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Η υπογραφή των πρωτοκόλλων αυτών 

πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των 

δράσεων: 

«Πολυνησιωτικότητα»: Το Πανε-

πιστήμιο Αιγαίου, βασικός 

παράγοντας για την οικονομι-

κή και κοινωνική ανάπτυξη 

του Αιγαιοπελαγίτικου χώρο-

υ  

«Δ.Α.ΣΤΑ.»: Δομής Απασχόλη-

σης και Σταδιοδρομίας, Γρα-

φείου Διασύνδεσης, Πρακτι-

κής Άσκησης και Μονάδας 

Καινοτομίας και Επιχειρημα-

τικότητας 

οι οποίες συγχρηματοδοτούνται από 

Εθνικούς πόρους και από πόρους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο) στο πλαίσιο του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 

2007-2013» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του ΕΣ-

ΠΑ (2007-2013) του Υπουργείου Παι-

δείας. 

 

Την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2012 και 

ώρα 1.00μμ στη Μυτιλήνη  πραγμα-

τοποιήθηκε τελετή για την υπογραφή 

πρωτοκόλλων συνεργασίας μεταξύ 

του Πανεπιστημίου Αιγαίου και των 

Επιμελητηρίων Λέσβου, Χίου, Δωδε-

κανήσου, Κυκλάδων, Σάμου καθώς 

και του Επιμελητηριακού Ομίλου Α-

νάπτυξης Ελληνικών Νησιών. 

 

Με την υπογραφή των συγκεκριμένων 

πρωτοκόλλων το Πανεπιστήμιο Αιγαί-

ου στοχεύει σε μια συνεργασία «σε 

οριζόντιο επίπεδο» μεταξύ φορέων 

που μοιράζονται τις ίδιες ανησυχίες 

για την οικονομική και κοινωνική 

ανάπτυξη και συνοχή του Αιγαιοπελα-

γίτικου χώρου.  

Στη συζήτηση διαπιστώθηκε η πίστη 

και η δέσμευση όλων των φορέων για 

στενότερη συνεργασία, καθώς και η 

πεποίθηση ότι το Πανεπιστήμιο Αιγαί-

ου μπορεί να διαδραματίσει το συνδε-

τικό κρίκο μεταξύ της έρευνας και 

εκπαίδευσης και της τοπικής ανάπτυ-

ξης και επιχειρηματικότητας.    

Αποφασίστηκε να δημιουργηθεί μια 

Συντονιστική Ομάδα μεταξύ του Πα-

νεπιστημίου και των Επιμελητηρίων, 

η οποία θα εξειδικεύσει τις άμεσες 

δράσεις και τους τομείς της συνεργα-

σίας που θα προωθηθούν το επόμενο 

διάστημα.   

Βασικό μέλημα όλων των εμπλεκόμε-

νων είναι η συμβολή στην εκπαίδευ-

ση, στην απασχόληση, και στην τοπι-

κή ανάπτυξη. Για τους συμβαλλόμε-

νους η καινοτομία και η συνέργεια σε 

όλα τα επίπεδα είναι απαραίτητη για 

την αντιμετώπιση των δύσκολων οικο-

νομικών συνθηκών που υφίστανται 

στον Αιγαιοπελαγίτικο χώρο.  

 

Παρόντες ήταν οι Πρυτανικές Αρχές 

του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ο Πρόεδ-

ρος του Επιμελητηρίου Λέσβου κ. 

Θρασύβουλος Καλογρίδης, ο Πρόεδ-

ρος του Επιμελητηρίου Χίου κ. Γιώρ-

γος Γεωργούλης, ο Πρόεδρος του Επι-

μελητηρίου Σάμου κ. Γιώργος Κυρια-

ζής, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου 

Κυκλάδων κ. Γιάννης Ρούσος και ο 

Πρόεδρος του Επιμελητηριακού Ομί-

λου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών κ. 

Θεμιστοκλής Παπαθεοφάνους.  

Την εκδήλωση χαιρέτισε, μέσω μαγ-

νητοσκοπημένου μηνύματος η κα Ιφι-

γένεια Ορφανού,  Ειδική Γραμματέας 

Ευρωπαϊκών Πόρων του Ενιαίου Διοι-

κητικού Τομέα Ευρωπαϊκών Πόρων 

του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου 

Μάθησης και Θρησκευμάτων. 

