


Μεταξύ της εταιρείας ROTA AE που διοργανώνει την έκ-
θεση ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ και του ενδιαφερόμενου 
υποψήφιου εκθέτη ή προκειμένου περί εταιρείας του νό-
μιμου εκπρόσωπου, υπογράφηκε Ιδιωτικό Συμφωνητικό 
με σκοπό τη συμμετοχή του δευτέρου στην έκθεση.  
Με την υπογραφή της «Δήλωσης Συμμετοχής» αποδέχε-
στε αυτόματα και τους παρακάτω «Κανονισμούς» του 
Διοργανωτή.  
  
1. Η Έκθεση  
 
Η Έκθεση θα λάβει χώρα από τις 14 έως και τις 16 Οκτω-
βρίου 2022 στις εγκαταστάσεις του Εκθεσιακού Κέντρου 
Metropolitan Expo.  
  
Ώρες Λειτουργίας Έκθεσης:  
Παρασκευή  14.10.2022  10:00 - 19:00  
Σάββατο       15.10.2022   10:00 - 19:00  
Κυριακή      16.10.2022   10:00 - 19:00  
 
2. Δικαίωμα Συμμετοχής στην Έκθεση - 
Είδη εκθεμάτων  
 
Δικαίωμα συμμετοχής ως εκθέτες στην Έκθεση έχουν: 
• Όλα τα μέλη της Ένωσης. 
• Επιχειρήσεις μη μέλη της Ένωσης οι οποίες δραστη- 
ριοποιούνται στον κλάδο του αλουμινίου με εγχώριo σχε 
διασμό και παραγωγή προϊόντων από ελληνική πρώτη 
ύλη (φύλλα - προφίλ/προϊόντα έλασης - διέλασης αντί- 
στοιχα), με ρητή απαγόρευση την προβολή εκθεμάτων 
που παράγονται από μη εγχώρια προϊόντα έλασης και 
διέλασης. 
• Επιχειρήσεις που συμβάλλουν έμμεσα, αλλά σημαντικά 
στην Ελληνική παραγωγή και διακίνηση τελικών πρϊόντων 
δεύτερης βιομηχανικής επεξεργασίας αλουμινίου και 
δραστηριοποιούνται στο χώρο με την προμήθεια ειδικού  
εξοπλισμού, εξαρτημάτων και σχετικών υπηρεσιών όπως  
μηχανήματα, εξαρτήματα, πούδρες βαφής, χημικά, υαλο- 
πίνακες, εμπορία προφίλ αλουμινίου παραγωγής από  
εταιρείες μέλη της Ένωσης 
Ο Διοργανωτής επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απο- 
δεχτεί ή να αρνηθεί τις εταιρείες ή τους οργανισμούς που  
επιθυμούν να εκθέσουν, χωρίς τη δυνατότητα ένστασης  
και χωρίς καμία αποζημίωση. 
Επιτροπή οριζόμενη από την Ελληνική Ένωση Αλουμι-
νίου, πριν την έναρξη της έκθεσης,  θα ελέγξει τη συμ-
μόρφωση  των εκθετών με τους όρους συμμετοχής και 
τα είδη των εκθεμάτων. Σε περίπτωση ανακολουθίας, ο 
εκθέτης θα πρέπει να απομακρύνει τυχόν εκθέματα που 
δεν πληρούν  τους όρους συμμετοχής με δικά του έξοδα 
και σε κάθε περίπτωση  πριν την έναρξη της έκθεσης. 

Ρητά συμφωνείται ότι ο εκθέτης αποδέχεται την υποχρέ-
ωση αυτή χωρίς  απαίτηση από την ΕΕΑ ή τον Διοργα-
νωτή. 
Η λειτουργία των εκθεμάτων επιτρέπεται μόνο σε μικρά 
διαστήματα καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης και μόνο 
για λόγους επίδειξης, αφού πρώτα οι εκθέτες λάβουν 
γραπτή έγκριση από τους Οργανωτές. Η επίδειξη των εκ- 
θεμάτων πρέπει να συμβαδίζει με τους όρους συμμετο-
χής στην έκθεση και να λαμβάνονται προληπτικά μέτρα 
για την ασφάλεια των επισκεπτών.  
Απαγορεύεται αυστηρώς η λιανική πώληση προϊόντων.     
 
