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ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
GENERAL REGULATIONS

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

1

GENERAL REGULATIONS

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Με την υπογραφή της ‘‘Δήλωσης Συμμετοχής’’ αποδέχεστε αυτόματα και τους παρακάτω ‘‘Κανονισμούς’’ του ‘‘Διοργανωτή’’.
IMPORTANT INFORMATION: By signing the ‘‘Registration form’’, you automatically accept all the below ‘‘Regulations’’ by the ‘‘Organiser’’.
Ο «Γενικός Κανονισμός» της έκθεσης, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
(προσάρτημα) του εντύπου «Δήλωση Συμμετοχής» με την υπογραφή του
οποίου, ο εκθέτης αποδέχεται πλήρως τους όρους που τον διέπουν.

The “General Regulation” of the Exhibition constitutes an integral part (appendix) of the “Registration Form”, by signing said form; the exhibitor fully
accepts the provisions of this regulation.

1. ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο «Metropolitan Expo»,
στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριο Βενιζέλο» στα Σπάτα, από 25
έως 27 Φεβρουαρίου 2022, και διοργανώνεται από την Project Μ.Ε.Π.Ε, η
οποία θα αναφέρεται στο εξής ως «Διοργανωτής».

1. GENERAL ORGANISATION
The exhibition will be held in the “Metropolitan Expo* Exhibition Centre, in
the “Eleftherios Venizelos” International Airport of Athens based in the area
of Spata, on 25 - 27 February 2022 and shall be organized by PROJECT Private Ltd, hereinafter referred to as the “Organizer”.

1.1. ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Παρασκευή
25/02/2022
Σάββατο
26/02/2022
Κυριακή
27/02/2022

1.1. OPERATING HOURS
Friday
25/02/2022
Saturday
26/02/2022
Sunday
27/02/2022

10:00– 20:00
10:00– 20:00
10:00– 20:00

2. ΕΚΘΕΜΑΤΑ
Συστήματα αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συστήματα
κλιματισμού, θέρμανσης, βιομηχανικής ψύξης, εξαερισμού και ύδρευσης κατοικιών
και βιομηχανικών χώρων, εφαρμογές αερίου, ηλιακά συστήματα, θερμοσίφωνες,
θερμαντικά σώματα, λέβητες, καυστήρες, κυκλοφορητές, πίνακες αυτονομίας,
αυτοματισμοί ελέγχου ύδρευσης, κλιματισμού, θέρμανσης, αερίου, ανταλλακτικά
συσκευών, συσσωρευτές, αποθήκες θερμού νερού, συστήματα σωλήνων και
συνδετικών εξαρτημάτων, αντλίες, συστήματα αποχέτευσης και επεξεργασίας
λυμάτων, εξαεριστήρες, αεραγωγοί, καπναγωγοί, συστήματα απορροής
όμβριων, φωτοβολταϊκά ενεργειακά συστήματα, συστήματα αφαλάτωσης,
συστήματα γεωθερμίας, λογισμικά, συστήματα διαχείρισης αποβλήτων κ.ά.

2. EXHIBITS
Renewable energy sources exploitation systems, air conditioning systems,
heating systems, industrial refrigeration systems, ventilation systems, domestic and industrial water supply systems, gas applications, solar heating
systems, water heaters, heaters, boilers, heat generators, circulators, timeshare billing systems, water-supply control, air conditioning, heating and
gas automations, appliance parts, accumulators, hot water storage tanks,
pipe and fittings assemblies, pumps, sewage systems and waste treatment,
ventilators, air ducts, smoke vents, downspout systems, photovoltaic power systems, desalination systems, geothermal systems, software, waste
management systems etc.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
• Έλληνες κατασκευαστές - Βιομηχανίες.
• Γενικοί αντιπρόσωποι, εισαγωγείς και επίσημοι dealers.
•Αλλοδαποί κατασκευαστές εκθέτοντας δικά τους προϊόντα.
• Φορείς και Εκδοτικές εταιρίες του κλάδου.
Απαγορεύεται η συμμετοχή καταστημάτων χωρίς την άδεια του
αντιπροσώπου και του Διοργανωτή.

3. RIGHT OF PARTICIPATION
• Greek manufacturers - Industries.
• General agents, importers and authorized dealers.
• Foreign manufacturers exhibiting their products.
• Bodies and Publishing companies, active in this sector.
Branch participation without the authorization of the representative
and of the Organizer shall be prohibited.

4. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Με την παραλαβή του ενημερωτικού υλικού της CLIMATHERM ENERGY
2022 αποστείλετε αίτηση συμμετοχής μέσω fax ή email, αναφέροντας το
αντικείμενο της εταιρίας σας και το εμβαδόν που σας ενδιαφέρει, ώστε να
επικοινωνήσει μαζί σας ο Διοργανωτής, τηρώντας σειρά προτεραιότητας
για την επιλογή περιπτέρου.
Στην περίπτωση περιορισμένων αριθμών διαθέσιμων περιπτέρων
μέχρι και δυο (2) μήνες πριν από την Έκθεση, θα τηρηθεί αυστηρή σειρά
προτεραιότητας στις επιλογές αιτήσεων συμμετοχής για την διάθεση
αυτών. Το επιλεγμένο περίπτερο κατοχυρώνεται με την αποστολή της
συμπληρωμένης «Δήλωσης Συμμετοχής» και της εκπλήρωσης των όρων
πληρωμής.

4. PARTICIPATION APPLICATIONS
Upon receiving the information material by “CLIMATHERM – ENERGY 2022”,
forward the participation application via fax or e-mail, mentioning the company’s specialization and stating your area preferences, so that the Organizer may contact you, in order of priority, as regards to stand selection.
In the event of a limited number of available stands, up to two (2) months before the Exhibition, the participation applications will be treated under strict
priority order as regards to the provision of said stands. The selected stand
shall be engaged upon receipt of the completed “Registration Form” and
upon compliance with payment terms.

5. ΤΙΜΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ & ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Το ενοίκιο των εκθεσιακών χώρων έχει καθοριστεί από τον Διοργανωτή
και αναφέρεται στο έντυπο «Δήλωση Συμμετοχής». Στην τιμή ενοικίασης
περιλαμβάνεται η ενοικίαση του εκθεσιακού χώρου κατά τη διάρκεια της
προετοιμασίας, λειτουργίας και αποξήλωσης της έκθεσης. Η συνολική
τιμή της ενοικίασης του περιπτέρου επικυρώνεται κατά τη συμπλήρωση,
υπογραφή και σφράγιση του εντύπου «Δήλωση Συμμετοχής» και
συνοδεύεται με την κατάθεση προκαταβολής του 50% του συνολικού
ποσού. Το υπόλοιπο 50% του ποσού συμμετοχής, μπορεί να εξοφληθεί είτε
με επιμέρους καταθέσεις, ημερολογιακά συμφωνημένες, είτε με επιταγές
λήξεως έως και τρεις (3) μήνες μετά την λήξη της έκθεσης. Σε περίπτωση
ενοικίασης περιπτέρου δύο (2) μήνες πριν ή και λιγότερο από την έναρξη
της έκθεσης, θα πρέπει να καταβάλλεται το συνολικό αναγραφόμενο ποσό
στην «Δήλωση Συμμετοχής». Με την έκδοση του τιμολογίου, το οποίο
εκδίδεται αμέσως μετά το πέρας της έκθεσης, το αντίστοιχο Φ.Π.Α. θα
καταβάλλεται με άμεση τραπεζική κατάθεση. Ενδέχεται αναπροσαρμογή
του συντελεστή Φ.ΠΑ από τον ισχύον κατά την υπογραφή της «Δήλωσης
Συμμετοχής», αν και εφόσον οριστεί διαφορετικά από το κράτος. Σε
περίπτωση ακύρωσης συμμετοχής στην έκθεση έως και δύο μήνες πριν
από την έναρξη της έκθεσης η προκαταβολή δεν επιστρέφεται.
Τα περίπτερα παραλαμβάνονται από τους εκθέτες εφόσον έχουν τηρηθεί
οι όροι πληρωμής.
Οι εκθέτες οφείλουν να πληρώσουν όλο το ενοίκιο του χώρου του
περιπτέρου που κλείσθηκε για αυτούς, ακόμα και αν δεν πάρουν μέρος
στην έκθεση ή απέχουν για οποιοδήποτε λόγο. Περίπτερα που έχουν
κλεισθεί αλλά παραμένουν άδεια, 4 ημέρες πριν από την έκθεση μπορούν
να διατεθούν ή να εκποιηθούν προς όφελος του Διοργανωτή.

5. EXHIBITION-STAND RENT & TERMS OF PAYMENT
The rent cost of exhibition premises has been established by the Organizer
and is stated in the “Registration Form”. The rent amounts includes leasing of the exhibition premises during the exhibition’s preparation, operation
and dismantling. The total rent-price of the stand shall be validated upon
completion, signing and stamping of the “Registration Form” and shall be
accompanied by an immediate bank deposit of the 50% of the total amount.
The rest of the participation fee, shall be settled with mutually agreed deposits in terms of the dates, or with cheques with expiry date up to three (3)
months after the exhibition’s closure. If stand rental occurs two (2) months
or less prior to the exhibition, the total amount indicated in the “Registration
Form” should be paid in full. Upon the issuance of the invoice, immediately
after the closure of the exhibition, the corresponding VAT shall be made payable with an immediate bank deposit. A readjustment of the applicable VAT
rate under the “Registration Form” is possible, if and when otherwise set
by the government. In case of cancellation of participation in the exhibition,
up to two months prior to the exhibition, deposit will not be refunded. The
stands are delivered to the exhibitors provided that the conditions of payment have been met.
The exhibitors are required to pay the full amount of rent for the booked
stand space, even if they choose not to participate in the exhibition, or for
whatever reason they opt out. The booked stands that remain empty, 4
days before the exhibition, are to be disposed or offered for sale to the benefit of the Organizer.
5.1. SUBLETTING
The exhibitors are prohibited to allocate, sublet or otherwise dispose their
stand or part thereof to third parties, without the Organizer’s authorization.

5.1. ΥΠΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
Δεν επιτρέπεται στους εκθέτες να εκχωρούν ή να υπενοικιάζουν ή με
άλλο τρόπο να παραχωρούν σε τρίτους, το περίπτερο τους ή μέρος
αυτού, χωρίς την άδεια του Διοργανωτή.

5.2. REGISTRATION FORM & INVOICING
The “Registration Form” constitutes a private collaboration agreement between the exhibitors and the Organizer and may relate only to the particular
exhibition. Tax data shall be completed accurately by the exhibitors in the
registration form, under which the exhibitors shall be invoiced after the end
of the exhibition. The Organizer shall not disclose said data to third parties
for advertising purposes. Information disclosure shall be made only at the
request of a government body or organization.

