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Η κινητικότητα Διεθνής προτεραιότητα

Τι είναι 

η κινητικότητα 

των εργαζομένων;

Το θεσμικό πλαίσιο για την κινητικότητα των πολιτών στην ΕΕ

Η ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, αγαθών και υπηρεσιών αποτελεί 
κινητήριο μοχλό για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Ευρώπης. Βασική προτεραιότητα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να εξασφαλίσει εφικτή και αποτελεσματική 
κινητικότητα στους πολίτες της. Με το δεδομένο αυτό καταβάλλει κάθε 
προσπάθεια προκειμένου να ενθαρρύνει την ελεύθερη και εύκολη διακίνηση 
πολιτών που επιθυμούν να μετακινηθούν στο εσωτερικό της για εκπαιδευτικούς 
και επαγγελματικούς σκοπούς. Ένας από τους βασικούς στόχους είναι να 
μπορέσουν οι πολίτες να επωφεληθούν περισσότερο από τα πλεονεκτήματα 
της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς.
Η ΕΕ ενθαρρύνει επίσης την ενημέρωση, ώστε οι πολίτες να έχουν μια πιο 
ξεκάθαρη εικόνα του ισχύοντος νομικού πλαισίου και, κατά συνέπεια, να 
γνωρίζουν καλύτερα τα δικαιώματα και τα οφέλη που έχουν ως πολίτες της 
Ένωσης.

Μπορούμε να διακρίνουμε δύο είδη κινηιικόιηιας:

●	  την επαγγελματική κινητικότητα, η οποία αφορά τη συχνότητα με 
την οποία οι απασχολούμενοι αλλάζουν εργασία

●	  τη γεωγραφική κινητικότητα, η οποία αναφέρεται στην κυκλοφορία 
των πολιτών από τη μια περιφέρεια στην άλλη,

  στην ίδια χώρα, ή μεταξύ των χωρών για λόγους εκπαιδευτικούς και 
επαγγελματικούς.

Το δικαίωμα εργασίας σε μια άλλη χώρα της ΕΕ
Οι υπήκοοι μιας χώρας μέλους της Ε.Ε. και τα μέλη της 
οικογένειας τους έχουν το δικαίωμα να μεταβαίνουν σε 
οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ε.Ε., ανεξαρτήτως λόγου 
μετακίνησης (για τουρισμό, επαγγελματικούς ή ιδιωτικούς 
λόγους) χωρίς ιδιαίτερες διατυπώσεις, αρκεί να είναι 
κάτοχοι έγκυρης ταυτότητας ή διαβατηρίου.
Οι υπήκοοι των κρατών μελών της ΕΕ έχουν το δικαίωμα 
να αναζητήσουν απασχόληση, να εργαστούν ως μισθω-
τοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες ή να συνταξιοδοτηθούν, 
μεταβαίνονιας σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της ΕΕ.

Το δικαίωμα σπουδών, κατάρτισης και έρευνας
Όλοι οι πολίτες της ΕΕ έχουν τη δυνατότητα να 
σπουδάσουν, να αποκτήσουν επαγγελματική κατάρτίση και 
να κάνουν ερευνητι      κή εργασία, είτε μετακινούνιαι για 
το λόγο αυτό προς άλλο κράτος μέλος, είτε διαμένουν σε 
ένα άλλο κράτος μέλος από τη χώρα καταγωγής τους.
Οι άνεργοι, μπορούν επίσης να παρακολουθήσουν 
προγράμματα κατάρτίσης και να ενταχθούν σε 
προγράμματα πρακτικής άσκησης στα λοιπά κράτη μέλη 
ή στο κράτος μέλος όπου διαμένουν.



Εκπαιδευτ ική  και  Επαγγελματ ική  Κ ινητ ικότητα στην Ε .Ε . 3

Γιατί 

η κινητικότητα 

είναι τόσο σημαντική;

Η αγορά εργασίας της ΕΕ χαρακτηρίζεται συγχρόνως τόσο από μεγάλη 
προσφορά εργασίας σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές ή τομείς της 
οικονομίας (ΒΓΙ. υψηλά ποσοστά ανεργίας) όσο και από μεγάλη ζήτηση, 
ιδιαίτερα σε ειδικότητες που χρειάζονται εξειδίκευση. Κατά συνέπεια, 
απαιτείται μεγαλύτερη εκπαιδευτική και επαγγελματική κινητικότητα προ-
κειμένου να εναρμονιστούν οι τάσεις της προσφοράς και ζήτησης και να 
επιτευχθεί ο στόχος της Ευρώπης για περισσότερες και καλύτερες θέσεις 
εργασίας.