3. Έγκριση Συμμετοχής  
 
Η συμμετοχή στην έκθεση εγκρίνεται με την υπογραφή 
του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Συμμετοχής από τον  
υποψήφιο εκθέτη και τη Διοργανώτρια εταιρεία και τη 
καταβολή προς τη Διοργανώτρια εταιρεία της αξίας του 
περιπτέρου καθώς και τυχόν επιπρόσθετων παροχών. 
 Σε περίπτωση μη καταβολής εκ μέρους του υποψήφιου 
εκθέτη της αξίας του συνόλου της συμμετοχής του:  
Α. Μέχρι και 2 μήνες πριν από την έναρξη της έκθεσης ή  
Β. Μέχρι και μία εβδομάδα μετά την υπογραφή του Ιδιω-
τικού Συμφωνητικού Συμμετοχής, όταν το Ιδιωτικό Συμ-
φωνητικό Συμμετοχής έχει υπογραφεί σε χρονικό 
διάστημα μικρότερο των 2 μηνών από την έναρξη της έκ-
θεσης, η Διοργανώτρια εταιρεία θα δικαιούται να μην πα-
ραχωρήσει το περίπτερο και να αξιώσει την καταβολή 
ολόκληρης της αξίας συμμετοχής του στην έκθεση.  
Επίσης, η Διοργανώτρια εταιρεία μπορεί να αναζητήσει 
κάθε ζημιά που προκύπτει από τη μη τήρηση των παρα-
πάνω οικονομικών υποχρεώσεων.  
Στην περίπτωση αυτή ο χώρος θεωρείται ελεύθερος προς 
διάθεση και τα χρηματικά ποσά που έχει ήδη  
καταβάλλει ο εκθέτης παρακρατούνται ως αποζημίωση.  
 
4. Ακύρωση συμμετοχής  
 
Η ακύρωση συμμετοχής στην έκθεση γίνεται μόνο εγγρά-
φως με δήλωση που κοινοποιείται στην Διοργανώτρια 
εταιρεία.  
Σε περίπτωση που η έγγραφη δήλωση ακύρωσης συμμε-
τοχής κοινοποιηθεί στην Διοργανώτρια εταιρεία:  
Α. Σε διάστημα μεγαλύτερο των εξήντα (60) ημερών από 
την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας της έκθεσης, 
τότε παρακρατείται η προκαταβολή και επιστρέφεται στον 
υποψήφιο εκθέτη το υπόλοιπο χρηματικό ποσό που έχει 
καταβάλει.  
Β. Σε διάστημα μικρότερο των εξήντα (60) ημερών από 
την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας της έκθεσης, ο 
εκθέτης υποχρεούται να καταβάλει ως αποζημίωση ολό-
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κληρη την αξία συμμετοχής του, όπως αναφέρεται στο 
Ιδιωτικό Συμφωνητικό.   
 
5. Διάθεση Περιπτέρων 
 
Με βάση τη κάτοψη του εκθεσιακού χώρου η Διοργανώ-
τρια εταιρεία προτείνει στον εκθέτη τα διαθέσιμα περί-
πτερα, από τα οποία ο εκθέτης επιλέγει.  
Η χρήση των περιπτέρων παραχωρείται αποκλειστικά στο  
συμμετέχοντα εκθέτη. Απαγορεύεται με οποιονδήποτε 
τρόπο η παραχώρηση χρήσης μέρους ή όλου του περι-
πτέρου σε τρίτο, η συστέγαση ή φιλοξενία τρίτων σ’ αυτό 
καθώς και η προβολή προϊόντων ή υπηρεσιών τρίτων.  
Η υπογραφή του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Συμμετοχής  
αποτελεί απόδειξη ότι ο εκθέτης έλαβε πλήρη γνώση του  
παραχωρημένου χώρου, τον βρήκε της αρεσκείας του και 
αποδέχεται όλα όσα αυτός περιλαμβάνει.  
Μετά την υπογραφή της σύμβασης, η Διοργανώτρια εται-
ρεία διατηρεί το δικαίωμα για τεχνικούς ή οργανωτικούς 
λόγους και παρεκκλίνοντας από τη συμφωνία, να δώσει 
στον εκθέτη περίπτερο σε άλλη θέση της έκθεσης, να με-
ταβάλλει το μέγεθος του περιπτέρου και να προβεί σε 
οποιαδήποτε αλλαγή στη διαρρύθμιση της έκθεσης. Τέ-
τοιες αλλαγές θα συντελούνται στο πλαίσιο διαλόγου με-
ταξύ Διοργανωτή και Εκθέτη.  
Ο εκθέτης θα πρέπει να θεωρήσει αναμενόμενη μια δια-
φορά μέχρι και πέντε (5) εκατοστά στις διαστάσεις του 
περιπτέρου λόγω του όγκου των διαχωριστικών. Διεκδι-
κήσεις που αφορούν τέτοιες διαφορές δεν θεωρούνται 
βάσιμες. Διαχωριστικοί τοίχοι, κολώνες, σωλήνες ύδρευ-
σης, πυροσβεστήρες, φώτα ασφαλείας, ηλεκτρολογικοί 
πίνακες και λοιπός εξοπλισμός αποτελούν αναπόσπαστο  
μέρος του περιπτέρου.  
 
