
Απφ 14 έσο 16 Μαξηίνπ 2014 πξαγκαην-

πνηήζεθε ζην ηάδην Δηξήλεο & Φηιίαο 

ε 16ε Γηεζλήο Έθζεζε κε ζέκα 

«Δθπαίδεπζε θαη Δξγαζία 2014», ε νπνία 

παξνπζηάδεη επί 16 ζπλαπηά έηε κηα πιήξε 

εηθφλα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ, ζε επίπεδν 

πξνπηπρηαθψλ, κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ θαη 

δηα βίνπ εθπαίδεπζεο ζηνλ δεκφζην ή ηδησηη-

θφ ηνκέα. Παξάιιεια δηεμήρζε θαη ην Job 

Festival, πνπ νξγάλσζε ε Με Κπβεξλεηηθή 

Οξγάλσζε «Equal Society - Κνηλσλία Ίζσλ 

Δπθαηξηψλ» κε ηε ζπκκεηνρή εηαηξηψλ, πνπ 

αλαδεηνχλ πξνζσπηθφ, αιιά θαη ηνπ ΟΑΔΓ 

κε ην πξφγξακκα Eures (ζέζεηο εξγαζίαο ζην 

εμσηεξηθφ).  

Ζ έθζεζε «Δθπαίδεπζε θαη Δξγαζία 2014», 

ηεινχζε ππφ ηελ Αηγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ, ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Νέαο Γεληάο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, 

ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ θαη ηνπ Γήκνπ Πεη-

ξαηά. ηελ Έθζεζε ζπκκεηείραλ 150 εθζέηεο 

απφ 14 ρψξεο θαη ηελ επηζθέθηεθαλ καζε-

ηέο, γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνί ηεο δεπηεξν-

βάζκηαο θαη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

Σν Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ κέζω ηεο 

Γ.Α.ΣΑ. θαη δεδνκέλνπ φηη γηα ην Παλεπη-

ζηήκην είλαη κηα επεηεηαθή ρξνληά (θαζφηη 

ζπκπιεξψλνληαη 30 ρξφληα απφ ηε ιεηηνπξ-

γία ηνπ), ζπκκεηείρε κε έλα μερωξηζηό πε-

ξίπηεξν (102) ζηνλ εθζεζηαθό ρώξν, θνκ-

βηθφ ζεκείν γηα ηε δηέιεπζε ησλ επηζθεπηψλ 

ζηελ ππφινηπε έθζεζε, θαζφηη βξηζθφηαλ 

αθξηβψο απέλαληη απφ απηφ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ θαη ηνπ ΔΟΠ-

ΠΔΠ. 

Σν πξνζσπηθφ ηεο Γ.Α.ΣΑ. ηνπ Παλεπη-

ζηεκίνπ Αηγαίνπ θαη εθπξφζσπνο απφ ην 

Γξαθείν Γεκνζίσλ/Γηεζλψλ ρέζεσλ θαη 

Γεκνζηεπκάησλ, κνίξαδε ζε φινπο ηνπο επη-

ζθέπηεο ελεκεξσηηθφ πεληάπηπρν θπιιάδην 

κε ηηο ζρνιέο θαη ηα ηκήκαηα ηνπ παλεπηζηε-

κίνπ θαζψο επίζεο θαη ηα ελεκεξσηηθά ηξί-

πηπρα κε ηηο δξάζεηο ηεο Γ.ΑΣΑ. θαη ηνπ 

Γξαθείνπ Γηαζχλδεζεο θαη ην ελεκεξσηηθφ 

ηξίπηπρν κε ηα Σνπηθά Γξαθεία Γ.Α.ΣΑ. 

ζηα νπνία κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη νη σθε-

ινχκελνη γηα εξσηήζεηο – απνξίεο γηα ηα 

ηκήκαηα πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ.  

Δπηπξφζζεηα ζηελ 16ε Έθζεζε ζπκκεηείρε 

θαη ην MBA ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπη-

ρεηξήζεωλ, κνηξάδνληαο αληίζηνηρα ην 

ηξίπηπρν ηνπο θαη ελεκεξψλνληαο ην θνη-

λφ γηα ηηο δξάζεηο θαη ην πξφγξακκα 

ζπνπδψλ ηνπο. Δπίζεο ζην «Πεξίπηεξν» 

ππήξμε ελεκεξσηηθφ πιηθφ ησλ Σκεκάησλ 

Κνηλσληνινγίαο, Δπηζηεκψλ ηεο Θάιαζ-

ζαο, Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη Μερα-

ληθψλ ρεδίαζεο Πξντφλησλ & πζηεκά-

ησλ. 

ηε 16ε Γηεζλή Έθζεζε γηα ηελ Δθπαί-

δεπζε & ηελ Δξγαζία, ην Παλεπηζηήκην 

Αηγαίνπ ήξζε ζε επαθή κε Γνκέο Απαζρφ-

ιεζε & ηαδηνδξνκίαο άιισλ Διιεληθψλ 

Παλεπηζηεκίσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα κε 

ηηο δνκέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο, 

ηνπ  Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, ηνπ Πα-

λεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ θαζψο θαη κε 

αληίζηνηρεο δνκέο Σερλνινγηθψλ Ηδξπκά-

ησλ φπσο γηα παξάδεηγκα ην ΣΔΗ Ζπείξνπ, 

Θεζζαιίαο, Αζήλαο θαη Πεηξαηά.  ε απηή 

ηελ επαθή δφζεθε ε δπλαηφηεηα λα δνχκε  

ηελ εξγαζία θαη πφζν έρνπλ πξνρσξήζεη 

νη ππφινηπεο δνκέο, θαζψο θαη ην ελδερφ-

κελν θάπνηαο θνηλήο εθδήισζεο – εκεξί-

δαο γηα κέξεο θαξηέξαο κε ηηο ππφινηπεο 

δνκέο. 

Ζ παξνπζία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 

ζηελ 16ε Γηεζλή Έθζεζε «Δθπαίδεπζε & 

Δξγαζία», απνηέιεζε κηα επθαηξία παξνπ-

ζίαζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ καο ζην καζε-

ηηθφ θνηλφ, θαζψο  ηνπο δφζεθε ε δπλαηφ-

ηεηα λα κειεηήζνπλ ην πεληάπηπρν κε ηηο 

ρνιέο, ηα Σκήκαηα καο θαη ηα αληίζηνηρα 

ηνπ θάζε ηκήκαηνο κεηαπηπρηαθά πξν-

γξάκκαηα ζπνπδψλ. Δπηπξφζζεηα ην πξν-

ζσπηθφ ηηο Γ.Α.ΣΑ. ήξζε ζε επαθή θαη 

αληάιιαμε γλψζεηο κε αληίζηνηρεο δνκέο 

ειιεληθψλ παλεπηζηεκίσλ θαη ζπδήηεζε 

ηελ πηζαλφηεηα κειινληηθήο ζπλεξγαζίαο. 

Ζ παξνπζία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 

ζηελ 16ε Γηεζλή Έθζεζε γηα ηελ Δθπαί-

δεπζε & ηελ Δξγαζία ελίζρπζε ηελ εμσ-

ζηξέθεηα καο ζην επξχ καζεηηθφ θνηλφ 

πνπ απνηεινχζε θαη ζθνπφ ηεο ζπκκεην-

ρήο καο. 

Γ.Α.ΣΑ. Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 

Δλεκεξωηηθό Γειηίν Γξαθείνπ Γηαζύλδεζεο Γ.Α.ΣΑ. 

