
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Στην περίπτωση υπογραφής της 
έντυπης δήλωσης συμμετοχής 
στην έκθεση από τον 
ενδιαφερόμενο εκθέτη ή για 
εταιρείες με νομική μορφή Ο.Ε. 
Ε.Π.Ε. και Α.Ε. από τον νόμιμο 
εκπρόσωπό του, αυτόματα 
θεωρείται υποψήφιος εκθέτης 
και 
δέχεται ανεπιφύλακτα τους 
όρους του παρόντος κανονισμού 
λειτουργίας και συμμετοχής και 
όλους τους κανονισμούς και 
νόμους των εμπορικών εκθετών. 
1. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ 
ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ 
Η παράδοση των περιπτέρων 
γίνεται με προγραμματισμένη 
εκφόρτωση των εμπορευμάτων 
των εκθετών σύμφωνα με 
πρόγραμμα που θα αποστείλει η 
MEDEXPO. Η τοποθέτηση δε των 
εκθεμάτων επιτρέπεται εώς τις 
18:00 μ.μ. την παραμονή της 
έναρξης της έκθεσης όπου κάθε 
διεργασία πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί μέχρι τις 23:00 μ.μ. 
Σε περίπτωση δε που κάποιο 
περίπτερο παραμείνει άδειο έως 
τις 10:00 μ.μ. της παραμονής της 
έναρξης της έκθεσης και δεν έχει 
ειδοποιηθεί 
ο οργανωτής μέχρι εκείνη την 
ώρα, έχει το δικαίωμα να 
διαθέσει το περίπτερο. 
Το περίπτερο μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί και να 
διακοσμηθεί 
 
 
με υποχρέωση του εκθέτη να 
πληρώσει τα παραπάνω έξοδα, 
πλέον του αντιτίμου του 
περιπτέρου. 
Οι εκθέτες μπορούν να αρχίσουν 
την απομάκρυνση των εκθεμάτων 
και αμέσως μετά το πέρας της 
έκθεσης και μέχρι την οριστική 
απομάκρυνση είναι υπεύθυνοι 
για την ασφάλειά τους. Τα 
περίπτερα σε περίπτωση που 
ξηλωθούν νωρίτερα 
της λήξης της έκθεσης ο εκθέτης 
επιβαρύνεται με πρόστιμο ίσο με 
50% της αξίας του περιπτέρου. 
Μετά την απομάκρυνση 
των εκθεμάτων, ο χώρος πρέπει 
να αποκατασταθεί στην αρχική 
του κατάσταση σε περίπτωση δε 
ζημιών υπεύθυνοι είναι οι 

εκθέτες για την αποκατάστασή 
τους. 
2. ΕΙΔΗ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ 
Απαγορεύεται η προβολή 
άσεμνων εκθεμάτων 
πορνογραφικού χαρακτήρα ή 
εκθεμάτων που θίγουν την 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια. 
3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 
Ο εκθέτης είναι υποχρεωμένος να 
ελέγξει την καταχώρησή 
του όσον αφορά τα στοιχεία του. 
Για καταχωρήσεις οι οποίες 
δεν είναι εγκεκριμένες από την 
ανάλογη εταιρεία η MEDEXPO 
δεν φέρει ουδεμία ευθύνη. 
4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Οι αιτήσεις πρέπει να 
υπογράφονται από κάθε 
υποψήφιο εκθέτη ή από 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. 
