
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

ΣΤΗΝ 

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΕΕΔΑ) 

 

Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) παρέχει τη 

δυνατότητα πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης στον τομέα των Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου. 

 

Γενικές πληροφορίες για την πρακτική άσκηση 

 

Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης στην ΕΕΔΑ κυμαίνεται από τρεις (3) έως έξι (6) 

μήνες. Η πρακτική άσκηση είναι μερικής απασχόλησης (part time), κατά τις 

πρωινές ώρες λειτουργίας του γραφείου της ΕΕΔΑ, Δευτέρα-Παρασκευή.  

 

Δεν υπάρχει, δυστυχώς, δυνατότητα για οικονομική ανταμοιβή των ασκουμένων. 

Με το πέρας της πρακτικής άσκησης, χορηγείται στον ασκούμενο βεβαίωση για την 

περίοδο της άσκησής του στην ΕΕΔΑ. 

 

Οι ασκούμενοι ασχολούνται τόσο με τη διοικητική όσο και με την επιστημονική 

διεκπεραίωση των θεμάτων της ΕΕΔΑ. Διεξάγουν έρευνα σε θέματα Δικαιωμάτων 

του Ανθρώπου, επιμελούνται μεταφράσεων και κειμένων και είναι υπεύθυνοι για 

την εβδομαδιαία αποδελτίωση δημοσιευμάτων του Τύπου που σχετίζονται με τα 

Δικαιώματα του Ανθρώπου. Η φύση των καθηκόντων των ασκουμένων καθορίζεται 

από τις εκάστοτε ανάγκες της ΕΕΔΑ σε συνδυασμό και με τα προσόντα και τα 

ενδιαφέροντα του κάθε ασκούμενου. 
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Τρόπος υποβολής αίτησης 

 

Οι ενδιαφερόμενοι για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης καλούνται να 

αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΕΕΔΑ info@nchr.gr το βιογραφικό 

τους σημείωμα συνοδευόμενο από μια σύντομη επιστολή εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος. Στην επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι αιτούντες καλούνται 

να αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους ενδιαφέρονται για πρακτική άσκηση 

στην ΕΕΔΑ καθώς και το διάστημα για το οποίο είναι διαθέσιμοι.  

 

Οι θέσεις πρακτικής άσκησης προσφέρονται ανάλογα με τη διαθεσιμότητα, τις 

ανάγκες και δυνατότητες του γραφείου της ΕΕΔΑ. Για το λόγο αυτό, δεν 

προβλέπεται ρητή προθεσμία για την αποστολή της αίτησης. Τα στοιχεία όσων 

αποστέλλουν αιτήσεις αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων της ΕΕΔΑ. Όποτε 

εκκενωθεί θέση ασκουμένου και εάν η αίτηση σας ενδιαφέρει την ΕΕΔΑ, 

ερχόμαστε σε σχετική επικοινωνία μαζί σας.  

 

 

Γενικά προσόντα αιτούντων 

 

Προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί φοιτητές ή απόφοιτοι Νομικών, Κοινωνικών 

ή Πολιτικών Επιστημών, καθώς και Μεταφραστικών Σχολών, με καλή γνώση 

Η/Υ, Ελληνικών και Αγγλικών. 

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες: Τηλ. 210 7233221 
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