ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΙΝΣΕΤΕ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 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, ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014 – 2020 ΚΑΙ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ (ΠΑΝ/YEI)

Αθήνα, 23/03/2016
ΑΠ ΕΞ 000058‐23/03/2016

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. Το άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. 1.5188/οικ3.968 (ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011) Κοινή Απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:
«Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ’αρ.οικ.55582/1933/2008 (ΦΕΚ1491/Β) όπως
τροποποιήθηκε με τη με αριθμό 0.15968/3.2570/2010 (ΦΕΚ 1503/Β) Κοινή Απόφαση
των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με θέμα “Ενιαίο
Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών
Επαγγελματικής Κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ ή το ΕΤΠΑ βάσει του
άρθρου 34, παράγραφος 2 του Γενικού Κανονισμού 1083/2006, όπως ισχύει, στο
πλαίσιο του ΕΣΠΑ (2007‐2013) για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που
εμπεριέχουν δράσεις κατάρτισης» που αναφέρεται στο σύστημα Επιταγών Κατάρτισης
(Training Voucher),
3. Η υπ’ αριθμ. 81896/ΕΥΘΥ712/31‐07‐2015 (ΦΕΚ Β’ 1822) Απόφαση του Υπουργού
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού για το Σύστημα Διαχείρισης όπως
ισχύει,
4. Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 1303/2013, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
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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,
5. 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,
6.

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
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»,
7. 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»,
8. Η από 22/2/2016 Απόφαση 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 καταρτιζομένων, διάγνωση και
κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών/δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με
τις ανάγκες των επιχειρήσεων, Επιστημονικός συντονισμός της Συμβουλευτικής» »
της Πράξης με τίτλο «Επιταγή Εισόδου για Νέους έως 29 Ετών σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις στον κλάδο του Τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας », με
κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000084,
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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.

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

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το ΙΝΣΕΤΕ και η ΕΕΔΕ, σε σύμπραξη, σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 18135/20.10.2015 – κωδ. ΑΝΑΔ04
(ΑΔΑ: ΒΜΗΙ4653Ο7‐ΛΣ2) Πρόσκληση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ καθώς
και τις διατάξεις του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α), αναλαμβάνουν ως συνδικαιούχοι – συνεργάτες την
υλοποίηση της Πράξης/Έργου με τίτλο «Επιταγή εισόδου για 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 αφορά στην παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε

8.000

ανέργους και οικονομικά μη ενεργούς νέους, ηλικίας από 18 έως 29 ετών, και ειδικότερα, η παρούσα
πρόσκληση αφορά σε 6.650 ανέργους και οικονομικά μη ενεργούς νέους, οι οποίες υπηρεσίες
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 (α’ φάση: 200 ώρες θα αφορούν στην ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση του
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ωφελούμενου‐καταρτιζόμενου στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης και β’ φάση: 220 ώρες, θα
αφορούν σε δεξιότητες που συνδέονται με τις προδιαγραφές της θέσης πρακτικής άσκησης ). 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 ωφελουμένων από το ΙΝΣΕΤΕ πριν,
κατά τη διάρκεια και μετά την κατάρτιση που αφορούν: i) στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των
εκπαιδευτικών αναγκών/δεξιοτήτων των καταρτιζόμενων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, ii) στην
τοποθέτηση του ωφελούμενου στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης.

Τέλος, θα πραγματοποιηθεί πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων των ωφελουμένων για 7
βασικές ειδικότητες στον τουριστικό τομέα.

1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ / ΣΤΑΔΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
Στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 3 της Πράξης με τίτλο: Ενέργειες δημοσιότητας, Δημιουργία
και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού Νέων ειδικοτήτων, Υπηρεσίες Επιστημονικής Υποστήριξης (που
περιλαμβάνουν Νομική υποστήριξη και Υπηρεσίες Διαχειριστικού ελέγχου‐ Audit), Υπηρεσίες
διαχείρισης οικονομικού αντικειμένου του έργου με την τήρηση λογιστικών υπηρεσιών, Διενέργεια
πληρωμών και έλεγχο επί των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών, και επιπλέον παροχή υπηρεσιών
υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων, διάγνωση και κατάλληλη
σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών/δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των
επιχειρήσεων, Επιστημονικός συντονισμός της Συμβουλευτικής το οποίο υλοποιείται από το ΙΝΣΕΤΕ
με Ίδια Μέσα, προβλέπονται υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης για 6.650
καταρτιζόμενους, διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών/δεξιοτήτων τους με
τις ανάγκες των επιχειρήσεων, καθώς και επιστημονικό συντονισμό της Συμβουλευτικής.

