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ΑΠΟΦΑΣΗ 

Η  
ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 

του 

Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού  

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις επί της Πρόσκλησης 12/2014» 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α).  

2. Την υπ’ αριθ. 3183/55/11-11-2014 Απόφαση του ΔΣ του Οργανισµού περί έγκρισης του Σχεδίου 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος µε Αντικείµενο «Επιταγή διασύνδεσης µε την αγορά εργασίας 

ανέργων αποφοίτων Πανεπιστηµίων και Τ.Ε.Ι.». 

3. Την υπ’ αριθ. 109416/16-12-2014 (ΑΔΑ: 6Ψ3Α4691Ω2-ΩΨΗ) πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για συµµετοχή στη Δράση µε Αντικείµενο «Επιταγή διασύνδεσης µε την αγορά εργασίας 

ανέργων αποφοίτων Πανεπιστηµίων και Τ.Ε.Ι.». 

4.Την υπ’ αριθ. 30553/09-04-2015 (ΑΔΑ: 7ΕΑΞ4691Ω2-ΙΥΟ) Μερική Ανάκληση και Τροποποίηση µε 

αριθµό 12/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ µε Αντικείµενο «Επιταγή διασύνδεσης µε την αγορά εργασίας ανέργων 

αποφοίτων Πανεπιστηµίων και Τ.Ε.Ι.». 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

1. Ετήσιες Μονάδες Εργασίας 

•   Σε περίπτωση κατάργησης, αντικατάστασης η µη υποχρέωσης υποβολής των εντύπων 

Ε7 ή Ε5 θα δύναται να προσκοµισθούν κατά τον επιτόπιο έλεγχο, αντίστοιχα έγγραφα 

(ΑΠΔ, έντυπο έναρξης ΔΟΥ, Καταστατικό ίδρυσης, Κατάσταση µελών ΔΣ, 

Μετοχολόγιο, Πρακτικό συγκρότησης σε σώµα ΔΣ κλπ) που αποδεικνύουν τον 

δηλωµένο αριθµό των Ε.Μ.Ε. 

•   Στον υπολογισµό των Ε.Μ.Ε. δεν περιλαµβάνονται οι ωροµίσθιοι καθηγητές. 
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2. Συνάφεια Πτυχίου και θέσης Πρακτικής Άσκησης. 

 

• Η επιλογή και η τοποθέτηση του ωφελούµενου σε θέση πρακτικής άσκησης πρέπει 

να γίνει λαµβάνοντας υπόψη : 

• Καταρχάς το αντικείµενο εργασίας στην θέση πρακτικής άσκησης και την επιθυµητή 

ειδικότητα που η επιχείρηση έχει δηλώσει ( όπως η πρόσκληση ορίζει κεφ.3.3.Β) 

• Επίσης  τις γνώσεις, τις δεξιότητες, και το προφίλ του ωφελούµενου  

• Ιδανικός είναι ο συνδυασµός και των δύο. 

• Σε περίπτωση που δεν ταυτίζονται απολύτως η ειδικότητα του ωφελούµενου µε 

αυτήν της θέσης, τότε µέσω της σωστής καθοδήγησης θα πρέπει να βρεθεί η πλέον 

κατάλληλη για το προφίλ του ωφελούµενου  θέση πρακτικής. 

• Σκοπός είναι  να επιτευχθεί η όσο το δυνατόν καλύτερη σύζευξη ώστε να 

δηµιουργηθούν πιθανότητες για µόνιµη απασχόληση. 

• Στο φάκελο του κάθε ωφελούµενου θα πρέπει να περιγράφεται η διαδικασία της 

τοποθέτησης σε θέσεις πρακτικής και να αιτιολογείται επαρκώς η συνάφεια ή µη. 

 

3. Μείωση του αριθµού των εργαζοµένων σε επιχείρηση πρακτικής άσκησης 

• Λόγω της χρονικής καθυστέρησης έναρξης του προγράµµατος και της µερικής 

ανάκλησης και αλλαγής των όρων της Πρόσκλησης, η Επιχείρηση πρακτικής 

άσκησης δεν επιτρέπεται να προβεί σε µείωση του αριθµού των εργαζοµένων και 

για όσο διάστηµα συµµετέχει στη Δράση, από την ηµεροµηνία υπογραφής της 

τριµερούς σύµβασης και όχι από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της Πρόσκλησης  

 

 

 

 

 

 

 

Η  ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 

 

 

 ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ 
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