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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΣΕ ∆ΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΚΘΕΣΕΩΝ  

& ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΠΟΤΩΝ 

∆.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΠΟΤΩΝ ANUGA 
Κολωνία  10 – 14 Οκτωβρίου 2009 

 

Aγαπητοί συνεργάτες,  
 
Εκατοντάδες ελληνικές 
επιχειρήσεις αύξησαν τα 
τελευταία χρόνια τις 
εξαγωγές τους, 
συµµετέχοντας, µεταξύ 
άλλων, στις διεθνείς 
εκθέσεις που διοργάνωσε 
ο ΟΠΕ σε σηµαντικές 
αγορές – στόχους.  
 
Η ελληνική παρουσία 
αρχίζει να γίνεται και πάλι 
αισθητή στις διεθνείς 
αγορές και τα ελληνικά 
προϊόντα να προκαλούν 
το έντονο ενδιαφέρον 
αγοραστών και 
επαγγελµατιών.  
 
Οι διεθνείς εκθέσεις που 
διοργανώθηκαν το 2008 
έδωσαν την ευκαιρία στις 
επιχειρήσεις της χώρας 
µας να ανοίξουν νέους 
διαύλους επικοινωνίας µε 
αγοραστές, κλαδικούς 
φορείς και µέσα µαζικής 
επικοινωνίας στις αγορές 
– στόχους. 

Με σκοπό την έγκαιρη 
ενηµέρωση σας, σας 
στέλνουµε στοιχεία για τη 
∆ιεθνή Εκθεση Τροφίµων – 
Ποτών ANUGA (Kολωνία, 
10 -14.10.2009) 

 

 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ 
 
∆ιοργανώνεται στην Κολωνία, στον εκθεσιακό χώρο  
COLOGNE EXHIBITION CENTRE κάθε δεύτερη 
χρονιά.   

Είναι η µεγαλύτερη έκθεση τροφίµων και ποτών στον 
κόσµο, προσελκύοντας τον µεγαλύτερο αριθµό ξένων 
εκθετών.  

 
Προϊόντα που προβάλλονται:  
Όλα τα είδη τροφίµων, ποτών και αναψυκτικών.  
Tα προϊόντα προβάλλονται σε διαφορετικές 
αίθουσες, ανάλογα µε την κατηγορία τους. 
 

Για την  Ελληνική  Συµµετοχή έχει προβλεφθεί  
χώρος  στους  παρακάτω  τοµείς /αίθουσες : 

 
� Αίθουσα Εθνικών περιπτέρων  - Τρόφιµα Γενικά 

(National Pavilions)   
� Αίθουσα γαλακτοκοµικών προϊόντων (Dairy 

products)  
� Αίθουσα προϊόντων αρτοποιεία, ζαχαροπλαστικής 

& ζεστών ροφηµάτων (Bread & Bakery, Hot 
Beverages) 

� Αίθουσα ποτών, αλκοολούχα και µη  (Drinks) 
� Αίθουσα κατεψυγµένων προϊόντων, παγωτών 

κλπ. (Frozen foods)  
� Αίθουσα Νωπού  κρέατος  πουλερικών  και  

προϊόντων κυνηγίου (Meat)  
� Αίθουσα προϊόντων ψύξης & ιχθυηρών (ψάρια, 

οστρακοειδή, θαλασσινά - φρέσκα φρούτα, 
λαχανικά, σαλάτες - έτοιµα γεύµατα) (Chilled 
Food ) 

 
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει στην ΑΙΤΗΣΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ να αναφέρουν σε ποια αίθουσα 
επιθυµούν να συµµετέχουν. 

Περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση 
µπορούν να βρουν οι ενδιαφερόµενοι στις 
παρακάτω ιστοσελίδες: 

● www.hepo.gr 

● www.anuga.com 

● www.anuga.de 

 

 

 

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ 
∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

●  Εκθεσιακή 
Επιφάνεια: 
304.000 τ.µ.     

