
Στο 3% - 5% της παγκόσμιας ελίτ των Πανε-

πιστημίων βρίσκεται το Πανεπιστήμιο Αιγαί-

ου σύμφωνα με τη μελέτη της ισπανικής πα-

γκόσμιας κατάταξης «webometrics». 

Η κατάταξη αυτή, την οποία και παρουσίασε 

το Διαπανεπιστημιακό Δίκτυο Πολιτικών 

Ανώτατης Εκπαίδευσης (πανεπιστημιακοί 

από την Πάτρα) παρουσιάζει πέντε πανεπι-

στήμια της Ελλάδας (Αριστοτέλειο Θεσσα-

λονίκης, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εθνικό Με-

τσόβιο Πολυτεχνείο, Πανεπιστήμια Κρήτης 

και Πατρών), στο καλύτερο 3% της παγκό-

σμιας κατάταξης. Σύμφωνα με την ίδια λί-

στα, τρία ακόμη πανεπιστημιακά ιδρύματα 

(Πανεπιστήμια Αιγαίου, Ιωαννίνων και Δη-

μοκρίτειο Θράκης) βρίσκονται στο καλύτερο 

5% της παγκόσμιας κατάταξης.  

Για πρώτη φορά στο 10% των καλύτερων 

ανώτατων ιδρυμάτων εμφανίζονται όμως και 

δύο ΤΕΙ, το Τεχνολογικό Ίδρυμα Θεσσαλονί-

κης και αυτό της Πάτρας. 

Η λίστα του Webometrics Ranking of World 

Universities καταρτίζεται από τη Cyber-

metrics (CCHS), μια μονάδα του Ισπανικού 

Εθνικού Κέντρου Ερευνών (Spanish National 

Research Council - CSIC), το κύριο ερευνη-

τικό σώμα της Ισπανίας και δίνει πληροφορί-

ες για 21.250 πανεπιστήμια σύμφωνα με την 

παρουσία τους στο Διαδίκτυο. Η κατάταξη 

αυτή ανανεώνεται κάθε Ιανουάριο και Ιούλι-

ο.  

Πάντως, όπως φανερώνει η έρευνα αυτή, 

κάποια ιδρύματα στη χώρα μας βελτιώθηκαν 

σε σχέση με πέρυσι και κάποια άλλα ακολού-

θησαν την αντίθετη πορεία. Το Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο βρίσκεται πλέον στην 194η 

θέση από την 158η θέση που ήταν πέρυσι. Το 

Πανεπιστήμιο της Αθήνας βρίσκεται στην 

268η θέση και έχει ανέβει 83 θέσεις.  

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο πάλι βρί-

σκεται στην 417η θέση υποχωρώντας 

48 θέσεις. Αντίθετα, το Πανεπιστήμιο 

Κρήτης βρίσκεται ψηλότερα στη λίστα σε 

σχέση με πέρυσι (στην 460ή θέση από την 

516η) και το Πανεπιστήμιο Πατρών από 

την 327η θέση στην 556η.  

Αξίζει να επισημανθεί ότι όπως αναφέ-

ρουν οι ερευνητές, τα πρώτα πανεπιστήμια 

παγκοσμίως είναι δημόσια ανώτατα ιδρύ-

ματα. 

Η ισπανική έρευνα κατάταξης χρησιμοποι-

εί τα παρακάτω κριτήρια: 

- Ο συνολικός αριθμός ιστοσελίδων που 

φιλοξενούνται στην κύρια διεύθυνση Δια-

δικτύου του πανεπιστημίου, όπως είναι 

ταξινομημένο από τη μεγαλύτερη μηχανή 

αναζήτησης (Google). Πρόκειται για το 

20% επί του συνόλου των κριτηρίων. 

- Η προσπάθεια «για τη δημιουργία ιδρυ-

ματικών αποθετηρίων έρευνας» που λαμ-

βάνει υπόψη τον αριθμό των κειμένων που 

δημοσιεύτηκαν σε ειδικές πανεπιστημια-

κές ιστοσελίδες (15% επί του συνόλου των 

κριτηρίων). 

- Η ποιότητα των περιεχομένων μέσω ενός 

«εικονικού δημοψηφίσματος» που μετράει 

όλες τις εισερχόμενες συνδέσεις που δέχε-

ται η βασική διεύθυνση Διαδικτύου του 

ιδρύματος από τρίτες πλευρές. Αυτές οι 

συνδέσεις «φωτογραφίζουν» το κύρος, την 

ακαδημαϊκή επίδοση, την αξία της πληρο-

φορίας και το αξιόχρηστο των υπηρεσιών 

(50% επί του συνόλου των κριτηρίων).  

- Οι επιστημονικές εργασίες που δημο-

σιεύονται σε επιστημονικά περιοδικά διε-

θνούς κύρους. Δεν αξιολογείται ο συνολι-

κός αριθμός των δημοσιεύσεων αλλά μόνο 

οι άριστες δημοσιεύσεις σε κάθε επιστη-

μονικό κλάδο 
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Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρο-

μίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου και η Μονάδα Καινοτομίας 

και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία 
με το Επιμελητήριο Χίου διοργάνωσαν 

εκδήλωση με θέμα «Γυναικεία Επιχει-

ρηματικότητα: Μοχλός Ανάπτυξης». 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην 

Πανεπιστημιακή Μονάδα Χίου, στο 

Αμφιθέατρο της Σχολής Επιστημών 

της Διοίκησης, την Παρασκευή 08 

Μαρτίου 2013 και ώρα 18:00.  

 

Στην εκδήλωση συμμετείχαν με εισηγή-

σεις οι παρακάτω κυρίες: 

 Κατερίνα Σαρρή, Αν. Καθηγήτρια 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 

 Αναστασία Ψωμιάδη, Ελληνικός 

Σύνδεσμος Νέων Επιχειρηματιών, εται-

ρεία APSON Εταιρική Κοινωνική Ευθύ-

νη 

 Σμαράγδα Αμπαζή, Επιχειρηματίας, 

εταιρεία «Τα Χερίσια της Σμαράγδας» 
Κωνσταντίνα Τζιαφέτα, Εκπρόσωπος 

ΕΛΑΝΕΤ 
 

Στο πλαίσιο της συν-διοργάνωσης της 
εκδήλωσης με το Επιμελητήριο Χίου, 

έγινε παρουσίαση του Προγράμματος: 

«Ολοκληρωμένη παρέµβαση για τη 

στήριξη της γυναικείας απασχόλησης 

µέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικό-

τητας» αναφορικά με τις δυνατότητες 

επιδότησης επιχειρήσεων της Χίου & 

των φυσικών προσώπων που επιθυμούν 

να ιδρύσουν επιχείρηση, μέσω της συ-

γκεκριμένης δράσης του ΕΣΠΑ, από την 

εκπρόσωπο της ΕΛΑΝΕΤ. 

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν, στο πλαί-
σιο του εορτασμού της Ημέρας της Γυ-

ναίκας, να προβάλλουμε την επιχειρημα-

τικότητα και την καινοτομία ως σημαντι-

κή προοπτική απασχόλησης στους νέους 

και τις γυναίκες. Η προώθηση και ενθάρ-

ρυνση της γυναικείας επιχειρηματικότη-

τας αποτελεί βασικό μοχλό οικονομικής 

ανάπτυξης γιατί μπορεί να συμβάλλει 

καθοριστικά στην αύξηση του ΑΕΠ και 

στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, 

ενώ θα ενισχύσει την καινοτομία και την 
κοινωνική συνοχή. 

