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ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 

Με την πρακτική άσκηση Leonardo Da Vinci,  

έχετε ζήσει και εργαστεί στο εξωτερικό, έχετε 

αποκτήσει νέες γνώσεις και δεξιότητες, έχετε 

διευρύνει το επαγγελματικό και κοινωνικό σας 

δίκτυο.  

Όλα αυτά μπορεί να ενισχύσουν τα σχέδια καριέρας που είχατε πριν την 

πρακτική ή να επαναπροσδιορίσουν τα σχέδιά σας. Η πρακτική άσκηση μπορεί 

να αναδείξει τους τομείς που σας ενδιαφέρουν επιστημονικά και εργασιακά, 

όπως και τους τομείς που ενδεχομένως χρειάζονται βελτίωση, π.χ. γνώση ξένων 

γλωσσών ή ηλεκτρονικών υπολογιστών, έτσι ώστε να ενισχύσετε περαιτέρω τις 

γνώσεις και δεξιότητές σας. Κάποιοι από εσάς μπορεί να σκέφτονται να 

συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό ή διδακτορικό επίπεδο στην 

Ελλάδα ή στο εξωτερικό, άλλοι να αναζητήσουν εργασία στην Ελλάδα ή στο 

εξωτερικό, κάποιοι να ξεκινήσουν μία δική τους δουλειά και κάποιοι να μην 

έχουν αποφασίσει τι ακριβώς θέλουν να κάνουν μετά.  Παρακάτω θα βρείτε 

κάποιες οδηγίες αναζήτησης στην αγορά εργασίας. Αναλυτικές οδηγίες για 

αναζήτηση εργασίας στην Ευρώπη ανά χώρα, θα βρείτε στον οδηγό «Θα 

επικοινωνήσουμε μαζί σας…», Έκδοση Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eures, 2009, 

τον οποίο σας έχουμε στείλει συνημμένο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

 

ΔΟΜΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΑΕΙ/ΤΕΙ 

Δεδομένου ότι όλοι είστε πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ, μπορείτε να αξιοποιήσετε τις 

αρμόδιες δομές των ιδρυμάτων προέλευσής σας για τον σχεδιασμό της καριέρας 

σας. Όλα τα ΑΕΙ και ΤΕΙ της Ελλάδας διαθέτουν Δομές Απασχόλησης και 

Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ), δομές ομπρέλα που περιλαμβάνουν Γραφείο 

Διασύνδεσης, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και Γραφείο/Μονάδα 

Επιχειρηματικότητας. Οι Δομές αυτές απευθύνονται τόσο στους φοιτητές όσο 

και στους πτυχιούχους τους:  

Αναζήτηση πληροφοριών από ιστοσελίδες ΔΑΣΤΑ  

Στην ιστοσελίδα του Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού 
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μπορείτε να βρείτε τις ιστοσελίδες όλων των γραφείων διασύνδεσης των ΑΕΙ 

και ΑΤΕΙ στην Ελλάδα. 

http://www.ekep.gr/Guidance/pan_tei.asp  

Ελέγχοντας μία φορά την εβδομάδα την ιστοσελίδα του ΔΑΣΤΑ του 

Πανεπιστημίου σας και των ΔΑΣΤΑ άλλων ΑΕΙ και ΤΕΙ, μπορείτε να βρείτε 

πλήθος πληροφοριών σχετικά με θέσεις εργασίας, θέσεις πρακτικής άσκησης, 

υποτροφίες, μεταπτυχιακές σπουδές, θερινά προγράμματα, σεμινάρια, 

προγράμματα εθελοντισμού κ.α. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε την ιστοσελίδα του ΔΑΣΤΑ Δημοκρίτειου 

Πανεπιστημίου Θράκης, με πληθώρα ανακοινώσεων θέσεων εργασίας, 

πρακτικής άσκησης, υποτροφιών κ.α. που επικαιροποιούνται σε τακτά χρονικά 

διαστήματα: 

http://dasta.duth.gr/  

http://career.duth.gr/cms/   

 

