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Απολογισμός Δράσεων Δ.Α.ΣΤΑ. και Υποκείμενων Δομών (Γραφείο
Διασύνδεσης, Πρακτική Άσκηση και Μ.Κ.Ε.) Παν/μίου Αιγαίου για
το Ακαδημαϊκό Έτος 2012 – 2013
Στο πλαίσιο της προβολής – δημοσιότητας
των δράσεων της Δ.Α.ΣΤΑ. Πανεπιστημίου
Αιγαίου, το προσωπικό τόσο της κεντρικής
δομής όσο και των τοπικών γραφείων ανά
πανεπιστημιακή μονάδα, πραγματοποίησαν
σειρά εκδηλώσεων και δράσεων που προβάλλουν τις δομές καθώς και τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Για το Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013 πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω εκδηλώσεις
στο πλαίσιο λειτουργίας της Δ.Α.ΣΤΑ. Πανεπιστημίου Αιγαίου και των υποκείμενων
δομών της.
Συμμετοχή της Δ.Α.ΣΤΑ. Πανεπιστημίου Αιγαίου στις Εγγραφές των
Πρωτοετών με Περίπτερο Ενημέρωσης σε κάθε Πανεπιστημιακή Μονάδα.
Ημερίδα του Γραφείου Πρακτικής
Άσκησης (Κεντρική Δομή) στη
Μυτιλήνη με τίτλο «Πρακτική
Άσκηση στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου:
Προκλήσεις & Προοπτικές» που
πραγματοποιήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 2012.
Συμμετοχή της Μ.Κ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Παγκόσμια Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας που
διοργάνωσε η Περιφέρεια Αττικής
σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή στο διάστημα 12-25 Νοεμβρίου 2012.
Ημέρες Καριέρας του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής
στην Πανεπιστημιακή Μονάδα της
Λήμνου που πραγματοποιήθηκε το
τριήμερο 30 Νοεμβρίου – 2 Δεκεμβρίου 2012 (δράση του Γραφείου
Διασύνδεσης).
Εκδήλωση Γραφείου Διασύνδεσης
Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο
«Κινητικότητα – Μεταπτυχιακές
Σπουδές – Υποτροφίες στις Ηνωμένες
Πολιτείες Αμερικής», που πραγματοποιήθηκε στις 07 Δεκεμβρίου 2012
στην Πανεπιστημιακή Μονάδα της
Λήμνου.

Συμμετοχή του Γραφείου Διασύνδεσης στην εκδήλωση με θέμα
«Ημέρα Σταδιοδρομίας 2ου Γενικού
Λυκείου Ρόδου Στοχεύω στην Επιτυχία», που πραγματοποιήθηκε
στις 08 Δεκεμβρίου 2012 στην
Πανεπιστημιακή Μονάδα της Ρόδου.
Εκδήλωση της Μ.Κ.Ε. σε συνεργασία με τη Δ.Α.ΣΤΑ. Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα
«Εταιρείες START-UP και Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των
Τηλεπικοινωνιών», που πραγματοποιήθηκε στην Πανεπιστημιακή
Μονάδα της Χίου στις 18 Ιανουαρίου 2013.
Εκδηλώσεις του Γραφείου Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Αιγαίου που αφορούν «Ενημερώσεις
μαθητών/τριών
δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης σε σχολεία & στις
εγκαταστάσεις των Πανεπιστημιακών Μονάδων Μυτιλήνης, Ρόδου,
Σάμου, Λήμνου», (Μάρτιος – Απρίλιος 2013)
Συμμετοχή της Δ.Α.ΣΤΑ. Πανεπιστημίου Αιγαίου με Περίπτερο
Ενημέρωσης στην 15η Διεθνή
Έκθεση του Υπουργείου Παιδείας
«Εκπαίδευση & Εργασία» που
πραγματοποιήθηκε 8-10 Μαρτίου
2012 στο Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας.
Εκδήλωση της Μ.Κ.Ε. σε συνεργασία με τη Δ.Α.ΣΤΑ. Πανεπιστημίου Αιγαίου για τη Γυναικεία
Επιχειρηματικότητα στην Πανεπιστημιακή Μονάδα της Χίου στις
08 Μαρτίου 2013.
Συνδιοργάνωση του Γραφείου
Διασύνδεσης
Πανεπιστημίου
Αιγαίου με το Τμήμα Επιστημών
της Θάλασσας και την Ελληνική
Φυκολογική Εταιρεία, στο 2ο
Συμπόσιο Φυκολογίας με τίτλο
«Φύκη και Περιβάλλον στην Εκπαίδευση», που πραγματοποιήθηκε

