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Δ.Α.ΣΤΑ. Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Ενημερωτικό Δελτίο Γραφείου Διασύνδεσης-Δ.Α.ΣΤΑ. 

Τεύχος 14 Φεβρουάριος 2013 

Ο Οργανισμός Πολιτισμού και 

Αθλητισμού Σύρου ανέθεσε σε 

ομάδα φοιτητών του Τμήματος 

Μηχανικών Σχεδίασης Προϊό-

ντων και Συστημάτων του Πα-

νεπιστημίου Αιγαίου τη σχεδία-

ση κινητών στοιχείων του μονα-

δικής αισθητικής Θεάτρου Α-

πόλλων στην Ερμούπολη της 

Σύρου. Πρόκειται για τη σχεδί-

αση και κατασκευή νέων επί-

πλων, προθηκών, stands και του 

βραβείου του Θεάτρου. Οι φοι-

τητές και απόφοιτοι που συμμε-

τείχαν στην ομάδα σχεδίασης 

και υλοποίησης των στοιχείων 

του έργου ήταν οι: Ιωάννα Αρ-

χοντάκη, Μάριος Γεωρνταμι-

λής, Λεωνίδας Καπράλος, 

Γιώργος Λαυτσής–Σκρέτας, 

Σπύρος Μποφυλάτος, Ζάχος 

Σταθόπουλος και Δήμητρα 

Σουρλαντζή. Οι φοιτητές/

απόφοιτοι και νέοι επαγγελματί-

ες εκφράζουν την αμέριστη 

ικανοποίησή τους για το μεγάλο 

βαθμό εμπιστοσύνης που έδειξε 

ο Οργανισμός Πολιτισμού και 

Αθλητισμού Σύρου στη φοιτητι-

κή κοινότητα του νησιού με την 

ανάθεση του έργου, η οποία 

συγχρόνως αποτελεί μια πολύ 

καλή ευκαιρία για τη Σχολή να 

αποδείξει την ποιότητα της δου-

λειάς της και το τι μπορεί να 

προσφέρει στον ίδιο τον τόπο.  

H τοπική εφημερίδα Κοινή Γνώ-

μη των Κυκλάδων φιλοξενεί στο 

φύλλο της 29ης /1/2013, συνέ-

ντευξη με τους φοιτητές/

αποφοίτους του Τμήματος Μη-

χανικών Σχεδίασης Προϊόντων 

& Συστημάτων. Μπορείτε να 

διαβάσετε το πλήρες άρθρο στην 

σελίδα κοινωνικής δικτύωσης 

facebook του Τμήματος MΣΠΣ 

εδώ . 

 

Φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και  

Συστημάτων (Σύρος) σχεδιάζουν για το Θέατρο Απόλλων 

ΔeΑΣΤΑsy 

dolore magna aliqua.

http://

www.facebook.com/

CareerAegean 

https://twitter.com/#!/

CareerDasta 

Γίνετε fan του Γραφείου 

Διασύνδεσης στο face-

book και στο twitter και 

ενημερωθείτε για τα νέα 

μας 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=498089433576830&set=a.366091973443244.101902.364096076976167&type=1&theater
http://www.facebook.com/CareerAegean
http://www.facebook.com/CareerAegean
http://www.facebook.com/CareerAegean
https://twitter.com/#!/CareerDasta
https://twitter.com/#!/CareerDasta
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Στις 15 Φεβρουαρίου 2013 πραγματοποιήθηκε στη 

Θεσσαλονίκη η 6η Συνάντηση Εργασίας των Γρα-

φείων Πρακτικής Άσκησης των ΑΕΙ & ΑΤΕΙ της 

Χώρας. Την εν λόγω Συνάντηση οργάνωσε το 

Α.Π.Θ. και συμμετείχαν εκπρόσωποι 20 Γραφείων 

Πρακτικής Άσκησης ανά την Ελλάδα καθώς και 

εκπρόσωποι της Διαχειριστικής Αρχής του Υπουρ-

γείου Παιδείας, & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & 

Αθλητισμού.  

Κύριος σκοπός των εργασιών της Συνάντησης ήταν 

να συζητηθούν διεξοδικά καίρια ζητήματα που αφο-

ρούν αφενός μεν στην πορεία του Προγράμματος 

της Πρακτικής Άσκησης, αφετέρου στην ενίσχυση 

και βελτίωση του θεσμού της Πρακτικής Άσκησης 

ως βοηθητικού εργαλείου κατά τη διαδικασία σύν-

δεσης της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την Αγορά 

Εργασίας 

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (Κεντρική Δομή) 

του Πανεπιστημίου Αιγαίου συμμετείχε στις εργα-

σίες του συνεδρίου με εκπρόσωπό του την Αναστα-

σία Σκατζούρη (αρμόδια για θέματα Πρακτικής 

Άσκησης του Ιδρύματος) μεταφέροντας τα σημαντι-

κά αποτελέσματα από την επιτυχή  υλοποίηση του 

Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης για τα έτη 

2009 – 2012.  Ταυτόχρονα μετέφερε τις «καλές 

Πρακτικές» των 17 Τμημάτων του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα. Στο ση-

μείο αυτό να αναφέρουμε το γεγονός ότι το Πανεπι-

στήμιο Αιγαίου είναι από τα πρώτα Τριτοβάθμια 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που έχει εξασφαλίσει ήδη 

την παράταση του Προγράμματος της Πρακτικής 

Άσκησης με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ έως και 

τον Απρίλιο του 2014.  

