
Κορυφαία διάκριση απο-
φοίτου του Τμήματος 
Μηχανικών Σχεδίασης 
Προϊόντων και Συστημά-

των 

1 

Προδημοσίευση του 

Προγράμματος 

«Ακαδημαϊκή Έρευνα», 

του Χρηματοδοτικού 

Μηχανισμού (XM) του 

Ευρωπαϊκού Οικονομι-

κού Χώρου (ΕΟΧ) πε-

ριόδου 2009 – 2014 

2 

Θέσεις συνεντευκτών 
στην Αθήνα για το ερευ-
νητικό πρόγραμμα 

PIACC 

3 

Υποτροφίες ερευνητών 
μέσω των ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων: Marie 
Curie Actions, ERC 

Grants, & Erasmus Mun-

dus 

3
—
7 

2ο Συνέδριο για την Κοι-
νωνική Επιχειρηματικό-
τητα "Επιχειρώντας Αλ-

λιώς" 

3/11/2014 Στέγη Γραμ-

μάτων και Τεχνών 

8 

Πρόσκληση συμμετοχής 
στο  νέο κύκλο προγραμ-
μάτων 
στήριξης νέας επιχειρη-

ματικότητας 

8 

Δελτίο  Τύπου M.B.A. 
Τ.Δ.Ε. 

9 

Παγκόσμια πρωτοβουλία  
με πρέσβειρες γυναικείας 
επιχειρηματικότητας από 

144 χώρες 

9 

Erasmusintern.org ή πώς 

να αναζητήσετε ευκολό-

τερα θέσεις πρακτικής 

άσκησης στο εξωτερικό 

10 

Eurodyssey 10 

P&G Internships Chal-

lenge 

11 

Περιεχόμενα Τεύχους 

Οκτώβριος 2014 Τεύχος 34 

Δ.Α.ΣΤΑ. Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Ενημερωτικό Δελτίο Γραφείου Διασύνδεσης Δ.Α.ΣΤΑ. 

Την κορυφαία διάκριση Best of the Best, 

στα ετήσια βραβεία Red Dot Award Con-

cept Design, ανάμεσα σε 4750 προτάσεις 

από 63 χώρες, κατέκτησε ομάδα με pro-

ject leader τον Διπλωματούχο του Τμήμα-
τος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & 

Συστημάτων, του Πανεπιστημίου Αιγαί-

ου, Απόστολο Παπαματθαιάκη. 

Ο Απόστολος Παπαματθαιάκης αποφοί-

τησε ως αριστούχος από το Τμήμα Μηχα-

νικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημά-

των και συνέχισε μεταπτυχιακές Σπουδές 

στο Coventry University. 

Είναι ιδρυτικό μέλος του MyAegean, του 

φοιτητικού πορταλ του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου. 

Φωτογραφικό υλικό από το concept, που 

αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την εται-

ρία Ricardo και από τη βράβευση που 

πραγματοποιήθηκε στη Σιγκαπούρη, στην 

έδρα του Red Dot Concept Award 

Κορυφαία διάκριση αποφοίτου του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης 

Προϊόντων και Συστημάτων 

ΔeΑΣΤΑsy 

Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς 

πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Γραφείο Διασύνδε-

σης Πανεπιστημίου Αιγαίου» του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση». 
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Προδημοσίευση του Προγράμματος «Ακαδημαϊκή Έρευνα», του Χρηματοδοτικού Μηχα-

νισμού (XM) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2009 – 2014 

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας 

(ΓΓΕΤ) πρόκειται να προχωρήσει άμεσα στη δημοσί-

ευση της παρακάτω προκήρυξης 

Το Πρόγραμμα «Ακαδημαϊκή Έρευνα», του Χρηματο-

δοτικού Μηχανισμού (XM) του Ευρωπαϊκού Οικονο-

μικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2009 – 2014 θα υπο-

στηρίξει ερευνητικά έργα στις θεματικές περιοχές:  

Τοπικές και περιφερειακές πρωτοβουλίες για τη μείω-

ση των εθνικών ανισοτήτων και την προώθηση της 
κοινωνικής ενσωμάτωσης (περίπου 40 % του συνολι-

κού προϋπολογισμού).  

Προώθηση της ισότητας των δύο φύλων και της ισορ-

ροπίας επαγγελματικής και προσωπικής Ζωής 

(περίπου 30 % του συνολικού προϋπολογισμού).  

Προώθηση της πολυμορφίας στον πολιτισμό και την 

τέχνη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτισμικής Κλη-

ρονομιάς (περίπου 30 % του συνολικού προϋπολογι-

σμού).  

Τα ανωτέρω αποτελούν και στόχους του προγράμμα-

τος, η επίτευξη των οποίων θα εξετάζεται στην ολο-

κλήρωση του έργου έκαστης ερευνητικής πρότασης.  

Σε ποιους απευθύνεται:  

Σε όλους τους Δημόσιους Ερευνητικούς & Τεχνολογι-

κούς φορείς της χώρας, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή 
ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που 

λειτουργούν προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος 

καθώς και δημόσιες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, 

δημόσιες υπηρεσίες, νομαρχιακές και τοπικές αρχές, 

Διακυβερνητικές και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 

που αναλαμβάνουν δράσεις ακαδημαϊκής έρευνας.  

Περιοχή εφαρμογής:  

Όλη η Ελλάδα, η Νορβηγία, η Ισλανδία και το Λι-

χτεστάϊν.  

Προϋπολογισμός:  

Ο συνολικός προϋπολογισμός θα ανέρχεται: € 

3,226,661 και αναμένεται να ενταχθούν 17 έργα.  

