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ΘΕΣΕΙΣ ΕΡ ΓΑΣΙΑΣ - Α ΝΑΚΟΙ ΝΩΣ ΕΙΣ Γ∆

5/3/2013:
• Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συµµετοχή ανέργων και νέων επιστηµόνων στο Τοπικό
Σχέδιο για την Απασχόληση της Αναπτυξιακής Σύµπραξης «Επεµβαίνω» στη Θεσσαλονίκη
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ελλάδα)
(Λήξη: 31/3/2013)

Σελ. 3

4/3/2013:
• Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί στην Γερµανία
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Εξωτερικό)
28/2/2013:

• 230 θέσεις εργασίας ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού από το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ (Λήξη: 8/3/2013)

• PAYROLL ASSISTANT
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ελλάδα)

7/2/2013:

• ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ για την ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (ΤΟΠ.Σ.Α.) στην Καρδίτσα
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ελλάδα)

Σελ. 2
4/2/2013:
• Θέσεις Μηχανικών στη Βόρεια Γερµανία
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Εξωτερικό)

Περισσότερες
σχετικές πληροφορίες και νέες
θέσεις είναι διαθέσιµες στο

dasta.teilar.gr

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ
•
•
•
•
•
•
•

Θέσεις Εργασίας, σελ. 1
Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση (ΤΟΠ.Σ.Α.) σε Καρδίτσα και Θεσσαλονίκη, σελ. 2-3
Θέσεις Πρακτικής Άσκησης, σελ. 4
4ο Πανελλήνιο Επιστηµονικό συνέδριο Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων – Παρασκευαστών, σελ. 5
∆ιαδικτυακή πύλη Getbusy.gr, σελ. 5
∆ιαγωνισµός για Σερραίους φοιτητές & µαθητές , σελ. 6-7
Προκήρυξη ∆ιδακτορικών ∆ιατριβών , σελ. 8

Σελίδα 2

ΤΟΠΙΚΑ ΣΧ Ε∆ΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΠΑΣ Χ Ο ΛΗΣΗ (Τ Ο Π.Σ.Α.)
ΣΤΗΝ Κ ΑΡ ∆ Ι Τ Σ Α ΑΠ Ό ΤΗΝ ΑΝ ΑΠ ΤΥΞΙΑΚΗ Σ ΥΜΠΡ ΑΞ Η «ΥΠΟ∆ΟΧΗ »

Ξεκίνησε η υλοποίηση της Πράξης «∆ηµιουργία συνθηκών απασχόλησης και µόνιµης εγκατάστασης - κατοικίας στην περιοχή παρέµβασης» η οποία υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύµπραξη «ΥΠΟ∆ΟΧΗ».
Στην Αναπτυξιακή Σύµπραξη «ΥΠΟ∆ΟΧΗ» συµµετέχουν οι ∆ήµοι του Νοµού Καρδίτσας, το Επιµελητήριο Καρδίτσας, το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο, η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας, το ∆ίκτυο Τροφίµων και Ποτών, το ∆ίκτυο ∆οµικών Υλικών, η Asset
Τεχνολογική ΕΠΕ, τα ΚΕΚ «∆ίας», «Αιχµή» και «Έρευνα» και η ΑΝ.ΚΑ Α.Ε., ως συντονιστής εταίρος.
Βασικός σκοπός της Πράξης είναι η προώθηση στην απασχόληση 90 ανέργων ή επιστηµόνων εγγεγραµµένων
στα ειδικά µητρώα του ΟΑΕ∆. Συγκεκριµένα οι ωφελούµενοι της πράξης είναι:

• Γενικά άνεργοι ανεξαρτήτως τυπικών προσόντων
• Ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ µε χαµηλά εισοδήµατα (κάτω των 3.000 € από αγροτική δραστηριότητα)
• Νέοι επιστήµονες πολυτεχνικών σχολών πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης (µηχανικοί, τοπογράφοι, αρχιτέκτονες, µηχανολόγοι κλπ)

