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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΕΚΘΕΣΗ 7 - 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023

Οι παρόντες κανονισμοί, μαζί με την Αίτηση Συμμετοχής καθώς 
και όλα τα δεσμευτικά έγγραφα μεταξύ των δύο 
συμβαλλόμενων μερών, αποτελούν τη Συμφωνία μεταξύ του 
Οργανωτή και του Εκθέτη, σχετικά με το περίπτερο και τη 
συμμετοχή του στην Έκθεση.

Το περίπτερο θα χρησιμοποιηθεί από την Εταιρεία της οποίας 
το όνομα θα αναγράφεται στην Αίτηση Συμμετοχής και στη 
συγκεκριμένη Έκθεση και χώρο διεξαγωγής της, που επίσης θα 
αναγράφονται στο ίδιο έντυπο.

Τα σχετικά έγγραφα που αφορούν την παρούσα Έκθεση 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Κανονισμών.

1. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

α. Οι σημαντικές ημερομηνίες που ο Εκθέτης θα πρέπει 
να γνωρίζει, φαίνονται σε ξεχωριστή σελίδα με την 
επιγραφή «ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ».

β. Η περίοδος λειτουργίας της Έκθεσης είναι αυτή που
αναφέρεται στο ενημερωτικό έντυπο.

2. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΠΟΔΟΧΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

α. Η Αίτηση Συμμετοχής επισυνάπτεται. Η Αίτηση αφού
συμπληρωθεί και φέρει την επίσημη σφραγίδα και 
υπογραφεί από τον Αιτητή, θα επιστραφεί στα Γραφεία της 
ΟΕΒ όχι αργότερα από την τελευταία ημέρα υποβολής 
Αιτήσεων, όπως αυτή έχει καθοριστεί.

β. Με την υπογραφή της αίτησης και την τοποθέτηση της
επίσημης σφραγίδας της εταιρείας, ο Αιτητής δηλώνει ότι 
έχει λάβει γνώση και αποδέχεται χωρίς επιφύλαξη όλους 
τους Κανονισμούς.

γ. Οι Εκθέτες και οι Αντιπρόσωποι, Πράκτορες, Εργολάβοι 
και υπάλληλοι τους υποχρεούνται να τηρούν αυστηρά κάθε 
όρο και διάταξη των Κανονισμών  αυτών όπως επίσης και 
οποιεσδήποτε οδηγίες που εκδίδονται κατά χρονικά 
διαστήματα από τον Οργανωτή της Έκθεσης. 
Μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς δίδει το δικαίωμα 
στον Οργανωτή να τερματίσει αμέσως και χωρίς ειδοποίηση 
τη συμμετοχή του Εκθέτη για χρήση του χώρου χωρίς αυτό 
να απαλλάσει τον Εκθέτη από τις οποιεσδήποτε 
υποχρεώσεις του απέναντι στον Οργανωτή.

δ. Αίτηση για συμμετοχή που γίνεται υπό όρους ή
προϋποθέσεις θεωρείται άκυρη και χωρίς ισχύ.

3. ΠΛΗΡΩΜΗ

α. Μαζί με την αίτηση συμμετοχής ο Εκθέτης υποχρεούται να
καταβάλει το 50% της αξίας του ζητούμενου χώρου το 
οποίο είναι μη επιστρεφόμενο.

β. Το υπόλοιπο 50% είναι πληρωτέο μέχρι 30 Μαρτίου 2023.

Η μη πληρωμή του υπολοίπου μετά την πιο πάνω 
ημερομηνία θα οδηγεί στην άμεση ακύρωση κράτησης του 
χώρου και θα καθιστά τον Εκθέτη υπόχρεο καταβολής προς 
τον διοργανωτή ολόκληρου του ποσού.

