
Το Γραφείο Διασύνδεσης της Δομής Απα-

σχόλησης Σταδιοδρομίας του Τ.Ε.Ι. Πει-

ραιά, διοργανώνει, για τους σπουδαστές 

και πτυχιούχους της Τριτοβάθμιας Εκπαί-

δευσης, τετραήμερο εκδηλώσεων με  τίτλο 

«ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ 2013: Από τις σπουδές 

στο επάγγελμα» από 27-30/5/2013 στο 

Συνεδριακό Κέντρο του Τ.Ε.Ι. Πειραιά. 

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, στο πλαίσιο 

της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθούν: 

1.Έκθεση Μεταπτυχιακών Σπουδών & 

Υποτροφιών - Post Graduate Forum 
(27, 28, 29, 30/5/2013), με θέμα τις Μετα-

πτυχιακές Σπουδές και Υποτροφίες στην 

Ελλάδα και το εξωτερικό. 

2. Ημέρες Σταδιοδρομίας - Speed Dating 

with HR Managers (28, 29, 30/5/2013), 

όπου θα πραγματοποιηθούν προσωπικές 

συνεντεύξεις από τους Υπεύθυνους Προ-

σωπικού των συμμετεχουσών εταιρειών με 

σπουδαστές και πτυχιούχους της Σχολής 

Τεχνολογικών Εφαρμογών και της Σχολής 

Διοίκησης και Οικονομίας για κάλυψη 

θέσεων εργασίας στην Ελλάδα και το Εξω-

τερικό. 

3. Ημερίδες (27, 28, 29, 30/5/2013) σχετι-

κές με τις δυνατότητες Μεταπτυχιακών 

Σπουδών, Υποτροφιών στην Ελλάδα και 

το εξωτερικό, θα πραγματοποιηθούν πα-

ρουσιάσεις από Υπευθύνους Μεταπτυχια-

κών Προγραμμάτων, Εκπαιδευτικούς Ακό-

λουθους Πρεσβειών, Εκπαιδευτικούς Συμ-

βούλους και Μεταπτυχιακούς Σπουδαστές 

ή Αποφοίτους, Μέντορες κ.α.  

4. Ημερίδες (27, 28, 29, 30/5/2013),  σχε-

τικές με την  αγορά εργασίας στην Ελλά-

δα και το Εξωτερικό και τις μελλοντικές 

προοπτικές για τους φοιτητές και απο-

φοίτους της ανώτατης εκπαίδευσης, με 

αντίστοιχες παρουσιάσεις σε επιλεγμέ-

να  θεματικά πεδία. 

5. Έκθεση Φορέων και Επιχειρήσεων 

(29, 30/5/2013) 

6. Εκδήλωση (30/5/2013), με σκοπό 

αφενός μεν τη συνάντηση, επικοινωνία, 

δικτύωση αποφοίτων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά 

αφετέρου δε την ίδρυση και έναρξη λει-

τουργίας «ALUMNI: αποφοίτων Τ.Ε.Ι. 

Πειραιά» 
  

Η Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας 

(Δ.Α.ΣΤΑ.) Πανεπιστημίου Αιγαίου θα 

συμμετάσχει  στην Έκθεση Μεταπτυχια-

κών Σπουδών όσο και στις παράλληλες 

εκδηλώσεις,  με σκοπό να παρουσιάσει 

τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπου-

δών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και 

κατά επέκταση να συμβάλλει στην δι-

κτύωση με αντίστοιχες δομές Δ.Α.ΣΤΑ. 

των υπολοίπων Ιδρυμάτων Τριτοβάθμι-

ας Εκπαίδευσης της Ελλάδας. 

Συμμετοχή Δ.Α.ΣΤΑ. Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Έκθεση Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών της Δ.Α.ΣΤΑ. ΤΕΙ Πειραιά με τίτλο: ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ 

2013» 

Δ.Α.ΣΤΑ. Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Ενημερωτικό Δελτίο Γραφείου Διασύνδεσης-Δ.Α.ΣΤΑ. 

Συμμετοχή Δ.Α.ΣΤΑ. 

Πανεπιστημίου Αιγαί-

ου στην Έκθεση Μετα-

πτυχιακών Σπουδών 

της Δ.Α.ΣΤΑ. ΤΕΙ 

Πειραιά με τίτλο: ΔΙΑ-

ΣΥΝΔΕΣΗ 2013» 

1 

Πρόγραμμα για νέους 

επαγγελματίες (Young 

Professionals Program) 

από την Παγκόσμια 

Τράπεζα 

2 

Βραβείο Ευρώπης για 

Νέους (European 

Youth Award 2013) 

2 

Επιταγή εισόδου στην 

αγορά εργασίας για 

άνεργους του Τουρι-

στικού τομέα ηλικίας 

έως 29 ετών 

3 

Υποτροφίες 4-5 

Διάκριση Φοιτητών 

Μηχανικών Σχεδίασης 

Προϊόντων & Συστη-

μάτων στο Imagine 

Cup 

6 

2ο Θερινό Σχολείο 

Νεανικής Επιχειρημα-
7 

Διαδικτυακός τό-

πος StartMeUp  

8 

Περιεχόμενα  

Τεύχους 

ΔeΑΣΤΑsy 
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Η Παγκόσμια Τράπεζα προσφέρει ευκαιρίες καριέρας 

