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Δ.Α.ΣΤΑ. Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Ενημερωτικό Δελτίο Γραφείου Διασύνδεσης Δ.Α.ΣΤΑ. 

Την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2014, 18:00-

21:00, στο Αμφιθέατρο Α’ του Κτιρίου 

Επιστημών της Θάλασσας, στη Μυτιλή-

νη, η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρο-

μίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) του Πανεπιστημίου Αι-
γαίου θα παρουσιάσει τις υπηρεσίες της 

και τις δομές που συντονίζει –Το Γραφείο 

Διασύνδεσης, την Πρακτική Άσκηση, και 

τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρημα-

τικότητας.  

Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση 

των φοιτητών/τριών και αποφοίτων για 

τον σκοπό της κάθε δομής ξεχωριστά, τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες της, τις δράσεις 

της, και πώς μπορεί να επωφεληθεί ο κάθε 

φοιτητής, η κάθε φοιτήτρια και οι απόφοι-

τοι.  

Προγραμματισμένη εκδήλωση Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρο-

μίας 

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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Εργαστήρια Βιογραφικού Σημειώματος & Συνέντευξης Επιλογής  

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

στο πλαίσιο του προγράμματος πληροφόρησης και 

κατάρτισης των φοιτητών/τριών του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου σε θέματα συμβουλευτικής διοργάνωσε Ερ-

γαστήρια Βιογραφικού Σημειώματος και Εργαστήρια 
Συνέντευξης Επιλογής στην Λήμνο μέσω τηλεδιάσκε-

ψης με τη Κεντρική Δομή στη Μυτιλήνη και στη Ρόδο 

από το προσωπικό του Τοπικού Γραφείου Διασύνδε-

σης Ρόδου, στην αίθουσα διδασκαλίας 1-2 του κτηρί-

ου 7ης Μαρτίου. Στην Λήμνο τα εργαστήρια πραγμα-

τοποιήθηκαν την  Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2014 και 

στη Ρόδο την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2014. Και 

στα δύο νησιά υπήρξε θετική ανταπόκριση με μεγάλη 

συμμετοχή, καθώς 28 φοιτητές/τριες παρακολούθησαν 

το εργαστήριο Βιογραφικού σημειώματος και 27 το 

εργαστήριο συνέντευξης επιλογής στην Λήμνο ενώ 

στη Ρόδο παρακολούθησαν και τα δυο εργαστήρια 
συνολικά 41 φοιτητές/τριες. Η θετική ανταπόκριση 

έγκειται στο γεγονός ότι τόσο το Βιογραφικό Σημείω-

μα όσο και η Συνέντευξη Επιλογής είναι τα δύο πιο 

βασικά μέσα αξιολόγησης και επιλογής και κατ’επέ-

κταση σημαντικά εργαλεία για τον επαγγελματικό και 

ακαδημαϊκό προσανατολισμό.  

Το Βιογραφικό Σημείωμα είναι, ουσιαστικά,  μία περί-
ληψη της εκπαίδευσης, των ικανοτήτων και των επαγ-

γελματικών εμπειριών των φοιτητών/τριών και ο τρό-

πος παρουσίασης όλων των παραπάνω αποτελεί την 

πρώτη εντύπωση στον υπεύθυνο επιλογής υποψηφίων. 

Το Εργαστήριο Βιογραφικού δεν αφορά μόνο στους 

τελειόφοιτους, αλλά ακόμη και στους πρωτοετείς, οι 

οποίοι γνωρίζοντας τη διαδικασία σύνταξης ενός Βιο-

γραφικού και τις απαιτήσεις των αξιολογητών (π.χ. με-

ταπτυχιακά, εργασία κλπ) θα έχουν την ευκαιρία να 
«χτίσουν» το Βιογραφικό τους κατά τη διάρκεια της 

φοίτησής τους. 

Η διαδικασία της συνέντευξης είναι συνήθως το επόμενο 

βήμα στην επικοινωνία ενός υποψηφίου με ένα Τριτο-

βάθμιο Ίδρυμα Εκπαίδευσης  ή με  μια επιχείρηση – 

φορέα – οργανισμό, που έχει κατ’ αρχήν αξιολογήσει 

θετικά το βιογραφικό του σημείωμα. 

Εργαστήρια με την ίδια θεματολογία θα γίνουν τοπικά 

σε όλα τα νησιά μέχρι το τέλος του έτους: 

Στην Μυτιλήνη την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2014, στην 

Αίθουσα Β’ στο Κτίριο Επιστημών της Θάλασσας, Λό-

φος Ξενία,  ώρα 12:00-13:30 για το Εργαστήριο Βιογρα-
φικού και 13:30-15:00 για το Εργαστήριο Συνέντευξης 

Επιλογής. Η δήλωση συμμετοχής γίνεται ηλεκτρονικά 

μέχρι τις 25 Νοεμβρίου 2014.  

