
ΔeΑΣΤΑsy

Ενημερωτικό Δελτίο Γραφείου Διασύνδεσης-ΔΑΣΤΑ 

ΔΑΣΤΑ Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Περιεχόμενα τεύχους: 

Συμμετοχή της Δ.Α.ΣΤΑ. του Πανε-

πιστημίου Αιγαίου στην 14η Διεθνή 

Έκθεση «Εκπαίδευση & Εργασία»  

1 

Συμμετοχή Δ.Α.ΣΤΑ. Ρόδου στην 

Ημερίδα «Διάχυσης Αποτελεσμά-

των της Επιμόρφωσης Εκπαιδευτι-

κών στη Χρήση και Αξιοποίηση 

των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διδα-

κτική Διαδικασία»  

2 

Συμμετοχή Δ.Α.ΣΤΑ. Σάμου στην 

ετήσια εκδήλωση του τμήματος 

ΜΠΕΣ για την παρουσίαση του 

προγράμματος Πρακτικής Άσκησης  

2 

Προγραμματισμός  επισκέψεων 

μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-

σης στις εγκαταστάσεις του Ιδρύμα-

τος  

3 

Ανακοινώσεις θέσεων Πρακτικής 

Άσκησης και Εργασίας από Γραφεί-

ο Διασύνδεσης  (web site: http://

career.aegean.gr/)  

4 

1ο Θερινό σχολείο νεανικής επιχει-

ρηματικότητας Πανεπιστήμιο Αι-

γαίου, Σχολή επιστημών της Διοίκη-

σης, Χίος, 2-6  Ιουλίου 2012 «Από 

την ιδέα στην υλοποίηση» 

5 

Συμμετοχή της Δ.Α.ΣΤΑ του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη 14η Διεθνή Έκθεση «Εκπαίδευση & Εργασία» 

Από την Παρασκευή 02 Μαρτίου 2012, έως 

και την Κυριακή 04 Μαρτίου 2012 πραγμα-

τοποιήθηκε στο Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας 

η 14η Διεθνής Έκθεση με θέμα 

«Εκπαίδευση και Εργασία 2012», η οποία 

καταφέρνει επί 14 συναπτά έτη να δώσει 

μια πλήρη εικόνα των εκπαιδευτικών προ-

γραμμάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, 

σε επίπεδο προπτυχιακών και μεταπτυχια-

κών σπουδών και δια βίου εκπαίδευσης στο 

δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. 

 Παράλληλα διεξήχθη και το Job Festi-

val που οργάνωσε η Μη Κυβερνητική Ορ-

γάνωση  «Equal Society - Κοινωνία Ίσων 

Ευκαιριών» με τη συμμετοχή εταιριών, που 

αναζητούν προσωπικό, αλλά και του ΟΑΕΔ 

με το πρόγραμμα Eures (θέσεις εργασίας 

στο εξωτερικό).  

 

Η έκθεση «Εκπαίδευση και Εργασία 2012», 

τελούσε υπό την Αιγίδα του Υπουργείου 

Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης & Θρησκευ-

μάτων, της Γενικής Γραμματείας Νέας Γε-

νιάς του Υπουργείου Εργασίας και Κοινω-

νικής Ασφάλισης, του Δήμου Αθηναίων και 

του Δήμου Πειραιά. 

Στην Έκθεση συμμετείχαν 200 εκθέτες από 

15 χώρες και την επισκέφτηκαν μαθητές, 

γονείς και εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμι-

ας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

 

Επίσης συμμετείχαν, διαθέτοντας περίπτε-

ρο,  Πανεπιστήμια από την Ελλάδα και το 

εξωτερικό, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ι-

δρύματα, Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαί-

δευσης, IEK, Επαγγελματικές Σχολές, 

KEK, Πρεσβείες και μορφωτικά τμήματα, 

Εκδόσεις, Φορείς επαγγελματικής επιμόρ-

φωσης και κατάρτισης, Φροντιστήρια μέ-

σης εκπαίδευσης, Εταιρείες με προϊόντα 

και υπηρεσίες για νέους, Εταιρείες που 

προμηθεύουν εξοπλισμό και υπηρεσίες για 

την οργάνωση και τη λειτουργία εκπαιδευ-

τικών ιδρυμάτων.  

 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου μέσω της 

Δ.Α.ΣΤΑ. συμμετείχε και κατείχε το πρώτο 

περίπτερο (101) στον εκθεσιακό χώρο, 

κομβικό σημείο για τη διέλευση των επι-

σκεπτών στην υπόλοιπη έκθεση. 

 

Το προσωπικό της Δ.Α.ΣΤΑ. του Πανεπι-

στημίου Αιγαίου μοίραζε σε όλους τους 

επισκέπτες ενημερωτικό πεντάπτυχο φυλ-

λάδιο με τις σχολές και τα τμήματα του 

πανεπιστημίου τόσο στην ελληνική όσο και 

στην αγγλική γλώσσα, καθώς επίσης και τα 

τεύχη της εφημερίδας  Aigaio Edu που πα-

ρουσίαζε τα «Επιτεύγματα Αριστείας του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου», και «Αναλυτική 

Παρουσίαση των Τμημάτων του Πανεπιστη-

μίου». 

 

Παράλληλα μοιράστηκαν και διαφημιστικά 

αυτοκόλλητα στα οποία αναγραφόταν η 

ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 

όπου μπορεί ο κάθε επισκέπτης να μπαίνει 

και να ενημερώνεται για τις σχολές και τα 

τμήματα καθώς και για τα μεταπτυχιακά 

προγράμματα που παρέχει το Πανεπιστήμι-

ο. 

 

Στη 14η Διεθνή Έκθεση για την Εκπαίδευ-

ση & την Εργασία, το Πανεπιστήμιο Αιγαί-

ου ήρθε σε επαφή με Δομές Απασχόληση 

& Σταδιοδρομίας άλλων Ελληνικών Πανε-

πιστημίων, όπως για παράδειγμα με τις 

δομές του Οικονομικού Πανεπιστημίου 

Αθηνών, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 

του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσα-

λονίκης, του Πανεπιστημίου Πελοποννή-

σου, του Πανεπιστημίου Πειραιά καθώς και 

με αντίστοιχες δομές Τεχνολογικών Ιδρυ-

μάτων, όπως για παράδειγμα τα ΤΕΙ Κρή-

της και Ιωαννίνων. 

  

Η παρουσία του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη 

14η Διεθνή Έκθεση «Εκπαίδευση & Εργασί-

α», αποτέλεσε μια ευκαιρία παρουσίασης 

του Πανεπιστημίου μας στο μαθητικό κοινό, 

καθώς τους δόθηκε η δυνατότητα να μελετή-

σουν το πεντάπτυχο με τις Σχολές, τα Τμή-

ματα μας και τα αντίστοιχα του κάθε τμήμα-

τος μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. 

Επιπρόσθετα το προσωπικό της Δ.Α.ΣΤΑ. 

ήρθε σε επαφή και αντάλλαξε εμπειρίες με 

αντίστοιχες δομές ελληνικών πανεπιστημίων 

και συζήτησε την πιθανότητα μελλοντικής 

συνεργασίας. Τέλος, η έκδοση του πεντά-

πτυχου του Πανεπιστημίου μας και στην 

αγγλική γλώσσα κέντρισε το ενδιαφέρον 

ξένων πανεπιστημιακών μονάδων, οι οποίοι 

ζήτησαν επιπλέον ενημερωτικό υλικό για τα 

αντίστοιχα με τα δικά τους τμήματα μας. Η 

παρουσία του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην 

14η Διεθνή Έκθεση για την Εκπαίδευση & 

την Εργασία ενίσχυσε την εξωστρέφεια μας 

στο ευρύ μαθητικό κοινό που αποτελούσε 

και σκοπό της συμμετοχής μας. 
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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
http://www.equalsociety.gr/index.php?lang=el


Σελίδα  2 

Τη Δευτέρα 19 Μαρτίου 2012 και ώρα 17:00 – 21:00 στη Ρόδο πραγματοποιήθηκε 

Ημερίδα με θέμα τη «Διάχυση Αποτελεσμάτων της Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στη 

Χρήση και Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική και Διδακτική Διαδικασία» του 

Πανεπιστημιακού Κέντρου Εκπαίδευσης Επιμορφωτών (ΠΑ.ΚΕ) Βορείου και Νοτίου 

Αιγαίου. 

