
 
 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

1. Οι εταιρείες που συμμετέχουν με περίπτερο χωρίς δομή (ΤΥΠΟΣ 1) θα παραλάβουν το χώρο τους την 

Τρίτη 06/02/2018 για την κατασκευή των περιπτέρων. 

2. Οι εταιρείες που συμμετέχουν με περίπτερο με δομή (ΤΥΠΟΣ 2) θα παραλάβουν τον χώρο τους την 

Τετάρτη 07/02/2018 μετά τις 08:00 πμ. 

3. Την Παρασκευή 09/02/2018 και ώρα 14:00 μμ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί κάθε εργασία και να έχει 

γίνει η τοποθέτηση των εκθεμάτων. 

4. Οι εκθέτες έχουν στη διάθεση τους την Τρίτη 13/02/2018 και την Τετάρτη 14/02/2018 από τις 08:00 π.μ. 

έως και 21:00 μ.μ. για την αποξήλωση των περιπτέρων. Τις ώρες αποξήλωσης θα πρέπει να υπάρχει 

εκπρόσωπος της εταιρείας εντός του περιπτέρου σας, για τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής της 

αποξήλωσης. Σαν διοργανώτρια εταιρεία δεν έχουμε καμία ευθύνη κατά την διάρκεια της αποξήλωσης, 

για φύλαξη εκθεμάτων και υλικών. 

5. Στη διάρκεια των κατασκευών ή της αποξήλωσης καλό θα είναι να μην τοποθετούνται στους διαδρόμους 

κιβώτια ή σταθερά στοιχεία που εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία των εργασιών τους στο σύνολο τους. 

6. Για όλα τα περίπτερα ισχύει ο περιορισμός 50 cm του μέτρου από τους διαδρόμους που περιβάλουν το 

περίπτερο (καλό θα είναι να αποφεύγεται η τοποθέτηση εκθεμάτων). 

7. Το μέγιστο ύψος των περιπτέρων να είναι 30 cm χαμηλότερο του σημείου οροφής του εκάστοτε 

περιπτέρου (έως 4,50 m). 

8. Οι κατασκευές θα πρέπει να είναι αυτοστήρικτες και τα σημεία όπου υπάρχουν ΠΦ και ηλεκτρολογικοί 

πίνακες, θα πρέπει να είναι ορατά και προσβάσιμα.  

9. Σε περίπτωση που το περίπτερο τύπου 1 συνορεύει με περίπτερο τύπου 2 με βασική δομή ύψους 2,5 

μέτρων, τότε το σημείο που εξέχει από τα 2,5 μέτρα και άνω θα πρέπει να είναι δομημένο σωστά και 

βαμμένο, κατά προτίμηση με λευκό χρώμα. 

10. Σε διπλανά ή γειτνιάζοντα περίπτερα καλό θα είναι οι κατασκευαστές να συνεννοούνται για τις 

προθέσεις του επιτρεπόμενου ύψους, ώστε να μην αφήσουν πλάτες χωρίς σωστή κάλυψη. 

11. Σε κάθε περίπτερο επιτρέπεται η τοποθέτηση δύο (2) αυτοστήρικτων πυλώνων (τοτέμ) ή εναλλακτικά 

δύο (2) αυτοστήρικτων  πινάκων για την εμφάνιση του λογότυπου του εκθέτη. 

12. Οι μέγιστες διαστάσεις των πιο πάνω κατασκευών ορίζονται σε ύψος 30 cm χαμηλότερο του σημείου 

οροφής του εκάστοτε περιπτέρου και πλάτος 1,20 m. 

13. Το τεχνητό δάπεδο δεν επιτρέπεται σε κανένα σημείο να απέχει περισσότερο από 20 cm από το έδαφος, 

καθώς και να διαθέτει ράμπα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. 

14. Το χαμηλότερο σημείο φωτιστικών σωμάτων δεν επιτρέπεται να απέχει από το δάπεδο του περιπτέρου 

λιγότερο από 2,5m. 

15. Σε ότι αφορά τις κρεμάσεις από την οροφή, παροχή ρεύματος, νερού κ.λ.π. θα επικοινωνήσετε με τον 

κύριο Στέλιο Παρδαλόπουλο από την εταιρεία που  διαχειρίζεται το τεχνικό μέρος (Exposystem) τηλ. 

6979808510 email: spardalopoulos@exposystem.gr 



 
ADDITIONAL TECHNICAL INSTRUCTIONS 

1. Companies participating with a stand without a structure (TYPE 1) will receive their exhibition space on 

Tuesday 06/02/2018 for the construction of the stands. 

2. Companies participating with a stand that has a structure (TYPE 2) will receive their exhibition space  on 

Wednesday 07/02/2018 after 08:00 am. 

3. Every constructional work must be completed and all the exhibits must be placed by Friday 09/02/2018 

until 14:00 pm. 

4. Exhibitors can dismantle the stands on Tuesday 13/02/2018 and Wednesday from 08:00 am until 21:00 

pm. During the dismantling/removal of exhibits there should be a representative of the company in your 

stand to ensure a smooth procedure. As the organizing company, we have no responsibility during the 

dismantling process for the security of exhibits and materials. 

5. During construction or dismantling, it is advisable not to place boxes or heavy objects in the corridors that 

prevent the smooth process of the works overall. 

6. There is a limitation of 50 cm between all the stands and the corridors surrounding them (it would be 

wise  to avoid the placement of exhibits). 

7. The maximum height of the stand must be 30 cm lower than the ceiling of each respective pavilion 

(maximum 4.50 m). 

8. Constructions should be self-supported and the locations with Fire Hose Cabinets and electrical panels 

should be visible and easily accessible. 

9. In case a Type 1 stand borders a Type 2 stand with a basic structure of 2.5 meters in height, then the point 

exceeding the 2.5 meters must be properly structured and painted, preferably in white color. 

10. At adjoining or adjacent stands, it is advisable for manufacturers to consult about the height that is 

allowed, so that they do not leave backs without proper cover. 

11. In each stand, the placement of two (2) self-supported pylons (totems) or alternatively two (2) self-

supported panels for the display of the exhibitor's logo are allowed. 

12. The maximum dimensions of the above structures are set at a height of 30 cm lower than the ceiling point 

of the respective pavilion and at a width of 1.20 m. 

13. Artificial flooring must not be more than 30 cm from the ground at any point, as well as having a ramp for 

the disabled. 

14. The lowest point for lighting fixtures is not allowed to be less than 2.5m from the floor of the stand. 

15. As far as the ceiling hangings, power supply, water, etc. are concerned you will contact Mr. Stelios 

Pardalopoulos from the company that manages the technical part (Exposystem) tel. 6979808510 email: 

spardalopoulos@exposystem.gr 

 


