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ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ EMITT 2014 

1. Στοιχεία Εγγραφής 
 
Επιχείρηση / Φορέας : _______________________________________________________ 
Α.Φ.Μ.:_______________________________Δ.Ο.Υ.: _______________________________ 
Δραστηριότητα:_____________________________________________________________ 
Διεύθυνση:___________________________ Πόλη:_________________Τ.Κ._____________ 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:____________________________________________________ 
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: ________________Fax:__________________________________ 
e-mail: ______________________________  Website: _____________________________ 

2.  Δέσμευση Χώρου 

3. Επιπλέον Παροχές 

4. Προαιρετικές Παροχές 

5. Οικονομικός Διακανονισμός                                                                                       Ημερομηνία: ___________ 
 

              
            Με την υπογραφή μου αποδέχομαι το πόσο και τους όρους της πίσω σελίδας 

Διαστάσεις 
 Επιλέξτε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω περίπτερα 

έως 1/09 έως 1/11 Τιμή EMITT 

 Μικρό περίπτερο 35 τ.μ. + 5 τ.μ. αποθήκη 10.800€ 12.400€ 12.400€  

 Μεσαίο περίπτερο 50 τ.μ. + 10τ.μ. αποθήκη 16.200€ 18.200€ 18.254,60€ 

 Μεγάλο περίπτερο 85 τ.μ. + 15 τ.μ. αποθήκη 27.000€ 29.500€ 29.960€ + fee 
Όλες οι παραπάνω επιλογές συμπεριλαμβάνουν χώρους για αποθήκευση υλικού και συσκέψεις 

Περιγραφή έως 1/08 έως 1/11 

1.   Βασική δομή περιπτέρου 50€/τ.μ. 

2.   Εξειδικευμένος σχεδιασμός και κατασκευή περιπτέρου 180€/τ.μ. 200€/τ.μ. 

3.   Μεταφραστής (Ελληνικά, Αγγλικά, Τουρκικά) 400€ 

4.  Γραμματειακή υποστήριξη και οργάνωση επιχειρηματικών επαφών* 3.000€ 

* Η επιλογή της 4ης παροχής προϋποθέτει την επιλογή της παροχής 2 και 3 

Περιγραφή   

1.   Σχεδιασμός,  μετάφραση, εκτύπωση και παράδοση στο 
____ χώρο της έκθεσης έντυπου υλικού.* 

Τιμή:_________ 

2.   Παράλληλες εκδηλώσεις προβολής και προώθησης 
____(παρουσιάσεις, γευσιγνωσίες, συνεντεύξεις Τύπου κ.λπ.)** 

Τιμή:_________ 

3.  Επιπλέον εξοπλισμός περιπτέρου*** Τιμή :_________ 

* Προδιαγραφές και κοστολόγηση σύμφωνα με συνημμένη ενδεικτική προσφορά 
** Κοστολόγηση κατά περίπτωση ανάλογα με το είδος και τις προδιαγραφές της εκδήλωσης 
*** Κοστολόγηση σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο τιμοκατάλογο 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ : 

 

20% Με την ανάθεση του έργου | 30% ένα μήνα πριν την έκθεση 
Εξόφληση 1 μέρα πριν την έκθεση 

              Υπογραφή - Σφραγίδα 
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ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:  
Το Project Emitt 2014 – We go as one, διοργανώνεται από την «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» με έδρα τον Καρά Τεπέ Μυτιλήνης. Πρόεδρος της 
εταιρείας είναι ο κ. Μυριτζής Παναγιώτης και διευθύνων σύμβουλος ο κ. Μανώλης Μανώλας, δεσμεύοντας ο καθένας ξεχωριστά  την εταιρεία με την 
υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία. Το Project έχει την πλήρη υποστήριξη της EKIN-ITE Group, διοργανώτρια εταιρεία της Διεθνούς 
Τουριστικής Έκθεσης Ανατολικής Μεσογείου – EMITT. 
 