στη Μυτιλήνη στις 29 Μαρτίου 2013.
Εκδήλωση του Γραφείου Διασύνδεσης για τον επαγγελματικό προσανατολισμό του 1ου,3ου,4ου ΓΕΛ & 1ου
Εσπερινού Λυκείου με διακεκριμένους
επαγγελματικούς φορείς στην Πανεπιστημιακή Μονάδα της Ρόδου στις 30
Μαρτίου 2013.
Εκπαιδευτική Εκδρομή Γυμνασίου
Μασσάρων Ρόδου στις εγκαταστάσεις
της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου
10 Απριλίου 2013 (δράση του Γραφείου Διασύνδεσης)
Συμμετοχή της Δ.Α.ΣΤΑ. Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Έκθεση των
Βρετανικών Πανεπιστημίων που πραγματοποιήθηκε στις 13-14 Απριλίου
2013 από το British Council στο
Crowne Plaza Hotel.
Ημέρες Καριέρας Θετικών Επιστημών
Πανεπιστημιακής Μονάδας Σάμου
στις 13 Απριλίου 2013 (δράση του
Γραφείου Διασύνδεσης).
Εκπαιδευτική Εκδρομή Γυμνασίου
Κάμπου Χίου στις εγκαταστάσεις της
Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης στις 19 Απριλίου 2013 (δράση
του Γραφείου Διασύνδεσης).
Ενημέρωση για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο 5ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης στα
πλαίσια του προγράμματος Comenius
που πραγματοποιήθηκε στις 15 Μαΐου
2013 (δράση του Γραφείου Διασύνδεσης).
Συμμετοχή του Γραφείου Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Αιγαίου στην
Έκθεση Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Γραφείου Διασύνδεσης του ΤΕΙ Πειραιά με τίτλο : «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ 2013»
που έλαβε μέρος στο διάστημα 27-30
Μαΐου 2013.
Η οργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι ιδιαίτερης σημασίας
καθώς προσφέρεται η δυνατότητα να εμφανίσει με άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο μια
ολοκληρωμένη εικόνα των εκπαιδευτικών
προγραμμάτων που προσφέρονται από τα 16
τμήματα του Πανεπιστημίου καθώς και των
αντίστοιχων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων
Σπουδών. Αποτελεί πολύτιμό μέσο επικοινωνίας και ενημέρωσης, περιβάλλον ανάπτυξης
συνεργασιών και φυσικά πεδίο συνάντησης
εκπαιδευτικών φορέων με ένα στοχευμένο
και πολυπληθές κοινό. Παράλληλα επιχειρεί
να ανοίξει προοπτικές, παρέχοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να έρθουν σε άμεση
επαφή τόσο με τις αξίες της εκπαίδευσης όσο
και με τα δεδομένα της εργασίας.
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Απολογισμός Δράσεων Δ.Α.ΣΤΑ. και υποκείμενων δομών (Γραφείο
Διασύνδεσης, Πρακτική Άσκηση και Μ.Κ.Ε.) Πανεπιστημίου Αιγαίου για το Ακαδημαϊκό Έτος 2012 – 2013 (συνέχεια)

«Συμπληρώνω Μηχανογραφικό – Επιλέγω Αιγαίο»
Ένας από τους στόχους του Γραφείου Διασύνδεσης είναι η ενημέρωση των μαθητών/τριών
σε σχέση με τις προοπτικές σπουδών ανώτατης
εκπαίδευσης και περαιτέρω σταδιοδρομίας που
προσφέρει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου καθώς και
η παροχή τεκμηριωμένης ενημέρωσης και πληροφοριών
που
υποβοηθούν
τους/τις
ενδιαφερόμενους/ες μαθητές/τριες και γονείς
σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού.

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

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

Γ.Δ.

