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Αγαπητοί Φίλοι και Συνάδελφοι

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας συνιστά ένα 

φιλόδοξο εγχείρημα που προσφέρει διέξοδο στην επιχει-

ρηματικότητα σε μια περίοδο κατά την οποία επικρατεί 

έντονος σκεπτικισμός και διστακτικότητα λόγω της 

διευρυνόμενης οικονομικής δυσπραγίας. Η ΔΑΣΤΑ 

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». 

Σκοπός της περιοδικής αυτής ηλεκτρονικής έκδοσης  

είναι να αποτελέσει μια πλατφόρμα επικοινωνίας 

προσφέροντας συνοπτική αλλά ουσιαστική πληρο-

φόρηση όσον αφορά στις επιμέρους πράξεις που 

συντονίζει η ΔΑΣΤΑ, δηλαδή «Γραφείο Διασύνδεσης ΤΕΙ 

Αθήνας», «Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΤΕΙ Αθήνας» 

και «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΤΕΙ 

Αθήνας», οι  οποίες έχουν ως στόχο την ανάπτυξη της 

απαραίτητης υποδομής, μέσω της οποίας θα επιτευχθεί 

μια αμφίδρομη λειτουργική σύνδεση του ΤΕΙ Αθήνας με 

τους παραγωγικούς φορείς.

Οι πρωτοβουλίες των  θεσμικών οργάνων του Ιδρύματος, 

οι δραστηριότητες των εμπλεκόμενων υπηρεσιών του ΤΕΙ 

Αθήνας και των συνεργαζόμενων παραγωγικών φορέων 

θα καταγράφονται με τρόπο εύχρηστο και λειτουργικό, 

ώστε να αξιοποιούνται από όλους τους προπτυχιακούς 

και μεταπτυχιακούς σπουδαστές, τους τελειόφοιτους 

και τους προσφάτως αποφοιτήσαντες του ΤΕΙ Αθήνας 

καθιστώντας τους ικανούς να διεκδικήσουν μια ανταγω-

νιστική θέση στην ελληνική αγορά εργασίας.

Ο Επιιστημονικός Υπεύθυνος της ΔΑΣΤΑ

Δημήτριος Νίνος

εισαγωγή

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
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Δημιουργία Δικτύου Διαδρυματικής 
Συνεργασίας ΔΑΣΤΑ 

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε 

η 1η συνάντηση εργασίας  που 

διοργανώθηκε από το Πανεπι-

στήμιο Θεσσαλίας, στο πλαίσιο 

Συνάντηση εργασίας

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργα- 

σίας των μελών της Ιδρυματικής 

Επιτροπής της ΔΑΣΤΑ και ο επιστη-

μονικός υπεύθυνος παρουσίασε στα 

μέλη το ετήσιο σχέδιο δράσης της 

ΔΑΣΤΑ, τις προοπτικές και το χρονο-

διάγραμμα εφαρμογής του.

Στα προγράμματα των επιμέρους 

δομών της ΔΑΣΤΑ αναφέρθηκαν 

οι Επιστημονικοί υπεύθυνοι της 

Πρακτικής Άσκησης, του Γραφείου 

Διασύνδεσης και της Μονάδας  Καινο-

της υλοποίησης της Πράξης «Δομή 

Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας», τον 

Απρίλιο  στο Βόλο, στην οποία 

συμμετείχε και το ΤΕΙ Αθήνας, με 

σκοπό τη δημιουργία και σύσταση 

δικτύου Διαδρυματικής Συνεργασίας 

συνεργασίας μεταξύ των Δομών 

Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας 

των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της 

Ελληνικής Επικράτειας 

Η συνεργασία θα αναπτυχθεί σε 
τρεις άξονες:
α. στην ανάπτυξη κοινού Δια- 

ιδρυματικού Κώδικα Δεοντολογίας, 

τομίας και Επιχειρηματικότητας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη 

συγκρότηση της Συμβουλευτικής 

Επιτροπής της ΔΑΣΤΑ και αποφα-

σίστηκε να γίνουν οι απαραίτητες 

διαδικασίες προκειμένου να οριστι-

κοποιηθεί η σύνθεση της εν λόγω 

επιτροπής, που θα απαρτίζεται 

από εκπροσώπους φορέων όπως 

εκπρόσωπος του Τεχνικού επιμε-

λητηρίου, του Βιοτεχνικού επιμελη-

τηρίου, του ΕΒΕΑ, του επιμελητηρίου 

εικαστικών τεχνών και να οριστεί στο 

αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα 

που θα καθορίζει ένα γενικό πλαίσιο 

συνεργασίας μεταξύ των ιδρυμάτων 

και την σταδιακή εξειδίκευση των 

θεμάτων του.

