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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
 

 προς 

ΕΚΘΕΤΕΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ 

ST.1:  Stand Τύπου 1- Ειδικές Κατασκευές επί Ιχνών Εδάφους ST.2: Stand Τύπου 2 - Τυποποιημένες Εκθεσιακές Δομές 

 
Δ:  Διοργανωτής ΕΚΘ:  Εκθέτης ΚΑΤ:  Κατασκευαστής ΤΕΧΝ.Σ: Τεχνικός Συνεργάτης 

 

 
1. 

 
ΓΡΑΦΕΙΟ 

Διοργανωτή 

 
Το γραφείο του Δ λειτουργεί στον όροφο του Κόμβου Υπηρεσιών του MEC. 

 
2. 

 
ΤΕΧΝΙΚΟΣ 

Συνεργάτης 

MEC 

 
Για την εύρυθμη και ασφαλή διοργάνωση των εκδηλώσεων του ΜEC, η  εταιρεία  

ΕXPOSYSTEM sa παρέχει ως αποκλειστικός Τεχνικός Συνεργάτης (ΤΕΧΝ.Σ.), τις παρακάτω 

υπηρεσίες: 

 Κατασκευή των τυποποιημένων εκθεσιακών δομών ST.2 (παντός είδους) 

 Βασική επίπλωση και εξοπλισμό στα ST.2 

 Βασικό ηλεκτρολογικό εξοπλισμό στα ST.2 

 Προμήθεια και επίστρωση μοκετών στα ST.2 και στους κοινόχρηστους  χώρους  

(διάδρομοι, συνεδρ. αίθουσες κτλ) της εκδήλωσης 

 Παραγωγή και τοποθέτηση της εσωτερικής και εξωτερικής σήμανσης της εκδήλωσης 

 
Απαγορεύεται η ανάθεση και η εκτέλεση, όλων ή μέρους των ανωτέρω υπηρεσιών, σε 

οποιονδήποτε Τρίτον, πλην του ΤΕΧΝ.Σ. 

 
Ο ΤΕΧΝ.Σ. δικαιούται να παρέχει τις υπηρεσίες του, όπως ενοικίαση επίπλων, ηλεκτρολογικού 

εξοπλισμού κτλ και στα ST.1, εφόσον αυτές ζητηθούν από τους ΕΚΘ. 

 
3. 

 
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΧΝ.Σ. 

Εξυπηρέτησης ΕΚΘ 

 
Τα γραφεία λειτουργούν στον όροφο ή στο ισόγειο του Κόμβου Υπηρεσιών  του MEC, για  

την παραγγελία επίπλων, ηλεκτρολογικών και εξοπλισμού, από τους ΕΚΘ. 

 
4. 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

Εν γένει 

 
Απαγορεύεται οποιαδήποτε αλλοίωση, τροποποίηση και γενικά παρέμβαση στο MEC. 

 
Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών και η χρήση οιωνδήποτε μέσων που καταστρέφουν, 

φθείρουν ή αλλοιώνουν τις εγκαταστάσεις του MEC (δάπεδα, τοίχους, οροφές, παράθυρα, 

θύρες κτλ) και γενικά τη μορφή, την αντοχή και την αισθητική των χώρων. 

 
Απαγορεύονται, τα εξής: 

 τρύπημα, κάρφωμα ή βάψιμο οποιουδήποτε δομικού ή διακοσμητικού στοιχείου του MEC 

 τοποθέτηση ταινιών διπλής όψης στα δάπεδα, χωρίς προεπίστρωση χαρτοταινίας 

 βάψιμο των εκθεσιακών κατασκευών, χωρίς προεπίστρωση νάιλον στο δάπεδο του MEC 

 τοποθέτηση αυτοκόλλητων οπουδήποτε, στις εγκαταστάσεις του MEC 

 χρήση κομπρεσέρ βαφής (εντός του MEC) 

 κοπή με δίσκο ξύλων, πλακιδίων, μετάλλων κτλ, (εντός του MEC) 

