
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε σήμερα το ευρωπαϊκό διαβατήριο δεξιοτήτων για τον κλάδο της φιλοξενίας, το 
οποίο αναπτύχθηκε για να διευκολύνει τις επαφές μεταξύ των ατόμων που αναζητούν εργασία και των εργοδοτών 
στους κλάδους της φιλοξενίας και του τουρισμού στην Ευρώπη.  

 
Με το διαβατήριο δεξιοτήτων οι εργαζόμενοι και οι       
εργοδότες μπορούν να ξεπεράσουν τα γλωσσικά εμπόδια 
και να συγκρίνουν τις δεξιότητες των εργαζομένων στον 
κλάδο της φιλοξενίας, πράγμα που θα διευκολύνει τις   
προσλήψεις στον κλάδο. Το διαβατήριο δεξιοτήτων, το 
οποίο βρίσκεται στην ευρωπαϊκή πύλη για την                
επαγγελματική κινητικότητα EURES, είναι διαθέσιμο σε όλες 
τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Το διαβατήριο θα εισαχθεί στο 
μέλλον και σε άλλους κλάδους. 
Το διαβατήριο δεξιοτήτων είναι μια πρωτοβουλία της    
Επιτροπής σε συνεργασία με τις οργανώσεις εργαζομένων 
και εργοδοτών στον κλάδο της φιλοξενίας: την HOTREC, την 
κεντρική ένωση ξενοδοχείων, εστιατορίων, καφετεριών και 
παρόμοιων καταστημάτων στην Ευρώπη· και την EFFAT, την 

ευρωπαϊκή ομοσπονδία συνδικαλιστικών οργανώσεων στους τομείς της διατροφής, της γεωργίας, του τουρισμού και των 
συναφών κλάδων. Στο διαβατήριο δεξιοτήτων οι εργαζόμενοι μπορούν να καταγράφουν όλες τις δεξιότητες και τις    
ικανότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης και της κατάρτισής τους, καθώς και την επαγγελματική τους 
πείρα, σε εύκολα προσβάσιμη μορφή. Το διαβατήριο συμπληρώνει το παραδοσιακό βιογραφικό σημείωμα και δίνει τη 
δυνατότητα στους εργοδότες να ξεπεράσουν τα γλωσσικά εμπόδια και να βρουν τους ειδικευμένους εργαζόμενους που 
χρειάζονται για να καλύψουν τις κενές θέσεις εργασίας. Επομένως, το διαβατήριο θα διευκολύνει την καλύτερη          
αντιστοιχία μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης στην αγορά εργασίας στον κλάδο της φιλοξενίας. 
Το ευρωπαϊκό διαβατήριο δεξιοτήτων για τον κλάδο της φιλοξενίας είναι το πρώτο σε μια σειρά διαβατηρίων που      
σχεδιάζονται για τομείς της ευρωπαϊκής οικονομίας με υψηλά ποσοστά κινητικότητας. Η Επιτροπή δεσμεύεται να στηρίξει 
την κινητικότητα στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας με σκοπό τη βελτίωση της απασχόλησης και θα συνεχίσει να           
συνεργάζεται με τους εταίρους της ώστε το εργαλείο αυτό να αναπτυχθεί και να βοηθήσει και άλλους κλάδους με υψηλή 
κινητικότητα στην Ευρώπη. 
 
http://ec.europa.eu/greece/news/2014/20140617_apasxolhsh_filoxenia_el.htm  

Το EUROPE DIRECT Καρδίτσας         
συμμετείχε στην ετήσια συνάντηση του 
δικτύου η οποία πραγματοποιήθηκε 
στην Αθήνα, στα γραφεία της         
Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής   
Επιτροπής στην Ελλάδα στις 10 και 11 
Ιουνίου. Στη συνάντηση συμμετείχαν 
όλα τα Κέντρα της Ελλάδας και της 
Κύπρου και συζητήθηκαν σημαντικά 
θέματα που αφορούν την καθημερινή 
λειτουργία των Κέντρων. Το            

πρόγραμμα της συνάντησης          
περιελάμβανε επίσης ενδιαφέρουσες 
εισηγήσεις για το πρόγραμμα      
HORIZON2020, το Δίκτυο EURES και 
την εξέλιξή του, τα Μέσα Κοινωνικής 
Δικτύωσης (Facebook, Instagram & 
Twitter) όπως επίσης και για το    
Πρόγραμμα Erasmus + για τον τομέα 
της Νεολαίας. 