Η εκπαιδευτική και επαγγελματική κινητικότητα επιδρούν ευεργετικά και 
σε ατομικό επίπεδο καθώς οι εκπαιδευόμενοι και εργαζόμενοι που είναι 
εξοικειωμένοι με την κινητικότητα τείνουν να είναι καλύτερα εξοπλισμένοι 
για να αντιμετωπίσουν  τις διαρκείς αλλαγές στον χώρο της απασχόλησης.  
Η εκπαιδευτική και επαγγελματική κινητικότητα μπορεί να Βοηθήσει στην 
ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και γνώσεων, να αυξήσει την επαγγελματική 
ικανοποίηση καθώς και να Βελτιώσει την απασχολησιμότητα.

Η εγκατάσταση σε άλλη χώρα, αν και μπορεί να είναι πολύ αποδοτική σε 
επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο, παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες. 
Η εύρεση απασχόλησης σε μια άγνωστη αγορά εργασίας είναι ένα μόνο από 
μια σειρά εμποδίων. Η αναγνώριση των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών 
προσόντων και της εμπειρίας των εργαζομένων στη χώρα υποδοχής, 
η απόκτηση ικανοποιητικού επιπέδου γνώσης της γλώσσας της χώρας 
υποδοχής, οι διοικητικές, νομικές  και προσωπικές δαπάνες που συνεπάγεται 
η μετεγκατάσταση σε άλλη χώρα αποτελούν εξίσου σημαντικά εμπόδια.

Συνεπώς, σήμερα μια σημαντική πρόκληση για την Ευρώπη είναι η διευκόλυνση 
της κινητικότητας με την άμβλυνση των νομικών και πρακτικών εμποδίων. 
Για το λόγο αυτό η ΕΕ έχει αναπτύξει πρωτοβουλίες (ΕΟF, ΕCVΈΤ, ΝΑRIC 
κτλ.), δίκτυα και εργαλεία (Euroguidance, Europass, Eures κτλ.) με στόχο την 
υποστήριξη των ευρωπαίων πολιτών, των παροχών μάθησης, των επιχειρήσεων, 
των συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού και των εκπαιδευτικών 
φορέων έτσι ώστε να αξιοποιούνται όσο το δυνατόν περισσότερο οι ευκαιρίες 
δια Βίου μάθησης και απασχόλησης στον Ευρωπαϊκό χώρο.
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Δίκτυο Euroguidance
Δίκτυο

Εθνικών Κέντρων 

Πληροφόρησης 

για τον

Επαγγελματικό 

Προσανατολισμό

Το Δίκτυο Euroguidance δημιουργήθηκε με την υποσιήριξη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και τη χρηματοδότηση του προγραμματος Leonardo da Vinci. 
Απαρτίζεται από 66 Εθνικά Κέντρα Πληροφόρησης που βρίσκονται σε 32 
χώρες και καλύπτει τα 25 κρατη-μέλη της Ε.Ε., τις 3 χώρες της Ευρωπαϊκής 
Οικονομικής Συνεργασίας (Ισλανδία, Νορβηγία, Λιχνενστάιν) και άλλες 
τρεις υπό ένταξη ευρωπαϊκές χώρες (Βουλγαρία, Τουρκία και Ρουμανία), 
ενώ η ΕλΒετία συμμετέχει σιο Δίκτυο ως “σιωπηρός” εταίρος. Το Ε.Κ.Ε.Π 
έχει ενταχθεί από το 2000 στο Δίκτυο Euroguidance ως το Ελληνικό Εθνικό 
Κέντρο Πληροφόρησης για τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό (www.
ekep.gr).

Το Δίκτυο απευθύνεται σε Εμπειρογνώμονες Σ.Υ.Ε.Π., Συμβούλους 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Ευρωσυμβούλους και Ειδικούς 
Πληροφόρησης σε φορείς εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης.

Μέσα από το Δίκτυο Euroguidance προωθούνται:

●	  η διασύνδεση και ανταλλαγή ποιοτικής πληροφόρησης μεταξύ των
 ευρωπαϊκών χωρών των εμπειρογνωμόνων και των στελεχών
 Σ.Υ.Ε.Π. σε θέματα που αφορούν στη Συμβουλευτική και τον
 Επαγγελματικό Προσανατολισμό, στην Εκπαίδευση, σιην Κατάρτιση
 και στην Απασχόληση,

●	 η ευρωπαϊκή διάσταση στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό
 Προσανατολισμό,

●	 η διάχυση γνώσεων και καλών πρακτικών με την υλοποίηση
 προγραμμάιων ανταλλαγής Συμβούλων Επαγγελματικού
 Προσανατολισμού,
	

