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Μονοσήµαντη εισπρακτική τακτική της κυβέρνησης
τα αυξηµένα διόδια
Για µονοσήµαντη εισπρακτική τακτική της κυβέρνησης
αναφορικά µε το υψηλό
αντίτιµοπου καλούνται να
καταβάλουν στα διόδια οι επιχειρηµατίες, κάνει λόγο το
Βιοτεχνικό Επιµελητήριο
Θεσσαλονίκης (Β.Ε.Θ. ) σε
επιστολή του προς τον υφυπουργό Μεταφορών,
Υποδοµών και ∆ικτύων, Γιάννη Μαγκριώτη.
«Ο επιχειρηµατικός κόσµος κινείται σε τεντωµένο σχοινί προσπαθώντας να
επιβιώσει από την λαίλαπα που έχει επιφέρει η οικονοµική κρίση. Την ίδια
ώρα το αυξηµένο αντίτιµο των διοδίων επιβαρύνει, σηµαντικά, το κόστος
µεταφοράς των εµπορευµάτων των επιχειρήσεων» αναφέρεται στην
επιστολή.
Όπως τονίζει ο πρόεδρος του ΒΕΘ, Παναγιώτης Παπαδόπουλος
«καθηµερινά γινόµαστε αποδέκτες παραπόνων από συναδέλφους, οι οποίοι
µεταφέρουν εµπορεύµατα µε µεγαλύτερη συχνότητα και καλούνται να
καταβάλουν αρκετές δεκάδες ευρώ στα διόδια προκειµένου να διοχετεύσουν
τα προϊόντα τους στο τελικό τους προορισµό. Είναι βέβαιο ότι το ύψος των
διοδίων είναι απαγορευτικό τόσο για τη µικροµεσαία ελληνική επιχείρηση
όσο και για το µέσο ελληνικό νοικοκυριό. ∆υστυχώς το επιχειρήµατα που
προβάλει το υπουργείο Μεταφορών, περί εφαρµογής «συµβατικών
υποχρεώσεων» φανερώνουν τη µονοσήµαντη εισπρακτική τακτική της
κυβέρνησης».
Το ΒΕΘ καλεί το υπουργείο να βρει, άµεσα, µία χρυσή τοµή αναφορικά µε
το κόστος των διοδίων που σε αρκετές περιπτώσεις, όπως υπογραµµίζει
«είναι δυσβάσταχτο». Προτείνει µάλιστα σε µία κίνηση καλής διάθεσης η
πολιτεία, να µειώσει το αντίτιµο, σε επιχειρήσεις που περνούν ανά τακτά
χρονικά διαστήµατα από τα διόδια.
Επιπλέον το ΒΕΘ αναφερόµενο στις πρόσφατες δηλώσεις του κ.
Μαγκριώτη, σύµφωνα µε τις οποίες το υπουργείο βρίσκεται σε
διαπραγµατεύσεις µε τις κοινοπραξίες και τις τράπεζες που συµµετέχουν
στη χρηµατοδότηση των µεγάλων έργων προκειµένου να υπάρξουν
µειώσεις στις τιµές των διοδίων, επισηµαίνει ότι ευελπιστεί « να ευοδωθούν
σύντοµα οι συζητήσεις καθώς οι επιχειρήσεις µετρούν τις αντοχές τους».