πκκεηνρή ηεο 

Γ.Α.ΣΑ. ηνπ Παλεπη-

ζηεκίνπ Αηγαίνπ ζηελ 

16ε Γηεζλή Έθζεζε 

«Δθπαίδεπζε & Δξγα-

ζία»  

1 

Γειηίν Σύπνπ Πξν-

γξάκκαηνο Γηά Βίνπ 

Μάζεζεο 

2 

Δλεκέξωζε ζρεηηθά 

κε μελαγήζεηο θαη 

παξνπζηάζεηο γηα γλω-

ξηκία κε ην Παλεπη-

ζηήκην Αηγαίνπ αθα-

δεκαϊθό έηνο 2013-

2014 

2 

Πξόζθιεζε  Δθδήιω-

ζεο Δλδηαθέξνληνο 

γηα 15 Νένπο Δπηζηή-

κνλεο  

3 

«Αλάπηπμε δηθηύνπ 

ππεξεζηώλ πιεξνθό-

ξεζεο, ζπκβνπιεπηη-

θήο, ππνζηήξημεο θαη 

ελδπλάκωζεο εξγαδν-

κέλωλ» 

3 

Γηήκεξν ζεκηλάξην 

«Νεαληθή Δπηρεηξεκα-

ηηθόηεηα: Υξήζηκα 

Δξγαιεία» 

Σεηάξηε 2 θαη Πέκπηε 

3 Απξηιίνπ 2014, Υίνο 

Ακθηζέαηξν ρνιήο 

Δπηζηεκώλ ηεο Γηνί-

θεζεο 

4 

«Ennovation 2014» 

7νο Γηεζλήο Φνηηεηη-

θόο Γηαγωληζκόο Φε-

θηαθήο Καηλνηνκίαο 

θαη Νέαο Δπηρεηξεκα-

ηηθόηεηαο 

5 

«Innovation Expert – 

Καηλνηνκία ζηελ Πξά-

με» 

 Νέα Πξωηνβνπιία γηα 

ηελ Καηλνηνκία από 

ηνλ ΔΒ 

6 

εκηλάξην «Τπεύζπλε 

Καηλνηνκία ζηνπο 

θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αηγαί-

νπ» 

6 

Έλαξμε Β’ Κύθινπ 

egg - enter•grow•go 

γηα ηε ζηήξημε ηεο 

λεαληθήο επηρεηξεκα-

ηηθόηεηαο 

7 

«ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΓΡΑ-

Η ΓΤΝΑΙΚΑ 2014» 

7 

Ηκεξίδεο Πξαθηηθήο 

Άζθεζεο Παλεπηζηε-

κίνπ Αηγαίνπ 

8 
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Σν Πξόγξακκα Γηά βίνπ Μάζεζεο ηνπ Παλεπηζηε-

κίνπ Αηγαίνπ αμηνπνηψληαο θαη δηεπξχλνληαο 

ηε βξαβεπκέλε ζε Δπξωπαϊθό επίπεδν εκπεηξία 

θαη ηερλνγλσζία ηνπ  ζηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ κέζσ ειεθηξνληθήο 

κάζεζεο, ζπλερίδεη κε εμαηξεηηθή επηηπρία απφ ην 

2012 κέρξη ζήκεξα ηελ πινπνίεζε θαηλνηφκσλ εμ 

απνζηάζεωο Δπηκνξθωηηθώλ Πξνγξακκάηωλ 

επαγγεικαηηθήο επηκόξθωζεο θαη εμεηδίθεπζεο 

ζε επηζηεκνληθά πεδία αηρκήο.  

Σηόσορ είλαη ε ελεξγή ζπκβνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αηγαίνπ ζηελ ανάπηςξη και ενίζσςζη ηος ανθπωπί-

νος δςναμικού κέζα απφ ηε ζπλερηδφκελε, δηα βίνπ 

κάζεζε θαη ηελ αδηάιεηπηε πρόζβαζε ζηελ έγθσρε, 

επηζηεκοληθή γλώζε, κέζα απφ επηκνξθσηηθά πξν-

γξάκκαηα πνπ ζα είλαη πξνζβάζηκα αλεμάξηεηα απφ 

ειηθία, θχιν, εξγαζηαθή θαηάζηαζε, ηφπν θαηνηθί-

αο, θιπ θα 

Σα Πξνγξάκκαηα Δπηκφξθσζεο πποζθέποςν επι-

μόπθωζη και επαγγελμαηική εξειδίκεςζη, αιιά θαη 

πποζωπική ανάπηςξη γνώζεων και δεξιοηήηων ζε 

άηνκα πνπ δελ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε 

γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ παξαδνζηαθά δηδάζθν-

ληαη απφ ηα Παλεπηζηήκηα ζε θνηηεηέο/ηξηεο ησλ 

πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ θχθισλ ζπνπδψλ.  

Παπέσοςν σο εθ ηνχηνπ θαιχηεξεο επθαηξίεο επαγ-

γεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο ή εμέιημεο ζηνλ εξγαζη-

αθφ ρψξν αιιά θαη ελαιιαθηηθέο επθαηξίεο πξνζσ-

πηθήο εθπαίδεπζεο/κφξθσζεο. Σα Πξνγξάκκαηα 

απηά, δίλνπλ ηελ επθαηξία ζπκκεηνρήο ζε πςεινχ 

επηπέδνπ εθπαίδεπζε, ε νπνία κπνξεί λα γίλεηαη 

πξσηλέο ψξεο, ή απνγεπκαηηλέο ψξεο, ζε εξγαζηαθέο 

εκέξεο ή ηα αββαηνθχξηαθα, θαηά ηελ ρεηκεξηλή ή 

ηελ ζεξηλή πεξίνδν. 

Ζ διδαζκαλία και μάθηζη  βαζίδνληαη θπξίσο ζηελ 

αζύγρξνλε κειέηε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πξν-

θεηκέλνπ λα  εμαζθαιηζηεί ζε κεγάιν βαζκφ ε απην-

λνκία ηνπ/ηεο εθπαηδεπφκελνπ/εο θαη θαηά πεξίπησ-

ζε πξαγκαηνπνηείηαη θαη ζύγρξνλε κάζεζε κέζσ 

ζπζηήκαηνο ζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο. 

Μέζα ζε ιηγφηεξν απφ 2 ρξφληα, πεξηζζφηεξνη/εο 

απφ 1.200 επηκνξθνχκελνη/εο, επέιεμαλ ην e-learning 

Πξφγξακκα Γηά Βίνπ Μάζεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αηγαίνπ ζπκκεηέρνληαο κέρξη ζηηγκήο ζε πεξηζζφηε-

ξεο απφ 200 Γηδαθηηθέο Δλόηεηεο θαη 50 Δπηκνξ-

θωηηθά Πξνγξάκκαηα, πνπ πινπνηνχληαη κε ηελ 

ππνζηήξημε πεξηζζφηεξσλ απφ 500 Δπώλπκωλ Κα-

ζεγεηώλ Παλεπηζηεκίνπ θαη εμεηδηθεπκέλωλ ε-

παγγεικαηηώλ απφ ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ θαζψο 

θαη απφ άιια Ηδξχκαηα ηεο ρψξαο θαη ηνπ εμσηεξη-

θνχ. 

αο πξνζθαινχκε λα γίλεηε θη εζείο κέινο ηεο θνηλφ-

ηεηάο καο, ζπκκεηέρνληαο ζην Πξφγξακκά καο!   

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, επηζθεθζείηε ηελ 

ηζηνζειίδα καο http://e-epimorfosi.aegean.gr  

Γηα ην Πξόγξακκα Γηα Βίνπ Μάζεζεο ηνπ Παλε-

πηζηεκίνπ Αηγαίνπ 

Η Δπηζηεκνληθά Τπεύζπλε 

Καζεγήηξηα Υξπζή Βηηζηιάθε 

Γξακκαηεία Πξνγξακκάηωλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

e-epimorfosi@aegean.gr  

Σ: 22410 99424-6 

F: 22410 99196 

Γειηίν Σύπνπ Πξνγξάκκαηνο Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2014 πξαγκαηνπνηήζεθαλ, κε 

ηδηαίηεξε επηηπρία, παξνπζηάζεηο γηα φια ηα Σκήκα-

ηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ζηηο Β΄ θαη Γ΄ ηάμεηο 

φισλ ησλ Γεληθψλ Λπθείσλ ηεο Υίνπ. 

πγθεθξηκέλα ελεκεξψζεηο έγηλαλ ζην 1ν, 2ν θαη  3ν 

Γεληθφ Λχθεην Υίνπ, ζην Γεληθφ Λχθεην Βξνληάδνπ, 

ζην Γεληθφ Λχθεην Καξδακχισλ, ζην Γεληθφ Λχθεην 

Καιιηκαζηάο, ζην Γεληθφ Λχθεην Καιακσηήο θαη 

ζηηο Λπθεηαθέο ηάμεηο ηεο Βνιηζζνχ θαη ηνπ Μνπζη-

θνχ ρνιείνπ Υίνπ,  κε ηε ζπκκεηνρή ησλ Καζεγε-

ηξηψλ Ναηάζζαο Κσλζηαληέινπ, Μαξίαο Λεθάθνπ, 

Διέλεο Γάθε, Μαξίαο αιακνχξα ηνπ κέινπο ΔΣΔΠ 

Γηψξγνπ Γεσξγνχιε, ηεο ππεχζπλεο ηνπ Π. Γξ. Γε-

κνζίσλ ρέζεσλ Ηζαβέιιαο Μπνπξληά θαη ηεο ππεχ-

ζπλεο Γ.Α..Σ.Α. Υίνπ Αξγπξψο Ακπαδή, ζε ζπλεξ-

γαζία  κε ηηο εθπξνζψπνπο ηνπ ΚΔΤΠ ηεο Γεπηε-

ξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο Μαιβίλαο Λνπθάθε θαη 

νθίαο Παγίδα. 

Σελ πξσηνβνπιία θαη ηνλ ζπληνληζκφ είραλ απφ 

θνηλνχ ην Πεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Γεκνζίσλ ρέζε-

σλ ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γηεχζπλζε ΚΔΤΠ ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. 

Δλεκέξωζε ζρεηηθά κε μελαγήζεηο θαη παξνπζηάζεηο γηα γλωξηκία κε ην Παλεπηζηή-

κην Αηγαίνπ αθαδεκαϊθό έηνο 2013-2014 

http://www.facebook.com/

CareerAegean 

 

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

Γίνετε fan του Γραφείου 

Διαςφνδεςησ ςτο facebook και ςτο 

twitter και ενημερωθείτε για τα 

νζα μασ 

http://e-epimorfosi.aegean.gr
mailto:e-epimorfosi@aegean.gr
http://www.facebook.com/CareerAegean
http://www.facebook.com/CareerAegean
https://twitter.com/#!/CareerDasta
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Ζ Αλαπηπμηαθή χκπξαμε «πλ-Δξγαζία ζηε Υίν» 

ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο [380215] 

«Γίθηπν ηνπηθώλ θνξέωλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

απαζρόιεζεο ζηε Υίν», ε νπνία έρεη εληαρζεί θαη 

ρξεκαηνδνηείηαη ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο 7 «Σνπηθά 

ζρέδηα γηα ηελ απαζρφιεζε, πξνζαξκνζκέλα ζηηο 

αλάγθεο ησλ ηνπηθψλ αγνξψλ εξγαζίαο»  

ΚΑΛΔΙ 

15 Νένπο επηζηήκνλεο  
Οη ππνςήθηνη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα πιεξνχλ 

βαζηθέο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο, νη νπνίεο απνδεη-

θλχνληαη κε ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία 

θαηαηίζεληαη καδί κε ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο:  

 Να έρνπλ ηελ Διιεληθή ππεθνφηεηα ή ηελ 

ππεθνφηεηα άιινπ Κξάηνπο – Μέινπο ηεο 

Δ.Δ. ή είλαη νκνγελείο ή ππήθννη ηξίησλ ρσ-

ξψλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα δηακνλήο θαη απα-

ζρφιεζεο  

Ι.  Νένη/εο επηζηήκνλεο (ηαηξνί, νδνληίαηξνη, 

θηελίαηξνη, θαξκαθνπνηνί, δηθεγφξνη, νηθνλνκνιφ-

γνη, κεραληθνί πνπ είλαη απφθνηηνη Παλεπηζηεκηαθψλ 

θαη Πνιπηερληθψλ ρνιψλ)  

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα δνπλ ηελ πξνθήξπμε, 

αλαιπηηθφηεξα ηνπο φξνπο ζπκκεηνρήο θαη ηα δηθαη-

νινγεηηθά ζηελ ηζηνζειίδα https://career.aegean.gr/

anak_gd/theseis_erg/

prokirixi_topsa_neoi_epistimones%2024-2-2014.pdf  

 

ΟΦΔΛΖ ΑΠΟ ΣΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΔΗ-

ΜΔΝΟ ΣΖ ΠΡΑΞΖ  

Ζ επίηεπμε ησλ πξνζδνθψκελσλ απνηειεζκάησλ ηεο 

Πξάμεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ελφο πιέγκαηνο 

επηκέξνπο δξάζεσλ, πνπ ζα ππνζηεξίμνπλ πνιχπιεπ-

ξα ηνπο σθεινχκελνπο θαη νη νπνίεο κεηαμχ άιισλ 

πεξηιακβάλνπλ :  

 Παξνρή επαγγεικαηηθήο πκβνπιεπηηθήο - 

Φπρνινγηθήο ζηήξημεο σθεινπκέλσλ  

 Καηάξηηζε – Δπηκφξθσζε σθεινχκελσλ  

 Δθπφλεζε επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ γηα ηε 

ζχζηαζε επηρεηξήζεσλ  

 Τπνζηήξημε ησλ λεντδξπζεηζψλ επηρεηξήζεσλ 

θαηά ηα πξψηα ζηάδηα ιεηηνπξγίαο ηνπο 

 

ΔΣΑΗΡΟΗ 

πληνληζηήο εηαίξνο ηεο Α.. «πλ-Δξγαζία ζηε 

Υίν» είλαη ε Πξνκεζεπηηθή Οκεξνχπνιεο, Αλψλπκε 

Δηαηξεία ΟΣΑ.  

Άιινη εηαίξνη είλαη νη αθφινπζνη:  

• Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο Υίνπ Αλψλπκε Αλα-

πηπμηαθή Δηαηξεία ΟΣΑ  

• Δπηκειεηήξην Υίνπ  

• Κέληξν Παηδηνχ θαη Δθήβνπ  

• Π. Μπνπκπάξεο - Δ. Μπάηζε Ο.Δ. (ΚΔΚ Βνξείνπ 

Αηγαίνπ)  

• Δηαηξεία Έξεπλαο & Δπηθνηλσλίαο - Κέληξν Δπαγ-

γεικαηηθήο Καηάξηηζεο Αλψλπκε Δηαηξεία  

• Γλψζε Αλαπηπμηαθή Αζηηθή Με Κεξδνζθνπηθή 

Δηαηξεία  

• Ηλζηηηνχην Δξγαζίαο ηεο ΓΔΔ (ΗΝΔ/ΓΔΔ)  

 

ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΔΧΝ 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ Αίηεζε 

πκκεηνρήο απφ 24/2/2014 έσο θαη ηελ θάιπςε ησλ 

15 απαηηνχκελσλ ζέζεσλ, απφ Γεπηέξα έσο Παξα-

ζθεπή, 9:00 - 14:00, ζηα γξαθεία ηνπ Κέληξνπ Παη-

δηνχ θαη Δθήβνπ, νδφο Δγθξεκνχ 30, Υίνο – Σ.Κ. 

82100 ηει.: 22710 20000.  

Οη σθεινχκελνη πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκ-

κεηνρήο ζα εηδνπνηεζνχλ κεηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο 

ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ γηα ζπλέ-

ληεπμε. 

 

 

 

«Αλάπηπμε δηθηύνπ ππεξεζηώλ πιεξνθόξεζεο, ζπκβνπιεπηηθήο, ππνζηήξημεο θαη ελ-

δπλάκωζεο εξγαδνκέλωλ» 

 Σν ΗΝΔ-ΓΔΔ ζην πιαίζην ηνπ Δ.Π. «Αλάπηπμε Αλ-

ζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 2007-2013» πινπνηεί ην έξγν: 

«Αλάπηπμε δηθηχνπ ππεξεζηψλ πιεξνθφξεζεο, ζπκ-

βνπιεπηηθήο, ππνζηήξημεο θαη ελδπλάκσζεο εξγαδνκέ-

λσλ» κε ζηφρν ηελ ελεκέξσζε, πιεξνθφξεζε θαη πα-

ξνρή ππεξεζηψλ ζπκβνπιεπηηθήο ζηνπο εξγαδφκελνπο, 

ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο ηνκείο ηεο Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο, ησλ Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ θαη ηεο Απα-

ζρφιεζεο. 

θνπφο ηνπ Γηθηχνπ είλαη ε παξνρή αθελφο έγθπξεο 

θαη έγθαηξεο πιεξνθφξεζεο θαη αθεηέξνπ δηακεζνιά-

βεζεο θαη ππνζηήξημεο ζε εξγαδφκελνπο Έιιελεο θαη 

νηθνλνκηθνχο κεηαλάζηεο.  

