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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το συγκεκριμένο πόνημα εντάσσεται στο εγχείρημα του Συλλόγου Επιστημόνων 

Κοινωνικής Πολιτικής για την εκπόνηση μελετών που θα αποτελέσουν χρήσιμα 

εργαλεία για τους απόφοιτους κοινωνικής πολιτικής, που να βελτιώνουν τις 

προοπτικές απασχολησιμότητάς τους αλλά και να τους δίδουν εφόδια για περαιτέρω 

επαγγελματική/ κοινωνική κινητικότητα. 

Υπό αυτό το πλαίσιο, κρίθηκε σημαντική η εκπόνηση μίας μελέτης που να 

αποτελέσει μία πρώτη εισαγωγή για όσους επιστήμονες κοινωνικής πολιτικής 

ενδιαφέρονται να απασχοληθούν σε διεθνείς οργανισμούς, απαντώντας σε ορισμένες 

– πιθανώς - βασικές απορίες: (α) υπάρχουν προοπτικές για έναν επιστήμονα 

κοινωνικής πολιτικής; (β) μπορώ να ενταχθώ σε κάποιο επαγγελματικό πρόγραμμα 

ως ασκούμενος; (γ) ποιες ειδικεύσεις είναι χρήσιμες ή/και αξιοποιήσιμες στο πλαίσιο 

της απασχόλησης επιστημόνων ΚΠ σε διεθνείς οργανισμούς; 

Η μελέτη αναλύει συνοπτικά τις προοπτικές απασχόλησης σε 39 διεθνείς 

οργανισμούς και φορείς με μεγαλύτερη εστίαση - σε ποσοτικούς όρους - στους 

φορείς ή/και Επιτροπές του Συστήματος των Ηνωμένων Εθνών. Εντοπίστηκαν 

αρκετά παραδείγματα όπου θα μπορούσαν να απασχοληθούν επιστήμονες κοινωνικής 

πολιτικής, αλλά αναδεικνύονται και τα σημαντικά προβλήματα εισόδου μέσω των 

προγραμμάτων πρακτικής άσκησης (μη-αμειβόμενες θέσεις, δίχως ασφάλιση/ 

περίθαλψη ή κάλυψη γενικών εξόδων ταξιδιών και διαμονής). 

Πέραν της συνοπτικής ανάλυσης, για κάθε διεθνή οργανισμό παρουσιάζεται και ο 

ρόλος – σκοπός ίδρυσης, ώστε η μελέτη να επιτελέσει έναν δεύτερο στόχο, ήτοι 

αυτόν την μίνι-χαρτογράφησης διεθνών οργανισμών ως προς τους σκοπούς που αυτοί 

επιτελούν. Ένας σύντομος «χάρτης» για όσους ενδιαφέρονται να αναλύσουν πτυχές 

του ρόλου των διεθνών οργανισμών. 

Οι επαγγελματικές προοπτικές απασχόλησης των επιστημόνων κοινωνικής πολιτικής 

σε διεθνείς οργανισμούς είναι σημαντικές, αλλά απαιτείται ειδική προετοιμασία και 

προγενέστερη ενημέρωση. 

Σε αυτήν την κατεύθυνση θεωρούμε ότι συμβάλλαμε, ανοίγοντας έναν μικρό 

«διάδρομο» για όσους επιστήμονες κοινωνικής πολιτικής επιθυμούν να σταθμίσουν 

τις επιλογές τους και ενδεχομένως να συγκεκριμενοποιήσουν τις επιλογές καριέρας 

τους. 

Ντούνης Ανδρέας 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης 

Πάντειο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής 
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1) Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών 
1
 

Τμήματα της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών  

1) Νομισματικό και Οικονομικό Τμήμα – Πραγματοποιεί έρευνες και 

αναλύσεις και οργανώνει συναντήσεις – κλειδιά ώστε να ενισχύσει τη γνώση 

σχετικά με ζητήματα πολιτικής που αφορούν τις κεντρικές τράπεζες. 

2) Τραπεζικό  –  Παρέχει μία ευρεία γκάμα οικονομικών υπηρεσιών οι οποίες 

βοηθούν στην επίτευξη του στόχου της οικονομικής σταθερότητας των 

κεντρικών τραπεζών. 

3) Γενική Διεύθυνση  – Παρέχει μία εκτεταμένη γκάμα επιχειρησιακών 

υπηρεσιών στην Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών, από την διαχείριση των 

εγκαταστάσεων ως τη χρηματοδότηση, τις επικοινωνίες και τις  τεχνολογίες 

πληροφορίας και επικοινωνίας. 

4) Έτερα Τμήματα  - Νομική Υπηρεσία, Τμήμα Ελέγχου Κινδύνων, Εσωτερικός 

Έλεγχος, Συμμόρφωση και Επιχειρησιακός Κίνδυνος 

Για τους επιστήμονες κοινωνικής πολιτικής η κάτωθι θέση παρουσιάζει συνάφεια στο 

Νομισματικό και Οικονομικό Τμήμα της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών: 

 Ως επιστήμονας στατιστικής, θα πρέπει να ενημερώνεστε για τα διεθνή 

στατιστικά πρότυπα και να ενισχύετε την συλλογή και διάχυση διεθνών 

οικονομικών στατιστικών. Τα διεθνή τραπεζικά στατιστικά αποτελούν μία 

μοναδική πηγή ενδελεχών πληροφοριών αναφορικά με τις δραστηριότητες 

των διεθνών τραπεζών. Άλλες βάσεις δεδομένων που συλλέγονται από την 

Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών καλύπτουν τα παράγωγα, τις αγορές 

χρεογράφων και την αγορά συναλλάγματος.  

 Ως ερευνητής – αναλυτής θα συνεργάζεστε με τους οικονομολόγους του 

Νομισματικού και Οικονομικού Τμήματος, παρέχοντας τους ειδικότερα 

στατιστική υποστήριξη. 

 

Επίσης –-> Γενική Διεύθυνση / Τμήμα Ανθρώπινων Πόρων 

      Ανθρώπινοι Πόροι   

Διασφαλίζει ότι η Τράπεζα έχει την ικανότητα να προσελκύει και να διατηρεί 

προσωπικό υψηλής ειδίκευσης και θεμελιώνει ένα εργασιακό περιβάλλον που εμπνέει 

την επιτυχία. Εργάζεται στενά μαζί με τα τμήματα της επιχείρησης ώστε να προωθεί 

μία κουλτούρα εκμάθησης και ανάπτυξης και εξειδικεύει τις ανταμοιβές ώστε να 

καταστήσει την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών έναν ιδανικό εργοδότη. 

 

 

                                                             
1 https://www.bis.org/index.htm  

https://www.bis.org/index.htm
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2) Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
2
 

Το Πρόγραμμα Για Απόφοιτους (Graduate Programme) της ΕΚΤ θα παρουσιαστεί 

στη συνέχεια, εμφανίζοντας (σχετικό) ενδιαφέρον για τους απόφοιτους επιστήμονες 

κοινωνικής πολιτικής με εξειδίκευση όμως στην οικονομική επιστήμη: 

Πρόγραμμα Για Απόφοιτους (Graduate Programme) – Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα 

Το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Για Αποφοίτους στοχεύει στην 

προσέλκυση ταλαντούχων πρόσφατα απόφοιτων με μεταπτυχιακό δίπλωμα 

ειδίκευσης, προτιμότερα διδακτορικό δίπλωμα, σε έναν εκ των ευρέων ακαδημαϊκών 

πεδίων με έντονο ενδιαφέρον στην κεντρική τραπεζική. 

Το διετές πρόγραμμα αποτελεί μία μοναδική ευκαιρία ανάπτυξης καριέρας για τους 

συμμετέχοντες και τους δίδει πολύτιμη εργασιακή εμπειρία και εμπειρία αναφορικά 

με τα κύρια καθήκοντα και μεθόδους εργασίας της ΕΚΤ. Οι συμμετέχοντες 

επωφελούνται από την συνοπτική γνώση των διαδικασιών διαμόρφωσης πολιτικών 

στην ΕΚΤ. Κάθε συμμετέχων/ ουσα δέχεται την υποστήριξη ενός έμπειρου στελέχους 

που δρα ως μέντορας παρέχοντας υποστήριξη, συμβουλευτική και καθοδήγηση. Η 

Επιτροπή του Προγράμματος Για Απόφοιτους αξιολογεί την επιτυχημένη 

ολοκλήρωση του προγράμματος για κάθε συμμετέχοντα. 

Περιεχόμενο Του Προγράμματος  

Για τους συμμετέχοντες θα υπάρξουν δύο απαιτητικές εργασίες διάρκειας ενός έτους 

σε δύο διαφορετικούς επιχειρηματικούς τομείς της ΕΚΤ, που διανέμονται βάσει της 

εργασιακής τους εμπειρίας και σε σύμπλευση με τις οργανωσιακές ανάγκες της 

Τράπεζας. Αναμένεται να συνεισφέρουν πλήρως στην εργασία εντός των τμημάτων 

στα οποία θα διοριστούν. Οι συμμετέχοντες αναμένεται να συγγράψουν μία 

ερευνητική εργασία για το πρόγραμμα που θα αποτελέσει την βάση για την αποδοχή 

του δεύτερου έτους συμμετοχής τους στο πρόγραμμα.  

Κατάρτιση  

Οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Αποφοίτων θα αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα 

εξειδικευμένο πρόγραμμα κατάρτισης το οποίο περιλαμβάνει αρκετές ευκαιρίες 

κατάρτισης εντός του οργανισμού αλλά και σε εξωτερικούς φορείς, όπως 

εξειδικευμένη τεχνική κατάρτιση και κατάρτιση στις δεξιότητες γραφής, προσωπικών 

και διαπροσωπικών δεξιοτήτων, καθηκόντων και πληροφοριακών δεξιοτήτων και 

γλωσσών 

Οι όροι και οι προϋποθέσεις του Προγράμματος μπορούν να βρεθούν στο Παράρτημα 

IIa των Όρων Απασχόλησης:  

Conditions of the Graduate Programme {PDF Document) 

                                                             
2 https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html  

https://www.ecb.europa.eu/careers/pdf/coe_annex_2a_graduate_programme.pdf
https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html
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3) Διεθνής Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας - Food and Agriculture 

Organization of the United Nations (FAO) 
3
 

Σχετικά με τον φορέα:  

Στον πυρήνα των ενεργειών του βρίσκεται η επίτευξη της επισιτιστικής ασφάλειας 

για όλους – ώστε να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι αποκτούν πρόσβαση σε τρόφιμα 

υψηλής ποιότητας και ότι διάγουν ενεργητικές και υγιείς ζωές.  

Οι τρείς κύριοι στόχοι του είναι: η εξάλειψη της πείνας, της επισιτιστικής 

επισφάλειας και του υποσιτισμού – η εξάλειψη της φτώχειας και η προώθηση της 

οικονομικής και κοινωνικής προόδου για όλους – η βιώσιμη διαχείριση και 

αξιοποίηση των φυσικών πόρων, συμπεριλαμβανομένης της γης, του νερού, του αέρα 

του κλίματος και των γενετικών πόρων προς όφελος των παροντικών και 

μελλοντικών γενεών.  

Κατηγορίες Προσωπικού 

Ο FAO προσλαμβάνει προσωπικό βάσει μόνιμων ή προσωρινών συμβάσεων 

εργασίας. To προσωπικό ομαδοποιείται σε δύο κύριες κατηγορίες: 

Επαγγελματίες -- Professional (P) ή Προσωπικό Γενικών Υπηρεσιών - General 

Service staff (G). Οι Διευθυντές - Directors (D) αποτελούν μέρος της κατηγορίας 

του Ανώτερου Διευθυντικού προσωπικού. Η Διεθνής Οργάνωση Τροφίμων και 

Γεωργίας απασχολεί επίσης συμβούλους, άτομα για πρακτική άσκηση και 

εθελοντές για την στήριξη σε ειδικά projects και βραχυχρόνιες ανάγκες 

πρόσληψης (short term recruitment needs) 

α) Junior Professional Programme 
4
 

Πρόγραμμα Νέων Επαγγελματιών 

Το Πρόγραμμα Νέων Επαγγελματιών - Junior Professional Programme (JPP) 

αποτελεί μία πρωτοβουλία πρόσληψης που στοχεύει σε ταλαντούχους επαγγελματίες 

υψηλών προσόντων με καταγωγή κυρίως από μη-εκπροσωπούμενες ή υπο-

εκπροσωπούμενες αναπτυσσόμενες χώρες ώστε να ξεκινήσουν την καριέρα τους ως 

διεθνείς δημόσιοι υπάλληλοι στη Διεθνή Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας. 

Υπό την εποπτεία ενός ανώτερου μέλους του προσωπικού, οι Νέοι Επαγγελματίες 

(JPs) συνεργάζονται με το διεθνές και εθνικό προσωπικό και εμπλέκονται στην 

αναγνώριση, τον σχεδιασμό, την εφαρμογή, την παρακολούθηση και αξιολόγηση των 

δραστηριοτήτων της Διεθνούς Οργάνωσης Τροφίμων και Γεωργίας. Οι στοχεύσεις 

των δραστηριοτήτων ποικίλλουν και μπορεί να έχουν άξονα είτε εξειδικευμένο σε μία 

χώρα, είτε περιφερειακό, τομεακό ή θεματικό άξονα. 

                                                             
3 http://www.fao.org/home/en/  
4 http://www.fao.org/employment/opportunities-for-young-talents/junior-professional-programme/en/  

http://www.fao.org/home/en/
http://www.fao.org/employment/opportunities-for-young-talents/junior-professional-programme/en/
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Οι Νέοι Επαγγελματίες (Junior Professionals – JPOs) συνάπτουν 2 έτη μόνιμης 

σύμβασης που υπόκειται σε δοκιμαστική περίοδο διάρκειας ενός έτους. Αυτή η 

σύμβαση μπορεί να ανανεωθεί για μία περίοδο έως και 2 επιπρόσθετων ετών, βάσει 

ικανοποιητικής απόδοσης. Οι Νέοι Επαγγελματίες θα απασχοληθούν στο επίπεδο P-1 

step 1 κατά την αρχική πρόσληψη και θα «μετακινηθούν» στο επίπεδο P-1 step 2 για 

το δεύτερο έτος της απασχόλησής τους. 

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις; 

Οι υποψήφιοι για το Πρόγραμμα Νέων Επαγγελματιών επιλέγονται σε υψηλά 

ανταγωνιστική βάση. Τα κάτωθι προσόντα απαιτούνται για να γίνει δεκτή μία αίτηση: 

 Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι 32 ετών ή νεότεροι έως την 31
η
 Δεκεμβρίου 

του έτους της αίτησής τους - 

 Ακαδημαϊκά προσόντα: μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (Master’s, Ph.D. ή 

ισοδύναμο) σε πεδίο συναφές με το έργο του Διεθνούς Οργανισμού Τροφίμων 

και Γεωργίας – (FAO) 

 Ελάχιστη επαγγελματική εμπειρία ενός έτους σε πεδίο συναφές με το έργο του 

Διεθνούς Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας – FAO, 

 Γλωσσικές δεξιότητες: βασικές γνώσεις σε μία εκ των επίσημων γλωσσών του 

Διεθνούς Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας (Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, 

Αραβικά, Κινεζικά και Ρωσικά) και ελάχιστη γνώση μίας ακόμη, βάσει της 

γλώσσας εργασίας του Τμήματος Εργασίας-  

 Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν τις ακόλουθες σχέσεις με μέλη του 

προσωπικού του Οργανισμού: γιός, κόρη, αδελφός ή αδελφή. 

 

4) Διεθνές Νομισματικό Ταμείο – International Monetary Fund 

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι διεθνής οργανισμός με έτος ίδρυσης το 1944, 

και ειδίκευση στα εφαρμοσμένα μακροοικονομικά. 

 

Ως επιλογές καριέρας (http://www.imf.org/external/np/adm/rec/job/careers.htm) στον 

οργανισμό καθορίζονται οι εξής: 

 

Καριέρες στην Οικονομική Επιστήμη  

- Οικονομολόγοι 

- Βοηθοί Ερευνητές (Οικονομικά) 

 

 

http://www.imf.org/external/np/adm/rec/job/careers.htm
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Έτερα Πεδία 

- Επικοινωνία 

- Διαχείριση Εγκαταστάσεων 

- Χρηματο-οικονομικά και Λογιστική 

- Ανθρώπινοι Πόροι 

- Τεχνολογίες Πληροφοριών 

- Γλωσσικές Υπηρεσίες 

- Νομικές Υπηρεσίες 

- Βιβλιοθηκονομία – Αρχείο 

- Υπηρεσίες Γραφείου 

- Τμήμα Προμηθειών 

- Ασφάλεια 

- Μεταφορές/ Υποδοχές 

Ως επιλογή καριέρας που εμφανίζει έναν βαθμό σχετικού ενδιαφέροντος για τους 

επιστήμονες κοινωνικής πολιτικής – με ειδίκευση όμως στην Διοίκηση Ανθρωπίνων 

Πόρων - μπορεί να είναι η διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων στον οργανισμό του 

Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. 

Ανθρώπινοι Πόροι
5
 

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προσλαμβάνει επαγγελματίες υψηλών προσόντων 

στο πεδίο της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων (Human Resources) ώστε να 

συνεισφέρουν σε μία πλειάδα σημαντικών πεδίων για την υποστήριξη του έργου του 

Ταμείου. 

Στο Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων, οι επαγγελματίες ανθρώπινων πόρων παρέχουν 

τεχνογνωσία στους τομείς των αμοιβών και των επιδομάτων, των κοινών υπηρεσιών/ 

ανταλλαγών ανθρωπίνων πόρων, των πληροφοριακών συστημάτων ανθρωπίνων 

πόρων, της προσέλκυσης προσωπικού και της πραγματοποίησης προσλήψεων, της 

ανάπτυξης του προσωπικού και της οργανωσιακής αποτελεσματικότητας. Η εργασία 

τους περιλαμβάνει την ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών/προγραμμάτων και 

πρωτοβουλιών ανθρωπίνων πόρων – την διαχείριση των προγραμμάτων ανθρωπίνων 

πόρων και των διαδικασιών – την επικοινωνία/συνεργασία και 

συμβουλευτική/συνηγορία με τμήματα και εξωτερικούς συμβούλους αναφορικά με 

ζητήματα πολιτικών Ανθρωπίνων Πόρων – και την ανάπτυξη και παρακολούθηση 

                                                             
5 http://www.imf.org/external/np/adm/rec/job/hr.htm 

http://www.imf.org/external/np/adm/rec/job/hr.htm
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των κυριότερων δεικτών και στατιστικών στοιχείων αναφορικά με τους Ανθρώπινους 

Πόρους. 

Οι επαγγελματίες Ανθρώπινων Πόρων προσλαμβάνονται επίσης από ξεχωριστά 

τμήματα ως σύμβουλοι της διοίκησης προσωπικού και υποβοήθησης στην επίτευξη 

των επιχειρηματικών τους στόχων. 

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν – στις περισσότερες των 

περιπτώσεων – δίπλωμα ειδίκευσης στους Ανθρώπινους πόρους ή σε ένα σχετικό 

πεδίο συν συναφή επαγγελματική εμπειρία στην Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων. 

Για περισσότερες πληροφορίες και προϋποθέσεις για την ένταξη στο Τμήμα 

Ανθρωπίνων Πόρων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου επισκεφθείτε τον 

σύνδεσμο -> http://www.imf.org/external/np/adm/rec/job/hr.htm  

 

5) Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
6
 

Σχετικά με τον Οργανισμό: 

Η αποστολή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης -

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) είναι η 

προώθηση πολιτικών που θα βελτιώσουν την οικονομική και κοινωνική ευημερία των 

ανθρώπων σε ολόκληρο τον κόσμο. 

Ο ΟΟΣΑ παρέχει ένα φόρουμ στο οποίο οι κυβερνήσεις μπορούν να συνεργασθούν 

ώστε να διαμοιράσουν εμπειρίες και να αναζητήσουν λύσεις σε κοινά προβλήματα. Ο 

Οργανισμός συνεργάζεται με κυβερνήσεις για να κατανοήσει ποιες ενέργειες οδηγούν 

στην οικονομική, την κοινωνική και περιβαλλοντική αλλαγή. Μετράται η 

παραγωγικότητα και οι παγκόσμιες ροές στο εμπόριο και τις επενδύσεις. Αναλύονται 

και συγκρίνονται τα δεδομένα για την πρόβλεψη των μελλοντικών τάσεων. Τίθενται 

διεθνή πρότυπα μέσω του ΟΟΣΑ σε πλειάδα τομέων: από την γεωργία, στην 

φορολογική πολιτική ως και την ασφάλεια των χημικών. 

Ο ΟΟΣΑ εξετάζει, επίσης, ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινή ζωή 

όλων των ανθρώπων – όπως τα ποσά που πληρώνονται για φόρους και κοινωνική 

ασφάλεια, και τον ελεύθερο χρόνο. Ο ΟΟΣΑ συγκρίνει, επίσης, πώς τα εκπαιδευτικά 

συστήματα των διαφορετικών χωρών ετοιμάζουν τους νέους ανθρώπους για την 

σύγχρονη ζωή, και πώς τα συνταξιοδοτικά συστήματα των διαφορετικών χωρών θα 

προστατεύσουν τους πολίτες τους κατά την τρίτη ηλικία. 

Για μισό αιώνα, ο ΟΟΣΑ αποτελεί το παγκόσμιο φόρουμ των νέων ιδεών για την 

δημιουργία της ευημερίας στις ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες. 

                                                             
6 http://www.oecd.org/about/  

http://www.imf.org/external/np/adm/rec/job/hr.htm
http://www.oecd.org/about/
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Ιδέες που βοηθούν τους ανθρώπους να λάβουν μία καλύτερη εκπαίδευση και να βρουν 

δουλειά – ιδέες για την καταπολέμηση της διαφθοράς, την ενθάρρυνση της καινοτομίας 

και της προστασίας του περιβάλλοντος – ιδέες για την οικοδόμηση μίας καλύτερης 

οικονομίας και διαρκούς κοινωνικής ευημερίας. 

