
Τα δραματικά υψηλά ποσοστά της ανεργίας των νέων στην Ευρώπη απαιτούν άμεση 

δράση από τα κράτη μέλη. Μία από τις προτεραιότητες των δράσεων της ΕΕ είναι να 

εξασφαλισθεί η ομαλή μετάβαση των νέων από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας. 

Δύο πρόσφατες εν εξελίξει μελέτες (2012), οι οποίες πραγματοποιούνται για λογαρια-

σμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη μαθητεία και την πρακτική άσκηση σε 

όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. συνιστούν ότι τα εν λόγω προγράμματα θα πρέπει να αντα-

ποκρίνονται αποτελεσματικότερα στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Θα πρέπει να είναι 

προσαρμοσμένα στις ανάγκες των φορέων υποδοχής και να προσφέρουν περισσότερες 

εγγυήσεις όσον αφορά στην ποιότητα και στις προοπτικές των ασκούμενων φοιτητών/  

σπουδαστών.  

 

Η μελέτη για τη μαθητεία και την πρακτική άσκηση συνιστά στη δημιουργία ομοιογε-

νών προτύπων ποιότητας για τη μαθητεία, στην ισορροπία μεταξύ συγκεκριμένων επαγ-

γελματικών προσόντων και γενικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων, στη συμμετοχή των 

κοινωνικών εταίρων στο σχεδιασμό και την οργάνωση της μαθητείας και πρωτοβουλίες 

που λαμβάνονται με τη συμμετοχή των σπουδαστών προκειμένου να βελτιωθεί η εικόνα 

της επαγγελματικής εκπαίδευσης.  

 

Τα έως τώρα αποτελέσματα των εν λόγω μελετών για την πρακτική άσκηση έδειξαν ότι:  

1. Υπάρχει ανάγκη για ένα σαφή ορισμό της πρακτικής άσκησης σε επίπεδο Ε.Ε. 

2. Η πρακτική άσκηση πρέπει να πραγματοποιείται στο πλαίσιο των προγραμμάτων 

σπουδών και όχι αφού οι σπουδαστές έχουν ολοκληρώσει τη φοίτησή τους,  

3. Πρέπει να καταβληθούν συντονισμένες προσπάθειες για την αύξηση των θέσεων 

πρακτικής άσκησης,  

4. Υπάρχει ανάγκη για κάποια οικονομική στήριξη στους ασκούμενους και  

5. Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα ανοικτών και διαφανών διαδικασιών τοποθέτησης 

των ασκούμενων 

 

Τα αποτελέσματα των μελετών θα παράσχουν χρήσιμα στοιχεία για την προετοιμασία 

δύο πρωτοβουλιών της Επιτροπής έως το τέλος του 2012·  

 ένα σχέδιο σύστασης του Συμβουλίου για τις εγγυήσεις για τη νεολαία και  

 ο καθορισμός ενός πλαισίου ποιότητας για την υλοποίηση της πρακτικής 

άσκησης 

 

Περισσότερες πληροφορίες:  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?

langId=en&catId=89&newsId=1599&furtherNews=yes 

Περιεχόμενα τεύχους: 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑ-

ΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ 

ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΙΟΤΗ-

ΤΑΣ  

ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

ΆΣΚΗΣΗ  

1 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕ-

ΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Δ.Α.ΣΤΑ. 

ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ 

ΔΟΜΩΝ ΤΗΣ (ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ, ΠΡΑ-

ΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΚΑΙ 

Μ.Κ.Ε.)  ΚΑΤΑ ΤΗΝ Ε-

ΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗ-

ΜΑΪΚΟΥ ΈΤΟΥΣ  2012 – 

2013 

2 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΔΡΥΜΑ-

ΤΟΣ FULBRIGHT ΓΙΑ  

ΈΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 

2013-2014 

2

-

3 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΟ-

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛ-

ΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩ-

ΣΗΣ  ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥ-

ΣΗΣ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ-

ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

4 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΑ 

ΤΗΣ ΕΕ 

5

-

6 

http://www.facebook.com/

CareerAegean 

 

https://twitter.com/#!/

CareerDasta 

Γίνετε fan του Γραφείου 

Δ.Α.ΣΤΑ. στο facebook 

και στο twitter και ενη-

μερωθείτε για τα νέα 

μας 

Δ.Α.ΣΤΑ. Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Ενημερωτικό Δελτίο Γραφείου Διασύνδεσης-Δ.Α.ΣΤΑ. 