Η υπογραφή δηλώνει επίσης και 
την αποδοχή των όρων του 
παρόντος κανονισμού. Με την 
υποβολή της αίτησης ο εκθέτης 
αποδέχεται επίσημα τον 
κανονισμό της έκθεσης, τα 
παραρτήματα 
που ορίζει το έντυπο 
παραγγελίας, τις διατάξεις της 
Αστυνομίας και των αρμόδιων 
υπουργείων. Προκειμένου δε να 
γίνει 
θετική η δήλωση συμμετοχής 
πρέπει να καταβληθούν προς 
την MEDEXPO η αξία του χώρου, 
οι επιπλέον παροχές καθώς 
και ο ΦΠΑ. Η εξόφληση του 
τελικού ποσού προς της 
MEDEXPO θα γίνει 
με τον παρακάτω τρόπο: 
Α. Το 50%  κατάθεση με την 
αποδοχή της δήλωσης 
Β. Το υπόλοιπο 50% κατάθεση 
έως 28/2/2020. Για να γίνει 
οριστική η αποδοχή κάθε 
υποψήφιας δήλωσης συμμετοχής 
εκ μέρους της MEDEXPO πρέπει 
να τηρούνται 
οι όροι καταβολής εκ μέρους των 
εκθετών. Κάθε επιπρόσθετος 
εξοπλισμός περιπτέρου 
επιβαρύνει τον εκθέτη. Οι τιμές 
δε καθορίζονται στην δήλωση 
συμμετοχής και ο επιπλέον 
εξοπλισμός παραχωρείται μόνο 
εφόσον ζητηθεί με την δήλωση. 
5. ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Στην MEDEXPO παρέχεται το 
δικαίωμα να απαιτήσει με έξοδα 
και ευθύνη του εκθέτη την 

απομάκρυνση αντικειμένων για 
τα 
οποία δεν έχει προηγηθεί άδεια ή 
που δεν εναρμονίζονται με 
το περιβάλλον της έκθεσης. Αν 
παρόλα αυτά ο εκθέτης δεν 
αποδεχτεί την εντολή 
απομάκρυνσης επιβάλλεται 
πρόστιμο ίσο με 10% του ενοικίου 
του περιπτέρου για κάθε μέρα 
που 
τα αντικείμενα εξακολουθούν και 
παραμένουν στο περίπτερο. 
6. ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ 
Παρέχεται η δυνατότητα στον 
εκθέτη να επιλέξει το περίπτερό 
του με βάση την κάτοψη του 
χώρου που υποδεικνύεται από 
την MEDEXPO. Εφόσον ο πελάτης 
αποδεχτεί την δήλωση 
συμμετοχής αυτόματα η κίνηση 
αυτή υποδηλώνει ότι ο εκθέτης 
έχει πλήρη γνώση για τον χώρο 
που του παραχωρήθηκε 
επομένως η MEDEXPO δεν φέρει 
καμία ευθύνη. 
Επίσης η οργανώτρια εταιρεία 
MEDEXPO έχει το δικαίωμα εάν 
χρειασθεί για οργανωτικούς και 
τεχνικούς λόγους να δώσει στον 
εκθέτη κατόπιν συμφωνίας μαζί 
του περίπτερο 
σε άλλη θέση της έκθεσης και να 
προβεί σε οποιαδήποτε αλλαγή 
στην διαρρύθμιση. Θα πρέπει να 
θεωρηθεί από τον εκθέτη 
αναμενόμενη μία απόκλιση της 
τάξεως των  5εκατ. 
στις διαστάσεις του περιπτέρου 
λόγω του όγκου των 
διαχωριστικών. Διαχωριστικοί και 
κανονικοί τοίχοι, κολώνες, 
σωλήνες ύδρευσης, φώτα 
ασφαλείας, πυροσβεστήρες και 
λοιπός εξοπλισμός του 
περιπτέρου αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρους αυτού και 
ο εκθέτης πρέπει να αποδέχεται 
όλα όσα 
αυτό περιλαμβάνει. Υποχρέωση 
του εκθέτη είναι να επισκέπτεται 
το χώρο του πριν την έναρξη 
λειτουργίας της έκθεσης 
για τυχόν προβλήματα τεχνικών 
θεμάτων. Με την παραλαβή του 
περιπτέρου η MEDEXPO δεν 
φέρει καμία ευθύνη. 
Ο εκθέτης δεν μπορεί να 
διεκδικήσει αποζημίωση για 
τυχόν ζημιές ή λάθη στην 
ενοικίαση του περιπτέρου από 
την MEDEXPO. 



Απαγορεύεται οποιαδήποτε 
παρέμβαση ή σύνδεση σε δίκτυα 
χωρίς την έγκριση της MEDEXPO. 
Σε ό,τι αφορά ηλεκτρολογική 
εργασία ο εκθέτης πρέπει να 
συμμορφώνεται με τους 
κανονισμούς της ΔΕΗ και με 
ευθύνη του, αφού έχει προηγηθεί 
έγκριση από την MEDEXPO. 