●  Σύνολο 
Εκθετών: 6.607 
από 95 χώρες   

● Σύνολο 
εµπορικών 
επισκεπτών: 
163.348 (το 56% 
ήταν  ∆ιεθνείς 
επισκέπτες)  
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ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:     490 € / τετραγωνικό µέτρο +250  €  Registration fee 

Το  παραπάνω  κόστος περιλαµβάνει : 

� ενοίκιο χώρου 

� κατασκευή και εξοπλισµό stand  

� αποστολή των εκθεµάτων στην έκθεση και ασφάλιση των εκθεµάτων(δεν περιλαµβάνεται η 

επιστροφή τους στην Ελλάδα) 

� τεχνικές και λειτουργικές δαπάνες του περιπτέρου . 

� επιτόπια παρουσία υπαλλήλου του ΟΠΕ και αριθµού διερµηνέων / βοηθητικού προσωπικού, για το 

σύνολο των εκθετών. 

� καταχώριση  του εκθέτη στον επίσηµο κατάλογο της Έκθεσης . 

� παροχή στοιχείων για την αγορά  
� Συµµετοχή σε παράλληλες δράσεις , λειτουργία εστιατορίου, συνεργασία µε chefs  κλπ για τις οποίες 

θα ενηµερωθείτε αναλυτικά  στην συνέχεια.  
 

 

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Μέχρι  31/03/2009  

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ενδιαφερόµενοι  θα πρέπει  να καταβάλουν  µαζί µε την Αίτηση  
συµµετοχής τους, ως προκαταβολή: 

� το ποσό των 2000€ για τα stand µέχρι 15 τ.µ και 

� το ποσό των 4000€ για τα stand άνω των 16 τ.µ. 

 

Η καταβολή του οφειλόµενου ποσού µπορεί  να  γίνεται ως 
ακολούθως : 

� Με µετρητά,  είτε στο λογιστήριο του ΟΠΕ καθηµερινά (08.00΄ - 14.00΄) 
στην Αθήνα ή στα Γραφεία  ΟΠΕ Θεσσαλονίκης (τηλ.: 2310 51 00 46) ή  

� µε επιταγή µηνός ή µε κατάθεση:  

Στην Εµπορική Τράπεζα, αριθµός λογαριασµού ΟΠΕ 054/84029998  

  

Σηµειώνεται ότι  στο παραστατικό  της  Τραπέζης  θα   πρέπει να αναφέρεται 
οπωσδήποτε το όνοµα της Έκθεσης  που αφορά, καθώς και η επωνυµία της 
επιχείρησης.  

Παρακαλούµε επίσης, όπως διαβιβάσετε αντίγραφο του σχετικού 
παραστατικού της Τράπεζας, στον ΟΠΕ στο Fax Νο: 210 99 82 411 υπόψη 
κας  Κ. Αναγνωστοπούλου- κας Φ.Μαχαίρα. 

Η εµπρόθεσµη καταβολή από όλους τους εκθέτες του ποσού  που  αντιστοιχεί  
στην προκαταβολή  είναι απαραίτητη  προϋπόθεση  για την εξασφάλιση του 
χώρου και επιστρέφεται  σε περίπτωση ακύρωσης, µόνο εφόσον ο χώρος 
αυτός διατεθεί σε άλλη εταιρία.   

Η εξόφληση του υπόλοιπου ποσού θα γίνει µετά την οριστικοποίηση του 
αριθµού των τετραγωνικών µέτρων  που τελικά, θα  παραχωρηθούν  στον 
εκθέτη . 

 
ΑΡΜΟ∆ΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΚΘΕΣΗ 

● Κατερίνα 
   Αναγνωστοπούλου 

Tηλ.:210 9982263  
Ε-mail:anagnoka@hepo.gr 
Fax.:2109969100,  
210 -9982411 
 

● Φρέζη 
   Μαχαίρα 

Tηλ.:210 9982133 
Ε-mail:machera@hepo.gr 
Fax.:2109969100,  
210 -9982411 

 
 
 
Ευχαριστούµε για τη συνεργασία. 
 
