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Πρόλογος 
Κατά τον εορτασμό των 10 ετών λειτουργίας της 
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο 
(EASO) αναγνωρίστηκε ότι η παροχή κοινής 
κατάρτισης συνέβαλε στην αναβάθμιση της 
ποιότητας και στην εναρμόνιση της εφαρμογής 
του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου. Το 
2012 ο Οργανισμός ανέλαβε το ευρωπαϊκό 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το άσυλο. Τη 
δεκαετία που ακολούθησε διευρύνθηκε το φάσμα 
των θεματικών ενοτήτων. Όπως θα διαβάσετε 
στην έκθεση, το 2021 το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
βελτιώθηκε περαιτέρω με την ανάπτυξη 
εισαγωγικών ενοτήτων και ενός ευρύτερου 
φάσματος ενοτήτων για θέματα υποδοχής. 

Καθιερώθηκαν επίσης οι προαιρετικές αξιολογήσεις ως ένα πρώτο βήμα για την παροχή ειδικών 
επαγγελματικών προσόντων στους εργαζόμενους στον τομέα του ασύλου και της υποδοχής. 
 
Μετά την έγκριση της νέας στρατηγικής του για την υποδοχή το 2021, ο Οργανισμός ανέπτυξε 
αρκετές εκπαιδευτικές ενότητες για θέματα υποδοχής και συμμετείχε ενεργά στην αναβάθμιση των 
ικανοτήτων των εθνικών υπηρεσιών υποδοχής παρέχοντας κατάρτιση σε υπαλλήλους τόσο χωρών 
της ΕΕ+ όσο και τρίτων χωρών που αντιμετωπίζουν δυσανάλογες πιέσεις στα συστήματα υποδοχής 
τους. Η ανάπτυξη ικανοτήτων υποστηρίχθηκε με τεχνικές συμβουλές από την Ομάδα υποδοχής του 
Οργανισμού. 
 
Εν όψει του μετασχηματισμού της EASO σε EUAA1, τέθηκε σε εφαρμογή ένα ευρύτερο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα με σκοπό την ενίσχυση του θεμελιώδους ρόλου της κατάρτισης στο πλαίσιο κάθε 
στοιχείου της νέας εντολής του Οργανισμού. Οι εργασίες αυτές βρίσκονται σε εξέλιξη και έχουν 
ζωτική σημασία για την επίτευξη μεγαλύτερης σύγκλισης των εθνικών πρακτικών ασύλου και 
υποδοχής. Στο πλαίσιο της νέας εντολής του, ο Οργανισμός θα είναι σε θέση να αποστέλλει ταχέως 
προσωπικό το οποίο θα παρέχει επιχειρησιακή συνδρομή στα κράτη μέλη, ακόμη και αν αυτή ζητηθεί 
σε σύντομο χρονικό διάστημα. Για να είναι οι Ομάδες υποστήριξης για το άσυλο σε θέση να 
αναπτυχθούν πλήρως και άμεσα, αλλά και να είναι σε ετοιμότητα για παροχή επιτόπιας συνδρομής, ο 
Οργανισμός έχει εκπονήσει ειδικό πρόγραμμα αρχικής κατάρτισης το οποίο ιδανικά θα υλοποιείται 
πριν την αποστολή. 
 
Η ετήσια έκθεση κατάρτισης παρέχει κάποια γενικά στοιχεία για τα εκπαιδευτικά προγράμματα που 
υλοποιήθηκαν στη διάρκεια του έτους. Θα διαπιστώσετε ότι ο Οργανισμός συνέχισε να εφαρμόζει 
επιγραμμικές λύσεις προκειμένου να υποκαταστήσει τις διά ζώσης συνεδρίες με διαδικτυακά 
σεμινάρια και να συνεχίσει να υλοποιεί εκπαιδεύσεις υψηλού επιπέδου.  Η περαιτέρω ευθυγράμμιση 
με τα ευρωπαϊκά ποιοτικά πρότυπα στον τομέα της εκπαίδευσης παρέμεινε στο επίκεντρο των 
δραστηριοτήτων κατάρτισης του Οργανισμού, ο οποίος συνεργάστηκε στενά με τα κράτη μέλη για να 
διασφαλίσει τη συμμόρφωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων προς τα πρότυπα και την 
αναβάθμισή τους, οπουδήποτε και αν υλοποιούνται αυτά. 
 