Το ελάχιστο ύψος χρηματοδότησης ανά έργο είναι € 

100,000 και το μέγιστο ύψος χρηματοδότησης ανά 

έργο είναι 200,000 € και στις τρεις θεματικές περιο-

χές.  

Η Δημόσια Δαπάνη χρηματοδοτείται κατά 85% από 

πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊ-

κού Οικονομικού Χώρου περιόδου 2009 - 2014 και 

κατά 15% από πόρους του Εθνικού Προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων.  

Η ένταση της ενίσχυσης: 

προς τους Ερευνητικούς Φορείς, τα Νομικά πρόσωπα 

δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χα-

ρακτήρα (Κοινωφελή Ιδρύματα, Οργανισμοί Τοπικής 

και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, Σωματεία, Σύλλο-

γοι) ανέρχεται έως 100 %,  

για τις Διακυβερνητικές και τις Μη κυβερνητικές ορ-

γανώσεις ανέρχεται έως 90 %, εφόσον προκύπτει από 

το υποβαλλόμενο έργο ότι αφενός η ενισχυόμενη δρα-

στηριότητα εμπίπτει στις συνήθεις πρωτογενείς δρα-

στηριότητες του ερευνητικού φορέα, οι οποίες δεν απο-

τελούν οικονομική δραστηριότητα και αφετέρου όλα τα 

αποτελέσματα του ενισχυόμενου σχεδίου μπορούν να 

διαδοθούν ευρέως, μέσω αποθετηρίων ανοικτής πρόσβα-

σης.  

Πρόγραμμα κινητικότητας ερευνητών:  

Στην πρόταση θα συμπεριλαμβάνεται ένα πρόγραμμα 

κινητικότητας ερευνητών μεταξύ Πανεπιστημίων ή ε-

ρευνητικών κέντρων, το οποίο θα αφορά “research fel-

low placements” ή “εκπαιδευτικές επισκέψεις.  

Οι ομάδες στόχοι είναι Έλληνες διδακτορικοί φοιτητές 

που σπουδάζουν σε ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα ή ερευνητικά κέντρα, καθώς και νέοι Έλληνες 

μεταδιδακτορικοί φοιτητές που απασχολούνται σε ελλη-

νικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή ερευνητικά 

κέντρα στην Ελλάδα.  

Το μικρό πρόγραμμα κινητικότητας ερευνητών θα κα-

λυφθεί από το 2% του προϋπολογισμού του Προγράμμα-

τος.  

Το ελάχιστο ποσό ανά υποτροφία είναι €4,000, ενώ το 

μέγιστο ποσό θα ανέλθει στις €10,000.  

Η ελάχιστη διάρκεια μιας υποτροφίας είναι 1 μήνας και 

η μέγιστη 3 μήνες.  

Δράσεις δικτύωσης  

Ένα διμερές ποσό €70.501 θα κατανεμηθεί επιπρόσθετα 

στα έργα για δράσεις δικτύωσης, ανταλλαγής, διαμοιρα-

σμού και μεταφοράς τεχνολογίας, εμπειρίας και βέλτι-

στων πρακτικών μεταξύ των Διαχειριστών των Έργων 

(Ελληνικών ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων) και 

ερευνητικών φορέων του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου.  

Οι ακόλουθες δραστηριότητες θα χρηματοδοτηθούν στο 

πλαίσιο των διμερών σχέσεων: Δικτύωση, ανταλλαγή 

και διαμοιρασμός και μεταφορά γνώσης και τεχνολογί-

ας, εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των Δια-

χειριστών των Έργων και μονάδων στις Δότριες Χώρες.  

Η μέγιστη χρηματοδότηση ανά έργο θα ανέρχεται σε € 

7.000.  

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας  

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων  

Γενική Γραμματεία Έρευνας κι Τεχνολογίας  

Ηλεκτρονική διεύθυνση  

http://www.gsrt.gr/EOX/central.aspx?

sId=119I428I1089I646I488772  

Εmail: eeafm@gsrt.gr  

Τηλ. 210 7458119  

Επικοινωνία - Πληροφόρηση  

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβο-

λή των προτάσεων και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να 

απευθύνεστε στην κα Παπαδοπούλου Ειρήνη: 210 

6942322 και epapado@aegean.gr  

2 
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του 2014. Τα δεδομένα της έρευνας συλλέγονται μέσα 

από προσωπικές συνεντεύξεις.  

Η  Metron Analysis, η εταιρεία δηλαδή η οποία έχει α-

ναλάβει την επιτόπια έρευνα στην Ελλάδα μετά από 

Διεθνή Διαγωνισμό ψάχνει για συνεντευκτές στην Αθή-
να . Οι συνεντευκτές  αυτοί θα εργαστούν για 3 ή 4 μή-

νες (μέχρι τέλος Δεκεμβρίου, ίσως και τέλος Ιανουαρί-

ου) και θα πληρωθούν από την Metron Analysis, αφού 

εκπαιδευτούν στα εργαλεία (ηλεκτρονικό ερωτηματολό-

για και φυλλάδια ασκήσεων) της έρευνας για 3 τουλάχι-

στον μέρες από το ΕΚΚΕ.  

Για τη διαδικασία συμμετοχής παρακαλούμε επικοινω-

νήστε στα τηλέφωνα του Γραφείου Διασύνδεσης 

2251036775 και 2251036777. 

