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ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
Η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. είναι ο κρατικός οργανισµός διεθνών εκθέσεων, συνεδρίων, πολιτιστικών εκδηλώσεων της 
Ελλάδας. Ο παρών Κανονισµός Συµµετοχής είναι εγκεκριµένος από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E.

ΑΡΘΡΟ 1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 
Με την υποβολή της υπογεγραµµένης δήλωσης συµµετοχής, ο εκθέτης αναγνωρίζει και αποδέχεται όλους τους όρους 
του παρόντος Κανονισµού Συµµετοχής, του Παραρτήµατος και του Εντύπου Τεχνικών Παροχών. Όλοι οι όροι 
προσδιορίζουν το νοµικό πλαίσιο της συµµετοχής και διέπουν την ενοικίαση εκθετηρίου χώρου προς τον εκθέτη από τη 
∆ΕΘ-HELEXPO A.E καθώς και το σύνολο των τεχνικών θεµάτων των σταδίων προετοιµασίας, λειτουργίας και 
αποξήλωσης της έκθεσης. Τυχόν παρέκκλιση από τους όρους του παρόντος Κανονισµού και του Παραρτήµατος που τον 
συνοδεύει πραγµατοποιείται µετά από έγγραφη συµφωνία των δύο µερών.

ΑΡΘΡΟ 2. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗ
Όπως αναφέρονται στη ∆ήλωση Συµµετοχής.

ΑΡΘΡΟ 3. ΟΡΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ
3.1. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ
Η µίσθωση εκθετηρίου χώρου µε ή χωρίς τυποποιηµένη δοµή γίνεται µε την υποβολή της συµπληρωµένης δήλωσης 
συµµετοχής. Το συµφωνητικό µίσθωσης µεταξύ του εκθέτη και της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E ισχύει εφόσον η ∆ΕΘ-HELEXPO 
A.E έχει αποστείλει ηλεκτρονικά ή εγγράφως την αποδοχή προς τον εκθέτη. Αυτή η αποδοχή θα είναι δεσµευτική και
για τα δύο µέρη, ακόµη κι αν παρεκκλίνει από τη δήλωση συµµετοχής, εκτός αν ο εκθέτης αντιτεθεί εγγράφως εντός
δύο ηµερών από τη λήψη της επιβεβαίωσης.
3.2. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ
Η έκθεση στοχεύει πρωτίστως στους παραγωγούς, παρόχους, διανοµείς, χονδρεµπόρους και εισαγωγείς των
προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαµβάνονται στη δήλωση συµµετοχής-κατηγορίες εκθεµάτων. Στην έκθεση
δύνανται να συµµετέχουν επίσης-σχετικοί µε το αντικείµενο της έκθεσης-Κρατικοί Οργανισµοί ή ∆ηµόσιες Υπηρεσίες
ή Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισµοί, που επιθυµούν να προβάλουν το έργο τους καθώς και εκδοτικοί οίκοι, που οι
εκδόσεις τους αφορούν θέµατα σχετικά µε τους κλάδους που προβάλλει η έκθεση. Η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. διατηρεί
αναφαίρετο δικαίωµα επί της επιλεξιµότητας των εκθετών, κατά την ελεύθερη κρίση της, µε βάση τη συµβατότητα του
εύρους εκθεµάτων τους µε τις κατηγορίες προϊόντων της έκθεσης. Τα προϊόντα που δεν είναι σύµφωνα µε τις
κατηγορίες προϊόντων στην έκθεση δεν θα εκτίθενται εκτός αν κρίνονται απολύτως απαραίτητα για την παρουσίαση ή
λειτουργία εκθέµατος.
3.3. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΩΡΩΝ
3.3.1.  H ∆ΕΘ-HELEXPO A.E., κατά την κρίση της και σύµφωνα µε τις κατηγορίες των εκθεµάτων, καθορίζει τη θέση και 
την έκταση του εκθετηρίου χώρου ανάλογα µε τη διαθεσιµότητα των χώρων της.
3.3.2.  H ∆ΕΘ-HELEXPO A.E., κατά την κρίση της, µπορεί να παραχωρήσει στον εκθέτη την επιφάνεια του εκθετηρίου
χώρου που ζήτησε, ή µικρότερη ή και µεγαλύτερη ανάλογα µε τις ανάγκες και τις συνθήκες που παρουσιάζονται, καθώς 
και τον τύπο του εκθετηρίου χώρου. Σε περίπτωση παραχώρησης χώρου µικρότερου ή µεγαλύτερου του ζητηθέντος
επέρχεται αναλογική µείωση ή αύξηση του κόστους ενοικίασης.
3.3.3.  Η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E., κατά την κρίση της, δικαιούται να κάνει ανακατατάξεις των εκθετηρίων χώρων της,
χωρίς να δίνεται στον εκθέτη το δικαίωµα για αποζηµίωση εξαιτίας της ανακατάταξης αυτής.
3.3.4. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν παραχωρηθεί τελικά ο αιτούµενος
χώρος στον ενδιαφερόµενο, τότε η ∆ήλωση Συµµετοχής του εκθέτη θεωρείται τελεσίδικα ότι δεν έγινε δεκτή από τη
∆ΕΘ-HELEXPO A.E. και τα ποσά που κατέβαλε για προκαταβολή και δικαίωµα προβολής επιστρέφονται χωρίς άλλη
διαδικασία. Η απόρριψη της ∆ήλωσης Συµµετοχής δεν δίνει δικαίωµα στον ενδιαφερόµενο για οποιαδήποτε
αποζηµίωση από τη ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. Μετά την οριστική κατανοµή των εκθετηρίων χώρων, η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E.
ενηµερώνει ηλεκτρονικά ή εγγράφως τον ενδιαφερόµενο εκθέτη για το χώρο που παραχωρήθηκε από πλευράς θέσης
και εµβαδού. Συνιστάται στον εκθέτη να επισκεφθεί µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα, αφότου λάβει την ειδοποίηση, τον 
ως άνω χώρο επί τόπου, ώστε να σχηµατίσει προσωπική γνώµη προκειµένου να προχωρήσει στη διαµόρφωση του.
3.4.  ΧΡΗΣΗ ΕΚΘΕΤΗΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ
3.4.1. Τα εκθέµατα µπορούν να παρουσιάζονται µόνο στο µισθωµένο εκθετήριο χώρο. Θα πρέπει να τοποθετούνται
έτσι ώστε να µην ενοχλούν τους γειτονικούς εκθετηρίους χώρους είτε ακουστικά ή οπτικά και να αποφεύγεται η
δηµιουργία τυχόν εµποδίων στους εκθετήριους χώρους ή τους διαδρόµους. Σε περίπτωση παράβασης, η ∆ΕΘ-HELEX-
PO A.E. µπορεί, κατά την κρίση της, να απαγορεύσει επιδείξεις που προκαλούν ταραχή ή ενόχληση. Αν ο εκθέτης δεν
συµµορφώνεται, η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. δύναται να αποµακρύνει τα εκθέµατα και να αποβάλει τον εκθέτη από το χώρο
αζηµίως για την ίδια.
3.4.2. Οι εκθετήριοι χώροι πρέπει να περιλαµβάνουν εκθέµατα και να είναι στελεχωµένοι από προσωπικό κατά τη
διάρκεια των ωρών λειτουργίας της έκθεσης.
3.4.3. Μόνο τα προϊόντα τα οποία περιλαµβάνονται στη δήλωση συµµετοχής µπορούν να εκτεθούν. Η ∆ΕΘ-HELEXPO
A.E. έχει το δικαίωµα να αφαιρέσει τα εκθέµατα που δεν συµµορφώνονται µε τις κατηγορίες προϊόντων της έκθεσης ή
παρεκκλίνουν από τις αρχές του εκθεσιακού ανταγωνισµού ή παραβαίνουν το πρόγραµµα της έκθεσης ή
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αποδεδειγµένα παραβιάζουν τα πνευµατικά δικαιώµατα τρίτου µέρους.
3.4.4. Σε περίπτωση που το δικαστήριο κρίνει έναν εκθέτη ένοχο παραβίασης πνευµατικών δικαιωµάτων τρίτου 
µέρους, η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. δύναται να απαγορεύσει στον αντίστοιχο εκθέτη να συµµετέχει σε τρέχουσες ή 
µελλοντικές εκθέσεις χωρίς αυτός να δικαιούται αποζηµίωση για οποιαδήποτε αιτία.
3.4.5. Επιτρέπεται η ανάρτηση πληροφοριών σχετικά µε τις τιµές των εκθεµάτων.
3.4.6. Απαγορεύεται η είσοδος σε θρησκευτικές  και πολιτικές οργανώσεις, φορείς, σωµατεία καθώς και αιρέσεις, οι 
οποίες αποσκοπούν την προώθηση και προβολή  των ιδεών και των δράσεων τους, καθώς και  στην προσέλκυση των 
επισκεπτών  µε στόχο την ένταξή τους σε αυτές. 
3.5.  ΣΥΝΕΚΘΕΤΕΣ, ΕΜΜΕΣΟΙ ΕΚΘΕΤΕΣ, ΟΜΑ∆ΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ,

ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
3.5.1. Είναι δυνατό, διάφορες εταιρίες να µοιράζονται έναν εκθετήριο χώρο υπό την προϋπόθεση ότι ο κύριος εκθέτης 
έχει καταχωρήσει όλες αυτές τις εταιρίες στη δήλωση συµµετοχής συνεκθετών και εφόσον αυτό έχει εγκριθεί από τη 
∆ΕΘ-HELEXPO A.E..
3.5.2. Κάθε εταιρία που έχει το δικό της προσωπικό και εκθέµατα και χρησιµοποιεί τον εκθετήριο χώρο που έχει 
µισθωθεί από άλλον εκθέτη ή οργανωτή, πρέπει να καταχωρείται ως συνεκθέτης.
3.5.3. Το κόστος του ενοικίου του χώρου για τη συµµετοχή των συνεκθετών τιµολογείται πάντα στον κύριο εκθέτη 
πέραν του δικαιώµατος συµµετοχής συνεκθέτη.
3.5.4. Οι συνεκθέτες υπόκεινται επίσης στους Όρους Συµµετοχής, όπως αυτοί εφαρµόζονται. Ο κύριος εκθέτης θα 
ευθύνεται για την ενηµέρωση των συνεκθετών σχετικά µε τις παρούσες και τυχόν συµπληρωµατικές διατάξεις και τη 
διασφάλιση της αποδοχής τυχόν υποχρεώσεων που προκύπτουν προς τη ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. Η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. 
επιφυλάσσεται του δικαιώµατός της να επικοινωνήσει απευθείας ή µέσω εξουσιοδοτηµένου τρίτου µέρους µε τους 
συνεκθέτες.
3.5.5. Αν ένας εκθέτης δεν δηλώσει ή δώσει ατελείς ή λανθασµένες πληροφορίες στη δήλωση συµµετοχής 
συνεκθετών, η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. θα χρησιµοποιήσει την κρίση της για να υπολογίσει και να χρεώσει τις αµοιβές 
συµµετοχής που θα καθίστατο απαιτητές αν είχε υποβληθεί ορθά η δήλωση συµµετοχής συνεκθετών και οι οποίες θα 
βαρύνουν τον εκθέτη και τους συνεκθέτες εις ολόκληρο.
3.5.6. Ως έµµεσοι εκθέτες ορίζονται Εταιρείες των οποίων τα προϊόντα/υπηρεσίες αντιπροσωπεύονται από εκθέτη και 
οι επωνυµίες της εταιρείας και/ή των προϊόντων/υπηρεσιών τους εµφανίζονται στον εκθετήριο χώρο. Οι έµµεσοι 
εκθέτες θα δηλώνονται υποχρεωτικώς µε τη συµπλήρωση της σχετικής δήλωσης καταχώρισης έµµεσου εκθέτη.
3.5.7. Η συµµετοχή Επίσηµου Κρατικού Φορέα της αλλοδαπής, όπως επίσης και η συµµετοχή Ελλήνων ή Ξένων 
αντιπροσώπων παραγωγών εταιρειών του εσωτερικού ή του εξωτερικού θα πρέπει να συνοδεύεται απαραιτήτως από 
τη δήλωση καταχώρισης έµµεσου εκθέτη για κάθε µία από τις αντιπροσωπευόµενες εταιρείες.
3.5.8. Είναι δυνατό, συλλογικοί φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (σωµατεία, ενώσεις, επιµελητήρια κ.α.) οι οποίοι 
εκπροσωπούν επιχειρήσεις, να οργανώνουν οµαδική συµµετοχή των µελών τους.
3.5.9. Οι Έλληνες και Ξένοι αντιπρόσωποι παραγωγών εταιρειών του εσωτερικού και του εξωτερικού µπορούν να 
εκθέσουν τα προϊόντα τους στην έκθεση ταυτόχρονα µε όλους τους εξουσιοδοτηµένους αντιπροσώπους, εφόσον το 
επιτρέπει εγγράφως η παραγωγός εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση γίνονται δεκτοί µόνο οι εξουσιοδοτηµένοι από την 
παραγωγό εταιρεία αντιπρόσωποί του.
3.5.10. Ένας εκθέτης µπορεί να ορίσει τρίτο µέρος για να οργανώσει τη συµµετοχή του στην έκθεση. Αυτό µπορεί να 
γίνει µε έγγραφη δήλωση ορισµού του αντιπροσώπου του και εξουσιοδοτώντας τον εγγράφως να εκπροσωπήσει τον 
εκθέτη και τυχόν συνεκθέτες για όλα τα ζητήµατα σχετικά µε την έκθεση.
3.6.  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Μαζί µε τη ∆ήλωση Συµµετοχής, είτε αυτή υποβληθεί εµπρόθεσµα ή εκπρόθεσµα, ο ενδιαφερόµενος καταβάλει στη 
∆ΕΘ-HELEXPO A.E. το ποσό για αποζηµίωση χρήσης χώρου και δικαιώµατος προβολής εκθέτη όπως αναφέρεται σε αυτή.
3.7. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Η χρήση του δικαιώµατος εγγραφής είναι υποχρεωτική για τους εκθέτες και τους συνεκθέτες. Το δικαίωµα εγγραφής 
εισπράττεται από τη ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. για την παροχή προς τον εκθέτη και τον συνεκθέτη διαφόρων υπηρεσιών 
(προβολής, διαφήµισης, καταχώρησης στον Κατάλογο Εκθετών, INTERNET). ∆ικαίωµα εγγραφής εκθέτη πληρώνουν 
όλοι, ανεξάρτητα αν γίνει η καταχώρηση της επωνυµίας τους στον επίσηµο Κατάλογο Εκθετών ή όχι.
3.8.  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Στην περίπτωση που η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. δεν έχει διαθέσιµο χώρο, αυτό κοινοποιείται εγγράφως στον 
ενδιαφερόµενο και τα ποσά που προκατέβαλε (προκαταβολή και δικαίωµα εγγραφής) επιστρέφονται στους 
δικαιούχους χωρίς άλλη διαδικασία.
3.9.  ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
3.9.1. Κάθε ∆ήλωση Συµµετοχής που υποβάλλεται, κρίνεται αποδεκτή ή απορριπτέα. Σε περίπτωση µη αποδοχής 
εµπρόθεσµης ∆ήλωσης αποστέλλεται σχετικό έγγραφο στον ενδιαφερόµενο.
3.9.2. ∆ήλωση Συµµετοχής που υποβάλλεται από οφειλέτη της ∆ΕΘ- HELEXPO A.E. γίνεται δεκτή µόνο µετά την 
τακτοποίηση της προηγούµενης οφειλής.
3.9.3.  ∆ήλωση Συµµετοχής που περιέχει όρους, αιρέσεις ή περιορισµούς δεν γίνεται δεκτή.
3.9.4. Στην περίπτωση απόρριψης της Συµµετοχής, η απόρριψη είναι ανέκκλητη, η δε ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. είναι 
υποχρεωµένη να επιστρέψει την προκαταβολή και το δικαίωµα εγγραφής στον ενδιαφερόµενο χωρίς άλλη διαδικασία.

οι επιµετρήσεις των χώρων θεωρούνται οριστικές και γίνονται ανεπιφύλακτα δεκτές από τον εκθέτη. Στην περίπτωση 
που ο εκθέτης καταθέσει, εγγράφως, τη διαφωνία του εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας, τότε γίνεται νέα 
επιµέτρηση του χώρου, παρουσία του εκθέτη. Το αποτέλεσµα αυτό είναι για τον εκθέτη υποχρεωτικό και οριστικό.

ΑΡΘΡΟ 4. ΚΑΡΤΕΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ
Για την είσοδο του προσωπικού που στελεχώνει τον εκθετήριο χώρο στις Εγκαταστάσεις της Έκθεσης, απαιτείται κάρτα 
εισόδου εκθέτη. Ο αριθµός των καρτών εισόδου βασίζεται στο επιβεβαιωµένο µέγεθος του εκθετηρίου χώρου. Κάθε 
εκθέτης δικαιούται δωρεάν κάρτες εισόδου για τον ίδιο και το προσωπικό του (1 κάρτ ανά 4 τ.µ.). Aν ο εκθέτης επιθυµεί 
περισσότερες από τις αναλογούσες κάρτες εισόδου, θα χρεώνεται µε το ποσό των 10,00€/κάρτα (ΦΠΑ 
συµπεριλαµβάνεται). Οι κάρτες εισόδου του εκθέτη είτε αποστέλλονται ηλεκτρονικώς σε εύλογο χρονικό διάστηµα πριν 
την έκθεση, προκειµένου να διασφαλιστεί ότι οι εκθέτες έχουν λάβει τις κάρτες έγκαιρα, είτε διατίθενται από τη 
Γραµµατεία της έκθεσης στις εγκαταστάσεις του ∆ιεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης.
Σε κάθε κάρτα αναγράφεται από τον εκθέτη η Επωνυµία και το Ονοµατεπώνυµο του κατόχου της κάρτας.
Η κάρτα είναι αυστηρά προσωπική και:
• Αν χαθεί δεν αντικαθίσταται
• Αν ζητηθεί, ο κάτοχός της θα δείχνει και την ταυτότητά του
• Αν βρεθεί σε χέρια τρίτου κατάσχεται.

ΑΡΘΡΟ 5. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ-∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ-ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
5.1. Η κατασκευή των εκθετηρίων χώρων είναι υποχρεωτική και βαρύνει εξ ολοκλήρου τον εκθέτη, είτε γίνεται 
µέσω ∆ΕΘ-HELEXPO A.E., (ίχνος επί εδάφους µε τυποποιηµένη δοµή - Τύπος 2), είτε γίνεται από τον ίδιο τον εκθέτη 
(ίχνος επί εδάφους - Τύπος 1).
Για εκθετηρίους χώρους ίχνους επί εδάφους (Τύπος 1) απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του χώρου, είναι η 
υποβολή υπεύθυνης δήλωσης για την καλή και ασφαλή λειτουργία των κατασκευαστικών εργασιών και των 
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων συνοδευόµενη από Ηλεκτρολογικό Σχέδιο εγκατάστασης και Αντίγραφο 
Ηλεκτρολογικής Άδειας του αρµόδιου Υπουργείου.
5.2. Η έγκριση των σχεδίων αυτών θα γίνεται από τις αρµόδιες Υπηρεσίες της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E.µε την 
προϋπόθεση ότι τα σχέδια θα υποβάλλονται έγκαιρα και σε εύλογο χρονικό διάστηµα πριν την εγκατάσταση του εκθέτη. 
Η µη έγκριση των σχεδίων από τις αρµόδιες υπηρεσίες της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E., υποχρεώνει τον εκθέτη στις 
προσαρµογές ή τροποποιήσεις που θα του υποδείξουν οι αρµόδιες υπηρεσίες της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E.
5.3 Οι περιµετρικές όψεις των εκθετηρίων χώρων (περιπτέρων και υπαίθριων) επιβάλλεται να είναι καλαίσθητες 
αµφίπλευρα. Η απόφαση αυτή της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. είναι υποχρεωτική για τους εκθέτες. Οι εκθέτες είναι υπεύθυνοι 
για φθορά ή απώλεια των διακοσµητικών στοιχείων.
5.4. Στην περίπτωση που ο εκθέτης επιθυµεί να κατασκευάσει διώροφο εκθετήριο χώρο σε περίπτερο που 
επιτρέπεται η κατασκευή του από τη ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. θα πρέπει πέραν των αναφεροµένων στο άρθρο 5.1. να 
υποβάλλει για έγκριση στις αρµόδιες Υπηρεσίες της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. συµπληρωµατικά και: πλήρη µελέτη 
(αρχιτεκτονική, στατική, ηλεκτροµηχανολογική) κατασκευής του διώροφου εκθετηρίου χώρου - το οποίο υποχρεωτικά 
θα είναι λυόµενο, αποτελούµενο από µεταλλικά στοιχεία κλπ. - υπογεγραµµένη από τους έχοντες κατά το Νόµο 
δικαίωµα υπογραφής Μηχανικούς. Επί πλέον δε, και Υπεύθυνες ∆ηλώσεις Ανάθεσης - Ανάληψης της µελέτης και 
Επίβλεψης των εργασιών κατασκευής του εκθετηρίου (σε έντυπα "τύπου" Πολεοδοµίας) υπογεγραµµένες από τον 
εκθέτη και από τους Μηχανικούς αντίστοιχα.
5.5. Όσον αφορά στην κατασκευή επί ίχνους εδάφους (Τύπος 1), ο εκθέτης είναι απολύτως υπεύθυνος για την 
εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας που επιβάλλεται να ληφθούν σε όλη τη διάρκεια κατασκευής και λειτουργίας του 
εκθετηρίου του. Ο εκθέτης φέρει την αποκλειστική ποινική και αστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχηµα ή βλάβη, που 
θα συµβεί στον ίδιο, στο προσωπικό του ή σε τρίτους, από ενέργειες που έχουν άµεση ή έµµεση σχέση µε την 
κατασκευή του εκθετηρίου χώρου και κατά το χρονικό διάστηµα από της έναρξης της κατασκευής του µέχρι της 
πλήρους αποξήλωσης του. Επίσης, φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για τα µηχανήµατα που βρίσκονται σε 
λειτουργία-επίδειξη εντός του εκθετηρίου χώρου του.
5.6. Όσον αφορά στην κατασκευή επί ίχνους εδάφους µε τυποποιηµένη δοµή (Τύπος 2), µετά την παράδοση της 
κατασκευής στον εκθέτη, απαγορεύεται κάθε κατασκευαστική µετατροπή που µπορεί να µειώσει τα µέτρα ασφάλειας. 
Στην περίπτωση αυτή, ο εκθέτης φέρει την αποκλειστική ποινική και αστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχηµα ή βλάβη, 
που θα συµβεί στον ίδιο, στο προσωπικό του ή σε τρίτους, από ενέργειες που έχουν άµεση ή έµµεση σχέση µε την 
ανακατασκευή του εκθετηρίου και κατά το χρονικό διάστηµα από την παράδοση της κατασκευής µέχρι της πλήρους 
αποξήλωσής της.
5.7. Όταν οι διακοσµητικές επιγραφές-σηµάνσεις του εκθέτη υπερβαίνουν τα 2,5 µέτρα ύψος, είναι απαραίτητη η 
υποβολή Σχεδίου
κατασκευής τους στις αρµόδιες Υπηρεσίες της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. για έγκριση. Σε αντίθετη περίπτωση, εάν η 
διακοσµητική επιγραφή-σήµανση παρενοχλεί άλλους εκθέτες που έχουν κοινά όρια εκθετηρίου χώρου, θα γίνεται 
άµεση παρέµβαση από τις Υπηρεσίες της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E., η οποία µπορεί να φτάσει µέχρι την άρση της επιγραφής 
- σήµανσης, εάν αυτό εκτιµηθεί. Η δαπάνη αποξήλωσης θα βαρύνει τον εκθέτη.

5.8. Απαγορεύεται αυστηρά η σύνδεση διαφορετικών εκθετηρίων χώρων (ακόµα και του ιδίου εκθέτη) µε 
διακοσµητικές επιγραφές-σηµάνσεις, ή πατώµατα, ή άλλο δοµικό στοιχείο όταν αυτοί χωρίζονται από διάδροµο 
διέλευσης κοινού, εκτός αν δοθεί προηγούµενη συγκατάθεση της ∆ΕΘ-HELEXPO AE.
5.9. Οι Εγκαταστάσεις της Έκθεσης έχουν ελεύθερη είσοδο για τα συνεργεία των εκθετών κατά τη διάρκεια 
προετοιµασίας και αποξήλωσης των εκθετηρίων χώρων, ωστόσο το προσωπικό ασφαλείας της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. 
έχει το δικαίωµα να ελέγξει την ταυτότητα των ατόµων που εισέρχονται στις εγκαταστάσεις της. Τα άτοµα που δεν 
µπορούν να παρέχουν απόδειξη της συµµετοχής τους στην προετοιµασία ή την αποξήλωση των εκθετηρίων χώρων 
µπορεί να ζητηθεί να αποµακρυνθούν από τις εγκαταστάσεις.

ΑΡΘΡΟ 6. ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΧΩΡΩΝ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ
6.1. Κάθε εκθέτης είναι υποχρεωµένος, µετά το κλείσιµο της Έκθεσης, να παραδώσει στη ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. εντός 
2 ηµερών, τον εκθετήριο χώρο του στην κατάσταση που τον παρέλαβε.
6.2. Μετά την προθεσµία αυτή, τα αντικείµενα που βρίσκονται στον
εκθετήριο χώρο θεωρούνται ότι ανήκουν πλέον στην ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. Η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. έχει απόλυτα 
ανέκκλητη πληρεξουσιότητα από τον εκθέτη, που αµέλησε αυτήν την υποχρέωση, για να κάνει τις σχετικές ενέργειες 
για την αποµάκρυνση κάθε αντικειµένου από τον εκθετήριο χώρο, αλλά η δαπάνη και η ευθύνη βαρύνει τον εκθέτη, 
ενώ τα αντικείµενα και τα υλικά περιέρχονται στη ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. χωρίς αποζηµίωση του εκθέτη.
6.3. Η εξαγωγή εκθεµάτων, επίπλων, σκευών, υλικών διάκοσµου κ.τ.λ. από τον χώρο της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E., 
µετά το κλείσιµο της Έκθεσης, επιτρέπεται µόνον εφόσον ο εκθέτης εξόφλησε τυχόν υπόλοιπα για αποζηµίωση χρήσης 
ή άλλη οφειλή προς τη ∆ΕΘ-HELEXPO A.E., οπότε και παίρνει τη σχετική άδεια εξόδου από το Λογιστήριο.

ΑΡΘΡΟ 7. ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
7.1. Είσοδος οχηµάτων εκθετών: Κατά τις ηµέρες λειτουργίας των εκθέσεων δεν επιτρέπεται η είσοδος οχηµάτων 
στους χώρους της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. παρά µόνο στην ειδικά σχεδιασµένη περιοχή στάθµευσης η οποία και 
γνωστοποιείται στους εκθέτες από τις αντίστοιχες υπηρεσίες της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. 
7.2.  Οι κανόνες και κανονισµοί κυκλοφορίας στις εγκαταστάσεις της έκθεσης πρέπει να τηρούνται αυστηρά για να 
εξασφαλιστεί η οµαλή ροή της κυκλοφορίας. Σε κάθε περίπτωση, εντός του Εκθεσιακού Κέντρου ισχύουν όλες οι διατάξεις 
και οι κανονισµοί του Κ.Ο.Κ, η µέγιστη δε ταχύτητα οχηµάτων δεν θα υπερβαίνει τα 20 χλµ/ώρα.
7.3. Οχήµατα, τρέιλερ, κοντέινερ ή εµπόδια κάθε είδους που σταθµεύουν παράνοµα στις εγκαταστάσεις της έκθεσης, 
θα ρυµουλκούνται από τη ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. και οι σχετικές δαπάνες θα βαρύνουν τον ιδιοκτήτη/οδηγό.

ΑΡΘΡΟ 8. ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ
8.1. Ο εκθέτης οφείλει να διαφηµίζει αποκλειστικά τα εκθέµατα των οίκων που έγραψε στη ∆ήλωση Συµµετοχής και 
µόνο µέσα στον εκθετήριο χώρο του.
8.2.  Η διαφήµιση µπορεί να γίνει και µε διαφηµιστικά έντυπα ή δείγµατα, που θα προσφέρονται δωρεάν στους 
επισκέπτες.
8.3. ∆ιαφηµίσεις που είναι αντίθετες µε το µε τα χρηστά ήθη ή έχουν πολιτικό χαρακτήρα δεν επιτρέπονται. Επίσης δεν 
επιτρέπεται η χρήση, µε οποιοδήποτε τρόπο, του εµβλήµατος της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. ή της έκθεσης, χωρίς την 
προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεσή της. 
8.4. ∆εν επιτρέπεται η φωτογράφηση, ή η κινηµατογράφηση από τρίτους των εκθετηρίων χώρων χωρίς την έγκριση 
του ίδιου του εκθέτη και της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E.
8.5 ∆εν επιτρέπεται η διανοµή εντύπων/διαφηµιστικού υλικού σε οποιοδήποτε άλλο σηµείο εκτός από τον 
εκθετήριο χώρο του εκθέτη παρά µόνο έπειτα από ειδική άδεια της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E..
8.6. Η προβολή των εκθετών εντός του Εκθεσιακού Κέντρου κατά τη διάρκεια της Έκθεσης, µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί µε διάφορους τρόπους που περιγράφονται αναλυτικά στο Marketing Manual το οποίο είναι 
ανηρτηµένο στον διαδικτυακό τόπο www.helexpo.gr
8.7. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εκθέτης επιθυµεί να πλαισιώσει µε µουσική ή τραγούδια, ή να προβεί στην 
παρουσίαση, αναπαραγωγή κλπ οιουδήποτέ έργου πνευµατικής ιδιοκτησίας τρίτου, αναλαµβάνει ανεπιφύλακτα την 
αποκλειστική ευθύνη να εφοδιασθεί έγκαιρα από την «Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Πνευµατικής Ιδιοκτησίας Α.Ε» (Α.Ε.Π.Ι) 
και από οιοδήποτε άλλο Οργανισµό Συλλογικής ∆ιαχείρισης Πνευµατικών ∆ικαιωµάτων µε την αναγκαία γραπτή άδεια και 
οιαδήποτε αµοιβή απαιτηθεί από τους ως άνω Οργανισµούς βαρύνει αποκλειστικά τον Οργανωτή, και σε κάθε περίπτωση η 
∆ΕΘ-HELEXPO ουδεµία ευθύνη φέρει για την αναπαραγωγή µουσικής ή τραγουδιών και την τυχόν µε οποιαδήποτε τρόπο 
παραβίαση πνευµατικών δικαιωµάτων τρίτων.  Ταυτόχρονα, οφείλει να ενηµερώνει τη ∆ΕΘ-HELEXPO και να λαµβάνει ρητή 
έγγραφη άδεια  για τη χρήση οποιωνδήποτε οπτικοακουστικών µέσων.

ΑΡΘΡΟ 9. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΤΩΝ
9.1 Η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E., κατά την κρίση της, κυκλοφορεί Κατάλογο Εκθετών ηλεκτρονικό και έντυπο.
9.2.  Μόνο η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E.και πρόσωπα ή επιχειρήσεις που έχουν εντολή της, έχουν το δικαίωµα να εκδώσουν 
Κατάλογο Εκθετών ή άλλο όποιας µορφής σχετικό έντυπο, κάνοντας χρήση του τίτλου της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E.

ΑΡΘΡΟ 10. ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΕΚΘΕΤΩΝ
10.1. Κάθε εκθέτης έχει δικαίωµα να ζητήσει διαφηµιστική καταχώριση στον Κατάλογο, µε πληρωµή, βάσει του εκάστοτε 
ισχύοντος τιµοκαταλόγου.
10.2. Η καταχώρηση εξασφαλίζεται, αφού ο ενδιαφερόµενος υποβάλει στη ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. συµπληρωµένη και 
υπογεγραµµένη την εντολή Καταχώρησης ∆ιαφήµισης.
10.3. ∆ικαίωµα για διαφηµιστική καταχώρηση στον Κατάλογο έχουν και οι µη εκθέτες της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. µε 
ίδιους όρους, ύστερα από προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E.

ΑΡΘΡΟ 11. ΈΞΟ∆ΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Για να διασφαλιστεί ότι τα πυροσβεστικά οχήµατα και τα ασθενοφόρα
έχουν ανεµπόδιστη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις, πρέπει να διατηρούνται πάντα ελεύθερα τα ακόλουθα:

Έξοδοι κινδύνου
• ∆ιάδροµοι και περιοχές που τηρούνται για τις υπηρεσίες  ασφαλείας
• Πύλες πρόσβασης για πυροσβεστικά οχήµατα και υπηρεσίες διάσωσης
• Έξοδοι προσέγγισης οχηµάτων στους διαδρόµους
• Πυροσβεστικά ∆ίκτυα (φωλιές & σωληνώσεις).
Όλες οι πόρτες στις εξόδους κινδύνου πρέπει να διατηρούνται καθαρές ώστε να µπορούν να ανοίξουν εντελώς και 
εύκολα από το εσωτερικό. Η πρόσβαση στις εξόδους και στις εξόδους επείγουσας ανάγκης θα πρέπει να είναι 
ανεµπόδιστη. ∆εν επιτρέπεται η κάλυψη των πινακίδων σηµατοδότησης των εξόδων. Η ∆ΕΘ-HELEXPO ΑΕ διατηρεί το 
δικαίωµα να µεταφέρει κάθε όχηµα ή αντικείµενο, µε δαπάνες του ιδιοκτήτη του, αν καταλαµβάνει χώρο ή εµποδίζει 
την πρόσβαση στις εξόδους κινδύνου, στις περιοχές που προορίζονται για υπηρεσίες ασφαλείας ή στους διαδρόµους.

ΑΡΘΡΟ 12. ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. παρέχει στους εκθέτες της, καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας των εκθέσεων, ιατρικές 
υπηρεσίες Α' Βοηθειών µε ειδικά εξοπλισµένο ιατρείο στις εγκαταστάσεις της.