 χρήση γυψοσανίδων, γενικώς 

 οξυγονοκολλήσεις & ηλεκτροσυγκολλήσεις (εντός του MEC) 

 τρίψιμο των εκθεσιακών κατασκευών, χωρίς σκούπα αναρρόφησης (εντός του MEC) 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

Εν γένει 

(συνέχεια) 

 
Πλύσιμο πινέλων επιτρέπεται μόνο στα WC Εργοταξίου και όχι στα WC Κοινού, ενώ οι 

συσκευασίες τους, μαζί  με  τα τυχόν υπολείμματα από μπογιές, χημικά, βερνίκια, κτλ πρέπει 

να απομακρύνονται καταλλήλως. 

 
Το μέγιστο ύψος των Stands καθορίζεται από τον κανονισμό λειτουργίας της κάθε έκθεσης, 

όμως η ελάχιστη απόσταση του υψηλότερου σημείου τους από τις οροφές του ΜΕC (κάτω 

πέλματα ζευκτών ή οροφές οπλισμένου σκυροδέματος), σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να 

είναι μικρότερη των 50 cm. 

 
Οι ΕΚΘ και οι ΚΑΤ οφείλουν να συμμορφώνονται με τη σήμανση στις εγκαταστάσεις σχετικά 

με την υγιεινή & ασφάλεια, καθώς και την κυκλοφορία. 

 
Δεν επιτρέπεται η λειτουργία ή η επίδειξη συσκευών που επηρεάζουν την ατμόσφαιρα του 

χώρου (ατμοί, καπνοί, μυρωδιές, σκόνες), χωρίς την εγκατάσταση, αποκλειστικά από τον 

ΤΕΧΝ.Σ., του ενδεδειγμένου συστήματος απαγωγής των αερίων. 

 
Δεν επιτρέπεται η κάλυψη των Π.Φ., Π.Σ., πυροσβεστήρων, μπουτόν συναγερμού, στομίων 

αεραγωγών κλιματισμού, σημάνσεων ασφαλείας, μεγαφωνικής κτλ και γενικά των σημείων 

με διαθέσιμες παροχές του MEC. 

 
Η πρόσβαση στους Η/Μ χώρους, στα ηλεκτρικά πεδία, στα κλιμακοστάσια, στον 

ανελκυστήρα, στα wc, στο ιατρείο, στο εστιατόριο, στα κυλικεία, στις αποθήκες,  στα  

γραφεία και γενικά σε χώρους υπηρεσιών του MEC, πρέπει να παραμένει ανεμπόδιστη. 

 
5. 

 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

Stands 

 
Tα Stands διακρίνονται γενικά σε 2 τύπους: 

 SΤ.1 : Ειδικές Κατασκευές επί Ιχνών Εδάφους (Space Only) 

 SΤ.2 : Τυποποιημένες Εκθεσιακές Δομές (Shell Scheme) 

 
Tα Stands πρέπει να κατασκευάζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και 

κανονισμούς, καθώς και τους κοινά αποδεκτούς κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. 

 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στην αντοχή των υπαίθριων Stands σε ανεμοπιέσεις και 

έντονες βροχοπτώσεις. 

 
Ο Δ, οι ΕΚΘ και οι ΚΑΤ των ST.1 είναι  υπεύθυνοι  για τη νομιμότητα, τη στατική επάρκεια και 

την ασφάλεια των Stands εν γένει. 

 
Ο Δ και ο ΤΕΧΝ.Σ. είναι υπεύθυνοι για την άρτια και ασφαλή κατασκευή των κάθε είδους SΤ.2 

 
6. 

 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Εν γένει 

 
Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε παρέμβαση ή μετατροπή του ηλεκτρολογικού δικτύου 

του MEC. 

 
Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος στους Η/Μ χώρους του ΜΕC, όπως ηλεκτρολογικά πεδία, 

μετασχηματιστές, μηχανοστάσια, cctv, λεβητοστάσια, τηλεφωνικό κέντρο κτλ  σε  άτομα 

εκτός της ΜEC sa και των συνεργατών της. 