Καινοτόµα χρηµατοδοτικά προϊόντα του
JEREMIE
1. Νέα Επιχειρηµατικότητα: Έχει συνολικό
προϋπολογισµό 120 εκ. € και αφορά χορήγηση
δανείων έως 100.000 € σε µικρές και πολύ µικρές
νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις που έχουν
έως και 3 χρόνια λειτουργίας και προσωπικό µέχρι 50
άτοµα. Αιτήσεις για ευνοϊκή δανειοδότηση, µε
επιτόκιο που ξεκινά κάτω από 3% και περίοδο
αποπληρωµής από 36 έως 72 µήνες, µπορούν να
γίνονται από 22 Φεβρουαρίου. (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
& Alpha Bank )
2. Μικροδάνεια. Έχει συνολικό προϋπολογισµό 60
εκ € και αφορά χορήγηση δανείων έως 25.000 €, µε
όρους αντίστοιχους του πρώτου προϊόντος, σε πολύ
µικρές επιχειρήσεις όλων των τοµέων οικονοµικής
δραστηριότητας. Το προϊόν θα διατεθεί στην αγορά
µέχρι τον Απρίλιο.
3.
Ψηφιακή
Στρατηγική.
Έχει
συνολικό
προϋπολογισµό 180 εκ € και αφορά χορήγηση
δανείων έως 500.000 € σε επιχειρήσεις µε
προσωπικό έως 250 άτοµα, που θα κάνουν
επενδύσεις στους τοµείς Πληροφορικής και
Επικοινωνιών. Το προϊόν αυτό υπολογίζεται ότι θα
βοηθήσει 2.000 περίπου επιχειρήσεις να γίνουν πιο
ανταγωνιστικές στις διεθνείς αγορές και θα διατεθεί
στην αγορά µέχρι τον Μάιο.
Το επόµενο τρίµηνο θα ακολουθήσουν στοχευµένες
προκηρύξεις στο πλαίσιο του JEREMIE, ύψους πάνω
από 30 εκατ. ευρώ, για προϊόντα επιχειρηµατικού
κεφαλαίου (Venture Capital), που αποσκοπούν στη
στήριξη
επιχειρήσεων
πληροφορικής
και
επικοινωνιών, νέες ή υφιστάµενες, οι οποίες
αναπτύσσουν καινοτόµα προϊόντα.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ»
ης
Με απόφαση του ∆Σ της 17 /02/2011 της ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΕ, δίνεται παράταση υποβολής στις προσκλήσεις των
τριών προγραµµάτων
«∆ιαρθρωτικής Προσαρµογής Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που απασχολούν
1-49 άτοµα, εντός της οικονοµικής κρίσης» ως εξής: Περίοδος υποβολής:
Πρόσκληση Α’: Οι Κλαδικοί Φορείς µπορούν να υποβάλουν Αιτήσεις και Σχέδια ∆ιαρθρωτικής Προσαρµογής έως και την Παρασκευή
15 Απριλίου 2011
Πρόσκληση Β’: Οι Επιχειρήσεις 1-49 άτοµα µπορούν να υποβάλουν Αιτήσεις και Σχέδια ∆ιαρθρωτικής Προσαρµογής έως και την
Παρασκευή 15 Απριλίου 2011
Πρόσκληση Γ’: Οι Επιχειρήσεις 20-49 άτοµα µπορούν να υποβάλουν Αιτήσεις και Σχέδια ∆ιαρθρωτικής Προσαρµογής έως και την
Παρασκευή 01 Απριλίου 2011
*Σηµειώνεται ότι για τις προσκλήσεις Β και Γ , απαιτείται η έκδοση νέας ΚΥΑ.
Οι προσκλήσεις αφορούν τις Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις που απασχολούν 1-49 άτοµα, συνολικού προϋπολογισµού
80.000.000€. Τα έργα αφορούν δράσεις για την ενίσχυση µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων µέσω της εκπόνησης και εφαρµογής
«Κλαδικών Σχεδίων ∆ιαρθρωτικής Προσαρµογής Επιχειρήσεων σε επίπεδο Νοµού», µε στόχο τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας και
την ανταπόκριση των επιχειρήσεων στις νέες συνθήκες, που διαµορφώνει η οικονοµική κρίση.
Σε ποιους απευθύνεται: Μικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις 1-49 απασχολουµένων οποιασδήποτε νοµικής µορφής, οι οποίες
πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο καθεστώς επιχορήγησης ήσσονος σηµασίας (de minimis) κατά την ηµεροµηνία υποβολής
της αίτησης. Οι επιχειρήσεις µε προσωπικό 1-19 άτοµα θα συµµετέχουν µέσω του Κλαδικού τους Φορέα υποχρεωτικά, ενώ οι
επιχειρήσεις µε προσωπικό 20-49 άτοµα θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής, είτε µέσω του Κλαδικού τους Φορέα, είτε αυτοτελώς µε την
Πρόσκληση Γ. Αναλυτικές πληροφορίες για τα προγράµµατα παρέχονται στην ιστοσελίδα της «Επαγγελµατική Κατάρτιση Α.Ε.»
www.ep-katartisi.gr, καθώς και στο τηλέφωνο 210 6245350 (5 γραµµές), από 10:00-15:00.
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DEFENSYS

