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Ε ύ ρ Ε σ η  Ε ρ γ α σ ί α σ  σ τ η ν  Ε ύ ρ ώ π η  , ο δ η γ ο ς  γ ι Α  Α τ ο μ Α  π ο υ  Α ν Α ζ η τ ο υ ν  ε ρ γ Α ς ι Α

 εργΑςιΑ ςε μιΑ ΑΛΛη ΧΩρΑ   

ςτρεΨτε το ΒΛεμμΑ ςΑς προς  
το μεΛΛον

Η διαβίωση και η εργασία σε μια άλλη χώρα γίνε-
ται μια όλο και πιο δημοφιλής επιλογή για τους 
Ευρωπαίους κάθε ηλικίας. Πράγματι, όλο και 
περισσότερα άτομα αναγνωρίζουν τα πλεονεκτή-
ματα της απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας 
σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα. 

Εντούτοις, το ποσοστό των Ευρωπαίων που ζει και εργά-
ζεται σε κράτος μέλος εκτός της χώρας προέλευσής του 
δεν ξεπερνά το 3 %. Άλλωστε, όταν κάποιος εργάζεται στο 
εξωτερικό, ακόμη και για σύντομα χρονικά διαστήματα, 
μπορεί να αυξήσει σημαντικά τα επίπεδα εξειδίκευσής του 
και να αυξήσει τις πιθανότητες εύρεσης καλύτερης θέσης 
εργασίας στη χώρα προέλευσής του. 

η αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων (*) 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρείται ένα από τα 

σημαντικότερα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ. σημαίνει 
ότι μπορείτε να μεταβείτε σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ, 
καθώς και στην Ελβετία, στην  ίσλανδία, στο Λιχτενστάιν 
και στη νορβηγία, με αποτέλεσμα οι ευκαιρίες για τα ενδι-
αφερόμενα και μετακινούμενα άτομα που αναζητούν 
εργασία να είναι πλέον απεριόριστες. παράλληλα, υπάρ-
χουν πάντα εμπειρογνώμονες που μπορούν να προσφέ-
ρουν συμβουλές και πληροφορίες κατά τη διάρκεια της 
πορείας σας.

ποια είναι τα οφέλη της διαβίωσης και της εργασίας στο 
εξωτερικό;

 ,  ευκαιρία για την απόκτηση νέων επαγγελματικών 
και προσωπικών δεξιοτήτων. μάθετε μια ξένη 
γλώσσα, εμπλουτίστε την επαγγελματική σας εμπειρία, 
τονώστε την αυτοπεποίθησή σας και βελτιώστε την ικα-
νότητά σας να επικοινωνείτε με τους άλλους. η διαβί-
ωση και η εργασία στο εξωτερικό είναι η ιδανική λύση 
για όσους θέλουν «προστιθέμενη αξία» στο βιογραφικό 
τους σημείωμα για να εντυπωσιάσουν τους μελλοντι-
κούς τους εργοδότες.

 ,  Καλύτερη κατανόηση άλλων χωρών και πολιτι-
σμών. η Ευρώπη είναι μια ήπειρος με εξαιρετική ποικι-
λομορφία και πολλά να ανακαλύψετε. η διαβίωσή σας 
σε κάποια άλλη χώρα σάς επιτρέπει να ανακαλύψετε 
νέους πολιτισμούς και τρόπους ζωής και, φυσικά, επι-
τρέπει και στους άλλους να μάθουν περισσότερα για τη 
δική σας χώρα.

 ,  πολύτιμη εμπειρία η γνωριμία με άλλους ανθρώ-
πους και η αντιμετώπιση νέων προκλήσεων. δεν 
είστε σίγουροι αν η εργασία στο εξωτερικό είναι η 
σωστή επιλογή για εσάς; Εάν είναι έτσι, τότε διερευνή-
στε την εποχιακή ή προσωρινή εργασία όπου χωρίς να 
χρειαστεί να δεσμευτείτε με ένα μακροχρόνιο συμβό-
λαιο, μπορείτε, όμως, παρ’ όλα αυτά, να αποκτήσετε 
πολύτιμες εμπειρίες και να ανοιχτείτε σε μελλοντικές 
ευκαιρίες απασχόλησης.

❛«Η εργασία στο εξωτερικό διευρύνει τους ορίζοντές σας 
και σας δίνει μια αίσθηση ανεξαρτησίας. Σας βοηθά 
επίσης να τονώσετε την αυτοπεποίθησή σας και να 
διευρύνετε το προσωπικό σας δίκτυο επαφών. Εάν 
επιλέξετε να εργαστείτε στο εξωτερικό, φροντίστε να 
είστε ανοιχτοί στον νέο πολιτισμό που θα συναντήσετε, 
αλλά και διατεθειμένοι και πρόθυμοι να μάθετε νέα 
πράγματα».  

Αιτών εργασία από τη Λιθουανία που ζει και εργάζεται 
στη Δανία

Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΧΤΥΠΑΕΙ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΣΑΣ
Διαθέτετε κάποια συγκεκριμένη επαγγελματική 
δεξιότητα; Εάν η ειδίκευση και η εμπειρία σας σχετίζονται 
με τομείς όπου υπάρχει έλλειψη εργατικού δυναμικού, 
όπως στους τομείς περιβάλλοντος, υγειονομικής 
περίθαλψης ή τεχνολογίας πληροφοριών, θα διαπιστώσετε 
ίσως ότι θα είστε περιζήτητοι σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. 

*  Χρειάζεστε άδεια εργασίας;
ορισμένοι ευρωπαίοι πολίτες ενδέχεται να έχουν περιορισμένη 
πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας για ορισμένο 
χρονικό διάστημα, ανάλογα με το πότε η χώρα προέλευσής 
τους εντάχθηκε στην ΕΕ. το EURES μπορεί να σας ενημερώσει 
σε ποιες χώρες μπορείτε να μεταβείτε ελεύθερα και για ποιες 
θα χρειαστείτε άδεια.

Η εκμάθηση νέων δεξιοτήτων και η απόκτηση διεθνούς 
επαγγελματικής εμπειρίας δεν αποτελούν παρά 
πλεονεκτήματα. Ο εύχρηστος αυτός οδηγός σάς παρέχει 
έξυπνες συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες που θα σας 
βοηθήσουν να στρέψετε το βλέμμα σας στην Ευρώπη!
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❛

  τι πρεπει νΑ ΛΑΒετε υποΨη ςΑς πριν μετΑΒειτε ςτο εΞΩτεριΚο

Εάν σκέφτεστε να μεταβείτε στο εξωτερικό, θα πρέπει 
προηγουμένως να το σκεφτείτε σοβαρά. Ακολουθεί μια 
επισκόπηση των ζητημάτων που θα πρέπει να λάβετε 
υπόψη πριν κάνετε την κίνησή σας.

 ,  μπορείτε να βρείτε μια θέση εργασίας; Ένα καλό 
σημείο για να ξεκινήσετε όταν αναζητάτε εργασία στο 
εξωτερικό είναι να διερευνήσετε τις επιλογές σας και να 
υποβάλλετε αιτήσεις για θέσεις εργασίας ενώ βρίσκεστε 
ακόμη στη χώρα προέλευσής σας. Βεβαιωθείτε ότι 
ερευνήσατε προσεκτικά σε ποιες χώρες υπάρχει 
ζήτηση για εργαζομένους με το δικό σας υπόβαθρο 
και εμπειρία ή στον τομέα απασχόλησης που σας 
ενδιαφέρει. Ερευνήστε την αγορά εργασίας στις 
συγκεκριμένες χώρες. Βεβαιωθείτε ότι το 
βιογραφικό σας σημείωμα είναι σαφές και σύντομο, 
ότι επισημαίνει αυτά που έχετε μάθει ή επιτύχει, 
αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αυτά σχετίζονται με 
τη θέση εργασίας που σας ενδιαφέρει.

 ,  μια σταδιοδρομία είναι απλώς μια επιλογή. η 
κινητικότητα μπορεί επίσης να προσφέρει, μεταξύ 
άλλων, την ευκαιρία για περαιτέρω εκπαίδευση, 
επαγγελματική κατάρτιση και πρακτική άσκηση. η ΕΕ 
διαθέτει προγράμματα ενίσχυσης στους τομείς 
αυτούς. μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται το Leonardo 
da Vinci (επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση), 
το Erasmus (ανταλλαγή φοιτητών και πρακτική 
άσκηση στο εξωτερικό) και η στρατηγική 
«ανασχεδιασμός της εκπαίδευσης» η οποία εστιάζει 
στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για την αγορά εργασίας. 
για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον 
δικτυακό τόπο ec.europa.eu/education.

