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Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου
2ος Κύκλος -- 2013-2014
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προωθώντας την
αριστεία σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης και της μάθησης, ξεκίνησε να προσφέρει από τον Οκτώβριο 2013 νέα, καινοτόμα
προγράμματα επαγγελματικής επιμόρφωσης και εξειδίκευσης σε επιστημονικά
πεδία αιχμής, τα οποία απευθύνονται τόσο σε πτυχιούχους, όσο και σε αποφοίτους
Λυκείου.
Έχοντας υλοποιήσει με εξαιρετική επιτυχία
τον 1ο κύκλο Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης, διευρύνουμε το φάσμα των γνωστικών αντικειμένων κατά το 2ο κύκλο 201314, προσφέροντας:

250+ Διδακτικές Ενότητες και

50+ Προγράμματα επιμόρφωσης
και επαγγελματικής εξειδίκευσης, σε
πάνω από

15
Κατευθύνσεις-Επιστημονικά
Πεδία
Η υλοποίηση των επιμορφωτικών μαθημάτων και προγραμμάτων μας γίνεται:

από επώνυμους και διεθνώς αναγνω-

ρισμένους Καθηγητές και Καθηγήτριες Πανεπιστημίου και κατά
περίπτωση καταξιωμένους στο
χώρο τους επαγγελματίες,

με την αξιοποίηση πρότυπων μορφών e-Learning, και

αξιοποιώντας και διευρύνοντας τη
βραβευμένη σε Ευρωπαϊκό επίπεδο εμπειρία και τεχνογνωσία
του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην
οργάνωση και λειτουργία προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης.
Εμπλουτίζουμε έτσι και προσφέρουμε σε
όλους και όλες, με αποτελεσματικότητα,
αξιοπιστία, εγκυρότητα και ποιότητα,
Πιστοποιημένες Σύγχρονες Σπουδές
στην Κοιτίδα της Γνώσης!
Σας προσκαλούμε να γίνετε κι εσείς μέλος της κοινότητάς μας, συμμετέχοντας
στα προγράμματά μας!
Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις επισκεφτείτε τη σελ. http://eepimorfosi.aegean.gr/2013

Erasmus – Mundus / Κοινό Διδακτορικό Πρόγραμμα
Το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Libre στις Βρυξέλλες (IEEULB), έχει δημοσιεύσει πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το Κοινό Διδακτορικό
πρόγραμμα «Joint Doctorate Globalisation,
the EU & Multilateralism» που λειτουργεί
στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος
Erasmus Mundus (http://www.erasmus
mundus-gem.eu/).

Πότε: Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά και η διαδικασία θα παραμείνει
ανοικτή έως τις 20/12/2013 (πριν τα μεσάνυχτα τοπική ώρα)

Τίτλος Προγράμματος: International &
Interdisciplinary PhD Programme
Πού: Αναλυτικά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και οδηγίες
υποβολής στην επίσημη ιστοσελίδα του
Το GEM Phd School είναι διεθνούς φήμης Ερευνητικού Προγράμματος
διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών που ε- WWW.ERASMUSMUNDUS-GEM.EU
στιάζει στις κοινωνικές επιστήμες και ειδικότερα στην έρευνα που σχετίζεται με
«Παγκοσμιοποίηση, Ευρωπαϊκή Ένωση και
Πλουραλισμός»

19η Ετήσια Έκθεση Αμερικανικών Πανεπιστημίων
Τη Δευτέρα 07 Οκτωβρίου 2013 από τις 16:00 έως τις
20:00 προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στο
Crowne Plaza Hotel στην Αθήνα η 19η Ετήσια Έκθεση
των Αμερικανικών Πανεπιστημίων του Fulbright Foundation με θέμα τις Σπουδές & Υποτροφίες στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. «Join the world’s best».
Στην Ετήσια Έκθεση του Fulbright Foundation, θα δοθεί η δυνατότητα σε μαθητές/τριες, φοιτητές/τριες καθώς και στους γονείς αυτών να ενημερωθούν για τα
προγράμματα σπουδών των Αμερικανικών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων καθώς και για τα Μεταπτυχιακά
Προγράμματα Σπουδών, υποτροφίες και ερευνητικά

προγράμματα.
Αντιπρόσωποι και απόφοιτοι από αμερικανικά κολλέγια και πανεπιστήμια θα παρέχουν πληροφορίες για τα
προγράμματα σπουδών τους για προπτυχιακές και
μεταπτυχιακές σπουδές στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Στo πλαίσιο της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν οι
ακόλουθες παρουσιάσεις:
5:00μμ - Πανεπιστημιακές σπουδές στις ΗΠΑ
6:00μμ - Μεταπτυχιακές σπουδές στις ΗΠΑ
6:45μμ - Υποτροφίες Fulbright

Προκήρυξη προγραμμάτων υποτροφιών για έλληνες
ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 Ιδρύματος Fulbright
Πρόγραμμα για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές
Αίτηση μπορούν να υποβάλουν απόφοιτοι αναγνωρισμένων ελληνικών πανεπιστημίων ή πολυτεχνικών σχολών. Οι αιτούντες πρέπει να έχουν υψηλή ακαδημαϊκή
επίδοση στον κλάδο τους και σαφή επαγγελματικό προσανατολισμό.
Αναλυτικές
πληροφορίες
greek_graduate.html

