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Το Εγχειρίδιο Εκθετών απαντά σε όλα τα βασικά ερωτήματα που μπορεί να 

προκύψουν λόγω της συμμετοχής σας στην έκθεση SOUVENIR EXPO GREECE 

ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ. 

Στο Εγχειρίδιο θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την κατασκευή του 

περιπτέρου σας, τις παρεχόμενες υπηρεσίες καθώς και άλλους συνεργάτες, που είναι 

στην διάθεσή σας για τυχόν επιπλέον υπηρεσίες που μπορεί να χρειάζεστε. Παρακαλώ 

φροντίστε για την έγκαιρη και εντός του χρονικού περιθωρίου αποστολή των 

απαιτούμενων εγγράφων και παραγγελιών για την αποφυγή καθυστερήσεων. 

Θα θέλαμε επίσης, να επισημάνουμε ότι είναι απαραίτητο να γνωστοποιήσετε τις 

πληροφορίες που περιέχονται στο Εγχειρίδιο στους συνεργάτες / συνεργεία σας για 

την κατασκευή του περιπτέρου σας ή για άλλες υπηρεσίες. 

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή διευκρίνιση χρειάζεστε, παραμένουμε στην     

διάθεσή σας. 

Σας ευχαριστούμε και θα χαρούμε να σας καλωσορίσουμε στην έκθεση.  
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1. Η Έκθεση 

Η Έκθεση θα διεξαχθεί από τις 11 έως και τις 15 Ιανουαρίου 2023 στις εγκαταστάσεις 

του Εκθεσιακού Κέντρου Metropolitan Expo παράλληλα με τις εκθέσεις Λαϊκή Τέχνη-

Τέχνημα. Η έκθεση θα λειτουργήσει στις Αίθουσες 2, 3 & 4. 

 

Νέο Ωράριο λειτουργίας έκθεσης: 10:00-19:00  

 

 

2. Το Εκθεσιακό Κέντρο 
 
Το Metropolitan Expo αποτελεί το μεγαλύτερο και ταυτόχρονα το πλέον σύγχρονο  κέντρο 

εκθέσεων, συνεδρίων και εκδηλώσεων στην Ελλάδα. 
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Τοποθεσία 

Το Metropolitan Expο https://www.metropolitanexpo.gr βρίσκεται στο Διεθνή 

Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», στα Σπάτα Αττικής.  

 

 

3. Χρονοδιάγραμμα Έκθεσης 
 
 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 

Ημερομηνία Περίπτερα                   Ώρες 

Πέμπτη 5/1 Ελεύθερης Δομής 08:00-23:00 
Παρασκευή 6/1 ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΛΕΙΣΤΑ 

Σάββατο 7/1 Ελεύθερης Δομής  
08:00-23:00 Κυριακή 8/1 Ελεύθερης Δομής 

Δευτέρα  9/1 Δομής 
Τρίτη 10/1  08:00-21:00 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
Ημερομηνία                Ώρες 
 Τετάρτη 11/1  10:00-19:00 
Πέμπτη 12/1  10:00-19:00 

Παρασκευή 13/1  10:00-19:00 
Σάββατο 14/1  10:00-19:00 
Κυριακή 15/1  10:00-19:00 

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ 
Ημερομηνία                       Ώρες 

Κυριακή 15/1  19:00-24:00 
Δευτέρα 16/1  08:00-18:00 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι κατασκευαστικές εργασίες των περιπτέρων, όπως βαψίματα, 

κοψίματα, τρίψιμο, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την Κυριακή 8/1. 

 
Εκτός του ωραρίου προετοιμασίας απαγορεύεται η παραμονή εκθετών και συνεργείων 

στον εκθεσιακό χώρο. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.metropolitanexpo.gr,/


Εγχειρίδιο Εκθετών, ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ 2023  v.1. 

   [6] 
 

4. Κατασκευή Περιπτέρων- Οδηγίες για Εκθέτες και Κατασκευαστές 
 
▪ Η κατασκευή των περιπτέρων δεν θα υπερβαίνει τα 4 m. 

▪  Στο σχεδιασμό τους θα πρέπει να προβλέπεται σε κάθε πλευρά άνοιγμα 2μ. ανά 5μ. μήκος. 

▪ Σε κάθε περίπτωση η όψη της κατασκευής που γειτνιάζει με άλλα περίπτερα, πρέπει 

πάνω από τα 2,5 m να είναι επίπεδη και βαμμένη με υπόλευκο χρώμα. Η συγκεκριμένη 

εργασία θα πρέπει να γίνει έγκαιρα και πριν από το βάψιμο της υπόλοιπης κατασκευής, 

ώστε να μην δημιουργηθεί αναστάτωση στα γειτνιάζοντα περίπτερα. 

▪ Κατά το σχεδιασμό του περιπτέρου και για τα περίπτερα που βρίσκονται κατά μήκος της 

εισόδου της αίθουσας, η τοιχοποιία πρέπει να αρχίζει 2m πιο μέσα κατά μήκος της 

πρόσοψης του περιπτέρου, με εξαίρεση τα περίπτερα που βρίσκονται στον περιφερειακό 

διάδρομο. 

▪ Όλα τα περίπτερα με υπερυψωμένο πάτωμα πάνω από 4 cm πρέπει να διαθέτουν 

ράμπες πρόσβασης ΑΜΕΑ. 

▪ Οι οροφές των περιπτέρων πρέπει να είναι ανοιχτές ή διάτρητες. 

▪ Για την ηλεκτροδότηση του περιπτέρου παρακαλώ δείτε το τμήμα «Παροχή ρεύματος» 

στον παρόν εγχειρίδιο. 

▪ Ο εκθέτης ή η κατασκευαστική εταιρεία, θα πρέπει να αποστείλει στον Οργανωτή 

σχέδια των όψεων του περιπτέρου, όπου θα αναγράφονται και οι διαστάσεις (ύψος), 

προς έγκριση και υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υπόδειγμα 1) για την τεχνική 

αρτιότητα, ασφάλεια και στατική επάρκεια της κατασκευής. 

  

Σύμφωνα με τους κανονισμούς του Οργανωτή και του Εκθεσιακού Κέντρου, δεν 

επιτρέπονται τα κάτωθι, κατά την προετοιμασία, λειτουργία και αποξήλωση της έκθεσης: 

▪ Η κατασκευή διώροφων περιπτέρων. 

▪ To τρίψιμο των περιπτέρων χωρίς τη χρήση αποτελεσματικής απορροφητικής σκούπας. 

Οι εργασίες τριψίματος θα διακόπτονται αμέσως αν δεν πληρούνται οι απαραίτητες 

προϋποθέσεις. 

▪ Η χρήση γυψοσανίδας σε ολόκληρο ή μέρος του περιπτέρου. 

▪ Η κάλυψη πυροσβεστικών στοιχείων Π.Φ και πυροσβεστήρων, που βρίσκονται στο 

περίπτερο. 

▪ Το τρύπημα, το κάρφωμα και το βάψιμο στο πάτωμα, τις κολώνες, την οροφή αλλά 

και οποιοδήποτε άλλο δομικό στοιχείο. 
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▪ Η τοποθέτηση επιγραφών, προβολέων, ραφιών, εμπορευμάτων στους κοινόχρηστους 

διαδρόμους εξωτερικά των ορίων του περιπτέρου. 

▪ 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. 

▪ Η εκτέλεση εργασιών όπως η κοπή ξύλων, κομπρεσέρ βαφής, μηχανημάτων και 

υλικών που μπορούν να προκαλέσουν φθορές ή βλάβες στο εκθεσιακό κέντρο. 

▪ Η εναπόθεση κατασκευών, διακοσμητικού υλικού, εμπορευμάτων και η εκτέλεση 

προπαρασκευαστικών εργασιών σε άλλα περίπτερα, στους τοίχους ή στους διαδρόμους 

της έκθεσης. 

▪ 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. 

 

 

5.  Εξοπλισμός Περιπτέρων - Τεχνικές Υπηρεσίες 

Επίσημη Τεχνική εταιρεία του εκθεσιακού κέντρου και της έκθεσης είναι η EXPOWORK AE.  

      Στοιχεία Επικοινωνίας: Τηλ. 210 3542 990 e-mail: sales@expowork.gr 
 
Οι εκθέτες μπορούν να απευθυνθούν άμεσα στην τεχνική εταιρεία για τις κάτωθι υπηρεσίες 

ενώ συστήνεται η έγκαιρη και εντός του χρονικού περιθωρίου αποστολή των παραγγελιών.   

 

Υποχρεωτικές Υπηρεσίες EXPOWORK ΑΕ: 

▪ Παροχή Ρεύματος 

▪ Υπηρεσίες ανάρτησης 

▪ Παροχή νερού και αποχέτευσης 

▪ Τηλέφωνα 

▪ Internet 

 

 

 

 

mailto:sales@expowork.gr
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Προαιρετικές Υπηρεσίες EXPOWORK ΑΕ: 

▪ Κατασκευή περιπτέρων τυποποιημένης δομής 

▪ Κατασκευές περιπτέρων παντός τύπου 

▪ Ενοικίαση επίπλων 

▪ Μοκέτα 

▪ Καθαρισμός περιπτέρων 

▪ Ενοικίαση οπτικοακουστικών μέσων 

▪ Φύλαξη 

 

5.1     Κατασκευή περιπτέρων τυποποιημένης δομής  

Η τεχνική εταιρεία EXPOWORK ΑΕ παρέχει την δυνατότητα κατασκευής περιπτέρων με 

δομή για  τους εκθέτες που το επιθυμούν.  

 

5.2    Παροχή ρεύματος                                                                                                               

      Για την παροχή ρεύματος στα περίπτερα ίχνους εδάφους είναι απαραίτητη η 

παραγγελία ρεύματος από την τεχνική εταιρεία EXPOWORK ΑΕ (υποχρεωτική υπηρεσία). 

Καμία παρέμβαση ή απευθείας σύνδεση στα δίκτυα ηλεκτροδότησης του εκθεσιακού 

κέντρου δεν επιτρέπεται. Οι ηλεκτρολογικές εργασίες στα περίπτερα τυποποιημένης δομής, 

όλες οι συνδέσεις και οι κύριοι ηλεκτρολογικοί πίνακες παρέχονται αποκλειστικά από την 

EXPOWORK ΑΕ. 

Στη συνέχεια, η διανομή από τους ηλεκτρολογικούς πίνακες, πραγματοποιείται με ευθύνη 

του εκθέτη. Οι ηλεκτρολογικές εργασίες θα πρέπει να υλοποιούνται από διπλωματούχο 

Ηλεκτρολόγο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Ο εκθέτης οφείλει πριν την έναρξη της έκθεσης να αποστείλει στην τεχνική εταιρεία 

EXPOWORK ΑΕ φωτοαντίγραφο της άδειας του υπεύθυνου Ηλεκτρολόγου, καθώς και την 

Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη από αυτόν, με την οποία θα εγγυάται την ασφαλή 

κατασκευή και λειτουργία της εγκατάστασης (Υπόδειγμα 2 στο τέλος του παρόντος 

εγχειριδίου). 

Για λόγους ασφαλείας, οι ηλεκτρολογικοί πίνακες των περιπτέρων πρέπει να είναι πάντα σε 

εμφανή σημεία και με δυνατότητα εύκολης πρόσβασης.  
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Σύμφωνα με τον κανονισμό του Εκθεσιακού κέντρου η χρήση φωτιστικών LED είναι 

υποχρεωτική σε όλες τις κατασκευές και στα περίπτερα δομής. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε περίπτωση μη τήρησης της ανωτέρω διαδικασίας, το περίπτερο δεν θα  

ηλεκτροδοτηθεί. 

Για την παραγγελία ρεύματος απευθυνθείτε μέχρι 10 Δεκεμβρίου 2022 στην τεχνική 

εταιρεία του εκθεσιακού. 

 

 

5.3     Αναρτήσεις 

H υπηρεσία αναρτήσεων παρέχεται αποκλειστικά από την τεχνική εταιρεία EXPOWORK ΑΕ. 

Ως εκ τούτου, οι εκθέτες δεν επιτρέπεται να αναρτήσουν οι ίδιοι λάβαρα και ειδικές 

κατασκευές. 

 

Οδηγίες σχετικά με τις αναρτώμενες σημάνσεις ή κατασκευές  

▪ Οι αναρτώμενες σημάνσεις ή κατασκευές των περιπτέρων πρέπει να έχουν ελάχιστη 

απόσταση 2 μέτρων κατά πλάτος και μήκος, από οποιοδήποτε σημείο κατασκευής του 

περιπτέρου, καθώς και από τα στοιχεία του κτιρίου (κολώνες, σχάρες) και 1m από το 

ανώτατο σημείο της κατασκευής του περιπτέρου. Επίσης ορίζεται ως μέγιστο επιτρεπόμενο 

ύψος των αναρτώμενων σημάνσεων τα 6m 

▪ Διευκρινίζεται ότι η στήριξη από την οροφή σημείων ή τμημάτων κατασκευών που 

ακουμπούν στο έδαφος, απαγορεύεται. 

 

Για αναρτήσεις ή ειδικές κατασκευές απευθυνθείτε μέχρι 10 Δεκεμβρίου 2022 στην 

τεχνική εταιρεία του εκθεσιακού EXPOWORK ΑΕ. 

 

6.   Είσοδος Εκθετών 

Η είσοδός σας στην έκθεση γίνεται υποχρεωτικά με τις ειδικές ονομαστικές κάρτες εκθετών για 

εσάς και το προσωπικό σας. Η διαδικασία έκδοσης θα σας κοινοποιηθεί άμεσα. 

 
 
Προσοχή! 
Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, η είσοδος των εκθετών και του προσωπικού θα γίνεται       

αποκλειστικά από την είσοδο του Lobby 1 και του Lobby 2 με την επίδειξη της κάρτας σας. 
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7.  Μεταφορά 

 
Για την πρόσβασή σας στο εκθεσιακό κέντρο διατίθεται από τον Οργανωτή υπηρεσία δωρεάν 

μεταφοράς με πούλμαν με συχνά δρομολόγια από το Μετρό/Προαστιακό Αεροδρομίου & Δουκ. 

Πλακεντίας  και αντίστροφα, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:  

 

Ημερομηνία Ώρες Αναχώρηση 
από Δουκ. 

Πλακεντίας 

Αναχώρηση 
από 

Αεροδρόμιο 

Αναχώρηση από 
Metropolitan 

Expo 
Προετοιμασία     

Τρίτη 14/1/2023 08:00-22:00 Έξοδος προς 
Parking, 

Λεωφορεία 
& ΤΑΧΙ 

Έξοδος 2 
απέναντι από 
το κεντρικό 
κτίριο του 

Αεροδρομίου-
Αφίξεις 

 
Lobby 1 

Λειτουργία     
Τετάρτη 15/1/2023 09:00-20:00 Έξοδος προς 

Parking, 
Λεωφορεία 

& ΤΑΧΙ 

Έξοδος 2 
απέναντι από 
το κεντρικό 
κτίριο του 

Αεροδρομίου-
Αφίξεις 

Lobby 1 

Πέμπτη 16/1/2023 09:00-20:00 Έξοδος προς 
Parking, 

Λεωφορεία 
& ΤΑΧΙ 

Έξοδος 2 
απέναντι από 
το κεντρικό 
κτίριο του 

Αεροδρομίου-
Αφίξεις 

Lobby 1 

Παρασκευή 17/1/2023 09:00-20:00 Έξοδος προς 
Parking, 

Λεωφορεία 
& ΤΑΧΙ 

Έξοδος 2 
απέναντι από 
το κεντρικό 
κτίριο του 

Αεροδρομίου-
Αφίξεις 

Lobby 1 

Κυριακή 29/1/2023 09:00-23:00 Έξοδος προς 
Parking, 

Λεωφορεία 
& ΤΑΧΙ 

Έξοδος 2 
απέναντι από 
το κεντρικό 
κτίριο του 

Αεροδρομίου-
Αφίξεις 

Lobby 1 

Αποξήλωση     
Δευτέρα 30/9/2022 08:00-18:00 Έξοδος προς 

Parking, 
Λεωφορεία 

& ΤΑΧΙ 

Έξοδος 2 
απέναντι από 
το κεντρικό 
κτίριο του 

Αεροδρομίου-
Αφίξεις 

Lobby 1 
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8.  Αποξήλωση Έκθεσης 

 

Η αποξήλωση της έκθεσης θα ξεκινήσει την Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2023, ημέρα κλεισίματος 

της έκθεσης, στις 19:00 έως τις 24:00 και μόνο παρουσία του εκθέτη. 

Ο εκθέτης είναι υπεύθυνος για την αποκομιδή και απομάκρυνση της κατασκευής του  

περιπτέρου μετά το πέρας της έκθεσης. 