 ,  μιλάτε τη γλώσσα; Κατά πάσα πιθανότητα ο 
εργοδότης σας θα απαιτήσει κάποια γνώση της τοπικής 
γλώσσας· η βασική γνώση των αγγλικών είναι σαφώς 
πλεονέκτημα. Εξετάστε το ενδεχόμενο να 
παρακολουθήσετε μαθήματα γλώσσας πριν 
αναχωρήσετε, διότι ακόμη και αν δεν είναι 
προαπαιτούμενο για κάθε προσφερόμενη θέση 
εργασίας, σίγουρα θα αυξήσει τις πιθανότητες 
πρόσληψής σας.

 ,  Θα αναγνωριστούν τα επαγγελματικά σας 
προσόντα; Εφόσον διαθέτετε τα προσόντα για εργασία 
στη χώρα προέλευσής σας, μπορείτε να εργαστείτε 
οπουδήποτε στην Ευρώπη. η αρχή της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των εργαζομένων σημαίνει ότι έχετε 
τη δυνατότητα να εξασκήσετε το επάγγελμά σας σε 
όλες τις χώρες της ΕΕ, καθώς και στην Ελβετία, στην 
ίσλανδία, στο Λιχτενστάιν και στη νορβηγία, αλλά 
βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει προσεκτικά τις 
προδιαγραφές του κάθε επαγγέλματος —ορισμένοι 
εργοδότες ενδέχεται να απαιτούν συγκεκριμένα 
διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλα προσόντα.

 ,  Και τα ακαδημαϊκά σας προσόντα; προς το παρόν 
δεν υπάρχει ενιαία αναγνώριση των ακαδημαϊκών 
προσόντων σε όλη την Ευρώπη, κάτι που σημαίνει ότι 
ένας εργοδότης σε μια χώρα ενδεχομένως να διστάζει 
να προσλάβει έναν εργαζόμενο από άλλη χώρα αν αυτή 
δεν αναγνωρίζει το επίπεδο των προσόντων του. 
μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες στην 
ενότητα Εργασία και συντάξεις της πύλης «η 
Ευρώπη σου» (europa.eu/youreurope/citizens). 
Εναλλακτικά, μπορείτε να επισκεφτείτε τον δικτυακό 

τόπο του Ευρωπαϊκού πλαισίου προσόντων (EQF) 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ec.europa.eu/eqf).

 ,  Θα μετακινηθεί και η οικογένειά σας μαζί σας; ώς 
ευρωπαίος πολίτης, εσείς και η οικογένειά σας, έχετε τα 
ίδια δικαιώματα με τους εργαζομένους της χώρας στην 
οποία μεταβαίνετε. τα μέλη της οικογένειάς σας 
μπορούν να σπουδάσουν ή να εργαστούν στη χώρα 
προορισμού σας, οπότε διερευνήστε τις δυνατότητες 
που υπάρχουν πριν αναχωρήσετε.

«Η επικοινωνία με το EURES ήταν το καλύτερο που θα 
μπορούσε να συμβεί στην καριέρα μου. Πέρυσι έστειλα 
μια επιστολή στον τοπικό μου σύμβουλο EURES 
εξηγώντας του ότι ήθελα να κάνω πρακτική άσκηση σε 
μια επιχείρηση οίνου στην Ιταλία. Τρεις μήνες αργότερα, 
το EURES στην Ιταλία είχε βρει μια θέση με καλυμμένα 
τα έξοδα στέγασης και διαβίωσης. Η βοήθεια 
συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της πρακτικής 
άσκησης. Όταν έφτασα στη χώρα, το EURES με 
βοήθησε να συμπληρώσω όλα τα απαραίτητα έγγραφα».

Dalma, αιτών από την Ουγγαρία

http://ec.europa.eu/education
http://europa.eu/youreurope/citizens
http://ec.europa.eu/eqf
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  ποιος μπορει νΑ ςΑς ΒοηΘηςει νΑ Βρειτε εργΑςιΑ  
ςτο εΞΩτεριΚο;

Έχετε αποφασίσει να κάνετε την κίνηση και χρειάζεστε 
περισσότερες πληροφορίες. Για βοήθεια και συμβουλές, 
καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορείτε να επισκε-
φθείτε τις ακόλουθες πηγές:

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Απασχόλησης EURES 
δραστηριοποιείται σε όλα τα κράτη μέλη, καθώς και στην 
Ελβετία, στην Ισλανδία, στο Λιχτενστάιν και στη 
Νορβηγία. Διαθέτει ένα δίκτυο συνεργατών, συμπεριλαμβα-
νομένων των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης, και πλέον 
επεκτείνεται για να συμπεριλάβει ακόμη περισσότερους 
συνεργάτες στη χώρα προέλευσής σας. Σχετικές 
πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην πύλη του EURES: 
eures.europa.eu

το δίκτυο EURES παρέχει μια σειρά υπηρεσιών ειδικά 
προσαρμοσμένων στις δικές σας ανάγκες:

 ,   η πύλη του EURES για την επαγγελματική 
κινητικότητα: παρέχει πληροφορίες για θέσεις 
εργασίας σε 32 χώρες, σας επιτρέπει να δημιουργήσετε 
ένα προφίλ και να καταχωρίσετε το βιογραφικό σας 
σημείωμα και σας παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες για 
τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας σε όλη την 
Ευρώπη. η δικτυακή πύλη εμφανίζεται στους δημοφιλέ-
στερους δικτυακούς τόπους μέσων κοινωνικής δικτύω-
σης και διαθέτει ξεχωριστή εφαρμογή για smartphone. 
Εάν χρειάζεστε βοήθεια στη δημιουργία λογαριασμού, 
στη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος ή στην αναζή-
τηση κενών θέσεων εργασίας, η υπηρεσία υποστήριξης 
(helpdesk) του EURES είναι στη διάθεσή σας μέσω 
ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων, ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή Skype. για λεπτομέρειες, 
επισκεφτείτε τον δικτυακό τόπο eures.europa.eu.

 ,  δίκτυο συμβούλων EURES: το EURES έχει πάνω από 
900 συμβούλους σε 32 χώρες που συνεργάζονται με τις 
εθνικές υπηρεσίες απασχόλησης προκειμένου να 
παρέχουν πληροφορίες κινητικότητας σε άτομα που 
αναζητούν εργασία. μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί 
τους μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με 
κατ’ ιδίαν συνάντηση ή στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών 
ημερίδων Εργασίας (βλ. επόμενη σελίδα για 
λεπτομέρειες).

 ,  το EURES σε παραμεθόριες περιοχές: η εργασία και η 
διαβίωση σε δύο διαφορετικές χώρες είναι η πιο 
διαδεδομένη μορφή επαγγελματικής κινητικότητας. το 
EURES δραστηριοποιείται επίσης σε παραμεθόριες περι-
οχές σε όλη την Ευρώπη. πληροφορίες για τους διασυνο-
ριακούς εργαζομένους είναι διαθέσιμες στην πύλη του 
EURES για την επαγγελματική κινητικότητα, από τον 
τοπικό σας σύμβουλο EURES και στη σελίδα 11 του 
παρόντος φυλλαδίου.

μπορείτε να επωφεληθείτε επίσης από τις ακόλουθες 
υπηρεσίες:

 ,    ιδιωτικά γραφεία εύρεσης εργασίας: τόσο στη χώρα 
προέλευσής σας όσο και στη χώρα προορισμού σας, τα 
ιδιωτικά γραφεία εύρεσης εργασίας μπορούν να σας 
παρέχουν ευρύ φάσμα πληροφοριών και 
αποτελεσματικές υπηρεσίες για την εύρεση εργασίας 
που να αντιστοιχεί στα προσόντα σας. οι σύμβουλοί τους 

μπορούν να σας καθοδηγήσουν στα διάφορα στάδια της 
διαδικασίας πρόσληψης. 

