
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ 30 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ»-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 4 ΜΑΪΟΥ 2015 

 

 

 
 

To Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστηµίου Αθηνών 
διοργανώνει Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα µε θέµα «Ευρωπαϊκή Θαλάσσια 
Πολιτική προκηρύσσει διαγωνισµό για 30 υποτροφίες δωρεάν συµµετοχής σε 
αυτό.  
 
Το Πρόγραµµα απευθύνεται σε εργαζόµενους και πτυχιούχους (ή φοιτητές) 
που θέλουν να επεκτείνουν τις γνώσεις και τις επαγγελµατικές τους ικανότητες 
στα παρακάτω πεδία και στον τοµέα της χάραξης µια σύγχρονης θαλάσσιας 
πολιτικής για την Ελλάδα στο ευρωπαϊκό θεσµικό πλαίσιο.  
 
Η επιλογή των συµµετεχόντων γίνεται µετά από αξιολόγηση των φακέλων 
τους, δηλαδή των πανεπιστηµιακών τους προσόντων, της συνάφειας των 
σπουδών τους και τυχόν εµπειρίας τους στο αντικείµενο του Εκπαιδευτικού 
Προγράµµατος. Οι συµµετέχοντες που ολοκληρώνουν µε επιτυχία το 

Πρόγραµµα λαµβάνουν Πιστοποιητικό (Certificate) επιτυχούς συµµετοχής. Το 
Πρόγραµµα πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου 
«Ευρωπαϊκή ∆ιακυβέρνηση σε τοµείς-κλειδιά για την ανάκαµψη της Ελλάδας: 
αγροτική παραγωγή, τουρισµός, θαλάσσια πολιτική», το οποίο 
συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Πανεπιστήµιο 
Αθηνών. Επιστηµονικός Υπεύθυνος του Έργου είναι ο Καθηγητής Γιάννης 
Βαληνάκης, ενώ την εποπτεία του συγκεκριµένου σεµιναριακού κύκλου έχει η 
∆ρ. Μαρίνα Σκορδέλη.  
 
Απαιτήσεις προγράµµατος Οι συµµετέχοντες θα κληθούν να ανταποκριθούν 
στις παρακάτω απαιτήσεις: - να παρακολουθήσουν συστηµατικά τις ενότητες 
του σεµιναρίου - να συµµετέχουν ενεργά υπό την επίβλεψη των συντονιστών 
του Προγράµµατος - να παρακολουθήσουν και να συµµετέχουν ενεργά στην 
Επιστηµονική Ηµερίδα. Επιστηµονική Ηµερίδα Η Ηµερίδα θα αποτελέσει το 
επιστέγασµα του Εκπαιδευτικού Προγράµµατος και θα δώσει τη δυνατότητα 
για τη συνολική εξέταση του αντικειµένου του από πανεπιστηµιακούς, 
τεχνοκράτες και πολιτικούς σε ευρύτερους και πιο εξειδικευµένους τοµείς. 
Ερευνητικές δυνατότητες Στο πλαίσιο του Προγράµµατος, προσφέρεται η 
δυνατότητα για την εκπόνηση ερευνητικής εργασίας σε περιορισµένο αριθµό 
συµµετεχόντων και εφόσον το προτεινόµενο θέµα εντάσσεται στα ερευνητικά 
ενδιαφέροντα του Κέντρου. Οι εργασίες που θα κριθούν κατάλληλες θα 
δηµοσιευθούν στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου του Κέντρου. Προθεσµία 
υποβολής υποψηφιοτήτων. 
 
Για την υποβολή υποψηφιοτήτων είναι απαραίτητη η συµπλήρωση της 
Αίτησης Συµµετοχής και η ηλεκτρονική αποστολή της συνοδευόµενης 

από Βιογραφικό Σηµείωµα στη διεύθυνση jmcenter-
athens[at]pspa.uoa[dot]gr µέχρι την ∆ευτέρα 4/5/2015, ώρα 09:00. 
 