Στόχος της εν λόγω Δράσης/Πακέτου Εργασίας είναι η Υποστήριξη και συμβουλευτική καθοδήγηση
των ωφελουμένων, η διάγνωση και σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών/δεξιοτήτων τους με τις
ανάγκες των Επιχειρήσεων από εμπειρογνώμονες Συμβούλους, καθώς και ο Επιστημονικός
Συντονισμός της Συμβουλευτικής.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμβουλευτικής αποτελεί η δημιουργία από το
ΙΝΣΕΤΕ Μητρώου Συμβούλων Επαγγελματικής Συμβουλευτικής που σκοπό έχει την παροχή
υπηρεσιών υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων και διάγνωση και
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κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών/δεξιοτήτων τους με τις ανάγκες των
επιχειρήσεων.
Ειδικότερα, η διαδικασία Συμβουλευτικής ακολουθεί τα εξής στάδια:
Στάδιο 1. Το ΙΝΣΕΤΕ θα δημιουργήσει Μητρώο Συμβούλων και θα αναπτύξει ειδικά εργαλεία
επαγγελματικού προφίλ
Στάδιο 2. Συμπλήρωση του ειδικού εργαλείου επαγγελματικού προφίλ από τους επιτυχόντες
ωφελούμενους
Στάδιο 3. Πρώτη συνεδρία με το Σύμβουλο, κατά τη διάρκεια της οποίας θα επικαιροποιηθεί και
συμπληρωθεί το επαγγελματικό προφίλ του κάθε ωφελούμενου. Στο στάδιο αυτό, θα επιλεγεί εκ
μέρους του ωφελούμενου μία από τις επτά ειδικότητες, η οποία θα θεωρηθεί η καταλληλότερη γι’
αυτόν.
Στάδιο 4. Τοποθέτηση του ωφελούμενου σε τμήμα θεωρητικής κατάρτισης σύμφωνα με την επιλεγείσα
ειδικότητα.
Στάδιο 5. Πριν την έναρξη της θεωρητικής κατάρτισης πραγματοποιείται δεύτερη συνεδρία με το
Σύμβουλο για την επιλογή της κατάλληλης θέσης πρακτικής άσκησης, σύμφωνα με την ειδικότητα που
έχει επιλέξει ο ωφελούμενος σε συνδυασμό με τις ανάγκες των επιχειρήσεων. Κατά το στάδιο αυτό
υπογράφεται και η τριμερής σύμβαση [πάροχος‐ωφελούμενος‐επιχείρηση].
Στάδιο 6. Τοποθέτηση ωφελούμενου στην επιλεγείσα επιχείρηση πρακτικής άσκησης.
Στάδιο 7. Τρίτη συνεδρία με τον σύμβουλο, για την καταγραφή των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που
απέκτησε ο ωφελούμενος μετά την ολοκλήρωση της θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης,
και στόχο την υποστήριξη του για την εξεύρεση μόνιμης απασχόλησης.

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
Ο Σύμβουλος Επαγγελματικής Συμβουλευτικής αναλαμβάνει την υποστήριξη και συμβουλευτική
καθοδήγηση των καταρτιζομένων και τη διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών/δεξιοτήτων των
καταρτιζομένων κατά τη διαδικασία της συμβουλευτικής που αναλυτικά προβλέπεται στην ανωτέρω
παράγραφο.
Για την υλοποίηση των ανωτέρω εργασιών, ο Σύμβουλος Επαγγελματικής Συμβουλευτικής κρίνεται
σημαντικό να διαθέτει τις εξής δεξιότητες/ιδιότητες/ικανότητες:
1. Υπομονή, Πραότητα και διακριτικότητα
2. Υπευθυνότητα
3. Τήρηση του απορρήτου
4. Ακεραιότητα
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5. Συναισθηματική σταθερότητα και ψυχραιμία
6. Επικοινωνιακή ικανότητα
7. Ευσυνειδησία
8. Αντικειμενικότητα και αμεροληψία
9. Κατανόηση της διαφορετικότητας

3. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να ενταχθούν στο Μητρώο Συμβούλων Επαγγελματικής
Συμβουλευτικής, θα πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω προσόντα:


Να είναι φυσικά πρόσωπα, Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Να μην υπάρχει εις βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην Αναθέτουσα
Αρχή, για έναν ή περισσότερους από τους λόγους που απαριθμούνται κατωτέρω:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 §1 της κοινής
δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου,
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της
26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 §1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του
Συμβουλίου,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της
οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου

1991, για την πρόληψη

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες.
ε) υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια
χρεοκοπία, σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις του ελληνικού Ποινικού Κώδικα.


