
Η εγκύκλιος για το Φοιτητικό Επίδομα Ε-

νοικίου 2014 σε δικαιούχους φοιτητές θα 

εκδοθεί τις τελευταίες ημέρες του Ιανουαρί-

ου ή τις πρώτες ημέρες του Φεβρουαρίου 

ενώ οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν μέσα στον 

Φεβρουάριο και θα προβλέπονται οι προθε-

σμίες που οι φοιτητές θα κάνουν τις αιτή-

σεις τους στις Γραμματείες των Σχολών για 

την χορήγηση του. Η προθεσμία για τις αι-

τήσεις στις Γραμματείες για το Φοιτητικό 

Επίδομα 2014 αναμένεται να λήξει τέλος 

Μαρτίου για τους υφιστάμενους φοιτητές 

και τέλος Μαΐου για όσους πέρασαν σε ΑΕΙ 

ή ΤΕΙ τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά.. Συ-

γκεκριμένα οι Γραμματείες των τμημάτων 

των ΑΕΙ και ΤΕΙ θα καλέσουν τους δικαιού-

χους για το Φοιτητικό Επίδομα 2014 να 

υποβάλουν τις αιτήσεις τους χωρίς να χρεια-

στεί να απευθυνθούν στις εφορίες, αφού οι 

γραμματείες των σχολών θα υποβάλουν τις 

αιτήσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες Δημοσιο-

νομικού Ελέγχου.  

Οι προϋποθέσεις για το Φοιτητικό Επίδομα 

Ενοικίου δεν αναμένεται να διαφοροποιη-

θούν από τις περσινές. Να θυμίσουμε ότι το 

φοιτητικό στεγαστικό επίδομα είναι ετήσιο, 

ανέρχεται σε 1.000 ευρώ και χορηγείται σε 

φοιτητές ή σπουδαστές που διαμένουν σε 

μισθωμένη κατοικία σε άλλη πόλη από αυ-

τήν της κύριας κατοικίας τους, έχουν πετύ-

χει σε τουλάχιστον τα μισά μαθήματα του 

προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους και το 

ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προη-

γούμενου έτους δεν ξεπερνά τα 30.000 ευ-

ρώ, προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ για 

κάθε προστατευόμενο παιδί, πλην του πρώ-

του. 

Επιπλέον, θα πρέπει οι γονείς του φοιτητή 

ή ο ίδιος να μην είναι κύριοι ή επικαρπω-

τές κατοικιών συνολικής επιφάνειας άνω 

των 200 τ.μ., με εξαίρεση τις κατοικίες 

που βρίσκονται σε οικισμούς με πληθυ-

σμό κάτω των 3.000 κατοίκων. 

Το επίδομα το λαμβάνουν αυτοί, τους 

οποίους βαρύνει φορολογικά ο φοιτητής, 

ενώ εξαίρεση κατά την οποία το λαμβάνει 

ο ίδιος ο φοιτητής είναι όταν είναι ορφα-

νός από τους δύο γονείς ή όταν οι γονείς 

του είναι κάτοικοι εξωτερικού ή όταν 

είναι πάνω από 25 ετών ή είναι υπόχρεος 

ή υποβάλλει δική του φορολογική δήλω-

ση και δεν θεωρείται προστατευόμενο 

μέλος. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 

βρείτε στις ακόλουθες ιστοσελίδες: 

https://studies.aegean.gr/ http://

www.dikaiologitika.gr/201401132

3063/oikonomia/foithtiko-epidoma

-enoikiou-2014-pote-xekinoun-oi-

aitiseis/menu-id-232.html http://

www.pelop.gr/?

page=article&srv=11&DocID=153
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Αύξηση της απασχόλησης στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών στην ΕΕ  
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Μπορεί η ανεργία να καλπάζει στους περισσότερους 

τομείς της ευρωπαϊκής οικονομίας, ο τομέας της τε-

χνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών όμως συ-

νεχίζει να καταγράφει αύξηση στην απασχόληση, 

σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Παρακολούθη-

σης Κενών Θέσεων Εργασίας. 

Μεταξύ 2011 και 2012 διαπιστώθηκε αύξηση ύψους 

2% των απασχολούμενων στον τομέα της τεχνολογί-

ας πληροφοριών και επικοινωνιών σε 26 Κράτη Μέ-

λη της ΕΕ, τονίζει έκθεση του Ευρωπαϊκού Συστή-

ματος Παρακολούθησης Κενών Θέσεων Εργασίας 

(EURES) επισημαίνοντας τη σημασία του εν λόγω 

τομέα για την απασχόληση, ειδικά για τους νέους. 

Η έκθεση επισημαίνει επίσης ότι οι προγραμματιστές 

λογισμικού και εφαρμογών συνεχίζουν να βρίσκο-

νται μεταξύ των 25 κορυφαίων επαγγελμάτων με την 

μεγαλύτερη απασχόληση. 

Όπως σημείωσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμ-

βουλίου, Herman Van Rompuy, στην επιστολή του 

προς τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων ενόψει 

της τελευταίας Συνόδου Κορυφής (24 Οκτωβρίου), 

«μία πραγματικά Κοινή Ψηφιακή Αγορά θα συνεισέ-

φερε σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη και τη δημι-

ουργία θέσεων εργασίας στις χώρες μας, ενώ μπορεί 

να αποδειχθεί παράγοντας ζωτικής σημασίας για την 

επαναφορά της Ευρώπης στην πρώτη θέση παγκο-

σμίως όσον αφορά στους παραπάνω τομείς». 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

η θέσπιση και μόνο της Κοινής Ψηφιακής Αγοράς θα 

απέφερε όφελος της τάξης του 4% επί του ευρωπαϊ-

κού ΑΕΠ. Με τον ρυθμό ανάπτυξης της ψηφιακής 

οικονομίας να υπολογίζεται στο 8% για τα επόμενα 

πέντε χρόνια στις χώρες των G20, η Ευρώπη καλεί-

ται να επιταχύνει τις προσπάθειές της στους τομείς 

των ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, ωθώντας 

κατά πάσα πιθανότητα τους Ευρωπαίους ηγέτες να 

δεσμευθούν για την ολοκλήρωση της Κοινής Ψηφια-

κής Αγοράς ως το 2015. 

«Αυτή η έκθεση ενισχύει τη δέσμευσή μας να υπο-

στηρίξουμε την ψηφιακή οικονομία και τη βελτίωση 

των ψηφιακών δεξιοτήτων. Όπως υπογράμμισε το 

τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, χρειαζόμαστε νέες 

επενδύσεις στις ψηφιακές υποδομές, όπως και στην 

εκπαίδευση για να πληρωθούν μελλοντικές κενές 

θέσεις εργασίας», τόνισε ο Επίτροπος Απασχόλησης, 

Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης.    

Πηγή απασχόλησης για τους νέους 

Η έκθεση υπογραμμίζει πως σε πολλές χώρες οι τε-

χνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών αποτελούν 

σημαντική πηγή απασχόλησης για τους νέους. Πιο 

συγκεκριμένα στη Λετονία, τη Μάλτα, την Εσθονία, 

την Βουλγαρία, την Σλοβακία, την Κύπρο, τη Ρουμα-

νία, την Πολωνία και την Αυστρία πάνω από 1 στους 

3 απασχολούμενους στις τεχνολογίες πληροφορικής 

και επικοινωνιών είναι μεταξύ 15 και 29 ετών. 

