Η Έκθεση με μια ματιά
Η Πανελλήνια Έκθεση Χειροτεχνίας και Αγροτικής Οικονομίας Κρεμαστής φιλοξενεί από τις 13 έως
τις 24 Αυγούστου 2014, στην Κρεμαστή της Ρόδου, τους επαγγελματίες Χειροτέχνες, βιοτέχνες και εμπόρους
του κλάδου, αλλά και επαγγελματίες αγροτικών προϊόντων και υπηρεσιών. Για 49η συνεχή χρονιά, η Έκθεση
θα αναδείξει την ελληνική χειροτεχνία, συμβάλλοντας στην ενίσχυση των εκπροσώπων της, ενώ βιοτεχνικά
είδη και προϊόντα αγροτικής οικονομίας, τίθενται επίσης στο προσκήνιο, προς ενίσχυσή της τοπικής παραγωγής
και οικονομίας.
Η Έκθεση, που αποτελεί μία από τις αρχαιότερες της χώρας, διοργανώνεται από τον Πολιτιστικό και
Φιλανθρωπικό Σύλλογο Κρεμαστής «Παναγία η Ελεημονήτρια», σε συνεργασία με τον Δήμο Ρόδου
και τη Δημοτική Κοινότητα Κρεμαστής. Φιλοξενείται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, στον Ανθόκηπο της
Δημοτικής Κοινότητας Κρεμαστής και υποδέχεται κάθε χρόνο, χιλιάδες τουριστών και στοχευμένων
επισκεπτών.
Στόχος της 49ης Πανελλήνιας Έκθεσης Χειροτεχνίας και Αγροτικής Οικονομίας Κρεμαστής είναι η
προβολή τοπικών προϊόντων χειροτεχνίας, Λαϊκής Τέχνης και Αγροτικής Οικονομίας, με έμφαση στην ανάδειξη
καινοτομιών. Παράλληλα, η Έκθεση θα εστιάσει στις διεθνείς συμμετοχές, τόσο σε επίπεδο εκθετών, όσο και
επισκεπτών. Άλλωστε, βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα των συμμετεχόντων και επισκεπτών της Έκθεσης,
αποτελεί ο συνδυασμός τουριστικής διαμονής στο σμαραγδένιο νησί των Ιπποτών, και κοινού ενδιαφέροντος
γύρω από τα εξαιρετικά δημιουργήματα χειροτεχνίας και αγροτικής οικονομίας.
Όπως κάθε χρόνο, η Έκθεση είναι ανοιχτή προς το κοινό, με ελεύθερη είσοδο, καθ’ όλη τη κατά τη διάρκεια
των εορτών του Δεκαπενταύγουστου και των Εννιάμερων, από τις 13 έως τις 24 Αυγούστου 2014.
Πρόσκληση Συμμετοχής Εκθετών
Η Πανελλήνια Έκθεση Χειροτεχνίας και Αγροτικής Οικονομίας Κρεμαστής αποτελεί κορυφαίο
κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό γεγονός για την Κρεμαστή Ρόδου και ένα από τα μεγαλύτερα της χώρας.
Ο αριθμός των επισκεπτών, αυξανόμενος κάθε χρόνο, ενισχύει και επιβραβεύει τις προσπάθειες των Εκθετών,
ενώ η Τοπική Κοινωνία αγκαλιάζει και ενδυναμώνει με κάθε τρόπο τη διοργάνωση, καθιστώντας έτσι την
Έκθεση, μοναδική ευκαιρία προβολής για τους επαγγελματίες.
Στο πλαίσιο αυτό, προσκαλούμε όλους του επαγγελματίες χειροτέχνες και αγροτικούς παραγωγούς και
εμπόρους, να αξιοποιήσουν στο μέγιστο, τις ευκαιρίες που παρέχει η Έκθεση, συμβάλλοντας παράλληλα στην
πληρέστερη προβολή της δυναμικής του κλάδου τους, αλλά και της επιχειρηματικής δραστηριότητας των κατά
τόπους περιοχών της χώρας. Οι Εκθέτες, έχουν τη δυνατότητα να προωθήσουν αποτελεσματικά τα προϊόντα
και τη δραστηριότητά τους, να αναπτύξουν επαγγελματικές επαφές αλλά και να δικτυωθούν με τους
συμμετέχοντες, ενισχύοντας την εξωστρέφειά τους. Η προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών των εκθετών,
όσο και οι λιανικές πωλήσεις, διενεργούνται μέσω εξοπλισμένων περιπτέρων 9, 16, ή 25 τετραγωνικών μέτρων.
Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Έκθεσης: www.handicrafts-expo.gr,
ενώ για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούμε με την ARTION
Conferences & Events είτε τηλεφωνικώς στα 2310250926 και 2310272275, είτε μέσω e-mail στη διεύθυνση
handicrafts-expo@artion.com.gr.

www.handicrafts-expo.gr  handicrafts-expo@artion.com.gr
Τ. (+30) 2310250926, 2310272275  F. (+30) 2310272276
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ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΚΛΑΔΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Βιοτεχνία
Εμπόριο
Χειροτεχνία

ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

Αγροτικά Προϊόντα
Υπηρεσίες
Άλλο:
ΤΙΜΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΧΩΡΟΥ

ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ
9

m2

(3x3) / 1 όψη

16 m2 (4x4) / 1 όψη
25

m2

(5x5) / 1 όψη

ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ €

ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

1.

