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ΣΗ ΔΟΜΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΚΑΙ ΣΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ 

ΣΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ 

 

Κε κεγάιε επηηπρία πξαγκαηνπνηήζεθε ηε Γεπηέξα 29 Ηνπλίνπ 2015 ζηελ Αζήλα, 

ζην μελνδνρείν Novus Hotel, εκεξίδα κε ζέκα «Ζ Σηαδηνδξνκία ζην ρώξνπ ηνπ 

Πνιηηηζκνύ». Τελ εκεξίδα δηνξγάλσζε ε Γνκή Απαζρόιεζεο θαη Σηαδηνδξνκίαο 

(ΓΑΣΤΑ) ηνπ Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξεία 

ΛΔΟΑΛΑΙΥΣΗΣ ΔΠΔ.  

Ζ αζξόα πξνζέιεπζε ηνπ θνηλνύ, ην ακείσην ελδηαθέξνλ ησλ παξεπξηζθνκέλσλ 

πνπ εθδειώζεθε κε ζπλερείο εξσηήζεηο θαη αληαιιαγή απόςεσλ κε ηνπο 

εθιεθηνύο εηζεγεηέο μεπέξαζαλ θάζε πξνζδνθία!  

Από ηελ πιεπξά ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ραηξεηηζκό απεύζπλε ν Δπηζηεκνληθόο 

Υπεύζπλνο ηνπ Έξγνπ Γξ. Α. Θακέαο ν νπνίνο ζηε ζπλέρεηα αλέιπζε ην έξγν ηεο 

ΓΑΣΤΑ ηνπ ΔΑΠ.  

Σηε ζπλέρεηα, ν Γξ. Γ. Φαξίηνο, Δπίθνπξνο Θαζεγεηήο ηνπ Τµ. Δπηθνηλσλίαο 

&Κέζσλ Καδηθήο Δλεκέξσζεο ηνπ Δζληθνύ θαη Θαπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελώλ, αλέιπζε ηελ αλάγθε γηα µηα δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε γηα ηε 
δεκηνπξγία πνιηηηζµηθώλ πξντόλησλ θαη πεξηβαιιόλησλ ζηελ ψεθηαθή επνρή θαη ν 

Γξ Β. Θαιδήο, Θαζεγεηήο ΔΑΠ ζηε Σρνιή Αλζξσπηζηηθώλ Δπηζηεµώλ θαη 

Γηεπζπληήο Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ «Σπνπδέο ζηνλ Δπξσπατθό Πνιηηηζµό» κίιεζε 

γηα ηνλ Πνιηηηζκό σο επάγγεικα θαη σο εξγαζία. Δπηπιένλ, ζηε ζπγθεθξηκέλε 

ελόηεηα νη ζπκκεηέρνληεο παξαθνινύζεζαλ πνιύ ελδηαθέξνπζεο νκηιίεο από ηνπο: 

Γξα. Ε. Παιεό, Δπίθνπξν Θαζεγεηή ΔΑΠ ζηε Σρνιή Αλζξσπηζηηθώλ Δπηζηεµώλ 

(«Θεζµνί Γηακνξθσηέο ηνπ Δπξσπατθνύ πνιηηηζκνύ») ν νπνίνο αλαθέξζεθε ζην 

δήηεκα ησλ επελδύζεσλ ζην αλζξώπηλν θεθάιαην θαη ηελ θα. Η. Σσηεξνπνύινπ, 

Χπρνιόγν θαη Δπηζηεκνληθή Σπλεξγάηε ΓΑΣΤΑ ΔΑΠ ε νπνία παξνπζίαζε Κειέηε 

Απαζρόιεζεο θαη Σηαδηνδξνκίαο ην 2012. 

Σην δεύηεξν κέξνο ηεο εκεξίδαο ηελ ζθπηάιε ησλ εηζεγήζεσλ πήξε ε Γξ. Κ. 

Κπντιέ, Δξεπλήηξηα από ην Δζληθό θαη Θαπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ 

/Δξεπλεηηθό Θέληξν «Αζελά», ε νπνία κίιεζε γηα ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηνλ 

πνιηηηζκό σο λέν ηνπίν ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Αθνινύζεζε ε θα Π. 

Πνιπκεξνπνύινπ, Αξραηνιόγνο θαη Δξεπλεηηθή Σπλεξγάηεο ηνπ ΔΑΠ ε νπνία 

αλέιπζε ην «eCult Skills Project: Οη λένη επαγγεικαηίεο ηνπ πνιηηηζκνύ ζηελ 

ςεθηαθή επνρή», ν θνο Γ. Γεκεηξαθόπνπινο, Γεκνζηνγξάθνο θαη Πνιηηηζηηθόο 

Σπληάθηεο ζην Αthens Voice ν νπνίνο κίιεζε γηα ηελ «Πνιηηηζκηθή Πξάμε ζηα 

Κέζα», ν θνο Γηώξγνο Perot, Δζληθόο Σπληνληζηήο ηνπ Διιεληθνύ Γηθηύνπ ηεο 
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Δπξσπατθήο Γηνξηήο ηεο Κνπζηθήο θαη Ηδξπηήο θαη Πξόεδξνο ηεο ΑΚΘΔ 

EU.R.I.C.C.A. ζηηο Βξπμέιιεο (A.S.B.L. European Research and Innovation Agency 

for Cultural Clusters), ν νπνίνο αλαθέξζεθε ζην ξόιν ησλ Γεκηνπξγηθώλ θαη 

Πνιηηηζηηθώλ Βηνκεραληώλ (Creative and Cultural Industries–  CCI / ΓΠΒ) θαη ζηελ 

αμηνπνίεζε ηεο δπλαµηθήο ηεο Γεκηνπξγηθήο Οηθνλνκίαο (creative economy) σο  

κνριόο αλάπηπμεο, γηα ηνπο πνιίηεο, ηνπο επηρεηξεκαηίεο θαη γηα ηελ  

αλαδσνγόλεζε ησλ αζηηθώλ θέληξσλ» θαη ε Γξ. Θ. Παλνπξγηά, Δπξσπαία  

Πξέζβεηξα Γπλαηθείαο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη Σύκβνπινο Δθπαίδεπζεο θαη Γηά 

Βίνπ Κάζεζεο, ε νπνία αλέιπζε ηελ «αγνξά» ηεο κνπζηθήο  

Σην ηξίην θαη ηειεπηαίν κέξνο νη θπξίεο Θ. Πξσηνγεξνπνύινπ θαη Η. Θξαζαλάθε, 

Γηαρεηξίζηξηεο ηεο νµάδαο facebook «Δ.Α.Π. -Δπξσπατθόο Πνιηηηζµόο», αλέπηπμαλ 

ην ζέκα «Θνηλσληθή Γηθηύσζε θαη Δπξσπατθόο Πνιηηηζκόο» κέζσ ζύλδεζεο skype. 

Τελ εθδήισζε νινθιήξσζε ζπδήηεζε όπνπ ζπλνςίζηεθαλ ηα πνξίζκαηα ηεο 

εκεξίδαο θαη απνζαθελίζηεθαλ εξσηήκαηα, ελώ αληαιιάρηεθαλ θαη 

θαηαγξάθεθαλ ελδηαθέξνπζεο απόςεηο. 

Οη εηζεγήζεηο ησλ νκηιεηώλ ζα αλαξηεζνύλ ζηα sites ηεο ΛΔΟΑΛΑΙΥΣΗΣ 

(www.neoanalysis.eu ) θαη ηνπ ΓΑΣΤΑ (http://dasta.eap.gr). 

http://www.neoanalysis.eu/
http://dasta.eap.gr/

