


Να σας συστηθώ.  
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12 Οκτωβρίου 1944 

 
 

 



ΕΝΑ ΦΡΟΝΟ ΜΕΣΑ - 24 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 1945 
‘Αγιος Υραγκίσκος, ΗΠΑ  

  



 

 

 

 

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΦΑΡΣΗ  ΣΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ 

ΕΘΝΩΝ 

ΕΜΕΙ ΟΙ ΛΑΟΙ ΣΟΤ ΚΟΜΟΤ ΙΔΡΤΟΤΜΕ ΣΑ 

ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ ΓΙΑΣΙ  ΕΙΜΑΣΕ 
ΑΠΟΥΑΙΜΕΝΟΙ 

 

 

 

 

 

 

 

• Να σώσουμε τις ερχόμενες γενιές από τη μάστιγα του πολέμου 

• Να προστατεψουμε τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, την 

αξιοπρέπεια και στην αξία του ανθρώπου 

• Να συμβάλουμε στην κοινωνική πρόοδο και στη βελτίωση του 

βιοτικού επιπέδου 

• Να  προστατέψουμε τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια 

 



ΑΝΘΡΩΠΟΣΗΣΑ 

7 ΔΙΕΚΑΣΟΜΜΤΡΙΑ ΑΛΛΟΙ  



ΣΟ ΕΜΒΛΗΜΑ ΣΟΤ ΟΗΕ  



193 ΜΕΛΗ  



ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΟΗΕ  



ΟΙ ΤΠΗΡΕΙΕ  ΣΟΤ ΟΗΕ  

 



ΜΑ ΣΙ ΑΚΡΙΒΩ ΚΑΝOYN ΣΑ ΗΝΩΜΕΝΑ 

ΕΘΝΗ ; 

 

3 ΠΤΛΩΝΕ  

• ΕΙΡΗΝΗ  - ΑΥΑΛΕΙΑ 

• ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ  

• ΑΝΑΠΣΤΞΗ  





 

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ Ο ΟΗΕ  ΕΡΓΑΖΕΣΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ 

ΣΩΝ ΠΑΓΚΟΜΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΕΩΝ 

 
 Παρέχει τροφή και στήριξη σε 80 εκατομμύρια ανθρώπους σε 80 χώρες. 

 Προμηθεύει εμβόλια στο 45% των παιδιών του κόσμου, βοηθώντας να σωθούν 3 εκατομμύρια ζωές ετησίως 

 Βοηθά και προστατεύει 65,3 εκατομμύρια ανθρώπους που δραπετεύουν από τον πόλεμο, την πείνα και τις διώξεις 

 Εργάζεται με 195 έθνη για να κρατήσει την αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας κάτω από 2ο C / 3,6 F 

 Διατηρεί την ειρήνη με 117.000 ειρηνευτές σε 15 ειρηνευτικές επιχειρήσεις σε 4 ηπείρους 

 Καταπολεμά την ακραία φτώχεια, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ζωής περισσότερων από 1,1 δισεκατομμυρίων 

ανθρώπων 

 Προστατεύει και προωθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα σε παγκόσμιο επίπεδο  μέσω 80 υνθηκών / Διακηρύξεων 

 υντονίζει εκκλήσεις ύψους 22,5 δισ. Δολαρίων για ανθρωπιστικές ανάγκες 93,5 εκατ. ατόμων 

 Φρησιμοποιεί τη διπλωματία για την πρόληψη των συγκρούσεων: βοηθά περίπου 67 χώρες ετησίως με τις 

εκλογικές τους διαδικασίες 

 Τποστηρίζει τη μητρική υγεία, βοηθώντας πάνω από 1 εκατομμύριο γυναίκες το μήνα να ξεπεράσουν τους 

κινδύνους εγκυμοσύνης 

 



Δικαιώματα του Ανθρώπου 





 ΠΟΙΟ ΕΊΝΑΙ Ο ΠΑΝΟ ΜΟΤΜΣΖΗ ;  



ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΟΗΕ- ΕΕ  

 



 

ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΗΕ 

 

  



Από που είναι αυτά τα παιδιά ; 



ΠΟΙΑ ΕINAI AΤΣΑ ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ ;  



ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 



ΣΟΦΟΙ ΓΙΑ ΣΗ ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

ATZENTA 2030   



Σηην Υπηπεζία ηηρ    

Ανθπυπόηηηαρ 
 

 



Θέλειρ να ζςμμεηάζσειρ ζε μια μεγάλη πποζπάθεια ζηην 

ςπηπεζία ηηρ ανθπυπόηηηαρ ; 

  

Δίζαι  ηο άηομο πος θα ηαξιδέτει  και θα επγαζηεί 

οποςδήποηε ζηον κόζμο ;  

 
Θα ζος άπεζε να δοςλέτειρ ζε ένα επγαζιακό πεπιβάλλον 

πος είναι: 

 -  ππαγμαηικά διεθνέρ και πολςπολιηιζμικό ;   

 -  ζέβεηαι και ππουθεί  ηη διαθοπεηικόηηηα ;  

 -  αποδίδει καλύηεπα μέζυ ηηρ ομαδικήρ  

    πποζπάθειαρ ;  

Έλα ζηα Ηνυμένα Έθνη     



ΠΟΛΥΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ;   



Ποιοι Είμαστε  



Ποιοι είμαστε  

• Σο έργο μας 

o Αφορά ανθρώπινες ζωές σε κάθε γωνιά του πλανήτη  

o Είναι σύνθετο και πολύπλευρο  

o Εκτείνεται άμεσα ή έμμεσα στα 193 Κράτη –Μέλη  

o Σην τελευταία δεκαετία, έχουν αυξηθεί οι εκτός έδρας 
επιχειρήσεις των Ηνωμένων Εθνών  

o Σο 60% του συνολικού προσωπικού (40 000 άτομα) 
εργάζονται σε εκτός έδρας επιχειρήσεις σε όλο τον 
κόσμο. 

• 116 000 άτομα εργάζονται στις  ειρηνευτικές αποστολές 
του ΟΗΕ. 

• Οι υπάλληλοι του ΟΗΕ είναι  διεθνείς δημόσιοι λειτουργοί. 

 

 



ΠΩ ΤΝNΕΝΟΟΤΜΑΣΕ ;   

•  欢迎来到联合国，您的世界！ 

• إنها عالمكم. األمم المتحدةمرحباً بكم في األمم المتحدة  

• Welcome to the United Nations. It's 

your world. 

• ONU Bienvenue aux Nations Unies. 

C'est votre monde. 

• Добро пожаловать в ООН. Это ваш 

мир! 

• ONU Bienvenidos a las Naciones 

Unidas. Son su mundo. 



ΓΛΩΕ ΕΡΓΑΙΑ 

     

    ? 



 

•41273 ΤΠΑΛΛΗΛΟΙ  

•188 ΦΩΡΕ  

•61 ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  



Που βρισκόμαστε  



Κύπιερ Υπηπεζίερ και Γικαζηήπια 

Τόποι επγασίαρ   

Γενεύη 
UNOG, UNCTAD, 

OHCHR, ECE, OCHA 

Ναφπόμπι  
UNON,UNEP,  
UN-Habitat 

Νέα Υόπκη 
UN Headquarters 

Βιέννη  
UNOV, 

UNODC 

 

Ανηίρ Αμπέμπα  
ECA 

 

Μπανγκόκ  
ESCAP 

 

Βηπςηόρ 
ESCWA 

Σανηιάγκο  
ECLAC 

 

Η Χάγη  
ICTY 

 

Απούζα 
ICTR 



Σι μπορείτε να κάνετε 
στα Ηνωμένα Έθνη;  



Σε ποιοςρ ηομείρ ;  

• Οικονομικέρ Υποθέζειρ  

• Κοινυνικέρ Υποθέζειρ  

• Πολιηικέρ Υποθέζειρ 

• Ανθπυπιζηικέρ 

Υποθέζειρ 

• Ανθπώπινα Γικαιώμαηα 

• Κπάηορ Γικαίος 

• Λογιστικός Έλεγχος   

• Δημόσια Πληροφόρηση, 

Ραδιόφωνο, Σηλεόραση  

• Έλεγχος Ναρκωτικών και 

Πρόληψη Εγκλήματος  

• τατιστική  

• Δημογραφία  

• Δημόσια Διοίκηση  

• Εκλογικές Τποθέσεις  

• Νομικές Τποθέσεις  



Διοικητικοί Τπάλληλοι, 

Ανθρώπινοι Πόροι, 

Οικονομικά, 

Προϋπολογισμός, Διαχείριση 

Εγκαταστάσεων, Γενική 

Διοίκηση  

Σεχνολογίες της 

Πληροφορίας και των 

Επικοινωνιών  

Διαχείριση Πληροφορίας  

Χαρτογραφία  

Ιατρικές Τπηρεσίες 

 

