
Δθδήισζε κε ζέκα: 
«Πξνψζεζε ηεο Απα-
ζρφιεζεο: ηα εξγαιεία 
ηνπ κέιινληνο» ζηελ 
Παλεπηζηεκηαθή Μνλά-
δα Ρφδνπ  

1 

Νέα Πξφζθιεζε CO-
FUND Marie Sklodow-
ska-Curie 

2 

Πξφζθιεζε CREA - 

Γίθηπν Θεξηλψλ Αθαδε-

κηψλ 

2 

Γεκφζηα Πξφζθιεζε γηα 
ηελ ππνβνιή εξεπλεηη-
θψλ πξνηάζεσλ πξνο 
ρξεκαηνδφηεζε γηα ην 
έηνο 2016 

3 

Γηεζλή Θεξηλά ρνιεία 
Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ  

3
-
4 

πκκεηνρή ηεο Διιάδαο 
ζηνλ δηεζλή δηαγσληζκφ 
θαηλνηνκηθψλ εθαξκν-
γψλ «European Satellite 
Navigation Competi-
tion» (ESNC 2015) 

5 

4o Θεξηλφ ρνιείν Νεα-
ληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηε-
ηαο Παλεπηζηεκίνπ Αη-
γαίνπ 

5

-

6 

Οδεγφο πξαθηηθήο 

άζθεζεο γηα ππνςήθηνπο 

αζθνχκελνπο ζηα ζεζκη-

θά φξγαλα ηεο ΔΔ 

7 

  

  

  

  

  

  

Πεπιεσψμενα Σεωσοςρ 

Μάιορ 2015 Σεωσορ 41 

Γ.Α.ΣΑ. Πανεπιζηημίος Αιγαίος 

Δνημεπυηικψ Γεληίο Γπαθείος Γιαζωνδεζηρ Γ.Α.ΣΑ. 

Δκδήλυζη με θέμα: «Πποϊθηζη ηηρ Απαζσψληζηρ: ηα επγαλεία ηος 
μέλλονηορ» ζηην Πανεπιζηημιακή Μονάδα Ρψδος  

ΔeΑΣΤΑsy 

Το παρόν ςυγχρηματοδοτήθηκε 

από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη 

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και 

εθνικοφσ πόρουσ ςτο πλαίςιο τησ 

πράξησ «Γραφείο Διαςφνδεςησ 

Πανεπιςτημίου Αιγαίου» του Επι-

χειρηςιακοφ Προγράμματοσ 

«Εκπαίδευςη και Διά Βίου Μάθη-

ςη». 

Σν Σνπηθφ Γξαθείν ηεο Γνκήο Απαζρφ-
ιεζεο & ηαδηνδξνκίαο (Γ.Α.ΣΑ.) ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ζηε Ρφδνπ, δηνξ-
γάλσζε εθδήισζε κε Θέκα: «Προώθηση 
της Απαστόλησης: τα εργαλεία τοσ μέλ-
λοντος», ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 
Γεπηέξα 25 Μαΐνπ  2015 θαη ψξα 18:00-
21:00,  ζην Κηίξην Κιεφβνπινο, ζην Ακ-
θηζέαηξν Ιζνγείνπ, ηεο Παλεπηζηεκηαθήο 
Μνλάδαο Ρφδνπ.  

Η εθδήισζε απεπζπλφηαλ ζε θνηηεηέο/
ηξηεο ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Μνλάδαο Ρφ-
δνπ θαζψο θαη ζε απνθνίηνπο ηνπ, γηα λα 
ελεκεξσζνχλ γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ πξν-
ζθέξεη ζε απηνχο ε ΓΑΣΑ, ην ΙΝΔ ηεο 
ΓΔΔ θαη ην δίθηπν EURES ηνπ ΟΑΔΓ, 
γηα λα θαζίζηαληαη ηθαλνί λα απνθσδηθν-
πνηνχλ εξγαζηαθά πεξηβάιινληα θαη λα 
δηακνξθψλνπλ ην αηνκηθφ ζρέδην δξάζεο 
ηνπο, πνπ ζα πεξηιακβάλεη νξζνινγηθέο 
επηινγέο θαη ε θαηάιεμε ηνπ νπνίνπ ζα 
είλαη ε έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Δπη-
πιένλ, παξείρε αξσγή ζηνπο/ζηηο  
θνηηεηέο/ηξηεο θαη απνθνίηνπο, ησλ δπλα-
ηνηήησλ πνπ ηνπο πξνζθέξνληαη γηα ηελ 
αλαδήηεζε εξγαζίαο  έηζη ψζηε λα απν-
ζαθελίζνπλ ηηο αμίεο, ηα ελδηαθέξνληα, 
ηηο ηθαλφηεηεο θαη δπλαηφηεηέο ηνπο, λα 
αλαγλσξίδνπλ ηηο θαηάιιειεο επθαηξίεο 
απαζρφιεζεο θαη λα ελεκεξσζνχλ γηα ηα 
βαζηθά εξγαζηαθά δηθαηψκαηα ηνπο θα-
ζψο θαη λα απνθηήζνπλ κηα πξψηε γλσξη-
κία κε ηελ Δπξσπατθή Τπεξεζία Απα-
ζρφιεζεο. 

Θεκαηηθέο πνπ πεξηιάκβαλε ε εθδήισζε: 

 Δλεκέξσζε ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ & 
ησλ απφθνηησλ γηα ηε Γνκή Απα-
ζρφιεζεο & ηαδηνδξνκίαο θαη ηηο 
ππνθείκελεο δνκέο ηεο (Γξαθείν 
Γηαζχλδεζεο, Πξαθηηθήο Άζθεζε, 
Μνλάδα Καηλνηνκίαο & Δπηρεηξε-
καηηθφηεηαο) θαζψο επίζεο γηα ηηο 
δξάζεηο ηεο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 
απαζρφιεζεο ησλ απνθνίησλ. 

