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Με τάρτα διατροφικής αξίας το τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και
Διατροφής βραβεύεται με το βραβείο “καλύτερης παρουσίασης”
στον διαγωνισμό Εcotrophelia 2015
Στις 24/6/2015 στην Αίγλη Ζαππείου,
παρουσία του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου καθηγητού κ. Στέφανου Γκρίτζαλη πραγματοποιήθηκε, για 5η συνεχή
χρονιά, ο διαγωνισμός Ecotrophelia 2015.
Πρόκειται για ένα διαγωνισμό όπου
έλληνες φοιτητές από ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας σε συνεργασία με μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις δημιουργούν
και παρουσιάζουν τις προτάσεις τους για
νέα προϊόντα διατροφής. Στο διαγωνισμό
φέτος συμμετείχαν το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ΕΜΠ και το ΤΕΙ Θεσσαλίας με
τρεις ομάδες φοιτητών. Το ΕΚΠΑ, το
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, το ΑΠΘ, το
Χαροκόπειo Πανεπιστήμιο και το Γεωπονικό με μια ομάδα το καθένα (σύνολο 14
προϊόντων).
Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής (ΤΕΤΔ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου συμμετείχε με τα ακόλουθα 3 προϊόντα που δημιουργήθηκαν σε συνεργασία
με 3 ελληνικές εταιρείες τροφίμων. Εξ
αυτών το προϊόν TARTIQUE, με επιβλέπουσα καθηγήτρια την κα Κων/να Νασοπούλου, σε συνεργασία με την εταιρεία
Mediterra της Χίου, βραβεύθηκε στον
διαγωνισμό με το βραβείο καλύτερης
παρουσίασης.
Τα προϊόντα του Τ.Ε.Τ.Δ. ήταν τα ακόλουθα:

αποτελεί μια γλυκιά και υγιεινή επιλογή,
για διαβητικούς και άτομα που έχουν δυσανεξία στη γλουτένη. Οι Δημάνη Μαρία,
Κουνενιδάκη Χρυσή, Σιαμουρδανή Ουρανία, Τομάζος Ιωάννης και Φρούτης Γεώργιος με την βοήθεια της Καθ. Νασοπούλου Κων/νας και την υποστήριξη της
Mediterra SA δημιούργησαν ένα αρκετά
ανταγωνιστικό προϊόν.

Απονομή του βραβείου ΚΑΛΛΥΤΕΡΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ στην ομάδα των φοιτητών του προϊόντας
TARTIQUE από τον Πρόεδρο του Σ.Ε.Β.Τ. κ. Ε.
Καλούση.

TARTIQUE (μια διαφορετική τάρτα):
Πρόκειται για μια τάρτα, από μανταρίνι
σε συνδυασμό με κακάο, υψηλής περιεκτικότητας σε φυτικές ίνες. Η καινοτομία
του προϊόντος οφείλεται στο γεγονός ότι
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».

Η ομάδα του προϊόντος tartique

SPINBERRIES (παραλλαγές με berries).
Πρόκειται για ένα καινοτόμο οικολογικό έτοιμο
προς κατανάλωση επιδόρπιο με χρήση ελληνικών
πρώτων υλών. Τα κύρια συστατικά του είναι πετιμέζι από τη Λήμνο, βρώμη από τη Θεσπρωτία, μέντα, πολυκόμπο, και 2 ειδών μούρα (κράνα και μύρτιλλα), Είναι ένα προϊόν ιδανικό για όλες τις πληθυσμιακές ομάδες, ιδιαίτερα όμως για αυτούς που
χρειάζονται υψηλή κατανάλωση φυτικών ινών και
αντιοξειδωτικών. Οι Μανταλά Μαρκέλλα, Πατσέα
Μαρία, Καρακίτσου Ναταλία, Δελλή Ελένη με τη
βοήθεια του Καθ. Κουτελιδάκη Αντώνη και την
υποστήριξη της Στεργίου Α.Ε. δημιούργησαν ένα
νόστιμο και υγιεινό σνακ.

Η ομάδα του προϊόντος Prickl8

Σημαντική ήταν και η βοήθεια της Μιχελάκου Ελένης
που η εμπειρία της από προηγούμενη χρονιά την έκανε
ένα καλό καθοδηγητή για τους συναδέλφους της. Η
πρωτοβουλία συμμετοχής του ΤΕΤΔ στον διαγωνισμό
υλοποιείται 5 συνεχή έτη στα πλαίσια του μαθήματος
της πρακτικής άσκησης των φοιτητών, με επιστημονικό
υπεύθυνο και συντονιστή των ομάδων τον Αναπληρωτή
καθηγητή Δημήτρη Σκάλκο.

Η ομάδα του προϊόντος Spinberries

PRICKLE8 (γλυκό από φραγκόσυκο):
Πρόκειται για ένα προϊόν με πρώτη ύλη το φραγκόσυκο. Είναι ένα έτοιμο προς κατανάλωση επιδόρπιο
με χαμηλά σάκχαρα και χαμηλά λιπαρά. Το Prickl8
αποτελεί ένα καινοτομικό προϊόν με υψηλή διατροφική αξία που παρέχει 14 αμινοξέα εκ των οποίων
τα 8 είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του οργανισμού. Το προϊόν απευθύνεται σε χορτοφάγους, διαβητικούς και αθλητές. Οι Αποστολοπούλου Ξένια,
Πουρσανίδης Παύλος, Καμαρίτη Ειρήνη, Χρόνη
Αγγελική με τη βοήθεια του Καθ. Σκάλκου Δημήτρη και την υποστήριξη της APIVITA SA προσπάθησαν μέσα από το προιόν τους να προβάλλουν ένα
διαφορετικό τρόπο ζωής.

Όλες οι ομάδες φοιτητών του ΤΕΤΔ του Πανεπιστημίου Αιγαίου μαζί με
τους καθηγητές τους και τους εκπροσώπους των εταιρειών.
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Με τάρτα διατροφικής αξίας το τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής βραβεύεται
με το βραβείο “καλύτερης παρουσίασης” στον διαγωνισμό Εcotrophelia 2015 (συνέχεια)

Μεταπτυχιακοί φοιτητές Erasmus+ - Νέο πρόγραμμα δανειοδότησης και υποστήριξης
αποφοίτων
μεταπτυχιακού προγράμματος στο εξωτερικό: έως
12.000 ευρώ για μονοετή μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών και έως 18.000 ευρώ για διετή μεταπτυχιακό
κύκλο σπουδών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξασφάλισε
ότι τα δάνεια αυτά προσφέρονται με ευνοϊκούς
όρους. Για παράδειγμα, δεν απαιτούν εγγυήσεις από
τους φοιτητές ή τους γονείς τους, ενώ προσφέρουν
ευνοϊκό επιτόκιο και επιλογές καθυστερημένης αποπληρωμής. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα υπάρχουν στους ιστοτόπους Δάνεια Erasmus+ για μεταπτυχιακούς φοιτητές και MicroBank.
Όλοι οι φοιτητές που επωφελούνται από επιχορήγηση, υποτροφία ή δάνειο Erasmus+ θα μπορούν, επίσης, να λαμβάνουν υποστήριξη και καθοδήγηση από
τη νέα Ένωση Φοιτητών και Αποφοίτων Erasmus+
(EΦΑΕ), η οποία συστάθηκε στις 12 Ιουνίου στο
πλαίσιο εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί στις
Βρυξέλλες. Η νέα ένωση, που θα εκπροσωπεί πάνω
από 3 εκατομμύρια φοιτητές Erasmus+ κατά την περίοδο έως το 2020, θα συγκεντρώσει τέσσερις υφιστάμενες ενώσεις και τα τοπικά τους δίκτυα [Ένωση
Φοιτητών και Αποφοίτων Erasmus Mundus, Δίκτυο
Φοιτητών Erasmus, garagΕrasmus (gE) και δίκτυο
OCEANS].
Πηγή:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-155153_el.htm

