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"Χτίσε το μέλλον σου !

Η

Εκπαιδεύσου,
Εξασκήσου,
Διασυνδέσου &
Επιχείρησε
...Καινοτομικά"
Πιστοποίηση ΔΑΣΤΑ και συστατικών δομών κατά ISO 9001:2008
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία της πιστοποίησης της Δ.Α.ΣΤΑ. και των επί μέρους δομών, Γραφείου Κεντρικών Δράσεων
Πρακτικής Άσκησης, Γραφείου Διασύνδεσης και Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας. Οι δομές
πιστοποιήθηκαν σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008 στο πλαίσιο της «Παροχής Υπηρεσιών Σταδιοδρομίας
και Απασχόλησης φοιτητών και αποφοίτων».
Βασικός άξονας της λειτουργίας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας είναι η συνεχής βελτίωση των διεργασιών των
δομών, φροντίζοντας παράλληλα για τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων και της τεχνογνωσίας,
διασφαλίζοντας την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους χρήστες των δομών.
Την επίβλεψη της ενότητας εργασίας είχε ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ε. Δροσινός.

Κώδικας Δεοντολογίας ΔΑΣΤΑ & επιμέρους δομών
Η ΔΑΣΤΑ, στο πλαίσιο των δράσεών της, προχώρησε και ολοκλήρωσε τη διαδικασία σύνταξης Κώδικα Δεοντολογίας
(ΚΔ), ο οποίος διέπει κάθετα και οριζόντια τη λειτουργία της, καθώς και τη λειτουργία των συστατικών της δομών.
Ο Κώδικας Δεοντολογίας θέτει τους δεοντολογικούς κανόνες που δεσμεύονται να τηρούν όλοι όσοι εμπλέκονται στην

Δομή Απασχόλησης
& Σταδιοδρομίας
(Δ.Α.ΣΤΑ.)

υλοποίηση του έργου της ΔΑΣΤΑ και των επιμέρους δομών αυτής, και οι χρήστες τους, προκειμένου κατά την παροχή
των υπηρεσιών να διασφαλίζεται:
 Η αρχή της ισότητας των ευκαιριών και της μη διάκρισης
 Η ισότιμη συμμετοχή των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ)

Επιστημονικός
Υπεύθυνος
Καθ. Κ. Φεγγερός
Πρύτανης Γ.Π.Α.

 Η αρχή της εχεμύθειας και της εμπιστευτικότητας προς το σκοπό της προστασίας των προσωπικών
δεδομένων των χρηστών
 Ο σεβασμός των τυχόν δημιουργούμενων δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας
 Η υποχρέωση παροχής υπηρεσιών και η πρόσβαση των χρηστών στις υπηρεσίες της ΔΑΣΤΑ

 Προϊσταμένη
Υπηρεσιών Δ.Α.ΣΤΑ
Ιωάννα Σκαλτσά

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Δ. Σάββας, είχε την επίβλεψη της ενότητας εργασίας, ενώ η σύνταξη του Κώδικα
Δεοντολογίας πραγματοποιήθηκε από εξωτερικό συνεργάτη νομικό σε συνεργασία με τη ΔΑΣΤΑ και τις επιμέρους δομές.

Πρωτόκολλα Συνεργασίας

 Στέλεχος Δ.Α.ΣΤΑ.
Υπ. Πιστοποίησης
Κατερίνα Χαρτοφύλαξ
 Γραμματεία
Κατερίνα Μαυραγάνη

Στο πλαίσιο της υλοποίησης δράσεων της ΔΑΣΤΑ που αφορούν στην ανάπτυξη της δικτύωσης και διασύνδεσης με
συνεργαζόμενους φορείς και ιδρύματα, ξεκίνησε η διαδικασία σύναψης πρωτοκόλλων συνεργασίας.
Στοχεύοντας σε μια συντονισμένη προσπάθεια για κοινές, εκ μέρους των επί μέρους δομών (ΠΑ, ΓΔ, ΜΟΚΕ), δράσεις
δικτύωσης, η ΔΑΣΤΑ μέσω των πρωτοκόλλων συνεργασίας ενισχύει τους δεσμούς με τους συνεργαζόμενους φορείς και
ιδρύματα, διατηρώντας ταυτόχρονα ελεύθερο πλαίσιο συνεργασίας του κάθε «συνεργάτη» με την επιμέρους δομή,

Στοιχεία επικοινωνίας

ανάλογα με το πεδίο δράσης της.

