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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Θέµα: Κοινοποίηση Προγράµµατος Κατάρτισης προς υλοποίηση 

Ο Εµπορικός Σύλλογος Χερσονήσου σε συνεργασία µε το ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ θα διενεργήσει το 
παρακάτω πρόγραµµα µε θέµα: 

«Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιηµένα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) µε υποχρεωτική 
απασχόληση σε θέσεις συναφείς µε θέµατα αειφόρου περιβαλλοντικής διαχείρισης (πράσινα 
επαγγέλµατα) στις 8 περιφέρειες σύγκλισης», στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σας κοινοποιούµε την πρόθεση υλοποίησης του εξής 
προγράµµατος: 

 

ΚΩ∆. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΚ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

6447-05 ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  

ΚΩ∆. ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

4 ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (θεµατικό αντικείµενο) 

Περιβαλλοντική διαχείριση Τουριστικών µονάδων 

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΣΤΟ ΚΕΚ «ΕΥΡΩ∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.»* 

Ξενοδοχεία Maris - Χερσόνησος 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ (ΩΡΕΣ) 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011- ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 25 800 (160 θεωρία + 640 
πρακτική) 

Περιλαµβάνεται µία εβδοµάδα 
εκπαίδευσης στην Ιταλία. 
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΟΜΑ∆Α ΣΤΟΧΟΥ 

18/10/2011 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ, 
ΛΥΚΕΙΟ, ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ 

ΑΝΕΡΓΟΙ και ΑΝΕΡΓΟΙ ΕΚΟ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑ 

€ 4,85 ανά ώρα κατάρτισης (€ 3.880 συνολικά) 

Για ευπαθείς Κοινωνικές οµάδες € 5,35 ανά ώρα κατάρτισης (€ 4.280 συνολικά) 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Στο τέλος της κατάρτισης, 8 τουλάχιστον άτοµα θα προσληφθούν από την επιχείρηση πρακτικής, για 
τουλάχιστον δύο µήνες πλήρους απασχόλησης 

Πληροφορίες για συµµετοχή στον Εµπορικό Σύλλογο Χερσονήσου. Τηλ. επικοινωνίας: 28970-25474 & 
6932783598 

      

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Θεµατολογία: 

Εκπαιδευτική Ενότητα Ώρες 

Υποδοχή καταρτιζοµένων – Έναρξη – Εισαγωγή – Ενηµέρωση 3 

Εισαγωγή στο Περιβάλλον και ρύπανση 18 

Τα είδη των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 18 

Εξοικονόµηση ενέργειας στην τουριστική µονάδα 12 

Επεξεργασία και διάθεση στερεών αποβλήτων. 6 

Επεξεργασία και διάθεση υγρών αποβλήτων. 18 

Το ISO 14001 στην ξενοδοχειακή µονάδα 16 

∆ιακρατική συνεργασία (Εκπαίδευση στην ΙΤΑΛΙΑ) 30 



 3 

Εκπαιδευτική Ενότητα Ώρες 

Υγεία και Ασφάλεια στο χώρο εργασίας 20 

Βασικές Αρχές εργατικής νοµοθεσίας 5 

Τεχνικές αναζήτησης εργασίας 10 

Αξιολογήσεις προγράµµατος από τους καταρτιζόµενους 4 

Σύνολο ωρών του θεωρητικού µέρους του προγράµµατος  160 

Σύνολο ωρών πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις  640 

Γενικό σύνολο  800 

Οι βασικοί - κεντρικοί εκπαιδευτικοί στόχοι που αποτελούν και τους άξονες ανάπτυξης του προγράµµατος είναι 
σε αντιστοίχηση µε όσα ακριβώς πρόκειται να αντιµετωπίσουν οι καταρτιζόµενοι στο µελλοντικό χώρο της 
εργασίας τους και πιο συγκεκριµένα: 

• Η επαρκής γνώση το σύνολο των δραστηριοτήτων που επηρεάζουν το περιβάλλον και ιδιαίτερα των 
παραµέτρων που διέπουν την οικολογική λειτουργία µιας µεγάλης ξενοδοχειακής µονάδας. 

• Η γνώση του νοµικού πλαισίου που διέπει την περιβαλλοντική λειτουργία του ξενοδοχείου. 

• Η εξοικείωση µε βασικά στοιχεία και έννοιες των κατασκευών που είναι φιλικές προς το περιβάλλον. 
• Η κατανόηση τρόπων εξοικονόµησης ενέργειας. 
• Η ανάλυση παραδειγµάτων διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον. 

• Η ικανότητα επιλογής και αξιοποίησης κατάλληλων µεθόδων ανακύκλωσης και διαχωρισµού. 
• Η ικανότητα εφαρµογής αρχών του περιβαλλοντικού ISO 14001. 
• Η γνώση των νοµοθετικών και των διοικητικών παραµέτρων της περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

• Η ικανότητα εφαρµογής σύγχρονης µεθοδολογίας και πρακτικών περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

 

*Οι αιτήσεις θα γίνονται στο ΚΕΚ «ΕΥΡΩ∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε» στη δ/νση Σόλωνος 23 
(τηλ. επικοινωνίας 2810 313773) καθηµερινά από τις 9:00-14:00.  

Οι υποψήφιοι καταρτιζόµενοι θα πρέπει να έχουν µαζί τους τα εξής δικαιολογητικά: α) φωτοαντίγραφο 

αστυνοµικής ταυτότητας β) φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών γ) πρόσφατη φωτογραφία δ) 
φωτοαντίγραφο κάρτας ανεργίας και ε) παραπεµπτικό από ΟΑΕ∆ ότι ενδιαφέρονται να 

παρακολουθήσουν το πρόγραµµα.  

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινάει στις 13/09/2011 και λήγει στις 30/09/2011. 

 