6. Προετοιμασία - Λειτουργία - Αποξήλωση Έκθεσης   
 
Για πληροφορίες και κανονισμούς σχετικά με την κατα-
σκευή των περιπτέρων (εγχειρίδια) ενημερωθείτε από την 
ιστοσελίδα της έκθεσης www.aluminioexpo.gr.  
• Για τους εκθέτες περιπτέρων χωρίς δομή στα οποία θα 
εργαστούν τα δικά τους συνεργεία, ο χώρος παραλαμβά-
νεται 4 ημέρες πριν την έναρξη της έκθεσης. Οποι-
αδήποτε διαφοροποίηση θα ανακοινώνεται γραπτώς από 
τον Διοργανωτή.   
• Εκθέτες περιπτέρων με βασική ή ειδική δομή παρα- 
λαμβάνουν το χώρο 2 ημέρες πριν την έναρξη της έκθε-  
σης. Οποιαδήποτε διαφοροποίηση θα ανακοινώνεται γρα-
πτώς από τον Διοργανωτή.  
• Επίσημη Τεχνική εταιρεία της έκθεσης έχει οριστεί 
η τεχνική εταιρεία του εκθεσιακού κέντρου: 
EXPOWORK A.E., Τηλέφωνο: 2103542990 
e-mail: sales@expowork.gr  
• Οι εκθέτες είναι υπεύθυνοι για το στήσιμο των περιπτέ-
ρων τους και οφείλουν να έχουν ολοκληρώσει τις εργα-
σίες τους και να έχουν τοποθετήσει τα εκθέματα τους, το  
αργότερο μέχρι τις 18:00 της προηγούμενης ημέρας 
έναρξης λειτουργίας της έκθεσης.  

• Οι εκθέτες έχουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πα-
ραλαβή και την απομάκρυνση των εκθεμάτων τους από 
το χώρο της έκθεσης.  
• Ο χρόνος αποξήλωσης είναι 1 ημέρα μετά το τέλος της 
έκθεσης.  
• Οτιδήποτε παραμείνει στο χώρο της έκθεσης μετά τον 
καθορισμένο χρόνο της αποξήλωσης μπορεί να μετακι-
νηθεί ή να διατεθεί από τον Διοργανωτή με έξοδα και ευ-
θύνη του εκθέτη.  
 
7. Ασφάλεια Προσώπων και Αντικειμένων 
 
Η Διοργανώτρια εταιρεία, σε συνεργασία με εταιρεία se-
curity, φροντίζει για την γενική επιτήρηση των χώρων της 
έκθεσης. Για τα επιμέρους περίπτερα και τα εκθέματα δεν 
αναλαμβάνει καμία ευθύνη για πρόκληση ζημιών και 
κλοπών τις ημέρες προετοιμασίας, λειτουργίας και απο-
ξήλωσης της έκθεσης. Η ασφάλεια και η φύλαξη των 
εμπορευμάτων αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του εκ-
θέτη. Για το λόγο αυτό ο εκθέτης οφείλει και πρέπει να 
μεριμνεί ώστε να ασφαλίζει, τα εκθέματα, τα εμπορεύ-
ματα και το προσωπικό του κατά παντός κινδύνου.  
Ο εκθέτης φέρει ευθύνη για κάθε ζημιά σε ιδιοκτησία ή 
τραυματισμό προσώπων που προκάλεσαν ο ίδιος, το προ-
σωπικό του, η κατασκευή του ή τα εκθέματά του.  
 
