ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ
ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS 5000084, Η ΟΠΟΙΑ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014‐2020
ΚΑΙ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ (ΠΑΝ/ΥΕΙ)
Αθήνα, 23/03/2016
ΑΠ ΕΞ 000059‐23/03/2016
ΘΕΣΜΙΚΟ – ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1.

Ο Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014): «Α). Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014‐2020, Β).
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν.
3419/2005 (Α297) και άλλες διατάξεις»,

2.

H υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 Απόφαση (ΦΕΚ 1822/Β/24.08.2015),
«Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020
− Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ
2014−2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων
επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»,

3.

Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 1303/2013, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το
Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το
Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και την κατάργηση του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006,

4.

Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 1304/2013, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την
κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου,

5.

Η υπ’ αρ. πρωτ. 18135/20.10.2015 ‐ κωδικός ΑΝΑΔ04 (ΑΔΑ: ΒΜΗΙ4653Ο7‐ΛΣ2)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ προς το ΙΝΣΕΤΕ, του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΑΙ

ΔΙΑ

ΒΙΟΥ

ΜΑΘΗΣΗ»

ΑΞΟΝAΣ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ (ΠΑΝ) ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ
ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»,
6.

Η με Α.Π. 000019‐22/02/2016 επιστολή του ΙΝΣΕΤΕ προς την ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ‐ΕΔΒΜ
αναφορικά με την από 22.02.2016 Απόφαση του Δ.Σ. του ΙΝΣΕΤΕ περί έγκρισης του
Σχεδίου Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 3 «Ενέργειες Δημοσιότητας,
Επιστημονική Υποστήριξη, Ανάπτυξη και δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, Υπηρεσίες
Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου του έργου, Υπηρεσίες υποστήριξης και
συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζόμενων, διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη
των εκπαιδευτικών αναγκών/δεξιοτήτων των καταρτιζόμενων με τις ανάγκες των
επιχειρήσεων, Επιστημονικός συντονισμός της Συμβουλευτικής»,

7.

Η με Α.Π. ΕΞ 000020‐22/02/2016 υποβολή του Τεχνικού Δελτίου της Πράξης με τίτλο
«Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του
τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας»,

8.

Η με αρ. πρωτ. 2486/26.2.2016 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης
Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου με θέμα «Ένταξη της Πράξης
«Επιταγή εισόδου για Nέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του
τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας » με Κωδικό ΟΠΣ 5000084 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια
Βίου Μάθηση 2014‐2020»,

9.

Η με αρ. 2 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή σε δράση με
αντικείμενο «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»,

10.

Ο Κανονισμός Προμηθειών και Υπηρεσιών του ΙΝΣΕΤΕ,

11.

Η από 1 Μαρτίου 2016 Απόφαση του ΔΣ του ΙΝΣΕΤΕ για την έκδοση της παρούσας
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το ΙΝΣΕΤΕ και η ΕΕΔΕ, σε σύμπραξη, ως συνεργάτες ‐ συνδικαιούχοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α), έχουν αναλάβει την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Επιταγή εισόδου για
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νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής
εμπειρίας».
Σκοπός της Πράξης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά
εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις
που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας.
Ενδεικτικά δε αναφέρονται ως τέτοιες, οι: ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις τουριστικών
καταλυμάτων, επιχειρήσεις σύνθετης τουριστικής ανάπτυξης, επιχειρήσεις συνεδριακού τουρισμού,
επιχειρήσεις εκθεσιακού τουρισμού, επιχειρήσεις δραστηριοποίησης σε υπηρεσίες εστίασης,
τουριστικά γραφεία, αεροπορικές και ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις, εταιρείες μεταφορών και επιχειρήσεις
ενοικίασης

αυτοκινήτων,

επιχειρήσεις

κρουαζιέρας,

επιχειρήσεις

επαγγελματικών

σκαφών,

λειτουργίας μαρίνων, επιχειρήσεις επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών καθώς και επιχειρήσεις
εξυπηρέτησης των ανωτέρω, μέλη ή μη του Σ.Ε.Τ.Ε., στις οποίες δεν συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα το
ελληνικό δημόσιο και οι οποίες για την πρόσληψη του προσωπικού τους δεν υπάγονται στις διατάξεις
του Ν.2190/1994 όπως ισχύει σήμερα.

