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Γίνετε fan του Γραφείου Δ.Α.ΣΤΑ. στο facebook και στο twitter
και ενημερωθείτε για
τα νέα μας
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υπόβαθρο και πραγματικό ενδια-

θοδολογία που θα τους παρουσια-

φέρον για την αειφόρο ανάπτυξη

στεί αναλυτικά θα κληθούν να

των νησιών του Αιγαίου!

συμβάλλουν στην αναγνώριση,

Περισσότερες πληροφορίες:

περιγραφή και ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης νησιών
του Αιγαίου όσον αφορά στο φυσικό και το δομημένο περιβάλλον
τους συγκεντρώνοντας τις απαραίτητες πληροφορίες (π.χ. χάρτες,
διαγράμματα) μέσα από επιτόπια
έρευνα και συνεντεύξεις με τους
τοπικούς φορείς.
Στόχος των στοιχείων αυτών είναι
ο κάθε εθελοντής αναλύοντας τα
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Συμμετοχή της Δ.Α.ΣΤΑ. Πανεπιστημίου Αιγαίου
στη 2η Συνάντηση Δικτύου Δ.Α.ΣΤΑ.
Την Πέμπτη 5 και την Παρασκευή 6 Ιουλίου 2012
πραγματοποιήθηκε στο Βόλο η 2η Συνάντηση Δικτύου Δ.Α.ΣΤΑ. των Ελληνικών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η Δ.Α.ΣΤΑ. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ένα χρόνο μετά την υλοποίηση της 1ης Συνάντησης του Δικτύου Δ.Α.ΣΤΑ., ανέλαβε την πρωτοβουλία της διοργάνωσης της 2ης Συνάντησης του Δικτύου Δ.Α.ΣΤΑ των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων
και των ΤΕΙ.
Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και να μιλήσουν για τη μέχρι τώρα
εμπειρία τους από την υλοποίηση των Πράξεων.
Επίσης, είχαν την πολύτιμη ευκαιρία να συζητήσουν σχετικά με τους κοινούς στρατηγικούς στόχους για την υλοποίηση της επόμενης φάσης των
Πράξεων.
Η συνάντηση αυτή είχε ως κύριο στόχο αφενός την
ανάληψη από κοινού δράσεων και την ανάγκη αξιοποίησης των υφιστάμενων δικτύων και αφετέρου
την ενίσχυση της δικτύωσης με άλλες ομοειδής δομές αλλά και την αμοιβαία ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών.
Κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση της Ολομέλειας
τη Πέμπτη 05 Ιουλίου 2012 παρουσιαστήκαν οι
δομές και οι δράσεις 12 συνολικά Δομών Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της Ελλάδας. Η Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας
(Δ.Α.ΣΤΑ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου συμμετείχε
στη 2η Συνάντηση του Δικτύου Δ.Α.ΣΤΑ., που διενεργήθηκε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο Βόλο,
και παρουσίασε τις δομές, τις δράσεις και την αρχιτεκτονική της δίνοντας έμφαση στην ιδιαιτερότητα
που χαρακτηρίζει το Πανεπιστημίου Αιγαίου που
δεν

είναι άλλη από τη «Νησιωτική» Φυσιογνωμία του.
Την Παρασκευή 06 Ιουλίου 2012, ακολούθησε Συνεδρίαση σε ομάδες εργασίας των Δ.Α.ΣΤΑ., Γραφείων Διασύνδεσης, Πρακτικής Άσκησης και Μονάδων Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας. Ακολούθησε στη συνέχεια συνεδρίαση σε ολομέλεια,
όπου παρουσιάστηκαν τα συμπεράσματα – αποτελέσματα των ομάδων εργασίας και των τεσσάρων
δομών.
Η παρουσία της Δ.Α.ΣΤΑ. Πανεπιστημίου Αιγαίου
στη 2η Συνάντηση Δικτύου Δ.Α.ΣΤΑ. των Ελληνικών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης αποτέλεσε
ευκαιρία δικτύωσης των Δ.Α.ΣΤΑ. και είχε σκοπό
τη συνένωση των δυνάμεών τους, την ανταλλαγή
τεχνογνωσίας και εμπειριών που έχουν αποκομίσει
από τη μέχρι τώρα δραστηριοποίηση τους για την
επίτευξη των στόχων των Δ.Α.ΣΤΑ. αλλά και με
σκοπό την ανάληψη από κοινού σχετικών πρωτοβουλιών και δράσεων. Οι συναντήσεις με αντίστοιχες δομές Δ.Α.ΣΤΑ. ενισχύουν την εξωστρέφεια
μας και τη συνεργασία σε τομείς όπως της διασύνδεσης με φορείς και επιχειρήσεις, στην πραγματοποίηση εκδηλώσεων από κοινού, στη διεξαγωγή
ερευνών και μελετών και τέλος στην επιμόρφωση
και ενημέρωση των φοιτητών που αποτελούσε και
σκοπό
της συμμετοχής
μας.