Οη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο πνπ ζα παξέρνληαη αθν-

ξνχλ ηξεηο θχξηεο θαηεγνξίεο: 

 Τπνζηήξημε / δηαηήξεζε ηεο απαζρφιεζεο εξ-

γαδνκέλσλ πνπ απαζρνινχληαη ζε επηρεηξήζεηο 

ππφ αλαδηάξζξσζε ή πξνο παχζε ιεηηνπξγίαο, 

ππνζηήξημε εξγαδνκέλσλ κε επηζθαιή εξγαζία 

ή ππφ εθεδξεία, ελεκέξσζε θαη ζπκβνπιεπηηθή 

γηα πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. 

 Πιεξνθφξεζε θαη ππνζηήξημε ησλ εξγαδνκέ-

λσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Δξγαηηθήο Ννκνζεζί-

αο. 

 Πιεξνθφξεζε γηα  αζθαιηζηηθά ζέκαηα. 

ην Πεξηθεξεηαθφ ΗΝΔ/ΓΔΔ Βνξείνπ Αηγαίνπ πξαγκα-

ηνπνηείηαη εμαηνκηθεπκέλε επηθνηλσλία πιεξνθφξεζεο, 

φπνπ ν ελδηαθεξφκελνο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα δηαηχπσ-

ζεο ησλ ζρεηηθψλ εξσηεκάησλ ηνπ ζε ζπγθεθξηκέλεο 

θφξκεο (Ννκηθνχ ή Φπζηθνχ Πξνζψπνπ) θαη ηα νπνία 

ζηε ζπλέρεηα ζα επεμεξγάδνληαη απφ εμεηδηθεπκέλνπο 

ζπκβνχινπο. 

Πνιχ ζχληνκα ζα ιεηηνπξγήζεη ηζηνζειίδα θαη δηαδηθηπ-

αθή πιαηθφξκα επηθνηλσλίαο.  

Δπηπιένλ πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα αληιήζεηε  απφ ηελ 

ηζηνζειίδα:  

http://www.inegsee.gr/diktyo-plhroforhshs.html  

Δπηπιένλ, κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζα ζαο 

απνζηέιινληαη ππφ κνξθή δειηίνπ πιεξνθφξεζεο, νη 

ζεκαληηθφηεξεο εμειίμεηο ζηα παξαπάλσ πεδία, ζε ηαθηη-

θή βάζε. 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ή δηαηχπσζε ζρεηηθψλ 

εξσηεκάησλ ζηα αλαθεξφκελα πεδία παξαθαινχκε λα 

έξρεζηε ζε επαθή κε ην Πεξηθεξεηαθφ ΗΝΔ / ΓΔΔ Βν-

ξείνπ Αηγαίνπ, Μαξηχξσλ 2, 82100 Υίνο, ηει. 22710 

23550 , fax 22710 23175, email ineba@inegsee.gr. 

πλεκκέλεο ζαο απνζηέιινπκε ηηο θφξκεο ππνβνιήο 

εξσηήκαηνο γηα Φπζηθά θαη Ννκηθά πξφζσπα  

 

 

https://career.aegean.gr/anak_gd/theseis_erg/prokirixi_topsa_neoi_epistimones%2024-2-2014.pdf
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Γηήκεξν ζεκηλάξην 

«Νεαληθή Δπηρεηξεκαηηθόηεηα: Υξήζηκα Δξγαιεία» 

Σεηάξηε 2 θαη Πέκπηε 3 Απξηιίνπ 2014, Υίνο 

Ακθηζέαηξν ρνιήο Δπηζηεκώλ ηεο Γηνίθεζεο 

Ζ Μνλάδα Καηλνηνκίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο 

(Μ.Κ.Δ) ηεο Γνκήο Απαζρφιεζεο θαη ηαδηνδξνκίαο 

(Γ.Α.ΣΑ.) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Κέληξν Πξνψζεζεο Νεαληθήο Δπη-

ρεηξεκαηηθφηεηαο θαη Σερλνινγίαο (Κε.Π.Ν.Δ.Σ) ζην 

πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ Starting UP, κε ηελ ππνζηήξη-

με ηνπ Διιεληθνχ πλδέζκνπ Νέσλ Δπηρεηξεκαηηψλ 

Βνξείνπ Αηγαίνπ (Δ.π.Ν.Δ.Β.Α) θαη ηνπ Κέληξνπ Δζε-

ινληψλ Μάλαηδεξ Διιάδνο (Κ.Δ.Μ.ΔΛ), ζαο πξνζθα-

ινχλ ζε δηήκεξν ζεκηλάξην κε ζέκα «Νεαληθή Δπηρεη-

ξεκαηηθφηεηα: ρξήζηκα εξγαιεία». 

Σν ζεκηλάξην ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην Ακθηζέαηξν ηεο 

ρνιήο Δπηζηεκψλ ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αηγαίνπ, ζηε Υίν, ηελ Σεηάξηε 2 θαη ηελ Πέκπηε 3 

Απξηιίνπ 2014 θαη ψξα έλαξμεο 9:00. 

Σν ζεκηλάξην είλαη δηήκεξν, ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 9 

σξψλ θαη απεπζχλεηαη ζε θνηηεηέο/ηξηεο 

πξνπηπρηαθνχο/θέο θαη κεηαπηπρηαθνχο/θέο, θαζψο θαη 

απφθνηηνπο φισλ ησλ Σκεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αηγαίνπ.  

ηφρνο ηεο δηνξγάλσζεο ελφο ηέηνηνπ ζεκηλαξίνπ, κέζα 

ζην ηδηαίηεξα αληίμνν πεξηβάιινλ ηεο ζπλερηδφκελεο 

θξίζεο θαη έιιεηςεο πξννπηηθψλ γηα ηνπο λένπο αλζξψ-

πνπο, είλαη λα πξνσζήζεη ηελ έλλνηα ηεο επηρεηξεκαηη-

θφηεηαο θαη λα πξνζπαζήζεη λα εκπλεχζεη θαη λα βνε-

ζήζεη ηνπο/ηηο λένπο/λέεο κε ελδηαθέξνλ ζην επηρεηξείλ. 

Βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ ζεκηλαξίνπ ζα είλαη ε κεηαθνξά 

ηερλνγλσζίαο θαη εκπεηξηψλ απφ αμηφινγα ζηειέρε 

επηρεηξήζεσλ ζηε λέα γεληά, θαζψο θαη ε ζχλδεζε ηεο 

γλψζεο κε ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, ψζηε λα δεκηνπξ-

γεζεί κηα πιαηθφξκα δεκηνπξγηθνχ δηαιφγνπ γηα ηα 

θίλεηξα θαη ηα εκπφδηα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηε 

ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζεκηλαξίνπ ζα πξαγκαηνπνηε-

ζνχλ workshops γηα ηελ αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθψλ 

ηδεψλ, κε ηελ παξνρή εζεινληηθήο ππνζηήξημεο/

ελδπλάκσζεο, απφ εμεηδηθεπκέλνπο ζπκβνχινπο-

κέληνξεο φισλ ησλ παξαπάλσ θνξέσλ, αιιά θαη αθα-

δεκατθψλ δαζθάισλ θαη ηνπηθψλ επηρεηξεκαηηψλ. θν-

πφο είλαη λα δνζνχλ ζαθείο, απιέο θαη πξαθηηθέο ζπκ-

βνπιέο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα λα μεθηλήζνπλ κηα 

επηρεηξεκαηηθή πξσηνβνπιία.  

πκπιεξσκαηηθά ζα δηνξγαλσζεί ‘’δηαγσληζκφο’’ γηα 

ηελ θαιχηεξε επηρεηξεκαηηθή ηδέα ζχκθσλα κε ηνλ 

νπνίν νη θνηηεηέο ρσξίδνληαη ζε 3 νκάδεο :  

 Απηνχο πνπ έρνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή ηδέα  

 Απηνχο πνπ ζα αλαπηχμνπλ ηηο επηρεηξεκαηηθέο 

ηδέεο θαη ζηνπο 

 Δπελδπηέο 

Σα κέιε ηεο πξψηεο νκάδαο παξνπζηάδνπλ πνιχ ζχ-

ληνκα ηελ ηδέα θαη ηα κέιε ηεο δεχηεξεο νκάδαο εθδε-

ιψλνπλ ην ελδηαθέξνλ γηα λα ηελ αλαπηχμνπλ, δεκη-

νπξγψληαο ηελ νκάδα εξγαζίαο ηεο θάζε ηδέαο. Σέινο νη 

‘’Δπελδπηέο’’ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο εηθνληθφ θεθάιαη-

ν, ην νπνίν κπνξνχλ λα δηαζέζνπλ ην πνιχ ζε 3 επηρεη-

ξεκαηηθέο ηδέεο. Ζ ηδέα πνπ ζα ζπγθεληξψζεη ην κεγα-

ιχηεξν ‘’επελδπηηθφ’’ ελδηαθέξνλ είλαη απηή πνπ ζα 

μερσξίζεη. 

