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Χ Ρ Ο Ν Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Μ Μ Α  Ε Κ Θ Ε Σ Η Σ   
 

ΤΡΙΤΗ 26 ΜΑΙΟΥ 

07:00                  Χώροι διαθέσιμοι σε εκθέτες με περίπτερα τύπου Open stand  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΙΟΥ 

07:00                  Τα περίπτερα με δομή (Shell stands) είναι διαθέσιμα στους εκθέτες 

ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΜΑΙΟΥ 

17:00                  Όλα τα περίπτερα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί  

 ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ  

17:00                  Εγκαίνια έκθεσης. Δεν ισχύουν οι κάρτες των κατασκευαστών.         

18:30-21:00      Λειτουργία έκθεσης. Δεν ισχύουν οι κάρτες των κατασκευαστών. 

 ΤΡΙΤΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ έως ΠΕΜΠΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ  

10:30 - 19:00    Λειτουργία έκθεσης. Δεν ισχύουν οι κάρτες των κατασκευαστών.   

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ  

10:30 - 17:00    Λειτουργία έκθεσης. Δεν ισχύουν οι κάρτες των κατασκευαστών.                              

17:00 - 20:00    ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι εκθέτες μπορούν να απομακρύνουν από το περίπτερο τους μόνο  

                            αντικείμενα που μεταφέρονται στα χέρια 

                            Απαγορεύεται η αποξήλωση περιπτέρων  

ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 

07:00-20.00     Έναρξη αποξήλωσης περιπτέρων  

17:00                Τα περίπτερα με δομή (Shell stands) πρέπει να έχουν εκκενωθεί 

ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ  

17:00                Τα περίπτερα τύπου Open stand πρέπει να έχουν εκκενωθεί 

Ωράριο κατασκευής και αποξήλωσης: 07:00-20:00.  
Δεν θα επιτρέπεται η είσοδος και η εκτέλεση πάσης φύσεως εργασιών πέραν του παραπάνω ωραρίου.  
Οι οργανωτές επισημαίνουν στους κατασκευαστές ότι η τήρηση του παραπάνω χρονοδιαγράμματος είναι 
απαραίτητη.   
Σημείωση: Οι ανωτέρω ημερομηνίες και ώρες μπορεί να αλλάξουν.
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     ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
 
ΤΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ METROPOLITAN ΕΧΡΟ  

■ To Metropolitan Expo βρίσκεται στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» στα Σπάτα Αττικής.  

■ Η διεύθυνση είναι:     Athens Metropolitan Expo AE 
      Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» 
      Ταχυδρομική διεύθυνση: Κτίριο 603 Α,T.Θ. 80072, 19019 Σπάτα Αττικής 

ΚΑΡΤΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 

■ Όλοι όσοι εισέρχονται στον εκθεσιακό χώρο κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, λειτουργίας και αποξήλωσης 
των περιπτέρων θα χρειαστούν την προσωπική τους κάρτα εισόδου. Κατά την διάρκεια λειτουργίας της έκθεσης 
δεν ισχύουν οι κάρτες κατασκευαστών.  

■ Η σχετική παραγγελία θα γίνει από τον εκθέτη.  

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ & ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ 

■ Τα σχέδια όλων των περιπτέρων (όψη, τομή και κάτοψη) χρειάζονται την έγκριση των Οργανωτών. Η έγκαιρη 
υποβολή των σχεδίων έχει μεγάλη σημασία για την επίλυση προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν στον 
εκθεσιακό χώρο και ιδιαίτερα για τους εκθέτες που συμμετέχουν για πρώτη φορά. Τα σχέδια -σε κλίμακα- θα 
περιλαμβάνουν την κάτοψη του περιπτέρου και θα αποτυπώνουν τις διαστάσεις, τα ύψη και τα περιεχόμενα σε 
αυτό. Οι Οργανωτές έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την τροποποίηση ή απομάκρυνση του περιπτέρου εάν το 
σχέδιο διαφέρει από αυτό που εγκρίθηκε ή δεν συμβαδίζει με τους κανονισμούς της έκθεσης. Τα έξοδα βαρύνουν 
τον εκθέτη. Τα σχέδια θα σταλούν στους οργανωτές ηλεκτρονικά στο email: dlymperopoulos@posidonia-
events.com  

Προθεσμία υποβολής: 15 Απριλίου 2020.  

■ Είναι πιθανό να υπάρχουν μικρές αποκλίσεις στα σχέδια των περιπτέρων που διατίθενται στους εκθέτες. Για να 
διασφαλιστεί η ακρίβεια των σχεδίων, προτείνουμε στους εκθέτες να εξακριβώσουν επί τόπου τις λεπτομέρειες 
σχετικά με τις κολώνες, τα σημεία παροχής νερού και ηλεκτρικού ρεύματος, τα πυροσβεστικά στοιχεία κτλ.   

Περίπτερα τύπου Οpen Stand (30 m² minimum) 

■ Η κατασκευή κάθε περιπτέρου πρέπει να είναι αυτοστήρικτη. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση στα 
στοιχεία του κτιρίου ή στα γειτονικά περίπτερα. Ο αριθμός του περιπτέρου πρέπει να εμφανίζεται σε ευδιάκριτο 
σημείο του περιπτέρου. 

■ Οι περιμετρικοί τοίχοι των περιπτέρων πρέπει να έχουν ύψος 3μέτρα. Σε περίπτωση που εφαρμόζεται 
υπερυψωμένο δάπεδο (max 10εκ) και περιμετρικοί τοίχοι ύψους 3μέτρα, οι εκθέτες θα πρέπει να επιμελούνται 
τα ορατά σημεία των τοίχων ή της οροφής τους. Σε κάθε περίπτωση, η όψη της κατασκευής  που γειτνιάζει με 
άλλα περίπτερα πρέπει πάνω από τα 3μέτρα (συνολικά) να είναι επίπεδη, βαμμένη σε υπόλευκο χρώμα και να 
καλύπτονται όλα τα καλώδια και οι ατέλειες της κατασκευής.  

