
Στο πλαίσιο της προβολής της Δ.Α.ΣΤΑ. 

και των υποκείμενων δομών της (ΓΔ, ΠΑ, 

ΜΚΕ) διοργανώνεται φοιτητικός διαγωνι-

σμός για τη δημιουργία των logo της 

Δ.Α.ΣΤΑ. και των υποκείμενων αυτών δο-

μών. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι/ες οι 

φοιτητές/τριες (προπτυχιακοί/ές και 

μεταπτυχιακοί/ές) όλων των Τμημάτων του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου είτε σε ατομικό 

επίπεδο είτε σε επίπεδο ομάδας. Κάθε 

διαγωνιζόμενος/η μπορεί να συμμετέχει σε 

μια μόνο πρόταση. Βασικός στόχος είναι η 

δημιουργία τεσσάρων λογοτύπων 

(Δ.Α.ΣΤΑ., Γ.Δ., Π.Α., Μ.Κ.Ε.) και μέσω 

αυτών η προβολή των δομών της Δ.Α.ΣΤΑ. 

του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε διάφορες 

εκδηλώσεις ή σε διάφορες δράσεις/

ενέργειες δημοσιότητας. Τα δικαιώματα επί 

του έργου που θα πρωτεύσει στο διαγωνι-

σμό, ανήκουν στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

για πλήρη και αποκλειστική χρήση. Το σύ-

νολο του υλικού που θα αποστείλουν οι 

φοιτητές/τριες θα παρουσιαστεί σε ειδική 

εκδήλωση, η οποία θα διοργανωθεί από τη 

Δ.Α.ΣΤΑ. Πανεπιστημίου Αιγαίου. Θα απο-

νεμηθεί χρηματικό βραβείο για τον/την 

νικητή/νικήτρια ομάδα ύψους 500 ευρώ.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν 

τις προτάσεις τους μέχρι τις 28/02/2014 

(ημερομηνία ταχυδρομείου) στη Διεύθυνση: 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Δομή Απασχόλησης 

και Σταδιοδρομίας, Λόφος Πανεπιστημίου, 

Κτήριο Γεωγραφίας (2ος όροφος), Μυτιλή-

νη, 81100, τηλ. (+30) 22510 36775 και 

36777 αναγράφοντας στον φάκελο την 

ένδειξη «για τον διαγωνισμό λογότυπου της 

Δ.Α.ΣΤΑ.»  

Οι όροι και οι προϋποθέσεις του διαγωνι-

σμού δημοσιεύονται αναλυτικά στην ι-

στοσελίδα της Δ.Α.ΣΤΑ. http://

dasta.aegean.gr/diag.pdf 

Δ.Α.ΣΤΑ. Πανεπιστημίου Αιγαίου 
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Διεθνές Θερινό Σχολείο IPICS 2014 - Intensive Programme on Information & Communi-

cation Security στην Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων  

Το Εργαστήριο Ασφάλειας Πληροφοριακών και Επι-

κοινωνιακών Συστημάτων (Info-Sec-Lab) του Τμήμα-

τος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών 

Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, διοργανώνει 

κατά το διάστημα 7-18 Ιουλίου 2014 το αναγνωρισμέ-

νο Διεθνές Θερινό Σχολείο στην Ασφάλεια Πληρο-

φοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων IPICS 

2014Intensive Programme on Information & Com-

munication Security στη Μυτιλήνη της Λέσβου.  

Το Θερινό Σχολείο στην Ασφάλεια Πληροφοριακών 

και Επικοινωνιακών Συστημάτων IPICS 2014 απο-

τελεί ένα διεθνές εκπαιδευτικό πρόγραμμα δύο εβδομά-

δων, στο οποίο θα παρουσιάσουν εισηγήσεις 20 κατα-

ξιωμένοι καθηγητές και διακεκριμένοι ερευνητές 
κορυφαίων Πανεπιστημίων της Ευρώπης, παρουσιάζο-

ντας τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της Ασφάλειας 

στο Διαδίκτυο και τις Κινητές Επικοινωνίες και της 

Προστασίας της Ιδιωτικότητας στον ψηφιακό κόσμο. 

Στο διάστημα αυτό, σημαντικός αριθμός συμμετεχό-

ντων, μεταξύ των οποίων μεταπτυχιακοί φοιτητές, υπο-

ψήφιοι διδάκτορες και επαγγελματίες της Πληροφορι-

κής, προερχόμενοι από πανεπιστήμια και ερευνητικά 

κέντρα της Ευρώπης, της Αμερικής και της Ασίας, θα 

παρακολουθήσουν τις τελευταίες εξελίξεις και θα ενη-

μερωθούν για συναφή τεχνικά και νομικά ζητήματα 

καθώς και για λοιπά κρίσιμα ερευνητικά ζητήματα. Τα 

μαθήματα θα διεξάγονται στην αγγλική γλώσσα και 

έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν περισσότερες 

από 35 διαλέξεις διάρκειας 1.5 ώρα εκάστη. 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αποτελεί ένα από τα βασι-