Θέσεις συνεντευκτών στην Αθήνα για το ερευνητικό πρόγραμμα PIACC 

To PIAAC [το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και 

Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) 

και από εθνικούς πόρους] είναι ένα διεθνές ερευνητι-
κό πρόγραμμα σχεδιασμένο από τον ΟΟΣΑ που κα-

ταγράφει τις δεξιότητες των ατόμων 16- 65 ετών στα 

πεδία του γραμματισμού, του αριθμητισμού και της 

επίλυσης προβλημάτων σε προηγμένο τεχνολογικό 

περιβάλλον. Οι δεξιότητες αυτές είναι βασικές για 

την ανάπτυξη της ικανότητας κατανόησης κειμένων, 

επεξεργασίας πληροφοριών και χρήσης της τεχνολο-

γίας και κρίνονται απαραίτητες για την πλήρη συμ-

μετοχή των ενηλίκων στην αγορά εργασίας, την εκ-

παίδευση και την κατάρτιση αλλά και την καθημερι-

νή τους ζωή. Η έρευνα  PIAAC  του ΟΟΣΑ υλοποιή-

θηκε ήδη σε 28 χώρες, ενώ η Ελλάδα συμμετέχει 
στον δεύτερο γύρο (2012-2015).  Σε κάθε χώρα διε-

ξάγεται μία έρευνα που καταγράφει τις βασικές δε-

ξιότητες που αξιοποιούν οι ενήλικες στο εργασιακό 

και κοινωνικό τους περιβάλλον.   

Στην Ελλάδα το πρόγραμμα υλοποιείται από τη Γενι-

κή Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (του Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευμάτων) με τη σύμπραξη του 

Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), 

του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων 

και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) 

και της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). 
Στο πλαίσιο του προγράμματος διεξάγεται η Πανελ-

λαδική Έρευνα για τις Δεξιότητες των Ενηλίκων σε 

πανελλαδικό δείγμα 5.000 ατόμων. Η έρευνα πραγ-

ματοποιείται από τον Απρίλιο έως τον Δεκεμβρίου 

3 

Υποτροφίες ερευνητών μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων: Marie Curie Actions, 

ERC Grants, & Erasmus Mundus 

Στις σελίδες που ακολουθούν θα βρείτε μια σειρά 

από υποτροφίες για ερευνητές μέσα από τα ευρωπαϊ-

κά προγράμματα  Marie Curie Actions, ERC Grants, 

& Erasmus Mundus 
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TITLE PROGRAMME COUNTRY ORGANI-

SATION 
RE-

SEARCH 
FIELD 

DEAD-

LINE 
INFO 

Post-doctoral bio-

medical 
research training 

in Switzerland 

Marie Curie Actions 
International 
Fellowship Program 
''TransCure 

Switzerland University 

of Bern/ 
TransCure 
  

Biological 

sciences 
10/11/2014 
  

http://

ec.europa.

eu/ 
euraxess/

index.cfm/
j 
obs/

fgDe-

tails/75217 

Ph.D position con-

cerning the 
research topic 

ESR3 Rotational 
inertial transduc-

ers for energy 
harvesters on 

lightweight 
structures - Ad-

vanced Training 
and Research in 

Energy Efficient 
Smart Structures 
  

Marie Curie Actions 
'Networks for Initial 
Training project 

Italy Italian Min-

istry of 
Education, 

University 

and 
Research 

Engineering 31/10/2014 http://

ec.europa.

eu/ 
euraxess/

index.cfm/
j 
obs/

fgDe-

tails/75153 
  

Ph.D position con-

cerning the 
research topic 

ESR4 Smart panel 
with piezoelectric 

transducers 
for localised flex-

ural excitation 
to reduce sound 

transmission, 
Advanced Train-

ing and 
Research in Ener-

gy Efficient 
Smart Structures 

Marie Curie Actions 
'Networks for Initial 
Training project 

Italy 
  

Italian Min-

istry of 
Education, 

University 

and 
Research 

Engineering 
  

31/10/2014 http://

ec.europa.

eu/ 
euraxess/

index.cfm/
j 
obs/

fgDe-

tails/75154 
  

Image processing 

with 
associative memo-

ries 

Marie Curie Actions 
'IAPP 
  

Italy 
  
  

Italian Min-

istry of 
Education, 

University 

and 
Research 

Physics 5/11/2014 
  

http://

ec.europa.

eu/ 
euraxess/

index.cfm/
j 
obs/

fgDe-

tails/75099 
  

Open Lab CO-

FUND - figh 

against 
neglected diseases 

with this 
unique approach 

to drug 
discovery and de-

velopment 
  

Marie Curie Actions 
COFUND Fellowship 
Program 
  

Spain 
  

Tres Cantos 

Open Lab 
Foundation 
  
  

Pharmaco-

logical 
sciences, 

Biological 
sciences, 

Chemistry 

4/2/2015 http://

ec.europa.

eu/ 
euraxess/

index.cfm/
j 
obs/

fgDe-

tails/74912 

MICROSOFT - 

One Post-Doc 
position (>10 

years of research 
experience) (M/F) 

- BMFY15- 
MSFT-IRIS 
FP7-PEOPLE 

Marie 
Curie Actions-IAPP 

ALL MI-

CROSOFT 
Engineering 31/12/2014 http://

ec.europa.

eu/ 
euraxess/

index.cfm/
j 
obs/

fgDe-

tails/74831 
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TITLE PROGRAMME COUNTRY ORGANI-

SATION 
RE-

SEARCH 
FIELD 

DEAD-

LINE 
INFO 

INDICAR - Inter-

disciplinary 
Cancer Research 
FP7/People 

Marie 
Curie Action CO-

FUND 
  

Austria University 

of Vienna 
  

Biological 

sciences 
Medical 

sciences 
Pharmaco-

logical 
sciences 
Physics 
Computer 

science 
Chemistry 
  

15/12/2014 
  

http://

ec.europa.

