ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ENTERPRISE GREECE»

Άρθρο 1. Πεδίο Εφαρμογής του Κανονισμού
Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού Συμμετοχής στις Διεθνείς Εμπορικές
Εκθέσεις (εφεξής καλούμενος χάριν συντομίας Κανονισμός) αποτελεί ο
καθορισμός, σύμφωνα με τις προβλέψεις τις κείμενης εθνικής και ενωσιακής
νομοθεσίας, των κανόνων, των αρχών, των διαδικασιών που διέπουν τη
διαδικασία συμμετοχής των οικονομικών φορέων (εφεξής καλούμενοι χάριν
συντομίας Εκθέτης) σε Διεθνείς Εμπορικές Εκθέσεις, στις οποίες η εταιρεία υπό
την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «ENTERPRISE GREECE» (εφεξής
καλούμενη χάριν συντομίας Εταιρεία ή ENTERPRISE GREECE ) συμμετέχει.

Άρθρο 2. Εφαρμοστέες Γενικές Αρχές
1. Ο παρών Κανονισμός διέπεται από τις αρχές της ίσης μεταχείρισης, της
διαφάνειας, της αναλογικότητας, της προστασίας του δημόσιου συμφέροντος,
της προστασίας των δικαιωμάτων των ιδιωτών, της εγγύησης της ελευθερίας του
ανταγωνισμού, της απαγόρευσης των διακρίσεων και της βιώσιμης ανάπτυξης.
2. Ο παρών Κανονισμός εφαρμόζεται, χωρίς διακρίσεις, σε όλους τους
ενδιαφερομένους που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε Διεθνή Εμπορική Έκθεση,
στην οποία συμμετέχει η ENTERPRISE GREECE. Η Εταιρεία και τα όργανά της δεν
επιτρέπεται να προβαίνουν σε κανενός είδους διακρίσεις αναφορικά με τη
συμμετοχή του εκάστοτε ενδιαφερόμενου Εκθέτη στις Διεθνείς Εμπορικές
Εκθέσεις.

3. Η Εταιρεία και όλοι οι συμβαλλόμενοι με αυτήν αναγνωρίζουν, σε πνεύμα
καλής πίστης, την ιδιαίτερη σημασία της επίτευξης των στόχων της και
αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ενεργούν προς αυτό το σκοπό. Οι υπαγόμενοι
στον παρόντα Κανονισμό αναγνωρίζουν την αρχή αυτή και δεσμεύονται να μην
ασκούν καταχρηστικά τα δικαιώματά τους.

Άρθρο 3. Αίτηση Συμμετοχής
Η συμμετοχή του Εκθέτη στις Διεθνείς Εμπορικές Εκθέσεις, γίνεται κατόπιν
αιτήσεώς του, η οποία υποβάλλεται στην ENTERPRISE GREECE εντός των
προβλεπόμενων χρονικών ορίων, όπως αυτά εκάστοτε αποτυπώνονται στην
οικεία πρόσκληση συμμετοχής της Εταιρείας (εφεξής και χάριν συντομίας
«Πρόσκληση»). Η συμμετοχή εξασφαλίζεται μόνο με την υπογραφή της σύμβασης
ανάμεσα στον Εκθέτη και την Εταιρεία και υπό τον όρο ολοσχερούς καταβολής
του συνολικού κόστους συμμετοχής στην Έκθεση.

Άρθρο 4. Ακρίβεια και Πιστότητα Στοιχείων
Την ευθύνη για την ακρίβεια και πιστότητα των προσκομιζόμενων στοιχείων που
αναφέρονται στην Αίτηση Συμμετοχής, καθώς και σε κάθε άλλο σχετικό έγγραφο,
φέρει ο αιτών Εκθέτης.

Άρθρο 5. Κόστος Συμμετοχής
Το κόστος συμμετοχής στην Έκθεση καθορίζεται με απόφαση της ENTERPRISE
GREECE, ανάλογα με την πηγή χρηματοδότησης, ης και καταβάλλεται από τον
Εκθέτη, ρητά και αδιαπραγμάτευτα σε δυο δόσεις, ως εξής:
•

Προκαταβολή, της οποίας το ύψος ισούται με το 35%, επί του συνολικού

κόστους συμμετοχής, η οποία είναι αμέσως καταβλητέα με την υπογραφή της
συμβάσεως συμμετοχής και
•

Υπόλοιπο κόστους συμμετοχής, ήτοι το υπόλοιπο 65% επί του συνολικού

κόστους συμμετοχής, το οποίο πρέπει να καταβάλλεται το αργότερο είκοσι (20)

ημέρες πριν από την Έκθεση και υπολογίζεται ως εξής:
τ.μ. stand Χ κόστος κατά τ.μ. - προκαταβολή = …..ευρώ για καταβολή και
εξόφληση.

