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Υψηλή η κατάταξη του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε διεθνή ταξινόμη-

ση       

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». 

 

Δελτίο Τύπου  

Μυτιλήνη, 27/8/2015 

Σε μία από τις ευρύτερα γνωστές διεθνείς 

ταξινομήσεις Πανεπιστημίων, το σύστη-
μα Webometrics Ranking of World Uni-

versities, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αξιο-

λογήθηκε ως το 8ο σε σύνολο 

79  αξιολογημένων Ιδρυμάτων στην Ελ-

λάδα και  ως το 970ο στον κόσμο, δηλαδή 

εντός του 5% των καλύτερων πανεπιστη-

μίων παγκοσμίως. 

  

 Η κατάταξη αυτή, παρά τη γνωστή οικο-

νομική πραγματικότητα των πανεπιστημί-

ων κατά τα τελευταία πέντε χρόνια, χαρα-

κτηρίζεται ιδιαίτερα ικανοποιητική, από 
τη στιγμή που το σύστημα Webometrics 

μελετά και αξιολογεί στοιχεία από 23.000 

και πλέον πανεπιστήμια στον κόσμο. 

Στην ιστοσελίδα http://

www.webometrics.info/en/Europe/

Greece%20 περιγράφεται διεξοδικά η 
σχετική μεθοδολογία αξιολόγησης που 

ακολουθείται κατά την τελευταία δεκαετί-

α. 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ-

ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΕΥ-

ΜΑΤΩΝ  

relations@aegean.gr, τηλ.:22510 36173   
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Εκδήλωση Falling Walls Lab Athens στις 

08/10/2015.  

Σκοπός της εκδήλωσης είναι νέοι επιστήμονες 

(προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψή-

φιοι διδάκτορες, μεταδιδάκτορες), νέοι επαγγελματί-
ες, επιστήμονες ή επιχειρηματίες να παρουσιάσουν 

σε μόλις τρία λεπτά μία πρωτοπόρα έρευνα, μία επι-

χειρηματική ιδέα ή μία κοινωνική πρωτοβουλία που 

να είναι σχετική με το πνεύμα και τις ανάγκες του 

σημερινού κόσμου.  

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 

είναι: 11/09/2015  

Αιτήσεις εδώ:http://www.falling-walls.com/lab/

applyold?location=2 

Falling Walls Lab Athens, GREAT MINDS, 3 MINUTES, 1 DAY 
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κόσμο σε πόλεις οπως ειναι το Βερολίνο, το Λονδίνο, 

η Νέα Υόρκη, η Μόσχα και το Ντουμπάι, η Θεσσα-

λονίκη γινεται ο επομενος προορισμος που θα φιλο-

ξενησει αυτην την πολύ σημαντική διοργάνωση. Κα-

τά την διάρκεια της droidcon Greece θα πραγματο-
ποιηθουν μια σειρα απο παράλληλες δραστηρίοτητες, 

οπως ειναι το droidcon Pitch Arena, το droidcon 

sandbox|expo και το droidcon4kids, για τους λάτρεις 

της τεχνολογίας και τους “εξερευνητές” τεχνολογιών 

του μέλλοντος. Οι δραστηριότητες αυτές διοργανώ-

νονται σε συνεργασία από GDG Thessaloniki, NOE-

SIS, IEK DELTA, TIF-HELEXPO και άλλους σημα-

ντικούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ι-

στοσελίδα: http://droidcon.gr/ 

 

