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100 Νέεο Υπνηξνθίεο ΙΚΥ - ΔΤΔ γηα ζύλδεζε ηωλ κεηαπηπρηαθώλ
ζπνπδώλ κε ηελ αγνξά εξγαζίαο
πλεξγαζία Ηδξχκαηνο Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ θαη Δζληθήο Σξάπεδαο κε
100 ππνηξνθίεο γηα ζχλδεζε κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ κε απαζρφιεζε.
Σν Ίδξπκα
Κξαηηθώλ
Υπνηξνθηώλ (ΗΚΤ) ζέζπηζε ην θαηλνηφκν Πξφγξακκα Τπνηξνθηψλ «2+2», φπνπ ε αξηζηεία επηβξαβεχεηαη κε ηνλ πην νπζηαζηηθφ ηξφπν. Οη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη
άξηζηνη εμεηδηθεπκέλνη λένη επηζηήκνλεο
απαζρνινχληαη ζηνλ θιάδν ησλ ζπνπδψλ
ηνπο απφ ηηο θνξπθαίεο επηρεηξήζεηο θαη
νξγαληζκνχο ηεο ρψξαο.
πγθεθξηκέλα, νη ππφηξνθνη ζα ιακβάλνπλ ππνηξνθίεο γηα δηεηείο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζε Διιεληθά Παλεπηζηήκηα,
ελψ παξάιιεια ζα θάλνπλ πξαθηηθή
άζθεζε ζε επηρείξεζε θαη αληηθείκελν
ζπλαθέο κε απηφ ηνπ κεηαπηπρηαθνχ
ηνπο.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ, ε επηρείξεζε ζην πιαίζην ηεο πξνγξακκαηηθήο ζπκθσλίαο κε ην ΗΚΤ ζα
πξνζιακβάλεη ηνλ ππφηξνθν κε θαζεζηψο
πιήξνπο απαζρφιεζεο γηα δχν επηπιένλ
ρξφληα. Ζ πεξαηηέξσ εμεηδίθεπζε ηνπ
ππνηξφθνπ, ε κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο
ζηελ επηρείξεζε, θαζψο θαη ε επέλδπζε
ηεο επηρείξεζεο ζηνλ ππφηξνθν γηα ηέζζεξα νιφθιεξα ρξφληα κφλν ζεηηθά έρεη
λα πξνζθέξεη ζηελ απαζρφιεζε ησλ λέσλ
καο, πνπ απνηειεί έλα απφ ηα κεγαιχηεξα
πξνβιήκαηα ηεο ρψξαο καο, αιιά θαη ηεο
Δπξψπεο γεληθφηεξα.
Ζ Δζληθή Τξάπεδα ζπκκεηέρεη ζην πηινηηθφ Πξφγξακκα «2+2» ηνπ ΗΚΤ κε εθα-

ηφ (100) ζέζεηο εξγαζίαο γηα ππνηξφθνπο
ηνπ ΗΚΤ κεηαπηπρηαθνχο επηζηήκνλεο
ζηελ Διιάδα, ζπκβάιινληαο έκπξαθηα
ζηε ζχλδεζε ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, παξέρεη
ζηνπο ππνηξφθνπο παξάιιεια κε ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ηνπο πξαθηηθή
άζθεζε γηα δηάζηεκα έσο δχν έηε θαη ζηε
ζπλέρεηα, ζέζεηο εξγαζίαο κε θαζεζηψο
πιήξνπο απαζρφιεζεο γηα δχν επηπιένλ
έηε.
Οη επηζηεκνληθνί ηνκείο θαη νη εμεηδηθεχζεηο ζηηο νπνίεο ζα κεηεθπαηδεπηνχλ νη
δηθαηνχρνη- ππφηξνθνη είλαη: Τξαπεδηθή, Λνγηζηηθή, Φξεκαηννηθνλνκηθά,
Διεγθηηθή,
Γηνίθεζε
Κηλδύλνπ, Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεωλ, Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλωλία, Γηνίθεζε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ,
Ναπηηιηαθά, Οηθνλνκηθή Δπηζηήκε, Δθαξκνζκέλα Οηθνλνκηθά, Γηεζλή Οηθνλνκηθά, Οηθνλνκηθή Αλάιπζε, Αγξνηηθή
Οηθνλνκία, Πιεξνθνξηθή, Μαζεκαηηθά, Σηαηηζηηθή, Δλέξγεηα, Σπζηήκαηα
Δπηθνηλωληώλ θαη Γίθηπα. Δπηπξφζζεηα,
ζην πιαίζην ηεο πξνγξακκαηηθήο ζπκθσλίαο κε ην ΗΚΤ, ε Δζληθή Σξάπεδα ζα
αλαιάβεη ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε δέθα
(10) ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ ζε ηνκείο
ησλ αλζξσπηζηηθψλ θαη θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, θαζψο επίζεο ζα ζηεξίμεη ηε
ζπκκεηνρή θνηηεηψλ παλεπηζηεκηαθψλ
ηδξπκάησλ ηεο ρψξαο ζε δηεζλείο δηαγσληζκνχο. Καη ηα δχν απηά πξνγξάκκαηα
έρνπλ ηξηεηή δηάξθεηα.

Αμηνιόγεζε Γξαθείνπ Γηαζύλδεζεο
Σν Γξαθείν Γηαζχλδεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ δεκηνχξγεζε έλα εξσηεκαηνιφγην κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ
ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη. πκπιεξψλνληάο ην, βνεζάηε ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη
ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θάιπςε ησλ
αλαγθψλ θαη επηζπκηψλ ζαο.
Γηα λα κεηαβείηε ζην εξσηεκαηνιφγην

παηήζηε ζηε δηεχζπλζε:
http://srv.aegean.gr/take_survey.php?
x=NTQzMjU%3D.

