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ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΣTH ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ 

SUMMER FANCY FOOD SHOW 2017 
(ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, 25-27/6/2017) 

 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ 

Η 63η Διεθνής Έκθεση  SUMMER FANCY FOOD SHOW, είναι 
μια ετήσια επαγγελματική  έκθεση που διοργανώνεται στη 
NEA YOΡΚΗ, από 25 έως 27 Ιουνίου 2017,  στον  Εκθεσιακό 
χώρο JACOB JAVITS Convention Center 

Η έκθεση διοργανώνεται από τον σύνδεσμο «SPECIALTY 
FOOD ASSOCIATION», στον οποίο συμμετέχουν πάνω από 
3.000 μέλη. Θεωρείται ως η μεγαλύτερη εκθεσιακή 
εκδήλωση Τροφίμων και Ποτών  της Βορείου Αμερικής και 
αποτελεί  ένα επιχειρηματικό γεγονός που προσελκύει τους 
σημαντικότερους εκπροσώπους από το χώρο της λιανικής, 
της τροφοδοσίας, της χονδρικής, της διανομής, της μαζικής 
εστίασης και της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών, καθώς 
και του Τύπου. 

 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

● Εκτίθενται περισσότερα από 180.000 προϊόντα.   

● Σύνολο εκθετών: 2.670 από 55 χώρες μεταξύ των    
οποίων  Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Πολωνία, 
Ισπανία, Αίγυπτος, Αργεντινή, Ινδία  Τουρκία κ.α. 

● Σύνολο Επισκεπτών:  25.000 από 100 χώρες 

● Συνολική εκθεσιακή επιφάνεια  (sq.ft): 363.000 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:  

Η Ελληνική συμμετοχή στη SUMMER FANCY FOOD SHOW 
του Ιουνίου 2016, ήταν πετυχημένη από κάθε άποψη, η 
επισκεψιμότητα ξεπέρασε κάθε προηγούμενο και οι 
επαφές των Ελλήνων εξαγωγέων με ενδιαφερόμενους 
εισαγωγείς  ουσιαστικές.   

Στη διοργάνωση του 2017, το ελληνικό περίπτερο θα 
βρίσκεται στο Level 3, hall 3B και στόχος είναι μια εξίσου 
καλή εθνική συμμετοχή.  

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

Φ. ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ 

T: 210 3355795 

E: f.zogopoulou@enterprisegreece.gov.gr 

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

5.887 €/Booth πλέον ΦΠΑ 24% 

To κόστος του γωνιακού περιπτέρου θα 
ανέλθει σε 6.473 € /Booth πλέον  ΦΠΑ 24% 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Μέχρι τις 16/01/2017 

 

ΧΡHΣΙΜΑ LINKS 
 

https://www.specialtyfood.com/shows-
events/summer-fancy-food-show/ 

www.enterprisegreeceexhibitions. 
gov.gr/summerfancy2016/ 

mailto:f.zogopoulou@enterprisegreece.gov.gr
https://www.specialtyfood.com/shows-events/summer-fancy-food-show/
https://www.specialtyfood.com/shows-events/summer-fancy-food-show/
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ: 

 Τρόφιμα γενικά: Γαλακτοκομικά προϊόντα, έτοιμα γεύματα, 
ορεκτικά, προϊόντα ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας, μέλι,  
καφές, τσάι, μαρμελάδες, χυμοί, μη αλκοολούχα ποτά, 
αναψυκτικά, βιολογικά προϊόντα, gourmet, ιχθυηρά, 
σπεσιαλιτέ,  κατεψυγμένα προϊόντα, σάλτσες , λάδι, ξύδι, 
ρύζι , ζυμαρικά,  φρούτα  & λαχανικά (φρέσκα, 
κατεψυγμένα, αποξηραμένα ή κονσερβοποιημένα), 
μπαχαρικά    κ.ά.  

 Κρασιά - Ποτά – Μπύρες 

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

To κόστος ανέρχεται σε  5.887 €/Booth πλέον ΦΠΑ 24% 

To κόστος του γωνιακού περιπτέρου θα ανέλθει σε 6.473 € 
/Booth πλέον  ΦΠΑ 24%  (σημειώνεται ότι το επιπλέον ποσό που 
αφορά το γωνιακό περίπτερο  θα πληρωθεί στην εξόφληση μετά 
τη χωροθέτηση των περιπτέρων). Η πληρωμή του επιπλέον 
ποσού με την προκαταβολή, σε καμιά περίπτωση δεν 
εξασφαλίζει γωνιακό περίπτερο. 

