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 ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ  

ΔΕΤΣΕΡΗ ΠΑΡΑΣΑΗ ΣΩΝ ΑΙΣΗΕΩΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΩ 20.12.2021 

το πλαίςιο του εγκεκριμζνου ςχεδίου ΒΑΑ Διμου Αλεξανδροφπολθσ που χρθματοδοτείται από το Επιχειρθςιακό 

Πρόγραμμα Περιφζρειασ Ανατολικισ Μακεδονίασ και Θράκθσ 2014-2020 υλοποιείται το ζργο «ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ 

ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΓΝΩΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΣΗΣΩΝ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑ» (ΟΠ 5031786) & το ζργο 

«ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ, ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΓΝΩΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΣΗΣΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜΟ»(ΟΠ 

5030838) που ζχουν ωσ ςτόχο τθν αναβάκμιςθ των γνϊςεων και των δεξιοτιτων των ςυμμετεχόντων με 

πιςτοποίθςθ  νζων προςόντων κακϊσ και ςτθν ανάπτυξθ τθσ τουριςτικισ ςυνείδθςθσ ϊςτε να βελτιωκοφν οι 

υπθρεςίεσ  προσ τουσ επιςκζπτεσ/τουρίςτεσ τθσ Αλεξανδροφπολθσ.  

 

Η πρώτθ πράξθ  απευκφνεται ςε ςφνολο 40 ωφελουμένων, αποφοίτων  ΔΕ, ΣΕ, ΠΕ, οι οποίοι είναι εργαζόμενοι 

ςε τουριςτικζσ επιχειριςεισ του Διμου Αλεξανδροφπολθσ & θ δεφτερθ πράξθ απευκφνεται ςε ςφνολο 25 

ωφελουμένων, αποφοίτων ΔΕ, ΣΕ, ΠΕ, οι οποίοι είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ (18-64 ετών) 

   

Σο Μεςογειακό Εκπαιδευτικό Κζντρο Α.Ε ωσ ανάδοχοσ των παραπάνω πράξεων πρόκειται να υλοποιιςει τισ 

παρακάτω δράςεισ:   

 Για τα τμιματα των εργαηομζνων: 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΜΕΝΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ 

Θα υλοποιθκοφν 3 ατομικζσ ςυνεδρίεσ για τθν καταγραφι & αξιολόγθςθ των ικανοτιτων, προςόντων & δεξιοτιτων 

του κάκε ωφελοφμενου &  6 ομαδικζσ ςυνεδρίεσ  οι οποίεσ κα εςτιάηουν ςε κζματα εργαςιακϊν ςχζςεων , 

διαχείριςθσ άγχουσ, ςτθν ενίςχυςθ τθσ απαςχολθςιμότθτασ  του ωφελοφμενου ,κλπ. 

 

ΚΑΣΑΡΣΙΗ  ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΩΝ & ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΓΝΩΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΣΗΣΩΝ  

Προβλζπεται θ υλοποίθςθ προγράμματοσ κατάρτιςθσ, διάρκειασ εξιντα (60) ωρϊν.  Η διάρκεια τθσ  εκπαίδευςθσ 

δεν κα υπερβαίνει τισ 4 ϊρεσ, ενϊ κα υλοποιθκεί εκτόσ του ωραρίου εργαςίασ των ςυμμετεχόντων. Σο 

εκπαιδευτικό περιεχόμενο εςτιάηει κυρίωσ ςτισ ακόλουκεσ κεματικζσ ενότθτεσ:  

 Λιανικό εμπόριο ςε τουριςτικζσ επιχειριςεισ 

 Βαςικζσ αρχζσ διοίκθςθσ τουριςτικισ επιχείρθςθσ λιανικοφ εμπορίου 

 Επικοινωνία & Ποιοτικι Εξυπθρζτθςθ Πελάτθ  

 Social Media Marketing 

 Ηλεκτρονικό εμπόριο ςτον τουριςμό 
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Μετά το πζρασ τθσ κεωρθτικισ κατάρτιςθσ, το Μεςογειακό Εκπαιδευτικό Κζντρο Α.Ε ςε ςυνεργαςία με 

διαπιςτευμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ φυςικϊν προςϊπων κα υλοποιιςει εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ ςτισ οποίεσ κα 

ςυμμετάςχουν όλοι οι ωφελοφμενοι που ολοκλιρωςαν τθν παρακολοφκθςθ τθσ κεωρθτικισ κατάρτιςθσ, ςτο 

ςυναφζσ ςχιμα πιςτοποίθςθσ “τζλεχοσ λιανικϊν πωλιςεων ςε τουριςτικζσ περιοχζσ”  ι "Τπάλλθλοσ 

Διαδικτυακϊν Πωλιςεων” ι “τζλεχοσ Social Media και Ηλεκτρονικοφ Marketing  ςτον τομζα του τουριςμοφ” 

 

 Για τα τμιματα των ανζργων : 

 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΜΕΝΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ 

Θα υλοποιθκοφν 6 ατομικζσ ςυνεδρίεσ για τθν καταγραφι & αξιολόγθςθ των ικανοτιτων, προςόντων & δεξιοτιτων 

του κάκε ωφελοφμενου &  6 ομαδικζσ ςυνεδρίεσ  οι οποίεσ κα εςτιάηουν ςε κζματα εργαςιακϊν ςχζςεων , 

διαχείριςθσ άγχουσ, ςτθν ενίςχυςθ τθσ απαςχολθςιμότθτασ  του ωφελοφμενου ,κλπ. 

 

ΚΑΣΑΡΣΙΗ  ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΩΝ & ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΓΝΩΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΣΗΣΩΝ  

Προβλζπεται θ υλοποίθςθ προγράμματοσ κατάρτιςθσ, διάρκειασ ογδόντα πζντε  (85) ωρϊν, 70 ϊρεσ κεωρία &  15 

ϊρεσ πρακτικι άςκθςθ(case studies) . Η διάρκεια τθσ  εκπαίδευςθσ δεν κα υπερβαίνει τισ 6 ϊρεσ. Σο εκπαιδευτικό 

περιεχόμενο εςτιάηει κυρίωσ ςτισ ακόλουκεσ κεματικζσ ενότθτεσ:  

 Βαςικζσ αρχζσ διοίκθςθσ τουριςτικοφ καταλφματοσ, κατθγορίεσ , οργάνωςθ  

 Μορφζσ Σουριςμοφ  

 Επικοινωνία & Ποιοτικι Εξυπθρζτθςθ Πελάτθ  

 Social Media Marketing 

 Ηλεκτρονικό εμπόριο ςτον τουριςμό 

 Εγκαταςτάςεισ & εξοπλιςμόσ επιςιτιςτικϊν επιχειριςεων 

 Σουριςτικά γραφεία & τουριςτικά πρακτορεία  

Μετά το πζρασ τθσ κεωρθτικισ κατάρτιςθσ, το Μεςογειακό Εκπαιδευτικό Κζντρο Α.Ε ςε ςυνεργαςία με 

διαπιςτευμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ φυςικϊν προςϊπων κα υλοποιιςει εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ ςτισ οποίεσ κα 

ςυμμετάςχουν όλοι οι ωφελοφμενοι που ολοκλιρωςαν τθν παρακολοφκθςθ τθσ κεωρθτικισ κατάρτιςθσ, ςτο 

ςυναφζσ ςχιμα πιςτοποίθςθσ “τζλεχοσ Social Media και Ηλεκτρονικοφ Marketing  ςτον τομζα του τουριςμοφ” ι  

“τζλεχοσ τουριςμοφ μικρϊν καταλυμάτων”  ι "τζλεχοσ εναλλακτικοφ τουριςμοφ ςε βουνό και κάλαςςα”  ι 

“Διοίκθςθ επιςιτιςτικϊν επιχειριςεων”  ι “Σουριςτικόσ αντιπρόςωποσ -υπάλλθλοσ τουριςτικοφ γραφείου”  
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Οι δράςεισ  ςυμβουλευτικισ , κατάρτιςθσ &  πιςτοποίθςθσ  κα υλοποιθκοφν είτε δια ηϊςθσ  είτε εξ’ αποςτάςεωσ 

μζςω Ολοκλθρωμζνου υςτιματοσ Σθλεκατάρτιςθσ  - Σθλεςυμβουλευτικισ, κατ’ εφαρμογι των εν ιςχφ μζτρων  

αποςταςιοποίθςθσ λόγω COVID-19 . ε περίπτωςθ δια ηϊςθσ εκπαίδευςθσ κα πρζπει οι ςυμμετζχοντεσ να είναι 

είτε εμβολιαςμζνοι είτε να υποβλθκοφν ςε rapid test.    

