
Η Ιωάννα Καστανιώτη, Διπλωματούχος 

του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προ-

ϊόντων & Συστημάτων, βρέθηκε στις 10 

ομάδες του τελικού, στο διαγωνισμό Καινο-

τομίας & Επιχειρηματικότητας που διοργά-

νωσε ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχει-

ρήσεων Ελλάδας. Η ομάδα σχεδίασε το 

Pneumo, ένα πρακτικό φορητό σπιρόμετρο 

που συνδέεται με smartphone και επιτρέπει 

στο χρήστη να κάνει μια πλήρη μέτρηση, 

όπου κι αν βρίσκεται και να τη στείλει μέσω 

διαδικτύου στο γιατρό του, ώστε να παρα-

κολουθεί την εξέλιξη της κατάστασης της 

υγείας του.  Οι Αντώνης Κουρής, Χρήστος 

Μπεργελές και Ιωάννα Καστανιώτη λει-

τουργούν ως μια ανεξάρτητη ομάδα, υπο-

στηριζόμενοι από επιστημονικούς 

«μέντορες» σε τεχνολογικά εργαστήρια 

από όλον τον κόσμο. Από το Πανεπιστή-

μιο Αιγαίου και το ΤΜΣΠΣ υποστήριξη 

παρέχει ο Αν. Καθ. Παρασκευάς Παπανί-

κος. Η εφημερίδα το Βήμα στην έκδοση 

της 24/11, σε άρθρο των Θ.Τσώλη και 

Λ.Φαφούτη, παρουσιάζει όλες τις προτά-

σεις που διακρίθηκαν:       

http://www.tovima.gr/science/article/?

aid=542032   

Δείτε την είδηση και εδώ:  

https://www.facebook.com/DPSDE/

posts/639220749463697  

Δ.Α.ΣΤΑ. Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Ενημερωτικό Δελτίο Γραφείου Διασύνδεσης Δ.Α.ΣΤΑ. 

Διπλωματούχος Τμήμα-

τος Μηχανικών Σχεδία-

σης Προϊόντων και 

Συστημάτων (Σύρος) 
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σμό Καινοτομίας & 
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(Δ.Α.ΣΤΑ.) και υποκεί-

μενων δομών 
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Συμμετοχή Γραφείου 
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Μετά τις σπουδές τι; Οι 
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Εκδήλωση Μονάδας 

Καινοτομίας και Επιχει-
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Περιεχόμενα  

Τεύχους 

Δεκέμβριος 2013 Τεύχος 24 

Διπλωματούχος Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συ-

στημάτων (Σύρος) διακρίνεται σε διαγωνισμό Καινοτομίας & Επιχει-

ρηματικότητας  

Την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2013 ολοκληρώ-

θηκε με μεγάλη επιτυχία η διαδικασία 

της  Εξωτερικής Αξιολόγησης της πράξης 

«Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας 

(Δ.Α.ΣΤΑ.)» Πανεπιστημίου Αιγαίου και 

των υποκείμενων δομών της (Γραφείο Δια-

σύνδεσης, Πρακτική Άσκηση, Μονάδα Και-

νοτομίας & Επιχειρηματικότητας) από την 

Trek Consulting Α.Ε. – Σύμβουλοι Επιχει-

ρήσεων και τον εξωτερικό αξιολογητή κύριο 

Φ. Κυριακίδη. 

 Στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Βιβλιοθή-

κη στο Κομνηνάκειο πραγματοποιήθηκε 

παρουσίαση του Ολοκληρωμένου Πλη-

ροφοριακού Συστήματος της Δ.Α.ΣΤΑ. 

και των τριών δομών της καθώς και η 

τελική παρουσίαση του προγράμματος 

και των δράσεων της Δ.Α.ΣΤΑ.  

 Εν συνεχεία ακολούθησε  υποδοχή και 

ξενάγηση του αξιολογητή στο Γραφείο 

της Δ.Α.ΣΤΑ. και κατόπιν ακολούθησε 

η διαδικασία Συνεντεύξεων στην Αίθου-

σα Αναγνωστηρίου στο Κτήριο Γεωγρα-

φίας. 