Εγγραφή σε E-mail Lists/Newsletters ΔΑΣΤΑ  

Μία από τις παρεχόμενες υπηρεσίες των ΔΑΣΤΑ είναι η ηλεκτρονική ενημέρωση 

των φοιτητών και αποφοίτων τους. Μπορείτε, έτσι, να επιλέξετε από ένα 

σύνολο πληροφοριών, ποιες κατηγορίες σας ενδιαφέρουν, ώστε να λαμβάνετε 

ενημέρωση μέσω E-mail για τις συγκεκριμένες κατηγορίες (π.χ. θέσεις εργασίας 

στο εξωτερικό/εσωτερικό). Να σημειώσουμε ότι το Γραφείο Διασύνδεσης του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων παρέχει τη συγκεκριμένη υπηρεσία σε πτυχιούχους 

όλων των Πανεπιστημίων.  

 

Παρακολούθηση εκδηλώσεων ΔΑΣΤΑ 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα εργαστήρια που οργανώνουν τα 

Γραφεία Διασύνδεσης με θέματα όπως: σύνταξη βιογραφικού, τεχνικές 

αναζήτησης στην αγορά εργασίας, συνέντευξη. Η παρακολούθηση των 

συγκεκριμένων εργαστηρίων μπορούν να σας βοηθήσουν στην καλύτερη 

προετοιμασία σας για αναζήτηση εργασίας. Μπορείτε, επίσης, να επισκεφτείτε 

τα γραφεία τους για εξατομικευμένη συμβουλευτική. 

Μία άλλη δραστηριότητα των γραφείων διασύνδεσης που μπορεί να σας δώσει 

http://www.ekep.gr/Guidance/pan_tei.asp
http://dasta.duth.gr/
http://career.duth.gr/cms/
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χρήσιμες πληροφορίες είναι η οργάνωση εξειδικευμένων ενημερωτικών 

εκδηλώσεων, όπως ιατρική ειδικότητα στην Αγγλία, ενημέρωση για 

μεταπτυχιακές σπουδές στην Ολλανδία, κρίση και επιχειρηματικές ευκαιρίες κ.α 

 

 

 

 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

 

Πρώτο και πολύ σημαντικό βήμα στην αναζήτηση 

εργασίας ή περαιτέρω σπουδών είναι η σύνταξη ενός 

καλού βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής 

επιστολής. 

 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ  

Το βιογραφικό σημείωμα είναι η επαγγελματική σας ταυτότητα,  το διαβατήριο 

με το οποίο θα φτάσετε στη συνέντευξη επιλογής για περαιτέρω σπουδές ή 

πρόσληψη. 

Αναλυτικές οδηγίες σύνταξης βιογραφικού και υποδείγματα μπορείτε να βρείτε 

ενδεικτικά στις παρακάτω ιστοσελίδες: 

Γραφείο Διασύνδεσης – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

http://gd.uoi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=251&Itemid=

358 

Γραφείο Διασύνδεσης-Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

http://www.career.aua.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=80&I

temid=199 

 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

Η συνοδευτική επιστολή είναι εξίσου σημαντική με το βιογραφικό σημείωμα. 

Είναι η πρώτη επαφή με τον μελλοντικό εργοδότη, προδιαθέτοντας τον για την 

ανάγνωση του βιογραφικού σας. 
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Η συνοδευτική επιστολή έχει πολλές και σημαντικές λειτουργίες: Προσδιορίζει 

τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε, παρουσιάζει τα προσόντα και τις 

δεξιότητες σας με άμεσο και προσωπικό τρόπο, αναδεικνύει στοιχεία του 

βιογραφικού σας. 

