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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 3009
29 Δεκεμβρίου 2011

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Κ1−3508
Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των εμπορικών εκ−
θέσεων και των εκθεσιακών κέντρων στο εσωτερι−
κό της χώρας.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ −
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
A. του ν. 3844/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομο−
θεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινο−
βουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες
στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις.» (63 Α΄) και
συγκεκριμένα των άρθρων 7, 9 §3, 14 και 17.
B. Των εδ. 39 και 40 της παρ. 6 του άρθρου 94 και της
παρ. 3 του άρθρου 283 του ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (87 Α΄).
Γ. Της παρ. 11 του άρθρου 10 του ν. 2741/1999 «Ενιαίος
Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων
αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές δια−
τάξεις» (199 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3
του άρθρου 6 του ν. 3139/2003 «Ρυθμίσεις για τα καζίνο
Πάρνηθας και Κέρκυρας και άλλες διατάξεις» (100 Α΄)
Δ. Του ν. 2939/01 «Συσκευασίες και εναλλακτική δια−
χείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων − Ίδρυση
εθνικού οργανισμού εναλλακτικής διαχείρισης συσκευ−
ασιών και άλλων προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες
διατάξεις» (179 Α΄), όπως τροποποιημένος ισχύει.
Ε. Του Π.Δ. 530/1991 «Διευκόλυνση της ασκήσεως του
δικαιώματος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παρο−
χής υπηρεσιών» (205 Α΄).
ΣΤ. Του Π.Δ. 397/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου
Εμπορίου» (185 Α΄) όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα
και ισχύει.

Ζ. Του Π.Δ. 59/1996 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας
Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και καθορισμός
αρμοδιοτήτων της» (51 Α΄).
Η. Του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»
(98 Α΄).
Θ. Του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου
Οικονομικών, Συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας
και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπο−
ρικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιώτικης Πολιτικής και
Μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας», Μετατροπή του Υπουργείου
Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονί−
ας − Θράκης και Υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών
της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης και της
Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιώτικης Πολιτικής»
(213 Α΄).
Ι. Του Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρ−
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση
των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλι−
είας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των
Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας
και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.»
(147 Α΄).
IΑ. Του Π.Δ. 110/2011 (243 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρων
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών.».
ΙΒ. Της Υ13/24−11−2011 απόφασης «Καθορισμός Αρμοδι−
οτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας Σωκράτη Ξυνίδη» (ΦΕΚ
Β΄2740).
ΙΓ. Της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας
και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσί−
ων Έργων, Υγείας και Πρόνοιας, Γεωργίας και Εμπορικής
Ναυτιλίας με αρ. ΗΠ 50910/2727/2003 «Μέτρα και όροι
για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και πε−
ριφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης» (1909 Β΄).
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ΙΔ. Της κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης − Οικονομίας και
Οικονομικών − Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημο−
σίων Έργων − Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Με−
ταφορών και Επικοινωνιών και Εμπορικής Ναυτιλίας με
αρ. ΗΠ 13588/725/2006 «Μέτρα όροι και περιορισμοί για
την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση
με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίν−
δυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου
1991. Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 19396/1546/1997 κοινή
υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση
επικίνδυνων αποβλήτων» (Β΄604)» (383 Β’).
ΙΕ. Της Υ14/24−11−11 απόφασης «Καθορισμός αρμοδι−
οτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Π.Ε.ΚΑ. Νικόλαου
Σηφουνάκη» (ΦΕΚ Β΄ 2740).
ΙΣΤ. Της αριθμ. 23564/25−11−11 κοινής απόφασης του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρ−
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2741/
Β’/25−11−11) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης, Κων/νο Ρόβλια και Παντελή Τζωρτζάκη».
ΙΖ. Της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3979/2011 (ΦΕΚ
138/Α΄/16−06−11) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και
άλλες διατάξεις».
2. Τα υπ’ αριθμ. Κ1−1821/13−11−2009, Κ1−1562/28−7−2010,
Κ1− 1452/18−2−2011 και Κ1−1627/30−5−2011 Ενημερωτικά Ση−
μειώματα στο γραφείο Γενικού Γραμματέα Εμπορίου.
