
 
 

 

 

 

ΕΥΓΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΩΝ 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΚΑΙ ΣΟΝ 

ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΠΕΡΙΠΣΕΡΩΝ 
 

 

 

Η Έκθεζη 

 

Η Έκθεςη θα διεξαχθεύ από τισ 1 έωρ και ηιρ 4 Αππιλίος 2022 ςτισ εγκαταςτϊςεισ του 
Εκθεςιακού Κϋντρου Metropolitan Expo. 
 
Είζοδορ Πποζωπικού Καηαζκεςαζηικών Εηαιπειών λόγω Covid-19 

 

ύμφωνα με τισ ιςχύουςεσ ςόμερα οδηγύεσ των αρμοδύων αρχών, κατϊ τη περύοδο 
διεξαγωγόσ τησ ϋκθεςησ, η εύςοδοσ ςτο Εκθεςιακό Κϋντρο 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 υποχρϋωςηδόλωςησ 
του αποτελϋςματοσ ςτο πληροφοριακό ςύςτημα «ΕΡΓΑΝΗ». 
Για την ταυτοπούηςη των ανωτϋρω θα χρειαςτεύ Δελτύο Αςτυνομικόσ Σαυτότητασ 
ό Διαβατόριο. 
Φρόςη μϊςκασ προςταςύασ εύναι υποχρεωτικό καθ’ όλη τη διϊρκεια παραμονόσ 
ςτο εκθεςιακό κϋντρο. 
 
Σο προςωπικό των καταςκευαςτικών εταιρειών για την εύςοδό του ςτο εκθεςιακό 
κϋντρο θα πρϋπει να φϋρει επϊνω ςτα ρούχα του κατϊ τη προετοιμαςύα ςε εμφανϋσ 
ζημείο κάπηα ειζόδος πος θα ηος έσεηε ππομηθεύζει, με ηο όνομα ηηρ καηαζκεςαζηικήρ 

εηαιπείαρ ζαρ και ηο ονομαηεπώνςμο ηος επγαζομένος. 

 
ασ αποςτϋλλουμε ηλεκτρονικϊ υπόδειγμα κενό για να ςυμπληρώςετε τα καρτελϊκια 
των εργαζομϋνων ςασ. 



Εύναι απαραύτητο το προςωπικό να ϋχει πϊντα μαζύ του τισ κϊρτεσ ειςόδου. Η μη 
επύδειξό του θα ςυνεπϊγεται απαγόρευςη τησ ειςόδου ςτον εκθεςιακό χώρο. 
 
Η εύςοδοσ των φορτηγών περιμετρικϊ των αιθουςών θα γύνεται με την παρουςύα 
μόνο του οδηγού. Δεν επιτρϋπεται η ςτϊθμευςη περιμετρικϊ των αιθουςών. 
Σαοχόματα θα απομακρύνονται ϊμεςα μετϊ την εκφόρτωςη των εμπορευμϊτων. 
 
Οι καταςκευαςτικϋσ εταιρεύεσ και οι υπεργολϊβοι τουσ υποχρεούται να 
ςυμμορφώνονται με την ιςχύουςα νομοθεςύα, τισ οδηγύεσ των αρμοδύων αρχών,τισ 
οδηγύεσ και υποδεύξεισ τησ Διοργανώτριασ εταιρεύασ και την πολιτικόαςφϊλειασ του 
Εκθεςιακού Κϋντρου. 
 
Πποζοσή! Κατϊ την διάπκεια λειηοςπγίαρ τησ ϋκθεςησ απαγορεύεται η εύςοδοσ και 
η παραμονό των ςυνεργεύων εντόσ τησ ϋκθεςησ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΙΟΔΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟΥ 

 



Πποεηοιμαζία έκθεζηρ 
 
Μπορεύτε να 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. 
 

1. Εξοπλιζμόρ Πεπιπηέπων – Σεσνικέρ Τπηπεζίερ 

 

Επύςημη Σεχνικό εταιρεύα του εκθεςιακού κϋντρου και τησ ϋκθεςησ εύναι η 
EXPOWORK AE. 

 
Τποσπεωηικέρ Τπηπεζίερ Expowork: 
 
Καταςκευό περιπτϋρων δομόσ 
Παροχό ρεύματοσ ςε kw 
Ηλεκτρολογικϋσ εργαςύεσ ςε περύπτερα δομόσ 
Τπηρεςύεσ ανϊρτηςησ 
Παροχό νερού και αποχϋτευςησ 
Ενςύρματο και αςύρματο Internet 
 
Σηλϋφωνο επικοινωνύασ: +302103542990 και email: expowork@expowork.gr. 

 

Αποξήλωζη Έκθεζηρ 

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

και μόνο παρουςύα του εκθϋτη. 
 
Ο εκθϋτησ εύναι υπεύθυνοσ για την αποκομιδό και απομϊκρυνςη τησ καταςκευόσ του 
περιπτϋρου μετϊ το πϋρασ τησ ϋκθεςησ. 
 
