ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
 H οργανώτρια εταιρία ορίζει και γνωστοποιεί εγκαίρως τον κανονισμό λειτουργίας,
την έναρξη και τη λήξη της εκθέσεως, τα χρονικά όρια στα οποία θα γίνει από τους εκθέτες
η συναρμολόγηση και η αποσυναρμολόγηση
της διακόσμησης, οι δε εκθέτες οφείλουν να
τηρήσουν τα οριζόμενα χρονικά όρια.
 Οι δαπάνες για την μεταφορά των εκθεμάτων προς και από την έκθεση, η παραλαβή
και η διακόσμηση βαρύνουν τους εκθέτες και
μόνον.
 Ο βασικός εξοπλισμός για την διαμόρφωση και διακόσμηση του χώρου παραχωρείται
στους εκθέτες από τους οργανωτές και επιστρέφονται σε αυτούς με τη λήξη της έκθεσης.
 Οι οργανωτές δεν έχουν καμία ευθύνη για
φθορές, καταστροφές ή απώλειες για οποιονδήποτε λόγο των εκθεμάτων.
 Ο χώρος παραχωρείται αποκλειστικά στον
εκθέτη ή στους αντιπροσώπους του. Η υπομίσθωση όμως του χώρου ή η παραχώρησή
του σε τρίτους απαγορεύεται απολύτως.
 Οι οργανωτές έχουν δικαίωμα να αρνηθούν την έκθεση ειδών επικινδύνων ή ειδών
που είναι δυνατόν να προκαλέσουν φθορές
στο χώρο της εκθέσεως ή γενικά εκθεμάτων
ακαταλλήλων καθώς και εκθεμάτων που δεν
παράγονται ή δεν αντιπροσωπεύονται από
τον εκθέτη.
 Ο εκθέτης έχει δικαίωμα να διαμορφώσει
και να διακοσμήσει κατά βούληση τον χώρο
του. Όχι όμως να τον βάψει, ούτε να αλλάξει
ή να επηρεάσει με τις ενέργειές του την γενική δομή της έκθεσης.
 Ο εκθέτης είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση οποιονδήποτε ζημιών στον χώρο
που θα οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις
του ιδίου, των αντιπροσώπων ή των υπαλλήλων του και εργατών του γενικότερα. Σε
περίπτωση αδυναμίας ή παράληψης του ιδίου του εκθέτη για την αποκατάσταση των
ζημιών, η αποκατάσταση αυτή επιβαρύνει
τον ίδιο.
 Οι οργανωτές έχουν το δικαίωμα να επιθεωρούν τους χώρους και να προβαίνουν σε
συστάσεις αν χρειάζεται.
 Κατά την διάρκεια λειτουργίας της έκθεσης, επισκευές ή μετατροπές στο περίπτερο
του εκθέτη επιτρέπονται μόνο μετά από ειδική άδεια του οργανωτή και στις ώρες που η
έκθεση είναι κλειστή.
 Ο εκθέτης έχει την υποχρέωση να φροντίζει την καθαριότητα του περιπτέρου και των

ειδών του. Η οργανώτρια εταιρία φροντίζει
μόνο την γενική καθαριότητα των κοινοχρήστων χώρων της έκθεσης.
 Οι οργανωτές έχουν το δικαίωμα, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να αναβάλουν ή να
ματαιώσουν ολόκληρη ή μέρος της έκθεσης
για λόγους ανωτέρας βίας (όπως θεομηνίες, πόλεμος, κατάσταση έκτακτης ανάγκης,
απεργία, μη διαθεσιμότητας του εκθεσιακού
χώρου κ.λ.π.), καθώς και στην περίπτωση
που είναι εμφανής η ανεπαρκής συμμετοχή
Εκθετών και η υποστήριξη προς την έκθεση.
Στην περίπτωση τελικής απόφασης για αναβολή ή ματαίωση της έκθεσης οι οργανωτές
είναι υποχρεωμένοι να επιστρέψουν σε κάθε
εκθέτη τα μέχρι εκείνη τη στιγμή χρήματα
που έχει καταβάλει για την παραχώρηση του
χώρου. Με την εκπλήρωση αυτής της υποχρέωσης, λήγει και οποιαδήποτε ευθύνη των
οργανωτών απέναντι σε οποιαδήποτε απαίτηση εκθέτη.
 Ειδικές διαφημιστικές ενέργειες εντός ή
εκτός του εκθεσιακού χώρου, επιτρέπονται
μόνο με έγκριση της εταιρίας.
 Ο εκθέτης οφείλει να βρίσκεται στο περίπτερό του μισή ώρα πριν από την έναρξη της
έκθεσης και να αποχωρεί μισή ώρα μετά το
κλείσιμο αυτής.
 Οι εκθέτες και όλα τα πρόσωπα που απασχολούνται από αυτούς, είναι υπεύθυνοι για
την προσωπική ασφάλεια προσώπων και
προσωπικών τους στοιχείων και καμία ευθύνη δε φέρει η διοργανώτρια εταιρία απέναντί τους για οποιαδήποτε ζημιά και βλάβη
που θα προκληθεί στο χώρο της έκθεσης.