●	 η προώθηση της κινητικότητας στο χώρο της Ευρώπης για λόγους
 εκπαίδευσης και κατάρτισης και

●	 η ενίσχυση της διαπολιτισμικότητας.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων έχει δημιουργηθεί Ηλεκτρονική 
Πλατφόρμα Επικοινωνίας προκειμένου το Δίκτυο Euroguidance και οι 
υπηρεσίες του να γίνουν περισσότερο γνωστές στην ευρωπαϊκή κοινότητα 
των Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και στο ευρύ κοινό. 
Αν κάποιος ενδιαφέρεται να εργαστεί, να σπουδάσει ή να πάρει κάποια 
κατάρτιση σε κάποιο άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί 
να βρει χρήσιμες πληροφορίες μέσω αυτής της ιστοσελίδας. Για τούς 
συμβούλους παρέχονιαι χρήσιμοι σύνδεσμοι καθώς και πρόσβαση σε 
ευρωπαϊκές Βάσεις δεδομένων για τον επαγγελματικό προσανατολισμό.Δίκτυο Euroguidance

www.euroguidance.net
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Ευρωπαϊκή

Διαδικτυακή Πύλη

Πληροφόρησης

για τις Ευκαιρίες

Μάθησης

PLOTEUS

Η Ευρωπαϊκή Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης για τις Ευκαιρίες 
Μάθησης PLOTEUS (Portal οη Learning Opportunities Throughout the Europe-
an Space), παρέχει πληροφορίες για τις ευκαιρίες μάθησης και καιάρτισης σε 
τριάνια μία (31) ευρωπαϊκές χώρες. Στοχεύει στην προώθηση και εφαρμογή 
του δικαιώματος της ελεύθερης μετακίνησης των Ευρωπαίων πολιτών για 
λόγους εκπαίδευσης και καιάρτισης, μέσω της παροχής της απαραίτητης 
πληροφόρησης. Υπεύθυνοι φορείς σε κάθε χώρα για την πληροφόρηση που 
εισάγεται στην ηλεκτρονική πύλη είναι τα Εθνικά Κέντρα Πληροφόρησης για 
τον Επαγγελματικό Προσαναιολισμό (NRCVG Centres) του Δικτύου Euroguid-
ance, υπό την εποπτεία της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Πολιτισμού 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην Ελλάδα, το Ε.Κ.Ε.Π είναι ο αρμόδιος φορέας 
για την εισαγωγή στην ηλεκτρονική πύλη των πληροφοριών σχετικά με τις 
ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης στη χώρα μας.

Η διαδικτυακή πύλη Ploteus απευθύνεται σε όλους τούς πολίτες της Ευρώπης 
και στους ειδικούς Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού 
(ΣΥ.Ε.Π.) της Εκπαίδευσης, της Καιάρτισης & της Απασχόλησης ως ένα 
επιπλέον εργαλείο πληροφόρησης. Το περιεχόμενο της παρέχει πρόσβαση 
σε πηγές πληροφόρησης (συνδέσμους), ενώ παράλληλα περιλαμβάνει 
στατική πληροφόρηση (π.χ. περιγραφή εκπαιδευτικών συστημάτων & 
συστημάτων καιάρτισης). Οι πληροφορίες στην ηλεκτρονική πύλη Ploteus 
είναι ταξινομημένες σε πέντε κατηγορίες:

α.  Ευκαιρίες μάθησης,
β.  Εκπαιδευτικά συστήματα,
γ.  Ανταλλαγές και επιχορηγήσεις,
δ.  Σημεία επαφής (επικοινωνία),
ε.  Εγκατάσταση σε άλλη χώρα.

Η πρώτη φάση δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Διαδικτυακής Πύλης Πληροφόρησης 
για τις Ευκαιρίες Μάθησης PLOTEuS, ολοκληρώθηκε το 2003. Το δεύτερο 
(τελικό) στάδιο αφορά στη διασύνδεση, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, των εθνικών 
Βάσεων δεδομένων για τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες των κρατών-μελών (PLOTEuS 
II). Για την επίτευξη του τελικού αυτού στόχου, ως βασικές προϋποθέσεις κρίθηκαν, 
αφενός, η διαμόρφωση από κάθε κράτος-μέλος της εθνικής Βάσης δεδομένων 
για τις ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης, η οποία θα είναι διαθέσιμη μέσω 
Internet, και αφετέρου, η δημιουργία ενός κοινού πρωτοκόλλου που θα επιτρέπει τη 
διασύνδεση των εθνικών Βάσεων δεδομένων και τη δυναιόιηια πρόσβασης όλων 
των Ευρωπαίων πολιτών στις ευρωπαϊκές ευκαιρίες μάθησης μέσω ενός ενιαίου 
εργαλείου (PLOTEuS II).

