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Α.  ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
1. Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010), άρθρο 94 παρ.6, εδ. 38 και 39. 
2. Υ.Α. Κ1-1800/2001 (ΦΕΚ 283/Β'/19-03-2001). 
3. ΚΥΑ Κ1-3508/2011 (ΦΕΚ 3009/Β’/29-11-2011). 
4. Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α'), άρθρα 36-38, άρθρο 39 παρ. 5 και άρθρο 40 εδ. (ι). 
5. Άρθρο 17 του Ν. 3377/2005* (ΦΕΚ 202/Α'/19-08-2005) µε τις εξής τροποποιήσεις: 

• Με το άρθρο 13 παρ. 2 του Ν. 3557/2007 (ΦΕΚ 100/Α'/14-05-2007) τροποποιήθηκε η παρ. 3 του άρθρου 17 του Ν. 
3377/2005. 

• Με το άρθρο 42 παρ. 3 του Ν. 3734/2009 (ΦΕΚ 8/Α'/28-01-2009) αντικαταστάθηκε το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του 
άρθρου 17 του Ν. 3377/2005. 

• Με την υποπερίπτωση. β' της περίπτωσης. 2 της υποπερίπτωσης. ΣΤ.4 του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014 
αντικαταστάθηκε η παρ. 3 του άρθρου 17 του Ν. 3377/2005. 

• Με την υποπερίπτωση. α' της περίπτωσης. 2 της υποπερίπτωσης. ΣΤ.4 του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014 
συµπληρώθηκε η παρ. 2 του άρθρου 17 του Ν. 3377/2005. 

*Αφορά µόνο τις εκθέσεις βιβλίου 

 
 
 
Β. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

Προκειµένου να λειτουργήσουν εκθέσεις που διοργανώνονται από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, είτε πρόκειται για ειδικές, 
κλαδικές και γενικές εµπορικές εκθέσεις µε αντικείµενο την προβολή και τη διάθεση βιοµηχανικών, γεωργικών, 
χειροτεχνικών κ.λπ. προϊόντων και υπηρεσιών (µε εξαίρεση τις εκθέσεις εικαστικών τεχνών), είτε για εµπορικές εκθέσεις 
στα πλαίσια συνεδρίων, εκτός των διεθνών, απαιτείται ανακοίνωση/γνωστοποίηση στον ∆ήµο. 

Η ανακοίνωση λειτουργίας εµπορικών εκθέσεων υποβάλλεται από τον διοργανωτή στον ∆ήµο στα όρια του οποίου 
πρόκειται να διεξαχθεί η έκθεση τουλάχιστον έναν (1) µήνα πριν από την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία λειτουργίας της 
έκθεσης.  
Οι ∆ιευθύνσεις ή τα Τµήµατα των ∆ήµων στους οποίους γίνεται η ανακοίνωση, υποχρεούνται εντός 15 ηµερών να 
αναζητούν υπηρεσιακώς αντίγραφο της άδειας καταλληλότητας των µόνιµα στεγασµένων εκθεσιακών κέντρων και 
χώρων και των προσωρινά στεγασµένων, υπαίθριων ή µικτών, εκθεσιακών κέντρων και χώρων από τις Τεχνικές 
Υπηρεσίες των οικείων ∆ήµων. Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί η ως άνω άδεια ενηµερώνουν αµελλητί µε κάθε 
πρόσφορο µέσο και µε απόδειξη παραλαβής τον διοργανωτή ότι η έκθεση δεν µπορεί να διοργανωθεί στο συγκεκριµένο 
χώρο.  
Ο ∆ήµος δηµοσιεύει στον οικείο διαδικτυακό του τόπο πληροφορίες σχετικά µε τις λειτουργούσες εµπορικές εκθέσεις 
και όσες προγραµµατίζεται να διεξαχθούν, τυχόν µεταβολές στις παραγραµµατισθείσες εκθέσεις, όπως και πληροφορίες 
σχετικά µε τον τόπο διεξαγωγής, το χαρακτήρα των εκθέσεων και το χρονικό διάστηµα λειτουργίας τους, το είδος των 
εκθεµάτων και τα στοιχεία των διοργανωτών. Οι ίδιες πληροφορίες κοινοποιούνται σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή στη 
∆ιεύθυνση Εµπορικών Οργανώσεων της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας. 
 
 
Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ/ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Η ανακοίνωση λειτουργίας εµπορικών εκθέσεων περιλαµβάνει υποχρεωτικά, τα εξής στοιχεία: 
1. Πλήρη στοιχεία του διοργανωτή (στοιχεία δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας του φυσικού προσώπου ή, κατά περίπτωση, 

του νοµίµου εκπροσώπου του νοµικού προσώπου, φορέα ή οργανισµού που διοργανώνει την έκθεση, επωνυµία και 
διακριτικό τίτλο, έδρα, Α.Φ.Μ., ∆.Ο.Υ., αν πρόκειται για µόνιµα εγκατεστηµένο πάροχο, αριθµό ΓΕΜΗ, αν υπάρχει, 
αλλιώς Αρ.Μ.Α.Ε. ή αριθµό βιβλίων Πρωτοδικείου και επιµελητήριο στο οποίο είναι εγγεγραµµένο µέλος).  