Στο πλαίσιο αυτό, το Γραφείο Διασύνδεσης,
κατά την περίοδο συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου από τους/τις υποψήφιους/ιες
φοιτητές/τριες, λειτούργησε για δεύτερη συνεχή χρονιά την υπηρεσία τηλεφωνικής υποστήριξης «Συμπληρώνω Μηχανογραφικό …
Επιλέγω Αιγαίο». Στόχος ήταν η πλήρης και
όσο το δυνατόν πιο ακριβής ενημέρωση των
υποψήφιων φοιτητών/τριών βάσει παρεχόμενων πληροφοριών και στο μέτρο του εφικτού
σε συνεργασία με τις γραμματείες όλων των
Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η υπηρεσία λειτούργησε από την 01/07/2013 μέχρι
και τις 12/07/2013 και θα λειτουργεί κάθε χρόνο.

http://www.facebook.com/
CareerAegean
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Το Ι Κ Υ προκηρύσσει είκοσι (20) θέσεις υποτροφιών, προκειμένου να διανυθεί μέρος
των σπουδών στο Ελληνικό Κολλέγιο της Βοστώνης ή στη Θεολογική Σχολή
"Τίμιος Σταυρός" της Βοστώνης
γράμματος σπουδών ακαδ.έτους 2012-2013, β) η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την οποία εγκρίνεται η εγγραφή, η φοίτηση και το πρόγραμμα σπουδών,
που θα παρακολουθήσει ο Έλληνας φοιτητής στο
Τμήμα υποδοχής.
3. Πιστοποιητικό του Πανεπιστημιακού Τμήματος
υποδοχής από το οποίο να προκύπτει:
α) η αποδοχή του φοιτητή, β) Το πρόγραμμα σπουδών
που θα ακολουθήσει ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γ) Ο ακριβής χρόνος φοίτησης.
4. Πιστοποιητικό αγγλικής γλώσσας Proficiency
(Cambridge ή Michigan) ή το πιστοποιητικό TOEFL
με βαθμολογία 7,5 και άνω για τους Έλληνες υποψηφίους.
5. Πιστοποιητικό του Ελληνικού Κολεγίου ή της Θεολογικής Σχολής με το οποίο να βεβαιώνεται η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας, που θα επιτρέπει
να ανταποκριθεί στο πρόγραμμα σπουδών.
6. Πιστοποιητικό από την αρμόδια ελληνική διπλωματική αρχή (Πρεσβεία ή Προξενείο) για τους Ομογενείς, που να πιστοποιεί την εθνικότητά τους.
7. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
3. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιότητας λήγει στις 168-2013.
Σημείωση: Οι αιτήσεις υποβάλλονται για τους ομογενείς φοιτητές δια μέσω της Ελληνικής Πρεσβείας ή
Προξενείου στο Ι.Κ.Υ. ενώ για τους Έλληνες φοιτητές απευθείας στα γραφεία του Ιδρύματος ταχυδρομικώς «επί συστάσει και αποδείξει» μέχρι της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών. Μετά την εκπνοή της παραπάνω προθεσμίας οι αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.
Για περαιτέρω πληροφορίες και φόρμα αίτησης στην
ιστοσελίδα του ΙΚΥ: http://www.iky.gr/epikoinwnia/
nea-anakoinwseis/item/1126-20-upotrofies-boston

Πρόγραμμα υποτροφιών για σπουδές στις ΗΠΑ από το ίδρυμα Fulbright
Προκήρυξη προγραμμάτων υποτροφιών για Έλληνες
Οι υποτροφίες Fulbright χορηγούνται ως οικονομική
ενίσχυση σε φοιτητές, επιστήμονες καλλιτέχνες και εκπαιδευτικούς για σπουδές, διαλέξεις και έρευνα. Οι υπότροφοι επιλέγονται με βάση τις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές τους επιδόσεις, τον χαρακτήρα τους, τη συμμετοχή τους στα κοινά και τις ηγετικές τους ικανότητες.
Η επιλογή γίνεται από εθνικές επιτροπές, τα μέλη των
οποίων διορίζονται από το Διοικητικό συμβούλιο και το
Ίδρυμα Fulbright στην Ελλάδα.
Οι υποτροφίες Fulbright αφορούν στους τομείς των Ανθρωπιστικών Επιστημών, των Καλών Τεχνών, της Διοίκησης Επιχειρήσεων και των Χρηματοοικονομικών
Σπουδών, των Θετικών Επιστημών και της Τεχνολογίας,
καθώς και του Περιβάλλοντος, της Εκπαίδευσης, των
Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και της Δημόσιας Διοίκησης.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά και για το Ακαδημαϊκό Έτος 2014 – 2015 μπορείτε να βρείτε αναλυτικές
πληροφορίες
στην
ιστοσελίδα
http://
www.fulbright.gr/scholar_gr_greek.html
1. Πρόγραμμα για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές
Εγγραφή από Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2013 έως Παρασκευή
17 Ιανουαρίου 2014
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2014
2. Πρόγραμμα για Επιστήμονες

