
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2020 

Α.Π. ΕΞ 000009-05/02/2020 

Το “Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων” (ΙΝΣΕΤΕ), στο 

πλαίσιο της υλοποίησης του Υποέργου 4 της Πράξης «Παρεμβάσεις των Κοινωνικών 

Εταίρων για τη διερεύνηση δεξιοτήτων στο πλαίσιο του Μηχανισμού Διάγνωσης 

Αναγκών της αγοράς εργασίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5031891, η οποία έχει 

ενταχθεί στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου 

Μάθηση 2014-2020» με τη με Α.Π. 6351/30-11-2018 (ΑΔΑ: ΩΦΗΖ465ΧΙ8-8Ε9) 

Απόφαση Ένταξης, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 

και φέρει ως Δικαιούχους τα Ινστιτούτα των θεσμικών κοινωνικών εταίρων ΓΣΕΕ, 

ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ και ΣΕΤΕ, ενδιαφέρεται να απασχολήσει, ένα (1) άτομο ως Στέλεχος, 

με σύμβαση έργου. 

Α. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ & ΥΠΟΕΡΓΟΥ  

Η πράξη «Παρεμβάσεις των Κοινωνικών Εταίρων για τη διερεύνηση δεξιοτήτων στο 

πλαίσιο του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της αγοράς εργασίας» αποτελεί κοινή 

δράση των θεσμικών κοινωνικών εταίρων ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ και ΣΕΤΕ, μέσω των 

Ινστιτούτων τους, με συντονιστή το IME ΓΣΕΒΕΕ, με στόχο την περαιτέρω 

εξειδίκευση, ανάπτυξη και ανάδειξη του ρόλου των κοινωνικών εταίρων στο 

Σύστημα Διάγνωσης Αναγκών Αγοράς Εργασίας. Μέσω της συγκεκριμένης πράξης 

επιχειρείται να εισαχθούν νέα στοιχεία και κατηγορίες διερεύνησης δεξιοτήτων 

δημιουργώντας ένα πολύ-λειτουργικό και συμπληρωματικό, ως προς τον εθνικό 

Μηχανισμό Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας, μηχανισμό των 

κοινωνικών εταίρων που θα προσφέρει έγκυρη πληροφόρηση σε επίπεδο 

εξειδικευμένων δεδομένων όπως: α) για μεμονωμένα επαγγέλματα, β) για 

ευρύτερες δι-επαγγελματικές κατηγορίες δεξιοτήτων (π.χ. ψηφιακός 

μετασχηματισμός)  ή κλάδους (π.χ. αγροδιατροφή), γ) για το πεδίο των κοινωνικών 

και οριζόντιων δεξιοτήτων. Επιπλέον, το έργο αναμένεται να συμβάλει στη θεσμική 

ενδυνάμωση των κοινωνικών εταίρων μέσω της αποτίμησης των δημόσιων 

πολιτικών και παρεμβάσεων για τα θέματα δεξιοτήτων.  

Η πράξη περιλαμβάνει την ανάπτυξη δέσμης εργαλείων α) ποιοτικής διερεύνησης 

δεξιοτήτων, β) ανάλυσης, αποτύπωσης και παρακολούθησης «μείγματος 

δεξιοτήτων» ανά επάγγελμα και γ) αποτύπωσης επιπτώσεων πολιτικών αναφορικά 

με τις δεξιότητες από το συντονιστή εταίρο ΙΜΕΓΣΕΒΕΕ. Με βάση τα εργαλεία αυτά 



 

 

πρόκειται να εκπονηθούν μία (1) μελέτη ποιοτικής διερεύνησης δεξιοτήτων σε 

συγκεκριμένο τομέα (από κάθε κοινωνικό εταίρο που συμμετέχει στην πράξη), τρεις 

(3) μελέτες αποτύπωσης «μείγματος δεξιοτήτων» σε συγκεκριμένα επαγγέλματα 

(αρχική αποτύπωση και επικαιροποίηση - από κάθε κοινωνικό εταίρο που συμμετέχει 

στην πράξη) και δύο (2) μελέτες αποτίμησης επιπτώσεων πολιτικών δεξιοτήτων (μία 

εκ μέρους της οργάνωσης των εργαζομένων και μία εκ μέρους των οργανώσεων 

των εργοδοτών). Επίσης, θα διενεργηθούν πανελλαδικές ποσοτικές ή γενικές 

έρευνες εργοδοτών και εργαζομένων με έμφαση στις εγκάρσιες / οριζόντιες / 

κοινωνικές δεξιότητες.  

