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Αγαπητοί εκθέτες, 
 
Αρχικά θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για τη συμμετοχή σας και να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία. 
 
Στο κείμενο που ακολουθεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες, οδηγίες προετοιμασίας και εγκατάστασης 
που θα σας βοηθήσουν να προετοιμάσετε τη συμμετοχή σας στην έκθεση MDF EXPO 2022 (MEAT & GRILL 
DAYS - DAIRY EXPO - FROZEN FOOD).    

ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 
 
Οι ώρες λειτουργίας της έκθεσης MDF EXPO 2022 (MEAT & GRILL DAYS - DAIRY EXPO - FROZEN FOOD), που θα 
γίνει στο υπερσύγχρονο εκθεσιακό κέντρο METROPOLITAN EXPO στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» στα 
Σπάτα, είναι: 

Σάββατο 12/11 & Κυριακή 13/11 από τις 10:00 έως τις 20:00, και  Δευτέρα 14/11 από τις 10:00 έως τις 19:00. 
 
Κατά τις ημέρες λειτουργίας της έκθεσης οι εκθέτες μπορούν να προσέρχονται 1 ώρα πριν από την 
έναρξη, για να προετοιμάσουν τα περίπτερά τους. 

 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ - ΤΗΛΕΦΩΝΑ  

Κατά τη διάρκεια προετοιμασίας, λειτουργίας και αποξήλωσης της έκθεσης: 
Από 9/11/22 έως 15/11/22 το λογιστήριο και η γραμματεία της διοργανώτριας εταιρείας O.MIND CREATIVES 
θα βρίσκεται στον χώρο των γραφείων στη δεξιά πλευρά της κεντρικής εισόδου του METROPOLITAN EXPO  
στο Lobby 1, τηλ.: 210 3542960, fax.: 210 3542961. 
 
Πριν από τις 9/11/22 μπορείτε να επικοινωνείτε με την διοργανώτρια εταιρεία στα κεντρικά της γραφεία                             
τηλ.: 210 9010040, fax.: 210 9010041. 

Παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή και να τηρήσετε τις συγκεκριμένες οδηγίες, 
ώστε να βοηθήσετε και τη δική μας προσπάθεια να οργανώσουμε την έκθεση με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο. Οι οδηγίες που θα διαβάσετε δεσμεύουν τους εκθέτες και τα 
όποια συνεργαζόμενα τρίτα μέρη ή πρόσωπα, εταιρείες που θα συνεργαστούν μαζί σας 
για την κατασκευή, λειτουργία, αποξήλωση των περιπτέρων σας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΘΕΤΩΝ
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ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ - ΚΑΡΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΚΑΡΤΕΣ PARKING    
 

Κάθε εκθέτης για να παραλάβει το περίπτερό του, πρέπει να προσέλθει στη Γραμματεία της έκθεσης, 
που βρίσκεται ακριβώς πριν την reception του εκθεσιακού στο Loby 1, προκειμένου να τακτοποιήσει τις 
οικονομικές του υποχρεώσεις προς την διοργανώτρια εταιρεία, όπως αυτές προσδιορίζονται στο σχετικό 
Ιδιωτικό Συμφωνητικό Συμμετοχής ώστε να του δοθεί το απαραίτητο Σημείωμα Εγκτάστασης για το 
στήσιμο του περιπτέρου του. 
 
Μαζί με το σημείωμα Εγκατάστασης, ο εκθέτης θα παραλάβει τις κάρτες ελεύθερης εισόδου για το 
προσωπικό, που θα εργάζεται στο περίπτερό του κατά τη διάρκεια της έκθεσης, χωρίς τις οποίες δεν θα 
είναι δυνατή η πρόσβαση στην έκθεση και τις κάρτες ελεύθερης εισόδου που δικαιούται για το parking 
εκθετών του εκθεσιακού κέντρου. 
• Οι εκθέτες με περίπτερα χωρίς δομή (ίχνος εδάφους) μπορούν να παραλάβουν τα περίπτερά τους από: 
την Τετάρτη 9/11/22 από τις 08:00 π.μ.
• Οι εκθέτες με περίπτερα Βασικής Δομής ή Δομή τύπου Business ή Δομή τύπου Executive μπορούν να 
παραλάβουν τα περίπτερά τους από: την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2022 από τις 08:00 π.μ.  