 

Πρόγραμμα Νέων Επαγγελματιών του ΟΟΣΑ - OECD Young Professionals 

Programme
7
 

Κριτήρια Επιλεξιμότητας 

Γεννημένοι στις ή μετά την 1
η
 Ιανουαρίου 1984 

Έχοντας εθνικότητα κράτους-μέλους του ΟΟΣΑ 

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει:  

 Ακαδημαϊκό πτυχίο συναφές προς το έργο του ΟΟΣΑ. 

 Ισχυρές ποσοτικές και αναλυτικές δεξιότητες που αποδεικνύονται μέσω των 

ακαδημαϊκών επιτυχιών. 

 Γνώση των πολιτικών των χωρών και των θεσμών και κατανόηση των 

πολιτικών διαδικασιών και των διαδικασιών μεταρρύθμισης. 

 Εξαιρετική γραπτή και προφορική γνώση μίας εκ των δύο επίσημων γλωσσών 

του ΟΟΣΑ (Αγγλικά και Γαλλικά) και γνώση εργασίας – ή προθυμία 

εκμάθησης, της έτερης. Η γνώση και άλλων γλωσσών θα θεωρηθεί 

επιπρόσθετο προσόν (asset). 

 Βασικές Δεξιότητες του ΟΑΣΑ – Επίπεδο 3 –  

 Επιπρόσθετα, οι υποψήφιοι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης 

(Master’ s degree(s)), θα πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον δύο έτη πλήρους 

επαγγελματικής εμπειρίας σε συναφή πεδία.  

Περιγραφή του Προγράμματος  

Οι νέοι επαγγελματίες του ΟΟΣΑ συνεργάζονται με έμπειρους και ενθουσιώδεις 

ανθρώπους, που εκπροσωπούν μία πλούσια πολυμορφία πολιτισμικών, γλωσσικών 

και επαγγελματικών υπόβαθρων. 

Οι νέοι επαγγελματίες συνεργάζονται με πολλούς εκ των περισσότερων από τους 

60.000 ανώτατους διαμορφωτές πολιτικής που συμμετέχουν στις ετήσιες τεχνικές και 

πολιτικές συναντήσεις του ΟΟΣΑ. 

Υπό την εποπτεία έμπειρων επαγγελματιών, οι Ν.Ε (Νέοι Επαγγελματίες) ερευνούν 

και αναλύουν σύγχρονα ζητήματα πολιτικής. 

                                                             
7 http://www.oecd.org/careers/oecdyoungprofessionalsprogramme.htm  

http://www.oecd.org/careers/oecdyoungprofessionalsprogramme.htm
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Ο ΟΟΣΑ αξιοποιεί αυτές τις έρευνες για την προετοιμασία εγγράφων πολιτικής, 

εκθέσεων επιτροπών, διακυβερνητικές διαβουλεύσεις και εκδόσεις. Οι ΝΕ 

συνεισφέρουν στην παρακολούθηση, ανάλυση, πρόβλεψη και αναφορά των 

οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων. 

Τα καθήκοντα των ΝΕ βασίζονται στις οργανωσιακές απαιτήσεις και ταιριάζουν με 

το ακαδημαϊκό υπόβαθρο, την επαγγελματική εμπειρία, και τις προσωπικές 

προτιμήσεις. 

Χρήσιμες Πληροφορίες  

Οι Ν.Ε στον ΟΟΣΑ προσλαμβάνονται για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα 

σύμβασης δύο ετών. Στο τέλος του προγράμματος, βάσει απόδοσης και αναγκών της 

οργάνωσης, οι ΝΕ ενδέχεται να επιθυμούν να συνεχίσουν την καριέρα τους στον 

ΟΟΣΑ μέσω πραγματοποίησης αιτήσεων για την κάλυψη των κενών θέσεων. 

Οι Νέοι Επαγγελματίες του ΟΟΣΑ αναλαμβάνουν καθήκοντα – θα εργασθούν στο 

Παρίσι.  

Τα ταξίδια ενδέχεται να απαιτηθούν για μία πλειάδα αιτία, συμπεριλαμβανομένης της 

συλλογής πληροφοριών, της εργασίας με ειδικούς, εμπειρογνώμονες και διαμορφωτές 

πολιτικής από ολόκληρο τον κόσμο και της επικοινωνίας του έργου του ΟΟΣΑ σε μία 

ευρεία γκάμα κοινού/ κοινών ανά τον κόσμο. Η συχνότητα ταξιδιών ποικίλει και 

εξαρτάται από το πεδίο εργασίας και τον ρόλο. 

Κατάρτιση και καθοδήγηση (mentorship) στον ΟΟΣΑ 

Ο ΟΟΣΑ ενθαρρύνει την ενεργή επαγγελματική ανάπτυξη καθ’ όλη την διάρκεια του 

Προγράμματος τόσο στην εργασία όσο και μέσω εξειδικευμένων προγραμμάτων 

κατάρτισης. Οι Νέοι Επαγγελματίες αποκτούν πρόσβαση στις ευκαιρίες κατάρτισης 

του προσωπικού που παρέχει ο ΟΟΣΑ, καθώς και στα προγράμματα κατάρτισης που 

έχουν σχεδιαστεί εξειδικευμένα για το Πρόγραμμα. Για την διευκόλυνση της 

επαγγελματικής ανέλιξης (career development) κάθε Ν.Ε. θα εργαστεί μαζί με έναν 

μέντορα για μία περίοδο διάρκειας έξι μηνών. Επιπρόσθετα, οι Ν.Ε. λαμβάνουν 

άτυπη καθοδήγηση και συμβουλευτική από παλαιότερους συμμετέχοντες στο 

πρόγραμμα. Καθόλη την διάρκεια του Προγράμματος, οι Νέοι Επαγγελματίες θα 

μπορούν να έχουν σημαντικές ευκαιρίες δικτύωσης εντός του εργασιακού 

περιβάλλοντος του ΟΟΣΑ και πέραν αυτού. 

Μισθολογικές και μη-μισθολογικές απολαβές στον ΟΟΣΑ  

Ο ΟΟΣΑ παρέχει ανταγωνιστικούς μισθούς δίχως φορολογική επιβάρυνση, συν ένα 

ελκυστικό πακέτο μη-μισθολογικών απολαβών, που μπορεί να περιλαμβάνει επίδομα 

εκπατρισμού και οικογενειακά επιδόματα βάσει της κάθε περίπτωσης. 
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Ενδεικτικός Κύκλος Επιλογής Προσωπικού (Έτος 2014 – 2015): 

 

 

Πηγή/ Περισσότερες Λεπτομέρειες: 

http://www.oecd.org/careers/oecdyoungprofessionalsprogramme.htm 

 

 

http://www.oecd.org/careers/oecdyoungprofessionalsprogramme.htm
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Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του ΟΟΣΑ – (OECD Internship Programme) 
8
 

Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του ΟΟΣΑ – the OECD Internship Programme 

έχει σχεδιαστεί ώστε να προσελκύσει φοιτητές υψηλών προσόντων και κινήτρου από 

διαφορετικό υπόβαθρο στον Οργανισμό ώστε να εργασθούν σε projects που 

σχετίζονται με τους Στρατηγικούς Προσανατολισμούς της Γενικής Διεύθυνσης. Ο 

κύριος στόχος του προγράμματος είναι να δώσει στους επιτυχημένους υποψήφιους 

την ευκαιρία να βελτιώσουν τις αναλυτικές και τεχνικές τους δεξιότητες καθώς και 

την εμπειρία εργασίας σε ένα αμιγώς διεθνές περιβάλλον. 

Οι συγκεκριμένες θέσεις πρακτικής άσκησης πλήρους απασχόλησης είναι 

ανοιχτές για φοιτητές που: 

 Έχουν ενταχθεί στο ακαδημαϊκό πεδίο των οικονομικών ή σε άλλο 

ακαδημαϊκό πεδίο που σχετίζεται με το έργο του ΟΟΣΑ (κοινωνικές 

υποθέσεις, εμπόριο, γεωργία, ανάπτυξη, εκπαίδευση, απασχόληση, 

περιβάλλον, χρηματο-οικονομικά, δημοσιονομικές υποθέσεις και στατιστική, 

εκτός των άλλων). 

 Έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής γλώσσας και έχουν την 

ικανότητα συγγραφής εκθέσεων σε μία από αυτές τις γλώσσες – η γνώση και 

της δεύτερης γλώσσας αποτελεί σίγουρα ένα πλεονέκτημα, όπως και οι άλλες 

γλώσσες που χρησιμοποιούνται στον ΟΟΣΑ. 

 Έχουν την ικανότητα να εργάζονται εντός μίας ομάδας σε ένα 

πολυπολιτισμικό και διεθνές περιβάλλον και 

 Συμμετέχουν σε Εταιρικό Πρόγραμμα (Corporate Programme) με 

Συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο ή μπορούν να ωφεληθούν από ένα Μνημόνιο 

Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου και του ΟΟΣΑ. 

Πιθανοί τομείς συν-εργασίας  

 Οικονομικά (Μακροοικονομικά και Μικροοικονομικά) 

 Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση  

 Συνεργατική Ανάπτυξη - Development  Co-operation 

 Περιβάλλον 

 Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία  

 Χρηματο-οικονομικές και Βιομηχανικές Υποθέσεις  

 Απασχόληση, Εργασία και Κοινωνικές Υποθέσεις  

 Εκπαίδευση  

 Στατιστική 

 Εμπόριο και Γεωργία  

 Δημόσια Διακυβέρνηση και Εδαφική Ανάπτυξη 

                                                             
8  http://www.oecd.org/careers/internshipprogramme.htm 

http://www.oecd.org/careers/internshipprogramme.htm
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 Εταιρικές λειτουργικές υπηρεσίες, όπως Προϋπολογισμός και Οικονομικά, 

Επικοινωνίες και Δημόσιες Σχέσεις, Τεχνολογίες των Πληροφοριών, 

Ανθρώπινοι Πόροι, εκτός των άλλων.  

Ορισμένα παραδείγματα καθηκόντων που ανατέθηκαν σε στελέχη πρακτικής 

 Συμμετοχή στην προετοιμασία μελέτης και εγγράφων σε πεδία σχετικά με την 

συναφή Διεύθυνση. 

 Έρευνα εγγράφων και ανάλυση υφιστάμενης εργασίας. 

 Συλλογή, οργάνωση και αξιολόγηση στατιστικών πληροφοριών. 

 Ταξινόμηση σημειώσεων και συμμετοχή στην κατάρτιση εκθέσεων. 

 

Διάρκεια Σύμβασης  

Έως Έξι μήνες. Πλήρης Απασχόληση (40 ώρες / εβδομάδα). 

 

Περισσότερες Πληροφορίες: http://www.oecd.org/careers/internshipprogramme.htm 

 

Επιπρόσθετα/ συμπληρωματικά στον ακόλουθο σύνδεσμο είναι διαθέσιμες οι 

τρέχουσες κενές θέσεις στον Οργανισμό: 

https://oecd.taleo.net/careersection/ext/joblist.ftl?lang=en 

 

6. Partnership in Statistics for Development in the 21
st
 Century - PARIS 21 

(P21)
9
 

Σύντομο Ιστορικό 

Η Συνεργασία των Στατιστικών για την Ανάπτυξη κατά τον 21
ο
 αιώνα (Partnership in 

Statistics for Development in the 21
st
 Century (PARIS21) ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 

1999 από τα Ηνωμένα Έθνη, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Οργανισμό Οικονομικής 

Συνεργασίας και Ανάπτυξης, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, και την Παγκόσμια 

Τράπεζα, ως απάντηση στο ψήφισμα του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου 

των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τους στόχους του Συνεδρίου για την Ανάπτυξη του 

ΟΗΕ. 

Κατά τη διάρκεια συνάντησης που φιλοξενήθηκε από την Επιτροπή Αναπτυξιακής 

Βοήθειας του ΟΟΣΑ στις 18 και 19 Νοεμβρίου 1999, εκατό στατιστικοί και πολιτικοί 

αξιωματούχοι αναπτυσσόμενων χωρών, σημαντικών διεθνών οργανισμών, 

                                                             
9 http://www.paris21.org/history  

http://www.oecd.org/careers/internshipprogramme.htm
https://oecd.taleo.net/careersection/ext/joblist.ftl?lang=en
http://www.paris21.org/history
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περιφερειακών τραπεζών και διμερών χορηγών συναντήθηκαν για να συζητήσουν τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι διαμορφωτές πολιτικής όταν οι στατιστικές είναι 

«παλαιωμένες» ή ανεπαρκείς, και από επιστήμονες στατιστικής με περιορισμένους 

πόρους και χαμηλό status στην κυβέρνηση. 

Η Πρωτοβουλία PARIS21 γεννήθηκε εν συνεχεία ως απάντηση στις προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν τόσο οι επιστήμονες στατιστικές όσο και οι λήπτες αποφάσεων. Η 

Κοινοπραξία της Συνεργασίας εγκαθιδρύθηκε ως ένα παγκόσμιο πλαίσιο εθνικών, 

περιφερειακών και διεθνών στατιστικολόγων, αναλυτών, πολιτικών, επαγγελματιών 

στο πεδίο της ανάπτυξης καθώς και άλλων χρηστών στατιστικών δεδομένων. 

Αποτελεί φόρουμ και δίκτυο για την προώθηση, επιρροή και διευκόλυνση της 

ανάπτυξης των στατιστικών δυνατοτήτων και την καλύτερη χρήση των στατιστικών 

στοιχείων. 

Επί του παρόντος, δεν υπάρχει κάποια κενή θέση εργασίας στον Οργανισμό. Συναφής 

ειδικότητα για επιστήμονες κοινωνικής πολιτικής μπορεί να χαρακτηρισθεί αυτή του 

στελέχους/ επιστήμονα στατιστικής στον Οργανισμό. 

 

7. Eurostat – Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

7.1 Ρόλος – Σκοπός
10

  

Ο κύριος ρόλος της Eurostat είναι η επεξεργασία και δημοσίευση συγκρίσιμων 

στατιστικών πληροφοριών σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο. Η Υπηρεσία προσπαθεί να 

καταλήξει σε μία κοινή στατιστική «γλώσσα» που να αγκαλιάζει έννοιες, μεθόδους, 

δομές και τεχνικά πρότυπα. 

Η Eurostat δεν συλλέγει δεδομένα. Αυτό πραγματοποιείται από τα Κράτη-Μέλη από 

τις στατιστικές τους αρχές. Τα κράτη-μέλη επαληθεύουν και αναλύουν τα εθνικά 

δεδομένα και στην συνέχεια τα αποστέλλουν στην Eurostat. Ο ρόλος της Eurostat 

είναι η «παγίωση» των δεδομένων και η διασφάλιση ότι αυτά είναι συγκρίσιμα, 

χρησιμοποιώντας εναρμονισμένη μεθοδολογία. Η Eurostat αποτελεί στην 

πραγματικότητα τον μοναδικό πάροχο στατιστικών στοιχείων σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο 

και τα δεδομένα που εκδίδονται είναι όσο το δυνατόν περισσότερο εναρμονισμένα. 

Ένα παράδειγμα: για μια ακριβή εικόνα της ανεργίας σε επίπεδο ΕΕ είναι σημαντικό 

οι άνεργοι στην Φινλανδία ή την Πορτογαλία να μετρώνται με τον ίδιο τρόπο όπως 

στην Ιρλανδία ή την Γερμανία. Έτσι, η Eurostat εργάζεται μαζί με τα κράτη-μέλη 

ώστε να καθορίσει μία κοινή μεθοδολογία για την ανεργία ή να ζητήσει από τα 

κράτη-μέλη να συμπεριλάβουν τις κατάλληλες ερωτήσεις κατά την συλλογή εθνικών 

δεδομένων. Αυτά τα δεδομένα σε επίπεδο ΕΕ αποστέλλονται στην συνέχεια στην 

Eurostat ώστε να μπορούν να εκδοθούν δεδομένα για την ανεργία σε επίπεδο ΕΕ, που 

                                                             
10 http://ec.europa.eu/eurostat/about/overview/what-we-do 

http://ec.europa.eu/eurostat/about/overview/what-we-do
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στην συνέχεια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την σύγκριση των δεικτών ανεργίας 

μεταξύ των χωρών. 

7.2 Ευκαιρίες εργασίας/ απασχόλησης στην Στατιστική Υπηρεσία της 

Ευρωπαϊκής   Ένωσης 
11

 

Η Eurostat αναζητά κυρίως υποψήφιους στις ακόλουθες κατηγορίες εργαζομένων: 

στέλεχος στατιστικής, οικονομολόγος και manager Τεχνολογιών Πληροφορικής 

(AD career), βοηθητικό προσωπικό στην στατιστική, τα οικονομικά, manager της 

στατιστικής βάσης δεδομένων, βοηθητικό προσωπικό στον τομέα των Τεχνολογιών 

και γραμματέας (AST career). 

* Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (European Personnel Selection 

Office (EPSO) οργανώνει σε τακτική βάση ανοιχτούς διαγωνισμούς και διαδικασίες 

επιλογές σε διαφορετικούς τομείς όπως οικονομικά, στατιστική, IT για την πρόσληψη 

στελεχών και προσωρινά απασχολούμενων. Επίσης, οι θέσεις εργασίας σε διάφορες 

διοικητικές/ οριζόντιες δραστηριότητες σε Ευρωπαϊκούς Θεσμούς καλύπτονται μέσω 

των διαγωνισμών. Τα ονόματα των υποψήφιων επιτυχόντων συμπεριλαμβάνονται σε 

σχετικές λίστες. Τα βιογραφικά των επιτυχόντων του διαγωνισμού τηρούνται σε βάση 

δεδομένων που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού. 

Προσωπικό με Σύμβαση (Συμβασιούχοι)  

Οι Συμβασιούχοι (Contract Agents – CA) διαχωρίζονται σε τέσσερις Ομάδες 

Καθηκόντων (Function Groups – (FG) βάσει των τύπων καθηκόντων που 

εκτελούνται και των ειδικών εργασιακών απαιτήσεων που καλύπτονται. Οι θέσεις 

εργασίας στην Eurostat είναι διαθέσιμες για μία ευρεία γκάμα δραστηριοτήτων, που 

απαιτούν διαφορετικά επίπεδα προσόντων, κυρίως για τα ακόλουθα προφίλ 

υποψηφίων: στέλεχος στατιστικής (CA FG IV), βοηθός στελέχους στατιστικής ή 

manager βάσης δεδομένων (CA FG III και FG II – (*Function Group II) και 

γραμματείς (CA FG II). 

Οι συμβασιούχοι (Contract Agent Staff) επιλέγονται μέσω μίας διαδικασίας επιλογής 

που διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού (EPSO) 

έπειτα από σχετική Πρόσκληση Ενδιαφέροντος. Τα βιογραφικά των επιτυχόντων του 

διαγωνισμού τηρούνται σε βάση δεδομένων που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή 

Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού 

Πρακτικές Ασκήσεις (Traineeships) 

Bluebook traineeships 

Δύο φορές ετησίως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσφέρει θέσεις πρακτικής άσκησης 

περιόδου πέντε μηνών σε απόφοιτους πανεπιστημίων κρατών-μελών της Ένωσης 

καθώς και σε απόφοιτους από χώρες μη-μέλη της Ε.Ε. 

                                                             
11 http://ec.europa.eu/eurostat/about/opportunities/recruitement/jobs 

http://ec.europa.eu/eurostat/about/opportunities/recruitement/jobs
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Η Eurostat παρέχει ευκαιρίες πρακτικής άσκησης κυρίως στα πεδία της στατιστικής, 

των οικονομικών, και των Τεχνολογιών της Πληροφορίας (Information Technology). 

Η περίοδος πρακτικής άσκησης ξεκινά την 1
η
 Μαρτίου και την 1

η
 Οκτωβρίου κάθε 

έτους. 

Μη-αμειβόμενες ευκαιρίες πρακτικής άσκησης  

Οι φοιτητές που ολοκληρώνουν τις σπουδές τους ή βρίσκονται στην αρχή του 

προπτυχιακού επιπέδου σπουδών μπορούν να λάβουν μία μη-αμειβόμενη ευκαιρία 

πρακτικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Αποσπασμένοι Εθνικοί Εμπειρογνώμονες - Seconded National Experts (SNE) 

Η Eurostat αναζητά αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες σε επίπεδο AD 

(διοικητικό επίπεδο – Administrator Level) έχοντας κυρίως στατιστικό προφίλ. 

Οι αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες είναι εθνικοί ή διεθνείς δημόσιοι 

υπάλληλοι που εργάζονται προσωρινά για την Επιτροπή υπό τις ρυθμίσεις των 

κανόνων που εφαρμόζονται για αυτούς τους εμπειρογνώμονες (Απόφαση Επιτροπής 

C(2008)6866/3 της 12/11/2008 - Commission Decision C(2008)6866/3 of 

12/11/2008).  

 

8. Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη - 

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 

8.1 Ρόλος – Σκοπός 
12

 

Η Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη - 

UNCTAD, η οποία διοικείται από τα 194 κράτη-μέλη της, είναι ο φορέας των 

Ηνωμένων Εθνών που είναι υπεύθυνος για τα αναπτυξιακά ζητήματα, και ειδικότερα 

για το διεθνές εμπόριο – τον κύριο μοχλό της ανάπτυξης. 

Το έργο του οργανισμού μπορεί να συνοψιστεί σε τρεις λέξεις – κλειδιά: σκέψη, 

διαβούλευση και παροχή έργων. 

Ο αναστοχασμός για τα αναπτυξιακά ζητήματα φωλιάζει στον πυρήνα του έργου της 

UNCTAD. Παράγει σε τακτική βάση καινοτόμες αναλύσεις οι οποίες σχηματίζουν 

την βάση για συστάσεις προς διαμορφωτές οικονομικής πολιτικής. Ο στόχος είναι να 

τους βοηθήσουν ώστε να λάβουν αποφάσεις έπειτα από πληροφόρηση και να 

προωθηθούν οι μακρο-οικονομικές πολιτικές που οδηγούν με τον βέλτιστο τρόπο 

στον τερματισμό των παγκόσμιων οικονομικών ανισοτήτων και να παραχθεί η 

ανθρωπο-κεντική βιώσιμη/αειφόρος ανάπτυξη. 

