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Το Γραφείο Δίασύνδεσης τού ΕΚΠΑ σας προσκαλεί να παρακολούθησετε την δίαδίκτύακη
εκδηλωση (webinar) την Τρίτη 02 Νοεμβρίου 2021 στις 18:30 με θεμα:
Προοπτικές απασχόλησης στους διοικητικούς μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σκοπός της εκδηλωσης είναί να ενημερωθούν οί σύμμετεχοντες γία το είδος, την εκταση καί
τον τροπο αναζητησης καί εντοπίσμού των εύκαίρίων καί προοπτίκων απασχολησης σε
θεσμίκα οργανα, οργανίσμούς καί ερεύνητίκούς φορείς της Εύρωπαίκης Ένωσης, να
επίλεγούν, στο πλαίσίο της δίαδίκασίας προσληψης, τη θεση πού τούς ενδίαφερεί καί να
αξίολογούν τίς αντίστοίχες προοπτίκες καρίερας.

Εισηγητές:
O κ. Γιώργος Οικονόμου, είναί δίδασκων στο Τμημα Πολίτίκης Επίστημης καί Δίεθνων
Σχεσεων τού Πανεπίστημίού Πελοποννησού. Το γνωστίκο τού αντίκείμενο αφορα στην
Πολύεπίπεδη Δίακύβερνηση καί Δίοίκηση στην Εύρωπαίκη Ένωση καί την Ελλαδα. Μεταξύ
των μαθηματων πού εχεί δίδαξεί περίλαμβανονταί η Εύρωπαίκη Ολοκληρωση, η Δημοσία
Δίοίκηση στην Εύρωπαίκη Ένωση, η Δίαρθρωτίκη Πολίτίκη της Εύρωπαίκης Ένωσης στην
Ελλαδα, η Ελλαδα στην Εύρωπαίκη Ένωση, καθως καί οί Πολίτίκες της Εύρωπαίκης Ένωσης.
Έχεί δίδαξεί επίσης στο Αρίστοτελείο Πανεπίστημίο Θεσσαλονίκης (ΠΔ 407/80), στο
Οίκονομίκο Πανεπίστημίο Αθηνων καί στο Πανεπίστημίο Λεύκωσίας, ενω εχεί ύπαρξεί
είσηγητης στην Εθνίκη Σχολη Δημοσίας Δίοίκησης, της οποίας είναί αποφοίτος.
Η κα. Μαριάννα Κοντολάτου, είναί Υποψηφία Δίδακτωρ στον τομεα της Πολίτίκης
Επίκοίνωνίας στο Τμημα Επίκοίνωνίας, Μεσων καί Πολίτίσμού τού Παντείού Πανεπίστημίού
Κοίνωνίκων καί Πολίτίκων Επίστημων καί εκπονεί τη δίδακτορίκη δίατρίβη της με την
ύποστηρίξη τού Ελληνίκού Ιδρύματος Έρεύνας καί Καίνοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ). Επίσης είναί
Administrative and Communication Assistant στο Εύρωπαίκο προγραμμα CIVIS a Civic
European University Alliance. Εργαστηκε στο παρελθον ως ερεύνητρία καί επίκοίνωνίολογος
στο Εύρωπαίκο Προγραμμα Erasmus+ Strategies CODES (Communication, Cultural Diversity &
Solidarity).
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Πληροφορίες για την εκδήλωση:
Η σύμμετοχη ανοίκτη σε ολούς χωρίς κοστος.
Η εκδηλωση θα πραγματοποίηθεί στην Ελληνίκη Γλωσσα.
Υπαρχεί η δύνατοτητα ύποβολης ερωτησεων η σχολίων προς τούς ομίλητες κανοντας χρηση
της σχετίκης φορμας της εφαρμογης Webex, η οποία θα είναί δίαθεσίμη καθ’ ολη τη δίαρκεία
της εκδηλωσης.
Γία να σύμμετασχετε παρακαλούμε ακολούθηστε τον σύνδεσμο:
https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=m6b6799e97d3d6eb686c5fe8cf9c4068a
Όσοί επίθύμούν να λαβούν βεβαίωση συμμετοχής καλούνταί να σύμπληρωσούν την
ακολούθη αίτηση: https://forms.gle/ACuWkzR5e5cpMfho7
Περίσσοτερες πληροφορίες γία το σεμίναρίο μπορείτε να βρείτε στούς ακολούθούς
σύνδεσμούς:

•
•

https://www.facebook.com/EKPA.Career.Office/
https://www.career.uoa.gr/seminariawebinarse_learning/prooptikes_apascholisis_sti_
dioikisi_tis_eyropaikis_enosis/

Μετα το περας της εκδηλωσης παρακαλούνταί οί σύμμετεχοντες να σύμπληρωσούν την
φορμα αξίολογησης τού webinar, πού ύπαρχεί στον ακολούθο σύνδεσμο:
https://forms.gle/gsai7vCYvfj4LMdd8

Διοικητική υποστήριξη Γραφείου Διασύνδεσης
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
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