 

Το έργο «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή 

των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», Ε-

ΣΠΑ (2007-2013), το οποίο υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ και του 

ΕΚΤ είχε ως αντικείμενο την επιμόρφωση μεγάλου αριθμού εκπαιδευτικών των ελλη-

νικών σχολείων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη διδακτι-

κή αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών  στην τάξη. 

 

Το Πανεπιστημιακό Κέντρο Εκπαίδευσης Επιμορφωτών (ΠΑ.ΚΕ.) Βορείου και Νοτί-

ου Αιγαίου ανακοίνωσε την ολοκλήρωση του Προγράμματος «Εκπαίδευση Επιμορ-

φωτών Β’ Επιπέδου» στο πλαίσιο της  Πράξης  «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για 

την αξιοποίηση και των εφαρμογή  των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη», του Επιχειρησια-

κού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ, το οποίο άρχισε 

να υλοποιείται από τον ΟΕΠΕΚ και συνεχίζεται από το ΙΕΠ με τη συγχρηματοδότηση 

της  ΕΕ και του ΕΚΤ. Αντικείμενο του προγράμματος είναι η εκπαίδευση επιμορφω-

τών εκπαιδευτικών των ελληνικών σχολείων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμι-

ας εκπαίδευσης στη διδακτική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των 

Επικοινωνιών στην τάξη. Οι απόφοιτοι πλέον του προγράμματος, εφόσον πιστοποιή-

σουν, κα αναλάβουν προσεχώς επιμόρφωση μαχόμενων εκπαιδευτικών στην αξιοποίη-

ση των ΤΠΕ κατά τη διαρκή προσπάθεια βελτίωσης  της  διδασκαλίας και της  μάθη-

σης  στα σχολεία τους. Στο πρόγραμμα εγράφησαν 19 εκπαιδευτικοί της  Β’/Θμιας 

 

Εκπαίδευσης  εκ των οποίων ολοκλήρωσαν οι 14 των παρακάτω ειδικοτήτων: 

 

ΠΕ02 Φιλόλογοι – 6 

ΠΕ03 Μαθηματικοί – 5 

ΠΕ04 Φυσικών Επιστημών – 3 

 

Το περιεχόμενο σπουδών για την εκπαίδευση των επιμορφωτών περιλάμβανε 350 δι-

δακτικές ώρες για καθέναν από τους κλάδους εκπαιδευόμενων επιμορφωτών (160 

ώρες γενικό μέρος κοινό για όλους τους Κλάδους και 190 ώρες ειδικό μέρος για καθέ-

να κλάδο ξεχωριστά) καθώς και 30 ώρες πρακτικής άσκησης σε σχολεία Β΄θμιας εκ-

παίδευσης και σε Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης 

 

Το προσωπικό του Τοπικού Γραφείου Δ.Α.ΣΤΑ. της Πανεπιστημιακής Μονάδας 

Ρόδου συμμετείχε στην Ημερίδα στην οποία οι εκπαιδευόμενοι παρουσίασαν  μέρος 

των εργασιών τους, και οργανώθηκαν συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης με στόχο 

την αναλυτική ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας  σχετικά με το έργο των 

ΠΑ.ΚΕ. και την επιμόρφωση Β’ επιπέδου. Επιπρόσθετα συζητήθηκαν  προτάσεις 

για το μέλλον των ΠΑ.ΚΕ. στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και στην ευρύτερη περιοχή 

Βορείου και Νοτίου Αιγαίου. Επιπρόσθετα ενημερώθηκε για το πρόγραμμα δράσης 

του ΠΑ.ΚΕ. καθώς και για τα αποτελέσματα των εργασιών της επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών. Η παρουσία του Τοπικού Γραφείου Δ.Α.ΣΤΑ. της  Πανεπιστημια-

κής Μονάδας Ρόδου στην Ημερίδα του ΠΑ.ΚΕ. ενισχύει την εξωστρέφεια του γρα-

φείου στην Τοπική Κοινότητα του Πανεπιστημίου μας. 

 

  

 

Συμμετοχή Δ.Α.ΣΤΑ. Ρόδου στην Ημερίδα «Διάχυσης Αποτελεσμάτων της Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στη Χρήση και Αξιοποίηση 

των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διδακτική Διαδικασία»  

Συμμετοχή Δ.Α.ΣΤΑ. Σάμου στην ετήσια εκδήλωση του τμήματος ΜΠΕΣ για την 

παρουσίαση του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης 

Τη Πέμπτη 8 Μαρτίου 2012 και 

ώρα 21:00 – 22:30 στην πανεπι-

στημιακή αίθουσα «Αλκμήνη» 

στη Σάμο πραγματοποιήθηκε 

εκδήλωση  με θέμα  «Πρακτική 

Άσκηση Μηχανικών Πληροφο-

ριακών και Επικοινωνιακών 

Συστημάτων 2012»  

 

Η παρουσίαση του Προγράμμα-

τος της Πρακτικής Άσκησης του 

τμήματος ΜΠΕΣ γίνεται κάθε 

χρόνο στις αρχές Μαρτίου πριν 

ξεκινήσουν οι δηλώσεις μαθη-

μάτων του εαρινού εξαμήνου. 

Σκοπός της παρουσίασης είναι 

να δοθεί η ευκαιρία στους φοι-

τητές που ενδιαφέρονται να 

δηλώσουν το μάθημα της Πρα-

κτικής να μάθουν περισσότερα 

σχετικά με το πρόγραμμα 

(διαδικασία που ακολουθείται, 

συνεργαζόμενες εταιρείες / φο-

ρείς, πρακτική στο εξωτερικό 

κ.α.) και να λύσουν τις όποιες 

απορίες τους.  

 

Την παρουσίαση οργάνωσαν ο 

επιστημονικός υπεύθυνος του 

τμήματος ΜΠΕΣ για το πρό-

γραμμα της Πρακτικής 

Άσκησης κύριος Ευριπίδης 

Λουκής και η διοικητική – 

γραμματειακή υπεύθυνη του 

τμήματος κυρία Μιχαηλίδου 

Φωτεινή. Στην παρουσίαση 

συμμετείχαν και φοιτητές που 

πραγματοποίησαν την πρακτική 

τους άσκηση κατά το εαρινό 

εξάμηνο του 2011 και μίλησαν 

για την συμμετοχή τους στο 

πρόγραμμα και τις εμπειρίες 

που αποκόμισαν από αυτό. Συ-

νολικά την παρουσίαση παρα-

κολούθησαν 25 φοιτητές του 

ΜΠΕΣ. 

 

Το προσωπικό του Τοπικού 

Γραφείου Δ.Α.ΣΤΑ. της Πανε-

πιστημιακής Μονάδας Σάμου 

συμμετείχε στην εκδήλωση ενη-

μερώνοντας τους φοιτητές τόσο 

για θέματα που αφορούν στην 

πρακτική άσκηση, παρέχοντάς 

τους πληροφορίες για πρακτική 

άσκηση στο εξωτερικό 

(πρόγραμμα AIESEC, ELIX 

κ.α.),  όσο και ενημερώνοντάς 

τους για τις υπηρεσίες που προ-

σφέρει το γραφείο της 

Δ.Α.ΣΤΑ. και για τις υπόλοιπες 

δομές του (Γ.Δ., Μ.Κ.Ε.).  

Στους φοιτητές μοιράστηκε ενη-

μερωτικό τρίπτυχο φυλλάδιο 

σχετικά με τη Δ.Α.ΣΤΑ. και τις  

υποκείμενες δομές της (Γ.Δ., 

Π.Α., Μ.Κ.Ε.), καθώς και ένα 

φυλλάδιο με χρήσιμους υπερ-

συνδέσμους για εύρεση εργασί-

ας, μεταπτυχιακών, υποτροφιών 

κ.α. 

 

Η παρουσία του Τοπικού Γρα-

φείου Δ.Α.ΣΤΑ. της  Πανεπιστη-

μιακής Μονάδας  Σάμου στην 

εκδήλωση του ΜΠΕΣ έγινε με 

σκοπό την  προβολή του έργου 

της, την ενημέρωση και ευαι-

σθητοποίηση των φοιτητών του 

ΜΠΕΣ, την προώθηση της δια-

βούλευσης και την ευρεία διάδο-

ση των αποτελεσμάτων του 

έργου της ΔΑΣΤΑ και των επι-

μέρους Δομών της. 
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Επισκέψεις μαθητών στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου  

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της Δομής Απα-

σχόλησης και Σταδιοδρομίας και της Διεύθυν-

σης  Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις μαθη-

τών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις εγκα-

ταστάσεις του Ιδρύματος και ενημερώθηκαν 

σχετικά με τα αντικείμενα που θεραπεύουν τα 

Τμήματα του.   

