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1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
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.

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. 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
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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.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 4 της Πράξης με τίτλο: «Διαχειριστική Υποστήριξη της
Πράξης και Παρακολούθηση Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου» το οποίο υλοποιείται από
την ΕΕΔΕ με Ίδια Μέσα και προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και η ορθή
υλοποίηση του προγράμματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής
νομοθεσίας, που διέπουν τις συγκεκριμένες ενέργειες κατάρτισης, ο Συνδικαιούχος ΕΕΔΕ
δύναται να ασκεί έλεγχο σε όλα τα στάδια, από την έναρξη μέχρι την ολοκλήρωσή του.
Οι έλεγχοι διενεργούνται είτε επιτόπου, είτε κατόπιν εγγράφου προσκλήσεως προς τον
πάροχο.
Οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται με στόχο να εξεταστεί η ποιότητα του παρεχόμενου έργου,
σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές και εθνικές διατάξεις.
Ειδικότερα ο επιτόπιος έλεγχος πραγματοποιείται για να επιβεβαιώσει:


την ορθή υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου των προγραμμάτων



την αξιοπιστία και ακρίβεια των πληροφοριών που δηλώνονται.



την τήρηση των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει οι πάροχοι που συμμετέχουν στο
έργο



την τήρηση των κανόνων δημοσιότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις



την πιστή τήρηση του περιεχομένου των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση των επιτόπιων ελέγχων αποτελεί :
Α. η δημιουργία Μητρώου Ελεγκτών, καθώς και
Β. η σύναψη Σύμβασης παροχής έργου με 1 ελεγκτή ως συντονιστή του έργου των ελεγκτών.

Α. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
Το έργο των ελεγκτών περιλαμβάνει ενδεικτικά:
Ταυτοποίηση – πιστοποίηση παρόντων εκπαιδευτών/καταρτιζόμενων στις αίθουσες
θεωρητικής κατάρτισης
Ταυτοποίηση – πιστοποίηση ωφελούμενων και εποπτών, στις επιχειρήσεις πρακτικής
Έλεγχο του φακέλου του προγράμματος
Έλεγχο τήρησης των κανόνων πληροφόρησης και δημοσιότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις
Συμπλήρωση έκθεσης ελέγχου
Ενημέρωση του Συντονιστή των ελέγχων για τυχόν ευρήματα
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Β. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
Η καλή προετοιμασία και η ενημέρωση των ελεγκτών συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα
της διαδικασίας του ελέγχου και, μαζί με τον ορθολογικά σχεδιασμένο Προγραμματισμό,
αποτελούν τις βασικές προϋποθέσεις της επιτυχούς και άνευ προβλημάτων διεξαγωγής του
κάθε ελέγχου.
Το έργο του Συντονιστή των ελεγκτών περιλαμβάνει ενδεικτικά:
Τον προγραμματισμό των επιτόπιων ελέγχων βραχυπρόθεσμα
Τον ορισμό ελεγκτή για διεξαγωγή συγκεκριμένου ελέγχου
Συλλογή πληροφοριών από το Π/Σ σχετικές με το πρόγραμμα που θα ελεγχθεί
(καταρτιζόμενοι, εκπαιδευτές, θεματικές ενότητες κ.λπ)
Έκδοση εντολών ελέγχου
Την ενημέρωση και εκπαίδευση των ελεγκτών
Την παραλαβή από τους ελεγκτές των εκθέσεων και την περαιτέρω διαχείρισή τους.
2. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Α. Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να ενταχθούν στο Μητρώο Ελεγκτών, θα πρέπει να
διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω προσόντα:


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



Να μην έχουν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησής τους σχέση εξαρτημένης εργασίας ή άλλου
είδους σχέση με κάποιον εκ των Παρόχων Κατάρτισης που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο
Παρόχων της παρούσας Πράξης



Να μην συμμετέχουν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησής τους με οποιονδήποτε τρόπο
στο κεφάλαιο ή στη διοίκηση των επιχειρήσεων των Παρόχων Κατάρτισης που έχουν
ενταχθεί στο Μητρώο Παρόχων της παρούσας Πράξης



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



Επιθυμητές είναι οι πρόσθετες γνώσεις και η εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με αυτό
της Πράξης, συμμετοχή σε αντίστοιχα μητρώα ελεγκτών, η κατοχή ΙΧ αυτοκινήτου για
τυχόν μετακινήσεις, καθώς και η γνώση της Αγγλικής γλώσσας, και Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών (Η/Υ).