Η droidcon κάνει την εμφάνιση της για πρώτη φορά στην Ελλάδα,  

Θεσσαλονίκη, 10-12 Σεπτεμβρίου 2015 

Οι Google Developers Thessaloniki, η μοναδική 

επίσημη κοινότητα των Google Developers στην 

Ελλάδα, σε συνεργασία με το Κέντρο Διάδοσης 

Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας Θεσσαλονί-

κης 'ΝΟΗΣΙΣ', διοργανώνουν για πρώτη φορά στην 
Ελλάδα τη droidcon, το μεγαλύτερο συνέδριο για 

android στον κόσμο, από τις 10 ως τις 12 Σεπτεμ-

βρίου 2015 στη Θεσσαλονίκη. Η droidcon Greece 

θα φιλοξενήσει προγραμματιστές - εκπρόσωπους 

κορυφαίων παγκόσμιων εταιριών, όπως είναι η  

Google, Intel, JetBrains, Pollfish, Avast κα, οι οποί-

οι θα μεταφέρουν τις τελευταίες εξελίξεις του λογι-

σμικού Android, θα μιλήσουν για  καινοτόμες νέες 

τεχνολογίες και θα μοιραστούν τις γνώσεις τους με 

τους συμμετέχοντες του συνεδρίου. Η droidcon 

αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα  παγκόσμια τεχνο-

λογικά events συγκεντρώνοντας εκατοντάδες χιλιά-
δες συμμετέχοντες κάθε χρόνο. Διοργανώνεται από 

τοπικούς συνεργάτες και πραγματοποιείται με την 

ευγενική υποστήριξη χορηγών από μεγάλες εταιρίες 

του χώρου, των ΜΜΕ και πολύ εθελοντική εργασί-

α. Μετά από πολύ επιτυχημένα συνέδρια σε όλο τον 

του ΟΑΕΔ  

http://www.oaed.gr/index.php?

op-

tion=com_content&view=article&id=2996&Itemid=

979&lang=el  

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2015 από τον ΟΑΕΔ  

Ξεκίνησαν στις 26/08/2015 οι αιτήσεις για το πρό-

γραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα 2015, για κάλυψη 

19.101 θέσεων πλήρους απασχόλησης. Δικαίωμα 

συμμετοχής έχουν πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής 

Εκπαίδευσης κάτοχοι κάρτας ανεργίας του ΟΑΕΔ. 
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην 

ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ έως και τις 14/09/2015.  

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την κατανο-

μή των θέσεων και τις προϋποθέσεις υποβολής αι-

τήσεων μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα 

http://www.falling-walls.com/lab/applyold?location=2
http://www.falling-walls.com/lab/applyold?location=2
http://droidcon.gr/
http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2996&Itemid=979&lang=el
http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2996&Itemid=979&lang=el
http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2996&Itemid=979&lang=el
http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2996&Itemid=979&lang=el
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 Το Πανεπιστήμιο της Μάλτας στο πλαίσιο της 

άψογης συνεργασίας που έχει αναπτύξει με το ΙΚΥ 

μέσω του Erasmus+ έργου SeaofSkills 

(www.seaofskills.eu) ενημερώνει ότι το Διεθνές 

Ινστιτούτο Ωκεανών (ΙΟΙ) στη Μάλτα επιθυμεί να 

προσελκύσει - για 11η χρονιά - 20 νέους από τη 

Βαλτική, την Κασπία και Μαύρη Θάλασσα καθώς 

και τη Μεσόγειο για να συμμετέχουν σε μια σειρά 

μαθημάτων με θέμα την Περιφερειακή Διακυβέρνη-

ση Ωκεανών (8 Νοεμβρίου – 10 Δεκεμβρίου 2015). 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρό-

γραμμα, τις προϋποθέσεις, τις αιτήσεις (καταληκτική 

ημερομηνία 11 Σεπτεμβρίου 2015) και τις δυνατότη-

τες χρηματοδότησης παρακαλείστε να επισκεφθείτε 

την παρακάτω ιστοσελίδα: http://

oceania.research.um.edu.mt/cms/ioicourse/ 

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης του Διεθνούς Ινστιτούτου Ωκεανών στην Περιφερειακή Διακυ-

