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Συμμετοχή της Δ.Α.ΣΤΑ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην 17η Διεθνή Έκθεση «Εκπαίδευση & Εργασία», 6-8 Μαρτίου 2015 στην ΤεΑπό την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2015,
έως και την Κυριακή 8 Μαρτίου 2015
πραγματοποιείται στην Τεχνόπολη Δήμου
Αθηναίων η 17η Διεθνής Έκθεση με θέμα
«Εκπαίδευση και Εργασία 2015», η οποία
παρουσιάζει επί 17 συναπτά έτη μια πλήρη εικόνα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε
επίπεδο προπτυχιακών, μεταπτυχιακών
σπουδών και δια βίου εκπαίδευσης στον
δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. Η Διεθνής
Έκθεση ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ,
επίκαιρη όσο ποτέ άλλοτε έρχεται την
κατάλληλη στιγμή, με τον επαγγελματικό
προσανατολισμό και την ανεύρεση εργασίας να αποτελούν κρίσιμες προτεραιότητες της νέας γενιάς.
Η Έκθεση «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ» προσφέρει μια ολοκληρωμένη εικόνα και μια πλήρη ενημέρωση στους νέους
μαθητές/τριες ή φοιτητές/τριες αναφορικά
με τα Πανεπιστημιακά προγράμματα Ελλάδας και εξωτερικού σε επίπεδο προπτυχιακών, μεταπτυχιακών σπουδών και διά
βίου μάθησης, στο δημόσιο και ιδιωτικό
τομέα. Συγχρόνως η έκθεση αποτελεί
σημείο συνάντησης πολυάριθμων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Η παρουσία τους
ενθαρρύνει την ανάπτυξη συνεργασιών,
αλλά και την επικοινωνία τους με ένα
ευρύ κοινό που αναζητά τόσο την απόκτηση γνώσεων όσο και δεξιοτήτων.
Στην ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ συμμετέχουν Ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Σχολές, ΙΕΚ, Kέντρα Ξένων
Γλωσσών, ΚΕΚ, Πρεσβείες, Φορείς, Εκδότες, Εταιρείες με προϊόντα και υπηρεσίες για νέους, εταιρείες/προμηθευτές
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κ.α. Αξίζει να
σημειωθεί, ότι στην Έκθεση θα παρευρίσκονται εκπαιδευτικά Ιδρύματα από 16
διαφορετικές χώρες (Αυστραλία, ΒουλγαΤο 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».

ρία, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ελλάδα,
ΗΠΑ, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Καναδά,
Κύπρο, Μεγάλη Βρετανία, Ολλανδία,
Ρουμανία, Τουρκία).
Η Έκθεση πλαισιώνεται από το
«Σταδιοδρόμιο-Job Festival» ένα παράλληλο πρόγραμμα που προσφέρει στους
νέους μια ολοκληρωμένη προσέγγιση των
θεμάτων που αφορούν την εργασία και το
επιχειρείν. Το πρόγραμμα πλούσιο τόσο
σε θεματολογία όσο και δραστηριότητες
παρέχει πολύτιμη ενημέρωση σε καίρια
θέματα, όπως η εργασία σε Ελλάδα και
εξωτερικό, οι τάσεις της αγοράς, ο επαγγελματικός προσανατολισμός κ.α. Παράλληλα καταξιωμένες προσωπικότητες του
χώρου θα αναλύσουν συναφή θέματα
όπως και θα ανταλλάξουν απόψεις με τους
επισκέπτες. Η έκθεση ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ &
ΕΡΓΑΣΙΑ τελεί, όπως κάθε χρόνο, υπό
την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού,
Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Δήμου Αθηναίων.
Στην Έκθεση συμμετέχει για τρίτη συνεχή
χρονιά η Δομή Απασχόλησης Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αποσκοπώντας στη δημοσιότητα και αποτελεσματική προβολή της υψηλής ποιότητας
Σπουδών στις Σχολές και τα Τμήματα του
Πανεπιστημίου Αιγαίου. Επίσης, συμμετέχουν τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης (e-learning), τα Θερινά Σχολεία, και
το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διοίκησης
Επιχειρήσεων (MBA). Το προσωπικό της
Δ.Α.ΣΤΑ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου θα
βρίσκεται εκεί με δικό του χώρο και με το
κατάλληλο ενημερωτικό υλικό παρέχοντας ολοκληρωμένη πληροφόρηση και
ενημέρωση στους επισκέπτες της Έκθεση
για τις σπουδές στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Φοιτητικός Διαγωνισμός για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Το Δίκτυο CSR Hellas, θέλοντας να δώσει τη δυνατότητα στους νέους να ασχοληθούν με τις πολύπλευρες διαστάσεις της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
και να καταθέσουν τις δικές τους απόψεις στο διάλογο για την υιοθέτηση μιας περισσότερο υπεύθυνης
επιχειρηματικής συμπεριφοράς, διοργανώνει για
δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Φοιτητικό Διαγωνισμό για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη “Νίκος
Αναλυτής”, ο οποίος διενεργείται σε συνεργασία με
το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και με την
υποστήριξη του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής στην Ελλάδα.
Ο διαγωνισμός φέρει το όνομα του επί σειρά ετών
αείμνηστου προέδρου του Δικτύου Νίκου Αναλυτή
και στοχεύει στην προώθηση της συνεργασίας της
ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας, δίνοντας στους νέους την ευκαιρία να καταθέσουν τις
δικές τους απόψεις στο διάλογο για την υιοθέτηση

μιας περισσότερο υπεύθυνης επιχειρηματικής συμπεριφοράς.
Απευθύνεται σε ομάδες (3-4 ατόμων) φοιτητών προ/
μεταπτυχιακών προγραμμάτων, στα οποία η ΕΚΕ περιλαμβάνεται στα επιστημονικά τους ενδιαφέροντα και
αφορά τη συγγραφή εργασίας με θέμα:
“Ο ρόλος της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στο επιχειρείν ως μοχλός ανάπτυξης”.
•

