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Κανονιςµόσ και Όροι Συµµετοχήσ

 

ΓΕΝΙΚΑ 

Οη Γηνηθήζεηο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ εξξψλ & ηεο Δπηκειεηεξηαθήο Αλαπηπμηαθήο 

Αζηηθήο Δηαηξείαο Ν. εξξψλ (ΔΠ.ΑΝ.Δ.ΔΡ) δηνξγαλψλνπλ ηελ 2ε Γηεζλή 

Δπηρεηξεκαηηθή Έθζεζε εξξψλ, κε ην δηαθξηηφ ηίηιν «SER-EXPO». ηφρνο απνηειεί 

ε πξνβνιή ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ θαη πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ Ννκνχ 

ηφζν ζε πεξηθεξεηαθφ φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν θαη θπξίσο ζην Βαιθαληθφ ρψξν, ηελ 

Ννηηαλαηνιηθή Μεζφγεην θαη ηηο ρψξεο ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ – ΧΡΕ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 
α. Ζ εκεξνκελία θαη νη ψξεο ιεηηνπξγίαο ηεο έθζεζεο θαζνξίδνληαη θάζε θνξά απφ ηελ 

Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ηεο Έθζεζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηα αξκφδηα δηνηθεηηθά φξγαλα ησλ 

Φνξέσλ Γηνξγάλσζεο. 

β. Ζ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ηεο Έθζεζεο ή θαη νη Φνξείο Γηνξγάλσζεο έρνπλ ην δηθαίσκα 

λα κεηαβάιινπλ ην ρξφλν θαη ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο έθζεζεο, ρσξίο λα δεκηνπξγείηαη 

θακηά αμίσζε, απφ εθζέηεο ή ελδηαθεξφκελνπο, γηα νπνηαδήπνηε δεκηά. Αλάθιεζε ηεο 

δήισζεο ζπκκεηνρήο γηα ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο δελ επηηξέπεηαη. 

γ. Σα Πεξίπηεξα ησλ εθζεηψλ ιεηηνπξγνχλ ππνρξεσηηθά ζχκθσλα κε ην πξνβιεπφκελν 

πξφγξακκα ηεο έθζεζεο. 

 
ΑΡΘΡΟ 2. ΕΚΘΕΣΕ 

ηελ έθζεζε επηηξέπεηαη λα ζπκκεηέρνπλ κέιε θαη κε κέιε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ εξξψλ 
πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε φινπο ηνπο θιάδνπο φπσο κεηαπνίεζε, εκπφξην, ηνπξηζκφ, 
ππεξεζίεο, θαηλνηνκία θαη αλάπηπμε, αγξνηηθή παξαγσγή, ηερλνινγία, θιπ  θαη εηδηθφηεξα: 

α. Έιιελεο θαη μέλνη παξαγσγνί ή θαη έκπνξνη, πνπ επηζπκνχλ λα εθζέζνπλ ηα πξντφληα 

β. Έιιελεο θαη μέλνη αληηπξφζσπνη παξαγσγψλ νίθσλ ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ 

γ. Δπίζεκεο ή εκηεπίζεκεο μέλεο θξαηηθέο  ζπκκεηνρέο 

δ. Οξγαληζκνί, Τπεξεζίεο, Φνξείο, Δπηζηεκνληθά Ηδξχκαηα θαη επηρεηξήζεηο θνηλήο 

σθέιεηαο. 

ε. Δθδνηηθνί νίθνη, πνπ νη εθδφζεηο ηνπο αθνξνχλ ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνπο θιάδνπο, πνπ 

πξνβάιιεη ε έθζεζε 

ζη. Γηακεζνιαβεηέο – Μεηαπνηεηέο απφ Διιάδα θαη εμσηεξηθφ  

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΜΜΕΣΟΥΗ 
α. Κάζε εθζέηεο, πνπ ζέιεη λα ιάβεη κέξνο ζηελ έθζεζε, πξέπεη λα ππνβάιιεη ζηα θάησζη 

αλαγξαθφκελα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ή ζην Δπηκειεηήξην εξξψλ ή θαη ζηελ 

ΔΠ.ΑΝ.Δ.ΔΡ εηδηθφ έληππν αίηεζεο ζπκκεηνρήο. 

β. Οη αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ππνβάιινληαη κέρξη ηελ εκεξνκελία πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ 

αίηεζε ή ζε θάζε πεξίπησζε κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία πνπ αλαθνηλψλεηαη 

επίζεκα απφ ηελ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπήο Έθζεζεο. Αηηήζεηο πνπ θαηαηίζεληαη εθηφο 

πξνζεζκίαο ζεσξνχληαη εκπξφζεζκεο. γίλεηαη δε δεθηή κε επηθχιαμε θαη ηθαλνπνηείηαη 

φηαλ θαη εθφζνλ ππάξρεη επί πιένλ ρψξνο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο 

αηηήζεηο γηα επηπιένλ ρψξν. 