βέρνηση Ωκεανών 

3 

 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.seaofskills.eu%2F&h=OAQGyptHY&enc=AZOMXmMTlu0MrqDfjloHTFMWHqvv145yblgUtSNes6YpCwLfSVs4DjctIMA04uP-1iGNNM122PqfWXOOni5uIcYUMW_mM47siJyYD8TNkiwJ4nDnqdiGrmCcEn5QlAhoIXCkX97X9ZVAxes7RpbEFWB_&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Foceania.research.um.edu.mt%2Fcms%2Fioicourse%2F&h=5AQFoEwsg&enc=AZM-FHBHcq5E90AGuGp-fSWUwGOQvda4h-ougPn-nhohN_FVzEPlCpQswJzbOdBQMqPT9BCPos0qsnQ6pQ__-mUfdBSARa5i_sLi2oEITkVl0VM8Gf3eUZXCrrw_wxDhBuFaT2YyjSp9HMa6jnMdOynP
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Foceania.research.um.edu.mt%2Fcms%2Fioicourse%2F&h=5AQFoEwsg&enc=AZM-FHBHcq5E90AGuGp-fSWUwGOQvda4h-ougPn-nhohN_FVzEPlCpQswJzbOdBQMqPT9BCPos0qsnQ6pQ__-mUfdBSARa5i_sLi2oEITkVl0VM8Gf3eUZXCrrw_wxDhBuFaT2YyjSp9HMa6jnMdOynP
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τες που προέκυψαν συνολικά από 85 επιχειρήσεις, 

οργανισμούς και συνεταιρισμούς. 

Κατηγορίες βραβείων: 

 Βραβείο Επώνυμου Ελληνικού Προϊόντος 

Βραβείο Καινοτόμου Προϊόντος 
Βραβείο Εξαγωγικής Αριστείας 

Βραβείο Βιομηχανικής Αριστείας 

Βραβείο Αγροτικής Αριστείας 

Βραβείο Τεχνολογικής Αριστείας 

Βραβείο Επιχειρηματικής Αριστείας 

Βραβείο Νεοφυούς Παραγωγικής Αριστείας 

Υποβολή Υποψηφιότητας 

Υποβολή αιτήσεων ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα των 

βραβείων, μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2015. 

Τελετή Απονομής των βραβείων 
Η τελετή απονομής των βραβείων «Made in Greece» 

θα πραγματοποιηθεί στα τέλη του προσεχούς Νοεμ-

βρίου. Κατά την απονομή θα παρουσιαστούν όλες 

οι υποψηφιότητες που προκρίθηκαν στην τελική φάση 

και θα τιμηθούν όλες οι προσπάθειες σε επιχειρηματι-

κό και ατομικό επίπεδο, που αντεπεξέρχονται δυναμι-

κά κάτω από τις δύσκολες συνθήκες που βρίσκεται η 

χώρα. 

Βραβεία «Made in Greece» 2015 

Η Ελληνική Ακαδημία Μάρκετινγκ (ΕΛ.Α.Μ.) 

επιβραβεύει την παραγωγή και αναδεικνύει την 

Ελλάδα θεσπίζοντας τα βραβεία «Made in Greece». 

Ο θεσμός αυτός της ΕΛ.Α.Μ. εντάσσεται στο πλαί-

σιο της συνεχούς προσπάθειάς της για την ενδυνά-
μωση και διάδοση ενός νέου αναπτυξιακού μοντέ-

λου καινοτομίας και εξωστρέφειας που να απαντά 

στις σύγχρονες προκλήσεις παραγωγής και μάρκε-

τινγκ προϊόντων βασισμένων στην ποιότητα, την 

καινοτομία, τη διαφοροποίηση, τις στοχευμένες 

αγορές, τα διεθνή δίκτυα διανομών και τα ισχυρά 

σήματα (brand names). Σκοπός του θεσμού αυτού 

είναι η ανάδειξη και επιβράβευση των επιχειρήσε-

ων και οργανισμών που επιτυγχάνουν εξαιρετικές 

επιδόσεις στη δημιουργία και διάθεση προϊόντων 

με σημαντική προστιθέμενη αξία για την Ελληνική 

Οικονομία. 
 Τα βραβεία απευθύνονται στο σύνολο των επιχει-

ρήσεων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται 

στην Ελλάδα και για τις οποίες η ποιότητα, η και-

νοτομία, η εξωστρέφεια και η δύναμη των σημάτων 

της (brands) πρωτοστατούν στην ανάπτυξη και 

στην ευημερία τους. 