■ Τουλάχιστον το 60% κάθε πλευράς του περιπτέρου που βρίσκεται σε διάδρομο επισκεπτών, πρέπει να 
παραμένει ανοικτό ή να καλυφθεί με διαφανές υλικό. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να παρεμποδίζεται η θέα 
προς τα διπλανά ή αντικριστά περίπτερα.  

■ Το μέγιστο ύψος κατασκευών των περιπτέρων ορίζεται στα 4 μέτρα (εξαιρούνται οι περιμετρικοί τοίχοι των 
οποίων το ύψος δεν θα υπερβαίνει τα 3 μέτρα). Οι εσωτερικές κατασκευές μπορούν να φτάσουν μέχρι τα 4 μέτρα 
εφόσον απέχουν από τους διαχωριστικούς τοίχους όχι λιγότερο από 1 μέτρο και με τη έγκριση των Οργανωτών. 
Ο περιορισμός αφορά το ύψος του περιπτέρου, ενώ για το ύψος των εκθεμάτων το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο 
είναι 5,50 μέτρα εφόσον απέχουν από τους διαχωριστικούς τοίχους όχι λιγότερο από 1 μέτρο. 

■ Οι εκθέτες που έχουν περίπτερα τύπου Open Stand είναι υπεύθυνοι για την κατασκευή των διαχωριστικών 
τοίχων του περιπτέρου τους. Όπου είναι εμφανείς (οι τοίχοι ή η οροφή) από γειτονικά περίπτερα, οι εκθέτες θα 
πρέπει να επιμελούνται τα ορατά σημεία των τοίχων ή της οροφής τους. Σε κάθε περίπτωση, η όψη της 
κατασκευής  που γειτνιάζει με άλλα περίπτερα πρέπει πάνω από τα 3 μέτρα να είναι επίπεδη, βαμμένη σε 
υπόλευκο χρώμα και να καλύπτονται όλα τα καλώδια και οι ατέλειες της κατασκευής. 
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■ Για περίπτερα με ύψος μέχρι 3 μέτρα, ο εκθέτης πρέπει να παράσχει υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση με την 
οποία θα εγγυάται την κατά νόμο αρτιότητα και ασφάλεια της εν λόγω κατασκευής. Υπόδειγμα Υπεύθυνης 
Δήλωσης Εκθέτη επισυνάπτεται. 

■ Για περίπτερα με ύψος πάνω από 3μέτρα, τα σχέδια του περιπτέρου θα πρέπει να συνοδεύονται από Υπεύθυνη 
Δήλωση η οποία θα εγγυάται την κατά νόμο αρτιότητα και ασφάλεια της εν λόγω κατασκευής υπογεγραμμένη 
από διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό ή αρχιτέκτονα. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης Μηχανικού επισυνάπτεται.  
 
 Διώροφα περίπτερα:  

■ Το μικρότερο μέγεθος περιπτέρου που απαιτείται για 2ο όροφο είναι 50m². 

■ Για περίπτερα με ύψος πάνω από 3μέτρα, τα σχέδια του περιπτέρου θα πρέπει να συνοδεύονται από Υπεύθυνη 
Δήλωση η οποία θα εγγυάται την κατά νόμο αρτιότητα και ασφάλεια της εν λόγω κατασκευής υπογεγραμμένη 
από διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό ή αρχιτέκτονα. Επιπλέον, το Metropolitan Expo χρειάζεται πρόσθετη 
Υπεύθυνη Δήλωση διπλωματούχου πολιτικού μηχανικού ή αρχιτέκτονα που θα εγγυάται την στατική επάρκεια 
του δευτέρου ορόφου. 

■ Το επιτρεπόμενο ύψος για διώροφα περίπτερα είναι 5,50 μέτρα, περιλαμβανομένου οποιουδήποτε εκθέματος 
ή κατασκευής. Οι προκαταρκτικές προτάσεις θα υποβάλλονται στους Οργανωτές για σχολιασμό. 

■ Η οροφή πρέπει να είναι άφλεκτη και δεν πρέπει να απέχει λιγότερο από 2,30μέτρα από το δάπεδο της 
αίθουσας. Το περίπτερο πρέπει να εξοπλιστεί με πρόσθετους πυροσβεστήρες.  

■ Τα διώροφα περίπτερα που γειτνιάζουν με άλλα περίπτερα πρέπει να έχουν περιμετρικά τοίχους που δεν θα 
επιτρέπουν την ορατότητα στα διπλανά περίπτερα. Σε κάθε περίπτωση, η όψη της κατασκευής που γειτνιάζει με 
άλλα περίπτερα πρέπει πάνω από τα 3 μέτρα να είναι επίπεδη, βαμμένη σε υπόλευκο χρώμα και να καλύπτονται 
όλα τα καλώδια και οι ατέλειες της κατασκευής. 

■ Η κουπαστή του 2ου ορόφου πρέπει να έχει ελάχιστο ύψος 1,10μέτρα. Η σκάλα των διώροφων περιπτέρων  
πρέπει να έχει καθαρό πλάτος 0,90μέτρα μεταξύ των κουπαστών, τα σκαλοπάτια πρέπει να έχουν πάτημα 
0,26μέτρα και ρίχτι 0,19μέτρα. Το καθαρό ύψος πρέπει να είναι 2μέτρα σε όλα τα σημεία της σκάλας.        
 
Περίπτερα με δομή (Shell Stands – 12-29 m²)  

■  Τα περίπτερα 12-29m² διαθέτουν υποχρεωτικά  δομή.  

■  Τα περίπτερα με δομή (Shell Stands) έχουν ύψος 3μέτρα. Οι τραβέρσες αλουμινίου της οροφής και της μετώπης 
πρέπει να παραμένουν στη θέση τους. 

■ Οι μετώπες είναι ομοιόμορφες και δεν επιτρέπεται στους κατασκευαστές η αφαίρεση ή η τροποποίηση τους. 

■ Στη μετώπη των Shell Stands αναγράφεται ο αριθμός περιπτέρου. 

■ Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε επέμβαση όπως το κάρφωμα (καρφί, συρραπτικό, καρφίτσα, πινέζα κ.λπ.) και το 
βάψιμο των πανό και των αλουμινίων της δομής. Επίσης σε περίπτωση που τοποθετηθούν αυτοκόλλητες ταινίες 
ή εκτυπώσεις πάνω στα πανό της δομής, αυτές θα πρέπει να αφαιρεθούν από τον εκθέτη που θα αποκαταστήσει 
οποιαδήποτε ζημιά προκύψει. Για ανάρτηση αντικειμένων πάνω στα πανό της δομής, οι εκθέτες μπορούν να 
προμηθευτούν ειδικά γαντζάκια από την EXPOWORK ΑΕ. 
 
HANGING BANNERS 

■ Ο διαφημιστικός χώρος χρεώνεται επιπλέον.  

■ Για προσφορά ανάρτησης και προαιρετικής παραγωγής, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Expowork AE στο 
posidonia@expowork.gr μέχρι 4 Μαΐου 2020. Η εταιρεία Expowork AE έχει την αποκλειστική διαχείριση της 
υπηρεσίας ανάρτησης. 

■ Τα banners δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα όρια του περιπτέρου και πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 1 
μέτρο από τα γειτονικά περίπτερα καθώς και από κάθε εσωτερική κατασκευή ή έκθεμα εντός του περιπτέρου. 

■ Τα banners μπορούν να είναι μονής ή διπλής όψης. Banners 3 διαστάσεων, ακανόνιστου σχήματος ή εκτός των 
παρακάτω αναφερομένων διαστάσεων θα θεωρούνται ειδικές κατασκευές. Σε αυτή την περίπτωση, παρακαλούμε 
να επικοινωνείτε με τους Oργανωτές για σχετική προσφορά. Δεν επιτρέπεται να αναρτηθεί banner χωρίς την 
έγκριση των Oργανωτών. 

■ H επιλογή του σημείου ανάρτησης θα εξαρτάται και από τη θέση των πλησιέστερων σταθερών δοκών οροφής 
της αίθουσας. 

mailto:posidonia@expowork.gr
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■ Η υπηρεσία ανάρτησης δεν διατίθεται μετά την έναρξη της κατασκευής των περιπτέρων. 

■ Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης για  υπηρεσίες ανάρτησης επισυνάπτεται. 

■ Οι εκθέτες παρακαλούνται να συμπεριλάβουν λεπτομέρειες του banner στην σχεδιαστική πρόταση του 
περιπτέρου τους (διαστάσεις, απόσταση από το γειτονικό περίπτερο, ύψος από το δάπεδο) καθώς θα πρέπει να 
έχουν την έγκριση των Οργανωτών πριν προβούν στην κατασκευή του. Εάν τα banners δεν εμφανίζονται στα 
σχέδια των περιπτέρων, οι εκθέτες ενδέχεται να μην λάβουν έγκριση για την ανάρτηση τους μέσα στο Εκθεσιακό 
Κέντρο.  
 
Ισχύουν διαφορετικές προδιαγραφές για τις Aίθουσες 1,2,3 και διαφορετικές για την Aίθουσα 4. 
 
Προδιαγραφές για τις αίθουσες 1,2,3 
Η ανάρτηση banners επιτρέπεται μόνο εντός των εκθεσιακών αιθουσών και μόνο εντός των ορίων του 
περιπτέρου. Ελάχιστο μέγεθος περιπτέρου 30m².  

■ Μέγιστες διαστάσεις: 5 μέτρα (Μήκος) x 1,5 μέτρο (Ύψος)  

■ Ελάχιστες διαστάσεις: 2 μέτρα (Μήκος ) x 1 μέτρο (Ύψος)   
π.χ. το μήκος του banner μπορεί να κυμαίνεται από 2 μέτρα το λιγότερο έως 5 μέτρα το μέγιστο, επομένως οι 
εκθέτες μπορούν να επιλέξουν τις ακόλουθες διαστάσεις, όπως  3 μέτρα x 1,5 μέτρο, 4 μέτρα x 1,5 μέτρο, 5 μέτρα 
x 1,5 μέτρο. Για σχετική προσφορά, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους Οργανωτές.  
■ Ύψος από το δάπεδο: Η κάτω πλευρά του banner πρέπει να απέχει τουλάχιστον 4μέτρα από το δάπεδο της 
αίθουσας και τουλάχιστον 1 μέτρο από κάθε εσωτερική κατασκευή ή έκθεμα εντός του περιπτέρου. Το μέγιστο 
ύψος του banner από το έδαφος μπορεί να φτάσει τα 5,50 μέτρα. 

 

Προδιαγραφές για την αίθουσα 4 

■ Η ανάρτηση banners επιτρέπεται μόνο εντός της εκθεσιακής αίθουσας και μόνο εντός των ορίων του 
περιπτέρου. Ελάχιστο μέγεθος περιπτέρου 30m² .  

■ Μέγιστες διαστάσεις: 5 μέτρα (Μήκος) x 3 μέτρα (Ύψος)  

■ Ελάχιστες διάστασεις: 2 μέτρα (Μήκος) x 1 μέτρο (Ύψος) 
 π.χ. το μήκος του banner μπορεί να κυμαίνεται από 2 μέτρα το λιγότερο έως 5 μέτρα το μέγιστο, αλλά οι εκθέτες 
μπορούν να επιλέξουν και ενδιάμεσες διαστάσεις όπως π.χ. 4 μέτρα x 3 μέτρα, 3 μέτρα x 3 μέτρα κ.λπ. Για σχετική 
προσφορά, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους Οργανωτές. 

■ Ύψος από το δάπεδο: Η κάτω πλευρά του banner πρέπει να απέχει τουλάχιστον 4 μέτρα από το δάπεδο της 
αίθουσας και τουλάχιστον 1 μέτρο από κάθε εσωτερική κατασκευή ή έκθεμα εντός του περιπτέρου. Το μέγιστο 
ύψος του banner από το έδαφος μπορεί να φτάσει τα 7 μέτρα. 
 

Σημείωση: Απαγορεύεται η ανάρτηση στοιχείων του περιπτέρου ή εκθεμάτων από την οροφή. 
 
ΓENΙΚΑ 

■ Οι κατασκευαστές παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν άμεσα την άφιξή τους στα γραφεία των οργανωτών. 

