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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 

 

Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1. Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010), άρθρο 94 παρ. 6, εδ. 38 και 39 

2. Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α'/17-01-2018), άρθρα 112-115 

3. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21-6-2017 (ΦΕΚ 2161/Β’/23-6-2017) Υγειονομική Διάταξη 

4. Άρθρο 17 του Ν. 3377/2005* (ΦΕΚ 202/Α’/19-08-2005) με τις εξής τροποποιήσεις: 
i) 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 
ii) 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 
iii) Με την υποπερίπτ. β' της περίπτ. 2 της υποπαρ. ΣΤ.4 του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014 
αντικαταστάθηκε η παρ. 3 του άρθρου 17 του Ν. 3377/2005 
iv) Με την υποπερίπτ. α' της περίπτ. 2 της υποπαρ. 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 

 

Β1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 

Προκειμένου να λειτουργήσουν εμπορικές εκθέσεις, απαιτείται ανακοίνωση-γνωστοποίηση στον οικείο 
Δήμο. Η ανακοίνωση υποβάλλεται από τον διοργανωτή τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την 
προγραμματισμένη ημερομηνία λειτουργίας της εμπορικής έκθεσης και περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα 
εξής: 

α) τον αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του φυσικού προσώπου που διοργανώνει την εμπορική 
έκθεση ή, όταν διοργανώνεται από νομικό πρόσωπο, τον αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του 
νομίμου εκπροσώπου του, 

β) την επωνυμία και το διακριτικό τίτλο, την έδρα, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), την 
Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) και αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) της εταιρίας ή 
της ατομικής επιχείρησης που διοργανώνει την εμπορική έκθεση, 

γ) τον διακριτικό τίτλο της εμπορικής έκθεσης και διευκρίνιση αν απευθύνεται μόνο σε εμπορικούς 
επισκέπτες ή και στο ευρύ κοινό, 

δ) τον αριθμό πρωτοκόλλου άδειας καταλληλότητας των εγκαταστάσεων του εκθεσιακού χώρου ή του 
εκθεσιακού κέντρου όπου θα λάβει χώρα η εμπορική έκθεση, 

ε) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75) από το φυσικό πρόσωπο διοργανωτή ή στην περίπτωση 
νομικού προσώπου από τον νόμιμο εκπρόσωπό του, όπου δηλώνει ότι: 

αα) 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, 
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ββ) στην έκθεση θα παρευρίσκεται γενικός ιατρός ή διπλωματούχος νοσοκόμος, προκειμένου 
να διασφαλίζεται η παροχή πρώτων βοηθειών κατά τη διάρκεια λειτουργίας της έκθεσης, 

γγ) συνεργάζεται με κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη για τα απόβλητα που θα προκύψουν 
από τη δραστηριότητα. Εφόσον τα απόβλητα που θα προκύψουν από τη διαμόρφωση του 
εκθεσιακού χώρου ή του εκθεσιακού κέντρου και τη λειτουργία της έκθεσης εμπίπτουν στο ν. 
2939/2001 (Α' 179), ο διοργανωτής υποχρεούται να διαχειρίζεται τα απόβλητα αυτά μέσω 
εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, 

δδ) τηρούνται όλα τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, 

εε) το πλάτος των διαδρόμων επισκεπτών (εξαιρουμένων των βοηθητικών διαδρόμων) είναι 
τουλάχιστον δύο (2) μέτρα, προκειμένου για εκθέσεις που απευθύνονται μόνο σε εμπορικούς 
επισκέπτες ή τουλάχιστον τρία (3) μέτρα, προκειμένου για εκθέσεις που απευθύνονται και στο 
ευρύ κοινό. Οι διαστάσεις των διαδρόμων επισκεπτών, θα πρέπει να πληρούν σε κάθε 
περίπτωση τις ελάχιστες απαιτήσεις των πολεοδομικών διατάξεων. 

ζ) Τον ακριβή καθορισμό του είδους των εκθεμάτων ή του κλάδου που θα προβληθεί, 

η) το ωράριο λειτουργίας και το ακριβές χρονικό διάστημα λειτουργίας της εμπορικής έκθεσης, το οποίο 
δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) συναπτές ημέρες, 

θ) τον κανονισμό συμμετοχής των εκθετών, ο οποίος συντάσσεται από τον διοργανωτή και περιγράφει 
τους ειδικότερους όρους συμμετοχής των εκθετών και ενοικίασης και χρήσης του εκθετηρίου χώρου.   