Ωστόσο σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, ο αριθ-

μός των φοιτητών που παρακολουθούν μαθήματα 

πληροφορικής έχει μειωθεί καθώς και το μερίδιό 

τους στο συνολικό αριθμό των φοιτητών στην τριτο-

βάθμια εκπαίδευση -μειώθηκε από 5% σε 4% μεταξύ 

2004 και 2011. 

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 

http://www.facebook.com/CareerAegean
http://www.facebook.com/CareerAegean
https://twitter.com/#!/CareerDasta
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Ο 20ος economia Φοιτητικός Διαγωνισμός έχει ήδη 

ξεκινήσει με θέμα «Ανταγωνιστικότητα και Ελληνική 

Οικονομία». 

Ο θεσμός, για 20η συνεχόμενη χρονιά, δίνει την ευ-

καιρία στη νέα γενιά να έρθει σε επαφή με τον επιχει-

ρηματικό κόσμο μέσω της καινοτομίας. Παράλληλα, 

προσφέρει πληθώρα βραβείων, όπως υποτροφία για 

μεταπτυχιακά προγράμματα, χρηματικά βραβεία κ.α. 

Ο  Διαγωνισμός τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής 

Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας και του Οικο-

νομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙ-

ΩΝ: 28 Μαρτίου 2014 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

http://www.economia.gr/el/article/category/54 

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) προκηρύσσει και φέτος 

το Ετήσιο Βραβείο Καλύτερης Διδακτορικής Δια-

τριβής που έχει απονεμηθεί από Ελληνικό Πανεπι-

στήμιο στον ευρύτερο τομέα της Πληροφορικής-

Τηλεματικής κατά τη διάρκεια του προηγούμενου 

ημερολογιακού έτους. 

Οι όροι του διαγωνισμού είναι οι ακόλουθοι: 

1. Ο διδακτορικός τίτλος θα πρέπει να έχει απο-

νεμηθεί από Ελληνικό Πανεπιστήμιο μέσα 

στο 2013. 

2. Η διδακτορική διατριβή μπορεί να είναι 

γραμμένη είτε στα Ελληνικά είτε στα Αγγλι-

κά. 

3. Η διδακτορική διατριβή θα πρέπει να αναφέ-

ρεται σε ένα από τα θέματα στα οποία δρα-

στηριοποιείται ερευνητικά το ΙΠΤΗΛ: 

 

Επεξεργασία Σήματος και Εικόνας 

Αναγνώριση Προτύπων και Μηχανική Μά-

θηση 

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου - Μηχανής 

Εικονική και Επαυξημένη Πραγματικότητα 

Τεχνητή Νοημοσύνη 

Ρομποτική 

Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων 

Οπτική Αναλυτική 

Τεχνολογία Δικτύων και Επικοινωνιών 

Ασφάλεια και Επιτήρηση 

Πληροφορική για το Περιβάλλον, τις Γεωεπι-

στήμες και την Τηλεπισκόπηση 

Εκπαιδευτική και Πολιτιστική Τεχνολογία 

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 

Η υποβολή της διδακτορικής διατριβής θα γίνεται 

ηλεκτρονικά μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2014. Μαζί θα 

πρέπει να υποβάλλεται βεβαίωση από την γραμμα-

τεία της σχολής ότι ο διδακτορικός τίτλος απονεμή-

θηκε μέσα στο έτος που αναφέρει η προκήρυξη, κα-

θώς και τα ονόματα και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις 

της Τριμελούς Επιτροπής. Η επιτροπή κρίσης θα 

αποτελείται από Ερευνητές του ΙΠΤΗΛ. 

Το βραβείο θα απονέμεται κατά την Ανοιχτή Ημέρα 

του ΙΠΤΗΛ και θα αποτελείται από βεβαίωση και 

χρηματικό ποσό 600 ευρώ. Το ΙΠΤΗΛ θα καλύπτει 

τα έξοδα μετακίνησης του νικητή, εντός Ελλάδας, 

για να παραστεί στην εκδήλωση και να παραλάβει το 

βραβείο προσωπικά. Το βραβευμένο διδακτορικό θα 

προβάλλεται από την ιστοσελίδα του ΙΠΤΗΛ καθώς 

και μέσω δελτίου τύπου. 

Υποβολή αιτήσεων μέσω της ιστοσελίδας: http://

www.iti.gr/itiPHD 

 

Ετήσιο Βραβείο Καλύτερης Διδακτορικής Διατριβής   

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) έχει προκη-

ρύξει το Διαγωνισμό «Φοιτητές στην Έρευνα – 

ΦΟΙΤΩ 2013 - 2014», ο οποίος εντάσσεται στο 

πλαίσιο του Προγράμματος «Καλλιέργεια Ερευνη-

τικής και Καινοτομικής Κουλτούρας», της ΔΕ-

ΣΜΗΣ Προγραμμάτων 2009-2010 του Ιδρύματος για 

Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία. 

Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοι-

τητές στο τελευταίο έτος των σπουδών τους και σε 

μεταπτυχιακούς φοιτητές, εξαιρουμένων των υποψή-

φιων διδακτόρων. Συγκεκριμένα οι υποψήφιοι για τα 

βραβεία του Διαγωνισμού πρέπει να είναι: 

Φοιτητές οποιασδήποτε εθνικότητας που φοι-

τούν σε εκπαιδευτικό ίδρυμα της Κύπρου ή 

Κύπριοι που φοιτούν σε οποιοδήποτε εκπαι-

δευτικό ίδρυμα του εξωτερικού, και  

εγγεγραμμένοι για προπτυχιακές (στο τελευ-

ταίο έτος) / μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανε-

πιστήμιο στην Κύπρο ή σε Σχολή Τριτοβάθ-

μιας Εκπαίδευσης του ιδιωτικού ή ευρύτερου 

δημόσιου τομέα, ή Κύπριοι εγγεγραμμένοι σε 

Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του εξω-

τερικού  

Οι φοιτητές καλούνται να υποβάλουν ερευνητικές 

εργασίες που θα υλοποιήσουν στο πλαίσιο του τρέχο-

ντος έτους των σπουδών τους υπό την καθοδήγηση 

έμπειρων ερευνητών, σύμφωνα με τις πρόνοιες της 

Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων για τη διεκδίκη-

ση βραβείων και επαίνων. Καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των ερευνητικών εργασιών στο ΙΠΕ είναι 

η 27η Ιουνίου 2014. 

Η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων, η οποία περιέ-

χει τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τους 

όρους συμμετοχής στο Διαγωνισμό «Φοιτητές στην 

Έρευνα – ΦΟΙΤΩ 2013 - 2014», καθώς και τα απα-

ραίτητα έντυπα υποβολής, βρίσκονται στον ιστοχώρο 

του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας http://

www.research.org.cy/EL/index.html 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να επικοινωνήσουν με την αρμόδια Λει-

τουργό του ΙΠΕ, κα Έλενα Πουλλή, στο τηλέφωνο: 

22205028 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη 

διεύθυνση:epoulli@research.org.cy. 