 
 
Ασπασία Βάγια 
 
∆ιευθύντρια
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Mε την υπογραφή της αίτησης συµµετοχής, αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα τα άρθρα του Κανονισµού 
συµµετοχής σε ∆.Ε του ΟΠΕ. 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ_____________________  ΥΠΟΓΡΑΦΗ ______________________ 

 

 

 
 

 

    

Τηλέφωνο: Fax: E-mail:

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΕΚΘΕΣΗΣ

ΝΟΜΙΚΗ 
ΜΟΡΦΗ

ΑΦΜ ∆.Ο.Υ

Τ.Κ.

ZIP 
CODE

ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX

E-MAIL

ΤΗΛ

2007

2008

kgrs

� 
OXI 

Yπεύθυνες Έκθεσης:
2109982411

ΑΙΘΟΥΣΑ
����

WEB SITE

��

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

∆.Ε. ANUGA 2009 (ΚΟΛΩΝΙΑ 10 - 14.10.2009)

anagnoka@hepo.gr, machera@hepo.gr

ΠΙΘΑΝΟΣ ΟΓΚΟΣ 
ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΕΤΡ. ΜΕΤΡΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

m3

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΒΑΛΛΕΙ 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

�     NAI 

ΑΓΓΛΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
(Ελληνικά)

(Αγγλικά)

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

E-MAIL

ΑΠΑΣΧ/ΝΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

(Αγγλικά)

(Ελληνικά)

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ 
ΤΟΥ  ΕΚΘΕΤΗ � �

ΕΠΩΝΥΜΟ

AΛΛΟ

 Κ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, Φ. ΜΑΧΑΙΡΑ 

2109982263, 2109982133

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ (% επί των πωλήσεων)

Προς: ∆/νση Εκθέσεων & Κοινοτικών 
Προγ/των Τροφίµων -Ποτών
Fax:   210 99 82 411, 210 99 69 100
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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ 

        

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

 

Α.  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

Άρθρο 1 Η συµµετοχή µιας επιχείρησης γίνεται µετά από αίτησή της στα 
προβλεπόµενα από τον ΟΠΕ χρονικά όρια και ισχύει µόνο µετά από έγγραφη επιβεβαίωση 
του Οργανισµού και µόνο αν καταβάλει την προκαταβολή στην προβλεπόµενη ηµεροµηνία. 

 

Άρθρο 2 Την ευθύνη για την πιστότητα των στοιχείων που αναφέρονται στην Αίτηση 
συµµετοχής της, καθώς και σε κάθε άλλο έγγραφο, φέρει η επιχείρηση και µόνο. 

   

Άρθρο 3 Το κόστος συµµετοχής ορίζεται από τον ΟΠΕ, ανάλογα µε την πηγή 
χρηµατοδότησης, και καταβάλλεται από τον Εκθέτη σε δύο δόσεις ήτοι: 

α) Προκαταβολή, της οποίας το ύψος και η ηµεροµηνία καταβολής αναφέρονται ρητά στην 
«Πρόσκληση για συµµετοχή» του ΟΠΕ και 

β) Υπόλοιπο κόστους συµµετοχής, το οποίο γνωστοποιείται, µαζί µε τη ηµεροµηνία 
εξόφλησης, εγγράφως στον Εκθέτη και υπολογίζεται ως εξής:  

τ.µ. stand Χ κόστος κατά τ.µ. µείον προκαταβολή = …… €  για καταβολή 

 

Β.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

΄Αρθρο 4 Ο Εκθέτης υποχρεούται να ακολουθήσει πιστά τους όρους συµµετοχής όπως 
αυτοί προβλέπονται από τον ΟΠΕ και τον Οργανωτή της ∆ιεθνούς  Έκθεσης, τόσο στη φάση 
της οργάνωσης, όσο και κατά τη λειτουργία, τους οποίους µε τον παρόντα κανονισµό 
δηλώνει ρητά ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

 

Γ.  ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΤΗ 

΄Αρθρο 5 Ο  ΟΠΕ διατηρεί το δικαίωµα αποκλεισµού του εκθέτη : 

α) Όταν δεν καταβάλει την προκαταβολή. 