 
Όλες οι ηλεκτρολογικές εργασίες και συνδέσεις πρέπει να πραγματοποιούνται κατά τα 

προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία και στους ισχύοντες κανονισμούς για τις Ε.Η.Ε. 

(εσωτερικές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις). 

 
Ο ΤΕΧΝ.Σ. είναι αποκλειστικά αρμόδιος για τη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας όλων 

των ηλεκτρολογικών συνδέσεων της έκθεσης και κάθε τύπου Stand, ελέγχοντας τις 

συνδεσμολογίες, τα φορτία, τους πίνακες κτλ όλων των εκθεσιακών εγκαταστάσεων. 
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7. 

 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ 

Stands 

 
Σημεία Ρευματοληψίας για την ηλεκτροδότηση των Stands  

 
Το MEC διαθέτει 5 ειδικά σημεία ρευματοληψίας (2 κεντρικά φρεάτια + 3 επιτοίχιες παροχές), 

για την ηλεκτροδότηση των Stands, σε κάθε σειρά: 

 Μονών κολωνών: Νο 01 - Νο 29 

 Ζυγών κολωνών:   Νο 32 - Νο 54 

 
Η ηλεκτροδότηση (παροχή ηλεκτρικού ρεύματος) των Stands (ανεξαρτήτως τύπου), 

πραγματοποιείται αποκλειστικά από τα ανωτέρω σημεία που διαθέτει το MEC για το 

συγκεκριμένο σκοπό, ενώ απαγορεύεται αυστηρά η ηλεκτροδότηση από άλλα σημεία των 

εγκαταστάσεων (φωτιστικά, πρίζες κτλ). 

 
Εργασίες Ηλεκτροδότησης των Stands 

 
Οι εργασίες ηλεκτροδότησης των  Stands (ανεξαρτήτως τύπου), δηλαδή η ρευματοληψία και 

η όδευση κατάλληλου καλωδίου μέχρι τον πίνακα του κάθε Stand, πραγματοποιούνται 

αποκλειστικά από τον ΤΕΧΝ.Σ. και: 

 έναντι χρέωσης των ΕΚΘ με ST.1, ανάλογα με τα kW που ζήτησαν από τον ΤΕΧΝ.Σ. 

 άνευ χρέωσης των ΕΚΘ με ST.2, για τα kW που τους παρέχει ο Δ στο βασικό ηλκ εξοπλισμό 

Απαγορεύεται αυστηρά η ηλεκτροδότηση των Stands από οποιονδήποτε Τρίτο. 

Εσωτερικές Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις ST.1 

 
Οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις εντός των ST.1, δηλαδή η τοποθέτηση πίνακα υποχρεωτικά 

σε κάθε Stand (με τις απαιτούμενες ασφάλειες, διακόπτες relays διαφυγής κτλ), οι εσωτερικές 

καλωδιώσεις καθώς και οι συνδέσεις με φωτιστικά, εκθέματα, μηχανήματα και λοιπό 

εξοπλισμό, παρέχονται και υλοποιούνται από τον ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ του ΕΚΘ ή από τον ΤΕΧΝ.Σ. 

(εφόσον αυτό ζητηθεί από τον ΕΚΘ). 

 
Οι εργασίες στα ST.1 πρέπει να εκτελούνται αποκλειστικά από Επαγγελματίες Ηλεκτρολόγους, 

που θα φέρουν την ευθύνη και θα υποστηρίζουν την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία της 

εγκατάστασής τους, σε όλη τη διάρκεια διεξαγωγής της έκθεσης και των οποίων 

α) τις Άδειες Ηλεκτρολόγου, β) τις Υπεύθυνες Δηλώσεις και γ) τα Ηλεκτρολογικά Σχέδια 

θα ελέγχει και θα εγκρίνει ο ΤΕΧΝ.Σ., ο οποίος σε περίπτωση μη έγκαιρης προσκόμισής τους 

δικαιούται να μην ηλεκτροδοτεί το Stand. 