Αναλυτικές οδηγίες σύνταξης συνοδευτικής επιστολής και υποδείγματα 

μπορείτε να βρείτε ενδεικτικά στις παρακάτω ιστοσελίδες: 

Γραφείο Διασύνδεσης - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

http://gd.uoi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=256&Itemid=

359 

Γραφείο Διασύνδεσης- Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών  

http://www.career.aua.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=81 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Η συνέντευξη είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τρόπους επιλογής 

προσωπικού κυρίως στον ιδιωτικό τομέα και αποτελεί ίσως το κρισιμότερο 

στάδιο στην προσπάθειά σας για να βρείτε δουλειά. Στη σημερινή εποχή είναι 

πολύ συνηθισμένο η συνέντευξη επιλογής να γίνεται μέσω Skype. 

Οδηγίες για συνέντευξη επιλογής μπορείτε να βρείτε στις ιστοσελίδες των 

γραφείων Διασύνδεσης των ΑΕΙ και ΤΕΙ. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε τις παρακάτω ιστοσελίδες: 

Γραφείο Διασύνδεσης – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: 

http://gd.uoi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=259&Itemid=

360 

Γραφείο Διασύνδεσης – Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

http://www.career.aua.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=82  

Γραφείο Διασύνδεσης –Πανεπιστήμιο Πατρών 

http://www.cais.upatras.gr/node/236 

Στην παρακάτω θα βρείτε κάποια tips για την συνέντευξη (πηγή: LinkedIn): 

http://www.career.aua.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=82
http://www.cais.upatras.gr/node/236
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ 

ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Στην προσπάθειά σας να 

αναζητήσετε εργασία μπορείτε 

να αξιοποιήσετε τόσο τα έντυπα 

όσο και τα ηλεκτρονικά μέσα.  

Δημοσιευμένες θέσεις εργασίας: 

Ο ημερήσιος τύπος (εφημερίδες πανελλαδικής ή τοπικής εμβέλειας) 

περιλαμβάνουν μικρές αγγελίες για θέσεις εργασίας κυρίως για την Ελλάδα. 

Μικρές αγγελίες, επίσης, περιλαμβάνονται και στον εξειδικευμένο τύπο, όπως 

οικονομικές εφημερίδες και κλαδικά περιοδικά (π.χ. Εκδόσεις ΤΕΕ Ελλάδας). Στη 

σημερινή εποχή, το διαδίκτυο προσφέρει πολλές δυνατότητες για ηλεκτρονική 

αναζήτηση εργασίας τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας.  

Ενδεικτικά αναφέρουμε:   

http://www.asep.gr 

http://www.oaed.gr/index.php?lang=el 

http://www.zhteitai.gr/ 

http://www.skywalker.gr/ 

http://www.diorismos.gr/  

http://www.proslipsis.gr/ 

 

Μη δημοσιευμένες θέσεις εργασίας 

Εκτός από τις δημοσιευμένες αγγελίες για θέσεις εργασίας, μπορείτε να κάνετε 

μία λίστα με τις εταιρίες/οργανισμούς/ ινστιτούτα  που έχουν συνάφεια με το 

αντικείμενό σας και σας ενδιαφέρει να διερευνήσετε δυνατότητες πιθανής 

συνεργασίας. Πριν κάνετε την σχετική επαφή, καλό είναι να αντλήσετε όσο το 

δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για τον οργανισμό στον οποίο 

απευθύνεστε, να αναζητήσετε την ηλεκτρονική διεύθυνση του υπεύθυνου του 

Τμήματος που έχει συνάφεια με το αντικείμενό σας, και να του στείλετε το 

βιογραφικό σας μαζί με συνοδευτική επιστολή που θα τροποποιείτε κάθε φορά 

http://www.asep.gr/
http://www.oaed.gr/index.php?lang=el
http://www.zhteitai.gr/
http://www.skywalker.gr/
http://www.diorismos.gr/
http://www.proslipsis.gr/
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ανάλογα με το προφίλ του συγκεκριμένου τμήματος/εταιρίας που απευθύνεστε. 

Εάν υπάρχει, επίσης, αρμόδιο άτομο για την Διαχείριση του Ανθρώπινου 

Δυναμικού (Human Resources Manager), μπορείτε να κοινοποιήσετε την 

επιστολή/E-mail και σε αυτό το άτομο.   

