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Πανεπιστήμιο Πατρών
Κτίριο Α΄- Διοίκησης
(Iσόγειο)
Ρίο, Τ.Κ. 265 00
τηλ: +30. 2610. 969057
e-mail: dasta@upatras.gr

-δαστα

μια περιοδική έκδο
έκδοση της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πανεπιστημίου Πατρών

Δομή Απασχόλησης
και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ)) Π.Π.
Διεύθυνση: Κτίριο Α΄- Διοίκησης, Iσόγειο,
Πανεπιστήμιο Πατρών, Ρίο, Τ.Κ. 265 00
Τηλ.: +30.2610. 969057, e-mail: dasta@upatras.gr
website: www.career.upatras.gr
(Ώρες κοινού: καθημερινά 10:00-14:00)
00)
Επιστημονική Υπεύθυνος:
Καθ. Ιωάννα Νταούλη-Ντεμούσηη

Οι δομές απασχόλησης και σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Πατρών: «Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Π.Π.», «Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Π.Π.», «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Π.Π.», συστάθηκαν και λειτουργούν στο πλαίσιο του Ε.Π. «Εκπαίδευση & διά Βίου Μάθηση»,
με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και Εθνικών πόρων».
Το «Γραφείο Διασύνδεσης Π.Π.», συστάθηκε κατά τη διάρκεια του Β΄ ΚΠΣ και συνεχίζει τη λειτουργία
του στο πλαίσιο του Ε.Π. «Εκπαίδευση & διά Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και Εθνικών πόρων».

Νέα των Δομών Απασχόλησης
του Πανεπιστημίου Πατρώνν

Γραφείο Διασύνδεσης Π.Π.
Διεύθυνση: Κτίριο Α΄- Διοίκησης, Ισόγειο,
όγειο
όγειο,
Πανεπιστήμιο Πατρών, Ρίο, Τ.Κ. 265 000
Τηλ.: +30.2610.996678-9, e-mail: grafdias@upatras.gr
website: www.cais.upatras.gr
(Ώρες κοινού: καθημερινά 09:30-14:00)
0))
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Καθ. Σπυρίδων Κρίβας

Διοργάνωση σεμιναρίων
Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας
από το Γραφείο Διασύνδεσης
του Πανεπιστημίου Πατρών

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών
τητών Π.Π.
ΠΠ
Διεύθυνση:
• Κτίριο Α΄- Διοίκησης, α΄ όροφος,
Πανεπιστήμιο Πατρών, Ρίο, Τ.Κ. 265 00
Τηλ.: +30.2610.996636
(Ώρες κοινού: Δευτέρα, Πέμπτη & Παρασκευή 10:00-12:00)
• Κτίριο Επέκτασης Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
& Τεχνολογίας Υπ/στών, Γ’ όροφος,
Πανεπιστήμιο Πατρών, Ρίο, Τ.Κ. 265 00
Τηλ.: +30.2610.996893,
e-mail: grafprak@upatras.gr
website: www.praktiki.upatras.gr
(Ώρες κοινού: Τρίτη & Τετάρτη 10:00-12:00)
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Καθ. Αντώνιος Αλεξανδρίδης

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνει δύο σεμινάρια Συμβουλευτικής
Σταδιοδρομίας (στις 25 Απριλίου και 2 Μαΐου 2012)
σε συνεργασία με το εξ’ αποστάσεως εργαστήριο διά
Βίου μάθησης του Ανοιχτού Εργαστηρίου Πληροφοριακής Παιδείας (Open Workshop on Information
Literacy) της Κεντρικής Βιβλιοθήκης & Υπηρεσίας
Πληροφόρησης (ΒΥΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών.
Το Ανοιχτό Εργαστήριο Πληροφοριακής Παιδείας
είναι ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μεικτής μάθησης (blended learning), που συνδυάζει
δραστηριότητες διδασκαλίας σε τάξη και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Ο όρος “εργαστήριο” αντανακλά
την έμφαση στην ενεργητική μάθηση, δηλαδή την
απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων μέσω συ-

Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας
ρηματικόότητας Π
Π.Π.
Π
Διεύθυνση:
• Κτίριο Α΄- Διοίκησης, α΄ όροφος,
Πανεπιστήμιο Πατρών, Ρίο, Τ.Κ.265 00
Τηλ: +30.2610.996635 / +30.2610.996404
(Ώρες κοινού: Τετάρτη & Πέμπτη 9:00-14:00)
• Υψηλών Αλωνίων 11, Πάτρα, Τ.Κ.262 24
Τηλ: +30.2610.362170
e-mail: innovation@upatras.gr
website: www.innovation.upatras.gr
(Ώρες κοινού: Δευτέρα, Τρίτη & Παρασκευή 09:00-14:00)
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Αναπλ. Καθ. Γεώργιος Αναστασόπουλος

νεργατικών
τικών και ατομικών δραστηριοτήτων.
Το Ανοιχτό Εργαστήριο Πληροφοριακής Παιδείας
σχεδιάστηκε λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις ανάγκες των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων
διδακτόρων του Πανεπιστημίου Πατρών. Η συμμετοχή είναι ανοιχτή και δωρεάν για κάθε ενδιαφερόμενο μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας.
Οι ημερομηνίες και οι θεματικές των σεμιναρίων, τα
οποία υλοποιεί το Γραφείο Διασύνδεσης, αναφέρονται στο παρακάτω σύνδεσμο:
http://openworkshop.pbworks.com/w/
page/47257604/FrontPage

Ημερίδα του Γραφείου Διασύνδεσης με θέμα
«Διαχείριση σταδιοδρομίας και τεχνικές εύρεσης
εργασίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό»
Το Γραφείο Διασύνδεσης Π.Π.
σας προσκαλεί στην Ημερίδα με
θέμα «Διαχείριση Σταδιοδρομίας
και τεχνικές εύρεσης εργασίας
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό»
που διοργανώνει την Τετάρτη 23
Μαΐου 2012, και ώρα 9:30, στην

Αίθουσα Τελετών Πανεπιστημίου
Πατρών, Α’ κτίριο (Πρυτανεία)
Πανεπιστημιούπολη.
Το πρόγραμμα της Ημερίδας
θα αναρτηθεί προσεχώς στην
ιστοσελίδα www.cais.upatras.
gr. Για περισσότερες πληροφο-

διαβάστε ακόμα
Ημέρα Πρακτικής Άσκησης
2012 στο Patras InnoHub
του Corallia

σελ. 2

Νέος κύκλος μαθημάτων από
το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο της
Στοάς του Βιβλίου
σελ. 3

ρίες. μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με το προσωπικό του
Γραφείου Διασύνδεσης (τηλ.
2610.996.678-79).
Στο τέλος της Ημερίδας θα χορηγηθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

Επιδοτούμενα σεμινάρια ανέργων στις Βασικές Δεξιότητες
Πληροφορικής και Επικοινωνιών
σελ. 4

Σεμινάρια Επιχειρηματικότητας από τη Μονάδα Καινοτομίας
και Επιχειρηματικότητας (ΜοΚΕ) του Πανεπιστημίου Πατρών
Έως τα τέλη του Μαΐου θα πραγματοποιηθεί η
έναρξη των σεμιναρίων επιχειρηματικότητας
που οργανώνονται στα πλαίσια των δράσεων της
ΜοΚΕ Π.Π. Δυνατότητα συμμετοχής στα σεμινάρια θα έχουν φοιτητές και απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και άλλα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας (ερευνητές, μέλη ΔΕΠ).
Σκοπός των σεμιναρίων είναι να βοηθήσουν τους
φοιτητές να αντιληφθούν την έννοια της καινοτομίας και πώς αυτή συνδέεται με την επιχειρημα-

τικότητα και να κατανοήσουν τα βασικά στάδια
της επιχειρηματικής διαδικασίας από τη σύλληψη
της επιχειρηματικής ιδέας, έως την έξοδο από την
επιχειρηματική δραστηριότητα.
Εισηγητές θα είναι καταξιωμένοι επιχειρηματίες
και μέλη ΔΕΠ που συνεργάζονται με τη Μονάδα,
με εξειδικευμένες γνώσεις πάνω σε θέματα επιχειρηματικότητας.
Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στο νεοκλασικό κτίριο επί της οδού Υψηλών Αλωνίων 11,