γ. Σεξείηαη ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, βάζεη αξηζκνχ πξσηνθφιινπ εηζεξρνκέλνπ ηεο αίηεζεο 

ζπκκεηνρήο, κφλν γηα ηηο νηθνλνκηθά δηεπζεηεκέλεο ζπκκεηνρέο. 

β. Ζ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή Έθζεζεο ζα επηθνηλσλεί ζπζηεκαηηθά κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαζ’ 

φιε ηε δηάξθεηα πξνεηνηκαζίαο ψζηε λα θνηλνπνηεί ζε θάζε ελδηαθεξφκελν ιεπηνκέξεηεο 

ζρεηηθέο κε ηε κνξθή θαη ηελ έθηαζε ηνπ ρψξνπ πνπ ηνπ παξαρσξήζεθε πξνο ρξήζε. 

δ. Με ηελ ππνγξαθή ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο, ν εθζέηεο ππνρξεψλεηαη λα ζπκκεηάζρεη 

ζηελ εθδήισζε θαη ζην ρψξν πνπ ηνπ θαζνξίζηεθε απφ ηελ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ηεο 

Έθζεζεο. Ζ ηειεπηαία, ζχκθσλα κε ηελ θαηεγνξία ησλ εθζεκάησλ ή θαη ηνλ θιάδν 

δξαζηεξηφηεηαο ηεο Δθζέηξηαο Δηαηξείαο, ζα θαζνξίζεη ηε ζέζε θαη ηελ έθηαζε ηνπ 

πεξηπηέξνπ, αλάινγα κε ην πξφγξακκα δηάζεζεο ρψξσλ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 

δεηνχκελε ζηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο εθζεζηαθή επηθάλεηα θαη εμνπιηζκφ. ε πεξηπηψζεηο 

πςειήο δήηεζεο, ε Δπηηξνπή δχλαηαη λα πξνβεί θαη ζηε δηαδηθαζία θιήξσζεο γηα ηε 

δηάζεζε θαη θαηαλνκή ρψξσλ θαη πεξηπηέξσλ. Ζ Δπηηξνπή δηθαηνχηαη λα παξαρσξήζεη 

ζηνλ εθζέηε κηθξφηεξε επηθάλεηα απφ ηελ αηηνχκελε, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο 

ζπλζήθεο πνπ παξνπζηάδνληαη θάζε θνξά,  θαζψο θαη απφ ην φγθν ησλ αηηήζεσλ 

ζπκκεηνρήο. 

ζη. Ο εθζέηεο ζα πξέπεη λα εμνθιήζεη ην 100% ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ ππνρξέσζεο κε ηελ 

ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο. ηελ πεξίπησζε πνπ έρεη θαηαβάιιεη ν εθζέηεο ην 

πξν-απαηηνχκελν θαη αλσηέξσ νξηδφκελν νηθνλνκηθφ αληίηηκν, αιιά απνζχξεη ηειηθά ηελ 

ζπκκεηνρή ηνπ, γηα ιφγνπο, πνπ αλάγνληαη ζηελ ζθαίξα ηεο δηθήο ηνπ ππαηηηφηεηαο, ηφηε 

εθπίπηεη ε θαηαηεζείζα εμφθιεζε, πνπ ιεηηνπξγεί, ελ πξνθεηκέλσ, σο πνηληθή ξήηξα ππέξ 

ησλ Φνξέσλ Γηνξγάλσζεο. 

δ. Απαγνξεχεηαη ε κεξηθή ε νιηθή ππεθκίζζσζε ηνπ ρψξνπ, ή ε δσξεάλ παξαρψξεζε ηνπ 

ζε ηξίηνπο απφ ηνλ εθζέηε. 

 
ΑΡΘΡΟ 4. ΕΚΘΕΣΗΡΙΟΙ ΥΧΡΟΙ 
α. Οη ρψξνη ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ηνπ εθζέηε έσο θαη  κ ία  κέξα (1κέξα) πξηλ απφ ηελ 

έλαξμε ιεηηνπξγία ηεο έθζεζεο. 

β. Όιεο νη εξγαζίεο δηαθφζκεζεο, εγθαηάζηαζεο θαη ηνπνζέηεζεο ησλ εθζεκάησλ πξέπεη 

λα έρνπλ ηειεηψζεη, ην αξγφηεξν ην βξάδπ ηεο πξνεγνχκελεο κέξαο ηεο έλαξμεο ηεο 

έθζεζεο. ε πεξίπησζε πνπ δελ εκθαληζηεί ν εθζέηεο γηα ηελ παξαιαβή ηνπ ρψξνπ ηνπ, 

24 ψξεο πξηλ απφ ην άλνηγκα ηεο έθζεζεο, ν ρψξνο απηφο κπνξεί λα παξαρσξεζεί, αθνχ 

εηδνπνηεζεί ν εθζέηεο κε θάζε δπλαηφ κέζν, ζε άιινλ  ελδηαθεξφκελν. 

