
 
 

 
 
 
 

ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟ ΕΚΘΕΣΕ 
 
Θα θϋλαμε να ςασ πληροφορόςουμε για θϋματα που θα βοηθόςουν ςτην καλύτερη 
λειτουργύα τησ ϋκθεςησ και για τα μϋτρα προςταςύασ που θα πρϋπει να τηρούμε για τη 
διαςφϊλιςη τησ υγεύασ όλων μασ. 
 

 

Η Έκθεζη 
 
Η Έκθεςη θα διεξαχθεύ από 1 έωσ 4 Απριλίου 2022 ςτισ εγκαταςτϊςεισ του 
Εκθεςιακού Κϋντρου Metropolitan Expo. 
 
Είζοδορ Εκθεηών και Πποζωπικού λόγω Covid-19 

 
ύμφωνα με τισ ιςχύουςεσ ςόμερα οδηγύεσ των αρμοδύων αρχών, κατϊ τη περύοδο 
διεξαγωγόσ τησ ϋκθεςησ, η εύςοδοσ ςτο Εκθεςιακό Κϋντρο των εκθετών και του 
προςωπικού τουσ επιτρϋπεται μόνο με την: 
 
Eπύδειξη του Πιςτοποιητικού Εμβολιαςμού ό του Πιςτοποιητικού Νόςηςησ. 
Οι μη εμβολιαςμϋνοι εργαζόμενοι υποβϊλλονται υποχρεωτικϊ ςε ϋλεγχο μια (1) 
φορϊ την εβδομϊδα για COVID-19 με rapid test, με ταυτόχρονη υποχρϋωςη 
δόλωςησ του αποτελϋςματοσ ςτο πληροφοριακό ςύςτημα «ΕΡΓΑΝΗ». 
Για την ταυτοπούηςη των ανωτϋρω θα χρειαςτεύ Δελτύο Αςτυνομικόσ Σαυτότητασ 
ό Διαβατόριο. 
Η χρόςη μϊςκασ προςταςύασ εύναι υποχρεωτικό καθ’ όλη τη διϊρκεια παραμονόσ 
ςτο εκθεςιακό κϋντρο. 
 

Ειδικέρ Οδηγίερ λόγω Covid–19 
 
Ο εκθϋτησ εύναι υπεύθυνοσ για την λόψη και τόρηςη κατϊ την διϊρκεια τησ 
προετοιμαςύασ, τησ λειτουργύασ και τησ αποξόλωςησ τησ ϋκθεςησ όλων των 
αναγκαύων μϋτρων υγιεινόσ και αςφϊλειασ για την αποφυγό εξϊπλωςησ του 
Κορωνοώού COVID – 19 ςτο περύπτερό του. 
Οι ςυνεργϊτεσ του και οι υπεργολϊβοι υποχρεούται να ςυμμορφώνονται με την 



ιςχύουςα νομοθεςύα, τισ οδηγύεσ των αρμοδύων αρχών, τισ οδηγύεσ και 
υποδεύξεισ τησ Διοργανώτριασ εταιρεύασ και την πολιτικό αςφϊλειασ του 
Εκθεςιακού Κϋντρου. 
Εκπαιδεύςτε το προςωπικό ςασ ςτην τόρηςη και ςυμμόρφωςη ςτουσ 
κανονιςμούσ προςταςύασ και υγιεινόσ. 
 
 

Πποεηοιμαζία έκθεζηρ 

 
1. Παπαλαβή Πεπιπηέπων 

 
Για την παραλαβό των περιπτϋρων ςασ και την μεταφορϊ των εμπορευμϊτων ςασ θα 
προςϋλθετε ςτον εκθεςιακό χώρο του Metropolitan Expo τισ ακόλουθεσ ημϋρεσ από 

το Lobby 1. 
 