Οι υπηρεσία του Δήμου στην οποία κατατίθεται η ανακοίνωση, αναζητά υπηρεσιακώς εντός δεκαπέντε 
(15) εργάσιμων ημερών αντίγραφο της άδειας καταλληλότητας των εγκαταστάσεων του εκθεσιακού 
χώρου ή του εκθεσιακού κέντρου στις οποίες θα λάβει χώρα η εμπορική έκθεση. Σε περίπτωση που 
δεν έχει εκδοθεί η ως άνω άδεια οφείλει να ενημερώσει τον διοργανωτή αμελλητί, με κάθε πρόσφορο 
μέσο, ότι η εμπορική έκθεση δεν μπορεί να διοργανωθεί στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις. 

Ο Δήμος δημοσιεύει στον διαδικτυακό του τόπο πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργούσες εμπορικές 
εκθέσεις και όσες προγραμματίζεται να διεξαχθούν, τυχόν μεταβολές στις προγραμματισθείσες 
εκθέσεις, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τον τόπο διεξαγωγής, τον χαρακτήρα των εκθέσεων, το 
χρονικό διάστημα λειτουργίας τους, το είδος των εκθεμάτων και τα στοιχεία των διοργανωτών.  

Μεταβολή της ημερομηνίας ή του εκθεσιακού κέντρου ή εκθεσιακού χώρου διεξαγωγής της 
εμπορικής έκθεσης είναι δυνατή, υπό την προϋπόθεση ότι ο διοργανωτής υποβάλλει ανακοίνωση προς 
την αρμόδια Υπηρεσία του οικείου Δήμου τουλάχιστον επτά (7) ημερολογιακές ημέρες πριν από την 
προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης της εμπορικής έκθεσης. Όταν υποβάλλεται αίτημα μεταβολής 
του εκθεσιακού κέντρου ή χώρου διεξαγωγής της εμπορικής έκθεσης, στην ανακοίνωση επισυνάπτεται 
συμπληρωματικά η άδεια καταλληλότητας του νέου κέντρου ή χώρου.   

Μεταβολή του είδους των εκθεμάτων ή του κλάδου που προβάλλεται στην εμπορική έκθεση είναι 
δυνατή, αν ο διοργανωτής υποβάλλει ανακοίνωση προς την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου τουλάχιστον 
τέσσερις (4) ημερολογιακές ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης της 
εμπορικής έκθεσης.   

Λιανική πώληση προϊόντων κατά τη διάρκεια έκθεσης 

Επιτρέπεται η λιανική πώληση προϊόντων σε διακριτούς χώρους εντός του εκθεσιακού κέντρου ή 
εκθεσιακού χώρου κατά τη διάρκεια λειτουργίας εμπορικών εκθέσεων ή διεθνών εκθέσεων που 
απευθύνονται στο ευρύ κοινό. Ο διοργανωτής της εμπορικής έκθεσης οφείλει να γνωστοποιεί στην 
οικεία ΔΟΥ κατάλογο ο οποίος θα περιλαμβάνει την επωνυμία και το διακριτικό τίτλο, την έδρα, το 
ΑΦΜ, τη ΔΟΥ και τον αριθμό ΓΕΜΗ των νομικών προσώπων ή των ατομικών επιχειρήσεων που 
πρόκειται να προβούν σε λιανική πώληση προϊόντων. Η ανωτέρω γνωστοποίηση λαμβάνει 
χώρα τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη της εμπορικής έκθεσης.  

 

Β2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΑΜΙΓΩΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ Ή ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Ή ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 

α) Διοργάνωση εκθεσιακών δραστηριοτήτων σε αμιγώς υπαίθριους δημόσιους ή δημοτικούς 
χώρους: 

Ο διοργανωτής της εκδήλωσης συνάπτει Έγγραφο Δεσμεύσεων με τον δήμο για τη διοργάνωση 
εκθεσιακών δραστηριοτήτων σε αμιγώς υπαίθριους δημόσιους χώρους. Σε αυτό καθορίζονται με 
λεπτομέρεια το τυχόν οικονομικό αντάλλαγμα για τη διάθεση του χώρου και οι όροι λειτουργίας της 
εκδήλωσης σε σχέση ιδίως με την προσβασιμότητα, την πυροπροστασία, την υγιεινή και ασφάλεια των 
επισκεπτών και την καθαριότητα του χώρου. 
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β) Διοργάνωση εκθεσιακών δραστηριοτήτων σε αμιγώς υπαίθριους ιδιωτικούς χώρους: 

Ο οικείος Δήμος εκδίδει Κανονισμό Λειτουργίας του χώρου, ύστερα από αίτημα του διοργανωτή της 
εκδήλωσης. Ο Κανονισμός Λειτουργίας ρυθμίζει όλα τα σχετικά ζητήματα και ιδίως την 
προσβασιμότητα, την πυροπροστασία, την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των 
επισκεπτών καθώς και την καθαριότητα του χώρου. 

