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ΤΕΙ Αθήνας
ΔΑΣΤΑ

ΔΟΜΗ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  ΚΑΙ  ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

ΤΕΙ Αθήνας
ΔΑΣΤΑ

 Κάντε κλικ στα url 

και μεταφερθείτε 

στις αντίστοιχες 

ιστοσελίδες!!!

ΜΑΪΟΣ 2012  |  ΤΕΥΧΟΣ      Σ 59

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΤΕΙ Αθήνας
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Συντακτική Επιτροπή
Πρόεδρος 
Δ. Νίνος
Επιστημονικός υπεύθυνος ΔΑΣΤΑ

Μέλη
Μ. Μπρατάκος
Επιστημονικός υπεύθυνος 

Πρακτικής Ασκησης

Κ. Βουδούρης
Επιστημονικός υπεύθυνος 

Γραφείου Διασύνδεσης

Α. Νασιόπουλος
Επιστημονικός υπεύθυνος 

Μονάδας καινοτομίας 

και Επιχειρηματικότητας

Υπεύθυνοι ύλης
Ι. Αναστασάκου
Προϊσταμένη υπηρεσιών ΔΑΣΤΑ

Δ. Κονδύλη
Στέλεχος ΔΑΣΤΑ 

Σχεδιασμός έκδοσης
Ε. Παναγιωτίδη
efipanpan@yahoo.gr

Τ: 210 5385182, F: 210 5385181
Ε: career@teiath.gr

www.career.teiath.gr 

Τ: 210 5385846, F: 210 5385719
Ε: gpa@teiath.gr

http://praktask.teiath.gr/

Τ: 210 5385383, 210 5385713
Ε: moke@teiath.gr

http://www.moke.teiath.gr/moke/ 

Τ: 210 5385174, F: 210 5385852 
Ε: dasta@teiath.gr

http://www.teiath.gr/dastateia 

Γραφείο Διασύνδεσης 

Πρακτική Άσκηση 

Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας 

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Ε.Υ.: Δ. Νίνος

Ε.Υ.: Κ.Βουδούρης

Ε.Υ.: Μ. Μπρατάκος

Ε.Υ.: Α. Νασιόπουλος

Από τις 11-10-2011, λειτουργεί 

σελίδα στο FaceBook 

με τίτλο: Δομή Απασχόλησης και 
Σταδιοδρομίας ΤΕΙ Αθήνας.

Περισσότερα: http://www.facebook.

com/pages/Δομή-Απασχόλησης 

-και-Σταδιοδρομίας-ΤΕΙ- 

Αθήνας/172761906142431

Θέλετε να λαμβάνετε το ηλεκτρονικό περιοδικό της ΔΑΣΤΑ στο e-mail σας;
Στείλτε μας email με τον τίτλο «newsletter ΔΑΣΤΑ» στο dasta@teiath.gr

http://www.teiath.gr/dastateia
http://www.facebook.com/pages/%CE%94%CE%BF%CE%BC%CE%AE-%CE%91%CF%80%CE%B1%CF%83%CF%87%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%A4%CE%95%CE%99-%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1%CF%82/172761906142431
http://www.facebook.com/pages/%CE%94%CE%BF%CE%BC%CE%AE-%CE%91%CF%80%CE%B1%CF%83%CF%87%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%A4%CE%95%CE%99-%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1%CF%82/172761906142431
http://www.facebook.com/pages/%CE%94%CE%BF%CE%BC%CE%AE-%CE%91%CF%80%CE%B1%CF%83%CF%87%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%A4%CE%95%CE%99-%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1%CF%82/172761906142431
http://www.facebook.com/pages/%CE%94%CE%BF%CE%BC%CE%AE-%CE%91%CF%80%CE%B1%CF%83%CF%87%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%A4%CE%95%CE%99-%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1%CF%82/172761906142431
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Παράταση διάρκειας όλων των πράξεων: ΔΑΣΤΑ, Γραφείο Διασύνεσης, 
Πρακτική Ασκηση και Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