Τ: 210 529 4818, 4816

Προσκαλούμε όλους όσους δραστηριοποιείστε σε τομείς που θα μπορούσατε να συνεργαστείτε με την ΠΑ, το ΓΔ ή τη

Φ: 210 529 4884

ΜΟΚΕ και επιθυμείτε να ενισχύσετε το δίκτυο συνεργατών μας, να επικοινωνήσετε μαζί μας.

E-mail: dasta@aua.gr
W: www.dasta.aua.gr

Η ΔΑΣΤΑ, με σκοπό το καλωσόρισμα των πρωτοετών φοιτητών και φοιτητριών του τρέχοντος
ακαδημαϊκού έτους, πραγματοποίησε στις 5 Οκτωβρίου 2012, σε συνεργασία με τις

Το γραφείο Δ.Α.ΣΤΑ.
βρίσκεται στο ισόγειο του
Κτιρίου Διοίκησης

συστατικές δομές, μία σύντομη παρουσίαση στους πρωτοετείς σχετικά με τις παρεχόμενες
προς αυτούς υπηρεσίες, ενώ κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης διανεμήθηκε και σχετικό
ενημερωτικό υλικό.
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Πρακτική Άσκηση (Π.Α.)
Η πρακτική άσκηση μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ ολοκλήρωσε τον πρώτο έτος λειτουργίας με 320 φοιτητές και
φοιτήτριες να έχουν πραγματοποιήσει την πρακτική τους άσκηση στα εργαστήρια του Πανεπιστημίου και δύο
φοιτήτριες στο εξωτερικό.
Στον πρώτο αυτό κύκλο έχουν πάρει μέρος φοιτητές και φοιτήτριες από όλα τα τμήματα και έχουν δημιουργήσει
εφαρμογές πολυμέσων με τη βοήθεια και την καθοδήγηση των επιβλεπόντων τους, οι οποίες θα είναι πολύ σύντομα
διαθέσιμες στον ιστότοπο του Ιδρυματικού Γραφείου Πρακτικής Άσκησης. Επιπλέον, ολοκληρώθηκε η δημιουργία της
μονάδας πολυμέσων του προγράμματος, οπότε σύντομα θα ξεκινήσουν να πραγματοποιούνται σεμινάρια
βιντεοσκόπησης, χρήσης εξοπλισμού multimedia και επεξεργασίας ήχου και εικόνας. Αυτή η δραστηριότητα που θα
πραγματοποιηθεί από το Εργαστήριο Πληροφορικής και την οποία θα την παρακολουθήσουν όσοι φοιτητές και
φοιτήτριες συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό, θα βοηθήσει σημαντικά στη δημιουργία εφαρμογών πολυμέσων που
αποτυπώνουν την ευρύτητα των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται στον Πανεπιστήμιο μας.
Φοιτήτριες μας έχουν ήδη επισκεφτεί Πανεπιστήμια και εταιρείες στο εξωτερικό, κάνοντας πρακτική άσκηση και
αποκομίζοντας σημαντικές εμπειρίες. Η Βάλια Οικονόμου εργάστηκε στο Εδιμβούργο της Σκωτίας σε πολυεθνική
εταιρεία που ασχολείται με την πτηνοτροφία. Απέκτησε πολύτιμη εμπειρία σε βιοχημικό εργαστήριο ανάλυσης
ασθενειών πτηνών και επίσης, διενέργησε επισκέψεις σε πτηνοτροφεία (φωτ.1) για έλεγχο των συνθηκών εκτροφής
με στόχο την καλύτερη κατανόηση της παραγωγής.

