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ΣΟΜΕΑ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ &ΣΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΣΩΝ 

 

      

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΙ ΔΙΕΘΝΕΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΕΚΘΕΕΙ 

Α.  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

Άρθρο 1 Η ςυμμετοχι μιασ επιχείρθςθσ ςτισ διεκνείσ εμπορικζσ εκκζςεισ γίνεται μετά από Αίτθςι 

τθσ, θ οποία υποβάλλεται εντόσ των προβλεπομζνων χρονικϊν ορίων, όπωσ αυτά εκάςτοτε κα 

αποτυπϊνονται ςε απόφαςθ τθσ ENTERPRISE GREECE ( εφεξισ και χάριν ςυντομίασ ‘’Εταιρεία’’) περί 

πρόςκλθςθσ για ςυμμετοχι (εφεξισ «Πρόςκλθςθ»). Η ςυμμετοχι εξαςφαλίηεται μόνο κατόπιν ζγγραφθσ 

επιβεβαίωςθσ τθσ Εταιρείασ και υπό τον όρο ολοςχεροφσ καταβολισ τθσ προκακοριςκείςασ δυνάμει τθσ 

ανωτζρω πρόςκλθςθσ προκαταβολισ εντόσ τθσ ταχκείςασ προκεςμίασ. 

Άρθρο 2 Τθν ευκφνθ για τθν ακρίβεια και πιςτότθτα των ςτοιχείων που αναφζρονται ςτθν Αίτθςθ 

ςυμμετοχισ  κακϊσ και ςε κάκε άλλο ςχετικό ζγγραφο, φζρει θ αιτοφςα επιχείρθςθ. 

Άρθρο 3 Το κόςτοσ ςυμμετοχισ ορίηεται από τθν ENTERPRISE GREECE, ανάλογα με τθν πθγι 

χρθματοδότθςθσ και τθν οικεία απόφαςι τθσ και καταβάλλεται από τθν επιχείρθςθ - Εκκζτθ ςε δφο δόςεισ 

ιτοι: 

α) Προκαταβολή, τθσ οποίασ το φψοσ και θ προκεςμία καταβολισ αναφζρονται ρθτά ςτθν «Πρόςκλθςθ για 

ςυμμετοχι» τθσ Εταιρείασ και 

β) Τπόλοιπο κόςτουσ ςυμμετοχήσ, το οποίο γνωςτοποιείται, μαηί με τθ θμερομθνία εξόφλθςθσ, εγγράφωσ 

και προςωπικά ςε κάκε  Εκκζτθ και υπολογίηεται ωσ εξισ:  

τ.μ. stand Χ κόςτοσ κατά τ.μ. μείον προκαταβολή = …… €  για καταβολή & εξόφληςη 

Β.  ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

Άρθρο 4 Ο Εκκζτθσ υποχρεοφται να ακολουκιςει πιςτά τουσ όρουσ ςυμμετοχισ όπωσ αυτοί 

προβλζπονται από τθν  ENTERPRISE GREECE και τον Διοργανωτι τθσ εκάςτοτε Διεκνοφσ  Ζκκεςθσ, τόςο ςτθ 

φάςθ τθσ οργάνωςθσ, όςο και κατά τθ διεξαγωγι τθσ. Με τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ, τθσ οποία 

ο παρϊν κανονιςμόσ αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ, ο Εκκζτθσ δθλϊνει ρθτά ότι αποδζχεται πλιρωσ και 

ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ του παρόντοσ.   

Γ.  ΑΠΟΚΛΕΙΜΟ ΕΚΘΕΣΗ 

Άρθρο 5 Η ENTERPRISE GREECE διατθρεί το δικαίωμα αποκλειςμοφ του εκκζτθ : 

α) Όταν δεν καταβάλλει το ςφνολο τθσ προβλεπόμενθσ προκαταβολισ. 

β) Όταν, μολονότι ζχει καταβάλει τθν προκαταβολι, δεν ζχει εξοφλιςει εμπρόκεςμα το ςυνολικό κόςτοσ 

ςυμμετοχισ.  
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     Στθν περίπτωςθ αυτι δεν επιςτρζφεται ςτον Εκκζτθ θ προκαταβολι. 

γ)  Εφόςον ο  εκκζτθσ δεν τθρεί πιςτά τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 4 του παρόντοσ. 

Στθν περίπτωςθ αυτι θ ENTERPRISE GREECE διατθρεί το δικαίωμα, και θ Επιχείρθςθ – Εκκζτθσ ςυναινεί 

από τοφδε, παρακράτθςθσ του ςυνόλου του ιδθ καταβλθκζντοσ ποςοφ, για κάλυψθ των δαπανϊν ςτισ 

οποίεσ ζχει ιδθ υποβλθκεί για λογαριαςμό τθσ. 

