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Γ.Α.ΣΑ. Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 

Δλεκεξσηηθό Γειηίν Γξαθείνπ Γηαζύλδεζεο Γ.Α.ΣΑ. 

Ο πςεινχ θχξνπο δηαγσληζκφο Red Dot 
Design Award είλαη αλαγλσξηζκέλνο 
δηεζλψο θαη εμεηδηθεχεηαη ζηελ ζρεδίαζε, 
ελψ νη ληθεηέο επηιέγνληαη θαη κε βάζε 
ηελ θαηλνηνκία, ηε ιεηηνπξγηθφηεηα, ηελ 
εξγνλνκία, ηελ αλζεθηηθφηεηα, ηελ νηθν-
ινγηθή ζπκβαηφηεηα θαη ηελ επθνιία 
ρεηξηζκνχ. Ο δηαγσληζκφο δηνξγαλψλεηαη 
απφ ην ίδξπκα Design Zentrum Nordrhein 
Westfalen ζην Essen,ηεο Γεξκαλί-
αο. Τπάξρνπλ 3 θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο 
κπνξεί θαλείο λα δειψζεη ζπκκεηνρή: 
product design, design agencies θαη de-
sign concepts. Σα πξντφληα ησλ ληθεηψλ 
παξνπζηάδνληαη ζην Red Dot Design Mu-
seum.  

Με πεξηζζφηεξεο απφ 4.800 ζπκκεηνρέο 
θέηνο, ηα δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα Red 
Dot Awards είλαη έλα απφ ηα ηξία ζεκα-
ληηθφηεξα βξαβεία ζρεδηαζκνχ ζηε βηνκε-
ραλία, καδί κε ηα iF Design Award θαη 
IDEA. Έλα απφ ηα θεηηλά βξαβεία απέ-
ζπαζε ε ζεηξά Hulu πνπ ζρεδίαζε γηα ηελ 
Pinvita ε απφθνηηνο απφ ην Σκήκα Μερα-
ληθψλ ρεδίαζεο Πξντφλησλ & 
πζηεκάησλ/DPSDE Βέληα Γηψηα. 

Red Dot Award γηα δηπισκαηνύρν κεραληθό ζρεδίαζεο πξντόλησλ & 
ζπζηεκάησλ 

http://en.wikipedia.org/wiki/North_Rhine-Westphalia
http://en.wikipedia.org/wiki/North_Rhine-Westphalia
http://en.wikipedia.org/wiki/Essen
https://www.facebook.com/DPSDE
https://www.facebook.com/DPSDE
https://www.facebook.com/DPSDE
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Ζ πξώηε ζνπ δνπιεηά κέζσ ηνπ EURES  

Πεξί ηίλνο πξφθεηηαη; 
Πξφθεηηαη γηα έλα πξφγξακκα επαγγεικαηηθήο θηλε-
ηηθφηεηαο πνπ βνεζά ηνπο λένπο ησλ ρσξψλ ηεο Δπ-
ξσπατθήο Έλσζεο λα βξνπλ δνπιεηά ζε άιιεο ρψξεο 
ηεο ΔΔ. Απνηειεί κέξνο ηεο εκβιεκαηηθήο πξσην-
βνπιίαο Νενιαία ζε Κίλεζε ηεο ζηξαηεγηθήο 
"Δπξψπε 2020", θαζψο θαη ηεο πξσηνβνπιίαο Δπθαη-
ξίεο γηα ηνπο Νένπο. ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο "Ζ 
πξψηε ζνπ δνπιεηά κέζσ ηνπ EURES" γηα ην 2012-
14 είλαη λα βνεζεζνχλ 5.000 άηνκα λα θαιχςνπλ 
θελέο ζέζεηο εξγαζίαο ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ. Σν 
πξφγξακκα μεθίλεζε ην 2012 θαη πεξηιακβάλεη πεξη-
νξηζκέλν κφλνλ αξηζκφ ππεξεζηψλ απαζρφιεζεο θαη 
θελψλ ζέζεσλ εξγαζίαο. "Ζ πξψηε ζνπ δνπιεηά κέ-
ζσ ηνπ EURES" βαζίδεηαη ζηε ζηήξημε απφ ηηο εζλη-
θέο ππεξεζίεο απαζρφιεζεο – πιεξνθφξεζεο, ε α-
λαδήηεζε εξγαζίαο, πξφζιεςε, ρξεκαηνδφηεζε – 
ηφζν γηα ηα άηνκα πνπ αλαδεηνχλ εξγαζία φζν θαη 
γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ελδηαθέξνληαη λα πξνζιά-
βνπλ πξνζσπηθφ απφ άιιεο ρψξεο. Οη ρξεκαηνδνηή-
ζεηο ππφθεηληαη ζε φξνπο θαη δηαδηθαζίεο πνπ ηέζε-
θαλ απφ ηηο ππεξεζίεο απηέο. 
Πνηνη έρνπλ δηθαίσκα λα ιάβνπλ βνήζεηα; 
Σα άηνκα πνπ αλαδεηνχλ εξγαζία , ηα νπνία είλαη: 

 ειηθίαο 18-30 εηψλ 

 ππήθννη ρψξαο ηεο ΔΔ 

 λφκηκνη θάηνηθνη ρψξαο ηεο ΔΔ 
Οη εξγνδφηεο πνπ είλαη επηρεηξεκαηίεο λφκηκα εγθα-
ηεζηεκέλνη ζε ρψξα ηεο ΔΔ: 

 αλαδεηνχλ εξγαδνκέλνπο κε ζπγθεθξηκέλν 
πξνθίι, ηνπο νπνίνπο δελ κπνξνχλ λα βξνπλ 
ζηε ρψξα ηνπο 

 πξνζθέξνπλ ηνπιάρηζηνλ 6κελεο ζπκβάζεηο 
εξγαζίαο, κε ακνηβή θαη φξνπο πνπ πξνβιέπν-
ληαη ζην εζληθφ εξγαηηθφ δίθαην 

Ση είδνπο βνήζεηα πξνζθέξεηαη; 

 Άηνκα πνπ αλαδεηνχλ εξγαζία 

 Αληηζηνίρηζε πξνζθνξάο θαη δήηεζεο, θαη 
βνήζεηα γηα ηνπνζέηεζε ζε ζέζε εξγαζίαο 

 Υξεκαηνδφηεζε γηα ηελ θάιπςε ησλ εμφδσλ 
ηαμηδίνπ γηα ζπλέληεπμε θαη/ή γηα κεηάβαζε 
ζην εμσηεξηθφ γηα ηελ αλάιεςε ζέζεο εξγα-
ζίαο. 

 Καηάξηηζε (γιψζζεο, κε ηερληθέο δεμηφηεηεο) 

 Δξγνδφηεο 

 Υξεκαηνδφηεζε γηα πξνζιήςεηο 
Οη κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο (δει. νη επηρεηξή-
ζεηο κε 250 ην πνιχ ππαιιήινπο) κπνξνχλ λα ππνβά-
ινπλ αίηεζε γηα ηελ θάιπςε κέξνπο ηνπ θφζηνπο 
θαηάξηηζεο θαη ηεο βνήζεηαο εγθαηάζηαζεο ησλ λεν-
πξνζιακβαλνκέλσλ ππαιιήισλ. 

Δπίζεο κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο πξνζθέξνληαη ζέζεηο 
εξγαζίαο ζε επξσπατθά φξγαλα θαη θνξείο θαζψο θαη ζε 
άιινπο δηεζλείο πνιηηηθνχο, νηθνλνκηθνχο θαη επηζηεκν-
ληθνχο νξγαληζκνχο (π.ρ. θνξείο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, 
ΟΟΑ, πκβνχιην ηεο Δπξψπεο, Γηεζλήο Οξγάλσζε 
Δξγαζίαο θ.ά.), ελψ επηιέμηκνη είλαη επίζεο νη ππεξεζλη-
θέο ξπζκηζηηθέο αξρέο θαη νη νξγαληζκνί ηνπο. 
Πψο λα ππνβάιεηε αίηεζε; 
Οη ππεξεζίεο απαζρφιεζεο πνπ κεηέρνπλ ζην πξφγξακ-
κα "Ζ πξψηε ζνπ δνπιεηά κέζσ ηνπ EURES", θαζψο 
θαη ηα ζρεηηθά θέληξα πιεξνθφξεζεο ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ 
παξαηίζεληαη ζηνλ παξαθάησ Οδεγφ θαη ηζηνζειίδεο:  
Οδεγφο γηα ηελ "Πξψηε ζνπ δνπιεηά κέζσ ηνπ EURES"  
Γεξκαλία: http://www.gigroup.de/bewerber/your-first-
eures-job  
Γαλία http://www.aarhus.dk/da/omkommunen/
english.aspx 
Ζλσκέλν Βαζίιεην: http://www.gigroupuk.com/your-
first-eures-job  
Ηζπαλία: http://www.gigroup.es/trabajadores/tu-primer-
trabajo-eures/  
Ηηαιία: http://www.portafuturo.it/servizi/your-first-eures-
job  
Οιιαλδία: http://yourfirsteuresjob.nl/en/ 
Πνισλία: http://www.gigroup.com.pl/kandydaci/
EURES.shtml  
Ρνπκαλία: http://www.gigroup.com.ro/ro/EURES/ 
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http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=el&catId=950
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=el&catId=1006
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=el&catId=1006
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_el.htm
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7600&langId=el
http://www.gigroup.de/bewerber/your-first-eures-job
http://www.gigroup.de/bewerber/your-first-eures-job
http://www.aarhus.dk/da/omkommunen/english.aspx
http://www.aarhus.dk/da/omkommunen/english.aspx
http://www.gigroupuk.com/your-first-eures-job
http://www.gigroupuk.com/your-first-eures-job
http://www.gigroup.es/trabajadores/tu-primer-trabajo-eures/
http://www.gigroup.es/trabajadores/tu-primer-trabajo-eures/
http://www.portafuturo.it/servizi/your-first-eures-job
http://www.portafuturo.it/servizi/your-first-eures-job
http://yourfirsteuresjob.nl/en/
http://www.gigroup.com.pl/kandydaci/EURES.shtml
http://www.gigroup.com.pl/kandydaci/EURES.shtml
http://www.gigroup.com.ro/ro/EURES/
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Παξαζθεπή 14 Ννεκβξίνπ 2014 

Σν «Ηλζηηηνχην Ακεξηθαληθψλ πνπδψλ», έλα αθαδεκα-
τθφ πξφγξακκα επηκφξθσζεο δηάξθεηαο πέληε εβδνκά-
δσλ, απεπζχλεηαη ζε θαζεγεηέο δεπηεξνβάζκηαο εθπαί-
δεπζεο πνπ δηδάζθνπλ αγγιηθά, θαζψο θαη ζε επαγγει-
καηίεο πνπ αζρνινχληαη µε ηελ εθπφλεζε πξνγξακκά-
ησλ ζπνπδψλ, ηελ εθπαίδεπζε δηδαζθφλησλ θαη ηε ζπγ-
γξαθή ζρνιηθψλ βηβιίσλ θαη εγρεηξηδίσλ. Πξφθεηηαη γηα 
ζεκηλάξην µε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δηδα-
ζθαιίαο θαη ηε δηεχξπλζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ 
ζε εθπαηδεπηηθά ηδξχµαηα θαη ζρνιηθά ζπζηήµαηα. Σα 
ζρεηηθά ζεκηλάξηα ηνπ Ηλζηηηνχηνπ ζε παλεπηζηήκηα ησλ 
Ζλσµέλσλ Πνιηηεηψλ εζηηάδνπλ ζε ζέµα ή αληηθείκελν 
πνπ ζπλδέεηαη µε ηηο Ακεξηθαληθέο πνπδέο.  

Αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο http://www.fulbright.gr/
greek_educators.html 

Πξόγξακκα Fulbright Schuman γηα Δπηζηήκνλεο 

Καηαιεθηηθή Ζκεξνκελία Τπνβνιήο Ζιεθηξνληθήο 
Αίηεζεο 

1 Γεθεκβξίνπ 2014 

To πξφγξακκα Fulbright-Schuman ην δηαρεηξίδεηαη ην 
Commission for Educational Exchange between the 
United States, Belgium and Luxembourg (Βξπμέιιεο) 
θαη απεπζχλεηαη ζε πνιίηεο ηεο ΔΔ.  Σν Ίδξπκα Ful-
bright Διιάδoο παξέρεη πιεξνθνξίεο θαη ζπληνλίδεη ηηο 
ζπλεληεχμεηο ησλ Διιήλσλ επηζηεκφλσλ. Αίηεζε κπν-
ξνχλ λα ππνβάινπλ θαζεγεηέο θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ 
ηίηινπ θαη εξεπλεηέο/θνηηεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 
δηδαθηνξηθψλ ηνπο ζπνπδψλ ζε επηζηεκνληθνχο θιάδνπο 
πνπ έρνπλ ζρέζε κε EU affairs ή US-EU relations γηα 
δηαιέμεηο ή/θαη γηα λα θάλνπλ έξεπλα ζε παλεπηζηήκηα ή 
εξεπλεηηθά θέληξα ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ µε ηα ν-
πνία έρνπλ ήδε εμαζθαιίζεη ζπλεξγαζία. Αίηεζε κπν-
ξνχλ αλ ππνβάινπλ επίζεο επαγγεικαηίεο ζε δηνηθεηηθέο 
ζέζεηο ζην ρψξν ηεο δηεζλνχο εθπαίδεπζεο (ζηειέρε 
γξαθείσλ δηεζλψλ ζρέζεσλ/πξνγξακκάησλ αληαιιαγψλ, 
ζηειέρε γξαθείσλ δηαζχλδεζεο). Οη ππνηξνθίεο, αλάιν-
γα κε ηελ θαηεγνξία, έρνπλ δηάξθεηα απφ ηξεηο ή έμη 
κήλεο (ην ιηγφηεξν) έσο ελλέα κήλεο (ην κέγηζην).  

Αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο:  

http://www.fulbrightschuman.eu/grants-eu-citizens/ 

 
www.fulbright.gr 

Πξνγξάκκαηα Τπνηξνθηώλ Ηδξύκαηνο Fulbright γηα ην Αθαδεκατθό Έηνο 2015-2016 

Πξόγξακκα γηα Μεηαπηπρηαθνύο Φνηηεηέο  

Δγγξαθή απφ Σξίηε 7 Οθησβξίνπ 2014 έσο Παξα-
ζθεπή 16 Ηαλνπαξίνπ 2015 

Καηαιεθηηθή Ζκεξνκελία Τπνβνιήο Ζιεθηξνληθήο 
Αίηεζεο  

Παξαζθεπή 6 Φεβξνπαξίνπ 2015 

Αίηεζε κπνξνχλ λα ππνβάινπλ απφθνηηνη αλαγλσξη-
ζκέλσλ ειιεληθψλ παλεπηζηεκίσλ ή πνιπηερληθψλ 
ζρνιψλ. Τπνηξνθίεο γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηηο 
Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ρνξεγνχληαη ζηνπο πεξηζζφηε-
ξνπο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο. Οη αηηνχληεο πξέπεη 
λα έρνπλ πςειή αθαδεκατθή επίδνζε ζηνλ θιάδν 
ηνπο θαη ζαθή επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ.  

Αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο  http://www.fulbright.gr/
greek_graduate.html 

Πξόγξακκα γηα Δπηζηήκνλεο 

Δγγξαθή απφ Σξίηε 2 επηεκβξίνπ 2014 έσο Παξα-
ζθεπή 31 Οθησβξίνπ 2014 

Καηαιεθηηθή Ζκεξνκελία Τπνβνιήο Ζιεθηξνληθήο 
Αίηεζεο 

Παξαζθεπή 21 Ννεκβξίνπ 2014 

Αίηεζε κπνξνχλ λα ππνβάινπλ θαζεγεηέο παλεπη-
ζηεκίσλ ή πνιπηερληθψλ ζρνιψλ θαη εξεπλεηέο πνπ 
έρνπλ ζπκπιεξψζεη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα ρξφληα 
επαγγεικαηηθήο εµπεηξίαο απφ ηελ απφθηεζε ηνπ 
δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ ηνπο. Αίηεζε µπνξνχλ λα ππν-
βάινπλ γηα νπνηνλδήπνηε επηζηεκνληθφ θιάδν ζηνλ 
νπνίν επηζπµνχλ λα δψζνπλ δηαιέμεηο ή/θαη λα θά-
λνπλ έξεπλα ζε παλεπηζηήκηα ή εξεπλεηηθά θέληξα 
ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ µε ηα νπνία έρνπλ ήδε 
εμαζθαιίζεη ζπλεξγαζία. Οη ππνηξνθίεο απηέο έρνπλ 
δηάξθεηα απφ ηξεηο έσο έμη µήλεο θαη αθνξνχλ φινπο 
ηνπο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο.  

Αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο http://www.fulbright.gr/
greek_research.html 

Πξόγξακκα γηα Καιιηηέρλεο 

Δγγξαθή απφ Σξίηε 9 Γεθεκβξίνπ 2014 έσο Παξα-
ζθεπή 13 Φεβξνπαξίνπ 2015 

Καηαιεθηηθή Ζκεξνκελία Τπνβνιήο Ζιεθηξνληθήο 
Αίηεζεο   

Παξαζθεπή 6 Μαξηίνπ 2015 

Ζ ππνηξνθία απηή αθνξά θαιιηηέρλεο πνπ έρνπλ ήδε 
ηνπιάρηζηνλ πέληε ρξφληα επαγγειµαηηθήο δξαζηε-
ξηφηεηαο. Πξννξίδεηαη θπξίσο γηα θαιιηηέρλεο νη 
νπνίνη επηζπκνχλ λα κειεηήζνπλ, λα βειηηψζνπλ ηελ 
ηερληθή ηνπο, λα δηεπξχλνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο θαη λα 
απνθηήζνπλ εκπεηξία ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ζηνπο 
ηνκείο ησλ θαιψλ ηερλψλ, ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο, 
ηεο κνπζηθήο, ηνπ ρνξνχ, ηνπ ζεάηξνπ, ηνπ θηλεκα-
ηνγξάθνπ, ηεο θσηνγξαθίαο, θαη ησλ ςεθηαθψλ ηε-
ρλψλ. Σν Ίδξπκα δίλεη έκθαζε ζε πξσηνπνξηαθέο 
πξνηάζεηο νη νπνίεο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα εμέιημεο 
ζε κειινληηθέο ζπλεξγαζίεο κεηαμχ ηεο Διιάδνο θαη 
ησλ Ζ.Π.Α.  

Αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο http://www.fulbright.gr/
greek_art.html 

Πξφγξακκα γηα Καζεγεηέο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαί-
δεπζεο 

Study of the United States Institutes (SUSI) 

Δγγξαθή απφ Σξίηε, 9 επηεκβξίνπ 2014 έσο Παξα-
ζθεπή 14 Ννεκβξίνπ 2014 

Καηαιεθηηθή Ζκεξνκελία Τπνβνιήο Αίηεζεο 
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Γηεζλήο Κνηλνβνπιεπηηθή Τπνηξνθία (IPS): Ζ Οκνζπνλδηαθή Κάησ Βνπιή ρνξεγεί ππν-
ηξνθίεο ζε πηπρηνύρνπο από ηελ Διιάδα, ηελ Σνπξθία θαη ηελ Κύπξν 

Πηπρηνχρνη απφ ηελ Διιάδα, ηελ Σνπξθία θαη ηελ 
Κχπξν έρνπλ ηελ επθαηξία λα ιάβνπλ ηε Γηεζλή Κνη-
λνβνπιεπηηθή Τπνηξνθία (IPS), αθνχ πξνεγνπκέλσο 
ππνβάιινπλ ηελ αίηεζή ηνπο ζηελ Πξεζβεία ηεο 
Οκνζπνλδηαθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Γεξκαλίαο ζηελ 
παηξίδα ηνπο. Ζ Γηεζλήο Κνηλνβνπιεπηηθή Τπνηξν-
θία (IPS) πεξηιακβάλεη εθδειψζεηο, ζεκηλάξηα θαη 
πξαθηηθή εμάζθεζε δίπια ζε βνπιεπηέο ηεο Οκν-
ζπνλδηαθήο Κάησ Βνπιήο. Κάζε ρξφλν ρνξεγνχληαη 
120 ππνηξνθίεο ζε ππνςήθηνπο κε ην αληίζηνηρν 
πνιηηηθφ ελδηαθέξνλ, πξνεξρφκελνπο απφ 41 δηαθν-
ξεηηθέο ρψξεο. Σν πξφγξακκα δηεμάγεηαη απφ ην 
1986 θαη ιακβάλεη ρψξα θάζε ρξφλν απφ ηελ 
1ε Μαξηίνπ έσο ηελ 31ε Ηνπιίνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηα 
Παλεπηζηήκηα ηνπ Βεξνιίλνπ. 
Καηά ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο νη ππνςήθηνη 
δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ην ηξηαθνζηφ έηνο ηεο 
ειηθίαο ηνπο, ελψ πξνυπφζεζε είλαη λα δηαζέηνπλ 
πηπρίν παλεπηζηεκηαθνχ ή ηερλνινγηθνχ ηδξχκαηνο 

αλψηαηεο εθπαίδεπζεο θαη άξηζηε γλψζε ηεο γεξκαλη-
θήο γιψζζαο. Ζ ππνηξνθία πεξηιακβάλεη κελαία απν-
δεκίσζε 450 Δπξψ, δσξεάλ δηακνλή θαζψο θαη αζθα-
ιηζηηθή θάιπςε αζζελείαο, αηπρήκαηνο θαη αζηηθήο 
επζχλεο. Δπηπιένλ, ε ππνηξνθία θαιχπηεη ηα έμνδα 
κεηάβαζεο πξνο θαη απφ ην Βεξνιίλν. 
ην πξφγξακκα IPS έρνπλ ζπκκεηάζρεη κέρξη ζήκεξα 
πεξηζζφηεξα απφ 2.000 άηνκα. 
Τπνβνιέο αηηήζεσλ απφ ηελ Διιάδα κέρξη ηηο 31 Απ-
γνύζηνπ 2014. 

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζα βξείηε ζηελ ηζηνζειίδα: 

 http://www.griechenland.diplo.de/Vertretung/
griechenland/el/06/Studieren__in__Deutschland/IPS-
2014-el.html 

Ξεθηλά ζηηο 16-7-2014 ε ππνβνιή αηηήζεσλ γηα ζπκκε-
ηνρή ζην πξφγξακκα ηνπ Οξγαληζκνχ Απαζρφιεζεο 
Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ επηρνξήγεζεο γηα ηελ ελίζρπζε 
ηεο νξγαλσηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο Γ..Δ.Β.Δ.Δ., ηεο 
Δ..Δ.Δ. θαη ησλ Οξγαλψζεσλ κειψλ απηψλ, ηνπ 
.Δ.Β., ηνπ .Δ.Σ.Δ. θαζψο θαη ησλ Παλειιελίσλ Οξ-
γαλψζεσλ κειψλ ηνπ .Δ.Σ.Δ. 
Σν  Πξφγξακκα ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηα απνζεκαηη-
θά ηνπ ΔΛΔΚΠ  θαη ε κέγηζηε ζπλνιηθή δαπάλε ζα 
αλέιζεη ζην πνζφ ησλ 4.500.000 επξψ. 
Οη δηθαηνχρνη πνπ επηζπκνχλ λα εληαρζνχλ ζην πξφ-
γξακκα, εθφζνλ ππάξρνπλ θελέο ζέζεηο, ππνβάιινπλ 
ειεθηξνληθά αίηεζε ππαγσγήο, ε νπνία είλαη αλαξηε-
κέλε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Οξγαληζκνχ (www.oaed.gr).  
Γηθαηνχρνη είλαη ε Γ..Δ.Β.Δ.Δ., ε Δ..Δ.Δ. θαη νη Οξ-
γαλψζεηο κέιε απηψλ,  ν .Δ.Β., ν .Δ.Σ.Δ. θαζψο  θαη 
νη Παλειιήληεο Οξγαλψζεηο κέιε ηνπ .Δ.Σ.Δ.. Γηθαη-
νχρνη επίζεο είλαη θαη νη Δλψζεηο ή σκαηεία κέιε ησλ 
Παλειιελίσλ Οξγαλψζεσλ ηνπ .Δ.Σ.Δ. 
Γελ είλαη δπλαηή ε ππαγσγή ζε πεξίπησζε πνπ νη δη-
θαηνχρνη (εγγεγξακκέλνη ζηηο αλσηέξσ  πλνκνζπνλδί-
εο θαη εξγνδνηηθέο Οξγαλψζεηο) ,  έρνπλ πξνβεί ζε κεί-
σζε πξνζσπηθνχ ιφγσ θαηαγγειίαο ζχκβαζεο εξγαζί-
αο ρσξίο λα ην αληηθαηαζηήζνπλ, θαηά ην ρξνληθφ δηά-
ζηεκα ησλ ηξηψλ (3) κελψλ πνπ πξνεγείηαη ηεο εκεξν-
κελίαο ππνβνιήο ηεο αίηεζήο ηνπο γηα ππαγσγή ζην 
πξφγξακκα θαη κέρξη ηελ έληαμή ηνπο ζε απηφ. 
Οη σθεινχκελνη είλαη  άλεξγνη πνπ: 

 Έρνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ αλέξγνπ θαη δηαζέηνπλ 
δειηίν αλεξγίαο ζε ηζρχ θαηά ηελ ππφδεημή ηνπο 
απφ ην αξκφδην ΚΠΑ 2. 

 Έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην ηππνπνηεκέλν έληππν 
εμαηνκηθεπκέλεο πξνζέγγηζεο θαη έρνπλ ζπκ-
θσλήζεη ζε αηνκηθφ ζρέδην δξάζεο. 

 Δίλαη ειηθίαο 18 έσο 66 εηψλ, δειαδή λα έρνπλ 
ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη 
λα δηαλχνπλ ην 19ν έηνο θαη ην 67ν έηνο αληί-
ζηνηρα θαηά ηελ εκεξνκελία ππφδεημήο ηνπο απφ 
ηελ αξκφδηα Τπεξεζία. 

 Έρνπλ ηελ ειιεληθή ππεθνφηεηα ή ηελ ππεθνφ-
ηεηα άιινπ θξάηνπο – κέινπο ηεο Δ.Δ. ή λα εί-
λαη νκνγελείο πνπ έρνπλ δηθαίσκα δηακνλήο θαη 
απαζρφιεζεο ζηε ρψξα καο. 

«Πξόγξακκα επηρνξήγεζεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο νξγαλσηηθήο ηθαλόηεηαο ηεο 
Γ..Δ.Β.Δ.Δ., ηεο Δ..Δ.Δ. θαη ησλ Οξγαλώζεσλ κειώλ απηώλ, ηνπ .Δ.Β., ηνπ 

.Δ.Σ.Δ. θαζώο θαη ησλ Παλειιελίσλ Οξγαλώζεσλ κειώλ ηνπ .Δ.Σ.Δ.» 

 Αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο ηεο δή-
ηεζεο απφ ηνπο δηθαηνχρνπο,  θαη πιεξνχλ ηηο 
ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο. 

Ζ επηρνξήγεζε γηα θάζε εκέξα πιήξνπο απαζρφιε-
ζεο γηα ηνπο σθεινχκελνπο αλέξγνπο (κηζζσηνί θαη 
εκεξνκίζζηνη) ειηθίαο έσο 25 εηψλ ( λα δηαλχνπλ 
δειαδή θαηά ηελ εκεξνκελία πξφζιεςήο ηνπο έσο 
θαη ην 25ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο) αλέξρεηαη ζην πνζφ 
ησλ 22 € ηελ εκέξα θαη φρη πέξαλ ησλ 25 εκεξψλ ην 
κήλα (εκέξεο αζθάιηζεο), ελψ γηα σθεινχκελνπο 
ειηθίαο άλσ ησλ 25 εηψλ ( λα έρνπλ ζπκπιεξψζεη 
δειαδή θαηά ηελ εκεξνκελία πξφζιεςήο ηνπο ην 25ν 
έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο) πνπ ζα πξνζιεθζνχλ ζηα 
πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 
25 € ηελ εκέξα θαη φρη πέξαλ ησλ 25 εκεξψλ ην κή-
λα (εκέξεο αζθάιηζεο). 
Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο νξίδεηαη 
ζηνπο ηξηάληα ελληά (39) κήλεο εθ ησλ νπνίσλ νη 
ηξηάληα έμη (36) κήλεο αθνξνχλ ζε επηρνξήγεζε θαη 
ηξεηο (3) κήλεο ζε δέζκεπζε ηνπ εξγνδφηε. 
 
Οη αηηήζεηο ππνβάιινληαη ζην εηδηθφ πεδίν ηνπ δηαδη-
θηπαθνχ ηφπνπ ηνπ ΟΑΔΓ ζηελ δηεχζπλζε 
www.oaed.gr φπνπ επίζεο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 
νη πξνυπνζέζεηο θαη ινηπνί φξνη ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
 
Πεγή: Γειηίν Σχπνπ ΟΑΔΓ 14/07/2014  
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41 ζέζεηο εξγαζίαο ζην Σερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο 

Σν Σερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο (ΣΔΔ), έρεη 
αλαιάβεη σο δηθαηνχρνο ηελ πινπνίεζε ηεο εληαγκέ-
λεο πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ δηαδηθηπαθψλ 
ππεξεζηψλ πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ 
επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ 
πνιηηψλ» θαη θσδ. ΟΠ 355378 ζην ΔΠ Φεθηαθή 
χγθιηζε 2007-2013, ε νπνία ρξεκαηνδνηείηαη κε 
πφξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
(ΔΣΠΑ). 
Σν ΣΔΔ, γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ [1] ηεο σο 
άλσ πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηα-
ρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ 
Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» θαιεί ηνπο ελδηα-
θεξφκελνπο πνπ πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο 
λα ππνβάινπλ ππνςεθηφηεηα, πξνθεηκέλνπ λα ζπλά-
ςνπλ ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ. Αληηθείκελν ηνπ 
ππνέξγνπ είλαη ε αλάπηπμε ησλ παξαθάησ πεξηγξα-
θφκελσλ ζπζηεκάησλ/εθαξκνγψλ ζην πιαίζην ηνπ 
ζεζκηθνχ ξφινπ ηνπ ΣΔΔ, ηα νπνία ζα ζπκβάινπλ 
ζηελ ειεθηξνληθνπνίεζε, ζηελ απινχζηεπζε θαη 
βειηηζηνπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ΣΔΔ θαη ζηελ 
αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη ηνπ ΣΔΔ 
πξνο ηα κέιε ηνπ θαη πξνο ηνπο πνιίηεο, ψζηε λα 
εμππεξεηνχληαη κε ηαρχηεηα θαη αμηνπηζηία. Καζέλα 
απφ ηα ζπζηήκαηα, πνπ ζα πινπνηεζνχλ ζην πιαίζην 
ηεο παξνχζαο, εμππεξεηεί κηα απηφλνκε δξάζε θαη 
κε ηελ νινθιήξσζή ηνπ αλακέλεηαη λα βειηηψζεη ηηο 
παξερφκελεο ππεξεζίεο απφ ηελ αληίζηνηρε αξκφδηα 
νξγαληθή Μνλάδα ηνπ ΣΔΔ πξνο ηα κέιε ηνπ θαη 
πξνο ηνπο πνιίηεο. 
Δηδηθόηεηεο Δμσηεξηθώλ πλεξγαηώλ 

 1 Αλαιπηήο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ – 
Δπίπεδν εθπαίδεπζεο ΠΔ κε εκπεηξία ζηε 
ζρεδίαζε ζπζηεκάησλ πνιιψλ ζπλδξνκεηψλ 

 2 Μεραληθφο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ (Senior) 
(Γηαρείξηζε, XML, DatabaseSchema, SQL) – 
Δπίπεδν εθπαίδεπζεο ΠΔ κε εκπεηξία ζηελ 
δηαρείξηζε βάζεσλ δεδνκέλσλ (ORACLE) θαη 
ζηελ δεκηνπξγία ζρεκάησλ δεδνκέλσλ θαη 
πξνγξακκαηηζκφ απηνκαηηζκψλ (triggers, 
storedprocedures) 

 2 Μεραληθφο Λνγηζκηθνχ Java (Senior) – Δπί-
πεδν εθπαίδεπζεο ΠΔ κε εκπεηξία ζε ζπζηή-
καηα J2EE θαη ηδηαίηεξα ζε πςειήο δηαζεζη-
κφηεηαο θαη απφδνζεο 

 2 Μεραληθφο Λνγηζκηθνχ Java (Junior) – Δπί-
πεδν εθπαίδεπζεο ΠΔ ή ΣΔ κε εκπεηξία ζε 
πξνγξακκαηηζκφ JAVA 

 1 Μεραληθφο Λνγηζκηθνχ γηα deployment & 
testing – Δπίπεδν εθπαίδεπζεο ΠΔ κε εκπεηξί-
α ζε ζπζηήκαηα αξρηηεθηνληθήο HW θαη SW 
πςειήο απφδνζεο θαη δηαζεζηκφηεηαο θαη 

παξνρήο νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηψλ ζε πνιίηεο 

 1 Γηαρεηξηζηήο πζηεκάησλ Λεηηνπξγηθφ – Γί-
θηπα (senior) – Δπίπεδν εθπαίδεπζεο ΠΔ ή ΣΔ κε 
εκπεηξία ζε ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Linux 

 1 Γηαρεηξηζηήο πζηεκάησλ Λεηηνπξγηθφ – Γί-
θηπα (junior) – Δπίπεδν εθπαίδεπζεο ΠΔ ή ΣΔ κε 
εκπεηξία ζε ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Linux 

 1 Μεραληθφο Λνγηζκηθνχ πζηεκάησλ Αζθαιεί-
αο (Encryption – certificatesspecialist, LDAP, 
userprovisioning) (Senior) – Δπίπεδν εθπαίδεπ-
ζεο ΠΔ κε εκπεηξία ζε ζπζηήκαηα πηζηνπνίεζεο 
ρξεζηψλ (SSO), αζθάιεηαο ζπζηεκάησλ θαη αι-
γνξίζκσλ θξππηνγξάθεζεο 

 1 Μεραληθφο Λνγηζκηθνχ (Junior) – Δπίπεδν εθ-
παίδεπζεο ΠΔ ή ΣΔ κε εκπεηξία ζε πξνγξακκαηη-
ζκφ client-server 

 20 Μεραληθνί (Όισλ ησλ εηδηθνηήησλ) – Αξρηηέ-
θηνλεο, Πνιηηηθνί, Σνπνγξάθνη, Μεραλνιφγνη, 
Ζιεθηξνιφγνη , Υεκηθνί, Μεηαιιεηνιφγνη, Ναπ-
πεγνί θαη Ζιεθηξνληθνί 

 3 Πξνζσπηθφ Τπνζηήξημεο – Πξνζσπηθφ απφ 
κεραληθνχο γηα ηε ζηειέρσζε HelpDesk ηεο πε-
ξηφδνπ πηινηηθήο ιεηηνπξγίαο 

 3 Βηβιηνζεθνλφκνη – Δπίπεδν εθπαίδεπζεο ΣΔΗ ή 
ΑΔΗ κε εκπεηξία ζηελ δηαρείξηζε ςεθηαθψλ ηεθ-
κεξίσλ 

 2 Πξνζσπηθφ Τπνζηήξημεο Βηβιηνζήθεο – Αξρεί-
νπ 

 1 Μεραληθφο – Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο ΑΔΗ – Δηδη-
θφο ζηελ ηερληθή νξνινγία 

Ζ δηάξθεηα θάζε αηνκηθήο ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ 
πνπ ζα ζπλαθζεί ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δε ζα ππεξ-
βεί ηνπο 14 κήλεο ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα πιν-
πνίεζεο ηνπ έξγνπ. 
Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο αηηήζεσλ ιήγεη ζηηο 5 Απγνύ-
ζηνπ 2014.Σν θείκελν ηεο πξόζθιεζεο ζα ην βξείηε 
εδώ:  
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE_HOME/
TEE_HOME_NEW/anakoinwseis/anak_erga_espa/
prosk_e_ypir.pdf 
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Ξεθίλεζαλ νη αηηήζεηο γηα ηνλ δηαγσληζκφ ηεο Δζλη-
θήο Σξάπεδαο πνπ αθνξά 122 πξνζιήςεηο γηα ηελ 
ζηειέρσζε ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο.  Ζ θαηάζεζε ησλ 
αηηήζεσλ ζα γίλεηαη απφ 14/07/2014 κέρξη θαη ηελ 
22/07/2014. Οη ππνςήθηνη ζα ππνβάινπλ αίηεζε - 
δήισζε ζπκκεηνρήο ζε εηδηθφ έληππν ην νπνίν ζα 
δηαηίζεηαη θαη ζα ζπκπιεξψλεηαη ζην θαηάζηεκα ηεο 
ηξάπεδαο ζην νπνίν ζα ππνβάιιεηαη ε αίηεζε.  
Πεξηιεπηηθά νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο:  
Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη:  
1.    Να έρνπλ Διιεληθή Δζληθφηεηα. Δμαίξεζε: Γη-
θαηνχληαη λα είλαη ππνςήθηνη θαη πνιίηεο ησλ Κξα-
ηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  
2.    Να έρνπλ πηπρίν Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο 
ή Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο ησλ ρνιψλ / Σκεκά-
ησλ πνπ πεξηνξηζηηθά αλαθέξνληαη ζηνπο ζπλεκκέ-
λνπο πίλαθεο ή ηζφηηκν ηίηιν αληίζηνηρεο κε απηέο 
ησλ πηλάθσλ ρνιψλ/Σκεκάησλ ηεο αιινδαπήο αλα-