3. Το υπ’ αριθμ. Κ1− οικ. / −11−2011 Ενημερωτικό Σημεί−
ωμα στο γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας.
4. Το γεγονός ότι μέσω των συστημάτων αδειοδότη−
σης στον τομέα των εκθέσεων εξυπηρετούνται επιτακτι−
κοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι σχετίζονται
με την προστασία του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβα−
νομένου και του αστικού περιβάλλοντος, με τη δημό−
σια υγεία και με την προστασία των καταναλωτών και
των αποδεκτών των υπηρεσιών. Τα προαναφερόμενα
επιβάλλουν τη διατήρηση των συστημάτων χορήγησης
αδειών καταλληλότητας εκθεσιακών κέντρων και χώ−
ρων δοθέντος ότι η επίτευξη των ανωτέρω στόχων δεν
εξασφαλίζεται με λιγότερο περιοριστικά μέτρα όπως εκ
των υστέρων ελέγχους, ιδίως επειδή οι συνέπειες τυχόν
μη τήρησης των διατάξεων στο περιβάλλον και στην
υγεία εκθετών και κοινού μπορεί να είναι βαρύτατες
και μη αναστρέψιμες.
5. Το γεγονός ότι συγκεκριμένοι και επιτακτικοί λόγοι
δημοσίου συμφέροντος, που σχετίζονται άμεσα με την
προστασία της δημόσιας υγείας, των καταναλωτών και
του αστικού περιβάλλοντος, επιβάλλουν την διατήρη−
ση στη διαδικασία χορήγησης αδειών καταλληλότητας
εκθεσιακών χώρων ορισμένων σχετικών απαιτήσεων,
βασισμένων στην αρχή της αναλογικότητας, για την
εξασφάλιση της υλοποίησης των επιδιωκόμενων στόχων
δημοσίου συμφέροντος.
6. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:
Άρθρο 1
Ανακοίνωση λειτουργίας εκθέσεων
και άδεια καταλληλότητας εκθεσιακών κέντρων
1. Προκειμένου να λειτουργήσουν εκθέσεις που δι−
οργανώνονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, είτε
πρόκειται για ειδικές, κλαδικές και γενικές εμπορικές

εκθέσεις με αντικείμενο την προβολή βιομηχανικών, γε−
ωργικών, χειροτεχνικών κ.λπ. προϊόντων και υπηρεσιών
(με εξαίρεση τις εκθέσεις εικαστικών τεχνών), είτε για
εμπορικές εκθέσεις στα πλαίσια συνεδρίων, απαιτείται
ανακοίνωση/γνωστοποίηση στο οικείο Δήμο, ή, στην πε−
ρίπτωση διεθνών εκθέσεων, στην οικεία Περιφέρεια.
2. Προκειμένου να διοργανωθούν οι εκθέσεις της
προηγούμενης παραγράφου απαιτείται άδεια καταλ−
ληλότητας εκθεσιακών κέντρων και εκθεσιακών χώρων,
στεγασμένων μόνιμα ή προσωρινά, υπαίθριων ή μικτών.
Άδεια καταλληλότητας δεν απαιτείται ειδικά για τα
εκθεσιακά κέντρα και χώρους, που είναι στεγασμένοι
μόνιμα και των οποίων ο συνολικός λειτουργικός χώρος
(κύριος εκθεσιακός, αποθηκευτικός και βοηθητικός) δεν
υπερβαίνει τα 1.000 μ2. Η άδεια καταλληλότητας χορη−
γείται από τις Τεχνικές Υπηρεσίες των Δήμων κατόπιν
αιτήσεως του κυρίου, νομέα ή κατόχου των εκθεσιακών
κέντρων και χώρων.
3. Δεν επιτρέπεται η διενέργεια εκθέσεων, εάν ο κύ−
ριος, νομέας ή κάτοχος των εκθεσιακών κέντρων και
εκθεσιακών χώρων δεν διαθέτει άδεια καταλληλότητας,
με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παραγρά−
φου 2 του παρόντος άρθρου.
4. Εφόσον τα απόβλητα που θα προκύψουν από τη δι−
αμόρφωση του εκθεσιακού χώρου και τη λειτουργία της
έκθεσης εμπίπτουν στο ν. 2939/2001 (Α΄ 179), όπως τρο−
ποποιήθηκε με τον ν. 3854/2010 (Α΄94), ο διοργανωτής
υποχρεούται να διαχειρίζεται τα απόβλητα αυτά μέσω
εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης.