κά μέλη του δικτύου IPICS Intensive Programme on 

Information and Communication Systems Security, 

στο πλαίσιο του οποίου διοργανώνεται το Θερινό Σχο-

λείο. Τα τελευταία 15 χρόνια το IPICS έχει καθιερω-

θεί στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα ως «Τhe Aca-

demic European School on ICT security», δηλαδή 

ως ένα από τα πιο αξιόλογα ακαδημαϊκά ευρωπαϊκά 

σχολεία στην Ασφάλεια των Τεχνολογιών Πληροφορι-

κής και Επικοινωνιών. 

Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικό πρόγραμμα 

του Θερινού Σχολείου IPICS είναι διαθέσιμο στην 

ιστοσελίδα: https://ipics2014.pns.aegean.gr/ 

 

Καθηγητής Στέφανος Γκρίτζαλης 

Επιστημονικά Υπεύθυνος Διεθνούς Θερινού Σχο-

λείου IPICS 2014 
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ImagineCup 2014 

Το ImagineCup , ο μεγαλύτερος διαγωνισμός φοιτητι-

κής  καινοτομίας επιστρέφει.  Φοιτητές και μαθητές άνω 

των 16 ετών μπορούν πλέον να επισκεφτούν την ιστοσε-

λίδα του ImagineCup και να δηλώσουν συμμετοχή στον 

κορυφαίο διαγωνισμό τεχνολογίας για φοιτητές της Mi-

crosoft για 12η χρονιά. Με πάνω από 250.000 συμμετο-

χές από όλο τον κόσμο το 2013, έχει σκοπό να αναδείξει 

την ευρηματικότητα των φοιτητών και των μαθητών. 

Και αυτήν την χρονιά οι διαγωνιστικοί πυλώνες θα είναι 

3: WorldCitizenship, Games και Innovation, με το πρώτο 

βραβείο σε κάθε κατηγορία να ξεπερνάει τα 50.000$. 

Στον διαγωνισμό ImagineCup 2014, οι μαθητές και οι 

φοιτητές θα μπορούν να διαγωνιστούν στις παρακάτω 

κατηγορίες: 

 Games  Σε αυτή την κατηγορία διακρίνονται τα πιο 

συναρπαστικά και διασκεδαστικά παιχνίδια που απευθύ-

νονται σε νέους και εφήβους και έχουν δημιουργηθεί 

πάνω σε Windows 8, Windows Phone ή με τη χρήση του 

Kinect SDK. 

 WorldCitizenship  Σε αυτή την κατηγορία διακρί-

νεται η εφαρμογή λογισμικού που έχει την προοπτική να 

επιδράσει θετικά στην ανθρωπότητα. 
Innovation   Αυτή η κατηγορία απευθύνεται στις πιο 

πρωτοπόρες και καινοτόμες εφαρμογές. 
Εκτός από τους 3 προαναφερθέντες διαγωνισμούς, υπάρ-

χουν και άλλοι online διαγωνισμοί που μπορούν να λά-

βουν μέρος οι φοιτητές και οι μαθητές. Μερικές από τις 

άλλες κατηγορίες είναι: δημιουργία εφαρμογής για Win-

dows 8 και Windows Phone, Appsfor Office Challenge, 

VisualStudioOnlineBoost.  

Οι ελληνικοί τελικοί στις κατηγορίες Games, WorldCiti-

zenship και Innovation θα πραγματοποιηθούν στις 30 

Απριλίου 2014. Για τη συμμετοχή στους ελληνικούς 

τελικούς οι υποψήφιες ομάδες θα πρέπει να έχουν 

εγγραφεί στο www.imaginecup.com μέχρι την 

1η Απριλίου 2014, να υποβάλλουν την αίτηση συμ-

μετοχής και να στείλουν ένα prototype/demo της 

εφαρμογής τους στη διεύθυνση v-

digkan@microsoft.com μέχρι και την 15η Απριλίου 

2014. Θα επιλεχθούν οι καλύτερες ομάδες οι οποίες 

και θα προκριθούν στην τελική φάση, προκειμένου 

να παρουσιάσουν στους ελληνικούς τελικούς. Αυτές 

οι ομάδες θα ενημερωθούν μέχρι και τις 20 Απριλίου 

για τον τρόπο παρουσίασης της ιδέας και της εφαρ-

μογής τους στους κριτές. 

Οι νικήτριες ομάδες (μία για κάθε κατηγορία – 

Games, WorldCitizenship, Innovation) θα έχουν τη 

δυνατότητα να συμμετάσχουν στους Παγκόσμιους 

Ημιτελικούς το Μάιο του 2014. Πάνω από 35 ομάδες 

από όλο τον κόσμο που θα συμμετάσχουν στους Ημι-

τελικούς, θα προκριθούν στους Παγκόσμιους Τελι-

κούς οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν από 29 Ιουλίου 

ως 1 Αυγούστου 2014, στα κεντρικά γραφεία της 

Microsoft, στο Σιάτλ των ΗΠΑ. 

Όσοι φοιτητές και μαθητές άνω των 16 ετών ενδια-

φέρονται να εγγραφούν στο ImagineCup 2014, μπο-

ρούν να επισκεφθούν την ιστοσελί-

δα  imaginecup.com 

Επιπλέον πληροφορίες είναι διαθέσιμες 

στο  StudentGuru, την επίσημη ελληνική κοινότητα 

του ImagineCup! 

 

http://www.imaginecup.com/
http://www.imaginecup.com/
http://sdrv.ms/142Kdl4
http://sdrv.ms/142Kdl4
mailto:v-digkan@microsoft.com
mailto:v-digkan@microsoft.com
http://imaginecup.com/
http://studentguru.gr/default.aspx
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ΤοΣάββατο 08 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 19:00 – 

21:00, στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του 

Κτηρίου Κλεόβουλος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 

το Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού 

(ΚΕ.ΣΥ.Π) Ρόδου σε συνεργασία με το Ίδρυμα Υ-

ποτροφιών Ρόδου «Εμμανουήλ & Μαίρης Σταματί-

ου»,πραγματοποίησανΗμερίδα Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού με θέμα «Επιλέγω Σπουδές & 

Επάγγελμα». 

Η Ημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού είχε 

στόχο την ενημέρωση των μαθητών/τριών για τον 

τρόπο εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, για 

τις σχολές του Μηχανογραφικού Δελτίου και τις 

επαγγελματικές προοπτικές τους. 

Βασικός ομιλητής της Ημερίδας ήταν ο Σύμβουλος 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού της Εταιρείας 

Employ κ. Χρήστος Ταουσάνης. 

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Αιγαί-

ου, προσκλήθηκε να παραστεί στην ημερίδα επαγ-

γελματικού προσανατολισμού και να παρουσιάσει 

μια εισήγηση με θέμα «Παρουσίαση των Τμημάτων 

του Πανεπιστημίου Αιγαίου & και του Προγράμμα-

τος Σπουδών του». 

Την ημερίδα παρακολούθησαν περίπου 200 μαθητές/

τριες των Λυκείων της  Ρόδου. 

Το Ίδρυμα Υποτροφιών Ρόδου «Εμμ. & Μαίρης 

Σταματίου» στήριζε με την ευγενική του χορηγία την 

παραπάνω εκδήλωση. 

Συμμετοχή του Τοπικού Γραφείου Διασύνδεσης Ρόδου στην Ημερίδα Επαγγελματι-

κού Προσανατολισμού με θέμα: «Επιλέγω Σπουδές & Επάγγελμα» 

Το τοπικό Γραφείο Διασύνδεσης (ΓΔ) Σά-

μου σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δημο-

σίων-Διεθνών Σχέσεων και Δημοσιευμάτων 

Σάμου διοργάνωσαν "Ημέρες Ενημέρωσης 

Μαθητών/τριών" στις 31/1/2014 και 

11/2/2014, τις οποίες παρακολούθησαν συ-

νολικά 100 μαθητές/τριες των Γυμνασίων 

Πυθαγορείου και Σάμου. Στην προσπάθεια 

ενημέρωσης των μαθητών/τριών για τα 

αντικείμενα των τμημάτων του Ιδρύματος 

και τις σπουδές που αυτά παρέχουν στα 

σχολεία της Β/θμιας Εκπαίδευσης πολύτιμη 

ήταν και η βοήθεια του προσωπικού της 

Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης (παράρτημα 

Σάμου) καθώς και της περιφερειακής Διεύ-

θυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

Σάμου.   

Συμμετοχή του Τοπικού Γραφείου Διασύνδεσης  Σάμου στις «Ημέρες Ενημέρωσης 

Μαθητών/τριών» 

dolore magna aliqua.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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16η Διεθνής Έκθεση «Εκπαίδευση & Εργασία» 14-16 Μαρτίου 2014 

Στάδιο Ειρήνης& Φιλίας 

4 

Σε δύσκολες περιόδους, η Εκπαίδευση αποτελεί το 

σημαντικότερο εργαλείο ανάπτυξης και εξασφάλισης 

καλύτερων προοπτικών στην αγορά εργασίας για 

νέους φοιτητές και αποφοίτους. Υπό αυτές τις συν-

θήκες, η 16η Διεθνής Έκθεση για την Εκπαίδευση 

και την Εργασία που διεξάγεται από 14 ως 16 Μαρτί-

ου 2014 στο Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας αποκτά ακόμη 

μεγαλύτερη σημασία και δυναμική ως μέσο επικοι-

νωνίας και ενημέρωσης, ως περιβάλλον ανάπτυξης 

συνεργασιών και βέβαια ως πεδίο συνάντησης εκπαι-

δευτικών ιδρυμάτων με ένα στοχευμένο και πολυ-

πληθές κοινό με ενδιαφέρον για απόκτηση γνώσεων 

και δεξιοτήτων.  