γλσξηζκέλν απφ ην ΓΗΚΑΣΑ ή ΗΣΔ ή ΓΟΑΣΑΠ.  
3.    Να είλαη ειηθίαο κέρξη 30 εηψλ (λα έρνπλ γελλεζεί 
απφ 1.1.1984 θαη κεηά).  
4.    Να είλαη κφληκνη θάηνηθνη ησλ Γήκσλ ή ησλ Νε-
ζηψλ γηα ηηο πξνθεξπρζείζεο ζέζεηο ησλ νπνίσλ δηαγσλί-
δνληαη 
5.    Οη άλδξεο λα κελ έρνπλ θεξπρζεί αλππφηαθηνη ή 
θαηαδηθαζηεί γηα ιηπνηαμία κε ηειεζίδηθε απφθαζε.  
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζα βξείηε ζηελ ηζηνζειίδα 
ηνπ ΑΔΠ:  
https://www.asep.gr/asep/site/home/LC+Menu/
ENHMEROSI/deltia+tipou/2014/
Ju-
ly+2014/07072014_1.csp;jsessionid=c0a8641530d7c8dc
a9bd3fd2430f92f198cb239a7d80.e3aRbN8Kb3yMe3uP
b3aMchaOay1ynknvrkLOlQzNp65In0 

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE_HOME/TEE_HOME_NEW/anakoinwseis/anak_erga_espa/prosk_e_ypir.pdf
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE_HOME/TEE_HOME_NEW/anakoinwseis/anak_erga_espa/prosk_e_ypir.pdf
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE_HOME/TEE_HOME_NEW/anakoinwseis/anak_erga_espa/prosk_e_ypir.pdf
https://www.asep.gr/asep/site/home/LC+Menu/ENHMEROSI/deltia+tipou/2014/July+2014/07072014_1.csp;jsessionid=c0a8641530d7c8dca9bd3fd2430f92f198cb239a7d80.e3aRbN8Kb3yMe3uPb3aMchaOay1ynknvrkLOlQzNp65In0
https://www.asep.gr/asep/site/home/LC+Menu/ENHMEROSI/deltia+tipou/2014/July+2014/07072014_1.csp;jsessionid=c0a8641530d7c8dca9bd3fd2430f92f198cb239a7d80.e3aRbN8Kb3yMe3uPb3aMchaOay1ynknvrkLOlQzNp65In0
https://www.asep.gr/asep/site/home/LC+Menu/ENHMEROSI/deltia+tipou/2014/July+2014/07072014_1.csp;jsessionid=c0a8641530d7c8dca9bd3fd2430f92f198cb239a7d80.e3aRbN8Kb3yMe3uPb3aMchaOay1ynknvrkLOlQzNp65In0
https://www.asep.gr/asep/site/home/LC+Menu/ENHMEROSI/deltia+tipou/2014/July+2014/07072014_1.csp;jsessionid=c0a8641530d7c8dca9bd3fd2430f92f198cb239a7d80.e3aRbN8Kb3yMe3uPb3aMchaOay1ynknvrkLOlQzNp65In0
https://www.asep.gr/asep/site/home/LC+Menu/ENHMEROSI/deltia+tipou/2014/July+2014/07072014_1.csp;jsessionid=c0a8641530d7c8dca9bd3fd2430f92f198cb239a7d80.e3aRbN8Kb3yMe3uPb3aMchaOay1ynknvrkLOlQzNp65In0
https://www.asep.gr/asep/site/home/LC+Menu/ENHMEROSI/deltia+tipou/2014/July+2014/07072014_1.csp;jsessionid=c0a8641530d7c8dca9bd3fd2430f92f198cb239a7d80.e3aRbN8Kb3yMe3uPb3aMchaOay1ynknvrkLOlQzNp65In0
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πλέρηζε δηαδηθαζίαο  ππνβνιήο αηηήζεσλ ζε πξόγξακκα ηνπ  

ΟΑΔΓ κε ηίηιν «Δπηρεηξεκαηηθόηεηα λέσλ κε έκθαζε ζηελ θαηλνηνκία» 

Ο Οξγαληζκφο Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ 
αλαθνηλψλεη κε δειηίν ηχπνπ ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθα-
ζίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ ζην πξφγξακκα πξνψζεζεο 
ζηελ απαζρφιεζε κέζσ ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο 
επηρεηξεκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ, 2.000 αλέξγσλ λέσλ 
ειηθίαο έσο 35 εηψλ, κε ην δηαθξηηηθφ ηίηιν 
«Δπηρεηξεκαηηθφηεηα λέσλ κε έκθαζε ζηελ θαηλνηνκί-
α» (αξ. 32180/466/09-12-2013 ΚΤΑ (ΦΔΚ 3194/Β’/16
-12-2013) και αρ. 9/2013 Δημόσια Πρόσκληση του 
πξνγξάκκαηνο) θαη ελεκεξψλεη ηνπο ελδηαθεξφκελνπο 
πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε απηφ φηη κπνξνχλ 
λα ππνβάιινπλ αηηήζεηο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο απφ 
ηηο 21 Ηνπιίνπ 2014 έσο θαη 21 Απγνύζηνπ 2014 ζην 
δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΟΑΔΓ www.oaed.gr , ζην πεδίν 
θαηαρψξεζεο ειεθηξνληθψλ αηηήζεσλ γηα 900 ζέζεηο. 

Λεπηνκέξεηεο θαη φξνη πινπνίεζεο ηεο ζπλέρηζεο ηεο 
δηαδηθαζίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ ζην πξφγξακκα πεξη-
ιακβάλνληαη ζηε ζρεηηθή πκπιεξσκαηηθή Γεκφζηα 

Πξφζθιεζε πνπ έρεη αλαξηεζεί ζηνλ εηδηθφ δηαδηθηπαθφ 
ηφπν ηνπ ΟΑΔΓ www.oaed.gr Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα 
νξηδφκελα ζηελ κε αξ.32180/466/09 -12-2013 ΚΤΑ 
(ΦΔΚ 3194/Β’/16 - 12-2013) θαη ηε κε αξ. 9/2013 Γε-
κφζηα Πξφζθιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
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Θέζπηζε λένπ ρξεκαηνδνηηθνύ εξγαιείνπ γηα ηελ θαηλνηνκία 

«InnovFin – EU Finance for Innovators» 

Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ν Όκηινο ηεο Δπξσπατθήο 
Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ θαη ΔΣΑΔ) εγθαηλίαζαλ 
ζηηο 12 Ηνπλίνπ 2014 κηα λέα γεληά ρξεκαηνδνηηθψλ 
εξγαιείσλ θαη ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ηεο ΔΔ, κε 
ζθνπφ λα δηεπθνιχλνπλ ηελ πξφζβαζε ησλ θαηλνηφκσλ 
επηρεηξήζεσλ ζε ρξεκαηνδφηεζε. Όπσο αλαθνηλψζεθε, 
αλακέλεηαη φηη θαηά ηελ επφκελε επηαεηία κέζσ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο «InnovFin – EU Finance for Innovators» 
φηη ζα θαηαζηνχλ δηαζέζηκα πεξηζζφηεξα απφ 24 δηζ. 
επξψ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε επελδχζεσλ ζε έξεπλα θαη 
θαηλνηνκία (Δ&Κ) πξαγκαηνπνηνχκελσλ απφ κηθξέο, 
κεζαίεο θαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο θαη απφ θνξείο πνπ 
δεκηνπξγνχλ ππνδνκέο έξεπλαο. Σα θεθάιαηα απηά 
αλακέλεηαη λα ζηεξίμνπλ επελδχζεηο ζπλνιηθνχ χςνπο 
κέρξη 48 δηζ. επξψ. 

Σν πξφγξακκα «InnovFin – EU Finance for Innova-
tors» ζα πξνζθέξεη κηα ζεηξά απφ εμαηνκηθεπκέλα πξν-
τφληα – πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ απφ εγγπήζεηο γηα ελ-
δηάκεζνπο ρξεκαηνπηζησηηθνχο θνξείο σο απεπζείαο 
δάλεηα ζε επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη ζπκβνπιεπηηθέο π-
πεξεζίεο – γηα λα ζηεξίδεη απφ ηα πην κηθξά σο ηα πην 
κεγάια ζρέδηα επελδχζεσλ ζε Δ&Κ ζηελ Δπξσπατθή 
Έλσζε θαη ζηηο ρψξεο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ην 
«Οξίδνληαο 2020», ην λέν πξφγξακκα-πιαίζην ηεο ΔΔ 
γηα ηελ έξεπλα θαηά ηελ πεξίνδν 2014-2020. 

ε ελεκεξσηηθή ζπλάληεζε πνπ δηνξγάλσζαλ ε ΔΣΔπ 
θαη ην ΔΣΑΔ, νη ειιεληθέο ηξάπεδεο πιεξνθνξήζεθαλ 
ζρεηηθά κε ηηο επθαηξίεο πνπ ζα πξνζθέξεη απηή ε λέα 
γεληά ρξεκαηνπηζησηηθψλ εξγαιείσλ ηεο ΔΔ ψζηε λα 
αληηκεησπηζηεί ε έιιεηςε ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηηο θαη-
λνηφκεο επηρεηξήζεηο ζηελ Διιάδα θαη αλά ηελ ΔΔ. 

Σα δάλεηα θαη νη εγγπήζεηο ηνπ InnovFin ζα ππνζηεξίδν-
ληαη απφ θνλδχιηα πνπ δηαηίζεληαη ζην πιαίζην ηνπ πξν-
γξάκκαηνο «Οξίδνληαο 2020» θαζψο θαη απφ ηνλ Όκηιν 
ΔΣΔπ γηα ηελ παξνρή ζηήξημεο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο 
E&K, νη νπνίεο απφ ηε θχζε ηνπο ελέρνπλ πςειφηεξν 
θίλδπλν θαη είλαη δπζθνιφηεξν λα αμηνινγεζνχλ απφ 
φ,ηη νη παξαδνζηαθέο επελδχζεηο. Όια ηα πξντφληα ηνπ 
InnovFin παξέρνληαη κε βάζε ηε δήηεζε, ρσξίο λα εθαξ-
κφδεηαη πξνθαζνξηζκέλε θαηαλνκή αλά ηνκέα, ρψξα ή 
πεξηθέξεηα. ην πξνζερέο κέιινλ, ηα ελ ιφγσ δαλεηαθά 
πξντφληα ζα ζπκπιεξσζνχλ κε κηα ζεηξά πξντφλησλ 
θεθαιαηαθήο ρξεκαηνδφηεζεο ππφ ηε δηαρείξηζε ηνπ 
ΔΣΑΔ. 
 
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην πξφγξακκα θαη ηα 
πξντφληα InnovFin κπνξείηε λα βξείηε εδψ http://
www.eib.org/about/press/2014/2014-134-eu-and-eib-
group-join-forces-to-support-up-to-eur48-billion-in-r-i-
investment.htm  

http://www.oaed.gr
http://www.oaed.gr
http://www.eib.org/about/press/2014/2014-134-eu-and-eib-group-join-forces-to-support-up-to-eur48-billion-in-r-i-investment.htm
http://www.eib.org/about/press/2014/2014-134-eu-and-eib-group-join-forces-to-support-up-to-eur48-billion-in-r-i-investment.htm
http://www.eib.org/about/press/2014/2014-134-eu-and-eib-group-join-forces-to-support-up-to-eur48-billion-in-r-i-investment.htm
http://www.eib.org/about/press/2014/2014-134-eu-and-eib-group-join-forces-to-support-up-to-eur48-billion-in-r-i-investment.htm
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5νο Γηαγσληζκόο «i-bank Καηλνηνκία & Σερλνινγία» 

Ζ Δζληθή Σξάπεδα αλαθνηλψλεη ηελ έλαξμε θαηάζεζεο 
πξνηάζεσλ ζηνλ 5ν Γηαγσληζκφ «i-bank Καηλνηνκία & 
Σερλνινγία», ζπλερίδνληαο γηα πέκπηε ρξνληά ηνλ επη-
ηπρεκέλν ζεζκφ ελζάξξπλζεο ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο 
λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

θνπφο ηνπ Γηαγσληζκνχ «i-bank Καηλνηνκία & Σε-
ρλνινγία» είλαη λα αλαδείμεη θαη λα επηβξαβεχζεη ηηο 
πξσηφηππεο ηδέεο πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηελ αλάπηπμε 
πξσηνπφξσλ ζπζηεκάησλ θαη εθαξκνγψλ βαζηζκέλσλ 
ζε λέεο ηερλνινγίεο, ζηελ ελζσκάησζε ηεο πεξηβαιιν-
ληηθήο δηάζηαζεο ζην ζρεδηαζκφ ησλ πξντφλησλ θαη 
ππεξεζηψλ, ζηελ εμάπισζε ηεο ρξήζεο ησλ λέσλ ηε-
ρλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ θαη γεληθφ-
ηεξα ζηελ πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ Διιάδα. 