Η ποιότητα και η ικανοποίηση εξακολουθούν να έχουν κεφαλαιώδη σημασία και, στη διάρκεια του 
έτους, ο Οργανισμός καθιέρωσε αναβαθμισμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες αλλά και ενισχυμένο 
μηχανισμό υποβολής εκθέσεων, τα στοιχεία των οποίων αξιοποιούνται για εμπεριστατωμένες 
αξιολογήσεις που διασφαλίζουν τη συνεχή βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. 
 
Nina Gregori 
Εκτελεστική Διευθύντρια του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο  

 
1 Στις 19 Ιανουαρίου 2022, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) μετατράπηκε σε Οργανισμό 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο (EUAA). Τα στοιχεία της παρούσας έκθεσης αφορούν δραστηριότητες που 
υλοποιήθηκαν από την EASO το 2021, ωστόσο η έκθεση δημοσιεύεται από τον EUAA. 
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Εισαγωγή 
Η παρούσα έκθεση προσφέρει μια επισκόπηση των κυριότερων δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκαν 
από τον Οργανισμό το 2021. Η κατάρτιση αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της μόνιμης υποστήριξης του 
Οργανισμού προς τα κράτη μέλη, παράλληλα με την ανάπτυξη ικανοτήτων στο πλαίσιο της 
επιχειρησιακής υποστήριξης που παρέχεται στα κράτη των οποίων τα συστήματα ασύλου και 
υποδοχής υφίστανται δυσανάλογη πίεση. Η παροχή κοινού εκπαιδευτικού υλικού επιτρέπει την 
καλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών τόσο στον τομέα του ασύλου όσο και της υποδοχής. 
Πρώτιστος στόχος της κατάρτισης είναι η προαγωγή της ορθής πρακτικής και η εναρμόνιση της 
πρακτικής εφαρμογής του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου. 

Η ετήσια έκθεση κατάρτισης παραθέτει τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν στη διάρκεια του έτους 
και περιλαμβάνει μια επισκόπηση των κυριότερων δραστηριοτήτων κατάρτισης, καθώς και 
ενδελεχέστερη κάλυψη συγκεκριμένων θεμάτων. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. την πλήρη 
Ετήσια έκθεση κατάρτισης. 

Επισκόπηση των δραστηριοτήτων κατάρτισης 
Το 2021 οι συνολικές συμμετοχές σε εκπαιδεύσεις της EASO ανήλθαν σε 7 398. Οι 
συνολικές συμμετοχές κατέγραψαν ελαφρά μείωση κατά 6% σε σύγκριση με το 2020. 
Παρότι η συμμετοχή στις εκπαιδευτικές θεματικές ενότητες μειώθηκε κατά 15%, η 
συμμετοχή σε δραστηριότητες κατάρτισης στο πλαίσιο επιχειρησιακών σχεδίων 
(τυποποιημένα μαθήματα, καθοδήγηση στο χώρο εργασίας και ειδικά προσαρμοσμένα 

μαθήματα) αυξήθηκε κατά 57%. 

Κύριες δραστηριότητες κατάρτισης το 2021 σε αριθμούς

665 
συνεδρίες 

κατάρτισης 

4 819 
άτομα 

4 407 
συμμετοχές 

3 140 
συμμετοχές 

Συνεδρίες κατάρτισης παρακολούθησαν 4 
819 άτομα, που αντιστοιχούν συνολικά σε 7 
398 συμμετοχές. 

Το 2021 πραγματοποιήθηκαν 665 συνεδρίες κατάρτισης. 

