
Η νπεδία ζηηο πςειόηεξεο ζέζεηο 

ησλ ρσξώλ κε ηελ κηθξόηεξε δηαθ-

ζνξά ζηνλ θόζκν 

Τελ ηέηαξηε ζέζε θαηαιακβάλεη ε 

Σνπεδία ζην «Γείθηε αληίιεςεο δη-

αθζνξάο» ηεο Γηεζλνύο Γηαθάλεηαο 

(Transparency International) αλάκε-

ζα ζε 175 ρώξεο. Ζ έθζεζε ηεο Γηε-

ζλνύο Γηαθάλεηαο γηα ην 2014 ηαμη-

λνκεί ηηο 175 ρώξεο ζε κηα θιίκαθα 

από ην 0 έσο ην 100, αξρίδνληαο από 

ηε ρώξα πνπ παξνπζηάδεη ηε κηθξό-

ηεξε δηαθζνξά.  

Σηελ ελ ιόγσ έθζεζε πνπ δεκνζηεύ-

ζεθε ζην Βεξνιίλν, ηνλ πεξαζκέλν 

Γεθέκβξην, ε Γαλία βξίζθεηαη ζηελ 

πξώηε ζέζε ηεο ζρεηηθήο θαηάηαμεο 

σο ε ιηγόηεξν δηεθζαξκέλε ρώξα, 

ελώ ζηε δεύηεξε ζέζε είλαη ε Νέα 

Εειαλδία θαη ζηελ ηξίηε ε Φηιαλδία. 

Αθνινπζεί, όπσο πξναλαθέξζεθε, ε 

Σνπεδία θαη ζηελ πέκπηε ζέζε θαηα-
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ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ  

ηάζζεηαη ε Ννξβεγία.  

Σύκθσλα κε ηελ κε θπβεξλεηηθή νξ-

γάλσζε «Transparency Internatio-

nal», ην Σνπδάλ, ε Βόξεηα Κνξέα θαη 

ε Σνκαιία ζεσξνύληαη νη ρώξεο πνπ 

έρνπλ ηελ κεγαιύηεξε δηαθζνξά ζηνλ 

θόζκν.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ηα ηειεπηαία 

ηξία έηε, ε Σνπεδία βξίζθεηαη ζηαζε-

ξά ζηελ ηέηαξηε ζέζε ηεο θαηάηαμεο 

κε ηηο ιηγόηεξν δηεθζαξκέλεο ρώξεο. 

Σρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκό ηνπ δείθηε 

αληίιεςεο δηαθζνξάο, ε Γηεζλήο Γηα-

θάλεηα αλαθέξεη όηη είλαη εμαηξεηηθά 

δύζθνιν λα κεηξεζεί ε δηαθζνξά, 

θαζώο είλαη  ζπγθαιπκκέλε θαη γηα 

ην ιόγν απηό ζπιιέγεη απόςεηο     

εκπεηξνγλσκόλσλ από δηάθνξνπο 

νξγαληζκνύο, όπσο ε Παγθόζκηα 

Τξάπεδα, ε Αθξηθαληθή Τξάπεδα  

Αλάπηπμεο θαη ην γεξκαληθό ίδξπκα 

Bertelsmann.  

Photo:http://www.wallconvert.com/search/stock/ 



ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΝΔΑ 

 

Διιεληθή δηάθξηζε ζε δηεζλή δηαγσληζκό θαη-

λνηνκίαο ζηε νπεδία 

Πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 10 Γεθεκβξίνπ 2014, 

ζην ζνπεδηθό ηλζηηηνύην  ζηε Σηνθρόικε,  εηδηθή 

εθδήισζε ζην πιαίζην παξνπζίαζεο ησλ δηαθξη-

ζέλησλ ηνπ δηεζλνύο δηαγσληζκνύ θαηλνηνκίαο 

«Smart Living Challenge». Αμίδεη λα ζεκεησζεί 

όηη, κεηαμύ ησλ 15 ληθεηώλ ηνπ δηαγσληζκνύ θαη-

λνηνκίαο ζπγθαηαιέγεηαη ν θ. Παύινο Γεσξγηά-

δεο, ζπληδξπηήο ηνπ start-up «We Deliver Taste».  

