
Δμωηεξηθό εκπόξην νπεδίαο 

Η δεκνζηνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο 

νπεδίαο θξίλεηαη αξθεηά ηθαλνπνηε-

ηηθή, ελ ηνύηνηο ε ζνπεδηθή Κπβέξ-

λεζε ζεσξεί όηη ε γεληθόηεξε νηθν-

λνκηθή θξίζε πνπ είρε πιήμεη πνιιέο 

επξσπατθέο ρώξεο θαηά ηα ηειεπηαία 

έηε, επεξέαζε αξλεηηθά ην ξπζκό 

αλάπηπμεο ηεο νπεδίαο, δεδνκέλνπ 

όηη ε ζνπεδηθή νηθνλνκία εμαξηάηαη 

ζε κεγάιν βαζκό από ηηο εμαγσγέο 

πνπ πξαγκαηνπνηεί.  

Σν δεκόζην ρξένο ηεο νπεδίαο    

αλεξρόηαλ ζε 1,28 ηξηζ. θνξόλεο 

(148 δηζ. επξώ) ζην ηέινο ηνπ 2013, 

ην νπνίν αληηζηνηρεί ζην 35% πεξί-

πνπ ηνπ ΑΔΠ ηεο ρώξαο.  Δληνύηνηο, 

ην πνζνζηό ρξένπο ηνπ ηδησηηθνύ 

ηνκέα είλαη αξθεηά πςειό θαη αλέξ-

ρεηαη ζε 237% ηνπ ΑΔΠ.  

Η νπεδία πξσηνπνξεί δηεζλώο σο 

ρώξα ειεύζεξνπ εκπνξίνπ θαη πεξηζ-

ζόηεξε από ηε κηζή ηεο νηθνλνκία 
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ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ  

εμαξηάηαη από ην εμσηεξηθό ηεο    

εκπόξην. Πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη, ην 

56% ησλ εμαγσγώλ ηεο νπεδίαο 

θαηεπζύλεηαη πξνο ηηο ρώξεο ηεο   

Δπξσπατθήο Έλσζεο, ελώ ην 38% 

πξνο ηελ επξσδώλε. Δπίζεο, ε ζνπε-

δηθή θνξόλα εληζρύεηαη ζπλερώο ζε 

ζρέζε κε ην επξώ, γεγνλόο πνπ     

δπζρεξαίλεη αθόκα πεξηζζόηεξν ηηο 

πξνζπάζεηεο ηεο νπεδίαο γηα αύμε-

ζε ησλ εμαγσγώλ ηεο. 

Η ζνπεδηθή νηθνλνκία κπνξεί λα  

ραξαθηεξηζζεί σο αλνηθηή νηθνλνκία, 

εμαξηώκελε ζεκαληηθά από ην εμσ-

ηεξηθό εκπόξην θαη θπξίσο ηηο εμαγσ-

γέο πνπ πξαγκαηνπνηεί. Αλ ιεθζεί 

ππόςε ν κηθξόο ζρεηηθά πιεζπζκόο 

ηεο νπεδίαο, ε ζπκκεηνρή ηεο     

ρώξαο ζην δηεζλέο εκπόξην είλαη   

εμαηξεηηθά κεγάιε.  

Η αμία ησλ εμαγσγώλ  ηεο ρώξαο   

θαηά ην 2013 αλήιζε ζε 1,09 ηξηζ.   

θνξόλεο νπεδίαο (126,2 δηζ. επξώ), 

Photo: https://www.visitsweden.com/photos/photo/?photo=55486 



ελώ ην ίδην δηάζηεκα νη εηζαγσγέο ήηαλ 1,04 

ηξηζ. θνξόλεο (120,4 δηζ. επξώ). Σν 2013, ην 

πιεόλαζκα ζην εκπνξηθό ηζνδύγην ηεο ρώξαο 

έθζαζε ηηο 51 δηζ. θνξόλεο (5,9 δηζ. επξώ).  