5.2. ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
Το έντυπο «Δήλωση Συμμετοχής» είναι το ιδιωτικό συμφωνητικά
συνεργασίας μεταξύ των εκθετών και του Διοργανωτή, και αφορά μόνο την
έκθεση στην οποία αναφέρεται. Οι εκθέτες οφείλουν να συμπληρώνουν
στην «Δήλωση Συμμετοχής» τα αληθή φορολογικά τους στοιχεία, βάσει
των όποιων θα τιμολογηθούν μετά την λήξη της έκθεσης. Ο Διοργανωτής
δεν γνωστοποιεί τα στοιχεία αυτά προς τρίτους για διαφημιστικούς
λόγους, παρά μόνο ύστερα από απαίτηση κρατικού φορέα ή οργανισμού.
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IMPORTANT INFORMATION: By signing the ‘‘Registration form’’, you automatically accept all the below ‘‘Regulations’’ by the ‘‘Organiser’’.
6. ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ
• Η είσοδος στην έκθεση είναι ελεύθερη και προϋποθέτει την επίδειξη της
επαγγελματικής ταυτότητας των επισκεπτών.
• Στους εκθέτες παραχωρείται ένας μεγάλος αριθμός προσκλήσεων και
ειδικών καρτών εισόδου απεριόριστης ισχύος.
• Απαγορεύεται η εκτύπωση προσκλήσεων από εκθέτες χωρίς την άδεια
του Διοργανωτή.

6. EXHIBITION ENTRANCE
• Entrance to the exhibition is free and visitors are required to demonstrate
their business cards for registration.
• A large number of invitations and special unlimited exhibitor passes shall
be distributed to the exhibitors.
• The exhibitors are prohibited to print invitations without the Organizer’s
authorization.

7. ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Ο Διοργανωτής έχει το αποκλειστικό δικαίωμα της έκδοσης του δίγλωσσου
(ελληνικά - αγγλικά) επίσημου καταλόγου της έκθεσης, και διατηρεί το
δικαίωμα να προβεί σε πρόσθετες εκτυπώσεις - εκδόσεις. Απαγορεύεται η
επανεκτύπωση από τρίτους.
Ο κατάλογος πωλείται κατά τη διάρκεια της έκθεσης.
Δύο κατάλογοι θα δίνονται δωρεάν σε κάθε εκθέτη πριν από την έναρξη
της έκθεσης.
Είναι υπευθυνότητα του εκθέτη, να παρέχει τα απαραίτητα υλικά (κείμενα,
διαφημιστικές μακέτες, κτλ.) που του ζητούνται από τον Διοργανωτή για
την καταχώρηση του στον κατάλογο της έκθεσης, εντός των χρονικών
πλαισίων όπως αυτά ορίζονται στα ανάλογα έντυπα της έκθεσης ή με
διάφορους γραπτούς και προφορικούς τρόπους κοινοποιούνται στον
εκθέτη. Σε περίπτωση μη έγκαιρης αποστολής των απαιτούμενων
υλικών από τον εκθέτη, ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για την μη
παρουσία του εντός του επίσημου καταλόγου της έκθεσης.

7. OFFICIAL EXHIBITION CATALOQUE
The Organizer holds the exclusive right to print a bilingual (Greek - English)
official exhibition catalogue and reserves the right to print additional editions. Reprinting by third parties shall be prohibited. The catalogue shall be
offered for sale during the exhibition. Two copies of the exhibition catalogue
shall be distributed to the exhibitors for free before the opening of the exhibition. The exhibitor shall be responsible for the provision of necessary
material (advertising texts, advertisement mock-ups) requested by the
Organizer for his registration in the exhibition catalogue, within the agreed
time limits mentioned in the relevant exhibition documents or communicated to the exhibitor orally or in writing. In the event that the exhibitor fails to
dispatch the required material in a timely fashion, the Organizer shall not be
held responsible for the exhibitors’ entry failure within the contents of the
official exhibition catalogue.
Official exhibition catalogue contents:
• Identity of the exhibition
• Introductory notes by the Minister and the Organizer
• Alphabetized exhibitor’s list
• Alphabetized presentation of advertising texts
• Advertisements.
Advertisement participation in the exhibition catalogue does not necessarily
require stand participation; it is carried out at the Organizer’s own discretion and upon payment of the respective fee defined in the official exhibition
catalogue.

Ο επίσημος κατάλογος της έκθεσης περιλαμβάνει:
• Ταυτότητα της Έκθεσης
• Μήνυμα Υπουργού και Διοργανωτή
• Αλφαβητική λίστα εκθετών
• Αλφαβητική παρουσίαση κειμένων εκθετών
• Διαφημιστικές καταχωρήσεις.
Η συμμετοχή με διαφήμιση στον κατάλογο της έκθεσης, δεν προϋποθέτει
απαραίτητα συμμετοχή με περίπτερο και πραγματοποιείται κατά την κρίση
του Διοργανωτή και ύστερα από την καταβολή αντίστοιχου χρηματικού
ποσού που ορίζει ο επίσημος τιμοκατάλογος της έκθεσης.
8. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ
Ο Διοργανωτής έχει εξολοκλήρου την υποχρέωση της διαφημιστικής
καμπάνιας της έκθεσης, με όποια μέσα εκείνος κρίνει απαραίτητα για την
καλύτερη προβολή της.

8. EXHIBITION ADVERTISING
The advertising campaign falls within the sole responsibility of the Organizer, who shall employ whichever means deemed appropriate for the campaign’s adequate promotion.

8.1. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ
Η προβολή και η δημοσιότητα έξω από το περίπτερο και τον περιβάλλοντα
χώρο κάθε εκθέτη ξεχωριστά, απαγορεύεται χωρίς την έγκριση του
Διοργανωτή. Η συμμετοχή με διαφήμιση εσωτερικά και εξωτερικά του
εκθεσιακού χώρου που διεξάγεται η έκθεση, καθώς και η οργάνωση
σεμιναρίων στους ειδικούς χώρους που διατίθενται, δεν προϋποθέτουν
απαραίτητα συμμετοχή με περίπτερο και πραγματοποιούνται κατά την
κρίση του Διοργανωτή.

