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ΔeΑΣΤΑsy 

Η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου 

αποτελεί μία διαδικασία, η οποία προϋποθέτει 

το συνδυασμό ποικίλων παραμέτρων και είναι 

απαραίτητο να λαμβάνονται υπόψη, γιατί η 

σύζευξή τους δίνει σημαντικές λύσεις στους 

μαθητές για να έχουν μια πετυχημένη σταδιο-

δρομία. Η συμπλήρωση του μηχανογραφικού 

αποτελεί μια επίπονη διαδικασία για κάθε υπο-

ψήφιο μαθητή στην Ανώτατη Εκπαίδευση, 

καθώς τα καταγεγραμμένα τμήματα Ανώτατης 

Εκπαίδευσης στο μηχανογραφικό δελτίο ξεπερ-

νούν πλέον τα 600 και πολλά από αυτά παρου-

σιάζουν αρκετές ομοιότητες σε σχέση με το 

γνωστικό αντικείμενο, τους εκπαιδευτικούς 

στόχους και τις επαγγελματικές προοπτικές. 

Δεδομένου μάλιστα και του επιβαλλόμενου 

περιορισμού στις τελικές επιλογές, η όλη διαδι-

κασία είναι ιδιαιτέρως αγχωτική για τους πε-

ρισσότερους υποψήφιους, οι οποίοι υποχρεού-

νται να σημειώσουν τα επιθυμητά τμήματα 

λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο την συμβατότητα 

του τμήματος με τις δεξιότητές τους αλλά και 

τις οικονομικές οικογενειακές τους δυνατότη-

τες για την πραγματοποίηση σπουδών σε πό-

λεις άλλες από τον τόπο κατοικίας τους. 

Για να έχει ο υποψήφιος φοιτητής αυξημένες 

πιθανότητες επαγγελματικής επιτυχίας οφείλει 

να είναι ιδιαίτερα προσεχτικός και ώριμος κατά 

τη διαδικασία της συμπλήρωσης του μηχανο-

γραφικού δελτίου και να συνεκτιμήσει κρίσι-

μους παράγοντες που διαδραματίζουν σημαντι-

κό ρόλο στην επιλογή του. Οφείλει να επιλέξει 

ορθολογικά τα τμήματα που τον ενδιαφέρουν 

αλλά και να τα κατατάξει στην κατάλληλη σει-

ρά. 

Στο πλαίσιο αυτό το Γραφείο Διασύνδεσης της 

Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας 

(Δ.Α.ΣΤΑ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, υπο-

στηρίζοντας τους/τις υποψήφιους/ιες φοιτητές/

τριες στη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού 

τους Δελτίου, ανακοινώνει τη λειτουργία της 

υπηρεσίας «Συμπληρώνω Μηχανογραφικό …

Επιλέγω Αιγαίο». 

Η υπηρεσία αυτή αποτελεί μια καινοτόμο δρά-

ση του Γραφείου Διασύνδεσης –Δ.Α.ΣΤΑ., η 

οποία ωφελεί τους/τις απόφοιτους B/θμιας 

Εκπαίδευσης σε θέματα ακαδημαϊκού προσα-

νατολισμού και επαγγελματικής σταδιοδρομί-

ας, θέτοντας  σε λειτουργία τηλεφωνική γραμ-

μή ενημέρωσης του κοινού ως προς τις Σπου-

δές που  παρέχει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 

Παράλληλα επιθυμώντας να διευκολύνουμε 

τους/τις υποψήφιους/ιες να γνωρίσουν τα Τμή-

ματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, τους καλού-

με να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Πανε-

πιστημίου Αιγαίου «Συμπληρώνω Μηχανο-

γραφικό» www.aegean.gr/mixanografiko/ 

Οι ενδιαφερόμενοι, για περισσότερες πληρο-

φορίες ως προς τις σπουδές στο Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου και στα Τμήματά του, μπορούν να 

επικοινωνούν στο 22510 36770, 10.00-12.00, 

τις εργάσιμες ημέρες, από την Τρίτη 26 Ιουνί-

ου μέχρι και την Πέμπτη 7 Ιουλίου 2012 

Μέσα από την υπηρεσία αυτή παρέχεται η 

διερεύνηση και ανάλυση όλων αυτών των πα-

ραμέτρων, η εκπαίδευση στην ορθολογική 

συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, 

στο σωστό προγραμματισμό του και στην συ-

στηματοποίηση της παροχής πληροφορίας 

Πώς επιτυγχάνεται αυτό;  