 

 

Πρωτόκολλα Συνεργασίας υπέγραψε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με Επιμελητήρια 

https://hermes.aegean.gr/owa/redir.aspx?C=e4ba4004221d4416834a52ad9dd8107a&URL=http%3a%2f%2fcareer.aegean.gr%2f
https://hermes.aegean.gr/owa/redir.aspx?C=e4ba4004221d4416834a52ad9dd8107a&URL=http%3a%2f%2fcareer.aegean.gr%2f
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Στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης 

μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι φοι-

τητές και από τα 17 (δεκαεπτά) Τμή-

ματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

 

Κάθε φοιτητής/τρια μπορεί να συμμε-

τάσχει μία ή και περισσότερες φορές, 

στο πρόγραμμα της Πρακτικής 

Άσκησης κατά τη διάρκεια των σπου-

δών του/της. 

 

Οφέλη 

Η συμμετοχή σου στο Πρόγραμμα 

της Πρακτικής Άσκησης θα σε βοη-

θήσει: 

 στην κατανόηση της άμεσης 

σύνδεσης της εκπαίδευσης με 

την αγορά εργασίας 

 στην ανάπτυξη των κοινωνικών 

και προσωπικών σου δεξιοτή-

των 
 στην εξοικείωση σου με την 

παραγωγική διαδικασία 

 στην απόκτηση προϋπηρεσίας 

 στην ανάληψη ευθυνών και 

στην απόκτηση εμπειριών σε 

θέματα που σχετίζονται με το 

αντικείμενο σπουδών σου 
 στις μελλοντικές επιλογές σου 

για εξειδίκευση 
 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα ποσοστό 

συναδέλφων σου, είτε βρήκε μόνιμη 

εργασία μέσω των γνωριμιών που α-

πέκτησε κατά την διάρκεια της πρακτι-

κής άσκησης, είτε συνεχίζει την εργα-

σία του στις εταιρίες και μετά το πέρας 

της πρακτικής. 

Διαδικασία  

Στο Πλαίσιο του Προγράμματος: 

 Θα εργασθείς σε θέσεις πρακτι-

κής άσκησης σε φορείς υποδο-

χής του ιδιωτικού ή του δημόσι-

ου τομέα στην Ελλάδα ή/και σε 

κάποια άλλη χώρα, κράτος – 

μέλος της Ε.Ε., συναφείς με το 

αντικείμενο σπουδών σου  

 Η διάρκεια της Πρακτικής 

Άσκησης είναι από 1 (έναν) έως 

και 3 (τρεις) μήνες  

 Συνήθως πραγματοποιείται 

τους καλοκαιρινούς μήνες, υ-

πάρχει περίπτωση όμως να ερ-

γασθείς και σε μια επιχείρηση 

κατά την διάρκεια του χειμερι-

νού εξαμήνου αν αυτό είναι 

εφικτό 

 Για τη συμμετοχή σου στο 

Πρόγραμμα επιδοτείσαι  με 

ποσό το οποίο φθάνει έως 340€ 

ευρώ /μήνα. Η επιδότηση για 

την περίπτωση πρακτικής 

άσκησης στο εξωτερικό είναι 

μεγαλύτερη. 

 Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε 

ασφαλίζει στο ΙΚΑ έναντι ατυ-

χήματος, καθ’ όλη τη διάρκεια 

της Πρακτικής Άσκησης  

 Ολοκληρώνοντας την Πρακτική 

Άσκηση θα λάβεις βεβαίωση 

που θα πιστοποιεί την απόκτη-

ση μιας πρώτης εμπειρίας - 

προϋπηρεσίας σχετικής με το 

επάγγελμα σου. Αυτό είναι εξα-

ιρετικά σημαντικό για  το βιογ-

ραφικό σου 

Η Πρακτική Άσκηση του Πανεπιστη-

μίου Αιγαίου διαθέτει σελίδες σε 

δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης στο 

Facebook (Πρακτική Άσκηση 

Πανεπιστημίου Αιγαίου) και στο 

Twitter (@InternsDasta).  

Ο Φεβρουάριος είναι ο μήνας δήλω-

σης μαθημάτων για το εαρινό εξάμη-

νο σπουδών, κατά συνέπεια και ο 

μήνας δήλωσης για τη Θερινή Πρακ-

τική Άσκηση. Όλα τα Τμήματα του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου έχουν εντάξει 

στο Πρόγραμμα Σπουδών τους την 

Πρακτική Άσκηση ως υποχρεωτικό 

μάθημα ή ως κατ’ επιλογήν υποχρεω-

τικό μάθημα και αυτό από μόνο του 

αναδεικνύει τη σημασία αλλά και το 

ρόλο της Πρακτικής Άσκησης στο 

πλαίσιο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευ-

σης. 

