
ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

 

Υποχρεώσεις Επιχειρήσεων Μητρώου Πρακτικής Άσκησης 

 

1. Οι επιχειρήσεις δηλώνουν το ενδιαφέρον τους μέσω του λογαριασμού τους 

στο e-services. 

2. O σύμβουλος εργοδοτών του ΟΑΕΔ θα είναι υπεύθυνος για την επαφή με τις 

επιχειρήσεις. 

3. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους Δήμους Ελευσίνας, 

Ασπροπύργου, Μάνδρας και στην Βιομηχανική Ζώνη του Θριασίου πεδίου. 

4. Η επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει υπεύθυνο επιβλέποντα για την πρακτική 

άσκηση. 

5. Στο τέλος της πρακτικής η επιχείρηση πρέπει να εκδώσει πιστοποιητικό 

παρακολούθησης/συστατική επιστολή. 

6. Η επιχείρηση θα πρέπει να δηλώνει μέσω του eservices στο portal του ΟΑΕΔ 

τα εξής στοιχεία 

a. ΚΑΔ 

b. Αριθμός προσωπικού και είδους συμβάσεων 

c. Αριθμός προσφερόμενων θέσεων πρακτικής άσκησης ανά επιθυμητή 

ειδικότητα 

d. Περιγραφή θέσεων πρακτικής 

7. Το μητρώο επιχειρήσεων παραμένει ανοικτό εφόσον αυτές επιθυμούν να 

προσθέτουν ή να αφαιρούν θέσεις αναλόγως των αναγκών τους κάθε χρονική 

στιγμή. Το μητρώο δύναται να δέχεται νέες εγγραφές καθόλη την διάρκεια 

του προγράμματος. 

8. Διαγραφή παρόχου από το Μητρώο γίνεται σε περίπτωση μη τήρησης των 

όρων της πρόσκλησης 

9. Η συμμετοχή στο Μητρώο Παρόχων Πρακτικής Άσκησης συνιστά 

ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων που έχουν τεθεί. 

10. Το μέλος του Μητρώου Παρόχων Πρακτικής Άσκησης υποχρεούται για όσο 

διάστημα είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο να πληροί τις προϋποθέσεις 

εγγραφής του και να εκπληρώνει ή να έχει ρυθμίσει τις ασφαλιστικές και 

φορολογικές υποχρεώσεις του. 



11. Υποχρεούται να έχει δηλώσει τον πρακτικά ασκούμενο στο Σύστημα Εργάνη 

στο αντίστοιχο Έντυπο.  

12. Καθόλη την διάρκεια της πρακτικής άσκησης απαγορεύεται η απόλυση 

προσωπικού ίδιας ειδικότητας. 

13. Ο αριθμός των πρακτικά ασκούμενων εξαρτάται από τον αριθμό του 

μισθοδοτούμενου προσωπικού της επιχείρησης σύμφωνα με τον παρακάτω 

πίνακα:  

Αριθμός απασχολούμενων 

επιχείρησης 

Μέγιστος αριθμός ασκούμενων 

πρακτικής άσκησης 

0-4 Έως 1 άτομο 

Από 5 και άνω  30% των απασχολούμενων  

 

14. Κατά την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης δεν επιτρέπεται: 

a. Ο δανεισμός ωφελουμένων, δηλαδή ο ωφελούμενος θα πρέπει να 

πραγματοποιήσει την πρακτική άσκηση στη συμβαλλόμενη επιχείρηση 

b. Ο ίδιος ο πάροχος κατάρτισης να συμμετέχει και ως επιχείρηση 

πρακτικής άσκησης.  

c. Η υλοποίηση πρακτικής άσκησης σε θέσεις που απαιτούν ειδική 

άδεια/πιστοποίηση (πχ Security) 

15. Η επιχείρηση πρακτικής άσκησης ιδιωτικού δικαίου δεν επιτρέπεται να προβεί 

σε απόλυση εργαζομένων της ίδιας ειδικότητας με την θέση πρακτικής 

άσκησης, από την ημερομηνία ένταξης του πρακτικά ασκούμενου και για όσο 

διάστημα διαρκεί η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης. Σε περίπτωση που 

συντρέξει μείωση αυτού του προσωπικού ένεκα απόλυσης, θα πρέπει η 

επιχείρηση εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την απόλυση, να προβεί 

σε νέα πρόσληψη. 

16. Η επιχείρηση πρακτικής άσκησης ορίζει έναν εργαζόμενό της ως επιβλέποντα 

πρακτικής άσκησης, ο οποίος θα έχει την ευθύνη του ωφελούμενου (πρακτικά 

ασκούμενου) και θα συνεργάζεται άμεσα με τον επόπτη πρακτικής άσκησης 

και τον Εργασιακό Σύμβουλο του ΚΠΑ2 Ελευσίνας. Ο επιβλέπων πρακτικής 

άσκησης θα ασχολείται με τα εξής: 

o Καθορισμός των αντικειμένων απασχόλησης του ασκούμενου 

o Συνεργασία με τον επόπτη πρακτικής άσκησης και τον Εργασιακό 

Σύμβουλο του ΚΠΑ2 Ελευσίνας για την αποτελεσματικότερη άσκηση 

των ωφελούμενων. 



o Υποβολή προτάσεων στη διεύθυνση της επιχείρησης για βελτίωση των 

συνθηκών εργασίας και εκπαίδευσης των ασκούμενων, εφ’ όσον το 

κρίνει αναγκαίο. 

o Συμπλήρωση Ειδικού Ερωτηματολογίου Αξιολόγησης του 

Προγράμματος στο οποίο θα αξιολογείται το ενδιαφέρον και η 

ενσωμάτωση των ωφελούμενων στο εργασιακό περιβάλλον, οι 

επόπτες, η οργάνωση και η συνέπεια του προγράμματος κ.λπ. 

o Ενημέρωση του Επόπτη Πρακτικής (του ΚΕΚ) για τις απουσίες -

δήλωση απουσιών στο πληροφοριακό σύστημα καθώς και τυχόν 

δικαιολογητικά αυτών (βεβαιώσεις γιατρών, κλπ.) 

o Μεριμνά για την έκδοση «Πιστοποιητικού 

Παρακολούθησης/Συστατική Επιστολή» με την ολοκλήρωση της 

πρακτικής άσκησης. 

 

 

 


