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Σε αυτό το τεύχος ...
Προγράμματα Κατάρτισης Ανθρώπινου Δυναμικού σε θέματα Τουρισμού, Υπουργείο
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού
(5)

νέα

προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων,

εποχιακά απασχολούμενων, αυτοαπασχολούμενων, επιχειρηματιών

σε ειδικότητες

τουριστικού τομέα πρόκειται να υλοποιηθούν το προσεχές χρονικό διάστημα στην
περιοχή της Λέσβου (Μυτιλήνη).

ΔΙΟΝ Ε.Π.Ε.Κ.Α.
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης

(Κωδ. Πιστ/σης Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 11101176)

Που θα μας βρείτε;
 Αθήνα
 Θεσσαλονίκη
Χ. Μούσκου 18 (Πλ. Κύπρου), Α. Ιλίσια
Βάκχου 19-23, Πύλη Αξιού
 Καλαμάτα
 Μυτιλήνη
Αγία Τριάδα-Δυτικό Κέντρο
Οδός Μυτιλήνης-Λουτρών
 Αίθουσες διδασκαλίας - Πληροφορικής  Γραφεία Διοικητικής-Γραμματειακής Υποστήριξης  Γραφεία Κοινωνικής
Στήριξης και Προώθησης στην Απασχόληση  Αναγνωστήρια-Βιβλιοθήκες  Χώροι Internet  Προσβασιμότητα ΑΜΕΑ
 Άνετοι χώροι υποδοχής και διαλειμμάτων
Σε τι στοχεύουμε;

Σε τι αντιστεκόμαστε;

 Επαγγελματική Κατάρτιση ανέργων,
εργαζομένων
 Συνοδευτικές Υποστηρικτές Υπηρεσίες (Σ.Υ.Υ.)
 Προώθηση στην απασχόληση
 Ανάπτυξη Ερευνών-Μελετών ανθρώπινου
δυναμικού
 Δικτύωση
 Ανάπτυξη συστημάτων αξιολόγησης και
 Έκδοση και διάδοση “NEWSLETTER”
 Ισότητα ευκαιριών

 Ανεργία και κοινωνικός αποκλεισμός
 Διακρίσεις και ανισότητες στην εκπαίδευση και την
αγορά εργασίας
 Μονοπώλιο και αθέμιτος ανταγωνισμός
 Έλλειψη ποιότητας και αποτελεσματικότητας
 Απομόνωση και Κοινωνική Περιθωριοποίηση

η
Σε ποια Θεματικά Πεδία Επαγγελμάτων παρέχει το Κ.Ε.Κ. επαγγελματική κατάρτιση;
Τουρισμός & Παροχή Υπηρεσιών
 Πολιτισμός, Μ.Μ.Ε & Αθλητισμός
 Οικονομία – Διοίκηση

 Τεχνικά & Μεταφορών
 Υγεία & Πρόνοια
 Πληροφορική

 Παιδαγωγικά
 Αγροτικά
 Περιβάλλον

Ποια Προγράμματα και Κοινοτικές Πρωτοβουλίες σχεδιάζουμε, υλοποιούμε ή υποστηρίζουμε με τη
συμμετοχή μας;
 ڤΔράσεις κατάρτισης ανέργων-ΕΚΟ-εργαζομένων στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
& λοιπών Ε.Π. «ΕΣΠΑ 2007-2013»
 ڤΣχέδια δράσεις ενίσχυσης δεξιοτήτων προς όφελος ΕΚΟ στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Πρ/των & Πρωτοβουλιών
 ڤΤοπικές Δράσεις για ευάλωτες ομάδες - ΤΟΠΕΚΟ
 ڤΤοπικά Σχέδια για την Απασχόληση- ΤΟΠΣΑ
 ڤΕνδοεπιχειρησιακά Προγράμματα
 ڤΛοιπές συναφείς δράσεις και πρωτοβουλίες
Ποιοι ωφελούνται από το έργο μας;
 άνεργοι με έμφαση στους νέους, γυναίκες, μακροχρόνια ανέργους  εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι
 άτομα που προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες (ΕΚΟ): άτομα με αναπηρία, παλιννοστούντες,
πρόσφυγες, μετανάστες, αιτούντες άσυλο, θύματα trafficking, θύματα ενδοοικογενειακής βίας, χρήστες και πρώην
χρήστες ουσιών, οροθετικούς, ανήλικους παραβάτες, φυλακισμένους, αποφυλακισμένους, αστέγους, άτομα ευρισκόμενα
σε κατάσταση φτώχειας και απειλούμενα από φτώχεια, άτομα με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, λοιπές
κατηγορίες ατόμων που απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας.
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Αγαπητοί Φίλοι και Συνεργάτες,
Στο τεύχος αυτό εμπεριέχεται ενημέρωση – πληροφόρηση σχετικά με την πρόθεση υλοποίησης
(5)

