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Αγαπητοί Συνεργάτες, 

Θα ήθελα να σας ενημερώσω την Πέμπτη 27 και Παρασκεή  28 Σεμπτεμβρίου θα φιλοξενήσουμε ένα 

εκπαιδευτικό σεμινάριο του  Τ.Ε.Β.Α  

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα της ημέρας:   

Πρόγραμμα – Πέμπτη 27/09/2018 

 

Ώρα Ενέργεια – Εκδήλωση Υπεύθυνος 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

25 / 09 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αίθουσα 

 
 Η αίθουσα θα σεταριστρεί σε στυλ ¨ Cresent  Rounds ¨ με 11 

ροτόντες και 115 καρέκλες, προεδρείο και αναλόγιο. 

 Τα λινά, καρέκλες, τραπέζια, ροτόντες και αναλόγιο,  θα 

έρθουν από τον κο Γυαλιτάκη που έχει εταιρία catering και θα 

μας εξυπηρετήσει μέσο του κου Ζερβού. Ίσως να έχουμε μια 

μικρή χρέωση 150 euro.  
 Τα σκεύη επείδή απαιτούνται γυάλινα και πορσελάνι θα πρέπει 

να τα προμηθευτούμε από τον Παπαδάκη ή τον Ζήσιο.  

 Folder, μπλοκ στυλό θα υπάρχουν? Θα τα φέρουν οι 

διοργανωτές?  

 Θα έχουμε στρωμένα γυάλινα ποτήρια στις ροτόντες και μια 

φιάλη εμφιαλομένο νερό ανα 4 άτομα συν καραμελάκια. 

 Η αίθουσα θα πρέπει να έχει ελεγχθεί προσεκτικά για θέματα 

που  χρήζουν συντήρησης(λάμπες καμένες, βαψίματα κ.α.) 

 Θα πρέπει το προσωπικό να φέρει την προβλεπόμενη στολή. 

 Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι καθαρός και ταχτοποιημένος  

 Αφού τελειώσει το setupθα πρέπει να γίνεται σωστός έλεγχος   

 Θα πρέπει να υπάρχει όλος ο οπτικοακουστικός εξοπλισμός 

που έχει συμφωνηθεί με το πελάτη, έλεγχος ότι ο εξοπλισμός 

αυτός λειτουργεί άψογα. 

 Θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμη προετοιμασία σε όλα τα είδη 

και σκεύη για αλλαγή ή συμπλήρωμα αυτών πχ ποτήριακ.α. 
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Μ.Κώστας 

 

 

Γ. Τριπόδης 

 

ΠΡΟΣ : Γ.Χαλεπάκη, Γ. Μεσσαριτάκη, Μ. Καμπιτάκη, Μ.Κώστας , Ν.Ζερβό, 

Γ,Τζορακολευθεράκη, 

Γ. Kεγκέρογλου, Γ. Τριπόδη, Γ. Πολυχρονάκη, Β.Πλευράκη 

KΟΙΝΟΠ: Ε. Χαχλιούτης 

ΑΠΟ :  Γ.Σύρμο 

ΗΜΕΡOM :    21/09/2018 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

ΑΙΘΟΥΣΑ “ΦΟΥΓΑΡΟ” 

 
Ημερομηνία :  27-28/09/2018 
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9.00 – 9.30 

 

 

9.30-11:00 

 Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη και σωστή οργάνωση στον 

χώρο αποκομιδής των χρησιμοποιημένων σκευών . 

 Όταν τελειώσει το setup της αίθουσας θα πρέπει να γίνει ξανά 

καθαριότητα του χώρου και φρεσκάρισμα. Πριν την έναρξη του 

συνεδρίου θα πρέπει τσεκάρουμε προσεκτικά τα εξής: 

 Τον σωστό κλιματισμό της αίθουσας  

 Τον φωτισμό 

 Τα μηχανήματα λειτουργούν σωστά ,μικροφωνικές 

,μουσική . 

 Τα κοινόχρηστα WC είναι καθαρά όπως και οι 

κοινόχρηστοι χώροι. 

 Θα πρέπει να παρίσταται ο κος Μιχάλης Κώστας και μια 

καθαρίστρια καθ’ όλη την διάρκεια του συνεδρίου.  