€ 700,00

€

2.

€ 1.200,00

€

3.

€ 1.900,00

€

4.

€

5.

Φ.Π.Α. (23%)

€

6.

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

€

7.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α. (23%)

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

Περίπτερο 9 m2 (3x3) / 1 όψη: δομή, πάγκος (2,50 m x 1,00 m x 0,60 m), τρεις (3)
καρέκλες, μία (1) θήκη φυλλαδίων, ένα (1) καλαθάκι αχρήστων, φωτισμός (εσωτερικός και
εξωτερικός), μία (1) μετώπη επωνυμίας, φύλαξη, καθαριότητα

ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΗΣ

Περίπτερο 16 m2 (4x4) / 1 όψη & Περίπτερο 25 m2 (5x5) / 1 όψη: δομή, πάγκος
(2,50 m x 1,00 m x 0,60 m), τέσσερις (4) καρέκλες, ένα (1) τραπέζι, μία (1) θήκη
φυλλαδίων, ένα (1) καλαθάκι αχρήστων, φωτισμός (εσωτερικός και εξωτερικός), μία (1)
μετώπη επωνυμίας, φύλαξη, καθαριότητα

Με την υπογραφή της Δήλωσης Συμμετοχής
βεβαιώνουμε ότι επιθυμούμε να συμμετάσχουμε στην
49η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ και ότι αποδεχόμαστε
όλους του όρους του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ.

Ο ΔΗΛΩΝ

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Είδος

Τιμή

Μονάδες

Φ.Π.Α.
23%

ΣΥΝΟΛΟ €

ΣΥΝΟΛΟ

Ράφια (σετ των 3)

€ 15,00

€

€

€

Μοκέτα (ανά m2)

€ 5,00

€

€

€

Προθεσμία Υποβολής Δηλώσεων: 18/07/2014

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Προκαταβάλλεται σε κάθε περίπτωση το ποσό των € 210,00 μαζί με τη Δήλωση Συμμετοχής, είτε αυτή
υποβληθεί εμπρόθεσμα είτε εκπρόθεσμα. Το υπόλοιπο εξοφλείται ως εξής:
Α. ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΕΣ | Τρεις επιταγές ως ακολούθως: 30% του υπολοίπου με επιταγή λήξης 20/08/2014,
40% του υπολοίπου με επιταγή λήξης 20/09/2014, 30% του υπολοίπου με επιταγή λήξης 20/10/2014
Οι επιταγές εκδίδονται σε διαταγή της “Δ. ΚΑΙ Β. ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ Ο.Ε.".
Β. ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ | Με τραπεζική κατάθεση: PIRAEUS: GR2401722120005212038347344 | EUROBANK:
GR8402603500000410200417312 | ALPHA: GR7701407040704002002004606. Δικαιούχος: “Δ. ΚΑΙ Β.
ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ Ο.Ε.".
Γ. ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ | Μέχρι 6 άτοκες δόσεις (χρέωση συναλλαγής 3%). Η χρέωση
πραγματοποιείται με την αποστολή της Επιστολής Αποδοχής Εκθέτη. Για χρέωση πιστωτικής κάρτας,
επικοινωνήστε με την ARTION για συμπλήρωση της απαραίτητης φόρμας εξουσιοδότησης.

(υπογραφή / σφραγίδα)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ARTION Conferences & Events
. Professional Congress Organiser
P. 9ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Θέρμης
Τ.Θ. 60705, Τ.Κ. 54453, Θεσσαλονίκη
D. (+30) 2310250926 (απευθείας γραμμή)
T. (+30) 2310272275, 2310252330
F. (+30) 2310272276
E. handicrafts-expo@artion.com.gr
W. www.handicrafts-expo.gr