ΑΡΘΡΟ 13 . ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ
13.1. Εκθέµατα που προέρχονται από το εσωτερικό ή είναι ελευθέρα δασµών από το εξωτερικό πρέπει να 
συνοδεύονται από δελτία αποστολής.
13.2. Στο χώρο της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. µπορεί να γίνεται εισαγωγή εκθεµάτων προέλευσης εξωτερικού σύµφωνα µε 
τους εκάστοτε ισχύοντες όρους διαµετακόµισης.

ΑΡΘΡΟ 14. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
14.1. Η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. µε τις Υπηρεσίες της είναι η µόνη που δικαιούται να κάνει έλεγχο και να διαπιστώνει την 
κανονική λειτουργία της Έκθεσης, την τήρηση των όρων αυτού του Κανονισµού, καθώς και την τήρηση των διαφόρων 
συµβάσεων µε τους εκθέτες και µισθωτές.
14.2.  Στην περίπτωση που εκθέτης ή µισθωτής της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E.
παραβεί τις διατάξεις αυτού του κανονισµού χάνει αµέσως το δικαίωµα συµµετοχής στην έκθεση, ενώ διατηρούνται όλες οι 
οφειλές του προς τη ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. και εισπράττονται από αυτήν. Ο εκθεσιακός χώρος σφραγίζεται αµέσως από τη 
∆ΕΘ-HELEXPO A.E. χωρίς καµία ευθύνη για οποιαδήποτε ζηµία του παραβάτη. Η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E., κατά την κρίση της, 
µπορεί να αποφασίσει την επιβολή χρηµατικού προστίµου (ποινική ρήτρα) σε βάρος παραβάτη εκθέτη ή τρίτου, που µπορεί να 
φτάσει και στο δεκαπλάσιο του ενοικίου που συµφωνήθηκε. Πέραν από αυτό, η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. διατηρεί το δικαίωµα να 
αποκλείσει και για το µέλλον τη συµµετοχή των καθ' υποτροπή παραβατών του παρόντος άρθρου.
14.3. Η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. έχει δικαίωµα να τροποποιεί ή να συµπληρώνει αυτόν τον Κανονισµό, για τις εκθέσεις που 
διοργανώνει ή πρόκειται να διοργανώσει στον µέλλον, ενηµερώνοντας ταυτόχρονα τους ενδιαφερόµενους, καθώς και να 
αναπροσαρµόζει εκάστοτε τα διάφορα τιµολόγιά της.
14.4. Οι διατάξεις του παρόντος Γενικού Κανονισµού Συµµετοχής ο οποίος αναρτάται στην ιστοσελίδα της ∆ΕΘ-HELEXPO 
A.E. (www.helexpo.gr), λειτουργούν και ισχύουν παράλληλα προς τις διατάξεις του Παραρτήµατος Κανονισµού της Έκθεσης.
14.5.  Για τις διαφορές µεταξύ ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. και κάθε τρίτου,
αρµόδια για την επίλυσή τους είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

3.10.  ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ∆ΕΘ-HELEXPO A.E.
Η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. διατηρεί το δικαίωµα να αναβάλλει, να κλείσει προσωρινά, εν µέρει ή ολικά, ή να ακυρώσει 
εντελώς την προγραµµατισµένη έκθεση για αιτιολογηµένο λόγο, όπως η εργασιακή διαφωνία ή περιστατικά εκτός του 
δικού της ελέγχου. Η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. θα ασκήσει δίκαιη κρίση για την ακύρωση µιας έκθεσης που φαίνεται να είναι 
ασύµφορη οικονοµικά ενώ λαµβάνονται δεόντως υπ΄όψιν τα συµφέροντα των εκθετών. Οι αµοιβαίες υποχρεώσεις των 
συµβαλλοµένων µερών θα καθίστανται ανενεργές έπειτα από αυτή την ακύρωση. Καµία αξίωση για αποζηµίωση ή 
ζηµία δε θα προκύπτει από αυτή την ακύρωση, ή αναβολή, ενώ η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. θα επιστρέψει τυχόν πληρωµές 
που έχει λάβει από τους εκθέτες για υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί ακόµη. Σε περίπτωση πλήρους ή µερικής 
αναβολής της εµπορικής έκθεσης, το συµφωνητικό θα θεωρείται ότι είναι εκτελεστό για τη νέα ηµεροµηνία και 
διάρκεια, εκτός αν ο εκθέτης προβεί σε έγγραφη ένσταση εντός περιόδου 2 εβδοµάδων από τη γνωστοποίηση της 
αλλαγής. Ο εκθέτης δεν θα έχει το δικαίωµα σε τυχόν µείωση του συµφωνηθέντος µισθώµατος.
3.11.  ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
3.11.1. Η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. µπορεί, κατά την κρίση της, να αποδεχθεί έγγραφο αίτηµα ενός εκθέτη για µερική ή πλήρη 
ακύρωση συµµετοχής του στην έκθεση ακολούθως της υποβολής της δήλωσης συµµετοχής. Ωστόσο, ο εκθέτης παραµένει 
υπεύθυνος για την πληρωµή του δικαιώµατος εγγραφής και της ισχύουσας χρέωσης ακύρωσης. Το ποσό που θα πληρωθεί 
παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα χρεώσεων ακύρωσης. Οι χρεώσεις υπολογίζονται βάσει των εξής δεδοµένων:
• Το χρόνο κατά τον οποίο η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. λαµβάνει  έγγραφη ειδοποίηση από τον εκθέτη για ακύρωση της 

συµµετοχής στην έκθεση.
• Την προβλεπόµενη αποζηµίωση συµµετοχής που θα οφειλόταν για τον αντίστοιχα δεσµευµένο ή µισθωµένο  

εκθετήριο χώρο, µε βάση το βασικό ενοίκιο, τις επιπρόσθετες χρεώσεις για όψεις του εκθετηρίου χώρου και/ή  
την τυποποιηµένη δοµή όπως ισχύει στη ∆ήλωση Συµµετοχής.

  ΧΡΟΝΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΤΟΥ ΕΚΘΕΤΗ                      ΧΡΕΩΣΗ
  30 έως 1 ηµερολογιακή ηµέρα πριν από την έναρξη της έκθεσης         Παρακρατείται το δικαίωµα εγγραφής 

και το σύνολο του ποσού συµµετοχής
  60 έως 31 ηµερολογιακές ηµέρες  πριν από την έναρξη της έκθεσης Παρακρατείται το δικαίωµα εγγραφής 

και η προκαταβολή 
  61 και πλέον ηµερολογιακές ηµέρες πριν από την έναρξη της έκθεσης Παρακρατείται το δικαίωµα εγγραφής 

Οι ως άνω χρεώσεις ισχύουν ασχέτως εάν ο χώρος του εκθέτη διατεθεί σε άλλο εκθέτη το δε ποσό που θα πρέπει να 
καταβληθεί βάσει των ανωτέρω χρεώσεων καθίσταται άµεσα απαιτητό.
3.11.2. Η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. χωρίς να στερείται του δικαιώµατος για πρόσθετες αξιώσεις, θα έχει το δικαίωµα να 
ακυρώσει ή λύσει το συµφωνητικό µίσθωσης ή το πολυετές συµφωνητικό µίσθωσης ή άλλα
συµφωνητικά υπηρεσιών, χωρίς ειδοποίηση, αν ο εκθέτης αδυνατεί, ακόµη και µετά την παροχή εύλογου διαστήµατος 
χάριτος, να ανταποκριθεί στις συµβατικές υποχρεώσεις του και τις υποχρεώσεις των Όρων Συµµετοχής ή τυχόν 
Συµπληρωµατικών Όρων για τη Συµµετοχή.
3.11.3. Η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. οµοίως θα έχει το δικαίωµα να λύσει το συµφωνητικό χωρίς ειδοποίηση, αν ο εκθέτης 
δεν ανταποκρίνεται πλέον στις προϋποθέσεις της ∆ήλωσης Συµµετοχής, ιδιαίτερα δε αν ο εκθέτης έχει αλλάξει το 
αντικείµενο δραστηριότητάς του και τα προς έκθεση προϊόντα/υπηρεσίες δεν είναι πλέον συµβατά µε τις κατηγορίες 
προϊόντων/υπηρεσιών της έκθεσης. Αυτό θα εφαρµόζεται κι όταν εκκρεµεί πληρωµή ή τα περιουσιακά στοιχεία του 
εκθέτη υπόκεινται σε πτώχευση ή παρόµοιες νοµικές διαδικασίες στη χώρα κατοικίας του ή αν η εταιρία του εκθέτη 
βρίσκεται σε διαδικασία εκκαθάρισης.
3.11.4. Αν το συµφωνητικό µίσθωσης για έναν εκθετήριο χώρο έχει λυθεί για έναν ή περισσότερους λόγους όπως αυτοί 
αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο, η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E.θα έχει το δικαίωµα να προβεί σε χρέωση 
ακύρωσης. Το ποσό αυτής της χρέωσης θα προσδιορίζεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις σε περίπτωση 
ακύρωσης συµµετοχής του εκθέτη και εξαρτάται από το χρονικό σηµείο κατά το οποίο η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. λαµβάνει 
έγγραφη γνωστοποίηση για τα γεγονότα που δικαιολογούν τη λύση του συµφωνητικού.
3.12. ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ - ΕΝΑΡΞΗ
3.12.1. Κατά την παραλαβή του χώρου του ο εκθέτης θα φέρει µαζί του το έγγραφο της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. και το 
σχεδιάγραµµα µε το οποίο ενηµερώθηκε ότι "έγινε δεκτός ως εκθέτης και δόθηκε χώρος". Στην περίπτωση, που κατά την 
παραλαβή του χώρου δεν είναι παρών ο εκθέτης, αλλά κάποιος υπάλληλός του ή ο εκπρόσωπος του τότε θα έχει µαζί του 
(ο υπάλληλός του ή ο εκπρόσωπός του) έγγραφη εξουσιοδότηση του εκθέτη µε την οποία θα αποδεικνύεται η αρµοδιότητά 
του να παραλάβει το χώρο. Τυχόν µικροδιαφορές διαστάσεων σε σχέση µε το αρχικό σκαρίφηµα του χώρου, που 
στάλθηκε στον εκθέτη, θα επιλύονται επί τόπου, κατά την παράδοση ή κατά τη λειτουργία της Έκθεσης. Σε περίπτωση 
τεχνικής αδυναµίας ή έκτακτης ανάγκης, προερχόµενης από τον οργανωτή, ο εκθέτης θα ενηµερώνεται σχετικά. 
Λεπτοµέρειες για την παράδοση και παραλαβή των χώρων (ωράριο εργασιών) θα δίνονται από το αρµόδιο γραφείο της 
∆ΕΘ-HELEXPO A.E. και ο εκθέτης υποχρεούται να συµµορφωθεί µε τις έγγραφες οδηγίες της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E.
3.12.2. Η οριστική επιµετρική διαπίστωση της επιφάνειας του εκθετηρίου χώρου, που παραλήφθηκε και καταλήφθηκε 
από τον εκθέτη, γίνεται από τη ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. επί τόπου κατά τη λειτουργία της. Ο εκθέτης πληροφορείται αµέσως 
και εγγράφως, µέσω τιµολογίου, το αποτέλεσµα της οριστικής επιµέτρησης του εκθετηρίου χώρου και αν διαφωνεί, 
πρέπει την επόµενη µέρα, να υποβάλει εγγράφως τη διαφωνία του στη ∆ΕΘ-HELEXPO A.E.. Μετά την προθεσµία αυτή, 



ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
Η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. είναι ο κρατικός οργανισµός διεθνών εκθέσεων, συνεδρίων, πολιτιστικών εκδηλώσεων της 
Ελλάδας. Ο παρών Κανονισµός Συµµετοχής είναι εγκεκριµένος από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E.

ΑΡΘΡΟ 1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 
Με την υποβολή της υπογεγραµµένης δήλωσης συµµετοχής, ο εκθέτης αναγνωρίζει και αποδέχεται όλους τους όρους 
του παρόντος Κανονισµού Συµµετοχής, του Παραρτήµατος και του Εντύπου Τεχνικών Παροχών. Όλοι οι όροι 
προσδιορίζουν το νοµικό πλαίσιο της συµµετοχής και διέπουν την ενοικίαση εκθετηρίου χώρου προς τον εκθέτη από τη 
∆ΕΘ-HELEXPO A.E καθώς και το σύνολο των τεχνικών θεµάτων των σταδίων προετοιµασίας, λειτουργίας και 
αποξήλωσης της έκθεσης. Τυχόν παρέκκλιση από τους όρους του παρόντος Κανονισµού και του Παραρτήµατος που τον 
συνοδεύει πραγµατοποιείται µετά από έγγραφη συµφωνία των δύο µερών.

ΑΡΘΡΟ 2. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗ
Όπως αναφέρονται στη ∆ήλωση Συµµετοχής.

ΑΡΘΡΟ 3. ΟΡΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ
3.1. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ
Η µίσθωση εκθετηρίου χώρου µε ή χωρίς τυποποιηµένη δοµή γίνεται µε την υποβολή της συµπληρωµένης δήλωσης 
συµµετοχής. Το συµφωνητικό µίσθωσης µεταξύ του εκθέτη και της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E ισχύει εφόσον η ∆ΕΘ-HELEXPO 
A.E έχει αποστείλει ηλεκτρονικά ή εγγράφως την αποδοχή προς τον εκθέτη. Αυτή η αποδοχή θα είναι δεσµευτική και 
για τα δύο µέρη, ακόµη κι αν παρεκκλίνει από τη δήλωση συµµετοχής, εκτός αν ο εκθέτης αντιτεθεί εγγράφως εντός 
δύο ηµερών από τη λήψη της επιβεβαίωσης.
3.2. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ
Η έκθεση στοχεύει πρωτίστως στους παραγωγούς, παρόχους, διανοµείς, χονδρεµπόρους και εισαγωγείς των 
προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαµβάνονται στη δήλωση συµµετοχής-κατηγορίες εκθεµάτων. Στην έκθεση 
δύνανται να συµµετέχουν επίσης-σχετικοί µε το αντικείµενο της έκθεσης-Κρατικοί Οργανισµοί ή ∆ηµόσιες Υπηρεσίες 
ή Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισµοί, που επιθυµούν να προβάλουν το έργο τους καθώς και εκδοτικοί οίκοι, που οι 
εκδόσεις τους αφορούν θέµατα σχετικά µε τους κλάδους που προβάλλει η έκθεση. Η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. διατηρεί 
αναφαίρετο δικαίωµα επί της επιλεξιµότητας των εκθετών, κατά την ελεύθερη κρίση της, µε βάση τη συµβατότητα του 
εύρους εκθεµάτων τους µε τις κατηγορίες προϊόντων της έκθεσης. Τα προϊόντα που δεν είναι σύµφωνα µε τις 
κατηγορίες προϊόντων στην έκθεση δεν θα εκτίθενται εκτός αν κρίνονται απολύτως απαραίτητα για την παρουσίαση ή 
λειτουργία εκθέµατος.
3.3. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΩΡΩΝ
3.3.1. H ∆ΕΘ-HELEXPO A.E., κατά την κρίση της και σύµφωνα µε τις κατηγορίες των εκθεµάτων, καθορίζει τη θέση και 
την έκταση του εκθετηρίου χώρου ανάλογα µε τη διαθεσιµότητα των χώρων της.
3.3.2. H ∆ΕΘ-HELEXPO A.E., κατά την κρίση της, µπορεί να παραχωρήσει στον εκθέτη την επιφάνεια του εκθετηρίου 
χώρου που ζήτησε, ή µικρότερη ή και µεγαλύτερη ανάλογα µε τις ανάγκες και τις συνθήκες που παρουσιάζονται, καθώς 
και τον τύπο του εκθετηρίου χώρου. Σε περίπτωση παραχώρησης χώρου µικρότερου ή µεγαλύτερου του ζητηθέντος 
επέρχεται αναλογική µείωση ή αύξηση του κόστους ενοικίασης.
3.3.3. Η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E., κατά την κρίση της, δικαιούται να κάνει ανακατατάξεις των εκθετηρίων χώρων της, 
χωρίς να δίνεται στον εκθέτη το δικαίωµα για αποζηµίωση εξαιτίας της ανακατάταξης αυτής.
3.3.4. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν παραχωρηθεί τελικά ο αιτούµενος
χώρος στον ενδιαφερόµενο, τότε η ∆ήλωση Συµµετοχής του εκθέτη θεωρείται τελεσίδικα ότι δεν έγινε δεκτή από τη 
∆ΕΘ-HELEXPO A.E. και τα ποσά που κατέβαλε για προκαταβολή και δικαίωµα προβολής επιστρέφονται χωρίς άλλη 
διαδικασία. Η απόρριψη της ∆ήλωσης Συµµετοχής δεν δίνει δικαίωµα στον ενδιαφερόµενο για οποιαδήποτε 
αποζηµίωση από τη ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. Μετά την οριστική κατανοµή των εκθετηρίων χώρων, η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. 
ενηµερώνει ηλεκτρονικά ή εγγράφως τον ενδιαφερόµενο εκθέτη για το χώρο που παραχωρήθηκε από πλευράς θέσης 
και εµβαδού. Συνιστάται στον εκθέτη να επισκεφθεί µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα, αφότου λάβει την ειδοποίηση, τον 
ως άνω χώρο επί τόπου, ώστε να σχηµατίσει προσωπική γνώµη προκειµένου να προχωρήσει στη διαµόρφωση του.
3.4.  ΧΡΗΣΗ ΕΚΘΕΤΗΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ
3.4.1. Τα εκθέµατα µπορούν να παρουσιάζονται µόνο στο µισθωµένο εκθετήριο χώρο. Θα πρέπει να τοποθετούνται 
έτσι ώστε να µην ενοχλούν τους γειτονικούς εκθετηρίους χώρους είτε ακουστικά ή οπτικά και να αποφεύγεται η 
δηµιουργία τυχόν εµποδίων στους εκθετήριους χώρους ή τους διαδρόµους. Σε περίπτωση παράβασης, η ∆ΕΘ-HELEX-
PO A.E. µπορεί, κατά την κρίση της, να απαγορεύσει επιδείξεις που προκαλούν ταραχή ή ενόχληση. Αν ο εκθέτης δεν 
συµµορφώνεται, η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. δύναται να αποµακρύνει τα εκθέµατα και να αποβάλει τον εκθέτη από το χώρο 
αζηµίως για την ίδια.
3.4.2. Οι εκθετήριοι χώροι πρέπει να περιλαµβάνουν εκθέµατα και να είναι στελεχωµένοι από προσωπικό κατά τη 
διάρκεια των ωρών λειτουργίας της έκθεσης.
3.4.3. Μόνο τα προϊόντα τα οποία περιλαµβάνονται στη δήλωση συµµετοχής µπορούν να εκτεθούν. Η ∆ΕΘ-HELEXPO 
A.E. έχει το δικαίωµα να αφαιρέσει τα εκθέµατα που δεν συµµορφώνονται µε τις κατηγορίες προϊόντων της έκθεσης ή 
παρεκκλίνουν από τις αρχές του εκθεσιακού ανταγωνισµού ή παραβαίνουν το πρόγραµµα της έκθεσης ή 
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αποδεδειγµένα παραβιάζουν τα πνευµατικά δικαιώµατα τρίτου µέρους.
3.4.4. Σε περίπτωση που το δικαστήριο κρίνει έναν εκθέτη ένοχο παραβίασης πνευµατικών δικαιωµάτων τρίτου 
µέρους, η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. δύναται να απαγορεύσει στον αντίστοιχο εκθέτη να συµµετέχει σε τρέχουσες ή 
µελλοντικές εκθέσεις χωρίς αυτός να δικαιούται αποζηµίωση για οποιαδήποτε αιτία.
3.4.5. Επιτρέπεται η ανάρτηση πληροφοριών σχετικά µε τις τιµές των εκθεµάτων.
3.4.6. Απαγορεύεται η είσοδος σε θρησκευτικές  και πολιτικές οργανώσεις, φορείς, σωµατεία καθώς και αιρέσεις, οι 
οποίες αποσκοπούν την προώθηση και προβολή  των ιδεών και των δράσεων τους, καθώς και  στην προσέλκυση των 
επισκεπτών  µε στόχο την ένταξή τους σε αυτές. 
3.5.  ΣΥΝΕΚΘΕΤΕΣ, ΕΜΜΕΣΟΙ ΕΚΘΕΤΕΣ, ΟΜΑ∆ΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ,

ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
3.5.1.  Είναι δυνατό, διάφορες εταιρίες να µοιράζονται έναν εκθετήριο χώρο υπό την προϋπόθεση ότι ο κύριος εκθέτης 
έχει καταχωρήσει όλες αυτές τις εταιρίες στη δήλωση συµµετοχής συνεκθετών και εφόσον αυτό έχει εγκριθεί από τη 
∆ΕΘ-HELEXPO A.E..
3.5.2. Κάθε εταιρία που έχει το δικό της προσωπικό και εκθέµατα και χρησιµοποιεί τον εκθετήριο χώρο που έχει 
µισθωθεί από άλλον εκθέτη ή οργανωτή, πρέπει να καταχωρείται ως συνεκθέτης.
3.5.3. Το κόστος του ενοικίου του χώρου για τη συµµετοχή των συνεκθετών τιµολογείται πάντα στον κύριο εκθέτη 
πέραν του δικαιώµατος συµµετοχής συνεκθέτη.
3.5.4. Οι συνεκθέτες υπόκεινται επίσης στους Όρους Συµµετοχής, όπως αυτοί εφαρµόζονται. Ο κύριος εκθέτης θα 
ευθύνεται για την ενηµέρωση των συνεκθετών σχετικά µε τις παρούσες και τυχόν συµπληρωµατικές διατάξεις και τη 
διασφάλιση της αποδοχής τυχόν υποχρεώσεων που προκύπτουν προς τη ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. Η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. 
επιφυλάσσεται του δικαιώµατός της να επικοινωνήσει απευθείας ή µέσω εξουσιοδοτηµένου τρίτου µέρους µε τους 
συνεκθέτες.
3.5.5. Αν ένας εκθέτης δεν δηλώσει ή δώσει ατελείς ή λανθασµένες πληροφορίες στη δήλωση συµµετοχής 
συνεκθετών, η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. θα χρησιµοποιήσει την κρίση της για να υπολογίσει και να χρεώσει τις αµοιβές 
συµµετοχής που θα καθίστατο απαιτητές αν είχε υποβληθεί ορθά η δήλωση συµµετοχής συνεκθετών και οι οποίες θα 
βαρύνουν τον εκθέτη και τους συνεκθέτες εις ολόκληρο.
3.5.6. Ως έµµεσοι εκθέτες ορίζονται Εταιρείες των οποίων τα προϊόντα/υπηρεσίες αντιπροσωπεύονται από εκθέτη και 
οι επωνυµίες της εταιρείας και/ή των προϊόντων/υπηρεσιών τους εµφανίζονται στον εκθετήριο χώρο. Οι έµµεσοι 
εκθέτες θα δηλώνονται υποχρεωτικώς µε τη συµπλήρωση της σχετικής δήλωσης καταχώρισης έµµεσου εκθέτη.
3.5.7.  Η συµµετοχή Επίσηµου Κρατικού Φορέα της αλλοδαπής, όπως επίσης και η συµµετοχή Ελλήνων ή Ξένων 
αντιπροσώπων παραγωγών εταιρειών του εσωτερικού ή του εξωτερικού θα πρέπει να συνοδεύεται απαραιτήτως από 
τη δήλωση καταχώρισης έµµεσου εκθέτη για κάθε µία από τις αντιπροσωπευόµενες εταιρείες.
3.5.8. Είναι δυνατό, συλλογικοί φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (σωµατεία, ενώσεις, επιµελητήρια κ.α.) οι οποίοι 
εκπροσωπούν επιχειρήσεις, να οργανώνουν οµαδική συµµετοχή των µελών τους.
3.5.9.  Οι Έλληνες και Ξένοι αντιπρόσωποι παραγωγών εταιρειών του εσωτερικού και του εξωτερικού µπορούν να 
εκθέσουν τα προϊόντα τους στην έκθεση ταυτόχρονα µε όλους τους εξουσιοδοτηµένους αντιπροσώπους, εφόσον το 
επιτρέπει εγγράφως η παραγωγός εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση γίνονται δεκτοί µόνο οι εξουσιοδοτηµένοι από την 
παραγωγό εταιρεία αντιπρόσωποί του.
3.5.10. Ένας εκθέτης µπορεί να ορίσει τρίτο µέρος για να οργανώσει τη συµµετοχή του στην έκθεση. Αυτό µπορεί να 
γίνει µε έγγραφη δήλωση ορισµού του αντιπροσώπου του και εξουσιοδοτώντας τον εγγράφως να εκπροσωπήσει τον 
εκθέτη και τυχόν συνεκθέτες για όλα τα ζητήµατα σχετικά µε την έκθεση.
3.6.  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Μαζί µε τη ∆ήλωση Συµµετοχής, είτε αυτή υποβληθεί εµπρόθεσµα ή εκπρόθεσµα, ο ενδιαφερόµενος καταβάλει στη 
∆ΕΘ-HELEXPO A.E. το ποσό για αποζηµίωση χρήσης χώρου και δικαιώµατος προβολής εκθέτη όπως αναφέρεται σε αυτή.
3.7. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Η χρήση του δικαιώµατος εγγραφής είναι υποχρεωτική για τους εκθέτες και τους συνεκθέτες. Το δικαίωµα εγγραφής 
εισπράττεται από τη ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. για την παροχή προς τον εκθέτη και τον συνεκθέτη διαφόρων υπηρεσιών 
(προβολής, διαφήµισης, καταχώρησης στον Κατάλογο Εκθετών, INTERNET). ∆ικαίωµα εγγραφής εκθέτη πληρώνουν 
όλοι, ανεξάρτητα αν γίνει η καταχώρηση της επωνυµίας τους στον επίσηµο Κατάλογο Εκθετών ή όχι.
3.8.  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Στην περίπτωση που η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. δεν έχει διαθέσιµο χώρο, αυτό κοινοποιείται εγγράφως στον 
ενδιαφερόµενο και τα ποσά που προκατέβαλε (προκαταβολή και δικαίωµα εγγραφής) επιστρέφονται στους 
δικαιούχους χωρίς άλλη διαδικασία.
3.9.  ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
3.9.1.  Κάθε ∆ήλωση Συµµετοχής που υποβάλλεται, κρίνεται αποδεκτή ή απορριπτέα. Σε περίπτωση µη αποδοχής 
εµπρόθεσµης ∆ήλωσης αποστέλλεται σχετικό έγγραφο στον ενδιαφερόµενο.
3.9.2.  ∆ήλωση Συµµετοχής που υποβάλλεται από οφειλέτη της ∆ΕΘ- HELEXPO A.E. γίνεται δεκτή µόνο µετά την 
τακτοποίηση της προηγούµενης οφειλής.
3.9.3.  ∆ήλωση Συµµετοχής που περιέχει όρους, αιρέσεις ή περιορισµούς δεν γίνεται δεκτή.
3.9.4.  Στην περίπτωση απόρριψης της Συµµετοχής, η απόρριψη είναι ανέκκλητη, η δε ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. είναι 
υποχρεωµένη να επιστρέψει την προκαταβολή και το δικαίωµα εγγραφής στον ενδιαφερόµενο χωρίς άλλη διαδικασία.

οι επιµετρήσεις των χώρων θεωρούνται οριστικές και γίνονται ανεπιφύλακτα δεκτές από τον εκθέτη. Στην περίπτωση 
που ο εκθέτης καταθέσει, εγγράφως, τη διαφωνία του εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας, τότε γίνεται νέα 
επιµέτρηση του χώρου, παρουσία του εκθέτη. Το αποτέλεσµα αυτό είναι για τον εκθέτη υποχρεωτικό και οριστικό.

ΑΡΘΡΟ 4. ΚΑΡΤΕΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ
Για την είσοδο του προσωπικού που στελεχώνει τον εκθετήριο χώρο στις Εγκαταστάσεις της Έκθεσης, απαιτείται κάρτα 
εισόδου εκθέτη. Ο αριθµός των καρτών εισόδου βασίζεται στο επιβεβαιωµένο µέγεθος του εκθετηρίου χώρου. Κάθε 
εκθέτης δικαιούται δωρεάν κάρτες εισόδου για τον ίδιο και το προσωπικό του (1 κάρτ ανά 4 τ.µ.). Aν ο εκθέτης επιθυµεί 
περισσότερες από τις αναλογούσες κάρτες εισόδου, θα χρεώνεται µε το ποσό των 10,00€/κάρτα (ΦΠΑ 
συµπεριλαµβάνεται). Οι κάρτες εισόδου του εκθέτη είτε αποστέλλονται ηλεκτρονικώς σε εύλογο χρονικό διάστηµα πριν 
την έκθεση, προκειµένου να διασφαλιστεί ότι οι εκθέτες έχουν λάβει τις κάρτες έγκαιρα, είτε διατίθενται από τη 
Γραµµατεία της έκθεσης στις εγκαταστάσεις του ∆ιεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης.
Σε κάθε κάρτα αναγράφεται από τον εκθέτη η Επωνυµία και το Ονοµατεπώνυµο του κατόχου της κάρτας.
Η κάρτα είναι αυστηρά προσωπική και:
• Αν χαθεί δεν αντικαθίσταται
• Αν ζητηθεί, ο κάτοχός της θα δείχνει και την ταυτότητά του
• Αν βρεθεί σε χέρια τρίτου κατάσχεται.

ΑΡΘΡΟ 5. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ-∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ-ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
5.1. Η κατασκευή των εκθετηρίων χώρων είναι υποχρεωτική και βαρύνει εξ ολοκλήρου τον εκθέτη, είτε γίνεται 
µέσω ∆ΕΘ-HELEXPO A.E., (ίχνος επί εδάφους µε τυποποιηµένη δοµή - Τύπος 2), είτε γίνεται από τον ίδιο τον εκθέτη 
(ίχνος επί εδάφους - Τύπος 1).
Για εκθετηρίους χώρους ίχνους επί εδάφους (Τύπος 1) απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του χώρου, είναι η 
υποβολή υπεύθυνης δήλωσης για την καλή και ασφαλή λειτουργία των κατασκευαστικών εργασιών και των 
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων συνοδευόµενη από Ηλεκτρολογικό Σχέδιο εγκατάστασης και Αντίγραφο 
Ηλεκτρολογικής Άδειας του αρµόδιου Υπουργείου.
5.2. Η έγκριση των σχεδίων αυτών θα γίνεται από τις αρµόδιες Υπηρεσίες της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E.µε την 
προϋπόθεση ότι τα σχέδια θα υποβάλλονται έγκαιρα και σε εύλογο χρονικό διάστηµα πριν την εγκατάσταση του εκθέτη. 
Η µη έγκριση των σχεδίων από τις αρµόδιες υπηρεσίες της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E., υποχρεώνει τον εκθέτη στις 
προσαρµογές ή τροποποιήσεις που θα του υποδείξουν οι αρµόδιες υπηρεσίες της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E.
5.3 Οι περιµετρικές όψεις των εκθετηρίων χώρων (περιπτέρων και υπαίθριων) επιβάλλεται να είναι καλαίσθητες 
αµφίπλευρα. Η απόφαση αυτή της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. είναι υποχρεωτική για τους εκθέτες. Οι εκθέτες είναι υπεύθυνοι 
για φθορά ή απώλεια των διακοσµητικών στοιχείων.
5.4. Στην περίπτωση που ο εκθέτης επιθυµεί να κατασκευάσει διώροφο εκθετήριο χώρο σε περίπτερο που 
επιτρέπεται η κατασκευή του από τη ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. θα πρέπει πέραν των αναφεροµένων στο άρθρο 5.1. να 
υποβάλλει για έγκριση στις αρµόδιες Υπηρεσίες της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. συµπληρωµατικά και: πλήρη µελέτη 
(αρχιτεκτονική, στατική, ηλεκτροµηχανολογική) κατασκευής του διώροφου εκθετηρίου χώρου - το οποίο υποχρεωτικά 
θα είναι λυόµενο, αποτελούµενο από µεταλλικά στοιχεία κλπ. - υπογεγραµµένη από τους έχοντες κατά το Νόµο 
δικαίωµα υπογραφής Μηχανικούς. Επί πλέον δε, και Υπεύθυνες ∆ηλώσεις Ανάθεσης - Ανάληψης της µελέτης και 
Επίβλεψης των εργασιών κατασκευής του εκθετηρίου (σε έντυπα "τύπου" Πολεοδοµίας) υπογεγραµµένες από τον 
εκθέτη και από τους Μηχανικούς αντίστοιχα.
5.5. Όσον αφορά στην κατασκευή επί ίχνους εδάφους (Τύπος 1), ο εκθέτης είναι απολύτως υπεύθυνος για την 
εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας που επιβάλλεται να ληφθούν σε όλη τη διάρκεια κατασκευής και λειτουργίας του 
εκθετηρίου του. Ο εκθέτης φέρει την αποκλειστική ποινική και αστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχηµα ή βλάβη, που 
θα συµβεί στον ίδιο, στο προσωπικό του ή σε τρίτους, από ενέργειες που έχουν άµεση ή έµµεση σχέση µε την 
κατασκευή του εκθετηρίου χώρου και κατά το χρονικό διάστηµα από της έναρξης της κατασκευής του µέχρι της 
πλήρους αποξήλωσης του. Επίσης, φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για τα µηχανήµατα που βρίσκονται σε 
λειτουργία-επίδειξη εντός του εκθετηρίου χώρου του.
5.6. Όσον αφορά στην κατασκευή επί ίχνους εδάφους µε τυποποιηµένη δοµή (Τύπος 2), µετά την παράδοση της 
κατασκευής στον εκθέτη, απαγορεύεται κάθε κατασκευαστική µετατροπή που µπορεί να µειώσει τα µέτρα ασφάλειας. 
Στην περίπτωση αυτή, ο εκθέτης φέρει την αποκλειστική ποινική και αστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχηµα ή βλάβη, 
που θα συµβεί στον ίδιο, στο προσωπικό του ή σε τρίτους, από ενέργειες που έχουν άµεση ή έµµεση σχέση µε την 
ανακατασκευή του εκθετηρίου και κατά το χρονικό διάστηµα από την παράδοση της κατασκευής µέχρι της πλήρους 
αποξήλωσής της.
5.7. Όταν οι διακοσµητικές επιγραφές-σηµάνσεις του εκθέτη υπερβαίνουν τα 2,5 µέτρα ύψος, είναι απαραίτητη η 
υποβολή Σχεδίου
κατασκευής τους στις αρµόδιες Υπηρεσίες της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. για έγκριση. Σε αντίθετη περίπτωση, εάν η 
διακοσµητική επιγραφή-σήµανση παρενοχλεί άλλους εκθέτες που έχουν κοινά όρια εκθετηρίου χώρου, θα γίνεται 
άµεση παρέµβαση από τις Υπηρεσίες της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E., η οποία µπορεί να φτάσει µέχρι την άρση της επιγραφής 
- σήµανσης, εάν αυτό εκτιµηθεί. Η δαπάνη αποξήλωσης θα βαρύνει τον εκθέτη.