Οι κυρίες που τίμησαν την εκδήλωση με 

τις εισηγήσεις τους μετέφεραν η κάθε 

μια από αυτές στον τομέα της, την πλού-

σια εμπειρία και την τεχνογνωσία τους 

γύρω από το θέμα της επιχειρηματικότη-

τας και της καινοτομίας, μας παρουσία-

σαν την εταιρική κοινωνική ευθύνη σαν 

μια ‘’θηλυκή συμφωνία’’ αλλά και τα 

προγράμματα συμβουλευτικής προς νέες 

γυναίκες επιχειρηματίες που θα τις βοη-

θήσουν στο νέο τους εγχείρημα. Επίσης 
μας παρουσίασαν και την εμπειρία από 

το στήσιμο μιας επιχείρησης, αλλά και 

των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν ως 

γυναίκες επιχειρηματίες που δραστηριο-

ποιούνται στην Περιφέρεια Β.Αιγαίου. 

Η εκδήλωση είχε επιτυχία και έγινε το 

πρώτο βήμα για μια εποικοδομητική 

συνεργασία με το Επιμελητήριο Χίου 

που θα ενισχυθεί και θα επεκταθεί και 

στο μέλλον, με απώτερο στόχο τη δια-

σύνδεση του Ιδρύματος με τις επιχειρή-
σεις και την αγορά εργασίας ευρύτερα. 

Την εκδήλωση παρακολούθησαν περί-

που 100 συμμετέχοντες. Οι συμμετέχο-

ντες ήταν προπτυχιακοί και μεταπτυχια-

κοί φοιτητές, διοικητικό προσωπικό του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου, άνεργες γυναί-

κες και λίγοι επιχειρηματίες της Χίου. 

Παρακολούθησαν επίσης εκπρόσωποι 

συλλόγων και φορέων με ενδιαφέρον για 

την επιχειρηματικότητα. 

 

Εκδήλωση με θέμα «Γυναικεία Επιχειρηματικότητα: Μοχλός Ανάπτυξης» 
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Από την Παρασκευή 08 Μαρτίου 2013, έως και την 

Κυριακή 10 Μαρτίου 2013 πραγματοποιήθηκε 

στο Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας η 15η Διεθνής Έκθεση 

με θέμα «Εκπαίδευση και Εργασία 2013», η οποία 

παρουσιάζει επί 15 συναπτά έτη μια πλήρη εικόνα 
των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην Ελλάδα και 

το εξωτερικό, σε επίπεδο προπτυχιακών, μεταπτυχια-

κών σπουδών και δια βίου εκπαίδευσης στον δημόσι-

ο ή ιδιωτικό τομέα. 

Παράλληλα διεξήχθη και το Job Festival, που οργά-

νωσε η Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Equal Society 

- Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών» με τη συμμετοχή εται-

ριών, που αναζητούν προσωπικό, αλλά και του ΟΑ-

ΕΔ με το πρόγραμμα Eures (θέσεις εργασίας στο 

εξωτερικό).  

Η έκθεση «Εκπαίδευση και Εργασία 2013», τελούσε 

υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας & Θρη-
σκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού, της Γενικής 

Γραμματείας Νέας Γενιάς του Υπουργείου Εργασίας 

και Κοινωνικής Ασφάλισης, του Δήμου Αθηναίων 

και του Δήμου Πειραιά.Στην Έκθεση συμμετείχαν 

150 εκθέτες από 15 χώρες και την επισκέφτηκαν 

μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμι-

ας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Στην έκθεση συμμετείχαν, διαθέτοντας περίπτερο,  

Πανεπιστήμια από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 

Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά ιδρύματα, Κέντρα Μετα-

λυκειακής Εκπαίδευσης, IEK, Επαγγελματικές Σχο-
λές, KEK, Πρεσβείες και μορφωτικά τμήματα, Εκδό-

σεις, Φορείς επαγγελματικής επιμόρφωσης και κα-

τάρτισης, Φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης, Εταιρεί-

ες με προϊόντα και υπηρεσίες για νέους, Εταιρείες 

που προμηθεύουν εξοπλισμό και υπηρεσίες για την 

οργάνωση και τη λειτουργία εκπαιδευτικών ιδρυμά-

των.  

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου μέσω της Δ.Α.ΣΤΑ. συμ-

μετείχε στο περίπτερο 102 στον εκθεσιακό χώρο, 

κομβικό σημείο για τη διέλευση των επισκεπτών 

στην υπόλοιπη έκθεση, καθότι βρισκόταν ακριβώς 
απέναντι από αυτό του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. και του ΕΟΠ-

ΠΕΠ. 

Το προσωπικό της Δ.Α.ΣΤΑ. του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου μοίραζε σε όλους τους επισκέπτες ενημερω-

τικό πεντάπτυχο φυλλάδιο με τις σχολές και τα τμή-

ματα του πανεπιστημίου καθώς επίσης και τα τεύχη 

της εφημερίδας  Aigaio Edu που παρουσίαζε τα 

«Επιτεύγματα Αριστείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου», 

και «Αναλυτική Παρουσίαση των Τμημάτων του Πα-

νεπιστημίου». 

Παράλληλα μοιράστηκε το ενημερωτικό τρίπτυχο με 

τις δράσεις της Δ.ΑΣΤΑ. Πανεπιστημίου Αιγαίου, 
στο οποίο αναγραφόταν η ιστοσελίδα του Πανεπι-

στημίου Αιγαίου, όπου μπορεί ο κάθε επισκέπτης να 

μπαίνει και να ενημερώνεται για τις σχολές και τα 

τμήματα καθώς και για τα μεταπτυχιακά προγράμμα-

τα που παρέχει το Πανεπιστήμιο. 

Στη 15η Διεθνή Έκθεση για την Εκπαίδευση & την 

Εργασία, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ήρθε σε επαφή 

με Δομές Απασχόληση & Σταδιοδρομίας άλλων Ελ-

ληνικών Πανεπιστημίων, όπως για παράδειγμα με τις 

δομές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του Πανεπι-

στημίου Πελοποννήσου, του Εθνικού Καποδιστρια-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και με αντίστοι-

χες δομές Τεχνολογικών Ιδρυμάτων όπως για παρά-

δειγμα το ΤΕΙ Ηπείρου. Σε αυτή την επαφή δόθηκε η 

δυνατότητα να δούμε  την εργασία και πόσο έχουν 

προχωρήσει οι υπόλοιπες δομές, καθώς και το ενδε-

χόμενο κάποιας κοινής εκδήλωσης – ημερίδας για 

μέρες καριέρας με τις υπόλοιπες δομές. 

Η παρουσία του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην 15η 

Διεθνή Έκθεση «Εκπαίδευση & Εργασία», αποτέλεσε 

μια ευκαιρία παρουσίασης του Πανεπιστημίου μας 

στο μαθητικό κοινό, καθώς  τους δόθηκε η δυνατότη-

τα να μελετήσουν το πεντάπτυχο με τις Σχολές, τα 
Τμήματα μας και τα αντίστοιχα του κάθε τμήματος 

μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Επιπρόσθετα 

το προσωπικό τις Δ.Α.ΣΤΑ. ήρθε σε επαφή και α-

ντάλλαξε γνώσεις με αντίστοιχες δομές ελληνικών 

πανεπιστημίων και συζήτησε την πιθανότητα μελλο-

ντικής συνεργασίας. Η παρουσία του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου στην 15η Διεθνή Έκθεση για την Εκπαίδευ-

ση & την Εργασία ενίσχυσε την εξωστρέφεια μας 

στο ευρύ μαθητικό κοινό που αποτελούσε και σκοπό 

της συμμετοχής μας. 

 Συμμετοχή της Δ.Α.ΣΤΑ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου  

στην 15η Διεθνή Έκθεση «Εκπαίδευση & Εργασία»  

http://www.equalsociety.gr/index.php?lang=el


Γ
.Δ
.