Άρθρο 2
Διαδικασία ανακοίνωσης λειτουργίας
εμπορικών εκθέσεων
1. Η ανακοίνωση λειτουργίας εμπορικών εκθέσεων
γίνεται από τον διοργανωτή στο Δήμο ή, στην περί−
πτωση διεθνών εκθέσεων, στην Περιφέρεια, στα όρια
των οποίων πρόκειται να διεξαχθεί η έκθεση.
2. Η ανακοίνωση υποβάλλεται τουλάχιστον έναν (1)
μήνα πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία λει−
τουργίας της έκθεσης και περιλαμβάνει υποχρεωτικά,
τα εξής στοιχεία:
(α) Πλήρη στοιχεία του διοργανωτή (στοιχεία δελτί−
ου αστυνομικής ταυτότητας του φυσικού προσώπου ή,
κατά περίπτωση, του νομίμου εκπροσώπου του νομι−
κού προσώπου, φορέα ή οργανισμού που διοργανώνει
την έκθεση, επωνυμία και διακριτικό τίτλο, έδρα, Α.Φ.Μ.,
Δ.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).
(β) Αριθμό πρωτοκόλλου άδειας καταλληλότητας του
εκθεσιακού χώρου.
(γ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 από το φυσικό
πρόσωπο διοργανωτή ή, στην περίπτωση νομικού προ−
σώπου από το νόμιμο εκπρόσωπό του, ότι:
i) δεν έχει καταδικαστεί για τα αδικήματα της απάτης,
υπεξαίρεσης, χρεοκοπίας, πλαστογραφίας ή φοροδια−
φυγής, 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/ΔΕΥ του Συμβουλίου,
ii) υποχρεωτικά θα παρευρίσκεται γενικός ιατρός ή
διπλωματούχος νοσοκόμος, προκειμένου να διασφα−
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λίζεται η παροχή πρώτων βοηθειών κατά τη διάρκεια
λειτουργίας της έκθεσης,
(iii) συνεργάζεται με κατάλληλα αδειοδοτημένο συλ−
λέκτη για τα απόβλητα που θα προκύψουν από τη δρα−
στηριότητα».
Οι υπηρεσίες, στις οποίες κατατίθενται υπεύθυνες
δηλώσεις, υποχρεούνται να ενεργούν δειγματοληπτικό
έλεγχο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρ−
θρου 10 ν. 3230/2004 (Α΄ 44).
(δ) Το χαρακτήρα της έκθεσης, δηλαδή αν απευθύνε−
ται 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 προ−
έλευσης των επισκεπτών και το είδος των εκθεμάτων.
(ε) Τον ακριβή καθορισμό του είδους των εκθεμάτων
ή του κλάδου που θα προβληθεί.
(στ) Το ωράριο λειτουργίας και το ακριβές χρονικό
διάστημα λειτουργίας της έκθεσης, το οποίο δεν μπορεί
να υπερβαίνει τις τριάντα (30) συναπτές ημέρες.
(ζ) Τον κανονισμό συμμετοχής των εκθετών.
3. Οι Διευθύνσεις ή τα Τμήματα των Δήμων ή των
Περιφερειών στους οποίους γίνεται η ανακοίνωση, υπο−
χρεούνται εντός 15 ημερών να αναζητούν υπηρεσιακώς
αντίγραφο της άδειας καταλληλότητας των μόνιμα
στεγασμένων εκθεσιακών κέντρων και χώρων και των
προσωρινά στεγασμένων, υπαίθριων ή μικτών, εκθεσι−
ακών κέντρων και χώρων από τις Τεχνικές Υπηρεσίες
των οικείων Δήμων με την επιφύλαξη του δεύτερου
εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσας.
Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί η ως άνω άδεια
ενημερώνουν αμελλητί με κάθε πρόσφορο μέσο και με
απόδειξη παραλαβής το διοργανωτή ότι η έκθεση δεν
μπορεί να διοργανωθεί στο συγκεκριμένο χώρο.