β. στη δημιουργία πιθανών πλαισίων 

συνεργασίας και πεδίων διασύνδεσης 

στα Πληροφοριακά συστήματα των 

ΔΑΣΤΑ.

γ. στη χρήση εργαλείων όπως portal 

και forum για την κοινοποίηση όλων 

των εκδηλώσεων των ΔΑΣΤΑ και την 

ανταλλαγή ιδεών και πληροφοριών 

μεταξύ των δομών των Ιδρυμάτων 

στα πλαίσια Προβολής και Δημοσιό-

τητας των ΔΑΣΤΑ.

συνάντηση μεταξύ των φορέων για 

την εξειδίκευση των συνεργατικών 

και αναπτυξιακών δράσεων.  

ΝΕΑ από την ΔΑΣΤΑ

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας 
http://www.teiath.gr/dastateia

dasta@teiath.gr

http://www.teiath.gr/dastateia
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Ενημερωτική συνάντηση 
με θέμα «Πρακτική 
Άσκηση Φοιτητών» 
στο συνεδριακό κέντρο 
του ΤΕΙ Αθήνας 

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης σε 

συνεργασία με τη ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ-Α 

πραγματοποίησε στις 31 Μαρτίου 

2011 στο συνεδριακό κέντρο του ΤΕΙ 

Αθήνας ενημερωτική συνάντηση με 

θέμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών» 

στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Εκπαίδευση και 

Διά Βίου Μάθηση». Στη συνάντηση 

παρευρέθησαν πρακτικά ασκού-

μενοι, φοιτητές, καθηγητές από όλα 

τα τμήματα που συμμετέχουν στο 

Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης 

καθώς επίσης και διοικητικό 

προσωπικό που ασχολείται με το 

πρόγραμμα. 

Συντονιστής και ομιλητής ήταν ο κ. 

ΝΕΑ από την Πρακτική άσκηση

Μπρατάκος Μιχάλης, Ιδρυματικός 

Υπεύθυνος του έργου «Πρακτική 

Άσκηση ΤΕΙ Αθήνας». Ο κ. 

Μπρατάκος στα πλαίσια της ομιλίας 

του αναφέρθηκε στους στόχους 

του προγράμματος της Π.Α., τη 

διαδικασία και το δικαίωμα συμμε-

τοχής των φοιτητών για πραγμα-

τοποίηση ΠΑ, τις υποχρεώσεις και 

τα δικαιώματα των εμπλεκομένων 

(πρακτικά ασκούμενων, φορέων και 

εποπτών καθηγητών) και τη διαδι-

κασία ολοκλήρωσης της ΠΑ. Τέλος, 

ο κ. Μπρατάκος αναφέρθηκε στη 

λειτουργία του Γραφείου ΠΑ που 

στεγάζεται στην οδό Αγ. Σπυρίδωνος 

και Μήλου 1 στον 3ο όροφο.

Στην συνέχεια η κ. Κυριάκη Μάνεση 
Δάφνη, Επιστημονική Υπεύθυνη και 

Προϊστάμενη του τμήματος Βιβλιο-

θηκονομίας και Συστημάτων Πληρο-

φόρησης της ΣΔΟ ενημέρωσε τους 

φοιτητές για το θεσμό της ΠΑ, τους 

στόχους του ΤΕΙ σε σχέση με την ΠΑ 

καθώς και το σχεδιασμό, τα αναμε-

νόμενα αποτελέσματα και τα οφέλη 

του ΕΣΠΑ.

Τέλος ο κ. Δήμας Γεώργιος, Επιστη-

μονικός Υπεύθυνος του τμήματος 

Διοίκησης Μονάδων Υγείας 

αναφέρθηκε στις υποχρεώσεις των 

πρακτικά ασκούμενων φοιτητών, 

τα οφέλη που προκύπτουν από την 

ΠΑ και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην 

επαγγελματική αποκατάσταση που 

θα μπορούσε να προσφέρει ο θεσμός 

της πρακτικής άσκησης. Τέλος, 

ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη διαδι-

κασία που πρέπει να ακολουθήσουν 

οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να 

πραγματοποιήσουν την πρακτική 

τους άσκηση στο εξωτερικό.