Ο  υποψήφιος φοιτητής μπορεί να αναζητήσει 

πληροφορίες για οποιοδήποτε τμήμα του Πα-

νεπιστημίου Αιγαίου. Οι πληροφορίες που 

παρέχονται συμβάλλουν στην κρίσιμη απόφα-

ση του υποψηφίου σχετικά με την επιλογή του 

τμήματος και αφορούν: 

τους ειδικούς και γενικούς στόχους του 

προγράμματος σπουδών κάθε τμήμα-

τος, 

το σκοπό λειτουργίας του πανεπιστημί-

ου 

την αγορά εργασίας (τυπικά προσόντα 

και δυνατότητες απασχόλησης) 

τις δυνατότητες και πιθανές προτάσεις 

για μεταπτυχιακά προγράμματα σπου-

δών 

τα ειδικά μαθήματα εκεί που απαιτού-

νται 

την απορρόφηση των αποφοίτων των 

τμημάτων στην αγορά εργασίας μετά 

την ολοκλήρωση των σπουδών 

τις ομοιότητες με άλλα τμήματα της 

ανώτατης εκπαίδευσης 

Έναρξη λειτουργίας της υπηρεσίας του Γραφείου Διασύνδεσης 

«Συμπληρώνω Μηχανογραφικό …Επιλέγω Αιγαίο» 
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Το τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοι-

νωνιακών Συστημάτων (Μ.Π.Ε.Σ.) πραγματοποίησε 

εκπαιδευτική εκδρομή στην Αθήνα, στις 4-7/6/2012 

στo πλαίσιο του προγράμματος πρακτικής 

άσκησης. Στην εκδρομή συμμετείχαν 22 φοιτητές. 

Τη διοργάνωσή της ανέλαβαν ο κύριος Ευριπίδης 

Λουκής, επίκουρος καθηγητής και επιστημονικός 

υπεύθυνος του προγράμματος της πρακτικής 

άσκησης  για το τμήμα Μ.Π.Ε.Σ., ο κύριος Ιωάννης 

Χαραλαμπίδης, επίκουρος καθηγητής του τμήματος 

Μ.Π.Ε.Σ. και η κυρία Φωτεινή Μιχαηλίδου διδάκτωρ 

και διοικητική υπεύθυνη του Προγράμματος Πρακτι-

κής Άσκησης του τμήματος Μ.Π.Ε.Σ. Οι φοιτητές 

είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν εταιρείες πληρο-

φορικής όπως τη Microsoft Hellas, τη Singular Log-

ic, την  Intrasoft και τα το τμήμα πληροφορικής του 

αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος. Επίσης είχαν 

συνάντηση και με εκπρόσωπο της εταιρείας Critical 

Publics. Από αυτές τις συναντήσεις προέκυψαν διά-

φορες συνεργασίες των εταιρειών με το τμήμα σε 

πολλά επίπεδα όπως θέσεις πρακτικής άσκησης, δι-

πλωματικές εργασίες, θέματα εργασιών κ.α. και οι 

φοιτητές έκαναν σημαντικές γνωριμίες και πήραν 

χρήσιμες για την μετέπειτα πορεία τους πληροφορίες. 

Την τελευταία ημέρα πραγματοποιήθηκε ημερίδα 

στην οποία έγινε παρουσίαση των ερευνητικών και 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων  του τμήματος, φοι-

τητές παρουσίασαν πρωτότυπες εργασίες τους και 15 

εταιρείες παρουσίασαν αναλυτικά τις δραστηριότητες 

τους και ευκαιρίες συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου. 

Αναλυτικά για το πρόγραμμα και τις παρουσιάσεις 

της ημερίδας μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του 

τμήματος. 

Εκπαιδευτική εκδρομή  τμήματος 

Μ.Π.Ε.Σ. 