γ. Στην τιμή συμμετοχής περιλαμβάνεται η σύνδεση και η
κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος μέχρι 7 kW. 
Η παροχή τριφασικού ρεύματος, η σύνδεση και τα τέλη για 
τηλεφωνικές κλήσεις και οι χρεώσεις για άλλες συνδέσεις 
και καταναλώσεις δεν θα περιλαμβάνονται 
στο τιμολόγιο συμμετοχής αλλά θα τιμολογούνται 
ξεχωριστά και ο Εκθέτης θα καταβάλει το τίμημα τους 
με τη λήξη της Έκθεσης.

δ. Για τραπεζικά εμβάσματα, παρακαλούμε όπως δηλώνεται
καθαρά το όνομα του Εκθέτη.

Ο τραπεζικός λογαριασμός της ΟΕΒ είναι:

Τράπεζα Κύπρου
IBAN: CY04 0020 0110 0000 0001 0588 8800
SWIFT: BCYPCY2N

4. ΕΚΘΕΤΕΣ & ΕΚΘΕΜΑΤΑ

α. Εκθέτες
Η Έκθεση είναι ανοικτή για Κύπριους και ξένους 
Εκθέτες και ο Εκθέτης περιλαμβάνει οποιοδήποτε 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

β. Εκθέματα
i. Τα προϊόντα/υπηρεσίες που θα παρουσιαστούν 

στην Έκθεση πρέπει οπωσδήποτε να έχουν 
σχέση με το αντικείμενο της Έκθεσης.

ii. Εμπορεύματα από τους χώρους διεξαγωγής 
της Έκθεσης μπορούν να μετακινηθούν από τους χώρους 
όταν ο Εκθέτης εξοφλήσει όλες τις οφειλές του προς τον 
Οργανωτή και εξασφαλίσει άδεια εξόδου.

iii. Εκθέματα ή χωρίσματα περιπτέρων με κοινά σύνορα
πρέπει να έχουν καλό φινίρισμα και οι δύο πλευρές και σε 
ύψος να μην υπερβαίνουν τα 2,50 μέτρα, εκτός αν 
συμφωνηθεί διαφορετικά.

5.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Κατασκευή
Η κατασκευή των περιπτέρων γίνεται με την ευθύνη και την 
επίβλεψη του Οργανωτή. Τα περίπτερα με βασική δομή 
(shell scheme package) έχουν ύψος 2,50μ. και είναι 
κατασκευασμένα από αλουμίνιο και μελαμίνη πάχους 4 
χιλιοστών. Λεπτομερής περιγραφή του shell scheme package 
παρουσιάζεται στο έντυπο "Αίτηση Συμμετοχής". 
Στην περίπτωση που ο Εκθέτης επιθυμεί αναβαθμισμένη 
κατασκευή του περιπτέρου του καθώς και πρόσθετο εξοπλισμό 
μπορεί να ζητήσει από τον Οργανωτή τις 
ειδικές χρεώσεις.

Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση
Ο Οργανωτής είναι υπεύθυνος για όλες τις ηλεκτρολογικές 
εγκαταστάσεις στα περίπτερα. Εκθέτες που αποφασίζουν να 
κατασκευάσουν περίπτερα από μόνοι τους θα πρέπει να 
παρουσιάσουν λεπτομερές σχέδιο ηλεκτρολογικών, 
τοποθετώντας στο σχέδιο κάτοψης το ακριβές σημείο 
σύνδεσης, ως επίσης και απαραίτητο φορτίο σε kW. Σε αυτή 
την περίπτωση ο Εκθέτης θα χρεώνεται επιπρόσθετα με το 
ποσό των €70 για έλεγχο και σύνδεση.

Καθαρισμός
Για το γενικό καθαρισμό κοινόχρηστων χώρων, ως επίσης και 
των δαπέδων των περιπτέρων, υπεύθυνος είναι ο Οργανωτής 
της Έκθεσης.

6. ΑΣΦΑΛΙΣΗ

α. Ο Οργανωτής έχει λάβει προληπτικά μέτρα για την
ασφάλεια των χώρων της Έκθεσης με σύμβαση 
ειδικευμένης εταιρείας φύλαξης σε 24ωρη βάση.

