Η ΠΡΩΤΗ ΣΟΥ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ EURES
Συχνές ερωτήσεις
Γενικά
•

Πού µπορώ να βρω πληροφορίες για το πρόγραµµα «Η πρώτη σου
δουλειά µέσω του EURES» (Your first EURES job—YFEJ)

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες στη διαδικτυακή πύλη του EURES στη διεύθυνση
http://eures.europa.eu
ή στη διαδικτυακή πύλη Europa στη διεύθυνση
http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob
Στη διαδικτυακή πύλη του EURES θα βρείτε µια γενική παρουσίαση του
προγράµµατος. Μπορείτε ακόµη να κατεβάσετε τον Οδηγό του YFEJ όπου
περιγράφονται οι όροι και οι κανόνες του προγράµµατος.

•

Ποιοι φορείς υλοποιούν το YFEJ;

Το YFEJ υλοποιείται από τις δηµόσιες υπηρεσίες απασχόλησης που είναι µέλη του
δικτύου EURES. Μπορεί όµως να συµµετέχουν και άλλοι φορείς της αγοράς εργασίας.
Αυτές οι υπηρεσίες πρέπει να εφαρµόζουν τους κανόνες του προγράµµατος, αλλά
µπορούν να χρησιµοποιούν διαφορετικές µεθοδολογίες.

•

Τι υπηρεσίες παρέχουν οι υπηρεσίες απασχόλησης YFEJ;

Οι υπηρεσίες απασχόλησης YFEJ παρέχουν υπηρεσίες πληροφόρησης, πρόσληψης,
αντιστοίχισης προσφοράς και ζήτησης εργασίας και υποστήριξης της τοποθέτησης σε
θέσεις εργασίας, σε συνδυασµό µε χρηµατοδοτική στήριξη τόσο στους νέους όσο και
στους εργοδότες.

•

Πώς χρηµατοδοτείται το YFEJ;

Το πρόγραµµα YFEJ χρηµατοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραµµα για την
απασχόληση και την κοινωνική καινοτοµία (EaSI) 2014-2020, στο πλαίσιο του άξονα
EURES. Πρόκειται για ένα χρηµατοδοτικό µέσο που συµβάλλει στην εφαρµογή των
στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» στους τοµείς κοινωνικής και εργασιακής
πολιτικής.

•

Παρατήρησα ότι δεν παρέχουν όλα τα κράτη µέλη υπηρεσίες YFEJ. Τι
µπορώ να κάνω αν η χώρα µου δεν παρέχει αυτές τις υπηρεσίες;

Αν η χώρα σας δεν παρέχει ακόµη αυτές τις υπηρεσίες, παρακαλούµε να αποταθείτε
σε κάποιον από τους φορείς που αναφέρονται στην ιστοσελίδα του YFEJ στη
διαδικτυακή πύλη του EURES, και κατά προτίµηση στις κύριες υπηρεσίες
απασχόλησης.

•

Πώς µπορώ να κάνω αίτηση ή εγγραφή για υποστήριξη µέσω του YFEJ;

Συµβουλευτείτε τους δικτυακούς τόπους των υπηρεσιών απασχόλησης του YFEJ και
να ακολουθήσετε τη διαδικασία αίτησης ή εγγραφής ή να απευθυνθείτε στους
υπεύθυνους επικοινωνίας που παρατίθενται διαδικτυακά. Πολλοί δικτυακοί τόποι είναι
γραµµένοι και στην εκάστοτε εθνική γλώσσα και στα αγγλικά.

Άτοµα που αναζητούν εργασία
•

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να κάνω αίτηση για υποστήριξη από το
YFEJ;

Κάθε υποψήφιος πρέπει να είναι από 18 µέχρι 35 χρονών, υπήκοος ενός από τα 28
κράτη µέλη, της Νορβηγίας ή της Ισλανδίας και κάτοικος µιας απ' αυτές τις χώρες.

•

Παρατήρησα ότι το YFEJ απευθύνεται σε νέους ηλικίας 18-35 ετών.
Σύντοµα θα µπω στα 36 µου. Αυτό σηµαίνει ότι πλέον δεν θα µπορώ να
κάνω αίτηση;

Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να είναι από 18 µέχρι 35 ετών κατά τη στιγµή της
υποβολής αίτησης, δηλαδή πρέπει να υποβάλλουν αίτηση πριν µπουν στα 36.