Μεταξύ των θεμάτων που απασχόλησαν τη συγκε-

κριμένη 6η συνάντηση των Γραφείων Πρακτικής 

Άσκησης ήταν: 

 Η πορεία της μηχανοργάνωσης των 

διαδικασιών του Προγράμματος της 

Πρακτικής Άσκησης με στόχο τη διευ-

κόλυνση της συμμετοχής τόσο των 

φοιτητών/τριών όσο και των φορέων 

υποδοχής (επιχειρήσεων, οργανισμών 

και φορέων του ιδιωτικού ή/και του 

δημοσίου τομέα). 

 Οι προοπτικές και η σημασία της Πρα-

κτικής Άσκησης στην κρίση 

 Το Θεσμικό πλαίσιο της Πρακτικής 

Άσκησης στην τριτοβάθμια εκπαίδευ-

ση και οι προτάσεις για τα επόμενα 

βήματα 

Εν κατακλείδι από τις συναντήσεις αυτές του 

Δικτύου των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης 

διαφαίνεται η σπουδαιότητα που αποδίδεται 

τόσο σε ακαδημαϊκό επίπεδο όσο και σε επί-

πεδο διαχειριστικής αρχής για τη συνέχιση, 

την ενίσχυση αλλά και τη βελτίωση του θε-

σμού της Πρακτικής Άσκησης στην Τριτο-

βάθμια Εκπαίδευση. Η πρακτική άσκηση ανα-

γνωρίζεται πλέον ως επικουρική εκπαιδευτική 

διαδικασία που υπό τις κατάλληλες προϋπο-

θέσεις είναι δυνατό να εξασφαλίσει στους 

αποφοίτους των Τριτοβάθμιων Εκπαιδευτι-

κών Ιδρυμάτων το εισιτήριο για την αγορά 

εργασίας και κατ’ επέκταση της μετέπειτα 

επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας. 

6η Συνάντηση Εργασίας των ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ  

των ΑΕΙ & ΑΤΕΙ της ΧΩΡΑΣ 
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10 Ερωτήσεις για να αναρωτηθείτε κατά τη δοκιμή μιας Επιχειρηματικής Ιδέας 

Έχετε μια επιχειρηματική ιδέα για την οποία εί-

στε ενθουσιασμένοι, αλλά δεν είστε σίγουροι αν 

αυτή είναι εφικτή. Αυτό που χρειάζεται να κάνετε 

είναι να δοκιμάσετε την ιδέα να δείτε αν αντέχει 

σε μια σειρά από αυστηρές ερωτήσεις. 

Από πού να αρχίσετε; Εδώ είναι 10 βασικές 

ερωτήσεις για να σας βοηθήσουν να αξιολογή-

σετε την επιχειρηματική σας ιδέα 

1. Ποιο είναι το προφίλ των πελατών μου; 

Μπορεί το προϊόν ή η υπηρεσίας σας να μοιάζει 

σε εσάς η σωστή λύση, αλλά μπορείτε να ανα-

γνωρίσετε μια σαφή πελατειακή βάση εκτός από 

τον εαυτό σας; Αναρωτηθείτε ποια είναι τα μεγα-

λύτερα προβλήματα των πελατών σας και πως το 

προϊόν σας μπορεί να συμβάλλει στην επίλυση 

τους. 

2. Τι αντικαθιστώ στην αγορά;  

Όποια και αν είναι η ιδέα σας, κάποιος εκεί έξω 

αγοράζει κάτι άλλο στη θέση του. Ρωτήστε τον 

εαυτό σας τι κάνει το προϊόν σας αρκετά συναρ-

παστικό για να αντικαταστήσει αυτό που είναι 

ήδη στην αγορά. Αυτό δεν σημαίνει κατ 'ανάγκη 

ότι θα πρέπει να περιορίζεται σε προϊόντα που 

έχουν παρόμοιο σκοπό με τα δικά σας. Θα μπο-

ρούσατε επίσης να κοιτάξετε τις αγοραστικές 

συνήθειες των πελατών σας και να εξετάσετε πως 

θα μπορούσατε να τους πείσετε να αγοράσουν το 

προϊόν σας αντί για κάτι άλλο που αγόρασαν πρό-

σφατα. 

3. Πως μπορώ να αποδείξω την ιδέα μου στους 

άλλους;  

Κάνε την ιδέα σου όσο πιο κατανοητή μπορείς. 

Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι πρέπει να αναπτύ-

ξεις σχεδιαγράμματα ή ένα αρχικό επιχειρηματι-

κό σχέδιο. Βρίσκοντας τον τρόπο που θα παρου-

σιάσεις την ιδέα σου στους άλλους, θα σε κάνει 

να δεις πόση βάση έχει. Η ικανότητα σου να την 

παρουσιάσεις στους άλλους ανθρώπους είναι 

πολύ σημαντική. 

