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Δ.Α.ΣΤΑ. Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Ενημερωτικό Δελτίο Γραφείου Διασύνδεσης Δ.Α.ΣΤΑ. 

Συμμετοχή της Δ.Α.ΣΤΑ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην 17η Διε-

θνή Έκθεση «Εκπαίδευση & Εργασία» που πραγματοποιήθηκε 06-08 

Μαρτίου 2015 στη Τεχνόπολη Δήμου Αθηνών.  

ΔeΑΣΤΑsy 

Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και 

εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της 

πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης 

Πανεπιστημίου Αιγαίου» του Επι-

χειρησιακού Προγράμματος 

«Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθη-

ση». 

Από την Παρασκευή 06 Μαρτίου 2015, 

έως και την Κυριακή 08 Μαρτίου 2015 

πραγματοποιήθηκε στη Τεχνόπολη του 

Δήμου Αθηνών 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 εξω-

τερικό, σε επίπεδο προπτυχιακών, μετα-

πτυχιακών σπουδών και δια βίου εκπαί-

δευσης στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. 

Παράλληλα διεξήχθη και το Job Festi-

val, που οργάνωσε η Μη Κυβερνητική 

Οργάνωση «Equal Society - Κοινωνία 

Ίσων Ευκαιριών» με τη συμμετοχή εται-

ριών, που αναζητούν προσωπικό, αλλά 

και του ΟΑΕΔ με το πρόγραμμα Eures 
(θέσεις εργασίας στο εξωτερικό).  

Η έκθεση «Εκπαίδευση και Εργασία 

2015», τελούσε υπό την Αιγίδα 

του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμά-

των, Πολιτισμού & Αθλητισμού και 

του Δήμου Αθηναίων. Στην Έκθεση συμ-

μετείχαν 120 εκθέτες από 10 χώρες και 

την επισκέφτηκαν μαθητές, γονείς και 

εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας και 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

 
Στην έκθεση συμμετείχαν, διαθέτοντας 

περίπτερο,  Πανεπιστήμια από την Ελλά-

δα και το εξωτερικό, Τεχνολογικά Εκπαι-

δευτικά ιδρύματα, Κέντρα Μεταλυκεια-

κής Εκπαίδευσης, IEK, Επαγγελματικές 

Σχολές, KEK, Πρεσβείες και μορφωτικά 

τμήματα, Εκδόσεις, Φορείς επαγγελματι-

κής επιμόρφωσης και κατάρτισης, Φρο-

ντιστήρια μέσης εκπαίδευσης, Εταιρείες 

με προϊόντα και υπηρεσίες για νέους, 

Εταιρείες που προμηθεύουν εξοπλισμό 

και υπηρεσίες για την οργάνωση και τη 
λειτουργία εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.  

 

Στη 17η Διεθνή Έκθεση «Εκπαίδευση & 

Εργασία» έλαβε μέρος  το Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου μέσω της Δ.Α.ΣΤΑ., των Θερι-

νών Σχολείων και των Προγραμμάτων 

Δια Βίου Μάθησης, τα οποία συμμετείχαν 
με ένα double περίπτερο στον εκθεσιακό 

χώρο, κομβικό σημείο για τη διέλευση 

των επισκεπτών στην υπόλοιπη έκθεση, 

καθότι βρισκόταν ακριβώς απέναντι από 

την είσοδο της έκθεσης. 

 

Το προσωπικό της Δ.Α.ΣΤΑ. του Πανεπι-

στημίου Αιγαίου και εκπρόσωποι από τα 

Θερινά Σχολεία και από τα Δια Βίου Μά-

θησης, μοίραζε σε όλους τους επισκέπτες 

ενημερωτικό πεντάπτυχο φυλλάδιο με τις 

σχολές και τα τμήματα του πανεπιστημίου 
καθώς επίσης και με τα Προγράμματα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών. Επιπρόσθετα 

μοιράστηκε και ενημερωτικό έντυπο υλι-

κό των Τμημάτων του Ιδρύματος αλλά και 

των Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης 

και των Θερινών Σχολείων του Πανεπι-

στημίου Αιγαίου. Επιπρόσθετα στο πλαί-

σιο της προβολής – δημοσιότητας του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου συγκεντρώθηκε 

και προβλήθηκε ψηφιακό υλικό από όλα 

τα τμήματα του Πανεπιστημίου. 
 

Στη 17η Διεθνή Έκθεση για την Εκπαί-

δευση & την Εργασία, το Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου ήρθε σε επαφή με Δομές Απα-

σχόληση & Σταδιοδρομίας άλλων Ελληνι-

κών Πανεπιστημίων, όπως για παράδειγμα 

με τις δομές του  Πανεπιστημίου Θεσσα-

λίας, καθώς και με αντίστοιχες δομές Τε-

χνολογικών Ιδρυμάτων όπως για παρά-

δειγμα το ΤΕΙ Ηπείρου.  

 

Η παρουσία του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
στην 17η Διεθνή Έκθεση «Εκπαίδευση & 
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Συμμετοχή της Δ.Α.ΣΤΑ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην 17η Διεθνή Έκθεση 

«Εκπαίδευση & Εργασία» που πραγματοποιήθηκε 06-08 Μαρτίου 2015 στη Τεχνόπολη 

Δήμου Αθηνών.  (συνέχεια) 

Εργασία», αποτέλεσε μια ευκαιρία προβολής του 

Πανεπιστημίου μας στο μαθητικό κοινό, καθώς τους 

δόθηκε η δυνατότητα να μελετήσουν το πεντάπτυχο 

με τις Σχολές, τα Τμήματα μας και τα αντίστοιχα 

μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του κάθε τμή-
ματος. Επιπρόσθετα το προσωπικό της Δ.Α.ΣΤΑ. 

