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IHE Academy
Limassol

02.04.2019   
και 09.04.2019

09:00 –17:00

Διάρκεια: 14 ώρες

Το Πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. 
Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν με 
εργοδοτούμενους τους, οι οποίοι ικανοποιούν 
τα κριτήρια της ΑνΑΔ, θα τύχουν της σχετικής 
επιχορήγησης.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
TRAVELIFE ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΙΤΕ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ
ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ!
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΣΤΟΧΟΙ
Μετά το πέρας του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα 
καταστούν ικανοί να:

• Συνδέουν όραμα, ρόλο και στόχους των ξενοδοχείων με την 
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την αειφόρο ανάπτυξη.
• Επεξηγούν και εφαρμόζουν τα κύρια κριτήρια του Travelife 
στο τμήμα τους.
• Περιγράφουν την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη των ξενοδοχείων 
και τρόπους επίτευξης της.

• Περιγράφουν τους τομείς αειφορίας στα ξενοδοχεία και να 
επεξηγούν πως αυτοί συνδέονται με την Εταιρική Κοινωνική 
Ευθύνη.
• Σχεδιάζουν απλά μέτρα και ενέργειες αειφορίας στο Τμήμα 
τους αλλά και στο ξενοδοχείο.
• Υποστηρίζουν την τοπική κοινωνία.
• Μεταδίδουν την αειφορία στους πελάτες.
• Μετρούν, αξιολογούν και βελτιώνουν την περιβαλλοντική 
απόδοση και αειφορία του ξενοδοχείου.

Αρκετές ξενοδοχειακές μονάδες λόγο της 
συνεργασίας τους με πολλούς ταξιδιωτικούς 
πράκτορες είναι υποχρεωμένες, να εφαρμόζουν 
πολλές περιβαλλοντικές πρακτικές, όπως το 
Travelife.  Αντλεί εξ’ ολοκλήρου τους πελάτες 
του από τις Ευρωπαϊκές χώρες, αγορές, 
οι οποίες είναι οικολογικά ευαίσθητες και 
αναζητούν προορισμούς με τοπική ταυτότητα, 
κοινωνική δέσμευση και δέσμευση στην 
ισορροπημένη αειφόρο ανάπτυξη.

Αρκετοί διευθυντές ξενοδοχείων έχουν 
προχωρήσει στις πρώτες δράσεις και 
ενέργειες εφαρμογής Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης μέσα από την αειφορία ώστε να 
καταστεί τρόπος λειτουργίας των ξενοδοχείων 
και αιτία προσέλκυσης πελατών.

iheducation.eu
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ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Διευθυντικά 
και Εποπτικά στελέχη από όλα τα τμήματα των 
Ξενοδοχείων, εργαζόμενους με ειδικές αρμοδιότητες 
στους τομείς περιβαλλοντικής διαχείρισης προώθησης 
και πωλήσεων.

Χρίστος Ζαχαριάδης

Ο κ. Χρίστος Ζαχαριάδης είναι Διευθυντής στην Innovative Business Services και Innovative Hospitality Education. Aσκεί 
συμβουλευτική και κατάρτιση στους τομείς διαχείρισης διοικητικών και λειτουργικών συστημάτων, διοίκησης και διεύθυνσης, 
κοστολόγησης και ανάπτυξης ανθρωπίνου δυναμικού.

Είναι κάτοχος του πτυχίου Bsc στον τομέα της Μηχανολογίας του Πανεπιστημίου της Μιννεσότας των Ηνωμένων 
Πολιτειών και μεταπτυχιακού διπλώματος MIEng στην Βιομηχανική Μηχανική του Πανεπιστημίου του Βορείου Ιλλινόις των 

ΠΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΕ

IHE Academy
Λεμεσός

108 Nikou Patichi, 3070, Limassol, Cyprus
P.O Box 53638, 3317, Limassol, Cyprus
      25 736 999

Ηνωμένων Πολιτειών. Εργάστηκε για τρία χρόνια σε 
βιομηχανίες παραγωγής σαν Μηχανικός Παραγωγής 
και Διευθυντής Ποιότητας / Περιβάλλοντος και 
Ασφάλειας και για πέρα από δεκαπέντε έτη ως 
σύμβουλος επιχειρήσεων, επιθεωρητής συστημάτων 
διαχείρισης και βιομηχανικού εξοπλισμού και 
εκπαιδευτής επαγγελματικής κατάρτισης.  Από το 
2002 διδάσκει ως Λέκτορας στους τομείς της 
διεύθυνσης παραγωγής, παραγωγικότητας, logistics, 
operations management, διοικητικών και λειτουργικών 
συστημάτων σε ανώτερες σχολές όπως Intercollege, 
Mediterranean Institute of Management και MIEEK.      

Ο κ. Χρίστος Ζαχαριάδης είναι πιστοποιημένος 
επιθεωρητής συστημάτων διαχείρισης της TUV 
Nord, εγκεκριμένος εκπαιδευτής επαγγελματικής 
κατάρτισης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού (Ε000462) και Εξωτερικός Παροχέας 
Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης από το Τμήμα 
Επιθεώρησης Εργασίας (9.42.6.15.111/2015).

iheducation.eu

02.04.2019   
και 09.04.2019

09:00 – 17:00

Διάρκεια: 14 ώρες



ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ & ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

€300,00 (+ ΦΠΑ) ανά συμμετέχοντα

Από το ποσό των 300,00, το πόσο 238,00 είναι επιδοτημένο.  Άρα η 
κάθε επιχείρηση θα πληρώσει το μη επιδοτημένο μέρος δηλαδή 62,00 
συν, το ΦΠΑ 57,00 = €119,00 (Ο Φ.Π.Α. υπολογίζεται στο πραγματικό 
κόστος του σεμιναρίου που είναι 670,00).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
• Περιβάλλον – σημασία και ευθύνη για 
την προστασία του.
• Θετικές και αρνητικές συνέπειες του 
τουρισμού στην τοπική κοινωνία και 
περιβάλλον.
• Αειφορία.
• Ο κοινωνικός ρόλος της επιχείρησης.
• Travelife.
• Κριτήρια Travelife.
• Διαδικασία ηλεκτρονικής εγγραφής, 
συνδρομής και συμπλήρωσης 
ερωτηματολογίου Travelife.
• Διαδικασία Επιθεώρησης.

• Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού.
• Σεβασμός Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
• Υποστήριξη και Συνεργασία με την 
Τοπική Κοινωνία και Αρχές.
• Προστασία Παιδιών και Ανηλίκων από 
Σεξουαλική ή Άλλη Παρενόχληση.
• Ανάδειξη της Τοπικής Ταυτότητας, 
Αξιών, Κουλτούρας, Βασικές Αρχές.
• Προώθηση Μέσω της Διαδικασίας 
Αγορών Αειφόρων Προϊόντων και 
Υπηρεσιών.
• Μετάδοση της Αειφορίας στους 
Πελάτες. 

• Προετοιμασία για Επιθεώρηση.
• Σύνταξη Πολιτικών.
• Νομοθετικές Απαιτήσεις.
• Πρόοδος Συστήματος Αειφορίας.
• Περιβαλλοντική Διαχείριση – 
Ενέργεια.
• Περιβαλλοντική Διαχείριση – Νερό.
• Περιβαλλοντική Διαχείριση – Στερεά 
Απόβλητα.
• Περιβαλλοντική Διαχείριση – 
Επικίνδυνες Ουσίες.
• Περιβαλλοντική Διαχείριση – 
Προστασία Χλωρίδας και Πανίδας.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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1. Ένας καταρτιζόμενος για να πληροί τις προϋποθέσεις για καταβολή του χορηγήματος, θα πρέπει:

    •  Να μην είναι αυτοτελώς εργαζόμενος ή δημόσιος υπάλληλος.
    •  Να καλύπτεται από την περιγραφή υποψηφίων.
    •  Να λάβει μέρος στο πρόγραμμα με τη συγκατάθεση του εργοδότη του.
    •  Να μη βρίσκονται σε ισχύ κυρώσεις αποκλεισμού συνεργασίας του με την Αρχή.
    •  Να είναι παρών στο πρόγραμμα και να υπογράφει σε κάθε συνάντηση το παρουσιολόγιο.
    •  Να συμπληρώσει με επιτυχία το πρόγραμμα δηλαδή να έχει παρακολουθήσεις τουλάχιστον το 
        75% του προγράμματος.
 
    Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει η επιχείρηση να καταβάλει προς τον εκπαιδευτικό οίκο το  
    ποσό το οποίο  θα επιχορηγείται από την ΑνΑΔ.

2. Στους συμμετέχοντες δίδονται σημειώσεις οι οποίες περιλαμβάνουν τις διαφάνειες του εκπαιδευτή, 
   τυχόν ασκήσεις και άλλα βοηθήματα.

3. Σε κάθε διάλειμμα προσφέρονται διάφορα ροφήματα, αλμυρά ή/και γλυκά.  Για τα ολοήμερα 
    εκπαιδευτικά προγράμματα προσφέρεται γεύμα.

4. Για να θεωρηθεί ότι ένας συμμετέχοντας συμπλήρωσε με επιτυχία το πρόγραμμα, πρέπει να έχει 
    παρακολουθήσει τουλάχιστον το 75% του προγράμματος.  Όσοι συμμετέχοντες αποπερατώσουν 
    με επιτυχία ένα πρόγραμμα λαμβάνουν πιστοποιητικό παρακολούθησης.

    Οι συμμετοχές που ακυρώνονται μέχρι και 7 ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος δεν έχουν     
    οικονομική επιβάρυνση.  Ακυρώσεις σε λιγότερες από 7 ημέρες χρεώνονται.



ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονόματα συμμετεχόντων

1

3

2

4

5

Τηλέφωνο Θέση Εργασίας / Καθήκοντα

Πολυεπιχειρησιακό Σεμινάριο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
TRAVELIFE ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΙΤΕ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ!

IHE Academy

Όνομα εταιρείας:

Διεύθυνση:

Υπεύθυνος 
Προσωπικού:

Δραστηριότητα
εταιρείας:

Τηλέφωνο:

E-mail:

Φάξ:

Υπογραφή και σφραγίδα Ημερομηνία

04iheducation.eu

02.04.2019 
μέχρι 09.04.2019

09:00 – 17:00

Διάρκεια: 14 ώρες

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε με το τηλέφωνο  25736999 ή 25878747.
Άτομο επικοινωνίας κα. Αναστασία Κατσούρη. 

Παρακαλώ στείλετε τη δήλωση συμπληρωμένη στο φάξ 25878755 ή στο e-mail: training@iheducation.eu

Οι συμμετοχές που ακυρώνονται μέχρι και 7 ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος δεν έχουν οικονομική επιβάρυνση. Ακυρώσεις σε 
λιγότερες από 7 ημέρες χρεώνονται.

Μέγιστο 10 άτομα ανά επιχείρηση.



IHE Academy
108 Nikou Patichi, 3070, Limassol, Cyprus  -  P.O Box 53638, 3317, Limassol, Cyprus

70 00 10 20, +357 25 736 999          +357 25 730 763       info@iheducation.eu


