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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

----
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ Γ’ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
----

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ Ε’ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 - Αθήνα

Πληροφορίες: Παναγιώτα Καρκαλέτση
Τηλ: 210-3443179
Ηλ. Ταχ.: pkarkaletsi@minedu.gov.gr; euprogrammes@minedu.gov.gr

  

             

            Μαρούσι, 11.01.2023
            Αρ. Πρωτ. 2644/Η1

          Επείγον 
         Προθεσμία: 16 Ιανουαρίου 2023

(ηλεκτρονική αποστολή)

ΠΡΟΣ:

▪ Πανεπιστημιακά 
Ιδρύματα της Χώρας

              (όπως πίνακας αποδεκτών)
 

Θέμα «Επιλογή Φοιτητών Πρεσβευτών Σταδιοδρομίας για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 στο 
πλαίσιο του Προγράμματος ‘EU Careers Ambassadors’ της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής 
Προσωπικού»

Κύρια αποστολή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού (European 
Personnel Selection Office – EPSO)1  αποτελεί η κάλυψη των αναγκών των θεσμικών οργάνων 
της Ε.Ε. κατά την πρόσληψη προσωπικού, με την επιλογή ταλαντούχων υποψηφίων μέσω 
γενικών και ειδικών διαγωνισμών. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η EPSO ενεργεί ως 
αξιόπιστος συνομιλητής μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ε.Ε. και επαγγελματιών και 
αποφοίτων υψηλών επιδόσεων συμβάλλοντας στην οικοδόμηση της σημερινής και της 
μελλοντικής ευρωπαϊκής δημόσιας διοίκησης.

Η EPSO είναι αρμόδια για την επιλογή προσωπικού κυρίως για το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Δικαστήριο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής 
Δράσης, τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Όλα 
αυτά τα όργανα και οι υπηρεσίες προσλαμβάνουν προσωπικό από τους καταλόγους 
επιτυχόντων που καταρτίζει η EPSO.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕPSO διαχειρίζεται, μεταξύ άλλων, το Πρόγραμμα «Φοιτητές 
Πρεσβευτές Σταδιοδρομίας Ε.Ε.» (EU Careers Student Ambassadors) το οποίο παρέχει την 
πολύτιμη δυνατότητα στους Φοιτητές Πρεσβευτές να: 

▪ ανακαλύψουν ευκαιρίες σταδιοδρομίας στην Ε.Ε. και να ενημερώσουν τους 
συμφοιτητές και συμφοιτήτριές τους

▪ οικοδομήσουν ένα συναρπαστικό δίκτυο φοιτητών/τριών από ολόκληρη την Ευρώπη
▪ αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία εμπλουτίζοντας το βιογραφικό τους
▪ αναπτύξουν δεξιότητες που σχετίζονται με τις δημόσιες ομιλίες, το μάρκετινγκ και τους 

ανθρώπινους πόρους
▪ λάβουν στοχευμένη εισαγωγική κατάρτιση και καθοδήγηση κατά τη διάρκεια της 

θητείας τους

1 https://epso.europa.eu/el/about-epso 
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▪ γνωρίσουν υψηλόβαθμα στελέχη που υπηρετούν στην Ε.Ε.
▪ λάβoυν συστατική επιστολή ανάλογη των επιδόσεών τους2.

Ο ρόλος των Φοιτητών-Πρεσβευτών αποτυπώνεται ως εξής:

▪ λειτουργούν ως σημείο επαφής για φοιτητές που ενδιαφέρονται για σταδιοδρομία στην 
Ε.Ε.

▪ παρέχουν πληροφορίες στην πανεπιστημιακή φοιτητική κοινότητα αναφορικά με 
θέσεις εργασίας και ευκαιρίες σταδιοδρομίας στην Ε.Ε.

▪ διατηρούν ενεργή παρουσία στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
▪ πραγματοποιούν παρουσιάσεις και συμμετέχουν σε πανεπιστημιακές εκδηλώσεις 

σταδιοδρομίας 
▪ αναζητούν ομάδες-στόχους και διαχέουν την ενημέρωση στην πανεπιστημιακή 

κοινότητα μέσω των κατάλληλων διαύλων επικοινωνίας3.

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού ανακοίνωσε ότι πρόκειται να εκκινήσει 
στο άμεσο χρονικό διάστημα τη διαδικασία ορισμού των Φοιτητών Πρεσβευτών Σταδιοδρομίας 
Ε.Ε. για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και προς αυτήν την κατεύθυνση αναζητά τις προτάσεις 
των κρατών-μελών. 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε, εφόσον συμφωνείτε, τις 
κάτωθι πληροφορίες:

I. Εάν το Πανεπιστήμιό σας επιθυμεί να συμμετέχει στο Πρόγραμμα «EU Careers 
Ambassadors» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

II. Το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας του Φοιτητή Πρεσβευτή που 
προτείνει το Ίδρυμά σας, εφόσον το Πανεπιστήμιό σας επιθυμεί να προβεί στην εν 
λόγω επιλογή καθώς σύμφωνα με την EPSO η επιλογή του Φοιτητή Πρεσβευτή 
Σταδιοδρομίας Ε.Ε. μπορεί να πραγματοποιηθεί  και από το Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων. Παρακαλούμε όπως αποσταλούν τα εν λόγω στοιχεία τόσο στην 
ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα.

III. Το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου στο Πανεπιστήμιό σας που θα 
λειτουργεί ως «σύνδεσμος», και με το οποίο η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής 
Προσωπικού θα βρίσκεται σε επαφή. Παρακαλούμε όπως αποσταλούν τα εν λόγω 
στοιχεία τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα.