• Επιστήµονες γεωπονικών και οικονοµικών σχολών πανεπιστηµιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης
(γεωπόνοι, δασολόγοι, δασοπόνοι, βιολόγοι, οικονοµολόγοι κλπ).
Στόχος της παρέµβασης είναι η προώθηση των ανέργων στην ενασχόληση µε τον πρωτογενή τοµέα παραγωγής
µέσω της ατοµικής τους καθοδήγησης από Γεωπόνους - Τεχνικούς Συµβούλους και η δηµιουργία «κινήτρων µόνιµης εγκατάστασης» για τους καταγόµενους από την περιοχή µας.
Η Πράξη «∆ηµιουργία συνθηκών απασχόλησης και µόνιµης εγκατάστασης – κατοικίας στην περιοχή παρέµβασης»
εντάσσεται στο πλαίσιο της ∆ράσης 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση, προσαρµοσµένα στις ανάγκες των
τοπικών αγορών εργασίας» της κατηγορίας παρέµβασης 1: «Πρόληψη και αντιµετώπιση του κοινωνικού αποκλεισµού ευπαθών οµάδων του πληθυσµού» του Θεµατικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «∆ιευκόλυνση της πρόσβασης
στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» 2007-2013».
Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (EKT).
Φορέας ∆ιαχείρισης είναι η Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Για πληροφορίες απευθύνεστε στο συντονιστή εταίρο:
Αναπτυξιακή Καρδίτσας, Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
Μ. Αλεξάνδρου 34, 1ος και 2ος όροφος, Καρδίτσα
www.anka.gr
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ΤΟΠΙΚΑ ΣΧ Ε∆ΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΠΑΣ Χ Ο ΛΗΣΗ (Τ Ο Π.Σ.Α.)
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑ ΛΟΝΙΚΗ ΑΠ Ό ΤΗΝ Α ΝΑ ΠΤ Υ Ξ Ι ΑΚΗ ΣΥΜΠΡ ΑΞΗ «ΕΠΕΜ ΒΑΙ ΝΩ »

Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη
«∆ίκτυο Προώθησης ανέργων στην απασχόληση στην Ανατολική Θεσσαλονίκη Αστική
µη κερδοσκοπική Εταιρεία»
προσκαλεί
τους/τις κατοίκους των ∆ήµων, Καλαµαριάς,
Πυλαίας – Χορτιάτη και Θεσσαλονίκης που
ανήκουν σε µία από τις παρακάτω οµάδες δυνητικών ωφελουµένων:
• Άνεργοι/ες µετά-δευτεροβάθµιας ή τριτο-

βάθµιας εκπαίδευσης
• Νέοι/ες επιστήµονες (ιατροί, οδοντίατροι,

κτηνίατροι, φαρµακοποιοί, δικηγόροι, µηχανικοί που είναι απόφοιτοι Πανεπιστηµιακών και
Πολυτεχνικών Σχολών)
και οι οποίοι πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις
να υποβάλλουν αίτηση συµµετοχής για την
ένταξή τους στις ∆ράσεις του Σχεδίου.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι αιτήσεις συµµετοχής µαζί µε τα αντίστοιχα δικαιολογητικά κατατίθενται εντύπως ∆ευτέρα µε Παρασκευή και
ώρες 09:00 – 16:00, στα γραφεία των εταιρειών:
• LEVER – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.:
26ης Οκτωβρίου 43, Τ.Κ. 54627, Θεσσαλονίκη, LIMANI CENTER - 4ος Όροφος, τηλ. 2310 552000 &
8011155300 - Fax: 2310 552114 – www.lever.gr
• ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ “I.DE.A. Ε.Π.Ε.”:
Χρ. Πίψου 9 & Μαντζάρου, Τ.Κ.: 54627, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 546816 – Fax: 2310 532820

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 01/03/2013 – 31/03/2013
∆ιευκρινίζεται ότι θα ληφθούν υπόψη και θα λάβουν
αριθµό πρωτοκόλλου µόνο οι αιτήσεις που κατατίθενται
εντύπως στα παραπάνω σηµεία.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Οι αιτήσεις συµµετοχής των δυνητικά ωφελούµενων
που µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία που ορίζεται
στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προσκόµισαν πλήρη τα ζητούµενα δικαιολογητικά ελέγχονται ως
προς τα κριτήρια επιλεξιµότητας συµµετοχής.
Οι δυνητικά ωφελούµενοι που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιµότητας καλούνται σε Συνέντευξη Επιλογής στους
χώρους των εταίρων που αναλαµβάνουν τις ενέργειες
συµβουλευτικής.
Η τετραµελής Επιτροπή Κατακύρωσης Επιλογής που
αποτελείται από τον Επιστηµονικό Υπεύθυνο και τρεις
εκπροσώπους των Εταίρων της Αναπτυξιακής Σύµπραξης καταρτίζει την τελική κατάταξη των υποψηφίων ενδιαφεροµένων σε επιλεγέντες και επιλαχόντες. Το σύνολο των επιλεγέντων θα ανέρχεται σε 180 άτοµα.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Οι υποψήφιοι/ες ενδιαφερόµενοι/ες µπορούν να προµηθεύονται το έντυπο της Αίτησης Συµµετοχής και να πληροφορούνται για τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τη διαδικασία επιλογής των ωφελουµένων και τις ∆ράσεις του
Σχεδίου από τα γραφεία των παραπάνω εταιρειών, τις
ιστοσελίδες των εταίρων της Αναπτυξιακής Σύµπραξης
και την ιστοσελίδα www.epembaino.gr