Άρθρο 6. Σύμβαση Συμμετοχής
Η αίτηση συμμετοχής, η οποία συμπληρώνεται και υπογράφεται ι από τον
Εκθέτη ή τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού, εκφράζει την βούληση του Εκθέτη να
συμμετάσχει την Έκθεση. Σε καμιά περίπτωση, η αίτηση συμμετοχής δεν
αποτελεί συμφωνία μεταξύ του Εκθέτη και της Εταιρείας. Μεταξύ του Εκθέτη και
της Εταιρείας υπογράφεται Σύμβαση Συμμετοχής, αναπόσπαστο τμήμα της
οποίας αποτελεί ο παρών Κανονισμός.

Άρθρο 7. Όροι Συμμετοχής
Ο Εκθέτης υποχρεούται να ακολουθήσει πιστά τους όρους συμμετοχής, όπως
αυτοί προβλέπονται από την ENTERPRISE GREECE και τον Διοργανωτή της
εκάστοτε Έκθεσης, εντός ή εκτός Ελλάδας, τόσο κατά την οργάνωση, όσο και
κατά την διεξαγωγή της Εκθέσεως. Με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής, της
οποίας ο παρών Κανονισμός αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα, ο Εκθέτης δηλώνει
ρητά ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους του παρόντος.

Άρθρο 8. Λόγοι Αποκλεισμού Εκθέτη
Η ENTERPRISE GREECE διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού του Εκθέτη:
•

Όταν δεν καταβάλλει το σύνολο της προβλεπόμενης προκαταβολής, όπως

αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος,
•

Όταν μολονότι έχει καταβάλει την προκαταβολή, δεν έχει εξοφλήσει

εμπρόθεσμα το συνολικό κόστος συμμετοχής , όπως αναλυτικά προβλέπεται στο
άρθρο 5 του παρόντος.
Στην περίπτωση αυτή δεν επιστρέφεται στον Εκθέτη η προκαταβολή.

•

Εφόσον ο Εκθέτης δεν τηρεί πιστά, τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του

Παρόντος.
Στην περίπτωση αυτή η ENTERPRISE GREECE διατηρεί το δικαίωμα και ο
Εκθέτης

συναινεί

από

τούδε,

παρακράτησης

του

συνόλου

του

ήδη

καταβληθέντος ποσού, για κάλυψη των δαπανών στις οποίες έχει ήδη υποβληθεί
για λογαριασμό του Εκθέτη.
Ρητά προβλέπεται ότι Εκθέτης ο οποίος δεν έχει εξοφλήσει ολοσχερώς το κόστος
συμμετοχής του σε μια έκθεση, δεν θα έχει δικαίωμα να λαμβάνει μέρος σε
οποιαδήποτε άλλη έκθεση παρεμφερούς ή μη

αντικειμένου. Το δικαίωμα

συμμετοχής σε έκθεση επανακτά ο Εκθέτης , με την ολοσχερή εξόφληση του
κόστους συμμετοχής του, το οποίο όφειλε από την προηγούμενη έκθεση που
συμμετείχε.

Άρθρο 9. Ακύρωση Συμμετοχής από την Enterprise Greece
Η ENTERPRISE GREECE

διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της ελληνικής

συμμετοχής στην έκθεση εν γένει, εφόσον, είτε συντρέχουν σπουδαίοι προς τούτο
λόγοι κατά την ελεύθερη κρίση της, είτε σε ειδικές περιπτώσεις είτε όταν δεν
εξυπηρετούνται τα ελληνικά συμφέροντα με την ελληνική παρουσία στην
συγκεκριμένη Έκθεση. Στην περίπτωση αυτή, η ENTERPRISE GREECE
καταβάλλει