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που διδάσκουν αγγλικά, καθώς
και σε επαγγελματίες που ασχολούνται με την εκπόνηση προγραμμάτων σπουδών, την εκπαίδευση διδασκόντων και τη συγγραφή σχολικών βιβλίων και εγχειριδίων.

http://www.fulbright.gr/ Αναλυτικές πληροφορίες
greek_educators.html

http://www.fulbright.gr/

Εγγραφή από Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2013 έως Παρασκευή Εγγραφή από Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2013 έως Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2013
17 Ιανουαρίου 2014
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αίτησης Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2013
Αίτησης Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2014
Πρόγραμμα για Επιστήμονες

Πρόγραμμα Fulbright Schuman για Επιστήμονες

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν καθηγητές πανεπιστημίων ή πολυτεχνικών σχολών και ερευνητές που έχουν
συμπληρώσει τουλάχιστον τέσσερα χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας από την απόκτηση του διδακτορικού
τίτλου τους. Οι υποτροφίες αυτές έχουν διάρκεια από
τρεις έως έξι μήνες και αφορούν όλους τους επιστημονικούς κλάδους. Αναλυτικές πληροφορίες

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν καθηγητές κάτοχοι
διδακτορικού τίτλου και ερευνητές/φοιτητές κατά τη
διάρκεια των διδακτορικών τους σπουδών σε επιστημονικούς κλάδους που έχουν σχέση με EU affairs ή
US-EU relations για διαλέξεις ή/και για να κάνουν
έρευνα σε πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα των
Ηνωμένων Πολιτειών με τα οποία έχουν ήδη εξασφαλίσει συνεργασία. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν
επίσης επαγγελματίες σε διοικητικές θέσεις στο χώρο
της διεθνούς εκπαίδευσης (στελέχη γραφείων διεθνών
σχέσεων/προγραμμάτων ανταλλαγών, στελέχη γραφείων διασύνδεσης). To πρόγραμμα Fulbright Schuman το διαχειρίζεται το Commission for Educational
Exchange between the United States, Belgium and
Luxembourg (Βρυξέλλες) και απευθύνεται σε πολίτες
της ΕΕ. Το Ίδρυμα Fulbright Ελλάδoς παρέχει πληροφορίες και συντονίζει τις συνεντεύξεις των Ελλήνων
επιστημόνων. Αναλυτικές πληροφορίες http://

http://www.fulbright.gr/greek_research.html
Εγγραφή από Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2013 έως Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2013
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής
Αίτησης Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2013
Πρόγραμμα για Καλλιτέχνες
Η υποτροφία αυτή αφορά καλλιτέχνες που έχουν ήδη
τουλάχιστον πέντε χρόνια επαγγελματικής δραστηριότητας. Προορίζεται κυρίως για καλλιτέχνες οι οποίοι
επιθυμούν να μελετήσουν, να βελτιώσουν την τεχνική
τους, να διευρύνουν τις γνώσεις τους και να αποκτήσουν εμπειρία στις Ηνωμένες Πολιτείες στους τομείς
των καλών τεχνών, της δημιουργικής γραφής, της μουσικής, του χορού, του θεάτρου, του κινηματογράφου,
της φωτογραφίας, και των ψηφιακών τεχνών. Αναλυτικές πληροφορίες http://www.fulbright.gr/greek_art.html
Εγγραφή από Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2014 έως Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2014
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής
Αίτησης Παρασκευή 7 Μαρτίου 2014
Πρόγραμμα για Καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Study of the United States Institutes (SUSI)

2

«Σύστημα Συλλογής, Παραγωγής, Εμπλουτισμού
και Αξιοποίησης Περιεχομένου» (ΣΥ.Σ.Π.Ε.Α.Π.)
Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης
(Ε.Κ.Κ.Α.) λειτουργεί μία νέα προηγμένη υπηρεσία
ηλεκτρονικής προσβασιμότητας, μέσω της ιστοσελίδας
www.prosvasi-amea.gov.gr, η οποία δίνει τη δυνατότητα στα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) να έχουν πρόσβαση σε ενημερωτικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο
(πληροφόρηση για θέματα ενδιαφέροντος ΑμεΑ, ειδήσεις - τρέχουσα επικαιρότητα, εκπαιδευτικά βίντεο,
ντοκιμαντέρ κ.λπ.), μέσω διαδικτύου.
Η ιστοσελίδα www.prosvasi-amea.gov.gr είναι προϊόν
του Ευρωπαϊκού Συγχρηματοδοτούμενου Έργου
«Σύστημα Συλλογής, Παραγωγής, Εμπλουτισμού και
Αξιοποίησης Περιεχομένου» (ΣΥ.Σ.Π.Ε.Α.Π.), το οποίο
αποτελεί ένα σύστημα ψηφιακής τεχνολογίας πολυμέσων (multimedia), που μετατρέπει οπτικοακουστικό
περιεχόμενο σε ψηφιακό υλικό - προσβάσιμο σε άτομα
με όλες τις γνωστές μορφές αναπηρίας - μέσω διαδικτύου.
Η Διαδικτυακή Πύλη του Έργου ΣΥΣΠΕΑΠ είναι ένα
εντυπωσιακό παράδειγμα αξιοποίησης των δυνατοτήτων που προσφέρει η αλματώδης πρόοδος της τεχνολογίας, για την καθολική πρόσβαση όλων των πολιτών ανεξαιρέτως, στα αγαθά της γνώσης και της πληροφορίας.
Η ιστοσελίδα www.prosvasi-amea.gov.gr φιλοδοξεί να
εντάξει τα Άτομα με Αναπηρία σε ένα διαδραστικό κόσμο, ειδικά διαμορφωμένο για τις ιδιαίτερες ανάγκες
τους, όπου θα τους παρέχεται:

διαδραστικής επικοινωνίας, όπως:
-συμμετοχή σε διαδικτυακά forum
-εξατομικευμένη ενημέρωση κ.α.
Πηγή: http://www.ekka.org.gr/, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

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

-ενημέρωση για θέματα εξειδικευμένου ενδιαφέροντος
-πρόσβαση σε ειδήσεις
-επικαιρότητα
-ψυχαγωγία
-εκπαίδευση
-ψηφιακά εργαλεία,
αλλά και σε ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων δυνατοτήτων

3

Εργασία στο εξωτερικό
Διεθνείς εταιρείες εύρεσης εργασίας

4

http://jobboerse.arbeitsagentur.de/vamJB/startseite.html?
kgr=as&aa=1&e1=75176&m=1&e2=74514&vorschlagsfu
nktionaktiv=true

1

www.englishlanguagejobs.com

5

http://aduno.easycruit.com/vacancy/912213/61541?iso=de

2

http://www.careerstructure.com/

6

de.gigajob.com

3

www.careerbuilder.com

7

www.stepstone.de

4

www.careerjet.com

8

www.monster.de

5

http://www.elixir-consulting.com/
lifeatelixir.php

9

http://www.thejobofmylife.de/en/

6

www.tiptopjobs.com

10

http://www.frankfurt-main.ihk.de/berufsbildung/
marktplatz/griechenland/

7

www.indeed.com

11 https://jobboerse.arbeitsagentur.de/vamJB/startseite.html?
kgr=as&aa=1&m=1&vorschlagsfunktionaktiv=true

8

http://www.mgirecruitment.com/

9

http://www.michaelpage.ae/

Ελβετία

1

http://www.jobserve.com/

10 http://www.workingin-events.com/

2

http://www.jobs.ch/en/

11 http://careers.un.org/lbw/home.aspx?
viewtype=SJ&vacancy=All

3

http://www.jobwinner.ch/

12 http://www.aarknet.org/

4

http://www.jobscout24.ch/

13 http://www.eads.com/eads/int/en/work-foreads/apply.html

5

http://switzerland.xpatjobs.com/

14 http://www.unsystem.org/jobs/
job_opportunities.htm

6

https://mobile.jobs.ch/fr

15 http://www.jobseurope.net/

7

http://www.communaute-hellenique-geneve.ch/index.php?
option=com_weblinks&catid=70&Itemid=23&lang=el

16 http://www.stepstone.com

Κύπρος

17 http://www.cotton-bud.com/#!---/c670

1

http://www.jobincyprus.com/english/

18 http://www.cityjobs.com/

2

http://www.pescps.dl.mlsi.gov.cy/CPSWeb/f001w.jsp

19 http://www.gumtree.com/

3

http://www.ap-technical.com/

20 https://whirlpool.taleo.net/careersection/10000/ 4
joblist.ftl

http://www.careercy.com/

21 http://www.careersinternational.com/

5

http://www.advancecareer.com.cy/

6

http://www.e-dimosio.gr/kipros/

Ευρώπη Γενικά
1

www.eurojobs.com

7

http://www.cyprusrecruiter.com/el-gr/default.aspx

2

http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?
lang=en&fb_source=message

8

http://www.inandout.com.cy/

3

http://europa.eu/epso/index_en.htm

9

http://www.pescps.dl.mlsi.gov.cy/CPSWeb/candidate/
f006w.jsp

4

http://www.jobsinhubs.com/jobsinhubs/aboutus.aspx

10 http://www.executiveconnections.com.cy/recruiter/users/
jobs.php?id=433

5

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/
index

6

http://euskillspanorama.ec.europa.eu/

7

http://www.executiveconnections.eu/index.php

8

http://www.faststream.com/

1

http://www.seek.com.au/

9

http://www.eu-careers.eu/

2

http://www.fuserecruitment.com.au/

3

http://www.inspirerecruit.com.au/

Γερμανία

Μάλτα
1

https://secure.etc.gov.mt/Jobseeker/JobSearch/
JobSearch.aspx
Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία

1

www.karriere.ac

4

http://www.acaciaau.com/2012_Skilled_Occupations_List_Announced.php

2

http://www.go-tech.info/

5

http://www.workingin-newzealand.com/

3

http://www.anerkennung-in-deutschland.de/

4

Εργασία στο εξωτερικό (συνέχεια)
Ισπανία

35 www.gumtree.co.uk

1

www.monster.es

36 www.greecejobs77.com

2

www.loquo.es

37 www.jobserv.com

3

www.infojobs.net

38

http://www.adzuna.co.uk/
Νορβηγία

Γαλλία
1

www.workinfrance.com

1

www.nav.no

2

http://www.qapa.fr/

2

www.finn.no

3

http://www.keljob.com/

3

www.deltidsjobb.no

4

https://www.civiweb.com/FR/index.aspx
Μεγάλη Βρετανία

4 www.manpower.no
5

www.adecco.no

1

http://www.juicerecruitment.com/

6

www.jobzone.no

2

http://www.office-angels.com

7

www.kellyservices.no

3

http://www.fish4.co.uk/

4

http://www.jobsite.co.uk/

5

http://www.reed.co.uk

6

http://www.cwjobs.co.uk/

1

www.monster.se

7

http://www.theitjobboard.co.uk/

2

www.manpower.se

8

www.jobseekers.direct.gov.uk/

3

www.academicwork.se

9

http://www.1job.co.uk/

4

www.jobbet.se

10 https://www.gov.uk/jobsearch
11 www.prospects.ac.uk
12 www.milkround.com

Σλοβακία
1

https://www.facebook.com/pages/Εργασία-στηνΜπρατισλάβα-Σλοβακίας/263170913824659?
notif_t=page_new_likes
Σουηδία

5 www.arbetsformedlingen.se/platsbanken (σουηδικός
ΟΑΕΔ)
6

http://komet.se/

7 http://www.thelocal.se/jobs/

13 www.hobsons.co.uk

8

http://www.metrojobb.se/

14 www.Work.guardian.co.uk

9

http://www.dn.se/ekonomi/jobb

15 www.agencycentral.co.uk

10 http://www.svd.se/naringsliv/karriar/

16 www.HRJobvacancies.co.uk

11 http://www.svd.se/naringsliv/karriar/sok-jobb/

17 https://www.facebook.com/pages/Jobs-inLondon-UK/127218167324715

12 http://www.ingenjorskarriar.se/

18 http://targetjobs.co.uk/

13

http://jobbdirekt.se/

19 http://www.office-angels.com/
20 http://www.gumtree.com/

Φιλανδία
1 http://www.mol.fi/mol/en/index.jsp

21 http://www.graduate-jobs.com/

Ολλανδία

22 http://jobs.guardian.co.uk/

1

http://www.undutchables.nl/

23 http://www.enternships.com/

2

http://www.academictransfer.com/

24 www.leisureopportunities.co.uk

3

http://agriholland.nl/

25 www.monster.co.uk

4

http://www.agrojobs.nl/

26 http://www.vacancycentral.co.uk

5

http://www.unique.nl/

27

6

http://www.uitzendbureau.nl/

28 www.salestarget.co.uk

7

http://www.adecco.nl/

29 www.cv-library.co.uk

8

http://www.stepstone.nl/

30 www.cwjobs.co.uk

9

http://www.luba.nl/

31 www.recruitmentrevolution.com

10 http://www.tempo-team.nl/

32 www.careerbuilter.co.uk

11 http://www.startpeople.nl/

33 www.jobisjob.com

12 http://www.undutchables.nl/

34 www.totaljobs.com

13 http://www.adamsrecruitment.com/jobs-in-thenetherlands.html

http://fromgr2uk.com/wikis/
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Εργασία στο εξωτερικό (συνέχεια)
Ολλανδία (συνέχεια)

Καναδάς

14 http://creyfs.nl/

1

http://ca.jobrapido.com/

15 http://www.jobstoday.nl/app

2

http://www.canadajobs.com/

16 http://www.intermediair.nl/

3

http://www.allstarjobs.ca/

17 http://www.pagepersonnel.nl/index.html

4

http://www.workingincanada.gc.ca/

18 http://www.hays.nl/

5

http://www.monster.ca/

19 http://www.yer.nl/nl-nl/homepage.aspx

6

http://www.mycanadajobs.com/

20 http://www.careermaker.nl/

7

http://www.bestjobsca.com/

21 http://www.careerbuilder.nl/?
cbRecursionCnt=1

8

http://www.educationcanada.com/

22 http://www.experteer.nl/

9

http://cooljobscanada.com/

23 http://www.trace.nl/

10 http://oraweb.aucc.ca/pls/ua/ua_re

24 http://www.monsterboard.nl/

11

http://www.canadainternational.gc.ca/greece-grece/

25 http://www.megajobs.nl/index.html

ΗΠΑ

26 http://www.vkbanen.nl/

1

http://www.craigslist.org/about/sites#US

27 http://www.haed.nl/

2

http://www.techjobs.ca/en

28 http://www.flexibility.nl/

Αραβικές χώρες

29 http://www.randstad.nl/

1

http://www.gulftalent.com

30 http://www.octagon.nl/

2

www.monster.com

31 http://www.nationalevacaturebank.nl/
#ref=vacaturebank

3

www.bayt.com

32 http://vacaturekrant.nl/
33 http://www.personato.nl/
34 http://www.bluelynx.com/

4 http://www.expatica.com/
5

http://www.naukrigulf.com/

6 http://www.aljazeerajobs.com/

35 http://www.expatjobs.eu/index.aspx

7

http://www.gulfjobsmarket.com/

36 http://www.jobinamsterdam.com/

8

http://dubaiemploymenttips.com/recruitment-agencies/

37 http://www.nlplanet.com/directory/
employment

9

http://www.dubaijob.info/

38 http://www.allure-online.nl/

10 http://www.irisexecutives.com/

39 http://statter.nl/

11 http://gulfjobseekers.com/

40 http://www.ijsselmonde.com/

12 http://www.armadadistribution.com/

41 http://www.tudelft.nl/live/pagina.jsp?
id=4e7c6bfc-e06a-476c-9ff62ed15c3da62c&lang=nl