5.8. Απαγορεύεται αυστηρά η σύνδεση διαφορετικών εκθετηρίων χώρων (ακόµα και του ιδίου εκθέτη) µε 
διακοσµητικές επιγραφές-σηµάνσεις, ή πατώµατα, ή άλλο δοµικό στοιχείο όταν αυτοί χωρίζονται από διάδροµο 
διέλευσης κοινού, εκτός αν δοθεί προηγούµενη συγκατάθεση της ∆ΕΘ-HELEXPO AE.
5.9. Οι Εγκαταστάσεις της Έκθεσης έχουν ελεύθερη είσοδο για τα συνεργεία των εκθετών κατά τη διάρκεια 
προετοιµασίας και αποξήλωσης των εκθετηρίων χώρων, ωστόσο το προσωπικό ασφαλείας της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. 
έχει το δικαίωµα να ελέγξει την ταυτότητα των ατόµων που εισέρχονται στις εγκαταστάσεις της. Τα άτοµα που δεν 
µπορούν να παρέχουν απόδειξη της συµµετοχής τους στην προετοιµασία ή την αποξήλωση των εκθετηρίων χώρων 
µπορεί να ζητηθεί να αποµακρυνθούν από τις εγκαταστάσεις.

ΑΡΘΡΟ 6. ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΧΩΡΩΝ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ
6.1. Κάθε εκθέτης είναι υποχρεωµένος, µετά το κλείσιµο της Έκθεσης, να παραδώσει στη ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. εντός 
2 ηµερών, τον εκθετήριο χώρο του στην κατάσταση που τον παρέλαβε.
6.2. Μετά την προθεσµία αυτή, τα αντικείµενα που βρίσκονται στον
εκθετήριο χώρο θεωρούνται ότι ανήκουν πλέον στην ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. Η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. έχει απόλυτα 
ανέκκλητη πληρεξουσιότητα από τον εκθέτη, που αµέλησε αυτήν την υποχρέωση, για να κάνει τις σχετικές ενέργειες 
για την αποµάκρυνση κάθε αντικειµένου από τον εκθετήριο χώρο, αλλά η δαπάνη και η ευθύνη βαρύνει τον εκθέτη, 
ενώ τα αντικείµενα και τα υλικά περιέρχονται στη ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. χωρίς αποζηµίωση του εκθέτη.
6.3. Η εξαγωγή εκθεµάτων, επίπλων, σκευών, υλικών διάκοσµου κ.τ.λ. από τον χώρο της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E., 
µετά το κλείσιµο της Έκθεσης, επιτρέπεται µόνον εφόσον ο εκθέτης εξόφλησε τυχόν υπόλοιπα για αποζηµίωση χρήσης 
ή άλλη οφειλή προς τη ∆ΕΘ-HELEXPO A.E., οπότε και παίρνει τη σχετική άδεια εξόδου από το Λογιστήριο.

ΑΡΘΡΟ 7. ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
7.1. Είσοδος οχηµάτων εκθετών: Κατά τις ηµέρες λειτουργίας των εκθέσεων δεν επιτρέπεται η είσοδος οχηµάτων 
στους χώρους της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. παρά µόνο στην ειδικά σχεδιασµένη περιοχή στάθµευσης η οποία και 
γνωστοποιείται στους εκθέτες από τις αντίστοιχες υπηρεσίες της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. 
7.2.  Οι κανόνες και κανονισµοί κυκλοφορίας στις εγκαταστάσεις της έκθεσης πρέπει να τηρούνται αυστηρά για να 
εξασφαλιστεί η οµαλή ροή της κυκλοφορίας. Σε κάθε περίπτωση, εντός του Εκθεσιακού Κέντρου ισχύουν όλες οι διατάξεις 
και οι κανονισµοί του Κ.Ο.Κ, η µέγιστη δε ταχύτητα οχηµάτων δεν θα υπερβαίνει τα 20 χλµ/ώρα.
7.3. Οχήµατα, τρέιλερ, κοντέινερ ή εµπόδια κάθε είδους που σταθµεύουν παράνοµα στις εγκαταστάσεις της έκθεσης, 
θα ρυµουλκούνται από τη ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. και οι σχετικές δαπάνες θα βαρύνουν τον ιδιοκτήτη/οδηγό.

ΑΡΘΡΟ 8. ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ
8.1. Ο εκθέτης οφείλει να διαφηµίζει αποκλειστικά τα εκθέµατα των οίκων που έγραψε στη ∆ήλωση Συµµετοχής και 
µόνο µέσα στον εκθετήριο χώρο του.
8.2.  Η διαφήµιση µπορεί να γίνει και µε διαφηµιστικά έντυπα ή δείγµατα, που θα προσφέρονται δωρεάν στους 
επισκέπτες.
8.3. ∆ιαφηµίσεις που είναι αντίθετες µε το µε τα χρηστά ήθη ή έχουν πολιτικό χαρακτήρα δεν επιτρέπονται. Επίσης δεν 
επιτρέπεται η χρήση, µε οποιοδήποτε τρόπο, του εµβλήµατος της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. ή της έκθεσης, χωρίς την 
προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεσή της. 
8.4. ∆εν επιτρέπεται η φωτογράφηση, ή η κινηµατογράφηση από τρίτους των εκθετηρίων χώρων χωρίς την έγκριση 
του ίδιου του εκθέτη και της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E.
8.5 ∆εν επιτρέπεται η διανοµή εντύπων/διαφηµιστικού υλικού σε οποιοδήποτε άλλο σηµείο εκτός από τον 
εκθετήριο χώρο του εκθέτη παρά µόνο έπειτα από ειδική άδεια της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E..
8.6. Η προβολή των εκθετών εντός του Εκθεσιακού Κέντρου κατά τη διάρκεια της Έκθεσης, µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί µε διάφορους τρόπους που περιγράφονται αναλυτικά στο Marketing Manual το οποίο είναι 
ανηρτηµένο στον διαδικτυακό τόπο www.helexpo.gr
8.7. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εκθέτης επιθυµεί να πλαισιώσει µε µουσική ή τραγούδια, ή να προβεί στην 
παρουσίαση, αναπαραγωγή κλπ οιουδήποτέ έργου πνευµατικής ιδιοκτησίας τρίτου, αναλαµβάνει ανεπιφύλακτα την 
αποκλειστική ευθύνη να εφοδιασθεί έγκαιρα από την «Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Πνευµατικής Ιδιοκτησίας Α.Ε» (Α.Ε.Π.Ι) 
και από οιοδήποτε άλλο Οργανισµό Συλλογικής ∆ιαχείρισης Πνευµατικών ∆ικαιωµάτων µε την αναγκαία γραπτή άδεια και 
οιαδήποτε αµοιβή απαιτηθεί από τους ως άνω Οργανισµούς βαρύνει αποκλειστικά τον Οργανωτή, και σε κάθε περίπτωση η 
∆ΕΘ-HELEXPO ουδεµία ευθύνη φέρει για την αναπαραγωγή µουσικής ή τραγουδιών και την τυχόν µε οποιαδήποτε τρόπο 
παραβίαση πνευµατικών δικαιωµάτων τρίτων.  Ταυτόχρονα, οφείλει να ενηµερώνει τη ∆ΕΘ-HELEXPO και να λαµβάνει ρητή 
έγγραφη άδεια  για τη χρήση οποιωνδήποτε οπτικοακουστικών µέσων.

ΑΡΘΡΟ 9. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΤΩΝ
9.1 Η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E., κατά την κρίση της, κυκλοφορεί Κατάλογο Εκθετών ηλεκτρονικό και έντυπο.
9.2.  Μόνο η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E.και πρόσωπα ή επιχειρήσεις που έχουν εντολή της, έχουν το δικαίωµα να εκδώσουν 
Κατάλογο Εκθετών ή άλλο όποιας µορφής σχετικό έντυπο, κάνοντας χρήση του τίτλου της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E.

ΑΡΘΡΟ 10. ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΕΚΘΕΤΩΝ
10.1. Κάθε εκθέτης έχει δικαίωµα να ζητήσει διαφηµιστική καταχώριση στον Κατάλογο, µε πληρωµή, βάσει του εκάστοτε 
ισχύοντος τιµοκαταλόγου.
10.2. Η καταχώρηση εξασφαλίζεται, αφού ο ενδιαφερόµενος υποβάλει στη ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. συµπληρωµένη και 
υπογεγραµµένη την εντολή Καταχώρησης ∆ιαφήµισης.
10.3. ∆ικαίωµα για διαφηµιστική καταχώρηση στον Κατάλογο έχουν και οι µη εκθέτες της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. µε 
ίδιους όρους, ύστερα από προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E.

ΑΡΘΡΟ 11. ΈΞΟ∆ΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Για να διασφαλιστεί ότι τα πυροσβεστικά οχήµατα και τα ασθενοφόρα
έχουν ανεµπόδιστη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις, πρέπει να διατηρούνται πάντα ελεύθερα τα ακόλουθα:

Έξοδοι κινδύνου
• ∆ιάδροµοι και περιοχές που τηρούνται για τις υπηρεσίες  ασφαλείας
• Πύλες πρόσβασης για πυροσβεστικά οχήµατα και υπηρεσίες διάσωσης
• Έξοδοι προσέγγισης οχηµάτων στους διαδρόµους
• Πυροσβεστικά ∆ίκτυα (φωλιές & σωληνώσεις).
Όλες οι πόρτες στις εξόδους κινδύνου πρέπει να διατηρούνται καθαρές ώστε να µπορούν να ανοίξουν εντελώς και 
εύκολα από το εσωτερικό. Η πρόσβαση στις εξόδους και στις εξόδους επείγουσας ανάγκης θα πρέπει να είναι 
ανεµπόδιστη. ∆εν επιτρέπεται η κάλυψη των πινακίδων σηµατοδότησης των εξόδων. Η ∆ΕΘ-HELEXPO ΑΕ διατηρεί το 
δικαίωµα να µεταφέρει κάθε όχηµα ή αντικείµενο, µε δαπάνες του ιδιοκτήτη του, αν καταλαµβάνει χώρο ή εµποδίζει 
την πρόσβαση στις εξόδους κινδύνου, στις περιοχές που προορίζονται για υπηρεσίες ασφαλείας ή στους διαδρόµους.

ΑΡΘΡΟ 12. ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. παρέχει στους εκθέτες της, καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας των εκθέσεων, ιατρικές 
υπηρεσίες Α' Βοηθειών µε ειδικά εξοπλισµένο ιατρείο στις εγκαταστάσεις της.

ΑΡΘΡΟ 13 . ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ
13.1. Εκθέµατα που προέρχονται από το εσωτερικό ή είναι ελευθέρα δασµών από το εξωτερικό πρέπει να 
συνοδεύονται από δελτία αποστολής.
13.2. Στο χώρο της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. µπορεί να γίνεται εισαγωγή εκθεµάτων προέλευσης εξωτερικού σύµφωνα µε 
τους εκάστοτε ισχύοντες όρους διαµετακόµισης.

ΑΡΘΡΟ 14. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
14.1. Η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. µε τις Υπηρεσίες της είναι η µόνη που δικαιούται να κάνει έλεγχο και να διαπιστώνει την 
κανονική λειτουργία της Έκθεσης, την τήρηση των όρων αυτού του Κανονισµού, καθώς και την τήρηση των διαφόρων 
συµβάσεων µε τους εκθέτες και µισθωτές.
14.2.  Στην περίπτωση που εκθέτης ή µισθωτής της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E.
παραβεί τις διατάξεις αυτού του κανονισµού χάνει αµέσως το δικαίωµα συµµετοχής στην έκθεση, ενώ διατηρούνται όλες οι 
οφειλές του προς τη ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. και εισπράττονται από αυτήν. Ο εκθεσιακός χώρος σφραγίζεται αµέσως από τη 
∆ΕΘ-HELEXPO A.E. χωρίς καµία ευθύνη για οποιαδήποτε ζηµία του παραβάτη. Η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E., κατά την κρίση της, 
µπορεί να αποφασίσει την επιβολή χρηµατικού προστίµου (ποινική ρήτρα) σε βάρος παραβάτη εκθέτη ή τρίτου, που µπορεί να 
φτάσει και στο δεκαπλάσιο του ενοικίου που συµφωνήθηκε. Πέραν από αυτό, η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. διατηρεί το δικαίωµα να 
αποκλείσει και για το µέλλον τη συµµετοχή των καθ' υποτροπή παραβατών του παρόντος άρθρου.
14.3. Η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. έχει δικαίωµα να τροποποιεί ή να συµπληρώνει αυτόν τον Κανονισµό, για τις εκθέσεις που 
διοργανώνει ή πρόκειται να διοργανώσει στον µέλλον, ενηµερώνοντας ταυτόχρονα τους ενδιαφερόµενους, καθώς και να 
αναπροσαρµόζει εκάστοτε τα διάφορα τιµολόγιά της.
14.4. Οι διατάξεις του παρόντος Γενικού Κανονισµού Συµµετοχής ο οποίος αναρτάται στην ιστοσελίδα της ∆ΕΘ-HELEXPO 
A.E. (www.helexpo.gr), λειτουργούν και ισχύουν παράλληλα προς τις διατάξεις του Παραρτήµατος Κανονισµού της Έκθεσης.
14.5.  Για τις διαφορές µεταξύ ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. και κάθε τρίτου,
αρµόδια για την επίλυσή τους είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

3.10.  ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ∆ΕΘ-HELEXPO A.E.
Η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. διατηρεί το δικαίωµα να αναβάλλει, να κλείσει προσωρινά, εν µέρει ή ολικά, ή να ακυρώσει 
εντελώς την προγραµµατισµένη έκθεση για αιτιολογηµένο λόγο, όπως η εργασιακή διαφωνία ή περιστατικά εκτός του 
δικού της ελέγχου. Η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. θα ασκήσει δίκαιη κρίση για την ακύρωση µιας έκθεσης που φαίνεται να είναι 
ασύµφορη οικονοµικά ενώ λαµβάνονται δεόντως υπ΄όψιν τα συµφέροντα των εκθετών. Οι αµοιβαίες υποχρεώσεις των 
συµβαλλοµένων µερών θα καθίστανται ανενεργές έπειτα από αυτή την ακύρωση. Καµία αξίωση για αποζηµίωση ή 
ζηµία δε θα προκύπτει από αυτή την ακύρωση, ή αναβολή, ενώ η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. θα επιστρέψει τυχόν πληρωµές 
που έχει λάβει από τους εκθέτες για υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί ακόµη. Σε περίπτωση πλήρους ή µερικής 
αναβολής της εµπορικής έκθεσης, το συµφωνητικό θα θεωρείται ότι είναι εκτελεστό για τη νέα ηµεροµηνία και 
διάρκεια, εκτός αν ο εκθέτης προβεί σε έγγραφη ένσταση εντός περιόδου 2 εβδοµάδων από τη γνωστοποίηση της 
αλλαγής. Ο εκθέτης δεν θα έχει το δικαίωµα σε τυχόν µείωση του συµφωνηθέντος µισθώµατος.
3.11.  ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
3.11.1. Η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. µπορεί, κατά την κρίση της, να αποδεχθεί έγγραφο αίτηµα ενός εκθέτη για µερική ή πλήρη 
ακύρωση συµµετοχής του στην έκθεση ακολούθως της υποβολής της δήλωσης συµµετοχής. Ωστόσο, ο εκθέτης παραµένει 
υπεύθυνος για την πληρωµή του δικαιώµατος εγγραφής και της ισχύουσας χρέωσης ακύρωσης. Το ποσό που θα πληρωθεί 
παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα χρεώσεων ακύρωσης. Οι χρεώσεις υπολογίζονται βάσει των εξής δεδοµένων:
• Το χρόνο κατά τον οποίο η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. λαµβάνει  έγγραφη ειδοποίηση από τον εκθέτη για ακύρωση της 

συµµετοχής στην έκθεση.
• Την προβλεπόµενη αποζηµίωση συµµετοχής που θα οφειλόταν για τον αντίστοιχα δεσµευµένο ή µισθωµένο  

εκθετήριο χώρο, µε βάση το βασικό ενοίκιο, τις επιπρόσθετες χρεώσεις για όψεις του εκθετηρίου χώρου και/ή  
την τυποποιηµένη δοµή όπως ισχύει στη ∆ήλωση Συµµετοχής.

  ΧΡΟΝΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΤΟΥ ΕΚΘΕΤΗ                      ΧΡΕΩΣΗ
  30 έως 1 ηµερολογιακή ηµέρα πριν από την έναρξη της έκθεσης         Παρακρατείται το δικαίωµα εγγραφής 

και το σύνολο του ποσού συµµετοχής
  60 έως 31 ηµερολογιακές ηµέρες  πριν από την έναρξη της έκθεσης Παρακρατείται το δικαίωµα εγγραφής 

και η προκαταβολή 
  61 και πλέον ηµερολογιακές ηµέρες πριν από την έναρξη της έκθεσης Παρακρατείται το δικαίωµα εγγραφής 

Οι ως άνω χρεώσεις ισχύουν ασχέτως εάν ο χώρος του εκθέτη διατεθεί σε άλλο εκθέτη το δε ποσό που θα πρέπει να 
καταβληθεί βάσει των ανωτέρω χρεώσεων καθίσταται άµεσα απαιτητό.
3.11.2. Η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. χωρίς να στερείται του δικαιώµατος για πρόσθετες αξιώσεις, θα έχει το δικαίωµα να 
ακυρώσει ή λύσει το συµφωνητικό µίσθωσης ή το πολυετές συµφωνητικό µίσθωσης ή άλλα
συµφωνητικά υπηρεσιών, χωρίς ειδοποίηση, αν ο εκθέτης αδυνατεί, ακόµη και µετά την παροχή εύλογου διαστήµατος 
χάριτος, να ανταποκριθεί στις συµβατικές υποχρεώσεις του και τις υποχρεώσεις των Όρων Συµµετοχής ή τυχόν 
Συµπληρωµατικών Όρων για τη Συµµετοχή.
3.11.3. Η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. οµοίως θα έχει το δικαίωµα να λύσει το συµφωνητικό χωρίς ειδοποίηση, αν ο εκθέτης 
δεν ανταποκρίνεται πλέον στις προϋποθέσεις της ∆ήλωσης Συµµετοχής, ιδιαίτερα δε αν ο εκθέτης έχει αλλάξει το 
αντικείµενο δραστηριότητάς του και τα προς έκθεση προϊόντα/υπηρεσίες δεν είναι πλέον συµβατά µε τις κατηγορίες 
προϊόντων/υπηρεσιών της έκθεσης. Αυτό θα εφαρµόζεται κι όταν εκκρεµεί πληρωµή ή τα περιουσιακά στοιχεία του 
εκθέτη υπόκεινται σε πτώχευση ή παρόµοιες νοµικές διαδικασίες στη χώρα κατοικίας του ή αν η εταιρία του εκθέτη 
βρίσκεται σε διαδικασία εκκαθάρισης.
3.11.4. Αν το συµφωνητικό µίσθωσης για έναν εκθετήριο χώρο έχει λυθεί για έναν ή περισσότερους λόγους όπως αυτοί 
αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο, η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E.θα έχει το δικαίωµα να προβεί σε χρέωση 
ακύρωσης. Το ποσό αυτής της χρέωσης θα προσδιορίζεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις σε περίπτωση 
ακύρωσης συµµετοχής του εκθέτη και εξαρτάται από το χρονικό σηµείο κατά το οποίο η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. λαµβάνει 
έγγραφη γνωστοποίηση για τα γεγονότα που δικαιολογούν τη λύση του συµφωνητικού.
3.12. ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ - ΕΝΑΡΞΗ
3.12.1. Κατά την παραλαβή του χώρου του ο εκθέτης θα φέρει µαζί του το έγγραφο της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. και το 
σχεδιάγραµµα µε το οποίο ενηµερώθηκε ότι "έγινε δεκτός ως εκθέτης και δόθηκε χώρος". Στην περίπτωση, που κατά την 
παραλαβή του χώρου δεν είναι παρών ο εκθέτης, αλλά κάποιος υπάλληλός του ή ο εκπρόσωπος του τότε θα έχει µαζί του 
(ο υπάλληλός του ή ο εκπρόσωπός του) έγγραφη εξουσιοδότηση του εκθέτη µε την οποία θα αποδεικνύεται η αρµοδιότητά 
του να παραλάβει το χώρο. Τυχόν µικροδιαφορές διαστάσεων σε σχέση µε το αρχικό σκαρίφηµα του χώρου, που 
στάλθηκε στον εκθέτη, θα επιλύονται επί τόπου, κατά την παράδοση ή κατά τη λειτουργία της Έκθεσης. Σε περίπτωση 
τεχνικής αδυναµίας ή έκτακτης ανάγκης, προερχόµενης από τον οργανωτή, ο εκθέτης θα ενηµερώνεται σχετικά. 
Λεπτοµέρειες για την παράδοση και παραλαβή των χώρων (ωράριο εργασιών) θα δίνονται από το αρµόδιο γραφείο της 
∆ΕΘ-HELEXPO A.E. και ο εκθέτης υποχρεούται να συµµορφωθεί µε τις έγγραφες οδηγίες της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E.
3.12.2. Η οριστική επιµετρική διαπίστωση της επιφάνειας του εκθετηρίου χώρου, που παραλήφθηκε και καταλήφθηκε 
από τον εκθέτη, γίνεται από τη ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. επί τόπου κατά τη λειτουργία της. Ο εκθέτης πληροφορείται αµέσως 
και εγγράφως, µέσω τιµολογίου, το αποτέλεσµα της οριστικής επιµέτρησης του εκθετηρίου χώρου και αν διαφωνεί, 
πρέπει την επόµενη µέρα, να υποβάλει εγγράφως τη διαφωνία του στη ∆ΕΘ-HELEXPO A.E.. Μετά την προθεσµία αυτή, 



ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
Η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. είναι ο κρατικός οργανισµός διεθνών εκθέσεων, συνεδρίων, πολιτιστικών εκδηλώσεων της 
Ελλάδας. Ο παρών Κανονισµός Συµµετοχής είναι εγκεκριµένος από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E.

ΑΡΘΡΟ 1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 
Με την υποβολή της υπογεγραµµένης δήλωσης συµµετοχής, ο εκθέτης αναγνωρίζει και αποδέχεται όλους τους όρους 
του παρόντος Κανονισµού Συµµετοχής, του Παραρτήµατος και του Εντύπου Τεχνικών Παροχών. Όλοι οι όροι 
προσδιορίζουν το νοµικό πλαίσιο της συµµετοχής και διέπουν την ενοικίαση εκθετηρίου χώρου προς τον εκθέτη από τη 
∆ΕΘ-HELEXPO A.E καθώς και το σύνολο των τεχνικών θεµάτων των σταδίων προετοιµασίας, λειτουργίας και 
αποξήλωσης της έκθεσης. Τυχόν παρέκκλιση από τους όρους του παρόντος Κανονισµού και του Παραρτήµατος που τον 
συνοδεύει πραγµατοποιείται µετά από έγγραφη συµφωνία των δύο µερών.

ΑΡΘΡΟ 2. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗ
Όπως αναφέρονται στη ∆ήλωση Συµµετοχής.

ΑΡΘΡΟ 3. ΟΡΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ
3.1. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ
Η µίσθωση εκθετηρίου χώρου µε ή χωρίς τυποποιηµένη δοµή γίνεται µε την υποβολή της συµπληρωµένης δήλωσης 
συµµετοχής. Το συµφωνητικό µίσθωσης µεταξύ του εκθέτη και της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E ισχύει εφόσον η ∆ΕΘ-HELEXPO 
A.E έχει αποστείλει ηλεκτρονικά ή εγγράφως την αποδοχή προς τον εκθέτη. Αυτή η αποδοχή θα είναι δεσµευτική και 
για τα δύο µέρη, ακόµη κι αν παρεκκλίνει από τη δήλωση συµµετοχής, εκτός αν ο εκθέτης αντιτεθεί εγγράφως εντός 
δύο ηµερών από τη λήψη της επιβεβαίωσης.
3.2. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ
Η έκθεση στοχεύει πρωτίστως στους παραγωγούς, παρόχους, διανοµείς, χονδρεµπόρους και εισαγωγείς των 
προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαµβάνονται στη δήλωση συµµετοχής-κατηγορίες εκθεµάτων. Στην έκθεση 
δύνανται να συµµετέχουν επίσης-σχετικοί µε το αντικείµενο της έκθεσης-Κρατικοί Οργανισµοί ή ∆ηµόσιες Υπηρεσίες 
ή Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισµοί, που επιθυµούν να προβάλουν το έργο τους καθώς και εκδοτικοί οίκοι, που οι 
εκδόσεις τους αφορούν θέµατα σχετικά µε τους κλάδους που προβάλλει η έκθεση. Η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. διατηρεί 
αναφαίρετο δικαίωµα επί της επιλεξιµότητας των εκθετών, κατά την ελεύθερη κρίση της, µε βάση τη συµβατότητα του 
εύρους εκθεµάτων τους µε τις κατηγορίες προϊόντων της έκθεσης. Τα προϊόντα που δεν είναι σύµφωνα µε τις 
κατηγορίες προϊόντων στην έκθεση δεν θα εκτίθενται εκτός αν κρίνονται απολύτως απαραίτητα για την παρουσίαση ή 
λειτουργία εκθέµατος.
3.3. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΩΡΩΝ
3.3.1. H ∆ΕΘ-HELEXPO A.E., κατά την κρίση της και σύµφωνα µε τις κατηγορίες των εκθεµάτων, καθορίζει τη θέση και 
την έκταση του εκθετηρίου χώρου ανάλογα µε τη διαθεσιµότητα των χώρων της.
3.3.2. H ∆ΕΘ-HELEXPO A.E., κατά την κρίση της, µπορεί να παραχωρήσει στον εκθέτη την επιφάνεια του εκθετηρίου 
χώρου που ζήτησε, ή µικρότερη ή και µεγαλύτερη ανάλογα µε τις ανάγκες και τις συνθήκες που παρουσιάζονται, καθώς 
και τον τύπο του εκθετηρίου χώρου. Σε περίπτωση παραχώρησης χώρου µικρότερου ή µεγαλύτερου του ζητηθέντος 
επέρχεται αναλογική µείωση ή αύξηση του κόστους ενοικίασης.
3.3.3. Η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E., κατά την κρίση της, δικαιούται να κάνει ανακατατάξεις των εκθετηρίων χώρων της, 
χωρίς να δίνεται στον εκθέτη το δικαίωµα για αποζηµίωση εξαιτίας της ανακατάταξης αυτής.
3.3.4. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν παραχωρηθεί τελικά ο αιτούµενος
χώρος στον ενδιαφερόµενο, τότε η ∆ήλωση Συµµετοχής του εκθέτη θεωρείται τελεσίδικα ότι δεν έγινε δεκτή από τη 
∆ΕΘ-HELEXPO A.E. και τα ποσά που κατέβαλε για προκαταβολή και δικαίωµα προβολής επιστρέφονται χωρίς άλλη 
διαδικασία. Η απόρριψη της ∆ήλωσης Συµµετοχής δεν δίνει δικαίωµα στον ενδιαφερόµενο για οποιαδήποτε 
αποζηµίωση από τη ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. Μετά την οριστική κατανοµή των εκθετηρίων χώρων, η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. 
ενηµερώνει ηλεκτρονικά ή εγγράφως τον ενδιαφερόµενο εκθέτη για το χώρο που παραχωρήθηκε από πλευράς θέσης 
και εµβαδού. Συνιστάται στον εκθέτη να επισκεφθεί µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα, αφότου λάβει την ειδοποίηση, τον 
ως άνω χώρο επί τόπου, ώστε να σχηµατίσει προσωπική γνώµη προκειµένου να προχωρήσει στη διαµόρφωση του.
3.4.  ΧΡΗΣΗ ΕΚΘΕΤΗΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ
3.4.1. Τα εκθέµατα µπορούν να παρουσιάζονται µόνο στο µισθωµένο εκθετήριο χώρο. Θα πρέπει να τοποθετούνται 
έτσι ώστε να µην ενοχλούν τους γειτονικούς εκθετηρίους χώρους είτε ακουστικά ή οπτικά και να αποφεύγεται η 
δηµιουργία τυχόν εµποδίων στους εκθετήριους χώρους ή τους διαδρόµους. Σε περίπτωση παράβασης, η ∆ΕΘ-HELEX-
PO A.E. µπορεί, κατά την κρίση της, να απαγορεύσει επιδείξεις που προκαλούν ταραχή ή ενόχληση. Αν ο εκθέτης δεν 
συµµορφώνεται, η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. δύναται να αποµακρύνει τα εκθέµατα και να αποβάλει τον εκθέτη από το χώρο 
αζηµίως για την ίδια.
3.4.2. Οι εκθετήριοι χώροι πρέπει να περιλαµβάνουν εκθέµατα και να είναι στελεχωµένοι από προσωπικό κατά τη 
διάρκεια των ωρών λειτουργίας της έκθεσης.
3.4.3. Μόνο τα προϊόντα τα οποία περιλαµβάνονται στη δήλωση συµµετοχής µπορούν να εκτεθούν. Η ∆ΕΘ-HELEXPO 
A.E. έχει το δικαίωµα να αφαιρέσει τα εκθέµατα που δεν συµµορφώνονται µε τις κατηγορίες προϊόντων της έκθεσης ή 
παρεκκλίνουν από τις αρχές του εκθεσιακού ανταγωνισµού ή παραβαίνουν το πρόγραµµα της έκθεσης ή 
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αποδεδειγµένα παραβιάζουν τα πνευµατικά δικαιώµατα τρίτου µέρους.
3.4.4. Σε περίπτωση που το δικαστήριο κρίνει έναν εκθέτη ένοχο παραβίασης πνευµατικών δικαιωµάτων τρίτου 
µέρους, η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. δύναται να απαγορεύσει στον αντίστοιχο εκθέτη να συµµετέχει σε τρέχουσες ή 
µελλοντικές εκθέσεις χωρίς αυτός να δικαιούται αποζηµίωση για οποιαδήποτε αιτία.
3.4.5. Επιτρέπεται η ανάρτηση πληροφοριών σχετικά µε τις τιµές των εκθεµάτων.
3.4.6. Απαγορεύεται η είσοδος σε θρησκευτικές  και πολιτικές οργανώσεις, φορείς, σωµατεία καθώς και αιρέσεις, οι 
οποίες αποσκοπούν την προώθηση και προβολή  των ιδεών και των δράσεων τους, καθώς και  στην προσέλκυση των 
επισκεπτών  µε στόχο την ένταξή τους σε αυτές. 
3.5.  ΣΥΝΕΚΘΕΤΕΣ, ΕΜΜΕΣΟΙ ΕΚΘΕΤΕΣ, ΟΜΑ∆ΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ,

ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
3.5.1. Είναι δυνατό, διάφορες εταιρίες να µοιράζονται έναν εκθετήριο χώρο υπό την προϋπόθεση ότι ο κύριος εκθέτης 
έχει καταχωρήσει όλες αυτές τις εταιρίες στη δήλωση συµµετοχής συνεκθετών και εφόσον αυτό έχει εγκριθεί από τη 
∆ΕΘ-HELEXPO A.E..
3.5.2. Κάθε εταιρία που έχει το δικό της προσωπικό και εκθέµατα και χρησιµοποιεί τον εκθετήριο χώρο που έχει 
µισθωθεί από άλλον εκθέτη ή οργανωτή, πρέπει να καταχωρείται ως συνεκθέτης.
3.5.3. Το κόστος του ενοικίου του χώρου για τη συµµετοχή των συνεκθετών τιµολογείται πάντα στον κύριο εκθέτη 
πέραν του δικαιώµατος συµµετοχής συνεκθέτη.
3.5.4. Οι συνεκθέτες υπόκεινται επίσης στους Όρους Συµµετοχής, όπως αυτοί εφαρµόζονται. Ο κύριος εκθέτης θα 
ευθύνεται για την ενηµέρωση των συνεκθετών σχετικά µε τις παρούσες και τυχόν συµπληρωµατικές διατάξεις και τη 
διασφάλιση της αποδοχής τυχόν υποχρεώσεων που προκύπτουν προς τη ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. Η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. 
επιφυλάσσεται του δικαιώµατός της να επικοινωνήσει απευθείας ή µέσω εξουσιοδοτηµένου τρίτου µέρους µε τους 
συνεκθέτες.
3.5.5. Αν ένας εκθέτης δεν δηλώσει ή δώσει ατελείς ή λανθασµένες πληροφορίες στη δήλωση συµµετοχής 
συνεκθετών, η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. θα χρησιµοποιήσει την κρίση της για να υπολογίσει και να χρεώσει τις αµοιβές 
συµµετοχής που θα καθίστατο απαιτητές αν είχε υποβληθεί ορθά η δήλωση συµµετοχής συνεκθετών και οι οποίες θα 
βαρύνουν τον εκθέτη και τους συνεκθέτες εις ολόκληρο.
3.5.6. Ως έµµεσοι εκθέτες ορίζονται Εταιρείες των οποίων τα προϊόντα/υπηρεσίες αντιπροσωπεύονται από εκθέτη και 
οι επωνυµίες της εταιρείας και/ή των προϊόντων/υπηρεσιών τους εµφανίζονται στον εκθετήριο χώρο. Οι έµµεσοι 
εκθέτες θα δηλώνονται υποχρεωτικώς µε τη συµπλήρωση της σχετικής δήλωσης καταχώρισης έµµεσου εκθέτη.
3.5.7. Η συµµετοχή Επίσηµου Κρατικού Φορέα της αλλοδαπής, όπως επίσης και η συµµετοχή Ελλήνων ή Ξένων 
αντιπροσώπων παραγωγών εταιρειών του εσωτερικού ή του εξωτερικού θα πρέπει να συνοδεύεται απαραιτήτως από 
τη δήλωση καταχώρισης έµµεσου εκθέτη για κάθε µία από τις αντιπροσωπευόµενες εταιρείες.
3.5.8. Είναι δυνατό, συλλογικοί φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (σωµατεία, ενώσεις, επιµελητήρια κ.α.) οι οποίοι 
εκπροσωπούν επιχειρήσεις, να οργανώνουν οµαδική συµµετοχή των µελών τους.
3.5.9. Οι Έλληνες και Ξένοι αντιπρόσωποι παραγωγών εταιρειών του εσωτερικού και του εξωτερικού µπορούν να 
εκθέσουν τα προϊόντα τους στην έκθεση ταυτόχρονα µε όλους τους εξουσιοδοτηµένους αντιπροσώπους, εφόσον το 
επιτρέπει εγγράφως η παραγωγός εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση γίνονται δεκτοί µόνο οι εξουσιοδοτηµένοι από την 
παραγωγό εταιρεία αντιπρόσωποί του.
3.5.10. Ένας εκθέτης µπορεί να ορίσει τρίτο µέρος για να οργανώσει τη συµµετοχή του στην έκθεση. Αυτό µπορεί να 
γίνει µε έγγραφη δήλωση ορισµού του αντιπροσώπου του και εξουσιοδοτώντας τον εγγράφως να εκπροσωπήσει τον 
εκθέτη και τυχόν συνεκθέτες για όλα τα ζητήµατα σχετικά µε την έκθεση.
3.6.  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Μαζί µε τη ∆ήλωση Συµµετοχής, είτε αυτή υποβληθεί εµπρόθεσµα ή εκπρόθεσµα, ο ενδιαφερόµενος καταβάλει στη 
∆ΕΘ-HELEXPO A.E. το ποσό για αποζηµίωση χρήσης χώρου και δικαιώµατος προβολής εκθέτη όπως αναφέρεται σε αυτή.
3.7. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Η χρήση του δικαιώµατος εγγραφής είναι υποχρεωτική για τους εκθέτες και τους συνεκθέτες. Το δικαίωµα εγγραφής 
εισπράττεται από τη ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. για την παροχή προς τον εκθέτη και τον συνεκθέτη διαφόρων υπηρεσιών 
(προβολής, διαφήµισης, καταχώρησης στον Κατάλογο Εκθετών, INTERNET). ∆ικαίωµα εγγραφής εκθέτη πληρώνουν 
όλοι, ανεξάρτητα αν γίνει η καταχώρηση της επωνυµίας τους στον επίσηµο Κατάλογο Εκθετών ή όχι.
3.8.  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Στην περίπτωση που η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. δεν έχει διαθέσιµο χώρο, αυτό κοινοποιείται εγγράφως στον 
ενδιαφερόµενο και τα ποσά που προκατέβαλε (προκαταβολή και δικαίωµα εγγραφής) επιστρέφονται στους 
δικαιούχους χωρίς άλλη διαδικασία.
3.9.  ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
3.9.1. Κάθε ∆ήλωση Συµµετοχής που υποβάλλεται, κρίνεται αποδεκτή ή απορριπτέα. Σε περίπτωση µη αποδοχής 
εµπρόθεσµης ∆ήλωσης αποστέλλεται σχετικό έγγραφο στον ενδιαφερόµενο.
3.9.2. ∆ήλωση Συµµετοχής που υποβάλλεται από οφειλέτη της ∆ΕΘ- HELEXPO A.E. γίνεται δεκτή µόνο µετά την 
τακτοποίηση της προηγούµενης οφειλής.
3.9.3.  ∆ήλωση Συµµετοχής που περιέχει όρους, αιρέσεις ή περιορισµούς δεν γίνεται δεκτή.
3.9.4. Στην περίπτωση απόρριψης της Συµµετοχής, η απόρριψη είναι ανέκκλητη, η δε ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. είναι 
υποχρεωµένη να επιστρέψει την προκαταβολή και το δικαίωµα εγγραφής στον ενδιαφερόµενο χωρίς άλλη διαδικασία.

