
 
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                            

  
 
 
 
 

Κομοτηνή  29-03-2022 

           Αρ. Πρωτ.: 1526/Φ.33 

 

Διεύθυνση : Στ. Κυριακίδη 91 ΠΡΟΣ:        Σχολεία Δ.Δ.Ε. Ροδόπης  
 

• Περιφερειακή Διεύθυνση   
Εκπαίδευσης Α.Μ.Θ. 

• ΠΕΚΕΣ ΑΜΘ 
 

Πόλη  Τ.Κ. : Κομοτηνή  69 132  
Πληροφορίες : Παπαδάκη Ελευθερία         ΚΟΙΝ: 
Τηλέφωνο :  25310 28523  
Ε - mail  : mail@dide.rod.sch.gr  

 

 
ΘΕΜΑ : Διαδικτυακή ημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού με θέμα «Επαγγέλματα του 
μέλλοντος -Ευκαιρίες για τους νέους στην ΕΕ. Εργαλεία της Ε.Ε. για σπουδές, κινητικότητα και 
εργασία». 
 
 

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης σε συνεργασία με το γραφείο του Europe 

Direct  Ανατολική Μακεδονία - Θράκη στην Κομοτηνή, διοργανώνει διαδικτυακή ημερίδα με τίτλο: 

«Επαγγέλματα του μέλλοντος -Ευκαιρίες για τους νέους στην ΕΕ. Εργαλεία της Ε.Ε. για σπουδές, 

κινητικότητα και εργασία», 

  

την  Παρασκευή 15 Απριλίου και Ώρα 18:00 

 

Σκοπός της ημερίδας είναι η ενημέρωση και πληροφόρηση των μαθητών/τριων, ειδικότερα των 

υποψηφίων για τις Πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2022,  για  τις εξελίξεις που θα επέλθουν στα 

επαγγέλματα και στις σχέσεις εργασίας τα προσεχή χρόνια καθώς και για τις ευκαιρίες που παρέχονται 

στους νέους από την Ευρωπαϊκή ένωση.  

Το περιεχόμενο της ημερίδας θα περιλαμβάνει: 

• την  παρουσίαση, από  την Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού της ΔΔΕ Ροδόπης 

Ελευθερία Παπαδάκη, για τις αλλαγές που έχει επιφέρει ο covid 19 στην αγορά εργασίας 

και πώς επηρεάζονται τα μελλοντικά εκπαιδευτικά και επαγγελματικά σχέδια των νέων   

• την παρουσίαση από το στέλεχος του Europe Direct Α.Μ.Θ. στην Κομοτηνή, Ηράκλεια 

Γκατζίνη,  για τις ευκαιρίες που προσφέρονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στους νέους, 

για σπουδές, κινητικότητα και εύρεση εργασίας.   

 

 Η  συμμετοχή στην ημερίδα είναι ελεύθερη για κάθε ενδιαφερόμενο/η και θα πραγματοποιηθεί  

μέσω της πλατφόρμας Webex,  στην ηλεκτρονική αίθουσα : 

https://minedu-secondary2.webex.com/meet/elepapadak  

 

https://minedu-secondary2.webex.com/meet/elepapadak
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Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολείων Δ/θμιας Εκπ/σης της Δ.Δ.Ε. Ροδόπης  να 

ενημερώσουν τους μαθητές/τριες των σχολείων τους, καθώς οι μαθητές/τριες θα έχουν τη δυνατότητα να 

θέσουν  ερωτήματα στις ομιλήτριες.   

                                                                                        

 

                                                                                   H Διευθύντρια  

                      

                                                                                                          Μαριγούλα Κοσμίδου 
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