
πκκεηνρή απνθνίηνπ  

Σκήκαηνο Μ..Π.. ζηελ 

έθζεζε “MADE BY 

HELLAS”  
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Τινπνίεζε ηαρχξξπζκνπ 

πξνγξάκκαηνο θαηάξηη-

ζεο ζην επάγγεικα ηνπ 

μελαγνχ ζην Παλεπηζηή-

κην Αηγαίνπ 

2 

Νέν Πξφγξακκα Μεηα-

πηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ 

Σκήκαηνο Δπηζηεκψλ 

ηεο Πξνζρνιηθήο Αγσ-

γήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηη-

θνχ ρεδηαζκνχ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 

κε ηίηιν: «Γηδαθηηθή 

Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ θαη 

Σερλνινγίεο ηεο Πιεξν-

θνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσ-

λίαο ζηελ Δθπαίδεπζε: 

Γηεπηζηεκνληθή πξνζέγ-

γηζε» 

2 

Δπηηαγή εηζφδνπ γηα 

λένπο ειηθίαο απφ 25 έσο 

29 εηψλ ζε ηδησηηθέο 

επηρεηξήζεηο γηα απφθηε-

ζε εξγαζηαθήο εκπεηξίαο  

3 

πνπδέο παηδαγσγηθήο 

θαηάξηηζεο θαη ζπκβνπ-

ιεπηηθήο ζηελ ΑΠΑΗΣΔ 

(Αλσηάηε ρφιε Παηδα-

γσγηθήο θαη Σερλνινγη-

θήο Δθπαίδεπζεο) 

3 

Σα ηξέρνληα Πξνγξάκ-

καηα Τπνηξνθηψλ γηα 

ζπνπδέο ζηελ Διιάδα ή/

θαη ζην εμσηεξηθφ πνπ 

θαηέγξαςε θαη ζαο πα-

ξνπζηάδεη ην Γξαθείν 

Γηαζχλδεζεο Παλεπηζηε-

κίνπ Αηγαίνπ 

6 

Οκνζπνλδηαθφ Πξφ-

γξακκα «Πξνψζεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο θηλεηη-

θφηεηαο ησλ ελδηαθεξν-

κέλσλ γηα πεξαηηέξσ 

εθπαίδεπζε λέσλ απφ 

ηελ Δπξψπε» 

6 

StartupBus Europe 7 

«Θεξκνθνηηίδα Τπνζηή-

ξημεο Νενθπψλ Δπηρεη-

ξήζεσλ» (Θ.Δ.Α.) κε ηελ 

Τπνζηήξημε ηνπ Δκπνξη-

θνχ θαη Βηνκεραληθνχ 

Δπηκειεηεξίνπ Αζελψλ 

7 

Νέν Πξφγξακκα Πξαθηη-

θήο Άζθεζεο 8.500 απν-

θνίησλ ΑΔΗ – ΣΔΗ 

8 

Πεξηερόκελα Σεύρνπο 

Αύγνπζηνο 2014 Σεύρνο 32 

Γ.Α.ΣΑ. Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 

Δλεκεξσηηθό Γειηίν Γξαθείνπ Γηαζύλδεζεο Γ.Α.ΣΑ. 

O Θάλνο Παππάο Γηπισκαηνχρνο απφ 

ην Σκήκα Μεραληθψλ ρεδίαζεο Πξντφ-

λησλ & πζηεκάησλ ζπκκεηέρεη ζηελ 

‘Έθζεζε “MADE BY HELLAS” ζην 

Διιεληθφ Μνπζείν Απηνθηλήηνπ κε ην 

πξσηφηππν Belo, έλα επέιηθην φρεκα πνπ 

κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί γηα αλζξψπνπο 

κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα, επαγγεικαηηθή 

ρξήζε θ.ν.θ. Ζκεξνκελία νινθιήξσζεο 

ηεο έθζεζεο είλαη ε 31/8/2014. 

Ζ έθζεζε είλαη αθηεξσκέλε ζηελ ειιελη-

θή δεκηνπξγηθφηεηα ζηνλ ηνµέα ηεο  

απηνθίλεζεο κε πεξηζζφηεξα απφ 50 εθ-

ζέµαηα ζρεδηαζκέλα, θαηαζθεπαζκέλα ή 

ζπλαξκνινγεκέλα απφ Έιιελεο, θαζψο 

θαη ηηο θαηλνηφκεο πξνζπάζεηεο πνπ γίλν-

ληαη ζηνλ ηνµέα απηφ ζήµεξα απφ Αλψ-

ηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχµαηα, ζρνιεία 

αιιά θαη ηδηψηεο.  

Σελ έθζεζε, ε νπνία είλαη ππφ ηελ αηγίδα 

ηεο ΔΛΠΑ θαη ηεο ΦΗΛΠΑ, επηκειήζεθε 

ν θ.Παλαγηψηεο Μπάζηνο – Πνιηηηθφο 

Μεραληθφο, εζεινληήο ζην Διιεληθφ 

Μνπζείνπ Απηνθηλήηνπ 

πκκεηνρή απνθνίηνπ  Σκήκαηνο Μ..Π.. ζηελ έθζεζε “MADE BY 

HELLAS”  
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Τινπνίεζε ηαρύξξπζκνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο ζην επάγγεικα ηνπ μελαγνύ ζην Πα-

λεπηζηήκην Αηγαίνπ 

Σν Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ πξνθεξχζζεη ηελ πινπνίε-

ζε ηαρχξξπζκνπ πξνγξάκκαηνο δηάξθεηαο δχν (2) 

κελψλ γηα ηελ εηδηθφηεηα ηνπ Ξελαγνχ» ζην Παλεπη-

ζηήκην Αηγαίνπ ζηε Ρφδν. 

1. ΦΟΡΔΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ: Σν Παλεπηζηήκην Αη-

γαίνπ. 

2. ΣΟΠΟ ΤΛΟΠΟΗΖΖ: ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο 

Παλεπηζηεκηαθήο Μνλάδαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαί-

νπ ζηε Ρφδν. 

3. ΠΔΡΗΟΓΟ ΤΛΟΠΟΗΖΖ: Απφ 13 Οθησβξίνπ 

έσο 12 Γεθεκβξίνπ 2014. 

4. ΑΡΗΘΜΟ ΚΑΣΑΡΣΗΕΟΜΔΝΩΝ: Έσο 40 άηνκα. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν αξηζκφο ησλ επηιεγέλησλ είλαη 

κηθξφηεξνο απφ ηξηάληα (30), ην πξφγξακκα δελ ζα 

πινπνηεζεί. 

5. ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΔΩΝ  

Οη ελδηαθεξφκελνη πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ 

ζην ηαρχξξπζκν πξφγξακκα θαηάξηηζεο πξέπεη λα 

ππνβάιινπλ απφ ηηο 01/09/2014 κέρξη θαη ηηο 

10/09/2014, απηνπξνζψπσο ή ηαρπδξνκηθψο κε ζπζηε-

κέλε επηζηνιή ζην Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ (Γηεχζπλζε 

Σνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο, Σκήκα Α..Σ.Δ. & ρνιψλ 

Ξελαγψλ, Λ. Ακαιίαο 12, Σ.Κ. 10557, Αζήλα) αίηεζε, 

ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗΗ, ζπλν-

δεπφκελε απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ησλ πα-

ξαγξάθσλ 7Α θαη 7Β. ζε επθξηλή θσηναληίγξαθα (βι. 

Παξάξηεκα ΗΗ ΔΠΗΚΤΡΩΖ ΣΗΣΛΩΝ). 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη αηηήζεηο πνπ ζα απνζηαινχλ κε 

ζπζηεκέλε επηζηνιή γίλνληαη δεθηέο, εθφζνλ ε απνζην-

ιή ηνπο γίλεη κέζα ζηελ παξαπάλσ πξνζεζκία 

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα βξείηε ζην πα-

ξαθάησ αξρείν: 

https://career.aegean.gr/anak_gd/anakoinwseis/7-2014%

20ηαρχξξπζκν%20Ρφδνπ.pdf 

Πξόζζεηεο Πιεξνθνξίεο: 

Ζκ/λία Γεκνζίεπζεο:04/08/2014  

Ζκ/λία Λήμεο Αηηήζεσλ:10/09/2014  

Νέν Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηεκώλ ηεο Πξνζρνιηθήο 

Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ ρεδηαζκνύ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ κε ηίηιν: 

«Γηδαθηηθή Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ θαη Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλί-

αο ζηελ Δθπαίδεπζε: Γηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε» 

Σν Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη 

ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ ρεδηαζκνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αηγαίνπ αλαθνηλψλεη ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία, 

γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2014-2015, ηνπ Πξνγξάκκα-

ηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Π.Μ.) κε ηίηιν: 

«Γηδαθηηθή Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ θαη Σερλνινγίεο ηεο 

Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο ζηελ Δθπαίδεπζε: 

Γηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε», ην νπνίν απνλέκεη Με-

ηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο (ΜΓΔ) http://

www.pse.aegean.gr/dithenet/ 

Ζ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο 

ησλ Μαζεκαηηθψλ, ησλ Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ θαη ησλ 

ΣΠΔ απνηεινχλ αλαγθαηφηεηα γηα ηελ Δθπαίδεπζε 

θαη πεδίν αηρκήο γηα ηελ Έξεπλα. Ζ δηεπηζηεκνληθή 

πξνζέγγηζε αλαδεηάεη ηηο ζπλδέζεηο, ηηο αιιειεπηδξά-

ζεηο θαη ηα φξηα κεηαμχ ησλ Μαζεκαηηθψλ, ησλ Θεηη-

θψλ Δπηζηεκψλ θαη ησλ ΣΠΔ, ηηο θνηλέο πεξηνρέο κε 

άιια πεδία θαη ηηο γλσζηηθέο ηδηφηεηεο, πνπ αλαδχν-

ληαη ζε ηξία επίπεδα: 

 ζε επίπεδν επηζηεκνινγίαο θαη κάζεζεο. 

 ζε επίπεδν δηδαζθαιίαο θαη ζρνιηθήο κνλάδαο. 

 ζε επίπεδν εθπαηδεπηηθήο θαηλνηνκίαο θαη παη-

δαγσγηθήο. 

ε απηνχο ηνπο άμνλεο πεξηερνκέλνπ δνκνχληαη ηα 

ζεκηλάξηα, δηαξζξψλνληαη ηα εξγαζηήξηα θαη δηαρέε-

ηαη ν θφξηνο εξγαζίαο θαη παξαθνινχζεζεο ηνπ ΠΜ 

ζε έλα πιήξεο πξφγξακκα εηήζηαο εληαηηθήο θνίηεζεο 

(ζχλνιν 52 εβδνκάδεο) κε 75 ECTS. Γηα ηε ιήςε ηνπ 

ΜΓΔ απαηηνχληαη: 

1. Παξαθνινχζεζε θαη επηηπρήο εμέηαζε ζε νθηψ 

(8) ππνρξεσηηθά καζήκαηα πνπ δηεμάγνληαη 

θαηά ηε δηάξθεηα δχν (2) δηδαθηηθψλ εμακήλσλ 

θαη 

2. Δθπφλεζε θαη επηηπρήο εμέηαζε δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο πνπ νινθιεξψλεηαη κε ην ηέινο ηνπ 

ρξφλνπ θνίηεζεο. 

Γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2014-15, ην πξφγξακκα καζε-

κάησλ ζα μεθηλήζεη ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2015 θαη ε 

θνίηεζε ζα νινθιεξσζεί κε ηελ θαηάζεζε θαη εμέηα-

ζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 

2016. http://www.pse.aegean.gr/dithenet/?page_id=45 

Σν ΠΜ απεπζχλεηαη ζε λέεο θαη λένπο πηπρηνχρνπο 

ΑΔΗ/ΑΣΔΗ ησλ αληίζηνηρσλ εηδηθνηήησλ Παηδαγσγη-

θψλ, Μαζεκαηηθψλ, Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ, ΣΠΔ, θα-

ζψο θαη ζε ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθνχο φισλ ησλ εθ-

παηδεπηηθψλ βαζκίδσλ (Πξνζρνιηθήο, Γεκνηηθήο, 

Γεπηεξνβάζκηαο θαη άιισλ επηπέδσλ θαη κνξθψλ εθ-

παίδεπζεο) κε επαξθή επηζηεκνληθή θαη ηερλνινγηθή 

θαηάξηηζε, κε θξηηηθή ζθέςε θαη δηάζεζε εξεπλεηηθήο 

αλαδήηεζεο ζηε Γηδαθηηθή, ζηελ Παηδαγσγηθή θαη 

ζηελ Δθπαηδεπηηθή Καηλνηνκία.  

Σα καζήκαηα θαη ηα ζεκηλάξηα ζα πξαγκαηνπνηνύ-

ληαη ζηελ Ρόδν, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ρνιήο Αλ-

ζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. 

Σν πξφγξακκα δηαξζξψλεηαη ζε εληαηηθνχο θχθινπο 

(modules) αλά κήλα, κε ρξήζε θαη κε εξγάζηκσλ εκε-

ξψλ, ψζηε λα κπνξεί λα εμππεξεηεζεί θαη ε πεξίπησ-

ζε θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ πνπ δεζκεχνληαη επαγ-

γεικαηηθά ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο. 