 

Διαγωνισμός «Φοιτητές στην Έρευνα – ΦΟΙΤΩ 2013 - 2014»  

http://www.economia.gr/el/article/category/54
http://www.iti.gr/itiPHD
http://www.iti.gr/itiPHD
http://www.research.org.cy/EL/index.html
http://www.research.org.cy/EL/index.html
mailto:mailtoepoulli@research.org.cy
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Ο 4ος Εθνικός διαγωνισμός οικολογικών - καινο-

τόμων προϊόντων διατροφής ECOTROPHELIA 

2014 διοργανώνεται από τον Σύνδεσμο Ελληνικών 

Βιομηχανιών Τροφίμων (Σ.Ε.Β.Τ.). Ο διαγωνισμός 

αναδεικνύει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη δυνα-

μική, την καινοτομία και την ευρηματικότητα των 

νέων ανθρώπων, που βρίσκουν πεδίο εφαρμογής σε 

έναν ζωτικής σημασίας τομέα, τη Βιομηχανία Τροφί-

μων. 

Στο πλαίσιο του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες φοι-

τητές (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, διδακτορικοί) 

των τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και 

ερευνητικών ινστιτούτων της Ελλάδας, καλούνται να 

δημιουργήσουν καινοτόμα προϊόντα διατροφής 

(τρόφιμα ή ποτά) με βασικό γνώρισμα στοιχεία οικο-

λογικής καινοτομίας, ενώ απαραίτητη είναι και η 

παρουσίαση ενός τελικού προϊόντος, που θα τεθεί σε 

γευστική δοκιμή και δεν έχει κυκλοφορήσει στην 

αγορά. 

Όπως και τις προηγούμενες χρονιές, έτσι και φέτος ο 

διαγωνισμός ECOTROPHELIA θα διεξαχθεί σε δύο 

επίπεδα: Πρώτα σε Εθνικό, όπου ο κάθε Σύνδεσμος 

Βιομηχανιών Τροφίμων διοργανώνει στη χώρα του 

το διαγωνισμό για την ανάδειξη της καλύτερης ομά-

δας, και στη συνέχεια σε Ευρωπαϊκό, με τους νικη-

τές όλων των χωρών να παρουσιάζουν τα προϊόντα 

τους στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Τροφίμων 

και Ποτών «SIAL», που θα πραγματοποιηθεί 

στo Παρίσι στις 19-23 Οκτωβρίου του 2014. 

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται μέσω ομάδων, 

δύο έως δέκα ατόμων, που προέρχονται από το ίδιο ή 

διαφορετικά πανεπιστημιακά ή ερευνητικά ιδρύματα. 

Δίνεται ακόμα η δυνατότητα να κατατεθούν και προ-

ϊόντα, που έχουν προκύψει από τη συνεργασία φοι-

τητών με εταιρείες τροφίμων και ποτών. 

Τα βραβεία που θα λάβουν τα τρία καλύτερα προϊό-

ντα είναι: 

Χρυσό βραβείο: Χρηματικό έπαθλο και συμ-

μετοχή στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό, που θα 

διεξαχθεί στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης 

Τροφίμων και Ποτών "SIAL" 

Αργυρό βραβείο: Χρηματικό έπαθλο 

Χάλκινο βραβείο: Χρηματικό έπαθλο 

Για να λάβει μέρος μια ομάδα στο διαγωνισμό θα 

πρέπει να έχει στείλει τον Τεχνικό Φάκελο με συ-

μπληρωμένα τα υποχρεωτικά στοιχεία, το αργότερο 

μέχρι την Παρασκευή 14 Μαρτίου 2014, ενώ ο 

πλήρης Αναλυτικός Τεχνικός Φάκελος γραμμένος 

στα Αγγλικά θα πρέπει να κατατεθεί έως 

την Παρασκευή 13 Ιουνίου 2014. Η τελετή βράβευ-

σης θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 2 Ιουλίου 

2014. 

Ο Διαγωνισμός ECOTROPHELIA πραγματοποιείται 

στα πλαίσια των δράσεων της Ελληνικής Τεχνολογι-

κής Πλατφόρμας «Food for Life» και του Ευρωπαϊ-

κού Έργου CAPINFOOD. 

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για τα 

έντυπα του διαγωνισμού επισκεφθείτε το site του 

Σ.Ε.Β.Τ. ή  επικοινωνήστε  με τη Δρ. Φ. Σάλτα (Τ: 

210 6711177, 210 6723215, e-mail: fotsal@sevt.gr). 

Hello Tomorrow Challenge: Σχεδιάστε το μέλλον και κερδίστε 100.000 ευρώ! 

Ο διαγωνισμός Hello Tomorrow είναι μια πρωτοβου-

λία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που αποσκοπεί 

στο να δικτυώσει και να στηρίξει τους νέους της Ευ-

ρώπης που αναζητούν λύσεις σε καίρια προβλήματα 

παγκόσμιας εμβέλειας μέσω της τεχνολογίας και της 

επιστήμης. 

Κύριο μέλημα του διαγωνισμού είναι να αναδείξει 

προϊόντα και υπηρεσίες που βασίζονται σε καινοτό-

μες τεχνολογίες όπως εξελιγμένα ιατρικά σκευάσμα-

τα, μαζικά δεδομένα (big data) για την εξοικονόμηση 

ενέργειας και τηλεχειρουργική. Ο διαγωνισμός απευ-

θύνεται σε δημιουργικούς νέους απ’ όλη την Ευρώ-

πη, οι οποίοι θα διαγωνιστούν σε 5 κλάδους: Βιοια-

τρική τεχνολογία (Bio & med tech), Ενέργεια 

(Energy), Μαζικά δεδομένα (Big data), Υλισμικό 

(Hardware) και Ρομποτική (Robotics), Τεχνολογίες 

Πληροφορικής και Επικοινωνίας (IT& Com). 

Το Hello Tomorrow Challenge εκπροσωπείται πα-

γκοσμίως από 45 άτομα (Ambassadors), ρόλος των 

οποίων είναι να συγκεντρώσουν επιστήμονες, μηχα-

νικούς, επιχειρηματίες, εφευρέτες, σχεδιαστές και 

προγραμματιστές σε εκδηλώσεις που θα διοργανω-

θούν στις συμμετέχουσες χώρες τον Ιανουάριο προ-

κειμένου να εντοπιστούν οι 25 καλύτερες ομάδες και 

ιδέες μέχρι το Μάρτιο. 

Ο διαγωνισμός θα ολοκληρωθεί στις 18 Απριλίου σε 

τελετή που θα πραγματοποιηθεί στο Πάρκο της Βι-

λέτ (Πόλη των Επιστημών και της Βιομηχανίας) στο 

Παρίσι. Στον τελικό νικητή θα απονεμηθεί βραβείο 

100.000 ευρώ. Για περισσότερες πληροφορίες επι-

σκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού, 

www.hello-tomorrow.org ή επικοινωνήστε με τους 

εκπροσώπους της πρωτοβουλίας στην Ελλάδα στο 

ακόλουθο email: athens@hello-tomorrow.org. 