 Δλεκέξσζε ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ & 
ησλ απφθνηησλ ηνπ Γηθηχνπ Τπε-
ξεζηψλ ησλ Δμεηδηθεπκέλσλ Κέ-

ληξσλ Πξνψζεζεο ζηελ Απαζρφιε-
ζε (ΔΚΠΑ) ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Δξγα-
ζίαο ηεο ΓΔΔ. 

 Μεηαθνξά ηεο εκπεηξίαο ησλ ζπκ-
βνχισλ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ εξγαζίαο 
ηεο ΓΔΔ,  ηεο επαγγεικαηηθήο 
ζπκβνπιεπηηθήο κε ην παξάδεηγκα 
ηνπ ΔΚΠΑ. 

 Δλεκέξσζε απφ ηελ λνκηθή ζχκ-
βνπιν ηνπ ΙΝΔ ηεο ΓΔΔ γηα ηα 
βαζηθά εξγαζηαθά δηθαηψκαηα.  

 Δλεκέξσζε ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ & 
ησλ απφθνηησλ ηεο δηθηπαθήο πχιεο 
ΔURES θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ 
απηή πξνζθέξεη ζηνπο αλαδεηνχ-
ληεο εξγαζία. 

 Μεηαθνξά ηεο γλψζεο θαη εκπεηξί-
αο δηαθεθξηκέλσλ ζηειερψλ θνξέσλ 
πξνψζεζεο ηεο απαζρφιεζεο. 

ηελ εθδήισζε ζπκκεηείραλ δηαθεθξηκέλνη 
εηζεγεηέο απφ ηα Δμεηδηθεπκέλα Κέληξα 
Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΔΚΠΑ) 
ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Δξγαζίαο ηεο ΓΔΔ, ν θ. 
Γεκήηξεο άλλαο, χκβνπινο ηνπ ΔΚΠΑ 
Αζελψλ, ε θα νθηάλλα Βέξγνπ, Ννκηθή 
χκβνπινο ηνπ ΔΚΠΑ Αζελψλ θαζψο θαη 
ε θα ηέιια ηαχξνπ, Βνεζφο χκβνπινο 
EURES, απφ ην Γίθηπν Δπξσπατθήο Δκβέ-
ιεηαο “EURES”- ΟΑΔΓ γηα ηελ Γσδεθάλε-
ζν. Σελ εθδήισζε ραηξέηεζε ν Αλαπιεξσ-
ηήο Πξχηαλε Γηεζλψλ πλεξγαζηψλ, Φνη-
ηεηηθψλ Θεκάησλ θαη Θεκάησλ Απνθνί-
ησλ, Αλαπιεξσηήο  Καζεγεηήο ππξίδσ-
λαο πξφπνπινο. 

πλνιηθά ε  εκεξίδα είρε κεγάιε επηηπρία 
θαζφηη ηελ παξαθνινχζεζαλ 70 θνηηεηέο/
ηξηεο απφ φια ηα ηκήκαηα ηεο ρνιήο Αλ-
ζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ ηεο Παλεπηζηεκη-
αθήο Μνλάδαο Ρφδνπ (43 απφ ην 
Σ.Δ.Π.Α.Δ.., 23 απφ ην Π.Σ.Γ.Δ. θαη 4 
απφ ην Σ.Μ..).  
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ζπκκεηέρνληα, πνπ ζα κπνξνχζε λα είλαη έλα ππνπξγεί-
ν, πεξηθεξεηαθή αξρή, ρξεκαηνδνηηθφο νξγαληζκφο, 
παλεπηζηήκην, εξεπλεηηθφο νξγαληζκφο, αθαδεκία 
έξεπλαο ή επηρείξεζε. 
Η δηαζπλνξηαθή θηλεηηθφηεηα απνηειεί πξνυπφζεζε, 
ελψ ελζαξξχλεηαη ε δηαηνκεαθή θηλεηηθφηεηα. Μέζσ 
ηεο ζπγρξεκαηνδφηεζεο ππνζηεξίδνληαη ηφζν νη ππν-
ςήθηνη δηδάθηνξεο φζν θαη νη έκπεηξνη εξεπλεηηθνί ππφ-
ηξνθνη ζηελ εξεπλεηηθή θαηάξηηζε θαη ηελ εμέιημε ηεο 
ζηαδηνδξνκίαο ηνπο. Οη νξγαληζκνί πνπ ζπκκεηέρνπλ 
ζα ιάβνπλ έλα πξνθαζνξηζκέλν πνζφ γηα θάζε ππνζηε-
ξηδφκελν εξεπλεηή σο ζπκβνιή ζηα έμνδα δηαβίσζεο 
ηνπ εξεπλεηή θαη ζηα έμνδα δηαρείξηζεο ηνπ πξνγξάκ-
καηνο. Οη ελδηαθεξφκελνη νξγαληζκνί κπνξνχλ λα ππν-
βάιινπλ αίηεζε έσο ηελ 1 Οθησβξίνπ 2015. 
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: http://tinyurl.com/o729u6w 
 
Πεγή: Δπξσπατθφ Γξαθείν Κχπξνπ: ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ 
ΔΙΓΗΔΙ ΣΔΤΥΟ ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2015 

Νέα Ππψζκληζη COFUND Marie Sklodowska-Curie 

Γηαζέηεηε ή ζρεδηάδεηε έλα εξεπλεηηθφ πξφγξακκα 
θηλεηηθφηεηαο θαη αλαδεηάηε επηπιένλ ρξεκαηνδφ-
ηεζε γηα λα ην επεθηείλεηε ή λα ηνπ πξνζδψζεηε κηα 
δηεζλή δηάζηαζε; Σν πξφγξακκα COFUND πξνζθέ-
ξεη πξφζζεηε ρξεκαηνδφηεζε γηα λέα ή πθηζηάκελα 
πεξηθεξεηαθά, εζληθά θαη δηεζλή πξνγξάκκαηα γηα 
ηελ παξνρή κηαο δηεζλνχο θαη δηαηνκεαθήο δηάζηα-
ζεο ζηελ εξεπλεηηθή θαηάξηηζε θαη ηελ επαγγεικα-
ηηθή εμέιημε. Γηδαθηνξηθά πξνγξάκκαηα θαζψο θαη 
πξνγξάκκαηα ππνηξνθηψλ γηα πεπεηξακέλνπο εξεπ-
λεηέο κπνξνχλ λα ππνζηεξηρζνχλ απφ ην πξφγξακ-
κα COFUND ζην πιαίζην ησλ δξάζεσλ Marie 
Sklodowska-Curie. Η λέα πξφζθιεζε ππνβνιήο 
πξνηάζεσλ H2020-MSCA-COFUND-2015 άλνημε 
ζηηο 14 Απξηιίνπ 2015 κε ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ 
80 εθαη. επξψ. 
Η δξάζε απηή αθνξά νξγαληζκνχο πνπ ρξεκαηνδν-
ηνχλ ή δηαρεηξίδνληαη δηδαθηνξηθά πξνγξάκκαηα ή 
πξνγξάκκαηα ππνηξνθηψλ γηα εξεπλεηέο. Κάζε πξφ-
ηαζε COFUND ζα πξέπεη λα έρεη έλα κνλαδηθφ 

