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1. ΔΛΟΛΚΘΘ – ΠΟΛΛΣΛΚΘ ΓΛΑ COVID 19
Η Διοίκθςθ τθσ εταιρείασ δεςμεφεται για τθν άμεςθ λιψθ όλων των απαραίτθτων μζτρων για τθν
αςφαλι λειτουργία τθσ εταιρίασ, ςτο πλαίςιο τθσ πανδθμίασ του Covid-19 και για όςο αυτι διαρκεί,
κακϊσ και τθν αςφάλεια του προςωπικοφ, των ςυνεργατϊν, των εκκετϊν και των επιςκεπτϊν που
ςχετίηονται με τθν Εκκεςιακι / υνεδριακι δραςτθριότθτά τθσ. Ωσ εκ τοφτου ζχουν ιδθ
διαςφαλιςκεί τα ακόλουκα:


Οριςμόσ Ομάδασ Διαχείριςθσ Κρίςεων και ςυγκεκριμζνα για τον Covid-19 και δθμιουργία
ςχεδίου διαχείριςθσ τθσ εν λόγω κρίςθσ.



φνδεςθ με ΕΚΑΒ, Νοςοκομείο Αναφοράσ, Πυροςβεςτικι, Αςτυνομία, Δθμοτικι Αςτυνομία,
Τπθρεςίεσ τθσ Περιφζρειασ.



φνταξθ και επικαιροποίθςθ τθσ αξιολόγθςθσ κινδφνου για τθν υγιεινι και αςφάλεια.

1.1. Κζςπιςθ πολιτικισ
Η εταιρία ζχει κεςπίςει πολιτικι, θ οποία περιλαμβάνει τόςο τα μζτρα πρόλθψθσ για τθ μείωςθ τθσ
πικανότθτασ μετάδοςθσ του ιοφ ςτουσ πελάτεσ και το προςωπικό, όςο και τον τρόπο διαχείριςθσ
των φποπτων περιςτατικϊν κροφςματοσ από COVID-19. Η εφαρμογι των ςυγκεκριμζνων
προλθπτικϊν ι διαχειριςτικϊν μζτρων βρίςκεται υποχρεωτικά ςε πλιρθ ςυμμόρφωςθ με τισ
ςυςτάςεισ του αρμόδιου κρατικοφ φορζα.

1.2. Τλοποίθςθ Action Plan
Η Διοίκθςθ τθσ εταιρίασ ζχει αναπτφξει, εφαρμόςει και κα βελτιϊνει ςυνεχϊσ τθν
αποτελεςματικότθτα ενόσ Προγράμματοσ Δράςθσ (Action Plan). Μεταξφ των μζτρων που ζχει
υιοκετιςει, περιλαμβάνονται τα ακόλουκα:


Τιοκζτθςθ πολιτικισ για τθν αντιμετϊπιςθ εξάρςεων μεταδοτικϊν αςκενειϊν ι μίασ
γενικότερθσ πανδθμίασ όπωσ ο Covid-19 και ανάρτθςι τθσ ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα τθσ
εταιρείασ ςε μία απλοφςτερθ μορφι τθσ.



φνταξθ και δθμοςιοποίθςθ πολιτικισ για το Ανκρϊπινο Δυναμικό τθσ εταιρείασ ςε ςχζςθ
με τθν πανδθμία και τα μζτρα υγιεινισ και αςφάλειασ που λαμβάνονται για τθν προςταςία
εργαηομζνων και ςυνεργατϊν, κακϊσ και τον τρόπο αντιμετϊπιςθσ και υποςτιριξθσ
προςωπικοφ που πλιττεται.



Οριςμόσ πολιτικισ για τα ταξίδια και τισ μετακινιςεισ του προςωπικοφ λαμβάνοντασ υπόψθ
τισ οδθγίεσ των αρχϊν.



Εμπλοκι των ςυνεργατϊν ςτο ςχζδιο δράςθσ και ιδιαίτερα τθσ Τπθρεςίασ Τγειονομικισ
Τποςτιριξθσ, τθσ εταιρείασ Security, τθσ εταιρείασ που ζχει αναλάβει τθν Κακαριότθτα, τθσ
Σεχνικισ Τποςτιριξθσ, και των καταςκευαςτικϊν εταιρειϊν.
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1.3. Εςωτερικι και εξωτερικι επικοινωνία


Η εταιρία κοινοποιεί τα μζτρα και τισ απαιτιςεισ του Προγράμματοσ Δράςθσ ςε όλουσ τουσ
εςωτερικοφσ και εξωτερικοφσ φορείσ / ςυνεργάτεσ (υπαλλιλουσ, ενοικιαςτζσ, εργολάβουσ,
προμθκευτζσ, επιςκζπτεσ και το ευρφ κοινό) και εμπλεκόμενα μζρθ1



Η εταιρία διακζτει ςφντομα ζγγραφα ι ενθμερωτικζσ αφίςεσ ςε διαφορετικζσ γλϊςςεσ,
υλικό το οποίο υπάρχει ςε όλουσ τουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ και κεντρικά ςθμεία τθσ
εγκατάςταςθσ όπου ζχουν πρόςβαςθ όλοι οι πελάτεσ, επιςκζπτεσ και το προςωπικό,
προκειμζνου να ενιςχφςουν τα βαςικά μθνφματα υγιεινισ και αςφάλειασ



Ενθμζρωςθ τθσ ιςτοςελίδασ τθσ εταιρίασ με ειδικι ενότθτα Covid updated policies (μζτρα
που λαμβάνει τθ εταιρία, τελευταίεσ ενθμερϊςεισ ςχετικά με τθν εξζλιξθ του ιοφ κλπ)



Άμεςα διακζςιμθ ενθμερωμζνθ λίςτα με τα ςτοιχεία επικοινωνίασ του προςωπικοφ,
ςυμπεριλαμβανομζνων των αρικμϊν τθλεφϊνου ζκτακτθσ ανάγκθσ.

1.4. Παρακολοφκθςθ εκνικών και διεκνών οδθγιών και κατευκφνςεων και επικαιροποίθςθ
πρακτικών και οδθγιών τθσ εταιρίασ
Η εταιρία παρακολουκεί τισ ενθμερϊςεισ, διατθρεί ςχετικό αρχείο και ςυμμορφϊνεται με τον
κατάλογο των ςχετικϊν κατευκυντιριων γραμμϊν και ςυμβουλϊν για τθν υγεία ςτον COVID- 19
από τον Εκνικό Οργανιςμό Δθμόςιασ Τγείασ και το Τπουργείο Τγείασ, κακϊσ και από πρόςκετεσ
κυβερνθτικζσ και Ευρωπα κζσ υπθρεςίεσ υγείασ.

1.5. Διαχείριςθ παραπόνων
Η εταιρία αναπτφςςει, διατθρεί και εφαρμόηει τεκμθριωμζνθ διαδικαςία για τον χειριςμό
παραπόνων ςε ςχζςθ με τα μζτρα και τισ ενζργειεσ που ςχετίηονται με τθν εμφάνιςθ ι εξάπλωςθ
τθσ νόςου. Σα αρχεία τθροφνται και επανεξετάηονται.

1.6. Ανακφκλωςθ Τγειονομικοφ Τλικοφ – Περιβάλλον
Η εταιρία εφαρμόηει τεκμθριωμζνεσ οδθγίεσ για τθ ςωςτι απόρριψθ υλικϊν, τθν ανακφκλωςθ
ςυςκευαςιϊν και τθ χριςθ φιλικϊν προσ το περιβάλλον κακαριςτικϊν (εάν είναι δυνατόν ςφμφωνα
με τισ πανδθμικζσ ςυςτάςεισ των αρμόδιων αρχϊν). ε εμφανι ςθμεία, εκτόσ των περιπτζρων θ
εταιρία τοποκετεί κάδουσ που φζρουν ειδικι ςιμανςθ, για τθν απόρριψθ γαντιϊν και μαςκϊν.

1

Αναλυτικά όλα τα εμπλεκόμενα μζρθ ςτθν εκκεςιακι βιομθχανία, ςφμφωνα με το ISO 20121, αναφζρονται
ςτο παράρτθμα.
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2. ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΓΡΑΦΕΛΩΝ ΚΑΛ ΔΛΑΧΕΛΡΛΘ ΠΡΟΩΠΛΚΟΤ
2.1. Διαχείριςθ Προςωπικοφ/Ωράρια και Θμζρεσ Εργαςίασ (βάρδιεσ ι εκ περιτροπισ κλπ.)


Σο προςωπικό τθρεί όλουσ τουσ όρουσ κοινωνικισ αποςταςιοποίθςθσ και υγιεινισ



Η εταιρία λαμβάνει μζριμνα ϊςτε να αποφεφγεται θ απαςχόλθςθ του προςωπικοφ που
ανικει ςε ευπακείσ ομάδεσ πχ. μεγάλθσ θλικίασ, με χρόνια και υποκείμενα νοςιματα, με
κφριο ςκοπό να αποφεφγεται θ τοποκζτθςι του ςε κζςεισ ςτισ οποίεσ υπάρχει άμεςθ
επαφι με τον πελάτθ

2.2. Εξαςφάλιςθ και Χειριςμόσ Μζςων προςωπικισ Τγιεινισ Εργαηομζνων και Επιςκεπτών των
Γραφείων (αντιςθπτικά, μάςκεσ κλπ.)


Ιςχυρι ςφςταςθ, πολιτικισ μάςκασ ςε όλο το προςωπικό.



Διάκεςθ των απαραίτθτων μζτρων προςταςίασ βλ. προςτατευτικζσ μάςκεσ, γάντια μιασ
χριςθσ κτλ.



Εκπαίδευςθ του προςωπικοφ για τθν χριςθ τουσ



Εξαςφάλιςθ και παρακολοφκθςθ του αποκζματοσ



Φφλαξθ και ελεγχόμενθ πρόςβαςθ ςτα ςθμεία φφλαξθσ των μζςων προςταςίασ

2.3. Οργάνωςθ και Λειτουργία Ομάδασ Covid


υγκρότθςθ ομάδασ με ειδικά κακικοντα τον ςχεδιαςμό των δράςεων πρόλθψθσ
μετάδοςθσ του ιοφ



Ειδικι εκπαίδευςθ των μελϊν τθσ ομάδασ διαχείριςθσ COVID-19



Απόδοςθ ειδικϊν κακθκόντων και εκχϊρθςθ ευκυνϊν και αρμοδιοτιτων τθσ ομάδασ
COVID-19



χεδιαςμόσ ενεργειϊν και διαδικαςιϊν παρακολοφκθςθσ τθσ αποτελεςματικότθτασ
τιρθςθσ και εφαρμογισ τουσ (διαδικαςίεσ αυτοελζγχου)



Οριςμόσ αρμοδιοτιτων και ευκυνϊν αναφορικά με τθν επικοινωνία με εξωτερικά μζρθ,
τουσ πελάτεσ, τουσ ςυνεργάτεσ αλλά και των εργαηομζνων εντόσ τθσ μονάδασ



Δθμιουργία οργανωμζνθσ ομάδασ δράςθσ και διαχείριςθσ κρίςεων



Σιρθςθ αρχείων και ςτοιχείων

2.4. Ενθμζρωςθ Εξωτερικών υνεργατών, Προμθκευτών, Επιςκεπτών Κτλ.


Ενθμζρωςθ των ςυνεργατϊν για τισ ςυνκικεσ, τθ λειτουργία τθσ εταιρίασ, κακϊσ και τουσ
νζουσ όρουσ προετοιμαςίασ, λειτουργίασ και αποξιλωςθσ τθσ Ζκκεςθσ / του υνεδρίου
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Ενθμζρωςθ για τθν τιρθςθ των βαςικϊν μζτρων αποφυγισ μετάδοςθσ του ιοφ αναφορικά
με επιμελι και τακτικό πλφςιμο χεριϊν, αποφυγι χειραψιϊν, τιρθςθ αποςτάςεων,
αποφυγι επαφισ των χεριϊν με τα μάτια, μφτθ και ςτόμα και υγιεινι τθσ αναπνοισ



Δζςμευςθ ότι δεν υπάρχει ιςτορικό, ςφμπτωμα ι περιςτατικό των ιδίων ι οικείων
προςϊπων



Ζλεγχοσ κρίςιμων παραμζτρων κατά τθν είςοδο ςτουσ χϊρουσ τθσ εταιρίασ πχ.
κερμοκραςία ςϊματοσ, αναπνευςτικά προβλιματα κτλ.