Απαγορεύεται οποιαδήποτε 
προσθήκη προβολέων χωρίς προ- 
ηγούμενη συγκατάθεση από την 
MEDEXPO. 
Για παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 
για χρήση ηλεκτρονικών 
υπολογιστών πρέπει να δηλωθεί 
στην αίτηση συμμετοχής. 
7. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 
Η εσωτερική διακόσμηση των 
περιπτέρων είναι ευθύνη του 
εκθέτη και είναι υπεύθυνοι για το 
τελικό αποτέλεσμα αισθη- 
τικής. Τα περίπτερα που δεν 
πληρούν προϋποθέσεις ανάλογες 
δεν είναι δεκτά από την 
MEDEXPO. 
Η αρίθμηση των περιπτέρων 
γίνεται από την οργανώτρια 
εταιρεία και όχι από τους 
εκθέτες. 
Τα διαχωριστικά των περιπτέρων 
εξαιτίας του υλικού που 
είναι κατασκευασμένα δεν είναι 
κατάλληλα για τοποθέτηση 
βαριών αντικειμένων και δεν 
μπορούν να δεχθούν πλευρικές 
πιέσεις. Οι διάδρομοι πρέπει να 
είναι πάντα κενοί και 
προσπελάσιμοι. 
Η MEDEXPO δεν καταβάλλει 
καμία αποζημίωση για ζημιές 
που προκλήθηκαν από τις 
παραπάνω ενέργειες. 
Για την καλύτερη λειτουργία της 
έκθεσης σας ενημερώνουμε για 
τα εξής: Στα μπροστινά περίπτερα 
η τοιχοποιία θα πρέπει να αρχίζει 
2μ. κατά μήκος της αρχής του 
περιπτέρου 
με εξαίρεση τα περίπτερα που 
βρίσκονται στον περιφερειακό 
διάδρομο. Οι ειδικές κατασκευές 
των περιπτέρων δεν θα 
υπερβαίνουν τα 2,5. χωρίς την 
εγγραφη συναίνεση της 
Διοργανώτριας εταιρείας. Σε κάθε 
περίπτωση η όψη της κατασκευής 
γειτνιάζει με άλλα περίπτερα, 
πρέπει πάνω από τα 2.5μ. να 
είναι επίπεδη και βαμμένη με 
υπόλευκο χρώμα •  
Απαγορεύεται το κρέμασμα 

οποιουδήποτε αντικειμένου από 
την οροφή και τα δομικά 
στοιχεία των αιθουσών ή τα 
δίκτυα υπηρεσιών που 
αναπτύσσονται παράλληλα με 
την οροφή. Οι εκθέτες μπορούν 
να αναρτήσουν λάβαρα από 
ειδικές κατασκευές • 
Απαγορεύεται 
το τρύπημα, το κάρφωμα και το 
βάψιμο στο πάτωμα, τις κολώνες, 
την οροφή αλλά και οποιοδήποτε 
άλλο δομικό στοιχείο • 
Απαγορεύεται η επικάλυψη των 
τοίχων των 
περιφερειακών διαδρόμων • 
Απαγορεύεται η εκτέλεση 
εργασιών καθώς και η χρήση 
εργαλείων, μηχανημάτων και υλι- 
κών που μπορούν να 
προκαλέσουν φθορές ή βλάβες 
στο εκθεσιακό κέντρο, όπως η 
χρήση κομπρεσέρ βαφής, η κοπή 
ξύλων, γυψοσανίδων ή άλλων 
δομικών υλικών στους 
κοινόχρηστους χώρους, τους 
διαδρόμους κ.λ.π. Απαγορεύονται 
οι 
κατασκευές που αλλοιώνουν την 
αισθητική και τη λειτουργικότητα 
στον εκθεσιακό χώρο • 
Απαγορεύεται το τρύπημα και το 
βάψιμο των πανό και των 
αλουμινίων της δομής • 
Απαγορεύονται η χρήση ταινιών 
διπλής όψης απευθείας στα υλικά 
της δομής αν δεν προηγηθεί 
τοποθέτηση χαρτοταινίας • Απα- 
γορεύεται η χρήση των wc ή 
άλλων χώρων για τον καθαρισμό 
πινέλων και άλλων αντικειμένων. 
