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ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ
ΕΠΕΙΓΟΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 27.10.2014
(προθεσμία για εξαγωγείς MDF, γυάλινων φιαλών)
Τύνιδα, 20 Οκτωβρίου 2014
Α.Π.Φ. 2760/ΑΣ 178

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΤΗΛΕΑΝΤΙΓΡΑΦΗΜΑ
ΘΕΜΑ: Εμπορικό έλλειμμα Τυνησίας και μέτρα περιορισμού των εισαγωγών
ΣΧΕΤ.: Έγγραφό μας με Α.Π.Φ.2050.1/ΑΣ 177/13.10.2014 (μη προς όλους)
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας Τυνησίας το οποίο συγκλήθηκε στις 29/09/2014
εξέδωσε ανακοινωθέν για τους κινδύνους που ελλοχεύουν από το συνεχώς αυξανόμενο εμπορικό
έλλειμμα της χώρας (βλ. http://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/actualites.jsp?id=86). Παρόλαυτά, οι
εισροές από το εξωτερικό είχαν ως αποτέλεσμα τα συναλλαγματικά αποθέματα της Τυνησίας να
αυξηθούν σε 12,524 δισεκ. δηνάρια (αντιστοιχούν σε 110 μέρες εισαγωγών στις 26/9/2014,
έναντι 103 ημερών στις 26/9/2013). Στις 02/10/2014 ο Π/Θ κ.M.Jomaa ενώπιον του Υπουργικού
Συμβουλίου ανέφερε ότι το έλλειμμα ανήλθε σε 10,5 δισεκατομμύρια δηνάρια το 9μηνο του 2014,
σημειώνοντας αύξηση 20,7% σε σχέση με το 9μηνο του 2013, η οποία οφείλεται σε αύξηση των
εισαγωγών προϊόντων ενέργειας και τροφίμων, στην μείωση των εξαγωγών φωσφάτων και στην
αύξηση των εισαγωγών προϊόντων κατανάλωσης. Το Συμβούλιο ενέκρινε σειρά μέτρων για τον
περιορισμό των εισαγωγών ύψους 600 εκατομμυρίων δηναρίων έως το τέλος του τρέχοντος
έτους.
Η Υπουργός Εμπορίου σε τηλεοπτική της συνέντευξη (6/10/2014) δήλωσε ότι η Κυβέρνηση
προσανατολίζεται στη λήψη μέτρων με βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα προκειμένου να περιοριστούν
οι εισαγωγές καταναλωτικών αγαθών (οι οποίες εκπροσωπούν το 23,5% των εισαγωγών) τα
οποία θεωρούνται μη απαραίτητα και πολυτελείας (π.χ. μπισκότα, καλλυντικά, κ.τ.λ.) και τα οποία
αν και δεν ευθύνονται για το εμπορικό έλλειμμα (αποτελούν μόνο το 4,9% του εμπορικού
ελλείμματος) είναι τα μόνα προϊόντα πάνω στα οποία μπορεί να παρέμβει η Κυβέρνηση: δεν
μπορούν να επιβληθούν περιορισμοί στις εισαγωγές μηχανημάτων και εξοπλισμού (20,7% του
συνόλου των εισαγωγών, 29,1% του εμπορικού ελλείμματος) ούτε στις πρώτες ύλες (29,3% του
συνόλου των εισαγωγών, 28,8% του ελλείμματος) απαραίτητα για την παραγωγή και τις
επενδύσεις.
Η Υπουργός ανέφερε ότι στα μέτρα για τον περιορισμό των εισαγωγών περιλαμβάνεται η υποβολή
ορισμένων προϊόντων σε καθεστώς εποπτείας με τη συμπλήρωση εγγράφων ενημερωτικής φύσης
προς το Υπουργείο Εμπορίου (π.χ. καλλυντικά, ξυλεία, σίδηρο, υφαντουργία). Η εποπτεία
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περιγράφεται στο άρθρο 30 του Ν.106 / 18.12.19981 και θεωρείται το πρώτο στάδιο πριν την
αδειοδότηση ή την εφαρμογή ποσόστωσης για να σταματήσουν οι εισαγωγές. Σύμφωνα με
απόψεις των στελεχών της εδώ Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκή Ένωσης, η διαδικασία της
εποπτείας δεν αντίκειται στις διατάξεις του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου ο οποίος την
