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Δωρεάν τηλεκπαίδευση απο την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

μέσω του φορέα της, του Κέντρου Δια βίου Μάθησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας . 

Σύσκεψη με θέμα τα Υγειονομικά πρωτόκολλα για τις τουριστικές επιχειρήσεις και την 
υποχρεωτική εκπαίδευση των εμπλεκομένων στον τομέα του Τουρισμού, συγκάλεσε ο 
Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κος Απόστολος Τζιτζικώστας. 

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού κος Αλέξανδρος Θάνος, ο 
Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας κος Χρήστος Μήττας, ο Αντιπεριφερειάρχης Σερρών και 
Πρόεδρος του ΚεΔιΒιΜ ΠΚΜ κος Παναγιώτης Σπυρόπουλος και ο Διευθυντής του ΚεΔιΒιΜ 
ΠΚΜ κος Γιώργος Αραπάκης και συζητήθηκαν τα εξής: 

Συμμερίζοντας την ανάγκη τόσο της εξασφάλισης της προστασίας των εργαζόμενων στον 
κλάδο του Τουρισμού και των επισκεπτών μας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όσο 
και την οικονομική δυστοκία των επιχειρηματιών, η Περιφέρεια ανέλαβε να προσφέρει δωρεάν 
εκπαίδευση μέσω της πλατφόρμας του ΚεΔιΒιΜ ΠΚΜ στα ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ 
σύμφωνα με την ΚΥΑ «Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων 
λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19» Α.Π. 1881/29.5.2020 στις παρακάτω κατηγορίες για τις οποίες η εκπαίδευση 
είναι υποχρεωτική. 

Τα Ξενοδοχεία μπορούν να απευθύνονται απευθείας στο ΞΕΕ (https://www.grhotels.gr/) ενώ 
τα υπόλοιπα τουριστικά καταλύματα μπορούν να εκπαιδευτούν από το Κέντρο Διά βίου 
Μάθησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

• Τουριστικά καταλύματα (Αίτηση εδώ)  
• Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (Αίτηση εδώ) 

Οι αιτήσεις ξεκινούν από την Τετάρτη 3/6/2020 και λήγουν την Παρασκευή 12/6/2020 ενώ 
η έναρξη των τμημάτων θα γίνει την Τετάρτη 10/6/2020. 
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Η εκπαίδευση θα διαρκέσει 5 ώρες με σύγχρονη και ασύχρονη τηλεκπαίδευση μέσω της 
πλατφόρμας e-learning του ΚεΔιΒιΜ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και θα αποσταλεί 
ηλεκτρονικά στους συμμετέχοντες Βεβαίωση Παρακολούθησης. 
 
Η πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη από την Τετάρτη 10/6/2020. 

elearning.kekpkm.gr 

 
Η εκπαίδευση περιλαμβάνει: 
 
- Πηγές και τρόπους μετάδοσης του ιού 

- Ανάπτυξη σχεδίου δράσης 

- Ανάπτυξη σχεδίου διαχείρισης ύποπτου κρούσματος 

- Διαδικασίες ενημέρωσης των αρμοδίων του καταλύματος και των ίδιων των πελατών 

- Μεθόδους και επικοινωνιακή προσέγγιση των επισκεπτών 

- Συμπεριφορά και ενέργειες σε περίπτωση ασθένειας από το προσωπικό 

- Μεθόδους και πρακτικές καθαρισμών και απολύμανσης των εντοπισμένων σημείων με 
βάση την επικινδυνότητα και την πιθανότητα μετάδοσης της ασθένειας 

- Τήρηση των βασικών μέτρων αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού - COVID -19 

 
Ομάδα εκπαιδευτών διαφόρων ειδικοτήτων γιατρών, επόπτων υγείας στελεχών της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ΟΤΑ α βαθμού, υγειονολόγων, αλλά και τουριστικών 
επιχειρήσεων με εμπειρία στην εφαρμογή και στην εκπαίδευση θα συμμετέχουν για την 
επιτυχή ολοκλήρωση του έργου. 
 
Αναλυτικές πληροφορίες θα παρέχονται στην ιστοσελίδα www.kekpkm.gr  

Με εκτίμηση 
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