σε νέους επιστήμονες που διαθέτουν υψηλό επίπεδο 

προσόντων στους κάτωθι τομείς: 

Οικονομικές Επιστήμες 

Χρηματοοικονομικά 

Εκπαίδευση 

Δημόσια Υγεία 

Κοινωνικές Επιστήμες 

Θετικές Επιστήμες 

Περιβάλλον 

 

Τα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα για συμμετοχή των 

υποψηφίων στο Πρόγραμμα είναι: 

Αποδεδειγμένη ακαδημαϊκή επιτυχία σε συγκε-

κριμένο αντικείμενο και σχετικό με τους προα-

ναφερθέντες τομείς εξειδίκευσης 

Επαγγελματική εμπειρία  

Ηγετικές Ικανότητες 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επι-

σκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του Προγράμ-

ματος (YPP – Young Professionals Program The 

World Bank)  

http://siteresources.worldbank.org/EXTHRJOBS/

Resources/1058432-1304013341703/

ypp_at_a_glance.html 

 

 

Βραβείο Ευρώπης για Νέους (European Youth Award 2013) 

Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Ψηφιακής Τεχνολογίας με 

απώτερο σκοπό τη Δημιουργία ενός καλύτερου Κόσμου 

 

Το European Youth Award αφορά νέους κάτω των 30 

ετών (γεννημένοι μετά την 01/01/1983) που κατάγονται 

από χώρα της Ε.Ε καθώς και από τις χώρες Αλβανία, 

Βοσνία – Ερζεγοβίνη, Κροατία, Ισλανδία, Λιχνενστάιν, 

ΠΓΔΜ, Μαυροβούνιο, Νορβηγία, Σερβία, Ελβετία, 

Τουρκία και Ουκρανία 

Η υποβολή των υποψηφιοτήτων των ψηφιακών projects 

μπορούν να υποβληθούν έως και 01/07/2013 στις κάτω-

θι 6 θεματικές ενότητες: 

Περιβάλλον – Go Green 

Καταπολέμηση της φτώχειας – Fight poverty, 

hunger & disease 

Εκπαίδευση για όλους – Education for all 

Γυναικείο Φύλο – Power 2 Women 

Δικαιοσύνη- Pursue Truth 

Πολιτισμός- Create your Culture 

 

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις μπο-

ρείτε να επισκεφτείτε τη ιστοσελίδα:  

http://www.eu-youthaward.org/ 

 

 

 

 

Πρόγραμμα για νέους επαγγελματίες (Young Professionals Program) από την Παγκόσμια 

Τράπεζα 

http://siteresources.worldbank.org/EXTHRJOBS/Resources/1058432-1304013341703/ypp_at_a_glance.html
http://siteresources.worldbank.org/EXTHRJOBS/Resources/1058432-1304013341703/ypp_at_a_glance.html
http://siteresources.worldbank.org/EXTHRJOBS/Resources/1058432-1304013341703/ypp_at_a_glance.html
http://www.eu-youthaward.org/
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Πρόγραμμα που αφορά στην υλοποίηση δράσης για 

10.000 θέσεις εργασίας στον κλάδο του Τουρισμού 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης που έχει 

τίτλο «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για 

ανέργους νέους του τουριστικού τομέα ηλικίας ως 29 

ετών» ανέρχεται στο ποσό των 39 εκατ. ευρώ και 

χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με πόρους της 

Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ την υλο-

ποίησή της αναλαμβάνουν ο Σύνδεσμος Ελληνικών 

Τουριστικών Επιχειρήσεων και η Ελληνική Εταιρεία 

Διοίκησης Επιχειρήσεων ως συνδικαιούχοι και θα 

πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 30/10/2014.  

Το Πρόγραμμα 

Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης 

πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά ερ-

γασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτη-

σή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις που 

εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον του-

ρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας. Ενδεικτι-

κά δε αναφέρονται ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, επι-

χειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων, επιχειρήσεις 

σύνθετης τουριστικής ανάπτυξης, επιχειρήσεις συνε-

δριακού τουρισμού, επιχειρήσεις εκθεσιακού τουρι-

σμού, τουριστικά γραφεία, αεροπορικές και ακτο-

πλοϊκές επιχειρήσεις, εταιρείες μεταφορών και επι-

χειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, επιχειρήσεις 

κρουαζιέρας, επιχειρήσεις επαγγελματικών σκαφών, 

λειτουργίας μαρινών, επιχειρήσεις επίγειας εξυπηρέ-

τησης αεροσκαφών καθώς και επιχειρήσεις εξυπηρέ-

τησης των ανωτέρω, μέλη ή μη του Σ.Ε.Τ.Ε. 

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία ολοκλη-

ρωμένη δέσμη παρεμβάσεων που θα περιλαμβάνει: 

Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών. 

Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν 

και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το 

τουριστικό προϊόν της χώρας διάρκειας 500 ωρών, η 

οποία δεν θα υπερβαίνει τους 5 μήνες. 

Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθο-

δήγησης των καταρτιζομένων που παρέχονται στον 

ωφελούμενο από τον πάροχο κατάρτισης και τους 

Συνδικαιούχους πριν και κατά τη διάρκεια της κα-

τάρτισης (θεωρητικής και πρακτικής), που αφορούν 

ενδεικτικά: α) υπηρεσίες από πλευράς συνδικαιού-

χων - στη διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών / 

δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των 

επιχειρήσεων, β) υπηρεσίες από πλευράς παρόχων 

κατάρτισης -, στην κατάλληλη σύζευξη των εκπαι-

δευτικών αναγκών/δεξιοτήτων των καταρτιζομένων 

με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, στην τοποθέτηση, 

παρακολούθηση και εποπτεία του καταρτιζόμενου 

στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης, μέσω του επό-

πτη Πρακτικής και γ) σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για 

την μετατροπή της πρακτικής άσκησης του καταρτι-

ζόμενου σε σύμβαση εργασίας και την τοποθέτηση 

του στην επιχείρηση πρακτικής. 

Επιχορήγηση της επιχείρησης που προβαίνει στην 

πρόσληψη του ωφελουμένου αμέσως μετά τη λήξη 

της πρακτικής άσκησης, η οποία θα αποτελέσει αντι-

κείμενο άλλης πρόσκλησης. 

Η κατάρτιση θα παρασχεθεί από παρόχους κατάρτι-

σης που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα εγγρα-

φούν στο «Μητρώο Παρόχων» της παρούσας. 

Κάθε άνεργος που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον, εφ’ 

όσον επιλεγεί βάσει των κριτηρίων και της διαδικα-

σίας που περιγράφεται στην παρούσα, θα εγγραφεί 

σε «Μητρώο Ωφελουμένων» και θα δικαιούται την 

«Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας», η οποία θα 

του δώσει τη δυνατότητα να λάβει υπηρεσίες συνεχι-

ζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρία και 

πρακτική). Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν περί-

που 10.000 άνεργοι νέοι ηλικίας από 18 μέχρι 29 

ετών, εκ των οποίων: 2.000 θα είναι απόφοιτοι 

Πανεπιστημίων/ΤΕΙ 8.000 θα είναι απόφοιτοι υπο-

χρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. 

Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας: Αφορά στην 

οικονομική αξία ποσού 1.100€ (αντιστοιχεί στις ανω-

τέρω υπηρεσίες των Παρόχων (σημεία β, γ), το οποίο 

αντιστοιχεί στη λήψη υπηρεσιών κατάρτισης (θεωρία 

και πρακτική) και συμβουλευτικής καθοδήγησης και 

υποστήριξης, των ωφελουμένων από τους παρόχους 

κατάρτισης. Το ποσό αυτό θα ανέλθει στα 1.400 ευ-

ρώ, στην περίπτωση μετατροπής της πρακτικής 

άσκησης του καταρτιζόμενου, σε σύμβαση εργασίας, 

της οποίας η διάρκεια δεν θα είναι μικρότερη των έξι 

(6) μηνών, δεδομένου ότι στην περίπτωση αυτή, ο 

πάροχος κατάρτισης, θα έχει παράσχει επιπρόσθετες 

και αποτελεσματικότερες υπηρεσίες υποστήριξης και 

συμβουλευτικής καθοδήγησης από τις αρχικές, οι 

οποίες εν τέλει οδήγησαν με επιτυχία στην υπογραφή 

σύμβασης εργασίας του καταρτιζομένου. 

Εκπαιδευτικό Επίδομα: Περιλαμβάνει το επίδομα 

θεωρητικής κατάρτισης και το επίδομα πρακτικής 

άσκησης. Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε: α) 

2.700€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατή-

σεων) για την ομάδα ωφελουμένων «άνεργοι νέοι 

ηλικίας μέχρι 29 ετών που είναι απόφοιτοι Πανεπι-

στημίων /ΤΕΙ», εκ των οποίων 400€ αντιστοιχούν 

στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 2.300€ στο 

επίδομα πρακτικής άσκησης, β) 2.400€ 

(συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) 

για την ομάδα ωφελουμένων «άνεργοι νέοι ηλικίας 

από 18 μέχρι 29 ετών που είναι απόφοιτοι υποχρεω-

τικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκ-

παίδευσης», εκ των οποίων 400€ αντιστοιχούν στο 

επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 2.000€ στο επί-

δομα πρακτικής άσκησης 

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης 

συμμετοχής των ωφελουμένων αρχίζει από 

10/05/2013 και λήγει την 27/5/2013 και ώρα 

24.00.http://www.sete-voucher.gr/ 

 

Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους του Τουριστικού τομέα ηλικίας έως 

29 ετών 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sete-voucher.gr%2F&h=cAQFQFn4gAQFq-R4czua5SsSe5QwSU6dmk6o7m08XgUpzvg&s=1
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Το «Μορφωτικό Ίδρυμα Ηθικής και Κοινωνικής Δια-

παιδαγώγησης» προκηρύσσει :  

Α) τη χορήγηση δέκα (10) υποτροφιών κατά το ακαδη-

μαϊκό έτος 2013-2014 χωρίς διαγωνισμό, με επιλογή. 

