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Ερωτήσεις και Απαντήσεις
H πρωτοβουλία Digital Opportunity
Traineeships , η οποία χρηματοδοτείται από
την ΕΕ, στοχεύει να βοηθήσει εταιρείες να
καλύψουν κενές θέσεις με υποψηφίους
που κατέχουν ψηφιακές δεξιότητες. Η
πρωτοβουλία θα ευαισθητοποιήσει το
κοινό για τη σημασία της επαγγελματικής
κατάρτισης κατά την απασχόληση στον τομέα
των ψηφιακών δεξιοτήτων και θα ωθήσει
περισσότερους φοιτητές να ακολουθήσουν
σταδιοδρομίες που σχετίζονται με τον τομέα
των ΤΠΕ (Επιστημών και Τεχνολογιών της
Πληροφορίας και των. Επικοινωνιών).
Οι ψηφιακές δεξιότητες δεν είναι απαραίτητες
μόνο στον τομέα των ΤΠΕ, αλλά γίνονται
όλο και περισσότερο απαραίτητες σε όλους
τους τομείς. Για φοιτητές και άτομα που
αποφοίτησαν πρόσφατα, οι προσωρινές
πρακτικές ασκήσεις για απόκτηση εργασιακής
εμπειρίας αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία
ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων και
βελτίωσης των προοπτικών εύρεσης
εργασίας. Η πρωτοβουλία Digital Opportunity
Traineeships έχει σχεδιαστεί για να φέρει
βιώσιμα οφέλη τόσο στις επιχειρήσεις όσο
και σε εκείνους που αναζητούν εργασία.

Γιατί να ενδιαφερθούν οι εταιρείες;
Πολλές εταιρείες πασχίζουν να βρουν υποψηφίους με
ψηφιακές δεξιότητες που να ικανοποιούν τις ανάγκες του
σύγχρονου περιβάλλοντος εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι
εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας παραμένουν κενές,
παρά το υψηλό ποσοστό ανεργίας σε ορισμένα τμήματα
της Ευρώπης. Επιπλέον, πολλές εταιρείες – από ΜΜΕ έως
μεγάλες επιχειρήσεις – απλά δεν έχουν την ικανότητα να
εκπαιδεύσουν φοιτητές για την εργασία ή δεν έχουν τους
πόρους ή το χρόνο να οργανώσουν προγράμματα πρακτικής
άσκησης από μόνες τους.
Η πρωτοβουλία Digital Opportunities Traineeship έχει
σχεδιαστεί για να καλύψει αυτά τα ζητήματα. Επιχειρήσεις
οι οποίες ήδη φιλοξενούν ασκούμενους στο πλαίσιο του
Erasmus+ θα δουν ότι η πρωτοβουλία δεν τους επιβαρύνει
με κανέναν τρόπο. Η πρακτική άσκηση θεωρείται ένας από
τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους ενσωμάτωσης
καταρτισμένων εργαζομένων.

Πώς μπορούν να συμμετάσχουν οι εταιρείες;
Οι εταιρείες μπορούν να δημοσιεύουν τις θέσεις τους στις
πλατφόρμες Drop’pin@EURES ή ErasmusIntern ή να τις
προωθούν μέσω απευθείας επαφών με τα γραφεία
σταδιοδρομίας των πανεπιστημίων. Περιφερειακές
εκπαιδευτικές ενώσεις και ερευνητικά κέντρα είναι επιλέξιμα
για τέτοια προγράμματα πρακτικής άσκησης.
Οι εταιρείες που δημοσιεύουν τις θέσεις τους στο Drop’pin@
EURES ή το ErasmusIntern πρέπει να επιλέξουν την
κατηγορία «Digital Opportunity» και στις δύο πλατφόρμες.
Για να δημοσιεύουν τις θέσεις τους στις πλατφόρμες, οι
εταιρείες πρέπει να εγγραφούν ως εργοδότες και στις δύο
ιστοσελίδες.
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Οι εταιρείες δεν χρειάζεται να υπογράψουν κάποια συμφωνία με
τα πανεπιστήμια, απλώς υποβάλλουν προσφορές ως οργανισμοί
υποδοχής, και υπογράφουν τη συμφωνία εκπαίδευσης με τον
ασκούμενο.

Υπάρχει κάποια λίστα με τα πανεπιστήμια που
συμμετέχουν;
Η λίστα με τα πανεπιστήμια που συμμετέχουν στο Erasmus+
ανά χώρα είναι δημόσια και διατίθεται εδώ. Συνήθως οι επαφές
του γραφείου Erasmus+ δημοσιεύονται στις ιστοσελίδες των
πανεπιστημίων.
Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής
των πανεπιστημίων, κάντε κλικ εδώ.

Ποιος μπορεί να γίνει οργανισμός υποδοχής;
Επιχειρήσεις ή όποιο άλλο περιβάλλον εργασίας μπορεί να
υποδεχτεί ασκούμενους. Τα εμπορικά επιμελητήρια και οι
επαγγελματικές ενώσεις μπορούν να προσφέρουν περιόδους
πρακτικής άσκησης και να αντιστοιχίσουν την προσφορά με τη
ζήτηση, και συνεπώς, μπορούν να γίνουν εταίροι πανεπιστημίων.

Ποιος πληρώνει την ασφάλιση των ασκούμενων;
Η πληρωμή της ασφάλισης των ασκούμενων θα συμφωνείται
μεταξύ της εταιρείας και του πανεπιστημίου στη Συμφωνία
εκπαίδευσης, η οποία υπογράφεται πριν από την έναρξη της
πρακτικής άσκησης. Οι φοιτητές δεν πληρώνουν την ασφάλιση
από το επίδομα του Erasmus+.

Είναι υποχρεωμένοι οι οργανισμοί/εταιρείες να
συνεχίσουν την απασχόληση μετά τη λήξη της
πρακτικής άσκησης;
Ο οργανισμός υποδοχής δεν έχει κάποια υποχρέωση να
προσλάβει έναν ασκούμενο μετά την πρακτική άσκηση, ούτε και
να τον κρατήσει περισσότερο από το συμφωνηθέν. Σύμφωνα
με τους κανονισμούς του Erasmus+, οι περίοδοι πρακτικής
άσκησης μπορούν να διαρκέσουν από 2 έως και 12 μήνες η πραγματική διάρκεια κάθε πρακτικής άσκησης εξαρτάται από
το πανεπιστήμιο και από την εταιρεία. Η διάρκεια συμφωνείται
τη στιγμή της υπογραφής της Συμφωνίας εκπαίδευσης.

Τι ισχύει για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας;
Το Erasmus+ βασίζεται στη Συμφωνία εκπαίδευσης, η οποία
υπογράφεται μεταξύ της εταιρείας και του ασκούμενου. Εκτός
από αυτήν τη συμφωνία, οι εταιρείες μπορούν να προσθέσουν
επιπλέον συμφωνίες, όπως ρήτρες εμπιστευτικότητας.
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▶▶http://bit.ly/DigitalOpportunities
▶▶https://ec.europa.eu/eures/public/el/
opportunities

▶▶https://erasmusintern.org/
▶▶https://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/node_el
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