Εγκύκλιοι – ∆ιατάξεις

Η ∆ΕΘ ΑΕ, η HELEXPO ΑΕ, και το ∆ΙΠΕΚ, µε την υποστήριξη
της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αµυντικών Εξοπλισµών και
Επενδύσεων / ΥΠΕΘΑ, διοργανώνουν φέτος, από τις 31
Μαρτίου έως την 1 Απριλίου, διήµερη παρουσίαση των
ελληνικών επιχειρήσεων στις κεντρικές εγκαταστάσεις της
NAMSA, (NATO Maintenance and Supply Agency) στο
Λουξεµβούργο. Η συγκεκριµένη δράση θα ενταχθεί ως
προεκθεσιακή εκδήλωση της DEFENSYS 2012 και θα δώσει
την ευκαιρία σε ελληνικές επιχειρήσεις να παρουσιάσουν τα
προϊόντα τους σε επιλεγµένο ακροατήριο, να εκπαιδευτούν στις
διαδικασίες µηχανισµού προµηθειών της NAMSA, καθώς και να
έχουν συναντήσεις µε τα στελέχη της NAMSA.
Το κόστος συµµετοχής ανά επιχειρηµατία ανέρχεται στο ποσό
των 1850 €.
Για περισσότερες πληροφορίες : υπεύθυνος επικοινωνίας κ.
Ανδρέας ∆αρούδης, τηλ.: 2310 291143-291043, fax: 2310
277307, e-mail : daroudis@tif.gr.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ –ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ
η
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. - ∆/ΝΣΗ 19 ΤΕΛ. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ -ΤΜΗΜΑ Α’
Απαγόρευση εισαγωγής φρούτων καταγωγής τρίτων χωρών µε
επιφανειακή επεξεργασία κηρών δίχως προηγούµενο ποιοτικό
έλεγχο( φορτίων γλυκολέµονων καταγωγής Μεξικού και λεµονιών
καταγωγής Τουρκίας).
Εντατικοποίηση των τελωνειακών ελέγχων λόγω εµφάνισης
αφθώδους πυρετού στη Βουλγαρία.
Σηµεία εισόδου για την άσκηση φυτοϋγειονοµικού ελέγχου σε
πατάτες από την Αίγυπτο που δεν προορίζονται για σπορά είναι τα
ακόλουθα: Β΄ Τελωνείο Θεσσαλονίκης, Τελωνείο Πάτρας,
Τελωνείο Αστακού και Τελωνείο Κιάτου.
Απαγόρευση εισαγωγής από Ρωσία ζώντων χοίρων και χοιρινών
προϊόντων και προϊόντων που περιέχουν χοιρινό.
Λήψη υγειονοµικών µέτρων λόγω της γρίπης των πτηνών υψηλής
παθογονικότητας και της µετακίνησης πτηνών συντροφιάς του
συνοδεύουν τον κάτοχο τους στην κοινότητα.