Το παραπάνω ποσό επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. 24%.   

1 Booth = 100 τετ. πόδια ή ≈ 9,3 τ.μ 

Το  παραπάνω  κόστος περιλαμβάνει: 
 ενοίκιο χώρου και κατασκευή περιπτέρου με πλήρη εξοπλισμό   
     stand  
 τεχνικές και λειτουργικές δαπάνες του περιπτέρου (παροχή και 
κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος,  καθαρισμός stand) 
 επιτόπια παρουσία υπαλλήλων της  ENTERPRISE GREECE  για το 
σύνολο   των  εκθετών 
 καταχώριση του εκθέτη στον επίσημο κατάλογο της Έκθεσης 
έκδοση έντυπου καταλόγου εκθετών 
 αποστολή στην έκθεση και ασφάλιση των εκθεμάτων (δεν           
     περιλαμβάνεται η επιστροφή τους στην Ελλάδα )  
Για  όλες τις επιχειρήσεις θα υπάρξει μέγιστο όριο (max) στο 
βάρος των εκθεμάτων σε σχέση με τα τετραγωνικά μέτρα 
Σε περίπτωση μεγαλύτερου όγκου ή βάρους των εκθεμάτων από 
το προβλεπόμενο (ανά τμ), το επιπλέον κόστος θα βαρύνει την 
εταιρεία σας και θα εξοφλείται απευθείας στην εταιρεία που θα 
αναλάβει τη μεταφορά των εκθεμάτων. 
Σημειώνεται ότι η μεταφορά καλύπτει τη δαπάνη των εκθεμάτων 
ενός και  μόνο εκθέτη ανά συμμετοχή, με τα αντίστοιχα 
παραστατικά του, όπως απαιτούνται από το εγχειρίδιο της έκθεσης και τους κανονισμούς   του FDA. 
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Περίπτερα με περισσότερους του ενός εκθέτες θα πρέπει να έρθουν απευθείας σε επαφή με το μεταφορέα 
της έκθεσης για τυχόν επιπλέον κόστος. 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 
 

Οι ενδιαφερόμενοι  θα πρέπει  να καταβάλουν  απαραιτήτως   μαζί με την αίτηση  συμμετοχής τους, ως 
προκαταβολή  το 25% του κόστους συμμετοχής (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) λαμβάνοντας υπόψη 
την τιμή του τετραγωνικού μέτρου και τα αιτούμενα τ.μ. 
Η εξόφληση του υπόλοιπου ποσού θα γίνει μετά  την οριστικοποίηση του αριθμού των τετραγωνικών 
μέτρων που θα παραχωρηθούν στον εκθέτη, πριν την έναρξη της έκθεσης. Η μη έγκαιρη εξόφληση 
αποκλείει τη φόρτωση των εκθεμάτων των εκθετών.  
 
Η καταβολή του  ποσού μπορεί  να  γίνει με κατάθεση στον  παρακάτω λογαριασμό: 
ALPHA BANK 
IBAN:    GR85 0140 1200 1200 0200 2020 400:        Λογαριασμός εισπράξεων εκθετών 
Αρ. Λογ/σμού: 120.00.2002.020 400 
Επωνυμία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕ/ ENTERPRISE GREECE 
Σημειώνεται ότι  στο παραστατικό  της  Τραπέζης  θα   πρέπει να αναφέρεται η αιτιολογία της 
κατάθεσης, η επωνυμία της εταιρείας και το όνομα της Έκθεσης .  
 
Παρακαλούμε  επίσης  για την ταυτοποίηση της κατάθεσης σας, όπως διαβιβάσετε  αντίγραφο του 
σχετικού παραστατικού της Τράπεζας στην  Enterprise Greece SA  στο 210 3242079  ή e-mail στο 
pay@enterprisegreece.gov.gr, καθώς και ένα αντίγραφο στην οργανώτρια της έκθεσης  κα Zωγοπούλου στο 
e- mail f.zogopoulou@enterprisegreece.gov.gr. 
 
Στον επισυναπτόμενο κανονισμό συμμετοχής μπορείτε να λάβετε όλη την πληροφόρηση για τους όρους 
συμμετοχής, την ακύρωση συμμετοχής και τους όρους για την παραλαβή εκθεμάτων.  
 
