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λιτείες Αμερικής»
Την Παρασκευή 07 Δεκεμβρίου 2012 διενεργήθηκε από το Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής
της Πανεπιστημιακής Μονάδας της Λήμνου, Εκδήλωση με θέμα: «Κινητικότητα - Μεταπτυχιακές Σπουδές – Υποτροφίες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής». Η εκδήλωση
πραγματοποιήθηκε στο Χριστοδουλίδειο Κτήριο του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Λήμνο.
Σκοπός της εκδήλωσης αυτής ήταν η παρουσίαση όλων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, καθώς και των υποτροφιών των Πανεπιστημίων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στους φοιτητές/τριες του Τμήματος.
Η εκδήλωση επιδίωξε την ενημέρωση και δικτύωση των φοιτητών/τριων σχετικά με
δυνατότητες:

Αναζήτησης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (σε αντικείμενα σχετικά
με το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής) στις Η.Π.Α.

Διαδικασιών Αιτήσεων σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στις Η.Π.Α.

Απόκτησης Υποτροφιών για μελλοντικές σπουδές στις Η.Π.Α. (μεταπτυχιακά,
διδακτορικά κλπ)
Στην εκδήλωση παρευρέθηκε από το Ίδρυμα Fulbright, ο κ. Νικόλαος Τουρίδης, Εκπαιδευτικός Σύμβουλος, Υπεύθυνος του Αμερικανικού Προγράμματος, ο οποίος πραγματοποίησε διάλεξη με θέμα τις «Μεταπτυχιακές Σπουδές στις Ηνωμένες Πολιτείες
Αμερικής». Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση με φοιτητές/τριες του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής.

Ημέρα Σταδιοδρομίας 2ου Γενικού Λυκείου Ρόδου «Στοχεύω στην επιτυχία»
Tο Σάββατο 8 Δεκεμβρίου,
18.00- 21.00 μμ, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Δωδεκανήσου (ΕΒΕΔ),
στην πλατεία Κύπρου, το 2ο
Γενικό
Λύκειο
Ρόδου,
«Καζούλλειο», σε συνεργασία με το ΚΕ.ΣΥ.Π. Ρόδου,
πραγματοποίησαν Ημερίδα
Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Η δράση αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο
της φιλοσοφίας του 2ου Γενικού Λυκείου Ρόδου για ένα
σχολείο δημιουργικό, ανοιχτό
στην κοινωνία, παιδαγωγικά
και συμβουλευτικά, κοντά
στους μαθητές του. Η διοργάνωση αποτέλεσε μια διαφορετική-βιωματική ενημέρωση,
μαθητών και γονέων, σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού.
Στην Ημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού με

θέμα «Στοχεύω στην επιτυχία» με
κυρίαρχο σύνθημα «Το επάγγελμα
που ασκείς με ενδιαφέρει, πες μου
γι’ αυτό….», συμμετείχαν καταξιωμένοι και εν ενεργεία επαγγελματίες-επιστήμονες, από διαφορετικούς εργασιακούς χώρους, οι οποίοι ήταν διαθέσιμοι να απαντήσουν, σε ερωτήσεις μικρών και
μεγάλων, σχετικά με τις επαγγελματικές τους αναζητήσεις.
Κύριος σκοπός της δράσης αυτής
αποτέλεσε, η ορθή, ουσιαστική,
«εκ των έσω», ενημέρωση των
ενδιαφερομένων μαθητών, για επαγγέλματα που τους ενδιαφέρουν
ως πιθανές μελλοντικές επιλογές,
στα πλαίσια της σύγχρονης αγοράς
εργασίας, όπως αυτή διαμορφώνεται κάτω από τις νέες και ιδιαίτερα
δύσκολες, οικονομικές συνθήκες.
Παρακάμπτοντας, τις κλασικές για
την περίπτωση (και συχνά κουραστικές), θεωρητικές προσεγγίσεις,
πέντε «στρογγυλά τραπέζια» αντί-

στοιχα των πέντε επιστημονικών πεδίων, δέχονταν μαθητές και γονείς για να
απαντήσουν στις απορίες τους.
Την Οργανωτική επιτροπή απάρτιζαν
οι κυρίες Βογιατζή Μαριέττα, Μπάκα
Μαρία, Νικολαϊδου Καλλιρρόη, Οικονόμου Ευαγγελία.
Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσκλήθηκε να
παραστεί στην ημερίδα επαγγελματικού προσανατολισμού και να παρουσιάσει μια εισήγηση με θέμα
«Παρουσίαση των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου & των Δράσεων του
Γραφείου Διασύνδεσης της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας».
Την ημερίδα παρακολούθησαν περίπου
70 μαθητές του 2ου Γενικού Λυκείου
Ρόδου μαζί με τους γονείς τους καθώς
και περίπου 20 επαγγελματίες από τα
πέντε επιστημονικά πεδία, οι οποίοι
προσφέρθηκαν να παρευρεθούν και να
απαντήσουν σε όλα τα ερωτήματα των
μαθητών αφιλοκερδώς.

Υποτροφίες Διμερών Μορφωτικών Συμφωνιών σε Έλληνες για το 2013-2014

Σας ενημερώνουμε ότι το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. ανακοίνωσε την προκήρυξη των υποτροφιών των Διμερών Μορφωτικών Συμφωνιών της Ελλάδας με το Βέλγιο, τη Βουλγαρία ,την Εσθονία, την Ιορδανία, το Ισραήλ, την Κίνα, την Κροατία, την Κύπρο,
τη Λετονία, το Μεξικό, τη Νότια Κορέα, την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Σερβία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία, την Τουρκία
και την Τσεχία σε Έλληνες για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές ή θερινό σεμινάριο γλώσσας και Πολιτισμού στις
προαναφερόμενες χώρες. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης.
http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2012/121205_att00220.doc
Αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται στο Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. από τις 05 .12.2012 μέχρι και τις 24 .12.2012.

Ημέρες Καριέρας
του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής
30 Νοεμβρίου – 2 Δεκεμβρίου 2012

Από την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου έως την Κυριακή
2 Δεκεμβρίου 2012 διενεργήθηκαν από το Γραφείο
Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Αιγαίου, οι πρώτες
"Ημέρες Καριέρας" στην Πανεπιστημιακή Μονάδα
Λήμνου για το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής. Στην εκδήλωση υπήρξε παρουσίαση των
εταιριών και των δράσεων του Γραφείου Διασύνδεσης. Επιπροσθέτως εταιρείες του κλάδου Διατροφής
και Τροφίμων συμμετείχαν με ένα "παιχνίδι ρόλων",
όπου πραγματοποίησαν συναντήσεις με τους φοιτητές και πήραν συνεντεύξεις από τελειόφοιτους του
Τμήματος για πιθανή μελλοντική απασχόληση.
Βασική επιδίωξη της εκδήλωσης ήταν η σύνδεση
των φοιτητών/τριων καθώς και τον αποφοίτων με την
αγορά εργασίας μέσω της ενημέρωσης, εκπαίδευσης
και δικτύωσης με απώτερο σκοπό:

Τη δικτύωση του Γραφείου Διασύνδεσης με
φορείς προώθησης της απασχόλησης.

Την ενημέρωση των φοιτητών και αποφοίτων
του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την κατάρτιση
σχεδίου επαγγελματικού προσανατολισμού.

Την ενημέρωση των φοιτητών και αποφοίτων
για την ελληνική αγορά εργασίας και τις ελληνικές επιχειρήσεις του κλάδου των Τροφίμων.

Τη δικτύωση των αποφοίτων που αναζητούν
εργασίας με στελέχη επιχειρήσεων του κλάδου των Τροφίμων.
Το τριήμερο πρόγραμμα περιελάμβανε:
Δύο βασικές εκδηλώσεις:

1. Παρουσίαση των συμμετεχουσών εταιρειών και
του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου
2. Συνεντεύξεις των εταιρειών με τους φοιτητές που
δήλωσαν συμμετοχή
Και μια παράλληλη, συναφή εκδήλωση:
3. Ειδικό τρίωρο σεμινάριο ανάπτυξης νέων προϊόντων» για τους φοιτητές που θα συμμετάσχουν εφέτος, στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης, σε
projects παραγωγής νέων διατροφικών προϊόντων με
συμμετοχή στον διαγωνισμό Ecotophelia 2013.
Στο τριήμερα των εκδηλώσεων συμμετείχαν 48 φοιτητές του 4ου και του 3ου έτους του τμήματος
Τ.Ε.Τ.Δ.
Οι συμμετέχουσες εταιρείας τροφίμων στην εκδήλωση ήταν οι ακόλουθες:
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ, ΓΙΩΤΗΣ, ΕΛΓΕΚΑ, ELBISCO,
NESTLE, ΝΗΡΕΑΣ, ΚRAFT FOODS, ΧΡΥΣΑΦΗΣ, 3Ε
Οι φοιτητές/τριες είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε 3-5 συνολικές συνεντεύξεις σε αντίστοιχες
επιχειρήσεις. Έτσι είχαν την ευκαιρία, για πρώτη
φορά, να αποκτήσουν τις πρώτες εμπειρίες στη διαδικασία της συνέντευξης, και οι εταιρείες να γνωρίσουν τους φοιτητές του Τμήματος.
Ο προγραμματισμός του Τμήματος περιλαμβάνει
την οργάνωση ημερών καριέρας κάθε δύο έτη, έτσι
ώστε να υπάρχει σχετικά αυξημένο ενδιαφέρον από
τις εταιρείες για τους αποφοίτους του τμήματος.

Διαγωνισμός «Καινοτομίας – Επιχειρηματικής Ιδέας» για νέους 18-30 ετών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ημερομηνία: Τετάρτη , 5 Δεκεμβρίου
2012
Θέμα : Διαγωνισμός «Καινοτομίας –
Επιχειρηματικής Ιδέας» για νέους 1830 ετών.
Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς,
επιδιώκοντας να ενθαρρύνει την νεανική επιχειρηματικότητα στη χώρα
μας,
προκηρύσσει
διαγωνισμό
«Καινοτομίας–Επιχειρηματικής
Ιδέας», (από 15 Δεκεμβρίου 2012
έως 20 Ιανουαρίου 2013), με σκοπό
την ανάδειξη νέων επιχειρηματικών
ιδεών και τη διευκόλυνση της υλοποίησής τους.
Ο διαγωνισμός εντάσσεται στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος του ΕΣΠΑ «Κυψέλες
Επιχειρηματικότητας», που εγκρίθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
To πρόγραμμα υποστηρίζει την ωρίμαση και υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων νέων, ηλικίας 18-30
ετών, που συμμετείχαν ή θα συμμετάσχουν σε Διαγωνισμούς Επιχειρηματικότητας, με απώτερο σκοπό την
ωρίμανση και την υλοποίηση των
επιχειρηματικών τους σχεδίων.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα, οι νέοι
θα φιλοξενούνται σε εξειδικευμένους
χώρους
συνεργασίας
(«Κυψέλες») για διάστημα τεσσάρων
(4) μηνών, όπου θα συνεργάζονται με
άλλους νέους στη διαμόρφωση των

επιχειρηματικών τους ιδεών. Κατά τη
διάρκεια της παραμονής τους, θα τους
χορηγείται υποτροφία -το ποσό της
οποίας διαμορφώνεται ανάλογα με τον
τόπο μόνιμης κατοικίας- ώστε να επικεντρωθούν απερίσπαστοι στην ανάπτυξη των επιχειρηματικών τους σχεδίων.
Βασικός σκοπός είναι, οι Χώροι Συνεργασίας να λειτουργήσουν ως
«εκκολαπτήρια» για τους νέους δυνητικούς επιχειρηματίες καθώς, στους
χώρους αυτούς δημιουργούνται ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη συνεργασιών και την επεξεργασία ιδεών και
σχεδίων. Για την επίβλεψη, την υποστήριξη και την αποτελεσματική λειτουργία κάθε χώρου (προσέλκυση ειδικών συμβούλων και επενδυτών) θα
λειτουργήσει άμισθο συμβούλιο προσωπικοτήτων.
Στους χώρους αυτούς θα οργανώνονται
σε εβδομαδιαία βάση Ενημερωτικές/
Εκπαιδευτικές ημερίδες, καθώς και
τακτικές
επισκέψεις
συμβούλων/
καθοδηγητών.
Το πρόγραμμα «Κυψέλες Επιχειρηματικότητας», υλοποιείται σε δύο (2)
φάσεις:



Στην πρώτη (πιλοτική) φάση Ιανουάριος-Απρίλιος 2013- έχουν ήδη
επιλεγεί να συμμετάσχουν διακριθέντες σε διαγωνισμούς καινοτομίας που
διοργανώνουν ανεξάρτητοι φορείς.
Στην πιλοτική φάση, «Κυψέλες» θα
λειτουργήσουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Στην δεύτερη φάση, που έχει προγραμματιστεί για το τετράμηνο Μαΐου –
Αυγούστου 2013, θα συμμετάσχουν
τόσο οι διακριθέντες από διαγωνισμούς ανεξάρτητων φορέων όσο και
οι διακριθέντες στο διαγωνισμό
«Καινοτομίας –Νέας Επιχειρηματικής
Ιδέας» που διοργανώνει η Γενική
Γραμματεία Νέας Γενιάς. Σε αυτή τη
φάση, «Κυψέλες» θα λειτουργήσουν
σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο
και Πάτρα.
Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε όλους
τους νέους 18-30 ετών, που είναι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας ,της Κύπρου και άλλων χωρών –μελών της

Ε.Ε. καθώς και σε Έλληνες που
κατοικούν σε οποιαδήποτε άλλη
χώρα του εξωτερικού.
Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής:
(α) όσοι νέοι έχουν ήδη ξεκινήσει
τη λειτουργία επιχείρησης, υλοποιώντας πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής, είτε
ατομικά, είτε ως επιχειρηματική
ομάδα, το Επιχειρηματικό τους
Σχέδιο, για το οποίο διακρίθηκαν,
είτε με ίδια μέσα είτε με χρηματοδότηση από τρίτον και
(β) όσοι νέοι έχουν παραχωρήσει
με σχετική σύμβαση δικαίωμα εμπορικής εκμετάλλευσης του επιχειρηματικού σχεδίου τους σε τρίτους.
Οι προτάσεις των ενδιαφερομένων,
θα πρέπει να αφορούν σε μια από
τις παρακάτω Θεματικές Ενότητες:
Επιχειρηματικότητα στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
Υπηρεσίες στους τομείς του
Περιβάλλοντος – Πολιτισμού –
Αθλητισμού με χρήση νέων
τεχνολογιών.
Αγροτική επιχειρηματικότητα.
Γενικές επιχειρηματικές προτάσεις.
Η κατάθεση της επιχειρηματικής
ιδέας, θα πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά από τις 15 Δεκεμβρίου 2012
έως 20 Ιανουαρίου 2013 στο
email kainotomia@neagenia.gr
σε μορφή word.doc και PDF και
δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τις 10
σελίδες. Επίσης, οι συμμετέχοντες
θα πρέπει να συμπληρώνουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία τους ή/και τα
στοιχεία των υπολοίπων μελών της
ομάδας τους στο έντυπο υποβολής
προσωπικών στοιχείων.
Περισσότερες πληροφορίες για
τους όρους και τις προϋποθέσεις
συμμετοχής
στο
διαγωνισμό:
www.neagenia.gr

Μελέτες Περίπτωσης Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου, σε συνέχεια της από 12/11/2012 ανακοίνωσης για την
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συγγραφή «Μελετών Περίπτωσης» ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν. Κατατέθηκαν 30 πολύ αξιόλογες προτάσεις από
τους διδάσκοντες του Πανεπιστημίου Αιγαίου που εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους. Η Επιτροπή Αξιολόγησης επέλεξε 15 προτάσεις, οι τίτλοι των οποίων φαίνονται στο συνημμένο πίνακα (με αλφαβητική σειρά ανά συγγραφέα). Η ανάθεση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης «Εκπαίδευση στην Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα – Μαθήματα Επιχειρηματικότητας και από
απόσταση Εκπαίδευση» και οι μελέτες αυτές θα αποτελέσουν συνοδευτικό διδακτικό υλικό του μαθήματος Επιχειρηματικότητα. Οι μελέτες περίπτωσης θα είναι διαθέσιμες από την ιστοσελίδα της ΜΚΕ όταν ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός της.
Α/
Α

Τίτλος Μελέτης Περίπτωσης

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα

1

Η εταιρεία Farma Chem :Ανάλυση μίσθωσης (leasing) και λήψη αποφάσεων

Α.Ανδρικόπουλος, Μέλος ΔΕΠ

2

Αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής στην μείωση του λειτουργικού κόστους διαχείρισης οικονομικών στοιχείων: Η περίπτωση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Δ.Δρόσος, Μέλος ΔΕΠ

