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Μεταξύ της εταιρείας ROTA AE που διοργανώνει την έκθεση DEFEA και του ενδιαφερόμενου υποψήφιου εκθέτη ή 

προκειμένου περί εταιρείας του νόμιμου εκπρόσωπου, υπογράφηκε  Ιδιωτικό Συμφωνητικό με σκοπό τη συμμετοχή του 

δευτέρου στην έκθεση. Με την υπογραφή του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Συμμετοχής στην έκθεση ο εκθέτης δέχεται 

ανεπιφύλακτα τους όρους του παρόντος Κανονισμού Συμμετοχής & Λειτουργίας και γενικά τους κανονισμούς, τους 

ισχύοντες νόμους και ιδιαιτέρως τους νόμους περί εμπορικών εκθέσεων. 

 

 

 

1. Η Έκθεση 
......................................................................................................................................................................................................................... 

 
Η Έκθεση θα λάβει χώρα από τις 11 έως και τις 13 Μάϊου 2021 στις εγκαταστάσεις του Εκθεσιακού Κέντρου Metropolitan 

Expo. 

Ο εκθέτης είναι υπεύθυνος για την λήψη και τήρηση κατά την διάρκεια της προετοιμασίας, της λειτουργίας και της 

αποξήλωσης της έκθεσης όλων των αναγκαίων μέτρων υγιεινής και ασφάλειας για την αποφυγή εξάπλωσης του 

κορωνοιού Covid – 19. Υποχρεούται δε να συμμορφώνεται τόσο αυτός όσο και οι συνεργάτες του ή/και οι 

υπεργολάβοι αυτού αλλά και οι επισκέπτες του με την ισχύουσα νομοθεσία, τις οδηγίες των αρμοδίων αρχών, τις 

οδηγίες και υποδείξεις της Διοργανώτριας εταιρείας και την πολιτική ασφαλείας του Εκθεσιακού Κέντρου. 

Η Έκθεση  απευθύνεται σε επίσημες αντιπροσωπείες, σε επαγγελματίες του κλάδου, στα Υπουργεία Άμυνας, Ναυτιλίας και 

Προστασίας του Πολίτη. Οι επισκέπτες θα πρέπει να συμμετέχουν σε νόμιμους τομείς της συνδεδεμένης βιομηχανίας, της 

κυβέρνησης, των οργανισμών προμήθειας εξοπλισμού και των στρατιωτικών σχολών. 

Η είσοδος στους επισκέπτες επιτρέπεται μόνο με πρόσκληση και κατόπιν επίδειξης ταυτοποιητικού εγγράφου. Όποιος 

επιθυμεί να επισκεφθεί την έκθεση (συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν προσκληθεί από έναν εκθέτη) θα πρέπει να 

καταχωρήσει τα στοιχεία του μέσω της ιστοσελίδας της DEFEA. 

Τόσο οι επισκέπτες όσο και οι εκθέτες θα πρέπει να φέρουν επαγγελματική ή υπηρεσιακή ενδυμασία. 

Η είσοδος δεν επιτρέπεται σε ανήλικους κάτω των 18 ετών συμπεριλαμβανομένων των παιδιών των εκθετών. 

 

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στην Έκθεση - Είδη εκθεμάτων 
......................................................................................................................................................................................................................... 

 
Δικαίωμα συμμετοχής στην έκθεση έχουν εταιρείες κατασκευής, εισαγωγής, εμπορίας και αντιπρόσωποι προϊόντων ή 

υπηρεσιών σχετικών με το αντικείμενο και το χαρακτήρα της έκθεσης. 

Οι Εκθέτες πρέπει να έχουν τη νόμιμη έδρα τους σε χώρα αναγνωρισμένη από τη διεθνή κοινότητα και η οποία δεν 

υπόκειται σε εμπορικό αποκλεισμό πώλησης αμυντικού εξοπλισμού και εξοπλισμού ασφάλειας, 

Ο Διοργανωτής επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αποδεχτεί ή να αρνηθεί τις εταιρείες ή τους οργανισμούς που επιθυμούν 

να εκθέσουν, χωρίς τη δυνατότητα ένστασης και χωρίς καμία αποζημίωση. 
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Ο Εκθέτης είναι υπεύθυνος να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τις άδειες εισαγωγής - εξαγωγής των προϊόντων. 

Ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για αποφάσεις των ελληνικών αρχών σχετικά με την εισαγωγή - εξαγωγή εξοπλισμού από 

οποιαδήποτε χώρα. 

Απαγορεύεται η προβολή εκθεμάτων που δε συνάδουν με το αντικείμενο της έκθεσης. Σ΄ αυτή τη περίπτωση η 

Διοργανώτρια εταιρεία έχει το δικαίωμα να απαιτήσει, με έξοδα και ευθύνη του εκθέτη, την απομάκρυνση των 

αντικειμένων. 