Γραφείο Κεντρικών
Δράσεων Πρακτικής
Άσκησης (Π.Α.)

(φωτ.1)

Ιδρυματικός

Η Μαριάννα Μοίρα, φοιτήτρια του τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, πέρασε τρεις μήνες στη Δανία

Υπεύθυνος

όπου έκανε την πρακτική της στο εργαστήριο Χημείας Τροφίμων, του πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης (φωτ. 2,3).

Καθ. Δ. Μπουράνης

Το θέμα της πρακτικής άσκησης ήταν η μελέτη της αποδέσμευσης πηκτινών από φλοιούς εσπεριδοειδών με χρήση

 Στέλεχος Γραφείου

ενζύμων και υπερυψηλής πίεσης. Στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης, η Μαριάννα είχε την ευκαιρία να εξοικειωθεί

Κεντρικών Δράσεων

με τον τρόπο εργασίας σε εργαστήρια χημείας τροφίμων και να εκπαιδευτεί στην παρουσίαση πειραματικών

Πρακτικής Άσκησης

αποτελεσμάτων με χρήση υπολογιστικών προγραμμάτων. Μέσω αυτής της πρακτικής άσκησης, της δίνεται η

Μαρίτα Ματαράγκα

ευκαιρία να ξεκινήσει την πτυχιακή της μελέτη στο ίδιο αυτό θέμα.

Στοιχεία επικοινωνίας
Τ: 210 529 4825
Φ: 210 529 4825
E-mail1:
praktikiaskisi@aua.gr
E-mail2:
traineeship@aua.gr
W:
http://traineeship.aua.gr
Το Γραφείο Κεντρικών

(φωτ.2)

(φωτ. 3)

Δράσεων Πρακτικής
Άσκησης βρίσκεται στον
Α’ όροφο του Κτιρίου

Το ενδιαφέρον για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό είναι ολοένα αυξανόμενο. Αυτό δείχνει ότι ο στόχος του

Διοίκησης

προγράμματος, να δοθεί το κίνητρο και τα μέσα στους φοιτητές και τις φοιτήτριες να αποκτήσουν πολύτιμες

"Χτίσε το μέλλον σου!
Εκπαιδεύσου,

ΕΞΑΣΚΗΣΟΥ,
Διασυνδέσου & Επιχείρησε
...Καινοτομικά"

εργασιακές εμπειρίες στο εξωτερικό και να ανοίξει τους ορίζοντες τους την Ευρώπη, βρίσκει απήχηση.
Το Γραφείο Κεντρικών Δράσεων Πρακτικής Άσκησης βρίσκεται κοντά στους φοιτητές και τις φοιτήτριες αλλά και τους
επόπτες – Καθηγητές τους, για να ενημερώσει και να βοηθήσει στην διεκπεραίωση των διαδικασιών
πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
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Γραφείο Διασύνδεσης (Γ.Δ.)
Προσωρινά αποτελέσματα διαδικτυακής δημοσκόπησης με θέμα
«Η γνώμη σου μετράει !»
Με σκοπό την αξιολόγηση του Γραφείου Διασύνδεσης και των παρεχόμενων υπηρεσιών του, έχει αναρτηθεί από τις
29/03/2012 στην ιστοσελίδα του γραφείου ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο προς συμπλήρωση από τους φοιτητές και
τους απόφοιτους που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας.
Η ηλεκτρονική δημοσκόπηση θα είναι συνεχώς ενεργή, ενώ σε τακτά χρονικά διαστήματα θα γίνεται η στατιστική
ανάλυση και η έκθεση των αποτελεσμάτων ώστε το ΓΔ να έχει μια συνεχή εικόνα της γνώμης των χρηστών του και
να προβαίνει στις απαραίτητες διορθωτικές και βελτιωτικές ενέργειες.
Στην ιστοσελίδα μας μπορείτε να βρείτε αναρτημένη την έκθεση που συνοψίζει τα αποτελέσματα από την
επεξεργασία των απαντήσεων που δόθηκαν το χρονικό διάστημα 29/03/2012 έως 31/08/2012.