με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και

•
κατά προτίμηση στους κλάδους τουρισμού, ναυτιλίας, αγροτο – διατροφής
Το βραβείο του διαγωνισμού περιλαμβάνει μετάβαση και
συμμετοχή των νικητών σε εκδήλωση Ευρωπαϊκού Θεσμικού Οργάνου, εντός του 2015 στο εξωτερικό, με τα
έξοδα καλυμμένα. Θα δοθούν τρία βραβεία στα μέλη
των τριών καλύτερων εργασιών.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό
μπορείτε να απευθυνθείτε αποστέλλοντας email στο csrna-contest@csrhellas.org καθώς και στην ιστοσελίδα του
CSR Hellas www.csrhellas.org. (τηλ. Επικοινωνίας: 210
– 33 87 422).

11o Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακών Τεχνών της Ελλάδας, Athens Digital Arts Festival
Το Athens Digital Arts Festival (ADAF) είναι ένα
διεθνές φεστιβάλ που γιορτάζει την ψηφιακή κουλτούρα μέσα από μια ετήσια συνάντηση φέρνοντας
κοντά την παγκόσμια κοινότητα καλλιτεχνών και
κοινού. Το Athens Digital Arts Festival έχει ως στόχο να ενθαρρύνει, να τονώσει και να προωθήσει
όλες τις πτυχές της ψηφιακής δημιουργικότητας με
τη φιλοξενία των τοπικών καθώς και με διεθνείς
καλλιτέχνες κοινότητες. Το διεπιστημονικό πρόγραμμα του Athens Digital Arts Festival, προσφέρει
μια ευρεία γκάμα από εκθέσεις, προβολές, ζωντανές
παραστάσεις, εργαστήρια και διεθνή αφιερώματα,
προβάλλοντας έργα που παρουσιάζουν διαφορετικά
χαρακτηριστικά του ψηφιακού μέσου και αντανακλά
τη γλώσσα και την αισθητική του.
Με βάση τα ανωτέρω διοργανώνεται το 11o Διεθνές
Φεστιβάλ Ψηφιακών Τεχνών της Ελλάδας, Athens
Digital Arts Festival, δίνοντας την δυνατότητα υποβολής προτάσεων για την επόμενη διοργάνωση που
θα διεξαχθεί την άνοιξη στην Αθήνα. Η προθεσμία
υποβολής αιτήσεων είναι στις 4 Μαρτίου 2015.
Στις μέρες μας, η ιδέα του δημόσιου χώρου αποτελεί
μια από τις πιο αντιφατικές έννοιες. Με την εμφάνιση των τεχνολογιών δικτύου και επικοινωνίας, η
εμπειρία μας σε σχέση με το δημόσιο χώρο έχει αλλάξει. Ο δημόσιος χώρος δε χαρακτηρίζεται πλέον
μόνο από τον φυσικό χώρο αλλά και από τα δίκτυα
και τη διανομή της γνώσης.

Οι πολλαπλοί διασυνδεδεμένοι χώροι μέσα στους οποίους κινούμαστε έχουν επαναπροσδιορίσει τον τρόπο που
αντιλαμβανόμαστε την καθημερινότητα και έχουν επηρεάσει τις κοινωνικές και πολιτιστικές μας αντιλήψεις. Από
την άλλη πλευρά, η διακίνηση των δεδομένων και η ανταλλαγή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο έχουν οδηγήσει στη δημιουργία νέων τρόπων επικοινωνίας δίνοντας τη δυνατότητα σε διαφορετικές κοινότητες να ξεπεράσουν την τοπικότητα τους και να εξερευνήσουν νέους
τρόπους διάδρασης και συνεργασίας.
Κατοικώντας όμως ταυτόχρονα σε μια πληθώρα διαφορετικών χώρων οι οποίοι δυνητικά είναι δημόσιοι, προκύπτει το ερώτημα: Πόσο ανοιχτοί και ελεύθεροι είναι
αυτοί οι χώροι; Το όραμα σχετικά με την ελεύθερη πρόσβαση στο δημόσιο χώρο και ενδεχομένως στα ανοιχτά
δεδομένα έχει εκπληρωθεί;
Μέσα από το κάλεσμα συμμετοχής, το φεστιβάλ επιχειρεί να εξερευνήσει την έννοια του «δημόσιου» τόσο στο
ψηφιακό όσο και στο δημόσιο χώρο της πόλης.
Για περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και το κάλεσμα συμμετοχής επισκεφθείτε
το www.adaf.gr.

Ενώ ο δημόσιος χώρος γίνεται κυρίως αντιληπτός
μέσα από τον αστικό σχεδιασμό, ο ψηφιακός δημόσιος χώρος οργανώνεται μέσα από διευθύνσεις IP,
URL και πρωτόκολλα επικοινωνίας. Η χαρτογράφηση τους, όσο διαφορετική και αν φαίνεται, επηρεάζεται από τη δυναμική των δικτύων που αναμφίβολα
προσθέτει νέα επίπεδα ερμηνείας. Οι πλατείες, τα
πάρκα, οι δρόμοι και το Ίντερνετ αποτελούν δυνητικούς δημόσιους χώρους που ενεργοποιούνται μέσα
από τη διάδραση των συμμετεχόντων νοηματοδοτώντας τους.
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Το δίκτυο CSR HELLAS, διοργανώνει και συντονίζει διαγωνισμούς Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς, με
θέματα που σχετίζονται πάντα με την υιοθέτηση, την
εφαρμογή και την αξιολόγηση δράσεων και καλών
πρακτικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Ισχυρά Πτυχία από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στην αγορά εργασίας