3

Σενάριο διαχείρισης κρίσης - κινδύνου

Σ.Ζήμερας, Μέλος ΔΕΠ

4

Μία νέα εξωστρεφής εταιρεία
Εκπόνηση Μελέτης Βιωσιμότητας & Επιχειρηματικού Σχεδίου για μια Βιομηχανική Επιχείρηση
Εργασιακές διαπραγματεύσεις για τους μισθούς και τις συνθήκες εργασίας σε
μια χημική βιομηχανία

Α.Κακούρης, Π.Δ.407/80

5
6
7
8
9
10
11

Γ.Κορρές, Μέλος ΔΕΠ
Θ.Κουτρούκης, Μέλος ΔΕΠ

Το οπτικοακουστικό έργο στην ψηφιακή εποχή
BiC VIOLEX S.A.: Η Διαχείριση της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας σε μια παγκοσμιοποιημένη επιχείρηση που παράγει στην Ελλάδα

Π.Κυριακουλάκος, Μέλος ΔΕΠ

Strabag – Η πρώτη Ευρωπαϊκή Ανώνυμη Εταιρεία
Φράκινγκ (υδροδιάρρηξη/ υδραυλική διάρρηξη πετρωμάτων) στη Βόρεια Καρολίνα

Π.Μανώλη, Μέλος ΔΕΠ

Α.Κωνσταντέλου, Μέλος ΔΕΠ

Μ.Ρουμελιώτης, Μέλος ΔΕΠ

Το Επενδυτικό Πρόγραμμα «Think Green»
Πράσινος τουρισμός σε όλη την τουριστική αλυσίδα αξίας από την Ionian Eco
Villagers, Nature World και Travel, Earth, Sea & sky*: ανάπτυξη επιχειρηματικών
ευκαιριών αξιοποιώντας το κοινωνικό κεφάλαιο και το κοινωνικό διαδίκτυο

Α.Σάμιτας, Μέλος ΔΕΠ

Κ.Σκαναβή, Μέλος ΔΕΠ

14

Η αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας στην πράσινη ανάπτυξη
Επένδυση μονάδας ηλεκτροπαραγωγής: Διερεύνηση για την εγκατάσταση αιολικού πάρκου ή συμβατικού σταθμού με φυσικό αέριο. Στάδια επένδυσης και κοινωνική διαβούλευση

Δ.Χαραλαμπόπουλος, Μέλος ΔΕΠ

15

Κρίση στον τομέα της υγείας - Μελέτη περίπτωσης ενός γυναικολογικού ιατρείου

Ε.Χορτατσιάνη, Μέλος ΔΕΠ

12
13

Μ.Σιγάλα, Μέλος ΔΕΠ

«Ευκαιρίες» για νέους/νέες…
Πολλές φορές υπάρχουν προγράμματα που αφορούν στην οικονομική
ενίσχυση των νέων ατόμων για παράδειγμα παροχές, επιδόματα κ.α. ή
και προγράμματα προώθησης της
απασχόλησης ή/και ενίσχυσης της
επιχειρηματικότητας, τα οποία είναι
παντελώς άγνωστα στους άμεσα
ενδιαφερόμενους. Η Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου έψαξε, τα βρήκε
και σας τα παραθέτει για την πληρέστερη ενημέρωσή σας:
1) Επιδόματα και παροχές του
ΟΑΕΔ σε άνεργους νέους, νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας:
Επίδομα Σε Νέους Από 20-29 Ετών
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Καταβάλλεται στους νέους και νέες
ηλικίας από 20 - 29 ετών, εφ’ όσον
είναι άνεργοι και παραμείνουν
γραμμένοι στα μητρώα ανέργων για
ένα χρόνο. Το επίδομα ανέρχεται σε
73,37 ΕΥΡΩ τον μήνα και καταβάλλεται για πέντε μήνες.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Να έχει κάποιος συμπληρώσει το 20ο έτος της
ηλικίας του ή να έχει αποκτήσει
πτυχίο ή να έχει απολυθεί από το
στρατό.