Μετά την λήξη των ομιλιών ακολού-

θησαν ερωτήσεις στις οποίες 

απάντησαν οι ομιλητές καθώς και τα 

στελέχη του Γραφείο ΠΑ.

Πρακτική άσκηση 
http://praktask.teiath.gr/
gpa@teiath.gr
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http://praktask.teiath.gr/
http://praktask.teiath.gr/
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 Ολοκληρώθηκε ο 
πρώτος κύκλος 

Πρακτικής άσκησης (Οκτώβριος 

Μάριος 2011) κατα τη διάρκεια 

του οποίου πραγματοποίησαν 

την πρακτική τους άσκηση 214 
σπουδαστές. 

Η αποζημίωση των σπουδαστών 

πραγματοποιήθηκε ομαλά όπως 

επίσης και οι πρώτες αξιολογήσεις 

ήταν ιδιαίτερα θετικές.

Ο δεύτερος κύκλος της Πρακτικής 

ξεκίνησε τον Απρίλιο και μέχρι 

σήμερα τοποθετήθηκαν σε επιχει-

ρήσεις του ιδιωτικού και ευρύτερου 

δημόσιου τομέα 289 σπουδαστές.

Βασικός στόχος του προγράμ-

ματος είναι η πρακτική άσκηση 

των σπουδαστών του ιδρύματος 

να γίνεται με  βάση το γνωστικό 

αντικείμενο των σπουδών τους και 

ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην 

σύναψη πρωτοκόλλων συνεργασίας 

μεταξύ του ΤΕΙ Αθήνας και επιχει-

ρήσεων. Στο πρόγραμμα συμμε-

τέχουν 29 τμήματα του ΤΕΙ Αθήνας.

 Δημιουργήθηκε ο 

δικτυακός τόπος 

του γραφείου πρακτικής άσκησης 

(http://praktask.teiath.gr) μέσω του 

οποίου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 

να ενημερωθούν για τα τελευταία 

νέα, π.χ. εκδηλώσεις, ημερίδες, 

αγγελίες για πρακτική άσκηση κ.α.  

Επίσης ολόκληρώθηκε ο δικτυακός 

τόπος του τμήματος Νοσηλευ-

ERA-PLACES

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος LLP/ERASMUS (Δράση ERA- PLACES - Πρακτική άσκηση 

φοιτητών μέσω ομίλου) δίνεται η δυνατότητα σε σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και φοιτητές των συνεργα-

ζομένων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν  την  πρακτική τους άσκηση, 

σε επιχειρήσεις της Ε.Ε. από τον Σεπτέμβριο, να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στις Γραμματείες των 

Τμημάτων του ΤΕΙ Αθήνας, καθώς και στα τμήματα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων ή στα γραφεία των 

Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από 

τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά περιγράφονται στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ-Α: http://www.teiath.gr/

diethnwn/articles.php?id=3344&lang=el), το αργότερο μέχρι τις 17 Ιουνίου 2011.

τικής Α΄ http://praktask.teiath.gr/

prakt_nursing_a/ και λειτουργεί 

πιλοτικά ο ιστότοπος του τμήματος 

Τοπογραφίας. 

Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα 

λειτουργήσουν και οι ιστότοποι 

άλλων τμήματων (Νοσηλευτικής Β ,́ 

Φυσικοθεραπείας, κ.α).

Ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια για 

τους φοιτητές και για τις επιχειρήσεις 

διατίθενται στην διεύθυνση http://

praktask.teiath.gr/survey/, έχοντας 

ήδη τα πρώτα αποτελέσματα για 

κάποια τμήματα  των  οποίων οι 

φοιτητές και οι φορείς ανταποκρί-

θηκαν στην πρόσκληση συμμετοχής 

σε αυτά.
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http://praktask.teiath.gr
http://www.teiath.gr/diethnwn/articles.php?id=3344&lang=el
http://www.teiath.gr/diethnwn/articles.php?id=3344&lang=el
http://praktask.teiath.gr/prakt_nursing_a/
http://praktask.teiath.gr/prakt_nursing_a/
http://praktask.teiath.gr/survey/
http://praktask.teiath.gr/survey/
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ΝΕΑ από το  Γραφείο Διασύνδεσης
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Σε μια προσπάθεια αύξησης του ποσοστού επισκεψιμότητας των φοιτητών αλλά και βελτίωσης της επαφής με το 

ευρύτερο κοινό, το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Αθήνας συμμετείχε όχι μόνο σε διοργανώσεις προβολής του έργου 

