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Τι είναι το Europass;

Ανακάλυψε το νέο Europass

Το Europass είναι ο προσωπικός σου διαδικτυακός χώρος για να καταγράψεις όλες τις εκπαιδευτικές και 
επαγγελματικές εμπειρίες σου. Επισήμανε τις δεξιότητές σου, παρουσίασε τα δυνατά σημεία σου και ετοι-
μάσου να ανακαλύψεις όλες τις ευκαιρίες που προσφέρει η Ευρώπη.

Το Europass διατίθεται σε 29 γλώσσες και προσφέρει εργαλεία που θα σε βοηθήσουν να διαχειριστείς κάθε 
στάδιο της επαγγελματικής σταδιοδρομίας και της εκπαίδευσής σου.

Ανακάλυψε ευκαιρίες για να κάνεις το επόμενο βήμα στην εκπαίδευση ή την επαγγελματική σταδιοδρομία 
σου σε όλη την Ευρώπη.  

Το νέο Europass μπορεί: 

Το Europass δημιουργήθηκε το 2004 από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η νέα σύγχρονη έκδοση κυκλοφόρησε 
το 2020. 

Προσφέρει ένα σύνολο δωρεάν διαδικτυακών εργαλείων για την υποστήριξη της αποτελεσματικής επικοι-
νωνίας και παρουσίασης των δεξιοτήτων σου, των επαγγελματικών προσόντων σου και πολλά ακόμα.

Να σε καθοδηγήσει στην περιγραφή και παρουσί-
αση των δεξιοτήτων, των επαγγελματικών προσό-
ντων και των εμπειριών σου σε παρόχους εκπαί-
δευσης και κατάρτισης, καθώς και σε εργοδότες σε 
όλη την Ευρώπη.

Να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις 
τάσεις όσον αφορά τις δεξιότητες και τις ανάγκες 
προγραμματισμού της κατάρτισης ή της επαγγελ-
ματικής σταδιοδρομίας σου, εάν θέλεις να μετακο-
μίσεις σε κάποια χώρα εντός της Ευρώπης.

Να επιτρέπει στα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ιδρύ-
ματα κατάρτισης να εκδίδουν ψηφιακά διπλώματα 
και πιστοποιητικά σε μια πανευρωπαϊκή μορφή ψη-
φιακών διαπιστευτηρίων Europass, ενθαρρύνοντας 
την εύκολη αναγνώριση και την επικύρωση γνησι-
ότητάς τους από εργοδότες και παρόχους κατάρτι-
σης, τα οποία μπορείς να λαμβάνεις, να αποθηκεύεις 
και να κοινοποιείς στο Europass σου.

Προτείνει θέσεις εργασίας και μαθήματα που ται-
ριάζουν με το προφίλ σου και τις δεξιότητες, τα 
επαγγελματικά προσόντα και τα ενδιαφέροντά σου. 
Μπορείς να αναζητήσεις και να υποβάλεις αίτηση 
για τη δουλειά των ονείρων σου από χιλιάδες ευ-
καιρίες απασχόλησης από όλη την Ευρώπη που δι-
ατίθενται σε έναν χώρο.



Πώς το Europass στηρίζει τη 
δια βίου μάθηση;
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αλλάζει τον τρό-
πο που εργαζόμαστε, μαθαίνουμε, αλληλεπιδρού-
με με την κοινωνία και διαμορφώνουμε την καθη-
μερινότητά μας.

Το νέο Europass είναι το κύριο διαδικτυακό εργα-
λείο της ΕΕ για να σε βοηθήσει να παρουσιάζεις 
αποτελεσματικά τις δεξιότητες και τα επαγ-
γελματικά προσόντα σου, καθώς και για να σε 
καθοδηγεί ενεργά προς μια ευκαιρία απασχό-
λησης ή εκπαίδευσης.
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Καθώς αντιμετωπίζεις νέες προκλήσεις και μετα-
βάσεις μεταξύ εργασίας και μάθησης, το Europass 
σού παρέχει υποστήριξη και απαραίτητα εργαλεία 
για να σε καθοδηγήσει στη δια βίου μάθηση προ-
κειμένου να επωφεληθείς από όλες τις ευκαιρίες 
που προσφέρει η Ευρώπη. 