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια με θέμα
«Διαχείριση Κρίσης, Χρηματοπιστωτικό Σύστημα σε Οικονομική Κρίση»
στο πλαίσιο της Δράσης 4 του Προγράμματος της Πολυνησιωτικότητας
Οι τοπικές κοινωνίες των νησιών του Αιγαίου παρουσιάζουν σημαντικές ιδιαιτερότητες ως προς την
οικονομική και κοινωνική τους ανάπτυξη. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο πλαίσιο της Πράξης “Το
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, βασικός παράγοντας για
την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου” και ειδικότερα, της Δράσης 4 «Εκπαίδευση και υποστήριξη προς στις τοπικές κοινωνίες» έχει ως στόχο να βοηθήσει τις τοπικές κοινωνίες μέσα από τη συστηματική εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού τους.
Η εκπαίδευση αυτή θα αφορά: α) στην κατάρτιση
επιχειρηματιών και στελεχών επιχειρήσεων, β)
στην κατάρτιση στελεχών της αυτοδιοίκησης
(δήμοι, περιφέρειες κα) ή και άλλων θεσμών
(επιμελητήρια κτλ), γ) στην κατάρτιση και μόρφωση του γενικού πληθυσμού. Η Δράση 4, η οποία θα
υλοποιηθεί τόσο σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες όσο και με τις περιφέρειες, θα έχει ως στόχο την αναβάθμιση και επικαιροποίηση των γνώσεων του ανθρώπινου δυναμικού των έξι νησιών
του Πανεπιστημίου Αιγαίου αλλά και του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου συνολικά.
Με βάση τα ανωτέρω διοργανώθηκαν στα έξι νησιά, όπου λειτουργούν τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, δηλαδή στη Λέσβο, στη Χίο, στη Σάμο, στη Ρόδο, στη Σύρο και στη Λήμνο, εκπαιδευτικά σεμινάρια με θέμα «Διαχείριση Κρίσης, Χρηματοπιστωτικό Σύστημα σε Οικονομική Κρίση» στις
13 & 14 Ιουλίου 2012 στη Χίο και τη Σάμο, στις
20 & 21 Ιουλίου στη Ρόδο και τη Λήμνο, στις 24
& 25 Ιουλίου 2012 στη Μυτιλήνη και τέλος στις
27 & 28 Ιουλίου 2012 στη Σύρο.
Εισηγητές ήταν οι κ.κ. Αριστείδης Σάμιτας και κ.
Ανδρέας Ανδρικόπουλος, μέλη Διδακτικού και
Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος
Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Συνολικά συμμετείχαν 200 άτομα, απόφοιτοι δευτεροβάθμιας & τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μέσου
όρου ηλικίας 35 ετών. Το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων ήταν έντονο, κάτι που επιβεβαιώθηκε
από την διεξοδική συζήτηση που ακλούθησε μετά
την ολοκλήρωση των διαλέξεων σε όλα τα νησιά
Στόχος των σεμιναρίων ήταν να συμβάλλουν στην
οικονομική ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών,
συμβάλλοντας στην επιμόρφωση των πολιτών σε
θέματα που αφορούν στο χρηματοπιστωτικό σύ-