Υποτροφίες του Ιδρύματος της Canon
Κάθε χρόνο το Ίδρυμα της Canon, συμβάλλοντας
στην ανάπτυξη της διεθνούς συνεργασίας μεταξύ
της Ευρώπης και της Ιαπωνίας, χορηγεί έως και 15
υποτροφίες σε ειδικευμένους Ευρωπαίους και Ιάπωνες ερευνητές. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν
αποκτήσει το διδακτορικό του δίπλωμα ή MA με
υψηλό βαθμό εντός των προηγούμενων δέκα ετών.
Οι αλλοδαποί πρέπει να έχουν μόνιμη ιδιότητα του
πολίτη στην Ευρώπη ή την Ιαπωνία. Το Ίδρυμα
Canon δέχεται αιτήσεις από όλους τους τομείς της
έρευνας.. Οι υποτροφίες χορηγούνται για περιόδους
τουλάχιστον τριών μηνών, με ανώτατο όριο ενός
έτους. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15 Σεπτέμβρη 2015 Για υποβολή αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι

παρακαλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα
https://www.canonfoundation.org/register.php όπου
θα πρέπει πρώτα να πραγματοποιήσουν εγγραφή.

Συμμετοχή του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην «Εβδομάδα
Εκπαιδευτικής Ενημέρωσης» του Εκπαιδευτικού Ομίλου Ώθηση.
Την Τετάρτη 01 Ιουλίου 2015 και ώρα 18:00-21:00,
το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου συμμετείχε στην «Εβδομάδα Εκπαιδευτικής Ενημέρωσης» του Εκπαιδευτικού Ομίλου Ώθηση
στην Αθήνα, στο πλαίσιο ενημέρωσης των μαθητών/τριών του ομίλου για το αναλυτικό Πρόγραμμα
Σπουδών των τμημάτων του Πανεπιστημίου μας
καθώς επίσης και για τα επαγγελματικά δικαιώματα
που προσφέρει το κάθε πτυχίο αλλά και για τις επαγγελματικές διεξόδους που ανοίγονται στον/στην
απόφοιτο/η καθενός από αυτά τα τμήματα.
Κύριος σκοπός της εκδήλωσης αποτέλεσε, η επί της
ουσίας ενημέρωση των ενδιαφερομένων μαθητών/
τριών, για επαγγέλματα που τους απασχολούν ως
πιθανές μελλοντικές επιλογές, στο πλαίσιο της σύγχρονης αγοράς εργασίας, όπως αυτή διαμορφώνεται
κάτω από τις νέες και ιδιαίτερα δύσκολες, οικονομικές συνθήκες. Η εκδήλωση αποσκοπούσε στην
έγκυρη και σωστή ενημέρωση των μαθητών/τριών
για τις προπτυχιακές σπουδές των 16 Τμημάτων
του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Η Παρουσίαση του Πανεπιστημίου Αιγαίου χωρίστηκε σε τρία μέρη, ανάλογα με τις κατευθύνσεις και τα
ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών. Αρχικά παρουσιάστηκαν οι Σχολές Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Εν συνεχεία παρουσιάστηκαν οι
Σχολές Περιβάλλοντος και Θετικών Επιστημών καθώς και το Τμήμα Γεωγραφίας που ανήκει στην Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τέλος, παρουσιάστηκε η
Σχολή Επιστημών Διοίκησης του Πανεπιστημίου
Αιγαίου.
Συνολικά στην εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παρουσίαση των αντικειμένων όλων των Τμημάτων του
Πανεπιστημίου Αιγαίου και των προοπτικών επαγγελματικής αποκατάστασης που αυτά προσφέρουν,
για μπορέσουν οι μαθητές/τριες να επιλέξουν τις καταλληλότερες για τους ίδιους σπουδές, που θα τους
οδηγήσουν στο επάγγελμα που ταιριάζει στα ενδιαφέροντα τους.
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Tα πρώτα δάνεια για τους αποφοίτους που πραγματοποιούν μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό
είναι πλέον διαθέσιμα στο πλαίσιο του προγράμματος εγγύησης δανείων για μεταπτυχιακές σπουδές
Erasmus+. Μια νέα συμφωνία εγγυήσεων μεταξύ
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ισπανικής MicroBank, που υπεγράφη στις 11/06/2015, θα παρέχει
δάνεια ύψους έως και 30 εκατ. ευρώ, υπό τη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων. Αυτή η
πρώτη συμφωνία θα παρέχει οικονομική υποστήριξη
σε φοιτητές από την Ισπανία που πραγματοποιούν
μεταπτυχιακές σπουδές σε μία από τις 33 χώρες του
προγράμματος Erasmus+, ή σε φοιτητές από αυτές
τις χώρες οι οποίοι κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές
στην Ισπανία.
Το πρόγραμμα εγγύησης δανείων για μεταπτυχιακούς φοιτητές Erasmus+ εγκαινιάστηκε στις αρχές
του τρέχοντος έτους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και το ΕΤΕ μέσω πρόσκλησης για συμμετοχή των
τραπεζών. Η καινοτόμος αυτή πρωτοβουλία στο
πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ έχει συνολικό
προϋπολογισμό ύψους άνω των 500 εκατ. ευρώ
(3,5% του συνολικού προϋπολογισμού του Erasmus+) και αποσκοπεί στη στήριξη 200.000 φοιτητών
που επιθυμούν να σπουδάσουν στο εξωτερικό και να
αποκτήσουν μεταπτυχιακό δίπλωμα.
Το πρόγραμμα θα βοηθήσει στην επένδυση στα κορυφαία ταλέντα των νεαρών Ευρωπαίων με δάνεια
έως και 3 δισ. ευρώ για τη συμπλήρωση πλήρους