απογευματινές ώρες,
Παρας απόό Δευτέρα έως Παρα
σκευή.
Σχετικά με την αίτηση συμμετοχής και την πρόσκληση, μαζί με τις πληροφορίες που αφορούν
τη διεξαγωγή των σεμιναρίων και τη λίστα των
προσκεκλημένων εισηγητών, θα ενημερώνεστε
μέσω των ανακοινώσεων (announcements) του
Πανεπιστημίου. Όσοι έχουν ήδη δηλώσει ενδιαφέρον, θα ενημερωθούν με την αποστολή προσωπικού email.

Σας ενδιαφέρουν…!
Διημερίδα «Ερευνώ – Καινοτομώ –
Επιχειρώ» της Μονάδας Καινοτομίας
& Επιχειρηματικότητας του Εθνικού
Μετσοβίου Πολυτεχνείου και του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Οι Μονάδες
ες Καινοτομίας και Επιχε
Επιχειρηματικότητας του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών, με την υποστήριξη της Ειδικής Γραμματείας Ευρωπαϊκών Πόρων του Υπουργείου Παιδείας, διοργανώνουν στις 4-5
Μαΐου 2012, διημερίδα με στόχο τη μεταφορά τεχνογνωσίας
και την ενθάρρυνση νέων ερευνητών στην ανάληψη επιχειρηματικής δράσης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο «Λεωνίδας Ζέρβας» του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών
(Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, Αθήνα).
Στη διημερίδα θα συμμετάσχουν εμπειρογνώμονες από τον
Βελγικό οργανισμό SO Kwadraat, ο οποίος αποτελεί πρότυπο
υποστήριξης και ανάπτυξης τεχνοβλαστών και επιδεικνύει ιδιαίτερα επιτυχημένα αποτελέσματα.
Α. Αντικείμενο Διημερίδας
1η Ημέρα (4 Μαΐου 2012)
Μεταφορά τεχνογνωσίας των στελεχών της SO Kwadraat σε
στελέχη των Μονάδων Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
ΑΕΙ και ΑΤΕΙ σε ό,τι αφορά την υποστήριξη νέων επιστημόνων
(coachingprocess), για την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών
εγχειρημάτων και την ίδρυση και λειτουργία μιας επιχείρησης.
2η Ημέρα (5 Μαΐου 2012)
Παρουσίαση περιπτώσεων επιχειρήσεων που ιδρύθηκαν με
την υποστήριξη της SOKwadraat, δικτύωση με ερευνητές –
επιχειρηματίες που βίωσαν την εμπειρία της ίδρυσης μιας επιχείρησης και διενέργεια συνεδριών σε μικρές ομάδες.
Β. Συμμετοχή
Η 1η ημέρα απευθύνεται στα στελέχη των Μονάδων Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας ΑΕΙ και AΤΕΙ.
Η 2η ημέρα απευθύνεται σε φοιτητές, ερευνητές, υποψήφιους
και νέους διδάκτορες οι οποίοι βλέπουν με ενδιαφέρον την
επιχειρηματική δραστηριότητα ως μια προοπτική σταδιοδρομίας και ενδεχομένως έχουν ήδη ξεκινήσει να εργάζονται σε
επιχειρηματική τους ιδέα .
Γ. Πληροφορίες – Εγγραφές
Περισσότερες πληροφορίες για την εγγραφή σας, καθώς και το
αναλυτικό πρόγραμμα της διημερίδας μπορείτε να αναζητήσετε
στους διαδικτυακούς τόπους των ΜοΚΕ ΕΜΠ (http://mke.ntua.
gr) και ΜοΚΕ ΟΠΑ (www.mke.aueb.gr).

