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Κώδικας ∆εοντολογίας του Γραφείου ∆ιασύνδεσης µε 
εργοδοτικούς οργανισµους και εργοδότες 

ΑΡΘΡΟ 1 

 

ΠΕ∆ΙΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Τα άρθρα του παρόντος κώδικα ρυθµίζουν τις  σχέσεις που 

αναπτύσσονται ανάµεσα στα Γραφεία ∆ιασύνδεσης των Πανεπιστηµίων 

της Ελληνικής Επικράτειας και τους εργοδοτικούς οργανισµούς που 

χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες τους. 

ΑΡΘΡΟ 2 

 

 

 

 

 

ΟΡΙΣΜΟΙ 

1. Ως Γραφείο ∆ιασύνδεσης νοείται η υπηρεσία εκείνη του 

Πανεπιστηµίου που στηρίζει τη σύνδεση της εκπαίδευσης µε την 

παραγωγική διαδικασία. Στα πλαίσια αυτά µεσολαβεί µεταξύ των 

φοιτητών και αποφοίτων των Πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων και των 

εργοδοτικών οργανώσεων και εργοδοτών που χρησιµοποιούν τις 

υπηρεσίες του, µε σκοπό την κάλυψη υπαρχουσών θέσεων εργασίας.  

2. Ως εργοδοτικός οργανισµός νοείται το νοµικό πρόσωπο τα µέλη του 

οποίου µπορούν να συµβληθούν ως εργοδότες µε τους φοιτητές και τους 

αποφοίτους. 

3. Ως εργοδότης νοείται οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο 

απασχολεί ή ζητά να απασχολήσει φοιτητές, ή αποφοίτους είτε µε 

σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας είτε µε σύµβαση έργου είτε µε 

οποιαδήποτε άλλη µορφή, υπό την προϋπόθεση ότι για την εργασία 

αυτή δίδεται αντιπαροχή. Παράλληλα για τις ανάγκες του παρόντος 

άρθρου ως εργοδότης νοείται και το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που 

δέχεται να προσλάβει φοιτητές για πρακτική άσκηση ανεξάρτητα από 

την καταβολή ή όχι αµοιβής. 

ΑΡΘΡΟ 3 
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΩΝ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ-

ΕΡΓΟ∆ΟΤΩΝ 

Ο ενδιαφερόµενος  εργοδότης είναι υπεύθυνος για την ηθική και 

σύννοµη συµπεριφορά των εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων του καθώς 

και για την τήρηση του παρόντος κώδικα καθ’ όλη τη διάρκεια της 

διαδικασίας πρόσληψης. 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΩΝ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ-

ΕΡΓΟ∆ΟΤΩΝ 

Οι υπεύθυνοι πρόσληψης των επιχειρήσεων οφείλουν να σέβονται τις 

διαδικασίες που ακολουθούν τα Γραφεία ∆ιασύνδεσης και να απέχουν 

οποιασδήποτε παραπλανητικής ή αόριστης ανακοίνωσης και γενικά 

αντιδεοντολογικής συµπεριφοράς. 

ΑΡΘΡΟ 5 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΩΝ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ-

ΕΡΓΟ∆ΟΤΩΝ 

1. Οι υπεύθυνοι πρόσληψης πρέπει να παρέχουν ακριβείς πληροφορίες 

στο Γραφείο ∆ιασύνδεσης για τη συγκεκριµένη θέση εργασίας  και για 

τα προσόντα που απαιτούνται για την κάλυψή της και να επιτρέπουν ένα 

λογικό χρονικό διάστηµα προκειµένου να ανταποκριθούν οι 

ενδιαφερόµενοι. 