Εξωτερική Αξιολόγηση Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας 

(Δ.Α.ΣΤΑ.) και υποκείμενων δομών 

https://www.facebook.com/DPSDE?ref=stream&directed_target_id=0
https://www.facebook.com/DPSDE?ref=stream&directed_target_id=0
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Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ημερίδα 

που διοργάνωσε το Επιμελητήριο Σάμου σε συνεργα-

σία με το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου την Δευτέρα 25 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο 

Αιολίς με θέμα την «Τυποποίηση αγροτικών προϊό-

ντων και προοπτικές ανάπτυξης πρωτογενούς παρα-

γωγής και τροφίμων στη Σάμο» . 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κατά το χαιρετισμό 

ευχαρίστησε τους εισηγητές και τον κόσμο για την 

ανταπόκρισή τους, στη συνέχεια αναφέρθηκε στη 

σημασία του πρωτογενή τομέα για τον τόπο, και 

στην τυποποίηση των αγροτικών προϊόντων και στην 

αναγκαιότητα της σύνδεσης του πρωτογενή με τον 

τριτογενή τομέα. Επίσης τόνισε ότι με την τυποποίη-

ση δίνεται η δυνατότητα στην επιχείρηση και στον 

παραγωγό να προσφέρει ένα αναγνωρίσιμο, ποιοτικό  

και ανταγωνίσιμο  προϊόν στην αγορά. 

Στη συνέχεια το λόγο πήραν οι εισηγητές.  

Ο κος Γιώργος Κατσικογιάννης παρουσίασε τη ΣΑ-

ΜΙΑΚΗ ΓΗ - μία νέα πρωτοβουλία τοπικής, παρα-

γωγικής «επανεκκίνησης»: παρελθόν, παρόν, και 

μέλλον 

Ο κος Γρηγόρης Γερασίμου  Ελληνικά Θερμοκήπια 

Α.Ε., αναφέρθηκε στην Σαμιακή Γή και έκανε ανα-

φορά στην επιτυχημένη καινοτόμο επιχειρηματική 

κίνηση της επιχείρησης του. 

Ο κος Βασίλης Καμβύσης, Πρόεδρος Συμβουλευτι-

κής Επιτροπής Χημικών Εμπειρογνωμόνων του ΣΕ-

ΒΙΤΕΛ,  με την πολύχρονη εμπειρία του στο χώρο  

αναφέρθηκε στην παραγωγή λαδιού και τυποποίηση 

του, δίνοντας αρκετά παραδείγματα και αναλύοντας 

την τρέχουσα κατάσταση στον κλάδο. Τόνισε τη 

σημασία του ποιοτικού προϊόντος, τη σωστή προε-

τοιμασία του παραγωγού, τον εκσυγχρονισμό, την 

προσαρμογή στις διεθνείς απαιτήσεις, τη δημιουργία 

ανταγωνιστικού προϊόντος.  

Ο κος Ρόδιος Γαμβρός, Πρόεδρο Επιστημονικής 

Επιτροπής του ΣΕΒΤ, και μέλος του Συμβουλίου του 

Γεωπονικού Πανεπιστημίου παρουσίασε την ανάπτυ-

ξη προϊόντων τροφίμων με βάση το μοντέλο των 4F: 

Πίσω στο μέλλον τρόφιμα – από το χωράφι στο ράφι. 

Ο κος Κωνσταντίνος Ακουμιανάκης, Αναπληρωτής 

Καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 

παρουσίασε τις δυνατότητες και την προοπτική σύγ-

χρονων μεθόδων παραγωγής εναλλακτικών κηπευτι-

κών καλλιεργειών στη Σάμο. 

Τέλος η κα Φωτεινή Μιχαηλίδου, μέλος Διοικητικής 

Μονάδας Δ.Α.ΣΤΑ. Σάμου ενημέρωσε σχετικά με τη 

δυνατότητα συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαί-

ου με επιχειρήσεις και παραγωγούς.  