                                                             
12 http://unctad.org/en/Pages/AboutUs.aspx 

http://unctad.org/en/Pages/AboutUs.aspx
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Η Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη - 

UNCTAD αποτελεί επίσης ένα forum όπου οι εκπρόσωποι όλων των χωρών μπορεί 

να εμπλακούν ελεύθερα σε διαλογικές διαδικασίες και να συζητήσουν τρόπους 

εγκαθίδρυσης μίας καλύτερης ισορροπίας στην παγκόσμια οικονομία. 

Επιπρόσθετα, η UNCTAD παρέχει άμεση τεχνική βοήθεια σε αναπτυσσόμενες χώρες 

και σε χώρες με οικονομίες σε μετάβαση, που τις βοηθούν να οικοδομήσουν τις 

απαιτούμενες ικανότητες ώστε να ενσωματωθούν με ισότιμους όρους στην 

παγκόσμια οικονομία και να βελτιώσουν την ευημερία των πληθυσμών τους. 

8.2 Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (Internship Programme) 
13

 

Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης της UNCTAD αφορά φοιτητές που κατά τον 

χρόνο πραγματοποίησης της αίτησής τους πληρούν μία εκ των παρακάτω 

προϋποθέσεων:  

 Είναι εγγεγραμμένοι σε ακαδημαϊκό πρόγραμμα ανώτατων σπουδών (δεύτερο 

ακαδημαϊκό πτυχίο ή ισοδύναμο, η μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης) -  

 Είναι εγγεγραμμένοι στο τελευταίο ακαδημαϊκό έτος του πρώτου 

προπτυχιακού ακαδημαϊκού προγράμματος σπουδών (κατ’ ελάχιστον σε 

επίπεδο προπτυχιακών σπουδών ή ισοδύναμο) - 

 Έχουν αποφοιτήσει από ακαδημαϊκό πρόγραμμα σπουδών (όπως ορίζεται 

ανωτέρω), οι οποίοι εάν επιλεγούν, θα πρέπει να ξεκινήσουν το πρόγραμμα 

πρακτικής άσκησης εντός της περιόδου ενός έτους από την αποφοίτηση. 

Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης έχει ως στόχο να προάγει μία καλύτερη 

κατανόηση των διαδικασιών εμπορίου και ανάπτυξης μεταξύ των φοιτητών και να 

τους παρέχει αναλυτικές πληροφορίες για τους τρόπους με τους οποίους η UNCTAD 

επιχειρεί να βρει λύσεις για αυτά τα προβλήματα. Οι θέσεις πρακτικής άσκησης 

είναι μη-αμειβόμενες. Η απόκτηση των απαραίτητων εγγράφων (visas), τα 

ταξιδιωτικά κόστη και οι διαδικασίες, και η διαβίωση / στέγη είναι αρμοδιότητα των 

ειδικευόμενων ή των ιδρυμάτων που χορηγούν την πρακτική άσκηση. 

Οι επιτυχημένοι υποψήφιοι θα πρέπει να μπορούν να παρέχουν απόδειξη εγγραφής σε 

ένα κατάλληλο/ συναφές ακαδημαϊκό πρόγραμμα, απόδειξη ιατροφαρμακευτικής 

ασφάλισης (έγκυρης στην Ελβετία), καθώς και πιστοποιητικό καλής κατάστασης 

υγείας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στον 

ακόλουθο σύνδεσμο -> http://unctad.org/en/Pages/About%20UNCTAD/Internship-

Programme.aspx 

 

                                                             
13  http://unctad.org/en/Pages/About%20UNCTAD/Internship-Programme.aspx 

 

http://unctad.org/en/Pages/About%20UNCTAD/Internship-Programme.aspx
http://unctad.org/en/Pages/About%20UNCTAD/Internship-Programme.aspx
http://unctad.org/en/Pages/About%20UNCTAD/Internship-Programme.aspx
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8.3 Γενικές Πληροφορίες/ Απασχόληση στον Οργανισμό (Employment) 
14

 

Ως τμήμα του Συστήματος των Ηνωμένων Εθνών -  United Nations Secretariat, η 

UNCTAD χρησιμοποιεί μία διαδικασία προσλήψεων που ρυθμίζεται από το σύστημα 

επιλογής προσωπικού των Ηνωμένων Εθνών (Inspira), το οποίο δημοσιεύει μία 

συλλογή κενών θέσεων εργασίας εντός της Γενικής Γραμματείας των Ηνωμένων 

Εθνών. 

Με στόχο την επίτευξη μίας περισσότερο ισόνομης έμφυλης ισορροπίας εντός του 

οργανισμού, η UNCTAD ενθαρρύνει την πραγματοποίηση αιτήσεων από γυναίκες με τα 

απαιτούμενα προσόντα, ειδικότερα σε θέσεις ανώτερου επιπέδου. 

Για την πρόσληψη σε θέσεις εκκίνησης της σταδιοδρομίας (entry-level positions) 

στην UNCTAD (P-1/P-2), οι υποψήφιοι επιλέγονται μέσω της ετήσιας 

ανταγωνιστικής διαδικασίας πρόσληψης μέσω ειδικών εξετάσεων, ήτοι μέσω του 

Προγράμματος Νέων Επαγγελματιών των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Young 

Professional Programme (YPP). 

Για περισσότερες πληροφορίες για τις ευκαιρίες απασχόλησης στην Συνδιάσκεψη 

των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να ανατρέξουν στον ακόλουθο σύνδεσμο -> 

http://unctad.org/en/Pages/About%20UNCTAD/Unctad-Employment.aspx. 

 

9. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ασία και 

τον Ειρηνικό (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the 

Pacific (UNESCAP) 

9.1 Σχετικά με – Ρόλος/ Σκοπός 
15

 

Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ασία και των 

Ειρηνικό (UN – ESCAP) αποτελεί τον περιφερειακό αναπτυξιακό φορέα των 

Ηνωμένων Εθνών για την Περιφέρεια της Ασίας – Ειρηνικού. Αποτελείται από 53 

κράτη-μέλη και 9 Συνδεδεμένα Μέλη, με γεωγραφική έκταση κάλυψης που 

εκτείνεται από την Τουρκία στα Δυτικά στο νησί Kiribati του Ειρηνικού στα 

Ανατολικά, και από την Ρωσική Ομοσπονδία στον Βορρά στην Νέα Ζηλανδία στον 

Νότο, η περιφέρεια κατοικείται από 4,1 δισεκατομμύρια ανθρώπους, ή τα 2/3 του 

πληθυσμού του κόσμου. Αυτό το γεγονός καθιστά την UN – ESCAP την πλέον 

εκτεταμένη από τις πέντε Περιφερειακές Επιτροπές των Ηνωμένων Εθνών, και τον 

μεγαλύτερο φορέα των Ηνωμένων Εθνών που εξυπηρετεί την Περιφέρεια της Ασίας-

Ειρηνικού με προσωπικό που υπερβαίνει τα 600 άτομα. 

Ιδρυθείσα το έτος 1947 και με έδρα στην Bangkok της Ταϋλάνδης, η Οικονομική 

και Κοινωνική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ασία και τον Ειρηνικό, 

                                                             
14

 http://unctad.org/en/Pages/About%20UNCTAD/Unctad-Employment.aspx 
15 http://www.unescap.org/about 

http://unctad.org/en/Pages/About%20UNCTAD/Unctad-Employment.aspx
http://unctad.org/en/Pages/About%20UNCTAD/Unctad-Employment.aspx
http://www.unescap.org/about
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εργάζεται για να ξεπεράσει ορισμένες από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που 

αντιμετωπίζει η περιφέρεια μέσω της παροχής προγραμμάτων (projects) 

προσανατολισμένων προς τα αποτελέσματα, τεχνικής βοήθειας και τεχνικών 

οικοδόμησης ικανοτήτων προς τα κράτη-μέλη στους ακόλουθους τομείς: 

 Βιώσιμη Ανάπτυξη  

 Μακροοικονομική Πολιτική και Ανάπτυξη  

 Εμπόριο και Επενδύσεις  

 Μεταφορές  

 Κοινωνική Ανάπτυξη  

 Περιβάλλον και Ανάπτυξη  

 Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών  

 Μείωση Κινδύνου Καταστροφών  

 Στατιστική 

 Υπο-περιφερειακές δράσεις για την ανάπτυξη  

Η UN- ESCAP προωθεί ενδελεχείς αναλύσεις και αμοιβαίες διαδικασίες μάθησης 

στους 7 κυριότερους πυρήνες έργου – εν συνεχεία «μεταφράζει» τα ερευνητικά αυτά 

ευρήματα σε πολιτικούς διαλόγους και σε συστάσεις – προσφέροντας καλές 

πρακτικές ανάπτυξης, διαμοίραση γνώσης και τεχνική βοήθεια προς κράτη-μέλη για 

την εφαρμογή αυτών των Συστάσεων. 

9.2 Ευκαιρίες Απασχόλησης / Καριέρας στην Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ασία και τον Ειρηνικό 

Οι τρείς τομείς δραστηριοτήτων της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής των 

Ηνωμένων Εθνών για την Ασία και τον Ειρηνικό που συγκεντρώνουν τις 

μεγαλύτερες προοπτικές απορρόφησης για τους επιστήμονες κοινωνικής πολιτικής 

είναι ο τομέας της Βιώσιμης Ανάπτυξης, της Κοινωνικής Ανάπτυξης και της 

Στατιστικής. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ακολουθήσουν τρείς υπερ-συνδέσμους με συχνή 

ανανέωση για ευκαιρίες απασχόλησης στον Οργανισμό: 

(α) Job Openings -> http://www.unescap.org/jobs  

(β) Internship Opportunities -> http://www.unescap.org/jobs/internships  

(γ) Επίσης στον ακόλουθο σύνδεσμο (http://www.unescap.org/jobs/career-resources - 

Career Resources) οι εν δυνάμει υποψήφιοι μπορούν να πληροφορηθούν για τις 

διαδικασίες ένταξης και προοπτικών απασχόλησης στο Σύστημα του Οργανισμού των 

Ηνωμένων Εθνών. 

 

 

http://www.unescap.org/jobs
http://www.unescap.org/jobs/internships
http://www.unescap.org/jobs/career-resources
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10. Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Αφρική (United Nations 

Economic Commission for Africa (UNECA) 

10.1 – Σχετικά με την Επιτροπή 
16

 

Η Επιτροπή ιδρύθηκε από το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο - Economic and 

Social Council (ECOSOC) των Ηνωμένων Εθνών (UN) το 1958 ως μία από τις πέντε 

περιφερειακές επιτροπές των Ηνωμένων Εθνών.  

Η αποστολή της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Αφρική - 

ECA είναι η προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης των κρατών-

μελών της, η υιοθέτηση της δια-περιφερειακής ένταξης, και η προώθηση της διεθνούς 

συνεργασίας για την ανάπτυξη της Αφρικής. 

Η UN-ECA αποτελείται από 54 κράτη-μέλη και επιτελεί έναν διττό ρόλο ως 

περιφερειακός φορέας των Ηνωμένων Εθνών αλλά και ως κύριο στοιχείο του 

Αφρικανικού θεσμικού «πλαισίου», η Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών 

για την Αφρική είναι κατάλληλα δομημένη ώστε να πραγματοποιεί ειδικές 

συνεισφορές για την ανταπόκριση στις αναπτυξιακές προκλήσεις της Ηπείρου. 

Η δυναμική της UN-ECA απορρέει από τον ρόλο της ως ο μοναδικός φορέας των 

Ηνωμένων Εθνών με αποστολή να επιτελεί έργο τόσο σε περιφερειακό όσο και σε 

υπο-περιφερειακό επίπεδο ώστε να αντλεί πόρους για τις προτεραιότητες (ανάπτυξης) 

της Αφρικανικής Ηπείρου. Για να ενισχύσει τον αντίκτυπό της, η Οικονομική 

Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Αφρική θέτει ειδική εστίαση στην συλλογή 

επικαιροποιημένων και πρωτογενών περιφερειακών στατιστικών με στόχο να 

θεμελιώσει την έρευνα πολιτικής και συνηγορίας σε ξεκάθαρες και αντικειμενικές 

αποδείξεις – για την προώθηση της πολιτικής συναίνεσης – για την παροχή 

ανάπτυξης ικανοτήτων με σημαντικό αντίκτυπο – και για την παροχή υπηρεσιών 

συμβουλευτικής σε θεματικά πεδία – «κλειδιά». 

Οι θεματικοί άξονες εστίασης της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών 

για την Αφρική είναι οι ακόλουθοι: 

 Μακροοικονομική Πολιτική 

 Περιφερειακή Ένταξη και Εμπόριο  

 Κοινωνική Ανάπτυξη 

 Φυσικοί Πόροι 

 Καινοτομία και Τεχνολογία  

 Ζητήματα Φύλου – Αφρικανικό Κέντρο για Ζητήματα Φύλου (ACG) 

 Διακυβέρνηση 

Η UN-ECA παρέχει επίσης υπηρεσίες τεχνικής συμβουλευτικής σε Αφρικανικές 

κυβερνήσεις, διακυβερνητικούς οργανισμούς και θεσμούς. Επιπρόσθετα, 

                                                             
16 http://www.uneca.org/pages/overview 

http://www.uneca.org/pages/overview
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διαμορφώνει και προωθεί προγράμματα αναπτυξιακής βοήθειας και δρα ως 

εκτελεστικός φορέας για συναφή επιχειρησιακά προγράμματα. 

10.2 Ευκαιρίες Απασχόλησης / Καριέρας στην Οικονομική Επιτροπή των 

Ηνωμένων Εθνών για την Αφρική 

Οι τομείς δραστηριοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την 

Αφρική που συγκεντρώνουν τις μεγαλύτερες προοπτικές απορρόφησης για τους 

επιστήμονες κοινωνικής πολιτικής είναι ο τομέας της Κοινωνικής Ανάπτυξης και των 

Ζητημάτων Φύλου – {Αφρικανικό Κέντρο για Ζητήματα Φύλου}. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ακολουθήσουν τον εξής υπερ-σύνδεσμο με συχνή 

ανανέωση για ευκαιρίες απασχόλησης στον Οργανισμό: 

United Nations – Economic Commission for Africa -> Vacancies 

http://www.uneca.org/pages/vacancies  

 

11. Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη - United 

Nations Economic Commission for Europe (UNECE) 

11.1 Σχετικά με την Επιτροπή 
17

 

Η Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (United Nations 

Economic Commission for Europe (UNECE) ιδρύθηκε το 1947 από το Οικονομικό 

και Κοινωνικό Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών (ECOSOC). Αποτελεί μία εκ των 

πέντε περιφερειακών επιτροπών των Ηνωμένων Εθνών. Οι υπόλοιπες είναι: 

 Οικονομική Επιτροπή για την Αφρική - Economic Commission for Africa 

(ECA), 

 Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Περιφέρειας Ασίας – Ειρηνικού - 

Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP), 

 Οικονομική Επιτροπή για την Λατινική Αμερική και την Καραϊβική - 

Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), 

 Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή για την Δυτική Ασία - Economic and 

Social Commission for Western Asia (ESCWA). 

Ο κύριος στόχος της Οικονομική Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη –

UNECE είναι η προώθηση της παν-Ευρωπαϊκής οικονομικής ένταξης. Η UNECE 

αποτελείται από 56 κράτη-μέλη στην Ευρώπη, την Βόρεια Αμερική και την Ασία. 

Πάντως, όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη-μέλη των Ηνωμένων Εθνών μπορούν να 

συμμετάσχουν στο έργο της UNECE. Περισσότεροι από 70 διεθνείς επαγγελματικές 

οργανώσεις και έτερες μη-κυβερνητικές οργανώσεις λαμβάνουν μέρος στις 

δραστηριότητες της UNECE. 

                                                             
17 http://www.unece.org/mission.html 

http://www.uneca.org/pages/vacancies
http://www.unece.org/mission.html
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Οι όροι εντολής της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την 

Ευρώπη έχουν καθοριστεί από το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο των 

Ηνωμένων Εθνών. 

Ως πολυμερής πλατφόρμα, η Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την 

Ευρώπη – UNECE – διευκολύνει την μεγαλύτερη οικονομική ένταξη και συνεργασία 

μεταξύ των κρατών-μελών της και προωθεί την βιώσιμη ανάπτυξη και την 

οικονομική ευημερία μέσω: 

 Πολιτικού διαλόγου, 

 Διαπραγμάτευση (μέσω) διεθνών νομικών εργαλείων, 

 Ανάπτυξη ρυθμίσεων και νορμών, 

 Ανταλλαγής και Εφαρμογής καλών πρακτικών καθώς και οικονομικής και 

τεχνικής τεχνογνωσίας, 

 Τεχνική συνεργασία για χώρες με οικονομίες σε μετάβαση. 

Η UNECE συνεισφέρει στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των Ηνωμένων 

Εθνών μέσω της περιφερειακής εφαρμογής των αποτελεσμάτων των παγκόσμιων 

Συνεδρίων των Ηνωμένων Εθνών και των Διασκέψεων. Εστιάζει στις παγκόσμιες 

κατευθύνσεις των Ηνωμένων Εθνών στο οικονομικό πεδίο, σε συνεργασία με έτερους 

παγκόσμιους παίκτες και εμπλεκόμενους φορείς – κλειδιά, και πιο συγκεκριμένα την 

επιχειρηματική κοινότητα. 

Η UNECE καθορίζει επίσης νόρμες, πρότυπα και συμβάσεις για την διευκόλυνση της 

διεθνούς συνεργασίας εντός και εκτός της περιοχής. 

11.2 Ανακοινώσεις κενών θέσεων εργασίας – παροχή συμβουλευτικών 

υπηρεσιών 
18

 

Ανακοινώσεις κενών θέσεων εργασίας  

Οι ευκαιρίες καριέρας για μόνιμες και μακρο-χρόνιες θέσεις στην Οικονομική 

Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη αναρτώνται στην επίσημη 

ιστοσελίδα των Ηνωμένων Εθνών, το UN Careers -> 

https://careers.un.org/lbw/Home.aspx  

Με στόχο να γίνει καλύτερα διαχειρίσιμος ο μεγάλος όγκος των αιτήσεων, η 

πρόσληψη και η διαδικασία επιλογής του προσωπικού των Ηνωμένων Εθνών είναι 

αυτοματοποιημένη. Έτσι, οι υποψήφιοι με πρόσβαση στο Internet προτρέπονται να 

υποβάλλουν τις αιτήσεις τους διαδικτυακά. Μόλις κατατεθεί η αίτησή τους, οι 

αιτούντες θα λάβουν ένα αυτόματο e-mail που θα επιβεβαιώνει ότι η υποψηφιότητά 

τους έχει ληφθεί. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! -> Τα Ηνωμένα Έθνη ΔΕΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΝ ΜΕ ΚΑΜΙΑ 

ΧΡΕΩΣΗ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΤΑΔΙΟ της διαδικασίας πρόσληψης (αίτηση 

                                                             
18 http://www.unece.org/oes/job_opportunities/vacancy_announcements.html 

https://careers.un.org/lbw/Home.aspx
http://www.unece.org/oes/job_opportunities/vacancy_announcements.html
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υποψηφιότητας, συνάντηση για συνέντευξη, επεξεργασία, κατάρτιση ή 

οποιαδήποτε άλλη αμοιβή) τους υποψήφιους. Τα Ηνωμένα Έθνη δεν 

ασχολούνται με πληροφορίες που αφορούν τραπεζικούς λογαριασμούς. 

Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών - Consultancies 

Η Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη - UNECE αναζητά 

ανά περίπτωση εμπειρογνώμονες που επιθυμούν να εργασθούν σε βραχυ-χρόνια 

projects ως σύμβουλοι. Οι εμπειρογνώμονες που ενδιαφέρονται για αυτές τις θέσεις 

καλούνται να εξετάσουν τις κενές θέσεις που είναι διαθέσιμες μέσω της ιστοσελίδας 

UN Careers -> https://careers.un.org/lbw/Home.aspx 

11.3 Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων 

Εθνών για την Ευρώπη - UNECE Internship Programme 
19

 

Η Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη δέχεται ασκούμενους 

σε ad hoc βάση. Οι θέσεις πρακτικής άσκησης είναι ανοιχτές για προπτυχιακούς ή 

μετα-πτυχιακούς φοιτητές ή πρόσφατα αποφοιτήσαντες, που έχουν λάβει ειδίκευση 

σε πεδίο σχετικό με το έργο του της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών 

για την Ευρώπη, και πιο συγκεκριμένα: περιβάλλον, μεταφορές, στατιστική, βιώσιμη 

ενέργεια, εμπόριο, υλοτομία και δάση, διαχείριση στέγης και γαιών, πληθυσμός, 

οικονομική συνεργασία και ένταξη και ζητήματα φύλου (έμφαση στα πεδία 

σχετικά με τους επιστήμονες/ απόφοιτους κοινωνικής πολιτικής). 

Οι θέσεις πρακτικής άσκησης προσφέρονται ΔΙΧΩΣ οικονομική αποζημίωση. 

Τα Ηνωμένα Έθνη δεν μπορούν να δεχθούν καμία νομική ή διοικητική ευθύνη για 

ασκούμενους που δεν αποτελούν μέλη του προσωπικού του Συστήματος των 

Ηνωμένων Εθνών. Όλα τα έξοδα που συνοδεύουν την πρακτική άσκηση, 

συμπεριλαμβανομένων των εξόδων μετακινήσεων, στέγης και ασφάλισης, επωμίζεται 

ο ασκούμενος/ κούμενη ή ο χορηγός του/ της. 

Μία θέση πρακτικής άσκησης δεν συνοδεύεται από προσδοκία επικείμενης 

απασχόλησης εντός των Ηνωμένων Εθνών. Οι ασκούμενοι θα πρέπει να 

υποβάλλουν ένα πιστοποιητικό καλής υγείας, και όπου αυτό είναι εφαρμόσιμο, να 

έχουν αποκτήσει την κατάλληλη visa. 