β. Ο Εκθέτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε
ζημιά υποστούν τα εκθέματα του και οποιαδήποτε άλλα 
περιουσιακά στοιχεία του από φωτιά, κλοπή, φθορά, 
απώλεια ή ζημιά λόγω διαρροής νερού ή ζημιά λόγω 
οποιωνδήποτε ενεργειών για κατάσβεση πυρκαγιάς.

γ. Ο Εκθέτης είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε δυστυχήματα
ή και ατυχήματα υπαλλήλων, τεχνικών, επισκεπτών στο 
περίπτερο του ή γειτνιάζοντα περίπτερα που πιθανό να 
συμβούν λόγω της λειτουργίας μηχανών ή οποιοδήποτε 
άλλο λόγο έχει σχέση με τη συμμετοχή του. Παράλληλα 
είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά ή ατύχημα 
προκληθεί λόγω της συμμετοχής του για την οποία είναι 
υπεύθυνος ο ίδιος ή οποιοδήποτε πρόσωπο παίρνει οδηγίες 
ή και εντολές από αυτόν και επηρεάζει τα περιουσιακά 
στοιχεία, έπιπλα και κτίρια που ανήκουν στο Εκθεσιακό 
Κέντρο και οποιονδήποτε τρίτον.

δ. Οι Εκθέτες πρέπει να εξασφαλίσουν ασφαλιστική κάλυψη:

• Έναντι τρίτου για κάλυψη ατυχημάτων για τα οποία θα
είναι υπεύθυνοι οι ίδιοι ή το προσωπικό τους.

• Έναντι όλων των κινδύνων (all risks) που θα καλύπτει τα
εκθέματα, περιουσιακά στοιχεία και περίπτερα, είτε αυτά 
ανήκουν στους ίδιους, είτε σε τρίτους.

• Ασφάλεια μηχανοκινήτων οχημάτων για κάλυψη έναντι
τρίτου ένεκα της χρήσης οποιουδήποτε μηχανοκινήτου μέσα 
στο χώρο του Εκθεσιακού Κέντρου για 
οποιονδήποτε σκοπό.

• Η ισχύς της ασφαλιστικής κάλυψης θα αρχίζει από την
ημέρα της πρώτης εισόδου του Εκθέτη ή και υπαλλήλων ή 
και εργολάβων του στον εκθεσιακό χώρο μέχρι και την 
αποχώρησή τους.

7.ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ - ΠΡΟΩΘΗΣΗ

α. Οι εκθέτες μπορούν να διαφημίζουν και να προωθούν τα
εκθέματα τους ή τις εμπορικές τους δραστηριότητες ή τις 

υπηρεσίες τους μόνο στο δικό τους περίπτερο και σε ειδικά 
καθορισμένα και μισθωμένα πλαίσια τα οποία και 
καθορίζονται στο έντυπο "Καταχώρηση Καταλόγου 
Εκθετών". Οι εκθέτες μπορούν να προσφέρουν στο κοινό 
μικρά διαφημιστικά αντικείμενα και δείγματα προϊόντων που 
δεν έχουν εμπορική αξία.

β. Απογορεύεται:
i. Διανομή φυλλαδίων και δειγμάτων εκτός του χώρου 

του περιπτέρου χωρίς την έγκριση του Οργανωτή.
ii. Οποιαδήποτε διαφήμιση που μπορεί να προκαλέσει

οχληρία ή ενόχληση σε άλλους Εκθέτες ή το κοινό γενικά 
(βλαβερά, θορυβώδη μέσα και ανθυγιεινά ή δύσοσμα 
προϊόντα) ή κάτι που μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο 
χώρο και τα κτίρια.

iii. Επικόλληση αφισών στους εξωτερικούς τοίχους 
του περιπτέρου.

iv. Εφαρμογή ή τοποθέτηση αντικειμένων που εξέχουν
πέραν των εξωτερικών τοίχων και περιπτέρων.

v. Επιδείξεις με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων        
πρέπει να γίνονται σε τέτοια θέση και ο ήχος τους να 
είναι ρυθμισμένος ώστε να μην προκαλούν ενόχληση. 
Διαφορετικά ο Οργανωτής έχει το δικαίωμα να διακόψει 
την επίδειξη ή να αποσυνδέσει τις συσκευές.

8. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

α. O Οργανωτής θα μεριμνήσει για την έκδοση καταλόγου
για την Έκθεση. Η καταχώρηση όνομα των εκθετών και 
εκθεμάτων γίνεται δωρεάν.

β. Οι χρεώσεις για την καταχώρηση διαφημίσεων θα
ανακοινωθούν αργότερα.

9. ΓΕΝΙΚΑ

α. Η μεταβίβαση, υπενοικίαση ή παραχώρηση με
οποιοδήποτε τρόπο, έστω και δωρεάν, του συνόλου ήμέρος 
του παρεχόμενου χώρου απαγορεύεται αυστηρώς.

β. O Εκθέτης δεν μπορεί να ανεγείρει ή να διακοσμήσει το
περίπτερο του κατά τρόπο που να προκαλεί εμπόδια στους 
διαδρόμους, να εμποδίζει την ελεύθερη πρόσβαση προς 
θύρες ασφαλείας, κ.λπ.

γ. O Οργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές εξ’αιτίας
διακοπής στην παροχή ηλεκτρισμού, νερού και 
τηλεφωνικών συνδέσεων.

δ. Η είσοδος οχημάτων μέσα στον εκθεσιακό χώρο
επιτρέπεται μόνο για τη μεταφορά αντικειμένων για 
την Έκθεση.

ε. Ο Οργανωτής  της  Έκθεσης  έχει  το  δικαίωμα για
οποιονδήποτε λόγο να αναβάλει, αλλάξει ή τροποποιήσει τις 
μέρες και ώρες λειτουργίας της Έκθεσης, προς τούτο δεν θα 
φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για ενδεχόμενη ζημιά ή απώλεια 
που δυνατό να υποστούν οι Εκθέτες. Οι μέρες 
προειδοποίησης για τον Εκθέτη καθορίζονται στις 30.



Οι παρόντες κανονισμοί, μαζί με την Αίτηση Συμμετοχής καθώς 
και όλα τα δεσμευτικά έγγραφα μεταξύ των δύο 
συμβαλλόμενων μερών, αποτελούν τη Συμφωνία μεταξύ του 
Οργανωτή και του Εκθέτη, σχετικά με το περίπτερο και τη 
συμμετοχή του στην Έκθεση.

Το περίπτερο θα χρησιμοποιηθεί από την Εταιρεία της οποίας 
το όνομα θα αναγράφεται στην Αίτηση Συμμετοχής και στη 
συγκεκριμένη Έκθεση και χώρο διεξαγωγής της, που επίσης θα 
αναγράφονται στο ίδιο έντυπο.

Τα σχετικά έγγραφα που αφορούν την παρούσα Έκθεση 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Κανονισμών.

1. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

α. Οι σημαντικές ημερομηνίες που ο Εκθέτης θα πρέπει 
να γνωρίζει, φαίνονται σε ξεχωριστή σελίδα με την 
επιγραφή «ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ».

β. Η περίοδος λειτουργίας της Έκθεσης είναι αυτή που
αναφέρεται στο ενημερωτικό έντυπο.

2. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΠΟΔΟΧΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

α. Η Αίτηση Συμμετοχής επισυνάπτεται. Η Αίτηση αφού
συμπληρωθεί και φέρει την επίσημη σφραγίδα και 
υπογραφεί από τον Αιτητή, θα επιστραφεί στα Γραφεία της 
ΟΕΒ όχι αργότερα από την τελευταία ημέρα υποβολής 
Αιτήσεων, όπως αυτή έχει καθοριστεί.

β. Με την υπογραφή της αίτησης και την τοποθέτηση της
επίσημης σφραγίδας της εταιρείας, ο Αιτητής δηλώνει ότι 
έχει λάβει γνώση και αποδέχεται χωρίς επιφύλαξη όλους 
τους Κανονισμούς.

