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Προς: 
1) Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του 
Κράτους 
α) Γραφεία κ.κ. Γενικών Γραμματέων 
β) Δ/νσεις Διοίκησης  
2) Δήμους και Περιφέρειες της Χώρας 
 

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PROGRESS: Πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων για νέες μορφές συνεργασίας με στόχο τη δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης 

1. Γενικά  

 
Στόχος του ευρωπαϊκού προγράμματος PROGRESS είναι να εξασφαλίσει 
χρηματική ενίσχυση για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στους τομείς της απασχόλησης, των κοινωνικών υποθέσεων και των ίσων 
ευκαιριών όπως αναφέρονται ρητά στην Κοινωνική Ατζέντα1 και στους 
στόχους της Στρατηγικής Ευρώπη 2020. Η νέα ευρωπαϊκή στρατηγική 
διαπνέεται από την κοινωνική διάσταση, αποβλέποντας σε μια ΕΕ έξυπνης, 
βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομίας, η οποία αναμένεται να 
αποφέρει υψηλά επίπεδα απασχόλησης, παραγωγικότητας και κοινωνικής 
συνοχής. Η αποστολή του προγράμματος PROGRESS είναι να ενισχύσει την 
κοινοτική συνδρομή προς τα κράτη-μέλη στην προσπάθειά τους να 
δημιουργήσουν περισσότερες και καλύτερες θέσεις απασχόλησης για μια 
περισσότερο συνεκτική κοινωνία. Σε αυτό το πλαίσιο το πρόγραμμα 
χρηματοδοτεί δραστηριότητες ανάλυσης και αμοιβαίας μάθησης, 
ευαισθητοποίησης και διάδοσης πολιτικών μεταξύ των κρατών-μελών για τους 
κοινοτικούς στόχους και προτεραιότητες.  
 
2. Πολιτικό πλαίσιο και στόχοι της πρόσκλησης 
 
Το πρόγραμμα PROGRESS στοχεύει στην υποστήριξη της υλοποίησης της 
Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Απασχόλησης, συμβάλλοντας στην κατανόηση των 

                                                           
1
 Βλ. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European 

Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Renewed social agenda: 

Opportunities, access and solidarity in 21st century Europe, COM/2008/0412 final of 02.07.2008. 

Ελληνική
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προοπτικών απασχόλησης, στην παρακολούθηση και αξιολόγηση της 
υλοποίησης των ευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραμμών και συστάσεων για 
την απασχόληση καθώς και των συνεπειών τους, στην οργάνωση 
συζητήσεων για τις πολιτικές, τις ορθές πρακτικές και καινοτόμες 
προσεγγίσεις και στην ευαισθητοποίηση, διάχυση πληροφόρησης και 
προώθησης συζήτησης για τις μελλοντικές προκλήσεις μεταξύ των 
περιφερειακών και τοπικών φορέων, κοινωνικών εταίρων και των 
οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών. Επίσης, το πρόγραμμα υποστηρίζει 
δράσεις για την επίτευξη του στόχου της απασχόλησης στο πλαίσιο της 
Στρατηγικής Ευρώπη 2020. 

 

Η τρέχουσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στην κάλυψη του 

χάσματος μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

και στην αντιμετώπιση της έλλειψης δεξιοτήτων και αναντιστοιχιών μεταξύ 

προσφοράς και ζήτησης εργασίας, μέσα από την ενθάρρυνση νέων μορφών 

συνεργασίας μέσω εταιρικών σχέσεων μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών 

φορέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες 

απασχόλησης, οι οποίες δρουν σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, 

δημοτικές επιχειρήσεις,  εμπορικά επιμελητήρια, επαγγελματικά σωματεία, 

ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα  πάροχοι κατάρτισης και εκπαίδευσης, 

κοινωνικοί εταίροι κ.α.). 