Ο ασκούμενος μπορεί να ελέγξει σχετικά με τις προϋποθέσεις έκδοσης visa εντός της 

Ελβετικής πρεσβείας στην χώρα του/ της. Επιπρόσθετα η ιστοσελίδα του 

Ομοσπονδιακού Τμήματος Εξωτερικών Υποθέσεων της Ελβετίας παρέχει επίσης 

                                                             

19 http://www.unece.org/oes/internships/internship_prog.html  
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αρχική καθοδήγηση στον ακόλουθο σύνδεσμο: 

https://www.eda.admin.ch/eda/en/home.html  

Οι γλώσσες εργασίας της UNECE είναι τα Αγγλικά, τα Γαλλικά και τα Ρωσικά. 

Η συνηθισμένη διάρκεια μίας πρακτικής άσκησης είναι δύο με τρείς μήνες και μπορεί 

σε ειδικές περιπτώσεις να εκτείνεται το μέγιστο και ως έξι μήνες. 

Με την συμπλήρωση της πρακτικής άσκησης, η UNECE θα εκδώσει μία αξιολόγηση 

της απόδοσης του ασκούμενου. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η UNECE δεν υπογράφει 

συμβάσεις πρακτικής άσκησης με Πανεπιστήμια. 

Κριτήρια επιλεξιμότητας  

Μόνο οι υποψήφιοι που πληρούν ένα από τα ακόλουθα κριτήρια κατά τον χρόνο της 

αίτησης τους θα γίνουν αποδεκτοί: 

 Όσοι είναι εγγεγραμμένοι σε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών σε 

σχολή μεταπτυχιακών σπουδών (δεύτερο πτυχίο πανεπιστημίου ή ισοδύναμο, 

ή ανώτερο); 

 Όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο τελευταίο ακαδημαϊκό έτος του προπτυχιακού 

προγράμματος πανεπιστημιακών σπουδών (κατ’ ελάχιστον προπτυχιακό 

επίπεδο - Bachelor's level ή ισοδύναμο); 

 Όσοι είναι απόφοιτοι ακαδημαϊκού προγράμματος σπουδών (όπως ορίζεται 

ανωτέρω) και, εφ’ όσον έχουν επιλεγεί, θα πρέπει να ξεκινήσουν την 

πρακτική  άσκηση είτε πριν την αποφοίτηση, είτε εντός περιόδου ενός έτους 

από την αποφοίτησή τους.  

Διαδικασία Αίτησης 

Έπειτα από την αποδοχή των παραπάνω προϋποθέσεων, οι υποψήφιοι με τα 

απαιτούμενα προσόντα, θα πρέπει να στείλουν τα ακόλουθα έγγραφα στον 

Συντονιστή της Πρακτικής Άσκησης (Internship Coordinator) μέσω e-mail 

(interns@unece.org): 

 Βιογραφικό Σημείωμα 

 Συμπληρωμένη φόρμα αίτησης πρακτικής άσκησης 

 Δήλωση του συγκεκριμένου πεδίου δραστηριότητας στο οποίο θέλουν να 

εργάζονται σε συνδυασμό με τις ημερομηνίες διαθεσιμότητας. 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μπορούν να αποστέλλονται κάθε χρόνο, αλλά οι 

υποψήφιοι προτρέπονται να αποστείλουν την υποψηφιότητά τους όσο νωρίτερα 

δυνατόν, ειδικότερα για την θερινή περίοδο. Οι αιτήσεις θα ληφθούν υπόψιν από τα 

https://www.eda.admin.ch/eda/en/home.html
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αρμόδια τμήματα της UNECE με στόχο τον συγκερασμό των ενδιαφερόντων των 

υποψηφίων και των προσόντων τους με τις ανάγκες της Επιτροπής. 

Διαδικασία Τελικής Επιλογής και Αποδοχής  

Παρακαλώ σημειώστε ότι μόνο οι υποψήφιοι που κρίθηκαν επιτυχόντες κατά την 

διαδικασία αίτησης θα λάβουν αίτημα επικοινωνίας. Εάν παραλάβετε μία προσφορά, 

θα πρέπει να επιβεβαιώσετε την αίτηση αποδοχής όσο το δυνατόν γρηγορότερα μέσω 

της υποβολής των εγγράφων που απαιτούνται, που θα πρέπει να περιλαμβάνουν και 

μία δήλωση Ιατρικής Ασφάλισης (υποδεικνύοντας ξεκάθαρα την κάλυψη της 

περιόδους πρακτικής άσκησης στην Ελβετία) καθώς και ένα πρόσφατο ιατρικό 

πιστοποιητικό καλή κατάστασης υγείας. 

(Τρόπος) Επικοινωνία (ς) - E-mail: interns@unece.org 

12. Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τη Λατινική Αμερική και 

την Καραϊβική - United Nations Economic Commission for Latin America and the 

Caribbean (UNECLAC) 

12. 1 Σχετικά με την Επιτροπή 
20

 

Η Οικονομική Επιτροπή για την Λατινική Αμερική - Economic Commission for 

Latin America (ECLA) – με το Ισπανικό ακρωνύμιο να είναι CEPAL – ιδρύθηκε 

έπειτα από το Ψήφισμα του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου 106 (VI) της 

25
ης

 Φεβρουαρίου του 1948 και ξεκίνησε την λειτουργία του το ίδιο έτος. Εν 

συνεχεία η στόχευση του έργου της Επιτροπής διευρύνθηκε ώστε να συμπεριλάβει τις 

χώρες της Καραϊβικής, και βάσει του ψηφίσματος 1984/67 της 27
ης

 Ιουλίου 1984, το 

Οικονομικό Συμβούλιο αποφάσισε να αλλάξει το όνομα του σε Οικονομική 

Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, 

Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC) – το Ισπανικό 

ακρωνύμιο, CEPAL, παραμένει – όμως – ίδιο. 

Η Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Λατινική Αμερική και 

την Καραϊβική, με έδρα το Σαντιάγο της Χιλής, αποτελεί μίας από τις πέντε 

περιφερειακές επιτροπές των Ηνωμένων Εθνών. Ιδρύθηκε με σκοπό να συνεισφέρει 

στην οικονομική ανάπτυξη της Λατινικής Αμερικής, τον συντονισμό των δράσεων 

που κατευθύνονται προς αυτόν τον σκοπό, και την ενδυνάμωση των οικονομικών 

δεσμών μεταξύ των χωρών και με άλλα έθνη του κόσμου. Η προώθηση της 

κοινωνικής ανάπτυξης της περιοχής συμπεριελήφθηκε αργότερα μεταξύ των 

πρωταρχικών της στόχων. 

                                                             
20 http://www.cepal.org/en/about 
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Τον Ιούνιο του έτους 1951, η Επιτροπή εγκαθίδρυσε την υπο-περιφερειακή έδρα της 

ECLAC στην πόλη του Μεξικό, που λειτουργεί με στόχο την εξυπηρέτηση των 

αναγκών της Κεντρικής Αμερικής, και τον Δεκέμβριο του 1966, η υπο-περιφερειακή 

έδρα της ECLAC για την Καραϊβική ιδρύθηκε στο Port-of-Spain, Τρινιντάν και 

Τομπάγκο. Επιπρόσθετα, η Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την 

Λατινική Αμερική και την Καραϊβική διατηρεί εθνικά γραφεία στο Bueno Aires, στην 

Brasilia, το Montevideo και την Bogota, καθώς και γραφείο διασύνδεσης στην 

Washington D.C. 

12.2 Ευκαιρίες Απασχόλησης στην Οικονομική Επιτροπή για την Λατινική 

Αμερική και την Καραϊβική – Employment Opportunities at ECLAC 
21

 

Συμβάσεις Θέσεων Εργασίας Ορισμένης Διάρκειας - FIXED-TERM 

VACANCIES  (Θέσεις Απασχόλησης για 1 έτος ή περισσότερο) 

Πώς μπορείτε να πραγματοποιήσετε αίτηση: μεταβείτε στο portal των Ηνωμένων 

Εθνών για ευκαιρίες απασχόλησης, εγγραφείτε και συμπληρώστε ένα πλήρες Προφίλ 

Προσωπικού Ιστορικού - Personal History Profile (PHP). Στη συνέχεια αναζητήστε 

για την επιθυμητή κενή θέση κατά κατηγορία, επίπεδο, δίκτυο εργασίας, πεδίο 

εργασίας, τμήμα/γραφείο, τόπο εργασίας ή ημερομηνία. Οι αιτήσεις θα πρέπει να 

υποβληθούν ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ. 

Τοπικές Θέσεις Εργασίας  (G1 εως G4 - Θέσεις για Υποψήφιους Δίχως Εμπειρία 

– Entry Level Positions) 

Πώς μπορείτε να πραγματοποιήσετε αίτηση: μεταβείτε στο portal των Ηνωμένων 

Εθνών για ευκαιρίες απασχόλησης, εγγραφείτε και συμπληρώστε ένα πλήρες Προφίλ 

Προσωπικού Ιστορικού - Personal History Profile (PHP). Κατεβάστε την φόρμα - 

PHP form ως αρχείο pdf και αποστείλετέ την μέσω e-mail με την αίτηση σας στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση Staffing@cepal.org, διασφαλίζοντας ότι αναφέρετε τον 

αριθμό της κενής θέσης εργασίας.  

Προσωρινές Κενές Θέσεις – Temporary Vacancies (Θέσεις Απασχόλησης για 1 

έτος ή/ και Λιγότερο) 

How to apply: μεταβείτε στο portal των Ηνωμένων Εθνών για ευκαιρίες 

απασχόλησης, εγγραφείτε και συμπληρώστε ένα πλήρες Προφίλ Προσωπικού 

Ιστορικού - Personal History Profile (PHP). Κατεβάστε την φόρμα - PHP form ως 
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αρχείο pdf και αποστείλετέ την μέσω e-mail με την αίτηση σας στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση Staffing@cepal.org. 

Ευκαιρίες Θέσεων Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών (Consultancies – 

Μέγιστη Διάρκεια 24 Μήνες) 

Εγγραφείτε στην Λίστα Συμβούλων στο portal των Ηνωμένων Εθνών για ζητήματα 

καριέρας και συμπληρώστε ένα Προφίλ Προσωπικού Ιστορικού. Κατεβάστε την 

Φόρμα PHP ως αρχείο pdf και στην συνέχεια αποστείλετέ την με e-mail όπως 

υποδεικνύεται σε κάθε αίτηση υποψηφιοτήτων. 

Ευκαιρίες Πρακτικής Άσκησης  (Μέγιστη Διάρκεια 6 Μήνες) 

Πώς μπορείτε να πραγματοποιήσετε αίτηση: μεταβείτε στο portal των Ηνωμένων 

Εθνών για ευκαιρίες απασχόλησης, εγγραφείτε και συμπληρώστε ένα πλήρες Προφίλ 

Προσωπικού Ιστορικού - Personal History Profile (PHP). Αναζητήσετε για κενές 

θέσεις υπό την κατηγοριοποίηση «Θέσεις Πρακτικής Άσκησης» - Internships και 

πραγματοποιήστε αίτηση ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ. 

13. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Δυτική 

Ασία - United Nations Economic and Social Commission for Western Asia 

(UNESCWA) 

13.1 Σχετικά με την Επιτροπή 
22

 

Οι πέντε περιφερειακές Επιτροπές ιδρύθηκαν από τα Ηνωμένα Έθνη με στόχο να 

εκπληρωθούν οι οικονομικοί και κοινωνικοί στόχοι που τέθηκαν στην Χάρτα μέσω της 

προώθησης της συνεργασίας και της ένταξης μεταξύ των χωρών σε κάθε περιοχή του 

κόσμου. Αυτές οι επιτροπές είναι: η Οικονομική Επιτροπή για την Ευρώπη (ECE, 

ιδρυθείσα το 1947), η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή για την Ασία και τον 

Ειρηνικό (ESCAP, ιδρυθείσα το 1947), η Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών 

για την Λατινική Αμερική και την Καραϊβική (ECLAC, 1948), η Οικονομική Επιτροπή 

για την Αφρική (ECA, 1958), και η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή για τη Δυτική 

Ασία (ESCWA, ιδρυθείσα το 1973). 
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Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Δυτική 

Ασία - ESCWA 

Η Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Δυτική Ασία - The 

Economic Commission for Western Asia (ECWA) ιδρύθηκε στις 9 Αυγούστου του 

1973 έπειτα από το Ψήφισμα 1818 (LV) του Οικονομικού και Κοινωνικού 

Συμβουλίου (των Ηνωμένων Εθνών). Ο στόχος του ήταν να αυξηθεί η οικονομική 

δραστηριότητα στα κράτη-μέλη, να ενδυναμωθεί η συνεργασία μεταξύ τους και να 

προαχθεί η ανάπτυξη. 

Ως αναγνώριση της κοινωνικής πτυχής του έργου της, η Επιτροπή μετονομάσθηκε σε 

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή για την Δυτική Ασία - the Economic and 

Social Commission for Western Asia (ESCWA), υπό το Ψήφισμα 69/1985 του 

Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου του Ιουλίου του έτους 1985.  

Η ESCWA είχε αρχικά ως έδρα την Βηρυττό (1974-1982), εν συνεχεία μετακινήθηκε 

στην Βαγδάτη (1982-1991) και το Αμάν - Amman (1991-1997), και εν συνεχεία 

επέστρεψε στην Βηρυττό, την μόνιμη έδρα της ως και σήμερα. 

Στόχοι  

 Υποστήριξη της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στα κράτη-μέλη. 

 Η προώθηση της διάδρασης και συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών. 

 Η ενθάρρυνση της ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών.  

 Η επίτευξη της περιφερειακής ένταξης και η διασφάλιση της διάδρασης 

μεταξύ της Δυτικής Ασίας και άλλων περιοχών.  

 Η ενίσχυση της παγκόσμιας ευαισθητοποίησης για τις συνθήκες και ανάγκες 

των κρατών-μελών.  

Αποστολή  

Η ESCWA παρέχει ένα πλαίσιο για την διαμόρφωση και την εναρμόνιση των 

τομεακών πολιτικών για τις χώρες- μέλη, μία πλατφόρμα για συντονισμό, μία έδρα 

εμπειρογνωμοσύνης και γνώσεων, και ένα παρατηρητήριο πληροφόρησης. 

Οι δραστηριότητες της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής των Ηνωμένων 

Εθνών για τη Δυτική Ασία - ESCWA συντονίζονται με τα τμήματα και κύρια 

γραφεία της Έδρας των Ηνωμένων Εθνών, με τους ειδικούς φορείς, και τους ειδικούς 

και περιφερειακούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης της Λίγκας των Αραβικών 

Κρατών και των βοηθητικών φορέων της, και του Συμβουλίου Συνεργασίας (των 

Αραβικών Χωρών) του Κόλπου – Gulf Cooperation Council. 
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Κράτη-μέλη  

Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τη Δυτική Ασία 

αποτελείται από 18 Αραβικές χώρες: Μπαχρέιν, Αίγυπτο, Ιράκ, Ιορδανία, Κουβέιτ, 

Λίβανος, Λιβύη, Μαυριτανία, Μαρόκο, Ομάν, Παλαιστίνη, Κατάρ, Σαουδική 

Αραβία, Σουδάν, Συρία, Τυνησία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Υεμένη. 

13.2 Θέσεις Απασχόλησης στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή των 

Ηνωμένων Εθνών για τη Δυτική Ασία 
23

 

Η διαδικασία πρόσληψης και επιλογής προσωπικού των Ηνωμένων Εθνών είναι 

αυτοματοποιημένη και οι υποψήφιοι με πρόσβαση στο διαδίκτυο προτρέπονται να 

υποβάλλουν τις αιτήσεις τους διαδικτυακά πραγματοποιώντας κλικ στην κενή θέση 

εργασίας, ή μέσω του υπερ-συνδέσμου http://careers.un.org .  

Μόλις κατατεθεί η αίτηση σας, θα μεταφερθεί στο κατάλληλο γραφείο/ τμήμα για 

αξιολόγηση.  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  

Τα Ηνωμένα Έθνη δεν χρεώνουν τους υποψηφίους σε κανένα στάδιο της διαδικασίας 

πρόσληψης ούτε απαιτούν παροχή στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού. 

13.3 Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στην Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Δυτική Ασία 
24

 

Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 

των Ηνωμένων Εθνών για την Δυτική Ασία διέπεται εν γένει από παρόμοιο 

πλαίσιο με αυτό των προγραμμάτων πρακτικής άσκησης στις έτερες Περιφερειακές 

Επιτροπές του Ο.Η.Ε. 

Οι θέσεις είναι μη-αμειβόμενες και οι ασκούμενοι είναι υπεύθυνοι για το κόστος 

ταξιδίων, διαμονής και διαβίωσης. Οι υποψήφιοι ασκούμενοι θα πρέπει να 

υπογράψουν αίτηση με την οποία να συνηγορούν υπέρ των όρων του Προγράμματος 

πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης. 

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας έχουν ως εξής: 

Οι υποψήφιοι του προγράμματος πρακτικής άσκησης θα πρέπει να πληρούν μία από 

τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

                                                             
23

 https://www.unescwa.org/vacancies 
24 https://www.unescwa.org/work-us/vacancies/internship-programme 
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 Θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών 

σε σχολή μεταπτυχιακών σπουδών (δεύτερο πτυχίο πανεπιστημίου ή 

ισοδύναμο, ή ανώτερο); 

 Να είναι εγγεγραμμένοι στο τελευταίο ακαδημαϊκό έτος του προπτυχιακού 

προγράμματος πανεπιστημιακών σπουδών (κατ’ ελάχιστον προπτυχιακό 

επίπεδο - Bachelor's level ή ισοδύναμο); 

 Να είναι απόφοιτοι ακαδημαϊκού προγράμματος σπουδών (όπως ορίζεται 

ανωτέρω) και, εφ’ όσον έχουν επιλεγεί, θα πρέπει να ξεκινήσουν την 

πρακτική  άσκηση εντός περιόδου ενός έτους από την αποφοίτησή τους. 

Θα πρέπει να έχουν γνώση χρήσης τυπικών εφαρμογών λογισμικού - 

Θα πρέπει να επιδεικνύουν ένα αυξημένο ενδιαφέρον για το έργο των Ηνωμένων 

Εθνών και μία προσωπική δέσμευση για τα ιδανικά του Χάρτη – και  

Να έχουν μία αποδεδειγμένη ικανότητα να αλληλεπιδρούν επιτυχημένα με άτομα 

διαφορετικών πολιτιστικών υπόβαθρων και πιστεύω, και προθυμία να συμφιλιώνουν 

διαφορετικές απόψεις και οπτικές. 

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε αυτόν τον υπερ-σύνδεσμο -> 

https://www.unescwa.org/work-us/vacancies/internship-programme 

 

14. Εκπαιδευτικός, Επιστημονικός και Πολιτιστικός Οργανισμός των Ηνωμένων 

Εθνών – UNESCO 
25

 

14.1 Σχετικά με τον Οργανισμό 

Ο Εκπαιδευτικός, Επιστημονικός και Πολιτιστικός Οργανισμός των Ηνωμένων 

Εθνών (UNESCO - United Nations Educational, Scientific, and Cultural 

Organization) ιδρύθηκε στις 16 Νοεμβρίου 1945. Επιδίωξη αυτού του εξειδικευμένου 

Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών δεν είναι μόνον η οικοδόμηση σχολείων σε 

κατεστραμμένες χώρες ή η δημοσίευση επιστημονικών ανακαλύψεων. Η 

Εκπαίδευση, οι Κοινωνικές και Φυσικές Επιστήμες, ο Πολιτισμός και η Επικοινωνία 

είναι οχήματα για έναν πολύ πιο φιλόδοξο στόχο: την εγκαθίδρυση της ειρήνης 

μεταξύ των ανθρώπων. 

Η UNESCO αγωνίζεται για να δημιουργήσει συνθήκες για έναν ειλικρινή διάλογο 

που θα βασίζεται στο σεβασμό των κοινών αξιών και των ιδεωδών όλων των 

πολιτισμών. Ο κόσμος απαιτεί άμεσα παγκόσμια οράματα για μια βιώσιμη ανάπτυξη 

                                                             
25 http://www.unesco-hellas.gr/gr/default.htm 

https://www.unescwa.org/work-us/vacancies/internship-programme
http://www.unesco-hellas.gr/gr/default.htm
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που θα βασίζεται στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τον αμοιβαίο 

σεβασμό και την εξάλειψη της φτώχειας. Οι στόχοι αυτοί αποτελούν τον πυρήνα της 

αποστολής και των δραστηριοτήτων της UNESCO. 

Μέσω των στρατηγικών και των δράσεων της, η UNESCO επιδιώκει ενεργά να 

υλοποιήσει τους Αναπτυξιακούς Στόχους του Ο.Η.Ε για τη Χιλιετία (Millennium 

Development Goals), ειδικά εκείνους που στοχεύουν στο:  

 να μειωθεί στο μισό το ποσοστό των ανθρώπων που ζουν στην έσχατη 

φτώχεια στις αναπτυσσόμενες χώρες και μέχρι το 2015 

 να επιτευχθεί παγκοσμίως η παροχή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε όλες 

τις χώρες 

 να εξαλειφθεί η ανισότητα των φύλων στην πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση και 

 να βοηθηθούν οι χώρες ώστε να εφαρμόσουν μια εθνική στρατηγική για 

την βιώσιμη ανάπτυξη (sustainable development) και να αντιστραφούν οι 

υπάρχουσες τάσεις στην απώλεια περιβαλλοντικών πόρων. 

14.2 Νέες / σύγχρονες προκλήσεις 
26

 

Οι νέες προκλήσεις και οι τρόποι αντιμετώπισης των ζητημάτων που ανακύπτουν ως 

προς την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης επαναβεβαιώνουν τις ιδρυτικές αρχές του 

Οργανισμού και ενισχύουν τον ρόλο του: 

 Σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο με δια-συνδεδεμένες κοινωνίες, ο 

διαπολιτισμικός διάλογος είναι ζωτικής σημασίας εάν θέλουμε να ζούμε μαζί 

ενώ παράλληλα αναγνωρίζουμε την διαφορετικότητά μας. 