β) Όταν, µολονότι έχει καταβάλει την προκαταβολή, δεν έχει εξοφλήσει εµπρόθεσµα το 
συνολικό κόστος συµµετοχής.  

Στην περίπτωση αυτή δεν επιστρέφεται στον Εκθέτη η προκαταβολή. 

γ)  Εφόσον ο  εκθέτης δεν τηρεί πιστά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 4 του παρόντος. 

Στην περίπτωση αυτή ο ΟΠΕ διατηρεί το δικαίωµα παρακράτησης ολόκληρου του 
καταβληθέντος ποσού. 

 

∆.  ΑΚΥΡΩΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΕ 

΄Αρθρο 6 Ο ΟΠΕ διατηρεί το δικαίωµα ακύρωσης της συµµετοχής στην ΄Εκθεση, 
εφόσον είτε, συντρέχουν σπουδαίοι λόγοι κατά την αδέσµευτη κρίση του ΟΠΕ, είτε, σε 
ειδικές περιπτώσεις, δεν εξυπηρετείται η ελληνική παρουσία στην Έκθεση.  Στην περίπτωση  
αυτή, αφενός ο ΟΠΕ θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να  ενηµερώσει έγκαιρα τους Εκθέτες 
και να τους επιστρέψει ολόκληρο το ποσό που ήδη έχουν καταβάλει, αφετέρου  δε ο 
Εκθέτης δεν έχει καµία άλλη απαίτηση από τον ΟΠΕ. 

Ο ΟΠΕ διατηρεί το δικαίωµα, κατά την κρίση του, να ακυρώσει συµµετοχή εκθέτη ή να 
αποβάλει αυτόν από την έκθεση, αν ο εκθέτης προβάλλει στο περίπτερο, αµέσως ή 
εµµέσως,  µη ελληνικά προϊόντα.  Σε αυτή την περίπτωση, ο ΟΠΕ δικαιούται επιπλέον, να 
ζητήσει και αποζηµίωση από τον εκθέτη, ενώ αυτός δεν θα έχει κανένα δικαίωµα 
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επιστροφής των χρηµάτων που κατέβαλε ή άλλης αποζηµίωσης.  Ο κάθε εκθέτης που κρίνει, 
ότι πρέπει απαραιτήτως να συµπροβάλλει και µη ελληνικά προϊόντα ή τµήµατα αυτών, 
οφείλει να ζητήσει ειδική προς τούτο γραπτή άδεια, προκαταβολικά, από τον ΟΠΕ.   

  

Ε.  ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΘΕΤΗ 

΄Αρθρο 7 Ο Εκθέτης διατηρεί το δικαίωµα ακύρωσης της συµµετοχής του εγγράφως 
µόνο : 

α) εντός 5 εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία καταβολής της προκαταβολής, σύµφωνα 
µε το άρθρο 3α.  Από την 6η ηµέρα και µετά, χάνει το δικαίωµα διεκδίκησης της  
προκαταβολής και υποχρεούται να καταβάλει στον ΟΠΕ τις δαπάνες, τις οποίες ο 
Οργανισµός έχει ήδη πραγµατοποιήσει ή έχει δεσµευθεί (µε βάση τον κανονισµό της 
Έκθεσης) να πραγµατοποιήσει για λογαριασµό του Εκθέτη (π.χ. ενοίκιο stand, καταχώριση 
στον επίσηµο κατάλογο της Έκθεσης, κ.λπ.). 

β) αν η ακύρωση της συµµετοχής γίνει, ενώ ήδη έχει ανατεθεί η κατασκευή του περιπτέρου, 
η προβολή της συµµετοχής ή και άλλες ενέργειες που αφορούν στην συµµετοχή του 
Εκθέτη, ο Εκθέτης υποχρεούται να καταβάλει και την αντίστοιχη αξία των 
προαναφερόµενων ενεργειών.  Απαλλάσσεται µόνο από τα µεταφορικά.  