Πξνγξάκκαηνο (www.creasummeracademy.eu). Η Πξφ-
ζθιεζε είλαη αλνηθηή ζε θνηηεηέο φισλ ησλ βαζκίδσλ 
(πξνπηπρηαθνχο, κεηαπηπρηαθνχο θαη ππνς. δηδάθηνξεο) 
πνπ θνηηνχλ ζε επξσπατθφ παλεπηζηήκην (έσο θαη έλα 
έηνο κεηά ηελ απνθνίηεζε) αιιά θαη ζε κεηα-
δηδάθηνξεο (Post-doc) πνπ εξγάδνληαη ζε παλεπηζηήκηα 
ηεο Δπξψπεο.  
Αηηήζεηο γίλνληαη δεθηέο έσο 15 Ινπλίνπ 2015 κέζσ ηεο 
πιαηθφξκαο www.f6s.com/crea, κία απφ ηηο πην δεκνθη-
ιείο πιαηθφξκεο γηα start-ups δηεζλψο.  
Η γιψζζα δηδαζθαιίαο θαη επηθνηλσλίαο ζηηο Θεξηλέο 
Αθαδεκίεο CREA είλαη ε αγγιηθή. 

Ππψζκληζη CREA - Γίκηςο Θεπινϊν Ακαδημιϊν 

Πξφζθιεζε ζπκκεηνρήο ζηηο Θεξηλέο Αθαδεκίεο 
πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην πιαίζην ηνπ Δπξσπατ-
θνχ Πξνγξάκκαηνο CREA -A Network of Summer 
Academies for the Improvement of Entrepreneur-
ship in Innovative Sectors and the Development of 
an ICT Business Idea Contest.  
Σν Πξφγξακκα CREA ππνζηεξίδεηαη απφ ην Δπξσ-
πατθφ Πξφγξακκα Horizon 2020 γηα ηελ Έξεπλα θαη 
ηελ Καηλνηνκία θαη έρεη σο ζηφρν λα ιεηηνπξγήζεη 
έλα Δπξσπατθφ Γίθηπν Θεξηλψλ Αθαδεκηψλ γηα ηελ 
αλάπηπμε θαηλνηφκσλ επηρεηξεκαηηθψλ ηδεψλ βαζη-
ζκέλσλ ζηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ζηελ αμηνπνίεζε 
ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ. 
Σν Πξφγξακκα δηνξγαλψλεη επίζεο Γηεζλή Γηαγσλη-
ζκφ Δπηρεηξεκαηηθήο Ιδέαο κε ζθνπφ λα θέξεη επη-
ρεηξήζεηο start-ups ζε επαθή κε επελδπηέο (business 
angels). ην Πξφγξακκα ζπκκεηέρνπλ 9 θνξείο απφ 
7 επξσπατθέο ρψξεο (Ιηαιία, Γεξκαλία, Διιάδα, 
Οιιαλδία, Δζηνλία, ινβελία, Μεγ. Βξεηαλία). Απφ 
ηελ Διιάδα, ζην Γίθηπν ζπκκεηέρεη ην Παλεπηζηή-
κην Αηγαίνπ. 
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην πξφγξακκα θαη 
ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζα βξείηε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

http://tinyurl.com/o729u6w
https://career.aegean.gr/anak_gd/anakoinwseis/DEF_CALL_FOR_IDEAS_CREA.pdf
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Σν Κέληξν Έξεπλαο γηα ηηο Αλζξσπηζηηθέο Δπηζηή-
κεο, εθπιεξψλνληαο ην βαζηθφ ηνπ ζηφρν πνπ είλαη 
ε νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηεο έξεπλαο ζηηο αλζξσπηζηη-
θέο επηζηήκεο, πξνζθαιεί εξεπλεηέο λα ππνβάινπλ 
γηα ρξεκαηνδφηεζε κία εξεπλεηηθή ηνπο πξφηαζε 
δηάξθεηαο ελφο έηνπο, ηελ νπνία πξνηίζεληαη λα εθ-
πνλήζνπλ θαηά ην εκεξνινγηαθφ έηνο 2016. Θα επη-
ιεγνχλ ζπλνιηθά έσο δέθα εξεπλεηηθέο πξνηάζεηο. Η 
κέγηζηε ρξεκαηνδφηεζε γηα θάζε έξεπλα αλέξρεηαη 
ζην πνζφ ησλ 10.000 επξψ. Λήμε Τπνβνιήο Αηηή-
ζεσλ: 30 Ινπλίνπ 2015 
Α. Θα ρξεκαηνδνηεζνχλ έσο νρηψ εξεπλεηηθέο πξν-
ηάζεηο γηα: 
Μεηαδηδάθηνξεο 
Πξφθεηηαη γηα εξεπλεηέο νη νπνίνη δελ έρνπλ μεπεξά-
ζεη ηα πέληε έηε απφ ην έηνο ιήςεο ηνπ δηδαθηνξη-
θνχ ηνπο θαη δελ εξγάδνληαη κε πιήξε απαζρφιεζε. 
Αλεμάξηεηνπο εξεπλεηέο 
Πξφθεηηαη γηα εξεπλεηέο νη νπνίνη έρνπλ ιάβεη ην 
δηδαθηνξηθφ ηνπο ηνπιάρηζηνλ πέληε έηε πξηλ ηελ 
αίηεζε θαη δελ εξγάδνληαη κε πιήξε απαζρφιεζε. 
Β. Θα ρξεκαηνδνηεζνχλ έσο δχν εξεπλεηηθέο πξν-
ηάζεηο γηα: 
Δξεπλεηηθέο oκάδεο 
Πξφθεηηαη γηα νκάδεο απνηεινχκελεο απφ ηξεηο ε-
ξεπλεηέο ην κέγηζην. Γελ ππάξρεη πεξηνξηζκφο σο 
πξνο ηε ζχλζεζε ηεο νκάδαο (ζα κπνξεί λα απνηε-
ιείηαη απφ ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο, κεηαδηδάθηνξεο 
ή θαη απφ άηνκα κε καθξά αθαδεκατθή ζεηεία θηι.). 
ε πεξίπησζε πνπ θάπνην κέινο ηεο νκάδαο εξγάδε-
ηαη ζε θαζεζηψο πιήξνπο απαζρφιεζεο, ηφηε δελ 
δηθαηνχηαη νπνηαδήπνηε νηθνλνκηθή απνδεκίσζε σο 
ακνηβή, παξά κφλν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηε 
ρξεκαηνδφηεζε γηα έμνδα κεηαθίλεζεο, αγνξάο εμν-