eu/ 
euraxess/

index.cfm/
j 
obs/

fgDe-

tails/74552 
  

EUROPEAN 

FUNDING FOR 

FELLOWSHIPS 

( MARIE CURIE 

ACTIONS- ERC- 

ERASMUS MUN-

DUS) 
OCTOBER 2014- 

APRIL 2015 
IPODI (The Inter-

national Post- 
Doc Initiative of 

the Technische 
Universitδt Ber-

lin) FP7/People 

Marie 
Curie Action CO-

FUND 
  

Germany 
  

Technische 

University 

Berlin 
  

All 15/12/2014 
  

http://

ec.europa.

eu/ 
euraxess/

index.cfm/
j 
obs/

fgDe-

tails/74307 
  

MACROHIST 
  

Marie Curie Initial 
Training Networks 
  

United 
Kingdom, 
Switzerland, 
Spain, 
Germany, 
France, 
Belgium 

Institut de 

hautes 

ιtudes 
internation-

ales et du 
dιveloppe-

ment 

History, 

Economics 
15/11/2014 
  

http://

ec.europa.

eu/ 
euraxess/

index.cfm/
j 
obs/

fgDe-

tails/73235 
  

10 PhD and 4 Post

-Doc positions 
available at Vien-

na University of 

Technology, Insti-

tute for Applied 

Physics, ITN Ma-

rie Curie Project 

SIMDALEE2 

Marie Curie Initial 

Training Networks 
  
  

United 
Kingdom, 
Switzerland, 
Slovenia, 
Netherlands, 
Italy, 

Greece, 
Germany, 
Czech Re-

public 

Vienna Uni-

versity of 
Technology 
  

Physics 1/12/2014 
  

http://

ec.europa.

eu/ 
euraxess/

index.cfm/
j 
obs/

fgDe-

tails/72293 

123 postdoc / 

R&D positions for 
innovation in sus-

tainable energy - 

A European Ma-

rie 
Curie mobility 

programme FP7/

People 
  

Marie 
Curie Actions 

(except 
COFUND) 
  

SEVERAL 

KIC 
InnoEnergy 

Engineering 
21/12/2014 
  

http://

ec.europa.

eu/ 
euraxess/

index.cfm/
j 
obs/

fgDe-

tails/72105 

Marie Curie 

(ITN) GraWIToN 
Early Stage Re-

searcher - 
Computer inten-

sive simulation 
of optical systems 

and components 

for 2nd and 3rd 
generation GW 

detectors 

Marie Curie Initial 
Training Networks 
  

Italy University 

of Pisa 
Physics 31/10/2014 http://

ec.europa.

eu/ 
euraxess/

index.cfm/
j 
obs/

fgDe-

tails/69163 
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TITLE PROGRAMME COUNTRY ORGANI-

SATION 
RE-

SEARCH 
FIELD 

DEAD-

LINE 
INFO 

One Experienced 

Researcher 
(ER) position 

(post-doctoral 
position) - on Hi-

erarchical Self 
Assembly of Poly-

meric Soft 
Systems 

(SASSYPOL) 

Marie Curie Initial 
Training Networks 
  

Netherlands, 
Italy, France 
  

University 

of Cam-

bridge 

Chemistry 31/3/2015 
  

http://

ec.europa.

eu/ 
euraxess/

index.cfm/
j 
obs/

fgDe-

tails/60203 
  

TECNIOSPRING 

Mobility 
programme - 

third call October 
2014 
FP7/People 

Marie 
Curie Action 

COFUND 
ALL 
  

ACC1O 

Unitat In-

novaciσ 
Empresari-

al - UIE 
  

Several re-

search 
field 
  

  http://

ec.europa.

eu/ 
euraxess/

index.cfm/
j 
obs/

fgDe-

tails/53532 
  

FWF Erwin 

Schrφdinger 
Fellowships in-

cluding a return 
phase 
FP7/People 

Marie 
Curie Action 

COFUND 
ALL 
  

Austrian 

Science 

Fund 
(FWF) 
  

All   http://

ec.europa.

eu/ 
euraxess/

index.cfm/
j 
obs/

fgDe-

tails/1941 
  

MOVE-IN Lou-

vain” Incoming 
post-doc Fellow-

ships Fellowship 

FP7/People 

Marie 
Curie Action 

COFUND 

Belgium 
  

Universitι 

Catholique 

de 
Louvain

(UCL) 
  

All 01/01/2015 
  

http://

ec.europa.

eu/ 
euraxess/

index.cfm/
j 
obs/

fgDe-

tails/75380 
  

RESEARCH AS-

SISTANT IN 
COMPUTER 

SCIENCE (3D 
GRAPHICS AND 

VISUALISA-

TION) 
  

Marie Curie Initial 
Training Networks 
  

  France 
  

DIGINEXT 

Computer 

systems 
  

31/10/2014 
  

http://

ec.europa.

eu/ 
euraxess/

index.cfm/
j 
obs/

jobDe-

tails/33951 
955 
  

Computer science 

- 
EXPERIENCED 

RESEARCHER 
(<10 YEARS) IN 

COMPUTER 
SCIENCE (3D 

GRAPHICS AND 
VISUALIZA-

TION) 
  

Marie Curie Actions' 
  

France Industry-

Academia 
Partner-

ships and 
Pathways 

(IAPP 

DIGINEXT 
Computer 

science - 
3 D model-

ling 

31/10/2014 
  

http://

ec.europa.

eu/ 
euraxess/

index.cfm/
j 
obs/

jobDe-

tails/33951 
954 
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TITLE PROGRAMME COUNTRY ORGANI-

