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1. Γενικά  
 

Το πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία 
(EaSI) είναι ένα χρηματοδοτικό μέσο ευρωπαϊκής κλίμακας, το οποίο 
διαχειρίζεται άμεσα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με σκοπό τη στήριξη της 
απασχόλησης, της κοινωνικής πολιτικής και της εργασιακής κινητικότητας 
σε ολόκληρη την ΕΕ. Η χρηματοδότηση του EaSI χρησιμοποιείται για να 
δοκιμαστούν στην πράξη και να αξιολογηθούν μεταρρυθμιστικές ιδέες, 
ώστε, στη συνέχεια, οι καλύτερες από αυτές να αξιοποιηθούν σε ευρύτερη 
κλίμακα από τα κράτη μέλη. Η έννοια της κοινωνικής καινοτομίας, με 
ιδιαίτερη έμφαση στη νεολαία, βρίσκεται στον πυρήνα του EaSI. Το 
πρόγραμμα θα χορηγήσει 10-14 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για 
δραστηριότητες κοινωνικής καινοτομίας. 

Το EaSI συναπαρτίζεται από τρία προγράμματα της ΕΕ, τα οποία 
λειτούργησαν αυτοτελώς μεταξύ 2007 και 2013:  

 τo Progress (πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική 
αλληλεγγύη), το οποίο στήριξε την εκπόνηση και τον συντονισμό των 
ενωσιακών πολιτικών για την απασχόληση, την κοινωνική ένταξη, 
την κοινωνική προστασία, τις συνθήκες εργασίας, την καταπολέμηση 
των διακρίσεων και την ισότητα των φύλων (61% του συνολικού 
προϋπολογισμού)· 

 το EURES (ευρωπαϊκές υπηρεσίες απασχόλησης), ένα δίκτυο 
συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις δημόσιες 
υπηρεσίες απασχόλησης των κρατών μελών, το οποίο ενθαρρύνει 
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την κινητικότητα των εργαζομένων (18% του συνολικού 
προϋπολογισμού)· 

 τις Μικροχρηματοδοτήσεις Progress, που στοχεύουν στην αύξηση 
της διαθεσιμότητας μικροπιστώσεων σε μεμονωμένα άτομα για την 
ίδρυση ή την επέκταση μικρής επιχείρησης (21% του συνολικού 
προϋπολογισμού). 

 
Με αφετηρία τον Ιανουάριο του 2014, αυτά τα προγράμματα 

σχηματίζουν τους τρεις άξονες του EaSI. Εντάσσοντας αυτά τα 
προγράμματα σε ένα πρόγραμμα-ομπρέλα, η Επιτροπή ευελπιστεί να 
αξιοποιήσει την επιτυχημένη πορεία τους και να εκπληρώσει τους κοινούς 
στόχους της κοινωνικής πολιτικής και της πολιτικής για την απασχόληση της 
ΕΕ. Ανάμεσα στα προσδοκώμενα οφέλη αυτής της κίνησης 
συγκαταλέγονται ο βελτιωμένος συντονισμός μεταξύ των προγραμμάτων, η 
αυξημένη συνοχή της πολιτικής, καθώς και η αυξημένη αποτελεσματικότητα 
στην εφαρμογή και τη διαχείριση.  

Το EaSI δεν αποτελεί μεμονωμένη ενέργεια. Μαζί με το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Παγκοσμιοποίησης 
(ΕΤΠ), συγκροτεί ένα συνεκτικό σύνολο ενωσιακών προγραμμάτων για την 
περίοδο 2014-2020, με σκοπό την προώθηση της απασχόλησης, της 
κοινωνικής προστασίας και της κοινωνικής ένταξης, καθώς και τη βελτίωση 
των συνθηκών εργασίας. 

Το εν λόγω μέσο συνεισφέρει στη δεκαετή αναπτυξιακή στρατηγική 
της ΕΕ, στηρίζοντας την υλοποίηση των στόχων της «Ευρώπης 2020» που 
αφορούν τον κοινωνικό τομέα και τον τομέα της απασχόλησης. Υποστηρίζει 
επίσης την εφαρμογή των επτά εμβληματικών πρωτοβουλιών που 
ξεκίνησαν το 2010, ιδίως την «Ευρωπαϊκή πλατφόρμα κατά της φτώχειας 
και του κοινωνικού αποκλεισμού», την «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και 
θέσεις εργασίας» και τη «Νεολαία σε κίνηση».  