νέων

Προγραμμάτων

συνεχιζόμενης

επαγγελματικής

κατάρτισης

εργαζομένων,

εποχιακά

απασχολούμενων, αυτοαπασχολούμενων και επιχειρηματιών σε θέματα τουρισμού, το προσεχές χρονικό
διάστημα στην περιοχή της Λέσβου (Μυτιλήνη).
Στοιχεία προκήρυξης: 1/2012 Υπουργείου Τουρισμού
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
Άξονας Προτεραιότητας: 04 «Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας του ανθρώπινου δυναμικού και των
επιχειρήσεων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»
Θεματική Προτεραιότητα:
επιχειρήσεις,

62 «Ανάπτυξη συστημάτων και στρατηγικών δια βίου μάθησης στις

παροχή κατάρτισης

και υπηρεσιών

στους

εργαζόμενους

για

τη βελτίωση της

προσαρμοστικότητας τους στις μεταβολές, προαγωγή της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας»
Πράξη: 1 «Δράσεις κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα τουρισμού στις 8 περιφέρειες
σύγκλισης»
Στόχος: Η αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού που δραστηριοποιείται
στο χώρο του τουρισμού στη βάση της δια βίου μάθησης και σε άμεση συνάρτηση με τις
διαμορφούμενες συνθήκες αγοράς εργασίας.
Στη συνέχεια, περιγράφονται αναλυτικά στα στοιχεία των εγκριθέντων προγραμμάτων που πρόκειται να
υλοποιήσει ο Φορέας το προσεχές χρονικό διάστημα.
Στη συνέχεια, περιγράφονται αναλυτικά τα ανωτέρω.
Για το

ΔΙΟΝ ΕΠΕΚΑ

Πηγές:
Α) Ενδεικτικές ιστοσελίδες








http://mintour.gr
http://espa.gr
http://www.ypakp.gr
http://www.eoppep.gr
http://www.eye-ekt.gr
http://www.epanad.gov.gr
http://oaed.gr

Β) Μελέτες – Βιβλιογραφία


Στοιχεία, έρευνες μελέτες τμήματος Σχεδιασμού, οργάνωσης και υλοποίησης Προγραμμάτων και Γραφείου Στήριξης και
Προώθησης στην απασχόληση ΚΕΚ ΔΙΟΝ ΕΠΕΚΑ
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Προγράμματα Κατάρτισης Ανθρώπινου Δυναμικού σε θέματα Τουρισμού, Υπουργείο
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού
(5) νέα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων, εποχιακά απασχολούμενων,
αυτοαπασχολούμενων, επιχειρηματιών σε ειδικότητες τουριστικού τομέα πρόκειται να υλοποιηθούν το
προσεχές χρονικό διάστημα στην περιοχή της Λέσβου (Μυτιλήνη).
Πέντε

(5) νέα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής

κατάρτισης σε ειδικότητες του τουριστικού τομέα πρόκειται να
υλοποιηθούν το προσεχές χρονικό διάστημα στην περιοχή της
Λέσβου (Μυτιλήνη).

Τα προγράμματα υλοποιούνται στο πλαίσιο της Πράξης

1

«ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ», Άξονας Προτεραιότητας 04
«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ», Θεματική Προτεραιότητα

62 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ, ΠΡΟΑΓΩΓΗ
ΤΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΙ

ΤΗΣ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ»,

του

Επιχειρησιακού

Προγράμματος

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ», ΕΣΠΑ 2007-2013, και συγχρηματοδοτούνται από το
Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. (αρ. εγκρ. απόφασης 22510/29.10.2014).
Τα στοιχεία των προγραμμάτων απεικονίζονται στον πίνακα που ακολουθεί :
Α/Α
(ΚΩΔ.
)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
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ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΠΑΚΕΤΩΝ

6

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

8

9

10

ΣΤΕΛΕΧΟΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
MARKETING
ΣΤΕΛΕΧΟΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΕΜΨΥΧΩΤΗΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣ
ΗΣ

ΛΕΣΒΟΣ
(ΜΥΤΙΛΗΝΗ)

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ,
ΕΠΟΧΙΑΚΑ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ,
ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜ
ΕΝΟΙ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ,
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ
ΣΧΕΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩ
Ν
20