Σε μία εποχή που όλοι μιλούν για την πολυδιάσπαση 

των ενδιαφερόντων του κοινού που στοχεύουν, οι 

πολιτικές onetoonemarketing αποκτούν ιδιαίτερη 

σημασία και αξία. Για το λόγο αυτό, οι εκθέσεις όχι 

μόνο διατηρούν αλλά αυξάνουν, σε παγκόσμιο επίπε-

δο, το ρόλο στην επικοινωνιακή στρατηγική των 

επιχειρήσεων ανεξαρτήτως μεγέθους και δραστηριό-

τητας. Με περίπου 150 εκθέτες από 14 χώρες και 

15.000 επισκέπτες όλων των ηλικιών, η έκθεση 

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», αποτελεί το κορυφαίο εκθεσιακό 

γεγονός στο χώρο της εκπαίδευσης στην Ελλάδα. 

Σκοπός της έκθεσης είναι να προσφέρει με τρόπο 

άμεσο και αποτελεσματικό μια ολοκληρωμένη εικό-

να των προγραμμάτων που προσφέρονται σήμερα σε 

Ελλάδα και εξωτερικό, σε επίπεδο προπτυχιακών, 

μεταπτυχιακών σπουδών και διά βίου εκπαίδευσης, 

στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. 

Στην έκθεση συμμετέχουν Πανεπιστήμια 

Tεχνολογικά Εκπαιδευτικά ιδρύματα, Κέντρα Μετα-

λυκειακής Εκπαίδευσης, IEK, Επαγγελματικές Σχο-

λές, KEK, Εκπαιδευτήρια, Κέντρα ξένων γλωσσών, 

Kέντρα πληροφορικής, Φορείς πιστοποίησης γνώσε-

ων, Πρεσβείες και μορφωτικά τμήματα, Εκδόσεις, 

Φορείς επαγγελματικής επιμόρφωσης και κατάρτι-

σης, Φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης, Εταιρείες με 

προϊόντα και υπηρεσίες για νέους, Εταιρείες που 

προμηθεύουν εξοπλισμό και υπηρεσίες για την οργά-

νωση και τη λειτουργία εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. 

Η έκθεση απευθύνεται σε όλους όσοι επιδιώκουν τη 

μάθηση σε όποιο στάδιο της πορείας τους κι αν βρί-

σκονται: μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές, εργαζόμε-

νοι και στελέχη επιχειρήσεων, ελεύθεροι επαγγελμα-

τίες, εργαζόμενοι στον εκπαιδευτικό τομέα, σύμβου-

λοι επαγγελματικού προσανατολισμού αλλά και οι-

κογένειες που επιζητούν να επιλέξουν την κατάλλη-

λη σχολή ή εκπαιδευτήριο για το παιδί τους. 

H έκθεση είναι μία από τις πολυτιμότερες πηγές 

πλούσιων και αξιόπιστων πληροφοριών για τα εκπαι-

δευτικά προγράμματα που προσφέρονται στην 

Eλλάδα και το εξωτερικό. 

Η έκθεση πλαισιώνεται από το Σταδιοδρόμιο - Job-

Festival, ένα παράλληλο γεγονός που πραγματοποιεί-

ται με τη συνεργασία της μη κερδοσκοπικής οργάνω-

σης Equal Society (Κοινωνίας Ισων Ευκαιριών). Το 

Σταδιοδρόμιο - JobFestival προσφέρει στους νέους 

μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση των θεμάτων που 

αφορούν στην εργασία. Έχει πλούσια θεματολογία, 

ομιλίες καταξιωμένων προσώπων του χώρου και 

παρέχει πολύτιμη ενημέρωση σε καίρια θέματα, 

όπως η εργασία σε Ελλάδα και εξωτερικό, οι τάσεις 

της αγοράς, ο επαγγελματικός προσανατολισμός κ.α. 

Η έκθεση ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ τελεί, όπως 

κάθε χρόνο, υπό την αιγίδα του ΥΠΔΜΘ και των 

Δήμων Αθηναίων και Πειραιά και η είσοδος σε αυτή 

είναι δωρεάν. 

Η Δ.Α.ΣΤΑ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου θα συμμε-

τέχει στην 16η Διεθνή Έκθεση «Εκπαίδευση & Ερ-

γασία» η οποία θα πραγματοποιηθεί 14-16 Μαρτίου 

στο Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας. 
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Θέμα:Προκήρυξη για την υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος στα Διμερή Προγράμματα 
Φορέας:Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 
Κατ. Ημερομηνία:2014/02/22 
Χώρα: Εξωτερικό 
Περισσότερα... 