ΑΡΘΡΟ 1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ: 
 
Με την υποβολή της υπογεγραμμένης δήλωσης συμμετοχής, ο συμμετέχων αναγνωρίζει και αποδέχεται όλους τους όρους του παρόντος Κανονισμού 
Συμμετοχής. Τυχόν παρέκκλιση από τους όρους του παρόντος Κανονισμού πραγματοποιείται μετά από έγγραφη συμφωνία των δύο μερών. 
 
ΑΡΘΡΟ 2. ΟΡΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ 
 
2.1 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ 
Η μίσθωση εκθετηρίου χώρου τυποποιημένης δομής ή εξειδικευμένης δομής γίνεται με την υποβολή της συμπληρωμένης δήλωσης συμμετοχής. Το 
συμφωνητικό μίσθωσης μεταξύ του εκθέτη και της ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ισχύει εφόσον η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. έχει αποστείλει την επιστολή 
αποδοχής του εκθέτη. Αυτή η επιστολή θα είναι δεσμευτική και για τα δύο μέρη, ακόμη κι αν παρεκκλίνει από τη δήλωση συμμετοχής, εκτός αν ο 
εκθέτης αντιτεθεί εγγράφως εντός 2 εβδομάδων από τη λήψη της επιβεβαίωσης. Ομοίως, ο εκθέτης δε 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. 
 
2.2 ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ 
Η έκθεση στοχεύει πρωτίστως στις επιχειρήσεις και φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού. Τα προϊόντα ιδίου τύπου μπορούν να 
παρουσιάζονται αποκλειστικά σε έναν 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 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. διατηρεί αναφαίρετο δικαίωμα επί της 
επιλεξιμότητας των εκθετών με βάση τη συμβατότητα του εύρους εκθεμάτων τους με τις κατηγορίες προϊόντων της έκθεσης. 
 
2.3 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΩΡΩΝ 
2.3.1 H ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε., κατά την κρίση της και σύμφωνα με το πρόγραμμα διάθεσης των χώρων, καθορίζει τη θέση και την έκταση του 
εκθεσιακού χώρου. H ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε., 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.  
 
2.3.2 Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε., κατά την κρίση της, δικαιούται να κάνει ανακατατάξεις των εκθετηρίων χώρων της, χωρίς να δίνεται στον εκθέτη το 
δικαίωμα για αποζημίωση εξ αιτίας της ανακατάταξης αυτής. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν παραχωρηθεί τελικά ο αιτούμενος χώρος στον 
ενδιαφερόμενο, τότε η Δήλωση Συμμετοχής του εκθέτη θεωρείται τελεσίδικα ότι δεν έγινε δεκτή από τη ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. και τα ποσά που 
κατέβαλε για προκαταβολή, επιστρέφονται χωρίς άλλη διαδικασία. Η απόρριψη της Δήλωσης Συμμετοχής δε δίνει δικαίωμα στον ενδιαφερόμενο για 
οποιαδήποτε αποζημίωση από τη ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.. Μετά την οριστική κατανομή των εκθετηρίων χώρων, η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. 
ενημερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόμενο εκθέτη για το χώρο που παραχωρήθηκε από πλευράς θέσης και εμβαδού.  
 
2.4 ΧΡΗΣΗ ΕΚΘΕΤΗΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 
 
2.4.1 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 εκθετηρίους χώρους ή τους 
διαδρόμους. Σε περίπτωση παράβασης, η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. μπορεί, κατά την κρίση της, να απαγορεύσει επιδείξεις που προκαλούν ταραχή ή 
ενόχληση. Αν ο εκθέτης δε συμμορφώνεται, η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. δύναται να απομακρύνει τα εκθέματα και να αποβάλει τον εκθέτη από το 
χώρο αζημίως για την ίδια. 
 
2.4.2.  Οι εκθετήριοι χώροι μπορούν να περιλαμβάνουν εκθέματα και να είναι στελεχωμένοι από προσωπικό κατά τη διάρκεια των ωρών λειτουργίας 
της έκθεσης.  
 
2.4.3. Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει τα εκθέματα που δε συμμορφώνονται με τις κατηγορίες προϊόντων της έκθεσης ή 
παρεκκλίνουν των αρχών του εκθεσιακού ανταγωνισμού ή παραβαίνουν το πρόγραμμα της έκθεσης ή αποδεδειγμένα παραβιάζουν τα πνευματικά 
δικαιώματα τρίτου μέρους. 
 
