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Η Έκθεση 

Η Έκθεση διεξαχθεί από τις 8 έως και τις 12 Δεκεμβρίου 2021 στις   

εγκαταστάσεις του Εκθεσιακού Κέντρου Metropolitan Expo. 

 

Είσοδος Προσωπικού Κατασκευαστικών Εταιρειών λόγω Covid-19 

Σύμφωνα με τις ισχύουσες σήμερα οδηγίες των αρμοδίων αρχών, κατά τη περίοδο 

διεξαγωγής της έκθεσης, η είσοδος στο Εκθεσιακό Κέντρο επιτρέπεται μόνο με την: 

 Eπίδειξη του Πιστοποιητικού Εμβολιασμού ή του Πιστοποιητικού Νόσησης. 

 Οι μη εμβολιασμένοι εργαζόμενοι υποβάλλονται υποχρεωτικά σε έλεγχο δύο (2) 

φορές την εβδομάδα για COVID-19 με rapid test, με ταυτόχρονη υποχρέωση 

δήλωσης του αποτελέσματος στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ». 

 Για την ταυτοποίηση των ανωτέρω θα χρειαστεί Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας 

ή Διαβατήριο. 

 Χρήση μάσκας προστασίας είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής 

στο εκθεσιακό κέντρο.  

Για τυχόν αλλαγές ενημερωθείτε στο site https://athensboatshow.gr/covid-19/. 

Το προσωπικό των κατασκευαστικών εταιρειών για την είσοδό του στο εκθεσιακό 

κέντρο θα πρέπει να φέρει επάνω στα ρούχα του κατά τη προετοιμασία σε εμφανές 

σημείο κάρτα εισόδου που θα του έχετε προμηθεύσει, με το όνομα της 

κατασκευαστικής εταιρείας σας και το ονοματεπώνυμο του εργαζομένου. 

 

Σας αποστέλλουμε ηλεκτρονικά υπόδειγμα κενό για να συμπληρώσετε τα καρτελάκια 

των εργαζομένων σας. 

Είναι απαραίτητο το προσωπικό να έχει πάντα μαζί του τις κάρτες εισόδου.  Η μη 

επίδειξή του θα συνεπάγεται απαγόρευση της εισόδου στον εκθεσιακό χώρο. 

 

Η είσοδος των φορτηγών περιμετρικά των αιθουσών θα γίνεται με την παρουσία 

μόνο του οδηγού. Δεν επιτρέπεται η στάθμευση περιμετρικά των αιθουσών. Τα 

οχήματα θα απομακρύνονται άμεσα μετά την εκφόρτωση των εμπορευμάτων. 

 

Οι κατασκευαστικές εταιρείες και οι υπεργολάβοι τους υποχρεούται να 

συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία, τις οδηγίες των αρμοδίων αρχών, 

τις οδηγίες και υποδείξεις της Διοργανώτριας εταιρείας και την πολιτική 

ασφάλειας του Εκθεσιακού Κέντρου. 

 

Προσοχή!  Κατά την διάρκεια λειτουργίας της έκθεσης απαγορεύεται η είσοδος και 

η παραμονή των συνεργείων εντός της έκθεσης. 
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Προετοιμασία έκθεσης 

Μπορείτε να προσέλθετε στον εκθεσιακό χώρο του Metropolitan Expo τις ακόλουθες 

ημέρες από το Lobby 1. 

Ημερομηνία Περίπτερα Ώρες 

Κυριακή 5/12 Ελεύθερης Δομής  
08:00-23:00 Δευτέρα 6/12 Ελεύθερης Δομής 

Τρίτη 7/12 Δομής 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι κατασκευαστικές εργασίες των περιπτέρων, όπως 

βαψίματα, κοψίματα, τρίψιμο, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την 

Δευτέρα  6/12. 

 

Εκτός του ωραρίου προετοιμασίας απαγορεύεται η παραμονή εκθετών και 

συνεργείων στον εκθεσιακό χώρο. 

 

1. Σχεδιασμός και Διαρρύθμιση Περιπτέρου 

Ο εκθέτης είναι υπεύθυνος για τη διακόσμηση και την εσωτερική διαρρύθμιση του 

περιπτέρου του. 

Στα περίπτερα με Σκάφη στην Αίθουσα 2 ισχύουν τα εξής: 

 Ο εκθέτης έχει δικαίωμα να διακοσμήσει το περίπτερό του με κατασκευή ή 

γραφεία, υπό την προϋπόθεση ότι το μήκος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 

30% της πρόσοψης του περιπτέρου και το ύψος της τα 2,5μ. 

