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Δ.Α.ΣΤΑ. Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Ενημερωτικό Δελτίο Γραφείου Διασύνδεσης Δ.Α.ΣΤΑ. 

Την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2014, 18:00-

20:00, πραγματοποιήθηκε στη Μυτιλήνη 

Εκδήλωση της Δομής Απασχόλησης και 

Σταδιοδρομίας με θέμα «Παρουσίαση 

υπηρεσιών ΔΑΣΤΑ και των υποκείμενων 

δομών της, και των ενεργητικών πολιτι-

κών του ΟΑΕΔ». 

Στην εκδήλωση οι συμμετέχοντες ενημε-

ρώθηκαν για τις δομές Δ.Α.ΣΤΑ., Γρα-

φείο Διασύνδεσης, Πρακτική Άσκηση, 

και Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρημα-

τικότητας και για τις υπηρεσίες που παρέ-

χουν. Την εκδήλωση πλαισίωσε και ο 

Οργανισμός Ανάπτυξης Εργατικού Δυνα-

μικού (Ο.Α.Ε.Δ.), ενημερώνοντας για τις 

ενεργητικές πολιτικές και τις νέες υπηρε-

σίες του Οργανισμού.   

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση 

της ακαδημαϊκής κοινότητας για τη λει-

τουργία και σκοπό της Δ.Α.ΣΤΑ. και των 

υποκείμενων δομών της και συγκεκριμένα 

για τις δράσεις που σχετίζονται με τη στή-

ριξη της σταδιοδρομίας των φοιτητών και 

αποφοίτων.  

Εκδήλωση Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας Πανεπιστημίου 

Αιγαίου  

ΔeΑΣΤΑsy 

 Το παρόν συγχρηματοδοτή-

θηκε από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνι-

κό Ταμείο) και εθνικούς 

πόρους στο πλαίσιο της 

πράξης «Γραφείο Διασύνδε-

σης Πανεπιστημίου Αιγαί-

ου» του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος 

«Εκπαίδευση και Διά Βίου 

Μάθηση». 

 

Η συμβουλευτική σταδιοδρομίας αποσκο-

πεί να σε βοηθήσει να λάβεις εκπαιδευτι-

κές και επαγγελματικές αποφάσεις και να 

σχεδιάσεις τη σταδιοδρομία σου. Η εν 

λόγω συστηματική βοήθεια και υποστήρι-

ξη είναι δυνατό να ξεκινά από την παιδι-

κή ή εφηβική μας ηλικία και να διαρκέσει 

έως το τέλος της επαγγελματικής μας 

ζωής. Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιο-

δρομίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο 

πλαίσιο της δραστηριότητάς της επιδιώ-

κει να προσφέρει στους/στις φοιτητές/

τριες του Πανεπιστημίου Αιγαίου την 

ευκαιρία να ξεκινήσουν ή/και να συνεχί-

σουν το σχεδιασμό της μετέπειτα επαγ-

γελματικής τους σταδιοδρομίας, με απώ-

τερο σκοπό την αποτελεσματικότερη  

ένταξή τους στην αγορά εργασίας. 

Για την εκπλήρωση του παραπάνω στό-

χου η Δ.Α.ΣΤΑ. Πανεπιστημίου Αιγαίου 

υλοποίησε στις 03 Δεκεμβρίου 2014 στην 

Πανεπιστημιακή Μονάδα της Μυτιλήνης, 

3ωρο Εργαστήρι με τίτλο: «Τεχνικές Α-

ναζήτησης Εργασίας: τα πρώτα βήματα 

μετά την αποφοίτηση» 

Πιο συγκεκριμένα στο συγκεκριμένο ερ-

γαστήριο που για πρώτη φορά υλοποίησε 

η Δ.Α.ΣΤΑ Πανεπιστημίου Αιγαίου οι 

συμμετέχοντες φοιτητές/τριες είχαν την 

ευκαιρία: 

 να πληροφορηθούν για τα επαγγέλ-

ματα που σχετίζονται με το αντι-

κείμενο σπουδών τους και την αγο-

ρά εργασίας 

 να πληροφορηθούν για τα πιο βα-

σικά εργαλεία προσέγγισης της 

αγοράς εργασίας  

 να μάθουν να αναζητούν και να 

επεξεργάζονται πληροφορίες , με 

στόχο τη δια βίου επαγγελματική 

τους ανάπτυξη στη σημερινή κοι-

νωνία της δια βίου μάθησης 

 να αποκτήσουν πληρέστερη γνώση 

για τα επίσημα και ανεπίσημα κα-

νάλια πληροφόρησης αλλά και τις 

«ενεργητικές» τεχνικές αναζήτη-

σης εργασίας» όσον αφορά στην 

εξεύρεση απασχόλησης στον ιδιω-

τικό ή/και στο δημόσιο τομέα. 

Εργαστήριο Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας: τα πρώτα βήματα μετά 

την αποφοίτηση 
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γραμμα καθώς και η Δημόσια Πρόσκληση έχουν αναρ-

τηθεί στο www.oaed.gr  

Πηγή: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Νέο πρόγραμμα για 7.000 ανέργους πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 

Πανεπιστήμιων/ΤΕΙ  

ο ΟΑΕΔ σε συνεργασία με τα Υπουργεία Ανάπτυξης 

και Παιδείας θέτει σε εφαρμογή νέο πρόγραμμα επι-

ταγής κατάρτισης ανέργων πτυχιούχων ΑΕΙ/ΤΕΙ. Με 

το νέο πρόγραμμα παρέχονται σε 7.000 άνεργους, 

αποφοίτους Πανεπιστημίων/ΤΕΙ, ηλικίας έως 29 ε-

τών, υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κα-

τάρτισης με έμφαση σε θέματα ανάπτυξης οριζό-

ντιων δεξιοτήτων καθώς και σε θέματα της αγοράς 

απασχόλησης, σύνταξη βιογραφικού και σε έννοιες 

που σχετίζονται με το περιβάλλον του «επιχειρείν» 

καθώς και σε δεξιότητες Τεχνολογίας Πληροφορικής 

και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: 

Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 208 ωρών 

Πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρή-

σεις του 

ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 832 ωρών. 