 
Οι πίνακες των Stands πρέπει να τοποθετούνται σε εύκολα προσβάσιμα σημεία, που δεν θα 

κλειδώνονται, ενώ δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση των πινάκων στα δάπεδα, η κάλυψη 

φωτιστικών με εύφλεκτα υλικά, τα γυμνά καλώδια, χωρίς clemens κτλ. 

 
Σε περίπτωση που ο ΤΕΧΝ.Σ. διαπιστώσει ηλεκτρολογικές συνδέσεις στα ST.1,  που  

εγκυμονούν κινδύνους για το Κοινό ή τις εγκαταστάσεις και αφού ενημερώσει τον Δ, δεν θα 

ηλεκτροδοτεί τα Stands ή θα διακόπτει άμεσα την ηλεκτροδότησή τους, μέχρι την 

αποκατάσταση των κακοτεχνιών ή των ελλείψεων που διαπιστώθηκαν. 

 
Εσωτερικές Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις ST.2 

 
Οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις εντός των ST.2, δηλαδή ο βασικός εξοπλισμός (κατά τα 

συμφωνηθέντα με το Δ), παρέχεται και υλοποιείται αποκλειστικά από τον ΤΕΧΝ.Σ και χωρίς 

χρέωση του ΕΚΘ. 

 
Τυχόν πρόσθετος εξοπλισμός (φωτιστικά, πρίζες κτλ.) που θα ζητηθεί από ΕΚΘ με ST.2, 

παρέχεται και υλοποιείται επίσης αποκλειστικά από τον ΤΕΧΝ.Σ., έναντι χρέωσης του ΕΚΘ. 

 
Απαγορεύεται αυστηρά η παρέμβαση οποιουδήποτε άλλου Ηλεκτρολόγου εντός των ST.2.  



 

 

 

 
 

8. 

 
ΥΔΡΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

Stands 

 
Το MEC διαθέτει 5 φρεάτια λήψης και αποχέτευσης νερού, σε κάθε σειρά: 

 Ζυγών κολωνών: Νο 02 - Νο 22 

 
Οι υδραποχετεύσεις των Stands (ανεξαρτήτως τύπου), ήτοι οι υδραυλικές συνδέσεις από τα 

φρεάτια του MEC προς/από το Stand, πραγματοποιούνται αποκλειστικά από τον ΤΕΧΝ.Σ. 

 
9. 

 
ΑΝΑΡΤΗΣΗ 

Αντικειμένων 

 
Απαγορεύεται η ανάρτηση οιωνδήποτε αντικειμένων, όπως φωτιστικών, τρασών, λαβάρων, 

banners, εκθεμάτων, διακοσμητικών κτλ από τα ζευκτά, τις οροφές ή τα δίκτυα παροχών του 

MEC. 

 
Κατ’ εξαίρεση, η ανάρτηση αντικειμένων (λάβαρα, τράσες με φωτιστικά κτλ) από τα ζευκτά 

επιτρέπεται (μόνον) εφόσον τα βάρη των αντικειμένων, που θα δηλώσει ο Δ ή ο ΕΚΘ στον 

ΤΕΧΝ.Σ. (με την υποβολή σχετικών σχεδίων με το είδος, τα σημεία ανάρτησης και τα φορτία 

των αντικείμενων) βρίσκονται κάτω των επιτρεπτών ορίων αντοχής των ζευκτών και υπό τον 

όρο ανάθεσης των εργασιών ανάρτησης παντός είδους αντικειμένων, αποκλειστικά στον 

ΤΕΧΝ.Σ. και κατά την απόλυτη κρίση αυτού. 