 

Η διαδικασία αίτησης για θέση εργασίας στο 

εξωτερικό μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα 

και ο υποψήφιος πρέπει να γνωρίζει όσο το δυ-

νατόν περισσότερα προκειμένου να βοηθηθεί 

στη διαδικασία εύρεσης εργασίας. Η Ευρωπαϊκή 

Πύλη για την επαγγελματική κινητικότητα 

(EURES) συγκέντρωσε σε ένα έντυπο πληροφο-

ρίες που θα βοηθήσουν την επαγγελματική κινη-

τικότητα στην Ευρώπη και εμείς επιλέξαμε να 

σας παρουσιάσουμε κάποιες από αυτές.  

Δημοφιλέστερες διαδικασίες στο Ηνωμένο Βασί-

λειο 

Επικοινωνείς με το σημείο επαφής που έχει δοθεί 

στην αγγελία και ζητάς να σου σταλεί ηλεκτρο-

νικά (συνήθως) η αίτηση.  Η αίτηση αυτή διαφέ-

ρει από την ελληνική καθώς αντικαθιστά το βιο-

γραφικό σημείωμα. Τη συμπληρώνεις αναφέρο-

ντας τον κωδικό της εργασίας και ελέγχεις τυχό-

ντα ορθογραφικά λάθη με βάση το βρετανικό 

λεξικό και όχι το αμερικάνικο.  

Οι εργοδότες ενημερώνουν τους υποψηφίους για 

το αποτέλεσμα της αίτησής τους, συνήθως γρα-

πτώς, μέσα στις τρεις πρώτες εβδομάδες από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσε-

ων.  

Δημοφιλέστερες διαδικασίες στην Ισπανία 

Οι διαδικασίες υποβολής αίτησης διαφέρουν 

ανάλογα με τη θέση και τα προσόντα που ζητού-

νται. Ωστόσο, η συνηθισμένη διαδικασία είναι 

να στείλει ο υποψήφιος το βιογραφικό του, να 

υποβληθεί σε τεστ δεξιοτήτων, και να πάρει μέ-

ρος στη συνέντευξη επιλογής. Η προθεσμία για 

την έναρξη εργασίας ποικίλλει αναλόγως των 

αναγκών των εργοδοτών.  

Όταν ο υποψήφιος αποστείλει ηλεκτρονικά το 

βιογραφικό του καλό θα ήταν να μη στείλει αμέ-

σως και τα πιστοποιητικά (λόγω τυχόντων προ-

βλημάτων με μικρό χώρο αρχειοθέτησης στον 

υπολογιστή), αλλά να τονίσει ότι είναι διαθέσι-

μα εφόσον ζητηθούν.  

Δημοφιλέστερες διαδικασίες στη Γαλλία 

Συνήθως το βιογραφικό συνοδεύεται από ιδιό-

χειρη συνοδευτική επιστολή και χρειάζονται 

περισσότερες από μία συνεντεύξεις για να κα-

ταλήξει ο εργοδότης. Ο χρόνος που χρειάζεται 

μεταξύ της δημοσίευσης της αγγελίας και της 

έναρξης εργασίας ποικίλλει από μία εβδομάδα 

μέχρι τρεις μήνες. 

Δημοφιλέστερες διαδικασίες στο Λουξεμβούργο 

Όπως και στη Γαλλία το βιογραφικό είναι 

γραμμένο σε υπολογιστή ενώ η συνοδευτική 

επιστολή είναι, συνήθως, ιδιόχειρη. Ωστόσο, 

στο βιογραφικό πρέπει να βάλεις τη φωτογρα-

φία σου. 

Περισσότερες πληροφορίες για την ευρωπαϊκή 

κινητικότητα μπορεί να βρει κανείς στη διεύ-

θυνση http://ec.europa.eu/eures/  και ολόκληρο 

το έντυπο «Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας…» 

στη διεύθυνση http://bookshop.europa.eu/en/-

you-will-hear-from-us...--pbKE7809628/  

 

(Πληροφορίες από: “You will hear from us…”. 