2. Αριθµό πρωτοκόλλου άδειας καταλληλότητας του εκθεσιακού χώρου. 
3. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 από το φυσικό πρόσωπο διοργανωτή ή, στην περίπτωση νοµικού προσώπου 

από το νόµιµο εκπρόσωπό του, ότι: 

•••• δεν έχει καταδικαστεί για τα αδικήµατα της απάτης, υπεξαίρεσης, χρεοκοπίας, πλαστογραφίας ή φοροδιαφυγής, 
λαθρεµπορίας, παράβασης των νόµων για τα ναρκωτικά και συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή 
ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 2 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου, 

•••• υποχρεωτικά θα παρευρίσκεται γενικός ιατρός ή διπλωµατούχος νοσοκόµος, προκειµένου να διασφαλίζεται η 
παροχή πρώτων βοηθειών κατά τη διάρκεια λειτουργίας της έκθεσης, 

•••• συνεργάζεται µε κατάλληλα αδειοδοτηµένο συλλέκτη για τα απόβλητα που θα προκύψουν από τη δραστηριότητα. 
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4. Το χαρακτήρα της έκθεσης, δηλαδή αν απευθύνεται µόνο σε εµπορικούς επισκέπτες ή/και στο ευρύ κοινό, όπως και αν 
χαρακτηρίζεται ως τοπική ή περιφερειακή, πανελλήνια ή διεθνής, ανάλογα µε την περιοχή που διοργανώνεται η 
έκθεση, την εµβέλεια, τον τόπο προέλευσης των επισκεπτών και το είδος των εκθεµάτων. 

5. Τον ακριβή καθορισµό του είδους των εκθεµάτων ή του κλάδου που θα προβληθεί. 
6. Το ωράριο λειτουργίας και το ακριβές χρονικό διάστηµα λειτουργίας της έκθεσης, το οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει 

τις τριάντα (30) συναπτές ηµέρες. 
7. Τον κανονισµό συµµετοχής των εκθετών. 
 
Μεταβολή της ηµεροµηνίας ή του εκθεσιακού κέντρου και χώρου διεξαγωγής της έκθεσης είναι δυνατή, υπό την 
προϋπόθεση ότι ο διοργανωτής υποβάλλει ανακοίνωση προς τη ∆ιεύθυνση Εξυπηρέτησης Επιχειρηµατία τουλάχιστον 

δέκα πέντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες πριν από την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία έναρξης της έκθεσης Στη σχετική 
ανακοίνωση και εφόσον υποβάλλεται αίτηµα µεταβολής του εκθεσιακού κέντρου και χώρου διεξαγωγής της έκθεσης 
επισυνάπτεται συµπληρωµατικά η άδεια καταλληλότητας του νέου χώρου. 
 
Μεταβολή του είδους των εκθεµάτων ή του κλάδου που θα προβληθεί στην έκθεση είναι δυνατή, υπό την 
προϋπόθεση ότι ο διοργανωτής υποβάλλει ανακοίνωση προς τη ∆ιεύθυνση Εξυπηρέτησης Επιχειρηµατία τουλάχιστον 
δέκα πέντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες πριν από την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία έναρξης της έκθεσης. 
Σε περίπτωση που, για λόγους που δεν συνιστούν τυχηρό ή ανωτέρα βία, η προγραµµατισµένη έκθεση δεν διεξαχθεί, ο 

διοργανωτής έχει υποχρέωση να ενηµερώσει τον ∆ήµο τουλάχιστον δέκα πέντε (15)  ηµέρες πριν από την 
προγραµµατισθείσα έναρξη της έκθεσης. 
 
 
∆. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

• ∆εν επιτρέπεται η διενέργεια εκθέσεων, εάν ο κύριος νοµέας ή κάτοχος των εκθεσιακών κέντρων και εκθεσιακών 
χώρων δεν διαθέτει άδεια καταλληλότητας, εκτός αν πρόκειται για χώρους µόνιµα στεγασµένους, ο συνολικός 
λειτουργικός χώρος των οποίων δεν υπερβαίνει τα 1.000 τ.µ. 

• Επιτρέπεται η πώληση βιβλίων σε εκθέσεις ή εκδηλώσεις, εφόσον το αντικείµενό τους είναι συναφές µε το περιεχόµενο 
των βιβλίων. Επίσης, επιτρέπεται η πώληση βιβλίων σε υπαίθριους χώρους από φορείς εκδοτών ή βιβλιοπωλών. 

• ∆εν επιτρέπεται η συµµετοχή σε έκθεση εκθέτη µε την ιδιότητα του παραγωγού, αν η δήλωση συµµετοχής δεν 
συνοδεύεται από σχετική βεβαίωση της ιδιότητας αυτής από τον αρµόδιο φορέα (Επιµελητήριο, Συνεταιρισµός κ.λπ.). 

• Σε εκθέσεις µε αντικείµενο εκρηκτικά-εύφλεκτα υλικά, οι εκθέτες έχουν υποχρέωση να παρουσιάζουν τα εκθέµατά τους 
µε τη µορφή οµοιωµάτων από µη αυθεντικά υλικά ή µε γραφικές απεικονίσεις - εικονικές αναπαραστάσεις ως προς το 
είδος, την λειτουργία και τη χρήση τους ή µε διαφηµιστικά έντυπα, video, αφίσες κλπ. 

 
 

 

 