4. Διοργανωτής αναγνωρισμένος από κράτος μέλος
της Ε.Ε. ή κράτος του Ε.Ο.Χ. και εγκατεστημένος σε
αυτό, ο οποίος δύναται στα πλαίσια της διασυνορια−
κής παροχής υπηρεσιών να διοργανώνει περιστασιακά
εκθέσεις στην Ελλάδα (εφεξής διασυνοριακός διοργα−
νωτής), εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις του κράτους
στο οποίο είναι εγκατεστημένος, μπορεί να οργανώσει
έκθεση στην Ελλάδα ακολουθώντας την ως άνω δια−
δικασία.
Άρθρο 3
Γενικές Ρυθμίσεις
1. Απαγορεύεται η λιανική πώληση εκθεμάτων εντός
του εκθεσιακού κέντρου και χώρου κατά τη διάρκεια
λειτουργίας της έκθεσης. Η απαγόρευση δεν ισχύει για
την πώληση εκθεμάτων που πραγματοποιείται κατά
την λειτουργία ανθοκομικών εκθέσεων, εφόσον αυ−
τές διοργανώνονται από τους Ο.Τ.Α., παραγωγούς ή
συνεταιρισμούς αυτών, όπως και για τις περιπτώσεις
που προβλέπονται από το άρθρο 17 του ν. 3377/2005
(202 Α΄).
2. Δεν 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, Συνεται−
ρισμός κ.λπ.).
3. Μεταβολή της ημερομηνίας ή του εκθεσιακού κέ−
ντρου και χώρου διεξαγωγής της έκθεσης είναι δυνα−
τή, υπό την προϋπόθεση ότι ο διοργανωτής υποβάλλει
ανακοίνωση προς την αρμόδια Υπηρεσία του οικείου

43475

Δήμου ή Περιφέρειας κατά περίπτωση τουλάχιστον
δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες πριν από την
προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης της έκθεσης
Στη σχετική ανακοίνωση και εφόσον υποβάλλεται αί−
τημα μεταβολής του εκθεσιακού κέντρου και χώρου δι−
εξαγωγής της έκθεσης επισυνάπτεται συμπληρωματικά
η άδεια καταλληλότητας του νέου χώρου.
4. Μεταβολή του είδους των εκθεμάτων ή του κλάδου
που θα προβληθεί στην έκθεση είναι δυνατή, υπό την
προϋπόθεση ότι ο διοργανωτής υποβάλλει ανακοίνωση
προς την αρμόδια Υπηρεσία του οικείου Δήμου ή Περι−
φέρειας κατά περίπτωση τουλάχιστον δέκα πέντε (15)
ημερολογιακές ημέρες πριν από την προγραμματισμένη
ημερομηνία έναρξης της έκθεσης.
5. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο η προ−
γραμματισμένη έκθεση δεν διεξαχθεί, ο διοργανωτής
έχει υποχρέωση να ενημερώσει τον αρμόδιο Δήμο ή,
στην περίπτωση διεθνών εκθέσεων, την αρμόδια Περι−
φέρεια τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την προγραμ−
ματισθείσα έναρξη της έκθεσης.
6. 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.
7. Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες δημοσιεύουν στον οι−
κείο διαδικτυακό τους τόπο πληροφορίες σχετικά με
τις λειτουργούσες εμπορικές εκθέσεις και όσες προ−
γραμματίζεται να διεξαχθούν, τυχόν μεταβολές στις
προγραμματισθείσες εκθέσεις σύμφωνα με τις παρ. 3,
4 και 5 του παρόντος άρθρου, 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 ηλε−
κτρονική μορφή στη Διεύθυνση Εμπορικών Οργανώσεων
της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Οι−
κονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: emporgan−b@gge.gr).
Άρθρο 4
Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης
άδειας καταλληλότητας εκθεσιακών χώρων
1. Η άδεια καταλληλότητας των εκθεσιακών κέντρων
και χώρων που είναι στεγασμένοι, μόνιμα ή προσωρινά,
υπαίθριοι ή μικτοί, χορηγείται από τις Τεχνικές Υπηρε−
σίες των Δήμων κατόπιν αιτήσεως του κυρίου, νομέα
ή κατόχου τους.
2. Η αίτηση περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα παρακάτω
στοιχεία και δικαιολογητικά:
(α) Πλήρη στοιχεία του κυρίου, νομέα ή κατόχου,
Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ.