Κριτήρια για την επιλογή των υποψηφίων υποτρόφων 

θα είναι: α) η βαθμολογία αποφοίτησης από το Λύκειο, 

β) η βαθμολογία εισαγωγής σε Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. (μη υπο-

λογιζόμενων των ειδικών μαθημάτων που έχουν ορι-

σμένες Σχολές), γ) η επίδοση στα μαθήματα της Σχο-

λής, δ) η γνώση ξένης γλώσσας, ε) οικονομική αδυναμί-

α. Οι υποτροφίες απευθύνονται στους φοιτητές όλων 

των εξαμήνων, αφορούν όλα τα θεματικά πεδία και 

είναι διάρκειας ενός έτους (12 μήνες). Δικαίωμα συμμε-

τοχής έχουν οι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου με διαγω-

γή τουλάχιστον «κοσμία». Ειδικότερα οι δέκα (10) υπο-

τροφίες θα χορηγηθούν σύμφωνα με το άρθρο 2 του 

Οργανισμού Διοίκησης και Διαχείρισης του Ιδρύματος: 

«Υποτροφίες για νέους και νέες του Γυμνασίου και του 

Λυκείου για σπουδές ανωτάτου βαθμού στο εσωτερικό 

ή στο εξωτερικό». 

Η επιλογή θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του 

Ιδρύματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της συστατικής 

πράξης του Ιδρύματος, του Οργανισμού Διοίκησης και 

Διαχείρισης του Ιδρύματος, του Α.Ν. 2039/1939 και του 

άρθρου 33 του Καν. Διατάγματος.18.8.1941 (ΦΕΚ 286 

Α’) βάσει των κριτηρίων που αναφέρθηκαν. 

Κατά του αποτελέσματος της επιλογής μπορεί να υπο-

βληθεί ένσταση, εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα 

τοιχοκόλλησης του πρακτικού έκδοσης αποτελεσμάτων 

Η πράξη-απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Ιδρύματος για την επιλογή των υποτρόφων εκτελείται 

μετά την εγκριτική ή την τροποποιητική απόφαση του 

Υπουργού Οικονομικών, που στηρίζεται στην σύμφωνη 

γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εθνικών Κληροδοτημά-

των. 

Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε τετρακόσια 

(400,00) ευρώ το μήνα (ακαθάριστο ποσό). Η καταβολή 

θα αρχίσει από την έναρξη του εξαμήνου του ακαδημαϊ-

κού έτους 2013-2014 και έχει διάρκεια ένα έτος. Είναι 

δυνατή παράταση της υποτροφίας για ένα ακόμη έτος 

μετά από αίτηση του υποτρόφου. Για την παράταση θα 

συνεκτιμηθεί και η επίδοση στις σπουδές κατά το προη-

γούμενο έτος και η καθ’ όλα συμπεριφορά του υποτρό-

φου. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη καταβολής της 

υποτροφίας είναι η προηγούμενη σύναψη συμβολαίου-

σύμβασης υποτροφίας του Ιδρύματος με τον υπότροφο. 

Εάν η υποτροφία διακοπεί από υπαιτιότητα του υποτρό-

φου, τότε αυτός υποχρεούται να επιστρέψει τα ποσά της 

υποτροφίας, που έχει λάβει μέχρι τότε (άρθρα 57-60 του 

Α.Ν. 2039/1939 και άρθρο 29 του Κ.Δ. 18/1941). Η 

τυχόν διακοπή των σπουδών επιφέρει αυτόματη λύση 

της υποτροφίας και ο υπότροφος υποχρεούται να επι-

στρέψει το ποσό της υποτροφίας που έλαβε για χρονικό 

διάστημα κατά το οποίο είχε διακόψει τις σπουδές.  

Η υποτροφία δύναται να διακοπεί, εάν, για οποιονδήπο-

τε λόγο, ήθελε επέλθει μείωση των εσόδων του Ιδρύμα-

τος. Στην περίπτωση αυτή ουδέν δικαίωμα γεννάται 

υπέρ του υποτρόφου του οποίου η υποτροφία διακόπη-

κε (άρθρο 59 του Α.Ν. 2039/1939 και άρθρο 29 του 

Κ.Δ. 18/1941). 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στο Ίδρυμα 

Ηθικής και Κοινωνικής Διαπαιδαγώγησης μέχρι 12 Ιου-

νίου 2013 αίτηση στην οποία πρέπει να επισυνάπτονται 

τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυ-

τότητας του υποψηφίου και των γονέων του ή και των 

παππούδων του, από την οποία θα προκύπτει η ελληνική 

ιθαγένεια ή η ελληνική καταγωγή. 

2. Επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου με 

διαγωγή τουλάχιστον «κοσμία». 3. Βεβαίωση μοριοδό-

τησης υποψηφίου στις Πανελλαδικές εξετάσεις όπου 

φαίνεται ο γενικός βαθμός πρόσβασης και τα μόρια που 

συγκέντρωσε ( εξαιρουμένων των ειδικών μαθημά-

των).4. Βεβαίωση ή Πιστοποιητικό του Τμήματος ή της 

Σχολής του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της χώρας ότι έχει 

εγγραφεί και φοιτά κανονικά ο υποψήφιος.5. Αναλυτική 

κατάσταση βαθμολογίας των εξαμήνων φοίτησης του 

υποψηφίου.6. Επικυρωμένο αντίγραφο του εκκαθαριστι-

κού σημειώματος οικονομικού έτους 2012 της οικείας 

Δ.Ο.Υ. για το δηλωμένο ατομικό και οικογενειακό εισό-

δημα του προηγουμένου έτους (χρήσης του 2011). 7. 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του υποψηφίου α) 