■ Κατά τις περιόδους κατασκευής και αποξήλωσης των περιπτέρων, οι εκθέτες και το προσωπικό των 
κατασκευαστών υποχρεούνται να φοράνε τα απαιτούμενα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), όπως κράνη 
προστασίας, γάντια, γιλέκα υψηλής ορατότητας και υποδήματα ασφαλείας. 

■ Δεν επιτρέπονται επεμβάσεις σε κανένα δομικό στοιχείο του κτιρίου. Ιδιαίτερα δεν επιτρέπεται το κρέμασμα 
οποιουδήποτε αντικειμένου από τις οροφές, - μόνο σε συνεργασία με την Expowork - και από τα δομικά στοιχεία 
των αιθουσών ή από τα δίκτυα παροχών που αναπτύσσονται παράλληλα με τις οροφές. Οι εκθέτες πρέπει να 
βεβαιωθούν ότι οι κατασκευές τους θα είναι αυτοστήρικτες. 

■ Εκθέτες, των οποίων ο εκθεσιακός τους χώρος βρίσκεται εκατέρωθεν του διαδρόμου (αντικριστά), πρέπει στο 
σημείο αυτό να διατηρούν το διάδρομο καθαρό και εφόσον επιθυμούν, επιτρέπεται να συνδέσουν τα δύο 
τμήματα του περιπτέρου με διακριτική αψίδα, η κατασκευή της οποίας θα πρέπει να αφήνει ελάχιστο ύψος 
καθαρού διαδρόμου 2,5 μέτρα και να έχει μέγιστο ύψος 4 μέτρα. 

■ Οι εκθέτες που έχουν περίπτερα με λιγότερο από 3μέτρα ύψος πρέπει να επιμεληθούν και να βάψουν τον τοίχο 
του διπλανού περιπτέρου. 
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■ Τα δάπεδα ή πλακίδια δαπέδου μπορούν να τοποθετηθούν μόνο με τη χρήση ταινίας διπλής όψης. Δεν 
επιτρέπεται καμία άλλη μορφή τοποθέτησης δαπέδου. 

■ Η κατασκευή οροφής ενδέχεται να εμποδίσει την λειτουργία του συστήματος ψεκαστήρων πυρόσβεσης. Σε 
αυτές τις περιπτώσεις, οι εκθέτες υποχρεούνται να εγκαταστήσουν ένα νέο σύστημα πυρόσβεσης στο περίπτερό 
τους. 

■ Όλα τα περίπτερα θα πρέπει να είναι προσβάσιμα από όλους χωρίς κάποια περαιτέρω βοήθεια. Τα περίπτερα 
με υπερυψωμένο πάτωμα πάνω από 4 εκατοστά είναι υποχρεωτικό να διαθέτουν ράμπες πρόσβασης ΑμεΑ, οι 
οποίες θα πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές: 
 
 
 

■ Το στήσιμο και η απομάκρυνση των περιπτέρων και των υλικών τους γίνεται - με δαπάνη, φροντίδα και ευθύνη 
των εκθετών - μέσα στα χρονικά περιθώρια που προκαθορίζονται από τους Οργανωτές. 

■ Δεν επιτρέπονται κατασκευαστικές εργασίες μετά τις 17:00 την Κυριακή 31 Μαΐου. 

■ Οι Εκθέτες, την Παρασκευή 5 Ιουνίου από τις 17:00 μέχρι τις 20:00 μπορούν να απομακρύνουν από το 
περίπτερο τους μόνο αντικείμενα και εξοπλισμό που μεταφέρονται στα χέρια. 

■ Οι Εκθέτες θα πρέπει να μεριμνήσουν να παρευρίσκεται – στο περίπτερό τους - εκπρόσωπος της εταιρίας τους, 
στο κλείσιμο της έκθεσης την Παρασκευή 5 Ιουνίου από τις 17:00 έως τις 20:00 προκειμένου να επιβλέψει την 
μεταφορά των αντικειμένων καθώς και την επόμενη μέρα από τις 07.00 κατά την αποξήλωση του περιπτέρου.  

■ Η αποξήλωση των περιπτέρων επιτρέπεται το Σάββατο 6 Ιουνίου, την Κυριακή 7 Ιουνίου και την Δευτέρα 8 
Ιουνίου από τις 07.00 και μετά. Τα περίπτερα δομής πρέπει να έχουν αδειάσει έως το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 
17.00.Τα περίπτερα τύπου open stand πρέπει να έχουν εκκενωθεί ως τις 17.00 την Δευτέρα 8 Ιουνίου. 

■ Η αποξήλωση περιπτέρου πριν την καθορισμένη περίοδο συνιστά αθέτηση της σύμβασης. Οι οργανωτές έχουν 
δικαίωμα να επιβάλουν ως ποινή, χρέωση €1000 + ΦΠΑ (όπου εφαρμόζεται). 

■ Οτιδήποτε υλικό περιπτέρων παραμείνει στον εκθεσιακό χώρο πέραν της προκαθορισμένης ημερομηνίας 
αποξήλωσης θα απομακρύνεται από τους οργανωτές με δαπάνη του εκθέτη. Οι οργανωτές έχουν το δικαίωμα να 
χρεώσουν τον εκθέτη για οποιοδήποτε αντικείμενο ή υλικό δεν έχει απομακρυνθεί στα χρονικά περιθώρια που 
έχουν καθοριστεί. Οι οργανωτές έχουν επίσης το δικαίωμα είτε να αναθέσουν άμεσα σε κατάλληλη εταιρεία την 
συγκέντρωση και αποθήκευση αυτών των αντικειμένων με δαπάνη και ευθύνη του εκθέτη, είτε την απομάκρυνση 
τους.  

■  Καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας της έκθεσης θα πρέπει να βρίσκεται στο περίπτερο εκπρόσωπος του εκθέτη. 

■ Όλα τα υλικά και ο τρόπος εργασίας πρέπει να ανταποκρίνονται στις οδηγίες Υγιεινής και Ασφάλειας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

■ Ο συντονιστής κάθε εθνικής συμμετοχής θα πρέπει να αναφέρει στους οργανωτές όλες τις εταιρίες που 
συμμετέχουν μέσα στο εθνικό περίπτερο, καταρτίζοντας ένα λεπτομερές σχέδιο του περιπτέρου, το οποίο θα 
πρέπει να δείχνει την ακριβή θέση κάθε εταιρίας. 