2. Οι υπεύθυνοι πρόσληψης οφείλουν να αναφέρουν τόσο τις προοπτικές 

εξέλιξης όσο και τους λόγους για τους οποίους αποχώρησε ο 

προηγούµενος εργαζόµενος από την συγκεκριµένη θέση εφόσον κάτι 

τέτοιο ζητηθεί από Γραφείο ∆ιασύνδεσης ή τον ενδιαφερόµενο. 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΩΝ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ-

ΕΡΓΟ∆ΟΤΩΝ 

Οι  υπεύθυνοι πρόσληψης οφείλουν να παρέχουν κάθε απαραίτητο 

στοιχείο-υλικό στα Γραφεία ∆ιασύνδεσης ώστε να διαµορφώσουν πλήρη 

εικόνα για την ιστορία της επιχείρησης και τις  προοπτικές της. 

ΑΡΘΡΟ 7 
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΩΝ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ-

ΕΡΓΟ∆ΟΤΩΝ 

Η έστω και προφορική αποδοχή του εργοδότη στην προσφορά 

εργασίας θεωρείται τελεσίδικη. Στην περίπτωση κατά την οποία ο 

εργοδότης σε ευθέτερο χρόνο αποσύρει την αποδοχή του αυτή, το 

Γραφείο ∆ιασύνδεσης έχει το δικαίωµα να αρνηθεί στο διηνεκές 

οποιαδήποτε συνεργασία µαζί του λόγω αντιδεοντολογικής 

συµπεριφοράς. 

ΑΡΘΡΟ 8 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΩΝ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ-

ΕΡΓΟ∆ΟΤΩΝ 

Οι εργοδότες υποχρεούνται, στην περίπτωση  που προσλάβουν φοιτητές 

µέσα από τα προγράµµατα πρακτικής άσκησης των ιδρυµάτων που 

υποστηρίζονται από τα Γραφεία ∆ιασύνδεσης να προβλέπουν ειδικές 

άδειες εξετάσεων  ώστε οι εργαζόµενοι φοιτητές να διευκολύνονται στις 

ακαδηµαϊκές τους υποχρεώσεις. Η συµµετοχή στις εξετάσεις θα 

αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση των Πανεπιστηµίων.  

ΑΡΘΡΟ 9 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΩΝ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ-

ΕΡΓΟ∆ΟΤΩΝ 

Οι υπεύθυνοι πρόσληψης οφείλουν να πληροφορούν τα Γραφεία 

∆ιασύνδεσης για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία 

πρόσληψης των υποψηφίων ακόµα και εκείνων που τελικά δεν θα 

επιλεγούν.  

ΑΡΘΡΟ 10 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΩΝ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ-

ΕΡΓΟ∆ΟΤΩΝ 

Σε περίπτωση που ο εργοδότης σε αντίθεση µε την ανακοίνωση που 

έκανε απασχολήσει τον υποψήφιο σε διαφορετική θέση από αυτή που 

έχει προαναγγείλει και εφόσον ο ενδιαφερόµενος αρνηθεί τη νέα θέση, 

το Γραφείο ∆ιασύνδεσης  θα έχει τα δικαιώµατα του άρθρου 7.  

ΑΡΘΡΟ 11 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΩΝ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ-

ΕΡΓΟ∆ΟΤΩΝ 

Στα πλαίσια της αµοιβαίας συνεργασίας και του κοινού συµφέροντος οι 

εργοδοτικές οργανώσεις οφείλουν να ενηµερώνουν τα µέλη τους για την 

αλληλογραφία που απευθύνουν προς αυτές  τα  Γραφεία  ∆ιασύνδεσης 

και τους αφορούν. 
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ΑΡΘΡΟ 12 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΩΝ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ-

ΕΡΓΟ∆ΟΤΩΝ 

 

Οι εργοδοτικοί οργανισµοί-εργοδότες δεσµεύονται να µην διατηρούν, 

ανακοινώνουν και προωθούν περαιτέρω τα στοιχεία και προσωπικά 

δεδοµένα φοιτητών/αποφοίτων που περιήλθαν σε γνώση τους και να 

λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα διασφάλισης της εµπιστευτικότητας 

αυτών.     