Προκήρυξη Υποτροφιών Ανδρέας
Μεντζελόπουλος του Πανεπιστημίου Πατρών
για μεταπτυχιακές σπουδές στις Η.Π.Α.
Το Πανεπιστήμιο Πατρών χορηγεί τις «Υποτροφίες Ανδρέας Μεντζελόπουλος» για μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια των Η.Π.Α, για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, σε τελειόφοιτους και απόφοιτους των Τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικής
Σχολής, Σχολής Επιστημών Υγείας, καθώς και των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και
Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Πανεπιστημίου Πατρών. Το ποσό κάθε υποτροφίας θα ανέρχεται έως και 50.000,00 δολάρια Η.Π.Α. ετησίως. Η καταβολή μέρους της υποτροφίας θα
αρχίσει από την έναρξη του εξαμήνου στο οποίο αναφέρεται η υποτροφία και θα διαρκέσει -κατ’ αρχήν- για δύο χρόνια, εφόσον η επίδοση κρίνεται ικανοποιητική. Οι υποψήφιοι
πρέπει να έχουν γίνει δεκτοί από διεθνώς αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια των Η.Π.Α, για
μεταπτυχιακές σπουδές που οδηγούν σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (MASTER) ή
Διδακτορικό (Ph.D).
Τα κριτήρια επιλογής είναι:
1. Η απόδοση του υποψηφίου στις σπουδές του έως την υποβολή της αίτησης.
2. Η οικονομική κατάσταση του υποψηφίου.
3. Η ποιότητα του προτεινόμενου μεταπτυχιακού προγράμματος.
4. Η επιπρόσθετη οικονομική υποστήριξη του αιτούντος από άλλες πηγές.
5. Η εντοπιότητα (νομός Αχαΐας) θα βαρύνει στην διαδικασία επιλογής.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 11 Μαΐου 2012 και ώρα 13.00.
Στην ιστοσελίδα http://www.upatras.gr/index/page/id/139 οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να αναζητήσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, την αίτηση, καθώς και τον Κανονισμό των
υποτροφιών. (Για διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
με την κα Ν. Μαλλιώτη, Τηλέφωνο: 2610996606, e-mail: mallioti@upatras.gr).

Ημέρα Πρακτικής Άσκησης 2012
στο Patras InnoHub του Corallia
Για πρώτη φορά το «Corallia – Ελληνική Πρωτοβουλία Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών» διοργανώνει Ημέρα
Πρακτικής Άσκησης (Internship Day), την Τρίτη, 15 Μαϊου 2012,, ώρα έναρξης 10:30 π.μ., στο
κτήριο Patras InnoHub, στην Πάτρα (Άνω Καστρίτσι, 500 μέτρα πάνω από το Πανεπιστημιακό
Γυμναστήριο),
Με κεντρικό μήνυμα «Experience the world of Greek high-tech industries», η εκδήλωση
“Internship Day” έχει ως κύριο στόχο την ενημέρωση των φοιτητών, για τις δυνατότητες
πρακτικής άσκησης που παρουσιάζονται σε εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.
Η εκδήλωση απευθύνεται σε φοιτητές των Τμημάτων: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών, Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Φυσικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων
και Οικονομικών Επιστημών, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα πρακτικής
άσκησης του Πανεπιστημίου Πατρών και επιθυμούν να αποκτήσουν εμπειρίες σε «πραγματικές συνθήκες εργασίας», που παρουσιάζει η ελληνική βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας.
Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει:
Παρουσίαση του Προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης
Παρουσίαση εταιρειών στην ενότητα “5-minute, 5 slide” speed company presentations
Πραγματοποίηση συναντήσεων με ενδιαφερόμενους υποψηφίους
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, παρακαλώ επικοινωνήσετε με τον κ. Δημήτρη Παπαηλιού (Tηλ: 2610.93.40.20, Εmail: d.papailiou@corallia.org, Website:www.
corallia.org).

