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Πανελλήνιος Διαγωνισμός Νεανικής Επιχειρηματικότητας
του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Προκήρυξη – Πρόσκληση
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας προκηρύσσει τον
Πανελλήνιο Διαγωνισμό Νεανικής Επιχειρηματικότητας AEGEAN Startups,
ο οποίος αφορά στην ανάδειξη των καλύτερων επιχειρηματικών σχεδίων σε τέσσερις (4) θεματικές κατηγορίες που σχετίζονται με τους τομείς προτεραιότητας του
Αιγαίου. Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός
Νεανικής Επιχειρηματικότητας AEGEAN
Startups πραγματοποιείται από τη Δομή
Απασχόλησης
και
Σταδιοδρομίας
(Δ.Α.ΣΤΑ) και τη Μονάδα Καινοτομίας
και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Τα καλύτερα επιχειρηματικά σχέδια, όπως θα αναδειχθούν
από τα στάδια του διαγωνισμού θα βραβευτούν, θα λάβουν δημοσιότητα και
περαιτέρω υποστήριξη για την υλοποίησή
τους.
Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό
έχουν:
Κοινότητα Α: Φ οιτητές/φοιτήτριες ή
απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Αιγαίου
από οποιοδήποτε επίπεδο σπουδών
(προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, υποψήφιοι
διδάκτορες, διδάκτορες), μεμονωμένα ή
σε ομάδες.
Η χρηματοδότηση των βραβείων της Κοινότητας Α θα γίνει μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και
Δια
Βίου
Μάθηση
20072013» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του ΕΣΠΑ (20072013), το οποίο συγχρηματοδοτείται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοι-

Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε
από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και
εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της
πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης
Πανεπιστημίου Αιγαίου» του Επιχειρησιακού
Προγράμματος
«Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

νωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από Εθνικούς
Πόρους.
Κοινότητα Β: Νέοι και νέες που κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα, έχουν γεννηθεί
από το 1980 και μετά και δεν ανήκουν
στην κοινότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, μεμονωμένα ή σε ομάδες.
Η χρηματοδότηση των βραβείων της Κοινότητας Β θα γίνει από ίδιους πόρους
(χορηγίες).
Κάθε υποψήφιος μπορεί να συμμετέχει σε
μέχρι δύο προτάσεις – ομάδες και σε μέχρι δύο θεματικές περιοχές. Δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη συμμετοχή μέλους/
μελών και στις δύο Κοινότητες Α & Β.
Θεματικές Περιοχές
Θεματικές περιοχές με ξεχωριστή σημασία για το Αιγαίο στις οποίες μπορούν να
κατατίθενται προτάσεις είναι οι εξής:
1.
Αγροτική Ανάπτυξη – Διατροφή –
Υγεία - Εκπαίδευση
2.
Ναυτιλία – Εμπόριο – Μεταφορές
3.
Τουρισμός – Πολιτισμός – Περιβάλλον
4.
Πληροφορική – Τηλεπικοινωνίες –
Διακυβέρνηση – Κοινωνία
Όλες οι προτάσεις πρέπει να προτείνουν
ξεκάθαρο επιχειρηματικό μοντέλο για
δημιουργία εσόδων και δυνητικά να είναι
επεκτάσιμες εκτός Ελλάδας. Η προαγωγή
κάποιου ιδιαίτερου χαρακτηριστικού, πόρου ή δυνατότητας του Αιγαίου αποτελεί
επιπλέον σημείο διαφοροποίησης.
Διαδικασία υλοποίησης του Διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός υλοποιείται σε 3 στάδια:

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Νεανικής Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Επιπλέον, οι ομάδες που προκρίθηκαν θα μπορούν να
έρχονται σε επικοινωνία με μέντορα από τον ακαδημαϊκό
και επιχειρηματικό κόσμο που θα τους ανατεθεί, σε συνεργασία με τη ΜΟΚΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και
ανάλογα με το περιεχόμενο της επιχειρηματικής τους
ιδέας. Η επικοινωνία και οι σχετικές συνεδρίες μεταξύ
των μεντόρων και των μελών των ομάδων θα γίνονται
ηλεκτρονικά.
3ο Στάδιο (παρουσίαση και βράβευση)
Στο τελικό στάδιο παρουσιάζονται και βραβεύονται τα
καλύτερα Επιχειρηματικά Σχέδια (ανά θεματική περιοχή)
που ξεχώρισαν στο στάδιο 2, τα οποία και παρουσιάζονται στην τελική εκδήλωση του διαγωνισμού, στην οποία
θα υπάρξει ξεχωριστή βράβευση για κάθε κατηγορία.
Βραβεία- Διακρίσεις
Οι τέσσερις καλύτερες επιχειρηματικές ιδέες (1 ανά θεματική περιοχή) από την Κοινότητα Α θα βραβευθούν με
ειδική διάκριση και βραβείο από τη Δ.Α.ΣΤΑ. μέσω του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια
Βίου Μάθηση 2007-2013» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του ΕΣΠΑ
(2007-2013), το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ)
και από Εθνικούς Πόρους
Οι τέσσερις καλύτερες επιχειρηματικές ιδέες (1 ανά θεματική περιοχή) από την Κοινότητα Β θα βραβευθούν με
ειδικά βραβεία, που θα προσφέρουν χορηγοί του διαγωνισμού.
Όλες οι ομάδες που θα διακριθούν:

θα λάβουν δημοσιότητα μέσα από το διαδικτυακό
τόπο του διαγωνισμού και σχετικές δημοσιεύσεις

θα έχουν πρόσβαση σε μέντορες για τη βελτιστοποίηση της ιδέας τους και την αναζήτηση περαιτέρω χρηματοδότησης ή άλλης βοήθειας

θα έχουν πρόσβαση σε υποδομές υποστήριξης
(κοιτίδες) εντός και εκτός του Πανεπιστημίου
Αιγαίου, σε Αθήνα και νησιά του Αιγαίου

Χρονοδιάγραμμα και για τις 2 Κοινότητες
16 Φεβρουαρίου 2015

1ο στάδιο: Κατάθεση αρχικών ιδεών

2 Μαρτίου 2015

Επιλογή ιδεών που θα προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο 2

27 Απριλίου 2015

2ο στάδιο: Κατάθεση επιχειρηματικών σχεδίων
3ο στάδιο: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης και βράβευση διακριθέντων
φοιτητών/ομάδων σε ειδική εκδήλωση

Ιούνιος 2015

Περισσότερες λεπτομέρειες για τις θεματικές περιοχές και τους όρους του διαγωνισμού μπορείτε να
βρείτε στην ιστοσελίδα της Δ.Α.ΣΤΑ. http://
dasta.aegean.gr. Την αίτηση συμμετοχής καθώς και
αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον
δικτυακό τόπο του διαγωνισμού http://www.aegean-

startups.gr/
Επίσης μπορείτε να λαμβάνετε ενημέρωση για τον διαγωνισμό στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης του facebook
https://www.facebook.com/pages/AegeanStartups/822713894455177 και του twitter https://
twitter.com/AegeanStartups.

Ημερίδες παρουσίασης του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Νεανικής Επιχειρηματικότητας
Στις περισσότερες Πανεπιστημιακές Μονάδες που
εδρεύει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διοργανώθηκαν
ημερίδες παρουσίασης του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Νεανικής Επιχειρηματικότητας AEGEAN
Startups http://www.aegean-startups.gr/ που συνδιοργανώνεται από τη Δ.Α.ΣΤΑ. http://dasta.aegean.gr/
και τη ΜΚΕ https://mke.aegean.gr/ προς ενημέρωση
των ενδιαφερόμενων φοιτητών/τριών και αποφοίτων
του Ιδρύματος αλλά και των ενδιαφερόμενων πολιτών.

Τα θέματα που παρουσιάστηκαν ήταν τα ακόλουθα:

Συμμετέχοντες στο διαγωνισμό

Θεματικές περιοχές

Διαδικασία υλοποίησης – χρονοδιάγραμμα

Ερωτήσεις – συζήτηση
Συγκεκριμένα:


την Τρίτη 13/1/2015 στις 20:00 στη Σάμο, στην
Αίθουσα ΑΛΚΜΗΝΗ έγινε ενημέρωση από τον
κο Γ.Χαραλαμπίδη, Επ. Καθηγητή του Τμήματος
ΜΠΕΣ
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1ο Στάδιο (μόνο ηλεκτρονική υποβολή)
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι υποψήφιοι
καλούνται να γράψουν μια σύντομη, σαφή και τεκμηριωμένη περιγραφή της επιχειρηματικής τους
ιδέας, με βάση το πρότυπο (φόρμα υποβολής) που
περιλαμβάνεται στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού.
Τα βασικά στοιχεία όλων των προτάσεων του 1ου
σταδίου θα τεθούν σε κοινή θέα, στο διαδικτυακό
τόπο των Aegean Startups.
Για την πρόκριση στο 2ο στάδιο θα ληφθούν υπ’
όψιν η πρωτοτυπία, η εφικτότητα και η πληρότητα
της κάθε πρότασης, η καινοτομία, η επιχειρηματική
προσέγγιση, η βιωσιμότητα, η ωριμότητα εφαρμογής, η κοινωνική ωφελιμότητα, η συνολική παρουσίαση, η τεκμηρίωση αλλά και η δημοφιλία της πρότασης στην πλατφόρμα.
Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει από σώμα
αξιολογητών της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με τη
συμμετοχή ακαδημαϊκών και στελεχών της αγοράς.
Στο διαγωνισμό μπορούν να καταθέσουν τις ιδέες
τους όλες οι ομάδες που διαμορφώθηκαν και συμμετείχαν στα Θερινά Σχολεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου
τα έτη 2012, 2013, και 2014. Οι ομάδες που διακρίθηκαν στα Θερινά Σχολεία (κατέλαβαν την 1η θέση)
συμμετέχουν στην Κοινότητα Α και εφόσον καταθέσουν τις ιδέες τους, μπορούν να περάσουν άμεσα
στο 2ο στάδιο του διαγωνισμού.
2ο Στάδιο (μόνο ηλεκτρονική υποβολή)
Οι προτάσεις που θα προκριθούν στο 2ο στάδιο θα
συντάξουν και θα καταθέσουν ένα ολοκληρωμένο
επιχειρηματικό σχέδιο, με βάση πρότυπο που θα
τους δοθεί, το οποίο θα μπορεί να οδηγήσει στην
ίδρυση επιχείρησης και θα είναι επαρκές για να αξιολογηθεί από πιθανούς χρηματοδότες. Εργαλεία
και οδηγίες για τη σύνταξη ολοκληρωμένου επιχειρηματικού σχεδίου βρίσκονται στην ιστοσελίδα της







την Τετάρτη 14/01/2015 και ώρα 12:00 στη
Χίο στην αίθουσα του Υπολογιστικού Κέντρου ΥΚ(3) στον 1ο όροφο του Μιχάλειου
Κτιρίου έγινε ενημέρωση από την κα
Αν.Κωνσταντέλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΤΜΟΔ Παν. Αιγαίου και τον κο
Μιχ.Μπεκιάρη, Επίκουρο Καθηγητή ΤΔΕ
Παν.Αιγαίου
την Παρασκευή 16/01/2015 και ώρα 14:00
στη Ρόδο, στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του κτιρίου Κλεόβουλος, Δημοκρατίας 1
Ρόδος, έγινε ενημέρωση από την κα Περσεφόνη Φώκιαλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
ΤΕΠΑΕΣ
την Τετάρτη 21/01/2015 και ώρα 13:00 στις
αίθουσες τηλεδιάσκεψης της Μυτιλήνης,

Κτίριο Γεωγραφίας και της Λήμνου, Κυδάδειο
Κτίριο, 1ος όροφος έγινε ενημέρωση από τον
κο Γιώργο Σαραγά, Προϊστάμενο Υπηρεσιών
Δ.Α.ΣΤΑ. με συντονιστή στη Λήμνο τον κο
Σκάλκο
Δημήτριο,
Επ.
Καθηγητή
Τμ.Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής

Έκθεση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εμπειρογνωμόνων Πολιτισμού (EENC) για τις ευκαιρίες πρόσβασης στη χρηματοδότηση του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα
Η έκθεση προσφέρει ενημέρωση στους επαγγελματίες
του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα για τα μέσα
χρηματοδότησης καθώς και παραδείγματα καινοτόμων πρακτικών συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών συστημάτων και άλλων δημοσίων κινήτρων με μακροπρόθεσμο αειφόρο επίδοση. Για τους
ενδιαφερόμενους φοιτητές/τριες, ερευνητές ή επαγγελματίες του χώρου ο συγκεκριμένος ιστότοπος μπορεί να αποδειχτεί πολύτιμο εργαλείο δικτύωσης καθώς
το συγκεκριμένο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πολιτισμού δίνει
τη δυνατότητα αναζήτησης φορέων του Ιδιωτικού ή/

