Σεμινάρια για την Κατάταξη Ξενοδοχείων

Οδθγόσ Σπουδών

ΝΕΑ ΓΝΩΗ
ΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

ΕΙΑΓΩΓΗ
Σφμφωνα με το νζο
ξεκινιςει

νομοκετικό πλαίςιο για τον τουριςμό Ν.4276/2014, ζχει

θ κατάταξθ των τουριςτικών καταλυμάτων - Ξενοδοχείων και

Ενοικιαηόμενων Δωματίων (νζων και υφιςταμζνων) - ςε κατθγορίεσ Αςτζρων και
Κλειδιών, αντίςτοιχα.
Μεταξφ άλλων και ςφμφωνα με τθν απόφαςθ του Υπουργείου Τουριςμοφ, υπ’ αρικ.
216/2015,

άρκρο 7, ςτοιχείο 11.1 του πίνακα, θ εκπαίδευςθ του 10% του

προςωπικοφ ςε ςεμινάρια που αφοροφν τον Τουριςμό και τθν Αςφάλεια, διάρκειασ
μεγαλφτερθσ των 20 ωρών, εξαςφαλίηει με αςφαλι, γριγορο και οικονομικό τρόπο
150 επιπλζον μόρια κατάταξησ ςε αςτζρια ή κλειδιά.
Σε αυτά τα πλαίςια, θ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ παρζχει ολοκλθρωμζνα ςεμινάρια κατάρτιςθσ είτε μεμονωμζνα εκπαιδευτικά ςεμινάρια είτε ζνα 5ετζσ πρόγραμμα - ώςτε να
εξαςφαλίςει τθ μοριοδότθςθ των ςυμμετεχόντων, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ 5ετίασ
που ιςχφει και θ κατάταξθ αυτών.

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ
Τα ςεμινάρια είναι ςχεδιαςμζνα για Στελζχη Ξενοδοχείων και λοιπών Τουριςτικών
Μονάδων. Κάκε ενδιαφερόμενοσ μπορεί να παρακολουκιςει τα ςεμινάρια και
μεμονωμζνα, μζςω e-learning προγραμμάτων:


Τουριςτικό Marketing



Συνεδριακόσ Τουριςμόσ



Υπάλλθλοσ Υποδοχισ – Εξυπθρζτθςθ Πελατών



Οροφοκομία (Υπάλλθλοσ Τμιματοσ Ορόφων και Λινοκθκών)



Υπάλλθλοσ τθλεφωνικοφ κζντρου και κρατιςεων



Υπάλλθλοσ Επιςιτιςτικοφ Τομζα



Υπάλλθλοσ Ψυχαγωγίασ και Χώρων Ευεξίασ και Ακλθτιςμοφ



Hotel Security
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ΝΕΑ ΓΝΩΗ
ΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ
Με

τθν

ολοκλιρωςθ

του

ςεμιναρίου,

χορηγοφνται

οι

απαραίτητεσ

βεβαιώςεισ/πιςτοποιήςεισ τόςο ςτον εκπαιδευόμενο όςο και ςτο τουριςτικό
κατάλυμα.

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
1. Επιλζξτε ζνα από τα ειδικά ςεμινάρια, διάρκειασ 24 ωρών.
2. Επιλζξτε τθ μζθοδο παρακολοφθηςησ, με φυςική παρουςία ςτισ αίκουςεσ ι με
τθ μζκοδο τθσ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςησ, και υλοποιιςτε το πρόγραμμα
ςτον χώρο και ςτον χρόνο τθσ επιλογισ ςασ.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ
Η ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ αποτελεί ζναν ςφγχρονο φορζα εκπαίδευςθσ, αναγνωριςμζνο,
βραβευμζνο και διαπιςτευμζνο από Δθμόςιουσ Οργανιςμοφσ και Φορείσ:


Υπουργείο Παιδείασ, με αριθ. Άδειασ Λειτουργίασ 11025/19-09-2014



Εκνικόσ

Οργανιςμόσ

Πιςτοποίθςθσ

Προςόντων

και

Επαγγελματικοφ

Προςανατολιςμοφ (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), με κωδικό Πιςτοποίηςησ 10719-13 ωσ
Κ.Δ.Μ.Β.2


Εκνικό Σφςτθμα Διαπίςτευςθσ (Ε.Σ.Υ.Δ.), αρικμόσ Πιςτοποιητικοφ 1082 κατά
το ELOT EN ΙSO 17024/2012



Tourism Award, για τθ ςφνδεςθ των εκπαιδευτικών προγραμμάτων με τθν
αγορά εργαςίασ.
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