 Σε έναν αβέβαιο κόσμο, το μέλλον των εθνών εξαρτάται όχι μονάχα στο 

οικονομικό τους κεφάλαιο ή στους φυσικούς τους πόρους, αλλά στην 

συλλογική τους ικανότητα να κατανοούν και να περιμένουν τις 

περιβαλλοντικές αλλαγές – μέσω της εκπαίδευσης, της επιστημονικής έρευνας 

και της διαμοίρασης της γνώσης. 

 Σε έναν ασταθή κόσμο – που υπογραμμίζεται από δημοκρατικά κινήματα, 

την ανάδυση νέων οικονομικών δυνάμεων και κοινωνιών αποδυναμωμένων 

από πολλαπλούς παράγοντες πίεσης – οι εκπαιδευτικοί, επιστημονικοί και 

πολιτιστικοί ιστοί των κοινωνιών – σε συνδυασμό με τον σεβασμό των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων – διασφαλίζουν την ανθεκτικότητα και 

σταθερότητά τους.  

                                                             

26  http://en.unesco.org/about-us/introducing-unesco  
 

http://en.unesco.org/about-us/introducing-unesco
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 Σε έναν διασυνδεδεμένο κόσμο – με την ανάδυση της οικονομίας της 

δημιουργίας και των κοινωνιών της γνώσης, σε συνδυασμό με την κυριαρχία 

του διαδικτύου, η πλήρης συμμετοχή όλων στον νέο παγκόσμιο δημόσιο χώρο 

είναι προαπαιτούμενη για την ειρήνη και την ανάπτυξη. 

14.3 Ευκαιρίες απασχόλησης στον Εκπαιδευτικό, Επιστημονικό και Πολιτιστικό 

Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών 

Στον ακόλουθο σύνδεσμο -> 

https://careers.unesco.org/careersection/1/joblist.ftl?lang=en μπορείτε να δείτε τις 

κενές θέσεις εργασίας/ νέες ευκαιρίες απασχόλησης στην UNESCO. 

Αναφορικά με τις θέσεις παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, ένας σύμβουλος/ 

εμπειρογνώμονας αποτελεί έναν αναγνωρισμένο ειδικό με εξειδικευμένες δεξιότητες, 

εμπειρία ή γνώσεις που συνάπτει σύμβαση με την UNESCO για περιορισμένο 

χρονικό διάστημα, είτε σε θέση συμβουλευτικής ή συνηγορίας είτε για να παράσχει 

ένα αγαθό ή υπηρεσία. 

Η UNESCO ενθαρρύνει τους άντρες και τις γυναίκες υποψηφίους/ υποψήφιες από 

όλες τις γεωγραφικές περιοχές να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για ευκαιρίες 

παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στον Κατάλογο/ Λίστα 

Εμπειρογνωμόνων> Experts/Support Services Roster. 

14.3.1 Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στον Εκπαιδευτικό, Επιστημονικό και 

Πολιτιστικό Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών - UNESCO Internship 

programme 
27

  

Ο σκοπός του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης της UNESCO είναι να παράσχει 

σε επιλεγμένους προ-πτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές σε πεδίο συναφές με 

το έργο της UNESCO την ευκαιρία να ενισχύουν τις ακαδημαϊκές τους γνώσεις με 

την ανάθεση πρακτικών καθηκόντων εργασίας και να τους καταστήσουν ικανούς να 

οικοδομήσουν μία καλύτερη κατανόηση των προγραμμάτων και της εντολής της 

UNESCO. Η διάρκεια μίας πρακτικής άσκησης κυμαίνεται εν γένει μεταξύ 2 και 6 

μηνών. 

Το πρόγραμμα επιτρέπει επίσης σε φοιτητές δίγλωσσων γραμματειακών σχολών/ 

τεχνικών ιδρυμάτων να οικοδομήσουν πρακτική εμπειρία σε έναν διεθνή οργανισμό. 

 

 

                                                             
27 https://en.unesco.org/careers/internships 

https://careers.unesco.org/careersection/1/joblist.ftl?lang=en
https://careers.unesco.org/careersection/roster/joblist.ftl
https://en.unesco.org/careers/internships


 

38 
 

Ποιός μπορεί να πραγματοποιήσει αίτηση για θέση πρακτικής άσκησης στην 

UNESCO; 

Οι φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι σε ένα προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό 

πρόγραμμα σπουδών σε πανεπιστήμιο ή ισοδύναμο ίδρυμα σπουδών κατά το χρονικό 

διάστημα της αίτησης. Οι υποψήφιοι που πραγματοποιούν τις σπουδές τους σε χώρα 

όπου η ανώτατη εκπαίδευση δεν διαχωρίζεται σε προπτυχιακό και μετα-πτυχιακό 

στάδιο θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον 3 έτη σπουδών πλήρους 

φοίτησης σε πανεπιστήμιο ή ισοδύναμο ίδρυμα οδεύοντας προς την ολοκλήρωση 

ενός πτυχίου. 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πραγματοποιούν σπουδές σε τομείς σχετικούς με τα πεδία 

δραστηριοτήτων της UNESCO (ειδικότερα, εκπαίδευση, πολιτισμός, επιστήμες, 

επικοινωνία και κοινωνικές επιστήμες) είτε σε άλλους τομείς που υποστηρίζουν το 

έργο της UNESCO (όπως το δίκαιο, η διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, οι σπουδές 

διοίκησης/ management, διεθνείς σχέσεις κ.ο.κ.)  

Επιπρόσθετες Δεξιότητες: 

Γλωσσικές Δεξιότητες: Εξαιρετική γνώση, τόσο γραπτή όσο και προφορική, 

τουλάχιστον μίας εκ των γλωσσών εργασίας της UNESCO (Αγγλικά ή Γαλλικά). Η 

γνώση έτερης γλώσσας αποτελεί επιπρόσθετο προσόν, και μπορεί να απαιτηθεί από 

υποψήφιους για θέσεις πρακτικής άσκησης σε γραμματειακές/θέσεις εργασίας 

βοηθών στην έδρα του οργανισμού. 

Δεξιότητες Χρήσης Η/Υ: Ικανότητα χρήσης υπολογιστικών συστημάτων, email και 

λογισμικού που σχετίζεται με τις εργασίες γραφείου (MS Office). 

Συμπεριφορά: Η ευαισθητοποίηση για τις πολλές πτυχές ενός πολυπολιτισμικού 

κόσμου και μία δέσμευση προς ένα διεθνές δημόσιο λειτούργημα αποτελούν 

θεμελιώδη στοιχεία. 

Θα πρέπει να έχετε υπόψιν ότι: 

Κόστη/ αποζημίωση: Οι ασκούμενοι της UNESCO δεν πληρώνονται. Όλα τα έξοδα 

που σχετίζονται με τα ταξίδια, την ασφάλιση, την εύρεση στέγης και τα κόστη 

διαβίωσης θα πρέπει να επωμιστούν οι ίδιοι οι ασκούμενοι ή τα ιδρύματα χορηγοί 

τους. 

Visa: Οι ασκούμενοι είναι υπεύθυνοι για την απόκτηση και χρηματοδότηση 

απόκτηση της απαιτούμενης visa.  
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Ταξίδια: Οι ασκούμενοι θα πρέπει να ρυθμίσουν τις διαδικασίες και να 

χρηματοδοτήσουν τα ταξίδια τους στην τοποθεσία όπου θα πραγματοποιήσουν την 

πρακτική τους άσκηση. 

Ιατρική ασφάλιση: Οι ασκούμενοι είναι υπεύθυνοι για όλα τα έξοδα που ενδέχεται 

να ανακύψουν από ατυχήματα/ ασθένεια που μπορεί να συμβεί κατά την διάρκεια 

μιας περιόδου πρακτικής άσκησης. Οι ασκούμενοι θα πρέπει να επιδείξουν 

αποδεικτικό στοιχείο έγκυρης διεθνούς ιατρικής ασφαλιστικής κάλυψης. 

Εμπιστευτικότητα: Οποιοδήποτε και όλες οι αδημοσίευτες πληροφορίες που 

αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου πρακτικής άσκησης θα πρέπει να 

τηρηθούν εμπιστευτικές, και οι ασκούμενοι δεν μπορούν να δημοσιεύσουν 

οποιεσδήποτε εκθέσεις ή κείμενα εργασίας βάσει αυτών των πληροφοριών. 

Ακαδημαϊκές πιστωτικές μονάδες: Ορισμένα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης 

παρέχουν ακαδημαϊκές πιστωτικές μονάδες για προγράμματα πρακτικής άσκησης. Οι 

ασκούμενοι θα πρέπει να ελέγξουν αν το πανεπιστήμιο τους ακολουθεί την ίδια 

πολιτική παροχής πιστωτικών μονάδων.  

14.3.2 Προγράμματα Υποτροφιών του Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού και 

Πολιτιστικού Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών - The UNESCO Fellowships 

Programmes 
28

 

Οι υποτροφίες αποτελούν ένα αποτελεσματικό μέσο για την UNESCO με στόχο την 

βελτίωση των ανθρώπινων πόρων και την δυνατότητα βελτίωσης των ικανοτήτων 

των κρατών-μελών και ειδικότερα των αναπτυσσόμενων χωρών. Οι υποτροφίες 

αποτελούν μία εξειδικευμένη παροχή κατάρτισης που σχεδιάζεται ώστε να προσδίδει 

σε άτομα με κατάλληλα προσόντα για εξάσκηση ή στόχευση της εξάσκησης ενός 

επαγγέλματος στο πεδίο των προγραμματικών προτεραιοτήτων της UNESCO την 

ευκαιρία να λάβουν επιπρόσθετη και πρακτική κατάρτιση, συνεισφέροντας έτσι στην 

προώθηση και ευρύτερη μετάδοση της γνώσης και της προώθησης της ανάπτυξης 

των δεξιοτήτων και της διεθνούς κατανόησης. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο υπερ-σύνδεσμο -> 

http://www.unesco.org/new/en/fellowships    

 

 

                                                             
28  http://www.unesco.org/new/en/fellowships 

http://www.unesco.org/new/en/fellowships
http://www.unesco.org/new/en/fellowships
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15.  Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για τους Ανθρώπινους Οικισμούς - United 

Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat) 

15. 1 Σχετικά με το UN-Habitat
29

  

Το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για τους Ανθρώπινους Οικισμούς - UN-

Habitat αποτελεί το πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών που εργάζεται προς την 

κατεύθυνση της οικοδόμησης ενός καλύτερου αστικού μέλλοντος. Η αποστολή του 

είναι η προώθηση μίας κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμης ανθρώπινης 

οικιστικής ανάπτυξης και της επίτευξης της επαρκούς στέγης για όλους. Οι πόλεις 

αντιμετωπίζουν δημογραφικές, περιβαλλοντικές, οικονομικές, κοινωνικές και 

χωρικές προκλήσεις δίχως προηγούμενο. Έχει δημιουργηθεί μία μαζική μεταβολή 

προς την αστικοποίηση, με 6 σε κάθε 10 ανθρώπους στον κόσμο να αναμένεται ότι 

θα διαβιούν σε αστικές περιοχές ως το 2030. Περισσότερο από το 90 τοις εκατό 

αυτής της αύξησης θα λάβει χώρα στην Αφρική, την Ασία, τη Λατινική Αμερική και 

την Καραϊβική. 

Υπό την απουσία ενός αποτελεσματικού αστικού σχεδιασμού, οι συνέπειες αυτής της 

ραγδαίας αστικοποίησης αναμένεται να είναι δραματικές. Σε πολλές περιοχές σε 

ολόκληρο τον κόσμο, οι επιδράσεις μπορούν ήδη να είναι ορατές: έλλειψη κατάλληλης 

στέγασης και αύξηση των παραγκουπόλεων, ανεπαρκείς και πεπαλαιωμένες υποδομές – 

είτε αυτές είναι δρόμοι, υποδομές μεταφορών, ύδρευσης, υγειονομικές συνθήκες ή 

ηλεκτρισμός – αύξηση της φτώχειας και της ανεργίας, προβλήματα ασφάλειας και 

εγκληματικότητας, ζητήματα περιβαλλοντικής μόλυνσης και υγείας, καθώς και 

ελλιπώς διαχειριζόμενες φυσικές ή ανθρώπινης αιτίας καταστροφές καθώς και άλλων 

καταστροφών που οφείλονται στις επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής.  

Έπειτα από την σχετική εντολή της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το 1978 για την 

αντιμετώπιση των ζητημάτων της αστικής ανάπτυξης, το UN-Habitat αποτελεί ένα 

ινστιτούτο αυξημένων γνώσεων για διαδικασίες αστικής ανάπτυξης, και κατανοεί τις 

φιλοδοξίες των πόλεων και των κατοίκων τους. Για περίπου 40 χρόνια, το 

Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για τους Ανθρώπινους Οικισμούς εργάζεται 

σε ανθρώπινους οικισμούς σε ολόκληρο τον κόσμο, εστιάζοντας στην οικοδόμηση 

ενός καλύτερου μέλλοντος για τα χωριά, τις πόλεις και τα αστικά κέντρα όλων των 

μεγεθών. 

 

                                                             

29 http://unhabitat.org/about-us/un-habitat-at-a-glance/  
 

http://unhabitat.org/about-us/un-habitat-at-a-glance/
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15.2 Ευκαιρίες απασχόλησης στο Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για τους 

Ανθρώπινους Οικισμούς
30

  

Με στόχο να ενδυναμώσει την δυναμική ομάδα έμπειρων και καταρτισμένων 

στελεχών σε ολόκληρο τον κόσμο, το UN-Habitat αναζητά συνεχώς ταλαντούχος 

υποψήφιους με αυξημένα κίνητρα και επιθυμία για μια ενεργή συνεισφορά στην 

βελτίωση των συνθηκών ζωής στης πόλης που κατοικούμε. Θα πρέπει να σημειωθεί 

ότι το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για τους Ανθρώπινους Οικισμούς δεν 

χρεώνει τους υποψήφιους σε κανένα στάδιο της διαδικασίας πρόσληψης. 

Μπορείτε να δείτε αναλυτικότερα σχετικά με νέες κενές θέσεις εργασίας (Vacancies), 

θέσεις Πρακτικής Άσκησης (Internships), και πληροφορίες για την Εγγραφή σε Λίστα 

Ειδικών Συμβούλων (Consultancy Roster) στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο -> 

http://unhabitat.org/about-us/join-us/ 

 

Εγγραφή σε Λίστα Ειδικών Συμβούλων - Consultancy roster 

Εάν ενδιαφέρεστε για δραστηριότητες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στο UN-

Habitat, μπορείτε να προσθέσετε το προφίλ σας στην Λίστα Ειδικών Συμβούλων των 

Ηνωμένων Εθνών (UN consultancy roster). Οι εγγεγραμμένοι σύμβουλοι θα 

ειδοποιηθούν αυτόματα και θα ληφθούν υπόψιν για κενές θέσεις παροχής 

συμβουλευτικών υπηρεσιών εάν τα προφίλ τους «ταιριάζουν» με μία προσφορά 

θέσης απασχόλησης.  

Σχετικά links: https://inspira.un.org/psp/PUNA1J/?cmd=login&languageCd=ENG  

http://e-roster.unhabitat.org/  

 

16.  Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα - United 

Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) 

16.1 Σχετικά με τον Οργανισμό 
31

 

Το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα - UNODC 

αποτελεί τον παγκόσμιο ηγέτη στην μάχη κατά των παράνομων ναρκωτικών ουσιών 

                                                             
30 http://unhabitat.org/about-us/join-us/ 

31 https://www.unodc.org/unodc/en/about-unodc/index.html?ref=menutop  
 

http://unhabitat.org/about-us/join-us/
https://inspira.un.org/psp/PUNA1J/?cmd=login&languageCd=ENG
http://e-roster.unhabitat.org/
http://unhabitat.org/about-us/join-us/
https://www.unodc.org/unodc/en/about-unodc/index.html?ref=menutop
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και του διεθνούς εγκλήματος. Ιδρυθέν το έτος 1997 μέσω της συγχώνευσης μεταξύ 

του Προγράμματος Ελέγχου Ναρκωτικών των Ηνωμένων Εθνών και του Κέντρου για 

την Πρόληψη του Διεθνούς Εγκλήματος, το Γραφείο λειτουργεί σε όλες τις περιοχές 

του κόσμου μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου γραφείων στο πεδίο. Το UNODC 

στηρίζεται σε εθελοντικές συνεισφορές, κυρίως Κυβερνήσεων, για το 90 τοις εκατό 

του προϋπολογισμού του. 

Το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα έχει λάβει την 

εντολή να βοηθά τα κράτη-μέλη στην μάχη τους κατά των παράνομων ναρκωτικών 

ουσιών, του εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Κατά την Διακήρυξη της Χιλιετίας, 

τα κράτη-μέλη προέβησαν επίσης σε ψήφισμα για την εντατικοποίηση των 

προσπαθειών για την καταπολέμηση του υπερεθνικού εγκλήματος σε όλες του τις 

διαστάσεις, για την μεγιστοποίηση των προσπαθειών για την εφαρμογή της 

δέσμευσης για την αντιμετώπιση του παγκόσμιου προβλήματος των ναρκωτικών και 

να λάβουν συντονισμένες δράσεις κατά της διεθνούς τρομοκρατίας. 

Οι τρείς άξονες του προγράμματος εργασίας του Γραφείου των Ηνωμένων 

Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα είναι: 

 Προγράμματα τεχνικής συνεργασίας βασισμένα στο πεδίο για την ενίσχυση 

των ικανοτήτων των κρατών-μελών για την καταπολέμηση των παράνομων 

ναρκωτικών, του εγκλήματος και της τρομοκρατίας. 

 Έρευνα και αναλυτικό έργο για την αύξηση των γνώσεων και της κατανόησης 

των ζητημάτων αναφορικά με τα ζητήματα καταπολέμησης των ναρκωτικών 

και του εγκλήματος και επέκταση των ευρημάτων/ αποδείξεων για πολιτικές 

και επιχειρησιακές αποφάσεις.  

 Κανονιστικό έργο για την υποβοήθηση των κρατών στην κύρωση και 

εφαρμογή των σχετικών διεθνών συνθηκών και την ανάπτυξη εθνικής 

νομοθεσίας κατά των ναρκωτικών, του εγκλήματος και της τρομοκρατίας. 

16.2 Ευκαιρίες Απασχόλησης στο Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα 

Ναρκωτικά και το Έγκλημα 
32

 

Ο συγκεκριμένος Οργανισμός εμφανίζει αρκετά μεγάλη συνάφεια με το αντικείμενο 

της κοινωνικής πολιτικής, και ειδικότερα με αυτό της ειδίκευσης στην 

αντεγκληματική πολιτική. Επιστήμονες κοινωνικής πολιτικής έχουν τη δυνατότητα 

να διερευνήσουν τις ακόλουθες προοπτικές απασχόλησης στο Γραφείο: Το Γραφείο 

των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα αναζητά επαγγελματίες 
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με προσόντα σε ευρύ φάσμα πεδίων. Το UNODC παρέχει ευκαιρίες με εργασιακά 

καθήκοντα που εμφανίζουν πολλαπλές προκλήσεις – ο έλεγχος της κατάχρησης 

ναρκωτικών ουσιών και οι τάσεις στην διακίνηση και εμπορία ανθρώπων 

(trafficking), η βοήθεια των κρατών ώστε να επιτύχουν σημαντικές μειώσεις στην 

προσφορά και ζήτηση ναρκωτικών και η υποβοήθηση των χωρών στην οικοδόμηση 

νέων συνεργασιών για την αντιμετώπιση σημαντικών ζητημάτων όπως το ξέπλυμα 

χρήματος, η λαθραία διακίνηση μεταναστών και το trafficking. 

16.3 Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στα Γραφεία των Ηνωμένων Εθνών 

στην Βιέννη και στο Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το 

Έγκλημα 
33

 

Το Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης δέχεται ασκούμενους δίχως αμοιβή σε ad-hoc 

βάση. Εν γένει τα κριτήρια αποδοχής/  επιλεξιμότητας για τους ασκούμενους είναι 

παρόμοια με τα προαναφερθέντα προγράμματα πρακτικής άσκησης γραφείων/ 

επιτροπών των Ηνωμένων Εθνών με την προσθήκη της απαίτησης διαθεσιμότητας 

για τουλάχιστον δύο μήνες. 

Οι ασκούμενοι θα πρέπει να καλύψουν οι ίδιοι ή οι χορηγοί τους όλα τα έξοδα που 

σχετίζονται με την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης, όπως και να προβούν 

στις απαραίτητες διαδικασίες που σχετίζονται με την υποχρέωση έκδοσης visa. 

Κριτήρια Επιλεξιμότητας  

Για να μπορέσουν να επιλεγούν οι υποψήφιοι για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης 

στα Γραφεία των Ηνωμένων Εθνών στην Βιέννη και στο Γραφείο των Ηνωμένων 

Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα, θα πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες 

προϋποθέσεις: 

 Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα μεταπτυχιακό 

πρόγραμμα σπουδών σε σχολή μεταπτυχιακών σπουδών (δεύτερο πτυχίο 

πανεπιστημίου ή ισοδύναμο, ή ανώτερο) – τόσο κατά την περίοδο της αίτησης 

τόσο κατά ολόκληρο το διάστημα περιόδου της πρακτικής άσκησης -  

 Οι υποψήφιοι που σπουδάζουν σε χώρες όπου η ανώτερη εκπαίδευση δεν 

χωρίζεται σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό στάδιο θα πρέπει να έχουν 

συμπληρώσει τουλάχιστον 4 έτη σπουδών πλήρους φοίτησης σε πανεπιστήμιο 

ή ισοδύναμο ίδρυμα προς την συμπλήρωση ενός προπτυχιακού/ μετα-

πτυχιακού πτυχίου. 
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17.  Γραφείο Στατιστικής των Ηνωμένων Εθνών - United Nations Statistics 

Division (UNSD) 

17.1 Σχετικά με το Γραφείο Στατιστικής των Ηνωμένων Εθνών 
34

 

Το Γραφείο Στατιστικής των Ηνωμένων Εθνών είναι αφοσιωμένο στην προαγωγή 

του παγκόσμιου στατιστικού συστήματος. Συγκεντρώνοντα και διαχέονται 

παγκόσμιες στατιστικές πληροφορίες, αναπτύσσονται πρότυπα και νόρμες για 

στατιστικές δραστηριότητες, και υποστηρίζονται οι προσπάθειες των χωρών για την 

ενδυνάμωση των εθνικών στατιστικών τους συστημάτων. Διευκολύνεται ο 

συντονισμός των διεθνών στατιστικών δραστηριοτήτων και υποστηρίζεται η 

λειτουργία της Στατιστικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών – ως η κορυφαία 

οντότητα του παγκόσμιου στατιστικούς συστήματος. 