ήρθε σε επαφή και αντάλλαξε εμπειρίες με αντίστοι-

χες δομές ελληνικών πανεπιστημίων και συζήτησε 

την πιθανότητα μελλοντικής συνεργασίας. Η παρου-

σία του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην 17η Διεθνή 

Έκθεση για την Εκπαίδευση & την Εργασία ενίσχυσε την 

εξωστρέφεια μας στο ευρύ μαθητικό κοινό που αποτε-

λούσε και σκοπό της συμμετοχής μας. 
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Ο Επιμελητηριακός Όμιλος Ανάπτυξης Ελληνικών 

Νησιών (http://www.eoaen.com)  θα προσφέρει σε 

συνεννόηση με τις Ενώσεις Ξενοδόχων Λέσβου και 

Κεφαλληνιάς διαμονή σε συγκεκριμένες ξενοδοχεια-

κές μονάδες. 
    

Ταυτόχρονα υποστηρικτές του διαγωνισμού 

(συνεργαζόμενες θερμοκοιτίδες), οι οποίοι  προσφέ-

ρουν 10 θέσεις στις διακριθείσες ομάδες του διαγωνι-

σμού για να κάνουν την ιδέα τους πράξη είναι: το 

Orange Grove της Ολλανδικής Πρεσβείας στην Αθή-

να (http://www.orangegrove.biz/), η Θερμοκοιτίδα 

Νεοφυών Επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων του  

Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών 

(http://www.theathensincube.gr/), το Κέντρο Καινο-

τομίας  της Microsoft Hellas (https://

www.facebook.com/micgreece) και ο Σύνδεσμος 
Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (http://

www.sev.org.gr/online/index.aspx) και η θερμοκοιτί-

δα του Aephoria.net http://www.aephoria.net/ .  

 

Επίσης το Διαγωνισμό μας θα υποστηρίξουν και πε-

ρισσότεροι από 60 Μέντορες, ακαδημαϊκοί δάσκαλοι 

από τα Τμήματα του Παν.Αιγαίου και αξιόλογα στε-

λέχη επιχειρήσεων που θα μεταφέρουν την τεχνογνω-

σία και την εμπειρία τους στη νέα γενιά λειτουργώ-

ντας ως Σύμβουλοι/Καθοδηγητές (http://www.aegean

-startups.gr/%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%
84%CE%BF%CF%81%CE%B5%CF%82/).  

 

Τις επόμενες ημέρες θα μπορείτε να δείτε τα βασικά 

σημεία των προτάσεων του 1ου σταδίου και να ψηφί-

σετε αυτή που σας αρέσει, στην ιστοσελίδα του δια-

γωνισμού http://www.aegean-startups.gr/%CE%B4%

CE%B5%CE%AF%CF%84%CE%B5-%CF%84%

CE%B9%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%

CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%

CF%82/. Η πιο δημοφιλής πρόταση με βάση την απο-

δοχή του κοινού, που πληροί τα ελάχιστα κριτήρια, 

θα είναι υποψήφια για ειδικό βραβείο. 
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού 

στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα ανακοινω-

θούν οι προτάσεις και οι ομάδες που θα περάσουν 

στο 2ο Στάδιο του διαγωνισμού.  

Αναλυτικές πληροφορίες και στοιχεία περιλαμβάνο-

νται στο ιστοσελίδα του διαγωνισμού www.aegean-

startups.gr  

                    

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Νεανικής Επιχειρηματικότητας AEGEAN Startups  

Ολοκλήρωση υποβολής 1ου σταδίου  

Τη Δευτέρα 2 Μαρτίου 2015, ολοκληρώθηκε με 

μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή η διαδικασία υπο-

βολής ιδεών στο 1ο στάδιο του Πανελλήνιου Δια-

γωνισμού Νεανικής Επιχειρηματικότητας Aege-

an Startups. Υπήρξαν περισσότεροι από 150 συμ-
μετέχοντες και συμμετέχουσες που έλαβαν μέρος, 

μεμονωμένα ή σε ομάδες και από τις 2 κοινότητες 

και κάλυψαν με τις ιδέες τους όλες τις θεματικές 

περιοχές με ξεχωριστή σημασία για το Αιγαίο, που 

περιελάμβανε ο Διαγωνισμός μας, τους οποίους θα 

θέλαμε να ευχαριστήσουμε. 

Συγκεντρώσαμε 62 προτάσεις (και στις 2 κοινότη-

τες) εκ των οποίων 21 στην κατηγορία Αγροτική 

Ανάπτυξη – Διατροφή – Υγεία – Εκπαίδευση, 2 

στην κατηγορία Ναυτιλία – Εμπόριο – Μεταφορές, 

21 στην κατηγορία Τουρισμός – Πολιτισμός – Πε-

ριβάλλον και 18 στην κατηγορία Πληροφορική – 
Τηλεπικοινωνίες – Διακυβέρνηση – Κοινωνία. 

