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Εισαγωγή 

Ο διοργανωτής φορέας ΠΡΙΜΑΡΟΛΙΑ ΑΜΚΕ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ενάντια 

στην πανδημία. όπως αναφέρονται στη συνέχεια στο παρόν έγγραφο. 

Οι εκδηλώσεις του Φεστιβάλ Πριμαρόλια 2020 και η έκθεση σύγχρονης τέχνης 

στεγάζονται στο διατηρητέο κτήριο Κανελλόπουλου-Κριτσωταλάκη 3.000 τμ -πρώην 

σταφιδαποθήκη- στην παραλία Αιγίου, δίπλα στο παλιό λιμάνι. 
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Μέτρα ασφάλειας 

• Ο μέγιστος αριθμός των συμμετεχόντων/θεατών σε κάθε εκδήλωση συνεδριακού 

τύπου / ημερίδα είναι 50 άτομα, πλέον των στελεχών και τεχνικών της διοργάνωσης 

(εκτίμηση: 6 άτομα ανά εκδήλωση). 

• Ο μέγιστος αριθμός των συμμετεχόντων/θεατών σε κάθε εκδήλωση θεάματος πολύ 

μικρής κλίμακας σε κλειστό χώρο είναι 15 άτομα, πλέον ενός τεχνικού. 

• Ο μέγιστος αριθμός των συμμετεχόντων σε ομάδα (γκρουπ) ξεναγούμενων στο κτήριο 

και την έκθεση σύγχρονης τέχνης είναι 18 άτομα, πλέον ξεναγού και υπεύθυνου του 

χώρου. 

• Η συμμετοχή του κοινού στις εκδηλώσεις εξασφαλίζεται μέσω τηλεφωνικής κράτησης 

(τηλ. 6974.642277, 6947.211653). Μετά τη συμπλήρωση του μέγιστου αριθμού, οι 

επόμενοι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται ώστε να μην προσέλθουν στην εκδήλωση. 

• Στην είσοδο του κτηρίου υπάρχουν ενημερωτικές πινακίδες για την υποχρεωτική 

χρήση μάσκας εντός του κτηρίου, για την απολύμανση των χεριών, για την τήρηση της 

απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ των επισκεπτών και για μη είσοδο στην περίπτωση 

συμπλήρωσης του μέγιστου αριθμού. 

• Στην είσοδο του κτηρίου θα υπάρχει έλεγχος για μη υπέρβαση του μέγιστου αριθμού 

συμμετεχόντων. 

• Στην είσοδο του κτηρίου και των χώρων των εκδηλώσεων θα υπάρχει έντυπο στο 

οποίο οι προσερχόμενοι συμπληρώνουν υποχρεωτικά  τα στοιχεία τους 

(ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, ώρα προσέλευσης). Τα στοιχεία θα διατηρηθούν για 30 

ημέρες και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την περίπτωση ιχνηλάτησης κρουσμάτων. 

• Στην είσοδο του κτηρίου και στους ορόφους υπάρχουν απολυμαντικά-αντισηπτικά 

υγρά-gel για τα χέρια. 

• Όλοι οι θεατές θα είναι καθήμενοι υποχρεωτικά. 

• Τα καθίσματα τοποθετούνται σε αποστάσεις τουλάχιστον 1,5 μ. μεταξύ τους. 

• Για την κίνηση στον χώρο εκδηλώσεων στο ισόγειο υπάρχει διαφορετική είσοδος και 

έξοδος. Η είσοδος των θεατών και συμμετεχόντων γίνεται από την κεντρική είσοδο 

και η έξοδός τους από την ανατολική είσοδο. Η απόσταση μεταξύ των δύο είναι 15 μ. 

• Για στην επίσκεψη στην έκθεση σύγχρονης τέχνης υπάρχουν σηματοδοτημένες 

διαδρομές οι οποίες καθορίζονται με χρήση ταινιών και πινακίδων, ώστε η πορεία 

που ακολουθεί ο επισκέπτης να είναι -κατά το δυνατόν- μονοδρομημένη και να 

αποφεύγονται συναντήσεις με άλλους επισκέπτες. 

• Σε όλα τα επίπεδα του κτηρίου υπάρχουν στελέχη της διοργάνωσης ώστε να 

επιβλέπουν την τήρηση των διαδρομών και της ορθής κίνησης, τη χρήση μάσκας και 

απολυμαντικών υγρών και την τήρηση των αποστάσεων μεταξύ των επισκεπτών. 

• Μετά το τέλος κάθε εκδήλωσης γίνεται απολύμανση των καθισμάτων και του 

εξοπλισμού των εκδηλώσεων. 

