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Τι είναι το Έργο LAMOS EU; 

Το έργο LAMOS EU έχει              

υποβληθεί στην Κύπρο και         

εγκρίθηκε ως το πρώτο έργο στη 

λίστα έγκρισης κάτω από τον     

τομέα της Επαγγελματικής         

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της 

Βασικής Δράσης 2 (Στρατηγικές 

Συνεργασίες) του προγράμματος 

ERASMUS +. 

                        

Ο στόχος του έργου είναι η        

αύξηση της διακρατικής             

απασχολησιμότητας με τη         

διαμόρφωση και την ανάπτυξη 

του συστήματος  υποστήριξης της 

διακρατικής κινητικότητας του 

εργατικού δυναμικού και της  

προσαρμοστικότητας των           

εργαζομένων /ατόμων σε διεθνές 

περιβάλλον με την ενεργό        

συμμετοχή των εταιρειών, των 

ενδιαφερόμενων φορέων και των 

εκπαιδευτικών φορέων.  

Η κοινοπραξία αποτελείται από 

πέντε οργανισμούς, την              

Eurosuccess Consulting στην      

Κύπρο που συντονίζει το          

πρόγραμμα, την    Action Synergy 

στην Ελλάδα, τον OIC Poland 

Foundation στην Πολωνία, την 

Inercia Digital στην Ισπανία και 

την ABU στη Γερμανία. 

Σε ποιους απευθύνεται; 

 Άμεση ομάδα-στόχος: υπάλληλοι που εργάζονται 

στο εξωτερικό, άτομα που ενδιαφέρονται να  

δουλέψουν στο εξωτερικό, σύμβουλοι, εταίροι 

οργανισμοί και το προσωπικό τους 

 Έμμεση ομάδα-στόχος: εταιρείες και τα  τμήματα 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Οργανισμοί-στόχος:   

Οργανισμοί Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και  

Κατάρτισης, εκπαιδευτικοί φορείς, εκπαιδευτές/

σύμβουλοι των οργανισμών αυτών, δημόσιοι και 

ιδιωτικοί  φορείς εργασίας (οργανώσεις            

εργοδοτών, γραφεία εργασίας, γραφεία            

εξευρέσεως εργασίας). 

Ποια αποτελέσματα αναμένονται από το Έργο; 

 Περιφερειακή Έκθεση Έρευνας Ανάλυσης αναπτύχθη-

κε για τον εντοπισμό και την ανάλυση των εθνικών   

αναγκών στον τομέα της διακρατικής κινητικότητας 

του εργατικού δυναμικού και της προσαρμοστικότη-

τας των εργαζομένων / άτομα σε ξένο περιβάλλον. 

 Μοντέλο εργασίας με τους ανθρώπους που              

ενδιαφέρονται για το διακρατικό καθεστώς εργασίας 

κινητικότητας / υποστήριξη πριν από την κινητικότητα 

και τη βοήθεια στην προσαρμογή σε ξένο χώρο        

εργασίας - από το στάδιο της πρόθεσης για την        

προσαρμογή σε μια ξένη χώρα. 

 Ένα ψηφιακό εργαλείο χρησιμοποιείται από τους    

εκπαιδευτές και συμβούλους για την αξιολόγηση της 

ικανότητας και την ετοιμότητα για τη διακρατική    

κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, και παρέχει 

ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τις περιοχές που  

πρέπει να αναπτυχθούν και να βελτιωθούν. 

 Εργαλείο Προγράμματος - ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ με στόχο την 

προετοιμασία των ατόμων (εργαζόμενοι και άνεργοι) 

για τη διακρατική κινητικότητα του εργατικού δυναμι-

κού και –ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ - Πρόγραμμα κατάρτισης και    

υλικά για τους εργοδότες στο να επικεντρώνονται πώς 

να προσαρμόσουν ένα ξένο εργαζόμενο σε ένα νέο  

περιβάλλον διαθέσιμο στα Αγγλικά, Ελληνικά,           

Πολωνικά, Γερμανικά και Ισπανικά. 



 

Κοινοπραξία 

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus +.           
Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύ-

θυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 
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Εναρκτήρια συνάντηση του 

Έργου 

Η εναρκτήρια συνάντηση του         

προγράμματος LAMOS EU πραγματο-

ποιήθηκε στην   Κύπρο (Λευκωσία), 

στις 15 και 16 Δεκεμβρίου 2016.  

Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντη-

σης, οι εταίροι του προγράμματος 

ανέλυσαν τα κύρια σημεία του και 

παρουσίασαν τους στόχους του. Στη 

συνέχεια, δόθηκε η ευκαιρία στους 

συμμετέχοντες  να παρουσιάσουν τις 

δραστηριότητες και την τεχνογνωσία  

 

του οργανισμού που εκπροσωπού-

σαν. Ο συντονιστής εταίρος ανέλυσε 

και καθόρισε, σε συμφωνία με όλους 

τους  υπόλοιπους,  τις λεπτομέρειες 

σχετικά με την διαχείριση , το χρονο- 

 

διάγραμμα, την προώθηση, τη     

στρατηγική διάδοσης, την                

επικοινωνία, την αξιολόγηση, την 

παρουσίαση και την οικονομική δια-

χείριση του προγράμματος. Όλοι οι 

εταίροι συμφώνησαν για το χρονο-

διάγραμμα και τις μελλοντικές τους 

υποχρεώσεις στο πλαίσιο του προ-

γράμματος λαμβάνοντας υπόψη τα 

πρότυπα ποιότητας της ΕΕ. 

   

Τι ακολουθεί: 

Βιβλιογραφική έρευνα και έρευνα 

πεδίου θα αναληφθούν σε όλες τις 

χώρες εταίρους και εντός των ομά-

δων-στόχων, συμπεριλαμβανομέ-

νου του προσδιορισμού των ορθών 

πρακτικών και των εθνικών γενικών 

δεδομένων σε κάθε χώρα εταίρο. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες και συμμε-

τοχή στις ερευνητικές δραστηριότητες του 

έργου, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με 

την εθνική σύντροφό σας. 

                                                    

Η εργασία πεδίου θα         

περιλαμβάνει τέσσερις       

διαφορετικές κατηγορίες  

ομάδας στόχου: 

 Άνθρωποι που εργάζονται 

στο εξωτερικό 

 Άτομα που ενδιαφέρονται 

να μεταβούν στο εξωτερικό 

για εργασία 

 Εταιρείες 

 

 

 Σύμβουλοι / ενδιαφερόμε-

να μέρη 

 