ΔΑΣΤΑ: Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας

ΝΕΑ από τη ΔΑΣΤΑ και τις δομές της

Ειδικά για το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης, 

το οφειλόμενο ποσό στους σπουδαστές για τους μήνες

Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2012, ανέρχεται στις 679.000 €, 

ενώ οι πιστώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί 

στο λογαριασμό της Πρακτικής Ασκησης 

είναι ύψους 99.000 €, ποσό που δεν επαρκεί 

για την κάλυψη των αναγκών του Εργου.

Χρηματοδότηση Πρακτικής Άσκησης

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης με έγγραφό της ενημέρωσε ότι 

πρόκειται να επικαιροποιηθούν οι προσκλήσεις για τις πράξεις ΔΑΣΤΑ, 

Γραφείο Διασύνδεσης, Πρακτική Άσκηση και Μονάδα Καινοτομίας και 

Επιχειρηματικότητας, με νέους τροποποιημένους όρους.

Στις νέες προσκλήσεις θα ορίζεται η παράταση διάρκειας όλων των 

παραπάνω Πράξεων μέχρι το 2015 με ουσιαστική αναπροσαρμογή 

του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των Πράξεων.

Ειδικά για τις κατηγορίες πράξεις «Πρακτική άσκηση» η αύξηση 

του προϋπολογισμού θα είναι ιδιαίτερα αυξημένη προκειμένου 

να καλυφθεί μεγαλύτερος αριθμός επωφελουμένων φοιτητών, εν 

αντιθέσει με τις κατηγορίες πράξεων ΔΑΣΤΑ, Γραφείο Διασύνδεσης 

και Μονάδα Kαινοτομίας και Επιχειρηματικότητας που η αύξηση του 

προϋπολογισμού τους θα είναι περιορισμένη παρά την παράταση της 

διάρκειας των Πράξεων για δύο επιπλέον έτη.

Παράταση διάρκειας όλων των πράξεων: ΔΑΣΤΑ, Γραφείο Διασύνεσης,
Πρακτική Ασκηση και Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Η τελευταία χρηματοδότηση των πράξεων έγινε στις 27 Απριλίου 2012 

και ήταν η παρακάτω: 

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας 33.826,81 €

Γραφείο Διασύνδεσης 28.315,00 €

Πρακτική Άσκηση 99.000,00 €

Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας 4.000,00€

Χρηματοδότηση Πράξεων
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Η ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Αθήνας στο πλαίσιο της πράξης «Δομή Απασχόλησης και 

Σταδιοδρομίας που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο και 

από Εθνικούς Πόρους, προχώρησε σε σύναψη πρωτοκόλλων συνεργασίας με τα 

παρακάτω ΑΕΙ.

Πρωτόκολλα συνεργασίας

1

2

3

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Η υπογραφή του πρωτόκολλου συνεργασίας μεταξύ της ΔΑΣΤΑ του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και της ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Αθήνας 

έχει σαν στόχο αφενός την ανάληψη από κοινού δράσεων και την 

ανάγκη αξιοποίησης των υφιστάμενων δικτύων και αφετέρου την 

ενίσχυση της δικτύωσης με άλλα ομοειδή Τμήματα αλλά και την 

αμοιβαία ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών.

h t t p : / / d a s t a . u o w m . g r /

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

H ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας υπέγραψε πρωτόκολλο 

συνεργασίας με τη ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Αθήνας με σκοπό τη συνένωση 

των δυνάμεών τους, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών που 

έχουν αποκομίσει από την μέχρι τώρα δραστηριοποίηση τους για την 

επίτευξη των στόχων των ΔΑΣΤΑ αλλά και με σκοπό την ανάληψη 

από κοινού σχετικών πρωτοβουλιών και δράσεων.