 

Οι επιδοτούμενες δράσεις θα πρέπει να επιτύχουν τους εξής τεχνικούς 

στόχους: 

 

(α) Παροχή στους τελικούς χρήστες συγκεκριμένων υπηρεσιών απασχόλησης 

που οδηγούν σε βιώσιμες θέσεις απασχόλησης ή μαθητείας μέσω μέτρων 

εργασιακής κινητικότητας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 

(β) Παροχή αναλυτικών και μεθοδολογικών στοιχείων βάσει των ευρημάτων 

που αφορούν τον τύπο και τη μέθοδο εργασίας της εταιρικής σχέσης μεταξύ 

των συνεργαζόμενων οργανώσεων κατά την υλοποίηση των δράσεων 

(εκτίμηση των παραγόντων επιτυχίας και αποτυχίας, των προκλήσεων και 

των προτάσεων για την αντιμετώπιση των αδυναμιών). 

 

(γ) Ανάπτυξη εργαλείων για την αποτύπωση των κενών δεξιοτήτων και 

αναγκών στην αγορά εργασίας λόγω των δομικών αλλαγών προς μια 

οικονομία χαμηλής κατανάλωσης άνθρακα. 

 

Σε αυτό το πλαίσιο, η επιδότηση θα μπορούσε να καλύψει δράσεις όπως η 

υλοποίηση πρωτοβουλιών για την τοποθέτηση ατόμων σε θέσεις 

απασχόλησης, εργαλεία για την αποτύπωση στοιχείων της αγοράς εργασίας, 

σύσταση δικτύων και ανάπτυξη και ανταλλαγή καλών πρακτικών μέσα από 

στοχευμένες θεματικές εκδηλώσεις. 

 

Η πρόσκληση αποτελείται από 4 θεματικές ενότητες, σύμφωνες προς τις 

ανωτέρω προτεραιότητες: 
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 Θεματική ενότητα 1: Κοινές πρωτοβουλίες με στόχο την (α) την 

πρόβλεψη των πράσινων δεξιοτήτων προκειμένου να διευκολυνθεί 
η διαδικασία αντιστοίχησης μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας 
(β) υποστήριξη των διαρθρωτικών και τομεακών προσαρμογών μέσω 
της βελτίωσης της προσαρμογής και της κινητικότητας των 
εργαζομένων. 

 Θεματική ενότητα 2: Μέτρα εφαρμογής, ορθές πρακτικές και 
καινοτόμες προσεγγίσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στις δυνατότητες 
απασχόλησης στον Τομέα των  Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών για την Ψηφιακή Εργασία. 

 Θεματική ενότητα 3: Αποτελεσματικά μέτρα εφαρμογής, ορθές 
πρακτικές και καινοτόμες προσεγγίσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στις 
υπηρεσίες φροντίδας και στις οικιακές υπηρεσίες. 

 Θεματικιή ενότητα 4: Ενοποίηση των Ευρωπαϊκών Τομεακών 
Συμβουλίων για τις  Δεξιότητες που είναι πέρα από τη φάση της 
μελέτης σκοπιμότητας. 

 
3. Επιλέξιμοι φορείς 

Η πρόσκληση είναι ανοικτή σε ενδιαφερόμενους φορείς από όλες τις 
συμμετέχουσες χώρες στο πρόγραμμα PROGRESS, συμπεριλαμβανομένων 
και των χωρών ΕΖΕΣ, τις υποψήφιες χώρες και τις υποψήφιες προς ένταξη 
χώρες. Οι αιτούντες μπορεί να είναι δημόσιοι φορείς, περιφερειακές και 
τοπικές αρχές, Κοινωνικοί εταίροι, διεθνείς οργανισμοί, Μη Κερδοσκοπικοί 
οργανισμοί, Κερδοσκοπικοί οργανισμοί, ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα και 
πανεπιστήμια, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Επισημαίνεται η 
ανάγκη δημιουργίας συμπράξεων και εταιρικών σχέσεων, ει δυνατόν σε 
τουλάχιστον δύο κράτη μέλη της Ε.Ε., καθώς προσδίδουν προστιθέμενη αξία 
και ποιότητα στις δράσεις. 