 Η σήμανση που οδηγεί τους φιλοξενούμενους στην 

αίθουσα θα πρέπει να είναι ευδιάκριτη και ακριβής 

αναφέροντας το όνομα του διοργανωτή , την ώρα έναρξης 

και λήξης του συνεδρίου, το όνομα της αίθουσας και το 

σήμα  του ΚΤΕΛ – CTRS? 

 

Σε περίπτωση βροχής να υπάρχουν ομπρέλες και 

αδιάβροχα. 

 

 

Aφίξη 

Μεταφορά συμμετεχόντων στη αίθουσα “ΦΟΥΓΑΡΟ”  
 

Καλοσώρισμα 
Καλωσόρισμα με λαβέτες, και αρωματισμένο νερό με μέντα και λεμόνι.  

 

Εγγραφές  & Coffee Break  115 ατόμων 
Ροφήματα Καφές φίλτρου,  Ντεκαφεϊνέ, επιλογή από Τσάι  
Χυμοί Αμιτα Tetra Pack   

Νερό Φυσικό μεταλλικό 

Κέικ δύο γεύσεων, Μπισκότα, Mini σφολίατες 

Τιμή με ΦΠΑ: 4,80€ pp 
 

Ομιλία με θέμα Ψυχική Ανθεκτικότητα 

Ερωτήσεις-Συζήτηση 
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Μ.Κώστας  

 

11:00-11:30 Διάλλειμα coffee break 115 ατόμων θα γίνει 

εσωτερικά της αίθουσας.  
Ροφήματα Καφές φίλτρου, Ντεκαφεϊνέ, επιλογή από Τσάι   
Χυμοί Αμιτα Tetra Pack   

Νερό Φυσικό μεταλλικό 

Κέικ δύο γεύσεων, Μπισκότα,  Τυροπιτάκια, Σπανακοπιτάκια, 
Λουκανιπιτάκια 

Τιμή με ΦΠΑ: 4,80€ pp  
 

 

 

 

Γ. Τριπόδης 

 

11:30-14:30 1ο βιωματικό σεμινάριο:  
Ανακαλύπτω τις αξίες μου- χτίζω την θετικότητά μου 

 

 

 

 

Μ.Κώστας  
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14:30-15:30 

Διάλλειμα snack break 115 ατόμων θα γίνει εσωτερικά 

της αίθουσας. 
Σαλατούλες Πράσινη, ,Τοματίνια.  
Street food Open Sandwiches Mini Κρητικά ντακάκια, Καπνιστή 
γαλοπούλα με γαλένι,  
Τρίγωνα τοστ ζαμπον τυρί. Pizza Μαργαρίτα.  
Ζεστά Spring Rolls με γλυκόξινη σάλτσα, Τυροπιτάκια, Κεφτεδάκια.    
Επιδόρπια Ποικιλία από παραδοσιακα Ελληνικά γλυκά.   

Φρούτα Φρεσκοκομμένα φρούτα εποχής  

Αναψυκτικά – Χυμοί – Νερό 
Τιμή με ΦΠΑ: 10,54€ pp  

 

 

 

 

Γ. Τριπόδης 

Γ. Πολυχρωνάκης 

15:30-17:00 2ο βιωματικό σεμινάριο:  
Ανακαλύπτω τις ικανότητές μου-χτίζω την ανθεκτικότητά μου 

Μ.Κώστας  

 

17:00-17:30 

 

21.00 

Κλείσιμο 

 

Δείπνο από την Περιφέρεια Κρήτης  

(μεταφορά συμμετεχόντων στο χώρο και επιστροφή στα 

ξενοδοχεία)  

 

 

 Κατά την διάρκεια του συνεδρίου θα πρέπει: 

1. Να αποφεύγονται ο θόρυβος και η φασαρία, Οι 

διαδρομές του προσωπικού  είναι προκαθορισμένες έτσι 

ώστε να μην παρενοχλούν την ροή του συνεδρίου. 

2. Να υπάρχει διαθέσιμο προσωπικό για οτιδήποτε 

χρειαστεί. 