ΕΚΠ/KO
EΠΙΠΕΔΟ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

20

20

ΩΡΕΣ

120 ΩΡΕΣ
(80 ΘΕΩΡΙΑ 40 ΠΡΑΚΤΙΚΗ)
120 ΩΡΕΣ
(80 ΘΕΩΡΙΑ 40 ΠΡΑΚΤΙΚΗ)
120 ΩΡΕΣ
(80 ΘΕΩΡΙΑ 40 ΠΡΑΚΤΙΚΗ)
120 ΩΡΕΣ
(80 ΘΕΩΡΙΑ 40 ΠΡΑΚΤΙΚΗ)

20

20

120 ΩΡΕΣ
(80 ΘΕΩΡΙΑ 40 ΠΡΑΚΤΙΚΗ)

4

Αντικείμενο προγραμμάτων - Ενέργειες
Τα ανωτέρω προγράμματα αφορούν στην αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων,
εποχιακά εργαζομένων, αυτοαπασχολούμενων και επιχειρηματιών στον κλάδο του τουρισμού με σκοπό
την επανένταξη/δυναμική παρουσία και ανταγωνιστική παραμονή των εκπαιδευομένων στην τουριστική
αγορά εργασίας, τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών, και εν τέλει την
αύξηση του μεριδίου της οικονομίας στη διεθνή τουριστική αγορά.
Περιλαμβάνουν τις ενέργειες:
 της Κατάρτισης (θεωρητική κατάρτιση στο αντικείμενο της προτεινόμενης επαγγελματικής ειδικότητας
& πρακτική άσκηση)
 της Υποστήριξης των εκπαιδευόμενων με συμβουλευτική και διαμεσολάβηση από το Γραφείο Στήριξης,
Παρακολούθησης & Σύνδεσης με την Απασχόληση Κ.Ε.Κ.
 της δικτύωσης - διασύνδεσης με κοινωνικούς εταίρους για την ενίσχυση των αποτελεσμάτων, την
προώθηση των καλών πρακτικών και την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινότητας στα θέματα που
αφορούν την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών επιχειρήσεων και την ενίσχυση του
επιχειρηματικού πνεύματος.
Ομάδα στόχος
Ωφελούμενοι

των

ανωτέρω

προγραμμάτων

είναι

εργαζόμενοι,

εποχιακά

εργαζόμενοι,

αυτοαπασχολούμενοι και επιχειρηματίες, απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για τους οποίους
υπάρχει συνάφεια της λαμβανόμενης κατάρτισης με το αντικείμενο εργασίας τους ή με ενδεχόμενα νέα
καθήκοντά τους στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης της επιχειρήσεις ή στο πλαίσιο αλλαγής-εξέλιξης
επαγγελματικής δραστηριότητας, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής Προκήρυξης (Προκήρυξη αρ.
1/2012, Υπουργείο Τουρισμού). ). Οι ωφελούμενοι δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόματος 6,00 ΕΥΡΩ
μικτό για κάθε εκτός ωραρίου ώρα κατάρτισης.

Σκοπός προγραμμάτων
Σκοπός των προγραμμάτων

είναι η – μέσω των ανωτέρω ενεργειών τους –

αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελούμενων που δραστηριοποιείται
στο χώρο του τουρισμού στη βάση της δια βίου μάθησης και σε άμεση συνάρτηση
με τις διαμορφούμενες συνθήκες αγοράς εργασίας.
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Εκπαιδευτικό περιεχόμενο
Tα προγράμματα, αφενός

μεν συνδέουν τα αντικείμενο κατάρτισης με επιμέρους υποβοηθητικές

ενέργειες που θα διευκολύνουν την κατανόηση και εξειδίκευση με άμεσο στόχο την επανένταξη
/παραμονή των εκπαιδευόμενων στην τοπική αγορά εργασίας,

αφετέρου δε, λαμβάνουν σοβαρά

υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες των μελών της ομάδας στόχου.
Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο δομείται σε επτά (7) μαθησιακούς άξονες /ενότητες σύμφωνα με τους
όρους της σχετικής προκήρυξης, όπως απεικονίζεται στο διάγραμμα που ακολουθεί:

Κατά τα ανωτέρω, η Κατάρτιση :


αφορά ειδικότητες που συνδέονται με τις διαπιστωμένες ανάγκες της αγοράς εργασίας στον
συγκεκριμένο επαγγελματικό κλάδο, περιλαμβάνοντας τον αντίστοιχο βασικό κορμό ενοτήτων θεωρίας
& πρακτικής άσκησης,