Την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2013 πραγματοποιήθη-

κε επίσκεψη του 2ου Δημοτικού σχολείου Μύρινας 

στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής 

(10:00-14:00). Ο διδάσκων Διατροφής κος Κουτε-

λιδάκης Αντώνιος ενημέρωσε τους μαθητές όλων 

των τάξεων για θέματα διατροφής και υγείας και 

ανέπτυξε το θέμα: «Βασικές Αρχές Διατροφής κατά 

την παιδική ηλικία». Ακολούθησε συζήτηση ομά-

δας φοιτητριών του τμήματος με τους μαθητές και 

δόθηκαν βασικές συμβουλές υγιεινής διατροφής. Η 

συνέχιση αυτής της συνεργασίας μεταξύ Πρωτο-

βάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι επι-

θυμητή και από τις δύο πλευρές και στοχεύει στην 

επέκταση του ρόλου του Πανεπιστημίου στα πλαί-

σια της διατροφικής αγωγής και της προώθησης 

της δημόσιας υγείας μέσα από την συστηματική 

εκπαίδευση. 

Εκπαιδευτική επίσκεψη 2ου Δημοτικού Σχολείου Μύρινας στο Τμήμα Επιστήμης 

Τροφίμων και Διατροφής 
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Η Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) 

και το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου στο νέο πλαίσιο λειτουργίας τους, όπως αυ-

τό διαμορφώνεται με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: 

"Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση: 2007-2013", 

διοργάνωσαν Εκδήλωση με θέμα «Ο Ρόλος της Γυ-

ναίκας στη Σύγχρονη Αγορά Εργασίας και στην Οικο-

γένεια».  

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Πανεπιστημια-

κή Μονάδα Μυτιλήνης, στο Αμφιθέατρο Γεωγραφί-

ας, Λόφο Ξενία στις 22 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 

18:00. 

Ομιλητές στην Εκδήλωση ήταν: 

Προφύρη Ιωάννα, Γραφείο Ισότητας ΙΜΕ 

ΓΣΕΒΕΕ με θέμα «21ος αιώνας: ο Αιώνας 

των γυναικών επιχειρηματιών;» 

Κυριακή Κωστίκα, Κέντρο Στήριξης της Απα-

σχόλησης και Επιχειρηματικότητας «Εργάνη» 

με θέμα «Παρουσίαση των υπηρεσιών του 

Κέντρου Στήριξης της Απασχόλησης και της 

Επιχειρηματικότητας Γυναικών – ΕΡΓΑ-

ΝΗ» 

Μαρία Μώρου, Συμβουλευτικό Κέντρο Γυ-

ναικών Μυτιλήνης με θέμα «Βία κατά των 

Γυναικών μέσα στην Οικογένεια» 

Άγγελος Κουτουμάνος, Noesi.gr με θέμα 

«Μητέρα παιδιού με αναπηρία: Ένας ρόλος 

με ψυχοκοινωνικές, πολιτισμικές και οικονο-

μικές προεκτάσεις» 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βασιλική Γαλανή

-Μουτάφη, Κοσμήτορας Σχολής Κοινωνικών 

Επιστημών Πανεπιστημίου Αιγαίου, Διευθύ-

ντρια Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών «Γυναίκες και Φύλα: Ανθρωπολογικές 

και Ιστορικές Προσεγγίσεις» με θέμα 

«Γυναίκες στην αγορά εργασίας και στην 

οικογένεια. Παραδοχές και Ανατροπές Από-

ψεων» 
Στόχος ήταν η στήριξη και η ενδυνάμωση του ρόλου 

της «σύγχρονης γυναίκας», η υπέρβαση πρακτικών 

και αντιλήψεων σχετικών με τα φύλα που δυσχεραί-

νουν την παροχή ίσων ευκαιριών στον εργασιακό 

χώρο, η ενημέρωση για τις ευκαιρίες στην απασχό-

ληση και την επιχειρηματικότητα, καθώς και η ενη-

μέρωση για θέματα όπως βία κατά των γυναικών και 

αναπηρία στην οικογένεια.  