Καλό είναι σε ένα αρχείο Excel να καταχωρείτε τις εταιρίες που σας 

ενδιαφέρουν, με την ιστοσελίδα τους και τα στοιχεία του ατόμου/ατόμων 

επικοινωνίας και να κρατάτε ενημερωμένο το αρχείο για το πού στέλνετε το 

βιογραφικό σας και πότε.  

 

Αναζήτηση εργασίας μέσω κοινωνικών δικτύων 

Η αναζήτηση εργασίας μπορεί να γίνει με τον κλασικό τρόπο αξιοποίησης των 

κοινωνικών δικτύων, δηλ. μέσω του φιλικού, οικογενειακού και συγγενικού 

περιβάλλοντος ή/και μέσω του νέου τρόπου αξιοποίησης των ηλεκτρονικών 

κοινωνικών δικτύων (π.χ. Facebook, Linked In). Κυρίως στο δίκτυο Linked Ιn, 

όπου όλο και περισσότεροι υπεύθυνοι ανθρώπινου δυναμικού αναζητούν 

καλούς υποψήφιους, μπορείτε να συμπληρώσετε στοιχεία σπουδών, 

επαγγελματικής εμπειρίας, θέσεων ευθύνης και γενικότερα γνώσεις και 

προσόντα που σκιαγραφούν το προφίλ σας. Μπορείτε, επίσης, να εγγραφείτε ως 

μέλη σε διάφορα Groups που σχετίζονται με το αντικείμενο σπουδών σας ή με 

αναζήτηση εργασίας. Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης έχει δημιουργήσει το 

LINKEDIN GROUP LdV.Participants_KEK.UoI.GR με στόχο τη διασύνδεση των  94 

συμμετεχόντων με το Κέντρο, μεταξύ τους καθώς και με τους συμμετέχοντες 

των προηγούμενων προγραμμάτων Leonardo Da Vinci για ανταλλαγή 

πληροφοριών σχετικά με ζητήματα αγοράς εργασίας.   

 

Αναζήτηση πληροφοριών από την πύλη Eures 

Η πύλη Eures είναι η ευρωπαϊκή πύλη για την επαγγελματική κινητικότητα 

http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=en 

Παρέχει πλήθος πληροφοριών σχετικά με θέσεις εργασίας και ευκαιρίες 

μάθησης στην Ευρώπη. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για  κενές θέσεις 

εργασίας σε 32 ευρωπαϊκές χώρες, πληροφορίες σχετικά με τη ζωή και την 

εργασία στο εξωτερικό και για πολλά άλλα θέματα. Επιλέξτε την χώρα που σας 

http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=en
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ενδιαφέρει και θα έχετε στη διάθεσή σας πλήθος σχετικών πληροφοριών. 

Μπορείτε, επίσης, να κάνετε καταχώρηση του βιογραφικού σας. 

 

Αναζήτηση πληροφοριών από τους σύμβουλους Eures 

http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=3&acro=eures&lang=el  

Η πύλη EURES παρέχει ένα δίκτυο συμβούλων για την παροχή των 

απαιτούμενων πληροφοριών στα άτομα που αναζητούν εργασία και στους 

εργοδότες μέσω προσωπικών επαφών. Το δίκτυο απαριθμεί περισσότερους 900 

συμβούλους EURES από όλη την Ευρώπη ενώ ο αριθμός αυτός ολοένα και 

αυξάνεται. 

Οι σύμβουλοι EURES είναι εκπαιδευμένοι ειδικοί που προσφέρουν τους τρεις 

τύπους των βασικών υπηρεσιών EURES, της ενημέρωσης, της καθοδήγησης και 

της τοποθέτησης, τόσο στα άτομα που αναζητούν εργασία όσο και στους 

εργοδότες που ενδιαφέρονται για την ευρωπαϊκή αγορά θέσεων εργασίας. 