2.5. Είςοδοσ ςτο Κτίριο Διοίκθςθσ για Προςωπικό και υνεργάτεσ
Η είςοδοσ ςτα Γραφεία τθσ εταιρείασ γίνεται από το προςωπικό και τουσ εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ
που απαςχολοφνται κακθμερινά ςε αυτό, μόνο από τθν κεντρικι είςοδο του Κτιρίου Διοίκθςθσ. Η
χριςθ αντιςθπτικοφ για τα χζρια επιβάλλεται κατά τθν είςοδο ςτο κτίριο των γραφείων τθσ
εταιρείασ, ενϊ τθροφνται υποχρεωτικά τα μζτρα κοινωνικισ αποςταςιοποίθςθσ που ζχουν οριςκεί
από τισ αρμόδιεσ Αρχζσ.

2.6. Είςοδοσ ςτο Κτίριο Διοίκθςθσ για Επιςκζπτεσ
Εντόσ του κτιρίου Διοίκθςθσ, οι επιςκζπτεσ ειςζρχονται κατόπιν ραντεβοφ με ςυγκεκριμζνεσ
υπθρεςίεσ τθσ εταιρείασ. Εφόςον παρουςιαςκοφν επιςκζπτεσ/πελάτεσ/ςυνεργάτεσ χωρίσ
προθγοφμενο ραντεβοφ, υποχρεοφνται να παραμείνουν ςτον χϊρο αναμονισ του κτιρίου
Διοίκθςθσ, αφοφ απολυμάνουν τα χζρια τουσ, ζωσ ότου ειδοποιθκεί ο εργαηόμενοσ για τον οποίο
ζχει ζρκει ο εν λόγω επιςκζπτθσ/πελάτθσ/ςυνεργάτθσ.
Εφόςον οι διαςτάςεισ του γραφείου/τθσ Τπθρεςίασ όπου κα γίνει θ ςυνάντθςθ με τον
επιςκζπτθ/πελάτθ/ςυνεργάτθ το επιτρζπουν με βάςθ τισ οδθγίεσ των Αρχϊν για τα μζτρα
κοινωνικισ αποςταςιοποίθςθσ, θ ςυνάντθςθ πραγματοποιείται εκεί. Διαφορετικά θ ςυνάντθςθ
πραγματοποιείται ςε ξεχωριςτό γραφείο το οποίο ζχει οριςκεί ωσ χϊροσ ςυναντιςεων και το οποίο
πλθροί τισ προχποκζςεισ για τζτοιεσ ςυναντιςεισ με βάςθ τισ οδθγίεσ των Αρχϊν.

2.7. Αεριςμόσ/Απολφμανςθ Φίλτρων Κλιματιςμοφ/Αντιθλιακά υςτιματα Παρακφρων
Όλοι οι χϊροι των γραφείων αερίηονται κακθμερινά, οι πόρτεσ παραμζνουν ανοιχτζσ όπου αυτό
είναι εφικτό, ζχουν απολυμανκεί τα φίλτρα των κλιματιςτικϊν τα οποία ςυντθροφνται τακτικά, ενϊ
ζχουν τοποκετθκεί αντιθλιακά ςυςτιματα (ςτοράκια και φίλτρα τηαμιϊν).
2.8. Ανελκυςτιρεσ
Επιτρζπεται θ χριςθ τουσ μόνο ςε ΑΜΕΑ και για τθ μεταφορά φορτίων.
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2.9. Δθμιουργία Χώρων υναντιςεων με Πελάτεσ
Ζχουν οριςκεί και εξοπλιςκεί με τα απαραίτθτα μθχανιματα (υπολογιςτζσ, τθλζφωνα)
ςυγκεκριμζνοι χϊροι εντόσ του Κτιρίου Διοίκθςθσ για τθ διενζργεια ςυναντιςεων με
πελάτεσ/ςυνεργάτεσ/προμθκευτζσ προκειμζνου να αποφεφγεται ο ςυγχρωτιςμόσ μεγάλου αρικμοφ
ατόμων εντόσ των γραφείων. Οι χϊροι αυτοί ακολουκοφν όλουσ τουσ κανόνεσ υγιεινισ και
αςφάλειασ που εφαρμόηονται ςε όλουσ τουσ χϊρουσ του Κτιρίου Διοίκθςθσ, ενϊ κατά τισ
ςυναντιςεισ τθροφνται τα μζτρα κοινωνικισ αποςταςιοποίθςθσ.
2.10. Χριςθ Θλεκτρονικών Μζςων ζναντι Εντφπων
Χρθςιμοποιείται ευρζωσ θ θλεκτρονικι υπογραφι αντί τθσ ζντυπθσ, ενϊ θ εςωτερικι επικοινωνία
των Τπθρεςιϊν τθσ εταιρείασ, κακϊσ και θ επικοινωνία με ςυνεργάτεσ/πελάτεσ/προμθκευτζσ
γίνεται με ψθφιακά μζςα και τθλεφωνικϊσ.

2.11. Κακαριςμοί Απολυμάνςεισ Γραφείων και WC


Δίνεται ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν κακαριότθτα και απολφμανςθ των WC και όλων των
επιφανειϊν όπωσ τουαλζτεσ, νεροχφτεσ, πόμολα, καλακάκια απορριμμάτων



Σα ςθμεία που ζρχονται ςε επαφι τα χζρια κακαρίηονται και απολυμαίνονται με μεγάλθ
ςυχνότθτα πχ. κουμπιά ανελκυςτιρων, πόμολα, διακόπτεσ, χειρολαβζσ κτλ.



Προτιμάται θ χριςθ κοινοφ (οικιακοφ) διαλφματοσ υποχλωριϊδουσ νατρίου 0,1% και
ξζπλυμα για 10 λεπτά με κακαρό νερό



Για ςθμεία όπωσ ακουςτικά τθλεφϊνων, τθλεκοντρόλ όπου θ χριςθ διαλφματοσ
υποχλωριϊδουσ νατρίου δεν είναι δυνατόν να εφαρμοςτεί, χρθςιμοποιείται αικυλικι
αλκοόλθ 70%



Αναλϊςιμα υλικά απορρίπτονται υπό ειδικζσ ςυνκικεσ



Όλοι οι κοινόχρθςτοι χϊροι αερίηονται ςε θμεριςια βάςθ



Τπάρχουν διακζςιμα υλικά και μζςα προςταςίασ του προςωπικοφ

2.12. GDPR – Προςωπικά Δεδομζνα
ε περίπτωςθ που εργαηόμενοσ νοςιςει από τον ιό Covid-19 κα ενθμερϊνει άμεςα τθν εταιρία και
κα παραμζνει ςτο ςπίτι με βάςθ τισ οδθγίεσ του ΕΟΔΤ και εφόςον θ υγεία του το επιτρζπει,
ςυνεχίηει να εργάηεται από εκεί. Σαυτόχρονα, ςε περίπτωςθ κατά τθν οποία οι εργαηόμενοι
γνωρίηουν ότι ζχουν ζρκει ςε επαφι με κροφςμα του ιοφ κα ενθμερϊνουν και πάλι άμεςα τθν
εταιρία.
ε αυτόν τον τομζα ακολουκοφμε τθν πολιτικι τθσ εταιρείασ μασ, θ οποία είναι αναρτθμζνθ ςτθν
ιςτοςελίδα τθσ και ςυμμορφϊνεται με τουσ κανόνεσ και υποδείξεισ τθσ Αρχισ Προςταςίασ
Προςωπικϊν Δεδομζνων.
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Ειδικά ζχουν προςαρτθκεί ςτθν πολιτικι τθσ εταιρείασ για το GDPR και ακολουκοφνται, οι
Κατευκυντιριεσ Γραμμζσ αναφορικά με τθν επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα, ςτο
πλαίςιο τθσ διαχείριςθσ του COVID-19, που εξζδωςε θ Αρχι Προςταςίασ Προςωπικϊν Δεδομζνων
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ΜΕΡΟ Α. ΕΚΚΕΛΑΚΘ ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ
3. ΠΡΟΕΣΟΛΜΑΛΑ ΕΚΚΕΘ
3.1. Προγραμματιςμόσ ζναρξθσ εργαςιών καταςκευαςτών μετά από επικοινωνία
Κατά τθ ςυμπλιρωςθ τθσ διλωςθσ ςυμμετοχισ, οι εκκζτεσ ενθμερϊνονται για τα Πρωτόκολλα που
αφοροφν ςτθ λειτουργία τθσ εταιρείασ ςτο πλαίςιο του Covid-19, κακϊσ και παράρτθμα του
ςχετικοφ εγχειρίδιου τουσ δίδεται μαηί με τον κανονιςμό ςυμμετοχισ ςτθν ζκκεςθ. Μόνο εφόςον
υπογράψουν τθν αποδοχι του ςχετικοφ εγχειριδίου γίνεται δεκτι θ αίτθςθ ςυμμετοχισ τουσ. Οι
όροι του εγχειριδίου που ςχετίηονται με τθν υγιεινι και αςφάλεια, τα μζτρα κοινωνικισ
αποςταςιοποίθςθσ και όλοι οι κανόνεσ που ορίηονται από τθν εταιρία και από τισ Δθμόςιεσ Αρχζσ,
πρζπει να γίνονται αποδεκτά τόςο από τουσ εκκζτεσ, όςο και από όλουσ όςουσ εμπλζκονται με τθ
φυςικι τουσ παρουςία ςτθ εκκεςιακι ςυμμετοχι, όπωσ είναι τα ςυνεργεία / καταςκευαςτικζσ
εταιρείεσ / τεχνικό προςωπικό που ζχουν αναλάβει τθν καταςκευι του stand τoυ εκκζτθ, αλλά και
το προςωπικό που ςτελεχϊνει το stand.
Εκδίδονται ειδικά καρτελάκια προςωπικά για τον κάκε εμπλεκόμενο, ο οποίοσ υποχρεοφται να
αποδεχτεί τουσ προαναφερκζντεσ όρουσ, υπογράφοντασ ςχετικι διλωςθ κατά τθν άφιξι του ςτο
Εκκεςιακό Κζντρο.
Οι εκκζτεσ προτρζπονται από τθν εταιρία με ιςχυρι ςφςταςθ να επιλζγουν τυποποιθμζνα stand
προκειμζνου να αποφεφγεται ο ςυγχρωτιςμόσ ατόμων από πολλά διαφορετικά ςυνεργεία και ο
χρόνοσ προετοιμαςίασ των stand να μειωκεί αιςκθτά. τισ περιπτϊςεισ που αυτό δεν ιςχφςει, τα
καρτελάκια για τθν είςοδο των μελϊν των ςυνεργείων κα ορίηουν ςυγκεκριμζνεσ θμζρεσ και ϊρεσ
για τθν είςοδο του κάκε τεχνικοφ, ςτον εκκεςιακό χϊρο. Αυτό ενδζχεται να επιφζρει επιμικυνςθ
του χρόνου προετοιμαςίασ τθσ ζκκεςθσ, ειδικά ςτθν περίπτωςθ πολφ μεγάλων εκκζςεων.

3.2. Άδεια Ειςόδου ςτο Σεχνικό Προςωπικό/Καταςκευαςτικζσ (καρτελάκια, ζντυπο)


Ο εκκεςιακόσ χϊροσ κα είναι αποκλειςμζνοσ και απόλυτα ελεγχόμενοσ, κακ’ όλθ τθ
διάρκεια των ςταδίων προετοιμαςίασ και αποξιλωςθσ.



Άπαντεσ κα πρζπει να φζρουν το καρτελάκι με φωτογραφία ςε εμφανζσ ςθμείο, κακ’ όλθ
τθ διάρκεια προετοιμαςίασ. Κατά τθν παραλαβι του χϊρου από το εντεταλμζνο όργανο τθσ
εταιρείασ τα καρτελάκια κα εκδίδονται θλεκτρονικά με αίτθςθ του εκκζτθ, όπου κα
αναφζρονται τα ονόματα των τεχνικϊν ςυνεργείων και κα επιςυνάπτεται φωτογραφία. Ο
εκπρόςωποσ του εκκζτθ κα υπογράφει ειδικό ζντυπο, όπου κα αναφζρονται όλοι οι όροι
υγιεινισ και αςφάλειασ που ιςχφουν ςτο εκκεςιακό κζντρο, κακϊσ και οποιαδιποτε άλλθ
πλθροφορία τεχνικισ φφςθσ που ζχει ςχζςθ με τον κανονιςμό λειτουργίασ τθσ ζκκεςθσ.