2.4.4 Οι εκθέτες δύνανται να πραγματοποιούν έρευνες αγοράς μόνο στο χώρο τον οποίο έχουν μισθώσει. 

 
2.5 ΣΥΝΕΚΘΕΤΕΣ, ΕΜΜΕΣΟΙ ΕΚΘΕΤΕΣ, ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

2.5.1 Είναι δυνατό, διάφορες εταιρείες να μοιράζονται έναν εκθετήριο χώρο υπό την προϋπόθεση ότι ο κύριος εκθέτης έχει καταχωρήσει όλες αυτές 
τις εταιρείες στη δήλωση συμμετοχής συνεκθετών και εφόσον αυτό έχει εγκριθεί από τη ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.. 

2.5.2 Κάθε εταιρεία 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. 

2.5.3 Το κόστος του ενοικίου του χώρου για τη συμμετοχή των συνεκθετών τιμολογείται πάντα στον κύριο εκθέτη πέραν του δικαιώματος συμμετοχής 
συνεκθέτη. 

2.5.4 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 την ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.. Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να επικοινωνήσει απ’ 
ευθείας ή μέσω εξουσιοδοτημένου τρίτου μέρους με τους συνεκθέτες. 

2.5.5 Αν ένας εκθέτης δε δηλώσει ή δώσει ατελείς ή λανθασμένες πληροφορίες στη δήλωση συμμετοχής συνεκθετών, η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. θα 
χρησιμοποιήσει την κρίση της για να υπολογίσει και να χρεώσει τις αμοιβές συμμετοχής που θα καθίσταντο απαιτητές αν είχε υποβληθεί ορθά 
η δήλωση συμμετοχής συνεκθετών και οι οποίες θα βαρύνουν τον εκθέτη και τους συνεκθέτες εις ολόκληρο. 

2.5.6 Ως έμμεσοι εκθέτες ορίζονται εταιρείες των οποίων τα προϊόντα/υπηρεσίες αντιπροσωπεύονται από εκθέτη και οι επωνυμίες της εταιρίας και/ή 
των προϊόντων/υπηρεσιών τους εμφανίζονται στον εκθετήριο χώρο. Οι έμμεσοι εκθέτες θα δηλώνονται υποχρεωτικώς με τη συμπλήρωση της 
σχετικής δήλωσης καταχώρησης έμμεσου εκθέτη. 
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2.5.7 Είναι δυνατό, συλλογικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (σωματεία, ενώσεις, επιμελητήρια κ.ά.) οι οποίοι εκπροσωπούν επιχειρήσεις, να 
οργανώνουν ομαδική συμμετοχή των μελών τους. Για να θεωρηθεί ομαδική η συμμετοχή, θα πρέπει να καλύπτει κατ' ελάχιστο 40 τ.μ. καθαρού 
εκθετηρίου χώρου και να συμμετέχουν σε αυτή πάνω από 4 εκθέτες.  

2.6 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  
 
Μαζί με τη Δήλωση Συμμετοχής, είτε αυτή υποβληθεί εμπρόθεσμα είτε εκπρόθεσμα, ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει στην ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ 
Α.Ε. το ποσό για αποζημίωση χρήσης χώρου και δικαιώματος προβολής εκθέτη ως εξής:  
α) Με επιταγές 
Επιταγή ποσού ίσου με το 30% με ημερομηνία λήξης 30/08/2013  
Επιταγή ποσού ίσου με το 40% με ημερομηνία λήξης 30/11/2013  
Επιταγή ποσού ίσου με το 30% με ημερομηνία λήξης 28/01/2014  
 
β) Με μετρητά  
Καταβολή του συνόλου του ποσού πριν την έναρξη της έκθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό της ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. 
 
γ) Με πιστωτική κάρτα 
Με 6 άτοκες δόσεις αρχόμενες 60 ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξη της έκθεσης. 
 
Στην περίπτωση φορέων, η υπογραφή του συμβολαίου συμμετοχής πρέπει να συνοδεύεται από απόφαση του συμβουλίου που εκπροσωπούν. 
Το νόμιμο παραστατικό παροχής υπηρεσιών προς το συμμετέχοντα εκθέτη, θα εκδοθεί με το πέρας του έκθεσης. 

 
2.7 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ THΣ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» 

 
Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει, να κλείσει προσωρινά, εν μέρει ή ολικά, ή να ακυρώσει εντελώς τo 
προγραμματισμένο project για αιτιολογημένο λόγο, όπως η εργασιακή διαφωνία ή περιστατικά εκτός του δικού της ελέγχου. Οι αμοιβαίες 
υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών θα καθίστανται ανενεργές έπειτα από αυτή την ακύρωση. Καμμία αξίωση για αποζημίωση ή ζημία δε 
θα προκύπτει από αυτή την ακύρωση, ή αναβολή, ενώ η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. θα επιστρέψει τυχόν πληρωμές που έχει λάβει από τους 
εκθέτες για υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί ακόμη. 
 
2.8 ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
2.8.1 Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. 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 
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 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. 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 στο Άρθρο 3 του 
παρόντος Κανονισμού. 
 

ΧΡΟΝΟΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΚΘΕΤΗ ΧΡΕΩΣΗ 

1 έως 30 ημερολογιακές ημέρες πριν την 
ημερομηνία έναρξης της έκθεσης 

Παρακρατείται το σύνολο του ποσού 
συμμετοχής 

31 έως 60 ημερολογιακές ημέρες πριν την 
ημερομηνία έναρξης της έκθεσης 

Παρακρατείται το 50% του συνολικού ποσού 
συμμετοχής 

61 και πλέον ημερολογιακές ημέρες πριν την 
ημερομηνία έναρξης της έκθεσης 

Παρακρατείται το 20% του συνολικού ποσού 
συμμετοχής 

 
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. 
 
2.8.2 Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε., 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 και οικονομικές υποχρεώσεις του και τις 
υποχρεώσεις των Όρων Συμμετοχής ή τυχόν Συμπληρωματικών Όρων για τη Συμμετοχή. 

2.8.3 Αν το συμφωνητικό μίσθωσης για έναν εκθετήριο χώρο έχει λυθεί για έναν ή περισσότερους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται στην 
προηγούμενη παράγραφο, η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.. 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 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. λαμβάνει έγγραφη γνωστοποίηση για τα γεγονότα που δικαιολογούν τη λύση του συμφωνητικού. 

2.9 ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ - ΕΝΑΡΞΗ 
2.9.1 Σε περίπτωση που ο Εκθέτης ζητήσει αλλαγή του χώρου του από Τύπο 2 (εξειδικευμένος σχεδιασμός), σε Τύπο 1 (τυποποιημένη δομή), σε 

χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός μηνός από την έναρξη της έκθεσης, καταβάλλει την αποζημίωση χρήσης χώρου και επιβαρύνεται με το 
50% του κόστους εξειδικευμένου σχεδιασμού 

2.9.2 Εκθετήριος χώρος, που δεν παραλήφθηκε από τον εκθέτη μέχρι το άνοιγμα της Έκθεσης, θεωρείται ελεύθερος και η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. 
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 3. ΚΑΡΤΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 
Για την είσοδο του προσωπικού που στελεχώνει τον εκθετήριο χώρο στις Εγκαταστάσεις της Έκθεσης, απαιτείται κάρτα εισόδου. Ο αριθμός των 

καρτών εισόδου που παραδίδεται στους εκθέτες βασίζεται στο επιβεβαιωμένο μέγεθος του εκθετηρίου χώρου. Κάθε εκθέτης δικαιούται 
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δωρεάν κάρτες εισόδου για τον ίδιο και το προσωπικό του. Ο αριθμός που του δίνεται είναι 1 κάρτα εισόδου για κάθε 4 τετραγωνικά μέτρα 
εκθετηρίου χώρου. Εάν ο εκθέτης επιθυμεί περισσότερες από τις αναλογούσες κάρτες εισόδου, θα πρέπει να ενημερώσει 2 μήνες πριν την 
έναρξη της έκθεσης.  

