
Κέντρο Ευρωπαϊκής

Πληροφόρησης

EUROPE DIRECT

∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ



Ευρωπαϊκό δίκτυο µε

502 κέντρα στα 28 κράτη µέλη της

Ευρωπαϊκής Ένωσης

από τα οποία 17 βρίσκονται στην

Ελλάδα



Ποιο είναι ακριβώς το αντικείµενο του Europe Direct

∆ίνει κατευθύνσεις στους πολίτες προκειµένου να βρουν απάντηση σε θέµατα

που τους απασχολούν, ή να επιλύσουν προβλήµατα που έχουν ανακύψει, σε

διακρατικό επίπεδο, δηλαδή µεταξύ δύο κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα

θέµατα αφορούν κάθε τοµέα της επαγγελµατικής, κοινωνικής, οικονοµικής, 

οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής:

- Κοινωνική

ασφάλιση - ∆ιαµονή

στο εξωτερικό

- Πολιτισµός

Ταξίδια / 

∆ικαιώµατα

επιβατών

Οικογένεια

- Περιβάλλον

•Εκπαίδευση

•Εργασιακές ευκαιρίες

•Αναγνώριση

επαγγελµατικών

προσόντων

•Επιχειρηµατικότητα & 

Επενδύσεις

Θέσεις στα

Ευρωπαϊκά

Θεσµικά

Όργανα

Βιογραφικό

σηµείωµα

Europas

CV

Άτυπες -

τυπικές

∆εξιότητες



Αναπτύσσονται συνεργασίες µε φορείς & δίκτυα:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαίος ∆ιαµεσολαβητής



Με Φοιτητικές οργανώσεις:

Αλλά και εξωτερικούς συνεργάτες!

Με εκπαιδευτικά ιδρύµατα:



Απασχόληση και κινητικότητα

Που µπορώ να βρω την πληροφορία;

1. Θέσεις εργασίας στο εξωτερικό

2. ∆ικαιώµατα

3. Κινητικότητα

4. ∆εξιότητες που απαιτούνται



1. Θέσεις εργασίας στο εξωτερικό





Θέσεις

1.444.207

CV

321.211

Άτοµα που αναζητούν εργασία



1. Θέσεις εργασίας στο εξωτερικό

CV

321.211

9.108

Εργοδότες



Eures

Το Ευρωπαϊκό δίκτυο αναζήτησης Θέσεων Εργασίας

Αναζητήστε τη δική σας επιλογή:

https://ec.europa.eu/eures/public/el/homepage



2. ∆ικαιώµατα
Απορρέουν µέσα από την ευρωπαϊκή ιθαγένεια



2. ∆ικαιώµατα

ΚινητικότηταΚινητικότητα



ΚινητικότηταΚινητικότητα

1.1. ΕργατικούΕργατικού ∆υναµικού∆υναµικού -- ΕπαγγελµατικήΕπαγγελµατική ((σεσε διάφοραδιάφορα

επαγγέλµαταεπαγγέλµατα))

2. 2. ΓεωγραφικήΓεωγραφική ((σεσε διάφορεςδιάφορες πόλειςπόλεις ήή χώρεςχώρες))

3. 3. ∆εξιότητα∆εξιότητα ((µεµε τητη συµµετοχήσυµµετοχή σεσε προγράµµαταπρογράµµατα))

•• ΑνταλλαγώνΑνταλλαγών νέωννέων

•• Erasmus Erasmus σπουδώνσπουδών ήή πρακτικήςπρακτικής άσκησηςάσκησης

•• Erasmus Erasmus γιαγια νέουςνέους επιχειρηµατίεςεπιχειρηµατίες

•• EVS (EVS (ΕυρωπαϊκάΕυρωπαϊκά ΕθελοντικάΕθελοντικά ΠρογράµµαταΠρογράµµατα))

•• ΕυρωπαϊκόΕυρωπαϊκό ΣώµαΣώµα ΑλληλεγγύηςΑλληλεγγύης ((εθελοντισµούεθελοντισµού ήή εργασίαεργασία))



ΑποτελέσµαταΑποτελέσµατα ΚινητικότηταςΚινητικότητας

ΕµπειρίαΕµπειρία:   :   

•• ΕργασιακήΕργασιακή -- επαγγελµατικήεπαγγελµατική

•• ΕπικοινωνιακήΕπικοινωνιακή

•• ΕξειδίκευσηςΕξειδίκευσης

•• ΟργανωτικήΟργανωτική

•• ΠροσδιορισµούΠροσδιορισµού προτεραιοτήτωνπροτεραιοτήτων

•• ΓλωσσικήΓλωσσική



Europe Direct ∆ήµου Θεσσαλονίκης
∆ηµαρχιακό Μέγαρο

Βασιλέως Γεωργίου Α΄1

Κτίριο Ε Γραφείο 27

Ώρες κοινού: 08:00 – 15:00

2313 31 73 53

Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειαστείτε

αναζητήστε ένα Europe Direct.

Κάποιο θα βρίσκεται κοντά σας!



• να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα µας:
http://thessaloniki.gr/%ce%b8%ce%ad%ce%bb%cf%89-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%bf%ce%bd-

%ce%b4%ce%ae%ce%bc%ce%bf/%ce%bf-

%ce%b4%ce%ae%ce%bc%ce%bf%cf%82/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-

%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%ba%ce%ad%ce%bd%cf%84%

cf%81%ce%bf-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%cf%80%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%ae%cf%82-

%cf%80%ce%bb%ce%b7%cf%81%ce%bf%cf%86%cf%8c%cf%81%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-europe-direct/

• να επικοινωνήσετε µαζί µας µέσω mail:

europedirect@thessaloniki.gr

• να δικτυωθείτε µε το Κέντρο µας στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης

που διαθέτουµε:

Europe Direct Thessalonikis

Europe Direct Dimos Thessalonikis

Europe Direct ∆ήµου Θεσσαλονίκης

@EDIC_Thess



Ευχαριστώ για την προσοχή σας

Χρύσα Αντωνίου

Υπεύθυνη Europe Direct ∆ήµου Θεσσαλονίκης