Τπάρχουν διαφορετικά καρτελάκια για τθν προετοιμαςία, τθ λειτουργία και τθν αποξιλωςθ
τθσ ζκκεςθσ για το τεχνικό προςωπικό και τισ καταςκευαςτικζσ εταιρείεσ, αλλά και για τθν
τροφοδοςία.
Σελίδα 11 από 31

3.3. Αρικμόσ Ατόμων ανά Περίπτερο/Κλιμακοφμενα Ωράρια Εργαςίασ
Κατά τθ διάρκεια προετοιμαςίασ τθσ ζκκεςθσ τθροφνται τα μζτρα κοινωνικισ αποςταςιοποίθςθσ
που ζχουν οριςκεί από τισ Αρχζσ. Αυτό ενδζχεται να επιφζρει τθν ανάγκθ για κλιμακοφμενα ωράρια
εργαςίασ ςτα ςυνεργεία και το τεχνικό προςωπικό, ειδικά ςτθν περίπτωςθ πολφ μεγάλων
εκκζςεων, προσ αποφυγι ςυγχρωτιςμοφ.

3.4. Μζτρα Προςωπικισ Τγιεινισ
Τποχρεωτικι χριςθ μάςκασ και τιρθςθ των κανόνων υγιεινισ και αποςτάςεων από όλα τα
ςυνεργεία καταςκευισ περιπτζρων και το τεχνικό προςωπικό, ακολουκϊντασ τισ ςυςτάςεισ των
υγειονομικϊν αρχϊν.

3.5. Ζλεγχοσ Ειςόδων/Αποςτάςεισ Αναμονισ
Σόςο κατά τθν περίοδο λειτουργίασ τθσ εκάςτοτε ζκκεςθσ, όςο και κατά το ςτάδιο προετοιμαςίασ
και αποξιλωςθσ, κα λειτουργοφν όλεσ οι Πφλεσ / Κεντρικζσ Είςοδοι του Εκκεςιακοφ / υνεδριακοφ
Κζντρου, προκειμζνου να ελζγχεται με ςκανάριςμα του Barcode το καρτελάκι του κάκε
ειςερχόμενου.
Απαγορεφεται θ είςοδοσ ςτον εκκεςιακό χϊρο ςτουσ μθ ζχοντεσ εργαςία, κακϊσ και θ διανομι
κάκε είδουσ εντφπων.

3.6. Κακαριότθτα/Απολφμανςθ Κοινόχρθςτων Χώρων και WC κατά τθν προετοιμαςία
Οι κοινόχρθςτοι χϊροι των WC απολυμαίνονται κατά τθ διάρκεια τθσ προετοιμαςίασ τθσ ζκκεςθσ
τακτικά, δίνοντασ ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςε νιπτιρεσ, πόμολα και επιφάνειεσ που αγγίηονται ςυχνά. Σα
εκκεςιακά περίπτερα αερίηονται ςυνεχϊσ, διατθρϊντασ όλεσ τισ πόρτεσ διάπλατα ανοιχτζσ όςο
διαρκεί θ προετοιμαςία τθσ ζκκεςθσ. Σοποκετοφνται, εντόσ και εκτόσ τω περιπτζρων, κάδοι για
αναλϊςιμα προ όντα όπωσ πλαςτικά ποτιρια μίασ χριςθσ. Η αποκομιδι των εν λόγω
απορριμμάτων γίνεται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα από το προςωπικό τθσ κακαριότθτασ, το οποίο
τθρεί απαρζγκλιτα όλουσ τουσ όρουσ υγιεινισ και αςφάλειασ που ορίηονται από τισ Αρχζσ, όπωσ
είναι θ χριςθ μάςκασ και γαντιϊν.

3.7. Ζλεγχοσ εντόσ των Περιπτζρων/θμάνςεισ/Ανακοινώςεισ
Η εταιρεία Security και ο υπεφκυνοσ περιπτζρου, πραγματοποιοφν ελζγχουσ ςτα περίπτερα κακ’
όλθ τθ διάρκεια τθσ προετοιμαςίασ τθσ ζκκεςθσ, προκειμζνου να διαςφαλίςουν τθν τιρθςθ και
εφαρμογι όλων των μζτρων υγιεινισ και αςφάλειασ, κακϊσ και τθσ κοινωνικισ αποςταςιοποίθςθσ.
Πραγματοποιοφνται τακτικοί ζλεγχοι (με ςκανάριςμα ςτο καρτελάκι του φζροντοσ) προκειμζνου να
διαςφαλιςκεί θ είςοδοσ ςτο περίπτερο των διαπιςτευμζνων ατόμων.
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3.8. Επικοινωνία με τθ Γραμματεία τθσ Ζκκεςθσ/Καρτελάκια
Σα καρτελάκια αποςτζλλονται θλεκτρονικά ςτουσ εκκζτεσ, για τουσ ίδιουσ και το προςωπικό τουσ,
αφοφ ο κάκε εκκζτθσ ζχει αποςτείλει ςτθ Γραμματεία τθσ ζκκεςθσ τα ςτοιχεία των ατόμων που κα
ςτελεχϊςουν το stand του. Σα καρτελάκια για τουσ ςυνεργάτεσ τουσ και τισ καταςκευαςτικζσ
εταιρείεσ που κα καταςκευάςουν το stand τουσ κα παραλαμβάνονται ατομικά κατά τθν άφιξθ των
ςυνεργείων ςτον εκκεςιακό χϊρο και μόνο εφόςον ζχουν αποςτείλει ςτθ Γραμματεία τθσ Ζκκεςθσ
τα απαραίτθτα ςτοιχεία εντόσ των ενδεδειγμζνων χρονικϊν ορίων. Η επικοινωνία των εκκετϊν με
τθ Γραμματεία τθσ Ζκκεςθσ, αλλά και τισ λοιπζσ Τπθρεςίεσ, γίνεται τθλεφωνικϊσ ι ψθφιακά, για
οποιοδιποτε κζμα προκφψει κατά τθ διάρκεια του ςτθςίματοσ, τθσ λειτουργίασ και τθσ
αποξιλωςθσ τθσ ζκκεςθσ.

4. ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΕΚΚΕΘ
Η εταιρία αποφαςίηει για τθν πικανι διεφρυνςθ του ωραρίου και των θμερϊν τθσ ζκκεςθσ, εφόςον
το κρίνει απαραίτθτο, για αποφυγι ςυνωςτιςμοφ.

4.1. Εκκζτεσ
ε ςυνζχεια των όςων ορίηονται για τθν προετοιμαςία τθσ ζκκεςθσ, κατά τθ διάρκεια λειτουργίασ
τθσ ιςχφουν τα ακόλουκα:


Θα πρζπει να τθρείται το πρωτόκολλο ςε όλεσ τισ παραχωριςεισ των χϊρων από τουσ
οργανωτζσ προσ τουσ εκκζτεσ.



Μόνο εφόςον ζχουν υπογράψει τθν αποδοχι του ςχετικοφ εγχειριδίου, γίνεται δεκτι θ
αίτθςθ ςυμμετοχισ των εκκετϊν. Οι όροι του εγχειριδίου που ςχετίηονται με τθν υγιεινι και
αςφάλεια, τα μζτρα κοινωνικισ αποςταςιοποίθςθσ και όλοι οι κανόνεσ που ορίηονται από
τθν εταιρία και από τισ Δθμόςιεσ Αρχζσ, πρζπει να γίνονται αποδεκτά τόςο από τουσ
εκκζτεσ, όςο και από το προςωπικό που ςτελεχϊνει το stand.



Εκδίδονται ειδικά καρτελάκια προςωπικά για τον κάκε εμπλεκόμενο, ο οποίοσ υποχρεοφται
να αποδεχτεί τουσ προαναφερκζντεσ όρουσ υπογράφοντασ ςχετικι διλωςθ πριν λάβει
θλεκτρονικά το καρτελάκι του.



Αντίςτοιχο πρωτόκολλο αποδοχισ κα δίνεται και από τον διοργανωτι προσ το εκκεςιακό
κζντρο.



Ιςχυρι ςφςταςθ προσ τουσ εκκζτεσ να χρθςιμοποιοφν τυποποιθμζνεσ καταςκευζσ,
προκειμζνου να γίνεται ςφντμθςθ του χρόνου προετοιμαςίασ.



Μζριμνα ϊςτε να μειωκοφν οι ανάγκεσ μετακίνθςθσ εκκετϊν για ςυνάντθςθ με τισ
υπθρεςίεσ τθσ διοργάνωςθσ όπωσ λογιςτιριο, γραμματεία τθσ ζκκεςθσ parking κλπ.



Δυνατότθτα θχθτικϊν μθνυμάτων για ανακοινϊςεισ.
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4.1.1. Αποςτάςεισ και Διαςτάςεισ Stands


Για τουσ εκκζτεσ κα ακολουκοφνται οι γενικότερεσ αρχζσ τθσ κοινωνικισ αποςταςιοποίθςθσ
που ιςχφουν ςτθν εκάςτοτε περίοδο.



Σο μικρότερο μζγεκοσ stand κα είναι 9 τ.μ. και κα υπάρχουν όςο το δυνατόν λιγότερα
stands μονισ όψθσ.



Παροχι δυνατότθτασ ςτον εκκζτθ για ςιμανςθ με αυτοκόλλθτα των ςθμείων που μπορεί
ζνασ επιςκζπτθσ να ςτζκεται ζξω από κάποιο ςταντ.



Εντόσ των Stand των εκκετϊν κα πρζπει να τθρείται απόςταςθ 1,5 μζτρων μεταξφ των
ατόμων ενϊ για τα τραπεηο-κακίςματα κα πρζπει να τθροφνται οι αποςτάςεισ αςφαλείασ
που ορίηονται ςτα Παραρτιματα 4 ζωσ 9 του ΦΕΚ Σεφχοσ Β’ 2767/07.07.2020.

4.1.2. Στελζχωςη/Προςωπικό Stand ανα τ.μ.


Άπαντεσ πρζπει να φζρουν το καρτελάκι ςε εμφανζσ ςθμείο κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ
ζκκεςθσ.



Οριςμόσ μζγιςτου αρικμοφ ατόμων ανά 9 τ.μ. – 2 άτομα (1 εκκζτθσ, 1 επιςκζπτθσ).



Οριςμόσ μζγιςτου μικτοφ αρικμοφ ατόμων (προςωπικό & επιςκζπτεσ) ανά Stand βάςει των
τ.μ.:
o

Ζωσ 20 τ.μ. – 4 άτομα

o

Από 20 τ.μ. ζωσ 100 τ.μ. – 4 άτομα + 1 άτομο ανά 10 τ.μ. για τθν επιφάνεια άνω των
20 ζωσ 100 τ.μ.

o

Άνω των 100 τ.μ. – 12 άτομα + 1 άτομο ανά 15 τ.μ. για τθν επιφάνεια άνω των 100
τ.μ.



υνακροίςεισ, εγκαίνια, εκδθλϊςεισ επιτρζπονται ςτα περίπτερα μόνο με ζγκριςθ τθσ
εταιρίασ, τθρϊντασ τισ αρχζσ κοινωνικισ αποςταςιοποίθςθσ.

ε κάκε περίπτωςθ αποτελεί ευκφνθ του εκκζτθ θ ςωςτι τιρθςθ του μζγιςτου αρικμοφ ατόμων
ανά stand. Η εταιρία διατθρεί το δικαίωμα να επζμβει προκειμζνου να επιβάλλει όλα τα αναγκαία
μζτρα υγιεινισ και αςφάλειασ που ορίηονται από τθν Πολιτεία.

4.1.3 Καθαριότητα Απολφμανςη Stand
Σο ςυνεργείο κακαριςμοφ απολυμαίνει όλα τα stand και τουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ το βράδυ πριν
τθν ζναρξθ λειτουργίασ τθσ ζκκεςθσ και κάκε βράδυ μετά το κλείςιμό τθσ. Αποτελεί ευκφνθ του
κάκε εκκζτθ θ διατιρθςθ του επιπζδου απολφμανςθσ εντόσ του stand του ςτα επίπεδα που
προβλζπονται από τισ αρμόδιεσ Δθμόςιεσ Αρχζσ. Ιςχυρι ςφςταςθ προσ τον εκκζτθ για κακαριότθτα
/ απολφμανςθ του stand (εξοπλιςμοφ, εκκεμάτων κλπ.) ςε τακτά χρονικά διαςτιματα και κατ’
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ελάχιςτον 3 φορζσ τθν θμζρα. Αποκομιδι των ςκουπιδιϊν από τα stand των εκκετϊν γίνεται από το
ςυνεργείο κακαριςμοφ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ λειτουργίασ τθσ ζκκεςθσ ςε τακτά χρονικά
διαςτιματα, κατ’ ελάχιςτον 2 φορζσ τθν θμζρα.

4.1.4. Σημείο Αναφοράσ για τουσ Εκθζτεσ
Ο Τπεφκυνοσ Περιπτζρου αποτελεί το ςθμείο αναφοράσ για τουσ Εκκζτεσ. Επικοινωνοφν μαηί του
είτε τθλεφωνικϊσ, είτε εγγράφωσ, είτε με προςωπικι επαφι τθρϊντασ τα μζτρα κοινωνικισ
αποςταςιοποίθςθσ.

4.1.5. Μζτρα Υγιεινήσ και Αςφάλειασ Εκθετών


Κάκε εκκζτθσ υποχρεοφται να ζχει ςτο stand του μία μεγάλθ ςυςκευαςία αντιςθπτικοφ
υγροφ ι γζλθσ για stand 9-20 τ.μ. εκκετθρίου χϊρου και μία μεγάλθ ςυςκευαςία
αντιςθπτικοφ υγροφ ι γζλθσ για κάκε επιπλζον 20 τ.μ. και να το αντικακιςτά μόλισ
τελειϊςει. Η χριςθ του κα μπορεί να γίνει τόςο από τον ίδιο και το προςωπικό του, όςο και
από τουσ επιςκζπτεσ του stand του.



Η χριςθ μθ ιατρικισ μάςκασ προςταςίασ για τουσ εκκζτεσ και το προςωπικό τουσ είναι
υποχρεωτικι εντόσ του χϊρου τθσ ζκκεςθσ.



υνιςτάται ςτουσ εκκζτεσ και το προςωπικό τουσ να αποφεφγουν τισ χειραψίεσ με τουσ
επιςκζπτεσ και να ανταλλάςςουν τισ επαγγελματικζσ τουσ κάρτεσ και άλλο προωκθτικό
υλικό τθσ εταιρείασ τουσ θλεκτρονικά με τουσ εμπλεκόμενουσ.

4.2. Επιςκζπτεσ
Η ςυμμετοχι των επιςκεπτϊν κα γίνεται μζςω ονομαςτικισ θλεκτρονικισ πρόςκλθςθσ ι
θλεκτρονικοφ ειςιτθρίου, των οποίων τθν εκτφπωςθ κα επιδεικνφουν κατά τθν είςοδό τουσ ςτον
χϊρο τθσ ζκκεςθσ όπου και κα τθρείται ονομαςτικόσ κατάλογοσ, ζτςι ϊςτε να μειωκεί θ φυςικι
επαφι ςτο μζγιςτο βακμό.

4.2.1. Είςοδοσ/Καταγραφζσ/Ταμεία: διαχωριςτικά-αποςτάςεισ
Η είςοδοσ των επιςκεπτϊν τθσ ζκκεςθσ γίνεται με τθν τιρθςθ όλων των μζτρων και των κανόνων
υγιεινισ και αςφάλειασ που ζχουν ορίςει οι αρμόδιεσ υγειονομικζσ Αρχζσ, προκειμζνου να
διαςφαλιςτεί θ υγεία και θ αςφάλεια όλων των ειςερχομζνων ςτθν ζκκεςθ. Προσ το ςκοπό αυτό
προβλζπονται τα ακόλουκα:


Άνοιγμα πυλών για 1ο ζλεγχο επιςκεπτών με κερμομζτρθςθ από ειδικοφσ ι ειδικά
εκπαιδευμζνουσ, ανάλογα με το πρωτόκολλο υγιεινισ και αςφάλειασ που κα ιςχφει κατά τθ
διάρκεια λειτουργίασ τθσ ζκκεςθσ, με βάςθ τισ οδθγίεσ των Αρχϊν.
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Για τθν ςωςτι τιρθςθ των αποςτάςεων μεταξφ των επιςκεπτϊν ςτα ςθμεία αναμονισ τόςο
ςτθν είςοδο του εκκεςιακοφ κζντρου, όςο και ςτθν είςοδο των περιπτζρων, τοποκετείται
επιδαπζδια ςιμανςθ ι/και διαχωριςτικά (κάγκελα, κορδζλεσ κλπ.) διαςφαλίηοντασ τθν
κοινωνικι αποςταςιοποίθςθ με βάςθ τισ οδθγίεσ των Αρχϊν.



Ρθτι ςυναίνεςθ των επιςκεπτϊν ότι ειςζρχονται ςτον χϊρο με δικι τουσ ευκφνθ. Η ςχετικι
ενθμζρωςθ μπορεί να γίνει είτε με ζγγραφθ ςυναίνεςθ του επιςκζπτθ, είτε με εμφανι
ςιμανςθ ςτθν είςοδο του εκκεςιακοφ κζντρου με τθ ςχετικι αναφορά, είτε με εμφάνιςθ
ςχετικοφ μθνφματοσ κατά τθν ζκδοςθ του θλεκτρονικοφ ειςιτθρίου.



Αυςτθρι πολιτικι ειςόδου για τουσ ςυνοδοφσ. Απαγόρευςθ ειςόδου ςε ςυηφγουσ ι φίλουσ
που δεν ζχουν ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ζκκεςθσ, προσ αποφυγι ςυνωςτιςμοφ, ςτισ
κακαρά επαγγελματικζσ εκκζςεισ.



Απαγόρευςθ ειςόδου ςε παιδιά και εφιβουσ κάτω των 18ετϊν ςτισ b2b εκκζςεισ.



Αποφυγι χριςθσ εντφπων.



Δθμιουργία app τθσ ζκκεςθσ ϊςτε να μθν υπάρχει τίποτα ςε ζντυπθ μορφι (κατόψεισ,
ειςιτιρια κλπ.). Εναλλακτικά, ανάλογα με τθν επιλογι τθσ εταιρίασ, μπορεί να υπάρχει QR
code ςτισ ειςόδουσ με όλεσ τισ ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ ι αποςτολι τουσ ςτα κινθτά των
επιςκεπτϊν κατά τθν είςοδό τουσ ςτθν ζκκεςθ.



Απαγορεφεται θ διανομι κάκε είδουσ εντφπων από ειςερχόμενουσ ςτον εκκεςιακό χϊρο,
πζραν των προωκθτικϊν εντφπων που διανζμονται ςτα stand των εκκετϊν.

4.2.2. Μζτρα Προςταςίασ Προςωπικοφ Υποδοχήσ


Προςταςία των εργαηομζνων με διαχωριςτικά όπου είναι εφικτό και μζςα ατομικισ
προςταςίασ.



Αντιςθπτικά και μάςκεσ για το κοινό με βάςθ τισ οδθγίεσ τθσ πολιτείασ.



Αντιςθπτικά, μάςκεσ, ςυςκευζσ ατομικισ απολφμανςθσ για το προςωπικό ςτισ καταγραφζσ
και ςτα ταμεία.

4.2.3. Αριθμόσ Επιςκεπτών ανά τ.μ. εντόσ του περιπτζρου
Με χριςθ καμερϊν γίνεται καταμζτρθςθ ειςερχομζνων- εξερχομζνων ςτα περίπτερα-halls με
οριςμό ςυγκεκριμζνων ειςόδων-εξόδων (οι υπόλοιπεσ μόνο ςαν ζξοδοι κινδφνου) ϊςτε να
αποφεφγεται ο ςυνωςτιςμόσ. Ο υπολογιςμόσ κα γίνεται με βάςθ τα δεκαπζντε (15) τετραγωνικά
μζτρα επιφάνειασ ανά επιςκζπτθ. Όπου δεν είναι δυνατόν να τοποκετθκοφν κάμερεσ, θ
καταμζτρθςθ γίνεται με ςκανάριςμα ςτο καρτελάκι του κάκε ειςερχόμενου ςτο περίπτερο. Η
υπθρεςία φφλαξθσ αναλαμβάνει να διαςφαλίςει ότι ο αρικμόσ των ειςερχομζνων ςτο περίπτερο
δεν ξεπερνά αυτόν που ορίηεται από τισ αρμόδιεσ Αρχζσ.
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4.2.4. Μζτρα Υγιεινήσ και Αςφάλειασ Επιςκεπτών


Διαμόρφωςθ χϊρων υγειονομικισ υποςτιριξθσ ςτισ ειςόδουσ του εκκεςιακοφ κζντρου.
Πρόκειται για ανεξάρτθτουσ χϊρουσ εκτόσ των περιπτζρων και των χϊρων καταγραφισ
επιςκεπτϊν, προκειμζνου να είναι εφκολα προςβάςιμοι και να διαςφαλίηουν τθν
απαραίτθτθ απομόνωςθ.



Οριςμόσ κζντρου αναφοράσ περιςτατικϊν με ςυγκεκριμζνο αρικμό κλιςθσ, όπου κα
αναφζρονται όλα τα περιςτατικά που εντοπίηονται. Μεταφορά των ατόμων με φποπτα
ςυμπτϊματα ςτον χϊρο απομόνωςθσ. Ενθμζρωςθ αρμοδίων Αρχϊν για φποπτο κροφςμα.



Είναι ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ εταιρίασ θ χριςθ κερμικϊν καμερϊν εντόσ των
περιπτζρων για περαιτζρω ζλεγχο ενδεχόμενου φποπτου κροφςματοσ.



ε κάκε περίπτωςθ θ προμικεια του παραπάνω εξοπλιςμοφ και θ λειτουργία των πυλϊν
γίνεται από τον διοργανωτι.

4.3. Λειτουργία Stand (χώροι Β2Β και αρικμόσ επιςκεπτών εντόσ stand)


Προκειμζνου να αποφευχκεί ο ςυνωςτιςμόσ πολλϊν ατόμων μζςα ςτα stand των εκκετϊν,
θ εταιρία φροντίηει για τθν καταςκευι και τον εξοπλιςμό ειδικά διαμορφωμζνων χϊρων ςε
διαφορετικά ςθμεία εντόσ των περιπτζρων όπου εκκζτεσ και επιςκζπτεσ, Ζλλθνεσ και ξζνοι,
κα μποροφν να πραγματοποιοφν τισ προγραμματιςμζνεσ, αλλά και τισ ad hoc
επιχειρθματικζσ ςυναντιςεισ τουσ ςεβόμενοι τα μζτρα κοινωνικισ αποςταςιοποίθςθσ που
ζχουν οριςτεί από τισ Αρχζσ.

ε κάκε περίπτωςθ αποτελεί ευκφνθ του εκκζτθ θ ςωςτι τιρθςθ του μζγιςτου αρικμοφ ατόμων
ανά stand. Η εταιρία διατθρεί το δικαίωμα να επζμβει προκειμζνου να επιβάλλει όλα τα αναγκαία
μζτρα υγιεινισ και αςφάλειασ που ορίηονται από τθν Πολιτεία.

4.4. Κοινόχρθςτοι Χώροι Περιπτζρων
4.4.1. Καθαριότητα Απολφμανςη Περιπτζρου και WC
Προβλζπονται τα ακόλουκα:


Αντιςθπτικά και μάςκεσ για το κοινό με βάςθ τισ οδθγίεσ τθσ πολιτείασ.



Σοποκζτθςθ ςυςκευϊν απολφμανςθσ ςε εςωτερικοφσ και υπαίκριουσ χϊρουσ.



Απολφμανςθ των χϊρων κακθμερινά μετά το κλείςιμο τθσ ζκκεςθσ.

4.4.2. Αεριςμόσ / Κλιματιςμόσ
Η λειτουργία του κλιματιςμοφ των χϊρων κα γίνεται με βάςθ τισ οδθγίεσ των υγειονομικϊν αρχϊν,
με τθ χριςθ εξωτερικοφ αζρα ςτον μζγιςτο δυνατό βακμό.
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4.4.3. Διάδρομοι


Οι Διάδρομοι των περιπτζρων: ικανοί και αναγκαίοι, προκειμζνου να μθν δθμιουργείται
ςυνωςτιςμόσ των επιςκεπτϊν. Ελάχιςτο πλάτοσ διαδρόμων 2,5 μ.



Ανά 100 τρζχοντα μζτρα (max) κφριων διαδρόμων υπάρχουν ελεφκεροι αδόμθτοι χϊροι
τουλάχιςτον 60 τ.μ.

4.4.4. Κοινόχρηςτοι Χώροι για Συναντήςεισ B2B
Δθμιουργοφνται ξεχωριςτοί χϊροι ςυναντιςεων για τα Β2Β meetings, όπου ακολουκοφνται οι
κανόνεσ κοινωνικισ αποςταςιοποίθςθσ και θ λιψθ όλων των απαραίτθτων μζτρων προφφλαξθσ
(π.χ. χριςθ μάςκασ), προσ αποφυγι ςυνωςτιςμοφ μζςα ςτον χϊρο των stands.

4.4.5. Κυλικεία/Χώροι Εςτίαςησ/Catering εντόσ Περιπτζρων
Ο τρόποσ λειτουργίασ των κυλικείων (εςωτερικϊν και εξωτερικϊν) / χϊρων εςτίαςθσ / χϊρων
Catering ακολουκεί και εναρμονίηεται με τισ οδθγίεσ τθσ πολιτείασ και ακολουκεί τισ αρχζσ του
αντίςτοιχου πρωτοκόλλου λειτουργίασ τθσ εςτίαςθσ. Βάςει των παραπάνω ιςχφουν τα εξισ:


Ο μζγιςτοσ επιτρεπόμενοσ αρικμόσ επιςκεπτϊν – πελατϊν ορίηεται ωσ ο αρικμόσ που
προκφπτει από τθν αναλογία ενόσ επιςκζπτθ ανά 2,20 τ.μ. όταν πρόκειται για εςωτερικό
χϊρο.



Ο μζγιςτοσ επιτρεπόμενοσ αρικμόσ επιςκεπτϊν - πελατϊν ορίηεται ωσ ο αρικμόσ που
προκφπτει από τθν αναλογία ενόσ επιςκζπτθ ανά 2 τ.μ. ςυνολικισ αδειοδοτοφμενθσ
επιφάνειασ.



Κακορίηεται ελάχιςτθ απόςταςθ μεταξφ των τραπεηιϊν (ροτόντεσ / τραπζηια κλπ.) 1,7
μζτρων.



Επιτρζπεται απόκλιςθ ζωσ οκτϊ τοισ εκατό (8%) ςε κάκε διάςταςθ.



Όταν θ διάκεςθ των γευμάτων γίνεται με τθ διαδικαςία του μπουφζ, τότε
πραγματοποιείται από υπαλλιλουσ ςερβιτόρουσ τθσ επιχείρθςθσ, χωρίσ να ζρχεται ςε
επαφι ο επιςκζπτθσ – πελάτθσ με τα ςκεφθ ςερβιρίςματοσ και μεταξφ των προςφερόμενων
γευμάτων και των καταναλωτϊν τοποκετείται διαφανζσ πζταςμα, προκειμζνου να καλφπτει
το ςφνολο τθσ επιφάνειασ των γευμάτων και με άνοιγμα ικανό να πραγματοποιείται με
αςφάλεια το ςερβίριςμα των καταναλωτϊν.



Η απόςταςθ μεταξφ των εξυπθρετοφμενων ςτον μπουφζ ορίηεται ςτα 1,5 μζτρα.



υςτινεται οποφ δφναται, να προςφζρονται ζτοιμοι ςυνδυαςμοί προ όντων π.χ. φροφτα,
γλυκά κλπ.

Επιπλζον, ςφμφωνα Παράρτθμα 10 του ΦΕΚ Σεφχοσ Β’ 2767/07.07.2020 οι μάγειρεσ και οι βοθκοί
τουσ κα πρζπει να φοροφν υποχρεωτικά μάςκεσ ενϊ οι ςερβιτόροι και οι υπάλλθλοι του ταμείου κα
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πρζπει να φοροφν μάςκεσ ι εναλλακτικά αςπίδεσ προςϊπου. Κατά τθν εναλλαγι των πελατϊν κα
πρζπει να γίνεται απολφμανςθ των τραπεηιϊν

4.4.6. Security/Τεχνικό Προςωπικό/Υπεφθυνοσ Περιπτζρου
Η εταιρεία Security τθρϊντασ όλουσ τουσ οριηόμενουσ από τισ Αρχζσ κανόνεσ υγιεινισ και
αςφάλειασ και τα μζτρα κοινωνικισ αποςταςιοποίθςθσ, αναλαμβάνει τον ζλεγχο εφαρμογισ όλων
των αντίςτοιχων κανόνων από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτισ εκκζςεισ, αλλά και από τθν ίδια τθν εταιρία,
ενϊ πραγματοποιεί ad hoc ελζγχουσ ςτα καρτελάκια ατόμων που βρίςκονται εντόσ του Εκκεςιακοφ
Κζντρου, προκειμζνου να διαςφαλίςει τθν είςοδο και παραμονι ςτθν ζκκεςθ, μόνο όςων
πραγματικά ζχουν τθ ςχετικι άδεια. Σο τεχνικό προςωπικό τθρεί όλα τα απαραίτθτα μζτρα και τουσ
κανόνεσ που ορίηονται από τισ Αρχζσ προκειμζνου να εξυπθρετιςει τισ ανάγκεσ τθσ ζκκεςθσ κατά τθ
διάρκεια λειτουργίασ τθσ.

4.4.7. Σήμανςη/Ανακοινώςεισ


Ηλεκτρονικι ςιμανςθ εντόσ του εκκεςιακοφ κζντρου, πινακίδεσ, μεγάλα μπάνερσ, ειδικοί
χάρτεσ και αναρτιςεισ ςτο Internet ςτθν ελλθνικι και αγγλικι γλϊςςα τουλάχιςτον, για
πλθροφόρθςθ των επιςκεπτϊν και εκκετϊν εντόσ του Κζντρου.



υχνζσ ανακοινϊςεισ από τα μεγάφωνα για τισ αποςτάςεισ που πρζπει να τθροφνται εντόσ
των περιπτζρων.

4.5. Χώροι Τγειονομικισ Τποςτιριξθσ ςτισ Ειςόδουσ του Εκκεςιακοφ / υνεδριακοφ Κζντρου
Δίπλα ςε κάκε είςοδο του Εκκεςιακοφ / υνεδριακοφ Κζντρου δθμιουργοφνται ειδικοί χϊροι
υγειονομικισ υποςτιριξθσ, ςτελεχωμζνοι από εξειδικευμζνο προςωπικό (γιατρό / νοςθλευτι),
προκειμζνου να αποτελζςουν ςθμεία αναφοράσ για τα ενδεχόμενα φποπτα κροφςματα που κα
βρεκοφν εντόσ τθσ ζκκεςθσ, αλλά και ςχετικοφσ χϊρουσ απομόνωςθσ των φποπτων κρουςμάτων,
μζχρισ ότου παραλάβει τα εν λόγω άτομα το νοςοκομείο αναφοράσ ι άλλθ αρμόδια Τπθρεςία του
ΕΟΔΤ, ανάλογα με το πρωτόκολλο υγιεινισ και αςφάλειασ που κα ιςχφει κατά τθ διάρκεια
λειτουργίασ τθσ ζκκεςθσ, με βάςθ τισ οδθγίεσ των Αρχϊν.

4.6. Επικοινωνία με τθν Εταιρία
Η επικοινωνία με τθν εταιρία γίνεται αποκλειςτικά με ψθφιακά μζςα.

4.6.1.Λογιςτήριο-Άδεια Εξόδου
Όλεσ οι πλθρωμζσ γίνονται cash-free και οι άδειεσ εξόδου αποςτζλλονται θλεκτρονικά ςτουσ
εκκζτεσ.
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4.6.2. Γραμματεία τησ Ζκθεςησ
Η επικοινωνία με τθ Γραμματεία τθσ ζκκεςθσ γίνεται θλεκτρονικά ι τθλεφωνικά και με τθν
προςωπικι επίςκεψθ των αρμόδιων ςτελεχϊν τθσ ζκκεςθσ ςτα stand των εκκετϊν.

4.7. υνεντεφξεισ Σφπου / Εγκαίνια Ζκκεςθσ / Διαπιςτεφςεισ Δθμοςιογράφων
Κατά τθ διάρκεια των επίςθμων εγκαινίων μιασ ζκκεςθσ ι/και τθσ επίςθμθσ υνζντευξθσ Σφπου
μιασ ζκκεςθσ ιςχφουν ςτο ακζραιο οι κανόνεσ κοινωνικισ αποςταςιοποίθςθσ, κακϊσ και τα μζτρα
υγιεινισ και αςφάλειασ που ιςχφουν κακ’ όλθ τθ διάρκεια προετοιμαςίασ και λειτουργίασ τθσ
ζκκεςθσ.
Οι διαπιςτεφςεισ δθμοςιογράφων, κακϊσ και οι προςκλιςεισ / τα καρτελάκια των επίςθμων
καλεςμζνων αποςτζλλονται θλεκτρονικά.
ε περίπτωςθ φπαρξθσ catering / μπουφζ, ο τρόποσ λειτουργίασ του κα ακολουκεί και κα
εναρμονίηεται με τισ οδθγίεσ τθσ πολιτείασ και ακολουκεί τισ αρχζσ του αντίςτοιχου πρωτοκόλλου
λειτουργίασ τθσ εςτίαςθσ.

4.8. Ανελκυςτιρεσ
Η χριςθ των ανελκυςτιρων κα πρζπει να γίνεται μόνο εφόςον είναι αναγκαίο και θ πλθρότθτά
τουσ ςε ςχζςθ με το επιτρεπόμενο όριο δεν επιτρζπεται να υπερβαίνει το ςαράντα τοισ εκατό
(40%). ε περίπτωςθ φπαρξθσ κυλιόμενων κλιμάκων, δεν επιτρζπεται θ χριςθ ανελκυςτιρα παρά
μόνο ςε άτομα με αναπθρία, ςε θλικιωμζνουσ ι για ςκοποφσ τροφοδοςίασ.
ΕΠΙΠΛΕΟΝ:


Δθμιουργείται ομάδα ελζγχου όλων των παραπάνω από τθν εταιρία.



Πλιρθσ λειτουργία πυλϊν/ειςόδων εκκεςιακοφ / ςυνεδριακοφ κζντρου με χτυπιματα
ειςόδων εξόδων ςτα barcodes των καρτελακίων όλων όςων βρίςκονται εντόσ αυτοφ, κατά
τθν περίοδο τθσ προετοιμαςίασ, λειτουργίασ, αποξιλωςθσ

5. ΑΠΟΞΘΛΩΘ ΕΚΚΕΘ
5.1. Εκκζτεσ/υνεργεία/Καταςκευαςτικζσ/Σεχνικό Προςωπικό
Διατθροφνται οι ίδιοι όροι υγιεινισ και αςφάλειασ που ιςχφουν για τθν προετοιμαςία και το
ςτιςιμο τθσ ζκκεςθσ.
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ΜΕΡΟ Β. ΤΝΕΔΡΛΑΚΘ ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ

Σα επιςτθμονικά, επαγγελματικά και λοιπά ςυνζδρια διεξάγονται με υβριδικό τρόπο,
δθλαδι υπάρχει υποχρεωτικά:
 φυςικι παρουςία προκακοριςμζνου αρικμοφ ςυνζδρων ςτον χϊρο του
ςυνεδρίου, με τιρθςθ όλων των υγειονομικϊν κανόνων και
 ταυτόχρονθ διαδικτυακι μετάδοςθ (live streaming) για τουσ λοιποφσ
εγγεγραμμζνουσ ςυνζδρουσ.


