
 
«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ» 
 
 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο αναμένεται να προκηρυχθεί το προσεχές διάστημα, θα 
περιλαμβάνει: 
 

• 80 ώρες θεωρητικής κατάρτισης, 
• Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν τον τουρισμό και το τουριστικό 

προϊόν, διάρκειας 420 ωρών (μέχρι 6 μήνες) 
 

Τα προγράμματα τα οποία θα σχεδιαστούν και θα αναπτυχθούν, καθώς και η επιδιωκόμενη πιστοποίηση 
των επαγγελματικών προσόντων, θα καλύπτουν τουλάχιστον 7 Βασικές ειδικότητες που απασχολούνται 
στον τουριστικό τομέα. 
Οι ειδικότητες για τις οποίες θα αναπτυχθούν τα 7 εκπαιδευτικά προγράμματα, καθώς και η πιστοποίηση 
των επαγγελματικών προσόντων των ωφελουμένων, είναι τα κάτωθι: 
1. Υπάλληλος τηλεφωνικού κέντρου/ κρατήσεων 
2. Υπάλληλος Επισιτιστικού Τομέα (Υπάλληλος Εστιατορίου/Μπαρ/Συνεδρίων) 
3. E-Commerce & Hospitality Sales & Marketing 
4. Υπάλληλος Ψυχαγωγίας & Χώρων Ευεξίας και Αθλητισμού 
5. Υπάλληλος Υποδοχής/ Εξυπηρέτησης πελατών 
6. Υπάλληλος Τμήματος Ορόφων & Λινοθήκης 
7. Τουριστικός Αντιπρόσωπος 
 
Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο κάθε προγράμματος θεωρητικής κατάρτισης, διάρκειας 80 ωρών, θα 
περιλαμβάνει θεματικές ενότητες που αφορούν «οριζόντιες δεξιότητες», υποχρεωτικά 16 ώρες, τις εξής: 
 

• Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία 
• Προετοιμασία του εκπαιδευόμενου για την αγορά εργασίας 
• Βασικές αρχές εργατικού δικαίου 
• Χρήση εφαρμογών Η/Υ 
 

Η πρακτική άσκηση θα ολοκληρωθεί σε 2 φάσεις. 
Η Α΄ φάση θα έχει διάρκεια 200 ώρες και θα αφορά την ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση του 
καταρτιζόμενου στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης προκειμένου να λάβει γνώση για θέματα που 
άπτονται της διοικητικής και εν γένει της συνολικής λειτουργίας της επιχείρησης. 
Η Β΄ φάση θα έχει διάρκεια 220 ώρες και θα αφορά δεξιότητες που συνδέονται με τις προδιαγραφές της 
θέσης πρακτικής άσκησης. 

 
Γραφεία Επικοινωνίας &  
Ενημέρωσης 
Σέρρες, Υψηλάντου 4 3ος Όροφος 
ΤΗΛ 2321023640 
ΦΑΧ 2321051861 

Κεντρική δομή 
ΜΕΛΕΝΙΚΙΤΣΙ ΣΕΡΡΩΝ 
ΤΗΛ 2321099207 
ΦΑΞ 2321051861 

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 2 (Πρώην Κ.Ε.Κ.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

ΚΩΔ. ΕΚΕΠΙΣ 1210938 
Website : www.kekpkm.gr 
E-mail :  info@kekpkm.gr 

Δομή Κατάρτισης  
HU.R.MA OFFICE (Πρώην Κτίριο 
ΔΕΣΕ) 
Σέρρες Τέρμα Ομόνοιας 
ΤΗΛ 2321045405 2321037865 
ΦΑΞ 2321051861 



Η πρακτική άσκηση θα είναι από 6 έως και 8 ώρες και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός εξαμήνου από 
την έναρξη της. 
Η Αμοιβή Καταρτιζόμενων αναμένεται να κινηθεί στα επίπεδα του Voucher Τουρισμού 2015, δηλαδή: 
 
Για απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ η συνολική αμοιβή ανερχόταν στα 2458 €. Πιο αναλυτικά: 
 

• Αμοιβή θεωρητικής κατάρτισης 400 € (5 € την ώρα) 
• Α΄ φάση Πρακτικής Άσκησης (200 ώρες) 980 € 
• Β΄ φάση Πρακτικής Άσκησης (220 ώρες) 1078 € 
• Σύνολο 2.458 € (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) 

 
Για απόφοιτους Δευτεροβάθμιας / Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η συνολική αμοιβή ανερχόταν 
στα 2248 €. Πιο αναλυτικά: 
 

• Αμοιβή θεωρητικής κατάρτισης 400 € (5 € την ώρα) 
• Α΄φάση Πρακτικής Άσκησης (200 ώρες) 880 € 
• Β΄ φάση Πρακτικής Άσκησης (220 ώρες) 968 € 
• Σύνολο 2.248 € (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) 

 
Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση έχουν άνεργοι νέοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις: 
Α. Για την κατηγορία «Απόφοιτοι ΑΕΙ/ ΤΕΙ» , απαιτείται: 
i. Να είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το 
ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης 
εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
Β. Για την κατηγορία «Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», 
απαιτείται: 
i. Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου – Λυκείου - ΙΕΚ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών 
Και για τις δύο κατηγορίες ωφελούμενων, οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι 
προϋποθέσεις: 
i. Κατά την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος θεωρητικής κατάρτισης πρέπει να έχουν συμπληρώσει 
το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν συμπληρώσει το 29ο έτος της ηλικίας του (ημερολογιακά). 
ii. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα 
ανεργίας ή όχι 
iii. Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν 
συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης στο διάστημα του τελευταίου τετραμήνου πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων  συμμετοχής στο πλαίσιο της παρούσας, 
δηλαδή από 2 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουλίου 2015. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης και όσοι έχουν 
συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχουν συμφωνήσει σε 
Ατομικό Σχέδιο Δράσης προγενέστερα, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν συμμετάσχει σε αυτό το 
διάστημα σε καμία ενεργητική  πολιτική απασχόλησης. Επισημαίνουμε ότι σε αυτή την περίπτωση οι 
υποψήφιοι με την υποβολή της αίτησής τους στο πλαίσιο της παρούσας επικαιροποιούν το Ατομικό 
Σχέδιο Δράσης τους και το προσκομίζουν στον Συνδικαιούχο ΕΕΔΕ 
iv. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα. 


