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Βραβείο Καλύτερου Επιστημονικού Άρθρου Διδακτορικού
Φοιτητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Το Βραβείο Καλύτερου Επιστημονικού
Άρθρου Διδακτορικού Φοιτητή διεθνώς
στον τομέα των Προτύπων Επιλογής
(Choice Modelling) απονεμήθηκε στην Υποψήφια Διδάκτορα του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών και
μέλος του Εργαστηρίου Μεταφορών και
Λήψης Αποφάσεων του Πανεπιστημίου
Αιγαίου, κα Μαρία Καμαργιάννη. Η επιστημονική επιτροπή του International Choice
Modelling Conference και του Journal of
Choice Modelling επέλεξε το συγκεκριμένο
άρθρο, το οποίο αναπτύσσει εξελιγμένα
οικονομετρικά πρότυπα επιλογής για να
διερευνήσει την επίδραση της χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. facebook)
στις μετακινήσεις που πραγματοποιούν οι
έφηβοι για κοινωνικούς σκοπούς. Η τελετή
απονομής του Βραβείου πραγματοποιήθηκε
στις 4 Ιουλίου 2013 στο Σίδνεϋ της Αυστραλίας.
Η κα. Καμαργιάννη και η επιβλέπουσα καθηγήτριά της Αμαλία Πολυδωροπούλου,
Πρόεδρος του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών και Διευθύντρια
του Εργαστηρίου Μεταφορών και Λήψης
Αποφάσεων, έχουν λάβει στο παρελθόν και
άλλα διεθνή και εθνικά μετάλλια και βραβεία για την έρευνα τους που αφορά την
μεταφορική και οδηγική συμπεριφορά των
εφήβων.
Άρθρο: Kamargianni, M., and A. Polydoropoulou (2013). “Does Social Networking Substitute for or Stimulate Teenagers’

Travel? Findings from a Latent Class
Model.” Presented at the 3rd International
Choice Modeling Conference (ICMC), 35 July, 2013, Sydney, Australia.
Πηγή: http://www.stt.aegean.gr/el/200802-19-16-50-50/2011-05-20-07-2609.html

Ταχύρρυθμο πρόγραμμα κατάρτισης στο επάγγελμα του Ξεναγού στο
Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Μυτιλήνη
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων σε συνεργασία με τα Τμήματα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ιστορίας και Πολιτιστικής Τεχνολογίας
και Επικοινωνίας) πρόκειται να υλοποιήσει ταχύρρυθμο
πρόγραμμα κατάρτισης στο επάγγελμα του Ξεναγού
(2μηνης διάρκειας) εγκεκριμένο από το Υπουργείο
Τουρισμού. Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα πρόκειται
να παρακολουθήσουν συνολικά 40 καταρτιζόμενοι απόφοιτοι τμημάτων Αρχαιολογίας, Ιστορίας, Ιστορίας και
Αρχαιολογίας, Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας, Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών και Ιστορίας και Εθνολογίας
πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων της
αλλοδαπής.
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στο

ταχύρρυθμο πρόγραμμα κατάρτισης πρέπει να υποβάλλουν μέχρι τις 30/08/2013, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στο Υπουργείο
Τουρισμού (Διεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής και
Συντονισμού, Τμήμα Τουριστικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης, Λ. Αμαλίας 12, 10557, Αθήνα) αίτηση,
σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ,
συνοδευόμενη από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.
Η προκήρυξη του προγράμματος κατάρτισης καθώς
και η αίτηση είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του
Γραφείου Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Αιγαίου http://
career.aegean.gr
https://career.aegean.gr/anak_gd/anakoinwseis/
programma_xenagwn.pdf

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου/ Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής προκηρύσσει
διαγωνισμό για την κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα –
Ελληνική Ακτοφυλακή ογδόντα (80) δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. (ανδρών - γυναικών).

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα Μαθηματικών - Στατιστικής και Αναλογιστικών
- Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών
Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε υψομέτρηση, ιατρικές
εξετάσεις, αθλητικές δοκιμασίες (κολύμβηση - αγωνί- Υποβολή αιτήσεων από την 19-8-2013 ημέρα Δευτέσματα) και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες. Όσοι κριθούν ρα, μέχρι και την 06-9-2013 ημέρα Παρασκευή http://
ικανοί από τις ανωτέρω εξετάσεις - δοκιμασίες υποβάλ- www.hcg.gr/node/5581
λονται σε γραπτές εξετάσεις.
Απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Αιγαίου που μπορούν
να λάβουν μέρος στο Γραπτό Διαγωνισμό:
ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης
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
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Προκήρυξη Διαγωνισμού Κατάταξης ογδόντα (80) Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.
(ανδρών- γυναικών) έτους 2013

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΙΚΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ –
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SIEMENS ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ SIEMENS
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε εφαρμογή της με
αριθμ. 2/71343/24-7-2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του
Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1830/Β/26-7-2013) ανακοινώνει την προκήρυξη συνολικά εκατό (100) θέσεων
υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές δεύτερου κύκλου (Διδακτορικό) στην Ελλάδα για το ακαδημαϊκό
έτος 2012-13, την προκήρυξη πενήντα (50) θέσεων για
μεταπτυχιακές σπουδές πρώτου κύκλου (Μάστερ) στην
Ελλάδα για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14, την προκήρυξη πενήντα (50) θέσεων με σκοπό την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα για το ακαδημαϊκό
έτος 2013-14.