Δγγξαθή ζηα Μεηξώα Μειεηεηώλ ηνπ Υπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγωληζηηθόηεηαο, Υπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύωλ

πγθεθξηκέλα, νη κειέηεο δηαθξίλνληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο [κε βάζεη ην Π.Γ. 541/1978 (ΦΔΚ
116/Α/28-7-78), ην Π.Γ. 256/98 (ΦΔΚ 190 Α’) θαη
ην Π.Γ. 138/2009 (ΦΔΚ 185/24-09-2009)]:
1. Υσξνηαμηθέο θαη Ρπζκηζηηθέο Μειέηεο.
2. Πνιενδνκηθέο θαη Ρπκνηνκηθέο Μειέηεο
3. Μειέηεο Οηθνλνκηθέο.
4. Μειέηεο Κνηλσληθέο.
5. Μειέηεο νξγαλψζεσο θαη επηρεηξεζηαθήο έξεπλαο.
6. Αξρηηεθηνληθέο Μειέηεο Κηηξηαθψλ ΄Έξγσλ.
7. Δηδηθέο Αξρηηεθηνληθέο Μειέηεο (Γηακφξθσζεο
εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ρψξσλ, κλεκείσλ, απνθαηάζηαζεο-δηαηήξεζεο παξαδνζηαθψλ θηηξίσλ θαη
νηθηζκψλ θαη ηνπίνπ).
8. ηαηηθέο Μειέηεο (Μειέηεο γηα θέξνπζεο θαηαζθεπέο θηηξίσλ θαη κεγάισλ ή εηδηθψλ ηερληθψλ
έξγσλ).
9. Μειέηεο Μεραλνινγηθέο – Ζιεθηξνινγηθέο – Ζιεθηξνληθέο.
10. Μειέηεο πγθνηλσληαθψλ Έξγσλ (νδψλ, ζηδεξν-

δξνκηθψλ γξακκψλ, κηθξψλ ηερληθψλ έξγσλ, έξγσλ ππνδνκήο αεξν-ιηκέλσλ θαη θπθινθνξηαθέο).
11. Μειέηεο Ληκεληθψλ Έξγσλ.
12. Μειέηεο Μεηαθνξηθψλ Μέζσλ (ρεξζαίσλ, πισηψλ,
ελαέξησλ).
13. Μειέηεο Τδξαπιηθψλ ΄Έξγσλ (Δγγεηνβειηηθψλ
΄Έξγσλ, Φξαγκάησλ, Τδξεχζεσλ θαη Απνρεηεχζεσλ).
14. Δλεξγεηαθέο Μειέηεο (Θεξκνειεθηξηθέο, Τδξνειεθηξηθέο, Ππξεληθέο).
15. Μειέηεο Βηνκεραληψλ (Πξνγξακκαηηζκφο – ρεδηαζκφο – Λεηηνπξγία).
16. Μειέηεο Σνπνγξαθίαο (Γεσδαηηηθέο, Φσηνγξακκεηξηθέο, Υαξηνγξαθηθέο, Κηεκαηνγξαθηθέο θαη Σνπνγξαθηθέο).
17. Υεκηθέο Μειέηεο θαη Έξεπλεο.
18. Υεκηθνηερληθέο Μειέηεο.
19. Μεηαιιεπηηθέο Μειέηεο θαη Έξεπλεο.
20. Μειέηεο θαη Έξεπλεο Γεσινγηθέο Τδξνγεσινγηθέο
θαη Γεσθπζηθέο.
21. Γεσηερληθέο Μειέηεο θαη Έξεπλεο.
22. Δδαθνινγηθέο Μειέηεο θαη Έξεπλεο.
23. Μειέηεο Γεσξγηθέο (Γεσξγννηθνλνκηθέο- Γεσξγνηερληθέο Δγγείσλ Βειηηψζεσλ,
Γεσξγνθηελνηξνθηθνχ
Πξνγξακκαηηζκνχ, Γεσξγνθηελνηξνθηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ).
24. Μειέηεο Γαζηθέο (δηαρείξηζεο δαζψλ θαη νξεηλψλ
βνζθνηφπσλ, δαζνηερληθή δηεπζέηεζεο νξεηλψλ ιεθαλψλ ρεηκάξξσλ, αλαδαζψζεσλ, δαζηθψλ νδψλ θαη δαζηθψλ κεηαθνξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ).
25. Μειέηεο θπηνηερληθήο δηακφξθσζεο πεξηβάιινληνο
ρψξνπ θαη έξγσλ πξαζίλνπ.
26. Μειέηεο Αιηεπηηθέο.
27. Πεξηβαιινληηθέο Μειέηεο (Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ππ΄.
αξηζ. 256/1998)
28. Μειέηεο Πιεξνθνξηθήο θαη Γηθηχσλ
Οη κειεηεηέο εγγξάθνληαη θαη θαηαηάζζνληαη ζην Μεηξψν Μειεηεηψλ ζε δχν ην πνιχ θαηεγνξίεο κειεηψλ,
πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο εμεηδηθεπκέλεο επηζηεκνληθέο θαη
ηερληθέο γλψζεηο ηνπο, φπσο απνδεηθλχνληαη απφ ηνλ
ηίηιν θαη ηνλ ηνκέα ζπνπδψλ ηνπο θαη ηελ πηζηνπνηνχκελε εκπεηξία ηνπο.
Δπηπξφζζεηα, ππάξρνπλ ηξεηο ηάμεηο κειεηεηηθψλ πηπρίσλ. Ζ Α’, ε Β’ θαη ε Γ’. Γηα ηελ εγγξαθή ζηελ Α’ ηάμε
απαηηείηαη κφλν ε παξέιεπζε ηεηξαεηίαο ηνπιάρηζηνλ
απφ ηε ιήςε ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ θαη ε θηήζε άδεηαο
αζθήζεσο επαγγέικαηνο. Γηα ηελ εγγξαθή ζηελ Β΄ θαη
Γ΄ ηάμε απαηηνχληαη πξφζζεηα θξηηήξηα θαη κεγαιχηεξνο
ρξφλνο παξέιεπζεο απφ ηε ιήςε ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ
(http://ypex-mele.gr/eC_GroupEnergiwn.asp?
lg=GR&id=31).
Θα πξέπεη λα δηεπθξηλίζνπκε πσο ππάξρνπλ θάπνηνη
πεξηνξηζκνί ζηε δπλαηφηεηα εγγξαθήο ζην Μεηξψν
Μειεηεηψλ, ηνπο νπνίνπο κπνξείηε λα κειεηήζεηε αλαιπηηθφηεξα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη
Γηθηχσλ www.ypex-mele.gr, φπσο θαη ηα απαξαίηεηα
δηθαηνινγεηηθά, αιιά θαη γεληθφηεξεο πιεξνθνξίεο .

Υπεξεζία «Σπκπιεξώλω Μεραλνγξαθηθό… Δπηιέγω Αηγαίν!»
Σν Γξαθείν Γηαζχλδεζεο ηεο Γνκήο Απαζρφιεζεο
θαη ηαδηνδξνκίαο (Γ.Α.ΣΑ.) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Αηγαίνπ, ππνζηεξίδνληαο ηνπο/ηηο ππνςήθηνπο/ηεο
θνηηεηέο/ηξηεο ζηελ επηινγή ηνπ αληηθεηκέλνπ
ζπνπδψλ ηνπο, ιεηηνπξγεί απφ ηελ Σξίηε 17 Ηνπλίνπ
2014 ηελ ηειεθσληθή γξακκή ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ «Σπκπιεξώλω Μεραλνγξαθηθό… Δπηιέγω
Αηγαίν!».
Ζ ππεξεζία απηή απνηειεί δξάζε ηνπ Γξαθείνπ

Γηαζχλδεζεο ηεο Γ.Α.ΣΑ., ε νπνία σθειεί ηνπο/ηηο
απφθνηηνπο B/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ζε ζέκαηα αθαδεκατθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο σο πξνο ηα αληηθείκελα ζπνπδψλ πνπ παξέρνπλ ηα Σκήκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ.
Οη ελδηαθεξφκελνη/εο κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ ζην
22510 36770, 10.00-13.00, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο, κέρξη θαη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηνπ κεραλνγξαθηθνχ ηνπο δειηίνπ.
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Γ.Δ.