Πραγματοποιήθηκαν 211 συνεδρίες κατάρτισης στο πλαίσιο 
επιχειρησιακών σχεδίων, με 1 950 εκπαιδευόμενους και συνολικά 3 
140 συμμετοχές. 

694 
συμμετοχές 

Το 2021 καταγράφηκαν 4 407 συμμετοχές από χώρες 
EΕ+ στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

Κατάρτιση 

Προγράμματα κατάρτισης εκπαιδευτών 
της EASO παρακολούθησαν 486 άτομα, 
που αντιστοιχούν συνολικά σε 694 
συμμετοχές. 

https://euaa.europa.eu/publications/annual-training-report-2021
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Παρακολούθηση της ανατροφοδότησης από τις δραστηριότητες 
κατάρτισης το 2021 

Ο Οργανισμός λαμβάνει υπόψη τα σχόλια των συμμετεχόντων με σκοπό την προαγωγή 
μιας φιλοσοφίας συνεχούς βελτίωσης και μαθητοκεντρικής εκπαίδευσης και προσπαθεί 
να διασφαλίσει ότι η παρεχόμενη εκπαίδευση είναι κατάλληλη και παρέχεται σε ένα 
υποστηρικτικό και αποτελεσματικό μαθησιακό περιβάλλον. Οι αριθμοί που ακολουθούν 
φανερώνουν συνολικά υψηλά επίπεδα ικανοποίησης.

 

Σε πρώτο πλάνο 
 Πλήρης εφαρμογή της νέας μεθοδολογίας σχεδιασμού 

Πλέον εφαρμόζεται πλήρως μια νέα μεθοδολογία σχεδιασμού κατά την ανάπτυξη νέων 
θεματικών ενοτήτων και την αναβάθμιση των υπαρχουσών. Καθορίζονται όλα τα 
μαθησιακά αποτελέσματα ούτως ώστε να αντικατοπτρίζουν σαφώς τα καθήκοντα που 

επιτελούν οι εκπαιδευόμενοι στην πράξη, ενώ έχει εξαλειφθεί κάθε επικάλυψη περιεχομένου. 

Αναδιάρθρωση των βασικών θεματικών ενοτήτων για τους εκπαιδευόμενους 

Ολοκληρώθηκε η αναδιάρθρωση των εκπαιδευτικών θεματικών ενοτήτων «Υπαγωγή», «Μέθοδος 
λήψης συνέντευξης για το άσυλο» (πρώην «Τεχνικές λήψης συνέντευξης») και «Αξιολόγηση 
αποδεικτικών στοιχείων». 

Ανάπτυξη εισαγωγικών ενοτήτων 

Αναπτύχθηκαν νέες εισαγωγικές ενότητες που προσφέρουν βασικές και διαθεματικές γνώσεις και 
δεξιότητες οι οποίες μπορούν στη συνέχεια να εφαρμοστούν στο σύνολο του ευρωπαϊκού 
εκπαιδευτικού προγράμματος για το άσυλο: 

• Εισαγωγή στο νομικό πλαίσιο για τα θεμελιώδη δικαιώματα και τη διεθνή προστασία στην 
ΕΕ 

• Εισαγωγή στα δεοντολογικά και επαγγελματικά πρότυπα 
• Εισαγωγή στην επικοινωνία για τους επαγγελματίες του τομέα ασύλου και υποδοχής 
• Εισαγωγή στην ευαλωτότητα. 

88%
για το σύνολο των 
δραστηριοτήτων 

κατάρτισης

86%
για τις δραστηριότητες 
κατάρτισης στο πλαίσιο 

της μόνιμης 
υποστήριξης

89%
για τις δραστηριότητες 
κατάρτισης στο πλαίσιο 

της επιχειρησιακής 
υποστήριξης
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Μαθήματα για εκπαιδευτές 

Αναπτύχθηκαν προγράμματα κατάρτισης που απευθύνονται ειδικά σε εκπαιδευτές, όπως η θεματική 
κατάρτιση σε «Βασικά θέματα ασύλου» και κατάρτιση με στόχο την ανάπτυξη των γνώσεων και των 
δεξιοτήτων των εκπαιδευτών, όπως το «Γίνε εκπαιδευτής της EASO», «Γίνε αξιολογητής της EASO» 
και «Εισαγωγή στην καθοδήγηση». 