What you should know when applying for a job 

in another EEA country (2009). European 

Commission, Directorate-General for Employ-

ment, Social Affairs and Equal Opportunities 

Unit D.3) 

Τι πρέπει να ξέρεις όταν υποβάλλεις αίτηση για θέση εργασίας σε μία άλλη 

χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. 
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ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ «ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» 

Με τη Συμβολή και του Γραφείου Διασύνδεσης της Λήμνου 

«Άμπελος Frizzante» 

της επιχείρησης ο κ. Στέλιος Κουκουλήθρας 

«για το νέο αυτό προϊόν συνεργαζόμαστε στε-

νά με το Πανεπιστήμιο απ’ όπου συχνά οι 

φοιτητές επισκέπτονται  την επιχείρηση μας.  

Η κρίση μας οδήγησε να αναζητήσουμε νέα 

προϊόντα για να μπορέσουμε να αντεπεξέλ-

θουμε, και το πανεπιστήμιο, με το γραφείο 

διασύνδεσης είναι αρωγός σε αυτή μας την 

προσπάθεια. Είναι το πρώτο ημιαφρώδες κρα-

σί που παράγεται στο νησί και βασικός μας 

στόχος είναι να γίνει το αγαπημένο ποτό της 

νεολαίας. Είχαμε σχεδιάσει να το προχωρή-

σουμε, μετά συνεργαστήκαμε με το Πανεπι-

στημιακό Τμήμα και τώρα καταφέραμε να 

δημιουργήσουμε ένα ημιαφρώδες κρασί που 

θα μπορεί να το πίνει ο καθένας, γιατί έχει και 

πολύ προσιτή τιμή!». 

Λαμπερό, δροσιστικό, γεμάτο ζωντάνια και 

φρεσκάδα με ανοικτό αχνοκίτρινο χρώμα, το 

«Άμπελος Frizzante» κρύβει μέσα στις λεπτές 

φυσαλίδες του την αίσθηση της διακριτικής 

κομψότητας.  Είναι φρουτώδες, με αρωματική 

επίγευση και γίνεται μία γοητευτική, πληθωρι-

κή συντροφιά, για κάθε στιγμή της ημέρας και 

της νύχτας.  

Να σημειωθεί ότι το Γραφείο Διασύνδεσης 

(παράρτημα Λήμνου) ως διαμεσολαβητής, με 

την υποστήριξη και καθοδήγηση του Τμήμα-

τος Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής καθο-

δηγεί, εμψυχώνει και υποστηρίζει τις επιχει-

ρήσεις του δικτύου Λήμνου με σκοπό τη συ-

νεχή παραγωγή νέων καινοτόμων προϊόντων 

«από το χωράφι στο ράφι» με σκοπό την ανα-

δημιουργία της Λήμνου ως «τον σιτοβολώνα 

του Αιγαίου» που ήταν κάποτε. Στο πλαίσιο 

αυτό το frizzante υποστηρίζεται από το Πανε-

πιστήμιο στα πρώτα βήματα του στην αγορά 

με σκοπό να γίνει αποδεκτό από το καταναλω-

τικό κοινό του Αιγαίου, και να καταστεί μετα-

φορικά «η σαμπάνια του Αιγαίου». 

 

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου 

(παράρτημα Λήμνου) συνεργάζεται στενά με 

επιλεγμένες επιχειρήσεις τροφίμων του νη-

σιού, με σκοπό την διασύνδεση του νεοσύστα-

του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων & Δια-

τροφής (μελών ΔΕΠ, φοιτητών κ.α.) με τον 

παραγωγικό ιστό του νησιού.  Η εν λόγω συ-

νεργασία αναπτύσσεται σε πολλά επίπεδα, 

όπως:  

α) εβδομαδιαίες συναντήσεις με τους επιχειρη-

ματίες,  

β) συμμετοχή των επιχειρηματιών στις διαλέ-

ξεις του Τμήματος,  

γ) επισκέψεις φοιτητών στις επιχειρήσεις 

δ) προώθηση της καινοτομίας και υποστήριξη 

στην παραγωγή νέων, καινοτόμων προϊόντων 

διατροφής με πρώτες ύλες τοπικές, και τελικό 

προϊόν παραγόμενο σε ευρεία κλίμακα, ελκυ-

στικό στον καταναλωτή, βάσει της στρατηγι-

κής «από το χωράφι στο ράφι». 

