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Σέρρες, 17/11/2022  

Αρ. Πρωτ.:7899 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ 
ΤΙΤΛΟ 

« Bike Friendly management in hotel and restaurants» 

Στο πλαίσιο του έργου με τίτλο 

«Bike Cities Network for bikes, e-bikes, etc.» και ακρωνύμιο «BIKE CITIES» με κωδικό ΟΠΣ 5055469 

Το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ανακοινώνει την πρόθεση του να 
συνάψει συμβάσεις έργου με εκπαιδευτές για την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης, με τίτλο: «Bike 
Friendly management in hotel and restaurants», το οποίο θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στην δομή του ΚΔΒΜ 
ΠΚΜ, Τέρμα Ομονοίας στο πλαίσιο της δράσης 4.2.1 του έργου «Bike Cities Network for bikes , e-bikes, etc.» και 
ακρωνύμιο «BIKE CITIES» με κωδικό ΟΠΣ 5055469 που έχει ενταχθεί στο διασυνοριακό πρόγραμμα “INTERREG 
IPA CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME “GREECE - REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA 2014-2020”.  

Ο τουρισμός, αδιαμφισβήτητα, συνιστά μία από τις σημαντικότερες δραστηριότητες των περισσότερων χωρών 
στον πλανήτη, η ανάπτυξη του οποίου συνδέεται με οφέλη κυρίως οικονομικά για τις χώρες και τις τοπικές 
οικονομίες. Πλέον, ο ποδηλατικός τουρισμός στην Ευρώπη έχει ενσωματωθεί σε βιώσιμες πολιτικές μεταφορών 
και ανάπτυξης που οδηγούν στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη περιφερειακών, εθνικών και πανευρωπαϊκών 
δικτύων ποδηλατικών διαδρομών οι οποίες πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας. Αδιαμφισβήτητα, 
το ποδήλατο είναι μια δραστηριότητα που απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και σε όλα τα εισοδήματα, 
σημειώνοντας ότι η ποδηλασία είναι πολύ ανεπτυγμένη στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη και συγκεκριμένα σε 
χώρες όπως η Ολλανδία, η Γερμανία, η Αυστρία, η Ουγγαρία, η Δανία, η Σουηδία, το Βέλγιο, η Φινλανδία και η 
Ελβετία, που αποτελούν τις μεγαλύτερες αγορές εισερχομένου τουρισμού για την Ελλάδα. 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 

1 
Bike Friendly management in 

hotel and restaurants 
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Οι εκπαιδευτικές ενότητες που πρόκειται να αναπτυχθούν στο πρόγραμμα κατάρτισης είναι : 
 

Εκπαιδευτικές ενότητες Περιεχόμενα Ενότητας 
Ώρες 

θεωρίας 
Ειδικότητα Εκπαιδευτή 

Παρουσίαση Προγράμματος Παρουσίαση Προγράμματος 4 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Εισαγωγή στον Εναλλακτικό 
Τουρισμό 

Α. Βιώσιμος Τουρισμός  
Β. Βιώσιμη ανάπτυξη 

Γ. Οι αρχές της βιωσιμότητας  
4 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Ποδηλατικός Τουρισμός  

Α. Εισαγωγή στον ποδηλατικό τουρισμό     - 
ορισμοί 

Β. Σύγχρονοι τύποι ποδηλάτου 
Α. Το προφίλ του τουρίστα-ποδηλάτη -

Χαρακτηριστικά 
Οφέλη ποδηλατικού τουρισμού- οικονομικά- 

κοινωνικά- πολιτιστικά- υγειονομικά- 
περιβαλλοντικά 

"Α. Τύποι ποδηλασίας & προτιμήσεις                  
Β. Μοτίβα συμπεριφοράς των τουριστών-

ποδηλάτων (Εποχικότητα, Διάρκεια 
παραμονής, Καταλύματα) 

A. Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την 
ποδηλατοδρομία 

B. Διάδοσης και εξέλιξη της 
ποδηλατοδρομίας 

20 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Επιχειρήσεις ποδηλατικού τουρισμού 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Α. Υποδομές  
Β. Εξειδικευμένα Ποδηλατικά καταλύματα   
Α. Κριτήρια BFS για Εγκαταστάσεις Διαμονής  

Α. Πρότυπο φιλικό προς το ποδήλατο για 
εγκαταστάσεις εστίασης  

Α. Κριτήρια BFS για εγκαταστάσεις 
τροφοδοσίας (Είσοδος στην Εγκατάσταση, 

Χρήση Ηλεκτρικής Ενέργειας στις 
Εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις Info Corner 