Τι μπορεί να κάνει το 
Europass για σένα;
Μπορείς να αναζητήσεις θέσεις εργασίας και 
μαθήματα, να προετοιμάζεις και να διαχειρί-
ζεσαι τις αιτήσεις σου, να αξιολογείς τις δεξιό-
τητές σου, να προσδιορίζεις τους στόχους και 
τα ενδιαφέροντά σου και πολλά άλλα, μόλις 
δημιουργήσεις το προφίλ σου στο Europass.
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Μπορώ να...

…αναζητήσω θέσεις εργασίας και μαθήματα;

ΝΑΙ!
• μπορείς να αναζητάς θέσεις εργασίας σε ολό-

κληρη την ΕΕ από μια βάση δεδομένων χιλιάδων 
ευκαιριών απασχόλησης που υποστηρίζονται 
από το EURES, το ευρωπαϊκό δίκτυο εθνικών 
δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης 

• μπορείς να αναζητάς εκατοντάδες μαθήματα 
που επικαιροποιούνται συνεχώς και παρέχονται 
από κυβερνητικές υπηρεσίες

• θα λαμβάνεις προτάσεις για θέσεις εργασίας και 
μαθήματα ανάλογα με τις δεξιότητες και τα εν-
διαφέροντά σου

• μπορείς να διαχειρίζεσαι, να αποθηκεύεις και να 
κοινοποιείς όλα τα έγγραφα και τις πληροφορί-
ες σου δωρεάν στη βιβλιοθήκη Europass
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…δημιουργώ βιογραφικά σημειώματα και 
συνοδευτικές επιστολές;

ΝΑΙ!
Σχεδίασε απλά κι εύκολα όσα βιογραφικά σημειώματα και συνοδευτικές επιστολές χρειάζεσαι από το προ-
φίλ Europass.

Μπορώ να...
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....τα επαγγελματικά προσόντα μου να είναι 
κατανοητά παντού στην Ευρώπη;

ΝΑΙ!
Το Europass σε βοηθά να παρουσιάσεις το προφίλ 
ή το βιογραφικό σου σημείωμα με τρόπο κατανοη-
τό σε όλη την Ευρώπη. Η πλατφόρμα παρέχει πλη-
ροφορίες για εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα επαγ-
γελματικών προσόντων και σου επιτρέπει επίσης 
να τα συγκρίνεις. 

Τα ψηφιακά διαπιστευτήρια Europass είναι επίσης 
δομημένα σε μια τυπική, ψηφιακή μορφή που είναι 
εύκολα κατανοητή σε όλη την Ευρώπη. 

Μπορούν...
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Εργαλεία Europass
Τα εργαλεία Europass περιλαμβάνουν:
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Προφίλ Europass

Η βιβλιοθήκη μου Οι δεξιότητές μου

Έγγραφα Europass

Πρόγραμμα επεξεργασίας 
βιογραφικού σημειώματος και 

συνοδευτικής επιστολής

Τα ενδιαφέροντά μου

Δημιούργησε το προφίλ σου στο Europass για να 
καταγράψεις όλες τις δεξιότητές, τα επαγγελματικά 
προσόντα, τα επιτεύγματα, τα βραβεία, τις εμπειρί-
ες σου και πολλά άλλα σε μια ασφαλή, διαδικτυακή 
τοποθεσία.

Μπορείς να διαχειρίζεσαι και να οργανώνεις όλα 
τα έγγραφά σου, όπως πιστοποιητικά, επιστολές εκ-
δήλωσης ενδιαφέροντος, συνοδευτικές επιστολές, 
βιογραφικά σημειώματα, φωτογραφίες ή οποιοδή-
ποτε άλλο έγγραφο στη βιβλιοθήκη Europass. Η 
κοινοποίησή τους είναι εύκολη μέσω ενός μοναδι-
κού συνδέσμου. 

Εξέτασε τις δεξιότητές σου, εξερεύνησε σχετικά 
σύνολα δεξιοτήτων και τις περιγραφές τους για να 
κατανοήσεις τα δυνατά σου σημεία. Θα λάβεις σχε-
τικές προτάσεις για θέσεις εργασίας και μαθήματα 
με βάση αυτά που εισάγεις σε αυτήν την ενότητα.

Ένα σύνολο εγγράφων που περιγράφουν τις γνώ-
σεις και τις δεξιότητές που απέκτησες: 
• κατά τη διάρκεια των πανεπιστημιακών σπου-

δών σου: Παράρτημα διπλώματος
• κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής κατάρτι-

σής σου: Παράρτημα πιστοποιητικού Europass
• σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα: Κινητικότητα 

Europass

Δημιούργησε βιογραφικά σημειώματα και συνο-
δευτικές επιστολές μόνο με μερικά κλικ και έναν 
οδηγό βήμα προς βήμα. Το Europass προσφέρει 
επίσης διάφορα πρότυπα βιογραφικού σημειώμα-
τος μεταξύ των οποίων μπορείς να επιλέξεις!