Το ΓΔ σε αριθμούς για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012

Γραφείο Διασύνδεσης
(Γ.Δ.)
Επιστημονικός



2 ετών.
51.981 συνολικές επισκέψεις από 37.142 επισκέπτες



253 φοιτητές και απόφοιτοι επισκέφθηκαν το ΓΔ 313 φορές με 482 αιτήματα προς εξυπηρέτηση



12 σεμινάρια γενικής συμβουλευτικής με 576 συμμετοχές φοιτητών και αποφοίτων



10 μικροομαδικά διαδραστικά εργαστήρια μνημονικών τεχνικών 45 συμμετοχές φοιτητών



74 ατομικά ραντεβού συμβουλευτικής για μνημονικές τεχνικές



συμμετοχή στη έκθεση για την Εκπαίδευση



διοργάνωση 3 εκδηλώσεων/ ημερίδων



προβολή ανακοινώσεων για:

Υπεύθυνος

 86 υποτροφίες/κληροδοτήμτα

Καθ. Α. Χούντας

 78 μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών
 150 θέσεων εργασίας

 Υπεύθυνη Λειτουργίας
Ιωάννα Σκαλτσά

 355 εκδηλώσεων τρίτων
 90 σεμιναρίων που αφορούν γεωπόνους

 Αρμόδιος Εργασιακών

 10 προγραμμάτων επιχειρηματικότητας

Θεμάτων και
Επιχειρηματικότητας
Γεώργιος Λιάσκος
 Αρμόδια Εκπαιδευτικών

Από το 2012 όλες οι ανακοινώσεις που προβάλει το ΓΔ εμφανίζονται και στη σελίδα του στο facebook !
Για όλα τα παραπάνω καθώς και για περισσότερα θέματα σχετικά με τις δράσεις του γραφείου μας
επισκεφτείτε το www.career.aua.gr

Θεμάτων
Όλγα Δεφίγγου

1ο Σεμινάριο Γενικής Συμβουλευτικής: «Από μαθητής… φοιτητής!»

 Γραμματεία
Κατερίνα Μαυραγάνη

Στο πλαίσιο του καλωσορίσματος των πρωτοετών φοιτητών του ΓΠΑ, το ΓΔ
διοργάνωσε στις 19/10/2012, στην Αίθουσα Διαλέξεων της Βιβλιοθήκης το 1ο

Στοιχεία επικοινωνίας

Σεμινάριο Γενικής Συμβουλευτικής για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 με

Τ: 210 529 4883, 4817

τίτλο «Από μαθητής… φοιτητής!» και 12 συμμετοχές.

Φ: 210 529 4884

Το σεμινάριο συντόνισε η κα Αντιγόνη Κατσάρα, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας

E-mail: career@aua.gr

MSc, η οποία με τη βοήθεια βιωματικών δράσεων σε ομάδες ανέπτυξε

W: www.career.aua.gr

θέματα που απασχολούν τους νεοεισερχόμενους φοιτητές, όπως:
Το Γραφείο Διασύνδεσης
βρίσκεται στο ισόγειο του

-

τις αλλαγές που λαμβάνουν χώρα κατά τη μετάβαση από το Λύκειο στο Πανεπιστήμιο

Κτιρίου Διοίκησης

-

τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στη νέα πραγματικότητα (ακαδημαϊκή,
προσωπική, κοινωνική)

"Χτίσε το μέλλον σου!
Εκπαιδεύσου, Εξασκήσου,

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΟΥ
& Επιχείρησε
...Καινοτομικά"