Σημειώνουμε ότι σε περίπτωση μη συγκέντρωσης ικανοποιητικού αριθμού εκθετών, είτε, σε ειδικές 
περιπτώσεις, δεν εξυπηρετούνται τα ελληνικά συμφέροντα με την ελληνική παρουσία στην συγκεκριμένη 
Έκθεση η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕ/ ENTERPRISE GREECE διατηρεί 
το δικαίωμα ακύρωσης της Ελληνικής συμμετοχής στην εν λόγω έκθεση. 
 
Τέλος στην περίπτωση που έχετε έγκριση για χρηματοδότηση της δράσης από κοινοτικό πρόγραμμα  
παρακαλούμε να μας το γνωρίσετε για να σας ενημερώσουμε για το ισχύον κόστος. 
 
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία. 
 
 
 
 
Α. Γραβάνης 
Διευθυντής  

mailto:pay@enterprisegreece.gov.gr
file:///C:/Users/zogopoulou/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/MRIRBOR7/f.zogopoulou@enterprisegreece.gov.gr
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ΣΟΜΕΑ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ &ΣΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΣΩΝ 

 

      

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΙ ΔΙΕΘΝΕΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΕΚΘΕΕΙ 

Α.  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

Άρθρο 1 Η ςυμμετοχι μιασ επιχείρθςθσ ςτισ διεκνείσ εμπορικζσ εκκζςεισ γίνεται μετά από Αίτθςι 

τθσ, θ οποία υποβάλλεται εντόσ των προβλεπομζνων χρονικϊν ορίων, όπωσ αυτά εκάςτοτε κα 

αποτυπϊνονται ςε απόφαςθ τθσ ENTERPRISE GREECE ( εφεξισ και χάριν ςυντομίασ ‘’Εταιρεία’’) περί 

πρόςκλθςθσ για ςυμμετοχι (εφεξισ «Πρόςκλθςθ»). Η ςυμμετοχι εξαςφαλίηεται μόνο κατόπιν ζγγραφθσ 

επιβεβαίωςθσ τθσ Εταιρείασ και υπό τον όρο ολοςχεροφσ καταβολισ τθσ προκακοριςκείςασ δυνάμει τθσ 

ανωτζρω πρόςκλθςθσ προκαταβολισ εντόσ τθσ ταχκείςασ προκεςμίασ. 

Άρθρο 2 Τθν ευκφνθ για τθν ακρίβεια και πιςτότθτα των ςτοιχείων που αναφζρονται ςτθν Αίτθςθ 

ςυμμετοχισ  κακϊσ και ςε κάκε άλλο ςχετικό ζγγραφο, φζρει θ αιτοφςα επιχείρθςθ. 

Άρθρο 3 Το κόςτοσ ςυμμετοχισ ορίηεται από τθν ENTERPRISE GREECE, ανάλογα με τθν πθγι 

χρθματοδότθςθσ και τθν οικεία απόφαςι τθσ και καταβάλλεται από τθν επιχείρθςθ - Εκκζτθ ςε δφο δόςεισ 

ιτοι: 

α) Προκαταβολή, τθσ οποίασ το φψοσ και θ προκεςμία καταβολισ αναφζρονται ρθτά ςτθν «Πρόςκλθςθ για 

ςυμμετοχι» τθσ Εταιρείασ και 

β) Τπόλοιπο κόςτουσ ςυμμετοχήσ, το οποίο γνωςτοποιείται, μαηί με τθ θμερομθνία εξόφλθςθσ, εγγράφωσ 

και προςωπικά ςε κάκε  Εκκζτθ και υπολογίηεται ωσ εξισ:  

τ.μ. stand Χ κόςτοσ κατά τ.μ. μείον προκαταβολή = …… €  για καταβολή & εξόφληςη 

Β.  ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

Άρθρο 4 Ο Εκκζτθσ υποχρεοφται να ακολουκιςει πιςτά τουσ όρουσ ςυμμετοχισ όπωσ αυτοί 

προβλζπονται από τθν  ENTERPRISE GREECE και τον Διοργανωτι τθσ εκάςτοτε Διεκνοφσ  Ζκκεςθσ, τόςο ςτθ 

φάςθ τθσ οργάνωςθσ, όςο και κατά τθ διεξαγωγι τθσ. Με τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ, τθσ οποία 

ο παρϊν κανονιςμόσ αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ, ο Εκκζτθσ δθλϊνει ρθτά ότι αποδζχεται πλιρωσ και 

ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ του παρόντοσ.   