στημα & στην οικονομική κρίση.
Το προσωπικό της Δ.Α.ΣΤΑ. Πανεπιστημίου Αιγαίου σε κάθε νησί, υποστήριξε τα σεμινάρια κατάρτισης της Δράσης 4 της Πολυνησιωτικότητας και ανέλαβε την οργάνωση του χώρου στον οποίο πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με την υπεύθυνη διαχείρισης της Δράσης 4, κα Ελισάβετ Πολύζου καθώς
συνέβαλε και στην προβολή και δημοσιότητα των
σεμιναρίων.
Ο ρόλος του Πανεπιστημίου Αιγαίου στα σεμινάρια
επιμόρφωσης της τοπικής κοινωνίας ήταν να δράσει
ως καταλύτης στην αντιμετώπιση των θεμάτων διαχείρισης της οικονομικής κρίσης, συνεισφέροντας
έτσι στην καινοτόμο ανάπτυξη και εξωστρέφεια της
επιχειρηματικότητας στο Αιγαίο.

«ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ & ΕΠΙΧΕΙΡΩ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ »
Με τη Συμβολή και του Γραφείου Διασύνδεσης (Τοπικό Γραφείο Λήμνου)
του Πανεπιστήμιου Αιγαίου
Η «διασύνδεση» του Γραφείοu Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Τοπικό Γραφείο Λήμνου) του
Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων &
Διατροφής (Τ.Ε.Τ.Δ.) επεκτείνεται
πέραν των τοπικών επιχειρήσεων,
και με άλλους κοινωνικούς εταίρους
με σκοπό πάντοτε την ανάπτυξη και
τη διάχυση της γνώσης, της έρευνας,
αλλά πρωτίστως της καινοτομίας σε
τοπικό κυρίως επίπεδο.

Ο ετήσιος σχεδιασμός προβλέπει:

1. Την επιλογή ενός κατάλληλου
προϊόντος (πρώτης ύλης) από την
ξεχασμένη χλωρίδα του νησιού για
την επεξεργασία και την πιλοτική
παραγωγή καινοτόμων προϊόντων
1. Τσάι τσουκνίδας
διατροφής.

2. Τη συγκομιδή ικανής ποσότητας πρώτης ύλης την κατάλληλη
χρονική περίοδο για την πιλοτική
παραγωγή των υπό σχεδιασμό διαΜία τέτοια συνεργασία έχει πλέον
τροφικών προϊόντων
εδραιωθεί μεταξύ του Τμήματος και
του Επαγγελματικού Λυκείου Μύρι- 3. Την επεξεργασία της πρώτης
νας, μέσω του Γραφείου Διασύνδε- ύλης και την παραγωγή των προϊόσης, και αποδίδει για δεύτερη χρονιά ντων (στην τελική εμπορεύσιμη
αισιόδοξα αποτελέσματα. Σκοπός μορφή)
της εν λόγω συνεργασίας είναι η
καθοδήγηση και η εμψύχωση μαθη- 4. Την παρουσίαση και τη γευστιτών του Λυκείου προς την κατεύ- κή δοκιμή των προϊόντων σε ειδιθυνση πιλοτικής παραγωγής νέων, κή ημερίδα που οργανώνεται στο
καινοτόμων διατροφικών προϊό- τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους.
ντων,
με
χρήση
τοπικών Η εν λόγω δραστηριότητα δεν χρη«εναλλακτικών» πρώτων υλών, που ματοδοτείται από κάποιο πρόγραμθα μπορούσαν δυνητικά να κατα- μα, αλλά υλοποιείται με την πρωστούν αυριανά προϊόντα καθετοποι- τοβουλία των στελεχών των εμπλεημένης παραγωγής μια επιχείρησης κόμενων φορέων.
που θα δημιουργούσαν οι ίδιοι αυτοί
μαθητές μετά την αποφοίτηση τους Το ακαδημαϊκό έτος 2010 – 2011
από το σχολείο. Έτσι με τον τρόπο οι μαθητές ασχολήθηκαν με την
αυτό δημιουργείται μία νέα, καινο- παραγωγή διατροφικών προϊόντων
τόμος, δυναμική
απασχόλησης από κρίταμα όπως τουρσί, ομελέτα
(επιχειρηματικής φύσης) για τη νεο- κ.α. Τα κρίταμα είναι χαρακτηριλαία του νησιού που θέλει να μείνει στικά αυτοφυή φυτά που φυτρώνουν δίπλα στην θάλασσα, και
και να εργασθεί στο νησί.
χρησιμοποιούνται
παραδοσιακά
Η εν λόγω δραστηριότητα συνεργα- από τοπικές κοινωνίες ως συμπλησίας, στο δεύτερο χρόνο υλοποίησης ρώματα στην καθημερινή διατροτης, έχει ονομασθεί:
φή.
«ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ & ΕΠΙΧΕΙΡΩ
ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ»
και υλοποιείται από το ΕΠΑΛ Μύρινας στo πλαίσιο του προγράμματος Αγωγής & Σταδιοδρομίας, με τη
συνεργασία του Τ.Ε.Τ.Δ., και την
υποστήριξη του Γραφείου Διασύνδεσης.