 

Τη Δευτέρα 19 Μαρτίου 2012 επισκέφτηκαν 

το  Λόφο Πανεπιστημίου στη Μυτιλήνη καθη-

γητές  και  μαθητές της Πρώτης και Δευτέρας 

Λυκείου του Πρότυπου Πειραματικού Σχολεί-

ου του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Οι μαθητές και 

οι καθηγητές ενημερώθηκαν από τις Δημόσιες 

Σχέσεις και το Γραφείο Διασύνδεσης της Δο-

μής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας, για το 

Ίδρυμα, τα Τμήματά του, τα αντικείμενα σπου-

δών και τις επαγγελματικές προοπτικές που 

αυτά προσφέρουν. Οι μαθητές της Β΄ Λυκείου 

στο πλαίσιο εκπαιδευτικού προγράμματός τους 

επισκέφθηκαν και το εργαστήριο χαρτογραφί-

ας του Τμήματος Γεωγραφίας και  ενημερώθη-

καν για το επιστημονικό αντικείμενο  του.   

 

Την Τρίτη 20 Μαρτίου,  30 μαθητές και 20 

εκπαιδευτικοί  από οκτώ διαφορετικές ευρωπα-

ϊκές  χώρες στο πλαίσιο προγράμματος Come-

nius “eco trips” επισκέφθηκαν την έδρα του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη.  Τα 

παιδιά και οι καθηγητές ενημερώθηκαν από το 

Γραφείο Διεθνών Σχέσεων  για το Ίδρυμα, τα  

προγράμματα σπουδών, τη ζωή στο πανεπιστή-

μιο,  καθώς και για τις ευκαιρίες που έχουν 

αλλοδαποί φοιτητές να φοιτήσουν σε αυτό.  
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Ανακοινώσεις θέσεων Πρακτικής Άσκησης και Εργασίας από Γραφείο 

Διασύνδεσης  (web site: http://career.aegean.gr/)  

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

ΑΣΚΗΣΗΣ 

 

  

Committee of the Regions - 

Επιτροπή των Περιφερειών 

της ΕΕ 

 

SHORT-TERM STUDY 

VISITS: 

The CoR offers the oppor-

tunity of undertaking a 

short-term study visit to 

students who have obtained 

at least a Bachelor degree. 

[1]– annex 1 Regulation 

1996/2010 The traineeship 

period serves to finalize a 

research or other project of 

direct interest to a specific 

unit of the CoR.  

In general terms, the objec-

tives of such study periods 

at the Committee of the 

Regions are: 

•To allow the beneficiaries 

to complete a concrete pro-

ject, clearly established in 

advance;  

•to provide unique, first-

hand experience of the 

workings of the CoR in 

particular;  

•to acquire practical experi-

ence and knowledge of the 

day-to-day work of the 

Committee's Departments;  

•to work in a multicultural 

and multilingual environ-

ment. 

http://www.cor.europa.eu/

pages/

PresentationTem-

plate.aspx?

view=folder&id=8efb2553-

075c-4a95-ada3-

69939a5e2ac0&sm=8efb25

53-075c-4a95-ada3-

69939a5e2ac0 

 

Πρακτική Άσκηση Φοιτη-

τών στη ΔΕΗ ΑΕ:  

 

http://www.dei.gr/

Default.aspx?

id=5161&nt=18&lang=1  

 

 

 

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Επωνυμία : European Per-

sonnel Selection Office  

Θέσεις : Competitive se-

lection procedures are de-

signed to find these people. 

When you join us, you can 

expect a stimulating long-

term future in a fast-

moving international envi-

ronment. You can choose 

to focus on: Policy devel-

opment and implementation 

('European Public Admin-

istration') ■Law ■Audit 

■Communication competi-

tive selection procedures 

are designed to find these 

people. When you join us, 

you can expect a stimulat-

ing long-term future in a 

fast-moving international 

environment. You can 

choose to focus on: Policy 

development and imple-

mentation ('European Pub-

lic Administration') Law 

Audit Communication Ex-

ternal relations  

Λήξη : 17/4/2012  

Website : http://europa.eu/

epso/apply/news/

news126_en.htm 

  

Επωνυμία : European Per-

sonnel Selection Office  

Θέσεις : Building manage-

ment – Technical and Ad-

ministrative Support 

Agent , Building manage-

ment – Logistical Support 

Assistant, Building man-

agement – Building Tech-

nician/Building project 

manager  

Λήξη : 19/4/2012  

Website : http://europa.eu/

epso/apply/news/

news125_en.htm 

  
Επωνυμία : Oracle  

Θέσεις : Oracle job offer, 

This position is with Oracle 

Financial Services Soft-

ware, a majority owned 

subsidiary of Oracle  Cor-

poration. ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟ 

Η/Υ.  