οι επιµετρήσεις των χώρων θεωρούνται οριστικές και γίνονται ανεπιφύλακτα δεκτές από τον εκθέτη. Στην περίπτωση 
που ο εκθέτης καταθέσει, εγγράφως, τη διαφωνία του εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας, τότε γίνεται νέα 
επιµέτρηση του χώρου, παρουσία του εκθέτη. Το αποτέλεσµα αυτό είναι για τον εκθέτη υποχρεωτικό και οριστικό.

ΑΡΘΡΟ 4. ΚΑΡΤΕΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ
Για την είσοδο του προσωπικού που στελεχώνει τον εκθετήριο χώρο στις Εγκαταστάσεις της Έκθεσης, απαιτείται κάρτα 
εισόδου εκθέτη. Ο αριθµός των καρτών εισόδου βασίζεται στο επιβεβαιωµένο µέγεθος του εκθετηρίου χώρου. Κάθε 
εκθέτης δικαιούται δωρεάν κάρτες εισόδου για τον ίδιο και το προσωπικό του (1 κάρτ ανά 4 τ.µ.). Aν ο εκθέτης επιθυµεί 
περισσότερες από τις αναλογούσες κάρτες εισόδου, θα χρεώνεται µε το ποσό των 10,00€/κάρτα (ΦΠΑ 
συµπεριλαµβάνεται). Οι κάρτες εισόδου του εκθέτη είτε αποστέλλονται ηλεκτρονικώς σε εύλογο χρονικό διάστηµα πριν 
την έκθεση, προκειµένου να διασφαλιστεί ότι οι εκθέτες έχουν λάβει τις κάρτες έγκαιρα, είτε διατίθενται από τη 
Γραµµατεία της έκθεσης στις εγκαταστάσεις του ∆ιεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης.
Σε κάθε κάρτα αναγράφεται από τον εκθέτη η Επωνυµία και το Ονοµατεπώνυµο του κατόχου της κάρτας.
Η κάρτα είναι αυστηρά προσωπική και:
• Αν χαθεί δεν αντικαθίσταται
• Αν ζητηθεί, ο κάτοχός της θα δείχνει και την ταυτότητά του
• Αν βρεθεί σε χέρια τρίτου κατάσχεται.

ΑΡΘΡΟ 5. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ-∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ-ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
5.1. Η κατασκευή των εκθετηρίων χώρων είναι υποχρεωτική και βαρύνει εξ ολοκλήρου τον εκθέτη, είτε γίνεται 
µέσω ∆ΕΘ-HELEXPO A.E., (ίχνος επί εδάφους µε τυποποιηµένη δοµή - Τύπος 2), είτε γίνεται από τον ίδιο τον εκθέτη 
(ίχνος επί εδάφους - Τύπος 1).
Για εκθετηρίους χώρους ίχνους επί εδάφους (Τύπος 1) απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του χώρου, είναι η 
υποβολή υπεύθυνης δήλωσης για την καλή και ασφαλή λειτουργία των κατασκευαστικών εργασιών και των 
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων συνοδευόµενη από Ηλεκτρολογικό Σχέδιο εγκατάστασης και Αντίγραφο 
Ηλεκτρολογικής Άδειας του αρµόδιου Υπουργείου.
5.2. Η έγκριση των σχεδίων αυτών θα γίνεται από τις αρµόδιες Υπηρεσίες της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E.µε την 
προϋπόθεση ότι τα σχέδια θα υποβάλλονται έγκαιρα και σε εύλογο χρονικό διάστηµα πριν την εγκατάσταση του εκθέτη. 
Η µη έγκριση των σχεδίων από τις αρµόδιες υπηρεσίες της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E., υποχρεώνει τον εκθέτη στις 
προσαρµογές ή τροποποιήσεις που θα του υποδείξουν οι αρµόδιες υπηρεσίες της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E.
5.3 Οι περιµετρικές όψεις των εκθετηρίων χώρων (περιπτέρων και υπαίθριων) επιβάλλεται να είναι καλαίσθητες 
αµφίπλευρα. Η απόφαση αυτή της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. είναι υποχρεωτική για τους εκθέτες. Οι εκθέτες είναι υπεύθυνοι 
για φθορά ή απώλεια των διακοσµητικών στοιχείων.
5.4. Στην περίπτωση που ο εκθέτης επιθυµεί να κατασκευάσει διώροφο εκθετήριο χώρο σε περίπτερο που 
επιτρέπεται η κατασκευή του από τη ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. θα πρέπει πέραν των αναφεροµένων στο άρθρο 5.1. να 
υποβάλλει για έγκριση στις αρµόδιες Υπηρεσίες της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. συµπληρωµατικά και: πλήρη µελέτη 
(αρχιτεκτονική, στατική, ηλεκτροµηχανολογική) κατασκευής του διώροφου εκθετηρίου χώρου - το οποίο υποχρεωτικά 
θα είναι λυόµενο, αποτελούµενο από µεταλλικά στοιχεία κλπ. - υπογεγραµµένη από τους έχοντες κατά το Νόµο 
δικαίωµα υπογραφής Μηχανικούς. Επί πλέον δε, και Υπεύθυνες ∆ηλώσεις Ανάθεσης - Ανάληψης της µελέτης και 
Επίβλεψης των εργασιών κατασκευής του εκθετηρίου (σε έντυπα "τύπου" Πολεοδοµίας) υπογεγραµµένες από τον 
εκθέτη και από τους Μηχανικούς αντίστοιχα.
5.5. Όσον αφορά στην κατασκευή επί ίχνους εδάφους (Τύπος 1), ο εκθέτης είναι απολύτως υπεύθυνος για την 
εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας που επιβάλλεται να ληφθούν σε όλη τη διάρκεια κατασκευής και λειτουργίας του 
εκθετηρίου του. Ο εκθέτης φέρει την αποκλειστική ποινική και αστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχηµα ή βλάβη, που 
θα συµβεί στον ίδιο, στο προσωπικό του ή σε τρίτους, από ενέργειες που έχουν άµεση ή έµµεση σχέση µε την 
κατασκευή του εκθετηρίου χώρου και κατά το χρονικό διάστηµα από της έναρξης της κατασκευής του µέχρι της 
πλήρους αποξήλωσης του. Επίσης, φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για τα µηχανήµατα που βρίσκονται σε 
λειτουργία-επίδειξη εντός του εκθετηρίου χώρου του.
5.6. Όσον αφορά στην κατασκευή επί ίχνους εδάφους µε τυποποιηµένη δοµή (Τύπος 2), µετά την παράδοση της 
κατασκευής στον εκθέτη, απαγορεύεται κάθε κατασκευαστική µετατροπή που µπορεί να µειώσει τα µέτρα ασφάλειας. 
Στην περίπτωση αυτή, ο εκθέτης φέρει την αποκλειστική ποινική και αστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχηµα ή βλάβη, 
που θα συµβεί στον ίδιο, στο προσωπικό του ή σε τρίτους, από ενέργειες που έχουν άµεση ή έµµεση σχέση µε την 
ανακατασκευή του εκθετηρίου και κατά το χρονικό διάστηµα από την παράδοση της κατασκευής µέχρι της πλήρους 
αποξήλωσής της.
5.7. Όταν οι διακοσµητικές επιγραφές-σηµάνσεις του εκθέτη υπερβαίνουν τα 2,5 µέτρα ύψος, είναι απαραίτητη η 
υποβολή Σχεδίου
κατασκευής τους στις αρµόδιες Υπηρεσίες της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. για έγκριση. Σε αντίθετη περίπτωση, εάν η 
διακοσµητική επιγραφή-σήµανση παρενοχλεί άλλους εκθέτες που έχουν κοινά όρια εκθετηρίου χώρου, θα γίνεται 
άµεση παρέµβαση από τις Υπηρεσίες της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E., η οποία µπορεί να φτάσει µέχρι την άρση της επιγραφής 
- σήµανσης, εάν αυτό εκτιµηθεί. Η δαπάνη αποξήλωσης θα βαρύνει τον εκθέτη.

5.8. Απαγορεύεται αυστηρά η σύνδεση διαφορετικών εκθετηρίων χώρων (ακόµα και του ιδίου εκθέτη) µε 
διακοσµητικές επιγραφές-σηµάνσεις, ή πατώµατα, ή άλλο δοµικό στοιχείο όταν αυτοί χωρίζονται από διάδροµο 
διέλευσης κοινού, εκτός αν δοθεί προηγούµενη συγκατάθεση της ∆ΕΘ-HELEXPO AE.
5.9. Οι Εγκαταστάσεις της Έκθεσης έχουν ελεύθερη είσοδο για τα συνεργεία των εκθετών κατά τη διάρκεια 
προετοιµασίας και αποξήλωσης των εκθετηρίων χώρων, ωστόσο το προσωπικό ασφαλείας της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. 
έχει το δικαίωµα να ελέγξει την ταυτότητα των ατόµων που εισέρχονται στις εγκαταστάσεις της. Τα άτοµα που δεν 
µπορούν να παρέχουν απόδειξη της συµµετοχής τους στην προετοιµασία ή την αποξήλωση των εκθετηρίων χώρων 
µπορεί να ζητηθεί να αποµακρυνθούν από τις εγκαταστάσεις.

ΑΡΘΡΟ 6. ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΧΩΡΩΝ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ
6.1. Κάθε εκθέτης είναι υποχρεωµένος, µετά το κλείσιµο της Έκθεσης, να παραδώσει στη ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. εντός 
2 ηµερών, τον εκθετήριο χώρο του στην κατάσταση που τον παρέλαβε.
6.2. Μετά την προθεσµία αυτή, τα αντικείµενα που βρίσκονται στον
εκθετήριο χώρο θεωρούνται ότι ανήκουν πλέον στην ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. Η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. έχει απόλυτα 
ανέκκλητη πληρεξουσιότητα από τον εκθέτη, που αµέλησε αυτήν την υποχρέωση, για να κάνει τις σχετικές ενέργειες 
για την αποµάκρυνση κάθε αντικειµένου από τον εκθετήριο χώρο, αλλά η δαπάνη και η ευθύνη βαρύνει τον εκθέτη, 
ενώ τα αντικείµενα και τα υλικά περιέρχονται στη ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. χωρίς αποζηµίωση του εκθέτη.
6.3. Η εξαγωγή εκθεµάτων, επίπλων, σκευών, υλικών διάκοσµου κ.τ.λ. από τον χώρο της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E., 
µετά το κλείσιµο της Έκθεσης, επιτρέπεται µόνον εφόσον ο εκθέτης εξόφλησε τυχόν υπόλοιπα για αποζηµίωση χρήσης 
ή άλλη οφειλή προς τη ∆ΕΘ-HELEXPO A.E., οπότε και παίρνει τη σχετική άδεια εξόδου από το Λογιστήριο.

ΑΡΘΡΟ 7. ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
7.1. Είσοδος οχηµάτων εκθετών: Κατά τις ηµέρες λειτουργίας των εκθέσεων δεν επιτρέπεται η είσοδος οχηµάτων 
στους χώρους της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. παρά µόνο στην ειδικά σχεδιασµένη περιοχή στάθµευσης η οποία και 
γνωστοποιείται στους εκθέτες από τις αντίστοιχες υπηρεσίες της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. 
7.2.  Οι κανόνες και κανονισµοί κυκλοφορίας στις εγκαταστάσεις της έκθεσης πρέπει να τηρούνται αυστηρά για να 
εξασφαλιστεί η οµαλή ροή της κυκλοφορίας. Σε κάθε περίπτωση, εντός του Εκθεσιακού Κέντρου ισχύουν όλες οι διατάξεις 
και οι κανονισµοί του Κ.Ο.Κ, η µέγιστη δε ταχύτητα οχηµάτων δεν θα υπερβαίνει τα 20 χλµ/ώρα.
7.3. Οχήµατα, τρέιλερ, κοντέινερ ή εµπόδια κάθε είδους που σταθµεύουν παράνοµα στις εγκαταστάσεις της έκθεσης, 
θα ρυµουλκούνται από τη ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. και οι σχετικές δαπάνες θα βαρύνουν τον ιδιοκτήτη/οδηγό.

ΑΡΘΡΟ 8. ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ
8.1. Ο εκθέτης οφείλει να διαφηµίζει αποκλειστικά τα εκθέµατα των οίκων που έγραψε στη ∆ήλωση Συµµετοχής και 
µόνο µέσα στον εκθετήριο χώρο του.
8.2.  Η διαφήµιση µπορεί να γίνει και µε διαφηµιστικά έντυπα ή δείγµατα, που θα προσφέρονται δωρεάν στους 
επισκέπτες.
8.3. ∆ιαφηµίσεις που είναι αντίθετες µε το µε τα χρηστά ήθη ή έχουν πολιτικό χαρακτήρα δεν επιτρέπονται. Επίσης δεν 
επιτρέπεται η χρήση, µε οποιοδήποτε τρόπο, του εµβλήµατος της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. ή της έκθεσης, χωρίς την 
προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεσή της. 
8.4. ∆εν επιτρέπεται η φωτογράφηση, ή η κινηµατογράφηση από τρίτους των εκθετηρίων χώρων χωρίς την έγκριση 
του ίδιου του εκθέτη και της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E.
8.5 ∆εν επιτρέπεται η διανοµή εντύπων/διαφηµιστικού υλικού σε οποιοδήποτε άλλο σηµείο εκτός από τον 
εκθετήριο χώρο του εκθέτη παρά µόνο έπειτα από ειδική άδεια της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E..
8.6. Η προβολή των εκθετών εντός του Εκθεσιακού Κέντρου κατά τη διάρκεια της Έκθεσης, µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί µε διάφορους τρόπους που περιγράφονται αναλυτικά στο Marketing Manual το οποίο είναι 
ανηρτηµένο στον διαδικτυακό τόπο www.helexpo.gr
8.7. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εκθέτης επιθυµεί να πλαισιώσει µε µουσική ή τραγούδια, ή να προβεί στην 
παρουσίαση, αναπαραγωγή κλπ οιουδήποτέ έργου πνευµατικής ιδιοκτησίας τρίτου, αναλαµβάνει ανεπιφύλακτα την 
αποκλειστική ευθύνη να εφοδιασθεί έγκαιρα από την «Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Πνευµατικής Ιδιοκτησίας Α.Ε» (Α.Ε.Π.Ι) 
και από οιοδήποτε άλλο Οργανισµό Συλλογικής ∆ιαχείρισης Πνευµατικών ∆ικαιωµάτων µε την αναγκαία γραπτή άδεια και 
οιαδήποτε αµοιβή απαιτηθεί από τους ως άνω Οργανισµούς βαρύνει αποκλειστικά τον Οργανωτή, και σε κάθε περίπτωση η 
∆ΕΘ-HELEXPO ουδεµία ευθύνη φέρει για την αναπαραγωγή µουσικής ή τραγουδιών και την τυχόν µε οποιαδήποτε τρόπο 
παραβίαση πνευµατικών δικαιωµάτων τρίτων.  Ταυτόχρονα, οφείλει να ενηµερώνει τη ∆ΕΘ-HELEXPO και να λαµβάνει ρητή 
έγγραφη άδεια  για τη χρήση οποιωνδήποτε οπτικοακουστικών µέσων.

ΑΡΘΡΟ 9. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΤΩΝ
9.1 Η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E., κατά την κρίση της, κυκλοφορεί Κατάλογο Εκθετών ηλεκτρονικό και έντυπο.
9.2.  Μόνο η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E.και πρόσωπα ή επιχειρήσεις που έχουν εντολή της, έχουν το δικαίωµα να εκδώσουν 
Κατάλογο Εκθετών ή άλλο όποιας µορφής σχετικό έντυπο, κάνοντας χρήση του τίτλου της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E.

ΑΡΘΡΟ 10. ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΕΚΘΕΤΩΝ
10.1. Κάθε εκθέτης έχει δικαίωµα να ζητήσει διαφηµιστική καταχώριση στον Κατάλογο, µε πληρωµή, βάσει του εκάστοτε 
ισχύοντος τιµοκαταλόγου.
10.2. Η καταχώρηση εξασφαλίζεται, αφού ο ενδιαφερόµενος υποβάλει στη ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. συµπληρωµένη και 
υπογεγραµµένη την εντολή Καταχώρησης ∆ιαφήµισης.
10.3. ∆ικαίωµα για διαφηµιστική καταχώρηση στον Κατάλογο έχουν και οι µη εκθέτες της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. µε 
ίδιους όρους, ύστερα από προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E.

ΑΡΘΡΟ 11. ΈΞΟ∆ΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Για να διασφαλιστεί ότι τα πυροσβεστικά οχήµατα και τα ασθενοφόρα
έχουν ανεµπόδιστη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις, πρέπει να διατηρούνται πάντα ελεύθερα τα ακόλουθα:

Έξοδοι κινδύνου
• ∆ιάδροµοι και περιοχές που τηρούνται για τις υπηρεσίες  ασφαλείας
• Πύλες πρόσβασης για πυροσβεστικά οχήµατα και υπηρεσίες διάσωσης
• Έξοδοι προσέγγισης οχηµάτων στους διαδρόµους
• Πυροσβεστικά ∆ίκτυα (φωλιές & σωληνώσεις).
Όλες οι πόρτες στις εξόδους κινδύνου πρέπει να διατηρούνται καθαρές ώστε να µπορούν να ανοίξουν εντελώς και 
εύκολα από το εσωτερικό. Η πρόσβαση στις εξόδους και στις εξόδους επείγουσας ανάγκης θα πρέπει να είναι 
ανεµπόδιστη. ∆εν επιτρέπεται η κάλυψη των πινακίδων σηµατοδότησης των εξόδων. Η ∆ΕΘ-HELEXPO ΑΕ διατηρεί το 
δικαίωµα να µεταφέρει κάθε όχηµα ή αντικείµενο, µε δαπάνες του ιδιοκτήτη του, αν καταλαµβάνει χώρο ή εµποδίζει 
την πρόσβαση στις εξόδους κινδύνου, στις περιοχές που προορίζονται για υπηρεσίες ασφαλείας ή στους διαδρόµους.

ΑΡΘΡΟ 12. ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. παρέχει στους εκθέτες της, καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας των εκθέσεων, ιατρικές 
υπηρεσίες Α' Βοηθειών µε ειδικά εξοπλισµένο ιατρείο στις εγκαταστάσεις της.

ΑΡΘΡΟ 13 . ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ
13.1. Εκθέµατα που προέρχονται από το εσωτερικό ή είναι ελευθέρα δασµών από το εξωτερικό πρέπει να 
συνοδεύονται από δελτία αποστολής.
13.2. Στο χώρο της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. µπορεί να γίνεται εισαγωγή εκθεµάτων προέλευσης εξωτερικού σύµφωνα µε 
τους εκάστοτε ισχύοντες όρους διαµετακόµισης.

ΑΡΘΡΟ 14. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
14.1. Η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. µε τις Υπηρεσίες της είναι η µόνη που δικαιούται να κάνει έλεγχο και να διαπιστώνει την 
κανονική λειτουργία της Έκθεσης, την τήρηση των όρων αυτού του Κανονισµού, καθώς και την τήρηση των διαφόρων 
συµβάσεων µε τους εκθέτες και µισθωτές.
14.2.  Στην περίπτωση που εκθέτης ή µισθωτής της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E.
παραβεί τις διατάξεις αυτού του κανονισµού χάνει αµέσως το δικαίωµα συµµετοχής στην έκθεση, ενώ διατηρούνται όλες οι 
οφειλές του προς τη ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. και εισπράττονται από αυτήν. Ο εκθεσιακός χώρος σφραγίζεται αµέσως από τη 
∆ΕΘ-HELEXPO A.E. χωρίς καµία ευθύνη για οποιαδήποτε ζηµία του παραβάτη. Η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E., κατά την κρίση της, 
µπορεί να αποφασίσει την επιβολή χρηµατικού προστίµου (ποινική ρήτρα) σε βάρος παραβάτη εκθέτη ή τρίτου, που µπορεί να 
φτάσει και στο δεκαπλάσιο του ενοικίου που συµφωνήθηκε. Πέραν από αυτό, η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. διατηρεί το δικαίωµα να 
αποκλείσει και για το µέλλον τη συµµετοχή των καθ' υποτροπή παραβατών του παρόντος άρθρου.
14.3. Η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. έχει δικαίωµα να τροποποιεί ή να συµπληρώνει αυτόν τον Κανονισµό, για τις εκθέσεις που 
διοργανώνει ή πρόκειται να διοργανώσει στον µέλλον, ενηµερώνοντας ταυτόχρονα τους ενδιαφερόµενους, καθώς και να 
αναπροσαρµόζει εκάστοτε τα διάφορα τιµολόγιά της.
14.4. Οι διατάξεις του παρόντος Γενικού Κανονισµού Συµµετοχής ο οποίος αναρτάται στην ιστοσελίδα της ∆ΕΘ-HELEXPO 
A.E. (www.helexpo.gr), λειτουργούν και ισχύουν παράλληλα προς τις διατάξεις του Παραρτήµατος Κανονισµού της Έκθεσης.
14.5.  Για τις διαφορές µεταξύ ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. και κάθε τρίτου,
αρµόδια για την επίλυσή τους είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

3.10.  ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ∆ΕΘ-HELEXPO A.E.
Η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. διατηρεί το δικαίωµα να αναβάλλει, να κλείσει προσωρινά, εν µέρει ή ολικά, ή να ακυρώσει 
εντελώς την προγραµµατισµένη έκθεση για αιτιολογηµένο λόγο, όπως η εργασιακή διαφωνία ή περιστατικά εκτός του 
δικού της ελέγχου. Η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. θα ασκήσει δίκαιη κρίση για την ακύρωση µιας έκθεσης που φαίνεται να είναι 
ασύµφορη οικονοµικά ενώ λαµβάνονται δεόντως υπ΄όψιν τα συµφέροντα των εκθετών. Οι αµοιβαίες υποχρεώσεις των 
συµβαλλοµένων µερών θα καθίστανται ανενεργές έπειτα από αυτή την ακύρωση. Καµία αξίωση για αποζηµίωση ή 
ζηµία δε θα προκύπτει από αυτή την ακύρωση, ή αναβολή, ενώ η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. θα επιστρέψει τυχόν πληρωµές 
που έχει λάβει από τους εκθέτες για υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί ακόµη. Σε περίπτωση πλήρους ή µερικής 
αναβολής της εµπορικής έκθεσης, το συµφωνητικό θα θεωρείται ότι είναι εκτελεστό για τη νέα ηµεροµηνία και 
διάρκεια, εκτός αν ο εκθέτης προβεί σε έγγραφη ένσταση εντός περιόδου 2 εβδοµάδων από τη γνωστοποίηση της 
αλλαγής. Ο εκθέτης δεν θα έχει το δικαίωµα σε τυχόν µείωση του συµφωνηθέντος µισθώµατος.
3.11.  ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
3.11.1.  Η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. µπορεί, κατά την κρίση της, να αποδεχθεί έγγραφο αίτηµα ενός εκθέτη για µερική ή πλήρη 
ακύρωση συµµετοχής του στην έκθεση ακολούθως της υποβολής της δήλωσης συµµετοχής. Ωστόσο, ο εκθέτης παραµένει 
υπεύθυνος για την πληρωµή του δικαιώµατος εγγραφής και της ισχύουσας χρέωσης ακύρωσης. Το ποσό που θα πληρωθεί 
παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα χρεώσεων ακύρωσης. Οι χρεώσεις υπολογίζονται βάσει των εξής δεδοµένων:
• Το χρόνο κατά τον οποίο η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. λαµβάνει  έγγραφη ειδοποίηση από τον εκθέτη για ακύρωση της

συµµετοχής στην έκθεση.
• Την προβλεπόµενη αποζηµίωση συµµετοχής που θα οφειλόταν για τον αντίστοιχα δεσµευµένο ή µισθωµένο

εκθετήριο χώρο, µε βάση το βασικό ενοίκιο, τις επιπρόσθετες χρεώσεις για όψεις του εκθετηρίου χώρου και/ή
την τυποποιηµένη δοµή όπως ισχύει στη ∆ήλωση Συµµετοχής.

  ΧΡΟΝΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΤΟΥ ΕΚΘΕΤΗ ΧΡΕΩΣΗ
  30 έως 1 ηµερολογιακή ηµέρα πριν από την έναρξη της έκθεσης         Παρακρατείται το δικαίωµα εγγραφής 

και το σύνολο του ποσού συµµετοχής
  60 έως 31 ηµερολογιακές ηµέρες  πριν από την έναρξη της έκθεσης Παρακρατείται το δικαίωµα εγγραφής 

και η προκαταβολή 
  61 και πλέον ηµερολογιακές ηµέρες πριν από την έναρξη της έκθεσης Παρακρατείται το δικαίωµα εγγραφής 

Οι ως άνω χρεώσεις ισχύουν ασχέτως εάν ο χώρος του εκθέτη διατεθεί σε άλλο εκθέτη το δε ποσό που θα πρέπει να 
καταβληθεί βάσει των ανωτέρω χρεώσεων καθίσταται άµεσα απαιτητό.
3.11.2.  Η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. χωρίς να στερείται του δικαιώµατος για πρόσθετες αξιώσεις, θα έχει το δικαίωµα να 
ακυρώσει ή λύσει το συµφωνητικό µίσθωσης ή το πολυετές συµφωνητικό µίσθωσης ή άλλα
συµφωνητικά υπηρεσιών, χωρίς ειδοποίηση, αν ο εκθέτης αδυνατεί, ακόµη και µετά την παροχή εύλογου διαστήµατος 
χάριτος, να ανταποκριθεί στις συµβατικές υποχρεώσεις του και τις υποχρεώσεις των Όρων Συµµετοχής ή τυχόν 
Συµπληρωµατικών Όρων για τη Συµµετοχή.
3.11.3.  Η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. οµοίως θα έχει το δικαίωµα να λύσει το συµφωνητικό χωρίς ειδοποίηση, αν ο εκθέτης 
δεν ανταποκρίνεται πλέον στις προϋποθέσεις της ∆ήλωσης Συµµετοχής, ιδιαίτερα δε αν ο εκθέτης έχει αλλάξει το 
αντικείµενο δραστηριότητάς του και τα προς έκθεση προϊόντα/υπηρεσίες δεν είναι πλέον συµβατά µε τις κατηγορίες 
προϊόντων/υπηρεσιών της έκθεσης. Αυτό θα εφαρµόζεται κι όταν εκκρεµεί πληρωµή ή τα περιουσιακά στοιχεία του 
εκθέτη υπόκεινται σε πτώχευση ή παρόµοιες νοµικές διαδικασίες στη χώρα κατοικίας του ή αν η εταιρία του εκθέτη 
βρίσκεται σε διαδικασία εκκαθάρισης.
3.11.4.  Αν το συµφωνητικό µίσθωσης για έναν εκθετήριο χώρο έχει λυθεί για έναν ή περισσότερους λόγους όπως αυτοί 
αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο, η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E.θα έχει το δικαίωµα να προβεί σε χρέωση 
ακύρωσης. Το ποσό αυτής της χρέωσης θα προσδιορίζεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις σε περίπτωση 
ακύρωσης συµµετοχής του εκθέτη και εξαρτάται από το χρονικό σηµείο κατά το οποίο η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. λαµβάνει 
έγγραφη γνωστοποίηση για τα γεγονότα που δικαιολογούν τη λύση του συµφωνητικού.
3.12. ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ - ΕΝΑΡΞΗ
3.12.1.  Κατά την παραλαβή του χώρου του ο εκθέτης θα φέρει µαζί του το έγγραφο της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. και το 
σχεδιάγραµµα µε το οποίο ενηµερώθηκε ότι "έγινε δεκτός ως εκθέτης και δόθηκε χώρος". Στην περίπτωση, που κατά την 
παραλαβή του χώρου δεν είναι παρών ο εκθέτης, αλλά κάποιος υπάλληλός του ή ο εκπρόσωπος του τότε θα έχει µαζί του 
(ο υπάλληλός του ή ο εκπρόσωπός του) έγγραφη εξουσιοδότηση του εκθέτη µε την οποία θα αποδεικνύεται η αρµοδιότητά 
του να παραλάβει το χώρο. Τυχόν µικροδιαφορές διαστάσεων σε σχέση µε το αρχικό σκαρίφηµα του χώρου, που 
στάλθηκε στον εκθέτη, θα επιλύονται επί τόπου, κατά την παράδοση ή κατά τη λειτουργία της Έκθεσης. Σε περίπτωση 
τεχνικής αδυναµίας ή έκτακτης ανάγκης, προερχόµενης από τον οργανωτή, ο εκθέτης θα ενηµερώνεται σχετικά. 
Λεπτοµέρειες για την παράδοση και παραλαβή των χώρων (ωράριο εργασιών) θα δίνονται από το αρµόδιο γραφείο της 
∆ΕΘ-HELEXPO A.E. και ο εκθέτης υποχρεούται να συµµορφωθεί µε τις έγγραφες οδηγίες της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E.
3.12.2.  Η οριστική επιµετρική διαπίστωση της επιφάνειας του εκθετηρίου χώρου, που παραλήφθηκε και καταλήφθηκε 
από τον εκθέτη, γίνεται από τη ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. επί τόπου κατά τη λειτουργία της. Ο εκθέτης πληροφορείται αµέσως 
και εγγράφως, µέσω τιµολογίου, το αποτέλεσµα της οριστικής επιµέτρησης του εκθετηρίου χώρου και αν διαφωνεί, 
πρέπει την επόµενη µέρα, να υποβάλει εγγράφως τη διαφωνία του στη ∆ΕΘ-HELEXPO A.E.. Μετά την προθεσµία αυτή, 
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ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
Η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. είναι ο κρατικός οργανισµός διεθνών εκθέσεων, συνεδρίων, πολιτιστικών εκδηλώσεων της 
Ελλάδας. Ο παρών Κανονισµός Συµµετοχής είναι εγκεκριµένος από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E.