 

 

3. Έγκριση Συμμετοχής 
......................................................................................................................................................................................................................... 

 
Η  συμμετοχή στην έκθεση εγκρίνεται με την υπογραφή του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Συμμετοχής από τον υποψήφιο εκθέτη 

και τη Διοργανώτρια εταιρεία και τη καταβολή προς τη Διοργανώτρια εταιρεία της αξίας του περιπτέρου καθώς και τυχόν 

επιπρόσθετων παροχών. 

Η διάθεση του περιπτέρου θεωρείται οριστική και μόνιμη κατά την ημερομηνία καταβολής του συνολικού ποσού της 

εντολής από τον εκθέτη. 

Στην περίπτωση μη έγκαιρης εξόφλησης σύμφωνα με τις ημερομηνίες που αναφέρονται στο Ιδιωτικό Συμφωνητικό, ο χώρος 

θεωρείται ελεύθερος προς διάθεση και το χρηματικό ποσό που έχει ήδη καταβάλλει ο εκθέτης παρακρατείτε ως 

αποζημείωση. 

 

 

4. Ακύρωση συμμετοχής 
......................................................................................................................................................................................................................... 

 
Η ακύρωση συμμετοχής στην έκθεση γίνεται μόνο εγγράφως με δήλωση που κοινοποιείται στην Διοργανώτρια εταιρεία. 

Σε περίπτωση που η έγγραφη δήλωση ακύρωσης συμμετοχής κοινοποιηθεί στην Διοργανώτρια 

εταιρεία: 

Α. Σε διάστημα μεγαλύτερο των ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας της έκθεσης, τότε 

παρακρατείτε το 50% του συνολικού ποσού και επιστρέφεται στον υποψήφιο εκθέτη το υπόλοιπο χρηματικό ποσό που έχει 

καταβάλει. 

Β. Σε διάστημα μικρότερο των ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας της έκθεσης, ο εκθέτης 

υποχρεούται να καταβάλει ως αποζημίωση ολόκληρη την αξία συμμετοχής του, όπως αναφέρεται στο Ιδιωτικό Συμφωνητικό 

 

 

 

5. Διάθεση Περιπτέρων 
......................................................................................................................................................................................................................... 

 
Με βάση τη κάτοψη του εκθεσιακού χώρου η Διοργανώτρια εταιρεία προτείνει στον εκθέτη τα διαθέσιμα περίπτερα, από τα οποία 

ο εκθέτης επιλέγει. 

Η χρήση των περιπτέρων παραχωρείται αποκλειστικά στο συμμετέχοντα εκθέτη. Απαγορεύεται με οποιονδήποτε τρόπο η 

παραχώρηση χρήσης μέρους ή όλου του περιπτέρου σε τρίτο, η συστέγαση ή φιλοξενία τρίτων σ’ αυτό καθώς και η προβολή 

προϊόντων ή υπηρεσιών τρίτων. 
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Η υπογραφή του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Συμμετοχής αποτελεί απόδειξη ότι ο εκθέτης έλαβε πλήρη γνώση του 

παραχωρημένου χώρου, τον βρήκε της αρεσκείας του και αποδέχεται όλα όσα αυτός περιλαμβάνει. 

Μετά την υπογραφή της σύμβασης, η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα για τεχνικούς ή οργανωτικούς λόγους και 

παρεκκλίνοντας από τη συμφωνία, να δώσει στον εκθέτη περίπτερο σε άλλη θέση της έκθεσης, να μεταβάλλει το μέγεθος του 

περιπτέρου και να προβεί σε οποιαδήποτε αλλαγή στη διαρρύθμιση της έκθεσης. Τέτοιες αλλαγές θα συντελούνται στο 

πλαίσιο διαλόγου μεταξύ Διοργανωτή και Εκθέτη. 

Ο εκθέτης θα πρέπει να θεωρήσει αναμενόμενη μια διαφορά μέχρι και πέντε (5) εκατοστά στις διαστάσεις του περιπτέρου λόγω 

του όγκου των διαχωριστικών. Διεκδικήσεις που αφορούν τέτοιες διαφορές δεν θεωρούνται βάσιμες. Διαχωριστικοί τοίχοι, 

κολώνες, σωλήνες ύδρευσης, πυροσβεστήρες, φώτα ασφαλείας, ηλεκτρολογικοί πίνακες και λοιπός εξοπλισμός αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος του περιπτέρου. 

 

 

6. Προετοιμασία & Αποξήλωση 
......................................................................................................................................................................................................................... 

