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Η Δ.Α.ΣΤΑ Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Διαδίκτυο
Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
(Δ.Α.ΣΤΑ) πιστή στο καθήκον της έγκαιρης
και έγκυρης πληροφόρησης των φοιτητών/
τριών αλλά και των αποφοίτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου συνεχίζει τον καθημερινό
αγώνα της στο στίβο της ενημέρωσης για
θέματα που σχετίζονται με την απασχόληση
– την εκπαίδευση και δια βίου μάθηση - την
επιχειρηματικότητα και την καινοτομία.
Οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης (Γραφείο
Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Αιγαίου &
Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Αιγαίου)
στο Facebook & Twitter «βγήκαν στον αέρα» το Μάιο του 2011, ξεκινώντας την ηλεκτρονική αναζήτηση πληροφοριών κυρίως
για:
Θέσεις εργασίας και πρακτικής
άσκησης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας
Προγράμματα απασχόλησης – κατάρτισης – επιχειρηματικότητας &
καινοτομίας
Προγράμματα πρακτικής άσκησης
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
Προγράμματα εθελοντικής εργασίας
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών
Υποτροφίες
Σεμινάρια – Ημερίδες – Συνέδρια
Οι αριθμοί «μιλούν» από μόνοι τους: περισσότερες από 2.000 ανακοινώσεις που αφορούν στην προαναφερθείσα θεματολογία
δημοσιεύτηκαν στις σελίδες κοινωνικής
δικτύωσης στο Facebook και Twitter, περισ-

σότεροι από 2.500 φοιτητές/τριες αλλά
και απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Αιγαίου καταχωρήθηκαν στις ηλεκτρονικές
βάσεις ωφελούμενων της Δ.Α.ΣΤΑ, ενώ
περισσότερες από 835 επιχειρήσεις – φορείς συνεργάστηκαν μαζί μας για τη δημοσίευση θέσεων πρακτικής άσκησης ή/
και θέσεων εργασίας.
Σε ποιους «αρέσουν» οι σελίδες του
Γραφείου Διασύνδεσης & της Πρακτικής
Άσκησης
στο
Facebook
(στατιστικά σελίδας - Απρίλιος 2013)
Την ιστοσελίδα Γραφείο Διασύνδεσης
Πανεπιστήμιο Αιγαίου (CareerAgean)
παρακολουθούν καθημερινά περίπου
3.000 χρήστες του Facebook ενώ η εβδομαδιαία απήχηση ξεπερνά τους 6.000
χρήστες (αύξηση κατά 135% για τον μήνα Απρίλιο). Η πιο δημοφιλής ηλικιακή
ομάδα είναι αυτή των 18 - 34 ετών (85%)
οι περισσότεροι από αυτούς είναι γυναίκες (65%) και είναι κυρίως κάτοικοι Αθηνών.
Από την ιστοσελίδα Πρακτική Άσκηση
Πανεπιστημίου Αιγαίου (InternsAgean)
ενημερώνονται καθημερινά πάνω από
1.500 χρήστες του Facebook. Η πιο δημοφιλής ηλικιακή ομάδα χρηστών της σελίδας είναι μεταξύ 18-24 ετών (70%), οι
περισσότεροι ανήκουν στο γυναικείο φύλο (67%) και είναι κυρίως κάτοικοι Αθηνών.

Ταυτόχρονα η καινούρια ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Αιγαίου
http://career.aegean.gr παρέχει τόσο στους
αποφοίτους του Ιδρύματος όσο και σε επιχειρήσεις – φορείς του ιδιωτικού τομέα την
υπηρεσία της Ηλεκτρονικής Τράπεζας Βιογραφικών. Πρόκειται για μια δωρεάν ηλεκτρονική υπηρεσία e-recruiting που επιτρέπει
στους/στις φοιτητές/τριες και απόφοιτους του
Πανεπιστημίου Αιγαίου να προωθήσουν το

Βιογραφικό τους Σημείωμα και να βρουν εργασία εναρμονισμένη με τις γνώσεις και δεξιότητές τους. Η Ηλεκτρονική Τράπεζα Βιογραφικών του Γραφείου Διασύνδεσης εγκαινιάζει την on time ηλεκτρονική επικοινωνία
εργοδοτών και υποψηφίων δίνοντας τη δυνατότητα σύζευξης των προσόντων τους με κενές θέσεις της αγοράς εργασίας, τηρώντας
παράλληλα τον απαιτούμενο σεβασμό στα
προσωπικά δεδομένα των χρηστών.

Επίσης η καινούρια ιστοσελίδα του Γραφείου
Πρακτικής Άσκησης του Ιδρύματος http://
pa.aegean.gr δίνει τη δυνατότητα σε Φορείς
Υποδοχής του ιδιωτικού ή/και δημοσίου το-

μέα να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις
τους με σκοπό να λάβουν μέρος στο Έργο
«Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Αιγαίου».

Σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε το γεγονός
ότι η χρηματοδότηση όλων των Έργων της
Δ.Α.ΣΤΑ υλοποιούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και
Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτούνται
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους.
Με νέα εμφάνιση, πιο φιλική προς το χρήστη,
και νέες εξειδικευμένες υπηρεσίες τόσο για τις
επιχειρήσεις – φορείς όσο και για τους υποψήφιους εμείς στη Δ.Α.ΣΤΑ. Πανεπιστημίου
Αιγαίου συνεχίζουμε δυναμικά.
Τι παραμένει ίδιο; Η συνεχής προσπάθεια υποστήριξης των φοιτητών/τριών και αποφοίτων

μας κατά την εκκίνηση της σταδιοδρομίας
τους, ο ενθουσιασμός μας και ο προσανατολισμός μας στην αποτελεσματική σύνδεση
της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την αγορά
εργασίας!
Καλή Επιτυχία στις αναζητήσεις σας!!!
Η ομάδα της Δ.Α.ΣΤΑ. Πανεπιστημίου Αιγαίου
Παραπομπές/Ιστοσελίδες:
https://career.aegean.gr/
https://www.facebook.com/CareerAegean
https://pa.aegean.gr/
https://www.facebook.com/InternsAegean

Δ .Α .Σ Τ Α .