Τεύχος 8 Αύγουστος 2012 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  

ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ  

http://www.facebook.com/CareerAegean
http://www.facebook.com/CareerAegean
https://twitter.com/#!/CareerDasta
https://twitter.com/#!/CareerDasta


Στο πλαίσιο της προβολής – δημοσιότητας των δρά-

σεων της Δ.Α.ΣΤΑ. Πανεπιστημίου Αιγαίου, το 

προσωπικό του προγραμματίζει ενημέρωση πρωτοε-

τών φοιτητών/τριων για τις δράσεις της Δ.Α.ΣΤΑ. 

και των υποκείμενων δομών της (Γραφείο Διασύν-

δεσης, Πρακτική Άσκηση και Μ.Κ.Ε.) κατά την 

υποδοχή τους στις εγγραφές. Θα μοιράζεται το ενη-

μερωτικό τρίπτυχο της Δ.Α.ΣΤΑ Πανεπιστημίου 

Αιγαίου και θα παρέχεται ενημέρωση σχετικά με τη 

λειτουργία των δομών και τις υπηρεσίες που παρέ-

χουν στους φοιτητές. 

Επιπρόσθετα θα πραγματοποιηθεί στη Μυτιλήνη 

τον Οκτώβριο 2012 εκδήλωση, σε συνεργασία του 

Γραφείου Διασύνδεσης και της Δ.Α.ΣΤΑ. Πανεπι-

στημίου Αιγαίου, με σκοπό την παρουσίαση και 

γνωστοποίηση της Δ.Α.ΣΤΑ., των δομών και των 

δράσεων της στους φοιτητές του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου. Επιπρόσθετα στο πλαίσιο της εκδήλωσης 

αυτής θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της 

έρευνας που ολοκληρώθηκε και αφορά την επαγγελ-

ματική αποκατάσταση και απορρόφηση των αποφοί-

των των τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Επιπλέον έχει προγραμματιστεί σε συνδιοργάνωση 

με τη Δ.Α.ΣΤΑ. εκδήλωση με θέμα «Ημέρα Σταδιο-

δρομίας» (career days) μέσα από την οποία οι φοιτη-

τές θα ενημερωθούν για θέματα εκπαίδευσης και 

εργασίας και θα έρθουν σε επαφή με φορείς και επι-

χειρήσεις. 

Τέλος, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπι-

στημίου Αιγαίου θα διοργανώσει Ημερίδα Πρακτι-

κής Άσκησης στη Μυτιλήνη. Η ημερίδα πρόκειται 

να λάβει χώρα τον Σεπτέμβριο. Η εκδήλωση αποτε-

λεί ιδανική ευκαιρία ενημέρωσης, συζήτησης αλλά 

και ανταλλαγής απόψεων και γίνεται στο πλαίσιο 

των δράσεων του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, 

και αποτελεί την απολογιστική εκδήλωσή του στην  

οποία θα γίνει και παρουσίαση του Ολοκληρωμένου 

Πληροφοριακού Συστήματος της Πρακτικής 

Άσκησης. 

Η οργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων του Πανεπιστημί-

ου Αιγαίου είναι ιδιαίτερης σημασίας καθώς προ-

σφέρεται η δυνατότητα να εμφανίσει με άμεσο και 

αποτελεσματικό τρόπο μια ολοκληρωμένη εικόνα 

του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης που προ-

σφέρεται από τα 17 τμήματα του Πανεπιστημίου. 

Αποτελεί πολύτιμο μέσο ανάπτυξης νέων συνεργα-

σιών με φορείς και επιχειρεί να διαμορφώσει νέες 

προοπτικές, παρέχοντας τη δυνατότητα στους 

φοιτητές/τριες να έρθουν σε άμεση επαφή τόσο με 

τις αξίες της εκπαίδευσης όσο και με τα δεδομένα 

της εργασίας. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Δ.Α.ΣΤΑ. ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΗΣ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ, 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΚΑΙ Μ.Κ.Ε.)   