 ,  μηχανές αναζήτησης εργασίας επί γραμμής: 
ορισμένες μηχανές αναζήτησης εργασίας σάς επιτρέπουν 
να συντάξετε βιογραφικό σημείωμα, να δημιουργήσετε 
προφίλ ως άτομο που αναζητά εργασία, να λαμβάνετε 
ειδοποιήσεις για ενδιαφέρουσες θέσεις εργασίας και να 
βλέπετε τις διαθέσιμες κενές θέσεις εργασίας.  

 ,  μέσα κοινωνικής δικτύωσης: περίπου οι μισοί χρήστες 
του διαδικτύου στην ΕΕ διαθέτουν παρουσία στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης. Εάν χρησιμοποιείτε συστηματικά 
πλατφόρμες όπως το Facebook, το Twitter ή το LinkedIn, 
μπορείτε να τις χρησιμοποιείτε για να προωθείτε τις 
επαγγελματικές δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά σας, εν 
είδει εικονικού βιογραφικού σημειώματος. δώστε όμως 
προσοχή σε αυτά που κάνετε και λέτε επί γραμμής, και 
επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις ώστε οι προσωπικές σας 
αναρτήσεις και οι φωτογραφίες να παραμένουν ιδιωτικές!

❛«Ο σύμβουλος EURES μου έδωσε πληροφορίες για τη 
συμμετοχή μου σε έναν κύκλο μαθημάτων για κηπουρούς 
θερμοκηπίου στη Δανία σε συνδυασμό με μαθήματα 
δανικών και απασχόληση σε δανικό αγρόκτημα. Το είδα 
σαν μια ενδιαφέρουσα ευκαιρία και έναν τρόπο να 
αποκτήσω νέες δεξιότητες και γνώσεις για τη μελλοντική 
επαγγελματική μου ζωή. Κάτι τέτοιο διευρύνει τους 
ορίζοντές σου, σε κάνει πιο ανεξάρτητο, σου τονώνει την 
αυτοπεποίθηση και μεγαλώνει το δίκτυο των 
προσωπικών σου επαφών»!

Sarunas, αιτών εργασία από τη Λιθουανία

http://eures.europa.eu
http://eures.europa.eu


4  ςε τι μπορει νΑ ςΑς ΦΑνει Χρηςιμο το EURES;

Το EURES παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες δωρεάν σε 
όλους τους Ευρωπαίους που αναζητούν εργασία, πριν, 
κατά τη διάρκεια, και μετά την αναζήτηση εργασίας. 

Καλύπτουν όλα τα ζητήματα της διαβίωσης και της εργασίας 
στο εξωτερικό, όπως καθοδήγηση σε θέματα σταδιοδρομίας, 
επιμέλεια και μετάφραση βιογραφικών σημειωμάτων, ανά-
λυση προσφορών εργασίας, και διευκόλυνση της εικονοτη-
λεδιάσκεψης για τη διενέργεια συνεντεύξεων, καθώς και 
ενημέρωση σχετικά με την ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, 
παροχή νομικών συμβουλών και συμβουλών κοινωνικής 
ασφάλισης, διοργάνωση εκθέσεων εργασίας, παροχή συμ-
βουλών σχετικά με ευκαιρίες επαγγελματικής κατάρτισης, 
εκμάθησης γλωσσών και χρηματοδότησης, και πολλά άλλα!

σε γενικές γραμμές, παρέχονται οι ακόλουθες υπηρεσίες:

η πύλη του EURES για την επαγγελματική κινητικότητα 
φιλοξενεί πάνω από ένα εκατομμύριο κενές θέσεις εργασίας 
σε ολόκληρη την Ευρώπη, ισάριθμα σχεδόν βιογραφικά 
σημειώματα και χιλιάδες εγγεγραμμένους εργοδότες. 
προσφέρει στα άτομα που αναζητούν εργασία χρήσιμα 
εργαλεία ώστε:

 ,  να δημιουργήσουν ένα προφίλ στο οποίο μπορούν να 
επισημαίνουν τομείς και χώρες που τους ενδιαφέρουν 
και να λαμβάνουν ειδοποιήσεις ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου για σχετικές κενές θέσεις εργασίας

 ,  να συντάξουν και να διατηρήσουν βιογραφικό σημείωμα 
σε μία ή περισσότερες γλώσσες και να το αναρτήσουν 
στο διαδίκτυο, ώστε να είναι προσβάσιμο στους 30 000 
εργοδότες που είναι εγγεγραμμένοι στη δικτυακή πύλη

 ,  να αναζητούν πληροφορίες σχετικά με τη διαβίωση και 
την εργασία στη χώρα της επιλογής τους

 ,  να αναζητούν ευρωπαϊκές ημερίδες εργασίας και άλλες 
εκδηλώσεις σχετικά με τις προσλήψεις στην περιοχή τους, 
και

 ,  να έρχονται σε επαφή με άλλα άτομα που αναζητούν 
εργασία και να ανταλλάσσουν συμβουλές και υποδείξεις 
σχετικά με την αναζήτηση εργασίας, καθώς και σχετικά με 
τη διαβίωση και την εργασία στο εξωτερικό.

οι σύμβουλοι EURES και άλλοι επαγγελματίες του τομέα 
πρόσληψης προσωπικού —ιδίως μέσω του δικτύου 
EURES— είναι επαγγελματίες με τους οποίους μπορείτε να 
επικοινωνείτε για πληροφορίες και συμβουλές σε οποιοδή-
ποτε στάδιο της αναζήτησης εργασίας και της διαδικασίας 
μετακίνησης. Χάρη στις εξειδικευμένες γνώσεις που διαθέ-
τουν σε θέματα πρακτικής, νομικής και διοικητικής φύσεως 
που σχετίζονται με την εργασιακή κινητικότητα στην Ευρώπη 
μπορούν:

 ,   να σας συστήσουν ενδιαφέρουσες ευκαιρίες βάσει του 
προφίλ σας, ακόμη και να προσπαθήσουν να 
αντιστοιχίσουν το προφίλ σας με κατάλληλους εργοδότες 
σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες

 ,  να σας βοηθήσουν με την αίτησή σας και να διαβιβάσουν 
το βιογραφικό σας σημείωμα σε δυνητικούς εργοδότες

 ,  να σας δώσουν πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες 
διαβίωσης και εργασίας στη χώρα προορισμού σας, και

 ,  να σας βοηθήσουν να εγκατασταθείτε στη νέα σας χώρα, 
παρέχοντάς σας πληροφορίες σχετικά με τη στέγαση, την 
κοινωνική ασφάλιση και τη φορολογία, καθώς και τα 
σχολεία και την υγειονομική περίθαλψη για την οικογένειά 
σας, εφόσον χρειαστεί.

Επισημαίνεται ότι οι διαθέσιμες υπηρεσίες ενδέχεται να δια-
φέρουν από χώρα σε χώρα ή μεταξύ των διαφόρων συνερ-
γαζόμενων οργανισμών του δικτύου EURES.

για περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας με 
τον τοπικό σας σύμβουλο EURES και άλλους επαγγελματίες 
του τομέα πρόσληψης εργαζομένων επισκεφθείτε την πύλη 
EURES για την επαγγελματική κινητικότητα.

ΕΥΡωΠΑϊΚΕΣ ΗμΕΡΙΔΕΣ ΕΡγΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑλλΕΣ ΕΚΔΗλωΣΕΙΣ 
Κάθε χρόνο διοργανώνονται σε όλη την Ευρώπη 
εκατοντάδες εκδηλώσεις EURES οι οποίες είναι εύκολα 
προσβάσιμες και δωρεάν. Οι πιο γνωστές είναι οι 
Ευρωπαϊκές Ημερίδες Εργασίας που αποτελούν το 
ιδανικό περιβάλλον για να συναντήσετε δυνητικούς 
εργοδότες, είτε κατ’ ιδίαν είτε επί γραμμής, καθώς και να 
επωφεληθείτε από ζωντανές συνεδρίες ερωτήσεων-απα-
ντήσεων και εξατομικευμένη καθοδήγηση μέσω βίντεο 
σχετικά με την επαγγελματική κινητικότητα, αλλά και 
να συζητήσετε με άλλους σχετικούς εμπειρογνώμονες. Το 
δίκτυο EURES διοργανώνει επίσης συνέδρια, σεμινάρια 
και γενικές ημερίδες ενημέρωσης για την κινητικότητα 
όπου οι σύμβουλοι EURES είναι σε θέση να παρέχουν 
εξειδικευμένες συμβουλές σχετικά με την εύρεση 
εργασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στο πρόγραμμα 
εκδηλώσεων στην πύλη του EURES για την 
επαγγελματική κινητικότητα θα βρείτε περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με εκδηλώσεις στην περιοχή σας.