Ζ Γηεχζπλζε Μεηξψσλ θαη Σερληθψλ Δπαγγεικάησλ
ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Έξγσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ ηεξεί «Μεηξών Μειεηεηώλ» (θαηάινγν), ζηνλ νπνίν θαηαηάζζνληαη νη
κειεηεηέο θαηά ηάμεηο δπλακηθφηεηαο, έπεηηα απφ
αμηνιφγεζε.
Ζ εγγξαθή ζην Μεηξψν απνηειεί κία ζεκαληηθή
δπλαηφηεηα γηα απφθνηηνπο πνιιψλ Σκεκάησλ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, θαη κάιηζηα αξθεηνί είλαη
ήδε εγγεγξακκέλνη. Έηζη, ζε φζνπο έρεη ρνξεγεζεί ην
πηπρίν Μειεηεηή έρνπλ ην δηθαίσκα λα αλαιακβάλνπλ αηνκηθά ή σο κέιε ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο,
κειέηεο πνπ εκπίπηνπλ ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο θαηάηαμήο ηνπο ζην Μεηξψν, είηε λα ζηειερψλνπλ Δηαηξείεο Μειεηψλ.
Ζ αμηνιφγεζε γηα ηελ εγγξαθή ζην Μεηξψν Μειεηεηψλ γίλεηαη απφ ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο βάζεη
ησλ εμεηδηθεπκέλσλ επηζηεκνληθψλ θαη ηερληθψλ
γλψζεσλ ησλ αηηνχλησλ, πνπ απνδεηθλχνληαη απφ
ηνλ ηίηιν θαη ηνλ ηνκέα ζπνπδψλ ηνπο θαη ηελ πηζηνπνηνχκελε εκπεηξία ηνπο, αλάινγα κε ην δπλακηθφ
ηνπο αλά θαηεγνξία κειέηεο.
Οη θαηεγνξίεο κειεηψλ ππνδειψλνπλ ην ηδηαίηεξν
επηζηεκνληθφ πεδίν απαζρφιεζεο ησλ εγγεγξακκέλσλ ζε απηέο, κε βάζε ηηο εμεηδηθεπκέλεο επηζηεκνληθέο ή ηερληθέο γλψζεηο ηνπο, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ θαη ηελ εκπεηξία
ηνπο.
Ζ εκπεηξία πξνθχπηεη απφ βεβαησκέλεο ζπκκεηνρέο
ηνπ κειεηεηή ή ησλ ζηειερψλ εηαηξείαο κειεηψλ ζε
εθπνλήζεηο πεξαησκέλσλ ζπκβάζεσλ ή ζηαδίσλ κειεηψλ θαη ζπκπιεξσκαηηθά ζε επηβιέςεηο κειεηψλ,
θαζψο θαη θάζε εξεπλεηηθή θαη επηζηεκνληθή δξαζηεξηφηεηα, φπσο ζπγγξαθηθέο δεκνζηεχζεηο θαη
αλαθνηλψζεηο.

Φνξήγεζε Υπνηξνθηώλ ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Οινθιεξωκέλε Γηαρείξηζε Θαιάζζηωλ θαη Δζωηεξηθώλ Υδάηωλ»
Σν ελ ιφγσ πξφγξακκα ππνηξνθηψλ αθνξά ζηελ
εθπφλεζε κεηαδηδαθηνξηθήο έξεπλαο ή ηκήκαηνο
δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζηηο δφηξηεο ρψξεο ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ κεραληζκνχ ηνπ επξσπατθνχ νηθνλνκηθνχ ρψξνπ (ΥΜ ΔΟΥ) Ννξβεγία, Ηζιαλδία, Ληρηελζηάηλ» γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2014-2015. Σν πξφγξακκα ππνηξνθηψλ ζπγρξεκαηνδνηείηαη θαηά 85%
απφ πφξνπο ηνπ ΥΜ ΔΟΥ, πεξηφδνπ 2009-2014, θαη
θαηά 15% απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ.

Σα γλωζηηθά πεδία ησλ ζπνπδψλ θαη ηεο έξεπλαο ζα
είλαη ζπλαθή κε ηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζαιάζζησλ θαη εζσηεξηθψλ πδαηηθψλ πφξσλ. πγθεθξηκέλα,
ηα επηιέμηκα γλσζηηθά πεδία είλαη: «Σερλνινγία - Γηαρείξηζε Τδαηηθψλ Πφξσλ», «Σερλνινγία Πεξηβάιινληνο», «Θαιάζζηα Υσξνηαμία - Γηαρείξηζε Παξάθηησλ Εσλψλ», «Γηαρείξηζε Πεξηβάιινληνο», «Θαιάζζηα
Οηθνινγία / Βηνινγία – Τδξνβηνινγία», «Δπηζηήκε
ηεο Πξνζηαζίαο θαη Γηαρείξηζεο Τδαηηθψλ Πφξσλ»,
«Τδαηνθαιιηέξγεηεο»,
«Θαιάζζην Πεξηβάιινλ»,
«Θαιάζζηα Σερλνινγία», «Δμφξπμε Τδξνγνλαλζξάθσλ», «Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο ζε Θαιάζζην
Πεξηβάιινλ – Παξαγσγή Δλέξγεηαο απφ Τδαηνπηψζεηο», «Δπηζηήκεο Πεξηβάιινληνο».
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα αληινχλ ζρεηηθή πιεξνθφξεζε απφ ηνπο παξαθάησ ηζηφηνπνπο:
www.mindev.gov.gr
http://eeagrants.org/
www.eysped.gr
www.iky.gr

Ζ ζπλνιηθή δεκφζηα δαπάλε ηνπ Πξνγξάκκαηνο

Όζα πξέπεη λα γλωξίδεηε ζρεηηθά κε ηηο ζπλζήθεο δηαβίωζεο θαη εξγαζίαο ζην εμωηεξηθό







