
Η 19η Παγκρήτια Έκθεση διοργανώνεται από την Επικοινωνίες Κρήτης Μ.Ε.Π.Ε. και θα 
πραγματοποιηθεί από το Σάββατο 11 έως και την Κυριακή 19 Ιουλίου 2020, στον Πειραιά, 
στο Πασαλιμάνι.
ΑΡΘΡΟ 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ
Στάδιο προετοιμασίας Έκθεσης: Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020 μετά τις 2:00 μ.μ.
Όλες οι εργασίες προετοιμασίας των εκθετηρίων χώρων πρέπει να έχουν τελειώσει την προ-
ηγούμενη ημέρα της έναρξης λειτουργίας της έκθεσης.
Επιπλέον ημέρες προετοιμασίας διατίθενται μετά από έγγραφο αίτημα του εκθέτη και εφόσον 
αυτό είναι εφικτό.
Στάδιο Αποξήλωσης Έκθεσης: Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020 έως τις 11:00 π.μ.
ΑΡΘΡΟ 2. ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η Επικοινωνίες Κρήτης Μ.Ε.Π.Ε. μπορεί, κατά την κρίση της, να αποδεχθεί έγγραφο αίτημα 
ενός εκθέτη για μερική ή πλήρη ακύρωση συμμέτοχης του στην έκθεση ακολούθως της 
υποβολής της δήλωσης συμμετοχής. Ωστόσο, ο εκθέτης παραμένει υπεύθυνος για την πλη-
ρωμή της ισχύουσας χρέωσης ακύρωσης.
Το ποσό που θα πληρωθεί παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα χρεώσεων ακύρωσης. 
Οι χρεώσεις υπολογίζονται βάσει των εξής δεδομένων:
- Τον χρόνο κατά τον οποίο η Επικοινωνίες Κρήτης Μ.Ε.Π.Ε. λαμβάνει έγγραφη ειδοποίηση 
από τον εκθέτη για ακύρωση της συμμετοχής στην έκθεση.
- Την προβλεπόμενη αποζημίωση συμμέτοχης που θα οφειλόταν για τον αντίστοιχα δεσμευ-
μένο ή μισθωμένο εκθετήριο χώρο, με βάση το βασικό ενοίκιο και την τυποποιημένη δομή, 
όπως αναφέρεται στην Δήλωση Συμμετοχής.
Οι ως άνω χρεώσεις ισχύουν ασχέτως εάν ο χώρος του εκθέτη διατεθεί σε άλλον εκθέτη, 
το δε ποσό που θα πρέπει να καταβληθεί βάσει των ανωτέρω χρεώσεων καθίσταται άμεσα 
απαιτητό.