 
Ο ΤΕΧΝ.Σ. έχει το αποκλειστικό δικαίωμα, να μην επιτρέψει την ανάρτηση αντικειμένων εκθέτη, 

στην περίπτωση που διαπιστώσει ότι τα συνολικά φορτία που δέχεται σωρευτικά 

συγκεκριμένο ζευκτό (δηλ. μαζί και με τα βάρη των τυχόν άλλων ήδη αναρτηθέντων 

αντικειμένων από γειτονικά Stands) υπερβαίνουν το όριο αντοχής αυτού ή στην περίπτωση 

που εγκυμονούν κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια. 

 
Φωτιστικά που αναρτώνται απ’ευθείας στα ζευκτά, παρέχονται αποκλειστικά  από  τον 

ΤΕΧΝ.Σ. 

 
10. 

 
ΥΓΙΕΙΝΗ & 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

 
Οι ΕΚΘ και οι ΚΑΤ οφείλουν : 

 να τηρούν τους κανόνες υγιεινής & ασφάλειας κατά την εργασία, κατά την κείμενη 

νομοθεσία 

 να λαμβάνουν τα προβλεπόμενα μέτρα για την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων 

 να φέρουν τον ενδεδειγμένο εξοπλισμό ατομικής προστασίας 

 να τοποθετούν τα εκθέματα, το διάκοσμο και τον εξοπλισμό τους, αποκλειστικά και μόνον 

εντός του χώρου των Stands και με τρόπο που δεν θα εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια 

υγιεινή & ασφάλεια 

 να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για τυχόν εκθέματα / μηχανήματα σε 

λειτουργία. 

 
11. 

 
ΚΑΠΝΙΣΜΑ 

 
Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα σε όλους τους στεγασμένους χώρους του ΜΕC. 

Η MEC sa έχει αναρτήσει σχετική σήμανση (πινακίδες) στις εγκαταστάσεις. 

 
12. 

 
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ & 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 
Ο Δ, οι ΕΚΘ και οι ΚΑΤ οφείλουν να τηρούν όλα εκείνα τα μέτρα που προβλέπονται από τις 

σχετικές διατάξεις της Αρμόδιας Πυροσβεστικής Αρχής. 

 
Επίσης, οφείλουν να λαμβάνουν υπ’ όψιν όλα τα διαθέσιμα μέσα πυρασφάλειας και 

πυροπροστασίας του MEC, ενδεικτικά: 

 Π.Φ.: Πυροσβεστικές Φωλιές 

 Π.Σ.: Πυροσβεστικοί Σταθμοί 

 Πυροσβεστήρες 

 Μπουτόν Συναγερμού (fire alarm) 

 Φωτεινές Ενδείξεις Εξόδων Κινδύνου 

και να ενημερώνουν το προσωπικό τους, για τη χωροθέτηση και την κατάλληλη χρήση τους. 
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ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ & 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

(συνέχεια) 

 
Τα ανωτέρω μέσα πρέπει να παραμένουν διαρκώς εμφανή και να είναι διαρκώς άμεσα 

προσβάσιμα προς χρήση. 

 
Οι έξοδοι κινδύνου πρέπει να παραμένουν διαρκώς ελεύθερες διελεύσεων, ο δε χώρος 

έμπροσθεν αυτών πρέπει να παραμένει διαρκώς ελεύθερος πάσης φύσεως κατασκευής και 

με προσπελάσιμο ίχνος εδάφους πλάτους τουλάχιστον ίσο με το άνοιγμα της αντίστοιχης 

εξόδου κινδύνου. 

 
Οι διάδρομοι των επισκεπτών πρέπει να παραμένουν διαρκώς ελεύθεροι και να μην 

τοποθετούνται εκθέματα, διακοσμητικά στοιχεία ή οποιουδήποτε είδους εμπόδια και να μην 

παρουσιάζουν υψομετρικές διαφορές. 

 
Δεν επιτρέπονται: 

 η ύπαρξη ανοικτών εστιών φωτιάς 

 η χρήση συσκευών υγραερίου 

 η χρήση εκρηκτικών, εύφλεκτων υλικών, εκθεμάτων και συσκευών που θα μπορούσαν να 

προκαλέσουν πυρκαγιά ή έκρηξη 

 η λειτουργία μηχανών εσωτερικής καύσης, εντός του MEC. 