Εργαστήρια Σύνταξης  Βιογραφικού Σημειώματος & Συνέντευξης Επιλογής Τοπικού 

Γραφείου Διασύνδεσης Χίου 

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Αιγαί-

ου στο πλαίσιο πληροφόρησης και κατάρτισης των 

φοιτητών/τριών του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε θέ-

ματα συμβουλευτικής, διοργάνωσε την Πέμπτη 21 

Νοεμβρίου 2013 Εργαστήριο Σύνταξης Βιογραφικού 

Σημειώματος και Εργαστήριο Συνέντευξης Επιλογής, 

στη μικρή αίθουσα ορόφου, του Μιχάλειου Κτηρίου, 

Μιχάλων 8, στην Πανεπιστημιακή Μονάδα της Χίου.  

Τα ανωτέρω εργαστήρια είχαν σκοπό να ενημερώ-

σουν τους/τις φοιτητές/τριες της Σχολής Επιστημών 

της Διοίκησης, για τα δυο πιο σημαντικά μέσα αξιο-

λόγησης και επιλογής προσωπικού. Ειδικότερα τους 

δόθηκε η δυνατότητα να ενημερωθούν για τη διαδι-

κασία σύνταξης ενός ανταγωνιστικού Βιογραφικού 

Σημειώματος σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

καθώς και βέλτιστες πρακτικές προετοιμασίας πριν 

από μια Συνέντευξη Επιλογής, είτε για κάποιο μετα-

πτυχιακό πρόγραμμα εξειδίκευσης είτε για κάποια 

θέση απασχόλησης ή και ακόμα για μια θέση πρακτι-

κής άσκησης. 

Στα Εργαστήρια Σύνταξης Βιογραφικού Σημειώμα-

τος & Συνέντευξης Επιλογής, δεν πήραν μέρος μόνο 

τελειόφοιτοι/τες φοιτητές/τριες αλλά και πρωτοετείς 

φοιτητές/τριες, οι οποίοι/ες θέλησαν να γνωρίζουν τη 

διαδικασία σύνταξης ενός Βιογραφικού και τις απαι-

τήσεις των αξιολογητών (π.χ. μεταπτυχιακά, εργασία 

κλπ), ώστε να έχουν την ευκαιρία να διαμορφώσουν 

το Βιογραφικό τους κατάλληλα κατά τη διάρκεια της 

φοίτησής τους. 

Στο Εργαστήριο Σύνταξης Βιογραφικού Σημειώμα-

τος συμμετείχαν συνολικά 50 φοιτητές/τριες και α-

ντίστοιχα στο Εργαστήριο Συνέντευξης Επιλογής 

συμμετείχαν 23 φοιτητές/τριες και από τα τρία τμή-

ματα της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης.  

Οι φοιτητές/τριες που συμμετείχαν στα εργαστήρια 

σημείωσαν ότι τέτοιου είδους δράσεις από το Γρα-

φείο Διασύνδεσης είναι ιδιαίτερα σημαντικές και 

χρήσιμες και θα πρέπει να επαναληφθούν και στο 

μέλλον. Το τοπικό Γραφείο Διασύνδεσης Χίου λαμ-

βάνοντας υπ’ όψιν τις προτάσεις των φοιτητών/τριών 

θα επαναλάβει στο εαρινό εξάμηνο τα εργαστήρια 

και ευελπιστεί και πάλι στη θετική ανταπόκριση των 

φοιτητών/τριών. 

Στο ίδιο πλαίσιο προγραμματίζεται εργαστήριο Βιο-

γραφικού Σημειώματος και Συνέντευξης Επιλογής 

στη Λήμνο, στην Αίθουσα Πληροφορικής του Κυδά-

δειου Κτιρίου, Καρατζά 24, την Τρίτη 17 Δεκεμβρί-

ου 2013 και ώρα 12:00-14:00. Όποιος ενδιαφέρεται 

να παρακολουθήσει το εργαστήριο θα πρέπει να δη-

λώσει συμμετοχή συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική 

φόρμα που βρίσκεται στη διεύθυνση https://

docs.google.com/forms//17WaLvgJTk5xtN5awlQ3 

e0vOnhF4YEZjJDQGyo6sqkKA/viewform Για πε-

ρισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε 

στο 22540 83013.  
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Το Γραφείο Διασύνδεσης της Δομής Απασχόλησης 

και Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία «Ημέρα Καριέρας 

Σχολής Επιστημών της Διοίκησης» στην Πανεπι-

στημιακή Μονάδα της Χίου, την Πέμπτη 28 Νοεμ-

βρίου 2013 και ώρα 11:00 με 18:00, στο Αμφιθέα-

τρο της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης. 