Η Πρακτική Άσκηση σήμερα περισ-

σότερο από κάθε άλλη φορά αποτελεί 

έναν από τους αποδοτικότερους συν-

δέσμους της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευ-

σης με την Αγορά Εργασίας αποσκο-

πώντας: 

 Στη σύνδεση θεωρητικών και 

εργαστηριακών σπουδών με 

την πρακτική εφαρμογή στο 

χώρο εργασίας.  

 Στην ενημέρωση των 

φοιτητών/τριών για τις νέες 

τάσεις και ανάγκες της αγοράς 

εργασίας και της ζήτησης για 

συγκεκριμένες ειδικότητες και 

δεξιότητες που απαιτούνται.  

 Στη δημιουργία ενός σταθερού 

δίαυλου επικοινωνίας μεταξύ 

του Πανεπιστημίου Αιγαίου  

και των παραγωγικών φορέων, 

ώστε να διευκολύνεται η συ-

νεργασία τους και να ενισχύε-

ται κατ' αυτό τον τρόπο η 

προσπάθεια για την απορρό-

φηση και επαγγελματική απο-

κατάσταση των αποφοίτων 

του. 

Η Πρακτική Άσκηση του Πανεπιστη-

μίου Αιγαίου εκτελείται στο πλαίσιο 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθη-

ση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013. 

 

χής του ιδιωτικού ή του δημόσι-

ου τομέα στην Ελλάδα ή/και σε 

κάποια άλλη χώρα, κράτος – 

μέλος της Ε.Ε., συναφείς με το 

αντικείμενο σπουδών του  

 Η διάρκεια της Πρακτικής 

Άσκησης είναι από 1 (έναν) έως 

και 3 (τρεις) μήνες  

 Συνήθως πραγματοποιείται 

τους καλοκαιρινούς μήνες, υ-

πάρχει περίπτωση όμως να ερ-

γασθεί κάποιος και σε μια επι-

χείρηση κατά την διάρκεια του 

χειμερινού εξαμήνου αν αυτό 

είναι εφικτό 

 Για τη συμμετοχή  στο Πρόγ-

ραμμα επιδοτείσαι  με ποσό το 

οποίο φθάνει έως 340€ ευρώ /

μήνα. Η επιδότηση για την πε-

ρίπτωση πρακτικής άσκησης 

στο εξωτερικό είναι μεγαλύτε-

ρη. 

 Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ασ-

φαλίζει τον/ην φοιτητή/τρια στο 

ΙΚΑ έναντι ατυχήματος, καθ’ 

όλη τη διάρκεια της Πρακτικής 

Άσκησης  

 Ολοκληρώνοντας την Πρακτική 

Άσκηση ο/η φοιτητής/τρια θα 

λάβει βεβαίωση που θα πιστο-

ποιεί την απόκτηση μιας πρώ-

της εμπειρίας - προϋπηρεσίας 

σχετικής με το επάγγελμα σου.  
 

 

Μέχρι σήμερα έχουν ασκηθεί περισσό-

τεροι από 1500 φοιτητές, ενώ μέχρι το 

Σεπτέμβριο του 2012 εκτιμάται ότι ο 

αριθμός των ασκούμενων θα ξεπερά-

σει τους 2000. 
 

 

Η Πρακτική Άσκηση του Πανεπιστη-

μίου Αιγαίου εκτελείται στο πλαίσιο 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθη-

ση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013. 

 

 

Η Πρακτική Άσκηση του Πανεπιστη-

μίου Αιγαίου διαθέτει σελίδες σε δίκ-

τυα κοινωνικής δικτύωσης στο Face-

book (Πρακτική Άσκηση Πανεπιστη-

μίου Αιγαίου) και στο Twitter 

(@InternsDasta).  

Ο Φεβρουάριος είναι ο μήνας δήλω-

σης μαθημάτων για το εαρινό εξάμη-

νο σπουδών, κατά συνέπεια και ο 

μήνας δήλωσης για τη Θερινή Πρακ-

τική Άσκηση. Στο πρόγραμμα Πρακ-

τικής Άσκησης μπορούν να συμμετέ-

χουν όλοι οι φοιτητές και από τα 17 

(δεκαεπτά) Τμήματα του Πανεπιστη-

μίου Αιγαίου, τα οποία έχουν εντάξει 

στο Πρόγραμμα Σπουδών τους την 

Πρακτική Άσκηση ως υποχρεωτικό  ή  

κατ’ επιλογήν  μάθημα. 

