Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής
Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας
Ταχ. Δ/νση : Εμμανουήλ Μπενάκη 71A, 10681
Τηλέφωνο : 210-3327710
Fax : 210-3304452
Ιστοσελίδα: http://www.inegsee.gr/
Email : info@inegsee.gr

Αθήνα, 13/2/2019
ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:
5002418/2A

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
«Ενδυνάμωση, ενίσχυση των δεξιοτήτων και πιστοποίηση των προσόντων των
εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα στον κλάδο του τουρισμού» με κωδικό ΟΠΣ
5002418, Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» για τις
Περιφέρειες σε Μετάβαση [Δυτ. Μακεδονία (Κοζάνη), Πελοπόννησος (Τρίπολη),
Βόρειο Αιγαίο (Χίος)], τις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες [Κεντρική
Μακεδονία (Θεσσαλονίκη)], τις Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (Αττική)
και το Νότιο Αιγαίο (Ρόδος)/ Β’ ΚΥΚΛΟΣ.

Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ενδυνάμωση, ενίσχυση των δεξιοτήτων
και πιστοποίηση των προσόντων των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα στον
κλάδο του τουρισμού» με κωδικό ΟΠΣ 5002418, η οποία υλοποιείται μέσω του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία»», με
τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εξής Υποέργων της:
Υποέργο 1 «Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, ενδυνάμωσης και ενίσχυσης
δεξιοτήτων στον κλάδο του τουρισμού στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (Ανατολική
Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα)»,
Υποέργο 2 «Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, ενδυνάμωσης και ενίσχυσης
δεξιοτήτων στον κλάδο του τουρισμού στις Περιφέρειες σε Μετάβαση (Δυτική Μακεδονία,
Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη)»,
Υποέργο 3 «Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, ενδυνάμωσης και ενίσχυσης
δεξιοτήτων στον κλάδο του τουρισμού στις Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες- Αττική»,
Υποέργο 8 «Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, ενδυνάμωσης
δεξιοτήτων στον κλάδο του τουρισμού στο Ν. Αιγαίο», και

και ενίσχυσης

Υποέργο 9 «Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, ενδυνάμωσης
δεξιοτήτων στον κλάδο του τουρισμού στη Στερεά Ελλάδα»

και ενίσχυσης

πρόκειται να υλοποιήσει 69 προγράμματα δια ζώσης επαγγελματικής κατάρτισης για 1.388
εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας.
Τα προγράμματα κατάρτισης, διάρκειας 80 ωρών, θα υλοποιηθούν στο σύνολο των 13
Περιφερειών της χώρας και θα οδηγήσουν στην πιστοποίηση των αποκτηθεισών γνώσεων και
δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων.
Οι
συμμετέχοντες
θα
υποστηριχθούν
με
δύο συνεδρίες
επαγγελματικής
συμβουλευτικής κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος. Η εν λόγω Πράξη θα
διαρκέσει έως τον Μάιο του 2020.
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Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν πρόσθετες του επαγγέλματός τους γνώσεις και δεξιότητες
στα εξής πεδία:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Μαγειρική/ ζαχαροπλαστική
Οροφοκομία
Υπάλληλος Υποδοχής
Εστιατορική τέχνη
Διοίκηση επισιτιστικών επιχειρήσεων (F&B)
Διαδικτυακές πωλήσεις (στον τουρισμό)
Υποδοχή και εξυπηρέτηση ρωσόφωνων τουριστών