Σελίδα 4

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡ ΑΚΤΙΚΗ Σ Α ΣΚΗΣ ΗΣ -Α ΝΑΚΟΙ ΝΩΣ ΕΙΣ Γ∆

4/3/2013
• Θέσεις Πρακτικής στην εταιρεία Οικονοµοτεχνική Α.Ε.
• Πρακτική Άσκηση Πληροφορικής στο Εξωτερικό
• Πρακτική Άσκηση στην εταιρία ITWorx - Technology Services, Λάρισα
• Πρακτική Άσκηση Πληροφορικής, Θεσσαλονίκη
• Πρακτική Άσκηση Σ∆Ο στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ Ευόσµου, Θεσσαλονίκη
• Πρακτική Άσκηση Σ∆Ο και ΣΤΕΦ

25/2/2013:
• Πρακτική Άσκηση στην Eurobank
• Πρακτική Άσκηση στον Γερµανό
• Πρακτική Άσκηση στο Επιµελητήριο Λάρισας

22/2/2013:
• Πρακτική Άσκηση στην KLEEMANN HELLAS
• Πρακτική Άσκηση στα ξενοδοχεία 'IONIAN BLUE' Λευκάδα, 'HOTEL SPA MONTANA' Καρπενήσι
• Πρακτική Άσκηση Νοσηλευτικής στην Ψυχιατρική κλινική 'Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΑΣ', Λάρισα

11/2/2013:
• Θέση Πρακτικής Άσκησης Τεχνολόγου Τροφίµων στη Λάρισα
• Πρακτική Άσκηση ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων στην KLEEMANN HELLAS

7/2/2013:
• Θέση Πρακτικής Άσκησης Σ∆Ο στην ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΕΠΕ, Καρδίτσα

4/2/2013:
• Θέση Πρακτικής Άσκησης Πληροφορικής - Λάρισα (στο Ινστιτούτο Ανάπτυξης και Επιχειρηµατικότητας)

Περισσότερες
σχετικές πληροφορίες και νέες
θέσεις είναι διαθέσιµες στο

dasta.teilar.gr

Σελίδα 5
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4Ο ΠΑ ΝΕΛ ΛΗΝΙΟ ΕΠΙ ΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙ Ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΩΝ - ΠΑΡΑΣΚΕΥ ΑΣΤΩΝ
Η Ένωση Τεχνολόγων - Παρασκευαστών Ιατρικών Εργαστηρίων ΕΝ.ΤΕ.ΠΑ.
διοργανώνει το 4ο Πανελλήνιο Επιστηµονικό συνέδριο Τεχνολόγων Ιατρικών
Εργαστηρίων – Παρασκευαστών και την 4η επαγγελµατική ηµερίδα, από 15
έως 18 Απριλίου 2013 στο αµφιθέατρο του ΓΝΝΘ "Η Σωτηρία".
Στα πλαίσια του επιστηµονικού προγράµµατος θα πραγµατοποιηθούν στις 19 Απριλίου εργαστηριακά τµήµατα για όσους εκ των συµµετεχόντων το επιθυµούν.
Οι Εργασίες του 4ου πανελλήνιου συνεδρίου τεχνολόγων ιατρικών εργαστηρίων παρασκευαστών αποσκοπούν στην ολοκληρωµένη και πολύπλευρη επιστηµονική
ενηµέρωση του κλάδου.
Κόστος συµµετοχής:

• Φοιτητές Σπουδαστές: 15 €
• Πτυχιούχοι Ιατρικών Εργαστηρίων: 25€ Τεχνολόγοι Ιατρικών
Εργαστηρίων, Βοηθοί Ιατρικών Εργαστηρίων, Παρασκευαστές.