οι θέσεις δύνανται να μεταφερθούν σε άλλον μετά
από απόφαση της ολομέλειας της επιτροπής αξιολόγησης.
Οι υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές α' και β'
κύκλου αφορούν υποψηφίους με βαθμό πτυχίου από
8,00 και άνω. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των αιτήσεων είναι η 2 Σεπτεμβρίου 2013. Οι αιτήσεις αποστέλλονται αποκλειστικά ταχυδρομικά
(συστημένη επιστολή) στα γραφεία του ΙΚΥ- Τμήμα
Διαγωνισμών (Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41,
14234, Νέα Ιωνία).

Πληροφορίες παρέχονται από το τμήμα Διαγωνισμών
του ΙΚΥ στα τηλέφωνα 210-3726394, 395, 397 και
Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν σε τέσσερις (4) θεματι346 και στα γραφεία του ΙΚΥ.
κές περιοχές αιχμής και σε εξειδικεύσεις που ορίζονται
στην οικεία προκήρυξη. Η κατανομή των θέσεων ανά Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις στην ιπρόγραμμα και επιστημονικό τομέα γίνεται όπως φαίνε- στοσελίδα
http://www.iky.gr/upotrofies-aristiasται στον παρακάτω πίνακα. Σε περίπτωση κενών θέσε- siemens
ων σε έναν από τους ανωτέρω επιστημονικούς τομείς,
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2013-2014
ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ
Το ΙΚΥ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" (ΕΠΕΔΒΜ)
του ΕΣΠΑ (2007-2013) υλοποιεί την Πράξη
"Πρόγραμμα χορήγησης Υποτροφιών ΙΚΥ με διαδικασία εξατομικευμένης αξιολόγησης", - Οριζόντια Πράξη.

και Τηλεπικοινωνιών. ΘΕΣΕΙΣ: 39
Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό: σύνολο
θέσεων: 60
Επιστημονικές Περιοχές:

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 1. Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Επιστήμες ΕκπαίδευΈνωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από σης, Πολιτισμικές Σπουδές, Εικαστικές Επιστήμες.
εθνικούς πόρους και υλοποιείται από το ΙΚΥ.
ΘΕΣΕΙΣ: 10
Για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 θα χρηματοδοτη2. Νομικές, Πολιτικές, Κοινωνικές και Οικονομικές
θούν 295 θέσεις υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουΕπιστήμες. ΘΕΣΕΙΣ: 10
δές πρώτου κύκλου (μάστερ) στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε όλα τα εγκεκριμένα μεταπτυχιακά προγράμ- 3. Βιολογικές και Ιατρικές Επιστήμες. ΘΕΣΕΙΣ: 10
ματα, και ειδικότερα σε έξι επιστημονικές περιοχές, ως
4. Γεωτεχνικές Επιστήμες, Ενεργειακές, Περιβαλλοακολούθως:
ντικές Επιστήμες και Επιστήμες Διαστήματος.
Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα: σύνολο θέσεΘΕΣΕΙΣ: 10
ων: 235
5. Επιστήμες Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας. ΘΕΕπιστημονικές Περιοχές:
ΣΕΙΣ: 10
1. Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Επιστήμες Εκπαίδευσης,
6. Επιστήμες Μηχανικών, Επιστήμες Πληροφορικής
Πολιτισμικές Σπουδές, Εικαστικές Επιστήμες. ΘΕΣΕΙΣ:
και Τηλεπικοινωνιών. ΘΕΣΕΙΣ: 10
38
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν έως
2. Νομικές, Πολιτικές, Κοινωνικές και Οικονομικές
τις 12 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα Ελλάδος 16:00,
Επιστήμες. ΘΕΣΕΙΣ: 38
ειδική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, που διατίθεται απο3. Βιολογικές και Ιατρικές Επιστήμες. ΘΕΣΕΙΣ: 40
κλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή. Η υποβολή γίνεται
μόνο μέσω του διαδικτυακού τόπου/ πλατφόρμας
4. Γεωτεχνικές Επιστήμες, Ενεργειακές Επιστήμες, Περιβαλλοντικές Επιστήμες και Επιστήμες Διαστήματος.
http://apps.gov.gr/minedu/iky_scholarships/iky/public/
ΘΕΣΕΙΣ: 40

Μπορείτε να βρείτε την προκήρυξη του Προγράμματος στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ: http://www.iky.gr/
5. Επιστήμες Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας. ΘΕepikoinwnia/nea -anakoinwseis/item/1185 ΣΕΙΣ: 40
metaptuxiakes-upotrofies-me-diadikasia6. Επιστήμες Μηχανικών, Επιστήμες Πληροφορικής eksatomikeumenis-aksiologisis
3
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΣΤΕΡ

Θέσεις εργασίας στις μεγαλύτερες IT Consulting επιχειρήσεις
σε Ευρώπη, Ασία και Βόρεια Αμερική
Job openings at:

Website

Genpact
HCL

http://jobs.genpact.com/
http://www.hcltech.com/careers/openings-cary-north-carolina

