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Αγαπητοί Εκθέτες και Συνεργάτες, 

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΙΔΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 2020 

Όπως γνωρίζετε η Εταιρεία μας παρά τις αντίξοες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία του 
COVID – 19 κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να καταστεί εφικτή η 
πραγματοποίηση της έκθεσης ΙΔΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 2020. 
 
Με μεγάλη μας λύπη ανακοινώνουμε τη ματαίωση της έκθεσης ΙΔΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 2020 η οποία 
ήταν προγραμματισμένη για τις 23-25 Οκτωβρίου 2020. 
 
Σε αυτή τη δύσκολη απόφαση καταλήξαμε μετά από εκτεταμένη διαβούλευση με πολλούς εκθέτες 
και συνεργάτες μας, αφού αξιολογήσαμε την παρούσα κατάσταση της πανδημίας COVID – 19. Η 
επιδείνωση των επιδημιολογικών δεδομένων και τα τοπικά lockdown καθώς επίσης και οι 
διάφορες ανακοινώσεις οι οποίες επαναξιολογούνται συνεχώς, δημιούργησαν μια αδυναμία στο 
να μπορούμε να προβλέψουμε την πορεία της πανδημίας τους επόμενους μήνες εντείνοντας την 
αβεβαιότητα που επικρατεί. 
 
Επιπλέον, οι διαδικασίες και τα πρωτόκολλα διεξαγωγής εμπορικών εκθέσεων θέτουν σημαντικούς 
περιορισμούς στους εκθέτες καθώς και επισκέπτες της έκθεσης. Ένα από τα χαρακτηριστικά που 
έκαναν της έκθεση ΙΔΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ να ξεχωρίζει ήταν οι ευκαιρίες για συναντήσεις, γνωριμίες 
και δικτύωση κατά τη διάρκεια λειτουργίας της έκθεσης καθώς και η ζωντανή ατμόσφαιρα που 
απολάμβαναν οι συμμετέχοντες με την προσέλευση πέραν των 36,000 επισκεπτών. Η έντονη 
ανησυχία μας είναι ότι αυτό θα υπονομεύεται από την κρίση της πανδημίας Covid-19, θέτοντας σε 
κίνδυνο τα αποτελέσματα που όλοι γνωρίζουν, αναμένουν και προσδοκούν από την Έκθεση. 
 
Με βάση τα πιο πάνω δεδομένα και προκειμένου να προστατεύσουμε τους εκθέτες καθώς και 
επισκέπτες της έκθεσης αποφασίσαμε όπως προβούμε σε ματαίωσης της έκθεσης ΙΔΑΝΙΚΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ 2020. 
 
Τέλος θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι θα προχωρήσουμε δυναμικά στην προετοιμασία  της 
επόμενης έκθεσης ΙΔΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 2021 με αισιοδοξία ότι θα έχει τεθεί υπό έλεγχο σε 
παγκόσμιο επίπεδο η πανδημία Covid – 19.  
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