ηνπο/ζηηο ζπκκεηέρνληεο/ρνπζεο ζα ρνξεγεζεί βεβαίσ-

ζε νινθιήξσζεο ζεκηλαξίνπ λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφ-

ηεηαο απφ ηε ΜΚΔ ηνπ Παλ. Αηγαίνπ κε απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε ηελ παξνπζία ηνπο ζε φιε ηε δηάξθεηα ησλ 

ζεκαηηθψλ ελνηήησλ. 

Οη αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ζα θαηαηεζνχλ ειεθηξνληθά 

ζηελ παξαθάησ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε https://

docs.google.com/forms/

d/1W0LJzk3DS76_3tiO6ytqFObCoFAgC8JQkofeFvCM

vtk/viewform  κέρξη ηε Γεπηέξα 31 Μαξηίνπ 2014. 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλήζεηο παξα-

θαιψ θαιέζηε ζην Γξαθείν ηεο Μνλάδαο Καηλνηνκίαο 

θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ζην ηειέθσλν 2271035083 θαη 

ζην email: chios.mke@aegean.gr  
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«Ennovation 2014» 7νο Γηεζλήο Φνηηεηηθόο Γηαγωληζκόο Φεθηαθήο Καηλνηνκίαο θαη 

Νέαο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο 

Σν Δnnovation είλαη δηεζλήο δηαγσληζκφο ςεθηαθήο 

θαηλνηνκίαο θαη λέαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Ο δηαγσλη-

ζκφο δηνξγαλψλεηαη γηα έβδνκε ρξνληά απφ ην Οηθνλν-

κηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Γηε-

ζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (International Hellenic 

University-IHU), πνπ ππνζηεξίδεη ην δηαγσληζκφ ζηε 

Βφξεην Διιάδα θαη ηηο Βαιθαληθέο Υψξεο, θαη 

ην University of Nicosia, πνπ ππνζηεξίδεη ην δηαγσλη-

ζκφ ζηελ Κχπξν. 

Δλεξγή ππνζηήξημε ζηνλ δηαγσληζκφ παξέρνπλ επίζεο 

ην Δζληθφ Μεηζφβεην Πνιπηερλείν, ην Παλεπηζηήκην 

Πεηξαηά, ην Παλεπηζηήκην Παηξψλ θαη έλα δίθηπν 16 

ζπλνιηθά Παλεπηζηεκίσλ 

απφ φιε ηελ Διιάδα (θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ). 

ηφρνο ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη λα αλαδεηρζεί ε λεαλη-

θή θαηλνηνκία ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη λα πξνσ-

ζεζνχλ λέεο επηρεηξεκαηηθέο ηδέεο κε βάζε: 

 Σελ θαηλνηνκία θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο 

 Σελ εμσζηξέθεηα 

 Σελ ειιεληθή πξνζηηζέκελε αμία 

 Σελ αληαγσληζηηθφηεηα ζηηο δηεζλείο αγνξέο 

 Σε βηψζηκε αλάπηπμε 

Πψο δηεμάγεηαη: 

ηνλ πξνθξηκαηηθφ γχξν δεηείηαη απφ ηηο ζπκκεηέρνπ-

ζεο νκάδεο λα θαηαζέζνπλ ηελ ηδέα (3-5 ζειίδεο) γηα 

κία λέα επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ πξνζθέξεη 

θαηλνηφκεο ππεξεζίεο/πξντφληα ή αθνξά απνηειέζκαηα 

έξεπλαο θαη ηερλνινγηθήο θαηλνηνκίαο.  

Απφ ηελ Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή πξνθξίλνληαη ζηνλ 

εκηηειηθφ γχξν νη νκάδεο κε ηηο πην θαηλνηφκεο ηδέεο. 

ε απηφλ ην γχξν, δεηείηαη απφ ηηο νκάδεο λα πξνεηνη-

κάζνπλ έλα νινθιεξσκέλν επηρεηξεκαηηθφ πιάλν, θα-

ζψο θαη έλα Prototype ή Mockup γηα ηελ θαηλνηφκν 

ππεξεζία/πξντφλ (πνπ κπνξεί λα έρεη επαλαπξνζδηνξη-

ζζεί). Ζ Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή επηιέγεη ηηο θαιχηεξεο 

νκάδεο (κε βάζε ην επηρεηξεκαηηθφ πιάλν θαη ηελ πξσ-

ηφηππε εθαξκνγή εάλ ππάξρεη). 

ηνλ ηειηθφ γχξν, νη θαιχηεξεο νκάδεο θαινχληαη λα 

παξνπζηάζνπλ ην νινθιεξσκέλν επηρεηξεκαηηθφ ηνπο 

πιάλν ζε κία επηηξνπή απφ εηδηθνχο ζε ζέκαηα θαηλν-

ηνκίαο, επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ, 

venture capital θαη πιεξνθνξηθήο. Ζ επηηξνπή απηή 

επηιέγεη ηηο ληθήηξηεο νκάδεο. 

 Ζ ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ Ennovation είλαη αλνη-

θηή θαη δσξεάλ θαη κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ νκάδεο 

απφ 2 έσο 5 άηνκα. Οη νκάδεο ηνπ εκηηειηθνχ ζα πξέ-

πεη λα θαηαζέζνπλ έλα νινθιεξσκέλν επηρεηξεκαηηθφ 

πιάλν θαζψο θαη κηα πξσηφηππε εθαξκνγή (Prototype), 

αλ ππάξρεη.  

Οη νκάδεο ηνπ εκηηειηθνχ ζα εθπαηδεπηνχλ θαη ζα ππν-

ζηεξηρζνχλ ζηε ζπγγξαθή ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ηνπο 

πιάλνπ. Δπίζεο, ζα παξαθνινπζήζνπλ εμεηδηθεπκέλν 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα αλάπηπμεο θαηλνηφκσλ  

ππεξεζηψλ/πξντφλησλ θαη έλαξμεο/ δηνίθεζεο εηαηξίαο 

startup. Οη νκάδεο ηνπ ηειηθνχ ζα βνεζεζνχλ απφ νξγα-

λσηηθήο θαη ηερληθήο πιεπξάο ζηελ πινπνίεζε ησλ θαη-

λνηφκσλ ηδεψλ ηνπο θαη επηρεηξεκαηηθψλ ηνπο πιάλσλ, 

ζην πιαίζην ηεο λέαο Γνκήο ηήξημεο Δπηρεηξεκαηηθφηε-

ηαο (ACE ) ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. 

 

Υξνλνδηάγξακκα 

 Μέρξη 25 Απξηιίνπ 2014: Καηάζε-

ζε επηρεηξεκαηηθήο ηδέαο (Πξνθξηκαηηθφο) 

 Μέρξη 15 Ηνπιίνπ 2014: Καηάζεζε επηρεηξεκαηη-

θνχ ζρεδίνπ (Ζκη-Σειηθφο) 

 Σέινο επηεκβξίνπ 2014: Σειηθφο γχξνο 

 Οθηψβξηνο-Γεθέκβξηνο: Mentoring θαη ππνζηήξη-

με ησλ νκάδσλ πνπ δηαθξίζεθαλ 

  

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζηελ ηζηνζειίδα http://

www.ennovation.gr/ θαη ζηελ  Αγγειηθή Καξαγηαλλά-

θε ACE, Athens Center of Entrepreneurship Οηθνλνκηθφ 

Παλεπηζηήκην Αζελψλ email: ennovation@aueb.gr  
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«Innovation Expert – Καηλνηνκία ζηελ Πξάμε» 

 Νέα Πξωηνβνπιία γηα ηελ Καηλνηνκία από ηνλ ΔΒ 

Ο ΔΒ πινπνηεί γηα πξψηε θνξά, κηα νινθιεξσκέλε 

Πξσηνβνπιία Αλάπηπμεο Γεμηνηήησλ θαη Ηθαλνηήησλ 

Καηλνηνκίαο, κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηνπ θαηλνηνκηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ επηρεηξεκαηηψλ θαη ζηειερψλ επηρεη-

ξήζεσλ.  