13 http://jobsinqatar.org/index.php

42 http://europa.eu/youth/working/
finding_a_job/index_eu_el.html

14 http://www.akhtaboot.com/en/the-middle-east/jobs/find?
search[query]

43 http://healthcarejob.nl/vacatures?
gclid=CID5--ynpqsCFQGFDgodDRwy2A

15 http://www.jobgulf.net/

44 http://www.vitae.nl/

16 http://www.fsi.jobs/

45 http://timing.nl/

17 http://jobs.ameinfo.com/logon/

46 http://projob.nl/nl/

18 http://www.manpower-me.com/Web/

47 http://nl.huxley.com/

19 http://jobs.abudhabi.ae/en/login-type/?action=login

48 http://www.togetherabroad.nl/index.php/
page/advsearchvacs/bb/1/command/
startupresults&cms_categorie=77673

20 http://www.emiratesgroupcareers.com/english/

49 http://www.simplyhired.nl/

21 http://www.akhtaboot.com/en/uae

50 http://www.world-architects.com/en/jobs

22 http://www.aarchconsulting.com/

51 http://www.stepstone.nl/en/

23 http://acrworld.com/

52

http://www.iamexpat.nl/career/looking-for 24 http://www.appointments.ae/
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-a-job/recruitment
Πηγή: https://www.facebook.com/JobsAbroadforGreeks

Διαγωνισμοί καινοτομίας
1. Διαγωνισμός i-bank Καινοτομία & Τεχνολογία
Η Εθνική Τράπεζα, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών i-bank, διοργανώνει τον 4ο Διαγωνισμό "ibank Καινοτομία & Τεχνολογία"
Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες i-bank, ως πλατφόρμα
παραγωγής καινοτόμων ιδεών στην Εθνική Τράπεζα,
υποστηρίζουν το νέο Διαγωνισμό με στόχο να αναδείξουν και να επιβραβεύσουν πρωτότυπες ιδέες βασισμένες στις νέες τεχνολογίες και να προωθήσουν
την καινοτομία στην Ελλάδα.
Ο Διαγωνισμός αποσκοπεί στην ενίσχυση και τη
στήριξη της δημιουργικότητας, ειδικά των νέων, και
στην καλλιέργεια κουλτούρας καινοτομίας. Η αξιολόγηση των προτάσεων θα πραγματοποιηθεί από
στελέχη της Τράπεζας σε συνεργασία με τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα.
Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική με αντικείμενο που εντάσσεται σε
μία από τις παρακάτω Θεματικές Ενότητες:
Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα,
Περιβάλλον και Τεχνολογία,
Πολιτισμός και Τεχνολογία.

Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2013 17:00 (ώρα Βρυξελλών) σε όλες τις γυναίκες που έχουν ιδρύσει ή συν-ιδρύσει την εταιρεία
τους και οι οποίες έχουν σε κάποιο σημείο της σταδιοδρομίας τους επωφεληθεί από τα χρηματοδοτικά
προγράμματα για την έρευνα της ΕΕ ή για τα προγράμματα για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία.
Μια ανεξάρτητη επιτροπή από τον επιχειρηματικό
και τον ακαδημαϊκό κόσμο θα εξετάσει και θα επιλέξει τις τρεις νικήτριες που θα ανακοινωθούν την
άνοιξη του 2014 και θα κερδίσουν τα 3 παρακάτω
βραβεία.
Το πρώτο βραβείο είναι 100.000 ευρώ,
Το δεύτερο βραβείο 50.000 ευρώ και

Το τρίτο βραβείο 25.000 ευρώ.
Περισσότερες πληροφορίες
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/
index_en.cfm?section=womeninnovators&pg=home&goback=.gde_2066081_member_25
5070614

Στους τέσσερις πρώτους νικητές θα απονεμηθούν τα
ακόλουθα χρηματικά βραβεία:
Α' Βραβείο είκοσι χιλιάδες (20.000) Ευρώ Β' Βραβείο δέκα χιλιάδες (10.000) Ευρώ Γ' Βραβείο έξι
χιλιάδες (6.000) Ευρώ Δ' Βραβείο τέσσερις χιλιάδες
(4.000) Ευρώ.
Αναλυτικές πληροφορίες για το περιεχόμενο κάθε
θεματικής ενότητας, καθώς και όλες τις λεπτομέρειες
για τον Διαγωνισμό, μπορείτε να βρείτε στους Όρους
Συμμετοχής του διαγωνισμού, στην ηλεκτρονική
διεύθυνση της Εθνικής Τράπεζας www.nbg.gr/ibank/
innovation καθώς επίσης και στο Facebook
www.facebook.com/ibanknbg και στο YouTube
www.youtube.com/ibanknbg.
Η υποβολή των προτάσεων ξεκίνησε τη Δευτέρα 15
Ιουλίου 2013, και θα διαρκέσει μέχρι την 7η Οκτωβρίου 2013 στις 15.00.
2. Ευρωπαϊκά Βραβεία για τη Γυναικεία Καινοτομία 2014
Μετά από τον επιτυχημένο πρώτο διαγωνισμό το
2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει τη δεύτερη φάση των βραβείων της ΕΕ για τις γυναίκες που
καινοτομούν με σκοπό να ανταμείψει τρεις γυναίκες
που έχουν αναπτύξει και εισάγει στην αγορά εξαιρετικές καινοτομίες.
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ΕΠΙΧΕΙΡΩ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Η νέα πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων και της
Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής
Αθηνών (ΕΑΤΑ) ΕΠΙΧΕΙΡΩ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ, αυτοσυστήνεται στις 26/9 με μια εναρκτήρια εκδήλωση
που σκοπό έχει να ενημερώσει το κοινό σχετικά με
την κοινωνική επιχειρηματικότητα στην Αθήνα και
να εμπνεύσει μια νέα γενιά Ελλήνων κοινωνικών
επιχειρηματιών.
Στόχοι της εκδήλωσης είναι:

Η Εισαγωγή της έννοιας της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

Η Παρουσίαση καλών πρακτικών, πολιτικών
και του νομικού πλαισίου στην Ελλάδα και το
εξωτερικό

Η Παρουσίαση του θετικού κοινωνικού αντίκτυπου που επιφέρουν οι κοινωνικές επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο

Η Έμπνευση μιας νέας γενιάς κοινωνικών
επιχειρηματιών στην Ελλάδα
Για τους σκοπούς της εκδήλωσης, έχει προσκληθεί
ένα ευρύ φάσμα ομιλητών, προερχόμενων από το
πεδίο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και μη,
που θα μοιραστούν τις γνώσεις, τις ιδέες και τις εμπειρίες τους με το ακροατήριο. Η ημέρα θα περιλαμβάνει παρουσιάσεις από πανεπιστημιακούς, φορείς χάραξης πολιτικής, εκπροσώπους διακεκριμένων οργανισμών και επιτυχημένους κοινωνικούς
επιχειρηματίες. Το τελευταίο μέρος, θα εστιάσει σε
ελληνικές προσπάθειες και παραδείγματα για να επισημανθεί επακριβώς το τοπικό οικοσύστημα.
Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ «ΕΠΙΧΕΙΡΩ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ»
Ο Δήμος Αθηναίων αναγνωρίζει το σημαντικό ρόλο
που μπορεί να επιτελέσει η κοινωνική επιχειρηματικότητα στην οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία
θέσεων εργασίας και την αντιμετώπιση των σημαντικών κοινωνικών προβλημάτων. Με το αυξανόμενο
ενδιαφέρον για την κοινωνική επιχειρηματικότητα σε
διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και μια σειρά
πρόσφατων, εγχώριων νομοθετικών πρωτοβουλιών,
ο Δήμος έχει ξεκινήσει την προετοιμασία ενός προγράμματος για τη στήριξη κοινωνικών επιχειρηματιών στην Αθήνα.
Το τοπικό οικοσύστημα κοινωνικής επιχειρηματικότητας διανύει τα πρώτα του στάδια και απαιτεί εργαλεία και υπηρεσίες που θα συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξή του. Για το σκοπό αυτό, ο Δήμος,
μέσω της ΕΑΤΑ, προχώρησε στην διερεύνηση των
αναγκών της τοπικής κοινότητας και στη δημιουργία
νέων διαύλων επικοινωνίας για την συστηματική
παρακολούθηση των αναγκών αυτών.
Με βάση την -εν εξελίξει- έρευνα, ο Δήμος θα ει-

σαγάγει μια σειρά από υπηρεσίες και εργαλεία
που:

Θα παράσχουν ολοκληρωμένη πληροφόρηση
στους επίδοξους κοινωνικούς επιχειρηματίες
και θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν τις
απαιτούμενες δεξιότητες

Θα διευκολύνουν στην πράξη την δημιουργία
κοινωνικών επιχειρήσεων
Η πρωτοβουλία σκοπεύει να προσεγγίσει σχολεία,
πανεπιστήμια, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και
υφιστάμενες επιχειρήσεις, με απώτερο σκοπό την
ανάπτυξη των ικανοτήτων των μελλοντικών κοινωνικών επιχειρηματιών και τη δημιουργία εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών (νομικών, ελεγκτικών, ανάπτυξης επιχειρήσεων, διεθνών συνεργασιών) για νεοσύστατες και υφιστάμενες επιχειρήσεις.
Πρόθεση του Δήμου είναι ακόμη να ενθαρρύνει τη
συμμετοχή οργανώσεων και πρωτοβουλιών που ήδη
δραστηριοποιούνται στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και να συνεργαστεί μαζί τους. Αυτό έχει ήδη
παρουσιαστεί κατά την προπαρασκευαστική φάση
του προγράμματος και θα συνεχίσει να αποτελεί κατευθυντήρια αρχή κατά τη διάρκεια της εφαρμογής
του.
Στόχοι της πρωτοβουλίας είναι:

Να δημιουργήσει νέους κοινωνικούς επιχειρηματίες και να τους κατευθύνει προς τους υπάρχοντες φορείς στήριξης

Να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς το
έργο των φορέων στήριξης, προσφέροντας
τους υπηρεσίες και εργαλεία που τους λείπουν

Να συνεργαστεί μαζί τους σε κοινά προγράμματα στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας
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«Μαζί στην Εκκίνηση!» Δυναμική πρωτοβουλία του ΣΕΒ για την ενθάρρυνση
της επιχειρηματικότητας των νέων επιστημόνων