και Δημοσίου τομέα που στοχεύουν στην στήριξη της
καινοτομίας στον Πολιτιστικό και Δημιουργικό Τομέα. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του
European Expert Network on Culture (EENC): http://
www.eenc.info/category/eencdocs/reports-documents
-and-links/

Ημερίδα «Πολιτιστική Κληρονομιά και Νέες Τεχνολογίες: Συνεργασία, Υλοποίηση και
Προοπτικές»
Το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε συνεργασία με τη
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.),
το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα eCultvalue, την Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2015,
διοργάνωσαν στη Μυτιλήνη ημερίδα με θέμα: Πολιτιστική Κληρονομιά και Νέες Τεχνολογίες: Συνεργασία,
Υλοποίηση και Προοπτικές.
Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο του
κτιρίου Γεωγραφίας στο Λόφο Πανεπιστημίου και
συζητήθηκε πώς η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών

εξελίσσει τον τρόπο που το κοινό έρχεται σε επαφή
με την πολιτιστική κληρονομιά. Παράλληλα, η παρουσίαση εστίασε στα νέα επαγγέλματα του δημιουργούνται στον τομέα του «ψηφιακού πολιτισμού».
Συμμετείχαν το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα eCult Skills,
το Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου και
το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου. Την εκδήλωση παρακολούθησαν κυρίως φοιτητές και απόφοιτοι του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας.
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Ημερίδες παρουσίασης του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Νεανικής Επιχειρηματικότητας
Aegean Startups (συνέχεια)

Προκήρυξη υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 στη μνήμη Βασίλη και Ελίζας
Γουλανδρή και Παντελή Π. Καραδόντη
Το Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή προκηρύσσει το τριακοστό πρώτο κατά σειρά πρόγραμμα μεταπτυχιακών υποτροφιών εξωτερικού για τους εξής
κλάδους:
1.
Τέχνη και Διαδίκτυο (Πολιτισμική Τεχνολογία και Επικοινωνία)
2.

Αρχιτεκτονική

3.

Οικονομία της Τέχνης

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι έως 30 ετών.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία
της Επιτροπής τα ακόλουθα δικαιολογητικά καθώς
και οτιδήποτε θεωρούν ότι θα συμβάλει στη χορήγηση της υποτροφίας:

1. Αίτηση προς την Πρόεδρο και τα Μέλη της Επιτροπής των Υποτροφιών του Ιδρύματος ότι επιθυμούν να τους χορηγηθεί υποτροφία.

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στα ελληνικά με
φωτογραφία.
3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του/των Πτυχίου/ων
και τυχόν άλλων τίτλων σπουδών.

5. Αντίγραφο εργασιών (δείγμα δουλειάς – portfolio).
6. Επιστολή/βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο του εξωτερικού ότι ο υποψήφιος έχει γίνει δεκτός για το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα. (Σε περίπτωση που ο
υποψήφιος δεν έχει έγκαιρα την απάντηση του/των Πανεπιστημίου/ων, μπορεί να αναφέρει ότι εκκρεμεί η απάντηση του Πανεπιστημίου/ων).
7. Το πρόγραμμα σπουδών της συγκεκριμένης πανεπιστημιακής σχολής, όπου ο υποψήφιος επιθυμεί να πραγματοποιήσει τις μεταπτυχιακές σπουδές του.
8. Φωτοαντίγραφα διπλωμάτων ξένων γλωσσών.
9. Δύο (2) συστατικές επιστολές είτε από καθηγητές του
τελευταίου έτους είτε από συνεργάτες/εργοδότες τις οποίες ο υποψήφιος θα πρέπει να εσωκλείει στον φάκελό
του σφραγισμένες και υπογεγραμμένες στην πίσω όψη.
Σημείωση: Παρακαλούνται όλοι οι υποψήφιοι να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους σε 7 αντίγραφα: 1 πρωτότυπο πακέτο δικαιολογητικών και 6 φωτοαντίγραφα
αυτών. Η εργασία/portfolio θα γίνει μόνο σε δύο αντίτυπα. Οι συστατικές επιστολές εξαιρούνται.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τηλεφωνικώς
στον αριθμό 210 72.52.896 σε εργάσιμες ημέρες
(Δευτέρα-Παρασκευή) και ώρες (09:00-17:00) καθώς
και στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.goulandris.gr.