Infosys

http://www.infosys.com/careers/apply-now/india-openings.asp

Mphasis
NTTDATA
ORACLE

http://www.mphasis.com/careers/job-openings.asp
http://emea.nttdata.com/dk/jobs/jobs/sap-specialister/index.html
https://irecruitment.oracle.com/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/irc/
candidateSelfService/webui/
VisHomePG&_ri=821&OAPB=IRC_BRAND&_ti=893949860&language_code=US&p_home
_url=/OA_HTML/
IrcVisitor.jsp&OASF=IRC_VIS_HOME_PAGE&OAHP=IRC_EXT_SITE_VISITOR_APPL&oapc=
3&oas=ElnK7b12kigQGm6N4fJSWw..
https://careers.techmahindra.com/Forms/JobSearch.aspx
http://www.timesjobs.com/wipro/
http://www.wnscareers.com/

Tech Mahindra
Wipro
WNS

Capgemini

http://careers.accenture.com/us-en/jobs/Pages/jobsearch.aspx
https://www.altran.co.uk/careers/jobs
https://careers.atos.net/fe/tpl_Atos01.asp?
KEY=978152&C=2321617221&PAGESTAMP=dbrrvpniqdggqykyfp&nexts=INIT_JOBLIST
START&nextss=&mode=1&newQuery=yes&searchrefno=&searchjobgenerallist4id=0&searc
hregion=0&searchlocation=0&searchsublocation=0&searchpositiontype=0&searchjobgeneralli
st1id=0&searchtext=&formsubmit4=Search+and+Apply
http://www.capgemini.com/jobs/search/?submit=Search

Getronics
Indra

http://jobs.getronics.be/vacancies/job-search
https://erecruiting.indra.es/sap/bc/webdynpro/sap/hrrcf_a_unreg_job_search?sap-language=en#

KPMG

T Systems

https://kpmg.mua.hrdepartment.com/ats/job_search.php?
advanced=1&sort_table_id=job_search_results_list_table&paginate_previous=1
https://trisys.steria.co.uk/Candidate/DigitalOneStylePages/SteriaPermSearchResults.aspx?
ParentName=Steria%20Permanent%20-%20Job%20Search
http://www.telekom.com/jobsearch?extid=108382&country=&jobcategory=&joblevel=

Tieto

http://www.tieto.com/careers/all-open-jobs

Sogeti

http://ch.tbe.taleo.net/CH01/ats/careers/searchResults.jsp?org=VIZURI&cws=1

Xerox

https://searchjobs.external.xerox.com/careersection/xs_external_profile/jobsearch.ftl?lang=en

Avanade

http://www.avanade-jobs.com/go/-b-United-States-jobs-b-br-br-/79557/?utm_source=careersite

Booz Allen
Hamilton

http://careers.boozallen.com/search/

CGI

http://www.cgi.com/en/careers/working-at-cgi

Cognizant
CSC

http://tas-cognizant.taleo.net/careersection/emea_external_careers_portal/moresearch.ftl?
lang=en
http://www.csc.com/uk/ds/91793-career_search

Deloitte

http://careers.deloitte.com/jobs/eng-GR/results/n/10

Ernst & Young

https://tas-ey.taleo.net/careersection/gexp01/jobsearch.ftl?lang=en&location=77840070193

McGladrey
Hewlett-Packard

http://jobs.mcgladrey.com/go/experienced-professionals/325892/
https://hp.taleo.net/careersection/2/jobsearch.ftl?lang=en

IBM
Dell

https://jobs3.netmedia1.com/cp/faces/job_search
http://jobs.dell.com/search/advanced-search/ASCategory/Analyst/ASPostedDate/30/
ASCountry/-1/ASState/-1/ASCity/-1/ASLocation/-1/ASCompanyName/-1/ASCustom1/-1/
ASCustom2/-1/ASCustom3/-1/ASCustom4/-1/ASCustom5/-1/ASIsRadius/false/
ASCityStateZipcode/-1/ASDistance/-1/ASLatitude/-1/ASLongitude/-1/ASDistanceType/-1
http://jobs.saic.com/search/?
startrow=1&utm_source=CSSearchWidget&q=&btnFind.x=52&btnFind.y=15
http://jobs.unisys.com/go/programmer-developer-jobs/333944/

Steria

SAIC
Unisys
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Γ.Δ.

Accenture
Altran
Atos

Δράση «Από τη Μάθηση στην Πράξη» από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
Στο πλαίσιο της πολιτικής ενίσχυσης της νεανικής
επιχειρηματικότητας και απασχόλησης, η Γενική
Γραμματεία Νέας Γενιάς σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος
(ΣΕΣΜΑ) και την Ελληνική Εταιρεία Συμβούλων
Μάνατζμεντ (ΕΛΕΣΜΑ), διοργανώνουν από τον
ερχόμενο Οκτώβριο σεμινάρια από στελέχη της αγοράς, σε νέους/νέες αριστούχους της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης.
Στόχοι της δράσης «Από τη Μάθηση στην Πράξη»,
είναι :
Η μεταφορά εμπειρίας σε συνδυασμό με πρακτικές γνώσεις.
Η προετοιμασία για την υποστήριξη καινοτόμων ιδεών.
Η δυνατότητα δικτύωσης στελεχών εταιρειών
συμβούλων μάνατζμεντ και νέων με αντίστοιχα ενδιαφέροντα.