Με στόχο την ενθάρρυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των νέων επιστημόνων, του πολυτιμότερου ανθρώπινου κεφαλαίου που διαθέτει σήμερα η
χώρα μας, ο ΣΕΒ υλοποιεί τη δυναμική πρωτοβουλία «Μαζί στην Εκκίνηση!», σε συνεργασία με κορυφαία πανεπιστημιακά ιδρύματα και με τη συμμετοχή
δικτύου επιχειρήσεων – μελών του.
Ο ΣΕΒ με την πρωτοβουλία «Μαζί στην Εκκίνηση!»,
στηρίζει έμπρακτα τους νέους που έχουν μια καινοτόμα ιδέα και ενδιαφέρονται για την επιχειρηματική
αξιοποίησή της, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης που περιλαμβάνουν χώρο
πρώτης εγκατάστασης, επιμόρφωση, συμβουλευτική υποστήριξη, δικτύωση και καθοδήγηση
(mentoring) από καταξιωμένα υψηλόβαθμα στελέχη
επιχειρήσεων. Η πρωτοβουλία σχεδιάστηκε σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και τη συμμετοχή του
δικτύου Επιχειρήσεων του ΣΕΒ, πολλών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος, το
οποίο μαζί με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, παραχωρούν ήδη δύο χώρους φιλοξενίας της δράσης, στην
Αθήνα και το Βόλο.
Κύριος άξονας της πρωτοβουλίας του ΣΕΒ είναι η
χρήση του θεσμού του εθελοντή μέντορα –που στη
συγκεκριμένη περίπτωση προέρχονται από επιχειρήσεις-μέλη του ΣΕΒ. Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα
περισσότερα από 30 ανώτατα και ανώτερα στελέχη
των εταιριών-μελών του ΣΕΒ έχουν δηλώσει τη συμμετοχή τους στην πρωτοβουλία «Μαζί στην Εκκίνηση». Με τη συνεργασία εξειδικευμένων συμβούλων
και με τη συμβολή των μεντόρων η πρωτοβουλία
αυτή του ΣΕΒ στοχεύει στην προσφορά υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους νέους επιχειρηματίεςεπιστήμονες, όπως:

Καθοδήγηση σε θέματα που αφορούν στην
επιχειρηματικότητα, τον επιχειρηματικό σχεδιασμό και την υλοποίηση.

Κατευθύνσεις ως προς την εφαρμογή του επιχειρηματικού τους σχεδίου.

Επιμόρφωση-ενδυνάμωση της προσωπικής
αποτελεσματικότητάς τους.

Δικτύωση με επιχειρήσεις, χρηματοπιστωτικούς φορείς και λοιπούς κρίσιμους κρίκους
της παραγωγικής διαδικασίας (πελάτες, προμηθευτές, κ.λπ.).

Καθοδήγηση σε θέματα που αφορούν στην
εξωστρέφεια (ανάπτυξη εξωστρεφούς επιχειρηματικής στρατηγικής, σήμανση προϊόντων
για εξαγωγή, αναζήτηση συνεργατών στο
εξωτερικό, κ.λπ.).
Η υποβολή των αιτήσεων των νέων επιστημόνων
για τη συμμετοχή τους στο 2ο κύκλο του προγράμ-

ματος έχει ήδη ξεκινήσει και θα διαρκέσει μέχρι
τις 30 Οκτωβρίου 2013.
Κάθε επιστήμονας μπορεί να υποβάλλει φάκελο υποψηφιότητας, ο οποίος θα πρέπει να περιλαμβάνει:
• Συμπληρωμένο τον Οδηγό Παρουσίασης Προτάσεων Υποψηφίων
• Πλήρες υλικό, επιστημονικό, ερευνητικό, διεθνούς
εμπειρίας, κ.λπ., που να τεκμηριώνει τις απαντήσεις
στα ερωτήματα του ερωτηματολογίου και να υποστηρίζει άμεσα ή έμμεσα την επιχειρηματική του
ιδέα.
Οι νέοι επιστήμονες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, καλούνται να υποβάλουν
ηλεκτρονικά τις Αιτήσεις Συμμετοχής τους για την
πρωτοβουλία Επιχειρηματικότητας στην ιστοσελίδα
του προγράμματος www.sev4enterprise.org.gr .
Οι ΜοΚΕ των συνεργαζόμενων Πανεπιστημιακών
Ιδρυμάτων παρέχουν συμβουλευτική υποστήριξη και
υποβοηθούν τους υποψήφιους στη συμπλήρωση του
«Οδηγού Παρουσίασης Προτάσεων Υποψηφίων».
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν διευκρινιστικές πληροφορίες για την πρωτοβουλία από
τους συνεργαζόμενους φορείς :

ΣΕΒ/Αθήνα, τηλ.: 2115006118,
www.sev4enterprise.org.gr, email: sev4enterprise@sev.org.gr

ΜοΚΕ ΕΜΠ, τηλ. 210-7722822-3,
email :mke.ntua@gmail.com,website: http://
mke.ntua.gr

