ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Ο Κανονισμός Λειτουργίας του ΜΕC ρυθμίζει τους όρους για την Διοργάνωση Εκθέσεων, Συνεδρίων ή
άλλων Εκδηλώσεων. Οι όροι είναι δεσμευτικοί τόσο για τον Οργανωτή, όσο και για τους Εκθέτες & τους
Κατασκευαστές.
Παρατίθενται ενδεικτικές Τεχνικές Οδηγίες & Χρήσιμες Πληροφορίες

ωράριο λειτουργίας
Οι ώρες λειτουργίας της έκθεσης καθορίζονται από τον Οργανωτή.
Κατά την προετοιμασία και αποξήλωση της έκθεσης, το ωράριο λειτουργίας του ΜΕC είναι από 07:00 έως
23:00, εντός του οποίου ο Οργανωτής καθορίζει το ωράριο εργασιών των συνεργείων.
reception
Κάλυψη αναγκών υποδοχής, πληροφόρησης και καταγραφής των επισκεπτών της εκδήλωσης.
Απαγορεύονται κατασκευές ή επιγραφές καθώς και η χρήση του χώρου για τη μεταφορά εκθεσιακών
δομών και εκθεμάτων από και προς τους εκθεσιακούς χώρους.
εστίαση
Λειτουργία κυλικείων και εστιατορίου, αποκλειστικά από τη συμβεβλημένη Εταιρεία Catering του ΜΕC,
στους εγκεκριμένους χώρους του.
Απαγορεύεται η είσοδος σε λιανοπωλητές και σε διανομείς (delivery) ειδών πρόχειρης εστίασης και
διαφημιστικού υλικού.
ιατρείο
Στο MEC λειτουργεί ειδικά διαμορφωμένος χώρος Ιατρείου για την παροχή Α’ Βοηθειών, με δυνατότητα
πρόσβασης ασθενοφόρου.
σήμανση και προβολή εκδήλωσης
Στις προκαθορισμένες θέσεις του ΜΕC επιτρέπεται η εξαγγελία και προβολή της συγκεκριμένης
εκδήλωσης. Απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημιστικού υλικού ή η χρήση οπτικοακουστικών μέσων, σε
σημεία πέραν των ανωτέρω προκαθορισμένων θέσεων και περιεχομένων.
υπηρεσίες
Δεν επιτρέπεται η λειτουργία κάθε είδους υπηρεσιών προώθησης πωλήσεων ή μισθώσεως εκθεσιακού
εξοπλισμού ή παροχής υπηρεσιών κτλ, πλέον των ήδη εγκατεστημένων αναδόχων της ΜEC sa.
Απαγορεύεται αυστηρά σε οποιονδήποτε Τρίτον η είσοδος στο MEC και η παροχή των ανωτέρω
υπηρεσιών.
τηλεπικοινωνίες – Wi Fi
Βλ. σχετικό έντυπο
πρόσβαση ΑμΕΑ
Οι χώροι του MEC είναι προσβάσιμοι στα ΑμΕΑ, ενώ υπάρχουν διακριτοί χώροι υγιεινής και στάθμευσης
οχημάτων.
κάπνισμα
Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους στεγασμένους χώρους του ΜΕC.

καθαριότητα
Η καθαριότητα των χώρων (χώρος υποδοχής, εκθετήρια, διάδρομοι, wc, υπαίθριοι χώροι, parking κτλ)
πραγματοποιείται αποκλειστικά από τον Οργανωτή με Εταιρεία Καθαρισμού της επιλογής του, σύμφωνα
με τους ισχύοντες κανόνες για την υγιεινή & ασφάλεια και την αποκομιδή απορριμμάτων εκτός του MEC.
φύλαξη
Η φύλαξη και ασφάλεια των εσωτερικών & εξωτερικών χώρων της εκδήλωσης και των εκθεμάτων της
πραγματοποιείται αποκλειστικά από τον Οργανωτή με Εταιρεία Φύλαξης της επιλογής του.
