Ορθή Επανάληψη
ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΣΟΛΟΓΙΑ
ΔΡΑΗ: «ΕΠΙΣΑΓΗ ΕΙΟΔΟΤ ΓΙΑ ΝΕΟΤ ΕΩ 29 ΕΣΩΝ Ε ΙΔΙΩΣΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΣΟΝ ΚΛΑΔΟ
ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΕΡΓΑΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ»

Ειςαγωγή
Ο Κϊδικασ Δεοντολογίασ απευκφνεται ςτουσ ωφελοφμενουσ, τουσ παρόχουσ κατάρτιςθσ και τισ
επιχειριςεισ πρακτικισ άςκθςθσ ςτο πλαίςιο τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςτθ Δράςθ «ΕΠΙΣΑΓΗ
ΕΙΟΔΟΤ ΓΙΑ ΝΕΟΤ ΕΩ 29 ΕΣΩΝ Ε ΙΔΙΩΣΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΣΟΝ ΚΛΑΔΟ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΙΑ
ΑΠΟΚΣΗΗ ΕΡΓΑΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ»

(εφεξισ «Δράςθ»), που εντάχκθκε ςτον Άξονα

Προτεραιότητασ 3 «ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ ΣΗ ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΣΩΝ ΝΕΩΝ ΕΩ 29
ΕΣΩΝ» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικοφ, Εκπαίδευςη και Δια Βίου Μάθηςη».
2014-2020, και ςυγχρθματοδοτείται από πόρουσ του ΕΚΣ και τθσ Πρωτοβουλίασ για τθν
Απαςχόλθςθ των Νζων.

Ο Κϊδικασ αυτόσ ορίηει τισ βαςικζσ αρχζσ που πρζπει να τθροφνται από τα εμπλεκόμενα μζρθ
(τα οποία αναφζρκθκαν παραπάνω) ςτο πλαίςιο τθσ ςυνεργαςίασ τουσ και διζπει όλα τα
ςτάδια τθσ Δράςθσ, από τθν προετοιμαςία ςυμμετοχισ κάκε ενδιαφερόμενου ςε αυτι, μζχρι
και τθν ολοκλιρωςι τθσ και αποτελεί παράρτθμα τθσ ςφμβαςθσ μεταξφ των εμπλεκόμενων
μερϊν.
Κάκε εμπλεκόμενο μζροσ που ςυμμετζχει ςτθ Δράςθ ζχει τθν ευκφνθ για τθν τιρθςθ του
παρόντοσ Κϊδικα.

Βαςικζσ αρχζσ που οφείλουν να τηροφν οι ωφελοφμενοι
1) Κάκε ωφελοφμενοσ κατά τθ ςυμπλιρωςθ τθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ του ςτθ Δράςθ οφείλει να
απζχει από οποιαδιποτε παραπλανθτικι πλθροφόρθςθ ςχετικά με τα ςτοιχεία τθσ αιτιςεϊσ
του (π.χ. αναλθκι ςτοιχεία για το εκπαιδευτικό επίπεδο, το δθλωκζν οικογενειακό ειςόδθμα,
μθ υπογραφι ςφμβαςθσ με άλλον πάροχο κατάρτιςθσ κλπ).
2) Εφόςον ο ωφελοφμενοσ ςυμφωνιςει να ςυνεργαςτεί με ςυγκεκριμζνο πάροχο κατάρτιςθσ
και τθν επιχείρθςθ πρακτικισ άςκθςθσ, οφείλει να ςυμμορφϊνεται με τουσ όρουσ και τισ
υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τθν πρόςκλθςθ, τθν ςφμβαςθ κακϊσ και τον παρόν κϊδικα.
3) Κάκε ωφελοφμενοσ κα πρζπει να είναι ςυνεπισ ςτισ υποχρεϊςεισ του κατά τθν διάρκεια τθσ
κατάρτιςθσ του και ειδικότερα, κατά τθν κεωρθτικι κατάρτιςθ, υποχρεοφται να παρακολουκεί
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ανελλιπϊσ το πρόγραμμα κατάρτιςθσ με τθν απαιτοφμενθ επιμζλεια και να ςυμμετζχει ενεργά
ςτισ τεχνικζσ και μεκόδουσ εκπαίδευςθσ, που ακολουκοφνται από τουσ εκπαιδευτζσ
κατάρτιςθσ.

Κατά τθ διάρκεια τθσ πρακτικισ άςκθςθσ, κάκε ωφελοφμενοσ κα πρζπει :
· Να μθν δθμιουργεί προβλιματα ςτθ ςυνεργαςία του με τθν επιχείρθςθ και τα ςτελζχθ
αυτισ.
· Να μθν δθμιουργεί προβλιματα ςε πελάτεσ ι ςυνεργάτεσ τθσ επιχείρθςθσ ςε περίπτωςθ
που ζρκει ςε επικοινωνία/ ςυνεργαςία μαηί τουσ ςτο πλαίςιο των εργαςιϊν που οφείλει να
εκτελζςει για τθ κζςθ πρακτικισ ςτθν οποία ζχει τοποκετθκεί.
· Να μθν προβαίνει ςε πράξεισ οι οποίεσ δφναται να ςυνιςτοφν ποινικά αδικιματα (πχ.
κλοπι).