4. Ποιους μπορεί να χρειαστώ στην ομάδα μου;  

Στο αρχικό στάδιο θα χρειαστεί να καταλάβεις σε 

ποιους πρέπει να απευθυνθείς για ειλικρινείς και 

τεκμηριωμένες συμβουλές για την ιδέα σου. Και 

γρήγορα θα χρειαστεί να σκεφτείς τι ανθρώπινο 

δυναμικό θα ήθελες δίπλα σου - στην ανάπτυξη 

του προϊόντος, το μάρκετινγκ, στις τεχνολογίες 

πληροφορικής ή στις υπόλοιπες λειτουργίες της 

επιχείρησής σου.  

5.Τι πόρους θα χρειαστώ;  

Πως πραγματικά μπορείς να πραγματοποιήσεις 

την ιδέα σου; Αυτό απαιτεί να αναρωτηθείς τι 

πόρους θα χρειαστείς, από ένα εργοστάσιο, υπο-

λογιστές μέχρι χώρους γραφείων. Κάνε μια λί-

στα με όλα τα βασικά περιουσιακά στοιχεία και 

σκέψου πως μπορείς να τα αποκτήσεις προτού 

δαπανήσεις πολύ χρόνο και χρήμα στις δοκιμές 

και στην ανάπτυξη του προϊόντος.  

6. Πόσος χρόνος θα είναι ο κύκλος αγοράς 

μου; 

Θέλεις να ξέρεις τον αγοραστικό κύκλο για το 

προϊόν ή την υπηρεσία σου, ώστε να μπορείς να 

υπολογίσεις εκ των προτέρων τις ανάγκες σου 

σε μετρητά. Με ένα μεγαλύτερο κύκλο θα χρει-

αστείς περισσότερα χρήματα στην αρχή πριν 

ξεκινήσεις να έχεις έσοδα. Αν πουλάς ιατρική 

τεχνολογία σε ένα νοσοκομείο, για παράδειγμα, 

αυτή η συναλλαγή μπορεί να διαρκέσει και 18 

μήνες προτού να ολοκληρωθεί. Σε αντίθεση, μια 

εφαρμογή σε κινητά τηλέφωνα μπορεί να αγο-

ραστεί αμέσως. 

7. Πόσο είναι μια λογική πρόβλεψη πωλήσε-

ων;  

Πρέπει να αναλύσεις την πραγματική λειτουργία 

της επιχείρησης όσο το δυνατόν περισσότερο 

για να καταλήξεις σε μια αξιόπιστη πρόβλεψη 

των πωλήσεων. Για παράδειγμα, αν θέλεις να 

ανοίξεις ένα εστιατόριο, μην βασιστείς μόνο 

στις ετήσιες πωλήσεις των εστιατορίων στην 

πόλη σου.  Για μια πιο συγκεκριμένη εκτίμηση, 

εξέτασε το μέγεθος και τη χωρητικότητα του 

προτεινόμενου εστιατορίου σου, το αναμενόμε-

νο μέσο όρο των λογαριασμών των πελατών 

καθώς και τις ώρες λειτουργίας. 

8. Τι δυνατότητες ανάπτυξης προσφέρει η 

επιχειρηματική μου ιδέα;  

Σκέψου πόσο μεγάλη θέλεις να είναι η επιχείρη-

ση σου και σκέψου αν η επιχειρηματική σου 

ιδέα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σου. Για 

παράδειγμα αν αναπτύσσεις λογισμικό ή φτιά-

χνεις κάτι χειρονακτικά, θα πρέπει να συνειδη-

τοποιήσεις ότι δεν θα αναπτυχθείς τόσο γρήγο-

ρα όσο αν έφτιαχνες κάτι που μπορούσε να πα-

ραχθεί μαζικά.  

9. Έχω τα απαραίτητα προσόντα;  

Το να έχεις μια ιδέα και να την πραγματοποιή-
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σεις είναι 2 εντελώς διαφορετικά 

πράγματα. Να είστε ειλικρινείς στην 

εκτίμηση αν έχετε τα προσόντα να 

μετατρέψετε την ιδέα σας σε επιχεί-

ρηση. Αν μια επιχειρηματική ιδέα 

απαιτεί υψηλής τεχνολογίας δεξιότη-

τες ή επιχειρηματική εμπειρία που 

δεν έχετε, θα είστε σε θέση να βρείτε 

κάποιον που να καλύψει αυτά τα κε-

νά;   

10. Μπορώ να δω τον εαυτό μου να 

κάνει αυτό τα επόμενα 2 χρόνια;  

Το να σκεφτείς μια επιχειρηματική 

ιδέα μπορεί να είναι συναρπαστικό, 

αλλά είσαι διατεθειμένος να αφιερώ-

σεις το χρόνο σου σε αυτή τουλάχι-

στον για τα επόμενα 2 χρόνια; Έχεις 

την υποστήριξη της οικογένειας σου, 

των φίλων και των συμβούλων σου 

και είσαι διατεθειμένος να κάνεις τις 

απαραίτητες θυσίες;  

Επίσκεψη Λυκείου Πέτρας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Το Γραφείο Διασύνδεσης της Δομής Απασχόλησης 

και Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου δι-

οργάνωσε την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2013 την 

πρώτη "Ημέρα Ενημέρωσης Μαθητών/τριών" για 

φέτος. Την ενημέρωση παρακολούθησαν είκοσι 

(20) μαθητές της Γ΄ Τάξης του Λυκείου Πέτρας 

(Λέσβος), καθώς και τρεις (3) καθηγητές του σχο-

λείου. Στην εκδήλωση συμμετείχε η Διεύθυνση 

Δημοσίων − Διεθνών Σχέσεων και Δημοσιευμάτων 

και το Eργαστήριο Χαρτογραφίας και Γεωπληροφο-

ρικής. 