Η νπεδία έρεη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο θπξίσο κε 

άιιεο βηνκεραληθέο ρώξεο θαη πεξηζζόηεξν κε ηηο 

ρώξεο κέιε ηεο ΔΔ.  

Με βάζε ηα ζηνηρεία ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο 

ηεο νπεδίαο (SCB), θαηά ην 2013, ε Γεξκαλία 

εκθαλίδεηαη σο πξώηνο πξνκεζεπηήο ηεο ρώξαο 

κε αμία πξντόλησλ πεξίπνπ 173,6 δηζ. θνξόλεο 

(πεξίπνπ 20,06 δηζ. επξώ), ε Ννξβεγία βξίζθεηαη 

ζηε δεύηεξε ζέζε κε  92,5 δηζ. θνξόλεο (πεξίπνπ 

10,6 δηζ. επξώ), ε Γαλία ζηελ ηξίηε κε 79,7 δηζ. 

θνξόλεο (πεξίπνπ 9,2 δηζ. επξώ), ελώ ζηελ ηέηαξ-

ηε ζέζε βξίζθεηαη ε Οιιαλδία (78,1 δηζ. θνξό-

λεο, ήηνη 9,02 δηζ. επξώ) θαη ζηελ πέκπηε ην    

Ηλσκέλν Βαζίιεην (60 δηζ. θνξόλεο, ήηνη 6,9 δηζ. 

επξώ). Οη εηζαγσγέο από Διιάδα θαηά ην 2013 

αλήιζαλ ζε 1,3 δηζ. θνξόλεο (150,2 εθαη. επξώ), 

ζεκεηώλνληαο αύμεζε θαηά 5,5-6% ζε ζύγθξηζε 

κε ην 2012.  

Μεηαμύ ησλ εμαγσγηθώλ αγνξώλ ηεο νπεδίαο, ε 

Ννξβεγία θαηέρεη ηελ πξώηε ζέζε ην 2013 κε 

116,7 δηζ. θνξόλεο (πεξίπνπ 13,5 δηζ. επξώ), ε 

Γεξκαλία παξακέλεη ζηε δεύηεξε ζέζε ην 2013 

(107 δηζ. θνξόλεο πεξίπνπ 12,4 δηζ. επξώ). ηελ 

ηξίηε ζέζε ηεο θαηάηαμεο είλαη ε Φηλιαλδία (74 

δηζ. θνξόλεο, ήηνη 8,6 δηζ. επξώ), ζηελ ηέηαξηε ε 

Γαλία (70,4 δηζ. θνξόλεο, δειαδή πεξίπνπ 8,14 

δηζ. επξώ) θαη ζηελ πέκπηε ζέζε είλαη ην Ηλσκέ-

λν Βαζίιεην (70,3 δηζ. θνξόλεο, δειαδή πεξίπνπ 

8,12 δηζ. επξώ). Οη ζνπεδηθέο εμαγσγέο πξνο  ηελ 

Διιάδα θαηά ην εμεηαδόκελν δηάζηεκα αλήιζαλ 

ζε 2,05 δηζ. θνξόλεο (237 εθαη. επξώ).  

Tα θπξηόηεξα πξντόληα πνπ εμήρζεζαλ από ηε 

νπεδία ην 2013 ήηαλ κεραλνθίλεηα νρήκαηα, 

πξντόληα δηύιηζεο πεηξειαίνπ, εμνπιηζκόο ηειε-

πηθνηλσληώλ, ραξηί θαη ραξηόληα, θαξκαθεπηηθά 

παξαζθεπάζκαηα, ζίδεξνο θαη ράιπβαο, εμαξηή-

καηα γηα κεραλνθίλεηα νρήκαηα, κεραλήκαηα 

γηα εμνπιηζκό νξπρείσλ θαη ιαηνκείσλ, πξντό-

ληα μπιείαο, κεηαιιεύκαηα ζηδήξνπ, πιαζηηθέο 

ύιεο, όξγαλα θαη ζπζθεπέο νπηηθήο θ.ά.  