 

Με ιδιαίτερη χαρά θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε 

και τους Υποστηρικτές του Διαγωνισμού μας, οι 

οποίοι αποδέχτηκαν με ευχαρίστηση την πρόσκλη-

σή μας για να συμβάλλουν στο Διαγωνισμό Aege-

an Startups.  

Οι Χορηγοί του διαγωνισμού, οι οποίοι και θα 

χρηματοδοτήσουν τα βραβεία προς τους νικητές 

είναι οι παρακάτω φορείς και επιχειρήσεις: 

Η εταιρεία Singular Logic (http://
portal.singularlogic.eu/) η οποία προσφέρει εφαρ-

μογές στις προτάσεις που θα προχωρήσουν σε υλο-

ποίηση μέσω  έναρξης επιχείρησης, για τις ομάδες 

που θα διακριθούν στη θεματική περιοχή Ναυτιλία

-Εμπόριο-Μεταφορές.   

Η εταιρεία SoftOne (http://www.softone.gr/)  η 

οποία προσφέρει ένα tablet Samsung Galaxy Note 

P605 10.1'' LTE, για την ομάδα που θα διακριθεί 

στη θεματική περιοχή Πληροφορική– Τηλεπικοι-

νωνίες–Διακυβέρνηση–Κοινωνία. 

Το Επιμελητήριο Κυκλάδων (http://www.e-

kyklades.gr/) με ειδικό βραβείο «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 
ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ» που περιλαμβάνει ένα tablet ή 

laptop συνοδευόμενο από ένα «πακέτο» υπηρε-

σιών υψηλής αξίας, κατόπιν έναρξης δραστηριότη-

τας της επιχείρησης, για ιδέες που θα έχουν έδρα 

τις Κυκλάδες. 

Η εταιρεία ΣΕΛΑΧΑΣ ΑΒΕΕ (http://

www.selaxas.gr/) η οποία προσφέρει χρηματικό 

βραβείο, για την ομάδα που θα διακριθεί στη θεμα-

τική περιοχή Αγροτική Ανάπτυξη-Διατροφή-Υγεία

-Εκπαίδευση.     

Η εταιρεία Google  (http://google.com/) η οποία 
προσφέρει χρηματικό βραβείο για την ομάδα που 

θα προέρχεται από την κοινότητα Β και θα διακρι-

θεί στη θεματική περιοχή Τουρισμός-Πολιτισμός-

Περιβάλλον. 

http://www.eoaen.com
http://www.orangegrove.biz/
http://www.theathensincube.gr/
https://www.facebook.com/micgreece
https://www.facebook.com/micgreece
http://www.sev.org.gr/online/index.aspx
http://www.sev.org.gr/online/index.aspx
http://www.aephoria.net/
http://www.aegean-startups.gr/%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B5%CF%82/
http://www.aegean-startups.gr/%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B5%CF%82/
http://www.aegean-startups.gr/%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B5%CF%82/
http://www.aegean-startups.gr/%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CF%84%CE%B5-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/
http://www.aegean-startups.gr/%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CF%84%CE%B5-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/
http://www.aegean-startups.gr/%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CF%84%CE%B5-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/
http://www.aegean-startups.gr/%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CF%84%CE%B5-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/
http://www.aegean-startups.gr/%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CF%84%CE%B5-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/
http://www.aegean-startups.gr
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http://www.selaxas.gr/
http://google.com/
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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος : Ερευνητές - 

ομάδα καθηκόντων IV - COM / 1/2015 / GFIV - 

Έρευνα 

Μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση, αν είστε πολίτης 

κράτους - μέλους της ΕΕ και από τις συνδεδεμένες 
χώρες : Αλβανία, Βοσνία & Ερζεγοβίνη, Νήσοι Φε-

ρόε, Ισλανδία, Ισραήλ, Λιχτενστάιν, Μαυροβούνιο, 

Νορβηγία, Δημοκρατία της Μολδαβίας, Ελβετία, 

Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονί-

ας, τη Σερβία και την Τουρκία . 

Προϋποθέσεις υποβολής αίτησης – Εκπαιδευτικό 

προφίλ: 

Επίπεδο εκπαίδευσης που να αντιστοιχεί σε πλήρεις 

πανεπιστημιακές σπουδές τουλάχιστον τριών (3) 

ετών και πιστοποιείται με δίπλωμα, και  τουλάχιστον 

πέντε (5) έτη επαγγελματικής πείρας σε έναν από 

τους τομείς που αναφέρονται παρακάτω: 
- ή - 

κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος σε ένα από τα 

πεδία που αναφέρονται κατωτέρω (βλέπε ενότητες II 

και VI της πρόσκλησης) : 

Βιολογία, Χημεία, Φυσικές Επιστήμες, Επιστήμες 

της Ζωής, Βιοχημεία, Ωκεανογραφία/Θαλάσσιων 

Επιστημών, Νανοτεχνολογία, Νανοβιοτεχνολογία, 
Κτηνιατρικής, Μηχανική, Μαθηματικά, Φυσική, 

Πληροφορική, Στατιστική, Επιστήμης Υλικών, Οικο-

νομικά, Πολιτικές Επιστήμες, Κοινωνικές Επιστήμες, 

Επιστήμες της Αγωγής, Ψυχολογίας, Γεωγραφία, 

Περιβαλλοντικές Επιστήμες, Γεωπονικών Επιστη-

μών, Γεωργικής Μηχανικής, Μετεωρολογία, Οικολο-

γία, Δασοκομία, Γεωλογία, Υδρολογική Επιστήμες, 

Ιατρικές Επιστήμες, Φαρμακευτικής, Διατροφικές 

Επιστήμες.  