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Η ARTION Conference & Events είναι εταιρία διοργάνωσης συνεδρίων, εκθέσεων, πολιτιστικών και
άλλων εκδηλώσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Η "49η Πανελλήνια Έκθεση Χειροτεχνίας και Αγροτικής Οικονομίας Κρεμαστής”
διοργανώνεται από την ομόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία "Δέσποινα και Βαλεντίνη ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ
O.E." και τον διακριτικό τίτλο ARTION CONFERENCES & EVENTS, εφεξής καλούμενη ARTION
(Διεύθυνση: Κτίριο Thomas, 9o χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης – Θέρμης, Τ.Θ. 60705, Τ.Κ. 57001,
Θεσσαλονίκη), στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της Δημοτικής Κοινότητας Κρεμαστής (Ανθόκηπος),
στην Ρόδο.
ΑΡΘΡΟ 1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
Με την υποβολή της υπογεγραμμένης Δήλωσης
Συμμετοχής, ο εκθέτης αναγνωρίζει και
αποδέχεται όλους τους όρους του παρόντος
Κανονισμού Συμμετοχής και των Προσκλήσεων
Εκθετών. Όλοι οι όροι προσδιορίζουν το νομικό
πλαίσιο της συμμετοχής και διέπουν την
ενοικίαση εκθετηρίου χώρου προς τον εκθέτη
από την ARTION, καθώς και το σύνολο των
τεχνικών θεμάτων των σταδίων προετοιμασίας,
λειτουργίας και αποξήλωσης της έκθεσης. Τυχόν
παρέκκλιση από τους όρους του παρόντος
Κανονισμού πραγματοποιείται μετά από
έγγραφη συμφωνία των δύο μερών.
ΑΡΘΡΟ 2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ
Στάδιο Προετοιμασίας Έκθεσης:
από 12/08/2014 και ώρες 17:00 - 22:00
έως 13/08/2014 και ώρες 08:00 - 14:00.
Επιπλέον ημέρες και ώρες προετοιμασίας
διατίθενται μετά από έγγραφο αίτημα του
εκθέτη και εφόσον αυτό είναι εφικτό με χρέωση
€ 20,00 / ώρα ανά εκθετήριο χώρο.
Οι ως άνω χρεώσεις ισχύουν ασχέτως της
χρήσης θέρμανσης ή ψύξης.
Όλες οι εργασίες προετοιμασίας των εκθετηρίων
χώρων πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το
location
9th km Thessaloniki-Thermi
Thomas Building

P.O. Box 60705
57001 Thessaloniki, Greece

National Tourist Organisation Reg. Nr.
09.33.Ε.61.00.0001.01

αργότερο έως τις 14:00 της ημέρας έναρξης
λειτουργίας της έκθεσης.
Στάδιο Λειτουργίας Έκθεσης:
από 13/08/2014 έως 24/08/2014
και ώρες: 19:00 - 24:00.
Στάδιο Αποξήλωσης Έκθεσης:
25/08/2014 και ώρες 07:00 - 12:00.
ΑΡΘΡΟ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Όπως αναφέρονται στη Δήλωση ή Αίτηση
Συμμετοχής
της
“49ης
Πανελλήνιας
Έκθεσης Χειροτεχνίας και Αγροτικής
Οικονομίας Κρεμαστής”.
Αφορά σε δικαίωμα συμμετοχής εκθέτη /
συνεκθέτη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
Άρθρο 4.5. του παρόντος κανονισμού.
Στην τιμή αυτή δεν περιλαμβάνεται το δικαίωμα
προβολής. Το δικαίωμα προβολής ορίζεται στο
ποσό των € 210,00.
ΑΡΘΡΟ 4. ΟΡΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ
4.1 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ
Η μίσθωση εκθετηρίου χώρου με ή χωρίς
τυποποιημένη εκθεσιακή δομή γίνεται με την
υποβολή της συμπληρωμένης Δήλωσης ή
Αίτησης
Συμμετοχής.
Το
συμφωνητικό
μίσθωσης μεταξύ του εκθέτη και της ARTION
ισχύει εφόσον η ARTION έχει αποστείλει την
dial
D. +30 2310250926
T. +30 2310272275 / 2310252330
F. +30 2310272276