(β) Σχεδιαγράμματα (ήτοι τοπογραφικό διάγραμμα και
διάγραμμα κάλυψης χώρου), στο οποίο να εμφαίνονται
η περιοχή και ο χώρος, όπου πρόκειται να διεξαχθεί
η έκθεση, καθώς και σε κλίμακα ο κύριος εκθεσιακός,
αποθηκευτικός και βοηθητικός χώρος, οι έξοδοι κιν−
δύνου, οι χώροι πυρασφάλειας, οι χώροι υγιεινής και
οι διάδρομοι επισκεπτών, το πλάτος των οποίων δεν
επιτρέπεται να είναι:
− μικρότερο των δύο (2) μέτρων, προκειμένου για εκθέ−
σεις που απευθύνονται σε εμπορικούς επισκέπτες και
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− μικρότερο των τριών (3) μέτρων, προκειμένου για
εκθέσεις που απευθύνονται στο ευρύ κοινό (εξαιρου−
μένων των βοηθητικών διαδρόμων).
Το σχεδιάγραμμα πρέπει να συνοδεύεται από βεβαί−
ωση διπλωματούχου μηχανικού, από την οποία να προ−
κύπτει η καταλληλότητα του χώρου για τη διενέργεια
εκθέσεων.
Τα κέντρα και οι χώροι που λειτουργούν ως εκθεσι−
ακοί από τον Απρίλιο του 1997 πρέπει να έχουν ύψος
τουλάχιστον 4 μέτρα σε ποσοστό 75% της συνολικής
επιφάνειάς τους, του δε υπολοίπου όχι μικρότερου των
3 μέτρων, και η αντοχή του δαπέδου να είναι τουλάχι−
στον 500 κιλά ανά τετραγωνικό μέτρο.
(γ) Στοιχεία του φορέα έκδοσης απόφασης έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων και αριθμό πρωτοκόλλου αυ−
τής, ώστε να αναζητηθεί υπηρεσιακά εφόσον απαιτείται
από την κοινή υπουργική απόφαση 15393/2002 (ΦΕΚ
1022/Β/02) σχετικά με την «Κατάταξη έργων και δρα−
στηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3
του Ν. 1650/1986 ..», όπως εκάστοτε τροποποιείται και
ισχύει.
(δ) Υπεύθυνη δήλωση του κυρίου, νομέα ή κατόχου
ότι εξασφαλίζεται η δυνατότητα πρόσβασης ή εισόδου
φορτηγών και γερανών, η ύπαρξη χώρου στάθμευσης
φορτηγών και Ι.Χ. αυτοκινήτων και η ύπαρξη αποθηκών
για υλικά συσκευασίας. Συγκεκριμένα για το χώρο στάθ−
μευσης διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις,
δα) για μόνιμα στεγασμένα εκθεσιακά κέντρα και χώ−
ρους στην Περιφέρεια Αττικής πρέπει να τηρούνται οι
διατάξεις του Π.Δ. 111/2004 (76 Α΄),
δβ) για μόνιμα στεγασμένα εκθεσιακά κέντρα και χώ−
ρους στις πόλεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 του
Π.Δ. 350/96 (ΦΕΚ 230/Α/17−9−96) και στις εκτός σχεδίου
περιοχές στα διοικητικά όρια των δήμων αυτών, πρέπει
να τηρούνται οι διατάξεις της σχετικής απόφασης του
Γ.Γ. της οικείας Περιφέρειας,
δγ) για μόνιμα στεγασμένα εκθεσιακά κέντρα και χώ−
ρους στις πόλεις που δεν αναφέρονται στο άρθρο 1 του
Π.Δ. 350/96 (ΦΕΚ 230/Α/17−9−96) και στις εκτός σχεδίου
περιοχές στα διοικητικά όρια των δήμων αυτών, και
εφόσον υπάρχει πρόσβαση σε ακτίνα 250μ. με στάση /
σταθμό δημοσίου μέσου μαζικής μεταφοράς, η αναλογία
των θέσεων στάθμευσης πρέπει να είναι μία (1) θέση ανά
100 τ.μ. επιφάνειας της εκθέσεως (συνολική επιφάνεια
κύριου εκθεσιακού, αποθηκευτικού και βοηθητικού χώ−
ρου). Σε αντίθετη περίπτωση, η αναλογία των θέσεων
στάθμευσης πρέπει να είναι μία (1) θέση ανά 50 τ.μ.