h t t p : / / d a s t a . u t h . g r /

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας 
του ΤΕΙ Λάρισας

Η υπογραφή του πρωτόκολλου συνεργασίας μεταξύ της ΔΑΣΤΑ του 

ΤΕΙ Λάρισας και της ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Αθήνας αποσκοπεί στη συνερ-

γασία σε τομείς όπως της διασύνδεσης με φορείς και επιχειρήσεις, 

στην πραγματοποίηση εκδηλώσεων από κοινού, στη διεξαγωγή 

ερευνών και μελετών και τέλος στην επιμόρφωση και ενημέρωση των 

σπουδαστών. 

h t t p : / / d a s t a . t e i l a r . g r / d e f a u l t . h t m

ΝΕΑ από τη ΔΑΣΤΑ και τις δομές της

http://dasta.uowm.gr/ 
http://dasta.uth.gr/ 
http://dasta.teilar.gr/default.htm


Μ
Α

ΪΟ
Σ 

 2
01

2 
  |

   
ΤΕ

ΥΧ
Ο

Σ 
9

5

Η ΔΑΣΤΑ και το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Αθήνας, διοργά-

νωσαν ημερίδα με τίτλο: «Σπουδές στο Εξωτερικό και τεχνικές 
αναζήτησης εργασίας».

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε τη Πέμπτη 17 Μαΐου 2012 και ώρα 

10:30, στο Συνεδριακό κέντρο του ΤΕΙ Αθήνας. Στην εκδήλωση συμμε-

τείχαν φοιτητές και απόφοιτοι του ΤΕΙ Αθήνας οι οποίοι ενημερώθηκαν 

για θέματα που τους αφορούσαν.

h t t p : / / d a s t a . t e i a t h . g r / C a r e e r / E v e n t s / 4 3 4 9 . h t m l

Γραφείο Διασύνδεσης

17-5-2012: «Σπουδές στο εξωτερικό 
και τεχνικές αναζήτησης εργασίας»

Διασύνδεσης
Γραφείο

ΤΕΙ Αθήνας
ΔΑΣΤΑ

ΔΟΜΗ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  ΚΑΙ  ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Δηλώσεις συμμετοχής: 210 5385182, career@teiath.gr 

Πέμπτη 
17 Μαΐου 2012 

Συνεδριακό Κέντρο 
του ΤΕΙ Αθήνας 
10:30 έως 14:00

Σπουδές 
στο εξωτερικό

και τεχνικές αναζήτησης εργασίας

Ε
Φ

Η
 Π

Α
Ν

Α
ΓΙ

Ω
ΤΙ

Δ
Η

Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής 

Σε μια προσπάθεια αύξησης του ποσοστού επισκεψιμότητας των φοιτητών αλλά 

και βελτίωσης της επαφής με το ευρύτερο κοινό, η ΔΑΣΤΑ και το Γραφείο Διασύν-

δεσης του ΤΕΙ Αθήνας διοργάνωσαν ημερίδες για προβολή του έργου τους και 

της ταυτότητας τους αναπτύσσοντας και ενισχύοντας την οριζόντια δικτύωση 

και συνεργασία όλων των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ της χώρας. Συγκεκριμένα, 

πραγματοποίησαν τις ακόλουθες εκδηλώσεις:

22-5-2012: «Σπουδές εντός και εκτός ευρωπαϊκών
συνόρων και τεχνικές αναζήτησης εργασίας

Διασύνδεσης
Γραφείο

ΤΕΙ Αθήνας

ΔΑΣΤΑ
ΔΟΜΗ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  ΚΑΙ  ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Δηλώσεις συμμετοχής: 210 5385182, career@teiath.gr 

Τρίτη 
22 Μαΐου 2012 
Αμφιθέατρο 
της Πληροφορικής 
του ΤΕΙ Αθήνας 
10:00 έως 14:30