Υποτροφίες Ιδρύματος Fulbright Ακαδ. Έτους 2016-2017

Το «Ινστιτούτο Αμερικανικών Σπουδών», ένα ακαδημαϊκό πρόγραμμα επιμόρφωσης διάρκειας πέντε εβδομάδων, απευθύνεται σε καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που διδάσκουν αγγλικά, καθώς και
σε επαγγελματίες που ασχολούνται με την εκπόνηση
προγραμμάτων σπουδών, την εκπαίδευση διδασκόντων και τη συγγραφή σχολικών βιβλίων και εγχειριδίων. Πρόκειται για σεμινάριο με σκοπό τη βελτίωση
της ποιότητας διδασκαλίας και τη διεύρυνση των
προγραμμάτων σπουδών σε εκπαιδευτικά ιδρύματα
και σχολικά συστήματα. Τα σχετικά σεμινάρια του
Ινστιτούτου σε πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών εστιάζουν σε θέμα ή αντικείμενο που συνδέεται
με τις Αμερικανικές Σπουδές.
Εγγραφή από Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2015 έως Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2015
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αίτησης Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2015
Αναλυτικές πληροφορίες http://www.fulbright.gr/
greek_educators.html
5) Πρόγραμμα Fulbright Schuman για Επιστήμονες
To πρόγραμμα Fulbright-Schuman το διαχειρίζεται το Commission for Educational Exchange between the United States, Belgium and Luxembourg (Βρυξέλλες) και απευθύνεται σε πολίτες της
ΕΕ. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν καθηγητές κάτοχοι διδακτορικού τίτλου και ερευνητές/φοιτητές κατά
τη διάρκεια των διδακτορικών τους σπουδών σε επιστημονικούς κλάδους που έχουν σχέση με EU affairs
ή US-EU relations για διαλέξεις ή/και για να κάνουν
έρευνα σε πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα των
Ηνωμένων Πολιτειών με τα οποία έχουν ήδη εξασφαλίσει συνεργασία. Αίτηση μπορούν αν υποβάλουν
επίσης επαγγελματίες σε διοικητικές θέσεις στο χώρο
της διεθνούς εκπαίδευσης (στελέχη γραφείων διεθνών σχέσεων/προγραμμάτων ανταλλαγών, στελέχη
γραφείων διασύνδεσης). Οι υποτροφίες, ανάλογα με
την κατηγορία, έχουν διάρκεια από τρεις ή έξι μήνες
(το λιγότερο) έως εννέα μήνες (το μέγιστο).
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής
Αίτησης 1 Δεκεμβρίου 2015
Αναλυτικές
πληροφορίες
http://
www.fulbrightschuman.eu/grants-eu-citizens/
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Το Ίδρυμα Fulbright ανακοίνωσε το νέο κύκλο υποτροφιών του Ιδρύματος για το ακαδημαϊκό έτος
2016-2017. Το πρόγραμμα υποτροφιών απευθύνεται
σε καθηγητές/ερευνητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές,
εκπαιδευτικούς και καλλιτέχνες που αφορούν σπουδές, διαλέξεις, επιμορφωτικά προγράμματα και
έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα υποτροφιών του
Ιδρύματος Fulbright περιλαμβάνει τις κάτωθι κατηγορίες:
1) Πρόγραμμα για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές
Αίτηση μπορούν να υποβάλουν απόφοιτοι αναγνωρισμένων ελληνικών πανεπιστημίων ή πολυτεχνικών
σχολών. Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές
στις Ηνωμένες Πολιτείες χορηγούνται στους περισσότερους επιστημονικούς κλάδους. Οι αιτούντες
πρέπει να έχουν υψηλή ακαδημαϊκή επίδοση στον
κλάδο τους και σαφή επαγγελματικό προσανατολισμό.
Εγγραφή από Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2015 έως Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2016
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής
Αίτησης Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2016
Αναλυτικές πληροφορίες http://www.fulbright.gr/
greek_graduate.html
2) Πρόγραμμα για Επιστήμονες
Αίτηση μπορούν να υποβάλουν καθηγητές πανεπιστημίων ή πολυτεχνικών σχολών και ερευνητές που
έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τέσσερα χρόνια
επαγγελματικής εμπειρίας από την απόκτηση του
διδακτορικού τίτλου τους. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν για οποιονδήποτε επιστημονικό κλάδο στον
οποίο επιθυμούν να δώσουν διαλέξεις ή/και να κάνουν έρευνα σε πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα
των Ηνωμένων Πολιτειών με τα οποία έχουν ήδη
εξασφαλίσει συνεργασία. Οι υποτροφίες αυτές έχουν
διάρκεια από τρεις έως έξι μήνες και αφορούν όλους
τους επιστημονικούς κλάδους.
Εγγραφή από Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2015 έως Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2015
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής
Αίτησης Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2015
Αναλυτικές πληροφορίες http://www.fulbright.gr/
greek_research.html
3) Πρόγραμμα για Καλλιτέχνες
Η υποτροφία αυτή αφορά καλλιτέχνες που έχουν
ήδη τουλάχιστον πέντε χρόνια επαγγελματικής δραστηριότητας. Προορίζεται κυρίως για καλλιτέχνες οι
οποίοι επιθυμούν να μελετήσουν, να βελτιώσουν την
τεχνική τους, να διευρύνουν τις γνώσεις τους και να
αποκτήσουν εμπειρία στις Ηνωμένες Πολιτείες
στους τομείς των καλών τεχνών, της δημιουργικής
γραφής, της μουσικής, του χορού, του θεάτρου, του
κινηματογράφου, της φωτογραφίας, και των ψηφιακών τεχνών. Το Ίδρυμα δίνει έμφαση σε πρωτοποριακές προτάσεις οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα
εξέλιξης σε μελλοντικές συνεργασίες μεταξύ της
Ελλάδος και των Η.Π.Α.
Εγγραφή από Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2015 έως Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2016
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής
Αίτησης Παρασκευή 4 Μαρτίου 2016
Αναλυτικές πληροφορίες http://www.fulbright.gr/
greek_art.html
4) Πρόγραμμα για Καθηγητές Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Study of the United States Institutes
(SUSI)

Προκήρυξη διαγωνισμού για τη συγγραφή επιστημονικών άρθρων
φία) Προδιαγραφές κειμένων-λοιπά δικαιολογητικά: Τα κείμενα θα πρέπει να είναι ατομικά, να
συνοδεύονται από σύντομη περίληψη (300 λέξεων)
και λέξεις κλειδιά (έως πέντε) και να υποβληθούν σε
αρχείο word. Στην πρώτη σελίδα θα πρέπει να περιλαμβάνονται μόνο ο τίτλος του άρθρου, το όνομα, η
ιδιότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του συγγραφέα. Τα κείμενα δεν θα πρέπει να έχουν δημοσιευθεί
αλλού. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν
βιογραφικό σημείωμα, την αίτηση συμμετοχής, το
επιστημονικό κείμενο καθώς και σαρωμένο ένα επίσημο έγγραφο που να πιστοποιεί ότι έχουν δικαίωμα
συμμετοχής (Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών, Βεβαίωση Παρακολούθησης Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ή Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής)
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: crisisobservatory@eliamep.gr.
Αίτηση συμμετοχής
Σημαντικές ημερομηνίες:
-έως 30 Σεπτεμβρίου 2015: υποβολή δικαιολογητικών (αίτηση, βιογραφικό σημείωμα, έγγραφο που
πιστοποιεί την ιδιότητα) και κειμένων
-20 Νοεμβρίου 2015: ενημέρωση των συγγραφέων
των οκτώ καλύτερων άρθρων
-Δεύτερο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου 2015: παρουσίαση των επιστημονικών άρθρων στο Τρίτο Ετήσιο
Συνέδριο του Παρατηρητηρίου για την Κρίση
Πηγή:
http://crisisobs.gr/2015/06/prokirixi-gia-tisingrafi-epistimonikon-arthron/

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ σας συμβουλεύει : Τι προσέχουμε όταν υπογράφουμε
τη σύμβαση εργασίας
Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ ιδρύθηκε το
1990 και στα χρόνια λειτουργίας του επιδεικνύει
πλούσιο έργο στους τομείς της επιστημονικής
έρευνας, της κατάρτισης, της επιμόρφωσης, της διά
βίου μάθησης και της τεκμηρίωσης των θέσεων και
των διεκδικήσεων της ΓΣΕΕ, καθώς και ευρύτερα
του συνδικαλιστικού κινήματος της χώρας.

χα ορισμένου ή αορίστου χρόνου. Η διαφορά ανάμεσα σε αυτές τις δύο μορφές συμβάσεων έγκειται στη
λήξη τους.

Στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ υλοποιεί το
έργο «Ανάπτυξη δικτύου υπηρεσιών πληροφόρησης, συμβουλευτικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης εργαζομένων» με στόχο την πληροφόρηση,
ενδυνάμωση και παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής στους εργαζόμενους, για θέματα που αφορούν
τους τομείς της Κοινωνικής Ασφάλισης, των Εργασιακών Σχέσεων και της Απασχόλησης.

Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου υπάρχει όταν
καθορίζεται το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο ο
εργαζόμενος παρέχει τις υπηρεσίες του και παύει
αυτοδικαίως μόλις λήξει ο χρόνος για τον οποίο καταρτίστηκε. Η ορισμένη διάρκεια της σύμβασης μπορεί να συνάγεται και από το είδος ή τον σκοπό της
εργασίας ή το είδος και τον σκοπό της επιχείρησης
(π.χ. ο εργαζόμενος προσλαμβάνεται για να αντικαταστήσει εργαζόμενη που έχει άδεια λοχείας ή προσλαμβάνεται σε επιχείρηση που λειτουργεί εποχιακά,
όπως σε ξενοδοχείο).

Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί ένα συνοπτικό
οδηγό πληροφόρησης σχετικά με τις διατάξεις που
διέπουν τις συμβάσεις εργασίας.
Συμβάσεις Ορισμένου και Αορίστου Χρόνου
Η σύμβαση εργασίας είναι δυνατόν να έχει ορισμένη ή αόριστη διάρκεια, οπότε ονομάζεται αντίστοι-

Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου υπάρχει όταν η
διάρκειά της δεν είναι καθορισμένη από τη συμφωνία
εργοδότη‐ εργαζομένου.

Πριν υπογράψουμε τη σύμβαση εργασίας είναι σημαντικό να προσέξουμε τα εξής σημεία:

1. Ζητάμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το είδος, το χώρο, το χρόνο κτλ.
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Το Παρατηρητήριο για την Κρίση του Ελληνικού
Ιδρύματος Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής σε
συνεργασία με το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ προκηρύσσουν διαγωνισμό για τη συγγραφή επιστημονικών άρθρων με
θέμα «Οικονομική Διακυβέρνηση και Δημοκρατική Νομιμοποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Ενδεικτικά αναφέρεται, ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να υποβάλουν επιστημονικά άρθρα σχετικά με τις
οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές επιπτώσεις
της κρίσης σε κράτη- μέλη της Ευρωζώνης, τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις που προωθήθηκαν στο πλαίσιο της οικονομικής διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και της Ευρωζώνης, την ανάδειξη των θεσμικών αδυναμιών της Ευρωζώνης, τη διερεύνηση
της δημοκρατικής νομιμοποίησης των θεσμικών
μεταρρυθμίσεων ή/και των πολιτικών που εφαρμόστηκαν σε επίπεδο τόσο κρατών - μελών όσο Ευρωπαϊκής Ένωσης/Ευρωζώνης.
Τα άρθρα θα αξιολογηθούν από επιστημονική επιτροπή και τα οκτώ καλύτερα θα παρουσιαστούν στο
πλαίσιο των εργασιών του Τρίτου Ετήσιου Συνεδρίου του Παρατηρητηρίου για την Κρίση, που θα
πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Europe Direct
ΕΛΙΑΜΕΠ, τον Δεκέμβριο του 2015 στην Αθήνα,
ενώ στη συνέχεια θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα
του Παρατηρητηρίου. Επίσης, τα τέσσερα καλύτερα
άρθρα θα βραβευτούν με χρηματικά βραβεία ως
εξής: 1.000,00 ευρώ για το πρώτο, 750,00 ευρώ για
το δεύτερο και από 500,00 ευρώ για το τρίτο και το
τέταρτο άρθρο. Η ανακοίνωση των άρθρων που θα
βραβευθούν θα πραγματοποιηθεί μετά την παρουσίασή τους και κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου. Δικαίωμα συμμετοχής: Φ οιτητές μεταπτυχιακών
προγραμμάτων σπουδών, κάτοχοι μεταπτυχιακών
τίτλων σπουδών και υποψήφιοι διδάκτορες οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών επιστημών. Γλώσσα κειμένων: Ελληνική Έκταση: έως 5.000 λέξεις
(στον αριθμό των λέξεων συμπεριλαμβάνονται υποσημειώσεις και παραρτήματα, αλλά όχι η βιβλιογρα-

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ σας συμβουλεύει : Τι προσέχουμε όταν υπογράφουμε
τη σύμβαση εργασίας (συνέχεια)
2. Δεν αφήνουμε αδιευκρίνιστα σημεία.

3. Πληροφορούμαστε σχετικά με το εάν υπάρχουν
συλλογικές συμβάσεις εργασίας σε ισχύ που
να διέπουν το συγκεκριμένο χώρο εργασίας.

4. Αναζητούμε την ύπαρξη σωματείου που να εκ-

Ανδρέα Κάργα 62, 8400 Σύρος, τηλ. 2281081692, email: syrosinediktio@inegsee.gr
Οι υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής
παρέχονται δωρεάν.

προσωπεί τους εργαζόμενους στο συγκεκριμένο
χώρο και να προασπίζει τα δικαιώματά τους.

5. Ζητάμε και λαμβάνουμε πάντοτε αντίγραφο της
σύμβασης εργασίας. Αν για οποιοδήποτε λόγο
αυτό δεν είναι δυνατόν, ζητάμε και λαμβάνουμε
γραπτώς τους ουσιώδεις όρους αυτής.
Στα περιφερειακά παραρτήματα του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ
πραγματοποιείται εξατομικευμένη επικοινωνία πληροφόρησης και συμβουλευτικής στα αναφερόμενα
πεδία.
Για τα νησιά του Β.Αιγαίου παρακαλούμε να
έρχεστε σε επαφή με:

Γ.Δ.

Περιφερειακό ΙΝΕ / ΓΣΕΕ Βορείου Αιγαίου, Εργατικό Κέντρο Χίου, Μαρτύρων 2, 82100 Χίος, τηλ.
22710 23550, e-mail: chiosinediktio@inegsee.gr
Για τα νησιά του Ν.Αιγαίου-Δωδεκάνησα παρακαλούμε να έρχεστε σε επαφή με:
Παράρτημα ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Νοτίου Αιγαίου (Ρόδος)
Γ. Μαύρου 7, 85100 Ρόδος, τηλ. 2241070406, email: rodosinediktio@inegsee.gr
Για τα νησιά του Ν.Αιγαίου-Κυκλάδες παρακαλούμε
να έρχεστε σε επαφή με:

Παράρτημα ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Νοτίου Αιγαίου (Σύρος)

Ανοικτά Προγράμματα Υποτροφιών που συγκέντρωσε και σας παρουσιάζει το Γραφείο
Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Αιγαίου

Προκήρυξη δύο θέσεων υποτρόφων για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 για μεταπτυχιακές σπουδές, χωρίς διαγωνισμό από το ίδρυμα Υποτροφιών Αναστασίου Τσιώρη
Φορέας: Ίδρυμα Υποτροφιών Αναστασίου Τσιώρη
Κατ. Ημερομηνία: 17/08/2015
Ιστοσελίδα:https://career.aegean.gr/anak_gd/
upotrofies/200115_PROKYRIXI_ELLHNON_20152016.pdf

Χορήγηση υποτροφιών για ερευνητικά προγράμματα
Φορέας: του Matsumae International Foundation
Κατ. Ημερομηνία: 31/08/2015
Ιστοσελίδα: http://www.mars.dti.ne.jp/mif/

Υποτροφίες Μεξικού σε Έλληνες υπηκόους κατά το
ακαδημαϊκό έτος 2016
Φορέας: Κυβέρνηση του Μεξικού
Κατ. Ημερομηνία: 31/08/2015
Ιστοσελίδα:https://career.aegean.gr/anak_gd/
upotrofies/150610_ypotrofies_mexiko_2015.pdf

Equal Society, Πρόγραμμα Σπουδάζω με Υποτροφία
Φορέας: Equal Society
Κατ. Ημερομηνία: 07/09/2015
Ιστοσελίδα: http://www.spoudazo.equalsociety.gr/
index.php/el/home/item/194

Canon Foundation Research Fellowships
Φορέας: Canon Foundation
Κατ. Ημερομηνία: 15/09/2015
Ιστοσελίδα: https://www.canonfoundation.org/
register.php

Χορήγηση Υποτροφίας σε Κωφούς/Βαρήκοους Φοιτητές
Φορέας: Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδας
Κατ. Ημερομηνία: 18/09/2015
Ιστοσελίδα: http://www.omke.gr/anakoinwseis/
xorigisi-ypotrofias-se-kwfous-varikoous-foithtes/
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Ανοικτά Προγράμματα Υποτροφιών που συγκέντρωσε και σας παρουσιάζει το Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Αιγαίου (συνέχεια)
Προκήρυξη του προγράμματος επιχορήγησης Νέων
Διδακτόρων για εξειδίκευση σε Ερευνητικά Κέντρα
Επιχειρήσεων 2015
Φορέας: Ίδρυμα Μποδοσάκη
Κατ. Ημερομηνία: 20/09/2015
Ιστοσελίδα: http://www.bodossaki.gr/gr/news/
announcements/PlnE