Μεηαμύ ησλ βαζηθόηεξσλ πξντόλησλ ζηηο εηζα-

γσγέο ηεο νπεδίαο από ην εμσηεξηθό, γηα ην 

ίδην πάληα έηνο, ζπγθαηαιέγνληαη πεηξειαηνεηδή 

πξντόληα, κεραλνθίλεηα νρήκαηα, εμνπιηζκόο 

ηειεπηθνηλσληώλ, ςάξηα,  εμαξηήκαηα γηα κερα-

λνθίλεηα νρήκαηα, ηερλνπξγήκαηα από ζίδεξν ή 

ράιπβα,  ειεθηξνληθνί  ππνινγηζηέο, θαξκαθεπ-

ηηθά πξντόληα, ειεθηξνληθά εμαξηήκαηα θ.ά. 

ΔΛΙΓΑ 2                                ΑΠΡΙΛΙΟ   

   Δμωηεξηθό εκπόξην ηεο νπεδίαο ηα ηειεπηαία πέληε έηε   

  (Πνζά ζε δηζ. SEK. Δληόο παξέλζεζεο ην πνζό θαηά πξνζέγγηζε ζε δηζ. επξώ ) 

 
  Πεγή: ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο νπεδίαο (Statistics Sweden - SCB) 

* Σν 2013,  ην 1 επξώ, θαηά κέζν όξν, αληηζηνηρνύζε ζε 8,65 ζνπεδηθέο θνξόλεο (SEK). Σα πξνεγνύκελα ρξόληα  ε κέζε ηζνηη-

κία 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   

  2009 2010 2011 2012 2013 

Όγθνο εκπνξίνπ 1909,4 (180,1) 2203,0 (230,9) 2349,7 (260,2) 2222,8 (257,5)  2133,0 (246,6)  

Δμαγωγέο 996,7 (94,0) 1136,0 (119,0) 1213,6 (134,4) 1154,6 (132,5)  1092,0 (126,2)  

Δηζαγωγέο 912,9 (86,1) 1067,1 (111,9) 1136,1 (125,8) 1068,2 (125,0)  1041,0 (120,4)  

Δκπνξηθό ηζνδύγην   83,6 (7,9)    68,9 (7,2) 77,5   (8,6)    86,4   (7,5)     51,0 (5,9)  

 Photo: http://www.greconorsk.gr/gothenburg.htm  Photo: http://www.greconorsk.gr/gothenburg.htm 



ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΝΔΑ 

 

Ηκεξίδα ηνπ Δζληθνύ Φνξέα  Δκπνξίνπ ηεο 

νπεδίαο (ηνθρόικε, 23 Απξηιίνπ 2014) 

Δλεκεξσηηθή εκεξίδα γηα ηηο δξάζεηο θαη δξαζηε-

ξηόηεηεο ηνπ Δζληθνύ Φνξέα Δκπνξίνπ ηεο νπε-

δίαο (Kommerskollegium – National Board of 

Trade) δηνξγαλώζεθε ζηε ηνθρόικε, ζηηο 23 

Απξηιίνπ 2014.  Η εκεξίδα αθνξνύζε ελέξγεηεο 

ππνζηήξημεο ησλ εηαηξεηώλ πνπ επηζπκνύλ λα 

εμάγνπλ ηα πξντόληα ηνπο ζηε νπεδία. ηελ ελ 

ιόγσ ελεκεξσηηθή εκεξίδα παξαβξέζεθαλ νηθν-

λνκηθνί θαη επηρεηξεκαηηθνί παξάγνληεο, δεκνζη-

νγξάθνη, θαζώο επίζεο κέιε ηνπ δηπισκαηηθνύ 

ζώκαηνο.  