γ. Οι Εκθέτες και οι Αντιπρόσωποι, Πράκτορες, Εργολάβοι 
και υπάλληλοι τους υποχρεούνται να τηρούν αυστηρά κάθε 
όρο και διάταξη των Κανονισμών  αυτών όπως επίσης και 
οποιεσδήποτε οδηγίες που εκδίδονται κατά χρονικά 
διαστήματα από τον Οργανωτή της Έκθεσης. 
Μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς δίδει το δικαίωμα 
στον Οργανωτή να τερματίσει αμέσως και χωρίς ειδοποίηση 
τη συμμετοχή του Εκθέτη για χρήση του χώρου χωρίς αυτό 
να απαλλάσει τον Εκθέτη από τις οποιεσδήποτε 
υποχρεώσεις του απέναντι στον Οργανωτή.

δ. Αίτηση για συμμετοχή που γίνεται υπό όρους ή
προϋποθέσεις θεωρείται άκυρη και χωρίς ισχύ.

3. ΠΛΗΡΩΜΗ

α. Μαζί με την αίτηση συμμετοχής ο Εκθέτης υποχρεούται να
καταβάλει το 50% της αξίας του ζητούμενου χώρου το 
οποίο είναι μη επιστρεφόμενο.

β. Το υπόλοιπο 50% είναι πληρωτέο μέχρι 30 Μαρτίου 2023.

Η μη πληρωμή του υπολοίπου μετά την πιο πάνω 
ημερομηνία θα οδηγεί στην άμεση ακύρωση κράτησης του 
χώρου και θα καθιστά τον Εκθέτη υπόχρεο καταβολής προς 
τον διοργανωτή ολόκληρου του ποσού.

γ. Στην τιμή συμμετοχής περιλαμβάνεται η σύνδεση και η
κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος μέχρι 7 kW. 
Η παροχή τριφασικού ρεύματος, η σύνδεση και τα τέλη για 
τηλεφωνικές κλήσεις και οι χρεώσεις για άλλες συνδέσεις 
και καταναλώσεις δεν θα περιλαμβάνονται 
στο τιμολόγιο συμμετοχής αλλά θα τιμολογούνται 
ξεχωριστά και ο Εκθέτης θα καταβάλει το τίμημα τους 
με τη λήξη της Έκθεσης.

δ. Για τραπεζικά εμβάσματα, παρακαλούμε όπως δηλώνεται
καθαρά το όνομα του Εκθέτη.

Ο τραπεζικός λογαριασμός της ΟΕΒ είναι:

Τράπεζα Κύπρου
IBAN: CY04 0020 0110 0000 0001 0588 8800
SWIFT: BCYPCY2N

4. ΕΚΘΕΤΕΣ & ΕΚΘΕΜΑΤΑ

α. Εκθέτες
Η Έκθεση είναι ανοικτή για Κύπριους και ξένους 
Εκθέτες και ο Εκθέτης περιλαμβάνει οποιοδήποτε 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

β. Εκθέματα
i. Τα προϊόντα/υπηρεσίες που θα παρουσιαστούν 

στην Έκθεση πρέπει οπωσδήποτε να έχουν 
σχέση με το αντικείμενο της Έκθεσης.

ii. Εμπορεύματα από τους χώρους διεξαγωγής 
της Έκθεσης μπορούν να μετακινηθούν από τους χώρους 
όταν ο Εκθέτης εξοφλήσει όλες τις οφειλές του προς τον 
Οργανωτή και εξασφαλίσει άδεια εξόδου.

iii. Εκθέματα ή χωρίσματα περιπτέρων με κοινά σύνορα
πρέπει να έχουν καλό φινίρισμα και οι δύο πλευρές και σε 
ύψος να μην υπερβαίνουν τα 2,50 μέτρα, εκτός αν 
συμφωνηθεί διαφορετικά.