φορτοεκφόρτωση εκθεσιακών δομών και εκθεμάτων
Τμήματα των Υπαίθριων χώρων του ΜΕC χρησιμοποιούνται, κατά τις ημέρες προετοιμασίας και
αποξήλωσης, μόνο για τη στάση αυτοκινήτων, φορτηγών, γερανών, περονοφόρων κ.α. για τη
φορτοεκφόρτωση των εκθεσιακών δομών και εκθεμάτων.
Η φορτοεκφόρτωση πραγματοποιείται στους υπαίθριους χώρους της εγκατάστασης, ενώ η μεταφορά τους
εντός των εκθεσιακών χώρων γίνεται αποκλειστικά μέσω περονοφόρων οχημάτων (clarks) ή
παλετοφόρων.
εκθέματα
Η τοποθέτηση εκθεμάτων και διαφημιστικού υλικού επιτρέπεται μόνο εντός του χώρου των εκθετηρίων.
Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση ή η ανάρτηση εκθεμάτων, διαφημιστικού υλικού, επιγραφών και γενικά
οποιουδήποτε αντικειμένου στην τοιχοποιία, στις θύρες, στις οροφές, στα ζευκτά, στα δίκτυα παροχών κτλ
της εγκατάστασης.
πυρασφάλεια – πυροπροστασία
Ο Οργανωτής, οι Εκθέτες, οι Κατασκευαστές κτλ οφείλουν να λαμβάνουν υπ’ όψιν τους και να τηρούν όλα
τα διαθέσιμα μέσα και μέτρα πυροπροστασίας και πυρασφάλειας των εγκαταστάσεων (πυροσβεστικές
φωλιές, πυροσβεστήρες κλπ) όπως αυτά εμφανίζονται στα επίσημα σχεδιαγράμματα του MEC καθώς και
όλα εκείνα τα μέτρα που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις της Αρμόδιας Πυροσβεστικής Αρχής για
την πραγματοποίηση της εκδήλωσης.
Οι διελεύσεις προς τις εξόδους κινδύνου πρέπει διατηρούνται ελεύθερες, ο δε χώρος έμπροσθεν αυτών
πρέπει να παραμένει ελεύθερος πάσης κατασκευής και με προσπελάσιμο ίχνος εδάφους πλάτους
τουλάχιστον ίσον με το άνοιγμα της εξόδου κινδύνου.
Ολα τα μέσα πυρασφάλειας, όπως: πυροσβεστικές φωλιές και σταθμοί, φωτεινές ενδείξεις εξόδων
κινδύνου, μπουτόν συναγερμού, πυροσβεστήρες κλπ πρέπει να παραμένουν εμφανή και να είναι άμεσα
προσβάσιμα προς χρήση.
Οι διάδρομοι κυκλοφορίας των επισκεπτών πρέπει να παραμένουν ελεύθεροι και να μην τοποθετούνται
εκθέματα, διακοσμητικά στοιχεία ή οποιουδήποτε είδους εμπόδια και να μην παρουσιάζουν υψομετρικές
διαφορές.
Απαγορεύεται, για λόγους ασφαλείας, η δημιουργία αδιέξοδων (τυφλών) διαδρόμων, ενώ οι εκθεσιακοί
χώροι πρέπει να διαθέτουν επαρκείς ελεύθερους εγκάρσιους διαδρόμους διαφυγής, στους οποίους θα
απαγορεύεται ρητά η τοποθέτηση οποιοασδήποτε κατασκευής ή εμποδίου.

Τα υλικά κατασκευής των εκθετηρίων πρέπει να είναι μη εύφλεκτα, άκαυστα ή πυρίμαχα στο βαθμό που
καθορίζουν οι διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας.
Δεν επιτρέπεται η ύπαρξη ανοικτών εστιών φωτιάς καθώς και η χρήση εκρηκτικών, εύφλεκτων ή άλλων
υλικών, εκθεμάτων και συσκευών που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά ή έκρηξη, καθώς και η
λειτουργία μηχανών εσωτερικής καύσης, εντός του MEC.