έχουν απαλλαγεί νόμιμα από τις
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις)
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86
στην οποία θα δηλώνει ότι: Α) Δεν
πραγματοποίησε περισσότερα από 80
ημερομίσθια σε συνεχή ή διαλείπουσα απασχόληση μετά την εγγραφή
του στο ειδικό μητρώο ανέργων.
Β) Δεν ασκεί ελεύθερο ή άλλο επάγγελμα, ούτε εργάζεται σε επιχείρηση
του πατέρα, της μητέρας ή της (του)
συζύγου. Γ) Δεν συνταξιοδοτείται και
δεν έχει επιδοτηθεί για ανεργία. Δ)
Δεν απασχολείται σε γεωργικές, δασικές ή κτηνοτροφικές εργασίες. Ε)
ΙΒΑΝ λογ/σμού Ε.Τ.Ε. στον οποίο ο
ενδιαφερόμενος πρέπει να εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος. Στ) Εφόσον αναλάβει εργασία ή ασθενήσει ή
συνταξιοδοτηθεί υποχρεούται να το
γνωρίσει αμέσως στην
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Άρθρο
2 του Ν. 1545/85, 31658/85
Υ.Α, 33967/91 Υ.Α, 32023/93 Υ.Α
2) Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων
πτυχιούχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού
και τεχνολογικού τομέα, έως 35 ετών.
Ανοιχτό για υποβολή
αιτήσεων
Ο Σκοπός του Προγράμματος:

1. Αστυνομική ταυτότητα

Σκοπός του προγράμματος του ΟΑΕΔ
είναι η δημιουργία 5.000 νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους
απασχόλησης με την πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων έως 35 ετών, Ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που είναι κάτοχοι πρώτου πτυχίου ή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού
ή ισότιμου τίτλου σχολών της αλλοδαπής, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και
γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα
που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

2. Βεβαίωση σχολής (απόκτηση

Περίοδος υποβολής:

Η προθεσμία είναι τρίμηνη από την
συμπλήρωση του 20ου έτους της
ηλικίας ή την απόκτηση πτυχίου ή
την απόλυση απ’ τον στρατό. Επίσης θα πρέπει να μην έχουν πραγματοποιήσει περισσότερα από 80
ημερομίσθια πριν την εγγραφή τους
στα ειδικά Μητρώα ΕΣΠΑ.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

πτυχίου ή διακοπή σπουδών με
γνωστοποίηση της ακριβούς ημερομηνίας)

3. Απολυτήριο στρατού (για
όσους απολύθηκαν από τον Στρατό
ή βεβαίωση στρατιωτικής αρχής ότι

από 6/6/2012 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού
Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών
αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα, λήγει αυτόματα μέσω του ηλε-

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους.

κτρονικού συστήματος αιτήσεων,
ύστερα από την κάλυψη των κατανεμηθεισών θέσεων.
3) Ειδικό τριετές Πρόγραμμα ενίσχυσης των εργοδοτών με επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος
των ασφαλιστικών εισφορών για
την πρόσληψη 2.300 ανέργων
Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ),
Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων,
Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή
Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται
σε κοινωνικό κίνδυνο και Πρόγραμμα επιχορήγησης 50 θέσεων
Εργονομικής Διευθέτησης του
χώρου εργασίας για Άτομα με
Αναπηρίες (ΑμεΑ).
Ποιους ενδιαφέρει:
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε
ιδιωτικές επιχειρήσεις, Συνεταιρισμούς, Επαγγελματικά Σωματεία
και Ενώσεις αυτών, Σωματεία,
Αστικές Εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί (Ν.2716/17.5.1999), Κοινοπραξίες και γενικά εργοδότες
του ιδιωτικού τομέα, με προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις που
απασχολούν έως 50 άτομα κατά
την ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο πρόγραμμα. Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με την επιχορήγηση μέρους
του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, που αντιστοιχεί στο
σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών, ως κίνητρο για την πρόσληψη
2.300 άνεργων, ατόμων ευπαθών
κοινωνικών ομάδων εκ των οποίων
οι 2.200 με πλήρη απασχόληση και
οι 100 με μερική απασχόληση.
Περίοδος Υποβολής:
από 22/11/2010 (Η ημερομηνία
λήξης υποβολής αιτήσεων ενδιαφέροντος θα καθοριστεί με απόφαση
του Διοικητή του ΟΑΕΔ).
Πηγή: ΟΑΕΔ