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2012 – 2013 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 

FULBRIGHT 

 

Για αιτήσεις και αναλυτικές πληροφορίες των προ-

γραμμάτων υποτροφιών για Έλληνες πολίτες επικοι-

νωνήστε καθημερινά με την κα Τατιάνα Χατζηεμ-

μανουήλ, Υπεύθυνη του Ελληνικού Προγράμματος/

Σύμβουλο  Υποτροφιών Fulbright 10.00 – 14.30 

(εκτός Τετάρτης) στο 210-7241-811 η 210-7241812 

(εσωτ 3) η με e-mail στο  greekpro-

gram@fulbright.gr   

 

Για περισσότερες πληροφορίες, ενημέρωση, προθε-

σμίες υποβολής αιτήσεων, νέα προγράμματα και 

ειδικές υποτροφίες συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα 

του Ιδρύματος Fulbright www.fulbright.gr   

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FULBRIGHT SCHUMAN ΓΙΑ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ 

Εγγραφή Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2012 έως  

Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2013 
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής 

Αίτησης Παρασκευή 1 Μαρτίου 2013 

To πρόγραμμα Fulbright Schuman διοικείται 

εξολοκλήρου από το  Fulbright Βελγίου 

(Βρυξέλλες) και απευθύνεται σε πολίτες της ΕΕ.  

Το Ίδρυμα Fulbright Ελλάδoς παρέχει πληροφο-

ρίες και διευκρινίσεις για τα κριτήρια επιλογής 

του προγράμματος και συντονίζει τις συνεντεύξεις 

των Ελλήνων επιστημόνων.  

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν καθηγητές κάτοχοι 

διδακτορικού τίτλου ή/και ερευνητές/φοιτητές κατά 

τη διάρκεια των διδακτορικών τους σπουδών σε επι-

στημονικούς κλάδους που έχουν σχέση με EU affairs 

ή US-EU relations  για διαλέξεις ή/και για να κάνουν 

έρευνα σε πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα των 

Ηνωμένων Πολιτειών µε τα οποία έχουν ήδη εξα-

σφαλίσει συνεργασία. Επίσης επαγγελματίες σε θέ-

σεις διοικητικής διεθνούς εκπαίδευσης. Οι υποτροφί-

ες, ανάλογα με τη κατηγορία, έχουν διάρκεια από 

δύο, τρεις, ή έξι μήνες (το λιγότερο) έως εννέα μήνες 

(το μέγιστο).  

 

Αναλυτικές λεπτομέρειες 

h t t p : / / w w w. f u l b r i g h t . b e /

fulbright-awards/fulbright-

schuman/grants-eu-citizens/ 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ FULBRIGHT ΓΙΑ  ΈΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 2013-2014 

mailto:greekprogram@fulbright.gr
mailto:greekprogram@fulbright.gr
http://www.fulbright.gr


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ  

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

Εγγραφή  Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2012 έως Παρα-

σκευή 18 Ιανουαρίου 2013. Καταληκτική Ημερομηνία 

Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης Παρασκευή 8 Φε-

βρουαρίου 2013 

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν αριστούχοι φοιτητές 

αναγνωρισμένων ελληνικών πανεπιστημίων. Υποτροφί-

ες διάρκειας ενός έτους για μεταπτυχιακές σπουδές στις 

Ηνωμένες Πολιτείες χορηγούνται στους περισσότερους 

επιστημονικούς κλάδους. Προτεραιότητα δίνεται στους 

κλάδους των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επι-

στηµών, µε έµφαση στις ∆ιεθνείς Σχέσεις, στις Ελληνο-

Αµερικανικές Σχέσεις, στις Πολιτικές Επιστήµες, στα 

Νοµικά, στη Βιβλιοθηκονοµία, στην Ιστορία της Τέ-

χνης και του Πολιτισμού, στη Νεότερη και Σύγχρονη 

Ιστορία, στα Παιδαγωγικά, στη ∆ηµόσια Δοίκηση, στις 

Περιβαλλοντολογικές Σπουδές, στις Θετικές Επιστήμες 

και τη Τεχνολογία, στη Δημοσιογραφία, στα Μέσα Μα-

ζικής Επικοινωνίας, και στις Αμερικανικές Σπουδές, 

κ.λ.π. Για το 2013-2014 στον τομέα της Αρχιτεκτονι-

κής  θα γίνουν δεκτές αιτήσεις μόνο για μεταπτυχια-

κές σπουδές με έμφαση σε Urban Planning and/or 

Sustainable Architecture/Ecological Design.  