Υποτροφίες σε Έλληνες υπηκόους για σπουδές στο εξωτερικό και θερινά σεμινάρια γλώσσας και πολιτισμού για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε πρόσφατα τις κάτωθι προκηρύξεις υποτροφιών
ξένων κυβερνήσεων σε Έλληνες Υπηκόους για το
ακαδημαϊκό έτος 2015 – 2016. Πιο συγκεκριμένα οι
ανακοινώσεις αφορούν:
1.
Υποτροφίες ξένων κυβερνήσεων σε Έλληνες
υπηκόους για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016
2.
Υποτροφίες του Beijing Institute of Technology (BIT) με έδρα το Πεκίνο Κίνας σε Έλληνες
υπηκόους
3.
Πρόγραμμα υποτροφιών 2015-2016 από το
Πανεπιστήμιο Lingnan του Χονγκ Κονγκ Κίνας σε Έλληνες σπουδαστές
Για περισσότερες πληροφορίες και προθεσμίες υποβολής αιτήσεων παρακαλούμε να ακολουθήσετε τις
υπερσυνδέσεις που οδηγούν στις αναλυτικές προκηρύξεις που βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα
του Γραφείου Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Αιγαίου
https://career.aegean.gr

Πρόγραμμα υποτροφιών 2015/2016 από το Ίδρυμα Ωνάση
Το Ίδρυμα Ωνάση προκηρύσσει το 16ο πρόγραμμα
υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2015/2016, για Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα σε δημόσια Πανεπιστήμια (Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία, Ανωτάτη
Σχολή Καλών Τεχνών).

Θα χορηγηθούν συνολικά 50 τουλάχιστον υποτροφίες, με ημερομηνία έναρξης την 1η Οκτωβρίου 2015,
για σπουδές που οδηγούν σε:




μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σε όλους
τους επιστημονικούς και καλλιτεχνικούς κλάδους και ειδικότητες
διδακτορικό δίπλωμα σε όλους τους επιστημονικούς και καλλιτεχνικούς κλάδους και
ειδικότητες

Για να δείτε ολόκληρη την προκήρυξη επισκεφτείτε
τη
σελίδα: http://www.onassis.gr/uploaded/pdf/
ipotrofies_ellines/2015-6/prokes2015.pdf

4

Γ.Δ.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αναφέρουν με σαφήνεια
στην αίτησή τους το θέμα της προκήρυξης για το
οποίο ενδιαφέρονται.

4. Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας για κάθε μάθημα
όλων των ετών.

Νέο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας της IBM
Η IBM ανακοίνωσε την έναρξη του προγράμματος
IBM Global Entrepreneur για Cloud Startups, μέσω του οποίου θα παρέχεται βοήθεια σε νεοσύστατες επιχειρήσεις και επιχειρηματίες για την αξιοποίηση της ισχύος του IBM Cloud. Επιπλέον, το
IBM Cloud προσφέρει διασύνδεση και ενσωμάτωση στο τεράστιο παγκόσμιο δίκτυο επιχειρήσεων
πελατών, συμβούλων, κέντρων καινοτομίας και
άλλων φορέων της IBM, προκειμένου οι Startups
να αναπτύξουν άμεσα καινοτομίες, να επεκταθούν
γρήγορα και να επιταχύνουν την ανάπτυξη.
Μέσω του παγκόσμιου προγράμματος, οι νεοσύστατες επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις
θα λάβουν πιστώσεις αξίας έως 120.000 δολαρίων
για τη χρήση του IBM Cloud, παρέχοντάς τους
άμεσα την υποδομή που απαιτείται για να αρχίσουν γρήγορα τη λειτουργία των επιχειρήσεών
τους και να επικεντρωθούν στον προγραμματισμό,

τη δημιουργία, την επέκταση και την παροχή καινοτομιών στην αγορά.
Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πρόγραμμα
IBM Global Entrepreneur Program for Cloud Startups
ή για να υποβάλετε αίτηση συμμετοχής, επισκεφθείτε
την τοποθεσία: http://ibm.biz/CloudStartup