Αξρηθά, νη ηζύλνληεο ηνπ Δζληθνύ Φνξέα Δκπνξί-

νπ πξνέβεζαλ ζε παξνπζίαζε ηνπ ηξόπνπ ιεη-

ηνπξγίαο ηνπ «Product Contact Point» ζηε νπε-

δία, ην νπνίν δύλαηαη λα παξέρεη ελεκέξσζε ζρε-

ηηθά κε ηνπο θαλνληζκνύο πνπ δηέπνπλ ηηο εηζα-

γσγέο δηαθόξσλ αγαζώλ ζηε ζνπεδηθή αγνξά.  

ηε ζπλέρεηα, ππήξμε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο 

βάζεο δεδνκέλσλ TRIS (Technical Regulations 

Information System), ε νπνία δίλεη ηε δπλαηόηεηα 

ζηνπο ρξήζηεο λα έρνπλ ελεκέξσζε αλαθνξηθά 

κε λνκνζεηηθέο εμειίμεηο ζηε ζνπεδηθή αγνξά, 

γεγνλόο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζεη ηηο εηαηξείεο 

πνπ εμάγνπλ ηα πξντόληα ηνπο ζηε νπεδία.  

ην ηειεπηαίν κέξνο ηεο εκεξίδαο, ππήξμε       

παξνπζίαζε ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζίεπζε ν Δζλη-

θόο Φνξέαο Δκπνξίνπ γηα πξνβιήκαηα θαη πεξην-

ξηζκνύο πνπ ηίζεληαη ζε πνιίηεο άιισλ θξαηώλ  

κειώλ ηεο ΔΔ πνπ επηζπκνύλ λα δηακείλνπλ θαη 

λα εξγαζηνύλ ζηε νπεδία. Αμίδεη λα ζεκεησζεί 

όηη ην 2011, νη ζνπεδηθέο αξρέο πξνέβεζαλ ζε 

αύμεζε ησλ απαηηνύκελσλ θξηηεξίσλ γηα         

απόθηεζε πξνζσπηθνύ αξηζκνύ, γεγνλόο πνπ δε-

κηνπξγεί πνιιέο δπζθνιίεο ζε πνιίηεο άιισλ 

θξαηώλ κειώλ ηεο ΔΔ, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα   

ελζσκαησζνύλ ζηε ζνπεδηθή θνηλσλία.  

Αύμεζε θεξδνθνξίαο ηεο Electrolux  

Η ζνπεδηθή εηαηξεία Electrolux παξνπζίαζε ην 

δηάζηεκα Ιαλνπάξηνο-Μάξηηνο 2014 θέξδε ύςνπο 

431 εθαη. θνξνλώλ ( 65,5 εθαη. δνι.), ζεκεηώλν-

ληαο αύμεζε θαηά 19%. Η αύμεζε απηή ππεξέβε 

θαηά πνιύ ηηο πξνζδνθίεο ηεο εηαηξείαο, θαζώο 

αλακέλνληαλ θέξδε 120 εθαη. θνξόλεο. Η εηαη- 

ξεία είρε παξνπζηάζεη ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 

2013 δεκηέο 987 εθαη. θνξνλώλ (151 εθαη. δνι.), 

ελώ ηνλ Οθηώβξην ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο είρε 

αλαθνηλώζεη όηη ζα πξνβεί ζε απνιύζεηο 2.000 

αηόκσλ.  

  

Αύμεζε ηωλ εζόδωλ ηεο Volvo θαηόπηλ αλα-

δηάξζξωζεο ηεο εηαηξείαο 

Η εηαηξεία θαηαζθεπήο νρεκάησλ «Volvo Swe-

den AB»  παξνπζίαζε θέξδε 1,08 δηζ. θνξνλώλ 

(165 εθαη. δνιάξηα) ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2014. 

ε αλαθνίλσζε ηεο εηαηξείαο αλαθέξεηαη όηη ε  

θεξδνθνξία ηεο εηαηξείαο είλαη απνηέιεζκα ηνπ    

πξνγξάκκαηνο αλαδηάξζξσζεο ηεο εηαηξείαο πνπ 

είρε απνθαζηζζεί ην 2013. Μέζσ ηεο πξνβιεπό-

κελεο αλαδηάξζξσζεο, ε νπνία πεξηειάκβαλε ηελ 

κείσζε 4.400 ζέζεσλ εξγαζίαο, ε Volvo          

αλακέλεη ζεκαληηθή κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθώλ 

ηεο δαπαλώλ, ύςνπο 4 δηζ. θνξνλώλ εηεζίσο.    