Οι κύριες λειτουργίες του Γραφείου Στατιστικής των Ηνωμένων Εθνών είναι: 

 η συλλογή, επεξεργασία και διάχυση στατιστικών πληροφοριών - 

 η τυποποίηση των στατιστικών μεθόδων, ταξινομήσεων και ορισμών - 

 το πρόγραμμα τεχνικής συνεργασίας, και  

 ο συντονισμός των διεθνών στατιστικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων. 

Για να διενεργήσει αυτές τις λειτουργίες, προβαίνει σε: 

 παρέχει ένα παγκόσμιο κέντρο δεδομένων για το διεθνές εμπόριο, τους 

εθνικούς λογαριασμούς, την ενέργεια, την βιομηχανία, το περιβάλλον και τις 

δημογραφικές και κοινωνικές στατιστικές που συγκεντρώνει από εθνικές και 

διεθνείς πηγές  

 προωθεί διεθνή πρότυπα μεθόδων, ταξινομήσεων και ορισμών που 

χρησιμοποιούνται από τους εθνικούς φορείς  

 βοηθά τα κράτη-μέλη, έπειτα από αίτημά τους, για την βελτίωση των 

στατιστικών υπηρεσιών τους παρέχοντας συμβουλευτική και κατάρτιση 

 συντονίζει τα διεθνή στατιστικά προγράμματα και δραστηριότητες που 

αναλαμβάνει το Γραφείο από την Στατιστική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών 

– (the United Nations Statistical Commission) και την Επιτροπή για τον 

Συντονισμό των Στατιστικών Δραστηριοτήτων -  (the Committee for the 

Coordination of Statistical Activities (CCSA) 

 παρέχει πληροφορίες και γραμματειακή υποστήριξη προς την Στατιστική 

Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών. 
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 Διευκολύνει τον συντονισμό της προόδου προς την επίτευξη των 

Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας - Millennium Development Goals 

(MDG) ηγούμενο της Διϋπηρεσιακής Ομάδας Εμπειρογνωμόνων σχετικά με 

τους δείκτες των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας (MDG) τηρώντας 

ταυτόχρονα την παγκόσμια βάση δεδομένων δεικτών σχετικά με τους 

αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετίας.  

 Προωθεί σύγχρονες τεχνικές ερευνών και χαρτογράφησης ως εργαλείο για την 

μεγέθυνση και την ανάπτυξη. 

17.2 Ευκαιρίες απασχόλησης στο Γραφείο Στατιστικής των Ηνωμένων Εθνών 

Οι επιστήμονες κοινωνικής πολιτικής με ειδίκευση στην κοινωνική στατιστική 

εμφανίζουν ιδιαίτερη συνάφεια με το έργο του Γραφείου Στατιστικής των Ηνωμένων 

Εθνών. Αν και στην ιστοσελίδα του Οργανισμού δεν αναφέρονται οι κενές θέσεις / 

ευκαιρίες απασχόλησης, εντούτοις στο https://careers.un.org/lbw/home.aspx ίσως 

βρείτε κατά διαστήματα κάποιες κενές θέσεις/ ευκαιρίες απασχόλησης. 

 

18. Ερευνητικό Ινστιτούτο του ΟΗΕ για την Κοινωνική Ανάπτυξη -  UNRISD 

18.1 Σχετικά με το Ερευνητικό Ινστιτούτο του ΟΗΕ για την Κοινωνική 

Ανάπτυξη –  UNRISD 
35

    

Η Αποστολή του Ινστιτούτου – Το Ερευνητικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Εθνών 

για την Κοινωνική Ανάπτυξη (United Nations Research Institute for Social 

Development (UNRISD) αποτελεί ένα αυτόνομο ερευνητικό ινστιτούτο εντός του 

συστήματος των Ηνωμένων Εθνών που πραγματοποιεί διεπιστημονική έρευνα και 

ανάλυση πολιτικής σχετικά με τις κοινωνικές διαστάσεις των σύγχρονων 

αναπτυξιακών ζητημάτων. 

Μέσω του έργου του Ινστιτούτου, στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι η κοινωνική 

ισονομία, η ένταξη και η δικαιοσύνη είναι κεντρικής σημασίας για την αναπτυξιακή 

σκέψη, πολιτική και πρακτική. Για αυτόν τον σκοπό πραγματοποιείται: 

 Εστίαση στο συχνά παραμελημένο κοινωνικό περιεχόμενο και αντίκτυπο των 

αναπτυξιακών διαδικασιών και του ρόλου των κοινωνικών ινστιτούτων, των 

σχέσεων και των δρώντων στην διαμόρφωση αναπτυξιακών πολιτικών και 

μονοπατιών 

                                                             
35
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 Συμμετοχή/ εμπλοκή των ερευνητών, των διαμορφωτών πολιτικής και των 

φορέων της κοινωνίας των πολιτών από ολόκληρο τον κόσμο στην γέννηση 

και διαμοίραση της γνώσης, με στόχο να «σχηματοποιηθεί» η πολιτική εντός 

και πέραν του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών. 

 Κινητοποίηση και ενδυνάμωση της ερευνητικής ικανότητας των ατόμων και 

των ινστιτούτων σε αναπτυσσόμενες χώρες μέσω συνεργατικών ερευνών και 

 Παροχή «χώρου» για την ανταλλαγή ιδεών, δίδοντας προτεραιότητα σε 

περιθωριοποιημένες οπτικές, και προκαλώντας την κυρίαρχη αναπτυξιακή 

σκέψη μέσω της παροχής εναλλακτικών επιλογών πολιτικής 

Η Εντολή του Ινστιτούτου – (Mandate) – Το Ινστιτούτο UNRISD ιδρύθηκε το 

1963 ως ένας αυτόνομος χώρος εντός του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών για την 

διεξαγωγή καινοτόμου έρευνας σχετικής με την διαμόρφωση πολιτικής για την 

κοινωνική ανάπτυξη που είναι σχετική με το έργο της Γραμματείας των Ηνωμένων 

Εθνών, των περιφερειακών επιτροπών και των ειδικευμένων φορέων, και των 

εθνικών ινστιτούτων. 

 

18.2 Ευκαιρίες Απασχόλησης στο Ερευνητικό Ινστιτούτο του ΟΗΕ για την 

Κοινωνική Ανάπτυξη
36

  

Θέσεις Ερευνητών – Αναλυτών (Research Analysts) 

Το Ινστιτούτο προσφέρει έναν περιορισμένο αριθμό θέσεων Ερευνητών – Αναλυτών 

κάθε χρόνο. Οι Ερευνητές – Αναλυτές (Research Analysts (Ras) αποτελούν 

αναπόσπαστο κομμάτι της ερευνητικής ομάδας του Ερευνητικού Ινστιτούτου του 

ΟΗΕ για την Κοινωνική Ανάπτυξη. Θα πρέπει να πραγματοποιήσουν έρευνα 

ουσιαστικής φύσης υπό την εποπτεία του Συντονιστή της Έρευνας (Research 

Coordinator), καθώς και να βοηθήσουν στις διοικητικές πτυχές του προγράμματος 

στο οποίο απασχολούνται. Υπό αυτό το πλαίσιο, συμμετέχουν σε καθήκοντα που 

είναι κεντρικά για την εκπλήρωση της αποστολής του Ινστιτούτου, όπως ο 

καθορισμός ερευνητικών προτάσεων, η οργάνωση events που σχετίζονται με την 

έρευνα, από σεμινάρια ως διεθνή συνέδρια, την πραγματοποίηση ανεξάρτητης 

έρευνας και συγγραφής, και συνεισφορά στις επικοινωνίες και τις δραστηριότητες 

διάχυσης. Οι  Ερευνητές – Αναλυτές προτρέπονται να συγγράψουν / συν-συγγράψουν 

τουλάχιστον μία δημοσίευση κατά την παραμονή τους στο Ινστιτούτο. 

Οι Ερευνητές – Αναλυτές επιλέγονται αποκλειστικά έπειτα από τον συνυπολογισμό 

της προγενέστερης επαγγελματικής εμπειρίας, των ακαδημαϊκών προσόντων και 
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βραβεύσεων, και υπό την ισορροπία της ισονομίας των φύλων και των περιφερειών 

υπό των ειδικών προϋποθέσεων του προγράμματος υπό το οποίο απασχολούνται. Θα 

πρέπει να έχουν ολοκληρώσει ένα πρόγραμμα Masters (μεταπτυχιακό πρόγραμμα) 

από σχολή μεταπτυχιακών σπουδών πριν από την απασχόλησή τους στο Ερευνητικό 

Ινστιτούτο του ΟΗΕ για την Κοινωνική Ανάπτυξη. Το μέγιστο χρονικό διάστημα 

απασχόλησης για την συγκεκριμένη θέση είναι 2 έτη. 

Πρακτική Άσκηση - Internship 

Το Ινστιτούτο προσφέρει έναν περιορισμένο αριθμό θέσεων πρακτικής άσκησης κάθε 

χρόνο. Οι υποψήφιοι, που φοιτούν για την απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος 

ειδίκευσης, συμβουλεύονται να λάβουν υποστήριξη από ένα πανεπιστήμιο/χορηγό ή 

να εντάσσονται στο πλαίσιο ενός ακαδημαϊκού προγράμματος καθώς οι θέσεις 

πρακτικής άσκησης στο UNRISD είναι μη-αμειβόμενες, σε συμφωνία με τους 

Κανόνες και τις Ρυθμίσεις των Ηνωμένων Εθνών για το Πρόγραμμα Πρακτικής 

Άσκησής του. 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ακαδημαϊκό υπόβαθρο, ενδιαφέρον καθώς και 

ορισμένη εμπειρία / προϋπηρεσία που να συνάδει με μία κενή θέση πρακτικής όπως 

αναρτάται/ διαφημίζεται. Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι 3-6 μήνες. 

Επισκέπτες Ερευνητές - Visiting Research Fellows 

Το Ερευνητικό Ινστιτούτο του ΟΗΕ για την Κοινωνική Ανάπτυξη - UNRISD 

καλωσορίζει αιτήσεις από ακαδημαϊκό προσωπικό που επιθυμεί να εργασθεί στο 

Ινστιτούτο στην Γενεύη. Το Ινστιτούτο έχει την δυνατότητα να φιλοξενήσει έναν 

περιορισμένο αριθμό Επισκεπτών Ερευνητών των οποίων τα ακαδημαϊκά 

ενδιαφέροντα και η ερευνητική εστίαση βρίσκονται σε συμφωνία με την εντολή και 

την τρέχουσα ερευνητική ατζέντα. 

Οι Επισκέπτες Ερευνητές - Visiting Research Fellows δεν αποζημιώνονται από το 

Ερευνητικό Ινστιτούτο του ΟΗΕ για την Κοινωνική Ανάπτυξη.  

Περισσότερες λεπτομέρειες -> 

http://www.unrisd.org/80256B3C005BF3C2/(httpPages)/3CD212B2C54B5F8B8025

792000339276?OpenDocument  
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19. Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 

19.1 Σχετικά με τον Οργανισμό
37

  

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Υ.Α.) παρέχει προστασία και 

βοήθεια στους πρόσφυγες του κόσμου. Με έδρα τη Γενεύη της Ελβετίας, ο 

οργανισμός δημιουργήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και άρχισε να 

λειτουργεί το 1951, βοηθώντας αρχικά περισσότερους από ένα εκατομμύριο 

Ευρωπαίους πρόσφυγες που προκάλεσε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. 

Τις επόμενες δεκαετίες ωστόσο, καθώς αυξανόταν συνεχώς ο αριθμός των 

ξεριζωμένων ανθρώπων παγκοσμίως, η λειτουργία της Υ.Α. παρατεινόταν για άλλα 

πέντε χρόνια. Το Δεκέμβριο του 2003, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αποφάσισε να 

άρει τον χρονικό περιορισμό στη λειτουργία της. Σήμερα, η Ύπατη Αρμοστεία 

διαθέτει 7.190 άτομα προσωπικό σε περισσότερες από 120 χώρες και βοηθάει 

περίπου 36,4 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. 

Στα άτομα που υπάγονται στην εντολή της Υ.Α. δεν περιλαμβάνονται μόνο 

πρόσφυγες αλλά και ομάδες ανθρώπων, όπως αιτούντες άσυλο, επαναπατριζόμενοι 

πρόσφυγες, ανιθαγενείς και άτομα εκτοπισμένα μέσα στις ίδιες τους τις χώρες, που 

έχουν επίσημα αναγνωριστεί ως εσωτερικά εκτοπισμένοι πληθυσμοί. 

Από την ίδρυσή της έως σήμερα, η Υ.Α. έχει βοηθήσει πάνω από 50 εκατομμύρια 

ανθρώπους να ξαναρχίσουν επιτυχώς τη ζωή τους, κι έχει τιμηθεί δύο φορές με το 

Νόμπελ Ειρήνης, το 1954 και το 1981. 

Ο σημερινός Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες είναι ο Αντόνιο 

Γκουτέρες, πρώην πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά 

του στις 15 Ιουνίου 2005. Είναι ο δέκατος Ύπατος Αρμοστής του οργανισμού. 

Αναφέρεται προφορικά στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο ως προς τα 

ζητήματα συντονισμού του οργανισμού και υποβάλλει σε ετήσια βάση στη Γενική 

Συνέλευση του ΟΗΕ γραπτή έκθεση για το συνολικό έργο της Υ.Α. Τα προγράμματα 

της Υ.Α. εγκρίνονται και ελέγχονται από την Εκτελεστική Επιτροπή της Υ.Α., την 

οποία συνθέτουν σήμερα 79 κράτη-μέλη. 

H Σύμβαση του Ο.Η.Ε για τους Πρόσφυγες (1951) καθώς και το ιδρυτικό κείμενο της 

Υ.Α. ορίζει τους πρόσφυγες ως ανθρώπους "που έχουν τραπεί σε φυγή από τη χώρα 

τους λόγω δικαιολογημένου φόβου δίωξης για λόγους φυλετικούς, θρησκευτικούς, 

εθνικής καταγωγής, πολιτικών πεποιθήσεων ή συμμετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική 

ομάδα, οι οποίοι δεν μπορούν ή δεν επιθυμούν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους". 

Περιφερειακά κείμενα όπως η Σύμβαση του Οργανισμού Αφρικανικής Ενότητας για 
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τους Πρόσφυγες (1969) και η Διακήρυξη της Καρταχένα στη Λατινική Αμερική 

(1984) διεύρυναν αυτόν τον ορισμό ώστε να καλύπτει και ανθρώπους που έχουν 

τραπεί σε φυγή λόγω πολέμου ή ένοπλης σύρραξης. 

Η κυριότερη αρμοδιότητα της Υ.Α., γνωστή ως "διεθνής προστασία", είναι να 

διασφαλίζει το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων των προσφύγων, 

περιλαμβανομένης της δυνατότητάς τους να αιτούνται άσυλο, και το δικαίωμά τους 

να μην επιστρέφονται χωρίς τη θέλησή τους σε χώρα όπου έχουν λόγους να 

φοβούνται δίωξη. Ο οργανισμός προάγει τις διεθνείς συμφωνίες για τους πρόσφυγες, 

παρακολουθεί τη συμμόρφωση των κυβερνήσεων με το διεθνές δίκαιο και παρέχει 

υλική βοήθεια όπως τροφή, νερό, στέγη και ιατρική περίθαλψη σε κατατρεγμένους 

αμάχους. 

Η Υ.Α. αναζητά, επίσης, μία από τις τρεις μόνιμες λύσεις για τους πρόσφυγες. Ο 

εθελοντικός επαναπατρισμός είναι η προτιμότερη λύση για τους περισσότερους 

πρόσφυγες του κόσμου. Ωστόσο, αυτό δεν είναι πάντα εφικτό, και σε αυτές τις 

περιπτώσεις, η Υ.Α. βοηθά τους ανθρώπους να ξαναχτίσουν τη ζωή τους κάπου 

αλλού - είτε σε χώρες όπου αναζήτησαν αρχικά άσυλο, είτε σε τρίτες χώρες που είναι 

διατεθειμένες να τους δεχτούν. 

19.2 Δυνατότητες Εργασίας
38

  

Με το UNHCR - Επισκεφθείτε  τις σχετικές σελίδες στα αγγλικά (Career 

Opportunities) http://www.unhcr.org/pages/49c3646c491.html 

 Με τα Ηνωμένα Έθνη - Επισκεφθείτε την ειδική ιστοσελίδα του ΟΗΕ (United 

Nations Careers) http://careers.un.org/lbw/Home.aspx 

 Με διεθνείς ανθρωπιστικές Οργανώσεις- Επισκεφθείτε το www.reliefweb.int 

(Ενδεικτική) Θέση Εργασίας (Ελλάδα) 

MASS VACANCY ANNOUNCEMENT for LARISSA and IOANNINA 

In response to the exponential turn in the refugee and migrant crisis impacting Europe 

since the beginning of 2015, UNHCR Office in Greece mobilized efforts to assist the 

Government in identifying the needs and protection concerns of the refugees. 

UNHCR coordinates and promotes the implementation of its mandate within the 

framework of the Refugee Coordination Model with the government, civil society 

(IPs and Ops) and other relevant international and national stakeholders to provide 

protection and assistance to the thousands of women, men, boys and girls who 
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continue to arrive in Greece and move onwards under very compelling human and 

protection conditions. 

Προθεσμία – 13 Μαϊου 2016. 

19.3 Πρακτική Άσκηση στην Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους 

Πρόσφυγες
39

  

Το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα 

(Υ.Α./UNHCR), ζητά άτομα για πρακτική άσκηση / εθελοντική εργασία, για να 

προσφέρουν υποστήριξη στους Τομείς Ενημέρωσης, Ανάπτυξης Πόρων, Νομικής 

Προστασίας, και Οικονομικών & Διαχείρισης. 

Θέσεις πρακτικής άσκησης προσφέρονται ανάλογα με τη διαθεσιμότητα, τις ανάγκες 

και δυνατότητες των μονάδων/γραφείων να δέχονται και να επιβλέπουν 

ασκούμενους. Για το λόγο αυτό, δεν υπάρχει κάποια τελική προθεσμία για την 

αποστολή της αίτησης. Το είδος εργασίας που προσφέρεται στους ασκούμενους 

εξαρτάται από τις ανάγκες της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 

καθώς και από τα προσόντα και τα ενδιαφέροντα του αιτούμενου. Η πλειοψηφία των 

ασκούμενων αναλαμβάνουν εργασίες, οι οποίες ωφελούν τόσο αυτούς όσο και την 

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, σε τομείς όπως είναι η προστασία 

προσφύγων (νομική υποστήριξη), τα οικονομικά και η διοίκηση, και οι δημόσιες 

σχέσεις-τομέας ενημέρωσης.   

Η διάρκεια των πρακτικών ασκήσεων είναι από τρεις (3) ως έξι (6) μήνες. 

Πληροφορίες για Πρακτική Άσκηση/ Εθελοντική Εργασία 

Η διάρκεια της Πρακτικής άσκησης/ Εθελοντικής Εργασίας κυμαίνεται από τρεις (3) 

έως έξι (6) μήνες, και μπορεί να είναι πλήρους (full time) ή μερικής απασχόλησης 

(part time). Ώρες Γραφείου: 09.00-17.00 Δευτέρα- Πέμπτη και 08.00-14.30 

Παρασκευή. Δυστυχώς δεν υπάρχει δυνατότητα για οικονομική ανταμοιβή των 

ασκούμενων/ εθελοντών. Όλες οι συνδεόμενες δαπάνες με την πρακτική άσκηση/ 

εθελοντική εργασία πρέπει να καλύπτονται από τους ασκούμενους ή τους χορηγούς 

τους. Υπάρχει πρόβλεψη, ωστόσο, για την κάλυψη των βασικών εξόδων κίνησης (30 

Ευρώ κάθε μήνα), εκτός αν τα έξοδα καλύπτονται από κάποιο χορηγό (ή 

εκπαιδευτικό ίδρυμα). Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες δεν 

αναλαμβάνει την ευθύνη για την ιατρική ασφάλιση του ασκούμενου ή τα έξοδα που 

προκύπτουν από ατυχήματα και ασθένειες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της 

πρακτικής άσκησης. Οι ασκούμενοι θα πρέπει να έχουν τη δική τους ασφάλιση. 

Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης/ εθελοντικής εργασίας, θα χορηγείται 

στον ασκούμενο/ εθελοντή συστατική επιστολή που θα καλύπτει την περίοδο της 

άσκησης με την Ύπατη Αρμοστεία και τον τομέα όπου εργάστηκε. 

Δεν υφίσταται δικαίωμα μόνιμης απασχόλησης μετά το πέρας της πρακτικής 

άσκησης. 
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Μία επένδυση για το μέλλον 

Η πρακτική άσκηση/ εθελοντική εργασία στην ‘Υπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους 

Πρόσφυγες είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να αποκομίσει κάποιος προσωπική εμπειρία 

σχετικά με  το έργο και το ρόλο  της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους 

Πρόσφυγες στην Ελλάδα, καθώς και να συνεισφέρει στην προστασία των 

Προσφύγων και αιτούντων Άσυλο, ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας. 