Αναλυτικά η προκήρυξη και στην ελληνική γλώσσα 

στην ιστοσελίδα: 

https://ec.europa.eu/jrc/en/working-with-us/jobs/
vacancies/function-group-iv-researchers 

Η Ευρώπη χρειάζεται ερευνητές μεταδιδακτορικού  

4 

Οι μετακινήσεις εξερχόμενων φοιτητών/τριων θα 

πρέπει να πραγματοποιηθούν από 01/06/2015 έως και 

30/9/2016. Επιλέξιμη περίοδος σπουδών είναι κατ’ 

ελάχιστον οι 3 μήνες με μέγιστο διάστημα τους 12 

μήνες. 
Το ποσό της υποτροφίας διαφέρει από χώρα σε χώρα 

και ορίζεται από την Εθνική Μονάδα (ΙΚΥ). Ο πίνα-

κας με τα ποσά ανά χώρα για το ακαδ. έτος 2015-

2016 βρίσκονται στο http://erasmus.aegean.gr/el/

node/416 . 

Πληροφορίες για τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα υποδο-

χής και τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων: http://

erasmus.aegean.gr/el/content/%CF%83%CF%85%

CF%87%CE%BD%CE%AD%CF%82-%CE%B5%

CF%81%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%83%

CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%83%CF%80%

CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%AD%CF%82  . 
Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στο https://

proposals.aegean.gr/erasmus2015  από 19/3/2015 έως 

και 09/04/2015. 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα τα βρείτε στην 

προκήρυξη http://www.aegean.gr/aegean2/

news/2014_15/general/

Erasmus_2015_prokirixi_gia_spoudes.pdf και θα 

αναρτηθούν ηλεκτρονικά στην αίτησή σας. 

Περισσότερες πληροφορίες: Γραφείο ERASMUS+, 

Κτήριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλή-

νη, τηλ. 2251036118, 36165 (Ρ. Ματζουράνη ή 
Β.Χίου). Email: erasmus@aegean.gr  

Πρόγραμμα Erasmus+  Προκήρυξη Υποτροφιών Φοιτητών για σπουδές στο εξωτερικό 

ακαδ. έτους 2015-2016 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προκηρύσσει, στο πλαί-

σιο του Προγράμματος Erasmus+, θέσεις για την 

κινητικότητα φοιτητών για ΣΠΟΥΔΕΣ στο εξωτε-

ρικό κατά το ακαδ. έτος 2015-2016. Δικαίωμα συμ-

μετοχής στο Πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές 
έχουν οι φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών 

(προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτο-

ρες) με βασικές προϋποθέσεις για την υποβολή αί-

τησης: 

 Να είναι υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο 

Πρόγραμμα (εν προκειμένω της Ελλάδας) 

 Να είναι υπήκοοι άλλων χωρών, εγγεγραμ-

μένοι σε Πρόγραμμα Σπουδών του Πανεπι-

στημίου Αιγαίου. http://erasmus.aegean.gr/

el/content/%CF%83%CF%85%CF%87%

CE%BD%CE%AD%CF%82-%CE%B5%

CF%81%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%

83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%

83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%

CE%AD%CF%82  

 Οι προπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες να έχουν 

εξετασθεί επιτυχώς στο ½ των μαθημάτων 

του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών 

μέχρι τη στιγμή της υποβολής στη Γραμμα-

τεία της αίτησης για χορήγηση βεβαίωσης 

ακαδημαϊκής επίδοσης για μετακινούμενους 

με το Πρόγραμμα 

 Να έχουν αποδεδειγμένα καλή γνώση της 

ξένης γλώσσας (Αγγλικής) ή της γλώσσας 

διδασκαλίας του Πανεπιστημίου Υποδοχής – 

min επίπεδο Β2 του Common European 

Framework of Languages. (http://

europass.cedefop.europa.eu/en/resources/

european-language-levels-cefr ) 

 Οι υποψήφιοι προπτυχιακοί φοιτητές να 

έχουν ολοκληρώσει τη φοίτηση στο πρώτο 

έτος σπουδών και να μην υπερβαίνουν τα 

ν+2 έτη σπουδών. 

https://ec.europa.eu/jrc/en/working-with-us/jobs/vacancies/function-group-iv-researchers
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Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση προκηρύσ-

σει τη χορήγηση 20 υποτροφιών για μεταπτυχιακές 

σπουδές (επιπέδου Master’s) σε όλα τα επιστημονι-

κά πεδία και 2 επιπλέον μεταπτυχιακών υποτροφιών 

στον τομέα των Ναυτικών και Ναυτιλιακών σπου-
δών (ενδεικτικά: ναυτικό δίκαιο, ναυτιλιακή οικονο-

μία, πολιτική και διοίκηση, μεταφορές, διαχείριση 

λιμένων και τερματικών σταθμών, ναυπηγική και 

ναυτική μηχανολογία κ.α.) μέσω του Πλωτού Μου-

σείου Νεράιδα (Ν.Π.Ι.Δ.) για πανεπιστημιακά ιδρύ-

ματα της Ελλάδας και του εξωτερικού με έναρξη το 

ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.  