Περισσότερες πληροφορίες μπορεί να βρει κανείς μέσα 

από την ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης στη δι-

εύθυνση https://career.aegean.gr/. 
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Εργαστήριο με τίτλο: «Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας» 

Η συμβουλευτική σταδιοδρομίας αποσκοπεί να σε 

βοηθήσει να λάβεις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές 

αποφάσεις και να σχεδιάσεις τη σταδιοδρομία σου. Η 

εν λόγω συστηματική βοήθεια και υποστήριξη είναι 

δυνατό να ξεκινά από την παιδική ή εφηβική μας ηλι-
κία και να διαρκέσει έως το τέλος της επαγγελματικής 

μας ζωής. Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας 

στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της επιδιώκει να προ-

σφέρει στους/στις φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου την ευκαιρία να ξεκινήσουν ή/και να συνεχί-

σουν το σχεδιασμό της μετέπειτα επαγγελματικής τους 

σταδιοδρομίας, με απώτερο σκοπό την ένταξή τους 

στην αγορά εργασίας .  

Για την εκπλήρωση του παραπάνω στόχου η 

Δ.Α.ΣΤΑ. Πανεπιστημίου Αιγαίου διοργανώνει στην 

Πανεπιστημιακή Μονάδα της Μυτιλήνης, Εργαστήριο 

με τίτλο: «Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας». 

Ειδικότερα οι Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας μπο-

ρούν να σε βοηθήσουν: 

 να πληροφορηθείς για τα επαγγέλματα και την 

αγορά εργασίας 

 να πληροφορηθείς για τα πιο βασικά εργαλεία 

προσέγγισης της αγοράς εργασίας  

 να μάθεις να αναζητάς και να επεξεργάζεσαι 

πληροφορίες, με στόχο τη δια βίου επαγγελμα-

τική σου ανάπτυξη στη σημερινή κοινωνία της 

δια βίου μάθησης 

 να αποκτήσεις πληρέστερη γνώση για τα επίσημα 
και ανεπίσημα κανάλια πληροφόρησης αλλά και 

τις «ενεργητικές» τεχνικές αναζήτησης εργασίας 

όσον αφορά στην εξεύρεση απασχόλησης στον 

ιδιωτικό ή/και δημόσιο τομέα. 

Το Εργαστήρι θα πραγματοποιηθεί στις 03 Δεκεμβρίου 

2014 και ώρα 11:00-14:00, στην Αίθουσα Δ, στο Υπό-

γειο του Κτηρίου Γεωγραφίας στη Μυτιλήνη 

Για να δηλώσετε συμμετοχή συμπληρώστε την παρακά-

τω ηλεκτρονική φόρμα: https://docs.google.com/forms/

d/17zUhkG3yT0iTGsmPCRW6Cm3HuWsKeWxmAFt

GuLahUQM/viewform 

  



Γ
.Δ
.

σες και τις μελλοντικές σπουδές τους) συνοδευόμενη 

από βιογραφικό σημείωμα, αναλυτική βαθμολογία, συ-

στατική επιστολή, έκθεση που απαντά σε συγκεκριμένα 

ερωτήματα 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την 1η Ιανουαρίου 2015 
(17:00 GMT) στην ιστοσελίδα 

http://www.google.com/studentswithdisabilities-europe/

index.html 

Στην ίδια ιστοσελίδα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να 

βρουν τους όρους χορήγησης της υποτροφίας, συχνές 

ερωτήσεις, πρακτικές συμβουλές καθώς και τα προφίλ  

προηγούμενων υποτρόφων. 

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με τη διαδικασία αίτησης, 

ακόμη και θέματα σχετικά με συνθήκες που έχουν επη-

ρεάσει την ακαδημαϊκής τους επίδοση, οι ενδιαφερόμε-

νοι μπορούν να επικοινωνούν στο email:  googlescholar-

ship@employ-ability.org.uk  ή με τη Rebecca στο τηλέ-
φωνο +44 (0)7766 363666. 

Υποτροφίες Google για φοιτητές/τριες πληροφορικής & Η/Υ, με αναπηρίες 

Η Google ανακοίνωσε πρόγραμμα υποτροφιών για 

φοιτητές/τριες Επιστημών Η/Υ με αναπηρίες. Η υπο-

τροφία χορηγεί το ποσό των  €7,000 σε φοιτητές/

τριες που είναι εγγεγραμμένοι κατά το ακαδημαϊκό 

έτος 2014-15 σε πανεπιστήμιο της Ευρώπης και οι 
οποίοι πρόκειται να γίνουν δεκτοί/εγγραφούν σε πρό-

γραμμα προπτυχιακών, μεταπτυχιακών ή διδακτορι-

κών σπουδών το επόμενο ακαδημαϊκό έτος (2015-

16) σε ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο. 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να: 