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

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

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

Θέμα:GraduateScholarship Programme for International Students from the Scientific and Technological Research 

Council of Turkey 
Φορέας:Scientific and Technological Research Council of Turkey 
Κατ. Ημερομηνία:2014/02/28 
Χώρα:Εξωτερικό 
Περισσότερα... 

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

Θέμα:ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ FULBRIGHT ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΚΑ-

ΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 
Φορέας:Ίδρυμα Fulbright 
Κατ. Ημερομηνία:2014/03/07 
Χώρα:Εξωτερικό 
Περισσότερα... 

Θέμα:Υποτροφίες Ιδρύματος Μποδοσάκη για το Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 
Φορέας:Ίδρυμα Μποδοσάκη 
Κατ. Ημερομηνία:2014/03/08 
Χώρα:Ελλάδα, Εξωτερικό 
Περισσότερα... 

Θέμα:Πρόγραμμα υποτροφιών 2014-2015 από το Πανεπιστήμιο Lingnan του Χονγκ Κονγκ Κίνας σε Έλληνες 

σπουδαστές 
Φορέας:Πανεπιστήμιο Lingnan 
Κατ. Ημερομηνία:2014/03/31 
Χώρα:Εξωτερικό 
Περισσότερα... 

http://www.minedu.gr/publications/docs2014/BIPSE9-MG2-signed.pdf
http://www.humanityinaction.org/programs/14-hia-fellowship
https://career.aegean.gr/anak_gd/upotrofies/131217_upotrofies_triantafullidi.pdf
http://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/undergraduatesgraduates/international-programmes/content-2215-graduate-scholarship-programme-for-international-students
http://www.helpe.gr/online/generic.aspx?mid=51&nid=337
http://www.fulbright.gr/scholar_gr_greek.html
http://www.bodossaki.gr/gr/initiatives/scholarships
https://career.aegean.gr/anak_gd/upotrofies/HONK%20KONG%20LINGNAN%202014-15.pdf
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Θέμα:Χορήγηση δέκα (10) υποτροφιών σε Έλληνες φοιτητές για μεταπτυχιακές σπουδές από το κρατικό Ινστι-

τούτο MASDAR (ΜΑΣΝΤΑΡ) στο Αμπού Ντάμπι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων 
Φορέας:Ινστιτούτο MASDAR 
Κατ. Ημερομηνία:2014/03/31 
Χώρα:Εξωτερικό 
Περισσότερα... 

Θέμα:ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΗ & ΕΛΙ-

ΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ 
Φορέας:ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ & ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ 
Κατ. Ημερομηνία:2014/03/31 
Χώρα:Ελλάδα, Εξωτερικό 
Περισσότερα... 

Θέμα:Malaysia International Scholarship (MIS) 
Φορέας:MalaysianGovernment 
Κατ. Ημερομηνία:2014/03/31 
Χώρα:Εξωτερικό 
Περισσότερα... 

Θέμα:Υποτροφίες Ελληνικής Κυβέρνησης σε αλλοδαπούς υπηκόους για το ακαδημαϊκό έτος 2014- 2015 και για 

θερινό σεμινάριο Ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού 2014 
Φορέας:Υπουργείο Παιδείας 
Κατ. Ημερομηνία:2014/04/30 
Χώρα:Ελλάδα 
Περισσότερα... 

Θέμα:Πρόγραμμα Υποτροφιών Υποψηφίων Διδακτόρων ΥΠΑΤΙΑ 
Φορέας: Υπουργείο Παιδείας 
Κατ. Ημερομηνία:2014/05/10 
Χώρα:Ελλάδα, Εξωτερικό 
Περισσότερα... 

Θέμα:Υποτροφίες του Διεθνούς Ιδρύματος Matsumae σε Έλληνες υπηκόους 
Φορέας:Διεθνές Ίδρυμα Matsumae 
Κατ. Ημερομηνία:2014/08/31 
Χώρα:Εξωτερικό 
Περισσότερα... 

Θέμα:Υποτροφίες Ιδρύματος Σαμούρκα σε φοιτητές από τα νησιά 
Φορέας:Ίδρυμα Σαμούρκα 
Κατ. Ημερομηνία:2014/09/30 
Χώρα:Ελλάδα 
Περισσότερα... 

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

Θέμα:Επικαιροποιημένος Οδηγός Υποτροφιών Υπουργείου Παιδείας 2013-2014 
Φορέας:Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 
Κατ. Ημερομηνία:2014/12/31 
Χώρα:Ελλάδα 
Περισσότερα... 