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ο εµπορικός ακόλουθος της πρεσβείας της ελλάδας στη Σόφια
της Βουλγαρίας (τηλ.: 003592 9447959-9447790, fax: 003592
9505375, economy@grembassysofia.org, www.agora.mfa.gr)
απέστειλε ενηµερωτική επιστολή σχετικά µε το έντονο
ενδιαφέρον της µεγάλης βουλγαρικής αλυσίδας, (franchise της
γνωστής γαλλικής mr. bricolage), donerie-brico ad να εισάγει
ελληνικά προϊόντα, γνωρίζοντας την καλή ποιότητά τους, µε τον
όρο ότι οι ελληνικές εταιρίες, µε τις οποίες θα συνεργασθεί, είναι
σε θέση να εξασφαλίσουν συνεχή τροφοδότησή της µε
προϊόντα τους για µια τουλάχιστον διετία.
Ενδεικτικά αναφέρουµε προϊόντα που ενδιαφέρουν την doveriebrico ad (www.mr-bricolage.bg, d.dikos@mr-bricolage.bg) : είδη
υγιεινής & αξεσουάρ λουτρού, φωτιστικά, είδη εσωτερικής
διακόσµησης (ταπετσαρίες, τάπητες, κουρτίνες, κουρτινόξυλα,
έπιπλα κλπ), οικιακά είδη & αξεσουάρ κουζίνας, είδη &
µηχανήµατα κήπου, εξοπλισµός για πισίνες, χρώµατα,
εργαλεία, σανίδες mdf & pdc, γλάστρες µε φυτά & άνθη.
Εκθέσεις στην Ελλάδα
η
1 Έκθεση «ΓΑΜΟΣ – ΒΑΠΤΙΣΗ»
Καβάλα– Φουαγιέ ∆ιοικητηρίου Καβάλας 23 – 27 Μαρτίου 2011
Εκθέµατα: νυφικά, γαµπριάτικα, βραδινά ενδύµατα, βαπτιστικά,
catering, ζαχαροπλαστεία, ξενοδοχεία, αίθουσες δεξιώσεων,
ανθοπωλεία, στολισµοί, διακοσµητές, µουσική-ήχος & φως, κ.α.
Οργανωτής: Ηλιάδης Κώστας & Μπάµπης, τηλ.: 6982881670,
6948237127, info@expovision.biz, www.expovision.biz
∆ια δραστική Πολύ έκθεση ΓΕΥΣΕΙΣ & ΖΩΗ
Αθήνα Ζάππειο µέγαρο 31 Μαρτίου - 3 Απριλίου 2011
Εκθέµατα: Ποιοτική διατροφή – Υγεία - Ποιότητα ζωής
Οργανωτής: ΑΤΟΥ, τηλ.: 210 9576100, φαξ: 210 9576200, email : mantzavinou@atou.gr
ΕΛΑΙΟΤΕΧΝΙΑ 2011 – ΄Εκθεση ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ
Αθήνα - Expo Athens 1 - 3 Απριλίου 2011
Εκθέµατα: έκθεση ελιάς και ελαιόλαδου
COMPASS EXPO LTD, τηλ.: 2107568888, φαξ: 210 7568889
∆ιεθνής ΄Εκθεση και Συµπόσιο Ports & Hubs
Αθήνα – Ολυµπιακό Κέντρο Φαλήρου (Γήπεδο TEAKWOOR).
13 - 15 Απριλίου 2011 Εκθέµατα: Ανάπτυξη λιµένων
New Genesis τηλ.: 2109764118, φαξ: 2109764119,
ngenesis@otenet.gr , www.interguide.gr
η
16 Έκθεση ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ
Αθήνα – Μεσογειακό Κέντρο Εκθέσεων M.E.C.
14 - 17 Απριλίου 2011Εκθέµατα: έκθεση παραθύρων πορτών
και προσόψεων
Οργανωτής: Interguide τηλ.: 2102281525, φαξ: 210 2283205,
www.interguide.gr

-

Τελωνειακές διαδικασίες και έλεγχοι κατά την εξαγωγή γεωργικών
προϊόντων που τυγχάνουν επιστροφών: 1. Ονοµατολογία
γεωργικών προϊόντων για τις επιστροφές κατά την εξαγωγή 2.
Τροποποίηση παραρτηµάτων Καν. (ΕΟΚ) 3846/1987 3.
Κοινοποίηση Καν. (ΕΚ) 1260/2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ –ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. - ∆/ΝΣΗ 17η ∆ΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ – ΤΜΗΜΑ Α’