Γ.  ΑΠΟΚΛΕΙΜΟ ΕΚΘΕΣΗ 

Άρθρο 5 Η ENTERPRISE GREECE διατθρεί το δικαίωμα αποκλειςμοφ του εκκζτθ : 

α) Όταν δεν καταβάλλει το ςφνολο τθσ προβλεπόμενθσ προκαταβολισ. 

β) Όταν, μολονότι ζχει καταβάλει τθν προκαταβολι, δεν ζχει εξοφλιςει εμπρόκεςμα το ςυνολικό κόςτοσ 

ςυμμετοχισ.  
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     Στθν περίπτωςθ αυτι δεν επιςτρζφεται ςτον Εκκζτθ θ προκαταβολι. 

γ)  Εφόςον ο  εκκζτθσ δεν τθρεί πιςτά τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 4 του παρόντοσ. 

Στθν περίπτωςθ αυτι θ ENTERPRISE GREECE διατθρεί το δικαίωμα, και θ Επιχείρθςθ – Εκκζτθσ ςυναινεί 

από τοφδε, παρακράτθςθσ του ςυνόλου του ιδθ καταβλθκζντοσ ποςοφ, για κάλυψθ των δαπανϊν ςτισ 

οποίεσ ζχει ιδθ υποβλθκεί για λογαριαςμό τθσ. 

 

Δ.  ΑΚΤΡΩΗ  ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ENTERPRISE GREECE 

Άρθρο 6 Η ENTERPRISE GREECE διατθρεί το δικαίωμα ακφρωςθσ τθσ ελλθνικισ ςυμμετοχισ ςτθν 

ζκκεςθ εν γζνει, εφόςον, είτε ςυντρζχουν ςπουδαίοι προσ τοφτο λόγοι κατά τθν ελεφκερθ κρίςθ τθσ, είτε, 

ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ, δεν εξυπθρετοφνται τα ελλθνικά ςυμφζροντα με τθν ελλθνικι παρουςία ςτθν 

ςυγκεκριμζνθ Ζκκεςθ.  Στθν περίπτωςθ αυτι, θ ENTERPRISE GREECE κα καταβάλλει κάκε προςπάκεια να 

ενθμερϊςει ζγκαιρα τουσ Εκκζτεσ, επιςτρζφοντάσ τουσ  το ςυνολικό ποςό που ιδθ ζχουν καταβάλει,  ο δε 

Εκκζτθσ  αναγνωρίηει από τοφδε, ότι δεν ζχει καμία άλλθ απαίτθςθ ι αξίωςθ  από τθν ENTERPRISE GREECE. 

Η ENTERPRISE GREECE διατθρεί το δικαίωμα, κατά τθν ελεφκερθ κρίςθ τθσ, να ακυρϊςει μεμονωμζνα 

ςυμμετοχι Εκκζτθ ι να αποβάλει αυτόν από τθν Ζκκεςθ, αν ο Εκκζτθσ προβάλλει ςτο περίπτερο, αμζςωσ ι 

εμμζςωσ,  μθ ελλθνικισ προζλευςθσ εκκζματα.  Σε αυτι τθν περίπτωςθ, θ ENTERPRISE GREECE δικαιοφται 

επιπλζον να ηθτιςει και αποηθμίωςθ από τον Εκκζτθ, αυτόσ ο οποίοσ δεν ζχει κανζνα δικαίωμα 

επιςτροφισ των χρθμάτων που κατζβαλε ι άλλθσ αποηθμίωςθσ.  Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία, Εκκζτθσ 

κρίνει, ότι πρζπει απαραιτιτωσ να ςυμπροβάλει και μθ ελλθνικισ προζλευςθσ εκκζματα ι τμιματα αυτϊν, 

οφείλει να ηθτιςει ειδικι προσ τοφτο προθγοφμενθ γραπτι άδεια, από τθν ENTERPRISE GREECE.   

