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Εισαγωγή
Το Νοέμβριο 2012 ξεκίνησε η υλοποίηση του Τοπικού Σχεδίου Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες
Ομάδες με τίτλο «Δρόμοι απασχόλησης και επιχειρηματικότητας». Το σχέδιο υλοποιείται από την
Αναπτυξιακή

Σύμπραξη

«Ρεθεμιώτικη

Συνεργασία

Δημιουργικών

Φορέων»

στα

πλαίσια

του

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού» (δράση 3: τοπικές δράσεις κοινωνικής
ένταξης για ευάλωτες ομάδες - κατηγορία παρέμβασης 1: πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού
αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού - θεματικού άξονα προτεραιότητας 4: πλήρης
ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», που
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη αποτελείται από την Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας
(Συντονιστής Εταίρος), το Επιμελητήριο Ρεθύμνης, το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρεθύμνου, το Σωματείο
Ατόμων με Αναπηρία Ν. Ρεθύμνης, το Σύλλογο Ξενοδόχων Ν. Ρεθύμνης, τον Εμπορικό Σύλλογο
Περάματος Δήμου Μυλοποτάμου, τη Σύμπραξη Φορέων Ρεθύμνου για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση,
το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Νοτίου Κρήτης Α.Ε.., την εταιρεία Αντριάν Ανδρέας &
Ανδρουλάκης Κωνσταντίνος Ο.Ε. (KEA – Κέντρο Επαγγελματικής Ανάπτυξης Ρεθύμνου), την εταιρεία
Γαλανομάτης Ε. – Παπαδογιάννης Θ. Ο.Ε., και την εταιρεία Κοσκινάς Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.,
Ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων
τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (535.000,00 €), ενώ η γεωγραφική του εμβέλεια του Σχεδίου Δράσης
«ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» καλύπτει το σύνολο των Δήμων της Περιφερειακής
Ενότητας Ρεθύμνου, ήτοι οι Δήμοι Ρεθύμνου, Αγίου Βασιλείου, Αμαρίου, Ανωγείων, Μυλοποτάμου. Η
υλοποίηση του Σχεδίου αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2015 και ο συνολικός αριθμός των ωφελουμένων
είναι 120 άτομα.
Κύριος στόχος της παρέμβασης είναι η προσέγγιση και υποστήριξη ανέργων ευάλωτων κοινωνικά
ομάδων και συγκεκριμένα:
 μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών
 άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενα από φτώχεια
 άτομα με αναπηρίες
 αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών
 μετανάστες – παλιννοστούντες.
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Το Σχέδιο Δράσης έχει ως κεντρικό στόχο τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την ανάπτυξη
της επιχειρηματικότητας στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας.
Περιλαμβάνει

ένα

πλέγμα

δράσεων

που

αφορούν

σε

παρεμβάσεις

για

την

ενίσχυση

της

απασχολησιμότητας των ωφελουμένων, την τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης ή/και την
υποστήριξή τους για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων σε δυναμικούς τομείς της περιοχής παρέμβασης.
Αφού μελετηθεί προσεκτικά η δομή της τοπικής οικονομίας και αγοράς εργασίας, ακολουθεί η
προσέγγιση και επιλογή των
ωφελούμενων, η προετοιμασία τους μέσω δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και επιμόρφωσης και η
υποστήριξή τους για να καλύψουν επαρκώς τις θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν από επιχειρήσειςμέλη του Δικτύου Επιχειρήσεων που θα συσταθεί ή να δημιουργήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις.
Δράσεις που περιλαμβάνει το σχέδιο
1. Την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δυνητικών ωφελούμενων και οικονομικών παραγόντων της
Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης.
2. Την επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση 120 ωφελουμένων καθώς και την απόκτηση
εργασιακής εμπειρίας 50 ωφελουμένων.
3. Την συμβουλευτική, πληροφόρηση και υποστήριξη 120 ωφελουμένων.
4. Τη Δικτύωση μεταξύ ωφελουμένων – επιχειρήσεων – τοπικών φορέων και των Αναπτυξιακών
Συμπράξεων μεταξύ τους.
5. Το Συντονισμό και τη Διαχείριση της πράξης.