Τέλος, θα οργανωθούν δράσεις κοινωνικού διαλόγου και διαβούλευσης μεταξύ των 

κοινωνικών εταίρων οι οποίες θα οδηγήσουν στην εκπόνηση επί μέρους κειμένων 

πολιτικής, εκ μέρους του κάθε συμμετέχοντος κοινωνικού εταίρου, και επιπλέον σε 

κοινό κείμενο πολιτικής με την ευθύνη του συντονιστή εταίρου. 

Το Υποέργο 4 ««Δράσεις ΙΝΣΕΤΕ» αφορά στην υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων 

του ΙΝΣΕΤΕ, ώστε σε συνεργασία με τους λοιπούς Κοινωνικούς Εταίρους (ΙΜΕ 

ΓΣΕΒΕΕ, ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΕΝΕΜΥ ΕΣΕΕ) να συμβάλλει στη γενικότερη πρωτοβουλία και τις 

σχετικές δράσεις που υλοποιούνται εκ μέρους του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με κεντρικό το ρόλο του ΕΙΕΑΔ, για τη 

συγκρότηση, εδραίωση και αποτελεσματική λειτουργία ενός αξιόπιστου εθνικού 

συστήματος παρακολούθησης, αποτύπωσης της κατάστασης (δηλ. του επιπέδου και 

της γεωγραφικής και κλαδικής κατανομής) των επαγγελμάτων στην Ελλάδα και των 

δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και εφαρμογής τεκμηριωμένων 

υποδειγμάτων πρόγνωσης των μελλοντικών αναγκών της αγοράς εργασίας σε 

δεξιότητες.  

Περιλαμβάνει δε, τρία (3) Πακέτα Εργασίας (ΠΕ), τα οποία είναι: 

1. ΠΕ 1: Αναφορές προόδου υλοποίησης του Υποέργου – Φάκελοι 

φυσικού & οικονομικού αντικειμένου: αφορά στην δημιουργία 

κατάλληλου μηχανισμού παρακολούθησης και υποστήριξης της υλοποίησης 

του παρόντος Υποέργου, με στόχο τη διασφάλιση της αποτελεσματικής και 

αποδοτικής υλοποίησης και ολοκλήρωσής της. 

Στο πλαίσιο αυτό θα υλοποιηθούν ενέργειες εξειδίκευσης του σχεδιασμού του 

Υποέργου που θα υλοποιηθούν με αναδοχή, καθώς και συντονισμού και 

παρακολούθησης της υλοποίησης των επιμέρους προγραμματισμένων 

δράσεων του συνόλου του Υποέργου. 



 

 

Παράλληλα, περιλαμβάνει επίσης την υλοποίηση ενός (1) εργαστηρίου 

δημόσιου (Κράτος, Κοινωνικοί εταίροι, επιστημονικοί φορείς) ή/και 

κοινωνικού διαλόγου. 

2. ΠΕ 2: Θεματικές και κλαδικές/επαγγελματικές ποιοτικές μελέτες 

δεξιοτήτων (skill foresights) σε συγκεκριμένους κλάδους και τομείς: 

περιλαμβάνει την εκπόνηση μιας θεματικής ποιοτικής μελέτης δεξιοτήτων 

(skill foresight) στον τομέα του τουρισμού, βάσει της μεθοδολογίας που 

αναπτύσσεται στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 2 του Υποέργου 1 και 

συγκεκριμένα την Εκπόνηση οδηγού εφαρμογής και μεθοδολογικού οδηγού 

ποιοτικών μελετών διερεύνησης δεξιοτήτων για αξιοποίησή της στο πλαίσιο 

του εκάστοτε υποέργου. Ο τομέας που θα ερευνηθεί από το ΙΝΣΕΤΕ αφορά 

τις Ανάγκες δεξιοτήτων σε θέματα ολοκληρωμένης τουριστικής 

εμπειρίας. 