 
13. 

 
Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 

 
Παροχή α’ βοηθειών από συμβεβλημένη με τη MEC sa εξειδεικευμένη εταιρεία, 

σε εξοπλισμένο και διαμορφωμένο χώρο ιατρείου και με θέση πρόσβασης ασθενοφόρου. 

κατά την: 

 Προετοιμασία: 07:00-23:00 

 Λειτουργία: Ωράρια της έκθεσης 

 Αποξήλωση: 07:00-23:00 

 
14. 

 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

 
To MEC παραδίδεται προς χρήση καθαρό, κενό και ελεύθερο. 

 
Η καθαριότητα της εκδήλωσης (Stands, διάδρομοι, reception, wc, υπαίθριοι, parking κτλ) 

καθώς και των εγκαταστάσεων του ΜΕC, πραγματοποιείται μέσω Εταιρείας Καθαριότητας 

επιλογής του Δ και πρέπει να παρέχεται, ποιοτικώς και ποσοτικώς, κατά τρόπον ώστε να μην 

εκθέτει το MEC. 

 
15. 

 
W.C. 

 
Το MEC διαθέτει στις εγκαταστάσεις του: 

 
Αίθουσα Α 

 2 συγκροτήματα WC Κοινού 

Λειτουργούν αποκλειστικά κατά τις ημέρες διεξαγωγής της εκδήλωσης 

 2 συγκροτήματα WC Εργοταξίου (με βιομηχανικούς νιπτήρες για πλύσιμο πινέλων) 

Λειτουργούν αποκλειστικά κατά τις ημέρες προετοιμασίας και αποξήλωσης 

Α.Π.Χ. 

 1 συγκρότημα Κοινού 

Λειτουργεί αποκλειστικά κατά τις ημέρες διεξαγωγής της εκδήλωσης 

 
16. 

 
ΦΥΛΑΞΗ 

 
Η μόνιμη φύλαξη του MEC ασχολείται αποκλειστικά με τη φύλαξη και εποπτεία των 

εγκαταστάσεών του και εξυπηρετεί αποκλειστικά και μόνον τις ανάγκες της MEC sa και  όχι 

της εκδήλωσης. 

 
Η φύλαξη της εκδήλωσης καθώς και των εγκαταστάσεων του ΜΕC πραγματοποιείται μέσω 

Εταιρείας Φύλαξης επιλογής του Δ και πρέπει να παρέχεται, ποιοτικώς και ποσοτικώς, κατά 

τρόπον ώστε να μην εκθέτει το MEC. 
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ΦΥΛΑΞΗ 

(συνέχεια) 

 
Η ΜEC sa δεν φέρει καμιά ευθύνη για φθορές, κλοπές, απώλειες, βλάβες ή ζημίες που τυχόν 

θα προκληθούν στα εκθέματα αλλά και γενικά στα πράγματα, (πχ εμπορεύματα, εξοπλισμό, 

οχήματα, μηχανήματα κτλ) οποιουδήποτε Τρίτου (πχ εκθέτες, κατασκευαστές, επισκέπτες κτλ) 

κατά τη διάρκεια της παραχώρησης χρήσης του ΜΕC, από οποιοδήποτε λόγο και αιτία. 

 
17. 

 
ΕΥΘΥΝΗ 

Αποζημιώσεων 

 
Η MEC sa δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν σωματικές βλάβες ή υλικές ζημίες που τυχόν 

προκληθούν σε Τρίτους ή για εργατικά ή άλλου είδους ατυχήματα που τυχόν προκληθούν, 

κατά τη διάρκεια (προετοιμασία, λειτουργία, αποξήλωση) και εξαιτίας της εκδήλωσης. 

 
18. 