επιφάνειας της εκθέσεως (συνολική επιφάνεια κύριου
εκθεσιακού, αποθηκευτικού και βοηθητικού χώρου),
δδ) για υπαίθριους χώρους με ή χωρίς προσωρινές κα−
τασκευές στους οποίους υπάρχει πρόσβαση σε ακτίνα
250μ. με στάση / σταθμό δημοσίου μέσου μαζικής μετα−
φοράς, η αναλογία των θέσεων στάθμευσης πρέπει να
είναι μία (1) θέση ανά 100 τ.μ. επιφάνειας της εκθέσεως
(συνολική επιφάνεια κύριου εκθεσιακού, αποθηκευτικού
και βοηθητικού χώρου),
δε) για υπαίθριους χώρους με ή χωρίς προσωρινές
κατασκευές στους οποίους η πρόσβαση γίνεται με ιδιω−
τικά μέσα μεταφοράς (Ι.Χ., λεωφορεία κ.λπ.) η αναλογία
των θέσεων στάθμευσης πρέπει να είναι μία (1) θέση
ανά 50 τ.μ. επιφάνειας της εκθέσεως (συνολική επιφά−

νεια κύριου εκθεσιακού, αποθηκευτικού και βοηθητικού
χώρου).
δστ) για μεικτούς εκθεσιακούς χώρους, η υπεύθυνη
δήλωση πρέπει να αναφέρει πόσες θα είναι οι θέσεις
στάθμευσης και ότι έχουν υπολογιστεί σύμφωνα με τα
ανωτέρω ξεχωριστά για το στεγασμένο και τον υπαί−
θριο χώρο.
(ε) Στοιχεία των πιστοποιητικών των αρμοδίων υπη−
ρεσιών, και συγκεκριμένα της Πυροσβεστικής και της
Δ/νσης Δημόσιας Υγείας της οικείας Περιφέρειας, σχετι−
κά με τους όρους ασφάλειας του κοινού, τις κατάλληλες
συνθήκες υγιεινής, τις ειδικές εγκαταστάσεις πυρασφά−
λειας, φωτισμού και εξόδων κινδύνου σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία. Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου προς
την οποία υποβάλλεται η αίτηση υποχρεούται εντός 15
ημερών να αναζητά υπηρεσιακώς αντίγραφα των ως
άνω πιστοποιητικών.
(στ) Βεβαίωση ασφαλιστικής εταιρίας ή αντίγραφο
ισχύοντος ασφαλιστήριου συμβολαίου, από το οποίο
να αποδεικνύεται η κάλυψη αστικής ευθύνης για τυχόν
ατυχήματα σε τρίτους (θάνατος, σωματική βλάβη ή/και
υλική ζημία) και πυρός.
4. Η άδεια καταλληλότητας των εκθεσιακών κέντρων
και χώρων χορηγείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία
πενήντα (50) ημερών από την αίτηση του ενδιαφερομέ−
νου. Μετά την άπρακτη πάροδο της ανωτέρω προθεσμί−
ας η αίτηση για χορήγηση άδειας καταλληλότητας των
εκθεσιακών κέντρων λογίζεται ότι έγινε δεκτή.
5. Η άδεια καταλληλότητας των μόνιμα στεγασμέ−
νων εκθεσιακών κέντρων και χώρων ισχύει για πέντε
χρόνια. Αν μεταβληθεί το πρόσωπο του κυρίου, νομέα
ή κατόχου του εκθεσιακού κέντρου και χώρου, η άδεια
καταλληλότητας ισχύει μέχρι να συμπληρωθεί ο χρόνος
ισχύος της, με την προϋπόθεση ότι η σχετική μεταβολή
θα σημειωθεί στην άδεια.
Μετά τα 5 χρόνια ανανεώνεται για το ίδιο χρονικό
διάστημα με υπεύθυνη δήλωση του κυρίου, νομέα ή
κατόχου ότι δεν έχουν μεταβληθεί ή παύσει να συ−
ντρέχουν οι όροι και προϋποθέσεις βάσει των οποίων
χορηγήθηκε η αρχική άδεια και με αυτοψία της αδειο−
δοτούσας Αρχής.