Στo πλαίσιo της παραπάνω καινοτόμου, εξω-

στρεφούς δράσης του γραφείου (με την παρο-

χή τεχνογνωσίας του Τμήματος φυσικά), τον 

περασμένο μήνα εγκαινιάσθηκε στην αγορά 

της Λήμνου, και της Λέσβου ένα νέο, διαφο-

ρετικό, δροσιστικό προϊόν ρόφημα το Frizz-

ante,.      

Πρόκειται για ένα ημιαφρώδες κρασί, από τα 

λιγοστά ελληνικά του είδους του που ξεκίνησε 

από ην συνεργασία μελών ΔΕΠ του Τμήματος, 

με την μεσολάβηση του Γραφείου Διασύνδε-

σης, με την εταιρεία «Ν. ΚΟΥΚΟΥΛΗΘΡΑΣ 

& ΥΙΟΙ Ο.Ε.».  Το προϊόν παράγεται από την 

εταιρεία σε συσκευασίες των 200 ml,  απο-

κλειστικά από σταφύλι μοσχάτο Αλεξανδρείας 

Λήμνου, που καλλιεργεί η ίδια ή εταιρεία στο 

νησί. όπως δήλωσε ο ένας εκ των ιδιοκτητών 



 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  
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«ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» 
 

Βασικός στόχος της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας είναι η προώθηση της καινοτομίας και της 

τεχνολογικής ανάπτυξης και η ενσωμάτωσή τους στον παραγωγικό ιστό της χώρας ως κύριων παραγόντων ανά-

πτυξης και ανταγωνιστικότητας. 

Η πρόσβαση στην κατάλληλη χρηματοδότηση είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας. Υπό τις παρούσες οικονομικές συνθήκες οι εν λόγω επιχειρήσεις αντιμε-

τωπίζουν εντονότερο πρόβλημα προσέλκυσης επιχειρηματικών κεφαλαίων για την υλοποίηση καινοτόμων επεν-

δυτικών σχεδίων.  

Το Υπουργείο Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και η Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογί-

ας, σε συνέχεια της αναγγελίας κατά τη συνέντευξη τύπου στις 31/01/2012, για την ολοκλήρωση του σχεδιασμού 

και την έναρξη της διαβούλευσης για το Ταμείο Επιχειρηματικών Κεφαλαίων (Venture Capitals) με την επωνυ-

μία «Επενδυτικές Συμμετοχές σε Καινοτόμες Επιχειρήσεις», ανακοινώνει σήμερα τη σύσταση αυτού του σύγ-

χρονου μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής. 

Με την υπογραφή Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμά-

των και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας συστάθηκε Ταμείο Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με την 

επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ», ως χωριστή χρηματοδοτική μονάδα στο πλαίσιο της ΤΑΝΕΟ ΑΕ. 

Σκοπός της πράξης είναι η ενίσχυση καινοτόμων, δυναμικών επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής τεχνολογίας, με κεφά-

λαια επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital) μέσω αύξησης του μετοχικού τους κεφαλαίου. Βασική επιδίω-

ξη αποτελεί και η παρακίνηση ιδιωτών επενδυτών να προμηθεύσουν επιχειρηματικά κεφάλαια σε εταιρείες που τα 

αναζητούν, για την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τεχνολογικής καινοτομίας. Η χρηματοδότηση που 

καταλήγει στις επιχειρήσεις είναι επιστρεπτέα, γεγονός που θα επιτρέψει τη συνεχή ανατροφοδότηση των πόρων του 

Ταμείου, με αποτέλεσμα σταδιακά να καταστεί βιώσιμο εργαλείο πολιτικής. 

Μέσω της πράξης θα χρηματοδοτηθούν καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες μπορεί να βρίσκονται 

σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης. Επιλέξιμες ενέργειες της πράξης είναι η χορήγηση κεφαλαίου επιχειρηματι-

κών συμμετοχών σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ανάγκη προσέλκυσης: 

α.  προλειτουργικών κεφαλαίων (από 40.000 έως 250.000€ ανά επενδυτικό σχέδιο) ή  

β.  κεφαλαίων εκκίνησης (από 250.000 έως 1.500.000€ ανά επενδυτικό σχέδιο).  