•

Έχω ήδη επαγγελµατική εµπειρία. Μπορώ να συµµετέχω στο YFEJ;

Το YFEJ δεν απευθύνεται αποκλειστικά σε νεοεισερχόµενους στην αγορά εργασίας.
Νέοι µε πολλά ή λίγα προσόντα, µε ή χωρίς εργασιακή εµπειρία µπορούν να κάνουν
αίτηση, µε την προϋπόθεση ότι πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις επιλεξιµότητας.

•

Τι γίνεται µε τους νέους που έλαβαν υποστήριξη από το YFEJ στο
παρελθόν; Μπορούν να ξανακάνουν αίτηση για άλλη θέση εργασίας;

Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να τυγχάνουν ίσης µεταχείρισης, ανεξάρτητα από το
γεγονός ότι έχουν σπουδάσει ή εργαστεί ήδη σε άλλο κράτος µέλος λαµβάνοντας
υποστήριξη από κάποιο πρόγραµµα κινητικότητας της ΕΕ.

•

Δεν είµαι υπήκοος της ΕΕ ή του ΕΟΧ, αλλά έχω νόµιµη άδεια διαµονής.
Μπορώ να εγγραφώ στο YFEJ;

Όχι, µόνο υπήκοοι της ΕΕ και του ΕΟΧ µπορούν να συµµετέχουν στο πρόγραµµα
YFEJ.

•

Τι είδους χρηµατοδοτική στήριξη µπορώ να περιµένω από το YFEJ;

Η χρηµατοδότηση από το YFEJ βασίζεται σε µεγάλο ποσοστό σε απλοποιηµένες
επιλογές κόστους (π.χ. κατ' αποκοπή ποσά και εφάπαξ παροχές). Οι υποψήφιοι
µπορούν να λάβουν χρηµατοδοτική στήριξη για τα έξοδά τους πριν από τη
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µετακόµιση στο εξωτερικό (για συµµετοχή σε συνέντευξη στο εξωτερικό ή σε
µαθήµατα γλώσσας ή για την αναγνώριση προσόντων) καθώς και για τα έξοδα
µετεγκατάστασης και προσαρµογής στη χώρα υποδοχής.
Περαιτέρω πληροφορίες για τις διαθέσιµες δυνατότητες χρηµατοδοτικής στήριξης
παρέχονται στον οδηγό του YFEJ που µπορείτε να κατεβάσετε από τη διαδικτυακή
πύλη του EURES http://eures.europa.eu.

•

Ποιες θέσεις εργασίας είναι επιλέξιµες στο πλαίσιο του προγράµµατος
YFEJ;

Το YFEJ καλύπτει κάθε θέση εργασίας, πρακτικής άσκησης και µαθητείας µε την
προϋπόθεση ότι συµµορφώνεται µε την εθνική εργατική νοµοθεσία (ή κανονιστικό
πλαίσιο), παρέχει έµµισθη εργασία και έχει ελάχιστη συµβατική διάρκεια τουλάχιστον
6 µηνών (για θέσεις εργασίας και µαθητείας) ή 3 µηνών (για θέσεις πρακτικής
άσκησης).
Παρόλο που όλες οι υπηρεσίες του YFEJ καλύπτουν θέσεις εργασίας και προσφορές
πρακτικής άσκησης και/ή µαθητείας, οι δυνατότητες για πρακτική άσκηση ή µαθητεία
είναι περιορισµένες και µπορεί να διαφέρουν.

•

Προβλέπονται ειδικά µέτρα στήριξης από το YFEJ για ασκούµενους και
µαθητευόµενους;

Τα µέτρα στήριξης από το YFEJ και οι κανόνες χρηµατοδότησης ισχύουν για όλους
τους υποψηφίους, ανεξαρτήτως του τύπου της κενής θέσης για την οποία
υποβάλλουν αίτηση, δηλαδή θέση εργασίας, πρακτικής άσκησης ή µαθητείας.
Ωστόσο, οι ασκούµενοι και οι µαθητευόµενοι δικαιούνται, υπό συγκεκριµένους όρους,
επίδοµα για την κάλυψη των εξόδων διαµονής, για µέγιστη διάρκεια 6 µηνών και για
την αύξηση του µισθού τους µέχρι τα 600 ευρώ.