5.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Κατασκευή
Η κατασκευή των περιπτέρων γίνεται με την ευθύνη και την 
επίβλεψη του Οργανωτή. Τα περίπτερα με βασική δομή 
(shell scheme package) έχουν ύψος 2,50μ. και είναι 
κατασκευασμένα από αλουμίνιο και μελαμίνη πάχους 4 
χιλιοστών. Λεπτομερής περιγραφή του shell scheme package 
παρουσιάζεται στο έντυπο "Αίτηση Συμμετοχής". 
Στην περίπτωση που ο Εκθέτης επιθυμεί αναβαθμισμένη 
κατασκευή του περιπτέρου του καθώς και πρόσθετο εξοπλισμό 
μπορεί να ζητήσει από τον Οργανωτή τις 
ειδικές χρεώσεις.

Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση
Ο Οργανωτής είναι υπεύθυνος για όλες τις ηλεκτρολογικές 
εγκαταστάσεις στα περίπτερα. Εκθέτες που αποφασίζουν να 
κατασκευάσουν περίπτερα από μόνοι τους θα πρέπει να 
παρουσιάσουν λεπτομερές σχέδιο ηλεκτρολογικών, 
τοποθετώντας στο σχέδιο κάτοψης το ακριβές σημείο 
σύνδεσης, ως επίσης και απαραίτητο φορτίο σε kW. Σε αυτή 
την περίπτωση ο Εκθέτης θα χρεώνεται επιπρόσθετα με το 
ποσό των €70 για έλεγχο και σύνδεση.

Καθαρισμός
Για το γενικό καθαρισμό κοινόχρηστων χώρων, ως επίσης και 
των δαπέδων των περιπτέρων, υπεύθυνος είναι ο Οργανωτής 
της Έκθεσης.

6. ΑΣΦΑΛΙΣΗ

α. Ο Οργανωτής έχει λάβει προληπτικά μέτρα για την
ασφάλεια των χώρων της Έκθεσης με σύμβαση 
ειδικευμένης εταιρείας φύλαξης σε 24ωρη βάση.

β. Ο Εκθέτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε
ζημιά υποστούν τα εκθέματα του και οποιαδήποτε άλλα 
περιουσιακά στοιχεία του από φωτιά, κλοπή, φθορά, 
απώλεια ή ζημιά λόγω διαρροής νερού ή ζημιά λόγω 
οποιωνδήποτε ενεργειών για κατάσβεση πυρκαγιάς.

γ. Ο Εκθέτης είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε δυστυχήματα
ή και ατυχήματα υπαλλήλων, τεχνικών, επισκεπτών στο 
περίπτερο του ή γειτνιάζοντα περίπτερα που πιθανό να 
συμβούν λόγω της λειτουργίας μηχανών ή οποιοδήποτε 
άλλο λόγο έχει σχέση με τη συμμετοχή του. Παράλληλα 
είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά ή ατύχημα 
προκληθεί λόγω της συμμετοχής του για την οποία είναι 
υπεύθυνος ο ίδιος ή οποιοδήποτε πρόσωπο παίρνει οδηγίες 
ή και εντολές από αυτόν και επηρεάζει τα περιουσιακά 
στοιχεία, έπιπλα και κτίρια που ανήκουν στο Εκθεσιακό 
Κέντρο και οποιονδήποτε τρίτον.

δ. Οι Εκθέτες πρέπει να εξασφαλίσουν ασφαλιστική κάλυψη:

• Έναντι τρίτου για κάλυψη ατυχημάτων για τα οποία θα
είναι υπεύθυνοι οι ίδιοι ή το προσωπικό τους.

• Έναντι όλων των κινδύνων (all risks) που θα καλύπτει τα
εκθέματα, περιουσιακά στοιχεία και περίπτερα, είτε αυτά 
ανήκουν στους ίδιους, είτε σε τρίτους.

• Ασφάλεια μηχανοκινήτων οχημάτων για κάλυψη έναντι
τρίτου ένεκα της χρήσης οποιουδήποτε μηχανοκινήτου μέσα 
στο χώρο του Εκθεσιακού Κέντρου για 
οποιονδήποτε σκοπό.

