ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΞΥΛΙΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Αγαπητοί συνεργάτες,
Η εταιρεία GREAT – Trade Exhibitions and Exports με χαρά σας προσκαλεί να συμμετέχετε στην 46η Δ.Ε.
ISM - The International Sweets and Biscuits Fair από 31 Ιανουαρίου έως 3 Φεβρουαρίου 2016 στη
Κολωνία, Γερμανία.
ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ

Η Δ.Ε. ISM – The International Sweets and
Biscuits Fair αποτελεί τη μεγαλύτερη διεθνή
έκθεση για τον κλάδο. Η διοργάνωση του 2015
φιλοξένησε πάνω από 1500 εκθέτες από
περισσότερες από 65 χώρες, καλύπτοντας
110.000 τμ εκθεσιακό χώρο. Αξιοσημείωτο
είναι ότι η Ελλάδα βρέθηκε στην 9η θέση της
σειράς των διεθνών εκθετών. Την έκθεση
επισκέφθηκαν περίπου 37.000 επαγγελματίες
από 141 χώρες. Να σημειωθεί ότι στη
διοργάνωση του 2015 ο αριθμός των εμπορικών
επισκεπτών αυξήθηκε κατά 6% συγκριτικά με το
2014.

Η έκθεση φιλοξενεί επιτυχώς εταιρείες με
προϊόντα όπως:
Σοκολάτες, προϊόντα σοκολάτας, σοκολατοειδή,
μπισκότα, μέλι, παστέλι, παγωτά, snacks και
ξηρούς καρπούς, μαρμελάδες, καραμέλες και
ζαχαρώδη προϊόντα, γλυκά για διαβητικούς,
γλυκά γιαουρτιού (yogurt sweets), είδη και Α’
ύλες ζαχαροπλαστικής, παξιμάδια, crackers κα.
Περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση
μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.ismcologne.com

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ 2016
Η GREAT – Trade Exhibitions and Exports έχει εξασφαλίσει προνομιακό χώρο στην είσοδο του Hall 4.2
και σε άλλα Halls, που αποτελούν αναμφισβήτητα σημεία ενδιαφέροντος και υψηλής επισκεψιμότητας.
Μέσα από μια καλαίσθητη παρουσία της ελληνικής συμμετοχής με φρέσκιες ιδέες και δημιουργικές
προτάσεις η GREAT – Trade Exhibitions and Exports σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη και επιτυχημένη
παρουσίαση των ελληνικών προϊόντων του κλάδου.
Η συμμετοχή της GREAT – Trade Exhibitions and Exports στη διοργάνωση του 2015 ολοκληρώθηκε με
επιτυχία. Η GREAT διαθέτοντας μια μεγάλη και ουσιαστική βάση δεδομένων, προσκάλεσε δεκάδες
αγοραστές που επισκέφθηκαν, παράλληλα με πλήθος άλλων αγοραστών, τις συμμετέχουσες εταιρείες –
εκθέτες μας και έγιναν εκατοντάδες επιτυχημένες επιχειρηματικές συναντήσεις. Παράλληλα, κλείστηκαν
ή ανανεώθηκαν συμφωνίες, όπως οι ίδιοι οι συμμετέχοντες μας ενημέρωσαν.
GREAT – Trade Exhibitions & Exports – Consulting S.M.P.C.
Λεωφόρος Μεσογείων 38, 11527, Αθήνα
Τηλ. 210 7755 080 Φαξ. 210 7755 049
e-mail: info@greatexhibitions.gr

Σας προσκαλούμε να προβάλλετε τα υψηλής ποιότητας προϊόντα σας στην ερχόμενη ISM με το κόστος

συμμετοχής να διαμορφώνεται ως εξής:




520 €/τμ εάν η αίτηση γίνει μέχρι τις 27/4/2015
540€/ τμ εάν η αίτηση γίνει μέχρι τις 30/6/2015
555€/ τμ εάν η αίτηση γίνει μετά τις 1/7/2015

Στο κόστος συμμετοχής θα προστεθεί το ποσό 379€ για Media Package και 250€ για Registration Fee.
Το Media Package περιλαμβάνει την καταχώρηση της επωνυμίας σας καθώς και ενός group προϊόντων
σας στον επίσημο έντυπο κατάλογο της έκθεσης αλλά και την καταχώρηση της επωνυμίας σας και των
προϊόντων σας όπως θα δηλώσετε στη φόρμα 1.30 στην ιστοσελίδα της έκθεσης (on line and mobile
exhibition catalogue). Το Registration Fee είναι το ποσό για την εγγραφή της εταιρείας σας ως εκθέτης
στην ISM και αποτελεί διοικητικό κόστος της διοργανώτριας εταιρείας της ISM.
Το κόστος συμμετοχής για τα γωνιακά περίπτερα επιβαρύνεται με 6% του συνολικού κόστους.
Η συμμετοχή σας περιλαμβάνει:
1. Εξασφάλιση προνομιακού εκθεσιακού χώρου
2. Νέα, ξύλινη, πολυτελής, καλαίσθητη, με εταιρική – προϊοντική σήμανση κατασκευή
περιπτέρου (στη διάθεση σας αντίστοιχες φωτογραφίες της συμμετοχής του 2015 και της νέας
μας πρότασης για το 2016)
3. Άρτιο και λειτουργικό εξοπλισμό περιπτέρου
4. Λειτουργικές ανάγκες περιπτέρου (ρεύμα, νερό, καθαρισμός, φύλαξη κλπ)
5. Μεταφορά και ασφάλιση εκθεμάτων μέχρι 1 ευρωπαλέτα ξηρού φορτίου ανά περίπτερο και
παράδοση στο περίπτερο (οι επιστροφές στην Ελλάδα περιλαμβάνουν αυστηρά μόνο
προωθητικό υλικό και όχι εκθέματα)
6. Βασική καταχώρηση με αλφαβητική σειρά στον επίσημο έντυπο, ηλεκτρονικό και mobile
κατάλογο της έκθεσης
7. Άριστη εξυπηρέτηση από την ομάδα της GREAT – Trade Exhibitions & Exports – Consulting για
την εύρυθμη λειτουργία της συμμετοχής αλλά και την κάλυψη αναγκών κατά την προετοιμασία
αλλά και καθ’όλη τη διάρκεια της έκθεσης
8. Λειτουργικός κατάλογος εκθετών
9. Λειτουργία Reception Desk παροχής πληροφοριών για όλους τους εκθέτες και διανομή του
λειτουργικού καταλόγου εκθετών, με βοηθητικό χώρο για την προσφορά νερού, καφέ κλπ για τις
ανάγκες των εκθετών και των επισκεπτών τους. Στο χώρο του reception desk θα υπάρχει χώρος
φόρτισης κινητών τηλεφώνων.
GREAT – Trade Exhibitions & Exports – Consulting S.M.P.C.
Λεωφόρος Μεσογείων 38, 11527, Αθήνα
Τηλ. 210 7755 080 Φαξ. 210 7755 049
e-mail: info@greatexhibitions.gr

10. Πρόσκληση αγοραστών του κλάδου για επίσκεψη στο χώρο συμμετοχής της GREAT – Trade
Exhibitions & Exports – Consulting
11. Παροχή στοιχείων για την αγορά
12. QR Code των στοιχείων της εταιρείας σας εκτυπωμένο στο περίπτερο σας
13. Εξασφάλιση πρόσθετων (προαιρετικών) παροχών με επιβάρυνση του εκθέτη (t.v., dvd player,
συνδεση internet, βοηθητικό προσωπικό, διερμηνείς, εκτυπώσεις κλπ)
Για ανεξάρτητες συμμετοχές ή ιδιαίτερες κατασκευές, παρακαλούμε να μας το γνωρίσετε άμεσα
προκειμένου να σας εξασφαλίσουμε τον κατάλληλο χώρο και να σας δώσουμε τις απαραίτητες
προτάσεις κατασκευών βάσει των επιθυμιών σας. Υπάρχει στη διάθεση σας πλούσιο φωτογραφικό υλικό
ιδιαίτερων κατασκευών περιπτέρων πελατών μας. Τα συγκεκριμένα αιτήματα θα αντιμετωπίζονται με
ξεχωριστή οικονομική προσφορά.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Αιτήσεις συμμετοχής μέχρι τις :
a. 27/4/2015 520€/ τμ (Προκαταβολή έως 27/4/2015 και 2η καταβολή έως 30/9/2015)
b. 30/6/2015 540€/ τμ (Προκαταβολή έως 30/6/2015 και 2η καταβολή έως 30/9/2015)
c. 10/8/2015 555€/ τμ (Προκαταβολή έως 10/8/2015 και 2η καταβολή έως 30/9/2015)
Η συμμετοχή της εταιρείας κατοχυρώνεται με την αποστολή συμπληρωμένης αίτησης συμμετοχής
(συνημμένα) και την αντίστοιχη προκαταβολή 30% του συνολικού ποσού συμμετοχής της. Σε περίπτωση
έγκαιρης ακύρωσης (βλ. άρθρο 7 κανονισμός συμμετοχής) και μόνο εφόσον ο χώρος διατεθεί σε άλλη
εταιρεία, το ποσό της προκαταβολής μπορεί να επιστραφεί. Η καταβολή θα πρέπει να γίνει ως εξής:
α) Προκαταβολή 30% του συνολικού ποσού συμμετοχής με την αποστολή της αίτησης συμμετοχής και
μέχρι τις 27/4/2015 συν τα ποσά του Media package και Registration fee
β) Δεύτερη καταβολή 35% του συνολικού ποσού συμμετοχής μέχρι τις 30/9/2015
γ) Η εξόφληση του υπολοίπου 35% του ποσού συμμετοχής μέχρι τις 15/1/2016 και μετά την
οριστικοποίηση των τμ που τελικώς θα διατεθούν στον εκθέτη. Μετά το τέλος της έκθεσης θα εκδοθεί
το αντίστοιχο συνολικό τιμολόγιο και ο ΦΠΑ θα πρέπει να καταβληθεί με την τιμολόγηση.
Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας κατανομής των περιπτέρων με βάση την αίτηση συμμετοχής
που θα συνοδεύεται από την αντίστοιχη προκαταβολή.
GREAT – Trade Exhibitions & Exports – Consulting S.M.P.C.
Λεωφόρος Μεσογείων 38, 11527, Αθήνα
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Η πληρωμή μπορεί να γίνει με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας :
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΑΡ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ: 5079 – 072148 – 715
ΙBAN: GR18 0172 0790 0050 7907 2148 715
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: GREAT – TRADE EXHIBITIONS & EXPORTS – CONSULTING SINGLE MEMBER PRIVATE
COMPANY
Να σημειώσετε ότι το παραστατικό ή ηλεκτρονική κατάθεση θα πρέπει να αναγράφει την επωνυμία της
εταιρείας και την έκθεση που αφορά.

Κατόπιν των παραπάνω, παρακαλούμε να συμπληρώσετε και να μας αποστείλετε τη συνημμένη αίτηση
συμμετοχής με e-mail στο info@greatexhibitions.gr ή στο fax 210 7755049. Για περισσότερες
πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο 210 7755080.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία

Με εκτίμηση
Αλκιβιάδης Καλαμπόκης

Μαρία Γιακουμάκη

Διευθύνων Σύμβουλος

Υπεύθυνη Έκθεσης
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ISM 2016
Α. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Άρθρο 1
Η συμμετοχή μιας επιχείρησης στη διεθνή έκθεση ISM 2016 γίνεται μετά από Αίτησή της, η
οποία υποβάλλεται εντός των προβλεπομένων χρονικών ορίων, όπως αυτά αποτυπώνονται στην πρόσκληση
συμμετοχής της GREAT – Trade Exhibitions & Exports – Consulting. Η συμμετοχή εξασφαλίζεται μόνο κατόπιν
έγγραφης αίτησης της Εταιρείας και υπό τον όρο της καταβολής των προκαθορισμένων πληρωμών και την
ολοσχερή εξόφληση, όπως αναφέρεται στη πρόσκληση συμμετοχής εντός των οριζόμενων προθεσμιών.
Άρθρο 2
Την ευθύνη για την ακρίβεια, την πιστότητα και την ορθότητα των στοιχείων που
αναφέρονται στην Αίτηση συμμετοχής καθώς και σε κάθε άλλο σχετικό έγγραφο, φέρει η επιχείρηση που
συμπληρώνει την αίτηση.
Άρθρο 3
Το κόστος συμμετοχής ορίζεται από την GREAT – Trade Exhibitions & Exports – Consulting και
καταβάλλεται από την επιχείρηση - Εκθέτη σε τρεις (3) δόσεις ήτοι:
α) Προκαταβολή 30% του συνολικού ποσού συμμετοχής με την αποστολή της αίτησης συμμετοχής και μέχρι
τις 27/4/2015
β) Δεύτερη καταβολή 35% του συνολικού ποσού συμμετοχής μέχρι τις 30/9/2015
γ) Η εξόφληση του υπολοίπου 35% του ποσού συμμετοχής μέχρι τις 15/1/2016 και μετά την
οριστικοποίηση των τετραγωνικών μέτρων που τελικώς θα διατεθούν στον εκθέτη. Μετά το τέλος της
έκθεσης θα εκδοθεί το αντίστοιχο συνολικό τιμολόγιο και ο ΦΠΑ θα πρέπει να καταβληθεί με την
τιμολόγηση.
Το ποσό πληρωμής προκύπτει ως εξής:
Τμ Χ κόστος / τμ + media package + registration fee ( τα οποία καταβάλλονται με την προκαταβολή)
Β. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Άρθρο 4
Ο Εκθέτης υποχρεούται να ακολουθήσει πιστά τους όρους συμμετοχής όπως αυτοί
προβλέπονται από την GREAT – Trade Exhibitions & Exports – Consulting και τον Διοργανωτή της Διεθνούς
Έκθεσης, τόσο στη φάση της οργάνωσης, όσο και κατά τη διεξαγωγή της. Με την υποβολή της αίτησης
συμμετοχής και τον παρόντα κανονισμό να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, ο Εκθέτης δηλώνει ρητά ότι
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους του παρόντος.
Γ. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΤΗ
Άρθρο 5
εκθέτη :