Αναλυτικές λεπτομέρειες  http://www.fulbright.gr/

greek_graduate.html  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ 

 

Εγγραφή Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2012 έως  Δευτέρα 

12 Νοεμβρίου 2012. Καταληκτική Ημερομηνία Υποβο-

λής Ηλεκτρονικής Αίτησης Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 

2012  

Για το Ακαδημαϊκό ‘Έτος 2013-2014 προτεραιότητα 

θα δοθεί τόσο  στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές 

Επιστήμες καθώς και στις Θετικές Επιστήμες και 

Επιστήμες Διοίκησης Επιχειρήσεων 

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν καθηγητές ή ερευνητές 

µε διδακτορικό που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 

τέσσερα χρόνια επαγγελματικής εµπειρίας από την 

απόκτηση του διδακτορικού τίτλου τους. Αίτηση 

µπορούν να υποβάλουν για οποιονδήποτε επιστημονικό 

κλάδο στον οποίο επιθυµούν να δώσουν διαλέξεις ή/και 

να κάνουν έρευνα σε πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα 

των Ηνωμένων Πολιτειών µε τα οποία έχουν ήδη εξα-

σφαλίσει συνεργασία. Οι υποτροφίες αυτές έχουν διάρ-

κεια δύο ή έξη µήνες και αφορούν όλους τους επιστημο-

νικούς κλάδους.  

Αναλυτικές λεπτομέρειες http://www.fulbright.gr/

greek_research.html   

 

 

 

κειται για ακαδημαϊκό πρόγραµµα επιμόρφωσης µε 

σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας διδασκαλίας και τη 

διεύρυνση των προγραμμάτων σπουδών σε εκπαιδευτι-

κά ιδρύµατα και σχολικά συστήµατα. Τα σχετικά προ-

γράµµατα σε πανεπιστήμια των Ηνωµένων Πολιτειών 

εστιάζουν σε θέµα ή αντικείμενο που συνδέεται µε τις 

Αμερικανικές Σπουδές.  

Αναλυτικές λεπτομέρειες http://www.fulbright.gr/

greek_educators.html  

SALZBURG SEMINAR 

Υποβολή αιτήσεων όλο το χρόνο 

 

Τα σεµινάρια απευθύνονται σε επαγγελματίες των πο-

λιτικών, κοινωνικών και πολιτιστικών επιστηµών. Το 

Σεµινάριο του Ζάλτσµπουργκ, ένα από τα σπουδαιότε-

ρα διεθνή εκπαιδευτικά κέντρα του κόσµου, είναι αφιε-

ρωμένο στην προώθηση της ανταλλαγής σε ακαδημαϊ-

κό και διαπολιτισμικό περιβάλλον. Χορηγούνται περιο-

ρισμένες σε αριθµό υποτροφίες για την παρακολούθη-

ση σεμιναρίων µίας εβδομάδας στο Ζάλτσµπουργκ της 

Αυστρίας.  

Π ε ρ ι σ σό τ ε ρε ς  λε π το μ έ ρ ε ι ε ς    h t t p : / /

www.salzburgglobal.org/current/calendar -b.cfm?

year=2012 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ FULBRIGHT ΓΙΑ  ΈΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 2013-2014 (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ 

Εγγραφή  Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2013 έως  Δευτέρα 

18 Φεβρουαρίου 2013. Καταληκτική Ημερομηνία Υπο-

βολής Ηλεκτρονικής Αίτησης  Τρίτη 19 Μαρτίου 

2013. 

Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν καλλιτέχνες στους το-

μείς των καλών τεχνών, δημιουργικής γραφής, μουσική, 

χορό, θέατρο, κινηματογράφο, visual and digital arts. Το 

Ίδρυμα δίνει έμφαση σε πρωτοποριακές προτάσεις, οι 

οποίες θα έχουν τη δυνατότητα εξέλιξης σε μελλοντικές 

συνεργασίες μεταξύ της Ελλάδος και των Η.Π.Α.   

Αναλυτικές λεπτομέρειες http://www.fulbright.gr/

greek_art.html    

 

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

(SUSI--Study of United Studies Institutes) 

 

Εγγραφή Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2012 έως Δευτέρα 

12 Νοεμβρίου 2012. Καταληκτική Ημερομηνία Υποβο-

λής Αίτησης  Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2012. 