• Η ισχύς της ασφαλιστικής κάλυψης θα αρχίζει από την
ημέρα της πρώτης εισόδου του Εκθέτη ή και υπαλλήλων ή 
και εργολάβων του στον εκθεσιακό χώρο μέχρι και την 
αποχώρησή τους.

7.ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ - ΠΡΟΩΘΗΣΗ

α. Οι εκθέτες μπορούν να διαφημίζουν και να προωθούν τα
εκθέματα τους ή τις εμπορικές τους δραστηριότητες ή τις 

υπηρεσίες τους μόνο στο δικό τους περίπτερο και σε ειδικά 
καθορισμένα και μισθωμένα πλαίσια τα οποία και 
καθορίζονται στο έντυπο "Καταχώρηση Καταλόγου 
Εκθετών". Οι εκθέτες μπορούν να προσφέρουν στο κοινό 
μικρά διαφημιστικά αντικείμενα και δείγματα προϊόντων που 
δεν έχουν εμπορική αξία.

β. Απογορεύεται:
i. Διανομή φυλλαδίων και δειγμάτων εκτός του χώρου 

του περιπτέρου χωρίς την έγκριση του Οργανωτή.
ii. Οποιαδήποτε διαφήμιση που μπορεί να προκαλέσει

οχληρία ή ενόχληση σε άλλους Εκθέτες ή το κοινό γενικά 
(βλαβερά, θορυβώδη μέσα και ανθυγιεινά ή δύσοσμα 
προϊόντα) ή κάτι που μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο 
χώρο και τα κτίρια.

iii. Επικόλληση αφισών στους εξωτερικούς τοίχους 
του περιπτέρου.

iv. Εφαρμογή ή τοποθέτηση αντικειμένων που εξέχουν
πέραν των εξωτερικών τοίχων και περιπτέρων.

v. Επιδείξεις με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων        
πρέπει να γίνονται σε τέτοια θέση και ο ήχος τους να 
είναι ρυθμισμένος ώστε να μην προκαλούν ενόχληση. 
Διαφορετικά ο Οργανωτής έχει το δικαίωμα να διακόψει 
την επίδειξη ή να αποσυνδέσει τις συσκευές.

8. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

α. O Οργανωτής θα μεριμνήσει για την έκδοση καταλόγου
για την Έκθεση. Η καταχώρηση όνομα των εκθετών και 
εκθεμάτων γίνεται δωρεάν.

β. Οι χρεώσεις για την καταχώρηση διαφημίσεων θα
ανακοινωθούν αργότερα.

9. ΓΕΝΙΚΑ

α. Η μεταβίβαση, υπενοικίαση ή παραχώρηση με
οποιοδήποτε τρόπο, έστω και δωρεάν, του συνόλου ήμέρος 
του παρεχόμενου χώρου απαγορεύεται αυστηρώς.

β. O Εκθέτης δεν μπορεί να ανεγείρει ή να διακοσμήσει το
περίπτερο του κατά τρόπο που να προκαλεί εμπόδια στους 
διαδρόμους, να εμποδίζει την ελεύθερη πρόσβαση προς 
θύρες ασφαλείας, κ.λπ.

γ. O Οργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές εξ’αιτίας
διακοπής στην παροχή ηλεκτρισμού, νερού και 
τηλεφωνικών συνδέσεων.

δ. Η είσοδος οχημάτων μέσα στον εκθεσιακό χώρο
επιτρέπεται μόνο για τη μεταφορά αντικειμένων για 
την Έκθεση.

ε. Ο Οργανωτής  της  Έκθεσης  έχει  το  δικαίωμα για
οποιονδήποτε λόγο να αναβάλει, αλλάξει ή τροποποιήσει τις 
μέρες και ώρες λειτουργίας της Έκθεσης, προς τούτο δεν θα 
φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για ενδεχόμενη ζημιά ή απώλεια 
που δυνατό να υποστούν οι Εκθέτες. Οι μέρες 
προειδοποίησης για τον Εκθέτη καθορίζονται στις 30.

ΜΕΓΑ ΧΟΡΗΓΟΣ ΧΟΡΗΓΟΙΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ


