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Γ.Α.ΣΑ. Πανεπιζηημίος Αιγαίος 

Δνημεπωηικό Γεληίο Γπαθείος Γιαζύνδεζηρ Γ.Α.ΣΑ. 

Ππογπαμμαηιζμένερ Γπάζειρ Γ.Α.ΣΑ. και ςποκείμενων δομών ηηρ 
(Γπαθείο Γιαζύνδεζηρ, Ππακηική Άζκηζη και Μ.Κ.Δ.)  καηά ηην 
έναπξη ηος Ακαδημαϊκού Έηοςρ 2015 – 2016 (Οκηώβπιορ) 

Το παρόν ςυγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊ-

κή Ζνωςη (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και 

εθνικοφσ πόρουσ ςτο πλαίςιο τησ πράξησ «Γραφείο 

Διαςφνδεςησ Πανεπιςτημίου Αιγαίου» του Επιχει-

ρηςιακοφ Προγράμματοσ «Εκπαίδευςη και Διά 

Βίου Μάθηςη». 

ην πιαίζην ηεο πξνβνιήο – δεκνζηφηε-
ηαο ησλ δξάζεσλ ηεο Γνκήο Απαζρφιε-
ζεο θαη ηαδηνδξνκίαο, ηνπ Γξαθείνπ 
Γηαζχλδεζεο, ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο 
θαη ηεο Μνλάδαο Καηλνηνκίαο θαη Δπηρεη-
ξεκαηηθφηεηαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαί-
νπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη παξαθάησ 
εθδειψζεηο. 
ηελ Μπηηιήλε ηνλ Οθηψβξην 2015, Δθ-
δήισζε Κνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο 
θαζψο θαη Δθδήισζε Απνινγηζκνχ ηνπ 
έξγνπ ηεο Γ.Α.ΣΑ. θαη ησλ ππνθείκελσλ 
δνκψλ ηεο ζε ζπλδπαζκφ κε κηα ελεκέ-
ξσζε ηεηαξηνεηψλ θνηηεηψλ/ηξησλ ησλ 
ρνιψλ Πεξηβάιινληνο θαη Κνηλσληθψλ 
Δπηζηεκψλ. 
ην πιαίζην ηνπ Παλειιήληνπ Γηαγσλη-
ζκνχ Νεαληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο Ae-
gean Startups πξνγξακκαηίδεηαη εκεξίδα 
ζηελ Αζήλα ζηηο 10 Οθησβξίνπ 2015 γηα 
ηελ παξνπζίαζε ησλ Βξαβείσλ ηνπ Γηα-
γσληζκνχ θαζψο επίζεο θαη κηα ζηξνγγπ-
ιή ηξάπεδα κε ζέκα ην κέιινλ ησλ Μνλά-
δσλ Καηλνηνκίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηε-
ηαο. Δθδήισζε ηεο Μνλάδαο Καηλνηνκί-
αο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο πξνγξακκα-
ηίδεηαη λα γίλεη θαη ζηε ρνιή Δπηζηεκψλ 
ηεο Γηνίθεζεο ζηε Υίν ζηηο 16 Οθησβξί-
νπ 2015. 

Δπηπιένλ πξνγξακκαηίδνληαη απφ ην Γξα-
θείν Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ Παλεπηζηε-
κίνπ Αηγαίνπ, Ηκεξίδεο Πξαθηηθήο 
Άζθεζεο ηεο ρνιήο Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ 
ζηηο 09 Οθησβξίνπ 2015, ηεο ρνιήο Δπη-
ζηεκψλ ηεο Γηνίθεζεο ζηηο 14 Οθησβξίνπ 
2015, ησλ ρνιψλ Κνηλσληθψλ Δπηζηε-
κψλ θαη Πεξηβάιινληνο ζηηο 22 Οθησβξί-
νπ 2015 θαζψο θαη ηεο ρφιεο Αλζξσπη-
ζηηθψλ Δπηζηεκψλ ζηηο 27 Οθησβξίνπ 
2015, ζηα λεζηά πνπ εδξεχνπλ, άκνο, 
Υίνο, Μπηηιήλε θαη Ρφδνο αληίζηνηρα. Οη 
εκεξίδεο απνηεινχλ ηδαληθή επθαηξία 
ελεκέξσζεο, ζπδήηεζεο αιιά θαη αληαι-
ιαγήο απφςεσλ θαη γίλεηαη ζην πιαίζην 
ησλ δξάζεσλ ηνπ Γξαθείνπ Πξαθηηθήο 
Άζθεζεο, νη νπνίεο ζπγρξεκαηνδνηνχληαη 
απφ Δζληθνχ Πφξνπο θαη απφ Πφξνπο ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο ζην πιαίζην ηνπ 
Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπ-
ζεο θαη Γηα βίνπ Μάζεζεο ηνπ Τπνπξγεί-
νπ Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ. Πνιηηη-
ζκνχ & Αζιεηηζκνχ. 
πγθεληξσηηθά παξνπζηάδνληαη ζηνλ πα-
ξαθάησ πίλαθα νη πξνγξακκαηηζκέλεο 
εθδειψζεηο ηεο Γ.Α.ΣΑ. θαη ησλ ππν-
θείκελσλ δνκψλ ηεο γηα ηνλ κήλα Οθηψ-
βξην: 
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Σε Γεςηέπα 5 Οκηωβπίος 2015 απφ ηηο 4:00 έσο ηηο 
8:00 κκ. πξαγκαηνπνηείηαη ε  «21

η
 Δηήζια Έκθεζη 

Αμεπικανικών Πανεπιζηημίων» ζην Ξελνδνρείν 
Crowne Plaza (Μηραιαθνπνχινπ 50, Αζήλα). Δθ-
πξφζσπνη θαη απφθνηηνη απφ παλεπηζηήκηα ησλ 
Η.Π.Α. ζα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηα πξνγξάκ-
καηα ζπνπδψλ ηνπο. ηo πιαίζην ηεο έθζεζεο ζα 
πξαγκαηνπνηεζνχλ νη αθφινπζεο παξνπζηάζεηο: 

 5:00 κκ - Πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηηο ΗΠΑ 

 6:00 κκ - Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηηο ΗΠΑ 

6:45 κκ - Τπνηξνθίεο Fulbright 

Η είζοδορ για ηο κοινό είναι ελεύθεπη. 

Σα παλεπηζηήκηα πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο ζηελ έθζεζε 
είλαη ηα εμήο: 

Boston University, Deree College – The American 
College of Greece, Florida Institute of Technology, 
Franklin & Marshall College, John Cabot University, 
Kendall College, New York University (NYU) Abu 
Dhabi, Northwestern University, Richmond - The 
American International University in London, Sa-
vannah College of Art and Design (SCAD), Smith 
College, Southern New Hampshire University, Suf-
folk University, Syracuse University, University of 
Rochester and Vassar College. 

ηελ έθζεζε ζα παξέρνληαη πιεξνθνξίεο θαη γηα ηηο 
εμεηάζεηο ησλ νξγαληζκψλ: College Board (SAT I & 
II), IELTS - British Council, ETS (GRE, TOEFL), 
Michigan State University (MSU) - English Lan-
guage Examinations θαη Pearson VUE (GMAT). 

Γηνξγάλσζε: 

Ίδπςμα Fulbright 

Βαζ. νθίαο 6, 1νο φξνθνο, Αζήλα 106 74 

Σει. 210-7241-811, 210-7241-812 

Email: info@fulbright.gr ή advisor@fulbright.gr 

Σο Ίδπςμα Fulbright ζηην Δλλάδα σοπηγεί ςπο-
ηποθίερ ζε Έλληνερ και Αμεπικανούρ πολίηερ – 
θοιηηηέρ, εκπαιδεςηικούρ, επιζηήμονερ και καλλι-
ηέσνερ. Για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ επιζκεθθεί-
ηε ηην ιζηοζελίδα ηος Ιδπύμαηορ: 
www.fulbright.gr 

21η Δηήζια Έκθεζη Αμεπικανικών Πανεπιζηημίων 
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EKT Creative: Γεκηνπξγία εθαξκνγψλ πνπ αμην-
πνηνχλ ηα επηζηεκνληθά θαη πνιηηηζηηθά δεδνκέλα ζε 
εθαξκνγέο πνπ άπηνληαη ηεο δεκηνπξγηθήο βηνκερα-
λίαο ή ηνπ ηνπξηζκνχ. visualizeARGO: Οπηηθνπνίε-
ζε βηβιηνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ (data visualization) 
απφ ηνπο βηβιηνγξαθηθνχο θαηαιφγνπο θαη ηα απνζε-
ηήξηα ηεο βηβιηνζήθεο ηνπ EKT πνπ είλαη δηαζέζηκα 
κέζσ ηεο πχιεο argo.ekt.gr. RepKPIs: Δπεθηάζεηο 
ινγηζκηθνχ ςεθηαθψλ απνζεηεξίσλ (DSpace 4.x) γηα 
ηελ αλαπαξαγσγή πνιπκεζηθψλ ζηνηρείσλ, ηνλ ε-
κπινπηηζκφ ησλ αξρείσλ ή ηελ παξαγσγή ζηαηηζηη-
θψλ ζηνηρείσλ ζρεηηθψλ κε ην πιηθφ ησλ απνζεηεξί-
σλ θαη ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ ρξεζηψλ. Οη επεθηά-
ζεηο απηέο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα παξακεηξνπνίε-
ζεο αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ δηαρεηξηζηή. Σα 
ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζα πξέπεη λα δηαηίζεληαη ζε πνι-
ιαπιέο κνξθέο (π.ρ. Json, xml). Παξάιιεια ζα πξέ-
πεη λα κπνξεί λα γίλεηαη αλάπηπμε θαηάιιεισλ 
plugins γηα ηελ ιήςε θαη δηαρείξηζε ησλ ζηαηηζηηθψλ 
ζηνηρείσλ ηεο εθαξκνγήο απφ ην ινγηζκηθφ collectd 
θαη λα είλαη δηαζέζηκα θαη κέζσ επεθηάζεσλ ηνπ 
πξσηνθφιινπ SNMP. RepSearch: Δπεθηάζεηο ινγη-
ζκηθνχ ςεθηαθψλ απνζεηεξίσλ κε λένπο θηιηθνχο 
πξνο ηνλ ρξήζηε ηξφπνπο πινήγεζεο ζην πεξηερφκε-
λν θαη ηα δεδνκέλα ηνπ ΔΚΣ. Οη ελδηαθεξφκελνη 
θαινχληαη λα κειεηήζνπλ πξνζεθηηθά ηνπο αλαιπηη-
θνχο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ αθνινπζνχλ θαη λα 
ππνβάιινπλ ηηο πξνηάζεηο/εθαξκνγέο ηνπο ειεθηξν-
ληθά ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ πεξηγξάθνληαη 
ζηελ ςεθηαθή πιαηθφξκα ηνπ δηαγσληζκνχ. Η ζπκ-
κεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ ζπλεπάγεηαη ηελ αλεπηθχια-
θηε απνδνρή φισλ αλεμαηξέησο ησλ φξσλ θαη ηε 
ζρεηηθή δέζκεπζε ησλ ζπκκεηερφλησλ. 
 
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο θαη αηηήζεηο: http://
saas.ekt.gr/content/contests 
 
 
Πεγή: ΔΚΣ 

   #HackEKT Γιαγωνιζμόρ Δθαπμογών για Ανοικηά Γεδομένα   
 & Αποθεηήπια Δπιζηήμηρ & Πολιηιζμού 

Σν Δζληθφ Κέληξν Σεθκεξίσζεο δηελεξγεί αλνηθηφ 
δηαγσληζκφ γηα ηελ πινπνίεζε εθαξκνγψλ πξνζηη-
ζέκελεο αμίαο κε ζηφρν ηελ πεξαηηέξσ θαηλνηφκα 
αμηνπνίεζε θαη αλάδεημε ησλ αλνηθηψλ ζπλφισλ 
δεδνκέλσλ ησλ απνζεηεξίσλ έγθξηηνπ επηζηεκνλη-
θνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ ηα νπνία δηαζέ-
ηεη.  Ο δηαγσληζκφο δηεμάγεηαη ζην δηάζηεκα μεηα-
ξύ Γεςηέπαρ 17.08.2015 και Γεςηέπαρ 05.10.2015 
(νέα ημεπομηνία ςποβολήρ πποηάζεων). ηηο πέ-
ληε πξνηάζεηο πνπ ζα δηαθξηζνχλ γηα ηελ εθαξκνγή 
ηνπο ζα απνλεκεζνχλ ρξεκαηηθά έπαζια ζπλνιηθήο 
αμίαο 25.000 επξψ. Ο Γηαγσληζκφο Δθαξκνγψλ γηα 
Αλνηθηά Γεδνκέλα & Απνζεηήξηα Δπηζηήκεο & 
Πνιηηηζκνχ #HackEKT είλαη αλνηθηφο ζηε ζπκκε-
ηνρή, αιιά θαινχληαη ηδηαίηεξα λα ζπκκεηάζρνπλ 
δηεπηζηεκνληθέο νκάδεο πνπ ζα απνηεινχληαη απφ 
πξνγξακκαηηζηέο, βηβιηνζεθνλφκνπο, αξρεηνλφκνπο 
θαη επηκειεηέο ςεθηαθψλ κνπζεηαθψλ ζπιινγψλ, 
πνπ έρνπλ θαιή αληίιεςε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ςε-
θηαθψλ απνζεηεξίσλ θαη βηβιηνζεθψλ θαη γλσξί-
δνπλ ηηο αλάγθεο επηκέξνπο θνηλψλ πνπ ηηο ρξεζη-
κνπνηνχλ. ην πιαίζην ηνπ δηαγσληζκνχ ζα αμηνιν-
γεζνχλ θαη ζα βξαβεπζνχλ νη θαιχηεξεο & πξσηφ-
ηππεο ςεθηαθέο εθαξκνγέο πνπ αμηνπνηνχλ δεκη-
νπξγηθά ηα αλνηθηά δεκφζηα δεδνκέλα κεκνλσκέ-
λσλ ή πεξηζζφηεξσλ απνζεηεξίσλ ηνπ EKT, ζπκ-
βάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ππεξεζηψλ πνπ δηεπθνιχ-
λνπλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε θαη 
επηηξέπνπλ ηελ αμηφπηζηε ελεκέξσζή ηνπ, πξνάγν-
ληαο, παξάιιεια, ηελ πνηφηεηα θαη ηελ θαηλνηνκία 
ζηε δηάρπζε ηεο γλψζεο. Ο δηαγσληζκφο πεξηιακ-
βάλεη ηηο εμήο πέληε ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο πνπ αμην-
πνηνχλ ηα αλνηθηά ζχλνια δεδνκέλσλ θαη ηα απνζε-
ηήξηα ηνπ ΔΚΣ: EKT_learn: Γεκηνπξγία εθπαηδεπ-
ηηθψλ δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ ή εθαξκνγψλ θηλε-
ηήο ηειεθσλίαο πνπ αμηνπνηνχλ πξσηνγελέο επηζηε-
κνληθφ ή πνιηηηζηηθφ πεξηερφκελν πεξηερφκελν θαη 
κεηαδεδνκέλα ηα νπνία δηαηίζεηαη απφ ηα απνζεηή-
ξηα ηνπ ΔΚΣ, πξνζθέξνληαο λένπο εχρξεζηνπο ηξφ-
πνπο αλαδήηεζεο θαη πινήγεζεο ζην πεξηερφκελν. 

mailto:info@fulbright.gr
mailto:advisor@fulbright.gr
http://www.fulbright.gr
http://saas.ekt.gr/content/contests
http://saas.ekt.gr/content/contests
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ηνκέσλ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ ζρεηίδεηαη 
κε ηνλ ηνπξηζκφ κέζα απφ ηε δηάζεζε θαηλνηφκσλ 
ςεθηαθψλ εθαξκνγψλ πνπ ζα πινπνηεζνχλ. Η ππν-
ζηήξημε ηνπ ηξαηεγηθνχ Σνπξηζηηθνχ ρεδηαζκνχ 
2021. ην SETE Tourism Crowdhackathon ζα ππάξ-
μεη ελεκέξσζε: 

 Γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, ηελ θαηλνηνκία 
θαη ην θνηλσληθφ φθεινο απφ ηελ ρξήζε αλνη-
θηψλ δεκφζησλ δεδνκέλσλ 

 πψο νη λέεο ηερλνινγίεο βειηηψλνπλ ηε δσή 
καο θαη ην πεξηβάιινλ πνπ δνχκε  

 πψο ζα ρηίζνπκε εθαξκνγέο πξνζηηζέκελεο 
αμίαο κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο  

 λα ελεξγνχκε ζπιινγηθά, ζπκκεηνρηθά, γηα ην 
θνηλφ θαιφ 

Μπνξείηε λα δηαβάζεηε πεξηζζφηεξα γηα ηα hacka-
thons θαη ηα αλνηθηά δεδνκέλα ζηε Wikipedia (http://
en.wikipedia.org/wiki/Hackathon) θαζψο θαη ζην 
ζρεηηθφ portal ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο http://open
-data.europa.eu/en/about  
Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηνπ SETE Tourism Crowd-
hackathon είλαη: 

 Αλάδεημε ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ 

 Πξννξηζκνί Σνπξηζηηθνχ ηξαηεγηθνχ ρεδη-
αζκνχ 2021 

 Δηδηθέο κνξθέο Σνπξηζκνχ 

 Υξήζηκα εξγαιεία θαη εθαξκνγέο γηα ηνπξη-
ζηηθέο επηρεηξήζεηο 

 Μεηαθνξέο θαη επηθνηλσλίεο 

 Αμηνπνίεζε αλνηρηψλ δεδνκέλσλ 
Η ζπκκεηνρή είλαη αλνηθηή θαη δσξεάλ γηα φινπο θαη 
ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο αλά ξφιν γηα ηηο 
νπνίεο ηζρχεη ην κνληέιν first come first served. Γηα 
ηελ είζνδν ζην ρψξν απαηηείηαη πξνεγνπκέλσο εγ-
γξαθή κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ηεο δηνξγάλσζεο http://
crowdhackathon.com/tourism/  

SETE Tourism crowdhackathon | Innovating with opendata | 17 και 18 Οκηωβπίος 2015  

O χλδεζκνο Διιεληθψλ Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζε-
σλ [ΔΣΔ (www.sete.gr)] ζην πιαίζην ηεο απνζην-
ιήο ηνπ γηα ζπλερή ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηε-
ηαο θαη αλάδεημε ηνπ πξσηαγσληζηηθνχ ξφινπ ηνπ 
ηνπξηζκνχ ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία δηνξγαλψλεη 
ηνλ πξψην Μαξαζψλην Αλάπηπμεο Δθαξκνγψλ κε 
ζέκα ηνλ Σνπξηζκφ “SETE Tourism Crowdhacka-
thon, Innovating with Opendata” ζηηο 17 θαη 18 
Οθησβξίνπ 2015 ζηνλ Κφκβν Καηλνηνκίαο θαη Δπη-
ρεηξεκαηηθφηεηαο INNOVATHENS ηεο Σερλφπνιηο 
ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ. To SETE Tourism Crowd-
hackathon ζα δηεμαρζεί θαηά ηα πξφηππα ηεο πξσ-
ηνβνπιίαο αλνηρηήο θαηλνηνκίαο Crowdhackathon 
Innovating with Opendata, πινπνηείηαη απφ ηελ 
εηαηξία αλνηρηήο θαηλνηνκίαο Crowdpolicy θαη ππν-
ζηεξίδεηαη απφ ηε Google. ην SETE Tourism 
Crowdhackathon θαινχληαη λα ζπκκεηέρνπλ πξν-
γξακκαηηζηέο, designers, αλαιπηέο, ζχκβνπινη επη-
ρεηξήζεσλ, επηρεηξεκαηίεο, ζηειέρε ηνπ θιάδνπ ηνπ 
ηνπξηζκνχ, επαγγεικαηίεο, θνηηεηέο θαη γεληθφηεξα 
νπνηνζδήπνηε ελδηαθέξεηαη λα ζπκκεηέρεη θαη λα 
ζπκβάιεη ελεξγά ζηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ πνπ 
ζπληεινχλ ζηελ αλάπηπμε θαη πξνψζεζε ηνπ ηνπξη-
ζκνχ, βειηηψλνπλ θαη αλαδεηθλχνπλ ηηο παξερφκε-
λεο ππεξεζίεο, ηελ πνηφηεηα δσήο θαη ζπκβάινπλ 
ελεξγά ζηελ Δζληθή Οηθνλνκία. ην SETE Tourism 
Crowdhackathon θαινχληαη επίζεο λα ζπκκεηέρνπλ 
ελεξγά θνξείο ηνπ δεκνζίνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ην-
κέα, δηαζέηνληαο αλνηρηά δεδνκέλα ζε ηνκείο ζρεηη-
θνχο κε ηνλ ηνπξηζκφ.  
ηφρνη ηεο δηνξγάλσζεο SETE Tourism Crowd-
hackathon απνηεινχλ: Να πξνθιεζεί ελδηαθέξνλ ζε 
λένπο αλζξψπνπο, πξνγξακκαηηζηέο, αλαιπηέο, 
designers, εηδηθνχο ζηελ επηθνηλσλία θαη ηελ εμπ-
πεξέηεζε πειαηψλ, καζεηέο, θνηηεηέο θαη επαγγει-
καηίεο, ψζηε νκαδηθά θαη ζπκκεηνρηθά λα δεκηνπξ-
γήζνπλ πξντφληα θαη ππεξεζίεο γηα ηνλ θιάδν ηνπ 
ηνπξηζκνχ, ηα νπνία ζα δεκηνπξγνχλ πξφζζεηε 
αμία θαη ζα κπνξνχλ λα είλαη εκπνξηθά εθκεηαι-
ιεχζηκα. Με απηή ηε δηαδηθαζία εληζρχεηαη ε αιπ-
ζίδα αμίαο ζηνλ θιάδν θαη δεκηνπξγείηαη θπηψξην 
λέσλ επηρεηξήζεσλ κε πειάηε ηε βηνκεραλία ηνπ 
ηνπξηζκνχ. Να δεκηνπξγεζνχλ πξνυπνζέζεηο λεαλη-
θήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, αθνχ κέζα απφ ηε δηαγσ-
ληζηηθή δηαδηθαζία κπνξεί λα πξνθχςεη κηα λέα 
νκάδα ή εηαηξία πνπ ζα ζπκβάιεη κειινληηθά ζηελ 
νηθνλνκία ηεο ρψξαο καο. Να δεκηνπξγεζνχλ ρξή-
ζηκα εξγαιεία, θαηλνηφκεο εθαξκνγέο θαη κεζνδν-
ινγίεο πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο ψζηε λα εμειη-
ρζνχλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ κέιε ηνπ ΔΣΔ 
θαζψο θαη απφ θάζε ελδηαθεξφκελν, θαζψο ηα απν-
ηειέζκαηα ζα είλαη ειεχζεξα θαη δηαζέζηκα κε α-
λνηθηφ ηξφπν γηα φιε ηελ θνηλσλία. Η πξνψζεζε 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hackathon
http://en.wikipedia.org/wiki/Hackathon
http://open-data.europa.eu/en/about
http://open-data.europa.eu/en/about
http://crowdhackathon.com/tourism/
http://crowdhackathon.com/tourism/
http://www.sete.gr/
http://www.innovathens.gr/
http://crowdhackathon.com/
http://www.crowdpolicy.com/
http://www.google.com/
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επηζηνιέο απφ εηδήκνλεο πνπ λα πηζηνπνηνχλ ηελ 
πνηφηεηα ηνπ πξνηεηλφκελνπ πξνγξάκκαηνο. Η πα-
ξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κπνξεί λα γίλεη ή Γαι-
ιηθά ή Αγγιηθά, αιιά ε επηζηνιή εθδήισζεο ελδηα-
θέξνληνο νθείιεη λα ζπληαρζεί ζηα Γαιιηθά. Οη πξν-
ηάζεηο ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο νθείινπλ λα είλαη 
αηνκηθέο (φρη ζπιινγηθέο). Πξαγκαηνπνίεζε θαη νιν-
θιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σν πξφγξακκα ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο (1) 
έηνπο. Η πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο εθθηλεί κε 
δηακνλή ηνπ ππνηξφθνπ ζην Παξίζη γηα έλα (1) κήλα, 
σο επηζθέπηε εξεπλεηή ζην Δζληθφ Ίδξπκα Ιζηνξίαο 
ηεο Σέρλεο (INHA). Οινθιεξψλεηαη κε δεχηεξε επί-
ζθεςε ζην INHA, θαηά ηελ νπνία ζα αλαθνηλσζνχλ 
ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. Σν θφζηνο θαη ζηηο 
δχν πεξηπηψζεηο ζα θαιπθζεί άπαμ απφ ην Ίδξπκα 
“Marc de Montalembert” θαη ην Δζληθφ Ίδξπκα Ιζην-
ξίαο ηεο Σέρλεο (INHA).  Σα απνηειέζκαηα ηεο 
έξεπλαο ζα δεκνζηεπηνχλ κε ηελ ζπλδξνκή ηνπ Δζλη-
θνχ Ιδξχκαηνο Ιζηνξίαο ηεο Σέρλεο (INHA). 

Υξνλνδηάγξακκα  

Οη αηηήζεηο πξέπεη λα απνζηαινχλ ηαρπδξνκηθά σο 
ηελ 30ε Ννεκβξίνπ 2015, θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 
(κε ζθξαγίδα ηαρπδξνκείνπ) 

Γηεχζπλζε:  

Institut Νational d’Ηistoire de l’art 

Département des Etudes et de la Recherche 

Prix Marc de Montalembert 2015 

2, rue Vivienne, 75002 Paris, France  

Τπεχζπλε: θα Rahmani 

Η αλαθνίλσζε ησλ νλνκάησλ ησλ επηιεγκέλσλ ππν-
ηξφθσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην δεχηεξν δεθαπελζή-
κεξν ηνπ Ιαλνπαξίνπ 2016. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθν-
ξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ 
ειεθηξνληθά ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπ INHA http://
www.inha.fr θαη ηνπ Ιδξχκαηνο “Marc de Montalem-
bert” http://www.fondationmdm.com Δπίζεο, ζηε 
Γξακκαηεία Μειεηψλ θαη Δξεπλψλ ηνπ INHA, ζηελ 
ειεθηξνληθή δηεχζπλζε   der-dir@inha.fr ή ζην ηειέ-
θσλν +33 (0)1 47 03 85 81.   

 

Τποηποθία - Βπαβείο ηος  Γαλλικού Δθνικού Ινζηιηούηος Ιζηοπίαρ ηηρ Σέσνηρ (INHA) 
και ηος Ιδπύμαηορ “Marc de Montalembert” ζε επεςνηηέρ από σώπερ ηηρ Μεζογείος 

Σν Γαιιηθφ Δζληθφ Ιλζηηηνχην Ιζηνξίαο ηεο Σέρλεο, 
ζε ζχκπξαμε κε ην Γαιιηθφ Ίδξπκα “Marc de Mon-
talembert”, πξνθήξπμε θαη θέηνο Βξαβείν-
ππνηξνθία γηα εξεπλεηέο – δηδάθηνξεο σο 35 ρξν-
λψλ απφ ρψξεο ηεο ιεθάλεο ηεο Μεζνγείνπ, νη ν-
πνίνη:  

θαηάγνληαη απφ ρψξεο ηεο Μεζνγείνπ ή έρνπλ ηελ 
ππεθνφηεηα κηαο απφ ηηο ρψξεο ηεο Μεζνγείνπ, θαη,  

ην εξεπλεηηθφ ηνπο έξγν  αθνξά ηελ πεξηνρή ηεο 
ιεθάλεο ηεο Μεζνγείνπ.  

Σν Ίδξπκα “Marc de Montalembert” πξνζθέξεη 
δπλαηφηεηα ζηνπο ππνηξφθνπο γηα δηακνλή ζηελ 
έδξα ηνπ ζηε Ρφδν. Αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθηνηή-
ησλ. Οη ππνςήθηνη ζα αμηνινγεζνχλ κε βάζε ην 
Βηνγξαθηθφ ηνπο εκείσκα θαη ηελ εξεπλεηηθή 
ηνπο εξγαζία, ε νπνία δεηείηαη λα παξνπζηάδεη πξσ-
ηνηππία θαη ελδηαθέξνλ, λα είλαη πινπνηήζηκε θαη 
λα δηαζέηεη νπηηθή γσλία γηα ηελ πεξηνρή ηεο Με-
ζνγείνπ πνπ λα πξνζεγγίδεη εθείλε ησλ εξεπλεηη-
θψλ ηνκέσλ ηνπ INHA. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη 
ππνςήθηνη θαινχληαη λα παξνπζηάζνπλ πξφγξακκα 
εξγαζίαο πνπ λα ζπκπίπηεη κε έλαλ απφ ηνπο εξεπ-
λεηηθνχο ηνκείο ηνπ INHA, ηνπο νπνίνπο νη ελδηα-
θεξφκελνη κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ ζηελ ηζηνζειί-
δα ηνπ Ιλζηηηνχηνπ: http://www.inha.fr. Δλδεηθηηθά: 
Ιζηνξία ηεο Αξραίαο Σέρλεο, Ιζηνξία ηεο Αξραην-
ινγίαο: http://www.inha.fr/spip.php?rubrique314 

Μεζαησληθή Ιζηνξία: http://www.inha.fr/spip.php?
rubrique376 

Πξαθηηθέο ηεο Ιζηνξίαο ηεο Σέρλεο: http://
www.inha.fr/spip.php?rubrique432 

Ιζηνξία ηνπ θαινχ γνχζηνπ: http://www.inha.fr/
spip.php?rubrique47 

Ιζηνξία ηεο Αξρηηεθηνληθήο: http://www.inha.fr/
spip.php?rubrique51 

Ιζηνξία ηεο χγρξνλεο Σέρλεο ηνλ 20 ν θαη 21ν αη.  
http://www.inha.fr/spip.php?rubrique388 

Γηαθνζκεηηθέο Σέρλεο, ληεδάηλ, πιηθφο πνιηηηζκφο:  
http://www.inha.fr/spip.php?rubrique434 

Σέρλεο θαη Αξρηηεθηνληθή ζε παγθνζκηνπνηεκέλν 
πεξηβάιινλ http://www.inha.fr/spip.php?
rubrique218 

Η παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο έξεπλαο ζα πξέ-
πεη λα γίλεη θαηά πξνηίκεζε ζηε Γαιιηθή Γιψζζα, 
αλ θαη ε παξνπζίαζε ζηελ Αγγιηθή Γιψζζα ζα 
εθηηκεζεί νκνίσο. ηελ αίηεζε ησλ ππνςεθίσλ ζα 
πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη έλα ρξνλνδηάγξακκα 
εξγαζηψλ, κία εθηίκεζε δαπαλψλ, κία πεξηγξαθή 
ηεο ηειηθήο κνξθήο πνπ ζα ιάβεη ην έξγν θαη νη 
ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ ελδερφκελε δεκνζί-
επζε-δεκνζηνπνίεζή ηνπ. Σν πξφγξακκα έξεπλαο 
πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ρεηξφγξαθε επηζηνιή 
εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη δχν (2) ζπζηαηηθέο 

http://www.inha.fr
http://www.inha.fr
http://www.fondationmdm.com
mailto:der-dir@inha.fr
http://www.inha.fr
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Δάν ο άνεπγορ επιδοηείηαι για δεύηεπη θο-
πά,  πξέπεη λα έρεη πξαγκαηνπνηήζεη 125 εκέξεο εξ-
γαζίαο ην ηειεπηαίν 14κελν πξηλ ηελ απφιπζή ηνπ 
ρσξίο λα ππνινγίδνληαη ηα εκεξνκίζζηα ηνπ ηειεπηαί-
νπ δηκήλνπ. 
ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΟΟΤ ΔΠΙΓΟΜΑΣΟ Α-
ΝΔΡΓΙΑ: Σν επίδνκα αλεξγίαο θαηαβάιιεηαη, ζε 
κεληαία βάζε, αιιά ππνινγίδεηαη ζε εκεξήζηα επηδφ-
καηα πνπ αλέξρνληαη ζην 55% ηνπ βαζηθνχ εκεξνκη-
ζζίνπ ηνπ αλεηδίθεπηνπ εξγάηε φπσο απηφ θαζνξίδε-
ηαη απφ ηελ Δζληθή πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο.  
Απφ 12.03.2012 ην κεληαίν επίδνκα αλεξγίαο αλέξρε-
ηαη ζηα 360,00 Δπξψ. 
 Αλ ν δηθαηνχρνο άλεξγνο έρεη πξνζηαηεπφκελα κέιε 
νηθνγέλεηαο ην επίδνκα πξνζαπμάλεηαη γηα θαζέλα 
απφ απηά θαηά 10%. 
Γικαιολογηηικά πος απαιηούνηαι για ηη σοπήγηζη 
ηος επιδόμαηορ ανεπγίαρ: 
1. Έγγξαθν Καηαγγειίαο χκβαζεο Δξγαζίαο ή βε-
βαίσζε Λήμεο χκβαζεο Οξηζκέλνπ ρξφλνπ. 
2. Σν έληππν «Βεβαίσζε Δξγνδφηε» ην νπνίν ζπ-
κπιεξψλεη ν εξγνδφηεο ζχκθσλα κε ηηο εγγξαθέο ηεο 
ΑΠΓ (Αλαιπηηθή Πεξηνδηθή Γήισζε πνπ ππνβάιιε-
ηαη ζην ΙΚΑ) ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ 
θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο. Σν έληππν απηφ 
ζα θέξεη πξσηφηππε ζθξαγίδα θαη ππνγξαθή ηνπ 
εξγνδφηε, ρσξίο θάπνηα επηπιένλ ζθξαγίδα επηθχξσ-
ζεο απφ ην αξκφδην θαηάζηεκα ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ. 
3. Οηθνγελεηαθφ βηβιηάξην Αζζελείαο, εθφζνλ ππάξ-
ρνπλ ζπληεξνχκελα κέιε. 
4. Πξφζθαην Δθθαζαξηζηηθφ εκείσκα Δθνξίαο ή 
εθφζνλ δελ ππάξρεη, επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο 
ηειεπηαίαο δήισζεο εηζνδήκαηνο. 
5. Αζηπλνκηθή Σαπηφηεηα ηνπ αζθαιηζκέλνπ. 
6. Απνδεηθηηθφ δηεχζπλζεο θαηνηθίαο ηνπ αζθαιηζκέ-
λνπ (π.ρ. ινγαξηαζκφο ΓΔΗ, ΟΣΔ, ΔΤΓΑΠ). 
7. Λνγαξηαζκφ Δζληθήο Σξαπέδεο (ΙΒΑΝ) ζηνλ νπνίν 
είλαη πξψηνο δηθαηνχρνο.  
Απφ 1.1.2014, ζε θάζε πεξίπησζε ηα εκεξήζηα επηδφ-
καηα αλεξγίαο, εληφο ηεο πξνεγνχκελεο απφ ηελ εθά-
ζηνηε έλαξμε ηεο επηδφηεζεο ιφγσ αλεξγίαο, ηεηξαε-
ηίαο, δεν είναι δςναηόν να είναι πεπιζζόηεπα ηων 
ηεηπακοζίων (400). Δάλ εληφο ηεο ηεηξαεηίαο ν 
άλεξγνο έρεη επηδνηεζεί γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφ-
ηεξν ησλ ηεηξαθνζίσλ (400) εκεξήζησλ επηδνκάησλ, 
δηθαηνχηαη λα επηδνηεζεί ιφγσ αλεξγίαο γηα ηνλ ππφ-
ινηπν αξηζκφ εκεξήζησλ επηδνκάησλ, κέρξη ηε ζπ-
κπιήξσζε ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ ησλ ηεηξαθνζίσλ 
(400) εκεξήζησλ επηδνκάησλ. 
ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΟ ΔΠΙΓΟΣΗΗ 
Η δηάξθεηα ηεο επηδφηεζεο εμαξηάηαη απφ ην πφζεο 
εκέξεο εξγαζίαο έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ν αζθαιηζκέ-
λνο ζηα πξναλαθεξφκελα θξίζηκα ρξνληθά δηαζηήκα-
ηα (14κελν, 12κελν ή δηεηία). 

Σο ΙΝΔ ΓΔΔ ενημεπώνει: Σι πποβλέπεηαι για ηο επίδομα ανεπγίαρ ηος ΟΑΔΓ 

Σν Ιλζηηηνχην Δξγαζίαο ΓΔΔ ζην πιαίζην ηνπ 
Δ.Π. «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 2007-
2013» πινπνηεί ην έξγν «Ανάπηςξε δικηύος ςπεπε-
ζιών πλεποθόπεζερ, ζςμβοςλεςηικήρ ςποζηήπιξερ 
και ενδςνάμωζερ επγαδομένων» κε ζηφρν ηελ πιε-
ξνθφξεζε, ελδπλάκσζε θαη παξνρή ππεξεζηψλ 
ζπκβνπιεπηηθήο ζηνπο εξγαδφκελνπο, γηα ζέκαηα 
πνπ αθνξνχλ ηνπο ηνκείο ηεο Κνηλσληθήο Αζθάιη-
ζεο, ησλ Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ θαη ηεο Απαζρφιε-
ζεο.   
Σν θείκελν πνπ αθνινπζεί απνηειεί έλα ζπλνπηηθφ 
νδεγφ πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε ηηο δηαηάμεηο πνπ 
δηέπνπλ ην επίδομα ανεπγίαρ ηος ΟΑΔΓ.   
ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ - ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 
(άξζξν 39, Ν.3986/2011) 
 
 Γηα ηε ρνξήγεζε επηδφκαηνο αλεξγίαο απφ ηνλ ΟΑ-
ΔΓ ν άλεξγνο απαηηείηαη: 

1.  λα ήηαλ κηζζσηφο θαη λα έρεη ιήμεη ή λα έρεη 
θαηαγγειζεί απφ ηνλ εξγνδφηε (απφιπζε) ε ζχκ-
βαζε εξγαζίαο ηνπ. 

2.  λα ήηαλ σο εξγαδφκελνο αζθαιηζκέλνο ζηνλ 
θιάδν αλεξγίαο ηνπ ΟΑΔΓ 

3.  λα έρεη ζπκπιεξψζεη κέζα ζην 14κελν ή 
12κελν πνπ πξνεγείηαη ηεο αίηεζήο ηνπ ηνλ αξηζ-
κφ ησλ εκεξνκηζζίσλ πνπ πξνβιέπνληαη αλάινγα 
κε ην επάγγεικά ηνπ. 

4.  (απφ 01.01.2014) λα κελ έρεη επηδνηεζεί 
εληφο ηεο ηεηξαεηίαο πξηλ ηελ έληαμε ζηελ επηδφ-
ηεζε πάλσ απφ 400 εκέξεο. 
Ο άλεξγνο έρεη ηε δπλαηφηεηα κέζα ζε 60 εκέξεο 
απφ ηελ εκεξνκελία ηεο απφιπζεο ηνπ λα εγγξαθεί 
ζηα κεηξψα αλέξγσλ ηνπ Οξγαληζκνχ ζην ΚΠΑ ή 
ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ ηφπνπ θαηνη-
θίαο ηνπ θαη λα ππνβάιεη αίηεζε γηα επηδφηεζε ιφ-
γσ αλεξγίαο, ζπλππνβάιινληαο ηα απαξαίηεηα δη-
θαηνινγεηηθά. Η επηδφηεζε αλεξγίαο αξρίδεη αλα-
δξνκηθά απφ ηελ εκέξα ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο 
γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ επηδφκαηνο. Ο δηθαηνχρνο πνπ 
ππνβάιιεη ηελ αίηεζε θαηά ην πξψην 7εκεξν κεηά 
ηελ θαηαγγειία ή ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο ηνπ επηδν-
ηείηαη απφ ηελ 7ε εκέξα. 
Δάν ο άνεπγορ επιδοηείηαι για ππώηη θοπά, πξέ-
πεη λα έρεη πξαγκαηνπνηήζεη 80 εκέξεο εξγαζίαο 
θαη` έηνο ζηα δχν πξνεγνχκελα ρξφληα πξηλ ηελ 
επηδφηεζή ηνπ. Σν ηειεπηαίν φκσο 14κελν πξέπεη 
λα έρεη ζπκπιεξψζεη 125 εκέξεο εξγαζίαο, ρσξίο 
λα ππνινγίδνληαη ηα εκεξνκίζζηα ηνπ ηειεπηαίνπ 
δηκήλνπ. Δπίζεο επίδνκα αλεξγίαο παίξλεη θαη ν 
αζθαιηζκέλνο πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη 200 εκέ-
ξεο εξγαζίαο ζηα ηειεπηαία δχν ρξφληα πξηλ ηελ 
απφιπζή ηνπ (ρσξίο λα ππνινγίδνληαη ηα εκεξνκί-
ζζηα ηνπ ηειεπηαίνπ δηκήλνπ) απφ ηηο νπνίεο 80 
εκέξεο  ην ιηγφηεξν ζε θάζε ρξφλν.  
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iktio@inegsee.gr θαη ineba@inegsee.gr. Οη ππεξεζίεο 
Πιεξνθφξεζεο θαη πκβνπιεπηηθήο παξέρνληαη δσ-
ξεάλ ζην θνηλφ.  

Σο ΙΝΔ ΓΔΔ ενημεπώνει: Σι πποβλέπεηαι για ηο επίδομα ανεπγίαρ ηος ΟΑΔΓ 
(ζςνέσεια) 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκε-
λνη κπνξνχλ λα επηζθεθζνχλ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ 
ΟΑΔΓ (www.oaed.gr ). 

Γηα δηαηχπσζε ζρεηηθψλ εξσηεκάησλ ζηα αλαθεξφ-
κελα πεδία παξαθαινχκε λα έξρεζηε ζε επαθή κε ην 
Πεξηθεξεηαθφ ΙΝΔ / ΓΔΔ Βνξείνπ Αηγαίνπ, Δξγαηη-
θφ Κέληξν Υίνπ, Μαξηχξσλ 2, 82100 Υίνο, ηει. 
22710 23550, fax 22710 23175, e-mail: chiosined-

nonProfiledPage_100.html 
β. ππνηξνθίεο απφ ην CIDIS 
(ConsorzioPubblicoInteruniversitarioperlagestionedegl
iinterventiperilDirittoalloStudioUniversitario) γηα ήδε 
εγγεγξακκέλνπο θνηηεηέο ζε φινπο ηνπο θχθινπο 
ζπνπδψλ επί ηε βάζεη ηεο Αξηζηείαο. Η ειεθηξνληθή 
αίηεζε ππνβάιιεηαη κεηαμχ 15 Ινπιίνπ θαη 30 επηεκ-
βξίνπ 
 
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: 
UniversitadegliStudidiMilano 
ViaFestadelPerdono 7 
20122 Milano, Italy 
Segreteriestudenti (Γξακκαηεία θνηηεηψλ)– Interna-
tionalWelcomeDesk (Γηεζλέο Γξαθείν Τπνδνρήο): 
e-mail: international.students@unimi.it 
Tel. •+39 0566 76208 απφ ην εμσηεξηθφ 
• 800 188 128 απφ ηελ Ιηαιία, δσξεάλ 
• 199 188 128 απφ θηλεηφ ηει. εληφο Ιηαιίαο . 
Γεπηέξα κε Παξαζθεπή, ηνπηθή ψξα: 
8:00 – 20:00 
άββαην, ηνπηθή ψξα: 
8:00 -14:00 
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο παηήζηε εδψ. 
 

To Παλεπηζηήκην «LaStatale» ηνπ Μηιάλνπ ηεο Ιηαιί-
αο.http://www.unimi.it/ENG/ αλαθνίλσζε ρνξήγεζε 
ππνηξνθηψλ ζε κε Ιηαινχο πνιίηεο γηα πξνπηπρηαθέο, 
κεηαπηπρηαθέο θαη δηδαθηνξηθέο ζπνπδέο. Υνξεγνχ-
ληαη 20 ππνηξνθίεο ζηνπο πιένλ ηαιαληνχρνπο θνηηε-
ηέο. χςνπο δέθα ρηιηάδσλ (10.000) € εηεζίσο θαη α-
παιιαγή απφ ηα δίδαθηξα γηα κέγα εχξνο επηζηεκνλη-
θψλ πεδίσλ. Οκνίσο, ρνξεγνχληαη 100 ππνηξνθίεο ελ 
είδεη νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο: 30 ππνηξνθίεο χςνπο 
έμη ρηιηάδσλ (6.000) € εηεζίσο ζπλ απαιιαγή απφ ηα 
δίδαθηξα γηα ηηο πξσηεχζαληεο θνηηεηέο, κε επηινγή 
απφ ην 10% αλά έηνο ζπνπδψλ θαη 70 ππνηξνθίεο πνπ 
αθνξά απαιιαγή απφ ηα δίδαθηξα γηα πξσηεχζαληεο 
θνηηεηέο. Δπηπιένλ: δσξεάλ εθκάζεζε ηεο Ιηαιηθήο 
Γιψζζαο. Σν παλεπηζηήκην δηαζέηεη Γηεζλή πξνγξάκ-
καηα ζηελ αγγιηθή γιψζζα γηα πιήξε θχθιν ζπνπ-
δψλ θαη ζηηο ηξεηο θαηεγνξίεο ζε πνιιέο επηζηήκεο. 
Πξνζεζκίεο ππνβνιήο αίηεζεο: Γηα πξνπηπρηαθέο 
ζπνπδέο: 15 Ινπιίνπ κε 15 Οθησβξίνπ, ιεπηνκέξεηεο: 
http://www.unimi.it/ENG/courses/31190.htm Γηα 
κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο: 4 Φεβξνπαξίνπ κε 10 ε-
πηεκβξίνπ, ιεπηνκέξεηεο: http://www.unimi.it/ENG/
courses/88565.htm Γηα δηδαθηνξηθέο ζπνπδέο: ηέιε 
Ινπιίνπ κε ηέιε Απγνχζηνπ, απνηειέζκαηα επηινγήο 
θάζε επηέκβξην. Υνξεγνχληαη, επηπιένλ: 
α. 660 ππνηξνθίεο ζε επίπεδν Αξηζηείαο, γηα νηθνλν-
κηθά αζζελέζηεξνπο θνηηεηέο θαη γηα θνηηεηέο ΑΜΔ-
Α, ειεθηξνληθή αίηεζε ππνβάιιεηαη 1-30 Ννεκβξί-
νπ: http://www.unimi.it/hpsifa/

Τποηποθίερ 2015-16 για πποπηςσιακέρ, μεηαπηςσιακέρ και διδακηοπικέρ ζποςδέρ ζηο 
Παν/μιο «La Statale» ηος Μιλάνος ηηρ Ιηαλίαρ 

mailto:chiosinediktio@inegsee.gr
mailto:ineba@inegsee.gr
http://www.oaed.gr/
mailto:chiosinediktio@inegsee.gr
http://www.unimi.it/hpsifa/nonProfiledPage_100.html
mailto:international.students@unimi.it
http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2015/Sintesi_bando_benefici_economici_CIDiS_2015_2016_in_INGLESE_3.pdf
http://www.unimi.it/ENG/
http://www.unimi.it/ENG/courses/31190.htm
http://www.unimi.it/ENG/courses/88565.htm
http://www.unimi.it/ENG/courses/88565.htm
http://www.unimi.it/hpsifa/nonProfiledPage_100.html
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1. Δλαξθηήξην Μέξνο    - Σα Aegean Startups θαη νη 

ζπλεξγαδφκελνη θνξείο 

2. Κχξην Μέξνο            - Παξνπζηάζεηο Πξνηάζεσλ 

Σειηθνχ ηαδίνπ θαη βξαβεχζεηο 
ηξνγγπιή Σξάπεδα   - Μνλάδεο Καηλνηνκίαο θαη 
Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο: Η επφκελε κέξα 
 
Μπνξείηε λα καο αθνινπζείηε θαη ζην https://
www.facebook.com/events/716833221781792/    

Ημεπίδα για ηη Βπάβεςζη ηων καλύηεπων ιδεών ηων Aegean Startups 

Η Γομή Απαζσόληζηρ και ηαδιοδπoμίαρ ηος 
Πανεπιζηημίος Αιγαίος ζε ζπλεξγαζία κε ηε Μο-
νάδα Καινοηομίαρ και Δπισειπημαηικόηηηαρ 
ζπλδηνξγαλψλνπλ Ηκεξίδα γηα ηε Βξάβεπζε ησλ 
θαιχηεξσλ θαηλνηφκσλ ηδεψλ ηνπ Πανελλήνιος 
Γιαγωνιζμού Νεανικήρ Δπισειπημαηικόηηηαρ 
Aegean Startups, ζηελ Αθήνα, ην άββαηο 10 
Οκηωβπίος 2015 ζηηο 9:00, ζηε Θεπμοκοιηίδα 
νεοθςών Δπισειπήζεων Αθήναρ (ΘέΑ).  
 ηελ εθδήισζε ζα παξεπξεζνχλ νη νκάδεο πνπ 
αμηνινγήζεθαλ ζην 2ν ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ γηα 
ηελ παξνπζίαζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηδεψλ ηνπο, 
εθπξφζσπνη ησλ ρνξεγψλ ηνπ δηαγσληζκνχ καο, 
κέιε ηεο Αθαδεκατθήο Κνηλφηεηαο ηνπ Παλεπηζηε-
κίνπ Αηγαίνπ θαη νη Αμηνινγεηέο θαη Μέληνξεο πνπ 
καο ππνζηήξημαλ. 
 ην πιαίζην ηεο εθδήισζεο ζηηο 15:00 ζα πξαγκα-
ηνπνηεζεί ζπδήηεζε ζηξνγγπιήο ηξάπεδαο αλάκεζα 
ζε εθπξνζψπνπο ησλ ΜΟΚΔ Διιάδνο κε ζέκα 
«Μονάδερ Καινοηομίαρ και Δπισειπημαηικόηη-
ηαρ: Η επόμενη ημέπα». ηε ζπδήηεζε ζα παξεπ-
ξεζεί ε κα Αμαλία Πολςδωποπούλος, Αν. Ππύηα-
νη Έπεςναρ, Ανάπηςξηρ, Οικονομικού Ππογπαμ-
μαηιζμού και Τποδομών ηνπ Πανεπιζηημίος 
Αιγαίος θαη εθπξφζσπνο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο 
θαη Θξεζθεπκάησλ. 
 Σν πξφγξακκα ηεο εκεξίδαο ρσξίδεηαη ζε 3 κέξε: 

7 

δσληαλά ζην θνηλφ ηα επηρεηξεκαηηθά ηνπο ζρέδηα ελψ 
δέθα αλεξρφκελεο επηρεηξήζεηο, πνπ ζπκκεηείραλ ζην 
δηαγσληζκφ, ζα ιάβνπλ κέξνο ζηελ έθζεζε Startup 
Expo. 
Πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ ζηην ιζηοζελίδα ηος 
ζςνεδπίος http://www.mitefgreece.org/en/
startsmart-greece-2015/ 

Δηήζιο ζςνέδπιο StartSmart Greece ηο άββαηο 24 Οκηωβπίος 2015 ζηην Αθήνα  

Σν δεχηεξν εηήζην StartSmart νξγαλψλεηαη απν ην 
MIT Enterprise Forum Greece, ην άββαηο 24 
Οκηωβπίος 2015 ζηο The American College of 
Greece ζηην Αθήνα ζηιρ 9:00 κε ζθνπφ λα ζπκβά-
ιεη ζεηηθά ζηε θαιιηέξγεηα, ηε βειηίσζε θαη ηελ 
πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ Διιεληθνχ ηερλνινγηθνχ 
επηρεηξεκαηηθνχ νηθνζπζηήκαηνο. 
 θνπφο ηνπ νινήκεξνπ ζπλεδξίνπ είλαη λα εκπλεχ-
ζεη, λα δηαζπλδέζεη, λα θαηαξηίζεη θαη λα ελεκεξψ-
ζεη ηελ εγρψξηα ηερλνινγηθή επηρεηξεκαηηθή θνηλφ-
ηεηα ζπκβάιινληαο ελεξγά ζηελ πεξαηηέξσ αλά-
πηπμή ηεο. Οη παξνπζηάζεηο ζεκαληηθψλ νκηιεηψλ 
ζρεηηθά κε ηηο πξννπηηθέο πνπ δεκηνπξγνχληαη, ε 
αλάιπζε αμηφινγσλ case studies, ηα δηαδξαζηηθά 
εθπαηδεπηηθά εξγαζηήξηα, θαζψο θαη νη αλνηρηέο 
ζπδεηήζεηο, ζα απνηειέζνπλ γφληκν έδαθνο δηεξεχ-
λεζεο ησλ ζχγρξνλσλ πξνθιήζεσλ. 
ηα πιαίζηα ηνπ ζπλεδξίνπ νη ληθεηέο ηνπ MITEF 
Greece Startup Competition ζα παξνπζηάζνπλ 

https://www.facebook.com/events/716833221781792/
https://www.facebook.com/events/716833221781792/
http://www.mitefgreece.org/en/startsmart-greece-2015/
http://www.mitefgreece.org/en/startsmart-greece-2015/
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ςμπεπάζμαηα μελέηηρ ΔΒΔΘ για ηα ππογπάμμαηα ενίζσςζηρ ηηρ επισειπημαηικόηηηαρ 
2007-2013  