αναγνωρίζει ως μηχανισμό που επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές να διαπιστώσουν αν τα
προϊόντα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές και σε νόμιμες πολιτικές ενός κράτους όπως
προστασία
της
υγείας
ή
ασφάλεια
των
καταναλωτών
(βλ.
και
http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_for_goods/technical_harmon
isation/l21253_fr.htm,
http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_for_goods/technical_harmon
isation/l21253_fr.htm). Ο κατάλογος με τα προϊόντα τα οποία τίθενται σε καθεστώς εποπτείας
δεν κοινοποιήθηκε.
Στο πλαίσιο ενημέρωσης των κρατών μελών της Ε.Ε. αρχές Οκτωβρίου από την εκπρόσωπο του
Δ.Ν.Τ. στην Τυνησία αναφέρθηκε η αύξηση των παραδασμολογικών εμποδίων π.χ. επιβολή των
φόρων κατανάλωσης μόνο στις εισαγωγές και μη φορολόγηση οικονομικά εύρωστων τυνησιακών
εταιριών γεγονός που δημιουργεί αρνητικές εντυπώσεις για τη χώρα αλλά και στους επενδυτές. Το
κλιμάκιο του Δ.Ν.Τ. πρότεινε στις τυνησιακές αρχές υποτίμηση του δηναρίου και μέτρα
περιορισμού της εσωτερικής ζήτησης τονίζοντας ότι η Τυνησία πρέπει να σεβαστεί τις διεθνείς
υποχρεώσεις της και ότι η κατάσταση της οικονομίας παρά την επιδείνωση των μακροοικονομικών
δεικτών δεν δικαιολογεί την προσφυγή σε μέτρα περιορισμού των εισαγωγών τα οποία η
Κυβέρνηση πρέπει να εξετάσει ως ύστατη λύση και σε περίπτωση που η κατάσταση επιδεινωθεί
περαιτέρω.
Ενεργοποίηση της ρήτρας διασφάλισης στο πλαίσιο του Π.Ο.Ε.
Στις 15/10/20142 η Τυνησία ενημέρωσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει του άρθρου 27 της
Συμφωνίας Σύνδεσης Ε.Ε.-Τυνησίας για την έναρξη της διαδικασίας εξέτασης των στοιχείων με
σκοπό την ενεργοποίηση της ρήτρας διασφάλισης προκειμένου η εγχώρια παραγωγή να
προστατευθεί από αθρόες εισαγωγές ακολούθων προϊόντων α) ξυλείας MDF με πάχος που δεν
υπερβαίνει τα 5mm και δασμολογικό κωδικό 441112, που υπερβαίνει τα 5mm αλλά δεν
υπερβαίνει τα 9mm και δασμολογικό κωδικό 441113 και με πάχος που υπερβαίνει τα 9 mm
και δασμολογικό κωδικό 441114 και β) γυάλινων φιαλών με δασμολογικό κωδικό 701090 (δεν
βρέθηκε ο δασμολογικός κωδικός 709031 ο οποίος αναφέρεται στα τυνησιακά έγγραφα). Το
Σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν.98-106/18.12.1998 για τα μέτρα διασφάλισης έναντι των εισαγωγών, όταν
αποδεικνύεται ότι η αύξηση των εισαγωγών ενός προϊόντος ελλοχεύει τον κίνδυνο πρόκλησης βλάβης στους εγχώριους
παραγωγούς, η εισαγωγή του προϊόντος αυτού μπορεί να τεθεί υπό καθεστώς πρότερης εποπτείας. Οι διαδικασίες της
πρότερης εποπτείας ορίζονται με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου της 12ης Αυγούστου 2004 και περιλαμβάνουν την
πρότερη ενημέρωση του Υπουργείου Εμπορίου για τα προϊόντα υπό αυτό το καθεστώς, βλ. :
http://www.commerce.gov.tn/Fr/mesures-de-defense-commerciale_11_220.
L'article 30 de la loi n°98-106 du 18 décembre 1998 relative aux mesures de sauvegarde à l'importation stipule que
