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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Στο πλαίσιο της Δράσης με αντικείμενο «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ 
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ» / ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 2, 
που αφορά την παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης  (θεωρητική 

κατάρτιση, πρακτική άσκηση και υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης 

των ωφελουμένων ) σε ανέργους και οικονομικά μη ενεργούς νέους, ηλικίας από 18 έως 29 

ετών, πρόκειται να υλοποιηθεί  το πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο  

«ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ /ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ». 

Μετά την ολοκλήρωση της θεωρητικής κατάρτισης ακολουθεί η πρακτική άσκηση των 

ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που εξυπηρετούν και ενισχύουν 

άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας, συνολικής διάρκειας 

420 ωρών, σε 2 φάσεις (α’ φάση: 200 ώρες θα αφορούν στην ομαλή ένταξη και 

ενσωμάτωση του ωφελούμενου-καταρτιζόμενου στο εργασιακό περιβάλλον της 

επιχείρησης και β’ φάση: 220 ώρες, θα αφορούν σε δεξιότητες που συνδέονται με τις 

προδιαγραφές της θέσης πρακτικής άσκησης ).  

Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης στο σύνολό της (α’ και β’ φάση) δεν θα υπερβαίνει τους 

6 μήνες. 

Η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις ενδεικτικά και όχι περιοριστικά που 
εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της 
χώρας, δηλαδή σε  

• ξενοδοχειακές επιχειρήσεις,  

• επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων,  

• επιχειρήσεις σύνθετης τουριστικής ανάπτυξης,  

• επιχειρήσεις συνεδριακού τουρισμού,  

• επιχειρήσεις εκθεσιακού τουρισμού,  

• επιχειρήσεις δραστηριοποίησης σε υπηρεσίες εστίασης,  

• τουριστικά γραφεία,  

• αεροπορικές και ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις,  

• εταιρείες μεταφορών και επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων,  

 

 

Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών 

σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του 

τουρισμού για απόκτηση εργασιακής 

εμπειρίας 
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• επιχειρήσεις κρουαζιέρας,  

• επιχειρήσεις επαγγελματικών σκαφών, λειτουργίας μαρίνων,  

• επιχειρήσεις επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών καθώς και  

• επιχειρήσεις εξυπηρέτησης των ανωτέρω, μέλη ή μη του Σ.Ε.Τ.Ε.,  

στις οποίες δεν συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα το ελληνικό δημόσιο και οι οποίες για την 
πρόσληψη του προσωπικού τους δεν υπάγονται στις διατάξεις του Ν.2190/1994 όπως ισχύει 
σήμερα.  

Η πρακτική άσκηση θα έχει συνάφεια με το αντικείμενο του προγράμματος θεωρητικής 
κατάρτισης που επέλεξε ο ωφελούμενος.  

Οι επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης με βάση την Στατιστική Ταξινόμηση των Οικονομικών 

Δραστηριοτήτων NACE REV.2 της Ευρωπαϊκής Ένωσης δύνανται να εμπίπτουν ενδεικτικά 

στις εξής κατηγορίες ΣΤΑΚΟΔ 08: 49, 50, 51, 52, 55, 56, 74, 77, 79, 81, 82, 90, 92, 93 

και 94. Επισημαίνεται ότι οι επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης που υπάγονται στον ΣΤΑΚΟΔ 

94 "Δραστηριότητες οργανώσεων" θα πρέπει να έχουν άμεση σχέση με τον τουριστικό 

κλάδο. 

Οι επιχειρήσεις πρακτικής, δεν επιτρέπεται να προβούν σε μείωση του προσωπικού τους, από 
την ημερομηνία υπογραφής της τριμερούς σύμβασης και για όσο διάστημα διαρκεί η 
υλοποίηση της πρακτικής άσκησης. Ειδικότερα, σε περίπτωση, που συντρέξει μείωση 
προσωπικού ένεκα απόλυσης, θα πρέπει η επιχείρηση εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών 
από την απόλυση, να προβεί σε νέα πρόσληψη, ούτως ώστε, να διατηρείται σταθερός ο 
συνολικός αριθμός του κατά την υπογραφή της τριμερούς σύμβασης υφιστάμενου 
προσωπικού της επιχείρησης. Σημειώνεται ότι στον αριθμό του προσωπικού δεν 
περιλαμβάνεται ο αριθμός των πρακτικά ασκούμενων.  

Στην έννοια της μείωσης του προσωπικού δεν περιλαμβάνονται οι κάτωθι περιπτώσεις:  

• Οι απολύσεις που αφορούν στις περιπτώσεις του άρθρ. 5 παρ. 1 του Ν.2112/1920, όπως 
ισχύει.  

• Οι καταγγελίες συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, για σπουδαίο λόγο σύμφωνα 
με το άρθρο 672 Α.Κ.  

• Οι οικειοθελείς αποχωρήσεις, οι συνταξιοδοτήσεις, οι παραιτήσεις, η λήξη σύμβασης 
εργασίας ορισμένου χρόνου και η εθελουσία έξοδος.  

Επιχείρηση που θα προβεί σε μείωση προσωπικού κατά παράβαση των ως άνω όρων δεν 

θα μπορεί να συμμετάσχει στην ίδια ή άλλη αντίστοιχη δράση των συν δικαιούχων. 

Καλούνται οι επιχειρήσεις να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για 

συνεργασία στην ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ. 

Έδρα: Δοϊράνης 56, Κιλκίς –Τηλ. 2341028705 
Παράρτημα: Εθνικής Αμύνης 37, Πολύκαστρο – Τηλ. 2343097340 

 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ ΜΕΠΕ 
Παναγιώτης Αμοιρίδης 

Διαχειριστής 
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