Η Δ.Α.ΣΤΑ Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Διαδίκτυο (συνέχεια)

Συμμετοχή της Δ.Α.ΣΤΑ. Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Έκθεση Βρετανικών Πανεπιστημίων

Παράλληλα διεξήχθηκαν ενημερωτικά σεμινάρια
που παρέχονται από καθηγητές Βρετανικών πανεπιστημίων στο πλαίσιο της Έκθεσης του British Council.
Ο προϊστάμενος των υπηρεσιών της Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου κ. Σαραγάς, παρακολούθησε την
Έκθεση του Βρετανικού Συμβουλίου και είχε τη δυνατότητα να έρθει σε επαφή με Τμήματα Βρετανικών
Πανεπιστημίων με αντίστοιχα αντικείμενα των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ώστε να επιτευχθεί συνεργασία και να υπάρξει δυνατότητα
κινητικότητας των φοιτητών/τριών του Πανεπιστημίου μας σε Βρετανικό Πανεπιστήμιο της
επιλογής τους.
Η παρουσία του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην
Έκθεση των Βρετανικών Πανεπιστημίων, αποτέλεσε μια ευκαιρία επικοινωνίας με φορείς
ξένων πανεπιστημίων καθώς και πιθανής συνεργασίας, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν με ερωτήσεις για τις σχολές και τα τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Δ .Α .Σ Τ Α .

Από το Σάββατο 13 Απριλίου 2013 έως την Κυριακή
14 Απριλίου 2013 πραγματοποιήθηκε στο Crowne
Plaza Hotel στην Αθήνα η Έκθεση του Βρετανικού
Συμβουλίου (British Council) με θέμα τις Σπουδές
στην Βρετανία «Education UK: Infinite Oppurtunities», όπου είχαν τη δυνατότητα μαθητές, φοιτητές
και γονείς να ενημερωθούν για τα προγράμματα
σπουδών 39 Βρετανικών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων καθώς και για τα Μεταπτυχιακά προγράμματα
σπουδών, υποτροφίες και ερευνητικά προγράμματα.

http://www.facebook.com/
CareerAegean

https://twitter.com/#!/
CareerDasta

Γίνετε fan του Γραφείου Διασύνδεσης στο facebook και στο
twitter και ενημερωθείτε για
τα νέα μας

Εκπαίδευση και επαγγελματική κινητικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, αγαθών και υπηρεσιών αποτελεί κινητήριο μοχλό για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Ευρώπης. Βασική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να εξασφαλίσει εφικτή και αποτελεσματική κινητικότητα στους πολίτες της. Με το δεδομένο αυτό καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να
ενθαρρύνει την ελεύθερη και εύκολη διακίνηση πολιτών που επιθυμούν να μετακινηθούν στο εσωτερικό της
για εκπαιδευτικούς και επαγγελματικούς σκοπούς.
Δίκτυο Europass
Το «Ευρωδιαβατήριο» θεσπίστηκε το 2004 για τη δημιουργία ενός κοινού πλαισίου για τη διαφάνεια των επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων. Δημιουργήθηκαν Εθνικά Κέντρα Europass στις χώρες της Ε.Ε. τα
οποία συγκροτούν ένα ευρωπαϊκό δίκτυο.
Στόχοι του δικτύου Europass είναι:

Το Εθνικό Κέντρο Europass (Ε.Κ.Ε.) στην Ελλάδα συμβάλλει ουσιαστικά στο να διευκολύνει τους πολίτες να
γνωρίσουν τα έγγραφα Europass και να τα χρησιμοποιούν ορθολογικότερα.
http://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/
curriculum-vitae
http://europass.oeek.gr
Δίκτυο Eures
Οι Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες Απασχόλησης EURES
(European Employment Services) είναι ένα δίκτυο συνεργασίας για τη διευκόλυνση των ελεύθερων ανθρωπίνων πόρων στην Ε.Ε. Το δίκτυο Eures συνδέει και ενεργοποιεί όλες τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης των
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών, καθώς και
όλους τους εταίρους του χώρου της απασχόλησης σε
εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Στόχοι του δικτύου Eures είναι:
Να ενημερώνει ενδιαφερόμενους εργαζόμενους
σχετικά με τις ευκαιρίες απασχόλησης και τις
συνθήκες διαβίωσης και εργασίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.
Να βοηθά τους εργοδότες που επιθυμούν να
προσλάβουν εργαζόμενους από άλλες χώρες
Να παρέχει συμβουλές και καθοδήγηση σε εργαζόμενους και εργοδότες στις διασυνοριακές περιοχές.
Να προωθεί την κινητικότητα, παρέχοντας πληροφορίες για κοινωνική νομοθεσία-φορολογίαυγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση-ευκαιρίες
κατάρτισης, συγκρισιμότητα των προσόντων,
κόστος ζωής και στέγασης.
Η Εθνική Υπηρεσία Eures της Ελλάδας είναι ο οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)
που διαθέτει ειδικά εκπαιδευμένους Ευρωσυμβούλους
στις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας

Το Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Αιγαίου σας συστήνει να κατεβάστε τον Οδηγό «Θα
επικοινωνήσουμε μαζί σας…» Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν υποβάλλετε αίτηση για θέση εργασίας
σε άλλη χώρα του ΕΟΧ εντελώς δωρεάν από τη
σελίδα της ΕΕ:
http://bookshop.europa.eu/en/-you-will-hear-fromus...-pbKE7809628/;pgid=y8dIS7GUWMdSR0EAlME
UUsWb0000pyLpSK9;sid=T2wtHbiFAZ4tNumzoG6zutqgSL8r
zr9WSb8=?
CatalogCategoryID=PbYKABstTO8AAAEjtZAY4e5L
Διαθέσιμο σε όλες τις επίσημες γλώσσες του ΕΟΧ
Πηγή: Εκπαιδευτική και Επαγγελματική Κινητικότητα στην Ε.Ε., Δίκτυα και Εργαλεία. Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Γ.Δ.

Να προωθεί την κινητικότητα των πολιτών και
να πιστοποιεί διαφορετικές διαδρομές κατάρτισης και εκπαίδευσης σε χώρες της Ε.Ε.
Να εξασφαλίζει και να προωθεί τη διαφάνεια
των επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων
Να βοηθά κάθε άτομο να παρουσιάζει τις δεξιότητες και τα προσόντα του με τρόπο σαφή και
εύκολα κατανοητό στην Ευρώπη.

http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=el
http://www.oaed.gr/index.php?lang=el

Ημέρες Ενημέρωσης Μαθητών Β/θμιας Εκπαίδευσης από το Γραφείο Διασύνδεσης
Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου διοργάνωσε Ημέρες Ενημέρωσης Μαθητών Β/
θμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες για τα Τμήματα του Ιδρύματος και τις
σπουδές που προσφέρονται σε αυτά. Σκοπός είναι το
Ίδρυμα να προσεγγίσει με εξωστρέφεια εν δυνάμει
φοιτητές/τριες, να γνωρίσει σε αυτούς τα νέα σύγχρονα αντικείμενα που πραγματεύεται και οι
μαθητές/τριες να αποκτήσουν μία γεύση από τη φοιτητική εμπειρία.
Έτσι, λοιπόν, το Γραφείο Διασύνδεσης διοργάνωσε
στα νησιά της Λήμνου, Ρόδου, Σάμου και Μυτιλήνης
«Ημέρες Ενημέρωσης Μαθητών», όπου έγιναν επισκέψεις από τα σχολεία στο Ίδρυμα ή από το προσω-

πικό του Γραφείου Διασύνδεσης στα σχολεία τα ίδια.
Το πρόγραμμα της Ενημέρωσης διέφερε κατά περίπτωση, αλλά σε γενικές γραμμές περιλάμβανε:
Ενημέρωση για το Πανεπιστήμιο, τις Σχολές
και τα Τμήματα, το αντικείμενο των Τμημάτων και τις επαγγελματικές προοπτικές
Παρουσίαση υπηρεσιών και πληροφόρηση για
διάφορα θέματα, όπως εγγραφές
Παρουσίαση από Κέντρα Συμβουλευτικής και
Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ)
Επίσκεψη στα τμήματα και πληροφόρηση από
εξειδικευμένο προσωπικό
Ξενάγηση στο χώρο του Πανεπιστημίου (π.χ.
Ερευνητικά Εργαστήρια)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΤΟΠΟΣ

Λύκειο Πέτρας

06/02/2013

Μυτιλήνη

Γενικό Λύκειο Μαραθόκαμπου

04/03/2013

Σάμος

1 Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Μυτιλήνης

13/03/2013

Μυτιλήνη

2ο Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης (επίσκεψη στο σχολείο)

19/03/2013

Μυτιλήνη

Επαγγελματικό Λύκειο Βαθιού

21/03/2013

Σάμος

Γενικό Λύκειο Βαθιού

27/03/2013

Σάμος

Γυμνάσιο Ιππείου

27/03/2013

Μυτιλήνη

2ο Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης (Επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο)
Γυμνάσιο Μούδρου

02/04/2013

Μυτιλήνη

10/04/2013

Λήμνος

Γενικό Λύκειο Αφάντων

10/04/2013

Ρόδος

Γυμνάσιο Μασσάρων

12/04/2013

Ρόδος

3ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης

16/04/2013

Μυτιλήνη

Γυμνάσιο Μύρινας

17/04/2013

Λήμνος

Γυμνάσιο Κάμπου Χίου

19/04/2013

Μυτιλήνη

Γυμνάσιο Λιβαδοχωρίου

19/04/2013

Λήμνος

ο

Επιπρόσθετα, το Σάββατο 30 Μαρτίου 2013 σε συνεργασία με το Κέντρο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ) της Ρόδου
το Γραφείο Διασύνδεσης πραγματοποίησε εκδήλωση
στη Ρόδο με θέμα «Ημέρα Ενημέρωσης Μαθητών
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» και συμμετείχαν το
1ο, 3ο, και 4ο Γενικό Λύκειο Ρόδου καθώς και το 1ο
Εσπερινό Ρόδου.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλο του προσωπικό
του Ιδρύματος που συμμετείχε στις ενημερώσεις των
μαθητών (καθηγητές τμημάτων, ειδικό τεχνικό εργαστηριακό προσωπικό, υπηρεσία πληροφορικής, προσωπικό βιβλιοθήκης, προσωπικό δημοσίων σχέσεων
και άλλους), καθώς η συνεισφορά τους ήταν πολύ
σημαντική.