Υπηρεσίες Υποστήριξης και Συμβουλευτικής κα-

θοδήγησης 

Τα κριτήρια επιλογής είναι τα ακόλουθα: 

Βαθμός Κτήσης Πτυχίου. 

Ηλικία υποψηφίου. 

Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή/και συ-

ζύγου (οικονομικό έτος 2014) 

Χρόνος ανεργίας 

Ημερομηνίες Υποβολής Ηλεκτρονικών αιτήσεων για 

τους ωφελούμενους πτυχιούχους ανέργους: από 

22.12.2014 ώρα 11:00 έως 14.1.2015 ώρα 24:00 

Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι πτυχιούχοι μπορούν να 

υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην ιστοσελίδα 

http://www.voucher.gov.gr  Πληροφορίες για το πρό-

Το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινω-

νίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε συνεργασία με 

τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας 

(Δ.Α.ΣΤΑ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το Ερευνη-

τικό Κέντρο Αθηνά και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 

eCultvalue, την Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2015 πρόκειται 

να διοργανώσουν στη Μυτιλήνη ημερίδα με θέμα: 

«Πολιτιστική Κληρονομιά και Νέες Τεχνολογίες: 

Συνεργασία, Υλοποίηση και Προοπτικές». 

Η ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο 

του κτιρίου Γεωγραφίας στο Λόφο Πανεπιστημίου, 

στόχο έχει να παρουσιάσει πώς η αξιοποίηση των 

νέων τεχνολογιών εξελίσσει τον τρόπο που το κοινό 

έρχεται σε επαφή με την πολιτιστική κληρονομιά, 

και παράλληλα να εστιάσει στα νέα επαγγέλματα 

του δημιουργούνται στον τομέα του «ψηφιακού πο-

λιτισμού». 

Απευθύνεται τόσο σε νέους που ξεκινούν την επαγγελμα-

τική τους σταδιοδρομία (τελειόφοιτους φοιτητές και απο-

φοίτους) όσο και σε πολιτιστικούς οργανισμούς που θα 

ήθελαν να ενημερωθούν πώς οι νέες ειδικότητες  μπο-

ρούν να συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη επικοινω-

νιακή στρατηγική τους. 

Εκδήλωση «Πολιτιστική Κληρονομιά και Νέες Τεχνολογίες: Συνεργασία, Υλοποίηση και 

Προοπτικές» 

2 



Γ
.Δ
.

γωγή της συνέντευξης, καθώς και τα «μυστικά» της επι-

τυχίας, αλλά και παραδείγματα ερωτήσεων. 

Οι συμμετέχοντες στα εργαστήρια είχαν την ευκαιρία να 

ενημερωθούν για τον τρόπο σύνταξης ενός ανταγωνιστι-

κού βιογραφικού και τις βέλτιστες τεχνικές της συνέ-

ντευξης επιλογής. 

Η ενεργός συμμετοχή των φοιτητών/τριών και η κατάθε-

ση των εμπειριών τους κατά τη διάρκεια των εργαστηρί-

ων ήταν καταλυτικής σημασίας. Αποτελεί χαρά μας όταν 

οι φοιτητές/τριες ανταποκρίνονται σε τέτοιου είδους 

δραστηριότητες και όταν στην ανατροφοδότησή τους 

σημειώνουν ότι τα εργαστήρια αυτά είναι ιδιαιτέρως 

χρήσιμα στην προσπάθειά τους. 

Εργαστήρια Βιογραφικού Σημειώματος & Συνέντευξης Επιλογής Ρόδου, Μυτιλήνης & 

Χίου 

 

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Αιγαί-

ου στο πλαίσιο της Δράσης πληροφόρησης και κα-

τάρτισης των φοιτητών του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

σε θέματα συμβουλευτικής διοργάνωσε στη Ρόδο 

αρχικά και στη Μυτιλήνη και Χίο στη συνέχεια, ερ-

γαστήρια Σύνταξης Βιογραφικού Σημειώματος και 

Συνέντευξης Επιλογής στις 21 & 26 Νοεμβρίου και 

03 Δεκεμβρίου αντίστοιχα.  

Και τα δύο Εργαστήρια και στα τρία νησιά υπήρξε 

θετική ανταπόκριση με μεγάλη συμμετοχή, καθώς 41 

φοιτητές/τριες παρακολούθησαν και τα δυο εργαστή-

ρια στη Ρόδο, στη Χίο το Εργαστήριο Σύνταξης Βιο-

γραφικού παρακολούθησαν 43 φοιτητές/τριες και το 

Εργαστήριο Συνέντευξης 28 και στη Μυτιλήνη το 

Εργαστήριο Βιογραφικού 46 και το Εργαστήριο Συ-

νέντευξης 42 φοιτητές/τριες, καθότι το Βιογραφικό 

και  η Συνέντευξη είναι τα δύο πιο βασικά μέσα α-

ξιολόγησης και επιλογής και κατ’ επέκταση σημαντι-

κά εργαλεία για τον επαγγελματικό και ακαδημαϊκό 

προσανατολισμό. 

Στα Εργαστήρια  Βιογραφικού Σημειώματος και Συ-

νέντευξης Επιλογής αναλύθηκαν οι βασικές αρχές 

σύνταξης CV και παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι θε-

ματικές ενότητες που το απαρτίζουν καθώς και οι 

στόχοι και το είδος της  προετοιμασίας που απαιτεί-

ται για μια συνέντευξη. Παρουσιαστήκαν τέλος, 

δείγματα «καλών» και «κακών» βιογραφικών ση-

μειωμάτων και τα «ναι» και τα «όχι» κατά τη διεξα-

3 

Προκήρυξη Θέσεων στο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΙΕΕ) - ETF 

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

(ΕΙΕΕ) εργάζεται στο πλαίσιο της πολιτικής εξωτερι-

κών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), έχοντας 

ως στόχο την παροχή βοήθειας προς τρίτες χώρες για 

τη βελτίωση της ανάπτυξης του ανθρωπίνου κεφα-

λαίου τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, επιδιώκει την 

ενθάρρυνση της πρόσβασης στη δια βίου μάθηση και 

την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Αυτή τη 

στιγμή to EIEE προτίθεται να προσλάβει προσωπικό 

για τις κάτωθι ειδικότητες: 