ΑΡΘΡΟ 1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 
Με την υποβολή της υπογεγραµµένης δήλωσης συµµετοχής, ο εκθέτης αναγνωρίζει και αποδέχεται όλους τους όρους 
του παρόντος Κανονισµού Συµµετοχής, του Παραρτήµατος και του Εντύπου Τεχνικών Παροχών. Όλοι οι όροι 
προσδιορίζουν το νοµικό πλαίσιο της συµµετοχής και διέπουν την ενοικίαση εκθετηρίου χώρου προς τον εκθέτη από τη 
∆ΕΘ-HELEXPO A.E καθώς και το σύνολο των τεχνικών θεµάτων των σταδίων προετοιµασίας, λειτουργίας και 
αποξήλωσης της έκθεσης. Τυχόν παρέκκλιση από τους όρους του παρόντος Κανονισµού και του Παραρτήµατος που τον 
συνοδεύει πραγµατοποιείται µετά από έγγραφη συµφωνία των δύο µερών.

ΑΡΘΡΟ 2. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗ
Όπως αναφέρονται στη ∆ήλωση Συµµετοχής.

ΑΡΘΡΟ 3. ΟΡΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ
3.1. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ
Η µίσθωση εκθετηρίου χώρου µε ή χωρίς τυποποιηµένη δοµή γίνεται µε την υποβολή της συµπληρωµένης δήλωσης 
συµµετοχής. Το συµφωνητικό µίσθωσης µεταξύ του εκθέτη και της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E ισχύει εφόσον η ∆ΕΘ-HELEXPO 
A.E έχει αποστείλει ηλεκτρονικά ή εγγράφως την αποδοχή προς τον εκθέτη. Αυτή η αποδοχή θα είναι δεσµευτική και 
για τα δύο µέρη, ακόµη κι αν παρεκκλίνει από τη δήλωση συµµετοχής, εκτός αν ο εκθέτης αντιτεθεί εγγράφως εντός 
δύο ηµερών από τη λήψη της επιβεβαίωσης.
3.2. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ
Η έκθεση στοχεύει πρωτίστως στους παραγωγούς, παρόχους, διανοµείς, χονδρεµπόρους και εισαγωγείς των 
προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαµβάνονται στη δήλωση συµµετοχής-κατηγορίες εκθεµάτων. Στην έκθεση 
δύνανται να συµµετέχουν επίσης-σχετικοί µε το αντικείµενο της έκθεσης-Κρατικοί Οργανισµοί ή ∆ηµόσιες Υπηρεσίες 
ή Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισµοί, που επιθυµούν να προβάλουν το έργο τους καθώς και εκδοτικοί οίκοι, που οι 
εκδόσεις τους αφορούν θέµατα σχετικά µε τους κλάδους που προβάλλει η έκθεση. Η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. διατηρεί 
αναφαίρετο δικαίωµα επί της επιλεξιµότητας των εκθετών, κατά την ελεύθερη κρίση της, µε βάση τη συµβατότητα του 
εύρους εκθεµάτων τους µε τις κατηγορίες προϊόντων της έκθεσης. Τα προϊόντα που δεν είναι σύµφωνα µε τις 
κατηγορίες προϊόντων στην έκθεση δεν θα εκτίθενται εκτός αν κρίνονται απολύτως απαραίτητα για την παρουσίαση ή 
λειτουργία εκθέµατος.
3.3. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΩΡΩΝ
3.3.1. H ∆ΕΘ-HELEXPO A.E., κατά την κρίση της και σύµφωνα µε τις κατηγορίες των εκθεµάτων, καθορίζει τη θέση και 
την έκταση του εκθετηρίου χώρου ανάλογα µε τη διαθεσιµότητα των χώρων της.
3.3.2. H ∆ΕΘ-HELEXPO A.E., κατά την κρίση της, µπορεί να παραχωρήσει στον εκθέτη την επιφάνεια του εκθετηρίου 
χώρου που ζήτησε, ή µικρότερη ή και µεγαλύτερη ανάλογα µε τις ανάγκες και τις συνθήκες που παρουσιάζονται, καθώς 
και τον τύπο του εκθετηρίου χώρου. Σε περίπτωση παραχώρησης χώρου µικρότερου ή µεγαλύτερου του ζητηθέντος 
επέρχεται αναλογική µείωση ή αύξηση του κόστους ενοικίασης.
3.3.3. Η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E., κατά την κρίση της, δικαιούται να κάνει ανακατατάξεις των εκθετηρίων χώρων της, 
χωρίς να δίνεται στον εκθέτη το δικαίωµα για αποζηµίωση εξαιτίας της ανακατάταξης αυτής.
3.3.4. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν παραχωρηθεί τελικά ο αιτούµενος
χώρος στον ενδιαφερόµενο, τότε η ∆ήλωση Συµµετοχής του εκθέτη θεωρείται τελεσίδικα ότι δεν έγινε δεκτή από τη 
∆ΕΘ-HELEXPO A.E. και τα ποσά που κατέβαλε για προκαταβολή και δικαίωµα προβολής επιστρέφονται χωρίς άλλη 
διαδικασία. Η απόρριψη της ∆ήλωσης Συµµετοχής δεν δίνει δικαίωµα στον ενδιαφερόµενο για οποιαδήποτε 
αποζηµίωση από τη ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. Μετά την οριστική κατανοµή των εκθετηρίων χώρων, η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. 
ενηµερώνει ηλεκτρονικά ή εγγράφως τον ενδιαφερόµενο εκθέτη για το χώρο που παραχωρήθηκε από πλευράς θέσης 
και εµβαδού. Συνιστάται στον εκθέτη να επισκεφθεί µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα, αφότου λάβει την ειδοποίηση, τον 
ως άνω χώρο επί τόπου, ώστε να σχηµατίσει προσωπική γνώµη προκειµένου να προχωρήσει στη διαµόρφωση του.
3.4.  ΧΡΗΣΗ ΕΚΘΕΤΗΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ
3.4.1. Τα εκθέµατα µπορούν να παρουσιάζονται µόνο στο µισθωµένο εκθετήριο χώρο. Θα πρέπει να τοποθετούνται 
έτσι ώστε να µην ενοχλούν τους γειτονικούς εκθετηρίους χώρους είτε ακουστικά ή οπτικά και να αποφεύγεται η 
δηµιουργία τυχόν εµποδίων στους εκθετήριους χώρους ή τους διαδρόµους. Σε περίπτωση παράβασης, η ∆ΕΘ-HELEX-
PO A.E. µπορεί, κατά την κρίση της, να απαγορεύσει επιδείξεις που προκαλούν ταραχή ή ενόχληση. Αν ο εκθέτης δεν 
συµµορφώνεται, η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. δύναται να αποµακρύνει τα εκθέµατα και να αποβάλει τον εκθέτη από το χώρο 
αζηµίως για την ίδια.
3.4.2. Οι εκθετήριοι χώροι πρέπει να περιλαµβάνουν εκθέµατα και να είναι στελεχωµένοι από προσωπικό κατά τη 
διάρκεια των ωρών λειτουργίας της έκθεσης.
3.4.3. Μόνο τα προϊόντα τα οποία περιλαµβάνονται στη δήλωση συµµετοχής µπορούν να εκτεθούν. Η ∆ΕΘ-HELEXPO 
A.E. έχει το δικαίωµα να αφαιρέσει τα εκθέµατα που δεν συµµορφώνονται µε τις κατηγορίες προϊόντων της έκθεσης ή 
παρεκκλίνουν από τις αρχές του εκθεσιακού ανταγωνισµού ή παραβαίνουν το πρόγραµµα της έκθεσης ή 
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αποδεδειγµένα παραβιάζουν τα πνευµατικά δικαιώµατα τρίτου µέρους.
3.4.4. Σε περίπτωση που το δικαστήριο κρίνει έναν εκθέτη ένοχο παραβίασης πνευµατικών δικαιωµάτων τρίτου 
µέρους, η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. δύναται να απαγορεύσει στον αντίστοιχο εκθέτη να συµµετέχει σε τρέχουσες ή 
µελλοντικές εκθέσεις χωρίς αυτός να δικαιούται αποζηµίωση για οποιαδήποτε αιτία.
3.4.5. Επιτρέπεται η ανάρτηση πληροφοριών σχετικά µε τις τιµές των εκθεµάτων.
3.4.6. Απαγορεύεται η είσοδος σε θρησκευτικές  και πολιτικές οργανώσεις, φορείς, σωµατεία καθώς και αιρέσεις, οι 
οποίες αποσκοπούν την προώθηση και προβολή  των ιδεών και των δράσεων τους, καθώς και  στην προσέλκυση των 
επισκεπτών  µε στόχο την ένταξή τους σε αυτές. 
3.5.  ΣΥΝΕΚΘΕΤΕΣ, ΕΜΜΕΣΟΙ ΕΚΘΕΤΕΣ, ΟΜΑ∆ΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ,

ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
3.5.1. Είναι δυνατό, διάφορες εταιρίες να µοιράζονται έναν εκθετήριο χώρο υπό την προϋπόθεση ότι ο κύριος εκθέτης 
έχει καταχωρήσει όλες αυτές τις εταιρίες στη δήλωση συµµετοχής συνεκθετών και εφόσον αυτό έχει εγκριθεί από τη 
∆ΕΘ-HELEXPO A.E..
3.5.2. Κάθε εταιρία που έχει το δικό της προσωπικό και εκθέµατα και χρησιµοποιεί τον εκθετήριο χώρο που έχει 
µισθωθεί από άλλον εκθέτη ή οργανωτή, πρέπει να καταχωρείται ως συνεκθέτης.
3.5.3. Το κόστος του ενοικίου του χώρου για τη συµµετοχή των συνεκθετών τιµολογείται πάντα στον κύριο εκθέτη 
πέραν του δικαιώµατος συµµετοχής συνεκθέτη.
3.5.4. Οι συνεκθέτες υπόκεινται επίσης στους Όρους Συµµετοχής, όπως αυτοί εφαρµόζονται. Ο κύριος εκθέτης θα 
ευθύνεται για την ενηµέρωση των συνεκθετών σχετικά µε τις παρούσες και τυχόν συµπληρωµατικές διατάξεις και τη 
διασφάλιση της αποδοχής τυχόν υποχρεώσεων που προκύπτουν προς τη ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. Η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. 
επιφυλάσσεται του δικαιώµατός της να επικοινωνήσει απευθείας ή µέσω εξουσιοδοτηµένου τρίτου µέρους µε τους 
συνεκθέτες.
3.5.5. Αν ένας εκθέτης δεν δηλώσει ή δώσει ατελείς ή λανθασµένες πληροφορίες στη δήλωση συµµετοχής 
συνεκθετών, η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. θα χρησιµοποιήσει την κρίση της για να υπολογίσει και να χρεώσει τις αµοιβές 
συµµετοχής που θα καθίστατο απαιτητές αν είχε υποβληθεί ορθά η δήλωση συµµετοχής συνεκθετών και οι οποίες θα 
βαρύνουν τον εκθέτη και τους συνεκθέτες εις ολόκληρο.
3.5.6. Ως έµµεσοι εκθέτες ορίζονται Εταιρείες των οποίων τα προϊόντα/υπηρεσίες αντιπροσωπεύονται από εκθέτη και 
οι επωνυµίες της εταιρείας και/ή των προϊόντων/υπηρεσιών τους εµφανίζονται στον εκθετήριο χώρο. Οι έµµεσοι 
εκθέτες θα δηλώνονται υποχρεωτικώς µε τη συµπλήρωση της σχετικής δήλωσης καταχώρισης έµµεσου εκθέτη.
3.5.7. Η συµµετοχή Επίσηµου Κρατικού Φορέα της αλλοδαπής, όπως επίσης και η συµµετοχή Ελλήνων ή Ξένων 
αντιπροσώπων παραγωγών εταιρειών του εσωτερικού ή του εξωτερικού θα πρέπει να συνοδεύεται απαραιτήτως από 
τη δήλωση καταχώρισης έµµεσου εκθέτη για κάθε µία από τις αντιπροσωπευόµενες εταιρείες.
3.5.8. Είναι δυνατό, συλλογικοί φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (σωµατεία, ενώσεις, επιµελητήρια κ.α.) οι οποίοι 
εκπροσωπούν επιχειρήσεις, να οργανώνουν οµαδική συµµετοχή των µελών τους.
3.5.9. Οι Έλληνες και Ξένοι αντιπρόσωποι παραγωγών εταιρειών του εσωτερικού και του εξωτερικού µπορούν να 
εκθέσουν τα προϊόντα τους στην έκθεση ταυτόχρονα µε όλους τους εξουσιοδοτηµένους αντιπροσώπους, εφόσον το 
επιτρέπει εγγράφως η παραγωγός εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση γίνονται δεκτοί µόνο οι εξουσιοδοτηµένοι από την 
παραγωγό εταιρεία αντιπρόσωποί του.
3.5.10. Ένας εκθέτης µπορεί να ορίσει τρίτο µέρος για να οργανώσει τη συµµετοχή του στην έκθεση. Αυτό µπορεί να 
γίνει µε έγγραφη δήλωση ορισµού του αντιπροσώπου του και εξουσιοδοτώντας τον εγγράφως να εκπροσωπήσει τον 
εκθέτη και τυχόν συνεκθέτες για όλα τα ζητήµατα σχετικά µε την έκθεση.
3.6.  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Μαζί µε τη ∆ήλωση Συµµετοχής, είτε αυτή υποβληθεί εµπρόθεσµα ή εκπρόθεσµα, ο ενδιαφερόµενος καταβάλει στη 
∆ΕΘ-HELEXPO A.E. το ποσό για αποζηµίωση χρήσης χώρου και δικαιώµατος προβολής εκθέτη όπως αναφέρεται σε αυτή.
3.7. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Η χρήση του δικαιώµατος εγγραφής είναι υποχρεωτική για τους εκθέτες και τους συνεκθέτες. Το δικαίωµα εγγραφής 
εισπράττεται από τη ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. για την παροχή προς τον εκθέτη και τον συνεκθέτη διαφόρων υπηρεσιών 
(προβολής, διαφήµισης, καταχώρησης στον Κατάλογο Εκθετών, INTERNET). ∆ικαίωµα εγγραφής εκθέτη πληρώνουν 
όλοι, ανεξάρτητα αν γίνει η καταχώρηση της επωνυµίας τους στον επίσηµο Κατάλογο Εκθετών ή όχι.
3.8.  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Στην περίπτωση που η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. δεν έχει διαθέσιµο χώρο, αυτό κοινοποιείται εγγράφως στον 
ενδιαφερόµενο και τα ποσά που προκατέβαλε (προκαταβολή και δικαίωµα εγγραφής) επιστρέφονται στους 
δικαιούχους χωρίς άλλη διαδικασία.
3.9.  ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
3.9.1. Κάθε ∆ήλωση Συµµετοχής που υποβάλλεται, κρίνεται αποδεκτή ή απορριπτέα. Σε περίπτωση µη αποδοχής 
εµπρόθεσµης ∆ήλωσης αποστέλλεται σχετικό έγγραφο στον ενδιαφερόµενο.
3.9.2. ∆ήλωση Συµµετοχής που υποβάλλεται από οφειλέτη της ∆ΕΘ- HELEXPO A.E. γίνεται δεκτή µόνο µετά την 
τακτοποίηση της προηγούµενης οφειλής.
3.9.3.  ∆ήλωση Συµµετοχής που περιέχει όρους, αιρέσεις ή περιορισµούς δεν γίνεται δεκτή.
3.9.4. Στην περίπτωση απόρριψης της Συµµετοχής, η απόρριψη είναι ανέκκλητη, η δε ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. είναι 
υποχρεωµένη να επιστρέψει την προκαταβολή και το δικαίωµα εγγραφής στον ενδιαφερόµενο χωρίς άλλη διαδικασία.

οι επιµετρήσεις των χώρων θεωρούνται οριστικές και γίνονται ανεπιφύλακτα δεκτές από τον εκθέτη. Στην περίπτωση 
που ο εκθέτης καταθέσει, εγγράφως, τη διαφωνία του εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας, τότε γίνεται νέα 
επιµέτρηση του χώρου, παρουσία του εκθέτη. Το αποτέλεσµα αυτό είναι για τον εκθέτη υποχρεωτικό και οριστικό.

ΑΡΘΡΟ 4. ΚΑΡΤΕΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ
Για την είσοδο του προσωπικού που στελεχώνει τον εκθετήριο χώρο στις Εγκαταστάσεις της Έκθεσης, απαιτείται κάρτα 
εισόδου εκθέτη. Ο αριθµός των καρτών εισόδου βασίζεται στο επιβεβαιωµένο µέγεθος του εκθετηρίου χώρου. Κάθε 
εκθέτης δικαιούται δωρεάν κάρτες εισόδου για τον ίδιο και το προσωπικό του (1 κάρτα ανά 9 τ.µ.). Aν ο εκθέτης 
επιθυµεί περισσότερες από τις αναλογούσες κάρτες εισόδου, θα χρεώνεται µε το ποσό των 10,00€/κάρτα (ΦΠΑ 
συµπεριλαµβάνεται). Οι κάρτες εισόδου του εκθέτη είτε αποστέλλονται ηλεκτρονικώς σε εύλογο χρονικό διάστηµα πριν 
την έκθεση, προκειµένου να διασφαλιστεί ότι οι εκθέτες έχουν λάβει τις κάρτες έγκαιρα, είτε διατίθενται από τη 
Γραµµατεία της έκθεσης στις εγκαταστάσεις του ∆ιεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης.
Σε κάθε κάρτα αναγράφεται από τον εκθέτη η Επωνυµία και το Ονοµατεπώνυµο του κατόχου της κάρτας.
Η κάρτα είναι αυστηρά προσωπική και:
• Αν χαθεί δεν αντικαθίσταται
• Αν ζητηθεί, ο κάτοχός της θα δείχνει και την ταυτότητά του
• Αν βρεθεί σε χέρια τρίτου κατάσχεται.

ΑΡΘΡΟ 5. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ-∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ-ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
5.1. Η κατασκευή των εκθετηρίων χώρων είναι υποχρεωτική και βαρύνει εξ ολοκλήρου τον εκθέτη, είτε γίνεται 
µέσω ∆ΕΘ-HELEXPO A.E., (ίχνος επί εδάφους µε τυποποιηµένη δοµή - Τύπος 2), είτε γίνεται από τον ίδιο τον εκθέτη 
(ίχνος επί εδάφους - Τύπος 1).
Για εκθετηρίους χώρους ίχνους επί εδάφους (Τύπος 1) απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του χώρου, είναι η 
υποβολή υπεύθυνης δήλωσης για την καλή και ασφαλή λειτουργία των κατασκευαστικών εργασιών και των 
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων συνοδευόµενη από Ηλεκτρολογικό Σχέδιο εγκατάστασης και Αντίγραφο 
Ηλεκτρολογικής Άδειας του αρµόδιου Υπουργείου.
5.2. Η έγκριση των σχεδίων αυτών θα γίνεται από τις αρµόδιες Υπηρεσίες της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E.µε την 
προϋπόθεση ότι τα σχέδια θα υποβάλλονται έγκαιρα και σε εύλογο χρονικό διάστηµα πριν την εγκατάσταση του εκθέτη. 
Η µη έγκριση των σχεδίων από τις αρµόδιες υπηρεσίες της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E., υποχρεώνει τον εκθέτη στις 
προσαρµογές ή τροποποιήσεις που θα του υποδείξουν οι αρµόδιες υπηρεσίες της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E.
5.3 Οι περιµετρικές όψεις των εκθετηρίων χώρων (περιπτέρων και υπαίθριων) επιβάλλεται να είναι καλαίσθητες 
αµφίπλευρα. Η απόφαση αυτή της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. είναι υποχρεωτική για τους εκθέτες. Οι εκθέτες είναι υπεύθυνοι 
για φθορά ή απώλεια των διακοσµητικών στοιχείων.
5.4.  Στην περίπτωση που ο εκθέτης επιθυµεί να κατασκευάσει διώροφο εκθετήριο χώρο σε περίπτερο που 
επιτρέπεται η κατασκευή του από τη ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. θα πρέπει πέραν των αναφεροµένων στο άρθρο 5.1. να 
υποβάλλει για έγκριση στις αρµόδιες Υπηρεσίες της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. συµπληρωµατικά και: πλήρη µελέτη 
(αρχιτεκτονική, στατική, ηλεκτροµηχανολογική) κατασκευής του διώροφου εκθετηρίου χώρου - το οποίο υποχρεωτικά 
θα είναι λυόµενο, αποτελούµενο από µεταλλικά στοιχεία κλπ. - υπογεγραµµένη από τους έχοντες κατά το Νόµο 
δικαίωµα υπογραφής Μηχανικούς. Επί πλέον δε, και Υπεύθυνες ∆ηλώσεις Ανάθεσης - Ανάληψης της µελέτης και 
Επίβλεψης των εργασιών κατασκευής του εκθετηρίου (σε έντυπα "τύπου" Πολεοδοµίας) υπογεγραµµένες από τον 
εκθέτη και από τους Μηχανικούς αντίστοιχα.
5.5.  Όσον αφορά στην κατασκευή επί ίχνους εδάφους (Τύπος 1), ο εκθέτης είναι απολύτως υπεύθυνος για την 
εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας που επιβάλλεται να ληφθούν σε όλη τη διάρκεια κατασκευής και λειτουργίας του 
εκθετηρίου του. Ο εκθέτης φέρει την αποκλειστική ποινική και αστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχηµα ή βλάβη, που 
θα συµβεί στον ίδιο, στο προσωπικό του ή σε τρίτους, από ενέργειες που έχουν άµεση ή έµµεση σχέση µε την 
κατασκευή του εκθετηρίου χώρου και κατά το χρονικό διάστηµα από της έναρξης της κατασκευής του µέχρι της 
πλήρους αποξήλωσης του. Επίσης, φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για τα µηχανήµατα που βρίσκονται σε 
λειτουργία-επίδειξη εντός του εκθετηρίου χώρου του.
5.6.  Όσον αφορά στην κατασκευή επί ίχνους εδάφους µε τυποποιηµένη δοµή (Τύπος 2), µετά την παράδοση της 
κατασκευής στον εκθέτη, απαγορεύεται κάθε κατασκευαστική µετατροπή που µπορεί να µειώσει τα µέτρα ασφάλειας. 
Στην περίπτωση αυτή, ο εκθέτης φέρει την αποκλειστική ποινική και αστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχηµα ή βλάβη, 
που θα συµβεί στον ίδιο, στο προσωπικό του ή σε τρίτους, από ενέργειες που έχουν άµεση ή έµµεση σχέση µε την 
ανακατασκευή του εκθετηρίου και κατά το χρονικό διάστηµα από την παράδοση της κατασκευής µέχρι της πλήρους 
αποξήλωσής της.
5.7. Όταν οι διακοσµητικές επιγραφές-σηµάνσεις του εκθέτη υπερβαίνουν τα 2,5 µέτρα ύψος, είναι απαραίτητη η 
υποβολή Σχεδίου
κατασκευής τους στις αρµόδιες Υπηρεσίες της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. για έγκριση. Σε αντίθετη περίπτωση, εάν η 
διακοσµητική επιγραφή-σήµανση παρενοχλεί άλλους εκθέτες που έχουν κοινά όρια εκθετηρίου χώρου, θα γίνεται 
άµεση παρέµβαση από τις Υπηρεσίες της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E., η οποία µπορεί να φτάσει µέχρι την άρση της επιγραφής 
- σήµανσης, εάν αυτό εκτιµηθεί. Η δαπάνη αποξήλωσης θα βαρύνει τον εκθέτη.

5.8. Απαγορεύεται αυστηρά η σύνδεση διαφορετικών εκθετηρίων χώρων (ακόµα και του ιδίου εκθέτη) µε 
διακοσµητικές επιγραφές-σηµάνσεις, ή πατώµατα, ή άλλο δοµικό στοιχείο όταν αυτοί χωρίζονται από διάδροµο 
διέλευσης κοινού, εκτός αν δοθεί προηγούµενη συγκατάθεση της ∆ΕΘ-HELEXPO AE.
5.9. Οι Εγκαταστάσεις της Έκθεσης έχουν ελεύθερη είσοδο για τα συνεργεία των εκθετών κατά τη διάρκεια 
προετοιµασίας και αποξήλωσης των εκθετηρίων χώρων, ωστόσο το προσωπικό ασφαλείας της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. 
έχει το δικαίωµα να ελέγξει την ταυτότητα των ατόµων που εισέρχονται στις εγκαταστάσεις της. Τα άτοµα που δεν 
µπορούν να παρέχουν απόδειξη της συµµετοχής τους στην προετοιµασία ή την αποξήλωση των εκθετηρίων χώρων 
µπορεί να ζητηθεί να αποµακρυνθούν από τις εγκαταστάσεις.

ΑΡΘΡΟ 6. ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΧΩΡΩΝ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ
6.1. Κάθε εκθέτης είναι υποχρεωµένος, µετά το κλείσιµο της Έκθεσης, να παραδώσει στη ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. εντός 
2 ηµερών, τον εκθετήριο χώρο του στην κατάσταση που τον παρέλαβε.
6.2. Μετά την προθεσµία αυτή, τα αντικείµενα που βρίσκονται στον
εκθετήριο χώρο θεωρούνται ότι ανήκουν πλέον στην ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. Η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. έχει απόλυτα 
ανέκκλητη πληρεξουσιότητα από τον εκθέτη, που αµέλησε αυτήν την υποχρέωση, για να κάνει τις σχετικές ενέργειες 
για την αποµάκρυνση κάθε αντικειµένου από τον εκθετήριο χώρο, αλλά η δαπάνη και η ευθύνη βαρύνει τον εκθέτη, 
ενώ τα αντικείµενα και τα υλικά περιέρχονται στη ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. χωρίς αποζηµίωση του εκθέτη.
6.3. Η εξαγωγή εκθεµάτων, επίπλων, σκευών, υλικών διάκοσµου κ.τ.λ. από τον χώρο της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E., 
µετά το κλείσιµο της Έκθεσης, επιτρέπεται µόνον εφόσον ο εκθέτης εξόφλησε τυχόν υπόλοιπα για αποζηµίωση χρήσης 
ή άλλη οφειλή προς τη ∆ΕΘ-HELEXPO A.E., οπότε και παίρνει τη σχετική άδεια εξόδου από το Λογιστήριο.

ΑΡΘΡΟ 7. ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
7.1. Είσοδος οχηµάτων εκθετών: Κατά τις ηµέρες λειτουργίας των εκθέσεων δεν επιτρέπεται η είσοδος οχηµάτων 
στους χώρους της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. παρά µόνο στην ειδικά σχεδιασµένη περιοχή στάθµευσης η οποία και 
γνωστοποιείται στους εκθέτες από τις αντίστοιχες υπηρεσίες της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. 
7.2.  Οι κανόνες και κανονισµοί κυκλοφορίας στις εγκαταστάσεις της έκθεσης πρέπει να τηρούνται αυστηρά για να 
εξασφαλιστεί η οµαλή ροή της κυκλοφορίας. Σε κάθε περίπτωση, εντός του Εκθεσιακού Κέντρου ισχύουν όλες οι διατάξεις 
και οι κανονισµοί του Κ.Ο.Κ, η µέγιστη δε ταχύτητα οχηµάτων δεν θα υπερβαίνει τα 20 χλµ/ώρα.
7.3. Οχήµατα, τρέιλερ, κοντέινερ ή εµπόδια κάθε είδους που σταθµεύουν παράνοµα στις εγκαταστάσεις της έκθεσης, 
θα ρυµουλκούνται από τη ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. και οι σχετικές δαπάνες θα βαρύνουν τον ιδιοκτήτη/οδηγό.

ΑΡΘΡΟ 8. ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ
8.1. Ο εκθέτης οφείλει να διαφηµίζει αποκλειστικά τα εκθέµατα των οίκων που έγραψε στη ∆ήλωση Συµµετοχής και 
µόνο µέσα στον εκθετήριο χώρο του.
8.2.  Η διαφήµιση µπορεί να γίνει και µε διαφηµιστικά έντυπα ή δείγµατα, που θα προσφέρονται δωρεάν στους 
επισκέπτες.
8.3. ∆ιαφηµίσεις που είναι αντίθετες µε το µε τα χρηστά ήθη ή έχουν πολιτικό χαρακτήρα δεν επιτρέπονται. Επίσης δεν 
επιτρέπεται η χρήση, µε οποιοδήποτε τρόπο, του εµβλήµατος της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. ή της έκθεσης, χωρίς την 
προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεσή της. 
8.4. ∆εν επιτρέπεται η φωτογράφηση, ή η κινηµατογράφηση από τρίτους των εκθετηρίων χώρων χωρίς την έγκριση 
του ίδιου του εκθέτη και της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E.
8.5 ∆εν επιτρέπεται η διανοµή εντύπων/διαφηµιστικού υλικού σε οποιοδήποτε άλλο σηµείο εκτός από τον 
εκθετήριο χώρο του εκθέτη παρά µόνο έπειτα από ειδική άδεια της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E..
8.6. Η προβολή των εκθετών εντός του Εκθεσιακού Κέντρου κατά τη διάρκεια της Έκθεσης, µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί µε διάφορους τρόπους που περιγράφονται αναλυτικά στο Marketing Manual το οποίο είναι 
ανηρτηµένο στον διαδικτυακό τόπο www.helexpo.gr
8.7. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εκθέτης επιθυµεί να πλαισιώσει µε µουσική ή τραγούδια, ή να προβεί στην 
παρουσίαση, αναπαραγωγή κλπ οιουδήποτέ έργου πνευµατικής ιδιοκτησίας τρίτου, αναλαµβάνει ανεπιφύλακτα την 
αποκλειστική ευθύνη να εφοδιασθεί έγκαιρα από την «Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Πνευµατικής Ιδιοκτησίας Α.Ε» (Α.Ε.Π.Ι) 
και από οιοδήποτε άλλο Οργανισµό Συλλογικής ∆ιαχείρισης Πνευµατικών ∆ικαιωµάτων µε την αναγκαία γραπτή άδεια και 
οιαδήποτε αµοιβή απαιτηθεί από τους ως άνω Οργανισµούς βαρύνει αποκλειστικά τον Οργανωτή, και σε κάθε περίπτωση η 
∆ΕΘ-HELEXPO ουδεµία ευθύνη φέρει για την αναπαραγωγή µουσικής ή τραγουδιών και την τυχόν µε οποιαδήποτε τρόπο 
παραβίαση πνευµατικών δικαιωµάτων τρίτων.  Ταυτόχρονα, οφείλει να ενηµερώνει τη ∆ΕΘ-HELEXPO και να λαµβάνει ρητή 
έγγραφη άδεια  για τη χρήση οποιωνδήποτε οπτικοακουστικών µέσων.

ΑΡΘΡΟ 9. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΤΩΝ
9.1 Η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E., κατά την κρίση της, κυκλοφορεί Κατάλογο Εκθετών ηλεκτρονικό και έντυπο.
9.2.  Μόνο η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E.και πρόσωπα ή επιχειρήσεις που έχουν εντολή της, έχουν το δικαίωµα να εκδώσουν 
Κατάλογο Εκθετών ή άλλο όποιας µορφής σχετικό έντυπο, κάνοντας χρήση του τίτλου της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E.

ΑΡΘΡΟ 10. ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΕΚΘΕΤΩΝ
10.1. Κάθε εκθέτης έχει δικαίωµα να ζητήσει διαφηµιστική καταχώριση στον Κατάλογο, µε πληρωµή, βάσει του εκάστοτε 
ισχύοντος τιµοκαταλόγου.
10.2. Η καταχώρηση εξασφαλίζεται, αφού ο ενδιαφερόµενος υποβάλει στη ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. συµπληρωµένη και 
υπογεγραµµένη την εντολή Καταχώρησης ∆ιαφήµισης.
10.3. ∆ικαίωµα για διαφηµιστική καταχώρηση στον Κατάλογο έχουν και οι µη εκθέτες της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. µε 
ίδιους όρους, ύστερα από προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E.

ΑΡΘΡΟ 11. ΈΞΟ∆ΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Για να διασφαλιστεί ότι τα πυροσβεστικά οχήµατα και τα ασθενοφόρα
έχουν ανεµπόδιστη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις, πρέπει να διατηρούνται πάντα ελεύθερα τα ακόλουθα:

Έξοδοι κινδύνου
• ∆ιάδροµοι και περιοχές που τηρούνται για τις υπηρεσίες  ασφαλείας
• Πύλες πρόσβασης για πυροσβεστικά οχήµατα και υπηρεσίες διάσωσης
• Έξοδοι προσέγγισης οχηµάτων στους διαδρόµους
• Πυροσβεστικά ∆ίκτυα (φωλιές & σωληνώσεις).
Όλες οι πόρτες στις εξόδους κινδύνου πρέπει να διατηρούνται καθαρές ώστε να µπορούν να ανοίξουν εντελώς και 
εύκολα από το εσωτερικό. Η πρόσβαση στις εξόδους και στις εξόδους επείγουσας ανάγκης θα πρέπει να είναι 
ανεµπόδιστη. ∆εν επιτρέπεται η κάλυψη των πινακίδων σηµατοδότησης των εξόδων. Η ∆ΕΘ-HELEXPO ΑΕ διατηρεί το 
δικαίωµα να µεταφέρει κάθε όχηµα ή αντικείµενο, µε δαπάνες του ιδιοκτήτη του, αν καταλαµβάνει χώρο ή εµποδίζει 
την πρόσβαση στις εξόδους κινδύνου, στις περιοχές που προορίζονται για υπηρεσίες ασφαλείας ή στους διαδρόµους.

ΑΡΘΡΟ 12. ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. παρέχει στους εκθέτες της, καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας των εκθέσεων, ιατρικές 
υπηρεσίες Α' Βοηθειών µε ειδικά εξοπλισµένο ιατρείο στις εγκαταστάσεις της.