ε περίπτωςθ που για επιδθμιολογικοφσ λόγουσ επιβλθκεί από τθν Πολιτεία
απαγόρευςθ ςυνεδρίων με φυςικι παρουςία, το ςυνζδριο δεν αναβάλλεται
/ματαιϊνεται αλλά πραγματοποιείται κακ’ ολοκλθρία διαδικτυακά.
 Ο διοργανωτισ ζχει τθν επιλογι να διοργανϊςει εξ’ αρχισ ζνα ςυνζδριο
αποκλειςτικά μζςω διαδικτφου, χωρίσ φυςικι παρουςία.
 ε περίπτωςθ διεκνϊν ςυνεδρίων επιτρζπεται θ φυςικι παρουςία ξζνων
ςυνζδρων ςφμφωνα με τισ ταξιδιωτικζσ οδθγίεσ.
 Οι ςφνεδροι που επικυμοφν να παρακολουκιςουν το ςυνζδριο δια ηϊςθσ πρζπει
να ζχουν τθν δυνατότθτα να κάνουν θλεκτρονικά προεγγραφι για τθ κζςθ τουσ
ςτθν αίκουςα του ςυνεδρίου και για τθν ςυνεδρία που επικυμοφν. Δεν
επιτρζπεται θ είςοδοσ ςε ςυνζδρουσ που δεν ζχουν κάνει προεγγραφι, εκτόσ αν
υπάρχουν διακζςιμεσ κενζσ κζςεισ.
 Η είςοδοσ των ςυνζδρων ςτθν αίκουςα ελζγχεται με θλεκτρονικι ςάρωςθ τθσ
κάρτασ ςυνζδρου. τθν αίκουςα βρίςκονται μόνο οι πρόεδροι/ομιλθτζσ τθσ
ςυνεδρίασ, οι επιτρεπόμενοι ςφνεδροι και τεχνικό προςωπικό.
 Η εγγραφι, θ χοριγθςθ κάρτασ (badge) ςυνζδρου, το πρόγραμμα του ςυνεδρίου
και θ απονομι πιςτοποιθτικϊν γίνεται θλεκτρονικά (μζςω θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου, SMS, μζςου κοινωνικισ δικτφωςθσ).
 Επιτρζπεται θ παρουςία εμπορικϊν Stand υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν ζχει
κζςεισ κακθμζνων, εξυπθρετείται από ζναν υπάλλθλο και δεν διακζτει ζντυπο ι
άλλο υλικό ςτουσ ςυνζδρουσ. υνιςτάται θ θλεκτρονικι παρουςίαςθ των
εμπορικϊν μθνυμάτων ςε οκόνεσ.
 Επιτρζπεται θ φπαρξθ μπουφζ ςε διαλείμματα για καφζ/ελαφρφ γεφμα, ο οποίοσ
λειτουργεί βάςει των υγειονομικϊν κανόνων τθσ υπϋαρ. 1881/29.05.2020
Απόφαςθσ των Τπουργϊν Οικονομικϊν, Τγείασ και Σουριςμοφ (Β’ 2084)]. ε κάκε
περίπτωςθ ςυνιςτάται το γεφμα να χορθγείται ςυςκευαςμζνο ςε ατομικζσ
ςυςκευαςίεσ.
Η μάςκα είναι υποχρεωτικι για το προςωπικό (υπάλλθλοι, τεχνικοί, αςφάλεια) και
προαιρετικι για τουσ ςυνζδρουσ.
6. ΠΡΟΕΣΟΛΜΑΛΑ ΤΝΕΔΡΛΟΤ / ΕΚΔΘΛΩΘ
6.1. Άδεια Ειςόδου ςτο Σεχνικό Προςωπικό/Καταςκευαςτικζσ (καρτελάκια, ζντυπο)


Ο υνεδριακόσ χϊροσ κα είναι αποκλειςμζνοσ και απόλυτα ελεγχόμενοσ κακ’ όλθ τθ
διάρκεια των ςταδίων προετοιμαςίασ και αποξιλωςθσ.



Άπαντεσ κα πρζπει να φζρουν το καρτελάκι ςε εμφανζσ ςθμείο κακ’ όλθ τθ διάρκεια
προετοιμαςίασ (διαφορετικά καρτελάκια για τθν προετοιμαςία, τθ λειτουργία και τθν
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αποξιλωςθ του υνεδρίου για το τεχνικό προςωπικό και τισ καταςκευαςτικζσ εταιρείεσ,
αλλά και για τθν τροφοδοςία).

6.2. Αρικμόσ Ατόμων ανά Αίκουςα/Κλιμακοφμενα Ωράρια Εργαςίασ
Κατά τθ διάρκεια προετοιμαςίασ του υνεδρίου τθροφνται τα μζτρα κοινωνικισ αποςταςιοποίθςθσ
που ζχουν οριςκεί από τισ Αρχζσ. Αυτό ενδζχεται να επιφζρει τθν ανάγκθ για κλιμακοφμενα ωράρια
εργαςίασ ςτα ςυνεργεία και το τεχνικό προςωπικό, ειδικά ςτθν περίπτωςθ ιδιαίτερθσ και
πολφπλοκθσ προετοιμαςίασ, προσ αποφυγι ςυγχρωτιςμοφ.

6.3. Ζλεγχοσ εντόσ των Χώρων των υνεδριακών Κζντρων
Η εταιρεία Security και ο υπεφκυνοσ του ςυνεδριακοφ κζντρου, πραγματοποιοφν ελζγχουσ ςτουσ
χϊρουσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ προετοιμαςίασ του ςυνεδρίου/τθσ εκδιλωςθσ, προκειμζνου να
διαςφαλίςουν τθν τιρθςθ και εφαρμογι όλων των μζτρων υγιεινισ και αςφάλειασ και τθσ τιρθςθσ
των μζτρων κοινωνικισ αποςταςιοποίθςθσ.
Πραγματοποιοφνται τακτικοί ζλεγχοι (με ςκανάριςμα ςτο καρτελάκι του φζροντοσ) προκειμζνου να
διαςφαλιςκεί θ είςοδοσ ςτουσ χϊρουσ του υνεδριακοφ Κζντρου μόνο των διαπιςτευμζνων
ατόμων.

6.4. Μζτρα Προςωπικισ Τγιεινισ
Τποχρεωτικι χριςθ μάςκασ και τιρθςθ των κανόνων υγιεινισ και αποςτάςεων από όλα τα
ςυνεργεία και το τεχνικό προςωπικό, ακολουκϊντασ τισ ςυςτάςεισ των υγειονομικϊν αρχϊν

6.5. Ζλεγχοσ Ειςόδων
Σόςο κατά τθν περίοδο λειτουργίασ του εκάςτοτε υνεδρίου, όςο και κατά το ςτάδιο
προετοιμαςίασ και αποξιλωςθσ, κα λειτουργοφν οι Κεντρικζσ Είςοδοι του υνεδριακοφ Κζντρου,
προκειμζνου να ελζγχεται με ςκανάριςμα του Barcode το καρτελάκι του κάκε ειςερχόμενου.

6.6. Κακαριότθτα/Απολφμανςθ Κοινόχρθςτων Χώρων και WC κατά τθν προετοιμαςία
Οι κοινόχρθςτοι χϊροι των WC απολυμαίνονται κατά τθ διάρκεια τθσ προετοιμαςίασ του
υνεδρίου/τθσ εκδιλωςθσ τακτικά, δίνοντασ ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςε νιπτιρεσ, πόμολα και επιφάνειεσ
που αγγίηονται ςυχνά. Οι υνεδριακζσ αίκουςεσ αερίηονται ςυνεχϊσ, διατθρϊντασ όλεσ τισ πόρτεσ
διάπλατα ανοιχτζσ όςο διαρκεί θ προετοιμαςία του υνεδρίου. Σοποκετοφνται εντόσ και εκτόσ του
υνεδριακοφ χϊρου κάδοι για αναλϊςιμα προ όντα όπωσ πλαςτικά ποτιρια μίασ χριςθσ. Η
αποκομιδι των εν λόγω απορριμμάτων γίνεται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα από το προςωπικό τθσ
κακαριότθτασ, το οποίο τθρεί απαρζγκλιτα όλουσ τουσ όρουσ υγιεινισ και αςφάλειασ που ορίηονται
από τισ Αρχζσ, όπωσ είναι θ χριςθ μάςκασ και γαντιϊν.
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6.7. Επικοινωνία με τθ Γραμματεία του Οργανωτι ι με το γραφείο υπευκφνου του υνεδριακοφ
Κζντρου
Η επικοινωνία των ςυμμετεχόντων με τθ Γραμματεία / τουσ Διοργανωτζσ του υνεδρίου αλλά και
τισ Τπθρεςίεσ του υνεδριακοφ Κζντρου, γίνεται τθλεφωνικϊσ ι θλεκτρονικά, για οποιοδιποτε
κζμα προκφψει κατά τθ διάρκεια του ςτθςίματοσ, τθσ λειτουργίασ και τθσ αποξιλωςθσ του
υνεδρίου, προκειμζνου να μειωκοφν οι ανάγκεσ μετακίνθςθσ των ςυνζδρων/ομιλθτϊν για
ςυνάντθςθ με τισ υπθρεςίεσ τθσ διοργάνωςθσ όπωσ λογιςτιριο, γραμματεία του υνεδρίου,
parking κλπ. Σα καρτελάκια για τουσ ςυνεργάτεσ και τισ καταςκευαςτικζσ εταιρείεσ / τεχνικό
προςωπικό, κα παραλαμβάνονται ατομικά κατά τθν άφιξι τουσ ςτο υνεδριακό Κζντρο και μόνο
εφόςον ζχουν αποςτείλει ςτουσ διοργανωτζσ τα απαραίτθτα ςτοιχεία εντόσ των ενδεδειγμζνων
χρονικϊν ορίων. Ομιλθτζσ και φνεδροι παραλαμβάνουν τα καρτελάκια τουσ θλεκτρονικά.

7. ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΤΝΕΔΡΛΩΝ – ΕΚΔΘΛΩΕΩΝ

7.1. Είςοδοσ/Καταγραφζσ/Σαμεία: διαχωριςτικά-αποςτάςεισ



Η εγγραφι, θ χοριγθςθ κάρτασ (badge) ςυνζδρου, το πρόγραμμα του ςυνεδρίου και θ
απονομι πιςτοποιθτικϊν γίνεται θλεκτρονικά (μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, SMS,
μζςου κοινωνικισ δικτφωςθσ).



Η γραμματεία του ςυνεδρίου, ευριςκόμενθ ςε εμφανι και άνετο χϊρο, φζρει ςτο
μπροςτινό τθσ μζροσ plexiglass.



Σο προςωπικό, που ςτελεχϊνει τθ γραμματεία του ςυνεδρίου χρθςιμοποιεί υποχρεωτικά
μάςκα.



Μπροςτά από κάκε άτομο του προςωπικοφ τθσ γραμματείασ υπάρχει αντιςθπτικό υγρό.



Η είςοδοσ των ςυνζδρων και των ομιλθτϊν γίνεται με τθν τιρθςθ όλων των βαςικϊν
μζτρων αποφυγισ μετάδοςθσ του κορωνο οφ – COVID-19, προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ
υγεία και θ αςφάλεια όλων των ειςερχομζνων ςτο ςυνζδριο.



Άνοιγμα ειςόδων υνεδριακοφ Κζντρου για 1ο ζλεγχο ςυμμετεχόντων με κερμομζτρθςθ
από ειδικοφσ ι ειδικά εκπαιδευμζνουσ.



Ρθτι ςυναίνεςθ των επιςκεπτϊν ότι ειςζρχονται ςτον χϊρο με δικι τουσ ευκφνθ. Η
ςχετικι ενθμζρωςθ μπορεί να γίνει είτε με ζγγραφθ διλωςθ του ςυμμετζχοντοσ, είτε με
εμφανι ςιμανςθ ςτθν είςοδο του ςυνεδριακοφ κζντρου με τθ ςχετικι αναφορά, είτε με
εμφάνιςθ ςχετικοφ μθνφματοσ κατά τθν ζκδοςθ του θλεκτρονικοφ ειςιτθρίου.



Απαγόρευςθ ειςόδου ςε παιδιά και εφιβουσ κάτω των 18ετϊν ςε επαγγελματικά /
επιχειρθματικά υνζδρια.



Εντόσ τθσ αίκουςασ υπάρχει άτομο του οργανωτι, το οποίο ελζγχει τθν τιρθςθ των
μζτρων προςταςίασ από τουσ παρευριςκόμενουσ, ςυμπεριλαμβανομζνου του
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προςωπικοφ catering/οπτικοακουςτικϊν, κακϊσ και τον αρικμό των διακζςιμων κζςεων
για τθν αποφυγι ειςόδου υπεράρικμων.



το πάνελ (προεδρείο) ζχουν τοποκετθκεί καρζκλεσ ςε ικανι απόςταςθ μεταξφ τουσ και
υπάρχουν αντιςθπτικά για όλουσ τουσ ςυντονιςτζσ/προζδρουσ. Χρθςιμοποιοφνται
εμφιαλωμζνα και ατομικά μπουκάλια νεροφ ςτο προεδρείο, τα οποία ανανεϊνονται με
τθν αλλαγι του προεδρείου.



Τπεφκυνο για τθν αλλαγι των εμφιαλωμζνων νερϊν και των ςκευϊν είναι το προςωπικό
του οργανωτι ι τθσ υπθρεςίασ catering εναλλακτικά.



Σα επιτραπζηια μικρόφωνα του προεδρείου κακαρίηονται από το προςωπικό τθσ εταιρείασ
οπτικοακουςτικϊν που υποςτθρίηει το ςυνζδριο μετά το πζρασ κάκε ςυνεδρίασ. Σο ίδιο
ιςχφει και για τα μικρόφωνα πζτου/αςφρματα που τυχόν χρθςιμοποιθκοφν.



Σα μικρόφωνα και τα χειριςτιρια του podium, τα οποία χρθςιμοποιοφνται για τισ
παρουςιάςεισ των ομιλθτϊν, κακαρίηονται μετά το πζρασ κάκε ομιλίασ από το προςωπικό
τθσ εταιρείασ οπτικοακουςτικϊν, που υποςτθρίηει το ςυνζδριο βάςει των διαδικαςιϊν
αςφαλείασ/προςταςίασ. Επίςθσ, χρθςιμοποιείται εμφιαλωμζνο και ατομικό μπουκάλι
νεροφ ςτο podium, το οποίο ανανεϊνεται με τθν αλλαγι του ομιλθτι. Σο προςωπικό του
ςυνεδριακοφ χϊρου ι τθσ υπθρεςίασ catering είναι υπεφκυνο για τθν αλλαγι των νερϊν
και των ςκευϊν.