 

γ. νη εθζεηήξηνη ρψξνη παξαδίδνληαη ζην Δπηκειεηήξην εξξψλ κηα (1) εκέξα κεηά ηελ ιήμε 

ηεο έθζεζεο, ζηελ θαηάζηαζε πνπ έρνπλ παξαιεθζεί. Οη εθζέηεο κε επζχλε ηνπο 

απνκαθξχλνπλ φια ηα εθζέκαηα ηνπο θαη θξνληίδνπλ γηα ηελ απνμήισζε ηπρφλ δηαθνζκε- 

ηηθψλ θαηαζθεπψλ απφ ηα πεξίπηεξα. Εεκηέο, πνπ ζα δηαπηζησζνχλ θαηά ηελ παξάδνζε 

ηνπ πεξηπηέξνπ θαη πξνέξρνληαη απφ εθζέηεο, ή ηνπο πξνζθιεζέληεο απφ απηνχο, 

ρξεψλνληαη ζηνλ εθζέηε. 

δ. Ζ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ηεο Έθζεζεο έρεη ην δηθαίσκα λα κεηαβάιιεη, εθφζνλ παξαζηεί  

αλάγθε, ηε ζέζε, ηηο δηαζηάζεηο ή ηελ επηθάλεηα ησλ εθζεηεξίσλ ρψξσλ ρσξίο ε κεηαβνιή 

απηή λα δεκηνπξγεί δηθαίσκα αλάθιεζεο ηεο δήισζεο  ζπκκεηνρήο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΑΚΤΡΧΗ ΤΜΜΕΣΟΥΗ 

α. Ζ αθχξσζε ζπκκεηνρήο απφ εθζέηε γίλεηαη κφλν κε έγγξαθε δήισζε ηνπ ζην 

Δπηκειεηήξην εξξψλ ή ηελ ΔΠ.ΑΝ.Δ.ΔΡ. 

β. Σν πνζφ απνδεκίσζεο ρξήζεο ρψξνπ δελ επηζηξέθεηαη  εθφζνλ ε αθχξσζε γίλεηαη κε 

ππαηηηφηεηα ηνπ Δθζέηε πξν δεθαεκέξνπ (10) απφ ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο έθζεζεο 

αλεμάξηεηα απφ ηνπο ιφγνπο ηεο ππαηηηφηεηαο ηνπ Δθζέηε. 

γ. Οη παξαπάλσ ζπλέπεηεο είλαη αλεμάξηεηεο απφ ην δηθαίσκα ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο 

ηεο Έθζεζεο λα παξαρσξήζεη ή φρη ζε άιινπο ην ρψξν πνπ δήηεζε ν ελδηαθεξφκελνο θαη 

ζηε ζπλέρεηα αθχξσζε. 

 

ΑΡΘΡΟ 6. ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΤΝΝΑΛΑΓΕ 

α. Οη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο επηηξέπνληαη εθφζνλ ηεξνχληαη νη πξνβιεπφκελεο θαηά Νφκν 

δηαηάμεηο θαη ηα ρξεζηά ζπλαιιαθηηθά ήζε. 

β. ηνπο έθζεηεο επηηξέπεηαη κφλν ζηα εθζεηήξηα πεξίπηεξα λα πξνβάιινπλ ηα πξντφληα 

ηνπο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ παξελνρινχλ γεηηνληθνχο εθζέηεο κε ζνξχβνπο θ.ιπ. θαη 

δελ πξνβάιινπλ δηαθεκίζεηο, πνπ είλαη αληίζεηεο κε ην θνηλφ αίζζεκα θαη ηα ρξεζηα 

ζπλαιιαθηηθά ήζε. 

γ. Υξήζε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ηνπ εκβιήκαηνο ηεο έθζεζεο επηηξέπεηαη κφλν κε 

εγγξαθή έγθξηζε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ εξξψλ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΚΘΕΣΧΝ 

α. Σν Δπηκειεηήξην εξξψλ έρεη ην δηθαίσκα [θαη κφλν απηφ] λα εθδψζεη θαηάινγν εθζεηψλ. 

Ζ θαηαρψξεζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ εθζεηψλ είλαη ππνρξεσηηθή. ηνηρεία ησλ εθζεηψλ, πνπ 

πεξηέξρνληαη ζην Δπηκειεηήξην εξξψλ κεηά ηελ πξνζεζκία ζπκκεηνρήο, θαηαρσξνχληαη 

ζηνλ θαηάινγν εθφζνλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα. 