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συ-

νεργασία με το Κέντρο Συμβουλευτικής & Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού Ρόδου (ΚΕ.ΣΥ.Π) καθώς και με το Οικονο-

μικό Επιμελητήριο Ελλάδος - Τμήμα Δωδεκανήσου, στοχεύ-

ουν στην υποστήριξη των μαθητών/τριών δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης για να προσεγγίσουν ομαλά τη μετάβαση από τη 

μαθητική στη φοιτητική ζωή και εν κατακλείδι στη μελλοντι-

κή επαγγελματική τους σταδιοδρομία, η οποία θα πρέπει να 

είναι εναρμονισμένη με τις γνώσεις και τις προσωπικές τους 

δεξιότητες που αποκόμισαν από το Λύκειο. 

Με βάσει αυτό το σκεπτικό πραγματοποιήθηκαν «Ημέρες Ενη-

μέρωσης Μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» που έλαβαν 

χώρα στα Λύκεια της νήσου Ρόδου και αποσκοπούσαν στην 

έγκυρη και σωστή ενημέρωση των μαθητών για τις προπτυχια-

κές σπουδές των 17 τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Για τη χρονική περίοδο από τις 28 Φεβρουαρίου 2013 έως τις 

15 Μαρτίου 2013, πραγματοποιήθηκαν 6 επισκέψεις στα πα-

ρακάτω Λύκεια: 

Σκοπός των συγκεκριμένων εκδηλώσεων ήταν να ενημερω-

θούν μαθητές/τριες και καθηγητές/τριες για το αντικείμενο 

σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και τις 

προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης που αυτά προ-

σφέρουν, για να επιλέξουν τις καταλληλότερες για τους ίδιους 

σπουδές, που θα τους οδηγήσουν στο επάγγελμα που ταιριάζει 

στα ενδιαφέροντα τους και στις προσωπικές κλίσεις τους.  

Επιπροσθέτως πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για τον Επαγ-

γελματικό Προσανατολισμό & τη Συμβουλευτική από τις υ-

πεύθυνες του Σ.Ε.Π. του ΚΕ.ΣΥ.Π. Ρόδου, κυρίες Νικολάου 

και Καραϊσαρλή καθότι και εκπρόσωποι του Οικονομικού 

Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου ανέλυσαν τα επαγγελματικά 

δικαιώματα των αποφοίτων του κλάδου καθώς και τη διαδικα-

σία και το ποιοι υπάγονται σε αυτό. 

Προγραμματισμός Δράσεων Τοπικού Γραφείου Διασύνδε-

σης Ρόδου 

1 Το Τοπικό Γραφείο Διασύνδεσης Ρόδου σε συνεργασία 

με το ΚΕ.ΣΥ.Π. Ρόδου και το Οικονομικό Επιμελη-

τήριο Ελλάδος – Τμήμα Δωδεκανήσου έχουν προ-

γραμματίσει για τα Λύκεια της Πόλεως της Ρόδου 

(1ο,3ο,4ο ΓΕΛ & 1ο Εσπερινό Λύκειο), ενημερωτική 

εκδήλωση στο χώρο της Πανεπιστημιακής Μονάδας 

της Ρόδου το Σάββατο 30 Μαρτίου 2013. 

Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν διακεκριμένοι Ρόδιοι 

επαγγελματίες οι οποίοι παρακάμπτοντας τις κλασι-

κές θεωρητικές προσεγγίσεις, θα δέχονται μαθητές/

τριες καθώς και γονείς και θα λύνουν τις απορίες 

τους, σε πέντε «στρογγυλά τραπέζια» αντίστοιχα των 

πέντε επιστημονικών πεδίων. 

2.    Τέλος, προγραμματίζεται για το πρώτο δεκαπεν-

θήμερο του Απριλίου ενημερωτική επίσκεψη στο 

Λύκειο Αφάντου καθώς και εκπαιδευτικές εκδρομές 

της Γ’ Τάξης των Γυμνασίων Αφάντου και Μασσά-

ρων στους χώρους και τις εγκαταστάσεις της Σχολής 
Ανθρωπιστικών Επιστημών της Πανεπιστημιακής 

Μονάδας της Ρόδου. 

  

Α/Α 

ΛΥΚΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗ-
ΝΙΑ 

ΤΑΞΗ ΜΑ-
ΘΗΤΩΝ 

ΑΡΙΘ. 
ΜΑ-

ΘΗΤΩ
Ν 

1 Ροδίων 
Παιδεία 

28/02/2013 Α & Β Λυ-
κείου 

110 

2 Λύκειο Κρε-
μαστής 

01/03/2013 Γ’ Λυκείου 80 

3 Λύκειο Ια-
λυσού 

04/03/2013 Γ’ Λυκείου 72 

4 Λύκειο 
Έμπωνα 

05/03/2013 Α’& Β’& Γ’ 
Λυκείου 

34 

5 Λύκειο Αρ-
χαγγέλου 

12/03/2013 Γ’ Λυκείου 66 

6 Λύκειο Γεν-
ναδίου 

15/03/2013 Α’& Β’& Γ’ 
Λυκείου 

95 

Ενημερωτικές Επισκέψεις Μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  

Τοπικού Γραφείου Διασύνδεσης Ρόδου στα Λύκεια της νήσου.  
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Τον Απρίλιο του 2013 πρόκειται να προκηρυχθεί ένα 

νέο πρόγραμμα επιδοτούμενης απασχόλησης από το 

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που 

πρόκειται να υλοποιήσει ο ΟΑΕΔ σε συνεργασία με 

πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης. 

Το Πρόγραμμα έχει τίτλο: «Επιταγή εισόδου στην 

αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως 29 ετών». 

Στόχος του προγράμματος είναι η επίτευξη μιας δο-

μημένης πορείας εισόδου των νεοεισερχόμενων 

άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία θα κα-

ταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλη-

σης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονο-

μίας. Ειδικότερα το πρόγραμμα διασφαλίζει τις ανα-

γκαίες προϋποθέσεις ένταξης των νέων στην αγορά 

εργασίας μέσω της απόκτησης και βελτίωσης των 

γνώσεών τους με παράλληλη θεωρητική κατάρτιση 

και πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες ερ-

γασιακού περιβάλλοντος και προσαρμογή των γνώ-

σεων στις πραγματικές ανάγκες της παραγωγικής 

διαδικασίας. Περιλαμβάνει ολοκληρωμένη δέσμη 

παρεμβάσεων μέσω χορήγησης από τον ΟΑΕΔ 

Voucher για: 

1.  Κατάρτιση έως 100 ώρες (οριζόντιες και εξειδι-

κευμένες δεξιότητες) σε συνδυασμό με καθοδή-

γηση / εκπαιδευτικό Mentoring. 

2.  Πρακτική άσκηση / Εργασιακή εμπειρία πέντε (5) 

μηνών.  

3.   Επιχορήγηση των επιχειρήσεων που θα μετατρέ-

ψουν την πρακτική άσκηση σε σύμβαση εργασί-

ας, με κάλυψη των εργοδοτικών εισφορών για 

ένα έτος. 

Ωφελούμενοι: 

 Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ / ΤΕΙ έως είκοσι εν-

νέα (29) ετών 

 Άνεργοι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτερο-

βάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

έως 29 ετών, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις 

σπουδές τους κατά προτεραιότητα το αργότε-

ρο 36 μήνες πριν την υποβολή αίτησής τους 

στο πρόγραμμα 

 Βασική προϋπόθεση ένταξης στο πρόγραμμα 

η κατοχή κάρτας ανεργίας του ΟΑΕΔ 

Παρέχει: 

Α) στους άνεργους νέους κατόχους κάρτας ανεργί-

ας: 

 Επίδομα κατάρτισης 5€ ανά ώρα κατάρτισης. 