Δικαιολογητικά συμμετοχής
•Αίτηση συμμετοχής.
•Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
•Φωτοαντίγραφο πτυχίου (όπου θα φαίνεται ο βαθμός).
•Φωτοαντίγραφο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής θα γίνεται,
έως και τη Δευτέρα 16.09.2013 (ώρα 13:00):
1.Με επί τόπου επίσκεψη στα γραφεία της Γενικής
Γραμματείας Νέας Γενιάς (Αχαρνών 417, Αγ. Ελευθέριος, ώρες: 09:00- 14:00, γραφείο 135), προσκομίζοντας όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά συμμετοχής, ή
2.Ηλεκτρονικά στο e-mail: s.kentistou@neagenia.gr,
υποβάλλοντας όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής.
Μετά το τέλος της δράσης θα δοθούν στους/στις
συμμετέχοντες/χουσες βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Η δράση θα λάβει χώρα στην Αθήνα, σε συνεδριακές
αίθουσες του Υπουργείου Παιδείας, το διάστημα
Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου 2013 και δίνει τη δυνατότητα δωρεάν παρακολούθησης σε 50 νέες-ους ηλικίας έως 35 ετών, (έτος γέννησης από το 1978 και μετά) με την προϋπόθεση να είναι απόφοιτοι ΑΕΙ, ΑΤΕΙ ή Κολλεγίων (με ελάχιστο βαθμό πτυχίου 8,0)
και κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

Για περισσότερες πληροφορίες: Γενική Γραμματεία
Νέας Γενιάς,

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες:

Κεντηστού Σοφία 210-2599431, Νιτσάκης Θωμάς
210-2599332

http://www.neagenia.gr/frontoffice/portal.asp?
cpage=resource&cresrc=2124&cnode=1
Δ/νση Αναπτυξιακών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης,
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων:

Μ.Κ.Ε.

1.Operations Management(πωλήσεις, εξυπηρέτηση
πελατών κ.α.)
2.Εξωστρέφεια (εξαγωγές, τυποποίηση, μέσα προώθησης κ.α.)
3.Quality Management( διασφάλιση ποιότητας, πρότυπα και φορείς πιστοποίησης)
4.Sustainability( ΕΚΕ, φιλικές πρακτικές, αποτύπωμα άνθρακα)
5.Innovation transfer(καινοτομία, έρευνα και διασύνδεση με την παραγωγή)
6.Funding Opportunities( Ευρωπαϊκά προγράμματα,
ΕΣΠΑ, Τράπεζες κ.α.)
7.Marketing Management(σχεδιασμός προϊόντων,
κανάλια προβολής, ηλεκτρονικό εμπόριο κ.α.)
8.HR Management(δομή εταιρειών ,επιλογές συνεργατών, συστήματα αμοιβών κ.α.)
9.Financial Management(αξιολόγηση επενδύσεων,
στατιστική ανάλυση κ.α.)
10.Start up Know how (Σχεδιασμός και μορφές επιχειρήσεων)
Η θεωρητική κατάρτιση για κάθε μια θεματική ενότητα είναι 6 ώρες και η πρακτική κατάρτιση 2 ώρες.
•Συνολική διάρκεια: 80 ώρες
•Ημέρα και ώρες διεξαγωγής: Σάββατο , 09:00 18:00
•Ημερομηνίες διεξαγωγής: 5,12,19/10/2013
2,9,16,23,30/11/2013 & 7,14/12/2013

&

•Ημερίδα έναρξης: Παρασκευή 4/10/2013 ώρα 17:00
-21:00

5

Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα ΙΙ»
Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
(Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας) προχώρησε στην
προκήρυξη του Προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ» με αρχικό
ύψος προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) 30 εκ. ευρώ. Πρόκειται για τη δεύτερη φάση του συγκεκριμένου προγράμματος, σε συνέχεια της επιτυχούς προκήρυξης της προηγούμενης φάσης. Υπενθυμίζεται
ότι στην πρώτη φάση (κύκλο) του προγράμματος
είχαν ενταχθεί 746 επιχειρήσεις με συνολικό επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 98 εκ. ευρώ
Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της διεθνής ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και η ανάδειξη του εξωτερικού εμπορίου ως
στρατηγική προτεραιότητάς τους. Το πρόγραμμα
επιχορηγεί τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού των
επιχειρήσεων, τον σχεδιασμό συσκευασίας, την απόκτηση διεθνών πιστοποιήσεων, δαπάνες marketing
σε τρίτες χώρες κλπ.
Επιλέξιμες είναι όλες οι υφιστάμενες πολύ μικρές,
μικρές και μεσαίες καθώς και μεγάλες επιχειρήσεις,
που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και έκαναν
έναρξη λειτουργίας πριν από την 1η Αυγούστου του
2012 στους κλάδους της μεταποίησης, των κατασκευών, των υπηρεσιών καθώς και επιλεγμένους
κλάδους του εμπορίου. Στο πρόγραμμα μπορούν να
συμμετέχουν είτε μεμονωμένες επιχειρήσεις είτε
ομάδες από τρεις τουλάχιστον επιχειρήσεις (σε αυτή
τη περίπτωση η επιχορήγηση είναι μεγαλύτερη).