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα στους ασκούμενους/ εθελοντές να αποκτήσουν 

εργασιακή εμπειρία σχετιζόμενη με τις ακαδημαϊκές σπουδές τους, ή ακόμη και για 

άτομα που έχουν ήδη αποφοιτήσει και δεν έχουν ακόμη κατασταλάξει όσον αφορά 

στις περαιτέρω σπουδές τους. 

Αιτήσεις 

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβαλλονται ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου και θα 

πρέπει να περιλαμβάνουν το συμπληρωμένο έντυπο αίτησης (application form) για 

πρακτική άσκηση (pdf document), Βιογραφικό Σημείωμα και να συνοδεύονται από 

μια παράγραφο/ επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στα Αγγλικά. Θα πρέπει να 

γίνεται αναφορά στο Τμήμα το οποίο προτιμάται (χωρίς αυτό να είναι δεσμευτικό), 

τους λόγους για τους οποίους γίνεται η αίτηση καθώς και το διάστημα για το οποίο 

προβλέπεται η διαθεσιμότητα για την προσφορά εθελοντικής Εργασίας/ Πρακτική 

Άσκηση.  

Τα στοιχεία όσων αποστέλλουν αιτήσεις διαδικτυακά θα αποθηκεύονται στη βάση 

δεδομένων για έξι (6) μήνες. Τα στελέχη συμβουλεύονται τη βάση δεδομένων όταν 

ψάχνουν για υποψήφιους με συγκεκριμένα ακαδημαϊκά προφίλ. Εάν η αίτηση σας 

ενδιαφέρει ένα από τα τμήματά μας, το σχετικό στέλεχος θα επικοινωνήσει άμεσα 

μαζί σας. Εάν δεν έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας μέσα σε έξι (6) μήνες από την 

υποβολή της αίτησης σας, μπορείτε να προσπαθήσετε εκ νέου. Η προηγούμενη 

αίτησή σας θα ακυρωθεί. 

Γενικά Προσόντα  

 Προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί φοιτητές ή απόφοιτοι στους τομείς Νομικής, 

Πολιτικών Επιστημών, Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης, Διεθνών 

Σχέσεων, Δημόσιας Πολιτικής ή Διοίκησης, Μεταφραστικών Σχολών, με 

καλή γνώση Η/Υ και Αγγλικών, και Ελληνικών. 

 Ικανότητα ανεξάρτητης εργασίας, επίδειξη πρωτοβουλίας και ευελιξίας. 

 Ενδιαφέρον για ανθρωπιστική εργασία, και εθελοντική προσφορά για τους 

πρόσφυγες, και για τα Ηνωμένα Έθνη. 

Τομέας Προστασίας Προσφύγων (Protection Unit) 

Το έργο του Τμήματος υποστηρίζεται από μια ομάδα αξιόλογων και αφοσιωμένων 

ασκούμενων/ εθελοντών οι οποίοι συμβάλλουν σημαντικά στην οργανωτική 

υποστήριξη και εύρυθμη λειτουργία του τμήματος Προστασίας. Τα καθήκοντα των 

ασκούμενων συμπεριλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, έρευνα, μετάφραση σχετικών 

κειμένων, τήρηση στατιστικών δεδομένων ασύλου και άλλων αρχείων, οργάνωση 

σεμιναρίων, διανομή ενημερωτικού υλικού νομικού περιεχομένου κ.α. Προσφέρονται 
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δύο (2) θέσεις για Πρακτική Άσκηση & Εθελοντική Εργασία με το Τμήμα, με 

επιθυμητή διάρκεια έξι (6) μηνών, κατά διαφορετικές χρονικές περιόδους.  

Ζητούνται υποψήφιοι με νομικό υπόβαθρο και ευαισθησία σε θέματα Προσφύγων & 

Αιτούντων Άσυλο.  

Τομέας Ενημέρωσης (Public Information Unit) 

Καθήκον του Ασκούμενου/Εθελοντή είναι να βοηθάει τον Υπεύθυνο του Τομέα 

Ενημέρωσης και τον Βοηθό στη διατήρηση  όσο το δυνατόν υψηλότερων επιπέδων 

ενημέρωσης με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, και το γενικότερο κοινό. 

Οι γενικότερες δραστηριότητες συμπεριλαμβάνουν την παρακολούθηση 

δημοσιευμάτων και εξελίξεων σχετικά με πρόσφυγες & αιτούντες άσυλο στα ΜΜΕ, 

παροχή σχετικών πληροφοριών και ενημερωτικού υλικού, μεταφράσεις, υποστήριξη 

στην υλοποίηση εκστρατειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης και υποστήριξη στη 

διοργάνωση εκδηλώσεων και συνεντεύξεων Τύπου, καθώς και άλλα σχετικά 

καθήκοντα. Προσφέρονται δύο (2) θέσεις για Πρακτική Άσκηση & Εθελοντική 

Εργασία με τον Τομέα, με επιθυμητή διάρκεια τριών (3) - έξι (6) μηνών, κατά 

διαφορετικές χρονικές περιόδους. 

Ζητούνται υποψήφιοι με υπόβαθρο σε ΜΜΕ και Επικοινωνία, Μεταφράσεις, 

Δημόσιες Σχέσεις, Πολιτικές/Κοινωνικές Επιστήμες, με οργανωτικές ικανότητες και 

ευαισθησία σε θέματα Προσφύγων & Αιτούντων Άσυλο. 

Τμήμα Οικονομικών & Διαχείρισης (Finance-Administration Unit) 

Ο ρόλος του Ασκούμενου/ Εθελοντή είναι να παρέχει υποστήριξη στον Τομέα. Τα 

καθήκοντα συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων: συλλογή τιμολογίων, υποστήριξη για 

επαγγελματικά ταξίδια του προσωπικού ή και αποστολών από το εξωτερικό, 

αρχειοθέτηση και αποστολή επιστολών, και σύνταξη γενικής αλληλογραφίας 

σχετικής με οικονομικά και διοικητικά θέματα. Προσφέρονται δύο (2) θέσεις για 

Πρακτική Άσκηση & Εθελοντική Εργασία με το Τμήμα, με επιθυμητή διάρκεια τριών 

(3)- έξι (6) μηνών, κατά διαφορετικές χρονικές περιόδους. 

Ζητούνται υποψήφιοι με ευαισθησία σε θέματα Προσφύγων & Αιτούντων Άσυλο και 

οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν εμπειρία ή να αναπτύξουν τις ικανότητές τους σε 

θέματα γενικής διοίκησης, ανθρώπινου δυναμικού και οικονομικών. 

Τομέας Ανάπτυξης Πόρων (Private Sector Fund Raising Unit) 

Ο ρόλος του Ασκούμενου/ Εθελοντή είναι να παρέχει υποστήριξη στον Τομέα. Στο 

πλαίσιο αυτό, τα καθήκοντα συμπεριλαμβάνουν επικοινωνία με δωρητές, ανανέωση 

της βάσης δεδομένων του τμήματος, προετοιμασία και αποστολή απαντητικών 

επιστολών και αποδείξεων και γενικότερη υποστήριξη στα Προγράμματα Εξεύρεσης 

Πόρων και σχετικών δραστηριοτήτων που υλοποιεί το Τμήμα. Προσφέρονται δύο (2) 

θέσεις για Πρακτική Άσκηση & Εθελοντική Εργασία με το Τμήμα, με επιθυμητή 

διάρκεια τριών (3)- έξι (6) μηνών, κατά διαφορετικές χρονικές περιόδους. 
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Ζητούνται υποψήφιοι με καλή γνώση Ελληνικών και Αγγλικών, Η/Υ, ενώ είναι 

επιθυμητό το υπόβαθρο σε οικονομικά, Μάρκετινγκ και εξεύρεση πόρων. 

Επίβλεψη Ασκούμενων κατά τη διάρκεια της Πρακτικής/ Εθελοντικής Εργασίας 

Από τη στιγμή που επιλεγεί, ο ασκούμενος/ εθελοντής τοποθετείται σε ένα τμήμα 

(Τμήμα Πληροφόρησης του Κοινού, Τμήμα Ανάπτυξης  Πόρων, Τμήμα Νομικής 

Προστασίας, Τμήμα Διοίκησης) ή σε κάποιο ad-hoc πρόγραμμα ειδικής θεματολογίας 

(π.χ έρευνα), υπό την επίβλεψη ενός μέλους του μόνιμου προσωπικού, το οποίο θα 

είναι υπεύθυνο για το καθορισμό των καθηκόντων του και την σχετική εκπαίδευση.  

Στα σχετικά αρχεία της σελίδας Πρακτικής/ Εθελοντικής Άσκησης,( Internship 

Guidelines & Frequently Asked Questions) μπορείτε να βρείτε περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά με την Πρακτική/ Εθελοντική Άσκηση και των σχετικών 

διαδικασιών που ακολουθούνται στα Γραφεία που δέχονται ασκούμενους/ εθελοντές. 

 

20. Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης – International Organization for 

Migration  

20.1 Σχετικά με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης 
40

 

Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης ιδρύθηκε το 1951 και είναι ο κορυφαίος 

διακυβερνητικός οργανισμός στον τομέα της μετανάστευσης ενώ συνεργάζεται στενά 

με κυβερνητικούς, διακυβερνητικούς και μη-κυβερνητικούς εταίρους. 

Με 155 κράτη-μέλη, 11 επιπλέον χώρες που κατέχουν το καθεστώς του παρατηρητή 

και γραφεία σε περισσότερες από 100 χώρες, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης 

είναι αφοσιωμένος στη διαχείριση της μετανάστευσης με ανθρώπινους όρους και 

λειτουργικό τρόπο, ώστε να ωφελούνται τόσο οι μετανάστες όσο και οι κοινωνίες 

υποδοχής, στην προώθηση της διεθνούς συνεργασίας σε θέματα μετανάστευσης, στην 

έρευνα για πρακτικές λύσεις στα προβλήματα της μετανάστευσης και στην παροχή 

ανθρωπιστικής βοήθειας στους μετανάστες που έχουν ανάγκη, 

συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων και των εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων. 

Αυτά επιτυγχάνονται από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης κυρίως με την 

παροχή υπηρεσιών και συμβουλών σε κυβερνήσεις και μετανάστες. 

Το Καταστατικό του ΔΟΜ αναγνωρίζει τη σχέση μεταξύ της μετανάστευσης και της 

οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης, καθώς και το δικαίωμα της 

ελεύθερης κυκλοφορίας. 

 

 

                                                             
40  http://greece.iom.int/el/%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82-

%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-

%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%85

%CF%83%CE%B7%CF%82 

http://www.unhcr.org/49ef35e46.html
http://www.unhcr.org/49ef35e46.html
http://greece.iom.int/el/%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82
http://greece.iom.int/el/%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82
http://greece.iom.int/el/%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82
http://greece.iom.int/el/%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82
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Ο ΔΟΜ εργάζεται σε τέσσερις ευρείς τομείς της διαχείρισης της μετανάστευσης: 

 Μετανάστευση και ανάπτυξη 

 Διευκόλυνση της μετανάστευσης 

 Ρύθμιση της μετανάστευσης 

 Εξαναγκασμένη μετανάστευση 

Οι δραστηριότητες του ΔΟΜ που αφορούν αυτούς τους τομείς, περιλαμβάνουν την 

προώθηση του διεθνούς δικαίου της μετανάστευσης, την πολιτική συζήτηση και 

καθοδήγηση, την προστασία των δικαιωμάτων των μεταναστών, τη μεταναστευτική 

υγεία και τη διάσταση του φύλου στη μετανάστευση. 

20.2 Ευκαιρίες Απασχόλησης 
41

 

Η συμπερίληψή σας ως μέλος του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης απαιτεί τα 

υψηλότερα δυνατά πρότυπα αποτελεσματικότητας, ικανότητας και ακεραιότητας. Ως 

διεθνής οργανισμός με παγκόσμια στόχευση, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης 

στοχεύει επίσης στην διατήρηση της ισότιμης γεωγραφικής ισορροπίας μεταξύ των 

μελών του. Ως τέτοιος, οι προσπάθειες προσέλκυσης προσωπικού στοχεύουν, αλλά 

δεν περιορίζονται απαραίτητα σε, άτομα εθνικοτήτων των κρατών-μελών του. Ο 

Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης είναι εργοδότης ίσων ευκαιριών και αναζητά 

επαγγελματίες που δεσμεύονται έχοντας παράλληλα μεγάλη ποικιλία δεξιοτήτων στο 

πεδίο της μετανάστευσης. Το προσωπικό του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης 

εργάζεται σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον/ πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα, στα 

οποία η διαφορετικότητα και η πολιτισμική ευαισθησία εκτιμώνται πολύ. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες για κενές θέσεις εργασίας/ προγράμματα 

απασχόλησης στον Οργανισμό αλλά και για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης 

Επισκεφθείτε τον σύνδεσμο -> http://www.iom.int/recruitment  

 

21. Δίκτυο Ανάπτυξης Αγά Χαν - Aga Khan Foundation (AKDN) 
42

 

Το Δίκτυο Ανάπτυξης Αγά Χαν (AKDN) συγκεντρώνει μια σειρά από υπηρεσίες 

ανάπτυξης, ιδρύματα και προγράμματα που λειτουργούν κυρίως στις φτωχότερες 

περιοχές της Ασίας και της Αφρικής. Ένα κεντρικό χαρακτηριστικό της προσέγγισης 

της AKDN στην ανάπτυξη είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή στρατηγικών στις 

οποίες οι διαφορετικοί οργανισμοί της συμμετέχουν στο συγκεκριμένο περιβάλλον 

για να βοηθήσουν όσους έχουν ανάγκη να επιτύχουν ένα επίπεδο αυτάρκειας και να 

βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους.  

Οι διαφορετικοί οργανισμοί του Δικτύου είναι οι κάτωθι: 

                                                             
41

 http://www.iom.int/recruitment 
42 https://krb-

xjobs.brassring.com/tgwebhost/searchresults.aspx?PartnerId=30025&SiteId=5750&amp;Function=Lin

kQuery&LinkId=642 

http://www.iom.int/recruitment
http://en.wikipedia.org/wiki/Aga_Khan_Foundation
http://www.iom.int/recruitment
https://krb-xjobs.brassring.com/tgwebhost/searchresults.aspx?PartnerId=30025&SiteId=5750&amp;Function=LinkQuery&LinkId=642
https://krb-xjobs.brassring.com/tgwebhost/searchresults.aspx?PartnerId=30025&SiteId=5750&amp;Function=LinkQuery&LinkId=642
https://krb-xjobs.brassring.com/tgwebhost/searchresults.aspx?PartnerId=30025&SiteId=5750&amp;Function=LinkQuery&LinkId=642


 

55 
 

 AKA - Aga Khan Academies 

 AKAH  - Aga Khan Agency for Habitat 

 AKAM - Aga Khan Agency for Microfinance 

 AKES - Aga Khan Education Services 

 AKF - Aga Khan Foundation 

 AKFED - Aga Khan Fund for Economic Development 

 AKHS - Aga Khan Health Services 

 AKTC - Aga Khan Trust for Culture 

 AKU - Aga Khan University 

 UCA - University of Central Asia 

Εθελοντισμός 

Το AKDN βασίζεται στην Ismaili παράδοση της υπηρεσίας εθελοντών για να 

βοηθήσει στην εφαρμογή και συντήρηση των έργων, κυρίως στις εγκαταστάσεις της 

υγείας και της εκπαίδευσης. Άλλοι, εκτός της Ismaili κοινότητας, μπορούν να 

συμμετέχουν εθελοντικά για τη δημιουργία ή τη διατήρηση των εγκαταστάσεων που 

βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής. Υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής σε ετήσιες 

εκδηλώσεις συλλογής κεφαλαίων, τα έσοδα των οποίων πηγαίνουν απευθείας στα 

προγράμματα στις αναπτυσσόμενες χώρες. 

Παραδείγματος χάρη, εθελοντές αρχιτέκτονες και σχεδιαστές που με την εμπειρία 

τους θα βοηθήσουν τους αγροτικούς πληθυσμούς στην κατασκευή έργων, τις 

κοινότητες των γυναικών σε απομακρυσμένα χωριά που λειτουργούν κέντρα 

πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και τις κοινότητες στην Ανατολική Αφρική στην 

διαχείριση των δικών τους σχολείων. Παράλληλα υπάρχουν θέσεις απασχόλησης σε 

τομείς όπως οικονομική σύγκλιση, υγεία, εκπαίδευση, ανθρωπιστική βοήθεια, 

αγροτική και κοινωνική ανάπτυξη. 

22. The International AIDS Society43 

Προωθούν και επενδύουν σε συμβουλευτική και έρευνα για την καταπολέμηση του 

HIV μέσω προγραμμάτων πρωτοβουλιών και καμπανιών. Δεν διαθέτει αυτή την 

στιγμή καμία κενή θέση εργασίας ή πρακτικής άσκησης. Θα μπορούσε να 

απασχολήσει κάποιον που ασχολείται με την έρευνα στην καταπολέμηση της 

ασθένειας του HIV.  

 

 

                                                             
43 http://www.iasociety.org/Working-for-the-IAS 

http://en.wikipedia.org/wiki/International_AIDS_Society
http://www.iasociety.org/Working-for-the-IAS
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23. Διεθνής Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού - The International Federation of Red 

Cross and Red Crescent Societies (ICRC)
44

 

Ο Ερυθρός Σταυρός ασχολείται κυρίως με τα θύματα ένοπλων συγκρούσεων και τα 

ζητήματα που προκύπτουν από τις συγκρούσεις αυτές. Αναζητά συνεχώς και 

προσλαμβάνει προσωπικό, έτσι ώστε να μπορεί να καλέσει επαρκή αριθμό 

ειδικευμένου προσωπικού για να εργαστούν, ανάλογα με καταστάσεις έκτακτης 

ανάγκης. Περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι βρίσκονται σήμερα σε αποστολές πεδίου 

για τη Διεθνή Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού σε όλη την Γη, 11.900 απασχολούνται σε 

εθνικό επίπεδο οι οποίοι υποστηρίζονται και συντονίζονται από περίπου 1.000 άτομα 

προσωπικό στην έδρα τη Γενεύη. Υπάρχουν κάποιες πιθανές θέσεις απασχόλησης αν 

και οι περισσότερες θέσεις αφορούν ιατρικό προσωπικό και άλλα συναφή 

αντικείμενα με τις δράσεις του Ερυθρού Σταυρού. 

24. The International Union Against Cancer (UICC)
45

 

Ασχολείται με την καταπολέμηση του καρκίνου και αφορά κυρίως ιατρικό 

προσωπικό. Με έδρα την Γενεύη και αυτός ο οργανισμός απασχολεί και προωθεί την 

γνώση και τα προγράμματά του σε ιατρικά και παραϊατρικά επαγγέλματα. 

Περιορισμένες προοπτικές για αποφοίτους κοινωνικής πολιτικής.  

Προσφέρει μεταπτυχιακού επιπέδου μαθήματα εξειδίκευσης για ειδικούς που 

ασχολούνται με τον έλεγχο του καρκίνου, από διαφορετικά επιστημονικά πεδία. Τα 

μαθήματα είναι διάρκειας τριών ως έξι μηνών εξ αποστάσεως σε οργανωτικά και 

τεχνικά θέματα σχετικά ή μη με τον καρκίνο, προσφέροντας εξειδικευμένες 

πληροφορίες και δεξιότητες. Όλα τα μαθήματα είναι με επικεφαλής διεθνείς 

εμπειρογνώμονες στους σχετικούς τομείς. 

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να δώσει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να 

εκπαιδευτούν και να οικοδομήσουν διεθνείς διασυνδέσεις, προκειμένου να 

δημιουργηθούν βιώσιμα προγράμματα ελέγχου του καρκίνου στις έδρες τους. 

Εισήχθησαν για πρώτη φορά στο 2014 στο Παγκόσμιο Συνέδριο Καρκίνου στη 

Μελβούρνη της Αυστραλίας, όπου πάνω από 400 σύνεδροι παρακολούθησαν τα 11 

Προγράμματα. Το 2016 στο Παγκόσμιο Συνέδριο Καρκίνου στο Παρίσι, στη Γαλλία, 

θα προσφερθούν 7 Προγράμματα Μάστερ στα ακόλουθα θέματα: 

 Τεκμηριωμένη διακοπή του καπνίσματος και πρόληψη των υποτροπών για τα 

συστήματα του καρκίνου 

 Μέτρηση της απόδοσης του συστήματος και υποβολή εκθέσεων 

 Σχεδιασμός και εφαρμογή του ελέγχου του καρκίνου 

                                                             
44 https://www.icrc.org/en/who-we-are/jobs  
45 http://www.uicc.org/programmes/global-education-and-training-initiative-geti/fellowships 

http://en.wikipedia.org/wiki/International_Federation_of_Red_Cross_and_Red_Crescent_Societies
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Federation_of_Red_Cross_and_Red_Crescent_Societies
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Union_Against_Cancer
https://www.icrc.org/en/who-we-are/jobs
http://www.uicc.org/programmes/global-education-and-training-initiative-geti/fellowships
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 Διάδοση και εφαρμογή της έρευνας στον έλεγχο του καρκίνου 

 Παγκόσμια συνηγορία (Advocacy): Σχεδιασμός και εκτέλεση μιας επιτυχής 

εκστρατεία υπεράσπισης 

 Ευρωπαϊκή Συνηγορία (Advocacy) σε δράση - Συνεργασία με φορείς λήψης 

αποφάσεων για να διατηρηθεί ο καρκίνος ψηλά στην πολιτική ατζέντα 

 Η αποτελεσματική διαχείριση της εταιρικής σχέσης για την αντιμετώπιση των 

προκλήσεων του καρκίνου 

Όλοι όσοι εγγραφούν νωρίς για το Παγκόσμιο Συνέδριο Καρκίνου είναι επιλέξιμοι να 

υποβάλουν αίτηση για ένα Master Course. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 

31η Μαΐου 2016. Δεν υπάρχει επιπλέον κόστος συμμετοχής στο Master Course. Κατά 

την εγγραφή για ένα Master Course θα σας ζητηθεί να συνοψίσετε το ενδιαφέρον σας 

και πώς σκοπεύετε να εφαρμόσετε τις γνώσεις που αποκτήθηκαν μέσα από το 

μάθημα (150 λέξεις max).  