αο γνεηεχνπλ νη αιιαγέο;
Δπηζπκείηε λα αλαπηχμεηε ηηο επαγγεικαηηθέο
θαη πξνζσπηθέο ζαο δεμηφηεηεο;
πλαληάηε δπζθνιίεο ζηελ εμεχξεζε εξγαζίαο
ζηε ρψξα ζαο;
Δλδηαθέξεζζε λα γλσξίζεηε άιιεο ρψξεο θαη
πνιηηηζκνχο;
Θεσξείηε πηζαλφ νη εξγνδφηεο κηαο άιιεο επξσπατθήο ρψξαο λα εθηηκήζνπλ πεξηζζφηεξν
ηηο δεμηφηεηέο ζαο;
Δίζηε έηνηκνη λα αληηκεησπίζεηε λέεο πξνθιήζεηο ζηε δσή ζαο;

Δάλ απαληήζαηε θαηαθαηηθά ζε νπνηνδήπνηε απφ ηα
αλσηέξσ εξσηήκαηα, δείηε εδψ έλαλ νδεγφ πνπ ίζσο
είλαη απηφ αθξηβψο πνπ ρξεηάδεζηε. ρεδηάζηεθε κε
γλψκνλα ηηο αλάγθεο ησλ αηφκσλ πνπ εμεηάδνπλ ην
ελδερφκελν λα δήζνπλ θαη λα εξγαζζνχλ ζην εμσηεξηθφ
ή, ελαιιαθηηθά, λα κεηαβαίλνπλ θαζεκεξηλά γηα λα
εξγαζζνχλ ζε κηα γεηηνληθή ρψξα σο δηαζπλνξηαθνί
εξγαδφκελνη. Πεξηέρεη ζπκβνπιέο γηα ηελ αλαδήηεζε
ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ γηα ζέζεηο
εξγαζίαο ζηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο,
θαζψο
θαη
ζηελ
Ηζιαλδία,
ην Ληρηελζηάηλ, ηε Ννξβεγία θαη ηελ Διβεηία. Όιεο
απηέο νη ρψξεο απφ θνηλνχ έρνπλ ζπλάςεη κηα ζπκθσλία βάζεη ηεο νπνίαο νη πνιίηεο ηνπο κπνξνχλ λα ηαμηδεχνπλ θαη λα εξγάδνληαη ζε νπνηαδήπνηε απφ απηέο
Πεγή: http://www.paideia-ergasia.gr/

3

Γ.Δ.

Γηαρεηξηζηήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα είλαη ην Ίδξπκα Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ (ΗΚΤ). Τπνηξνθίεο ζα δνζνχλ ζε απφθνηηνπο
ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, Έιιελεο ή έρνληεο λφκηκε δηακνλή πέληε εηψλ ζηελ Διιάδα, πξνθεηκέλνπ
λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηκήκα ησλ κεηαπηπρηαθψλ
ηνπο ζπνπδψλ επηπέδνπ δηδαθηνξηθνχ, θαζψο θαη ζε
εξεπλεηέο, πξνθεηκέλνπ λα δηεμάγνπλ κεηαδηδαθηνξηθή έξεπλα ζε Ηδξχκαηα ησλ Γφηξησλ Υσξψλ. Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ππνηξνθίαο είλαη έσο 18 κήλεο.
Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ δηαηίζεηαη ην πνζφ ησλ 600.000
€, κε επηρνξήγεζε αλά ππνςήθην δηδάθηνξα/
εξεπλεηή χςνπο 5.000 €, ην ειάρηζην, έσο 30.000 €,
ην κέγηζην. Ζ ζρεηηθή επηρνξήγεζε ζα θαιχπηεη κεληαία ηξνθεία, δαπάλεο δηδάθηξσλ (εθφζνλ απαηηνχληαη) θαη έμνδα κεηάβαζεο - επηζηξνθήο.

αλέξρεηαη ζε 11.188.000 Δπξψ, κε πνζνζηφ ζπγρξεκαηνδφηεζεο 85% απφ ην ΥΜ ΔΟΥ. Σν Πξφγξακκα
έρεη σο ζηφρν λα ζπκβάιεη ζηελ θαιή πεξηβαιινληηθή θαηάζηαζε ηωλ Δπξωπαϊθώλ ζαιάζζηωλ θαη
εζωηεξηθώλ πδάηωλ.

Γηαγωληζκόο γηα ηα Βξαβεία Κνηλωληθήο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο "Social Business Excellence Awards 2014"
Σα Βξαβεία Κνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο Social
Business Excellence Awards ζεζκνζεηνχληαη γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα ππφ ηελ Αηγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ
Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, κε ζθνπφ λα αλαδείμνπλ θαη λα επηβξαβεχζνπλ βηψζηκα επηρεηξεκαηηθά
ζρέδηα πθηζηάκελσλ ή ππφ ίδξπζε θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ.
ην δηαγσληζκφ αλακέλεηαη λα ζπκκεηέρνπλ επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα απφ κηα ζεηξά ηνκέσλ δξαζηεξηφηεηαο,
κεηαμχ ησλ νπνίσλ νη λέεο ηερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο
θαη Δπηθνηλσληψλ, ην Πεξηβάιινλ, νη ππεξεζίεο Φξνληίδαο Ζιηθησκέλσλ θαη Παηδηψλ, ν Πνιηηηζκφο, ν Σνπξηζκφο θιπ.
Σα βξαβεία πνπ ζα απνλείκεη ε επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ ζε πθηζηάκελεο θαη ζε ππφ ζχζηαζε επηρεηξήζεηο
είλαη ηα θάησζη:


Social Enterprise of the year 2014

Community Impact Award 2014

Health & Social Care Social Enterprise 2014

Green Social Enterprise 2014

Education & Culture Social Enterprise 2014

Innovation & Technology Social Enterprise 2014

Social Enterprise Start-up 2014
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ ηηο αηηήζεηο
ηνπο ειεθηξνληθά απφ ηηο 09/06/2014 έσο ηηο 01/09/2014
ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ δηαγσληζκνχ:
http://www.social-business-awards.gr/el/registrationform

