
EURAXESS
 Η πύλη για 
 µια καριέρα 
 στην έρευνα

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Eρευνα και 
Καινοτοµία

Αναζητήστε  
το λογότυπο!

Στόχος του EURAXESS είναι η βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας των ερευνητών. Για αυτό τον λόγο, 
προωθεί την ευρωπαϊκή Χάρτα και τον ευρωπαϊκό 
Κώδικα1, που αναφέρουν διεξοδικά τα δικαιώµατα και 
τα καθήκοντα των ερευνητών, των εργοδοτών και των 
χρηµατοδοτών, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι ερευνητές 
έχουν την ίδια αντιµετώπιση όπου και αν εργάζονται 
στην Ευρώπη.

Εκατοντάδες ιδρύµατα έχουν ήδη εκφράσει την 
υποστήριξή τους και πολλά αναπτύσσουν ειδική 
στρατηγική όσον αφορά το ανθρώπινο δυναµικό, 
προκειµένου να εφαρµόσουν τη Χάρτα και τον Κώδικα.

Όταν ψάχνετε εργασία, αναζητήστε το λογότυπο 
«HR Excellence in Research» (Αριστεία 
Ανθρώπινων Πόρων στην Έρευνα): αυτό σηµαίνει 
ότι ο εργοδότης εφαρµόζει ήδη τη συγκεκριµένη 
στρατηγική. Έτσι, µπορείτε να είστε βέβαιοι ότι το 

ίδρυµα έχει δεσµευτεί να 
πραγµατοποιεί προσλήψεις µε 
δίκαιες και διαφανείς διαδικασίες 
και ότι ενδιαφέρεται για την 
εξέλιξη της καριέρας σας.

1.
Η Ευρωπαϊκή Χάρτα του Ερευνητή και 
ο Κώδικας ∆εοντολογίας για την Πρόσληψη 
Ερευνητών, ή αλλιώς η ευρωπαϊκή Χάρτα 
και ο ευρωπαϊκός Κώδικας

Τι είναι το EURAXESS;
Το EURAXESS είναι µια µοναδική πανευρωπαϊκή 
πρωτοβουλία που παρέχει πληροφορίες και 
υπηρεσίες υποστήριξης σε επαγγελµατίες ερευνητές. 
Υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα 
Κράτη Μέλη της, και στόχος του είναι να συµβάλλει 
θετικά στην κινητικότητα και στην εξέλιξη της 
καριέρας των ερευνητών, διευρύνοντας την 
επιστηµονική συνεργασία µεταξύ της Ευρώπης 
sκαι του υπόλοιπου κόσµου. 

Για περισσότερες λεπτοµέρειες, 

µεταβείτε στη διεύθυνση:

www.euraxess.org

doi: 10.2777/53827
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Ο κόσµος της εργασίας 
σάς περιµένει…    
και η ευρωπαϊκή έρευνα 
σας χρειάζεται!
■ ■ ■

Παρά τη δυσµενή οικονοµική συγκυρία, 
η ευρωπαϊκή έρευνα µπορεί να προσφέρει 
σε ταλαντούχους νέους ανθρώπους όπως 
εσείς µοναδικές ευκαιρίες εργασίας 
και καριέρας. 

Το EURAXESS παρέχει διάφορες υπηρεσίες υποστήριξης 
που θα σας βοηθήσουν να πραγµατοποιήσετε τις 
επαγγελµατικές σας φιλοδοξίες. Ο ιστότοπος εύρεσης 
εργασίας της υπηρεσίας µας αποτελεί την ιδανική 
αφετηρία για την αναζήτηση µιας σηµαντικής πρώτης 
θέσης εργασίας. Επιπλέον, σε περίπτωση που αυτή 
η θέση εργασίας είναι στο εξωτερικό, µπορεί κανείς να 
βρει χρήσιµες δωρεάν συµβουλές και πληροφορίες. 