Private Sector Skills Development specialists - Crea-

tion of a reserve list 

Vocational Education and Training specialists - Crea-

tion of a reserve list 

Junior specialists in Entrepreneurship and Small and 

Medium-sized Enterprise (SME) skills - Creation of a 

reserve list 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκε-

φτείτε την ιστοσελίδα του Ιδρύματος:  

http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/

Job_vacancies 

http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/job?openDocument&emb=/longlist.nsf/ceiweb/8CFB6AC794797638C1257DA80046CC12
http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/job?openDocument&emb=/longlist.nsf/ceiweb/8CFB6AC794797638C1257DA80046CC12
http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/job?openDocument&emb=/longlist.nsf/ceiweb/154C59C8B4D5BD89C1257DA8004CBBC5
http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/job?openDocument&emb=/longlist.nsf/ceiweb/154C59C8B4D5BD89C1257DA8004CBBC5
http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/job?openDocument&emb=/longlist.nsf/ceiweb/BE09790764A8AAC0C1257DA800525312
http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/job?openDocument&emb=/longlist.nsf/ceiweb/BE09790764A8AAC0C1257DA800525312
http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/job?openDocument&emb=/longlist.nsf/ceiweb/BE09790764A8AAC0C1257DA800525312
http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/Job_vacancies
http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/Job_vacancies
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Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων φοιτητών/τριών για συμμετοχή στο πρόγραμμα Education-

al Trip 2015 

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα Edu-

cational Trip 2015, που διοργανώνεται για έκτη συνε-

χή χρονιά από το Corallia και τους συλλόγους Ελλή-

νων φοιτητών των πανεπιστημίων Stanford 

(Hell.A.S.), UC Berkeley (Hestia), MIT (HSAMIT), 

Georgia Tech (GTHS) και για πρώτη φορά και του UC 

San Diego (HSAUCSD). 

Το Educational Trip δίνει την ευκαιρία σε φοιτήτριες 

και φοιτητές από δημόσια πανεπιστήμια της Ελλάδας 

και για πρώτη χρονιά και της Κύπρου να επισκεφθούν 

κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα παγκοσμίως και να 

εφοδιαστούν με νέες ιδέες και γνώσεις, που θα μπορέ-

σουν να αξιοποιήσουν και να εφαρμόσουν στο δικό 

τους ακαδημαϊκό περιβάλλον με την επιστροφή τους. 

Οι φοιτητές/τριες που θα επιλεγούν, θα έχουν την ευ-

καιρία να επισκεφθούν για μια εβδομάδα πέντε διεθνή 

κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα και να παρακολουθή-

σουν μαθήματα, διαλέξεις και σεμινάρια, σύμφωνα με 

τα ακαδημαϊκά τους ενδιαφέροντα, να πραγματοποιή-

σουν επισκέψεις σε τεχνολογικές εταιρείες αιχμής, 

όπως Google, Facebook, κ.ά. καθώς και ερευνητικά κέ-

ντρα στο Σαν Φρανσίσκο, στη Βοστώνη, στην Ατλάντα 

και στο Σαν Ντιέγκο. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν οι φοιτή-

τριες και φοιτητές ελληνικών και δημοσίων κυπριακών 

πανεπιστημίων, που φοιτούν σε πολυτεχνικές σχολές, 

σχολές θετικών επιστημών και οικονομικές σχολές, 

έχουν ολοκληρώσει το πρώτο έτος φοίτησης και δεν 

βρίσκονται στο έτος αποφοίτησής τους, παρουσιάζουν 

μια αξιόλογη πορεία στις σπουδές τους και έχουν επιδεί-

ξει ενδιαφέρον για την ανάπτυξη του πανεπιστημίου στο 

οποίο φοιτούν και γενικότερη εθελοντική και κοινωνική 

δραστηριότητα. 

Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 11 Ιανουαρίου 

2015 και το ταξίδι θα πραγματοποιηθεί στις 28 Μαρτίου 

2015. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Edu-

cational Trip 2015 επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προ-

γράμματος. http://edutrip.gr/ 

4 

Διαδικτυακή Πλατφόρμα Αποφοίτων Πανεπιστημίου Αιγαίου AlumniNet 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για ένα πρωτοπο-

ριακό για τα Ελληνικά δεδομένα επαγγελματικό κοι-

νωνικό δίκτυο που στοχεύει να διασυνδέσει χιλιάδες 

πανεπιστημιακούς αποφοίτους με την αγορά εργασίας, 

τις επιχειρήσεις, τα επιμελητήρια, τις κρατικές υπηρε-

σίες φορείς και αντίστοιχα επαγγελματικά κοινωνικά 

δίκτυα εντός και εκτός Ελλάδας, εγκατέστησε πρό-

σφατα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου η εταιρία Cardisoft 

(θυγατρική εταιρία του ομίλου Entersoft Α.Ε.). 

Είναι από τα πρώτα πανεπιστήμια της χώρας που προ-

χώρησε σε μια τέτοια καινοτόμο λύση μέσω του έργου 

«Σύστημα Διαχείρισης και Υποστήριξης Αποφοίτων 

(AlumniNet) του Πανεπιστημίου Αιγαίου που χρημα-

τοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ» (ΕΣΠΑ 2007-2013, 

«Ψηφιακή Σύγκλιση», με Άξονα προτεραιότητας 02 

«ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας ζωής») και ολο-

κλήρωσε η εταιρία με έδρα την Θεσσαλονίκη, η οποία 

εξειδικεύεται στον σχεδιασμό και ανάπτυξη επιχειρη-

ματικού λογισμικού και ολοκληρωμένων συστημάτων 

πληροφόρησης στα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα. 

Η διαδικτυακή πύλη ονομάζεται AlumniNet (https://

alunet.aegean.gr) και στο επίκεντρο της λειτουργίας 

της βρίσκεται το σύνολο των αποφοίτων, μεταπτυχια-

κών φοιτητών και των αποφοίτων παρελθόντων ετών 

του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Σήμερα, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με πέντε σχολές 

και συνολικά16 τμήματα σε Λέσβο, Λήμνο, Χίο, Ρό-

δο, Σύρο και Σάμο είναι ένα από τα νεότερα πανεπι-

στήμια της χώρας. Συμπληρώνει φέτος 30 χρόνια λει-

τουργίας. Το σύνολο των αποφοίτων του αγγίζει τους 

12.500 (επί 44.000 εγγεγραμένων φοιτητών) ενώ τα 

τελευταία πέντε χρόνια έχουν αποφοιτήσει απ’ τις 

σχολές του περίπου 6000 φοιτητές. Το δίκτυο Alum-

niΝet απευθύνεται στο σύνολο αυτών των αποφοίτων 

αλλά και στο σύνολο των φορέων απασχόλησης της 

Ελλάδας (και του εξωτερικού) που αναζητούν στελέχη 

με τις ειδικότητες του Πανεπιστημίου Αιγαίου και τις 

δεξιότητες των αποφοίτων του. 