lorsqu'il s'avère que l'évolution des importations d'un produit donné menace de causer un dommage aux producteurs
nationaux, l'importation de ce produit peut être soumise à une surveillance préalable. Les procédures de surveillance
sont fixées par l'arrêté du ministre du commerce du 12 août 2004 portant fixation des procédures de la surveillance
préalable à l'importation. La surveillance préalable à l'importation, prend la forme d'une fiche d'information ayant
pour objectif d'informer le ministère chargé du commerce préalablement à la domiciliation bancaire, de toute
opération d'importation des produits soumis à ce régime : http://www.commerce.gov.tn/Fr/mesures-de-defensecommerciale_11_220
2
Η δημοσίευση για την έναρξη της διαδικασίας εξέτασης των στοιχείων που θα προσκομίσουν τα ενδιαφερόμενα μέρη
για την ενεργοποίηση της ρήτρας διασφάλισης από τις εισαγωγές δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της
Τυνησιακής Κυβέρνησης 30.9.2014 με προθεσμία υποβολής τους έως 30.10.2014. Εδώ Αντιπροσωπεία της Ε.Ε.
απηύθυνε επιστολή στο Υπουργείο Εμπορίου Τυνησίας ζητώντας να περιληφθεί στα ενδιαφερόμενα μέρη και να
παραταθεί η διαδικασία εξέτασης έως 16 Νοεμβρίου.
1
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αίτημα
υπεβλήθη
από
τις
τυνησιακές
εταιρίες
α)
ξυλείας
GAN
(http://www.poulinagroupholding.com/en/details_filiales.php?id=110), η οποία υποστήριξε ότι οι
εισαγωγές των συγκεκριμένων προϊόντων ανήλθαν από 4954 τόνους το 2009 (6173 κυβικά μέτρα)
σε 25338 τόνους (13457 κυβικά μέτρα) το 2013, με αποτέλεσμα τη μείωση της τοπικής παραγωγής
κατά 14% και τη μείωση των πωλήσεων κατά 25% τη διετία 2012-2013 και β) γυάλινων φιαλών
SOTUVER (http://www.sotuver.com.tn/index.php?langue=en) η οποία υποστήριξε ότι η εισαγωγές
ανήλθαν από 8455 τόνους το 2009 σε 13457 τόνους το 2013. Η διαδικασία προβλέπει την υποβολή
σχετικών μελετών από τις ενδιαφερόμενες εταιρίες, όπως προβλέπει το άρθρο 6 του Ν.98106/18.12.1998 στο Τυνησιακό Υπουργείο Εμπορίου και ακρόαση των θιγομένων μερών π.χ.
Ευρωπαίων εξαγωγέων και Τυνήσιων εισαγωγέων. Επισημαίνεται ότι όλα τα κράτη – μέλη του
Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου μπορούν να υποβάλλουν αίτημα για την ενεργοποίηση της
ρήτρας διασφάλισης προκειμένου να προστατεύσουν κλάδο της εθνικής παραγωγής έναντι αύξησης
εισαγωγής προϊόντων που προκαλεί βλάβη ή μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον τομέα εγχώριας
παραγωγής βλ. http://www.wto.org/french/tratop_f/safeg_f/safeg_f.htm. Τα θιγόμενα μέρη πρέπει
να παρουσιάσουν εγγράφως τις απόψεις τους έως 30 Οκτωβρίου 2014 (σε περίπτωση που το
Τυνησιακό Υπουργείο Εμπορίου απορρίψει το αίτημα της εδώ αντιπροσωπείας της Ε.Ε. για
παράταση της προθεσμίας έως 16/11/2014) προκειμένου να εξεταστεί αν η αύξηση των
εισαγωγών των συγκεκριμένων προϊόντων προκαλεί ή απειλεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη
σε κλάδο της εγχώριας παραγωγής.
Ελληνικές εξαγωγές στις κατηγορίες 441112, 441113, 441114, 701090
(τα προϊόντα δεν εισάγονται στην Ελλάδα)
Δασμολογική
κατηγορία
441112
441113

