
ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΠΟΥ  

ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+  

Κάθε δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση που έχει οικονομικές δραστηριότητες, ανεξάρτητα από 

το μέγεθος, το νομικό καθεστώς ή τον οικονομικό τομέα στον οποίο λειτουργεί είναι 

επιλέξιμη. Επιπλέον των εταιριών, επιλέξιμοι φορείς είναι και τα Ιδρύματα Ανώτατης 

Eκπαίδευσης, ερευνητικά κέντρα, οικογενειακές επιχειρήσεις, και Σύλλογοι/Eνώσεις που 

έχουν τακτικές οικονομικές δραστηριότητες.  

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε ιστοσελίδες αναζήτησης θέσεων 

πρακτικής άσκησης.  

Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Συλλόγου φοιτητών ESN : http://erasmusintern.org/  

Ευρωπαϊκή πλατφόρμα Study in Europe για αναζήτηση φορέα : https://www.study.eu/ 

και για επιπλέον πληροφορίες: https://www.study.eu/article/doing-an-internship-

abroad-all-you-need-to-know  

Πλατφόρμα Ευρωπαϊκής Επιτροπής εύρεσης ευκαιριών πρακτικής άσκησης και εργασίας για 

νέους:  

http://www.praxisnetwork.eu/  

https://ec.europa.eu/eures/droppin/  

Πλατφόρμα leonet: https://leonet.joeplus.org/en/offers/  

 

Ανά χώρα:  

Ισπανία, Φινλανδία και Λουξεμβούργο  

Πλατφόρμα του προγράμματος POWER που συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και αφορά 

την πρακτική άσκηση σε start-ups: https://www.power-placements.eu/apply  

 

Πορτογαλία   

www.placementinportugal.com  

 

Γερμανία 

http://www.bonn.de/wirtschaft_wissenschaft_internationales/index.html?lang=en   

http://www.cologne.de/business   

 

Βόρεια Σαρδηνία (Ιταλία)  

www.uniss.it/placementinsardinia  
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Σλοβακία  

www.placementslovakia.com.  

 

Για φοιτητές που επιθυμούν να μετακινηθούν ως βοηθοί εκπαιδευτικοί στο εξωτερικό, 

εκτός από αμιγώς ξένα σχολεία, μπορούν να μετακινηθούν και σε ελληνικά σχολεία στο  

εξωτερικό, αρκεί να βρίσκονται σε χώρα που μετέχει στο πρόγραμμα ERASMUS+                                                           

(Βλ. Αμιγή Ελληνικά Σχολεία του εξωτερικού) 

http://www.minedu.gov.gr/epikoinonia/thlefonikoi-katalogoi  

 

Θέσεις πρακτικής άσκησης σε σχολεία της Σκανδιναβίας μπορείτε να αναζητήσετε στον 

ακόλουθο σύνδεσμο:  

http://www.erasmus.is/page/TeachingAssistants  

 

Θέσεις πρακτικής άσκησης για βοηθούς καθηγητές μπορείτε να βρείτε και στον ακόλουθο 

σύνδεσμο http://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/opportunities.htm  

  

Μη επιλέξιμοι φορείς για πρακτική άσκηση ERASMUS είναι :  

 

1. Οι θεσμοί της ΕΕ και άλλοι φορείς που συμπεριλαμβάνονται στον ακόλουθο σύνδεσμο: 

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_en.htm   

 

2. Oργανισμοί που διαχειρίζονται προγράμματα της ΕΕ  
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