στημίου, πριν προωθηθούν για
την παραγωγή των τελικών προϊόντων (Εικόνα 1). Στη συνέχεια
οι μαθητές έφτιαξαν διάφορα
προϊόντα τα οποία και συσκεύασαν κατάλληλα, όπως:

Το ακαδημαϊκό έτος 2011 – 2012
οι μαθητές, με την βοήθεια μελών
ΔΕΠ του Πανεπιστημίου, ασχολήθηκαν με την παραγωγή προϊόντων
από τσουκνίδα. Ικανές ποσότητες
του φυτού μαζεύτηκαν
και ξηράθηκαν στα εργαστήρια του πανεπι-

2. Χυλοπίτες με τσουκνίδα
3. Πέστο με τσουκνίδα κ.α.
Τα προϊόντα συσκευάσθηκαν σε
κατάλληλες συσκευασίες με την
επωνυμία «ΤΣΟΥΚΝΙΔΟΕΣΣΑ»
της εικονικής επιχείρησης τους.
Τα προϊόντα, μαζί με τις ευεργετικές ιδιότητες της τσουκνίδας
παρουσιάσθηκαν σε φυσική μορφή (Εικόνα 2), και σε παρουσίαση power point από τους μαθητές
στο πλαίσιο της ημερίδας που
οργανώθηκε από το ΕΠΑΛ, τον
Δήμο Λήμνου, και το Τ.Ε.Τ.Δ.
στις 9 Μαΐου 2012 με τίτλο:
«Καινοτομώ & Επιχειρώ
τόπο μου»

στον

Για το ακαδημαϊκό έτος 2012 –
2013 ο σχεδιασμός που έχει ήδη
ξεκινήσει προβλέπει την παραγωγή προϊόντων από το τοπικό αλάτι. Για το σκοπό αυτό η ομάδα
των νέων μαθητών υπό την καθοδήγηση καθηγητών τους και μελών ΔΕΠ του ΤΕΤΔ προγραμματίζουν τη συλλογή και ξήρανση
αλατιού από τις τοπικές εγκαταλελειμμένες αλυκές μέσα στον
Αύγουστο.