 Αμοιβή 460€ για κάθε μήνα εκπαιδευτικής 

πρακτικής άσκησης (για αποφοίτους AEI/

TEI). 

 Αμοιβή 400€ για κάθε μήνα εκπαιδευτικής 

πρακτικής άσκησης (για αποφοίτους υποχρε-

ωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθ-

μιας εκπαίδευσης)  

 Ιατροφαρμακευτική κάλυψη.  

 Επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύ-

νου, ατυχήματος κλπ. για όλη τη διάρκεια της 

εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης. 

Β) στις επιχειρήσεις: 

Κάλυψη εργοδοτικών εισφορών για ένα έτος, για τις 

επιχειρήσεις που θα μετατρέψουν την πρακτική 

άσκηση σε σύμβαση εργασίας. 

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν επιχειρή-

σεις ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται κατά 

προτεραιότητα στους κάτωθι τομείς: 

 Αγροδιατροφικός Τομέας 

 Τουρισμός – Πολιτισμός 

 Νέες τεχνολογίες 

 Ενέργεια (παραγωγή ενέργειας, εξοικονόμηση 

ενέργειας)  

 Ναυτιλία  

 Υπηρεσίες υγείας – κοινωνικής φροντίδας  

Επιπλέον, για να υπαχθεί μια επιχείρηση στο πρό-

γραμμα, δεν θα πρέπει να έχει προβεί, κατά τη διάρ-

κεια του τριμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο 

πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού, ενώ αναλαμβά-

νει τη δέσμευση να μην απολύσει προσωπικό καθ’ 

όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής πρακτικής 

άσκησης και της επιχορήγησης.  

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις μπορείτε 

να απευθύνεστε στα κατά τόπους Κέντρα Επαγγελ-

ματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) και στις κατά τόπους 

Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ καθώς και στην ιστοσελίδα 

http://www.voucher.gov.gr/project. Αναζητήστε επί-

σης στην παρακάτω ιστοσελίδα το Κέντρο Επαγγελ-

ματικής Κατάρτισης της περιοχής σας και ενημερω-

θείτε για τα Προγράμματα Κατάρτισης και Απασχό-

λησης που υλοποιούνται μέσω της επιταγής κατάρτι-

σης Voucher του ΟΑΕΔ http://www.voucher.gov.gr/

kek/index/pid/1 

Νέο Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ: «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους 

έως 29 ετών» 

http://www.voucher.gov.gr/project
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.voucher.gov.gr%2Fkek%2Findex%2Fpid%2F1&h=1AQFKgAGe&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.voucher.gov.gr%2Fkek%2Findex%2Fpid%2F1&h=1AQFKgAGe&s=1
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Το Ίδρυμα Μπάκαλα αποφάσισε τη χορήγηση δέκα 

(10) υποτροφιών, για σπουδές στην Ελλάδα και πέντε 

(5) για αντίστοιχες στο εξωτερικό, σε σπουδαστές οι 

οποίοι, απαραιτήτως και ανεξαρτήτως κατηγορίας 
1) κατάγονται από το νομό Αρκαδίας ή από τους δυο 

γονείς ή έστω και από τον έναν εξ αυτών, 2)  «έχουν 

οικονομική αδυναμία»  3)  «διακρίνονται για το ήθος 

και τις πνευματικές τους ικανότητες» και 4)  δεν  λαμ-

βάνουν υποτροφία ή οποιαδήποτε μηνιαία χρηματική 

παροχή από οποιοδήποτε ελληνικό ή ξένο φορέα, ούτε 

έχουν εκπέσει από υπαιτιότητά τους από τη χορήγηση 

υποτροφίας για σπουδές στην ίδια σχολή.   

Ι.- Δικαιούχοι είναι οι εξής:  

1) Οι αριστούχοι απόφοιτοι Λυκείων Τριπόλεως, για 

πανεπιστημιακές  σπουδές στο εξωτερικό. 

2) Οι αριστούχοι πτυχιούχοι Ελληνικών Ανωτάτων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που υπήρξαν αριστούχοι 

απόφοιτοι Λυκείων Τριπόλεως, για μεταπτυχιακές 

σπουδές μέχρι τρία χρόνια στο εξωτερικό, στους 

νεότερους κλάδους και εφαρμογές της επιστήμης τους.   

3)  α)  Οι αριστούχοι απόφοιτοι Λυκείων νομού Αρ-

καδίας, για πανεπιστημιακές σπουδές στο εξωτερι-

κό και  β)  αριστούχοι πτυχιούχοι Ελληνικών Ανωτά-

των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που υπήρξαν αριστού-

χοι απόφοιτοι Λυκείων νομού Αρκαδίας, για μετα-

πτυχιακές σπουδές μέχρι τρία χρόνια στο εξωτερι-

κό, στους νεότερους κλάδους και εφαρμογές της επι-

στήμης τους. 

4) Οι αριστούχοι απόφοιτοι Λυκείων Τριπόλεως, για 

σπουδές στις Ανώτατες και Ανώτερες Σχολές εσωτερι-

κού. 

5) Οι αριστούχοι  απόφοιτοι Λυκείων Αρκαδίας, για 

σπουδές στις Ανώτατες και Ανώτερες Σχολές εσωτερι-

κού. 

6) Οι  απόφοιτοι Λυκείων α) Τριπόλεως και β) νομού 

Αρκαδίας, που αποφοίτησαν με βαθμό τουλάχιστον 

ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ, για σπουδές στις Ανώτατες και Ανώ-

τερες Σχολές εσωτερικού, μετά από εξετάσεις και εφ’ 

όσον απέμειναν κενές θέσεις μετά τη χορήγηση υπο-

τροφιών στους αριστούχους. 

7) Οι  πτυχιούχοι Ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτι-

κών Ιδρυμάτων με βαθμό τουλάχιστον ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ 

και απόφοιτοι λυκείων Τριπόλεως ή Αρκαδίας για 

μεταπτυχιακές σπουδές μέχρι τρία χρόνια στο εξω-

τερικό, στους νεώτερους κλάδους και εφαρμογές της 

επιστήμης τους. Εν ελλείψει δε τούτων οι άποροι πτυ-

χιούχοι που κατάγονται από το νομό Αρκαδίας.  

ΙΙ.- Ως προς το χρόνο διάρκειας  της υποτροφίας, 

ισχύουν τα εξής: 

α) για τις προπτυχιακές υποτροφίες  εσωτερικού και 

εξωτερικού μέχρι πέντε (5) χρόνια. 

β) για την απόκτηση διπλώματος «Μάστερ», πλήρους 

φοίτησης, η υποτροφία δίδεται για ένα ακαδημαϊκό 

έτος, εκτός εάν, από σχετικό έγγραφο του Πανεπιστη-

μίου στην αλλοδαπή, βεβαιώνεται ότι η διάρκεια για 

τις συγκεκριμένες σπουδές, είναι δύο ακαδημαϊκά 

έτη. 

γ) για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος η υπο-

τροφία δίδεται για τρία (3) ακαδημαϊκά έτη. 

δ) για την περίπτωση που ο υπότροφος λάβει το 

«Μάστερ» σε ένα έτος και στη συνέχεια ακολουθήσει 
σπουδές για τη λήψη διδακτορικού διπλώματος, θα 

του χορηγηθεί υποτροφία για χρονικό διάστημα μέχρι 

δύο (2) ετών και  

ε) σε καμία περίπτωση δεν χορηγείται υποτροφία για 

μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, για χρονικό 

διάστημα πέραν των τριών (3) ετών. 