Η GREAT – Trade Exhibitions & Exports – Consulting διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού του

α) Όταν δεν καταβάλλει το σύνολο της προβλεπόμενης προκαταβολής εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας

1 από 3

β) Όταν, μολονότι έχει καταβάλει την προκαταβολή, δεν έχει εξοφλήσει εμπρόθεσμα το συνολικό κόστος
συμμετοχής. Στην περίπτωση αυτή δεν επιστρέφεται στον Εκθέτη η προκαταβολή.
γ) Εφόσον ο εκθέτης δεν τηρεί πιστά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος.
Στην περίπτωση αυτή η GREAT – Trade Exhibitions & Exports – Consulting διατηρεί το δικαίωμα, και η
Επιχείρηση – Εκθέτης συναινεί στο εξής για την παρακράτηση του συνόλου του ήδη καταβληθέντος ποσού,
για κάλυψη των δαπανών στις οποίες έχει ήδη υποβληθεί για λογαριασμό της.
Δ. ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ GREAT – Trade Exhibitions & Exports – Consulting
Άρθρο 6
Η GREAT – Trade Exhibitions & Exports – Consulting διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της
συμμετοχής της στην έκθεση εν γένει, εφόσον, είτε συντρέχουν σπουδαίοι λόγοι κατά την ελεύθερη κρίση
της, είτε σε ειδικές περιπτώσεις. Στην περίπτωση αυτή, η GREAT – Trade Exhibitions & Exports – Consulting
θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια να ενημερώσει έγκαιρα τους Εκθέτες, επιστρέφοντάς τους το συνολικό
ποσό που ήδη έχουν καταβάλει, ο δε Εκθέτης αναγνωρίζει στο εξής ότι δεν έχει καμία άλλη απαίτηση ή
αξίωση από την GREAT – Trade Exhibitions & Exports – Consulting.
Ε. ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΘΕΤΗ
Άρθρο 7
Ο Εκθέτης διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής του μόνο κατόπιν υποβολής στην
Εταιρεία εγγράφου αιτήματος εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία καταβολής της
προκαταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 3α, τότε και δύναται να διεκδικήσει την επιστροφή της καταβληθείσας
προκαταβολής. Σε διαφορετική περίπτωση, η εκπρόθεσμη ακύρωση της συμμετοχής με αίτημα επιστροφής
της καταβληθείσας προκαταβολής, ισοδυναμεί με παραίτηση από το δικαίωμα επιστροφής της
προκαταβολής, ο δε Εκθέτης υποχρεούται να καταβάλει στην GREAT – Trade Exhibitions & Exports –
Consulting τις δαπάνες, τις οποίες η Εταιρεία έχει ήδη αναλάβει ή καλείται να καλύψει για λογαριασμό του
Εκθέτη (με βάση τον κανονισμό της Έκθεσης όπως π.χ. ενοίκιο stand, καταχώριση στον επίσημο κατάλογο
της Έκθεσης, κ.λπ.).
Αν η εκπρόθεσμη κατά τα ανωτέρω ακύρωση της συμμετοχής 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 καταβάλει και την αντίστοιχη δαπάνη της Εταιρείας επί των
προαναφερόμενων ενεργειών. Ο Εκθέτης απαλλάσσεται μόνο από το κόστος της μεταφοράς των
εκθεμάτων του.
ΣΤ. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ
Άρθρο 8
Η παράδοση των εκθεμάτων πρέπει να γίνεται εντός της προβλεπόμενης από την πρόσκληση
της GREAT – Trade Exhibitions & Exports – Consulting προθεσμίας, σε ποσότητα και όγκο ανάλογο των