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης εκπρόσωποι εταιρειών 

με ενδιαφέρον για το αντικείμενο σπουδών των Τμη-

μάτων της Χίου παρουσίασαν τις εταιρείες τους και 

μίλησαν για τις ανάγκες του κλάδου τους σε συγκε-

κριμένες γνώσεις και δεξιότητες των υποψήφιων 

στελεχών τους. Μετά την παρουσίαση τους συμμε-

τείχαν σε «εικονικές συνεντεύξεις» με τους 

ενδιαφερόμενους/νες φοιτητές/τριες, ώστε να τους 

παρουσιάσουν τη διαδικασία επιλογής προσωπικού 

που ακολουθούν και να τους συμβουλεύσουν στα 

επόμενα επαγγελματικά τους βήματα. 

Την εκδήλωση μας, τίμησαν με την παρουσία τους οι 

παρακάτω εκπρόσωποι εταιρειών: 

Σ. Ηλιάδης, Επικεφαλής Δικτύου Στερεάς 

Ελλάδας, Νήσων & Πελοποννήσου της Τρά-

πεζας Πειραιώς 

Σ. Σαδόπουλος, Διευθυντής Πωλήσεων Ελλά-

δος και Ε.Καραμαλή, Υπεύθυνη Προσωπικού 

της Aegean Airlines  

Η. Λαδάς, Human Resources & Training 

Manager της εταιρείας Danaos Shipping 

Co.Ltd 

Κ.Καραμανής, Υπεύθυνος του Ναυτιλιακού 

γραφείου της εταιρείας Tsakos Shipping and 

Trading SA στη Χίο  

 

Στην εκδήλωση συμμετείχαν 90 φοιτητές/τριες και 

απόφοιτοι και στις «εικονικές συνεντεύξεις» έλαβαν 

μέρος με τα βιογραφικά τους σημειώματα 26 

φοιτητές/τριες και απόφοιτοι. Οι εκπρόσωποι των 

εταιρειών έμειναν εντυπωσιασμένοι από την παρου-

σία, την προετοιμασία και το επίπεδο των φοιτητών/

τριών των Τμημάτων της Χίου.  

Οι φοιτητές/τριες μετέφεραν στο προσωπικό του 

Τοπικού Γραφείου ότι ήταν μια μοναδική εμπειρία 

για αυτούς και αποκόμισαν τις καλύτερες εντυπώσεις 

από τη διοργάνωση και τη διεξαγωγή της Ημέρας 

Καριέρας στη Χίο καθώς και την προθυμία των στε-

λεχών των εταιρειών να τους γνωρίσουν κατά τη 

διάρκεια των «εικονικών συνεντεύξεων». 

 

Η «Ημέρα Καριέρας» θεωρούμε ότι πέτυχε το σκοπό 

της, που είναι η σύνδεση των φοιτητών/τριων καθώς 

και τον αποφοίτων με την αγορά εργασίας μέσω της 

ενημέρωσης, εκπαίδευσης και δικτύωσης, με απώτε-

ρο στόχο: 

Τη δικτύωση του Γραφείου Διασύνδεσης με 

φορείς και επιχειρήσεις  

Την ενημέρωση των φοιτητών/τριών και απο-

φοίτων για την ελληνική αγορά εργασίας και 

την κατάσταση των κλάδων των ελληνικών 

επιχειρήσεων 

Τη δικτύωση των αποφοίτων που αναζητούν 

εργασία με στελέχη επιχειρήσεων   

 