Διοικητική Μέριμνα 

υμβάσεις-Προμήθειες 

Εφαρμοσμένη 
Μηχανική  

Αεροπλοΐα  

Ασφάλεια 

Βιβλιοθηκονομία  

Τπηρεσίες υνεδρίων  

Διερμηνείς, 
Μεταφραστές κτλ.  

 



ταδιοδρομία  



Από που αρχίζουμε   
(ηλικίες18-65) 

• Θέσεις εργασίας Professional (διεθνείς προσλήψεις)  

•  Ππόγπαμμα Νέων Υπαλλήλων 

• Εξετάσεις για θέσεις Γιεπμηνέυν – Μεηαθπαζηών   

• Associate Expert Programme  

• Προσωρινές Θέσεις εργασίας  

• Σοπικές προσλήψεις (General Service) 

• Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης  

• Εθελοντές Ηνωμένων Εθνών  (unvolunteers.org) 

• Τπηρεσίες υμβούλων   



 
• P-2 = Εθνικοί Διαγωνισμοί ή Εξετάσειρ για θέσειρ  

Γλωσσών  ή  2 χπόνια χωπίρ εξετάσειρ  
 
• P-3 = 5 χπόνια  
 

• P-4 = 7 χπόνια 
 

• P-5 = 10 χπόνια  
 

• D-1/D-2 = 15 χπόνια  

Θέσεις εργασίας Professional  
Επαγγελματική Εμπειρία μετά την απόκτηση 

Πανεπιστημιακού Πτυχίου  



Πρόγραμμα Νέων Τπαλλήλων  

Διαγωνισμοί Πρόληψης   



 

• Εισαγωγικός βαθμός (P-2) μετά από διαγωνισμό   

• Ο διαγωνισμός γίνεται μια φορά το χρόνο με κριτήριο 
τον βαθμό αντιπροσώπευσης μιας χώρας στο 
προσωπικό του ΟΗΕ  

 Οι υποψήφιοι πρέπει να: 

o Είναι πολίτες των Κρατών Μελών που συμμετέχουν στον 
Διαγωνισμό 

o Μην είναι μεγαλύτεροι από 32 ετών στις 31 Δεκεμβρίου 
του έτους διεξαγωγής του διαγωνισμού 

o Είναι τουλάχιστον κάτοχοι πανεπιστημιακού πτυχίου 
σχετικού  με τις θέσεις εργασίας του διαγωνισμού  

o Να γνωρίζουν άριστα την Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα 

 

Ππόγπαμμα Νέων Υπαλλήλων  

Διαγωνισμοί Ππόληψηρ  



Εξετάσεις για θέσεις Διερμηνέων – 

Μεταφραστών   



 

• Οι διερμηνείς – μεταφραστές προσλαμβάνονται με 

τον εισαγωγικό βαθμό P2.  Σο όριο ηλικίας είναι 

συνήθως τα 55 έτη  

• Οι υποψήφιοι των Εξετάσεων Γλωσσών πρέπει: 

o Να έχουμ τουλάχιστομ  παμεπιστημιακό πτυχίο  

o Να κάμουμ διερμημεία ή μα μεταφράζουμ από  2 

γλώσσες  σε μια κύρια γλώσσα του ΟΗΕ  
 

Εξετάσειρ για θέσειρ Διεπμηνέων – 
Μεταυπαστών 



Πρόγραμμα Πρακτικής 

Άσκησης  



Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης  

• Ευκαιρία για εξοικείωση με τα Ηνωμένα Έθνη 

• Οι ασκούμενοι εργάζονται σε σχετικά με τις 

σπουδές τους τμήματα του ΟΗΕ  

• Είναι πλήρους απασχόλησης και μη 

αμειβόμενοι  

 

 Διάρκεια: τουλάχιστον 2 μήνες, μέχρι 6 μήνες 

o http://careers.un.org -> Internship programme 
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Εθελοντές ΟΗΕ   

• Διαηηπείηαι μια βάζη δεδομένυν ςποτηθίυν 

 

• Οι ςποτήθιοι ππέπει να διαθέηοςν  πένηε σπόνια 
πποϋπηπεζίαρ και καλή γνώζη μίαρ από ηιρ επίζημερ 
γλώζζερ ηος ΟΗΕ (διαθέπει για κάθε θέζη). 