Προκήρυξη επιλογής πέντε (05) υποτρόφων, χωρίς
διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου και Τρίτου Κύκλου στο εξωτερικό ακαδ. έτους 2014-2015, από τα
έσοδα του κληροδοτήματος «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ»
Φορέας: Κληροδότημα «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ»
Κατ. Ημερομηνία:06/10/2015
Ιστοσελίδα:http://www.minedu.gov.gr/home/
prokirikseis-diagwnismoi-ypotrofies/53-ypotrofiesklirodothmata/13691-03-07-15-05-2014-2015-06-10
-2015
Θέμα: Βραβείο Κόντειο Διαγώνισμα
Φορέας: ΕΚΠΑ
Κατ. Ημερομηνία: 31/12/2015
Ιστοσελίδα:http://www.uoa.gr/fileadmin/
user_upload/PDF-files/prokyrixeis/vraveia/2015/
VraveioKonteioDiagwnisma02062015.pdf

Υποτροφίες Ακαδημίας Αθηνών ακαδημαϊκού έτους
2015-2016
Φορέας: Ακαδημία Αθηνών
Κατ. Ημερομηνία: 30/09/2015
Ιστοσελίδα: http://www.academyofathens.gr/
ecportal.asp?id=3594&nt=18&lang=1

Προκήρυξη επιλογής πέντε (05) υποτρόφων, χωρίς
διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου και Τρίτου Κύκλου
στο εξωτερικό ακαδ. έτους 2013-2014, από τα έσοδα
του κληροδοτήματος «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ»
Φορέας: Κληροδότημα «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ»
Κατ. Ημερομηνία:06/10/2015
Ιστοσελίδα:http://www.minedu.gov.gr/home/
prokirikseis-diagwnismoi-ypotrofies/53-ypotrofiesklirodothmata/13690-06-07-15-05-2013-2014-06-102015
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ VRIκα! 2015-2016
Φορέας: Γαλλικό Ινστιτούτο
Κατ. Ημερομηνία: 31/12/2015
Ιστοσελίδα:http://www.ifa.gr/index.php/el/etudes-en-frgen/bourses-vrika/partenaires-vrika

Προκήρυξη μεταδιδακτορικών υποτροφιών ακαδ.
έτους 2016-2017 στη μνήμη Σταμάτη Γ. Μαντζαβίνου
Φορέας:Ίδρυμα Μποδοσάκη
Κατ. Ημερομηνία:31/12/2015
Ιστοσελίδα:http://www.bodossaki.gr/userfiles/file/PostDoc%20Scholarships%202016-2017.pdf
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Προκήρυξη επιλογής πέντε (05) υποτρόφων, χωρίς
διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου και Τρίτου Κύκλου στο εσωτερικό ακαδ. έτους 2014-2015, από τα
έσοδα του κληροδοτήματος «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ»
Φορέας: Κληροδότημα «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ»
Κατ. Ημερομηνία: 23/09/2015
Ιστοσελίδα: http://www.minedu.gov.gr/home/
prokirikseis-diagwnismoi-ypotrofies/53-ypotrofiesklirodothmata/13639-24-06-15-05-2014-2015-23-09
-2015
Προκήρυξη επιλογής δύο (02) υποτρόφων, χωρίς
διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου και Τρίτου Κύκλου στο εσωτερικό ακαδ. έτους 2014-2015, από τα
έσοδα του κληροδοτήματος «ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»
Φορέας: Κληροδότητα «ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»
Κατ. Ημερομηνία: 25/09/2015
Ιστοσελίδα:http://www.minedu.gov.gr/home/
prokirikseis-diagwnismoi-ypotrofies/53-ypotrofiesklirodothmata/13641-24-06-15-02-2014-2015-25-09
-2015
Υποτροφίες για σπουδές στη Ναυτιλία από το
Ίδρυμα Μαρία Τσάκος
Φορέας: Ίδρυμα Μαρία Τσάκος
Κατ. Ημερομηνία: 30/09/2015
Ιστοσελίδα:https://www.facebook.com/
CareerAegean/posts/969181093115147

Προκήρυξη Υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος "Παναγιώτη Τριανταφυλλίδη" ακαδ. έτους 20132014
Φορέας: Κληροδότημα Παναγιώτη Τριανταφυλλίδη
Κατ. Ημερομηνία:23/09/2015
Ιστοσελίδα: http://www.minedu.gov.gr/home/
prokirikseis-diagwnismoi-ypotrofies/53-ypotrofiesklirodothmata/13638-24-06-15-05-2013-2014-23-092015
Προκήρυξη Υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος "ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ" ακαδ. έτους 2013-2014
Φορέας: Κληροδότημα ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ
Κατ. Ημερομηνία:25/09/215
Ιστοσελίδα: http://www.minedu.gov.gr/home/
prokirikseis-diagwnismoi-ypotrofies/53-ypotrofiesklirodothmata/13640-24-06-15-02-2013-2014-25-092015

4ο Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας

4ο ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η επιχείρηση μας είναι μια ιδιωτική τουριστική επιχείρηση που δραστηριοποιείται στη Χίο και τη Μυτιλήνη με εξειδίκευση στον εναλλακτικό τουρισμό στο
Βόρειο Αιγαίο. Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που εμπλέκουν το περιβάλλον (φυσικό και αν-

ΧΙΟΣ, 06 ΙΟΥΛΙΟΥ έως 10 ΙΟΥΛΙΟΥ
2015,
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

θρωπογενές), τους ανθρώπους, τις επιχειρήσεις και

τους συλλόγους, με την παράδοση και τον πολιτισμό
του Βορείου Αιγαίου. Πιο συγκεκριμένα διοργανώνει
ταξιδιωτικά πακέτα που περιλαμβάνουν διαμονή, ε-

«ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ»
Ολοκληρώθηκαν με μεγάλη επιτυχία οι εργασίες

του 4ου Θερινού Σχολείου Νεανικής Επιχειρηματικότητας που διοργάνωσε η Μονάδα Καινοτομίας
και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου
Αιγαίου σε συνεργασία με τη Σχολή Επιστημών
της Διοίκησης, στη Χίο την περίοδο 06 Ιουλίου

έως 10 Ιουλίου 2015. Στόχος του Θερινού Σχολείου ήταν να καθοδηγήσει τους/τις φοιτητές/τριες
στο να μετατρέπουν τις επιχειρηματικές ιδέες τους
σε πράξη.
Από την πρώτη κιόλας ημέρα, οι 18 προπτυχιακοί/
τές/τριες που προέρχονταν από όλα σχεδόν τα Τμή-

τικού και γαστρονομικού τουρισμού, μέσω επισκέψε-

ων σε εκκλησίες, μοναστήρια, φαράγγια και σπήλαια,
που συνδυάζουν τη φιλοξενία και τις εναλλακτικές
δραστηριότητες υπαίθρου με όλα αυτά που συνθέτουν
την κουλτούρα της περιοχής: ήθη και έθιμα, λαϊκές
τέχνες, αγροτικές εργασίες και αγροτική παραγωγή,
αρχιτεκτονική κ.λπ.
Στόχος: η ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας των
νησιών του Βορείου Αιγαίου, ώστε να αναδειχθούν οι
τοπικές ιδιαιτερότητες και οι ανεξερεύνητες περιοχές
και να υπάρξει βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη τους.
Visit us: www.Unexplored_treasures.com , site και

facebook

ματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου χωρίστηκαν σε
ομάδες και με συμμετοχικές διαδικασίες επέλεξαν