SATION 
RE-

SEARCH 
FIELD 

DEAD-

LINE 
INFO 

Nanoelectrome-

chanical Motion 
in Functional Ma-

terials 

Marie Curie Initial 
Training Networks 
  

Germany 
  

University 

of Duisburg

- 
Essen 
  

Physics - 

Condensed 
matter 

properties 
Engineering 

- 
Materials 
Engineering 
Physics - 

Solid state 
physics 
Chemistry 
  

31/10/2014 
  

http://

ec.europa.

eu/ 
euraxess/

index.cfm/
j 
obs/

jobDe-

tails/33951 
806 
  

Postdoctoral Re-

searcher for 
Experimental 

Physics 
  

Marie Curie Initial 
Training Networks 
  

Germany 
  

University 

of Goettin-

gen 

Physics - 

Solid state 
physics 
  

31/10/2014 
  

http://

ec.europa.

eu/ 
euraxess/

index.cfm/
j 
obs/

jobDe-

tails/33951 
805 
  

INTERNATION-

AL FELLOW-

SHIPS 
FOR EXPERI-

ENCED 
RESEARCHERS: 

TIFER_3rd 

CALL 
FP7/People 

Marie 
Curie Actions 
  

Spain Bizkaia:xed

e 
  

SEVERAL 28/11/2014 http://

ec.europa.

eu/ 
euraxess/

index.cfm/
j 
obs/

jobDe-

tails/33951 
796 

PISCOPIA - CO-

FUND Fellowship 
Programme 
FP7/People 

Marie 
Curie Action 

Italy CO-

FUND 
University 

of Padova 
All 21/11/2014 

  
http://

ec.europa.

eu/ 
euraxess/

index.cfm/
j 
obs/

jobDe-

tails/33951 
564 

Researcher with 

machinelearning 
expertise and data 
analysis 

knowledge for 

R&D in 
medical data anal-

ysis 
FP7-PEOPLE 

Marie 
Curie Actions -IAPP 
  

Austria 
  

Vienna Uni-

versity of 
Technology 

Computer 

science 
15/11/2014 
  

http://

ec.europa.

eu/ 
euraxess/

index.cfm/
j 
obs/

jobDe-

tails/33951 
432 
  

Fetal and Perina-

tal Medicine 
(FetalMed-PhD) 

Fellowship 

Erasmus Mundus 

Joint 
Doctorate (EMJD) 

Belgium   Hospital 

Clinic 
Medical 

sciences, 
Engineer-

ing, 
Biological 

sciences, 
Medical 

sciences 

31/1/2015 
  

http://

ec.europa.

eu/ 
euraxess/

index.cfm/
j 
obs/

fgDe-

tails/74453 
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ου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, με τη συνδιορ-

γάνωση του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, συντονιστή 

του δικτύου Enterprise Europe Network - Hellas. 

 

Η είσοδος στο συνέδριο είναι ελεύθερη και θα τηρηθεί 
αυστηρά σειρά προτεραιότητας. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.social-business-

conference.gr/home  

2ο Συνέδριο για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα "Επιχειρώντας Αλλιώς" 

3/11/2014 Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών 

Το British Council και η Α.Σ. Πρόσβασις, σε συνερ-

γασία με την ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ ΚΟΙΝ. 

Σ.ΕΠ.,  διοργανώνουν το 2ο Συνέδριο για την Κοι-

νωνική Επιχειρηματικότητα, με τίτλο 

«Επιχειρώντας αλλιώς». http://social-business-
conference.gr/home/ 

Το Συνέδριο θα λάβει χώρα στις 3 Νοεμβρίου 2014, 

στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος 

Ωνάση, με την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Γρα-

φείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα. 

 Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου, 

κορυφαίοι ακαδημαϊκοί, λήπτες αποφάσεων σε ευ-

ρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, επιχειρηματί-

ες, επενδυτές και  κοινωνικοί επιχειρηματίες θα 

ανταλλάξουν απόψεις και  θα συζητήσουν για τις 

προοπτικές ανάπτυξης, με κεντρική θεματολογία τις 
τάσεις, τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις για την ανά-

πτυξη βιώσιμων κοινωνικών επιχειρήσεων σε μια 

ευρεία γκάμα τομέων οικονομικής δραστηριότητας.  

Το 2ο Συνέδριο «Επιχειρώντας Αλλιώς» διαρθρώνε-

ται σε κύριο και παράλληλο πρόγραμμα, ενώ θα 

εγκαινιάσει το νέο θεσμό των Βραβείων Κοινωνικής 

Επιχειρηματικότητας υπό την Αιγίδα του Υπουργεί-

8 

ζεται στο κτίριο της οδού ΚΑΡΥΤΣΗ 5, στο κέντρο της 

Αθήνας, στάση μετρό Πανεπιστήμιο.      

 

 

 
 

                                         

 

 

Δήλωσε συμμετοχή μέχρι τις 15/11/2014, στο 

www.sev4enterprise.org.gr                              για να υπο-

στηριχθείς από τη Δομή EkinisiLAB που στεγάζεται στη 

Βιβλιοθήκη του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε  ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, στην Αγία 

Παρασκευή, στάση μετρό Νομισματοκοπείο.  

  

  

Πρόσκληση συμμετοχής στο  νέο κύκλο προγραμμάτων 

στήριξης νέας επιχειρηματικότητας 

Έχεις μία πρωτότυπη νέα ιδέα και θέλεις να την κά-

νεις επιτυχημένη επιχείρηση; 

Κατάθεσε την ιδέα σου στο EkinisiLAB. 