 Το κοινωφελές νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου 

μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία 

«Πλωτό Μουσείο Νεράιδα» έχει στην κατοχή του το 

πλοίο «Νεράιδα» στο οποίο παρουσιάζεται η επιχει-

ρηματική ιστορία του Ιωάννη Σ. Λάτση. Στους σκο-
πούς του συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η 

προαγωγή δράσεων και πρωτοβουλιών σχετικών με 

τα πεδία της ιστορίας της ελληνικής ναυτιλίας, της 

επιχειρηματικής ιστορίας και της προσέλκυσης νέων 

στο ναυτικό επάγγελμα. Για περισσότερες πληροφο-

ρίες: www.neraida.org.  

  

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
Αίτηση μπορούν να υποβάλουν όσοι πληρούν όλες 

τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

-     Απολυτήριο από Λύκειο στην Ελλάδα. 
-     Πτυχίο από δημόσια ανώτατα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα (πανεπιστήμια και ΤΕΙ) της Ελλά-

δας ή αντίστοιχα ισότιμα ανώτατα εκπαι-

δευτικά ιδρύματα του εξωτερικού. Αίτηση 

μπορούν επίσης να υποβάλουν επί πτυχίο 

υποψήφιοι οι οποίοι θα αποφοιτήσουν το 

αργότερο στην εξεταστική του Ιουνίου 2015.  

-     Μέσος όρος βαθμολογίας του προπτυχιακού 

τίτλου σπουδών τουλάχιστον οκτώ (8,00) ή 

80% της κλίμακας βαθμολογίας. Δικαίωμα 

υποβολής αίτησης έχουν και υποψήφιοι με 
βαθμολογία μικρότερη του οκτώ (8,00), οι 

οποίοι ανήκουν βαθμολογικά στο ανώτερο 

10% των αποφοιτησάντων κατά το ακαδη-

μαϊκό έτος που έλαβαν το πτυχίο τους. 

-    Ανώτατο όριο ηλικίας: 28 έτη. 

-   Τεκμηριωμένη οικονομική αδυναμία για την 

κάλυψη του κόστους των σπουδών. 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜ-

ΜΑ 
Οι αιτήσεις θα υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά, από 

τη Δευτέρα 20 Απριλίου έως και την Τρίτη 12 Μαΐου 

2015, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής 

το οποίο θα είναι προσβάσιμο από την ιστοσελίδα 

του Ιδρύματος μόνο κατά τη διάρκεια της προθεσμίας 

υποβολής. 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Δείτε την προκήρυξη http://www.latsis-

foundation.org/gr/153/

metaptuxiakes_upotrofies_.html 

Για επιπλέον πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπο-

ρούν να συμβουλεύονται τις Συχνές Ερωτή-

σεις  http://www.latsis-foundation.org/files/

Attachments/FAQS_Scolarships2015-16.pdf ενώ για 

διευκρινίσεις μπορούν να επικοινωνούν με το Ίδρυμα 

μέσω του scholarships@latsis-foundation.org. 

 

Προκήρυξη για μεταπτυχιακές υποτροφίες 2015-2016. Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λά-

τση 
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χές σύνταξης βιογραφικού και παρουσιάστηκαν ανα-

λυτικά οι θεματικές ενότητες που το απαρτίζουν κα-

θώς και οι στόχοι και το είδος της  προετοιμασίας που 

απαιτείται για μια συνέντευξη.  

Το τοπικό Γραφείο Διασύνδεσης Σάμου στο πλαί-

σιο της Δράσης πληροφόρησης και κατάρτισης των 

φοιτητών του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε θέματα 

συμβουλευτικής, διοργάνωσε εργαστήρια Σύνταξης 

Βιογραφικού Σημειώματος και Συνέντευξης Επιλο-
γής στις 28 Φεβρουαρίου.  

Και στα δύο Εργαστήρια υπήρξε θετική ανταπόκρι-

ση με μεγάλη συμμετοχή καθώς τα παρακολούθη-

σαν συνολικά 51 φοιτητές/τριες των τμημάτων της 

Σχολής Θετικών Επιστημών. 

Στα Εργαστήρια  Βιογραφικού Σημειώματος και 

Συνέντευξης Επιλογής αναλύθηκαν οι βασικές αρ-

Εργαστήρια Βιογραφικού και Συνέντευξης Επιλογής από το τοπικό Γραφείο Διασύνδεσης 

Σάμου 

http://www.neraida.org
http://www.latsis-foundation.org/gr/153/metaptuxiakes_upotrofies_.html
http://www.latsis-foundation.org/gr/153/metaptuxiakes_upotrofies_.html
http://www.latsis-foundation.org/gr/153/metaptuxiakes_upotrofies_.html
http://www.latsis-foundation.org/files/Attachments/FAQS_Scolarships2015-16.pdf
http://www.latsis-foundation.org/files/Attachments/FAQS_Scolarships2015-16.pdf
http://www.latsis-foundation.org/files/Attachments/FAQS_Scolarships2015-16.pdf
http://www.latsis-foundation.org/files/Attachments/FAQS_Scolarships2015-16.pdf
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Μην χάσεις την ευκαιρία να συμμετέχεις στο πρώτο 

πρόγραμμα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στην 

Ελλάδα, να διαγωνιστείς, να λάβεις ανατροφοδότηση 

από ειδικούς στο χώρο του κοινωνικού επιχειρείν και 

να διεκδικήσεις τον τίτλο του νικητή. 

