
 
 

Ππόγπαμμα Leonardo da Vinci 

«Γεξιότητερ για Βιώσιμο Τοςπισμό» 

Η Γεκνηηθή Κνηλωθειήο Δπηρείξεζε Ακπληαίνπ (ΓΗ.Κ.Δ.Α.) ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ, 

αλαθνηλώλεη πξνο ηνπο δεκόηεο ηνπ Γήκνπ ηελ έλαξμε πινπνίεζεο ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

Πξνγξάκκαηνο  Γηα Βίνπ Μάζεζεο – Leonardo da Vinci 2011, Γξάζε Κηλεηηθόηεηα, κε 

ηίηιν «Γεμηόηεηεο γηα Βηώζηκν Τνπξηζκό». 

Σθνπόο ηνπ ελ ιόγν ζρεδίνπ απνηειεί ε ελδπλάκωζε ηωλ γλώζεωλ ηωλ ελ ελεξγεία 

ή/θαη ελ δπλάκεη ζηειερώλ επηρεηξήζεωλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ή πξνηίζεληαη λα 

δξαζηεξηνπνηεζνύλ ζηνλ ρώξν ηνπ ηνπξηζκνύ ζηνλ δηεπξπκέλν Γήκν Ακπληαίνπ. 

Δπηδηώθεηαη  κεζνπξόζεζκα ε γλώζε θαη ε εκπεηξία εθαξκνγήο θαιώλ πξαθηηθώλ 

πνπ ζα απνθνκηζζνύλ από ηνπο ζπκκεηέρνληεο κέζω ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ λα 

ηύρνπλ εθαξκνγήο ζηηο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ ηνπξηζηηθνύ θιάδνπ, ώζηε λα 

ζπκβάιινπλ ζε αλαβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο ηωλ παξερόκελωλ ππεξεζηώλ ζηνλ ηνκέα 

ηνπ ηνπξηζκνύ γεληθόηεξα αιιά θαη ηδηαίηεξα ζε απηόλ πνπ αλαθέξεηαη ωο 

ελαιιαθηηθόο ηνπξηζκόο ( αγξνηνπξηζκόο, ζξεζθεπηηθόο ηνπξηζκόο, πνιηηηζκηθόο 

ηνπξηζκόο, ηνπξηζκόο πεξηπέηεηαο θαη ειεύζεξνπ ρξόλνπ, ηνπξηζκόο γεπζηγλωζίαο, 

νηθνπεξηεγεηηθόο θ.ά. 

Σην ελ ιόγν πξόγξακκα κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ελήιηθα άηνκα νη νπνίνη 

απαζρνινύληαη ή επηζπκνύλ λα απαζρνιεζνύλ ζε επηρεηξήζεηο πνπ ην αληηθείκελν 

εξγαζίαο ηνπο αλαθέξεηαη ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνύ ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηνπ 

Γήκνπ Ακπληαίνπ. Πξνηεξαηόηεηα ζα δνζεί ζε λένπο/λέεο άλεξγνπο 18 έωο 35 εηώλ 

νη νπνίνη έρνπλ δειώζεη επηζπκία (ζηελ Δμαηνκηθεπκέλε Πξνζέγγηζε πνπ 

πξαγκαηνπνηνύλ νη Σύκβνπινη Απαζρόιεζεο ηνπ Κέληξνπ Πξνώζεζεο Απαζρόιεζεο 

ηνπ παξαξηήκαηνο ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. Ακπληαίνπ), είηε λα απαζρνιεζνύλ ζε ηνπξηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο είηε λα δεκηνπξγήζνπλ ηελ δηθή ηνπο επηρείξεζε ηνπξηζηηθνύ 

ελδηαθέξνληνο. 