EU countries: Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland,

France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta,

Kingdom.the Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United

 EEA countries: EU-27 + Norway, Iceland, Liechtenstein 

 Switzerland

 EURES in cross-border regions

Are you looking for the closest EURES Adviser? 
Go to http://eures.europa.eu
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●  Κράτη μέλη ΕΕ: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κύπρος, 
Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, 
Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, 
Κροατία, Κάτω Χώρες, Λετονία, Λιθουανία, 
Λουξεμβούργο, Μάλτα, Πολωνία, Πορτογαλία, 
Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, 
Ηνωμένο Βασίλειο.

●  Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (ΕΟΧ) = Κράτη μέλη 
EU + Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία

● Ελβετία

Αντιπρόσωποι του δικτύου EURES υπάρχουν σε 
διάφορες περιφέρειες και παραμεθόριες περιοχές. Για 
περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφτείτε την πύλη του 
EURES.

Για να βρείτε τον τοπικό σας σύμβουλο EURES, επισκε-
φτείτε τον δικτυακό τόπο eures.europa.eu.

που ΘΑ Βρειτε το διΚτυο EURES ςτην ευρΩπη; 5

http://eures.europa.eu


6   η πυΛη του EURES γιΑ την επΑγγεΛμΑτιΚη ΚινητιΚοτητΑ

ΒΑςιΚες ενοτητες

Τα άτομα που αναζητούν εργασία μπορούν να βρουν 
στην πύλη πληροφορίες σχετικά με την εργασία στο εξω-
τερικό, την προετοιμασία για συνέντευξη, την εξοικείωση 
με τη ζωή σε μια νέα χώρα, καθώς και πληροφορίες σχε-
τικά με ευκαιρίες εκπαίδευσης και επαγγελματικής 
κατάρτισης που προσφέρονται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή σε όλη την Ευρώπη.

 ,  1. ςε τι μπορεί να σας φανεί χρήσιμη η EURES; Εδώ 
θα βρείτε όλες τις υπηρεσίες που παρέχουν τα μέλη και 
οι εταίροι του δικτύου EURES.

 ,  2. Αναζήτηση εργασίας. Εξηγεί πώς να αναζητήσετε 
εργασία σε 32 ευρωπαϊκές χώρες, να δημιουργήσετε 
και να διαχειρίζεστε το προφίλ σας για αναζήτηση 
εργασίας επί γραμμής και να γίνετε συνδρομητές σε 
ενημερώσεις για ενδιαφέρουσες κενές θέσεις εργασίας 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 ,  3. ςύνταξη βιογραφικού σημειώματος διαδικτυακά. 
σας επιτρέπει να δημιουργήσετε και να διαχειρίζεστε το 
βιογραφικό σας σημείωμα σε πολλές γλώσσες, δωρεάν 
και, αν επιθυμείτε, στη μορφή Europass.

 ,  4. επικοινωνία με σύμβουλο EURES. σας βοηθά να 
βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας κάποιου συμβούλου 
EURES στην περιοχή σας για εξατομικευμένες 
συμβουλές σχετικά με τις ευκαιρίες απασχόλησης και τις 
συνθήκες διαβίωσης και εργασίας στην Ευρώπη.

 ,  5. διαβίωση και εργασία. περιέχει πληροφορίες 
πρακτικής, νομικής και διοικητικής φύσεως σχετικά με 

την κινητικότητα. αναζητήστε τις τρέχουσες τάσεις στην 
ευρωπαϊκή αγορά εργασίας ανά χώρα, περιοχή και 
τομέα δραστηριότητας.

 ,  6. δεξιότητες & ςταδιοδρομία. διευρύνετε τις 
προοπτικές σας για σταδιοδρομία αποκτώντας νέες 
δεξιότητες που θα σας οδηγήσουν στον επιθυμητό 
στόχο. ανακαλύψτε ευκαιρίες για εκπαίδευση και 
επαγγελματική κατάρτιση σε ολόκληρη την Ευρώπη.

 ,  7. το πρόγραμμα εκδηλώσεων. παρουσιάζει τις 
προσεχείς εκδηλώσεις που σας ενδιαφέρουν στην 
περιοχή σας. παρακολουθήστε τις Ευρωπαϊκές ημερίδες 
Εργασίας και άλλες εκδηλώσεις πρόσληψης 
εργαζομένων ή γενικές ενημερωτικές συνεδρίες για την 
κινητικότητα στις οποίες συμμετέχουν σύμβουλοι 
EURES.

 ,  8. επικαιρότητα. παρουσιάζονται τα πιο πρόσφατα 
άρθρα και βίντεο σχετικά με τις θέσεις εργασίας και την 
κινητικότητα στην Ευρώπη. παρακολουθήστε και 
εμπνευστείτε από επιτυχημένες ιστορίες και ακούστε 
χρήσιμες συμβουλές σε διάφορους τομείς που 
εκτείνονται από την αναζήτηση εργασίας έως τα 
δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης.

 ,  9. το ενημερωτικό δελτίο «εσύ και το EURES». 
Εκδίδεται κάθε μήνα και περιέχει πληροφορίες σχετικά 
με την επαγγελματική κινητικότητα, τις τρέχουσες τάσεις, 
τις προσεχείς εκδηλώσεις EURES και πολλά άλλα. 
μπορείτε να διαβάσετε τα ενημερωτικά δελτία επί 
γραμμής ή να τα λαμβάνετε μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου.

 ,  10. ευκαιρίες απασχόλησης για αποφοίτους. 
απευθύνεται σε άτομα που αναζητούν εργασία και είναι 
απόφοιτοι πανεπιστημιακών ή πολυτεχνικών σχολών. 
ορισμένοι τομείς απασχόλησης παρουσιάζουν 
αυξημένη ζήτηση σε συγκεκριμένες ευρωπαϊκές χώρες 
και, άρα, άτομα με υψηλή εξειδίκευση που αναζητούν 
εργασία έχουν πολλές πιθανότητες εύρεσης εργασίας 
στο εξωτερικό.

 ,  11. Βοήθεια & υποστήριξη. Εδώ θα βρείτε απαντήσεις 
στα περισσότερα ερωτήματά σας. το helpdesk του 
EURES είναι επίσης στη διάθεσή σας για να δίνει 
απαντήσεις στα ερωτήματά σας μέσω τηλεφώνου, 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ανταλλαγής άμεσων 
μηνυμάτων και Skype.

 ,  12. Links (ςύνδεσμοι). σας παραπέμπει σε άλλους 
δικτυακούς τόπους στον τομέα της ευρωπαϊκής 
εργασιακής κινητικότητας, όπου περιλαμβάνονται 
εθνικές υπηρεσίες απασχόλησης, καθώς και διάφορες 
δημοσιεύσεις που θα σας καθοδηγήσουν κατά τη 
διάρκεια της αναζήτησής σας.

 ,  13. εφαρμογές κινητών τηλεφώνων (Mobile 
Apps). μεταφορτώστε μια δωρεάν εφαρμογή που σας 
προσφέρει εύκολη πρόσβαση σε πολλές λειτουργίες της 
πύλης του EURES για την επαγγελματική κινητικότητα. 
Ενημερωθείτε για θέσεις εργασίας σε ολόκληρη την 
Ευρώπη, αναζητήστε τον τοπικό σας σύμβουλο EURES 
για εξατομικευμένη βοήθεια, ή ενημερωθείτε για τις 
προσεχείς εκδηλώσεις EURES.
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μεΛΛοντιΚος ςΧεδιΑςμος ΚΑι ΑΛΛες 
υπηρεςιες

οι ευρωπαϊκές επιγραμμικές ημερίδες εργασίας 
προσφέρουν στα άτομα που αναζητούν εργασία και στους 
εργοδότες τη δυνατότητα να συναντώνται «εικονικά» και 
δωρεάν, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση χρόνου και 
χρημάτων που απαιτούνται για την επί τόπου μετάβαση σε 
κάποια εκδήλωση. οι συμμετέχοντες μπορούν να βλέπουν 
τις παρουσιάσεις δυνητικών εργοδοτών, να υποβάλλουν 
αιτήσεις για θέσεις εργασίας και να συναντώνται απευθείας 
με υπευθύνους πρόσληψης εργαζομένων και συμβούλους 
EURES. για λεπτομέρειες σχετικά με προσεχείς επιγραμμικές 
ημερίδες εργασίας επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο  
europeanjobdays.eu.