Οι υποτροφίες αυτές αφορούν καθηγητές δευτεροβάθμι-

ας εκπαίδευσης που διδάσκουν αγγλικά, καθώς και ε-

παγγελματίες που ασχολούνται µε την εκπόνηση προ-

γραμμάτων σπουδών, την εκπαίδευση διδασκόντων και 

τη συγγραφή σχολικών βιβλίων και εγχειριδίων. Πρό-

file:///C:/Users/th/Documents/GREEK%20PROGRAM%20SCHOLARSHIPS%20ANNOUNCEMENTS/2013%202014%20GREEK%20PROGRAM%20ANNOUNCEMENTS/Περισσότερες%20λεπτομέρειες%20http:/www.fulbright.gr/greek_salzburg.html


Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο πλαίσιο της προώθησης του θεσμού της εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης, προ-

σφέρει από τον Οκτώβριο 2012 νέα, καινοτόμα προγράμματα επαγγελματικής επιμόρφωσης και εξειδίκευσης σε 

επιστημονικά πεδία αιχμής, τα οποία απευθύνονται τόσο σε πτυχιούχους, όσο και σε αποφοίτους Λυκείου. 

Η υλοποίηση των Προγραμμάτων γίνεται μέσω πρότυπων μορφών e‐Learning, αξιοποιώντας τη βραβευμένη σε 

Ευρωπαϊκό επίπεδο εμπειρία και τεχνογνωσία του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην οργάνωση και λειτουργία προ-

γραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.  

Τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου υλοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές της Ανοικτής 

και Εξ Αποστάσεως μάθησης, με έμφαση στις ασύγχρονες μεθόδους μελέτης και συμμετοχής, ώστε να εξασφαλι-

στεί σε μεγάλο βαθμό η αυτονομία του/της εκπαιδευόμενου/ης.  

Παράλληλα, μπορεί να προβλέπονται σύγχρονες συνεδρίες («εικονική τάξη»), ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε 

προγράμματος.  

Επιπλέον, σε συγκεκριμένα προγράμματα γίνεται χρήση Εικονικών Κόσμων (Virtual Worlds) για τις ανάγκες της 

σύγχρονης επικοινωνίας και συνεργασίας.  

Η επικοινωνία, η συμβουλευτική και η φροντιστηριακή διαδικασία όπως και η στήριξη των επιμορφούμενων γίνεται 

ηλεκτρονικά (ασύγχρονα και σύγχρονα), ανάλογα τις εκάστοτε ανάγκες του προγράμματος. Με τον ίδιο τρόπο γίνε-

ται και η επικοινωνία με τους/τις διδάσκοντες/ουσες κάθε διδακτικής ενότητας, όπως αυτό προσδιορίζεται από τους/

τις ίδιους/ες.  

Προσφερόμενα Προγράμματα 2012-13 

1. Αρχαία Αίγυπτος και Αιγαιακός Κόσμος: ιστορικές, αρχαιολογικές και εκπαιδευτικές προσεγγίσεις 

2. Αποτελεσματική Οργάνωση και Διοίκηση Σύγχρονων Επιχειρήσεων και Οργανισμών 

3. Αυτόματη Επεξεργασία & Ανάκτηση Εικόνων Ιστορικών Εγγράφων 

4. Διαχείριση Προβλημάτων Μάθησης και Συμπεριφοράς στο Πλαίσιο της Σχολικής Τάξης: από το Νηπιαγωγεί-

ο στο Λύκειo  

5. Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη 

6. Μέθοδοι Ανάλυσης Ερευνητικών Δεδομένων στις Κοινωνικές Επιστήμες και τις Επιστήμες της Αγωγής 

7. Οργάνωση και Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων 

8. Πολιτιστική Επικοινωνία και Σύγχρονες Τεχνολογίες 

9. Σύγχρονες Διαδραστικές Τεχνολογίες και Εφαρμογές 

10. Σπουδαστήριο Ιστορίας και Ιστοριογραφίας 

11. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη online Μαθημάτων 

12. Τριδιάστατα Γραφικά Υπολογιστών 

13. e-Διδασκαλείο Γλωσσών 

14. e-Σχολή Γονέων 

15. Αρχαιομετρία & Συντήρηση Αρχαιοτήτων 

Πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής στην ιστοσελίδα http://e-epimorfosi.aegean.gr/ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ  ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