Αρχικά οι μαθητές ενημερώθηκαν από την κα. Χα-

τζηαντωνίου Μαρία, αναπληρώτρια προϊσταμένη 

της Διεύθυνσης Δημοσίων − Διεθνών Σχέσεων και 

Δημοσιευμάτων γενικότερα για το Πανεπιστήμιο 

και τα επιτεύγματα-αριστείες του. 

Στη συνέχεια, οι μαθητές ενημερώθηκαν από το 

Γραφείο Διασύνδεσης, Δ.Α.ΣΤΑ., για τις Σχολές και 

τα Τμήματα του Ιδρύματος δίνοντας ιδιαίτερη 

έμφαση στα αντικείμενα που θεραπεύουν και την 

καινοτόμα προσέγγισή τους. Μετά από την παρου-

σίαση ακολούθησαν ερωτήσεις και απαντήσεις, σε 

διάφορα θέματα που απασχολούσαν τους/τις 

μαθητές/τριες. 

Στη συνέχεια του προγράμματος ενημέρωσης 

οι μαθητές επισκέφτηκαν το Εργαστήριο 

Χαρτογραφίας και Γεωπληροφορικής του 

Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου, όπου οι υπεύθυνοι του Εργαστηρίου 

επέδειξαν δείγμα της δουλειάς του Τμήματος 

και μίλησαν για το αντικείμενό του.  

 

 

10 Ερωτήσεις για να αναρωτηθείτε κατά τη δοκιμή μιας Επιχειρηματικής Ιδέας  

(συνέχεια) 

Πηγή:  http://www.entrepreneur.com/

article/225936  

 

 

 

http://www.entrepreneur.com/article/225936
http://www.entrepreneur.com/article/225936
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Ολοκληρωµένη παρέµβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης µέσω ενίσχυ-

σης της Επιχειρηµατικότητας» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εθνικό Απο-

θεµατικό Απροβλέπτων» 

Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνι-

στικότητα και Επιχειρηματικότητα 

Πρώτη ημέρα υποβολής: 

1/3/2013 

Τελευταία ημέρα υποβολής: 

29/3/2013 

Συνολική δαπάνη: 40.000.000 

ευρώ 

Δημόσια δαπάνη 

 

 

Περίληψη 

Το παρόν Πρόγραµµα «Ολοκληρωµένη πα-

ρέµβαση για τη στήριξη της γυναικείας απα-

σχόλησης µέσω ενίσχυσης της επιχει-

ρηµατικότητας» συγχρηµατοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (Ε.Κ.Τ), στο 

πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

«Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων» και στο-

χεύει στην τόνωση της απασχόλησης µέσω της 

δηµιουργίας πρόσθετων δυνατοτήτων πρόσβα-

σης στην αγορά εργασίας των απειλούµενων 

από την ανεργία γυναικών, των ανέργων – αι-

τούντων εργασία και των ανενεργών γυναικών. 

Ο Συνολικός Προϋπολογισµός του Προ-

γράµµατος είναι 40.000.000 ευρώ ∆ηµόσια 

∆απάνη. Η ∆ηµόσια ∆απάνη του προ-

γράµµατος συγχρηµατοδοτείται από την Ευρω-

παϊκή Ένωση, και ειδικότερα από το Ευρωπαϊ-

κό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ), και από το Ελλη-

νικό ∆ηµόσιο. 

Στο πλαίσιο αυτό ενισχύονται οι παρακάτω δύο 

Υποδράσεις: 

ΥΠΟ∆ΡΑΣΗ 1 

Ολοκληρωµένη παρέµβαση για τη στήριξη της 

γυναικείας απασχόλησης µέσω ενίσχυσης της 

επιχειρηµατικότητας για γυναίκες 18-35 ετών. 

ΥΠΟ∆ΡΑΣΗ 2 

Ολοκληρωµένη παρέµβαση για τη στήριξη της 

γυναικείας απασχόλησης µέσω ενίσχυσης της 

επιχειρηµατικότητας για γυναίκες 36-64 ετών. 

Περιφέρειες: Ανατολικής Μακεδονίας & Θρά-

κης, Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας, Ηπεί-

ρου, Θεσσαλίας, Ιόνιων Νήσων, Πελοποννή-

σου, Κρήτης. 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

Οι ∆ικαιούχοι της ∆ράσης πρέπει να είναι 

Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους 

µέλους της ΕΕ ή να είναι οµογενείς ή υπήκοοι 

τρίτων χωρών που έχουν δικαίωµα διαµονής 

και απασχόλησης στη χώρα µας. 