-

τις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές ευκαιρίες που μπορούν να αξιοποιήσουν κατά τη διάρκεια των
σπουδών τους, ώστε να αποτελέσουν την αφετηρία μιας επιτυχημένης σταδιοδρομίας

-

τον τρόπο διερεύνησης των επαγγελματικών ειδικεύσεων και των προοπτικών του επαγγέλματος κατά τη
διάρκεια των σπουδών τους.
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Γραφείο Διασύνδεσης (Γ.Δ.) (συνέχεια)
Εκδήλωση του Γραφείου Διασύνδεσης με τίτλο:
«Εξετάσεις! Στρες και Διαχείριση Χρόνου»

Η περίοδος των εξετάσεων, είναι ιδιαίτερα απαιτητική και συχνά επιβαρύνει τους
φοιτητές πνευματικά, ψυχικά και σωματικά. Έτσι, λίγο πριν τις εξετάσεις του Ιανουαρίου
και τις διακοπές των Χριστουγέννων, το Γραφείο Διασύνδεσης διοργανώνει το 2ο για
φέτος σεμινάριο γενικής συμβουλευτικής με θέμα: «Εξετάσεις! Στρες και Διαχείριση
Χρόνου».
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου, 15:00 – 17:00, στην
Αίθουσα Διαλέξεων της Βιβλιοθήκης του ΓΠΑ.
Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου:
 Θα αναλυθεί η αποτελεσματική προετοιμασία για την επιτυχία στις εξετάσεις.
 Θα γίνει διάκριση του παραγωγικού στρες, στο οποίο οφείλουμε την επιβίωσή μας, καθώς μας κινητοποιεί να
αντιμετωπίσουμε επερχόμενους κινδύνους, από το κατασταλτικό άγχος.
 Θα περιγραφούν οι παράγοντες που μας επηρεάζουν, τα συμπτώματα που εμφανίζονται και οι τρόποι
αντιμετώπισης.
 Θα δοθούν πρακτικές συμβουλές οργάνωσης του χρόνου, περιορισμού των πηγών απώλειας χρόνου και της
αναβλητικότητας.
Το σεμινάριο θα συντονίσει η κα Αντιγόνη Κατσάρα, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας MSc. Υποχρεωτική δήλωση
συμμετοχής, ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.career.aua.gr μέχρι τη Δευτέρα 11/12 στις 12:00.

Γραφείο Διασύνδεσης
(Γ.Δ.)
Επιστημονικός

8η Διεθνής Έκθεση για την Κτηνοτροφία και την Πτηνοτροφία

Υπεύθυνος
Καθ. Α. Χούντας

Η 8η Διεθνής Έκθεση για την Κτηνοτροφία και την Πτηνοτροφία ή
αλλιώς ZOOTECHNIA 2013 θα πραγματοποιηθεί από 7 έως 10
Φεβρουαρίου 2013 στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

 Υπεύθυνη Λειτουργίας
Ιωάννα Σκαλτσά
 Αρμόδιος Εργασιακών

Στόχος της είναι να ενημερώσει και να προβάλει όλα τα σημαντικά είδη παραγωγικών ζώων, μηχανημάτων,

Θεμάτων και

υπηρεσιών και ερευνών καθώς και να συμβάλλει στη διεύρυνση νέων αγορών και στη δημιουργία νέων συναλλαγών.

Επιχειρηματικότητας

Περισσότερες πληροφορίες: τηλ.: 2310 291101, fax: 2310 291551 και e-mail: zootechnia@helexpo.gr

Γεώργιος Λιάσκος
 Αρμόδια Εκπαιδευτικών

Υποτροφίες για Μεταπτυχιακές - Διδακτορικές σπουδές και Έρευνα σε Ελλάδα και εξωτερικό

Θεμάτων
Όλγα Δεφίγγου

Η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας χορηγεί για το ακαδημαϊκό έτος 2013-

 Γραμματεία

2014 υποτροφίες 1-6 μηνών για πτυχιούχους και νέους επιστήμονες που

Κατερίνα Μαυραγάνη

ενδιαφέρονται για την εκπόνηση της διδακτορικής ή μεταδιδακτορικής τους έρευνας
στην Ελλάδα ή στη Γερμανία.