του και της ταυτότητας του αλλά και σε δράσεις ανάπτυξης και ενίσχυσης της οριζόντιας δικτύωσης και συνεργασίας 

όλων των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ της χώρας. Συγκεκριμένα, συμμετείχε ενεργά στις ακόλουθες εκδηλώσεις: 

Γραφείο Διασύνδεσης
www.career.teiath.gr
career@teiath.gr

Το Γραφείο Διασύνδεσης 
σε συνεργασία με το Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του τμήματος Πληροφορικής 
την Δευτέρα 23 Μαΐου 2011 
πραγματοποίησε ημερίδα 

Θέμα της ημερίδας ήταν η παρου-

σίαση του Μεταπτυχιακού Προγράμ-

ματος Σπουδών στην Πληροφορική 

(ISICG) - εξειδίκευση: «Τεχνολογία 

Πολυμέσων και Διαδικτύου, Σύνθεση 

Εικόνας, Σχεδιασμός Υπολογιστικών 

Γραφικών» για το ακαδημαϊκό έτος 

2011 - 2012.

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο 

Αμφιθέατρο Φυσικής του ΤΕΙ Αθήνας.

Στην ημερίδα συμμετείχαν με παρου-

σιάσεις:

Ο κ. Κων/νος Βουδούρης, καθηγητής 

του τμήματος Ηλεκτρονικής και 

Επιστημονικός Υπεύθυνος του 

Γραφείου Διασύνδεσης. 

Ο κ. Γεώργιος Μιαούλης, καθηγητής 

του τμήματος Πληροφορικής και 

Επιστημονικός Υπεύθυνος του 

Μεταπτυχιακού Προγράμματος ISICG.

Ο Κων/νος Βελτσίστας, υπεύθυνος 

Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων και η 

Νικολέτα Γιαννοπούλου, σύμβουλος 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού, 

των οποίων η παρουσίαση είχε θέμα 

«Σημαντικοί  Παράγοντες  στην 

επιλογή Προγράμματος Μεταπτυ-

χιακών σπουδών». 

Αναλυτικά οι παρουσιάσεις και φωτογραφίες από την ημερίδα υπάρχουν στην ιστοσελίδα της ΔΑΣΤΑ   

http://www.teiath.gr/dastateia

Μετά το τέλος των παρουσιάσεων 

ακολούθησαν ερωτήσεις και κατ’ 

ιδίαν συναντήσεις με υποψήφιους 

μεταπτυχιακούς φοιτητές και διανε-

μήθηκε έντυπο υλικό. 

www.career.teiath.gr
http://www.teiath.gr/dastateia
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Ημερίδα Παρουσίασης 
Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων 
Πανεπιστημίου Πειραιώς
Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ 

Αθήνας συμμετείχε στην ημερίδα 

που διοργανώθηκε από το Γραφείο 

Διασύνδεσης του Πανεπιστήμιου 

Πειραιώς στις 3 Μαΐου 2011. Βασικός 

σκοπός της ημερίδας ήταν η παρου-

σίαση των Μεταπτυχιακών Προγραμ-

μάτων Σπουδών του Πανεπιστημίου 

Πειραιώς. Τα στελέχη του ΓΔ του ΤΕΙ 

συμμετείχαν σε όλες τις παρουσι-

άσεις και συνέλεξαν έντυπο ενημε-

ρωτικό υλικό για όλα τα Μεταπτυ-

χιακά Προγράμματα Σπουδών 

προκειμένου να είναι σε θέση να 

ενημερώσουν και να καθοδηγήσουν 

τους φοιτητές του Ιδρύματος.

1η Συνάντηση Εργασίας Δικτύου 
ΔΑΣΤΑ των Ελληνικών Ιδρυμάτων 
Ανώτατης Εκπαίδευσης
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο 

πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης 

«Δομή Απασχόλησης και Σταδιο-

δρομίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας», 

στις 7 και 8 Απριλίου 2011 στο Βόλο 

διοργάνωσε συνάντηση με σκοπό 

τη δημιουργία και σύσταση δικτύου 

συνεργασίας μεταξύ των Δομών 

Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας 

των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της 

Ελληνικής Επικράτειας. Στόχος 

του δικτύου είναι να επιχειρηθεί 

η ανταλλαγή πληροφοριών και η 

μεταφορά εμπειριών και τεχνο-

γνωσίας (know - how). Ταυτό-

χρονα, σκοπεύει στην ανάδειξη και 

αξιοποίηση καλών πρακτικών μεταξύ 

των Ιδρυμάτων που υλοποιούν τις 

σχετικές Πράξεις. Το Γραφείο Διασύν-

δεσης του ΤΕΙ Αθήνας συμμετείχε με 

την παρουσία τριών (3) στελεχών του. 