Επιλογή 20 πρώτων ωφελούμενων της πράξης.
Στις 15/12/2012 συνεδρίασε η Τριμελής Επιτροπή Επιλογής για να εξετάσει τις αιτήσεις των υποψηφίων
που κατατέθηκαν από τις 1/11/2012 έως τις 14/12/2012. Οι αιτήσεις ήταν συνολικά 101, εκ των οποίων οι
24 απερρίφθησαν κατά τον έλεγχο των τυπικών κριτηρίων συμμετοχής. Οι 70 υποψήφιοι ωφελούμενοι
προσήλθαν σε προγραμματισμένη ατομική συνέντευξη με τα Στελέχη Συμβουλευτικής του αρμόδιου εταίρου
της Αναπτυξιακής Σύμπραξης. Ως εκ τούτου, από το σύνολο των ωφελουμένων που πληρούν τα τυπικά
κριτήρια επιλογής (77), 7 υποψήφιοι απερρίφθησαν από τη διαδικασία επιλογής καθώς δεν προσήλθαν σε
ατομική συνέντευξη. Από τους 70 υποψηφίους που προσήλθαν σε συνέντευξη, επελέγησαν οι 20 με τη
μεγαλύτερη βαθμολογία για την ένταξη τους στο πρώτο τμήμα κατάρτισης, ως ωφελούμενοι στο σχέδιο
δράσης.
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ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "Δρόμοι
Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας"
Την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου
Ρεθύμνης η παρουσίαση του Τοπικού Σχεδίου Δράσης Κοινωνικής Ένταξης με τίτλο «Δρόμοι απασχόλησης
και επιχειρηματικότητας».
Το έργο υλοποιείται απο την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Ρεθεμιώτικη Συνεργασία Δημιουργικών
Φορέων» η οποία αποτελείται από την Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (Συντονιστής Εταίρος), το
Επιμελητήριο Ρεθύμνης, το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρεθύμνου, το Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Ν.
Ρεθύμνης, το Σύλλογο Ξενοδόχων Ν. Ρεθύμνης, τον Εμπορικό Σύλλογο Περάματος Δήμου Μυλοποτάμου, τη
Σύμπραξη Φορέων Ρεθύμνου για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση, το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης
Νοτίου Κρήτης Α.Ε.., την εταιρεία Αντριάν Ανδρέας & Ανδρουλάκης Κωνσταντίνος Ο.Ε. (KEA – Κέντρο
Επαγγελματικής Ανάπτυξης Ρεθύμνου), την εταιρεία Γαλανομάτης Ε. – Παπαδογιάννης Θ. Ο.Ε., και την
εταιρεία Κοσκινάς Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.,
Στην ημερίδα κεντρικοί ομιλητές ήταν ο Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης κ. Ιωάννης
Σταγκουράκης, ο Διαχειριστής της Αναπτυξιακής Σύμπραξης κ. Ιωάννης Καλαϊτζάκης, ενώ τη συζήτηση
συντόνισε ο Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης κ. Μανώλης Ψαρουδάκης.
Η ημερίδα ήταν η πρώτη που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια υλοποίησης του Τοπικού Σχεδίου
Δράσης Κοινωνικής Ένταξης με ανοιχτή πρόσκληση στο ευρύ κοινό της τοπικής κοινωνίας. Στόχος της
ημερίδας ήταν η ενημέρωση όλων των δυνητικών ωφελουμένων του προγράμματος και κυρίως των
ευπαθών ομάδων, όπως Άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), Παλιννοστούντες, Μετανάστες και Μακροχρόνια
Άνεργοι, αλλά και των εργοδοτών για τις δράσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του
ολοκληρωμένου Τοπικού Σχεδίου Δράσεως Κοινωνικής Ένταξης, που αποσκοπεί στην απορρόφηση ανέργων
σε θέσεις απασχόλησης.
Κατά την ημερίδα παρουσιάστηκαν αλλά και συζητήθηκαν:
• ζητήματα εκπαίδευσης, Επαγγελματικής Κατάρτισης και επανακατάρτισης (reskilling), ανάπτυξης
δεξιοτήτων κυρίως στον τομέα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και της παροχής υπηρεσιών
• τρόποι και μέσα πιστοποίησης προσόντων και δεξιοτήτων
• ζητήματα και τρόποι απορρόφησης ανέργων σε θέσεις απασχόλησης,
• τρόποι αναζήτησης εργασίας από τους ενδιαφερομένους, δυνατότητες εξεύρεσης εργασίας υπό τις
υπάρχουσες συνθήκες
• τρόποι παρέμβασης τοπικών θεσμικών, οικονομικών και κοινωνικών φορέων και συντελεστών
δημιουργώντας έναν πυρήνα συνεργασίας για τη διεκπεραίωση των στόχων του προγράμματος
• μέσα και τρόποι αποτελεσματικής προσέγγισης ευπαθών κοινωνικών ομάδων
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• μέσα και τρόποι ευαισθητοποίησης των τοπικών φορέων και παραγόντων στην επίτευξη κοινής
αντίληψης στο θέμα της ενσωμάτωσης και προώθησης απασχόλησης των ομάδων στόχων
Στην ημερίδα παραβρέθηκαν τοπικοί θεσμικοί φορείς, άτομα από ευπαθείς ομάδες και απλοί
πολίτες. Κατά τη συζήτηση προέκυψαν ενδιαφέροντα συμπεράσματα για τον τρόπο και τα μέσα διεξαγωγής
και συντονισμού δράσεων και ενεργειών των θεσμικών φορέων και εργοδοτών με σκοπό την υλοποίηση των
στόχων του προγράμματος.
Οι παραβρισκόμενοι φορείς δεσμεύτηκαν ότι θα ακολουθήσουν συναντήσεις, καθώς και άλλες παρόμοιες
δράσεις με στόχο τη βαθύτερη κατανόηση των προβλημάτων και των τρόπων επίλυσής τους.