web
handicrafts-expo@artion.com.gr
www.handicrafts-expo.gr
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Επιστολή Αποδοχής Εκθέτη ή έχει με κάθε
τρόπο επιβεβαιώσει εγγράφως την συμμετοχή
του εκθέτη. Αυτή η επιστολή ή η έγγραφη
επιβεβαίωση θα είναι δεσμευτική και για τα δύο
μέρη, ακόμη κι αν παρεκκλίνει από τη Δήλωση
ή Αίτηση Συμμετοχής, εκτός αν ο εκθέτης
αντιτεθεί εγγράφως εντός 2 εβδομάδων από τη
λήψη της επιβεβαίωσης. Ομοίως, ο εκθέτης δεν
θα έχει το δικαίωμα να προβεί σε ένσταση αν ο
χώρος κατανεμηθεί σε διαφορετικό περίπτερο
από το ζητηθέν ή αν δεν πληρούνται ειδικές
αξιώσεις ή συνθήκες.
4.2 ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ
Η
έκθεση
στοχεύει
πρωτίστως
στους
παραγωγούς,
παρόχους,
διανομείς,
χονδρεμπόρους και εισαγωγείς των προϊόντων
και υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στη
Δήλωση Συμμετοχής. Στην έκθεση δύνανται να
συμμετέχουν επίσης - σχετικοί με το αντικείμενο
της έκθεσης - Κρατικοί Οργανισμοί ή Δημόσιες
Υπηρεσίες ή Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, που
επιθυμούν να προβάλουν το έργο τους καθώς
και εκδοτικοί οίκοι, των οποίων οι εκδόσεις
αφορούν σε θέματα σχετικά με τους κλάδους
που προβάλλει η έκθεση. Τα προϊόντα ιδίου
τύπου
μπορούν
να
παρουσιάζονται
αποκλειστικά σε ένα εκθετήριο χώρο. Αν
κάποιος εκθέτης έχει μισθώσει διαφορετικούς
εκθετηρίους χώρους, πρέπει να διασφαλίσει ότι
παρόμοια προϊόντα δεν εκτίθενται σε
περισσότερους από έναν από αυτούς.
Η ARTION διατηρεί αναφαίρετο δικαίωμα επί
της επιλεξιμότητας των εκθετών 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.
4.3. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΩΡΩΝ
4.3.1.Η ARTION, κατά την κρίση της, και
σύμφωνα με τις κατηγορίες των εκθεμάτων,
καθορίζει τη θέση και την έκταση του
εκθετηρίου χώρου ανάλογα με το πρόγραμμα
διάθεσης των χώρων της έκθεσης.
4.3.2. Η ARTION, 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.
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4.3.3. Η ARTION, 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.
4.3.4. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν
παραχωρηθεί τελικά ο αιτούμενος χώρος στον
ενδιαφερόμενο, τότε η Δήλωση ή Αίτηση
Συμμετοχής του εκθέτη θεωρείται δεσμευτικά
ότι δεν έγινε δεκτή από την ARTION και τα ποσά
που κατέβαλε για προκαταβολή επιστρέφονται
χωρίς άλλη διαδικασία. Το ποσό που
καταβλήθηκε
όμως
για
δικαίωμα
προβολής
παρακρατείται
και
δεν
επιστρέφεται σε καμία περίπτωση. Η
απόρριψη της Δήλωσης ή Αίτησης Συμμετοχής
δεν δίνει δικαίωμα στον ενδιαφερόμενο για
οποιαδήποτε αποζημίωση από την ARTION.
Μετά την οριστική κατανομή των εκθετηρίων
χώρων, η ARTION ενημερώνει εγγράφως τον
ενδιαφερόμενο εκθέτη για το χώρο που
παραχωρήθηκε από πλευράς θέσης και
εμβαδού. Συνιστάται στον εκθέτη να επισκεφθεί
μέσα σε 15 μέρες, αφότου λάβει την
ειδοποίηση, τον ως άνω χώρο επί τόπου, ώστε
να σχηματίσει προσωπική γνώμη προκειμένου
να προχωρήσει στη διαμόρφωση του.
4.4
ΧΡΗΣΗ
ΕΚΘΕΤΗΡΙΩΝ
ΧΩΡΩΝ,
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΛΙΑΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ,
ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ
4.4.1. 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 ARTION μπορεί, κατά την κρίση
της, να απαγορεύσει επιδείξεις που προκαλούν
ταραχή ή ενόχληση.
Αν ο εκθέτης δεν συμμορφώνεται, η ARTION
δύναται να απομακρύνει τα εκθέματα και να
αποβάλει τον εκθέτη από το χώρο αζημίως για
την ίδια.
4.4.2. Οι εκθετήριοι χώροι πρέπει να
περιλαμβάνουν εκθέματα και να είναι
στελεχωμένοι από προσωπικό κατά τη διάρκεια
των ωρών λειτουργίας της έκθεσης.
4.4.3.
Μόνο
τα
προϊόντα
τα
οποία
περιλαμβάνονται στη δήλωση συμμετοχής
μπορούν να εκτεθούν. Η ARTION έχει το
δικαίωμα να απαιτήσει την αφαίρεση των
εκθεμάτων που δεν συμμορφώνονται με τις
κατηγορίες προϊόντων της έκθεσης
ή
παρεκκλίνουν από τις αρχές του εκθεσιακού
ανταγωνισμού ή παραβαίνουν το πρόγραμμα
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της έκθεσης ή αποδεδειγμένα παραβιάζουν τα
