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Νομικό πλαίσιο 

• Συμφωνία επιχορήγησης: ολοκληρώθηκε στις 23/09/2016 μαζί με 
όλα τα σχετικά επισυναπτόμενα: πρόταση έργου, οδηγίες E.E. κλπ. 

• Αριθμός Έργου: 2016-1-CY01-KA202-017350 

• Συμφωνητικά επίσης έλαβαν μέρος μεταξύ της Eurosuccess 
Consulting (Συντονιστής έργου) με κάθε εταίρο 

• Κανονισμοί: Ε.Ε και Εθνικοί κανονισμοί, εσωτερικοί 
κανονισμοί/κανόνες λειτουργίας των εταίρων του έργου 

• Διάρκεια υλοποίησης έργου: 24 μήνες από 01/12/2016 μέχρι 
30/11/2018 

• Συνολική Κοινοτική επιχορήγηση: 225.742,00 ευρώ 
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Κοινοπραξία έργου 
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Κοινοπραξία έργου 

Η κοινοπραξία αποτελείται από 5 οργανισμούς, 
προερχόμενοι από 5 Ευρωπαϊκές χώρες: 

 

• G.G. EUROSUCCESS CONSULTING LTD – Κύπρος 

• OIC POLAND FOUNDATION – Πολωνία 

• ACTION SYNERGY SA – Ελλάδα 

• ABU – Γερμανία 

• INERCIA DIGITAL - Ισπανία 
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Στόχοι του έργου 
Ο κύριος σκοπός 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. 

 

Οι στόχοι του έργου είναι: 

 

-   Η βελτίωση της διακρατικής προσαρμοστικότητας του εργατικού δυναμικού 

- Η ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας των μικρο-μεσαίων επιχειρήσεων, μέσω 
της προώθησης της προσαρμοστικότητας των εταιρειών και των εργαζομένων 

-   Η αύξηση της διαθεσιμότητας για διακρατική επαγγελματική συμβουλευτική 

-   Η αύξηση της ικανότητας των συμβούλων και των γραφείων εξευρέσεως εργασίας 
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Ομάδες-στόχοι 
• 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). 
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Συμμετοχή των ομάδων-στόχων 

Από την πλευρά της κοινοπραξίας (εκπαιδευτές/ λέκτορες/ σύμβουλοι/ 
καθοδηγητές/Υπεύθυνοι Ανθρώπινου Δυναμικού των εταίρων του έργου), οι 
οποίοι συμμετείχαν στις ακόλουθες δραστηριότητες: 

 

• Σχεδιασμός και υλοποίηση των παραδοτέων Π1: Περιφερειακή Έκθεση 
Έρευνας Ανάλυσης, Π2: Μοντέλο εργασίας με τους ανθρώπους που 
ενδιαφέρονται για το διακρατικό καθεστώς εργασίας κινητικότητας, Π3: 
ψηφιακό εργαλείο για την αξιολόγηση της ικανότητας και ετοιμότητας για τη 
διακρατική κινητικότητα της εργασίας και Π4: Εκπαιδευτική εργαλειοθήκη  

• Συμμετοχή στις εκπαιδεύσεις για εκπαιδευτές/συμβούλους και καθοδηγητές 
(ως εκπαιδευόμενοι) – Δραστηριότητα C1 

• Παρέχοντας εκπαιδεύσεις και συμβουλευτικές υπηρεσίες κατά την διάρκεια 
της πιλοτικής εφαρμογής (ως εκπαιδευτές).  
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Εκτός της κοινοπραξίας, οι ομάδες-στόχοι 
συμμετείχαν στις πιο κάτω δραστηριότητες: 
 
 

• Άμεση συμμετοχή κατά την ανάπτυξη των 4 Παραδοτέων 
του Έργου, μέσω της ανατροφοδότησης εισηγήσεων, 
σχολίων και πληροφοριών.  

 

• Δραστηριότητες πιλοτικής δοκιμής και βελτιστοποίησης 
 

• Δραστηριότητες προώθησης και διάδοσης – φυλλάδια, 
ενημερωτικά δελτία, ιστοσελίδα, Promotion and 
dissemination activities - leaflets, newsletters, web-site, 
ενημερωτικά άρθρα, ημερίδες ενημέρωσης κ.α 
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Παραδοτέα – Κύρια αποτελέσματα έργου 

Π1: Περιφερειακή Έκθεση Έρευνας Ανάλυσης 

Κύριος σκοπός του Π1 είναι ο εντοπισμός και η ανάλυση των εθνικών 
αναγκών στον τομέα της διακρατικής κινητικότητας του εργατικού 
δυναμικού και της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων / ατόμων 
σε ξένο περιβάλλον, στην κάθε χώρα – εταίρο. 

Διαθέσιμα μέσα: Δημοσιεύσεις, αρχείο κειμένου, διαδίκτυο 

Διαθέσιμη γλώσσα: Αγγλικά 

Συντονιστής παραδοτέου: ACTION SYNERGY SA 
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Παραδοτέα – Κύρια αποτελέσματα έργου 

Π2: Μοντέλο εργασίας με τα άτομα 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. 