•

Μια επιχείρηση µού έκανε προσφορά για θέση εργασίας σε άλλο
κράτος µέλος. Μπορώ να επωφεληθώ από τη χρηµατοδοτική στήριξη
του YFEJ;

Τα άτοµα που αναζητούν εργασία πρέπει πάντα να εγγράφονται σε κάποια υπηρεσία
απασχόλησης του YFEJ. Δεν µπορείτε να κάνετε χρήση της υποστήριξης από το YFEJ
αν η πρόσληψη έγινε από κάποιον άλλο φορέα.

•

Εντόπισα µια κενή θέση εργασίας σε µια άλλη χώρα της ΕΕ, η οποία
ταιριάζει στο προφίλ µου. Τι µπορώ να κάνω;

Μπορείτε να επικοινωνήσετε µε µια υπηρεσία απασχόλησης του YFEJ, να εγγραφείτε
και να αιτηθείτε για µια συγκεκριµένη κενή θέση εργασίας. Η υπηρεσία µπορεί να
συµφωνήσει να επικοινωνήσει µε τον εργοδότη για περαιτέρω πληροφορίες, να
του/της προσφέρει τη δυνατότητα χρήσης των υπηρεσιών του YFEJ και να σας
βοηθήσει στην ανάληψη της θέσης.

•

Είναι υποχρεωτικό να µιλάω µια ξένη γλώσσα για να κάνω αίτηση για
θέση εργασίας σε άλλο κράτος µέλος;

Η γνώση µιας άλλης γλώσσας της ΕΕ/ΕΟΧ δεν είναι υποχρεωτική για να βρείτε
δουλειά στο εξωτερικό, αλλά συνιστάται ιδιαίτερα. Σε µερικά κράτη µέλη η γνώση της
εθνικής γλώσσας µπορεί ακόµα και να είναι υποχρεωτική π.χ. στη Γερµανία. Για
µερικές θέσεις εργασίας µπορεί να είναι απαραίτητη η άπταιστη χρήση µιας
συγκεκριµένης γλώσσας, ενώ σε άλλες χώρες και θέσεις εργασίας µπορεί να
προέχουν άλλες δεξιότητες (για παράδειγµα σε τεχνικά επαγγέλµατα).
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•

Παρέχει το YFEJ υποστήριξη για την εκµάθηση γλώσσας;

Λαµβάνοντας υπόψη ότι η γνώση µιας γλώσσας έχει άµεση σχέση µε την κινητικότητα
στην εργασία, το YFEJ έχει διάφορες διαδικασίες για την παροχή συγκεκριµένης
στήριξης για γλωσσική κατάρτιση. Η στήριξη διαφέρει και µπορεί να περιλαµβάνει, για
παράδειγµα, την επιστροφή των δαπανών κατάρτισης των υποψηφίων, την παροχή
δωρεάν γλωσσικής κατάρτισης ή την παροχή χρηµατοδοτικής στήριξης σε
µικροµεσαίες επιχειρήσεις που οργανώνουν µαθήµατα εκµάθησης γλώσσας σε
νεοπροσληφθέντες.

•

Σύµφωνα µε τον οδηγό του YFEJ, οι υποψήφιοι προερχόµενοι από τις
εξόχως απόκεντρες περιοχές της ΕΕ δικαιούνται συµπληρωµατικό
επίδοµα ταξιδίου; Ποιες είναι αυτές οι περιοχές;

Οι εννέα εξόχως απόκεντρες περιοχές της ΕΕ που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της
ΕΕ είναι οι εξής: Μαρτινίκα, Γουαδελούπη, Γαλλική Γουιάνα, Ρεϊνιόν, Μαγιότ, Άγιος
Μαρτίνος (Γαλλία), Μαδέρα και Αζόρες (Πορτογαλία) και οι Κανάριοι Νήσοι (Ισπανία).

•

Ισχύει ο ίδιος κανόνας και για υποψήφιους που µετακινούνται µεταξύ
δύο διαφορετικών περιφερειακών περιοχών ή χωρών της επικράτειας
του ΕΟΧ;

Ναι, ισχύει ακριβώς το ίδιο.