Η Πράξη, «Επιταγή Εισόδου για Νέους ηλικίας έως 29 Ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του
Τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας», με κωδικό MIS 5000084, του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση Και Δια Βίου Μάθηση», αφορά την
παροχή σε 8.000 ανέργους και οικονομικά μη ενεργούς νέους, ηλικίας από 18 έως 29 ετών
υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης οι οποίες περιλαμβάνουν α) θεωρητική
κατάρτιση 80 ωρών, β) πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που
εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας,
συνολικής διάρκειας 420 ωρών σε 2 φάσεις (200 ώρες θα αφορούν την ομαλή ένταξη και
ενσωμάτωση του καταρτιζόμενου στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης‐ α’ φάση και 220 ώρες
θα αφορούν δεξιότητες που συνδέονται με τις προδιαγραφές της θέσης πρακτικής άσκησης‐ β’
φάση). Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης στο σύνολό της (α’ και β’ φάση) δεν θα υπερβαίνει τους 6
μήνες, γ) υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης 6.650 ωφελούμενων σε όλη τη
διάρκεια της πρακτικής άσκησης που αφορούν i) στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των
εκπαιδευτικών αναγκών/δεξιοτήτων των καταρτιζόμενων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, ii) στην
τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του καταρτιζόμενου από τον πάροχο κατάρτισης στην
επιχείρηση πρακτικής άσκησης, μέσω του επόπτη Πρακτικής και iii) σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για
τη μετατροπή της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και την
τοποθέτησή του στην επιχείρηση πρακτικής.
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Τέλος, θα πραγματοποιηθεί πιστοποίηση των προσόντων των ωφελούμενων για 7 βασικές
ειδικότητες στον τουριστικό τομέα.

2. ΥΠΟΕΡΓΟ 3 – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ & ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Το Υποέργο 3, που θα υλοποιηθεί από το ΙΝΣΕΤΕ με ίδια μέσα, περιλαμβάνει – μεταξύ άλλων – την
παροχή Υπηρεσιών υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζόμενων, διάγνωση
και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών/δεξιοτήτων των καταρτιζόμενων με τις ανάγκες
των επιχειρήσεων καθώς και τον επιστημονικό συντονισμό της συμβουλευτικής.

Το σύνολο των ενεργειών αυτών περιλαμβάνει κατάλληλες υπηρεσίες υποστήριξης και
συμβουλευτικής καθοδήγησης των ωφελούμενων, με στόχο την τοποθέτηση τους στην κατάλληλη
επιχείρηση πρακτικής άσκησης και θα επιτευχθεί με τη :
‐ Δημιουργία Μητρώου Συμβούλων
‐ Εξεύρεση χώρων για τη διενέργεια των συνεδριών Συμβουλευτικής
‐ Δημιουργία και Ανάπτυξη Εργαλείου επαγγελματικού προφίλ και ψηφιοποίηση του
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Τα Παραδοτέα του εν λόγω Πακέτου Εργασιών (ΠΕ 5 : «Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής
καθοδήγησης των ωφελουμένων, διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών
αναγκών/δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, Επιστημονικός
συντονισμός της Συμβουλευτικής») του Υποέργου 3, περιλαμβάνουν: Ψηφιοποιημένο Ψυχομετρικό
εργαλείο, Επαγγελματικό προφίλ ωφελουμένων,

Παρουσιολόγια συνεδριών Συμβουλευτικής,

Έντυπα σύζευξης Συμβούλων, Μητρώο συμβούλων.

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ
Στο πλαίσιο του Υποέργου 3 το ΙΝΣΕΤΕ θα δημιουργήσει «Εργαλείο επαγγελματικού προφίλ», το
οποίο θα χρησιμοποιηθεί από τους Συμβούλους‐συνεργάτες του ΙΝΣΕΤΕ στο πλαίσιο της παροχής των
υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης προς τους ωφελούμενους με στόχο τη διάγνωση και
κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών/δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των
επιχειρήσεων.