Οη ελδηαθεξφκελεο θαη νη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη 

λα εθδειψζνπλ ην αξρηθφ ελδηαθέξνλ ηνπο καδί κε 

ηελ απνζηνιή ζχληνκνπ βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο 

έσο ηηο 14 επηεκβξίνπ 2014 ζηελ ειεθηξνληθή δηεχ-

ζπλζε psemdt@aegean.gr 

https://career.aegean.gr/anak_gd/anakoinwseis/7-2014%20ταχύρρυθμο%20Ρόδου.pdf
https://career.aegean.gr/anak_gd/anakoinwseis/7-2014%20ταχύρρυθμο%20Ρόδου.pdf
http://www.pse.aegean.gr/dithenet/
http://www.pse.aegean.gr/dithenet/
http://www.pse.aegean.gr/dithenet/?page_id=45
mailto:psemdt@aegean.gr
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άζθεζεο, κέζσ ηνπ επφπηε Πξαθηηθήο θαη γ) ζε 

επηπξφζζεηεο ππεξεζίεο γηα ηελ κεηαηξνπή ηεο 

πξαθηηθήο άζθεζεο ηνπ θαηαξηηδφκελνπ ζε ζχκ-

βαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο θαη ηελ ηνπνζέηεζή 

ηνπ ζηελ επηρείξεζε πξαθηηθήο 

Ζ θαηάξηηζε ζα παξαζρεζεί απφ παξφρνπο θαηάξηηζεο 

πνπ ζα εθδειψζνπλ ελδηαθέξνλ θαη ζα εγγξαθνχλ ζην 

«Μεηξψν Παξφρσλ» ηεο παξνχζαο. 

Κάζε άλεξγνο πνπ ζα εθδειψζεη ελδηαθέξνλ, εθ’ φζνλ 

επηιεγεί βάζεη ησλ θξηηεξίσλ θαη ηεο δηαδηθαζίαο πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζηελ παξνχζα, ζα εγγξαθεί ζε «Μεηξψν 

Ωθεινπκέλσλ» θαη ζα δηθαηνχηαη ηελ «Δπηηαγή Δηζφδνπ 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο», ε νπνία ζα ηνπ δψζεη ηε δπλαηφ-

ηεηα λα ιάβεη ππεξεζίεο ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο (ζεσξία θαη πξαθηηθή). 

Σν θπζηθφ αληηθείκελν ηεο δξάζεο ζα πξέπεη λα έρεη 

νινθιεξσζεί κέρξη ηηο 30/06/2016. 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο δξάζεο αλέξρεηαη ζην 

πνζφ 108.000.000 Eπξψ. 

πλνιηθά αλακέλεηαη λα σθειεζνχλ 30.000 άλεξγνη λένη 

ειηθίαο απφ 25 κέρξη 29 εηψλ, εθ ησλ νπνίσλ: 

 12.000 ζα είλαη απφθνηηνη ΑΔΗ / ΣΔΗ  

 18.000 ζα είλαη απφθνηηνη δεπηεξνβάζκηαο θαη 

κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

Οη ΠΡΟΘΔΜΗΔ γηα ηελ ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΔΩΝ 

ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ 

ζηε δξάζε είλαη:  

Ωθεινχκελνη: απφ 07 Απγνχζηνπ 2014 (10:00) έσο θαη 

15 επηεκβξίνπ 2014 (24:00)  

http://www.voucher.gov.gr./program-group/action/

pid/17/paction/application_from      

Πάξνρνη: απφ 07 Απγνχζηνπ 2014 (10:00) έσο θαη 15 

επηεκβξίνπ 2014 (24:00) 

https://www.voucher.gov.gr/kekadmin  

 

ΔΠΙΣΑΓΗ ΔΙΟΓΟΤ ΓΙΑ ΝΔΟΤ ΗΛΙΚΙΑ ΑΠΟ 25 ΔΩ 29 ΔΣΩΝ Δ ΙΓΙΩΣΙΚΔ 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΔΡΓΑΙΑΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ  

Ζ Δηδηθή Τπεξεζία Δθαξκνγήο πγρξεκαηνδνηνχ-

κελσλ Δλεξγεηψλ απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σα-

κείν (ΔΤΔ/ ΔΚΣ) ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γηαρείξη-

ζεο Κνηλνηηθψλ θαη άιισλ Πφξσλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο, 

ελεξγψληαο σο Γηθαηνχρνο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 

άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 3614/2007 (ΦΔΚ 267/Α), αλαιακ-

βάλεη ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο κε ηίηιν «Δπηηαγή 

εηζφδνπ γηα λένπο ειηθίαο απφ 25 έσο 29 εηψλ ζε 

ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο γηα απφθηεζε εξγαζηαθήο 

εκπεηξίαο». 

θνπφο ηεο δξάζεο είλαη ε επίηεπμε κηαο δνκεκέλεο 

πνξείαο εηζφδνπ ησλ άλεξγσλ λέσλ ζηελ αγνξά εξ-

γαζίαο, ε νπνία δπλεηηθά θαηαιήγεη ζηελ ηνπνζέηε-

ζή ηνπο ζε ζέζεηο απαζρφιεζεο ζε επηρεηξήζεηο ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο.  

ην πιαίζην ηεο δξάζεο ζα πινπνηεζεί κία νινθιε-

ξσκέλε δέζκε παξεκβάζεσλ πνπ ζα πεξηιακβάλεη: 

 Πξφγξακκα ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο 80 σξψλ 

 Πξαθηηθή άζθεζε ζε επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηη-

θνχ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο ζπλνιηθήο δηάξθεη-

αο 450 σξψλ ζε 2 θάζεηο (200 ψξεο ζα αθν-

ξνχλ ηελ νκαιή έληαμε θαη ελζσκάησζε ηνπ 

θαηαξηηδφκελνπ ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ 

ηεο επηρείξεζεο - α΄ θάζε θαη 250 ψξεο ζα 

αθνξνχλ δεμηφηεηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηεο ζέζεο πξαθηηθήο άζθεζεο - 

β΄ θάζε). Ζ δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο 

ζην ζχλνιφ ηεο (α΄ θαη β΄ θάζε), δελ ζα ππεξ-

βαίλεη ηνπο 6 κήλεο. 

 Τπεξεζίεο ππνζηήξημεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο 

θαζνδήγεζεο ησλ θαηαξηηδνκέλσλ απφ ηνλ 

πάξνρν θαηάξηηζεο, πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, πνπ αθνξνχλ α) ζηε 

δηάγλσζε θαη θαηάιιειε ζχδεπμε ησλ εθπαη-

δεπηηθψλ αλαγθψλ/δεμηνηήησλ ησλ θαηαξηηδν-

κέλσλ κε ηηο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ, β) 

ζηελ ηνπνζέηεζε, παξαθνινχζεζε θαη επν-

πηεία ηνπ θαηαξηηδφκελνπ απφ ηνλ πάξνρν 

θαηάξηηζεο ζηελ επηρείξεζε πξαθηηθήο 
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πνπδέο παηδαγσγηθήο θαηάξηηζεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο ζηελ ΑΠΑΙΣΔ (Αλσηάηε ρό-

ιε Παηδαγσγηθήο θαη Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο) 

Πξνθεξχρηεθε ε πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξν-

ληνο γηα θνίηεζε ζην εηήζην πξφγξακκα παηδαγσγη-

θήο θαηάξηηζεο (Δ.Π.ΠΑΗ.Κ.) & ζην πξφγξακκα 

εηδίθεπζεο ζηε ζπκβνπιεπηηθή θαη ηνλ πξνζαλαηνιη-

ζκφ (Π.Δ.Τ.Π.) ηεο ΑΠΑΗΣΔ γηα ην αθαδεκατθφ 

έηνο 2014 – 2015.  