8. Οπτικο-ακουστικά/ Εκδηλώσεις/ Shows   
 
Απαγορεύεται εντός του περιπτέρου η λειτουργία οποι-
ασδήποτε συσκευής παραγωγής ήχου, μουσικών οργά-
νων, οπτικών ή ηχητικών εφέ, που δημιουργούν 
ενόχληση και διαταράσσουν την ομαλή λειτουργία της 
εμπορικής έκθεσης.  
Ειδικές εκδηλώσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο 
με την άδεια της Διοργανώτριας εταιρείας.  
Οποιοσδήποτε εκθέτης ή οποιοσδήποτε τρίτος, επιθυμεί  
να πλαισιώσει με μουσική ή τραγούδια το περίπτερό του 
ή να προβεί στην παρουσίαση, αναπαραγωγή κλπ οιου-
δήποτε έργου πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου, αναλαμ-
βάνει την ευθύνη να εφοδιασθεί έγκαιρα με την αναγκαία 
άδεια από τις εταιρείες διαχείρισης πνευματικών δικαιω-
μάτων.  
 
9. Φωτογράφιση- Βιντεοσκόπηση  
 
Η φωτογράφιση ή βιντεοσκόπηση του γεγονότος της έκ-
θεσης, των περιπτέρων ή των μεμονωμένων εκθεμάτων 
δεν επιτρέπεται. Η Διοργανώτρια εταιρεία μέσω του απο-
κλειστικού της φωτογράφου, έχει το δικαίωμα για δική 
της χρήση, να επιμεληθεί κατά τη διάρκεια της έκθεσης 
φωτογραφίες και video για τη διαφήμιση, τη προώθηση 
και τη προβολή της έκθεσης. 
Δικαίωμα φωτογράφισης και βιντεοσκόπησης της έκθε-
σης, έχουν και οι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι.  
Ο εκθέτης επιτρέπεται να κάνει λήψη φωτογραφιών ή 
video εντός των ορίων του περιπτέρου του όπως και να 
εγκρίνει λήψεις ή φωτογραφίες από τα media που θα κα-
λύψουν την έκθεση.  
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10. Διαφήμιση Εκθετών  
 
Η διαφήμιση από τους εκθέτες επιτρέπεται μόνο μέσα στα 
όρια του περιπτέρου που μισθώνουν.  
Για οποιαδήποτε άλλη διαφημιστική ενέργεια πρέπει να χο-
ρηγείται έγγραφη άδεια από τη Διοργανώτρια εταιρεία.  
Διαφημιστική δραστηριότητα που προσβάλλει τα ήθη δεν 
επιτρέπεται στον εκθεσιακό χώρο. 
 
11. Κατάλογος έκθεσης 
 
Τα στοιχεία του εκθέτη καταχωρούνται στον κατάλογο της 
έκθεσης σε ψηφιακή μορφή. 
 
12. Covid-19   
 
• Ο εκθέτης είναι υπεύθυνος για την λήψη και τήρηση 
κατά την διάρκεια της προετοιμασίας, της λειτουργίας  
και της αποξήλωσης της έκθεσης όλων των αναγκαίων 
μέτρων υγιεινής και ασφάλειας για την αποφυγή εξάπλω-
σης του κορωνοιού Covid - 19 στο περίπτερό του.  
Υποχρεούται δε να συμμορφώνεται τόσο αυτός όσο και 
οι συνεργάτες του ή/και οι υπεργολάβοι αυτού αλλά και  
οι επισκέπτες του με την ισχύουσα νομοθεσία, τις οδηγίες 
των αρμοδίων αρχών, τις οδηγίες και υποδείξεις  
της Διοργανώτριας εταιρείας και την πολιτική ασφαλείας 
του Εκθεσιακού Κέντρου. 
Για οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει θα ενημερώνεστε 
μέσα από το site www.rota.gr/covid-19. 
• Σε περίπτωση πανδημίας η έκθεση του έτους 2022 θα 
λειτουργήσει σύμφωνα με το πρωτόκολλο λειτουργίας 
των εκθέσεων για τον Covid-19 και τους περιορισμούς 
που θα ισχύουν εκείνη τη χρονική περίοδο. 
• Αν η έκθεση ματαιωθεί με κρατική απόφαση λόγω παν-
δημίας, η εταιρεία ROTA AE θα επιστρέψει τα καταβλη-
θέντα ποσά στους εκθέτες χωρίς καμία οικονομική 
επιβάρυνση παρά τα έξοδα που θα έχουν πραγματοποιηθεί. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
 