■ Στο Εκθεσιακό Κέντρο δεν παρέχεται πεπιεσμένος αέρας. 

■ O εκθέτης δεν πρέπει να επιτρέπει οτιδήποτε προκαλεί ενόχληση ή, κατά την εκτίμηση των οργανωτών, δεν 
ανταποκρίνεται στο γενικό επίπεδο της έκθεσης. 

■ Οι κοινωνικές εκδηλώσεις εντός των περιπτέρων (δεξιώσεις, πάρτυ κτλ.) επιτρέπονται μόνο μετά τις 18:30 κατά 
τις ημέρες λειτουργίας της έκθεσης και υπόκεινται σε σχετική έγκριση από τους διοργανωτές. 

■ Στην περίπτωση που ο εκθέτης λάβει τη σχετική έγκριση από τους οργανωτές προκειμένου να φιλοξενήσει στο 
περίπτερό του την εκδήλωση, η μουσική και/ή οποιοσδήποτε ήχος (π.χ. παρουσιάσεις) δεν θα πρέπει να 
ξεπερνούν τα 70 decibel. Οι οργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να σταματήσουν την εκδήλωση, εάν ξεπεραστούν 
τα επιτρεπόμενα επίπεδα θορύβου. Δεν θα γίνει αποδεκτή καμία εκδήλωση οποιουδήποτε εκθέτη που θα 
μπορούσε, με οποιονδήποτε τρόπο, να επηρεάσει αρνητικά τη συμμετοχή εκθετών σε γειτονικά περίπτερα. Εάν 
κάποιος εκθέτης επιθυμεί να πραγματοποιήσει την εκδήλωσή του μετά τις ώρες λειτουργίας της έκθεσης, θα 
πρέπει να το αιτηθεί γραπτώς. Το κόστος που προκύπτει για την εποπτεία της εκδήλωσης, το προσωπικό φύλαξης, 
τις υπηρεσίες στάθμευσης, την ιατρική υποστήριξη κτλ. χρεώνονται στον εκθέτη και πληρώνονται εκ των 
προτέρων. Όλες οι παραπάνω εκδηλώσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 21.00. 

Υψομετρική διαφορά (m) Max Κλίση Ανεκτό μήκος (m) 

0.04-0.1 10% 1 
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■ H λειτουργία των εκθεμάτων επιτρέπεται μόνο σε μικρά χρονικά διαστήματα καθ'όλη τη διάρκεια της 
έκθεσης, και μόνο για λόγους επίδειξης, αφού πρώτα οι εκθέτες λάβουν γραπτή έγκριση από τους Οργανωτές. 
Η επίδειξη των εκθεμάτων πρέπει να συμβαδίζει με τους όρους συμμετοχής στην έκθεση και να λαμβάνονται 
προληπτικά μέτρα για την ασφάλεια του κοινού.  

■ Απαγορεύεται η εκτέλεση εργασιών καθώς και η χρήση εργαλείων, μηχανημάτων, υλικών, κλπ που μπορούν 
να προκαλέσουν οποιαδήποτε σωματική βλάβη στους εργαζόμενους, καθώς και φθορά ή βλάβη στο Metropolitan 
Expo, όπως ενδεικτικά η χρήση κομπρεσέρ βαφής, η κοπή ξύλων ή άλλων δομικών υλικών. Διευκρινίζεται ότι όλες 
οι εργασίες κατασκευής περιπτέρων (βάψιμο, διακόσμηση κλπ) πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μία ημέρα πριν την 
έναρξη λειτουργίας της έκθεσης. 

■ Δεν επιτρέπεται η χρήση γυψοσανίδων για την κατασκευή των περιπτέρων. Η διοίκηση του Εκθεσιακού 
Κέντρου θα διακόπτει άμεσα την κατασκευή του περιπτέρου και θα εκδιώχνει τον εργολάβο εάν 
χρησιμοποιούνται γυψοσανίδες. 

■ Δεν επιτρέπεται η χρήση οποιωνδήποτε μέσων που καταστρέφουν ή αλλοιώνουν δάπεδα, τοίχους, οροφές, 
παράθυρα κλπ. όπως το τρύπημα, το κάρφωμα, το κρέμασμα ή η χρήση τοίχων, οροφής, θυρών, κολώνων, 
δαπέδων και οποιωνδήποτε άλλων δομικών στοιχείων και γενικά οποιαδήποτε επέμβαση στη μορφή, την αντοχή 
και την αισθητική του παραχωρούμενου χώρου. 

■ Απαγορεύεται η χρήση των WC ή άλλων χώρων για το πλύσιμο των πινέλων ή άλλων αντικειμένων. Για τις 
εργασίες αυτές πρέπει να χρησιμοποιούνται οι ειδικά διαμορφωμένοι χώροι. 

■ Όλα τα εκθέματα πρέπει να περιορίζονται εντός του περιπτέρου. Εκθέματα, εκθεσιακό υλικό ή υλικά 
συσκευασίας που θα βρεθούν εκτός του περιπτέρου (περιλαμβανομένων των πίσω και πλαϊνών πλευρών) πριν ή 
κατά τη διάρκεια της έκθεσης, θα απομακρύνονται με έξοδα, ευθύνη και φροντίδα του εκθέτη. 

■ Η μεταφορά των εκθεμάτων και υλικών προς και από την έκθεση, η παραλαβή, η αποξήλωση και η 
απομάκρυνση τους γίνεται με ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του εκθέτη. 

■ Ο καθαρισμός των περιπτέρων γίνεται μόνον κατόπιν εντολής και δαπάνης του εκθέτη. Οι Οργανωτές είναι 
υπεύθυνοι για τη συντήρηση και τον καθαρισμό των εσωτερικών και εξωτερικών κοινόχρηστων χώρων.  

■ Απαγορεύεται το κάπνισμα στους εσωτερικούς χώρους του Εκθεσιακού Κέντρου. 

