
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ  

ΜΕΛΩΝ – ΕΤΑΙΡΩΝ EURES 



Νομικό Πλαίσιο 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2016/589 

• Ν. 3996/20111, άρθρα 67 και 67Α 

• Ν. 4555/2018, άρθρο 257 

• Απόφαση ΔΣ ΟΑΕΔ 3606/83/16-10-2018 (ΦΕΚ 4765/Β’/24-10-2018), 

όπως τροποποιήθηκε από την 

• Απόφαση ΔΣ ΟΑΕΔ 4278/95/27-11-2018 (ΦΕΚ 5682/Β’/17-12-2018) 



Τι είναι το Μέλος και τι είναι ο Εταίρος; 

Καθήκοντα EURES: 

1. Συνεισφορά θέσεων εργασίας. 

2. Συνεισφορά αιτήσεων εργασίας και βιογραφικών. 

3. Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης σε εργοδότες και  

αναζητούντες εργασία. 

 

 

 
Εταίρος 

τουλάχιστον 1 καθήκον 

Μέλη 

και τα 3 καθήκοντα 



Γρήγορος Έλεγχος 

Εισδοχή στο Δίκτυο EURES 

Εάν απαντήσατε περισσότερα 

“Ναι” και ενδιαφέρεστε να 

ενταχθείτε στο δίκτυο EURES, 

συνεχίστε παρακάτω. 



Κριτήρια εισδοχής 

Ελάχιστα κοινά κριτήρια (Ι) 
Ελάχιστα κοινά κριτήρια παροχής υπηρεσιών (Απόφαση ΔΣ ΟΑΕΔ 4278/95/27-11-2018, Άρθρο 14) 

✓ α) δέσμευση να υπάρχουν κατάλληλοι μηχανισμοί και διαδικασίες για την επαλήθευση και τη διασφάλιση της αυστηρής συμμόρφωσης 

προς τους ισχύοντες κανόνες εργασίας και τις νομικές απαιτήσεις, λαμβανομένων υπόψη των υφιστάμενων συστημάτων 

αδειοδότησης και  προγραμμάτων έγκρισης για υπηρεσίες απασχόλησης πλην των ΔΥΑ κατά την παροχή των υπηρεσιών, 

συμπεριλαμβανομένων του  εφαρμοστέου δικαίου περί προστασίας των δεδομένων και, κατά περίπτωση, των απαιτήσεων και 

προτύπων σχετικά με την ποιότητα των δεδομένων για τις κενές θέσεις εργασίας.  

 

 

✔ β) δυνατότητα και αποδεδειγμένη ικανότητα παροχής υπηρεσιών αντιστάθμισης, υπηρεσιών υποστήριξης ή αμφοτέρων, κατά τα 

οριζόμενα στον παρόντα κανονισμό· 

− Οικονομική ευχέρεια, αξιοπιστία, εξοπλισμός, χώρος   

− Ανθρώπινο δυναμικό (αριθμός, προσόντα)  

− Απόδειξη ικανότητας παροχής υπηρεσιών (εμπειρία, σύστημα ποιότητας) 

 

✔ γ) ικανότητα παροχής υπηρεσιών μέσω ενός ή περισσότερων ευπρόσιτων διαύλων, με δυνατότητα πρόσβασης σε τουλάχιστον έναν 

διαδικτυακό τόπο του οργανισμού· 

− Ιστοσελίδα, γραφείο/α, σημείο επαφής 

✔ δ) δυνατότητα και ικανότητα παραπομπής των εργαζομένων και των εργοδοτών σε άλλα μέλη και εταίρους του EURES και/ή φορείς 

που διαθέτουν εμπειρογνωμοσύνη σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων· 

 

✔ ε) επιβεβαίωση προσήλωσης στην αρχή της δωρεάν παροχής υπηρεσιών υποστήριξης προς τους εργαζομένους σύμφωνα με το 

άρθρο 21 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του Κανονισμού (ΕΕ) 589/2016. 

Δήλωση 

Δήλωση 

Απόδειξη / Έγγραφα 

Απόδειξη / Έγγραφα 

Απόδειξη / Έγγραφα 

Δήλωση 

Δήλωση 



Κριτήρια εισδοχής  

Ελάχιστα κοινά κριτήρια (ΙΙ) 
Ελάχιστα κοινά κριτήρια συμμετοχής στο δίκτυο (Απόφαση ΔΣ ΟΑΕΔ 4278/95/27-11-2018, Άρθρο 14) 

✔ α) ικανότητα και δέσμευση να εξασφαλίζεται έγκαιρη και αξιόπιστη παροχή των δεδομένων κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 

της προαναφερόμενης απόφασης 

 

 

✔ β) δέσμευση συμμόρφωσης με τα ισχύοντα τεχνικά πρότυπα και τους μορφότυπους για την αντιστάθμιση και την ανταλλαγή 

πληροφοριών· 

 

✔ γ) ικανότητα και δέσμευση για συμβολή στον προγραμματισμό και στην υποβολή εκθέσεων στο Εθνικό Γραφείο Συντονισμού 

σχετικά με την παροχή και την εκτέλεση υπηρεσιών 

 

✔ δ) ύπαρξη ή δέσμευση για την εξασφάλιση της διάθεσης των κατάλληλων ανθρώπινων πόρων για τα αντίστοιχα εκπληρωτέα 

καθήκοντα· 

 

✔ ε) δέσμευση για διασφάλιση ποιοτικών προτύπων του προσωπικού και για εγγραφή του προσωπικού στις σχετικές ενότητες του 

κοινού προγράμματος κατάρτισης που επιλαμβάνεται το Ευρωπαϊκό Γραφείο Συντονισμού 

 

✔ στ) δέσμευση για τη χρήση του σήματος EURES μόνο για υπηρεσίες και δραστηριότητες σχετικές με το δίκτυο EURES. 