∆ικαιούχοι της ∆ράσης είναι γυναίκες 18-64 

ετών άνεργες ή απειλούµενες από ανεργία που 

προσδιορίζονται ως εξής: 

 έχουν την ιδιότητα της ανέργου, ή 

 έχουν απολυθεί την τελευταία τριετία και 

βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας, ή 

 έχουν κλείσει την ατοµική ή προσωπική 

τους επιχείρηση κατά την τελευταία τριε-

τία, δεν ασκούν άλλη επιχειρηµατική 

δραστηριότητα και δεν απασχολούνται 

µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας, ή 

 απειλούνται από ανεργία, π.χ. εργα-

ζόµενες σε επιχειρήσεις που βρίσκονται 

σε επίσχεση εργασίας ή έχουν υπαχθεί 

στο άρθρο 99 κατά τη διάρκεια της τε-

λευταίας τριετίας κλπ. 

Αυτοαπασχολούµενες ασφαλισµένες σε οικεί-

ους ασφαλιστικούς φορείς µε εισόδηµα 

χαµηλότερο από το εισοδηµατικό όριο φτώχει-

ας, όπως αυτό ορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ. Από 

τις παραπάνω περιπτώσεις εξαιρούνται απο-

λυµένες γυναίκες, των οποίων η σύµβαση κα-

ταγγέλθηκε από υπαιτιότητά τους, καθώς και 

απολυµένες, των οποίων ο εργοδότης είναι σύ-

ζυγος ή συγγενής Α' βαθµού, εκτός από τις περι-

πτώσεις κατά τις οποίες απολύθηκαν λόγω δια-

κοπής λειτουργίας της επιχείρησης. 

Για την τεκµηρίωση των δικαιούχων σύµφωνα 

µε τις παραπάνω ιδιότητες θα πρέπει να προ-

σκοµιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που 

προβλέπει ο Οδηγός του προγράμματος που 

μπορείτε να βρείτε στην σελίδα του προγράμμα-

τος http://www.antagonistikotita.gr/greek/

prokResultsFull.asp?id=292  . 

Για αναλυτικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να απευθύνονται στους κατά τόπους 

εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Β.Αιγαίο ΕΤΑΙΡΟΣ ΕΦΕΠΑΕ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(ΕΛΑΝΕΤ) Βαλαωρίτου 4,  ΤΚ 10671, ΑΘΗ-

ΝΑ, τηλ. 2103620242, email: info-

pep@elanet.gr, site: www.elanet.gr. 

Στο Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑΕ 

στο τηλ. 801 11 36300, 

Στον ΕΦΕΠΑΕ στο τηλ.210 – 6985210 

 

 

 

http://www.antagonistikotita.gr/greek/prokResultsFull.asp?id=292
http://www.antagonistikotita.gr/greek/prokResultsFull.asp?id=292
http://www.elanet.gr
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Ακολουθώντας το πνεύμα της φράσης «Μια 

ιδέα μπορεί ενίοτε να αλλάξει τον κόσμο», το 

TedxAcademy σε συνεργασία με το Singulari-

ty University των ΗΠΑ, διοργανώνει τον δια-

γωνισμό Call to Innovation. 

Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός καλεί για συμ-

μετοχή όσους έχουν μια ιδέα, η οποία με τη 

χρήση της τεχνολογίας να μπορεί να δώσει 

πρακτικές λύσεις σε  προβλήματα της χώρας 

μας, αλλάζοντας προς το καλύτερο τη ζωή 

ενός εκατομμυρίου Ελλήνων στα επόμενα 5 

χρόνια. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις 

ιδέες τους μέχρι και τις 31 Μαρτίου στο 

www.calltoinnovation.gr, διεκδικώντας το 

μεγάλο έπαθλο: μια υποτροφία για το 2013 

Graduate Studies Program στο Singularity 

University στην California, αξίας $30,000. Οι 

νικητές θα ανακοινωθούν στις 15 Απριλίου. 

Λαμβάνοντας την υποτροφία, η ομάδα με την 

καλύτερη ιδέα θα έχει τη δυνατότητα να πάει 

στο Singularity University για 10 εβδομάδες 

μαζί με 80 ιδέες από αντίστοιχους διαγωνι-

σμούς από 30 χώρες. Τις πρώτες 5 εβδομάδες 

η ομάδα μαθαίνει όλες τις τεχνολογίες αιχμής 

που υπάρχουν στα εργαστήρια της NASA και 

του Singularity University και που θα βγουν 

στην αγορά έως και τα επόμενα 10 χρόνια. Τις 

επόμενες 5 εβδομάδες μαθαίνει πως η συγκε-

κριμένη ιδέα με τη χρήση της τεχνολογίας 

μπορεί να στηθεί επιχειρηματικά. Και τα μα-

θαίνει όλα αυτά στην καρδιά της Silicon Val-

ley από επιστήμονες και επιχειρηματίες σαν 

τον Ελληνοαμερικανό Peter Diamandis που 

είναι και ο συνιδρυτής και πρόεδρος του Sin-

gularity University, τον Ray Kurzweil και τον 

Lary Page. 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο διαγωνισμός αφορά σε νέες καινοτομίες και 

απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα, τα οποία 

μπορούν να συμμετέχουν με το έργο τους ή να 

εκπροσωπούν μια ομάδα. Ο υποψήφιος θα 

πρέπει να είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδας 

και θα πρέπει να μιλάει άπταιστα αγγλικά. 