Κέντρο Ευρωπαϊκής 

Πληροφόρησης Καρδίτσας 
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Ετήσια συνάντηση δικτύου Europe Direct  

Τεύχος 6/2014 

Απασχόληση: το νέο ευρωπαϊκό διαβατήριο δεξιοτήτων θα 
διευκολύνει τις προσλήψεις στον κλάδο της φιλοξενίας 
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Διαγωνισμός Φωτογραφίας «Η Ευρώπη στην Περιοχή μου 
2014» 

Διαγωνισμός Βραβείων Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας / 
Social Business Excellence Awards 2014 

Τα βραβεία θεσμοθετούνται για 
πρώτη φορά στην Ελλάδα με     
κύριους στόχους την ανάδειξη και 
επιβράβευση βιώσιμων επιχειρημα-
τικών σχεδίων υφιστάμενων ή υπό 
ίδρυση κοινωνικών επιχειρήσεων 
στην Ελλάδα και αποτελούν μία 
πρωτοβουλία του British Council και 
του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, 
συντονιστή του Enterprise Europe 
Network-Hellas, σε συνεργασία με 
την Αναπτυξιακή Σύμπραξη       
ΠΡΟΣΒΑΣΙΣ, και τελούν υπό την 
Αιγίδα του υπουργείου Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας. Ειδικότερα, 
ο θεσμός των βραβείων αποσκοπεί 
στην παρουσίαση έμπειρων αλλά 
και νέων κοινωνικών επιχειρηματι-
ών, στην επιβράβευση των         
καινοτόμων ιδεών που                
αναπτύσσουν προς όφελος της 
κοινωνίας και στην ανάδειξη της 

κοινωνικής επιχειρηματικότητας ως 
βασικού πυλώνα για την αύξηση 

της απασχόλησης και την      
αντιμετώπιση του κοινωνικού 
αποκλεισμού. Παράλληλα,    
στοχεύει στη στήριξη της       
δημιουργικής επιχειρηματικότη-
τας που συνδυάζει την παραγωγή 
οικονομικής υπεραξίας, με    
μετρήσιμο κοινωνικό αντίκτυπο 
και στη δημιουργία ενός δικτύου       
συνεργασίας και δικτύωσης   
μεταξύ των νέων κοινωνικών 
επιχειρηματιών, των φορέων 
καινοτομίας, των θεσμικών   
φορέων και των μεγάλων      
επιχειρήσεων σε Ελλάδα και 
εξωτερικό. Καταληκτική         
ημερομηνία: 01/09/2014. 

φωτογραφίες ενός έργου που 
απεικονίζουν σε κάποιο σημείο την 
ταμπέλα, πινακίδα ή την αφίσα με 
την ευρωπαϊκή σημαία.  
Οι συμμετέχοντες μπορούν να 
αξιοποιήσουν τη δημιουργικότητα 
τους και να περιγράψουν και τις 
εντυπώσεις τους για τα έργα και τη 
σημασία τους. Ο διαγωνισμός 
ξεκινάει στις 12 Ιουνίου και οι 
συμμετοχές θα γίνονται δεκτές 
μέχρι τη Δευτέρα 25 Αυγούστου 
2014 (στις 12 το μεσημέρι). Οι 100 
φωτογραφίες με τις περισσότερες 
ψήφους, καθώς και μέχρι 50 
«μπαλαντέρ» συμμετοχές (που δεν 
είχαν συμπεριληφθεί στην 