Αλίκη Αναγνώστη, Μέλος ΕΣΥΝΕ Αθηνών, 

Μεταφράστρια, Συν-ιδρύτρια του yourtransla-

tor.gr 

Θάνος Καυκαλίδης, Μέλος ΕΣΥΝΕ Αθηνών, 

Υπεύθυνος Ερευνητικών & Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων, Ακαδημία Επιχειρηματικότη-

τας 

Μη χάνετε χρόνο, δηλώστε συμμετοχή http://

www.hello-tomorrow.org/apply.html μέχρι τις 29 

Ιανουαρίου 2014. 

Ενημερωτική εκδήλωση «Σχεδιάζοντας το αύριο: 

ιδέες για το μέλλον» θα πραγματοποιηθεί στο πλαί-

σιο του Διαγωνισμού  στις 22 Ιανουαρίου 2014, 

17:00 – 20:00 στο Café EU-topia, Europe Direct του 

Δήμου Αθηναίων, Ακαδημίας 50 (είσοδος από την 

οδό Σόλωνος). 

http://www.sevt.gr/
mailto:fotsal@sevt.gr
http://www.hello-tomorrow.org
http://www.hello-tomorrow.org/apply.html
http://www.hello-tomorrow.org/apply.html
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Επιμόρφωση σε 4.800 γυναίκες προσφέρει νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 
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Ξεκίνησε το πρόγραμμα «Ένωση για την Απασχο-

λούμενη Γυναίκα» με στόχο τη βελτίωση της επαγ-

γελματικής θέσης των εργαζόμενων γυναικών με 

φορείς υλοποίησης την Πανελλήνια Οργάνωση Γυ-

ναικών "Παναθηναϊκή" και την Ομοσπονδία Ελληνι-

κών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών (ΟΕΣΥΝΕ). 

Το πρόγραμμα αφορά στην κατάρτιση και επιμόρφω-

ση 4.800 γυναικών, ιδιαίτερα των απασχολούμενων 

σε επισφαλείς θέσεις εργασίας (πχ συμβάσεις ορι-

σμένου χρόνου, εκ περιτροπής απασχόληση, μερική 

απασχόληση κλπ), όπως επίσης και των αυτοαπασχο-

λούμενων γυναικών, με σκοπό να ενισχύσει τις προο-

πτικές επαγγελματικής εξέλιξής τους και παραμονής 

τους στην αγορά εργασίας μέσω ανάληψης επιχειρη-

ματικής πρωτοβουλίας. 

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 

9,7 εκατ. ευρώ, είναι χρηματοδοτούμενο 100% από 

το ΕΣΠΑ και η διάρκεια υλοποίησής του είναι 15 

μήνες. 

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε 11 περιφέρειες της 

χώρας από την ΟΕΣΥΝΕ σε συνεργασία, μεταξύ 

άλλων, με τις δύο μεγαλύτερες γυναικείες οργανώ-

σεις, το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, θε-

σμικούς και κοινωνικούς φορείς. Ειδικότερα, πρόκει-

ται για οκτώ Περιφέρειες Σύγκλισης (Ανατολική 

Μακεδονία- Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρος, Ιόνια Νη-

σιά, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, 

Κρήτη) και για τρεις Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου 

(Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Αττική). 

Στο πρόγραμμα δράσεων μεταξύ άλλων περιλαμβά-

νονται η κατάρτιση και επιμόρφωση εργαζόμενων 

γυναικών, ενεργητική υποστήριξη αυτοαπασχολού-

μενων γυναικών, εξειδικευμένη πληροφόρηση, υπο-

στήριξη και συμβουλευτική -mentoring επιχειρήσεων 

και οργανισμών κ.ά.  

Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση αμέσως μόλις δημο-

σιευτεί η πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων. 

Πληροφορίες στο http://www.esyne.gr/index.php?

lang=el και στο τηλ.: 210-3313690. 

Προγραμματισμός Ημερίδας Επαγγελματικού Προσανατολισμού Μαθητών/τριών 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρόδου 

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Αιγαί-

ου σε συνεργασία με το Κέντρο Συμβουλευτικής & 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού Ρόδου 

(ΚΕ.ΣΥ.Π), προγραμματίζουν «Ημερίδα Επαγγελμα-

τικού Προσανατολισμού των Μαθητών/τριών Δευτε-

ροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρόδου» στο χώρο της Πανε-

πιστημιακής Μονάδας της Ρόδου το Σάββατο 08 

Φεβρουαρίου 2014. 

Σκοπός της συγκεκριμένης εκδήλωσης είναι η 

έγκυρη και σωστή ενημέρωση των μαθητών/τριών 

για τις προπτυχιακές σπουδές των 16 Τμημάτων του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου και τις προοπτικές επαγγελ-

ματικής αποκατάστασης που αυτά προσφέρουν, για 

να επιλέξουν τις καταλληλότερες για τους ίδιους 

σπουδές, που θα τους οδηγήσουν στο επάγγελμα που 

ταιριάζει στα ενδιαφέροντα τους και στις προσωπι-

κές κλίσεις τους. 

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχει και ο Σύμβουλος 

της Εταιρείας Employ, κ. Χ. Ταουσάνης  ο οποίος θα 

πραγματοποιήσει μια διάλεξη με θέμα «ΕΠΙΛΕΓΩ 

ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ» και θα παρέχει 

εξειδικευμένη πληροφόρηση, ιδιαίτερα σε άγνωστες 

παραμέτρους που σχετίζονται με την συμπλήρωση 

του μηχανογραφικού και την αγορά εργασίας, ώστε 

να βοηθήσουν πρακτικά τους μαθητές στις επιλογές 

τους.  

http://www.esyne.gr/index.php?lang=el
http://www.esyne.gr/index.php?lang=el
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Οκτώ λάθη που πρέπει να αποφύγετε στο LinkedIn  

Το LinkedIn είναι το Facebook των επαγγελματιών 

και αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο που σας δίνει την 

ευκαιρία να δείξετε πόσο ενεργοί και δραστήριοι 

είστε σε έναν συγκεκριμένο επαγγελματικό κλάδο. 

Ωστόσο, υπάρχουν παγίδες που αν δεν τις αποφύγετε 

υπάρχει ο κίνδυνος να χάσετε σημαντικές ευκαιρίες 

δικτύωσης. Δείτε παρακάτω ορισμένα λάθη που πρέ-

πει να διορθώσετε άμεσα στο προφίλ σας. 

Δεν έχετε προσθέσει φωτογραφία. Σκεφτείτε ότι, 

όταν ψάχνετε στις αγγελίες για να νοικιάσετε ένα 

διαμέρισμα, συνήθως επιλέγετε να δείτε αυτές που 

συνοδεύονται από φωτογραφίες. Στις ευρωπαϊκές 

χώρες, υπάρχουν διάφορες τάσεις όσον αφορά την 

προσθήκη ή μη φωτογραφίας σε ένα βιογραφικό ση-

μείωμα. Ωστόσο, στο LinkedIn η προσθήκη φωτο-

γραφίας φαίνεται να αποτελεί συνήθη πρακτική πα-

γκοσμίως. 