 

ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

Α) Γηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο ζηα πξνγξάκκαηα 

Δ.Π.ΠΑΗ.Κ. θαη Π.Δ.Τ.Π. έρνπλ νη θάηνρνη ηίηινπ 

ζπνπδψλ Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο (Παλεπηζηεκηαθνχ 

θαη Σερλνινγηθνχ Σνκέα) ή ηζφηηκνπ ηίηινπ ηεο εκε-

δαπήο ή αιινδαπήο (αλαγλσξηζκέλνπ απφ ην ΓΟΑ-

ΣΑΠ).  

Β) Ζ ππνβνιή ηεο αίηεζεο πξνυπνζέηεη ηελ θαηάζε-

ζε ηνπ πνζνχ ησλ 35.00 € ζηελ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔ-

ΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ζηνλ ινγαξηαζκφ 

154/54501287 ηνπ ΔΛΚΔ ηεο Α..ΠΑΗ.Σ.Δ. Δπηζε-

καίλεηαη φηη ε κε εκπξφζεζκε θαηάζεζε ηνπ αλσηέξσ 

πνζνχ ζηνλ ΔΛΚΔ ηεο Α..ΠΑΗ.Σ.Δ. απνθιείεη ηνλ 

ππνςήθην απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ ζηα αληίζηνηρα Πξν-

γξάκκαηα ηεο Α..ΠΑΗ.Σ.Δ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη φπνηνο 

επηζπκεί λα ππνβάιεη αίηεζε θαη ζην Δ.Π.ΠΑΗ.Κ. θαη 

ζην Π.Δ.Τ.Π. νθείιεη λα θαηαζέζεη 35.00 € γηα θάζε 

κία αίηεζε. 

Γ) Οη θνηηεηέο ηνπ Δ.Π.ΠΑΗ.Κ. θαη ηνπ Π.Δ.Τ.Π. 

ζπκκεηέρνπλ ζηηο δαπάλεο ζπνπδψλ ηνπο κε ην πνζφ 

ησλ 600,00€., ην νπνίν θαηαβάιιεηαη ζηελ ΔΘΝΗΚΖ 

ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ζηνλ ινγαξηαζκφ 154/ 

54501287 ηνπ ΔΛΚΔ ηεο Α..ΠΑΗ.Σ.Δ. πξηλ ηελ εγ-

γξαθή ηνπο. 

Οη αηηήζεηο ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά απφ 

28/08/2014 έσο θαη 15/09/2014 

Οιφθιεξε ε πξφζθιεζε ζηελ θάησζη ππεξζχλδεζε: 

http://files.aspete.gr/aspete/

eppaikpesyp/31.07.2014eppaik_pesyp.pdf 

http://www.voucher.gov.gr./program-group/action/pid/17/paction/application_from
http://www.voucher.gov.gr./program-group/action/pid/17/paction/application_from
https://www.voucher.gov.gr/kekadmin
http://files.aspete.gr/aspete/eppaikpesyp/31.07.2014eppaik_pesyp.pdf
http://files.aspete.gr/aspete/eppaikpesyp/31.07.2014eppaik_pesyp.pdf
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Scholarships of the Mexican government for foreign-

ers 

θνξέαο: Mexican Government 

Καη. Ζκεξνκελία: 2014/08/26 

Πεξηζζφηεξα... 

10 ππνηξνθίεο γηα ην Μεηαπηπρηαθφ “Innovation and 

Entrepreneurship” 

Φνξέαο: Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

Καη. Ζκεξνκελία:2014/08/29 

Υψξα: Διιάδα 

Πεξηζζφηεξα... 

  

Υνξήγεζε Τπνηξνθηψλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

«Οινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε Θαιάζζησλ θαη Δζσηεξη-

θψλ Τδάησλ» 

Φνξέαο: ΗΚΤ 

Καη. Ζκεξνκελία:2014/08/31 

Υψξα: Δμσηεξηθφ 

Πεξηζζφηεξα... 

  

Γηεζλήο Κνηλνβνπιεπηηθή Τπνηξνθία 

Φνξέαο: Οκνζπνλδηαθή Κάησ Βνπιή 

Καη. Ζκεξνκελία: 2014/08/31 

Υψξα: Δμσηεξηθφ 

Πεξηζζφηεξα... 

  

Τπνηξνθίεο ηνπ Ηδξχκαηνο Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ & 

ηεο Γεξκαληθήο Τπεξεζίαο Αθαδεκατθψλ Αληαιια-

γψλ (DAAD) 

Φνξέαο: ΗΚΤ - DAAD 

Καη. Ζκεξνκελία: 2014/09/12 

Υψξα:Δμσηεξηθφ 

Πεξηζζφηεξα... 

  

Canon Foundation Research Fellowships 

Φνξέαο: Canon Foundation 

Καη. Ζκεξνκελία:2014/09/15 

Υψξα: Δμσηεξηθφ 

Πεξηζζφηεξα... 

  

Γσξεάλ ζηέγαζε ζε πξσηνεηείο θνηηεηέο (ππνηξνθία 

Μαξίαο Παλ. παλνχδε) 

Φνξέαο: δεκφζηα θεληξηθή ηζηνξηθή βηβιηνζήθε Υίνπ 

«Κνξαήο» 

Καη. Ζκεξνκελία: 2014/09/22 

Υψξα: Διιάδα 

Πεξηζζφηεξα... 

  

Τπνηξνθίεο Ηδξχκαηνο ακνχξθα ζε θνηηεηέο απφ ηα 

λεζηά 

Φνξέαο: Ίδξπκα ακνχξθα 

Καη. Ζκεξνκελία: 2014/09/30 

Υψξα: Διιάδα 

Πεξηζζφηεξα... 

  

CSAP Δπαγγεικαηηθφ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθνχ 

Δπηπέδνπ 

Φνξέαο: Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο 

Καη. Ζκεξνκελία: 2014/09/30 

Υψξα: Διιάδα 

Πεξηζζφηεξα... 

  

Πξνθήξπμε δηαγσληζκνχ γηα ηε ρνξήγεζε κίαο (1) ππν-

ηξνθίαο απφ ηα έζνδα ησλ Γεληθψλ Κιεξνδνηεκάησλ 

ππέξ ηεο Δθπαηδεχζεσο 

Φνξέαο: ΑΚΑΓΖΜΗΑ ΑΘΖΝΩΝ 

Καη. Ζκεξνκελία: 2014/10/01 

Υψξα: Διιάδα 

Πεξηζζφηεξα... 

  

Θέκα: PhD Scholarship 

Φνξέαο: Australian National University 

Καη. Ζκεξνκελία: 2014/10/31 

Υψξα:Διιάδα 

Πεξηζζφηεξα... 