3. ΠΕ 3: Εκπόνηση μελέτης αποτύπωσης αναγκαίου μίγματος 

δεξιοτήτων σε συγκεκριμένα επαγγέλματα: περιλαμβάνει την εκπόνηση 

μελέτης αρχικής αποτύπωσης του μίγματος δεξιοτήτων σε τρία (3) 

συγκεκριμένα επαγγέλματα του τουριστικού τομέα, βάσει της σχετικής 

εργαλειοθήκης/αναλυτικού μοντέλου (Υποέργο 1/ΠΕ2/Εργαλείο 2) και στη 

συνέχεια ελέγχου και επικαιροποίησης της λίστας των αναγκαίων γνώσεων 

και δεξιοτήτων. Τα επαγγέλματα που θα μελετηθούν είναι: 

a. Ειδικός Τουρισμού για το Digital Marketing 

b. Προϊστάμενος ξενοδοχειακού τμήματος 

c. Υπάλληλος Εξυπηρέτησης Πελατών 

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Για τις ανάγκες υλοποίησης των Πακέτων Εργασίας 2 και 3 του Υποέργου, το ΙΝΣΕΤΕ 

ενδιαφέρεται να απασχολήσει ένα (1) Στέλεχος, με σύμβαση εργασίας ορισμένου 

χρόνου, διάρκειας συνολικά 6,0 Ανθρωπομήνες (ΠΕ2: 3,0 Ανθρωπομήνες και ΠΕ3: 

3,0 Ανθρωπομήνες) έως τη λήξη της Πράξης (31/07/2021).  Η συνολική αμοιβή για 

το σύνολο της απασχόλησης ανέρχεται σε 15.000,00 περιλαμβανομένων όλων των 

φόρων και νόμιμων κρατήσεων. 

Το εν λόγω Στέλεχος θα ενισχύσει και θα υποστηρίξει την Ομάδα Έργου που 

απασχολείται, τη διαμόρφωση του περιεχομένου των Παραδοτέων και την 

υλοποίησή τους, πάντοτε υπό την εποπτεία του Υπεύθυνου Υποέργου. 



 

 

Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι οι χώροι των γραφείων της εταιρείας ή όπου αλλού 

ήθελε υποδειχθεί από το ΙΝΣΕΤΕ. 

Γ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ / 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Το Στέλεχος καλείται να συμμετάσχει στις εξής επιμέρους ενέργειες/εργασίες: 

 Μελέτη της μεθοδολογίας  

 Προσαρμογή και εφαρμογή του μεθοδολογικού οδηγού ποιοτικών μελετών 

διερεύνησης δεξιοτήτων στο πλαίσιο του παρόντος Υποέργου για την 

εκπόνηση θεματικής ποιοτικής μελέτης δεξιοτήτων (skill foresight) με 

αντικείμενο τις Ανάγκες δεξιοτήτων σε θέματα ολοκληρωμένης τουριστικής 

εμπειρίας  

 Εκπόνηση μελέτης αρχικής αποτύπωσης του μίγματος δεξιοτήτων σε τρία (3) 

συγκεκριμένα επαγγέλματα, βάσει της σχετικής εργαλειοθήκης/αναλυτικού 

μοντέλου 

 

Το Στέλεχος θα συμμετάσχει στην διαμόρφωση των εξής παραδοτέων: 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

ΠΕ2/Π2.1: Θεματική ποιοτική μελέτη 

δεξιοτήτων με τίτλο «Ανάγκες Δεξιοτήτων 

σε θέματα ολοκληρωμένης τουριστικής 

εμπειρίας» 

Έως την ολοκλήρωση της σύμβασης 

ΠΕ3/Π3.1: Μελέτη αποτύπωσης αναγκαίου 

μίγματος δεξιοτήτων σε τρία επαγγέλματα 

του τουριστικού τομέα 

Έως την ολοκλήρωση της σύμβασης 

 

Δ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον (απαιτούμενα προσόντα):  

 Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών  

 Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας  



 

 

 Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση 

συγχρηματοδοτούμενων έργων 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προαναφερόμενα αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις 

συμμετοχής και στην περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α δεν τα διαθέτει, 

αποκλείεται από την μετέπειτα διαδικασία αξιολόγησης και δεν 

βαθμολογείται. 

 

Βαθμολογούνται (πρόσθετα/επιθυμητά προσόντα):  

 Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών  

 Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση έργων σχετικών με 

ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού 

 Διδακτική εμπειρία στον Τομέα του Τουρισμού 

 Προσωπική συνέντευξη 

Πίνακας Κριτηρίων Βαθμολόγησης 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΙ 

1 

Αξιολόγηση σχετικής επαγγελματικής - εμπειρίας ως 
μέλος Ομάδας Έργου σε έργα, με αντικείμενα σχετικά 
με το αντικείμενο της πρόσκλησης και γενικότερα 
ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού 

20/40 
20: για 5-10 έτη 

40:για πάνω από 10 έτη 

2 Μεταπτυχιακές Σπουδές  20 

3 Διδακτική εμπειρία στον Τομέα του Τουρισμού 
10/20 

10: για 5-10 έτη 

20:για πάνω από 10 έτη 

4 Προσωπική συνέντευξη από 0 έως 20  

 

Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ & 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ  

Τα «Απαιτούμενα Προσόντα» αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής στην 

παρούσα πρόσκληση και είναι κριτήρια αποκλεισμού (on/off). 