• Λοιποί Επαγγελµατίες Υγείας: 25€ Ειδικευόµενοι - Ειδικευµένοι Ιατροί,
Βιολόγοι, Χηµικοί, Νοσηλευτικό προσωπικό, & λοιποί επαγγελµατίες υγείας
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη συµµετοχή στο συνέδριο θα βρείτε στην
ιστοσελίδα της ένωσης στο www.entepa.gr και στο τηλ. 2102221748.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΕΠΑΓΓΕ ΛΜΑΤΙ ΩΝ ΠΛ ΗΡΟ ΦΟΡΙΚΗΣ ( HEPIS):
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥ ΛΗ G ET BUSY.G R
Το Ελληνικό ∆ίκτυο Επαγγελµατιών Πληροφορικής (HePIS) σε συνεργασία µε τη Microsoft Ελλάς και τη PEOPLECERT
δηµιούργησαν την πρωτοβουλία Getbusy.gr <http://www.getbusy.gr/>.
To Getbusy.gr είναι µια διαδικτυακή πύλη που περιέχει ολοκληρωµένο ενηµερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο
µπορεί να αξιοποιηθεί απ' όλους τους νέους προκειµένου να ενισχύσουν, αλλά και να αναδείξουν τις δεξιότητές τους στο
σηµερινό, ιδιαίτερα απαιτητικό οικονοµικό περιβάλλον. Απευθύνεται σε όλους τους νέους που επιθυµούν να εµπλουτίσουν τις γνώσεις και το βιογραφικό τους, αλλά και να βελτιώσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτηµα στην αγορά εργασίας.
Οι ενδιαφερόµενοι θα βρουν στο Getbusy.gr πλούσιο εκπαιδευτικό και ενηµερωτικό υλικό, το οποίο χωρίζεται σε τέσσερις κατηγορίες:

• ∆εξιότητες Πληροφορικής,
• Επαγγελµατική Ανάπτυξη (πχ. σύνταξη βιογραφικού και συνοδευτικής επιστολής, τρόποι και πηγές αναζήτησης εργασίας, προετοιµασία για συνέντευξη κλπ),

• Επιχειρηµατικότητα (σύνταξη business plan, εξεύρεση πόρων χρηµατοδότησης),
• Νέες Τεχνολογίες & Βιωσιµότητα (βασικές αρχές της «πράσινης» επιχειρηµατικότητας / Green ICT κλπ).

Σελίδα 6

"∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝ Α∆ΕΙΞΗΣ KΑΙ ΝΟΤΟΜΩΝ I∆ΕΩΝ & E ΠΙΧΕΙΡΗΜ Α ΤΙΚΩΝ ΣΧΕ ∆ΙΩΝ "
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙ Α ΤΩΝ ΕΟΡ Τ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΤΕΙΑΚΩΝ ΕΚ∆ ΗΛ ΩΣΕΩΝ "ΣΕ ΡΡΕΣ 1 00 " ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΣΕ ΡΡΩΝ
Οργάνωση ∆ιαγωνισµού Ανάδειξης Καινοτοµικών
Ιδεών και Σχεδίων σχετικά µε χαρακτηριστικά της
πόλης και του Νοµού Σερρών
Πλαίσιο οργάνωσης διαγωνισµού
Με την υλοποίηση της συγκεκριµένης δράσης η Επιτροπή
στοχεύει στην ανάδειξη Καινοτοµικών
Ιδεών και Σχεδίων σχετικά µε χαρακτηριστικά της πόλης και του Νοµού Σερρών από τους:
α) φοιτητές των ΤΕΙ Σερρών και ΤΕΦΑΑ Σερρών (αλλά και Σερραίους σπουδαστές που φοιτούν στα Πανεπιστήµια και
∆ιαγωνισµός για ΤΕΙ της χώρας),
Σερραίους β) τους µαθητές των σχολείων της Α’και Β’θµιας εκπαίδευσης,
φοιτητές & θµιας
µε υποβολή σχετικών προτάσεων (στα
µαθητές ! τυποποιηµένα έντυπα που θα είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα των 100:
http://www.serres.gr/serres100/index.php/homepage), επιβράβευση των προτάσεων µέσω ενός µηχανισµού αξιολόγησης και πιθανής αξιοποίησής από Σερραίους επιχειρηµατίες/
επιχειρήσεις ή/και άλλους ενδιαφερόµενους οργανισµούς
του δηµοσίου.
Η αξιολόγηση των προτάσεων (Καινοτοµικών Ιδεών και Σχεδίων) που θα υποβληθούν, θα γίνει από Επιτροπή Αξιολόγησης, στην οποία θα συµµετέχουν τα µέλη της Επιτροπής
Καινοτοµίας και καθηγητές των ΤΕΙ Σερρών και ΤΕΦΑΑ καθώς και εµπειρογνώµονες – εκπρόσωποι παραγωγικών
φορέων και οργανισµών. Την απόφαση τελικής σύνθεσης
έχει η Οργανωτική Επιτροπή των 100.
Η συµµετοχή στο διαγωνισµό είναι σηµαντική γιατί κάθε
άτοµο ή οµάδα που θα προκριθεί, θα έχει την ευκαιρία να
λάβει εποικοδοµητική κριτική για την ιδέα της από έµπειρους
ακαδηµαϊκούς δασκάλους και επιχειρηµατικά στελέχη, να
διακριθεί µέσω της βράβευσης για την οργάνωση και τεκµηρίωση της πρότασής της και να λάβει χρηµατικό έπαθλο.
Το προσδοκώµενο αποτέλεσµα είναι, η πρόταση της οµάδας να καταλήξει στη σύνταξη ενός σχεδίου, που θα µπορεί
να οδηγήσει στην ίδρυση επιχείρησης και να είναι επαρκές
για να αξιολογηθεί από πιθανούς χρηµατοδότες. Επιπλέον,
όλες οι οµάδες θα λάβουν σχόλια (feedback) για το παραδοτέο τους, ασχέτως του επίπεδου του διαγωνισµού στο οποίο
θα φτάσουν.