 
Οι κάρτες εισόδου του εκθέτη παραδίδονται από την ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε την ημέρα πριν την έναρξη της έκθεσης. 
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 4. ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ 

4.1. ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΧΩΡΟΥ  
Ο συνολικός χώρος δέσμευσης κάθε εκθέτη (40 τ.μ., 60 τ.μ., 100 τ.μ.) προκύπτει από το άθροισμα του εκθεσιακού χώρου του περιπτέρου, του 
αποθηκευτικού χώρου, αλλά και χώρου για συναντήσεις B2B. Οι εκθεσιακοί χώροι είναι δύο τύπων. Τύπου 1 (που περιλαμβάνει ίχνος χώρου με δομή) 
και Τύπου 2 (που περιλαμβάνει ειδικό σχεδιασμό κατασκευής). Η δέσμευση του χώρου γίνεται με την υπογραφή του παρόντος. 
4.2 ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΤΥΠΟΥ 1 
Το περίπτερο Τύπου 1 περιλαμβάνει το ίχνος, τη βασική δομή και τον εξοπλισμό του περιπτέρου. Η βασική δομή έχει τουλάχιστον δύο πλευρές του 
περιπτέρου καλυμμένες από πάνελ, ενώ ο εξοπλισμός  περιλαμβάνει: Χαλί, 1 Τραπέζι (info desk) και 3 καρέκλες ανά 30 τ.μ., φώτα και έναν κάδο 
σκουπιδιών. Προσφερόμενες υπηρεσίες είναι η καθαριότητα και η ασφάλεια του χώρου. 
4.3 ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΤΥΠΟΥ 2  
Το περίπτερο Τύπου 2 περιλαμβάνει το ίχνος και εξειδικευμένο σχεδιασμό από επαγγελματίες προσδίδοντας στο περίπτερο του εκθέτη μέσω μιας 
εικαστικής και εργονομικής διαχείρισης ισχυροποίηση της ταυτότητας και της  παρουσίας του στην έκθεση. 
Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. έχει προχωρήσει στον  εξειδικευμένο σχεδιασμό του περιπτέρου που σε συνεργασία με τον εκθέτη μπορεί να αλλάξει σε 
επιμέρους στοιχεία, όπως η εργονομία του χώρου, τα στοιχεία του χώρου Β2Β, οι ψηφιακές απεικονίσεις και ο αποθηκευτικός χώρος. Σε καμμία 
περίπτωση δεν μπορεί ο εκθέτης να αλλάξει τη βασική δομή του εξειδικευμένου σχεδιασμού και του χρωματισμού του. 
4.4 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.  είναι σε θέση να προσφέρει επιπλέον – και μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων διαθεσιμότητας – εξοπλισμό και 
υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνονται στους δύο τύπους περιπτέρων, όπως γραμμές ιντερνέτ, τηλεοράσεις, ψύκτες νερού, σταντ προβολής κ.ά. (βλέπε 
επισυναπτόμενο κατάλογο). 
4.5 ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 
Ο εκθέτης θα πρέπει να έχει οριστικοποιήσει και ενημερώσει την ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.  για τις όποιες από τις παραπάνω υπηρεσίες επιθυμεί, ένα 
μήνα πριν την έναρξη της εκθέσεως. Σε περίπτωση που το χρονικό περιθώριο ειδοποίησης δεν ισχύσει, η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.  δε φέρει καμμία 
ευθύνη υλοποίησής τους ή οικονομική αποζημίωση. 

 
ΑΡΘΡΟ 5. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 
 
a. Η διαφήμιση μπορεί να γίνει και με διαφημιστικά έντυπα ή δείγματα, που θα προσφέρονται δωρεάν στους επισκέπτες. 
b. Διαφημίσεις που είναι αντίθετες με τα χρηστά ήθη ή έχουν πολιτικό χαρακτήρα, δεν επιτρέπονται. Επίσης δεν επιτρέπεται η χρήση, με 

οποιονδήποτε τρόπο, του εμβλήματος της EMITT 2014, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή της. 
c. Δεν επιτρέπεται η φωτογράφιση ή η κινηματογράφηση από τρίτους των εκθετηρίων χώρων χωρίς την έγκριση του ίδιου του εκθέτη και της 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.. 
d. Δεν επιτρέπεται η διανομή εντύπων/διαφημιστικού υλικού σε οποιοδήποτε άλλο σημείο εκτός από τον εκθετήριο χώρο του εκθέτη, παρά μόνο 

έπειτα από ειδική άδεια της ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.. 
 