25. ICVolunteers (ICV)
46

 

Άλλος ένας οργανισμός με έδρα την Γενεύη που προωθεί τον εθελοντισμό και την 

αναγνώρισή του, ενισχύοντας τη δέσμευση των πολιτών και τη συμμετοχή, και 

παρέχει διαχείριση και διασύνδεση μεταξύ  οργανώσεων, ατόμων και κοινοτήτων.  

Προσφέρει πρακτική άσκηση (απλήρωτη) και μακροπρόθεσμες ευκαιρίες εθελοντών, 

είτε σε μετάφραση (από και προς Αγγλικά, Γαλλικά και Ισπανικά), διοργάνωση 

εκδηλώσεων, συγγραφή και επιμέλεια, την έρευνα στο Διαδίκτυο, που σχετίζονται με 

την εργασία (Διαδίκτυο, το σύστημα και την ανάπτυξη λογισμικού) και την 

κινητοποίηση των πόρων στη Γενεύη (Ελβετία). Επίσης ψάχνει για 

μακροπρόθεσμους εθελοντές για τα γραφεία της στην Ελβετία, τη Βραζιλία, τη 

Γαλλία, το Μάλι, τη Νότια Αφρική και την Ισπανία. 

 

26. The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM)
47

 

Ομοίως έδρα στην Γενεύη και γι αυτόν τον οργανισμό που καταπολεμά το HIV, την 

Φυματίωση και την Ελονοσία. Διαθέτει χρηματοδότηση για προγράμματα και 

εποπτεύει τις δράσεις και τα αποτελέσματα.  

Το προσωπικό του Παγκόσμιου Ταμείου είναι υπεύθυνο για τις καθημερινές 

δραστηριότητες, με έμφαση στη διαχείριση των επιδοτήσεων και τη συνεργασία σε 

γενικές γραμμές με τους εταίρους για τον συλλογικό στόχο της επίτευξης αντίκτυπου. 

Η εργασία του προσωπικού του Παγκόσμιου Ταμείου περιλαμβάνει: 

                                                             
46 http://www.icvolunteers.org/jobs 
47 http://www.theglobalfund.org/en/careers/current/ 

http://en.wikipedia.org/wiki/ICVolunteers
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Global_Fund_to_Fight_AIDS,_Tuberculosis_and_Malaria
http://www.icvolunteers.org/jobs
http://www.theglobalfund.org/en/careers/current/
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 Διαχείριση των επιδοτήσεων 

 Οικονομικά, διαχείριση, έλεγχο και λογιστικά 

 Συντονισμό της στρατηγικής, πολιτικής και διαχείρισης δεδομένων 

 Διαχείριση σχέσεων με χορηγούς, την υπεράσπιση (advocacy) και την 

συνδρομή του ιδιωτικού τομέα 

 Συντονισμό των αιτήσεων για χρηματοδότηση 

 Η ισότιμη ενσωμάτωση των δύο φύλων και τα ανθρώπινα δικαιώματα στον 

κύκλο χρηματοδότησης 

 Διαχείριση κινδύνου 

 Υποστήριξη του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου 

 Επικοινωνία 

 Ανθρώπινο δυναμικό 

 Νομική υποστήριξη 

Όλο το προσωπικό του Παγκόσμιου Ταμείου βρίσκεται στη Γραμματεία στη Γενεύη 

της Ελβετίας. Δεν έχουνε γραφεία σε χώρες όπου επενδύει το Παγκόσμιο Ταμείο. 

Υπάρχουν πάνω από 650 υπάλληλοι που εκπροσωπούν περισσότερες από 100 

εθνικότητες με μια μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών υποβάθρων. 

 

27. Το παρατηρητήριο των Ηνωμένων Εθνών - The UN Watch48 

Ένας ακόμα οργανισμός με έδρα την Γενεύη αλλά με σκοπό την εποπτεία και 

αξιολόγηση του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών και των δράσεών του.  

Internships 

Προσλαμβάνει κανονικά ασκούμενους για τις παρακάτω τέσσερις περιόδους. Η 

πρώτη ημερομηνία μετά την ημερομηνία της περιόδου είναι η προθεσμία υποβολής 

αίτησης και η δεύτερη η ημερομηνία από την οποία μπορείτε να έχετε απάντηση για 

την αίτησή σας. 

 Ιανουάριος – Απρίλιος, 1
η
 Αυγούστου, 1

η
 Σεπτεμβρίου 

 Μάιος – Ιούνιος, 1
η
 Δεκέμβρη,  10 Ιανουαρίου 

 Ιούνιος – Αύγουστος, 10 Ιανουαρίου, 10 Φεβρουαρίου 

 Σεπτέμβριος – Δεκεμβρίου, 1
η
 Απριλίου, 1

η
 Μαΐου 

Κάνει δεκτές αιτήσεις για χρονικές περιόδους, εκτός από αυτές που αναφέρονται 

παραπάνω, π.χ. Φεβρουάριος - Ιούλιος. Οι προτεινόμενες ημερομηνίες, εφόσον δεν 

αντιστοιχούν στις παραπάνω περιόδους, θα πρέπει να εξεταστούν για κάθε περίπτωση 

                                                             
48 http://www.unwatch.org/careers/current-openings/ 

http://en.wikipedia.org/wiki/UN_Watch
http://www.unwatch.org/careers/current-openings/
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χωριστά. Παρακαλείστε να προσδιορίσετε κατά την αίτησή σας το χρονικό διάστημα 

για το οποίο αιτείστε. Πρέπει επίσης να δηλώσετε εάν ημερομηνίες σας είναι 

ευέλικτες. 

Οι ασκούμενοι εργάζονται ως εθελοντές στην έδρα της στη Γενεύη. Θα πρέπει να 

έχουν άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, τόσο προφορικά όσο και γραπτά. 

Επιπλέον, πρέπει να διαθέτουν άριστες γνώσεις πληκτρολόγησης της αγγλικής 

γλώσσας, προκειμένου να μεταγράφουν τις συζητήσεις των Ηνωμένων Εθνών. 

28. The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)
49

 

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Επιχειρήσεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι μια 

οργάνωση που προωθεί στην παγκόσμια επιχειρηματική κοινότητα την ιδέα για 

αειφόρο ανάπτυξη και ένα βιώσιμο μέλλον για τις επιχειρήσεις, την κοινωνία και το 

περιβάλλον. Μαζί με τα μέλη του, το Συμβούλιο ασκεί πίεση και αποτελεσματική 

υπεράσπιση προκειμένου να δημιουργήσει εποικοδομητικές λύσεις και να αναλάβει 

από κοινού δράση. Με βάση τις ισχυρές σχέσεις της με τα ενδιαφερόμενα μέρη ως η 

κορυφαία οργάνωση – συνήγορος για τις επιχειρήσεις, το Συμβούλιο βοηθά την 

δημόσια συζήτηση και την αλλαγή πολιτικής υπέρ των λύσεων αειφόρου ανάπτυξης. 

Το WBCSD ψάχνει για έναν ασκούμενο να ενταχθεί στην ομάδα για το Κλίμα & την 

Ενέργεια. Αυτή είναι μια θέση πλήρους απασχόλησης για χρονικό διάστημα 4 μηνών 

από τα μέσα Αυγούστου 2016 έως τα μέσα του Δεκέμβρη 2016 στα γραφεία του 

WBCSD στη Γενεύη της Ελβετίας. 

29. Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών - The World Council of 

Churches (WCC)
50

 

Η 10η Συνέλευση του ΠΣΕ κάλεσε τις εκκλησίες να ενταχθούν σε ένα προσκύνημα 

για τη δικαιοσύνη και την ειρήνη. Η παρούσα πρόσκληση θέτει την κατεύθυνση για 

το ΠΣΕ κατά τα επόμενα χρόνια. Όλα τα προγράμματα του ΠΣΕ έχουν ως στόχο να 

υποστηρίξει τις εκκλησίες – μέλη και τους οικουμενικούς εταίρους στην προώθηση 

της δικαιοσύνης και της ειρήνης στον κόσμο, ως έκφραση της πίστης στον Τριαδικό 

Θεό. 

Το ΠΣΕ εστιάζει το έργο του σε τρεις τομείς του προγράμματος:  

 Ενότητα, αποστολή, και Οικουμενικών Σχέσεων,  

 Δημόσια Μαρτυρία και Διακονία και  

 Οικουμενικός Σχηματισμός 

                                                             
49 http://careers.wbcsdservers.org/jobs-listing/ 
50 http://www.oikoumene.org/en/get-involved/job-openings 
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Όλα τα προγράμματα μοιράζονται την ευθύνη για την ενίσχυση των σχέσεων με τις 

εκκλησίες – μέλη και οικουμενικούς εταίρους, πνευματική ζωή, την εμπλοκή της 

νεολαίας, το διαθρησκευτικό διάλογο και τη συνεργασία για την οικοδόμηση μιας 

δίκαιης κοινότητας γυναικών και ανδρών.  

Διαθέτει δύο ανοιχτές θέσεις για συντονιστές προγραμμάτων με καταληκτικές 

ημερομηνίες την 15
η
 και 31

η
 Μαΐου. Για θέσεις προσωπικού του οργανισμού στην 

Γενεύη δεν διαθέτει κάποια ανοιχτή θέση.   

30. Παγκόσμια Ομοσπονδία Καρδιάς - The World Heart Federation (WHF)
51

 

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Καρδιάς είναι αφιερωμένη στον παγκόσμιο αγώνα κατά 

της καρδιαγγειακής νόσου (CVD), συμπεριλαμβανομένων των καρδιακών παθήσεων 

και εγκεφαλικού επεισοδίου. Είναι η μόνη παγκόσμια οργάνωση που έχει εκστρατεία 

που ηγείται της κοινότητας με σκοπό να προωθηθεί το θέμα της καρδιαγγειακής 

νόσου (CVD) και να βοηθήσει τους ανθρώπους να ζουν περισσότερο, καλύτερα και 

πιο υγιή ζωή. Δουλεύει με περισσότερες από 200 οργανώσεις-μέλη σε περισσότερες 

από 100 χώρες, προσπαθώντας για μια μείωση κατά 25% έως το 2025 σε πρόωρους 

θανάτους από καρδιαγγειακά νοσήματα σε όλο τον κόσμο. Η Παγκόσμια 

Ομοσπονδία Καρδιάς έχει την έδρα της στη Γενεύη, με ένα γραφείο στο Λονδίνο.  

Διοργανώνει το Παγκόσμιο Συνέδριο Καρδιολογίας & καρδιαγγειακής Υγείας. 

Το Παγκόσμιο Συνέδριο Καρδιολογίας & καρδιαγγειακής Υγείας (ΠΣΕ) 2016 είναι 

το επίσημο συνέδριο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Καρδιάς και πραγματοποιείται 

κάθε δύο χρόνια. Πρόκειται για ένα διεθνές συνέδριο για τις τελευταίες εξελίξεις 

στον τομέα της επιστήμης και της δημόσιας πολιτικής για την καρδιαγγειακή υγεία. 

Προσπαθεί να διαδώσει το μήνυμα ότι μέσω ατομικών, κοινοτικών και προς το 

συμφέρον των ασθενών παρεμβάσεις, η αυξανόμενη παγκόσμια επιδημία των 

καρδιαγγειακών παθήσεων, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες, μπορεί να προληφθεί. 

31. Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ – The World Economic Forum (WEF)
52

 

Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ από την Γενεύη βοηθάει στην δημιουργία 

ατζέντας για ζητήματα κλάδων της οικονομίας, παγκόσμια ή τοπικά.  

Το φόρουμ στηρίζεται σε μια ομάδα περίπου 600 ατόμων, αφιερωμένη στην 

αποστολή της να βελτιώσει την κατάσταση του κόσμου. Προσελκύει ανθρώπους άνω 

των 60 εθνικοτήτων από επιχειρήσεις, συμβουλευτικές υπηρεσίες, ΜΚΟ, διεθνείς 
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οργανισμούς, τον ακαδημαϊκό χώρο, την έρευνα, τη δημόσια διοίκηση και τη 

διπλωματία.. 

Οι δράσεις που αναλαμβάνει αφορούν τις κάτωθι κατηγορίες: 

 

 Οικονομική Ανάπτυξη και Κοινωνική Ένταξη 

 Απασχόληση, δεξιότητες και Ανθρώπινο Κεφάλαιο 

 Περιβάλλον και Ασφάλεια Πόρων 

 Επισιτιστική Ασφάλεια και Γεωργία 

 Μέλλον της Υγείας 

 Μέλλον του Παγκόσμιου Χρηματοπιστωτικού Συστήματος 

 Μέλλον του Διαδικτύου 

 Ισότητα των φύλων 

 Διεθνές Εμπόριο και Επενδύσεις 

 Μακροχρόνιες Επενδύσεις, Υποδομές και Ανάπτυξη 

Διαθέτει τέσσερα γραφεία (Νέα Υόρκη, Πεκίνο, Τόκυο και Γενεύη) με πληθώρα 

θέσεων για διάφορους τομείς. Δεν διαθέτει θέσεις για πρακτικές ασκήσεις στην 

Γενεύη αλλά έχει ανοιχτές στις Η.Π.Α. 

 

32. Παγκόσμιος Οργανισμός Προσκοπισμού - World Organization of the Scout 

Movement53
 

Ένας μικρός σχετικά οργανισμός για την προώθηση του Προσκοπικού κινήματος με 

γραφεία σε οκτώ διαφορετικές χώρες στον κόσμο (Βέλγιο, Αίγυπτος, Κένυα, 

Μαλαισία, Παναμά, Φιλιππίνες, Ελβετία και Ουκρανία).  

Διαθέτει μία ανοικτή θέση αυτή την στιγμή για Διευθυντή Επικοινωνίας και 

Δημοσίων Σχέσεων.  

33. The International Association for the Study of Insurance Economics (also 

known as The Geneva Association)
54

  

Είναι ένα διεθνές think tank με τρία ερευνητικά προγράμματα (Χρηματοπιστωτικής 

Σταθερότητας και Κανονισμός, τα ακραία καιρικά φαινόμενα και ο Κλιματολογικός 

Κίνδυνος και παγκόσμια γήρανση). Μελετά επίσης δύο ειδικά θέματα, το κενό 

προστασίας (Protection Gap) και Εικονικό περιβάλλον (Cyber). Περιορισμένες 
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προοπτικές απασχόλησης σε κάποιον τέτοιο οργανισμό χωρίς περαιτέρω εξειδίκευση σε 

κάποιον σχετικό τομέα. 

Οι υπάρχουσες ανοιχτές θέσεις αφορούν οικονομολόγους και διαχείριση κινδύνου και 

μία θέση για ασκούμενο.  

 Υπεύθυνος του προγράμματος για Ακραία Φαινόμενα και Κλιματολογικό 

κίνδυνο.  

 Διευθυντής Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και κανονιστικού προγράμματος  

Ένας βασικός πυλώνας της παγκόσμιας δραστηριότητας του Συλλόγου. Το 

στέλεχος θα υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα και η γλώσσα εργασίας 

είναι τα αγγλικά.  

 Ο ασκούμενος θα προσφέρει υποστήριξη στον επικεφαλής Γραφείου Συνδρομών  

και στην ομάδα εκδηλώσεων για την ενημέρωση της βάσης δεδομένων της 

εταιρείας. 

 34. CARE International
55

  

Ένας από τους παλαιότερους οργανισμούς συνδρομής με δράση από το 1945. Το 

οικονομικό έτος 2014 λειτουργούσε σε 90 χώρες υποστηρίζοντας 880 ανθρωπιστικά 

και αναπτυξιακά προγράμματα. Διαθέτει διάφορα γραφεία σε χώρες που προσφέρουν 

επιπλέον προοπτικές για απασχόληση ή εθελοντική εργασία. Έχει κάποιες ανοιχτές 

θέσεις για στελέχη αυτή την περίοδο (Senior Humanitarian Team Leader, 

Independent Consultant: Review of Emergency Response Advisory Committee 

(ERAC) ). Θα μπορούσε να απασχολήσει στελέχη κοινωνικής πολιτικής. 

Ασχολείται με τα κάτωθι ζητήματα: 

 Έκτακτες ανάγκες 

 Εκπαίδευση 

 HIV AIDS 

 Ασφάλεια διατροφής 

 Ενδυνάμωση Γυναικών και κοριτσιών 

 Συνηγορία - Advocacy 

 Υγεία της μητέρας και του βρέφους 

 Κλιματική αλλαγή 

 Οικονομική ανάπτυξη 

 Αποστείρωση του νερού και Υγιεινή 
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35. Youth With A Mission (YWAM)
56

 

 Χριστιανική ένωση νέων η οποία βασίζεται στην πίστη, σε προσφορές και σε 

εθελοντική εργασία. Υπάρχει δυνατότητα για άμισθη εργασία. Αναζητά στελέχη σε 

διάφορες ειδικότητες  

 Λογιστές 

 Γραφίστες 

 Ευαγγελιστές 

 Ρεσεψιονίστ 

 Διαχειριστές 

 Εκπαιδευτικοί 

 Γιατροί / νοσηλευτές 

 Μάγειροι 

 Ξυλουργοί 

 Δημοσιογράφοι / Συντάκτες 

 

36. Γιατροί Χωρίς Σύνορα - The International Office of Médecins Sans 

Frontières (MSF)
57

 

Περίπου 30.000 στελέχη έχουν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (ΓΧΣ) από όλο τον κόσμο 

που παρέχουν βοήθεια σε άτομα που βρίσκονται σε κρίση. Πρόκειται για γιατρούς, 

νοσηλευτές, μαίες, χειρουργούς, αναισθησιολόγους, επιδημιολόγους, ψυχιάτρους, 

ψυχολόγους, φαρμακοποιούς, τεχνικούς εργαστηρίων, εμπειρογνώμονες της 

εφοδιαστικής αλυσίδας, μηχανικούς ύδρευσης και αποχέτευσης, διαχειριστές και  

υπόλοιπο προσωπικό υποστήριξης. 

Όλο το προσωπικό είναι επαγγελματίες που επιλέγουν να εργάζονται για τους ΓΧΣ, 

λόγω της δέσμευσης και της ανησυχίας για την υγεία και την επιβίωση των 

ανθρώπων. Περισσότερο από το 90% έχουν προσληφθεί στις χώρες όπου είναι τα 

προγράμματα, τα οποία λειτουργούν με μικρό αριθμό διεθνούς προσωπικού. 

Στα εκτελεστικά γραφεία, υπάρχει ο στρατηγικός σχεδιασμός, οι επικοινωνίες, η 

υπεράσπιση, η συγκέντρωση χρημάτων, η χρηματοδότηση και το ανθρώπινο 

δυναμικό, που όλα συμβάλλουν στο να παρέχουν αποτελεσματική ιατρική βοήθεια 

στους ανθρώπους που τη χρειάζονται περισσότερο. Εξειδικευμένη ιατρική και 

υλικοτεχνική υποστήριξη των υπηρεσιών εξασφαλίζουν ότι οι καινοτομίες και οι 

εξελίξεις στην έρευνα ενσωματώνονται επί το έργο σε κλινικές και νοσοκομεία.  
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37. The United Nations joint program on HIV/AIDS (UNAIDS)
58

 

 Εξειδικευμένος οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών για την επιδημία του HIV. Δεν 

διαθέτει κάποια ανοιχτή θέση αυτή την στιγμή εκτός από πρακτική. Υπάρχουν 

περιορισμένες προοπτικές σε σχέση με τις επαγγελματικές μας δεξιότητες.   

Μη-αμειβόμενες ευκαιρίες πρακτικής άσκησης UNAIDS 

Οι υποψήφιοι για την πρακτική άσκηση στο UNAIDS πρέπει να σπουδάζουν σε 

πανεπιστημιακό πρόγραμμα στο προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο. Επόμενη 

προθεσμία υποβολής αίτησης είναι η 1 Φεβρουαρίου του 2017.  

Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι το ελάχιστο έξι εβδομάδες και μέγιστο 

διάστημα τριών μηνών. Δεν προσφέρεται αμοιβή οποιουδήποτε είδους ούτε και τυχόν 

έξοδα ταξιδίου και διαμονής καλύπτονται. Οι ασκούμενοι πρέπει να παρέχουν 

αποδείξεις επαρκούς ασφάλισης υγείας, ενώ το UNAIDS θα παρέχει ασφαλιστική 

κάλυψη μόνο σε περίπτωση ατυχήματος. Άτομα με άμεσα συγγενικά τους μέλη που 

απασχολούνται από τη Γραμματεία της UNAIDS δεν είναι επιλέξιμα για πρακτική 

άσκηση. 

38. Geneva Call
59

 

Ένας οργανισμός που ιδρύθηκε το 2000 με έδρα την Γενεύη και με σκοπό την 

προστασία των αμάχων κατά την διάρκεια ένοπλων συγκρούσεων. Χρηματοδοτείται 

κυρίως από Ιδρύματα, Κυβερνητικές υπηρεσίες και την Ευρωπαϊκή επιτροπή.  

Υπάρχουν κάποιες θέσεις εργασίας (Τεχνικός Δικτύων και Υπεύθυνος προγράμματος 

Μέσης Ανατολής) και άμισθης πρακτικής (Επικοινωνίας και Εξωτερικών Σχέσεων). 

Οι γλώσσες της οργάνωσης είναι τα Αγγλικά και τα Γαλλικά.  

39. UNITAID
60

 

Ένας οργανισμός που έχει σαν στόχο την καταπολέμηση των HIV,  Φυματίωσης και 

Ελονοσίας με καινοτόμες μεθόδους που ιδρύθηκε το 2006.  Παρέχει χρηματοδότηση 

και προγράμματα ενώ δεν διαθέτει κάποιες κενές θέσεις εργασίας αυτή την περίοδο. 

Λειτουργεί σαν συντονιστής και διασύνδεση άλλων οργανισμών και φορέων. 
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