Μ.Κ.Ε.
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Πρόγραμμα απασχόλησης φοιτητών ΑΕΙ και ΤΕΙ στα Ελληνικά Πετρέλαια
Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δίνει προτεραιότητα στη στήριξη της νέας γενιάς, παρέχοντας
ευκαιρίες σε φοιτητές που θέλουν να αποκτήσουν
γνώσεις και εργασιακή εμπειρία. Στο πλαίσιο αυτό,
συνεργάζεται με Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, προσφέροντας θέσεις θερινής απασχόλησης και πρακτικής άσκησης σε φοιτητές και σπουδαστές. Οι θέσεις απασχόλησης φοιτητών / σπουδαστών, καθορίζονται ετησίως, σύμφωνα με τον προ-

γραμματισμό των αναγκών του Ομίλου, στο πλαίσιο
του εγκεκριμένου προϋπολογισμού και καλύπτονται
μέσω της σχετικής Διαδικασίας Προγράμματος Απασχόλησης Φοιτητών – Σπουδαστών Α.Ε.Ι. / Α.Τ.Ε.Ι.
Το πρόγραμμα προσφέρει την ευκαιρία σε φοιτητές/
σπουδαστές να αποκτήσουν εμπειρία σε πραγματικό
περιβάλλον εργασίας. Οι ειδικότητες και οι θέσεις
απασχόλησης ορίζονται ετησίως σύμφωνα με τις ανάγκες των Οργανωτικών Μονάδων του Ομίλου ΕΛΠΕ.

Ειδικότητες Α.Ε.Ι.

Ειδικότητες Α.Τ.Ε.Ι.

Χημικών Μηχανικών

Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου

Μηχανολόγων Μηχανικών

Μηχανολογίας

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Ηλεκτρολογίας

Μεταλλειολόγων Μηχανικών

Δομικών Έργων

Γεωλόγων (κατεύθυνσης πετρελαίου)

Τεχνολογίας Περιβάλλοντος / Αντιρρύπανσης

Χημικών

Διοίκησης Επιχειρήσεων

Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

Πληροφορικής

Οικονομικών Επιστημών

Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας

Πληροφορικής

Οι αιτήσεις συμμετοχής διαφορετικών ειδικοτήτων
πέρα των ανωτέρω, δεν θα λαμβάνονται υπόψη στη
διαδικασία αξιολόγησης.
Απασχόληση Φοιτητών Α.Ε.Ι.

Το Πρόγραμμα Απασχόλησης Φοιτητών Α.Ε.Ι. αφορά υποψήφιους, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το
τρίτο έτος σε σχολές πενταετούς φοίτησης, ή υποψήφιους οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το δεύτερο έτος
σε σχολές τετραετούς φοίτησης, καθώς και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Η περίοδος απασχόλησης περιλαμβάνει το δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου. Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές από 1η Απριλίου έως 10
Μαΐου.

οδος: Οκτώβριος - Μάρτιος Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές, για την 1η περίοδο από 1η Ιανουαρίου
έως 20 Φεβρουαρίου και για τη 2η περίοδο από 1η
Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Εφόσον επιλεγούν για συμμετοχή στο Πρόγραμμα, οι φοιτητές Α.Τ.Ε.Ι. οφείλουν
να προσκομίσουν τις εξής δύο βεβαιώσεις, επικυρωμένες από τη Γραμματεία της Σχολής φοίτησης: α) αναλυτική βαθμολογία επίδοσης όλων των εξαμήνων/
ετών σπουδών β) βεβαίωση πλήρωσης των προϋποθέσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα http://www.helpe.gr/HumanResources/Program-Employment-of-YoungGraduates/

Απασχόληση Σπουδαστών Α.Τ.Ε.Ι.
Το Πρόγραμμα Απασχόλησης Σπουδαστών Α.Τ.Ε.Ι.
αφορά εξάμηνη απασχόληση, στο πλαίσιο της υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης του προγράμματος
σπουδών τους και πραγματοποιείται δύο φορές το
χρόνο: 1η περίοδος: Απρίλιος - Σεπτέμβριος 2η περί-

Π.Α.
Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή
Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς
πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης
Πανεπιστημίου Αιγαίου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