Για τις ανάγκες σχεδιασμού και ανάπτυξης του Εργαλείου επαγγελματικού προφίλ, το ΙΝΣΕΤΕ
ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με Νομικό Πρόσωπο που διαθέτει Εξειδικευμένο Επιστημονικό

Προσωπικό, με σύμβαση έργου, μέγιστης διάρκειας 45 ημερών και ανώτατου συνολικού
προϋπολογισμού 15.447,15€ πλέον Φ.Π.Α. (23%).

Το εν λόγω «Εργαλείο επαγγελματικού προφίλ» θα πρέπει να πληροί τις κάτωθι προδιαγραφές κατ’
ελάχιστον:
Το «Εργαλείο επαγγελματικού προφίλ» θα αποτελεί ένα εργαλείο διάγνωσης των επαγγελματικών
ενδιαφερόντων και ικανοτήτων του ωφελούμενου. Ο ερωτώμενος θα πρέπει να τοποθετηθεί σε
προτάσεις, οι οποίες αναφέρονται σε επαγγελματικά ενδιαφέροντα, ικανότητες, χόμπι και ποιοτικά
χαρακτηριστικά του εαυτού, επιλέγοντας βαθμό ενδιαφέροντος, ικανότητας ή αποδοχής
χαρακτηριστικού. Στόχος του εργαλείου είναι να αποδώσει μια ρεαλιστική εικόνα των
Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων του ατόμου σε συνάρτηση με τις καθημερινές κοινωνικές και
επαγγελματικές του δραστηριότητες, καθώς και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του. Τα περισσότερα
άτομα είναι συνήθως πολυσύνθετοι χαρακτήρες που εμπεριέχουν επιμέρους στοιχεία από τους
διάφορους τύπους προσωπικότητας, με περισσότερες ή μικρότερες αναλογίες από τον καθένα.

Κατ’ επέκταση, είναι σημαντικό η αναφορά που προκύπτει από τη χρήση του εργαλείου να είναι σε
θέση να δίνει τις παρακάτω πληροφορίες:


Την επίδοση του ερωτώμενου ανά τύπο προσωπικότητας, καθώς και μία ανάλυση του κάθε
τύπου, ώστε ο Σύμβουλος και ο ερωτώμενος να μπορούν να διαμορφώσουν μία ευσύνοπτη και
έγκυρη εικόνα του επαγγελματικού του προφίλ, καθώς και του εργασιακού περιβάλλοντος που
θεωρείται συμβατό με αυτήν την εικόνα.



Μια πολυδιάστατη ανάλυση των απαντήσεων του ερωτώμενου, καθώς το εργαλείο πρέπει να
προσαρμόζεται δυναμικά στον πολυσύνθετο και εν μέρει αντιφατικό και περίπλοκο χαρακτήρα
των επαγγελματικών ενδιαφερόντων της σύγχρονης νεολαίας.



Το Βαθμό Επαγγελματικής Ταυτοποίησης. Πρόκειται για δείκτη που υποδηλώνει το βαθμό στον
οποίο τα επαγγελματικά ενδιαφέροντα του ερωτώμενου μπορούν να ταυτοποιηθούν με
σαφήνεια. Ένας χαμηλός βαθμός ταυτοποίησης, δείχνει ότι ενδεχομένως ο ερωτώμενος
χρειάζεται τη βοήθεια του Συμβούλου ώστε να διερευνήσει περαιτέρω και με άλλα
συμπληρωματικά μέσα υποκείμενους παράγοντες που δυσκολεύουν τον ακριβή προσδιορισμό
των επαγγελματικών του ενδιαφερόντων.



Λίστα με ενδεικτικά επαγγέλματα, που συνάδουν με το προφίλ του ερωτώμενου. Χωρίς αυτή η
λίστα να είναι εξαντλητική, βοηθά ωστόσο στον προσανατολισμό της συζήτησης μεταξύ
συμβούλου και ερωτώμενου, σε πρακτικά ζητήματα που αφορούν επαγγελματικά
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περιγράμματα, συνθήκες απασχόλησης σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας,
προδιαγραφές και κριτήρια προσλήψεων κ.ά.
Τέλος, το εργαλείο θα πρέπει να σταθμιστεί – πιλοτικά ‐ σε αντιπροσωπευτικό και αριθμητικά
επαρκές δείγμα και να διαθέτει ικανοποιητικές ψυχομετρικές ποιότητες (π.χ. Δείκτη αξιοπιστίας
εσωτερικής συνέπειας Cronbach a>0,80). Τα εργαλεία που δεν διαθέτουν ικανοποιητικούς δείκτες
αξιοπιστίας/εγκυρότητας, βαίνουν σε βάρος της διαδικασίας της συμβουλευτικής καριέρας και
ενδέχεται να καταστούν εμπόδιο στη σχέση συμβούλου – ερωτώμενου.