Θέμα:Επικαιροποιημένος Κατάλογος Υποτροφιών του Υπουργείου Παιδείας 2013-2014 
Φορέας:Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 
Κατ. Ημερομηνία:2014/12/31 
Χώρα:Ελλάδα 
Περισσότερα... 

https://career.aegean.gr/anak_gd/upotrofies/MASDAR%202014%2015.pdf
http://www.goulandris.gr/ypotrofies.htm
https://biasiswa.moe.gov.my/INTER/index_mis.php
https://career.aegean.gr/anak_gd/upotrofies/140203_upotrofies.pdf
http://www.ru.aegean.gr/YPATIA/
http://www.mars.dti.ne.jp/mif/
https://career.aegean.gr/anak_gd/upotrofies/Υποτροφίες%20Ιδρύματος%20Σαμούρκα.pdf
http://www.iky.gr/component/k2/item/1182-upotrofies-short-terms-2013-2014
https://career.aegean.gr/anak_gd/upotrofies/130905_odhgos_ypotrofiwn.pdf
https://career.aegean.gr/anak_gd/upotrofies/130905_katalogos.pdf
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Πρόσκληση συμμετοχής στο Διαγωνισμό για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της 

Επιχειρηματικότητας 2014 

Με στόχο την αναγνώριση και επιβράβευση της αρι-

στείας των δημοσίων φορέων που προωθούν την επι-

χειρηματικότητα και τις μικρές επιχειρήσεις σε ε-

θνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, η Γενική 

Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης 

και Ανταγωνιστικότητας σας καλεί να συμμετάσχετε 

στο Διαγωνισμό για τα «Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθη-

σης της Επιχειρηματικότητας 2014» που προκηρύσσε-

ται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

Οι κατηγορίες Βραβείων στις οποίες μπορείτε να συμ-

μετάσχετε, είναι οι εξής: 

 Προώθηση Επιχειρηματικότητας 

 Επένδυση στις Δεξιότητες 

 Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος 

 Υποστήριξη στη διεθνοποίηση της επιχείρησης 

 Υποστήριξη της Ανάπτυξης των Πράσινων Αγο-

ρών και της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων  

 Βραβείο Υπεύθυνης και Συνολικής Επιχειρηματι-

κότητας 

Υπάρχουν δύο στάδια επιλογής:  

 1ο στάδιο (εθνικό): επιλογή από Επιτροπή που 

ορίζεται από το Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας 

των προτάσεων που θα προκριθούν στο ευρωπαϊ-

κό σκέλος του διαγωνισμού.  

 2ο στάδιο (ευρωπαϊκό): επιλογή από μια υψηλού 

επιπέδου Ευρωπαϊκή Κριτική Επιτροπή των κα-

λύτερων συμμετοχών (shortlist). 

Κάθε Κράτος Μέλος έχει το δικαίωμα να αποστείλει 

για συμμετοχή στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό έως δύο (2) 

υποψηφιότητες, από δύο (2) διαφορετικές κατηγορίες. 

Η καλύτερη πρόταση που θα επιλεγεί από την Ευρωπα-

ϊκή Κριτική Επιτροπή, θα βραβευθεί κατά τη διάρκεια 

της Ιταλικής Προεδρίας στην Ε.Ε. τον Οκτώβριο 2014. 

Αν εκπροσωπείτε εθνική, περιφερειακή ή τοπική 

αρχή ή σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που 

έχει συμβάλει στην ενίσχυση της οικονομίας της περιο-

χής σας και την προώθηση της επιχειρηματικότητας, με 

κάποια πρωτοβουλία / δραστηριότητα που είναι ενεργή 

για 2 χρόνια τουλάχιστον, σας καλούμε να καταθέσετε 

τις προτάσεις σας στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας 

το αργότερο έως τη Δευτέρα 28 Απριλίου 2014. 

Ειδικότερα, η διαδικασία συμμετοχής στο διαγωνισμό 

περιλαμβάνει: 

1. Συμπλήρωση της ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

σας. 

2. ΥΠΟΒΟΛΗ της ανωτέρω αίτησης, καθώς και 

δύο (2) έντυπων αντιγράφων της πρότασής 

σας και ενός (1) αντιγράφου σε ηλεκτρονική 

μορφή (CD-ROM) ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά 

με συστημένη επιστολή στην παρακάτω διεύ-

θυνση:       

          ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩ-

ΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑ-

ΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, Πλατεία 

Κάνιγγος, Aθήνα, Τ.Κ.10181 

Επισημαίνεται, ότι ο φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει 

την ένδειξη: 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙ-

ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2014 

ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΤΑ-

ΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

καθώς επίσης, να συνοδεύεται από διαβιβαστικό 

έγγραφο εξωτερικά, προκειμένου να λάβει αριθμό 

πρωτοκόλλου από την Υπηρεσία. 