1η Συνάντηση Εργασίας 
με θέμα «Υποστηρίζοντας 
τον Φοιτητή στην Μελλοντική 
του Σταδιοδρομία»
Με πρωτοβουλία της Ειδικής 

Γραμματείας Ευρωπαϊκών Πόρων 

διοργανώθηκε την 1-4-2011 (στο 

πλαίσιο ενός σχεδιαζόμενου κύκλου 

δι-ιδρυματικών Συναντήσεων 

Εργασίας) συνάντηση για τους 

Επιστημονικούς Υπευθύνους και τα 

Στελέχη των Δομών Απασχόλησης 

και Σταδιοδρομίας - ΔΑΣΤΑ (Γραφείο 

Διασύνδεσης, Γραφείο Πρακτικής 

Άσκησης, Μονάδες Καινοτομίας και 

Επιχειρηματικότητας) των Πανεπι-

στημίων και των ΤΕΙ. Η Συνάντηση 

οργανώθηκε σε έξι (6) επιμέρους 

συζητήσεις (workshops) όπου 

διαπραγματεύονταν θέματα που 

αναφέρονταν στα Γραφεία Διασύν-

δεσης (ΓΔ), στα Γραφεία Πρακτικής 

Άσκησης (ΓΠΑ) και στις Μονάδες 

Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας 

(ΜΟΚΕ). Το Γραφείο Διασύνδεσης 

του ΤΕΙ Αθήνας συμμετείχε ενεργά 

στις συζητήσεις καταγράφοντας 

και επεξεργάζοντας όλες εκείνες τις 

πληροφορίες που αφορούν ζητήματα 

λειτουργίας και αποτελεσματικότητας 

των δομών.

13η Διεθνή Έκθεση 
για την Εκπαίδευση 
και την Εργασία
Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ 

Αθήνας συμμετείχε με περίπτερο 

στην 13η Διεθνή Έκθεση για την 

Εκπαίδευση και την Εργασία, η 

οποία διοργανώθηκε υπό την αιγίδα 

του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου 

Μάθησης και Θρησκευμάτων, στις 

11 και 13 Μαρτίου 2011 στον Πειραιά 

(Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας). Βασικός 

σκοπός της συνάντησης ήταν η 

προβολή του θεσμού της Συμβου-

λευτικής και του Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού μέσω της ενημέ-

ρωσης και ευαισθητοποίησης των 

πολιτών σε θέματα δια βίου επαγγελ-

ματικής ανάπτυξης. 
Γρ

αφ
εί

ο 
Δ

ια
σύ
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εσ

ης

http://www.dasta.uth.gr/
http://www.edulll.gr/?p=10496
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Δραστηριότητες του ΤΕΙ-Α ...

O διαγωνισμός Imagine Cup είναι ο 

μεγαλύτερος φοιτητικός διαγωνισμός 

καινοτομίας, με πάνω από 300.000 

συμμετοχές από όλο τον κόσμο, 

για το Imagine Cup 2011. Σκοπός 

του διαγωνισμού είναι να αναδείξει 

την ευρηματικότητα των φοιτητών 

μέσω τεχνολογικών λύσεων που 

στοχεύουν στην αντιμετώπιση των 

μεγαλύτερων προβλημάτων του 

πλανήτη.

H ομάδα PEARLS (SocNetIn 

(PErsonalized Adaptive netwoRked 

Learning for disabled Students & 

Social Networking for the Inclusion 

of students) του τμήματος Πληροφο-

ρικής του ΤΕΙ Αθήνας) συμμετείχε με 

την εφαρμογή  Multimedu που είναι 

το πρώτο ολοκληρωμένο σύστημα 

που επιτρέπει σε σπουδαστές με 

ειδικές ανάγκες να έχουν πρόσβαση 

στις πολλαπλές δυνατότητες του 

Διαδικτύου.

Μέλη της ομάδας PEARLS - SocNetIn 

είναι οι σπουδαστές του τμήματος 

Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας 

Νεκτάριος Γιαννούλης, Ανθή 
Καγιά, Παναγιώτης Κακουλίδης, 
Κώστας Ρίκκου. Μέντορας είναι ο 

καθηγητής Χρήστος Σκουρλάς του 

τμήματος Πληροφορικής. 