-

Κοινοποίηση «δηλώσεων στα πρακτικά» της Επιτροπής
Τελωνειακού Κώδικα- Τµήµα ∆ασµολογικής και Στατιστικής
Ονοµατολογίας- Τοµέας Μηχανικός/∆ιάφορα (41η Σύνοδος), για τη
δασµολογική κατάταξη ορισµένων εµπορευµάτων στο κοινό
δασµολόγιο της Ε.Ε. [-Μοντέλο µικρού µεγέθους που αναπαριστά
ανθρώπινη φιγούρα δασµολογική διάκριση : 9503 00 85 –
Καλώδιο από χάλυβα µε επικάλυψη από πλαστική ύλη
δασµολογική διάκριση: 7312 10 49].

-

Γνωµοδοτήσεις κατάταξης της επιτροπής εναρµονισµένου
συστήµατος του παγκόσµιου οργανισµού τελωνείων, επίσηµη
εφηµερίδα της Ε.Ε., C 333/10.12.2010.

-

Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1264/2010 του συµβουλίου της 20ης
∆εκεµβρίου 2010 για την τροποποίηση του κανονισµού ( ΕΕ ) αρ.
7/2010 σχετικά µε το άνοιγµα και τον τρόπο διαχείρισης
αυτόνοµων ενωσιακών δασµολογικών ποσοστώσεων για
ορισµένα γεωργικά και βιοµηχανικά προϊόντα.

-

Κανονισµός ( ΕΕ) αρ. 1265/2010 του συµβουλίου της 20ης
∆εκεµβρίου 2010, σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού
(ΕΚ) αρ.1255/96 για την προσωρινή αναστολή των αυτόνοµων
δεσµών του κοινού δασµολογίου για ορισµένα βιοµηχανικά ,
γεωργικά και αλιευτικά προϊόντα.

∆/ΝΣΗ 17η ΤΕΛ. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α’ & Β’ .Μας απέστειλε, για
ενηµέρωση και διευκόλυνση στη δασµολογική κατάταξη των
εµπορευµάτων, πίνακες µε τις αλλαγές στην συνδυασµένη
ονοµατολογία και στους κωδικούς TARIC µε ισχύ από 01/01/2011.
η
∆/ΝΣΗ 17 ∆ΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ -ΤΜΗΜΑ Γ’ Ισοτιµίες σε εθνικά νοµίσµατα
των ποσών που είναι εκφρασµένα σε EURO στα Πανευρωµεσογειακά
πρωτόκολλα καταγωγής, καθώς και στα πρωτόκολλα καταγωγής των
προτιµησιακών συµφωνιών της Ε.Ε. µε τις χώρες των δυτικών
Βαλκανίων.
∆/ΝΣΗ 17η ∆ΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑΤΑ Α’ & Γ’
Κοινοποίηση
κανονισµού ( ΕΕ) αρ. 1255/2010 της Επιτροπής της 22ης ∆εκεµβρίου
2010
για τον καθορισµό των λεπτοµερειών εφαρµογής των
δασµολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής για τα προϊόντα κρέατος
«Baby beef» καταγωγής Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, Κροατίας, πρώην
Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας, Μαυροβουνίου και
Σερβίας .
∆/ΝΣΗ 17η ΤΕΛ. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ -ΤΜΗΜΑΤΑ Α’ & Γ’ Κοινοποίηση
κανονισµού ( ΕΕ) αρ. 1245/2010 της Επιτροπής της 21ης ∆εκεµβρίου
2010 σχετικά µε το άνοιγµα ενωσιακών δασµολογικών ποσοστώσεων
για αιγοπρόβατα και αιγοπρόβειο κρέας για το 2011.
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Εκθέσεις Στο Κόσµο
∆ιεθνής Έκθεση FOODEX 2011
Πόλη: Τόκυο – Ιαπωνία Ηµεροµηνία: 1 – 4 Μαρτίου 2011
Εκθέµατα: Τρόφιµα
Πληροφορίες : Ελληνικός Οργανισµός Εξωτερικού Εµπορίου
Παπαγεωργίου τηλ.: 210-9982207, fax: 210-9969100
papageorgiou@hepo.gr www.hepo.gr www.jma.or.jp/fooodex
rd