Η πλήρης λειτουργία του δικτύου (όταν συνδεθούν το 

προσεχές διάστημα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 

όλες οι ομάδες των ενδιαφερόμενων χρηστών) θα προ-

σφέρει στον κάθε απόφοιτο μόλις εγγραφεί και δη-

μιουργήσει το επαγγελματικό του προφίλ, τη δυνατό-

τητα να συνδέεται με άλλους απόφοιτους, με τα τμή-

ματα του πανεπιστημίου, το γραφείο διασύνδεσης, 

επιχειρήσεις, με άλλους ιστοχώρους επαγγελματικής 

κοινωνικής δικτύωσης όπως το LinkedIn. Μέσα απ’ 

τη διασύνδεσή του μπορεί να ενημερώνεται για ανακοι-

νώσεις του τμήματος απ’ το οποίο προέρχεται, να δέχε-

ται πληροφόρηση για ευκαιρίες μεταπτυχιακής εκπαί-

δευσης, για υποτροφίες, καθώς και για εργασιακό προ-

σανατολισμό. Μπορεί να δικτυώνεται και να επικοινωνεί 

με άλλους απόφοιτους για την αναζήτηση θέσεων εργα-

σίας, τις συνθήκες εργασίας, να δέχεται ειδοποιήσεις 

(alerts) για προσθήκη νέων καταχωρήσεων και αγγελίες 

θέσεων εργασίας, να δημιουργεί λίστα επαφών (φίλων), 

να βρίσκει ακόμη και συμβουλές ή χρηστικές πληροφο-

ρίες για μια επαγγελματική συνέντευξη. 

Βασικό λειτουργικό χαρακτηριστικό του δικτύου είναι 

ότι επιτρέπει την οριζόντια διάχυση της πληροφορίας σε 

όλα τα υποσυστήματα που λειτουργούν πάνω στην πλατ-

φόρμα AlumniΝet και όπως όλα τα κοινωνικά δίκτυα 

λειτουργεί αμφίδρομα. Δίνεται δηλαδή η δυνατότητα σε 

εκατοντάδες Ελληνικές επιχειρήσεις ν’ αναζητήσουν 

αποφοίτους οποιουδήποτε τμήματος που πληρούν συ-

γκεκριμένα κριτήρια, αλλά και στους αποφοίτους ενός 

τμήματος να ενημερωθούν για καταχωρήσεις σχετικές 

με εκπαιδευτικές/επαγγελματικές ευκαιρίες που έχουν 

αναρτηθεί σε επιμέρους συστήματα διαχείρισης. 

Αυτό είναι πολύ σημαντικό για το Ακαδημαϊκό μας 

Ίδρυμα που είναι το μοναδικό στον Ευρωπαϊκό Πανεπι-

στημιακό χώρο με τέτοια γεωγραφική εξακτίνωση. Επι-

πρόσθετα θα συμβάλει  στην ενημέρωση των αποφοίτων 

για την εκπαιδευτική κι επαγγελματική διαδρομή συνα-

δέλφων τους και στη γνωστοποίηση εκπαιδευτικών/

επαγγελματικών επιλογών τους, τυχόν εμπειριών, προο-

πτικών και διεξόδων καθώς και των τάσεων που επικρα-

τούν στην αγορά εργασίας. Εκτός αυτών, το Πανεπιστή-

μιο Αιγαίου έχει τη δυνατότητα παρακολουθώντας τα 

αποτελέσματα του AlumniNet, να προσαρμόζεται στα 

νέα δεδομένα και να υποδεικνύει πιθανές μεταβολές 

στην εκπαιδευτική και ερευνητική στρατηγική των τμη-

μάτων ενώ έχει τη δυνατότητα ένταξης και των φοιτη-

τών και σύνδεσης και με άλλα δίκτυα στο εσωτερικό 

αλλά και στο εξωτερικό, με παρόμοια δίκτυα πανεπιστη-

μίων. H Cardisoft 

υποστηρίζει ότι η μελλοντική δημιουργία ενός πολυδι-

κτύου αποφοίτων από διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα 

της χώρας και ταυτόχρονα ενός μητρώου Ελληνικών 

επιχειρήσεων που αναζητούν προσωπικό, θα δρούσε 

καταλυτικά στη μείωση των ανέργων-πτυχιούχων, ο 

δείκτης ανεργίας των οποίων έχει εκτιναχθεί σε υψηλό 

ποσοστό. 
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από τους οποίους θα προκύψουν 10 ταλαντούχοι νέοι 

που θα προσληφθούν στον Όμιλο ΟΤΕ. 

Ακολουθεί ένα ταξίδι 18 μηνών, με έκθεση σε πραγματι-

κές συνθήκες εργασίας στις κυριότερες λειτουργίες της 

εταιρείας, εκπαίδευση σε ένα μεγάλο εύρος αντικειμέ-

νων και  συμμετοχή σε σύνθετα έργα. Η διοικητική ομά-

δα του Ομίλου ΟΤΕ θα βρίσκεται δίπλα στους συμμετέ-

χοντες καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Οι εν-

διαφερόμενοι μπορούν να μάθουν περισσότερες πληρο-

φορίες και να καταθέσουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους 

έως και τις 30 Δεκεμβρίου, στο ειδικά σχεδιασμένο mi-

crosite www.ote-cosmote-graduatetraineeprogram.gr 

Το πρόγραμμα για τους ήδη εργαζομένους θα είναι επί-

σης 18μηνης διάρκειας, αντίστοιχο του εξωτερικού προ-

γράμματος, αλλά και ειδικά προσαρμοσμένο στις ανα-

πτυξιακές ανάγκες κάθε εργαζόμενου. Η επιλογή των 30 

συμμετεχόντων θα γίνει μέσα από μια ολοκληρωμένη, 

μεθοδική διαδικασία, αντίστοιχη με αυτή του εξωτερι-

κού προγράμματος που ξεκινάει με την εκδήλωση ενδια-

φέροντος των ίδιων των εργαζομένων. 