Προβλέπεται εκπαιδευτικό επίδομα 400 ευρώ/ 80 ώρες ή 5 ευρώ/ ώρα κατάρτισης

(το εκπαιδευτικό επίδομα που καταβάλλεται σε εποχικά ανέργους απαλλάσσεται από κάθε
φόρο και από την επιβολή τελών χαρτοσήμου).
Στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης δίνεται η δυνατότητα στους ωφελούμενους να
πιστοποιήσουν τα αποκτηθέντα από τα προγράμματα κατάρτισης προσόντα/δεξιότητες μέσω
αξιολόγησης των γνώσεων και της ικανότητάς τους από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης
προσόντων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 ή ΕΟΠΠΕΠ. Εναλλακτικά δίνεται
η δυνατότητα στους ωφελούμενους, εφόσον διαθέτουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις
(επαγγελματική εμπειρία, εκπαιδευτικό επίπεδο κ.λπ.) να πιστοποιήσουν την τεχνική τους
επάρκεια στο επάγγελμα/ειδικότητα. Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή στις εξετάσεις
πιστοποίησης είναι υποχρεωτική.
Η




εν λόγω Πράξη μεταξύ άλλων αναμένεται να συμβάλλει:
στην ενίσχυση της απασχόλησης
στην ενδυνάμωση της επαγγελματικής ικανότητας
στην ανάπτυξη και πιστοποίηση των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων των
εργαζομένων
 στη δημιουργία εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού.
Η εν λόγω Πρόσκληση
περιφέρειες και πόλεις:




Εκδήλωσης

Ενδιαφέροντος

αφορά

τις

παρακάτω

Περιφέρειες σε Μετάβαση: Δυτ. Μακεδονία (Κοζάνη), Πελοπόννησος
(Τρίπολη), Βόρειο Αιγαίο (Χίος),
Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες: Κεντρική Μακεδονία (Θεσσαλονίκη),
Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (Αττική) και Νότιο Αιγαίο (Ρόδος).
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 Προϋποθέσεις συμμετοχής
Απαιτούμενα κριτήρια
Το Έργο απευθύνεται σε 1.388 εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας με
σχέση εξαρτημένης εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται και οι εργαζόμενοι με εποχική
απασχόληση ακόμα και αν λαμβάνουν ειδικό εποχικό βοήθημα ή και την επιδότηση
ανεργίας 3 μηνών και 5 ημερών για ασφαλισμένους που έχουν απασχοληθεί σε Τουριστικά
και Άλλα Επαγγέλματα σε Επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά. Αποκλείονται όσοι είναι
αυτοαπασχολούμενοι οποιασδήποτε μορφής, άνεργοι ή/και λαμβάνουν επίδομα τακτικής
ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.
 Αναλυτικότερα οι υποψήφιοι δύνανται να απασχολούνται
με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης και αορίστου χρόνου ή
με
σύμβαση
εργασίας
πλήρους
απασχόλησης
και
ορισμένου
χρόνου
(συμπεριλαμβάνεται η εποχική απασχόληση) ή
με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης και αορίστου χρόνου ή
με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης και ορισμένου χρόνου (συμπεριλαμβάνεται
η εποχική απασχόληση) ή
με εκ περιτροπής απασχόληση ή
αμειβόμενος/η με ποσοστά υπηρεσίας σύμφωνα με το νόμο 2224/94 Άρθρο 54.


 Οι υποψήφιοι ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον:
 Απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης για τα θεματικά αντικείμενα: 1. Μαγειρική/
ζαχαροπλαστική, 2. Οροφοκομία, 4. Εστιατορική τέχνη.
 Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τα θεματικά αντικείμενα: 3. Υπάλληλος
υποδοχής, 6. Διαδικτυακές πωλήσεις, 7. Υποδοχή και εξυπηρέτηση ρωσόφωνων
τουριστών.
 Απόφοιτοι μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης για το θεματικό
αντικείμενο: 5. Διοίκηση Επισιτιστικών Επιχειρήσεων (F&B).
 Οι υποψήφιοι που υποβάλλουν αίτηση για το θεματικό αντικείμενο «Υπάλληλος
Διαδικτυακών Πωλήσεων» και «Υπάλληλος Υποδοχής» πρέπει κατ’ ελάχιστον να
διαθέτουν βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ.
 Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν βεβαίωση μόνιμης κατοικίας εντός της περιφέρειας για
την οποία υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, λόγω συγκεκριμένου αριθμού
θέσεων ανά περιφέρεια. Επιπλέον δεν προβλέπονται δαπάνες μετακίνησης και διαμονής.
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Επιθυμητά (μοριοδοτούμενα) κριτήρια
Ως Επιθυμητά (μοριοδοτούμενα) κριτήρια επιλογής των υποψηφίων ορίζονται τα εξής:
• Συναφείς σπουδές με ένα (1) τουλάχιστον θεματικό αντικείμενο κατάρτισης.
• Επαγγελματικές δεξιότητες συναφείς με ένα τουλάχιστον θεματικό αντικείμενο κατάρτισης
που αποκτήθηκαν από την εμπειρία πάνω στην εργασία.