Η διάρκεια υλοποίησης των επενδύσεων είναι 15
μήνες με δυνατότητα 3μηνης παράτασης υπό προϋποθέσεις.
Δίδεται δυνατότητα προκαταβολής έως του 50% της
επιχορήγησης (με προσκόμιση εγγυητικής επιστολής).
Υποβολή Επιχειρηματικών
10/10/2013

Σχεδίων

έως

Διαβάστε αναλυτικά:
- Τον πλήρη οδηγό του προγράμματος "Εξωστρέφεια
- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ".
- Τις επιλέξιμες δραστηριότητες - ΚΑΔ.
- Τις επιλέξιμες δαπάνες.
- Τα κριτήρια αξιολόγησης.
- Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή επενδυτικής πρότασης.
Πηγή:
http://www.antagonistikotita.gr/greek/
prokResultsFull.asp?id=309

Μ.Κ.Ε.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν και επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ, εφόσον
όμως κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες ώστε, πριν
την υποβολή της επενδυτικής πρότασης, να έχουν
κάνει έναρξη σε μια τουλάχιστον επιλέξιμη δραστηριότητα.
Ο προϋπολογισμός των επενδυτικών προτάσεων
μπορεί να κυμαίνεται από 20.000 έως 200.000 ευρώ
(ή 100.000 ευρώ για συγκεκριμένους κλάδους). Το
ποσοστό επιχορήγησης κυμαίνεται από 30% έως
55%.
Οι επιλέξιμες ενέργειες αφορούν νέα προϊόντα/
υπηρεσίες ή εν γένει προϊόντα/υπηρεσίες σε νέες
αγορές και περιλαμβάνουν επενδύσεις που εντάσσονται στις εξής κατηγορίες:
Μηχανολογικός Εξοπλισμός – Ειδικές Εγκαταστάσεις.
Ενέργειες πληροφορικής/τηλεπικοινωνιών.
Ενέργειες σχεδιασμού, πιστοποίησης και συμμόρφωσης προϊόντων και συσκευασίας.
Ενέργειες (πλην μελετών) προβολής σε αγορές –
στόχους.
Ενέργειες Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης.
Ενέργειες (πλην μελετών) προστασίας ή απόκτησης και χρήσης πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας
και μεταφοράς τεχνογνωσίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
Ενέργειες ανάπτυξης εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων.
Λοιπές ενέργειες (μόνο για μικρομεσαίες επιχειρήσεις).

και

6

Πρόγραμμα Leader 2007-2013: επιδότηση επιχειρηματικών σχεδίων
Αγροτουρισμού και όχι μόνο...
Μέσω του προγράμματος Leader ενισχύονται επενδύσεις που αφορούν, μεταξύ άλλων:
Κατασκευή παραδοσιακών προϊόντων. Αφορά
μικρές βιοτεχνικές μονάδες παραγωγής ειδών,
όπως χειροτεχνήματα από μέταλλο ή ξύλο,
κεραμικής – υφαντουργίας, αλλά και άλλων
ειδών από ξύλο, όπως καρέκλες, έπιπλα και
έπιπλα κουζίνας.

την Αναπτυξιακή Εταιρία της περιοχής τους για περισσότερες πληροφορίες για τα ενεργά προγράμματα
Leader, καθώς και για διευκρινίσεις σχετικά με την
επιλεξιμότητα της δραστηριότητας που τους ενδιαφέρει.
Πηγή:
http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?
op=Axis&todo=Load&id=03f68714dba796f8

Μεταποίηση – συσκευασία γεωργικών προϊόντων. Μονάδες μεταποίησης-τυποποίησης
γεωργικών προϊόντων. Προτεραιότητα δίνεται
σε δημητριακά, κρασί, οπωροκηπευτικά, κρέας, γάλα και αυγά.
Επεξεργασία τροφίμων και δασοκομικών υλών. Μικρές βιοτεχνίες επεξεργασίας ειδών
διατροφής και δασοκομικών υλών μετά την
Α΄ μεταποίηση. Παραδείγματα αποτελούν οι:
αρτοποιία, παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής, παραγωγή αλευροειδών προϊόντων, παραγωγή αλκοολούχων ποτών και η
παραγωγή ζαχαρωδών προϊόντων από φρούτα
και λαχανικά.
Ενοικιαζόμενα δωμάτια. Μικρά τουριστικά
καταλύματα, μέχρι 40 κλινών.
Αγροτουρισμός. Επισκέψιμα αγροκτήματα
έκτασης τουλάχιστον 20 στρεμμάτων.

Μ.Κ.Ε.

Εστίαση. Παραδοσιακά εστιατόρια, ταβέρνες,
αναψυκτήρια, παραδοσιακά καφενεία.
Παροχή υπηρεσιών. Από το Leader επιδοτούνται και άλλες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. Ενδεικτικά αναφέρονται τα κομμωτήρια, κουρεία, δραστηριότητες φυσικής ευεξίας,
καλλιτεχνική και λογοτεχνική δημιουργία και
ερμηνεία, επισκευή υποδημάτων & δερμάτινων ειδών, λιανικό εμπόριο οινοπνευματωδών
και άλλων ποτών και παντοπωλεία.
Τουρισμός της υπαίθρου. Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου που έχουν να κάνουν με
εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώρους αθλοπαιδιών και χώρους γευσιγνωσίας.
Ενεργά προγράμματα Leader ανά την Ελλάδα
Μπορείτε να αναζητήσετε τα ενεργά τοπικά προγράμματα
Leader
στην
ιστοσελίδα
http://
www.agrotikianaptixi.gr/index.php?
op=Bookmark&todo=LoadFolder&id=51e7fea7f69ef
dfe
Επόμενο βήμα για ένταξη στο πρόγραμμα Leader
Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα πρέπει να σπεύσουν
για να προλάβουν τις προθεσμίες. Για το λόγο αυτό
καλό είναι να ενημερωθούν από τα κείμενα του προγράμματος που βρίσκονται αναρτημένα στις ιστοσελίδες των κατά τόπους Αναπτυξιακών Εταιριών.
Μπορούν επίσης να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με
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ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ανοικτές Προκηρύξεις Προγραμμάτων Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας – Ανταγωνιστικότητας για Ιδιώτες/Επιχειρήσεις
Περίληψη Προκήρυξης