ΙΙΙ.- Στην περίπτωση που, μετά την έγκριση των υπο-

τροφιών, κενωθούν θέσεις υποτρόφων από οποιαδήπο-

τε αιτία, αυτές θα πληρωθούν από συντασσόμενο πίνα-

κα επιλαχόντων, που θα ισχύει μέχρι την 31η Ιουλίου 

2014. Σε περίπτωση που δε θα γίνει διαγωνισμός υπο-

τροφιών  το επόμενο έτος, ο πίνακας θα ισχύσει για το 

μεθεπόμενο έτος. 

ΙV- Σε όσες περιπτώσεις απαιτείται ως προϋπόθεση η 

αποφοίτηση από Λύκεια Τριπόλεως ή νομού Αρκαδί-

ας, αυτή θεωρείται ότι υπάρχει έστω και αν η αποφοί-

τηση δεν έγινε από τα Λύκεια αυτά, όταν οι υποψήφιοι 

έχουν φοιτήσει τέσσερα τουλάχιστο συνεχή ή μη χρό-
νια στα Γυμνάσια και  Λύκεια Τριπόλεως ή νομού 

Αρκαδίας γενικά. 

V.- Οι υποψήφιοι για σπουδές στο εξωτερικό  

α)  άρρενες, θα προσκομίσουν πιστοποιητικό ότι εκ-

πλήρωσαν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή 

έλαβαν αναβολή εκπληρώσεως αυτών ή απαλλάχθη-

καν από αυτές και  

β)  άπαντες, θα υποβληθούν σε γραπτές και προφορι-

κές εξετάσεις στη γλώσσα της χώρας που θα σπουδά-

σουν, εκτός αν προσκομίσουν αναγνωρισμένο τίτλο   

σπουδών αυτής,  ή  έγιναν  δεκτοί από Ανώτατη Σχολή 

εξωτερικού. 

VI.- α)  Οι υποψήφιοι της έκτης (6) κατηγορίας και  

απόφοιτοι Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων 

(ΕΠΑ.Λ Β΄), θα εξετασθούν γραπτά στο μάθημα της 

Νεοελληνικής Γλώσσας Γ΄ Λυκείου και σε ένα ακόμη 

μάθημα από την ύλη της Γ΄ Λυκείου, που έχει ορισθεί 

για τις εξετάσεις του Γενικού Λυκείου. Οι προερχόμε-

νοι από τη Θετική και Τεχνολογική κατεύθυνση, θα 

εξετασθούν  στο μάθημα της Φυσικής Κατεύθυνσης 

και από τη Θεωρητική κατεύθυνση  στο μάθημα  Ιστο-

ρίας  Κατεύθυνσης. 

β)  Οι προερχόμενοι από Επαγγελματικά Λύκεια 
(ΕΠΑ.Λ Α΄), θα εξετασθούν αναλόγως  στα μαθήματα 

Νέα Ελληνική γλώσσα Γ΄ Λυκείου και Μαθηματικά 

Α΄ τάξης 2ου Κύκλου. 

γ)  Οι υποψήφιοι που προέρχονται από τη Σχολή Κα-

λών Τεχνών θα εξετασθούν στο Ελεύθερο Σχέδιο. 

VII.- Βάση επιτυχίας θεωρείται ο μέσος όρος γενικής 

βαθμολογίας 14 σε κλίμακα 0 -20. 

VIII. - Η μηνιαία υποτροφία για τους σπουδαστές στην 

Ελλάδα είναι τριακόσια ευρώ (300,00) και η καταβολή 

της αρχίζει  την 1η Οκτωβρίου 2013. 

Η μηνιαία υποτροφία για τους φοιτητές εξωτερικού 
είναι επτακόσια εξήντα πέντε ευρώ (765,00) και η κα-

ταβολή της αρχίζει  την 1η Οκτωβρίου 2013, εφ’ όσον 

όμως βεβαιώνεται από τον Έλληνα Πρόξενο του τόπου 

σπουδών τους ότι αφίχθηκαν στη χώρα που πρόκειται 

να σπουδάσουν μέχρι της άνω ημερομηνίας, διαφορε-

τικά από την ημέρα άφιξής τους στη χώρα των σπου-

δών τους. 

 

Προκήρυξη  υποτροφιών Ιδρύματος Αφών Π. Μπάκαλα 
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IX.- Προϋπόθεση για τη συνέχιση της καταβολής της 

υποτροφίας είναι ο υπότροφος να έχει εξετασθεί επιτυ-

χώς, με βαθμό τουλάχιστο επτά (7), κατά μέσο όρο, 

στα μαθήματα των παρελθόντων εξαμήνων. 

Χ.- Ο διαγωνισμός για τους υποψήφιους της περιπτώ-

σεως 6 και για όσους θα εξετασθούν στην ξένη γλώσ-

σα, θα γίνει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στις 16 Μαΐ-

ου 2013, ημέρα Πέμπτη. 

  ΧΙ.- Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο 

«διαγωνισμό επιλογής υποτρόφων», πρέπει να υποβά-

λουν την αίτηση συμμετοχής  στα γραφεία του Ιδρύμα-

τος, Πανεπιστημίου 20, 1ος όροφος και κατά τις ώρες 

10-13 μ.μ., από 1 Απριλίου 2013  μέχρι  και 23 Απρι-

λίου 2013. 

 Το έντυπο αιτήσεως καθώς και την προκήρυξη οι εν-

διαφερόμενοι μπορούν να προμηθευθούν προσερχόμε-
νοι  στα γραφεία του Ιδρύματος ή μέσω διαδικτύου 

στη διεύθυνση info@bakalas-foundation.gr. 

XII.- Το Ίδρυμα επιφυλάσσεται να περιορίσει ή να 

αρνηθεί εντελώς τη χορήγηση των άνω υποτροφιών ή 

το ποσό αυτών σε περίπτωση απρόοπτης μειώσεως 

των εισοδημάτων του από τις εκμισθώσεις των ακινή-

των του λόγω λύσεως ή καταγγελίας των σχετικών 

μισθώσεων από τους μισθωτές τους και μέχρι της εκ 

νέου εκμισθώσεώς τους.   

 

 

Προκήρυξη  υποτροφιών Ιδρύματος Αφών Π. Μπάκαλα (συνέχεια) 

http://www.facebook.com/

CareerAegean 

 

https://twitter.com/#!/

CareerDasta 

Γίνετε fan του Γραφείου Δια-

σύνδεσης στο facebook και στο 

twitter και ενημερωθείτε για 

τα νέα μας 

mailto:info@bakalas-foundation.gr
http://www.facebook.com/CareerAegean
http://www.facebook.com/CareerAegean
https://twitter.com/#!/CareerDasta
https://twitter.com/#!/CareerDasta
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Παραδοσιακά η γυναικεία επιχειρηματικότητα είχε 

ως επίκεντρό της τη λεγόμενη «ανεπίσημη οικονομί-

α», δηλαδή τις οικιακές ασχολίες, τη φροντίδα των 

παιδιών και των ηλικιωμένων. Κατά τις τελευταίες 

δεκαετίες όμως και στη χώρα μας εντάσσεται σταδι-

ακά στην «επίσημη οικονομία». 

Έρευνες και στατιστικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

έχουν δείξει ότι δεν έχει επιτευχθεί ακόμα η ισότητα 

των φύλων στην αγορά εργασίας, παρά τη νομική 

κατοχύρωση των δικαιωμάτων των γυναικών σχετικά 

με την καταπολέμηση των διακρίσεων. Η ανισότητα 

αυτή οφείλεται: 

 στις κοινωνικές προκαταλήψεις  

 στη μικρή συμμετοχή των γυναικών στην 

αγορά εργασίας  

 στη συγκέντρωση του σε ορισμένους κλάδους  

 στη διαφορά στο θέμα των αμοιβών μεταξύ 

ανδρών – γυναικών καθώς και  

 στη συμμετοχή τους σε επαγγέλματα ευέλι-

κτων μορφών απασχόλησης όπως είναι η με-

ρική απασχόληση, η κατ’ οίκον απασχόληση 

κ.α. 