  

the dean's international postgraduate research scholar-

ships for the faculty of science 

Φνξέαο: University of Sydney 

Καη. Ζκεξνκελία: 2014/10/31 

Υψξα: Δμσηεξηθφ 

Πεξηζζφηεξα... 

  

d.eu.tsch - Τπνηξνθίεο γηα λένπο απφ ηε Νφηηα Δπξψ-

πε 

Φνξέαο: Goethe-Institute Φξαλθθνχξηεο θαη Νηίζει-

ληνξθ 

Καη. Ζκεξνκελία: 2014/10/31 

Υψξα: Δμσηεξηθφ 

Πεξηζζφηεξα... 

  

(1) ππνηξνθία ζηνλ θιάδν ηεο Ηζηνξηθήο Γισζζνινγίαο 

-Ιστοπικήρ Λεξικογπαυίαρ -Διαλεκτολογίαρ 

Φνξέαο: Αθαδεκία Αζελψλ 

Καη. Ζκεξνκελία: 2014/11/03 

Υψξα: Διιάδα 

Πεξηζζφηεξα... 

  

Υνξήγεζε ηξηψλ ππνηξνθηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Hankuk ηεο Νφηηαο Κνξέαο ζε Έιιελεο ππεθφνπο γηα 

πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο θαηά ην έηνο 2015 

Φνξέαο:Παλεπηζηήκην Hankuk ηεο Νφηηαο Κνξέαο 

Καη. Ζκεξνκελία: 2014/11/28 

Υψξα:Δμσηεξηθφ 

Πεξηζζφηεξα... 

  

Τπνηξνθίεο ηνπ ΗΚΤ ζε δηδαθηνξηθνχο θαη κεηαδηδαθην-

ξηθνχο θνηηεηέο 

Φνξέαο: Ίδξπκα Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ (ΗΚΤ) 

Καη. Ζκεξνκελία: 2014/11/30 

Υψξα: Δμσηεξηθφ 

Πεξηζζφηεξα... 

  

Noldus - Research Fellow in Computer Vision and 

Human Interaction 

Φνξέαο: Noldus Information Technology 

Καη. Ζκεξνκελία: 2014/12/01 

Υψξα:Διιάδα 

Πεξηζζφηεξα... 

  

Thammasat University Scholarships 

Φνξέαο: Thammasat University 

Καη. Ζκεξνκελία: 2014/12/01 

Υψξα: Δμσηεξηθφ 

Πεξηζζφηεξα... 

  

http://amexcid.gob.mx/index.php/oferta-de-becas-para-extranjeros
http://www.imba.aueb.gr/node/138/full-time
https://career.aegean.gr/anak_gd/upotrofies/deltio_tipou_eox_ypotrofies.pdf
http://www.griechenland.diplo.de/Vertretung/griechenland/el/06/Studieren__in__Deutschland/IPS-2014-el.html
http://www.iky.gr/epikoinwnia/nea-anakoinwseis/item/1609-iky-daad-upotrofies-2015
http://us5.campaign-archive1.com/?u=7f846e90ac7f5e11dfeac7fa3&id=4f1fe5f816&e=1b2b91a22c
http://www.koraeslibrary.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=RESOURCE&cresrc=791&cnode=26
https://career.aegean.gr/anak_gd/upotrofies/Υποτροφίες%20Ιδρύματος%20Σαμούρκα.pdf
http://spoudazo.equalsociety.gr/index.php/el/home/item/184
https://career.aegean.gr/anak_gd/upotrofies/Ιατρικές%20Απεικονίσεις%20και%20Συναφείς%20Τεχνολογίες.pdf
https://students.anu.edu.au/scholarships/gr/off/dom/anu-phd.php
http://sydney.edu.au/science/fstudent/postgrad/deans_international_pgr_scholarships.shtml
http://www.goethe.de/ins/gr/el/ath/lrn/stp/sfj.html
http://www.academyofathens.gr/ecportal.asp?id=3263&nt=105&lang=1
https://career.aegean.gr/anak_gd/upotrofies/140814_ypotrofies_stin_KOREA.pdf
http://www.iky.gr/component/k2/item/1182-upotrofies-short-terms-2013-2014
http://www.noldus.com/content/research-fellow-computer-vision-and-human-interaction
http://www.siit.tu.ac.th/pdf/Admissions/EFS1_2014.pdf
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Fujian Government Scholarship for International Stu-

dents 

Φνξέαο: Fujian Government 

Καη. Ζκεξνκελία:2014/12/01 

Υψξα: Δμσηεξηθφ 

Πεξηζζφηεξα... 

  

Lithuanian state scholarships for the academic year 

2014-2015 

Φνξέαο: Education Exchanges Support Foundation 

Καη. Ζκεξνκελία: 2014/12/01 

Υψξα:Δμσηεξηθφ 

Πεξηζζφηεξα... 

  

kewalram chanrai group endowed scholarship 

θνξέαο: kewalram chanrai group 

Καη. Ζκεξνκελία: 2014/12/01 

Υψξα: Δμσηεξηθφ 

Πεξηζζφηεξα... 

  

NatSteel Holdings Scholarship - NatSteel Study Awards 

Φνξέαο: NatSteel Holdings 

Καη. Ζκεξνκελία: 2014/12/01 

Υψξα: Δμσηεξηθφ 

Πεξηζζφηεξα... 

  

Sofja Kovalevskaja Award 

Φνξέαο: Alexander von Humboldt-Stiftung/

Foundation 

Καη. Ζκεξνκελία: 2014/12/01 

Υψξα: Δμσηεξηθφ 

Πεξηζζφηεξα... 

  

Skoltech MSc Fellowship for International Applicants 

in Russia 

Φνξέαο: Skoltech 

Καη. Ζκεξνκελία: 2014/12/01 

Υψξα: Δμσηεξηθφ 

Πεξηζζφηεξα... 

  

Πξνπηπρηαθέο ππνηξνθίεο 2014-2015 Ηδξχκαηνο Λά-

ηζε 

Φνξέαο: Ίδξπκα Λάηζε 

Καη. Ζκεξνκελία: 2014/12/31 

Υψξα: Διιάδα 

Πεξηζζφηεξα... 

  

Université de Lyon Master's Scholarships 

Φνξέαο: Université de Lyon 

Καη. Ζκεξνκελία: 2014/12/31 

Υψξα: Δμσηεξηθφ 

Πεξηζζφηεξα... 

Beijing Government Scholarship 

Φνξέαο: Beijing Government 

Καη. Ζκεξνκελία: 2014/12/31 

Υψξα: Δμσηεξηθφ 

Πεξηζζφηεξα... 

  

Asia University Scholarship 

Φνξέαο: Asia University 

Καη. Ζκεξνκελία: 2014/12/31 

Υψξα: Δμσηεξηθφ 

Πεξηζζφηεξα... 