Hμερίδα με θέμα «Αγροτικά προϊόντα με προοπτική και εισόδημα.
Από το χωράφι, στο ράφι».
Το τοπικό γραφείο Δ.Α.ΣΤΑ. Σάμου
του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το τμήμα ποιοτικού και φυτοϋγειονομικού
ελέγχου της διεύθυνσης αγροτικής
οικονομίας και κτηνιατρικής της περιφερειακής ενότητας Σάμου και ο
γεωπονικός σύλλογος Σάμου διοργάνωσαν ημερίδα με θέμα «Αγροτικά
προϊόντα με προοπτική και εισόδημα.
Από το χωράφι, στο ράφι». Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 14
Ιουλίου 2012 στις 7:30 μ.μ. στην
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της
δημοτικής ενότητας Καρλοβάσου,
του δήμου Σάμου. Την ημερίδα παρακολούθησαν συνολικά 43 άτομα.
Οι εισηγητές της ημερίδας ήταν ο
γεωπόνος
κύριος
Γεραπετρίτης
Γεώργιος και ο κύριος Σκάλκος Δημήτρης Επίκουρος καθηγητής του
τμήματος Επιστήμης Tροφίμων &
Διατροφής του πανεπιστημίου Αιγαίου. Στην ημερίδα συμμετείχαν με
παρουσίαση και μεταπτυχιακοί φοιτητές του τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών
Συστημάτων.
Ο κύριος Γεραπετρίτης μίλησε για
την ανάγκη αναδιάρθρωσης της ελληνικής γεωργίας με στόχο τη διατροφική αυτάρκεια σε συνδυασμό με
την αξιοποίηση της τεράστιας αγροτικής βιοποικιλότητας που επιβιώνει
στην Ελλάδα. Επίσης παρουσίασε το
μοντέλο της συμβολαιακής γεωργίας
που έχει επικρατήσει σε πολλά μέρη
του κόσμου. Αυτό το μοντέλο εξασφαλίζει την πώληση της σοδειάς σε
προσυμφωνημένη τιμή, εφόσον τηρηθούν συγκεκριμένες προδιαγραφές
ποιότητας.
Ο κύριος Σκάλκος μίλησε για την
κατάσταση που επικρατεί σήμερα
στο παγκόσμιο οικονομικό- κοινωνικό –επιχειρηματικό περιβάλλον και
τις αλλαγές που έχουν γίνει σε αυτό.
Έδωσε έμφαση στους τρόπους με
τους οποίους μπορούν να αναπτυχθούν δραστηριότητες που θα οδηγή-

σουν στην καλυτέρευση της υπάρχουσας κατάστασης και παρουσίασε
παραδείγματα δραστηριοτήτων που
έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή στη
Λήμνο αλλά και σε άλλα νησιά με
αξιόλογα αποτελέσματα.
Στο τέλος της ημερίδας έγινε παρουσίαση ενός καινοτομικού αγροτικού
προϊόντος του Oliveo.gr από τη
μεταπτυχιακή φοιτήτρια του τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών
και Επικοινωνιακών Συστημάτων
Ελένη Σπανού. Πρόκειται για ένα
εξαιρετικής ποιότητας ελαιόλαδο με
καινοτομική συσκευασία, η οποία
παρέχει 2d scan code όπου μπορεί
κανείς σκανάροντας με το κινητό του
μια συγκεκριμένη περιοχή του μπουκαλιού να πάρει πληροφορίες και να
δει φωτογραφίες για όλα τα άτομα
που ασχολήθηκαν με το προϊόν από
τις ελιές στο χωράφι μέχρι να φτάσει
το τελικό προϊόν στο ράφι.

1ο ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
«ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ»
Ολοκληρώθηκαν με μεγάλη επιτυχία
οι εργασίες του 1ου Θερινού Σχολείου Νεανικής Επιχειρηματικότητας που διοργάνωσε η Μονάδα
Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου
σε συνεργασία με τη Σχολή Επιστημών της Διοίκησης, στη Χίο
την περίοδο 2 έως 6 Ιουλίου 2012.
Στόχος του Θερινού Σχολείου ήταν
να καθοδηγήσει τους φοιτητές στο
να μετατρέπουν τις επιχειρηματικές
ιδέες τους σε πράξη.
Από την πρώτη κιόλας ημέρα, οι 25
προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί
φοιτητές που προέρχονταν από όλα
σχεδόν τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου χωρίστηκαν σε ομάδες
και με συμμετοχικές διαδικασίες
επέλεξαν μόνοι τους 6 επιχειρηματικές ιδέες για την βελτίωση και εξέλιξη των οποίων εργάστηκαν σε όλη
τη διάρκεια του Θερινού Σχολείου.
Συγκεκριμένα, οι φοιτητές εργάστηκαν στις ακόλουθες επιχειρηματικές
ιδέες:
“ALTERNATIVE VACATIONS on
an EXMPLAR ECO-VILLAGE”
Μια επιχειρηματική ιδέα για την
δημιουργία ενός τουριστικού χωριού
με 20 σπίτια κατασκευασμένα από
οικολογικά υλικά (όπως άχυρο, πέτρα, λάσπη, νερό και ξύλο) που θα
υποστηρίζεται από ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας.
SPECIAL WINE VARIETY
Μια επιχειρηματική ιδέα για την
παραγωγή στη Χίο μιας ειδικής ποικιλίας κρασιού «Χιώτικο κρασερό»
μοναδικής στον κόσμο γιατί η ωρίμανση του κρασιού θα γίνεται σε
βαρέλια από ξύλο μαστιχόδεντρων.
HOW TO CHANGE THE WORLD
– Art & Heart
Μια επιχειρηματική ιδέα για την
δημιουργία κινητής μονάδας δημιουργικής απασχόλησης ατόμων με
ειδικές ανάγκες, τα οποία θα κατασκευάζουν πρωτότυπα προϊόντα
προς πώληση στους τελικούς καταναλωτές τα σχέδια των οποίων θα
παραχωρούνται γι’ αυτό το σκοπό

