
Η  Πρόταση έγινε Πρόσκληση από την Περιφέρεια Κρήτης.!! 
 

Βλέποντας  την ανάρτηση του κύριου Αντώνη Παπαδάκη ότι : Ξεκινούν από την Περιφέρεια Κρήτης τα σεμινάρια για τους 

εργαζομένους στον τουρισμό. 
 

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης σε δήλωσή του σχετικά με τα σεμινάρια που διοργανώνονται από την 

Περιφέρεια Κρήτης αναφέρει: «για τρίτη συνεχή χρονιά, η Περιφέρεια Κρήτης στηρίζει τους ανθρώπους του τουρισμού. 

Πρωταρχικό μέλημά μας, η διατήρηση της φήμης της Κρήτης, ως ασφαλούς προορισμού. Σε μια ελπιδοφόρα τουριστική 

περίοδο που βρίσκεται σε εξέλιξη, σε συνεργασία με τους φορείς του τουρισμού, με τους εργαζόμενους στον κλάδο, 

δημιουργούμε ένα δίχτυ ασφαλείας για όλους. Στους συμμετέχοντες στα σεμινάρια ευχόμαστε καλή επιτυχία και μια καλή 

τουριστική χρονιά». Εγγραφές https://covid19training.gr/reg-p  
 

Αναδημοσίευσα  την ανάρτηση ως John Vgenis  (άνω των 50) συνοδευόμενη από  μια  Πρόταση- Πρόκληση –Πρόσκληση  

με έμφαση  για να διατηρηθεί η φήμης της Ελλάδας ως Ασφαλής Προορισμός, -δεχθείτε αιτήσεις από όλες τις 

Περιφέρειες-  γιατί οι Τουριστικοί Φορείς Με Πιστοποιημένη Εκπαίδευση Αναβαθμίζουν Την Ελληνική Φιλοξενία. 

Η Πρόταση μετατράπηκε σε Πρόσκληση από την Περιφέρεια Κρήτης.  Με την εισαγωγή σας στην διοργάνωση του 

εκπαιδευτικού σεμιναρίου  και περιηγηθείτε και ανακαλύψτε , γιατί  αξίζει η εκπαιδευτική ενημέρωση σας από  τους 

δεκαεπτά (17) Συμμετέχοντες  Εισηγητές  , για το ισχύον θεσμικό πλαίσιο εκπαίδευσης και πιστοποίησης γνώσεων αλλά και 

για το Πρόγραμμα της Εκπαίδευσης μαζί με απαντήσεις σε τυχόν ερωτήσεις σχετικά με το σεμινάριο 
 

 Με την ολοκλήρωση των σεμιναρίων θα χορηγηθεί απλή Βεβαίωση Συμμετοχής σε όλους όσους παρακολούθησαν 

(ο χρόνος παρακολούθησης καταγράφεται) στα θέματα ειδικότητας τους και Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης σε όσους 

εκτός από την παρακολούθηση λάβουν μέρος στις εξετάσεις που θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά. 
 

Κατά το τέλος των σεμιναρίων , για τον Καθαρισμό - Απολύμανση με- Πιστοποιητικό Εκπαίδευση  , ο κύριος Αντώνης 

Παπαδάκης ανακοίνωσε και την Πρόταση για την Δωρεάν Ημερίδα με θέμα «Ασφαλές Νερό»  την Παρασκευή 20 Μαΐου 

2022, 14.00-19:00 Συνεδριακό Κέντρο Σχολής Δημόσιας Υγείας Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Λ. Αλεξάνδρας 

196, Αθήνα) που διοργανώνουν , η Μονάδα Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας (ΕΕΛΝΟ), Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας 

Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας, ΠΑΔΑ &  η Πανελλήνια Ένωση Εποπτών Δημόσιας Υγείας (ΠΕΕΔΥ), στο πλαίσιο έναρξης 

της νέας τουριστικής περιόδου καθώς και της νέας Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2020/2184 που αφορούν στην ποιότητα του 

νερού . Μελετώντας  το πρόγραμμα ( Λήψη) θα διαπιστούται  το γιατί  πρέπει όλοι να είμαστε ενήμεροι  για την 

ποιότητα του νερού. Παρακολούθηση με φυσική παρουσία και διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας MS Teams .Δηλώσεις 

συμμετοχής : https://forms.gle/qMfWJi1K8rjuugxx8 (μέχρι 17-5-2022) Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις συμμετοχής. 
 

Τώρα υπάρχει και η Πρόκληση, κατά πόσο Ενεργή συμβολή μπορεί να έχουμε όλοι, αρχίζει δε να γίνεται μεγαλύτερη όταν 

μεταφέρεται από τη συμμετοχή Κρατικών φορέων, Επιμελητηρίων, Ομοσπονδίες , Σωματεία, Συλλόγους, Ιδρύματα και 

φορείς, τις κυβερνητικές η μη-κυβερνητικές οργανώσεις και οργανισμούς, των τοπικών και πληθυσμιακών ομάδων, με μια 

απλή αναδημοσίευση ή ένα e-mail,  κ.λ.π .Κοινοποίησε το.  
 

«Όταν κάποιος μοιράζεται κάτι χρήσιμο μαζί σας, έχετε ηθική υποχρέωση να το μοιραστείτε με τους άλλους» 
 

Όπως  συχνά αναφέρω, ο καθένας μας  από το ‘’δικό του μετερίζι ’’ και όλοι μαζί ‘’έχουμε χρέος να βρισκόμαστε δίπλα 

στους φορείς’’  όταν οι κίνδυνοι αυξάνονται.  Απαιτείται η συμπόρευση όλων των δυνάμεων για την πρόληψη με 

ευαισθητοποίηση στην προαγωγή της υγείας ώστε να βελτιώνεται η ποιότητα ζωής όλων μας. Η πρόληψη δεν πρέπει να 

παρεμποδίζεται από την συνεχιζόμενη έλλειψη βούλησης σε όλα τα επίπεδα. Η δε κινητοποίηση της συλλογικής 

ευαισθησίας, πρέπει να είναι η κινητήριος δύναμη για το σχεδιασμό δράσεων, προς όφελος της κοινωνίας όλων των 

πολιτών. 
 

“Οι ασφαλείς προορισμοί υποδέχονται τους φιλοξενούμενους χωρίς καμία απολύτως ‘’έκπτωση’’ στην υγειονομική τους 

ασφάλεια“ 
 

Η Προληπτική Υγιεινή μειώνει παράγοντες των λοιμώξεων , που θέλουν να ‘’ Κυκλοφορούν… κρυφά’’ , 
συμπεριλαμβανόμενου και του SARS–CoV-2, για την προάσπιση της δημόσιας υγείας 

 

Για πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887 
 

Υ.Γ :  Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος. 
 

Ιωάννης Βγενής 

Cleaning Advisor 

Πηγή : http://www.greenandcleanhotels.gr/η-πρόταση-έγινε-πρόσκληση-από-την-περι/ 
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