 

Κάθε/καθεμία φοιτητής/τρια μπορεί 

να συμμετάσχει μία ή και περισσότε-

ρες φορές,  στο πρόγραμμα κατά τη 

διάρκεια των σπουδών του/της, ανά-

λογα πάντα με την διαδικασία υλοποί-

ησης της Πρακτικής Άσκησης στο 

τμήμα που ανήκει 

 

Οφέλη 

Η συμμετοχή ενός φοιτητή στο 

Πρόγραμμα της Πρακτικής 

Άσκησης θα βοηθήσει: 

 στην κατανόηση της άμεσης 

σύνδεσης της εκπαίδευσης με 

την αγορά εργασίας 

 στην ανάπτυξη των κοινωνι-

κών και προσωπικών δεξιοτή-

των του 
 στην εξοικείωση του με την 

παραγωγική διαδικασία 

 στην απόκτηση προϋπηρεσίας 

 στην ανάληψη ευθυνών και 

στην απόκτηση εμπειριών σε 

θέματα που σχετίζονται με το 

αντικείμενο σπουδών του 
 στις μελλοντικές επιλογές του 

για εξειδίκευση 
 

Διαδικασία  

Στο Πλαίσιο του Προγράμματος 

ένας/μια φοιτητής/τρια: 

 Θα εργασθεί σε θέσεις πρακτι-

κής άσκησης σε φορείς υποδο-
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Η εκδήλωση αποτελεί ιδανική ευκα-

ιρία ενημέρωσης, συζήτησης αλλά 

και ανταλλαγής απόψεων και γίνε-

ται  στο πλαίσιο των δράσεων του 

Γραφείου Διασύνδεσης, οι οποίες 

συγχρηματοδοτούνται από Εθνικού 

Πόρους και από Πόρους της Ευρω-

παϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Εκπαίδευσης και Δια βίου Μάθησης 

του Υπουργείου Παιδείας. 

 

Το Γραφείο Διασύνδεσης της Δομής 

Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου διοργανώνει 

Ημερίδα με θέμα «Μεταπτυχιακές 

Σπουδές στο Εξωτερικό» στη Μυτιλή-

νη. Η ημερίδα πρόκειται να λάβει χώ-

ρα το Μάρτιο. Σε αυτή πρόκειται να  

μετέχουν με εκπροσώπους τους οι 

φορείς: Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών,  

Βρετανικό Συμβούλιο Αθηνών, 

Ίδρυμα Fulbright Αθηνών, DAAD - 

Ενημερωτικό Κέντρο Αθηνών, Ιταλι-

κό Ινστιτούτο.    

Στόχος της ημερίδας είναι η ενημέρω-

ση τόσο των φοιτητών και αποφοίτων 

του Πανεπιστημίου Αιγαίου, όσο και 

του ευρύτερου κοινού σε θέματα που 

σχετίζονται με τις εκπαιδευτικές δυνα-

τότητες και προοπτικές στις συγκεκρι-

μένες χώρες των οποίων τα μορφωτι-

κά ιδρύματα εκπροσωπούν. 

Προγραμματισμός Ημερίδας «Μεταπτυχιακές Σπουδές στο 

Εξωτερικό» 

θα καλυφθούν από τη Μονάδα Και-

νοτομίας και Επιχειρηματικότητας. 

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί πισ-

τοποιητικό παρακολούθησης του 

Θερινού Σχολείου. 

Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης, 

καθώς και οι λεπτομέρειες σχετικά 

με τη διαδικασία υποβολής αιτήσε-

ων και τα κριτήρια αξιολόγησής 

τους θα ανακοινωθούν σύντομα από 

την Μονάδα Καινοτομίας και Επιχε-

ιρηματικότητας.  

 

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρη-

ματικότητας του Παν. Αιγαίου, στο 

πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, πρό-

κειται να διοργανώσει τον Ιούλιο 2012 

το πρώτο Θερινό Σχολείο Νεανικής 

Επιχειρηματικότητας. Σκοπός του Θε-

ρινού Σχολείου είναι να αποτελέσει 

πεδίο συνάντησης και γόνιμης συνερ-

γασίας μεταξύ ακαδημαϊκών δασκά-

λων, επιχειρηματιών, στελεχών επιχει-

ρήσεων, εκπροσώπων συλλογικών φο-

ρέων, προπτυχιακών και μεταπτυχια-

κών φοιτητών σε θέματα εκπαίδευσης 

για την επιχειρηματικότητα. Στόχοι του 

1ου Θερινού Σχολείου Νεανικής Επιχει-

ρηματικότητας είναι: 