πραγματοποιούν σπουδές στην Επιστήμη των Η/Υ 

(Computer Science), στη Μηχανική Η/Υ (Computer 

Engineering), στην Πληροφορική (Informatics) ή 

στενά σχετικούς τεχνικούς κλάδους 

έχουν πολύ καλές ακαδημαϊκές επιδόσεις 

έχουν αποδεδειγμένο πάθος για και ηγετικές ικανό-

τητες στον κλάδο 
έχουν κάποια αναπηρία. Η αναπηρία ορίζεται ως 

μακροχρόνια ή χρόνια κατάσταση που επηρεάζει μία 

ή περισσότερες βασικές δραστηριότητες που για τους 

άλλους εμπίπτουν στο πλαίσιο της καθημερινής λει-

τουργικότητας. Στον ορισμό επίσης περιλαμβάνεται 

η αντίληψη από τους άλλους της ύπαρξης της αναπη-

ρίας. Στις αναπηρίες περιλαμβάνονται οι: δυσλεξία, 

δυσπραξία, τυφλότητα, κωφότητα, διαβήτης, επιλη-

ψία, κατάθλιψη, αγχώδεις διαταραχές και οποιαδήπο-

τε άλλη σωματική ή νοητική αδυναμία ή κατάσταση 

υγείας. 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν διαδι-

κτυακά μία αίτηση, μέσω της ΜΚΟ Employ/Ability, 

που αφορά στο γενικό τους υπόβαθρο (π.χ. στοιχεία 

επικοινωνίας και λεπτομέρειες σχετικά με τις τρέχου-
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Παρόλα αυτά, υψηλό είναι το ποσοστό των φοιτητών/

τριών μας που έχουν επαγγελματική εμπειρία σχετική με 

τις σπουδές τους (67,3%) (πρακτική άσκηση, εργασία 

κλπ), αλλά και εμπειρία μη σχετική (68,8%). Στην Ελλά-

δα το ποσοστό φτάνει το 64,1%, και στην Ευρώπη 
57,3% για την πρώτη περίπτωση και 68,1 και 63,4, αντί-

στοιχα, για τη δεύτερη περίπτωση                  

Αναφορικά με τη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, το 54% 

του φοιτητικού δυναμικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

διαθέτει γνώσεις αγγλικών σε προχωρημένο επίπεδο, 
ενώ ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στη Δανία το ποσοστό 

αγγίζει το 82,6% και στη Ρωσία το 16,5%. Στα ίδια περί-

που ποσοστά, κυμαίνονται και οι απαντήσεις των δύο 

υποσυνόλων (45,9% για τους φοιτητές του ΠΑ στις θετι-

κές επιστήμες και 49,2% για τους τους του ΠΑ στις επι-

στήμες της διοίκησης).  

Ένα μεγάλο ποσοστό των φοιτητών/τριών του ΠΑ αξιο-

ποιεί τις εκδηλώσεις καριέρας (58,7%), (στην Ελλάδα το 

ποσοστό ανέρχεται στο 55,9% και στην Ευρώπη 39,4%), 

ενώ είναι μεγαλύτερο για τους φοιτητές/τις φοιτήτριες 

των τμημάτων της Διοίκησης του ΠΑ (74,2%). Για τους 
φοιτητές/τριες Θετικών Επιστημών το ποσοστό ανέρχε-

ται στο 56,3%.  

 

Προσδοκίες και Προθέσεις φοιτητών/τριών Πανεπιστη-

μίου Αιγαίου 

Το 45,6% των φοιτητών/τριών του Πανεπιστημίου Αι-

γαίου προτίθεται να μετεγκατασταθεί στο εξωτερικό για 

την κατάλληλη θέση εργασίας με προτιμώμενους πιθα-

νούς προορισμούς, με ιεράρχηση, είναι το Ηνωμένο Βα-

σίλειο, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ολλανδία, η Γαλλία, 

και η Γερμανία. Εξαιρετικά μεγάλο είναι το ενδιαφέρον 
των φοιτητών/τριών για μεταπτυχιακές σπουδές στο 

εξωτερικό (85%) σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες 

(59,9% Ευρώπη). 

Δημοσκοπική έρευνα Graduate Barometer 2014 της trendence.  

Το Graduate Barometer Ευρώπης είναι μια ετήσια 

διαδικτυακή έρευνα που επιτρέπει στους φοιτητές 

και στις φοιτήτριες να εκφράσουν τη γνώμη τους σε 

θέματα που σχετίζονται με την επαγγελματική στα-

διοδρομία και την εκπαίδευση.  
Η έρευνα Graduate Barometer 2014 διενεργήθηκε 

διαδικτυακά με συμπλήρωση ερωτηματολογίου, στο 

διάστημα Νοέμβριο 2013-Μάρτιο 2014 και συμμε-

τείχαν 796 φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Αιγαί-

ου, 6.747 φοιτητές/τριες από όλη την Ελλάδα, 914 

συνολικά Ιδρύματα από 24 Ευρωπαϊκές χώρες. 

(Χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα: Αυστρία, 

Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Δημο-

κρατία της Τσεχίας, Ελβετία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ι-

σπανία, Ιταλία, Μαλαισία, Νορβηγία, Ολλανδία, 

Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ρωσία, 

Σλοβακία, Σουηδία, Τουρκία, Φινλανδία, αλλά και 
Κίνα και Σιγκαπούρη). Οι προσκλήσεις συμμετοχής 

στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου στάλθηκαν μέσω της υπηρεσίας του Γραφεί-

ου Διασύνδεσης. 

Τα αποτελέσματα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς 

σε αυτά διατυπώνονται οι προτιμήσεις και προσδοκί-

ες των φοιτητών/τριών για τη μέλλουσα σταδιοδρο-

μία τους, την ικανοποίησή τους από το πανεπιστήμιό 

τους και την ελκυστικότητα των μελλοντικών εργο-

δοτών και μπορούν να ιδωθούν σε σύγκριση με τους 

φοιτητές της Ελλάδας και του Εξωτερικού στο σύνο-
λό τους.   

Επιπρόσθετα, εκτός της γενικότερης έρευνας που 

περιλαμβάνει φοιτητές/τριες από όλα τα αντικείμενα 

σπουδών, δημιουργήθηκαν ξεχωριστές εκδόσεις για 

τις θετικές επιστήμες και τις επιστήμες της διοίκη-

σης.  

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζονται μερικά από τα 

κυριότερα σημεία της έρευνας. 

Προφίλ φοιτητών/τριών Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Οι φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Αιγαίου πι-

στεύουν ότι είναι πετυχημένοι/ες σε ακαδημαϊκό 

επίπεδο και ότι διαθέτουν ελκυστικές προσωπικές 
και κοινωνικές δεξιότητες. Ωστόσο, θεωρούν ότι 

υστερούν σε επίδοση, και δεν εμφανίζονται φιλόδο-

ξοι/ες. Οι φοιτητές/τριες των τομέων της διοίκησης 

και των θετικών επιστημών θεωρούν επιπρόσθετα ότι 

δεν έχουν αναπτυγμένη την ικανότητα εργασίας υπό 

πίεση. 

Το 32,8% των φοιτητών/τριών του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου νιώθει τέλεια προετοιμασμένο χάρη στην 

εκπαίδευσή του  για την μελλοντική τους σταδιοδρο-

μία (φοιτητές/τριες στην Ελλάδα 34%, φοιτητές/τριες 

στην Ευρώπη 42,4%), ενώ το ποσοστό για τους το-
μείς της διοίκησης φτάνει το 36,7% και για τους το-

μείς των θετικών επιστημών φτάνει το 29,7%.     
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διαθεσιμότητα φοιτητικής στέγης και το χαμηλό κόστος 

ζωής. Καλή επίδοση θεωρούν ότι έχει το Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου ως προς το ακαδημαϊκό κύρος, τη φήμη στο 

χώρο των εργοδοτών, την παροχή προσανατολισμού και 

σταδιοδρομίας, και τις επαφές του Πανεπιστημίου με το 
χώρο της οικονομίας. Η μέση επίδοση αφορά στον διε-

θνή προσανατολισμό, στην τοποθεσία, στις υποδομές 

τεχνολογίας και πληροφορικής, και στο εύρος και ποιό-

τητα φοιτητικών δραστηριοτήτων. Η κακή επίδοση ανα-

φέρεται στην ποιότητα των πανεπιστημιακών εγκατα-

στάσεων. 

Ως ελκυστική δραστηριότητα εταιρικής προώθησης ε-

κτός του Πανεπιστημίου, τον τρόπο, δηλαδή, που οι ερ-

γοδότες μπορούν να προσεγγίσουν τους υποψήφιους 

φοιτητές εντός του Πανεπιστημίου με τον καλύτερο δυ-

νατό τρόπο, οι φοιτητές και φοιτήτριες του Πανεπιστη-

μίου Αιγαίου καταδεικνύουν την πρακτική άσκηση. Α-
κολουθούν, με σειρά συχνότητας απαντήσεων, οι διαλέ-

ξεις προσκεκλημένων προσώπων, εργαστήρια στο χώρο 

του Πανεπιστημίου, και ενημερώσεις για θέματα καριέ-

ρας.  

 

Δείκτες επίδοσης  

Συγκεντρωτικός πίνακας δεικτών επίδοσης του Πανεπι-

στημίου Αιγαίου (ΠΑ) 

 

Δημοσκοπική έρευνα Graduate Barometer 2014 της trendence (συνέχεια) 

Στις αναλύσεις των αποτελεσμάτων που αφορούν 

στις δύο υποομάδες διερευνάται και η ανησυχία των 

φοιτητών/τριών για το επαγγελματικό τους μέλλον, 

με τα αποτελέσματα να είναι ενδεικτικά, ίσως, της 

κακής ψυχολογίας που επικρατεί στη χώρα λόγω της 
οικονομικής κρίσης, καθώς το 78.5% των φοιτητών/

τριών των Θετικών Επιστημών και το 89,3% των 

επιστημών της διοίκησης ανησυχούν για το μέλλον 

τους. Το ποσοστό ανησυχίας για την υπόλοιπη Ελλά-

δα φτάνει το 82,2%, ενώ στην Ευρώπη το 55,1%.   