περιλαμβάνει τις προβλεπόμενες ως άνω υποχρεωτικές ενότητες,



το περιεχόμενό της καλύπτει κενά σε γενικές γνώσεις και βασικές δεξιότητες των ωφελούμενων σε
οριζόντιο επίπεδο καθ’ όλη τη διάρκεια του εκπαιδευτικού περιεχομένου, όπως, επικοινωνιακές

δεξιότητες, δημιουργική σκέψη, δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων & λήψης αποφάσεων, ομαδική
εργασία, συνεχής μάθηση και προσαρμογή σε μεταβαλλόμενα τεχνολογικά περιβάλλοντα, χρήσης
ηλεκτρονικών υπολογιστών οριζόντια στα πλαίσια των ενοτήτων που συνδέονται με το αντικείμενο
κατάρτισης (όπου κρίνεται απαραίτητο), ενώ παράλληλα προωθείται η ανάπτυξη μαθησιακής
κουλτούρας και η ιδέα της κινητικότητας στην αγορά εργασίας


συνδέεται άμεσα με την προώθηση της ανταγωνιστικής παραμονής των καταρτισθέντων στις θέσεις
εργασίας του κλάδου και ενισχύει την επαγγελματική περιφερειακή κινητικότητα.
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Εκπαιδευτική μεθοδολογία-τεχνικές
Το βασικότερο στοιχείο που καθορίζει τις εκπαιδευτικές μεθόδους και τεχνικές των προγραμμάτων
κατάρτισης είναι ότι απευθύνονται

σε ενήλικες, γεγονός που μας αποστασιοποιεί από τις κλασσικές

μορφές εκπαίδευσης. Η μεθοδολογία σχεδιασμού και υλοποίησης της θεωρητικής και πρακτικής άσκησης
ακολουθεί τη διεθνή εμπειρία, βασίζεται στις τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων και διαχέει τόσο το βασικό
κορμό κατάρτισης όσο και τις λοιπές θεματικές ενότητες που αφορούν στην υγιεινή και ασφάλεια στο
χώρο εργασίας, βασικές αρχές εργατικού δικαίου κτλ. Ομοίως, επιδιώκονται

και εξασφαλίζονται

«οριζόντια» προς τους εκπαιδευόμενους, η απόκτηση γενικών δεξιοτήτων και βασικών ικανοτήτων, όπως
βασικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, ομαδικότητα, δημιουργική σκέψη, ικανότητα επίλυσης
προβλημάτων και λήψης αποφάσεων, καθώς και η ανάπτυξη μαθησιακής κουλτούρας.
Αυτή η

ενιαία μεθοδολογία

που διατρέχει τη θεωρία και την πρακτική βασίζεται στις ακόλουθες

μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας και παιδαγωγικής:
 Ενεργητικές μέθοδοι διδασκαλίας
 Επικοινωνιακή μέθοδος
 Εξατομικευμένη παρέμβασης εκπαιδευομένων
 Άμεση σύνδεση θεωρίας με την πρακτική άσκηση
 Πρακτική άσκηση (είτε με τη μορφή case studiesς στην
πιστοποιημένη δομή του ΚΕΚ είτε σε επιχειρήσεις πρακτικής
άσκησης)