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί από επιτροπή αξιολόγησης των 

αιτήσεων και τα αποτελέσματα αξιολόγησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του 

(www.insete.gr). 

Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός 3 ημερών από την 

επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων. Οι τυχόν ενστάσεις που θα 
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υποβληθούν θα εξετασθούν από ειδική επιτροπή αξιολόγησης των ενστάσεων του 

ΙΝΣΕΤΕ. 

ΣΤ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΟΡΦΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

Οι φάκελοι υποψηφιότητας θα πρέπει να έχουν κατατεθεί στο πρωτόκολλο του 

ΙΝΣΕΤΕ και να έχουν λάβει αριθμό πρωτοκόλλου, το αργότερο έως τις έως τις 19 

Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 15:00 μμ, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

στο: info@insete.gr, είτε σε έντυπη μορφή στην έδρα του Ινστιτούτου, 

Βουκουρεστίου 32, 10671 Αθήνα, με έναν από τους εξής τρόπους: α) 

αυτοπροσώπως, β) ταχυδρομικά, γ) μέσω courier. 

Ο φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής: 

 Διαβιβαστικό – αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Υπόδειγμα Α) 

 Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα  

 Απαραίτητα δικαιολογητικά – τεκμήρια που αποδεικνύουν/τεκμηριώνουν την 

ύπαρξη των απαιτούμενων και επιθυμητών προσόντων, και ειδικότερα: 

o Τίτλοι Σπουδών.  

Αντίγραφα τίτλων σπουδών, στα οποία να αναγράφεται το 

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και η συγκεκριμένη Σχολή, καθώς και ο βαθμός 

και το έτος κτήσης αυτών.  

o 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. Εναλλακτικά καρτέλα 

ενσήμων ή δήλωση από το οικείο ασφαλιστικό ταμείο, ή αντίγραφα 

τιμολογίων. 

o Απόδειξη Διδακτικής Εμπειρίας. Για την απόδειξη της διδακτικής 

εμπειρίας απαιτούνται: 

Βεβαίωση του εκπαιδευτικού ιδρύματος ή φορέα, στην οποία να 

αναφέρονται οπωσδήποτε: η σχέση εργασίας, η ακριβής ιδιότητα με 

την οποία παρασχέθηκε το διδακτικό έργο και το διδαχθέν/ τα 

διδαχθέντα μαθήματα. 

o Έγγραφα απόδειξης πρόσθετων προσόντων (π.χ. πιστοποιητικά 

ξένων γλωσσών), σύμφωνα με το συνημμένο παράρτημα της 

παρούσας. 
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 Υπ. Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι τα στοιχεία του 

βιογραφικού σημειώματος και των προσκομισθέντων πιστοποιητικών είναι 

ακριβή και αληθή (Υπόδειγμα Β) 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το ΙΝΣΕΤΕ στο τηλ. 

2103244368 και email: info@insete.gr. 

Για τα στοιχεία που θα υποβληθούν θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.  

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στα ανωτέρω έγγραφα, 

βιογραφικά σημειώματα και δικαιολογητικά θα τύχουν επεξεργασίας αποκλειστικά 

για τους σκοπούς της επιλογής των υποψηφίων, αλλά και της τήρησης του φακέλου 

του φυσικού αντικειμένου της Πράξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4314/2014 

και σύμφωνα με τις νομικές, τεχνικές και οργανωτικές εγγυήσεις που προβλέπονται 

στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 

679/2016 καθώς και τον ν.4624/2019. 

Μπορείτε να ενημερωθείτε για τα δικαιώματά σας στην επεξεργασία των 

προσωπικών δεδομένων σας καθώς και για την πολιτική προστασίας προσωπικών 

δεδομένων του ΙΝΣΕΤΕ στο link http://www.insete.gr/Data-Protection-Policy. 

 

Σημαντική Σημείωση  

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δε δεσμεύει το ΙΝΣΕΤΕ να συνάψει 

συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν 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 ή/και να κηρύξει ατελέσφορη τη 

διαδικασία κατά την αποκλειστική του ευχέρεια, χωρίς να απαιτείται η επίκληση οποιουδήποτε 

ειδικότερου λόγου.  

Το ΙΝΣΕΤΕ διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου 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. 
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