
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Στα πλαίσια των ενεργειών του Υφυπουργείου για αναβάθμιση του επιπέδου των 
υπηρεσιών που παρέχονται από τις τουριστικές επιχειρήσεις, ανακοινώνεται η έναρξη 
των ακόλουθων ΔΩΡΕΑΝ ταχύρρυθμων διαδικτυακών προγραμμάτων εκμάθησης 
γλωσσών σε επίπεδο αρχαρίων: 

 

1. Εκμάθηση ελληνικής γλώσσας σε αλλόγλωσσους που εργοδοτούνται σε 
τουριστικές επιχειρήσεις. 

2. Ρωσικά 
3. Γερμανικά 
4. Γαλλικά 

 

Ημερομηνία έναρξης μαθημάτων: 2 Νοεμβρίου 2020 
Ημερομηνία λήξης μαθημάτων: 23 Απριλίου 2021  
Διακοπές Χριστουγέννων: 21 Δεκεμβρίου - 08 Ιανουαρίου 2021 
Ημέρες μαθημάτων / Days:  Δύο μέρες την εβδομάδα (θα καθοριστούν) 
 
Διάρκεια εκάστου μαθήματος: Ελληνικά: 
 2 ώρες (πρωινό – οι ακριβείς ώρες θα 

καθοριστούν) 
 
 Ρωσικά, Γερμανικά & Γαλλικά: 
 1 1/2 ώρα (πρωινό – οι ακριβείς ώρες θα 
 καθοριστούν) 
 
Επίσημες αργίες:  15η Μαρτίου 2021  
 25η Μαρτίου 2021  
 1η Απριλίου 2021 

 

Κριτήρια Συμμετοχής: 

- Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν άτομα άνω των 18 ετών που κατά το έτος 
2019 έχουν εργοδοτηθεί σε ξενοδοχεία, κέντρα αναψυχής, τουριστικά γραφεία ή είναι 
αδειούχοι ξεναγοί. 

- Για τη συμμετοχή απαιτείται η συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής 
(http://www.tourism.gov.cy/tourism/tourism.nsf/announcements_el/announcements_el
?OpenDocument).  Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση του εργοδότη ή 
αντίγραφο καταβολής μισθοδοσίας για το έτος 2019.  Για τη συμμετοχή αδειούχων 
ξεναγών, απαιτείται απόδειξη καταβολής εισφορών κοινωνικών ασφαλίσεων για το έτος 
2019. 

- Η αίτηση και τα πιο πάνω αποδεικτικά θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση AlekosGregoriades@visitcyprus.com, μέχρι την Τετάρτη 21 
Οκτωβρίου 2020. 



Γενικές πληροφορίες: 

- Η ορολογία των μαθημάτων έχει προσαρμοστεί για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες 
της τουριστικής βιομηχανίας. 

- Τα προγράμματα θα διεξαχθούν μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας. 

- Θα γίνουν ομάδες συμμετεχόντων, αναλόγως των δηλώσεων συμμετοχής. 

- Η κάθε ομάδα δεν θα ξεπερνά τα 15 άτομα. 

- Η παρουσία είναι υποχρεωτική και ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός απουσιών είναι 
6 (έξι). 

- Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα συμμετάσχουν σε 
εξέταση, ο τρόπος της οποίας θα καθοριστεί σε μεταγενέστερο στάδιο.  

- Πιστοποιητικά θα χορηγηθούν:  
 

1. Σε σπουδαστές που θα επιτύχουν στην τελική εξέταση.  
 
2. Σε σπουδαστές που δεν θα έχουν ξεπεράσει το όριο απουσιών.  

 

Για περαιτέρω πληροφόρηση μπορείτε να αποταθείτε στον κ. Αλέκο Γρηγοριάδη, τηλ. 
22691205. 
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