πιηζκνχ θαη άιιεο παξφκνηεο αλάγθεο. 
Πποχποθέζειρ 

 Η θάζε εξεπλεηηθή πξφηαζε ζα πξέπεη λα εί-
λαη πξσηφηππε κειέηε θαη λα εθπνλεζεί εληφο 
ηνπ 2016. 

 Η εξεπλεηηθή πξφηαζε δελ πξέπεη λα έρεη εμα-
ζθαιίζεη άιιε πεγή ρξεκαηνδφηεζεο. 

 Κάζε εγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή πξφηαζε ζα 
πξέπεη λα δηνξγαλψζεη κία εθδήισζε 
(εκεξίδα, δηεκεξίδα, ζεκηλάξην, ζπλέδξην, 
παξνπζηάζεηο γηα ηελ εμέιημε ησλ εξγαζηψλ, 
θ.ά.) θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ρξεκαηνδφ-
ηεζεο, δίλνληαο έκθαζε ζηε ζπκκεηνρή λέσλ 
εξεπλεηψλ. 

Τποβολή 
Η ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέ-
ζσ εηδηθνχ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο ην νπνίν ζα 
ελεξγνπνηεζεί θαηά ηηο εκεξνκελίεο πνπ πεξηγξάθν-
ληαη ζην ρξνλνδηάγξακκα ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο 
θαη ζα είλαη πξνζβάζηκν κέζσ ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφ-
πνπ ηνπ Κέληξνπ ζηε ζειίδα Αίηηζη 
Οδηγίερ 

 Όιεο νη αηηήζεηο ζα ππνβάιινληαη ζηα ειιελη-
θά θαη ζηα αγγιηθά (ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο 
ζηε θφξκα ππνβνιήο). 

 Η ηειηθή έθζεζε ηεο έξεπλαο ζα ζπληάζζεηαη 
ζηα ειιεληθά ή ζηα αγγιηθά, αλαιφγσο πψο 
έρεη νξηζηεί ζηελ αίηεζε, θαη ζα ζπλνδεχεηαη 
απφ κηα εθηελή πεξίιεςε ζηελ άιιε γιψζζα. 

 
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα επηζθε-
θηείηε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο:  
http://www.rchumanities.gr/prokiriksi-erevnon/ 
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ακή πποζέγγιζη (matour2015) 
Σμήμα Γιοίκηζηρ Δπισειπήζευν 
21 - 24 /05/2015 
STT CAMP 2015. Shipping, Transportation and 
Trade: Current Advances and Market Perspec-
tives 2015 (sttcamp2015) 
Σμήμα Ναςηιλίαρ και Δπισειπημαηικϊν Τπηπε-
ζιϊν 
19/07 - 08/08 /2015 

 
σολή Θεηικϊν Δπιζηημϊν 
3ο Γιεθνέρ Θεπινψ σολείο ζηην Ανοισηή και ς-
νεπγαηική Γιακςβέπνηζη (opengov2015) (μψνο 
ζηα αγγλικά!) 
Σμήμα Μησανικϊν Πληποθοπιακϊν & Δπικοινυ-
νιακϊν ςζηημάηυν 
29/06 - 03/07 /2015 
Θεπινψ σολείο ζηην Αζθάλεια Πληποθοπιακϊν 
και Δπικοινυνιακϊν ςζηημάηυν 2015 
(ipics2015) (μψνο ζηα αγγλικά!) 
Σμήμα Μησανικϊν Πληποθοπιακϊν & Δπικοινυ-
νιακϊν ςζηημάηυν 
06 - 17 /07/2015 
3o Γιεθνέρ Θεπινψ σολείο ζηην Ζλεκηπονική Δπι-
σειπημαηικψηηηα (eBiz2015)  
Σμήμα Μησανικϊν Πληποθοπιακϊν & Δπικοινυ-
νιακϊν ςζηημάηυν 
03 - 07 /07/2015 
Νέα Mέζα ζηην Σέσνη (xarts2015) 
Σμήμα Μησανικϊν σεδίαζηρ Πποφψνηυν και ς-
ζηημάηυν 
09 - 19 /07/2015 
Ανάλςζη Μεγάλυν Γεδομένυν (Big Data) ζηιρ 
Φςζικέρ Δπιζηήμερ 2015 (earth-BIAS2015)  