 

Δ.  ΑΚΤΡΩΗ  ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ENTERPRISE GREECE 

Άρθρο 6 Η ENTERPRISE GREECE διατθρεί το δικαίωμα ακφρωςθσ τθσ ελλθνικισ ςυμμετοχισ ςτθν 

ζκκεςθ εν γζνει, εφόςον, είτε ςυντρζχουν ςπουδαίοι προσ τοφτο λόγοι κατά τθν ελεφκερθ κρίςθ τθσ, είτε, 

ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ, δεν εξυπθρετοφνται τα ελλθνικά ςυμφζροντα με τθν ελλθνικι παρουςία ςτθν 

ςυγκεκριμζνθ Ζκκεςθ.  Στθν περίπτωςθ αυτι, θ ENTERPRISE GREECE κα καταβάλλει κάκε προςπάκεια να 

ενθμερϊςει ζγκαιρα τουσ Εκκζτεσ, επιςτρζφοντάσ τουσ  το ςυνολικό ποςό που ιδθ ζχουν καταβάλει,  ο δε 

Εκκζτθσ  αναγνωρίηει από τοφδε, ότι δεν ζχει καμία άλλθ απαίτθςθ ι αξίωςθ  από τθν ENTERPRISE GREECE. 

Η ENTERPRISE GREECE διατθρεί το δικαίωμα, κατά τθν ελεφκερθ κρίςθ τθσ, να ακυρϊςει μεμονωμζνα 

ςυμμετοχι Εκκζτθ ι να αποβάλει αυτόν από τθν Ζκκεςθ, αν ο Εκκζτθσ προβάλλει ςτο περίπτερο, αμζςωσ ι 

εμμζςωσ,  μθ ελλθνικισ προζλευςθσ εκκζματα.  Σε αυτι τθν περίπτωςθ, θ ENTERPRISE GREECE δικαιοφται 

επιπλζον να ηθτιςει και αποηθμίωςθ από τον Εκκζτθ, αυτόσ ο οποίοσ δεν ζχει κανζνα δικαίωμα 

επιςτροφισ των χρθμάτων που κατζβαλε ι άλλθσ αποηθμίωςθσ.  Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία, Εκκζτθσ 

κρίνει, ότι πρζπει απαραιτιτωσ να ςυμπροβάλει και μθ ελλθνικισ προζλευςθσ εκκζματα ι τμιματα αυτϊν, 

οφείλει να ηθτιςει ειδικι προσ τοφτο προθγοφμενθ γραπτι άδεια, από τθν ENTERPRISE GREECE.   

 Ε.  ΑΚΤΡΩΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΕΚΘΕΣΗ 

Άρθρο 7 Ο Εκκζτθσ διατθρεί το δικαίωμα ακφρωςθσ τθσ ςυμμετοχισ του μόνο  κατόπιν υποβολισ 

ςτθν Εταιρεία εγγράφου αιτιματοσ εντόσ 5 εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία καταβολισ τθσ 

προκαταβολισ, ςφμφωνα με το άρκρο 3α, ότε και δφναται να διεκδικιςει τθν επιςτροφι τθσ 

καταβλθκείςθσ προκαταβολισ. Σε διαφορετικι περίπτωςθ, θ εκπρόκεςμθ ακφρωςθ τθσ ςυμμετοχισ με 

αίτθμα επιςτροφισ τθσ καταβλθκείςθσ προκαταβολισ, ιςοδυναμεί με παραίτθςθ από το δικαίωμα 

επιςτροφισ τθσ προκαταβολισ,  ο δε Εκκζτθσ υποχρεοφται να καταβάλει ςτθν ENTERPRISE GREECE τισ 

δαπάνεσ, τισ οποίεσ θ Εταιρεία ζχει ιδθ αναλάβει ι καλείται να καλφψει για λογαριαςμό του Εκκζτθ  (με 

βάςθ τον κανονιςμό τθσ Ζκκεςθσ όπωσ λ.χ.. ενοίκιο stand, καταχϊριςθ ςτον επίςθμο κατάλογο τθσ 

Ζκκεςθσ, κ.λπ.). 

 Αν θ εκπρόκεςμθ κατά τα ανωτζρω ακφρωςθ τθσ ςυμμετοχισ Εκκζτθ γίνει αφότου ζχει ανατεκεί θ 

καταςκευι του περιπτζρου, θ προβολι τθσ ςυμμετοχισ ι και άλλεσ ενζργειεσ που αφοροφν ςτθν 

ςυμμετοχι του Εκκζτθ, ο Εκκζτθσ υποχρεοφται να καταβάλει και τθν αντίςτοιχθ δαπάνθ τθσ Εταιρείασ 

επί των  προαναφερόμενων ενεργειϊν.  Ο Εκκζτθσ απαλλάςςεται μόνο από τα μεταφορικά ζξοδα.  