  

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΚΘΕΣΗΣ – ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ - ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ 
 
H έκθεση θα κλείσει την Δευτέρα 14/11/2022 και ώρα 19:00.  
Όλοι οι εκθέτες πρέπει να παραμείνουν στα περίπτερά τους μέχρι να αποχωρήσει και ο τελευταίος 
επισκέπτης και όχι νωρίτερα από τις 19:00. Φεύγοντας, την Δευτέρα 14/11/2022, οι εκθέτες πρέπει να 
πάρουν μαζί τους όλα τα πολύτιμα μικροαντικείμενα, ενώ θα έχουν και τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν 
την αποξήλωση των περιπτέρων τους μετά την αποχώρηση των επισκεπτών και μέχρι τις 23:00 το αργότερο. 

Tην Τρίτη 15/11/2022 και ώρα 07:00 π.μ. θα ανοίξουν οι πόρτες για την απόσυρση των εκθεμάτων, 
καθιστώντας πρακτικά αδύνατη τη φύλαξη του χώρου. Οι εκθέτες από την ώρα αυτή και μετά οφείλουν 
να έχουν αντιπρόσωπό τους στο περίπτερο για τη φύλαξη των εκθεμάτων τους, μέχρι την οριστική 
αποχώρησή τους. Σε αντίθετη περίπτωση ουδεμία ευθύνη φέρει η διοργανώτρια εταιρεία και το 
Εκθεσιακό Κέντρο για οποιαδήποτε απώλεια.
Η αποξήλωση της έκθεσης την Τρίτη 15/11/2022 θα αρχίσει στις 07:00 και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 
την ίδια μέρα έως τις 23:00 το αργότερο. 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα απορρίμματα που θα προκύψουν κατά την αποξήλωση του 
περιπτέρου σας. 
 
Οι εταιρείες-εκθέτες έχουν την απόλυτη ευθύνη για την αποκομιδή και απομάκρυνση όλου του 
άχρηστου υλικού που θα προκύψει κατά το στήσιμο και αποξήλωση. 
Λάβετε υπόψη σας ότι οι κατασκευαστές των περιπτέρων σας θα χρεωθούν με 0,40 €/τ.μ. + ΦΠΑ από 
την διοργανώτρια εταιρεία, ως κόστος για τη χρήση των κάδων αποκομιδής απορριμμάτων. 
Εάν έχετε περίπτερο ελεύθερης δομής θα πρέπει να ενημερωθούν οι εταιρείες κατασκευής ότι πρέπει 
να κάνουν περισυλλογή των απορριμμάτων και υλικών τους. 
Για τα απορρίμματα θα πρέπει να φροντίσει ο κατασκευαστής του περιπτέρου σας να τα μεταφέρει με 
ίδια μέσα ειδάλλως θα προκύψουν έξτρα χρεώσεις. 

Για να εξυπηρετηθείτε εγκαίρως και με σειρά προτεραιότητας, πρέπει να απευθύνεστε στη γραμματεία 
της εκθέσεως αμέσως μετά την άφιξή σας. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
 
Τα περίπτερα με βασική δομή θα έχουν μεικτό ύψος 2,5 m. Για περισσότερες πληροφορίες για τη βασική 
δομή απευθυνθείτε στην EXPOWORK τηλ.: 210 3542990.  
Απαγορεύεται στους εκθέτες να τρυπήσουν ή και να βάψουν τα τοιχία μελαμίνης ή τις τραβέρσες 
αλουμινίου. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κάθε είδους κατασκευής στα περίπτερα είναι 4 m. 
 
Για κατασκευή περιπτέρου με ύψος έως 3m, ο εκθέτης οφείλει να προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση του 
ιδίου (θα τη βρείτε στη σελ. 8) στην οποία θα εγγυάται την τεχνική αρτιότητα και ασφάλεια της 
κατασκευής.  

Για περίπτερα άνω των 3m και έως 4m ύψος η Υπεύθυνη Δήλωση του εκθέτη πρέπει να συμπληρώνεται 
και να υπογράφεται από διπλωματούχο μηχανικό (θα τη βρείτε στη σελ. 9). Τα έντυπα των Υπεύθυνων 
Δηλώσεων παρέχονται από το Εκθεσιακό Κέντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε 
απευθείας με το εκθεσιακό κέντρο ATHENS METROPOLITAN EXPO καλώντας το 210 3542905

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΘΕΤΩΝ ΣΤΗ ΜΕΤΟΠΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ 
 
