
 
         

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΡΔΤΝΑ & ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ  

Η οικογζνεια του κεςμοφ ζχει ςυγκεντρώςει πάνω 

από 1.900 ςυμμετζχοντεσ κατά τα 6 επιτυχι χρόνια 

διοργάνωςι του. 

 Ο ςυμμετζχων μπορεί να ςυμμετάςχει ωσ: 

 Ευρωβουλευτισ (MEP) 

 Αρχθγόσ Κράτουσ ι Κυβερνιςεωσ 

 Υπουργόσ Οικονομικών Κράτουσ- Μζλουσ 

 Δικαςτισ, Δικθγόροσ, Μάρτυρασ ι Expert 

 Μζλοσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ 

 Μζλοσ τθσ Ομάδασ Κρίςθσ 

 Δθμοςιογράφοσ 

 Μεταφραςτισ 

 Μζλοσ Ομάδασ Επικουρικοφ Προςωπικοφ 

EUROPA.S. 2016 
 
 

22 – 25
 
Απξηιίνπ 2016, Αθήνα, Ελλάδα 

Διοργάνωζη: Ινζηιηούηο Έρεσνας & Καηάρηιζης Εσρωπαϊκών Θεμάηων 

 

Η προςομοίωςθ EUropa.S. διοργανώνεται από το 

Ι.Ε.Κ.Ε.Θ. για 7θ ςυνεχόμενθ χρονιά από τισ 22-25 

Απριλίου 2016,  ςτισ εγκαταςτάςεισ του 

Πανεπιςτιμιου Πειραιώσ, ςτθν Ακινα και το 

Γαλλικό Ινςτιτοφτο τθσ Ακινασ υπό τθν αιγίδα του 

Υπουργείου Εξωτερικών και τθν υποςτιριξθ του 

Επιτρόπου Παιδείασ, Πολιτιςμοφ, Νεολαίασ και 

Ακλθτιςμοφ, κυρίου Tibor Navracsics. 

Το EUropa.S. απευκφνεται ςε προπτυχιακοφσ, 

απόφοιτουσ και μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ, με 

διάκεςθ να μάκουν το Ευρωπαϊκό πλαίςιο και να 

προωκιςουν τα ευρωπαϊκά ιδανικά.  ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΔ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 

 Υπουργείο Εξωτερικών 

 Σχολι Οικονομικών, Επιχειρθματικών και Διεκνών 

Σπουδών, Πανεπιςτθμίου Πειραιά 

 Γραφείο Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου ςτθν Ελλάδα 

 Αντιπροςωπεία Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ ςτθν Ελλάδα 

 Πάντειο Πανεπιςτιμιο Ακθνών 

 Τμιμα Πολιτικών Επιςτθμών και Διεκνών Σχζςεων, 

Πανεπιςτθμίου Πελοποννιςου  

 Γαλλικό Ινςτιτοφτο Ακθνών 

 Βρετανικό Συμβοφλιο ςτθν Ακινα 

 Άλλοι φορείσ δθμόςιου και ιδιωτικοφ χαρακτιρα 
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ΟΦΔΛΗ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΑ 

 Συμμετοχι ςε μια από τισ πλζον ανεκτίμθτεσ 

εμπειρίεσ για φοιτθτζσ 

πολιτικών/διεκνών/νομικών και όχι μόνο 

επιςτθμών, 

 Πρακτικι εκπαίδευςθ ςτα  Ευρωπαϊκά Θεςμικά 

Όργανα και τισ λειτουργίεσ τουσ, 

 Ζνα ιςχυρό προςόν ςτο βιογραφικό, με τθν 

υπογραφι ενόσ από τουσ πλζον ανερχόμενουσ 

φορείσ ςτθν Ελλάδα, το Ι.Ε.Κ.Ε.Θ., 

 Η καλφτερθ ευκαιρία να τεςτάρει τισ θγετικζσ και 

οργανωτικζσ του ικανότθτεσ  αναπτφςςοντασ τισ 

δεξιότθτζσ του  και εμβακφνοντασ ςτθν 

ακαδθμαϊκι του γνώςθ, 

 Αναπτφςςει ομαδικό πνεφμα ςτουσ 

ςυμμετζχοντεσ, 

 Προςφζρει τθν ευκαιρία δικτφωςθσ με 

ανκρώπουσ που μοιράηονται κοινά ενδιαφζροντα 

και ανθςυχίεσ 

 Μία εμπειρία ηωισ που δθμιουργεί  ζνα από τα 

ιςχυρότερα δίκτυα  φίλων που μποροφν να 

κρατιςουν μια ολόκλθρθ ηωι 

Επιλζξτε μεταξφ των διακζςιμων κζςεων 

ςυμμετοχισ και γίνετε μζλοσ τθσ εμπειρίασ 

EUropa.S. 2016. 

Early Assignments: 31 Ιανουαρίου, 2016 

Final Deadline to apply:  29 Φεβρουαρίου, 2016 

Θεσμικά Όργανα EUropa.S. 2016 

 Δπξωπαϊθό πκβνύιην 

 Δπξωπαϊθή Δπητξνπή 

 πκβνύιην τεο Δ.Δ.- Τπνπξγνί ECOFIN 

 Δπξωπαϊθό Γηθαστήξην 

 Δπξωπαϊθό Κνηλνβνύιην: 

- Δπητξνπή Δμωτεξηθώλ Τπνζέσεωλ (AFET) 

- Τπνεπητξνπή Αλζξωπίλωλ Γηθαηωκάτωλ 

(DROI) ζηα Γαλλικά 

- Δπητξνπή Βηνκεραλίαο, Έξεπλαο θαη 

Δλέξγεηαο (ITRE) 

- Δπητξνπή Γηεζλνύο Δκπνξίνπ (INTA) 

 

 

EUROPA.S. 2016 

      22 – 25 Απξηιίνπ 2016, Αθήνα, Ελλάδα 

    Ινζηιηούηο Έρεσνας & Καηάρηιζης Εσρωπαϊκών Θεμάηων 

 

Social Media EUropa.S. 2016 
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