Ο ελ ιόγσ δηαγσληζκόο ζρεδηάζηεθε γηα λα δεκη-

νπξγήζεη επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο θαη ηδέεο πνπ 

πξνσζνύλ ιύζεηο αεηθόξνπ δηαβίσζεο κέζα ζηα 

αζηηθά πεξηβάιινληα. Πξόθεηηαη γηα πξντόληα, 

ππεξεζίεο θαη ιύζεηο πνπ δύλαληαη λα βειηηώ-

ζνπλ ηελ πνηόηεηα δσήο ζηηο κεγάιεο πόιεηο. Ο 

δηαγσληζκόο δηνξγαλώζεθε από ην Σνπεδηθό   

Ηλζηηηνύην θαη ην «Munktell Science Park» ζε 

πεξηζζόηεξεο από 120 ρώξεο  θαη θηινμελήζεθε 

επίζεο ζηελ Διιάδα από ηελ Πξεζβεία ηεο Σνπε-

δίαο ζε ζπλεξγαζία κε ην δίθηπν «Impact Hub 

Athens».  

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο επίζθεςήο ηνπο ζηε Σνπε-

δία, θαηά ην δηάζηεκα 6-12 Γεθεκβξίνπ, νη δηα-

θξηζέληεο ηνπ δηαγσληζκνύ έιαβαλ κέξνο ζε επη-

κνξθσηηθά ζεκηλάξηα θαη είραλ ζπλαληήζεηο κε 

νξηζκέλνπο εθ ησλ ζεκαληηθόηεξσλ θνξέσλ  θαη-

λνηνκίαο ηεο ρώξαο πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλε-

ζνύλ δπλαηόηεηεο ζπλεξγαζίαο.  

Όζνλ αθνξά ζηελ ειιεληθή δηάθξηζε, ζεκεηώλε-

ηαη όηη ην start-up «We Deliver Taste» απνηειεί 

κηα θαηλνηόκα ιύζε γηα ηελ είζνδν αγξνηηθώλ 

πξντόλησλ κηθξώλ παξαγσγώλ ζε δηεζλείο αγν-

ξέο. To «We Deliver Taste» είλαη κία εηαηξεία 

ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ πνπ ζπλδέεη κε ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν ηε γεσξγία κε ηελ γα-

ζηξνλνκία. Δπίζεο, δεκηνπξγεί επηρεηξεκαηηθέο 

ιύζεηο κέζα από θαηλνηόκεο ηδέεο ζρεηηθά κε ηελ 

εζηίαζε, ηελ αλάπηπμε πξντόλησλ θαη ηε δηαρεί-

ξηζε αιπζίδσλ δηαλνκήο ηα νπνία βαζίδνληαη ζηε 

δηεπθόιπλζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο 

κεηαμύ παξαγσγώλ θαη θαηαλαισηώλ.  

Σηελ εθδήισζε ζην ζνπεδηθό ηλζηηηνύην παξέ-

ζηεζαλ επηρεηξεκαηηθνί θνξείο θαη εθπξόζσπνη 

Πξεζβεηώλ, ελώ ηελ Πξεζβεία Διιάδνο ζηε Σνπ-

εδία εθπξνζώπεζαλ ν θ. Ση. Σηαπξάθνο, δηεπζύ-

λσλ ηνπ Γξαθείνπ Οηθνλνκηθώλ θαη Δκπνξηθώλ 

Υπνζέζεσλ θαη ε θα Διεπζεξία Σπειησηαθνπνύ-

ινπ, πξντζηακέλε ηνπ Γξαθείνπ Τύπνπ & Δπηθνη-

λσλίαο Σηνθρόικεο.   