 Ε.  ΑΚΤΡΩΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΕΚΘΕΣΗ 

Άρθρο 7 Ο Εκκζτθσ διατθρεί το δικαίωμα ακφρωςθσ τθσ ςυμμετοχισ του μόνο  κατόπιν υποβολισ 

ςτθν Εταιρεία εγγράφου αιτιματοσ εντόσ 5 εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία καταβολισ τθσ 

προκαταβολισ, ςφμφωνα με το άρκρο 3α, ότε και δφναται να διεκδικιςει τθν επιςτροφι τθσ 

καταβλθκείςθσ προκαταβολισ. Σε διαφορετικι περίπτωςθ, θ εκπρόκεςμθ ακφρωςθ τθσ ςυμμετοχισ με 

αίτθμα επιςτροφισ τθσ καταβλθκείςθσ προκαταβολισ, ιςοδυναμεί με παραίτθςθ από το δικαίωμα 

επιςτροφισ τθσ προκαταβολισ,  ο δε Εκκζτθσ υποχρεοφται να καταβάλει ςτθν ENTERPRISE GREECE τισ 

δαπάνεσ, τισ οποίεσ θ Εταιρεία ζχει ιδθ αναλάβει ι καλείται να καλφψει για λογαριαςμό του Εκκζτθ  (με 

βάςθ τον κανονιςμό τθσ Ζκκεςθσ όπωσ λ.χ.. ενοίκιο stand, καταχϊριςθ ςτον επίςθμο κατάλογο τθσ 

Ζκκεςθσ, κ.λπ.). 

 Αν θ εκπρόκεςμθ κατά τα ανωτζρω ακφρωςθ τθσ ςυμμετοχισ Εκκζτθ γίνει αφότου ζχει ανατεκεί θ 

καταςκευι του περιπτζρου, θ προβολι τθσ ςυμμετοχισ ι και άλλεσ ενζργειεσ που αφοροφν ςτθν 

ςυμμετοχι του Εκκζτθ, ο Εκκζτθσ υποχρεοφται να καταβάλει και τθν αντίςτοιχθ δαπάνθ τθσ Εταιρείασ 

επί των  προαναφερόμενων ενεργειϊν.  Ο Εκκζτθσ απαλλάςςεται μόνο από τα μεταφορικά ζξοδα.  

Σ.  ΕΚΘΕΜΑΣΑ 
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Άρθρο 8 Η παράδοςθ των εκκεμάτων, ελληνικήσ προζλευςησ, πρζπει να γίνεται εντόσ τθσ 

προβλεπόμενθσ από τθν πρόςκλθςθ τθσ ENTERPRISE GREECE προκεςμίασ, ςε ποςότθτα και όγκο ανάλογο 

των τετραγωνικϊν  μζτρων του περιπτζρου (stand) του Εκκζτθ και ςτον τόπο που κα υποδείξει θ 

ENTERPRISE GREECE.  Η Εταιρεία μεςολαβεί για τθ μεταφορά των εμπροκζςμωσ παραδοκζντων 

εκκεμάτων. 

Εκπρόκεςμθ παράδοςθ απαλλάςςει εξ ολοκλιρου τθν Εταιρεία από τθν υποχρζωςθ μεταφοράσ, θ οποία 

μπορεί να γίνει από τον Εκκζτθ με δικι του ευκφνθ και δαπάνθ. 

Άρθρο 9 Η ENTERPRISE GREECE δεν φζρει καμία ευκφνθ αν θ ςυςκευαςία δεν ανταποκρίνεται ςτισ 

ειδικζσ ανάγκεσ του εκκζματοσ ι αν τα εκκζματα τελικά δεν μποροφν να παραδοκοφν ςτο ελλθνικό 

περίπτερο λόγω παραλείψεων του Εκκζτθ (προτιμολόγια, πιςτοποιθτικά, packing list, παραςτατικά 

δυςανάγνωςτα ι ελλιπϊσ ςυμπλθρωμζνα, κλπ.) 

Άρθρο 10         Σε περίπτωςθ που προβλζπεται επιςτροφι εκκεμάτων, τα εκκζματα που κα επιςτραφοφν, 

μετά το πζρασ τθσ ζκκεςθσ, πρζπει να παραλθφκοφν από τον Εκκζτθ κατά τθν προβλεπόμενθ θμερομθνία 

από τον αποκθκευτικό χϊρο τθσ αρχικισ παράδοςθσ, μετά από ζγγραφθ ενθμζρωςθ από τθν ENTERPRISE 

GREECE. Εκπρόκεςμθ παραλαβι απαλλάςςει πλιρωσ τθν Εταιρεία από κάκε ευκφνθ, μπορεί ωςτόςο να 

ςυνεπάγεται κόςτοσ για τον Εκκζτθ λόγω δαπάνθσ αποκικευςθσ / αςφάλιςθσ κλπ. 