έρχεται να καλύψει τις ανάγκες της νέας οικονομίας
με σύγχρονες ειδικότητες μηχανικών, εξειδικευμένους στη Χρηματοοικονομική Μηχανική και στη
Μηχανική της Διοίκησης. Είναι πολυτεχνικό τμήμα,
οι απόφοιτοι είναι διπλωματούχοι μηχανικοί, και η
διάρκεια των σπουδών είναι πενταετής.
Το τμήμα έρχεται να καλύψει τις ανάγκες της Νέας
Οικονομίας με σύγχρονες ειδικότητες μηχανικών
ικανών να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της Νέας
Εποχής καθώς και στην έρευνα και προαγωγή της
τεχνογνωσίας στους τομείς της:
• Χρηματοοικονομικής Μηχανικής (Financial Engineering)
• Μηχανικής της Διοίκησης (Management Engineering)
Οι προαναφερόμενοι τομείς αποτελούν χώρους στους
οποίους διεισδύουν όλο και περισσότεροι «νέου τύπου» μηχανικοί.
Το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης
προσβλέπει στο να καλύψει αυτό το κενό της αγοράς
εργασίας με στελέχη με πολύπλευρη εκπαίδευση,
ικανά να ανταποκριθούν άμεσα όχι μόνο στις τεχνικές, αλλά και στις αυξημένες οικονομικές και διοικητικές απαιτήσεις του επαγγέλματος.
Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας
Αιγαίου (Πανεπιστήμιο Αιγαίου): Ο απόφοιτος του
τμήματος λογίζεται ως πληροφορικός - σχεδιαστής
προϊόντων πολιτισμού και επικοινωνίας με χρήση
νέων τεχνολογιών.
Το τμήμα συνθέτει την Πληροφορική, τις νέες τεχνολογίες και τα πολυμέσα με την εφαρμογή τους στον
πολιτισμό.
Οι πτυχιούχοι έχουν ως κύρια επαγγελματική ενασχόληση τη σχεδίαση και την ανάπτυξη λογισμικού, εφαρμογών πολυμέσων και ψηφιακών οπτικοακουστικών προϊόντων, για την παραγωγή, προβολή, διαχείριση και εκπαιδευτική αξιοποίηση της πολιτιστικής
πληροφορίας.
Ειδικότερα, οι πτυχιούχοι του τμήματος μπορούν να
απασχοληθούν, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία,
με άλλους επιστήμονες και τεχνικούς στον δημόσιο
και ιδιωτικό τομέα για την εφαρμογή των τεχνολογιών της Πληροφορικής σε σύγχρονα γνωστικά πεδία, όπως αυτά που ορίζουν η μουσειολογία, η εκπαιδευτική τεχνολογία, οι ψηφιακές οπτικοακουστικές
τέχνες και η πολιτιστική αναπαράσταση με τη χρήση
νέων τεχνολογιών.»
Για το πλήρες άρθρο μπορείτε να επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα
http://www.ethnos.gr/entheta.asp?
catid=23326&subid=2&pubid=64130643

Εργαστήριο Βιογραφικού Σημειώματος και Εργαστήριο Συνέντευξης Επιλογής
Το Τοπικό Γραφείο Διασύνδεσης Σάμου του Πανεπιστημίου Αιγαίου σας καλεί να συμμετάσχετε στο
Εργαστήριο Βιογραφικού Σημειώματος και στο
Εργαστήριο Συνέντευξης Επιλογής που θα πραγματοποιηθούν στο Καρλόβασι στην αίθουσα Μυρτώ
του κτιρίου Λυμπέρη, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου
2015.

Ώρα:
12.00-13.30 για το Εργαστήριο Σύνταξης
Βιογραφικού

και
13.30-15.00 για το Εργαστήριο Συνέντευξης
Επιλογής

Η δήλωση συμμετοχής γίνεται online στη διεύθυνση:
https://docs.google.com/forms/
d/1Cltg20r6uIL60ylqc01l7yHcMQiCVltUACLZHQo
BfCE/viewform?usp=send_form
Η προθεσμία υποβολής αίτησης λήγει την Τετάρτη
25 Φεβρουαρίου, στις 12:00 το μεσημέρι.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2273082248 και στο career@aegean.gr
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Σε άρθρο των Τρίγκα και Νιβολιανίτη που δημοσιεύτηκε στο ένθετο «Παιδεία» της εφημερίδας Έθνος,
στις 28 Ιανουαρίου 2015 αναφέρονται 10 Ισχυρά
Πτυχία που κερδίζουν έδαφος στην αγορά εργασίας,
σύμφωνα με τον κ Χρήστο Ταουσάνη, σύμβουλο
Σταδιοδρομίας Employ. Τρία από αυτά θεραπεύονται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Συγκεκριμένα
γίνεται αναφορά στο Τμήμα Επιστήμης της Θάλασσας, στο Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης και στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και
Επικοινωνίας. Παρακάτω παρατίθενται εδάφια του
άρθρου:
«Πολλές φορές μαθητές και γονείς απορρίπτουν
ορισμένα τμήματα με μοναδικό κριτήριο την
«άγνωστη» ονομασία τους και δεν μπαίνουν καν
στον κόπο είτε να εξετάσουν τα επαγγελματικά τους
δικαιώματα είτε να δουν τα προγράμματα σπουδών
τους.
Ωστόσο είναι αναγκαίο να γνωρίζουν ότι συχνά αυτά τα τμήματα κρύβουν ευχάριστες εκπλήξεις, καθώς οδηγούν σε επαγγέλματα με αξιόλογο αντίκρισμα στην αγορά εργασίας ή σε κλάδους όπου ενδεχομένως δεν παραπέμπει άμεσα η ονομασία τους.
Για τον λόγο αυτόν οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να
ρωτούν λεπτομέρειες και να αναζητούν περισσότερες πληροφορίες και από τους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού, ώστε να εντοπίσουν τις
εναλλακτικές δυνατότητες που «κρύβουν» ορισμένα
τμήματα.
Τμήμα
Επιστημών
Θάλασσας
Αιγαίου
(Πανεπιστήμιο Αιγαίου): Ο απόφοιτος του τμήματος
λογίζεται ως θαλασσολόγος-ιχθυολόγος. Σκοπός του
τμήματος είναι η παραγωγή επιστημονικού δυναμικού ικανού να χειρίζεται θέματα σχετικά με την ποιότητα του θαλάσσιου περιβάλλοντος, την αλιευτική
διαχείριση και τις ιχθυοκαλλιέργειες.
Πρόκειται για σπουδές με περιβαλλοντικό και οικονομικό αντίκτυπο, καθώς η οικονομία μιας χώρας
σαν την Ελλάδα, που διαθέτει 6.000 νησιά και περισσότερα από 13.000 χιλιόμετρα ακτογραμμής,
εξαρτάται προφανώς από τις θαλάσσιες δραστηριότητες. Το ένα τρίτο του ελληνικού πληθυσμού κατοικεί στην παράκτια ζώνη και σε απόσταση μικρότερη των δύο χιλιομέτρων από την ακτή, ενώ ο τουρισμός και η ναυτιλία αποτελούν δύο βασικούς πυλώνες της οικονομίας μας. Η αλιεία είναι ένας επίσης σημαντικός τομέας που συντηρεί άμεσα ή
έμμεσα δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, κυρίως στη
νησιωτική χώρα.
Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης
(Πανεπιστήμιο Αιγαίου): Ο απόφοιτος του τμήματος
λογίζεται ως οικονομολόγος Διοίκησης. Το τμήμα