  

εκαληηθά θέξδε γηα ηελ Ericsson  

Ο ζνπεδηθόο ηειεπηθνηλσληαθόο θνινζζόο Erics-

son, αλαθνίλσζε όηη θαηά ην πξώην ηξίκελν ηνπ 

2014, είρε θέξδε 2,12 δηζ. θνξνλώλ (323 εθαη. 

δνιάξηα), ζεκεηώλνληαο εληππσζηαθή αύμεζε 

θαηά 75% ζε ζρέζε κε ην ίδην δηάζηεκα ηνπ 2013

(1,2 δηζ. θνξόλεο ). Πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη,   

θαηά ην πεξαζκέλν έηνο ε εηαηξεία είρε αληηκεησ-

πίζεη πνιύ κεγάιν θόζηνο αλαδηάξζξσζεο.    

ύκθσλα κε ηελ Ericsson, ε αύμεζε ησλ θεξδώλ 

απνδίδεηαη ζηε ζπκθσλία πνπ ππέγξαςε ε εηαη-

ξεία κε ηελ Samsung γηα παηέληεο θαη  δηπιώκαηα 

επξεζηηερλίαο κεηαμύ ησλ δύν εηαηξηώλ.  

ΔΛΙΓΑ 3                                ΑΠΡΙΛΙΟ   
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    Photo: http://www.visitsweden.com/sweden/travel-guide/getting-



ΣΟΤΡΙΜΟ 

 

Αθηέξωκα ζνπεδηθήο εθεκεξίδαο ζηα  δεκν-

θηιέζηεξα ειιεληθά λεζηά 

ηελ ειεθηξνληθή έθδνζε ηεο εθεκεξίδαο       

Expressen θαη ζηελ εμεηδηθεπκέλε ζηήιε «Allt 

om Resor» (Σα πάληα ζρεηηθά κε ηα ηαμίδηα, ζηή-

ιε εηδηθά αθηεξσκέλε ζηνλ ηνπξηζκό) δεκνζηεύε-

ηαη άξζξν ηεο Elisabeth Montgomery, κε ηίηιν 

«Σα δέθα δεκνθηιέζηεξα ειιεληθά λεζηά» θαη ην 

αθόινπζν εηζαγσγηθό ζεκείσκα: «Η Κξήηε απν-

ηειεί ην πην δεκνθηιέο λεζί ηνπ 2013, ζύκθσλα 

κε ηνπο αλαγλώζηεο ηνπ δηαδηθηπαθνύ ηόπνπ 

www.kalimera.se». 

Αλαιπηηθόηεξα, παξνπζηάδνληαη δέθα ειιεληθά 

λεζηά θαηά ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο (ζ.ζ. πξνηίκε-

ζεο νπεδώλ πνιηηώλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ   

ςεθνθνξία ηνπ Kalimera.se) θαη πξνβάιινληαη 

ελ ζπληνκία ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θά-

ζε λεζηνύ. Πξόθεηηαη γηα ηα λεζηά: Κξήηε, Νά-

μνο, Ακνξγόο, Κάξπαζνο, άκνο, Ρόδνο, Σήινο, 

θηάζνο, θόπεινο θαη αληνξίλε. 