Δημόσια Χρηματοδότηση

Τελευταία
ημέρα
υποβολής

Εκδούσα
Αρχή

Διαδ. Υπ.
Πρότασης

Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα
των Επιχειρήσεων
(ΙΙ)

Ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας νέων και υφιστάμενων κυρίως μεταποιητικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και υπό προϋποθέσεις μεγάλων επιχειρήσεων

Ανώτατο Ποσοστό Χρηματοδότησης
55% (ανά περίπτωση) του
επιλέξιμου
προϋπολογισμού για όλη
την Επικράτεια

10/10/2013

Γενική
Γραμματεία Βιομηχανίας Διεύθυνση Μικρών και
Μεσαίων
Επιχειρήσεων

http://
www.anta
gonistikoti
ta.gr/
greek/
prokResultsFull.a
sp?id=309

Διμερής Ε&Τ Συνεργασία ΕλλάδαςΙσραήλ 2013-2015

Διμερή Ε&Τ Συνεργασία ΕλλάδαςΙσραήλ 2013-2015» και καλεί τις ενδιαφερόμενες ελληνικές επιχειρήσεις,
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και
Ερευνητικούς Φορείς να υποβάλλουν
προτάσεις σε συνεργασία με ιδιωτικούς
ή δημόσιους φορείς του Ισραήλ, για την
από κοινού εκτέλεση έργων Έρευνας &
Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε&ΤΑ),
μεγάλης κλίμακας

Η μέγιστη
δημόσια δαπάνη που μπορεί
να εγκριθεί για
κάθε έργο δεν
θα υπερβαίνει τις 400.000
ευρώ.

14/10/2013

Γενική
Γραμματεία
Έρευνας
και Τεχνολογίας

http://
www.anta
gonistikoti
ta.gr/
greek/
prokResultsFull.a
sp?id=308

ΤΕΠΙΧ - Νησιωτική
Τουριστική Επιχειρηματικότητα

Πρόκειται να βοηθηθούν οι φορείς
επιχειρηματικότητας που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα του τουριστικού προϊόντος στην νησιωτική Ελλάδα,
οι οποίοι, αντιμέτωποι με σοβαρά προβλήματα ρευστότητας, θα μπορούν να
χρηματοδοτήσουν τις επιχειρηματικές
δραστηριότητες τους, με ευνοϊκούς
όρους

Δεν υπάρχει
δημόσια Χρηματοδότηση
για το εν λόγω
Πρόγραμμα.
Μέσω της
παροχής δανείων θα καλύπτει το 70%
του επιχειρηματικού σχεδίου

31/12/2015

ETEAN
A.E.

http://
www.anta
gonistikoti
ta.gr/
greek/
prokResultsFull.a
sp?id=305

Κατάρτιση Μητρώου Εμπειρογνωμόνων με αντικείμενο
την Επαλήθευση Πιστοποίηση του
Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου των ενταγμένων
έργων του Προγράμματος «Φάση-2 Ενίσχυσης Ελληνικών
Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών στη Μικροηλεκτρονική»

Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στη στήριξη
συγκεκριμένων ενεργειών των συμμετεχόντων φορέων, τόσο σε θέματα
έρευνας & ανάπτυξης όσο και σε θέματα επιχειρηματικότητας & ανταγωνιστικότητας

31/12/2013

Clusters
Initiative Μονάδα
του Ερευνητικού
Κέντρου
Αθηνά

http://
www.cora
llia.org/el/
eventsand-news/
announcements/128
-2009-1130-09-2532.html

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013

Τίτλος Προγράμματος

Περίληψη

Δημόσια Χρηματοδότηση

Τελευταία
ημέρα
υποβολής

Εκδούσα
Αρχή

Διαδ. Υπ.
Πρότασης

Άξονας 4:
"Δημιουργία τοπικών ικανοτήτων
για την απασχόληση και την διαφοροποίηση στις
αγροτικές περιοχές μέσω της προσέγγισης Leader"

Οι δράσεις της LEADER, περιλαμβάνουν τη δημιουργία και ανάπτυξη
πολύ μικρών επιχειρήσεων, την ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων, την αύξηση της προστιθέμενης
αξίας γεωργικών και δασοκομικών
προϊόντων, την ανάδειξη της αγροτικής κληρονομιάς, την αναμόρφωση
χωριών, τις συνεργασίες, τη δικτύωση
κ.λ.π.