Η αίτηση συμμετοχής και το επιχειρησιακό εγχειρίδιο 

που περιλαμβάνει οδηγίες για τη συμμετοχή σας, αναρ-

τώνται και στις διαδικτυακές διευθύνσεις του Υπουργεί-

ου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: 

http://www.ggb.gr/Δραστηριότητες/

ΕυρωπαϊκάΔιεθνήΘέματα/ΕυρωπαϊκάΒραβεία/

tabid/126/language/el-GR/Default.aspx και 

https://www.facebook.com/

EvropaikaVraveiaEpixeirimatikotitas?ref=stream και 

http://www.startupgreece.gov.gr/el/competitions 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με θεσμό των Ευρω-

παϊκών Βραβείων Προώθησης της Επιχειρηματικότητας, 

μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊ-

κής Επιτροπής: 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-

practices/european-enterprise-awards/index_el.htm 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τα 

εθνικά σημεία επαφής: 

ΣΑΝΙΩΤΗ ΛΗΔΑ / ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ-

ΤΗΤΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

Πλατεία Κάνιγγος, Aθήνα, 101 81 

Tel: +30 210 3893822 / +30 210 3893823 

Fax: +30 210 3893911 

Lsanioti@ggb.gr 

NikolopoulouO@ggb.gr 
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http://www.ggb.gr/Δραστηριότητες/ΕυρωπαϊκάΔιεθνήΘέματα/ΕυρωπαϊκάΒραβεία/tabid/126/language/el-GR/Default.aspx
http://www.ggb.gr/Δραστηριότητες/ΕυρωπαϊκάΔιεθνήΘέματα/ΕυρωπαϊκάΒραβεία/tabid/126/language/el-GR/Default.aspx
http://www.ggb.gr/Δραστηριότητες/ΕυρωπαϊκάΔιεθνήΘέματα/ΕυρωπαϊκάΒραβεία/tabid/126/language/el-GR/Default.aspx
https://www.facebook.com/EvropaikaVraveiaEpixeirimatikotitas?ref=stream
https://www.facebook.com/EvropaikaVraveiaEpixeirimatikotitas?ref=stream
http://www.startupgreece.gov.gr/el/competitions
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/european-enterprise-awards/index_el.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/european-enterprise-awards/index_el.htm
mailto:Lsanioti@ggb.gr
mailto:NikolopoulouO@ggb.gr
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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. 

Πρακτική Άσκηση στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό; Προετοιμάσου… 
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Ο Φεβρουάριος είναι ο μήνας δήλωσης μαθημάτων 

για το εαρινό εξάμηνο σπουδών, κατά συνέπεια και ο 

μήνας δήλωσης για τη Θερινή Πρακτική Άσκηση. 

Όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχουν 

εντάξει στο Πρόγραμμα Σπουδών τους την Πρακτική 

Άσκηση ως υποχρεωτικό μάθημα ή ως κατ’ επιλογήν 

υποχρεωτικό μάθημα και αυτό από μόνο του αναδει-

κνύει τη σημασία αλλά και το ρόλο της Πρακτικής 

Άσκησης στο πλαίσιο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευ-

σης. 

Η Πρακτική Άσκηση σήμερα περισσότερο από κάθε 

άλλη φορά αποτελεί έναν από τους αποδοτικότερους 

συνδέσμους της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την 

Αγορά Εργασίας αποσκοπώντας: 

1. Στη σύνδεση θεωρητικών και εργαστηριακών 

σπουδών με την πρακτική εφαρμογή στο χώ-

ρο εργασίας.  

2. Στην ενημέρωση των φοιτητών/τριών για τις 

νέες τάσεις και ανάγκες της αγοράς εργασίας 

και της ζήτησης για συγκεκριμένες ειδικότη-

τες και δεξιότητες που απαιτούνται.  

3. Στη δημιουργία ενός σταθερού δίαυλου επι-

κοινωνίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου  

και των παραγωγικών φορέων, ώστε να διευ-

κολύνεται η συνεργασία τους και να ενισχύε-

ται κατ' αυτό τον τρόπο η προσπάθεια για την 

απορρόφηση και επαγγελματική αποκατάστα-

ση των αποφοίτων του. 

Η Πρακτική Άσκηση του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προ-

γράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθη-

ση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013. 

Στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μπορούν να 

συμμετέχουν όλοι οι φοιτητές και από τα 16 

(δεκαέξι) Τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Κάθε φοιτητής/τρια μπορεί να συμμετάσχει μία ή και 

περισσότερες φορές, στο πρόγραμμα της Πρακτικής 

Άσκησης κατά τη διάρκεια των σπουδών του/της. 

Οφέλη 

Η συμμετοχή σου στο Πρόγραμμα της Πρακτικής 

Άσκησης θα σε βοηθήσει: 

 στην κατανόηση της άμεσης σύνδεσης της εκ-

παίδευσης με την αγορά εργασίας 

 στην ανάπτυξη των κοινωνικών και προσωπι-

κών σου δεξιοτήτων 

 στην εξοικείωση σου με την παραγωγική διαδι-

κασία 
 στην απόκτηση προϋπηρεσίας 

 στην ανάληψη ευθυνών και στην απόκτηση ε-

μπειριών σε θέματα που σχετίζονται με το αντι-

κείμενο σπουδών σου 

 στις μελλοντικές επιλογές σου για εξειδίκευση 
Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα ποσοστό συναδέλφων 

σου, είτε βρήκε μόνιμη εργασία μέσω των γνωριμιών 

που απέκτησε κατά την διάρκεια της πρακτικής 

άσκησης, είτε συνεχίζει την εργασία του στις εταιρί-

ες και μετά το πέρας της πρακτικής. 