β) µαθητές της Β’θµιας εκπαίδευσης (δηµόσια και ιδιωτικά
γυµνάσια και λύκεια) και οι µαθητές της Α’θµιας εκπαίδευσης
(δηµόσια και ιδιωτικά σχολεία, µαθητών πέµπτης και έκτης
τάξης).
Οι µαθητές µπορούν να λάβουν µέρος σε ατοµικό επίπεδο ή
οµάδες το πολύ των πέντε ατόµων, εκπρόσωπος της οµάδας θα είναι ο επιβλέπων εκπαιδευτικός του σχολείου.
Οι µαθητές της Α’θµιας και Β’θµιας καλούνται να γράψουν
µία πρόταση (600-1.000 λέξεις) στην οποία θα προτείνουν
καινοτόµες ιδέες που αφορούν στην επιχειρηµατική αξιοποίηση του διαδικτύου και άλλων νέων τεχνολογιών για νέες
υπηρεσίες/προϊόντα στα θεµατικά πεδία του ∆ιαγωνισµού,
έχοντας στο νου τους όχι µόνο την ελληνική αλλά και την
παγκόσµια αγορά. Η πρόταση δεν πρέπει να είναι µία γενική
έκθεση ιδεών αλλά να παρουσιάζει τα βασικά χαρακτηριστικά και τρόπο υλοποίησης µίας ιδέας (όπως π.χ. ενός site
παροχής υπηρεσιών, πώλησης προϊόντων, ψυχαγωγίας,
κοινωνικής δικτύωσης κλπ.) που θα µπορούσε να εξελιχθεί
σε επιχειρηµατική δραστηριότητα. Η αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται από την Επιστηµονική Επιτροπή Αξιολόγησης
του ∆ιαγωνισµού.
Θεµατικά Πεδία ∆ιαγωνισµού
Στόχος του διαγωνισµού είναι όπως - αναφέρθηκε και προηγούµενα - να αναδειχθούν όλα τα χαρακτηριστικά, οι παράµετροι ανάπτυξης, και τα εν δυνάµει στοιχεία αξιοποίησης
της πόλη και του Νοµού µέσα από υποβαλλόµενες προτάσεις Καινοτοµικών Ιδεών και Σχεδίων σχετικά µε αυτά. Οι
υποβαλλόµενες προτάσεις Καινοτοµικών Ιδεών και Σχεδίων
θα εµπίπτουν στις εξής θεµατικές ενότητες:

• Ανάπτυξη νέων καινοτοµικών δραστηριοτήτων

(επιχειρηµατικών, πολιτιστικών, τουριστικών, κοινωνικών
κ.α.) που αναδεικνύουν την πόλη και το Νοµό σε
περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό και άλλο επίπεδο.
• Ανάπτυξη νέων καινοτοµικών δραστηριοτήτων που
στοχεύουν στην εξοικονόµηση ενέργειας και στην
προστασία του περιβάλλοντος (Περιβάλλον και Τεχνολογία).
• Προώθηση της τουριστικής επιχειρηµατικότητας όπως πχ
θρησκευτικός, συνεδριακός/εκθεσιακός, αγροτουριστικός,
οικοτουρισµός, πολιτιστικός, αθλητικός, θεραπευτικός/ ιαµατικός κ.α., (Πολιτισµός και Τεχνολογία).
• Ανάπτυξη & προώθηση της πόλης ή/και του Νοµού
(πχ Citybranding)
• Ανάπτυξη & προώθηση του ηλεκτρονικού επιχειρείν
(Ηλεκτρονική Επιχειρηµατικότητα)
Ποιοι έχουν δικαίωµα συµµετοχής
• Ανάπτυξη νέων καινοτοµικών δραστηριοτήτων που στοχεύΗ συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό είναι ανοικτή και δωρεάν. ∆ιουν στην ποιότητα ζωής στην πόλη (ρυµοτοµία, χωτοταξία,
καίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν οι:
αναπλάσεις, Χαρτογραφήσεις, ηλεκτρονικές πλοηγήσεις
α) προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί φοιτητές της Γ’θµιας,
κ.α.)
όπως πχ όλων των τµηµάτων του ΤΕΙ Σερρών, των ΤΕΦΑΑ • Ανάπτυξη & προώθηση του εθελοντισµού και της κοινωνιαλλά και των υπολοίπων ΤΕΙ και Πανεπιστηµίων της χώρας.
κής προσφοράς
Οι φοιτητές µπορούν να λάβουν µέρος είτε µεµονωµένα, είτε • Ανάπτυξη & προώθηση της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας
σε οµάδες το πολύ τριών ατόµων, ένα µέλος εκ των οποίων • Ανάπτυξη & προώθηση τοπικών προϊόντων (πχ On-line

θα είναι ο εκπρόσωπος της οµάδας.
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πώληση των παραδοσιακών προϊόντων και διαδικτυακή
ανάδειξη των ηθών και διατροφικών συνηθειών της περιοχής µας)
• Ανάπτυξη & προώθηση καινοτόµων ιδεών και σχεδίων στο
χώρο της υγείας
…..

Τα παραπάνω δεν αποτελούν περιοριστικές θεµατικές ενότητες. Η Επιτροπή είναι ανοικτή σε υποβαλλόµενες προτάσεις στις οποίες αναλύονται µε κατατοπιστική περιγραφή και
άλλες καινοτόµες θεµατικές ενότητες.
Εµπιστευτικότητα
Όλες οι προτάσεις Καινοτοµικών Ιδεών και Σχεδίων θα αντιµετωπίζονται µε απόλυτη εµπιστευτικότητα σε όλα τα στάδια
του διαγωνισµού, µε δηµοσιεύσιµα στοιχεία µόνο το όνοµα
της οµάδας/ατόµου και του τίτλου της πρότασης που θα υποβληθεί. Επιπλέον όλα τα µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης θα υπογράψουν ιδιωτικό συµφωνητικό εχεµύθειας, σύµφωνα µε το οποίο θα τηρούν όλες τις πληροφορίες των προτάσεων που θα τους γνωστοποιηθούν εµπιστευτικές έως και
το πέρας της τελετής βράβευσης και ανάρτησης στην ιστοσελίδα των 100.
Όσοι από τους υποψήφιους το επιθυµούν η πρότασή τους
θα αναρτηθεί στην επιλογή «αποθετήριο γνώσης καινοτοµικών ιδεών και σχεδίων» της ιστοσελίδας των 100.
Οι επιτυχόντες υποψήφιοι σε περίπτωση που επιθυµούν να
κατοχυρώσουν νοµικά την επιχειρηµατική τους ιδέα, µπορούν να απευθυνθούν στους αντίστοιχους αρµόδιους οργανισµούς της πολιτείας υποστηριζόµενοι από το ∆ήµο Σερρών, το ΕΒΕΣ, τη Μονάδα Καινοτοµίας του ΤΕΙ Σερρών ή
άλλους αρµόδιους φορείς.
Στάδια του ∆ιαγωνισµού
Α' Στάδιο
∆ήλωση συµµετοχής. Κατά το πρώτο στάδιο (από 9 Ιανουαρίου 2013) υποβάλλονται προτάσεις που επικεντρώνονται
στην επιχειρηµατική ή καινοτόµα ιδέα, που είναι η ουσιαστική βάση ανάπτυξης µιας νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι
καλούνται να γράψουν µια σύντοµη, σαφή και τεκµηριωµένη
περιγραφή της ιδέας, που δεν θα ξεπερνάει τις 3 σελίδες
σύµφωνα µε το «Έντυπο Υποβολής ΚαινοτόµαςΕπιχειρηµατικής Ιδέας», την οποία αποστέλλουν µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στη διεύθυνση της Γραµµατείας Οργανωτικής Επιτροπής (serres100xronia@gmail.com), υπόψιν της
Επιτροπής Καινοτοµίας και λαµβάνουν σχετικό µήνυµα επιβεβαίωσης και πρωτόκολλο από το ∆ήµο Σερρών. To e-mail
θα πρέπει να έχει θέµα «∆ήλωση συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό Καινοτοµίας-Όνοµα ιδέας», πχ «∆ήλωση συµµετοχής
στο ∆ιαγωνισµό Καινοτοµίας-Αερόστατο».
Β' Στάδιο
Αποστολή εργασίας. Οι εργασίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά
µέσω e-mail, από 10 Ιανουαρίου 2013 µέχρι τις 31-05-2013.
Στο στάδιο αυτό οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συντάξουν
το ολοκληρωµένο σχέδιο της επιχειρηµατικής/καινοτόµας
ιδέας τους σύµφωνα µε το «Έντυπο Υποβολής Καινοτόµου-