Ενημερώσεις Μαθητών Λυκείων από το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων Χίου
Τον Μάρτιο μήνα πραγματοποιήθηκαν, με ιδιαίτερη
επιτυχία, τόσο ξεναγήσεις Λυκείων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου όσο και παρουσιάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Λύκεια εντός και εκτός πόλεως Χίου.
Συγκεκριμένα το Πανεπιστήμιο Αιγαίου επισκέφθηκαν στης 12/03/2013 το 2ο Λύκειο Χίου και στης
29/03/2013 το Λύκειο Πλωμαρίου, Λέσβου, ενώ
παρουσιάσεις έγιναν στα Λύκεια ΓΕΛ Βροντάδου
στις 20/03/2013, 1ο ΓΕΛ Χίου και 3ο ΓΕΛ Χίου στις

19/03/2013, Λύκειο Καλαμωτής και Λύκειο Καλλιμασιάς στης 21/03/2013. Οι παρουσιάσεις πραγματοποιήθηκαν από τον Καθηγητή κ. Λυμπερόπουλο,
τον κ. Ανδρέα Ανδρικόπουλο, Λέκτορα ΤΔΕ, την
κα. Ελένη Γάκη, Λέκτορα ΤΔΕ, την Υπεύθυνη του
Περιφερειακού Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων κα
Ισαβέλλα Μπουρνιά και την Υπεύθυνη ΚΕΣΥΠ κα
Σοφία Παγίδα.
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ΣΧΟΛΕΙΟ

Ημέρα Καριέρας Σχολής Θετικών Επιστημών
Το Σάββατο 13 Απριλίου 2013 πραγματοποιήθηκε στο τα να ακολουθήσουν για να επιτύχουν την κατάλληλη
εργαστήριο Ηλέκτρα της Πανεπιστημιακής Μονάδας εξειδίκευση που θα τους οδηγήσει στο προσωπικό τους
Σάμου «Ημέρα Καριέρας Σχολής Θετικών Επιστη- στόχο κ.λπ. Μετά το τέλος όλων των παρουσιάσεων
μών». Η εκδήλωση οργανώθηκε από το Τοπικό Γραφεί- ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση των ομιλητών με
ο Διασύνδεσης. Καταλυτική υπήρξε και η υποστήριξη το κοινό.
του επίκουρου καθηγητή του τμήματος Μηχανικών Στη συνέχεια οι φοιτητές/τριες είχαν την ευκαιρία να
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων περάσουν από 2-3 συνεντεύξεις με τους εκπροσώπους
(Μ.Π.Ε.Σ.) κυρίου Γιάννη Χαραλαμπίδη.
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιελάμβανε τα εξής
δύο βασικά μέρη:
1. Παρουσιάσεις από τα στελέχη των επιχειρήσεων
2. Συνεντεύξεις των στελεχών των επιχειρήσεων με

από εταιρείες της επιλογής τους. Έτσι είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν τις πρώτες εμπειρίες στη διαδικασία
της συνέντευξης, και οι εταιρείες να γνωρίσουν τους/τις
φοιτητές/τριες των Τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών.

τους φοιτητές που δήλωσαν συμμετοχή.
Την εκδήλωση παρακολούθησαν 34 φοιτητές/τριες και
κής Μονάδας Σάμου. Οι εταιρείες που συμμετείχαν
στην εκδήλωση ήταν οι ακόλουθες:
Velti PLC, NETU Hellas S.A., ATC S.A., Καραμολέγκος Α.Ε., LECTA Advertising ltd, SoftOne Technologies S.A.
Ο/Η κάθε εκπρόσωπος έκανε μια σύντομη παρουσίαση
της εταιρείας στην οποία εργάζεται, του κλάδου στον
οποίο ανήκει η εταιρεία, μίλησε για τις ανάγκες του
κλάδου σε ειδικότητες όπως αυτές των τριών τμημάτων
της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σάμου. Επιπλέον οι
ομιλητές στο τέλος της παρουσίασης τους αφιέρωσαν
λίγο χρόνο στο να συμβουλεύσουν τους παρευρισκόμενους για το πώς μπορούν να βρουν δουλειά, πώς να
πετύχουν σε αυτό που κάνουν, τι επαγγελματικά βήμα-
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απόφοιτοι και των τριών τμημάτων της Πανεπιστημια-

Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων

Περιφερειακή Ενότητα Σάμου

Project « Σαμιακή Γη»
Η «Σαμιακή Γη» (www.samiakigi.com) είναι μια πρωτοβουλία συνολικής υποστήριξης των τοπικών παραγωγών
για την παραγωγή, την τυποποίηση και προώθηση των
προϊόντων τους, με σχεδιασμένη όλη την αλυσίδα των
εμπλεκόμενων επιχειρηματιών «από το χωράφι στο ράφι» , που υλοποιείται από φοιτητές και καθηγητές του
Πανεπιστημίου Αιγαίου, με τη συνεργασία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και τοπικών παραγωγών.

ανάπτυξη επιχειρηματικών ιδεών, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς αλλά και στελέχη της αγοράς της περιοχής
(τριπλή έλικα ανάπτυξης μέσα από τη συνεργασία πανεπιστημίων, επιχειρήσεων και δημόσιας διοίκησης).
Το συνολικό εγχείρημα, πιλοτική εφαρμογή έξυπνης
εξειδίκευσης σε νησιωτικό χώρο μπορεί να εφαρμοσθεί
ως καλή πρακτική και σε άλλα νησιά του Αιγαίου, εφ’
όσον υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες ανθρώπινου και
υλικοτεχνικού δυναμικού.