To EkinisiLAB είναι ένα οργανωμένο περιβάλλον 

στήριξης της Νέας Επιχειρηματικότητας με έμφαση 
στην καινοτομία, στην εξωστρέφεια και στην τεχνο-

λογική γνώση. 

Στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους φιλοξενίας 

που διαθέτει, προσφέρει: 

• Φιλοξενία σε οργανωμένο περιβάλλον στήριξης.  

• Coaching και Συμβουλευτική για τη διαμόρφωση 

στρατηγικής, τον επιχειρηματικό         σχεδιασμό και 

την προβολή και προώθηση των προϊόντων στην 

αγορά. 

• Επιμόρφωση για την αποτελεσματική οργάνωση 

και λειτουργία μιας επιχείρησης. 

• Μentoring και Δικτύωση από υψηλόβαθμα στελέχη 
επιχειρήσεων-μελών του ΣΕΒ με πολυετή εμπειρία 

και από το δίκτυο των επιχειρήσεων-υποστηρικτών 

μας. 

Επιχείρησε την ιδέα σου! 

Δήλωσε συμμετοχή μέχρι τις 30/10/2014, στο 

www.ekinisilab-sev.gr                                      για να 

υποστηριχθείς από τη Δομή EkinisiLAB που στεγά-
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(Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ) και Καθηγητής Πολιτικής 

Οικονομίας του Πανεπιστημίου Κρήτης 

Χρ. Σταϊκούρας, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών 

Κ. Χασάπης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Τράπεζας Κύπρου και Αναπλ. Καθηγητής του Πανεπι-
στημίου Κύπρου 

 

Υπεύθυνοι της Οργάνωσης και του Προγράμματος του 

Συνεδρίου θα είναι ο κ. Π. Θεοδοσίου, Καθηγητής του 

Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, ο κ. Α. Σάμιτας, 

Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου  

και ο κ. Ν. Φίλιππας, Πρόεδρος και Επιστημονικός Διευ-

θυντής του ΚΕΠΕ, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πει-

ραιώς.  

Σκοπός του Συνεδρίου είναι η διενέργεια ανοιχτής συζή-

τησης μεταξύ των φορέων χάραξης πολιτικής, ακαδημα-

ϊκών, ερευνητών, υποψηφίων διδακτόρων και επαγγελ-
ματιών από διάφορους διεθνείς οργανισμούς για επίκαι-

ρα οικονομικά ζητήματα και εμπειρικά ευρήματα, που 

άπτονται της πρόσφατης κρίσης στην Ευρωζώνη. Για 

περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο πατήστε, 

http://www.mfsociety.org 

 

 

Δελτίο  Τύπου M.B.A. Τ.Δ.Ε. 

Το Μ.Β.Α. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων 

του Πανεπιστημίου Αιγαίου από κοινού με το Multi-

national Finance Society και το ΚΕΠΕ, συνδιοργα-

νώνει το Διεθνές Συνέδριο “2014 Multinational Fi-

nance Society Winter Conference”, που θα λάβει 
χώρα στην Αθήνα στις 14-16 Δεκεμβρίου 2014, με 

θέμα: “Global Financial and Economic Crisis: Chal-

lenges and Prospects”. Η πρόσκληση του Συνεδρίου 

θα αποσταλεί σε 9.000 Καθηγητές Πανεπιστημίου σε 

όλο τον κόσμο. 

Οι βασικοί ομιλητές του Συνεδρίου (Keynote Speak-

ers) θα είναι ο Υπουργός Οικονομικών, Καθηγητής 

κ. Γκ.Χαρδούβελης και ο Διοικητής της Τράπεζας 

της Ελλάδος, Καθηγητής κ. Γ.Στουρνάρας.  

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα πραγματοποιη-

θεί συζήτηση στρογγυλής τραπέζης (roundtable) με 

θέμα “Crisis in the Eurozone: The case of Cyprus 
and Greece” («Η Κρίση στην Ευρωζώνη: Οι περι-

πτώσεις της Ελλάδας και της Κύπρου»). Στη συζήτη-

ση θα συμμετάσχουν με αλφαβητική σειρά οι: 

Δ. Βαγιανός, Καθηγητής Χρηματοοικονομικής και 

Διευθυντής του Κέντρου για τη Μελέτη των Δυσλει-

τουργιών των Κεφαλαιαγορών Paul Woolley, Lon-

don School of Economics 

Ν. Μηταράκης, Υφυπουργός Ανάπτυξης & Ανταγω-

νιστικότητας 

Φ. Σαχινίδης, Μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου 

(Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ) 
Γ. Σταθάκης, Μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου 

Η Ελληνίδα Πρέσβειρα // Η Όλγα Σταυροπούλου είναι 

μάχιμη επιχειρηματίας, αναγνωρισμένη μέντορας και 

διακρίνεται για τα πολυάριθμα έργα και δράσεις που έχει 

σχεδιάσει και υλοποιεί για την ενίσχυση και προώθηση 

της επιχειρηματικότητας, της απασχολησιμότητας και 
της δια βίου μάθησης και κατάρτισης που μεταξύ άλλων 

ενδυναμώνουν τον άνθρωπο με γνώση και δεξιότητες. 