Όσα περίπτερα έχουν παραγγελθεί με βασική δομή θα φέρουν στη μετόπη τους επιγραφή με την 
επωνυμία του εκθέτη. Η επιγραφή είναι διαστάσεων 120 cm πλάτος x 25 cm ύψος.  
Για την ακριβή επωνυμία που θέλετε να γράφει στη μετόπη του περιπτέρου παρακαλούμε στείλτε μας 
σχετικό email με Θέμα: «Μετόπη περιπτέρου Βασικής δομής» στο info@omind.gr, υπόψη κας Μαρίας 
Μιχαλόχριστα, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 17/10/2022. 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ & ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 
 
Θα υπάρχει στη διάθεση των εκθετών ανυψωτικό περονοφόρο 2,5 τόνων και καρότσια μεταφοράς, τα 
οποία θα διατίθενται με σειρά προτεραιότητας στους εκθέτες. 
Το ανυψωτικό περονοφόρο τις ημέρες προετοιμασίας των εκθετών από Τετάρτη 9 Νοεμβρίου έως και 
Παρασκεύη 11 Νοεμβρίου θα λειτουργεί από 08:00 έως 17:00.  
Επίσης κατά το διάστημα αποξήλωσης της έκθεσης το ανυψωτικό περονοφόρο θα λειτουργεί  από 
08:00 έως 18:00 της Τρίτης 15 Νοεμβρίου.
Τα μεταφορικά και ανυψωτικά μέσα τίθενται στη διάθεση των εκθετών δωρεάν εντός των παραπάνω 
αναφερόμενων ωρών.
Εφόσον χρειαστείτε το ανυψωτικό πέραν των παραπάνω ωραρίων θα πρέπει να απευθυνθείτε στην 
τεχνική εταιρεία EXPOWORK για να ενημερωθείτε για τις χρεώσεις υπερωρίας οι οποίες βαρύνουν εσάς.

Για να εξυπηρετηθείτε εγκαίρως και με σειρά προτεραιότητας, πρέπει να απευθύνεστε στη γραμματεία 
της εκθέσεως αμέσως μετά την άφιξή σας. 

Περίπτερα χωρίς δομή (Ίχνος Εδάφους):
• Την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου από τις 08:00 μέχρι τις 23:00
• Την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου από τις 08:00 μέχρι τις 23:00
• Την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου από τις 08:00 μέχρι τις 23:00

Περίπτερα με βασική δομή:
• Την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου από τις 08:00 μέχρι τις 23:00
• Την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου από τις 08:00 μέχρι τις 23:00

Οι εργασίες κατασκευής και προετοιμασίας των περιπτέρων πρέπει οπωσδήποτε να έχουν τελειώσει
μέχρι την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022 στις 23:00.  

ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΘΕΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ      

Οι εκθέτες και το προσωπικό τους μπορούν να εργάζονται στα περίπτερά τους κατά τη διάρκεια της 
προετοιμασίας:  
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ 
 
Η τεχνική εταιρεία EXPOWORK έχει τη δυνατότητα να κατασκευάσει επιπλέον (με ξεχωριστή χρέωση), 
χωρίσματα για τη δημιουργία εντός των περιπτέρων χώρων αποθήκης, γραφείων κ.λπ. Για να 
συνεννοηθείτε σχετικά επικοινωνήστε απευθείας με την εταιρεία EXPOWORK καλώντας το 210 3542990 
ή μπείτε στο website www.expowork.gr με τον κωδικό 1225. 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ 
  
Η τεχνική εταιρεία EXPOWORK ενοικιάζει διάφορα έπιπλα, βιτρίνες, ράφια κ.λπ. για την διαμόρφωση – 
διακόσμηση των περιπτέρων.  Για να συνεννοηθείτε για παραγγελίες σχετικά με έξτρα εξοπλισμό που 
πιθανώς επιθυμείτε, επικοινωνήστε απευθείας με την εταιρεία EXPOWORK καλώντας το 210 3542990 ή 
μπείτε στο web site www.expowork.gr με τον κωδικό 1225.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ 
 
Όσοι από τους εκθέτες επιθυμούν υπηρεσίες ανάρτησης - κρέμασης πρέπει να απευθυνθούν οι ίδιοι ή ο 
κατασκευαστής τους στην τεχνική εταιρεία EXPOWORK το αργότερο μέχρι τις 21/10/2022, καθώς μετά 
από αυτήν την ημερομηνία δεν θα μπορεί να προγραμματιστεί αυτή η υπηρεσία από το μοναδικό 
πιστοποιημένο συνεργείο που κάνει τις αναρτήσεις,  καλώντας το 210 3542990 ή μπείτε στο website 
www.expowork.gr με τον κωδικό 1225.
 
ΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ  
 
Τα περίπτερα με βασική δομή δικαιούνται δωρεάν παροχή μονοφασικού ρεύματος, με μία πρίζα των 
500W και 1 spot φωτισμού ανά 3 m2 ( φωτεινότητα spot, 1055 Lumen και Θερμ. Χρώματος, 4000 Kelvin).  
Ο φωτισμός των περιπτέρων με ελεύθερη δομή, καθώς και κάθε παροχή, μονοφασικού ή τριφασικού 
ρεύματος, γίνεται με δαπάνη των εκθετών. Για την παροχή της αναγκαίας ισχύος του ηλεκτρικού 
ρεύματος, 24ωρης παροχής (για ψυγεία) ή την ενοικίαση φωτιστικών σωμάτων, οι εκθέτες πρέπει να 
απευθυνθούν απευθείας στην εταιρεία EXPOWORK, η οποία και θα τους τιμολογήσει αντίστοιχα.
Για τη μόνιμη ηλεκτροδότηση του περιπτέρου σας από την προπαραμονή και καθ’ όλη τη διάρκεια 
λειτουργίας της έκθεσης, θα πρέπει να έχετε προσκομίσει την άδεια και την υπεύθυνη δήλωση (θα 
τη βρείτε στη σελ. 10) του ηλεκτρολόγου σας (για περίπτερα ελεύθερης δομής), όπως και να έχετε 
τακτοποιήσει κάθε οικονομική οφειλή προς την EXPOWORK τηλ. 210 3542990. 
   

ΨΗΣΙΜΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ 
 
Όσοι από τους εκθέτες προγραμματίζουν ψήσιμο εντός των περιπτέρων τους και θα δημιουργούν 
έντονες οσμές, είναι υποχρεωμένοι σύμφωνα με τον κανονισμό του εκθεσιακού κέντρου METROPOLITAN 
EXPO να έχουν προμηθευτεί και εγκαταστήσει δικιά τους καμινάδα (φούσκα) για την απαγωγή των οσμών.
Η καμινάδα (φούσκα) θα πρέπει να έχει ύψος πάνω από 50cm, να υπερβαίνει σε διαστάσεις την εστία 
ψησίματος και να απέχει από αυτήν λιγότερο από 80cm. Οι διαστάσεις της τρύπας στην οροφή της 
καμινάδας (φούσκας) πρέπει να είναι το λιγότερο Φ30cm.

Σε περίπτωση που ο εξοπλισμός έχει απόληξη διαφορετικής διατομής θα πρέπει να έχετε προμηθευτεί τον 
ανάλογο προσαρμογέα σύνδεσης. Το συνολικό εμβαδόν της εστίας δεν πρέπει να ξεπερνά το 1,5m2.
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Η καμινάδα (φούσκα) θα πρέπει να τοποθετηθεί από την εστία σε ύψος που δεν θα ξεπερνά το 0,80m. Στο 
σημείο σύνδεσης με τον σωλήνα απαγωγής, η μέγιστη θερμοκρασία δεν πρέπει να ξεπερνάει τους 120 ΟC. 
Επίσης θα πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον μία τρύπα ανά 1,5m μήκους της φούσκας. Για τη σωστή 
απαγωγή η φούσκα θα πρέπει να έχει και ελαφριά κωνικότητα προς την τρύπα αυτήν.

Η κάθε φούσκα θα πρέπει να είναι εξοπλισμένη με το κατάλληλο αυτόματο σύστημα κατάσβεσης. Κάθε 
εκθέτης που θα πραγματοποιήσει ψήσιμο εντός του περιπτέρου του με εγκατάσταση φούσκας θα πρέπει 
να έχει απαραιτήτως στον χώρο αυτόν σε εμφανές και προσβάσιμο σημείο, έναν (1) πυροσβεστήρα ξηράς 
κόνεως 6kg, η ημερομηνία χρήσης του οποίου θα πρέπει να είναι σε ισχύ.

Για ψήσιμο με υγραέριο πρέπει να προσκομιστούν:
• Υπεύθυνη δήλωση του εγκαταστάτη στην οποία θα αναφέρεται ότι έχει την απαραίτητη άδεια, ότι 
πιστοποιεί την αρτιότητα της εγκατάστασης σύμφωνα με τη νομοθεσία και εγγυάται την ασφαλή 
λειτουργία της
• Υπεύθυνη δήλωση του εγκαταστάτη για τη δοκιμή, ασφάλεια και ορθή λειτουργία της εγκατάστασης 
σύμφωνα με τη νομοθεσία 
• Πιστοποίηση για κάθε φιάλη που θα χρησιμοποιείται εντός του Κέντρου από τα συγκεκριμένα περίπτερα 

Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση κάρβουνων για ψήσιμο.

