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Το ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», 

που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και από 

εθνικούς πόρους, και ειδικότερα του Έργου: «Πρόσβαση στην Αγορά Εργασίας: Απόκτηση 

Επαγγελματικής Εμπειρίας Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ. και ΕΠΑ.Λ. – Άξονας Προτεραιότητας 4» με MIS 

491402 και αριθμό Υποέργου 16 «Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας (υλοποίηση) – 

ΙΝΕΜΥ» πρόκειται να υλοποιήσει πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας για 

ωφελούμενους αποδέκτες απόφοιτους της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και 

συγκεκριμένα των Ι.Ε.Κ., των ΕΠΑ.Λ. και των ΕΠΑ.Σ. ηλικίας έως 29 ετών κατά την υποβολή της 

αίτησής τους, σύμφωνα και με την ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (Youth 

Employment Initiative - YEI). Για την υλοποίηση του προγράμματος αυτού, το ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ, 

σύμφωνα με την από 04-05-2015 απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής, προτίθεται να 

δημιουργήσει ανοικτό μητρώο συνεργατών για ποιοτικό έλεγχο της απόκτησης 

επαγγελματικής εμπειρίας των αποφοίτων Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.  

 

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε όλη την Ελλάδα. 

 

Η απασχόληση των συνεργατών για ποιοτικό έλεγχο της απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας των 

αποφοίτων Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ. περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες: 

• Ποιοτικός έλεγχος και συνεχής παρακολούθηση των αποτελεσμάτων απόκτησης 

επαγγελματικής εμπειρίας  

• Τακτική επικοινωνία με τους ωφελούμενους 

 



 

• Συμπλήρωση των εντύπων ποιοτικού ελέγχου του προγράμματος 

• Επιτόπιες επισκέψεις στις επιχειρήσεις όπου οι ωφελούμενοι αποκτούν την επαγγελματική 

τους εμπειρία 

• Καταχώρηση των αποτελεσμάτων των ποιοτικών ελέγχων 

• Συνεργασία με την περιφερειακή και κεντρική ομάδα έργου του προγράμματος. 

 

Ειδικότερα: 

• το κόστος για την αποζημίωση των συνεργατών για τον ποιοτικό έλεγχο έχει οριστεί στα 70€ 

ανά επιτόπια επίσκεψη (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

• Με τους συνεργάτες σε θέσεις συνεργατών για τον ποιοτικό έλεγχο θα συναφθούν συμβάσεις 

έργου. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον όλα τα παρακάτω: 

• Πτυχίο στις ανθρωπιστικές, κοινωνικές ή οικονομικές επιστήμες 

• Διαθεσιμότητα ανταπόκρισης στο χρονοδιάγραμμα και τις ανάγκες υλοποίησης του έργου 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προαναφερόμενα αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής στην παρούσα 

πρόσκληση και στην περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α δεν τα διαθέτει, αποκλείεται από την 

μετέπειτα διαδικασία αξιολόγησης και δεν βαθμολογείται. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες είναι επιθυμητό να διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα  

• Μεταπτυχιακό στις ανθρωπιστικές, κοινωνικές ή οικονομικές επιστήμες  

• Επιμόρφωση στη συμβουλευτική και τον επαγγελματικό προσανατολισμό 

• Εμπειρία στη συμβουλευτική και τον επαγγελματικό προσανατολισμό ή στη διαχείριση 

ανθρώπινου δυναμικού ή στον τομέα της διοίκησης επιχειρήσεων ή στην επαγγελματική 

κατάρτιση  

 

Οι υποψήφιοι/ες σε θέσεις συνεργατών για τον ποιοτικό έλεγχο της απόκτησης επαγγελματικής 

εμπειρίας  κατατάσσονται σύμφωνα με τον τόπο διαμονής που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους και 

στον οποίο επιθυμούν να απασχοληθούν. Επιλέγονται πρωτίστως σύμφωνα με τη γεωγραφική τους 

εγγύτητα με την περιοχή όπου θα υλοποιείται το εκάστοτε πρόγραμμα, και δευτερευόντως σύμφωνα 

με την κατάταξή τους στην γεωγραφική αυτή περιοχή, με προϋπόθεση τη διαθεσιμότητά τους τη 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή που προκύπτει ανάγκη υλοποίησης προγράμματος.  

 

Πίνακας κριτηρίων βαθμολόγησης: 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΙ 

1 Μεταπτυχιακό στις  10 

 



 

ανθρωπιστικές, κοινωνικές ή 

οικονομικές επιστήμες  

 

2 

Εμπειρία στη συμβουλευτική 

και τον επαγγελματικό 

προσανατολισμό, ή στην 

διαχείριση ανθρώπινου 

δυναμικού, ή στον τομέα της 

διοίκησης επιχειρήσεων η στην 

επαγγελματική κατάρτιση  

 

1 έτος 5 

13 μήνες έως 2 έτη  10 

2 έτη και άνω 15 

3 

Επιμόρφωση στη 

συμβουλευτική και τον 

επαγγελματικό 

προσανατολισμό 

 

 10 

ΣΥΝΟΛΟ 50 

 

Η αξιολόγηση των υποψηφίων καθώς και η τελική επιλογή θα γίνει από Επιτροπή Αξιολόγησης, η 

οποία έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό εκ μέρους της Διοικητικής Επιτροπής του ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ. 