Επιχειρηµατικού Σχεδίου». To e-mail θα πρέπει να έχει θέµα
«Υποβολή πρότασης Επιχειρηµατικού/Καινοτόµου ΣχεδίουΌνοµα
ιδέας»,
πχ
«Υποβολή
πρότασης
Επιχειρηµατικού/Καινοτόµου Σχεδίου -Αερόστατο». Αποστέλλεται µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στη διεύθυνση της
Γραµµατείας
Οργανωτικής
Επιτροπής
(serres100xronia@gmail.com), υπόψιν της. Επιτροπής Καινοτοµίας και κατόπιν λαµβάνουν σχετικό µήνυµα επιβεβαίωσης και πρωτόκολλο από το ∆ήµο Σερρών το οποίο συσχετίζεται µε το αρχικό ε-µαιλ της ∆ήλωσης Συµµετοχής. Με την
ολοκλήρωση της σύνταξης τους τα Επιχειρηµατικά
Σχέδια/Καινοτόµες Προτάσεις, υποβάλλονται στην Επιτροπή
Αξιολόγησης του διαγωνισµού, που αποφασίζει για την αξιολόγηση και τη σειρά κατάταξης τους και ανακοινώνει τους
νικητές.
Γ' Στάδιο
Αξιολόγηση εργασιών από την Επιστηµονική Επιτροπή Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού Ανάδειξης Καινοτοµικών/ Επιχειρηµατικών Ιδεών και Σχεδίων.
Κριτήρια Αξιολόγησης υποβαλλόµενων προτάσεων
Η επιτροπή αξιολόγησης στο στάδιο εύρεσης της καλύτερης
επιχειρηµατικής/καινοτόµας ιδέας, κρίνει τις προτάσεις µε
κριτήρια την πρωτοτυπία και ανταγωνιστικότητα, τη βιωσιµότητα,
την
τεκµηρίωση,
τη
σύσταση
της
επιχειρηµατικής/καινοτόµας οµάδας, την πληρότητα αναφορικά µε τις απαιτήσεις του διαγωνισµού και τον κοινωνικό
αντίκτυπο κυρίως για τις ιδέες µε στοιχεία κοινωνικής ευθύνης.
Οι τρεις (3) καλύτερες ιδέες θα λάβουν το 1ο, 2ο και 3ο χρηµατικό βραβείο µε σχετικές ανακοινώσεις και προβολή στον
έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και θα δοθεί χρηµατικό έπαθλο
για τις υποβαλλόµενες προτάσεις ανά βαθµίδα εκπαίδευσης:

• Α’θµια: 1.000, 600, και 400 ευρώ αντίστοιχα,
• Β’θµια: 1.600, 1.000, 600 ευρώ αντίστοιχα και
• Γ’θµια: 2.600, 1.400, 800 ευρώ αντίστοιχα.
Οι επόµενες τρεις (3) διακριθείσες προτάσεις θα λάβουν
έπαινο, ενώ όλοι οι συµµετέχοντες διαγωνιζόµενοι θα λάβουν τιµητική βεβαίωση συµµετοχής.
Ηµερίδα – Τελετή Βράβευσης
Ο διαγωνισµός ολοκληρώνεται µε την οργάνωση ηµερίδας
από το ∆ήµο Σερρών - την Επιτροπή Καινοτοµίας και σε
συνεργασία µε το ΤΕΙ Σερρών, στην οποία γίνεται η τελετή
βράβευσης, η παρουσίαση των βραβευθέντων προτάσεων
(των νικητών), παράλληλα και συνδυαστικά µε διαλέξεις από
ειδικούς επιστήµονες-επαγγελµατίες σχετικά µε θέµατα Citybranding και αναφορές σε συγκεκριµένα “success stories”.
Η προβολή τους θα ενθαρρύνει και άλλους επίδοξους καινοτόµους συµπολίτες µας να ακολουθήσουν το δρόµο επιτυχηµένων καινοτόµων Σερραίων, Ελλήνων και Πολιτών του Κόσµου.
Ηµεροµηνία υλοποίησης Ηµερίδας τελετής Βράβευσης &
Citybranding η 14η ∆εκέµβρη του 2013.

ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΤΕΙ
ΛΑΡΙΣΑΣ
http://dasta.teilar.gr
Γραφείο Λάρισας
Κτίριο Επιτροπής Ερευνών
Τηλ. 2410684725, 2410684726
E-mail: career@teilar.gr
Fb: Grafeio Diasyndesis Tei Larisas

Γραφείο Καρδίτσας
α’ όροφος Τµήµατος ∆ασοπονίας & ∆ΦΠ
Τηλ. 24410 80030
E-mail: career.kard@teilar.gr
Fb: Grafeio Diasyndesis

ΠΡΟΚ ΗΡΥΞ Η ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ∆Ι ΑΤΡΙΒΩ Ν Σ Ε ΣΥΝΕΡ ΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΑ ΝΕΠΙΣΤΗ ΜΙΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Εκπόνηση δύο (2) διδακτορικών διατριβών στο πλαίσιο της διµερούς συνεργασίας του ΕΚΕΦΕ «∆» και του
Department of Materials and Engineering (MSE) του
Πανεπιστηµίου Texas at Arlington (UT Arlington)
Στα πλαίσια της διµερούς συνεργασίας του ΕΚΕΦΕ «∆»
και του Department of Materials and Engineering (MSE)
του Πανεπιστηµίου Texas at Arlington (UT Arlington) δίνεται η δυνατότητα σε Έλληνες επιστήµονες να εκπονήσουν
τη διδακτορική διατριβή τους σε τοµείς αιχµής των νανοϋλικών (nanomaterials) και της νανοτεχνολογίας µε εφαρµογή
σε θέµατα ενέργειας, περιβάλλοντος, βιοτεχνολογίας, υγείας, κτλ.
Η εκπόνηση της διατριβής θα γίνει σε δύο στάδια, στο UT
Arlington και στο ΕΚΕΦΕ «∆», διάρκειας δύο χρόνων
έκαστο και ο διδακτορικός τίτλος θα χορηγείται από το Αµερικανικό Πανεπιστήµιο.
Στην παρούσα φάση είναι διαθέσιµες δύο (2) θέσεις για
εκπόνηση διδακτορικής διατριβής που αναµένεται να ξεκινήσουν το Σεπτέµβριο του 2013.
Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής αιτήσεων:
15 Μαρτίου 2013
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν
να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Γραφείου Εκπαίδευσης
(http://edu.demokritos.gr)
Πληροφορίες: ΕΚΕΦΕ «∆ηµόκριτος», Γραφείο
Εκπαίδευσης, Κα Γ. Φαρµάκη, Τηλ: 210 650 3055,
e-mail: info@edu. demokritos.gr

Το Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΤΕΙ Λάρισας αποτελεί µέρος της ∆οµής Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας (∆.Α.ΣΤΑ.) του Ιδρύµατος.

Το Έργο «Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΤΕΙ Λάρισας» υλοποιείται
µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ιά
Βίου Μάθηση» και συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς
πόρους.

Εκπόνηση εννέα (9) θέσεων διδακτορικών διατριβών
σε θέµατα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών σε συνεργασία µε Πανεπιστήµια του Εξωτερικού
Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.&Τ.)
του ΕΚΕΦΕ «∆ηµόκριτος» ανακοινώνει εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση υποτροφιών µε στόχο την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, στο πλαίσιο του προγράµµατος
εκπαιδευτικής και ερευνητικής συνεργασίας του Ινστιτούτου µε τα ακόλουθα Πανεπιστήµια: - Department of Computer Science and Engineering at the University of Texas
at Arlington (UTA), ΗΠΑ(http://cse.uta.edu/) - Department
of Computer Science at the University of Houston (UH),
ΗΠΑ(http://www.cs.uh.edu/) - Department of Computer
Science and Engineering at the University of North Texas
(UNT), ΗΠΑ(http://www.cse.unt.edu) - Faculty of Computer
Science at the Dalhousie University (DAL), Καναδάς(http://
www.cs.dal.ca/) - Technical School of Informatics at the
University of Alcalá (UAH), Ισπανία(https://portal.uah.es/
portal/page/portal/investigacion/unidades/grupos)
Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής αιτήσεων:
15 Μαρτίου 2013
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν
να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.&Τ.) (http://
www.iit.demokritos.gr/news/Prokirixi_foreighUNIs_2013) ή
την ιστοσελίδα του Γραφείου Εκπαίδευσης (http://
edu.demokritos.gr)