Παραδοτέο του έργου αποτελεί το Εργαλείο επαγγελματικού προφίλ.

4. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
Το ενδιαφερόμενο νομικό πρόσωπο θα πρέπει να διαθέτει και να παρουσιάσει Ομάδα Έργου για την
υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας πρόσκλησης.

Η Ομάδα Έργου θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 3 μέλη.
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Ο Υπεύθυνος Έργου θα πρέπει να διαθέτει ‐ κατ’ ελάχιστον ‐ τα παρακάτω προσόντα:


Να είναι φυσικό πρόσωπο, Έλληνας πολίτης ή πολίτης κράτους‐μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Να είναι κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις κοινωνικές ή οικονομικές επιστήμες



Να είναι κάτοχος πιστοποιητικού Επαγγελματικών Γνώσεων και Δεξιοτήτων Συμβούλου
Επαγγελματικού προσανατολισμού από φορέα εγνωσμένης αξίας



Να διαθέτει εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στην παροχή υπηρεσιών
επαγγελματικής συμβουλευτικής με χρήση ψυχομετρικών εργαλείων. Είναι πολύ σημαντικό να
είναι σε θέση να αποδείξει τη συμμετοχή του σε διαδικασίες σχεδιασμού και εφαρμογής
ψυχομετρικών μέσων επαγγελματικής συμβουλευτικής.



Να διαθέτει εργασιακή εμπειρία στην υλοποίηση έργων συμβουλευτικής σε ομάδες νέων που
βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NEETs).

Θα συνεκτιμηθούν θετικά τα κάτωθι :


μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα σε γνωστικό αντικείμενο σχετικό με τη συμβουλευτική
ενηλίκων, την απασχόληση, ή/και τις εργασιακές σχέσεις



διδακτική εμπειρία σε Τμήμα ΑΕΙ/ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής σε αντικείμενο σχετικά με τις
εργασιακές σχέσεις, τους κοινωνικούς εταίρους κ.α.



συμμετοχές σε διεθνή επιστημονικά δίκτυα με αντικείμενα σχετικά με την επιχειρηματικότητα
νέων και την απασχόληση



εργασιακή εμπειρία συμμετοχής σε συγχρηματοδοτούμενα ή μη έργα με αντικείμενα την
επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και τη συμβουλευτική ανέργων



πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας και γνώση μίας ακόμα ξένης γλώσσας



πολύ καλή γνώση χρήσης στατιστικών πακέτων τύπου SPSS



εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων – ένταξη στο μητρώο πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων
του ΕΟΠΠΕΠ

5. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σε σφραγισμένο φάκελο:
1. Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος (βλέπε Υπόδειγμα Α στο τέλος της παρούσας Πρόσκλησης).
2. Βιογραφικό σημείωμα του Υπευθύνου Έργου & των μελών της ομάδας έργου (βλέπε Υπόδειγμα Β στο
τέλος της παρούσας Πρόσκλησης).
3. Τα έγγραφα απόδειξης των ζητούμενων προσόντων του Υπευθύνου Έργου, όπως ορίζονται στην παρ.4
4. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, σύμφωνα με το Υπόδειγμα
(βλέπε Υπόδειγμα Γ στο τέλος της παρούσας Πρόσκλησης).
5. Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο (απλή φωτοτυπία) πιστοποίησης πρόσθετων γνώσεων / προσόντων /
εμπειρίας του Υπευθύνου Έργου.

