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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ: «Ενημέρωση για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής δημοτών στο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Κρήτης για τα μέτρα προφύλαξης και 
αντιμετώπισης από τον SARS-CoV-2» 

 
Από το Δήμο Μινώα Πεδιάδας γίνεται γνωστό ότι στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών για το 
μετριασμό των επιπτώσεων της πανδημίας του Covid-19 και των Μέτρων Προφύλαξης και 
Αντιμετώπισης από τον SARS-CoV-2, η Περιφέρεια Κρήτης - σε συνεργασία με την Ιατρική 
Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης και το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης 
(Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης - θα υλοποιήσει διαδικτυακό εκπαιδευτικό-
επιμορφωτικό πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται, μεταξύ άλλων, και σε δημότες που 
απασχολούνται σε τομείς όπως ο τουρισμός, η εστίαση και το εμπόριο, ο πολιτισμός, ο 
αθλητισμός κ.α. 
 
Στο πλαίσιο του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν 3 κύκλοι εκπαίδευσης ως εξής: 
• 1ος κύκλος: Τρίτη  4 Μαΐου – Παρασκευή 7 Μαΐου 
• 2ος κύκλος: Τρίτη 11 Μαΐου – Παρασκευή 14 Μαΐου 
• 3ος κύκλος: Τρίτη 18 Μαΐου– Παρασκευή 21 Μαΐου 
 
Η εκπαίδευση θα υλοποιηθεί εξ αποστάσεως, διαμέσου διαδικτυακής πλατφόρμας-on line  
και θα έχει συνολική διάρκεια 14 ώρες (12 ώρες παρακολούθησης +2 ώρες προσωπικής 
μελέτης εκπαιδευτικού υλικού που θα αναρτηθεί) και ολοκληρώνεται σ’ ένα 4ήμερο (Τρίτη- 
Παρασκευή).  Οι εργαζόμενοι που θα παρακολουθήσουν τουλάχιστον το 60% του χρόνου 
του σεμιναρίου θα λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης. 
 
Στο πλαίσιο αυτό, όσοι δημότες-εργαζόμενοι του Δήμου Μινώα Πεδιάδας επιθυμούν να 
παρακολουθήσουν το ανωτέρω σεμινάριο καλούνται όπως αποστείλουν, έως την Τετάρτη 
28 Απριλίου 2021, στο e-mail: minoa@minoapediadas.gr τα κάτωθι – υποχρεωτικά - 
στοιχεία: 

 (Α) ονοματεπώνυμο  

 (Β) e-mail επικοινωνίας και  

 (Γ) τον κύκλο εκπαίδευσης που επιθυμούν να παρακολουθήσουν (1ο ή 2ο ή 3ο )  
 

προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους στο ανωτέρω σεμινάριο από πλευράς 
Δήμου. 
 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
ενημερώνονται από την ιστοσελίδα: https://www.covid19training-uoc.gr   

mailto:minoa@minoapediadas.gr
mailto:minoa@minoapediadas.gr
https://www.covid19training-uoc.gr/