από ένα δίκτυο γνωστών καλλιτεχνών.
PRIVATE RECOVERY AND
RECREATION CENTER
Μια επιχειρηματική ιδέα για την
δημιουργία ενός Ιδιωτικού Κέντρου Αποθεραπείας και Αναψυχής στη Χίο.
DiscoverChios.com
Μια επιχειρηματική ιδέα που αφορά τη δημιουργία μιας ιστοσελίδας για το νησί της Χίου. Ο επισκέπτης θα μπορεί να βρει πληροφορίες για τις εναλλακτικές δραστηριότητες και τα δυνατά σημεία
που έχει να προσφέρει το νησί της
Χίου.
A SERVICE (WEBSITE) OFFERING
COMBINED
TRANSPORT INFORMATION.
Μια επιχειρηματική ιδέα για την
δημιουργία ενός website το οποίο
θα προσφέρει στον ανεξάρτητο
ταξιδιώτη δωρεάν τις πληροφορίες
που χρειάζεται για τον συνδυασμό
των μεταφορικών μέσων
(αεροπλάνο, τρένο, λεωφορείο,
πλοίο) που μπορεί να χρησιμοποιήσει για να μετακινηθεί από το
σημείο έναρξης του ταξιδιού του
στον τόπο προορισμού.
Οι επιχειρηματικές ιδέες που
αναπτύχθηκαν παρουσιάστηκαν στη λήξη των εργασιών
του Θερινού Σχολείου, την
Παρασκευή 6 Ιουλίου 2012,
σε Επιτροπή κριτών αποτελούμενη από προσκεκλημένους επιχειρηματίες του νησιού, ακαδημαϊκούς δασκάλους, εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας, και στελέχη
του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Μετά τις παρουσιάσεις, οι
κριτές αξιολόγησαν τη δουλειά των παιδιών, και η πιο
ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη παρουσίαση έλαβε
τιμητικό έπαινο. Η ομάδα που
διακρίθηκε και έλαβε τον
έπαινο ήταν η ομάδα με την
επιχειρηματική ιδέα «HOW

TO CHANGE THE WORLD –
Art & Heart».
Το Θερινό Σχολείο εκτός από τις
διαλέξεις στο αντικείμενο της επιχειρηματικότητας, παρείχε εντατική
βιωματική διδασκαλία. Μέσα από
προσανατολισμένα στη δράση εργαστήρια οι φοιτητές κατάφεραν να
βιώσουν τις πραγματικές συνθήκες
που θα συναντήσουν στο μέλλον
όταν αποφασίσουν οι ίδιοι να κάνουν τα πρώτα τους βήματα ως δυνητικοί επιχειρηματίες. Έμπειρα
στελέχη και ακαδημαϊκοί δάσκαλοι,
από Πανεπιστήμια του εσωτερικού
και του εξωτερικού, καθώς και συνεργαζόμενοι επιχειρηματίες, τους
έδωσαν ερεθίσματα, εφόδια και
κατευθύνσεις για την ανάπτυξη και
παρουσίαση της επιχειρηματικής
τους ιδέας.
Στην παρακάτω ιστοσελίδα http://
summerschool.mke.aegean.gr/ υπάρχει εκπαιδευτικό και φωτογραφικό υλικό από τις εργασίες του
Θερινού Σχολείου καθώς και οπτικοακουστικό υλικό από την παρουσίαση των επιχειρηματικών ιδεών
των ομάδων των φοιτητών.