Γιεθνή Θεπινά σολεία Πανεπιζηημίος Αιγαίος  

Για καλοκαιπινέρ μαθηζιακέρ εμπειπίερ ζηα νη-
ζιά ηος Αιγαίος! 
Απηφ ην θαινθαίξη, ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ δηνξ-
γαλψλεη 23 Θεξηλά ρνιεία. Σα ζεξηλά ζρνιεία 
πινπνηνχληαη φιν ην θαινθαίξη θαη νη ζεκαηηθέο 
ηνπο πεξηιακβάλνπλ ηνπξηζκφ, πιεξνθνξηθή, κεηα-
θνξέο, ζρεδίαζε, θνηλσληνινγία, γεσγξαθία, εθπαί-
δεπζε  θιπ.  
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο βξίζθνληαη εδψ: https://
summerschools.pns.aegean.gr/listss?year=2015  
 
Οη ηίηινη ησλ Θεξηλψλ ρνιείσλ αλά ρνιή είλαη 
παξαθάησ: 
 
σολή Ανθπυπιζηικϊν Δπιζηημϊν 
Σπιζδιάζηαηα γπαθικά-Δθαπμογέρ Δικονικήρ 
Ππαγμαηικψηηηαρ για εκπαιδεςηική σπήζη - 
SSVR (ssvr2015) 
Παιδαγυγικψ Σμήμα Γημοηικήρ Δκπαίδεςζηρ 
15 - 25 /07/2015 
Designing Educational Games Summer School 
2015 (degss2015)  
Παιδαγυγικψ Σμήμα Γημοηικήρ Δκπαίδεςζηρ 
12 - 22 /08/2015 
Digital Storytelling Summer School (disss2015)  
Παιδαγυγικψ Σμήμα Γημοηικήρ Δκπαίδεςζηρ 
29/07 - 08/08 /2015 
Φηθιακέρ Σεσνολογίερ ζηην Πολιηιζμική Κλη-
πονομιά και ζηον Σοςπιζμψ (digarch2015) 
Σμήμα Μεζογειακϊν ποςδϊν 
30/07 - 10/08 /2015 

 
σολή Δπιζηημϊν ηηρ Γιοίκηζηρ 
Γιοίκηζη Σοςπιζμοω μεηά ηην κπίζη – Μεζογει-
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Σμήμα Μαθημαηικϊν 
31/08 - 04/09 /2015 
Θεπινψ σολείο ζηη σεδίαζη Βιομησανικϊν 
Πποφψνηυν και ηη Ανάπηςξη Γημιοςπγικϊν Ηδεϊν 
(prodect2015)  
Σμήμα Μησανικϊν σεδίαζηρ Πποφψνηυν και 
ςζηημάηυν 
06 - 13 /07/2015 
Γιαδπαζηική σεδίαζη και Δμπειπία ηος Υπήζηη 
(idux2015) 
 
 
Σμήμα Μησανικϊν σεδίαζηρ Πποφψνηυν και 
ςζηημάηυν 
24/08 - 05/09 /2015 
Απσιηεκηονικέρ και Σεσνολογίερ Γικηωυν 5G 
(aegeannetcom2015)  
Σμήμα Μησανικϊν Πληποθοπιακϊν & Δπικοινυ-
νιακϊν ςζηημάηυν 
19 - 28 /08/2015 

 
σολή Κοινυνικϊν Δπιζηημϊν 
Σοπική Ανάπηςξη: Θευπία, Ππακηικέρ και Πολι-
ηικέρ ςνεπγαηικοω σεδιαζμοω (innovis2015) 
Σμήμα Γευγπαθίαρ 
15 - 27 /07/2015 
Κοινυνική Σάξη, σολείο και Κοινυνική Αναπα-
παγυγή 2015 (schooling2015) 
Σμήμα Κοινυνιολογίαρ 
01 - 06 /07/2015 
Cultures, Migrations, Borders 2015 
(migbord2015) 
Tμήμα Κοινυνικήρ Ανθπυπολογίαρ και Ηζηοπίαρ 
06 - 18 /07/2015 
Social Investments and Social Economy –Theory, 
Practice and European Policies (socioinvest2015) 
Σμήμα Κοινυνιολογίαρ 
07 - 13 /09/2015 

 
σολή Πεπιβάλλονηορ 
Σraining in landscape character assessment 
methods and tools (lcamt2015)  
Σμήμα Γευγπαθίαρ 
07 - 12 /09/2015 
Οι πληθςζμιακέρ εξελίξειρ ζηην Δλλάδα και ζηον 

εςπωηεπο γευπολιηικψ ηηρ σϊπο (demo2015) 
Σμήμα Γευγπαθίαρ 
27/07 - 07/08 /2015 
σολή Πεπιβάλλονηορ 
Ανάλςζη Οικολογικϊν Γεδομένυν 2015 
(ecodar2015) 
Σμήμα Δπιζηημϊν ηηρ Θάλαζζαρ & Σμήμα Πεπι-
βάλλονηορ 
06 - 11 /07/2015 
Open GIS Symposium and Summer School 2015 
(opengis2015)  
Σμήμα Δπιζηημϊν ηηρ Θάλαζζαρ 
20 - 24 /07/2015 
Γιαηποθή και Βιοποικιλψηηηα υρ επγαλεία ηος Δς 
Εην (nubioeyzin2015) 
Σμήμα Δπιζηήμηρ Σποθίμυν και Γιαηποθήρ & 
Σμήμα Πεπιβάλλονηορ 
24 - 29 /08/2015 

Γιεθνή Θεπινά σολεία Πανεπιζηημίος Αιγαίος (ζςνέσεια) 
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ηαμηδησηψλ ηεο ζάιαζζαο, θαη έρεη σο ζηφρν λα αλα-
δείμεη ηνπο ελδηαθέξνληεο κηθξνχο - θαη ζπρλά 
άγλσζηνπο - ζαιάζζηνπο πξννξηζκνχο ζηελ Διιάδα 
θαη ζε νιφθιεξε ηε Μεζφγεην. 

ην ESNC 2015 κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ επηρεηξή-
ζεηο (λενθπείο θαη πθηζηάκελεο), επηζηεκνληθά θαη 
αθαδεκατθά ηδξχκαηα θαζψο θαη αλεμάξηεηα πξφζσ-
πα. Σα ηειεπηαία 11 ρξφληα νη ζπκκεηνρέο έρνπλ με-
πεξάζεη ηηο 8.200.  