Η φωτογραφία σας δεν είναι επαγγελματική. Μπορεί 

το LinkedIn να μοιάζει με το Facebook, ωστόσο δεν 

έχουν την ίδια φιλοσοφία. Συνεπώς, οι κανόνες για 

τις φωτογραφίες είναι διαφορετικοί. Αποφύγετε την 

ανάρτηση φωτογραφιών από πάρτι ή φωτογραφιών 

στις οποίες είναι εμφανές ότι έχει αφαιρεθεί ένα τμή-

μα τους ή και φωτογραφιών με ανεπαρκή φωτισμό. 

Το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να ντυθείτε 

κομψά σαν να επρόκειτο να περάσετε από συνέντευ-

ξη και να ζητήσετε από έναν φίλο σας να σας βγάλει 

μια φωτογραφία. Προσπαθήστε να βγάλετε μια καλή 

φωτογραφία στην οποία θα δείχνετε αξιοπρεπείς και 

φιλικοί, αλλά όχι πολύ σοβαροί. 

Δεν έχετε συντάξει συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα 

(summary). Πολλοί άνθρωποι ντρέπονται ή νιώθουν 

αμήχανα να αναρτούν πολλές πληροφορίες στο 

LinkedIn ή ίσως και να φοβούνται ότι οι άλλοι θα 

τους σχολιάσουν για τον τρόπο με τον οποίο παρου-

σιάζουν τον εαυτό τους. Είναι καιρός να αφήσετε 

στην άκρη τις αναστολές σας· ένα συνοπτικό βιογρα-

φικό σημείωμα δείχνει σε έναν πιθανό εργοδότη ότι 

έχετε επίγνωση της πορείας σας και γνωρίζετε ποιος 

είναι ο στόχος σας. 

Δεν έχετε προσαρμόσει τη διαδικτυακή διεύθυνση 

(URL) του προφίλ σας στο LinkedIn. Σύμφωνα με 

τον δικτυακό τόπο εύρεσης εργασίας AOL Jobs, πρό-

κειται για την πιο εμφανή ένδειξη ότι κάποιος είναι 

νέο μέλος του LinkedIn. Κάντε κλικ στην καρτέλα 

«Profile» και επιλέξτε «Edit Profile». Κάτω από τη 

φωτογραφία του προφίλ σας υπάρχει μια διαδικτυα-

κή διεύθυνση. Επιλέξτε «Edit» και, στη συνέχεια, 

στην πάνω δεξιά γωνία κάντε κλικ στην επιλογή 

«Customise your public profile URL». Έχετε υπόψη 

σας ότι, προσθέτοντας το πλήρες ονοματεπώνυμό 

σας στο URL, το προφίλ σας θα εμφανίζεται σε πε-

ρισσότερες αναζητήσεις στο διαδίκτυο, οπότε θα 

πρέπει να αρχίσετε να το ενημερώνετε τακτικά. Δη-

μιουργώντας το δικό σας προσωπικό URL, μπορείτε 

εύκολα να προσθέσετε τον σύνδεσμο στο βιογραφικό 

σας και στις επαγγελματικές σας κάρτες ή να τον 

αποστείλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εξα-

σφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση ένα προσεγμένο 

αποτέλεσμα. 

Δεν αναφέρετε λεπτομερώς την επαγγελματική σας 

πείρα. Η μη λεπτομερής καταγραφή της επαγγελμα-

τικής σας πείρας μπορεί να δώσει την εντύπωση ότι 

δεν έχετε αφιερώσει τον χρόνο που έπρεπε για να 

φτιάξετε το προφίλ σας, αφήνοντας έναν πιθανό ερ-

γοδότη να αναρωτιέται τι ακριβώς κάνατε όσο εργα-

ζόσασταν ως «δάσκαλος». Όταν γράφετε, φροντίστε 

να χρησιμοποιείτε πρώτο ενικό πρόσωπο (για παρά-

δειγμα «Εργάστηκα για διάστημα πέντε μηνών ως 

γυμναστής σε δημοτικό σχολείο με παιδιά ηλικίας 5-

6 ετών») ώστε το κείμενό σας να είναι πιο άμεσο και 

σαφές στους επισκέπτες του προφίλ σας. 

Δεν ακολουθείτε ομάδες ή εταιρείες. Σύμφωνα με το 

γραφείο εύρεσης εργασίας Graduate Recruitment 

Bureau του Ηνωμένου Βασιλείου, «η σύνδεση με 

επαγγελματίες από τον επιχειρηματικό χώρο είναι 

μεν καίριας σημασίας, αλλά το κλειδί είναι να ακο-

λουθεί κανείς εταιρείες και να γίνεται μέλος σε διά-

φορες ομάδες». Εάν ενδιαφέρεστε για μια συγκεκρι-

μένη εταιρεία, μην διστάσετε να την ακολουθήσετε 

στο LinkedIn. Ένα απλό κλικ αρκεί για να δείξετε το 

ενδιαφέρον σας και να είστε πάντα ενήμεροι για τις 

πιο πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με αυτήν. 

Πιστεύετε ότι έχετε ισχυρό εσωτερικό κίνητρο και 

είστε υπεύθυνοι ή δημιουργικοί; Δυστυχώς, στο 

LinkedIn δεν είστε οι μόνοι. Σύμφωνα με το ιστολό-

γιο του LinkedIn, οι πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες 

λέξεις στο LinkedIn το 2012 ήταν η λέξη 

«υπεύθυνος» από τους Γάλλους, η λέξη 

«δημιουργικός» από τους Σουηδούς, τους Γερμανούς 

και τους Ολλανδούς και η έκφραση «έχω ισχυρό 

εσωτερικό κίνητρο» από τους Άγγλους. Εάν πραγμα-

τικά θέλετε να δείξετε σε έναν εργοδότη ότι είστε 

δημιουργικοί, θα πρέπει να αποφύγετε τις κοινότοπες 

λέξεις και να βρείτε έναν πιο δημιουργικό τρόπο για 

να εκφραστείτε! 

Τέλος, μην ξεχνάτε το προφίλ σας. Όσο πιο συχνά το 

ενημερώνετε, τόσο πιο συχνά οι υπόλοιποι θα λαμ-

βάνουν νέα σας. Αξιοποιήστε αυτή τη δυνατότητα 

και ενημερώνετε τακτικά τις δεξιότητές σας, τις 

γλωσσικές σας ικανότητες και τις επαγγελματικές 

σας δραστηριότητες. 

Όπως εύστοχα αναφέρει η εφημερίδα The Guardian: 

«Όταν εγγράφεται κανείς στο LinkedIn χωρίς να 

ασχολείται ιδιαίτερα με αυτό είναι σαν να γράφεται 

στο γυμναστήριο και να περιμένει ότι θα αποκτήσει 

αυτομάτως καλή φυσική κατάσταση». Επομένως, δεν 

αρκεί να δημιουργήσετε ένα προφίλ στο LinkedIn. 