Έχουν εξειδικευτεί σε πρακτικά, νομικά και διοικητικά θέματα που αφορούν την 

κινητικότητα σε εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο. Οι σύμβουλοι EURES 

εργάζονται στο πλαίσιο των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης της κάθε 

χώρας ή στο πλαίσιο άλλων οργανισμών-εταίρων του δικτύου EURES. 

Επιλέξτε την χώρα που σας ενδιαφέρει (και την περιοχή ή περιοχές στην 

συγκεκριμένη χώρα) και θα βρείτε το κατάλληλο άτομο με το οποίο πρέπει να 

έρθετε σε επαφή. 

 

Αναζήτηση πληροφοριών για ευκαιρίες για έρευνα από την Ευρωπαϊκή 

Πύλη Euraxes 

Η Πύλη Euraxes παρέχει πλήθος πληροφοριών για την κινητικότητα των 

ερευνητών: 

 http://ec.europa.eu/euraxess/ 

Μπορείτε, επίσης, και εδώ να κάνετε καταχώρηση του βιογραφικού σας. 

 

Αναζήτηση κληροδοτημάτων και υποτροφιών για συνέχιση σπουδών σε 

Ελλάδα και εξωτερικό: 

Στις 5/9/2013 ανακοινώθηκε ο Επικαιροποιημένος Οδηγός Υποτροφιών για 

http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=3&acro=eures&lang=el
http://ec.europa.eu/euraxess/
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σπουδές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μπορείτε να τον κατεβάσετε στην 

ιστοσελίδα: 

http://www.minedu.gov.gr/home/prokirikseis-diagwnismoi-ypotrofies-

main/53-ypotrofies-klirodothmata/9944-05-09-13.html 

 

Αναζήτηση πληροφοριών από τις Εθνικές υπηρεσίες απασχόλησης των 

κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Στην παρακάτω ιστοσελίδα παρατίθενται όλες οι εθνικές υπηρεσίες 

απασχόλησης της Ε.Ε. ανά χώρα αλφαβητικά: 

http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=0&lang=el&acro=links&orgTypeId=0

&myOrgTypeId=1 

Στις σχετικές ιστοσελίδες μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για την 

αγορά εργασίας και την εργασιακή νομοθεσία στην κάθε χώρα. 

Από τις ιστοσελίδες αυτές μπορείτε να ενημερωθείτε για τις πρωτοβουλίες των 

εθνικών υπηρεσιών απασχόλησης χωρών της Ευρώπης που αφορούν στην 

διευκόλυνση ατόμων που αναζητούν εργασία στη συγκεκριμένη χώρα. 

Παράδειγμα η ιστοσελίδα που παρέχει πληθώρα πληροφοριών για όσους 

ενδιαφέρονται να εργαστούν στην Γερμανία: 

http://www.make-it-in-germany.com/en/  

 

Αναζήτηση πληροφοριών από ιστοσελίδες των ομοσπονδιών εργοδοτών 

στην Ελλάδα και την Ευρώπη   

Στην παρακάτω ιστοσελίδα θα βρείτε τη λίστα 41 κεντρικών ομοσπονδιών 

βιομηχάνων και εργοδοτών σε 35 χώρες της Ευρώπης: 

http://www.businesseurope.eu/Content/Default.asp 

Από τις ιστοσελίδες των κεντρικών ομοσπονδιών, μπορείτε να αναζητήσετε τις 

ομοσπονδίες-μέλη που σας ενδιαφέρουν και να βρείτε πολλές χρήσιμες 

πληροφορίες. 