ότι δεν έλαβε ούτε λαμβάνει άλλη υποτροφία για τις 

ίδιες σπουδές από την ίδια ή άλλη κληρονομιά, κληροδο-

σία ή δωρεά και ότι δεν έχασε από δική του υπαιτιότητα 

προηγούμενη υποτροφία, και β) ότι δεν έλαβε ούτε λαμ-

βάνει προπτυχιακή υποτροφία επίδοσης από το Ι.Κ.Υ.8. 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου, που προβλέπεται από τις 

διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 2 περ. α΄ του Κ.Δ. 18/23-8-

1941 (ΦΕΚ 286/τεύχος Α΄/23-8-1941) και απαιτείται να 

έχει εκδοθεί πρόσφατα, το πολύ τρεις (3) μήνες πριν την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτη-

σης και των δικαιολογητικών. Β) Τη χορήγηση τριών (3) 

υποτροφιών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 χωρίς 

διαγωνισμό προς το σκοπό πραγματοποιήσεως μεταπτυ-

χιακών σπουδών και συγκεκριμένα συντάξεως διδακτο-

ρικής διατριβής. Για την χορήγηση της υποτροφίας θα 

ληφθούν υπόψη η πρωτοτυπία του θέματος, η εν γένει 

επίδοση των υποψηφίων, η οικονομική κατάσταση, το 

τυχόν υφιστάμενο έργο. Οι υποτροφίες απευθύνονται σε 

αποφοίτους εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, αφορούν όλα τα 

θεματικά πεδία και είναι διάρκειας ενός έτους (12 μήνες) 

με δυνατότητα ετήσιας παρατάσεως. επιλογή θα γίνει 

από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, σύμφωνα 

με τις διατάξεις της συστατικής πράξης του Ιδρύματος, 

του Οργανισμού Διοίκησης και Διαχείρισης του Ιδρύμα-

τος, του Α.Ν. 2039/1939 και του άρθρου 33 του Καν. 

Διατάγματος.18.8.1941 (ΦΕΚ 286 Α’) βάσει των κριτη-

ρίων που αναφέρθηκαν: Kατά του αποτελέσματος της 

επιλογής μπορεί να υποβληθεί ένσταση, εντός δέκα (10) 

ημερών από την ημέρα τοιχοκόλλησης του πρακτικού 

έκδοσης αποτελεσμάτων. Η πράξη-απόφαση του Διοικη-

τικού Συμβουλίου του Ιδρύματος για την επιλογή των 

υποτρόφων εκτελείται μετά την εγκριτική ή την τροπο-

ποιητική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που 

στηρίζεται στην σύμφωνη γνωμοδότηση του Συμβουλίου 

Εθνικών Κληροδοτημάτων. Το ποσό της υποτροφίας 

ανέρχεται σε τετρακόσια (600,00) ευρώ το μήνα 

(ακαθάριστο ποσό). Η καταβολή θα αρχίσει από την 

έναρξη του εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 

και έχει διάρκεια ένα έτος. Είναι δυνατή παράταση της 

υποτροφίας για ένα ακόμη έτος μετά από αίτηση του 

υποτρόφου. Για την παράταση θα συνεκτιμηθεί η πρόο-

δος στην εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής. Προς 

τούτο θα απαιτείται η προσκόμιση βεβαιώσεως του επι-

βλέποντος καθηγητή, του Ιδρύματος δυναμένου να ζητή-

σει τη γνώμη και τρίτου ανεξάρτητου καθηγητή ειδικού 

με το θέμα. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη καταβολής της 

υποτροφίας είναι η προηγούμενη σύναψη συμβολαίου-

σύμβασης υποτροφίας του Ιδρύματος με τον υπότροφο 

Εάν η υποτροφία διακοπεί από υπαιτιότητα του υποτρό-

φου, τότε αυτός υποχρεούται να επιστρέψει τα ποσά της 

υποτροφίας, που έχει λάβει μέχρι τότε (άρθρα 57-60 του 

Α.Ν. 2039/1939 και άρθρο 29 του Κ.Δ. 18/1941). Η τυ-

Υποτροφίες 
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χόν διακοπή των μεταπτυχιακών σπουδών επιφέρει αυ-

τόματη λύση της υποτροφίας και ο υπότροφος υποχρεού-

ται να επιστρέψει το ποσό της υποτροφίας που έλαβε για 

χρονικό διάστημα κατά το οποίο είχε διακόψει τις μετα-

πτυχιακές σπουδές.  

Η υποτροφία δύναται να διακοπεί, εάν, για οποιονδήποτε 

λόγο, ήθελε επέλθει μείωση των εσόδων του Ιδρύματος. 