2ο Startup Live Athenss
Το Startup Live Athens διοργανώνει το δεύτερο τριήμερο επιχειρηματικότητας 8 εώς 10 Ιουνίου στην Αθήνα, που θα φιλοξενηθεί
στο ALBA Graduate Business School at The American College
of Greece. Αυτή τη φορά η διοργάνωση θα έχει συγκεκριμένη
στόχευση σε προσπάθειες από τους τομείς της πολιτιστικής και
κοινωνικής επιχειρηματικότητας, -λιγότερο γνωστούς τομείς
στην χώρα μας- ενισχύοντάς τους με την υποστήριξη μεντόρων
και κριτών με εμπειρίες από την ελληνική και διεθνή αγορά.
Οι υποψήφιοι νέοι επιχειρηματίες 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 δημιουργήσουν την τρίλεπτη
παρουσίαση εν όψει κριτών και κοινού στο τέλος του τριημέρου.
Οι καλύτερες τρεις (3) ιδέες θα βραβευτούν. Ένα από τα έπαθλα
είναι ένα εισιτήριο για το Pioneers Festival, το πανευρωπαϊκό
φεστιβάλ επιχειρηματικότητας τον φθινόπωρο στην Βιέννη.
Ανάμεσα στα ονόματα μεντόρων είναι η Gabriela Albescu,
Managing Director του The Hub Worldwide και ο Αλέξης Κομσέλης, Director του ALBA Hub for Enterprise & Development.
Ανάμεσα στους κριτές είναι ο Θεόφιλος Βασιλειάδης, συνιδρυτής
του Kariera.gr και της GroupIMI, και ο Τάσος Παγκάκης, Head of
Communications, Ericsson Hub Southeastern Europe.
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.
Η διοργάνωσή είναι υπό την αιγίδα των British Council, Ελληνογερμανικού Βιομηχανικού και Εμπορικού Επιμελητηρίου, Global
Shapers Athens Hub, Starteurope και του Startup Greece.
Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία συμμετοχής:
www.startuplive.in/athens
Υπεύθυνη επικοινωνίας:
κα Konstantina Zoehrer konstantina.zoehrer@startuplive.in
Πληροφορίες για συμμετοχές:
κα Ξένια Μαστροπέτρου xenia.mastropetrou@startuplive.in

Δημόσια πρόσκληση του Κοινωφελούς
Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση για υποβολή
προτάσεων ερευνητικών έργων πρόγραμμα «Επιστημονικές Μελέτες 2013»
Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση
απευθύνει δημόσια πρόσκληση για την
υποβολή προτάσεων ερευνητικών έργων
για το έτος 2013, στο πλαίσιο του προγράμματος «Επιστημονικές Μελέτες».
Συμμετοχή μπορούν να δηλώσουν επιστήμονες από όλα τα γνωστικά πεδία
ομαδοποιημένα σε 3 βασικές κατηγορίες:
1. Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές
Επιστήμες
2. Θετικές Επιστήμες
3. Επιστήμες της Ζωής
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
την ανωτέρω κατηγοριοποίηση μπορείτε
να βρείτε στον ιστότοπο:
http://erc.europa.eu/sites/default/
files/document/file/erc_panel_
descriptors_2012.pdf
Βασικοί Όροι και Προϋποθέσεις
• Η πρόταση πρέπει να υποβληθεί από
ομάδα μελετητών με έναν συντονιστή. Ο
αριθμός των μελών κάθε ομάδας, συμπεριλαμβανομένου και του συντονιστή, θα

Χρονοδιάγραμμα
Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων:
Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2012 στις 9:00
Λήξη Υποβολής Αιτήσεων:
Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2012 στις 13:00
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων:
Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2012
Διάρκεια Εκπόνησης Μελετών:
2 Ιανουαρίου 2013 - 2 Δεκεμβρίου 2013
Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επισκεφτείτε τον ιστότοπο:
http://www.latsis-foundation.org/gr/39/suxnes_erothseis_%28faq%29.html

Νέος κύκλος μαθημάτων από το
Ελεύθερο Πανεπιστήμιο της Στοάς του Βιβλίου
Στις 14 Μαΐου 2012 ξεκινά ο 17ος κύκλος διαλέξεων του Ελεύθερου Πανεπιστημίου της Στοάς του
Βιβλίου και θα διαρκέσει έως τις 18 Ιουνίου 2012. Στον 17ο κύκλο θα διδάξουν επίλεκτα μέλη της
πανεπιστημιακής κοινότητας για θέματα της ειδικότητάς τους.
Στόχος των επιτυχημένων διαλέξεων-μαθημάτων που γίνονται στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο της
Στοάς του Βιβλίου είναι να δοθεί η ευκαιρία σε κάθε ενδιαφερόμενο, ασχέτως ηλικίας, μορφωτικού επιπέδου και επαγγελματικής ενασχόλησης, να διευρύνει τους ορίζοντες της σκέψης του
και τα πνευματικά του ενδιαφέροντα με σειρές
μορφωτικών μαθημάτων επί διαφόρων αντικειμένων.
Τα μαθήματα, ανάλογα με το αντικείμενο, συνοδεύονται από εποπτικό υλικό (διαφάνειες, ακουστικό υλικό κ.λπ.). Μετά από κάθε μάθημα ακολουθεί συζήτηση.

