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H ΕΝΩΣΗ ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ (ΕΝ.Ο.Α.Κ.Ε.)
καλεί τους ΟΙΝΟΠOΙΟΥΣ –μέλη της ή /και το προσωπικό αυτών να εκδηλώσουν το
ενδιαφέρον τους
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, KATA ΤΟ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
15-21/4/2018 ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ(BORDEAUX)
Το σχέδιο εντάσσεται στη βασική δράση μαθησιακής κινητικότητας ΚΑ1, στον τομέα
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης VET, Erasmus+, με εθνικό φορέα διαχείρισης
το ΙΚΥ. Προβλέπει δε, την κατάρτιση 10 ατόμων, που ανήκουν στο προσωπικό των
επιχειρήσεων-μελών της ΕΝΟΑΚΕ (ιδιοκτήτες ή και, εργαζόμενοι), τα οποία έχουν ανάγκη
να αποκτήσουν γνώσεις και να βελτιώσουν δεξιότητες, που σχετίζονται με τον
οινοτουρισμό.
Η κινητικότηττα κατάρτισης θα διαρκέσει 7 ημέρες και θα πραγματοποιηθεί σε μία ροή
στην Γαλλία, χώρα η οποία έχει παράδοση και συνεχή εξέλιξη στον τομέα του
οινοτουρισμού. Οι δραστηριότητες κατάρτισης περιλαμβάνουν, τεχνικές επισκέψεις σε
επισκέψιμα οινοποιεία με καινοτόμες προσεγγίσεις, σχετικά σεμινάρια, καθώς και
πολιτιστικές επισκέψεις, στην ευρύτερη περιοχή του Bordeaux.
Βασικοί Στόχοι του σχεδίου είναι:
- Η απόκτηση νέων γνώσεων, η βελτίωση υπαρχουσών δεξιοτήτων του προσωπικού, η
αναγνώριση σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
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- Η δημιουργία προστιθέμενης αξίας στο οινοτουριστικό προϊόν
- Η ενίσχυση δικτυώσεων και συνεργασιών μέσα από την καθιέρωση καινοτόμων joint
events επιχειρήσεων άλλων κλάδων και φορέων (δοκιμές οίνου, αγροτουρισμός, αθλητικά
και πολιτιστικά δρώμενα, ιστορικές αναβιώσεις) και η μετέπειτα δημιουργία place brand
name,
- Η σύνδεση της Ευρωπαϊκής πολιτικής κατάρτισης με την αγορά εργασίας, την αύξηση της
ανταγωνιστικότητας κ’ και της απασχόλησης, τοπικά και εθνικά,
-H αύξηση του κύκλου εργασιών των οινοποιητικών μονάδων με τη δυναμική συμμετοχή
του οινοτουρισμού.
- κλπ.
Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 17 Νοεμβρίου 2017 στις 9:00 και λήγει στις
30 Νοεμβρίου 2017 στις 14:00. Το έντυπο της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
βρίσκεται αναρτημένο στο Site της ΕΝΟΑΚΕ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στην υπεύθυνη
επικοινωνίας και διαχείρισης του έργου κα Κλεοπάτρα Τριανταφύλλου (6936528389) ή
στην υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων / οινοτουρισμού της ΕΝ.Ο.Α.Κ.Ε. κα. Λένγκα
Γρηγοριάδου – Μούντριχα στο τηλέφωνο: 2221055350 ( info@avantiswines.gr ) .
Το έντυπο της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορεί να αποσταλεί, στην ΕΝΟΑΚΕ
συμπληρωμένο στο e-mail: info@enoake.gr με κοινοποίηση στο e-mail
kleoptrianta@gmail.com, κατά τη χρονική περίοδο υποβολής των αιτήσεων και μόνο.
Έγκυρη υποβληθείσα αίτηση θεωρείται εκείνη που έχει παραληφθεί και πρωτοκολληθεί
εντός της προθεσμίας.
Η επιλογή των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί από το Δ.Σ.
της ΕΝΟΑΚΕ, με βάση την προβλεπόμενη διαδικασία, κατόπιν εισήγησης της συσταθείσας
τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης.

Για την ΕΝΟΑΚΕ
Με εκτίμηση
Λένγκα Γρηγοριάδου – Μούντριχα
Δημόσιες Σχέσεις
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