Ηλεκτρονική έρευνα αγοράς για τα σημαντικά χαρακτηριστικά του προϊόντος

Γιάννης Χαραλαμπίδης (Επ. Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων, Παν. Αιγαίου, Σάμος)

Υποστήριξη στην τυποποίηση προϊόντων (εταιρική
εικόνα, λογότυπα, ετικέτες)

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία δείτε το
www.samiakigi.com ή επικοινωνήστε με τον Γ. Χαραλαμπίδη (Παν. Αιγαίου) στο yannisx@aegean.gr

Υποστήριξη στην οργάνωση και στις εφαρμογές
πληροφορικής (κοστολόγηση, πληροφοριακά συστήματα, ιχνηλασιμότητα, κλπ).
Υποστήριξη της Συμβολαιακής Καλλιέργειας, και
της δημιουργίας της αλυσίδας προώθησης των από
το χωράφι στο ράφι, και συντονισμός της συνεργασίας των εμπλεκομένων επιχειρήσεων
Το έργο υλοποιείται από ομάδα φοιτητών και καθηγητών
του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με συνεργασία των Τμημάτων Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών
Συστημάτων (Σάμος) και Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής (Λήμνος), σε συνεργασία με την Περιφέρεια
Βορείου Αιγαίου και τοπικούς παραγωγούς.
Επόμενα βήματα για τη Σαμιακή Γη είναι η ανάπτυξη
και άλλων καινοτόμων υπηρεσιών (εκπαίδευση παραγωγών, νέοι τρόποι προώθησης, στοχευμένες έρευνες αγοράς, προσέλκυση αγοραστών, δημοσιότητα) η παραγωγή
και άλλων προϊόντων, και η σταδιακή ένταξη παραγωγών της περιφερειακής ενότητας Σάμου και η περαιτέρω
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Η ιδέα περιλαμβάνει την αναβίωση παλαιών, τοπικών,
«ξεχασμένων» προϊόντων αγροτικής παραγωγής, ικανών
Στην αρχική ομάδα του έργου περιλαμβάνονται οι:
να παραχθούν, και να αποτελέσουν σήμερα ελκυστικά,
μοναδικά για τον καταναλωτή, σύγχρονα διατροφικά
Νίκη Κυριακού, Μένη Τσακουμάγκου, Μάκης Ευαγπροϊόντα, brand names (στρατηγική back to the future),
γέλου (Μεταπτυχιακοί , Φοιτητές, Τμήμα Μηχανικών
και την δημιουργία μιας κοινής εταιρικής εικόνας –
Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων,
«ομπρέλα» - για τα εν λόγω αγροτικά προϊόντα της ΣάΠανεπιστήμιο Αιγαίου, Σάμος)
μου, όπου κάθε παραγωγός διατηρεί την αυτονομία του
(ξεχωριστή τελική ετικέτα) αλλά λαμβάνει οφέλη από τις
Νίκος Αποστολάκης (Παραγωγός Φάβας, Σάμος)
κεντρικές δράσεις υποστήριξης και διάδοσης. Η Σαμιακή Γη ήδη υποστηρίζει τις εξής δράσεις:
Γιώργος Κατσικογιάννης (Γεωπόνος, Περιφέρεια Β.
Αιγαίου, Σάμος)
Επιλογή των «ξεχασμένων», ποιοτικών, ιδιαίτερων,
τοπικών αγροτικών προϊόντων σε συνεργασία με την
Φωτεινή Μιχαηλίδου (Γραφείο Διασύνδεσης ΠανεπιΠεριφέρεια και τοπικούς παραγωγούς, και σχεδιαστημίου Αιγαίου, Σάμος)
σμός, και καθοδήγηση της αλυσίδας παραγωγής και
αποτελεσματικής προώθησης αυτών
(Πρώτη
Πολυκράτης Κωνσταντινίδης (Σύμβουλος Αντιπεριεπιλογή/πιλότος : Φάβα Σάμου)
φερειάρχη, Σάμος)
Ανάπτυξη όλων των απαραίτητων σημείων και δημιΔημήτρης Σκάλκος (Επ. Καθηγητής, Τμήμα Επιστήουργία υλικού στο διαδίκτυο (Web Site / Social Meμης Τροφίμων & Διατροφής, Παν. Αιγαίου, Λήμνος)
dia / Ανεύρεση-Δόμηση Υλικού)