Εργοδότες
•

Ποιες επιχειρήσεις µπορούν να συµµετέχουν στο YFEJ;

Δικαίωµα συµµετοχής έχει κάθε νόµιµα συσταθείσα επιχείρηση ή άλλος οργανισµός
(µε µερικές εξαιρέσεις) των 28 κρατών µελών της ΕΕ, της Νορβηγίας και της
Ισλανδίας (του δηµόσιου ή του ιδιωτικού τοµέα), ανεξάρτητα από το µέγεθός του ή
τον οικονοµικό τοµέα που ανήκει. Ωστόσο, µόνο µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
δικαιούνται χρηµατοδοτική στήριξη.
•

Ποιοι εργοδοτικοί οργανισµοί εξαιρούνται;

Δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση σε ευρωπαϊκά όργανα και φορείς, ούτε σε άλλους
διεθνείς πολιτικούς, οικονοµικούς, κοινωνικούς και επιστηµονικούς οργανισµούς
(όπως τα ΗΕ, ο ΟΟΣΑ, το Συµβούλιο της Ευρώπης κ.λπ.), ή υπερεθνικούς
ρυθµιστικούς φορείς και τις υπηρεσίες τους. Τα παραπάνω κριτήρια ισχύουν και για
δίκτυα που χρηµατοδοτούνται από την ΕΕ, ή άλλους οργανισµούς παρόµοιας µορφής.
•

Τι είναι οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ);

Στο πλαίσιο του YFEJ, ως µικροµεσαία επιχείρηση νοείται κάθε εταιρεία ή άλλος
εργοδοτικός οργανισµός που απασχολεί µέχρι 250 εργαζόµενους.
•

Τι είδους χρηµατοδότηση είναι διαθέσιµη για τις ΜΜΕ;

Διατίθεται χρηµατοδοτική στήριξη µε τη µορφή του εφάπαξ ποσού για την κάλυψη
των δαπανών για ένα πρόγραµµα ένταξης του νεαρού νεοπροσληφθέντα
εργαζόµενου, µαθητευόµενου ή ασκούµενου. Το πρόγραµµα πρέπει πάντα να
περιλαµβάνει µια µαθησιακή συνιστώσα όπως π.χ. εκµάθηση γλώσσας, αναβάθµιση
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επαγγελµατικών δεξιοτήτων κ.λπ. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούµε να
συµβουλευτείτε τον οδηγό του YFEJ ή να απευθυνθείτε σε µια υπηρεσία απασχόλησης
του YFEJ.
•

Είναι υποχρεωτικό µια ΜΜΕ να παρέχει ένα πρόγραµµα ένταξης
προκειµένου να συµµετέχει στο YFEJ;

Είναι στη διακριτική ευχέρεια της κάθε ΜΜΕ (εργοδότη) να οργανώσει πρόγραµµα
ένταξης. Ανεξάρτητα από το εάν θα το πράξει ή όχι, η ΜΜΕ µπορεί να επωφεληθεί
από την υποστήριξη και τις υπηρεσίες πρόσληψης του YFEJ.
•

Έχω ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες πρόσληψης ενός
εργαζόµενου. Μπορώ να λάβω υποστήριξη του YFEJ;

ευρωπαίου

Έχετε τη δυνατότητα να επωφεληθείτε από την υποστήριξη του YFEJ αρκεί να µην
έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψης. Ο εργοδότης πρέπει να επικοινωνήσει µε
µια υπηρεσία απασχόλησης του YFEJ, να δηλώσει την κενή θέση εργασίας, να επιλέξει
τον υποψήφιο και να ζητήσει την παροχή των υπηρεσιών πρόσληψης για την
παραπάνω θέση εργασίας.
•

Θα ήθελα να προσλάβω έναν νεαρό ευρωπαίο εργαζόµενο, αλλά δεν
είµαι σίγουρος τι είδους πρόγραµµα ένταξης θα µπορούσα να του/της
παρέχω.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε µε µια υπηρεσία απασχόλησης του YFEJ. Με αυτόν τον
τρόπο θα εντοπίσετε τις ανάγκες σας και θα καθορίσετε ένα κατάλληλο και εφικτό
πρόγραµµα ένταξης για τον µελλοντικό σας εργαζόµενο.
***
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