Ευχαριστίες θα πρέπει να απευθύνουμε και στους 

Προέδρους των Τμημάτων της Χίου, στον κο 

Β.Αγγελή, Πρόεδρο του Τμήματος Διοίκησης Επιχει-

ρήσεων, στον κο Α.Δημάκη, Πρόεδρο του Τμήματος 

Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης και ιδιαίτερα 

στην κα Α.Πολυδωροπούλου, Πρόεδρο του Τμήμα-

τος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών οι 

οποίοι σε συνεργασία με τα Τμηματικά Γραφεία 

Πρακτικής Άσκησης συνέβαλαν στη διοργάνωση και 

στην παρουσία των προσκεκλημένων εταιρειών της 

εκδήλωσής μας. 
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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 

Συμμετοχή Γραφείου Διασύνδεσης Σάμου σε εκδήλωση με θέμα «Πρόσβαση στη Τρι-

τοβάθμια εκπαίδευση και επιλογές μετά το Γενικό Λύκειο» 

 

Το Γραφείο Διασύνδεσης (ΓΔ) του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου σε συνέχεια των δράσεών του για την ενημέ-

ρωση μαθητών/τριών με σκοπό τη διάχυση της ενη-

μέρωσης για τα αντικείμενα των τμημάτων του Ιδρύ-

ματος και τις σπουδές που αυτά παρέχουν στα σχο-

λεία της Β/θμιας Εκπαίδευσης συνεχίζει τη συμμετο-

χή του σε σχετικές εκδηλώσεις. 

Σε αυτό το πλαίσιο το Γραφείο Διασύνδεσης Σάμου 

συμμετείχε το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2012 στις 

10:30 π.μ. στην εκδήλωση με θέμα «Πρόσβαση στη 

Τριτοβάθμια εκπαίδευση και επιλογές μετά το Γενικό 

Λύκειο», η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα 

πολλαπλών χρήσεων της Δημοτικής Ενότητας Καρ-

λοβάσου, του Δήμου Σάμου. Στη διοργάνωση της 

εκδήλωσης συμμετείχαν το ΚΕ.ΣΥ.Π. Σάμου, ο Σύλ-

λογος Γονέων και Κηδεμόνων του Γενικού Λυκείου 

Καρλοβάσου, το Γενικό Λύκειο Καρλοβάσου, το 

Γραφείο Σχολικών Συμβούλων της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Σάμου και ο Συμβουλευτικός Σταθμός 

Νέων. Την εκδήλωση παρακολούθησαν συνολικά 40 

μαθητές και γονείς.   

Η εκδήλωση περιλάμβανε τις εξής ενότητες: Σχολές 

και τμήματα Πανεπιστημίου Αιγαίου, υπηρεσίες 

Γραφείου Διασύνδεσης προς γονείς και μαθητές 

(Γραφείο Διασύνδεσης), οδηγίες για τη σωστή συ-

μπλήρωση μηχανογραφικού, εξεταζόμενα μαθήματα 

πανελληνίων εξετάσεων ανά πεδίο/ κατεύθυνση, 

υπολογισμός μορίων, πανεπιστημιακά τμήματα ανά 

πεδίο/ κατεύθυνση και  ειδικές απαιτήσεις από κά-

ποιες σχολές (ΚΕ.ΣΥ.Π.), τρόποι διαχείρισης άγχους 

εξετάσεων (Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων). 

Μετά τις σπουδές τι; Οι επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων του Τμήματος 

Το Γραφείο Διασύνδεσης το Τμήμα Επιστημών Θά-

λασσας και ο Σύλλογος Αποφοίτων Τμήματος Επι-

στημών Θάλασσας συνδιοργάνωσαν Εσπερίδα με 

τίτλο “Μετά τις Σπουδές Τι; Οι προοπτικές 

απασχόλησης των αποφοίτων του Τμήματος 

Επιστημών Θάλασσας”.  

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Πανεπιστημια-

κή Μονάδα της Μυτιλήνης, την Τετάρτη 11 Δεκεμ-

βρίου 2013 και ώρα 17:00 στο Αμφιθέατρο του Κτη-

ρίου Επιστημών της Θάλασσας. 