4. Προϋπολογισμός και διάρκεια δράσεων 

Ο προϋπολογισμός της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται συνολικά στα 
5.658.000 ευρώ και οι επιδοτήσεις κυμαίνονται μεταξύ 700.000€ (ελάχιστη) 
και 1.000.000€ (μέγιστη). Το ποσοστό της κοινοτικής χρηματοδότησης δεν θα 
υπερβαίνει το 80% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών.  Η επιδότηση ανά 
σκέλος θα είναι: 

 Θεματικιή ενότητα 1: 900.000 ευρώ ανά έργο 
 Θεματικιή ενότητα 2: 500.000 ευρώ ανά έργο 
 Θεματικιή ενότητα 3: 250.000 ευρώ ανά έργο 
 Θεματικιή ενότητα 4:  300.000 ευρώ ανά έργο 

Οι δραστηριότητες πρέπει να ξεκινήσουν μετά την υπογραφή της σύμβασης 
με την Επιτροπή, μέσα σε διάστημα έξι μηνών από την ημερομηνία υποβολής 
της πρότασης (δηλ. Ιούνιος 2014), και να έχουν μέγιστη διάρκεια 18 μηνών.  
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5. Προθεσμία υποβολής προτάσεων 

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

Call for proposals VP/2013/010 
BUDGET HEADING 04.04.01.01 
European Commission-DG EMPL/C2-C3  
Archives-Courier J-27 0/115 
B-1049 Bruxelles 
Belgium 

μέχρι  την 15η Ιανουαρίου 2014. 

6. 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=398&fur

therCalls=yes 
 

καθώς και στο αρμόδιο εθνικό σημείο επαφής: 
 
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (υπόψιν κ. Ανθή 
Κρητικού, 2105271409). 
 
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. 
. 

                                                         H ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
        

              
 
              ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΥ 

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

(β) Κεντρική Υπηρεσία 

Δ/νση Διεθνών Σχέσεων 
Πειραιώς 40, Τ.Κ.10182 Αθήνα 
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2) ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ  
Βύρωνος 29, Τ.Κ. 10558 Αθήνα  
3) ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ  
Σ. Πέτρουλα 3, ΤΚ 13341 Άνω Λιόσια  
4) ΠΕΔ της Χώρας  
5) Κ.Ε.Δ.Ε.  
Ακαδημίας 65 και Γενναδίου 8, 10678 Αθήνα  
6) Ε.Ν.Π.Ε.  
Μεσογείων 15, 11526 Αθήνα  
7) Ελληνική Εταιρεία Τοπικής  
Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ.),  
Μυλλέρου 73-77, 104 36 ΑΘΗΝΑ  
8) Ινστιτούτο ΤοπικήςΑυτοδιοίκησης (ΙΤΑ),  
Χαριλάου Τρικούπη 6 -10 (1ος όρ.), 106 79 Αθήνα  
9) Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα  
Βας.Σοφίας 2, 10674 Αθήνα  
(α) Προϊστάμενο Τμήματος Επικοινωνίας/Εταιρικών Σχέσεων και 
Ευρωπαϊκών Δικτύων της Αντιπροσωπείας, κ. Ά. Περουλάκη  
(β) Επικεφαλής Συντονισμού Δικτύων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe 
Direct, κα Κ. Σόκολη  
10) Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα  
Λεωφ. Αμαλίας 8, 10557 Αθήνα  
(α) Προϊστάμενο και επικεφαλής του Γραφείου, κ. Λ. Αντωνακόπουλο  
(β) Αναπληρωτή επικεφαλής του Γραφείου, κ. Α. Καϊλή 
 
Εσωτερική Διανομή: 
- Γραφείο κ. Υπουργού (υπόψιν κας Μ. Παπακωνσταντίνου) 
- Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού 
- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα 
- Γραφείο κ. Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών  
-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) 
-Δ/νση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης  
Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων  
 

 
 


