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ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 

Η είσοδος επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε όσους επιδεικνύουν α) πιστοποιητικό 

εμβολιασμού β) πιστοποιητικό́ νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από 

τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά 

από αυτόν. 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΚΘΕΤΩΝ & ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 Οι μη εμβολιασμένοι εργαζόμενοι (εκθέτες, κατασκευαστές & εργαζόμενοι σε 

περίπτερα, ομιλητές συνεδρίων) υποβάλλονται υποχρεωτικά́   σε έλεγχο δύο (2) φορές 

την εβδομάδα, μία (1) με τη μέθοδο του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self- test) και μία 

(1) με τον έλεγχο ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test), με 

ταυτόχρονη υποχρέωση δήλωσης του αποτελέσματος στο πληροφοριακό 

σύστημα   «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

• Υπενθυμίζουμε ότι η βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού COVID-19 

είναι διαθέσιμη μερικές ώρες μετά τη διενέργεια του τεστ μέσω της πλατφόρμας gov.gr, 

όπου θα χρειαστείτε για την πρόσβασή σας, τους προσωπικούς σας κωδικούς 

πρόσβασης στο Taxisnet και τον ΑΜΚΑ σας. Η βεβαίωση που θα εκδώσετε έχει 

μοναδικό κωδικό επαλήθευσης και προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα. 

• Οι προσερχόμενοι στο Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο ΑΤΗΕNS METROPOLITAN 

EXPO θα πρέπει να φέρουν μαζί τους είτε Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας είτε 

Διαβατήριο, καθώς θα πραγματοποιείται έλεγχος ταυτοπροσωπίας με το κατά 

περίπτωση πιστοποιητικό. 

• Υποχρεωτική χρήση μάσκας καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής στους στεγασμένους 

χώρους του εκθεσιακού κέντρου για όλους ανεξαιρέτως. 

  



ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

• Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου. 

• Εντός των εκθεσιακών περιπτέρων ισχύουν οι κανόνες τήρησης των αποστάσεων. Για 

τα τραπέζια συσκέψεων ισχύουν οι κανόνες για την απόσταση μεταξύ 

τραπεζοκαθισμάτων στην εστίαση. (ΦΕΚ 3117/16.07.2021 Τεύχος Β’) 

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

 

-          Ο κλιματισμός λειτουργεί με εισροή νωπού αέρα καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης. 

-          Θα γίνεται μονοδρόμηση κατεύθυνσης του ρεύματος των επισκεπτών στην είσοδο και 

την έξοδο της έκθεσης. 

-          Θα υπάρχουν σημεία αντισηψίας και απολύμανσης. 

-          Θα υπάρχει στην είσοδο σύστημα καταμέτρησης ατόμων. 

-          Ολοκληρωμένο σύστημα καθαρισμού και απολύμανσης της εγκατάστασης και των 

εξοπλισμών. 

-          Ενημερωτικές αφίσες, banners, roll–ups και οθόνες προβολής οπτικοακουστικών 

μηνυμάτων με παρουσίαση των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας. 

-          Τακτικές δίγλωσσες ηχητικές ανακοινώσεις μηνυμάτων για την τήρηση των μέτρων 

υγιεινής και ασφάλειας. 

 

https://www.supply-chain.gr/pdf/FEK.pdf