Το προσδοκώμενο διάστημα για την ανεύρεση της 

πρώτης θέσης εργασίας μεταφράζεται σε 10,3 μήνες 

για τους/τις φοιτητές/τριες των θετικών επιστημών, 

τη στιγμή που στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι 5,5 για 

τους/τις φοιτητές/τριες των αντίστοιχων επιστημών. 

Για τους φοιτητές των επιστημών διοίκησης η αποτύ-

πωση γίνεται με αριθμό αιτήσεων, ο οποίος ανέρχε-
ται στις 41,6 αιτήσεις, ενώ για την υπόλοιπη Ευρώπη 

είναι 35,4.   

Προφίλ Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Ως προς το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, η άποψη των 

φοιτητών/τριών είναι καλή αναφορικά με τις διοικη-

τικές υπηρεσίες, το περιεχόμενο και σχεδιασμό των 

μαθημάτων, και την ποιότητα της διδασκαλίας. Αξιό-

λογη, επίσης, θεωρούν την τοποθεσία του Ιδρύματος, 

ενώ αντίθετα θεωρούν ότι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό στο χώρο των εργοδοτών. 

Μέση επίδοση έχουν αποδώσει στο Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου ως προς τη ακαδημαϊκό κύρος, την παροχή 

προσανατολισμού σταδιοδρομίας, τις επαφές του με 

το χώρο της οικονομίας και τον διεθνή προσανατολι-

σμό του, τις υποδομές τεχνολογίας και πληροφορικής 

και τη διαθεσιμότητα και κατατοπιστικότητα των 

καθηγητών, και την διαθεσιμότητα φοιτητικής στέ-

γης στον τόπο σπουδών. Η κακή επίδοση του Πανε-

πιστημίου Αιγαίου, σύμφωνα πάντα με την άποψη 

των φοιτητών/τριών, εντοπίζεται στη φήμη του στο 

χώρο των εργοδοτών. 

Αξίζει, σε αυτό το σημείο, να δούμε αναλυτικότερα 

τις απόψεις των φοιτητών/τριών των θετικών επιστη-
μών και των φοιτητών επιστημών της διοίκησης σε 

σχέση με το Πανεπιστήμιο, αφού τα τμήματά τους 

βρίσκονται σε διαφορετικές τοποθεσίες-νησιά, ανή-

κουν σε διαφορετικές Σχολές και εξυπηρετούνται 

από διαφορετικό διοικητικό προσωπικό. 

Οι φοιτητές/τριες από τις θετικές επιστήμες αποδί-

δουν καλή επίδοση του Πανεπιστημίου Αιγαίου ως 

προς τις διοικητικές υπηρεσίες, τον σχεδιασμό μαθη-

μάτων και το πρακτικό και εφαρμόσιμο περιεχόμενό 

τους, αλλά και το χαμηλό κόστος ζωής. Η μέση επί-

δοση που έχουν αποδώσει αφορά στο ακαδημαϊκό 
κύρος του ΠΑ, την παροχή προσανατολισμού στα-

διοδρομίας, τις επαφές του ΠΑ με τον χώρο της Οι-

κονομίας, τον διεθνή του προσανατολισμό, της δια-

θεσιμότητα και κατατοπιστικότατα καθηγητών, το 

εύρος και ποιότητα των φοιτητικών δραστηριοτήτων, 

την ποιότητα της διδασκαλίας, και τη διαθεσιμότητα 

φοιτητικές στέγης στον τόπο σπουδών. Οι φοιτητές/

τριες θεωρούν ότι το ΠΑ έχει κακή επίδοση ως προς 

τη φήμη στο χώρο των εργοδοτών, την ποιότητα των 

πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων, τις υποδομές τε-

χνολογίας και πληροφορικής και δεν βρίσκεται σε 
αξιόλογη τοποθεσία. 