Εγγραφή από Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2013 έως Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2013
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2013
3. Πρόγραμμα για Καλλιτέχνες
Εγγραφή από Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2014 έως Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2014
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης Παρασκευή 7 Μαρτίου 2014
4. Πρόγραμμα για Καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Study of the United States Institutes (SUSI)
Εγγραφή από Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2013 έως Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2013
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αίτησης Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2013
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) προκηρύσσει είκοσι (20) θέσεις υποτροφιών. Ειδικότερα:
1) Δέκα (10) για Ομογενείς φοιτητές που φοιτούν στα
Τμήματα: α) Ελληνικών Σπουδών (Φιλολογίας), β) Εξελικτικής Ψυχολογίας, γ) Στοιχειώδους Εκπαίδευσης του
Ελληνικού Κολλεγίου και της Θεολογικής Σχολής
"Τίμιος Σταυρός" της Βοστώνης προκειμένου να διανύσουν μέρος των Πανεπιστημιακών τους σπουδών στην
Ελλάδα στα αντίστοιχα Τμήματα των Ελληνικών Α.Ε.Ι.
και
2) Δέκα (10) για Έλληνες φοιτητές α) Φιλολογίας, β)
Ψυχολογίας, γ) Παιδαγωγικών Δημοτικής Εκπαίδευσης
και δ) των Θεολογικών Τμημάτων του Πανεπιστημίου
Αθηνών και Θεσσαλονίκης προκειμένου να διανύσουν
μέρος των σπουδών τους στο Ελληνικό Κολλέγιο της
Βοστώνης ή στη Θεολογική Σχολή "Τίμιος Σταυρός"
της Βοστώνης.
1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
1) Οι υποψήφιοι να είναι Έλληνες ή Ομογενείς.
2) Να έχουν περατώσει επιτυχώς όλα τα μαθήματα ενδεικτικού προγράμματος σπουδών του Α' έτους.
3) Οι Έλληνες υποψήφιοι να γνωρίζουν επαρκώς την
Αγγλική γλώσσα, που θα αποδεικνύεται από το πτυχίο
αγγλικής γλώσσας Proficiency (Cambridge ή Michigan)
ή το πιστοποιητικό ΤΟΕFL και οι Ομογενείς να γνωρίζουν επαρκώς την Ελληνική γλώσσα, που θα αποδεικνύεται από σχετικό πιστοποιητικό του Ελληνικού Κολλεγίου ή της Θεολογικής Σχολής "Τίμιος Σταυρός" της
Βοστώνης.
2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
1. Αίτηση με πρόσφατη φωτογραφία
2. Πιστοποιητικό σπουδών του Πανεπιστημιακού Τμήματος προέλευσης από το οποίο να προκύπτει:
α) η σπουδαστική κατάσταση του φοιτητή με το μέσο
όρο βαθμολογίας των μαθημάτων του ενδεικτικού προ-

Νέο Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων
«σε μειονεκτική και πολύ μειονεκτική θέση»
Από 01/07/2013 ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή των
αιτήσεων των επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων
μέσω του νέου προγράμματος νέων θέσεων εργασίας του
ΟΑΕΔ.
Ποιοι άνεργοι εντάσσονται στο πρόγραμμα επιχορηγούμενων θέσεων εργασίας;
Άτομα σε μειονεκτική θέση θεωρούνται όσοι:
δεν είχαν απασχοληθεί σε κανονικά αμειβομένη
θέση με καθεστώς πλήρους απασχόλησης κατά
τους τελευταίους έξι μήνες πριν από την υπόδειξή
τους σε επιχείρηση από τον ΟΑΕΔ, ή
είναι απόφοιτοι της υποχρεωτικής εκπαίδευσης,
οι οποίοι δεν ολοκλήρωσαν την δευτεροβάθμια
εκπαίδευση ή δεν παρακολούθησαν επαγγελματική κατάρτιση, ή
είναι άνω των 50 ετών, ή

είναι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών.
Άτομα σε πολύ μειονεκτική θέση θεωρούνται όσοι διαθέτουν κάρτα ανεργίας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 24 μηνών.
Διάρκεια επιχορήγησης και απασχόλησης:
Η διάρκεια της επιχορήγησης των επιχειρήσεων και της
απασχόλησης των ανέργων κυμαίνεται από 12 έως 24
μήνες, ανάλογα με την κατηγορία των ανέργων και με
την ημερομηνία πρόσληψης.
Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις επιχορηγούνται, δεσμευόμενες παράλληλα να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας:
1.
Για άτομα σε μειονεκτική θέση 12 μήνες
2.
Για άτομα σε πολύ μειονεκτική θέση από 12 έως
24 μήνες ανάλογα με την ημερομηνία πρόσληψης
(βλέπε σελ. 11 – 12 της δημόσιας πρόσκλησης)
Για το χρονικό διάστημα ισχύος του προγράμματος οι
επιχειρήσεις δεν επιτρέπεται να προβούν σε μειώσεις
προσωπικού.

