
Σας περιμένουμε στο 45ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ της ΠΟΙΚΞΓ…με ασφάλεια! 

Το 45ο Συνέδριο της Π.Ο.Ι.Κ.Ξ.Γ με θέμα «Νέα εποχή για τα ΚΞΓ: Σύγχρονη – ασύγχρονη και υβριδική 

εκπαίδευση» στις 28-29 Αυγούστου 2021 θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα αυστηρά μέτρα υγιεινής 

και ασφάλειας για την αποφυγή διάδοσης της COVID-19. 

Για την διευκόλυνση και ασφάλεια των συναδέλφων που θα παρευρεθούν ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με 

τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας  θα ισχύουν τα παρακάτω.  

 

ΠΡΙΝ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

 

Οι Συνάδελφοι που θα παρευρεθούν δια ζώσης στην Ημερίδα (Σάββατο, 27 Αυγούστου 

2021) στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ θα πρέπει να κάνουν εγγραφή ηλεκτρονικά στην 

παρακάτω φόρμα: https://forms.gle/pNPh9BQ2jYARAQ6P9  

 

 

Η καρτέλα συνέδρου (badge) και τα υλικά του συνεδρίου θα αποσταλούν ηλεκτρονικά. 

Δεν θα γίνει διανομή υλικού στην αίθουσα του ξενοδοχείου. 

 

 

Συνάδελφοι αντιπρόσωποι που γνωρίζουν ότι δεν θα μπορέσουν να παρευρεθούν στο 

Συνέδριο, παρακαλούνται να ενημερώσουν το συντομότερο δυνατό την Ομοσπονδία.  

 

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

 

Η είσοδος στο χώρο της Ημερίδας και του Συνεδρίου γίνεται με την επίδειξη ενός από 

τα παρακάτω έγγραφα:  

Πιστοποιητικό εμβολιασμού  

Βεβαίωση αρνητικού Rapid test 48 ωρών ή αρνητικού PCR test 72 ωρών 

Πιστοποιητικό νόσησης 

Για λόγους συμμόρφωσης με τα ισχύοντα μέτρα και για να εξασφαλίσουμε τη μέγιστη 

ασφάλεια των Συναδέλφων που συμμετέχουν, άτομα τα οποία δεν επιδεικνύουν 

κάποιο από τα παραπάνω έγγραφα ΔΕΝ θα γίνονται δεκτά. 

 

 

Συνάδελφοι που κατά τη μέρα της Ημερίδας και του Συνεδρίου εμφανίζουν 

συμπτώματα ασθένειας από το αναπνευστικό σύστημα (πυρετός, βήχας, δύσπνοια 

κλπ) θα πρέπει να απέχουν από τη συμμετοχή. 

 

 

https://forms.gle/pNPh9BQ2jYARAQ6P9


ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

 

Οι συμμετέχοντες με την είσοδό τους θα πρέπει να φοράνε την καρτέλα συνέδρου 

που τους έχει χορηγηθεί ηλεκτρονικά. 

 

 

Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους χώρους και για όλη τη διάρκεια 

του συνεδρίου. 

 

 

Οι Συνάδελφοι παρακαλούνται να τηρούν, στο μέτρο του δυνατού, τους κανόνες 

κοινωνικής αποστασιοποίησης 

 

 

 

Οι σύνεδροι πρέπει να φροντίσουν να πλένουν συχνά τα χέρια τους και να 

χρησιμοποιούν αντισηπτικό χεριών που βρίσκεται σε εμφανή σημεία στο χώρο του 

συνεδρίου. 

 

 

 

Οι σύνεδροι πρέπει να φροντίσουν να έχουν δική τους γραφική ύλη (στυλό, 

σημειωματάριο κλπ) και να έχουν φροντίσει να εκτυπώσουν (αν το επιθυμούν) το 

υλικό που θα τους αποσταλεί.  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κάντε την  

εγγραφή σας 

online 
               

           https://forms.gle/pNPh9BQ2jYARAQ6P9 

https://forms.gle/pNPh9BQ2jYARAQ6P9