Οι ευκαιρίες που προσφέρονται στον ακαδηµαϊκό χώρο, 
στη βιοµηχανία, σε δηµόσια και ιδιωτικά ερευνητικά 
ιδρύµατα είναι πολλές – τι θα λέγατε, λοιπόν, να δείτε 
τι µπορεί να κάνει το EURAXESS για εσάς.

∆ωρεάν πληροφορίες 
και υποστήριξη   
πέρα από την αναζήτηση 
εργασίας 
■ ■ ■

Εάν η ιδανική θέση για εσάς βρίσκεται σε άλλη 
ευρωπαϊκή χώρα, δεν χρειάζεται να προβληµατίζεστε: 
το EURAXESS σάς παρέχει µια σειρά από υπηρεσίες 
που θα σας βοηθήσουν να κάνετε το µεγάλο βήµα. 

Το δίκτυο EURAXESS διαθέτει περισσότερα από 
260 Κέντρα Εξυπηρέτησης σε 40 ευρωπαϊκές χώρες, 
στα οποία έµπειροι επαγγελµατίες µπορούν να σας 
προσφέρουν προσωπική βοήθεια για κάθε είδους 
ζητήµατα που αφορούν την αλλαγή του τόπου διαµονής 
σας. Εάν, λοιπόν, έχετε απορίες σχετικά µε τις 
προϋποθέσεις εισόδου την πιθανή έκδοση βίζας, 
τη φορολογία ή την κοινωνική ασφάλιση, µπορείτε 
να τους καλέσετε. Τα Κέντρα ασχολούνται, επίσης, και 
µε πιο προσωπικές πτυχές της µετακίνησής σας, 
προσφέροντας πληροφορίες και συµβουλές για θέµατα 
διαµονής και υγειονοµικής περίθαλψης. 

Μεταβείτε στις ηλεκτρονικές σελίδες της EURAXESS 
Services για περισσότερες λεπτοµέρειες. 

Παρά τη δυσµενή οικονοµική συγκυρία, 
η ευρωπαϊκή έρευνα µπορεί να προσφέρει 
σε ταλαντούχους νέους ανθρώπους όπως 
εσείς µοναδικές
και καριέρας

Η πύλη EURAXESS Jobs φιλοξενεί χιλιάδες προσφορές 
θέσεων εργασίας και υποτροφίες σε δεκάδες τοµείς 
έρευνας. Οι διαθέσιµες θέσεις αφορούν απασχόληση σε 
40 ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και σε διεθνείς προορισµούς, 
όπως η Βραζιλία, η Κίνα, η Ινδία, η Βόρεια Αµερική, 
η Σιγκαπούρη και πολλοί άλλοι.

Η πύλη EURAXESS Jobs σάς δίνει τη δυνατότητα να 
πραγµατοποιήσετε αναζήτηση ανά χώρα ή ανά τοµέα 
έρευνας, ενώ παράλληλα είναι συνδεδεµένη µε εθνικές 
και διεθνείς πλατφόρµες εύρεσης εργασίας για ερευνητές.

Είτε, λοιπόν, είστε τελειόφοιτοι γεωργικής επιστήµης, 
βιολογίας ή εγκληµατολογίας είτε ιατρικής ή φυσικής, 
η πύλη EURAXESS Jobs είναι η ιδανική αφετηρία για 
αναζήτηση εργασίας. Οι διαθέσιµες θέσεις ανανεώνονται 
διαρκώς, ενώ η ένδειξη «latest offers» (πρόσφατες 
προσφορές) υποδεικνύει τις νεότερες δηµοσιεύσεις.

Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα να δηµοσιεύσετε το 
βιογραφικό σας σηµείωµα στην πύλη EURAXESS Jobs. 
Με αυτόν τον τρόπο, εκατοντάδες εργοδότες θα µπορούν 
να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία σας.

Ψάχνετε δουλειά;    
Επισκεφθείτε τον ιστότοπο 
του EURAXESS

■ ■ ■

προσφέροντας πληροφορίες και συµβουλές για θέµατα 
υγειονοµικής περίθαλψης. 

Μεταβείτε στις ηλεκτρονικές σελίδες της EURAXESS 
 για περισσότερες λεπτοµέρειες. 