Διεθνές Θερινό Σχολείο IPICS 2015 - Intensive Programme on Information & Communication Security
για συναφή τεχνικά και νομικά ζητήματα καθώς και
για λοιπά κρίσιμα ερευνητικά ζητήματα. Τα μαθήματα θα διεξάγονται στην αγγλική γλώσσα και έχουν
προγραμματιστεί να διεξαχθούν 40 διαλέξεις διάρκειας 1.5 ώρα εκάστη.
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αποτελεί ένα από τα βασικά μέλη του δικτύου IPICS Intensive Programme on
Information and Communication Systems Security,
στο πλαίσιο του οποίου διοργανώνεται το Θερινό
Σχολείο. Τα τελευταία 15 χρόνια το IPICS έχει καθιερωθεί στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα ως «Τhe
Academic European School on ICT security», δηλαδή
ως ένα από τα πιο αξιόλογα ακαδημαϊκά ευρωπαϊκά
σχολεία στην Ασφάλεια των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικό πρόγραμμα του Θερινού Σχολείου IPICS είναι διαθέσιμο στην
ιστοσελίδα: https://ipics2015.pns.aegean.gr/

Γ.Δ.

Το Εργαστήριο Ασφάλειας Πληροφοριακών και
Επικοινωνιακών Συστημάτων (Info-Sec-Lab) του
Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου,
διοργανώνει κατά το διάστημα 6-17 Ιουλίου 2015 το
αναγνωρισμένο Διεθνές Θερινό Σχολείο στην Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων IPICS 2015 Intensive Programme on Information & Communication Security στη Μυτιλήνη
της Λέσβου.
Το Θερινό Σχολείο στην Ασφάλεια Πληροφοριακών
και Επικοινωνιακών Συστημάτων IPICS 2015 αποτελεί ένα διεθνές εκπαιδευτικό πρόγραμμα δύο εβδομάδων, στο οποίο θα παρουσιάσουν εισηγήσεις
20 καταξιωμένοι καθηγητές και διακεκριμένοι ερευνητές κορυφαίων Πανεπιστημίων της Ευρώπης, παρουσιάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα
της Ασφάλειας στο Διαδίκτυο και τις Κινητές Επικοινωνίες και της Προστασίας της Ιδιωτικότητας
στον ψηφιακό κόσμο. Στο διάστημα αυτό, σημαντικός αριθμός συμμετεχόντων, μεταξύ των οποίων
μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες και
επαγγελματίες της Πληροφορικής, προερχόμενοι
από πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της Ευρώπης, της Αμερικής και της Ασίας, θα παρακολουθήσουν τις τελευταίες εξελίξεις και θα ενημερωθούν

Επιλογή Συμβασιούχων Υπαλλήλων
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινεί διαδικασία επιλογής
αορίστου χρόνου με σκοπό τη δημιουργία εφεδρικού
πίνακα επιτυχόντων από τον οποίο θα μπορεί να
προσλαμβάνει συμβασιούχους υπαλλήλους. Στο
πλαίσιο του νέου αυτού συστήματος, η Επιτροπή θα
δημοσιεύει προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για διάφορα προφίλ και ομάδες καθηκόντων, ανάλογα με τις ανάγκες της. Η Επιτροπή προσλαμβάνει
συμβασιούχους υπαλλήλους τόσο για ορισμένο, όσο
και για αόριστο χρονικό διάστημα, ώστε να διαθέτει,
σε περίπτωση ανάγκης, πρόσθετη ικανότητα σε διάφορους τομείς. Οι εργασιακές σχέσεις των συμβασιούχων υπαλλήλων με την Επιτροπή διέπονται από
το καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΚΕΛΠ) και από
την απόφαση της Επιτροπής σχετικά με τις γενικές
διατάξεις για την εφαρμογή του άρθρου 79 παράγραφος 2 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο ΚΕΛΠ.
Οι συμβασιούχοι υπάλληλοι υποδιαιρούνται σε τέσσερις ομάδες καθηκόντων (ομάδες καθηκόντων I, II,
III και IV), οι οποίες αντιστοιχούν στα καθήκοντα
που καλούνται να ασκήσουν. Κάθε ομάδα υποδιαιρείται σε βαθμούς και σε κλιμάκια. Η διαδικασία
επιλογής περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:
- η Επιτροπή δημοσιεύει πρόσκληση υποβολής προτάσεων για ένα ή περισσότερα προφίλ και ομάδες
καθηκόντων·
- οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν την αίτησή
τους ηλεκτρονικά σε ειδική βάση δεδομένων·
- σε περίπτωση κενών θέσεων, οι υπηρεσίες της Επιτροπής ανατρέχουν στη βάση δεδομένων και προκρίνουν περιορισμένο αριθμό υποψηφίων οι οποίοι,
βάσει των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στις
αιτήσεις τους, ανταποκρίνονται περισσότερο στις
απαιτήσεις των συγκεκριμένων θέσεων·
- κάθε προκριθείς υποψήφιος καλείται να συμμετάσχει στην ή στις δοκιμασίες που καθορίζονται στην
πρόσκληση·