«Poli-χώρος: U-τοπία»

μόνοι τους 6 επιχειρηματικές ιδέες για την βελτίωση και εξέλιξη των οποίων εργάστηκαν σε όλη τη

Μια επιχειρηματική ιδέα για τη δημιουργία ενός πολι-

διάρκεια του Θερινού Σχολείου. Συγκεκριμένα, οι

τισμικού πολυχώρου, όπου η ψυχαγωγία και η εκπαί-

φοιτητές/τριες εργάστηκαν στις ακόλουθες επιχει-

δευση θα είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. Ομάδα στόχου

ρηματικές ιδέες:

μας είναι τα παιδιά ηλικίας 6-12 ετών καθώς και οι
γονείς ή/και οι κηδεμόνες τους. Τα παιδιά ομαδοποιη-

“Unexplored treasures ” Εναλλακτικός τουρισμός Βορείου Αιγαίου (Λέσβος, Χίος)
Σε ποιον δεν αρέσει η διαδικασία της ανακάλυψης;
Πόσο μάλλον όταν πρόκειται για θησαυρούς! Ήρθε
η ώρα να εξερευνήσουμε τους θησαυρούς του Βορείου Αιγαίου και συγκεκριμένα της Χίου και της

Λέσβου. Κι όλα αυτά μέσα από μια ηλεκτρονική
πλατφόρμα.
Η Αλεξάνδρα, η Ειρήνη, η Ελισάβετ και η Ιωάννα
είναι έτοιμες να σας μυήσουν σε εναλλακτικούς
κόσμους για να βιώσετε μια αξιομνημόνευτη εμπειρία! Έναυσμα: η προσωπική, βιωματική εμπειρία
και των τεσσάρων μας!

μένα ανά ηλικία και ενασχολούμενα με ένα συγκεκριμένο θέμα ανά μήνα θα δραστηριοποιούνται σε εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης. Στο τέλος κάθε
εβδομάδας θα προβάλλονται οι κατασκευές και οι
δράσεις τους σε ένα ανοικτό κάλεσμα προς το ευρύτερο κοινό της Χίου. Για τους ενήλικες θα παρέχονται
υπηρεσίες καφέ σε ένα χώρο ζεστό και φιλόξενο,

όπου θα πλαισιώνεται παράλληλα από ποικίλες πολιτιστικές εκδηλώσεις (εκθέσεις ζωγραφικής, μουσική,
παρουσιάσεις βιβλίων, ομιλίες, προβολές). Στόχος
μας λοιπόν είναι η παροχή πρωτότυπων υπηρεσιών
από ένα άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό σε ένα περι-

βάλλον συνεχώς εναλλασσόμενων δράσεων.

8

Μ.Κ.Ε.

κές, μεταπτυχιακοί/κές και διδακτορικοί/κές φοιτη-

στίαση και δραστηριότητες περιπατητικού, θρησκευ-

Δελτίο Τύπου Ολοκλήρωσης 4ου Θερινού Σχολείου Νεανικής Επιχειρηματικότητας
(συνέχεια)
•
Tramble
Το Tramble είναι μια διαδραστική εφαρμογή αποκατάστασης και φυσιοθεραπείας νεαρών ατόμων
ηλικίας 4-14 ετών. Μέσα από επιμορφωτικά και
διασκεδαστικά κινούμενα σχέδια, το νεαρό άτομο
υπόκειται σε ειδικές ασκήσεις αποκατάστασης και
αποθεραπείας, χωρίς να εγκλωβίζεται στον νοσο-

κομειακό χώρο. Με την εφαρμογή και χρήση ειδικών αισθητήρων θα γίνεται λεπτομερής καταγραφή των κινήσεων και της απόδοσης του ατόμου, το
οποίο θα ενημερώνεται συνεχώς μέσω διαδικτύου
για την πορεία της αποθεραπείας του. Η εφαρμογή

θα είναι ευρέως διαθέσιμη και συμβατή με όλες τις
κονσόλες - παιχνιδομηχανές xbox-ps4 και υπολογιστές. Εκτός από τις ασκήσεις φυσιοθεραπείας οι
ενδιαφερόμενοι όλων των ηλικιών θα μπορούνε να
κάνουν ασκήσεις ενδυνάμωσης, στοχευμένες σε
συγκεκριμένες μυϊκές ομάδες.
•
Cereals
Η επιχειρηματική μας ιδέα αφορά σε ένα εναλλακτικό κατάστημα μαζικής εστίασης, που θα δώσει
λύση στους καταναλωτές της Αθήνας, οι οποίοι

μιακή κοινότητα, τους εργαζομένους και τους τουρίστες των γεωγραφικών περιοχών, στις οποίες, εφαρμόζεται αυτό το μοντέλο. Η εφαρμογή του μοντέλου
που αναλύεται, αφορά όλες τις τοπογραφικές περιοχές που είναι εύκολα ή λιγότερο εύκολα προσβάσιμες
με μέσο μεταφοράς το ποδήλατο και κυρίως σε αυτές,
οι οποίες, υποστηρίζονται από σύγχρονους οδικούς
άξονες και πληθυσμιακά κριτήρια.
Εν συνεχεία, το εγχείρημα αυτό διακλαδώνεται σε
πολλά μέρη, τα οποία, χρειάζονται τον βέλτιστο συντονισμό της ιδιωτικής και της δημόσιας συνεργασίας
και συμπαράστασης. Η συνεχής επαφή που αποκτάται ως αποτέλεσμα από της πρώτης γνωριμίας με
τους χρήστες - καταναλωτές της υπηρεσίας αυτής,
πραγματοποιείται μέσω ενός δικτύου (ηλεκτρονικές
πλατφόρμες, τηλεφωνικά κέντρα, εφαρμογές κινητών
συσκευών, περίπτερα ποδηλάτων), όπου ο κάθε πελάτης ξεχωριστά μπορεί να ενημερώνεται για όλες τις
προσφερόμενες υπηρεσίες, την κατάσταση του όλου
συστήματος και της ίδιας της επιχείρησής γενικότερα.
Τέλος, η όλη προσπάθεια εφαρμογής παρόμοιων μοντέλων υπηρεσιών μεταφοράς με ποδήλατο, έχει επιχειρηθεί ξανά στο παρελθόν από ανταγωνίστριες επιχειρήσεις. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του "Best
Bike Co. : Σύστημα Ενοικίασης Ποδηλάτων" είναι
αυτά που το καταστούν ιδιαίτερο και ξεχωριστό σε
σχέση με τα υπόλοιπα του είδους του μέχρι και σήμερα.

ζωής, με αποτέλεσμα να είναι αναγκασμένοι να
στρέφονται σε τυποποιημένα snack, παραμελώντας την υγεία τους. Το cereals θα παρέχει υγιεινό
snack αποτελούμενο από βιολογικής καλλιέργειας
δημητριακά, καθώς και συνδυαστικά προϊόντα
αυτών, όπως γιαούρτι, γάλα, μέλι, φρέσκα φρούτα
κλπ. Η υπηρεσία του καταστήματός μας είναι μοναδική στον χώρο της αγοράς. Ο συνδυασμός του
ευχάριστου περιβάλλοντος (χαρακτηριστικό λιτό
design και χαλαρωτική μουσική), με το ενημερω-

μένο προσωπικό και τον μπουφέ θα ενθαρρύνουν
τον καταναλωτή να δοκιμάσει υγιεινές και νέες
γεύσεις. Ενδεχομένως έτσι να αποτελέσει μία νέα
τάση!
"Best Bike Co. : Σύστημα Ενοικίασης Ποδηλάτων"
Μια ιδέα που στηρίζεται στην δημιουργία μιας
επιχείρησης στο τομέα των υπηρεσιών μεταφοράς
με μέσο το ποδήλατο. Σκοπός της επιχείρησης
είναι να προσφέρει τις υπηρεσίες της εκεί που δεν
φτάνουν οι ανταγωνιστές της, με το χαμηλότερο
δυνατό κόστος.
Αρχικά, στο κοινό, το οποίο, εστιάζει το εγχείρημα
αυτό, αποτελεί ως επί το πλείστον την πανεπιστη-