Σο προςωπικό που βρίςκεται ςτθν αίκουςα και διανζμει το μικρόφωνο κατά τθ διάρκεια
των ερωτιςεων, κακαρίηει το μικρόφωνο μετά από κάκε ερϊτθςθ.



ε όλεσ τισ παράλλθλεσ αίκουςεσ των ςυνεδρίων τθρείται πάντα θ ίδια διαδικαςία.



Δίδεται ρθτι οδθγία μθ ςυμμετοχισ ςε άτομα με ςυμπτϊματα από το αναπνευςτικό
ςφςτθμα.



Διαςφαλίηεται θ επικοινωνία των μζτρων προςταςίασ μζςω ανάρτθςθσ ςε εμφανι ςθμεία
αφιςϊν με οδθγίεσ ςχετικά με:

o Σθν αποφυγι ειςόδου ςτο ςυνεδριακό χϊρο ατόμων με ςυμπτϊματα από το
αναπνευςτικό ςφςτθμα

o Σθν υγιεινι των χεριϊν
o Σθν αναπνευςτικι υγιεινι
o Σθν τιρθςθ αποςτάςεων
o Σθν ορκι χριςθ μάςκασ


Απαγόρευςθ ειςόδου ςε όςουσ δεν είναι εγγεγραμμζνοι ςφνεδροι ι προςωπικό
υποςτιριξθσ του ςυνεδρίου



Αποφυγι χριςθσ εντφπων.



Δθμιουργία app του ςυνεδρίου ϊςτε να μθν υπάρχει τίποτα ςε ζντυπθ μορφι
(πλθροφοριακό υλικό, πρόγραμμα, ειςιτιρια κλπ.).Εναλλακτικά, ανάλογα με τθν επιλογι
του εκάςτοτε διοργανωτι, μπορεί να υπάρχει QR code ςτισ ειςόδουσ με όλεσ τισ
ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ ι αποςτολι τουσ ςτα κινθτά των ςυμμετεχόντων κατά τθν
είςοδό τουσ ςτο ςυνζδριο.
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Διαδικαςίεσ παράδοςθσ των διαφανειϊν ι video κοκ από τουσ ομιλθτζσ ςτο preview desk:

o Ενκαρρφνεται θ αποςτολι των ομιλιϊν ςτθ γραμματεία με θλεκτρονικά μζςα.
o Ιςχφουν οι ίδιεσ διαδικαςίεσ, κακαριςμοφ και τιρθςθσ όλων των μζτρων για τθν αςφάλεια
των ομιλθτϊν, κατά τθν παράδοςθ των διαφανειϊν τουσ ςτθν υποδοχι και των ομιλιϊν
τουσ ςτουσ υπευκφνουσ τθσ οπτικοακουςτικισ υποςτιριξθσ.

o Η γραμματεία του preview desk φζρει ςτο μπροςτινό τθσ μζροσ plexiglass.
o Σο προςωπικό που ςτελεχϊνει το preview desk, φοράει υποχρεωτικά μάςκα.
o το preview desk υπάρχουν αντιςθπτικά.


Μπροςτά από κάκε άτομο του προςωπικοφ τθσ γραμματείασ υπάρχει αντιςθπτικό υγρό.

7.2. Μζτρα Προςταςίασ Προςωπικοφ Τποδοχισ και Προςωπικοφ Λειτουργίασ


Προςταςία των εργαηομζνων με διαχωριςτικά όπου είναι εφικτό και μζςα ατομικισ
προςταςίασ.



Αντιςθπτικά και μάςκεσ για το κοινό με βάςθ τισ οδθγίεσ τθσ πολιτείασ.



Αντιςθπτικά, μάςκεσ, ςυςκευζσ ατομικισ απολφμανςθσ για το προςωπικό ςτισ καταγραφζσ
και ςτα ταμεία.

7.3 Μζτρα Τγιεινισ και Αςφάλειασ υμμετεχόντων
Σοποκετοφνται ςε εμφανι ςθμεία ςυςκευζσ απολφμανςθσ, οι οποίεσ ελζγχονται τακτικά, ςε όλο το
υνεδριακό Κζντρο κακϊσ και ςτθν ταράτςα.

7.4. χεδιαςμόσ Αικουςών (Αρικμόσ κακιςμάτων ανά τ.μ./Κοινόχρθςτοι Διάδρομοι)
Ο μζγιςτοσ επιτρεπόμενοσ αρικμόσ ατόμων ςτθν αίκουςα ορίηεται ςτο 50% τθσ ςυνολικισ
χωρθτικότθτασ τθσ αίκουςασ ςε κακθμζνουσ. Παραμζνει κενό το κάκιςμα δίπλα ςε κάκε κακιμενο.
Γίνεται ςαφϊσ ςιμανςθ των κακιςμάτων που επιτρζπεται να χρθςιμοποιθκοφν. Δεν επιτρζπεται θ
παρουςία όρκιων.
Δεν επιτρζπεται θ χριςθ του ορόφου του υνεδριακοφ Κζντρου. Γίνεται πρόβλεψθ μόνο για ειδικζσ
περιπτϊςεισ, με απόλυτθ τιρθςθ των μζτρων υγιεινισ και αςφάλειασ που προβλζπονται από τισ
Αρχζσ.
Η διάκεςθ υπαίκριων χϊρων, κα γίνεται ανάλογα με τισ οδθγίεσ που κα δοκοφν από τισ αρχζσ για
τισ εκδθλϊςεισ ανοικτοφ τφπου.

7.5. Κοινόχρθςτοι χώροι
Προβλζπονται τα ακόλουκα:


Αντιςθπτικά και μάςκεσ για to κοινό με βάςθ τισ οδθγίεσ τθσ πολιτείασ.
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Σοποκζτθςθ ςυςκευϊν απολφμανςθσ ςε εςωτερικοφσ και υπαίκριουσ χϊρουσ.



Απολφμανςθ των χϊρων κακθμερινά μετά το κλείςιμο του υνεδρίου.



Κοινόχρθςτοι Διάδρομοι: ικανοί και αναγκαίοι, προκειμζνου να μθν δθμιουργείται
ςυνωςτιςμόσ των επιςκεπτϊν

Δθμιουργοφνται ξεχωριςτοί χϊροι ςυναντιςεων για Β2Β meetings, εφόςον κρικεί απαραίτθτο,
όπου ακολουκοφνται οι κανόνεσ κοινωνικισ αποςταςιοποίθςθσ και θ λιψθ όλων των απαραίτθτων
μζτρων προφφλαξθσ (π.χ. χριςθ μάςκασ), προσ αποφυγι ςυνωςτιςμοφ μζςα ςτον χϊρο των stands.

7.6. Γραφείο Διοργανωτι υνεδρίου
Βρίςκεται εντόσ του υνεδριακοφ Κζντρου για τθν εξυπθρζτθςθ των ομιλθτϊν και για τθν
εξυπθρζτθςθ των διοικθτικϊν αναγκϊν τθσ διοργάνωςθσ. Σθροφνται όλα τα μζτρα κοινωνικισ
αποςταςιοποίθςθσ που ορίηονται από τισ Αρχζσ.

7.7. Γραφείο Τπευκφνου υνεδριακοφ Κζντρου
Βρίςκεται εντόσ του υνεδριακοφ Κζντρου και είναι ςτθ διάκεςθ του Διοργανωτι για εξυπθρζτθςθ
τεχνικϊν και ζκτακτων αναγκϊν. υνιςτάται θ επικοινωνία με ψθφιακά μζςα. Σθροφνται όλα τα
μζτρα κοινωνικισ αποςταςιοποίθςθσ που ορίηονται από τισ Αρχζσ.

7.8. Κακαριότθτα - Απολφμανςθ υνεδριακοφ Χώρου και WC


Να τοποκετθκοφν ςυςκευζσ απολφμανςθσ, οι οποίεσ να ελζγχονται ςυχνά, ςε όλο το
υνεδριακό Κζντρο ςε εμφανι ςθμεία και ςτθν ταράτςα (όπωσ κα ςυμβαίνει και ςτο
εκκεςιακό).



Χριςθ τθσ τουαλζτασ με προδιαγραφζσ
o κλείςιμο τθσ λεκάνθσ και ςτθ ςυνζχεια ο ςυνικθσ καταιωνιςμόσ νεροφ
o ςφςτθμα αυτόματθσ απελευκζρωςθσ χλωρίου ταυτόχρονα με τον
καταιωνιςμό του νεροφ
o νιπτιρασ με υγρό ςαποφνι με αντλία
o χειροπετςζτεσ
o ποδοκίνθτοσ κλειςτόσ κάδοσ απορριμμάτων
o τιρθςθ μζτρων φυςικισ απόςταςθσ (ςτθν είςοδο τθσ τουαλζτασ)



Μετά τθν τελικι χριςθ οποιουδιποτε χϊρου, να γίνεται απολφμανςθ.

7.9. Αεριςμόσ/Κλιματιςμόσ


Η λειτουργία του κλιματιςμοφ των χϊρων γίνεται με βάςθ τισ οδθγίεσ των υγειονομικϊν
αρχϊν.



Οι πόρτεσ των αικουςϊν ςε λειτουργία αλλά και οι εξωτερικζσ πόρτεσ, παραμζνουν
ανοιχτζσ ϊςτε οι χϊροι να αερίηονται φυςικά.
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7.10. Κυλικεία/Χώροι Εςτιάςεισ/Catering εντόσ υνεδριακοφ Χώρου
Ο τρόποσ λειτουργίασ των κυλικείων εςωτερικϊν και εξωτερικϊν κα ακολουκεί και κα
εναρμονίηεται με τισ οδθγίεσ τθσ πολιτείασ και ακολουκεί τισ αρχζσ του αντίςτοιχου πρωτοκόλλου
λειτουργίασ τθσ εςτίαςθσ.

7.11. Security/Σεχνικό Προςωπικό
Η εταιρεία Security τθρϊντασ όλουσ τουσ οριηόμενουσ από τισ Αρχζσ κανόνεσ υγιεινισ και
αςφάλειασ και τα μζτρα κοινωνικισ αποςταςιοποίθςθσ, αναλαμβάνει τον ζλεγχο εφαρμογισ όλων
των αντίςτοιχων κανόνων από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτο υνζδριο, αλλά και από τουσ ίδιουσ τουσ
διοργανωτζσ, ενϊ πραγματοποιεί ad hoc ελζγχουσ ςτα καρτελάκια ατόμων που βρίςκονται εντόσ
του υνεδριακοφ Κζντρου, προκειμζνου να διαςφαλίςει τθν είςοδο και παραμονι ςτο υνζδριο,
μόνο όςων πραγματικά ζχουν τθ ςχετικι άδεια. Σο τεχνικό προςωπικό τθρεί όλα τα απαραίτθτα
μζτρα και τουσ κανόνεσ που ορίηονται από τισ Αρχζσ προκειμζνου να εξυπθρετιςει τισ ανάγκεσ του
υνεδρίου κατά τθ διάρκεια λειτουργίασ του.

7.12. ιμανςθ/Ανακοινώςεισ


Ηλεκτρονικι ςιμανςθ εντόσ του υνεδριακοφ κζντρου, πινακίδεσ, μεγάλα μπάνερσ, ειδικοί
χάρτεσ και αναρτιςεισ ςτο Internet ςτθν ελλθνικι και αγγλικι γλϊςςα τουλάχιςτον, για
πλθροφόρθςθ των επιςκεπτϊν και ςυμμετεχόντων εντόσ του Κζντρου.



υχνζσ ανακοινώςεισ από τα μεγάφωνα για τισ αποςτάςεισ που πρζπει να τθροφνται εντόσ
των περιπτζρων.

7.13. Ανελκυςτιρεσ
Η χριςθ των ανελκυςτιρων κα πρζπει να γίνεται μόνο εφόςον είναι αναγκαίο και θ πλθρότθτά
τουσ ςε ςχζςθ με το επιτρεπόμενο όριο δεν επιτρζπεται να υπερβαίνει το ςαράντα τοισ εκατό
(40%). ε περίπτωςθ φπαρξθσ κυλιόμενων κλιμάκων, δεν επιτρζπεται θ χριςθ ανελκυςτιρα παρά
μόνο ςε άτομα με αναπθρία, ςε θλικιωμζνουσ ι για ςκοποφσ τροφοδοςίασ.
ΕΠΙΠΛΕΟΝ:


Δθμιουργείται ομάδα ελζγχου όλων των παραπάνω από τθν εταιρία.