- οι υποψήφιοι που έχουν επιτύχει στην ή στις δοκιμασίες, ενδέχεται να κληθούν σε μία ή περισσότερες
συνεντεύξεις·
- με βάση τα αποτελέσματα της ή των δοκιμασιών και
της συνέντευξης, μπορεί να προσφερθεί θέση στους
υποψηφίους.
Τον κανονισμό μπορείτε να δείτε στη διεύθυνση
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?
uri=CELEX:01962R003120140501&qid=1420710199480&from=EN
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Η βαθμολόγηση γίνεται τον Απρίλιο του 2015 ενώ η
τελετή της απονομής των βραβείων προγραμματίζεται για τo Μάιο του 2015.
Δώρα Διαγωνισμού
Όπως κάθε χρόνο έτσι και στον 21ο economia Φοιτητικό Διαγωνισμό, όλοι κερδίζουν!
Όλοι οι συμμετέχοντες κερδίζουν βιβλία της επιλογής
τους από τις Εκδόσεις ΚΕΡΚΥΡΑ – economia PUBLICATIONS, ενώ οι νικητές επιβραβεύονται με χρηματικά βραβεία, υποτροφίες, αεροπορικά εισιτήρια
και άλλα πολλά πλούσια δώρα!
Κριτική Επιτροπή Αξιολόγησης
Στην κριτική επιτροπή περιλαμβάνονται η γενική
διευθύντρια της Mindwork Λίνα Νικολοπούλου, ο
πρόεδρος Λέσχης Επιχειρηματικότητας Κωνσταντίνος Ευριπίδης, ο καθηγητής πολιτικής της υγείας,
τέως αντιπρόεδρος ΕΟΠΥΥ και τέως πρόεδρος ΟΠΑΔ Κυριάκος Σουλιώτης, και ειδικός σύμβουλος
είναι ο γενικός διευθυντής του ομίλου economia Αντώνης Παπαγιαννίδης.
Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Παναγιώτα Γεωργιάδη, pgeorgiadi@economia.gr και τον κο Γιώργο
Βένερ, georgevener@gmail.com, τμήμα Marketing).
Περισσότερες πληροφορίες για παλαιότερους διαγωνισμούς στο
https://www.youtube.com/watch?
v=xQIYMZJVNLE καθώς και στο facebook https://
www.facebook.com/pages/Economia-%CE%A6%
CE%BF%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%84%
CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%94%
CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%
CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%
82/545118928922819

Ξεκινά ο Νέος Κύκλος Προγραμμάτων Στήριξης Νέας Επιχειρηματικότητας EkinisiLAB
Ο ΣΕΒ, στο πλαίσιο στρατηγικής συνεργασίας με
το Δίκτυο Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων, συνεχίζει δυναμικά την υποστήριξη καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών, με την προκήρυξη
νέου κύκλου συμμετοχής στο EkinisiLAB.
To EkinisiLAB είναι ένα Oργανωμένο Περιβάλλον Στήριξης της Νέας Επιχειρηματικότητας με
έμφαση στην καινοτομία, στην εξωστρέφεια και
στην τεχνολογική 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 επιχειρήσεωνυποστηρικτών μας.
To EkinisiLAB απευθύνεται στους νέους που έχουν
μια καινοτόμο ιδέα και ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν τη δική τους επιτυχημένη επιχείρηση.
Επιχείρησε την ιδέα σου!
Δήλωσε συμμετοχή μέχρι τις 13/03/2015, στο
www.ekinisilab-sev.gr για να υποστηριχθείς από τη
Δομή EkinisiLAB που στεγάζεται στο κτίριο της οδού ΚΑΡΥΤΣΗ 5, στο κέντρο της Αθήνας.

Μ.Κ.Ε.

Το economia BUSINESS TANK και η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ (αποκλειστικός συνεργάτης του The Economist στην Ελλάδα για τον
έντυπο τύπο) κηρύσσει την έναρξη του 21ου economia Φοιτητικού Διαγωνισμού.
Το θέμα είναι «Υγεία: Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία» και η τελευταία ημερομηνία υποβολής των εργασιών είναι η 31η Μαρτίου 2015.
Σκοπός του διαγωνισμού είναι η κινητοποίηση των
νέων να συνδέσουν την ακαδημαϊκή θεωρία με
επίκαιρα θέματα, η ενίσχυση της δικτύωσης φρέσκου δυναμικού με κορυφαίες επιχειρήσεις, η ανάδειξη νέων ατόμων με κριτική σκέψη και η παροχή
σημαντικών επιβραβεύσεων στους συμμετέχοντες.
Στον economia Φοιτητικό Διαγωνισμό μπορούν να
λάβουν μέρος, ατομικά ή σε ομάδες έως 4 ατόμων,
φοιτητές (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί ή υποψήφιοι διδάκτορες) από την Ελλάδα και το εξωτερικό
γράφοντας εργασία 2,000 λέξεων σε ελληνικά ή
αγγλικά πάνω στα θέματα

