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ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΘΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 

• Η είσοδος στο Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο ΑΤΗΕNS METROPOLITAN EXPO (γραφεία 

και περίπτερα) κατά τη διάρκεια προετοιμασίας, λειτουργίας και αποξήλωσης της έκθεσης, 

επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο με την επίδειξη του GreenPass* (εμβολιασμένοι ή 

νοσήσαντες). Οι μη εμβολιασμένοι εργαζόμενοι υπόκεινται στο καθεστώς testing που ισχύει για 

τις τουριστικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες εστίασης, με τη διαφορά ότι θα υπάρχουν δύο (2) 

βεβαιώσεις rapid test ή PCR (κάθε Δευτέρα και Πέμπτη) αντί για μία self-test και μία rapid test 

(όπως ισχύει στις υπηρεσίες εστίασης). 

• 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. 

• Θα υπάρχει δυνατότητα για εκθέτες και εργαζόμενους διενέργειας rapid test σε ειδικά 

διαμορφωμένο χώρο του Ιατρείου του ΑΤΗΕNS METROPOLITAN EXPO με χρέωση των ιδίων. 

• 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. 

• *GreenPass νοείται, είτε η βεβαίωση εμβολιασμού/νόσησης SARS-Cov-2 είτε το Ευρωπαϊκό 

Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19. 

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

εκθεσιακού κέντρου για όλους ανεξαιρέτως. 

• Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου. 

• Εντός των εκθετηρίων χώρων ισχύουν οι κανόνες τήρησης των αποστάσεων. Για τα τραπέζια 

συσκέψεων ισχύουν οι κανόνες για την απόσταση μεταξύ  τραπεζοκαθισμάτων στην εστίαση. 

• Η είσοδος στο Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο ΑΤΗΕNS METROPOLITAN EXPO κατά τη 

διάρκεια λειτουργίας της έκθεσης από ειδικά σηματοδοτούμενα σημεία. Συνιστάται η 

προσέλευση να πραγματοποιείται μία ώρα πριν την έναρξη λειτουργίας της έκθεσης. 

• Όλα τα ανωτέρω, ισχύουν και για όλους τους συνεργάτες (οδηγούς και συνοδούς) των εκθετών – 

κατασκευαστών, όπως μεταφορείς, ταχυμεταφορείς, εστίαση, catering, επιγραφείς, καλλωπιστές 

κ.α. 

• Τα πρόσθετα μέτρα προστασίας μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνουν, εξασφάλιση επαρκούς 

φυσικού αερισμού, σημεία αντισηψίας και απολύμανσης, τακτικές δίγλωσσες ηχητικές 

ανακοινώσεις μηνυμάτων, ενώ θα υπάρχει σύστημα καταμέτρησης ατόμων. 

 

 