Δηδηθφηεξα, ε λέα πξσηνβνπιία ηνπ ΔΒ γηα ηελ θαηλν-

ηνκία «Innovation Expert – Καηλνηνκία ζηελ Πξάμε», 

ζηνρεχεη ζηε δηακφξθσζε θαη εθαξκνγή ζηελ πξάμε, 

ελφο κφληκνπ κεραληζκνχ παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο 

θαηλνηνκίαο ζην εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο.  

Ο ΔΒ ζεσξεί αλαγθαία ηελ χπαξμε κφληκνπ κεραλη-

ζκνχ παξαγσγήο θαηλνηνκίαο κέζα ζε θάζε επηρείξε-

ζε. Ζ ζηήξημε «θαηλνηνκίαο ζηελ πξάμε», βειηηψλεη 

ζεκαληηθά ηηο ηθαλφηεηεο ηεο επηρείξεζεο, εληζρχνληαο 

ηελ επηρεηξεκαηηθή ηεο αλάπηπμε θαη ηε δεκηνπξγία 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο, ζηελ εγρψξηα θαη ηε 

δηεζλή αγνξά.  

πγθεθξηκέλα, ε πξσηνβνπιία «Innovation Expert – 

Καηλνηνκία ζηελ Πξάμε» ηνπ ΔΒ, ζηνρεχεη ζηελ ελί-

ζρπζε ηνπ θαηλνηνκηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ επηρεηξήζε-

σλ κε ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ησλ ζηειερψλ θαηλν-

ηνκίαο. ηελ θαηεχζπλζε απηή, ην έξγν πεξηιακβάλεη 

ηηο εμήο δξάζεηο: 

Δπηκφξθσζε ησλ ζηειερψλ θαηλνηνκηθνχ πξνζαλαην-

ιηζκνχ, ζε ζέκαηα παξαγσγηθήο, ιεηηνπξγηθήο, εκπνξη-

θήο θαη νξγαλσζηαθήο θαηλνηνκίαο απφ έκπεηξνπο εθ-

παηδεπηέο.   

πκβνπιεπηηθή Τπνζηήξημε απφ εμεηδηθεπκέλνπο πκ-

βνχινπο Καηλνηνκίαο, νη νπνίνη ζα ππνζηεξίμνπλ ηνπο 

επηρεηξεκαηίεο θαη ηα ζηειέρε επηρεηξήζεσλ ζηελ πξνε-

ηνηκαζία ελφο πιάλνπ θαηλνηνκίαο θαη δεκηνπξγίαο 

ελφο κφληκνπ κεραληζκνχ παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο 

θαηλνηνκίαο. 

Γηθηχσζε ησλ επηρεηξεκαηηψλ θαη ησλ ζηειερψλ επηρεη-

ξήζεσλ, µε κέληνξεο (επηηπρεκέλα ζηειέρε θαηλνηνκη-

θψλ επηρεηξήζεσλ θαη εκπεηξνγλψκνλεο θαηλνηνκίαο) 

γηα παξνρή πξαθηηθήο θαζνδήγεζεο θαηά ηα πξψηα βή-

καηα πινπνίεζεο ηνπ πιάλνπ θαηλνηνκίαο. 

ηελ Πξσηνβνπιία «Innovation Expert – Καηλνηνκία 

ζηελ Πξάμε», ζα εληαρζνχλ ρσξίο θακία νηθνλνκηθή 

επηβάξπλζε ζπλνιηθά 460 ζηειέρε απφ πεξίπνπ 230 

επηρεηξήζεηο, κε πξννπηηθή θαη δπλαηφηεηα αλάπηπμεο 

θαηλνηνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ αλεμαξηήησο θιάδνπ, 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο Πεξηθέξεηεο Αλαηνιηθήο 

Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, Ζπείξνπ, Θεζζαιίαο, Ηνλίσλ 

Νήζσλ, Γπηηθήο Διιάδαο, Πεινπνλλήζνπ, Β. Αηγαίνπ, 

Κξήηεο (Άμνλαο 7), θαζψο θαη ζηηο Πεξηθέξεηεο Κεληξη-

θήο Μαθεδνλίαο, Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη Αηηηθήο 

(Άμνλαο 8). 

Με βάζε ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηεο πξσην-

βνπιίαο, ην ακέζσο επφκελν δηάζηεκα ζα αλαθνηλσζνχλ 

νη ζρεηηθέο πξνζθιήζεηο γηα ηελ εθδήισζε ελδηαθέξν-

ληνο ζπκκεηνρήο, νη νπνίεο ζα απεπζχλνληαη ηφζν ζε 

ηειέρε Δπηρεηξήζεσλ φζν θαη ζε Δθπαηδεπηέο-

πκβνχινπο-Μέληνξεο. 

Ζ Νέα Πξσηνβνπιία ηνπ ΔΒ  «Innovation Expert – 

Καηλνηνκία ζηελ Πξάμε» πινπνηείηαη απφ ηελ έλσζε 

εηαηξεηψλ Κ.Δ.Κ. ΑΠΟΦΖ - PLANET Α.Δ. 

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΒ 

http://www.sev.org.gr/online/index.aspx θαη ζηελ ηζην-

ζειίδα ηεο ηέγεο ηεο Διιεληθήο Βηνκεραλίαο 

(ζπγαηξηθή ηνπ ΔΒ) http://www.sevstegi.org.gr/  
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εκηλάξην «Τπεύζπλε Καηλνηνκία ζηνπο/ζηηο θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαί-

νπ» 

Ζ Γνκή Απαζρφιεζεο θαη ηαδηνδξνκίαο ηνπ Παλεπη-

ζηεκίνπ Αηγαίνπ, δηνξγάλσζε ζε ζπλεξγαζία κε ην 

Πεξηθεξεηαθφ Σακείν Αλάπηπμεο Β. Αηγαίνπ ζεκηλάξην 

κε ηίηιν «Τπεχζπλε Καηλνηνκία ζηνπο θνηηεηέο/ηξηεο 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ». Σν ελ ιφγσ ζεκηλάξην 

πινπνηήζεθε ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ «FaRInn – Facili-

tating Responsible Innovation in SEE coun-

tries» (www.farinn.eu) ζηελ Παλεπηζηεκηαθή Μνλάδα 

ηεο Μπηηιήλεο, ηελ Πέκπηε 13 Μαξηίνπ 2014 θαη ψξα 

18:00 ζην Ακθηζέαηξν ηνπ Κηεξίνπ Γεσγξαθίαο. 

θνπφο ηνπ ζεκηλαξίνπ ήηαλ ε εθπαίδεπζε ησλ θνηηε-

ηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ζηηο βαζηθέο αξρέο ηεο 

Τπεχζπλεο Καηλνηνκίαο ζε επηρεηξήζεηο αιιά θαη ε 

αληαιιαγή εκπεηξηψλ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαη 

θνηηεηψλ/ηξηψλ πνπ επηρεηξνχλ λα θαηλνηνκήζνπλ θά-

λνληαο ηελ ηδέα ηνπο «επηρεηξεκαηηθή πξάμε».  

Παξνπζηάζηεθαλ ηα εμήο ζεκαηηθά αληηθείκελα: 

1) Οη δξάζεηο ηνπ Έξγνπ FaRInn - Facilitating Respon-

sible Innovation in SEE Countries  

2) Έμππλε Δμεηδίθεπζε ζην Βφξεην Αηγαίν  

3) Τπεχζπλε Καηλνηνκία: ην Κνηλσληθφ Πξφζσπν ηεο 

Καηλνηνκίαο  

4) Τπεχζπλε Καηλνηνκία ησλ Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Β. 