ΑΡΘΡΟ 3. ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ - ΕΝΑΡΞΗ
Εκθετήριος χώρος, που δεν παραλήφθηκε από τον εκθέτη μέχρι την παραμονή της έναρξης 
της έκθεσης, θεωρείται ελεύθερος και η Επικοινωνίες Κρήτης Μ.Ε.Π.Ε. μπορεί να τον παρα-
χωρήσει σε άλλον εκθέτη. Η μη παραλαβή του χώρου από τον εκθέτη θεωρείται ακύρωση 
και επί αυτής εφαρμόζονται οι διατάξεις του Άρθρου 2 για την Ακύρωση Συμμέτοχης. 
ΑΡΘΡΟ 4. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΧΩΡΩΝ
Μετά το κλείσιμο της έκθεσης, οι εκθέτες πρέπει να απομακρύνουν τα εκθέματα από τον 
εκθεσιακό χώρο, οτιδήποτε είχαν τοποθετήσει ή κατασκευάσει μέσα στον χώρο που είχαν 
χρησιμοποιήσει (διάκοσμο γενικά) και να παραδώσουν τον χώρο στην κατάσταση που τον 
παρέλαβαν.
ΑΡΘΡΟ 5. ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Η είσοδος στην έκθεση είναι δωρεάν. 
ΑΡΘΡΟ 6. ΦΥΛΑΞΗ
Η φύλαξη που παρέχεται, είναι από τις 21:00 έως και τις 10:00 το πρωί της επόμενης και 
αφορά τον χώρο που θα πραγματοποιηθεί η έκθεση γενικότερα και όχι για τα επί μέρους 
εκθέματα, που βρίσκονται στον εσωτερικό χώρο του περιπτέρου του εκθέτη, τα οποία είναι 
αποκλειστική ευθύνη του εκθέτη.
ΑΡΘΡΟ 7. ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΚΘΕΤΩΝ
7.1. Ο εκθέτης είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει κάθε ζημιά, σε περίπτωση που η Επι-
κοινωνίες Κρήτης Μ.Ε.Π.Ε. θα θεωρούνταν υπόλογη απέναντι σε τρίτους.
7.2. Η Επικοινωνίες Κρήτης Μ.Ε.Π.Ε., δεν ευθύνεται για πραγματικά ελαττώματα ή ελλείψεις, 
για ιδιότητες που συμφωνήθηκαν για τους κάθε είδους και προορισμού χώρους που εκ-
μισθώνει (περιλαμβανομένων και των εστιατορίων, κυλικείων, αναψυκτήριων κ.τ.λ.). Κατά 
συνέπεια, δεν ευθύνεται για τυχόν φθορές, μερικές ή ολικές βλάβες ή αλλοιώσεις εκθεμά-
των, που θα προερχόταν από τέτοιες ελλείψεις ή ελαττώματα.
7.3. Η Επικοινωνίες Κρήτης Μ.Ε.Π.Ε. δεν ευθύνεται για απώλειες βλάβες ή φθορές (μερικές 
ή ολικές) ή καταστροφές στα εκθέματα, υλικά διακόσμου ή άλλα πράγματα, που έφερε ο 
εκθέτης ή μισθωτής γενικά στον εκθετήριο ή αποθηκευτικό χώρο, είτε αυτά συμβούν κατά 
την διάρκεια της Έκθεσης, είτε πριν, είτε μετά.
7.4. Οι ανεξόφλητες χρηματικές ή άλλες οφειλές προς την Επικοινωνίες Κρήτης Μ.Ε.Π.Ε. που 
προέρχονται από συμμετοχές (εκθετήριος χώρος, διαφήμιση κ.τ.λ.) επιβαρύνονται με τους 
νόμιμους τόκους από το πέρας της έκθεσης. 
7.5. Ο εκθέτης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε ατύχημα που προκάλεσε έμμεσα ή άμεσα 
αυτός ή οι συνεργάτες του, ενώ η Επικοινωνίες Κρήτης Μ.Ε.Π.Ε. δε φέρει καμιά ευθύνη απέ-
ναντι στον παθόντα. Σε περίπτωση που η Επικοινωνίες Κρήτης Μ.Ε.Π.Ε. θεωρηθεί υπόλογος 
έναντι τρίτου, ο εκθέτης είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει κάθε ζημιά που έγινε στην 
Επικοινωνίες Κρήτης Μ.Ε.Π.Ε.
7.6. Ο εκθέτης είναι υπεύθυνος για κάθε φθορά ή ζημιά, που έγινε από τον ίδιο ή τα συνεργεία 
του, σε πάσης φύσεως εγκαταστάσεις, κτίρια, δάπεδα, χώρους πρασίνου, δρόμους και λοιπά 
αντικείμενα στον χώρο της Έκθεσης. Ειδικά για τους υπαίθριους εκθετήριους χώρους, πέ-
ραν όλων των ανωτέρω, απαγορεύεται αυστηρά το κάρφωμα κατασκευών στο οδόστρωμα. 
Η φθορά των ανωτέρω συνεπάγεται χρηματική αποζημίωση που προσδιορίζεται από την Τε-
χνική Διεύθυνση ύστερα από την αντίστοιχη κοστολόγηση των ζημιών και των παραβάσεων.
ΑΡΘΡΟ 8. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ
8.1. Απαγορεύεται στους εκθέτες κάθε μετατροπή στη χρήση των χώρων, καθώς και η αυ-
θαίρετη κατάληψη χώρου πέραν από αυτόν που τους παραχωρήθηκε.
8.1.2. Απαγορεύεται η τοποθέτηση και η ανάρτηση πανό, λαβάρων, σημαιών κλπ υλικού 
προβολής του εκθέτη, έξω από το χώρο του εκθεσιακού περιπτέρου που του παραχωρείται. 