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν αφενός η παρουσίαση 

των επαγγελματικών προοπτικών των αποφοίτων του 

Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας και η δημοσίευ-

ση των αποτελεσμάτων της έρευνας του 

ΣΥ.Α.Τ.Ε.Θ., που αφορά στην επαγγελματική τους 

αποκατάσταση, αφετέρου η παρουσίαση των δράσε-

ων της Δ.Α.ΣΤΑ. καθώς και των υποκείμενων δομών 

της (Γραφείο Διασύνδεσης, Μονάδα Καινοτομίας 

και Επιχειρηματικότητας, Πρακτική Άσκηση). 

Στο κατάμεστο αμφιθέτρο του κτηρίου των επιστη-

μών της Θάλασσας παρουσιάστηκαν από πετυχημέ-

νους επαγγελματίες του χώρου οι επαγγελμαικές 

προοπτικές του Επιστήμονα του Θαλάσσιου Περι-

βάλλοντος τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο 

τομέα καθώς και στο πεδίο της επιστημονικής 

έρευνας αλλά και στο τομέα της προστασίας του 

Θαλάσσιου Περιβάλλοντος.  

Στην εκδήλωση συμετείχαν οι κάτωθι Επιχειρήσεις – 

Φορείς: 

1. APC ADVANCED, Εταιρεία Περιβαλλοντικών 

Μελετών 

2. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΛΑΣΙΩΝ 

ΕΡΕΥΝΩΝ 

3. ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 

ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Σ  Μ Ο Ν Α Δ Ω Ν 

ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 

Ο κος Γιάννης Ίσσαρης, Ταμίας του ΣΥΑΤΕΘ πα-

ρουσίασε τα αποτελέσματα της έρευνας του Συλλό-

γου Αποφοίτων του ΤΕΘ, για την Επαγγελματική 

Αποκατάσταση Αποφοίτων του Τμήματος Επιστη-

μών Θάλασσας 

Παρουσιάζουμε κάποια από τα σημαντικότερα ευρή-

ματα της εν λόγω έρευνας: 

Το 43% των αποφοίτων του ΤΕΘ είναι κάτο-

χοι Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών 

Το 25% έχουν ακολουθήσει την κατεύθυνση 

Ιχθυολογία, Ιχθυοκαλλιέργειες και Αλιεία 

Το 29% των αποφοίτων απασχολείται σε θέ-

σεις εργασίας που σχετίζονται με το αντικεί-

μενο σπουδών τους και το 66% από αυτούς 

που εργάζονται είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού 

Τίτλου. 

Τέλος το 37,5% αυτών που εργάζονται απα-

σχολούνται σε θέσεις του Δημοσίου Τομέα, 

το 56,3% σε θέσεις του Ιδιωτικού τομέα ενώ 

το 6,3% έχουν δημιουργήσει τη δική τους 

επιχείρηση. 

http://www.facebook.com/CareerAegean
http://www.facebook.com/CareerAegean
https://twitter.com/#!/CareerDasta
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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 

Πόρους. 

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας 

της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου διοργάνωσε εκδήλωση με 

θέμα «Από την ιδέα στην υλοποίηση: Προστάτεψε 

την ιδέα σου και ξεκίνα!», την Παρασκευή 29 Νο-

εμβρίου 2013 και ώρα 18:00 στο  Αμφιθέατρο της 

Σχολής Επιστημών της Διοίκησης, στην Πανεπι-

στημιακή Μονάδα Χίου.  

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 6ης 

Παγκόσμιας Εβδομάδας Επιχειρηματικότητας (http://

gr.unleashingideas.org/) που διοργανώθηκε και στη 

χώρα μας, από 18 έως 30 Νοεμβρίου 2013 και την 

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 

(25-30 Νοεμβρίου 2013) και εντάχθηκε στο πλαίσιο 

εκατοντάδων δράσεων που διοργανώθηκαν σε όλο 

τον κόσμο με σκοπό την προαγωγή της επιχειρηματι-

κής δράσης και νοοτροπίας στην επόμενη γενιά επι-

χειρηματιών. 