Πέξα απφ ηε δηαγσληζηηθή θάζε θαη ηε βξάβεπζε ησλ 
πξνηάζεσλ, έκθαζε δίλεηαη απφ ηελ Δζληθή Σξάπεδα 
ζηελ ππνζηήξημε ηεο πινπνίεζεο επηιεγκέλσλ πξνηά-
ζεσλ, νη νπνίεο έρνπλ δηαθξηζεί, κέζα απφ ηηο δξάζεηο 
ηνπ πξνγξάκκαηνο NBG Business Seeds. ε ζπλεξγα-
ζία κε ην Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ επηιεγκέ-
λεο πξνηάζεηο ζα παξαθνινπζνχλ πξνγξάκκαηα εθπαί-
δεπζεο ζε ζέκαηα επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Δπίζεο, γηα ηελ 

νηθνλνκηθή ζηήξημε εηαηξεηψλ, πξνβιέπνληαη ζηνρεπκέ-
λεο δξάζεηο δαλεηζκνχ θαη ζπκκεηνρήο ζην κεηνρηθφ 
θεθάιαην θαζψο θαη δξάζεηο θαζνδήγεζεο ζε ζπλεξγα-
ζία κε ηελ Endeavor Greece. 

Οη πξσηφηππεο πξνηάζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζην πιαί-
ζην ηνπ 5νπ Γηαγσληζκνχ ζα πξέπεη λα αθνξνχλ ζε κηα 
απφ ηηο αθφινπζεο ηξεηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο: 
 
1. Ζιεθηξνληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα 

2. Πεξηβάιινλ θαη ηερλνινγία 

3. Πνιηηηζκφο θαη ηερλνινγία 

Αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην πεξηερφκελν θάζε ζεκα-
ηηθήο ελφηεηαο, θαζψο θαη φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο γηα ηνλ 
Γηαγσληζκφ, κπνξείηε λα βξείηε ζηνπο Όξνπο πκκεην-
ρήο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο 
Δζληθήο Σξάπεδαο www.nbg.gr/ibank/innovation θαζψο 
επίζεο θαη ζην Facebook www.facebook.com/
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Γηαγσληζκόο Creative Business Cup 

Γηνξγαλψλεηαη γηα δεύηεξε ζπλερή ρξνληά ζηελ Διιά-
δα ην παγθόζκην πξσηάζιεκα ηεο δεκηνπξγηθήο 
βηνκεραλίαο κε ζθνπφ ηελ ελδπλάκσζε ησλ ηαιαληνχ-
ρσλ επηρεηξεκαηηψλ θαη ηελ πξνψζεζε λέσλ θαη πξσ-
ηφηππσλ επηρεηξεκαηηθψλ πξνηάζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο 
δεκηνπξγηθήο βηνκεραλίαο. 
Νένη δεκηνπξγνί θαη επηρεηξεκαηίεο απφ 56 ρώξεο θαη 
4 επείξνπο ζα δηαγσληζηνχλ, εθπξνζσπψληαο ηελ ρψ-
ξα ηνπο, ζηνλ Γηεζλή Σειηθό ηεο Κνπεγράγεο ζηηο 17-
19 Ννεκβξίνπ, 2014. 
Σν Creative Business Cup θέξλνπλ ζηελ Διιάδα 
νη Industry Disruptors – Game Changers (ID-GC) κε 
ζηφρν ηελ αλάδεημε ηνπ εζληθνχ ληθεηή πνπ ζα εθπξν-
ζσπήζεη ηε ρψξα καο ζηνλ παγθφζκην ηειηθφ. Αθφκε, 
νη 10 επηθξαηέζηεξεο επηρεηξεκαηηθέο ηδέεο πνπ ζα με-
ρσξίζνπλ ζε ηνπηθφ επίπεδν ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα 
δηαγσληζηνχλ κπξνζηά ζε δσληαλφ θνηλφ θαη θξηηέο 
θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εθδειψζεσλ ηνπ Disrupt 
2014πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Αζήλα ζηηο 15-16 
Ννεκβξίνπ, 2014, ζην πιαίζην ηεο Παγθφζκηαο Δβδν-
κάδαο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο. 
Σα Βξαβεία 
Σα βξαβεία ηνπ παγθφζκηνπ ηειηθνχ πεξηιακβάλνπλ 
έλα έπαζιν 100.000$ θαη άιια επηκέξνπο βξαβεία. Πα-
ξάιιεια, νη θαιχηεξεο εηαηξίεο απφ θάζε ρψξα ζα απν-
θηήζνπλ πξφζβαζε ζην CBC Connect, κηα ειεθηξνλη-
θή πιαηθφξκα πνπ ζα παξέρεη δπλαηφηεηεο θαζνδήγε-
ζεο, παξαθνινχζεζεο ειεθηξνληθψλ ζεκηλαξίσλ 
(webinar), πξνψζεζεο ζε παγθφζκην επίπεδν θαζψο 
θαη δηθηχσζεο κε άιιεο εηαηξίεο θαη επελδπηέο πνπ 
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο δεκηνπξγηθήο βην-
κεραλίαο. 
Παξάιιεια, νη ππνςήθηνη ηνπ ειιεληθνχ δηαγσληζκνχ 
ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα παξαθνινπζήζνπλ έλα εμεηδη-
θεπκέλν εληαηηθφ πξφγξακκα, Finalist Bootcamp, απφ 
ηνπο ID-GC, πνπ ζα ηνπο βνεζήζεη ζηελ πξνεηνηκαζία 
ηνπο γηα ηνλ Δζληθφ Σειηθφ φπνπ ζα δηεθδηθήζνπλ ζε-
καληηθά έπαζια θαη ππεξεζίεο. 
Γηα ηνπο ππνςήθηνπο πνπ ζέινπλ λα δηεθδηθήζνπλ ηε 
ζέζε ηνπο ζηνλ Γηεζλή Σειηθό ε δηαδηθαζία ππνβνιήο 
ζπκκεηνρψλ έρεη μεθηλήζεη θαη ζα νινθιεξσζεί ζηηο 15 
Απγνύζηνπ, ελψ ν ληθεηήο ζα αλαθνηλσζεί ζηηο 31 
Απγνχζηνπ. Καηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα ηελ θαηάζε-
ζε αηηήζεσλ γηα ηνλ Δζληθό Σειηθό είλαη ε 15ε Ο-
θησβξίνπ, ελψ νη δέθα ππνςήθηνη ηνπ ειιεληθνχ δηα-

γσληζκνχ ζα αλαθνηλσζνχλ ζηηο 23 Οθησβξίνπ. Όινη νη 
ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ έλα επηρεηξε-
καηηθφ ζρέδην (Business Concept Template). Όζεο αηηή-
ζεηο απνθιεηζζνύλ από ην δηεζλέο δηαγσληζηηθό ζθέ-
ινο γίλνληαη απηόκαηα επηιέμηκεο γηα ηνλ εζληθό δηα-
γσληζκό. 
ε φηη αθνξά ην Creative Business Cup, νη Γεκηνπξγη-
θέο Βηνκεραλίεο νξίδνληαη ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΑ σο: 
ρέδην (Design) 
Αξρηηεθηνληθή 
Παξαγσγή πεξηερνκέλνπ (Content production) 
Γηαθήκηζε 
Βηβιία & Σχπνο 
Μνπζηθή 
Φηικ & Βίληεν 
Σέρλε & Υεηξνηερλία 
Ραδηφθσλν & Σειεφξαζε 
Φπραγσγηθά Πάξθα & Εσληαλέο θελέο 
Γαζηξνλνκία 
Γξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο. 
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην ζχλδεζκν πνπ αθνινπ-
ζεί: 
http://industrydisruptors.org/index.php/competitions/
creative-business-cup 
 
Πεγή: epixeiro.gr 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.nbg.gr%2Fibank%2Finnovation&h=PAQGEklgo&s=1
http://www.facebook.com/ibanknbg
http://industrydisruptors.org/
http://industrydisruptors.org/index.php/competitions/creative-business-cup%20%20%20
http://industrydisruptors.org/index.php/competitions/creative-business-cup
http://industrydisruptors.org/index.php/competitions/creative-business-cup
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 3ν ΘΔΡΗΝΟ ΥΟΛΔΗΟ ΝΔΑΝΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ 

«ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ» 

Οινθιεξψζεθαλ κε κεγάιε επηηπρία νη εξγαζίεο ηνπ 
3νπ Θεξηλνύ ρνιείνπ Νεαληθήο Δπηρεηξεκαηηθόηε-
ηαο πνπ δηνξγάλσζε ε Μνλάδα Καηλνηνκίαο θαη Δπη-
ρεηξεκαηηθόηεηαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ζε 
ζπλεξγαζία κε ηε ρνιή Δπηζηεκώλ ηεο Γηνίθεζεο, 
ζηε Υίν ηελ πεξίνδν 30 Ηνπλίνπ έσο 4 Ηνπιίνπ 2014. 
ηφρνο ηνπ Θεξηλνχ ρνιείνπ ήηαλ λα θαζνδεγήζεη 
ηνπο θνηηεηέο ζην λα κεηαηξέπνπλ ηηο επηρεηξεκαηηθέο 
ηδέεο ηνπο ζε πξάμε.  
Απφ ηελ πξψηε θηφιαο εκέξα, νη 21 πξνπηπρηαθνί/θέο 
θαη κεηαπηπρηαθνί/θέο θνηηεηέο/ηξηεο πνπ πξνέξρνληαλ 
απφ φια ζρεδφλ ηα Σκήκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαί-
νπ ρσξίζηεθαλ ζε νκάδεο θαη κε ζπκκεηνρηθέο δηαδηθα-
ζίεο επέιεμαλ κφλνη ηνπο 6 επηρεηξεκαηηθέο ηδέεο γηα 
ηελ βειηίσζε θαη εμέιημε ησλ νπνίσλ εξγάζηεθαλ ζε 
φιε ηε δηάξθεηα ηνπ Θεξηλνχ ρνιείνπ. πγθεθξηκέλα, 
νη θνηηεηέο εξγάζηεθαλ ζηηο αθφινπζεο επηρεηξεκαηη-
θέο ηδέεο: 
 
“Ο θήπνο ηεο Δδέκ ” 
Όινη νη άλζξσπνη έρνπλ έλα πάζνο θη εκείο ζέινπκε λα 
ζηεξίμνπκε ην θνηλφ καο πάζνο κε ηνπο άιινπο. Φαληα-
ζηείηε ινηπφλ έλα αλαγλσζηήξην-θαθεηέξηα κέζα 
ζηελ πόιε όπνπ δπν παξάιιεινη θόζκνη ελώλνληαη. 
Να ζέιεη θάπνηνο λα είλαη κφλνο ηνπ βπζηζκέλνο ζηηο 
ζθέςεηο ηνπ, αιιά ηαπηφρξνλα λα είλαη πεξηηξηγπξηζκέ-
λνο απφ άιινπο. Φαληαζηείηε απηφλ ηνλ ρψξν φπνπ ηα 
αλήζπρα πλεχκαηα ζπλαληψληαη θαη κνηξάδνληαη ην 
πάζνο ηνπο γηα ην δηάβαζκα, αιιά θαη ηελ εξεκία ζε 
έλα ήζπρν, θηιηθφ θαη γεκάην απφ θχζε πεξηβάιινλ. 
 
‘’Gr-eco’’ 
Ζ ηδέα αθνξά ηε δεκηνπξγία κηαο δηαδηθηπαθήο 
πιαηθόξκαο πνπ παξέρεη νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο 
business to business. Ζ δξαζηεξηφηεηά ηεο αθνξά ηνλ 
αγξνηνδηαηξνθηθφ ηνκέα θαη ζπγθεθξηκέλα ηηο πσιή-
ζεηο πςειήο πνηφηεηαο αγξνηνδηαηξνθηθψλ πξντφλησλ 
ηφζν ζην εζσηεξηθφ φζν θαη ζην εμσηεξηθφ ζε επηιεγ-
κέλεο αγνξέο. ηφρνο είλαη απφ ηε κία ε βνήζεηα πξνο 
ηνπο κηθξνκεζαίνπο παξαγσγνχο λα βξνπλ αγνξέο γηα 
ηα πξντφληα ηνπο θαη απφ ηελ άιιε νη επηρεηξήζεηο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχλ ηα παξαπάλσ πξντφληα λα κπνξνχλ λα 
επηιέμνπλ αλάκεζα ζε κηα ιίζηα πηζηνπνηεκέλσλ παξα-
γσγψλ. Ζ Gr-eco αλαιακβάλεη φιεο ηηο δηαδηθαζίεο, 
απφ ηελ επηθνηλσλία, ηελ πξνψζεζε  κέρξη ηε κεηαθν-
ξά ησλ πξντφλησλ θαη ηε δηεθπεξαίσζε ησλ γξαθεην-
θξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνξνχλ ηηο εμαγσγέο.  
 