Το συνολικό κεφάλαιο του Ταμείου εκτιμάται ότι θα ανέλθει τουλάχιστον σε 30 εκ. €, εκ των οποίων τα 21 εκ. € 

αντιστοιχούν στη δημόσια δαπάνη και τα υπόλοιπα σε ιδιώτες επενδυτές. Η δημόσια δαπάνη συγχρηματοδοτεί-

ται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.  

Για την υλοποίηση των στόχων της πράξης το κεφάλαιο θα τοποθετηθεί σε ταμεία επιχειρηματικών κεφαλαίων, 

που θα ιδρυθούν ειδικά για τους σκοπούς του Ταμείου Καινοτομίας μετά από δημόσια πρόσκληση ενδιαφέρο-

ντος, και τα οποία θα έχουν τη μορφή του Α.Κ.Ε.Σ. ή αντίστοιχη νομική μορφή παροχής επιχειρηματικού κεφα-

λαίου που λειτουργεί σύμφωνα με το δίκαιο κράτους-μέλους.  

Η πράξη εστιάζεται σε πέντε (5) θεματικούς τομείς προτεραιότητας της νέας οικονομίας, που εμφανίζουν 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και είναι στρατηγικής σημασίας για την ανάπτυξη της χώρας, στο πλαίσιο των 

οποίων οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα υποβάλλουν επενδυτικά σχέδια:  

- Υγεία και Βιοτεχνολογίες 

- Τρόφιμα και Αγροτική Ανάπτυξη 

- Ενέργεια 

- Περιβάλλον 

- Νανοτεχνολογίες και Προηγμένα Υλικά 
Μέσα στους επόμενους 2 μήνες το ΤΑΝΕΟ σε συνεργασία με τους ιδιώτες επενδυτές που θα επιλεγούν μετά από 

δημόσια πρόσκληση, θα απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση  μέσω του διαχειριστή των κεφαλαίων σε καινοτομικές 

επιχειρήσεις.   

 

Πηγή: 

 http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=110I458I1163I646I453967&olID= 

672&neID=589&neTa=2_587&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID= 

aI672I0I110I458I1163I0I2&actionID=load&JScript=1 

 

ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ «ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ»  

ΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 



Ο Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, 

Equal Society - Κοινωνία Ίσων Ευκαι-

ριών, στα πλαίσια των δράσεών του για 

την προώθηση των ίσων ευκαιριών στην 

εκπαίδευση, υλοποιεί σε συνεργασία με 

μεγάλα δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτι-

κά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτε-

ρικού, το πρόγραμμα «Σπουδάζω με 

υποτροφία». 

Αντικείμενο της δράσης, είναι η παροχή 

ΔΩΡΕΑΝ υποτροφιών για προπτυχιακές 

και μεταπτυχιακές σπουδές πλήρους 

διάρκειας, σε νέους και νέες, που τοποθε-

τούνται ανάμεσα στις ευάλωτες οικονο-

μικά κοινωνικές ομάδες και λόγω της 

οικονομικής τους δυσπραγίας, αδυνατούν 

να προχωρήσουν στις σπουδές τους. 

Η δράση τελεί υπό την αιγίδα του Υ-

πουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης 

και Θρησκευμάτων, της Γενικής Γραμμα-

τείας Νέας Γενιάς και του Ιδρύματος 

Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης. 

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμε-

τάσχουν στο πρόγραμμα «Σπουδάζω με 

υποτροφία» καλούνται να συμπληρώ-

σουν: 

α) την αίτηση των κοινωνικών και οικο-

νομικών κριτηρίων της EQUAL SOCIE-

TY 

β) την αίτηση του εκπαιδευτικού φορέα 

που τους ενδιαφέρει (εφόσον διαθέτει 

ειδική ακαδημαϊκή αίτηση η εν λόγω 

υποτροφία) 

Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα αίτησης 

για μία (1) μόνο υποτροφία 

Περισσότερες πληροφορίες και έντυπα 

αιτήσεων στην ιστοσελίδα:  

 

http://www.equalsociety.gr/index.php?

op-

tion=com_content&view=article&id=182

&Itemid=118&lang=el 

 

 

 

Πρόγραμμα «ΣΠΟΥΔΑΖΩ ΜΕ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ» 

http://www.equalsociety.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=182&Itemid=118&lang=el
http://www.equalsociety.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=182&Itemid=118&lang=el
http://www.equalsociety.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=182&Itemid=118&lang=el
http://www.equalsociety.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=182&Itemid=118&lang=el


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. 

