
This is to certify that the aforementioned person successfully participated in the educational
programme regarding the National Hygiene Protocols and regulations concerning tourism and food
and beverage enterprises, under the framework of preventive actions for the new Coronavirus and

COVID19 disease.
The online educational programme, with a 10 hour total duration, was implemented by KEK

GENNIMATAS LLL Training Centre, using blended e-learning methods and was fully funded by
the South Aegean Region.

Authenticity of identification: enter personal VAT number at www.katartisi-pnai.gr

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                                                     

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

Βεβαιώνεται ότι ο/η ΖΙΑΒΡΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
με ΑΦΜ 044531945

παρακολούθησε επιτυχώς το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στα Υγειονομικά Πρωτόκολλα

και στις διατάξεις βάσει των οποίων λειτουργούν οι Τουριστικές Επιχειρήσεις και τα

Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι

του νέου Κορωνοϊού και της λοίμωξης COVID-19  στην κατεύθυνση : 

 Τουριστικών καταλυμάτων  για ιδιοκτήτες, συνεργάτες και εργαζόμενους 

Το πρόγραμμα, διάρκειας 10 ωρών, υλοποιήθηκε από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Κ.Ε.Κ. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Α.Ε. μέσω ηλεκτρονικής διαδικτυακής πλατφόρμας, 

σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης, εντάσσεται στο έργο 

«ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ- 2020-2021», 

το οποίο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

και του Δήμου Ρόδου.

Έλεγχος Γνησιότητας Βεβαίωσης: εισαγωγή ατομικού ΑΦΜ στην ιστοσελίδα www  .  katartisi  -  pnai  .  gr  

ΡΟΔΟΣ, 18 Ιουνίου 2020

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ
Περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου

ΑΝΤΩΝΗΣ Β. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ
Δήμαρχος Ρόδου
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