χρόνια ετησίως είχαµε µια επιβάρυνση
της τάξης του 8%. Για τα άτοµα αυτά δίδεται η δυνατότητα να
προκαταβάλουν εισφορές έως ένα 6µηνο και να
απολαµβάνουν έκπτωση σε ποσοστό 10%».
Τέλος, ο κος Βουδούρης αναφέρθηκε και στην αξιοποίηση της
ακίνητης περιουσίας του ΟΑΕΕ.

ΣΑΤΕ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ,
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΙΩΝ
Η ΣΑΤΕ, κορυφαίο όργανο της συνδικαλιστικής εκπροσώπησης
του επιχειρηµατικού τεχνικού κόσµου, µας ενηµερώνει για την
ετήσια έκδοση του συνοπτικού οδηγού Ελληνικών Τεχνικών
Εργοληπτικών Εταιριών, ο οποίος θα τυπωθεί σε 5.000
αντίτυπα και θα περιλαµβάνει πληροφορίες τεχνικής
εξειδίκευσης και στοιχείων επικοινωνίας των εγγεγραµµένων
εταιριών στο µητρώο εργοληπτικών επιχειρήσεων του
Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων.
Η ΣΑΤΕ, ως µη κερδοσκοπικός οργανισµός, ενηµερώνει για τη
δυνατότητα ολοσέλιδης διαφηµιστικής καταχώρησης, η οποία
τιµολογείται αναλόγως της θέσης της µε στόχο την µερική
κάλυψη του κόστους εκτύπωσης, για τη δωρεάν διάθεση του
συνοπτικού οδηγού σε όλη την Ελλάδα (απαντήσεις µέχρι τις
25 Φεβρουαρίου 2011).
Για
οποιαδήποτε
διευκρίνιση
στον
κ.
Ελευθέριο
Γεωργακόπουλο στο τηλ.: 210 3301814-5.

Γ)
Υφιστάµενες
Μεγάλες
επιχειρήσεις
που
δραστηριοποιούνται στους τοµείς της Μεταποίησης, των
Κατασκευών και των Υπηρεσιών, µε ίδρυση πριν την 0101-2008,υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι θα υποβάλουν
εκτός από το επενδυτικό σχέδιο και σύµφωνο συνεργασίας
µε τουλάχιστον δύο (2) πολύ µικρές, µικρές ή µεσαίες
επιλέξιµες επιχειρήσεις της περίπτωσης Α.
∆) Οµάδες (τουλάχιστον τριών) Υφιστάµενων ή/και Νέων
Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων οι
οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις της περίπτωσης Α και
υποβάλλουν εκτός από διακριτό επενδυτικό σχέδιο ΚΑΙ
σύµφωνο συνεργασίας κοινών ενεργειών .
 Προϋπολογισµός έργων :
Το ύψος της επένδυσης κυµαίνεται από 30.000 ευρώ έως
και 250.000 ευρώ.
 Ποσοστό επιδότησης :
1)
Σχέδια της περίπτωσης (Α)
• 45% του επιλέξιµου προϋπολογισµού για όλη την
Επικράτεια
2)
Σχέδια της περίπτωσης (Γ)
• 40% του επιλέξιµου προϋπολογισµού για όλη την
Επικράτεια για τις µεγάλες επιχειρήσεις και,
• 50% του προϋπολογισµού για όλη την Επικράτεια για
τις ΜΜΕ
3)
Σχέδια σε συνεργασίες των περιπτώσεων (Β) και (∆)
• 50% του επιλέξιµου προϋπολογισµού για όλη την
Επικράτεια.
 Οι επιλέξιµες δαπάνες του προγράµµατος είναι :
Μηχανολογικός εξοπλισµός, πληροφορική/τηλεπικοινωνίες,
σχεδιασµός & πιστοποίηση προϊόντων & συσκευασίας,
προβολή σε αγορές-στόχους, τεχνική & συµβουλευτική
υποστήριξη, προστασία ή απόκτηση και χρήση πατεντών,
πνευµατικής ιδιοκτησίας και µεταφοράς τεχνογνωσίας,
ανάπτυξη εξειδικευµένου προσωπικού και ανθρώπινων
πόρων.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε :
www.ypoian.gr, www.ggb.gr, www.antagonistikotita.gr,
www.espa.gr, www.ependyseis.gr/mis, www.efepae.gr,
www.veth.gov.gr ή επικοινωνήστε στα τηλέφωνα : 210
6985210 και 8011136300.