Η συνάφεια και για τα δύο κριτήρια δεν απαιτείται να σχετίζεται με τα αιτούμενα θεματικά
αντικείμενα.
 Διαδικασία Αξιολόγησης
Την αξιολόγηση των υποψηφίων καθώς και την τελική επιλογή θα εκτελέσουν κατά τόπους
Επιτροπές Αξιολόγησης, οι οποίες έχουν συσταθεί για το σκοπό αυτό εκ μέρους του ΔΣ του
ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Τα «απαιτούμενα κριτήρια» αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής στην
παρούσα πρόσκληση, είναι κριτήρια αποκλεισμού (on/off) και δεν αξιολογούνται.
Η βαθμολόγηση των «επιθυμητών κριτηρίων» των υποψηφίων που πληρούν τα «απαιτούμενα
κριτήρια» θα πραγματοποιηθεί με γνώμονα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά.
Η βαθμολόγηση των επιθυμητών κριτηρίων για όλα τα θεματικά αντικείμενα κατάρτισης
πραγματοποιείται στην κλίμακα 0 έως 10, όπως αυτή εξειδικεύεται σε κάθε επιμέρους κριτήριο
στον πίνακα που ακολουθεί:
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Κωδ.

Περιγραφή
Επιθυμητά Προσόντα

Βαρύτητα
(αi)
100%

Βαθμολόγηση (Bi)

Η μη ύπαρξη συναφών σπουδών με ένα τουλάχιστον θεματικό
αντικείμενο κατάρτισης βαθμολογείται με μηδέν (0) μονάδες.

Συναφείς σπουδές με ένα (1)
τουλάχιστον
θεματικό
αντικείμενο κατάρτισης.

35%

1

Η ύπαρξη συναφών σπουδών βαθμολογείται ως εξής:
 Απολυτήριος τίτλος ΤΕΣ, ΤΕΛ, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ ή Πτυχίο Κατώτερης
Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής, ή Βασική ΣΤΕ διετούς φοίτησης ή
Τμήμα Μετεκπαίδευσης Υπουργείου Τουρισμού σε συνάφεια με ένα
τουλάχιστον θεματικό αντικείμενο κατάρτισης βαθμολογείται με δύο (2)
μονάδες.
 Βεβαίωση
ή
Δίπλωμα
Μεταδευτεροβάθμιας
επαγγελματικής
κατάρτισης σε συνάφεια με ένα τουλάχιστον θεματικό αντικείμενο
κατάρτισης βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες.
 Πτυχίο ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ΑΣΤΕ (ΑΣΤΕΡ, ΑΣΤΕΚ)
συναφές με ένα
τουλάχιστον θεματικό αντικείμενο κατάρτισης βαθμολογείται με έξι (6)
μονάδες.
 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών συναφής με ένα τουλάχιστον
θεματικό αντικείμενο κατάρτισης βαθμολογείται με οκτώ (8) μονάδες.
 Διδακτορικός τίτλος σπουδών συναφής με ένα τουλάχιστον θεματικό
αντικείμενο κατάρτισης βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες.