Η πξφηαζε πνπ ζα δηαθξηζεί αλάκεζα ζηηο ειιεληθέο 
ζπκκεηνρέο, ζα ζπκκεηάζρεη ζην δηεζλέο ηκήκα ηνπ 
δηαγσληζκνχ κε ζπλ-δηαγσληδφκελνπο ηνπο αληίζηνη-
ρνπο ληθεηέο ηνπ ESNC 2015 απφ άιιεο ρψξεο. 

Σν ESNC 2015 δηνξγαλψλεηαη ζε παλεπξσπατθφ επί-
πεδν απφ ην  Anwendungszentrum GmbH, Ober-
pfaffenhofen (AZO) (German Center of Applications), 
ζε ζπλεξγαζία κε θνξείο απφ ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο 
ηεο Δπξψπεο, νη νπνίνη έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ δηε-
μαγσγή ηνπ ζε εζληθφ/πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. 

Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ πξνηάζεσλ ιήγεη ζηηο 
30/06/2015. 

Η ειιεληθή ζπκκεηνρή δηνξγαλψλεηαη απφ ηνλ χλδε-
ζκν Δηαηξεηψλ Κηλεηψλ Δθαξκνγψλ Διιάδνο 
(ΔΚΔΔ,) ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Έλσζε Διιεληθψλ 
Βηνκεραληψλ Γηαζηεκηθήο Σερλνινγίαο & Δθαξκν-
γψλ (ΔΒΙΓΙΣΔ), ην Δζληθφ Γίθηπν Έξεπλαο θαη Σε-
ρλνινγίαο (ΔΓΔΣ), ην νπνίν θαη ζπληνλίδεη ηελ πξσ-
ηνβνπιία ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ LDA, ην Δζληθφ Α-
ζηεξνζθνπείν Αζελψλ (Δ.Α.Α.), ην Δζληθφ Κηεκαην-
ιφγην θαη Υαξηνγξάθεζε Α.Δ. (Δ.Κ.ΥΑ.) θαη ηελ 
“Σερλφπνιηο” ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ 
(ΣΔΥΝΟΠΟΛΙ). 

Γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ειιεληθφ ζθέινο θαη 
ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ, κπνξείηε λα επηζθεθ-
ζείηε ηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν www.greece.esnc.eu. 

 

ςμμεηοσή ηηρ Δλλάδαρ ζηον διεθνή διαγυνιζμψ καινοηομικϊν εθαπμογϊν «European 

Satellite Navigation Competition» (ESNC 2015) 

O χλδεζκνο Δηαηξεηψλ Κηλεηψλ Δθαξκνγψλ Δι-
ιάδαο (ΔΚΔΔ), δηνξγαλψλεη γηα δεχηεξε ζπλερφ-
κελε ρξνληά ηε ζςμμεηοσή ηηρ Δλλάδαρ ζηον διε-
θνή διαγυνιζμψ καινοηομικϊν εθαπμογϊν πνπ 
ρξεζηκνπνηνχλ δνξπθνξηθέο ηερλνινγίεο, 
«European Satellite Navigation Competi-
tion» (ESNC 2015). Ο δηαγσληζκφο απηφο πξαγκα-
ηνπνηείηαη θάζε ρξφλν ππφ ηελ αηγίδα ηεο ESA 
(Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο Γηαζηήκαηνο) κε ζθνπφ 
ηελ βξάβεπζε ησλ θαιχηεξσλ πξντφλησλ, ππεξε-
ζηψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ θαηλνηνκηψλ πνπ βαζίδν-
ληαη ζηελ ρξήζε ησλ δνξπθνξηθψλ ηερλνινγηψλ 
πινήγεζεο ζηελ θαζεκεξηλή δσή. 

Ο ΔΚΔΔ κε ηελ δξάζε απηή ζηνρεχεη ζηελ ελί-
ζρπζε, δηάδνζε θαη ππνζηήξημε θαηλνηφκσλ ηδεψλ 
πνπ ζα αλαδεηρζνχλ κέζα ζην ζχγρξνλν επηρεηξε-
καηηθφ πεξηβάιινλ απφ ηνπο θνηηεηέο θαη εξεπλε-
ηέο ηνπ ηδξχκαηφο ζαο εληζρχνληαο έηζη ηε ζπλεξ-
γαζία κεηαμχ ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο θαη ησλ 
παξαγσγηθψλ θνξέσλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ επειπη-
ζηνχκε λα αλνίμνπλ πεξαηηέξσ δπλαηφηεηεο αλα-
γλψξηζεο ηεο λεαληθήο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηαπ-
ηφρξνλα λα εληζρπζεί ε ηθαλφηεηά ηνπο λα αλαπηχ-
μνπλ επηρεηξεκαηηθέο θαηλνηνκίεο. 

ηνλ πεξζηλφ δηαγσληζκφ ππνβιήζεθαλ ζπλνιηθά 
434 πξνηάζεηο απφ 44 ρψξεο. Σέζζεπιρ ελληνικέρ 
ομάδερ διακπίθηκαν ζςνολικά, δεκηνπξγψληαο 
ηδηαίηεξε αίζζεζε ζηνπο δηνξγαλσηέο θαη ζηνπο 
παξεπξηζθφκελνπο θαζψο ε Διιάδα ζπκκεηείρε 
επίζεκα γηα πξψηε θνξά. Η εθαξκνγή πνπ πξνθξί-
ζεθε λα εθπξνζσπήζεη ηελ Διιάδα “YOOR - Ex-
changing Experiences”, κε δεκηνπξγνχο ηνλ Φί-
ιηππν Μπεβεξάην θαη ηνλ Jean-Robert Malandra 
(www.yoor.eu) έιαβε ζεκαληηθή δηάθξηζε - θαηα-
ιακβάλνληαο ηελ 6ε ζέζε ζην ζχλνιν - ζηηο εθαξ-
κνγέο πνπ αμηνπνηνχλ ηερλνινγίεο δνξπθνξηθήο 
πινήγεζεο ζε θηλεηέο ζπζθεπέο. Παξέρεη ελεκέξσ-
ζε θαη επηθνηλσλία ησλ ηζηηνπιφσλ, ηνπξηζηψλ θαη 