κάθε

προσπάθεια

να

ενημερώσει

έγκαιρα

τους

Εκθέτες,

επιστρέφοντάς τους το συνολικό ποσό που ήδη έχουν καταβάλλει, ο δε Εκθέτης
αναγνωρίζει από τούδε, ότι δεν έχει καμία άλλη απαίτηση ή αξίωση από την
ENTERPRISE GREECE.
Η ENTERPRISE GREECE διατηρεί το δικαίωμα κατά την ελεύθερη κρίση της, να
ακυρώνει μεμονωμένα συμμετοχή Εκθέτη ή να αποβάλει αυτόν από την Έκθεση,
αν ο Εκθέτης προβάλλει στο περίπτερο, αμέσως ή εμμέσως, μη ελληνικής
προέλευσης εκθέματα. Σε αυτή την περίπτωση, η ENTERPRISE GREECE
δικαιούται επιπλέον να ζητήσει και αποζημίωση από τον Εκθέτη, ο οποίος δεν έχει
κανένα δικαίωμα επιστροφής των χρημάτων που κατέβαλε ή άλλης
αποζημίωσης. Σε περίπτωση κατά την οποία, ο Εκθέτης κρίνει ότι πρέπει
απαραιτήτως να συμπροβάλλει και μη ελληνικής προέλευσης εκθέματα ή

τμήματα αυτών, οφείλει να ζητήσει ειδική προς τούτο προηγούμενη γραπτή
άδεια από την ENTERPRISE GREECE.

Άρθρο 10. Ακύρωση Συμμετοχής από τον Εκθέτη
Ο Εκθέτης διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής του μόνο κατόπιν
υποβολής στην Εταιρεία έγγραφου αιτήματος εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων
ημερών από την ημερομηνία καταβολής της προκαταβολής, σύμφωνα με το
άρθρο 5 του παρόντος, ότε και δύναται να διεκδικήσει την επιστροφή της
καταβληθείσης προκαταβολής. Σε διαφορετική περίπτωση, η εκπρόθεσμη
ακύρωση της συμμετοχής, ισοδυναμεί με παραίτηση από το δικαίωμα
επιστροφής της προκαταβολής, ο δε Εκθέτης υποχρεούται να καταβάλλει στην
ENTERPRISE GREECE τις δαπάνες, τις οποίες η Εταιρεία έχει ήδη αναλάβει ή
καλείται να καλύψει για λογαριασμό του Εκθέτη (με βάση τον κανονισμό της
Έκθεσης όπως λ.χ. ενοίκιο stand, καταχώριση στον επίσημο κατάλογο της
Έκθεσης, κ.λ.π.).
Αν η εκπρόθεσμη κατά τα ανωτέρω ακύρωση της συμμετοχής του Εκθέτη γίνει
αφότου έχει ανατεθεί η κατασκευή του περιπτέρου, η προβολή της συμμετοχής ή
και άλλες ενέργειες που αφορούν στην συμμετοχή του Εκθέτη, ο Εκθέτης
υποχρεούται να καταβάλλει και την αντίστοιχη δαπάνη της εταιρείας επί των
προαναφερόμενων ενεργειών. Ο Εκθέτης απαλλάσσεται μόνο από τα μεταφορικά
έξοδα.

Άρθρο 11. Παράδοση Εκθεμάτων
Η παράδοση των εκθεμάτων, ελληνικής προέλευσης, πρέπει να γίνεται εντός της
προβλεπόμενης από την πρόσκληση της ENTERPRISE GREECE προθεσμίας, σε
ποσότητα και όγκο ανάλογο των τετραγωνικών μέτρων του περιπτέρου (stand)
του Εκθέτη και στον τόπο που θα υποδείξει η ENTERPRISE GREECE. Η Εταιρεία
μεσολαβεί για τη μεταφορά των εμπροθέσμως παραδοθέντων εκθεμάτων.

Εκπρόθεσμη παράδοση απαλλάσσει εκ ολοκλήρου την Εταιρεία από την
υποχρέωση μεταφοράς, η οποία μπορεί να γίνει από τον Εκθέτη με δική του
ευθύνη και δαπάνη.

Άρθρο 12. Ευθύνη Enterprise Greece για τα Εκθέματα
Η ENTERPRISE GREECE δεν φέρει καμία ευθύνη αν η συσκευασία δεν
ανταποκρίνεται στις ειδικές ανάγκες του εκθέματος ή αν τα εκθέματα τελικά δεν
μπορούν να παραδοθούν στο ελληνικό περίπτερο λόγω παραλείψεων του Εκθέτη
(προτιμολόγια, πιστοποιητικά, packing list, παραστατικά δυσανάγνωστα ή
ελλιπώς συμπληρωμένα, κ.λπ.).