 

• Η ανάθεζη έπγος διαπκεί 24 μήνερ.  

 

• Οι Εθελονηέρ ηος ΟΗΕ, πποζθέποςν ςπηπεζίερ ζε 
εθελονηική βάζη.  Το  UNV ενιζσύει ηοςρ εθελονηέρ με 
διάθοπερ παποσέρ (επίδομα διαβίυζηρ,ηαξίδια, άδειερ 
κηλ.)  

www.unv.org  
 

 

http://www.unv.org/


Πώς να υποβάλλετε αίτηση  



UN CAREERS  



Μισθοί και Παροχές  



Μισθοί και παροχές   
• Ανταγωνιστικοί Μισθοί  

• Ετήσια και Αναρρωτική Άδεια  

• Άδεια επιστροφής στη χώρα προέλευσης (Home Leave) 

• Άδεια Μητρότητας – Πατρότητας  

• Εκπαιδευτικό Επίδομα και Επίδομα Σαξιδιού  

• Επιδότηση  Ενοικίου  

• ύνταξη στα 62 

• Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη  

• Έξοδα Εγκατάστασης - Μεταφορικά και έξοδα 
Επαναπατρισμού   

• Πληρωμή διδάκτρων για Εκμάθηση μίας επιπλέον επίσημης 

Γλώσσας 

• Αποζημίωση Μετακίνησης και Επίδομα Δύσκολων υνθηκών 

• Ανάπαυση και Επαναπατρισμός (Ειρηνευτικές επιχειρήσεις)  

• υμβουλευτικό Πρόγραμμα για νέους υπαλλήλους  

• Ευκαιρίες Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης του Προσωπικού  

 



ταδιοδρομία   



Πορεία ταδιοδρομίας  

•Μπορείτε να «μπείτε»  στα Ηνωμένα Έθνη από τις 

διαφορετικές «εισόδους»  σε ηλικία 18 έως  61 ετών 

•Μετάθεση σε άλλο τμήμα του ΟΗΕ  

•Μετάθεση σε άλλο τόπο εργασίας 

•Τπηρεσία  σε ειρηνευτική επιχείρηση  

•Προαγωγή στο ίδιο ή σε άλλο τμήμα, τόπο εργασίας 

ή αποστολή  



Αναζητούμε ακέραια, δίκαια και 

αμερόληπτα άτομα. 

 

Χρειαζόμαστε δυναμικούς και 

ευπροσάρμοστους επαγγελματίες που 

σκέπτονται δημιουργικά και  

αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες.  

Αν συγκεντρώνεις αυτές τις αξίες τα 

Ηνωμένα Έθνη είναι για σένα.  



ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΡΟΜΑ ΓΙΑ ΣΟ ΝΕΡΟ 



2015 Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων 

Αυλώνα (ΕΚΚΝΑ) ή Υυλακές Ανηλίκων. 



ΠΑ ΓΙΑΝΝΙΝΑ  



ΚΕΣΕΚΙΔΕΙΟ  
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Βαγδάτη - Γραφεία ΟΗΕ  

19 Αυγούστου 2003 – 22 Νεκροί  

  



NADIA YOUNES (1946 -2003) 
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•Ε ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΣΩΗ  

ΟΜΩ…… 
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•τον ΟΗΕ μπορείς να βρεις  

το επάγγελμα  που σου 

αρέσει και έτσι δε θα χρειαστεί 

να δουλέψεις ποτέ στη ζωή 

σου  



https://www.facebook.com/theUNinGreek 

 



Ο ΟΗΕ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΙΚΟ Α ΚΟΜΟ  





 

ας ευχαριστούμε  

 

 

Thank you  

Merci  
  شكراً

谢  
Gracias  

Спасибо 

www.un.org http://careers.un.org 