Γ.Δ.

Διαδικασία Εγγραφής στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ Έκδοση Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ - Επίδομα Ανεργίας
Η έκδοση κάρτας ανεργίας από τις κατά Τόπους Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη
συμμετοχή ανέργων σε προγράμματα απασχόλησης,
επαγγελματικής κατάρτισης ή/και επιχειρηματικότητας
του ΟΑΕΔ αλλά και το μοναδικό «πειστήριο» για να
αποδείξει κάποιος το χρονικό διάστημα της ανεργίας
του. Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου αναζήτησε τη νέα εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας που αφορά στη διαδικασία έκδοσης κάρτας ανεργίας
του Ο.Α.Ε.Δ., στην εγγραφή στα μητρώα ανέργων του

ΟΑΕΔ των ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ) καθώς και στις
προϋποθέσεις λήψης επιδόματος ανεργίας, την οποία
μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://
career.aegean.gr/anak_gd/anakoinwseis/oaed.pdf
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Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας της Πρεσβείας της Ολλανδίας
στην Ελλάδα “Orange Grove Athens”
Είσαι νέος/νέα έως 35 ετών και θέλεις να δεις την
επιχειρηματική σου ιδέα να αποκτά ζωή; Έχεις ήδη
την δικιά σου νέα επιχείρηση και αναζητάς ένα δίκτυο έμπειρων επαγγελματιών και μεντόρων που θα
σε βοηθήσουν να ‘’πάρεις τα πάνω σου’’; Η πρεσβεία της Ολλανδίας στην Ελλάδα, σε συνεργασία με
εταιρίες, πανεπιστήμια και φίλους, δημιουργεί το
«Orange Grove Athens», ένα νέο και εναλλακτικό
περιβάλλον εργασίας, το οποίο θα προσφέρει ευέλικτους εργασιακούς χώρους σε 70 νέους επιχειρηματίες και θα επιτρέψει στις καινοτόμες τους ιδέες να
αναπτυχθούν και να ευδοκιμήσουν.
Το Orange Grove θα στεγαστεί στο ισόγειο του κτιρίου που βρίσκονται και τα γραφεία της Πρεσβείας,
απέναντι από το Καλλιμάρμαρο Στάδιο, προσφέροντας ένα ευρύ δίκτυο επαφών και την απαραίτητη
τεχνογνωσία σε Έλληνες και Ολλανδούς νέους επιχειρηματίες που είτε θέλουν να ξεκινήσουν είτε θέλουν να επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους στην
Ελλάδα.
Για περισσότερα νέα του «Orange Grove Athens»
μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Open
Grove Project www.orangegrove.biz
www.facebook.com/orangegroveathens