Αντιστοίχιση και χαρτογράφηση (Match and Map): Ένα 
εργαλείο το οποίο αντιστοιχίζει αυτόματα τις πληροφορίες 
που παρέχονται στο διαδικτυακό βιογραφικό σας σημείωμα 
με τις διαθέσιμες κενές θέσεις εργασίας. το αποτέλεσμα της 
αναζήτησης είναι ένας χάρτης της Ευρώπης που σας δείχνει 
πού ακριβώς θα βρείτε τις ευκαιρίες απασχόλησης που 
αναζητάτε. 

τα διαβατήρια δεξιοτήτων ανά κλάδο (Sectoral Skills 
Passports) σχεδιάστηκαν από ευρωπαίους κοινωνικούς 
εταίρους και επιτρέπουν σε εργαζομένους με εμπειρία σε 
συγκεκριμένο τομέα δραστηριότητας να προβάλλουν τις 
δεξιότητές τους με τρόπο που να μπορούν να γίνονται 
κατανοητές σε ολόκληρη την Ευρώπη, ανεξαρτήτως χώρας 
ή γλώσσας. το εργαλείο θα τεθεί αρχικά σε λειτουργία για 
τον τομέα της φιλοξενίας και στη συνέχεια θα 
ακολουθήσουν και άλλοι τομείς δραστηριότητας.

  η πυΛη του EURES γιΑ την επΑγγεΛμΑτιΚη ΚινητιΚοτητΑ

http://europeanjobdays.eu


8  η διΑδιΚΑςιΑ της Αιτηςης γιΑ Θεςη εργΑςιΑς

Αιτηςη γιΑ εργΑςιΑ

Έχετε βρει μια ενδιαφέρουσα ευκαιρία; Τότε πρέπει να 
υποβάλετε μια αίτηση που θα σας κάνει να ξεχωρίζετε 
από το πλήθος! Σε αυτό μπορούν να σας βοηθήσουν οι 
σύμβουλοι EURES, ή μπορείτε να ανατρέξετε στην πύλη 
για την επαγγελματική κινητικότητα όπου θα βρείτε βασι-
κές συμβουλές.

συνήθως, μια αίτηση αποτελείται από μια συνοδευτική 
επιστολή και το βιογραφικό σας σημείωμα, αν και ορισμένοι 
εργοδότες ενδέχεται να σας ζητήσουν να συμπληρώσετε ένα 
τυποποιημένο έντυπο αίτησης. να θυμάστε ότι αυτή είναι η 
πρώτη εντύπωση που δίνετε στον εργοδότη και, επομένως, 
αξίζει τον κόπο να αφιερώσετε χρόνο για την τελειοποίηση 
των εγγράφων σας.

 ,  η συνοδευτική επιστολή: θα πρέπει να δηλώνει για 
ποιο λόγο σας ενδιαφέρει η συγκεκριμένη θέση, ποια 
είναι τα προσόντα σας που σας καθιστούν κατάλληλο 
για τη θέση και τι μπορείτε να φέρετε στην επιχείρηση. 
Βεβαιωθείτε ότι η γλώσσα που χρησιμοποιείτε είναι 
σαφής, προσιτή και άμεση.

 ,  προετοιμασία για συνέντευξη: η συνέντευξη μπορεί 
να γίνει αυτοπροσώπως ή τηλεφωνικά· σε κάθε 
περίπτωση, η διεξοδική προετοιμασία είναι πολύ 
σημαντική. Έχετε μαζί σας τυχόν απαραίτητα έγγραφα, 
όπως το βιογραφικό σας σημείωμα ή την ταυτότητά 
σας, σε περίπτωση που χρειαστούν.

 ,  μάθετε για την επιχείρηση: βεβαιωθείτε ότι έχετε 
μελετήσει την επιχείρηση στην οποία έχετε συνέντευξη. 
δείξτε ότι είστε εξοικειωμένοι με τη δραστηριότητά της 
και με αυτό που αναζητά. προετοιμάστε μερικές καίριες 
ερωτήσεις για την εταιρεία και τη θέση εργασίας για να 
δείξετε ότι έχετε κάνει την έρευνά σας.

 ,  να γνωρίζετε τη θέση εργασίας: οι προδιαγραφές 
της θέσης εργασίας είναι το καλύτερο παράδειγμα που 
έχετε σχετικά με το τι θέλει να μάθει ο εργοδότης από τη 
συνέντευξη. δίνει έμφαση στην ομαδική εργασία, στην 
ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, στην ελαστικότητα; 
δείξτε ότι πληροίτε αυτές τις απαιτήσεις με συγκεκριμένα 
παραδείγματα από τις προηγούμενες εμπειρίες σας. 

 ,  να περιμένετε το αναπάντεχο: ενδέχεται να σας 
κάνουν δύσκολες ή αναπάντεχες ερωτήσεις. Είναι 
σημαντικό να μην πανικοβληθείτε! αποδείξτε ότι 
μπορείτε να παραμένετε ήρεμοι υπό πίεση, σκεφτείτε 
την ερώτηση χωρίς να βιάζεστε και απαντήστε με ήρεμο 
τρόπο. δεν έχει σημασία αν δεν γνωρίζετε την 
απάντηση. ο εργοδότης ενδιαφέρεται για το πώς 
διατυπώνετε την απάντησή σας και πώς θα 
ενεργούσατε για να βρείτε νέες πληροφορίες.

το ΒιογρΑΦιΚο ςημειΩμΑ

 ,  Ξεκινήστε από την πιο πρόσφατη προϋπηρεσία και τους 
πιο πρόσφατους τίτλους σας.

 ,  Χρησιμοποιήστε σύντομες προτάσεις και θετική γλώσσα.

 ,  Επισημάνετε την πείρα σας σε θέσεις ευθύνης 
αντίστοιχες με την αιτούμενη θέση εργασίας και 
χρησιμοποιήστε «ενεργητικά» ρήματα.

 ,  Βεβαιωθείτε ότι το βιογραφικό σας σημείωμα είναι 
αντικειμενικό, επικαιροποιημένο και ακριβές.

 ,  προσπαθήστε να περιορίσετε το βιογραφικό σας 
σημείωμα σε δύο σελίδες.

 ,  δώστε το βιογραφικό σας σημείωμα για έλεγχο σε τρίτο 
άτομο, κατά προτίμηση σε άτομο του οποίου η μητρική 
του γλώσσα είναι η γλώσσα στην οποία έχετε συντάξει 
την αίτηση.
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 μετΑΒΑςη ΚΑι ΑΦιΞη

Η εμπειρία της αναχώρησης από τη χώρα σας και η άφιξη 
σε μια νέα μπορεί να είναι αποκαρδιωτική. Πρέπει να εξοι-
κειωθείτε με νέες διοικητικές διαδικασίες, να γνωρίσετε 
κόσμο, ίσως να μάθετε μια ξένη γλώσσα. Μπορείτε να επι-
κοινωνήσετε με τον τοπικό σας σύμβουλο EURES για συμ-
βουλές και πληροφορίες πριν από την αναχώρησή σας.

ακολουθούν μερικές συμβουλές από το EURES για να γίνει 
η διαδικασία ευκολότερη:

μετΑΒΑςη

 ,  Βεβαιωθείτε ότι έχετε τακτοποιήσει όλες σας τις 
εκκρεμότητες και ότι έχετε διακόψει τις συμβατικές σας 
υποχρεώσεις προς τις διάφορες υπηρεσίες.

 ,  Ενημερώστε την τοπική σας αρχή για τη μετάβασή σας 
στο εξωτερικό, εάν αυτό απαιτείται.

 ,  Ενημερώστε για την αλλαγή της ταχυδρομικής σας 
διεύθυνσης και δώστε μια διεύθυνση για προώθηση της 
αλληλογραφίας σας η οποία ενδεχομένως φτάσει μετά 
την αναχώρησή σας.