Σε αντίθεση με ότι γίνεται στην Ελλάδα σε διεθνές 

επίπεδο η βιβλιογραφία επικεντρώνεται στην επιχει-

ρηματικότητα και στη διάκριση του κατόχου της 

επιχείρησης με βάση το φύλο. Σύμφωνα με τον ΟΟ-

ΣΑ, μια επιχείρηση θεωρείται ότι ανήκει σε γυναίκα 

όταν αυτή κατέχει το μεγαλύτερο μέρος του μετοχι-

κού κεφαλαίου και έχει την ευθύνη για τη λήψη απο-

φάσεων στρατηγικής σκοπιμότητας για την ανάπτυξη 

της επιχείρησης. 

Αν και η Ελλάδα ακόμη απέχει από τον μέσο όρο 

του ΟΟΣΑ ως προς την ενεργοποίηση των γυναικών 

στον επιχειρηματικό τομέα, η γυναικεία επιχειρημα-

τικότητα έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Η εξέλιξη 

αυτή οφείλεται: 

 στη μεταβολή των παραδοσιακών προτύπων 

και στην ανάπτυξη νέων 

 στη βελτίωση των υπαρχόντων μηχανισμών 

καθώς και  

 στον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας που βοή-

θησε στη μαζική είσοδο των γυναικών στο 

εργατικό δυναμικό, 

 στη βελτίωση του μορφωτικού τους επιπέδου 

και τέλος  

 στην αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης 

στον τομέα των υπηρεσιών 

Τα χαρακτηριστικά των γυναικών επιχειρηματιών 

στην Ελλάδα, είναι συγκεκριμένα. Στην πλειοψηφία 

τους είναι έγγαμες, ιδιοκτήτριες μικρών έως πολύ 

μικρών επιχειρήσεων. Στο 21% των επιχειρήσεων 

τους δεν απασχολούν προσωπικό και μόνο στο 3% 

απασχολούνται 5-10 εργαζόμενοι. Συχνά γίνονται 

επιχειρηματίες εξαιτίας της ανάγκης τους για ανε-

ξαρτησία, του ενδιαφέροντός τους για το αντικείμενο 

και της ανάγκης για βελτίωση της οικονομικής τους 

κατάστασης, ενώ όπως δηλώνουν οι ίδιες κατά την 

ανάληψη της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας 

επηρεάστηκαν από το πατρικό πρότυπο, τη μητέρα, 

τους προηγούμενους προϊσταμένους, τους εκπαιδευ-

τικούς, τα ΜΜΕ και τον φιλικό τους περίγυρο.  

Η πλειοψηφία των γυναικών δηλώνει ότι ο ρόλος 

τους στο σπίτι συγκρούεται με τις επαγγελματικές 

τους υποχρεώσεις, γεγονός που αποτελεί εμπόδιο 

στην επαγγελματική τους επιτυχία. Οι συνήθεις το-

μείς της γυναικείας επιχειρηματικότητας είναι ο του-

ρισμός, η παροχή εκπαιδευτικών κα συμβουλευτικών 

υπηρεσιών, η επικοινωνία, οι δημόσιες σχέσεις και 

πωλήσεις, η παροχή υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας 

κ.α.    

Όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα, σύμφωνα με 

έρευνα οι σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεά-

ζουν αλλά και συμβάλλουν στην επιτυχία της επιχεί-

ρησης για τις γυναίκες επιχειρηματίες είναι πολλοί, 

όπως: 

 η ποιότητα των προϊόντων-υπηρεσιών 

 οι σχέσεις με τους πελάτες 

 η τιμή των προϊόντων-υπηρεσιών και 

 η χρήση νέων τεχνολογιών 

Οι γυναίκες επιχειρηματίες που έχουν εισαγάγει νέες 

τεχνολογίες (διαθέτουν Η/Υ, email, κάνουν χρήση 

του internet) εμφανίζουν υψηλότερες πωλήσεις και 

κέρδη και μεγαλύτερη ετοιμότητα να αντιμετωπί-

σουν τις μελλοντικές αλλαγές και τις σύγχρονες προ-

κλήσεις. 

Οι γυναίκες επιχειρηματίες λοιπόν αποτελούν δυνη-

τική ΄΄δεξαμενή΄΄ οικονομικής ανάπτυξης και έτσι 

πρέπει να αντιμετωπίζονται. Όταν οι γυναίκες δεν 

συμμετέχουν ισότιμα, η κοινωνία στερείται της αξίας 

που μπορεί να δημιουργήσει το μισό του πληθυσμού 

της.  

Η ενθάρρυνση τους προκειμένου να αξιοποιήσουν 

επιχειρηματικές ευκαιρίες και να δημιουργήσουν 

καινοτόμες βιώσιμες επιχειρήσεις αποτελεί μια πρό-

κληση για την επίσπευση της εξόδου από την κρίση 

και για την οικονομική ανάκαμψη κάθε χώρας χαμη-

λού, μεσαίου ή και υψηλού εισοδήματος και κάθε 

κοινωνίας. Πόσο μάλλον δε για την Ελλάδα του 21ου 

αιώνα.  

 

Πηγή  

Γυναικεία επιχειρηματικότητα  

Προσέγγιση της Ελληνικής πραγματικότητας 

Κατερίνα Σαρρή/ Άννα Τριχοπούλου 2012 

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
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Με στόχο την αναγνώριση και επιβράβευση της αρι-

στείας των δημοσίων φορέων που προωθούν την 

επιχειρηματικότητα και τις μικρές επιχειρήσεις σε 

εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, η Γενική 

Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών 

και Δικτύων σας καλεί να συμμετάσχετε στο Διαγω-

νισμό για τα «Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της 

Επιχειρηματικότητας 2013» που προκηρύσσεται από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

Οι κατηγορίες Βραβείων στις οποίες μπορείτε να 

συμμετάσχετε, είναι οι εξής: 

 Προώθηση Επιχειρηματικότητας 

 Επένδυση στις Δεξιότητες 

 Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλο-

ντος 

 Υποστήριξη στη διεθνοποίηση της επιχείρη-

σης 

 Υποστήριξη της Ανάπτυξης των Πράσινων 

Αγορών και της Αποδοτικής Χρήσης των Πό-

ρων (Νέα Κατηγορία) 

 Βραβείο Υπεύθυνης και Συνολικής Επιχειρη-

ματικότητας 

 

Υπάρχουν δύο στάδια επιλογής:  

 1ο στάδιο (εθνικό): επιλογή από Επιτροπή 

που ορίζεται από το Γενικό Γραμματέα Βιο-
μηχανίας των προτάσεων που θα προκριθούν 

στο ευρωπαϊκό σκέλος του διαγωνισμού.  

 2ο στάδιο (ευρωπαϊκό): επιλογή από μια υψη-

λού επιπέδου Ευρωπαϊκή Κριτική Επιτροπή 

των καλύτερων συμμετοχών (shortlist). 

Κάθε Κράτος Μέλος έχει το δικαίωμα να αποστείλει 

για συμμετοχή στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό έως δύο 

(2) υποψηφιότητες, από δύο (2) διαφορετικές κατη-

γορίες. Η καλύτερη πρόταση που θα επιλεγεί από την 

Ευρωπαϊκή Κριτική Επιτροπή, θα βραβευθεί κατά τη 

διάρκεια τελετής που θα πραγματοποιηθεί στη Λι-

θουανία το Νοέμβριο 2013.  