1η ομάδα με τις περισσότερες 
ψήφους), θα παρουσιαστούν σε 
μια κριτική επιτροπή αποτελούμε-
νη από 3 επαγγελματίες φωτογρά-
φους η οποία θα επιλέξει 3 νικητές. 
Κάθε νικητής θα κερδίσει 
δωροεπιταγή €1.000 για 
φωτογραφικό εξοπλισμό και ένα 
ταξίδι στις Βρυξέλλες για δύο 
άτομα από 6 έως 9 Οκτωβρίου κατά 
την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα 
Περιφερειών και Πόλ ε ω ν .         
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
συμμετοχών: 25/08/2014 

 

Ο διαγωνισμός φωτογραφίας «Η 
Ευρώπη στην Περιοχή μου 2014» 
στοχεύει στο να αναδείξει τα έργα 
που συγχρηματοδοτούνται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και τη σημασία 
τους για τις τοπικές κοινότητες. Για 
να συμμετάσχετε πρέπει να μπείτε 
στη σχετική εφαρμογή στη σελίδα 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο 
Facebook και να ανεβάσετε 
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Διαγωνισμός για μεταφραστές ελληνικής γλώσσας στα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα  

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) ανακοίνωσε τη        
διοργάνωση διαγωνισμού για πρόσληψη μεταφραστών ελληνικής γλώσσας 
στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα Πρόσκληση σε ενημέρωση Η Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) ανακοίνωσε τη διοργάνωση          
διαγωνισμού για πρόσληψη μεταφραστών ελληνικής γλώσσας στα ευρωπαϊκά 
θεσμικά όργανα. Η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής θα ξεκινήσει στις 3      
Ιουλίου, στον δικτυακό τόπο της EPSO. Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε α) 
Γλωσσομαθείς με γνώσεις μετάφρασης και θεματική εξειδίκευση β)           
Επιστήμονες, μηχανικούς, οικονομολόγους, νομικούς, με κατάλληλες         
γλωσσικές δεξιότητες Η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής ξεκίνησε στις 3     
Ιουλίου, στον δικτυακό τόπο της EPSO. 
 

http://ec.europa.eu/greece/news/2014/20140521_diagonismos_metafraston_ellhnikhs_glossas_el.htm 

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.social-business-awards.gr/home 

http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?LAN=el&id=1486&lang=el 
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δρουν ως τοπικά σημεία επαφής για 
τους νέους επιχειρηματίες, καθώς    
επίσης και για τους έμπειρους          
επιχειρηματίες στις συμμετέχουσες 
χώρες. Για την υλοποίηση του          
προγράμματος Erasmus Νέοι            
Επιχειρηματίες θα επιλεχθούν           
Ενδιάμεσοι Οργανισμοί σε τοπικό    
επίπεδο, οι οποίοι θα υλοποιήσουν 
δράσεις προώθησης της κινητικότητας 
νέων επιχειρηματιών. Το Erasmus Νέοι 
Επιχειρηματίες είναι ένα πρόγραμμα 
διασυνοριακής ανταλλαγής το οποίο 
προσφέρει σε νέους ή φιλόδοξους   
επιχειρηματίες την ευκαιρία να        
αποκομίσουν γνώσεις από έμπειρους 
επιχειρηματίες οι οποίοι διευθύνουν 

μικρές επιχειρήσεις σε κάποια από τις 
συμμετέχουσες στο πρόγραμμα χώρες. Η 
ανταλλαγή εμπειριών πραγματοποιείται 
κατά τη διάρκεια της παραμονής κοντά 
στον έμπειρο επιχειρηματία, γεγονός 
που βοηθά το νέο επιχειρηματία να 
αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες 
για τη διοίκησης μίας μικρής             
επιχείρησης. Ο επιχειρηματίας υποδοχής 
ωφελείται από τις νέες προοπτικές που 
παρέχονται για την επιχείρησή του/ της 
και αποκτά την ευκαιρία να συνεργαστεί 
με εταίρους από άλλες χώρες ή να   
ενημερωθεί για νέες αγορές.            
Καταληκτική ημερομηνία: 17-07-2014 
http://ec.europa.eu/easme/eye_en.htm  