[Δ.Τ. OTE] 

Υλοποίηση του πρώτου ΟΤΕ-Cosmote Graduate Trainee Program 

Ξεκίνημα στην καριέρα 10 νέων ανθρώπων με δυνα-

τότητες και προοπτικές προσφέρουν ο ΟΤΕ και η 

Cosmote, υλοποιώντας το πρώτο ΟΤΕ-Cosmote 

Graduate Trainee Program. 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ταλαντούχους νέους 

και νέες έως 28 ετών, κατόχους μεταπτυχιακού τίτ-

λου, με προσωπικό όραμα και πάθος, προσήλωση 

στην προσωπική τους ανάπτυξη και όρεξη να εργα-

στούν στον μεγαλύτερο τηλεπικοινωνιακό Όμιλο 

στην Ελλάδα. 

Στόχος είναι οι συμμετέχοντες στο Graduate Trainee 

Program να αποκτήσουν σημαντική εμπειρία σε ένα 

διεθνές εργασιακό περιβάλλον, να αναπτύξουν τις 

δυνατότητες και τα ταλέντα τους και να γίνουν οι 

αυριανοί ηγέτες και επιτυχημένοι επαγγελματίες. 

Παράλληλα, η εταιρεία έχει σχεδιάσει αντίστοιχο 

πρόγραμμα για την αξιοποίηση και ανάδειξη στελε-

χών που εργάζονται ήδη στον Όμιλο ΟΤΕ. Το πρό-

γραμμα ξεκινάει το Φεβρουάριο του 2015 και αφορά 

σε 30 εργαζόμενους. 

Κατά την παρουσίαση των προγραμμάτων σε συνέ-

ντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο 

του ΟΤΕ, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του 

Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαμάζ δήλωσε: «Η επέν-

δυση σε νέους ανθρώπους, είναι επένδυση στο μέλ-

λον. Το πρώτο ΟΤΕ- Cosmote Graduate Trainee Pro-

gram επενδύει σε νέους ανθρώπους και τους παρέχει 

τα μέσα για να εξελιχθούν σε εξαίρετους, ολοκληρω-

μένους managers. Θέλουμε να εντάξουμε στο δυνα-

μικό μας τους καλύτερους υποψήφιους της αγοράς 

και να αναδείξουμε τους ταλαντούχους εργαζομέ-

νους μας. Θέλουμε νέους ανθρώπους με προσωπικό-

τητες που ξεχωρίζουν. Ο ΟΤΕ του σήμερα είναι με-

γάλο σχολείο και μπορεί να δημιουργήσει τους ηγέ-

τες του αύριο». 

Όπως σημείωσε κατά τη συνέντευξη Τύπου η Γενική 

Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου ΟΤΕ, 

κα Έλενα Παπαδοπούλου, η διαδικασία επιλογής για 

το ΟΤΕ- Cosmote Graduate Trainee Program περι-

λαμβάνει κύκλους συνεντεύξεων και αξιολόγησης, 

5 
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Παρουσιάστηκε σε Ελλάδα και Αυστρία το έργο NOMAD -  Ένας νέος τρό-

πος  διαμόρφωσης πολιτικής με χρήση κοινωνικών δικτύων και ανοικτών δεδομένων 
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Ένα πρωτοποριακό ερευνητικό έργο από το Πανεπι-

στήμιο Αιγαίου, με τη συμμετοχή του Ελληνικού Κοι-

νοβουλίου, του Δημόκριτου και της Google.  

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο δεύτερος γύρος διεξα-

γωγής πιλοτικών εφαρμογών του ερευνητικού έργου 

NOMAD  (“Policy Formulation and Validation 

through non moderated crowdsourcing”), με τη διεξα-

γωγή σχετικής ημερίδας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.  

Η ημερίδα ήταν η τρίτη κατά σειρά από μια σειρά 

συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν με σκοπό να 

παρουσιαστούν τα αποτελέσματα των πιλοτικών ε-

φαρμογών που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του 

έργου, σε θέματα υγείας, ενέργειας και ανοιχτών δεδο-

μένων, κ.α. σε εκπροσώπους επιχειρήσεων, δημόσιων 

φορέων και μελών μη κυβερνητικών οργανισμών. 

Το NOMAD αποτελεί ένα ερευνητικό έργο πληροφο-

ρικής στο πεδίο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,  

συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

υπό το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο. Συντονιστής του 

έργου είναι το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημά-

των του τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και 

Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστήμιου 

Αιγαίου ενώ υλοποιείται από μια ομάδα συνολικά 9 

ευρωπαϊκών φορέων: το Ε.Κ.E.Φ.Ε. "Δημόκριτος", το 

Ελληνικό και Αυστριακό Κοινοβούλιο, το Ινστιτούτο 

Fraunhofer IGD Γερμανίας, και οι επιχειρήσεις 

Google, Athens Technology Center (ATC), Kantor 

Qwentes και Critical Publics.  

Στο πλαίσιο του έργου έχει αναπτυχθεί μια ηλεκτρονι-

κή πλατφόρμα, η οποία απευθύνεται σε φορείς λήψης 

αποφάσεων προκειμένου να τους επιτρέπει να κατανο-

ήσουν τις απόψεις, τα επιχειρήματα και τις ανάγκες 

των πολιτών, όπως αυτά εκφράζονται στον παγκόσμιο 

ιστό, ώστε να τα λάβουν υπόψιν κατά τη χάραξη μιας 

πολιτικής, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό την ανοιχτή 

και συνεργατική διακυβέρνηση. Η πλατφόρμα βασίζε-

ται στη χρήση τεχνικών εξόρυξης δεδομένων από πη-

γές του διαδικτύου (ιστοσελίδες, blogs, λογαριασμούς 

κοινωνικής δικτύωσης) και άντλησης του περιεχομέ-

νου που πιθανόν να συσχετίζεται με μια υφιστάμενη ή 

μελλοντική πρόταση πολιτικής. Τα εργαλεία που 

έχουν δημιουργηθεί στα τρία χρόνια υλοποίησης του 

έργου παρέχουν δυνατότητες προηγμένης αναζήτησης, 

αυτόματου εντοπισμού της επιχειρηματολογίας των 

πολιτών και εξαγωγή του δημόσιου αισθήματος όπως 

αποτυπώνεται στις άτυπες διαβουλεύσεις που διεξάγο-

νται καθημερινά στον παγκόσμιο ιστό. Τα αποτελέ-

σματα παρέχονται στο χρήστη του συστήματος με 

έναν εύληπτο τρόπο,  μέσω της οπτικοποίησης συγκε-

ντρωτικών αποτελεσμάτων.  