Λήξη : 20/4/2012  

Website : http://

career.aegean.gr/Files The-

sewn Ergasias/2012/

Martios/Flexcube Consult-

ant.doc 

Θέσεις Εργασίας στην Ευ-

ρωπαϊκή Κεντρική Τράπε-

ζα: 

 

https://

gs6.globalsuccessor.com/

fe/tpl_ecb01SSL.asp?

s=DnqBtZMfNmKSfQtGqf

TuHsoZkHynCj&key=502

35403&c=715223563623&

pagestamp=seulgyfivyevcy

dgln 

  

Επωνυμία : ΙΝΕ ΓΣΕΕ – 

Περιφέρεια Δωδεκανήσου  

Θέσεις : Κοινωφελής Ερ-

γασία, 293 νέοι υπάλληλοι 

από τους καταλόγους ανέρ-

γων του ΟΑΕΔ στη Ρόδο  

Λήξη : 11/4/2012  

Website : http://

www.inegsee.gr/sitefiles/

programs/ke/ke_rodou.doc 

  

Επωνυμία : Φορείς Περι-

φερειακής Ενότητας 

(Νομού) Χίου  

Θέσεις : Κοινωφελής Ερ-

γασία, 454 θέσεις εργασίας 

στη Χίο  

Λήξη : 12/4/2012  

Website : http://

www.inegsee.gr/sitefiles/

programs/ke/ke_xiou.doc 

Σελίδα  4 

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=7fd06fa611fd495cba6f313591352b6a&URL=http%3a%2f%2fcareer.aegean.gr%2fFiles%2520Thesewn%2520Ergasias%2f2012%2fMartios%2fFlexcube%2520Consultant.doc
https://hermes.aegean.gr/owa/redir.aspx?C=7fd06fa611fd495cba6f313591352b6a&URL=http%3a%2f%2fcareer.aegean.gr%2fFiles%2520Thesewn%2520Ergasias%2f2012%2fMartios%2fFlexcube%2520Consultant.doc
https://hermes.aegean.gr/owa/redir.aspx?C=7fd06fa611fd495cba6f313591352b6a&URL=http%3a%2f%2fcareer.aegean.gr%2fFiles%2520Thesewn%2520Ergasias%2f2012%2fMartios%2fFlexcube%2520Consultant.doc
https://hermes.aegean.gr/owa/redir.aspx?C=7fd06fa611fd495cba6f313591352b6a&URL=http%3a%2f%2fcareer.aegean.gr%2fFiles%2520Thesewn%2520Ergasias%2f2012%2fMartios%2fFlexcube%2520Consultant.doc
https://hermes.aegean.gr/owa/redir.aspx?C=7fd06fa611fd495cba6f313591352b6a&URL=http%3a%2f%2fcareer.aegean.gr%2fFiles%2520Thesewn%2520Ergasias%2f2012%2fMartios%2fFlexcube%2520Consultant.doc


Σελίδα  5 

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. 

Είσαι προπτυχιακός ή μεταπτυχιακό φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, έχεις μια επιχειρηματική ιδέα  και επιδιώκεις να γίνεις επιχειρηματίας; Ανα-

ρωτιέσαι συχνά ποιο είναι το επόμενο βήμα στην επίτευξη του οράματός σου ; Ανάλαβε δράση και κάνε αίτηση στο 1ο Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχει-

ρηματικότητας που διοργανώνει η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στο Θερινό Σχολείο, όπου θα συμμετέ-

χουν φοιτητές  από όλο το Αιγαίο, καθηγητές της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης θα σε παροτρύνουν να μοιραστείς τις εμπειρίες σου, θα σε εμπνεύ-

σουν και θα σε παρακινήσουν να αναπτύξεις τις ιδέες σου ώστε να γίνει το όνειρό σου πραγματικότητα. 