Ξεθηλά ν 3νο Γηαγωληζκόο Δθαξκνζκέλεο Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο «Η Διιάδα Καηλνηνκεί!»
δχν θαηεγνξίεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη λα είζηε εζείο ν
ληθεηήο! Σα βξαβεία ηνπ Γηαγσληζκνχ είλαη ρξεκαηηθά:
€15.000 γηα ηνλ πξψην ληθεηή θαη €8.000 γηα ηνλ δεχηεξν θάζε θαηεγνξίαο (Δθαξκνζκέλε Έξεπλα θαη Καηλνηνκία). Σα νθέιε ηνπ, φκσο, πνιιά πεξηζζφηεξα αθνχ νη
20 πξνηάζεηο πνπ ζα πξνθξηζνχλ ζηε δεχηεξε θάζε (νη
10 θαιχηεξεο απφ θάζε θαηεγνξία), ζα ηχρνπλ ηδηαίηεξεο
πξνβνιήο ζε έληππα θαη ειεθηξνληθά κέζα, ελψ ζα
έρνπλ ζεκαληηθέο επθαηξίεο δηθηχσζεο κε ηελ αγνξά θαη
ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν. Ζ ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ
γίλεηαη ειεθηξνληθά ζην www.kainotomeis.gr φπνπ κπνξείηε λα βξείηε θη άιιεο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ην
Γηαγσληζκφ, λα ελεκεξψλεζηε γηα ηελ εμέιημή ηνπ, λα
πινεγείζηε ζε ελδηαθέξνληα video θαη άξζξα ζρεηηθά κε
έξεπλα θαη θαηλνηνκία, παξνπζηάζεηο ησλ ληθεηψλ θαη
δηαθξηζέλησλ ησλ πξνεγνχκελσλ δηαγσληζκψλ θ.α.

Γηαγωληζκόο «CRAZY BUSINESS IDEAS» 2014
Σν IST ζην πιαίζην ηεο ζπλερνχο πξνζπάζεηάο ηεο γηα
ελεξγφ πξνψζεζε ηεο ζχλδεζεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη
ηεο αγνξάο εξγαζίαο, δηνξγαλψλεη Γηαγσληζκφ επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη θαηλνηνκίαο κε γεληθφ ηίηιν
«CRAZY BUSINESS IDEAS», κε ζηφρν λα δψζεη ηελ
επθαηξία ζε λένπο αλζξψπνπο λα αλαδείμνπλ ηηο ηδέεο
ηνπο γηα έλα λέν πξντφλ ή ππεξεζία, αιιά θαη λα ηηο
κεηνπζηψζνπλ ζε επηρεηξεκαηηθή πξάμε. O Γηαγσληζκφο ηειεί ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ, ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Νέαο Γεληάο,
ηνπ Δκπνξηθνχ θαη Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Αζελψλ (Δ.Β.Δ.Α) θαη ηνπ Δκπνξηθνχ θαη Βηνκεραληθνχ
Δπηκειεηεξίνπ Πεηξαηά (Δ.Β.Δ.Π). Ο δηαγσληζκφο είλαη αλνηθηφο ζην θνηλφ, κπνξνχλ έηζη λα ζπκκεηάζρνπλ
φινη φζνη έρνπλ κία θαηλνηφκν ηδέα (ελήιηθεο θαη αλήιηθνη). Ζ ζπκκεηνρή κπνξεί λα είλαη αηνκηθή ή νκαδηθή. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ ν ππνςήθηνο ζα
πξέπεη λα θαηαζέζεη ηελ ηδέα ηνπ κέζσ ηεο εηδηθά ζρεδηαζκέλεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ ηζηνζειίδαο
www.crazybusinessideas.gr, ππνβάιινληαο έλα κηθξφ
θείκελν κε ηελ πεξηγξαθή ηεο ηδέαο, καδί κε κία θσηνγξαθία ή video ηεο ηδέαο. Ζ αμηνιφγεζε ησλ ηδεψλ
ρσξίδεηαη ζε δχν θάζεηο: Α’ θάζε: Φεθνθνξία ηνπ
θνηλνχ κέζσ facebook («πξνθξηκαηηθή» θάζε), Β’ θάζε: Αμηνιφγεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ πιάλσλ απφ επη-

ηξνπή επηρεηξεκαηηψλ θαη αθαδεκατθψλ («εκηηειηθή»
θαη «ηειηθή» θάζε). Οη 6 νκάδεο κε ηελ πςειφηεξε
βαζκνινγία, ζα θιεζνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κία
ζχληνκε παξνπζίαζε ελψπηνλ θνηλνχ ζε εηδηθή εθδήισζε πνπ ζα ιάβεη ρψξα ζηηο 19 Ννεκβξίνπ 2014 ζηηο
εγθαηαζηάζεηο ηνπ IST College. ηελ εθδήισζε απηή
ζα αλαθνηλσζνχλ θαη ζα βξαβεπζνχλ νη 3 ληθεηέο ηνπ
δηαγσληζκνχ. Βξαβεία δηαγσληζκνχ:
Ο ληθεηήο ηνπ 1νπ βξαβείνπ ζα ιάβεη:
•
€5.000 αξρηθφ θεθάιαην απφ ην IST College γηα
λα κεηαηξέςεη ηελ ηδέα ηνπ ζε επηρείξεζε
•
Δξγαιείν γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε
ηζηνζειίδαο (πξνζθνξά ηνπ CU)
•
Κάιπςε ηειεπηθνηλσληαθψλ εμφδσλ γηα 8 κήλεο (πξνζθνξά ηνπ CU)
•
Wi-fi keyboards (πξνζθνξά ηνπ CU)
•
Πιήξε εμνπιηζκφ κία ζέζεο εξγαζίαο
(πξνζθνξά ηνπ Πιαηζίνπ)
Σν 2ν βξαβείν ζα είλαη:
•
Πιήξεο ππνηξνθία γηα πξνπηπρηαθφ πξφγξακκα
ηεο επηινγήο ηνπο ζην IST College
•
Δξγαιείν γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε
ηζηνζειίδαο (πξνζθνξά ηνπ CU)
•
Κάιπςε ηειεπηθνηλσληαθψλ εμφδσλ γηα 8 κήλεο (πξνζθνξά ηνπ CU)
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Μ.Κ.Ε.

Ο Γηαγσληζκφο Δθαξκνζκέλεο Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο «Ζ Διιάδα Καηλνηνκεί!» πνπ δηνξγαλψλεηαη απφ
ηνλ ΔΒ θαη ηε Eurobank είλαη γηα ηξίηε θνξά γεγνλφο!
Με ζχλζεκα «νη θαηλνηφκεο ηδέεο θσηίδνπλ ην κέιινλ
ηεο Διιάδαο», ε ηξίηε δηνξγάλσζε έρεη θαη πάιη ζην
επίθεληξν ηελ έξεπλα, ηελ θαηλνηνκία, ηε γλψζε θαη
ηνπο αλζξψπνπο πνπ ηηο ππεξεηνχλ. Ο Γηαγσληζκφο
ζηνρεχεη ζηελ ελζάξξπλζε ηεο έξεπλαο θαη παξαγσγήο
θαηλνηνκίαο, θαζψο θαη ηεο εμσζηξέθεηαο σο βαζηθήο
θηινζνθίαο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ρψξαο καο θαη ηελ πξνβνιή ησλ δεκηνπξγηθψλ
θαη παξαγσγηθψλ δπλαηνηήησλ ηεο. Δπηπιένλ, ζηνρεχεη
ζηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ αλάκεζα ζηελ επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα, ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ θιάδνπ, ηνπο εξεπλεηέο θαη ηνπο θνξείο θαηλνηνκίαο
Απφ ζήκεξα θαη έσο ηηο 30 επηεκβξίνπ 2014, κπνξείηε λα ππνβάιιεηε ηελ ππνςεθηφηεηά ζαο ζε κηα απφ ηηο