Εφ’ όσον η έκθεση περιλαμβάνει και εκθετήρια με αντικείμενο εκρηκτικά-εύφλεκτα υλικά, οι εν λόγω
εκθέτες πρέπει να παρουσιάζουν τα εκθέματά τους με τη μορφή ομοιωμάτων από μη αυθεντικά υλικά ή
με γραφικές απεικονίσεις-εικονικές αναπαραστάσεις ως προς το είδος, την λειτουργία και τη χρήση τους ή
με διαφημιστικά έντυπα, video, αφίσες κλπ.
υγιεινή και ασφάλεια / πρόληψη εργατικών ατυχημάτων
Ο Οργανωτής και όλοι οι εκθέτες και οι συνεργαζόμενοι κατασκευαστές των εκθετηρίων, υπεργολάβοι,
τεχνικοί όλων των ειδικοτήτων κλπ. οφείλουν να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας (όπως αυτοί
ορίζονται από την κείμενη Νομοθεσία), καθώς επίσης να λαμβάνουν τα προβλεπόμενα μέτρα για την
πρόληψη εργατικών ατυχημάτων κατά την προετοιμασία και αποξήλωση της εκδήλωσης.
τεχνικός συνεργάτης
Για την απρόσκοπτη λειτουργία του ΜΕC και την εύρυθμη και ασφαλή οργάνωση των εκθεσιακών,
συνεδριακών και άλλων εκδηλώσεων, η εταιρεία ΕXPOSYSTEM αε παρέχει τις υπηρεσίες της σ’ αυτό, ως
Τεχνικός Συνεργάτης, στα εξής:
 Κατασκευή βασικών και βελτιωμένων, τυποποιημένων εκθεσιακών δομών
 Ηλεκτρολογικές παροχές και εξοπλισμό
 Ενοικίαση επίπλων – εξοπλισμού
 Επιστρώσεις μοκετών
 Εσωτερική και εξωτερική σήμανση
τεχνικές κατασκευές / οδηγίες & απαγορεύσεις
Τα εκθετήρια πρέπει να κατασκευάζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και τους κοινά
αποδεκτούς κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.
Ο Οργανωτής συνεργάζεται με τους κατασκευαστές των εκθετηρίων χωρίς τυποποιημένη δομή (ειδικές
κατασκευές) και μεριμνά για τη νομιμότητα, τη στατικότητα και την ασφάλεια των κατασκευών εν γένει.
Ο Τεχνικός Συνεργάτης του MEC (EXPOSYSTEM) είναι υπεύθυνος για την άρτια και ασφαλή κατασκευή
των εκθετηρίων με τυποποιημένη δομή.
Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλοίωση, μεταρρύθμιση και γενικά παρέμβαση στους
παραχωρούμενους χώρους. Επίσης, δεν επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών και η χρήση οιωνδήποτε μέσων
που καταστρέφουν, φθείρουν ή αλλοιώνουν δάπεδα, τοίχους, οροφές, παράθυρα, κολώνες, θύρες κλπ και
γενικά τη μορφή, την αντοχή και την αισθητική των χώρων.
Απαγορεύεται, το τρύπημα, το κάρφωμα, το βάψιμο οποιουδήποτε δομικού ή διακοσμητικού στοιχείου
του κτιρίου, η τοποθέτηση αυτοκόλλητων, καθώς και η ανάρτηση οιωνδήποτε αντικειμένων από τα
ζευκτά, την οροφή, τα παροχικά δίκτυα κλπ.

Απαγορεύεται, η χρήση κομπρεσέρ βαφής, οι ηλεκτροσυγκολλήσεις, η χρησιμοποίηση γυψοσανίδων
γενικώς, η κοπή ξύλων ή πλακιδίων, το τρίψιμο χωρίς σκούπα αναρρόφησης και το βάψιμο χωρίς νάυλον
προστατευτικό δαπέδου, εντός του MEC.
Το πλύσιμο των πινέλων επιτρέπεται μόνο στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους της εγκατάστασης και
όχι στα wc κοινού. Τυχόν υπολείμματα από μπογιές, βερνίκια, χημικά πρέπει να απομακρύνονται μαζί με
τις συσκευασίες τους, μέσω των συνεργατών του Οργανωτή.