8.2. Απαγορεύεται η επινοικίαση του χώρου (μερική ή ολική) ή η δωρεάν παραχώρηση χώ-
ρου σε τρίτους από τον εκθέτη.
8.3. Απαγορεύεται η εισαγωγή και η έκθεση στις εγκαταστάσεις της Επικοινωνίες Κρήτης 
Μ.Ε.Π.Ε. εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλών ή στοιχείων πολεμικού εξοπλισμού.
8.4. Απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς, αλλά επιτρέπεται η χρήση θερμαντικών ηλεκτρικών 
συσκευών όπως ηλεκτρικά μάτια, φουρνάκια κλπ. ύστερα από προηγούμενη εγγραφή ενη-
μέρωση της εταιρείας, τηρώντας τους όρους πυρασφάλειας στους εκθετήριους χώρους 
τους.
8.5. Απαγορεύονται οι παρενοχλήσεις με ηχητικά ή οπτικοακουστικά συστήματα ή οποιο-
δήποτε άλλον τρόπο. Η Επικοινωνίες Κρήτης Μ.Ε.Π.Ε. έχει το δικαίωμα, αν ο εκθέτης εξα-
κολουθεί να παρενοχλεί ηχητικά, της άμεσης διακοπής της λειτουργιάς του συστήματος, 
ανεξάρτητα και από τις κυρώσεις που μπορεί να επιβάλλει.
8.6. Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους στεγασμένους χώρους.
8.7. Δεν επιτρέπεται η είσοδος ζώων στις εγκαταστάσεις της έκθεσης.
8.8. Δεν επιτρέπεται η αποθήκευση ή δημιουργία απορριμμάτων στους διάδρομους και στις 
εγκαταστάσεις της έκθεσης.
8.9. Δεν επιτρέπεται ο χειρισμός μηχανοκίνητων κλαρκ ή γερανών στις εγκαταστάσεις της 
έκθεσης χωρίς προηγούμενη εξουσιοδότηση.
8.10. Δεν επιτρέπεται η λειτουργία μετάδοσης ή λήψης (ραδιόφωνο, τηλεόραση, εξοπλισμός 
ραδιοεπικοινωνιών), στις εγκαταστάσεις της έκθεσης χωρίς την έγγραφη ρητή άδεια της Επι-
κοινωνίες Κρήτης Μ.Ε.Π.Ε. 
8.11. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εκθέτης επιθυμεί να προβεί σε παραγωγές τηλεόρα-
σης, βίντεο και νέων μέσων ή σε λήψεις φωτογραφιών των εκθετηρίων χώρων, ή επιθυμεί 
να πλαισιώσει με μουσική ή τραγούδια, ή να προβεί στην παρουσίαση, αναπαραγωγή κλπ. 
οιουδήποτε έργου πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου, αναλαμβάνει ανεπιφύλακτα την αποκλει-
στική ευθύνη να εφοδιασθεί έγκαιρα από την «Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Πνευματι-
κής Ιδιοκτησίας Α.Ε» (Α.Ε.Π.Ι.) και από οιοδήποτε άλλο Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης 
Πνευματικών δικαιωμάτων με την αναγκαία γραπτή άδεια και οιαδήποτε αμοιβή απαιτηθεί 
από τους ως άνω Οργανισμούς βαρύνει αποκλειστικά τον εκθέτη και σε κάθε περίπτωση η 
Επικοινωνίες Κρήτης Μ.Ε.Π.Ε. ουδεμία ευθύνη φέρει για την αναπαραγωγή μουσικής ή τρα-
γουδιών και την τυχόν με οποιαδήποτε τρόπο παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων. 
8.12. Απαγορεύονται οι φωτογραφίες ή τηλεοπτικές παραγωγές (λήψεις video κλπ.) χωρίς τη 
συναίνεση του εμπλεκόμενου εκθέτη.
8.13. Οι εκθέτες μπορούν να πωλούν συσκευασμένα - τυποποιημένα προϊόντα. Επίσης, κατά 
τη διάρκεια της έκθεσης είναι δυνατόν να διατίθενται, άνευ της καταβολής ανταλλάγματος, 
διάφορα παρασκευάσματα, τυποποιημένων ή μη, από εκθέτες / συμμετέχοντες που θα προ-