Taiwan Ministry of Education Short Term Research 

Award 

Φνξέαο: Taiwan Ministry of Education 

Καη. Ζκεξνκελία:2014/12/31 

Υψξα: Δμσηεξηθφ 

Πεξηζζφηεξα... 

  

Science without Borders Program - Opportunities for 

individuals from abroad 

Φνξέαο: MCTI 

Καη. Ζκεξνκελία: 2014/12/31 

Υψξα: Δμσηεξηθφ 

Πεξηζζφηεξα... 

Scholarships for International Students, Kampala 

SIUP 

Φνξέαο: School for Integrated Urban Planning 

Καη. Ζκεξνκελία: 2014/12/31 

Υψξα: Δμσηεξηθφ 

Πεξηζζφηεξα... 

  

International Scholarship 

Φνξέαο: Felician College 

Καη. Ζκεξνκελία: 2014/12/31 

Υψξα: Δμσηεξηθφ 

Πεξηζζφηεξα... 

  

Τπνηξνθίεο Ηδξχκαηνο Fulbright, Πξνθήξπμε Πξν-

γξακκάησλ Τπνηξνθηψλ γηα Έιιελεο, Αθαδεκατθνχ 

Έηνπο 2015-2016 

Φνξέαο: Τπνηξνθίεο Ηδξχκαηνο Fulbright 

Καη. Ζκεξνκελία: 2015/03/06 

Υψξα: Διιάδα 

Πεξηζζφηεξα... 

Τπνηξνθίεο ηνπ Γηεζλνχο Ηδξχκαηνο Matsumae ζε 

Έιιελεο ππεθφνπο 

Φνξέαο: Γηεζλέο Ίδξπκα Matsumae 

Καη. Ζκεξνκελία:2014/08/31 

Υψξα: 

Δμσηεξηθφ 

Πεξηζζφηεξα... 

  

Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο πξψηνπ θχθινπ (κάζηεξ) 

ζηελ Διιάδα κε έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

θνξέαο: ΗΚΤ θαη Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 

Καη. Ζκεξνκελία: 2014/09/04 

Υψξα: Διιάδα 

Πεξηζζφηεξα... 

  

PhD Studentship and Postdoctoral Position in Machine 

Learning, University of Hildesheim 

Φνξέαο:University of Hildesheim 

Καη. Ζκεξνκελία: 2014/12/01 

Υψξα:Δμσηεξηθφ 

Πεξηζζφηεξα... 

  

Τπνηξνθία γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην Σκήκα 

Μεραληθψλ Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο ηνπ Παλ. Αη-

γαίνπ 

Φνξέαο: Γπλαηθείνο χλδεζκνο "Οη θίινη ηνπ Υηψηη-

θνπ Υσξηνχ" 

Καη. Ζκεξνκελία: 2014/09/19 

Υψξα: Διιάδα 

Πεξηζζφηεξα... 

  

Chinese Government Scholarship-Bilateral Program 

Φνξέαο:Chinese Government 

Καη. Ζκεξνκελία:2014/12/01 

Υψξα:Δμσηεξηθφ 

Πεξηζζφηεξα... 

  

http://www.csc.edu.cn/laihua/scholarshipdetailen.aspx?cid=105&id=3001
http://www.smpf.lt/en/statescholarships
http://www.smu.edu.sg/smu/about/fees-and-financial-aid/financial-assistance/scholarships-and-awards/scholarships/list-69
http://www.natsteel.com.sg/career_scholarships
http://www.humboldt-foundation.de/web/7360.html
http://www.skoltech.ru/admissions/faqs
https://career.aegean.gr/anak_gd/upotrofies/Ανακοίνωση%20προπτυχιακών%20υποτροφιών.pdf
http://lyon-university.org/education/universite-de-lyon-master-s-scholarships-265081.kjsp?RH=UDLEN-EN
http://www.ebeijing.gov.cn/Study/Scholarships/t1167204.htm
http://ciae.asia.edu.tw/AdmissionsScholarship.html
http://english.moe.gov.tw/ct.asp?xItem=14468&ctNode=11425&mp=1
http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf-eng/opportunities-for-individuals-from-abroad
http://www.siup.ac.ug/?p=220
http://www.felician.edu/global/international-students/scholarships
https://career.aegean.gr/anak_gd/upotrofies/2015%202016%20ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ%20ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ%20ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ%20FULBRIGHT%20GREEK%20CITIZENS.pdf
http://www.mars.dti.ne.jp/mif/
https://career.aegean.gr/anak_gd/upotrofies/7ΙΡΕ9-ΞΨ7%20(4).pdf
http://www.ismll.uni-hildesheim.de/jobs/phd_en.html
http://www.fme.aegean.gr/el/news/01082014/prosklese-ekdeloses-endiapherontos-programmatos-metaptukhiakon-spoudon-oikonomike-kai
http://www.csc.edu.cn/laihua/scholarshipdetailen.aspx?cid=97&id=3055
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Τπνηξνθίεο ηεο Γαιιηθήο Δζληθήο ρνιήο Γηνίθεζεο 

Φνξέαο: Γαιιηθή Δζληθή ρνιή Γηνίθεζεο 

Καη. Ζκεξνκελία: 2014/09/30 

Υψξα: Δμσηεξηθφ 

Πεξηζζφηεξα... 

  

Alexandra Health T-Lab Undergraduate Scholarship 

Φνξέαο: Alexandra Health T-Lab 

Καη. Ζκεξνκελία: 2014/12/01 

Υψξα: Δμσηεξηθφ 

Πεξηζζφηεξα... 

  

(1) ππνηξνθία ζηνλ θιάδν ηεο Βπδαληηλήο Αξραηνιν-

γίαο 

Φνξέαο: Αθαδεκία Αζελψλ 

Καη. Ζκεξνκελία: 2014/10/24 

Υψξα:Δμσηεξηθφ 

Πεξηζζφηεξα... 

  

the Emir of Qatar's Scholarships for Academic Excel-

lence 

Φνξέαο: Emir of Qatar 

Καη. Ζκεξνκελία: 2014/12/01 

Υψξα: Δμσηεξηθφ 

Πεξηζζφηεξα... 

  

W J Weeden Postgraduate Research Scholarship 

Φνξέαο: University of Canberra 

Καη. Ζκεξνκελία: 2014/10/31 

Υψξα: Δμσηεξηθφ 

Πεξηζζφηεξα... 

  

Πξφγξακκα πνπδάδσ κε Τπνηξνθία 

Φνξέαο: Equal Society 

Καη. Ζκεξνκελία: 2014/12/31 

Υψξα: Διιάδα 

Πεξηζζφηεξα... 

  

Τπνηξνθία γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηνλ θιάδν 

ησλ Φπζηθψλ Καηαζηξνθψλ 

Φνξέαο: Αθαδεκία Αζελψλ 

Καη. Ζκεξνκελία: 2014/11/07 

Υψξα: Δμσηεξηθφ 

Πεξηζζφηεξα... 