 Οι κατασκευές όπως και η δομή που χωρίζουν γειτνιάζοντα περίπτερα δεν θα 

υπερβαίνουν το 1,20μ. σε ύψος. 

 Τα χωροδικτυώματα, οι τραβέρσες και ο φωτισμός του περιπτέρου θα πρέπει 

να ξεκινούν 1μ. μέσα από τα όρια του περιπτέρου. 

 Ο εκθέτης έχει δικαίωμα να κατασκευάσει εξέδρα πρόσβασης κοινού στα 

εκθέματα, το ύψος της οποίας ορίζεται από το ύψος της πασαρέλας των 

σκαφών. 

Στα περίπτερα Ειδικών Κατασκευών στην Αίθουσα 3 ισχύουν τα εξής: 

 Σε οποιαδήποτε περίπτωση τα περίπτερα ειδικής κατασκευής 3 ή 4 όψεων θα 

πρέπει να είναι ανοιχτά και εύκολα προσβάσιμα. 

Στον σχεδιασμό τους θα πρέπει να προβλέπεται σε κάθε πλευρά άνοιγμα 2μ. 

ανά 5μ. μήκους. 

 Η κατασκευή των περιπτέρων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 3μ. Για 

κατασκευή έως 3μ. θα πρέπει να αποστέλλεται στην Τεχνική Εταιρεία 

EXPOWORK Υπεύθυνη Δήλωση (Υπόδειγμα 1) για την τεχνική αρτιότητα, 
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ασφάλεια και στατική επάρκεια της κατασκευής υπογεγραμμένη από τον 

εκθέτη. 

 Σε κάθε περίπτωση η όψη της κατασκευής που γειτνιάζει με άλλα περίπτερα, 

πρέπει πάνω από τα 2,5μ. να είναι επίπεδη και βαμμένη με υπόλευκο χρώμα. 

 Τα περίπτερα Ίχνους Εδάφους δεν μπορούν να χρησιμοποιούν στοιχεία της 

δομής της Τεχνικής Εταιρείας της έκθεσης. 

 Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται πλάτες δομής όμορων περιπτέρων, 

αυτές θα χρεώνονται ανά τεμάχιο (πάνελ) από την Τεχνική Εταιρεία. 

 Σε όσα περίπτερα υπάρχουν τραπέζια συναντήσεων θα πρέπει να 

εφαρμόζονται τα  μέτρα σχετικά με τις αποστάσεις. 

 Οι οροφές των περιπτέρων θα  πρέπει να αφήνονται εντελώς ανοιχτές για να 

διασφαλίζεται επαρκής αερισμός. 

 Οι κατασκευές των περιπτέρων θα πρέπει να έχουν τελειώσει 1 ημέρα πριν τη 

λειτουργία της έκθεσης. 

 

2. Διαφημιστικές Επιγραφές - Αναρτήσεις 

Ο εκθέτης έχει δικαίωμα να κατασκευάσει και να τοποθετήσει μέσα στο περίπτερο 

του διαφημιστικές επιγραφές, οι οποίες δεν θα εμποδίζουν το οπτικό πεδίο της 

έκθεσης και των οποίων το μήκος δεν θα υπερβαίνει το 30% της πρόσοψης του 

περιπτέρου, συμπεριλαμβανομένου και του χώρου που καταλαμβάνει το γραφείο. 

Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε ανάρτηση χωρίς την έγκριση της Expowork AE από 

σταθερά σημεία του Εκθεσιακού Χώρου. 

Η Expowork ΑΕ είναι αποκλειστικός πάροχος για τις αναρτήσεις στο Metropolitan 

Expo. 

 

3. Εξοπλισμός Περιπτέρων – Τεχνικές Υπηρεσίες 

Επίσημη Τεχνική εταιρεία του εκθεσιακού κέντρου και της έκθεσης είναι η 

EXPOWORK AE.  

Υποχρεωτικές Υπηρεσίες Expowork: 

 Κατασκευή περιπτέρων δομής 

 Παροχή ρεύματος σε kw 

 Ηλεκτρολογικές εργασίες σε περίπτερα δομής 

 Υπηρεσίες ανάρτησης 

 Παροχή νερού και αποχέτευσης 
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 Ενσύρματο και ασύρματο Internet 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: +302103542990 και email: expowork@expowork.gr. 