νπνίσλ έγηλε αλάιπζε δείγκαηνο (10%) ησλ ππνβιε-
ζεηζψλ ζην πιαίζηφ ηνπο πξνηάζεσλ επελδχζεσλ θαη 
θαηφπηλ έξεπλα κε εξσηεκαηνιφγηα ζην 10% ησλ 
εγθεθξηκέλσλ ζ” απηέο επελδχζεσλ. Η επηινγή ησλ 3 
πξνθεξχμεσλ έγηλε κε βάζε ηα εμήο θξηηήξηα: α) ε 
πην κεγάιε ζε πξνυπνινγηζκφ πξνθήξπμε, β) ε πην 
δηαθνξνπνηεκέλε πξνθήξπμε ζε φηη αθνξά ηνπο ην-
κείο δξαζηεξηφηεηαο πνπ εληζρχεη, γ) ε πην εζηηαζκέ-
λε πξνθήξπμε ζε φηη αθνξά ηνπο ηνκείο δξαζηεξηφηε-
ηαο πνπ εληζρχεη. Οη πξνθεξχμεηο πνπ επηιέρηεθαλ 
ήηαλ αληίζηνηρα: «Μεηαπνίεζε ζηηο λέεο ζπλζήθεο», 
«Νέα Καηλνηνκηθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» θαη 
«Πξάζηλνο Σνπξηζκφο». 
Γείηε εδψ ηα πιήξε παξαδνηέα ηεο πξναλαθεξφκελεο 
κειέηεο, ελψ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην έξγν 
«Smart Specialization», δηαηίζεληαη ζηελ ηζηνζειίδα 
ηνπ έξγνπ, www.smartspecial.eu 
 

Σν Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Θεζ-
ζαινλίθεο, ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ 
«Smart Specialization» (Πξφγξακκα Διιάδα – 
Βνπιγαξία 2007-2013), ζην νπνίν ζπκκεηέρεη σο 
εηαίξνο, εθπφλεζε, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ έλσζε 
εηαηξηψλ θαη θπζηθψλ πξνζψπσλ «Διιεληθή πκ-
βνπιεπηηθή κΔΠΔ – ΚΙΝΝΟ κΔΠΔ – Θ. εξεκεηά-
θεο – Γ. Κφθθαο», κειέηε γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ 
ηξερνπζψλ πνιηηηθψλ (on-going policies) βειηίσ-
ζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζηηο Πεξηθέξεηεο Κε-
ληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο 
& Θξάθεο. 
 Η ελ ιφγσ κειέηε αθνξά ζηα επηρεηξεζηαθά πξν-
γξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ θαη άιια κέηξα ελίζρπζεο ηεο 
επηρεηξεκαηηθφηεηαο ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 
2007-2013, φπσο ν Δπελδπηηθφο Νφκνο 3908/2011, 
πνπ εθαξκφζηεθαλ ζηηο πξναλαθεξζείζεο Πεξηθέ-
ξεηεο. 
 ηφρνο ηεο κειέηεο ήηαλ λα δηεξεπλήζεη ηελ απν-
ηειεζκαηηθφηεηα ησλ παξαπάλσ πξνγξακκάησλ 
ελίζρπζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, αλαθνξηθά κε 
ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζηηο ζπγθε-
θξηκέλεο πεξηνρέο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηξαηε-
γηθέο ηνπο γηα ηελ «Έμππλε Δμεηδίθεπζε». Αμίδεη 
λα αλαθεξζεί ζχληνκα, φηη ε «Έμππλε Δμεηδίθεπ-
ζε» απνηειεί ζεκαληηθή πξνηεξαηφηεηα ηεο Δπξσ-
πατθήο Έλσζεο γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 
2014 – 2020 θαη απνηειεί κηα ηνπηθά πξνζαλαηνιη-
ζκέλε δηαδηθαζία νηθνλνκηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ, 
πνπ απνζθνπεί ζην λα αλαδείμεη θαη αμηνπνηήζεη ηα 
ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα θάζε Πεξηθέξεηαο, κέ-
ζσ ζηνρεπκέλσλ παξεκβάζεσλ ζε ηνκείο φπνπ ζπ-
λππάξρεη πςειφ πεξηθεξεηαθφ εξεπλεηηθφ θαη επη-
ρεηξεκαηηθφ δπλακηθφ. 
Αλαθέξεηαη ζπλνπηηθά φηη ε κειέηε θαηαξρήλ αμην-
ιφγεζε ην ζχλνιν ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακ-
κάησλ ηνπ ΔΠΑ θαη ησλ πξνθεξχμεσλ ηνπ Δπελ-
δπηηθνχ Νφκνπ 3908/2011 θαηά ηελ πεξίνδν 2007 – 
2013 ζηηο ππφ κειέηε Πεξηθέξεηεο. ηε ζπλέρεηα 
επηιέρζεθαλ 3 ζπγθεθξηκέλεο πξνθεξχμεηο, επί ησλ 

http://www.ebeth.gr/userdata/modules/Pages/2/4/24499/Analytiko%20keimeno_Meleti%20Smart_EBETH_gr.pdf
http://www.smartspecial.eu
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Ππακηική Άζκηζη ζηο Ινζηιηούηο Απσιπέλαγορ 

Γηα πάλσ απφ κία δεθαεηία, ην Αξρηπέιαγνο παξέρεη 
επθαηξίεο γηα καζεηέο, απφθνηηνπο θαη επηζηήκνλεο 
απφ ηελ Δπξψπε, ηηο ΗΠΑ θαη άιια δηεζλή παλεπη-
ζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ, κε ζθνπφ λα απνθηήζνπλ 
δηεπηζηεκνληθή, πξαθηηθή θαη εξγαζηαθή εκπεηξία 
κέζσ ησλ ζέζεσλ πξαθηηθήο άζθεζεο θαη ησλ καζε-
κάησλ, ζην πιαίζην ηεο έξεπλαο θαη ησλ εξγαζηψλ 
ζπληήξεζεο. Απφ ην 2001, νη εθπαηδεπηηθέο ηνπο 
δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ θηινμελήζεη πάλσ απφ 1.500 
ζπκκεηέρνληεο απφ φινλ ηνλ θφζκν. Λεπηνκέξεηεο 
Πξαθηηθήο Άζθεζεο: 
Γηάξθεηα: Απφ 3 κήλεο (ειάρηζην φξην) έσο 12 κήλεο 
(παξφια απηά κηθξφηεξεο πεξίνδνη κπνξνχλ λα πξν-
ζαξκνζηνχλ ζηηο νκαδηθέο θαη αηνκηθέο αλάγθεο). 
Σνπνζεζία: Η έξεπλα πξαγκαηνπνηείηαη ζην αλαηνιη-
θφ Αηγαίν, ηε άκν, ηνπο Φνχξλνπο, ηελ Ιθαξία, ηελ 
Πάηκν, ηνπο Αξθνχο θαη ην Μαξάζη. Η πξαθηηθή 
άζθεζε πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ απαζρφιεζε σο 
πιήξσκα ζ’ έλα απφ ηα δχν εξεπλεηηθά ηζηηνπιντθά 
ζθάθε ηνπ Αξρηπειάγνπο. 
Πνηνο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη: Απφθνηηνη θαη 
θνηηεηέο/ηξηεο δηαθφξσλ επηζηεκψλ θαη πεδίσλ. 
Σα πεδία ζηα νπνία πξνζθέξνληαη ζέζεηο είλαη ηα 
αθφινπζα: 
1. Θαιάζζηα Έξεπλα θαη Γηαηήξεζε 
2. Αιηεπηηθή Έξεπλα & Γηαρείξηζε 
3. Γηαρείξηζε Γαζψλ & Δζσηεξηθψλ Τδάησλ 
4. Έξεπλα θαη Γηαηήξεζε ηεο Υισξίδαο & ηεο Παλί-
δαο 
5. Αγξνλνκηθή Έξεπλα & εξγαζίεο ζρεηηθά κε ηελ 

Σξάπεδα πφξσλ Αηγαίνπ 
6. Δξγαζηεξηαθή Δθηίκεζε ησλ Πεξηβαιινληηθψλ 
Δπηπηψζεσλ 
7. Γ..Π. Υαξηνγξάθεζε ησλ Θαιάζζησλ & Υεξζαί-
σλ Οηθφηνπσλ θαη ηεο Βηνπνηθηιφηεηαο 
8. Δθαξκνγέο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο Αλαλεψζη-
κεο Πεγέο Δλέξγεηαο 
9. Καηαγξαθή ηεο Υισξίδαο & Παλίδαο ηνπ Αηγαίνπ 
10. Γξαθηθφο ρεδηαζκφο Τιηθνχ γηα Πεξηβαιινληηθή 
Δπαηζζεηνπνίεζε 
11. Animation/Κηλνχκελεο εηθφλεο 
12. Πεξηβαιινληηθή Φσηνγξαθία ζηελ Πεξηθέξεηα 
ηνπ Αηγαίνπ 
13. Παξαγσγή Νηνθηκαληέξ 
14. Πεξηβαιινληηθή Γηαπαηδαγψγεζε 
15. Πιεξνθνξηθή 
16. Ννκηθέο Τπεξεζίεο 
17. Γεκφζηεο ρέζεηο 
18. Γηνηθεηηθέο Δξγαζίεο 
Γηα λα ππνβάιεηε αίηεζε γηα κία επθαηξία πξαθηηθήο, 
ζηείιηε καο ην βηνγξαθηθφ ζαο θαη ηε ζπλνδεπηηθή 
επηζηνιή ζην admissions@archipelago.gr. 
 