Περιγραφή

2011

Πλάκες-διαφράγματα MDF με πάχος που υπερβαίνει τα 9 mm
701090
Φιάλες και νταμιτζάνες από γυαλί
Πηγή: Eurostat, αξία σε ευρώ

441113
441114
701090

2013
42213

Πλάκες-διαφράγματα MDF με πάχος που δεν υπερβαίνει τα
5mm
Πλάκες-διαφράγματα MDF με πάχος που υπερβαίνει τα 5mm
αλλά δεν υπερβαίνει τα 9mm

441114

Δασμολογική
κατηγορία
441112

2012

Περιγραφή

797622
29373

462829

184314

2011

2012

2013
17100

Πλάκες-διαφράγματα MDF με πάχος που δεν υπερβαίνει τα
5mm
Πλάκες-διαφράγματα MDF με πάχος που υπερβαίνει τα 5mm
αλλά δεν υπερβαίνει τα 9mm
Πλάκες-διαφράγματα MDF με πάχος που υπερβαίνει τα 9 mm

Φιάλες και νταμιτζάνες από γυαλί
Πηγή: Eurostat, ποσότητα σε κιλά

2842100
638

1011800

418800

Παρακαλούμε όπως α) οι ελληνικές εξαγωγικές εταιρίες τις οποίες έχουν ενημερώσει οι Τυνήσιοι
συνεργάτες τους για περιορισμό / ακύρωση παραγγελιών προϊόντων τους ιδιαίτερα όσον
αφορά καλλυντικά, ξυλεία, σίδηρο, υφαντουργία β) οι ελληνικές εξαγωγικές εταιρίες MDF
και γυάλινων φιαλών όπως επικοινωνήσουν έως και 27.10.2014 με το Γραφείο Ο.Ε.Υ.
Τύνιδας. Γραφείο Ο.Ε.Υ. Τύνιδας έχει ήδη επικοινωνήσει με Ελληνική Στατιστική Αρχή για
τις ελληνικές εξαγωγές των τεσσάρων προϊόντων το εννεάμηνο του 2014.
Η Προϊσταμένη
Ειρήνη Καμά
Γραμματέας Ο.Ε.Υ. Β΄
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (μέσω ΥΠΕΞ)
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΣΕΒ)
info@sev.org.gr
Φαξ: 30 – 210 – 3222929
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ (ΠΣΕ)
pse@otenet.gr
Φαξ: +30 - 210 - 5242568, 5229403
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΒΕ)
info@seve.gr
Φαξ: +30 - 2310 – 543232
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΒΒΕ)
info@sbbe.gr, secretariat@sbbe.gr
Φαξ: +30 – 2310 - 541933
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
info@acci.gr
Φαξ: 210 3616464, 3668578
ENTERPRISE GREECE
info@enterprisegreece.gov.gr
Φαξ: 30 210 324 2079
ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΒΗΕ)
info@ebhe.gr
Φαξ: +30-210-2112592
ΑΡΑΒΟ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
chamber@arabgreekchamber.gr
Φαξ: +30 – 210 – 6746577
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
info@crete-exporters.com
Φαξ: +30 – 2810 – 343459
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΠΕΙΡΑΙΑ (ΣΒΑΠ)
svap@svap.gr
Φαξ: +30 – 210 - 3631720
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
smarblemth@kav.forthnet.gr, thassmar@hol.gr
Φαξ: +30 – 2510 – 223121
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
sbbviotias@yahoo.gr
Φαξ: +30 – 22620 – 53139
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
svdm@otenet.gr
Φαξ: +30 – 24630 – 81005
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
info@sbtke.gr
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Φαξ: +30 – 24210 - 26394
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
info@sthev.gr
Φαξ: +30 – 2410 - 555509
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
kavalisj@otenet.gr
Φαξ: +30 – 2810 - 381331
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΙΛΚΙΣ
divipek@otenet.gr
Φαξ: +30 – 23410 - 72138
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ
eebop@otenet.gr
Φαξ: +30 - 25520 – 23826
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ
anaptaxd@otenet.gr
Φαξ: +30 - 25510 – 38366
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
info@sevpde.gr
Φαξ: +30 - 2610 - 620822
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ
info@sbbr.gr
Φαξ: +30-25310-98215
ΕΝΩΣΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
enxe@ath.forthnet.gr
Φαξ: +30-210-3230817
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
info@aluminium.org.gr
Fax: 30-210-7256133
ΠANEΛΛHNIOΣ ΣYNΔEΣMOΣ KATAΣKEYAΣTΩN ΞYΛINΩN KOYΦΩMATΩN
info@xylinokoufoma.gr
Fax : 24410 77539
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
info@ahpi.gr
Φαξ: +30-210-7794518
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
pef@otenet.gr
Φαξ +30-210-5247139
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
sfee@sfee.gr
Φαξ: +30-210-6891060
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΡΩΜΑΤΩΝ &
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ
psvakgr@otenet.gr
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Φαξ: +30-210-6828956
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ KΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ
sevk@sev.org.gr
Φαξ: +30-210-3224233
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΕΕ)
keeuhcci@otenet.gr
Fax: 210 3622320
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
info@acsmi.gr
Fax: 210 3614726
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
eea@eea.gr
Fax: 210 3619735