 
Προετοιμασία - Έναρξη τοποθέτησης εκθεμάτων: 
 

Η παράδοση των περιπτέρων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα αποστείλει η Διοργανώτρια εταιρεία, 

με προγραμματισμένη τμηματική εκφόρτωση των κατασκευών και των εμπορευμάτων. 

 

Ωράριο για τις ημέρες προετοιμασίας της έκθεσης: 

• 5  &  6/5: 09:00 - 17:00. 

• 7 - 8 - 9/5: 07:00 - 23:00 

• 10/5: 07:00 - 20:00 - Επιτρέπεται μόνο η είσοδος των εμπορευμάτων 

Μετά το ωράριο προετοιμασίας δεν επιτρέπεται η παραμονή εκθετών και συνεργείων στον εκθεσιακό χώρο. 

 
Εάν ο εκθέτης δεν προσέλθει να παραλάβει το περίπτερο του τη παραμονή της έναρξης της έκθεσης μέχρι τις 15:00 και το 

περίπτερο παραμείνει άδειο και η Διοργανώτρια εταιρεία δεν έχει ειδοποιηθεί εγγράφως για το χρόνο προσέλευσης μέχρι 

εκείνη την ώρα, έχει το δικαίωμα να διαθέσει το περίπτερο σ΄ άλλον υποψήφιο εκθέτη ή να χρησιμοποιηθεί ή να διακοσμηθεί 

για άλλο σκοπό. 

Σε κάθε περίπτωση ο εκθέτης είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει πλέον του αντιτίμου του περιπτέρου και τα επιπλέον έξοδα. 

Το ωράριο για τις ημέρες προετοιμασίας της έκθεσης είναι 7:00-23:00. Μετά τις 23:00 δεν επιτρέπεται η παραμονή εκθετών 

και συνεργείων στον εκθεσιακό χώρο. 

 

Αποξήλωση - Απομάκρυνση εκθεμάτων: 
 

Ο εκθέτης μπορεί να ξεκινήσει την αποξήλωση του περιπτέρου του σύμφωνα με το πρόγραμμα αποξήλωσης που 

κοινοποιείται από τη Διοργανώτρια εταιρεία. 

Τα περίπτερα ή εκθέματά τους δεν μπορούν να ξεστηθούν ή να μετακινηθούν πριν τη λήξη της έκθεσης. 

Ο εκθέτης θα πρέπει να συσκευάσει τα εκθέματά του την ίδια ημέρα, ενώ φεύγοντας δεν θα πρέπει να αφήσει πολύτιμα 

αντικείμενα π.χ. ηλεκτρονικά είδη κ.α. ή εμπορεύματα χωρίς να μεριμνήσει για τη φύλαξη και την ασφάλειά τους. 

Η διαδικασία της αποξήλωσης θα ολοκληρωθεί έως την μεθεπόμενη ημέρα στις 17:00. 

Από τη λήξη της έκθεσης και μέχρι την οριστική απομάκρυνση των κατασκευών και των εμπορευμάτων, ο εκθέτης είναι 

αποκλειστικά υπεύθυνος για τη φύλαξη και την ασφάλεια των εκθεμάτων του. 
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Τα υλικά συσκευασίας θα πρέπει να απομακρυνθούν από τον εκθεσιακό χώρο, κατά τη προετοιμασία των περιπτέρων με 

ευθύνη του εκθέτη. 

Ο εκθέτης ευθύνεται για οποιεσδήποτε βλάβες ή ζημιές έγιναν με ευθύνη του μέσα στον εκθεσιακό χώρο. 

 

 

7. Σχεδιασμός και διαρρύθμιση περιπτέρου 
......................................................................................................................................................................................................................... 

 
Ο εκθέτης θα πρέπει να επισκεφτεί το χώρο του πριν την έναρξη της έκθεσης, για την επίλυση τεχνικών θεμάτων που αφορούν 

τη λειτουργία του περιπτέρου του. Η Διοργανώτρια εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για θέματα τεχνικών διαφορών σχετικά με 

το χώρο. 

Ο εκθέτης είναι υπεύθυνος για τη διακόσμηση και την εσωτερική διαρρύθμιση του περιπτέρου του. 

Στα περίπτερα ειδικών κατασκευών καθώς και στα περίπτερα δομής απαγορεύεται η αυθαίρετη προσθήκη 

προβολέων ή άλλων φωτιστικών σωμάτων καθώς και η προεξοχή οποιουδήποτε στοιχείου εκτός από τα όρια 

του περιπτέρου.  

 
Περίπτερα Ειδικών Κατασκευών 

 
Στα περίπτερα ειδικής κατασκευής ύψους μέχρι 3 μέτρων, ο εκθέτης πρέπει να καταθέσει στην Τεχνική Εταιρεία υπεύθυνη 

δήλωση υπογεγραμμένη από τον ίδιο, με την οποία εγγυάται την τεχνική αρτιότητα και ασφάλεια της εν λόγω 

κατασκευής. (Υπόδειγμα 1) 

Η κατασκευή του περιπτέρου δεν θα υπερβαίνει τα 3μ. 