Το μέγιστο ύψος των εκθετηρίων καθορίζεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας της κάθε Έκθεσης, όμως η
ελάχιστη απόσταση του υψηλότερου σημείου τους από τις οροφές του ΜΕC (κάτω πέλμα ζευκτού), σε
καμία περίπτωση δεν πρέπει να είναι μικρότερη από πενήντα (50) εκατοστά.
Οι εκθέτες και τα συνεργεία τους οφείλουν να τηρούν τη σήμανση που υπάρχει στην εγκατάσταση σχετικά
με την ασφάλεια και την κυκλοφορία.
Δεν επιτρέπεται η λειτουργία ή η επίδειξη συσκευών που επηρεάζουν την ατμόσφαιρα του χώρου (ατμοί,
καπνοί, μυρωδιές, σκόνη), χωρίς τη χρήση ενδεδειγμένου συστήματος απαγωγής αερίων.
Δεν επιτρέπεται η κάλυψη των σημείων με τεχνικές παροχές, των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων, των
στομίων των αεραγωγών, των πυροσβετικών φωλεών και σταθμών, των πυροσβεστήρων, των συναγερμών,
των σημάνσεων ασφαλείας κλπ. και γενικά των σημείων με διαθέσιμες παροχές.
Η πρόσβαση στους ηλεκτρομηχανολογικούς χώρους, στα κλιμακοστάσια, στον ανελκυστήρα, στα wc, στο
ιατρείο, στα εστιατόρια & cafe bars, στα μηχανοστάσια, στα γραφεία και γενικά σε χώρους λειτουργίας
υπηρεσιών πρέπει να παραμένει ανεμπόδιστη καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης
ηλεκτρολογικές συνδέσεις / οδηγίες & απαγορεύσεις
Ολες οι ηλεκτρολογικές συνδέσεις πρέπει να πραγματοποιούνται κατά τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα
νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εσωτερικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
Η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος προς τα εκθετήρια (κάθε τύπου) γίνεται αποκλειστικά και μόνον από τα
ειδικά σημεία παροχών που υπάρχουν στις εγκαταστάσεις (σε δάπεδα, τοίχους & οροφές) για το
συγκεκριμένο σκοπό και οι εν λόγω εργασίες ρευματοδότησης πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνον
από τον Τεχνικό Συνεργάτη του MEC (EXPOSYSTEM).
Για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται αυστηρά η ρευματοδότηση των εκθετηρίων από άλλα σημεία του
κτιρίου, όπως φωτιστικά σώματα οροφής, εργοταξιακές παροχές κλπ.
Η ρευματοδότηση των εκθετηρίων με τυποποιημένη δομή γίνεται αποκλειστικά από τα ειδικά σημεία
παροχών του κτιρίου και στη συνέχεια μέσω υποπινάκων (με ρελέ διαφυγής και τους απαιτούμενους
ασφαλειοδιακόπτες) που θα τοποθετήσει ο Τεχνικός Συνεργάτης του MEC (EXPOSYSTEM).
Οι εσωτερικές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις των εκθετηρίων με τυποποιημένη δομή καθώς και η παροχή
του βασικού ή συμπληρωματικού εξοπλισμού τους (φωτιστικά, πρίζες κλπ) θα υλοποιούνται αποκλειστικά
και μόνον από τον Τεχνικό Συνεργάτη του MEC (EXPOSYSTEM).

Η ρευματοδότηση των εκθετηρίων χωρίς τυποποιημένη δομή (ειδικές κατασκευές) θα γίνεται
αποκλειστικά από τα ειδικά σημεία παροχών του κτιρίου και στη συνέχεια μέσω υποπινάκων (με ρελέ
διαφυγής και τους απαιτούμενους ασφαλειοδιακόπτες) που θα τοποθετήσει ο Ηλεκτρολόγος του εκθέτη ή
ο Τεχνικός Συνεργάτης του MEC (EXPOSYSTEM) (εφόσον αυτό ζητηθεί από τον εκθέτη) για κάθε
εκθετήριο ξεχωριστά.