  

Scientific and Technological Research Council of Tur-

key (TÜBİTAK) Fellowship Programme 

Φνξέαο: Council of Turkey 

Καη. Ζκεξνκελία: 2014/12/31 

Υψξα: Δμσηεξηθφ 

Πεξηζζφηεξα... 

  

Kochi University of Technology’s Special Scholarship 

Program 

Φνξέαο: Kochi University of Technology 

Καη. Ζκεξνκελία: 2014/12/31 

Υψξα: Δμσηεξηθφ 

Πεξηζζφηεξα... 

  

University of Adelaide - International Postgraduate Re-

search Scholarships (IPRS) 

Φνξέαο: University of Adelaide 

Καη. Ζκεξνκελία: 2014/12/31 

Υψξα: Δμσηεξηθφ 

Πεξηζζφηεξα... 

SJTU Liuyuan-Sheng Yudu Scholarship for Overseas 

Students in China 

Φνξέαο: SJTU 

Καη. Ζκεξνκελία: 2014/12/31 

Υψξα: Δμσηεξηθφ 

Πεξηζζφηεξα... 

  

  

Σν Οκνζπνλδηαθφ Πξφγξακκα «Πξνψζεζε ηεο επαγ-

γεικαηηθήο θηλεηηθφηεηαο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα 

πεξαηηέξσ εθπαίδεπζε λέσλ απφ ηελ Δπξψπε (MobiPro

-EU)» θαιεί λένπο θαη λέεο, επξσπαίνπο πνιίηεο, απφ 

18 έσο 27 εηψλ γηα αηηήζεηο ζπκκεηνρήο πξνθεηκέλνπ 

λα εθπαηδεπηνχλ θαη λα εξγαζηνχλ ζηε Γεξκαλία. Σν 

πξφγξακκα παξέρεη δσξεάλ εθκάζεζε ηεο Γεξκαληθήο 

γιψζζαο. 

 

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ζηνλ ηζηφηνπν http://

www.thejobofmylife.de/en/home.html. 

 

Οδεγφο γηα δηακνλή θαη εξγαζία ζηε Γεξκαλία http://

Οκνζπνλδηαθό Πξόγξακκα «Πξνώζεζε ηεο επαγγεικαηηθήο θηλεηηθόηεηαο ησλ ελδηα-

θεξνκέλσλ γηα πεξαηηέξσ εθπαίδεπζε λέσλ από ηελ Δπξώπε» 

www.diakonie-rwl.de/cms/media//pdf/aktuelles/2014

-pdf/wegweiser-deutsch-griechisch-endfassung.pdf 

 

ηνηρεία επηθνηλσλίαο: 

 

Ioanna Zacharaki, 

 

Referentin fur Integration und Interkulturalitat bei 

der Diakonie RWL, 

 

Telefon: 0211 6398-253, 

 

Email: i.zacharaki@diakonie-rwl.de 

http://www.ydmed.gov.gr/?p=7955
http://tlab.smu.edu.sg/awardsscholarships/alexandra-health-t-lab-undergraduate-scholarship/
http://www.academyofathens.gr/ecportal.asp?id=3258&nt=105&lang=1
http://www.qu.edu.qa/students/admission/scholarships/scholarship_types.php
http://www.canberra.edu.au/research/future-research-students/scholarships-and-fees/international-scholarships
http://spoudazo.equalsociety.gr/index.php/el/home/item/6-oi-ypotrofies
https://career.aegean.gr/anak_gd/upotrofies/υποτροφία.doc
http://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/2216/content-scope-of-the-support
http://www.kochi-tech.ac.jp/kut_E/graduate/admission.html
http://www.adelaide.edu.au/graduatecentre/scholarships/research-international/opportunities/international-postgraduate-research-scholarships/
http://en.sjtu.edu.cn/admission/scholarships/sjtu-liuyuan-sheng-yudu-scholarship-for-overseas-students-in-china/
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Δίζαη λένο θαη έρεηο κία θαιή επηρεηξεκαηηθή ηδέα; 

Δίζαη θνηηεηήο θαη ζέιεηο λα δνθηκάζεηο ηηο δπλαηφ-

ηεηεο ζνπ; 

Δίζαη επαγγεικαηίαο θαη ςάρλεηο λέεο επθαηξίεο 

απαζρφιεζεο θαη δηθηχσζε; 

Αλ είζαη θάηη απφ ηα παξαπάλσ, ηφηε ην ζπγθεθξη-

κέλν θείκελν ζε αθνξά. 

Ζ δεκηνπξγία θαη ζπκκεηνρή Διιεληθήο απνζηνιήο 

γηα πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηνπ δηαγσληζκνχ, εί-

λαη γεγνλφο. Ζ απνζηνιή, απνηεινχκελε απφ 25 

πεξίπνπ επίδνμνπο θνηηεηέο θαη επαγγεικαηίεο 

(developers, designers, business strategists) έρεη 

ζθνπφ λα θαηαθηήζεη ηελ Δπξσπατθή ζθελή ησλ 

start-ups θαη ηνλ δηαγσληζκφ StartupBus Europe 

2014. 

Σν StartupBus Europe 2014 γίλεηαη γηα 4ε ζπλερή 

ρξνληά κε ηε ζπκκεηνρή 8 Δπξσπατθψλ ρσξψλ. 

Πξφθεηηαη γηα έλα ηαμίδη 72 σξψλ (hackathon) κε 

εηδηθά δηακνξθσκέλν ιεσθνξείν απφ ηελ Αζήλα 

πξνο ηελ Βηέλλε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ ζα 

ζρεκαηηζηνχλ πέληε (5) λέεο εηαηξείεο, νη νπνίεο ζα 

δηαγσληζηνχλ κε νκάδεο, άιισλ ιεσθνξείσλ πνπ ζα 

μεθηλήζνπλ ηαπηφρξνλα απφ ηελ Γεξκαλία, ην Βέι-

γην, ηελ Ηηαιία, ηελ Γαιιία, ηελ Δζζνλία, ηελ Ηζπα-

λία θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην. 

To πην ζπλαξπαζηηθφ hackathon ζηελ Δπξψπε θαηα-

ιήγεη ζην Pioneers Festival ην ζπλέδξην, φπνπ ε ηε-

ρλνινγία θαη ε επηζηήκε ζπλαληνχλ ηελ επηρεηξεκα-

ηηθφηεηα κε εμαηξεηηθέο επθαηξίεο δηθηχσζεο θαη 

πξφζβαζε ζε επελδπηέο γηα ηηο start-ups πνπ ζα ζπκ-

κεηέρνπλ. 

Σν ζπγθεθξηκέλν εγρείξεκα απνηειεί επίζεο ζεκα-

ληηθή επθαηξία δηαθήκηζεο θαη πξνψζεζεο γηα ηηο 

ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, θαζψο κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο 

δείρλνπλ έκπξαθηα ηε ζηήξημε ηνπο ζηε λενθπή επη-

ρεηξεκαηηθφηεηα θαη ιακβάλνπλ εμαηξεηηθέο επθαη-

ξίεο πξνβνιήο κέζα απφ ηα θαλάιηα επηθνηλσλίαο 

ηνπ StartupBus. 