Σε περίπτωση που διακοσμητικά στοιχεία του περιπτέρου ή εκθέματα υπερβαίνουν τα 3μ. σε ύψος, ο εκθέτης υποχρεούται να 

στείλει στην Διοργανώτρια Εταιρεία τα σχέδια ( Όψεις) του περιπτέρου προς έγκριση καθώς και δήλωση από 

Αρχιτέκτονα ή Πολιτικό Μηχανικό για την στατικότητα του περιπτέρου. (Υπόδειγμα 2) 

Κάθε ηλεκτρολογική εργασία από τον εκθέτη πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με ευθύνη του 

εκθέτη. 

Ο υπεύθυνος ηλεκτρολόγος του περιπτέρου υποχρεούται να συμπληρώσει και να παραδώσει στην Τεχνική Εταιρεία Υπεύθυνες 

Δηλώσεις για την ασφαλή εγκατάσταση και λειτουργία του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού του περιπτέρου, επισυνάπτοντας 

φωτοαντίγραφο της αδείας του, ώστε να καταστεί δυνατή η ηλεκτροδότηση του περιπτέρου. 

Τα  περίπτερα  Ίχνους  Εδάφους  δεν  μπορούν  να  χρησιμοποιούν  στοιχεία  της  δομής  της  τεχνικής εταιρείας της 

έκθεσης.   

Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται πλάτες δομής όμορων περιπτέρων αυτές θα χρεώνονται ανά τεμάχιο πλάτης (πάνελ) 

από τη τεχνική εταιρεία. 

Στα περίπτερα ειδικής κατασκευής 3 ή 4 κλειστών όψεων στον σχεδιασμό τους θα πρέπει να προβλέπεται σε κάθε 

πλευρά άνοιγμα 2μ. ανά 10μ. μήκος για λόγους ασφαλείας. 

Κατά  το σχεδιασμό  του  περιπτέρου  και  για  τα περίπτερα που βρίσκονται κατά μήκος της εισόδου της αίθουσας, η 

τοιχοποιία πρέπει να αρχίζει 2μ. πιο μέσα κατά μήκος της πρόσοψης του περιπτέρου, με εξαίρεση τα περίπτερα που 

βρίσκονται στον περιφερειακό διάδρομο. 

Σε κάθε περίπτωση η όψη της κατασκευής που γειτνιάζει με άλλα περίπτερα, πρέπει πάνω από τα 2,5μ. να είναι επίπεδη και 

βαμμένη με υπόλευκο χρώμα. 
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Οι κατασκευές των περιπτέρων (βαφές,τριψίματα κλπ) θα πρέπει να έχουν τελειώσει 2 ημέρες πριν τη λειτουργία της έκθεσης. 

Σε αντίθετη περίπτωση η  Διοργανώτρια εταιρεία έχει τη δυνατότητα να σταματήσει τις εργασίες και να αλλάξει τη κατασκευή 

του περιπτέρου από ίχνος εδάφους σε τυποποιημένη δομή έκθεσης. 

Δεν επιτρέπετε η αυθαίρετη προσθήκη προβολέων ή άλλων φωτιστικών σωμάτων καθώς και η προεξοχή 

οποιουδήποτε στοιχείου εκτός από τα όρια   

Όλα τα περίπτερα με υπερυψωμένο πάτωμα πάνω από 4 εκατοστά πρέπει να διαθέτουν ράμπες πρόσβασης     

ΑΜΕΑ. 

Oι αναρτώμενες σημάνσεις ή κατασκευές του κάθε περιπτέρου πρέπει να έχουν ελάχιστη απόσταση 2μ. από την 

περίμετρο του ίχνους του περιπτέρου. 

  Επίσης το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των αναρτώμενων σημάνσεων ή κατασκευών είναι τα 6μ. στην Αίθουσα 

3 και τα 7μ. στην Αίθουσα 4 και η ελάχιστη επιτρεπόμενη απόσταση των αναρτώμενων σημάνσεων ή 

κατασκευών από το έδαφος είναι τα 3 μ. στην Αίθουσα 3 και τα 4μ. στην Αίθουσα 4.  

Οι αναρτώμενες σημάνσεις ή κατασκευές των περιπτέρων πρέπει να έχουν ελάχιστη απόσταση 1 μέτρου καθ’ 

ύψος και 2 μέτρων κατά πλάτος και μήκος, από οποιοδήποτε σημείο κατασκευής του περιπτέρου, καθώς και 

από τα στοιχεία του κτιρίου (κολώνες, σχάρες…). 