Για παράδειγμα, από την ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας Βιομηχάνων Δανίας: 

http://di.dk/English/AboutDI/Confederation/Pages/confederation.aspx 

μπορείτε να βρείτε τα μέλη της Ομοσπονδίας ανά κατηγορία. Εάν ενδιαφέρεστε 

π.χ. για ευκαιρίες στον Τομέα των Ποτών και Τροφίμων, επιλέγεστε τη σχετική 

http://www.minedu.gov.gr/home/prokirikseis-diagwnismoi-ypotrofies-main/53-ypotrofies-klirodothmata/9944-05-09-13.html
http://www.minedu.gov.gr/home/prokirikseis-diagwnismoi-ypotrofies-main/53-ypotrofies-klirodothmata/9944-05-09-13.html
http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=0&lang=el&acro=links&orgTypeId=0&myOrgTypeId=1
http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=0&lang=el&acro=links&orgTypeId=0&myOrgTypeId=1
http://www.make-it-in-germany.com/en/
http://www.businesseurope.eu/Content/Default.asp
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ιστοσελίδα από τη λίστα των μελών της Ομοσπονδίας:  

http://foedevarer.di.dk/English/Pages/TheDanishFoodandDrinkFederation.asp

x 

και από εκεί μπορείτε να κατεβάσετε το Member List της Ομοσπονδίας 

Βιομηχανιών Τροφίμων και Ποτών: 

http://foedevarer.di.dk/English/Pages/MemberList.aspx 

 

Σε εθνικό επίπεδο, μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες από τον ΣΕΒ 

(Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Ελλάδας):  

http://www.sev.org.gr/online/contact.aspx?mid=12&lang=gr 

Επίσης, μπορείτε να αξιοποιήσετε τις υπηρεσίες εργοδοτικών ενώσεων 

επιχειρήσεων της Ελλάδας σε συνεργασία με άλλες χώρες, όπως 

ελληνογερμανικό εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο, ελληνοσουηδικό 

επιμελητήριο, ελληνοβρετανικό επιμελητήριο, ελληνοκαναδικό εμπορικό 

επιμελητήριο, ελληνοαυστραλιανό εμπορικό επιμελητήριο κ.α., έτσι ώστε να 

βρείτε π.χ. ποιες γερμανικές ή σουηδικές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται 

επιχειρηματικά στην Ελλάδα και στις οποίες θα σας ενδιέφερε η αναζήτηση 

εργασίας.  

   

Οι ομοσπονδίες εργοδοτών έχουν λίστες των επιχειρήσεων που αποτελούν μέλη 

τους. Οι λίστες αυτές περιλαμβάνουν όλες τις επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται σε έναν συγκεκριμένο κλάδο. Κάποιες λίστες είναι 

διαθέσιμες μέσω διαδικτύου, ενώ κάποιες λίστες μπορούν να ζητηθούν από την 

σχετική ομοσπονδία. (Στην περίπτωση αυτή, ίσως να υπάρχει χρέωση της 

λίστας από την σχετική ομοσπονδία, οπότε καλό θα είναι όταν ζητάτε τέτοιες 

λίστες από μία ομοσπονδία να διευκρινίζετε εάν υπάρχει χρέωση και ποιο το 

ύψος της). 

 

Αναζήτηση πληροφοριών από Πρεσβείες ξένων χωρών στην Ελλάδα 

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε για κάποια συγκεκριμένη χώρα, μπορείτε, 

επίσης, να αναζητήσετε πληροφορίες από την αντίστοιχη πρεσβεία στην Ελλάδα 

είτε μέσω της ιστοσελίδας της ή με προσωπική σας επίσκεψη αφού πρώτα έχετε 

http://foedevarer.di.dk/English/Pages/TheDanishFoodandDrinkFederation.aspx
http://foedevarer.di.dk/English/Pages/TheDanishFoodandDrinkFederation.aspx
http://www.sev.org.gr/online/contact.aspx?mid=12&lang=gr
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κάνει μία σχετική ηλεκτρονική αναζήτηση. Συνήθως υπάρχουν ενδιαφέρουσες 

πληροφορίες στις ιστοσελίδες των πρεσβειών για υποτροφίες, σπουδές και 

εργασία στην αντίστοιχη χώρα.  