Οι στόχοι του EaSI λειτουργούν συμπληρωματικά με μια σειρά 
άλλων πρόσφατων πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
αντιμετώπιση κοινωνικών και οικονομικών προκλήσεων, όπως, ιδίως, οι 
δέσμες μέτρων για την απασχόληση, τις κοινωνικές επενδύσεις και την 
απασχόληση των νέων. Οι στόχοι του μέσου αλληλοσυμπληρώνονται με τις 
πτυχές του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου που αφορούν τους τομείς της 
απασχόλησης και των κοινωνικών θεμάτων.  

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής: 
 

 Ενίσχυση της οικειοποίησης των στόχων της ΕΕ και του συντονισμού 
της δράσης σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο στους τομείς της 
απασχόλησης, των κοινωνικών υποθέσεων και της κοινωνικής 
ένταξης. 

 Υποστήριξη της ανάπτυξης επαρκών συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας και πολιτικών για την αγορά εργασίας, μέσω της 
προαγωγής της χρηστής διακυβέρνησης, της αμοιβαίας μάθησης και 
της κοινωνικής καινοτομίας.  

 Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας της ΕΕ και διασφάλιση της 
αποτελεσματικής εφαρμογής της.  

 Προώθηση της γεωγραφικής κινητικότητας και αύξηση των ευκαιριών 
απασχόλησης μέσω της ανάπτυξης μιας ανοικτής αγοράς εργασίας.  
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 Ενίσχυση της διαθεσιμότητας και της προσβασιμότητας 
μικροχρηματοδοτήσεων για ευάλωτες ομάδες και πολύ μικρές 
επιχειρήσεις, και αναβάθμιση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση για 
τις κοινωνικές επιχειρήσεις.  
Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 

€919,469,000. Η κοινοτική συνδρομή ανά άξονα του προγράμματος είναι η 
εξής: 

 Άξονας Progress: ποσά που δεν υπερβαίνουν το 80% της συνολικής 
επιλέξιμης δαπάνης. Οποιαδήποτε χρηματοδοτική ενίσχυση 
υπερβαίνει τούτο το όριο μπορεί να χορηγηθεί μόνο σε δεόντως 
αιτιολογημένες έκτακτες περιστάσεις.  

 Άξονας EURES: Ποσά που κατά κανόνα δεν υπερβαίνουν το 95% 
της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης. Οποιαδήποτε χρηματοδοτική 
ενίσχυση υπερβαίνει τούτο το όριο μπορεί να χορηγηθεί μόνο σε 
δεόντως αιτιολογημένες έκτακτες περιστάσεις.  

 Άξονας μικροχρηματοδότησης και κοινωνικής επιχειρηματικότητας: 
Εκτός από την περίπτωση των κοινών δράσεων, οι χρηματοδοτικές 
πιστώσεις που διατίθενται για τον Άξονα αυτό καλύπτουν το πλήρες 
κόστος των δράσεων που υλοποιούνται μέσω των χρηματοδοτικών 
μέσων, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων πληρωμής προς 
τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, όπως οι ζημιές 
από εγγυήσεις, τα τέλη των οντοτήτων για τη διαχείριση της 
συνεισφοράς της Ένωσης και κάθε άλλη επιλέξιμη δαπάνη. 

 
2.  Άξονας EURES 

 
Το EURES, δηλ. το Ευρωπαϊκό δίκτυο υπηρεσιών απασχόλησης 

προωθεί την καλύτερη λειτουργία των αγορών εργασίας με τη διευκόλυνση 
της εθελοντικής διακρατικής διασυνοριακής γεωγραφικής κινητικότητας των 
εργαζομένων, την εξασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας στην αγορά 
εργασίας, την εξασφάλιση της αντιστοιχίας προσφοράς και ζήτησης 
εργασίας και την υποστήριξη των δραστηριοτήτων στους τομείς των 
υπηρεσιών τοποθέτησης, πρόσληψης, παροχής συμβουλών και 
επαγγελματικού προσανατολισμού, σε εθνικό και σε διασυνοριακό επίπεδο, 
συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη των στόχων της Ευρώπης 2020. 