Σ.  ΕΚΘΕΜΑΣΑ 
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Άρθρο 8 Η παράδοςθ των εκκεμάτων, ελληνικήσ προζλευςησ, πρζπει να γίνεται εντόσ τθσ 

προβλεπόμενθσ από τθν πρόςκλθςθ τθσ ENTERPRISE GREECE προκεςμίασ, ςε ποςότθτα και όγκο ανάλογο 

των τετραγωνικϊν  μζτρων του περιπτζρου (stand) του Εκκζτθ και ςτον τόπο που κα υποδείξει θ 

ENTERPRISE GREECE.  Η Εταιρεία μεςολαβεί για τθ μεταφορά των εμπροκζςμωσ παραδοκζντων 

εκκεμάτων. 

Εκπρόκεςμθ παράδοςθ απαλλάςςει εξ ολοκλιρου τθν Εταιρεία από τθν υποχρζωςθ μεταφοράσ, θ οποία 

μπορεί να γίνει από τον Εκκζτθ με δικι του ευκφνθ και δαπάνθ. 

Άρθρο 9 Η ENTERPRISE GREECE δεν φζρει καμία ευκφνθ αν θ ςυςκευαςία δεν ανταποκρίνεται ςτισ 

ειδικζσ ανάγκεσ του εκκζματοσ ι αν τα εκκζματα τελικά δεν μποροφν να παραδοκοφν ςτο ελλθνικό 

περίπτερο λόγω παραλείψεων του Εκκζτθ (προτιμολόγια, πιςτοποιθτικά, packing list, παραςτατικά 

δυςανάγνωςτα ι ελλιπϊσ ςυμπλθρωμζνα, κλπ.) 

Άρθρο 10         Σε περίπτωςθ που προβλζπεται επιςτροφι εκκεμάτων, τα εκκζματα που κα επιςτραφοφν, 

μετά το πζρασ τθσ ζκκεςθσ, πρζπει να παραλθφκοφν από τον Εκκζτθ κατά τθν προβλεπόμενθ θμερομθνία 

από τον αποκθκευτικό χϊρο τθσ αρχικισ παράδοςθσ, μετά από ζγγραφθ ενθμζρωςθ από τθν ENTERPRISE 

GREECE. Εκπρόκεςμθ παραλαβι απαλλάςςει πλιρωσ τθν Εταιρεία από κάκε ευκφνθ, μπορεί ωςτόςο να 

ςυνεπάγεται κόςτοσ για τον Εκκζτθ λόγω δαπάνθσ αποκικευςθσ / αςφάλιςθσ κλπ. 

Ζ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΗ  

 

Άρθρο 11 Ο Εκκζτθσ δικαιοφται αποηθμίωςθσ για τυχόν φκορζσ ι απϊλειεσ ςτα εκκζματα και το 

υποςτθρικτικό του υλικό, ζωσ το φψοσ τθσ αξίασ που ο ίδιοσ ζχει δθλϊςει ςτα ςυνοδευτικά ζγγραφα : 

α) αν θ ςυςκευαςία των εκκεμάτων του ζχει γίνει ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ τθσ ENTERPRISE GREECE 

και τισ  ειδικζσ προδιαγραφζσ ςυςκευαςίασ, ανάλογα με το προϊόν και τον τρόπο μεταφοράσ, 

β) αν ζχει τθριςει με ακρίβεια τουσ όρουσ παράδοςθσ και παραλαβισ, 

γ) αν θ ςχετικι του διλωςθ ηθμίασ γίνει εγγράφωσ και εντόσ 48 ωρϊν από τθν παραλαβι τουσ.   

Σε περίπτωςθ που ο εκκζτθσ επικυμεί να αςφαλιςκεί για οιονδιποτε περαιτζρω κίνδυνο (π.χ. επιςτροφι 

εξόδων ςυμμετοχισ, κλπ.), οφείλει με δικι του ευκφνθ και δαπάνθ να προβεί ςε ςχετικι αςφαλιςτικι 

κάλυψθ. 

Πζραν του δθλωκζντοσ ποςοφ, θ Εταιρεία απαλλάςςεται για οποιαδιποτε ηθμία τυχόν υποςτεί ο Εκκζτθσ 

από οιαδιποτε αιτία (μθ άφιξθ εκκεμάτων, αβαρία ι ηθμίεσ αυτϊν κατά τθν μεταφορά κ.λπ.),  Ο Εκκζτθσ 

ςυνομολογεί δε δια του παρόντοσ, ότι αποδζχεται ωσ δίκαιθ και εφλογθ τθν ανάλθψθ από τον ίδιο, του 

όποιου τυχόν κινδφνου, για οιαδιποτε ηθμία, κετικι ι αποκετικι υποςτεί, από τθ ςυμμετοχι του ςτθν 

ζκκεςθ, θ οποία υπερβαίνει τθ δθλωκείςα από τον ίδιο αξία εκκεμάτων του. 

 

 Η.  ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 
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Άρθρο 12       Με τθν υπογραφι τθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ο εκκζτθσ αποδζχεται ανεπιφφλακτα τον παρόντα 

Κανονιςμό, ο οποίοσ αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ. 

 