Διαδικασία  

Στο Πλαίσιο του Προγράμματος: 

 Θα εργασθείς σε θέσεις πρακτικής άσκησης 

σε φορείς υποδοχής του ιδιωτικού ή του δη-

μόσιου τομέα στην Ελλάδα ή/και σε κάποια 

άλλη χώρα, κράτος – μέλος της Ε.Ε., συνα-

φείς με το αντικείμενο σπουδών σου  

 Η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης είναι από 

1 (έναν) έως και 3 (τρεις) μήνες  

 Συνήθως πραγματοποιείται τους καλοκαιρι-

νούς μήνες, υπάρχει περίπτωση όμως να εργα-

σθείς και σε μια επιχείρηση κατά την διάρκεια 

του χειμερινού εξαμήνου αν αυτό είναι εφικτό 

 Για τη συμμετοχή σου στο Πρόγραμμα επιδο-

τείσαι  με ποσό το οποίο φθάνει έως 340€ 

ευρώ /μήνα. Η επιδότηση για την περίπτωση 

πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό είναι μεγα-

λύτερη. 

 Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε ασφαλίζει στο 

ΙΚΑ έναντι ατυχήματος, καθ’ όλη τη διάρκεια 

της Πρακτικής Άσκησης  

 Ολοκληρώνοντας την Πρακτική Άσκηση θα 

λάβεις βεβαίωση που θα πιστοποιεί την από-

κτηση μιας πρώτης εμπειρίας - προϋπηρεσίας 

σχετικής με το επάγγελμα σου. Αυτό είναι 

εξαιρετικά σημαντικό για  το βιογραφικό σου 

Η Πρακτική Άσκηση του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

διαθέτει ιστοσελίδα και Ολοκληρωμένο Πληροφορι-

ακό Σύστημα κατάλληλα σχεδιασμένο, για την κάλυ-

ψη των αναγκών των φοιτητών/τριών του Πανεπι-

στημίου Αιγαίου (https://pa.aegean.gr). Ταυτόχρονα 

διαθέτει ιστοσελίδες σε δίκτυα κοινωνικής δικτύω-

σης συγκεκριμένα στο Facebook (Πρακτική Άσκηση 

Πανεπιστημίου Αιγαίου) και στο Twitter 

(@InternsDasta) ενημερώνοντας για προγράμματα 

και θέσεις πρακτικής άσκησης στην Ελλάδα ή/και 

στο εξωτερικό. Για τις ιστοσελίδες πρακτικής 

άσκησης των Τμηματικών Γραφείων Πρακτικής 

Άσκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου μπορείς να τις 

βρεις στην ιστοσελίδα του https://pa.aegean.gr/

Ακαδημαϊκά Τμήματα / Γραφεία Τμημάτων Π.Α. 

 

Τι πρέπει να προσέξω:Το Βιογραφικό Σημείωμα 

και το Ευρωπαϊκό Διαβατήριο Δεξιοτήτων Eu-

ropass μπορούν να σε προετοιμάσουν κατάλληλα 

στην προσπάθειά σου να προσεγγίσεις Επιχειρήσεις - 

Φορείς Υποδοχής που προσφέρουν θέσεις πρακτικής 

άσκησης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

Το Ευρωπαϊκό Διαβατήριο Δεξιοτήτων (ΕΔΔ) λει-

τουργεί σαν ηλεκτρονικός φάκελος υποψηφιότητας 

(portfolio) στον οποίο μπορείς να αποθηκεύσεις 

έγγραφα όπως πιστοποιητικά γλωσσών, συμπληρω-

ματικά πιστοποιητικά, αντίγραφα πτυχίων ή πιστο-

ποιητικών, βεβαιώσεις απασχόλησης, κλπ.  

Τέλος μπορείς να ρίξεις μια ματιά και στη συμβου-

λευτική που παρέχει ηλεκτρονικά το Γραφείο Δια-

σύνδεσης Πανεπιστημίου Αιγαίου για σύνταξη βιο-

γραφικού σημειώματος και για τη συνέντευξη επιλο-

γής.  

 

Καλή επιτυχία!!!  

 

 
 

πρactική 

https://pa.aegean.gr
http://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/european-skills-passport
https://career.aegean.gr/συμβουλευτική/
https://career.aegean.gr/συμβουλευτική/
https://career.aegean.gr/συμβουλευτική/