Ανοικτό Σεµινάριο Κατάρτισης
στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων
Το Κέντρο Στήριξης & Ανάπτυξης Επιχειρηµατικότητας
«Επιχειρείν» διοργανώνει το Σάββατο, 26 Φεβρουαρίου
στις 5.30 µ.µ., στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στο
ΚΕΠ της Πλατείας Σκρά στην Καλαµαριά, ανοιχτό σεµινάριο
κατάρτισης στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων.
Το σεµινάριο θα ολοκληρωθεί σε 3 συνεδρίες (τριών ωρών η
κάθε µία) το τελευταίο Σάββατο των µηνών Φεβρουαρίου,
Μαρτίου, Απριλίου. Επισηµαίνεται ότι το σεµινάριο είναι
δωρεάν και οι συµµετέχοντες θα παραλάβουν πιστοποιητικό
παρακολούθησης.
Για περισσότερες πληροφορίες τηλ.: 2310472890, fax:
2310472832,
e-mail
:
epixeirein@otenet.gr,
www.kalamaria.gr/epixeirein/index.htm
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ

“Innocence” Ατοµική Έκθεση Ζωγραφικής
Το Μάρτιο του 2011, η εικαστικός Σµαρώ Τζενανίδου –
Κεσσοπούλου προσκαλεί το φιλότεχνο κοινό της Θεσσαλονίκης
στην ατοµική παρουσίαση της τελευταίας δουλειάς της, µε τίτλο
«Innocence», στην αίθουσα τέχνης «vlassis art gallery»
(Βεροίας 6, άνω Λαδάδικα).
Για περισσότερες πληροφορίες τηλ: 2310 552030, κιν.: 6972
282438, e-mail : vlassisart@yahoo.com

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Το Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Βερολίνο
απέστειλε ενηµερωτικό δελτίο Νοεµβρίου 2010 και
Ιανουαρίου 2011 µε ειδήσεις οικονοµικού–επιχειρηµατικού
περιεχοµένου για τη Γερµανία. Για περισσότερες
πληροφορίες, µπορείτε να επικοινωνείτε µε την Πρεσβεία της
Ελλάδας στο Βερολίνο, ειδικότερα µε το Γραφείο Οικονοµικών
& Εµπορικών Υποθέσεων τηλ.: +49-30-2360990, fax: +49-302360920, e-mail : economy-berlin@mfa.gr
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ΗΠΑ- ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
Το Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη
απέστειλε ενηµερωτικά δελτία για το µήνα ∆εκέµβριο 2010
καθώς και για το µήνα Ιανουάριο 2011 µε ειδήσεις οικονοµικού
– επιχειρηµατικού περιεχοµένου ελληνικού ενδιαφέροντος.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνείτε µε
την Πρεσβεία της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη και ειδικότερα µε το
Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων τηλ.: +1-212751-240,
fax:
+1-212-593-2278,
e-mail:
ecocomnewyork@mfa.gr
ΗΠΑ- ΣΙΚΑΓΟ
Το Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Σικάγο
απέστειλε ενηµερωτικό δελτίο για την εξέλιξη των εξαγωγών
των ΗΠΑ στην Αραβική χερσόνησο, καθώς και ενηµερωτικά
δελτία για το µήνα ∆εκέµβριο (No3 & No8) µε ειδήσεις
οικονοµικού–επιχειρηµατικού περιεχοµένου και εβδοµαδιαίο
δελτίο για το µήνα Ιανουάριο 2011 (No3) µε θέµατα:

Σηµαντικές εξελίξεις στην οργάνωση λιανικών
πωλήσεων

Επίσκεψη του Κινέζου Προέδρου στο Σικάγο

Η αυτοκινητοβιοµηχανία των ΗΠΑ σε νέα πορεία

Η φορολογική επιβάρυνση στις Μεσοδυτικές Πολιτείες.
Επίσης απέστειλε ενηµερωτικά δελτία σχετικά µε την αύξηση
της φορολογίας στο Illinois, τις θετικές εξελίξεις στη διαµάχη
ΗΠΑ–Μεξικό για τις διασυνοριακές µεταφορές και µας
ενηµερώνει ότι είναι στη διάθεση των επιχειρήσεων που
επιθυµούν να αναζητήσουν την προώθηση των προϊόντων
τους στην πλέον ανταγωνιστική και υποσχόµενη αγορά, καθώς
και ενηµερωτικά δελτία σχετικά µε τη διεύρυνση της χρήσης
αιθανόλης για αυτοκίνηση, για την αλµατώδη αύξηση των
προϊόντων διατροφής για αθλητές, για την ανεργία–
ανταγωνιστικότητα στην ατζέντα Οµπάµα.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνείτε µε
την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Σικάγο και ειδικότερα µε το
Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων τηλ.:
3128670464,
fax:
3128673824,
e-mail:
ecocomchigago@mfa.gr
ΑΛΒΑΝΙΑ
Το Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδος στα Τίρανα
απέστειλε ενηµερωτικά δελτία Νοεµβρίου–∆εκεµβρίου 2010,
καθώς και Ιανουαρίου 2011, µε επισκόπηση οικονοµικών
ειδήσεων από τον αλβανικό τύπο.
Για περισσότερες πληροφορίες, µπορείτε να επικοινωνήσετε µε
την Πρεσβεία της Ελλάδας στα Τίρανα και ειδικότερα µε το
Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων τηλ.: +355 4
228980, +355 4 2247323, e- mail : ecocom-tirana@mfa.gr
ΚΟΡΕΑ
Το Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Σεούλ
απέστειλε ενηµερωτικά δελτία για τη συµφωνία ελεύθερου
εµπορίου ευρωπαϊκής ένωσης και νοτίου Κορέας και τις
επιπτώσεις της στα ελληνικού ενδιαφέροντος προϊόντα.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνείτε µε
την Πρεσβεία της Ελλάδας στη Σεούλ και ειδικότερα µε το
Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων τηλ.: +82-2754-8292,
fax:
+82-2-754-8293,
e-mail:
commercial@greekemb.net
ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Το Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Κάιρο
απέστειλε ενηµερωτικό µε θέµατα :
● Eιδήσεις οικονοµικού–επιχειρηµατικού περιεχοµένου από
την Αίγυπτο καθώς και
● ∆ελτία µε οικονοµικές εκθέσεις σχετικά µε την οικονοµική
κατάσταση στην Αίγυπτο (για τα νέα οικονοµικά µέτρα στον
απόηχο των ταραχών-τη λειτουργία της αγοράς-των
επιχειρήσεων–του
χρηµατιστηρίου–τον
Τουρισµό–τις
Τηλεπικοινωνίες).