Αν εκπροσωπείτε εθνική, περιφερειακή ή τοπική αρχή 
ή σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που έχει 

συμβάλει στην ενίσχυση της οικονομίας της περιοχής 

σας και την προώθηση της επιχειρηματικότητας, με 

κάποια πρωτοβουλία / δραστηριότητα που είναι ενερ-

γή για 2 χρόνια τουλάχιστον, σας καλούμε να καταθέ-

σετε τις προτάσεις σας στη Γενική Γραμματεία Βιομη-

χανίας το αργότερο έως την Παρασκευή 24 Μαΐου 

2013. 

 

Ειδικότερα, η διαδικασία συμμετοχής στο διαγωνι-

σμό περιλαμβάνει: 

1. Συμπλήρωση της ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟ-
ΧΗΣ σας. 

2. ΥΠΟΒΟΛΗ της ανωτέρω αίτησης, καθώς 

και δύο (2) έντυπων αντιγράφων της πρότα-

σής σας και ενός (1) αντιγράφου σε ηλε-

κτρονική μορφή (CD-ROM) ιδιοχείρως ή 

ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην 

παρακάτω διεύθυνση: 

           

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ-

ΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥ-

ΩΝ  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ  Δ/
ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

Mεσογείων 119, Aθήνα, Τ.Θ. 10192 

 

Επισημαίνεται, ότι ο φάκελος πρέπει να περιλαμβά-

νει την ένδειξη: 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙ-

ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2013 

ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

 
καθώς επίσης, να συνοδεύεται από διαβιβαστικό 

έγγραφο εξωτερικά, προκειμένου να λάβει αριθμό 

πρωτοκόλλου από την Υπηρεσία. 

Η αίτηση συμμετοχής και το επιχειρησιακό εγχειρίδι-

ο που περιλαμβάνει οδηγίες για τη συμμετοχή σας, 

αναρτώνται και στις διαδικτυακές διευθύνσεις του 

Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υπο-

δομών, Μεταφορών και Δικτύων: 

http://www.startupgreece.gov.gr/el/competitions και 

https://www.facebook.com/

EvropaikaVraveiaEpixeirimatikotitas?ref=stream και  

http://www.ggb.gr/Δραστηριότητες/

ΕυρωπαϊκάΔιεθνήΘέματα/ΕυρωπαϊκάΒραβεία/

tabid/126/language/el-GR/Default.aspx 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με θεσμό των 

Ευρωπαϊκών Βραβείων Προώθησης της Επιχειρημα-

τικότητας, μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:  

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-

practices/european-enterprise-awards/index_el.htm 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τα 

εθνικά σημεία επαφής: 

ΣΑΝΙΩΤΗ ΛΗΔΑ / ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ-

ΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙ-

ΚΤΥΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

Mεσογείων 119, Aθήνα 10192 

Tel: +30 210 6969 174 / +30 210 6969739 

Fax: +30 210 6969 738 

Lsanioti@ggb.gr & NikolopoulouO@ggb.gr 

 

Επίσης στη Γραμματεία της Δ/νσης Διεθνών Βιομη-

χανικών Σχέσεων, κ. Δήμητρα Χαϊτίδου, 210-

6969907. 

Διαγωνισμός για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2013 

http://www.startupgreece.gov.gr/el/competitions
https://www.facebook.com/EvropaikaVraveiaEpixeirimatikotitas?ref=stream
https://www.facebook.com/EvropaikaVraveiaEpixeirimatikotitas?ref=stream
http://www.ggb.gr/Δραστηριότητες/ΕυρωπαϊκάΔιεθνήΘέματα/ΕυρωπαϊκάΒραβεία/tabid/126/language/el-GR/Default.aspx
http://www.ggb.gr/Δραστηριότητες/ΕυρωπαϊκάΔιεθνήΘέματα/ΕυρωπαϊκάΒραβεία/tabid/126/language/el-GR/Default.aspx
http://www.ggb.gr/Δραστηριότητες/ΕυρωπαϊκάΔιεθνήΘέματα/ΕυρωπαϊκάΒραβεία/tabid/126/language/el-GR/Default.aspx
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/european-enterprise-awards/index_el.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/european-enterprise-awards/index_el.htm
mailto:Lsanioti@ggb.gr
mailto:NikolopoulouO@ggb.gr
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Αν σας ενδιαφέρει το ενδεχόμενο να πραγματοποιή-

σετε την πρακτική σας άσκηση στο εξωτερικό τότε  

ίσως θέλετε να ρίξετε μια ματιά στα προγράμματα 

και τις δυνατότητες που σας προσφέρονται. 

 

Erasmus Placement 

 

Το πρόγραμμα Erasmus Placement είναι ένα πρό-

γραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πρακτική 

άσκηση φοιτητών. Η πρακτική άσκηση μπορεί να 

πραγματοποιηθεί σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές 

χώρες για διάστημα 3 έως 12 μηνών. Φοιτητές μπο-

ρούν έτσι να εργαστούν σε μια εταιρία, ένα πανεπι-

στήμιο, ένα ερευνητικό κέντρο ή σε έναν άλλο οργα-

νισμό στο εξωτερικό και να αποκτήσουν επαγγελμα-

τική εμπειρία. Η πρακτική άσκηση αναγνωρίζεται ως 

μέρος των σπουδών, ενώ παράλληλα παρέχεται και 
μερική χρηματοδότηση.  

Για περισσότερες πληροφορίες: http://

erasmus.aegean.gr/newerasmus/?q=el 

 

Πρακτική Άσκηση σε Όργανα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 

 

Πολλά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίνουν τη 

δυνατότητα σε φοιτητές και πρόσφατους πτυχιού-

χους να κάνουν πρακτική άσκηση για ένα διάστημα 

σε αντικείμενο σχετικό με τις σπουδές τους. Συνήθως 
το διάστημα αυτό κυμαίνεται από τρεις έως πέντε 

μήνες και οι ασκούμενοι αμείβονται, αποκτώντας 

παράλληλα πολύτιμες εμπειρίες. Μια τέτοιου είδους 

άσκηση έχει μεγάλη αίγλη κι έτσι ο ανταγωνισμός 

είναι αρκετά υψηλός. 

Για περισσότερες πληροφορίες: https://pa.aegean.gr/

genika/π-α-στο-εξωτερικό/ 

 

Πρακτική Άσκηση - ΟΗΕ 

 

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών δίνει τη δυνατότη-

τα σε φοιτητές να κάνουν πρακτική άσκηση σε γρα-
φεία του ανά τον κόσμο, καθώς και σε κάποιον από 

τους περιφερειακούς οργανισμούς του δικτύου του ή 

σε άλλους συνεργαζόμενους οργανισμούς. Οι περισ-

σότερες θέσεις έχουν διάρκεια 1-6 μήνες και το αντι-

κείμενο ποικίλλει πολύ, καλύπτοντας σχεδόν όλα τα 

αντικείμενα σπουδών. Λόγω της αίγλης μιας τέτοιας 

εμπειρίας, ο ανταγωνισμός είναι υψηλός ενώ οι πε-

ρισσότερες θέσεις είναι μη αμειβόμενες. Ο Σύλλογος 

Νέων για τα Ηνωμένα Έθνη (YSUN) έχει αναλάβει 

να προωθεί προγράμματα του ΟΗΕ για νέους. Μπο-

ρείτε να βρείτε τον τελευταίο σχετικό οδηγό που 
παρουσίασε το YSUN-Greece στη σελίδα http://

www.gapyear.gr/misc/

UN_Internships_Guide_v1.0.pdf 

Για περισσότερες πληροφορίες: info@ysun-

greece.org 

 

AIESEC 

 

Η AIESEC οργανώνει ένα πρόγραμμα διεθνούς πρα-

κτικής άσκησης σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώ-

ρες για διάστημα 6 εβδομάδων 1 χρόνο. Φοιτητές και 
πρόσφατοι πτυχιούχοι μπορούν έτσι να εργαστούν σε 

μια εταιρία ή σε έναν οργανισμό στο εξωτερικό και 

να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία, ενώ παράλ-

ληλα επωφελούνται από το οργανωμένο δίκτυο της 

AIESEC συμμετέχοντας σε ταξίδια και δραστηριότη-

τες ειδικά για τους ασκούμενους. 