ΑΡΘΡΟ 6 ΦΥΛΑΞΗ 
Η Φύλαξη που παρέχεται, είναι για το χώρο γενικότερα και όχι για τα επιμέρους εκθέματα, για τα οποία διατίθεται Ειδική Φύλαξη επί πληρωμή, 

αποκλειστικά από την εξουσιοδοτημένη από την ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. Εταιρεία Ασφαλείας. To προσωπικό της Εταιρείας Ασφαλείας είναι 
επιφορτισμένο με την ευθύνη ομαλής διεξαγωγής της έκθεσης, της διατήρησης της τάξεως και της ασφάλειας, καθώς και της εφαρμογής των σχετικών 
κανονισμών λειτουργίας και ασφαλείας. 
 
ΑΡΘΡΟ 7. ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΚΘΕΤΩΝ 
7.1 Ο εκθέτης είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει κάθε ζημία, σε περίπτωση που η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. θα θεωρούνταν υπόλογη απέναντι 
σε τρίτους. Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. δεν ευθύνεται για πραγματικά ελαττώματα ή ελλείψεις, για ιδιότητες που συμφωνήθηκαν για τους κάθε 
είδους και προορισμού χώρους που εκμισθώνει (περιλαμβανομένων και των εστιατορίων, κυλικείων, αναψυκτηρίων κ.τ.λ.). Κατά συνέπεια, δεν 
ευθύνεται για τυχόν φθορές, μερικές ή ολικές βλάβες ή αλλοιώσεις εκθεμάτων, που θα προερχόταν από τέτοιες ελλείψεις ή ελαττώματα. 
7.2 Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. δεν ευθύνεται για απώλειες, βλάβες ή φθορές (μερικές ή ολικές) ή καταστροφές στα εκθέματα, ή άλλα πράγματα, 
που έφερε ο εκθέτης ή μισθωτής γενικά στον εκθετήριο ή αποθηκευτικό χώρο, είτε αυτές συμβούν κατά τη διάρκεια της Έκθεσης, είτε πριν, είτε μετά. 

ΑΡΘΡΟ 8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
8.1 Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. με το προσωπικό της είναι η μόνη που δικαιούται να κάνει έλεγχο και να διαπιστώνει την κανονική λειτουργία του 

εκθεσιακού χώρου, την τήρηση των όρων αυτού του Κανονισμού, καθώς και την τήρηση των διαφόρων συμβάσεων με τους εκθέτες και μισθωτές. 
8.2 Στην περίπτωση που εκθέτης ή μισθωτής της ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. παραβεί τις διατάξεις αυτού του κανονισμού, χάνει αμέσως το 

δικαίωμα συμμετοχής στην έκθεση, ενώ διατηρούνται όλες οι οφειλές του προς τη ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. και εισπράττονται από αυτήν. Ο 
εκθεσιακός χώρος σφραγίζεται αμέσως από τη ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. χωρίς καμμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία του παραβάτη. Η 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε., 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 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. διατηρεί το 
δικαίωμα να αποκλείσει και για το μέλλον τη συμμετοχή των καθ' υποτροπή παραβατών του παρόντος άρθρου. 

8.3 Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. έχει δικαίωμα να τροποποιεί ή να συμπληρώνει αυτόν τον Κανονισμό, για τις εκθέσεις που συμμετέχει ή πρόκειται 
να συμμετάσχει στον μέλλον, ενημερώνοντας ταυτόχρονα τους ενδιαφερομένους, καθώς και να αναπροσαρμόζει εκάστοτε τα διάφορα τιμολόγιά της. 

8.4 Για τις διαφορές μεταξύ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. και κάθε τρίτου, αρμόδια για την επίλυσή τους είναι τα δικαστήρια της Μυτιλήνης. 
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