Σπουδές 
εντός και εκτός Ευρωπαϊκών συνόρων 

και τεχνικές αναζήτησης εργασίας

Ε
Φ

Η
 Π

Α
Ν

Α
ΓΙ

Ω
ΤΙ

Δ
Η

Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής 

Η ΔΑΣΤΑ και το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Αθήνας, σε συνέχεια 

της ημερίδας «Σπουδές στο εξωτερικό και τεχνικές αναζήτησης 

εργασίας», πραγματοποίησαν ημερίδα με τίτλο «Σπουδές εντός και 
εκτός ευρωπαϊκών συνόρων και τεχνικές αναζήτησης εργασίας» 

την Τρίτη 22 Μαΐου 2012 στο αμφιθέατρο Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας, 

ώρα 10:30 πμ με 14:00 μμ. 

h t t p : / / d a s t a . t e i a t h . g r / C a r e e r / E v e n t s / 4 4 0 5 . h t m l

ΝΕΑ από τη ΔΑΣΤΑ και τις δομές της

http://dasta.teiath.gr/Career/Events/4349.html 
http://dasta.teiath.gr/Career/Events/4405.html
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Οι προσκεκλημένοι ομιλητές και στις δύο ημερίδες προέρχονταν από ιδιωτικούς μη κερδοσκο-
πικούς φορείς και οργανισμούς, όπως:
• Το Βρετανικό (Βritish Council) 
• Το Γαλλικό Ινστιντούτο (Institut français de Grèce) 
• Την ομάδα “Let’s go study Australia” 
•  Το Ενημερωτικό Κέντρο Αθήνας της DAAD 
Οι  εκπρόσωποί των φορέων ενημέρωσαν τους φοιτητές σχετικά με τις σπουδές, τις υποτροφίες 
και τις προϋποθέσεις αναζήτηση εργασίας και έρευνας στη Γαλλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη 
Γερμανία και στην Αυστραλία ενώ έδωσαν απαντήσεις σε θέματα σχετικά με το κόστος διαβίωσης, 
τον τρόπο ζωής στο εξωτερικό αλλά και τον τρόπο σύνταξης αιτήσεων για μεταπτυχιακές 
σπουδές.
Επιπλέον και στις δύο ημερίδες παραβρέθηκαν ομιλητές από  τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης 
Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ)  ενημερώνοντας τους ενδιαφερο-
μένους για τα έγγραφα EURES: το παράρτημα διπλώματος, το  βιογραφικό EUROPASS και την ισχύ 
τους σε ευρωπαικό επίπεδο.
Επίσης στην εκδήλωση συμμετείχε ο γενικός διευθυντης της εταιρείας Crème de la Crème Human 
Resources και συγγραφέας του βιβλίου «Κερδίστε την μάχη των προσλήψεων» ενώ ο σύμβουλος 
πρόσληψης προσωπικού της ως άνω εταιρείας αναφέρθηκε στον τρόπο σύνταξης του βιογρα-
φικού και στον ρόλο που αυτό παίζει στην συνέντευξη. 
Στη σημασία της σωστής επιλογής  μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και στην εύρεση εργασίας 
αναφέρθηκε και ο σύμβουλος σταδιοδρομίας της εταιρείας “ORIENTUM”.
Την εκδήλωση  παρακολούθησαν πολλοί φοιτητές και απόφοιτοι του ΤΕΙ Αθήνας προκειμένου να 
ενημερωθούν για θέματα που τους αφορούσαν.



Μ
Α

ΪΟ
Σ 

 2
01

2 
  |

   
ΤΕ

ΥΧ
Ο

Σ 
9

7

Το τμήμα  Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Αθήνας διοργάνωσε 

ημερίδα με θέμα τις Καινοτομικές Τεχνολογίες στον Τουρισμό στο 

συνεδριακό κέντρο του ιδρύματος, την οποίαν παρακολούθησαν 300 

φοιτητές, καθηγητές, επαγγελματίες του κλάδου και εκπρόσωποι του 

Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. Πρόεδρος στο πάνελ ήταν ο 

καθηγητής και Πρόεδρος του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας 

Αγ. Κοσμά, κ. Περικλής Λύτρας.