Θεματικές ενότητες στον τομέα της ευαλωτότητας 

Αναπτύχθηκαν δύο νέες θεματικές ενότητες –»Αιτούντες με διαφορετικό σεξουαλικό 
προσανατολισμό, ταυτότητα φύλου, έκφραση φύλου και σεξουαλικά χαρακτηριστικά» (2) και 
«Θύματα έμφυλης βίας»– ενώ αναβαθμίστηκε η θεματική ενότητα για την «Εμπορία ανθρώπων». 

 

 Έμφαση στην υποδοχή 

Ο Οργανισμός έχει διευρύνει τα εκπαιδευτικά προγράμματα που εστιάζουν ειδικά στην 
υποδοχή. Η θεματική ενότητα «Υποδοχή» ήταν μία από τις δημοφιλέστερες από άποψη 

συμμετοχής, μαζί με τις βασικές ενότητες και τη Λήψη συνέντευξης από ευάλωτα πρόσωπα. Δύο 
θεματικές ενότητες με έμφαση στα ευάλωτα πρόσωπα στο πλαίσιο της υποδοχής («Υποδοχή 
ευάλωτων προσώπων – Κεφάλαια A και B»), οι οποίες ολοκληρώθηκαν το 2020, επίσης 
προσέλκυσαν σημαντικό αριθμό συμμετοχών. Αρκετές θεματικές ενότητες σχετικά με την υποδοχή 
βρίσκονται σε στάδιο επεξεργασίας και θα αποτελέσουν μέρος της εκπαιδευτικής πορείας των 
εργαζόμενων στην υποδοχή: 

• Εισαγωγή στην υποδοχή 
• Διαχείριση συγκρούσεων και διαμεσολάβηση στην υποδοχή 
• Ψυχοκοινωνική υποστήριξη και καθοδήγηση στην υποδοχή 
• Διαχείριση στο πλαίσιο της υποδοχής. 

Δίκτυο εθνικών σημείων επαφής για την εκπαίδευση στην υποδοχή 

Ο Οργανισμός συγκρότησε ένα δίκτυο εθνικών σημείων επαφής για την εκπαίδευση στην υποδοχή, 
ως αναγνώριση του ουσιώδους ρόλου των αρχών υποδοχής για την αποτελεσματική λειτουργία του 
κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου και της σημασίας της συμμετοχής των εν λόγω αρχών σε 
τακτικές διαβουλεύσεις. 

Επιχειρησιακό σχέδιο ειδικής υποστήριξης στον τομέα της υποδοχής – Ισπανία 

Το επιχειρησιακό σχέδιο ειδικής υποστήριξης στον τομέα της υποδοχής για το 2021 που υπογράφηκε 
μεταξύ EASO και Ισπανίας αναπτύχθηκε και υλοποιήθηκε σε στενή συνεργασία με ευρύ φάσμα 
φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υποδοχής υπό την αιγίδα του υπουργού 
Μετανάστευσης. Ο Οργανισμός ανέπτυξε ένα πρόγραμμα αρχικής κατάρτισης για θέματα υποδοχής, 
προκειμένου οι νέοι εργαζόμενοι στην υποδοχή να εξοικειωθούν με τις νομικές αρχές, τα πρότυπα και 

 
(2) SOGIESC. 
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τις διαδικασίες υποδοχής σύμφωνα με την οδηγία για τις συνθήκες υποδοχής και την εθνική 
νομοθεσία. 