Επίσης οι εκθέτες που προγραμματίζουν ψήσιμο στο περίπτερό τους πρέπει να το δηλώσουν στην εταιρεία 
EXPOWORK μέχρι τις 21/10/2022 καλώντας το 210 3542990 ή στο website www.expowork.gr με τον 
κωδικό 1225 για να τους παρέχει τη σύνδεση με τα κανάλια εξαερισμού του κτιρίου και να συνεννοηθούν 
για τη χρέωση αυτής της παροχής.

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ  

Πυροσβεστήρες θα υπάρχουν σε όλη τη διάρκεια προετοιμασίας, λειτουργίας και αποξήλωσης της έκθεσης σε 
κεντρικά σημεία, στους διαδρόμους και τους κοινόχρηστους χώρους.  
Κάθε εκθέτης που θα πραγματοποιήσει ψήσιμο εντός του περιπτέρου του με εγκατάσταση φούσκας θα πρέπει 
να έχει απαραιτήτως στον χώρο αυτόν σε εμφανές και προσβάσιμο σημείο, έναν (1) πυροσβεστήρα ξηράς 
κόνεως 6kg, η ημερομηνία χρήσης του οποίου θα πρέπει να είναι σε ισχύ. 
Ο διοργανωτής και το εκθεσιακό κέντρο METROPOLITAN EXPO σύμφωνα με τον κανονισμό του εκθεσιακού 
κέντρου έχουν το δικαίωμα  να  αρνηθούν  εκθέματα  ή  συσκευές  ψησίματος προϊόντων η λειτουργία των οποίων 
μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. 

ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ  
 
Υπάρχει χρέωση για την παροχή υδροαποχέτευσης.  
Οι εκθέτες που επιθυμούν σύνδεση υδροαποχέτευσης πρέπει να το δηλώσουν στην εταιρεία EXPOWORK 
μέχρι τις 21/10/2022 καλώντας το 210 3542990 ή μπείτε στο website www.expowork.gr με τον κωδικό 
1225. 
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ΔΙΑΜΟΝΗ - ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
 
Πληροφορίες για τη διαμονή σας, μπορείτε να βρείτε στα websites των εκθέσεων www.meatdays.gr, 
www.dairyexpo.gr και www.frozenfoodexpo.gr όπου τα αναφερόμενα ξενοδοχεία προσφέρουν ειδικά πακέτα 
φιλοξενίας για τους εκθέτες. 
 
Πληροφορίες για την πρόσβαση στο εκθεσιακό μπορείτε να βρείτε στα websites των εκθέσεων 
www.meatdays.gr  |  www.dairyexpo.gr | www.frozenfoodexpo.gr  

Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση. 

Διεύθυνση Διοργανώτριας εταιρείας. 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ - ΦΥΛΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ  
 
Η έκθεση κατά τη διάρκεια προετοιμασίας, λειτουργίας και αποξήλωσης θα φυλάγεται επί 24ώρου βάσεως από 
άνδρες ασφαλείας (SECURITY).  
Στην πράξη όμως, κυρίως κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και αποξήλωσης όπου στον χώρο εργάζονται 
εκατοντάδες άνθρωποι, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από τους εκθέτες, όσον αφορά στην ασφάλεια των 
εκθεμάτων.  
Οι εκθέτες, επίσης, σύμφωνα με τον κανονισμό και τους όρους συμμετοχής είναι πλήρως υπεύθυνοι για την 
ασφάλεια των εκθεμάτων και του προσωπικού τους κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας & λειτουργίας της 
έκθεσης και της απόσυρσης των εκθεμάτων.  
Συνιστούμε για λόγους μεγαλύτερης κάλυψης, την ασφάλισή σας σε ασφαλιστική εταιρεία της επιλογής σας. 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 
 
Στον χώρο της εκθέσεως θα υπάρχουν κάδοι απορριμμάτων και συνεργείο καθαριότητας των κοινοχρήστων 
χώρων και του δαπέδου των περιπτέρων σας που θα λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια στησίματος, λειτουργίας 
και αποξήλωσης της εκθέσεως. 
Περίπτερα στα οποία θα γίνεται διανομή εδεσμάτων και πιθανών θα επιβαρύνουν με απορρίμματα τους 
διαδρόμους θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την τεχνική εταιρεία EXPOWORK καλώντας το 210 3542990  για να 
συνεννοηθούν για την έξτρα παροχή υπηρεσιών καθαρισμού.  

