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ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ Η ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  

ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

H Μίλητος Συμβουλευτική Α.Ε. ως συντονιστής εταίρος του ευρωπαϊκού έργου CORE-VET ανακοινώνει 

το ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ για ανέργους που επιθυμούν να 

απασχοληθούν στην τουριστική βιομηχανία, ή άτομα που εργάζονται ήδη στον τουρισμό αλλά έχουν 

περιορισμένη εμπειρία.  

Το δωρεάν πρόγραμμα διοργανώνεται από την ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΈΝΩΣΗ, στην Αθήνα 

(Μασσαλίας 22), στις 22 Ιουλίου και χωρίζεται σε 3 αυτόνομες και ανεξάρτητες συνεδρίες, ανάλογα με 

την επαγγελματική κατηγορία στην οποία απευθύνεται ως εξής: 

8:30 - 11:30 
Υπηρεσίες Οροφοκομίας 

(καμαριέρες, καθαρίστριες, επόπτες καθαριότητας, συντηρητές) 

12:00 - 15:00 
Υπηρεσίες Υποδοχής  

(ρεσεψιονίστ, υπάλληλοι τηλεφωνικού κέντρου, γενικό προσωπικό υποδοχής) 

16:00 - 19:00 
Υπηρεσίες Χώρων Μαζικής Εστίασης και Μπαρ  

(σερβιτόροι, προσωπικό μπαρ, βοηθητικό προσωπικό) 

 

Ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος (10 άτομα ανά συνεδρία). Στους συμμετέχοντες θα 

δοθεί εκπαιδευτικό υλικό για την ενότητα που θα παρακολουθήσουν, αλλά και δυνατότητα 

απεριόριστης πρόσβασης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του έργου, που καλύπτει και άλλες ενότητες 

σχετικές με κάθε επαγγελματική κατηγορία.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τηλεφωνήσουν στο τηλ. 210 36 80 006 ή να στείλουν μήνυμα στη 

διεύθυνση gdede@hau.gr  

Λίγα λόγια για το έργο CORE-VET 

Στόχος του έργου CORE-VET είναι να προσφέρει περισσότερες και καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης στον τομέα 

του τουρισμού για άνεργους και εργαζομένους με περιορισμένα προσόντα, μέσα από την βελτίωση των 

δεξιοτήτων τους. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή  (Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και 

Πολιτισμού, Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και υλοποιείται από οκτώ εταίρους σε 

πέντε Ευρωπαϊκά κράτη (Κροατία, Κύπρος, Ελλάδα, Ρουμανία και Αυστρία) από τους τομείς της Εκπαίδευσης, της 

Κατάρτισης και της Συμβουλευτικής. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο CORE-VET είναι διαθέσιμες στην 

ιστοσελίδα www.corevet.eu 
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