Το μοντέλο θα είναι ένας οδηγός για όσους εργάζονται με τα 
ενδιαφερόμενα άτομα, με βάση τα αναπτυγμένα παραδοτέα (Ο3-Ο4). 

Διαθέσιμα μέσα: : Aρχείο κειμένου, διαδίκτυο 

Διαθέσιμη γλώσσα : Αγγλικά, Ελληνικά, Πολωνικά, Γερμανικά, Ισπανικά 

Συντονιστής παραδοτέου : OIC POLAND FOUNDATION 
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Παραδοτέα – Κύρια αποτελέσματα έργου 
Π3: Ψηφιακό εργαλείο για την αξιολόγηση της ικανότητας και 
ετοιμότητας για τη διακρατική κινητικότητα της εργασίας 

Το εργαλείο για τη μέτρηση και τη διάγνωση της ετοιμότητας του 
ατόμου για τη διακρατική κινητικότητα των εργαζομένων, παρέχοντας 
ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τις περιοχές που απαιτούνται να 
αναπτυχθούν και να βελτιωθούν. Το ψηφιακό εργαλείο θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται από τους εκπαιδευτές και συμβούλους στην καθημερινή 
τους εργασία. 

Διαθέσιμα μέσα: Aρχείο κειμένου, διαδίκτυο (https://ict-tool.lamos-project.eu) 

Διαθέσιμη γλώσσα: Αγγλικά, Ελληνικά, Πολωνικά, Γερμανικά, Ισπανικά 

Συντονιστής παραδοτέου: G.G. EUROSUCCESS CONSULTING LTD 
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Παραδοτέα – Κύρια αποτελέσματα έργου 
Π4: Εκπαιδευτική εργαλειοθήκη έργου  

Κύριος στόχος της εργαλειοθήκης, η οποία αποτελείται από 2 στάδια/παραμέτρους, 
είναι: 

- ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: να προετοιμάσει τα ενδιαφερόμενα άτομα (εργαζόμενοι και 
άνεργοι) για τη διακρατική κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και  

–   ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ: πρόγραμμα κατάρτισης και διάθεση διάφορων υλικών και μέσων                                                                                                
προς τους εργοδότες, για την υποστήριξη τους ως προς την αποτελεσματική 
προσαρμογή ενός ξένου εργαζομένου σε ένα ξένο εργαζόμενο σε ένα νέο 
περιβάλλον. 

Διαθέσιμα μέσα : Aρχείο κειμένου, διαδίκτυο  

Διαθέσιμη γλώσσα : Αγγλικά, Ελληνικά, Πολωνικά, Γερμανικά, Ισπανικά 

Συντονιστής παραδοτέου: ABU 
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Άλλα αποτελέσματα/προϊόντα του έργου 

 

• Πλάνο Συντονισμού και Οικονομικής Διαχείρισης - EN 

• Πλάνο Διάδοσης και Προώθησης – EN 

• Πλάνο Ποιότητας και Αξιολόγησης  - EN 

• Στρατηγική αξιοποίησης αποτελεσμάτων σε επίπεδο 
κοινοπραξίας και εθνικό επίπεδο – EN 

 



EUROPEAN LABOR MOBILITY SUPPORT – LAMOS EU  
2016-1-CY01-KA202-017350  

Φάσεις υλοποίησης έργου 

Η υλοποίηση του έργου LAMOS EU, έγινε μέσω διαφόρων φάσεων: 

• Φάση (1): Διαχείριση και Συντονισμός – EUROSUCCESS CONSULTING 

• Φάση (2): Έρευνα και Ανάλυση – Π1 

▫ Π1 – ACTION SYNERGY SA 

• Φάση (3): Σχεδιασμός, ανάπτυξη και ανάπτυξη ικανοτήτων - Π2-Π4 

▫ Π 2 – OIC POLAND FOUNDATION 

▫ Π 3 – EUROSUCCESS CONSULTING 

▫ Π 4 - ABU 

• Φάση (4): Πιλοτική δοκιμή και βελτιστοποίηση – INERCIA DIGITAL 

• Φάση (5): Δραστηριότητες προώθησης, διάδοσης και αξιοποίησης - 
EUROSUCCESS CONSULTING 

• Φάση (6): Έλεγχος ποιότητας, παρακολούθηση και αξιολόγηση – INERCIA DIGITAL 

 



EUROPEAN LABOR MOBILITY SUPPORT – LAMOS EU  
2016-1-CY01-KA202-017350  

 

 

Ιστοσελίδα έργου LAMOS EU 

 

www.lamos-project.eu  
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Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας 
 

 
Γιώργος Γιωργάκης 

Διευθύνων Σύμβουλος 
 
 
 

Eurosuccess Consulting Ltd 

Εμπορικό Κέντρο Καρυάτιδες 

Λεωφόρος Σταυρού 56 

Μπλοκ A2 – Γραφείο 205 

Στρόβολος - 2035, Λευκωσία 

 +35722420110   george@eurosc.eu 
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