Η  ομάδα PEARLS μοιράστηκε την 

3η θέση με την ομάδα Avatar του 

τμήματος  Ηλεκτρολόγων Μηχ. και 

Μηχ. Υπολογιστών του ΑΠΘ με το 

σύστημα Life Avatar.

διάκριση σε φοιτητικό διαγωνισμό

Στους τελικούς προκρίθηκε και μία 

ακόμη ομάδα του ΤΕΙ Αθήνας που 

προτείνει μία νέα προσέγγιση του 

ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου. Την 

ομάδα αποτελούν οι σπουδαστές του 

τμήματος Πληροφορικής Ανδρέας 

Αλεξόπουλος και Θανάσης Λιακό-

πουλος.

Βίντεο παρουσίασης του συστή-

ματος Multimedu έχει αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα του διαγωνισμού (http://
www.studentguru.gr/learn/default.
aspx?category=22&id=189), στο 

youtube κ.λπ.

Η ομάδα PEARLS του τμήματος Πληροφορικής  από το ΤΕΙ Aθήνας πήρε 
την 3η  θέση στο φοιτητικό διαγωνισμό καινοτομίας Imagine Cup 2011. 

Νεκτάριος Γιαννούλης

Ανθή Καγιά

Παναγιώτης Κακουλίδης

Κώστας Ρίκκου

ομάδα PEARLS

http://www.studentguru.gr/learn/default.aspx?category=22&id=189
http://www.studentguru.gr/learn/default.aspx?category=22&id=189
http://www.studentguru.gr/learn/default.aspx?category=22&id=189
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30 Μαΐου 2011 
ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ την 30η 

Μαϊου πραγματοποίησε ημερίδα με 

θέμα: «Η εφοδειαστική διαχείριση 
στη σύγχρονη επιχείρηση: 
Τάσεις και προοπτικές με 
έμφαση στο χώρο της υγείας» 

στο αμφιθέατρο του Ιδρύματος.

26 Μαΐου 2011 
ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ την 26η Μαϊου 

πραγματοποίησε ημερίδα με 

θέμα: «Ο Αθηναϊκός νόμος 
της αντιπροσώπευσης 

εκδηλώσεις 

(μαθηματική απόδειξη και 

επιστημονικο - τεχνικές συνέπειες)» 

στο αμφιθέατρο πληροφορικής.

25 Μαΐου 2011 
Τις «Εκκλησιάζουσες» 

του Αριστοφάνη, παρουσίασε 

η Θεατρική Ομάδα του ΤΕΙ 
Αθήνας «το τρίτο κουδούνι», 

στις 25-5-2011, στα πλαίσια 

των εκδηλώσεων του Πολιτιστικού 

Οργανισμού του Δήμου Αθηναίων, 

σε σκηνοθεσία Παναγιώτη 

Σπηλιόπουλου, στον Πολυχώρο 

«Αννα-Μαρία Καλουτά», 

στο Ν.Κόσμο. 

12 Μαΐου 2011 
με πρωτοβουλία φοιτητών του 

ΤΕΙ-Α ξεκίνησε Κινηματογραφική 
Λέσχη με την προβολή της 

ταινίας «Πλαγίως» (Sideways) 

του Alexander Payne.

Για περισσότερες πληροφορίες 

μπορείτε να επισκεφθείτε το: 

http://kinhmatografikh.blogspot.com/  

5 Μαΐου 2011 
Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΤΗΣ ΣΤΕΤΡΟΔ 

διοργάνωσε ημερίδα την 5η Μαϊου 

στο αμφιθέατρο Πληροφορικής με 

θέμα «Επικοινωνία, Μάρκετινγκ & 
εργαλεία προώθησης Τροφίμων».

Παρουσίαση των Διπλωματικών Εργασιών υπό μορφή Poster, στα πλαίσια 
του Μεταπτυχιακού Προγράμματος MSc in Energy για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011

Στα πλαίσια του ΠΜΣ «MSc in Energy» που λειτουργεί στο Τμήμα Ενεργειακής Τεχνολογίας σε σύμπραξη 

με το Πανεπιστήμιο Heriot Watt της Μ.Βρετανίας, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 17 Μαΐου 2011 στο αίθριο 

του κτιρίου της Σχολής ΣΤΕΦ εκδήλωση και οι  μεταπτυχιακοί φοιτητές του προγράμματος παρουσίασαν τις 