Το ΕΚΕΠ στο πλαίσιο ανάπτυξης του PLOTEuS II, ολοκληρώνει τη 
δημιουργία της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών  
«Πλοηγός» (http://ploigos.ekep.gr) με τη χρημαιοδότηση του ΕΠΕΑΕΚ II. 
Το περιεχόμενο της ελληνικής Βάσης δεδομένων εκπαιδευτικών ευκαιριών 
έχει κατηγοριοποιηθεί σε τέσσερις ζώνες προτεραιότητας.

Οι ζώνες αυτές είναι:
Ιη ζώνη: Ανώτατη εκπαίδευση (προπτυχιακές και μεταπιυχιακές σπουδές)
2η ζώνη: ΜεταδευτεροΒάθμια (όχι τριτοβάθμια) εκπαίδευση/κατάρτιση
3η ζώνη: Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
4η ζώνη: Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
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Δίκτυο Europass
Το EuROPASS (ΕυρωδιαΒατήριο) θεσπίσθηκε το 2004 με απόφαση του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε. για τη δημιουργία 

ενός κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου για τη διαφάνεια των επαγγελματικών 

προσόνιων και δεξιοτήτων, καθώς η έλλειψη της θεωρήθηκε εμπόδιο στην 

κινητικότητα και περιορισμός στην ευελιξία των αγορών εργασίας στην 

Ευρώπη. Στο πλαίσιο της πρωτοΒουλίας αυτής δημιουργήθηκαν τα Εθνικά 

Κέντρα Εuropass στις χώρες της Ε.Ε. τα οποία συγκροτούν ένα ευρωπαϊκό 

δίκτυο.

Στόχοι του δικτύου EUROPASS είναι:

●	 να προωθεί την κινητικότητα ιων πολιτών και να πιστοποιεί

 διαφορετικές διαδρομές κατάρτισης και εκπαίδευσης σε χώρες

 της Ε.Ε.

●	  να εξασφαλίζει και να προωθεί τη διαφάνεια των επαγγελματικών

 προσόντων και δεξιοτήτων.

●	 	να Βοηθά κάθε άτομο να παρουσιάζει τις δεξιότητες και τα προσόντα

 του με τρόπο σαφή και εύκολα κατανοητό στην Ευρώπη.

Το Εθνικό Κέντρο Εuropass (Ε.Κ.Ε.) σιην Ελλάδα συμβάλλει ουσιαστικά 

στο να διευκολύνει τούς πολίτες να γνωρίσουν τα έγγραφα Εuropass (Βλ. 

παρακάιω) και να τα χρησιμοποιούν ορθολογικότερα. Καθώς πρόκειται για 

επικοινωνιακά εργαλεία, η αποτελεσματικότητά τούς επιτυγχάνεται με τη 

συντονισμένη προβολή τούς σε πολίτες, φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης, 

σωματεία εργαζομένων και άλλους κοινωνικούς εταίρους. Στην Ελλάδα, ο 

Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) είναι 

το Εθνικό Κέντρο ΕuROPASS (http://europass.oeek.gr.).

EUROPASS

Ευρωδιαβατήριο

Δίκτυο Europass
http://europass.cedefop.eu.int
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Έγγραφα

ΕUROPASS

Η θέσπιση του ενιαίου κοινοτικού πλαισίου για τη διαφάνεια των επαγγελ-

ματικών προσόντων και ικανοτήτων (Εuropass) έγινε σιις 15 Δεκεμβρίου 

2004 με την Απόφαση αριθ. 2241/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την οποία αποφασίστηκε 

η δημιουργία του προσωπικού φακέλου εγγράφων Εuropass. Τα έγγραφα 
Εuropass σχεδιάσιηκαν από το Συμβούλιο της Ευρώπης, ενώ στη σχεδίαση 

του Εuropass Συμπλήρωμα Διπλώματος συμμετείχε και η unesco. Τα έγγραφα 

που έχουν κοινή μορφή για όλους τούς πολίτες ιης Ε.Ε. είναι τα εξής:

●	 Εuropass Βιογραφικό Σημείωμα (CV): αποτελεί ένα προσωπικό

 έγγραφο, όπου παρουσιάζονται γνώσεις, δεξιότητες, προσόντα,

 καθώς και άλλα προσωπικά σιοιχεία.

●	 Εuropass Διαβατήριο Γλωσσών: επιτρέπει σε κάθε ενδιαφερόμενο

 να καταγράψει τις γλωσσικές του δεξιότητες, που είναι σημαντικές

 για εκπαίδευση και εργασία σε όλη την Ευρώπη.

