
 

 

 

Ο ΣΕΤΕ και η ΕΕΔΕ ως συνδικαιούχοι αναλαμβάνουν την υλοποίηση της δράσης: 

«Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για 10.000 άνεργους νέους του 

τουριστικού τομέα ηλικίας έως 29 ετών». Η δράση χρηματοδοτείται από το ΕΠ 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).  

ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των 

νεοεισερχόμενων άνεργων στην αγορά εργασίας του τουρισμού, η οποία δυνητικά 

καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης. Στο πλαίσιο της δράσης 

θα υλοποιηθεί μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων που θα περιλαμβάνει: 

• Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών   

• Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή 

έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας μας, διάρκειας 500 

ωρών (έως 5 μήνες).  

• Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης τόσο στη θεωρία όσο 
και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. 

Ενδεικτικά αναφέρονται μερικά παραδείγματα επιχειρήσεων: ξενοδοχειακές, τουριστικών καταλυμάτων, 
σύνθετης τουριστικής ανάπτυξης, συνεδριακού τουρισμού, εκθεσιακού τουρισμού, δραστηριοποίησης σε 
υπηρεσίες εστίασης, τουριστικά γραφεία, αεροπορικές και ακτοπλοϊκές εταιρείες, εταιρείες μεταφορών, 
ενοικίασης αυτοκινήτων, κρουαζιέρας, επαγγελματικών σκαφών, λειτουργίας μαρινών, επίγειας εξυπηρέτησης 
αεροσκαφών, καθώς και επιχειρήσεις εξυπηρέτησης των ανωτέρω, μέλη ή μη του Σ.Ε.Τ.Ε..  

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν 10.000 άνεργοι νέοι ηλικίας από 18 μέχρι 29 

ετών, οι οποίοι θα είναι: (i) 2.000 απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ΤΕΙ και (ii) 

8.000 απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. 

 
Οφέλη για τους άνεργους καταρτιζόμενους  

 Πρακτική απασχόληση σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν 

άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας μας 

διάρκειας έως 5 μηνών. 

 Κατάρτιση σε νέες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, αλλά και απόκτηση 

πρακτικής εμπειρίας στα διδαχθέντα, που οδηγεί σε σφαιρική κατάκτηση 

του αντικειμένου εργασίας συγκεκριμένης ειδικότητας. 

 Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης. 

 2700€ (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων) για αποφοίτους 

ΑΕΙ/ΤΕΙ, εκ των οποίων 400€ αντιστοιχούν σε επίδομα θεωρητικής 

κατάρτισης και 2300€ στο επίδομα πρακτικής άσκησης. 

 2400€ (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων) για αποφοίτους 

υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εκ 

των οποίων 400€ αντιστοιχούν σε επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 



 

 

2000€ στο επίδομα πρακτικής άσκησης. 

 Ιατροφαρμακευτική κάλυψη. 

 Επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνου, ατυχήματος κλπ. για όλη 
τη διάρκεια της εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης. 

Οφέλη για την Εταιρεία διεξαγωγής της Πρακτικής Άσκησης 

 Δυνατότητα να επωφεληθούν από την προσφορά 500 ανθρωποωρών 

εργασίας ανά νέο άνεργο που θα απασχολήσουν χωρίς καμία επιβάρυνση. 

 Πιθανότητα να εντοπίσουν μέσα από αυτή την δράση, εργαζόμενους που θα 

ήθελαν πιθανόν να προσλάβουν άμεσα ή στο εγγύς μέλλον. 

 Κάλυψη εργοδοτικών εισφορών για ένα έτος (14 x 300€), για τις 

επιχειρήσεις που μετά την πάροδο των 5 μηνών θα μετατρέψουν την 
πρακτική άσκηση σε σύμβαση εργασίας. 

 

Γιατί να επιλέξετε το ΚΕΚ ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ;  

 Έχει στο ενεργητικό του περισσότερα από 30 χρόνια δράσης. 

 Διαθέτει Παραρτήματα και σύγχρονες Δομές σε όλη την Ελλάδα. 

 Έχει εμπειρία στη διαδικασία κατάρτισης ανέργων και στην μετέπειτα καθο-

δήγησή τους για αποτελεσματική απορρόφησή στην αγορά εργασίας. 

 Απαρτίζεται από Διδακτικό Προσωπικό 100 και πλέον έμπειρων επιστημό-

νων και εξειδικευμένων εκπαιδευτών.  

 Παρέχει σύγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα καινοτομίας και εξωστρέ-
φειας, που συνδέουν τη γνώση με την αγορά εργασίας. 

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με το συγκεκριμένο 

Πρόγραμμα Ανέργων, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 8257800. 

 