Η μεθοδολογία και τα εργαλεία του NOMAD, που 

αυτή τη στιγμή βρίσκονται στη φάση ολοκλήρωσης 

των, παρουσιάστηκαν και αξιολογήθηκαν σε τρεις 

διαδοχικές συναντήσεις, οι οποίες έλαβαν χώρα στο 

Ελληνικό και στο Αυστριακό Κοινοβούλιο (12, 18 και 

25 Νοεμβρίου). Στις συναντήσεις αυτές συμμετείχαν 

συνολικά 60 άτομα, ανάμεσα τους κοινοβουλευτικά 

στελέχη, επιστημονικοί συνεργάτες βουλευτών και 

κομμάτων, δημοσιογράφοι, μέλη ΜΚΟ, σύμβουλοι 

επιχειρήσεων. Σημαντική ήταν η εκπροσώπηση του 

Ελληνικού δημόσιου τομέα, αφού παρευρέθηκαν φο-

ρείς όπως η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, η 

Γενική Γραμματεία Συντονισμού του Κυβερνητικού 

Έργου, 5 Υπουργεία (Διοικητικής Μεταρρύθμισης, 

Αγροτικής Ανάπτυξης, Παιδείας, Δημόσιας Τάξης, 

Ναυτιλίας), η Γενική Γραμματεία του Ελληνικού Κοινο-

βουλίου, ο Δήμος Αθηναίων, η συνεισφορά των οποίων 

ήταν η σημαντική στη συζήτηση για την υιοθέτηση και 

αξιοποίηση εργαλείων πληροφορικής όπως το NOMAD, 

στις καθιερωμένες διαδικασίες τους.   

Παρουσίαση του NOMAD στο Ελληνικό και Αυστριακό 

Κοινοβούλιο 

Με την ολοκλήρωση αυτού του σταδίου, ξεκινάει η τελι-

κή φάση του έργου κατά την οποία πιθανοί χρήστες κα-

λούνται να δοκιμάσουν ελεύθερα την πλατφόρμα του 

NOMAD σε οποιαδήποτε θέμα του ενδιαφέροντός τους.  

Ο Γιάννης Χαραλαμπίδης, Επίκουρος Καθηγητής στο 

Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνια-

κών Συστημάτων του Πανεπιστήμιου Αιγαίου και συ-

ντονιστής του έργου NOMAD δήλωσε σχετικά: 

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι στο Πανεπιστημίου Αι-

γαίου που μια νέα ερευνητική προσπάθεια μπορεί να 

βοηθήσει τη δημιουργία πολιτικής με τη συμμετοχή των 

πολιτών, μέσα από  την επεξεργασία μεγάλου όγκου 

ανοικτών δεδομένων – κάτι που είναι αδύνατο να γίνει 

με ανθρώπινη προσπάθεια. Το επιστημονικό πεδίο της 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κάνει έτσι, σε διεθνές 

επίπεδο, ένα ακόμη βήμα προς τη λήψη αποφάσεων πο-

λιτικής με βάση τα δεδομένα - και όχι με βάση την 

άποψη των διοικούντων και μόνο» 

Περισσότερες πληροφορίες για το NOMAD και υλικό 

από τα σχετικές εκδηλώσεις στο http://nomad-project.eu 

καθώς και στη σελίδα του NOMAD στο Facebook. 

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε περαιτέρω για το NO-

MAD μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Αγγελική Αν-

δρουτσόπουλου, Υποψήφια Διδάκτωρ του Πανεπιστημί-

ου Αιγαίου μέσω email στο ag.andr@aegean.gr. 
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γή έμπνευσης για τη νέα γενιά των Ευρωπαίων που θα 

οικοδομήσουν το μελλοντικό κοινό μας σπίτι», δήλωσε 

ο Γιοχάνες Χαν,  επίτροπος Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γει-

τονίας και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση της ΕΕ. 

Ο διαγωνισμός συγγραφής θα διεξαχθεί έως τις 27 Φε-

βρουαρίου 2015 και είναι ανοιχτός σε νέους ανθρώπους, 

ηλικίας 18-25 ετών, που είναι πολίτες των 28 Κρατών 

Μελών της ΕΕ. 

Εθνικές κριτικές επιτροπές θα επιλέξουν έναν νικητή 

ανά χώρα, που θα προσκληθεί σε μια τριήμερη εκπαι-

δευτική επίσκεψη στις Βρυξέλλες. Επίσης, τα βραβευθέ-

ντα άρθρα τους θα δημοσιευθούν από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή και θα δοθούν  σε ευρωπαϊκά κορυφαία Ενη-

μερωτικά Μέσα για δημοσίευση. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό 

συγγραφής και τον τρόπο συμμετοχής περιλαμβάνονται 

στον ιστότοπο http://event.iservice-europa.eu/writing-

competition-so-similar-so-different-so-european  

Επικοινωνία: 

Τερέζα Λυσιώτη (tereza@ampersand.com.cy), Υπεύθυ-

νη προγράμματος για την Ελλάδα, τηλ 69 47278661 και 

210 6458229 

Για πληροφορίες σχετικά με τη Διεύρυνση της ΕΕ, πα-

ρακαλούμε επικοινωνήστε με την  

Ms Anca Paduraru, Anca.Paduraru@ec.europa.eu, +32 2 

296 64 30 

«Τόσο ίδιες, τόσο διαφορετικές, τόσο Ευρωπαϊκές»  

Ο διαγωνισμός συγγραφής κειμένου σχετικά με τη διεύρυνση της ΕΕ  ξεκίνησε!  