 

Απνλνκή βξαβείνπ ζε ειιεληθό θξαζί  

Σε βξάβεπζε ησλ θαιύηεξσλ νίλσλ ζηε Σνπεδία 

πνπ δηνξγάλσζε ην θιαδηθό πεξηνδηθό «Allt om 

Vin», απνλεκήζεθε ζην ειιεληθό θξαζί «2010 

Ramnista Xinomavro» ην βξαβείν ηνπ θαιύηεξνπ 

νίλνπ, ζηελ θαηεγνξία ησλ λεναθηρζέλησλ εξπ-

ζξώλ νίλσλ.  

Σεκεηώλεηαη όηη, ν δηαγσληζκόο πνπ αθνξά ζηνπο 

θαιύηεξνπο νίλνπο πνπ θπθινθνξνύλ ζηε ζνπε-

δηθή αγνξά δηνξγαλώλεηαη ζπλερώο από ην 1998.   
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Αύμεζε ζηηο πσιήζεηο ηνπ ιηαλεκπνξίνπ 

Αύμεζε 4,5% θαηέγξαςε ν δείθηεο θύθινπ εξγα-

ζηώλ ζην ιηαληθό εκπόξην ην Ννέκβξην ζε ζύ-

γθξηζε κε ηνλ ίδην κήλα ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο. 

Οη ιηαληθέο πσιήζεηο ζε αλαιώζηκα αγαζά απμή-

ζεθαλ θαηά 1,5%, ελώ ε αύμεζε γηα δηαξθή αγα-

ζά ήηαλ ηεο ηάμεσο ηνπ 7,1%. 

 

Πιενλαζκαηηθό ην εκπνξηθό ηζνδύγην ηεο νπ-

εδίαο ην δηάζηεκα Ιαλνπάξηνο-Ννέκβξηνο  

Ζ Σνπεδία εκθάληζε πιεόλαζκα ζην εκπνξηθό 

ηεο ηζνδύγην ύςνπο 20,3 δηζ. θνξνλώλ ( 2,16 δηζ. 

επξώ), θαηά ηελ πεξίνδν Ηαλνπαξίνπ-Ννεκβξίνπ 

2014, θαζώο νη εμαγσγέο αλήιζαλ ζε 1.035,7 δηζ.  

θνξόλεο (110, 2 δηζ. επξώ) θαη νη εηζαγσγέο ζε 

1.015,4 δηζ. θνξόλεο (108 δηζ. επξώ). Δλ ηνύηνηο, 

ππήξμε ζεκαληηθή κείσζε ζε ζρέζε κε ην πιεό-

λαζκα ηνπ εκπνξηθνύ ηζνδπγίνπ ην ίδην δηάζηεκα 

ηνπ 2013 (52 δηζ. θνξόλεο). Όζνλ αθνξά ζην 

Ννέκβξην ηνπ 2014, ππήξμε έιιεηκκα 0,7 δηζ. 

θνξνλώλ ζην εκπνξηθό ηζνδύγην ηεο Σνπεδίαο, 

δεδνκέλνπ όηη νη εμαγσγέο ηεο ήηαλ 94,9 δηζ.  

θνξόλεο θαη νη εηζαγσγέο 95,6 δηζ. θνξόλεο.   

 

 

ΣΟΤΡΙΜΟ  

 

Γεκνζίεπκα ηνπ ηνπξηζηηθνύ πεξηνδηθνύ 

«Vagabond» γηα ηελ Διιάδα  

Σηελ ηζηνζειίδα ηνπ κεληαίνπ ζνπεδηθνύ ηνπξη-

ζηηθνύ πεξηνδηθνύ «Vagabond» δεκνζηεύεηαη 

άξζξν γλώκεο πνπ ππνγξάθεη ν Per J Andersson 

κε ηνλ ηίηιν «Δπηιέμεηε γηα ηηο δηαθνπέο ζαο ηελ 

Διιάδα».  