Τν ζρέδην «Γεμηόηεηεο γηα Βηώζηκν Τνπξηζκό» δίλεη ηελ δπλαηόηεηα λα απνθηήζνπλ 

επαγγεικαηηθή εκπεηξία θαη λα θαηαξηηζηνύλ ζπλνιηθά 30 άηνκα (δύν δηαθνξεηηθέο 

ξνέο απνηεινύκελεο από 15 άηνκα ε θάζε ξνή) γηα 6 εβδνκάδεο ζηνλ ηνκέα ηνπ 

βηώζηκνπ ηνπξηζκνύ ζηελ ρώξα ηνπ Ηλωκέλνπ Βαζηιείνπ. Τν πξόγξακκα ζα 

πινπνηεζεί ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρώξαο θαη ζε επηρεηξήζεηο νη 

νπνίεο δηαζέηνπλ επηρεηξεκαηηθό πξνθίι αλάινγν κε απηό ηωλ ηνπξηζηηθώλ 

επηρεηξήζεωλ ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. Οη ηνπνζεηήζεηο ηωλ 

ζπκκεηερόληωλ ζα γίλνπλ ζε επηρεηξήζεηο κε ζέκα ηελ θηινμελία, ηελ πεξηπέηεηα, ηνλ 

αγξνηηθό ηνπξηζκό, ηνλ ελαιιαθηηθό ηνπξηζκό ελ γέλεη. Η πινπνίεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε ζπλεξγαζία κε έκπεηξε επηρείξεζε – θνξέα 

ππνδνρήο από ην Ηλωκέλν Βαζίιεην, όπνπ ζα αλαιάβεη ηελ δηακνλή ηνπο, ηελ 

κεηαθνξά ηνπο, ηελ πξνπαξαζθεπαζηηθή ηνπο θαηάξηηζε, ηηο ηνπνζεηήζεηο ηωλ 

ζπκκεηερόληωλ ζε ζέζεηο εξγαζίαο – θαηάξηηζεο  αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληα ηνπο, 



 
 

θαζώο θαη ηελ ππνζηήξημε – παξαθνινύζεζε – αμηνιόγεζε ηεο πνηόηεηαο ηεο 

θαηάξηηζήο ηνπο.  

Κάζε ηνπνζέηεζε ωθεινπκέλνπ ζα πεξηιακβάλεη θαηάξηηζε ζε ζέκαηα ζρεδηαζκνύ, 

νξγάλωζεο θαη δηνίθεζεο ηνπξηζηηθώλ επηρεηξήζεωλ, ζέκαηα δηαρεηξηζηηθήο εκπεηξίαο, 

νηθνλνκηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ, πξνβνιήο ηνπξηζηηθνύ πξνϊόληνο θαη νπνηνπδήπνηε 

άιινπ ζέκαηνο επηζεκάλνπλ ζηελ αίηεζή ηνπο νη ζπκκεηέρνληεο. Δπηδηώθεηαη κέζω 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο νη ζπκκεηέρνληεο λα εθηεζνύλ ζε δηαθνξεηηθά 

κνληέια δηνίθεζεο ηνπξηζηηθώλ επηρεηξήζεωλ ώζηε λα παξαηεξήζνπλ θαιέο 

πξαθηηθέο εθαξκνγήο θαη ιεηηνπξγίαο κε ζηόρν ηελ εμ νινθιήξνπ ή ελ κέξεη 

πηνζέηεζε – πξνζαξκνγή ηωλ ελ ιόγν ζπζηεκάηωλ ζε ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ 

Γήκνπ Ακπληαίνπ. 

Με ηελ νινθιήξωζε ηνπ ζρεδίνπ, θάζε ζπκκεηέρωλ ζα ιάβεη έλα πηζηνπνηεηηθό 

Europass – Κηλεηηθόηεηαο γηα ηελ πεξίνδν πνπ δηέλπζε ζην εμωηεξηθό θαζώο θαη 

ππνζηήξημε γηα ηελ αλεύξεζε εξγαζίαο κέζω ηεο ρνξήγεζεο ζπζηαηηθήο επηζηνιήο 

πξνο θάζε ελδηαθεξόκελν. 

Τν ζρέδην «Γεμηόηεηεο γηα Βηώζηκν Τνπξηζκό» είλαη ρξεκαηνδνηνύκελν πξόγξακκα 

από ηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε. Η θνηλνηηθή ρξεκαηνδόηεζε θαιύπηεη ηηο εμήο δαπάλεο: 

 Γαπάλεο δηαβίωζεο (subsistence costs) κε θαη’ απνθνπή πνζό ην νπνίν 

ππνινγίδεηαη ζε εβδνκαδηαίεο ηηκέο. Οη δαπάλεο δηαβίωζεο θαιύπηνπλ 

ην θόζηνο δηακνλήο ηωλ θαηαξηηδνκέλωλ, ην θόζηνο δηαηξνθήο θαη ην 

θόζηνο ηωλ εζωηεξηθώλ κεηαθηλήζεωλ ζηε ρώξα πξννξηζκνύ. 