Στην περίπτωση του θεματικού αντικειμένου «Υποδοχή και εξυπηρέτηση ρωσόφωνων τουριστών» οι τίτλοι
σπουδών πρέπει να είναι σε συνάφεια με το πεδίο του τουρισμού.
Στην περίπτωση του θεματικού αντικειμένου «Διαδικτυακές πωλήσεις» οι τίτλοι σπουδών πρέπει να είναι σε
συνάφεια με το πεδίο του τουρισμού ή/ και με τα αντικείμενα της Διοίκησης Επιχειρήσεων, Εμπορίας,
Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων (Μάρκετινγκ).

Επαγγελματικές
δεξιότητες
συναφείς με ένα τουλάχιστον
θεματικό
αντικείμενο
κατάρτισης που αποκτήθηκαν
από την εμπειρία πάνω στην
εργασία.
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65%

 Απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων από εμπειρία στην εργασία
μικρότερη του ενός (1) έτους σε ένα τουλάχιστον θεματικό αντικείμενο
κατάρτισης βαθμολογείται με μηδέν (0) μονάδες.
 Απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων από ένα (1) έως και τρία (3)
έτη εμπειρία στην εργασία σε ένα τουλάχιστον θεματικό αντικείμενο
κατάρτισης βαθμολογείται με δύο (2) μονάδες.
 Απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων από εμπειρία στην εργασία
άνω των τριών (3) ετών έως και έξι (6) έτη σε ένα τουλάχιστον θεματικό
αντικείμενο κατάρτισης βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες.
 Απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων από εμπειρία στην εργασία
άνω των έξι (6) ετών έως και εννέα (9) έτη σε ένα τουλάχιστον θεματικό
αντικείμενο κατάρτισης βαθμολογείται με έξι (6) μονάδες.
 Απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων από εμπειρία στην εργασία
άνω των εννέα (9) ετών σε ένα τουλάχιστον θεματικό αντικείμενο
κατάρτισης βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες.

Ως ένα έτος εργασιακής εμπειρίας ορίζεται η μία τουριστική σεζόν τουλάχιστον 4 μηνών.
Στην περίπτωση του θεματικού αντικειμένου «Υποδοχή και εξυπηρέτηση ρωσόφωνων τουριστών» οι
επαγγελματικές δεξιότητες που αποκτήθηκαν από την εργασιακή εμπειρία πρέπει να είναι σε συνάφεια με το
πεδίο του τουρισμού.
Στην περίπτωση του θεματικού αντικειμένου «Διαδικτυακές πωλήσεις» οι επαγγελματικές δεξιότητες που
αποκτήθηκαν από την εργασιακή εμπειρία πρέπει να είναι σε συνάφεια με το πεδίο του τουρισμού ή/ και με τα
αντικείμενα της Διοίκησης Επιχειρήσεων, Εμπορίας, Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων (Μάρκετινγκ).
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Η τελική βαθμολογία (Α) κάθε υποψηφίου προκύπτει από τον ακόλουθο τύπο (το άθροισμα
των γινομένων του βαθμού σε κάθε επιμέρους κριτήριο επί το συντελεστή βαρύτητας του
κριτηρίου)
Α = Σai*Bi
όπου
ai = ο συντελεστής βαρύτητας κάθε επιμέρους κριτηρίου όπως αναφέρεται στον ανωτέρω
πίνακα
Βi = η βαθμολόγηση κάθε επιμέρους κριτηρίου σύμφωνα με τις επεξηγήσεις του ανωτέρω
πίνακα
Σε περίπτωση που οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπερβούν τον προβλεπόμενο αριθμό
θέσεων ή προκύψει ισοβαθμία μεταξύ των υποψηφίων, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας η
οποία θα προκύπτει από ηλεκτρονικό πρωτόκολλο κατά την υποβολή της αίτησης.
Η τήρηση των στοιχείων των υποψηφίων είναι εμπιστευτική. Όλα τα στοιχεία του φακέλου
υποψηφιότητας θεωρούνται εμπιστευτικά, και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την
αξιολόγηση στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των φακέλων υποψηφιότητας θα αναρτηθούν στην
ιστοσελίδα του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ (http://www.inegsee.gr). Κατόπιν της ανάρτησης των
αποτελεσμάτων, οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής γραπτής ένστασης εντός πέντε
(5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων
αξιολόγησης. Τυχόν ενστάσεις οφείλουν να είναι συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες.
Μετά την αξιολόγηση των τυχών ενστάσεων δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ
(http://www.inegsee.gr/) τα οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης.
Η επιλογή γίνεται τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία και τις γενικές αρχές της συνθήκης της
ΕΚ. Οι όροι της πρόσκλησης σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θίγουν την αρχή της ίσης
μεταχείρισης, της μη διάκρισης, της ισότητας των φύλων και της διαφάνειας.