 Να εμφυσήσει στους φοιτητές 

την ιδέα ότι η επιχειρηματικότη-

τα στηρίζεται αφενός σε δεξιό-

τητες και ικανότητες που αποκ-

τώνται με την εκπαίδευση και 

αφετέρου σε χαρακτηριστικά 

όπως η τόλμη, η ανοχή στον 

κίνδυνο, και η επινοητικότητα 

που ενθαρρύνονται και καλλι-

εργούνται συστηματικά 

 Να δημιουργήσει δίκτυο συ-

νεργασίας ανάμεσα στους συμ-

μετέχοντες 

 Να εκπαιδεύσει τους φοιτητές 

στην εφαρμογή και χρήση ερ-

γαλείων και μεθόδων για τη 

δημιουργία επιτυχημένων επι-

χειρηματικών σχεδίων  

 Να δώσει στους φοιτητές την 

ευκαιρία εφαρμογής βασικών 

αρχών της επιχειρηματικής 

δράσης σε προβλήματα πεδίου 

Οι εργασίες του Θερινού Σχολείου θα 

πραγματοποιηθούν για 5 ημέρες στη 

Σχολή Επιστημών της Διοίκησης του 

Παν. Αιγαίου στη Χίο. Οι συμμετέ-

χοντες φοιτητές θα φιλοξενηθούν στη 

φοιτητική εστία του νησιού. Η συμμε-

τοχή για 20 φοιτητές, καθώς και τα 

έξοδα μετακίνησης και διαμονής τους 

Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, 1ο Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας  
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Ανοιχτές  Διαλέξεις Πανεπιστημίου Αιγαίου με το Δήμο Ροδίων 

Για δεύτερη συνεχή χρονιά 

πρόκειται να πραγματοποι-

ηθούν οι Ανοιχτές Διαλέ-

ξεις, που συνδιοργανώνουν 

το Γραφείο Δια βίου μάθη-

σης του Δήμου Ρόδου με τη 

Σχολή Ανθρωπιστικών 

Επιστημών του Πανεπιστη-

μίου Αιγαίου. 

 Η Σχολή Ανθρωπιστικών 

Επιστημών αναλαμβάνει 

την ακαδημαϊκή υποστήρι-

ξη και επιμέλεια του εγχει-

ρήματος και ο Δήμος Ρόδο-

υ αναλαμβάνει την οργά-

νωση, στήριξη και προβο-

λή. 

Πρόκειται για μια πρωτο-

βουλία, που αγκαλιάστηκε 

από το ροδιακό λαό, αφού 

πέρα από την ικανοποιητι-

κή συμμετοχή του κόσμου, 

υπήρχε παραγωγική διαλο-

γική συζήτηση μετά το 

πέρας των ομιλιών, που 

άνοιξε νέους ορίζοντες 

στους προβληματισμούς 

και τις ανάγκες της τοπικής 

κοινωνίας. 

Το Πανεπιστήμιο ανοίγεται 

στην κοινωνία, της οποίας 

αποτελεί αναπόσπαστο 

κομμάτι, δείχνοντας την 

σημαντικότητα του και 

ενημερώνοντας την κοινω-

νία, παρέχοντας της ένα 

παράθυρο στην γνώση στα 

πλαίσια και της δια βίου 

μάθησης. Είναι πολύ ση-

μαντικό αυτό το άνοιγμα 

στην κοινωνία και μάλιστα 

στην κοινωνία την νησιωτι-

κή, στην οποία μπορεί να 

δώσει μια άλλη δυναμική 

και να την κάνει ανταγω-

νιστική και ολοκληρωμένη. 

Η γνώση είναι όπλο που 

μπορεί να ενισχύσει θετικά 

τις κοινωνίες και την οικο-

νομία τους. Το Πανεπιστή-

μιο δημιουργεί γύρω του 

ανάπτυξη όχι μόνο από 

τους φοιτητές που κινούν 

τα νήματα της οικονομίας 

αλλά και από τις ιδέες και 

την καινοτομία που παρά-

γει, που μπορούν να την 

χρησιμοποιήσουν οι ντόπι-

οι προ όφελος τους και να 

μην στηρίζονται απλά, στο-

υς φοιτητές. 

Συνεπής στο καθιερωμένο 

ραντεβού στο ΑΚΤΑΙΟΝ 

το πρώτο Σάββατο κάθε 

μήνα στις 19.30 θα συνεχί-

σει ο πρώτος Κύκλος με 

θέμα τις Γενικές Έννοιες – 

Τοπικές σημασίες. Το ανα-

λυτικό πρόγραμμα των 

διαλέξεων περιλαμβάνει τις 

εξής ομιλίες: 

 

4 Φεβρουάριου 

Η Σημασία των Διεθνών 

Σχέσεων στη Ζωή του Σύγ-

χρονου Πολίτη 

“Ελληνοτουρκικές σχέσεις: 

αξιολογώντας το παρελθόν 

και το παρόν, προβλέποντας 

το μέλλον” Τσάκωνας Πα-

ναγιώτης, Αναπλ. Καθηγη-

τής Τ.Μ.Σ. 