διπλωματικές τους εργασίες που έχουν αναλάβει σε μορφή αφίσας προβάλλοντας το σκοπό και τους στόχους 

της κάθε εργασίας, τη βιβλιογραφική επισκόπηση, την μεθοδολογία και τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Στόχοι της εκδήλωσης ήταν να αποκτήσουν οι φοιτητές δεξιότητες στην οργάνωση και παρουσίαση 

ερευνητικών θεμάτων και να τους δοθεί η ευκαιρία για ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων επί του θέματος 

που έχουν αναλάβει με ειδικούς στο χώρο της Ενέργειας. Η εκδήλωση ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και ο 

ενθουσιασμός των φοιτητών για τη διαφορετική γνώση και εμπειρία που απέκτησαν πολύ μεγάλος.

http://www.et.teiath.gr/msc/msc-hw.html

http://kinhmatografikh.blogspot.com/   
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Σας ενδιαφέρει...

Ανακάλυψε την Ευρώπη 
με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων!

Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και 

το Ινστιτούτο Νεολαίας προωθούν 

ένα εργαλείο επικοινωνίας, 

ψυχαγωγίας και πληροφόρησης 

των νέων Ευρωπαίων πολιτών στην 

Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Κάρτα 

Νέων. Με την Ευρωπαϊκή Κάρτα 

Νέων μπορείς να απολαμβάνεις 

ειδικά προνόμια και αγαθά τόσο 

στην Ελλάδα, όσο και σε 37 χώρες 

του εξωτερικού αν είσαι ηλικίας 13 

- 30 ετών! Η Κάρτα Νέων φιλοδοξεί 

Το επιχειρείν στην καρδιά 
της ατζέντας για τη νέα γενιά.

Το Start Up Greece είναι μια 

ψηφιακή πλατφόρμα, όπου συγκε-

ντρώνονται σε μία ιστοσελίδα όλες 

να ενισχύσει την κινητικότητα και την 

κοινωνική συμμετοχή των νέων και η  

πρωτοβουλία αυτή δεν έχει στόχο να 

αντικαταστήσει άλλες κάρτες όπως 

τη φοιτητική ταυτότητα ή το πάσο 

αλλά να τις συμπληρώσει με πιθανές 

συνεργασίες προσφέροντας έτσι 

εκπτώσεις σε διάφορους τομείς και 

μια Ευρωπαϊκή αξία.

Χρήσιμες συνδέσεις
• http://www.euro26.org/
Mάθε ποια προνόμια έχεις με την 

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων και στις 

άλλες χώρες της Ευρώπης.

οι πληροφορίες που χρειάζεται να 

γνωρίζει κάποιος (κίνητρα, χρηματο-

δότηση, έρευνες και νομικό πλαίσιο) 

για να ξεκινήσει ή να χρηματοδοτήσει 

μέσα από δημόσια προγράμματα μία 

επιχείρηση. 

Σύμφωνα με τους εμπνευστές του,  το 

Startup Greece εκφράζει την Ελλάδα 

του «Ναι, γίνεται»: την Ελλάδα που 

προσπαθεί, παράγει, κοιτά έξω 

από τα σύνορα, αναζητά αγορές, 

ενώνει τους ανθρώπους και τις ιδέες 

τους, δίνει έδαφος στην επιχειρη-

ματικότητα να ανθίσει. Προάγει το 

• http://www.eyca.org/
Mάθε περισσότερα για τον Ευρωπαϊκό 

Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Κάρτας 

Νέων.

• http://www.change-europe.org/
Mάθε περισσότερα για την καμπάνια 

του Ευρωπαϊκού Οργανισμού της 

Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων.

δικαίωμα στην επιτυχία αλλά και 

στην αποτυχία, στον πειραματισμό, 

στην καινοτομία.

Το Start Up Greece αποτελεί 

παράλληλα μια διαδραστική 

κοινότητα δικτύωσης και συνεργασίας 

με στόχο τη δημιουργία μιας νέας 

γενιάς επιχειρηματιών στην Ελλάδα. 

Χρησιμοποιεί τα social media για 

να φέρνει κοντά ανθρώπους, ιδέες, 

επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, φορείς, 

για να γεννηθούν συνεργασίες και 

επενδυτικά σχέδια. 