 
ΕΣΤΙΑΣΗ & 

CATERING 

 
Αποκλειστική λειτουργία των Κυλικείων (MECafé) καθώς και του Εστιατορίου, στους 

εγκεκριμένους χώρους του MEC, από τη MEC sa. 

 
Λειτουργούν ανάλογα με το μέγεθος και τις ανάγκες της κάθε εκδήλωσης, κατά την κρίση  

της MEC sa. 

 
19. 

 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 

 
Λειτουργεί αποκλειστικά κατά τις ημέρες και ώρες διεξαγωγής της εκδήλωσης, από το 

εξουσιοδοτημένο συνεργείο της ΜΕC sa. 

 
Δυνατότητα λειτουργίας του κλιματισμού κατά την προετοιμασία ή την αποξήλωση, μετά  

από έγκαιρο αίτημα του Δ στη MEC sa. 

 
20. 

 
ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΗ 

Εγκατάσταση 

 
Δυνατότητα χρήσης της μεγαφωνικής του MEC από το Δ, για: 

 αναπαραγωγή μουσικής 

 ανακοινώσεις 

 
21. 

 
ΣΗΜΑΝΣΗ 

Εγκαταστάσεων 

 
Το MEC διαθέτει, εσωτερικά και εξωτερικά, διάφορες σημάνσεις (πινακίδες) για την υγιεινή & 

ασφάλεια, την κυκλοφορία, τις υπηρεσίες και τις παροχές. 

 
22. 

 
RECEPTION 

Λ. Λαυρίου 

 
Το MEC διαθέτει μεγάλο και ενιαίο χώρο υποδοχής, για πληροφορίες, γραμματεία, έκδοση 

εισιτηρίων κτλ, με βεστιάριο & αποθήκη και δύο Foyers εκατέρωθεν. 

 
Απαγορεύονται: 

 οποιεσδήποτε κατασκευές  ή επιγραφές (εσωτερικά / εξωτερικά) 

 η χρήση της για τη μεταφορά εκθεσιακών δομών και εκθεμάτων 

 
23. 

 
PARKING 

Λειτουργία 

Εκδήλωσης 

 
Κατά τη λειτουργία (διεξαγωγή) της εκδήλωσης, παραχωρούνται υπαίθριοι χώροι του ΜΕC 

για τη δωρεάν στάθμευση οχημάτων των εκθετών και των επισκεπτών. 

Μέγιστη ταχύτητα οχημάτων 20 Km/h. 

 
Ο Δ έχει την αποκλειστική ευθύνη οργάνωσης & λειτουργίας των χώρων στάθμευσης, 

διαχείρισης κυκλοφορίας & στάθμευσης, οριοθέτησης parking εκθετών & διανομής θέσεων 

parking, φύλαξης & ασφάλειας εν γένει. 

 
Ο χώρος στάθμευσης έμπροσθεν της κεντρικής εισόδου του ΜΕC (Λ.Λαυρίου) προορίζεται 

αποκλειστικά για οχήματα: 

 του Δ, της MEC sa και των ΑμΕΑ 

 Λεωφορεία (Shuttle Buses) και TAXI 

σύμφωνα με την αντίστοιχη διαγράμμιση θέσεων. 
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24. 

 
ΦΟΡΤΟ- 

ΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ 

Προετοιμασία 

Αποξήλωση 

Εκδήλωσης 

 
Κατά την προετοιμασία και αποξήλωση της εκδήλωσης, παραχωρούνται υπαίθριοι  χώροι 

του ΜΕC για τη στάση (και μόνον) οχημάτων, φορτηγών, γερανών, clarks κτλ 

φορτοεκφόρτωσης των εκθεσιακών δομών και των εκθεμάτων. Max ταχύτητα 20 Km/h. 

 
Ο Δ έχει την αποκλειστική ευθύνη οργάνωσης & λειτουργίας των χώρων, προγραμματισμού 

φορτοεκφορτώσεων, διαχείρισης κυκλοφορίας & στάσης, φύλαξης & ασφάλειας εν γένει. 

