
 

 

  

 
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ  
ΕΤΑΙΡΟΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ EURES ΚΥΠΡΟΥ  
 
Το πρώτο Δημόσιο Πανεπιστήμιο στο Δίκτυο EURES 
Κύπρου 
 

 
Tο Πανεπιστήμιο Κύπρου εντάχθηκε πρόσφατα ως εταίρος στο Δίκτυο 
EURES Κύπρου, λαμβάνοντας σχετική έγκριση από το αρμόδιο Σώμα 
Εισδοχής Μελών και Εταίρων EURES του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Στόχος της συμμέτοχης του Πανεπιστημίου 
Κύπρου είναι να ενθαρρύνει τους πτυχιούχους στην αναζήτηση ευκαιριών 
απασχόλησης σε όλη την Ευρώπη. 
 
Ως το πρώτο δημόσιο ακαδημαϊκό ίδρυμα που συμμετέχει στο Δίκτυο 
EURES Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου στοχεύει να συμβάλει ενεργά στην 
προώθηση της επαγγελματικής κινητικότητας στις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ελβετία, 
την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία, προτρέποντας τους πολίτες να αξιοποιήσουν το 
δικαίωμα της ελεύθερης διακίνησης για εξεύρεση εργασίας και ανάπτυξη επαγγελματικών 
δεξιοτήτων, για απόκτηση γλωσσικής και ψηφιακής κατάρτισης, για καλλιέργεια δεξιοτήτων 
διαπολιτισμικής επικοινωνίας, καθώς και για κατανόηση της Ευρωπαϊκής ταυτότητας.  
 
Συγκεκριμένα, μέσω της ευρωπαϊκής διαδικτυακής πύλης για την επαγγελματική κινητικότητα 
(https://ec.europa.eu/eures), αλλά και με την καθοδήγηση των εκπαιδευμένων συμβούλων EURES 
του Πανεπιστημίου Κύπρου (http://www.ucy.ac.cy/career/eures), θα παρέχεται ευρύ φάσμα 
υπηρεσιών και ενημέρωσης τόσο στην Πανεπιστημιακή κοινότητα, όσο και στην ευρύτερη κοινωνία, 
για ζητήματα που αφορούν την καθοδήγηση καριέρας και την αναζήτηση εργασίας.  
 

Το δίκτυο EURES είναι ένα δίκτυο συνεργασίας που έχει σχεδιαστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για 
να διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων εντός των 28 χωρών της ΕΕ, συν την 
Ελβετία, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία. Το δίκτυο αυτό αποτελείται από το 

Γραφείο Τύπου και 
Δημοσίων Σχέσεων 
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Ευρωπαϊκό Γραφείο Συντονισμού (ECO), τα Εθνικά Γραφεία Συντονισμού (NCO), τους εταίρους του 
EURES και τους συνεργάτες EURES. 

Οι υπηρεσίες EURES προς τα άτομα που αναζητούν εργασία και τους εργοδότες περιλαμβάνουν: 

• Αντιστοίχιση κενών θέσεων εργασίας και βιογραφικών σημειωμάτων στη διαδικτυακή πύλη 
του EURES 

• Πληροφορίες και υπηρεσίες καθοδήγησης και άλλες υπηρεσίες υποστήριξης τόσο για τους 
εργαζομένους όσο και για τους εργοδότες 

• Πρόσβαση σε πληροφορίες για τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας στα κράτη μέλη της ΕΕ, 
όπως η φορολογία, οι συντάξεις, η υγειονομική ασφάλιση και η κοινωνική ασφάλιση 

• Ειδικές υπηρεσίες υποστήριξης για διασυνοριακούς εργαζομένους και εργοδότες 

• Στήριξη ειδικών ομάδων στο πλαίσιο στοχευμένων προγραμμάτων του EURES για την 
επαγγελματική κινητικότητα , όπως το πρόγραμμα «Η πρώτη σου δουλειά μέσω του EURES» 
και το πρόγραμμα «Reactivate» 

• Προώθηση των ευκαιριών για νέους μέσω του Drop’pin@EURES, της πλατφόρμας δια μέσου 
της οποίας επιχειρήσεις και οργανισμοί μπορούν να προωθούν και να προβάλλουν ευκαιρίες 
ειδικά σχεδιασμένες για νεαρούς Ευρωπαίους με σκοπό να τους βοηθήσουν στα πρώτα τους 
βήματα στην αγορά εργασίας. Οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε αυτή τη διαδικτυακή 
πλατφόρμα περιλαμβάνουν περιόδους μαθητείας και πρακτικής άσκησης, προγράμματα 
κατάρτισης, κύκλους ηλεκτρονικών μαθημάτων, γλωσσική κατάρτιση, υποστήριξη της 
κινητικότητας, επαγγελματική καθοδήγηση και παροχή συμβουλών.  

• Υποστήριξη εκδηλώσεων πρόσληψης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Ευρωπαϊκές 
Ημερίδες για την απασχόληση» 

• Ενημέρωση και πρόσβαση σε βοήθεια μετά την πρόσληψη, όπως γλωσσική κατάρτιση και 
υποστήριξη της ένταξης στη χώρα προορισμού 

 
Η συμμετοχή του Πανεπιστημίου Κύπρου στο Δίκτυο EURES Κύπρου θα ενισχύσει με 

πολλαπλασιαστικό ρυθμό τη συνεισφορά του Ιδρύματος στη μετάβαση των νέων από την 

εκπαίδευση στην αγορά εργασίας, δίνοντας στους πολίτες πρόσβαση σε μια νέα δεξαμενή 

ευκαιριών για κινητικότητα, απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και ανάπτυξη των δεξιοτήτων που έχει 

ανάγκη ο 21ος αιώνας.  

Για περισσότερες πληροφορίες και καθοδήγηση, το ενδιαφερόμενο κοινό μπορεί να αποταθεί στους 
συμβούλους EURES του Πανεπιστημίου Κύπρου, κα Ιουστίνη Πηλείδη, Υπεύθυνη Λειτουργό του 
Γραφείου Σταδιοδρομίας (τηλέφωνο επικοινωνίας: +35722894058, Ηλεκτρονικό 
Ταχυδρομείο:  careers@ucy.ac.cy) και στην κα Έμμα Ζένιου, Υπεύθυνη Λειτουργό του Γραφείου 
Κινητικότητας (τηλέφωνο επικοινωνίας: +35722894281, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: 
erasmus@ucy.ac.cy).    

 
Τέλος ανακοίνωσης 

mailto:careers@ucy.ac.cy
mailto:erasmus@ucy.ac.cy