Εν προκειμένω, ο άξονας EURES στηρίζει δράσεις σε έναν ή 
περισσότερους από τους κάτωθι θεματικούς τομείς:  

α) διαφάνεια σχετικά με τις κενές θέσεις εργασίας, τις αιτήσεις για 
εργασία και οποιαδήποτε σχετική πληροφορία για τους υποψηφίους και 
τους εργοδότες·  

β) ανάπτυξη υπηρεσιών για την πρόσληψη και την τοποθέτηση 
εργαζομένων σε θέσεις εργασίας μέσω του συμψηφισμού προσφοράς και 
ζήτησης εργασίας σε επίπεδο Ένωσης, ιδίως σε ό,τι αφορά τα συστήματα 
στοχευμένης κινητικότητας·  

γ) διασυνοριακές εταιρικές σχέσεις. 

Επιπλέον των γενικών στόχων, οι ειδικοί στόχοι του άξονα EURES 
συνίστανται στα εξής:  

α) εξασφάλιση ότι υπάρχει διαφάνεια όσον αφορά τις κενές θέσεις 
εργασίας, την υποβολή αιτήσεων εργασίας, και την αντίστοιχη 
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πληροφόρηση και παροχή συμβουλών, καθώς και οποιαδήποτε σχετική 
πληροφορία, όπως οι όροι διαβίωσης και εργασίας, προς διευκόλυνση των 
ενδεχόμενων αιτούντων και εργοδοτών, αντίστοιχα. Αυτό επιτυγχάνεται με 
την ανταλλαγή και τη διάδοση των σχετικών πληροφοριών σε διακρατικό, 
διαπεριφερειακό και διασυνοριακό επίπεδο και με τη χρήση τυποποιημένων 
εντύπων κατάλληλων για όλες τις σχετικές χρήσεις, για κενές θέσεις 
εργασίας και για αιτήσεις εργασίας, καθώς και με άλλα κατάλληλα μέσα 
όπως η ατομική παροχή συμβουλών και καθοδήγησης, ιδίως για τα άτομα 
με χαμηλά προσόντα· 

β) στήριξη της παροχής υπηρεσιών EURES για την πρόσληψη και 
την τοποθέτηση εργαζομένων σε ποιοτικές και βιώσιμες θέσεις εργασίας 
μέσω του συμψηφισμού προσφοράς και ζήτησης εργασίας · η στήριξη στις 
υπηρεσίες EURES επεκτείνεται σε διάφορες φάσεις της τοποθέτησης, από 
την προετοιμασία πριν από την πρόσληψη μέχρι τη βοήθεια μετά την 
τοποθέτηση, με σκοπό την επιτυχή ένταξη του αιτούντος στην αγορά 
εργασίας· τέτοιες υπηρεσίες στήριξης μπορεί να περιλαμβάνουν 
στοχοθετημένα προγράμματα κινητικότητας για την πλήρωση των κενών 
θέσεων εργασίας σε συγκεκριμένο τομέα, επάγγελμα, χώρα ή ομάδα 
χωρών ή για ιδιαίτερες ομάδες εργαζομένων, όπως οι νέοι, με τάση για 
κινητικότητα, εφόσον έχει εντοπιστεί σαφής οικονομική ανάγκη. 

Ο άξονας EURES μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση 
δράσεων για την προαγωγή της εθελοντικής κινητικότητας των ατόμων στην 
Ένωση σε δίκαιη βάση και για την εξάλειψη των εμποδίων στην 
κινητικότητα, και ιδίως:  

α) ανάπτυξη και δραστηριότητες διασυνοριακών εταιρικών σχέσεων 
EURES, όπου αυτό ζητείται από τις κατά τόπον αρμόδιες υπηρεσίες για τις 
μεθοριακές περιφέρειες·  

β) υπηρεσίες ενημέρωσης, παροχής συμβουλών, τοποθέτησης και 
πρόσληψης για διασυνοριακούς εργαζομένους·  

γ) ανάπτυξη πολύγλωσσης ψηφιακής πλατφόρμας για τον 
συμψηφισμό προσφοράς και ζήτησης εργασίας·  

δ) ανάπτυξη στοχευμένων ενεργειών κινητικότητας για την πλήρωση 
κενών θέσεων εργασίας, μετά από προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, 
εφόσον έχουν εντοπιστεί ελλείψεις στην αγορά εργασίας και/ή η ανάγκη 
παροχής βοήθειας σε εργαζόμενους με ροπή κινητικότητας, εφόσον έχει 
εντοπισθεί σαφής οικονομική ανάγκη·  