Να ςυμμορφϊνεται με τουσ κανόνεσ υγιεινισ και αςφάλειασ τθσ επιχείρθςθσ.
· Να επιδεικνφει ενδιαφζρον για τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων που αφορά τθ κζςθ
πρακτικισ.
· Να μθν προκαλεί από αμζλεια ι ςκοπιμότθτα, φκορά ςτθν περιουςία τθσ επιχείρθςθσ.
· Να τθρεί το ωράριο τθσ πρακτικισ άςκθςθσ.
4) Εάν κατά τθ διάρκεια τθσ πρακτικισ άςκθςθσ ο ωφελοφμενοσ εντοπίςει πρόβλθμα ςτθ
ςυνεργαςία του με τθν επιχείρθςθ οφείλει να ενθμερϊςει τον Επόπτθ Πρακτικισ που ζχει
ορίςει ο πάροχοσ κατάρτιςθσ.

Βαςικζσ αρχζσ που οφείλουν να τηροφν οι πάροχοι κατάρτιςησ

1) Οι ενζργειεσ προςζλκυςθσ ωφελουμζνων που κα αναλθφκοφν από τουσ παρόχουσ
κατάρτιςθσ, κα πρζπει να διζπονται από τουσ κανόνεσ των χρθςτϊν ςυναλλακτικϊν θκϊν.
2) Κάκε πάροχοσ κατάρτιςθσ οφείλει να παρζχει ορκι και ζγκυρθ ενθμζρωςθ προσ κάκε
ενδιαφερόμενο ςχετικά με το πλαίςιο ςυμμετοχισ του ςτθ Δράςθ.
3) Ο Πάροχοσ Κατάρτιςθσ ορίηει τον Επόπτθ προκειμζνου ο τελευταίοσ να βοθκιςει τον
καταρτιηόμενο ςε κζματα ομαλισ ζνταξισ του, ςτο εργαςιακό περιβάλλον και να εξαςφαλίςει
όςο το δυνατόν καλφτερουσ όρουσ ενςωμάτωςθσ ςε αυτό, προκειμζνου να διαςφαλίηεται θ
ιςόρροπθ και ομαλι ςχζςθ του με τθν επιχείρθςθ.
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Ο ρόλοσ του επόπτθ ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ πρακτικισ άςκθςθσ, κα πρζπει κατϋ ελάχιςτον, να
καταλαμβάνει τα ακόλουκα:


Επαφι του Επόπτθ με τθν επιχείρθςθ, τον καταρτιηόμενο και τον ςφμβουλο. Η εν λόγω
επαφι αποδεικνφεται με τθν υπογραφι του επόπτθ ςε θμεριςια δελτία πρακτικισ
άςκθςθσ του ωφελοφμενου.



Κοινζσ ςυναντιςεισ, εκπροςϊπου επιχείρθςθσ, καταρτιηόμενου και Επόπτθ, για τθ
διευκζτθςθ τυχόν ηθτθμάτων που ενδεχομζνωσ ζχουν ανακφψει κατά τθ διάρκεια τθσ
πρακτικισ άςκθςθσ.



Προςωπικι επαφι του Επόπτθ με τον καταρτιηόμενο, όπου προκφπτει ανάγκθ για τθν
ομαλι ζνταξθ του ςτθ επιχείρθςθ π.χ. περαιτζρω υποςτιριξθ του καταρτιηόμενου για
τθν ομαλοποίθςθ τθσ ενςωμάτωςισ του ςτο περιβάλλον τθσ επιχείρθςθσ και



Γενικότερο ςυντονιςμό και ζλεγχο τθσ πρακτικισ άςκθςθσ.



Ο επόπτθσ ςυμπλθρϊνει και υπογράφει κατά τθ λιξθ του ζργου του τθν ζκκεςθ
εποπτείασ με αναφορά ςτισ εργαςίεσ του ωσ επόπτθ και καταγραφι των επαφϊν του
με τθν επιχείρθςθ και τον καταρτιηόμενο, τυχόν παρατθριςεισ ι/και ευριματα που
ζλαβαν χϊρα κατά τθν εποπτεία του. θμειϊνεται ότι θ τακτικι επαφι του Επόπτθ με
τθν επιχείρθςθ και τον καταρτιηόμενο αποδεικνφεται με τθν υπογραφι του επόπτθ ςε
θμεριςια δελτία πρακτικισ άςκθςθσ του ωφελοφμενου

4) Οι πάροχοι κατάρτιςθσ υποχρεοφνται να τθροφν το ςφνολο των κοινϊν δεικτϊν
εκροϊν και άμεςων αποτελεςμάτων ςχετικά με τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν Πράξθ
(Παράρτθμα 1 Καν. 1304/2013) και το ςφνολο των δεκτϊν άμεςων αποτελεςμάτων για
τθν Πρωτοβουλία για τθν Απαςχόλθςθ των νζων (Παράρτθμα ΙΙ Καν. 1304/2013),
ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ των Κανονιςμϊν τθσ Προγραμματικισ περιόδου 2014‐2020
αναφορικά

με

τθ

ςυλλογι

και

ςυγκζντρωςθ

ςτατιςτικϊν

δεδομζνων.