Οφείλουν να τηρούν όλους τους όρους του
συμφωνητικού αυτού, τους κανονισμούς της
έκθεσης, καθώς και τις αστυνομικές διατάξεις
καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της έκθεσης.
Ιδιαίτερα συνιστάται στους εκθέτες να ασφαλιστούν κατά παντός κινδύνου σε ασφαλιστική εταιρία της επιλογής τους. Σε περίπτωση
οποιασδήποτε αμφισβήτησης ή αμφιβολίας,
η οποία δεν καλύπτεται από τους όρους του
συμφωνητικού, την τελική απόφαση λαμβάνει η οργανώτρια εταιρία.
 Οι οργανωτές έχουν το δικαίωμα αλλαγής
των ωρών λειτουργίας χωρίς αυτό να δημιουργεί ουδεμία αξίωση από τους εκθέτες. Τα
περίπτερα των εκθετών λειτουργούν υποχρεωτικά σύμφωνα με το πρόγραμμα της
έκθεσης.
 Με την συμμετοχή του στην έκθεση ο εκθέτης παραχωρεί στους οργανωτές το διαρκές
δικαίωμα της χρησιμοποίησης, επίδειξης και
καταχώρησης του ονόματός του σε οποιονδήποτε κατάλογο εκθετριών εταιριών στην
έκθεση, καθώς και της χρησιμοποίησης του

ονόματός του σε προωθητικό υλικό της έκθεσης. Οι οργανωτές δεν ευθύνονται για τυχόν λάθη ή παραλείψεις στις καταχωρήσεις
οποιουδήποτε καταλόγου ή προωθητικού
υλικού.
 Οι οργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να
αλλάξουν τις ημερομηνίες ή τον εκθεσιακό
χώρο πραγματοποίησης της έκθεσης, χωρίς
όμως αυτό να σημαίνει οποιαδήποτε οικονομική υποχρέωση του εκθέτη πέραν των συμφωνηθέντων. Σε περίπτωση διαφωνίας του,
ο εκθέτης υποχρεούται να αποστέιλλει εγγράφως την ένστασή του εντός 3 εργάσιμων
ημερών, αλλιώς θεωρείται ότι διατηρείται η
αρχική συμφωνία.
 Οι οργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να
αλλάξουν τη θέση, το μέγεθος ή τη μορφή
του χώρου που έχει δοθεί στον εκθέτη χωρίς
όμως αυτό να σημαίνει οποιαδήποτε οικονομική υποχρέωση του εκθέτη πέραν των συμφωνηθέντων.
 Ο εκθέτης πρέπει να περιορίζεται στα όρια
του δικού του χώρου και δεν επιτρέπεται να
ανορθώνει κατασκευές ή να εκθέτει προϊόντα με τρόπο που να εμποδίζουν τη θέα ή να
προκαλούν ζημιά ή να επιδρούν με οποιονδήποτε τρόπο στην μειονεκτική εμφάνιση
των εκθεμάτων των άλλων εκθετών αλλιώς
στην περίπτωση μετασκευής τα έξοδα επιβαρύνουν αυτόν. Το οπίσθια τμήματα καθώς
και οι οροφές των κατασκευών που βρίσκονται σε κοινή θέα, πρέπει να είναι καλυμμένα
καλαίσθητα.
 Οι εκθέτες θα πρέπει να καταβάλλουν με
την δήλωση συμμετοχής τους το σύνολο
του οφειλόμενου ποσού στις συμφωνημένες
ημερομηνίες. Εάν δεν καταβληθεί το ποσόν
οι οργανωτές απαλλάσσονται κάθε υποχρέωσης έναντι των εκθετών και μπορούν να
διαθέσουν το χώρο χωρίς άλλη ειδοποίηση
ή δικαίωμα. Αν ο εκθέτης μετά την δήλωση συμμετοχής του για οποιονδήποτε λόγο
ακυρώσει αυτήν, η προκαταβολή καταπίπτει
υπέρ των οργανωτών. Εάν η ακύρωση προκύψει έως και 60 ημέρες πριν την ημερομηνία
έναρξης της έκθεσης καθίσταται απαιτητό το
σύνολο του ποσού συμμετοχής στην έκθεση,
το οποίο θεωρείται ως αποζημίωση - ποινική
ρήτρα για μη προσήκουσα εκπλήρωση των
συμφωνημένων στην παρούσα, καταβλητέο
με την έναρξη της έκθεσης.
 Ο εκθέτης με την υπογραφή του δηλώνει
ότι συμφωνεί με όλα τα προαναφερόμενα, ότι αναλαμβάνει να μισθώσει τον συμφωνούμενο χώρο και ότι έλαβε γνώση των
όρων συμμετοχής στην έκθεση, τους οποίους
αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