• Δζηηαηόξην «Γεῦζηο  ελ ζώκαηη πγηεί» 
Έλα εζηηαηόξην κε κελνύ πνπ απεπζύλεηαη θαη αληα-
πνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο αηόκσλ πνπ δελ κπνξνύλ λα 
θάλε όηη επηζπκνύλ, φηαλ βγνπλ έμσ γηα θαγεηφ, γηαηί 
έρνπλ πξνβιήκαηα πγείαο ή αηφκσλ πνπ έρνπλ επηιέμεη 
λα αθνινπζνχλ έλα ζπγθεθξηκέλν ηχπν πγηεηλήο δηα-
ηξνθήο. Γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ κελνχ ζπλεξγάδνληαη 
ζεθ θαη δηαηξνθνιφγνη. ηφρνο απνηειεί ηα πηάηα λα 
είλαη θησρά ζε ιηπαξά, ζεξκίδεο, ζάθραξα θηι αιιά 
εμίζνπ πινχζηα θαη γεπζηηθά. Σψξα πηα ζην εζηηαηφξην 
κπνξεί λα πάλε παξέεο αλζξψπσλ κε δηαθνξεηηθά ζηπι 
δηαηξνθήο θαη λα θάλε λφζηηκα πηάηα αληαπνθξηλφκελα 
ζηηο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηνπο!  
 
• Αλαςπθηηθό Κεθίξ ΜαΜα (Μαζηίρα – Μα-
ληαξίλη) 
Μηα επηρεηξεκαηηθή ηδέα γηα ηε δεκηνπξγία ελόο 
αλαςπθηηθνύ. Σν αλαςπθηηθό Κεθίξ ΜαΜα απνηε-
ιεί έλα ιεηηνπξγηθφ ηξφθηκν ζε κνξθή αλαςπθηηθνχ κε 
βάζε ην θεθίξ θαη ζπλδπάδεη ηε γεχζε θαη ην άξσκα 
ηνπ καληαξηληνχ, καδί κε ηηο επεξγεηηθέο ηδηφηεηεο θαη 
ην άξσκα ηεο καζηίραο. Δίλαη έλα αλαςπθηηθφ πινχζην 
ζε πξνβηνηηθά, ρσξίο ιαθηφδε, δάραξε θαη γινπηέλε, ην 
νπνίν απεπζχλεηαη ζηνλ γεληθφ πιεζπζκφ θαη ηδηαίηεξα 

ζηα άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ γαζηξεληεξνινγηθά πξν-
βιήκαηα, ρξφληα ή παξνδηθά, θαζψο ιφγσ ησλ ζπζηαηη-
θψλ θαη ηεο ηερλνινγίαο ηνπ, ζχκθσλα κε εκπεξηζηαησ-
κέλεο κειέηεο, ηείλεη λα απνθαζηζηά ηε θπζηνινγηθή 
ιεηηνπξγία θαη κνξθνινγία ηνπ εληέξνπ ζηα πιαίζηα 
ελφο πγηεηλνχ ηξφπνπ δηαηξνθήο θαη δσήο.  
Θα δηαηίζεηαη εληφο Διιάδαο, ιφγσ ηεο εληνπηφηεηαο 
ησλ πξψησλ πιψλ πνπ ην απαξηίδνπλ (π.ρ. ειιεληθφ 
γάια, καζηίρα, άξσκα καληαξηληνχ), ζε “gourmet” αιιά 
θαη ζε θαηαζηήκαηα πγηεηλήο δηαηξνθήο, ζε γλσζηέο 
αιπζίδεο μελνδνρείσλ (π.ρ. Hilton), αιιά θαη ζε εηδηθνχο 
αληηπξνζψπνπο θαξκαθνβηνκεραληψλ πνπ αζρνινχληαη 
κε ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο πξφιεςεο θαη ίαζεο ησλ δηα-
θφξσλ αζζελεηψλ, νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηνλ ελαιιαθηη-
θφ ηξφπν δηαηξνθήο θαη δσήο. Σέινο, ππάξρνπλ πξννπηη-
θέο γηα εμαγσγέο ζην εμσηεξηθφ θαη ηδηαίηεξα ζε ρψξεο 
φπσο νη Ζ.Π.Α., ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ε Κίλα θαη άιιεο 
αζηαηηθέο ρψξεο, νη θάηνηθνη ησλ νπνίσλ ζχκθσλα κε 
ζηαηηζηηθέο κειέηεο, καζηίδνληαη ζε κεγάιν πνζνζηφ 
απφ γαζηξεληεξνινγηθά πξνβιήκαηα θαη δηαηαξαρέο κε 
πνηθίιε αηηηνινγία. 
 
• Live in Greece like a Greek 
Μηα επηρεηξεκαηηθή ηδέα πνπ αθνξά ηε δεκηνπξγία κη-
αο ηζηνζειίδαο ε νπνία ζα δηαρεηξίδεηαη  παξαδνζηα-
θά θαηαιύκαηα ζηελ επεηξσηηθή Διιάδα. ηελ ηζην-
ζειίδα ζα αλαξηψληαη ηα ζπίηηα ηδηνθηεηψλ γηα ηηο πε-
ξηφδνπο πνπ είλαη θελά. Δπίζεο, γηα θάζε πεξηνρή ζα 
ππάξρεη νδεγφο-θπιιάδην κε ηα ηνπηθά πξντφληα, ηηο 
δξαζηεξηφηεηεο θαη άιιεο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο. Έηζη ν 
ηνπξίζηαο, πνπ θαηά κέζν φξν δαπαλά €646, ζα ζηεξίδεη 
ηηο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο (ζε αληίζεζε κε ην all-inclusive 
ησλ μελνδνρείσλ). Απεπζπλφκαζηε ζε ηνπξίζηεο πνπ 
επηζπκνχλ είηε λα γλσξίζνπλ ηνπο Έιιελεο θαη ηνλ ηξφ-
πν δσήο ηνπο είηε ζε εθείλνπο πνχ κέζα απφ ηνπο ηνπη-
θνχο νδεγνχο ελδηαθέξνληαη γηα αζιεηηθφ ηνπξηζκφ, 
αγξνηνπξηζκφ, ζξεζθεπηηθφ θαη άιια ήδε ηνπξηζκνχ. 
 
• Smartprices 
Ζ ηδέα αθνξά ηελ θαηαζθεπή κηαο ηζηνζειίδαο (θαη 
παξάιιεια εθαξκνγήο γηα θηλεηέο ζπζθεπέο) ζύγθξη-
ζεο ηηκώλ πξντόλησλ πνπ δηαηίζεληαη ζηα super mar-
ket. Οη ρξήζηεο (θαηαλαισηέο) ζα κπνξνχλ λα πξνζζέ-
ηνπλ ζην ειεθηξνληθφ θαιάζη ηνπο πξντφληα πνπ επηζπ-
κνχλ λα αγνξάζνπλ κέζα απφ κηα επξεία γθάκα πνπ 
πξνζθέξνπλ ηα ζπλεξγαδφκελα θαηαζηήκαηα φπσο π.ρ. 
γαιαθηνθνκηθά, είδε ζπηηηνχ, είδε καγεηξηθήο, θηι. ην 
ηειηθφ βήκα ζα ηνπο εκθαλίδεηαη ην νηθνλνκηθφηεξν 
θαηάζηεκα ζε ζρέζε κε ηα πξντφληα πνπ επέιεμαλ λα 
αγνξάζνπλ θαη ζα ηνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ηεο ειε-
θηξνληθήο εμ' απνζηάζεσο παξαγγειίαο ή ελαιιαθηηθά 
ζα ηνπο εκθαλίδεηαη ε δηαδξνκή (ράξηεο) πξνο ην θνληη-
λφηεξν θαηάζηεκα ηεο πεξηνρήο ηνπο γηα λα πξαγκαην-
πνηήζνπλ ηηο αγνξέο ηνπο κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν. Ζ 
φιε ηδέα ηεο εθαξκνγήο είλαη εμαηξεηηθά σθέιηκε δηφηη 
ζε πεξηφδνπο θξίζεο, φπσο θαη ε ησξηλή, ν θφζκνο αλα-
δεηά ζπλερψο λα εμνηθνλνκήζεη ρξήκαηα. Παξάιιεια 
πξνζθέξεη θαη εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ, κηαο θαη αξθεηνί 
θαηαλαισηέο δελ είλαη ζε ζέζε λα ηνλ ζπαηαινχλ γηα λα 
πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο αγνξέο ηνπο. Σέινο, αο κελ με-
ρλάκε θαη ηα άηνκα κε θηλεηηθέο δπζθνιίεο, πνπ κπν-
ξνχλ λα εμππεξεηνχληαη απνηειεζκαηηθά κε ηηο αγνξέο 
ηνπο κέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγήο. 
 
Οη επηρεηξεκαηηθέο ηδέεο πνπ αλαπηχρζεθαλ παξνπζηά-
ζηεθαλ ζηε ιήμε ησλ εξγαζηψλ ηνπ Θεξηλνχ ρνιείνπ, 
ηελ Παξαζθεπή 4 Ηνπιίνπ 2014, ζε Δπηηξνπή θξηηψλ 
απνηεινχκελε απφ αθαδεκατθνχο δαζθάινπο, πξνζθε-
θιεκέλνπο επηρεηξεκαηίεο ηνπ λεζηνχ θαη εθπξνζψπνπο 
θνξέσλ ζρεηηθψλ κε ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα. Μεηά ηηο 
παξνπζηάζεηο, νη θξηηέο αμηνιφγεζαλ ηε δνπιεηά ησλ 
νκάδσλ ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ θαη ε πην νινθιεξσκέλε 
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θαη ηεθκεξησκέλε  παξνπζίαζε  έιαβε ηηκεηηθφ έπαηλν. 
Ζ νκάδα πνπ δηαθξίζεθε θαη έιαβε ηνλ έπαηλν ήηαλ ε 
νκάδα κε ηελ επηρεηξεκαηηθή ηδέα  «Gr-eco».  
 
Σν Θεξηλφ ρνιείν θαηάθεξε λα θέξεη γηα άιιε κηα ρξν-
ληά θνληά θνηηεηέο απφ φια ζρεδφλ ηα Σκήκαηα ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, κε  δηαθνξεηηθά γλσζηηθά αληη-
θείκελα, λα ηνπο ελψζεη ζε νκάδεο θαη λα ηνπο βνεζήζεη 
λα θαηαλνήζνπλ ηα ζηάδηα θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ κεζν-
ιαβνχλ απφ ηε ζχιιεςε κηαο ηδέαο θαη ηελ αξρηθή δηε-
ξεχλεζε γχξσ απφ απηή, έσο ηελ ηεθκεξησκέλε ζπγθξφ-
ηεζή ηεο ψζηε λα κπνξεί λα πξνσζεζεί ζηελ αγνξά. 
Μέζα απφ πξνζαλαηνιηζκέλα ζηε δξάζε εξγαζηήξηα νη 
θνηηεηέο θαηάθεξαλ λα βηψζνπλ ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζή-

θεο πνπ ζα ζπλαληήζνπλ ζην κέιινλ φηαλ απνθαζί-
ζνπλ νη ίδηνη λα θάλνπλ ηα πξψηα ηνπο βήκαηα σο δπ-
λεηηθνί επηρεηξεκαηίεο. Έκπεηξα ζηειέρε θαη αθαδεκα-
τθνί δάζθαινη, απφ ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ θαη ην 
εμσηεξηθφ, θαζψο θαη ζπλεξγαδφκελνη επηρεηξεκαηίεο, 
ηνπο έδσζαλ εξεζίζκαηα, εθφδηα θαη θαηεπζχλζεηο γηα 
ηελ αλάπηπμε θαη παξνπζίαζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο 
ηνπο ηδέαο. 
ηελ ηζηνζειίδα  https://mke.aegean.gr/summer-school/ 
ζχληνκα ζα ππάξρεη ην εθπαηδεπηηθφ θαη θσηνγξαθηθφ 
πιηθφ απφ ηηο εξγαζίεο ηνπ Θεξηλνχ ρνιείνπ θαζψο 
θαη νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ απφ ηελ παξνπζίαζε ησλ 
επηρεηξεκαηηθψλ ηδεψλ ησλ νκάδσλ ησλ θνηηεηψλ/
ηξηψλ καο.  