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
root@ebeth.gr
Fax: 370114 -370166
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
info@veth.gov.gr
Fax: 232667, 281635
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
epepthe@otenet.gr
Fax: 271649, 257283
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
evep@pcci.gr
Fax: 4178680
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
info@bep.gr
Fax: 4179495, 4174152
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
eepir@otenet.gr
Fax: 4122790
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ
info@rodopicci.gr, ccirodop@otenet.gr
Fax: 25310 26714
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ
info@everodopi.gr
Fax: 25310 25866
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
contact@epimetol.gr
Fax: 26410 22590
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ebear@otenet.gr
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Fax: 27510 24595
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
epimviot@otenet.gr
Fax: 22610 21347
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ebegreve@grevenanet.gr
Fax: 24620 80310 - 83560
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ
ccidrama@dramanet.gr
Fax: 25210 25835
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ
epimevro@otenet.gr
Fax: 25510 23253
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
epimevia@hol.gr
Fax: 22210 80918
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
epimevri@otenet.gr
Fax: 22370 24404
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ
ilich-gr@otenet.gr, diaxagel@otenet.gr
Fax: 26210 31791
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
chamimat@otenet.gr
Fax: 23310 25330
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
info@ebeh.gr, varitaki@ebeh.gr
Fax: 2810 222914
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
cci@e-thesprotias.gr, mitroa@e-thesprogtias.gr
Fax: 26650 29489
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
gramm.diikisis@cci-ioannina.gr, proedros@cci-ioannina.gr
Fax: 26510 25179
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
eic157@otenet.gr
Fax: 2510 835946
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
karditsacci@cld.gr
Fax: 24410 22238
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
kastcham@otenet.gr
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Fax: 24670 22442
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ebekilk@otenet.gr
Fax: 23410 20924, 20926
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
Chambers@otenet.gr
Fax: 26839 - 24568
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
gytheioc@otenet.gr
Fax: 27330 22008
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
info@Larissa-chamber.gr
Fax: 2410 257522
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ebex@otenet.gr
Fax: 25410 25987
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΛΛΑΣ
champella@pel.forthnet.gr
Fax: 23810 29029
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ
champier@otenet.gr
Fax: 23510 25124
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖAΣ
info@prevezachamber.gr
Fax: 26820 29283
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
eves@otenet.gr
Fax: 23210 99740
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
info@trikala.chambernet.gr
Fax: 24310 38945
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
info@fthiotidoscc.gr
Fax: 22310 30985
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
eveflo@otenet.gr
Fax: 23850 28020
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΩΚΙΔΑΣ
epim-fo@hol.gr
Fax: 22650 22185
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
info@epichal.gr
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ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
epimel@chania-cci.gr
Fax: 28210 28307
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΤΕΕ)
tee@central.tee.gr
Φαξ +30 – 210 – 3221772, 3291614
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΣΑΤΕ)
info@sate.gr
Φαξ +30 – 210 – 3824540
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
info@hellasmes.gr
Φαξ +30-210-6985915
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΠΑΣΥΠΙΕ)
Φαξ +30-210-3820856
info@pasipie.gr
ΚΟΙΝ.:

-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
- Διπλ. Γραφ. ΥΦΥΠΕΞ κ. Δ. Κούρκουλα
- Γραφείο κ.Γεν.Γραμματέα ΔΟΣ&ΑΣ
- Γραφεία κ.κ. Β΄ και Γ΄ Γενικών Δ/ντών
- Β3, Β6, Β8, Γ1 Δ/νσεις
- ΜΑΕΕ

(μέσω ΥΠΕΞ)

-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
- Γρ. Υφυπουργού κ. Ν.Μηταράκη (φαξ: 210 33 32 398)
(μέσω ΥΠΕΞ)
- Διεύθυνση Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου (φαξ: 210 3286179) (μέσω ΥΠΕΞ)
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