 Δικαιολογητικά συμμετοχής στο Έργο
Για την συμμετοχή στο Έργο είναι απαραίτητα τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Έργο (όπως αυτή έχει υποβληθεί στη σχετική
ιστοσελίδα www.inegsee.gr/aitisi/tourismos/)
2. Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
3. Αποδεικτικά σπουδών:
 Αντίγραφα απολυτηρίων τίτλων, πτυχίων ή διπλωμάτων ή τίτλων σπουδών της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων ή σχολών της αλλοδαπής.
 Επισημαίνεται ότι ως αποδεικτικό υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) ορίζεται ο
απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου
γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο
δημοτικού σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής
του Ν.Δ. 580/1970, ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000.
4. Αποδεικτικά εργασιακής κατάστασης:
 Για τους εποχικά εργαζόμενους: Αντίγραφο της κάρτας ανεργίας σε ισχύ. Προκειμένου
να αποδειχτεί η εποχικότητα1, η κάρτα ανεργίας πρέπει να συνοδεύεται από το
1

Ως εποχική θεωρείται η εργασία που παρέχεται σε επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις, υποκαταστήματα ή
παραρτήματα επιχειρήσεων οι οποίες από τη φύση τους, τις καιρικές ή ιδιαίτερες συνθήκες ή λόγω των
χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών λειτουργούν κατά ημερολογιακό έτος για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από
δύο και μικρότερο από εννέα μήνες, κατά το υπόλοιπο δε χρονικό διάστημα του ημερολογιακού έτους δεν
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Έντυπο καταγγελίας σύμβασης εργασίας (Ε6) υπογεγραμμένο από τον άνεργο και τον
εργοδότη ή από τη βεβαίωση λήξης σύμβασης ορισμένου χρόνου (Ε7)
υπογεγραμμένη από τον εργοδότη ή από βεβαίωση εποχικότητας από την επιχείρηση
ή από αντίγραφο της «Απόφασης Υπαγωγής» στην επιδότηση από τον ΟΑΕΔ (είτε
πρόκειται για το ειδικό εποχικό βοήθημα είτε πρόκειται για την επιδότηση ανεργίας 3
μηνών και 5 ημερών για Ασφαλισμένους που έχουν απασχοληθεί σε Τουριστικά Και
Άλλα Επαγγέλματα σε Επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά).
Για τους εργαζόμενους: Αντίγραφο της σύμβασης εργασίας σε ισχύ ή τελευταία
κατάσταση μισθοδοσίας ή αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης ή κατάσταση
ενσήμων για το χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει μέχρι την υποβολή της
αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα, εφόσον έχουν
οριστικοποιηθεί οι εισφορές και αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το
άρθρο 8 του ν. 1599/1986 για τους μήνες που δεν έχουν οριστικοποιηθεί οι εισφορές
και δεν εμφανίζεται ο αριθμός ενσήμων. Στην αίτηση υπεύθυνη δήλωση πρέπει να
δηλώνεται ότι ο υποψήφιος/α εξακολουθεί να είναι εργαζόμενος/η για τους μήνες που
δεν εμφανίζεται ο αριθμός των ενσήμων έως και την ημέρα υποβολής της αίτησης και
συνεχίζει.
5. Αποδεικτικά ασφαλιστικής κατάστασης:
 Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ικανότητας2 (για τους ασφαλισμένους)
Ή
 Υπεύθυνη δήλωση ότι ο/η ενδιαφερόμενος/η δεν υπάγεται σε κάποιο ασφαλιστικό
ταμείο (για τους ανασφάλιστους)
6. Αποδεικτικά επαγγελματικών δεξιοτήτων συναφών με ένα τουλάχιστον
θεματικό αντικείμενο κατάρτισης που αποκτήθηκαν από την εμπειρία πάνω
στην εργασία:
 Σύμβαση/εις εργασίας/έργου ή αναγγελία/ες πρόσληψης ή βεβαίωση/εις εργοδότη ή
βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η ειδικότητα
και το χρονικό διάστημα απασχόλησης.
7. Αποδεικτικό γνώσης χειρισμού Η/Υ (μόνο για τους υποψηφίους που υποβάλλουν