Έκθεση Unicera 23 International Ceramic, Bathroom,
nd
Kitchen Fair and Pipexpo 2 Pipe, Pump, Valve, Filter
Industry Fair
Πόλη: Κωνσταντινούπολη Ηµεροµηνία: 2 – 6 Μαρτίου 2011
Εκθέµατα: Κεραµικά, µπάνια, κουζίνες.
Πληροφορίες : Ελληνοτουρκικό Εµπορικό Επιµελητήριο Τηλ.
30 210 3222093, 30 211 7000264 fax. 30 211 7405075
info@etee.gr www.cebit.de www.pipexpo.com
www.tuyap.com.tr/webpages/unicera-eng/index.php
∆ιεθνής Έκθεση CEBIT
Πόλη: Αννόβερο Ηµεροµηνία: 1 – 5 Μαρτίου 2011
Εκθέµατα: Τεχνολογία.
Πληροφορίες : Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βερολίνο Τηλ. +4930-2360990, fax. +49-30-23609920 Ecocom-berlin@mfa.gr
www.cebit.de
20η ∆ιεθνής Έκθεση "MOLDAGROTECH Spring"
Πόλη : Κισινάου, ∆ηµ. Μολδαβίας Ηµ. 3 – 6 Μαρτίου 2011
Εκθέµατα: Γεωργία - ∆ασοκοµία
Πληροφορίες : MOLEXPO International Exhibition Centre
Τηλ. +373-22/81-04-16; 81-04-62, fax. +373-22/74-74-20
info@moldexpo.md, www.moldexpo.md
Green Building Technology Exhibition
Πόλη: Ντόχα – Κατάρ Ηµεροµηνία: 3 έως 6 Μαρτίου 2011
Εκθέµατα: Πράσινα κτίρια
Πληροφορίες: τηλ: +974 4334552, fax +974 4383749
Website: www.dohaevents.org
∆ιεθνής Έκθεση Best of British Education
Ουκρανία Ηµεροµηνία: 4 έως 6 Μαρτίου 2011
Πληροφορίες: τηλ: (+38) 044 468 26 31, Mobile: (+38) 050 74
57 448 www.sendspace.com/file/9iu9m7
“Food, Agri & Livestock Asia International Exhibition &
Conferences”
ΤΟΥΡΚΙΑ Ηµεροµηνία: 5-7 Μαρτίου 2011
Εκθέµατα: Τρόφιµα, Γεωργία, Κτηνοτροφία
Πληροφορίες : τηλ.: +92 21 4536321 fax: +92 21 4536330
info@agroasia.net
“Health Asia International Exhibition & Conferences”
ΤΟΥΡΚΙΑ Ηµεροµηνία: 5-7 Μαρτίου 2011
Εκθέµατα: Υγεία
Πληροφορίες : τηλ/fax.: +92 21 4536321 fax: +92 21 4536330
info@health-asia.com
“Plastic, Packing & Print Asia International Exhibition &
Conferences”
ΤΟΥΡΚΙΑ Ηµεροµηνία: 5-7 Μαρτίου 2011
Εκθέµατα: Συσκευασία και Εκτύπωση
Πληροφορίες : τηλ.: +92 21 4536321 fax: +92 21 4536330
info@plastpackasia.com
∆ιεθνής Έκθεση BBW ( Bulgaria Building Week)
Βουλγαρία Ηµεροµηνία: 8 έως 12 Μαρτίου 2011
Εκθέµατα: ∆οµικά µηχανήµατα
Πληροφορίες: Τηλ: (+359 2) 9655 220, φαξ : (+359 2)
9655231 e-mail : iec@iec.bg
www.iec.bg