ΕΠΙΛΟΓΗ 60 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Στις 04/03/2013 συνεδρίασε η Τριμελής Επιτροπή Επιλογής για να εξετάσει τις αιτήσεις των υποψηφίων
που κατατέθηκαν από τις 15/12/2012 έως τις 03/03/2013. Οι αιτήσεις ήταν συνολικά 95, εκ των οποίων οι
20 απερρίφθησαν κατά τον έλεγχο των τυπικών κριτηρίων συμμετοχής. Οι 75 υποψήφιοι ωφελούμενοι
προσήλθαν σε προγραμματισμένη ατομική συνέντευξη με τα Στελέχη Συμβουλευτικής του αρμόδιου εταίρου
της Αναπτυξιακής Σύμπραξης. Από τους 75 υποψηφίους που προσήλθαν σε συνέντευξη και τους 50
επιλαχόντες που εξετάστηκαν στο πρώτο πρακτικό επιλογής στις 15/12/2012, επελέγησαν οι 60 με τη
μεγαλύτερη βαθμολογία για την ένταξη τους στα τρία επόμενα τμήματα ως Ωφελούμενοι στο Σχέδιο Δράσης.
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ΕΠΙΛΟΓΗ 40 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Στις 30/03/2013 συνεδρίασε η Τριμελής Επιτροπή Επιλογής για να εξετάσει τις αιτήσεις των υποψηφίων
που κατατέθηκαν από τις 4/03/2013 έως τις 29/03/2013 ήταν συνολικά 75, εκ των οποίων οι 6
απερρίφθησαν κατά τον έλεγχο των τυπικών κριτηρίων συμμετοχής και ένας απορρίφθηκε λόγω μη
προσέλευσής του στην προγραμματισμένη ατομική συνέντευξη. Οι 68 προσήλθαν σε προγραμματισμένη
ατομική συνέντευξη με τα Στελέχη Συμβουλευτικής του αρμόδιου εταίρου της Αναπτυξιακής Σύμπραξης. Από
τους 68 υποψηφίους που προσήλθαν σε συνέντευξη και τους 65 που εξετάστηκαν στα δύο πρώτα πρακτικά
επιλογής στις 15/12/2012 και στις 04/03/2013, επελέγησαν οι 40 με τη μεγαλύτερη βαθμολογία για την
ένταξη τους ως Ωφελούμενοι στο Σχέδιο Δράσης.

ΕΝΑΡΞΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΠΩΛΗΣΕΩΝ»
Στις 17/05/2013 ξεκίνησε το σεμινάριο κατάρτισης με τίτλο «Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Πωλήσεων» το οποίο
θα ολοκληρωθεί στις 15/06/2013. Το σεμινάριο εντάσσεται στο Τοπικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης για
Ευάλωτες Ομάδες ''ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ". Η υλοποίησή του γίνεται από το
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης στο Ρέθυμνο καθημερινά 17:00 έως 19:00 και συμμετέχουν 20 άτομα.
Συνολικά θα υλοποιηθούν 75 ώρες κατάρτισης ( 45 ώρες θεωρίας και 30 ώρες πρακτικής).

ΕΝΑΡΞΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»
Στις 05/06/2013 ξεκίνησε το σεμινάριο κατάρτισης με τίτλο «Γυναικεία Επιχειρηματικότητα» το οποίο θα
ολοκληρωθεί στις 20/06/2013. Το σεμινάριο εντάσσεται στο Τοπικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης για
Ευάλωτες Ομάδες ''ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ" και πραγματοποιείται καθημερινά
από ΚΕΚ Νοτίου Κρήτης Α.Ε..Έχει 20 άτομα ως καταρτιζόμενους με 75 συνολικά ώρες κατάρτισης( 45 ώρες
θεωρητικές και 30 ώρες πρακτικής).
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ΕΝΑΡΞΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
Στις 19 Ιουνίου 2013 ξεκίνησε το σεμινάριο κατάρτισης «Στέλεχος Επισιτιστικών Επιχειρήσεων» το οποίο
θα ολοκληρωθεί στις 05 Ιουλίου 2013. Το σεμινάριο εντάσσεται στο Τοπικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης για
Ευάλωτες Ομάδες ''ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ", υλοποιείται από το ΚΕΚ ΝΟΤΙΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. και πραγματοποιείται απο τις 12:00 μέχρι τις 17:00 καθημερινά στο Ατσιπόπουλο του Δήμου
Ρεθύμνης με 20 καταρτιζόμενους και 75 συνολικά ώρες κατάρτισης (45 ώρες θεωρίας και 30 ώρες
πρακτικής).

ΕΝΑΡΞΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
Στις 17 Ιουνίου 2013 ξεκίνησε το σεμινάριο κατάρτισης «Στέλεχος Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων»
το οποίο ολοκληρώνεται στις 4 Ιουλίου 2013. Το σεμινάριο εντάσσεται στο Τοπικό Σχέδιο Κοινωνικής
Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες ''ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ", υλοποιείται από το ΚΕΚ
ΝΟΤΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. και πραγματοποιείται καθημερινά στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Καταρτίζονται 20 άτομα
με 75 ώρες συνολικά κατάρτισης (45 ώρες θεωρίας και 30 ώρες πρακτικής).