 

 

Αναζήτηση νέας μορφωτικής ή επαγγελματικής εμπειρίας στο εξωτερικό 

μέσω του νέου ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ (σε περίπτωση που 

ξεκινήσετε δεύτερο πτυχίο, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό) 

 

Το Erasmus+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 

εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό για την περίοδο 

2014-2020. Αντικαθιστά υφιστάμενα προγράμματα της ΕΕ που καλύπτουν 

όλους τους τομείς της εκπαίδευσης: το πρόγραμμα Διά Βίου Μάθηση - Erasmus 

(ανώτατη εκπαίδευση), Leonardo da Vinci (επαγγελματική εκπαίδευση και 

κατάρτιση), Comenius (σχολική εκπαίδευση), Grundtvig (εκπαίδευση ενηλίκων), 

το «Νεολαία σε δράση» και πέντε διεθνή προγράμματα (Erasmus Mundus, 

Tempus, Alfa, Edulink και το πρόγραμμα συνεργασίας με βιομηχανικές χώρες). 

 

Nέοι κανόνες μετακίνησης φοιτητών για σπουδές και πρακτική άσκηση 

στο Erasmus+. (Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα 

Γραφεία Erasmus/Γραφεία Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου που είστε 

εγγεγραμμένοι ως φοιτητές): 

Η διάρκεια μετακίνησης των φοιτητών για σπουδές και για πρακτική άσκηση 

καθορίζεται ως εξής: 

 Επιλέξιμη περίοδος κινητικότητας φοιτητών για σπουδές: από 3 έως 12 

μήνες  

 Επιλέξιμη περίοδος κινητικότητας φοιτητών για πρακτική άσκηση: από 

2 έως 12 μήνες 

Ο φοιτητής μπορεί να μετακινηθεί για σπουδές ή για πρακτική άσκηση σε όλους 

τους κύκλους σπουδών: 

 Κατά την διάρκεια του Πρώτου κύκλου σπουδών 

 Κατά την διάρκεια του Δεύτερου κύκλου σπουδών 
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 Κατά την διάρκεια του Τρίτου κύκλου σπουδών 

  

Επίσης, μπορούν να μετακινηθούν για πρακτική άσκηση οι πρόσφατοι 

απόφοιτοι στο πρώτο έτος της αποφοίτησής τους, με την προϋπόθεση να έχει 

εγκριθεί η αίτησή τους, την οποία θα έχουν υποβάλει όσο είναι φοιτητές στο 

τελευταίο έτος. 

Ο ίδιος φοιτητής μπορεί να λάβει επιχορήγηση για κινητικότητα το πολύ μέχρι 

12 μήνες ανά κύκλο σπουδών, ανεξαρτήτως του αριθμού και του είδους της 

κινητικότητας (Σπουδές ή πρακτική άσκηση) 

Όσον αφορά στους πρόσφατους απόφοιτους, η διάρκεια μετακίνησής τους για 

πρακτική άσκηση συνυπολογίζεται στο ανώτατο όριο των12 μηνών, ανά κύκλο 

σπουδών κατά τη διάρκεια του οποίου αιτούνται για πρακτική άσκηση. 

 

Παραδείγματα: 

1. Κατά τη διάρκεια ενός κύκλου σπουδών, ένας φοιτητής μπορεί να μετακινηθεί 

μία φορά για σπουδές διάρκειας 3 μηνών, μία φορά για πρακτική άσκηση για 3 

μήνες, μία δεύτερη φορά για σπουδές διάρκειας 6 μηνών.(Συνολική διάρκεια 

μετακίνησης maximum 12 μήνες) 

2. Κατά τη διάρκεια ενός κύκλου σπουδών, ένας φοιτητής μπορεί να μετακινηθεί 

μόνο μία φορά για σπουδές διάρκειας 12 μηνών. 

3. Κατά τη διάρκεια ενός κύκλου σπουδών, ένας φοιτητής μπορεί να μετακινηθεί 

μόνο μία φορά για πρακτική άσκηση διάρκειας 12 μηνών. 