Για να επωφεληθείτε πραγματικά, θα πρέπει να προ-

σπαθήσετε λίγο περισσότερο. 
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Πράσινο φως για το Erasmus+: η ΕΕ στηρίζει πάνω από 4 εκατομμύρια ανθρώπους 

για σπουδές, εργασία, εθελοντισμό  

 

Με σκοπό να συμβάλει στην ενίσχυση των δεξιοτή-

των και της απασχολησιμότητας και να υποστηρίξει 

τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, 

κατάρτισης και νεολαίας, το επταετούς διάρκειας 

πρόγραμμα θα έχει προϋπολογισμό 14,7 δισεκατομ-

μυρίων ευρώ, δηλαδή 40% υψηλότερο από τα σημε-

ρινά επίπεδα. 

Το Erasmus+, το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την εκ-

παίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητι-

σμό, που πρόκειται να ξεκινήσει στις αρχές Ιανουα-

ρίου, εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Με 

σκοπό να συμβάλει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων 

και της απασχολησιμότητας και να υποστηρίξει τον 

εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κα-

τάρτισης και νεολαίας, το επταετούς διάρκειας πρό-

γραμμα θα έχει προϋπολογισμό 14,7 δισεκατομμυρί-

ων ευρώ. Περισσότεροι από 4 εκατομμύρια 

άνθρωποι θα λάβουν υποστήριξη για σπουδές, εργα-

σία ή εθελοντισμό στο εξωτερικό, στους οποίους 

συμπεριλαμβάνονται 2 εκατομμύρια φοιτητές της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 650.000 φοιτητές επαγ-

γελματικής κατάρτισης και μαθητευόμενοι, καθώς 

και περισσότεροι από 500.000 νέοι που συμμετέχουν 

σε προγράμματα ανταλλαγών ή εθελοντισμού στο 

εξωτερικό. Οι φοιτητές που σχεδιάζουν να πραγμα-

τοποιήσουν πλήρη κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών 

(Master) στο εξωτερικό, σπουδές για τις οποίες σπα-

νίζουν οι κρατικές υποτροφίες ή τα δάνεια, θα επω-

φεληθούν από ένα νέο πρόγραμμα εγγυήσεων δανεί-

ων που θα διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επεν-

δύσεων. Το Erasmus+ θα παρέχει επίσης χρηματοδό-

τηση για εργαζομένους στην εκπαίδευση και κατάρ-

τιση, για νεαρούς εργαζομένους και για συμπράξεις 

μεταξύ πανεπιστημίων, κολεγίων, σχολείων, επιχει-

ρήσεων και οργανώσεων μη κερδοσκοπικού χαρα-

κτήρα. 

Το νέο πρόγραμμα Erasmus+ συνδυάζει όλα τα ση-

μερινά προγράμματα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την 

κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, όπως, 

μεταξύ άλλων, το ολοκληρωμένο πρόγραμμα διά 

βίου μάθησης (Erasmus, Leonardo da Vinci, Come-

nius, Grundtvig), το πρόγραμμα «νεολαία σε δράση» 

και πέντε προγράμματα διεθνούς συνεργασίας 

(Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink και το 

πρόγραμμα συνεργασίας με τις βιομηχανικές χώρες). 

Θα είναι πιο εύκολο για τους αιτούντες να αντιληφ-

θούν τις ευκαιρίες που προσφέρονται, ενώ, ταυτό-

χρονα, άλλες απλουστεύσεις θα διευκολύνουν την 

πρόσβαση. 

Erasmus+ : οι δικαιούχοι 

- 2 εκατομμύρια φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαί-

δευσης θα μπορέσουν να σπουδάσουν ή να καταρτι-

στούν στο εξωτερικό· συμπεριλαμβάνονται 450.000 

για πρακτική άσκηση.  

- 650.000 φοιτητές επαγγελματικών σχολών και μα-

θητευόμενοι θα λάβουν υποτροφίες για να σπουδά-

σουν, να καταρτιστούν ή να εργαστούν στο εξωτερι-

κό· 

- 800.000 εκπαιδευτικοί, πανεπιστημιακοί καθηγη-

τές, επιμορφωτές, εκπαιδευτικό προσωπικό και νεα-

ροί εργαζόμενοι θα διδάξουν ή θα καταρτίσουν 

άτομα στο εξωτερικό· 

- 200.000 μεταπτυχιακοί φοιτητές που παρακολου-

θούν πλήρη κύκλο σπουδών Master σε άλλη χώρα θα 

επωφεληθούν από εγγυήσεις δανείων· 

- Περισσότεροι από 500.000 νέοι άνθρωποι θα μπο-

ρέσουν να συμμετάσχουν σε εθελοντισμό στο εξωτε-

ρικό ή σε ανταλλαγές νέων· 

- Περισσότεροι από 25.000 φοιτητές θα λάβουν υπο-

τροφίες για κοινά πτυχία master, που προϋποθέτουν 

σπουδές σε δύο τουλάχιστον τριτοβάθμια εκπαιδευ-

τικά ιδρύματα του εξωτερικού· 

- 125.000 σχολεία, ιδρύματα επαγγελματικής εκπαί-

δευσης και κατάρτισης, τριτοβάθμια εκπαιδευτικά 

ιδρύματα και ιδρύματα για την εκπαίδευση ενηλίκων, 

οργανώσεις της νεολαίας και επιχειρήσεις θα λάβουν 

χρηματοδότηση για τη δημιουργία 25.000 

«στρατηγικών συμπράξεων» με σκοπό την προώθη-

ση της ανταλλαγής εμπειριών και την ενθάρρυνση 

διασυνδέσεων με τον κόσμο της εργασίας· 

- 3.500 εκπαιδευτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις θα 

λάβουν υποστήριξη για να δημιουργήσουν περισσό-

τερες από 300 «συμμαχίες γνώσης» και «τομεακές 

συμμαχίες δεξιοτήτων» για την τόνωση της απασχο-

λησιμότητας, της καινοτομίας και της επιχειρηματι-

κότητας· 

- 600 συμπράξεις στον αθλητισμό, συμπεριλαμβανο-

μένων των ευρωπαϊκών μη κερδοσκοπικών αθλητι-

κών εκδηλώσεων, θα λάβουν επίσης χρηματοδότηση. 

Περισσότερες πληροφορίες 

Βλέπε MEMO/13/1008  

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: δικτυακός τόπος Erasmus+  

Erasmus+ στο Facebook 
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http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1008_el.htm
http://ec.europa.eu/erasmus-plus
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Τρέχουσες προκηρύξεις προγραμμάτων υποτροφιών για Σπουδές στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό. 
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Υποτροφίες αριστείας ΙΚΥ μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα –πρόγραμμα SIEMENS 
Φορέας: ΙΚΥ 
Κατ. Ημερομηνία: 
28/01/2014 
Περισσότερα... 

 

Υποτροφίες από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φλωρεντίας (EUI) 
Φορέας: Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας 
Κατ. Ημερομηνία: 
31/01/2014 
Περισσότερα... 