 ,  Θυμηθείτε να πάρετε μαζί σας τα σημαντικά έγγραφα 
—διαβατήριο ή ταυτότητα σε ισχύ για σας και την 
οικογένειά σας.

ΑΦιΞη

 ,  ςτέγαση: αξίζει να κάνετε μια έρευνα για τις επιλογές 
στέγασης πριν την άφιξή σας στη νέα σας χώρα, ώστε 
να έχετε μια ιδέα για τις περιοχές που ταιριάζουν στον 
προϋπολογισμό και στις προσδοκίες σας.

 ,  Κοινωνική ασφάλιση: Όλες οι παροχές κοινωνικής 
ασφάλισης που απορρέουν από συμβάσεις 
απασχόλησης στη νέα σας χώρα χορηγούνται εξίσου σε 
όλους τους πολίτες των κρατών μελών της ΕΕ, καθώς 
και της Ελβετίας, της ίσλανδίας, του Λιχτενστάιν και της 
νορβηγίας. το ίδιο ισχύει για τους αποσπασμένους 
εργαζομένους, οι οποίοι απασχολούνται σε κάποιο 
κράτος μέλος της ΕΕ αλλά έχουν σταλεί προσωρινά να 
εργαστούν σε κάποιο άλλο κράτος μέλος (βλ. ενότητα 
«πολιτικές και δραστηριότητες» στον δικτυακό τόπο 
ec.europa.eu/social). οι κοινωνικές παροχές καλύπτουν 
την ασθένεια και την άδεια μητρότητας, το επίδομα 
ανεργίας και τα οικογενειακά επιδόματα, τα εργατικά 
ατυχήματα και τα επαγγελματικά επιδόματα, τις 
συντάξεις αναπηρίας και γήρατος. για να συλλέξετε τις 
απαραίτητες πληροφορίες και να προμηθευτείτε τα 
απαιτούμενα έντυπα της ΕΕ, επικοινωνήστε με το 
ίδρυμα κοινωνικής ασφάλισης της χώρας σας πριν από 
την αναχώρησή σας. Ελέγξτε επίσης το σύστημα 
αμοιβαίας πληροφόρησης της ΕΕ για την κοινωνική 
προστασία (Missoc) στον ως άνω δικτυακό τόπο. 

 ,  η ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης υγείας (EHIC): 
διατίθεται δωρεάν σε όλους τους πολίτες της ΕΕ/του 
ΕοΧ και της Ελβετίας. Εξασφαλίζει την ίδια πρόσβαση σε 

επείγουσα δημόσια περίθαλψη (όπως σε γιατρούς, 
φαρμακεία, νοσοκομεία) όπως αυτή που έχουν οι 
υπήκοοι της χώρας. παρ’ όλα αυτά, πρέπει να 
διερευνήσετε το ενδεχόμενο απόκτησης της εθνικής 
ασφάλειας υγείας στη νέα σας χώρα αμέσως μετά την 
άφιξή σας.

 ,  ςύνταξη: Εάν λαμβάνετε κρατική σύνταξη από ένα ή 
περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ και μεταβείτε σε κάποια 
άλλη χώρα της ΕΕ, ή στην ίσλανδία, στο Λιχτενστάιν, στη 
νορβηγία ή στην Ελβετία, μπορείτε να συνεχίσετε να 
λαμβάνετε ακέραιο το ποσό της κρατικής σας σύνταξης 
στη νέα σας χώρα. για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με τον τρόπο προστασίας των δικαιωμάτων 
κοινωνικής ασφάλισης επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο 
ec.europa.eu/social-security-coordination

 ,  Φορολόγηση: οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν συνάψει 
διμερείς συμφωνίες φορολόγησης ώστε οι πολίτες τους 
να μην φορολογούνται εις διπλούν για την ίδια 
δραστηριότητα ή το ίδιο εισόδημα σε άλλη χώρα της ΕΕ. 
για συμβουλές σχετικά με την περίπτωσή σας 
επικοινωνήστε με τις αρμόδιες αρχές στη χώρα 
προέλευσής σας.

Στο EURES μπορείτε να βρείτε περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με όλα αυτά τα ζητήματα. 
Επισκεφθείτε τις σελίδες «Διαβίωση και Εργασία» 
στην πύλη για την επαγγελματική κινητικότητα ή 
επικοινωνήστε με τον τοπικό σας σύμβουλο EURES.

http://ec.europa.eu/social
http://ec.europa.eu/social-security-coordination
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Καταλαμβάνοντας πάνω από το 99 % του συνόλου των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
(ΜΜΕ) αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικο-
νομίας, και όλο και περισσότεροι ευρωπαίοι πολίτες σχεδι-
άζουν να ιδρύσουν τις δικές τους επιχειρήσεις σε μια άλλη 
χώρα. 

Εάν φλερτάρετε με την ιδέα να ιδρύσετε μια επιχείρηση σε 
κάποια άλλη χώρα της Ευρώπης, ακολουθούν ορισμένες 
συστάσεις:

 ,  Καταρτίστε ένα επιχειρηματικό σχέδιο: Βεβαιωθείτε 
ότι γνωρίζετε ακριβώς πώς θα είναι η επιχείρησή σας, 
πόσο θα κοστίσει η ίδρυσή της, πόσος χρόνος θα απαι-
τηθεί και ποιες διοικητικές διαδικασίες πρέπει να ακο-
λουθήσετε. μην περιμένετε να εκπονήσετε το σχέδιό 
σας μετά την άφιξή σας στη νέα χώρα, είναι ευκολότερο 
να το κάνετε στη χώρα προέλευσής σας. Επικοινωνήστε 
με το εμπορικό επιμελητήριο της περιοχής σας, καθώς 
πολλά από αυτά προσφέρουν μαθήματα σχετικά με την 
εκπόνηση ενός πλήρους επιχειρηματικού σχεδίου.

 ,  εξοικειωθείτε με τη νέα σας χώρα: προγραμματίστε 
μερικά ταξίδια στη χώρα προορισμού πριν από την 
τελική σας μετάβαση. μάθετε για το τραπεζικό σύστημα, 
τις νομικές και διοικητικές πρακτικές, καθώς και για τον 
κόσμο και τον πολιτισμό. Χρειάζεται να μάθετε μια ξένη 
γλώσσα; τότε εγγραφείτε σε έναν κύκλο μαθημάτων 
στη χώρα προέλευσής σας ώστε να μπορείτε να κατα-
νοείτε καλά τη γλώσσα πριν από τη μετάβασή σας.

 ,  Αναζητήστε συμβουλές από άλλους επιχειρηματίες: 
Επικοινωνήστε με κάποιον που έχει ιδρύσει τη δική του 
επιχείρηση στη χώρα προορισμού σας. Κανείς δεν είναι 
σε θέση να σας δώσει καλύτερες συμβουλές από 
κάποιον που έχει ήδη βιώσει αυτό που σκοπεύετε να 
κάνετε. ο τοπικός σας σύμβουλος EURES θα μπορούσε 
να σας φέρει σε επαφή με κάποιο κατάλληλο άτομο ή 
επιχείρηση. μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε τον δικτυ-
ακό τόπο ec.europa.eu/enterprise/initiatives/sme-week 
για να μάθετε περισσότερα σχετικά με επιτυχημένους 
ευρωπαίους επιχειρηματίες σε κάθε χώρα.

 ,  το Enterprise Europe Network βοηθά τις μικρές επι-
χειρήσεις να επωφεληθούν της ανοικτής ευρωπαϊκής 
αγοράς. ώς επιχειρηματίας, μπορείτε να βρείτε ένα ευρύ 
φάσμα πληροφοριών από οποιονδήποτε από τους 600 
οργανισμούς-μέλη σε ολόκληρη την ΕΕ, αλλά και εκτός 
αυτής. Επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο portal. 
enterprise-europe-network.ec.europa.eu

 ,  ο ευρωπαϊκός μηχανισμός μικροχρημα-
τοδοτήσεων Progress: πρόκειται για μια πρωτοβουλία 
της ΕΕ που διευκολύνει άτομα που επιθυμούν να ιδρύ-
σουν ή να επεκτείνουν τη δική τους μικρή επιχείρηση να 
έχουν πρόσβαση σε πίστωση ύψους έως 25 000 ευρώ. 
μεταφορτώστε το σχετικό φυλλάδιο (ec.europa.eu/
social).