●	 Εuropass Κινητικότητα (Mobility): καταγράφει και πιστοποιεί τη

 συμμετοχή σε προγράμματα κινητικότητας σε άλλη χώρα της

 Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. προγράμματα Erasmus, Comenius,

 Leonardo da Vinci κλπ.).

●	 Εuropass Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού: συνοδευτικό έγγραφο

 που χορηγείται στους κατόχους διπλώματος ή πιστοποιητικού

 επαγγελματικής κατάρτισης, διασαφηνίζοντας τον τίτλο σπουδών

 και είναι κοινό για όλους τους κατόχους διπλώματος ή πιστοποι-

 ητικού της ίδιας ειδικότητας.

●	 Εuropass Συμπλήρωμα Διπλώματος: χορηγείται σε απόφοιτους

 ανώτερων και ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μαζί με το πτυχίο

 ή το δίπλωμα τους, συμβάλλοντας στο να κατανοείται ευκολότερα

  ο τίτλος σπουδών, ιδιαίτερα εκτός των συνόρων της χώρας

 προέλευσης.

Το Βιογραφικό Σημείωμα (CV) και το Διαβατήριο Γλωσσών συμπληρώνεται 

από κάθε ενδιαφερόμενο, ενώ το Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού, το 

Συμπλήρωμα Διπλώματος και η Κινητικότητα συμπληρώνονται και εκδίδονται 

από τους αρμόδιους φορείς. Στην Ελλάδα, ο Οργανισμός Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) είναι το Εθνικό Κέντρο EuROPASS 

(http://europass.oeek.gr.).

http://europass.oeek.gr
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Δίκτυο Eures
Οι Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες Απασχόλησης EURES (Εuropean Employment 

Services) είναι ένα δίκαιο συνεργασίας για τη διευκόλυνση των ελεύθερων 

ανθρωπίνων πόρων στην Ε.Ε. Το Δίκτυο EuRES συνδέει και ενεργοποιεί όλες 

τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης των κρατών - μελών της Ευρω-παϊκής 

’Ενωσης και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών, καθώς και 

όλους τούς εταίρους του χώρου της απασχόλησης σε εθνικό και διεθνές 

επίπεδο, με το συντονισμό της Γενικής Διεύθυνσης “Απασχόλησης και 

Κοινωνικών Υποθέσεων” της Ευρωπαϊκής Επιιροπής.

Κύριοι στόχοι του δικτύου EURES είναι:

●	 να ενημερώνει ενδιαφερόμενους εργαζόμενους σχειικά με τις

 ευκαιρίες απασχόλησης και τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας

 στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

●	 να Βοηθά τούς εργοδόιες που επιθυμούν να προσλάβουν

 εργαζόμενους από άλλες χώρες.

●	 να παρέχει συμβουλές και καθοδήγηση σε εργαζόμενους και

 εργοδότες σιις διασυνοριακές περιοχές.

●	 να προωθεί ιην κινητικότητα, παρέχονιας πληροφορίες για

 κοινωνική νομοθεσία - φορολογία - υγειονομική περίθαλψη,

 εκπαίδευση - ευκαιρίες καιάρτισης, συγκρισιμότητα ιων προσόντων,

 κόστος ζωής και στέγασης.

Περισσότεροι από 700 “Ευρωσύμβουλοι”, μέλη των δημοσίων υπηρεσιών 

απασχόλησης, των συνδικάτων των εργαζομένων και των ενώσεων εργοδο-

τών, εξυπηρετούν κάθε ενδιαφερόμενο εργοδότη ή υποψήφιο εργαζόμενο. 

Η Εθνική Υπηρεσία EuRES της Ελλάδας είναι ο Οργανισμός Απασχόλησης 

Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), που διαθέτει ειδικά εκπαιδευμένους Ευρω-

συμβούλους στις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας (www.oaed.gr).

Δίκτυο

Ευρωπαϊκών

Υπηρεσιών

Απασχόλησης

EURES

Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες
Απασχόλησης EURES

http://europa.eu.int/eures/
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EURES

Η ευρωπαϊκή

πύλη για την

επαγγελματική

κινητικότητα

Στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών υπηρεσιών απασχόλησης, ξεκίνησε από το 

Σεπτέμβριο ιου 2003 η λειτουργία της διαδικτυακής πύλης EURES για την 
προώθηση της επαγγελματικής κινητικότητας.

Κάθε χρήστης μπορεί να συμβουλευθεί δωρεάν τη Βάση δεδομένων για 

τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας, καθώς και τη Βάση δεδομένων για 

τις εργασιακές ανάγκες σε όλες τις περιφερειακές αγορές εργασίας του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

Η πύλη περιέχει συνδέσμους με χρήσιμες πληροφορίες για θέματα κινητι-

κότητας, οι οποίες προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τα 

κράτη μέλη.