 

Η τήρηση των στοιχείων των υποψηφίων είναι εμπιστευτική. 

 

Το ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ θα αξιοποιήσει τους/τις υποψήφιους/ες εφόσον ωφελούμενοι/ες συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας στον τόπο διαμονής του συνεργάτη για τον 

ποιοτικό έλεγχο και αναλόγως με τις ανάγκες των προγραμμάτων.  

 

Για την υποβολή της αίτησής τους, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν συμπληρωμένο το 

τυποποιημένο έντυπο αίτησης (σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι της παρούσας) σε 

σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα πρέπει να φέρει την ένδειξη: 

Αίτηση για ένταξη στο μητρώο συνεργατών για θέσεις συνεργατών για ποιοτικό έλεγχο της 

απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας  για το υποέργο 16 της Πράξης: «Πρόσβαση στην 

αγορά εργασίας : απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛ» 

και θα πρέπει να κατατεθεί έως και τις 1 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 14:00 στην παρακάτω 

διεύθυνση : 

Ινστιτούτο Εμπορίου & Υπηρεσιών, Πετράκη 8, TΚ 10563, Αθήνα, ισόγειο (Γραμματεία ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ) 

 



 

ή να υποβληθεί ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή εναλλακτικά με courier. Αιτήσεις μετά τη 

λήξη της προθεσμίας δεν θα γίνονται δεκτές. Η σφραγίδα του ταχυδρομείου ή του courier 

αντίστοιχα αποτελεί απόδειξη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης. 

 

Το τυποποιημένο έντυπο αίτησης υποψηφιότητας ενέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης.  

 

Η πρόσκληση είναι ανοιχτή για τους ενδιαφερόμενους έως και τις 1 Σεπτέμβρη 2015, δηλαδή μέχρι 

και δύο μήνες πριν την ολοκλήρωση των προγραμμάτων εκπαίδευσης. Τα προγράμματα απόκτησης 

επαγγελματικής εμπειρίας θα ολοκληρωθούν στις 31 Οκτώβρη 2015. 

 

Σε περίπτωση συνεργασίας, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν στο ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ, φάκελο 

με τα δικαιολογητικά (φωτοτυπία τίτλου σπουδών και αποδεικτικό σχετικής εμπειρίας), προκειμένου 

να ακολουθήσει αντιπαραβολή των στοιχείων της αίτησης με το περιεχόμενο των φακέλων των 

δικαιολογητικών. Προσόντα που αναφέρονται στην αίτηση αλλά δεν τεκμηριώνονται με την 

υποβολή των αντίστοιχων πιστοποιητικών δε θα ληφθούν υπόψη και η αίτηση θα απορρίπτεται.  

 

Δικαίωμα υποβολής ένστασης έχουν οι υποψήφιοι, στους οποίους ανακοινώνεται η απόρριψη ή η 

απένταξή τους από το μητρώο, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της επίσημης 

έγγραφης/ηλεκτρονικής ενημέρωσής τους από το ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ. 

 

Σημειώνεται ότι η ένταξη στο μητρώο συνεργατών για τον ποιοτικό έλεγχο της απόκτησης 

επαγγελματικής εμπειρίας δεν συνεπάγεται αυτομάτως και συνεργασία με το ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ. Αυτό θα 

προκύπτει όταν διαπιστώνεται σχετική ανάγκη ποιοτικού ελέγχου. 

 

Πληροφορίες σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο τηλέφωνο 210 

3259170 ή στην ηλεκτρονική δ/νση epavlou@esee.gr.  

 

Τα έργα για τα οποία κυρίως θα αξιοποιηθεί το μητρώο συνεργατών για τον ποιοτικό έλεγχο της 

απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας είναι τα κάτωθι:  

«Πρόσβαση στην Αγορά Εργασίας: Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ. και ΕΠΑ.Λ.– 

Άξονας Προτεραιότητας 4» (Υποέργο 16 «Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας (υλοποίηση) – 

ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ») του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».  

 

Το σύνολο των πληρωμών προς τους συνεργάτες για τον ποιοτικό έλεγχο (αμοιβές, δαπάνες 

μετακίνησης, διαμονής και διατροφής) εξαρτάται από τη ροή της χρηματοδότησης του ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ 

από το Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση». 

 

 

mailto:epavlou@esee.gr


 

Σημειώνεται ότι αναλόγως των αναγκών που θα προκύψουν, το εν λόγω μητρώο δύναται να 

χρησιμοποιηθεί και για άλλα εκπαιδευτικά-επιμορφωτικά έργα που θα υλοποιήσει ο φορέας στο 

πλαίσιο του ΕΣΠΑ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. 

 
 
 

 