 Καθοδήγηση στο πλαίσιο επιχειρήσεων 

Ο Οργανισμός υλοποίησε ένα κοινό σχέδιο κατάρτισης με έμφαση στην αύξηση του 
αριθμού και των εξειδικευμένων πεδίων παρεχόμενης εκπαίδευσης από κοινού με την 

ελληνική Υπηρεσία Ασύλου στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδίου του Οργανισμού για την Ελλάδα. 
Μια από τις κύριες δραστηριότητες κατάρτισης ήταν η καθοδήγηση στον χώρο εργασίας, που 
αποσκοπούσε στην υποστήριξη των υπεύθυνων της ελληνικής Υπηρεσίας Ασύλου για τη 
διεκπεραίωση αιτήσεων και των υπαλλήλων της EASO που εργάζονταν προσωρινά επί του πεδίου ως 
υπεύθυνοι για τη διεκπεραίωση αιτήσεων. 

Εθνικοί συντονιστές 

Σημαντικό βήμα ενίσχυσης της απευθείας συνεργασίας με τα κράτη μέλη αποτέλεσε η 
καθιέρωση του ρόλου του εθνικού συντονιστή, ο οποίος ενεργεί ως το κύριο σημείο επαφής των 
εθνικών σημείων επαφής για την εκπαίδευση στον τομέα του ασύλου και της υποδοχής. 

 

Εμπειρία των χρηστών εξ αποστάσεως μαθημάτων 

Έγιναν αρκετές βελτιώσεις προκειμένου να διασφαλίζεται η καλύτερη εμπειρία των 
εκπαιδευόμενων μέσω διαδικτύου: 

• νέα διεπαφή χρήστη για το σύστημα διαχείρισης εκπαίδευσης 
• νέος σχεδιασμός των θεματικών ενοτήτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τον οποίο 

μειώνεται ο αριθμός των κλικ / βημάτων που απαιτούνται για την πρόσβαση σε σελίδα με 
συγκεκριμένο περιεχόμενο, ενώ παράλληλα ισχύουν κανόνες πρόσβασης ώστε οι χρήστες να 
μην μπορούν να πλοηγούνται ανεξέλεγκτα. 

Ο Οργανισμός εισήγαγε επίσης την έννοια του «οικοσυστήματος εκπαιδευτικών τεχνολογιών», η οποία 
καλύπτει όλα τα ολοκληρωμένα εργαλεία, τις πλατφόρμες, τις αυτοματοποιημένες ροές εργασιών, τις 
ψηφιακές υπηρεσίες και άλλα συστατικά στοιχεία που υποστηρίζουν τη διαχείριση των επιγραμμικών 
θεματικών ενοτήτων, των μαθημάτων και των προγραμμάτων, καθώς και τον σχεδιασμό, την 
παραγωγή και την υλοποίησή τους, όπως και την ανάλυση της εμπειρίας των χρηστών. 

• Η νέα έκδοση του εργαλείου εγγραφών στις εκπαιδεύσεις του EUAA (ETET v2.0) θα 
ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή των εθνικών σημείων επαφής για την εκπαίδευση στην 
παρακολούθηση της διαδικασίας εγγραφών των εκπαιδευόμενων. 

• Με τη βελτιστοποίηση της υπηρεσίας υποστήριξης βελτιώνεται η ιχνηλάτηση των ζητημάτων 
μέσα από την εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης αιτημάτων υποστήριξης. 

• Με το νέο σύστημα διαχείρισης των επαφών με τα ενδιαφερόμενα μέρη βελτιώνεται η 
διαδικασία αποστολής προσκλήσεων σε εκδηλώσεις, προσκλήσεων συμμετοχής σε έρευνες 
και ενημερώσεων επί συγκεκριμένων θεμάτων. 
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 Ευθυγράμμιση της εκπαίδευσης της EASO με τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα 

• Ο Οργανισμός ολοκλήρωσε την ανάπτυξη δύο μεθοδολογιών, αφενός για την ανάλυση των 
εκπαιδευτικών αναγκών και αφετέρου για την αξιολόγηση της εκπαίδευσης, οι οποίες είναι 
αρκούντως ευέλικτες ώστε να εφαρμόζονται σε καταστάσεις που απαιτούν είτε ταχεία 
απόκριση είτε διεξοδική ανάλυση των διαφόρων πλαισίων στα οποία παρέχεται η εκπαίδευση 
(π.χ. επιχειρήσεις ή υποστήριξη σε τρίτες χώρες). 