 

20° Πρόγραμμα υποτροφιών για αλλοδαπούς ιδρύματος Ωνάση 2014-2015 
Φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΩΝΑΣΗ 
Κατ. Ημερομηνία: 
31/01/2014 
Περισσότερα... 

 

Προκήρυξη προγραμμάτων υποτροφιών για έλληνες ακαδημαϊκού έτους 2014/2015 
Φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΩΝΑΣΗ 
Κατ. Ημερομηνία: 
01/02/2014 
Περισσότερα... 

 

Ίδρυμα ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ/πρόγραμμα υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2014/2015 
Φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ 
Κατ. Ημερομηνία: 
14/02/2014 
Περισσότερα... 

 

The Humanity in Action Fellowship 
Φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ 
Κατ. Ημερομηνία: 
24/02/2014 
Περισσότερα... 

 

Προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης δέκα (10) υποτρόφων εσωτερικού για προπτυχιακές σπουδές ακαδ. έτους 

2012–2013 
Φορέας:Κληροδότημα "Παναγιώτη Τριανταφυλλίδη" 
Κατ. Ημερομηνία: 
25/02/2014 
Περισσότερα... 

Πρόγραμμα Υποτροφιών Ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, για Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό 
Φορέας: Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 
Κατ. Ημερομηνία: 
01/03/2014 
Περισσότερα... 

 

https://studies.aegean.gr/node/107
http://www.iky.gr/ypotrofies-gia-ellines/eyrwpaiko-instit-florentias
http://www.onassis.gr/scholarships-foreigners.php
http://www.onassis.gr/scholarships-greeks.php
https://career.aegean.gr/anak_gd/upotrofies/Progr2014_propontis.pdf
http://www.humanityinaction.org/programs/14-hia-fellowship
https://career.aegean.gr/anak_gd/upotrofies/131217_upotrofies_triantafullidi.pdf
http://www.helpe.gr/online/generic.aspx?mid=51&nid=337


Γ
.Δ
.

Τρέχουσες προκηρύξεις προγραμμάτων υποτροφιών για Σπουδές στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό. (συνέχεια) 
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Προκήρυξη προγραμμάτων υποτροφιών ιδρύματος FULBRIGHT για έλληνες ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 
Φορέας: Ίδρυμα Fulbright 
Κατ. Ημερομηνία: 
07/03/2014 
Περισσότερα... 

 

Υποτροφίες Ιδρύματος Μποδοσάκη για το Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 
Φορέας: Ίδρυμα Μποδοσάκη 
Κατ. Ημερομηνία: 
07/03/2014 
Περισσότερα... 

 

Πρόγραμμα Υποτροφιών Υποψηφίων Διδακτόρων ΥΠΑΤΙΑ 
Φορέας: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
Κατ. Ημερομηνία: 
10/05/2014 
Περισσότερα... 

 

Υποτροφίες του ΙΚΥ σε διδακτορικούς και μεταδιδακτορικούς φοιτητές 
Φορέας: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) 
Κατ. Ημερομηνία: 
30/11/2014 
Περισσότερα... 

Επικαιροποιημένος Οδηγός Υποτροφιών Υπουργείου Παιδείας 2013-2014 
Φορέας: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 
Περισσότερα... 

 

Επικαιροποιημένος Κατάλογος Υποτροφιών του Υπουργείου Παιδείας 2013-2014 
Φορέας: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 
Κατ. Ημερομηνία: 

http://www.fulbright.gr/scholar_gr_greek.html
http://www.bodossaki.gr/gr/initiatives/scholarships
http://www.ru.aegean.gr/YPATIA/
http://www.iky.gr/component/k2/item/1182-upotrofies-short-terms-2013-2014
https://career.aegean.gr/anak_gd/upotrofies/130905_odhgos_ypotrofiwn.pdf


Μ
.Κ
.Ε
.

 

Έναρξη υποβολής αιτήσεων για το Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηματικότητας 2014 

ΑΘΗΝΑ, 11 Νοεμβρίου 2013 – Το «Ελληνικό Βραβείο 

Επιχειρηματικότητας» ανακοινώνει την έναρξη της 

υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα βράβευσης για 

το έτος 2014. Ο διαχειριζόμενος από τον Όμιλο Libra –

για λογαριασμό της Ελληνικής Πρωτοβουλίας– θεσμός 

του Ελληνικού Βραβεί-

ου Επιχειρηματικότητας ξεκίνησε το 2012 και έχει ως 

στόχο την τόνωση του επιχειρηματικού πνεύματος και 

τη στήριξη των πλέον υποσχόμενων νέων επιχειρήσεων 

της Ελλάδας. Το Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηματικότη-

τας απευθύνεται τόσο σε έμπειρους όσο και σε νέους 

επιχειρηματίες στη Ελλάδα, των οποίων τα επιχειρημα-

τικά σχέδια χαρακτηρίζονται από καινοτομί-

α, προοπτική δημιουργίας θέσεων εργασίας, χρηματο-

οικονομική πειθαρχία και βιωσιμότητα. 

Κάθε χρόνο, ένας έως πέντε νικητές θα βραβεύονται με 

τους πόρους που απαιτούνται για την υλοποίηση μιας 

νέας επιχειρηματικής ιδέας: χρηματοδότηση, υπηρεσί-

ες υποστήριξης και συμβουλευτική καθοδήγηση α-

πό έναν πολύπειρο σύμβουλο επιχειρήσεων-μέντορα. 

Το συνολικό ποσό χρηματοδότησης που θα δοθεί στους 

νικητές του Βραβείου θα είναι περίπου 700.000 ευρώ, 

μετά και την πολύτιμη συνεισφορά νέων υποστηρικτών 

του, συμπεριλαμβανομένης και της Τράπεζας Πει-

ραιώς, η οποία έχει δεσμευτεί για τη στήριξή της προς 

το Βραβείο για τα επόμενα πέντε έτη. 

Το 2013, που ήταν η χρονιά έναρξης του Βραβείου, 

περισσότερα από 800 άτομα δήλωσαν συμμετοχή στην 

ιστοσελίδα του Ελληνικού Βραβείου Επιχειρηματικό-

τητας (www.hellenicaward.com), ενώ υποβλήθηκαν 

συνολικά 295 επιχειρηματικά σχέδια. Οι κριτές εξέτα-

σαν κάθε πρόταση προσεκτικά προτού επιλέξουν τις 

δέκα επικρατέστερες και προτού αναδείξουν τους τέσσε-

ρις τελικούς νικητές. 

Όλοι οι νικητές του Ελληνικού Βραβείου Επιχειρηματι-

κότητας 2013 έχουν θέσει πλέον τις επιχειρηματικές 

τους ιδέες σε πλήρη ανάπτυξη, συμβάλλοντας ενεργά 

στη δημιουργία άνω των 250 άμεσων και έμμεσων νέων 

θέσεων εργασίας στην Ελλάδα. 

Συγκεκριμένα, οι περσινοί νικητές είναι: 

η Stella Mare, μία επιχείρηση επεξεργασίας θα-

λασσινών που στοχεύει τόσο στην ελληνική αγο-

ρά όσο και στις εξαγωγές,  

η Casa Parlante, ένα «ζωντανό μουσείο» που α-

ναπαριστά την ατμόσφαιρα μίας ιστορικής 

έπαυλης του 19ου αιώνα στην Κέρκυρα,  

η Different & Different, μία ακαδημία μαγειρικής 

τέχνης και επιχείρηση catering,  

το «rabt», μία εφαρμογή mobile video για 

smartphones και tablets.  