Μ.Κ.Ε.
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Ολοκλήρωση εργασιών 2ου Θερινού Σχολείου Νεανικής Επιχειρηματικότητας
Πανεπιστημίου Αιγαίου
ρεί να βρει καταστήματα, οργανισμούς και υπηρεσίες
όπου υπάρχουν οι απαραίτητες εγκαταστάσεις για
την εξυπηρέτησή του.
Co-Arch
Μια επιχειρηματική ιδέα για την δημιουργία ενός
λογισμικού για την υποστήριξη του αρχιτέκτονα κατά τον εννοιολογικό σχεδιασμό με στόχο να απλοποιήσει και να βελτιώσει την εργασία του σε σχέση
με τα παρεχόμενα μέσα. Το λογισμικό παρέχει ψηφιακά εργαλεία που βασίζονται στην αρχιτεκτονική
μεθοδολογία. Βασικοί άξονες είναι η σύγχρονη συνεργασία πολλών χρηστών και η άμεση οπτικοποίηση των απαιτήσεων τους.
Οι επιχειρηματικές ιδέες που αναπτύχθηκαν παρουσιάστηκαν στη λήξη των εργασιών του Θερινού Σχολείου, την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2013, σε Επιτροπή
κριτών αποτελούμενη από ακαδημαϊκούς δασκάλους,
προσκεκλημένους επιχειρηματίες του νησιού και
εκπροσώπους φορέων σχετικών με την επιχειρηματικότητα. Μετά τις παρουσιάσεις, οι κριτές αξιολόγησαν τη δουλειά των ομάδων και η πιο ολοκληρωμένη
και τεκμηριωμένη παρουσίαση έλαβε τιμητικό
έπαινο. Η ομάδα που διακρίθηκε και έλαβε τον
έπαινο ήταν η ομάδα με την επιχειρηματική ιδέα
«MSSyS».
Το Θερινό Σχολείου κατάφερε να φέρει για άλλη μια
χρονιά κοντά φοιτητές από όλα σχεδόν τα Τμήματα
του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα, να τους ενώσει σε ομάδες και να
τους βοηθήσει να κατανοήσουν τα στάδια και τις
διαδικασίες που μεσολαβούν από τη σύλληψη μιας
ιδέας και την αρχική διερεύνηση γύρω από αυτή, έως
την τεκμηριωμένη συγκρότησή της ώστε να μπορεί
να προωθηθεί στην αγορά.
Μέσα από προσανατολισμένα στη δράση εργαστήρια
οι φοιτητές κατάφεραν να βιώσουν τις πραγματικές
συνθήκες που θα συναντήσουν στο μέλλον όταν αποφασίσουν οι ίδιοι να κάνουν τα πρώτα τους βήματα
ως δυνητικοί επιχειρηματίες. Έμπειρα στελέχη και
ακαδημαϊκοί δάσκαλοι, από Πανεπιστήμια του εσωτερικού και του εξωτερικού, καθώς και συνεργαζόμενοι επιχειρηματίες, τους έδωσαν ερεθίσματα, εφόδια και κατευθύνσεις για την ανάπτυξη και παρουσίαση της επιχειρηματικής τους ιδέας.
Στην
ιστοσελίδα
http://summerschool2013.
mke.aegean.gr/ υπάρχει εκπαιδευτικό και φωτογραφικό υλικό από τις εργασίες του Θερινού Σχολείου
καθώς και οπτικοακουστικό υλικό από την παρουσίαση των επιχειρηματικών ιδεών των ομάδων των
φοιτητών.
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Μ.Κ.Ε.