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνείτε µε
την Πρεσβεία της Ελλάδας στην Αίγυπτο και ειδικότερα µε το
Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων τηλ.: +202
27952036-27948482, fax: +202 27940684, e-mail : ecocomcairo@mfa.gr
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Το Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Σόφια
απέστειλε ενηµερωτικό µε ειδήσεις για τις πρόσφατες εξελίξεις
στη βουλγάρικη οικονοµία – ανάκαµψη ελληνικών εξαγωγών και
επενδύσεων κατά το α΄ 9µηνο 2010, για τις οικονοµικές εξελίξεις
στη Βουλγαρία και τις διµερείς οικονοµικές και εµπορικές
σχέσεις το µήνα Ιανουάριο 2011, καθώς και ειδήσεις για τις
πρόσφατες οικονοµικές εξελίξεις στη βουλγάρικη οικονοµία –
διαµόρφωση βασικών οικονοµικών µεγεθών Βουλγαρίας. Για
περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνείτε µε την
Πρεσβεία της Ελλάδας στη Σόφια και ειδικότερα µε το Γραφείο
Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων τηλ.: 003592 94479599447790,
fax:
003592
9505375,
e-mail:
economy@grembassysofia.org
ΑΡΑΒΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
Το Αραβο Ελληνικό Επιµελητήριο απέστειλε ενηµερωτικό µε
επιχειρηµατικά νέα από τις Αραβικές χώρες. Για περισσότερες
πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνείτε µε το Αραβοελληνικό
Επιµελητήριο, e-mail : p.relations@arabgreekchamber.co.hol.gr
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
∆ιεθνής Έκθεση FOODTECH
Πόλη: Βουλγαρία
Ηµεροµηνία: 23 έως 26 Φεβρουαρίου 2011
Εκθέµατα: Τρόφιµα, κονσερβοποιηµένα φρούτα και λαχανικά,
αρτοποιία και ζαχαροπλαστική, µπαχαρικά, παιδικές και
διαιτητικές
τροφές,
συστατικά
προσθετικά,
ζυθοποιία,
συσκευασία, µηχανήµατα και τεχνολογίες.
Πληροφορίες: Τηλ: (+359 2) 9655 220, φαξ : (+359 2) 9655231
e-mail : iec@iec.bg
www.fair.bg/en/events/foodtech11.htm
ASIA PHARMA EXPO 2011
Εκθέµατα: Φαρµακευτικά είδη
Ηµεροµηνία : 24 έως 26 Φεβρουαρίου 2011
Πληροφορίες : τηλ. 210 6720250 -9 fax 210 6754513
E-mail. mail@asiapharma.org
η
∆ιεθνής Έκθεση 6 Expo Pakistan
Πόλη: Καράτσι
Ηµεροµηνία: 25 - 28 Φεβρουαρίου 2011
Εκθέµατα: Αυτοκίνητα, ενδύµατα, κοσµήµατα & πολύτιµοι λίθοι,
είδη σπιτιού, βιοµηχανικά είδη, πληροφορική, είδη σπορ,
εξυπηρέτηση τουριστών, χειρουργικά & φαρµακευτικά είδη,
υφάσµατα & δερµάτινα.
Πληροφορίες:
+92(21)111444111,
fax:+92(21)92064639206474,
e-mail:
info@expopakistan.gov.pk,
expopakistan@tdap.gov.pk, www.tdap.gov.pk
∆ιεθνής Έκθεση Inhorgenta
Πόλη: Μόναχο
Ηµεροµηνία: 25 - 28 Φεβρουαρίου 2011
Εκθέµατα: Κοσµήµατα, ρολόγια, πολύτιµοι λίθοι & εξοπλισµός
Πληροφορίες: Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βερολίνο τηλ.: +4930-2360990, fax: +49-30-23609920, www.inhorgenta.com,
e-mail: ecocom-berlin@mfa.gr
∆ιεθνής Έκθεση Euroshop
Πόλη: Ντύσσελντορφ
Ηµεροµηνία: 26 Φεβρουαρίου – 2 Μαρτίου 2011
Εκθέµατα: Marketing, διαµόρφωση, εξοπλισµός καταστηµάτων
Πληροφορίες: Εκπρόσωπος εκθεσιακού οργανισµού για
Αθήνα τηλ.: 2106419000-38 & Θεσσαλονίκη τηλ.: 2310327733
καθώς και Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βερολίνο τηλ.: +49-302360990,
fax:
+49-30-23609920,
e-mail:
ecocomberlin@mfa.gr, www.euroshop.de
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