Ομιλητές στην ημερίδα ήταν από τον χώρο του Τουρισμού (από τον 

Οργανισμό IFIT, ΕΟΤ) και καθηγητές από το Τμήμα Τουριστικών 

Επιχειρήσεων και το Διεθνές Τηλεματικό Πανεπιστήμιο ΝETTUNO.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την ομιλία του Προϊσταμένου του 

Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων κ. Βαρβαρέσο, ο οποίος 

παρέθεσε τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τις ομιλίες όλων 

των εισηγητών, επισημαίνοντας την χρησιμότητα της εξωστρέφειας 

του Τμήματος προς όφελος των σπουδαστών και σπουδαστριών.

Περισσότερα: www.teiath.gr

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, το Γραφείο Διασύνδεσης και 
η ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Αθήνας θα πραγματοποιήσουν Ημερίδα με θέμα 

«Ακαδημαϊκές Σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και η Αγορά 
Εργασίας».

Η ημερίδα θα γίνει στο Κεντρικό Αμφιθέατρο του ΤΕΙ Αθήνας την 
Πέμπτη 21 Ιουνίου 2012 και ώρα 9:00 πμ με 13:00 μμ.
Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν ως ομιλητές μέλη ΕΠ του Τμήματος 

και οι εισηγήσεις τους θα αναφέρονται σε θέματα σπουδών στην 

αλλοδαπή σε Μεταπτυχιακές σπουδές  στην Αμερική και στην Ευρώπη 

αλλά και σε ειδικότητες αιχμής στην αγορά εργασίας.

Στο τέλος της μερίδας θα ακολουθήσει στρογγυλό τραπέζι με την 

συμμετοχή του κ. Βοουδούρη, επιστημονικού Υπευθύνου του Γραφείου 

διασύνδεσης, όπου οι φοιτητές θα έχουν την δυνατότητα να θέσουν τα 

ερωτήματά τους στου εισηγητές.

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη.

Ημερίδα με θέμα «Καινοτομικές Τεχνολογίες στον Τουρισμό»

Ημερίδα με τίτλο: «Ακαδημαϊκές Σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 
και η Αγορά Εργασίας»

Ημερίδες του ΤΕΙ-Α

ΝΕΑ από το ΤΕΙ

θα γίνει...
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Ο ΣΕΒ και η Eurobank EFG διοργανώνουν πανελλήνιο διαγωνισμό Εφαρμοσμένης Έρευνας και Καινο-

τομίας με τίτλο «Η Ελλάδα Καινοτομεί!» με στόχο την ενθάρρυνση της έρευνας και παραγωγής καινοτομίας 

ως βασική φιλοσοφία για την αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας της χώρας μας.

Αναλυτικά στόχοι του Διαγωνισμού είναι:
• η ανάδειξη προϊόντων εφαρμοσμένης έρευνας καθώς και προϊόντων ή υπηρεσιών που καινοτομούν και 

ενισχύουν την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας 

• η σύνδεση των προϊόντων αυτών με την παραγωγή και την επιχειρηματικότητα. 

• η επιβράβευση υποψηφιοτήτων που προέρχονται από  ερευνητές, ερευνητικές ομάδες, επιχειρήσεις και 

ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Τα βραβεία του διαγωνισμού είναι χρηματικά και συνοδεύονται από τιμητική πλακέτα ενώ απονέ-
μονται ως εξής:
• δύο για την εφαρμοσμένη έρευνα

• δύο για την καινοτομία.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσα από τον ειδικά διαμορφωμένο διαδικτυακό 

τόπο του διαγωνισμού www.kainotomeis.gr, το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 17.00

Περισσότερα: www.kainotomeis.gr

Πανελλήνιος διαγωνισμός «Η Ελλάδα Καινοτομεί!» 