Στην περίπτωση αυτή ουδέν δικαίωμα γεννάται υπέρ του 

υποτρόφου του οποίου η υποτροφία διακόπηκε (άρθρο 

59 του Α.Ν. 2039/1939 και άρθρο 29 του Κ.Δ. 18/1941). 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στο Ίδρυμα 

Ηθικής και Κοινωνικής Διαπαιδαγώγησης μέχρι 12 Ιου-

νίου 2013 αίτηση, στην οποία πρέπει να επισυνάπτονται 

τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτό-

τητας του υποψηφίου και των γονέων του ή και των παπ-

πούδων του, από την οποία θα προκύπτει η ελληνική 

ιθαγένεια ή η ελληνική καταγωγή και το ότι έλκουν την 

καταγωγή τους από τον προαναφερόμενο στην προκήρυ-

ξη τόπο καταγωγής  

2) Επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου.  

3) Βεβαίωση ή Πιστοποιητικό του Τμήματος ή της Σχο-

λής του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της χώρας ή του επι-

βλέποντος καθηγητή ότι ο υποψήφιος έχει γίνει δεκτός 

για σύνταξη διδακτορικής διατριβής.  

4) Αντίγραφα των τυχόν δημοσιεύσεων. 

5) Επικυρωμένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώμα-

τος οικονομικού έτους 2012 της οικείας Δ.Ο.Υ. για το 

δηλωμένο ατομικό και οικογενειακό εισόδημα του προη-

γουμένου έτους (χρήσης του 2011).  

6) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του υποψηφίου 

α) ότι δεν έλαβε ούτε λαμβάνει άλλη υποτροφία για τις 

ίδιες σπουδές από την ίδια ή άλλη κληρονομιά, κληροδο-

σία ή δωρεά και ότι δεν έχασε από δική του υπαιτιότητα 

προηγούμενη υποτροφία, και β) ότι δεν έλαβε ούτε λαμ-

βάνει προπτυχιακή υποτροφία επίδοσης από το Ι.Κ.Υ. 

7) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, που προβλέπεται από 

τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.2 περ. α΄ του Κ.Δ. 18/23-

8-1941 (ΦΕΚ 286/τεύχος Α΄/23-8-1941) και απαιτείται 

να έχει εκδοθεί πρόσφατα, το πολύ τρεις (3) μήνες πριν 

την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της 

αίτησης και των δικαιολογητικών.  

Όλα τα δικαιολογητικά μαζί με την Αίτηση πρέπει να 

υποβληθούν με συστημένη επιστολή στο Ίδρυμα Ηθικής 

και Κοινωνικής Διαπαιδαγώγησης (Χαριλάου Τρικούπη 

83 -Αθήνα 106 81) μέχρι την ημερομηνία λήξης της προ-

θεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών.  

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ  

(Κοινωφελές Ίδρυμα) 

Χαριλάου Τρικούπη 83 - Αθήνα 106 81 

Τηλ./Φαξ 210 3800266 

 

Υποτροφίες (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 

http://www.facebook.com/CareerAegean
http://www.facebook.com/CareerAegean
https://twitter.com/#!/CareerDasta
https://twitter.com/#!/CareerDasta
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Την 1η και τη 2η θέση στους ελληνικούς τελικούς 

του Microsoft Imagine Cup στις κατηγορίες Innova-

tion και World Citizenship αντίστοιχα, κατέλαβαν δύο 

ομάδες φοιτητών από το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης 

Προϊόντων & Συστημάτων (ΤΜΣΠΣ). 

Το Imagine Cup είναι ένας παγκόσμιος διαγωνισμός 

φοιτητικής καινοτομίας, που ξεπερνά τις 250.000 συμ-

μετοχές σε όλο τον κόσμο. Σκοπός του διαγωνισμού, 

είναι να αναδείξει την ευρηματικότητα των φοιτητών 

μέσω α) τεχνολογικών λύσεων που στοχεύουν στην 

αντιμετώπιση των μεγαλύτερων προβλημάτων του πλα-

νήτη, β) νέων/καινοτόμων projects και γ) παιχνιδιών.  

Αναλυτικά οι διακρίσεις των φοιτητριών/τητών από το 

ΤΜΣΠΣ στο Imagine Cup: 

Στην κατηγορία Innovation,  1η θέση - Project Museo 

από την ομάδα Majestic που συνέθεσαν οι Αφροδίτη 

Καλπύρη, Δήμητρα Καραγιαννάκου, Μαρία Ρομοσιού, 

Δημήτρης Σελερίδης. Η πιλοτική εφαρμογή Museo, 

αφορά στην βελτίωση της επίσκεψης σε πληθώρα μου-

σείων, όπου ο χρήστης θα έχει πρόσβαση, όχι μόνο σε 

φωνητική ξενάγηση του χώρου, αλλά και σε μία τρισ-

διάστατη διαδραστική εμπειρία, η οποία εκμεταλλεύε-

ται τις δυνατότητες ενός έξυπνου τηλεφώνου 

(εντοπισμός σε εσωτερικό χάρτη του μουσείου, επαυ-

ξημένη πραγματικότητα κλπ). 

Στην κατηγορία World Citizenship, 2η θέση - Project 

easyLexia από την ομάδα 4sense που συνέθεσαν οι 

Άννα Γαρδέλη, Ρωξάνη Σκιαδά, Έυα Σορωνιάτη. Η 

εφαρμογή easyLexia στοχεύει στην βελτίωση του αλ-

φαβητισμού και της εκμάθησης παιδιών ηλικίας 7 έως 

12 που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της δυσλεξίας. 