Η πρώτη διοργάνωση πραγματοποιήθηκε το 2013 

και αναδείχθηκαν 7 νικητές από 122 υποψηφιότη-
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http://www.madeingreeceawards.gr/
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Κοινωνική Επιχειρηματικότητα  

 τα παιδιά, 

 τα άτομα με αναπηρίες και 

 τα άτομα με χρόνιες παθήσεις 

 Κοιν.Σ.Επ. κοινωνικού και παραγωγικού σκο-

πού 

Αποσκοπούν στην προαγωγή του τοπικού και συλλο-

γικού συμφέροντος, στην απασχόληση, στην ενδυνά-

μωση της κοινωνικής συνοχής και της τοπικής ή περι-

φερειακής ανάπτυξης. Αφορούν στην παραγωγή προϊ-

όντων και παροχή υπηρεσιών σε τομείς όπως : 

 πολιτισμός 

 περιβάλλον 

 οικολογία 

 εκπαίδευση 

 παροχές κοινής ωφέλειας 

 τοπικά προϊόντα 

 διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτή-

των και επαγγελμάτων 

Με άλλα λόγια η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα α-

φορά άτομα που σκέφτονται καινοτόμες λύσεις για τα 

πιο επείγοντα κοινωνικά προβλήματα. Είναι άτομα 

φιλόδοξα και επίμονα, που στοχεύουν στην αντιμετώ-
πιση των κοινωνικών προβλημάτων προσφέροντας 

νέες ιδέες για αλλαγή ευρείας κλίμακας. 

Η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα δεν είναι πανάκια 

στη σημερινή οικονομική κρίση, αλλά αφορά ουσια-

στικά τη σημερινή κοινωνική πραγματικότητα. Είναι 

χαρακτηριστικό πως στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρ-

χουν σήμερα 11 εκατομμύρια εργαζόμενοι, περίπου 

το 6% του συνόλου των εργαζομένων, που ανήκουν 

στις ομάδες του πληθυσμού που αναφέρθηκαν παρα-

πάνω. Με άλλα λόγια υπάρχει ένα πολυπληθές αν-

θρώπινο δυναμικό που μπορεί και θέλει να κάνει τη 
διαφορά και η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα τους 

δίνει τη δυνατότητα «να επιχειρήσουν, να τολμήσουν 

και να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους ΑΛΛΙΩΣ». 

 

Τι είναι η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα; 

Η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα είναι μία αναδυ-

όμενη, εναλλακτική μορφή επιχειρηματικότητας 

στηριζόμενη στην Κοινωνική Οικονομία. 

Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις 
(Κοιν.Σ.Επ.) είναι αστικοί συνεταιρισμοί κοινωνι-

κού σκοπού με περιορισμένη ευθύνη των μελών 

τους και διαθέτουν εκ του νόμου την εμπορική ιδιό-

τητα (Ν.4019/2011). Οι Κοιν.Σ.Επ. είναι επιχειρή-

σεις, οι οποίες διοικούνται ισότιμα από τα μέλη 

τους και η λειτουργία τους βασίζεται στην επιδίωξη 

συλλογικού οφέλους, ενώ το κέρδος τους προκύ-

πτει από δράσεις που εξυπηρετούν αποκλειστικά το 

κοινωνικό συμφέρον. Το μεγαλύτερο ποσοστό των 

εσόδων των Κοιν.Σ.Επ επανεπενδύεται με στόχο τη 

δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, έτσι το κέρδος 

των μελών είναι μικρό, γιατί δίνεται έμφαση στο 
έργο των επιχειρήσεων και όχι στο κέρδος. 

Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις χωρί-

ζονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες, τις: 

 Κοιν.Σ.Επ. ένταξης 

Αποσκοπούν στην ένταξη Ευάλωτων Ομάδων Πλη-

θυσμού: 

 άτομα με αναπηρίες 

 εξαρτημένα ή απεξαρτημένα από 

ουσίες άτομα 

 οροθετικοί 

 φυλακισμένοι/αποφυλακισμένοι 

 ανήλικοι παραβάτες 

 Κοιν.Σ.Επ. κοινωνικής φροντίδας 

Αποσκοπούν στην παραγωγή και παροχή προϊό-

ντων και υπηρεσιών κοινωνικού – προνοιακού χα-

ρακτήρα σε συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού 

όπως: 

 οι ηλικιωμένοι, 

 τα βρέφη, 
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Pan-European Seal Professional Traineeship Programme (the Pan-European Seal) 

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». 

Το Pan Euroapen – Seal (Πανευρωπαϊκό επαγγελμα-

τικό πρόγραμμα πρακτικής άσκησης Σφραγίδα) είναι 

ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκσηης, 

το οποίο γεφυρώνει την ακαδημαϊκή κοινότητα και 

την αγορά εργασίας IP. 
Προωθείται σε συνεργασία με δύο από τις μεγαλύτε-

ρες εταιρείες IP του κόσμου, το Γραφείο Εναρμόνι-

σης στην Εσωτερική Αγορά (ΓΕΕΑ) και το Ευρωπαϊ-

κό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ) μαζί 

με τους στρατηγικούς εταίρους Πανεπιστήμια. 

Η Πανευρωπαϊκή Seal είναι ένα πρόγραμμα IP που 

καλύπτει πολλούς ακαδημαϊκούς τομείς. Μέσα από 

αυτό, νέοι με υψηλές επιδόσεις απόφοιτοι πανεπιστη-

μίου μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αμειβόμενες 

περιόδους πρακτικής άσκησης στο ΓΕΕΑ και του 

ΕΓΔΕ, βοηθώντας τους να λάβουν σημαντική εμπει-

ρία στον ανταγωνιστικό κόσμο των εταιρειών IP 
μέσω πολυπολιτισμικής επαγγελματικής εμπειρίας 

(on – the – job – training). 

Καθώς η δέσμευσή των δύο εταίρων της Pan-

European Seal για κοινωνική ευθύνη, και στο πλαί-

σιο της συνεχιζόμενης καταπολέμηση των υψηλών 

επιπέδων ανεργίας των νέων στην Ευρώπη, η Πανευ-

ρωπαϊκή Seal προσφέρει 100 θέσεις απασχόλησης 

πρακτικής άσκησης κάθε χρόνο. 

 

https://oami.europa.eu/knowledge/course/view.php?

id=1851 

https://oami.europa.eu/ohimportal/en/traineeships 
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Πρακτική Άσκηση στην Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ΑΕ 

Με την υπ. αριθμ. 277/2015 πράξη Δ.Σ. της ΕΥΑΘ 

Α.Ε. εγκρίθηκε η πραγματοποίηση πρακτικής 

άσκησης σπουδαστών για τη χρονική περίοδο 

1/10/2015 31/3/2016 ανά ειδικότητα ως εξής. 

Αναλυτικά: 
ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 4 

ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 17 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 3 

AΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 1 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 4 

MHΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 3 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6 

ΠΟΛΙΤ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ “Η ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡ-

ΓΩΝ 21 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 2 

ΣΥΝΟΛΟ 66 

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στα κεντρικά γραφεία, 

Εγνατία 127, Θεσ/νίκη, 6ος όροφος, Τμήμα Προσω-

πικού, Μισθοδοσίας κι Εκπαίδευσης από 31/8- 

11/9/2015. Πληροφορίες, Νίκος Αραμπατζής, 

2310.966661 

https://oami.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=1851
https://oami.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=1851
https://oami.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