 

ΑΡΘΡΟ 13 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ 

Τα Γραφεία ∆ιασύνδεσης οφείλουν να διευκολύνουν τα προγράµµατα 

προσέλκυσης των εργοδοτικών οργανώσεων και εργοδοτών και να 

ανακοινώνουν µε κάθε πρόσφορο τρόπο τις αιτήσεις των επιχειρήσεων 

για απασχόληση φοιτητών και αποφοίτων. 

ΑΡΘΡΟ 14 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ 

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος άµεσος εργοδότης (µη ΙΟΕΕ) δεν 

επιθυµεί την κοινοποίηση των στοιχείων του στους ενδιαφερόµενους 

φοιτητές – αποφοίτους, το Γραφείο ∆ιασύνδεσης σέβεται την επιθυµία 

αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι ο εργοδότης έχει σεβαστεί τις πρόνοιες 

του άρθρου 6 και έχει ενηµερώσει για την επιθυµία του µη 

δηµοσιοποίησης των στοιχείων του εγγράφως και εγκαίρως. 

ΑΡΘΡΟ 15 

 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ 

Η συνεργασία µε ιδιωτικές εταιρίες οι ο�οίες διατελούν σε σχέση εξάρτησης µε 

τους εργοδότες (ό�ως οι εταιρίες συµβούλων ε�ιχειρήσεων) γίνεται α�οδεκτή 

µόνο εάν συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες �ροϋ�οθέσεις: 

α. Οι εργοδότες  έχουν εξουσιοδοτήσει την εταιρία να δρα για 

λογαριασµό της και η εταιρία δηλώνει ποιους εργοδότες 

αντιπροσωπεύει. 

 β. Οι υποψήφιοι, αφού πληροφορηθούν από το γραφείο 

διασύνδεσης για τη µορφή της εκπροσώπησης, εκδηλώσουν ενδιαφέρον.  
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ΑΡΘΡΟ 16 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ 

Τα Γραφεία ∆ιασύνδεσης οφείλουν να ενηµερώνουν τους εργοδότες για 

τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθήσουν για την πρόσληψη 

υποψηφίων, καθώς και για τα τυχόν ειδικά καθεστώτα αποζηµίωσης και 

ασφάλισης φοιτητών που συµµετέχουν σε πρόγραµµα πρακτικής 

άσκησης. 

ΑΡΘΡΟ 17 

 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ 

 Τα  Γραφεία  ∆ιασύνδεσης οφείλουν να δίνουν πληροφορίες σε όλους 

τους υποψηφίους  για όλες τις  θέσεις εργασίας που έχουν  προταθεί 

προς κάλυψη ώστε να παρέχονται στους υποψηφίους και στους 

εργοδότες τα ευρύτερα δυνατά περιθώρια επιλογών. 

Οποιασδήποτε µορφής παροχή συµβουλών προς τους υποψηφίους από 

το Γραφείο ∆ιασύνδεσης επιτρέπεται µόνο υπό το πρίσµα της 

προσπάθειας εναρµόνισης των κλίσεων τους µε τις εργασιακές τους 

επιδιώξεις. 

ΑΡΘΡΟ 18 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ 

Οποιασδήποτε µορφής υπόσχεση ή παροχή δωροληψίας µε σκοπό τη 

θέση προτεραιοτήτων µιας επιχείρησης έναντι άλλων απαγορεύεται και 

τιµωρείται από τις οικείες πειθαρχικές διατάξεις και τον εσωτερικό 

κανονισµό των Γραφείων ∆ιασύνδεσης. 

ΑΡΘΡΟ 19 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ 

Όλες οι διατάξεις του παρόντος ερµηνεύονται βάσει της αρχής της 

καλής πίστης και του σεβασµού των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

Τυχόν αντιδεοντολογικές συµπεριφορές από εργοδότες θα 

ανακοινώνονται στο σύνολο των Γραφείων ∆ιασύνδεσης των ΑΕΙ και 

µπορεί να επιφέρουν την άρνηση συνεργασίας από όλα τα Γραφεία 

∆ιασύνδεσης 

 