Οι φοιτητές/τριες από τις Επιστήμες της Διοίκησης 

αποδίδουν εξαιρετική επίδοση στο ΠΑ ως προς τις 

διοικητικές υπηρεσίες, την ποιότητα διδασκαλίας, τη 
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Ανταγωνιστικότητας 

 Φ. Σαχινίδης, Μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλί-

ου (Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ) 

 Γ. Σταθάκης, Μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλί-

ου (Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ) και Καθηγητής Πο-

λιτικής Οικονομίας του Πανεπιστημίου Κρήτης 

 Χρ. Σταϊκούρας, Αναπληρωτής Υπουργός Οικο-

νομικών 

 Κ. Χασάπης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβου-

λίου της Τράπεζας Κύπρου και Αναπλ. Καθηγη-

τής του Πανεπιστημίου 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/page.php?pageID=248  

Το Μ.Β.Α. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου διοργανώ-

νει συνέδριο στην Αθήνα με θέμα: “Global Financial and Economic Crisis: Challenges and 

Prospects” 

Το Μ.Β.Α. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων 

του Πανεπιστημίου Αιγαίου από κοινού με το Mul-

tinational Finance Society και το ΚΕΠΕ, συνδιοργα-

νώνει το Διεθνές Συνέδριο “2014 Multinational Fi-

nance So...ciety 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 

Speakers) θα είναι ο Υπουργός Οικονομικών, Καθη-

γητής κ. Γκ.Χαρδούβελης και ο Διοικητής της Τρά-

πεζας 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 συζή-

τηση θα συμμετάσχουν με αλφαβητική σειρά οι: 

 Δ. Βαγιανός, Καθηγητής Χρηματοοικονομι-

κής και Διευθυντής του Κέντρου για τη Με-

λέτη των Δυσλειτουργιών των Κεφαλαιαγο-

ρών Paul Woolley, London School of Eco-

nomics 

 Ν. Μηταράκης, Υφυπουργός Ανάπτυξης & 
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 Investment Solution (Επενδύσεις)  

Στο διαγωνισμό θα δοθούν 7 Case Studies για κάθε γύρο 

(session) και είναι κοινά για όλες τις ομάδες! Στο τελικό 

(Grand Final) θα υπάρξει μόνο ένα!  

φέλη Συμμετοχής στο διαγωνισμό 

 Εμβάθυνση γνώσεων στα Χρηματοοικονομικά, στο 

Τραπεζικό Σύστημα, στο Μαρκετινγκ και στο Μανα-
τζμεντ. Εμπειρία επαγγελματικής ζωής ως "Banker" σε 

πραγματικό εργασιακό περιβάλλον μέσω της προσομοί-

ωσης. Συμμετοχή σε ένα διεθνές παιχνίδι με συμμετέχο-

ντες από όλον τον κόσμο. Βεβαίωση συμμετοχής για 

όλους τους ενεργούς παίκτες ενισχύοντας το βιογραφικό 

σας. Ευκαιρίες πρακτικής άσκησης στη Νο1 Ευρωπαϊκή 

Τράπεζα!  

Glory Champions! 

Οι νικητές του διαγωνισμού θα λάβουν:  

- Βραβεία συνολικής αξίας 15.000 Ευρώ  

- Ταξίδι στο Παρίσι για την καλύτερη ομάδα  
- VIP εισιτήρια στο ανοιχτό τουρνουά τένις, επιχορηγού-

μενο από την BNP-Paribas 

Επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο για τη συμπλή-

ρωση της αίτησης και περισσότερες πληροφορίες:https://

docs.google.com/forms/d/1-

1LNHiOHOHpv9niqV0o5gZxBRfGhgdf-

AMpMbzsDC9Y/formResponse   

Μπορείτε να δηλώσετε ενδιαφέρον συμμετοχής στο δια-

γωνισμό, ώστε οι πρεσβευτές για τις Ελληνικές συμμε-

τοχές να επικοινωνήσουν μαζί σας, να σας ενημερώσουν 

περαιτέρω και να σας βοηθήσουν και καθοδηγήσουν 

όπου χρειάζεται. 
Τα στοιχεία που θα συμπληρώσετε θα χρησιμοποιηθούν 

μόνο από τους πρεσβευτές και τους οργανωτές του δια-

γωνισμού για να επικοινωνήσουμε μαζί σας. 

Για οποιαδήποτε απορία παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί 

μας στο: acemanager.greek.ambassadors@gmail.com  

 

Διαγωνισμός της BNP Paribas 

Ace Manager 

Η "Banque Nationale de Paris (BNP) and Paribas", η 

μεγαλύτερη Ευρωπαϊκή Τράπεζα διοργανώνει και 

φέτος έναν διεθνή διαγωνισμό που πολλές φορές θα 

ακούσετε να αποκαλείται και "παιχνίδι" για όλους 

τους ενδιαφερόμενους του Οικονομικού Κλάδου και 
του Κλάδου της Διοίκησης.  

Αρχή φόρμας 

Ο διαγωνισμός καθώς είναι διεθνής διεξάγεται στα 

Αγγλικά και αποτελείται από 3 φάσεις (2 sessions 

και το Grand Final). Οι αιτήσεις έχουν ήδη ανοίξει 

(10/08/14) και κλείνουν στις 2/4/2015!  

Ο διαγωνισμός ξεκινάει 10 Απριλίου 2015. (Το 2014 

οι συμμετέχοντες ξεπέρασαν τις 21.000).  