για

την

εξάσκηση

και

ανάδειξη

ικανοτήτων

εκπαιδευομένων σε πραγματικές συνθήκες εργασίας (on the
job training)
 Διδασκαλία με τη μορφή πολυδύναμου ζωντανού “εργαστηρίου”
 Μεθοδολογία διδασκαλίας τύπου “step by step approach” κλπ.
Πλέον των ανωτέρω μεθόδων και τεχνικών, χρησιμοποιείται εκπαιδευτικό υλικό (εκπαιδευτικά εργαλεία,
βοηθήματα) προσαρμοσμένο στις εκπαιδευτικές ανάγκες των ωφελούμενων καταρτιζομένων και
ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε προγράμματος (π.χ. βιβλία, εκπαιδευτικές σημειώσεις, οπτικοακουστικά
βοηθήματα κλπ).
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Επιπρόσθετα, για την ορθή χρήση και αποτελεσματική εφαρμογή του υλικού, ο Φορέας διαθέτει βασικό
εξοπλισμό και υποδομές που πληρούν τις ανάγκες των καταρτιζομένων εξασφαλίζουν ολοκληρωμένη
παροχή υπηρεσιών κατάρτισης, στήριξης, παρακολούθησης και προώθησης στην απασχόληση και είναι
προσβάσιμοι σε άτομα με αναπηρίες (π.χ. Η/Υ, εποπτικά μέσα κλπ υλικοτεχνικός εξοπλισμός αίθουσες
διδασκαλίας, χώροι υποδοχής, χώροι στάθμευσης ΑμεΑ κλπ).
Προσδοκώμενα αποτελέσματα
Κατά τα ανωτέρω, τα προγράμματα επιδιώκουν ικανοποιητικά αποτελέσματα επαγγελματικής ανέλιξης
των καταρτιζομένων και προσαρμογής των γνώσεων και δεξιοτήτων τους στις σύγχρονες ανάγκες της
αγοράς εργασίας στον επαγγελματικό κλάδο του τουρισμού και τις αντίστοιχες επαγγελματικές
ειδικότητες, καθώς αναμένεται ότι οι καταρτιζόμενοι μετά το πέρας του προγράμματος:
 θα έχουν ενισχύσει, αναβαθμίσει ένα ευρύ φάσμα γνώσεων και «κομβικών δεξιοτήτων» (key-skills) στο
αντίστοιχο αντικείμενο κατάρτισης που θα καθιστούν δυνατή την ευχερέστερη ανταπόκρισή τους στις
ανάγκες της αγοράς εργασίας και των επιχειρήσεων του κλάδου και της αντίστοιχης επαγγελματικής
ειδικότητας θα δύνανται περισσότερο αποτελεσματικά να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες αυτές
ανάγκες σχεδιασμού και συντονισμού όλων των σχετικών εργασιών της συγκεκριμένης ειδικότητας,
 θα δύνανται να συστηματοποιούν με επιτυχία τις ανωτέρω γνώσεις στο
χώρο εργασίας-παραγωγής στη συγκεκριμένη επαγγελματική ειδικότητα,
 θα είναι σε θέση με επιτυχία να αναλαμβάνουν όλες τις κύριες και
επιμέρους εργασίες, φάσεις, τεχνικές που απαιτούνται για την ορθή
εκτέλεση των υπηρεσιών και την ορθή ενασχόληση με το αντικείμενο.

Πληροφορίες
Ο Φορέας, αφού πραγματοποιεί όλες τις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας με τη συνεργασία των,
προβαίνει στη διαδικασία επιλογής των εκπαιδευομένων κατά τους όρους της σχετικής προκήρυξης.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στις κατά τόπον Δομές του Φορέα προκειμένου να
λαμβάνουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες έναρξης και τις διαδικασίες συμμετοχής
στα ανωτέρω προγράμματα (δικαιολογητικά, κλπ.):
Έδρα (Αθήνα): οδός Κανάρη 20,Αθήνα Τ.Κ. 10674, τηλ. 210-3625300, e-mail: info@depeka.gr, URL: www.kekdion.gr
Κεντρικό Παράρτημα Μυτιλήνης: 1ο Χλμ. Μυτιλήνης-Λουτρών Τ.Κ. 81100, τηλ. 22510-37817.
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Κέντρο Επαγγελματικής
Κατάρτισης
ΔΙΟΝ Ε.Π.Ε.Κ.Α.
Δομές:
Αθήνα

Ενίσχυση ή προσαρμογή επαγγελματικών δεξιοτήτων
ανέργων στην αγορά εργασίας

Θεσσαλονίκη
Καλαμάτα

Αναβάθμιση δεξιοτήτων εργαζομένων σε επιχειρήσεις

Μυτιλήνη

Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις υπέρ ευπαθών κοινωνικά
ομάδων

Διεύθυνση Κεντρικής Δομής
Αθηνών:

Τοπικές Δράσεις για ευάλωτες ομάδες

Κανάρη 20
Αθήνα Τ.Κ. 10674

Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση

Τηλ.: 210 3625300

Ευρωπαϊκά Προγράμματα & Πρωτοβουλίες
καταπολέμησης των διακρίσεων και προώθησης της
ισότητας των ευκαιριών

Fax.: 210 3618341
E-mail: info@depeka.gr
URL: www.kekdion.gr

Προπαρασκευαστικές και συνοδευτικές ενέργειες
προώθησης ισότητας των ευκαιριών (γλωσσική
κατάρτιση – Σ.Υ.Υ.)
Δράσεις πιστοποίησης εκπαιδευτών κατάρτισης
Ενίσχυση και πιστοποίηση χρήσης τεχνολογιών
πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ) κ.α.
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