Έως 60% επιδότηση για
τουρισμό,
εστίαση, μεταποίηση και
παροχή υπηρεσιών

Διαφέρει
ανάλογα με
την προκήρυξη των
κατά τόπους Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ)

Υπουργείο
Αγροτικής
Ανάπτυξης &
Τροφίμων

http://
www.agrotiki
anaptixi.gr/
index.php?
op=Bookmark
&todo=LoadFold
er&id=51e7fe
a7f69efdfe
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Μ.Κ.Ε.

Τίτλος Προγράμματος

Oι φοιτητές/τριες της πρακτικής άσκησης καινοτομούν,
παράγουν προϊόντα και βραβεύονται
Μια ακόμη επιτυχία για τους/τις φοιτητές/τριες του
Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής
του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Λήμνο, αποτελεί
το 2ο Βραβείο που κατέκτησε ομάδα φοιτητών στον
πανευρωπαϊκό φοιτητικό διαγωνισμό «Ecotrophelia
2013», διαγωνισμό που οργάνωσε για τρίτη συνεχή
χρονιά στην Ελλάδα ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων.
Στον φετινό διαγωνισμό «ECOTROPHELIA 2013»
συμμετείχαν πέντε (5) ομάδες προπτυχιακών
φοιτητών/τριών, με την καθοδήγηση των καθηγητών
τους, στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης, με
πέντε (5) διαφορετικά προϊόντα, που παρήγαγαν σε
συνεργασία με πέντε (5) ελληνικές επιχειρήσεις τροφίμων.
Τα προϊόντα ήταν τα εξής:
1.

Amalthia Kefir: καινοτόμο, ζωμώμενο γαλακτοκομικό προϊόν χωρίς λακτόζη, από βιολογικό κατσικίσιο γάλα (σε συνεργασία με την
εταιρεία ΟΛΥΜΠΟΣ)

2.

Fruit’n’ Tapaz: έτοιμο προς κατανάλωση
προϊόν που αποτελείται από γλυκό κράκερ και
άλειμμα φρούτου (σε συνεργασία με την εταιρεία UNISMACK)

3.

Minoan Glyki: καινοτόμος παραδοσιακή,
κρητική μουσταλευριά με βιολογικό γλεύκος
Λήμνου, αλεύρι μαυραγάνι Λήμνου, μέλι, και
χαρουπόμελο (με την υποστήριξη της εταιρείας ΓΙΩΤΗΣ)

4.

O’live.co: καινοτόμο σνάκ από πράσινες ελιές
γεμισμένες με μία πάστα από κόκκινη πιπεριά, φιστίκι Aιγίνης, και βότανα (με την συνεργασία της εταιρείας PELOPAC)

5.

30bees: καινοτόμο, οικολογικό παστέλι με
μέλι ελάτης, βανίλια, γύρη μελισσών cistus
creticus, και καρύδια (με την συνεργασία της
εταιρείας APIVITA).

Δ., Φωτειάδης Ά. (Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Ζαχαρίας Ιωάννου, Διδάσκων Ν. 407)
3.

Τσαγκαράκης Ε., Καφούρου Β., Ξαγοράρης
Μ.,
Φιλιππή
Α.,
Κατσάμπα
Φ.
(Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δημήτρης Σκάλκος, Επίκουρος Καθηγητής)

4.

Τοπούζη Τ., Καρατζά Ν., Καρρά Φ.
(Επιστημονικός Υπεύθυνος: Χαράλαμπος.
Καραντώνης, Επίκουρος Καθηγητής)

5.

Μαλαμέλης Π., Βαλσαμίδου Ε., Δελλαδέτσιμα Κ., Αχιλλαδέλης Π. (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δημήτρης Μακρής, Λέκτορας)

Στον διαγωνισμό συμμετείχαν, πλέον των ως άνω
ομάδων, 6 ομάδες μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών
από τα πανεπιστήμια Γεωπονικό (2), Πολυτεχνείο
Αθήνας (1), Πανεπιστήμιο Πατρών (1), ΤΕΙ Θεσσαλίας (2), με τις οποίες και ανταγωνίσθηκαν με επιτυχία οι νεαροί/ές προπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες του
ΤΕΤΔ.
Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου θα συνεχίσει να στηρίζει και
να προβάλει τις καινοτόμες και πρωτοπόρες εργασίες
που παράγονται μέσα από το Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης του Ιδρύματος. Υπενθυμίζουμε
ότι οι φοιτητές/τριες του Τ.Ε.Τ.Δ. μέσω της Πρακτικής Άσκησης, παράγοντας προϊόντα με την ως άνω
διαδικασία, συμμετέχουν για τρίτη συνεχή χρονιά
στον διαγωνισμό αποσπώντας το 2ο βραβείο το
2011, το 3ο βραβείο το 2012, και το 2ο ξανά εφέτος,
δημιουργώντας έτσι ένα εξαιρετικό υπόδειγμα, βασισμένο σε διεθνείς καλές πρακτικές, καινοτομίας και
ανάπτυξης προϊόντων πανεπιστημιακής προέλευσης,
εδραιώνοντας έτσι μία καταξίωση στο χώρο των τροφίμων και της αντίστοιχης πανεπιστημιακής κοινότητας.

