
ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ EURES

Το δίκτυο EURES 
στην Ευρώπη

Τα οφέλη σας ως μέλος
ή εταίρος EURES

Ως μέλος ή εταίρος του EURES Ελλάδας,
ο Οργανισμός σας θα επωφεληθεί από τα
πλεονεκτήματα του εθνικού δικτύου και τη
συνεργασία με άλλες χώρες:

Συνεργασία με την επωνυμία
EURES. χρήση ονόματος και
λογότυπου EURES

Πρόσληψη και τοποθέτηση
εργαζομένων σε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες πιο
εύκολα

Πρόσβαση σε πληροφορίες
για την αγορά εργασίας από
τα κράτη-μέλη

Συμμετοχή στις
δραστηριότητες άλλων
μελών και εταίρων

Εθνικά και ευρωπαϊκά
μαθήματα κατάρτισης και
προγράμματα για τους
συμβούλους σας EURES

Θέσεις εργασίας στην πύλη
EURES. Θα έχετε τον δικό
σας λογαριασμό

Υποστήριξη με αιτήσεις για
ευρωπαϊκές επιδοτήσεις,
όπως το EaSI

Διαδικασία εισδοχής για το δίκτυο EURES Ελλάδας

Ο Οργανισμός σας
δραστηριοποιείται
στην ευρωπαϊκή
αγορά εργασίας και
θέλει να είναι μέλος
του δικτύου EURES

Το ΕΓΣ 
EURES 
Ελλάδας θα 
αξιολογήσει
την αίτησή σας

Διαδικτυακή αίτηση και 
υποβολή φακέλου για
είσοδο ως μέλος ή
εταίρος του δικτύου
EURES Ελλάδας

Ως μέλος ή εταίρος του
EURES Ελλάδας, θα έχετε
πρόσβαση σε όλες τις
γνώσεις, εμπειρίες και
πληροφορίες για την αγορά
εργασίας εντός του
ευρωπαϊκού δικτύου EURES
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Λίστα ελέγχου
συμμετοχής

Για να γίνετε μέλος του δικτύου EURES, ο
Οργανισμός σας πρέπει να πληροί τα
ακόλουθα κριτήρια:

Ο Οργανισμός σας βρίσκεται στην Ελλάδα
Ο Οργανισμός σας συνεργάζεται ή δικτυώνεται
με άλλους ευρωπαϊκούς Οργανισμούς
Ο Οργανισμός σας προσλαμβάνει και
τοποθετεί ενεργά υπαλλήλους και διατηρεί
επαφές με εργοδότες και άτομα που
αναζητούν εργασία μέσω των εξής δράσεων:
1. μοιράζεστε βιογραφικά με το δίκτυο
2. μοιράζεστε κενές θέσεις με το δίκτυο
3. παρέχετε υπηρεσίες υποστήριξης: από
γενικές πληροφορίες έως εξατομικευμένες
συμβουλές (και στις παραμεθόριες περιοχές
και συγκεκριμένες υπηρεσίες για τα σύνορα)
Πληροφορίες για τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες και
τις κενές θέσεις σας είναι διαθέσιμες στον
ιστότοπο της εταιρείας σας
Οι υπηρεσίες σας σε άτομα που αναζητούν
εργασία είναι δωρεάν
Ο Οργανισμός σας αναπτύσσει σχέδια
εργασίας με βάση τις πληροφορίες για την
αγορά εργασίας
Ο Οργανισμός σας αγωνίζεται για δίκαιη
κινητικότητα
Τα μέλη του EURES πρέπει να πληρούν όλα
τα κριτήρια και να παρέχουν και τις τρεις
υπηρεσίες.

Γίνετε εταίρος

Εάν ο Οργανισμός σας δεν προσφέρει και τις τρεις
υπηρεσίες, αλλά τουλάχιστον μία, και πληροί τα
άλλα κριτήρια, θα μπορούσατε να γίνετε εταίρος.
Για να γίνετε εταίρος του δικτύου EURES, πρέπει
να αποδείξετε ότι ο Οργανισμός σας μπορεί να έχει
μεγάλη αξία για το δίκτυο.

Εάν η ιδιότητα μέλους ή η εταιρική σχέση δεν είναι
δυνατή ή επιθυμητή, μπορούμε να εξετάσουμε
άλλους τύπους συνεργασίας.

Τι είναι το EURES

EURES σημαίνει ευρωπαϊκές
υπηρεσίες απασχόλησης. Το
EURES προωθεί τη
διασυνοριακή απασχόληση στην
Ευρώπη. Το δίκτυο EURES έχει
31 χώρες μέλη: τις 30 χώρες του
ΕΟΧ και την Ελβετία.

Τι κάνει το EURES

Σε όλες τις χώρες μέλη το
EURES υποστηρίζει εργοδότες
και άτομα που αναζητούν
εργασία. Συνδυάζει
απρόσκοπτα την προσφορά
και τη ζήτηση στις ευρωπαϊκές
αγορές εργασίας.

Πώς λειτουργεί το EURES

Κάθε χώρα έχει ένα Εθνικό
Γραφείο Συντονισμού (ΕΓΣ) που
διαχειρίζεται το δίκτυο. Στην 
Ελλάδα, αυτό είναι ο ΟΑΕΔ.
Υπάρχουν επίσης εκτελεστικά
μέλη και εταίροι του EURES σε
κάθε χώρα, οι οποίοι παρέχουν
υπηρεσίες σε εργοδότες και άτομα
που αναζητούν εργασία.

Ο στόχος μας

Το EURES εργάζεται για να
εξασφαλίσει και να 
διευκολύνει τη δίκαιη
επαγγελματική 
κινητικότητα.
Η διαφάνεια, η ισότητα και
η μη διάκριση είναι βασικές
λέξεις για τη συνεργασία
εντός του δικτύου.