βάλλουν τη συμμετοχή τους (π.χ. γαλακτοκομικά είδη, λουκουμάδες, παγωτά, γρανίτες, είδη 
αρτοποιίας, τυρόπιτες, είδη ζαχαροπλαστείου κλπ.), τα οποία μπορεί να είναι και ίδια με αυτά 
που θα πωλούνται από τους χώρους των κυλικείων. Οι έκθετες απαγορεύεται να πωλούν 
νερό, καφέ, αναψυκτικά, χυμούς, και οποιοδήποτε προϊόν κυλικείου. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Η Επικοινωνίες Κρήτης Μ.Ε.Π.Ε. λαμβάνει τα δεδομένα σας τα οποία φυλάσσονται σε (ηλε-
κτρονικό ή/και φυσικό) αρχείο υπ’ ευθύνη της, τηρώντας όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας. 
Σας ενημερώνουμε, ότι θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα που σας ζητάμε αποκλειστικά και 
μονό για τη διαχείριση και διεκπεραίωση των συμβατικών μας αλλά και εκ του νόμου απορ-
ρεουσών υποχρεώσεών μας. Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των 
προσωπικών δεδομένων σας καθώς και το δικαίωμα φορητότητας αυτών προς μεταφορά 
σε άλλον Υπεύθυνο ή Εκτελούντα Επεξεργασία, αποστέλλοντας σχετικό αίτημά σας με email 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@pagritiaekthesi.gr. 
Επίσης έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε την συγκατάθεση σας για την επεξεργασία εκ μέ-
ρους μας των δεδομένων σας. Στην περίπτωση αυτή παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας, 
ότι μια τέτοια ανάκληση ενδέχεται να σημαίνει αυτομάτως και τη διακοπή της συνεργασίας 
μας, δεδομένης της αναγκαιότητας της επεξεργασίας των δεδομένων σας για την εκτέλεση 
των συμβατικών μας υποχρεώσεων. Σε κάθε περίπτωση, ενδέχεται να σας ζητήσουμε τα 
στοιχεία της ταυτότητας σας ώστε να βεβαιωθούμε ότι δεν γνωστοποιούμε σε κάποιον άλλον 
τα προσωπικά σας στοιχεία. Θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση των αιτη-
μάτων σας εντός τριάντα ημερών από τη λήψη του, ως οφείλουμε, ενημερώνοντάς σας για 
την ικανοποίηση του αιτήματός σας, ή για τους λόγους που εμποδίζουν την εκ μέρους σας 
άσκηση ή την ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων από τα δικαιώματά σας, καθώς και για 
τους λόγους τυχόν καθυστέρησής μας πέραν του διαστήματος των τριάντα ήμερων. Επίσης 
θα σας ενημερώσουμε για τα περαιτέρω δικαιώματά σας σε περίπτωση μη προσήκουσας 
ανταπόκρισής μας στα αιτήματά σας.

Ο παρών Κανονισμός Συμμέτοχης της Έκθεσης «ΚΡΗΤΗ: Η Μεγάλη Συνάντηση - Τοπικά 
Προϊόντα & Γεύσεις Ελλάδας» αναρτάται στην ιστοσελίδα της www.pagritiaekthesi.gr/pireus.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

ΧΡΟΝΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ  
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΚΘΕΤΗ ΧΡΕΩΣΗ

15 έως 1 ημερολογιακή ημέρα πριν από τη 
έναρξη της έκθεσης

Παρακρατείται το σύνολο του ποσού 
συμμετοχής

Ο ΔΗΛΩΝ

(υπογραφή / σφραγίδα)

Ημερομηνία υπογραφής 
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