β. Ηδηαίηεξεο δηαθεκηζηηθέο θαηαρσξήζεηο ζηνλ θαηάινγν γίλνληαη κε βάζε εηδηθφ 

ηηκνθαηάινγν. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8. ΑΦΑΛΙΗ – ΠΡΟΛΗΦΗ ΑΣΤΥΗΜΑΣΧΝ 

Σν Δπηκειεηήξην εξξψλ θαη ε ΔΠ.ΑΝ.Δ.ΔΡ δελ επζχλνληαη νχηε είλαη ππνρξεσκέλνη λα 

απνδεκηψζνπλ ηνλ εθζέηε ή νπνηνλδήπνηε ηξίην, εμ’ αηηίαο αηπρήκαηνο, ή βιάβεο, πνπ ζα 

πξνθιεζεί ζε πξφζσπν, εκπνξεχκαηα θαη εθζέκαηα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπο 

ζην ρψξν ηεο SEREXPO, απφ νπνηαδήπνηε θπζηθή ή ηερληθή αηηία. Γελ επζχλνληαη, επίζεο 

γηα θινπέο θαη απψιεηεο, θαζψο θαη θαηαζηξνθέο απφ ππξθαγηέο ή θπζηθά θαηλφκελα. Γη’ 

απηφ ζπληζηάηαη πξναηξεηηθά λα γίλεηαη αζθάιηζε γηα θάζε θίλδπλν. Καηά ηε δηάξθεηα 

ιεηηνπξγίαο ηεο SEREXPO, νη εθζέηεο είλαη νη ίδηνη ππεχζπλνη γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ ρψξνπο 

ηνπο ελψ νη Φνξείο Γηνξγάλσζεο είλαη ππεχζπλνη γηα ηε γεληθή αζθάιεηα ηνπ εθζεζηαθνχ 

ρψξνπ. Ζ επζχλε ηεο security πεξηνξίδεηαη κφλνλ ζηηο εθηφο ιεηηνπξγίαο ηεο έθζεζεο ψξεο. 

Οη εθζέηεο έρνπλ δηθαίσκα λα βξίζθνληαη ζην ρψξν ηεο έθζεζεο κία ψξα πξηλ θαη κία ψξα 

κεηά ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο έθζεζεο. 

ε θάζε πεξίπησζε ην Δπηκειεηήξην εξξψλ ππνρξενχηαη θαη ζα ζπλάςεη χκβαζε Αζηηθήο 

Δπζχλεο έλαληη ηξίησλ.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΕΙ 

Ζ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ηεο Έθζεζεο έρεη ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηήζεη, ζπκπιεξψζεη ή 

θαηαξγήζεη νξηζκέλεο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνχ, πνπ ζα θξηζνχλ απαξαίηεηεο γηα ηελ 

θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηεο έθζεζεο. Οη κεηαβνιέο απηέο έρνπλ ηελ ίδηα ηζρχ κε ηνλ παξφληα 

θαλνληζκφ θαη είλαη ππνρξεσηηθέο γηα ηνλ εθζέηε κεηά ηελ γλσζηνπνίεζε  ηνπο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10. ΑΠΟΔΟΥΗ ΣΧΝ ΟΡΧΝ 

Ο εθζέηεο νθείιεη λα ηεξεί πηζηά ηνπο φξνπο ζπκκεηνρήο θαζψο θαη ησλ ηπρφλ πξνζζέησλ 

νδεγηψλ, πνπ απνζθνπνχλ ζηελ θαιιίηεξε δπλαηή νξγαλσηηθή δνκή θαη ιεηηνπξγηθφηεηα 

ηεο έθζεζεο. Οθείιεη λα δεηθλχεη  πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαη  θαινπηζηίαο κε ηνπο 

επηθνξηηζκέλνπο κε ηελ έθζεζε Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή θαη λα παξέρεη νπνηαζδήπνηε 

πιεξνθνξία ηνπ δεηεζεί γηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ έθζεζε. 

Ζ ζπκκεηνρή ζηελ έθζεζε πξνυπνζέηεη ηελ πιήξε απνδνρή ησλ φξσλ ηνπ  παξφληνο. 

 

 

 

ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ 

ΕΡΡΧΝ – ΕΠ.ΑΝ.Ε.ΕΡ 

 

 

 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ: Π. ΚΧΣΟΠΟΤΛΟΤ 2, Σ.Κ. 62122, ΕΡΡΕ  ΣΗΛΕΦΧΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ: 2321099744, 2321099731. FAX: 2321099737 

WEB: www.serreschamber.gr .E-MAIL: eves@otenet.gr, eleftheriadou@eves.gr 

http://www.serreschamber.gr/
mailto:eves@otenet.gr
mailto:eleftheriadou@eves.gr