Πρόγραμμα 17ου Κύκλου Μάιος - Ιούνιος
ούνιος 2012
• 5 Μαθήματα για την Μετάφραση
Τόποι, τρόποι, λειτουργίες (κάθε Δευτέρα, 19.3021.00) - Δημήτρης Μαρωνίτης
• 5 Μαθήματα για την αρχιτεκτονική των Αθηνών
Ιστορική τοπογραφία και πολεοδομικά των Αθηνών, 18ος-19ος αι. (κάθε Τετάρτη, 19.30-21.00) Μανόλης Κορρές
• 5 Μαθήματα για την Ελληνική Ιστορία και Ιστοριογραφία
Κύκλος μαθημάτων όπου παρουσιάζονται σημαντικά ελληνικά ιστοριογραφικά έργα, που λειτούρ-

πρέπει να είναι από 2 έως 5 άτομα.
• Η πρόταση δεν πρέπει να αποτελεί μέρος διδακτορικής διατριβής ή διπλωματικής εργασίας μεταπτυχιακού προγράμματος μέλους ή συντονιστή της ομάδας.
• Κάθε συντονιστής ή μέλος μπορεί να
συμμετέχει μόνο σε μία μελετητική ομάδα και κάθε ομάδα δύναται να υποβάλει
μόνο μία πρόταση.
Υποβολή Αιτήσεων
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος Υποβολής
που θα ενεργοποιηθεί στην ιστοσελίδα
του Ιδρύματος (www.latsis-foundation.
org) την 14η Ιουνίου 2012.
Χρηματοδότηση
Η χρηματοδότηση θα γίνει βάσει αναλυτικού προϋπολογισμού που θα υποβληθεί μαζί με τα λοιπά στοιχεία κάθε
πρότασης και θα μπορεί να φτάσει κατ’
ανώτατον στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων Ευρώ (€12.000) συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους, παρακρατήσεων,
φόρων, τελών κ.λ.π.

γησαν ως καθρέπτης και κατέγραψαν σημαντικές
φάσεις της ελληνικής ιστορίας, (κάθε Πέμπτη,
19.30-21.00) - Ευάγγελος Χρυσός
• 5 Μαθήματα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας
Κωνσταντινούπολη – Σμύρνη: μαγικές πολιτείες (Οι «χαμένες πατρίδες» ως «λογοτεχνικές»
πόλεις) (κάθε Πέμπτη, 17.00-18.30) – ΕρασμίαΛουίζα Σταυροπούλου-Αλεξίου
• 5 Μαθήματα Δραματολογίας
Τομές στο σύγχρονο θέατρο (κάθε Τετάρτη, 17.0018.30) - Κώστας Γεωργουσόπουλος