Να μην έχουν καταδικαστεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις
νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκημα
σχετικό με την επαγγελματική τους δραστηριότητα.



Να έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων καθώς και την
καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας, στην
οποία είναι εγκατεστημένοι.



Να μην έχουν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησής τους σχέση εξαρτημένης εργασίας με κάποιον
εκ των Παρόχων Κατάρτισης που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Παρόχων της παρούσας Πράξης
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Να μην συμμετέχουν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησής τους με οποιονδήποτε τρόπο στο
κεφάλαιο ή τη διοίκηση κάποιων εκ των Παρόχων Κατάρτισης που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο
Παρόχων της παρούσας Πράξης



Να διαθέτουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ελληνικού πανεπιστημιακού ιδρύματος (ΑΕΙ‐
ΑΤΕΙ) ή ισότιμου αναγνωρισμένου (από τα αρμόδια όργανα) τίτλου σχολής του εξωτερικού.



Να διαθέτουν τουλάχιστον 3 χρόνια επαγγελματική ‐ εργασιακή εμπειρία.

Επιθυμητές είναι οι πρόσθετες γνώσεις και η εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με αυτό της Πράξης,
συμμετοχή σε αντίστοιχα μητρώα συμβούλων, καθώς και η γνώση της Αγγλικής γλώσσας, και
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ).

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 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 (βλέπε Υπόδειγμα Β στο τέλος της παρούσας Πρόσκλησης).
3. Τα έγγραφα απόδειξης των ζητούμενων προσόντων, όπως ορίζονται στην παρ.5
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. Έντυπο δήλωσης διαθεσιμότητας (βλέπε Υπόδειγμα Δ στο τέλος της παρούσας Πρόσκλησης).
6. Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο (απλή φωτοτυπία) πιστοποίησης πρόσθετων γνώσεων / προσόντων /
εμπειρίας.
Ο σφραγισμένος φάκελος θα πρέπει να φέρει την ένδειξη:
Αίτηση για την ένταξη στο Μητρώο Συμβούλων Επαγγελματικής Συμβουλευτικής του ΙΝΣΕΤΕ για τις ανάγκες
υλοποίησης της Πράξης «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»
και θα πρέπει να κατατεθεί ή να υποβληθεί ταχυδρομικώς ή εναλλακτικά με courier στην παρακάτω
διεύθυνση:
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΙΝΣΕΤΕ),
Λ. Αμαλίας 34, 10558, Αθήνα

5. ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
Τα έγγραφα απόδειξης των προσόντων που ζητούνται είναι τα εξής :
5. 1. Πτυχίο ΑΕΙ / Μεταπτυχιακός / Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών.
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Αντίγραφο τίτλου σπουδών, στον οποίο να αναγράφεται ο βαθμός και το έτος κτήσης αυτού. Σε περίπτωση
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.
5. 2. Απόδειξη Επαγγελματικής Εμπειρίας
Για την απόδειξη της 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 υποψηφίου (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.

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
Η αξιολόγηση του φακέλου των υποψηφίων προς ένταξη στο μητρώο καθώς και η τελική επιλογή θα
πραγματοποιηθεί κατόπιν αξιολόγησης των φακέλων των υποψηφίων από την Επιτροπή Αξιολόγησης, που
θα συσταθεί για το συγκεκριμένο σκοπό από τον ΙΝΣΕΤΕ. Τα απαιτούμενα προσόντα αποτελούν τις
ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση και είναι κριτήρια αποκλεισμού (οn/off).

Οι Σύμβουλοι Επαγγελματικής Συμβουλευτικής για την ανάληψη των καθηκόντων τους θα υπογράψουν
σύμβαση έργου ή σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών με το ΙΝΣΕΤΕ.

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

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του
ΙΝΣΕΤΕ www.insete.gr καθώς και στην ειδική ιστοσελίδα www.insete‐training.gr
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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.
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

Υπόδειγμα Γ: Υπεύθυνη Δήλωση Εμπειρίας

Υπόδειγμα Δ: Έντυπο δήλωσης διαθεσιμότητας
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