Μπες στο http://socialimpactaward.gr/apply/ και κα-

τάθεσε το επιχειρηματικό σου πλάνο μέχρι 21 Απριλί-

ου. 

Τo Social Impact Award είναι ένα από τα εκπαιδευτι-

κά προγράμματα του Ιmpact Hub Athens που πραγμα-

τοποιείται σε 10 ευρωπαϊκές πόλεις και έχει σαν στό-

χο να διαδώσει την κοινωνική επιχειρηματικότητα 

στους νέους, μέσα από δωρεάν εκπαιδευτικά εργαστή-

ρια, συμβουλευτική υποστήριξη των ομάδων και το 
διαγωνισμό της κοινωνικής- νεανικής επιχειρηματικό-

τητας. 

Για περισσότερες πληροφορίες: Μαρία Μπόλη, Phone: 

+30 210 3210146 | maria.boli@socialimpactaward.gr   

Διαγωνισμός Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας για φοιτητές και νέους  από το Impact 

Hub Αthens  

Έχεις μια ιδέα που θέλεις να την μετατρέψεις σε 

επιχειρηματική πρωτοβουλία;                         

Το Social Impact Award είναι το πρώτο εκπαιδευτι-

κό πρόγραμμα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 

για φοιτητές και νέους στην Ελλάδα που στόχο έχει 
να βοηθήσει τις καλύτερες ιδέες να γίνουν πραγμα-

τικότητα. 

Το πρόγραμμα ξεκίνησε στις 3 Μαρτίου με μια 

σειρά εκπαιδευτικών εργαστηρίων και θα συνεχίσει 

στο επόμενο στάδιο  με το διαγωνισμό Κοινωνικής 

Επιχειρηματικότητας.  

Οι τρεις νικήτριες ομάδες θα κερδίσουν 3000 Ευρώ 

ως seed funding, 6 μήνη συνδρομή στο Impact Hub 

Athens, όπου θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν 

και να εξελίξουν την ιδέα τους, ενώ ταυτόχρονα θα 

συμμετέχουν στα 2 Ευρωπαϊκά συνέδρια του SIA 

τον Ιούλιο και τον Οκτώβριο. Τέλος,  οι ομάδες θα 
αποκτήσουν πρόσβαση στο παγκόσμιο δίκτυο του 

Impact Hub, το οποίο αποτελούν 10.000 επιχειρη-

ματίες από 60 διαφορετικές πόλεις στον κόσμο. 

ας / πρωτοτυπίας αυτής και υλοποίησης της. 

Οι Έλληνες τοποθετούνται με σκεπτικισμό αναφορικά 

με τον τομέα εκπαίδευσης που οδηγεί σε επιχειρημα-

τική κατάρτιση. Συγκεκριμένα, δηλώνουν δυσαρέ-

σκεια (κατά 70%) απέναντι στις υπάρχουσες εναλλα-
κτικές επιχειρηματικής εκπαίδευσης που παρέχονται 

από σχολές, πανεπιστήμια, κυβερνητικά προγράμμα-

τα, εταιρικά προγράμματα στην Ελλάδα. Περαιτέρω, 

σχεδόν 1 στους 2 Έλληνες αντιλαμβάνονται ως ανε-

παρκείς τις τρέχουσες εκπαιδευτικές προτάσεις επιχει-

ρηματικότητας. 

Στην πλειονότητά τους οι Έλληνες θεωρούν ότι η 

επιχειρηματικότητα είναι αποτέλεσμα εκπαίδευσης 

(69%) έναντι εκείνων που είναι πιο κοντά στην αντί-

ληψη ότι είναι έμφυτο χαρακτηριστικό δηλαδή να 

γεννηθεί κανείς επιχειρηματίας (30%). 

Παρόμοια αντίληψη έχουν και οι ερωτηθέντες σε πα-
γκόσμια και ευρωπαϊκή κλίμακα, κατά την οποία 6 

στους 10 θεωρούν ότι η έννοια της επιχειρηματικότη-

τας συνάδει με την εκπαίδευση. 

Ειδικότερα και λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία των 

ερωτηθέντων, την αντίληψη αυτή φαίνεται να ασπά-

ζονται πιο αντιπροσωπευτικά οι ερωτηθέντες κάτω 

από 50 ετών (72% κάτω από 35 έτη, 72% 35-49 έτη, 

60% άνω των 50 ετών). 

Ο πληθυσμός της Ελλάδας αναγνωρίζει στη χώρα και 

την κοινωνία μια φιλική στάση απέναντι στην επιχει-

ρηματικότητα (8% πολύ φιλική, 44% κάπως φιλική). 
Σημειωτέον ότι σε παγκόσμια κλίμακα ο πληθυσμός 

είναι διχασμένος σχετικά με τη φιλική ή μη φιλική 

στάση (συγκεκριμένα κατά Μ.Ο. 49% σε παγκόσμια 

κλίμακα θεωρεί ότι οι κοινωνίες δεν είναι φιλικές). 