Είναι κάτοχος πτυχίου Πολιτικών Επιστημών & Κοινω-

νιολογίας (Northeastern University, USA) και μεταπτυ-

χιακού Διεθνών Πολιτικών Σπουδών (Πανεπιστήμιο 

Βρυξελλών).Tο 2000 ίδρυσε μαζί με την ομάδα των συ-

νεργατών της τη ΜΙΛΗΤΟΣ Α.Ε., όπου κατέχει τη θέση 

της Προέδρου. Ταυτόχρονα, είναι ιδρυτικό μέλος της 

Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης knowl για την 

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση. Μεταξύ άλλων, εί-

ναι Πρόεδρος της Επιτροπής για την Επιχειρηματική 

Συμμαχία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Γυναικών και Τε-
χνολογίας, Γενική Γραμματέας του Τομέα Ανάπτυξης 

Γυναικών Μάνατζερ και Επιχειρηματιών / Ελληνικής 

Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων, Συντονίστρια του 

ελληνικού τμήματος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μεντό-

ρων για Γυναίκες Επιχειρηματίες 

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ Επι-

χειρήσεων & Βιομηχανί-

ας),Αντιπρόεδρος του Ελληνικού 

Συνδέσμου Νέων Επιχειρημα-

τιών Αθηνών, Πειραιώς & Περι-

χώρων (ΕΣΥΝΕ),και Μέλος του 
Εθνικού Συμβουλίου Παγκό-

σμιας Εβδομάδας Επιχειρηματι-

κότητας για την Ελλάδα. 

Linkedin Profile 
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Παγκόσμια πρωτοβουλία  με πρέσβειρες γυναικείας επιχειρηματικότητας από 144 χώρες 

Για πρώτη φορά, 144 χώρες ενώνουν τις δυνάμεις 

τους, και δημιουργούν το θεσμό της Ημέρας Γυναι-

κείας Επιχειρηματικότητας, στις 19 Νοεμβρίου 2014, 

στα Ηνωμένα Έθνη, σε συνεργασία με την Παγκό-

σμια Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας και το Υπουρ-
γείο Εσωτερικών των ΗΠΑ.  

Η Ημέρα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας έχει σκο-

πό να ευαισθητοποιήσει, να εμπνεύσει και να ενδυ-

ναμώσει 250 εκατομμύρια γυναίκες που ζουν σε συν-

θήκες φτώχειας. Συγκεκριμένα, η 19η Νοεμβρίου θα 

αποτελέσει το έναυσμα για τη δημιουργία ενός κινή-

ματος που θα φέρει κοντά ανθρώπους, από όλο τον 

κόσμο, για να υποστηρίξουν τις γυναίκες επιχειρημα-

τίες. 

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη παγκοσμίως ημέρα 

εορτασμού για τις γυναίκες που καινοτομούν, δη-

μιουργούν θέσεις εργασίας, ξεκινάνε startups και 
κάνουν πραγματικότητα τις ιδέες τους, ενισχύοντας 

την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή 

σε 144 χώρες.  Μεταξύ των ιδρυτικών μελών της 

πρωτοβουλίας είναι η PwC, BNP Paribas, η Mi-

crosoft και τα Ηνωμένα Έθνη. 

Για την Ελλάδα, οι φορείς υλοποίησης του θεσμού, 

επέλεξαν την Όλγα Σταυροπούλου, ως Πρέσβειρα 

της Παγκόσμιας Ημέρα Γυναικείας Επιχειρηματικό-

τητας, μια δραστήρια επιχειρηματία, που τα τελευ-

ταία χρόνια ασχολείται ενεργά με την προώθηση της 

επιχειρηματικότητας στη χώρα μας, και χαίρει της 
ιδιαίτερης αναγνώρισης πολλών ανθρώπων, και ειδι-

κότερα γυναικών, που έχουν στραφεί για συμβουλευ-

τική, καθοδήγηση και ενθάρρυνση σε εκείνη. Την 

υποψηφιότητά της υπέβαλε και υποστήριξε η Ομο-

σπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχειρημα-

τιών (Ο.Ε.ΣΥ.Ν.Ε). 
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 Erasmusintern.org ή πώς να αναζητήσετε ευκολότερα θέσεις πρακτικής άσκησης στο 

εξωτερικό 

To Erasmusintern.org είναι ο διαδικτυακός τόπος 

συνάντησης ασκούμενων και φορέων υποδοχής της 

ΕΕ που δημιούργησε το Δίκτυο Φοιτητών Erasmus 

(Erasmus Student Network). Οι φοτιτητές/τριες που 

ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν την πρακτική τους 
άσκηση στο εξωτερικό μπορούν να αναρτήσουν το 

βιογραφικό τους σημείωμα online, να ενημερωθούν 

για τις διαθέσιμες θέσεις πρακτικής άσκησης στο 

εξωτερικό και να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους. Από 

την άλλη πλευρά Επιχειρήσεις του Ιδιωτικού η/και 

του Δημοσίου τομέα, Ερευνητικά Ιδρύματα, ΜΚΟ, 

Διεθνείς Οργανισμοί κλπ έχουν τη δυνατότητα μέσω 

της συγκεκριμένης πλατφόρμας να προσφέρουν τις 

θέσεις τους, να αναζητήσουν ασκούμενους από όλη 

την Ευρώπη και από διάφορα αντικείμενα σπουδών 

και να βρουν εκείνους τους ασκούμενους που ταιριά-
ζουν στις απαιτήσεις και στο προφίλ συγκεκριμένων 

θέσεων πρακτικής άσκησης. Για περισσότερες πληρο-

φορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://

erasmusintern.org/  

Eurodyssey 

Το EURODYSSEE είναι ένα πρόγραμμα ανταλλα-

γής ανάμεσα σε ευρωπαϊκές περιφέρειες. Προσφέρει 

την ευκαιρία σε νέους ηλικίας 18 - 30 ετών να πα-

ρακολουθήσουν ένα τμήμα αμειβόμενης επαγγελμα-

τικής κατάρτισης τρίμηνης έως επτάμηνης διάρκειας 
σε κάποια επιχείρηση που βρίσκεται στο εξωτερικό. 