Για περισσότερες πληροφορίες: http://

www.aiesec.org/greece/universityofaegean/ 

 

IAESTE 
 

Η IAESTE είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση α-

νταλλαγής φοιτητών για πρακτική άσκηση στο εξω-

τερικό. Δίνεται η δυνατότητα σε φοιτητές Πολυτε-

χνείου αλλά και θετικών επιστημών να εργαστούν σε 

μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό στο εξωτερικό και 

να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία, ενώ παράλ-

ληλα επωφελούνται από το οργανωμένο δίκτυο της 

IAESTE συμμετέχοντας σε εκδρομές, πάρτι και δρα-

στηριότητες ειδικά για τους ασκούμενους. Τα χαρα-

κτηριστικά της πρακτικής άσκησης, όπως διάρκεια, 

χώρα, χρονική περίοδο, τα επιλέγει ο φοιτητής. Εν-
δεικτικά, οι περισσότερες πρακτικές είναι τους καλο-

καιρινούς μήνες και κρατάνε κατά μέσο όρο 2 μήνες. 

Για περισσότερες πληροφορίες: http://

www.iaeste.org/ 

 

Vulcanus in Japan 

Είναι ένα πρόγραμμα που αφορά στη συνεργασία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ιαπωνία στο πλαίσιο της 

Πρακτικής Άσκησης φοιτητών/τριων Ευρωπαϊκών 

Πανεπιστημίων στην Ιαπωνία. Πρόκειται για ένα 

πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης φοιτητών/τριων 

τεχνολογικών – περιβαλλοντικών – βιομηχανικών 

τμημάτων στην Ιαπωνία. Ξεκινά τον Σεπτέμβριο 

κάθε έτους και ολοκληρώνεται τον Αύγουστο του 

επόμενου έτους 

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.eu-

japan.eu/global/vulcanus-in-japan.html 

ΕΣΠΑ 

Το ΕΣΠΑ εκτός από την πρακτική άσκηση προπτυχι-

ακών φοιτητών στην Ελλάδα χρηματοδοτεί και την 

πρακτική άσκηση στο εξωτερικό αρκεί να πραγματο-

ποιηθεί σε κράτος μέλος της ΕΕ. Τα χαρακτηριστικά 

της πρακτικής άσκησης, όπως διάρκεια, χώρα, χρονι-

κή περίοδο, τα επιλέγει ο φοιτητής. Ενδεικτικά, οι 

περισσότερες πρακτικές είναι τους καλοκαιρινούς 

μήνες και κρατάνε κατά μέσο όρο 2 μήνες. 

Για περισσότερες πληροφορίες: pa.aegean.gr  

Πρακτική άσκηση στο εξωτερικό 

http://erasmus.aegean.gr/newerasmus/?q=el
http://erasmus.aegean.gr/newerasmus/?q=el
http://www.gapyear.gr/misc/UN_Internships_Guide_v1.0.pdf
http://www.gapyear.gr/misc/UN_Internships_Guide_v1.0.pdf
http://www.gapyear.gr/misc/UN_Internships_Guide_v1.0.pdf
mailto:info@ysun-greece.org
mailto:info@ysun-greece.org
http://www.aiesec.org/greece/universityofaegean/
http://www.aiesec.org/greece/universityofaegean/
http://www.iaeste.org/
http://www.iaeste.org/
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Να έχετε επίσης υπόψη σας ότι πολλές μεγάλες εταιρίες έχουν προγράμματα πρακτικής άσκησης για φοιτητές/

τριες, μερικά από τα οποία είναι αμειβόμενα. Ενδεικτικά αναφέρουμε την Microsoft και την Google. Το ίδιο ισχύει 

και για μεγάλους οργανισμούς, όπως η Διεθνής Αμνηστία, η οποία δέχεται ασκούμενους στο Λονδίνο και τη Γε-

νεύη, χωρίς όμως αμοιβή. 

Τέλος, υπάρχουν αρκετά web sites με θέσεις πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό. Ενδεικτικά αναφέρουμε το In-
ternTown (http://www.interntown.com/), όπου μπορείτε να "ανεβάσετε" το βιογραφικό σας και να δείτε νέες θέ-

σεις πρακτικής άσκησης, καθώς και το EuroBrussels σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει αντικείμενο σχετικό με την 

ΕΕ (http://www.eurobrussels.com/). 

Πηγές: www.gapyear.gr, pa.aegean.gr 

Πρόγραμ-

μα Π.Α. 
Προϋποθέσεις Χώρες Διάρκεια Παροχές Επιπλέον 

κόστος 

για το 

φοιτητή-

τρια 
Erasmus 

Placement 
Προπτυχιακοί, 

μεταπτυχιακοί και 

διδακτορικοί φοι-

τητές ΑΕΙ και ΤΕΙ 

Όλες 3-12 μήνες €400-800 το μήνα 

Εντατικά μαθήματα 

γλωσσικής προετοιμα-

σίας 

€0 

Πρακτική 

Άσκηση σε 

Όργανα της 

Ευρωπαϊ-

κής 
Ένωσης 
  

Φοιτητές, Σπου-

δαστές και πρό-

σφατοι πτυχιούχοι 

Βέλγιο, 

Λουξεμ-

βούργο κ.λπ. 

1-5 μήνες Μισθός (εξαρτάται 

από το όργανο της 

ΕΕ) 
Ασφάλιση 

€0 

Πρακτική 

Άσκηση - 

ΟΗΕ 

Φοιτητές και με-

ταπτυχιακοί 
Όπου υπάρ-

χει όργανο/

γραφείο του 

ΟΗΕ 

1-6 μήνες Ασφάλιση 
Ίσως μισθός 

€0 

AIESEC Προπτυχιακοί και 

μεταπτυχιακοί 

φοιτητές, πρό-

σφατοι πτυχιούχοι 

Όλες 6 εβδομά-

δες - 1 

χρόνο 

Μισθός χώρας €10 για 

εγγραφή 
Και επι-

πλέον 

€120-180 
ανάλογα 

με την 

κατηγο-

ρία πρα-

κτικής 

άσκησης 

που θα 

επιλέξετε 
IAESTE 
  

Φοιτητές τεχνι-

κών κλάδων ή 

θετικών επιστη-

μών 2ου έτους και 

πάνω 

Όλες 1-3 μήνες 
6 ή και 12 

μήνες 

Βασικός μισθός χώρας Έως €20 

για εγ-

γραφή 

Vulcanus Φοιτητές τουλάχι-

στον 3ου έτους 

σπουδών Ευρω-

παϊκών Πανεπι-

στημίων τεχνολο-
γικών, περιβαλλο-

ντικών, βιομηχα-

νικών τμημάτων 

Ιαπωνία 1 χρόνος 2.000.000 γιέν για 

έξοδα μετακίνησης 

και διατροφής 
διαμονή 

Έξοδα 

μεταφο-

ράς σε 

Βρυξέλ-

λες για 
υποχρεω-

τική συ-

νάντησς, 

και €200 

για εγ-

γραφή τα 

οποία 

επιστρέ-

φονται 

μετά την 

ολοκλή-

ρωση της 
πρακτι-

κής 
ΕΣΠΑ Προπτυχιακοί 

φοιτητές 
Κράτη μέλη 

της ΕΕ 
1-3 μήνες €600 το μήνα, μέγιστο 

συνολικό ποσό €1800 
ασφάλιση 

€0 

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προ-

γράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρη-

ματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ευρωπαϊκό Κοι-

νωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους. 

http://www.gapyear.gr