«Πρόγραμμα υποτροφιών
VRIκα! για μεταπτυχιακές
σπουδές στη Γαλλία»
Το Γαλλικό κράτος
μέσω της Πρεσβείας του στην Αθήνα
και του Γαλλικού
Ινστιτούτου Αθηνών
(Σίνα 31, 106 80 Αθήνα, τηλ.: 210 33 98600, www.ifa.gr)
χορηγεί υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές (MSc,
MBA ή Μάστερ εξειδίκευσης), στο πλαίσιο του προγράμματος VRIκα! σε Έλληνες και Ευρωπαίους φοιτητές, για τις
Μεγάλες Σχολές και εξέχοντα Γαλλικά πανεπιστήμια, για το
ακαδημαϊκό έτος 2012-2013.
Η υποτροφία καλύπτει έξοδα διαβίωσης, ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ (€10.000) και χρηματοδοτείται από κοινού
από τη Γαλλική Πρεσβεία και τους εταίρους της στην Ελλάδα, την Εμπορική Τράπεζα και το Ίδρυμα Στασινοπούλου.
Το πρόγραμμα αφορά -κατά προτεραιότητα- κύκλους
σπουδών που σχετίζονται με τους τομείς της Μηχανικής,
των Οικονομικών, της Διοίκησης Επιχειρήσεων, των
Νέων Τεχνολογιών της Πληροφορικής & της Επικοινωνίας, της Νομικής και της Αρχιτεκτονικής, χωρίς ωστόσο να
εξαιρούνται άλλες επιστήμες.
Η αριστεία είναι το πρωταρχικό κριτήριο επιλογής στο
πλαίσιο του προγράμματος VRIκα!
Η προθεσμία υποβολή των αιτήσεων ορίζεται έως τις 15
Μαΐου 2012, μέσω της ιστοσελίδας: http://www.vrika.org

Δράση ICT4GROWTH: Ενισχύση καινοτόμων σχεδίων
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ανακοινώνει την
προκήρυξη της δράσης κρατικής ενίσχυσης «ICT4GROWTH»,
προϋπολογισμού 120 εκ. ευρώ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΕΣΠΑ 2007-2013).
Σημαντική καινοτομία της δράσης ICT4GROWTH είναι ότι το
τελικό ποσό της χορηγούμενης ενίσχυσης θα συνδέεται με
ποσοτικούς στόχους, όπως η αύξηση της απασχόλησης και η
εξαγωγική δραστηριότητα. Η υλοποίηση των επενδύσεων θα
γίνεται σε δύο διακριτές φάσεις: η πρώτη φάση των επενδύσεων θα αφορά την υποστήριξη της Έρευνας, Σχεδιασμού και
Ανάπτυξης των νέων προϊόντων/ υπηρεσιών (R&D stage), η
δεύτερη φάση την υποστήριξη της εμπορικής διάθεσης των
νέων προϊόντων/ υπηρεσιών (commercialization stage).
Γενικές αρχές της δράσης ICT4GROWTH είναι:
Η έμφαση στη δημιουργία νέας επιχειρηματικότητας,
αλλά και μεγάλων επενδύσεων
Η έμφαση στην οικονομία της γνώσης
Η κάλυψη πολλαπλών αναγκών: ενίσχυση ψηφιακής
επιχειρηματικότητας, δημιουργία ανταγωνιστικού
πλεονεκτήματος
Η στήριξη της επιχειρηματικότητας στα πρώτα στάδιά της
Η ενθάρρυνση υλοποίησης καινοτόμων ιδεών με

επιχειρηματικό ρίσκο, αλλά και με μεγάλη εξωστρέφεια
Η έμφαση στη δυνατότητα εμπορικής
πορικής αξιοποίησης
Η στήριξη μεγαλύτερων σχεδίων με ευρύτερο αντίκτυπο
στην αγορά εργασίας
Η αξιοποίηση νέου, υψηλής ποιότητας ανθρώπινου
δυναμικού
Η έμφαση στη δυνατότητα «εξαγωγής» των λύσεων
σε αγορές εκτός Ελλάδας.
Επιλέξιμοι φορείς στην παρούσα δράση είναι μεμονωμένες,
υφιστάμενες, νεοϊδρυθείσες και υπό σύσταση επιχειρήσεις
ιδιωτικού δικαίου ή συμπράξεις αυτών, ανεξαρτήτως νομικής
μορφής, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελληνική επικράτεια.
Αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και ο Οδηγός της δράσης
«ICT4GROWTH» βρίσκονται στην ιστοσελίδα της εταιρίας
«Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ», στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ktpae.gr/, καθώς και στην ηλεκτρονική
σελίδα του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» www.digitalplan.gov.
gr. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν επίσης να ενημερώνονται τηλεφωνικά, καλώντας την «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε» στο 213.13.00.700. Η ημερομηνία έναρξης
υποβολής προτάσεων θα ανακοινωθεί στο αμέσως επόμενο
χρονικό διάστημα.