Δήλωση 

Δήλωση 

Δήλωση 

Απόδειξη / Έγγραφα Δήλωση 

Δήλωση 

Δήλωση 



Κριτήρια εισδοχής  

Εθνικές απαιτήσεις και κριτήρια 
Εθνικές απαιτήσεις και κριτήρια (Απόφαση ΔΣ ΟΑΕΔ 4278/95/27-11-2018, Άρθρο 15) 

✔ α) Η καταστατική έδρα των μελών και εταίρων EURES να βρίσκεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου και να λειτουργούν διαμέσου ενός η περισσοτέρων παραρτημάτων εντός της ελληνικής επικράτειας 

 

 

✔ β) Να μην υπάρχουν βεβαιωμένες φορολογικές και ασφαλιστικές ληξιπρόθεσμες οφειλές ή να μην έχουν τακτοποιηθεί κατά 

νόμιμο τρόπο με αναστολή είσπραξης ή με ρύθμιση τμηματικής καταβολής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 

✔ γ) Να αποδεικνύεται η ικανότητα για παροχή υπηρεσιών αντιστάθμισης προς εργοδότες και εργαζόμενους η οποία θα ισχύει για 

τουλάχιστον τέσσερα (4) συναπτά έτη που θα προηγούνται της δημόσιας πρόσκλησης. 

 

✔ δ) Να υφίσταται ρητή δέσμευση στον πολυετή προγραμματισμό των δράσεων, των δομών, των ανθρώπινων και άλλων πόρων, 

των χρησιμοποιούμενων προτύπων και συστημάτων ποιότητας και γενικώς όλων των στοιχείων που θα απαιτηθούν για τη 

λειτουργία των αιτούντων οργανισμών εντός του δικτύου EURES. 

 

✔ ε) Να υφίσταται ρητή δέσμευση ως προς τα βήματα που απαιτούνται αλλά και το χρονοδιάγραμμα για την εκπλήρωση των 

απαιτήσεων διαλειτουργικότητας με την κοινή πλατφόρμα ΤΠ του άρθρου 18 του Κανονισμού (ΕΕ) 589/2016. Η περίοδος που 

θα θέτει το εν λόγω χρονοδιάγραμμα δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την ημερομηνία διαπίστευσης. 

 

Απόδειξη / Έγγραφα 

Απόδειξη / Έγγραφα 

Απόδειξη / Έγγραφα 

Δήλωση 

Δήλωση 



Κριτήρια εισδοχής 

Παρακολούθηση 
Συντονισμός και παρακολούθηση συστήματος εισδοχής οργανισμών  

(Απόφαση ΔΣ ΟΑΕΔ 4278/95/27-11-2018, Άρθρο 19) 

✔ Αρμόδιο όργανο: Εθνικό Γραφείο Συντονισμού EURES 

✔ Μέθοδος: Περιστασιακή παρακολούθηση, συγκεκριμένα 

− Συμβατότητα και εκπλήρωση όρων και κριτηρίων 

− Διαχείριση παραπόνων 

− Τυχαίοι έλεγχοι π.χ. ιστοσελίδα, παραπομπή στο EURES portal 

− Έλεγχος εγγράφων π.χ. σχέδιο δράσεων, παρακολούθηση δεδομένων, κατάλογος 

Συμβούλων 

✔ Συχνότητα ελέγχων:  

− Προθεσμίες ΕΓΣ 

− Περιστασιακά, π.χ. παράπονα, λήψη εγγράφων  



 Κυρώσεις  

Διαδικασία επιβολής κυρώσεων 

Διαδικασία επιβολής κυρώσεων (Απόφαση ΔΣ ΟΑΕΔ 4278/95/27-11-2018, Άρθρο 20) 

 
✔ Αρμόδιο όργανο: Εθνικό Γραφείο Συντονισμού EURES 

✔ Είδη κυρώσεων:  

- Γραπτή σύσταση 

- Προσωρινή ανάκληση διαπίστευσης 

- Οριστική ανάκληση διαπίστευσης 

✔ Λόγοι επιβολής κυρώσεων: 

  Παράβαση υποχρεώσεων → Γραπτή σύσταση 

o Μη συμμόρφωση ή Υποτροπή → 6μηνη ανάκληση διαπίστευσης 

o Περαιτέρω υποτροπές → Οριστική ανάκληση διαπίστευσης 

 Μη διευκόλυνση ή συνεργασία με κλιμάκια ελέγχου → 6μηνη ανάκληση διαπίστευσης 

o Περαιτέρω υποτροπές → Οριστική ανάκληση διαπίστευσης 