Διευκρινίζεται ότι η στήριξη από την οροφή σημείων ή τμημάτων κατασκευών που ακουμπούν στο έδαφος 

απαγορεύεται.  

 
 
Περίπτερα Δομής Έκθεσης 
 
Στα περίπτερα Δομής Έκθεσης τα διαχωριστικά πάνελς των περιπτέρων αποτελούνται από μελαμίνη. Συνεπώς δεν είναι 

κατάλληλα για τοποθέτηση βαρέων αντικειμένων, ενώ σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να δεχθούν πλευρικές πιέσεις. 

Η χρήση ταινιών διπλής όψης απευθείας στα υλικά της δομής αν δεν προηγηθεί τοποθέτηση χαρτοταινίας. 

Το τρύπημα και το βάψιμο των πανό και των αλουμινίων της δομής.  

 

Για την καλύτερη λειτουργία κατά τη προετοιμασία, τη λειτουργία και την αποξήλωση της έκθεσης, απαγορεύονται 

τα κάτωθι: 

• Το τρύπημα, το κάρφωμα και το βάψιμο στο πάτωμα, τις κολώνες, την οροφή αλλά και οποιοδήποτε άλλο δομικό στοιχείο. 

• Η εναπόθεση κατασκευών, διακοσμητικού υλικού, εμπορευμάτων και η εκτέλεση προπαρασκευαστικών εργασιών σε άλλα 

περίπτερα, στους τοίχους ή στους διαδρόμους της έκθεσης. Οι διάδρομοι πρέπει να είναι πάντα προσπελάσιμοι. 

• Η χρήση των wc ή άλλων χώρων για τον καθαρισμό πινέλων και άλλων αντικειμένων. Για τις εργασίες αυτές υπάρχουν 

ειδικοί βιομηχανικοί νιπτήρες σε κάθε αίθουσα. 

• Κάθε παρέμβαση ή σύνδεση στα δίκτυα υπηρεσιών, χωρίς έγγραφη συγκατάθεση της Τεχνικής εταιρείας. 

• Το κρέμασμα οποιουδήποτε αντικειμένου από την οροφή και τα δομικά στοιχεία των αιθουσών ή τα δίκτυα υπηρεσιών που 

αναπτύσσονται παράλληλα με την οροφή καθώς και η προεξοχή οποιουδήποτε στοιχείου εκτός των ορίων του 

περιπτέρου. 

• Τα  υλικά συσκευασίας θα πρέπει να απομακρυνθούν από τον εκθεσιακό χώρο, κατά τη προετοιμασία των περιπτέρων με 

ευθύνη του εκθέτη. 

• Η κατασκευή διώροφων περιπτέρων. 

• Η χρήση γυψοσανίδας σε ολόκληρο ή μέρος του περιπτέρου. 

• Η τοποθέτηση επιγραφών, προβολέων, ραφιών, εμπορευμάτων στους κοινόχρηστους διαδρόμους εξωτερικά των ορίων του 
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περιπτέρου. 

• Οι εκθέτες δεν μπορούν να αναρτήσουν λάβαρα και ειδικές κατασκευές, παρά μόνο απευθυνόμενοι στη Τεχνική εταιρεία του 

εκθεσιακού κέντρου. 

• Η εκτέλεση εργασιών όπως η κοπή ξύλων, κομπρεσέρ βαφής, μηχανημάτων και υλικών που μπορούν να προκαλέσουν 

φθορές ή βλάβες στο εκθεσιακό κέντρο. 

• Κάθε εργασία στον εκθεσιακό χώρο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 23:00. 

• Όλες οι ανοικτές εστίες φωτιάς, η χρήση εύφλεκτων ή άλλων υλικών που μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά, 

καθώς και η λειτουργία μηχανών εσωτερικής καύσης στους εσωτερικούς χώρους του METROPOLITAN EXPO. 

• Η χρήση βραδύκαυστων υλικών για τις κατασκευές είναι υποχρεωτική. 

• Οποιαδήποτε μη εγκεκριμένη κατασκευή ή κατασκευή που δεν πληρεί τις προδιαγραφές του παρόντος κανονισμού δεν θα 

γίνεται δεκτή από τη Διοργανώτρια εταιρεία και θα απομακρύνεται από την Τεχνική εταιρεία με δαπάνες του εκθέτη. 

 

8. Τεχνική Εταιρεία της Έκθεσης 
......................................................................................................................................................................................................................... 

 
Ως επίσημη Τεχνική εταιρεία της έκθεσης έχει οριστεί η τεχνική εταιρεία του εκθεσιακού κέντρου EXPOWORK AE. 

Υποχρεωτικές Υπηρεσίες EXPOWORK AE: 

• Παροχή σε kw από τα φρεάτια του κτιρίου 

• Ηλεκτρολογικές εργασίες σε περίπτερα δομής 

• Καθαριότητα στα περίπτερα δομής 

• Σήμανση στις βασικές θέσεις του κτιρίου 

• Ενσύρματο και ασύρματο internet 

• Σημεία ανάρτησης από τις δοκούς στην οροφή των αιθουσών 

• Υδραποχέτευση από τα φρεάτια του κτιρίου 

• Εξαερισμός 

Προαιρετικές Υπηρεσίες EXPOWORK AE: 

• Κατασκευή ειδικών εκθεσιακών περιπτέρων 

• Ηλεκτρολογικές εργασίες σε περίπτερα ειδικής κατασκευής 

• Ενοικίαση εξοπλισμού / επίπλων π.χ καθίσματα, γραφεία κτλ 

• Επίστρωση μοκέτας 

• Καθαριότητα σε περίπτερα ειδικής κατασκευής 

 

Οι τρόποι επικοινωνίας με την τεχνική εταιρεία του εκθεσιακού κέντρου είναι οι εξής: a) τηλέφωνο: 2103542990 

b) e-mail: defea@expowork.gr 

 

 

Ηλεκτρολογικά 

Η  παροχή  ηλεκτρικού ρεύματος γίνεται αποκλειστικά μέσω της Expowork. Οι  ηλεκτρολογικές  εργασίες  σε περίπτερα  

Ελεύθερης  Δομής (Open Space) 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 
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του υπεύθυνου ηλεκτρολόγου, καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη από αυτόν, με την οποία θα εγγυάται την 

ασφαλή κατασκευή και λειτουργία της εγκατάστασης. Σε περίπτωση μη τήρησης της διαδικασίας , το περίπτερο δεν θα 

ηλεκτροδοτείται. (Υπόδειγμα 3) 

Για λόγους ασφαλείας οι ηλεκτρολογικοί πίνακες περιπτέρων πρέπει να τοποθετούνται σε εμφανή σημεία, με δυνατότητα 

εύκολης πρόσβασης. 

 

9. Είσοδος εκθετών και προσωπικού 
......................................................................................................................................................................................................................... 

 
Όλοι όσοι εισέρχονται στον εκθεσιακό χώρο κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, λειτουργίας και αποξήλωσης των 

περιπτέρων θα χρειαστούν την προσωπική τους κάρτα εισόδου. 

Κατά τη διάρκεια προετοιμασίας και αποξήλωσης της έκθεσης το τεχνικό προσωπικό θα πρέπει να φέρει μαζί του ταυτότητα 

ή διαβατήριο προκειμένου να παραλάβει την προσωπική του κάρτα εισόδου. Όλη η διαδικασία θα είναι σύμφωνη με τον Κα- 

νονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 2016/679 – GDPR). 

Προσοχή: Κατά την διάρκεια λειτουργίας της έκθεσης δεν θα ισχύουν οι κάρτες εισόδου των κατασκευαστών. 

Για την έκδοση της κάρτας εισόδου εκθετών και προσωπικού, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει ηλεκτρονικά , 

κατόπιν αιτήσεως στην Διοργανώτρια εταιρεία , φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου ή στρατιωτική ταυτότητα. 

Μετά τη διαδικασία έγκρισης από την Διοργανώτρια εταιρεία, ο ενδιαφερόμενος θα παραλαμβάνει ηλεκτρονικά τη κάρτα ει- 

σόδου. Κατά την είσοδο στο εκθεσιακό κέντρο, θα υπάρχει διαδικασία ταυτοποίησης όλων όσων εισέρχονται στο εκθεσιακό 

κέντρο. 

Για την απρόσκοπτη είσοδο στην έκθεση κάθε εκθέτης παραλαμβάνει ορισμένο αριθμό καρτών ελευθέρας εισόδου για τον 

ίδιο και τα άτομα που απασχολούνται στο περίπτερό του. Η κάρτα εισόδου είναι ατομική και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

από κανέναν άλλον. 

Κανείς δεν μπορεί να παραμείνει στην έκθεση πέραν των ωρών λειτουργίας της. 

 

10. Τελωνείο 
......................................................................................................................................................................................................................... 

 
Κάθε  εκθέτης είναι υπεύθυνος για τη  διεκπεραίωση των τελωνειακών διατυπώσεων προσωρινής εισαγωγής εξοπλισμού 

και προϊόντων που καταφθάνουν από το εξωτερικό (προσωρινή εισαγωγή). Ο Εκθέτης σε συνεργασία με τον επίσημο 

διαμεταφορέα της DEFEA πρέπει να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες όσον αφορά την εισαγωγή και 

επανεξαγωγή του εξοπλισμού του για όλες τις χώρες διέλευσης. 

Ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για τυχόν δυσκολίες που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη διεκπεραίωση των εν λόγω 

διατυπώσεων. 

Ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται έναντι του Εκθέτη σε περίπτωση που απαγόρευση ή άρνηση χορήγησης άδειας εκ μέρους των 

ελληνικών αρχών εμποδίζει είτε τη συμμετοχή του στην Έκθεση είτε την προβολή  μέρους  του  εξοπλισμού του σε αυτήν. 

Επίσημος διαμεταφορέας της DEFEA 

MTS ExpoLogistics 

346A Vouliagmenis Ave., Agios Dimitrios 173 42, Athens, Greece 

Tel +30 210 9902990 - 991 (Extension 110) 

+ 30 213 038 1085-86 , Mobile : +30 6936510129, e-mail: fairs@mtsexpolog.com, www.mtsexpolog.com 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Jenny Chiou, Operations Manager 



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ | v1.4 | DEFEA | ΣΕΛ. 8 

    

 

11. Δειγματισμός 
......................................................................................................................................................................................................................... 

 
Η  λειτουργία  των εκθεμάτων  επιτρέπεται  μόνο  σε  μικρά 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 των 

επισκεπτών. 

Απαγορεύεται αυστηρώς η λιανική πώληση. 

 
 

12. Ασφάλεια προσώπων και αντικειμένων 
......................................................................................................................................................................................................................... 

 
Η Διοργανώτρια εταιρεία, σε συνεργασία με εταιρεία security, φροντίζει για την γενική επιτήρηση των χώρων της έκθεσης. 

Για τα επιμέρους περίπτερα και τα εκθέματα δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για πρόκληση  ζημιών και κλοπών τις ημέρες 

προετοιμασίας, λειτουργίας και αποξήλωσης της έκθεσης. Η ασφάλεια και η φύλαξη των εμπορευμάτων αποτελούν 

αποκλειστική ευθύνη του εκθέτη. Για το λόγο αυτό ο εκθέτης οφείλει και πρέπει να μεριμνεί ώστε να ασφαλίζει, τα εκθέματα, 

τα εμπορεύματα και το προσωπικό του κατά παντός κινδύνου. 

Ο εκθέτης φέρει ευθύνη για κάθε ζημιά σε ιδιοκτησία ή τραυματισμό προσώπων που προκάλεσαν ο ίδιος, το προσωπικό του, 

η κατασκευή του ή τα εκθέματά του. 

 

13. Οπτικο-ακουστικά / Εκδηλώσεις / Shows 
......................................................................................................................................................................................................................... 

 
Απαγορεύεται εντός του περιπτέρου η λειτουργία οποιασδήποτε συσκευής παραγωγής ήχου, μουσικών οργάνων, οπτικών ή 

ηχητικών εφέ, που δημιουργούν ενόχληση και διαταράσσουν την ομαλή λειτουργία της εμπορικής έκθεσης. 

Ειδικές εκδηλώσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο με την άδεια της Διοργανώτριας εταιρείας. 

Οποιοσδήποτε εκθέτης ή οποιοσδήποτε τρίτος, επιθυμεί να πλαισιώσει με μουσική ή τραγούδια το περίπτερό του ή να 

προβεί στην παρουσίαση, αναπαραγωγή κλπ οιουδήποτέ έργου πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου, αναλαμβάνει την ευθύνη 

να εφοδιασθεί έγκαιρα με την αναγκαία άδεια από τις εταιρείες διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων. 

 

14. Φωτογράφιση - Βιντεοσκόπηση 
......................................................................................................................................................................................................................... 

 
Η φωτογράφιση ή βιντεοσκόπηση του γεγονότος της έκθεσης, των περιπτέρων ή των μεμονωμένων εκθεμάτων δεν 

επιτρέπεται. 

Η Διοργανώτρια εταιρεία μέσω του αποκλειστικού της φωτογράφου, έχει το δικαίωμα για δική της χρήση, να επιμεληθεί  κατά 

τη διάρκεια της έκθεσης φωτογραφίες και video για τη διαφήμιση, τη προώθηση και τη προβολή της έκθεσης. Δικαίωμα 

φωτογράφισης και βιντεοσκόπησης της έκθεσης, έχουν και οι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι. 

Ο εκθέτης επιτρέπεται να κάνει λήψη φωτογραφιών ή video εντός των ορίων του περιπτέρου του όπως και να εγκρίνει 

λήψεις ή φωτογραφίες από τα media που θα καλύψουν την έκθεση. 

 
 



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ | v1.4 | DEFEA | ΣΕΛ. 9 

    

 

15. Κατοικίδια ζώα 
......................................................................................................................................................................................................................... 