Β. Οι ενδιαφερόμενοι για την Θέση του Συντονιστή των Ελεγκτών θα πρέπει να διαθέτουν κατ’
ελάχιστον τα παρακάτω προσόντα:


Να είναι φυσικά πρόσωπα, Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών ‐ μελών της Ευρωπαϊκής
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Να μην έχουν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησής τους, σχέση εξαρτημένης εργασίας με
οποιονδήποτε eκ των Παρόχων Κατάρτισης που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Παρόχων της
παρούσας Πράξης



Να μην συμμετέχουν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησής τους με οποιονδήποτε τρόπο στο
κεφάλαιο ή στη διοίκηση των επιχειρήσεων 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 10 ετή ελεγκτική επαγγελματική ‐ εργασιακή εμπειρία



Να διαθέτουν αποδεδειγμένα εμπειρία σε ελέγχους συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων
κατάρτισης



Γνώση της Αγγλικής γλώσσας, και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ).

3 ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σε σφραγισμένο φάκελο τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος (βλέπε Υπόδειγμα Α στο τέλος της παρούσας Πρόσκλησης).
2. Βιογραφικό σημείωμα
3. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, του ν. 1599/1986, στην οποία θα αναφέρεται ότι :
‐ Όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό μου είναι αληθή
‐ Δεν έχω σχέση εξαρτημένης εργασίας ή άλλου είδους σχέση με κάποιον εκ των Παρόχων Κατάρτισης
που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Παρόχων της παρούσας Πράξης
‐ Δε συμμετέχω με οποιονδήποτε τρόπο στο κεφάλαιο ή στη διοίκηση οποιουδήποτε εκ των
Παρόχων Κατάρτισης που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Παρόχων της παρούσας Πράξης.

Ο σφραγισμένος φάκελος θα πρέπει να φέρει την ένδειξη:
Αίτηση για την ένταξη στην Ομάδα έργου για τη διενέργεια επιτοπίων ελέγχων της ΕΕΔΕ για τις ανάγκες υλοποίησης της
Πράξης «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»
με σήμανση αναλόγως της θέσης ενδιαφέροντος
Α. για την Ομάδα Ελεγκτών
ή
Β. Συντονισμός Ελεγκτών
και θα πρέπει να κατατεθεί ή να υποβληθεί ταχυδρομικώς ή εναλλακτικά με courrier μέχρι και την
25 Ιουλίου 2016 και ώρα 15:00 στην παρακάτω διεύθυνση:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΕΔΕ),
Λεωφόρος Ιωνίας 200 και Ιακωβάτων 61, 111 44 Αθήνα
4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ
Η αξιολόγηση του φακέλου των υποψηφίων προς ένταξη στο μητρώο Ελεγκτών αλλά και του
συντονιστή θα πραγματοποιηθεί κατόπιν αξιολόγησης των φακέλων των υποψηφίων από την
αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης, που θα συσταθεί για το συγκεκριμένο σκοπό από την ΕΕΔΕ. Τα
απαιτούμενα

προσόντα αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής στην παρούσα

πρόσκληση και είναι κριτήρια αποκλεισμού (οn/off).
Οι συνεργάτες για την ανάληψη των καθηκόντων τους θα υπογράψουν σύμβαση έργου ή σύμβαση
παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών με την ΕΕΔΕ

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε ηλεκτρονικά στο mail: eyd@eede.gr

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα
της ΕΕΔΕ www.eede.gr.

Σημαντική Σημείωση: Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει την ΕΕΔΕ να
συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δε γεννά δικαιώματα προσδοκίας. Η ΕΕΔΕ
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 της ευχέρεια εφόσον συντρέχει
ειδικότερος λόγος που σχετίζεται με την υλοποίηση της Πράξης.

Η ΕΕΔΕ 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 την ΕΕΔΕ ή τα στελέχη της 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 Ελεγκτή
Υπόδειγμα Α: Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συντονιστή
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