αίτηση για το θεματικό αντικείμενο «Υπάλληλος Διαδικτυακών Πωλήσεων» και
«Υπάλληλος Υποδοχής»):
Οι υποψήφιοι που υποβάλλουν αίτηση για τα θεματικά αντικείμενα «Υπάλληλος
Διαδικτυακών Πωλήσεων» και «Υπάλληλος Υποδοχής» οφείλουν να προσκομίσουν
υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) στην οποία να δηλώνουν ότι διαθέτουν
βασικές γνώσεις Η/Υ.
8. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 Για τη διακρίβωση και πιστοποίηση της μόνιμης κατοικίας απαιτείται αντίγραφο του
τελευταίου λογαριασμού ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λ.π.) στο όνομα του υποψηφίου/ ας ή
αντίγραφο εκκαθαριστικού της οικείας Δ.Ο.Υ.


απασχολούν προσωπικό που υπερβαίνει το 25% του μέσου όρου του προσωπικού, το οποίο απασχολούν κατά
την περίοδο αιχμής της δραστηριότητάς τους (άρθρ. 31 ν. 4144/13).
2 Η βεβαίωση ασφαλιστικής κατάστασης εκδίδεται διαδικτυακά από τον εξής σύνδεσμο:
https://apps.ika.gr/eInsEligibility/. Απαιτείται ο ενδιαφερόμενος να έχει τα εξής στοιχεία (και τα τρία): 1)
Α.Μ.Α. 2) Α.Μ.Κ.Α. 3) Α.Φ.Μ.
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Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στα ανωτέρω δικαιολογητικά θα τύχουν
επεξεργασίας αποκλειστικά για το σκοπό της επιλογής των υποψηφίων, σύμφωνα με τον
Γενικό Κανονισμό Περί Προσωπικών Δεδομένων 2016/679.
 Διαδικασία υποβολής αίτησης
Κάθε ενδιαφερόμενος/η για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Έργο πρέπει να συμπληρώσει
και να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ιστοσελίδα του Φορέα
www.inegsee.gr/aitisi/tourismos/ τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής» έως τις 5 Μαρτίου 2019
και ώρα 14:00.
Εφιστάται η προσοχή των ενδιαφερομένων στη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων
της Αίτησης συμμετοχής.
Σημειώνεται ότι η «Αίτηση συμμετοχής» επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και ότι δεν θα
δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων της αίτησης συμμετοχής μετά την υποβολή
αυτής.