Στοιχεία επικοινωνίας

Αιτήσεις στο Ενημερωτικό Κέντρο Αθηνών της DAAD μέχρι τις 18/02/2013.

Τ: 210 529 4883, 4817

Πληροφορίες στο website της DAAD: http://ic.daad.de/athen/index.html

Φ: 210 529 4884

Η Φινλανδική Κυβέρνηση χορηγεί υποτροφίες σε Έλληνες υπηκόους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου που

E-mail: career@aua.gr

ενδιαφέρονται για έρευνα ή διδακτορικές σπουδές στη Φινλανδία κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014. Αιτήσεις στην
Πρεσβεία της Φινλανδικής Κυβέρνησης στην Ελλάδα μέχρι τις 28/02/2013.
Πληροφορίες

στο

τηλ.

210

7255860

και

στο

website

του

W: www.career.aua.gr
Το Γραφείο Διασύνδεσης

φινλανδικού

οργανισμού

υποτροφιών:

http://www.studyinfinland.fi/tuition_and_scholarships/cimo_scholarships/finnish_government_scholarship_pool

βρίσκεται στο ισόγειο του
Κτιρίου Διοίκησης

Το Ίδρυμα Fulbright χορηγεί υποτροφίες διάρκειας 1 έτους για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 σε αριστούχους
φοιτητές αναγνωρισμένων ελληνικών πανεπιστημίων για μεταπτυχιακές σπουδές στις ΗΠΑ για τους περισσότερους

"Χτίσε το μέλλον σου!

επιστημονικούς κλάδους.
Αιτήσεις μέχρι τις 18/01/2013 στο Ίδρυμα Fulbright στην Αθήνα.
Πληροφορίες στο website του Ιδρύματος Fulbright: http://www.fulbright.gr/scholar_gr_greek.html

Εκπαιδεύσου, Εξασκήσου,

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΟΥ
& Επιχείρησε
...Καινοτομικά"

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν οι υπηρεσίες του Δικτύου EURES ΟΑΕΔ, χρήσιμες συμβουλές για την ανάπτυξη
τεχνικών αναζήτησης εργασίας στο εξωτερικό, καθώς και το σχετικό πεδίο στην ιστοσελίδας μας.
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ΜΟνάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΜΟ.Κ.Ε.)
Με την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) ξεκίνησε την
δεύτερη περίοδο της δραστηριότητας της. Συγκεκριμένα, με την ενημέρωση των τελειόφοιτων φοιτητών όλων των
τμημάτων του Πανεπιστημίου μας και την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους φοιτητές η ΜΟΚΕ ΓΠΑ επέλεξε τους 25
φοιτητές που θα λάβουν μέρος στο Πρόγραμμα. Η ΜΟΚΕ ΓΠΑ μέσα από τις δραστηριότητές της έχει σκοπό την
ενθάρρυνση επιχειρηματικών δράσεων, καινοτομικών εφαρμογών, συμπληρώνοντας την εκπαιδευτική διαδικασία για
τους τελειόφοιτους του Πανεπιστημίου μας. Σε συνέχεια του μαθήματος επιλογής του 9ου εξαμήνου «Στρατηγικός
Σχεδιασμός Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας» ακολουθεί η φάση εμβάθυνσης της γνώσης στο αντικείμενο, με
πρόσθετες διαλέξεις σε συναφή θέματα που δεν μπορούν να καλυφθούν από το μάθημα (π.χ. λήψη επιχειρηματικών
αποφάσεων σε
προσομοιώσεις
σε συνθήκες
συνθήκεςαβεβαιότητας),
αβεβαιότητας),επιχειρηματικές
επιχειρηματικές
προσομοιώσεις (μια ιδιαίτερα σημαντική εκπαιδευτική
(μια
ιδιαίτεραστην
σημαντική
διαδικασία, στηντον
οποία
οι ενός
φοιτητές
διαδικασία,
οποία εκπαιδευτική
οι φοιτητές διαδραματίζουν
ρόλο
στελέχους μιας επιχείρησης ή του ίδιου του
διαδραματίζουν
ρόλο ενός
ή του ίδιουαποφάσεις
του
επιχειρηματία –τον
ιδιοκτήτη
καιστελέχους
καλούνταιμιας
ναεπιχείρησης
λάβουν σημαντικές
σε ανταγωνιστικό περιβάλλον, με
επιχειρηματία
– ιδιοκτήτη
και καλούνται
να λάβουν
σημαντικές αποφάσεις
πραγματικά δεδομένα,
σχετικά
με το μέλλον
της επιχείρησης).
Η φάση αυτή ολοκληρώνεται στο εαρινό εξάμηνο με
σε
περιβάλλον,
πραγματικά
δεδομένα, σχετικά
το είναι και η κύρια δραστηριότητα της ΜΟΚΕ.
την ανταγωνιστικό
συγκρότηση ομάδων
για τηνμε
εκπόνηση
επιχειρηματικών
σχεδίωνμε
που
μέλλον της επιχείρησης). Η φάση αυτή ολοκληρώνεται στο εαρινό
εξάμηνο με την συγκρότηση ομάδων για την εκπόνηση επιχειρηματικών
σχεδίων που είναι και η κύρια δραστηριότητα της ΜΟΚΕ.