Σύκθσλα κε ην ελ ιόγσ άξζξν, ν αξηζκόο ησλ 

ηνπξηζηώλ πνπ επηζθέπηνληαη ηελ Διιάδα απμά-

λεηαη ζπλερώο θαη ζύκθσλα κε ην ηαμηδησηηθό 

βαξόκεηξν ηνπ «Vagabond»  απμήζεθαλ ηα ηαμί-

δηα ησλ Σνπεδώλ ζε ειιεληθνύο πξννξηζκνύο 

θαηά 9% κεηαμύ 2012-2013, ζπλνιηθά 626.000 

ηαμίδηα, γεγνλόο πνπ επηηξέπεη ζηελ Διιάδα λα 

θαηέρεη κηα από ηηο πςειόηεξεο ζέζεηο ζηνλ θαηά-

ινγν κε ηνπο πην δεκνθηιείο πξννξηζκνύο γηα 

ηνπο Σνπεδνύο πνιίηεο. Πεξηζζόηεξνη Σνπεδνί 

ηαμηδεύνπλ ζηελ Διιάδα ηώξα απ’ όηη ην 2008 κε 

ην μέζπαζκα ηελ θξίζεο. Δπηπξόζζεηα ηνλ      

Αύγνπζην ην ηαμηδησηηθό γξαθείν Tηcket αλέθεξε 

πσο ε Διιάδα από ηελ 3ε εθηνμεύζεθε ζηελ 1ε 

ζέζε ηεο ιίζηαο ησλ δεκνθηιέζηεξσλ πξννξη-

ζκώλ ησλ Σνπεδώλ. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη, ν ηνπξηζκόο απνηειεί βαζηθή 

πεγή εηζνδήκαηνο ηεο ρώξαο, ηδηαίηεξα ππό ηηο 

δύζθνιεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. Τέινο, ν ζπληά-

θηεο πξνρσξά ζε κηα ζύληνκε αλαθεθαιαίσζε 

ησλ νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ θαη πξόζθαησλ πνιη-

ηηθώλ εμειίμεσλ πνπ ιακβάλνπλ ρώξα ζηελ Δι-

ιάδα, κε ζηόρν πάληα λα ππεξζεκαηηζηεί ε ζπνπ-

δαηόηεηα ηεο ζπκβνιήο ηνπ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνύ 

ζηελ νηθνλνκία ηεο ρώξαο (Πεγή: Γξαθείν Τύπνπ  

θαη Δπηθνηλσλίαο Σηνθρόικεο).  

 