Σκοπός του project είναι να συνδυαστεί η θετική επί-

δραση της χρήσης νέων τεχνολογικών μέσων, με τα 

εξειδικευμένα τεστ που προτείνουν λογοθεραπευτές και 

επιστήμονες που ασχολούνται με μαθησιακές δυσκολί-

ες. 

Να σημειωθεί ότι στον τελικό συμμετείχε και ο φοιτη-

τής Χρήστος Δουμούζης, με την εφαρμογή IRES που 

Διάκριση Φοιτητών Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων στο Imagine Cup 

επιτρέπει την ταχύτατη και άμεση κλήση οχημάτων 

έκτακτης ανάγκης, αυτοματοποιώντας την πληκτρο-

λόγηση αριθμού (π.χ. 166) με προφορική διευκρίνη-

ση της τοποθεσίας.   

Τις συμμετοχές  των φοιτητών υποστήριξε ο διδά-

σκων του ΤΜΣΠΣ, Δημήτρης Ζήσης ως μέντορας 

στον διαγωνισμό, από κοινού με μέλη του διδακτι-

κού προσωπικού του Τμήματος.  
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Είσαι προπτυχιακός/ή ή μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/

τρια στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και έχεις μια επιχειρη-

ματική ιδέα ; Αναρωτιέσαι συχνά ποιο είναι το επόμε-

νο βήμα ;  

Ανάλαβε δράση και κάνε αίτηση στο 2ο Θερινό Σχο-

λείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας που διοργανώνει 

η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στο Θερινό Σχολείο, όπου θα 

συμμετέχουν φοιτητές/τριες  από όλο το Αιγαίο, θα 

μοιραστείς τις εμπειρίες σου, θα εμπνευστείς και θα 

παρακινηθείς να αναπτύξεις τις ιδέες σου ώστε να 

γίνει το όνειρό σου πραγματικότητα. 

Σκοπός του Θερινού Σχολείου 

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας 

του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με τη 

Σχολή Επιστημών της Διοίκησης, διοργανώνει στη 

Χίο την περίοδο 1-5 Ιουλίου 2013, 5-ήμερο Θερινό 

Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας με στόχο να 

καθοδηγήσει τους/τις φοιτητές/τριες στο να μετατρέ-

πουν τις ιδέες τους σε πράξη. Το Θερινό Σχολείο 

εκτός από τις διαλέξεις στο αντικείμενο της επιχειρη-

ματικότητας από καθηγητές/τριες του Πανεπιστημί-

ου Αιγαίου και προσκεκλημένους/ες εισηγητές/τριες 

από την Ελλάδα και το εξωτερικό, θα παρέχει καθο-

δήγηση από επιχειρηματίες και τοπικούς εκπροσώ-

πους των επιχειρήσεων, καθώς και προσανατολισμέ-

να στη δράση εργαστήρια, όπου οι φοιτητές/τριες θα 

μπορούν να εργαστούν για την ανάπτυξη της ιδέα 

τους. Μέσω της ενεργούς δράσης, της συζήτησης, 

και της ανταλλαγής εμπειριών στη διάρκεια των μα-

θημάτων αλλά και μέσω των λοιπών δραστηριοτή-

των που θα οργανωθούν γι’ αυτό το σκοπό στο νησί 

της Χίου, το Θερινό Σχολείο έχει ως στόχο να προ-

σφέρει μια πλατφόρμα δικτύωσης στους επίδοξους 

επιχειρηματίες του Αιγαίου μέσω της οποίας θα μπο-

ρούν να συζητήσουν και να αναπτύξουν τις ιδέες 

τους σε ένα φιλικό προς αυτούς περιβάλλον. 

Πρόγραμμα Θερινού Σχολείου  

Εκτός από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τα προ-

σανατολισμένα στη δράση εργαστήρια, οι φοιτητές/

τριες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε κοι-

νωνικές δραστηριότητες, να ανταλλάξουν εμπειρίες 

και να συναναστραφούν με άλλους/ες φοιτητές/τριες 

του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τους/τις οποίους/ες 

μοιράζονται κοινά οράματα και ιδέες. Στο πλαίσιο 

του προγράμματος σχεδιάζονται εκδρομές σε αξιοθέ-

ατα του νησιού, επισκέψεις σε παραγωγικούς φορείς 

κ.α. 

Σημαντικές ημερομηνίες  

 

12 Ιουνίου 2013 –  Τελική προθεσμία παραλαβής 

αίτησης συμμετοχής 

20 Ιουνίου 2013 –  Τελική προθεσμία επιλογής και 

ενημέρωσης συμμετεχόντων φοιτητών  

1-5 Ιουλίου 2013-  Πρόγραμμα Θερινού Σχολείου 

Νεανικής Επιχειρηματικότητας 

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής - Απαιτούμενα δικαιο-

λογητικά – Διαδικασία επιλογής 

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όλοι οι 

προπτυχιακοί/ές και μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες 

του Πανεπιστημίου Αιγαίου με ενδιαφέρον για επι-

χειρηματική δράση.  

Οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/τριες θα πρέπει να 

στείλουν ηλεκτρονικά συμπληρωμένη την αίτησή 

τους, την οποία θα βρουν αναρτημένη στην ιστοσελί-

δα https://mke.aegean.gr/2013/05/23/summer-school/ 

έως την 12η Ιουνίου 2013. Η αίτηση συμμετοχής θα 

πρέπει να συνοδεύεται από ένα σύντομο βιογραφικό 

σημείωμα του/της φοιτητή/τριας, το κίνητρό του για 

συμμετοχή στο Θερινό Σχολείο και μια σύντομη πε-

ριγραφή της επιχειρηματικής του/της ιδέας (εφόσον 

υπάρχει). 

Οι αιτήσεις θα εξεταστούν από τριμελή επιτροπή, 

στην οποία θα προεδρεύει ο Αναπληρωτής Ιδρυματι-

κός Υπεύθυνος της ΜΚΕ Καθηγητής Βασίλειος Αγ-

γελής και στην οποία θα συμμετέχουν Καθηγητές της 

Σχολής Επιστημών της Διοίκησης.  

Οι υποψήφιοι/ιες μπορούν να βρουν πληροφορίες για 

τη λειτουργία του Θερινού Σχολείου στην ιστοσελίδα 

http://mke.aegean.gr/.  

  

Μετακίνηση και διαμονή στη Χίο 

Για τους/τις συμμετέχοντες/ουσες φοιτητές/τριες στο 

Θερινό Σχολείο, τα έξοδα μετακίνησης (ακτοπλοϊκά 

εισιτήρια προς τη Χίο από το νησί της φοίτησης τους 

και επιστροφή τους σε αυτό) καθώς και τα έξοδα της 

πενθήμερης διαμονής τους στις φοιτητικές εστίες του 

νησιού σε δίκλινα δωμάτια, καλύπτονται εξ’ ολοκλή-

ρου από τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματι-

κότητας (ΜΚΕ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, μετά 

την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών 

στη γραμματεία της ΜΚΕ.  

Πληροφορίες:  

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την οργά-

νωση του Θερινού Σχολείου Νεανικής Επιχειρηματι-

κότητας μπορείτε να απευθύνεστε: 

Μέσω e-mail: chios.mke@aegean.gr  

Τηλέφωνο: 22710 35083 (κα Αργυρώ Αμπαζή) 

 

2ο Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας 

https://mke.aegean.gr/2013/05/23/summer-school/
http://mke.aegean.gr/
mailto:chios.mke@aegean.gr
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Ο διαδικτυακός τόπος StartMeUp είναι μία πρωτο-

βουλία του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την προώ-

θηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας 

σε ακαδημαϊκές και φοιτητικές κοινότητες στην Ελ-

λάδα.  Το StartMeUp είναι μία πύλη ενημέρωσης και 

υποστήριξης μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας 

αλλά και ενδιαφερόμενων πολιτών, στην προσπάθειά 

τους να βρουν απαραίτητα στοιχεία για την υποβοή-

θηση των ερευνητικών ή επιχειρηματικών τους στό-

χων. 

Η ιστοσελίδα αυτή περιλαμβάνει τις εξής ενότητες: 

Διακρίσεις φοιτητών. Στην ενότητα αυτή 

μπορεί κανείς να ενημερωθεί για τα επιτεύγ-

ματα αριστείας και τις βραβεύσεις των 

φοιτητών/τριών του πανεπιστημίου μας. 

Τα νέα μας.  Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει 

χρήσιμα άρθρα που μας ενημερώνουν γιατί η 

καινοτομία, η νεανική επιχειρηματικότητα και 

η αριστεία είναι σημαντική. Επιπλέον παρέχει 

χρήσιμες πληροφορίες στους/στις φοιτητές/

τριες για το τι δυνατότητες έχουν πάνω σε 

αυτά τα θέματα φοιτώντας στο πανεπιστήμιό 

μας. 

Δράσεις. Σε αυτή την ενότητα μπορεί κανείς 

να βρει όλες τις δράσεις που σχετίζονται με 

καινοτομία και επιχειρηματικότητα τόσο στην 

Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό. Περιλαμβά-

νει πληροφορίες για διαγωνισμούς, βραβεύ-

σεις κ.α. 

Σύνδεσμοι. Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει 

όλους τους συνδέσμους που σχετίζονται με 

την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα 

στην Ελλάδα και το εξωτερικό (κυρίως Μονά-

δες Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας 

Πανεπιστημίων). 

Στην αρχική ομάδα του έργου περιλαμβάνονται οι: 

Μιχαηλίδου Φωτεινή (μέλος Δ.Α.ΣΤΑ. Σά-

μου, υπεύθυνη για το περιεχόμενο της ιστοσε-

λίδας) 

Καριπίδης Μιχάλης (απόφοιτος Μ.Π.Ε.Σ., 

υπεύθυνος για το στήσιμο της ιστοσελίδας) 

Χαραλαμπίδης Γιάννης (Επ. Καθηγητής 

Μ.Π.Ε.Σ., συντονιστής)  

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία επισκεφτεί-

τε την ιστοσελίδα: http://startmeup.lamezor.com/ ή 

επικοινωνήστε με την κα Μιχαηλίδου Φωτεινή στο 

email: fmichailidou@aegean.gr 

Διαδικτυακός τόπος StartMeUp  

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 Πό-

ρους. 

http://startmeup.lamezor.com/