 

3 Μαρτίου 

Γυναικείες Προσεγγίσεις 

στη Σύγχρονη Ζωή 

“Γυναίκες, Φιλοσοφία και 

Δημόσια Ζωή” Θεοδωρο-

πούλου Ελένη, Αναπλ. Κα-

θηγήτρια Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ 

“Προϊστορία και Φύλο: Η 

Αναζήτηση της Φεμινιστι-

κής Ουτοπίας” Γκασούκα 

Μαρία, Επικ. Καθηγήτρια 

Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. 

 

5 Μαΐου 

Λογοτεχνικές Προσεγγίσεις 

Ι 

“Μίλτος Σαχτούρης: Κυνη-

γώντας το αλλόκοτο στη 

χώρα του παραλόγου” Πα-

παντωνάκης Γεώργιος, 

Επικ. Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. 

“Αποικιακός λόγος και 

αντίλογος στα Πικρολέμο-

να του Λώρενς Ντάρρελ 

και τις Κλειστές Πόρτες 

του Κώστα Μόντη” Χρισ-

τοδουλίδου Λουϊζα, Λέκτο-

ρας Π.Τ.Δ.Ε. 

 

2 Ιουνίου 

Λογοτεχνικές Προσεγγίσεις 

ΙΙ 

“Γυναικείες αυτοβιογραφι-

κές φωνές" Αναγνωστοπού-

λου Διαμάντη, Καθηγήτρια 

Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. 

"Προσεγγίσεις στο νεοελλη-

νικό μυθιστόρημα για παιδι-

ά και νέους της τελευταίας 

δεκαετίας" Παπαδάτος Ιω-

άννης, Λέκτορας 

Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. 

 

7 Ιουλίου 

Σύγχρονα πλαίσια και οι 

σημασίες των Πολιτισμι-

κών Σπουδών 

"Νέα Δεδομένα στις Λαογ-

ραφικές Σπουδές: Εννοιο-

λογικά Πλαίσια και 

Έρευνα" Γκασούκα Μαρία, 

Επικ. Καθηγήτρια 

Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. 

“Λαογραφία και Διαδίκτυ-

ο” Κατσαδώρος Γεώργιος, 

Λέκτορας Π.Τ.Δ.Ε. 
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14η Διεθνής Έκθεση «Εκπαίδευση & Εργασία» 2-4 Μαρτίου 2012 Στάδιο Ειρήνης 

& Φιλίας  

Σε δύσκολες περιόδους, η Εκπα-

ίδευση αποτελεί το σημαντικό-

τερο εργαλείο ανάπτυξης και 

εξασφάλισης καλύτερων προοπ-

τικών στην αγορά εργασίας για 

νέους φοιτητές και αποφοίτο-

υς.   Υπό αυτές τις συνθήκες, η 

14η Διεθνής Έκθεση για την 

Εκπαίδευση και την Εργασία 

που διεξάγεται από 2 ως 4 Μαρ-

τίου 2012 στο Στάδιο Ειρήνης 

& Φιλίας αποκτά ακόμη μεγα-

λύτερη σημασία και δυναμική 

ως μέσο επικοινωνίας και ενη-

μέρωσης, ως περιβάλλον ανάπ-

τυξης συνεργασιών και βέβαια 

ως πεδίο συνάντησης εκπαιδευ-

τικών ιδρυμάτων με ένα στοχευ-

μένο και πολυπληθές κοινό με 

ενδιαφέρον για απόκτηση γνώ-

σεων και δεξιοτήτων. 

 

Σε μία εποχή που όλοι μιλούν 

για την πολυδιάσπαση των ενδι-

αφερόντων του κοινού που στο-

χεύουν, οι πολιτικές one to one 

marketing αποκτούν ιδιαίτερη 

σημασία και αξία. Για το λόγο 

αυτό, οι εκθέσεις όχι μόνο δια-

τηρούν αλλά αυξάνουν, σε παγ-

κόσμιο επίπεδο, το ρόλο στην 

επικοινωνιακή στρατηγική των 

επιχειρήσεων ανεξαρτήτως με-

γέθους και δραστηριότητας.  

 

Με περίπου 200 εκθέτες από 12 

χώρες και 20.000 επισκέπτες 

όλων των ηλικιών, η έκθεση 

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», αποτελεί το 

κορυφαίο εκθεσιακό γεγονός 

στο χώρο της εκπαίδευσης στην 

Ελλάδα. Σκοπός της έκθεσης 

είναι να προσφέρει με τρόπο 

άμεσο και αποτελεσματικό μια 

ολοκληρωμένη εικόνα των 

προγραμμάτων που προσφέρον-

ται σήμερα σε Ελλάδα και εξω-

τερικό, σε επίπεδο προπτυχια-

κών, μεταπτυχιακών σπουδών 

και διά βίου εκπαίδευσης, στον 

δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.  