http://e-epimorfosi.aegean.gr/eastmed-program-home
http://e-epimorfosi.aegean.gr/badmin-home
http://e-epimorfosi.aegean.gr/docretr-program-home
http://e-epimorfosi.aegean.gr/schoolbehav-program-home
http://e-epimorfosi.aegean.gr/schoolbehav-program-home
http://e-epimorfosi.aegean.gr/badmin-home
http://e-epimorfosi.aegean.gr/env-program-home
http://e-epimorfosi.aegean.gr/socres-program-home
http://e-epimorfosi.aegean.gr/tourism-program-home
http://e-epimorfosi.aegean.gr/culttech-program-home
http://e-epimorfosi.aegean.gr/design-program-home
http://e-epimorfosi.aegean.gr/history-program-home
http://e-epimorfosi.aegean.gr/distlearn-program-home
http://e-epimorfosi.aegean.gr/3d-program-home
http://e-epimorfosi.aegean.gr/lang-program-home
http://e-epimorfosi.aegean.gr/parsch-program-home
http://e-epimorfosi.aegean.gr/archeometry-program-home


Τα όργανα της ΕΕ απασχολούν 

πάνω από 40.000 άνδρες και γυ-

ναίκες από τα 27 κράτη μέλη. Η 

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής 

Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει 

"ανοικτούς διαγωνισμούς" για την 

επιλογή μόνιμου και έκτακτου προ-

σωπικού. Εκτός από το μόνιμο προ-

σωπικό, η ΕΕ απασχολεί επίσης 

συμβασιούχους και έκτακτους υ-

παλλήλους, ενώ παράλληλα προ-

σφέρει περιόδους πρακτικής 

άσκησης και διατηρεί βάσεις δεδο-

μένων με εμπειρογνώμονες ανά 

τομέα. 

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής 

Προσωπικού (EPSO) αποτελεί τον 

πρώτο σταθμό για όποιον επιθυμεί 

να εργαστεί στα όργανα της ΕΕ. 

Στον ιστότοπό της περιγράφεται η 

διαδικασία επιλογής και δίνονται 

συμβουλές για τη συμμετοχή στους 

διαγωνισμούς. 

Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού 

Η EPSO διοργανώνει "ανοικτούς 

διαγωνισμούς" για την επιλογή των 

μόνιμων υπαλλήλων. Με τους δια-

γωνισμούς αξιολογούνται οι δεξιό-

τητες των υποψηφίων μέσα από μια 

σειρά δοκιμασιών και αξιολογήσε-

ων, και διασφαλίζεται ότι επιλέγο-

νται οι άριστοι. Κάθε χρόνο διοργα-

νώνονται διαγωνισμοί για διοικητι-

κούς υπαλλήλους, διερμηνείς και 

μεταφραστές, γραμματείς και άλλες 

κατηγορίες υπαλλήλων. 

Μέσω της EPSO προσλαμβάνεται 

το προσωπικό όλων των οργάνων 

της ΕΕ: 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – με έδρα τις 

Βρυξέλλες (Βέλγιο) και το Λουξεμ-

βούργο. Η Επιτροπή είναι ο μεγα-

λύτερος εργοδότης μεταξύ των ορ-

γάνων της ΕΕ, με υπαλλήλους στην 

Ευρώπη και σε όλον τον κόσμο. 

Διαθέτει θέσεις για ειδικούς, π.χ. 

για άτομα με εξειδίκευση στις θετι-

κές επιστήμες, τις γλώσσες ή τους 

κλάδους στατιστικής/οικονομικών 

(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/

portal/page/portal/about_eurostat/

o p p o r t u n i t i e s / r e c r u i t m e n t /

job_opportunities). 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με έδρα τις 

Βρυξέλλες (Βέλγιο), το Λουξεμβούρ-

γο και το Στρασβούργο (Γαλλία). 

Συμβούλιο της ΕΕ – με έδρα τις Βρυ-

ξέλλες 

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο – με έδρα το 

Λουξεμβούργο 

Ελεγκτικό Συνέδριο – με έδρα το 

Λουξεμβούργο 

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνι-

κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  ( h t t p : / /

w w w . e e s c . e u r o p a . e u / ?

i=portal.en.jobs) – με έδρα τις Βρυ-

ξέλλες 

Επιτροπή των Περιφερειών – με έδρα 

τις Βρυξέλλες 

Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής – με 

έδρα το Στρασβούργο 

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας 

Δ ε δ ο μ έ ν ω ν  ( h t t p : / /

www.edps.europa.eu/EDPSWEB/

edps/lang/en/EDPS/HR/recruitment)- 

με έδρα τις Βρυξέλλες. 