Ολοκληρώθηκαν με μεγάλη επιτυχία οι εργασίες του
2ου Θερινού Σχολείου Νεανικής Επιχειρηματικότητας που διοργάνωσε η Μονάδα Καινοτομίας και
Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου
σε συνεργασία με τη Σχολή Επιστημών της Διοίκησης, στη Χίο την περίοδο 1 έως 5 Ιουλίου 2013.
Στόχος του Θερινού Σχολείου ήταν να καθοδηγήσει
τους φοιτητές στο να μετατρέπουν τις επιχειρηματικές ιδέες τους σε πράξη.
Από την πρώτη κιόλας ημέρα, οι 22 προπτυχιακοί
και μεταπτυχιακοί φοιτητές που προέρχονταν από
όλα σχεδόν τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου
χωρίστηκαν σε ομάδες και με συμμετοχικές διαδικασίες επέλεξαν μόνοι τους 6 επιχειρηματικές ιδέες για
την βελτίωση και εξέλιξη των οποίων εργάστηκαν σε
όλη τη διάρκεια του Θερινού Σχολείου. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές εργάστηκαν στις ακόλουθες επιχειρηματικές ιδέες:
“@ Vitrina Εφαρμογή ηλεκτρονικού καταστήματος προώθησης νέων δημιουργών ειδών
ένδυσης και αξεσουάρ ”
Η εφαρμογή Vitrina αποτελεί ένα ηλεκτρονικό κατάστημα που στόχο του έχει να προωθήσει τους νέους
δημιουργούς ενδυμάτων και αξεσουάρ (μικρής κλίμακας) που τώρα εισέρχονται στην αγορά και αναζητούν ένα νέο μέσο ηλεκτρονικής πώλησης των προϊόντων τους. Η εφαρμογή εκμεταλλεύεται την υπάρχουσα τεχνολογία ώστε ο χρήστης της εφαρμογής
και δυνητικός αγοραστής ενός προϊόντος, να έχει το
πλεονέκτημα της ψηφιακής δοκιμής του.
MSSys
Μια επιχειρηματική ιδέα για τη δημιουργία ενός συστήματος παρακολούθησης της εξέλιξης ασθενών με
σκλήρυνση κατά πλάκας. Φορώντας ο ασθενής ένα
ειδικό βραχιόλι που συλλέγει πληροφορίες από την
καθημερινή του ζωή, ο ιατρός του θα βλέπει με στατιστική μορφή, την πορεία της υγείας τού ασθενή και
θα μπορεί να τον συμβουλεύει.
Smart Pasta
Μια επιχειρηματική ιδέα για τη δημιουργία μιας βιομηχανίας παρασκευής ζυμαρικών με υποφαές. Η
παραγωγική μονάδα θα εδρεύει στη Χίο και το βασικό προϊόν της θα είναι ζυμαρικά με υποφαές μια πολυβιταμινούχα τροφή. Στόχος της επιχείρησης είναι
να συνδυάσει τα κοινά σε όλους ζυμαρικά με το
πλούσιο σε διατροφική αξία υποφαές. Επιστήμονες
της διεθνούς κοινότητας κατατάσσουν το υποφαές
στη δεκάδα των πιο ισχυρών φυτών στον κόσμο με
190 ωφέλιμα συστατικά.
Greek ice dream
Μια επιχειρηματική ιδέα για την παραγωγή ενός παγωτού υψηλής διατροφικής αξίας, το οποίο θα περιέχει δύο σπανίως χρησιμοποιούμενα ελληνικά προϊόντα το πετιμέζι και το ταχίνι. Βασίζεται στην παραγωγή ενός παγωτού βανίλια χαμηλού σε περιεκτικότητα λίπους και σακχάρων τα οποία θα αντικατασταθούν από εκείνα του ταχινιού και του πετιμεζιού αντίστοιχα. Η παραγωγή του θα πραγματοποιηθεί τοπικά στα νησιά του Βορείου Αιγαίου με έδρα τη Λήμνο.
Easy Way
Μια επιχειρηματική ιδέα που αφορά τη δημιουργία
μιας ιστοσελίδας με σκοπό τη διευκόλυνση της καθημερινότητας των ανθρώπων με ειδικές ικανότητες,
αλλά και την ενημέρωση των ατόμων οι οποίοι φροντίζουν για αυτούς. Μέσα από το easyWay o ενδιαφερόμενος, κυρίως με κινητικά προβλήματα, θα μπο-

Ποιος είναι ο 3.000.000ός φοιτητής Erasmus;

26 χρόνια μετά την έναρξη του προγράμματος Erasmus, το πρόγραμμα έχει επιτύχει το στόχο του προσφέροντας την ευκαιρία σε 3 εκατομμύρια φοιτητές
την ευκαιρία να σπουδάσουν στο εξωτερικό ή να
αναλάβουν πρακτική άσκηση σε μια ξένη εταιρεία.
Για να σηματοδοτήσει το ορόσημο, το Erasmus Student Network (ESN) κάλεσε τους φοιτητές και τις
φοιτήτριες Erasmus της περιόδου 2012-2013 για την
ανάδειξη του 3 εκατομμυριοστού φοιτητή Erasmus.
1 800 ανταποκρίθηκαν και από αυτούς το Erasmus
Student Network (ESN) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
επέλεξαν ένα από κάθε χώρα (συνολικά 34 άτομα)
διαλέγοντας εκείνους των οποίων η ιστορία τόνισε το
εύρος των δυνατοτήτων που προσφέρονται από το
πρόγραμμα και την επίδρασή του.
Από κάθε χώρα επιλέχθηκε ένας μόνο φοιτητής/
φοιτήρια και για την Ελλάδα επιλέχθηκε η φοιτήτρια
του Πανεπιστημίου Αιγαίου Σοφία Εμμανουέλα Θεοδώρου από το τμήμα Περιβάλλοντος που συμμετείχε με το πρόγραμμα Erasmus στο Πολυτεχνείο του
Τορίνο, στην Ιταλία στο 'Indoor Environment and
Energy Management Competence Centre'.
Εδώ είναι η προσωπική ιστορία που αφηγήθηκε με
την οποία διακρίθηκε ανάμεσα στα 3 εκατομμύρια
φοιτητές.
“I had two aims with Erasmus: to gain practical
knowledge for my thesis and to develop long-term
relationships with great minds for my future career. I
accomplished both.
I met great minds, like Professor Socolow from the
University of Princeton, and I participated in a great
meeting of professors from all over the world. These
gave me the opportunities to create personal relationships with experts in my field.
I participated in a four-day Spring School in Smart
Energy Solutions in Urban Environment, organised
through the EU project CLAIRE. There I met the
next generation of professors and senior researchers.
These meetings will help me to make connections
between my academic knowledge and businesses.
The whole experience was good for my personal development and now I am willing to participate in any
programme which will help my future.