8.1. ADVERTISING IN THE EXHIBITION PREMISES
Any promotion or publicity that takes place outside the exhibitor’s stand
and in the surrounding area without the Organizer’s authorization shall be
prohibited. Advertisement participation both inside and outside the exhibition premises, as well as seminar realization in the available specialized
rooms does not necessarily require stand participation and is carried out at
the Organizer’s own discretion.
9. SOUND LEVELS
• The sound volume shall be regulated by the Organizer.
• Stands are prohibited to play music.

9. ΗΧΟΣ
• Η ένταση του ήχου καθορίζεται από τον Διοργανωτή.
• Απαγορεύεται η χρήση μουσικής στα περίπτερα.

10. EXHIBITION’S PREPARATION – OPERATION – DISMANTLING
The stands shall be made available to the exhibitors on the condition that
the financial and other contractual requirements are fully met.
• As regards to the exhibitors with stands without structure and employing
their own crews, the exhibition area shall be made available 4 days before
the opening. Any changes shall be communicated in writing by the Organizer.
• As regards to the exhibitors with structured stands, the exhibition area
shall be made available 2 days before the opening. Any changes shall be
communicated in writing by the Organizer.
• Exhibitors are responsible for their stand set-up and are required to complete all tasks and place their exhibits, no later than 23.00 pm of the day
preceding the opening.
• On the day of the opening, any operation or exhibit transportation shall be
prohibited at the exhibition premises.
• The exhibitors are strictly prohibited to use the aisles.
• The use of the main aisle and entrances of the Exhibition Centre for material and merchandise transportation is prohibited.
• The exhibitors bear the sole responsibility for their exhibition material
load-in and load out to-and-from the exhibition premises.
• The dismantling time lasts one (1) day after the end of the exhibition.
• Any remaining material at the exhibition premises after the set time limitfor removal is to be transported, offered for sale, and disposed by the Organizer at the expense and on the exhibitor’s responsibility.
• Any arising expenditures during the material set-up and removal toandfrom the exhibition premises fall under the sole responsibility of the exhibitor.
• The Organizer shall not be held responsible for any material loss, destruction or theft.

10. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ
Η παράδοση των περιπτέρων στους εκθέτες προϋποθέτει την πλήρη
τακτοποίηση των οικονομικών και λοιπών συμβατικών υποχρεώσεων
τους προς το Διοργανωτή.
• Για τους εκθέτες περιπτέρων χωρίς δομή που θα εργαστούν τα δικά
τους συνεργεία, ο χώρος παραλαμβάνεται 4 ημέρες πριν την έναρξη της
έκθεσης. Οποιαδήποτε διαφοροποίηση θα ανακοινώνεται γραπτώς από
τον Διοργανωτή.
• Εκθέτες περιπτέρων με βασική ή ειδική δομή παραλαμβάνουν το χώρο
2 ημέρες πριν την έναρξη της έκθεσης. Οποιαδήποτε διαφοροποίηση θα
ανακοινώνεται γραπτώς από τον Διοργανωτή.
• Οι εκθέτες είναι υπεύθυνοι για το στήσιμο των περιπτέρων τους
και οφείλουν να έχουν ολοκληρώσει τις εργασίες τους και να έχουν
τοποθετήσει τα εκθέματα τους, το αργότερο μέχρι τις 23:00 της
προηγούμενης ημέρας έναρξης λειτουργίας της έκθεσης.
• Κατά την ημέρα των εγκαινίων απαγορεύεται η εκτέλεση οποιασδήποτε
εργασίας καθώς και η μεταφορά εκθεμάτων στο χώρο της έκθεσης.
• Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση των διαδρόμων από τους εκθέτες.
• Απαγορεύεται η χρήση του κοινόχρηστου κεντρικού διαδρόμου και
των κεντρικών εισόδων του Εκθεσιακού Κέντρου, για την μεταφορά
υλικών και εμπορευμάτων.
• Οι εκθέτες έχουν αποκλειστικά την ευθύνη για την παραλαβή και την
απομάκρυνση των εκθεμάτων τους από το χώρο της έκθεσης.
• Ο χρόνος αποξήλωσης είναι 1 ημέρα μετά το τέλος της έκθεσης.
• Οτιδήποτε παραμείνει στο χώρο της έκθεσης μετά τον καθορισμένο
χρόνο της αποξήλωσης μπορεί να μετακινηθεί, πωληθεί ή διατεθεί από το
Διοργανωτή με έξοδα και ευθύνη του εκθέτη.
• Οι δαπάνες προς και από το χώρο της έκθεσης, εγκατάστασης και
αποξήλωσης, επιβαρύνουν αποκλειστικά τους εκθέτες.
• Ο Διοργανωτής δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια, εξαφάνιση ή
κλοπή.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
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GENERAL REGULATIONS