• Οι εκδηλώσεις των εγκαινίων του φεστιβάλ και των μουσικών συναυλιών γίνονται 

στον εξωτερικό χώρο του κτηρίου, πλήρως περιφραγμένο και ελεγχόμενης εισόδου. 
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Στοιχεία και κατάσταση κτηρίου 

Το κτήριο στο οποίο φιλοξενείται το Φεστιβάλ Πριμαρόλια βρίσκεται επί της οδού 

Ζωοδόχου πηγής, δίπλα στο παλιό λιμάνι Αιγίου. Πρόκειται για μια πετρόκτιστη 

ανακαινισμένη σταφιδαποθήκη του 1900, σημερινής ιδιοκτησίας Κανελλόπουλου-

Κριτσωταλάκη.  

Έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

 

• Αριθμός επιπέδων 3: ισόγειο, 1ος όρ., 2ος όρ. (σοφίτα) 

• Εμβαδό κάθε επιπέδου 1.052,65 τμ 

• Ωφέλιμος χώρος ανά επίπεδο (συνολικό 

καθαρό χωρίς εμβαδόν κλιμακοστασίου και 

ασανσέρ 147 τμ) 

905,65 τμ 

• Συνολικό εμβαδόν κτηρίου 3.157,95 τμ 

• Συνολικός ωφέλιμος χώρος κτηρίου 2.716,95 τμ 

 
Στοιχεία και σημειώσεις 

• Ο ανελκυστήρας/ασανσέρ δεν βρίσκεται σε λειτουργία και είναι σφραγισμένος. 

• Πέραν του κλιμακοστασίου και του ανελκυστήρα δεν υπάρχουν άλλες κατασκευές στο 

κτήριο. 

• Δεν υπάρχουν τουαλέτες/WC. 

• Δεν υπάρχουν χώροι πιθανού συνωστισμού.  

• Υπάρχει μεγάλος αριθμός ανοιγμάτων (πόρτες εισόδου στον ισόγειο χώρο, 

μπαλκονόπορτες στον 1ο όροφο) και πολλά παράθυρα, εξασφαλίζοντας τον επαρκή 

αερισμό του κτηρίου σε όλα του τα επίπεδα. 

• Το κτήριο διαθέτει συνολικά 6 εισόδους/εξόδους.  

 

Χώρος εκδηλώσεων ισογείου 

Για τα εγκαίνια και τις εκδηλώσεις του ισογείου θα χρησιμοποιηθεί μέρος του ισογείου 

του κτηρίου, συνολικού εμβαδού 586,19 τ.μ. 

Ο χώρος είναι ενιαίος και ανοιχτός, χωρίς ενδιάμεσες κατασκευές ή εμπόδια. 

Η απόσταση μεταξύ της κεντρικής εισόδου και της πιο απομακρυσμένης ανατολικής 

εισόδου είναι 15 μ. 

 

Χώρος έκθεσης σύγχρονης τέχνης 

Για την έκθεση θα χρησιμοποιηθούν ο 1ος όροφος και ο 2ος όροφος (σοφίτα). Κάθε 

επίπεδο έχει ωφέλιμο εμβαδόν 905,65 τμ και είναι ανοιχτός και ενιαίος χώρος χωρίς 

ενδιάμεσες κατασκευές ή εμπόδια, πέραν του κλιμακοστασίου/ασανσέρ (18,5 τμ). 
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Διαρκής ενημέρωση 

Ενημερωνόμαστε καθημερινά για τις εν ισχύ διατάξεις περί μέτρων προστασίας, όπως 

αυτά καθορίζονται μέσω εγκυκλίων και διατάξεων που αναρτώνται: 

• στον ιστοχώρο του ΕΟΔΥ https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/  

• στον ιστοχώρο μέτρων κατά της πανδημίας https://covid19.gov.gr/  

• στον ιστοχώρο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 

www.culture.gov.gr/el/announcements/SitePages/announcements.aspx 

 

Λαμβάνουμε υπ’ όψη τις υπάρχουσες εν ισχύ οδηγίες, όπως αυτές εκφράζονται στις 

εγκυκλίους: 

1. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΓΓΣΠ/416373/2189 04/08/20 εγκύκλιο του ΥΠΠΟΑ με 

Θέμα: ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΚΡΟΑΜΑΤΩΝ, ΘΕΑΜΑΤΩΝ & 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ» 

2. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.50886/11.8.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών 

«Αναστολή πραγματοποίησης πολιτιστικών εκδηλώσεων με την παρουσία ορθίων 

θεατών ή συμμετεχόντων» (Β’ 3364). 

3. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.53080/29.8.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα 

προστασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους 

συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19». 

 

 

Για την «ΠΡΙΜΑΡΟΛΙΑ - ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ 

Σωτήριος Μπόλης 
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