 Άηνκα πνπ έρνπλ κηα επηρεηξεκαηηθή, θαηλνηφκν 
ηδέα ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε πξνεγνχκελε 
επηρεηξεκαηηθή εκπεηξία  

 Οκάδεο θπζηθψλ πξνζψπσλ  

 Νενζχζηαηεο εηαηξίεο  

Ζ πξσηνβνπιία απηή ζθνπεχεη λα απνηειέζεη νπζηαζηη-
θφ εξγαιείν θαη θίλεηξν ελζάξξπλζεο θαη έκπλεπζεο γηα 
λένπο επίδνμνπο εξεπλεηέο & επηρεηξεκαηίεο, νη νπνίνη 
δελ δηαζέηνπλ ηα νηθνλνκηθά κέζα ή ην θαηάιιειν πιαί-
ζην ππνζηήξημεο, θηινδνμψληαο λα ζπκβάιιεη ζηε δηά-
δνζε πξαθηηθψλ θαηλνηφκνπ επηρεηξεκαηηθφηεηαο κε 
απψηεξν ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο 
κέζσ βέιηηζησλ επηρεηξεκαηηθψλ δεμηνηήησλ θαη λέσλ 
εθαξκνγψλ. 

Δλ θαηαθιείδη ηα Αξηζηεία απνηεινχλ ην ζεκείν ζπλά-
ληεζεο δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα κε ζηφρν ηελ ελί-
ζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα Αξηζηεία 
παξαθαιψ επηθνηλσλήζηε κε: 

Δζληθφ 'Ηδξπκα Δξεπλψλ (ΔΗΔ)  

θ. Μαξηάλλα Γθξηηδάια  

Σει. 210.72.73.505  

Fax. 210.72.46.618  

Email: awards@eie.gr 
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ΑΡΗΣΔΗΑ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 2014 

Σν Δζληθφ Ίδξπκα Δξεπλψλ, ε Γεληθή Γξακκαηεία 
Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο θαη ε Γεληθή Γξακκαηεία 
Νέαο Γεληάο ζεζκνζεηνχλ θαη ζπλδηνξγαλψλνπλ έλα 
λέν εηήζην ζεζκφ, μεθηλψληαο απφ ην 2014, ηα Αξηζηεί-
α Καηλνηνκίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο 
(awards.eie.gr), κε ζθνπφ ηελ αλάδεημε πξσηφηππσλ 
θαη θαηλνηφκσλ ηδεψλ ζε ηέζζεξηο ηνκείο αηρκήο: 

 Νέεο κνξθέο ελέξγεηαο θαη Πεξηβάιινλ 

 Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσλίαο 

 Αζθάιεηα Σξνθίκσλ θαη Αεηθφξνο Γεσξγία  

 Βηνηερλνινγία θαη Τγεία 

Σα Αξηζηεία ζηφρν έρνπλ ηελ επηβξάβεπζε θαζψο θαη 
πξνψζεζε πξσηφηππσλ επηρεηξεκαηηθψλ πξνηάζεσλ 
πνπ ζπκβάινπλ: 

 ηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ θαη εθαξκνγψλ 
βαζηζκέλσλ ζε λέεο ηερλνινγίεο. 

 ηελ ελζσκάησζε ηεο πεξηβαιινληηθήο δηάζηα-
ζεο ζην ζρεδηαζκφ θαηλνηφκσλ πξντφλησλ θαη 
ππεξεζηψλ. 

 ηελ εμάπισζε ηεο ρξήζεο λέσλ ηερλνινγηψλ 
πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ. 

 ηε δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξήζεσλ ζε παξαδν-
ζηαθνχο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο κε ρξήζε πξσην-
πνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ή κε παξνρή ζχγρξνλσλ 
ππεξεζηψλ. 

Σα Αξηζηεία Καηλνηνκίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο 
απεπζχλνληαη ζε: 

 3ν ΘΔΡΗΝΟ ΥΟΛΔΗΟ ΝΔΑΝΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ (ζπλέρεηα) 

https://mke.aegean.gr/summer-school/
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Πξνθήξπμε Δπηρνξήγεζεο Γύν Θέζεσλ Πξαθηηθήο Άζθεζεο ζηε Γαιιία 

Σν ΄Ηδξπκα Μπνδνζάθε, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Πξε-
ζβεία ηεο Γαιιίαο ζηελ Αζήλα πξνθεξχζζεη ηελ επηρν-
ξήγεζε δχν (2) ζέζεσλ γηα πξαθηηθή άζθεζε δηάξθεηαο 
έμη (6) κελψλ ζε νξγαληζκνχο ζηελ Γαιιία. 

Ζ πξαθηηθή άζθεζε ζα μεθηλήζεη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 
2014. Αίηεζε κπνξνχλ λα ππνβάινπλ κέρξη ηηο 
31/8/2014 θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο εηδίθεπ-
ζεο. 

Οη ζέζεηο γηα ηελ πξαθηηθή άζθεζε είλαη: 

• Trainee γηα ηo θέληξν ξνκπνηηθήο Mines Paris-
tech 

• Trainee γηα ην cluster Aerospace Valley 

Πξνθίι ππνςεθίνπ γηα ην θέληξν ξνκπνηηθήο Mines 
Paristech 

Μεηαπηπρηαθφο Φνηηεηήο ηκήκαηνο Μεραληθψλ Ζ/Τ ή 
Μαζεκαηηθψλ ή Πιεξνθνξηθήο ΑΔΗ κε εηδίθεπζε ζηνλ 
ηνκέα ηεο φξαζεο Ζ/Τ.  

• Γλψζεηο ζηελ επεμεξγαζία εηθφλαο (2Γ, 3Γ). 
Ηδαληθά ζηελ επεμεξγαζία ζπλλέθνπ ζεκείσλ. 

• Πνιχ θαιέο γλψζεηο πξνγξακκαηηζκνχ: C ++ 
(απαξαίηεην) θαη Python (επηζπκεηφ). 

• Απαξαίηεηε εκπεηξία ζε θάκεξεο νπηηθέο θαη 
βάζνπο (Kinect θαη PDM) θαη βηβιηνζήθεο OpenCV, 
Eigen, PCL (ρξήζηκν αιιά φρη απαξαίηεην). 

• Δκπεηξία ζε ζχληεμε δεδνκέλσλ απφ πνιπηξνπη-
θά ζήκαηα (νπηηθφ, EEG θιπ). 

Πξνθίι ππνςεθίνπ γηα ην cluster Aerospace Valley 

Μεηαπηπρηαθφο ή Γηδαθηνξηθφο θνηηεηήο ηκήκαηνο 
Μεραληθψλ Ζ/Τ ή Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ.  

• Έληνλν ελδηαθέξνλ γηα ηηο δηαζηεκηθέο ηερλνιν-
γίεο θαη εθαξκνγέο. 

• Έληνλν ελδηαθέξνλ γηα ηελ θαηλνηνκία. 

• Δπξχ θάζκα επηζηεκνληθήο γλψζεο.  

• Δπηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηα νκαδη-
θήο εξγαζίαο. 

Γεληθέο πξνυπνζέζεηο επηρνξήγεζεο πξαθηηθήο 
άζθεζεο : 

A. Οη ππνςήθηνη λα είλαη ΄Διιελεο ηελ ηζαγέλεηα ή 
ην γέλνο. 

Β. ΄Αξηζηε γλψζε ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο (πηπρίν 
Proficiency ή TOEFL κε 80/213/550 κνλάδεο ή IELTS 
κε 6,5). Ζ γλψζε ηεο γαιιηθήο είλαη απαξαίηεηε γηα ηε 
ζέζε ζην θέληξν ξνκπνηηθήο Mines Paristech. Γηα ηε 
ζέζε ζηνλ νξγαληζκφ Aerospace Valley ε γλψζε ηεο 
Γαιιηθήο ζα απνηειέζεη επηπιένλ πξνζφλ. 

Γ. Πηπρίν ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Σνκέα ησλ Α.Δ.Η. 
απφ Διιεληθφ Παλεπηζηήκην ή απφ Παλεπηζηήκην ηνπ 
εμσηεξηθνχ θαη βεβαίσζε θνίηεζεο ζε κεηαπηπρηαθφ ή 
δηδαθηνξηθφ πξφγξακκα ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Σνκέα 
ησλ Α.Δ.Η. απφ Διιεληθφ Παλεπηζηήκην ή απφ Παλεπη-
ζηήκην ηνπ εμσηεξηθνχ. 

Δ. ΄Αξηζηε γλψζε Ζ/Τ. 

Ε. Οη ππνςήθηνη δελ πξέπεη λα έρνπλ ππεξβεί ην 
32ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. 

Δπηπιένλ Πιεξνθνξίεο: 

Οη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα ζηείινπλ ην αξγφηεξν 
κέρξη 31 Απγνχζηνπ 2014 θάθειν ππνςεθηφηεηαο πνπ 
λα πεξηιακβάλεη ηα εμήο : 

1. Πιήξεο θαη πξφζθαην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα 
ζηελ αγγιηθή γιψζζα. 

2. ΄Δθζεζε κίαο ζειίδαο ζηελ αγγιηθή γιψζζα, 
ζηελ νπνία λα εμεγνχληαη νη ιφγνη ππνβνιήο αίηεζεο 
γηα πξαθηηθή άζθεζε ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε.  

3. Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν πηπρίνπ θαη βεβαίσζε 
θνίηεζεο ζε κεηαπηπρηαθφ ή δηδαθηνξηθφ πξφγξακκα.  

4. Αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθψλ γλψζεο ησλ μέλσλ 
γισζζψλ. 

5. Μία ζπζηαηηθή επηζηνιή ζηελ αγγιηθή γιψζ-
ζα απφ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή ζην κεηαπηπρηαθφ. 

Οη θάθεινη ππνςεθηφηεηαο πξέπεη λα ζηαινχλ ειε-
θηξνληθά ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 31 Απγνχζηνπ 2014 
ζην παξαθάησ email theano.agaloglou@bodossaki.gr 
κε ζέκα «ΑΗΣΖΖ ΓΗΑ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ ΣΖ 
ΓΑΛΛΗΑ». Αηηήζεηο πνπ ζα ζηαινχλ ηαρπδξνκηθά 
δελ ζα γίλνπλ δεθηέο. 

Γηαδηθαζία επηινγήο 

Γηα ηελ επηινγή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζπληζηάηαη Δπη-
ηξνπή Δπηινγήο, απνηεινχκελε απφ εθπξνζψπνπο 
ηνπ Ηδξχκαηνο, ηεο Πξεζβείαο ηεο Γαιιίαο ζηελ Αζή-
λα θαη ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα ηελ απαζρφιεζε νξ-
γαληζκψλ. 

Διιηπείο ή εθπξφζεζκεο αηηήζεηο δελ ζα ιεθζνχλ 
ππφςε θαη δελ ζα εμεηαζηνχλ απφ ηελ Δπηηξνπή Δπη-
ινγήο. 

Ζ επηηξνπή πξνεπηιέγεη ηνπο επηθξαηέζηεξνπο ππν-
ςεθίνπο θαηά ηελ θξίζε ηεο θαη ηνπο θαιεί ζε ζπλέ-
ληεπμε. Οη εθπξφζσπνη ησλ νξγαληζκψλ ιακβάλνπλ 
ηελ ηειηθή απφθαζε, ε νπνία θαη επηθπξψλεηαη απφ 
ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ηδξχκαηνο. 

Άιιεο πιεξνθνξίεο 

Οη νξγαληζκνί πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα 
έρνπλ πξνηαζεί απφ ηε Πξεζβεία ηεο Γαιιίαο ζηελ 
Αζήλα θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Γαιιία. Γηα λα 
πξαγκαηνπνηήζεη ν ππνςήθηνο ηελ πξαθηηθή ηνπ 
άζθεζε ζηε Γαιιία ζα πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλνο 
ζε παλεπηζηήκην. Πξνυπφζεζε γηα ηελ έλαξμε θαηα-
βνιήο ηεο επηρνξήγεζεο απφ ην Ίδξπκα απνηειεί ε 
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο πξαθηηθήο άζθεζεο κεηαμχ 
ηνπ νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν ζα αζθήζεη ηελ πξαθηηθή 
ηνπ άζθεζε ν εθπαηδεπφκελνο, ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ 
θαη ηνπ παλεπηζηεκίνπ ζην νπνίν είλαη εγγεγξακκέ-
λνο. 

Ζ επηρνξήγεζε απφ ην ΄Ηδξπκα έρεη εμάκελε δηάξθεηα 
θαη απνζθνπεί λα ζπκβάιεη ζηελ πιεξσκή ελνηθίνπ 
θαη ζηελ αληηκεηψπηζε δαπαλψλ δηαβίσζεο ηνπ εθ-
παηδεπφκελνπ θαη αλέξρεηαη ζε €1.100,00 ην κήλα. 
Δπίζεο, ην Ίδξπκα, κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηνλ εθ-
παηδεπφκελν, θαιχπηεη ην θφζηνο ελφο αεξνπνξηθνχ 
εηζηηεξίνπ κε επηζηξνθή απφ ηνλ ηφπν ζπνπδψλ ηνπ 
ζηελ Γαιιία , έσο ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ησλ €250,00. 