Ο Ιδιωτικός τομέας υγείας στην Ελλάδα:
προοπτικές συνέργειας και συμπληρωματικότητας με το δημόσιο σύστημα

Η ελληνική παραγωγή φαρμάκων: καινοτομία και ανταγωνισμός

Ο κλάδος του ιατρικού τουρισμού ως εργαλείο ανάπτυξης της χώρας

Δια βίου εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας
και η αναπτυξιακή της δύναμη
Οι δηλώσεις συμμετοχών έχουν ήδη ξεκινήσει και
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν αίτηση και
η ημερομηνία λήξης υποβολής εργασιών είναι στις
31 Μαρτίου 2015.
Φέτος ο διαγωνισμός εισάγει για πρώτη φορά νέα
στοιχεία, όπως παρουσιάσεις των εργασιών και
δωρεάν mentoring των φοιτητών στους χώρους
του ομίλου Economia, ώστε οι συμμετέχοντες να
εφοδιαστούν με χρήσιμες γνώσεις μελέτης, συγγραφής και παρουσίασης εργασιών, που μπορούν
να χρησιμοποιηθούν και εκτός διαγωνισμού.
Όσοι φοιτητές δηλώσουν εγκαίρως συμμετοχή θα
μπορέσουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο
mentoring στις 26 Φεβρουαρίου στα γραφεία του
ομίλου Economia.

TEDxAcademy Youth 2015
Θέλεις να γίνεις ομιλητής στο TEDxAcademy
Youth που θα γίνει στις 28.04.2015 στον Ελληνικό Κόσμο; Στείλε μας ένα βίντεο με το θέμα της
ομιλίας σου και ζήσε την εμπειρία από κοντά.
Για περισσότερες πληροφορίες για το πως μπορείς να συμμετάσχεις μπες στο http://
www.tedxacademy.com/youthparticipate.

Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης I4M Lab (Information Management
Lab) http://www.atlantis-group.gr/i4Mlab
Σεμινάριο θα υλοποιηθεί από το εργαστήριο I4M
Lab (Information Management Lab) του Τμήματος
Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στο πλαίσιο του έργου Μονάδες
Ελεύθερου Λογισμικού/ Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ), με θέμα «Τουρισμός και Τουριστικές Υπηρεσίες: Οι δυνατότητες του Διαδικτύου και οι ευκαιρίες που δίνουν οι τεχνολογίες
ανοικτού λογισμικού (Φεβρουάριος – Μάρτιος
2015)».
Το σεμινάριο περιλαμβάνει έξι (6) διαλέξεις και θα
πραγματοποιηθεί στη Χίο σε χώρους της Σχολής
Επιστημών της Διοίκησης. Ωστόσο, ένας (μικρός)
αριθμός συμμετεχόντων στο σεμινάριο που δεν
διαμένουν στη Χίο (διαμένουν σε άλλα νησιά ή
στην ηπειρωτική Ελλάδα), και θα επιλεγούν, θα
μπορούν να το παρακολουθήσουν εξ αποστάσεως,
από τον υπολογιστή τους, επισκεπτόμενοι ένα σύνδεσμο που θα τους κοινοποιηθεί.
Η ημερομηνία έναρξης του Σεμιναρίου είναι η Πέ-

μπτη 26 Φεβρουαρίου 2015 (και ώρα 16:00) και η
ημερομηνία ολοκλήρωσής του, η Παρασκευή 20
Μαρτίου 2015. Ο αριθμός των θέσεων των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος. Η υποβολή των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω του συνδέσμου http://ma.ellak.gr/listevents/eventparticipation/?events_id=2974
Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο http://
ma.ellak.gr/events/%CF%83%CE%B5%CE%BC%
CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%B9%
CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%
CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%
CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF%
CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%
B9%CE%BA%CE%AD%CF%82/
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Το TEDxAcademy είχε την πρωτοβουλία να διεξάγει την διοργάνωση TEDxAcademy Youth που
απευθύνεται σε νέους 19-23 ετών. Με θέμα
«Τόλμησε να Ονειρευτείς» και εμπνευσμένους ομιλητές από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, η διοργάνωση αυτή έχει σκοπό να δημιουργήσει μια
πλατφόρμα διαλόγου και έμπνευσης για τους νέους
αυτής της ηλικίας.
Στην εκδήλωση που θα γίνει στις 28 Απριλίου 2015
στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» θα
συζητήσουν για τις δυνατότητες που έχουν οι νέοι
να ονειρευτούν και να διαμορφώσουν ένα καλύτερο
αύριο για αυτούς και τον κόσμο.
Στους ομιλητές θα συμπεριλαμβάνονται και νέοι
και στο πλαίσιο αυτό, προσκαλούν λοιπόν νέους 19
-23 ετών από την Ελλάδα να συμμετάσχουν ενεργά
ως ομιλητές και να μοιραστούν με το κοινό τα
όνειρα τους για τον κόσμο και τους τρόπους με
τους οποίους θα συμβάλουν στο να τον κάνουν
καλύτερο προάγοντας τη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη, την εκπαίδευση, την καινοτομία, τη δημιουργικότητα, την επιχειρηματικότητα και την κοινωνική
προσφορά.
Για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να
υποβάλετε ένα βίντεο διάρκειας έως 5 λεπτών και

να αναπτύξετε το θέμα για το οποίο θέλετε να μιλήσετε στη διοργάνωση του TEDxAcademyYouth 2015.
Η διαδικασία υποβολής των βίντεο θα διαρκέσει
έως την 01 Μαρτίου.
Οι ομιλίες θα αξιολογηθούν από την ομάδα του
TEDxAcademy με κριτήρια:
1.την ιδέα και τη σκέψη όσον αφορά στην πρωτοτυπία αλλά και στην ουσία της
2.την παρουσίαση του μηνύματος στο βίντεο σαν ομιλία
3.την τόλμη και έμπνευση που δημιουργεί η ομιλία
4.το τελικό ή δυνητικό αποτέλεσμα της ιδέας
Με αυτή τη διοργάνωση δίνετε βήμα λόγου στους
αυριανούς πολίτες και θεωρούμε πολύ σημαντικό η
πληροφορία για το διαγωνισμό να φτάσει σε όλα τα
εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τη κοιτίδα των νέων και καινοτόμων μυαλών.