Catering, Προσωπικό Εγκατάστασης 
Εστίασης, Εξοπλισμός)                                   

Α. Κριτήρια BFS για ταξιδιωτικά γραφεία 
(Στάθμευση, Υπηρεσίες, Εξοπλισμός, 

πρακτορεία Info Corner)  

20 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
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Μάρκετινγκ Ποδηλατικού Τουρισμού 

Α. Η Ποδηλασία ως τουριστικό προϊόν , 
τάσεις και μάρκετινγκ 

Α. Ανάλυση SWOT μια περιοχής κατάλληλης 
για ποδηλατικό τουρισμό 

Α. ΝΑΤΤΟΥΡ  -υπηρεσίες ανάπτυξης του 
αειφόρου και βιώσιμου τουρισμού 

Α. Εκπαίδευση Προσωπικού σε bike friendly 
ξενοδοχεία - εστιατόρια 

Α. Πιστοποιημένος Cycle Friendly Employer 

20 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Ποδηλατικός Τουρισμός- Ελλάδα  

Α. Ιστορική Αναδρομή 
Β. Τα 6 βασικά κριτήρια για την απόκτηση 

του label 
Α. Υποχρεωτικά - Προαιρετικά Κριτήρια 

ξενοδοχείων 
Β. Ξενοδοχεία φιλικά για τους ποδηλάτες 
Α. Περιοχές στην Ελλάδα φιλικές προς το 

ποδήλατο 
Β. Περιθώρια ανάπτυξης ποδηλατικού 

τουρισμού στη χώρα μας 
Α. Δίκτυο Bike Friendly- Δήμοι- επιχειρήσεις 
Α. Παδείγματα bike friendly επιχειρησεων- 

μελέτες περιπτωσεις 
Α. Παδείγματα bike friendly επιχειρησεων-       

μελέτες περιπτωσεις 

24 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τεχνικές έρευσης εργασίας 2 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - 

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ 

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Υγιεινή και ασφάλεια στην επιχείρηση 2 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ – 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΗΣΗΣ 

Βασικές αρχές λειτουργίας επιχειρήσεων - 
Βασικές αρχές εργατικού δικαίου - Εφαρμογή 

της αχρής της μη διάκρισης 
4 ΝΟΜΙΚΟΣ 

 

Απαιτούμενα προσόντα : 
Η κατάρτιση πραγματοποιείται από εκπαιδευτές ενηλίκων, οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι 
από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π (πρώην ΕΚΕΠΙΣ). 
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Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 

 Πτυχίο 

 Πιστοποιητικό Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π 

 Βιογραφικό σημείωμα 

 Επαγγελματική ή/και εκπαιδευτική εμπειρία (η οποία αποδεικνύεται με βεβαιώσεις 
εργοδοτών/ασφαλιστικού φορέα, βεβαιώσεις εκπαιδευτικής εμπειρίας από τα 
αντίστοιχα ιδρύματα /δομές, Τ.Π.Υ ή Α.Π.Υ) που θα αξιολογηθούν ως εξής: 

 
Αμοιβές εκπαιδευτών 
Η αμοιβή εκπαιδευτών ανά ώρα ανέρχεται στα 17 ευρώ/μεικτά συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων 
κρατήσεων. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές μπορούν να υποβάλλουν τη συνημμένη αίτηση και τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά  είτε  στα γραφεία  του  Κ.Δ.Β.Μ.  ΠΚΜ από  τις 17/11/2022 έως τις 30/11/2022 
Δευτέρα –Παρασκευή από 09.00.-14.00. 
Θα αξιολογηθεί επίσης η δυνατότητα από πλευράς χρόνου και επαγγελματικών υποχρεώσεων να συνεισφέρουν 
στην καλύτερη υλοποίηση των προγραμμάτων και στην ευχέρεια χρήσης ηλεκτρονικών μέσων. Ακόμη, οι 
εκπαιδευτές θα πρέπει να παραδώσουν εκπαιδευτικό υλικό της διδαχθείσας ύλης που θα υλοποιήσουν. 
 
Η θεωρία του προγράμματος κατάρτισης θα υλοποιηθεί διά ζώσης στην δομή του ΚΔΒΜ, Τέρμα Ομονοίας.Το 
πρόγραμμα προβλέπεται να υλοποιηθεί μεταξύ των μηνών Δεκεμβρίου, Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου. 
. 
 

Συνημμένα : 
Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
 

 
 
 

Ο πρόεδρος 
 

Σπυρόπουλος Παναγιώτης 