Startup Live Athens

Π ο λ ι τ ι σ τ ι κ ή  κ α ι  Κ ο ι ν ω ν ι κ ή  Ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ι κ ό τ η τ α

Το Startup Live Athens διοργανώνει το δεύτερο τριήμερο επιχειρηματικότητας 8 εώς 10 Ιουνίου στην 

Αθήνα στο ALBA Graduate Business School at The American College of Greece. Η διοργάνωση στοχεύει σε 

προσπάθειες από τους τομείς της πολιτιστικής και κοινωνικής επιχειρηματικότητας, λιγότερο γνωστοί τομείς 

στην χώρα μας, ενισχύοντάς τους με την υποστήριξη μεντόρων 

και κριτών με εμπειρίες από την ελληνική και διεθνή αγορά.

Οι υποψήφιοι νέοι επιχειρη- ματίες που καταθέτουν ιδέες στα 

πρώτα ή πιο προχωρημένα στάδια υλοποίησης θα κληθούν πριν 

το τριήμερο να συμμετάσχουν στο λεγόμενο pitch training που θα 

τους προετοιμάσει να παρουσιάσουν την προσπάθεια τους σε 90 δευτερόλεπτα στην αρχή του τριημέρου. 

Στόχος είναι να εξελίξουν την προσπάθειά τους έτσι ώστε να παρουσιάσουν στην τρίλεπτη παρουσίαση 

εν όψει κριτών και κοινού στο τέλος του τριημέρου. Οι καλύτερες τρεις ιδέες θα βραβευτούν. Ένα από 

τα έπαθλα είναι εισιτήριο για το Pioneers Festival, το πανευρωπαϊκό φεστιβάλ επιχειρηματικότητας το 

φθινόπωρο στην Βιέννη.

Η συμμετοχή είναι ανοιχτή για όποιον ή 

όποια ομάδα είναι είτε στα πρώτα στάδια 

της ανάπτυξης είτε στα πρώτα βήματα 

υλοποίησης ιδεών στους τομείς κοινωνικής 

και πολιτιστικής επιχειρηματικότητας.

Περισσότερα: www.startuplive.in/athens

ΝΕΑ που σας ενδιαφέρουν...
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ΝΕΑ που σας ενδιαφέρουν...

Νέοι Ευρωπαίοι (κάτω των 21), που έχουν ήδη φτιάξει ταινία μικρού 

μήκους αυτή τη χρονιά ή σκέφτονται να φτιάξουν μία, έχουν την 

ευκαιρία να δείξουν το ταλέντο τους στην υπόλοιπη Ευρώπη. Οι ταινίες 

μικρού μήκους θα πρέπει να έχουν μικρότερη διάρκεια των 5 λεπτών, 

να έχουν ολοκληρωθεί μετά τον Σεπτέμβριο του 2011, να είναι οποια-

δήποτε τεχνικής παραγωγής (κινούμενο σχέδιο, ντοκιμαντέρ, δράμα, 

πειραματικό) εξαιρουμένων διαφημιστικών, στ’ Αγγλικά ή με Αγγλικούς 

υπότιτλους. Προθεσμία συμμετοχών: 28 Σεπτεμβρίου 2012.