Μεηαμύ άιισλ επηζεκαίλεηαη πσο ε Κξήηε απν-

ηειεί ην κεγαιύηεξν ειιεληθό λεζί,  ε Νάμνο δηα-

ζέηεη ππέξνρεο παξαιίεο, κεξηθέο εμ απηώλ είλαη 

ηδαληθέο γηα windsurfing, θαζώο θαη όκνξθα, 

γξαθηθά ρσξηά. Δπηπιένλ γίλεηαη αλαθνξά ζηα 

γπξίζκαηα ηεο ηαηλίαο «The Big Blue» πνπ πξαγ-

καηνπνηήζεθαλ ζηελ Ακνξγό, ελώ παξάιιεια 

ππνγξακκίδεηαη ε νκνξθηά ηεο θύζεο ζηελ Κάξ-

παζν θαη ηα ηζηνξηθά αμηνζέαηα ηεο  άκνπ. ηε 

ζπλέρεηα αθνινπζεί ε Ρόδνο, ην ηέηαξην κεγαιύ-

ηεξν λεζί ηεο Διιάδαο, κε έληνλε λπρηεξηλή    

δηαζθέδαζε θαη πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά. Έπεηηα 

πξνβάιιεηαη ε θηάζνο θαη αθνινπζεί ε θόπε-

ινο, λεζί ζην νπνίν γπξίζηεθε θαη ε θηλεκαην-

γξαθηθή ηαηλία «Mamma Mia», αλαδεηθλύνληαο 

ηόζν ην πξάζηλν ηεο θύζεο όζν θαη ην γαιάδην 

ηεο ζάιαζζαο ηνπ λεζηνύ. Η ιίζηα νινθιεξώλε-

ηαη κε ηε αληνξίλε θαη ηελ έθξεμε ηνπ εθαηζηεί-

νπ πνπ έιαβε ρώξα πξηλ από 3500 ρξόληα. (Πεγή: 

Γξαθείν Σύπνπ θαη Δπηθνηλσλίαο ηνθρόικεο).  

 

 

ΚΣΗΜΑΣΟΜΔΙΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ 

 

Αύμεζε ηωλ ηηκώλ ηωλ αθηλήηωλ ζηε νπεδία 

Η αγνξά αθηλήησλ ηεο νπεδίαο ζεκείσζε άλνδν 

ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2014 κε αύμεζε ησλ ηηκώλ 

θαηά 4% ζύγθξηζε κε ηελ ίδηα πεξίνδν ην 2013. 

ηελ πεξηνρή ηεο ηνθρόικεο ε αύμεζε ησλ    

ηηκώλ ησλ δηακεξηζκάησλ ήηαλ 1%, ζην Γθέηε-

κπνξγθ 3%, ελώ ζην Μάικε νη ηηκέο παξέκεηλαλ 

ακεηάβιεηεο. ρεηηθά κε ηηο ηηκέο ησλ θαηνηθηώλ, 

ε αύμεζε ήηαλ αθόκα κεγαιύηεξε θαζώο ζηηο 

δύν κεγαιύηεξεο πόιεηο ηεο νπεδίαο, ηνθρόικε 

θαη Γθέηεκπνξγθ ε αύμεζε ησλ ηηκώλ άγγημε ην 

7% θαη ζην Μάικε 3%.  

 

 

ΛΟΙΠΔ ΔΙΓΗΔΙ 

 