ΑΡΘΡΟ 13 . ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ
13.1. Εκθέµατα που προέρχονται από το εσωτερικό ή είναι ελευθέρα δασµών από το εξωτερικό πρέπει να 
συνοδεύονται από δελτία αποστολής.
13.2. Στο χώρο της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. µπορεί να γίνεται εισαγωγή εκθεµάτων προέλευσης εξωτερικού σύµφωνα µε 
τους εκάστοτε ισχύοντες όρους διαµετακόµισης.

ΑΡΘΡΟ 14. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
14.1. Η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. µε τις Υπηρεσίες της είναι η µόνη που δικαιούται να κάνει έλεγχο και να διαπιστώνει την 
κανονική λειτουργία της Έκθεσης, την τήρηση των όρων αυτού του Κανονισµού, καθώς και την τήρηση των διαφόρων 
συµβάσεων µε τους εκθέτες και µισθωτές.
14.2.  Στην περίπτωση που εκθέτης ή µισθωτής της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E.
παραβεί τις διατάξεις αυτού του κανονισµού χάνει αµέσως το δικαίωµα συµµετοχής στην έκθεση, ενώ διατηρούνται όλες οι 
οφειλές του προς τη ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. και εισπράττονται από αυτήν. Ο εκθεσιακός χώρος σφραγίζεται αµέσως από τη 
∆ΕΘ-HELEXPO A.E. χωρίς καµία ευθύνη για οποιαδήποτε ζηµία του παραβάτη. Η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E., κατά την κρίση της, 
µπορεί να αποφασίσει την επιβολή χρηµατικού προστίµου (ποινική ρήτρα) σε βάρος παραβάτη εκθέτη ή τρίτου, που µπορεί να 
φτάσει και στο δεκαπλάσιο του ενοικίου που συµφωνήθηκε. Πέραν από αυτό, η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. διατηρεί το δικαίωµα να 
αποκλείσει και για το µέλλον τη συµµετοχή των καθ' υποτροπή παραβατών του παρόντος άρθρου.
14.3. Η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. έχει δικαίωµα να τροποποιεί ή να συµπληρώνει αυτόν τον Κανονισµό, για τις εκθέσεις που 
διοργανώνει ή πρόκειται να διοργανώσει στον µέλλον, ενηµερώνοντας ταυτόχρονα τους ενδιαφερόµενους, καθώς και να 
αναπροσαρµόζει εκάστοτε τα διάφορα τιµολόγιά της.
14.4. Οι διατάξεις του παρόντος Γενικού Κανονισµού Συµµετοχής ο οποίος αναρτάται στην ιστοσελίδα της ∆ΕΘ-HELEXPO 
A.E. (www.helexpo.gr), λειτουργούν και ισχύουν παράλληλα προς τις διατάξεις του Παραρτήµατος Κανονισµού της Έκθεσης.
14.5.  Για τις διαφορές µεταξύ ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. και κάθε τρίτου,
αρµόδια για την επίλυσή τους είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

3.10.  ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ∆ΕΘ-HELEXPO A.E.
Η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. διατηρεί το δικαίωµα να αναβάλλει, να κλείσει προσωρινά, εν µέρει ή ολικά, ή να ακυρώσει 
εντελώς την προγραµµατισµένη έκθεση για αιτιολογηµένο λόγο, όπως η εργασιακή διαφωνία ή περιστατικά εκτός του 
δικού της ελέγχου. Η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. θα ασκήσει δίκαιη κρίση για την ακύρωση µιας έκθεσης που φαίνεται να είναι 
ασύµφορη οικονοµικά ενώ λαµβάνονται δεόντως υπ΄όψιν τα συµφέροντα των εκθετών. Οι αµοιβαίες υποχρεώσεις των 
συµβαλλοµένων µερών θα καθίστανται ανενεργές έπειτα από αυτή την ακύρωση. Καµία αξίωση για αποζηµίωση ή 
ζηµία δε θα προκύπτει από αυτή την ακύρωση, ή αναβολή, ενώ η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. θα επιστρέψει τυχόν πληρωµές 
που έχει λάβει από τους εκθέτες για υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί ακόµη. Σε περίπτωση πλήρους ή µερικής 
αναβολής της εµπορικής έκθεσης, το συµφωνητικό θα θεωρείται ότι είναι εκτελεστό για τη νέα ηµεροµηνία και 
διάρκεια, εκτός αν ο εκθέτης προβεί σε έγγραφη ένσταση εντός περιόδου 2 εβδοµάδων από τη γνωστοποίηση της 
αλλαγής. Ο εκθέτης δεν θα έχει το δικαίωµα σε τυχόν µείωση του συµφωνηθέντος µισθώµατος.
3.11.  ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
3.11.1. Η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. µπορεί, κατά την κρίση της, να αποδεχθεί έγγραφο αίτηµα ενός εκθέτη για µερική ή πλήρη 
ακύρωση συµµετοχής του στην έκθεση ακολούθως της υποβολής της δήλωσης συµµετοχής. Ωστόσο, ο εκθέτης παραµένει 
υπεύθυνος για την πληρωµή του δικαιώµατος εγγραφής και της ισχύουσας χρέωσης ακύρωσης. Το ποσό που θα πληρωθεί 
παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα χρεώσεων ακύρωσης. Οι χρεώσεις υπολογίζονται βάσει των εξής δεδοµένων:
• Το χρόνο κατά τον οποίο η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. λαµβάνει  έγγραφη ειδοποίηση από τον εκθέτη για ακύρωση της 

συµµετοχής στην έκθεση.
• Την προβλεπόµενη αποζηµίωση συµµετοχής που θα οφειλόταν για τον αντίστοιχα δεσµευµένο ή µισθωµένο  

εκθετήριο χώρο, µε βάση το βασικό ενοίκιο, τις επιπρόσθετες χρεώσεις για όψεις του εκθετηρίου χώρου και/ή  
την τυποποιηµένη δοµή όπως ισχύει στη ∆ήλωση Συµµετοχής.

  ΧΡΟΝΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΤΟΥ ΕΚΘΕΤΗ                      ΧΡΕΩΣΗ
  30 έως 1 ηµερολογιακή ηµέρα πριν από την έναρξη της έκθεσης         Παρακρατείται το δικαίωµα εγγραφής 

και το σύνολο του ποσού συµµετοχής
  60 έως 31 ηµερολογιακές ηµέρες  πριν από την έναρξη της έκθεσης Παρακρατείται το δικαίωµα εγγραφής 

και η προκαταβολή 
  61 και πλέον ηµερολογιακές ηµέρες πριν από την έναρξη της έκθεσης Παρακρατείται το δικαίωµα εγγραφής 

Οι ως άνω χρεώσεις ισχύουν ασχέτως εάν ο χώρος του εκθέτη διατεθεί σε άλλο εκθέτη το δε ποσό που θα πρέπει να 
καταβληθεί βάσει των ανωτέρω χρεώσεων καθίσταται άµεσα απαιτητό.
3.11.2. Η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. χωρίς να στερείται του δικαιώµατος για πρόσθετες αξιώσεις, θα έχει το δικαίωµα να 
ακυρώσει ή λύσει το συµφωνητικό µίσθωσης ή το πολυετές συµφωνητικό µίσθωσης ή άλλα
συµφωνητικά υπηρεσιών, χωρίς ειδοποίηση, αν ο εκθέτης αδυνατεί, ακόµη και µετά την παροχή εύλογου διαστήµατος 
χάριτος, να ανταποκριθεί στις συµβατικές υποχρεώσεις του και τις υποχρεώσεις των Όρων Συµµετοχής ή τυχόν 
Συµπληρωµατικών Όρων για τη Συµµετοχή.
3.11.3. Η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. οµοίως θα έχει το δικαίωµα να λύσει το συµφωνητικό χωρίς ειδοποίηση, αν ο εκθέτης 
δεν ανταποκρίνεται πλέον στις προϋποθέσεις της ∆ήλωσης Συµµετοχής, ιδιαίτερα δε αν ο εκθέτης έχει αλλάξει το 
αντικείµενο δραστηριότητάς του και τα προς έκθεση προϊόντα/υπηρεσίες δεν είναι πλέον συµβατά µε τις κατηγορίες 
προϊόντων/υπηρεσιών της έκθεσης. Αυτό θα εφαρµόζεται κι όταν εκκρεµεί πληρωµή ή τα περιουσιακά στοιχεία του 
εκθέτη υπόκεινται σε πτώχευση ή παρόµοιες νοµικές διαδικασίες στη χώρα κατοικίας του ή αν η εταιρία του εκθέτη 
βρίσκεται σε διαδικασία εκκαθάρισης.
3.11.4. Αν το συµφωνητικό µίσθωσης για έναν εκθετήριο χώρο έχει λυθεί για έναν ή περισσότερους λόγους όπως αυτοί 
αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο, η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E.θα έχει το δικαίωµα να προβεί σε χρέωση 
ακύρωσης. Το ποσό αυτής της χρέωσης θα προσδιορίζεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις σε περίπτωση 
ακύρωσης συµµετοχής του εκθέτη και εξαρτάται από το χρονικό σηµείο κατά το οποίο η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. λαµβάνει 
έγγραφη γνωστοποίηση για τα γεγονότα που δικαιολογούν τη λύση του συµφωνητικού.
3.12. ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ - ΕΝΑΡΞΗ
3.12.1. Κατά την παραλαβή του χώρου του ο εκθέτης θα φέρει µαζί του το έγγραφο της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. και το 
σχεδιάγραµµα µε το οποίο ενηµερώθηκε ότι "έγινε δεκτός ως εκθέτης και δόθηκε χώρος". Στην περίπτωση, που κατά την 
παραλαβή του χώρου δεν είναι παρών ο εκθέτης, αλλά κάποιος υπάλληλός του ή ο εκπρόσωπος του τότε θα έχει µαζί του 
(ο υπάλληλός του ή ο εκπρόσωπός του) έγγραφη εξουσιοδότηση του εκθέτη µε την οποία θα αποδεικνύεται η αρµοδιότητά 
του να παραλάβει το χώρο. Τυχόν µικροδιαφορές διαστάσεων σε σχέση µε το αρχικό σκαρίφηµα του χώρου, που 
στάλθηκε στον εκθέτη, θα επιλύονται επί τόπου, κατά την παράδοση ή κατά τη λειτουργία της Έκθεσης. Σε περίπτωση 
τεχνικής αδυναµίας ή έκτακτης ανάγκης, προερχόµενης από τον οργανωτή, ο εκθέτης θα ενηµερώνεται σχετικά. 
Λεπτοµέρειες για την παράδοση και παραλαβή των χώρων (ωράριο εργασιών) θα δίνονται από το αρµόδιο γραφείο της 
∆ΕΘ-HELEXPO A.E. και ο εκθέτης υποχρεούται να συµµορφωθεί µε τις έγγραφες οδηγίες της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E.
3.12.2. Η οριστική επιµετρική διαπίστωση της επιφάνειας του εκθετηρίου χώρου, που παραλήφθηκε και καταλήφθηκε 
από τον εκθέτη, γίνεται από τη ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. επί τόπου κατά τη λειτουργία της. Ο εκθέτης πληροφορείται αµέσως 
και εγγράφως, µέσω τιµολογίου, το αποτέλεσµα της οριστικής επιµέτρησης του εκθετηρίου χώρου και αν διαφωνεί, 
πρέπει την επόµενη µέρα, να υποβάλει εγγράφως τη διαφωνία του στη ∆ΕΘ-HELEXPO A.E.. Μετά την προθεσµία αυτή, 



ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
Η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. είναι ο κρατικός οργανισµός διεθνών εκθέσεων, συνεδρίων, πολιτιστικών εκδηλώσεων της 
Ελλάδας. Ο παρών Κανονισµός Συµµετοχής είναι εγκεκριµένος από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E.
 
ΑΡΘΡΟ 1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 
Με την υποβολή της υπογεγραµµένης δήλωσης συµµετοχής, ο εκθέτης αναγνωρίζει και αποδέχεται όλους τους όρους 
του παρόντος Κανονισµού Συµµετοχής, του Παραρτήµατος και του Εντύπου Τεχνικών Παροχών. Όλοι οι όροι 
προσδιορίζουν το νοµικό πλαίσιο της συµµετοχής και διέπουν την ενοικίαση εκθετηρίου χώρου προς τον εκθέτη από τη 
∆ΕΘ-HELEXPO A.E καθώς και το σύνολο των τεχνικών θεµάτων των σταδίων προετοιµασίας, λειτουργίας και 
αποξήλωσης της έκθεσης. Τυχόν παρέκκλιση από τους όρους του παρόντος Κανονισµού και του Παραρτήµατος που τον 
συνοδεύει πραγµατοποιείται µετά από έγγραφη συµφωνία των δύο µερών.

ΑΡΘΡΟ 2. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗ
Όπως αναφέρονται στη ∆ήλωση Συµµετοχής.

ΑΡΘΡΟ 3. ΟΡΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ
3.1. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ
Η µίσθωση εκθετηρίου χώρου µε ή χωρίς τυποποιηµένη δοµή γίνεται µε την υποβολή της συµπληρωµένης δήλωσης 
συµµετοχής. Το συµφωνητικό µίσθωσης µεταξύ του εκθέτη και της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E ισχύει εφόσον η ∆ΕΘ-HELEXPO 
A.E έχει αποστείλει ηλεκτρονικά ή εγγράφως την αποδοχή προς τον εκθέτη. Αυτή η αποδοχή θα είναι δεσµευτική και 
για τα δύο µέρη, ακόµη κι αν παρεκκλίνει από τη δήλωση συµµετοχής, εκτός αν ο εκθέτης αντιτεθεί εγγράφως εντός 
δύο ηµερών από τη λήψη της επιβεβαίωσης.
3.2. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ
Η έκθεση στοχεύει πρωτίστως στους παραγωγούς, παρόχους, διανοµείς, χονδρεµπόρους και εισαγωγείς των 
προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαµβάνονται στη δήλωση συµµετοχής-κατηγορίες εκθεµάτων. Στην έκθεση 
δύνανται να συµµετέχουν επίσης-σχετικοί µε το αντικείµενο της έκθεσης-Κρατικοί Οργανισµοί ή ∆ηµόσιες Υπηρεσίες 
ή Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισµοί, που επιθυµούν να προβάλουν το έργο τους καθώς και εκδοτικοί οίκοι, που οι 
εκδόσεις τους αφορούν θέµατα σχετικά µε τους κλάδους που προβάλλει η έκθεση. Η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. διατηρεί 
αναφαίρετο δικαίωµα επί της επιλεξιµότητας των εκθετών, κατά την ελεύθερη κρίση της, µε βάση τη συµβατότητα του 
εύρους εκθεµάτων τους µε τις κατηγορίες προϊόντων της έκθεσης. Τα προϊόντα που δεν είναι σύµφωνα µε τις 
κατηγορίες προϊόντων στην έκθεση δεν θα εκτίθενται εκτός αν κρίνονται απολύτως απαραίτητα για την παρουσίαση ή 
λειτουργία εκθέµατος.
3.3. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΩΡΩΝ
3.3.1.  H ∆ΕΘ-HELEXPO A.E., κατά την κρίση της και σύµφωνα µε τις κατηγορίες των εκθεµάτων, καθορίζει τη θέση και 
την έκταση του εκθετηρίου χώρου ανάλογα µε τη διαθεσιµότητα των χώρων της.
3.3.2.  H ∆ΕΘ-HELEXPO A.E., κατά την κρίση της, µπορεί να παραχωρήσει στον εκθέτη την επιφάνεια του εκθετηρίου 
χώρου που ζήτησε, ή µικρότερη ή και µεγαλύτερη ανάλογα µε τις ανάγκες και τις συνθήκες που παρουσιάζονται, καθώς 
και τον τύπο του εκθετηρίου χώρου. Σε περίπτωση παραχώρησης χώρου µικρότερου ή µεγαλύτερου του ζητηθέντος 
επέρχεται αναλογική µείωση ή αύξηση του κόστους ενοικίασης.
3.3.3.  Η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E., κατά την κρίση της, δικαιούται να κάνει ανακατατάξεις των εκθετηρίων χώρων της, 
χωρίς να δίνεται στον εκθέτη το δικαίωµα για αποζηµίωση εξαιτίας της ανακατάταξης αυτής.
3.3.4. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν παραχωρηθεί τελικά ο αιτούµενος
χώρος στον ενδιαφερόµενο, τότε η ∆ήλωση Συµµετοχής του εκθέτη θεωρείται τελεσίδικα ότι δεν έγινε δεκτή από τη 
∆ΕΘ-HELEXPO A.E. και τα ποσά που κατέβαλε για προκαταβολή και δικαίωµα προβολής επιστρέφονται χωρίς άλλη 
διαδικασία. Η απόρριψη της ∆ήλωσης Συµµετοχής δεν δίνει δικαίωµα στον ενδιαφερόµενο για οποιαδήποτε 
αποζηµίωση από τη ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. Μετά την οριστική κατανοµή των εκθετηρίων χώρων, η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. 
ενηµερώνει ηλεκτρονικά ή εγγράφως τον ενδιαφερόµενο εκθέτη για το χώρο που παραχωρήθηκε από πλευράς θέσης 
και εµβαδού. Συνιστάται στον εκθέτη να επισκεφθεί µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα, αφότου λάβει την ειδοποίηση, τον 
ως άνω χώρο επί τόπου, ώστε να σχηµατίσει προσωπική γνώµη προκειµένου να προχωρήσει στη διαµόρφωση του.
3.4.  ΧΡΗΣΗ ΕΚΘΕΤΗΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ
3.4.1. Τα εκθέµατα µπορούν να παρουσιάζονται µόνο στο µισθωµένο εκθετήριο χώρο. Θα πρέπει να τοποθετούνται 
έτσι ώστε να µην ενοχλούν τους γειτονικούς εκθετηρίους χώρους είτε ακουστικά ή οπτικά και να αποφεύγεται η 
δηµιουργία τυχόν εµποδίων στους εκθετήριους χώρους ή τους διαδρόµους. Σε περίπτωση παράβασης, η ∆ΕΘ-HELEX-
PO A.E. µπορεί, κατά την κρίση της, να απαγορεύσει επιδείξεις που προκαλούν ταραχή ή ενόχληση. Αν ο εκθέτης δεν 
συµµορφώνεται, η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. δύναται να αποµακρύνει τα εκθέµατα και να αποβάλει τον εκθέτη από το χώρο 
αζηµίως για την ίδια.
3.4.2. Οι εκθετήριοι χώροι πρέπει να περιλαµβάνουν εκθέµατα και να είναι στελεχωµένοι από προσωπικό κατά τη 
διάρκεια των ωρών λειτουργίας της έκθεσης.
3.4.3. Μόνο τα προϊόντα τα οποία περιλαµβάνονται στη δήλωση συµµετοχής µπορούν να εκτεθούν. Η ∆ΕΘ-HELEXPO 
A.E. έχει το δικαίωµα να αφαιρέσει τα εκθέµατα που δεν συµµορφώνονται µε τις κατηγορίες προϊόντων της έκθεσης ή 
παρεκκλίνουν από τις αρχές του εκθεσιακού ανταγωνισµού ή παραβαίνουν το πρόγραµµα της έκθεσης ή 
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αποδεδειγµένα παραβιάζουν τα πνευµατικά δικαιώµατα τρίτου µέρους.
3.4.4. Σε περίπτωση που το δικαστήριο κρίνει έναν εκθέτη ένοχο παραβίασης πνευµατικών δικαιωµάτων τρίτου 
µέρους, η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. δύναται να απαγορεύσει στον αντίστοιχο εκθέτη να συµµετέχει σε τρέχουσες ή 
µελλοντικές εκθέσεις χωρίς αυτός να δικαιούται αποζηµίωση για οποιαδήποτε αιτία.
3.4.5. Επιτρέπεται η ανάρτηση πληροφοριών σχετικά µε τις τιµές των εκθεµάτων.
3.4.6. Απαγορεύεται η είσοδος σε θρησκευτικές  και πολιτικές οργανώσεις, φορείς, σωµατεία καθώς και αιρέσεις, οι 
οποίες αποσκοπούν την προώθηση και προβολή  των ιδεών και των δράσεων τους, καθώς και  στην προσέλκυση των 
επισκεπτών  µε στόχο την ένταξή τους σε αυτές. 
3.5.  ΣΥΝΕΚΘΕΤΕΣ, ΕΜΜΕΣΟΙ ΕΚΘΕΤΕΣ, ΟΜΑ∆ΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ,
 ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
3.5.1.  Είναι δυνατό, διάφορες εταιρίες να µοιράζονται έναν εκθετήριο χώρο υπό την προϋπόθεση ότι ο κύριος εκθέτης 
έχει καταχωρήσει όλες αυτές τις εταιρίες στη δήλωση συµµετοχής συνεκθετών και εφόσον αυτό έχει εγκριθεί από τη 
∆ΕΘ-HELEXPO A.E..
3.5.2. Κάθε εταιρία που έχει το δικό της προσωπικό και εκθέµατα και χρησιµοποιεί τον εκθετήριο χώρο που έχει 
µισθωθεί από άλλον εκθέτη ή οργανωτή, πρέπει να καταχωρείται ως συνεκθέτης.
3.5.3. Το κόστος του ενοικίου του χώρου για τη συµµετοχή των συνεκθετών τιµολογείται πάντα στον κύριο εκθέτη 
πέραν του δικαιώµατος συµµετοχής συνεκθέτη.
3.5.4. Οι συνεκθέτες υπόκεινται επίσης στους Όρους Συµµετοχής, όπως αυτοί εφαρµόζονται. Ο κύριος εκθέτης θα 
ευθύνεται για την ενηµέρωση των συνεκθετών σχετικά µε τις παρούσες και τυχόν συµπληρωµατικές διατάξεις και τη 
διασφάλιση της αποδοχής τυχόν υποχρεώσεων που προκύπτουν προς τη ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. Η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. 
επιφυλάσσεται του δικαιώµατός της να επικοινωνήσει απευθείας ή µέσω εξουσιοδοτηµένου τρίτου µέρους µε τους 
συνεκθέτες.
3.5.5. Αν ένας εκθέτης δεν δηλώσει ή δώσει ατελείς ή λανθασµένες πληροφορίες στη δήλωση συµµετοχής 
συνεκθετών, η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. θα χρησιµοποιήσει την κρίση της για να υπολογίσει και να χρεώσει τις αµοιβές 
συµµετοχής που θα καθίστατο απαιτητές αν είχε υποβληθεί ορθά η δήλωση συµµετοχής συνεκθετών και οι οποίες θα 
βαρύνουν τον εκθέτη και τους συνεκθέτες εις ολόκληρο.
3.5.6. Ως έµµεσοι εκθέτες ορίζονται Εταιρείες των οποίων τα προϊόντα/υπηρεσίες αντιπροσωπεύονται από εκθέτη και 
οι επωνυµίες της εταιρείας και/ή των προϊόντων/υπηρεσιών τους εµφανίζονται στον εκθετήριο χώρο. Οι έµµεσοι 
εκθέτες θα δηλώνονται υποχρεωτικώς µε τη συµπλήρωση της σχετικής δήλωσης καταχώρισης έµµεσου εκθέτη.
3.5.7.  Η συµµετοχή Επίσηµου Κρατικού Φορέα της αλλοδαπής, όπως επίσης και η συµµετοχή Ελλήνων ή Ξένων 
αντιπροσώπων παραγωγών εταιρειών του εσωτερικού ή του εξωτερικού θα πρέπει να συνοδεύεται απαραιτήτως από 
τη δήλωση καταχώρισης έµµεσου εκθέτη για κάθε µία από τις αντιπροσωπευόµενες εταιρείες.
3.5.8. Είναι δυνατό, συλλογικοί φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (σωµατεία, ενώσεις, επιµελητήρια κ.α.) οι οποίοι 
εκπροσωπούν επιχειρήσεις, να οργανώνουν οµαδική συµµετοχή των µελών τους.
3.5.9.  Οι Έλληνες και Ξένοι αντιπρόσωποι παραγωγών εταιρειών του εσωτερικού και του εξωτερικού µπορούν να 
εκθέσουν τα προϊόντα τους στην έκθεση ταυτόχρονα µε όλους τους εξουσιοδοτηµένους αντιπροσώπους, εφόσον το 
επιτρέπει εγγράφως η παραγωγός εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση γίνονται δεκτοί µόνο οι εξουσιοδοτηµένοι από την 
παραγωγό εταιρεία αντιπρόσωποί του.
3.5.10. Ένας εκθέτης µπορεί να ορίσει τρίτο µέρος για να οργανώσει τη συµµετοχή του στην έκθεση. Αυτό µπορεί να 
γίνει µε έγγραφη δήλωση ορισµού του αντιπροσώπου του και εξουσιοδοτώντας τον εγγράφως να εκπροσωπήσει τον 
εκθέτη και τυχόν συνεκθέτες για όλα τα ζητήµατα σχετικά µε την έκθεση.
3.6.  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Μαζί µε τη ∆ήλωση Συµµετοχής, είτε αυτή υποβληθεί εµπρόθεσµα ή εκπρόθεσµα, ο ενδιαφερόµενος καταβάλει στη 
∆ΕΘ-HELEXPO A.E. το ποσό για αποζηµίωση χρήσης χώρου και δικαιώµατος προβολής εκθέτη όπως αναφέρεται σε αυτή.
3.7. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Η χρήση του δικαιώµατος εγγραφής είναι υποχρεωτική για τους εκθέτες και τους συνεκθέτες. Το δικαίωµα εγγραφής 
εισπράττεται από τη ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. για την παροχή προς τον εκθέτη και τον συνεκθέτη διαφόρων υπηρεσιών 
(προβολής, διαφήµισης, καταχώρησης στον Κατάλογο Εκθετών, INTERNET). ∆ικαίωµα εγγραφής εκθέτη πληρώνουν 
όλοι, ανεξάρτητα αν γίνει η καταχώρηση της επωνυµίας τους στον επίσηµο Κατάλογο Εκθετών ή όχι.
3.8.  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Στην περίπτωση που η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. δεν έχει διαθέσιµο χώρο, αυτό κοινοποιείται εγγράφως στον 
ενδιαφερόµενο και τα ποσά που προκατέβαλε (προκαταβολή και δικαίωµα εγγραφής) επιστρέφονται στους 
δικαιούχους χωρίς άλλη διαδικασία.
3.9.  ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
3.9.1.  Κάθε ∆ήλωση Συµµετοχής που υποβάλλεται, κρίνεται αποδεκτή ή απορριπτέα. Σε περίπτωση µη αποδοχής 
εµπρόθεσµης ∆ήλωσης αποστέλλεται σχετικό έγγραφο στον ενδιαφερόµενο.
3.9.2.  ∆ήλωση Συµµετοχής που υποβάλλεται από οφειλέτη της ∆ΕΘ- HELEXPO A.E. γίνεται δεκτή µόνο µετά την 
τακτοποίηση της προηγούµενης οφειλής.
3.9.3.  ∆ήλωση Συµµετοχής που περιέχει όρους, αιρέσεις ή περιορισµούς δεν γίνεται δεκτή.
3.9.4.  Στην περίπτωση απόρριψης της Συµµετοχής, η απόρριψη είναι ανέκκλητη, η δε ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. είναι 
υποχρεωµένη να επιστρέψει την προκαταβολή και το δικαίωµα εγγραφής στον ενδιαφερόµενο χωρίς άλλη διαδικασία.

οι επιµετρήσεις των χώρων θεωρούνται οριστικές και γίνονται ανεπιφύλακτα δεκτές από τον εκθέτη. Στην περίπτωση 
που ο εκθέτης καταθέσει, εγγράφως, τη διαφωνία του εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας, τότε γίνεται νέα 
επιµέτρηση του χώρου, παρουσία του εκθέτη. Το αποτέλεσµα αυτό είναι για τον εκθέτη υποχρεωτικό και οριστικό.

ΑΡΘΡΟ 4. ΚΑΡΤΕΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ
Για την είσοδο του προσωπικού που στελεχώνει τον εκθετήριο χώρο στις Εγκαταστάσεις της Έκθεσης, απαιτείται κάρτα 
εισόδου εκθέτη. Ο αριθµός των καρτών εισόδου βασίζεται στο επιβεβαιωµένο µέγεθος του εκθετηρίου χώρου. Κάθε 
εκθέτης δικαιούται δωρεάν κάρτες εισόδου για τον ίδιο και το προσωπικό του (1 κάρτ ανά 4 τ.µ.). Aν ο εκθέτης επιθυµεί 
περισσότερες από τις αναλογούσες κάρτες εισόδου, θα χρεώνεται µε το ποσό των 10,00€/κάρτα (ΦΠΑ 
συµπεριλαµβάνεται). Οι κάρτες εισόδου του εκθέτη είτε αποστέλλονται ηλεκτρονικώς σε εύλογο χρονικό διάστηµα πριν 
την έκθεση, προκειµένου να διασφαλιστεί ότι οι εκθέτες έχουν λάβει τις κάρτες έγκαιρα, είτε διατίθενται από τη 
Γραµµατεία της έκθεσης στις εγκαταστάσεις του ∆ιεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης.
Σε κάθε κάρτα αναγράφεται από τον εκθέτη η Επωνυµία και το Ονοµατεπώνυµο του κατόχου της κάρτας.
Η κάρτα είναι αυστηρά προσωπική και:
• Αν χαθεί δεν αντικαθίσταται
• Αν ζητηθεί, ο κάτοχός της θα δείχνει και την ταυτότητά του
• Αν βρεθεί σε χέρια τρίτου κατάσχεται.

ΑΡΘΡΟ 5. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ-∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ-ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
5.1.  Η κατασκευή των εκθετηρίων χώρων είναι υποχρεωτική και βαρύνει εξ ολοκλήρου τον εκθέτη, είτε γίνεται 
µέσω ∆ΕΘ-HELEXPO A.E., (ίχνος επί εδάφους µε τυποποιηµένη δοµή - Τύπος 2), είτε γίνεται από τον ίδιο τον εκθέτη 
(ίχνος επί εδάφους - Τύπος 1).
Για εκθετηρίους χώρους ίχνους επί εδάφους (Τύπος 1) απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του χώρου, είναι η 
υποβολή υπεύθυνης δήλωσης για την καλή και ασφαλή λειτουργία των κατασκευαστικών εργασιών και των 
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων συνοδευόµενη από Ηλεκτρολογικό Σχέδιο εγκατάστασης και Αντίγραφο 
Ηλεκτρολογικής Άδειας του αρµόδιου Υπουργείου.
5.2. Η έγκριση των σχεδίων αυτών θα γίνεται από τις αρµόδιες Υπηρεσίες της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E.µε την 
προϋπόθεση ότι τα σχέδια θα υποβάλλονται έγκαιρα και σε εύλογο χρονικό διάστηµα πριν την εγκατάσταση του εκθέτη. 
Η µη έγκριση των σχεδίων από τις αρµόδιες υπηρεσίες της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E., υποχρεώνει τον εκθέτη στις 
προσαρµογές ή τροποποιήσεις που θα του υποδείξουν οι αρµόδιες υπηρεσίες της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E.
5.3 Οι περιµετρικές όψεις των εκθετηρίων χώρων (περιπτέρων και υπαίθριων) επιβάλλεται να είναι καλαίσθητες 
αµφίπλευρα. Η απόφαση αυτή της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. είναι υποχρεωτική για τους εκθέτες. Οι εκθέτες είναι υπεύθυνοι 
για φθορά ή απώλεια των διακοσµητικών στοιχείων.
5.4.  Στην περίπτωση που ο εκθέτης επιθυµεί να κατασκευάσει διώροφο εκθετήριο χώρο σε περίπτερο που 
επιτρέπεται η κατασκευή του από τη ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. θα πρέπει πέραν των αναφεροµένων στο άρθρο 5.1. να 
υποβάλλει για έγκριση στις αρµόδιες Υπηρεσίες της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. συµπληρωµατικά και: πλήρη µελέτη 
(αρχιτεκτονική, στατική, ηλεκτροµηχανολογική) κατασκευής του διώροφου εκθετηρίου χώρου - το οποίο υποχρεωτικά 
θα είναι λυόµενο, αποτελούµενο από µεταλλικά στοιχεία κλπ. - υπογεγραµµένη από τους έχοντες κατά το Νόµο 
δικαίωµα υπογραφής Μηχανικούς. Επί πλέον δε, και Υπεύθυνες ∆ηλώσεις Ανάθεσης - Ανάληψης της µελέτης και 
Επίβλεψης των εργασιών κατασκευής του εκθετηρίου (σε έντυπα "τύπου" Πολεοδοµίας) υπογεγραµµένες από τον 
εκθέτη και από τους Μηχανικούς αντίστοιχα.
5.5.  Όσον αφορά στην κατασκευή επί ίχνους εδάφους (Τύπος 1), ο εκθέτης είναι απολύτως υπεύθυνος για την 
εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας που επιβάλλεται να ληφθούν σε όλη τη διάρκεια κατασκευής και λειτουργίας του 
εκθετηρίου του. Ο εκθέτης φέρει την αποκλειστική ποινική και αστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχηµα ή βλάβη, που 
θα συµβεί στον ίδιο, στο προσωπικό του ή σε τρίτους, από ενέργειες που έχουν άµεση ή έµµεση σχέση µε την 
κατασκευή του εκθετηρίου χώρου και κατά το χρονικό διάστηµα από της έναρξης της κατασκευής του µέχρι της 
πλήρους αποξήλωσης του. Επίσης, φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για τα µηχανήµατα που βρίσκονται σε 
λειτουργία-επίδειξη εντός του εκθετηρίου χώρου του.
5.6.  Όσον αφορά στην κατασκευή επί ίχνους εδάφους µε τυποποιηµένη δοµή (Τύπος 2), µετά την παράδοση της 
κατασκευής στον εκθέτη, απαγορεύεται κάθε κατασκευαστική µετατροπή που µπορεί να µειώσει τα µέτρα ασφάλειας. 
Στην περίπτωση αυτή, ο εκθέτης φέρει την αποκλειστική ποινική και αστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχηµα ή βλάβη, 
που θα συµβεί στον ίδιο, στο προσωπικό του ή σε τρίτους, από ενέργειες που έχουν άµεση ή έµµεση σχέση µε την 
ανακατασκευή του εκθετηρίου και κατά το χρονικό διάστηµα από την παράδοση της κατασκευής µέχρι της πλήρους 
αποξήλωσής της.
5.7. Όταν οι διακοσµητικές επιγραφές-σηµάνσεις του εκθέτη υπερβαίνουν τα 2,5 µέτρα ύψος, είναι απαραίτητη η 
υποβολή Σχεδίου
κατασκευής τους στις αρµόδιες Υπηρεσίες της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. για έγκριση. Σε αντίθετη περίπτωση, εάν η 
διακοσµητική επιγραφή-σήµανση παρενοχλεί άλλους εκθέτες που έχουν κοινά όρια εκθετηρίου χώρου, θα γίνεται 
άµεση παρέµβαση από τις Υπηρεσίες της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E., η οποία µπορεί να φτάσει µέχρι την άρση της επιγραφής 
- σήµανσης, εάν αυτό εκτιµηθεί. Η δαπάνη αποξήλωσης θα βαρύνει τον εκθέτη.