 

Δείτε την έρευνα στο παρακάτω link: http://

www.mke.ntua.gr/

docu-

ments/10191/433611/141016_ager_2014_publication

_final.pdf/c0d2dd2e-7f13-44cb-a8a2-2b9c3e1de0db.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Παγκόσμια έρευνα για την Επιχειρηματικότητα. Amway Global Entrepreneurship 

2014 

Επιχειρηματίας: Γεννιέσαι ή Γίνεσαι; Η Επιχειρη-

ματικότητα διδάσκεται; Ερωτήματα που προσπαθεί 

να απαντήσει η παγκόσμια έρευνα για την Επιχει-

ρηματικότητα της Amway. Θετική στάση απέναντι 

στην επιχειρηματικότητα έχουν δύο στους τρεις 
Έλληνες (ποσοστό 69%), όπως προκύπτει από τα 

βασικά συμπεράσματα που αποτυπώνουν την ελλη-

νική διάσταση για την επιχειρηματικότητα και την 

αυτοαπασχόληση στο πλαίσιο της παγκόσμιας 

έρευνας επιχειρηματικότητας 2014 της Amway 

(Amway Global Entrepreneurship Report 2014), σε 

συνεργασία με το TUM (Technical University of 

Munich) και την Gfk Νυρεμβέργης. 

Από την έρευνα, τα αποτελέσματα της οποίας πα-

ρουσιάστηκαν στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης, την 

Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015, προκύπτει ότι οι νέοι 

κάτω των 35 ετών εμφανίζονται περισσότερο θετι-
κοί απέναντι στην επιχειρηματικότητα (77%) σε 

σχέση με μεγαλύτερες ηλικίες 35-49 ετών (66%) 

και άνω των 50 ετών (62%). 

Οι άντρες είναι σχετικά πιο θετικοί (51%) έναντι 

των γυναικών (47%) στην ιδέα της επιχειρηματικό-

τητας. 

Ποσοστό 49% των Ελλήνων μπορούν να φαντα-

στούν την έναρξη δικής τους επιχειρηματικής δρα-

στηριότητας. Η επιχειρηματική προοπτική φαίνεται 

να είναι συγκριτικά πιο υψηλή στην Ελλάδα, σε 

σχέση με τον παγκόσμιο μέσο όρο (42%) και συ-
γκριτικά ακόμη πιο υψηλή σε σχέση με τον μέσο 

όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (38%). 

Εστιάζοντας στα ηλικιακά στο κοινό της Ελλάδας, 

οι ερωτώμενοι κάτω των 35 ετών φαίνεται να εκ-

φράζουν την μεγαλύτερη επιχειρηματική προοπτική 

(55%), ενώ ακολουθούν τα κοινά 35-49 ετών (48%) 

και άνω των 50 ετών (42%). 

Βασικό κίνητρο για την έναρξης μιας επιχείρησης 

είναι «να είμαι αφεντικό του εαυτού μου, ανεξάρ-

τητος από κάθε εργοδότη» το οποίο αγγίζει το 54% 

στην Ελλάδα ενώ σε παγκόσμια κλίμακα ο μέσος 

όρος ανέρχεται σε 46%. 
Οι δεξιότητες γύρω από την επιχειρηματικότητα 

αποτελούν ένα προαπαιτούμενο παράγοντα ενθάρ-

ρυνσης και προηγούνται της επιχειρηματικής ιδέ-
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επιχειρηματικού σχεδίου τους, ενώ παράλληλα 

θα απολαμβάνουν μια σειρά ενεργειών προε-

τοιμασίας για την περαιτέρω βελτίωση των 

επιχειρηματικών τους σχεδίων. Στη συνέχεια, 

θα έχουν την ευκαιρία για εννέα (9) μήνες -
όσο και η διάρκεια της φάσης grow υπό στενή 

έννοια- να απολαύσουν το πλήρες φάσμα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών του Προγράμματος.  
 go (η φάση του επιχειρηματικού άλματος): Η 

συμμετοχή στο Πρόγραμμα ολοκληρώνεται με 

την επιδίωξη όλες οι συμμετέχουσες επιχειρή-

σεις στη φάση grow υπό στενή έννοια να 

έχουν καταφέρει την ωρίμανση του επιχειρη-

ματικού τους σχεδίου, ώστε πλέον να είναι 

καθ’ όλα έτοιμες να πραγματοποιήσουν το 

επιχειρηματικό τους «άλμα»: να προχωρήσουν 

στην κεφαλαιοποίηση της αξίας της ιδέας τους 

με ιδίους πόρους ή μέσα από άντληση επενδυ-
τικών ή άλλων κεφαλαίων ή/και να προσχω-

ρήσουν σε πιο ώριμα οικοσυστήματα καινοτο-

μίας (π.χ. clusters) ως μέλη. 
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπο-

ρείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα http://

www.theegg.gr/  

egg – enter*grow*go 

Νέες υποβολές- 3ος κύκλος μέχρι 31 Μαρτίου 2015 

Το πρόγραμμα με τον τίτλο «egg – en-

ter*grow*go» διοργανώνεται από την ανώνυμη 

εταιρία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Er-

gasias Α.Ε.» και τη μονάδα Corallia του Ν.Π.Ι.Δ. 

με την επωνυμία «Αθηνά – Ερευνητικό Κέντρο 
Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, 

των Επικοινωνιών και της Γνώσης». Το Πρόγραμ-

μα egg αποτελεί μια πρωτοβουλία Εταιρικής Κοι-

νωνικής Ευθύνης που στοχεύει στη στήριξη της 

νεανικής καινοτόμου επιχειρηματικής δραστηριό-

τητας και στην ενίσχυση της προοπτικής βιώσιμης 

απασχόλησης του ανθρώπινου δυναμικού της χώ-

ρας, ιδιαίτερα των νέων. Απευθύνεται σε νέους 

ανθρώπους, οι οποίοι έχουν μια πρωτότυπη ιδέα 

που ενδεχομένως καλύπτει μια ανάγκη ή αξιοποιεί 

μια ευκαιρία μιας ικανοποιητικού μεγέθους αγοράς 

και διαθέτουν το ζήλο να μετατρέψουν την επιχει-
ρηματική τους «ιδέα» σε «πράξη». 