❛«Προτού μεταβείτε στο εξωτερικό, καταρτίστε ένα 
στέρεο επιχειρηματικό σχέδιο που θα περιλαμβάνει 
περιγραφή του προϊόντος ή της υπηρεσίας που πρόκειται 
να προσφέρετε, το κοινό στο οποίο απευθύνεστε, τον 
υφιστάμενο ανταγωνισμό καθώς και μια στρατηγική 
εμπορίας. Μην ξεχάσετε βεβαίως και τον οικονομικό 
σχεδιασμό, όχι μόνο για την επιχείρηση αλλά και για 
ατομική χρήση. Εάν μεταβείτε στο εξωτερικό με σκοπό 
να συνταξιοδοτηθείτε στη δική σας χώρα, θα πρέπει να 
έχετε υπόψη την αξία που θα έχει στη χώρα σας η 
σύνταξη που θα έχετε κατοχυρώσει σε κάποιο άλλο 
κράτος μέλος». 

Σύμβουλος EURES, Κάτω Χώρες

❛«Προσκλήθηκα να συμμετάσχω σε μια συνάντηση του 
EURES και της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης στο 
Gothenburg της Σουηδίας σχετικά με την πρόσληψη 
εργαζομένων. Είχα μια συνέντευξη με την Seven Seas 
Group η οποία αναζητούσε πλήρωμα για ορισμένα 
κρουαζιερόπλοια. Λίγους μήνες μετά τη χρήσιμη 
ενημερωτική συνάντηση και τη συνέντευξη που 
ακολούθησε, μου προσέφεραν μια θέση εργασίας σε μια 
γραμμή στην Καραϊβική, η οποία ήταν και η πρώτη μου 
επιλογή»!

Stefan, αιτών εργασία από τη Σουηδία

http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/sme-week
http://enterprise-europe-network.ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/social
http://ec.europa.eu/social
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 διΑςυνοριΑΚη μετΑΚινηςη εργΑζομενΩν

Διασυνοριακή αγορά εργασίας είναι μια περιοχή όπου οι 
εργαζόμενοι που ζουν σε μια χώρα μπορούν να μετακι-
νούνται καθημερινά ή κάθε εβδομάδα σε μια γειτονική 
χώρα για να εργαστούν. Αυτή η ρύθμιση είναι δημοφιλής 
σε όλη την Ευρώπη αφού περισσότερα από 600 000 
άτομα εργάζονται σε διαφορετική ευρωπαϊκή χώρα από 
αυτή στην οποία ζουν.

Ως διΑςυνοριΑΚος εργΑζομενος 
ΑποΛΑμΒΑνετε διΑΦορΑ 
πΛεονεΚτημΑτΑ:

 ,  η αγορά εργασίας στη γειτονική χώρα μπορεί να είναι 
ισχυρότερη από ό,τι στη δική σας.

 ,  δεν χρειάζεται να μετακινηθεί μαζί σας και η οικογένειά 
σας, γεγονός που σημαίνει ότι οι σύντροφοι μπορούν να 
διατηρήσουν την εργασία τους και τα παιδιά να 
παραμείνουν στο σχολείο της χώρας τους.

 ,  συνήθως, μπορείτε να διατηρήσετε την ασφάλεια υγείας 
και την κοινωνική ασφάλιση στη χώρα προέλευσής σας, 
καθιστώντας έτσι ευκολότερη τη διαδικασία.

Όπως είναι φυσικό, η διασυνοριακή μετακίνηση δεν είναι 
πάντοτε εύκολη υπόθεση, καθώς εμπλέκονται διαφορετι-
κές διοικητικές και νομικές πρακτικές σε εθνικό επίπεδο. 
ώστόσο υπάρχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που βοηθά 
τους μετακινούμενους με αυτά τα ζητήματα.

ςτις διΑςυνοριΑΚες περιοΧες,  
το EURES εινΑι ςτη διΑΘεςη ςΑς γιΑ:

 ,  να αντιστοιχίσει άτομα που αναζητούν εργασία σε μια 
γειτονική χώρα με κενές θέσεις εργασίας

 ,  να παράσχει πληροφορίες για τη διαβίωση και την 
εργασία σε δύο διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες και να 
σας βοηθήσει σε νομικά, διοικητικά και πρακτικά θέματα, 
και

 ,  να παρακολουθεί την αγορά εργασίας σε αμφότερα τα 
κράτη, παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο στα άτομα που 
αναζητούν εργασία επικαιροποιημένες πληροφορίες 
σχετικά με κενές θέσεις εργασίας.

Το EURES συμμετέχει σε περισσότερες από 20 
διασυνοριακές συμπράξεις σε τουλάχιστον 13 χώρες. 
Για να ανταποκριθούν στις ανάγκες ενημέρωσης και 
συντονισμού μεταξύ των χωρών, οι διασυνοριακές 
συμπράξεις του EURES συντονίζουν τις δημόσιες 
υπηρεσίες απασχόλησης και επαγγελματικής 
κατάρτισης, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, τις 
τοπικές αρχές και άλλους φορείς στον τομέα της 
απασχόλησης και της κατάρτισης.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την 
ενότητα «Σχετικά με εμάς» (About Us) στον δικτυακό 
τόπο eures.europa.eu

❛«Παρέχουμε καθημερινά στήριξη σε εκατοντάδες 
διασυνοριακούς εργαζόμενους απαντώντας σε 
ερωτήματα όπως “Πού θα πληρώσω τους φόρους μου;”, 
“Πού μπορώ να υποβάλω αίτηση για επίδομα τέκνου;” 
και “Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω το σύστημα 
υγείας;”. Αυτό διευκολύνει τη μεταβατική περίοδο για 
τους μετακινούμενους εργαζομένους που εγκαθίστανται 
σε άλλη χώρα». 

Σύμβουλος EURES, Cross Border Partnership,  
Ιρλανδία-Βόρεια Ιρλανδία

❛«Γνώριζα ήδη κάποια πράγματα για τη ζωή στην 
Ουγγαρία καθώς είχα σπουδάσει εκεί, αλλά το EURES με 
βοήθησε με πιο “τεχνικές” λεπτομέρειες που αφορούσαν τη 
ζωή ανάμεσα σε δύο χώρες, όπως τις διαφορές μεταξύ 
φορολογικών συστημάτων και συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλισης. Όταν πηγαίνεις σε ένα νέο μέρος, δεν ξέρεις τι 
σε περιμένει. Κάθε χώρα είναι μοναδική και αυτή η γνώση 
είναι πολύτιμη.»

Marcel, αιτών εργασία από τη Γερμανία που ζει στην 
Ουγγαρία και μετακινείται για να εργαστεί στην Αυστρία

http://eures.europa.eu
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εΞΑτομιΚευμενες επΑγγεΛμΑτιΚες 
υπηρεςιες που ΚΑΛυπτουν  
τις ΑνΑγΚες ςΑς 

οι περισσότεροι από 900 σύμβουλοι EURES σε 32 χώρες 
διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα επαγγελματι-
κής κινητικότητας. Είναι στη διάθεσή σας για να σας παρέ-
χουν εξατομικευμένες συμβουλές βάσει των δεξιοτήτων 
σας, των προσόντων σας και της εργασίας που αναζητάτε, 
διασφαλίζοντας υποστήριξη καθ’ όλη τη διαδικασία της 
μετεγκατάστασης. απλώς επισκεφθείτε την πύλη του 
EURES όπου θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας του τοπι-
κού σας συμβούλου EURES.

ευρΩπΑΪΚες ημεριδες εργΑςιΑς

οι εκδηλώσεις αυτές διοργανώνονται αρκετές φορές τον 
χρόνο σε ολόκληρη την Ευρώπη, από τη νορβηγία μέχρι 
την Κύπρο και από την πορτογαλία μέχρι τη ρουμανία. 
αποτελούν ιδανική ευκαιρία για τα άτομα που αναζητούν 
εργασία να συναντήσουν συμβούλους EURES καθώς και 
δυνητικούς εργοδότες, είτε κατ’ ιδίαν είτε επί γραμμής. οι 
συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να συζητούν τα σχέδιά 
τους και να θέτουν ερωτήματα σε διάφορους εμπειρογνώ-
μονες στον τομέα της ευρωπαϊκής επαγγελματικής κινητι-
κότητας μέσω κατ’ ιδίαν (ή εικονικών σεμιναρίων), 
συζητήσεων,  εργαστηρίων και  προσωπικών 
συναντήσεων. 