Στόχος του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους 

νέους να αποκτήσουν εργασιακή πείρα και παράλ-

ληλα να βελτιώσουν τις γνώσεις τους σε μία ξένη 

γλώσσα. 

Γλωσσική κατάρτιση: η συντριπτική πλειοψηφία 

των περιφερειών παρέχει τμήματα γλωσσικής κα-

τάρτισης κατά την άφιξη των εκπαιδευόμενων. Αυ-

τά μπορεί να είναι εντατικά και να λαμβάνουν χώρα 

πριν την τοποθέτηση του εκπαιδευόμενου για πρα-

κτική στην επιχείρηση για διάστημα περισσότερο 

από τρεις έως τέσσερις εβδομάδες ή μπορούν να 
έχουν μεγαλύτερη διάρκεια και να υλοποιούνται 

παράλληλα με την πρακτική άσκηση. 

Πρακτική άσκηση: κατά τη διάρκεια αυτής της πε-

ριόδου που πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις, ο 

δικαιούχος κατέχει μια θέση που καθορίστηκε πριν 

από την έναρξη της πρακτικής και είναι υποχρεωμέ-

νος να συμμορφώνεται με το πρόγραμμα και τους 

κανόνες του φορέα υποδοχής. 

Δεν απαιτούνται συγκεκριμένα προσόντα· οι αιτή-

σεις κρίνονται με βάση τις απαιτήσεις των επιχειρή-

σεων. Όλες οι δαπάνες είναι πληρωμένες. Οι εκπαι-
δευόμενοι λαμβάνουν είτε επιδότηση από την περι-

φέρεια υποδοχής είτε μισθό από την επιχείρηση, 

ανάλογα με τον τρόπο διαχείρισης του προγράμμα-

τος Eurodyssey στην αντίστοιχη περιφέρεια. Επί-

σης, οι εκπαιδευόμενοι καλύπτονται από το σύστη-

μα κοινωνικής ασφάλισης της περιφέρειας υποδο-

χής. 

Ομάδες στόχοι είναι άτομα που αναζητούν εργασία, 

νέοι απόφοιτοι, νέα άτομα ηλικίας 18-30 ετών. Οι 

επιλέξιμοι υποψήφιοι πρέπει να προέρχονται από μία 

περιφέρεια AER, η οποία στέλνει αλλά και δέχεται 

εκπαιδευόμενους. 
Οι περιφέρειες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα εί-

ναι οι εξής: 

 Αυστρία: Kärnten 

 Βέλγιο: Bruxelles Capitale, Wallonie 

 Βοσνία Ερζεγοβίνη: Republika Srpska  Κροα-
τία: Istra, Varazdin, Sisak-Moslavina, Sibenik-

Knin, Karlovac  

 Γαλλία: Champagne-Ardenne, Corse, Franche-

Comté, Ile de France, Limousin, Midi-

Pyrénées, Poitou- Charentes, Rhône Alpes 

 Γερμανία: Baden-Würtemberg 

 Γεωργία: Adjara 

 Ιταλία: Umbria, Val d'Aosta 

 Νορβηγία: Akershus 

 Πορτογαλία: Açores, Madère 

 Ρουμανία: Arges, Caras Severin, Harghita, 

Hunedoara, Timis 

 Σερβία: Vojvodina  

 Ισπανία: Catalunya, Murcia, Valencia  

 Ελβετία: Jura, Ticino, Valais, Friburg 
Για προσφορές κατάρτισης και λεπτομέρειες σχετικά 

με τον αντιπρόσωπο του προγράμματος Eurodyssee 

στην περιφέρειά σας, συμβουλευτείτε τον ιστότοπο 

του Eurodyssey (http://www.eurodyssee.net). Σε περί-

πτωση που η περιφέρειά σας δεν συμμετέχει στο πρό-

γραμμα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γενική 

Γραμματεία του EURODYSSEE. 
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Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς 

πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης 

Πανεπιστημίου Αιγαίου» του Επιχειρησιακού Προγράμ-

ματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση». 

P&G Internships Challenge 

Η P&G διοργανώνει στις 12 Νοεμβρίου ένα 

‘Internship Challenge’ στα γραφεία της στο Μαρού-

σι, το οποίο αφορά συμβάσεις ορισμένου χρόνου (3-

9 μήνες) για πρακτικές θέσεις εργασίας στα κεντρικά 

της στη Γενεύη για τα παρακάτω τμήματα: 
· Έρευνα αγοράς & καταναλωτή 

· Brand Management 

· Οικονομική ανάλυση 

Κατά τη διάρκεια της ημέρας οι υποψήφιοι θα έχουν 

τη δυνατότητα να συνομιλήσουν με στελέχη της 

P&G από τα αντίστοιχα τμήματα, να μάθουν περισ-

σότερα για τις προφερόμενες θέσεις εργασίας και 

φυσικά να λάβουν μέρος στη διαδικασία πρόσληψης. 

Λεπτομέρειες αναφορικά με το πώς οι υποψήφιοι 

μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή αναφέρονται στην 

αφίσα της εκδήλωσης. Η υποβολή αιτήσεων είναι 

μέχρι τις 20 Οκτωβρίου. 
Όπως κάθε φορά, οι ενδιαφερόμενοι για συμβάσεις 

ορισμένου χρόνου στη Γενεύη δεν θα πρέπει να έχουν 

ολοκληρώσει τις σπουδές τους (αφορά και τους προ-

πτυχιακούς & τους μεταπτυχιακούς φοιτητές) προκει-

μένου να είναι σύννομη η πρόσληψη τους σε θέση 

πρακτικής άσκησης στην Ελβετία. 