Επίλεξε πού θέλεις να σπουδάσεις ή να εργαστείς, 
τομείς ή πεδία απασχόλησης που σε ενδιαφέρουν, 
για να προσδιορίσεις τους στόχους όσον αφορά 
την εκπαίδευση και την επαγγελματική σταδιοδρο-
μία σου. Θα λάβεις σχετικές προτάσεις για θέσεις 
εργασίας και μαθήματα με βάση τις πληροφορίες 
που εισάγεις σε αυτήν την ενότητα.
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Επικοινωνία με την ομάδα 
του Europass
Έχεις ιδέες για λειτουργίες που δεν είναι ακόμη διαθέσιμες στο Europass; Πιστεύεις ότι οι τρέχουσες λει-
τουργίες μπορούν να βελτιωθούν; Χρειάζεσαι μήπως βοήθεια στην πλοήγηση της πύλης; 

Μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας!

Για την υποβολή παρατηρήσεων, την παροχή υποστήριξης για πρόσβαση ή για την υποβολή σχολί-
ων σχετικά με τις τεχνικές πτυχές της πλατφόρμας, επικοινώνησε μαζί μας μέσω της παρακάτω φόρμας:

https://europa.eu/europass/el/contact-us/submit-query  

Εάν ενδιαφέρεσαι να προωθήσεις ή να συνεργαστείς μαζί μας για το νέο Europass σε εθνικό επίπεδο, 
επικοινώνησε με τα εθνικά κέντρα Europass:

https://europa.eu/europass/el/national-europass-centres

Πάρε μέρος στον διάλογο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χρησιμοποιώντας πάντα το #Europass και ακο-
λούθησε τους λογαριασμούς της ΕΕ στο Facebook και το Twitter για νέα @EU_Social.

https://europa.eu/europass/el/contact-us/submit-query
https://europa.eu/europass/el/national-europass-centres


Επικοινωνήστε με την ΕΕ 

Αυτοπροσώπως 
Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν εκατοντάδες κέντρα πληροφόρησης Europe Direct. 

Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του πλησιέστερου σε σας κέντρου στον δικτυακό τόπο https://europa.eu/european-union/contact_el 

Τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
Η Europe Direct είναι μια υπηρεσία που απαντά στις ερωτήσεις σας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με αυτήν την υπηρεσία: 

– καλώντας ατελώς τον αριθμό 00 800 6 7 8 9 10 11 (ορισμένα δίκτυα τηλεφωνίας ενδέχεται να χρεώνουν τις κλήσεις αυτές)

- καλώντας τον αριθμό +32 22999696

– μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον δικτυακό τόπο https://europa.eu/european-union/contact_el 

Βρείτε πληροφορίες σχετικά με την ΕΕ 

Στο διαδίκτυο 
Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο Europa: https://europa.eu/
european-union/index_el 

Στις εκδόσεις της ΕΕ 
Μπορείτε να τηλεφορτώσετε ή να παραγγείλετε δωρεάν και επί πληρωμή εκδόσεις της ΕΕ στην ακόλουθη διεύθυνση: https://publications.europa.
eu/el/publications. Μπορείτε να ζητήσετε πολλαπλά αντίγραφα δωρεάν εκδόσεων επικοινωνώντας με την υπηρεσία Europe Direct ή με το τοπικό 
σας κέντρο πληροφόρησης (βλ. https://europa.eu/european-union/contact_el). 

Στη νομοθεσία της ΕΕ και σε σχετικά έγγραφα 
Για πρόσβαση σε νομικές πληροφορίες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου της ενωσιακής νομοθεσίας από το 1952 σε όλες τις επίσημες 
γλώσσες, μεταβείτε στον δικτυακό τόπο EUR-Lex, στην ακόλουθη διεύθυνση: http://eur-lex.europa.eu 

Στα δημόσια δεδομένα από την ΕΕ 
Η Πύλη Δημόσιων Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (http://data.europa.eu/euodp/el) παρέχει πρόσβαση σε σύνολα δεδομένων από την ΕΕ. Τα 
δεδομένα μπορούν να τηλεφορτωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν δωρεάν, τόσο για εμπορικούς όσο και για μη εμπορικούς σκοπούς.
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