Για τις εργασίες αυτές υπάρχουν 
ειδικοί βιομηχανικοί νιπτήρες σε 
κάθε αίθουσα. 
Οποιαδήποτε μη εγκεκριμένη 
κατασκευή ή κατασκευή που 
δεν πληροί  τις προδιαγραφές του 
παρόντος κανονισμού δεν 
θα γίνεται δεκτή από τη 
Διοργανώτρια εταιρεία και θα 
απομακρύνεται από την Τεχνική 
εταιρεία με δαπάνες του εκθέτη. 
8. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Με τον τρόπο που γίνεται η 
δήλωση συμμετοχής πρέπει 
έγγραφα να γίνεται και η δήλωση 
ακύρωσης και πρέπει να 
αιτιολογείται. Αν η δήλωση δοθεί 
στην MEDEXPO δύο μήνες 
πριν την έναρξη της έκθεσης τότε 
παρακρατείται το ποσό της 

προκαταβολής και επιστρέφεται 
το υπόλοιπο ποσό που έχει 
καταβάλλει.  Πέραν του ορίου 
ενός μηνός χρήματα δεν επι- 
στρέφονται στον υποψήφιο 
εκθέτη. Η οργανώτρια εταιρεία 
έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την 
παράδοση περιπτέρου σε εκθέτη 
που δεν έχει τακτοποιήσει τις 
οικονομικές του υποχρεώσεις. 
Σε αυτή την περίπτωση ο χώρος 
θεωρείται ελεύθερος και τα 
χρηματικά ποσά που έχουν ήδη 
καταβληθεί παρακρατούνται 
ως αποζημίωση. Σε περίπτωση 
πτώχευσης, ο εκθέτης πρέπει 
να ενημερώσει άμεσα την 
MEDEXPO η οποία έχει το 
δικαίωμα να ακυρώσει το 
συμβόλαιο και να διαθέσει το 
περίπτερο. Μπορεί επίσης να 
απαιτήσει από τον εκθέτη 
αποζημίωση ίση με αυτή που 
καταβάλλεται σε περίπτωση 
ακύρωσης συμμετοχής. 
Εαν το περίπτερο δεν μπορεί να 
διατεθεί, ο εκθέτης είναι 
υποχρεωμένος να καταβάλλει 
αποζημίωση ολόκληρο το ποσό 
παραχώρησης χώρου. 
9. ΛΟΓΟΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ 
Η MEDEXPO για λόγους ανωτέρας 
βίας (παρέμβαση ή απόφαση 
δημόσιας αρχής, φυσική 
καταστροφή, θεομηνία κ.α.) δεν 
ευθύνεται για την αλλαγή 
ημερομηνίας έναρξης ή λήξης 
της έκθεσης. Επίσης η MEDEXPO 
έχει το δικαίωμα για λόγους που 
κρίνει απαραίτητους ότι 
εξυπηρετούν την έκθεση, 
να μειώσει, να αυξήσει, να 
αλλάξει ημερομηνίες λήξης και 
έναρξης ή να ακυρώσει τελείως 
την έκθεση. 
Η έγκαιρη ενημέρωση αυτής της 
αλλαγής στους εκθέτες δεν τους 
δίνει το δικαίωμα να προβούν σε 
οποιαδήποτε αξίωση 
ή ακύρωση της συμμετοχής και 
κατ’ επέκταση δεν γίνονται δεκτές 
αιτήσεις για αποζημίωση ή 
αποδέσμευση από τα συμ- 
βόλαια. Για λόγους που η 
MEDEXPO δεν φέρει καμία 
ευθύνη στην ακύρωση της 
έκθεσης έχει το δικαίωμα να 
απαιτήσει το 25% του 
μισθώματος ως αποζημίωση. 
10. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ 
Τις ημέρες και τις ώρες διάρκειας 
της έκθεσης είναι απαραίτητη η 



αυτοπρόσωπη παρουσία των 
εκθετών ή άλλου προσώπου. Σε 
περίπτωση ζημίας ή απώλειας 
αντικειμένων η MEDEXPO δεν 
φέρει καμία ευθύνη. 
11. ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
Απαγορεύεται αυστηρώς η 
λιανική πώληση σε ιδιώτες και 
αποτελεί παράβαση της 
ισχύουσας νομοθεσίας. Η 
διοργανώτρια εταιρεία MEDEXPO 
έχει το δικαίωμα να κλείσει το 
περίπτερο των εκθετών που 
παραβαίνουν τον κανονισμό και 
να διεκδικήσει πρόστιμο αξίας 
10% του μισθώματος του 
περιπτέρου. 
12. ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΚΘΕΤΩΝ 
Οι εκθέτες που συμμετέχουν θα 
λάβουν την ημέρα της έναρξης 
της έκθεσης καρτελάκι ελευθέρας 
εισόδου.  
Οι εκθέτες είναι υποχρεωμένοι να 
φορούν τα καρτελάκια 
τους σε εμφανές σημείο. Οι 
κάρτες δεν μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν από άλλους. 
13. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 
Η διαφήμιση επιτρέπεται μόνο 
μέσα στα περίπτερα των εκθετών. 
Οποιαδήποτε διαφημιστική 
δραστηριότητα που παρα- 
βαίνει το νόμο, προσβάλλει τα 
ήθη ή έχει ιδεολογικό ή 
πολιτικό χαρακτήρα 
απαγορεύεται. 
Σε περίπτωση που ο εκθέτης 
επιθυμεί τη χρήση μουσικής μέσα 
στο περίπτερό του απαιτείται να 
έχει άδεια από την Ελ 
ληνική Εταιρεία Προστασίας της 
Πνευματικής Ιδιοκτησίας 
(ΑΕΠΙ). Η ένταση της στάθμης του 
ήχου των οπτικοακουστικών 
μέσων απαγορεύεται να είναι 
μεγαλύτερη των 70decibel 
(db). Για οποιαδήποτε 
διαφημιστική προβολή πρέπει να 
έχει προηγηθεί έγγραφη άδεια 
από την διοργανώτρια εταιρεία 
και χορηγείται μόνο σε 
περίπτωση που δεν ενοχλεί την 
έκθεση. 
14. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ 
Η φωτογράφηση ή 
βιντεοσκόπηση από τον Τύπο 
στους χώρους της έκθεσης ή 
μεμονωμένα στα περίπτερα των 
εκθετών απαγορεύεται. Η 
MEDEXPO έχει το δικαίωμα να 
απαιτήσει το film όταν υφίσταται 
παραβίαση του κανονισμού. Η 
MEDEXPO επιμελείται την 

διοχέτευση δελτίων τύπου και 
φωτογραφιών στον Τύπο. 
Επαγγελματίες φωτογράφο 
εικονολήπτες και 
καλλιτέχνες εφόσον έχουν 
έγγραφη άδεια επιτρέπεται να 
φωτογραφήσουν την έκθεση. 
15. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Η MEDEXPO δεν φέρει ευθύνη για 
την ασφάλεια των εκθεμάτων 
κατά την διάρκεια της έκθεσης ή 
κατά την τοποθέτηση και 
αποκομιδή των εκθεμάτων. Σε 
συνεργασία με εταιρεία security 
φροντίζει για τη προστασία των 
χώρων της έκθεσης. 
16. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
Η MEDEXPO φροντίζει για την 
γενική επιτήρηση του χώρου και 
δεν φέρει καμία ευθύνη για 
πρόκληση καταστροφών σε 
ιδιοκτησία ή τραυματισμό 
προσώπων. Οι εκθέτες φέρουν 
την ευθύνη για οποιαδήποτε 
ζημιά ή τραυματισμό προσώπων 
που προκάλεσαν οι ίδιοι, το 
προσωπικό ή τα εκθέματά τους, 
ανεξάρτητα από υπαιτιότητα. 
17. ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗ 
Η MEDEXPO είναι υπεύθυνη για 
την θέρμανση και τον φωτι- 
σμό της έκθεσης και οι εκθέτες 
είναι υπεύθυνοι για κάθε κόστος 
που προκαλείται από ανεξέλεγκτη 
κατανάλωση ηλεκτρικής 
ενέργειας εντός των περιπτέρων 
τους. Η διοργανώτρια εταιρεία 
δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν 
διακοπή ή ανεπάρκεια του 
ηλεκτρικού ρεύματος. 
18. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 
Η MEDEXPO είναι υπεύθυνη για 
την καθαριότητα του χώρου, 
των αιθουσών, των διαδρόμων 
και των κοινόχρηστων χώρων 
κατά τις ημέρες και ώρες 
λειτουργίας της έκθεσης. 
19. ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ 
Επιτρέπεται η είσοδος μόνο των 
επαγγελματιών αφού υποδείξουν 
την ιδιότητά τους. 
20. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 
Η MEDEXPO καταβάλλει κάθε 
προσπάθεια για να βοηθήσει 
τους εκθέτες και πρέπει να δοθεί 
μεγάλη προσοχή στον κανονισμό 
για όσους συμμετέχουν σε αυτή. 
Σε περίπτωση που προκληθεί 
σοβαρή παράβαση του 
κανονισμού της έκθεσης η 
διοργανώτρια εταιρεία έχει το 
δικαίωμα να αποκλείσει τον 

παραβάτη από την έκθεση χωρίς 
να αποζημιωθεί. Για προ- 
βλήματα που μπορεί να 
προκύψουν κατά την διάρκεια της 
έκθεσης είναι η υπεύθυνη η 
MEDEXPO για την επίλυσή τους, 
αφού προηγηθεί επώνυμη 
γραπτή καταγγελία. Όλοι οι όροι 
κανονισμού της έκθεσης είναι 
σοβαροί και ουσιαστικοί και η μη 
τήρησή τους μπορεί να δώσει 
εντολή στην οργανώτρια εταιρεία 
να προβεί στο κλείσιμο του 
περιπτέρου ή στην αφαίρεση των 
εκθεμάτων χωρίς προειδοποίηση. 
21. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Τα περίπτερα ενοικιάζονται για 
αποκλειστική χρήση του 
συμμετέχοντα και απαγορεύεται 
η επινοικίαση ή παραχώρηση 
της χρήσης σε τρίτο. Ο εκθέτης 
συμφωνεί να αποζημιώσει την 
διοργανώτρια εταιρεία για κάθε 
ευθύνη, προς τους κυρίους του 
εκθεσιακού κέντρου ή 
οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή ή 
άλλον συμμετέχοντα, η οποία 
είναι σχετική με οποιαδήποτε 
αξίωση που πηγάζει από πράξεις 
ή παραλείψεις του εκθέτη ή του 
προσώπου που είχε στην 
υπηρεσία του. 
Οι εκθέτες και όλα τα πρόσωπα 
που απασχολούνται είναι 
υπεύθυνοι για την ασφάλειά τους 
και για κάθε σωματική βλάβη που 
θα προκληθεί στο χώρο της 
έκθεσης από οποιαδήποτε αιτία. 
Οι εκθέτες υποχρεούνται να 
τηρούν τους όρους του 
συμφωνητικού, τους κανονισμούς 
της έκθεσης και τις αστυνομικές 
διατάξεις. Οι εκθέτες και τα 
πρόσωπα που απασχολούνται 
στην έκθεση, αναγνωρίζουν την 
δεσμευτικότητα των όρων 
συμμετοχής και με την υπογραφή 
τους  τα παραπάνω. 
Η MEDEXPO δεν φέρει καμία 
ευθύνη για: 1. ολικό ή μερικό 
black out ή διακοπή 
οποιασδήποτε υπηρεσίας που 
οφείλεται2. φυσική καταστροφή 
3. φωτιά 4. θεομηνία 5. 
Οποιοδήποτε ατύχημα που 
οφείλεται στα παραπάνω. Σε 
περίπτωση που 
υπάρχει αμφισβήτηση για θέμα 
που δεν καλύπτεται από τους 
όρους συμμετοχής και τους 
κανονισμούς της έκθεσης την 
τελική απόφαση παίρνει η 
MEDEXPO. 


