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European Labor Mobility Support 

- LAMOS EU 

Κύπρος  

www.eurosc.eu

Πολωνία - www.oic.lublin.pl

Ελλάδα - www.action.gr

Ισπανία- www.inerciadigital.com

Γερμανία 

www.abu-ggmbh.de

Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ LAMOS EU; 

Ο στόχος του έργου είναι η αύξηση της 
διακρατικής απασχολησιμότητας με τη 
διαμόρφωση και την ανάπτυξη ενός 
συστήματος υποστήριξης της διακρατικής 
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού και 
της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων 
/ατόμων σ' ένα διεθνές περιβάλλον με την 
ενεργό συμμετοχή των εταιρειών και άλλων 
ενδιαφερόμενων φορέων. 
 
Η κοινοπραξία: Eurosuccess Consulting 
(Κύπρος, συντονιστής), Action Synergy 
(Ελλάδα), OIC Poland Foundation (Πολωνία), 
Inercia Digital (Ισπανία) και 
ABU (Γερμανία). 

υπάλληλοι που εργάζονται στο εξωτερικό
άτομα που ενδιαφέρονται να δουλέψουν 
στο εξωτερικό
σύμβουλοι επαγγελματικού 
προσανατολισμού
εταιρείες και τμήματα Ανθρώπινου 
Δυναμικού
οργανισμοί επαγγελματικής εκπαίδευσης 
και κατάρτισης
εκπαιδευτικοί φορείς 
εκπαιδευτές και σύμβουλοι
δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς εργασίας 
(οργανώσεις εργοδοτών, γραφεία 
εργασίας, κ.ά.) 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ; 



Είναι ένα πρόγραμμα υποστήριξης για τον 
επαγγελματία που πρόκειται να εργαστεί στο 
εξωτερικό πριν και κατά τη διάρκεια της 
κινητικότητας από το στάδιο πρόθεσης μέχρι 
την προσαρμογή σε μια ξένη χώρα και χώρο 
εργασίας. 
Ο οδηγός είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για 
συμβούλους και άλλους φορείς, όπως 
δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες 
απασχόλησης, γραφεία εργασίας, κλπ. 

Τι ακολουθεί

Πόσο έτοιμος είσαι να εργαστείς στο 

εξωτερικό;

Περιφερειακή Έκθεση Έρευνας Ανάλυσης 

Μοντέλο εργασίας για τα άτομα που 

ενδιαφέρονται να εργαστούν στο 

εξωτερικό 

Το ψηφιακό εργαλείο LAMOS θα σε βοηθήσει να 
αξιολογήσεις τις δεξιότητες σου στις παρακάτω 
κατηγορίες που είναι απαραίτητες για να 
εργαστείς στο εξωτερικό: 
1) Προσαρμοστικότητα, 2) Αυτό- 
αποτελεσματικότητα, 3) Αντοχή/Επιμονή, 
4) Επικοινωνία, 5) Αισιοδοξία, 
6) Συναισθηματική ισορροπία, 7) Δεκτικότητα 
και 8) Διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση. 
Μετά την αξιολόγηση, το εργαλείο προτείνει 
στον επαγγελματία την κατάλληλη 
εξατομικευμένη εκπαίδευση για βελτίωση των 
παραπάνω δεξιοτήτων. 
Το εργαλείο είναι διαθέσιμο εδώ: 
https://ict-tool.lamos-project.eu/register 

Αν ενδιαφέρεστε για τα αποτελέσματα του 
έργου LAMOS EU, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 
μας και βρείτε όλo το ενημερωτικό υλικό που 
χρειάζεστε. 
 
Όλα τα αποτελέσματα του έργου, εκτός από την 
Περιφερειακή Έκθεση, είναι διαθέσιμα στα 
Αγγλικά, Ελληνικά, Γερμανικά, Πολωνικά και 
Ισπανικά. 
Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε για τις 
εκπαιδεύσεις προετοιμασίας για εργασία στο 
εξωτερικό, επικοινωνήστε με τον εθνικό σας 
εταίρο. 

Η Έκθεση αναπτύχθηκε για να εντοπίσει και 
να αναλύσει τις εθνικές ανάγκες στον τομέα 
της διακρατικής κινητικότητας του εργατικού 
δυναμικού και της προσαρμοστικότητας των 
εργαζομένων σ' ένα διεθνές περιβάλλον, 
καθώς επίσης και συγκεκριμένες δεξιότητες 
και προβλήματα στον τομέα.

Στοχεύει στην προετοιμασία των ατόμων ώστε 

να εργαστούν στο εξωτερικό και στην ενίσχυση 

της προσαρμογής τους σε μια ξένη αγορά 

εργασίας και στην κοινωνία. 

Δύο ξεχωριστά προγράμματα εκπαίδευσης για: 

α) MOBILITY: προετοιμασία για την κινητικότητα  

πριν από την αναχώρηση (χώρα καταγωγής) 

β) ADAPT: προσαρμογή στο ξένο κοινωνικό/ 

εργασιακό περιβάλλον μετά την άφιξη (χώρα 

προορισμού) 

LAMOS EU

www.lamos-project.eu 

Εκπαιδευτική εργαλειοθήκη

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ LAMOS EU 