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Με την υπογραφή της ‘‘Δήλωσης Συμμετοχής’’ αποδέχεστε αυτόματα και τους παρακάτω ‘‘Κανονισμούς’’ του ‘‘Διοργανωτή’’.
IMPORTANT INFORMATION: By signing the ‘‘Registration form’’, you automatically accept all the below ‘‘Regulations’’ by the ‘‘Organiser’’.
• Οι εκθέτες έχουν την ευθύνη για ότι καταστροφές προκαλέσουν μέσα
και έξω στον εκθεσιακό χώρο και σύμφωνα με την εκτίμηση του αρμοδίου
τεχνικού συμβούλου, ο Διοργανωτής έχει δικαίωμα αποζημίωσης.
• Κάθε ζημιά που θα διαπιστωθεί μετά την αποχώρηση από τον χώρο θα
χρεώνεται στον εκθέτη.
• Οι εκθέτες είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων,
καθώς επίσης και των κανόνων ασφαλείας συναρμολόγησης των
περιπτέρων. Οφείλουν να χρησιμοποιούν για τις κατασκευές τους υλικά
μη εύφλεκτα και αντιπυρικά.
• Ο Διοργανωτής είναι υπεύθυνος για τη γενική διακόσμηση της έκθεσης.
• Οι εκθέτες αναλαμβάνουν να σεβαστούν την αρίθμηση, τους
χρωματισμούς και την γενικότερη διαμόρφωση των κοινόχρηστων χώρων
που έχουν υιοθετηθεί από τον Διοργανωτή, για την ορθή και ασφαλή
καθοδήγηση των επισκεπτών μέσα και έξω από την έκθεση.
• Οι εκθέτες περιπτέρων χωρίς δομή, οφείλουν να αποστέλλουν τα σχέδια
κατασκευής των περιπτέρων τους στον Διοργανωτή προς έγκριση, το
αργότερο 2 μήνες πριν την παραλαβή του εκθεσιακού χώρου.
• Ο Διοργανωτής κρατά το δικαίωμα να μετακινεί ή να μετατρέπει κάθε
εγκατάσταση που είναι επιζήμια για τη συνολική εικόνα της έκθεσης ή αν
έχει κίνδυνο προς το κοινό και τους εκθέτες.
• Απαγορεύεται να μετακινηθεί οτιδήποτε από τους χώρους της έκθεσης,
κατά τη διάρκεια και πριν τη λήξη αυτής, χωρίς την έγγραφη άδεια του
Διοργανωτή.
• Οι εργασίες κατασκευής των περιπτέρων θα πραγματοποιούνται μόνο
μεταξύ 07:30 έως 23:00, ώρες λειτουργίας του Εκθεσιακού Κέντρου.
• Εργασίες, επισκευές, μετατροπές στους χώρους των περιπτέρων κατά
τη διάρκεια της έκθεσης, επιτρέπονται μόνο σε περίπτωση ανάγκης και
κατά τις ώρες που η έκθεση θα είναι κλειστή για το κοινό και ύστερα από
την έγγραφη άδεια του Διοργανωτή.
• Για λόγους ασφάλειας και ορθής λειτουργίας, δεν επιτρέπεται η κάλυψη
των πινάκων ηλεκτροδότησης, των παροχών ύδρευσης & αποχέτευσης,
των πυροσβεστικών φωλιών και πυροσβεστήρων και γενικότερων
σημείων παροχών.

• The exhibitors shall be held responsible for any damages caused by them
inside and outside the exhibition premises and according to the assessment
of the competent technical consultant, the Organizer is entitled to compensation.
• Any damages evidenced after departure from the premises shall be harged
to the exhibitor.
• The exhibitors are required to adhere to the time schedules, safety rules
and stand set-up requirements. They are required to employ noncombustible and fireproof material for their structures.
• The Organizer is responsible for the overall decoration of the exhibition.
• The exhibitors must comply with the numbering, coloration and overall
decoration of the accommodation areas; applied by the Organizer for the
proper and safe visitor direction within and outside the exhibition premises.
• The exhibitors with stands without structure are required to submit the
design drawings to the Organizer for approval, no later than 2 months prior
to the acceptance of the exhibition area.
• The Organizer reserves the right to move or modify those installations
deemed detrimental to the general image of the exhibition or harmful to the
public and the exhibitors.
• Any exhibition material removal from the premises, during, and prior to
the closure of the exhibition, without the Organizer’s written approval shall
be prohibited.
• Stands’ constructions and preparation shall be carried out strictly from
07:30 to 23:00, during the opening hours of the Exhibition Centre.
• During the exhibition, tasks, repairs and modifications within the stand
space are only allowed in the case of an emergency and during the hours
that the premises are closed to the public and upon the Organizer’s written
authorization.
• For safety reasons and in order to ensure proper function, power supply
panels, water and sewage supplies, fire nests, extinguishers and supply
points in general, are prohibited to be covered.

11. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ - ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ - INTERNET
• Το ηλεκτρικό ρεύμα παρέχεται από το Εκθεσιακό Κέντρο.
• Η χρέωση κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος των περιπτέρων
καθώς και των κοινόχρηστων χώρων, περιλαμβάνεται στην τιμή
ενοικίασης περιπτέρου ανά τετραγωνικό μέτρο.
• Στα περίπτερα με δομή, τοποθετούνται έξι (6) spot των 100 watt ανά 20
τ.μ. και μια (1) πρίζα ρεύματος (σούκο) των 500 watt.
• Στα περίπτερα χωρίς δομή, η παροχή γραμμής ηλεκτρικού ρεύματος
(πίνακες, παροχή Kw), χρεώνεται απευθείας στον εκθέτη κατόπιν
συνεννόησης με την εταιρία τεχνικών υπηρεσιών του Εκθεσιακού
Κέντρου.
• Επιπλέον ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και παροχή ρεύματος εκτός των
προβλεπόμενων, παρέχονται με απευθείας χρέωση στον εκθέτη κατόπιν
παραγγελίας και συνεννόησης με την επίσημη εταιρία παροχής τεχνικών
υπηρεσιών του Εκθεσιακού Κέντρου.
• Η ρευματοδότηση γίνεται αποκλειστικά από τους ειδικούς ηλεκτρολογικούς
πίνακες του Εκθεσιακού Κέντρου και θα πραγματοποιούνται μόνο από την
εταιρία τεχνικών υπηρεσιών του Εκθεσιακού Κέντρου.
• Ο Διοργανωτής δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση πτώσης της
ηλεκτρικής παροχής από υπαιτιότητα της Δ.Ε.Η. ή του Εκθεσιακού
Κέντρου.
• Για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις περιπτέρων που εκτελούνται από
συνεργείο ηλεκτρολογικών υπηρεσιών επιλογής του εκθέτη, πρέπει να
κατατίθεται στην εταιρία τεχνικών υπηρεσιών του Εκθεσιακού Κέντρου,
φωτοαντίγραφο άδειας του υπεύθυνου ηλεκτρολόγου καθώς και
Υπεύθυνη Δήλωση καλής και ασφαλούς λειτουργίας υπογεγραμμένη από
τον ίδιο.
• Η παροχή τηλεφωνικής σύνδεσης είναι προαιρετική και πραγματοποιείται
με απευθείας χρέωση στον εκθέτη κατόπιν συνεννόησης με την εταιρία
τεχνικών υπηρεσιών του Εκθεσιακού Κέντρου.
• Η διοργάνωση παρέχει στους εκθέτες χρήση ασύρματου internet για
απλές εφαρμογές (e-mail, web browsing, κτλ.).
• Σε περίπτωση ανάγκης χρήσης ασύρματου internet για εξειδικευμένες
εργασίες, παρέχεται με απευθείας χρέωση στον εκθέτη κατόπιν
συνεννόησης με την εταιρία τεχνικών υπηρεσιών του Εκθεσιακού
Κέντρου.