Tα χαρακτηριστικά ενός επιτυχημένου επιχειρηματικού σχεδίου
Ο όρος επιχειρηματικό σχέδιο είναι ένας από τους
πρώτους που συναντά κάθε νέος επιχειρηματίας κατά
τη διαμόρφωση της ιδέας του. Η κύρια αξία του επιχειρηματικού σχεδίου είναι ότι δημιουργεί μια γραπτή περίληψη που αξιολογεί όλες τις πτυχές της οικονομικής βιωσιμότητας του επιχειρηματικού εγχειρήματος σας και περιλαμβάνει περιγραφή και ανάλυση των προοπτικών και των στρατηγικών στόχων της
επιχείρησής σας.
Όταν το αναπτύξετε σωστά θα είστε σε θέση να αποδείξετε στον εαυτό σας και στους πιθανούς επενδυτές
που θα προσπαθήσετε να προσεγγίσετε ότι α) αντιλαμβάνεστε σφαιρικά τα επιχειρηματικά ζητήματα
που αφορούν την επιχειρηματική σας ιδέα και β)
έχετε σχεδιάσει την αντιμετώπιση τους ώστε η υλοποίηση της ιδέας σας να προχωρήσει επιτυχώς.
Η ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου δεν στηρίζεται σε μια στατική μεθοδολογία και εξαρτάται πάντα από α) το είδος της νέας επιχείρησης και β) από
τους σκοπούς που επιδιώκει να επιτύχει το επιχειρηματικό σχέδιο. Πάντως ανεξάρτητα από τις διαφορές,
τα επιχειρηματικά σχέδια βασίζονται στην ίδια λογική:
Ανάλυση -> Κατανόηση -> Αντιμετώπιση επιχειρηματικών ρίσκων -> Επαγγελματισμός.
Η λογική αυτή φαίνεται κατά την ανάπτυξη ενός
επιχειρηματικού σχεδίου με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Να πείθει με την αντικειμενικότητα του. Το
επιχειρηματικό σχέδιο δεν έχει σκοπό τη διαφήμιση της επιχείρησης για να εκφράζει μόνο τον
ενθουσιασμό και το πάθος του επιχειρηματία
αλλά να πείσει με επιχειρήματα και φυσικά να
παρουσιάζει τυχόν αδυναμίες για τις οποίες περιγράφεται πλάνο αντιμετώπισης.
Να γράφεται με ομοιογενές στυλ γραφής και να
εκφράζει το προφίλ του νέου επιχειρηματία και
της ομάδας του. Το κοινό όραμα του επιχειρηματία και των συνεργατών πρέπει να περιγράφεται σε όλα τα στάδια του πλάνου. Η ικανότητα
της ομάδας εργασίας πρέπει να παρουσιάζεται
όχι μόνο μέσα από περιγραφή των τίτλων σπουδών τους αλλά και από την επαγγελματική τους
εμπειρία.

Να περιγράφει τον οικονομικό χώρο στον οποίο
θα δραστηριοποιηθεί η επιχείρηση. Η ανάλυση
του ανταγωνισμού δείχνει ξεκάθαρα ότι ο επιχειρηματίας γνωρίζει όλες τις παραμέτρους που
θα κάνουν το προϊόν ή την υπηρεσία του να ξεχωρίσει από τα ανταγωνιστικά αλλά και τις ευκαιρίες που μπορεί να εκμεταλλευτεί.
Να περιγράφει ξεκάθαρα τις ταμειακές ροές της
επιχείρησης. Ένα από τα πρώτα στοιχεία που
εξετάζει ο αναγνώστης του επιχειρηματικού σχεδίου είναι η ρεαλιστικότητα των πηγών από όπου
θα αντλήσει η επιχείρηση τους πόρους της, κατά
κύριο λόγο τα πρώτα 2-3 χρόνια της λειτουργίας
της και τις στρατηγικές συνεργασίες που σκοπεύει να αναπτύξει.
Η προετοιμασία και η διατήρηση ενός επιχειρηματικού σχεδίου είναι σημαντικό για κάθε επιχείρηση,
ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τη φύση της. Αλλά δεν
θα εξασφαλίσει την επιτυχία σας. Εάν διατηρηθεί μια
σωστή εκτίμηση των μεταβαλλόμενων οικονομικών
της επιχείρησής σας, το σχέδιο σας θα αποτελέσει
ένα χρήσιμο χάρτη πορείας, που δεν πρέπει να φοβάστε να το τροποποιήσετε και να το επικαιροποιήσετε,
καθώς και ένα εργαλείο χρηματοδότησης.
Πηγή http://www.entrepreneur.com και http://
managementhelp.org/businessplanning/
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Να εντυπωσιάζει με την ξεκάθαρη γραφή του.
Θα πρέπει ο υποψήφιος επενδυτής να μπορεί να
αντιληφθεί αμέσως την επιχειρηματική σας ιδέα
και να βρει απαντήσεις στα ερωτήματα του σε
ένα καλά οργανωμένο κείμενο, χωρίς συντομογραφίες, με ενιαία γραμματοσειρά και χωρίς ορθογραφικά λάθη. Να είναι σύντομο γιατί ο υπερβολικός όγκος από λεπτομερή ανάλυση και πληθώρα ποσοτικών στοιχείων δεν θα κερδίσουν το
ενδιαφέρον. Η οργανωμένη παράθεση επιχειρημάτων βασισμένων σε ποιοτικά και ποσοτικά
στοιχεία θα κάνει τη διαφορά. Η χρησιμοποίηση
πινάκων και διαγραμμάτων είναι επίσης ελκυστική.

Να περιέχει ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία
για την αγορά και την ανάπτυξη του προϊόντος ή
της υπηρεσίας. Αν ο στόχος είναι η προσέλκυση
ενός επαγγελματία επενδυτή θα πρέπει το επιχειρηματικό πλάνο να δίνει ποσοτικά στοιχεία για
την αγορά που στοχεύει καθώς και για τον τρόπο
προσέγγισης των υποψήφιων πελατών μέσα από
τεκμηριωμένες προβλέψεις που θα βασίζονται
σε έρευνα ή σε στατιστικά δεδομένα. Να παρουσιάζει με σαφήνεια το εκτιμώμενο κόστος παραγωγής και τις πωλήσεις του προϊόντος χωρίς
αισιόδοξες υπερβολές.