Άρθρο 13. Επιστροφή Εκθεμάτων
Σε περίπτωση που προβλέπεται επιστροφή εκθεμάτων, τα εκθέματα που θα
επιστραφούν, μετά το πέρας της έκθεσης, πρέπει να παραληφθούν από τον
Εκθέτη κατά την προβλεπόμενη ημερομηνία από τον αποθηκευτικό χώρο της
αρχικής παράδοσης, μετά από έγγραφη ενημέρωση από την ENTERPRISE
GREECE. Εκπρόθεσμη παραλαβή απαλλάσσει πλήρως την Εταιρεία από κάθε
ευθύνη, μπορεί ωστόσο να συνεπάγεται κόστος για τον Εκθέτη λόγω δαπάνης
αποθήκευσης/ασφάλισης κλπ.

Άρθρο 14. Δικαίωμα Αποζημίωσης Εκθέτη
Ο Εκθέτης δικαιούται αποζημίωσης για τυχόν φθορές ή απώλειες στα εκθέματα
και στο υποστηρικτικό του υλικό, έως το ύψος της αξίας που ο ίδιος έχει δηλώσει
στα συνοδευτικά έγγραφα, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κάτωθι
προϋποθέσεις:
1. η συσκευασία των εκθεμάτων του έχει γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές της
ENTERPRISE GREECE και τις ειδικές προδιαγραφές συσκευασίας, ανάλογα με το
προϊόν και τον τρόπο μεταφοράς,
2. ο Εκθέτης έχει τηρήσει με ακρίβεια τους όρους παράδοσης και παραλαβής,

3. σχετική του δήλωση ζημίας γίνει εγγράφως και εντός 48 ωρών από την
παραλαβή τους.
Σε περίπτωση που ο Εκθέτης επιθυμεί να ασφαλισθεί για οιονδήποτε περαιτέρω
κίνδυνο (π.χ. επιστροφή εξόδων συμμετοχής κ.λπ.), οφείλει με δική του ευθύνη
και δαπάνη να προβεί σε σχετική ασφαλιστική κάλυψη.
Πέραν του δηλωθέντος ποσού, η Εταιρεία απαλλάσσεται για οποιαδήποτε ζημία
τυχόν υποστεί ο Εκθέτης από οιαδήποτε αιτία (μη άφιξη εκθεμάτων, αβαρία ή
ζημίες αυτών κατά την μεταφορά κ.λπ.). Ο Εκθέτης συνομολογεί δε δια του
Παρόντος, ότι αποδέχεται ως δίκαιη και εύλογη την ανάληψη από τον ίδιο, του
οποίου τυχόν κινδύνου, για οιαδήποτε ζημία, θετική ή αποθετική υποστεί, από τη
συμμετοχή του στην Έκθεση, η οποία υπερβαίνει τη δηλωθείσα από τον ίδιο αξία
εκθεμάτων του.

Άρθρο 15. Αποδοχή Κανονισμού
Με την υπογραφή της αίτησης συμμετοχής ο Εκθέτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα
τον παρόντα Κανονισμό, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της αιτήσεως
συμμετοχής καθώς και της συμβάσεως συμμετοχής στην Έκθεση.

Άρθρο 16. Προσωπικά Δεδομένα
Τα μέρη δεσμεύονται να εφαρμόσουν τα μέτρα που απαιτούνται, στο βαθμό και
στο είδος που τους αναλογεί από τη φύση και το αντικείμενο της συνεργασίας για
την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με την οικεία εθνική νομοθεσία για τα
προσωπικά δεδομένα (N. 2472/1997 ως ισχύει και τις σχετικές αποφάσεις και
οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα) και τον
Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Άρθρο 17. Επίλυση Διαφορών
Για κάθε διαφορά ανακύπτουσα από τον παρόντα Κανονισμό και εν γένει από τη
συμμετοχή του Εκθέτη στις Διεθνείς Εμπορικές Εκθέσεις, αρμόδια είναι τα
Δικαστήρια της Αθήνας και εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο.

Άρθρο 18. Τροποποίηση του Κανονισμού
Η ENTERPRISE GREECE έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει, συμπληρώσει ή
καταργήσει ορισμένες διατάξεις του Κανονισμού. Οι τροποποιήσεις είναι άμεσα
δεσμευτικές για τον Εκθέτη.