Θα δοθεί προτεραιότητα σε άτομα που έχουν 

επιχειρηματική εμπειρία, σε έργα με κοινωνικό 

χαρακτήρα καθώς και έργα υψηλής τεχνολογίας. 

Ωστόσο ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός σε όλους 

τους υποψηφίους που θελήσουν να υποβάλλουν 

πρόταση. 

Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι 

για να συμμετάσχουν στο Singularity University 

Graduate Studies Program από τις 15 Ιουν. με 25 

Αυγ. 2013. 

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Όλες οι προτάσεις θα πρέπει να έχουν ως στόχο 

την επίλυση κάποιου προβλήματος σε έναν από 

τους παρακάτω τομείς: 

Υγεία 

Εκπαίδευση 

Ανεργία 

Ενέργεια 

Γεωργία 

Πληροφορική 

Όλες οι προτάσεις θα πρέπει με κάποιο τρόπο να 

αξιοποιούν την τεχνολογία για την επίτευξη αυ-

τού του στόχου. 

Όλα τα έργα, σε οποιαδήποτε μορφή, είναι κα-

τάλληλα για συμμετοχή. Θα δοθεί προτεραιότη-

τα σε υπάρχουσες startups ή ιδέες που βρίσκο-

νται  στη διαδικασία να γίνουν startups  και που 

σε κάθε περίπτωση θα έχουν θετικό αντίκτυπο 

στην κοινωνία 

Όλες οι τεχνολογίες είναι κατάλληλες για συμμε-

τοχή. Θα δοθεί προτεραιότητα στην πληροφορι-

κή, λόγω της δυνατότητας της να έχει αντίκτυπο 

σε παγκόσμιο επίπεδο 

Η πρόταση θα πρέπει να είναι πρωτότυπη, καινο-

φανής και να αποτελεί εντελώς νέο προϊόν ή 

υπηρεσία. 

Η πρόταση θα πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με 

τους κανόνες του διαγωνισμού και μέχρι την 

ημερομηνία υποβολής 31 Μαρτίου 2013. 

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους του 

διαγωνισμού, τη διαδικασία συμμετοχής, την 

αξιολόγηση και την τελική επιλογή, οι ενδιαφε-

ρόμενοι θα βρουν στην παρακάτω ηλεκτρονική 

διεύθυνση www.calltoinnovation.gr  

 

Scholarships for StartUp education in the Silicon Valley (for Greeks) 

http://www.calltoinnovation.gr
http://www.calltoinnovation.gr
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Για κάθε υποψήφιο/α φοιτητή/τρια 

(προπτυχιακό/ή ή μεταπτυχιακό/ή) είναι σημα-

ντικό να μπορεί να αναζητήσει τρόπους μείω-

σης του κόστους των σπουδών του/της. Ένας 

τρόπος χρηματοδότησης μέρους των σπουδών 

του/της μπορεί να γίνει μέσω υποτροφιών. Τα 

κριτήρια μπορούν να ποικίλουν. Από την επί-

δοση κάποιου/ας, μέχρι την οικονομική κατά-

σταση υποψηφίου/ας, την καταγωγή,  το φύλ-

λο κ.α. 

Η εύρεση της κατάλληλης υποτροφίας είναι 

διαδικασία που απαιτεί δραστηριοποίηση και 

καθημερινή αφοσίωση, καθώς δεν υπάρχει 

ένας «τόπος» που να συγκεντρώνει όλες τις 

προσφερόμενες υποτροφίες. Με αυτό το 

άρθρο, όμως, φιλοδοξούμε να διευκολύνουμε 

τους/τις υποψήφιους/ιες να βρουν την υποτρο-

φία που τους ταιριάζει προσφέροντας σχετικές 

πληροφορίες και οδηγίες.  

Διαφορά Κληροδοτήματος και Υποτροφίας 

Το κληροδότημα είναι μία μορφή υποτροφίας, 

όπου ο κληροδότης διαθέτει μέρος ή και το 

σύνολο των περιουσιακών του στοιχείων  στη 

στήριξη των σπουδών μαθητών και φοιτητών. 

Συνήθως, το κριτήριο για την απονομή κληρο-

δοτήματος είναι η καταγωγή του υποψηφίου. 

Το κληροδότημα αυτό το διαχειρίζεται συνή-

θως ένας δημόσιος φορέας, ένα φιλανθρωπικό 

σωματείο, μία μητρόπολη αλλά και οποιοσδή-

ποτε άλλος φορέας στον οποίο μπορεί να ανα-

τεθεί η διαχείριση. Επομένως, θα ήταν σκόπι-

μο να παρακολουθούμε τις ανακοινώσεις διά-

φορων φορέων και τις τοπικές εφημερίδες κα-

θώς πολλές φορές δημοσιοποιούνται μέσα από 

αυτές. 