 

ΣΤ.  ΕΚΘΕΜΑΤΑ 

Άρθρο 8 Η παράδοση των εκθεµάτων, ελληνικής πάντοτε προέλευσης, πρέπει να 
γίνει, εντός της προβλεπόµενης από τον ΟΠΕ ηµεροµηνίας, σε ποσότητα και όγκο ανάλογο 
των τετρ. µέτρων του stand του Εκθέτη και στον τόπο που θα υποδείξει ο ΟΠΕ.  
Εκπρόθεσµη παράδοση απαλλάσσει εξ ολοκλήρου τον Οργανισµό από την υποχρέωση 
µεταφοράς, η οποία µπορεί να γίνει από τον Εκθέτη µε δική του ευθύνη και δαπάνη. 

 

Άρθρο 9 Ο ΟΠΕ δεν φέρει καµία ευθύνη αν η συσκευασία δεν ανταποκρίνεται στις 
ειδικές ανάγκες του εκθέµατος ή αν τα εκθέµατα τελικά δεν µπορούν να  παραδοθούν στο 
ελληνικό περίπτερο λόγω παραλείψεων του Εκθέτη (προτιµολόγια, πιστοποιητικά, packing 
list, παραστατικά δυσανάγνωστα ή ελλιπώς συµπληρωµένα, κλπ.) 

 

Άρθρο 10 Τα εκθέµατα που θα επιστραφούν, µετά το πέρας της έκθεσης, πρέπει να 
παραληφθούν από τον Εκθέτη στην προβλεπόµενη ηµεροµηνία και από τον αποθηκευτικό 
χώρο που τα παρέδωσε, µετά από έγγραφη ενηµέρωση από τον ΟΠΕ.  Εκπρόθεσµη 
παραλαβή απαλλάσσει πλήρως τον Οργανισµό από κάθε ευθύνη, µπορεί ωστόσο να 
συνεπάγεται κόστος για τον Εκθέτη λόγω δαπάνης αποθήκευσης / ασφάλισης κλπ. 

 
Ζ. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΚΘΕΤΗ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ  

Άρθρο 11 Ο Εκθέτης δικαιούται αποζηµίωσης για τυχόν φθορές ή απώλειες στα 
εκθέµατα και το υποστηρικτικό του υλικό, στην αξία που ο ίδιος έχει δηλώσει: 

α) αν η συσκευασία των εκθεµάτων του έχει γίνει σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του ΟΠΕ 
και τις  ειδικές προδιαγραφές συσκευασίας, ανάλογα µε το προϊόν και τον τρόπο µεταφοράς, 

β) αν έχει τηρήσει µε ακρίβεια τους όρους παράδοσης και παραλαβής, 

γ) αν η σχετική του δήλωση γίνει εγγράφως και εντός 48 ωρών από την παραλαβή τους.   

Σε περίπτωση που ο εκθέτης επιθυµεί να ασφαλισθεί για οιονδήποτε περαιτέρω κίνδυνο 
(π.χ. επιστροφή εξόδων συµµετοχής, κλπ.), οφείλει µε δική του ευθύνη και δαπάνη να 
προβεί σε σχετική ασφαλιστική κάλυψη. 

Ο εκθέτης δεν έχει ουδεµία απαίτηση  από τον ΟΠΕ, για οποιαδήποτε ζηµία τυχόν υποστεί 
από οιαδήποτε αιτία (µη άφιξη εκθεµάτων, αβαρία ή ζηµίες αυτών κατά την µεταφορά 
κ.λ.π), που να ξεπερνά την αξία που ο ίδιος έχει δηλώσει για τα εκθέµατα.  Συνοµολογεί µε 
τον παρόντα, ότι αποδέχεται ως δίκαιη και εύλογη την ανάληψη από τον ίδιο, του όποιου 
τυχόν κινδύνου, για οιαδήποτε ζηµία, θετική ή αποθετική υποστεί, από τη συµµετοχή του 
στην έκθεση, η οποία ξεπερνά τη δηλωθείσα από τον ίδιο αξία εκθεµάτων του. 

   

Η.  ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

΄Αρθρο 12 Με την υπογραφή της αίτησης συµµετοχής ο εκθέτης αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα τα 11 άρθρα του παρόντος Κανονισµού. 
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