 

Απαγορεύεται η είσοδος και η παραμονή κατοικίδιων ζώων σ΄ όλους τους εσωτερικούς χώρους του εκθεσιακού κέντρου, 

καθώς και μέσα στα περίπτερα. 

 

 

 

16. Διαφήμιση εκθετών 
......................................................................................................................................................................................................................... 

 
Η διαφήμιση από τους εκθέτες επιτρέπεται μόνο μέσα στα όρια του περιπτέρου που μισθώνουν. 

Για οποιαδήποτε άλλη διαφημιστική ενέργεια πρέπει να χορηγείται έγγραφη άδεια από τη Διοργανώτρια εταιρεία. 

Διαφημιστική δραστηριότητα που προσβάλλει τα ήθη δεν επιτρέπεται στον εκθεσιακό χώρο. 

 

17. Κατάλογος έκθεσης 
......................................................................................................................................................................................................................... 

 
Τα στοιχεία του εκθέτη καταχωρούνται στο κατάλογο της έκθεσης, σε έντυπη ή ψηφιακή ή διαδικτυακή μορφή. 

 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
......................................................................................................................................................................................................................... 

 
Η Διοργανώτρια εταιρεία δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για: 

α) Ολικό ή μερικό black - out ή διακοπή υπηρεσίας κοινής ωφέλειας β) φωτιά γ) φυσική καταστροφή δ) θεομηνία           

ε) παρέμβαση ή απόφαση Δημόσιας Αρχής ή άλλου Οργανισμού κοινής ωφέλειας στ) απεργία ζ) τρομοκρατική ενέργεια ή 

απειλή για τρομοκρατική ενέργεια η) κοινωνικές διαταραχές θ) ανωτέρα βία και γενικά, οποιοδήποτε γεγονός οφείλεται 

στα ανωτέρω. 

Ειδικά για λόγους ανωτέρας βίας κατά την κρίση της, η Διοργανώτρια εταιρεία έχει το δικαίωμα, να μειώσει ή να αυξήσει τη 

διάρκεια της λειτουργίας, να την ακυρώσει τελείως, να αλλάξει τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης, καθώς και να 

εκκενώσει ή να κρατήσει άδειο προσωρινά τμήμα του χώρου της έκθεσης. 

Αιτήσεις για αποζημίωση ζημιών σε τέτοιες περιπτώσεις ή αποδέσμευση από το Ιδιωτικό Συμφωνητικό δεν θα γίνονται 

δεκτές. 

Ο εκθέτης συμφωνεί να αποζημιώσει τη Διοργανώτρια εταιρεία, τους κυρίους του εκθεσιακού κέντρου, οποιαδήποτε Δημόσια 

Αρχή, οποιονδήποτε άλλο συμμετέχοντα, για απαιτήσεις που προήλθαν από πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου ή 

αντιπροσώπου του ή προσώπων τα οποία είχε στην υπηρεσία του. 

Ο εκθέτης και το προσωπικό του, που άμεσα ή έμμεσα απασχολούνται στην έκθεση, αναγνωρίζουν και αποδέχονται τη 

δεσμευτικότητα των όρων συμμετοχής και του κανονισμού της έκθεσης, είναι δε υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν πιστά τις 

δια- τάξεις του, καθώς και να συμμορφώνονται στις οδηγίες και υποδείξεις της Διοργανώτριας εταιρείας για την ομαλή 

και απρόσκοπτη διεκπεραίωση και λειτουργία της έκθεσης. 

Αν η έκθεση διακοπεί μετά την έναρξη της για λόγους ανωτέρας βίας, δεν επιστρέφονται μισθώματα. 

Σε περίπτωση αίτησης πτώχευσης ή πτώχευσης της εταιρείας του εκθέτη, το Ιδιωτικό Συμφωνητικό ακυρώνεται αυτομάτως 

και το περίπτερο είναι ελεύθερο προς διάθεση από τη Διοργανώτρια εταιρεία. 
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Η μη τήρηση των όρων του κανονισμού της έκθεσης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, δίνουν το δικαίωμα στη 

Διοργανώτρια εταιρεία να προβεί στο κλείσιμο του περιπτέρου ή στην αφαίρεση των εκθεμάτων χωρίς άλλη 

προειδοποίηση. 

Για οποιοδήποτε θέμα ή διαφορά που τυχόν προκύψει και δεν προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό, αρμόδια να 

αποφασίσει είναι η Διοργανώτρια εταιρεία. 

Για οποιαδήποτε διαφορά, που ενδεχομένως θα προκύψει από τον παρόν και την εφαρμογή του συμφωνούνται ως 

αποκλειστικά  τα  Δικαστήρια της   Αθήνας. 