Το πληροφοριακό περιεχόμενο της πύλης, και ειδικότερα των ενοτήτων για 

τις τάσεις σιην αγορά εργασίας και τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας 

εμπλουτίζειαι συνεχώς.

Οι αναζητούντες εργασία μπορούν να ενημερώνονται για τις κενές θέσεις 

από την ηλεκτρονική Βάση δεδομένων του δικτύου, να συντάσσουν και να 

αποθηκεύουν προφίλ αναζήτησης και να ειδοποιούνται όταν εμφανίζονται 

αντίσιοιχες θέσεις απασχόλησης. Το Βιογραφικό Online του EuRES παρέχει 

τη δυνατότητα δημοσίευσης και διάθεσης του υπόψη των συμβούλων 

EuRES και των εγγεγραμμένων εργοδοτών. Επίσης δίνει τη δυνατότητα για 

σύνταξή του σε διάφορες γλώσσες και ο σύνδεσμος με το EuROPASS (Βλ. 

Παρακάτω) παρέχει δυνατότητα για σύνταξη και αποθήκευση βιογραφικών 

σε διάφορα μορφότυπα, π.χ. MS Word, PDF και ΧΜL.

Οι εργοδότες σιο εσωτερικό του ΕΟΧ μπορούν να καταχωρούν κενές 

θέσεις εργασίας στη Βάση δεδομένων του δικτύου, γνωστοποιώντας τις σε 

άτομα που ζητούν εργασία και από τα 28 κράτη μέλη. Μπορούν, επίσης, 

να αναζητούν βιογραφικά υποψηφίων, να συντάσσουν και να αποθηκεύουν 

προφίλ αναζήτησης, να ειδοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

και να έρχονται απευθείας σε επαφή με τούς υποψήφιους που διαθέτουν τα 

κατάλληλα προσόντα, χωρίς τη διαμεσολάβηση τρίτου.

European Employment
Services EURES

http://europa.eu.int/eures/
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Δίκτυο Eures
Η Ευρώπη είναι γεματη ευκαιρίες οι οποίες για να αξιοποιηθούν είναι 
αναγκαία η σωστή και έγκαιρη πληροφόρηση. Η Γενική Γραμματεία Νέας 
Γενιάς, προωθεί, μέσω του Ινστιτούτου Νεολαίας, την πληροφόρηση των 
νέων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θέτει σιη διάθεση ιούς τις υπηρεσίες του 
προγράμμαιος EURODESK. Πρόκειιαι για ένα Δίκτυο που δημιουργήθηκε 
ιο 1995 με την πλήρη υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιιροπής. Μέχρι σήμε-
ρα έχει αποκτήσει 30 κρατη εθνικούς εταίρους, 900 δομές πληροφόρησης 
νέων στις χώρες αυτές και ένα γραφείο συντονισμού στις Βρυξέλλες. Το 
Δίκτυο αυτό παρέχει δωρεάν πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα πληροφόρησης 
σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, ειδικά προσαρμοσμένο σιις ανάγκες των 
νέων ανθρώπων και εκείνων που εργαζονται με νέους στους παρακατω τομείς: 
Εκπαίδευση - Σπουδές - Κατάρτιση - Εργασία - Απασχόληση - Κινητικότητα 
- Εθελοντισμός - Σεμινάρια - Ανταλλαγές Νέων - Εκδηλώσεις - Ανεύρεση 
Πόρων και πολλά άλλα.

Το Eurodesk έχει στη διάθεση του ειδικά σχεδιασμένα εργαλεία on-line 
επικοινωνίας και πληροφόρησης μέσω των οποίων οι νέοι μπορούν να ενημε-
ρωθούν για τις ευκαιρίες κινητικότητας που τούς παρέχονται σε χώρες της 
ΕΕ, όπως:

●	 Το Ενδοδίκτυο Εurodesk ένα δίκτυο επικοινωνίας στο οποίο έχουν
 πρόσβαση όλα τα μέλη του Δικτύου σε καθημερινή Βάση. Μέσω αυτού
 δίνονται απαντήσεις σε ερωτήματα που θέτουν οι νέοι που αναζητούν
 εξειδικευμένη πληροφόρηση για τα άλλα ευρωπαϊκά κρατη ή 
 για τις άλλες ελληνικές πόλεις. Οι απαντήσεις που παρέχονται 
  είναι άμεσες και ακριβείς και δίνουν τη δυνατότητα στο νέο να βρει 

αυτό που ψάχνει.