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Δελτίο τύπου 

 

 

«Τόσο ίδιες, τόσο διαφορετικές, τόσο Ευρωπαϊκές» 

Ο διαγωνισμός συγγραφής κειμένου σχετικά με τη 

διεύρυνση της ΕΕ  ξεκίνησε!  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  πραγματοποιεί διαγωνισμό 

συγγραφής κειμένου με τίτλο «Τόσο ίδιες. Τόσο 

διαφορετικές. Τόσο Ευρωπαϊκές.» Νέοι άνθρωποι 

από όλη την Ευρώπη έχουν προσκληθεί να μοιρα-

στούν τις απόψεις τους σε ένα άρθρο έως 1000 λέ-

ξεις, σε ένα ή και στα δύο ερωτήματα που σχετίζο-

νται με τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης:  

Ποια είναι η εμπειρία σου σε μία διευρυμένη Ευρω-

παϊκή  Ένωση;  

Πώς μπορεί η διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση να 

ανταποκριθεί στις μελλοντικές προκλήσεις; 

«Η πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ αποτελεί ακρογω-

νιαίο λίθο του ευρωπαϊκού εγχειρήματος υπέρ της 

ειρήνης. Βοηθώντας τους φίλους μας να υλοποιή-

σουν τις ευρωπαϊκές τους φιλοδοξίες, επωφελούμα-

στε τόσο εμείς όσο και εκείνοι από τη σταθερότητα 

και την ευημερία γύρω μας. Είμαι βέβαιος ότι ο 

διαγωνισμός αυτός θα δώσει την ευκαιρία να γρα-

φτούν ενδιαφέροντα κείμενα και θα αποτελέσει πη-

7 

λωση. Στην εκδήλωση θα αναδειχθούν οι τρεις τελικοί 

νικητές. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι εταιρίες 

ή ομάδες που πληρούν τους παρακάτω όρους: 

Δραστηριοποιούνται στον τομέα της τεχνολογίας και 

έχουν αναπτύξει ή αναπτύσσουν το πρωτότυπο προϊό-

ντος ή υπηρεσίας. 

Εταιρίες που έχουν ιδρυθεί ήδη ή ομάδες που σκοπεύουν 

να ιδρύσουν την εταιρία τους. 

Συγκεκριμένα: 

Οι εταιρίες θα πρέπει να έχουν συσταθεί στην Ελλάδα ή 

Οι εταιρίες που έχουν συσταθεί στο εξωτερικό θα πρέ-

πει: 

α) το 50% των μελών της ιδρυτικής ομάδας να αποτελεί-

ται από Έλληνες υπηκόους ή 

β)   το 50% της έρευνας & ανάπτυξης να λαμβάνει χώρα 

στην Ελλάδα. 

Οι ιδρυτικές ομάδες (ανεξαρτήτως αν έχει ήδη συσταθεί 

η εταιρία τους ή όχι) θα πρέπει να περιλαμβάνουν 3 έως 

6 μέλη άνω των 18 ετών. 

Τουλάχιστον ένα από τα μέλη της εταιρίας ή της ομάδας 

θα πρέπει να είναι κάτοικος της Ελλάδας. 

Εταιρίες, που έχουν ιδρυθεί έως το πολύ τρία χρόνια 

μέχρι και το τέλος της περιόδου εγγραφών στο διαγωνι-

σμό, στις 31 Δεκεμβρίου, 2014. 

Εταιρίες, των οποίων η χρηματοδότηση μέχρι τις 

31/12/14, δεν ξεπερνά τα 500,000€ ή τα $650,000. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπο-

ρούν να επισκέπτονται τον ιστότοπο, http://

mitefcompetition.org/track/2014/greece/startup και να 

επικοινωνούν στο competition@mitefgreece.org  για 

ερωτήσεις. 

Διαγωνισμός MITEF Greece Startup Competition 

O διαγωνισμός MITEF Greece Startup Competition, 

που διεξάγεται για πρώτη φορά στη χώρα μας από το 

MIT Enterprise Forum Greece, στοχεύει στο να συμ-

βάλει ουσιαστικά στη δυναμική ανάπτυξη νεοφυών 

επιχειρήσεων (startups) και επιχειρηματικών ομά-

δων, που καινοτομούν στο χώρο της τεχνολογίας. 

Αν έχετε ένα νέο συναρπαστικό προϊόν ή υπηρεσία, 

η συμμετοχή σας στο διαγωνισμό, θα σας δώσει την 

πρόσβαση σε πρακτικές γνώσεις, καθοδήγηση και 

πόρους, που θα οδηγήσουν την επιχείρησή σας στο 

επόμενο στάδιο δράσης. Νικητές του διαγωνισμού θα 

είναι οι καλύτερες νεοφυείς επιχειρήσεις και επιχει-

ρηματικές ομάδες στην Ελλάδα και θα λάβουν προ-

βολή διεθνώς μέσα από το δίκτυο του MIT Enter-

prise Forum και το MIT Technology Review.  

Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει τρία στάδια 

Προκαταρκτικό στάδιο: Οι αιτήσεις στο διαγωνισμό 

ξεκίνησαν στις 17 Νοεμβρίου, 2014, και λήγουν στις 

31 Δεκεμβρίου 2014. Τον Ιανουάριο, 2015, οι κριτές 

θα επιλέξουν τις πρώτες 25 ομάδες, που θα περάσουν 

στο δεύτερο στάδιο. 

Δεύτερο στάδιο: Από το Φεβρουάριο έως και τον 

Απρίλιο, 2015, αξιόλογοι σύμβουλοι/μέντορες της 

διεθνούς επιχειρηματικής και επενδυτικής σκηνής θα 

καθοδηγήσουν τις 25 επιλεγμένες ομάδες (mentoring 

& coaching). Παράλληλα, οι υποψήφιοι θα μπορούν 

να παρακολουθήσουν δωρεάν μια σειρά εκπαιδευτι-

κών εργαστηρίων σημαντικού ενδιαφέροντος, Mar-

keting, Μέσα μαζικής ενημέρωσης. Στη συνέχεια το 

Μάιο 2015 οι κριτές θα επιλέξουν τις 10 επικρατού-

σες ομάδες που θα περάσουν στον τελικό γύρο. 

