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ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ  

Είστε …

   35 ετών +; 

  

   
 

  

επιχείρηση ή οργανισμός
εγγεγραμμένοι σε κράτος μέλος
της ΕΕ; 

ψάχνετε να προσλάβετε 
εργαζόμενους με ένα συγκεκριμένο 
προφίλ και  δυσκολεύεστε
να τους βρείτε στη δική σας χώρα ;                                                                               

πρόθυμοι να προσλάβετε  
εργαζόμενους, εκπαιδευόμενους ή 
μαθητευομένους ηλικίας 35+
από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ;

ικανοί να παρέχετε εκπαίδευση
στην εργασία και άλλη υποστήριξη 
για την ενσωμάτωση
των προσληφθέντων υποψηφίων;

Αν ναι, τότε η Επανενεργοποίηση θα μπορούσε να 
είναι το πρόγραμμα για σας. Είναι μια δωρεάν 
υπηρεσία για να σας βοηθήσει να προσλάβετε σε  
θέσεις εργασίας από μια ομάδα υποψηφίων που 
βρίσκονται σε ολόκληρη την ΕΕ. 

Επιπλέον, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 
(ΜΜΕ) μπορούν να λάβουν ενισχυμένες υπηρεσίες, 
μεταξύ των οποίων οικονομική υποστήριξη.

Αν ναι, τότε η Επανενεργοποίηση θα μπορούσε να 
είναι το πρόγραμμα για σας.  Η Επανενεργοποίηση 
είναι ανοικτή σε υποψηφίους με διαφορετικά 
επίπεδα εκπαίδευσης ή/και επαγγελματικής 
εμπειρίας. Οι άνεργοι αναζητούντες εργασία είναι 
στοχευμένη ομάδα. Αν είστε επιτυχής υποψήφιος, 
μπορείτε να λάβετε ένα πρόγραμμα ένταξης και 
κατάρτισης στην εργασία για να σας βοηθήσει να 
τακτοποιηθείτε στη δουλειά σας και στη νέα χώρα.

Υπήκοος και νόμιμος κάτοικος
ενός κράτους μέλους της ΕΕ; 

Δυσκολεύεστε να βρείτε εργασία ή 
ευκαιρίες εκπαίδευσης
στη  χώρα  σας;                             

Πρόθυμος να μετακομίσετε και
να  δουλέψετε σε ένα άλλο κράτος 
μέλος της ΕΕ;

Τι είναι η Επανενεργοποίηση;

Η Επανενεργοποίηση 
είναι ένα πρόγραμμα 
επαγγελματικής 
κινητικότητας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για τους αναζητούντες 
εργασία ηλικίας  35+ 

Οι υπηρεσίες του προγράμματος ωφελούν τους 
αναζητούντες εργασία και τους εργοδότες:

• Ως αναζητητών εργασία, η Επανενεργοποίηση 
μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε εργασία, 
πρακτική άσκηση ή μαθητεία με ένα εργοδότη σε 
διαφορετικό κράτος μέλος της ΕΕ.

• Ως εργοδότης, η Επανενεργοποίηση μπορεί να   
σας βοηθήσει να προσλάβετε για τις κενές θέσεις 
σας με την ταύτισή σας με κινητοποιημένους 
αναζητούντες εργασία στην Ευρώπη.

Οι υπηρεσίες είναι δωρεάν και εξατομικευμένες 
σύμφωνα τις ανάγκες σας. Οι τοποθετήσεις έχουν 
ελάχιστη διάρκεια  6 μηνών (μικρότερη περίοδος 
πρακτικής άσκησης μπορεί να ισχύει).  

START

Tip!

Εάν μείνετε προσωρινά στο εξωτερικό  και 
είστε επιλέξιμοι Ευρωπαϊκή Κάρτα 
Ασφάλισης Ασθένειας, μπορείτε να τη 
χρησιμοποιήσετε για να έχετε πρόσβαση 
σε δωρεάν ή σε μειωμένου κόστους ιατρική 
περίθαλψη σε περίπτωση ασθένειας.

Τι το ιδιαίτερο είναι η Επανενεργοποίηση;

Συνδέοντας τους εργοδότες με τους αναζητούντες 
εργασία και αντίστροφα σε όλη την ΕΕ, η 
Επανενεργοποίηση μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε 
την ευκαιρία απασχόλησης που αναζητούσατε, καθώς 
και να ενδυναμώσει την ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων της ΕΕ. 

Συμμετέχουσες χώρες  

Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, , Δανία, 
Εσθονία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Κροατία, Κύπρος, 
Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, 
Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Πολωνία, 
Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία.

Κράτη μέλη ΕΕ

  

  



Ναι, μπορείτε να επιλεγείτε  για οικονομική 
υποστήριξη επιπρόσθετα της υπηρεσίας 
πληροφόρησης και τοποθέτησης σε εργασία.

Οι αναζητούντες εργασία μπορούν να λάβουν 
υποστήριξη για να καλύψουν έξοδα όπως:

•  ταξίδι για συνέντευξη εργασίας

•  εγκατάσταση στη χώρα προορισμού

•  εκμάθηση γλώσσας

•  αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων

Οι εργοδότες (ΜΜΕ) μπορούν να υποβάλουν 
αίτηση για οικονομική υποστήριξη για να καλύψουν 
μερικά έξοδα ενσωμάτωσης κι εκπαίδευσης.

Μία υπηρεσία απασχόλησης «Επανενεργοποίησης» 
μπορεί να σας παρέχει αναλυτικές πληροφορίες 
σχετικά με τη διαθέσιμη οικονομική υποστήριξη.

Επανενεργοποίηση

  

 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

 

 

 

 

Μπορώ να λάβω οικονομική υποστήριξη;  

 

 

eures.europa.eu
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Reactivate

Ανακαλύψτε περισσότερα

Για να αναζητήσετε εργασία ή για να 
καταχωρήσετε μία θέση εργασίας θα πρέπει να 
απευθυνθείτε σε μία υπηρεσία Απασχόλησης 
«Επανενεργοποίησης».

Άμεσες υπηρεσίες ενδέχεται να μην είναι 
διαθέσιμες σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες, αλλά 
οι υπηρεσίες απασχόλησης  «Επανενεργοποίησης» 
μπορούν να βοηθήσουν τους αναζητούντες 
εργασία και τους εργοδότες από οποιοδήποτε 
κράτος μέλος της ΕΕ.

Βρείτε το κοντινότερο σημείο επαφής και διαβάστε 
περισσότερο σχετικά με την «Επανενεργοποίηση» 
στο: eures.europa.eu

(παρακαλούμε να ακολουθήσετε το «σύνδεσμο 
Reactivate» στην αρχική σελίδα ή ψάξτε στις 
ενότητες «Άτομα που αναζητούν εργασία» ή 
«Εργοδότες»).
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Το πρόγραμμα επαγγελματικής κινητικότητας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους αναζητούντες
εργασία ηλικίας  35+ 