■ Ο εκθέτης επιβεβαιώνει ότι έχει την κυριότητα όλων των πνευματικών δικαιωμάτων για τα προϊόντα, λογότυπα 
και το προωθητικό υλικό που θα εκθέσει, διανείμει και εν γένει χρησιμοποιήσει στην έκθεση και θα συμμορφωθεί 
με όλες τις νομικές διατάξεις για τα πνευματικά δικαιώματα.  

■ Κατά την διάρκεια της έκθεσης Ποσειδώνια 2020 θα πραγματοποιούνται λήψεις βίντεο και φωτογραφιών. Με 
την συμμετοχή τους στην έκθεση  τόσο ο εκθέτης και όσο και οι εκπρόσωποί του συμφωνούν με την χρήση 
φωτογραφιών και βίντεο που τους απεικονίζουν από τις Εκθέσεις Ποσειδώνια ΑΕ. Εάν δεν συμφωνείτε, 
παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους Οργανωτές.  

■ Εάν ο εκθέτης προγραμματίζει μουσική ή τραγούδια για μία εκδήλωση εντός του περιπτέρου του, αναλαμβάνει 
και την αποκλειστική ευθύνη για τη λήψη της απαιτούμενης γραπτής άδειας εκ των προτέρων από τον Οργανισμό 
Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων Μουσικής ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (AUTODIA). Η προαναφερθείσα 
άδεια θα πρέπει να είναι διαθέσιμη στο χώρο της έκθεσης ανά πάσα στιγμή, εφόσον είναι πιθανό να ζητηθεί από 
εκπροσώπους της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Για κάθε μη δηλωμένη αναπαραγωγή μουσικής η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
δικαιούται να προβεί σε αιτήσεις αποζημίωσης. 
 

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Παρακαλούνται οι κ.κ. εκθέτες να μη μετακινούν ή καλύπτουν πυροσβεστικά στοιχεία που βρίσκονται στο 
περίπτερο τους και να είναι προσβάσιμα. Δεν επιτρέπεται η χρήση εύφλεκτων υλικών στο χώρο της έκθεσης. 
Μόνο άφλεκτα και πυράντοχα υλικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν. 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΔΟΜΗΣ  
Ως επίσημη Τεχνική Εταιρία της έκθεσης έχει οριστεί η EXPOWORK ΑΕ, που μπορεί να σας προμηθεύσει με πακέτα 
δομής (basic, business, executive), έπιπλα, μοκέτες, καθαρισμό περιπτέρου, παροχή νερού και αποχέτευσης, 
τηλέφωνα, internet, οπτικο-ακουστικά μέσα, υπολογιστές, υπηρεσίες ανάρτησης κ.λπ. Εάν ενδιαφέρεστε για 
αυτές τις παροχές παρακαλούμε επικοινωνήστε στο email posidonia@expowork.gr ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 
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τους www.expowork.gr. Σημείωση: Η παροχή υπηρεσιών εξαρτάται από την διαθεσιμότητα και τους περιορισμούς 
του Εκθεσιακού Κέντρου.  
 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΙ 
Η εταιρία MTS ExpoLogistics Ltd είναι ο επίσημος διαμεταφορέας των Ποσειδωνίων 2020 και για λόγους 
ασφάλειας και ευθύνης έχει το αποκλειστικό δικαίωμα για την μεταφορά όλων των εκθεμάτων και υλικών 
περιπτέρου από τον εξωτερικό χώρο του Εκθεσιακού Κέντρου στο περίπτερο και αντιστρόφως, την απομάκρυνση 
των υλικών συσκευασίας για αποθήκευση και την επιστροφή τους με τη λήξη της έκθεσης (εκτός υλικού που 
μπορεί να μεταφερθεί με τα χέρια). Η χρήση περονοφόρων, παλετοφόρων και γερανών επιτρέπεται μόνο στον 
επίσημο μεταφορέα των Ποσειδωνίων 2020. Η MTS Expologistics δύναται να αναλάβει και τον εκτελωνισμό 
εκθεσιακού υλικού και εκεθεμάτων. 
Οι εκθέτες παρακαλούνται να δώσουν μεγάλη προσοχή στις οδηγίες που στέλνονται από την MTS Expologistics, 
καθόσον μπορεί να προκύψουν δυσκολίες και καθυστερήσεις σε περίπτωση που αυτές δεν τηρηθούν. Οι εκθέτες 
παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν αυτές τις οδηγίες στον κατασκευαστή τους. Σε περίπτωση καθυστερημένης 
άφιξης εκθεμάτων και/ή άλλων ογκωδών αντικειμένων, οι Οργανωτές έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν την είσοδο 
τους στον εκθεσιακό χώρο.  
Η MTS ExpoLogistics συνεργάζεται με διεθνές δίκτυο ανταποκριτών του για τις μεταφορές από το εξωτερικό, αλλά 
οι εκθέτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν μεταφορέα δικής τους επιλογής για τη μεταφορά των εκθεμάτων τους 
μέχρι τον εξωτερικό χώρο του εκθεσιακού κέντρου. Όποιος επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τον δικό του 
διαμεταφορέα, θα πρέπει να γνωρίζει ότι όλα τα φορτωτικά έγγραφα της μεταφοράς (φορτωτική, τιμολόγιο, 
πακετολόγιο, κλπ) θα πρέπει να έχουν παραλήπτη την εταιρία MTS Expologistics Ltd. 
Εάν θέλετε να αναθέσετε στην MTS ExpoLogistics Ltd τη μεταφορά και τοποθέτηση των εκθεμάτων σας μέσα στο 
περίπτερο σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον κύριο Μάνο Τσαντέ στο email 
posidonia@mtsexpolog.com  ή να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα τους www.mtsexpolog.com.  
 
ΦΥΛΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ  
Υπενθυμίζουμε στους εκθέτες ότι αν και οι Οργανωτές προσφέρουν 24ωρη γενική και περιμετρική υπηρεσία 
φύλαξης κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, λειτουργίας και αποξήλωσης της έκθεσης, εν τούτοις κάθε εκθέτης 
έχει την ευθύνη της φύλαξης των εκθεμάτων του, του εξοπλισμού του περιπτέρου του και των προσωπικών του 
ειδών. Οι Οργανωτές, οι επίσημοι συνεργάτες τους ή το προσωπικό τους δεν ευθύνονται για απώλεια εκθεμάτων, 
εξοπλισμού ή προσωπικών αντικειμένων. Προκειμένου να αυξηθεί ο βαθμός φύλαξης, οι επισκέπτες θα 
αποχωρούν καθημερινά από το Εκθεσιακό Κέντρο την προκαθορισμένη ώρα που κλείνει η έκθεση. Οι εκθέτες θα 
εισέρχονται καθημερινά στον εκθεσιακό χώρο μια ώρα πριν την ώρα έναρξης και θα αποχωρούν μισή ώρα μετά 
τη λήξη. Οι εκθέτες που θέλουν να παραμείνουν στον εκθεσιακό χώρο μεγαλύτερο διάστημα θα πρέπει να το 
γνωστοποιούν εγγράφως στους οργανωτές.  
 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
Η Expowork AE είναι η επίσημη Τεχνική Εταιρία για τις ηλεκτρολογικές σας εργασίες. Σύμφωνα με τους όρους 
συμμετοχής στην Έκθεση (παρ. 9k), η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος γίνεται αποκλειστικά μέσω της EXPOWORK. 
Η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος θα γίνεται με Τριφασικό 5 καλωδίων εναλλασσόμενο 380V/50Hz.  
Οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις σε περίπτερα τύπου Open Stand που εκτελούνται από τρίτα φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα θα πρέπει να υλοποιούνται από διπλωματούχο ηλεκτρολόγο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
Στην περίπτωση αυτή ο εκθέτης κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της έκθεσης θα πρέπει να καταθέτει στην 
EXPOWORK AE φωτοαντίγραφο της άδειας του υπεύθυνου ηλεκτρολόγου, καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση 
υπογεγραμμένη από αυτόν, με την οποία θα εγγυάται την ασφαλή κατασκευή και λειτουργία της εγκατάστασης. 
Η Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να είναι σύμφωνη με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται. Σε περίπτωση μη τήρησης 
της διαδικασίας,  το περίπτερο δεν θα ηλεκτροδοτείται. 
Για λόγους ασφαλείας οι ηλεκτρολογικοί πίνακες περιπτέρων πρέπει να τοποθετούνται σε εμφανή σημεία, με 
δυνατότητα εύκολης πρόσβασης. 
Για να παραγγείλετε παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και είδη φωτισμού για το περίπτερο σας, παρακαλούμε 
επικοινωνήστε στο email: posidonia@expowork.gr ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα τους: www.expowork.gr. 
 

http://www.expowork.gr/
mailto:posidonia@mtsexpolog.com
http://www.mtsexpolog.com/
mailto:posidonia@expowork.gr
http://www.expowork.gr/
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Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε με:  

Εκθέσεις Ποσειδώνια ΑΕ 

Ευπλοίας 4-6, 185 37 Πειραιάς, Τηλ. 210 4283 608, Fax 210 4283610 

 posidonia@posidonia-events.com  -  www.posidonia-events.com 
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ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ  
 
 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
 
 

ΕΚΘΕΤΩΝ 
 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 
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Προς: Εκθεσιακό Κέντρο METROPOLITAN EXPO  
Υπόψη: Τεχνικής Εξυπηρέτησης Πελατών Expowork  
Τηλ.: +30 2103542990, Fax: +30 2103542999 
Εmail: posidonia@expowork.gr  
 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 

Επώνυμο 

Όνομα 

Αρ. Αδείας Υπ. Ανάπτυξης 

Διεύθυνση 

Tηλ.                                                 Κινητό    Email                                    

 
Έκθεση/Εκδήλωση: Ποσειδώνια 2020 

Ημερομηνία: 1-5/06/2020 

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις του νόμου δηλώνω ότι: 
1. Όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο παρόν είναι αληθή. 
2. Είμαι κάτοχος της προαναφερόμενης αδείας του Υπ. Ανάπτυξης, της οποίας αντίγραφο επισυνάπτεται στο 

παρόν και της οποίας η ισχύς δεν έχει ανασταλεί για οποιοδήποτε λόγο. 
3. Η εν λόγω άδεια καλύπτει τις παρακάτω αναφερόμενες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που πραγματοποίησα 

στο εκθεσιακό κέντρο METROPOLITAN EXPO, τις οποίες έχω εκτελέσει και ελέγξει σύμφωνα με τους 
ισχύοντες κανονισμούς περί εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και την ισχύουσα νομοθεσία, 
ιδιαιτέρως σε ότι αφορά την ασφαλή λειτουργία τους και την ορθή επιλογή και τοποθέτηση των 
κατάλληλων υλικών, ηλεκτρικών ασφαλειών και διαφορικών διακοπτών στους ηλεκτρικούς πίνακες και 
δίκτυα τους. 

4. Το σύνολο των εγκαταστάσεων δύναται να ηλεκτροδοτηθεί και εγγυώμαι για την ασφαλή και απρόσκοπτη 
λειτουργία τους. 

 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΡ. ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΙΣΧΥΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΕ 
KW 

1    

2    

3    

4    

5    

Για λόγους ασφαλείας οι ηλεκτρολογικοί πίνακες των περιπτέρων πρέπει να τοποθετούνται σε σημείο που 

να εξυπηρετεί την άμεση πρόσβαση από τους ηλεκτρολόγους της έκθεσης. 

          (Σφραγίδα) 

         
 
 

(Περιοχή)………………………, ……/…… /20….                                                     Υπογραφή ……..……………….………………... 

mailto:posidonia@expowork.gr
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Προς: Εκθεσιακό Κέντρο METROPOLITAN EXPO  
Υπόψη: Τεχνικής Εξυπηρέτησης Πελατών Expowork  
Τηλ.: +30 2103542990, Fax: +30 2103542999 
Εmail: posidonia@expowork.gr 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ  

Επώνυμο  

Όνομα 

Αρ. Μητρώου ΤΕΕ 

Διεύθυνση 

Tηλ.                                                Κινητό    Email                                   

 
 
Έκθεση/Εκδήλωση: Ποσειδώνια 2020 

Αρ. Περιπτέρου:                    Επωνυμία Εκθέτη:                                 

Ημερομηνία:  1-5/06/2020 

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις του νόμου δηλώνω ότι: 

1. Όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο παρόν είναι αληθή. 