κοπψρ ηος Θεπινοω σολείος 

Η Μνλάδα Καηλνηνκίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηε ρνιή 

Δπηζηεκψλ ηεο Γηνίθεζεο, δηνξγαλψλεη ζηε Υίν ηελ 

πεξίνδν 6 Ηοςλίος με 10 Ηοςλίος 2015, 5-ήμεπο Θε-

πινψ σολείο Νεανικήρ Δπισειπημαηικψηηηαρ κε 

ζηφρν λα θαζνδεγήζεη ηνπο/ηηο θνηηεηέο/ηξηεο ζην λα 

κεηαηξέπνπλ ηηο ηδέεο ηνπο ζε πξάμε. Σν Θεξηλφ ρν-

ιείν εθηφο απφ ηηο δηαιέμεηο ζην αληηθείκελν ηεο επη-

ρεηξεκαηηθφηεηαο απφ θαζεγεηέο/ηξηεο ηνπ Παλεπη-

ζηεκίνπ Αηγαίνπ θαη πξνζθεθιεκέλνπο/εο εηζεγεηέο/

ηξηεο απφ ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ, ζα παξέρεη 

θαζνδήγεζε απφ επηρεηξεκαηίεο θαη ηνπηθνχο εθπξν-

ζψπνπο ησλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη πξνζαλαηνιη-

ζκέλα ζηε δξάζε εξγαζηήξηα, φπνπ νη θνηηεηέο/ηξηεο 

ζα κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ηδέα 

ηνπο.  

Μέζσ ηεο ελεξγνχο δξάζεο, ηεο ζπδήηεζεο, θαη ηεο 

αληαιιαγήο εκπεηξηψλ ζηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ 

αιιά θαη κέζσ ησλ ινηπψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα 

νξγαλσζνχλ γη’ απηφ ην ζθνπφ ζην λεζί ηεο Υίνπ, ην 

Θεξηλφ ρνιείν έρεη σο ζηφρν λα πξνζθέξεη κηα πιαη-

θφξκα δηθηχσζεο ζηνπο επίδνμνπο επηρεηξεκαηίεο ηνπ 

4o Θεπινψ σολείο Νεανικήρ Δπισειπημαηικψηηηαρ Πανεπιζηημίος Αιγαίος 

4o ΘΔΡΗΝΟ ΥΟΛΔΗΟ ΝΔΑΝΗΚΖ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ 

ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖ-

Ζ 

ΥΗΟ, 6 ΗΟΤΛΗΟΤ έυρ 10 ΗΟΤΛΗΟΤ 

2015 

«ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ» 

Είζαι πποπηςσιακόρ/ή ή μεηαπηςσιακόρ/ή θοιηηηήρ/

ηπια ζηο Πανεπιζηήμιο Αιγαίος και έσειρ μια επισει-

πημαηική ιδέα; Αναπωηιέζαι ζςσνά ποιο είναι ηο 

επόμενο βήμα;  

Ανάλαβε δπάζη και κάνε αίηηζη ζηο 4ο Θεπινό Σσο-

λείο Νεανικήρ Επισειπημαηικόηηηαρ πος διοπγανώνει 

η Μονάδα Καινοηομίαρ και Επισειπημαηικόηηηαρ ηος 

Πανεπιζηημίος Αιγαίος. Σηο Θεπινό Σσολείο, όπος 

θα ζςμμεηέσοςν θοιηηηέρ/ηπιερ  από όλο ηο Αιγαίο, 

θα μοιπαζηείρ ηιρ εμπειπίερ ζος, θα εμπνεςζηείρ και 

θα παπακινηθείρ να αναπηύξειρ ηιρ ιδέερ ζος, ώζηε 

να γίνει ηο όνειπό ζος ππαγμαηικόηηηα. 
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ζην Θεξηλφ ρνιείν, ηα έμνδα κεηαθίλεζεο 

(αθηνπιντθά εηζηηήξηα πξνο ηε Υίν απφ ην λεζί ηεο 

θνίηεζεο ηνπο θαη επηζηξνθή ηνπο ζε απηφ) θαζψο 

θαη ηα έμνδα ηεο πελζήκεξεο δηακνλήο ηνπο ζηηο θνη-

ηεηηθέο εζηίεο ηνπ λεζηνχ ζε δίθιηλα δσκάηηα, θαιχ-

πηνληαη εμ’ νινθιήξνπ απφ ηε Μνλάδα Καηλνηνκίαο 

θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο (ΜΚΔ) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αηγαίνπ, κεηά ηελ πξνζθφκηζε ησλ απαξαίηεησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ζηε γξακκαηεία ηεο ΜΚΔ.  

Πληποθοπίερ:  
 
Γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσ-
ζε ηνπ Θεξηλνχ ρνιείνπ Νεαληθήο Δπηρεηξεκαηηθφ-
ηεηαο κπνξείηε λα απεπζχλεζηε: 
Μέζσ e-mail: chios.mke@aegean.gr  
Σειέθσλν: 22710 35083 (θα Ρνχια Ακπαδή) 

Ενδεικηικό ππόγπαμμα ηος Θεπινού Σσολείος μποπούν 

να βποςν οι ενδιαθεπόμενοι επιζκεπηόμενοι ηιρ ιζηοζε-

λίδερ ηηρ διοπγάνωζηρ ηων 3 πποηγούμενων Θεπινών 

Σσολείων http://summerschool.mke.aegean.gr/?

page_id=8 και http://

summerschool2013.mke.aegean.gr/?page_id=8 και  

http://summerschool2014-mke.aegean.gr/?

page_id=433  

 

4o Θεπινψ σολείο Νεανικήρ Δπισειπημαηικψηηηαρ Πανεπιζηημίος Αιγαίος (ζςνέσεια) 

Αηγαίνπ κέζσ ηεο νπνίαο ζα κπνξνχλ λα ζπδεηή-

ζνπλ θαη λα αλαπηχμνπλ ηηο ηδέεο ηνπο ζε έλα θηιη-

θφ πξνο απηνχο πεξηβάιινλ. 