 

Στην έκθεση συμμετέχουν Πα-

νεπιστήμια Tεχνολογικά Εκπαι-

δευτικά ιδρύματα, Κέντρα Με-

ταλυκειακής Εκπαίδευσης, IEK, 

Επαγγελματικές Σχολές, KEK, 

Εκπαιδευτήρια, Κέντρα ξένων 

γλωσσών, Kέντρα πληροφορι-

κής, Φορείς πιστοποίησης γνώ-

σεων, Πρεσβείες και μορφωτικά 

τμήματα, Εκδόσεις, Φορείς ε-

παγγελματικής επιμόρφωσης 

και κατάρτισης, Φροντιστήρια 

μέσης εκπαίδευσης, Εταιρείες 

με προϊόντα και υπηρεσίες για 

νέους, Εταιρείες που προμηθεύ-

ουν εξοπλισμό και υπηρεσίες 

για την οργάνωση και τη λειτο-

υργία εκπαιδευτικών ιδρυμά-

των. 

  

Αξίζει να σημειωθεί, σε μια 

δύσκολη εποχή για τις σχέσεις 

μας με το εξωτερικό, η παρουσί-

α εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από 

12 διαφορετικές χώρες (ΗΠΑ, 

Βουλγαρία, Ιταλία, Ελβετία, 

Γαλλία, Μεγάλη Βρετάνια, Αυ-

στραλία, Καναδά, Ισπανία αλλά 

και εθνικά περίπτερα από Ολ-

λανδία, Κύπρο και Κίνα με πά-

νω από 50 πανεπιστήμια). 

  

Η έκθεση πλαισιώνεται από το 

Σταδιοδρόμια -Job Festival, ένα 

παράλληλο γεγονός για την ερ-

γασία υπό τη συνδιοργάνωση 

της Equal Society. Με πλούσια 

θεματολογία και καταξιωμένους 

ομιλητές, το Σταδιοδρόμια – Job 

Festival παρέχει πολύτιμη ενη-

μέρωση σε καίρια θέματα : Ερ-

γασία σε Ελλάδα και εξωτερικό, 

Τάσεις στην αγορά εργασίας 

σήμερα και στο μέλλον, Σπου-

δές και καριέρα σε περίοδο κρί-

σης, Επαγγελματικός Προσανα-

τολισμός, Διά Βίου Εκπαίδευση, 

Μεταπτυχιακά και MBA. 

Eπιπλέον, οι επισκέπτες μπορο-

ύν να συμμετέχουν σε work-

shops για Αναζήτηση εργασίας, 

Βιογραφικό, Συνέντευξη, Α-

ΣΕΠ, Νεανική / Κοινωνική Επι-

χειρηματικότητα, Διαχείριση 

Καριέρας, Networking, Προ-

σόντα, Κατάρτιση. 

 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου μέσω 

της Δ.Α.ΣΤΑ. θα συμμετέχει 

στην 14η Διεθνή Έκθεση 

«Εκπαίδευση & Εργασία» η 

οποία θα πραγματοποιηθεί 2-4 

Μαρτίου στο Στάδιο Ειρήνης & 

Φιλίας. 

 . 

Σελίδα  5 



Ανακοινώσεις θέσεων εργασίας από Γραφείο Διασύνδεσης  (web site: http://career.aegean.gr/)  

Επωνυμία : Ινστιτούτο Θα-

λάσσιας και περιβαλλοντικής 

Έρευνας Αιγαίου 

«Αρχιπέλαγος» Α.Ε.  

Θέσεις : Κοινωφελής Εργα-

σία, 500 νέων υπαλλήλων 

που θα εργαστούν στην Πε-

ριφέρεια Σάμου, στο Δήμο 

Σάμου, στο Δήμο Ικαρίας και 

στο Δήμο Φούρνων Κορσεών  

Λήξη : 19/3/2012 Web-

site : http://

www.archipelago.gr/

LinkClick.aspx?

fileticket=4_CUlGA1GCo%

3D&tabid=135&language=el

-GR 

Επωνυμία : ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ 

ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΟΚΟΙ-

ΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  

Θέσεις : Επιστημονικούς συ-

νεργάτες με σύμβαση έργου 

παροχής υπηρεσιών  

Λήξη : 13/3/2012  

Website : http://

www.pepsaee.gr/ 

Επωνυμία : Ευρωπαϊκό Κοι-

νοβούλιο  

Θέσεις : Πρόσληψη 310 

συμβασιούχων υπαλλήλων 

στις εξής κατηγορίες καθη-

κόντων: Α. 