3. Κατά την διάρκεια των διαλλειμάτων γίνεται 

τακτοποίηση των επίπλων, καθαριότητα των τραπεζιών, 

ανανέωση στα είδη και τα σκεύη. Πχ νερά, ποτήρια, 

καραμέλες κ.α 

 

 

 Πρόγραμμα – Παρασκευή 28/09/2018  

8.30 – 9.00 

 

9.30- 12.00 

Συγκέντρωση (μεταφορά συμμετεχόντων στη Κνωσσό) 

 

Ξενάγηση στη Κνωσσό  

( και μεταφορά συμμετεχόντων στην αίθουσα του 

σεμιναρίου) 115 ατόμων 

 

12.00 – 12.30 Εγγραφές  
Ροφήματα Καφές φίλτρου, προϊόντα Espresso, Ντεκαφεϊνέ, επιλογή 
από Τσάι και Κρητικά Αφεψήματα  
Χυμοί Αμιτα Tetra Pack   

Νερό Φυσικό μεταλλικό 

Κέικ δύο γεύσεων, Μπισκότα, Τυροπιτάκια, Σπανακοπιτάκια, 
Λουκανιπιτάκια 

Τιμή με ΦΠΑ: 4,80€ pp  

 

 

Γ. Σύρμος 

 

12.30 – 13.00 Ecorys – παρουσίαση υλοποίηση συνοδευτικών  

13.00-14.30 

 

14.30-15.30 

Παρουσίαση και παρακολούθηση πλατφόρμας των 

Συνοδευτικών Μέτρων 

Ερωτήσεις-κλείσιμο 
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Μετά την λήξη του συνεδρίου θα πρέπει να  : 

 

1. Απομάκρυνση των χρησιμοποιημένων σκευών και η φύλαξη των μη χρησιμοποιημένων. 

2. Φύλαξη του τεχνικού εξοπλισμού 

3. Καθαριότητα της αίθουσας και απομάκρυνση των απορριμμάτων. 

4. Τακτοποίηση των επίπλων ή γενική. 

5. Έλεγχος για τυχόν ζημιές 

6. Έλεγχος ότι δεν έχουν ξεχαστεί προσωπικά αντικείμενα. 

7. Έλεγχος ότι έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας  ο κλιματισμός , η μουσική και ο φωτισμός. 

8. Απομάκρυνση στις σημάνσεις που δεν χρησιμοποιούνται πια. 

9. Έλεγχος WC και κοινόχρηστων γενικότερα χώρων. 

10. Περιμετρικός έλεγχος θυρών και παραθύρων. 

11. Κλείδωμα των χώρων.  

12. Μεταφορά των σκευών για καθάρισμα και τακτοποίηση αυτών. 

13. Τακτοποίηση των βοηθητικών χώρων. 

 

Προετοιμασία coffee break: 

 

1. Ανάλογα με τον αριθμό των φιλοξενούμενων θα πρέπει να υπάρχουν και τα αντίστοιχα 

service stations. 

2. Τα σκεύη θα πρέπει να είναι καθαρά , γυαλισμένα και ενδεδειγμένα ανάλογα με τα 

προϊόντα που θα παραθέσουμε. 

3. Τα λινά που χρησιμοποιούμε θα πρέπει να είναι σωστά σιδερωμένα και να μην έχουν 

φθορές (τρύπες , λεκέδες κ.α.) 

4. Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για την σωστή σήμανση των προϊόντων που 

παραθέτουμε π.χ. καφές , τσάι κέικ κτλ. 

5. Οι λαβίδες θα πρέπει να είναι ανάλογες με τα προϊόντα παράθεσης. 

6. Θα πρέπει να υπάρχει ορθή τοποθέτηση των προϊόντων στα stationsγια την σωστή ροή 

και την γρήγορη εξυπηρέτησή τους. 

7. Πρόβλεψη στησίματος βοηθητικών χώρων.(refill, λάντζα κ.α.)  

8. Σήμανση που καθοδηγεί τους φιλοξενούμενους στο χώρο σερβιρίσματος του coffee 

break. 

9. Η προετοιμασία θα πρέπει να τελειώνει 10΄ πριν την προβλεπόμενη ώρα  του 

διαλλείματος.  

10. Η παράθεση των προϊόντων θα πρέπει να γίνεται στις σωστές θερμοκρασίες και στα 

ανάλογα σκεύη. 

 

 

 

Για οποιαδήποτε αλλαγή στο πρόγραμμα του θα ακολουθήσει νέα ενημέρωση. 

Ευχαριστώ, 

 

Γ. Σύρμος 

F&B Manager 
The Black Book 