Ειδικότερα, να εξαςφαλίηονται οι απαιτιςεισ εγγραφισ και αποκικευςθσ δεδομζνων ςε
θλεκτρονικι μορφι, τα οποία είναι αναγκαία για τθν παρακολοφκθςθ και τθν
αξιολόγθςθ ςφμφωνα με το αρκ.125 παρ. 2δ και ε Καν 1303/2013.

Βαςικζσ αρχζσ που οφείλουν να τηροφν οι επιχειρήςεισ
1) Κάκε επιχείρθςθ πριν από τθ ςυμμετοχι τθσ ςτθ Δράςθ προετοιμάηεται ωσ προσ τα
ακόλουκα:


Σισ κζςεισ πρακτικισ άςκθςθσ που μπορεί να διακζςει.
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Σισ δεξιότθτεσ και τα προςόντα που κα πρζπει να ζχει ο υποψιφιοσ για κάκε κζςθ
πρακτικισ άςκθςθσ.



Σισ εργαςίεσ τισ οποίεσ κα αναλάβει να εκτελζςει ο ωφελοφμενοσ κατά τθ διάρκεια τθσ
πρακτικισ του άςκθςθσ

2) Κάκε επιχείρθςθ οφείλει να ενθμερϊςει κάκε φμβουλο φηευξθσ με τον οποίο
ςυνεργάηεται για το απαιτοφμενο προφίλ των υποψθφίων για τισ κζςεισ πρακτικισ άςκθςθσ
που προςφζρει.
3) Κάκε επιχείρθςθ οφείλει να ςυμμετζχει από κοινοφ με τον ςυνεργαηόμενο φμβουλο
φηευξθσ ςτθ διαδικαςία επιλογισ του ωφελοφμενου.
4) Κατά τθ διαδικαςία επιλογισ του ωφελοφμενου, θ επιχείρθςθ ςε ςυνεργαςία με τον
φμβουλο φηευξθσ οφείλει να παρζχει πλιρθ ενθμζρωςθ προσ τουσ ωφελοφμενουσ για τισ
κζςεισ πρακτικισ άςκθςθσ που προςφζρει.
5) Κατά τθν ζναρξθ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ, θ επιχείρθςθ κα πρζπει να μεριμνιςει ϊςτε ο
ωφελοφμενοσ να λάβει επαρκι ενθμζρωςθ για τα τμιματα και τα ςτελζχθ τθσ με τα οποία κα
ζχει ςυνεργαςία ο ωφελοφμενοσ ςτο πλαίςιο τθσ πρακτικισ άςκθςθσ κακϊσ και για διάφορα
πρακτικά ηθτιματα που αφοροφν τθν κακθμερινότθτα και τθν αςφάλεια ςτο χϊρο πρακτικισ
άςκθςθσ του καταρτιηομζνου.
6) Κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ και ςε περίπτωςθ που υπάρξει
πρόβλθμα ςτθ ςυνεργαςία τθσ με τον καταρτιηόμενο, θ επιχείρθςθ οφείλει να ενθμερϊςει
ζγκαιρα τον Επόπτθ Πρακτικισ που ζχει ορίηει ο πάροχοσ κατάρτιςθσ κακϊσ και τουσ
υνδικαιοφχουσ και τον φμβουλο φηευξθσ.
7) τα πλαίςια τθσ χρθςτισ ςυμπεριφοράσ τθσ επιχείρθςθσ απζναντι ςτον πρακτικά αςκοφμενο,
κα πρζπει:
 να διαςφαλίςει ότι ο καταρτιηόμενοσ αντιμετωπίηεται και αιςκάνεται μζροσ τθσ
επιχείρθςθσ και δεν αντιμετωπίηεται απλϊσ ωσ επιςκζπτθσ αυτισ,
 να ανακζτει ςτον πρακτικά αςκοφμενο εργαςίεσ που αναπτφςςουν ςτισ δεξιότθτζσ του
και είναι ςε ςυνάφεια με το αντικείμενο τθσ κεωρθτικισ κατάρτιςθσ.
8) Με τθν ολοκλιρωςθ κάκε Σμιματοσ Κατάρτιςθσ (κεωρία και πρακτικι), και με τθν
επιφφλαξθ των ποριςμάτων τυχόν ελζγχων που κα διενεργθκοφν, ςφμφωνα με το κεφαλαίο
6 τησ πρόςκληςησ, ο πάροχοσ κατάρτιςθσ χορθγεί ςε κάκε καταρτιηόμενο «Βεβαίωςη
Ολοκλήρωςησ του Προγράμματοσ Κατάρτιςησ». Επιςθμαίνεται ότι τθν βεβαίωςθ
ολοκλιρωςθσ κα λάβει, ο καταρτιηόμενοσ που ολοκλιρωςε τθν πρακτικι άςκθςθ (α και β
φάςθ).
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