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο παξαθαινχκε λα επη-
ζθεθηείηε ηελ ηζηνζειίδα:  
 
http://archipelago.gr/praktiki-katartisi/ 
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Ππακηική Άζκηζη ζηο Κένηπο Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ  

Δλεςθεπίος Κοπδελιού & Βεπηίζκος 

Σν Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Διεπζεξί-
νπ Κνξδειηνχ & Βεξηίζθνπ, εθπαηδεπηηθφο θνξέαο 
ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, κε αληηθείκελν εξγαζίαο 
ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε (καζεηψλ, εθπαηδεπ-
ηηθψλ θαη πνιηηψλ) δέρεηαη θνηηεηέο/ηξηεο πνπ επηζπ-
κνχλ λα θάλνπλ ηελ πξαθηηθή ηνπο άζθεζε. Αληηθεί-
κελν εξγαζηψλ: πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακ-
κάησλ γηα καζεηέο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκη-
αο εθπαίδεπζεο, δηνξγάλσζε επηκνξξθσηηθψλ πξν-
γξακκάησλ γηα εθπαηδεπηηθνχο, δηνξγάλσζε δξάζε-
σλ επαηζζεηνπνίεζεο, πξνψζεζε ηεο εθπαίδεπζεο 
θαη ηεο επαηζζεηνπνίεζεο γηα ην πεξηβάιινλ κέζσ 
δεκηνπξγίαο εθπαηδεπηηθψλ πιηθψλ ππφ κνξθή 
έθδνζεο ή ςεθηαθήο κνξθήο, ηεο ηζηνζειίδαο θαη 

ζειίδαο ζην FB θιπ. Σίηινο: Πεξηβαιινληηθή Δθπαί-
δεπζε Διεπζεξίνπ Κνξδειηνχ & Βεξηίζθνπ, Σχπνο 
Οξγαληζκφο Γεκφζηνπ Φνξέα Γηεχζπλζε Αλδξέα Πα-
παλδξένπ 2, Ννκφο Θεζζαινλίθεο, 56334 Σει. Δπη-
θνηλσλίαο (+30)2310707150 Ιζηνρψξνο http://
www.kpe-thess.gr Δ-mail: kpe@kpe-thess.gr 
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Ππόγπαμμα ππακηικήρ άζκηζηρ από ηο Ίδπςμα ηαύπορ Νιάπσορ  

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». 

Σν Ίδξπκα ηαχξνο Νηάξρνο πξνζθέξεη έλαλ πεξην-
ξηζκέλν αξηζκφ ζέζεσλ γηα πξαθηηθή άζθεζε 
(internship) ζε θαηάιιεινπο ππνςήθηνπο πνπ επηζπ-
κνχλ λα απνθηήζνπλ γλψζεηο ζρεηηθά κε ηηο δξάζεηο 
θνηλσθειψλ ηδξπκάησλ θαη κε θεξδνζθνπηθψλ νξγα-
ληζκψλ. Σν πξφγξακκα παξέρεη ζηνπο εθπαηδεπφκε-
λνπο ηελ επθαηξία λα γλσξίζνπλ απφ θνληά ηηο θαζε-
κεξηλέο ιεηηνπξγίεο ελφο θνηλσθεινχο ηδξχκαηνο θαη 
λα απνθηήζνπλ βαζχηεξε θαηαλφεζε ηεο θηινζνθίαο 
θαη ηνπ έξγνπ δηαθφξσλ δσξενδφρσλ/νξγαληζκψλ, νη 
νπνίνη πξνζθέξνπλ πνηθίιεο ππεξεζίεο θαη πξνγξάκ-
καηα ζηνπο ηνκείο ηεο ηέρλεο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ, 
ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο, ηεο παηδείαο θαη ηεο πγεί-
αο. Σν Πξφγξακκα Πξαθηηθήο Άζθεζεο εληάζζεη 
ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζε πνιιέο δηαθνξεηηθέο πηπ-
ρέο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Ιδξχκαηνο θαη ηνπο 
ελζσκαηψλεη ζηνλ νξγαληζκφ, επηηξέπνληάο ηνπο λα 
απνθηήζνπλ γλψζεηο θαη εκπεηξία θαζψο θαη λα ζπκ-
κεηάζρνπλ νπζηαζηηθά ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Ιδξχκα-
ηνο. Θέζεηο πξαθηηθήο άζθεζεο είλαη δηαζέζηκεο θαη 
ζηα ηξία γξαθεία ηνπ Ιδξχκαηνο, ζηελ Αζήλα, ηε 
Νέα Τφξθε θαη ην Μφληε Κάξιν. Οη ππνςήθηνη πξέ-
πεη λα ρεηξίδνληαη άλεηα ηελ αγγιηθή γιψζζα, ζηνλ 
γξαπηφ θαη ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν, θαη λα δηαζέηνπλ 
δεμηφηεηεο ρξήζεο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, θαζψο 
θαη ηελ ηθαλφηεηα λα εξγάδνληαη ζε έλα επέιηθην θαη 
δπλακηθφ πεξηβάιινλ. Πξνηεξαηφηεηα ζα δίλεηαη ζε 
θνηηεηέο. Θα ζέιακε λα ζαο ελεκεξψζνπκε πσο ην 
Ίδξπκα ιακβάλεη κεγάιν αξηζκφ αηηήζεσλ απφ αμηφ-
ινγνπο ππνςήθηνπο θάζε ρξφλν, ελψ νη πξνζθεξφκε-

λεο ζέζεηο είλαη πεξηνξηζκέλεο. Σν Πξφγξακκα Πξα-
θηηθήο Άζθεζεο ζην ΙΝ πξαγκαηνπνηείηαη ηξεηο θν-
ξέο ην ρξφλν θαη δηαξθεί ηέζζεξηο έσο νθηψ εβδνκά-
δεο. Όια ηα έμνδα κεηαθίλεζεο θαη δηακνλήο απνηε-
ινχλ επζχλε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. Οη εθπαηδεπφκελνη 
ιακβάλνπλ ζπκβνιηθή ηηκεηηθή ρνξεγία. πλεληεχμεηο 
ησλ αηηνχλησλ δελ είλαη απαξαίηεηεο αιιά ζρεηηθά 
αηηήκαηα είλαη εππξφζδεθηα. 
Η εκεξνκελία ππνβνιήο αηηήζεσλ είλαη 45 κέξεο πξηλ 
ηελ έλαξμε ηεο πξαθηηθήο εμάζθεζεο. 
Η ρεηκεξηλή πεξίνδνο μεθηλάεη ηνλ Ιαλνπάξην 
Η ζεξηλή πεξίνδνο μεθηλάεη ηνλ Ινχλην. 
Η θζηλνπσξηλή πεξίνδνο μεθηλάεη ηνλ Οθηψβξην. 
Όινη νη ππνςήθηνη ελεκεξψλνληαη γηα ηελ απφθαζε 
ζρεηηθά κε ηελ αίηεζή ηνπο ηξηάληα εκέξεο πξηλ απφ 
ηελ έλαξμε θάζε πεξηφδνπ πξαθηηθήο άζθεζεο. Οη 
ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ αίηε-
ζε πνπ ζα βξνπλ εδψ θαη λα ηελ θαηαζέζνπλ, καδί κε 
φια ηα απαηηνχκελα έγγξαθα, ζηελ ειεθηξνληθή δηεχ-
ζπλζε: internships@snf.org. Μφλν ζπκπιεξσκέλεο 
αηηήζεηο ζα ιακβάλνληαη ππφςε ζηε δηαδηθαζία αμην-
ιφγεζεο. Γηα λα ππνβάιεηε αίηεζε πξαθηηθήο 
άζθεζεο ζρεηηθή κε ην Κέληξν Πνιηηηζκνχ Ίδξπκα 
ηαχξνο Νηάξρνο, παξαθαιψ επηζθεθζείηε ηε ζρεηηθή 
ηζηνζειίδα εδψ. 
 
Αηηήζεηο: http://www.snf.org/media/2588457/
InternshipApplicationForm.pdf 
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