5.8.  Απαγορεύεται αυστηρά η σύνδεση διαφορετικών εκθετηρίων χώρων (ακόµα και του ιδίου εκθέτη) µε 
διακοσµητικές επιγραφές-σηµάνσεις, ή πατώµατα, ή άλλο δοµικό στοιχείο όταν αυτοί χωρίζονται από διάδροµο 
διέλευσης κοινού, εκτός αν δοθεί προηγούµενη συγκατάθεση της ∆ΕΘ-HELEXPO AE.
5.9. Οι Εγκαταστάσεις της Έκθεσης έχουν ελεύθερη είσοδο για τα συνεργεία των εκθετών κατά τη διάρκεια 
προετοιµασίας και αποξήλωσης των εκθετηρίων χώρων, ωστόσο το προσωπικό ασφαλείας της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. 
έχει το δικαίωµα να ελέγξει την ταυτότητα των ατόµων που εισέρχονται στις εγκαταστάσεις της. Τα άτοµα που δεν 
µπορούν να παρέχουν απόδειξη της συµµετοχής τους στην προετοιµασία ή την αποξήλωση των εκθετηρίων χώρων 
µπορεί να ζητηθεί να αποµακρυνθούν από τις εγκαταστάσεις.

ΑΡΘΡΟ 6. ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΧΩΡΩΝ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ
6.1.  Κάθε εκθέτης είναι υποχρεωµένος, µετά το κλείσιµο της Έκθεσης, να παραδώσει στη ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. εντός 
2 ηµερών, τον εκθετήριο χώρο του στην κατάσταση που τον παρέλαβε.
6.2. Μετά την προθεσµία αυτή, τα αντικείµενα που βρίσκονται στον
εκθετήριο χώρο θεωρούνται ότι ανήκουν πλέον στην ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. Η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. έχει απόλυτα 
ανέκκλητη πληρεξουσιότητα από τον εκθέτη, που αµέλησε αυτήν την υποχρέωση, για να κάνει τις σχετικές ενέργειες 
για την αποµάκρυνση κάθε αντικειµένου από τον εκθετήριο χώρο, αλλά η δαπάνη και η ευθύνη βαρύνει τον εκθέτη, 
ενώ τα αντικείµενα και τα υλικά περιέρχονται στη ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. χωρίς αποζηµίωση του εκθέτη.
6.3.   Η εξαγωγή εκθεµάτων, επίπλων, σκευών, υλικών διάκοσµου κ.τ.λ. από τον χώρο της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E., 
µετά το κλείσιµο της Έκθεσης, επιτρέπεται µόνον εφόσον ο εκθέτης εξόφλησε τυχόν υπόλοιπα για αποζηµίωση χρήσης 
ή άλλη οφειλή προς τη ∆ΕΘ-HELEXPO A.E., οπότε και παίρνει τη σχετική άδεια εξόδου από το Λογιστήριο.

ΑΡΘΡΟ 7. ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
7.1.  Είσοδος οχηµάτων εκθετών: Κατά τις ηµέρες λειτουργίας των εκθέσεων δεν επιτρέπεται η είσοδος οχηµάτων 
στους χώρους της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. παρά µόνο στην ειδικά σχεδιασµένη περιοχή στάθµευσης η οποία και 
γνωστοποιείται στους εκθέτες από τις αντίστοιχες υπηρεσίες της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. 
7.2.  Οι κανόνες και κανονισµοί κυκλοφορίας στις εγκαταστάσεις της έκθεσης πρέπει να τηρούνται αυστηρά για να 
εξασφαλιστεί η οµαλή ροή της κυκλοφορίας. Σε κάθε περίπτωση, εντός του Εκθεσιακού Κέντρου ισχύουν όλες οι διατάξεις 
και οι κανονισµοί του Κ.Ο.Κ, η µέγιστη δε ταχύτητα οχηµάτων δεν θα υπερβαίνει τα 20 χλµ/ώρα.
7.3. Οχήµατα, τρέιλερ, κοντέινερ ή εµπόδια κάθε είδους που σταθµεύουν παράνοµα στις εγκαταστάσεις της έκθεσης, 
θα ρυµουλκούνται από τη ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. και οι σχετικές δαπάνες θα βαρύνουν τον ιδιοκτήτη/οδηγό.

ΑΡΘΡΟ 8. ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ
8.1.  Ο εκθέτης οφείλει να διαφηµίζει αποκλειστικά τα εκθέµατα των οίκων που έγραψε στη ∆ήλωση Συµµετοχής και 
µόνο µέσα στον εκθετήριο χώρο του.
8.2.  Η διαφήµιση µπορεί να γίνει και µε διαφηµιστικά έντυπα ή δείγµατα, που θα προσφέρονται δωρεάν στους 
επισκέπτες.
8.3.  ∆ιαφηµίσεις που είναι αντίθετες µε το µε τα χρηστά ήθη ή έχουν πολιτικό χαρακτήρα δεν επιτρέπονται. Επίσης δεν 
επιτρέπεται η χρήση, µε οποιοδήποτε τρόπο, του εµβλήµατος της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. ή της έκθεσης, χωρίς την 
προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεσή της. 
8.4.  ∆εν επιτρέπεται η φωτογράφηση, ή η κινηµατογράφηση από τρίτους των εκθετηρίων χώρων χωρίς την έγκριση 
του ίδιου του εκθέτη και της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E.
8.5  ∆εν επιτρέπεται η διανοµή εντύπων/διαφηµιστικού υλικού σε οποιοδήποτε άλλο σηµείο εκτός από τον 
εκθετήριο χώρο του εκθέτη παρά µόνο έπειτα από ειδική άδεια της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E..
8.6.  Η προβολή των εκθετών εντός του Εκθεσιακού Κέντρου κατά τη διάρκεια της Έκθεσης, µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί µε διάφορους τρόπους που περιγράφονται αναλυτικά στο Marketing Manual το οποίο είναι 
ανηρτηµένο στον διαδικτυακό τόπο www.helexpo.gr
8.7. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εκθέτης επιθυµεί να πλαισιώσει µε µουσική ή τραγούδια, ή να προβεί στην 
παρουσίαση, αναπαραγωγή κλπ οιουδήποτέ έργου πνευµατικής ιδιοκτησίας τρίτου, αναλαµβάνει ανεπιφύλακτα την 
αποκλειστική ευθύνη να εφοδιασθεί έγκαιρα από την «Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Πνευµατικής Ιδιοκτησίας Α.Ε» (Α.Ε.Π.Ι) 
και από οιοδήποτε άλλο Οργανισµό Συλλογικής ∆ιαχείρισης Πνευµατικών ∆ικαιωµάτων µε την αναγκαία γραπτή άδεια και 
οιαδήποτε αµοιβή απαιτηθεί από τους ως άνω Οργανισµούς βαρύνει αποκλειστικά τον Οργανωτή, και σε κάθε περίπτωση η 
∆ΕΘ-HELEXPO ουδεµία ευθύνη φέρει για την αναπαραγωγή µουσικής ή τραγουδιών και την τυχόν µε οποιαδήποτε τρόπο 
παραβίαση πνευµατικών δικαιωµάτων τρίτων.  Ταυτόχρονα, οφείλει να ενηµερώνει τη ∆ΕΘ-HELEXPO και να λαµβάνει ρητή 
έγγραφη άδεια  για τη χρήση οποιωνδήποτε οπτικοακουστικών µέσων.

ΑΡΘΡΟ 9. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΤΩΝ
9.1 Η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E., κατά την κρίση της, κυκλοφορεί Κατάλογο Εκθετών ηλεκτρονικό και έντυπο.
9.2.  Μόνο η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E.και πρόσωπα ή επιχειρήσεις που έχουν εντολή της, έχουν το δικαίωµα να εκδώσουν 
Κατάλογο Εκθετών ή άλλο όποιας µορφής σχετικό έντυπο, κάνοντας χρήση του τίτλου της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E.

ΑΡΘΡΟ 10. ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΕΚΘΕΤΩΝ
10.1. Κάθε εκθέτης έχει δικαίωµα να ζητήσει διαφηµιστική καταχώριση στον Κατάλογο, µε πληρωµή, βάσει του εκάστοτε 
ισχύοντος τιµοκαταλόγου.
10.2.  Η καταχώρηση εξασφαλίζεται, αφού ο ενδιαφερόµενος υποβάλει στη ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. συµπληρωµένη και 
υπογεγραµµένη την εντολή Καταχώρησης ∆ιαφήµισης.
10.3. ∆ικαίωµα για διαφηµιστική καταχώρηση στον Κατάλογο έχουν και οι µη εκθέτες της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. µε 
ίδιους όρους, ύστερα από προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E.

ΑΡΘΡΟ 11. ΈΞΟ∆ΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Για να διασφαλιστεί ότι τα πυροσβεστικά οχήµατα και τα ασθενοφόρα
έχουν ανεµπόδιστη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις, πρέπει να διατηρούνται πάντα ελεύθερα τα ακόλουθα:
 Έξοδοι κινδύνου
• ∆ιάδροµοι και περιοχές που τηρούνται για τις υπηρεσίες  ασφαλείας
• Πύλες πρόσβασης για πυροσβεστικά οχήµατα και υπηρεσίες διάσωσης
• Έξοδοι προσέγγισης οχηµάτων στους διαδρόµους
• Πυροσβεστικά ∆ίκτυα (φωλιές & σωληνώσεις).
Όλες οι πόρτες στις εξόδους κινδύνου πρέπει να διατηρούνται καθαρές ώστε να µπορούν να ανοίξουν εντελώς και 
εύκολα από το εσωτερικό. Η πρόσβαση στις εξόδους και στις εξόδους επείγουσας ανάγκης θα πρέπει να είναι 
ανεµπόδιστη. ∆εν επιτρέπεται η κάλυψη των πινακίδων σηµατοδότησης των εξόδων. Η ∆ΕΘ-HELEXPO ΑΕ διατηρεί το 
δικαίωµα να µεταφέρει κάθε όχηµα ή αντικείµενο, µε δαπάνες του ιδιοκτήτη του, αν καταλαµβάνει χώρο ή εµποδίζει 
την πρόσβαση στις εξόδους κινδύνου, στις περιοχές που προορίζονται για υπηρεσίες ασφαλείας ή στους διαδρόµους.

ΑΡΘΡΟ 12. ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. παρέχει στους εκθέτες της, καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας των εκθέσεων, ιατρικές 
υπηρεσίες Α' Βοηθειών µε ειδικά εξοπλισµένο ιατρείο στις εγκαταστάσεις της.

ΑΡΘΡΟ 13 . ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ
13.1.  Εκθέµατα που προέρχονται από το εσωτερικό ή είναι ελευθέρα δασµών από το εξωτερικό πρέπει να 
συνοδεύονται από δελτία αποστολής.
13.2.  Στο χώρο της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. µπορεί να γίνεται εισαγωγή εκθεµάτων προέλευσης εξωτερικού σύµφωνα µε 
τους εκάστοτε ισχύοντες όρους διαµετακόµισης.

ΑΡΘΡΟ 14. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
14.1.  Η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. µε τις Υπηρεσίες της είναι η µόνη που δικαιούται να κάνει έλεγχο και να διαπιστώνει την 
κανονική λειτουργία της Έκθεσης, την τήρηση των όρων αυτού του Κανονισµού, καθώς και την τήρηση των διαφόρων 
συµβάσεων µε τους εκθέτες και µισθωτές.
14.2.  Στην περίπτωση που εκθέτης ή µισθωτής της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E.
παραβεί τις διατάξεις αυτού του κανονισµού χάνει αµέσως το δικαίωµα συµµετοχής στην έκθεση, ενώ διατηρούνται όλες οι 
οφειλές του προς τη ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. και εισπράττονται από αυτήν. Ο εκθεσιακός χώρος σφραγίζεται αµέσως από τη 
∆ΕΘ-HELEXPO A.E. χωρίς καµία ευθύνη για οποιαδήποτε ζηµία του παραβάτη. Η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E., κατά την κρίση της, 
µπορεί να αποφασίσει την επιβολή χρηµατικού προστίµου (ποινική ρήτρα) σε βάρος παραβάτη εκθέτη ή τρίτου, που µπορεί να 
φτάσει και στο δεκαπλάσιο του ενοικίου που συµφωνήθηκε. Πέραν από αυτό, η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. διατηρεί το δικαίωµα να 
αποκλείσει και για το µέλλον τη συµµετοχή των καθ' υποτροπή παραβατών του παρόντος άρθρου.
14.3.  Η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. έχει δικαίωµα να τροποποιεί ή να συµπληρώνει αυτόν τον Κανονισµό, για τις εκθέσεις που 
διοργανώνει ή πρόκειται να διοργανώσει στον µέλλον, ενηµερώνοντας ταυτόχρονα τους ενδιαφερόµενους, καθώς και να 
αναπροσαρµόζει εκάστοτε τα διάφορα τιµολόγιά της.
14.4.  Οι διατάξεις του παρόντος Γενικού Κανονισµού Συµµετοχής ο οποίος αναρτάται στην ιστοσελίδα της ∆ΕΘ-HELEXPO 
A.E. (www.helexpo.gr), λειτουργούν και ισχύουν παράλληλα προς τις διατάξεις του Παραρτήµατος Κανονισµού της Έκθεσης.
14.5.  Για τις διαφορές µεταξύ ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. και κάθε τρίτου,
αρµόδια για την επίλυσή τους είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

3.10.  ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ∆ΕΘ-HELEXPO A.E.
Η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. διατηρεί το δικαίωµα να αναβάλλει, να κλείσει προσωρινά, εν µέρει ή ολικά, ή να ακυρώσει 
εντελώς την προγραµµατισµένη έκθεση για αιτιολογηµένο λόγο, όπως η εργασιακή διαφωνία ή περιστατικά εκτός του 
δικού της ελέγχου. Η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. θα ασκήσει δίκαιη κρίση για την ακύρωση µιας έκθεσης που φαίνεται να είναι 
ασύµφορη οικονοµικά ενώ λαµβάνονται δεόντως υπ΄όψιν τα συµφέροντα των εκθετών. Οι αµοιβαίες υποχρεώσεις των 
συµβαλλοµένων µερών θα καθίστανται ανενεργές έπειτα από αυτή την ακύρωση. Καµία αξίωση για αποζηµίωση ή 
ζηµία δε θα προκύπτει από αυτή την ακύρωση, ή αναβολή, ενώ η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. θα επιστρέψει τυχόν πληρωµές 
που έχει λάβει από τους εκθέτες για υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί ακόµη. Σε περίπτωση πλήρους ή µερικής 
αναβολής της εµπορικής έκθεσης, το συµφωνητικό θα θεωρείται ότι είναι εκτελεστό για τη νέα ηµεροµηνία και 
διάρκεια, εκτός αν ο εκθέτης προβεί σε έγγραφη ένσταση εντός περιόδου 2 εβδοµάδων από τη γνωστοποίηση της 
αλλαγής. Ο εκθέτης δεν θα έχει το δικαίωµα σε τυχόν µείωση του συµφωνηθέντος µισθώµατος.
3.11.  ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
3.11.1.  Η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. µπορεί, κατά την κρίση της, να αποδεχθεί έγγραφο αίτηµα ενός εκθέτη για µερική ή πλήρη 
ακύρωση συµµετοχής του στην έκθεση ακολούθως της υποβολής της δήλωσης συµµετοχής. Ωστόσο, ο εκθέτης παραµένει 
υπεύθυνος για την πληρωµή του δικαιώµατος εγγραφής και της ισχύουσας χρέωσης ακύρωσης. Το ποσό που θα πληρωθεί 
παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα χρεώσεων ακύρωσης. Οι χρεώσεις υπολογίζονται βάσει των εξής δεδοµένων:
• Το χρόνο κατά τον οποίο η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. λαµβάνει  έγγραφη ειδοποίηση από τον εκθέτη για ακύρωση της 
 συµµετοχής στην έκθεση.
•  Την προβλεπόµενη αποζηµίωση συµµετοχής που θα οφειλόταν για τον αντίστοιχα δεσµευµένο ή µισθωµένο  
 εκθετήριο χώρο, µε βάση το βασικό ενοίκιο, τις επιπρόσθετες χρεώσεις για όψεις του εκθετηρίου χώρου και/ή  
 την τυποποιηµένη δοµή όπως ισχύει στη ∆ήλωση Συµµετοχής.

   ΧΡΟΝΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΤΟΥ ΕΚΘΕΤΗ                      ΧΡΕΩΣΗ
   30 έως 1 ηµερολογιακή ηµέρα πριν από την έναρξη της έκθεσης         Παρακρατείται το δικαίωµα εγγραφής 
                                                                                      και το σύνολο του ποσού συµµετοχής
   60 έως 31 ηµερολογιακές ηµέρες  πριν από την έναρξη της έκθεσης Παρακρατείται το δικαίωµα εγγραφής 
                                                                                     και η προκαταβολή 
   61 και πλέον ηµερολογιακές ηµέρες πριν από την έναρξη της έκθεσης Παρακρατείται το δικαίωµα εγγραφής 

Οι ως άνω χρεώσεις ισχύουν ασχέτως εάν ο χώρος του εκθέτη διατεθεί σε άλλο εκθέτη το δε ποσό που θα πρέπει να 
καταβληθεί βάσει των ανωτέρω χρεώσεων καθίσταται άµεσα απαιτητό.
3.11.2.  Η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. χωρίς να στερείται του δικαιώµατος για πρόσθετες αξιώσεις, θα έχει το δικαίωµα να 
ακυρώσει ή λύσει το συµφωνητικό µίσθωσης ή το πολυετές συµφωνητικό µίσθωσης ή άλλα
συµφωνητικά υπηρεσιών, χωρίς ειδοποίηση, αν ο εκθέτης αδυνατεί, ακόµη και µετά την παροχή εύλογου διαστήµατος 
χάριτος, να ανταποκριθεί στις συµβατικές υποχρεώσεις του και τις υποχρεώσεις των Όρων Συµµετοχής ή τυχόν 
Συµπληρωµατικών Όρων για τη Συµµετοχή.
3.11.3.  Η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. οµοίως θα έχει το δικαίωµα να λύσει το συµφωνητικό χωρίς ειδοποίηση, αν ο εκθέτης 
δεν ανταποκρίνεται πλέον στις προϋποθέσεις της ∆ήλωσης Συµµετοχής, ιδιαίτερα δε αν ο εκθέτης έχει αλλάξει το 
αντικείµενο δραστηριότητάς του και τα προς έκθεση προϊόντα/υπηρεσίες δεν είναι πλέον συµβατά µε τις κατηγορίες 
προϊόντων/υπηρεσιών της έκθεσης. Αυτό θα εφαρµόζεται κι όταν εκκρεµεί πληρωµή ή τα περιουσιακά στοιχεία του 
εκθέτη υπόκεινται σε πτώχευση ή παρόµοιες νοµικές διαδικασίες στη χώρα κατοικίας του ή αν η εταιρία του εκθέτη 
βρίσκεται σε διαδικασία εκκαθάρισης.
3.11.4.  Αν το συµφωνητικό µίσθωσης για έναν εκθετήριο χώρο έχει λυθεί για έναν ή περισσότερους λόγους όπως αυτοί 
αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο, η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E.θα έχει το δικαίωµα να προβεί σε χρέωση 
ακύρωσης. Το ποσό αυτής της χρέωσης θα προσδιορίζεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις σε περίπτωση 
ακύρωσης συµµετοχής του εκθέτη και εξαρτάται από το χρονικό σηµείο κατά το οποίο η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. λαµβάνει 
έγγραφη γνωστοποίηση για τα γεγονότα που δικαιολογούν τη λύση του συµφωνητικού.
3.12. ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ - ΕΝΑΡΞΗ
3.12.1.  Κατά την παραλαβή του χώρου του ο εκθέτης θα φέρει µαζί του το έγγραφο της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. και το 
σχεδιάγραµµα µε το οποίο ενηµερώθηκε ότι "έγινε δεκτός ως εκθέτης και δόθηκε χώρος". Στην περίπτωση, που κατά την 
παραλαβή του χώρου δεν είναι παρών ο εκθέτης, αλλά κάποιος υπάλληλός του ή ο εκπρόσωπος του τότε θα έχει µαζί του 
(ο υπάλληλός του ή ο εκπρόσωπός του) έγγραφη εξουσιοδότηση του εκθέτη µε την οποία θα αποδεικνύεται η αρµοδιότητά 
του να παραλάβει το χώρο. Τυχόν µικροδιαφορές διαστάσεων σε σχέση µε το αρχικό σκαρίφηµα του χώρου, που 
στάλθηκε στον εκθέτη, θα επιλύονται επί τόπου, κατά την παράδοση ή κατά τη λειτουργία της Έκθεσης. Σε περίπτωση 
τεχνικής αδυναµίας ή έκτακτης ανάγκης, προερχόµενης από τον οργανωτή, ο εκθέτης θα ενηµερώνεται σχετικά. 
Λεπτοµέρειες για την παράδοση και παραλαβή των χώρων (ωράριο εργασιών) θα δίνονται από το αρµόδιο γραφείο της 
∆ΕΘ-HELEXPO A.E. και ο εκθέτης υποχρεούται να συµµορφωθεί µε τις έγγραφες οδηγίες της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E.
3.12.2.  Η οριστική επιµετρική διαπίστωση της επιφάνειας του εκθετηρίου χώρου, που παραλήφθηκε και καταλήφθηκε 
από τον εκθέτη, γίνεται από τη ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. επί τόπου κατά τη λειτουργία της. Ο εκθέτης πληροφορείται αµέσως 
και εγγράφως, µέσω τιµολογίου, το αποτέλεσµα της οριστικής επιµέτρησης του εκθετηρίου χώρου και αν διαφωνεί, 
πρέπει την επόµενη µέρα, να υποβάλει εγγράφως τη διαφωνία του στη ∆ΕΘ-HELEXPO A.E.. Μετά την προθεσµία αυτή, 
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ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
Η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. είναι ο κρατικός οργανισµός διεθνών εκθέσεων, συνεδρίων, πολιτιστικών εκδηλώσεων της 
Ελλάδας. Ο παρών Κανονισµός Συµµετοχής είναι εγκεκριµένος από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E.
 
ΑΡΘΡΟ 1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 
Με την υποβολή της υπογεγραµµένης δήλωσης συµµετοχής, ο εκθέτης αναγνωρίζει και αποδέχεται όλους τους όρους 
του παρόντος Κανονισµού Συµµετοχής, του Παραρτήµατος και του Εντύπου Τεχνικών Παροχών. Όλοι οι όροι 
προσδιορίζουν το νοµικό πλαίσιο της συµµετοχής και διέπουν την ενοικίαση εκθετηρίου χώρου προς τον εκθέτη από τη 
∆ΕΘ-HELEXPO A.E καθώς και το σύνολο των τεχνικών θεµάτων των σταδίων προετοιµασίας, λειτουργίας και 
αποξήλωσης της έκθεσης. Τυχόν παρέκκλιση από τους όρους του παρόντος Κανονισµού και του Παραρτήµατος που τον 
συνοδεύει πραγµατοποιείται µετά από έγγραφη συµφωνία των δύο µερών.

ΑΡΘΡΟ 2. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗ
Όπως αναφέρονται στη ∆ήλωση Συµµετοχής.

ΑΡΘΡΟ 3. ΟΡΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ
3.1. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ
Η µίσθωση εκθετηρίου χώρου µε ή χωρίς τυποποιηµένη δοµή γίνεται µε την υποβολή της συµπληρωµένης δήλωσης 
συµµετοχής. Το συµφωνητικό µίσθωσης µεταξύ του εκθέτη και της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E ισχύει εφόσον η ∆ΕΘ-HELEXPO 
A.E έχει αποστείλει ηλεκτρονικά ή εγγράφως την αποδοχή προς τον εκθέτη. Αυτή η αποδοχή θα είναι δεσµευτική και 
για τα δύο µέρη, ακόµη κι αν παρεκκλίνει από τη δήλωση συµµετοχής, εκτός αν ο εκθέτης αντιτεθεί εγγράφως εντός 
δύο ηµερών από τη λήψη της επιβεβαίωσης.
3.2. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ
Η έκθεση στοχεύει πρωτίστως στους παραγωγούς, παρόχους, διανοµείς, χονδρεµπόρους και εισαγωγείς των 
προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαµβάνονται στη δήλωση συµµετοχής-κατηγορίες εκθεµάτων. Στην έκθεση 
δύνανται να συµµετέχουν επίσης-σχετικοί µε το αντικείµενο της έκθεσης-Κρατικοί Οργανισµοί ή ∆ηµόσιες Υπηρεσίες 
ή Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισµοί, που επιθυµούν να προβάλουν το έργο τους καθώς και εκδοτικοί οίκοι, που οι 
εκδόσεις τους αφορούν θέµατα σχετικά µε τους κλάδους που προβάλλει η έκθεση. Η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. διατηρεί 
αναφαίρετο δικαίωµα επί της επιλεξιµότητας των εκθετών, κατά την ελεύθερη κρίση της, µε βάση τη συµβατότητα του 
εύρους εκθεµάτων τους µε τις κατηγορίες προϊόντων της έκθεσης. Τα προϊόντα που δεν είναι σύµφωνα µε τις 
κατηγορίες προϊόντων στην έκθεση δεν θα εκτίθενται εκτός αν κρίνονται απολύτως απαραίτητα για την παρουσίαση ή 
λειτουργία εκθέµατος.
3.3. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΩΡΩΝ
3.3.1.  H ∆ΕΘ-HELEXPO A.E., κατά την κρίση της και σύµφωνα µε τις κατηγορίες των εκθεµάτων, καθορίζει τη θέση και 
την έκταση του εκθετηρίου χώρου ανάλογα µε τη διαθεσιµότητα των χώρων της.
3.3.2.  H ∆ΕΘ-HELEXPO A.E., κατά την κρίση της, µπορεί να παραχωρήσει στον εκθέτη την επιφάνεια του εκθετηρίου 
χώρου που ζήτησε, ή µικρότερη ή και µεγαλύτερη ανάλογα µε τις ανάγκες και τις συνθήκες που παρουσιάζονται, καθώς 
και τον τύπο του εκθετηρίου χώρου. Σε περίπτωση παραχώρησης χώρου µικρότερου ή µεγαλύτερου του ζητηθέντος 
επέρχεται αναλογική µείωση ή αύξηση του κόστους ενοικίασης.
3.3.3.  Η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E., κατά την κρίση της, δικαιούται να κάνει ανακατατάξεις των εκθετηρίων χώρων της, 
χωρίς να δίνεται στον εκθέτη το δικαίωµα για αποζηµίωση εξαιτίας της ανακατάταξης αυτής.
3.3.4. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν παραχωρηθεί τελικά ο αιτούµενος
χώρος στον ενδιαφερόµενο, τότε η ∆ήλωση Συµµετοχής του εκθέτη θεωρείται τελεσίδικα ότι δεν έγινε δεκτή από τη 
∆ΕΘ-HELEXPO A.E. και τα ποσά που κατέβαλε για προκαταβολή και δικαίωµα προβολής επιστρέφονται χωρίς άλλη 
διαδικασία. Η απόρριψη της ∆ήλωσης Συµµετοχής δεν δίνει δικαίωµα στον ενδιαφερόµενο για οποιαδήποτε 
αποζηµίωση από τη ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. Μετά την οριστική κατανοµή των εκθετηρίων χώρων, η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. 
ενηµερώνει ηλεκτρονικά ή εγγράφως τον ενδιαφερόµενο εκθέτη για το χώρο που παραχωρήθηκε από πλευράς θέσης 
και εµβαδού. Συνιστάται στον εκθέτη να επισκεφθεί µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα, αφότου λάβει την ειδοποίηση, τον 
ως άνω χώρο επί τόπου, ώστε να σχηµατίσει προσωπική γνώµη προκειµένου να προχωρήσει στη διαµόρφωση του.
3.4.  ΧΡΗΣΗ ΕΚΘΕΤΗΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ
3.4.1. Τα εκθέµατα µπορούν να παρουσιάζονται µόνο στο µισθωµένο εκθετήριο χώρο. Θα πρέπει να τοποθετούνται 
έτσι ώστε να µην ενοχλούν τους γειτονικούς εκθετηρίους χώρους είτε ακουστικά ή οπτικά και να αποφεύγεται η 
δηµιουργία τυχόν εµποδίων στους εκθετήριους χώρους ή τους διαδρόµους. Σε περίπτωση παράβασης, η ∆ΕΘ-HELEX-
PO A.E. µπορεί, κατά την κρίση της, να απαγορεύσει επιδείξεις που προκαλούν ταραχή ή ενόχληση. Αν ο εκθέτης δεν 
συµµορφώνεται, η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. δύναται να αποµακρύνει τα εκθέµατα και να αποβάλει τον εκθέτη από το χώρο 
αζηµίως για την ίδια.
3.4.2. Οι εκθετήριοι χώροι πρέπει να περιλαµβάνουν εκθέµατα και να είναι στελεχωµένοι από προσωπικό κατά τη 
διάρκεια των ωρών λειτουργίας της έκθεσης.
3.4.3. Μόνο τα προϊόντα τα οποία περιλαµβάνονται στη δήλωση συµµετοχής µπορούν να εκτεθούν. Η ∆ΕΘ-HELEXPO 
A.E. έχει το δικαίωµα να αφαιρέσει τα εκθέµατα που δεν συµµορφώνονται µε τις κατηγορίες προϊόντων της έκθεσης ή 
παρεκκλίνουν από τις αρχές του εκθεσιακού ανταγωνισµού ή παραβαίνουν το πρόγραµµα της έκθεσης ή 
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αποδεδειγµένα παραβιάζουν τα πνευµατικά δικαιώµατα τρίτου µέρους.
3.4.4. Σε περίπτωση που το δικαστήριο κρίνει έναν εκθέτη ένοχο παραβίασης πνευµατικών δικαιωµάτων τρίτου 
µέρους, η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. δύναται να απαγορεύσει στον αντίστοιχο εκθέτη να συµµετέχει σε τρέχουσες ή 
µελλοντικές εκθέσεις χωρίς αυτός να δικαιούται αποζηµίωση για οποιαδήποτε αιτία.
3.4.5. Επιτρέπεται η ανάρτηση πληροφοριών σχετικά µε τις τιµές των εκθεµάτων.
3.4.6. Απαγορεύεται η είσοδος σε θρησκευτικές  και πολιτικές οργανώσεις, φορείς, σωµατεία καθώς και αιρέσεις, οι 
οποίες αποσκοπούν την προώθηση και προβολή  των ιδεών και των δράσεων τους, καθώς και  στην προσέλκυση των 
επισκεπτών  µε στόχο την ένταξή τους σε αυτές. 
3.5.  ΣΥΝΕΚΘΕΤΕΣ, ΕΜΜΕΣΟΙ ΕΚΘΕΤΕΣ, ΟΜΑ∆ΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ,
 ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
3.5.1.  Είναι δυνατό, διάφορες εταιρίες να µοιράζονται έναν εκθετήριο χώρο υπό την προϋπόθεση ότι ο κύριος εκθέτης 
έχει καταχωρήσει όλες αυτές τις εταιρίες στη δήλωση συµµετοχής συνεκθετών και εφόσον αυτό έχει εγκριθεί από τη 
∆ΕΘ-HELEXPO A.E..
3.5.2. Κάθε εταιρία που έχει το δικό της προσωπικό και εκθέµατα και χρησιµοποιεί τον εκθετήριο χώρο που έχει 
µισθωθεί από άλλον εκθέτη ή οργανωτή, πρέπει να καταχωρείται ως συνεκθέτης.
3.5.3. Το κόστος του ενοικίου του χώρου για τη συµµετοχή των συνεκθετών τιµολογείται πάντα στον κύριο εκθέτη 
πέραν του δικαιώµατος συµµετοχής συνεκθέτη.
3.5.4. Οι συνεκθέτες υπόκεινται επίσης στους Όρους Συµµετοχής, όπως αυτοί εφαρµόζονται. Ο κύριος εκθέτης θα 
ευθύνεται για την ενηµέρωση των συνεκθετών σχετικά µε τις παρούσες και τυχόν συµπληρωµατικές διατάξεις και τη 
διασφάλιση της αποδοχής τυχόν υποχρεώσεων που προκύπτουν προς τη ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. Η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. 
επιφυλάσσεται του δικαιώµατός της να επικοινωνήσει απευθείας ή µέσω εξουσιοδοτηµένου τρίτου µέρους µε τους 
συνεκθέτες.
3.5.5. Αν ένας εκθέτης δεν δηλώσει ή δώσει ατελείς ή λανθασµένες πληροφορίες στη δήλωση συµµετοχής 
συνεκθετών, η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. θα χρησιµοποιήσει την κρίση της για να υπολογίσει και να χρεώσει τις αµοιβές 
συµµετοχής που θα καθίστατο απαιτητές αν είχε υποβληθεί ορθά η δήλωση συµµετοχής συνεκθετών και οι οποίες θα 
βαρύνουν τον εκθέτη και τους συνεκθέτες εις ολόκληρο.
3.5.6. Ως έµµεσοι εκθέτες ορίζονται Εταιρείες των οποίων τα προϊόντα/υπηρεσίες αντιπροσωπεύονται από εκθέτη και 
οι επωνυµίες της εταιρείας και/ή των προϊόντων/υπηρεσιών τους εµφανίζονται στον εκθετήριο χώρο. Οι έµµεσοι 
εκθέτες θα δηλώνονται υποχρεωτικώς µε τη συµπλήρωση της σχετικής δήλωσης καταχώρισης έµµεσου εκθέτη.
3.5.7.  Η συµµετοχή Επίσηµου Κρατικού Φορέα της αλλοδαπής, όπως επίσης και η συµµετοχή Ελλήνων ή Ξένων 
αντιπροσώπων παραγωγών εταιρειών του εσωτερικού ή του εξωτερικού θα πρέπει να συνοδεύεται απαραιτήτως από 
τη δήλωση καταχώρισης έµµεσου εκθέτη για κάθε µία από τις αντιπροσωπευόµενες εταιρείες.
3.5.8. Είναι δυνατό, συλλογικοί φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (σωµατεία, ενώσεις, επιµελητήρια κ.α.) οι οποίοι 
εκπροσωπούν επιχειρήσεις, να οργανώνουν οµαδική συµµετοχή των µελών τους.
3.5.9.  Οι Έλληνες και Ξένοι αντιπρόσωποι παραγωγών εταιρειών του εσωτερικού και του εξωτερικού µπορούν να 
εκθέσουν τα προϊόντα τους στην έκθεση ταυτόχρονα µε όλους τους εξουσιοδοτηµένους αντιπροσώπους, εφόσον το 
επιτρέπει εγγράφως η παραγωγός εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση γίνονται δεκτοί µόνο οι εξουσιοδοτηµένοι από την 
παραγωγό εταιρεία αντιπρόσωποί του.
3.5.10. Ένας εκθέτης µπορεί να ορίσει τρίτο µέρος για να οργανώσει τη συµµετοχή του στην έκθεση. Αυτό µπορεί να 
γίνει µε έγγραφη δήλωση ορισµού του αντιπροσώπου του και εξουσιοδοτώντας τον εγγράφως να εκπροσωπήσει τον 
εκθέτη και τυχόν συνεκθέτες για όλα τα ζητήµατα σχετικά µε την έκθεση.
3.6.  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Μαζί µε τη ∆ήλωση Συµµετοχής, είτε αυτή υποβληθεί εµπρόθεσµα ή εκπρόθεσµα, ο ενδιαφερόµενος καταβάλει στη 
∆ΕΘ-HELEXPO A.E. το ποσό για αποζηµίωση χρήσης χώρου και δικαιώµατος προβολής εκθέτη όπως αναφέρεται σε αυτή.
3.7. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Η χρήση του δικαιώµατος εγγραφής είναι υποχρεωτική για τους εκθέτες και τους συνεκθέτες. Το δικαίωµα εγγραφής 
εισπράττεται από τη ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. για την παροχή προς τον εκθέτη και τον συνεκθέτη διαφόρων υπηρεσιών 
(προβολής, διαφήµισης, καταχώρησης στον Κατάλογο Εκθετών, INTERNET). ∆ικαίωµα εγγραφής εκθέτη πληρώνουν 
όλοι, ανεξάρτητα αν γίνει η καταχώρηση της επωνυµίας τους στον επίσηµο Κατάλογο Εκθετών ή όχι.
3.8.  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Στην περίπτωση που η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. δεν έχει διαθέσιµο χώρο, αυτό κοινοποιείται εγγράφως στον 
ενδιαφερόµενο και τα ποσά που προκατέβαλε (προκαταβολή και δικαίωµα εγγραφής) επιστρέφονται στους 
δικαιούχους χωρίς άλλη διαδικασία.
3.9.  ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
3.9.1.  Κάθε ∆ήλωση Συµµετοχής που υποβάλλεται, κρίνεται αποδεκτή ή απορριπτέα. Σε περίπτωση µη αποδοχής 
εµπρόθεσµης ∆ήλωσης αποστέλλεται σχετικό έγγραφο στον ενδιαφερόµενο.
3.9.2.  ∆ήλωση Συµµετοχής που υποβάλλεται από οφειλέτη της ∆ΕΘ- HELEXPO A.E. γίνεται δεκτή µόνο µετά την 
τακτοποίηση της προηγούµενης οφειλής.
3.9.3.  ∆ήλωση Συµµετοχής που περιέχει όρους, αιρέσεις ή περιορισµούς δεν γίνεται δεκτή.
3.9.4.  Στην περίπτωση απόρριψης της Συµµετοχής, η απόρριψη είναι ανέκκλητη, η δε ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. είναι 
υποχρεωµένη να επιστρέψει την προκαταβολή και το δικαίωµα εγγραφής στον ενδιαφερόµενο χωρίς άλλη διαδικασία.