Η υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων
Η υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων αποτελεί σημαντική δραστηριότητα για την ΜΟΚΕ, η οποία μέσα από την
συνεχή προβολή των σχεδίων επιδιώκει την δημιουργία προοπτικών υλοποίησης τους.
Το Ίδρυμα
πλαίσιο της
του Πάρκο
«Μορφωτική
σχεδίου.
Οι Μποδοσάκη
οργανισμοί / στο
επιχειρήσεις
πουδραστηριότητας
επισκεφτήκαμε στο
είναι: και Αναπτυξιακή Πρωτοβουλία» ήλθε
σε επαφή με την Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας με στόχο την υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων. Το
Ίδρυμα εκδήλωσε
ενδιαφέρον
για την
χρηματική Μουσείο
υποστήριξη
της (www.bbem.edu.gr)
υλοποίησης κάποιας ή κάποιων από τις
Το Βιοτεχνικό
Βιομηχανικό
Εκπαιδευτικό
(BBEM)
σχεδίου.
Οι οργανισμοί
επιχειρήσεις
που επισκεφτήκαμε
στο Πάρκο στο πλαίσιο της Μονάδας Καινοτομίας και
επιχειρηματικές
ιδέες και /από
τα επιχειρηματικά
σχέδια που εκπονηθήκαν
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είναι:
Επιχειρηματικότητας ΓΠΑ. Στην συγκεκριμένη Πρωτοβουλία συμπράττουν οκτώ σημαντικά κοινωφελή Ιδρύματα της
 Την Astrofos ΕΠΕ (www.astrofos.com)
χώρας: το Ίδρυμα Ευγενίδου, το Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστόπουλου, το Ίδρυμα Λαμπράκη, το Ίδρυμα Α.Γ.Λεβέντη, το
Ίδρυμα Μποδοσάκη,
το Κοινωφελές
Ίδρυμα
Σταύρος Μουσείο
Νιάρχος, (BBEM)
το Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Ωνάσης και το
Το Βιοτεχνικό
Βιομηχανικό
Εκπαιδευτικό
Μορφωτικό(www.bbem.edu.gr)
Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας.
Τον Σεπτέμβρη του 2012 πραγματοποιήθηκαν δυο συναντήσεις με σκοπό την παρουσίαση των τεσσάρων



Την ΠΥΡΟΓΕΝΕΣΙΣ ΑΕ (www.pyrogenesis-sa.gr)