ευρωπαϊκή κάρτα νέων

StartUp Greece

w w w . s t a r t u p g r e e c e . g o v . g r

http://www.euro26.org/
http://www.eyca.org/
http://www.change-europe.org/
http://www.euro26.org/
www.startupgreece.gov.gr
www.startupgreece.gov.gr
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Πρόκειται για έναν μεγαλόπνοο 
διαγωνισμό Καινοτομίας, για 
την ανάδειξη και υλοποίηση 
της καλύτερης πρωτότυπης 
επιχειρηματικής ιδέας, που 
έχει τη δυναμική να ενισχύσει 
την Ελληνική Οικονομία και να 
δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας 
στην Ελλάδα.
Σκοπός του διαγωνισμού «Κάνε την 

Καινοτομία, Πράξη- Make Innovation 

Work» είναι να δημιουργήσει ένα 

ισχυρό κίνητρο σε όλους όσοι 

πιστεύουν ότι έχουν μια επιχειρη-

ματική ιδέα με «προοπτικές» για 

την Ελλάδα, μία ιδέα που θα θέσει 

τις προϋποθέσεις για μια Ελλάδα 

περισσότερο ανταγωνιστική.

Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι 

το επιχειρηματικό σχέδιο πρέπει να 

είναι καινοτόμο και να αποδεικνύει 

σαφώς με πιο τρόπο θα ενισχύσει 

την ελληνική οικονομία. Επίσης, τα 

σχέδια που θα κατατεθούν πρέπει να 

είναι πραγματοποιήσιμα και εφικτά.

Στο διαγωνισμό Κάνε την Καινο-

τομία, Πράξη μπορεί να συμμετάσχει 

οποιοσδήποτε Έλληνας ή Κύπριος 

πολίτης ή νομική οντότητα, καθώς 

και άτομα της ευρύτερης ελληνικής 

Διασποράς.

Τα επιχειρηματικά σχέδια πρέπει να 

αφορούν σε έναν από τους τέσσερις 

πυλώνες της ελληνικής οικονομίας 

και ανάπτυξης:

 Πράσινη Ενέργεια

 Τουρισμός

 Εναλλακτική Γεωργία

 Μεταφορές & Ναυτιλία

Oι νικήτριες προτάσεις θα ανακοι-

νωθούν τον Οκτώβριο του 2011.

Υποβολή προτάσεων από 16-3-2011 

έως 3-6-2011.

κάνε την καινοτομία πράξη

υποτροφίες

h t t p : / / w w w . m i w . g r

Υποτροφίες στο εξωτερικό
www.britishcouncil.gr Βρετανικό Συμβούλιο

www.ifa.gr Γαλλικό Ινστιτούτο

www.goethe.de/om/ath/deindex.htm

Ινστιτούτο Γκαίτε   

http://www.fulbright.gr Ίδρυμα Fulbright

Υποτροφίες στην Ελλάδα
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)

http://www.iky.gr/

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS

ΤΕΙ Αθήνας

http://www.teiath.gr/diethnwn/

Αν οι σπουδές σου φαίνονται ένα δυσβάστακτο (οικονομικό) φορτίο, μπορείς να δοκιμάσεις να πάρεις μια υποτροφία. 

Αρκεί να είσαι…καλός φοιτητής. Οι περισσότερες υποτροφίες δίνονται σε αριστούχους φοιτητές. Σε μερικές μάλιστα 

περιπτώσεις πρέπει να δώσεις και γραπτές εξετάσεις σε κάποια μαθήματα. Πάντως σίγουρα αξίζει τον κόπο να το 

ψάξεις και να δοκιμάσεις την τύχη σου!

Υπάρχουν διάφοροι φορείς που δίνουν υποτροφίες, τόσο για το εσωτερικό όσο και για το εξωτερικό: Υπουργεία, 

Πανεπιστήμια, Ιδρύματα, Κληροδοτήματα, μητροπόλεις, νομαρχίες (Διευθύνσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης), Συμβούλιο 

της Ευρώπης, Κυβερνήσεις άλλων χωρών κ.α.

Μάθε περισσότερα πατώντας κλικ στην ενότητα που σε ενδιαφέρει:

Υποτροφίες του ΝΑΤΟ

http://www.nato.int/

Κληροδοτήματα

http://www.ypepth.gr/

http://www.ypetho.gr/

http://www.academyofathens.gr/

http://www.miw.gr
http://www.miw.gr
www.britishcouncil.gr
www.ifa.gr
www.goethe.de/om/ath/deindex.htm 
http://www.fulbright.gr
http://www.iky.gr/
http://www.teiath.gr/diethnwn/
http://www.nato.int/
http://www.ypepth.gr/
http://www.ypetho.gr/ 
http://www.academyofathens.gr/

