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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

 
Αθήνα,  10/01/2019 

 
SAVE THE DATE : EUandU – Απασχόληση, Επενδύσεις και 
Επιχειρηματικότητα στην Ευρωπαϊκή  Ένωση : Eίναι στο 

Χέρι Μας!!  29-30/1/2019 
 
Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα διοργανώνει στην 
Αθήνα διήμερο συνέδριο (Τρίτη 29/1 - Τετάρτη 30/1) με θέμα την 
Απασχόληση, τις Επενδύσεις & την Επιχειρηματικότητα, κυρίως για τους 
νέους.  
 
Την πρώτη μέρα ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jyrki Katainen, 
αρμόδιος για θέματα απασχόλησης, ανάπτυξης, επενδύσεων και 
ανταγωνιστικότητας θα συνομιλήσει με τους συμμετέχοντες για τις δράσεις 
και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους τομείς της αρμοδιότητας 
του. 
Πολλοί ακόμη καλεσμένοι από την χώρο της απασχόλησης και την 
επιχειρηματικότητας, εκπρόσωποι επιτυχημένων νεοφυών επιχειρήσεων, 
επενδυτές αλλά και δημόσιοι φορείς θα παρουσιάσουν ευκαιρίες στο χώρο της 
εργασίας.  
Επίκεντρο της εκδήλωσης είναι  νέοι πολίτες που αναζητούν εργασία καθώς 
και νεοφυείς επιχειρήσεις. Στόχος είναι η ενημέρωση για τις υπάρχουσες 
δυνατότητες και ευκαιρίες αλλά και η πληροφόρηση με συμμετοχικό διάλογο 
('world café sessions') και διαδικτυακή συμμετοχή.  
 
Οι δραστηριότητες θα επικεντρωθούν και σε πιο πρακτικά θέματα όπως : οι 
συνεντεύξεις εργασίας, η προετοιμασία βιογραφικών, η δικτύωση, η 
καθοδήγηση, η χρήση νέων τεχνολογιών, η πρόσβαση σε χρηματοδότηση και 
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οι επενδυτικές ευκαιρίες όπου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να 
συνεργαστούν και να συνομιλήσουν με τους παρόντες φορείς.  
  
 
Που ; Στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη - αίθουσα 
Σκαλκώτα). 
 
 
Οι δηλώσεις συμμετοχής έχουν ήδη ξεκινήσει! Για την εγγραφή σας (και 
σύντομα το πρόγραμμα) πατήστε εδώ. 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------
-------- 

If you no longer wish to receive notifications, please send an e-mail to : 

Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις μας, παρακαλούμε 
επικοινωνήστε στο : 

comm-rep-athens@ec.europa.eu 

 

The European Commission is committed to personal data protection.  Any 
personal data is processed in line with the Regulation (EC)45/2001. 

All personal information processed by the Directorate-General for 
Communication / European Commission Representations is treated 
accordingly. 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται στην προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. Όλα τα προσωπικά δεδομένα επεξεργάζονται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001. 

Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας από 
τη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας/τις Αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής θα διαχειρίζονται αναλόγως. 
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