Κάθε ενδιαφερόμενος/η έχει δικαίωμα να συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα
κατάρτισης, εφόσον πληροί τα απαιτούμενα κριτήρια συμμετοχής σε αυτό και
κατόπιν αξιολόγησης. Στην αίτηση δίνεται η δυνατότητα να δηλώσει ενδεικτικά έως
τρία θεματικά αντικείμενα κατάρτισης.
Η τελική επιλογή του θεματικού αντικειμένου κατάρτισης στο οποίο θα συμμετέχει
θα προκύψει κατόπιν μίας ατομικής συνεδρίας επαγγελματικής συμβουλευτικής .
Κάθε ενδιαφερόμενος/η υποβάλει αίτηση συμμετοχής δηλώνοντας μία μόνο Πόλη
υλοποίησης.
Σε περίπτωση που οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπερβούν τον
προβλεπόμενο αριθμό θέσεων ή προκύψει ισοβαθμία μεταξύ των υποψηφίων, θα
τηρηθεί σειρά προτεραιότητας η οποία θα προκύπτει από ηλεκτρονικό πρωτόκολλο
κατά την υποβολή της αίτησης.
 Τρόποι υποβολής δικαιολογητικών συμμετοχής στο Έργο
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα δικαιολογητικά τους έως την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ήτοι έως τις 5 Μαρτίου 2019 και ώρα
14:00 με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
1) Αυτοπροσώπως στα κατά τόπους αντίστοιχα περιφερειακά του ΙΝΕ ΓΣΕΕ (Επισυνάπτεται
σχετικός πίνακας), ή
2) Ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή μέσω courier, στη διεύθυνση του αντίστοιχου
ανά περιφέρεια παραρτήματος του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ.
Σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής των δικαιολογητικών το εμπρόθεσμο της υποβολής
δικαιολογητικών κρίνεται από την ημερομηνία που θα αναγράφεται στη σφραγίδα του
ταχυδρομείου ή του εντύπου ταχυμεταφοράς. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται, εκτός από τα
στοιχεία αποστολής, να αναγράφουν την ένδειξη: Για την Πράξη «Ενδυνάμωση, ενίσχυση
των δεξιοτήτων και πιστοποίηση των προσόντων των εργαζομένων του ιδιωτικού
τομέα στον κλάδο του τουρισμού» με κωδικό ΟΠΣ 5002418 (Κωδικός Πρόσκλησης:
5002418/2Α).
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 Πληροφορίες για το Έργο
Οι πληροφορίες του Έργου βρίσκονται αναρτημένες στην κεντρική ιστοσελίδα του ΙΝΕ ΓΣΕΕ
(http://www.inegsee.gr/enisxisi-tourismos
Τα προγράμματα κατάρτισης προβλέπεται να υλοποιηθούν στις παρακάτω περιφέρειες. Για
περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τα κατά τόπους περιφερειακά
παραρτήματα του ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Ημέρες και ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα - Παρασκευή 10:0014:00.
ΠΕΡΙΦ. ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

Περιφέρεια Πελοποννήσου

ΣΠΑΡΤΗΣ 8, 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ
Τηλέφωνο: 2710 226146
E-mail: peloponesse@reg.inegsee.gr
ΠΕΡΙΦ. ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

ΜΑΡΤΥΡΩΝ 2, ΧΙΟΣ 82100
Τηλέφωνο: 2271 023550
E-mail: northaegean@reg.inegsee.gr
ΙΝΕ / ΓΣΕΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΙΣΩΠΟΥ 24 & ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ, 54627 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2310 385810-23
Αισώπου 24 & Προμηθέως
E-mail: thessaloniki@reg.inegsee.gr

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ
ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 71Α, 10681 ΑΘΗΝΑ
Τσουκαλά Μαρία, τηλ. 210- 3327760, e-mail:
marytsouk@inegsee.gr
ΠΕΡΙΦ. ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ 24, 50100 ΚΟΖΑΝΗ
Τηλέφωνο: 24610 49780
E-mail: westmacedonia@reg.inegsee.gr
ΠΕΡΙΦ. ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Ν. ΑΙΓΑΙΟ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΥΡΟΥ 7, ΖΕΦΥΡΟΣ- 85 100 ΡΟΔΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22410 70408
E-mail: southaegean@reg.inegsee.gr
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