 
Ημεπομηνία Πεπίπηεπα Ώπερ 

Δευτϋρα 28 Μαρτύου  Ελεύθερησ Δομόσ  08:00 – 22.30 
Tριτη  29 Μαρτύου  Ελεύθερησ Δομόσ  08:00 – 22.30 
Σετϊρτη 30 Μαρτύου  Ελεύθερησ Δομόσ  08:00 – 22.30 
Πϋμπτη 31 Μαρτύου Ελεύθερησ Δομόσ  08:00 – 22.30 
 
 
Εκτόσ του ωραρύου προετοιμαςύασ απαγορεύεται η παραμονό εκθετών και ςυνεργεύων 
ςτον εκθεςιακό χώρο. 
Παρακαλούμε, γνωςτοποιόςτε μασ τα ςτοιχεύα τησ καταςκευαςτικόσ ςασ εταιρεύασ. 
 

2. Εξοπλιζμόρ Πεπιπηέπων – Τεσνικέρ Υπηπεζίερ 
 
Επύςημη Σεχνικό Εταιρεύα του εκθεςιακού κϋντρου και τησ ϋκθεςησ εύναι η 
EXPOWORK AE. 

 
Υποσπεωηικέρ Υπηπεζίερ Expowork: 
Καταςκευό περιπτϋρων δομόσ 
Παροχό ρεύματοσ ςε kw 
Ηλεκτρολογικϋσ εργαςύεσ ςε περύπτερα δομόσ 
Τπηρεςύεσ ανϊρτηςησ από την οροφό του κτιρύου 
Παροχό νερού και αποχϋτευςησ 
Ενςύρματο και αςύρματο Internet 
 
Πποαιπεηικέρ Υπηπεζίερ Expowork: 

Καταςκευό ειδικών εκθεςιακών περιπτϋρων 
Ηλεκτρολογικϋσ εργαςύεσ ςε περύπτερα ειδικόσ καταςκευόσ 
Ενοικύαςη εξοπλιςμού / επύπλων 
Επύςτρωςη μοκϋτασ 
Καθαριςμόσ ςε περύπτερα ειδικόσ καταςκευόσ 
Ενοικύαςη οπτικοακουςτικών μϋςων 
Υύλαξη περιπτϋρων 



 
Σηλϋφωνο επικοινωνύασ: +302103542990 και email: expowork@expowork.gr 

Λειηοςπγία Έκθεζηρ 

 
1. Είζοδορ Εκθεηών 

 
Η εύςοδόσ ςασ ςτην ϋκθεςη γύνεται υποχρεωτικϊ με τισ ειδικϋσ ονομαςτικϋσ κϊρτεσ 
εκθετών. 
Κϊθε εκθϋτησ παραλαμβϊνει προςυμφωνημϋνο αριθμό καρτών ελευθϋρασ ειςόδου 
για τον ύδιο και το προςωπικό του. 
 
Πποζοσή! 

 

Καηά ηη διάπκεια ηηρ έκθεζηρ, η είζοδορ ηων εκθεηών και ηος πποζωπικού θα 

γίνεηαι μόνο από ηο Lobby 2. 

 

     2. Ωπάπιο Λειηοςπγίαρ Έκθεζηρ 

Οι ώρεσ λειτουργύασ τησ ϋκθεςησ ορύζονται, από τισ 11:00ϋωσ τισ 20:00. 
Οι εκθϋτεσ μπορούν να προςϋλθουν ςτα περύπτερϊ τουσ μιςό ώρα πριν τηνϋναρξη τησ 
ϋκθεςησ. 

 
Αποξήλωζη Έκθεζηρ 

 
Η αποξόλωςη τησ ϋκθεςησ θα ξεκινόςει την Τπίηη 5 Αππιλίος από 8.00 έωρ 23.00 

Ο εκθϋτησ εύναι υπεύθυνοσ για την αποκομιδό και απομϊκρυνςη τησ καταςκευόσ του 
περιπτϋρου μετϊ το πϋρασ τησ ϋκθεςησ. 
 
 
Χρήςιμα Σηλέφωνα Εκθεςιακού 
 

 Σηλϋφωνο Expowork (Σεχνικϊ Θϋματα) 2103542990 
 Σηλϋφωνο Metropolitan Expo  2103542900 
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