Το προϊόν που βραβεύθηκε με το 2ο Βραβείο του
διαγωνισμού, ονομάζεται «30 Bees» και είναι ένα
σνακ, ένα καινοτόμο, οικολογικό προϊόν με 99%
ελληνικές πρώτες ύλες από βιολογικές καλλιέργειες.
Τα κύρια συστατικά του είναι το μέλι Ελάτης, βανίλια, η γύρη μελισσών Cistus creticus και τα καρύδια.
Είναι ένα βιολειτουργικό, έτοιμο προς κατανάλωση
σνακ, που περιέχει την κατάλληλη ποσότητα γύρης,
παρέχοντας στον οργανισμό τα 22 από τα 24 αμινοξέα που χρειάζεται.

Π.Α.

Η ομάδα των φοιτητών/τριών που κατασκεύασε το
σνακ, αποτελείται από τους Παναγιώτη Μαλαμέλη,
Ευδοκία Βαλσαμίδου, Κλοτίλδη Δελλαδέτσιμα και
Παναγιώτη Αχιλλαδέλη. Επιστημονικός υπεύθυνος
ήταν ο λέκτορας Δημήτρης Μακρής και συνεργαζόμενη εταιρεία η Apivita.
Συνολικά στον διαγωνισμό έλαβαν μέρος 20
φοιτητές/τριες της πρακτικής άσκησης (με 5 επιβλέποντες καθηγητές) σε 5 ομάδες για την παραγωγή
των προϊόντων:
1.

Κουσαϊτη Σ., Αποστολακοπούλου Γ., Ντάμαρης Θ., Κουτσάκη Α. (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Στάθης Γκιαούρης, Λέκτορας)

2.

Βασιλείου Ε., Δεντόπουλος Α., Κώστογλου
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Νέο Πρόγραμμα «Erasmus+» 2014 - 2020
Μετά από έντονες διαπραγματεύσεις για το περιεχόμενο, τον προϋπολογισμό και το όνομα του νέου
ευρωπαϊκού προγράμματος 2014-2020, το οποίο θα
διαδεχθεί το τρέχον πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης,
το Συμβούλιο της Ε.Ε., το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξαν σε συμφωνία
στα τέλη Ιουνίου 2013. Το όνομα «Erasmus+» επικράτησε έναντι των προτεινόμενων ονομασιών
«Erasmus για Όλους» και «YES Europe», ενώ ο προϋπολογισμός για την επόμενη επταετία ορίσθηκε σε
περίπου 16 δις ευρώ.
Το νέο πρόγραμμα Erasmus+ θα συγκεντρώσει όλα
τα υπάρχοντα ενωσιακά και διεθνή προγράμματα
στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της
νεολαίας και του αθλητισμού, αντικαθιστώντας επτά
υφιστάμενα προγράμματα με ένα. Αυτό θα αυξήσει
την αποτελεσματικότητα, την απλούστευση της διαδικασίας υποβολής αίτησης επιχορηγήσεων και θα
συμβάλλει στη μείωση επικαλύψεων και του κατακερματισμού. Το Erasmus+ θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2014. Αν και το πρόγραμμα θα υιοθετηθεί
επίσημα με ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους, το περιεχόμενό
του μπορεί να θεωρηθεί ως τελικό.

Οι Εθνικές Υπηρεσίες θα έχουν την ευθύνη για τη
διαχείριση των δράσεων που αφορούν τη μαθησιακή
κινητικότητα (εκτός των κοινών μεταπτυχιακών τίτλων και του μηχανισμού εγγύησης δανείου) και τις
στρατηγικές συμπράξεις. Οι υπόλοιπες δράσεις θα
διαχειρίζονται κεντρικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Περισσότερες πληροφορίες:
education/erasmus-for-all/

http://ec.europa.eu/

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Γραφείο
Κύπρου

Το Erasmus+ καλύπτει τις εξής θεματικές:
Σχολική
11.6%)

εκπαίδευση

(με

προϋπολογισμό

Ανώτερη εκπαίδευση (με προϋπολογισμό
33.3%)
Διεθνής ανώτερη εκπαίδευση
Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (με
προϋπολογισμό 17%)
Εκπαίδευση ενηλίκων (με προϋπολογισμό
3.9%)
Νεολαία (με προϋπολογισμό 10%)
Αθλητισμός (με προϋπολογισμό 1.8%)
Στον τομέα της ανώτερης εκπαίδευσης, προβλέπονται οι ακόλουθοι τύποι κύριων δραστηριοτήτων
(ΚΔ):
ΚΔ1 - Μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων
(κινητικότητα Erasmus, κοινοί τίτλοι μεταπτυχιακών σπουδών, Erasmus - Master για
φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με έναν
νέο μηχανισμό εγγύησης δανείων).

Π.Α.

ΚΔ2 - Συνεργασία για καινοτομία και ορθές
πρακτικές (στρατηγικές συμπράξεις μεταξύ
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και άλλων βασικών
φορέων, συμπράξεις μεγάλης κλίμακας μεταξύ ιδρυμάτων εκπαίδευσης και επιχειρήσεων,
με τη μορφή συμμαχιών γνώσης για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, δημιουργία ικανοτήτων
στις τρίτες χώρες, με ισχυρή εστίαση στις
χώρες στις ο-ποίες εφαρμόζεται η πολιτική
γειτονίας).
ΚΔ3 - Υποστήριξη πολιτικών μεταρρυθμίσεων (υποστήριξη ανοιχτών μεθόδων συντονισμού, πολιτικός διάλογος).
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
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