Ζ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΗ  

 

Άρθρο 11 Ο Εκκζτθσ δικαιοφται αποηθμίωςθσ για τυχόν φκορζσ ι απϊλειεσ ςτα εκκζματα και το 

υποςτθρικτικό του υλικό, ζωσ το φψοσ τθσ αξίασ που ο ίδιοσ ζχει δθλϊςει ςτα ςυνοδευτικά ζγγραφα : 

α) αν θ ςυςκευαςία των εκκεμάτων του ζχει γίνει ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ τθσ ENTERPRISE GREECE 

και τισ  ειδικζσ προδιαγραφζσ ςυςκευαςίασ, ανάλογα με το προϊόν και τον τρόπο μεταφοράσ, 

β) αν ζχει τθριςει με ακρίβεια τουσ όρουσ παράδοςθσ και παραλαβισ, 

γ) αν θ ςχετικι του διλωςθ ηθμίασ γίνει εγγράφωσ και εντόσ 48 ωρϊν από τθν παραλαβι τουσ.   

Σε περίπτωςθ που ο εκκζτθσ επικυμεί να αςφαλιςκεί για οιονδιποτε περαιτζρω κίνδυνο (π.χ. επιςτροφι 

εξόδων ςυμμετοχισ, κλπ.), οφείλει με δικι του ευκφνθ και δαπάνθ να προβεί ςε ςχετικι αςφαλιςτικι 

κάλυψθ. 

Πζραν του δθλωκζντοσ ποςοφ, θ Εταιρεία απαλλάςςεται για οποιαδιποτε ηθμία τυχόν υποςτεί ο Εκκζτθσ 

από οιαδιποτε αιτία (μθ άφιξθ εκκεμάτων, αβαρία ι ηθμίεσ αυτϊν κατά τθν μεταφορά κ.λπ.),  Ο Εκκζτθσ 

ςυνομολογεί δε δια του παρόντοσ, ότι αποδζχεται ωσ δίκαιθ και εφλογθ τθν ανάλθψθ από τον ίδιο, του 

όποιου τυχόν κινδφνου, για οιαδιποτε ηθμία, κετικι ι αποκετικι υποςτεί, από τθ ςυμμετοχι του ςτθν 

ζκκεςθ, θ οποία υπερβαίνει τθ δθλωκείςα από τον ίδιο αξία εκκεμάτων του. 

 

 Η.  ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 
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Άρθρο 12       Με τθν υπογραφι τθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ο εκκζτθσ αποδζχεται ανεπιφφλακτα τον παρόντα 

Κανονιςμό, ο οποίοσ αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ. 

 



 
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ SUMMER FANCY FOOD SHOW 2017,  25-27 Ιουνίου 2017 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ENTERPRISE GREECE 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Φ. ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ e-mail f.zogopoulou@enterprisegreece.gov.gr 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 210 3355795 ΦΑΞ 210 3242079 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓIΟΥ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Τ.Κ.  

Α.Φ.Μ.  ΔΟΥ  ΤΗΛ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

 

Συμμετοχή με Πρόγραμμα (ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ, ΕΣΠΑ κλπ.)                 NAI                                              OXI 

ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

2014  ΕΞΑΓΩΓΕΣ (% επί 
των πωλήσεων) 

2014  

2015  2015  
 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

ΑΙΘΟΥΣΑ  ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
Τ.Μ. 

ΓΩΝΙΑΚΟ 
STAND 

ΜΗ ΓΩΝΙΑΚΟ 
STAND 
 

ΚΟΣΤΟΣ  

ΠΙΘΑΝΟΣ ΟΓΚΟΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ m3 Kg 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ  
ΑΠΟ ENTERPRISE GREECE 

NAI                   OXI  ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (με 
χρέωση) 

NAI                   OXI  

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΡΟΧΕΣ (με 
χρέωση) 

  TV                                       ΨΥΓΕΙΟ                                          ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

COMPANY NAME  

ADDRESS  ZIP CODE  

TEL.  FAX  

e-mail    WEBSITE  

CONTACT 
PERSON 

NAME  e-mail  

TEL.  MOBILE  

PRODUCTS  

 

 

 

Με την υπογραφή της αίτησης συμμετοχής αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τα άρθρα του Κανονισμού Συμμετοχής σε 
Δ.Ε. του Enterprise Greece 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ        ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

mailto:f.zogopoulou@enterprisegreece.gov.gr
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