http://europa.eu/youth/new.cfm?nid=13782&sid=13779&l_id=EL

Νέοι 18-108 ετών, που κατοικούν σ’ ένα από τα 27 Κράτη Μέλη, 

μπορούν να στείλουν τις φωτογραφίες τους, όπου θα παρουσιάζουν 

τον τρόπο που πολίτες τρίτης ηλικίας μπορούν να είναι ενεργητικοί, να 

εργάζονται για περισσότερα χρόνια και να είναι πλήρως ενσωματω-

μένοι στην κοινωνία. Καθώς ο διαγωνισμός διοργανώνεται στο πλαίσιο 

του Ευρωπαϊκού Έτους Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ 

των Γενεών, το ηλικιακό όριο συμμετοχής κατ’ εξαίρεση επεκτάθηκε 

στα 108 έτη. Οι νικητές θα βραβευτούν με εκπληκτικά δώρα, με πρώτο 

τον γύρο της ΕΕ. Τα βραβεία θα απονεμηθούν σε δύο κατηγορίες 

συμμετεχόντων: 18 έως 59 και 60 έως 108 ετών. Προθεσμία υποβολής 

αιτήσεων: 30 Ιουνίου 2012. 

http://europa.eu/youth/new.cfm?nid=13678&sid=13675&l_id=EL

Διαγωνισμός για ταινίες μικρού μήκους - Ηλεκτρικός Δεκέμβριος 2012

Διαγωνισμός Φωτογραφίας: Ζωή 2.0 - Είσαι έτοιμος για μια νέα αρχή;

Πολλά και ενδιαφέροντα...

Η Ευρώπη πρέπει να δώσει προτεραιότητα και να επενδύσει στην 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, την Έρευνα και την Ανάπτυξη και τις καινο-

τόμες επιχειρήσεις! Η Ευρώπη πρέπει να δουλέψει για τη θέση της 

στον κόσμο! Εάν πιστεύετε κάτι τέτοιο υπογράψτε το υπόμνημα των 

Ευρωπαίων Δημοκρατικών Φοιτητών και ζητήστε από την κυβέρνησή 

σας και τους Ευρωπαίους φοιτητές να μην κάνουν περικοπές στον 

προϋπολογισμό  για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, την έρευνα και 

την ανάπτυξη σε καιρούς κρίσης. Το υπόμνημα είναι ανοικτό σε 

ψηφοφορία κοινού έως τις 16 Ιουλίου 2012.

http://europa.eu/youth/new.cfm?nid=13834&sid=13831&l_id=EL

Υπόμνημα: Η Γνώση είναι Δύναμη
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Ο Διεθνής Οργανισμός Μεταναστεύσεως (ΔΟΜ) Γραφείο Ελλάδος, 

στο πλαίσιο δράσεων ενημερωτικής εκστρατείας του Προγράμ-

ματος Εθελούσιων Επιστροφών που υλοποιείται με χρηματοδότηση 

από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιστροφής κατά 75% και το Υπουργείο 

Προστασίας του Πολίτη κατά 25%, διοργανώνει Διαγωνισμό 

δημιουργίας Comic Strip με θέμα: «Εθελοντικός επαναπατρισμός και 

επανένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στη χώρα καταγωγής τους»

Ο διαγωνισμός απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε νέους, σπουδαστές 

σχολών καλών τεχνών και γραφιστικής.

Οι προτάσεις των Comic Strips θα αξιολογηθούν από 3μελή Επιτροπή 

και οι 3 καλύτερες θα βραβευθούν σε ειδική εκδήλωση με χρηματικά 

βραβεία ως εξής:

1ο βραβείο 2.000 €, 2ο βραβείο 1.000 € και 3ο βραβείο 500 € 

Επίσης, η πρόταση που θα λάβει το 1ο βραβείο θα δημοσιευθεί σε 

ξενόγλωσσα έντυπα που απευθύνονται σε υπηκόους τρίτων χωρών, 

αλλά και σε ελληνικά έντυπα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει το αργότερο έως τις 10 Ιουνίου 2012 

να αποστείλουν στο Γραφείο Ελλάδος του ΔΟΜ την σχετική Αίτηση 

Συμμετοχής-Υπεύθυνη Δήλωση μαζί με την πρότασή τους για το comic 

strip ως εξής:

ταχυδρομικά στην διεύθυνση: Δωδεκανήσου 6, 17456 Άλιμος, Αθήνα, 

σε σφραγισμένο φάκελο που θα έχει την ένδειξη «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ COMIC STRIP» και θα περιλαμβάνει πρωτότυπο 

το έντυπο της σχετικής Αίτηση Συμμετοχής-Υπεύθυνης Δήλωσης και 

σε CD-ROM την πρόταση του comic strip.

http://www.minedu.gov.gr/prokhryxeis-diagwnismoi-ypotrofies/

m a t h i t i ko i - d i a g o n i s m o i /10 - 0 5 -12- d i e t h n i s - o r g a n i s m o s -

metanasteyseos-diagonismos-komik.html

Διεθνής Οργανισμός Μεταναστεύσεως: Διαγωνισμός Κόμικ

ΝΕΑ που σας ενδιαφέρουν...
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Η Ευρωπαϊκή Πύλη Πληροφόρησης για τις Ευκαιρίες 

Μάθησης - PLOTEUS (Portal on Learning 
Opportunities Throughout Europe) δημιουρ-

γήθηκε ως αποτέλεσμα των εργασιών και  θα 

παρέχει πληροφορίες για τις ευκαιρίες εργασίας και 

μάθησης στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά 

συνέπεια, η ηλεκτρονική πύλη PLOTEUS, όπως και η 

αντίστοιχη ηλεκτρονική πύλη EURES, έχει ως στόχο 

να προωθήσει την εφαρμογή του δικαιώματος της 

ελεύθερης μετακίνησης των Ευρωπαίων πολιτών για 

λόγους εκπαίδευσης και κατάρτισης, παρέχοντάς τους 

την απαραίτητη πληροφόρηση.

Στην παρούσα μορφή της, η ηλεκτρονική πύλη PLOTEUS έχει ως στόχο να διευκολύνει την πλοήγηση σε 

υπάρχουσες πηγές πληροφόρησης που αφορούν στις ευκαιρίες μάθησης και κατάρτισης. Το Eυρωπαϊκό 

Δίκτυο των Εθνικών Κέντρων Πληροφόρησης για τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό (Euroguidance), το 

οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Leonardo da Vinci και τις εθνικές αρχές, είναι αρμόδιο για 

τον εντοπισμό και την κατηγοριοποίηση των πηγών πληροφόρησης. 

Επισημαίνεται ότι η διαμόρφωση της ηλεκτρονικής πύλης PLOTEUS είναι υπό εξέλιξη. Αφενός, το υπάρχον 

ηλεκτρονικό σύστημα μέσω του οποίου οι χρήστες κατευθύνονται στις διάφορες πηγές πληροφόρησης 

διαρκώς διευρύνεται και ανανεώνεται. Αφετέρου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι εθνικές αρχές συνεργά-

ζονται προκειμένου να καθορίσουν ένα κοινά αποδεκτό πρωτόκολλο που θα επιτρέψει τη διασύνδεση σε 

Ευρωπαϊκό επίπεδο των εθνικών και τοπικών βάσεων δεδομένων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι πολίτες των 

χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχουν ενιαία και άμεση πρόσβαση σε αυτά τα εργαλεία. 

Το έργο διαχειρίζεται η Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Education 

and Culture). Η ανάπτυξή του υποστηρίχτηκε από τη Διεύθυνση για το Πρόγραμμα Ανταλλαγής Δεδομένων 

μεταξύ Υπηρεσιών [DG Enterprise IDA (Interchange of Data between Administrations) programme]. 

Την ευρωπαϊκή πύλη EURES διαχειρίζεται η Διεύθυνση Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

h t t p : / / e c . e u r o p a . e u / p l o t e u s /

Ηλεκτρονική πύλη PLOTEUS 

P o r t a l  o n  L e a r n i n g  O p p o r t u n i t i e s  T h r o u g h o u t  E u r o p e

ΝΕΑ που σας ενδιαφέρουν...