11. ELECTRICAL POWER SUPPLY
TELEPHONE SERVICES – INTERNET CONNECTION
• Electrical power is to be supplied by the Exhibition Centre.
• The electricity consumption fee for both the stand and public areas is included in the rent cost of per sq. m of the stand.
• Within the interior of a structured stand, six (6) 100-Watt spots are placed
per 20 sq. m and one 500-Watt (schuko type) plug socket is installed.
• In stands without basic structure the electric power line supply (panels,
KW power supply), is charged directly to the exhibitor after consulting the
technical service of the Exhibition Centre.
• Additional electrical equipment and power supply, other than the already
provided, is charged directly to the exhibitor at his request and after consulting the technical service of the Exhibition Centre.
• Power sourcing services are exclusively provided by the special power supply panels of the Exhibition Centre and shall be carried out exclusively by the
Exhibition’s technical service.
• The Organizer shall not be held responsible in the event of a power supply
failure caused by the Public Power Corporation or the Exhibition Centre.
• In order for stand electrical equipment to be installed by an electrical maintenance crew, approved by the exhibitor, a professional license photocopy
and a personally signed solemn declaration affirming safe and proper operation has to be lodged by the electrician in charge to the technical service of
the Exhibition Centre.
• Telephone-line connection provision is optional and is charged directly to
the exhibitor after consulting the technical service of the Exhibition Centre.
• The organization shall provide the exhibitors with wireless internet services for simple web applications (e-mail, web browsing, etc.). In the event
that the exhibitor requires wireless broadband services for specialized
needs, the exhibitor is directly charged after consulting the technical service
of the Exhibition Centre.

12. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Η καθημερινή καθαριότητα των κοινοχρήστων χώρων, όπως επίσης
και όλων των περιπτέρων εκτός των εκθεμάτων, είναι ευθύνη της
Διοργανωτή. Οι εκθέτες είναι υπεύθυνοι για την καθαριότητα των
εκθεμάτων
τους. Είναι ευθύνη των εκθετών να ανακυκλώνουν κατά τη διάρκεια
της προετοιμασίας και αποξήλωσης της έκθεσης, μεταφέροντας τα
ανακυκλώσιμα άχρηστα υλικά κατασκευής των περιπτέρων τους (χαρτί,
πλαστικό, γυαλί, αλουμίνιο, κτλ.), στους ειδικούς κάδους αποκομιδής
υλικών που παρέχει ο Διοργανωτής.
Μεγάλα μη ανακυκλώσιμα αντικείμενα, θα πρέπει να απομακρύνονται με
ευθύνη του εκθέτη. Δεν επιτρέπεται η είσοδος στο Εκθεσιακό Κέντρο,
εταιρειών αποκομιδής σκουπιδιών μη συμβεβλημένες με αυτό. Σε
περίπτωση που ο εκθέτης αφήσει στο χώρο υλικά κατασκευής, τότε θα
χρεώνεται με το κόστος αποκομιδής τους.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

12. EXHIBITION CLEAN-UP
The Organizer has the responsibility to clean up all public areas and stands,
save the exhibits, on a daily basis. The exhibitors are responsible for the
clean-up of their exhibits. During the exhibition preparation and dismantling,
the exhibitors are required to recycle the manufacture materials of their
stands (paper, plastic, glass, aluminum, etc.) into the special waste disposal
bins provided by the Organizer.
Large non-recyclable objects shall be disposed by the exhibitor. Non-contracting waste disposal companies shall not be granted access in the Exhibition Centre.
The exhibitor shall be charged with the waste disposal cost, in the event of
remaining construction material in the premises.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Με την υπογραφή της ‘‘Δήλωσης Συμμετοχής’’ αποδέχεστε αυτόματα και τους παρακάτω ‘‘Κανονισμούς’’ του ‘‘Διοργανωτή’’.
IMPORTANT INFORMATION: By signing the ‘‘Registration form’’, you automatically accept all the below ‘‘Regulations’’ by the ‘‘Organiser’’.
13. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