τετραγωνικών μέτρων του περιπτέρου (stand) του Εκθέτη και στον τόπο που θα υποδείξει η GREAT – Trade
Exhibitions & Exports – Consulting. Η Εταιρεία μεσολαβεί για τη μεταφορά των εκθεμάτων που έχουν
παραδοθεί έγκαιρα και με βάση τις οδηγίες της GREAT – Trade Exhibitions & Exports – Consulting.
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Εκπρόθεσμη παράδοση απαλλάσσει εξ ολοκλήρου την Εταιρεία από την υποχρέωση μεταφοράς, η οποία
μπορεί να γίνει από τον Εκθέτη με δική του ευθύνη και δαπάνη.
Άρθρο 9
Η GREAT – Trade Exhibitions & Exports – Consulting δεν φέρει καμία ευθύνη αν η συσκευασία
δεν ανταποκρίνεται στις ειδικές ανάγκες του εκθέματος ή αν τα εκθέματα τελικά δεν μπορούν να
παραδοθούν στο περίπτερο της λόγω παραλείψεων του Εκθέτη (προτιμολόγια, πιστοποιητικά, packing list,
παραστατικά δυσανάγνωστα ή ελλιπώς συμπληρωμένα, κλπ.)
Άρθρο 10
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 GREAT – Trade
Exhibitions & Exports – Consulting. Εκπρόθεσμη παραλαβή απαλλάσσει πλήρως την Εταιρεία από κάθε
ευθύνη, μπορεί ωστόσο να συνεπάγεται κόστος για τον Εκθέτη λόγω δαπάνης αποθήκευσης / ασφάλισης
κλπ. Στη συγκεκριμένη έκθεση υπάρχει επιστροφή μόνο του απαραίτητου διαφημιστικού υλικού και όχι
εκθεμάτων και ισχύουν ομοίως τα παραπάνω.
Ζ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΚΘΕΤΗ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΘΕΜΑΤΑ
Άρθρο 11
Ο Εκθέτης δικαιούται αποζημίωσης για τυχόν φθορές ή απώλειες στα εκθέματα και το
υποστηρικτικό του υλικό, έως το ύψος της αξίας που ο ίδιος έχει δηλώσει στα συνοδευτικά έγγραφα :
α) αν η συσκευασία των εκθεμάτων του έχει γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές της GREAT – Trade
Exhibitions & Exports – Consulting και τις ειδικές προδιαγραφές συσκευασίας, ανάλογα με το προϊόν και τον
τρόπο μεταφοράς,
β) αν έχει τηρήσει με ακρίβεια τους όρους παράδοσης και παραλαβής,
γ) αν η σχετική του δήλωση ζημίας γίνει εγγράφως και εντός 48 ωρών από την παραλαβή τους.
Σε περίπτωση που ο εκθέτης επιθυμεί να ασφαλισθεί για οποιονδήποτε περαιτέρω κίνδυνο (π.χ. επιστροφή
εξόδων συμμετοχής, κλπ.), οφείλει με δική του ευθύνη και δαπάνη να προβεί σε σχετική ασφαλιστική
κάλυψη.
Πέραν του δηλωθέντος ποσού, η GREAT – Trade Exhibitions & Exports – Consulting απαλλάσσεται για
οποιαδήποτε ζημία τυχόν υποστεί ο Εκθέτης από οποιαδήποτε 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 όποιου τυχόν κινδύνου, για οποιαδήποτε ζημία, θετική ή
αποθετική υποστεί, από τη συμμετοχή του στην έκθεση, η οποία υπερβαίνει τη δηλωθείσα από τον ίδιο αξία
εκθεμάτων του.
Η. ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Άρθρο 12
Με την υπογραφή της αίτησης συμμετοχής ο εκθέτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τον παρόντα
Κανονισμό, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.
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