Εταιρική κοινωνική ευθύνη
Responsibility, Corporate Responsibility, κ.λ.π.
Κατηγορίες Εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
Η Ε.Κ.Ε. μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε έξι (6) κατηγορίες ανάλογα με τη φύση της ανάλογης πρωτοβουλίας-προγράμματος: Προώθηση Σκοπού, Μάρκετινγκ Σκοπού, Κοινωνικό Μάρκετινγκ, Εταιρική
Φιλανθρωπία, Εταιρικός Εθελοντισμός, Κοινωνικά
Υπεύθυνες Πρακτικές.
Θεωρία
των
ενδιαφερόμενων
μερών
(Stakeholders)
Υπάρχουν αρκετές θεωρίες σχετικά με την Ε.Κ.Ε. Η
πιο διαδεδομένη και απλή είναι η θεωρία των ενδιαφερόμενων μερών ή εμπλεκόμενων μερών. Τα ενδιαφερόμενα μέρη αποτελούν το περιβάλλον (άμεσο
και έμμεσο) το οποίο αλληλεπιδρά με την επιχείρηση
και έχει ενδιαφέρον από τις δραστηριότητες της. (Ο
αγγλικός όρος είναι Stakeholders δηλαδή αυτοί που
κρατούν-έχουν ενδιαφέρον). Οι άμεσα ενδιαφερόμενοι σε μία επιχείρηση είναι οι μέτοχοι, οι εργαζόμενοι, οι δανειστές-πιστωτές. Έμμεσα ενδιαφερόμενοι
είναι το Κράτος, οι τοπικές κοινωνίες στις οποίες
δραστηριοποιείται μία επιχείρηση, οι ομάδες πίεσης
π.χ. ακτιβιστές, διαδηλωτές, κ.α. Η ως άνω θεωρία
βοηθάει την επιχείρηση να λάβει υπόψη της όλα τα
ενδιαφερόμενα μέρη και να ξεκινήσει μία ουσιώδη
διαδικασία διαλόγου πριν καθορίσει το πρόγραμμα
δράσης της όσον αφορά την E.K.E. Στην Ελλάδα
έχει αναπτυχθεί ένα Δίκτυο επιχειρήσεων http://
www.csrhellas.org με τη μορφή μη κερδοσκοπικού
Σωματείου, που αποστολή του είναι η προώθηση της
έννοιας της Ε.Κ.Ε. και η προβολή της, τόσο προς τον
επιχειρηματικό κόσμο όσο και προς το κοινωνικό
περιβάλλον, με απώτερο στόχο την ισόρροπη επίτευξη κερδοφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης.
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Ο όρος Εταιρική κοινωνική ευθύνη (Ε.Κ.Ε.) αναφέρεται στις ενέργειες των επιχειρήσεων που αποσκοπούν στην συμβολή αντιμετώπισης περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων. Συγκεκριμένα οι
επιχειρήσεις αποτελούν οντότητες οι οποίες είναι
άρρηκτα συνδεδεμένες με το κοινωνικό σύνολο μέσα
στο οποίο δραστηριοποιούνται, επηρεάζοντας και
επηρεαζόμενες από τα δεδομένα της εποχής και του
χώρου δράσης τους. Οφείλουν επομένως να αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί, απέναντι στην
κοινωνία και το περιβάλλον. Να σέβονται δηλαδή
τις αρχές και τις αξίες που χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό μας (τον σεβασμό προς τον άνθρωπο - την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την παροχή ίσων ευκαιριών, τον σεβασμό στο περιβάλλον που κληρονομήσαμε και την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και
της ποιότητας ζωής).
Η έννοια της Ε.Κ.Ε. άρχισε να συζητείται από τη
δεκαετία του 1930 στις ΗΠΑ και στο πέρασμα των
τελευταίων δεκαετιών, η Ε.Κ.Ε. αποτελεί μία έννοια
σε συνεχή εξέλιξη. Η υιοθέτησή της από πολλές επιχειρήσεις ανά τον κόσμο συνδέθηκε με τη δημιουργία ενός μεγάλου αριθμού εθελοντικών επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, που προέβαλαν την ευθύνη της
κάθε επιχείρησης απέναντι στην κοινωνία και το
περιβάλλον μιας και αποτελεί ενεργό μέλος της κοινωνίας στην οποία δραστηριοποιείται. Δεν υπάρχει
μέχρι σήμερα διεθνώς ένας ενιαίος αποδεκτός ορισμός της.
Σήμερα, ο θεσμός της Ε.Κ.Ε, προσδιορίζεται και με
πολιτικές και δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
η οποία στοχεύει να του δώσει μεγαλύτερη πολιτική
προβολή, να επιβραβεύσει ευρωπαϊκές επιχειρήσεις
για τις ενέργειές τους σε αυτόν τον τομέα και να ενθαρρύνει την ανάληψη μεγαλύτερων πρωτοβουλιών.
Αναγνωρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ε.Κ.Ε, κατέληξε στο συμπέρασμα
ότι μπορεί να επιτύχει καλύτερα τους στόχους της σε
συνεργασία με τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και έχει
ήδη εξαγγείλει την υποστήριξή της στην δημιουργία
ευρωπαϊκής συμμαχίας για την Ε.Κ.Ε. Περισσότερες
πληροφορίες στο σύνδεσμο http://ec.europa.eu/
enterprise/policies/sustainable-business/corporatesocial-responsibility/index_en.htm
Έτσι στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει
ένα πλέγμα νόμων και κανόνων για την προστασία
του περιβάλλοντος κατά την διαδικασία παραγωγής
που προστατεύει και προάγει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, προάγει την ποιότητα ζωής την εκπαίδευση
και επιμόρφωση των εργαζομένων κλπ. Περισσότερα
στο σύνδεσμο http://europa.eu/youreurope/business/
doing-business-responsibly/index_el.htm Ο όρος έχει
πολύ στενή σχέση με την ηθική των επιχειρήσεων.
Ο αντίστοιχος όρος στα αγγλικά είναι Corporate Social Responsibility. Στα αγγλικά επίσης υπάρχουν
πολλοί όροι για να περιγράψουν την εταιρική κοινωνική ευθύνη όπως: Corporate Citizenship, Social