Ο σφραγισμένος φάκελος θα πρέπει να φέρει την ένδειξη: Αίτηση για την Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος Α.Π. ΕΞ: 000059‐23/03/2016 του ΙΝΣΕΤΕ για συνεργασία με νομικό πρόσωπο για το
Σχεδιασμό και Ανάπτυξη Εργαλείου Επαγγελματικού Προφίλ, στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Επιταγή
εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση
εργασιακής εμπειρίας» και θα πρέπει να κατατεθεί στη διεύθυνση: Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών
Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), Λ. Αμαλίας 34, Τ.Κ. 10558, Αθήνα, ή να υποβληθεί ταχυδρομικώς ή με
courier, μέχρι τη Δευτέρα 4 Απριλίου 2016 (ώρα 14:00).

6. ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
Τα έγγραφα απόδειξης των προσόντων του Υπευθύνου Έργου που ζητούνται είναι τα εξής:
6.1. Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης/Μεταπτυχιακός ή Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών: απαιτείται
Αντίγραφο τίτλου σπουδών, στον οποίο να αναγράφεται ο βαθμός και το έτος κτήσης αυτού. Σε περίπτωση
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που ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται και η προσκόμιση αντιγράφου της
πράξης αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. ή του πιστοποιητικού αναγνώρισης από το
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία του τίτλου και τη βαθμολογική αντιστοιχία αυτού.
6.2. Απόδειξη Επαγγελματικής Εμπειρίας: απαιτούνται απλά αντίγραφα βεβαιώσεων προϋπηρεσίας
επιχείρησης/‐εων ή επιστημονικών φορέων ή επιχειρηματικών φορέων ή/και σχετικών συμβάσεων, από
τις οποίες να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας του υποψηφίου ή Υπεύθυνη
δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται:
Το ιστορικό απασχόλησης του Υπευθύνου Έργου (ιδιωτικός ή δημόσιος φορέας), το αντικείμενο
απασχόλησης καθώς και η χρονική διάρκεια της.
Υπόδειγμα της υπεύθυνης δήλωσης βρίσκεται στο τέλος της παρούσας πρόσκλησης (Υπόδειγμα Γ :
Υπεύθυνη δήλωση για την εμπειρία).
Επισημαίνεται πως η επαγγελματική εμπειρία, η οποία αναγράφεται στο Βιογραφικό Σημείωμα και δεν
αποδεικνύεται με κάποιον από τους παραπάνω τρόπους, δεν λαμβάνεται υπόψη.

Το επιλεχθέν νομικό πρόσωπο θα υπογράψει σύμβαση έργου με το ΙΝΣΕΤΕ.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κο Βασίλη Σουλάκη στο τηλέφωνο
2103244368 – 2103242625 (εσωτ. 310), mail: mailto:info@insete.ginfo@insete.gr

Σημαντική Σημείωση:
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει το ΙΝΣΕΤΕ να συνάψει συνεργασία με τους
ενδιαφερόμενους και δε γεννά δικαιώματα προσδοκίας. Το ΙΝΣΕΤΕ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να
τροποποιήσει, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα, όπως αυτά
περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση, όπως επίσης να απορρίψει υποψήφιους που δεν πληρούν τα
ανωτέρω κριτήρια από τη διαδικασία, να αναβάλει ή να διακόψει τη διαδικασία κατά την αποκλειστική του
ευχέρεια εφόσον συντρέχει ειδικότερος λόγος που σχετίζεται με την υλοποίηση της Πράξης.
Το ΙΝΣΕΤΕ διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του αντισυμβαλλομένου, καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως
προς την ίδια τη σύναψη ή μη των σχετικών συμβάσεων. Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία δεν αποκτούν
κανένα δικαίωμα ή αξίωση για αποζημίωση ή/και χρηματική ικανοποίηση από το ΙΝΣΕΤΕ ή τα στελέχη του για
οποιοδήποτε λόγο σχετιζόμενο με την παρούσα πρόσκληση ή/και τη συμμετοχή τους στη διαδικασία.
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Η εκδήλωση ενδιαφέροντος συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων
της παρούσας και η συμμετοχή σε τυχόν περαιτέρω στάδια της διαδικασίας θα αποτελεί ανεπιφύλακτη
αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων αυτής.

Συν.:
Υπόδειγμα Α: Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Υπόδειγμα Β: Βιογραφικό Σημείωμα Υπευθύνου Έργου & των μελών της Ομάδας Έργου

Υπόδειγμα Γ: Υπεύθυνη Δήλωση Εμπειρίας Υπευθύνου Έργου
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