2. Έχω πραγματοποιήσει την κατασκευή του παραπάνω αναγραφόμενου περιπτέρου στο εκθεσιακό 
κέντρο Metropolitan Expo, η οποία δεν υπερβαίνει σε ύψος τα 4μέτρα. 

3. Τηρώ πιστά τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και λαμβάνω όλα τα αναγκαία μέτρα υγιεινής 
και ασφάλειας του προσωπικού μου για την αποφυγή ατυχημάτων σε βάρος αυτού, ή τρίτων, καθώς και για 
την αποτροπή ζημιών. 

4. Εγγυώμαι την τεχνική αρτιότητα, ασφάλεια και στατική επάρκεια της κατασκευής του περιπτέρου και 
δηλώνω ότι φέρω την πλήρη ευθύνη, ποινική ή αστική, για σωματικές βλάβες που τυχόν προκληθούν σε 
οποιουσδήποτε τρίτους, ή τυχόν εργατικά ή άλλα ατυχήματα που τυχόν θα προκληθούν και γενικότερα για 
όποια φθορά, ζημία ή βλάβη προκληθεί εκ της ως άνω κατασκευής. 

  

 

(Περιοχή)………………………, ……/…… /20…. 

          
 (Σφραγίδα) 

 
                                     
 

 Υπογραφή ……..……………….………………... 

 
  

mailto:posidonia@expowork.gr
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Προς: Εκθεσιακό Κέντρο METROPOLITAN EXPO  
Υπόψη: Τεχνικής Εξυπηρέτησης Πελατών Expowork  
Τηλ.: +30 2103542990, Fax: +30 2103542999 
Εmail: posidonia@expowork.gr 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΘΕΤΗ 
 
Επώνυμο 

Όνομα 

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας 

Επωνυμία εταιρείας 

Διεύθυνση 

ΑΦΜ                                Τηλ.                                  Κινητό   Email 

 
Έκθεση/Εκδήλωση: Ποσειδώνια 2020 

Αρ. Περιπτέρου:     

Ημερομηνία:  1-5/06/2020 

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις του νόμου δηλώνω ότι: 

1. Όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο παρόν είναι αληθή. 

2. Συμμετέχω ως εκθέτης στην παραπάνω αναγραφόμενη εκδήλωση στο εκθεσιακό κέντρο METROPOLITAN 
EXPO. 

3. Έχω πραγματοποιήσει την κατασκευή του περιπτέρου μου με ίδια μέσα και η οποία δεν υπερβαίνει σε 
ύψος τα τρία (3) μέτρα. 

4. Τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του περιπτέρου είναι βραδύκαυστα. 

5. Τηρώ πιστά τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και λαμβάνω όλα τα αναγκαία μέτρα υγιεινής και 
ασφάλειας του προσωπικού μου για την αποφυγή ατυχημάτων σε βάρος αυτού ή τρίτων, καθώς και για 
την αποτροπή ζημιών. 

6. Εγγυώμαι την τεχνική αρτιότητα, ασφάλεια και στατική επάρκεια της κατασκευής του περιπτέρου μου 
και δηλώνω ότι φέρω την πλήρη ευθύνη, ποινική ή αστική, για σωματικές βλάβες που τυχόν 
προκληθούν σε οποιουσδήποτε τρίτους, ή τυχόν εργατικά ή άλλα ατυχήματα που τυχόν θα προκληθούν 
και γενικότερα για όποια ζημία, φθορά ή βλάβη προκληθεί εκ της ως άνω κατασκευής. 

  

(Περιοχή)………………………, ……/…… /20…. 

          
 (Σφραγίδα) 

 
                                     

 Υπογραφή ……..……………….………………... 
  

mailto:posidonia@expowork.gr
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Προς: Εκθεσιακό Κέντρο METROPOLITAN EXPO  
Υπόψη: Τεχνικής Εξυπηρέτησης Πελατών Expowork  
Τηλ.: +30 2103542990, Fax: +30 2103542999 
Εmail: posidonia@expowork.gr 
 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 

Επώνυμο  

Όνομα  

Αρ.Δ.Ταυτότητας  

Επωνυμία Εταιρείας   

Διεύθυνση & Αρ. Έδρας   

Tηλ.                                     Κινητό                                                        Εmail                           

 
 

   

Έκθεση/Eκδήλωση Ποσειδώνια 2020 

Αρ. Περιπτέρου:                              

Ημερομηνία: 1-5/06/2020   

    

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις του νόμου δηλώνω ότι: 
1. Όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο παρόν είναι αληθή. 

 
2. Συμμετέχω ως εκθέτης / ως κατασκευαστής στην παραπάνω αναγραφόμενη εκδήλωση στο εκθεσιακό 

κέντρο METROPOLITAN EXPO. 
 
3. Έλαβα γνώση του κανονισμού ανάρτησης του εκθεσιακού κέντρου. 

 
4. Τηρώ πιστά τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και λαμβάνω όλα τα αναγκαία μέτρα υγιεινής και 

ασφάλειας του προσωπικού μου για την αποφυγή ατυχημάτων σε βάρος αυτού, ή τρίτων, καθώς και 
για την αποτροπή ζημιών. 
 

5. Εγγυώμαι την αρτιότητα της κατασκευής μου και δηλώνω ότι φέρω την πλήρη ευθύνη, ποινική ή 
αστική, για σωματικές βλάβες που τυχόν προκληθούν σε οποιουσδήποτε τρίτους, ή τυχόν εργατικά ή 
άλλα ατυχήματα που τυχόν θα προκληθούν και γενικότερα για όποια ζημία μου αποδοθεί λόγω 
αστοχίας της. 

 

  

(Περιοχή)………………………, ……/…… /20…. 

         (Σφραγίδα) 
 

 
                                     

Υπογραφή……..……………….………………... 
 
 
 
 

 

mailto:posidonia@expowork.gr
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Τελευταία ενημέρωση: 10-1-2020 