Βξάβεπζε νπεδνύ δεκνζηνγξάθνπ γηα άξζξν

-αθιέρωμα ζηην Ελλάδα  

Ο Σνπεδόο δεκνζηνγξά-

θνο, θ. Mikael Persson, 

ηνπ ηνπξηζηηθνύ  πεξηνδη-

θνύ Vagabond  βξαβεύ-

ζεθε από ηνλ νξγαληζκό 

Antor (Association of Na-

tional Tourism Organisa-

tions in Sweden)  γηα α-

θηέξσκα πνπ είρε δεκν-

ζηεύζεη κε ζέκα ηελ Δι-

ιάδα. Τν ελ ιόγσ αθηέξσ-

κα κε ηνλ ηίηιν «Διιάδα-

Από αθηή ζε αθηή» επη- 

ιέρζεθε σο ην θαιύηεξν 

άξζξν, ηνπξηζηηθνύ πεξηε-

ρνκέλνπ, γηα ην 2014. Τν 

αθηέξσκα αθνξνύζε νδηθό ηαμίδη ζηελ επεηξσηη-

θή Διιάδα θαη ζπγθεθξηκέλα από ηελ Πάξγα   

κέρξη ην Πήιην, κε πξνβνιή δηαθόξσλ πξννξη-

ζκώλ πνπ δελ είλαη θαη ηόζν δεκνθηιείο γηα ηνπο 

Σνπεδνύο ηνπξίζηεο. Σηνλ νξγαληζκό Antor, ζπκ-

κεηέρνπλ ρώξεο πνπ έρνπλ εζληθά γξαθεία ηνπξη-

ζκνύ ζηε Σνπεδία, κεηαμύ απηώλ θαη ην Γξαθείν 

ΔΟΤ Σθαλδηλαβίαο. Σηα ηέιε θάζε  έηνπο, ν An-

tor πξαγκαηνπνηεί εθδήισζε, ζηελ νπνία βξαβεύ-

εηαη ην θαιύηεξν αθηέξσκα πνπ δεκνζηεύηεθε ζε 

ζνπεδηθά έληππα ΜΜΔ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

έηνπο (Πεγή: Γξαθείν ΔΟΤ Σθαλδηλαβίαο).  
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ΔΚΓΗΛΩΔΙ 

 

Δθδήισζε πξνβνιήο ειιεληθώλ νίλσλ ζηε 

ηνθρόικε θαηόπηλ επίζθεςεο νπεδώλ δεκν-

ζηνγξάθσλ ζηελ Διιάδα  

Δθδήισζε πξνβνιήο ειιεληθώλ νίλσλ έιαβε ρώ-

ξα ζηηο 15 Γεθεκβξίνπ 2014, ζηελ Πξεζβεπηηθή 

θαηνηθία, κεηά από επίζθεςε Σνπεδώλ δεκνζην-

γξάθσλ ζηελ Διιάδα, κε ζθνπό ηελ έθδνζε ηεύ-

ρνπο ηνπ πεξηνδηθνύ «Världens Viner» (Wines of 

the World), αθηεξσκέλν απνθιεηζηηθά ζε ειιελη-

θνύο νίλνπο.  

Μέζσ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηεύρνπο, ην νπνίν αλα-

κέλεηαη λα θπθινθνξήζεη αξρέο Μαξηίνπ ηνπ 

2015, ζα ππάξμεη ηαπηόρξνλα ηνπξηζηηθή θαη πν-

ιηηηζηηθή πξνβνιή ηεο ρώξαο καο. Σεκεηώλεηαη 

όηη θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο, ππήξμε ζπλερήο 

ζπλεξγαζία ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΥ, ηνπ Γξαθείνπ 

Τύπνπ θαη Δπηθνηλσλίαο Σηνθρόικεο θαζώο επί-

ζεο ηνπ Γξαθείνπ ΔΟΤ Σθαλδηλαβίαο γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ηαμηδηνύ ησλ Σνπεδώλ δε-

κνζηνγξάθσλ θαη ηε δηακόξθσζε ηνπ πξνγξάκ-

καηνο ηεο ζνπεδηθήο απνζηνιήο.  

Ζ δεκνζηνγξαθηθή νκάδα ηνπ ζνπεδηθνύ πεξην-

δηθνύ «Världens viner» (Wines of the World), κε 

επηθεθαιήο ηνλ εθδόηε ηνπ πεξηνδηθνύ, θ. Åke 

Jacobsson, επηζθέθζεθε αξθεηέο κνλάδεο νηλνπα-

ξαγσγήο θπξίσο ζηελ Πεινπόλλεζν, ην δηάζηεκα 

16-22 Ννεκβξίνπ 2014. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο ζηε ρώξα καο, κε 

ζπλδξνκή ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Δπελδύζεσλ 

& Δμσηεξηθνύ Δκπνξίνπ, πξαγκαηνπνηήζεθε ελε-

κεξσηηθή ζπλάληεζε θαη γεπζηγλσζία ειιεληθώλ 

νίλσλ ζηε Σρνιή ηνπ θ. Κσλ/λνπ Λαδαξάθε,       

ν νπνίνο είλαη ν κνλαδηθόο Master of Wine ζηελ 

Διιάδα θαη ζπγθαηαιέγεηαη ζηνπο θαιύηεξνπο  

ηνπ θόζκνπ.   