Αηγαίνπ "απφ ην ρσξάθη ζην ξάθη", κε ηε βνήζεηα ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ  

5) Τπεχζπλε Καηλνηνκία ζηε Λέζβν (ην παξάδεηγκα ηνπ 

Γπλαηθείνπ πλεηαηξηζκνχ Γπλαηθψλ Μεζνηφπνπ Λέ-

ζβνπ  

6) Οη θνηηεηέο ηεο Λήκλνπ "Καηλνηνκνχλ"  

7) Καηλνηνκία ζηελ Πξάμε απφ ηελ επηρείξεζε ΔΛΑ-

ΥΑ ΑΔΒΔ  

8) Καηλνηνκία ζηελ Πξάμε απφ ηελ επηρείξεζε ΟΤΕΟ 

ΠΛΧΜΑΡΗΟΤ 
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«ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΓΡΑΗ ΓΤΝΑΙΚΑ 2014» 

Ο χλδεζκνο Δπηρεηξεκαηηψλ Γπλαηθψλ Διιάδνο πά-

ληα θνληά ζηε Γπλαίθα πνπ Δπηρεηξεί, θνληά ζηε Γπ-

λαίθα πνπ ζέιεη λα Δπηρεηξήζεη, θνληά ζηε  

Γπλαίθα πνπ ζέιεη λα αλαπηπρζεί Γεκηνπξγηθά-

Παξαγσγηθά-Αλαπηπμηαθά  
πσο ελεκεξψλνπλ κε δειηίν ηχπνπ επέιεμαλ ηελ εκέ-

ξα ηεο Γπλαίθαο (άββαην 8 Μαξηίνπ) σο εθαιηήξηα 

εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηξαηεγηθήο καο Γξάζεο 

«Γπλαίθα 2014». Ζ ηξαηεγηθή ρσξίδεηαη ζε δχν Γξά-

ζεηο. Ζ πξψηε δξάζε έρεη ηνλ ηίηιν: «Γπλαίθα πξνο 

Γπλαίθα» θαη ε δεχηεξε «Γπλαίθα Γίπια ζνπ». 

«Γπλαίθα πξνο Γπλαίθα» κία δξάζε ζπκβνπιεπηηθνχ 

θαη ππνζηεξηθηηθνχ ραξαθηήξα πνπ θέξλεη θνληά 

Έκπεηξεο πκβνχινπο απφ ην ρψξν ηεο Γηαρείξηζεο 

Κξίζεσλ, Δπηδνηήζεσλ, Αλάπηπμεο, Marketing, Δπη-

θνηλσλίαο, Σερλνινγίαο, δίπια ηφζν ζε Γπλαίθεο Start-

ups, φζν θαη ζε Γπλαίθεο Δπηρεηξεκαηίεο κε ιεηηνπξγία 

κηθξφηεξε ησλ ηξηψλ ρξφλσλ. Οη επσθεινχκελεο ζα 

έρνπλ ηελ επθαηξία λα ζπλεξγαζηνχλ ζε κία δίσξε ζπ-

λεδξία κε ηηο επαγγεικαηίεο ηεο επηινγήο ηνπο, θαη λα 

βξνχλε ηξφπνπο θαη ιχζεηο αλάπηπμεο ηεο επηρείξεζεο 

ηνπο. Δπίζεο αλάινγε σθέιεηα ζα έρνπλ θαη παιαηφηε-

ξεο Δπηρεηξεκαηίεο πνπ ζέινπλ λα δψζνπλ πλνή ζηελ 

Δπηρείξεζε ηνπο κε ηελ πξνυπφζεζε λα είλαη Μέιε ηνπ 

πλδέζκνπ. ηα Μέιε ηνπο ζα πξνζθέξνληαη 2 δίσξεο 

ζπλεδξίεο πκβνπιεπηηθήο. 

Ζ δξάζε «Γπλαίθα Γίπια ζνπ», θέξλεη θνληά 

Έκπεηξεο Γπλαίθεο απφ νπνηνδήπνηε ρψξν, πνπ κε ην 

ξφιν ηνπ Μέληνξα επηζπκνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ελεξγά 

Γπλαίθεο πνπ ζα εηζέιζνπλ ή έρνπλ κφιηο εηζέιζεη ζην 

ζηίβν ηεο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο. Ζ δξάζε «Γπλαίθα 

Γίπια ζνπ» είλαη κία δξάζε νπζηαζηηθήο θαη αλζξψπη-

λεο ππνζηήξημεο κεηαμχ Γπλαηθψλ πνπ ήδε έρνπλ Δπη-

ρεηξήζεη κε φιεο ηηο δπζθνιίεο πνπ απηφ ζεκαίλεη θαη 

απηέο πνπ ζέινπλ λα δξάζνπλ ηψξα κέζα απφ ηελ Δπη-

ρεηξεκαηηθφηεηα. 

Έηζη ινηπφλ απφ ην άββαην 8 Μαξηίνπ μεθίλεζαλ λα 

δέρνληαη αηηήζεηο θαη ζπκκεηνρέο. 

Οη Γξάζεηο είλαη Δζεινληηθέο θαη δελ ρξεκαηνδνηνύ-

ληαη από θαλέλα άιιν εθηόο από ην ύλδεζκν. 

Δθθίλεζε Γξάζεσλ 8 Μαξηίνπ 2014 

Αηηήζεηο πκκεηνρήο σο 30 Μαξηίνπ 2014 

Γηα περηζζόηερες πιεροθορίες θαη δηεσθρηλήζεης επηθοη-

λωλήζηε κε ηα γραθεία ηοσ ΣΕΓΕ, θα Ιωαλλίδοσ, ζηο: 

2310 224440 ή ζηείιηε e-mail:  info@sege.gr Ασηή ε 

δηεύζσλζε ειεθηροληθού ηατσδροκείοσ προζηαηεύεηαη από 

ηοσς ασηοκαηηζκούς αποζηοιέωλ αλεπηζύκεηωλ κελσκά-

ηωλ. Χρεηάδεηαη λα ελεργοποηήζεηε ηε JavaScript γηα λα 

κπορέζεηε λα ηε δείηε.  .  

Έλαξμε Β’ Κύθινπ egg - enter•grow•go γηα ηε ζηήξημε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηε-

ηαο 

Σελ έλαξμε ηνπ β' θχθινπ αλαθνίλσζε ηo egg - en-

ter•grow•go θαη πξνζθαιεί λένπο θαη λέεο 18-40 εηψλ, 

πνπ έρνπλ κηα θαηλνηφκν επηρεηξεκαηηθή ηδέα θαη ην 

πάζνο λα ηελ κεηαηξέςνπλ ζε επηηπρεκέλε δξαζηεξηφ-

ηεηα, λα ππνβάινπλ ππνςεθηφηεηα γηα ηε ζπκκεηνρή 

ηνπο ζην πξφγξακκα κέρξη ηηο 4 Απξηιίνπ 2014. Σν 

egg - enter•grow•go απνηειεί κηα πξσηνβνπιία Δηαηξη-

θήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο ηεο Eurobank 

(www.eurobank.gr) θαη ηνπ Corallia (www.corallia.org) 

ηνπ Δξεπλεηηθνχ Κέληξνπ Αζελά. 

Οη νκάδεο, πνπ ζα επηιεγνχλ κέζα απφ δηαγσληζηηθή 

δηαδηθαζία, ζα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο, γηα έλαλ νιό-

θιεξν ρξόλν, έλα νινθιεξσκέλν πιαίζην επηρεηξεκα-

ηηθήο επψαζεο (incubation), επηηάρπλζεο (acceleration) 

θαη ζπλεξγαζίαο (co-working). ε απηφ πεξηιακβάλεηαη 

κηα ζεηξά απφ ππνζηεξηθηηθέο δξάζεηο θαη εξγαιεία, 

φπσο είλαη ε ζπκβνπιεπηηθή θαζνδήγεζε (mentoring), 

θηεξηαθή ππνδνκή, ππνζηεξηθηηθέο uπεξεζίεο «κίαο 

ζηάζεο» (one-stop-shop) γηα φια ηα θαίξηα ζέκαηα εθ-

θίλεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο θάζε ζπκκεηέρνπζαο νκά-

δαο.  

Δπηπιένλ πξνζθέξεηαη επηρεηξεκαηηθή θαηάξηηζε κέζσ 

ελφο πξνθαζνξηζκέλνπ ηξίκελνπ εληαηηθνχ πξνγξάκ-

καηνο εθπαίδεπζεο (“business bootcamp”) κε πξαθηηθφ 

ραξαθηήξα θαη ζηφρν λα εθνδηάζεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

κε ηα απαξαίηεηα γλσζηηθά εξγαιεία γηα ηελ κεηέπεηηα 

ζηαδηνδξνκία ηνπο σο λένη επηρεηξεκαηίεο. Σν Πξφγξακ-

κα πινπνηείηαη απφ ζηειέρε ηεο Eurobank θαη ηνπ Coral-

lia θαη επνπηεχεηαη απφ 10κειή πκβνπιεπηηθή Δπηηξν-

πή (Advisory Board), πνπ απνηειείηαη απφ δηαθεθξηκέ-

λνπο επηζηήκνλεο, επηρεηξεκαηίεο θαη εκπεηξνγλψκνλεο. 