Ο στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι να 
επεκτείνει και να ενισχύσει το υπάρχον 
δίκτυο των ενδιάμεσων οργανισμών που 

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα ERASMUS Νέοι 
Επιχειρηματίες 
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Kodu Kup Europe: ένας νέος σχολικός διαγωνισμός 

Η Microsoft Ελλάς και τo European Schoolnet είναι στην          
ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν τη συμμετοχή της χώρας μας 
στο European Kodu Kup, ένα νέο σχολικό διαγωνισμό που θα 
ενθαρρύνει τους μαθητές να σχεδιάσουν παιχνίδια και να κάνουν 
τα πρώτα τους βήματα στον προγραμματισμό / κωδικοποίηση με 
έναν ευχάριστο και ελκυστικό τρόπο. Το Kodu Kup Europe     
υπογραμμίζει τον ρόλο που διαδραματίζει η εκμάθηση μέσα από 
το παιχνίδι (-game- based learning-) στην ενδυνάμωση των    

ψηφιακών δεξιοτήτων, της συνεργασίας και της καινοτόμου σκέψης, για τους νέους Ευρωπαίους. Στην Ελλάδα, ο διαγωνισμός 
πραγματοποιείται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας e-Skills for Jobs 2014 και έχει τεθεί υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων 
Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας – ΣΕΠΕ. Οι μαθητές θα κληθούν να αναπτύξουν τα δικά τους παιχνίδια δουλεύοντας σε 
ομάδες και μαθαίνοντας πώς να δημιουργούν φανταστικούς κόσμους, μοντέλα και προσομοιώσεις. Οι φιναλίστ από κάθε χώρα 
θα προσκληθούν στο Coding Camp στις Βρυξέλες τον Οκτώβρη του 2014, το οποίο θα λάβει χώρα στο Innovation Center της   
Microsoft κατά τη διάρκεια του European Coding Week. 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 15/09/2014  
http://www.microsoft.com/el-gr/news/Press/2014/Kodu_Kup_Europe_school_competition.aspx 

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Δημιουργίας Ταινίας Animation (60’’) 

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κινούμενων Σχεδίων με τη συνεργασία της 
Ένωσης Σεναριογράφων Ελλάδος και με αφορμή τον εορτασμό των 10 
χρόνων διεξαγωγής του Διεθνούς Φεστιβάλ Animation της Αθήνας 
(Athens ANIMFEST) αλλά και με την ευκαιρία των 25 χρόνων παρουσίας 
της Ένωσης Σεναριογράφων Ελλάδος στον Κινηματογράφο και την 
Τηλεόραση, προκηρύσσουν: Πανελλήνιο Διαγωνισμό Δημιουργίας μιας 
ταινίας animation διάρκειας 60 δευτερολέπτων, με θέμα την Αθήνα του 
πολιτισμού στον 21ο αιώνα: Πώς ήταν, πώς είναι και πώς τη           
φαντάζεται ο δημιουργός, ότι θα είναι. Η καλύτερη ταινία θα βραβευ-

θεί με ένα φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η δεύτερη ταινία θα βραβευθεί με ένα tablet. 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής συμμετοχών: 31/10/2014  

http://senariografoi.gr/gr/news/announcements/i738/ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
Κατσέα Χρύσα, Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας – Συνεργάτης του Europe Direct Καρδίτσας 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 
Κατσέα Χρύσα, Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας – Συνεργάτης του Europe Direct Καρδίτσας 

Μπαλτάς Αθανάσιος, Γεωπόνος – Επικεφαλής του Europe Direct Καρδίτσας 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ 
Καβράκη Παναγιώτα, Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής – Συνεργάτης του Europe Direct Καρδίτσας 

 
“Μειώστε την περιττή κατανάλωση χαρτιού. Μην εκτυπώνετε την ηλεκτρονική μας έκδοση αν μπορείτε να τη διαβάσετε ηλεκτρονικά .”  
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