Π.Α.

My advice to any student is to be willing to change
their life. Change your mind-set. And do it now. By
participating in Erasmus placements, you expand
your horizons, you test your limits, you learn about
yourself, you gain knowledge. You make your life
worth living. Take advantage of Erasmus and go for
it!”
Greece
Sofia Emmanouela Theodorou, 24, University of the
Aegean.
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Get Mobile

Εάν είσαι γυναίκα απόφοιτος με σπουδές στους τομείς Business&Sciences, Μηχανικών και Νέων Τεχνολογιών, είσαι άνεργη ή απασχολείσαι σε εργασία,
όπου δεν αξιοποιούνται οι γνώσεις και οι ικανότητές
σου, το Get Mobile μπορεί να σε βοηθήσει να βρεις
τον δρόμο για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία.
Μπορείς να συμμετέχεις στο διαδραστικό
επαγγελματικό/κοινωνικό δίκτυο, το get connected
ZONE, το οποίο διασυνδέει απόφοιτες γυναίκες που
αναζητούν επαγγελματικές ευκαιρίες σε μικρές και
μεσαίες επιχειρήσεις, με επιχειρήσεις στην Ευρώπη
που αναζητούν εκπαιδευόμενες. Εάν λοιπόν έχεις
αποφοιτήσει και ανυπομονείς να εργαστείς σε μια
ευρωπαϊκή χώρα, στο get connected ZONE θα βρεις
την επιχείρηση που σου ταιριάζει στην ευρωπαϊκή
χώρα που επιθυμείς.
Το Get Mobile υλοποιείται από εταίρους στην Ελλάδα, την Ισλανδία, την Ιταλία, την Τουρκία και το
Ηνωμένο Βασίλειο.
Στόχοι και εργαλεία
Ένας από τους βασικούς στόχους του έργου GetMobile είναι να ενθαρρύνει τις νέες απόφοιτους να πιστέψουν στα οφέλη που προσφέρει η κινητικότητα
και κυρίως, στη βελτίωση των προοπτικών καριέρας
και των γλωσσικών δεξιοτήτων.
Τα τρία βασικά εργαλεία που προσφέρει το GetMobile είναι:

ξουν στο δυναμικό τους μια θέση πρακτικής για μια
γυναίκα απόφοιτο που προέρχεται από ξένη χώρα.
Το Get Connected Zone. Πρόκειται για μια διαδραστική online βάση δεδομένων που δίνει την ευκαιρία
σε επιχειρήσεις και άνεργες/υποαπασχολούμενες
γυναίκες απόφοιτους να δημιουργούν το δικό τους
online προφίλ, να επικοινωνούν και να ενημερώνονται για τις δυνατότητες και τη διαθεσιμότητα θέσεων πρακτικής.
Τα Placement Preparation Circles. Πρόκειται για
την προσφορά εκπαίδευσης και υποστήριξης στις
απόφοιτες πριν την εγκατάστασή τους στο εξωτερικό
ώστε να εξασφαλίσουν όλα αυτά που είναι απαραίτητα προκειμένου οι ενδιαφερόμενες να αποκομίσουν
τα μέγιστα οφέλη από αυτήν την εμπειρία.
Μη χάνεις χρόνο!
Αν αποφοίτησες πρόσφατα και ανυπομονείς να εργαστείς σε μια ευρωπαϊκή χώρα υπάρχουν πολλές μικρομεσαίες και μικρές επιχειρήσεις που ψάχνουν για
μια εκπαιδευόμενη σαν εσένα!
Μη σπαταλάς τον χρόνο σου ψάχνοντας οπουδήποτε
αλλού! Γίνε μέλος δημιουργώντας απλώς το προσωπικό σου επαγγελματικό ή/και κοινωνικό προφίλ και
κινητοποιήσου!
http://getmobileproject.eu/home-greek/

Tο Business Handbook. Πρόκειται για έναν εύχρηστο οδηγό με ιδιαίτερα χρήσιμες πληροφορίες για
όλες τις μικρές επιχειρήσεις που σχεδιάζουν να εντά-

Π.Α.
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

9