6. Η άδεια καταλληλότητας των υπαίθριων εκθεσιακών
κέντρων και χώρων με ή χωρίς προσωρινές κατασκευές
ή του υπαίθριου τμήματος μικτών χώρων ισχύει για όσο
χρόνο διαρκεί η έκθεση, για την οποία χορηγήθηκε.
7. Η άδεια καταλληλότητας του υπαίθριου τμήματος
του Ζαππείου Μεγάρου (α.ν. 1920/1939, Α΄ 346), η διοί−
κηση και διαχείριση του οποίου ανήκει στο ν.π.δ.δ. «Επι−
τροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων» (π.δ. 295/1998,
Α΄ 213) και εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομικών
(π.δ. 346/1997, Α΄ 238), και το οποίο (υπαίθριο τμήμα)
εκμισθώνεται σε τρίτους με βάση τον «Κανονισμό για τη
διαδικασία και τους όρους παραχώρησης των αιθουσών
και λοιπών χώρων του Ζαππείου Μεγάρου, καθώς και
της γύρω περιοχής για την τέλεση εκθέσεων και λοιπών
εκδηλώσεων» (Υ.Α. 1062842/1478/Β00011/2007, Β΄ 1199),
ισχύει για δύο (2) χρόνια, εκτός αν στο μεσοδιάστημα
μεταβληθούν ή παύσουν να συντρέχουν οι όροι και προ−
ϋποθέσεις, βάσει των οποίων χορηγήθηκε.
8. Η άδεια καταλληλότητας εκθεσιακών κέντρων και
χώρων που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα των Τε−
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χνικών Υπηρεσιών των Δήμων (όπως εν ενεργεία λι−
μάνια, μαρίνες, στρατιωτικά και πολιτικά αεροδρόμια)
χορηγείται από τις κατά τόπους αρμόδιες Υπηρεσίες,
στις οποίες υπάγονται σύμφωνα με το νόμο, και υπό τις
προϋποθέσεις που προβλέπουν ειδικότερες διατάξεις
της κείμενης νομοθεσίας.
9. Φυσικό ή νομικό πρόσωπο κράτους μέλος της Ε.Ε.
ή κράτους της Ε.Ο.Χ. ο οποίος είναι κύριος, νομέας ή
κάτοχος χώρου μόνιμα στεγασμένου ή υπαίθριου με ή
χωρίς προσωρινές κατασκευές στην ελληνική επικρά−
τεια, τον οποίο προτίθεται να διαθέσει περιστασιακά
για τη διοργάνωση εκθέσεων, οφείλει να λάβει άδεια
καταλληλότητας εκθεσιακών κέντρων και χώρων κατά
τα ανωτέρω οριζόμενα.
Άρθρο 5
Μεταβατικές και τελικές διατάξεις
Άδειες λειτουργίας εμπορικών εκθέσεων που έχουν
εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Κ1−
1800/2001 υπουργικής απόφασης δεν θίγονται από την
έναρξη ισχύος της παρούσας και ισχύουν μέχρι τη λήξη
τους.
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Άδειες καταλληλότητας εκθεσιακών κέντρων και χώ−
ρων που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της
υπ’ αριθ. Κ1−1800/2001 υπουργικής απόφασης λήγουν
αυτοδίκαια με τη συμπλήρωση διετίας από τη δημοσί−
ευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μετά το πέρας της διετίας, πρέπει να εκδοθούν εκ νέου,
βάσει των διατάξεων της παρούσας.
Άρθρο 6
Χορήγηση αδειών μέσω των Ενιαίων
Κέντρων Εξυπηρέτησης
Οι διοικητικές διαδικασίες της χορήγησης των αδειών
που περιγράφονται ανωτέρω μπορεί να διεκπεραιώ−
νονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών
που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης. Για
τη διεκπεραίωση της διαδικασίας συμπληρώνονται
ειδικά έντυπα αίτησης τα οποία περιλαμβάνουν όλα
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Πρότυπα έντυπα επι−
συνάπτονται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος της.
Άρθρο 7
Προηγούμενες υπουργικές αποφάσεις στο μέτρο που
ρυθμίζουν με τρόπο διαφορετικό τα θέματα που ρυθμί−
ζονται με την παρούσα καταργούνται.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
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