Η αποξόλωςη, αποκομιδό και απομϊκρυνςη των περιπτϋρων θα πρϋπει να ϋχει 
ολοκληρωθεύ κατϊ την ύδια ωσ ϊνω ημερομηνύα. 
 
Υπήζιμα Σηλέθωνα Εκθεζιακού 

Σηλϋφωνο Metropolitan Expo    2103542900 
Σηλϋφωνο Expowork (Σεχνικϊ Θϋματα)  2103542990 
Reception Lobby 1    2103542950 
Σηλϋφωνο Ιατρεύου     2103542738 
 

mailto:expowork@expowork.gr


ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΕΚΘΕΙΑΚΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ METROPOLITAN EXPO 

 

Δεν επιτρϋπονται τα κϊτωθι: 
 
Σο τρύπημα, το κϊρφωμα και το βϊψιμο ςτο πϊτωμα, τισ κολώνεσ, την οροφό αλλϊ 
και οποιοδόποτε ϊλλο δομικό ςτοιχεύο. 
 
Η εναπόθεςη καταςκευών, διακοςμητικού υλικού, εμπορευμϊτων και η εκτϋλεςη 
προπαραςκευαςτικών εργαςιών ςε ϊλλα περύπτερα, ςτουσ τούχουσ ό ςτουσ 
διαδρόμουσ τησ ϋκθεςησ. Οι διϊδρομοι πρϋπει να εύναι πϊντα προςπελϊςιμοι. 
 
Η χρόςη των WC ό ϊλλων χώρων για τον καθαριςμό πινϋλων και ϊλλων 
αντικειμϋνων. Για τισ εργαςύεσ αυτϋσ υπϊρχουν ειδικού βιομηχανικού νιπτόρεσ ςεκϊθε 
αύθουςα. 
 
Κϊθε παρϋμβαςη ό ςύνδεςη ςτα δύκτυα υπηρεςιών, χωρύσ ϋγγραφη ςυγκατϊθεςη 
τησ Σεχνικόσ Εταιρεύασ. 
 
Σο κρϋμαςμα οποιουδόποτε αντικειμϋνου από την οροφό και τα δομικϊ ςτοιχεύα 
των αιθουςών ό τα δύκτυα υπηρεςιών που αναπτύςςονται παρϊλληλα με την οροφό 
καθώσ και η προεξοχό οποιουδόποτε ςτοιχεύου εκτόσ των ορύων τουπεριπτϋρου. 
 
Σα υλικϊ ςυςκευαςύασ θα πρϋπει να απομακρυνθούν από τον εκθεςιακό χώρο κατϊ 
την προετοιμαςύα των περιπτϋρων με ευθύνη του εκθϋτη. 
 
Η καταςκευό διώροφων περιπτϋρων. 
 
Η χρόςη γυψοςανύδασ ςε ολόκληρο ό μϋροσ του περιπτϋρου. 
 
Η κϊλυψη πυροςβεςτικών ςτοιχεύων Π.Υ. και πυροςβεςτόρων, που βρύςκονται ςτο 
περύπτερο. 
 
Η τοποθϋτηςη επιγραφών, προβολϋων, ραφιών, εμπορευμϊτων ςτουσ 
κοινόχρηςτουσ διαδρόμουσ εξωτερικϊ των ορύων του περιπτϋρου. 
 
Η εκτϋλεςη εργαςιών όπωσ η κοπό ξύλων, κομπρεςϋρ βαφόσ, μηχανημϊτων 
καιυλικών που μπορούν να προκαλϋςουν φθορϋσ ό βλϊβεσ ςτο εκθεςιακό κϋντρο. 
 
Όλεσ οι ανοικτϋσ εςτύεσ φωτιϊσ, η χρόςη εύφλεκτων ό ϊλλων υλικών που μπορούν 
να προκαλϋςουν ϋκρηξη ό πυρκαγιϊ, καθώσ και η λειτουργύα μηχανών εςωτερικόσ 
καύςησ ςτουσ εςωτερικούσ χώρουσ του METROPOLITAN EXPO. 
 
Η χρόςη ταινιών διπλόσ όψησ απευθεύασ ςτα υλικϊ τησ δομόσ αν δεν προηγηθεύ 
τοποθϋτηςη χαρτοταινύασ. 
 
Η χρόςη βραδύκαυςτων υλικών για τισ καταςκευϋσ εύναι υποχρεωτικό. 
 
Σο τρύπημα και το βϊψιμο των πανό και των αλουμινύων τησ δομόσ. 
 



Οποιαδόποτε μη εγκεκριμϋνη καταςκευό ό καταςκευό που δεν πληρεύ τισ 
προδιαγραφϋσ του παρόντοσ Κανονιςμού δεν θα γύνεται δεκτό από τη Διοργανώτρια 
εταιρεύα και θα απομακρύνεται από την Σεχνικό Εταιρεύα με δαπϊνεσ του εκθϋτη. 
 
 
 