Ππψγπαμμα Θεπινοω σολείος  

Δθηφο απφ ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα θαη ηα πξν-

ζαλαηνιηζκέλα ζηε δξάζε εξγαζηήξηα, νη 

θνηηεηέο/ηξηεο ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα ζπκκεηέ-

ρνπλ ζε θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο, λα αληαιιά-

μνπλ εκπεηξίεο θαη λα ζπλαλαζηξαθνχλ κε άιινπο/

εο θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ κε 

ηνπο/ηηο νπνίνπο/εο κνηξάδνληαη θνηλά νξάκαηα θαη 

ηδέεο. ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ζρεδηάδν-

ληαη, επηζθέςεηο ζε παξαγσγηθνχο θνξείο θ.α.  

ημανηικέρ ημεπομηνίερ  
 
15 Ηοςνίος 2015 –  Σειηθή πξνζεζκία παξαιαβήο 
αίηεζεο ζπκκεηνρήο (on line ζην site ηεο ΜΚΔ) 
25 Ηοςνίος 2015 –  Σειηθή πξνζεζκία επηινγήο θαη 
ελεκέξσζεο ζπκκεηερφλησλ/ρνπζψλ θνηηεηψλ/
ηξηψλ 
6 Ηοςλίος-10 Ηοςλίος 2015-  Πξφγξακκα Θεξηλνχ 
ρνιείνπ Νεαληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο 
 

Πποχποθέζειρ ζςμμεηοσήρ - Απαιηοωμενα δικαι-

ολογηηικά – Γιαδικαζία επιλογήρ 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην πξφγξακκα έρνπλ φινη/

εο νη πξνπηπρηαθνί/έο θαη κεηαπηπρηαθνί/έο 

θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ κε ελ-

δηαθέξνλ γηα επηρεηξεκαηηθή δξάζε.  

Οη ελδηαθεξφκελνη/εο θνηηεηέο/ηξηεο ζα πξέπεη λα 

ζηείινπλ ειεθηξνληθά ζπκπιεξσκέλε ηελ αίηεζή 

ηνπο, ηελ νπνία ζα βξνπλ αλαξηεκέλε ζηoλ αθφ-

ινπζν ζχλδεζκν https://mke.aegean.gr/%CE%

B1%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%

B7-%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B9%

CE%BD%CE%BF%CF%8D/ έσο ηηο 15 Ηοςνίος 

2015, επηζπλάπηνληαο ζην ηέινο ηα ζρεηηθά δηθαη-

νινγεηηθά. Η αίηεζε ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη λα 

ζπλνδεχεηαη απφ: 

 έλα ζχληνκν βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ηνπ/ηεο 

θνηηεηή/ηξηαο,  

 κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο επηρεηξεκαηη-

θήο ηνπ/ηεο ηδέαο (εθφζνλ ππάξρεη) 

 πξφζθαηε αλαιπηηθή βαζκνινγία απφ ηε 

γξακκαηεία θαη  

 ηα πηζηνπνηεηηθά απφδεημεο γλψζεο μέλεο/

λσλ γιψζζαο/ζψλ. 

 

Οη αηηήζεηο ζα εμεηαζηνχλ απφ ηξηκειή επηηξνπή, 

ζηελ νπνία ζα πξνεδξεχεη ε θα Αλ. Κσλζηαληέ-

ινπ, Αλαπι. Καζεγήηξηα Σκ. Μεραληθψλ Οηθνλν-

κίαο θαη Γηνίθεζεο θαη ζηελ νπνία ζα ζπκκεηέ-

ρνπλ Καζεγεηέο ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ ηεο Γηνί-

θεζεο.  

Οη ππνςήθηνη/ηεο κπνξνχλ λα βξνπλ πιεξνθνξίεο 

γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Θεξηλνχ ρνιείνπ θαη ηε 

δηνξγάλσζε ησλ 3 πξνεγνχκελσλ Θεξηλψλ ρν-

ιείσλ ζηελ ηζηνζειίδα https://mke.aegean.gr/

summer-school/   

 

Μεηακίνηζη και διαμονή ζηη Υίο 

Γηα ηνπο/ηηο ζπκκεηέρνληεο/νπζεο θνηηεηέο/ηξηεο 
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Οδηγψρ ππακηικήρ άζκηζηρ για ςποτήθιοςρ αζκοωμενοςρ ζηα θεζμικά ψπγανα ηηρ 

ΔΔ 

Το παρόν ςυγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή 

Ζνωςη (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικοφσ 

πόρουσ ςτο πλαίςιο τησ πράξησ «Γραφείο Διαςφνδεςησ 

Πανεπιςτημίου Αιγαίου» του Επιχειρηςιακοφ Προγράμ-

ματοσ «Εκπαίδευςη και Διά Βίου Μάθηςη». 

 

Γλσξίδαηε φηη ππάξρνπλ δεθάδεο ζέζεηο πξαθηηθήο 
άζθεζεο πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ 
θνηηεηψλ/ηξηψλ φπσο θαη λενεηζεξρφκελσλ πηπρηνχ-
ρσλ ζηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο ΔΔ; Ο επηζπλαπηφκελνο 
νδεγφο ζαο δίλεη ιεπηνκέξεηεο γηα ηηο ζέζεηο πνπ 
πξνζθέξεη ε ΔΔ ζε λένπο πνιίηεο πνπ βξίζθνληαη 
ζην μεθίλεκα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο ζηαδηνδξνκί-
αο θαη ελδηαθέξνληαη λα εκπινπηίζνπλ ηηο γλψζεηο 
ηνπο, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηέο ηνπο, ζην αληηθεί-
κελν ζπνπδψλ ηνπο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο 
αθνινπζείζηε ηηο θάησζη ππεξζπλδέζεηο: 
 

http://europa.eu/epso/apply/how_apply/trainees/
index_en.htm 
http://europa.eu/epso/doc/traineeshipsguide_en.pdf 
http://europa.eu/about-eu/working-eu-institutions/
students/index_en.htm 
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