πνευματικά δικαιώματα τρίτου μέρους.
4.4.4. Σε περίπτωση που το δικαστήριο κρίνει
έναν εκθέτη ένοχο παραβίασης πνευματικών
δικαιωμάτων τρίτου μέρους, η ARTION δεν έχει
καμία ευθύνη αποζημίωσης οποιουδήποτε και
επιπλέον δύναται να απαγορεύσει στον
αντίστοιχο εκθέτη να συμμετέχει σε τρέχουσες
ή μελλοντικές εκθέσεις, χωρίς αυτός να
δικαιούται αποζημίωση για οποιαδήποτε αιτία.
4.4.6. Ο εκθέτης αναλαμβάνει την υποχρέωση
να τηρεί προσηκόντως το σύνολο της κείμενης
σχετικής νομοθεσίας για την πώληση προϊόντων
και αγαθών και να εκδίδει τα νόμιμα
απαιτούμενα παραστατικά. Ως πώληση ορίζεται
η ανταλλαγή προϊόντων, όπως εκθέματα ή
δείγματα εμπορικής έκθεσης και / ή η παροχή
υπηρεσιών από εκθέτη προς τρίτο επί πληρωμή.
Οι πωλήσεις βιβλίων διέπονται από την
εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
4.4.7. Οι εκθέτες δύνανται να πραγματοποιούν
έρευνες αγοράς μόνο στο χώρο τον οποίο έχουν
μισθώσει
και
δεν
επιτρέπεται
να
πραγματοποιούν έρευνες αγοράς σε χώρους
άλλων εκθετών, σε όλους τους κοινόχρηστους
χώρους και διαδρόμους της έκθεσης κ.ο.κ.
4.5. ΣΥΝΕΚΘΕΤΕΣ, ΕΜΜΕΣΟΙ ΕΚΘΕΤΕΣ,
ΟΜΑΔΙΚΕΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ,
ΛΟΙΠΟΙ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
4.5.1. 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 την ARTION.
4.5.2. 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.
4.5.3. Το κόστος του ενοικίου του χώρου για τη
συμμετοχή των συνεκθετών τιμολογείται πάντα
στον κύριο εκθέτη.
4.5.4. Οι συνεκθέτες υπόκεινται επίσης στους
Όρους Συμμετοχής, όπως αυτοί εδώ ορίζονται.
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 την
ARTION. Η ARTION επιφυλάσσεται του
δικαιώματός της να επικοινωνήσει απευθείας ή
μέσω εξουσιοδοτημένου τρίτου μέρους με τους
συνεκθέτες.
4.5.6. Ως έμμεσοι εκθέτες ορίζονται Εταιρείες
των οποίων τα προϊόντα / υπηρεσίες
αντιπροσωπεύονται από εκθέτη και οι
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επωνυμίες της εταιρείας και / ή των προϊόντων
/ υπηρεσών τους εμφανίζονται στον εκθετήριο
χώρο. Οι έμμεσοι εκθέτες θα δηλώνονται
υποχρεωτικώς με τη συμπλήρωση της σχετικής
δήλωσης καταχώρισης έμμεσου εκθέτη.
4.5.7. 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.
4.5.8. Είναι δυνατό, συλλογικά φορείς μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα (σωματεία, ενώσεις,
επιμελητήρια κ,α.) οι οποίοι εκπροσωπούν
επιχειρήσεις,
να
οργανώνουν
ομαδική
συμμετοχή των μελών τους. Για να θεωρηθεί
ομαδική η συμμετοχή θα πρέπει να καλύπτει
18,00 τ.μ. καθαρού εκθετηρίου χώρου. Οι
επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην ομαδική
συμμετοχή θεωρούνται συνεκθέτες.
4.5.9. 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.
4.5.10. 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.
4.6. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Προκαταβάλλεται σε κάθε περίπτωση το σύνολο
του δικαιώματος προβολής μαζί με τη Δήλωση
Συμμετοχής, είτε αυτή υποβληθεί εμπρόθεσμα
είτε εκπρόθεσμα.
Το ποσό αποζημίωσης χρήσης χώρου
καταβάλλεται περαιτέρω ως εξής:
α) Με επιταγές:
Επιταγή ποσού ίσου με το 30% της
αποζημίωσης χρήσης με ημερομηνία λήξης
20/08/2014.
Επιταγή ποσού ίσου με το 40% της
αποζημίωσης χρήσης με ημερομηνία λήξης
20/09/2014.
Επιταγή ποσού ίσου με το 30% της
αποζημίωσης χρήσης με ημερομηνία λήξης
20/10/2014.
Οι επιταγές θα πρέπει να έχουν κατατεθεί
υπόψη της ARTION πριν την έναρξη της
έκθεσης και το αργότερο μέχρι την 18/07/2014.
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β) Με μετρητά: Καταβολή του συνόλου του
ποσού της αποζημίωσης χρήσης πριν την
έναρξη της έκθεσης και το αργότερο μέχρι την
18/07/2014 σε τραπεζικό λογαριασμό της
ARTION.
γ) Με πιστωτική κάρτα: Με έως 6 άτοκες
δόσεις επί του συνολικού ποσού. Η χρέωση
πραγματοποιείται με την αποστολή της
Επιστολής
Αποδοχής
Εκθέτη
(χρέωση
συναλλαγής 3%).
4.7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
Η χρήση του δικαιώματος προβολής είναι
