
Κώδικας Δεοντολογίας του Γραφείου Διασύνδεσης με 
Ιδιωτικούς Οργανισμούς Ευρέσεως Εργασίας – ΙΟΕΕ 

 
1. Ως ΙΟΕΕ νοούνται οι εταιρείες που λειτουργούν μεσολαβητικά μεταξύ ενός 

υποψήφιου εργαζόμενου και ενός εργοδότη και οι υπηρεσίες τους 
προσφέρονται με χρηματική αμοιβή η οποία καταβάλλεται από τον 
εργοδότη. Οι φορείς αυτοί μπορεί να μεσολαβούν και για την αναζήτηση 
προσωπικού: α συγκεκριμένων ειδικεύσεων, β. μερικής ή εποχικής 
απασχόλησης, και γ. συγκεκριμένων οργανισμών. 

 
2. Τα Γραφεία Διασύνδεσης συνεργάζονται με ΙΟΕΕ εφόσον η αμοιβή τους 

καλύπτεται αποκλειστικά και μόνο από τους εργοδότες και παρέχουν 
υπηρεσίες στους φοιτητές και αποφοίτους δίχως οποιασδήποτε υποχρέωση 
αυτών (φοιτητών) για παροχή αμοιβής ή ανταλλάγματος προς τον ΙΟΕΕ.  

 
3. Τα Γραφεία Διασύνδεσης δικαιούνται και οφείλουν να ενημερώνονται 

γραπτώς, πριν την έναρξη της συνεργασίας, για τα στοιχεία του ΙΟΕΕ και 
την πολιτική που ακολουθείται σε θέματα που αφορούν στο δικαίωμα του 
ατόμου στην εργασία, την αρχή της ισότητας, την ισοτιμία των φύλων, των 
θρησκειών, της φυλής και των ατόμων με ειδικές ανάγκες και διατηρούν το 
δικαίωμα να αρνηθούν συνεργασία όταν η πολιτική αυτή δεν είναι 
σύμφωνη με τις αρχές των Γραφείων Διασύνδεσης. 

 
4. Οι ΙΟΕΕ προκειμένου να συνεργαστούν με το Γραφείο Διασύνδεσης 

οφείλουν να το ενημερώσουν για τα πλήρη στοιχεία του εργοδότη που 
εκπροσωπούν και για λογαριασμό του οποίου ενεργούν, προκειμένου οι 
χρήστες των υπηρεσιών του Γραφείου Διασύνδεσης να έχουν όλη την 
πληροφόρηση που απαιτείται για την χορήγηση άδειας παροχής των 
προσωπικών τους δεδομένων. 

 
5. Οι ΙΟΕΕ που επιθυμούν να συνεργασθούν με το Γραφείο Διασύνδεσης 

δεσμεύονται και υποχρεούνται να μην χρησιμοποιούν τα στοιχεία των 
υποψηφίων που τους δόθηκαν από το Γραφείο Διασύνδεσης πέρα για την 
προώθησή τους στον εργοδότη για τον οποίο απεστάλλησαν. Σε περίπτωση 
που επιθυμούν να προωθήσουν τα στοιχεία αυτά και σε άλλον εργοδότη 
πρέπει να ενημερώσουν το Γραφείο Διασύνδεσης ώστε να ενημερωθούν οι 
φοιτητές και απόφοιτοι και να ληφθεί εκ νέου η άδειά τους. 

 
6. Οι ΙΟΕΕ θα πρέπει να εγγυηθούν γραπτώς αναφορικά με την εφαρμογή των 

υποχρεώσεων που θέτει ο Νόμος για την προστασία προσωπικών 
δεδομένων  

 
 
 
 