Τα πάσης φύσεως οχήματα, που κινούνται ή φορτοεκφορτώνουν στους χώρους καθώς και 

οι οδηγοί αυτών οφείλουν να διαθέτουν και να τηρούν τα προβλεπόμενα στη σχετική 

νομοθεσία (άδειες, ασφαλιστήρια, δικαιολογητικά, σημάνσεις ασφαλείας κτλ). 

 
25. 

 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Ο Δ οφείλει να μεριμνήσει για την ύπαρξη αποθηκευτικών χώρων που τυχόν θα απαιτηθούν 

προς εξυπηρέτηση των ΕΚΘ του και των ΚΑΤ τους (πχ για αποθήκευση συσκευασιών), από 

την έναρξη της προετοιμασίας μέχρι τη λήξη της αποξήλωσης. 

 
Η MEC sa δεν παραλαμβάνει και δεν παρέχει καμία υπηρεσία αποθήκευσης εκθεμάτων, 

δομών ή άλλων αντικειμένων των ΕΚΘ ή των ΚΑΤ τους, πριν από τη συμφωνηθείσα έναρξη 

προετοιμασίας της εκδήλωσης ή μετά τη συμφωνηθείσα λήξη της αποξήλωσης. 

 
26. 

 
Α.μ.Ε.Α. 

 
Το MEC είναι προσβάσιμο και διαθέτει διακριτούς χώρους υγιεινής και στάθμευσης ΑμΕΑ. 

 
27. 

 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Συνεργατών 

MEC 

 
Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε Τρίτο να συστήσει στο MEC, οποιουδήποτε είδους (ενδεικτικά): 

 υπηρεσίες προώθησης πωλήσεων 

 μίσθωση εκθεσιακού εξοπλισμού 

 καταστήματα πώλησης προϊόντων 

 γραφεία παροχής υπηρεσιών 

πέραν αυτών που παρέχονται και λειτουργούν από τους ήδη εγκατεστημένους συνεργάτες 

της ΜEC sa. 

Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος στο MEC, σε οποιονδήποτε Τρίτον, για την παροχή των 

ανωτέρω υπηρεσιών. 

 
28. 

 
ΛΙΑΝΟΠΩΛΗΤΕΣ 

DELIVERY 

 
Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος στο MEC σε λιανοπωλητές, καθώς και σε διανομείς ειδών 

πρόχειρης εστίασης (delivery) ή διαφημιστικού υλικού. 

 
29. 

 
ΑΠΟΛΕΣΘΕΝΤΑ 

 
Τα απολεσθέντα αντικείμενα πρέπει να παραδίδονται στην Εταιρεία Φύλαξης ή στο Δ και θα 

παραμένουν στο γραφείο του Δ μέχρι τη λήξη της αποξήλωσης (προς τυχόν αναζήτηση). 

 
30. 

 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ 

Λειτουργία 

Εκδηλώσεων 

 
Σε περίπτωση πραγματοποίησης παράλληλων άλλων εκδηλώσεων Τρίτων σε άλλους 

χώρους του ΜΕC, τότε ο Δ και μέσω αυτού οι ΕΚΘ του και οι ΚΑΤ τους υποχρεούνται να 

τηρούν όλες τις οδηγίες που θα δίδει η ΜEC sa για την απρόσκοπτη και αδιατάρακτη 

λειτουργία του συνόλου των εκδηλώσεων. 

 
31. 

 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ 

Εισόδου 

 
Η ΜEC sa διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την είσοδο ή να απομακρύνει από τους χώρους 

της άτομα (εκθέτες, προσωπικό, κατασκευαστές, συνεργεία, επισκέπτες, κτλ) των οποίων οι 

δραστηριότητες (ενδεικτικά): 

 θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του Κοινού ή των εγκαταστάσεων 

 προκαλούν ταραχή ή ενόχληση 

 είναι αντίθετες με τα χρηστά ήθη 

 παραβαίνουν το πρόγραμμα / ωράρια 
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