Για οποιοδήποτε όργανο κι αν ενδια-

φέρεστε, η διαδικασία επιλογής και ο 

τύπος της σύμβασης εργασίας είναι 

ίδια. 

Οι μόνιμοι υπάλληλοι διακρίνονται 

σε διοικητικούς υπαλλήλους και σε 

βοηθούς. 

Διοικητικοί υπάλληλοι (AD) 

Οι διοικητικοί υπάλληλοι (AD) 

ασχολούνται κατά κύριο λόγο με 

τη χάραξη πολιτικών και την παρα-

κολούθηση της εφαρμογής της 

ευρωπαϊκής νομοθεσίας, την ανά-

λυση στοιχείων και τη συμβουλευ-

τική υποστήριξη. Σε γενικές γραμ-

μές, για να γίνετε δεκτός σε διαγω-

νισμό για διοικητικούς υπαλλήλους 

πρέπει να έχετε ολοκληρώσει 

(τουλάχιστον) τριετή κύκλο πανε-

πιστημιακών σπουδών. 

Βοηθοί (AST) 

Οι βοηθοί (AST) συνήθως έχουν 

υποστηρικτικά καθήκοντα και εί-

ναι πολύ σημαντικοί για την εσω-

τερική διοίκηση των οργάνων. Σε 

γενικές γραμμές, για να γίνετε δε-

κτός σε διαγωνισμό για βοηθούς 

πρέπει να έχετε ολοκληρώσει 

(τουλάχιστον) κύκλο δευτεροβάθ-

μιων σπουδών. 

Άλλες διαδικασίες επιλογής και 

πρόσληψης 

Συμβασιούχοι 

Οι συμβασιούχοι υπάλληλοι προσ-

λαμβάνονται για συγκεκριμένες 

χειρωνακτικές εργασίες ή διοικητι-

κά καθήκοντα. Γενικά, οι συμβά-

σεις αυτές είναι ορισμένου χρόνου 

και συνήθως συνάπτονται αρχικά 

για 6-12 μήνες. 

Έκτακτοι υπάλληλοι 

Οι έκτακτοι υπάλληλοι προσλαμ-

βάνονται για εξειδικευμένα ή προ-

σωρινά καθήκοντα, με σύμβαση 

που διαρκεί έξι χρόνια το πολύ. Οι 

κενές θέσεις δημοσιεύονται στον 

ιστότοπο της EPSO (http://

europa .eu /ep so /ap ply/ tod ay/

temporary_en.htm)και στους ιστό-

τοπους των οργάνων και οργανι-

σμών. 

 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

http://europa.eu/epso/index_el.htm
http://europa.eu/epso/index_el.htm
http://ec.europa.eu/civil_service/job/index_el.htm
http://ec.europa.eu/civil_service/job/world_el.htm
http://ec.europa.eu/civil_service/job/research_el.htm
http://ec.europa.eu/civil_service/job/research_el.htm
http://ec.europa.eu/civil_service/job/languages_el.htm
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/el/0079d60a3f/Recruitment.html
http://www.consilium.europa.eu/contacts/job-offers.aspx?lang=el
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_14834/jobs
http://eca.europa.eu/portal/page/portal/aboutus/workingatthecourtofauditors/jobopportunities
http://cor.europa.eu/en/about/jobs/Pages/jobs.aspx
http://www.ombudsman.europa.eu/recruit/el/default.htm
http://europa.eu/epso/discover/selection_proced/selection/index_el.htm
http://europa.eu/epso/discover/careers/staff_categories/index_el.htm


Προσωρινοί υπάλληλοι 

Ορισμένα όργανα προσλαμβάνουν 

επίσης τοπικούς προσωρινούς 

υπαλλήλους για μέγιστο διάστημα 

έξι μηνών, κυρίως για θέσεις 

γραμματέα. Στην περίπτωση αυτή, 

η πρόσληψη γίνεται μέσω εται-

ρειών υπεκμίσθωσης εργαζομένων 

(http://europa.eu/epso/discover/

c a r e e r s / s t a f f _ c a t e g o r i e s /

agencies_en.htm). 