Γηαγωληζκόο «CRAZY BUSINESS IDEAS» 2014 (ζπλέρεηα)
•
Wi-fi keyboards (πξνζθνξά ηνπ CU)

Παξνπζίαζε 10 θαιχηεξσλ ηδεψλ ελψπηνλ θξηηηΣν 3ν βξαβείν ζα είλαη:
θήο επηηξνπήο. & ηειηθή θαηάηαμε 6 θαιχηεξσλ
•
Πιήξεο ππνηξνθία γηα κεηαπηπρηαθφ πξφγξακηδεψλ: 12 Ννεκβξίνπ
κα ηεο επηινγήο ηνπο ζην IST College

Δθδήισζε παξνπζίαζεο & βξάβεπζεο 6 θαιχηε•
Δξγαιείν γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε
ξσλ ηδεψλ:
19 Ννεκβξίνπ
ηζηνζειίδαο (πξνζθνξά ηνπ CU)
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηνλ δηαγσ•
Wi-fi keyboards (πξνζθνξά ηνπ CU)
ληζκφ, θαζψο θαη ηνπο φξνπο ζπκκεηνρήο ζε απηφλ, παξαθαιψ
πνιχ
φπσο
απεπζπλζείηε
ζην
Υξνλνδηάγξακκα δηαγσληζκνχ:
www.crazybusinessideas.gr.

Έλαξμε δηαγσληζκνχ: 12 Ηνπλίνπ

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία θαηάζεζεο ηδεψλ: 27
Απγνχζηνπ

Φεθνθνξία θνηλνχ: Έσο 7 επηεκβξίνπ

Αλαθνίλσζε 50 επηθξαηέζηεξσλ ηδεψλ: 8 επηεκβξίνπ

Δθπαηδεπηηθφ ζεκηλάξην ζχληαμεο επηρεηξεκαηηθψλ πιάλσλ: 16 επηεκβξίνπ

Καηάζεζε επηρεηξεκαηηθψλ πιάλσλ: Έσο 1 Οθησβξίνπ

Αμηνιφγεζε επηρεηξεκαηηθψλ πιάλσλ: Έσο 5
Ννεκβξίνπ

Γηαγωληζκόο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο (Youth Citizen Entrepreneurship Competition)
θήο θνηλσληθήο επζχλεο θαη λα θαηαζέηνπλ ηηο δηθέο
ηνπο απφςεηο ζην δηάινγν γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηελ
επηρεηξεκαηηθφηεηα, θάηη ην νπνίν επεηεχρζε θαη κέζσ
ηεο δηνξγάλσζεο ηνπ πξψηνπ θνηηεηηθνχ δηαγσληζκνχ
γηα ηελ ΔΚΔ «Νίθνο Αλαιπηήο», πνπ νινθιεξψζεθε
πξφζθαηα.
αο πξνζθαινχκε λα ππνζηεξίμεηε θη εζείο ηνλ μερσξηζηφ απηφ δηαγσληζκφ κε ζηφρν ηελ επξχηεξε δηάδνζή
ηνπ ζηνπο λένπο ηεο ρψξαο καο θαη επειπηζηνχκε λα
ππάξμνπλ πνιιέο ειιεληθέο ζπκκεηνρέο !
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ δηαγσληζκφ κπνξείηε
λα
αληιήζεηε
ζην
ζχλδεζκν:
www.youthcompetition.org

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ θάλνληαο on-line εγγξαθή ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δηαγσληζκνχ
http://www.youth-competition.org,λα
επσθειεζνχλ
απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην δσξεάλ on-line εθπαηδεπηηθφ εξγαζηήξην ηνπ Entrepreneurship Campus θαη ζηε
ζπλέρεηα λα ππνβάιινπλ ηελ ηδέα ηνπο ζηα αγγιηθά.
Η πξνζεζκία ππνβνιήο είλαη έωο 30 Ινπλίνπ 2014.
ηε ζπλέρεηα, νη ζπκκεηνρέο ππνβάιινληαη ζε on-line
ςεθνθνξία θαη δηαβνχιεπζε απφ ην θνηλφ έσο 31 Ηνπιίνπ 2014.
Οη ληθεηέο ηνπ δηαγσληζκνχ ζα πξνζθιεζνχλ ζηελ ηειεηή απνλνκήο ηνπ Entrepreneurship Summit πνπ ζα
γίλεη ηνλ εξρφκελν Οθηψβξην ζην Βεξνιίλν, φπνπ ζα
έρνπλ ηελ επθαηξία λα παξνπζηάζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο ζε
έλα παγθφζκην θνηλφ.
Σν Διιεληθφ Γίθηπν γηα ηελ ΔΚΔ, σο ζπληνληζηήο θνξέαο ηνπ Global Compact ζηελ Διιάδα, ππνζηεξίδεη
ηελ πξσηνβνπιία απηή, ε νπνία ζπλάδεη απφιπηα κε ην
ελδηαθέξνλ ηνπ λα παξέρεη δπλαηφηεηεο ζηνπο λένπο λα
αζρνιεζνχλ κε ηηο πνιχπιεπξεο δηαζηάζεηο ηεο εηαηξη-
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Μ.Κ.Ε.

Σν Goi Peace Foundation, ην Stiftung Entrepreneurship (Foundation for Entrepreneurship / Faltin
Stiftung) θαη ε UNESCO(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) ζπλδηνξγαλψλνπλ έλαλ παγθφζκην δηαγσληζκφ γηα ηε λεαληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα.
Ο δηαγσληζκφο απεπζχλεηαη ζε λένπο απφ φιν ηνλ θφζκν, κεηαμχ ειηθίαο 15 κε 30, πνπ νξακαηίδνληαη λα
δεκηνπξγήζνπλ κηα ζεηηθή αιιαγή ζηηο ηνπηθέο ηνπο
θνηλσλίεο, πξνζπαζψληαο λα αληηκεησπίζνπλ θάπνηεο
απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πξνθιήζεηο ηνπ ζήκεξα κε
θαηλνηφκεο ηδέεο θαη πξνηάζεηο. Οη ηδέεο θαη νη πξνηάζεηο ζα πξέπεη λα ζρεηίδνληαη κε έλα απφ ηα πεδία: πεξηβάιινλ, εθπαίδεπζε, πγεία, θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο, εηξήλε, πνιππνιηηηζκηθφηεηα, βηψζηκε ελέξγεηα,
αζθάιεηα ηξνθίκσλ, βηψζηκν εκπφξην, ειηθησκέλνη,
ελδπλάκσζε γπλαηθψλ θαη λέσλ.