Η Διοργανώτρια εταιρεία δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύ-
θυνη για:  
α) Ολικό ή μερικό black - out ή διακοπή υπηρεσίας κοι-
νής ωφέλειας β) φωτιά γ) φυσική καταστροφή δ) θεομη-
νία ε) παρέμβαση ή απόφαση Δημόσιας Αρχής ή άλλου 
Οργανισμού κοινής ωφέλειας στ) απεργία ζ) τρομοκρα-
τική ενέργεια ή απειλή για τρομοκρατική ενέργεια η) κοι-
νωνικές διαταραχές θ) ανωτέρα βία και γενικά, 
οποιοδήποτε γεγονός οφείλεται στα ανωτέρω.  
Ειδικά για λόγους ανωτέρας βίας κατά την κρίση της, η 
Διοργανώτρια εταιρεία έχει το δικαίωμα, να μειώσει ή να 
αυξήσει τη διάρκεια της λειτουργίας, να την ακυρώσει τε-
λείως, να αλλάξει τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης, 
καθώς και να εκκενώσει ή να κρατήσει άδειο προσωρινά  
τμήμα του χώρου της έκθεσης.  
Αιτήσεις για αποζημίωση ζημιών σε τέτοιες περιπτώσεις 
ή αποδέσμευση από το Ιδιωτικό Συμφωνητικό δεν θα γί-
νονται δεκτές.  
Ο εκθέτης συμφωνεί να αποζημιώσει τη Διοργανώτρια 
εταιρεία, τους κυρίους του εκθεσιακού κέντρου, οποι-
αδήποτε Δημόσια Αρχή, οποιονδήποτε άλλο συμμετέχο-
ντα, για απαιτήσεις που προήλθαν από πράξεις ή 
παραλείψεις του ιδίου ή αντιπροσώπου του ή προσώπων  
τα οποία είχε στην υπηρεσία του.  
Ο εκθέτης και το προσωπικό του, που άμεσα ή έμμεσα 
απασχολούνται στην έκθεση, αναγνωρίζουν και αποδέ-
χονται τη δεσμευτικότητα των όρων συμμετοχής και του  
κανονισμού της έκθεσης, είναι δε υποχρεωμένοι να  
εφαρμόζουν πιστά τις διατάξεις του, καθώς και να συμ-
μορφώνονται στις οδηγίες και υποδείξεις της Διοργανώ-
τριας εταιρείας για την ομαλή και απρόσκοπτη 
διεκπεραίωση και λειτουργία της έκθεσης.  
Αν η έκθεση διακοπεί μετά την έναρξη της για λόγους 
ανωτέρας βίας, δεν επιστρέφονται μισθώματα.  
Σε περίπτωση αίτησης πτώχευσης ή πτώχευσης της εται-
ρείας του εκθέτη, το Ιδιωτικό Συμφωνητικό ακυρώνεται  
αυτομάτως και το περίπτερο είναι ελεύθερο προς διάθεση 
από τη Διοργανώτρια εταιρεία.  
Η μη τήρηση των όρων του κανονισμού της έκθεσης, οι 
οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, δίνουν το δικαίωμα 
στη Διοργανώτρια εταιρεία να προβεί στο κλείσιμο του 
περιπτέρου ή στην αφαίρεση των εκθεμάτων χωρίς άλλη  
προειδοποίηση.  
Για οποιοδήποτε θέμα ή διαφορά που τυχόν προκύψει και 
δεν προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό, αρμόδια να 
αποφασίσει είναι η Διοργανώτρια εταιρεία.  
Για οποιαδήποτε διαφορά, που ενδεχομένως θα προκύ-
ψει από τον παρόν και την εφαρμογή του συμφωνούνται 
ως αποκλειστικά αρμόδια τα Δικαστήρια της Αθήνας.  
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