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ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αθήνα, 03 Οκτωβρίου 2017 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
 «Εγγύηση για τη Νεολαία:  

3 βήματα για την εύρεση εργασίας»  
 

Εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη 
 
 

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Youth Guarantee: 3 Steps to 

Finding a Job», ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) 

διοργανώνει από κοινού με το Δήμο Θεσσαλονίκης και τη Χριστιανική 

Αδελφότητα Νέων Θεσσαλονίκης (ΧΑΝΘ), Ημέρα Εργασίας και Εργαστήρια 

Συμβουλευτικής για νέους 15-24 ετών που βρίσκονται εκτός Απασχόλησης, 

Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης.  

Η εκδήλωση αποσκοπεί στην ενεργοποίηση των νέων με στόχο την ομαλή 

ένταξή τους στην αγορά εργασίας καθώς και την ενημέρωσή τους από τους 

συμμετέχοντες φορείς για τις ευκαιρίες επαγγελματικής εκπαίδευσης ή 

κατάρτισης, ανάλογα με τα ιδιαίτερα προσόντα και τις δεξιότητές τους. 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις  

07 Οκτωβρίου 2017  

 στο ιστορικό κτίριο της ΧΑΝΘ 

από τις 10:30 έως τις 16:00 

(Ν. Γερμανού 1, Πλατεία ΧΑΝΘ Θεσσαλονίκη) 

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
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Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, οι νέοι θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε 

επαφή με επιχειρήσεις και φορείς της τοπικής αγοράς εργασίας, σε έναν 

ειδικά διαμορφωμένο εκθεσιακό χώρο. Άμεσος στόχος είναι η αρχική 

γνωριμία με πιθανούς εργοδότες, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε 

συνέντευξη πρόσληψης. 

Παράλληλα θα πραγματοποιηθούν από τον ΟΑΕΔ εργαστήρια 

συμβουλευτικής και ενεργοποίησης στα ακόλουθα θέματα:  

• επαγγελματικός προσανατολισμός  

• σύνταξη βιογραφικού σημειώματος  

• παροχή οδηγιών αναφορικά με τη διαδικασία συνέντευξης επιλογής 

υποψηφίων για θέση εργασίας 

• επιχειρηματικότητα των νέων 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, σε διακριτό χώρο, θα παρέχεται η 

δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να έρθουν σε επαφή με 

εξειδικευμένους Εργασιακούς Συμβούλους του ΟΑΕΔ με σκοπό τη βελτίωση 

των βιογραφικών τους.  

Στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθούν χαιρετισμοί από τους διοργανωτές 

αλλά και εκπροσώπους φορέων με σημαίνοντα ρόλο στη διαμόρφωση των 

συνθηκών της αγοράς εργασίας καθώς επίσης και παρουσιάσεις από 

εκπροσώπους φορέων, οι οποίοι σχετίζονται με την ομαλή ένταξη των νέων 

στην αγορά εργασίας. Θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό. 

 

Τέλος, στο πλαίσιο της εκδήλωσης και με ευθύνη του Δήμου Θεσσαλονίκης, 

θα υλοποιηθεί η δράση "Ρώτα ένα νέο επαγγελματία", η οποία αφορά σε 

προώθηση διαδικασιών συμβουλευτικής καθοδήγησης (mentoring) των 

νέων ανέργων από επιτυχημένους επαγγελματίες έως 30 ετών 

(απασχολούμενους ή αυτοαπασχολούμενους). 

 

Τα προγράμματα των ομιλιών και των εργαστηρίων συμβουλευτικής και 

ενεργοποίησης, καθώς και η λίστα με τους συμμετέχοντες φορείς και 

επιχειρήσεις, είναι αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ  

www.oaed.gr.  

http://www.oaed.gr/


Εθνικής Αντίστασης 8,  Άνω Καλαμάκι, e-mail: press@oaed.gr  
 

Το σύνολο των δράσεων υλοποιούνται υπό την αιγίδα του Εθνικού 

Γραφείου Συντονισμού για το Πρόγραμμα «Εγγύηση για τη Νεολαία» 

(Δ/νση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης) και συγχρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Απασχόληση και την Κοινωνική 

Καινοτομία. 

 

Ο ΟΑΕΔ προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους νέους και νέες έως 

25 ετών να λάβουν μέρος. 

 

Για την εγγραφή σας στην εκδήλωση επισκεφτείτε τον παρακάτω 

σύνδεσμο: http://www.atweb.gr/eggyhshneolaias. 

 

 

 

http://www.atweb.gr/eggyhshneolaias