οι επιµετρήσεις των χώρων θεωρούνται οριστικές και γίνονται ανεπιφύλακτα δεκτές από τον εκθέτη. Στην περίπτωση 
που ο εκθέτης καταθέσει, εγγράφως, τη διαφωνία του εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας, τότε γίνεται νέα 
επιµέτρηση του χώρου, παρουσία του εκθέτη. Το αποτέλεσµα αυτό είναι για τον εκθέτη υποχρεωτικό και οριστικό.

ΑΡΘΡΟ 4. ΚΑΡΤΕΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ
Για την είσοδο του προσωπικού που στελεχώνει τον εκθετήριο χώρο στις Εγκαταστάσεις της Έκθεσης, απαιτείται κάρτα 
εισόδου εκθέτη. Ο αριθµός των καρτών εισόδου βασίζεται στο επιβεβαιωµένο µέγεθος του εκθετηρίου χώρου. Κάθε 
εκθέτης δικαιούται δωρεάν κάρτες εισόδου για τον ίδιο και το προσωπικό του (1 κάρτ ανά 4 τ.µ.). Aν ο εκθέτης επιθυµεί 
περισσότερες από τις αναλογούσες κάρτες εισόδου, θα χρεώνεται µε το ποσό των 10,00€/κάρτα (ΦΠΑ 
συµπεριλαµβάνεται). Οι κάρτες εισόδου του εκθέτη είτε αποστέλλονται ηλεκτρονικώς σε εύλογο χρονικό διάστηµα πριν 
την έκθεση, προκειµένου να διασφαλιστεί ότι οι εκθέτες έχουν λάβει τις κάρτες έγκαιρα, είτε διατίθενται από τη 
Γραµµατεία της έκθεσης στις εγκαταστάσεις του ∆ιεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης.
Σε κάθε κάρτα αναγράφεται από τον εκθέτη η Επωνυµία και το Ονοµατεπώνυµο του κατόχου της κάρτας.
Η κάρτα είναι αυστηρά προσωπική και:
• Αν χαθεί δεν αντικαθίσταται
• Αν ζητηθεί, ο κάτοχός της θα δείχνει και την ταυτότητά του
• Αν βρεθεί σε χέρια τρίτου κατάσχεται.

ΑΡΘΡΟ 5. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ-∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ-ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
5.1.  Η κατασκευή των εκθετηρίων χώρων είναι υποχρεωτική και βαρύνει εξ ολοκλήρου τον εκθέτη, είτε γίνεται 
µέσω ∆ΕΘ-HELEXPO A.E., (ίχνος επί εδάφους µε τυποποιηµένη δοµή - Τύπος 2), είτε γίνεται από τον ίδιο τον εκθέτη 
(ίχνος επί εδάφους - Τύπος 1).
Για εκθετηρίους χώρους ίχνους επί εδάφους (Τύπος 1) απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του χώρου, είναι η 
υποβολή υπεύθυνης δήλωσης για την καλή και ασφαλή λειτουργία των κατασκευαστικών εργασιών και των 
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων συνοδευόµενη από Ηλεκτρολογικό Σχέδιο εγκατάστασης και Αντίγραφο 
Ηλεκτρολογικής Άδειας του αρµόδιου Υπουργείου.
5.2. Η έγκριση των σχεδίων αυτών θα γίνεται από τις αρµόδιες Υπηρεσίες της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E.µε την 
προϋπόθεση ότι τα σχέδια θα υποβάλλονται έγκαιρα και σε εύλογο χρονικό διάστηµα πριν την εγκατάσταση του εκθέτη. 
Η µη έγκριση των σχεδίων από τις αρµόδιες υπηρεσίες της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E., υποχρεώνει τον εκθέτη στις 
προσαρµογές ή τροποποιήσεις που θα του υποδείξουν οι αρµόδιες υπηρεσίες της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E.
5.3 Οι περιµετρικές όψεις των εκθετηρίων χώρων (περιπτέρων και υπαίθριων) επιβάλλεται να είναι καλαίσθητες 
αµφίπλευρα. Η απόφαση αυτή της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. είναι υποχρεωτική για τους εκθέτες. Οι εκθέτες είναι υπεύθυνοι 
για φθορά ή απώλεια των διακοσµητικών στοιχείων.
5.4.  Στην περίπτωση που ο εκθέτης επιθυµεί να κατασκευάσει διώροφο εκθετήριο χώρο σε περίπτερο που 
επιτρέπεται η κατασκευή του από τη ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. θα πρέπει πέραν των αναφεροµένων στο άρθρο 5.1. να 
υποβάλλει για έγκριση στις αρµόδιες Υπηρεσίες της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. συµπληρωµατικά και: πλήρη µελέτη 
(αρχιτεκτονική, στατική, ηλεκτροµηχανολογική) κατασκευής του διώροφου εκθετηρίου χώρου - το οποίο υποχρεωτικά 
θα είναι λυόµενο, αποτελούµενο από µεταλλικά στοιχεία κλπ. - υπογεγραµµένη από τους έχοντες κατά το Νόµο 
δικαίωµα υπογραφής Μηχανικούς. Επί πλέον δε, και Υπεύθυνες ∆ηλώσεις Ανάθεσης - Ανάληψης της µελέτης και 
Επίβλεψης των εργασιών κατασκευής του εκθετηρίου (σε έντυπα "τύπου" Πολεοδοµίας) υπογεγραµµένες από τον 
εκθέτη και από τους Μηχανικούς αντίστοιχα.
5.5.  Όσον αφορά στην κατασκευή επί ίχνους εδάφους (Τύπος 1), ο εκθέτης είναι απολύτως υπεύθυνος για την 
εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας που επιβάλλεται να ληφθούν σε όλη τη διάρκεια κατασκευής και λειτουργίας του 
εκθετηρίου του. Ο εκθέτης φέρει την αποκλειστική ποινική και αστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχηµα ή βλάβη, που 
θα συµβεί στον ίδιο, στο προσωπικό του ή σε τρίτους, από ενέργειες που έχουν άµεση ή έµµεση σχέση µε την 
κατασκευή του εκθετηρίου χώρου και κατά το χρονικό διάστηµα από της έναρξης της κατασκευής του µέχρι της 
πλήρους αποξήλωσης του. Επίσης, φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για τα µηχανήµατα που βρίσκονται σε 
λειτουργία-επίδειξη εντός του εκθετηρίου χώρου του.
5.6.  Όσον αφορά στην κατασκευή επί ίχνους εδάφους µε τυποποιηµένη δοµή (Τύπος 2), µετά την παράδοση της 
κατασκευής στον εκθέτη, απαγορεύεται κάθε κατασκευαστική µετατροπή που µπορεί να µειώσει τα µέτρα ασφάλειας. 
Στην περίπτωση αυτή, ο εκθέτης φέρει την αποκλειστική ποινική και αστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχηµα ή βλάβη, 
που θα συµβεί στον ίδιο, στο προσωπικό του ή σε τρίτους, από ενέργειες που έχουν άµεση ή έµµεση σχέση µε την 
ανακατασκευή του εκθετηρίου και κατά το χρονικό διάστηµα από την παράδοση της κατασκευής µέχρι της πλήρους 
αποξήλωσής της.
5.7. Όταν οι διακοσµητικές επιγραφές-σηµάνσεις του εκθέτη υπερβαίνουν τα 2,5 µέτρα ύψος, είναι απαραίτητη η 
υποβολή Σχεδίου
κατασκευής τους στις αρµόδιες Υπηρεσίες της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. για έγκριση. Σε αντίθετη περίπτωση, εάν η 
διακοσµητική επιγραφή-σήµανση παρενοχλεί άλλους εκθέτες που έχουν κοινά όρια εκθετηρίου χώρου, θα γίνεται 
άµεση παρέµβαση από τις Υπηρεσίες της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E., η οποία µπορεί να φτάσει µέχρι την άρση της επιγραφής 
- σήµανσης, εάν αυτό εκτιµηθεί. Η δαπάνη αποξήλωσης θα βαρύνει τον εκθέτη.

5.8.  Απαγορεύεται αυστηρά η σύνδεση διαφορετικών εκθετηρίων χώρων (ακόµα και του ιδίου εκθέτη) µε 
διακοσµητικές επιγραφές-σηµάνσεις, ή πατώµατα, ή άλλο δοµικό στοιχείο όταν αυτοί χωρίζονται από διάδροµο 
διέλευσης κοινού, εκτός αν δοθεί προηγούµενη συγκατάθεση της ∆ΕΘ-HELEXPO AE.
5.9. Οι Εγκαταστάσεις της Έκθεσης έχουν ελεύθερη είσοδο για τα συνεργεία των εκθετών κατά τη διάρκεια 
προετοιµασίας και αποξήλωσης των εκθετηρίων χώρων, ωστόσο το προσωπικό ασφαλείας της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. 
έχει το δικαίωµα να ελέγξει την ταυτότητα των ατόµων που εισέρχονται στις εγκαταστάσεις της. Τα άτοµα που δεν 
µπορούν να παρέχουν απόδειξη της συµµετοχής τους στην προετοιµασία ή την αποξήλωση των εκθετηρίων χώρων 
µπορεί να ζητηθεί να αποµακρυνθούν από τις εγκαταστάσεις.

ΑΡΘΡΟ 6. ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΧΩΡΩΝ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ
6.1.  Κάθε εκθέτης είναι υποχρεωµένος, µετά το κλείσιµο της Έκθεσης, να παραδώσει στη ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. εντός 
2 ηµερών, τον εκθετήριο χώρο του στην κατάσταση που τον παρέλαβε.
6.2. Μετά την προθεσµία αυτή, τα αντικείµενα που βρίσκονται στον
εκθετήριο χώρο θεωρούνται ότι ανήκουν πλέον στην ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. Η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. έχει απόλυτα 
ανέκκλητη πληρεξουσιότητα από τον εκθέτη, που αµέλησε αυτήν την υποχρέωση, για να κάνει τις σχετικές ενέργειες 
για την αποµάκρυνση κάθε αντικειµένου από τον εκθετήριο χώρο, αλλά η δαπάνη και η ευθύνη βαρύνει τον εκθέτη, 
ενώ τα αντικείµενα και τα υλικά περιέρχονται στη ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. χωρίς αποζηµίωση του εκθέτη.
6.3.   Η εξαγωγή εκθεµάτων, επίπλων, σκευών, υλικών διάκοσµου κ.τ.λ. από τον χώρο της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E., 
µετά το κλείσιµο της Έκθεσης, επιτρέπεται µόνον εφόσον ο εκθέτης εξόφλησε τυχόν υπόλοιπα για αποζηµίωση χρήσης 
ή άλλη οφειλή προς τη ∆ΕΘ-HELEXPO A.E., οπότε και παίρνει τη σχετική άδεια εξόδου από το Λογιστήριο.

ΑΡΘΡΟ 7. ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
7.1.  Είσοδος οχηµάτων εκθετών: Κατά τις ηµέρες λειτουργίας των εκθέσεων δεν επιτρέπεται η είσοδος οχηµάτων 
στους χώρους της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. παρά µόνο στην ειδικά σχεδιασµένη περιοχή στάθµευσης η οποία και 
γνωστοποιείται στους εκθέτες από τις αντίστοιχες υπηρεσίες της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. 
7.2.  Οι κανόνες και κανονισµοί κυκλοφορίας στις εγκαταστάσεις της έκθεσης πρέπει να τηρούνται αυστηρά για να 
εξασφαλιστεί η οµαλή ροή της κυκλοφορίας. Σε κάθε περίπτωση, εντός του Εκθεσιακού Κέντρου ισχύουν όλες οι διατάξεις 
και οι κανονισµοί του Κ.Ο.Κ, η µέγιστη δε ταχύτητα οχηµάτων δεν θα υπερβαίνει τα 20 χλµ/ώρα.
7.3. Οχήµατα, τρέιλερ, κοντέινερ ή εµπόδια κάθε είδους που σταθµεύουν παράνοµα στις εγκαταστάσεις της έκθεσης, 
θα ρυµουλκούνται από τη ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. και οι σχετικές δαπάνες θα βαρύνουν τον ιδιοκτήτη/οδηγό.

ΑΡΘΡΟ 8. ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ
8.1.  Ο εκθέτης οφείλει να διαφηµίζει αποκλειστικά τα εκθέµατα των οίκων που έγραψε στη ∆ήλωση Συµµετοχής και 
µόνο µέσα στον εκθετήριο χώρο του.
8.2.  Η διαφήµιση µπορεί να γίνει και µε διαφηµιστικά έντυπα ή δείγµατα, που θα προσφέρονται δωρεάν στους 
επισκέπτες.
8.3.  ∆ιαφηµίσεις που είναι αντίθετες µε το µε τα χρηστά ήθη ή έχουν πολιτικό χαρακτήρα δεν επιτρέπονται. Επίσης δεν 
επιτρέπεται η χρήση, µε οποιοδήποτε τρόπο, του εµβλήµατος της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. ή της έκθεσης, χωρίς την 
προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεσή της. 
8.4.  ∆εν επιτρέπεται η φωτογράφηση, ή η κινηµατογράφηση από τρίτους των εκθετηρίων χώρων χωρίς την έγκριση 
του ίδιου του εκθέτη και της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E.
8.5  ∆εν επιτρέπεται η διανοµή εντύπων/διαφηµιστικού υλικού σε οποιοδήποτε άλλο σηµείο εκτός από τον 
εκθετήριο χώρο του εκθέτη παρά µόνο έπειτα από ειδική άδεια της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E..
8.6.  Η προβολή των εκθετών εντός του Εκθεσιακού Κέντρου κατά τη διάρκεια της Έκθεσης, µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί µε διάφορους τρόπους που περιγράφονται αναλυτικά στο Marketing Manual το οποίο είναι 
ανηρτηµένο στον διαδικτυακό τόπο www.helexpo.gr
8.7. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εκθέτης επιθυµεί να πλαισιώσει µε µουσική ή τραγούδια, ή να προβεί στην 
παρουσίαση, αναπαραγωγή κλπ οιουδήποτέ έργου πνευµατικής ιδιοκτησίας τρίτου, αναλαµβάνει ανεπιφύλακτα την 
αποκλειστική ευθύνη να εφοδιασθεί έγκαιρα από την «Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Πνευµατικής Ιδιοκτησίας Α.Ε» (Α.Ε.Π.Ι) 
και από οιοδήποτε άλλο Οργανισµό Συλλογικής ∆ιαχείρισης Πνευµατικών ∆ικαιωµάτων µε την αναγκαία γραπτή άδεια και 
οιαδήποτε αµοιβή απαιτηθεί από τους ως άνω Οργανισµούς βαρύνει αποκλειστικά τον Οργανωτή, και σε κάθε περίπτωση η 
∆ΕΘ-HELEXPO ουδεµία ευθύνη φέρει για την αναπαραγωγή µουσικής ή τραγουδιών και την τυχόν µε οποιαδήποτε τρόπο 
παραβίαση πνευµατικών δικαιωµάτων τρίτων.  Ταυτόχρονα, οφείλει να ενηµερώνει τη ∆ΕΘ-HELEXPO και να λαµβάνει ρητή 
έγγραφη άδεια  για τη χρήση οποιωνδήποτε οπτικοακουστικών µέσων.

ΑΡΘΡΟ 9. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΤΩΝ
9.1 Η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E., κατά την κρίση της, κυκλοφορεί Κατάλογο Εκθετών ηλεκτρονικό και έντυπο.
9.2.  Μόνο η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E.και πρόσωπα ή επιχειρήσεις που έχουν εντολή της, έχουν το δικαίωµα να εκδώσουν 
Κατάλογο Εκθετών ή άλλο όποιας µορφής σχετικό έντυπο, κάνοντας χρήση του τίτλου της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E.

ΑΡΘΡΟ 10. ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΕΚΘΕΤΩΝ
10.1. Κάθε εκθέτης έχει δικαίωµα να ζητήσει διαφηµιστική καταχώριση στον Κατάλογο, µε πληρωµή, βάσει του εκάστοτε 
ισχύοντος τιµοκαταλόγου.
10.2.  Η καταχώρηση εξασφαλίζεται, αφού ο ενδιαφερόµενος υποβάλει στη ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. συµπληρωµένη και 
υπογεγραµµένη την εντολή Καταχώρησης ∆ιαφήµισης.
10.3. ∆ικαίωµα για διαφηµιστική καταχώρηση στον Κατάλογο έχουν και οι µη εκθέτες της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. µε 
ίδιους όρους, ύστερα από προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E.

ΑΡΘΡΟ 11. ΈΞΟ∆ΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Για να διασφαλιστεί ότι τα πυροσβεστικά οχήµατα και τα ασθενοφόρα
έχουν ανεµπόδιστη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις, πρέπει να διατηρούνται πάντα ελεύθερα τα ακόλουθα:
 Έξοδοι κινδύνου
• ∆ιάδροµοι και περιοχές που τηρούνται για τις υπηρεσίες  ασφαλείας
• Πύλες πρόσβασης για πυροσβεστικά οχήµατα και υπηρεσίες διάσωσης
• Έξοδοι προσέγγισης οχηµάτων στους διαδρόµους
• Πυροσβεστικά ∆ίκτυα (φωλιές & σωληνώσεις).
Όλες οι πόρτες στις εξόδους κινδύνου πρέπει να διατηρούνται καθαρές ώστε να µπορούν να ανοίξουν εντελώς και 
εύκολα από το εσωτερικό. Η πρόσβαση στις εξόδους και στις εξόδους επείγουσας ανάγκης θα πρέπει να είναι 
ανεµπόδιστη. ∆εν επιτρέπεται η κάλυψη των πινακίδων σηµατοδότησης των εξόδων. Η ∆ΕΘ-HELEXPO ΑΕ διατηρεί το 
δικαίωµα να µεταφέρει κάθε όχηµα ή αντικείµενο, µε δαπάνες του ιδιοκτήτη του, αν καταλαµβάνει χώρο ή εµποδίζει 
την πρόσβαση στις εξόδους κινδύνου, στις περιοχές που προορίζονται για υπηρεσίες ασφαλείας ή στους διαδρόµους.

ΑΡΘΡΟ 12. ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. παρέχει στους εκθέτες της, καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας των εκθέσεων, ιατρικές 
υπηρεσίες Α' Βοηθειών µε ειδικά εξοπλισµένο ιατρείο στις εγκαταστάσεις της.

ΑΡΘΡΟ 13 . ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ
13.1.  Εκθέµατα που προέρχονται από το εσωτερικό ή είναι ελευθέρα δασµών από το εξωτερικό πρέπει να 
συνοδεύονται από δελτία αποστολής.
13.2.  Στο χώρο της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. µπορεί να γίνεται εισαγωγή εκθεµάτων προέλευσης εξωτερικού σύµφωνα µε 
τους εκάστοτε ισχύοντες όρους διαµετακόµισης.

ΑΡΘΡΟ 14. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
14.1.  Η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. µε τις Υπηρεσίες της είναι η µόνη που δικαιούται να κάνει έλεγχο και να διαπιστώνει την 
κανονική λειτουργία της Έκθεσης, την τήρηση των όρων αυτού του Κανονισµού, καθώς και την τήρηση των διαφόρων 
συµβάσεων µε τους εκθέτες και µισθωτές.
14.2.  Στην περίπτωση που εκθέτης ή µισθωτής της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E.
παραβεί τις διατάξεις αυτού του κανονισµού χάνει αµέσως το δικαίωµα συµµετοχής στην έκθεση, ενώ διατηρούνται όλες οι 
οφειλές του προς τη ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. και εισπράττονται από αυτήν. Ο εκθεσιακός χώρος σφραγίζεται αµέσως από τη 
∆ΕΘ-HELEXPO A.E. χωρίς καµία ευθύνη για οποιαδήποτε ζηµία του παραβάτη. Η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E., κατά την κρίση της, 
µπορεί να αποφασίσει την επιβολή χρηµατικού προστίµου (ποινική ρήτρα) σε βάρος παραβάτη εκθέτη ή τρίτου, που µπορεί να 
φτάσει και στο δεκαπλάσιο του ενοικίου που συµφωνήθηκε. Πέραν από αυτό, η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. διατηρεί το δικαίωµα να 
αποκλείσει και για το µέλλον τη συµµετοχή των καθ' υποτροπή παραβατών του παρόντος άρθρου.
14.3.  Η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. έχει δικαίωµα να τροποποιεί ή να συµπληρώνει αυτόν τον Κανονισµό, για τις εκθέσεις που 
διοργανώνει ή πρόκειται να διοργανώσει στον µέλλον, ενηµερώνοντας ταυτόχρονα τους ενδιαφερόµενους, καθώς και να 
αναπροσαρµόζει εκάστοτε τα διάφορα τιµολόγιά της.
14.4.  Οι διατάξεις του παρόντος Γενικού Κανονισµού Συµµετοχής ο οποίος αναρτάται στην ιστοσελίδα της ∆ΕΘ-HELEXPO 
A.E. (www.helexpo.gr), λειτουργούν και ισχύουν παράλληλα προς τις διατάξεις του Παραρτήµατος Κανονισµού της Έκθεσης.
14.5.  Για τις διαφορές µεταξύ ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. και κάθε τρίτου,
αρµόδια για την επίλυσή τους είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

3.10.  ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ∆ΕΘ-HELEXPO A.E.
Η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. διατηρεί το δικαίωµα να αναβάλλει, να κλείσει προσωρινά, εν µέρει ή ολικά, ή να ακυρώσει 
εντελώς την προγραµµατισµένη έκθεση για αιτιολογηµένο λόγο, όπως η εργασιακή διαφωνία ή περιστατικά εκτός του 
δικού της ελέγχου. Η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. θα ασκήσει δίκαιη κρίση για την ακύρωση µιας έκθεσης που φαίνεται να είναι 
ασύµφορη οικονοµικά ενώ λαµβάνονται δεόντως υπ΄όψιν τα συµφέροντα των εκθετών. Οι αµοιβαίες υποχρεώσεις των 
συµβαλλοµένων µερών θα καθίστανται ανενεργές έπειτα από αυτή την ακύρωση. Καµία αξίωση για αποζηµίωση ή 
ζηµία δε θα προκύπτει από αυτή την ακύρωση, ή αναβολή, ενώ η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. θα επιστρέψει τυχόν πληρωµές 
που έχει λάβει από τους εκθέτες για υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί ακόµη. Σε περίπτωση πλήρους ή µερικής 
αναβολής της εµπορικής έκθεσης, το συµφωνητικό θα θεωρείται ότι είναι εκτελεστό για τη νέα ηµεροµηνία και 
διάρκεια, εκτός αν ο εκθέτης προβεί σε έγγραφη ένσταση εντός περιόδου 2 εβδοµάδων από τη γνωστοποίηση της 
αλλαγής. Ο εκθέτης δεν θα έχει το δικαίωµα σε τυχόν µείωση του συµφωνηθέντος µισθώµατος.
3.11.  ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
3.11.1.  Η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. µπορεί, κατά την κρίση της, να αποδεχθεί έγγραφο αίτηµα ενός εκθέτη για µερική ή πλήρη 
ακύρωση συµµετοχής του στην έκθεση ακολούθως της υποβολής της δήλωσης συµµετοχής. Ωστόσο, ο εκθέτης παραµένει 
υπεύθυνος για την πληρωµή του δικαιώµατος εγγραφής και της ισχύουσας χρέωσης ακύρωσης. Το ποσό που θα πληρωθεί 
παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα χρεώσεων ακύρωσης. Οι χρεώσεις υπολογίζονται βάσει των εξής δεδοµένων:
• Το χρόνο κατά τον οποίο η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. λαµβάνει  έγγραφη ειδοποίηση από τον εκθέτη για ακύρωση της 
 συµµετοχής στην έκθεση.
•  Την προβλεπόµενη αποζηµίωση συµµετοχής που θα οφειλόταν για τον αντίστοιχα δεσµευµένο ή µισθωµένο  
 εκθετήριο χώρο, µε βάση το βασικό ενοίκιο, τις επιπρόσθετες χρεώσεις για όψεις του εκθετηρίου χώρου και/ή  
 την τυποποιηµένη δοµή όπως ισχύει στη ∆ήλωση Συµµετοχής.

   ΧΡΟΝΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΤΟΥ ΕΚΘΕΤΗ                      ΧΡΕΩΣΗ
   30 έως 1 ηµερολογιακή ηµέρα πριν από την έναρξη της έκθεσης         Παρακρατείται το δικαίωµα εγγραφής 
                                                                                      και το σύνολο του ποσού συµµετοχής
   60 έως 31 ηµερολογιακές ηµέρες  πριν από την έναρξη της έκθεσης Παρακρατείται το δικαίωµα εγγραφής 
                                                                                     και η προκαταβολή 
   61 και πλέον ηµερολογιακές ηµέρες πριν από την έναρξη της έκθεσης Παρακρατείται το δικαίωµα εγγραφής 

Οι ως άνω χρεώσεις ισχύουν ασχέτως εάν ο χώρος του εκθέτη διατεθεί σε άλλο εκθέτη το δε ποσό που θα πρέπει να 
καταβληθεί βάσει των ανωτέρω χρεώσεων καθίσταται άµεσα απαιτητό.
3.11.2.  Η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. χωρίς να στερείται του δικαιώµατος για πρόσθετες αξιώσεις, θα έχει το δικαίωµα να 
ακυρώσει ή λύσει το συµφωνητικό µίσθωσης ή το πολυετές συµφωνητικό µίσθωσης ή άλλα
συµφωνητικά υπηρεσιών, χωρίς ειδοποίηση, αν ο εκθέτης αδυνατεί, ακόµη και µετά την παροχή εύλογου διαστήµατος 
χάριτος, να ανταποκριθεί στις συµβατικές υποχρεώσεις του και τις υποχρεώσεις των Όρων Συµµετοχής ή τυχόν 
Συµπληρωµατικών Όρων για τη Συµµετοχή.
3.11.3.  Η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. οµοίως θα έχει το δικαίωµα να λύσει το συµφωνητικό χωρίς ειδοποίηση, αν ο εκθέτης 
δεν ανταποκρίνεται πλέον στις προϋποθέσεις της ∆ήλωσης Συµµετοχής, ιδιαίτερα δε αν ο εκθέτης έχει αλλάξει το 
αντικείµενο δραστηριότητάς του και τα προς έκθεση προϊόντα/υπηρεσίες δεν είναι πλέον συµβατά µε τις κατηγορίες 
προϊόντων/υπηρεσιών της έκθεσης. Αυτό θα εφαρµόζεται κι όταν εκκρεµεί πληρωµή ή τα περιουσιακά στοιχεία του 
εκθέτη υπόκεινται σε πτώχευση ή παρόµοιες νοµικές διαδικασίες στη χώρα κατοικίας του ή αν η εταιρία του εκθέτη 
βρίσκεται σε διαδικασία εκκαθάρισης.
3.11.4.  Αν το συµφωνητικό µίσθωσης για έναν εκθετήριο χώρο έχει λυθεί για έναν ή περισσότερους λόγους όπως αυτοί 
αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο, η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E.θα έχει το δικαίωµα να προβεί σε χρέωση 
ακύρωσης. Το ποσό αυτής της χρέωσης θα προσδιορίζεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις σε περίπτωση 
ακύρωσης συµµετοχής του εκθέτη και εξαρτάται από το χρονικό σηµείο κατά το οποίο η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. λαµβάνει 
έγγραφη γνωστοποίηση για τα γεγονότα που δικαιολογούν τη λύση του συµφωνητικού.
3.12. ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ - ΕΝΑΡΞΗ
3.12.1.  Κατά την παραλαβή του χώρου του ο εκθέτης θα φέρει µαζί του το έγγραφο της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. και το 
σχεδιάγραµµα µε το οποίο ενηµερώθηκε ότι "έγινε δεκτός ως εκθέτης και δόθηκε χώρος". Στην περίπτωση, που κατά την 
παραλαβή του χώρου δεν είναι παρών ο εκθέτης, αλλά κάποιος υπάλληλός του ή ο εκπρόσωπος του τότε θα έχει µαζί του 
(ο υπάλληλός του ή ο εκπρόσωπός του) έγγραφη εξουσιοδότηση του εκθέτη µε την οποία θα αποδεικνύεται η αρµοδιότητά 
του να παραλάβει το χώρο. Τυχόν µικροδιαφορές διαστάσεων σε σχέση µε το αρχικό σκαρίφηµα του χώρου, που 
στάλθηκε στον εκθέτη, θα επιλύονται επί τόπου, κατά την παράδοση ή κατά τη λειτουργία της Έκθεσης. Σε περίπτωση 
τεχνικής αδυναµίας ή έκτακτης ανάγκης, προερχόµενης από τον οργανωτή, ο εκθέτης θα ενηµερώνεται σχετικά. 
Λεπτοµέρειες για την παράδοση και παραλαβή των χώρων (ωράριο εργασιών) θα δίνονται από το αρµόδιο γραφείο της 
∆ΕΘ-HELEXPO A.E. και ο εκθέτης υποχρεούται να συµµορφωθεί µε τις έγγραφες οδηγίες της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E.
3.12.2.  Η οριστική επιµετρική διαπίστωση της επιφάνειας του εκθετηρίου χώρου, που παραλήφθηκε και καταλήφθηκε 
από τον εκθέτη, γίνεται από τη ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. επί τόπου κατά τη λειτουργία της. Ο εκθέτης πληροφορείται αµέσως 
και εγγράφως, µέσω τιµολογίου, το αποτέλεσµα της οριστικής επιµέτρησης του εκθετηρίου χώρου και αν διαφωνεί, 
πρέπει την επόµενη µέρα, να υποβάλει εγγράφως τη διαφωνία του στη ∆ΕΘ-HELEXPO A.E.. Μετά την προθεσµία αυτή, 