Οι εσωτερικές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις των εκθετηρίων χωρίς τυποποιημένη δομή (ειδικές
κατασκευές) πρέπει να υλοποιούνται από επαγγελματίες ηλεκτρολόγους και μόνον, τις σχετικές άδειες και
βεβαιώσεις καθώς και τα ηλεκτρολογικά σχέδια και την ορθή εφαρμογή των οποίων ελέγχει και εγκρίνει ο
Τεχνικός Συνεργάτης, ο οποίος σε περίπτωση μη έγκαιρης προσκόμισής τους δικαιούται να μην
ηλεκτροδοτεί το συγκεκριμένο εκθετήριο.
Δεν επιτρέπεται καμία ηλεκτρολογική παρέμβαση ή μετατροπή του ηλεκτρολογικού δικτύου των
εγκαταστάσεων, όπως τροποποιήσεις σε φωτιστικά σώματα.
Επίσης, δεν επιτρέπεται η κάλυψη των φωτιστικών των εκθετηρίων (spots) με εύφλεκτα υλικά, η
τοποθέτηση υποπινάκων εκθετηρίων στα δάπεδα, η ύπαρξη γυμνών καλωδίων, χωρίς κλέμενς, κλπ.
Οι ηλεκτρολογικοί υποπίνακες των εκθετηρίων πρέπει να τοποθετούνται, για λόγους ασφαλείας, σε
εμφανείς και εύκολα προσβάσιμους χώρους, που δεν θα κλειδώνονται.
Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος στα πεδία ηλεκτροδότησης των εκθεσιακών χώρων, καθώς και σε
χώρους ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του ΜΕC (όπως: λεβητοστάσια, μηχανοστάσια,
αντλιοστάσια, αίθουσα ελέγχου, τηλεφωνικό κέντρο, μετασχηματιστές κλπ) σε άτομα εκτός της ΜEC sa
και των συνεργατών της.
Ο Τεχνικός Συνεργάτης είναι υπεύθυνος για την ασφαλή λειτουργία όλων των ηλεκτρολογικών συνδέσεων
της έκθεσης και κάθε τύπου εκθετηρίου, ελέγχει τα φορτία, τη συνδεσμολογία, τους πίνακες, κλπ. όλων
των εκθεσιακών εγκαταστάσεων τόσο κατά την προετοιμασία-αποξήλωση όσο και κατά τη λειτουργία της
έκθεσης.
Σε περίπτωση που διαπιστωθούν, από τον Τεχνικό Συνεργάτη, ηλεκτρολογικές συνδέσεις που θέτουν σε
κίνδυνο τους εργαζομένους, το κοινό ή τις εγκαταστάσεις, δεν ηλεκτροδοτεί τα εκθετήρια ή διακόπτει
άμεσα την ηλεκτροδότησή τους, μέχρι την αποκατάσταση των ελλείψεων ή κακοτεχνιών που
διαπιστώθηκαν.
διάφορα
Η ΜEC sa δικαιούται να επισκέπτεται οποτεδήποτε και να επιθεωρεί την καλή κατάσταση των
παραχωρούμενων χώρων και την πιστή τήρηση του Κανονισμού Λειτουργίας και σε περίπτωση
διαπίστωσης οποιασδήποτε παράβασης αποφασίζει κατά την κρίση της και με γνώμονα την ασφάλεια του
κοινού και των εγκαταστάσεων) η οποία είναι δεσμευτική για τον Οργανωτή, τους εκθέτες, τους
κατασκευαστές και τους επισκέπτες της εκδήλωσης.
Η ΜEC sa διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την είσοδο ή να ζητήσει την απομάκρυνση σε πρόσωπα
(εκθέτες, κατασκευαστές, υπεργολάβους, πωλητές κλπ.) αρνούμενα για οποιοδήποτε λόγο να
συμμορφωθούν με τις οδηγίες της ΜEC sa και τον Κανονισμό Λειτουργίας του ή των οποίων οι
δραστηριότητες θεωρούνται ότι αποτελούν-συνιστούν κίνδυνο για την ασφάλεια Τρίτων ή εγκαταστάσεων.