Λ. Συγγρού 187, Ν. Σμύρνη 17121 
Τηλ: 210 9010040 • Φαξ: 210 9010041  
email: info@omind.gr • www.omind.gr 
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Επώνυμο:

Όνομα:

Αρ. Δ. Ταυτότητας:

Επωνυμία Εταιρείας:

Α.Φ.Μ:

Διεύθυνση & Αρ. Έδρας:

Αριθμός Τηλεφώνου: Αριθμός Fax:

Έκθεση/Εκδήλωση:

Αρ. περιπτέρου:

[Περιοχή], …… / …… / 20……

[Χώρος Σφραγίδας]

Ο Δηλών

Τεχνική εξυπηρέτηση πελατών /Expowork
sales@expowork.gr ή στο fax: 2103542999
Εκθεσιακό Κέντρο: Metropolitan Expo

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. 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. Εγγυούμαι 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.
6. Θα διατηρήσω απόλυτα προσβάσιμες και εμφανείς όλες τις πυροσβεστικές φωλιές και τους 
πυροσβεστήρες του κτιρίου στο χώρο του περιπτέρου.
7. Ο κάτωθι υπογράφων, παρέχω ρητά και χωρίς επιφύλαξη, σύμφωνα με τον Κανονισμό Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 2016/679-GDPR), τη συγκατάθεση μου, για την τήρηση των προσωπικών μου 
δεδομένων, τα οποία έγραψα ο ίδιος στο παρών έντυπο και παρέδωσα στην εξυπηρέτηση της τεχνικής 
εταιρίας Expowork.
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Επώνυμο:

Όνομα:

Αρ. Μητρώου ΤΕΕ:

Διεύθυνση & Αρ. Έδρας:

Τηλέφωνο: Αριθμός Fax:

Αρ. περιπτέρου
& επωνυμία εκθέτη:

[Περιοχή], …… / …… / 20……

[Χώρος Σφραγίδας]

Ο Δηλών

Τεχνική εξυπηρέτηση πελατών/Expowork
sales@expowork.gr ή στο fax: 2103542999
Εκθεσιακό Κέντρο: Metropolitan Expo

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 4 μέτρα.
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. Εγγυούμαι 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.
5. Θα διατηρήσω απόλυτα προσβάσιμες και εμφανείς όλες τις πυροσβεστικές φωλιές και τους 
πυροσβεστήρες του κτιρίου στο χώρο του περιπτέρου.
6. Ο κάτωθι υπογράφων, παρέχω ρητά και χωρίς επιφύλαξη, σύμφωνα με τον Κανονισμό Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 2016/679-GDPR), τη συγκατάθεση μου, για την τήρηση των προσωπικών 
μου δεδομένων, τα οποία έγραψα ο ίδιος στο παρών έντυπο και παρέδωσα στην εξυπηρέτηση της 
τεχνικής εταιρίας Expowork.

Έκθεση:                                                     Οργανωτής:
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Επώνυμο:

Όνομα:

Αρ. Αδείας Υπ. Βιομηχανίας:

Διεύθυνση:

Τηλέφωνο: Fax:

Α/Α Επωνυμία εταιρείας Αρ. περιπτέρου Ισχύς περιπτέρου 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.

[Περιοχή]………………, …… / …… / 20……

[Χώρος Σφραγίδας]

Ο Δηλών

Τεχνική εξυπηρέτηση πελατών/Expowork
sales@expowork.gr ή στο fax: 2103542999
Εκθεσιακό Κέντρο: Metropolitan Expo

Έκθεση:                                                     Οργανωτής:

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 της οποίας η ισχύ 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 και φέρω δε ακέραια την ευθύνη για οποιαδήποτε επίπτωση προκληθεί από 
την εγκατάσταση αυτή.
5. Ο κάτωθι υπογράφων, παρέχω ρητά και χωρίς επιφύλαξη, σύμφωνα με τον Κανονισμό Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 2016/679-GDPR), τη συγκατάθεση μου, για την τήρηση των προσωπικών μου 
δεδομένων, τα οποία έγραψα ο ίδιος στο παρών έντυπο και παρέδωσα στην εξυπηρέτηση της τεχνικής 
εταιρίας Expowork.