Βρεφονηπιοκόμοι/Άτομα που 

παρέχουν υπηρεσίες φροντί-

δας παιδιών (75 θέσεις) Β. 

Διδακτικό προσωπικό νηπια-

γωγείων (95 θέσεις) Γ. 

Παιδαγωγοί/Προσωπικό φύ-

λαξης παιδιών σε σταθμούς 

υποδοχής μετά το σχολικό 

ωράριο (140 Θέσεις)  

Λήξη : 21/3/2012  

Website : http://europa.eu/

epso/apply/today/

contract_en.htm 

Επωνυμία : Εθνικός Οργα-

νισμός Πιστοποίησης Προ-

σόντων  

Θέσεις : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ 

ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΙΔΙΩ-

ΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝ-

ΤΡΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑ-

ΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ  

Λήξη : Ανοικτή Πρόσκληση  

Website : http://

www.eopp.gov.gr/

index.php/news/

anakoinoseis/68-2012-02-06

-06-31-21 

Επωνυμία : Ίδρυμα Νεολαί-

ας και Δια βίου Μάθησης  

Θέσεις : Πρόσκληση εκδή-

λωσης ενδιαφέροντος για 

υποβολή πρότασης προς σύ-

ναψη 48 συμβάσεων έργου, 

για την παροχή έργου διοι-

κητικής υποστήριξης στα 

Κέντρα Διά Βίου Μάθησης 

για το Περιβάλλον και την 

Αειφορία  

Λήξη : 15/3/2012  

Website : http://kpe.ein.gr/

notices_ein 

Επωνυμία : Technical Uni-

versity of Catalonia (UPC-

BarcelonaTech)  

Θέσεις : μια θέση διδακτορι-

κού (αμοιβόμενη)  

Λήξη : 15/5/2012  

Website : http://

career.aegean.gr/Files The-

sewn Ergasias/2012/

February/UPC-

BarcelonaTech PhD Posi-

tion.pdf 

Επωνυμία : European 

Chemicals Agency (ECHA)  

Θέσεις : Διάφορες ειδικότη-

τες όπως: IT Testing Coordi-

nator – Business Information 

Systems, Financial/

Accounting/Procurement As-

sistant  

Λήξη : 27/3/2012  

Website : http://

echa.europa.eu/web/guest/

about-us/jobs/open-

positions 

Επωνυμία : OSI SECURITY 

SERVICES - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗ-

ΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  

Θέσεις : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕ-

ΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΠΛΗ-

ΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  

Λήξη : 15/3/2012  

Website : http://

www.obrela.com/home/

about-obrela/careers-at-

obrela 

Επωνυμία : Technical Uni-

versity of Catalonia (UPC-

BarcelonaTech)  

Θέσεις : μία θέση post-doc 

(αμοιβόμενη)  

Λήξη : 15/5/2012  

Website : http://

career.aegean.gr/Files The-

sewn Ergasias/2012/

February/UPC-

BarcelonaTech ER Position - 

WSN4QoL.pdf 

Επωνυμία : Κυψέλη, ΜΙΚΤΟ 

Κέντρο Διημέρευσης Ημερή-

σιας Φροντίδας για ΑμεΑ 

(Μυτιλήνη)  

Θέσεις : Κοινωφελής Εργα-

σία, ο φορέας ΜΙΚΤΟ Κέντρο 

Διημέρευσης Ημερήσιας 

Φροντίδας για ΑμεΑ «Η Κυ-

ψέλη» θα προβεί στην πρόσ-

ληψη εννέα υπαλλήλων με 

συμβάσεις πεντάμηνης διάρ-

κειας μέσω του προγράμμα-

τος κοινωφελούς εργασίας 

(για ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΥΣ). Η 

προθεσμία υποβολής αιτήσε-

ων δεν έχει ακόμα ανακοινω-

θεί. 

Website : http://www.e-

dimosio.gr/category/kinofelis

-ergasia  

Επωνυμία : Φορέας Τουρισ-

μού Μήθυμνας  

Θέσεις : Κοινωφελής Εργα-

σία, 50 θέσεις θα καλυφθούν 

από τον φορέα τουρισμού 

Μήθυμνας (ΜΟΛΥΒΟΣ). Η 

προθεσμία υποβολής αιτήσε-

ων δεν έχει ακόμα ανακοινω-

θεί. (Περιβαλλον – Πολιτισ-

μική Πληροφορική)  

Website : http://www.e-

dimosio.gr/category/kinofelis

-ergasia 

  

  

  

  

  

 

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. 
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