•
Πτυ-Χίο
Το «Πτυ-Χίο» αφορά μία ιστοσελίδα που απευθύνεται στους φοιτητές που σπουδάζουν στο νησί της
Χίου. Σκοπός της είναι να είναι ο καθοδηγητής και
συνοδοιπόρος του φοιτητή καθ’ όλη τη διάρκεια των
σπουδών τους, δίνοντας τους ότι πληροφορίες χρειαστούν σχετικά με τη σχολή τους, τα διαθέσιμα σπίτια
προς ενοικίαση τα οποία είναι κατάλληλα για φοιτητές, τις φοιτητικές ομάδες και εκδηλώσεις, σημειώσεις και παλαιότερα θέματα εξετάσεων, χρήσιμες
πληροφορίες-τηλέφωνα. Επιπλέον, θα μπορούν να
βρουν γρήγορες και οικονομικές συνταγές ειδικά για
φοιτητές, να δημοσιεύουν αγγελία αν χρειαστούν
κάποια βοήθεια στα μαθήματα της σχολής όπου φοιτητές παλαιότερων ετών θα μπορούν να τους καθοδηγήσουν ή ακόμα και να βρουν μεταχειρισμένα αντικείμενα (είδη σπιτιού, βιβλία κλπ) που απόφοιτοι
φοιτητές θα πωλούν μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους.
Τέλος, το βασικό πλεονέκτημα που θα παρέχει το
«Πτυ-Χίο» στα μέλη του είναι ότι με την κάρτα μέλους, η οποία θα εκδίδεται δωρεάν με την επίδειξη
του φοιτητικού πάσου, θα μπορούν να έχουν εκπτώσεις σε συνεργαζόμενα καταστήματα σίτισης αλλά
και εμπορικά με την ένδειξη της κάρτας μέλους. Το
επόμενο μας βήμα, είναι να επεκτείνουμε τις παροχές
του «Πτυ-Χίο» και στα υπόλοιπα νησιά που υπάρχουν τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
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είναι προσαρμοσμένοι στους γρήγορους ρυθμούς

Δελτίο Τύπου Ολοκλήρωσης 4ου Θερινού Σχολείου Νεανικής Επιχειρηματικότητας
(συνέχεια)
Οι επιχειρηματικές ιδέες που αναπτύχθηκαν παρουσιάστηκαν στη λήξη των εργασιών του Θερινού Σχολείου, την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2015, σε
Επιτροπή κριτών αποτελούμενη από ακαδημαϊκούς δασκάλους, προσκεκλημένους επιχειρηματίες
του νησιού και εκπροσώπους φορέων σχετικών με
την επιχειρηματικότητα. Μετά τις παρουσιάσεις, οι
κριτές αξιολόγησαν τη δουλειά των ομάδων των
φοιτητών/τριών και η πιο ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη παρουσίαση έλαβε τιμητικό έπαινο. Η
ομάδα που διακρίθηκε και έλαβε τον έπαινο
ήταν η ομάδα με την επιχειρηματική ιδέα
«Tramble».

Μ.Κ.Ε.

Το Θερινό Σχολείο κατάφερε να φέρει για άλλη
μια χρονιά κοντά φοιτητές/τρες από όλα σχεδόν τα
Τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα, να τους ενώσει σε ομάδες και να τους βοηθήσει να κατανοήσουν τα
στάδια και τις διαδικασίες που μεσολαβούν από τη
σύλληψη μιας ιδέας και την αρχική διερεύνηση
γύρω από αυτή, έως την τεκμηριωμένη συγκρότησή της ώστε να μπορεί να προωθηθεί στην αγορά.
Μέσα από προσανατολισμένα στη δράση εργαστήρια οι φοιτητές/τριες κατάφεραν να βιώσουν τις
πραγματικές συνθήκες που θα συναντήσουν στο
μέλλον όταν αποφασίσουν οι ίδιοι να κάνουν τα
πρώτα τους βήματα ως δυνητικοί επιχειρηματίες.
Έμπειρα στελέχη και ακαδημαϊκοί δάσκαλοι, από
το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το εξωτερικό, καθώς
και συνεργαζόμενοι επιχειρηματίες, τους έδωσαν
ερεθίσματα, εφόδια και κατευθύνσεις για την ανάπτυξη και παρουσίαση της επιχειρηματικής τους
ιδέας.

Στην
ιστοσελίδα
http://summerschool2015mke.aegean.gr/ υπάρχει αναρτημένο το εκπαιδευτικό και φωτογραφικό υλικό από τις εργασίες του
Θερινού Σχολείου καθώς και υλικό από την παρουσίαση των επιχειρηματικών ιδεών των ομάδων
των φοιτητών/τριών μας.
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Πρωτοβουλία για την Καινοτομία «Innovation Expert – Καινοτομία στην Πράξη» από
το ΣΕΒ
Στην κατεύθυνση αυτή, το έργο περιλαμβάνει τις
εξής δράσεις:
1. Επιμόρφωση των στελεχών σε θέματα παραγωγικής, λειτουργικής, εμπορικής και οργανωσιακής καινοτομίας από έμπειρους εκπαιδευτές.
2. Συμβουλευτική Υποστήριξη από εξειδικευμένους
συμβούλους, οι οποίοι θα υποστηρίξουν τους επιχειρηματίες και τα στελέχη επιχειρήσεων στην προετοιμασία ενός πλάνου καινοτομίας και δημιουργίας ενός
μόνιμου μηχανισμού παραγωγής και διαχείρισης καινοτομίας.
3. Δικτύωση των επιχειρηματιών και των στελεχών
επιχειρήσεων, με μέντορες (επιτυχημένα στελέχη
καινοτομικών επιχειρήσεων και εμπειρογνώμονες
καινοτομίας) για παροχή πρακτικής καθοδήγησης
κατά τα πρώτα βήματα υλοποίησης του πλάνου καινοτομίας.
Η καθοριστική συνεισφορά της πρωτοβουλίας
"Innovation Expert - Καινοτομία στην Πράξη" στη
διαμόρφωση και εφαρμογή στην πράξη ενός πλάνου
καινοτομίας μέσα στην επιχείρηση, συμβάλλει στη
δημιουργία κουλτούρας καινοτομικής σκέψης καθώς
και μόνιμων μηχανισμών παραγωγής ανταγωνιστικού
πλεονεκτήματος στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά.
Περισσότερες πληροφορίες για συμμετοχή στην πρωτοβουλία "Innovation Expert - Καινοτομία στην Πράξη" είναι διαθέσιμες στον σύνδεσμο,
http://sev4enterprise.org.gr/%CF%80%CF%81%
CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B2%CE%BF%
CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CE%B3%
CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%
CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%BF%
CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1-%
CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B4%CE%B9/

Μ.Κ.Ε.