επιχειρηματικών σχεδίων που εκπονήθηκαν την περίοδο 2011-2012. Η πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο
 Την Astrofos ΕΠΕ (www.astrofos.com)
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Ενώ, η δεύτερη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα
γραφεία του Ιδρύματος Μποδοσάκη, στην οποία παρευρεθήκαν και το Ίδρυμα Νιάρχου, το Ίδρυμα Λεβέντη και το

Μονάδα Καινοτομίας
& Επιχειρηματικότητας
(ΜΟ.Κ.Ε.)
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Αν. Καθ. Στέλιος Ροζάκης

Ίδρυμα Ευγενίδη. Η συγκεκριμένη συνεργασία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Επίσκεψη σε πανεπιστήμια των Η.Π.Α.
Στο πλαίσιο της δράσης “Promoting Agricultural Entrepreneurship” ο Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού
και Ανάπτυξης του Γ.Π.Α. Καθ. Γεώργιος Παπαδάκης και ο Ιδρυματικός Υπεύθυνος της Μονάδας Καινοτομίας και
Επιχειρηματικότητας Αναπλ. Καθ. Στυλιανός Ροζάκης πραγματοποίησαν επισκέψεις σε Πανεπιστήμια και

 Συντονίστρια Μονάδας
Καινοτομίας &
Επιχειρηματικότητας
Αφροδίτη Αναγνώστη

Στοιχεία επικοινωνίας

Οργανισμούς στις Η.Π.Α. Το ταξίδι οργανώθηκε και χρηματοδοτήθηκε από το Μορφωτικό Τμήμα της Αμερικανικής
Πρεσβείας. Έγιναν επισκέψεις και συναντήσεις στα Πανεπιστήμια του Maryland, το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο
Davis, στο Πανεπιστήμιο του Ειρηνικού και το Πανεπιστήμιο του Μισσούρι στο Columbia. Οι επαφές επικεντρώθηκαν
στην υποστήριξη της εκπαίδευσης σε θέματα επιχειρηματικότητας, στην οργάνωση της διεξαγωγής της έρευνας, στην

Εκδήλωση
βράβευσης
αξιοποίηση των
αποτελεσμάτων
της έρευνας και συγκεκριμένα των τεχνολογικών καινοτομιών που προκύπτουν από

Τ: 210 529 4735, 4768

τη διαδικασία της έρευνας στα Πανεπιστήμια και τη λειτουργία των γραφείων μεταφοράς τεχνολογίας και

E-mail:

θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον Ακαδημαϊκό χώρο. Πληρέστερη ενημέρωση της

a.anagnosti@aua.gr

ακαδημαϊκής κοινότητας του Γ.Π.Α. για την επίσκεψη και τα αποτελέσματα της θα γίνει μέσα από κείμενα και

W: www.moke.aua.gr

εκδηλώσεις στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Αντί αποχαιρετισμού στην Ουρανία-Λιάνα (Ράνια) Κ. Πετρογιάννη

"Χτίσε το μέλλον σου!

«Πώς να χωρέσουν σε λίγες γραμμές οι σκέψεις και τα συναισθήματα που η Ράνια έσπειρε στο

Εκπαιδεύσου, Εξασκήσου,
Διασυνδέσου &

μυαλό και την καρδιά μας; Ούτε τη θλίψη μας για τη «φυγή» της μπορούμε να ταιριάξουμε σε

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ

λέξεις… Η Ράνια μας είναι «Μηλοσσός» και πολλά ακόμη!» Ευχαριστούμε για τις αναμνήσεις,

...Καινοτομικά"

Αντωνία, Δήμητρα, Ελένη, Παναγιώτα, Δημήτρης και Χρήστος.
Με την σειρά της η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας εκφράζει την βαθύτατη λύπη της για την χαμό ενός
πολύτιμου μέλους της. Καλό ταξίδι Ράνια…. Θα ζεις πάντα στις καρδιές μας..
.
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