Προϋποθέσεις 

Οι προϋποθέσεις εξαρτώνται κάθε φορά από 

το φορέα που δίνει την υποτροφία. Σε γενικές 

γραμμές οι προϋποθέσεις σχετίζονται με: 

 Την οικονομική κατάσταση του/της 

υποψηφίου/ας 

 Την επίδοση (π.χ. βαθμό πτυχίου, βαθμό σε 

συγκεκριμένα μαθήματα) 

 Καταγωγή 

 Φύλο 

 Και λοιπά 

Σκοπός 

Ο σκοπός μπορεί να διαφέρει:  

 Για προπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή/

και στο Εξωτερικό 

 Για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή/

και στο εξωτερικό 

 Για διδακτορικές ή μεταδιδακτορικές σπου-

δές 

 Για διεξαγωγή έρευνας κλπ 

Πώς μπορώ να βλέπω προκηρύξεις υποτρο-

φιών; 

 Στην ιστοσελίδα (http://career.aegean.gr/) 

και στην ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης 

(www.facebook.com/CareerAegean) του Γραφεί-

ου Διασύνδεσης δημοσιεύονται ανακοινώσεις 

υποτροφιών. 

 Στον κάθε φορέα ξεχωριστά. 

Που μπορώ να βρω φορείς υποτροφιών; 

Στην ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης 

στην υπερσύνδεση «Εκπαίδευση» μπορείτε να 

βρείτε μία λίστα με συγκεντρωμένους φορείς 

υποτροφιών. 

 

Γενικές πληροφορίες προς εύρεση Υποτροφιών 
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Το Τοπικό Γραφείο Διασύνδεσης της Πανεπι-

στημιακής Μονάδας της Ρόδου σε συνεργασία 

με το Κέντρα Συμβουλευτικής & Επαγγελματι-

κού Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π) Ρόδου, διορ-

γανώνουν εκδηλώσεις στο νησί της Ρόδου με 

θέμα την «Ενημέρωση Μαθητών Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης», με στόχο την υποστήριξη των 

μαθητών/τριών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για 

να προσεγγίσουν ομαλά τη μετάβαση από τη 

μαθητική στη φοιτητική ζωή και εν κατακλείδι 

στη μελλοντική επαγγελματική τους σταδιοδρο-

μία, η οποία θα πρέπει να είναι εναρμονισμένη 

με τις γνώσεις και τις προσωπικές τους δεξιότη-

τες που αποκόμισαν από το Λύκειο. 

Στο ανωτέρω πλαίσιο η ενημέρωση-

πληροφόρηση των μαθητών/τριών Δευτεροβάθ-

μιας Εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί στα κατά 

τόπους Λύκεια της νήσου Ρόδου και αποσκο-

πούν στην έγκυρη και σωστή ενημέρωση των 

μαθητών/τριών για τις προπτυχιακές σπουδές 

των 17 τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Επιπροσθέτως θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση 

για τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό από 

τις υπεύθυνες του Σ.Ε.Π. των ΚΕ.ΣΥ.Π. Ρόδου. 

Επιπρόσθετα προγραμματίζονται από τα Γρα-

φείο Διασύνδεσης της Μυτιλήνης & της Σάμου, 

εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών/τριών Γυ-

μνασίων & Λυκείων στις αντίστοιχες Πανεπι-

στημιακές Μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαί-

ου. 

Κύριος σκοπός των ανωτέρω δράσεων αποτε-

λεί, η επί της ουσίας  ενημέρωση των ενδιαφε-

ρομένων μαθητών, για επαγγέλματα που τους 

απασχολούν ως πιθανές μελλοντικές επιλογές, 

στα πλαίσια της σύγχρονης αγοράς εργασίας, 

όπως αυτή διαμορφώνεται κάτω από τις νέες 

και ιδιαίτερα δύσκολες, οικονομικές συνθήκες. 

Ημέρες Ενημέρωσης Μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης & Εκπαιδευτικές 

Εκδρομές στις Πανεπιστημιακές Μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Η Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρο-

μίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) σε συνεργασία με τη 

Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματι-

κότητας (Μ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου, προγραμματίζουν να διοργα-

νώσουν στη Πανεπιστημιακή Μονάδα 

της Χίου, την Παρασκευή 8 Μαρτίου 

2013 στο πλαίσιο του εορτασμού για 

την ημέρα της Γυναίκας, εκδήλωση με 

θέμα «Γυναικεία Επιχειρηματικότητα: 

Μοχλός Ανάπτυξης». 

Η διοργάνωση της εκδήλωσης έχει 

στόχο να προβάλλει την επιχειρηματι-

κότητα και την καινοτομία ως σημα-

ντική προοπτική απασχόλησης στους 

νέους και στις γυναίκες αλλά και να 

αγγίξει ένα ευαίσθητο θέμα, την ενί-

σχυση των ευάλωτων κοινωνικών 

ομάδων και το ρόλο τους στον επιχει-

ρηματικό κόσμο. 

Στην παρούσα ιδιαίτερη συγκυρία, 

όπου η πληροφόρηση αναδεικνύεται 

για μια ακόμη φορά σημαντικό εργα-

λείο, σκοπός της εκδήλωσης είναι η 

ενημέρωση-πληροφόρηση φοιτητών/

τριών, αποφοίτων και των ενδιαφερο-

μένων γενικότερα για την γυναικεία 

επιχειρηματικότητα καθώς και για τις 

δυνατότητες δημιουργίας επιχειρήσεων 

και ανάπτυξης των ήδη υπαρχουσών, σε 

συνθήκες οικονομικής κρίσης. 