12ο Φοιτητικό Συνέδριο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Call for Papers 12ο Φοιτητικό Συνέδριο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Σύγχρονες Τάσεις Διοίκησης και Νέες Προοπτικές
Επιχειρηματικότητας
Εβδομάδα 11-15/05/2015 / Συνεδριακό Κέντρο
ΕΕΔΕ, Αθήνα

Στόχος
Η ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών δράσεων αποτελεί βασικό παράγοντα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον. Ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η διοίκηση των σύγχρονων επιχειρηματικών δράσεων δημιουργούν την ανάγκη για νέα
πρότυπα διοίκησης και τεχνολογίας, προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Το 12ο ΦΣΔΕΤ, με θέμα
«Σύγχρονες Τάσεις Διοίκησης και Νέες Προοπτικές Επιχειρηματικότητας», αποσκοπεί σε μια πανελλήνια επιστημονική συνάντηση νέων μελών
ΔΕΠ, υποψήφιων διδακτόρων, νέων ερευνητών
αλλά και προπτυχιακών/μεταπτυχιακών φοιτητών
με στόχο την παρουσίαση νέων προοπτικών επιχειρηματικότητας με επίκεντρο την καινοτομία, και
τη διερεύνηση της συμβολής των σύγχρονων τάσεων της Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
στην ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών δράσεων.







Οργανωτική Επιτροπή

Το Συνέδριο διοργανώνεται, για 12η φορά, από τους
προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Διοικητικής
Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών, με την καθοδήγηση μελών
ΔΕΠ του Τμήματος.
Eπιστημονική Επιτροπή










Ευπρόσδεκτη είναι κάθε εργασία που ανήκει στην
ευρύτερη περιοχή της Διοικητικής Επιστήμης και
Τεχνολογίας. Η λίστα που





Πουλυμενάκου Αγγελική, Αναπλ. Καθηγήτρια, Information Technology, E-learning, Egovernment
Χατζηαντωνίου Δαμιανός, Αναπλ. Καθηγητής, Βάσεις Δεδομένων και Επιχειρηματική
Ευφυΐα
Βουδούρη Ειρήνη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Επιχειρηματικότητα
Νικολάου Ιωάννης, Αναπλ. Καθηγητής, Οργανωσιακή Συμπεριφορά/Ψυχολογία
Λεκάκος Γιώργος, Αναπλ. Καθηγητής, Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
Πραματάρη Κατερίνα, Αναπλ. Καθηγήτρια,
Πληροφοριακά Συστήματα και Εφοδιαστική
Αλυσίδα
Βρεχόπουλος Αδάμ, Αναπλ. Καθηγητής, Ψηφιακά Μέσα, Υπηρεσίες και Ψηφιακό Μάρκετινγκ
Κρητικός Μανώλης, Επικ. Καθηγητής, Επιχειρησιακή Έρευνα
Μούρτος Ιωάννης, Επικ. Καθηγητής, Επιχειρησιακή Έρευνα
Ανδρουτσόπουλος Κωνσταντίνος, Λέκτορας,
Ανάλυση και Προγραμματισμός Συστημάτων
Διανομής και Μεταφορών - Πρόεδρος Συνεδρίου

Σημαντικές Ημερομηνίες
02/04/2015 | Προθεσμία υποβολής εργασιών
(περίληψη 500 λέξεων ή πλήρες άρθρο 3000-5000
λέξεων)
17/04/2015 | Γνωστοποίηση απόφασης αποδοχής
εργασίας
Εβδομάδα 11-15/05/2015 | Διεξαγωγή του συνεδρίου
και ανακοίνωση του καλύτερου άρθρου (best paper
award)
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Θέματα

ακολουθεί περιλαμβάνει ενδεικτικά θέματα του
συνεδρίου:

Διοίκηση Παραγωγής

Διοίκηση Συστημάτων Μεταφορών

Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων

Οργανωσιακή Ψυχολογία

Business Intelligence

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Πράσινη Επιχειρηματικότητα

Πληροφοριακά Συστήματα και Συστήματα
Στήριξης Αποφάσεων

Βελτιστοποίηση Συστημάτων Εφοδιαστικής
Διαχείρισης

Διαδίκτυο και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Διαφήμιση

Ευφυή Συστήματα και Τεχνολογία Λογισμικού

Διαχείριση Γνώσης
Data Mining & Business Analytics
Ψηφιακή Καινοτομία & E-Business
Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική
Διαδίκτυο και Ασφάλεια Δεδομένων

Παράταση στο χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού Aegean Startups. Νέα ημερομηνία υποβολής για το 1ο στάδιο, 2 Μαρτίου 2015!
Λόγω μεγάλου ενδιαφέροντος για το διαγωνισμό Aegean Startups, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προς
διευκόλυνση των υποψήφιων, τροποποίησε το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του διαγωνισμού όπως
φαίνεται παρακάτω. Η τροποποιημένη προκήρυξη
του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της

Δ.Α.ΣΤΑ. https://dasta.aegean.gr/wp-content/
uploads/2015/01/Προκήρυξη_aegean-startupsΔιαύγεια.pdf και στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού έχει
αναρτηθεί το νέο χρονοδιάγραμμα http://www.aegeanstartups.gr/χρονοδιάγραμμα/