Ειδικότερα, το Πρόγραμμα egg αποτελεί ένα ολο-

κληρωμένο πλαίσιο επιχειρηματικής επώασης 

(incubation), επιτάχυνσης (acceleration) και συ-

νεργασίας (co-working), παρέχοντας για ένα έτος, 

όσο και η συνολική διάρκεια της φάσης grow, μια 

σειρά από υποστηρικτικές δράσεις και εργαλεία 

που θα βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να αναπτύ-

ξουν και επιταχύνουν τη μετατροπή του επιχειρη-

ματικού τους σχεδίου, μιας αρχικής ιδέας, σε ένα 

ολοκληρωμένο και επιχειρηματικά αξιοποιήσιμο 
προϊόν ή υπηρεσία. 

Το Πρόγραμμα απαρτίζεται αφενός από το διαγω-

νιστικό μέρος του και αφετέρου από τη φάση συμ-

μετοχής-υλοποίησης υπό τη στενή έννοια του 

όρου. Ειδικότερα: 

 enter (η διαγωνιστική φάση ένταξης): Στο 

egg μπορούν να συμμετέχουν άτομα από 

όλη την Ελλάδα με καινοτόμες ιδέες σε 

όλους τους τομείς της οικονομίας. Οι ενδια-

φερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν, σύμ-

φωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη, 

συνοπτικό επιχειρηματικό σχέδιο σε ολιγο-

σέλιδο τυποποιημένο έντυπο, το οποίο θα 
αξιολογηθεί ως προς την καινοτομία, την 

προοπτική και τη βιωσιμότητά του από δια-

κεκριμένους εμπειρογνώμονες με εμπειρία 

σε αξιολόγηση καινοτομικών επιχειρηματι-

κών σχεδίων, διαχείριση επενδύσεων σπο-

ράς (seed-capital financing) και με επιχει-

ρηματική αντίληψη και κατανόηση περί 

νεοσύστατων επιχειρήσεων (start-ups). Οι 

επιχειρηματικές ομάδες, το επιχειρηματικό 

σχέδιο των οποίων θα αξιολογηθεί θετικά 

κατά τη φάση αυτή, σύμφωνα με τους 

όρους της προκήρυξης, θα προκριθούν στην 
επόμενη φάση grow. 

 grow (η φάση μετατροπής της «ιδέας» σε 

πρωτότυπο προϊόν ή υπηρεσία): Οι προκρι-

θείσες στη φάση αυτή επιχειρηματικές ομά-

δες, αρχικώς, θα υποστηριχτούν συμβου-

λευτικά, προκειμένου να συστήσουν (εντός 

τριών (3) μηνών κατά μέγιστο από την ολο-

κλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και 

της ανακοίνωσης των προκρινόμενων για 

ένταξη στη φάση grow επιχειρηματικών 

ομάδων) την εταιρία-φορέα υλοποίησης του 
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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». 

Εσπερίδα Πρακτικής Άσκησης του τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και επικοι-

νωνιακών Συστημάτων  

Την Πέμπτη 12 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε από το 

γραφείο πρακτικής άσκησης του τμήματος Μ.Π.Ε.Σ. 

εσπερίδα με θέμα την ενημέρωση των φοιτητών/

τριών σχετικά με το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης. 

Κύριος σκοπός της εκδήλωσης ήταν να ενημερωθούν 
οι παρευρισκόμενοι σχετικά με τις διαδικασίες που 

πρέπει να ακολουθήσουν προκειμένου να πραγματο-

ποιήσουν την πρακτική τους άσκηση κατά το τρέχον 

εαρινό εξάμηνο, να ακούσουν τις εμπειρίες ασκούμε-

νων προηγούμενων εξαμήνων καθώς επίσης και να 

γνωρίσουν εκπροσώπους φορέων. Την Εσπερίδα 

παρακολούθησαν περίπου 50 φοιτητές/τριες του τμή-

ματος.  
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Ανδρεάδης Ευάγγελος– πρακτική άσκηση σε εργαστήριο 

του τμ. Μ.Π.Ε.Σ. 

Τσιπάς Νικόλαος– πρακτική άσκηση στην εταιρεία ΑΘΑ-

ΝΑΣΙΟΣ ΣΩΤ. ΛΑΠΠΑΣ 

Φαμελου Άννα– πρακτική άσκηση στην εταιρεία ΛΙΘΟ-

ΞΟΟΥ-ΚΑΪΝΤΑΤΖΗΣ Ο.Ε 

Μάρκου Γιάννης– πρακτική άσκηση στο Διεθνή Αερολι-

μένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» 

Λουκής Ευριπίδης επιστημονικός Υπεύθυνος του Π.Π.Α 

για το τμήμα Μ.Π.Ε.Σ. μαζί με Μάρκου Γιάννη σε σύνδε-

ση μέσω Skype 

Ιδιοκτήτες της  εταιρείας ΛΙΘΟΞΟΟΥ-ΚΑΪΝΤΑΤΖΗΣ 

Ο.Ε 


