
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Το έργο NESET – Ενδυνάμωση των NEETs’ για την 

Βιώσιμη Απασχόληση στον τομέα του Τουρισμού έχει 
διάρκεια 3 ετών και χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, 

το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία μέσω των Χορηγιών του 

ΕΟΧ και της Νορβηγίας  για την Νεανική Απασχόληση. 

Στόχος του έργου είναι η υποστήριξη σε μία ευρεία 

διακρατική βάση της βιωσιμότητας της ένταξης των 
Νέων στην αγορά εργασίας του Τουρισμού στις 

Συμμετέχουσες στο έργο Χώρες, δημιουργώντας 

ευνοϊκές συνθήκες για την απασχόληση και την 

επιχειρηματικότητα των NEETs σε διάφορες μορφές 

Τουρισμού, συμπεριλαμβανομένου του εναλλακτικού 
τουρισμού. 

 
Η κύρια ομάδα στόχου του έργου είναι οι NEETs (νέοι 

Εκτός Εκπαίδευσης, Απασχόλησης ή Κατάρτισης) 
μεταξύ 15 και 29 ετών, με κύρια έμφαση στην ηλικιακή 

ομάδα 25-29 ετών, οι οποίοι ανήκουν σε μειονεκτούσες 

ομάδες (άτομα χαμηλών τυπικών προσόντων, 

μακροχρόνια άνεργοι και αποθαρρημένοι Νέοι). Οι 

βασικές δραστηριότητες ενδυνάμωσης των Νέων, οι 
οποίες εμπεριέχουν προστιθέμενη αξία καινοτομίας και 

διακρατικότητας περιλαμβάνουν: ανάπτυξη διεθνών 

προτύπων για επικύρωση της μη τυπικής μάθησης σε 

βασικά επαγγέλματα της τουριστικής βιομηχανίας· 
ανάπτυξη μίας καινοτόμου πλατφόρμας ηλεκτρονικής 

υποστήριξης· διοργάνωση διακρατικής 

επαγγελματικής κινητικότητας για μία ομάδα πρώην 

NEETs. 

Η επίσημη έναρξη του NESET σηματοδοτήθηκε με τη 
διοργάνωση του Εναρκτήριου Συνεδρίου, το οποίο 

πραγματοποιήθηκε στη Βάρνα της Βουλγαρίας στις 10 

Οκτωβρίου 2018, στο Ξενοδοχείο Cherno More.

Τις Εργασίες του Συνεδρίου άνοιξε ο κ. Ivan Tabakov, 

Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου της Βάρνας (Επικεφαλής Εταίρος του 

Έργου NESET) και ο κ. Kosta Bazitov, Αντιδήμαρχος 

του Δήμου της Βάρνας. Κατά τη διάρκεια του 

συνεδρίου, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να 

συζητήσουν διάφορα θέματα που αντιμετωπίζει το 
NESET, όπως: οι συνέργειες μεταξύ εκπαίδευσης και 

του Ιδιωτικού Τομέα για την υποστήριξη της ένταξης 

των νέων στην αγορά εργασίας, η διακρατική 

συνεργασία και ο ρόλος της για τη διασφάλιση της 

βιώσιμης απασχόλησης των νέων, κλπ. 
Παρουσιάστηκαν επίσης οι εταίροι, οι στόχοι και τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου. Η τελική 

συζήτηση επικεντρώθηκε σε προβλήματα 

απασχόλησης των νέων στον τομέα του τουρισμού. 

 
Το απόγευμα της ίδιας ημέρας ακολούθησε η 
εναρκτήρια συνάντηση εργασίας του NESET, η οποία 

συνεχίστηκε την επόμενη ημέρα. Οι εκπρόσωποι της 

Σύμπραξης του NESET από κάθε χώρα εταίρο 

(Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Ελλάδα, Ιταλία, 

Πορτογαλία, Ρουμανία και Ισλανδία ως χώρα παροχής 
τεχνογνωσίας) συναντήθηκαν και είχαν την ευκαιρία 

να γνωριστούν μεταξύ τους και να μοιραστούν τις 

προσδοκίες τους για έργο. Η Συνάντηση συνεχίστηκε 

με τον Επικεφαλής Εταίρο να παρουσιάζει λεπτομερώς 

τους στόχους του έργου και το χρονοδιάγραμμα 
δραστηριοτήτων του. Οι συντονιστές των Πακέτων 

Εργασίας είχαν επίσης την ευκαιρία να παρουσιάσουν 

τα σχέδιά τους για τις επιμέρους δραστηριότητες στο 

πλαίσιο του έργου.  
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NEWLETTER N.1 

Η δεύτερη διακρατική συνάντηση των εταίρων του 

έργου πραγματοποιήθηκε στις 2 και 3 Απριλίου 2019 
στη Λευκωσία της Κύπρου, κατά τη διάρκεια της οποίας 

οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν σχετικά με 

την πρόοδο του έργου και τις επόμενες ενέργειες. Η 

συνάντηση εστίασε ιδιαίτερα στα κύρια στοιχεία και 

χαρακτηριστικά που αφορούσαν στην προετοιμασία 
των Οδηγιών και των Ερωτηματολογίων των Εθνικών 

Εκθέσεων καθώς και στις δράσεις που θα υλοποιηθούν 

στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 3: «Ανάλυση των 

Αναντιστοιχιών  σε Δεξιότητες». Συζητήθηκε επίσης η 
πρόοδος των ενεργειών δημοσιότητας του έργου στο 

πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 2 και οι απαραίτητες 

ενέργειες διαχείρισης του έργου στο πλαίσιο του 

Πακέτου Εργασίας 1. Τους επόμενους μήνες, οι εταίροι  

θα συμμετάσχουν σε ερευνητικές δραστηριότητες με 
στόχο την απόκτηση πληροφοριών από Νέους σχετικά 

με τις ανάγκες τους σε δεξιότητες καθώς και από 

εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό 

κλάδο στις 7 συμμετέχουσες στο έργο χώρες, σχετικά 

με τις αναντιστοιχίες δεξιοτήτων του προσωπικού και 
τις ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό στον τουρισμό, 

όπως τις αντιλαμβάνονται οι εργοδότες. 

 

Υλοποιείται από 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Το έργο NESET χρηματοδοτείται με 1.124.551 € από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία μέσω των Χορηγιών του 
ΕΟΧ και της Νορβηγίας. Ο στόχος του έργου είναι η υποστήριξη σε μία ευρεία διακρατική βάση της βιώσιμης ενσωμάτωσης 

των νέων στην αγορά εργασίας του τουρισμού, μέσω της δημιουργίας ευνοϊκών συνθηκών απασχόλησης και 

επιχειρηματικότητας σε διάφορες μορφές τουρισμού. 