ε) αμοιβαία μάθηση μεταξύ των συντελεστών του EURES και 
κατάρτιση συμβούλων EURES, συμπεριλαμβανομένων των συμβούλων 
διασυνοριακών εταιρικών σχέσεων EURES·  

στ) δραστηριότητες πληροφόρησης και επικοινωνίας για αύξηση της 
ενημέρωσης όσον αφορά τα οφέλη της γεωγραφικής και επαγγελματικής 
κινητικότητας εν γένει και τις δραστηριότητες και υπηρεσίες που παρέχει το 
EURES. 
 

 
3. Στόχοι της πρόσκλησης 
 

Ο στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι να τοποθετήσει 
τουλάχιστον 1800 νέους (από 18 έως 35 ετών) σε στοχευμένες θέσεις 
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εργασίας ή σε σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης στις χώρες της ΕΕ, 
ΕΖΕΣ (Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών), EFTA/ΕΟΧ εκτός της 
χώρας διαμονής τους καθ 'όλη τη διάρκεια των επιλεγμένων έργων. 

Τα στοχευμένα προγράμματα κινητικότητας, όπως αυτά που 
βασίζονται στην προπαρασκευαστική δράση «Η πρώτη σου θέση εργασίας 
EURES», καθιστούν πιο εύκολη για τους νέους την πρόσβαση σε ευκαιρίες 
απασχόλησης και την ανάληψη εργασίας σε άλλο κράτος μέλος, και 
ενθαρρύνουν τους εργοδότες να δημιουργούν εργασιακά ανοίγματα για 
νέους μετακινούμενους εργαζομένους. Ωστόσο, τα προγράμματα 
κινητικότητας δεν θα πρέπει να αποθαρρύνουν την Ένωση και τα κράτη 
μέλη από το να βοηθούν τους νέους να βρίσκουν εργασία στην πατρίδα 
τους.  

Με αυτόν τον τρόπο, το πεδίο δράσης του EURES διευρύνεται ώστε 
να συμπεριλάβει την ανάπτυξη και τη στήριξη των στοχευμένων 
προγραμμάτων κινητικότητας με σκοπό την πλήρωση των κενών θέσεων 
όπου εντοπίζονται ελλείψεις στην αγορά εργασίας. Σύμφωνα με το άρθρο 
47 ΣΛΕΕ, τα προγράμματα αυτά θα πρέπει να στηρίζουν τη διευκόλυνση 
της εθελοντικής κινητικότητας μεταξύ των νέων εργαζομένων στην Ένωση. 
 
4. Επιλέξιμοι φορείς 

Η πρόσκληση είναι ανοικτή σε ενδιαφερόμενους φορείς από όλες τις 
συμμετέχουσες χώρες στο πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων και των 
χωρών ΕΖΕΣ, τις υποψήφιες χώρες και τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες. 
Οι αιτούντες μπορεί να είναι δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς, ΜΚΟ, φορείς του 
τρίτου τομέα παροχής υπηρεσιών απασχόλησης κλπ. Επισημαίνεται η 
ανάγκη δημιουργίας διευρυμένων συμπράξεων και εταιρικών σχέσεων με τη 
συμμετοχή 7 τουλάχιστον οργανώσεων-μελών του δικτύου EURES. 

5. Προϋπολογισμός και διάρκεια δράσεων 

Ο προϋπολογισμός της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται συνολικά 
στα 6,9 εκατ. ευρώ με την κοινοτική συνδρομή να φθάνει το 95% των 
επιλέξιμων δαπανών. Πρόθεση της Επιτροπής είναι η  συγχρηματοδότηση 
μεγάλου εύρους έργων και το προσδοκώμενο μέγεθος της μέσης 
επιδότησης θα κυμανθεί μεταξύ 3 και 4 εκατομμυρίων. 