Πρακτική άσκηση 

Επτά όργανα προσλαμβάνουν επί-

σης ασκουμένους για πρακτική 

άσκηση (stage) διάρκειας από 

τρεις έως έξι μήνες. Οι ασκούμε-

νοι, γνωστοί και ως «σταζιέρ», 

μπορεί να είναι φοιτητές, απόφοι-

τοι πανεπιστημίου ή γλωσσομα-

θείς, και τους ανατίθενται καθήκο-

ντα παρόμοια με εκείνα των χαμη-

λόβαθμων μόνιμων διοικητικών 

υπαλλήλων. Η επιλογή τους γίνε-

ται από τα ίδια τα όργανα (όχι από 

την EPSO). 

Ανάθεση συμβάσεων 

Για ειδικές θέσεις (συντήρησης, 

εστίασης, κ.λπ.), οι προσλήψεις 

γίνονται μέσω εξωτερικών υπερ-

γολάβων που επιλέγονται με ανοι-

κτή διαδικασία υποβολής προσφο-

ρών. Επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες 

ανάθεσης συμβάσεων για περισ-

σότερες πληροφορίες (http://

e c . e u r o p a . e u / o i b /

procurement_en.htm). 

Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρο-

γνώμονες 

Είναι συνήθως εθνικοί δημόσιοι 

υπάλληλοι οι οποίοι αποσπώνται 

για συγκεκριμένο διάστημα σε ένα 

όργανο της ΕΕ για να ανταλλά-

ξουν εμπειρίες και να γνωρίσουν 

από κοντά τις πολιτικές και τις 

διαδικασίες της ΕΕ. Οι εθνικοί 

εμπειρογνώμονες επιλέγονται 

με ειδική διαδικασία, στην 

οποία δεν συμμετέχει η EPSO. 

Η μόνιμη αντιπροσωπεία της 

χώρας σας στην ΕΕ μπορεί να 

σας ενημερώσει για το θέμα 

αυτό. 

Εμπειρογνώμονες της ΕΕ 

Η ΕΕ διατηρεί βάσεις δεδομέ-

νων με τα ονόματα και την ειδί-

κευση ανεξάρτητων εμπειρο-

γνωμόνων, οι οποίοι θα μπο-

ρούσαν να βοηθήσουν τα 

όργανα και τους οργανισμούς 

σε συγκεκριμένους τομείς. Οι 

εμπειρογνώμονες δημιουργούν 

και ενημερώνουν οι ίδιοι το 

προφίλ τους, το οποίο προστα-

τεύεται με κωδικό πρόσβασης, 

σημειώνοντας στοιχεία για την 

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του 

Επιχε ιρησιακού Προγράμματος 

«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 

και συγχρηματοδοτείται από την Ευ-

ρωπαϊκή Επιτροπή (Ευρωπαϊκό Κοινω-

νικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πό-

ρους. 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΕ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) 

επαγγελματική πείρα, την εκ-

παίδευση και τις δεξιότητές 

τους. Τις βάσεις αυτές συντη-

ρούν τα επιμέρους όργανα και 

οι οργανισμοί (και όχι η 

EPSO). Για παράδειγμα, η υπη-

ρεσία παροχής πληροφοριών για 

την κοινοτική έρευνα και ανά-

πτυξη (CORDIS) (http://

c o r d i s . e u r o p a . e u /

home_en.html), διαθέτει βάση 

δεδομένων με εμπειρογνώμονες  

( h t t p : / / c o r d i s . e u r o p a . e u /

emmfp7/) που εργάζονται για το 

7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ 

σχετικά με την έρευνα. 

Παρουσίαση των μορφών εργα-

σίας από την ιστοσελίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης: http://

europa.eu/about-eu/working-eu-

institutions/index_el.htm  

http://europa.eu/about-eu/working-eu-institutions/students/index_el.htm
http://europa.eu/about-eu/working-eu-institutions/graduates/index_el.htm
http://europa.eu/about-eu/working-eu-institutions/graduates/index_el.htm
http://europa.eu/about-eu/working-eu-institutions/linguists/index_el.htm
http://europa.eu/about-eu/working-eu-institutions/linguists/index_el.htm
http://europa.eu/whoiswho/public/index.cfm?fuseaction=idea.hierarchy&nodeid=3780
http://europa.eu/whoiswho/public/index.cfm?fuseaction=idea.hierarchy&nodeid=3780