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ «ΓΙΟΡΤΗ ΚΡΗΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 2013»
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη συμμετείχε, με περίπτερο, στην έκθεση "2η Γιορτή Κρητικής Διατροφής", που
συνδιοργάνωσαν η Περιφέρεια Κρήτης, ο δήμος Ρεθύμνης και το Επιμελητήριο Ρεθύμνης στον δημοτικό
κήπο, 5 έως 12 Ιουλίου 2013 με τη συμμετοχή δεκάδων ντόπιων επιχειρηματιών.
Η συμμετοχή της πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης "Δρόμοι απασχόλησης και
επιχειρηματικότητας" των Τοπικών δράσεων κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες (ΤΟΠΕΚΟ) του
Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού".
Σκοπός της συμμετοχής είναι η ενημέρωση του σχεδίου δράσης στους τοπικούς φορείς, επιχειρήσεις και
δυνητικά ωφελούμενους ώστε να ενημερωθούν και να κινητοποιηθούν εντός ενός τοπικού δικτύου που θα
δημιουργηθεί ανάμεσά τους.
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Οι τοπικές δράσεις έχουν σαν στόχο την υλοποίηση δράσεων που αφορούν σε παρεμβάσεις για την
ενίσχυση της απασχολησιμότητας των ωφελουμένων, την τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης ή/και
την υποστήριξή τους για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων.

ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Συναντήσεις εργασίας μεταξύ στελεχών του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης και επιχειρηματιών των Δήμου
Ανωγείων και Μυλοποτάμου πραγματοποιήθηκαν στα αντίστοιχα δημαρχεία στα Ανώγεια και το Πέραμα, την
Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2013. Στις συναντήσεις αυτές πραγματοποιήθηκε αναλυτική ενημέρωση από το
Επιμελητήριο

Ρεθύμνης

για

μια

σειρά

θεμάτων

επιχειρηματικού

ενδιαφέροντος

στα

οποία

συμπεριλαμβάνονταν η παρουσίαση της πορείας υλοποίησης του Τοπικού Σχεδίου (ΤΟΠΕΚΟ) «Δρόμοι
Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας».
Τα παραπάνω θέματα παρουσιάστηκαν από το στέλεχος της Αναπτυξιακής Εταιρείας του Επιμελητηρίου,
κ. Θεόδωρο Τσαούλη και τον Αντιπρόεδρο του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης κ. Μανώλη Ψαρουδάκη. Στην
εκδήλωση στα Ανώγεια συμμετείχε ο Δήμαρχος Ανωγείων κ. Σωκράτης Κεφαλογιάννης, μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου, καθώς και τοπικοί επιχειρηματίες, ενώ στην εκδήλωση στο Πέραμα, ο Δήμαρχος κ. Δημήτρης
Κόκκινος, ο αντιδήμαρχος κ. Γιώργος Καφάτος καθώς και ο Πρόεδρος και μέλη του Εμπορικού συλλόγου
Περάματος.
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ΕΝΑΡΞΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ»
Στις 18/11/2013 ξεκίνησε το σεμινάριο κατάρτισης με τίτλο «Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Πωλήσεων και
Εξυπηρέτηση Πελατών» το οποίο θα ολοκληρωθεί στις 20/03/2014. Το σεμινάριο εντάσσεται στο Τοπικό
Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες ''ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ" και
πραγματοποιείται καθημερινά απο το ΚΕΚ Νοτίου Κρήτης Α.Ε.από τις 9:00 εως τις 16:00. Συμμετέχουν 20
καταρτιζόμενοι για 75 συνολικά ώρες (40 ώρες θεωρίας και 35 ώρες πρακτικής).

ΕΝΑΡΞΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
Στις 02/12/2013 ξεκίνησε το σεμινάριο κατάρτισης «Στέλεχος Διοίκησης Τουριστικών
Επιχειρήσεων» το οποίο ολοκληρώνεται στις 27/03/2014. Το σεμινάριο εντάσσεται στο Τοπικό
Σχέδιο

Κοινωνικής

Ένταξης

για

Ευάλωτες

Ομάδες

''ΔΡΟΜΟΙ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΚΑΙ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ", υλοποιείται από το ΚΕΚ ΝΟΤΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. πραγματοποιείται απο τις
17:00 εως τις 22:00 καθημερινά στο Ρέθυμνο και καταρτίζονται 20 άτομα σε 75 ώρες συνολικής
κατάρτισης (45 ώρες θεωρίας και 30 ώρες πρακτικής).
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