●	 	Την Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας www.europa.eu/youth
  που είναι αφιερωμένη στην κάλυψη των αναγκών των νέων τόσο σε 

θέμαια κινητικότητας όσο και πληροφόρησης, με πρόσβαση σε 
περισσότερες από 12.000 ιστοσελίδες στις 20 επίσημες γλώσσες 
της ΕΕ. Αναπτύχθηκε από νέους Ευρωπαίους για νέους Ευρωπαίους και 
παρέχει πληροφορίες τόσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις δομές και 
τις δραστηριότητές της σε θέμαια νεολαίας όσο και για κάθε κράτος 
μέλος ξεχωριστά. Οι νέοι μπορούν να συμμετέχουν σε ηλεκτρονικές 
συζητήσεις για θέμαια που τούς αφορούν ως Ευρωπαίους, να 
αναζητήσουν διάφορες δραστηριότητες ή ευκαιρίες για σπουδές, 
εργασία ή διακοπές καθώς επίσης να θέσουν ερωτήματα και να 
πληροφορηθούν σχετικά με διάφορα ευρωπαϊκά θέματα. Όλα τα 
παραπάνω δε στη μητρική τους γλώσσα.

Το EURODESK δεν είναι άλλη μια oη-Ιιηe υπηρεσία. Το κατάλληλα 
εκπαιδευμένο προσωπικό του μπορεί ανά πάσα στιγμή να συμβάλλει 
στην έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση των νέων. Οι νέοι μπορούν να 
απευθυνθούν στα μέλη του EURODESK, να συζητήσουν μαζί τους σχετικά 
με το τι ψάχνουν και αυτοί με τη σειρά τους να τους καθοδηγήσουν στο να 
κάνουν το επόμενο Βήμα.

Ο τρόπος είναι απλός!
Με ένα τηλέφωνο σιο 210 2599421 ή ένα e-mail σιο eurodesk@neagenia.gr ή 
μια επίσκεψη στα γραφεία της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς σιην Αχαρνών 417 
είτε τέλος με αναζήτηση σιην ιστοσελίδα www.neagenia.gr.

Δίκτυο Eurodesk
www.neagenia.gr
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Δίκτυο Europe direct
Τα Γραφεία Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe DIRECT απευθύνονται 
στο ευρώ κοινό και βρίσκονται στις πιο σημαντικές πόλεις και πρωτεύουσες 
κάθε κράτους μέλους. Στόχος τους είναι να διαδίδουν την κοινοτική 
πληροφόρηση στο ευρύτερι δυνατόν κοινό για να προωθηθεί η ενεργός 
συμμετοχή του πολίτη στην ευρωπαϊκή οικοδόμηση. Υπάγονται στη 
Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας και ο συντονισμός τους γίνεται από την 
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο κάθε κράτος μέλος.

Κάθε γραφείο ιδρύεται με σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και του αρμόδιου οργανισμού υποδοχής (Δήμος, Περιφέρεια 
κλπ), ο οποίος και εξασφαλίζει τη λειτουργία του. Για τη διαχείριση υπεύθυνη 
είναι η εθνική διοίκηση ή ο οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης που έχει 
υποβάλει την αίτηση και έχει προβεί σε όλες τις ενέργειες για την ίδρυση 
του γραφείου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσφέρει στα γραφεία αυτά ενημερωτικά φυλλάδια 
που διανέμονται δωρεάν, επιλογή επίσημων κοινοτικών εκδόσεων, προνομιακή 
πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων της ΕΕ και επιμόρφωση των στελεχών 
τους. Αυτή τη στιγμή ανέρχονται σε 500 στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ.

Τα καθήκοντα των γραφείων Europe Direct είναι τα εξής:

●	 Παροχή γενικής πληροφόρησης σχετικά με την ΕΕ

●	 	Προσανατολισμός της αναζήτησης σε άλλες πηγές πληροφόρησης, 
όταν αυτό είναι αναγκαίο.

●	 	Συμμετοχή στις ευρωπαϊκές εξελίξεις με τη διοργάνωση σεμιναρίων, 
συναντήσεων και εκδηλώσεων.

●	 	Υποκίνηση συζητήσεων και προαγωγή των εταιρικών σχέσεων μεταξύ 
διαφόρων σχετικών ομάδων.

●	 	Διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ των 
περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

●	 	Πληροφόρηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη δυναμική της 
περιοχής όπου λειτουργούν.