 

Σκοπός του Θερινού Σχολείου 

 

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με τη Σχολή Επιστημών της Διοίκησης, διοργανώνει 

στη Χίο την περίοδο 2-6 Ιουλίου 2012, 5-ημερο Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας με στόχο να καθοδηγήσει τους φοιτητές στο να με-

τατρέπουν τις ιδέες τους σε πράξη. Το Θερινό Σχολείο εκτός από τα μαθήματα στο αντικείμενο της επιχειρηματικότητας, θα παρέχει καθοδήγηση 

από επιχειρηματίες και τοπικούς εκπροσώπους των επιχειρήσεων, καθώς και προσανατολισμένα στη δράση εργαστήρια, όπου οι φοιτητές θα μπο-

ρούν να εργαστούν για την ανάπτυξη της ιδέα τους. Μέσω της ενεργού δράσης, της συζήτησης, και της ανταλλαγής εμπειριών στη διάρκεια των μα-

θημάτων αλλά και μέσω των λοιπών δραστηριοτήτων που θα οργανωθούν γι’ αυτό το σκοπό στο νησί της Χίου, το Θερινό Σχολείο έχει ως στόχο να 

προσφέρει μια πλατφόρμα δικτύωσης στους επίδοξους επιχειρηματίες του Αιγαίου μέσω της οποίας θα μπορούν να συζητήσουν και να αναπτύξουν 

τις ιδέες τους σε ένα φιλικό προς αυτούς περιβάλλον. 

 

Πρόγραμμα Θερινού Σχολείου 

 

Εκτός από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τα προσανατολισμένα στη δράση εργαστήρια, οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε κοι-

νωνικές δραστηριότητες, να ανταλλάξουν εμπειρίες και να συναναστραφούν με άλλους φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τους οποίους μοιρά-

ζονται κοινά οράματα και ιδέες. Στο πλαίσιο του προγράμματος σχεδιάζονται εκδρομές σε αξιοθέατα του νησιού, επισκέψεις σε παραγωγικούς φο-

ρείς κ.α. 

 

Σημαντικές ημερομηνίες  

 

30 Απριλίου 2012 –  Τελική προθεσμία παραλαβής αίτησης συμμετοχής 

15 Μαΐου 2012 –  Τελική προθεσμία επιλογής και ενημέρωσης συμμετεχόντων φοιτητών  

2-6 Ιουλίου 2012: Πρόγραμμα Θερινού Σχολείου Νεανικής Επιχειρηματικότητας 

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής - Απαιτούμενα δικαιολογητικά – Διαδικασία επιλογής 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όλοι οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου με ενδιαφέρον για επιχει-

ρηματική δράση.  

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να στείλουν συμπληρωμένη την αίτησή τους έως την 30η Απριλίου 2012. Η αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να 

συνοδεύεται από ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα του φοιτητή, το κίνητρό του για συμμετοχή στο Θερινό Σχολείο και  μια σύντομη περιγραφή 

της επιχειρηματικής του ιδέας (εφόσον υπάρχει). 

Οι αιτήσεις θα εξεταστούν από τριμελή επιτροπή στην οποία θα προεδρεύει ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος της ΜΚΕ Καθηγητής Βασίλειος Αγγελής 

και στην οποία θα συμμετέχουν Καθηγητές της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης.  

 

Μετακίνηση και διαμονή στη Χίο 

 

Για τους συμμετέχοντες στο Θερινό Σχολείο, τα έξοδα μετακίνησης (ακτοπλοϊκά εισιτήρια προς και από τη Χίο) καθώς και τα έξοδα της πενθήμερης 

διαμονής τους στις φοιτητικές εστίες του νησιού,  καλύπτονται εξ’ ολοκλήρου από τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του 

Παν. Αιγαίου, μετά την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών στη γραμματεία της Μονάδας.  

 

Πληροφορίες:  

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την οργάνωση του Θερινού Σχολείου Νεανικής Επιχειρηματικότητας μπορείτε να απευθύνεστε: 

Μέσω e-mail: chios.mke@aegean.gr 

Τηλέφωνο: 22710 35083 (κα Αργυρώ Αμπαζή) 

1ο ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΙΟΣ, 2-6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 «ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ» 