• Το εκπαιδευτικό κέντρο συνεργάζεται με ομάδα εμπειρογνωμόνων από τον ακαδημαϊκό χώρο 
προκειμένου να βελτιώσει τη συμμόρφωσή του προς τα ευρωπαϊκά ποιοτικά πρότυπα στον 
χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

• Συνοδευτικά προς την πρακτική εφαρμογή του ευρωπαϊκού τομεακού πλαισίου 
επαγγελματικών προσόντων (ESQF), ο Οργανισμός δημοσίευσε την «Εργαλειοθήκη του 
ESQF» που παρέχει σειρά υποστηρικτικών εγγράφων. 

 

Συμπέρασμα 
Στα τέλη Ιουνίου του 2021, επετεύχθη πολιτική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη νέα ενισχυμένη εντολή με την οποία θεσπίστηκε ο 
Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο (EUAA). Στη νέα εντολή γίνεται ρητή μνεία στην 
κατάρτιση, μη εξαιρουμένης της κατάρτισης σε τομείς συναφείς με την υποδοχή. Το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα μετονομάστηκε σε ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το άσυλο. 

Προς μια ακαδημία του EUAA 

Σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 4 του κανονισμού του EUAA, με το οποίο διασφαλίζεται και 
αναβαθμίζεται περαιτέρω η ποιοτική και κατάλληλη για τη σκοπούμενη χρήση κατάρτιση, ο 
Οργανισμός επικεντρώνεται στις ακόλουθες πτυχές: 

• ποιότητα περιεχομένου – σχεδιασμός των δραστηριοτήτων κατάρτισης κατάλληλος για τη 
σκοπούμενη χρήση 

• ποιότητα υλοποίησης και εμπειρία των εκπαιδευόμενων 
• ποιότητα αποτελεσμάτων – αξιοπιστία, συνέπεια και συγκρισιμότητα των εκπαιδευτικών 

αποτελεσμάτων ασχέτως τόπου και τρόπου υλοποίησης της εκπαίδευσης. 

Όλες αυτές οι εξελίξεις και οι βελτιώσεις στον τομέα του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της 
διασφάλισης της ποιότητας της εκπαίδευσης του EUAA μας δίνουν τη δυνατότητα να επιτύχουμε 

Το 2021 καλωσορίσαμε τους πρώτους πιστοποιημένους εκπαιδευτές 
του EUAA 

Ο Οργανισμός εγκαινίασε μια διαδικασία πιστοποίησης έμπειρων εκπαιδευτών μέσα από αξιολογήσεις 
και ειδική θεματική ενότητα για την απόκτηση των αναγκαίων δεξιοτήτων για την αξιολόγηση των 
εκπαιδευόμενων. Πρόκειται για ένα ορόσημο το οποίο σημαίνει ότι πλέον τα κράτη μέλη είναι σε θέση 
να αξιολογούν κατά πόσον οι εκπαιδευόμενοι έχουν επιτύχει τους καθορισμένους μαθησιακούς 
στόχους και, επομένως, να αποδεικνύουν ότι διαθέτουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες για την εκτέλεση 
των καθηκόντων τους με βάση τις ορθές πρακτικές και σύμφωνα με το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα 
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άλλον ένα στρατηγικό μας στόχο: την ίδρυση της ακαδημίας του EUAA, ενός πλήρως και επίσημα 
αναγνωρισμένου ιδρύματος επιμόρφωσης. Το εν λόγω καθεστώς θα βελτιώσει σημαντικά την 
εμπειρία των εκπαιδευόμενων διευκολύνοντας την επίσημη αναγνώριση των αποτελεσμάτων της 
εκπαίδευσης του EUAA – πιστοποιητικά, επαγγελματικά προσόντα, πτυχία κλπ. σε όλα τα κράτη μέλη 
της ΕΕ και πέραν αυτής. 
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