Η αποξήλωση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023 έως τις 18:00. 

 

 
9.  Ήχος – μουσική 

 Στην περίπτωση που υπάρξει η ανάγκη για λειτουργία οποιασδήποτε συσκευής παραγωγής 

ήχου, μουσικών οργάνων, οπτικών ή ηχητικών εφέ, αυτά θα αφορούν αποκλειστικά το χώρο 

εντός του περιπτέρου, με μέγιστη επιτρεπόμενη ένταση, τα 80 Decibel. Στην περίπτωση αυτή, ο 

εκθέτης αναλαμβάνει την ευθύνη να εφοδιασθεί έγκαιρα με την αναγκαία άδεια από τις εταιρείες 

διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων. 

 

 

10.    Χρήσιμα Τηλέφωνα Εκθεσιακού 

 
 

ROTA 211 1801 801 

METROPOLITAN EXPO 210 3542 900 

EXPOWORK AE 210 3542 990 

RECEPTION LOBBY 1 210 3542 960 

RECEPTION LOBBY 2 210 3542 950 

ΦΥΛΑΞΗ 210 3542 945 

ΙΑΤΡΕΙΟ 210 3542 738 

TAXI 18300, 210 5219 601 

 
 
 

 
11. Μέτρα προστασίας COVID-19  
 
Εάν κατά την περίοδο διεξαγωγής της έκθεσης υπάρχει πρωτόκολλο σε ισχύ σχετικά με την 

αποφυγή εξάπλωσης του κορωνοϊού Covid-19, η έκθεση θα λειτουργήσει σύμφωνα με αυτό. 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.rota.gr/covid-19. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 

ΠΡΟΣ: ROTA ΑΕ 

e-mail: support@rota.gr 

Τηλ.: 211 1801 801 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Αίθουσα & Αρ. Περιπτέρου: 

 

Ονοματεπώνυμο: 

Επωνυμία Εταιρείας: Α.Φ.M: 

Διεύθυνση & Αρ. Έδρας: 

Τηλέφωνο: e-mail: 

Για τον Μηχανικό:  

Αρ. Μητρώου ΤΕΕ: 

 

Με την 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 καταθέσει στην εταιρεία ROTA ΑΕ σχέδια (όψεις) του περιπτέρου. 

4. Έχω πραγματοποιήσει την κατασκευή του περιπτέρου μου με ίδια μέσα και η οποία δεν υπερβαίνει 

τα τέσσερα (4) μέτρα. 

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. 

7. Θα διατηρήσω απόλυτα προσβάσιμες και εμφανείς όλες τις πυροσβεστικές φωλιές και τους 

πυροσβεστήρες του κτιρίου στο χώρο του περιπτέρου. 

8. Ο κάτωθι υπογράφων, παρέχω ρητά και χωρίς επιφύλαξη, σύμφωνα με τον Κανονισμό 

Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 2016/679-GDPR), τη συγκατάθεσή μου, για την τήρηση των 

προσωπικών μου δεδομένων, τα οποία έγραψα ο ίδιος στο παρών έντυπο και παρέδωσα στον 

Οργανωτή. 

 

 

 

Ημερομηνία:       /    /                        Υπογραφή & Σφραγίδα 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 
 

Προς:  

Τεχνική εξυπηρέτηση πελατών / EXPOWORK ΑΕ 

e-mail: sales@expowork.gr  

Τηλ.: 2103542990 

 

Έκθεση / Οργανωτής:   

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 

 

Ονοματεπώνυμο: 

Aρ. Αδείας Ηλ/κων Εγκαταστάσεων: 

Διεύθυνση & Αρ. Έδρας: 

Τηλέφωνο: e-mail: 
 

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

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

2. Eίµαι κάτοχος της προαναφερόµενης αδείας της οποίας η ισχύ δεν έχει ανασταλεί για οποιονδήποτε 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 ηλεκτρονικούς πίνακες και δίκτυά 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. 

A/A  ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  ΑΡ. ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ  ΙΣΧΥΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΕ KW  

1        

2        

3        

4        

 

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

να εξυπηρετεί την άμεση πρόσβαση από τους ηλεκτρολόγους της έκθεσης 

 

 

 

Ημερομηνία:       /    /                        Υπογραφή & Σφραγίδα 

 