∆ιεθνής Έκθεση BBW ( Bulgaria Building Week)
Βουλγαρία Ηµεροµηνία: 8 έως 12 Μαρτίου 2011
Εκθέµατα: ∆οµικά µηχανήµατα
Πληροφορίες: Τηλ: (+359 2) 9655 220, φαξ : (+359 2) 9655231
iec@iec.bg
www.iec.bg
∆ιεθνής Έκθεση GEO EXPO
Βουλγαρία Ηµεροµηνία: 8 έως 12 Μαρτίου 2011
Εκθέµατα:
Γεωδαισία,
χαρτογραφία,
φωτογραµµετρία,
κτηµατολόγιο και σχεδιασµός χρήσης γης, πληροφοριακός και
επικοινωνιακός εξοπλισµός.
Πληροφορίες: Τηλ: (+359 2) 9655 220, φαξ : (+359 2) 9655231
e-mail : iec@iec.bg
www.iec.bg
Carpet Exhibition
Ντόχα – Κατάρ Ηµεροµηνία: 12 έως 15 Μαρτίου 2011
Εκθέµατα: Χαλιά
Πληροφορίες: τηλ: +974 4334552, fax +974 4383749
Website: www.dohaevents.org
∆ιεθνής Έκθεση AGRA
Βουλγαρία Ηµεροµηνία: 9 έως 13 Μαρτίου 2011
Εκθέµατα: Αγροτικά µηχανήµατα και εργαλεία, κτηνοτροφικά
µηχανήµατα και εξοπλισµός, δενδρίλια, αγροτικά φάρµακα κ.α.
Πληροφορίες: Τηλ: (+359 2) 9655 220, φαξ : (+359 2) 9655231
iec@iec.bg
www.fair.bg/en/events/agra11.htm
∆ιεθνής Έκθεση I IFE11 – THE INT’L FOOD & DRINK EVENT
Λονδίνο- Μεγάλη Βρετανία Ηµ. 13 – 16 Μαρτίου 2011
Εκθέµατα: Τρόφιµα και Ποτά
Πληροφορίες : Ελληνικός Οργανισµός Εξωτερικού Εµπορίου.
Υπεύθυνος Γεώργιος Γλατιώτης τηλ.: 210-9982210, fax: 2109969100, e-mail: glatiotis@hepo.gr www.ife.co.uk
Qatar International Exhibition for real estate and Investment
Ντόχα – Κατάρ Ηµεροµηνία: 22 έως 25 Μαρτίου 2011
Εκθέµατα: Ακίνητα και επενδύσεις
Πληροφορίες: τηλ: +974 4334552, fax +974 4383749
Website: www.dohaevents.org
***********************************************************
∆ιεθνής Έκθεση Internationale Handwerksmesse
Mόναχο Ηµεροµηνία: 16 – 22 Μαρτίου 2011
Εκθέµατα: Βιοτεχνικά προϊόντα.
∆ιεθνής Έκθεση ITB Βερολίνο
Ηµεροµηνία: 9 - 13 Μαρτίου 2011 Εκθέµατα: Τουρισµός.
∆ιεθνής Έκθεση Analytica
Πόλη: Μόναχο Ηµεροµηνία: 17 – 20 Μαρτίου 2011
Εκθέµατα: Εξοπλισµός εργ. φαρµακολογίας, βιοτεχνολογίας.
∆ιεθνής Έκθεση Leipziger Buchmesse Πόλη : Λειψία
17 - 20 Μαρτίου 2011Εκθέµατα: Βιβλίο - Εκδόσεις.
∆ιεθνής Έκθεση Beauty International Ντύσσελντορφ
Ηµεροµηνία: 18 - 20 Μαρτίου 2011 Εκθέµατα: Καλλυντικά.
∆ιεθνής Έκθεση Internorga Αµβούργο
18 - 23 Μαρτίου 2011 Εκθέµατα: Ξενοδοχεία, εστίαση.
∆ιεθνής Έκθεση IDS – International Dental Show Κολωνία
22 - 26 Μαρτίου 2011 Εκθέµατα: Ιατρική - Οδοντιατρική
Πληροφορίες : Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βερολίνο Τηλ. +4930-2360990 fax. +49-30-23609920
ecocom-berlin@mfa.gr
http://www.hamburg-messe.de/internorga/in de/start.main.php

3