Δπηπιένλ, κηα ζεηξά θνξπθαίσλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγα-

ληζκψλ ηεο ειιεληθήο θαη δηεζλνχο αγνξάο ζπκκεηέρνπλ 

σο ρνξεγνί θαη ππνζηεξηθηέο, παξέρνληαο δσξεάλ θξίζη-

κεο ππεξεζίεο θαη ππνδνκέο πςεινχ επηπέδνπ ζηηο ζπκ-

κεηέρνπζεο επηρεηξεκαηηθέο νκάδεο.  

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, φξνπο ζπκκεηνρήο θαη θφξ-

κα ππνβνιήο ππνςεθηφηεηαο κπνξείηε λα βξείηε ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο: www.theegg.gr   

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο  

Eurobank – Δχε Ησαλλίδνπ | eioannidou@eurobank.gr | 

210.33.37.570  

Corallia – Σδνχιηα Φσθά | 

j.phoca@corallia.org | 210.63.00.77  

mailto:info@sege.gr
http://www.theegg.gr
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Το ζργο υλοποιείται ςτο πλαίςιο του Επιχειρηςιακοφ 

Προγράμματοσ «Εκπαίδευςη και Δια Βίου Μάθηςη» και 

ςυγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικοφσ Πόρουσ. 
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Ζ Γνκή Απαζρφιεζεο & ηαδηνδξνκίαο (Γ.Α.ΣΑ.) 

θαη ην Γξαθείν Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ Παλεπηζηε-

κίνπ Αηγαίνπ, ζηνρεχνπλ ζην λα ζπκβάιινπλ ζηελ 

θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηή-

ησλ πνπ απνθηνχλ νη θνηηεηέο/ηξηεο θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ ζπνπδψλ ηνπο. 

Ζ πξαθηηθή άζθεζε απνηειεί έλα ζεκαληηθφ κέξνο 

ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, κηαο θαη είλαη ν ζε-

καληηθφηεξνο ηξφπνο ζχλδεζεο ηεο ζεσξίαο κε ηελ 

πξάμε πνπ ζπκβάιιεη ζηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε 

ησλ γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ πνπ απέθηεζαλ νη 

θνηηεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο, δίλν-

ληάο ηνπο ηελ επθαηξία λα απνθηήζνπλ κηα πξψηε 

επαγγεικαηηθή εκπεηξία ε νπνία κπνξεί λα απνδεη-

ρηεί πνιχηηκε ζηε κεηέπεηηα επαγγεικαηηθή ηνπο 

ζηαδηνδξνκία. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ ηα ηνπηθά Γξαθεία Πξαθηηθήο 

Άζθεζεο ηεο Γνκήο Απαζρφιεζεο & ηαδηνδξνκίαο 

δηνξγαλψλνπλ εθδειψζεηο κε ζέκα «Πξαθηηθή 

Άζθεζε κηα Δκπεηξία Εσήο».  

Ήδε πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε άκν ε πξψηε εθδήισ-

ζε, ηελ Σεηάξηε 19 Μαξηίνπ 2014, ζην θηίξην ηεο 

πξψελ Δκπνξηθήο ρνιήο. Ζ Δζπεξίδα έγηλε ζε ζπ-

λεξγαζία κε ηα ηκήκαηα ηεο παλεπηζηεκηαθήο κνλά-

δαο άκνπ (Σκήκα Μαζεκαηηθψλ θαη Σκήκα Μερα-

ληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ θαη Δπηθνηλσληαθψλ πζηε-

κάησλ). Κχξηνο ζθνπφο ηεο εθδήισζεο ήηαλ ε πα-

ξνπζίαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηεο Πξαθηηθήο 

Άζθεζεο, ε πξνψζεζε ηνπ ζεζκνχ, θαη ε ελεκέξσζε 

ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ. Σελ Δζπεξίδα παξαθνινχζε-

ζαλ πάλσ απφ 100 θνηηεηέο/ηξηεο θαη ησλ δχν ηκε-

κάησλ, νη νπνίνη/εο ελεκεξψζεθαλ γηα ην Πξφγξακ-

κα ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο, γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ 

πξνζθέξεη ε Γνκή Απαζρφιεζεο θαη ηαδηνδξνκίαο 

θαη νη ππνθείκελεο δνκέο ηεο θαζψο επίζεο θαη γηα 

πξνγξάκκαηα πξαθηηθήο άζθεζεο ζην εμσηεξηθφ. 

Δπηπιένλ είραλ ηελ επθαηξία λα αθνχζνπλ ηηο εκπεη-

ξίεο ζπκθνηηεηψλ/ηξηψλ ηνπο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ 

ηελ πξαθηηθή ηνπο άζθεζε θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 

2012-2013.  

Αλαιπηηθά ην πξφγξακκα ηεο εθδήισζεο ζην link 

πνπ αθνινπζεί: https://db.tt/Ok5HU9mA 

Αληίζηνηρα ην ηνπηθφ Γξαθείν Πξαθηηθήο Άζθεζεο 

Ρφδνπ δηνξγαλψλεη εκεξίδα, ε νπνία πξφθεηηαη λα  

ιάβεη ρψξα ηε Παξαζθεπή 04 Απξηιίνπ 2014. ε 

απηή πξφθεηηαη λα κεηέρνπλ θνξείο ζπλεξγαζίαο ησλ 

ηκεκάησλ πνπ εδξεχνπλ ζηε Ρφδν θαη απνξξνθνχλ 

θνηηεηέο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Πξαθηηθήο 

Άζθεζεο θαζψο θαη απφθνηηνη πνπ νινθιήξσζαλ 

επηηπρψο ηελ πξαθηηθή ηνπο άζθεζε θαη ζα είλαη ζε 

ζέζε λα παξαζέζνπλ ηελ εκπεηξία ηνπο. ηφρνο ηεο 

εκεξίδαο είλαη ε ελεκέξσζε ηφζν ησλ θνηηεηψλ θαη 

απνθνίησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, φζν θαη ηνπ 

επξχηεξνπ θνηλνχ ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

εθπαηδεπηηθέο, επαγγεικαηηθέο εκπεηξίεο ηνπ πξν-

γξάκκαηνο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαζψο θαη ηηο  

δπλαηφηεηεο θαη πξννπηηθέο επαγγεικαηηθήο απνθα-

ηάζηαζεο ησλ θνηηεηψλ ζηνπο δηάθνξνπο ζπλεξγα-

δφκελνπο θνξείο. Δπηπξφζζεηα ζα πξαγκαηνπνηεζεί 

ελεκέξσζε ησλ ππεξεζηψλ θαη δξάζεσλ ηεο Γνκήο 

Απαζρφιεζεο & ηαδηνδξνκίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αηγαίνπ. 

Αληίζηνηρεο εθδειψζεηο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ηνπο 

επφκελνπο κήλεο θαη ζηηο ππφινηπεο Παλεπηζηεκηα-

θέο Μνλάδεο. Μέζσ ησλ  εθδειψζεσλ απηψλ  ην 

Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ επηδηψθεη ηελ πνηνηηθή αλα-

βάζκηζε ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ζην πιαίζην ησλ 

πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ησλ Σκεκάησλ ηνπ θαη 

ζηελ αλάπηπμε θηλήηξσλ, ηφζν γηα ηελ αχμεζε ηνπ 

αξηζκνχ ζπκκεηερφλησλ/νπζψλ θνηηεηψλ/ηξηψλ, φζν 

θαη γηα ηελ πξνζέιθπζε πεξηζζνηέξσλ θνξέσλ ππν-

δνρήο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο. 

Οη εθδειψζεηο απηέο απνηεινχλ ηδαληθή επθαηξία 

ελεκέξσζεο, ζπδήηεζεο θαη αληαιιαγήο απφςεσλ 

θαη γίλνληαη ζην πιαίζην ησλ δξάζεσλ ηνπ Γξαθείνπ 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο, νη νπνίεο ζπγρξεκαηνδνηνχ-

ληαη απφ Δζληθνχ Πφξνπο θαη απφ Πφξνπο ηεο Δπξσ-

πατθήο Έλσζεο ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζεο θαη Γηα βίνπ Μάζεζεο 

ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. 

https://db.tt/Ok5HU9mA