Στον διακριτικό τίτλο των εκδηλώσεων αυτών δεν επιτρέπεται η χρήση των όρων «έκθεση», «εμπορική 
έκθεση» και «διεθνής εμπορική έκθεση» καθώς και οι αντίστοιχοι αγγλικοί όροι «exhibition», 
«commercial exhibition», «international exhibition» και «international commercial exhibition».  

Στις εκθεσιακές δραστηριότητες σε αμιγώς υπαίθριους δημόσιους ή δημοτικούς χώρους ή ιδιωτικούς 
χώρους, όπως αναφέρονται παραπάνω, απαγορεύεται η λιανική πώληση εκθεμάτων.  

 

Β3. ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ 

Για τη λειτουργία εκθέσεων βιβλίου σε συγκεκριμένους χώρους, υπαίθριους ή στεγασμένους, απαιτείται 
άδεια, η οποία χορηγείται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. 

Απαγορεύεται η λιανική πώληση βιβλίων κατά τη διάρκεια εκθέσεων βιβλίου, μέσα στον εκθεσιακό 
χώρο. Εξαιρούνται οι εκθέσεις βιβλίου που διοργανώνονται από συνδικαλιστικούς φορείς του τομέα 
έκδοσης και εμπορίας βιβλίου. Η εξαίρεση ισχύει για μία μόνο έκθεση βιβλίου, ανά συνδικαλιστικό 
φορέα κατ’ έτος. Όταν οι εκθέσεις βιβλίου διοργανώνονται από πανελλήνιες δευτεροβάθμιες 
συνδικαλιστικές οργανώσεις, η εξαίρεση ισχύει για μία έκθεση, ανά νομό. Για περισσότερες της μίας 
εκθέσεις βιβλίου κατ’ έτος, ο φορέας υποβάλλει αίτηση στο κατά τόπο Περιφερειακό Συμβούλιο, το 
οποίο αποφαίνεται με αιτιολογημένη απόφαση. 

 

Γ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

 Η εμπορική έκθεση δεν μπορεί να υπερβαίνει σε διάρκεια τις τριάντα (30) συναπτές ημέρες.  

 Απαγορεύεται η χρήση των όρων «έκθεση», «εμπορική έκθεση», «διεθνής έκθεση» και «διεθνής 
εμπορική έκθεση», καθώς και των αντίστοιχων αγγλικών όρων «exhibition», «commercial 
exhibition», «international exhibition» και «international commercial exhibition» στο διακριτικό τίτλο 
οποιασδήποτε εκδήλωσης λαμβάνει χώρα εκτός εκθεσιακού κέντρου ή εκθεσιακού χώρου.  

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

 

Δ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΘΕΤΩΝ-ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΩΝ 

 Ο διοργανωτής της έκθεσης υποχρεούται να συνεργάζεται με κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη 
για τα απόβλητα που θα προκύψουν. Εφόσον τα απόβλητα που θα προκύψουν από τη 
διαμόρφωση του εκθεσιακού χώρου ή του εκθεσιακού κέντρου και τη λειτουργία της έκθεσης 
εμπίπτουν στο ν. 2939/2001 (Α' 179), ο διοργανωτής υποχρεούται να διαχειρίζεται τα απόβλητα 
αυτά μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης.  

 Σε εμπορικές 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, τη λειτουργία και τη χρήση τους ή άλλα 
παρεμφερή μέσα όπως διαφημιστικά έντυπα, βιντεοσκοπημένο υλικό και αφίσες.  

 Αν για οποιοδήποτε λόγο η προγραμματισμένη εμπορική έκθεση δεν διεξαχθεί, ο διοργανωτής έχει 
υποχρέωση να ενημερώσει άμεσα τον Δήμο. 

 Ο ενδιαφερόμενος που ασκεί οικονομική δραστηριότητα υπαγόμενη στον Ν. 4442/2016 
υποχρεούται να τηρεί στο χώρο άσκησης της δραστηριότητας φάκελο με όλα τα απαιτούμενα από 
τις σχετικές διατάξεις έγγραφα, όπως διοικητικές άδειες, εγκρίσεις, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και 
λοιπά έγγραφα.  

 Οι διοργανωτές των εκθέσεων των επιχειρήσεων που παρασκευάζουν και διαθέτουν τρόφιμα ή/και 
ποτά σε εκθεσιακά κέντρα, υπαίθριες εκθέσεις, κ.λπ. για μικρά χρονικά διαστήματα πρέπει να 
ενημερώνουν τους συμμετέχοντες στις εκθέσεις αυτές για την απόκτηση βεβαίωσης 
καταλληλότητας, η οποία θα χορηγείται από την αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία της Περιφέρειας, 
όπου ο ενδιαφερόμενος θα υποβάλλει αίτηση και υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφονται 
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τα προς διάθεση και πώληση προϊόντα και ότι τηρούνται οι διατάξεις των ισχυουσών Υγειονομικών 
Διατάξεων. 