Πξόγξακκα πξαθηηθήο άζθεζεο ReGeneration


εκηλάξηα απφ εγεηηθά ζηειέρε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ

Τπνζηήξημε ζε επίπεδν πξνζσπηθήο αλάπηπμεο θαη επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ
Πώο γίλεηαη ε Γηαδηθαζία Δπηινγήο;
Ζ δηαδηθαζία επηινγήο δηαξθεί ζπλνιηθά δχν κήλεο
θαη πεξηιακβάλεη ηέζζεξα ζηάδηα:

1o ζηάδην: Τπνβνιή αίηεζεο ελδηαθέξνληνο,
κε αλάξηεζε βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο θαη
ελφο ζχληνκνπ βίληεν ή θεηκέλνπ ζηε ζειίδα
ηνπ ReGeneration.

2o ζηάδην: πκπιήξσζε ελφο ηεζη δεμηνηήησλ θαη εξσηεκαηνινγίνπ εξγαζηαθήο ζπκπεξηθνξάο. Σν ηεζη δηαξθεί 2-2,5 ψξεο ζπλνιηθά
θαη κπνξεί λα εθηειεζηεί κε δηαιείκκαηα.

3ν ζηάδην: Boot Camp αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ πνπ πεξηιακβάλεη case-study κε ζχληνκε παξνπζίαζε θαη ζπλέληεπμε απφ επηηξνπή.

4o ζηάδην: Απεπζείαο ζπλέληεπμε κε ηνπο
εθπξνζψπνπο ησλ εηαηξεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ
ζην πξφγξακκα. Γελ ππάξρεη πεξηνξηζκφο
ζηνλ αξηζκφ ησλ ζπλεληεχμεσλ πνπ δίλεη ν
θάζε ππνςήθηνο.
Φξνλνδηάγξακκα
Ζ δηαδηθαζία επηινγήο ζα νινθιεξσζεί κέζα ζην
ηειεπηαίν 10ήκεξν ηνπ Ηνπιίνπ. Οη επηηπρφληεο ζα
πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο πξψηεο 40 ψξεο ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο ηνλ επηέκβξην ηνπ 2014, ελψ ε απαζρφιεζή ηνπο ζηηο εηαηξείεο ζα μεθηλήζεη ηνλ Οθηψβξην
ηνπ 2014.
Οη αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ζα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ηζηφηνπνπ www.regeneration.gr. Οη
ελδηαθεξφκελνη ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα, κέζα ζε
ιίγα ιεπηά πεξηήγεζεο, λα αληιήζνπλ φιεο ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο πνπ ζα ηνπο δψζνπλ ηελ επθαηξία λα γίλνπλ κέξνο ηεο πξσηνβνπιίαο, παίξλνληαο ην κέιινλ ζηα ρέξηα ηνπο. Ο 1νο θχθινο ππνβνιήο ζπκκεηνρψλ ζην πξφγξακκα μεθίλεζε ζηηο
29/5 θαη νινθιεξώλεηαη ζηηο 22/6.
Όινη νη απφθνηηνη, ζα ιάβνπλ πηζηνπνηεηηθφ ζπκκεηνρήο κε ηελ νινθιήξσζή ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην πξόγξακκα ReGeneration κπνξείηε λα βξείηε ζηε ζειίδα: http://
regeneration.gr/
Πεγή: http://www.epixeiro.gr/

Π.Α.

Σo ReGeneration, έλα θαηλνηφκν πξφγξακκα πξαθηηθήο άζθεζεο, έξρεηαη λα πξνζθέξεη κηα πξσηφγλσξε εκπεηξία δσήο ζηε λέα γεληά ηεο Διιάδαο.
Πνιιέο γλσζηέο εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη
ζηε ρψξα, ζπκπξάηηνπλ θάησ απφ έλα θνηλφ ζηφρν,
θαη κε φρεκα ην ReGeneration εγθαηληάδνπλ κηα
πξσηνβνπιία κε επίθεληξν ηνπο λένπο, πνπ ζα επηθέξεη ζεηηθή αιιαγή ζηελ ειιεληθή θνηλσλία ζε βάζνο
ρξφλνπ.
To ReGeneration απνηειεί κηα πξσηνπνξηαθή πξσηνβνπιία ησλ Global Shapers Athens Hub, πνπ
έξρεηαη λα γεθπξψζεη ην θελφ πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί
κεηαμχ ησλ λέσλ νη νπνίνη ζέινπλ λα κάζνπλ, λα
αλαπηπρζνχλ, λα ξηζθάξνπλ θαη λα αθήζνπλ ην απνηχπσκά ηνπο ζηελ θνηλσλία θαη ησλ εηαηξηψλ πνπ
δπζθνιεχνληαη λα βξνπλ ζηνπο ζεκεξηλνχο απνθνίηνπο ηηο δεμηφηεηεο πνπ ζεσξνχλ απαξαίηεηεο γηα ηε
ζηειέρσζε ηνπ δπλακηθνχ ηνπο.
Παξάιιεια, ε δνκεκέλε απηή πξνζπάζεηα έξρεηαη
λα αλαηξέςεη ηα δεδνκέλα ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο, δεκηνπξγψληαο κηα «θνηλφηεηα» θνξπθαίσλ
πνιπεζληθψλ θαη ειιεληθψλ εηαηξηψλ, αλεξρφκελσλ
επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ, δεκνζίσλ θνξέσλ θαη κε
θεξδνζθνπηθψλ νξγαληζκψλ πνπ ελψλνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα εληαίν
πξφγξακκα πξαθηηθήο άζθεζεο ην νπνίν παξέρεη
γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, αιιά θαη κηα κνλαδηθή εκπεηξία δσήο ζε φπνηνλ ζπκκεηέρεη!
Σε πνηνπο απεπζύλεηαη;
Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε ηαιαληνχρνπο πηπρηνχρνπο λένπο φισλ ησλ εηδηθνηήησλ. αλ ζηφρν
έρεη ηελ αλάπηπμε θαηλνχξγησλ δεμηνηήησλ, κέζα
απφ κία ζθαηξηθή εκπεηξία κάζεζεο, ψζηε νη λένη λα
εμαζθαιίζνπλ έλα δπλακηθφ επαγγεικαηηθφ μεθίλεκα. Σα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ ReGeneration είλαη ε
ακεηβφκελε πξαθηηθή άζθεζε ζε εηαηξηθφ πεξηβάιινλ, ε εληαηηθή εθπαίδεπζε, ε θνηλσληθή εξγαζία
θαη ε θαζνδήγεζε απφ θαηαμησκέλνπο επαγγεικαηίεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ρψξνπ ζηελ Διιάδα.
Πνηέο είλαη νη πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο;
ην ReGeneration κπνξνχλ λα δειψζνπλ ζπκκεηνρή λένη, απφθνηηνη ειιεληθψλ θαη μέλσλ θνξέσλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (ΑΔΗ/ΣΔΗ/Κνιιέγην), φισλ
ησλ γλσζηηθψλ πεδίσλ, κε ή ρσξίο κεηαπηπρηαθφ
ηίηιν, θαη κεδεληθή ή πεξηνξηζκέλε εξγαζηαθή εκπεηξία.
Τη πξνζθέξεη;
Σν ReGeneration είλαη έλα εμάκελν πξφγξακκα πξαθηηθήο άζθεζεο πνπ πξνζθέξεη πνιχπιεπξε εξγαζηαθή εκπεηξία, νπζηαζηηθή εθπαίδεπζε απφ πηζηνπνηεκέλνπο εθπαηδεπηέο, θαζψο θαη πνιιέο επθαηξίεο
γηα απηνβειηίσζε θαη πξνζσπηθή αλάπηπμε. Σν πξφγξακκα πεξηιακβάλεη:

Έμη (6) κήλεο έκκηζζεο εξγαζίαο ζε κεξηθέο
απφ ηηο πην γλσζηέο εηαηξείεο ηεο ειιεληθήο
αγνξάο

100 ψξεο εθπαίδεπζεο ζην πιαίζην ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο

60 ψξεο εθκάζεζεο επηθνηλσληαθψλ
δεμηνηήησλ, ηερληθψλ δηαπξαγκάηεπζεο, αλάπηπμεο πξνζσπηθήο επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο

40 ψξεο δηδαζθαιίαο δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ, πιεξνθνξηθήο, marketing θαη
πσιήζεσλ

50 ψξεο πξνζθνξάο εζεινληηθήο εξγαζίαο ζε
Με Κπβεξλεηηθή Οξγάλσζε

πκκεηνρή ζε έλα Οκαδηθφ Project δηάξθεηαο
3 κελψλ (3νο – 6νο κήλαο πξαθηηθήο
άζθεζεο)
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Πξόγξακκα 6κελεο ακεηβόκελεο πξαθηηθήο γηα λένπο ζην Διεπζέξηνο Βεληδέινο
Ο Γηεζλήο Αεξνιηκέλαο Αζελψλ Α.Δ. “Διεπζέξηνο
Βεληδέινο» ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλεξγίαο ησλ λέσλ θαη πξνζθέξεη ηελ επθαηξία ζε 70 λένπο αλζξψπνπο λα απνθηήζνπλ ακεηβφκελε επαγγεικαηηθή πξνυπεξεζία θαη θαηάξηηζε
δηάξθεηαο κέρξη έμη κήλεο ζε ζέζεηο ηνπ Αεξνδξνκίνπ, ψζηε λα απνηειέζεη πνιχηηκν εθφδην ζηα επφκελα επαγγεικαηηθά ηνπο βήκαηα.
πγθεθξηκέλα αλαδεηά:

amantas@icap.gr .
Όιεο νη αηηήζεηο ζα πξέπεη λα έρνπλ ππνβιεζεί έσο
ηηο 29/6/2014.

α) 30 λένπο, ειηθίαο 19 κε 29 εηψλ, απφθνηηνπο Λπθείνπ ή Σερληθήο ρνιήο, πνπ ηνπο ελδηαθέξεη λα
απνθηήζνπλ επαγγεικαηηθή εκπεηξία θαη γλψζεηο
ζηνλ θαζαξά επηρεηξεζηαθφ ηνκέα εξγαζηψλ πίζηαο
θαη επίγεηαο πξφζβαζεο Αεξνδξνκίνπ. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην πξφγξακκα ζα παξαθνινπζήζνπλ εμεηδηθεπκέλα ζεκηλάξηα θαη ζα ηνπο παξαζρεζνχλ ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά.
β) 40 λένπο, ειηθίαο 19 κε 29 εηψλ, απφθνηηνπο ή
θνηηεηέο ΑΔΗ ή ΣΔΗ, πνπ επηζπκνχλ λα απνθηήζνπλ
επαγγεικαηηθή εκπεηξία ή λα πινπνηήζνπλ ηελ πξαθηηθή ηνπο άζθεζε θαη λα εξγαζηνχλ ζε δηάθνξα
ηκήκαηα ηεο Δηαηξείαο ηνπ Αεξνδξνκίνπ απνθηψληαο πνιχηηκε εκπεηξία.
Ζ Δηαηξεία θαιχπηεη ην θφζηνο κεηαθίλεζεο απφ θαη
πξνο ην Αεξνδξφκην.
Οη ελδηαθεξφκελνη παξαθαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ αίηεζή ηνπο θαη λα ππνβάινπλ ην βηνγξαθηθφ ηνπο ζεκείσκα κέζσ ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ http://www.aia.gr/el/company-and-business/thecompany/careers/Job-Openings
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη
κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε ηελ θ. Νηαιάθνπ ζην
vdalakou@icap.gr ή κε ηνλ θ. Σζηακαληά ζην ptsi-

Πξαθηηθή Άζθεζε 300 θνηηεηώλ ζηελ ΔΥΓΑΠ
Καηά ηελ πεξίνδν Ηνπιίνπ – Απγνχζηνπ 2014 ζα απαζρνιεζνχλ ζηελ ΔΤΓΑΠ ηξηαθφζηνη (300) θνηηεηέο
ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ησλ Α.Δ.Η. θαη Σ.Δ.Η. εθ ησλ νπνίσλ έσο πελήληα (50) δχλαληαη λα πξαγκαηνπνηνχλ κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο. Οη ελδηαθεξφκελνη καδί κε ηελ αίηεζε ζα πξνζθνκίζνπλ πξφζθαηε βεβαίσζε ζπνπδψλ απφ ηε ζρνιή ηνπο. Οη αηηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζα ππνβιεζνχλ απφ 17.06.2014
έσο θαη 20.06.2014 θαη ψξα 8:00 ‐ 14:00 ζηελ Τπεξεζία Πξνζσπηθνχ (Χξσπνχ 156 ‐ Γαιάηζη).

Π.Α.
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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