Τελικό στάδιο: Στα τέλη Ιουνίου, 2015 θα διεξαχθεί 

η τελική φάση του διαγωνισμού. Οι 10 ομάδες θα 

παρουσιάσουν ζωντανά τις επιχειρηματικές τους 

ιδέες ενώπιον κριτικής επιτροπής καθώς και ενώπιον 

του ευρύτερου κοινού που θα παρευρεθεί στην εκδή-
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κή εμπειρία για τους καταναλωτές της μάρκας Lan-

come. Αρχικά, επικεντρώνονται στο να αναλύσουν 

τις τάσεις της αγοράς, το σχεδιασμό των σημείων 

πώλησης, την εξυπηρέτηση και τη συνολική εμπειρία 

των καταναλωτών, ώστε, στη συνέχεια, να προτεί-

νουν καινοτόμες υπηρεσίες και να προσελκύσουν 

νέους πελάτες. 

 Ποιο είναι το όφελος των φοιτητών/τριών που συμ-

μετέχουν στο Brandstorm; Το Brandstorm δίνει την 

ευκαιρία στους/στις φοιτητές/τριες να μετατρέψουν 

τη θεωρία που διδάσκονται σε πράξη, να προτείνουν 

δημιουργικές ιδέες, να αναπτύξουν τις αναλυτικές 

τους ικανότητες και να μάθουν την αγορά των καλλυ-

ντικών προϊόντων.  

Γιατί το Brandstorm είναι εργαλείο για τη L’Oreal; 

Για τoν Όμιλο L’Oreal, το Brandstorm είναι ένα ση-

μαντικό εργαλείο επιλογής ανθρώπινου δυναμικού. 

Το 2014, συμμετείχαν περισσότεροι από 13.000 φοι-

τητές/τριες, προερχόμενοι από 360 πανεπιστήμια σε 

44 διαφορετικές χώρες. Κάθε χρόνο, η L’Oreal προσ-

λαμβάνει παγκοσμίως περίπου 150-200 φοιτητές/

τριες μέσω του διαγωνισμού.  

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του διαγωνισμού για να 

μάθετε περισσότερα και να δηλώσετε συμμετοχή: 

http://www.brandstorm.loreal.com/ 

Φοιτητικός διαγωνισμός Brandstorm από την LOreal 

Ο Όμιλος L’Oreal ξεκινά και για το 2015 το 

Brandstorm, τον παγκόσμιο φοιτητικό διαγωνισμό 

επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, που μέχρι 

σήμερα έχει προσελκύσει από όλο τον κόσμο πάνω 

από 70.000 συμμετέχοντες μέσα σε 23 χρόνια! Οι 

συμμετέχοντες/ουσες, πρέπει να είναι προπτυχια-

κοί/ές φοιτητές/τριες (είτε στο τελευταίο είτε στο 

προτελευταίο έτος των σπουδών τους), από την 

ίδια σχολή, και να δηλώσουν συμμετοχή σε ομάδες 

των τριών ατόμων.  

Ποιος είναι ο στόχος; Υποθετικά η ομάδα των 

τριών ατόμων αναλαμβάνει τη θέση ενός Interna-

tional Marketing Director της L’Oreal και ξεκινά 

ένα «ταξίδι» στο χώρο του marketing και της και-

νοτομίας, πάντα με την υποστήριξη των στελεχών 

της Εταιρίας L’OREAL Hellas.  

Πώς διαγωνίζονται οι φοιτητές; Οι ομάδες διαγω-

νίζονται σε εθνικό επίπεδο, ώστε να επιλεγεί μια 

ομάδα που εκπροσωπεί την κάθε χώρα στους πα-

γκόσμιους τελικούς στο Παρίσι.  

Ποιο είναι το έπαθλο; Το πρώτο βραβείο, παγκο-

σμίως, είναι ένα ταξίδι αξίας €10.000, το δεύτερο 

€5000, και το τρίτο βραβείο είναι ένα ταξίδι 

€2500.  

Σε ποιο τομέα διαγωνίζονται οι φοιτητές; Για το 

2015, για πρώτη φορά, το Brandstorm επικεντρώ-

νεται στο Travel Retail και στα καταστήματα Duty 

Free (αεροδρόμια, αεροπορικές εταιρίες, πλοία, 

κρουαζιέρες κτλ).  

Τι πρέπει να προετοιμάσουν οι διαγωνιζόμενοι; Οι 

φοιτητές/τριες απ’ όλο τον κόσμο, θα πρέπει να 

δημιουργήσουν και να προτείνουν μια νέα, μοναδι-
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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 

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 3 Δε-

κεμβρίου 2014 στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και 

Διατροφής του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μύρινα 

της Λήμνου η ημερίδα με τίτλο «ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ 

ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ: Από το εργαστήριο 

στην παραγωγή». Στην οργάνωση της εν λόγω ημερί-

δας συμμετείχε το Ιδρυματικό Γραφείο Πρακτικής 

Άσκησης Πανεπιστημίου Αιγαίου [το έργο 

«Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Αιγαίου 

(Υποέργο 2)» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρη-

σιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊ-

κή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από 

Εθνικούς Πόρους]. 

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν 

οι ερευνητικές δραστηριότητες των φοιτητώντριών 

και οι επιτυχίες τους στον αναπτυσσόμενο κλάδο της 

Βιομηχανίας Τροφίμων, καθώς και οι επαγγελματι-

κές προοπτικές των αποφοίτων του Τμήματος Επι-

στήμης Τροφίμων & Διατροφής  μέσω του προγράμ-

ματος της Πρακτικής Άσκησης, σε επιχειρήσεις και 

φορείς του κλάδου. Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Κο-

σμήτορας της Σχολής Περιβάλλοντος και πρώην 

πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου κος Ανδρέας 

Τρούμπης . 

Την ημερίδα παρακολούθησαν εκτός από τα μέλη της 

ακαδημαϊκής κοινότητας (συνολικά 144 φοιτητές/

τριες του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων & Διατρο-

φής και μέλη ΔΕΠ του Τμήματος), Φορείς του νησιού 

καθώς επίσης επιχειρηματίες που συνεργάστηκαν με 

το Τμήμα και βραβεύτηκαν από το Πανεπιστήμιο Αι-

γαίου για την πολύτιμη συνεισφορά τους, στον κλάδο 

Τροφίμων. 

 