Εκδήλωση με θέμα: «Γυναικεία Επιχειρηματικότητα, Μοχλός Ανάπτυξης» 
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Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησια-

κού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρω-

παϊκή Επιτροπή (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) 

και από Εθνικούς Πόρους. 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο πλαίσιο 

των δράσεων ενημέρωσης των Τοπικών 

Κοινωνιών του Αρχιπελάγους σχετικά 

με τα αντικείμενα των Τμημάτων του, 

πραγματοποιεί Ανοικτή Εκδήλωση 

Γνωριμίας με την τοπική κοινωνία. Οι 

συμμετέχοντες—επισκέπες μπορούν να 

εκθέσουν στο Διδακτικό και Διοικητικό 

προσωπικό του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

τα ερωτήματά τους σχετικά με τις σπου-

δές στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και να 

λάβουν αξιόπιστες απαντήσεις .  

Πιο συγκεκριμένα το  Σάββατο 2 Μαρ-

τίου 2013 ταυτόχρονα σε όλες τις Πανε-

πιστημιακές Μονάδες του Πανεπιστημί-

ου Αιγαίου (Μυτιλήνη, Ρόδος, Χίος, 

Σάμος, Σύρος, Λήμνος) θα διεξαχθεί 

Εκδήλωση με θέμα «Γνωριμία με το 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Το Πανεπιστή-

μιό μας, Το Πανεπιστήμιό σας . 

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενημέ-

ρωση των υποψήφιων φοιτητών και των 

οικογενειών τους, για τα προγράμματα 

σπουδών που προσφέρονται στο Πανεπι-

στήμιο Αιγαίου, καθώς επίσης και για 

θέματα που σχετίζονται με τη φοίτησή 

τους (ακαδημαϊκά θέματα, θέματα σταδιο-

δρομίας, στέγασης, υποτροφιών, φοιτητι-

κής ζωής, κ.α.). 

Επίσης η εκδήλωση θα περιλαμβάνει πα-

ρουσίαση των Τμημάτων του Πανεπιστη-

μίου Αιγαίου, παρουσίαση των τομέων 

αριστείας τους, θα διανεμηθεί έντυπο υλι-

κό του Ιδρύματος, θα υπάρχουν σημεία 

όπου μέλη ΔΕΠ από τα Τμήματα θα απα-

ντούν σε ερωτήσεις γονέων και μαθητών/

τριών και "περίπτερο" της Δομής Απα-

σχόλησης και Σταδιοδρομίας του Ιδρύμα-

τος, το προσωπικό της οποίας θα ενημε-

ρώνει το κοινό για τα επαγγελματικά δι-

καιώματα των αποφοίτων μας. 

Ημέρα Γνωριμίας με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

 Η 15η Διεθνής Έκθεση για την Εκπαίδευ-

ση και την Εργασία διεξάγεται από τις 8 

ως τις 10 Μαρτίου 2013, στο Στάδιο Ειρή-

νης & Φιλίας. Με περίπου 150 εκθέτες 

από 12 χώρες και 12.000 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 προσφέρονται σήμερα σε Ελλάδα και 

εξωτερικό, σε επίπεδο προπτυχιακών, 

μεταπτυχιακών σπουδών και διά βίου εκ-

παίδευσης, στον δημόσιο και ιδιωτικό 

τομέα. 

Στην έκθεση συμμετέχουν Πανεπιστήμια 

Tεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, 

Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης, 

IEK, Επαγγελματικές Σχολές, KEK, Εκ-

παιδευτήρια, Κέντρα ξένων γλωσσών, 

Kέντρα πληροφορικής, Φορείς πιστοποίη-

σης γνώσεων, Πρεσβείες και μορφωτικά 

τμήματα, Εκδόσεις, Φορείς επαγγελματι-

κής επιμόρφωσης και κατάρτισης, Φρο-

ντιστήρια μέσης εκπαίδευσης, Εταιρείες 

με προϊόντα και υπηρεσίες για νέους, Εται-

ρείες που προμηθεύουν εξοπλισμό και υπη-

ρεσίες για την οργάνωση και τη λειτουργία 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου συμμετέχει μέσω 

της Δ.Α.ΣΤΑ στην εν λόγω Διεθνή Έκθεση 

με δικό του χώρο, στο ενιαίο περίπτερο 

όλων των ΑΕΙ.  

Σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κο-

ντά το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και να λάβετε 

απαντήσεις σε ερωτήματα όπως: 

1) Γιατί να σπουδάσω στο Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου; 2) Ποιες οι επαγγελματικές προο-

πτικές των Τμημάτων του; 

3) Ποιο το ακαδημαϊκό περιβάλλον και η 

φοιτητική ζωή στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου; 

Η 15η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥ-

ΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ απευθύνεται σε όλους 

όσους επιδιώκουν τη μάθηση σε όποιο στά-

διο της πορείας τους κι αν βρίσκονται και 

τελεί όπως κάθε χρόνο, υπό την αιγίδα του 

Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, 

Πολιτισμού & Αθλητισμού και των Δήμων 

Αθηναίων και Πειραιά. 

 

15η Διεθνής Έκθεση «Εκπαίδευση & Εργασία» 8-10 Μαρτίου 2013  

Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας 

http://www.ekpaidefsi.gr/ViewContext.aspx?Cat_id=42&SelectedContext=42&Languages_id=1
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