Εκπαιδευτ ική  και  Επαγγελματ ική  Κ ινητ ικότητα στην Ε .Ε .12

Δίκτυο Europe direct
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης - 
EDIC Κομοτηνής
e-mail: komotini@europedirect.gr
uRL: www.europedirectkomotini.eu

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου - 
EDIC Σάμου
e-mail: elenax83@yahoo.gr
uRL: http://www.norraegean.gr

Δήμος Λαμιέων και Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - 
EDIC Λαμίας
e-mail: lamia@europedirect.gr
uRL: www.eud-lamia.gr & http://www.disase.gr/

Επιμελητήριο Μεσσηνίας - EDIC Καλαμάτας
e-mail: info@messinianchamber.gr    
kalamata@europedirect.gr
uRL: http:// www.messinianchamber.gr 

Επιμελητήριο Μεσσηνίας - Σχολές Παπαφλέσσα
Γεωργική και Βιοτεχνική Σχολή Θεσσαλονίκης - 
EDIC Θεσσαλονίκης
e-mail: europedirect@afs.edu.gr
uRL: www.afs.edu.gr/europedirect

Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής 
Πολιτικής - EDIC ΕΛΙΑΜΕΠ
e-mail: europe.direct@eliamep.gr
uRL: http://europedirect.eliameo.gr
                          
Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής 
Πολιτικής - EDIC ΕΛΙΑΜΕΠ
e-mail: europe.direct@eliamep.gr
uRL: http://europedirect.eliameo.gr
                          
Αναπτυξιακή Καρδίτσας (ΑΝ.ΚΑ.Α.Ε.) - EDIC 
Καρδίτσας
e-mail: anka@anka.gr & europedirect@anka.gr
uRL: http://www.anka.gr
                          
Αναπτυξιακή Εταιρεία Ανατολικής Μακεδονίας 
Θράκης ΑΜΘ Α.Ε. - EDIC Ξάνθης
e-mail: devass@otenet.gr 
uRL: http://www.anaptixiaki-anamth.gr

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - EDIC Πάτρας
e-mail: eudpatra@otenet.gr 
uRL: http://www.ditikiellada.gov.gr

Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση - EDIC ΕΡΤ
e-mail: ert@europedirect.gr, Eke@ert.gr
uRL: http://www.ert.gr/

Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου Α.Ε. - EDIC Ρόδου
e-mail: europedirect@ando.gr
uRL: http://www.ando.gr

Δήμος Αθηναίων - EDIC Αθήνας
e-mail: ipeathina@cityofathens.gr, 
rkakrida@ cityofathens.gr,
nempegleriotis@ cityofathens.gr
uRL: http://www.cityofathens.gr/

Περιφέρεια Κρήτης - EDIC Ηρακλείου
e-mail: europedirect@crete-region.gr
uRL: http://www.crete-region.gr

Αγροτική Συνεταιριστική Ηπείρου - Κέρκυρας (Α.Σ.Η.Κ. 
ΑΕ) - 
EDIC Ηπείρου
e-mail: eudirect@otenet.gr & ioannina@ europedirect.gr
uRL: http://www.asik.gr/eudepirus/

Αναπτυξιακή Φλώρινας (ΑΝ. ΦΛΩ. Α.Ε.) - 
EDIC Αμύνταιου
e-mail: amyntaio@europedirect.gr 
uRL: http://www.anflo.gr/europedirect/

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων - EDIC Κέρκυρας
e-mail: europedirect@ionianislands.gr 
uRL: http://www.ionianisia.gov.gr

Αναπτυξιακή Επαρχίας Νάξου “ΑΡΙΑΔΝΗ Α.Ε.” - 
EDIC Νάξου
Όνομα φορέα: Εμμανουήλ Δέτσης Πρόεδρος 
ΑΡΙΑΔΝΗ
e-mail: ariadnax@nax.forthnet.gr & 
ariadnax@gmail.com
uRL: http://www.europedirect.gr/naxos

Τα Γραφεία Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe DIRECT σε όλη την Ελλάδα είναι τα εξής:



Άλλες Χρήσιμες Ιστοσελίδες:

Η Ευρώπη με μια ματιά
http://europa.eu/index_el.htm

Ευρωπαϊκό Έτος Κινητικότητας 2006
http://ec.europa.eu/employment_social/workersmobility_2006/

Ευρωπαϊκή Ένωση: Δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση
http://europa.eu/scadplus/leg/el/s 19001.htm

Supportinh citizens’ mobility and lifelong learning
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc40_en.htm

Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP)
http://www.cedefop.europa.eu/

Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης
(Ελληνικό Κέντρο N.A.R.I.C.)

http://www.doatap.gr

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών - Πληροφορίες για προγράμματα κινητικότητας Εrasmus,
Comenius, Grundtvig, Leanardo da Vinci.

http://www.iky.gr

Κινητικότητα και Άτομα με Ειδικές Ανάγκες
http://www.rhodes.aegean.gr/employability/europaiki.kinitikotita.htm
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