IV. Γραπτή βεβαίωση για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης του Φοιτητή Πρεσβευτή 
που θα προταθεί από το Ίδρυμά σας προκειμένου να λάβει μέρος στη δια ζώσης 
κατάρτιση που θα λάβει χώρα στο Λουξεμβούργο το φθινόπωρο του 2023. Η ετήσια 
κατάρτιση θα λάβει χώρα στο Λουξεμβούργο το Σάββατο και Κυριακή, 7 και 8 
Οκτωβρίου 2023 αντίστοιχα. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού καλύπτει 
τα έξοδα μετακίνησης για τρεις (3) Φοιτητές Πρεσβευτές καθώς και τα έξοδα διαμονής 
για πέντε (5) Φοιτητές Πρεσβευτές. Ο συνολικός αριθμός των Πανεπιστημίων που 
μπορούν να συμμετέχουν από το κάθε κράτος-μέλος περιορίζεται στα πέντε (5), και ως 
εκ τούτου, σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να καλυφτούν τα έξοδα μετακίνησης για δύο 
(2) Φοιτητές Πρεσβευτές από τα ίδια τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα. Η εκδήλωση 
κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί στην Πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου στο 

2 https://epso.europa.eu/el/eu-careers/eu_careers_student_ambassadors#tab-
%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE%20%CF%81%CF%8C%CE%
BB%CE%BF%CF%85 
3 https://epso.europa.eu/el/eu-careers/eu_careers_student_ambassadors#tab-
%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE%20%CF%81%CF%8C%CE%
BB%CE%BF%CF%85 
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Λουξεμβούργο και οι Φοιτητές Πρεσβευτές θα διαμείνουν στον ξενώνα «Youth Hostels 
Luxembourg»4. 

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού ζητάει από το Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων την αποστολή των ανωτέρω αναφερομένων πληροφοριών (σημεία I έως IV) ως 
την 31η Ιανουαρίου 2023. Μετά την εν λόγω ημερομηνία δε θα ληφθούν υπόψιν οι προτάσεις 
των κρατών-μελών. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού διατηρεί το δικαίωμα 
να λάβει η ίδια την τελική απόφαση όσον αφορά στη λίστα των Πανεπιστημίων ή των Φοιτητών 
Πρεσβευτών που θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, και εφόσον το Πανεπιστημιακό Ίδρυμά σας επιθυμεί να 
εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Φοιτητές Πρεσβευτές Σταδιοδρομίας 
Ε.Ε.» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, παρακαλούμε για την ηλεκτρονική αποστολή της 
εισήγησής σας αναφορικά με τα σημεία I έως IV έως την 16η  Ιανουαρίου 2023 στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση euprogrammes@minedu.gov.gr.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

Ο Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης

Οδυσσέας Ζώρας

Εσωτερική διανομή:
▪ Γραφείο Υπουργού
▪ Γραφεία Υφυπουργών
▪ Γραφεία Γενικών Γραμματέων

4 https://youthhostels.lu/en/youth-hostels/youth-hostel-luxembourg 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

rector@uoa.gr

rector@mail.ntua.gr
boudouvis@ntua.gr

rector@auth.gr
rector-secretary@auth.gr

rector@aueb.gr
bouranto@aueb.gr

r@aua.gr

rector@asfa.gr

rector@panteion.gr

rector@unipi.gr

prytan@uom.edu.gr

rector@upatras.gr
rectorate@upatras.gr

prytania@uoi.gr
talbanis@uoi.gr

rector@duth.gr

secretary@rector.uoc.gr
rector@uoc.gr
kontak@med.uoc.gr

rector@central.tuc.gr

rectorate@aegean.gr
rector@aegean.gr
prytan@aegean.gr

rector@ionio.gr

prytanis@uth.gr
zmamur@uth.gr

rector@hua.gr
mara@hua.gr

kmas@uop.gr
rectorate@uop.gr

mailto:rector@uoa.gr
mailto:rector@mail.ntua.gr
mailto:boudouvis@ntua.gr
mailto:rector@auth.gr
mailto:rector-secretary@auth.gr
mailto:rector@aueb.gr
mailto:bouranto@aueb.gr
mailto:r@aua.gr
mailto:rector@asfa.gr
mailto:rector@panteion.gr
mailto:rector@unipi.gr
mailto:prytan@uom.edu.gr
mailto:rector@upatras.gr
mailto:rectorate@upatras.gr
mailto:prytania@uoi.gr
mailto:talbanis@uoi.gr
mailto:rector@duth.gr
mailto:secretary@rector.uoc.gr
mailto:rector@uoc.gr
mailto:kontak@med.uoc.gr
mailto:rector@central.tuc.gr
mailto:rectorate@aegean.gr
mailto:prytan@aegean.gr
mailto:rector@ionio.gr
mailto:prytanis@uth.gr
mailto:zmamur@uth.gr
mailto:rector@hua.gr
mailto:mara@hua.gr
mailto:kmas@uop.gr
mailto:rectorate@uop.gr


5

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

rectorate@uniwa.gr
rector@uniwa.gr

rector@uowm.gr
psaliara@uowm.gr

president@eap.gr

choffice@ihu.edu.gr
careers@ihu.edu.gr

rector@hmu.gr
rector_office@hmu.gr

president@aspete.gr

info@aeaa.gr

gkon@aeahk.gr
info@aeahk.gr
secreraty@aeahk.gr
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