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει:  

 Να μην είναι άνω των 26 (ΑΝ κάποιος είναι 

άνω των 26, μπορεί να συμμετέχει κανονικά 

στο διαγωνισμό με τη δική του ομάδα, αρκεί 

να είναι όλοι άνω των 26. Στους συμμετέχο-
ντες με αυτή την ηλικιακή διαφορά θα δοθεί 

κανονικά "Certificate" συμμετοχής. Παρόλα 

αυτά, ΔΕΝ θα έχουν το δικαίωμα συμμετοχής 

στη τελική φάση του διαγωνισμού! 

 Να είναι προπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες, 

μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες ή διδάκτο-

ρες  

 Να συμμετάσχουν σε ομάδες (δε δηλώνονται 

ομάδες εδώ και δεν είναι υποχρεωτικό να 

έχετε ομάδα για να κάνετε αίτηση, η ομάδα 

μπορεί να βρεθεί στη συνέχεια)  

Οι θεματικές ενότητες του διαγωνισμού είναι οι 3 

κύριες ενότητες του Τραπεζικού Συστήματος:  

 Corporate and Investment Banking (Εταιρική 

διαχείριση και Επενδύσεις στο Τραπεζικό 

Σύστημα)  

 Retail Banking (Τραπεζικό Σύστημα)  
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παραγωγής, ερευνητές, κλπ), διαπίστωσαν την 

έλλειψη ενός τεχνολογικoύ portal στο οποίο θα μπο-

ρούσαν να ανατρέξουν στελέχη επιχειρήσεων 

(managers, μηχανικοί, ερευνητές, κλπ) με σκοπό της 

εύρεση εξειδικευμένης πληροφορίας σε θέματα και-
νοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας. 

Το κενό αυτό προσπαθεί να καλύψει με την λειτουρ-

γία του το «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ». Μέχρι σήμερα, είναι ο 

μοναδικός δικτυακός χώρος στην Ελλάδα στον οποίο 

υπάρχει συγκεντρωμένος τόσο μεγάλος όγκος πληρο-

φοριών για θέματα καινοτομίας και μεταφοράς τεχνο-

λογίας. 

Το "KAINOTOMIA" (www.greekinnovation.eu) 

μέχρι σήμερα συνεργάστηκε ως Χορηγός Επικοινωνί-

ας σε τουλάχιστον 128 Διεθνή Επιστημονικά Συνέ-

δρια & Διεθνείς Εμπορικές Εκθέσεις που διοργάνω-

σαν/διοργανώνουν 69 Φορείς σε 39 διαφορετικές 
Χώρες και σε 5 διαφορετικές Ηπείρους. 

 Το «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» επισκέπτονται  εκατοντάδες 

άτομα που αναζητούν εξειδικευμένες πληροφορίες 

για θέματα καινοτομίας, εκ των οποίων περίπου το 

67% προέρχεται από το εξωτερικό. 

 

INNOVATION FORUM 2014 

Το MONEY SHOW και το Τεχνολογικό Portal 

«ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» διοργανώνουν 19-21/12/2014 

στα πλαίσια του ‘MONEY SHOW ATHENS 

2014’ πανελλαδική πολυήμερη Εκδήλωση Καινο-

τομίας: 
INNOVATION FORUM 2014 

Research, Design, Technology 

Workshops, Conference, Exhibition 

Hilton Athens 

Αθήνα, 19-21 Δεκεμβρίου 2014  

www.greekinnovationforum.eu  

Η Εκδήλωση περιλαμβάνει: 

- Έκθεση Καινοτομίας και Design (Exhibition) 

- Ημερίδες για θέματα Καινοτομίας (Workshops) 

και  

- Συνέδριο Καινοτομίας  (Conference).  

Έχει ως σκοπό να συγκεντρώσει στον ίδιο εκθε-
σιακό χώρο όλους τους κρατικούς και ιδιωτικούς 

φορείς που εμπλέκονται στην όλη τη διαδικασία 

παραγωγής νέων τεχνολογιών και καινοτομίας.  

Συγκεκριμένα, έχουν προσκληθεί να συμμετά-

σχουν οι κρατικοί και ιδιωτικοί Φορείς, Υποστή-

ριξης Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνολογίας, 

Χρηματοδότησης, Έρευνας & Τεχνολογίας/

Καινοτομίας, Παροχής Υπηρεσιών.   

Κύριος στόχος του INNOVATION FORUM 

2014  (www.greekinnovationforum.eu) είναι η 

συνέργεια των παραπάνω κρατικών και ιδιωτικών 
φορέων. 

Μέχρι σήμερα η Γενική Γραμματεία Έρευνας και 

Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), ο Οργανισμός Βιομηχανικής 

Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), το Enterprise Europe Network 

- Hellas (ΕΕΝ - Hellas) και το Εθνικό Κέντρο 

Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) υποστηρίζουν το INNOVA-

TION FORUM και θα συμμετέχουν ενεργά στις 

προγραμματισμένες εκδηλώσεις. 