Σν ΄Ηδξπκα δελ ζα πεξηνξίζεη ηελ επηρνξήγεζε, αλ ν 
νξγαληζκφο θαηά ηελ απφιπηε δηαθξηηηθή ηνπ επρέξεη-
α θαη θξίζε, θαηαβάιεη επηπιένλ πνζφ ζηνπο εθπαη-
δεπφκελνπο. Σν ΄Ηδξπκα κπνξεί λα δηαθφςεη ηελ επη-
ρνξήγεζε ζε πεξίπησζε πνπ ν νξγαληζκφο δηαθφςεη 
ηελ άζθεζε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ γηα νπνηνλδήπνηε 
ιφγν, θαζψο θαη ζε πεξίπησζε πνπ ηελ δηαθφςεη ν 
εθπαηδεπφκελνο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν. 

Οη εθπαηδεπφκελνη δελ απνθηνχλ δηθαηψκαηα ζχλα-
ςεο ζχκβαζεο εξγαζίαο κεηά ην πέξαο ηεο άζθεζεο, 
νχηε άιια εξγαζηαθά δηθαηψκαηα. Μεηά ηελ νινθιή-
ξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο άζθεζήο ηνπο, νη εθπαηδεπφ-
κελνη ππνρξενχληαη λα ζηείινπλ ζην ΄Ηδξπκα έθζεζε 
πεξηγξάθνληαο ηηο εκπεηξίεο πνπ απνθφκηζαλ. 
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Βξάβεπζε Σ.Δ.Σ.Γ. ζην θνηηεηηθό δηαγσληζκό  ECOTROPHELIA 2014 

ηα πιαίζηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, θαη γηα 4 ζπλερή ρξνληά νη θνηηεηέο ηνπ Σ.Δ.Σ.Γ. ζπκκεηέρνπλ ζηνλ πα-
λεπξσπατθφ θνηηεηηθφ δηαγσληζκφ παξαγσγήο θαηλνηφκσλ δηαηξνθηθψλ πξντφλησλ ecotrophelia 2014, πνπ 
δηνξγαλψλεη ζηελ Διιάδα ν χλδεζκνο Διιεληθψλ Βηνκεραληψλ Σξνθίκσλ, θαη βξαβεχνληαη.  Δθέηνο ζηνλ 
δηαγσληζκφ ην Σ.Δ.Σ.Γ. ζπκκεηείρε κε ηξία πξντφληα, πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζε ζπλεξγαζία κε εηαηξείεο ηξνθί-
κσλ. Απφ ηηο 9 νκάδεο κεηαπηπρηαθψλ θπξίσο θνηηεηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηνλ δηαγσληζκφ, απφ ην Γεσπνληθφ 
– ην Καπνδηζηξηαθφ – ην Μεηζφβην Πνιπηερλείν – ην ΣΔΗ Θεζζαιίαο νη 3 νκάδεο πξνπηπρηαθψλ ήηαλ απφ ην 
Σ.Δ.Σ.Γ.   

Ζ ΚΑΗΝΟΣΟΜΟ ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΖ ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΑ: 

Πξφθεηηαη γηα κία θαηλνηφκα δηαρξνληθή πξσηνβνπιία πξνψζεζεο: α) ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ θνηηεηψλ, β) 
ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηηο επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ, θαη γ) ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο έξεπλαο ζε πξνπηπρηαθφ επίπε-
δν.  Με ηελ ζπλεξγαζία ηνπ Γξαθείνπ Γηαζχλδεζεο θάζε ρξφλν επηιέγνληαη νη επηρεηξήζεηο πνπ δηαζέηνπλ ηελ 
ππνδνκή, θαη ζέινπλ λα ζπλεξγαζζνχλ κε ην Σκήκα γηα ηελ πηινηηθή παξαγσγή θάπνηνπ ηξνθίκνπ.  ηελ 
ζπλέρεηα απφ ηνηο θνηηεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ πξαθηηθή άζθεζε επηιέγνληαη νη ζπκκεηέρνληεο γηα θάζε 
ελ δπλάκεη project, δεκηνπξγνχληαη νη νκάδεο έξγνπ, νξίδεηαη θαη ν ππεχζπλνο θαζεγεηήο, θαη απφ ην θζηλφ-
πσξν μεθηλάλε λα εξγάδνληαη ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ πνπ είλαη έηνηκα θαη παξνπ-
ζηάδνληαη ζηνλ δηαγσληζκφ ηνλ Ηνχιην.  Ζ πξνεηνηκαζία πεξηιακβάλεη εθηφο απφ ηελ παξαγσγή ηνπ θάζε πξν-
τφληνο, ην business plan θαη ην marketing plan ηνπ πξντφληνο θαζψο θαη παξνπζίαζε φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ 
ζηα αγγιηθά (ζπλήζσο κηζήο ψξαο). 

Ζ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟΝ ΦΔΣΔΗΝΟ ΓΗΑΓΧΝΗMΟ:  

Απφ ηα 3 σο άλσ πξντφληα ηνπ Σ.Δ.Σ.Γ. ην πξντφλ πνπ απέζπαζε εθέηνο ην 2 βξαβείν, ην ΜΑΣΗΝΗΑ (πξντφλ 
κε καζηίρα Υίνπ) παξήρζε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξεία ηεο  Μαζηίραο Υίνπ ζηελ Υίν. Πξφθεηηαη δειαδή 
γηα έλα πξντφλ κε 100% αηγαηνπειαγίηηθε πξνέιεπζε ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ.  Σν βξαβείν 
απνλεκήζεθε ζηελ νκάδα θνηηεηψλ απφ ηoλ πθππνπξγφ Αλάπηπμεο θ. Ν. Μπηαξάθε. 

 

Απνλνκή ηνπ 2 βξαβείνπ ζηελ νκάδα ησλ θνηηεηώλ ηνπ πξντόληαο MASTINIA από ηνλ πθππνπξγό αλά-
πηπμεο θ. Ν. Μπηαξάθε, παξνπζία ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ .Δ.Β.Σ. θ. Δ. Καινύζε. 

 

ηελ εθδήισζε απνλνκή ησλ βξαβείσλ, πνπ έγηλε παξνπζία ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θ. Γέλδηα παξεπξέζε-
θε εθέηνο θαη ν λενεθιεγείο Πξύηαλεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ Καζεγεηήο ηέθαλνο Γθξίηδαιεο 

Ζ πξσηνβνπιία ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ πινπνηείηαη φπσο ήδε αλαθέξζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο 
ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ ηνπ Σ.Δ.Σ.Γ., κε επηζηεκνληθφ ππεχζπλν θαη ζπληνληζηή ησλ νκάδσλ 
ηνλ Δπίθνπξν θαζεγεηή Γεκήηξεο θάιθν. 

Αλαιπηηθά ηα πξντφληα / νη θνηηεηέο / νη επηβιέπνληεο θαζεγεηέο  / θαη νη ζπλεξγαδφκελεο εηαηξείεο ησλ 3 
νκάδσλ είλαη νη αθφινπζεο: 

MASTINIA 

Σα Μαζηίληα είλαη βηνινγηθά θξηηζίληα ρσξίο γινπηέλε ζε ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο γεχζεηο. Γελ πεξηέρνπλ δά-
ραξε θαη είλαη πεγή σ-3 ιηπαξψλ νμέσλ επεηδή πεξηέρνπλ ιηλαξφζπνξν. Σα Μαζηίληα πεξηέρνπλ καζηίρα θαη 
καζηηρφλεξν πνπ είλαη ην παξαπξντφλ ηεο καζηίραο. 

Σν πξντφλ παξήρζε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξεία MEDITTERA Α.Δ. 

Ολφκαηα νκάδνο θνηηεηψλ: 

Γεκεηξνπνχινπ Γθφιθσ – Μαξία /  Καινπηά Αιεμάλδξα Ζξψ / Παπαδάθεο ηπιηαλφο 

Παπαθσλζηαληηλάθεο Γεκήηξηνο   

Με επηβιέπνληα θαζεγεηή: ηνλ θ. Ησάλλνπ Εαραξία 

11 



Π
.Α
.

 

 

Ζ νκάδα θνηηεηώλ κε ην πξντόλ MASTINIA 

 
ROMVUS 

Σν Romvus είλαη έλα νηθνινγηθφ πξντφλ κε 100% ειιεληθέο νξγαληθέο χιεο.  Πεξηέρεη κέιη ειάηεο, βαλίιηα, 
ζπκππθλσκέλν ρπκφ πνξηνθάιη θαη εθρπιίζκαηα βνηάλσλ εγθισβηζκέλα ζε β-θπθινδεμηξίλεο.  πλνςίδν-
ληαο, είλαη έλα πνιπρξεζηηθφ ξφθεκα ην νπνίν αλήθεη ζηελ θαηεγνξά ησλ δηαηξνθηθψλ ζπκπιεξσκάησλ 

Σν πξντφλ παξήρζε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξεία APIVITA S.A.  

Ολφκαηα νκάδνο θνηηεηψλ:σ 

Γεπάζηαο φισλαο-Υξήζηνο / Καξανχια Βαζηιηθή / Μηρειάθνπ Διέλε / Πξσηφπαππαο Ησάλλεο  

Με επηβιέπνληα θαζεγεηή: ηνλ θ. Κνπηειηδάθε Αληψλε 

 

H νκάδα θνηηεηώλ, ν ππεύζπλνο θαζεγεηήο, θαη ν εθπξόζσπνο ηεο ζπλεξγαδόκελεο εηαηξείαο κε ην 
πξντόλ ROMVUS   

 
ARESI 

Τν ARESI είλαη έλα θαηλνηόκν πξνηόλ πνπ μερωξίδεη γηα ηνλ απξνδόθεην ζπλδπαζκό ηνπ θπζηθνύ γιπθαληηθνύ 
ζηέβηα θαη ηνπ γάιαθηνο ρωξίο ιαθηόδε. Πεξηέρεηαη ζε κία ζπζθεπαζία squeeze ε νπνία όρη κόλν είλαη νηθνιν-
γηθή αιιά θαη εύθνιε ζηε ρξήζε γηα λα ηελ απνιαύζεη ν θαζέλαο θάζε ζηηγκή. Η κνλαδηθή γεύζε θαη ε απαιή 
πθή ηνπ είλαη απηά καο πξνζδίδνπλ ηελ απόιπηε ζνθνιαηέληα αίζζεζε. Τα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ην 
θαζηζηνύλ θαηάιιειν πξνο θαηαλάιωζε από εηδηθέο θαηεγνξίεο αλζξώπωλ, όπωο  δηαβεηηθνί θαη άηνκα κε 
δπζαλεμία ζηε ιαθηόδε. 

Σν πξντφλ παξήρζε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξεία: ΠΑΤΛΗΓΖ Α.Δ. 
12 

Βξάβεπζε Σ.Δ.Σ.Γ. ζην θνηηεηηθό δηαγσληζκό  ECOTROPHELIA 2014 (ζπλέρεηα) 



Π
.Α
.

 

Ολόκαηα νκάδνο θνηηεηώλ: 

Γεσξγαθνπνχινπ Βαζηιηθή / Βηέλλα Μαξγαξίηα / Παζαιίδε Βαζηιηθή /  Μπνπδέινο Βχξσλαο / Μπξφθνο 
Νίθνο  

Με επηβιέπνληα θαζεγεηή: ηνλ θ. Υαξάιακπν Καξληψλε 

 

Ζ νκάδα θνηηεηώλ  κε ην πξντόλ ARESI 

Οη 3 ληθεηέο ηνπ θεηηλνχ δηαγσληζκνχ αλαδείρζεθαλ απφ ηελ Δζληθή Δπηηξνπή, πνπ είρε ζπζηαζεί γηα ην 
δηαγσληζκφ θαη απνηειείην απφ ηνλ θ. Δ. Καινχζε, Πξφεδξν ηνπ ΔΒΣ, ην Γξ. D. Rossi, Αληηπξφεδξν ηεο 
Δπξσπατθήο Σερλνινγηθήο Πιαηθφξκαο Food for Life, ηελ Καζ. θα Α. Σξηρνπνχινπ, Γηεπζχληξηα ηνπ π-
λεξγαδφκελνπ Κέληξνπ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο γηα ηε Γηαηξνθή ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, ηνλ θ. Γξεγφξε Αλησληάδε Πξφεδξν ΓΔ θαη κέινο Γ.. ηνπ ΔΒΣ, θαη ηνλ θ. Ρ. 
Γακβξφ, Πξφεδξν ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηνπ ΔΒΣ. 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: 

Κα Καηεξίλα Παιαηηαλνχ 

Γξαθείν Γηαζχλδεζεο & Πξαθηηθήο  Άζθεζεο 

Σκήκαηνο Δπηζηήκεο Σξνθίκσλ & Γηαηξνθήο 

Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 

Σει.: 2254083013, Fax: 2254083109  

E-mail: k.palatianou@ aegean.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 Πό-

ρουσ. 
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