13. INSURANCE

13.1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
Παρέχεται από το Διοργανωτή ασφάλεια αστικής ευθύνης, κλοπής,
φωτιάς, πλημμύρας και εμπρησμού. Εντούτοις είναι ευθύνη των εκθετών
να έχουν μεριμνήσει για την ασφαλιστική κάλυψη των εκθεμάτων τους.
Παρόλο που οι εγκαταστάσεις θα βρίσκονται υπό επιτήρηση καθ’ όλη
τη διάρκεια της έκθεσης, οι εκθέτες πρέπει να λαμβάνουν κάθε μέτρο
ειδικότερα κατά την διάρκεια της εγκατάστασης και της αποξήλωσης της
έκθεσης προς αποφυγήν κλοπής, φωτιάς, φθοράς, κ.τ.λ. Συγκεκριμένα, τις
ημέρες προετοιμασίας και αποξήλωσης, εκπρόσωπος της συμμετέχουσας
εταιρίας οφείλει να βρίσκεται στον χώρο του περιπτέρου από την έναρξη
μέχρι και την λήξη του ωραρίου εργασιών, καθώς η παρεχόμενη ασφάλεια
από τον Διοργανωτή, ξεκινάει με τη λήξη του ωραρίου εργασιών, και σε
περίπτωση ζημίας ή κλοπής, ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη.
Οι χώροι θα φυλάσσονται από την έναρξη της έκθεσης μέχρι την τελευταία
μέρα της αποξήλωσης, ωστόσο ο Διοργανωτής δε φέρει καμία ευθύνη
για κλοπή, φωτιά, φθορά, καταστροφή των εγκαταστάσεων και των
εκθεμάτων από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία.

13.1. INSURANCE COVERAGE
The Organizer provides civil liability, theft, fire, flood and arson insurance.
However, exhibitors are responsible for the insurance coverage of their exhibits. Despite the fact that, throughout the duration of the exhibition, the
facilities remain under supervision, exhibitors shall take all (necessary) measures, during material set-up and removal, against the event of a theft, fire,
damage, etc. Specifically, during the days of preparation and dismantling,
representative of the participating company must be located in the stand
from the start until the end of working hours, due to the fact that security
provided by the Organizer, is applicable at the end of working hours, and
in case of damage or theft, the Organizer assumes no responsibility. The
premises supervision lasts from the opening of the Exhibition to the last day
of the material removal.
However, the Organizer shall not be held responsible in the event of installation and exhibit theft, fire, damage and destruction, for whatever reason
or cause.

13.2. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΕΞΟΔΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Έξοδοι κινδύνου και δίοδοι καθώς επίσης και διάδρομοι που οδηγούν σε
αυτούς πρέπει να παραμένουν απολύτως προσπελάσιμοι συνεχώς. Οι
χώροι του Εκθεσιακού Κέντρου έχουν πυροσβεστική κάλυψη, παρόλα
αυτά οι εκθέτες είναι υποχρεωμένοι να εφοδιάσουν τα περίπτερα τους με
πυροσβεστήρες.
Κανείς από τους εκθέτες δεν πρέπει να ενεργεί ή να ανέχεται οτιδήποτε
θα μπορούσε να ακυρώσει ή να βλάψει τα πυρασφαλιστήρια, ή άλλα
ασφαλιστήρια που καλύπτουν τον εκθεσιακό χώρο.
Απαγορεύονται οι ανοικτές εστίες φωτιάς, η χρήση οποιονδήποτε εύφλεκτων και καυστικών υλικών καθώς και η λειτουργία μηχανών εσωτερικής καύσης στους εσωτερικούς χώρους του Εκθεσιακού Κέντρου. Η
χρήση βραδύκαυστων υλικών για τις κατασκευές είναι υποχρεωτική.
Ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα εισόδου στα περίπτερα ακόμα κι όταν οι
εκθέτες έχουν απαγορεύσει την είσοδο του κοινού σε αυτά, για τον έλεγχο
συμμόρφωσης με τους όρους ασφάλειας της έκθεσης.

13.2. FIREPROOFING - EMERGENCY EXITS
The emergency exits and passages as well as the aisles that lead to them
should remain entirely accessible at all times. The exhibition premises are
fireproofed; nevertheless, the exhibitors are required to supply their stands
with fire extinguishers.
The exhibitors shall not act in a way or abide any behavior that may cancel
or damage the fire insurance or any other insurance arranged for the exhibition premises. Within the premises of the Exhibition Centre, the use of
hotplates, flammable and caustic materials is prohibited; the same applies
to the operation of internal combustion engines. The use of slow-burning
materials is mandatory.
The Organizer reserves the right to enter the exhibitor’s stand, even when
closed to the public, to ensure its compliance with the exhibition’s safety
rules.

14. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ο Διοργανωτής μπορεί χωρίς καμία ευθύνη να αλλάξει τις ώρες και
ημερομηνίες έναρξης ή λήξης της έκθεσης ή ακόμα και να παρατείνει ή να
περικόψει τη διάρκεια της.
Ο Διοργανωτής δε θα έχει καμία απολύτως ευθύνη έναντι των εκθετών, σε
περίπτωση ματαίωσης της έκθεσης ακόμα και αλλαγής εκθεσιακού χώρου
για λόγους ανωτέρας βίας, τυχερά και γενικά έκτακτα περιστατικά που δεν
οφείλονται σε υπαιτιότητα του, όπως λχ. πόλεμος, επιστράτευση, φωτιά,
πλημμύρα, θεομηνία, φυσικές καταστροφές, στάσεις, τρομοκρατικές
ενέργειες, απεργίες, εργατικές διεκδικήσεις ή παραλείψεις των Δημοσίων
Αρχών ή του Εκθεσιακού Κέντρου, μη ετοιμότητα του εκθεσιακού χώρου,
δημόσια έργα που εμποδίζουν την καλή λειτουργία της έκθεσης ή μειώνουν
τον εκθεσιακό χώρο (τοιχεία, γέφυρες), κλπ. Ο Διοργανωτής οφείλει
ωστόσο να ενημερώσει τους εκθέτες σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω
περιπτώσεις. Οποιοδήποτε ποσό υπολείπεται μετά την πληρωμή των
εξόδων, θα μοιρασθεί μεταξύ των εκθετών αναλογικά των ποσών
που έχουν ήδη καταβληθεί. Σε αυτή την περίπτωση ο Διοργανωτής δε
θα ευθύνεται για θετική ή αποθετική ζημία ή διαφυγόντα κέρδη των
εκθετών, οι δε εκθέτες παραιτούνται από κάθε δικαίωμα προσφυγής σε
οποιοδήποτε επίπεδο κατά του Διοργανωτή.
Ο Διοργανωτής έχει τη δικαιοδοσία να ρυθμίσει τα πράγματα σε κάθε
περίπτωση που δεν προβλέπεται από τους ισχύοντες κανονισμούς,
και έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει ή να προσθέσει σε αυτούς ότι
χρειαστεί. Τέτοιου είδους τροποποιήσεις ή προσθέσεις θα πρέπει να έχουν
άμεση ισχύ και εφαρμογή.
Όλες οι διάφορες εσωτερικές επιστολές με «Οδηγίες προς τους
εκθέτες» και κανονισμούς κατασκευής και δόμησης των περιπτέρων
που κοινοποιούνται στους εκθέτες, αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος «Γενικού Κανονισμού» της έκθεσης.
Κάθε παράβαση οποιουδήποτε άρθρου του παρόντος κανονισμού ή
άλλες οδηγίες ή επιφυλάξεις από τον Διοργανωτή, θα τιμωρηθούν με
άμεση διαγραφή, προσωρινή ή οριστική του παραβάτη, χωρίς να ληφθεί
υπόψη η πιθανότητα επιβολής περαιτέρω τιμωρίας ή άλλη οποιαδήποτε
ευθύνη ενέχεται ο παραβάτης και χωρίς να έχει το δικαίωμα σε κανένα
ισχυρισμό για αποζημίωση ή συμψηφισμό. Ο Διοργανωτής μπορεί να
διαθέσει το περίπτερο του παραβάτη όπως εκείνος κρίνει. Υπογραφή
της έντυπης αίτησης υπονοεί αποδοχή των παρόντων κανονισμών και
παρέχει εντολή στον Διοργανωτή να διευθύνει την έκθεση εξ’ ονόματος
του υπογράφοντος και εκ’ μέρους του, βάσει των όρων και συνθηκών
που έχουν τεθεί και αναφέρονται σε αυτή. Ο υπογράφων φέρει την πλήρη
ευθύνη για όλα τα έξοδα του Διοργανωτή ή τρίτων και αφορούν στην
κατασκευή του περιπτέρου ή για άλλα έξοδα που αφορούν στη συμμετοχή
του στην έκθεση.
Σε περίπτωση διαφωνίας ο υπογράφων αναλαμβάνει να υποβάλει τα
παράπονα του - ενστάσεις του στον Διοργανωτή, με σκοπό εξώδικη
επίλυση της διαφοράς.
Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διαφωνία δεν μπορεί να τακτοποιηθεί
φιλικά, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι υπάγονται αποκλειστικά
στην αρμοδιότητα των ελληνικών Δικαστηρίων. Μόνο το ελληνικό δίκαιο
είναι εφαρμοστέο, τόσο για την ερμηνεία και εφαρμογή του παρόντος όσο
και για τυχόν δικαστική επίλυση διαφορών.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

14. GENERAL REMARKS
Without any responsibility, the Organizer is able to change the opening or
closing time and date of the exhibition or even to prolong or shorten its duration.
The Organizer shall not be responsible in any way towards the exhibitors,
in the case of event cancellation or change of venue on the grounds of force
majeure, accidental events or general exceptional occurrences not attributable to him, e.g., war, conscription, fire, flood, calamities and natural disasters, mutiny, terrorist acts, strikes, demands of the work-force, public works
construction impeding the proper function of the exhibition or reducing the
extent of said areas (walls, bridges), etc. Nevertheless, the Organizer is required to inform the exhibitors in the event that the aforementioned events
occur.
Any whatsoever residual costs after the payment of expenses shall be
shared between the exhibitors in proportion to the sums already paid out.
In that case, the Organizer shall not be held responsible for any compensatory damages (damnum emergens), loss of profit or loss of earnings and
the exhibitors shall relinquish the right to appeal to any judicial mechanisms
against the Organizer. The Organizer has the authority to regulate all cases
not provided for by the applicable rules and has the ability to introduce the
necessary amendments and annexes. This kind of amendments or annexes
shall take effect or be applied immediately.
All internal memorandums communicating «Instructions to exhibitors » and
stand construction and set-up rules constitute an integral part of the «General Regulation».
In the event of violation of any articles of said regulation or other directives
and clauses introduced by the Organizer, the infringer shall be penalized
with immediate, temporary or permanent removal from the exhibition; not
taking into consideration the possibility of further penalization or any other
responsibility of the infringer. The infringer loses the right to compensation and the right to clearing. The Organizer has the right to dispose the
infringer’s booth at his own judgment. By signing the application form, the
exhibitors (fully) accept the existing regulations and authorize the Organizer to run the exhibition on their behalf pursuant to the provided terms and
conditions of the application. The undersigned takes full responsibility for
all the expenses made by the Organizer or a third party as regards to stand
construction or exhibition participation costs. In the case of a disagreement,
the undersigned is required to lodge their complaints - objections to the Organizer, in order to achieve out-of-court dispute resolution.
In the event that the parties are unable to resolve the dispute by an amicable
settlement, resolution falls exclusively within the jurisdiction of the national judiciary authorities. Only Greek law is applicable as regards to both the
interpretation and application of said regulations and judicial settlement of
disputes.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Με την υπογραφή της ‘‘Δήλωσης Συμμετοχής’’ αποδέχεστε αυτόματα και τους παρακάτω ‘‘Κανονισμούς’’ του ‘‘Διοργανωτή’’.
IMPORTANT INFORMATION: By signing the ‘‘Registration form’’, you automatically accept all the below ‘‘Regulations’’ by the ‘‘Organiser’’.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
GENERAL REGULATIONS

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
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