4. Κατά τη διάρκεια ενός κύκλου σπουδών, ένας φοιτητής μπορεί να μετακινηθεί 

για πρακτική άσκηση διάρκειας 6 μηνών και να μετακινηθεί επίσης για άλλους 6 

μήνες ως απόφοιτος. 

 

Οι φοιτητές που μετακινήθηκαν για σπουδές ή για πρακτική άσκηση κατά το 

πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση, μπορούν να μετακινηθούν στο Erasmus +, μέχρι 

το ανώτατο όριο των 12 μηνών ανά κύκλο σπουδών. Το ίδιο ισχύει και για τους 

zero grant φοιτητές. 

Ένας φοιτητής ο οποίος είχε μετακινηθεί για σπουδές διάρκειας 6 μηνών στο 

πρώτο κύκλο σπουδών στο LLP, μπορεί να μετακινηθεί για άλλους 6 μήνες στο 
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πρώτο κύκλο σπουδών στο πρόγραμμα Erasmus+, για σπουδές ή για πρακτική 

άσκηση. 

 

 

 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Η εθελοντική εργασία, εκτός από την πολύ 

σημαντική διάσταση της παροχής 

κοινωνικού έργου, προσφέρει εμπειρίες, 

γνώσεις, δεξιότητες, κοινωνική δικτύωση 

που εμπλουτίζουν το επαγγελματικό και 

κοινωνικό προφίλ του εθελοντή. 
 

Πολλές εταιρίες και οργανισμοί, κυρίως στο εξωτερικό, αξιολογούν θετικά την 

αναφορά εθελοντικής εργασίας στο πλαίσιο του βιογραφικού σημειώματος των 

υποψηφίων για θέσεις εργασίας. Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες 

πληροφορίες για εθελοντική εργασία σε Ελλάδα και στο εξωτερικό στις 

παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:     

 

Ευκαιρίες για Εθελοντισμό μέσω του νέου προγράμματος Erasmus+ 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm  

Λίστα εθελοντικών οργανώσεων στην Ελλάδα: 

http://volunteers.neagenia.gr/index.php?option=com_sobi2&Itemid=49  

Εθελοντική Εργασία στο εξωτερικό - Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία 

(EVS) 

http://europa.eu/youth/EU/voluntary-activities/european-voluntary-

service_en 

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://volunteers.neagenia.gr/index.php?option=com_sobi2&Itemid=49
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ΆΝΟΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Εάν σκέφτεστε το ενδεχόμενο να 

ξεκινήσετε μία δική σας επιχείρηση, 

μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες και 

συμβουλευτική στα γραφεία 

Επιχειρηματικότητας των ΑΕΙ/ΤΕΙ.  

Χρήσιμες πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε από τις παρακάτω ιστοσελίδες: 

Συμβουλευτική υποστήριξη και ευκαιρίες δικτύωσης για νέες επιχειρήσεις 

http://www.startupgreece.gov.gr/ 

Υπουργείο Ανάπτυξης-Δράσεις για τη νεανική επιχειρηματικότητα και τη 

δημιουργία νέων επιχειρήσεων  

http://www.mindev.gov.gr/?page_id=12248 

Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς-Παρατηρητήριο Νεανικής Επιχειρηματικότητας 

http://www.neagenia.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=RESOURCE&cresrc=133

&cnode=31 

ΕΠ Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα 2007-2013 – Υπουργείο 

Ανάπτυξης 

http://www.antagonistikotita.gr/greek/ 

Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας-Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 

Θράκης 

http://epixeireite.duth.gr/ 

Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας-Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

http://mke.uoi.gr/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.startupgreece.gov.gr/
http://www.mindev.gov.gr/?page_id=12248
http://www.neagenia.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=RESOURCE&cresrc=133&cnode=31
http://www.neagenia.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=RESOURCE&cresrc=133&cnode=31
http://epixeireite.duth.gr/
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Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

σας εύχεται  

Κ α λ ή  ε π ι τ υ χ ί α  
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