 Γαπάλεο ηαμηδηνύ (travel costs) γηα εηζηηήξηα νηθνλνκηθήο ζέζεο 

κεηάβαζεο ζηελ ρώξα πξννξηζκνύ. 

 Γαπάλεο πνπ αθνξνύλ ηελ αζθάιηζε ηωλ θαηαξηηδνκέλωλ (insurance 

costs). 

 Γαπάλεο πξνεηνηκαζίαο (preparation costs), πνπ αθνξνύλ ζηελ 

γιωζζηθή θαη πνιηηηζκηθή πξνεηνηκαζία ηωλ θαηαξηηδνκέλωλ. 

Οη ηνπνζεηήζεηο ηωλ ζπκκεηερόληωλ ζρεδηάδεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζε 2 θάζεηο. 

Η πξώηε ξνή ζπκκεηερόληωλ ζα ηνπνζεηεζεί αξρέο Ινπλίνπ έωο θαη ηα κέζα Ινπιίνπ 

ηνπ 2012 θαη ε δεύηεξε ξνή αξρέο Σεπηεκβξίνπ έωο θαη ηα κέζα Οθηωβξίνπ ηνπ 

ηδίνπ έηνπο.  

Η ΓΗ.Κ.Δ.Α. ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ, ππνζηεξίδνληαο ηελ πξνζπάζεηα γηα ελδπλάκωζε 

ηνπ ηνπξηζηηθνύ πξνϊόληνο ηεο πεξηνρήο ωο βαζηθό ππιώλα ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο 

θαη γηα αλαβάζκηζε ηωλ παξερνκέλωλ ηνπξηζηηθώλ ππεξεζηώλ, ζα επηδηώμεη  ζζελαξά 

ηελ απόιπηε επηηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνο όθεινο ηωλ ζπκκεηερόληωλ, ηωλ 

ηνπξηζηηθώλ επηρεηξήζεωλ ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ θαη ηεο ηνπηθήο θνηλωλίαο 

γεληθόηεξα.   



 
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Η Γεκνηηθή Κνηλωθειήο Δπηρείξεζε Ακπληαίνπ (ΓΗ.Κ.Δ.Α.) ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ, 

ζηα πιαίζηα πινπνίεζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο Leonardo da Vinci κε ηίηιν 

«Γεμηόηεηεο γηα Βηώζηκν Τνπξηζκό», θαιεί ηνπο ελδηαθεξόκελνπο λα ππνβάιινπλ 

αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην ζρέδην, πξνζθνκίδνληαο παξάιιεια: 

 ην βηνγξαθηθό ηνπο ζεκείωκα 

 έλα πηζηνπνηεηηθό εληνπηόηεηαο 

 ηελ αζηπλνκηθή ηνπο ηαπηόηεηα ζε θωηνηππία 

 ηελ θάξηα αλεξγίαο, εάλ ππάξρεη 

 κία ππεύζπλε δήιωζε αιεζώλ ζηνηρείωλ επηθπξωκέλε γηα ην γλήζην ηεο 

ππνγξαθήο. 

 

Η ππνβνιή ηνλ αηηήζεωλ ζα γίλεηαη δεθηή μέσπι την Τετάπτη, 29/02/2012 ζηα 

γξαθεία ηεο ΓΗ.Κ.Δ.Α. πνπ βξίζθνληαη ζην ζρνιηθό ζπγθξόηεκα ηνπ ΔΠΑΛ ζηηο Νέεο 

Δξγαηηθέο Καηνηθίεο (Δγθαηαζηάζεηο ηνπ Κ.Δ.Κ ηνπ Γήκνπ). 

Ηκέξεο θαη ώξεο εμππεξέηεζεο αηηνύληωλ:  

Γεπηέξα έωο Παξαζθεπή 10:00 κε 13:00 

Πιεξνθνξίεο: Χξ. Θωκαΐδεο, Οπξ. Βαζζάθε 

Τει - Fax: 2386 0 20044 

e-mail: amyntkek@otenet.gr    

 


