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Τι είναι το Έργο LAMOS EU; 

Το έργο LAMOS EU  έχει υποβλη-

θεί 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 δια-

μόρφωση και την ανάπτυξη του 

συστήματος υποστήριξης της δια-

κρατικής κινητικότητας του εργα-

τικού δυναμικού και της προσαρ-

μοστικότητας των  εργαζομένων /

ατόμων σε διεθνές περιβάλλον με 

την ενεργό συμμετοχή των εται-

ρειών, των ενδιαφερόμενων φο-

ρέων και των εκπαιδευτικών φο-

ρέων.  

 

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 Εκπαίδευ-

σης και  Κατάρτισης, εκπαιδευτικοί φορείς,  

 

εκπαιδευτές/σύμβουλοι των οργανισμών αυτών,   

δημόσιοι και ιδιωτικοί  φορείς εργασίας (οργανώσεις            

εργοδοτών, γραφεία εργασίας, γραφεία  εξευρέσεως 

εργασίας).          

Περιφερειακή Έκθεση Έρευνας Ανάλυσης 
 

Μέσω της Περιφερειακής Έκθεσης Έρευνας     

Ανάλυσης που αναπτύχθηκε για να εντοπίσει και 

να αναλύσει τις εθνικές ανάγκες στον τομέα της 

διακρατικής κινητικότητας του εργατικού        

δυναμικού και της προσαρμοστικότητα των 

εργαζομένων/ατόμων σε διεθνές περιβάλλον, 

εντοπίστηκαν συγκεκριμένες δεξιότητες,        

προβλήματα και ανάγκες όπως: 

 Προσαρμοστικότητα, ανθεκτικότητα, 

αυτό-αποτελεσματικότητα, δεξιότητες 

επικοινωνίας, αισιοδοξία (οι σημαντικό-

τερες δεξιότητες για την κινητικότητα  

 

          του εργατικού δυναμικού)  

 Εύρεση σπιτιού, πληροφοριών σχετικά 

με τις δομές υποστήριξης, γλώσσα 

(κύρια προβλήματα) 

 Πληροφορίες σχετικά με τα συστήματα 

κοινωνικής ασφάλισης, μαθήματα 

γλώσσας, μέντορας (θέματα στα οποία 

χρειάζεται υποστήριξη) 

Η διαδικασία ανάπτυξης των επόμενων         

αποτελεσμάτων του έργου θα βασιστεί στα  

ευρήματα της έρευνας. 



 

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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Δεύτερη συνάντηση εταίρων 

στην Ισπανία 

Η δεύτερη συνάντηση του έργου 

LAMOS EU πραγματοποιήθηκε 

στο El Rompido της Ισπανίας στις 

26 και 27 Σεπτεμβρίου 2017.  

Κατά τη διάρκεια της                  

συνάντησης, οι εταίροι              

συζήτησαν τα επερχόμενα        

παραδοτέα και τις επόμενες δρα-

στηριότητες του έργου              

καθορίζοντας χρονοδιαγράμματα 

για την ανάπτυξη και                 

ολοκλήρωσή τους. 

 

 

Τα αποτελέσματα και οι πολύτι-

μες προτάσεις που απορρέουν 

από την έρευνα παρουσιάστηκαν  

 

 

στην κοινοπραξία από τον εταίρο 

ο οποίος είναι υπεύθυνος για το 

συγκεκριμένο παραδοτέο. Η ανά-

πτυξη των υπόλοιπων παραδοτέ-

ων σχετίζεται άμεσα με τα αποτε-

λέσματα της Περιφερειακής 

Έκθεσης Έρευνας Ανάλυσης. 

Επιπλέον, συζητήθηκαν θέματα 

που αφορούν την προώθηση 

του έργου και την εφαρμογή 

του σε κάθε χώρα εταίρο. 

Τι ακολουθεί: 

Η επόμενη φάση του έργου 

LAMOS EU εστιάζει στην          

ανάπτυξη των:  

Παραδοτέο 2 - Μοντέλο εργασί-

ας με τους ανθρώπους που ενδι-

αφέρονται να εργαστούν στο 

εξωτερικό/ υποστήριξη πριν από 

την κινητικότητα και βοήθεια 

κατά την προσαρμογή σε ξένο 

χώρο εργασίας.  

 

 

Παραδοτέο 3 - Ψηφιακό εργα-

λείο για την αξιολόγηση της ικα-

νότητας και ετοιμότητας για δια-

κρατική κινητικότητα του εργα-

τικού δυναμικού και 

Παραδοτέο 4 - Εργαλείο         

Προγράμματος.  

Οι δομές των παραδοτέων έχουν 

αναπτυχθεί και οι εταίροι είναι 

πανέτοιμοι να ξεκινήσουν  

 

την διαδικασία ανάπτυξης και 

υλοποίησης. 

 

 

 