6. Προθεσμία υποβολής προτάσεων 

Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο διαδίκτυο 
μέσω της εφαρμογής SWIM  και να αποσταλούν ταχυδρομικώς στην εξής 
διεύθυνση: 

European Commission  
Employment, Social Affairs and Inclusion DG  
Unit C.3- Skills, Mobility and Employment Services  
Call for proposals VP/2014/013 – "Your first EURES job" – Targeted 
mobility schemes  
Archives-Courier service J27 0/115  
B-1049 Brussels (Belgium)  
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ή δια χειρός στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη διεύθυνση: 

European Commission  
Employment, Social Affairs and Inclusion DG  
Unit C.3- Skills, Mobility and Employment Services  
Call for proposals VP/2014/013 - "Your first EURES job" – Targeted mobility 
schemes  
Central Courier Service  
Avenue du Bourget, 1  
1140 Evere (Belgium)  

 

μέχρι  την 15η Οκτωβρίου 2014. 
 
7. Περισσότερες Πληροφορίες 
 

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, το 
έντυπο της αίτησης καθώς και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το 
ανωτέρω πρόγραμμα μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του 
προγράμματος: 
  
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=415&f

urtherCalls=yes 
 
 
καθώς και στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 
(υπόψιν κκ. Ανθή Κρητικού, τηλ.: 2105271409 και Κατερίνα Γιάντσιου, 
τηλ.2105271414). 
 
Περαιτέρω, σας υπενθυμίζουμε ότι για τη συμμετοχή σας στο ανωτέρω 
πρόγραμμα, εφόσον προϋποτίθεται για την υλοποίησή του εταιρική σχέση με 
αντίστοιχους οργανισμούς της αλλοδαπής, πρέπει να τηρούνται οι 
προϋποθέσεις του άρθρου 219 παρ.3 του ν.3463/2006 (για τους δήμους) και 
τις όμοιες διατάξεις του άρθρου 203 παρ.1 του ν.3852/2010 (για τις 
περιφέρειες). 
 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις. 
 

. 
        O ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

              
              
 
 
             Θ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1) Υπουργείο Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας 
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ) 
Κοραή 4, Τ.Κ.10564 Αθήνα 

2) ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ 
Βύρωνος 29, Τ.Κ. 10558 Αθήνα 
(E-mail: amfiktio@otenet.gr) 
3) ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ 
Σ. Πέτρουλα 3, ΤΚ 13341 Άνω Λιόσια 
(E-mail: epolis@efxini.gr) 
4) ΠΕΔ της Χώρας 
5) Κ.Ε.Δ.Ε. 
Ακαδημίας 65 και Γεναδίου 8, Τ.Κ 10678 Αθήνα 
(E-mail: info@kedke.gr),  
6) Ε.Ν.Π.Ε. 
Μεσογείων 15, Τ.Κ 11526 Αθήνα 
(E-mail: info@enpe.gr) 
7) Ελληνική Εταιρεία Τοπικής    
Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ   ΑΕ.),  
Μυλλέρου 73-77, Τ.Κ 104 36 ΑΘΗΝΑ 
(E-mail: info@eetaa.gr) 
8) Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα 
Βασ.Σοφίας 2, Τ.Κ 10674 Αθήνα  
(α) Αναπληρωτή Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στην Ελλάδα, κ. Ά. Περουλάκη  
(E-mail: Argyris.Peroulakis@ec.europa.eu)  
(β) Επικεφαλής Συντονισμού Δικτύων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe 
Direct, κα Κ. Σόκολη (E-mail: Katerina.SOKOLI@ec.europa.eu) 
9) Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα 
Λεωφ. Αμαλίας 8, Τ.Κ 10557 Αθήνα                                
(E-mail: epathinai@europarl.europa.eu) 
(α) Προϊστάμενο και επικεφαλής του Γραφείου, κ. Λ. Αντωνακόπουλο    
(E-mail: leonidas.antonakopoulos@europarl.europa.eu) 
(β) Αναπληρωτή επικεφαλής του Γραφείου, κ. Α. Καϊλή 
 
Εσωτερική Διανομή: 
1. Γραφείο κ. Υπουργού   
2. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού 
3. Γραφείο κ. Υφυπουργού 
4. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα 
5. Γραφείο κ. Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών 
6. Δ/νση Μηχανοργάνωσης και Η.Ε.Σ. (με την παράκληση να αναρτηθεί 
στο site του Υπουργείου, στη διαδρομή: To Υπουργείο-Πολιτικές και 
Δράσεις-Διεθνή και Ευρωπαϊκά Θέματα ΟΤΑ-Προγράμματα & Συνεργασίες- 
Ενημερώσεις-Ανακοινώσεις) 
7. Δ/νση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης 

 Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων 
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