οι εκδηλώσεις αυτές είναι χρήσιμες για κάθε ευρωπαίο 
πολίτη που ενδιαφέρεται να μεταβεί σε μια άλλη χώρα. 
Ελέγξτε το πρόγραμμα εκδηλώσεων στην πύλη EURES για 
λεπτομέρειες σχετικά με προσεχείς εκδηλώσεις στην περι-
οχή σας. 

ειδιΚες πρΩτοΒουΛιες του EURES 

προσφέρονται διάφορα στοχευμένα προγράμματα 
επαγγελματικής κινητικότητας που παρέχουν οικονομική 
υποστήριξη σε άτομα που αναζητούν και άτομα που 
αλλάζουν εργασία, ηλικίας 18-30, προκειμένου να βρουν 
δουλειά σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη ανεξαρτήτως 
προσόντων, δεξιοτήτων ή επαγγελματικής πείρας. η εν 
λόγω υπηρεσία προσφέρει επίσης σημαντικά οφέλη στους 
εργοδότες, καθώς στρέφει την επιχείρησή τους προς μια 
δεξαμενή εργαζομένων που δεν θα μπορούσαν να βρουν 
σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, και τους βοηθά 
να βρίσκουν κατάλληλους υποψήφιους για θέσεις που είναι 
δύσκολο να καλυφθούν (βλ. ec.europa.eu).

 η προςτιΘεμενη ΑΞιΑ του EURES

❛ ❛«Οι Ευρωπαϊκές Ημερίδες Εργασίας αποτελούν για 
πολλά άτομα που αναζητούν εργασία μια ενδιαφέρουσα 
πρώτη προσέγγιση που τους επιτρέπει να έρθουν σε επαφή 
με επιχειρήσεις που προσφέρουν εργασία και να 
υποβάλουν απευθείας το βιογραφικό τους σημείωμα. Αλλά 
και η παρουσία των διαφόρων γραφείων εύρεσης 
προσωρινής εργασίας είναι επίσης χρήσιμη, όπως 
σημαντική είναι και η παρουσία των συμβούλων EURES 
που μπορούν να βοηθήσουν στην υποβολή αιτήσεων 
“επαγγελματικής κινητικότητας”». 

Σύμβουλος EURES, Λουξεμβούργο

«Παραβρέθηκα σε μια έκθεση εργασίας στη Βασιλεία και 
συνάντησα έναν σύμβουλο EURES από το Λουξεμβούργο. 
Μου έδωσε ορισμένες πρακτικές και χρήσιμες συμβουλές, 
αλλά και πληροφορίες σχετικά με την αγορά εργασίας, τις 
συνθήκες διαβίωσης και εργασίας στη χώρα, πώς να 
υποβάλω αίτηση για θέσεις εργασίας, καθώς και για τα 
στάδια που πρέπει να ακολουθήσω προτού μεταβώ στο 
εξωτερικό».
Αιτών εργασία από την Ελβετία που ζει και εργάζεται στο 

Λουξεμβούργο

http://ec.europa.eu
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Λουξεμβούργο: ύπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2013 — 12 σ. — 14,8 Χ 21 cm

ISBN 978-92-79-26899-1 
doi:10.2767/81813

η παρούσα έκδοση διατίθεται σε έντυπη μορφή σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ καθώς και στην ισλανδική και στη 
νορβηγική γλώσσα.

ΠΩΣ ΘΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΙΤΕ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ

δωρεάν εκδόσεις:

•  ένα αντίτυπο: 
από το EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu)·

•  περισσότερα από ένα αντίτυπα ή αφίσες/χάρτες: 
από τις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (http://ec.europa.eu/represent_el.htm), 
από τα γραφεία εκπροσώπησης στις εκτός ΕΕ χώρες (http://eeas.europa.eu/delegations/
index_el.htm), επικοινωνώντας με την υπηρεσία Άμεση Ευρώπη (http://europa.eu/
europedirect/index_el.htm) ή καλώντας τον αριθμό 00 800 6 7 8 9 10 11 (δωρεάν 
τηλεφωνικός αριθμός από όλη την Ένωση) (*).

(*)  οι πληροφορίες παρέχονται δωρεάν, και οι κλήσεις είναι γενικώς δωρεάν (ενδέχεται όμως κάποιες 
κλήσεις που πραγματοποιούνται μέσω ορισμένων τηλεπικοινωνιακών φορέων ή από τηλεφωνικούς 
θαλάμους ή ξενοδοχεία να χρεώνονται).

εκδόσεις επί πληρωμή:

• από το EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).

ςυνδρομές επί πληρωμή:

•  μέσω των εμπορικών αντιπροσώπων της ύπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(http://publications.europa.eu/others/agents/index_el.htm).

http://bookshop.europa.eu
http://ec.europa.eu/represent_el.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/index_el.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/index_el.htm
http://europa.eu/europedirect/index_el.htm
http://europa.eu/europedirect/index_el.htm
http://bookshop.europa.eu
http://publications.europa.eu/others/agents/index_el.htm


ςΑς ενδιΑΦερουν οι εΚδοςεις  
της γενιΚης διευΘυνςης 
ΑπΑςΧοΛηςης, ΚοινΩνιΚΩν 
υποΘεςεΩν ΚΑι ΚοινΩνιΚης εντΑΞης; 

,  Εάν ναι, μπορείτε να τις μεταφορτώσετε ή να 
εγγραφείτε για δωρεάν συνδρομή στη διεύθυνση 
ec.europa.eu/social/publications

,  μπορείτε επίσης να εγγραφείτε στη διεύθυνση 
ec.europa.eu/social/e-newsletter, ώστε να 
λαμβάνετε το δωρεάν ηλεκτρονικό ενημερωτικό 
δελτίο Social Europe της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

,  μπορείτε να γίνετε συνδρομητές στο ενημερωτικό 
δελτίο του EURES, μέσω της διεύθυνσης:  
eures.europa.eu

ΑΚοΛουΘουν ςτη ςυνεΧειΑ οι ΒΑςιΚοι 
διΚτυΑΚοι τοποι ΚΑι τΑ προγρΑμμΑτΑ 
της εε που ΑνΑΦεροντΑι ςτο πΑρον 
ΦυΛΛΑδιο:

,  πύλη του EURES για την επαγγελματική κινητικότητα:  
eures.europa.eu

,  Enterprise Europe Network:  
portal.enterprise-europe-network.ec.europa.eu

,  Επιχειρηματίες της ΕΕ:  
ec.europa.eu/enterprise/initiatives/sme-week

,  Ευρωπαϊκές ημερίδες Εργασίας: europeanjobdays.eu

,  Ευρωπαϊκός μηχανισμός μικροχρηματοδοτήσεων Progress:  
μεταφορτώστε το σχετικό φυλλάδιο από τον δικτυακό τόπο: 
ec.europa.eu/social

,  Ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων (EQF): ec.europa.eu/eqf

,  Ενισχυτικά εκπαιδευτικά προγράμματα:  
ec.europa.eu/education

,  σύστημα αμοιβαίας πληροφόρησης για την κοινωνική 
προστασία: ec.europa.eu/missoc

,  αποσπασμένοι εργαζόμενοι: ec.europa.eu/social

,  δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης:  
ec.europa.eu/social-security-coordination

,  Ερωτήσεις σχετικά με την ΕΕ: europa.eu/europedirect

,  η Ευρώπη σου.
  Βοήθεια και συμβουλές προς τους υπηκόους της ΕΕ και τις οικογένειές 

τους: europa.eu/youreurope/citizens

,  η πρώτη σου δουλειά μέσω του EURES: ec.europa.eu/social

ςυνδεΘειτε μΑζι μΑς ςτΑ μεςΑ 
ΚοινΩνιΚης διΚτυΩςης:

euresjobs

socialeurope

EURESjob

EURES European Employment Services

EURES Europe

9 789279 268991

ISBN 978-92-79-26899-1

doi:10.2767/81813

KE-30-12-897-EL-C
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