υποχρεωτική για τους εκθέτες και τους
συνεκθέτες.
Το
δικαίωμα
προβολής
εισπράττεται από την ARTION για την παροχή
προς τον εκθέτη ή και τον συνεκθέτη διαφόρων
υπηρεσιών
(προβολής,
διαφήμισης,
καταχώρησης
στον
Κατάλογο
Εκθετών,
διαδικτυακή προβολή). Δικαίωμα προβολής
εκθέτη πληρώνουν όλοι, ανεξάρτητα αν γίνει η
καταχώρηση της επωνυμίας τους στον επίσημο
Κατάλογο Εκθετών ή όχι.
4.8. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
Στην περίπτωση που η ARTION δεν έχει
διαθέσιμο χώρο, αυτό κοινοποιείται εγγράφως
στον ενδιαφερόμενο και τα ποσά που
προκατέβαλε (προκαταβολή και δικαίωμα
προβολής) επιστρέφονται στους δικαιούχους
χωρίς άλλη διαδικασία.
4.9
ΑΠΟΔΟΧΗ
ΚΑΙ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
4.9.1. Κάθε Δήλωση Συμμετοχής που
υποβάλλεται, κρίνεται αποδεκτή ή απορριπτέα.
Σε περίπτωση μη αποδοχής εμπρόθεσμης
Δήλωσης αποστέλλεται σχετικό έγγραφο στον
ενδιαφερόμενο.
4.9.2. Δήλωση Συμμετοχής που υποβάλλεται
από οφειλέτη της ARTION, γίνεται δεκτή μόνο
μετά την τακτοποίηση της προηγούμενης
οφειλής.
4.9.3. Δήλωση Συμμετοχής που περιέχει όρους,
αιρέσεις ή περιορισμούς δεν γίνεται δεκτή.
4.9.4. Στην περίπτωση απόρριψης της
Συμμετοχής, η ΑRΤΙΟΝ είναι υποχρεωμένη να
επιστρέψει την προκαταβολή και το δικαίωμα
προβολής στον ενδιαφερόμενο χωρίς άλλη
διαδικασία.
4.10 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ARTION
Η ARTION διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλλει,
να κλείσει προσωρινά, εν μέρει ή ολικά, ή να
ακυρώσει εντελώς την προγραμματισμένη
έκθεση για αιτιολογημένο λόγο, όπως η
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εργασιακή διαφωνία ή περιστατικά εκτός του
δικού της ελέγχου.
Η ARTION θα ασκήσει δίκαιη κρίση για την
ακύρωση μιας έκθεσης που φαίνεται να είναι
ασύμφορη οικονομικά ενώ λαμβάνονται
δεόντως υπόψη 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 ARTION θα
επιστρέφει 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.
4.11 ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
4.11.1. Η ARTION 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
προβολής 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 ARTION 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
την τυποποιημένη δομή.
Ειδικότερα:
1) 30 έως 1 ημερολογιακή ημέρα πριν την
ημερομηνία έναρξης της έκθεσης:
Παρακρατείται το δικαίωμα προβολής
και το σύνολο του ποσού συμμετοχής.
2) 60 έως 31 ημερολογιακές ημέρες πριν
την ημερομηνία έναρξης της έκθεσης:
Παρακρατείται το δικαίωμα προβολής
και ποσό 15% της αξίας συμμετοχής.
3) 61 και πλέον ημερολογιακές ημέρες
πριν την ημερομηνία έναρξης της
έκθεσης: Παρακρατείται το δικαίωμα
προβολής.
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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.
4.11.2. Η ARTION, 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.
4.11.3. Η ARTION ομοίως θα έχει το δικαίωμα
να λύσει το συμφωνητικό χωρίς ειδοποίηση, αν
ο εκθέτης δεν ανταποκρίνεται πλέον στις
προϋποθέσεις της Δήλωσης 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.
4.11.4. Αν το συμφωνητικό μίσθωσης για έναν
εκθετήριο χώρο έχει λυθεί για έναν ή
περισσότερους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται
στην προηγούμενη παράγραφο, η ARTION 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 ARTION λαμβάνει έγγραφη
γνωστοποίηση
για
τα
γεγονότα
που
δικαιολογούν τη λύση του συμφωνητικού.
4.12. ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΝΑΡΞΗ
4.12.1. Σε περίπτωση που ο Εκθέτης ζητήσει
αλλαγή του χώρου του σε χρονικό διάστημα
μικρότερο των 5 ημερών από την έναρξη της
έκθεσης, καταβάλει την αποζημίωση χρήσης
χώρου και επιβαρύνεται με το ποσό που
αντιστοιχεί σε αυτόν κατά τον ισχύοντα
τιμοκατάλογο.
4.12.2. Στην περίπτωση, που κατά την
παραλαβή του χώρου δεν είναι παρών ο
εκθέτης, αλλά κάποιος υπάλληλός του ή
εκπρόσωπος του τότε θα έχει μαζί του (ο
υπάλληλός του ή εκπρόσωπός του) έγγραφη
εξουσιοδότηση του εκθέτη με την οποία θα