Εργασία για νέους 18-30 ετών στο πλαίσιο του «Your First EURES Job»

από Εθνικούς Πόρους.

άτομα προσωπικό), οι οποίες αναλαμβάνουν να προσφέρουν υποστήριξη για την περαιτέρω ένταξη των
νέων αυτών στην χώρα προορισμού
(λ.χ. μαθήματα γλώσσας, βοήθεια
στην
εγκατάσταση,
υπηρεσίες
coaching/mentoring, κ.α.)
Η αίτηση των φοιτητών και των
επιχειρήσεων υποβάλλεται σε ενδιάμεσους φορείς.
Προς το παρόν, έχουν εγκριθεί τέσσερις ενδιάμεσοι φορείς από τη
Γερμανία, Δανία, Ιταλία και Ισπανία αντίστοιχα.
Αυτό σημαίνει ότι οι νέοι που επιθυμούν να μετακινηθούν σε αυτές
τις χώρες, μπορούν να υποβάλουν
αίτηση ηλεκτρονικά σε αυτούς τους
φορείς.
Οι ενδιάμεσοι φορείς για την υποβολή αίτησης των φοιτητών και των
επιχειρήσεων μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://ec.europa.eu/social/
yourfirsteuresjob
Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
έχει ανακοινώσει σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος για φορείς που
ενδιαφέρονται να λειτουργούν ως
ενδιάμεσοι μεταξύ επιχειρήσεων
και νέων που αναζητούν εργασία
στο εξωτερικό. Η καταληκτική ημε-

Επιτροπή (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και

συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή

και Δια Βίου Μάθηση» και

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της
Πρωτοβουλίας YOUTH ON THE MOVE
και ΥΟUTH OPPORTUNITIES, πρόκειται να υλοποιήσει δράσεις με το γενικό
τίτλο "Your first EURES job", με απώτερο
σκοπό τη μείωση της ανεργίας μεταξύ των
νέων στην Ε.Ε.
Για αυτό το σκοπό, για το 2012-2013, έχει
προγραμματιστεί να μετακινηθούν 5.000
νέοι για να βρουν εργασία στο εξωτερικό
για διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών. Η
δράση διαχωρίζεται από τα Προγράμματα
ERASMUS, LdV και ΥOUTH, διότι πρόκειται για ατομική αναζήτηση πραγματικής αμειβόμενης εργασίας.
Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν
αίτηση νέοι 18-30 ετών, πολίτες της
Ε.Ε. ή νόμιμοι κάτοικοι αυτής, που αναζητούν εργασία εκτός της χώρας τους.
Η εν λόγω δράση χρηματοδοτεί μέρος των
εξόδων πρώτης εγκατάστασης/ταξιδίου με
ένα ενιαίο ποσό, το οποίο κυμαίνεται από
600 μέχρι και τα 1030 ευρώ, ανάλογα με
τη χώρα προορισμού.
Επίσης, δίνεται η δυνατότητα χρηματοδότησης μέχρι του ποσού των 300 ευρώ για
την μετάβαση των ενδιαφερομένων στη
χώρα προορισμού της εταιρείας για τη
συνέντευξη επιλογής.
Χρηματοδότηση μπορεί να δοθεί επίσης
σε
μικρομεσαίες
επιχειρήσεις
(επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 250

ρομηνία υποβολής αιτήσεων για
τους ενδιάμεσους φορείς είναι
20/9/2012.
Επιλέξιμοι να υποβάλουν αίτηση
είναι Δημόσιες Υπηρεσίες/Φορείς
που προσφέρουν υπηρεσίες εύρεσης εργασίας, γραφεία διασύνδεσης
Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης,
Εμπορικά Επιμελητήρια, Δήμοι,
κοινωνικοί εταίροι, κ.α.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος
για τους ενδιάμεσους φορείς θα
βρείτε στον εξής δικτυακό τόπο:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?
catId=630&langId=en&callId=353&fu
rtherCalls=yes