Η Παγκόσμια Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας λαμ-

βάνει χώρα κάθε χρόνο το Νοέμβριο σε 120 και πλέ-

ον χώρες, κινητοποιώντας πάνω από 24.000 οργανι-

σμούς-εταίρους και γίνεται η αφορμή για τη διοργά-

νωση σχεδόν 34.000 δραστηριοτήτων που εμπλέκουν 

άμεσα ή έμμεσα περισσότερους από 7 εκατομμύρια 

ανθρώπους. 

Η ΜΚΕ του Παν. Αιγαίου συμμετέχοντας σε αυτή 

την προσπάθεια διοργάνωσε μια εκδήλωση σχεδια-

σμένη με βάση την «πράξη» και τη «δράση» και όχι 

τη «θεωρία». Η εμπειρία μέχρι στιγμής έχει δείξει 

πόσο σημαντική είναι για τους/τις φοιτητές/τριες η 

επαφή με ανθρώπους που έχουν υλοποιήσει επιχειρη-

ματικές ιδέες και που προσπαθούν να πραγματοποιή-

σουν τα δικά τους επιχειρηματικά όνειρα μέσα σε 

αντίξοες συνθήκες. Οι ομιλητές μας λοιπόν με την 

εμπειρία τους προσπάθησαν να βοηθήσουν, να ε-

μπνεύσουν, να προβληματίσουν αλλά και να παρα-

δειγματίσουν τους/τις συμμετέχοντες/σες φοιτητές/

τριες. 

Οι εισηγήσεις που αναπτύχθηκαν είναι οι εξής: 

«Πως προστατεύεται (και γιατί) η μοναδι-

κότητα ενός τεχνολογικού προϊόντος; Προ-

στατεύεται η επιχειρηματική ιδέα;» με ει-

σηγητές την κα Ιφιγένεια Ορφανού, Δικηγό-

ρος, Διευθύντρια της «Αέλια-Εργαστήρι για 

την επαγγελματική ζωή» (www.aelialab.gr) 

και τον κο Δημοσθένη Δουμένη, Ηλεκτρολό-

γο Μηχανικό-Σύμβουλο Επιχειρηματικής 

Αξιοποίησης Τεχνολογίας 

(www.add2value.com)  

«Οι προκλήσεις της πράξης: από την επι-

χειρηματική ιδέα μέχρι τον Πελάτη» με 

εισηγητές την Ιφιγένεια Ορφανού, Δικηγό-

ρος, Διευθύντρια της «Αέλια-Εργαστήρι για 

την επαγγελματική ζωή» (www.aelialab.gr) 

και τον κο Σπύρο Καπετανάκη, Ιδρυτή Συ-

νεργατικού Χώρου Επιχειρήσεων (http://

colabworkspace.com). Στο πλαίσιο της πα-

ρουσίασης έγινε προβολή video του Π. Παπα-

δόπουλου συνιδρυτή της εταιρείας Bugsense 

(https://www.bugsense.com/) με θέμα «Η 

απαιτητική πορεία προς την επιτυχία» 

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης έγινε παρουσίαση από 

τον κο Σαραγά, Προϊστάμενο των υπηρεσιών της 

Δ.Α.ΣΤΑ. του πλαισίου για τα «Βραβεία Επιχειρη-

ματικότητας Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ένας δια-

γωνισμός για την ενίσχυση της Επιχειρηματικότη-

τας» που θα διοργανωθεί το προσεχές διάστημα για 

πρώτη φορά στο Παν. Αιγαίου και θα αφορά τη βρά-

βευση και υποστήριξη του καλύτερου επιχειρηματι-

κού σχεδίου που βασίζεται σε ερευνητική καινοτομί-

α. 

Το υλικό της εκδήλωσης μπορούν να βρουν οι ενδια-

φερόμενοι στην ιστοσελίδα της Μονάδας Καινοτομί-

ας και Επιχειρηματικότητας https://

mke.aegean.gr/2013/11/25/epixeir-idea/.  

Εκδήλωση Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Παν. Αιγαίου στο 

πλαίσιο της Παγκόσμιας Εβδομάδας Επιχειρηματικότητας 
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