 

Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται πλέον δεκτές για το Ελλη-

νικό Βραβείο Επιχειρηματικότητας 2014 μέσω της ιστο-

σελίδας του Βραβείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

www.hellenicaward.com.  

Η ημερομηνία λήξης των εγγραφών είναι η 1η Μαρτίου 

2014 και τα ονόματα των φιναλίστ θα ανακοινωθούν 

δημοσίως τον Απρίλιο του 2014. 

Οι νικητές θα αναδειχθούν και θα βραβευθούν τον Μάιο 

του 2014. 

10 

Έναρξη υλοποίησης προγράμματος νέων ελεύθερων επαγγελματιών  

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού 

ανακοινώνει  την έναρξη υλοποίησης προγράμματος 

προώθησης στην απασχόληση μέσω της οικονομικής 

ενίσχυσης  επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, 2.000 α-

νέργων νέων ηλικίας έως 35 ετών,  με το διακριτικό 

τίτλο «Επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην 

καινοτομία». 

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος θα ανέλθει σε 

20.000.000,00€. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Θε-

ματικού Άξονα 3, Άξονες Προτεραιότητας 7 & 8: 

«Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Αν-

θρώπινου Δυναμικού» 2007 – 2013. 

Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση ανέργων 

νέων στην απασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυ-

σης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, με έμφαση στην 

καινοτομία. 

Ο αριθμός των ωφελουμένων ανέργων νέων ηλικίας 

έως 35 ετών θα ανέλθει συνολικά στα 2.000 άτομα. 

Προτεραιότητα θα δοθεί: 

στους άνεργους νέους που θα αναπτύξουν δρα-

στηριότητα, η οποία απαιτεί την ενεργή απασχό-

ληση και παρουσία τους, σε κλάδους και τομείς 

της οικονομίας που ενσωματώνουν την καινοτο-

μία. 

Ως επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές ορίζονται οι 

έντεκα (11) περιφέρειες της χώρας. Η κατανομή του 

έργου σε περιφερειακό επίπεδο ορίζεται ως εξής:  

Άξονας Προτεραιότητας 7 στις οκτώ (8) 

Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης: 

Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική 

Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, 

Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος, 

Άξονας Προτεραιότητας 8 στις τρεις (3) 

Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου: Αττική, 

Κεντρική και Δυτική Μακεδονία. 

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) 

μήνες.  

Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο 

επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα καθορίζε-

ται στα 10.000,00 και θα καταβληθεί σε 3 δόσεις 

(βλέπε Κεφ. 4 της Δημόσιας Πρόσκλησης).  

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι ενταγμένοι 

ΝΕΕ θα πρέπει να έχουν υποχρεωτικά ολοκληρώσει 

πρόγραμμα συμβουλευτικής υποστήριξης (mentoring) 

όπως αυτό ορίζεται στο Σχέδιο Δράσης Στοχευμένων 

Παρεμβάσεων για την Ενίσχυση της Απασχόλησης 

και της Επιχειρηματικότητας των Νέων του Υπουρ-

γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 

– Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και 

άλλων Πόρων. 

Οι λεπτομέρειες και οι όροι υλοποίησης του προγράμ-

ματος περιλαμβάνονται στη σχετική Δημόσια Πρό-

σκληση που έχει αναρτηθεί στον ειδικό διαδικτυακό 

τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr 

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπαγωγή 

στο πρόγραμμα υποβάλλονται με ηλεκτρονικό τρόπο 

στην ειδική περιοχή του διαδικτυακού τόπου του ΟΑ-

ΕΔ (www.oaed.gr) από 30/12/2013.  

Πηγή: www.oaed.gr 

 

http://www.hellenicaward.com/%20/t%20_blank
http://www.hellenicaward.com/%20/t%20_blank
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Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και 

συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊ-

κή Επιτροπή (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους. 
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Πρόσκληση Νέων Επιστημόνων 

στο B’ Κύκλο του Προγράμματος    

 «Μαζί στην Εκκίνηση!» 

Αιτήσεις Συμμετοχής μέχρι 31 Ιανουαρίου 2014 

 

Από την Ιδέα στo Στόχο, με Επιτυχία! 

Ο ΣΕΒ έχοντας στόχο την ενθάρρυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των ελλήνων επιστημόνων, υλο-

ποιεί τη Στρατηγική Πρωτοβουλία «Μαζί στην Εκκίνηση!». Με την πρωτοβουλία αυτή ο ΣΕΒ στηρίζει τους 

επιστήμονες που έχουν μια καινοτόμο ιδέα και ενδιαφέρονται να μάθουν τα βήματα που θα τους βοηθήσουν 

να πετύχουν το στόχο τους και να δημιουργήσουν τη δική τους επιτυχημένη επιχείρηση. 

Ο ΣΕΒ παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης που περιλαμβάνουν χώρο φιλοξενίας, επιμόρφωση 

σε θέματα επιχειρηματικότητας, συμβουλευτική υποστήριξη, δικτύωση και συνεχή καθοδήγηση (coaching & 

mentoring) με στόχο την αξιολόγηση της οικονομικής εφικτότητας και βιωσιμότητας μιας ερευνητικής και/ή 

καινοτόμου ιδέας, τη διαμόρφωση του επιχειρηματικού μοντέλου, την επιβεβαίωσης της ιδέας και της αγο-

ράς (proof of concept & market), την ανάπτυξη του επιχειρηματικού πλάνου, την υποστήριξη κατά τη σύ-

σταση της επιχείρησης και κατά την ανεύρεση χρηματοδότησης. 

Αν ενδιαφέρεστε να αξιοποιήσετε επιχειρηματικά τις καινοτόμες ιδέες σας και να επωφεληθείτε από τις υπη-

ρεσίες του προγράμματος της Πρωτοβουλίας «Μαζί στην Εκκίνηση!» θα πρέπει να υποβάλετε τις  Αιτήσεις 

Συμμετοχής σας μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2014, στην ιστοσελίδα του προγράμματος http://

sev4enterprise.org.gr/epixeirimatikotita. Πληροφορίες: 211 5006134, sev4enterprise@sev.org.gr, 

www.sev4enterprise.org.gr  

                                             

Στηρίζουμε τις Νέες Επιχειρηματικές Ιδέες 

Δημιουργούμε Καινοτόμους Επιχειρηματίες, με Μέλλον! 

 

Φοιτητικός Διαγωνισμός Business Talents 

http://sev4enterprise.org.gr/αίτηση-συμμετοχής-νέων-επιστημόνων
http://sev4enterprise.org.gr/αίτηση-συμμετοχής-νέων-επιστημόνων
http://sev4enterprise.org.gr/epixeirimatikotita
http://sev4enterprise.org.gr/epixeirimatikotita
mailto:sev4enterprise@sev.org.gr
http://www.sev4enterprise.org.gr