Ο ζεζκόο ηνπ δηακεζνιαβεηή ζηε νπ-

εδία  

Η νπεδία ήηαλ ε πξώηε ρώξα ζηνλ θόζκν πνπ 

θαζηέξσζε ηνλ ζεζκό ηνπ θνηλνβνπιεπηηθνύ     

δηακεζνιαβεηή ην 1809. Ο ζεζκόο ηνπ θνηλνβνπ-

ιεπηηθνύ δηακεζνιαβεηή ζηε νπεδία απνηειεί 

κηα αξρή, ζην πιαίζην ηνπ ζνπεδηθνύ θνηλνβνπιί-

νπ, θαη θύξηνο ξόινο ηνπ είλαη ν έιεγρνο ίζεο  

κεηαρείξηζεο όισλ ησλ αηόκσλ από ηηο δεκόζηεο 

ππεξεζίεο ζύκθσλα κε ηε ζνπεδηθή λνκνζεζία, 

δεδνκέλνπ όηη ε δίθαηε κεηαρείξηζε από ηηο δεκό-

ζηεο ππεξεζίεο ηεο ρώξαο είλαη έλα από ηα ζεκε-

ιηώδε δηθαηώκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο πνπ πεξηέρν-

ληαη ζην ζνπεδηθό ζύληαγκα. Γελ θαζνξίδεηαη 

ειάρηζην όξην ειηθίαο ηνπ πνιίηε πνπ ζέιεη λα 

πξνβεί ζε  θαηαγγειία, ελώ παξάπνλα δύλαληαη 

λα δηαηππσζνύλ επίζεο εθ κέξνπο άιισλ αηόκσλ 

γηα κεηαρείξηζε θάπνηνπ πνιίηε. Οη θαηαγγειίεο 

πξέπεη λα αθνξνύλ θπβεξλεηηθνύο νξγαληζκνύο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηθαζηεξίσλ), πεξη-

θεξεηαθέο θαη δεκνηηθέο ππεξεζίεο, ππάιιεινπο 

πνπ απαζρνινύληαη ζην ζηελό θαη επξύηεξν    

δεκόζην ηνκέα θαζώο επίζεο ινηπά όξγαλα ηνπ 

δεκνζίνπ.  

Καηά ηελ παξνύζα ρξνληθή ζηηγκή, ππάξρνπλ 

ηέζζεξηο ζνπεδνί δηακεζνιαβεηέο, νη νπνίνη    

εθιέγνληαη  από ην Κνηλνβνύιην ηεο ρώξαο. Η 

ζεηεία ηνπο είλαη ηεηξαεηνύο δηάξθεηαο, έρνπλ ηε 

δπλαηόηεηα λα επαλεθιεγνύλ θαη θαιύπηνπλ δηα-

θνξεηηθνύο ηνκείο επζύλεο θαη επνπηείαο.  
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ΠΡΟΔΥΔΙ ΔΚΘΔΔΙ  

Event: Elmia Automation  

Duration: 6-9 May 2014 

Organizer: Elmia AB  

Address: Elmiavägen 11, SE-554 54 Jönköping  

Tel:  0046 36152000 

E-mail: magnus.ringqvist@elmia.se 

Website: www3.elmia.se/en/automation 

 

Event: GastroNord (Trade fair for restaurants, institutional kitchens and fast food) 

Duration: 6-9 May 2014 

Organizer: Stockholm International Fairs 

S-125 80 Stockholm 

Tel : 0046  87494100 

Fax: 0046  87496178 

E-mail: info@stockholmsmassan.se 

Website: www.gastronord.se 

 

Event: Vinordic (Trade fair for wines, beer, spirits and ciders) 

Duration: 6-9 May 2014 

Organizer: Stockholm International Fairs 

S-125 80 Stockholm 

Tel : 0046  87494100 

Fax: 0046  87496178 

E-mail: info@stockholmsmassan.se 

Website: www.gastronord.se 

 

Event: SETT - Scandinavian Educational Technology Transformation 

Duration: 7-8 May 2014 

Organizer: Kistamässan  

Address: Arne Beurlings Torg 5, Kista 

Tel:  0046 8506 652 25 

E-mail: info@artexis.se 

Website: www.settdagarna.se 

 

Event: Logistics and Transport  

Duration: 7-8 May 2014 

Organizer: Svenska Mässan -  The Swedish Exhibition & Congress Centre 

Address: Box 5222,  40224 Gothenburg 

Tel:  0046 317088000 

Fax: 0046  31160330 

E-mail: infomaster@svenskamassan.se 

Website: http://www.svenskamassan.se/en/calendar/2014/logistics-transport 

 

Event: Stockholm Truck Fair 

Duration: 16-17 May 2014 

Organizer: Stockholm International Fairs 

S-125 80 Stockholm 

Tel : 0046  87494100 

Fax: 0046  87496178 

E-mail: info@sthlmtruckmeet.se 

Website: www.sthlmtruckmeet.se  
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