Προφίλ Διοργανωτών 

MONEY SHOW 

Το Money Show (www.imoneyshow.eu) είναι 

ένας 25ετής θεσμός διαλόγου και δικτύωσης, μια 
διήμερη πολιτική, κοινωνική, οικονομική και επι-

χειρηματική πολύ-συνεδριακή Έκθεση που λαμ-

βάνει μέρος δυο φορές το χρόνο (Athens Hilton – 

Thessaloniki Hyatt Regency) και διοργανώνεται 

από την EXCESS ADVERTISING ORGANO-

TECNICA GROUP: 

 Κεντρικό Συνέδριο & παράλληλα συνέδρια 

ή φόρα, 

 Παράλληλες εκδηλώσεις και δεξίωση, 

 Επαγγελματικές συναντήσεις και διαπραγ-

ματεύσεις συνεργασίας, 

 Προνομιακή προώθηση των προϊόντων και 

υπηρεσιών μέσω έκθεσης. 

Tο Money Show συγκεντρώνει το σύνολο του 

πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου που δρα-

στηριοποιείται στην Ελλάδα μέσω (ανά διοργάνω-

ση): 

 200 συνεδριακών εκδηλώσεων,  

 1.000 ομιλητών, 

 30.000 επισκεπτών. 

Πρόγραμμα Money Show Athens 2013 

Πρόγραμμα Money Show Thessaloniki 2014 

Τεχνολογικό Portal ‘ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ’ 

Το «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» δημιουργήθηκε από μία 

ομάδα ατόμων (μηχανικών και οικονομολόγων) οι 

οποίοι μετά από πολυετή ενασχόληση με τις επι-

χειρήσεις (ως σύμβουλοι επιχειρήσεων, μηχανικοί 
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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». 

ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ: «Από το εργαστήριο στην παραγωγή» 

Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής και το 

Ιδρυματικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανε-

πιστημίου Αιγαίου συνδιοργανώνουν Ημερίδα με 

τίτλο «ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩ-

ΣΗΣ: Από το εργαστήριο στην παραγωγής». Η 
εκδήλωση πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην Πανε-

πιστημιακή Μονάδα της Λήμνου, την Τετάρτη 03 

Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 18:00 στο Κινηματοθέα-

τρο Μαρούλα, Μύρινα, Λήμνος.  

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η παρουσίαση των ε-

παγγελματικών προοπτικών των αποφοίτων του Τμή-

ματος Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής μέσω του 

προγράμματος πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις 

του κλάδου τροφίμων. Ταυτόχρονα η εν λόγω εκδή-

λωση αποσκοπεί να παρουσιάσει στην ακαδημαϊκή 

κοινότητα αλλά και στο ευρύ κοινό τις επιτυχίες και 

διακρίσεις των φοιτητών/τριών του Τμήματος Επι-
στήμης Τροφίμων & Διατροφής σε γνωστούς ευρω-

παϊκούς διαγωνισμούς που αφορούν στον αναπτυσ-

σόμενο κλάδο της Βιομηχανίας Τροφίμων αλλά και 

τη συμμετοχή τους σε ερευνητικές δραστηριότητες 

που σχετίζονται με τις διατροφικές ιδιότητες γνω-

στών τοπικών παραδοσιακών προϊόντων τροφίμων. 

Οι θεματικές ενότητες που θα παρουσιαστούν στην 

εκδήλωση αφορούν τα κάτωθι: 

1. Η οικονομία των βιοτικών πόρων διατροφής 

στην εποχή μετά την κρίση με ομιλητή τον Κα-

θηγητή κ. Ανδρέα Τρούμπη 

2. Η πρακτική άσκηση στο Τμήμα Επιστήμης 

Τροφίμων & Διατροφής: Απολογισμός έργου - 
προϊόντα Διαγωνισμού Ecotrophelia (2011- 

2014) 

3. Παρουσίαση του προϊόντος «30 BEES» από 

την ομάδα φοιτητών που το παρήγα-

γε  2ο βραβείο στον Ευρωπαϊκό Διαγωνι-

σμό ECOTROPHELIA 2013 

4. Παρουσίαση του προϊόντος «MASTINIA» από 

την ομάδα φοιτητών που το παρήγαγε 

2ο βραβείο στον Ευρωπαϊκό Διαγωνι-

σμό ECOTROPHELIA 2014 

5. Διατροφικές ιδιότητες τοπικών, παραδοσιακών 

τροφίμων: Ερευνητικά αποτελέσματα πτυχια-
κών εργασιών του  Τ.Ε.Τ.Δ 

6. Παράδοση τιμής ένεκεν Πιστοποιητικών Συμ-

μετοχής  στον 4-ετες κύκλο ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ Ε-

ΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ σε 

επιχειρηματίες της Λήμνου 