Καηά ηελ εθδήισζε ζηελ Πξεζβεπηηθή θαηνηθία, 

ππήξμε ελεκέξσζε εθ κέξνπο ησλ Σνπεδώλ    

δεκνζηνγξάθσλ γηα ηηο νηλνπαξαγσγηθέο κνλάδεο 

πνπ επηζθέθζεθαλ θαη ηηο επαθέο πνπ είραλ ην 

δηάζηεκα πνπ έκεηλαλ ζηε ρώξα καο, ελώ ε Πξέ-

ζβπο ηεο Διιάδνο, θα Αιίθε Φαηδή, θαη               

ν  θ. Ση. Σηαπξάθνο, Γξακκαηέαο ΟΔΥ Α΄, αλα-

θέξζεθαλ ζηε ζεκαζία ηεο πξσηνβνπιίαο απηήο 

θαη ηελ αλάγθε ιήςεο πεξηζζνηέξσλ δξάζεσλ 

γηα ηελ πξνβνιή ησλ ειιεληθώλ νίλσλ. Τέινο,          

ν εθδόηεο ηνπ «Världens Viner», θ. Jacobsson, 

πξνέβε ζε παξνπζίαζε πιάλνπ πνπ αθνξά ζηε 

δηνξγάλσζε έθζεζεο ειιεληθώλ νίλσλ θαη άιισλ 

πξντόλησλ ηεο ρώξαο καο ηνλ Μάξηην, ακέζσο 

κεηά ηελ έθδνζε ηνπ ηεύρνπο πνπ ζα αθνξά ηα 

ειιεληθά θξαζηά.  

Μεηά ηελ ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ επίζθεςε 

ζηε ρώξα καο, αθνινύζεζε γεπζηγλσζία ειιελη-

θήο θνπδίλαο, όπνπ νη θαιεζκέλνη είραλ ηελ     

επθαηξία λα γεπηνύλ παξαδνζηαθά εδέζκαηα ηεο 

ρώξαο καο θαη λα δνθηκάζνπλ πνηθηιίεο ειιελη-

θώλ θξαζηώλ. Σηελ εθδήισζε παξαβξέζεθαλ εθ-

πξόζσπνη ηεο επηρεηξεκαηηθήο θνηλόηεηαο θαη 

ηνπξηζηηθώλ  πξαθηνξείσλ ηεο Σνπεδίαο, δεκνζη-

νγξάθνη θαζώο επίζεο κέιε ηνπ δηπισκαηηθνύ 

ζώκαηνο ζηε  Σνπεδία.  
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ΠΡΟΔΥΔΙ ΔΚΘΔΔΙ  

Event: Promotion fashion show 

Duration: 13-15 January 2015 

Organizer: Kistamässan  

Address: Arne Beurlings Torg 5, Kista 

Tel:  0046 8506 652 25 

E-mail: info@artexis.se 

Website: www.var.promotion-massan.com 

 

 

Event: Formex – interior decorating and furnishing industry 
Duration: 14-17 January 2015 

Organizer: Stockholm International Fairs 

S-125 80 Stockholm 

Tel : 0046  87494100 

Fax: 0046  87496178 

E-mail: chtistina.olsson@stockholmsmassan.se 

Website: www.formex.se 

 

 

Event: Quality Registries in Sweden  

Duration: 20-21 January 2015 

Organizer: Elmia AB  

Address: Elmiavägen 11, SE-554 54 Jönköping  

Tel:  0046 36152000 

E-mail: kvalitetsregister@skl.se  

Website: www.kvalitetsregister.se 

 

 

Event: Stockholm automotive show 
Duration: 22-25 January 2015 

Organizer: Stockholm International Fairs 

S-125 80 Stockholm 

Tel : 0046  45536 12 77  

E-mail: ida.nilsson@fabas.se  

Website: www.mcmassan.se 

 

 

Event: Fast food & Café trade show 

Duration: 27-28 January 2015 

Organizer: Kistamässan  

Address: Arne Beurlings Torg 5, Kista 

Tel:  0046 8506 652 25 

E-mail: info@artexis.se 

Website: https://sv-se.facebook.com/FFCRE 
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