Παλαιό χρονοδιάγραμμα

Νέο χρονοδιάγραμμα

Στάδια Διαγωνισμού

16 Φεβρουαρίου 2015

2 Μαρτίου 2015

2 Μαρτίου 2015

20 Μαρτίου 2015

27 Απριλίου 2015

8 Μαΐου 2015

Ιούνιος 2015

Ιούνιος 2015

1ο στάδιο: Κατάθεση αρχικών
ιδεών
Επιλογή ιδεών που θα προχωρήσουν στο επόμενο Στάδιο 2
2ο στάδιο: Κατάθεση επιχειρηματικών σχεδίων
3ο στάδιο: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης και βράβευση διακριθέντων φοιτητών/
ομάδων σε ειδική

Μ.Κ.Ε.
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Πρακτική Άσκηση σε φοιτητές/τριες ΑΕΙ στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ)
Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ) είναι
συμβουλευτικό όργανο της ΕΕ, που δίνει στους οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους της Ευρώπης
(δηλαδή στους εργοδότες, τα συνδικάτα, τους εκπροσώπους των μικρών επιχειρήσεων, στους αγρότες,
στις «ενώσεις, καταναλωτών κλπ) την ευκαιρία να
εκφράσουν επίσημα τη γνώμη τους σχετικά με τις
πολιτικές της ΕΕ.
Η ΟΚΕ δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές/τριες ΑΕΙ,
πεντάμηνης και τρίμηνης πρακτικής άσκησης. Οι
κύριοι στόχοι της πρακτικής άσκησης - εκπαίδευσης
είναι:
1.
Να εφαρμόσουν οι φοιτητές/τριες τις γνώσεις
που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους
2.
Να παρέχει στους φοιτητές/τριες τη δυνατότητα ανάπτυξης δεξιοτήτων / ικανοτήτων μέσα
από την πρακτική γνώση της λειτουργίας των
διαφόρων τμημάτων της ΟΚΕ
3.
Να μπορέσουν οι φοιτητές/τριες να αποκτήσουν εμπειρία σχετική με το αντικείμενο
σπουδών τους
Οι κύριοι τομείς που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για
την ΟΚΕ είναι οι εξής:
Συμβουλευτική εργασία: τη γεωργία, την αγροτική
ανάπτυξη και το περιβάλλον, η οικονομική και νομισματική ένωση, οικονομική και κοινωνική συνοχή,
την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την
ιθαγένεια, εξωτερικές σχέσεις, την ενιαία αγορά, την
παραγωγή και την κατανάλωση, τις μεταφορές, την
ενέργεια, τις υποδομές και την κοινωνία της πληροφορίας.
Άλλοι τομείς: Προεδρία και ομάδες («εργοδότες»,
«εργαζόμενοι» και «Διάφορες Δραστηριότητες»),
σχέσεις με τις κοινωνικο-επαγγελματικές οργανώσεις, Διεύθυνση Γενικών Υποθέσεων, ανθρώπινων
και οικονομικών πόρων, τη μετάφραση, της τεχνολογίας των πληροφοριών και των τηλεπικοινωνιών.
I. Πρακτική άσκησης μακράς διάρκειας (5μηνη)
Οι υποψήφιοι είναι απόφοιτοι πανεπιστημίου που
έχουν αποκτήσει γνώση μιας από τις περιοχές της
ΟΚΕ της δραστηριότητας κατά τη διάρκεια των
σπουδών τους ή με κάποιο άλλο τρόπο: δηλαδή διατριβή, έρευνα, άλλες ευρωπαϊκές πρακτικές ασκήσεις
κ.λπ. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν άριστη γνώση
μίας γλώσσες της ΕΕ και ικανοποιητική γνώση μιας
άλλης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι υποψή-

φιοι από τρίτες χώρες πρέπει να έχουν μόνο μια εμπεριστατωμένη γνώση μιας άλλης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μακριά πρακτικής άσκησης διαρκούν πέντε μήνες και
είναι τοποθετημένα δύο φορές το χρόνο: από 16 Φεβ.
έως 15 Ιουλ. (Άνοιξη- περίοδος πρακτικής άσκησης)
και από 16 Σεπ.— 15 Φεβ. (Φθινόπωρο περίοδος
πρακτικής άσκησης).
Άνεργοι εκπαιδευόμενοι μπορούν να λαμβάνουν μηνιαίο επίδομα. Οι εκπαιδευόμενοι που έχουν ήδη επιδοτηθεί, δεν μπορούν να λάβουν καμία οικονομική
ενίσχυση.
II. Σύντομη πρακτική άσκηση (3μηνη)
Οι υποψήφιοι είναι οι φοιτητές/τριες που πραγματοποιούν την πρακτική άσκηση του ενός έως τριών μηνών, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους για την ολοκλήρωση πανεπιστημιακού πτυχίου τους ή πρόσφατους πτυχιούχους. Δεν υπάρχει όριο ηλικίας. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν άριστη γνώμη μιας τουλάχιστον γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ικανοποιητική γνώση μιας άλλης γλώσσας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Οι υποψήφιοι από τρίτες χώρες πρέπει να
έχουν μόνο μια εμπεριστατωμένη γνώση μιας άλλης
γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Βραχυπρόθεσμα, μη αμειβόμενες περίοδοι άσκησης
μπορούν να πραγματοποιηθούν οποιαδήποτε στιγμή
του έτους.
Προθεσμίες:
- Στις 30 Σεπτεμβρίου, στις 12 το μεσημέρι ώρα Κεντρικής Ευρώπης (Άνοιξη άσκησης ΦεβρουάριοςΙούλιος)
- 31 Μαρτίου στις 12 το μεσημέρι ώρα Κεντρικής Ευρώπης
(Φθινόπωρο
άσκησης
ΣεπτέμβριοςΦεβρουάριος)
Τα έντυπα αιτήσεων και περισσότερες πληροφορίες
μπορούν να ληφθούν από την ιστοσελίδα παρακάτω.
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.traineeships
https://trainee.eesc.europa.eu/Form.aspx?
m=i&culture=en
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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 Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