Ξεκίνησε την καριέρα σου με την Πρακτική Άσκηση
Προγράμματα πρακτικής άσκησης στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό

1. Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης RISE
(Research Internship in Science and Engineering)
από τη DAAD (Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών)
To RISE είναι πρόγραμμα θερινής πρακτικής
άσκησης για προπτυχιακούς φοιτητές από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Πορτογαλία και την Ισπανία. To
RISE δίνει την ευκαιρία σε φοιτητές/τριες να εργαστούν με ερευνητικές ομάδες εργασίας σε Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ινστιτούτα της Γερμανίας για
χρονικό διάστημα 2-3 μηνών. Η γλώσσα εργασίας
είναι η Αγγλική.
Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις μπορείτε
να επισκεφτείτε τη σελίδα: https://www.daad.de/rise/
en/index.html
DAAD Ενημερωτικό Κέντρο Αθηνών, Ομήρου 1416 (Goethe-Institut Athen)
GR - 106 72 Αθήνα, Τηλέφωνο: (+30) 210 36 08 171
Fax: (+30) 210-36 26 263
E-Mail: daad@athen.goethe.org
Ιστοσελίδα: www.daad.gr
2. Πρακτική άσκηση φοιτητών ΑΕΙ στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ως ενεργό και
υπεύθυνο μέλος της κοινωνίας, αναπτύσσει σχέσεις
συνεργασίας με Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα προκειμένου να προσφέρει ευκαιρίες θερινής απασχόλησης και πρακτικής άσκησης σε
φοιτητές/σπουδαστές.
Στόχος του Προγράμματος Απασχόλησης ΦοιτητώνΣπουδαστών Α.Ε.Ι.-Α.Τ.Ε.Ι., είναι η κάλυψη κατά το
βέλτιστο δυνατό τρόπο των επιχειρησιακών αναγκών
του Ομίλου με ταυτόχρονη προσφορά ουσιαστικού
κοινωνικού έργου ενώ, παράλληλα, δίνεται ευκαιρία
στους φοιτητές/σπουδαστές για εξάσκηση στο αντικείμενο σπουδών τους και απόκτηση εμπειρίας σε
συνθήκες πραγματικού περιβάλλοντος εργασίας. Έμφαση δίνεται στις παρακάτω κατευθύνσεις σπουδών, κατά σειρά προτεραιότητας:
Τεχνική
Οικονομική
Πληροφορικής
Διοίκησης
Άλλη εξειδικευμένη, σύμφωνα με τις
απαιτήσεις των Οργανωτικών Μονάδων / Εταιρειών του Ομίλου
Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις
μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα:
http://www.hellenic-petroleum.gr/online/
generic.aspx?mid=141

5. Πρακτική Άσκηση στη Microsoft Ιρλανδίας
H Microsoft Ιρλανδίας θα είναι στην Ελλάδα στο
τέλος Μαΐου για μια σειρά μοναδικών events πρόσληψης και πρακτικής άσκησης για θέσεις Software
Development Engineer in Test. Σε κάθε event, θα
υπάρχει ενημέρωση για τη διαδικασία υποβολής βιογραφικών και καθοδήγηση για τη προετοιμασία των
συνεντεύξεων. Τα events θα αφορούν κυρίως τελειόφοιτους που ενδιαφέρονται για μόνιμη εργασία, αλλά
και έμπειρους φοιτητές που ενδιαφέρονται για πρακτική άσκηση.
Περιγραφές των θέσεων και αποστολή βιογραφικών :
Πρακτική Άσκηση : http://bit.ly/ZXPs0u
Τελειόφοιτοι : http://bit.ly/ZxyXbG
Με προϋπηρεσία : http://bit.ly/13fm1vd
6. Πρακτική στο Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Κύπρο
(Υ.Α.)
Το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για
τους Πρόσφυγες στην Κύπρο (Υ.Α.) ζητά άτομα για
πρακτική άσκηση, για να προσφέρουν σημαντική
υποστήριξη στους Τομείς Νομικής Προστασίας και
Ενημέρωσης. Για περισσότερες πληροφορίες και
αιτήσεις μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα:
http://www.unhcr.org.cy/el/praktiki-askisi.html

Π.Α.

3. Πρακτική Άσκηση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ευρεσιτεχνίας (European Patent
Office)
Κάθε χρόνο ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ευρεσιτεχνίας δέχεται έναν σημαντικό αριθμό φοιτητών κυρίως θετικών επιστημών και πολυτεχνικών σχολών για εξάμηνη πρακτική άσκηση.
Υποβολή αιτήσεων έως και 02/06/2013
Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις
μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα:
http://www.epo.org/about-us/jobs/vacancies/

internships/science-engineering.html
4. Πρακτική άσκηση στην Procter & Gamble
(P&G)
Θέσεις πρακτικής άσκησης στο Τμήμα Βιομηχανικής
Παραγωγής των προϊόντων της P&G στην Ιταλία.
Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις μπορείτε
να επισκεφτείτε τη σελίδα:
https://pg.taleo.net/careersection/10000/jobdetail.ftl?
lang=en&job=MFG00003451

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.