ΚΑΙ

ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ | 2014

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.
4.12.3.
Εκθετήριος
χώρος,
που
δεν
παραλήφθηκε από τον εκθέτη μέχρι το άνοιγμα
της Έκθεσης, θεωρείται ελεύθερος και η
ΑRΤΙΟΝ μπορεί να τον παραχωρήσει σε άλλον
εκθέτη. Η μη παραλαβή του χώρου από τον
εκθέτη θεωρείται ακύρωση και επί αυτής
εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 4.11. του
παρόντος.
ΑΡΘΡΟ 5. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ
/
ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
5.1. Η κατασκευή των εκθετηρίων χώρων είναι
υποχρεωτική και βαρύνει εξ ολοκλήρου τον
εκθέτη, είτε γίνεται μέσω ΑRΤΙΟΝ είτε γίνεται
από τον ίδιο τον εκθέτη.
5.2. Οι περιμετρικές όψεις των εκθετηρίων
χώρων (περιπτέρων και υπαίθριων) επιβάλλεται
να είναι καλαίσθητες αμφίπλευρα. Η απόφαση
αυτή της ΑRΤΙΟΝ είναι υποχρεωτική για τους
εκθέτες. Οι εκθέτες είναι υπεύθυνοι για φθορά
ή απώλεια των διακοσμητικών στοιχείων.
5.3. Όσον αφορά στην κατασκευή από τον ίδιο
τον εκθέτη, 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.
5.4. Όσον αφορά στην κατασκευή από το
διοργανωτή, 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
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από την παράδοση της κατασκευής μέχρι της
πλήρους αποξήλωσής της.
5.5. Όσον αφορά στις καταναλώσεις ρεύματος:
(i) ο Εκθέτης υποχρεούται να προβαίνει σε
ακριβή και αναλυτική ενημέρωση για τις ανάγκες
κατανάλωσης ρεύματος (μηχανήματα και watt)
σε εύλογο χρόνο προ της έναρξης της έκθεσης
(τουλάχιστον ένα μήνα πριν).
(ii) η ARTION διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει
σε επιπλέον χρεώσεις σε περιπτώσεις
υπερκατανάλωσης, ενημερώνοντας σχετικά τον
εκθέτη.
(iii) σε περιπτώσεις διακοπής ρεύματος λόγω
του εξοπλισμού του Εκθέτη η ARTION διατηρεί
το δικαίωμα να αξιώσει την καταβολή
αποζημίωσης από τον εκθέτη για κάθε είδους
ζημία που αυτή υπέστη, άμεση και έμμεση,
συμπεριλαμβανομένων
και
των
τυχόν
αποζημιώσεων που κλήθηκε να καταβάλλει για
ζημίες κάθε είδους που υπέστησαν άλλοι
εκθέτες, ο εκθεσιακός χώρος και τρίτοι.
(iv) η ARTION διατηρεί το δικαίωμα να
απαγορεύσει την χρήση μηχανήματος που δεν
έχει δηλωθεί στην Αίτηση ή Δήλωση
Συμμετοχής ή εγγράφως εμπρόθεσμα στην
ARTION (ήτοι τουλάχιστον προ μηνός από την
έναρξη της έκθεσης).
5.6. Για την είσοδο στην έκθεση απαιτείται
κάρτα εισόδου - η κάρτα εισόδου εκδίδεται από
την ARTION και χορηγείται στο προσωπικό του
εκθέτη που στελεχώνει το χώρο της έκθεσης
πριν την έναρξη αυτής. Κάθε εκθέτης δικαιούται
κάρτες εισόδου για κάθε μέλος του προσωπικού
με το οποίο θα στελεχώσει το περίπτερό του,
και τα στοιχεία των κατόχων δηλώνονται
υποχρεωτικά στην ARTIOΝ.
5.7. Η είσοδος στον χώρο της έκθεσης πριν και
μετά την έναρξη και λήξη αυτής και εκτός
ωραρίου επισκεπτών επιτρέπεται μόνο σε
δηλωμένα συνεργεία ή δηλωμένους κατόχους
κάρτας εισόδου. Για το λόγο αυτό η ARTION
διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί
ελέγχους ταυτότητας είτε με ιδιωτική εταιρία
φύλαξης που θα προσλάβει είτε μέσω του
προσωπικού της.
5.8. Η ΑRTION έχει το αποκλειστικό δικαίωμα
για την έκδοση καταλόγου εκθετών στον οποίο
συμπεριλαμβάνει
όλους
τους
εκθέτες,
συνεκθέτες και έμμεσους εκθέτες, είτε έχουν
συναινέσει ρητά σε αυτό είτε όχι, εκτός κι αν
ζητήσουν ρητή εξαίρεση. Τυχόν παράλειψη
περίληψης εκθέτη από οποιαδήποτε αιτία δεν
δημιουργεί δικαίωμα αποζημίωσης κατά της
ARTION και το δικαίωμα προβολής οφείλεται και
σε αυτή την περίπτωση.
ΑΡΘΡΟ
6.
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ

ΧΩΡΩΝ

-
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6.1 Κάθε εκθέτης είναι υποχρεωμένος, μετά το
κλείσιμο της Έκθεσης, να παραδώσει στην
ΑRΤΙΟΝ εντός του προβλεπόμενου από το
Άρθρο 2 του παρόντος Κανονισμού χρόνου, τον
εκθετήριο χώρο του στην κατάσταση που τον
παρέλαβε.
6.2. Μετά το κλείσιμο της έκθεσης, οι εκθέτες
πρέπει να μεταφέρουν έξω από τον χώρο της
οτιδήποτε είχαν τοποθετήσει ή κατασκευάσει
μέσα στον χώρο που είχαν χρησιμοποιήσει
(διάκοσμο γενικά).
6.3. Μετά την προθεσμία αυτή, τα αντικείμενα
που βρίσκονται στον εκθετήριο χώρο
θεωρούνται ρύποι και απομακρύνονται. Η
ΑRΤΙΟΝ έχει 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 στην ΑRΤΙΟΝ χωρίς
αποζημίωση του εκθέτη.
6.4. Η εξαγωγή εκθεμάτων, επίπλων, σκευών,
υλικών διάκοσμου κ.τ.λ. από τον χώρο της
έκθεσης, μετά το κλείσιμο της Έκθεσης,
επιτρέπεται μόνον εφόσον ο εκθέτης εξόφλησε
τυχόν υπόλοιπα για αποζημίωση χρήσης ή άλλη
οφειλή προς την ΑRΤΙΟΝ.
7. ΑΛΛΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
7.1. Όπου αναφέρονται τιμές και ποσά αυτά δεν
περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 23%
7.2. Για τις Διαφημιστικές Καταχωρήσεις, η
ευθύνη παραγωγής και έκδοσης των φιλμ /
μακετών βαρύνει κατ’ αποκλειστικότητα τον
διαφημιζόμενο. Οι μακέτες, θα πρέπει να
πληρούν
κατ’
ακρίβεια
τις
τεχνικές
προδιαγραφές, όπως αυτές καθορίζονται από
την ARTION.
7.3. Η μη τήρηση των οικονομικών
υποχρεώσεων του εκθέτη ισοδυναμεί με
ακύρωση της συμμετοχής άνευ άλλου τινός και
ισχύουν σχετικά αυτά που προβλέπονται στον
Άρθρο 4 της παρούσας. Η ARTION διατηρεί τη
διακριτική ευχέρεια να επιτρέψει την συμμετοχή
κατά παρέκκλιση των εδώ οριζόμενων αλλά θα
πρέπει να το έχει πράξει ρητά και εγγράφως.
7.4. Η μη διεκδίκηση κάποιου από τα
δικαιώματα της ARTION δεν συνιστά επ’ ουδενί
παραίτηση από μέρους της.
7.5. Η ΑRΤΙΟΝ διατηρεί το δικαίωμα
απόρριψης εκθετών ή προτάσεων Χορηγιών
υπό συνθήκες. Οι Χορηγοί, Διαφημιζόμενοι και
Εκθέτες θα επικοινωνούν κατ’ αποκλειστικότητα
με την ARTION και τον Υπεύθυνο Έκθεσης, για
πληροφορίες, εντολές, έκδοση παραστατικών,
πληρωμές και τεχνικές διαδικασίες.
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8. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ
8.1. Απαγορεύεται στους εκθέτες κάθε
μετατροπή στη χρήση των χώρων, καθώς και η
αυθαίρετη κατάληψη χώρου πέραν από αυτόν
που τους παραχωρήθηκε.
8.2. Απαγορεύεται η επινοικίαση του χώρου
(μερική ή ολική) ή η δωρεάν παραχώρηση
χώρου σε τρίτους από τον εκθέτη.
8.3. Απαγορεύεται η εισαγωγή και η έκθεση στις
εγκαταστάσεις της έκθεσης εύφλεκτων ή
εκρηκτικών υλών ή στοιχείων πολεμικού
εξοπλισμού.
8.4. Απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς
οπουδήποτε. Οι εκθέτες πρέπει να φροντίζουν
για τη λήψη μέτρων πυρασφάλειας στους
εκθετήριους χώρους τους.
8.5. Απαγορεύονται οι παρενοχλήσεις με
ηχητικά ή οπτικοακουστικά συστήματα ή
οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Η ARTION έχει το
δικαίωμα, αν εκθέτης εξακολουθεί να
παρενοχλεί ηχητικά, της άμεσης διακοπής της
λειτουργίας του συστήματος.
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8.6. Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους
στεγασμένους χώρους πλην των ειδικών χώρων
καπνιζόντων.
8.7. Δεν επιτρέπεται η είσοδος ζώων στις
εγκαταστάσεις της έκθεσης.
8.8. Δεν επιτρέπεται η αποθήκευση ή
δημιουργία απορριμμάτων στους διαδρόμους
και στις εγκαταστάσεις της έκθεσης.
8.9. Δεν επιτρέπεται ο χειρισμός μηχανοκίνητων
κλάρκ ή γερανών στις εγκαταστάσεις της
έκθεσης χωρίς προηγούμενη εξουσιοδότηση.
17.10. Δεν επιτρέπεται η λειτουργία μετάδοσης
ή λήψης (ραδιόφωνο, τηλεόραση, εξοπλισμός
ραδιοεπικοινωνιών), στις εγκαταστάσεις της
έκθεσης χωρίς την έγγραφη ρητή άδεια της
ARTION.
17.11. Όποιος επιθυμεί να προβεί σε παραγωγές
τηλεόρασης, βίντεο και νέων μέσων ή σε λήψεις
φωτογραφιών των εκθετηρίων χώρων, πρέπει
πρώτα να λάβει ρητή συναίνεση του
εμπλεκόμενου εκθέτη.
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