Αναβάλλονται οι
Α
εεξετάσεις για το
Κρατικό
Κ
Πιστοποιητικό
Π
Γλωσσομάθειας
Λόγω της διεξαγωγής των
εθνικών εκλογών, το Υπουργείο Παιδείας, ανακοίνωσε
την αναβολή διεξαγωγής των
εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, εξεταστικής περιόδου Μαΐου 2012 για την πιστοποίηση
της γνώσης των γλωσσών
Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής και
Τουρκικής, οι οποίες είχαν
ορισθεί για τις 5 και 6 Μαΐου
2012. Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων θα
γνωστοποιηθούν μμε νέα ανακοίνωση τουυ
Υπουργείου.

Επιδοτούμενα σεμινάρια ανέργων στις Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Ηλεκτρονικές αιτήσεις
στην ιστοσελίδα (www.
voucher.gov.gr) για συμμετοχή σε επιδοτούμενο
σεμινάριο κατάρτισης και
πιστοποίησης, διάρκειας 100 ωρών, στο αντικείμενο:
«Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)», που θα υλοποιήσουν πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), θα μπορούν
να υποβάλλουν οι άνεργοι έως την Παρασκευή 25
Απριλίου 2012.
Η κατάρτιση θα υλοποιηθεί από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), τα οποία
θα παρέχουν στους καταρτιζόμενους και τη δυνατότητα πιστοποίησης από Φορείς Πιστοποίησης των
βασικών δεξιοτήτων στη χρήση ΤΠΕ, που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της κατάρτισης.
Καινοτομία του προγράμματος αποτελεί η χρήση για
πρώτη φορά σε προγράμματα κατάρτισης ανέργων
του Υπ. Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης και του
ΟΑΕΔ, της «επιταγής κατάρτισης», η οποία θα χορη-

γείται από τον ΟΑΕΔ στους ανέργους, προκειμένου
να καταρτιστούν σε πιστοποιημένα ΚΕΚ της επιλογής τους, στο παραπάνω γνωστικό αντικείμενο.
Οι άνεργοι θα επιλεγούν μέσω αυτοματοποιημένης
ηλεκτρονικής διαδικασίας και με συγκεκριμένα
κριτήρια (ηλικία και διάρκεια ανεργίας), με προτεραιότητα σε ανέργους νέους και σε ανέργους άνω
των 55 ετών, και θα εγγραφούν από τον ΟΑΕΔ στο
Μητρώο Ωφελουμένων της δράσης.
Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση και εγγραφής στο
Μητρώο Ωφελουμένων έχουν οι άνεργοι, που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
Οι Ωφελούμενοι δεν επιτρέπεται να έχουν παρακολουθήσει το τελευταίο ημερολογιακό έτος άλλο
πρόγραμμα κατάρτισης ή να παρακολουθούν ταυτόχρονα δύο προγράμματα, που να οδηγούν σε πιστοποίηση βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ.
Η συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης είναι
υποχρεωτική για τους Ωφελούμενους.
Ο αριθμός των Ωφελουμένων που θα συμμετέχουν

στα προγράμματα κατάρτισης, σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, ανέρχεται περίπου σε 18.332
άτομα. Κάθε Ωφελούμενος θα παραλάβει Επιταγή
Κατάρτισης οικονομικής αξίας 700 ευρώ, η οποία
ενσωματώνει την αμοιβή του ΚΕΚ για τις υπηρεσίες
που παρέχει, καθώς και για τις υπηρεσίες πιστοποίησης των γνώσεων.
Κάθε Ωφελούμενος, αφού ολοκληρώσει το πρόγραμμα κατάρτισης και κατόπιν συμμετοχής του
στη διαδικασία πιστοποίησης των δεξιοτήτων του,
δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο
έχει συνολική αξία πεντακόσια (500) ευρώ.
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Ε.Π.
Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και ο συνολικός
προϋπολογισμός του ανέρχεται (συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών επιδομάτων) σε
22.000.000 €.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ειδική
ιστοσελίδα της δράσης (www.voucher.gov.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).

Θέλετε να λαμβάνετε το i-δαστα στο e-mail σας;
Στείλτε μας ένα e-mail με τα στοιχεία σας στο dasta@upatras.gr