Έναρξη Προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων 

Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα, έως 35 ετών 

(ΟΑΕΔ) 

 

Ξεκίνησε από τις 6 Ιουνίου 2012 η υπο-

βολή αιτήσεων συμμετοχής - από την 

πλευρά των επιχειρήσεων - στο πρόγραμ-

μα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργα-

τικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για την επιχο-

ρήγηση «επιχειρήσεων για την πρόσλη-

ψη ανέργων πτυχιούχων Ανωτάτων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Πανεπιστη-

μιακού και Τεχνολογικού τομέα, έως 

35 ετών». 

Το πρόγραμμα στοχεύει στην απασχόλη-

ση 5.000 νέων έως 35 ετών, πτυχιούχων 

ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων που είναι κάτοχοι πρώτου 

πτυχίου ή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού 

ή ισότιμου τίτλου σχολών της αλλοδα-

πής, οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες 

ένταξης στην αγορά εργασίας και διανύ-

ουν μεγάλα χρονικά διαστήματα σε περι-

στασιακή και υπαμειβόμενη εργασία. Οι 

επιχειρήσεις που θα προσλάβουν τους 

ανέργους, δεσμεύονται να διατηρήσουν 

τις θέσεις εργασίας τους για 27 μήνες, 

ενώ η επιχορήγηση θα διαρκέσει 24 μή-

νες. Η επιχορήγηση ανέρχεται στο ποσό 

των 20 € για κάθε ημέρα πλήρους απα-

σχόλησης για ανέργους έως 24 ετών και 

25 € την ημέρα για ανέργους άνω των 24 

ετών. 

Οι ωφελούμενοι που θα απασχοληθούν 

στο πλαίσιο του προγράμματος, πρέπει 

να είναι πτυχιούχοι σχολών της τριτοβάθ-

μιας εκπαίδευσης (Ανώτατων Εκπαιδευ-

τικών Ιδρυμάτων Πανεπιστημιακού ή 

Τεχνολογικού τομέα), έως και 35 ετών 

(να διανύουν δηλαδή έως και το 35ο έτος 

της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία 

πρόσληψης τους), να διαθέτουν δελτίο 

ανεργίας σε ισχύ ή βεβαίωση συμμετοχής 

στο πρόγραμμα (από την αρμόδια Υπηρε-

σία του Ο.Α.Ε.Δ.) που θα προκύπτει από 

το ειδικό μητρώο για τις ανάγκες του 

προγράμματος. 

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν 

ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδό-

τες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οι-

κονομική δραστηριότητα και δεν έχουν 

προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου 

πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμ-

μα, σε μείωση προσωπικού. Ως μείωση 

προσωπικού θεωρείται η καταγγελία της 

σύμβασης εργασίας, όπως επίσης και η 

εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτο-

βουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμά-

των παροχής οικονομικών κυρίως κινή-

τρων εθελούσιας εξόδου. 

Δεν είναι δυνατή η ένταξη στο πρόγραμ-

μα ανέργων που θα απασχοληθούν με 

μίσθωση - σύμβαση έργου ή έμμισθη 

εντολή. Οι επιχειρήσεις που εξαιρούνται 

αναφέρονται αναλυτικά στην Πρόσκληση 

που έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση του ΟΑΕΔ, www.oaed.gr. Τα 

άτομα για τα οποία δικαιούται να επιχο-

ρηγηθεί η επιχείρηση υποδεικνύονται 

από την Υπηρεσία του ΟΑΕΔ. 

 

Αν είστε άνεργος πτυχιούχος: απευθύ-

νεστε στα κατά Τόπους Κέντρα Προώθη-

σης στην Απασχόληση (ΚΠΑ) του ΟΑ-

ΕΔ 

 

Αν είστε εργοδότης: υποβάλλετε 

ηλεκτρονική αίτηση στην ιστοσε-

λίδα http://ait.oaed.gr/        

 

 

Πηγή: ΟΑΕΔ, http://

www.oaed.gr/Pages/SN_1680.pg 

 