 

4. Καθαρισμός Περιπτέρων και Σκαφών 

Στα περίπτερα Ειδικών Κατασκευών τα συνεργεία καθαρισμού επιτρέπεται να 

εισέρχονται στο χώρο τις Καθημερινές από τις 13:00 έως τις 14:00 και το 

Σαββατοκύριακο από τις 8:00 έως τις 9:00. Δεν επιτρέπεται η παραμονή και η 

εργασία των συνεργείων πέραν αυτού του ωραρίου. 

 

Αποξήλωση Έκθεσης 

Η αποξήλωση της έκθεσης θα ξεκινήσει την Κυριακή 12/12 στις 21:30 έως τις 

24:00  και μόνο παρουσία του εκθέτη.  

 

Ο εκθέτης είναι υπεύθυνος για την αποκομιδή και απομάκρυνση της κατασκευής του 

περιπτέρου μετά το πέρας της έκθεσης. 

 

Η αποξήλωση, αποκομιδή και απομάκρυνση των περιπτέρων θα πρέπει να έχει 

ολοκληρωθεί έως τη Δευτέρα 13/12 στις 17:00. 

 

Χρήσιμα Τηλέφωνα Εκθεσιακού 

 Τηλέφωνο Metropolitan Expo    2103542900 

 Τηλέφωνο Expowork (Τεχνικά Θέματα)   2103542990 

 Reception Lobby 2      2103542950 

 Τηλέφωνο Ιατρείου      2103542738 

 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ METROPOLITAN EXPO 

 
Δεν επιτρέπονται τα κάτωθι:  

 Το τρύπημα, το κάρφωμα και το βάψιμο στο πάτωμα, τις κολώνες, την οροφή 

αλλά και οποιοδήποτε άλλο δομικό στοιχείο.  

 Η εναπόθεση κατασκευών, διακοσμητικού υλικού, εμπορευμάτων και η εκτέλεση 

προπαρασκευαστικών εργασιών σε άλλα περίπτερα, στους τοίχους ή στους 

διαδρόμους της έκθεσης. Οι διάδρομοι πρέπει να είναι πάντα προσπελάσιμοι.  

 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.  
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 Κάθε παρέμβαση ή σύνδεση στα δίκτυα υπηρεσιών, χωρίς έγγραφη 

συγκατάθεση της Τεχνικής Εταιρείας.  

 Το κρέμασμα οποιουδήποτε αντικειμένου από την οροφή και τα δομικά στοιχεία 

των αιθουσών ή τα δίκτυα υπηρεσιών που αναπτύσσονται παράλληλα με την 

οροφή καθώς και η προεξοχή οποιουδήποτε στοιχείου εκτός των ορίων του 

περιπτέρου.  

 Τα υλικά συσκευασίας θα πρέπει να απομακρυνθούν από τον εκθεσιακό χώρο 

κατά τη προετοιμασία των περιπτέρων με ευθύνη του εκθέτη.  

 Η κατασκευή διώροφων περιπτέρων.  

 Η χρήση γυψοσανίδας σε ολόκληρο ή μέρος του περιπτέρου.  

 Η κάλυψη πυροσβεστικών στοιχείων Π.Φ. και πυροσβεστήρων, που βρίσκονται 

στο περίπτερο.  

 Η τοποθέτηση επιγραφών, προβολέων, ραφιών, εμπορευμάτων στους 

κοινόχρηστους διαδρόμους εξωτερικά των ορίων του περιπτέρου.  

 Η εκτέλεση εργασιών όπως η κοπή ξύλων, κομπρεσέρ βαφής, μηχανημάτων και 

υλικών που μπορούν να προκαλέσουν φθορές ή βλάβες στο εκθεσιακό κέντρο.  

 Όλες οι ανοικτές εστίες φωτιάς, η χρήση εύφλεκτων ή άλλων υλικών που 

μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά, καθώς και η λειτουργία μηχανών 

εσωτερικής καύσης στους εσωτερικούς χώρους του METROPOLITAN EXPO.  

 Η χρήση ταινιών διπλής όψης απευθείας στα υλικά της δομής αν δεν προηγηθεί 

τοποθέτηση χαρτοταινίας.  

 Η χρήση βραδύκαυστων υλικών για τις κατασκευές είναι υποχρεωτική.  

 Το τρύπημα και το βάψιμο των πανό και των αλουμινίων της δομής.  

 Οποιαδήποτε μη εγκεκριμένη κατασκευή ή κατασκευή που δεν πληρεί τις 

προδιαγραφές του παρόντος Κανονισμού δεν θα γίνεται δεκτή από τη 

Διοργανώτρια εταιρεία και θα απομακρύνεται από την Τεχνική Εταιρεία με 

δαπάνες του εκθέτη.  

 

 

 
 