Γηα λα δειψζεηε ζπκκεηνρή παηήζηε ζηνλ παξαθά-

ησ ζχλδεζκν 

http://europe.startupbus.com/pre-apply-now/ 

 

Πεγή: http://www.epixeiro.gr/ 

«Θεξκνθνηηίδα Τπνζηήξημεο Νενθπώλ Δπηρεηξήζεσλ» (Θ.Δ.Α.) κε ηελ Τπνζηήξημε 

ηνπ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Αζελώλ 

Σελ ηδέα ηνπο επηρείξεζε, κπνξνχλ ηψξα λα θάλνπλ, κε 

ηελ ππνζηήξημε ηνπ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ 

Δπηκειεηεξίνπ Αζελώλ, ππνςήθηεο λέεο επηρεηξεκα-

ηηθέο νκάδεο / επηρεηξεκαηίεο πνπ εζηηάδνπλ ζε ηνκείο 

πνπ είηε παξαδνζηαθά ζρεηίδνληαη κε ηηο ηερλνινγίεο 

θαη ηηο ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο είηε φρη (π.ρ. παξαδν-

ζηαθά επαγγέικαηα, πνπ δηαθνξνπνηνχληαη, φκσο, θαη 

εηζάγνπλ ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο). Με απιφ ηξφπν, 

κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά αίηεζε έληαμεο 

ζηε «Θεπμοκοιηίδα Υποζηήπιξηρ Νεοθςών Επισειπή-

ζεων» (Θ.Δ.Α.)., πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπλ δσ-

ξεάλ ρψξν, δηνηθεηηθφ εμνπιηζκφ θαη εμεηδηθεπκέλε 

ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε ζηα πξψηα ηνπο βήκαηα.  

πγθεθξηκέλα, ην ΔΒΔΑ ζηνρεχνληαο -ζηελ νηθνλνκη-

θή θαη θνηλσληθή αλάθακςε ηνπ κεηξνπνιηηηθνχ δήκνπ 

ηεο Αζήλαο αιιά θαη ζηελ ελδπλάκσζε ηεο επηρεηξε-

καηηθφηεηαο, πξνρψξεζε ζηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγί-

α ζεξκνθνηηίδαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, φπνπ ζα θηινμε-

λεζνχλ λενθπείο επηρεηξήζεηο (startups), γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα σο 18 κελψλ. Σν έξγν εληάζζεηαη ζην ρξεκα-

ηνδνηνχκελν απφ ην ΔΠΑ πιαίζην ηνπ αλαπηπμηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο «Έργο Αθήνα», πνπ πινπνηείηαη απφ ηνλ 

Γήκν Αζελαίσλ θαη ηελ Δηαηξεία Αλάπηπμεο θαη Σνπ-

ξηζηηθήο Πξνβνιήο Αζελψλ. Ζ Θεξκνθνηηίδα αλακέλε-

ηαη λα θηινμελήζεη, ζπλνιηθά, 50 επηρεηξεκαηηθά ζρή-

καηα.  

Ζ Θ.Δ.Α. ζα παξέρεη ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζα θηινμε-

λεζνχλ ηηο παξαθάησ ππεξεζίεο: 

1.Φηινμελία ησλ επηρεηξεκαηηθώλ νκάδσλ κε παξν-

ρή γξακκαηεηαθήο θαη δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο.  

2.Δμεηδηθεπκέλεο ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο 

(αλάιπζε αγνξάο, λνκηθά θαη ινγηζηηθά ζέκαηα, 

αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθνύ ζρεδίνπ,------ ζέκαηα 

αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ) 

3. Δμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο / θαηάξ-

ηηζεο 

4.Δλέξγεηεο δηθηύσζεο γηα ηε ζηήξημε ησλ επηρεη-

ξεκαηηθώλ νκάδσλ 

5.πληνληζκό θαη αμηνιόγεζε ηεο πνξείαο ησλ 

επελδπηηθώλ νκάδσλ 
 

Περιζζόηερες πληροθορίες και αναλσηικά ηη διαδικα-

ζία ειζόδοσ μπορείηε να βρείηε ζηην ιζηοζελίδα 

www.THEAthensincube.gr  

Σηοιτεία Επικοινωνίας 

Γ: Κεθαιιελίαο 45, 11257 Αζήλα 

T: 2111036900-1 

email: info@theathensincube.gr θ incubator@acci.gr  

http://europe.startupbus.com/pre-apply-now/
http://www.THEAthensincube.gr
mailto:info@theathensincube.gr
mailto:incubator@acci.gr
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Νέν Πξόγξακκα Πξαθηηθήο Άζθεζεο 8.500 απνθνίησλ ΑΔΙ – ΣΔΙ 

Νέν Πξφγξακκα ηνπ ΟΑΔΓ (κε απφθαζε εθρψ-

ξεζεο θνλδπιίσλ απφ ην ΔΠΑ) γηα ηελ πξαθηη-

θή άζθεζε 8.500 απνθνίησλ Παλεπηζηεκίσλ θαη 

ΣΔΗ πξφθεηηαη λα πξνθεξπρζεί αξρέο επηεκβξί-

νπ ελψ ε εθαξκνγή ηνπ πξφθεηηαη λα μεθηλήζεη 

κέζα ζηνλ Οθηψβξην. H πξαθηηθή απηή άζθεζε 

ζα παξέρεη πιήξε αζθαιηζηηθή θάιπςε θαη ζα 

είλαη εμάκελεο δηάξθεηαο. Σελ ζρεηηθή πξνθήξπ-

με κπνξείηε λα αλαδεηήζεηε ζην portal ηνπ ΟΑ-

ΔΓ http://www.oaed.gr/index.php?lang=el. 

Σαπηφρξνλα ζε εμέιημε βξίζθεηαη θαη ην πξφ-

γξακκα «Δπηηαγή εηζφδνπ γηα λένπο ειηθίαο 25 – 

29 εηψλ ζε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο γηα απφθηεζε 

εξγαζηαθήο εκπεηξίαο». Σν ελ ιφγσ πξφγξακκα 

αθνξά 12.000 απνθνίηνπο ΑΔΗ/ΣΔΗ πεξηιακβάλεη 

δξάζεηο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζε πηζηνπνη-

εκέλεο δνκέο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, 6κελε πξα-

θηηθή άζθεζε θαζψο πξφζιεςε ζε ζέζεηο εξγαζί-

αο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα κε επηδφηεζε απφ ηνλ 

Ο.Α.Δ.Γ. Γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο θαη αηηή-

ζεηο κπνξείηε λα επηζθεθηείηε ηηο θάησζη ηζηνζειί-

δεο: 

http://www.oaed.gr/index.php?lang=el 

http://www.voucher.gov.gr 

http://www.ypakp.gr  

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. 

http://www.oaed.gr/index.php?lang=el
http://www.voucher.gov.gr
http://www.ypakp.gr