Την πρωτοβουλία "Innovation Expert - Καινοτομία
στην Πράξη" με στόχο την ανάπτυξη και ενίσχυση
του καινοτομικού προσανατολισμού στελεχών και
επιχειρήσεων υλοποιεί o ΣΕΒ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών). Πρόκειται για μία ολοκληρωμένη πρωτοβουλία, η οποία κινείται σε τρεις
βασικούς πυλώνες: Εξωστρέφεια, Καινοτομία,
Νέα Επιχειρηματικότητα, αναγκαίες προϋποθέσεις
για την υλοποίηση μιας σύγχρονης βιομηχανικής
πολιτικής και την αναβάθμιση του παραγωγικού
δυναμικού της ελληνικής οικονομίας.
Στην κατεύθυνση αυτή, ο ΣΕΒ σχεδίασε και υλοποιεί μία Ειδικά για την Καινοτομία , ο ΣΕΒ θεωρεί αναγκαία την ύπαρξη μόνιμου μηχανισμού
παραγωγής καινοτομίας μέσα σε κάθε επιχείρηση.
Καινοτομία μέσα σε κάθε επιχείρηση, δεν είναι
μόνο η παραγωγή ενός νέου ή σημαντικά βελτιωμένου προϊόντος, αλλά και η εφαρμογή μιας νέας ή
σημαντικά βελτιωμένης υπηρεσίας, διαδικασίας,
μεθόδου προώθησης/marketing, διανομής ή οργανωτικής μεθόδου, που αφορούν ουσιαστικά στην
"καθημερινότητα" κάθε επιχείρησης ανεξαρτήτως
κλάδου δραστηριοποίησης.
Για τον λόγο αυτό, με τη νέα πρωτοβουλία
"Innovation Expert - Καινοτομία στην Πράξη" ο
ΣΕΒ εστιάζει στην αναβάθμιση των γνώσεων και
δεξιοτήτων των στελεχών, ώστε να αποκτήσουν
τις απαραίτητες ικανότητες για την ενίσχυση του
καινοτομικού προσανατολισμού των επιχειρήσεων. Με τη διαμόρφωση και εφαρμογή στην πράξη,
ενός πλάνου και μηχανισμού παραγωγής και διαχείρισης καινοτομίας, ενισχύεται η επιχειρηματική
ανάπτυξη της επιχείρησης και η δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, στην εγχώρια και τη
διεθνή αγορά.
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Κάλεσμα συμμετοχής στο inHeritage
Τριήμερη δράση με θέμα τη Βιομηχανική Κληρονομιά και Καινοτομία
Ασχολείσαι με τις τέχνες και τον πολιτισμό; Έχεις
νέες και καινοτόμες ιδέες; Είσαι εξοικειωμένος με
τις νέες τεχνολογίες; Σου αρέσει να δουλεύεις ομαδικά; Σε ενδιαφέρει να γνωρίσεις από κοντά ένα
χώρο βιομηχανικής ιστορίας;
Δήλωσε συμμετοχή στο inHeritage http://
events.innovathens.gr/inheritage/ μια τριήμερη
δράση με θέμα τη Βιομηχανική Κληρονομιά και
την Καινοτομία, που θα διοργανωθεί από τις 25 ως
τις 27 Σεπτεμβρίου 2015, παράλληλα 3 μουσείαχώρους
βιομηχανικής
κληρονομιάς:
• Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου (Αθήνα)
• Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου
(Λαύριο)
• Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου
(Αγία Παρασκευή Λέσβου)

Το inHeritage σε προ(σ)καλεί να ανακαλύψεις έναν
από τους πιο αντιπροσωπευτικούς χώρους βιομηχανικής κληρονομιάς της Ελλάδας, να περιηγηθείς σ’
αυτόν, να εμπνευστείς, να δουλέψεις στο πλαίσιο
μιας ομάδας, να μοιραστείς τις δικές σου καινοτόμες
ιδέες και να σχεδιάσεις το δικό σου prototype!
Δήλωσε συμμετοχή μέχρι τις 31 Ιουλίου.
Φόρμα συμμετοχής http://events.innovathens.gr/
apply/

Η Εθνική Τράπεζα ανακοινώνει την έναρξη κατάθεσης
προτάσεων στον
6ο Διαγωνισμό
«Καινοτομίας & Τεχνολογίας», συνεχίζοντας για
έκτη χρονιά τον επιτυχημένο θεσμό ενθάρρυνσης
της καινοτομίας και της νεανικής επιχειρηματικότητας. Σκοπός του Διαγωνισμού «Καινοτομίας &
Τεχνολογίας» είναι να αναδείξει και να επιβραβεύσει τις πρωτότυπες ιδέες που θα συμβάλουν στην
ανάπτυξη πρωτοπόρων συστημάτων και εφαρμογών βασισμένων σε νέες τεχνολογίες, στην ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στον σχεδιασμό των προϊόντων και υπηρεσιών, στην εξάπλωση της χρήσης των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και γενικότερα στην
προώθηση της καινοτομίας στην Ελλάδα. Πέρα
από τη διαγωνιστική φάση και τη βράβευση των
προτάσεων, έμφαση δίνεται από την Εθνική Τράπεζα στην υποστήριξη της υλοποίησης επιλεγμένων προτάσεων, οι οποίες έχουν διακριθεί, μέσα
από τις υπόλοιπες δράσεις του προγράμματος
NBG Business Seeds. Σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών επιλεγμένες προτάσεις θα παρακολουθούν προγράμματα εκπαίδευσης σε θέματα επιχειρηματικότητας ενώ θα τους
δοθεί η δυνατότητα δωρεάν χρήσης υπηρεσιών και
προϊόντων μέσα από συνεργασίες όπως αυτή τις
υπηρεσίες WEB της Amazon (AWS). Επίσης, για
την οικονομική στήριξη εταιρειών, προβλέπονται

στοχευμένες δράσεις δανεισμού και συμμετοχής στο
μετοχικό κεφάλαιο καθώς και δράσεις καθοδήγησης
σε συνεργασία με την Endeavor Greece. Οι πρωτότυπες προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο του
6ου Διαγωνισμού θα πρέπει να αφορούν σε μια από
τις ακόλουθες τρεις θεματικές ενότητες:
1. Ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα
2. Περιβάλλον και τεχνολογία
3. Πολιτισμός και τεχνολογία
Αναλυτικές πληροφορίες για το περιεχόμενο κάθε
θεματικής ενότητας, καθώς και όλες τις λεπτομέρειες
για τον Διαγωνισμό, μπορείτε να βρείτε στους Όρους
Συμμετοχής του διαγωνισμού, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εθνικής Τράπεζας www.nbg.gr/
ibank/innovation καθώς επίσης και στο Facebook
www.facebook.com/ibanknbg και στο youtube
www.youtube.com/ibanknbg.
Η υποβολή των προτάσεων ξεκίνησε την Τετάρτη15
Ιουλίου 2015, και θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη 7
Οκτωβρίου 2015 στις 15:00.
Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού οι τέσσερις (4) πρώτες
ιδέες που θα βραβευθούν, θα λάβουν τα ποσά των
€20.000, €10.000, €6.000 και €4.000 αντίστοιχα, κατόπιν αξιολόγησης από Καθηγητές Πανεπιστημίου
και στελέχη της Εθνικής Τράπεζας.
Πηγή: ΕΤΕ
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Μ.Κ.Ε.

Έναρξη κατάθεσης προτάσεων για τον 6ο Διαγωνισμό "Καινοτομίας & Τεχνολογίας"

Πρακτική Άσκηση στον ΟΤΕ
Ο ΟΤΕ στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής
Υπευθυνότητας, δίνει τη δυνατότητα στους σπουδαστές των ΑΕΙ, να πραγματοποιήσουν την πρακτική
τους άσκηση στο Κεντρικό Κατάστημα στην Αθήνα
καθώς και στα υποκαταστήματα του Ομίλου ανά την
Ελλάδα Μέσω της πρακτικής άσκησης ο ΟΤΕ προσφέρει την ευκαιρία σε πολλούς/ες νέους/ες φοιτητές/τριες να απασχοληθούν σε διάφορες ειδικότητες
και να αποκτήσουν την εργασιακή εμπειρία μίας
πραγματικά μεγάλης επιχείρησης. Εάν ενδιαφέρεστε
να κάνετε την πρακτική άσκηση σας στον ΟΤΕ παρακαλώ συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος. https://practice.ote.gr/

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