Οι ςυμμετζχοντεσ ςτα παραπάνω προγράμματα δικαιοφνται εκπαιδευτικό επίδομα φψουσ 5,00€ ανά ϊρα 

παρακολοφκθςθσ με μοναδικι προχπόκεςθ τθν ολοκλιρωςθ των προγραμμάτων .Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ 

του προγράμματοσ κα  δοκεί  βεβαίωςθ παρακολοφκθςθσ  εκπαίδευςθσ 

 

Πλθροφορίεσ για ςυμμετοχι δίνονται κακθμερινά 09:00π.μ. – 13:00μ.μ. από τα γραφεία τθσ ΣΙΕΔΑ ΑΕ   Σουριςτικι 

Ιαματικι Επιχείρθςθ Διμου Αλεξανδροφπολθσ  ςτο τθλ. 2551088340 & από το Μεςογειακό Εκπαιδευτικό Κζντρο 

Α.Ε  ςτο τθλ 2310527722 (Κα Κουμαροποφλου Πόπθ) 

 

Για τθν εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ ςυμμετοχισ ςτθν πράξθ των εργαηομζνων  τα ακόλουκα δικαιολογθτικά  που 

είναι απαραίτθτα:  

Αίτθςθ (Επιςυνάπτεται) (Απαραίτθτθ θ ςυμπλιρωςθ ΑΦΜ , ΔΟΤ, ΑΜΚΑ & ΑΜΑ ΙΚΑ) 

Αντίγραφο αςτυνομικισ ταυτότθτασ 

Απολυτιριο/Πτυχίο ΔΕ, ΣΕ ,ΠΕ  

Βεβαίωςθ εργαςίασ  

θμειϊνουμε ότι απαραίτθτθ  προχπόκεςθ είναι οι υποψιφιοι να είναι εργαηόμενοι ςε τουριςτικζσ επιχειριςεισ 

και  ωσ μόνο  κριτιριο επιλογισ  ορίηεται θ θμερομθνία  κατάκεςθσ τθσ αίτθςθσ κακϊσ κα τθρθκεί ςειρά 

προτεραιότθτασ. 

 
Για τθν εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ ςυμμετοχισ ςτθν πράξθ των ανζργων  τα ακόλουκα δικαιολογθτικά  που είναι 

απαραίτθτα:  

Αίτθςθ (Επιςυνάπτεται) (Απαραίτθτθ θ ςυμπλιρωςθ ΑΦΜ , ΔΟΤ, ΑΜΚΑ & ΑΜΑ ΙΚΑ) 

Αντίγραφο αςτυνομικισ ταυτότθτασ 

Απολυτιριο/Πτυχίο ΔΕ, ΣΕ ,ΠΕ  

Αντίγραφο κάρτασ ανεργίασ & Αποδεικτικό Ανανζωςθσ  

Εκκακαριςτικό ςθμείωμα   

 
θμειϊνουμε ότι απαραίτθτθ  προχπόκεςθ είναι οι υποψιφιοι να είναι άνεργοι εγγεγραμμζνοι ςτα μθτρϊα του 

ΟΑΕΔ  & ωσ κριτιρια επιλογισ  ορίηονται  ο χρόνοσ ανεργίασ & το ατομικό ι οικογενειακό  ειςόδθμα . 
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Η υποβολι των παρακάτω δικαιολογθτικϊν  δφναται να γίνει  με θλεκτρονικό τρόπο ςτο email 
pkoumaropoulou@mesogeiako.gr 
 
 
 

 

    

  

 

Επιςυνάπτονται τα ζντυπα των αιτιςεων ςτθ ςελίδα τθσ www.tieda.gr & ςτθ ςελίδα του Διμου Αλεξανδροφπολθσ :  

www.alexpolis.gr 

 

ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ 
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