8. ΑΠΟΞΘΛΩΘ ΤΝΕΔΡΛΟΤ - ΕΚΔΘΛΩΘ
8.1. υνεργεία/Καταςκευαςτικζσ/Σεχνικό Προςωπικό
Διατθροφνται οι ίδιοι όροι υγιεινισ και αςφάλειασ που ιςχφουν για τα ςυνεργεία, τισ
καταςκευαςτικζσ εταιρίεσ και το τεχνικό προςωπικό που απαςχολείται ςτθν προετοιμαςία,
λειτουργία και αποξιλωςθ μιασ ζκκεςθσ
Σελίδα 27 από 31

9. ΕΚΚΕΘ ΠΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΛΕΛΣΑΛ ΕΝΣΟ ΣΟΤ ΤΝΕΔΡΛΑΚΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ
Ιςχφει ότι ακριβϊσ αναφζρεται ςτα κεφάλαια 3, 4 και 5 για τθν προετοιμαςία, τθ λειτουργία και τθν
αποξιλωςθ τθσ ζκκεςθσ που διοργανϊνεται εντόσ των περιπτζρων του Εκκεςιακοφ Κζντρου.

10. ΔΛΑΧΕΛΡΛΘ ΤΠΟΠΣΟΤ ΚΡΟΤΜΑΣΟ COVID 19 ΕΝΣΟ ΤΝΕΔΡΛΑΚΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ
10.1. χεδιαςμόσ ειδικοφ χώρου απομόνωςθσ
Κοντά ςτθν είςοδο του υνεδριακοφ Κζντρου δθμιουργείται ειδικά διαμορφωμζνοσ χϊροσ
υγειονομικισ υποςτιριξθσ, ςτελεχωμζνοσ από εξειδικευμζνο προςωπικό (γιατρό / νοςθλευτι),
προκειμζνου να αποτελζςει ςθμείο αναφοράσ για τα ενδεχόμενα φποπτα κροφςματα που κα
βρεκοφν εντόσ του υνεδρίου, αλλά και ςχετικό χϊρο απομόνωςθσ των φποπτων κρουςμάτων,
μζχρισ ότου παραλάβει τα εν λόγω άτομα το νοςοκομείο αναφοράσ ι άλλθ αρμόδια Τπθρεςία του
ΕΟΔΤ.

10.2. Ομάδα διαχείριςθσ (γιατρόσ-νοςθλευτζσ)
Εξειδικευμζνο ιατρικό ι/και νοςθλευτικό προςωπικό βρίςκεται ςτο υνεδριακό Κζντρο κακ’ όλθ τθ
διάρκεια λειτουργίασ του υνεδρίου, αλλά και κατά τθ διάρκεια προετοιμαςίασ και αποξιλωςισ
του, αποτελϊντασ ςθμείο αναφοράσ για τισ υγειονομικζσ Αρχζσ και ενδεχόμενο φποπτο κροφςμα.

11. ΔΛΑΧΕΛΡΛΘ ΑΚΤΡΩΘ ΕΚΔΘΛΩΘ/ΤΝΕΔΡΛΟΤ


Εφόςον διαταχκεί από τισ αρμόδιεσ Τγειονομικζσ Αρχζσ θ εκκζνωςθ ενόσ ι περιςςότερων
περιπτζρων ι θ διακοπι λειτουργίασ τθσ ζκκεςθσ ι του υνεδρίου, τίκεται ςε εφαρμογι το
Πρωτόκολλο

εκκζνωςθσ

περιπτζρου

ι

υποχρεωτικισ

διακοπισ

λειτουργίασ

(προςωρινισ/οριςτικισ) ζκκεςθσ / ςυνεδρίου.


Η εταιρεία ζχει φροντίςει για τθν Αςφάλιςθ όλων των εκδθλϊςεϊν τθσ (εκκζςεων,
ςυνεδρίων κ.ά.) ςε περίπτωςθ διακοπισ τθσ εκδιλωςθσ και καλφπτεται αςφαλιςτικά
απζναντι ςε όλα τα εμπλεκόμενα μζρθ.



ε κάκε περίπτωςθ, εφόςον διαταχκεί από τισ αρμόδιεσ Τγειονομικζσ Αρχζσ θ εκκζνωςθ
ενόσ ι περιςςότερων περιπτζρων ι θ διακοπι λειτουργίασ τθσ ζκκεςθσ ι του υνεδρίου, θ
εταιρεία φροντίηει για τθν αςφαλι εκκζνωςθ όλων των εκκεςιακϊν / ςυνεδριακϊν χϊρων
και τθ φφλαξθ των εκκεμάτων και άλλων υλικϊν ι περιουςιακϊν ςτοιχείων των εκκετϊν /
ςυνζδρων, οι οποίοι κα αναγκαςτοφν ςε αποχϊρθςθ από τον χϊρο.
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ΜΕΡΟ Γ. ΟΡΛΗΟΝΣΛΕ ΔΡΑΕΛ
12. ΕΠΛΚΟΛΝΩΝΛΑ
Γίνεται οριςμόσ ςυγκεκριμζνων ατόμων που κα απαντοφν ςε ερωτιςεισ εμπλεκομζνων εντόσ και
εκτόσ του Εκκεςιακοφ / υνεδριακοφ Κζντρου.
Εκπονείται Πλάνο Επικοινωνίασ, το οποίο περιλαμβάνει μεταξφ άλλων τα εξισ :


Ενθμζρωςθ του προςωπικοφ και των ςυνεργατϊν αναφορικά με τισ εξελίξεισ επί του
κζματοσ, με τθ χριςθ των ειδιςεων.



Ενθμζρωςθ τθσ επίςθμθσ ιςτοςελίδασ τθσ εταιρείασ για όλα τα μζτρα που αυτι λαμβάνει
με ςτόχο τθν αςφαλι διοργάνωςθ των γεγονότων τθσ.



Δθμοςίευςθ ςτα ΜΜΕ των μζτρων που ζχουν λθφκεί από τθν εταιρεία με ςτόχο τθν
αςφαλι διοργάνωςθ των γεγονότων τθσ, κακϊσ και για τθν πορεία των εκδθλϊςεων που
πρόκειται να διοργανωκοφν ςτο αμζςωσ επόμενο διάςτθμα, ςτο πλαίςιο τθσ πανδθμίασ.

13. ΔΛΑΧΕΛΡΛΘ ΤΠΟΠΣΟΤ ΚΡΟΤΜΑΣΟ COVID 19 ΕΝΣΟ ΕΚΚΕΛΑΚΟΤ ΚΑΛ ΤΝΕΔΡΛΑΚΟΤ
ΚΕΝΣΡΟΤ
Ορίηεται κζντρο αναφοράσ περιςτατικϊν, με ςυγκεκριμζνο αρικμό κλιςθσ, όπου κα αναφζρονται
όλα τα περιςτατικά που εντοπίηονται. Σα άτομα με φποπτα ςυμπτϊματα μεταφζρονται ςτον χϊρο
υγειονομικισ υποςτιριξθσ που ζχει δθμιουργθκεί ειδικά γι’ αυτζσ τισ περιπτϊςεισ και εφόςον
κρικεί απαραίτθτο, απομονϊνονται ςτον εν λόγω χϊρο μζχρισ ότου αναλάβουν το χειριςμό του
φποπτου κροφςματοσ οι αρμόδιεσ υγειονομικζσ Αρχζσ.
τθν περίπτωςθ φπαρξθσ επιβεβαιωμζνου κροφςματοσ, ακολουκοφνται οι διαδικαςίεσ που
επιβάλλονται από τισ Αρχζσ.

14. ΚΛΕΛΛΜΟ ΜΕΡΟΤ Ι ΤΝΟΛΟΤ ΕΚΚΕΛΑΚΟΤ / ΤΝΕΔΡΛΑΚΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ


Εφόςον διαταχκεί από τισ αρμόδιεσ Τγειονομικζσ Αρχζσ θ εκκζνωςθ ενόσ ι περιςςότερων
περιπτζρων ι θ διακοπι λειτουργίασ τθσ ζκκεςθσ ι του υνεδρίου, τίκεται ςε εφαρμογι το
Πρωτόκολλο

εκκζνωςθσ

περιπτζρου

ι

υποχρεωτικισ

διακοπισ

λειτουργίασ

(προςωρινισ/οριςτικισ) ζκκεςθσ / ςυνεδρίου.


Η εταιρεία ζχει φροντίςει για τθν Αςφάλιςθ όλων των εκδθλϊςεϊν τθσ (εκκζςεων,
ςυνεδρίων κ.ά.) ςε περίπτωςθ διακοπισ τθσ εκδιλωςθσ και καλφπτεται αςφαλιςτικά
απζναντι ςε όλα τα εμπλεκόμενα μζρθ.



ε κάκε περίπτωςθ, εφόςον διαταχκεί από τισ αρμόδιεσ Τγειονομικζσ Αρχζσ θ εκκζνωςθ
ενόσ ι περιςςότερων περιπτζρων ι θ διακοπι λειτουργίασ τθσ ζκκεςθσ ι του υνεδρίου, θ
εταιρεία φροντίηει για τθν αςφαλι εκκζνωςθ όλων των εκκεςιακϊν / ςυνεδριακϊν χϊρων
και τθ φφλαξθ των εκκεμάτων και άλλων υλικϊν ι περιουςιακϊν ςτοιχείων των εκκετϊν /
ςυνζδρων, οι οποίοι κα αναγκαςτοφν ςε αποχϊρθςθ από τον χϊρο.
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ΑΝΑΦΟΡΕ


Association of the German Trade Fair Industry – AUMA: https://www.auma.de/



https://www.businesseventscouncil.org.au/covidsafe-guidelines.html



https://www.exhibitionworld.co.uk/koreas-kintex-shows-how-to-run-an-expo-with-covid19-health-precautions-in-place



https://www.ufi.org/wpcontent/uploads/2020/03/AIPC_UFIr_Good_Practices_Guide_CV19.pdf



https://www.ufi.org/wpcontent/uploads/2020/04/AIPC_UFI_Good_Practices_Guide_TEF_UFIr.pdf



International Standard – ISO 20121. First edition 2012-06-15. Event sustainability
management systems — Requirements with guidance for use. ISO 20121:2012(E)



Korea International Exhibition & Convention Center: https://www.kintex.com/



Union des Foires Internationales - UFI: https://www.ufi.org/



World Health Organization – WHO: https://www.who.int/



ΔΕΘ-HELEXPO: https://www.helexpo.gr



Εκνικόσ Οργανιςμόσ Τγείασ: https://eody.gov.gr/



Ινςτιτοφτο

Επιχειρθματικϊν

και

Εκκεςιακϊν

https://www.iee.org.gr


Τπουργείο Τγείασ: https://www.moh.gov.gr/
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Ερευνϊν

και

Ανάπτυξθσ

–

ΙΕΕ:

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ
Stakeholder

Role

Top management

Person or entity that has final responsibility for decision making.

Event organizer

Person or entity that produces and/or manages all or some aspects of an
event.

Event owner

Person or entity that commissions the event.

Event manager

Person or entity that produces and/or manages all aspects of the event.
The event manager is not necessarily the owner of the event.

Partner and Sponsor

An organization or individual that funds the event or provides
products or services in place of funding.

Founder and Investor

An organization or individual that funds the event, in agreement to the
intentions of such event.

Workforce

Body of people working for the organization or event.

Employee

Person who is paid to work for an event.

Staff

Person who works in each event.

Volunteer

Person who does a job willingly without being paid.

Supply chain

Sequence of activities or parts that provides products or services to the
organization.

Supplier

Entity that provides products and/or services related to the event.

Venue

The site where the event is held.

Emergency services

Institutions in cooperation regarding call requests during the event,
i.e. fire, ambulance, etc.

Participants

An organization or individual that takes an active part in the contents of an
event.

Attendee

An organization or individual that takes part in an event for the
primary purpose of receiving services or contents.

Regulatory body

Organizations that have the power to regulate an area of business
and/or industry.

Central government

The government of a whole country.

Local authority (e.g. state, prefecture, city)

Organization that is responsible for the government of a local area.

Community

A group of organizations and/or individuals who share the same
religion, job, etc.

Local community

Those residing near the location of the event.

Sector interest organization (trade/industry
bodies)

Industry/industry bodies to which the organization belongs.

Relevant non-governmental organization (e.g.
environmental groups)

Non-governmental organization, non-profit organization relevant to the
purpose of the event/organization.

Πθγι: ISO 20121
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