
  

 
  

Στο πλαίσιο της στήριξης των επιχειρήσεων Τουρισμού και εστίασης που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, η Περιφέρεια 
Δυτικής Ελλάδος σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, σχεδίασε επιμορφωτικό πρόγραμμα εγκεκριμένο από το Πανεπιστήμιο 
Πατρών, έχοντας ως στόχο την επιμόρφωση των εργαζομένων στον τουριστικό κλάδο και απώτερο σκοπό της, τον εφοδιασμό τους με τις 
κατάλληλες γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές, ώστε να περιοριστεί δραστικά η μετάδοση του κορωνοϊού μέσα από τις επιχειρήσεις, να 
βελτιωθεί η υγειονομική κατάσταση της Δυτικής Ελλάδας, καθώς και η οικονομική και κοινωνική ζωή αυτής. 

 
Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας αναλαμβάνει την υλοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων που ως σκοπό έχουν: 

 Nα εφοδιάσουν τους επιμορφούμενους με 

γνώσεις, μεθόδους και δεξιότητες για την 

ατομική τους προστασία και για την παροχή 

υπηρεσιών με υγειονομική ασφάλεια. 

 Nα εκπαιδεύσουν  σε πρακτικές και ενέργειες 

αποτροπής της εξάπλωσης του SARS-CoV-2 

για την προστασία της Δημόσιας Υγείας. 

 Nα ενισχύσουν την αξιοπιστία της 

Δυτικής Ελλάδος ως ασφαλή και 

καινοτόμο Τουριστικό 

προορισμό. 
 

 
Η εκπαίδευση θα υλοποιηθεί εξ αποστάσεως, διαμέσου διαδικτυακής πλατφόρμας - online. Θα περιλαμβάνει συνδυασμό σύγχρονης και 
ασύγχρονης εκπαίδευσης με διάθεση και πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό. 

  

 
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ώρες κατάρτισης:  

  

• Τουριστικά καταλύματα: 6 ώρες ασύγχρονης 

τηλεκατάρτισης 

• Επιχειρήσεις εστίασης: 4 ώρες ασύγχρονης 

τηλεκατάρτισης. 

  
Επιπλέον το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνοδεύεται και από 2 ώρες σύγχρονης τηλεκατάρτισης όπου θα δίνεται η δυνατότητα στους 
συμμετέχοντες να έρθουν σε επαφή με εξειδικευμένους εισηγητές επιλύοντας τυχόν απορίες και εκφράζοντας τις απόψεις τους. 

 

Με την ολοκλήρωση του κύκλου εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες μπορούν να: 

• Να λάβουν σχετική Βεβαίωση Παρακολούθησης. • Να λάβουν Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης / 
Επιμόρφωσης. 

  

Ο κάθε εκπαιδευόμενος  θα εξεταστεί μέσω πλατφόρμας (πολλαπλών επιλογών – σωστού, λάθους), ώστε να λάβει  πιστοποιητικό 
παρακολούθησης από το Ελληνικό Ινστιτούτο Πιστοποιήσεων (ΕΛ.ΙΝ.Π.). 

  

  

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 26415 51515 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΔΩ 
  

 

Το παρόν μήνυμα και τα επισυναπτόμενα είναι εμπιστευτικά και προορίζονται μόνο για τον αναφερόμενο παραλήπτη. Η ανάγνωση, αντιγραφή και αναπαραγωγή των περιεχομένων από οποιοδήποτε τρίτο δεν επιτρέπεται. Αν έχετε λάβει το παρόν από λάθος ή δεν 
είστε ο αναφερόμενος παραλήπτης, ενημερώστε άμεσα τον αποστολέα και διαγράψτε το μήνυμα. Η ηλεκτρονική αλληλογραφία μέσω διαδικτύου δεν είναι ασφαλής και μπορεί να υποστεί υποκλοπή, αλλοίωση, καθυστέρηση και προσβολή από κακόβουλο 
λογισμικό. Ο αποστολέας και το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας δεν αποδέχονται οποιαδήποτε νομική ευθύνη ή υπαιτιότητα για ενδεχόμενη απώλεια, διακοπή ή βλάβη σε δεδομένα ή υπολογιστικά συστήματα που μπορούν να συμβούν λόγω ηλεκτρονικών 
μηνυμάτων. Σε περίπτωση που θέλετε να διαγραφείτε από την λίστα των αποδεκτών του newsletter παρακαλούμε να επικοινωνήσετε στο contact@epimetol.gr σημειώνοντας Ονοματεπώνυμο και τη λέξη «Διαγραφή». 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEhmIIWaW3n-KzFJibhKjoPe8BxG2z6YXW9-y9QSTUD8fwLA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link
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