ΜοΚΕ Παν. Θεσσαλίας, τηλ.24210 74492,
74470, e-mail:moke@uth.gr, website: http://
moke.uth.gr
Η ΜοΚΕ Παν. Αιγαίου θα προσφέρει περισσότερες
πληροφορίες στα τηλ. 22710-35083 και στο email:
chios.mke@aegean.gr.
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Πρακτική άσκηση σε όργανα της Ε.Ε.-Προθεσμίες αιτήσεων
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: πτυχιούχοι
πανεπιστημίων
Διάρκεια της περιόδου άσκησης: 5 μήνες
Πότε: 1η Μαρτίου και 1η Οκτωβρίου
Προθεσμίες για την υποβολή των αιτήσεων: 15 Οκτωβρίου (για την περίοδο Μαρτίου), και 15 Μαΐου
(για την περίοδο Οκτωβρίου)
Πού: στις Βρυξέλλες, στο Στρασβούργο, στο Λουξεμβούργο, καθώς και στα γραφεία πληροφόρησης
που υπάρχουν στα κράτη μέλη και στα υποψήφια
κράτη μέλη
Υποτροφία: 1.190,71 ευρώ / μήνα, εάν η πρακτική
άσκηση γίνεται στις Βρυξέλλες
Πώς να υποβάλετε αίτηση: με ηλεκτρονικό έντυπο
αίτησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://
www.secure.europarl.europa.eu/parliament/public/
traineeship/secured/pRequest.do?
tab=1&typ=paid&language=en
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: πτυχιούχοι
πανεπιστημίου που έχουν ολοκληρώσει τρία τουλάχιστον έτη σπουδών
Διάρκεια της περιόδου άσκησης: 6 μήνες
Πότε: 16 Φεβρουαρίου – 15 Ιουλίου, ή 16 Σεπτεμβρίου – 15 Φεβρουαρίου
Πού: Βρυξέλλες
Προθεσμίες για την υποβολή των αιτήσεων: 30 Σεπτεμβρίου (για την περίοδο Φεβρουαρίου- Ιουλίου) ή
31 Μαρτίου (για την περίοδο Σεπτεμβρίου- Φεβρουαρίου)
Πώς να υποβάλετε αίτηση: με ηλεκτρονικό έντυπο
αίτησης στη διεύθυνση https://trainee.eesc.europa.eu/
Form.aspx?m=i&culture=en
Επίσης στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική
Επιτροπή μπορούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους για διάστημα ενός έως 3 μηνών πτυχιούχοι ισότιμων σχολών αλλά και φοιτητές, χωρίς αμοιβή.
Περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.traineeshipsshortterm. Το έντυπο της αίτησης μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποστέλλεται μέσω ταχυδρομείου στο Γραφείο Περιόδων Πρακτικής
Άσκησης EESC, Officialresponsiblefortraineeships,
99 rueBelliard, B-1040 Brussels.

τουλάχιστον τριών ετών
Πότε: 1η Mαρτίου – 31 Ιουλίου και 1η Οκτωβρίου 28 Φεβρουαρίου
Πού: στις Βρυξέλλες, στο Λουξεμβούργο και στις
πρωτεύουσες των κρατών μελών
Προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων: έως 1η
Σεπτεμβρίου (για το διάστημα Μαρτίου-Ιουλίου) και
έως 31 Ιανουαρίου (για το διάστημα ΟκτωβρίουΦεβρουαρίου)
Υποτροφία: 1.071,19 ευρώ/μήνα
Πώς να υποβάλετε αίτηση: με ηλεκτρονικό έντυπο
αίτησης στη διεύθυνση: https://ec.europa.eu/stages/
online/contact/contact_en.cfm
Επιπλέον στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούν να
κάνουν την πρακτική τους κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ,
μεταπτυχιακού (Master's) ή διδακτορικού τίτλου
σπουδών. Η διάρκεια της άσκησης κυμαίνεται μεταξύ 3 έως 12 μηνών και οι πόλεις στις οποίες εργάζονται οι ασκούμενοι είναι οι εξής: Ίσπρα (Ιταλία),
Καρλσρούη (Γερμανία), Χέελ (Βέλγιο), Πέττεν
(Ολλανδία) ή Σεβίλλη (Ισπανία). Οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους όταν δημοσιευθεί ανοιχτή πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για
ασκούμενους στον δικτυακό τόπο του Κοινού Κέντρου Ερευνών (JRC) http://ec.europa.eu/dgs/jrc/
index.cfm?id=3720
Επιτροπή των Περιφερειών
Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: απόφοιτοι
πανεπιστημίου που έχουν ολοκληρώσει τρία τουλάχιστον έτη σπουδών
Πότε: 16 Φεβρουαρίου – 15 Ιουλίου, ή 16 Σεπτεμβρίου – 15 Φεβρουαρίου
Πού: Βρυξέλλες
Προθεσμίες για την υποβολή των αιτήσεων: έως 30
Σεπτεμβρίου (για την περίοδο Φεβρουαρίου-Ιουλίου)
και έως 31 Μαρτίου (για την περίοδο ΣεπτεμβρίουΦεβρουαρίου)
Διάρκεια της περιόδου άσκησης: 5 μήνες
Υποτροφία:1.000 ευρώ/μήνα
Πώς να υποβάλετε αίτηση: στην ηλεκτρονική διεύθυνση
https://trainee.cor.europa.eu/Form.aspx?
m=i&culture=en

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: υποψήφιοι που
έχουν αποκτήσει πτυχίο πανεπιστημίου μετά την
ολοκλήρωση πανεπιστημιακών σπουδών διάρκειας
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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