
 

 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

 

 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

 

Καισζφξηζκα ηνπ Πξχηαλε 

ηνπ Γ.Π.Α. & Δ.Τ. ηεο 

Γ.Α.ΣΑ. Σελ.1 

 

Παξνπζίαζε ηεο Πξαθηηθήο 

Άζθεζεο ηνπ Γ.Π.Α. Σελ.2 

 

Παξνπζίαζε ηνπ Γξαθείνπ 

Γηαζχλδεζεο ηνπ Γ.Π.Α. 

Σελ.3 

 

Παξνπζίαζε ηεο Μνλάδαο 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο & 

Καηλνηνκίαο ηνπ Γ.Π.Α. Σελ.4 

 

Πξφγξακκα  Δθδειψζεσλ 

Σελ.5 

 

 

   Δ.Α.ΣΤΑ. 

 

Δπηζηεκνληθφο 

Τπεχζπλνο  

Καζ. Κ. Φεγγεξφο 

Πξχηαλεο Γ.Π.Α. 

 

 Ισάλλα θαιηζά 

Πξντζηακέλε 

Τπεξεζηψλ Γ.Α.ΣΑ 

 

 Καηεξίλα Υαξηνθχιαμ 

ηέιερνο Γ.Α.ΣΑ.  

Τπ. Πηζηνπνίεζεο 

 

 Καηεξίλα Μαπξαγάλε 

Γξακκαηεία 

 

Σηοισεία επικοινωνίαρ 

     Τ: 210 529 4818,4816 

Φ: 210 529 4884 

E-mail: dasta@aua.gr 

W: www.dasta.aua.gr 

 

Σο γραθείο Δ.Α.ΣΑ. 

βρίζθεηαη ζηο ηζόγεηο ηοσ 

Κηηρίοσ Δηοίθεζες 

 

 

 

 

Καλωζόπιζμα ηος Ππύηανη ηος 

Γεωπονικού Πανεπιζηημίος Αθηνών 

και  Επιζηημονικού Υπεςθύνος ηηρ 

Δ.Α.ΣΤΑ. 

 Με ηελ ηδηφηεηα ηνπ Πξχηαλε ηνπ Γ.Π.Α θαη ηνπ Δ.Τ. ηεο 

Γ.Α.ΣΑ., ζαο θαισζνξίδσ ζηελ θαηλνχξηα δνκή ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ καο! 

Η Γ.Α.ΣΑ., ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ 

επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ 

Μάζεζε 2007-2013», κε ζθνπφ λα δψζεη έκθαζε ζηελ 

απνηειεζκαηηθή δηθηχσζε θαη δηαζχλδεζε ηνπ Γ.Π.Α., κε 

πηζηνπνηεκέλνπο θνξείο θαη ηδξχκαηα. ηφρνο ηεο, λα 

ππνζηεξηρζεί ζηε δχζθνιε πεξίνδν πνπ δηαλχνπκε, ε 

απνηειεζκαηηθφηεξε ζχλδεζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο κε ηηο 

εθπαηδεπηηθέο θαη εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ καο. 

Τηνζεηψληαο θαηλνηφκεο δξάζεηο θαη ιακβάλνληαο ππφςε 

θνηλσληθέο παξακέηξνπο, ε δξάζε ηεο Γ.Α.ΣΑ. 

επηθεληξψλεηαη ζηελ ππνζηήξημε ησλ επί κέξνπο δνκψλ ηνπ 

Γ.Π.Α. θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ Γξαθείνπ Γηαζχλδεζεο (Γ.Γ.), 

ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο (Π.Α.) θαη ηεο Μνλάδαο 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη Καηλνηνκίαο (ΜΟ.Κ.Δ.).  

Η Γ.Α.ΣΑ. ζηνρεχνληαο ζηελ αλάπηπμε κηαο βηψζηκεο θαη 

ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηαο εθ κέξνπο ησλ 

πξναλαθεξφκελσλ δνκψλ ιεηηνπξγεί σο νκπξέια, 

ππνζηεξίδνληαο θνηλέο  δξάζεηο δηθηχσζεο, πξνβνιήο θαη 

ζρεδηαζκνχ θνηλήο ζηξαηεγηθήο, ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ 

ζηε ζηαδηνδξνκία θαη ζηε ζχλδεζε ησλ θνηηεηψλ θαη 

απφθνηησλ καο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο.  

ην πιαίζην ησλ ζηφρσλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ, ε νκάδα 

ηεο Γ.Α.ΣΑ. πνπ απνηειείηαη απφ ηνπο Δ.Τ. θαη ηα ζηειέρε 

ησλ δνκψλ, εξγάδεηαη ζθνπεχνληαο ζηε κεγηζηνπνίεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ θαη ζηελ απνθπγή επηθαιχςεσλ, κε ζθνπφ 

λα αλαπηχζζεη θεληξηθέο δξάζεηο πνπ ππνζηεξίδνπλ ην 

Γξαθείν Γηαζχλδεζεο, ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε θαη ηε Μνλάδα 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη Καηλνηνκίαο ηνπ Γ.Π.Α.. 

ε πιήξε ελζσκάησζε κε ηελ ππφινηπε ιεηηνπξγία ηνπ 

ηδξχκαηνο, ε δνκή απεπζχλεηαη ηφζν ζηνπο πξνπηπρηαθνχο, 

κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο θαη λένπο απνθνίηνπο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ καο, φζν θαη ζηνπο εθπξνζψπνπο ηεο 

αγνξάο εξγαζίαο. ηφρνο ηεο Γ.Α.ΣΑ. είλαη λα θαιιηεξγεζεί  

 

ε δπλαηφηεηα ηεο ακθίδξνκεο ελεκέξσζεο κεηαμχ ηνπ 

Γ.Π.Α. θαη ηνπ γεσπνληθνχ ρψξνπ εξγαζίαο, γηα ηελ 

απφθηεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ απαξαίηεησλ γηα ην 

επαγγεικαηηθφ κέιινλ ησλ απνθνίησλ. 

Έηζη ε Γ.Α.ΣΑ. ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο : 

 δηαηεξεί δηθηπαθφ ηφπν παξνπζίαζεο ησλ δνκψλ 

θαη πξνβνιήο ησλ δξάζεψλ ηνπο  

 αλαπηχζζεη θεληξηθφ νινθιεξσκέλν 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα 

 δηνξγαλψλεη εκεξίδεο πξνβνιήο θαη ελεκέξσζεο 

 ππνζηεξίδεη ηε δηνξγάλσζε ησλ βξαβεχζεσλ ησλ 

δηαγσληζκψλ θαηλνηνκηθψλ ηδεψλ θαη πξαθηηθήο 

άζθεζεο 

 ζπληνλίδεη ηε ζχληαμε θψδηθα δενληνινγίαο 

ιεηηνπξγίαο 

 ππνζηεξίδεη ηε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο ησλ 

δνκψλ 

 ζπληνλίδεη ηελ αλάπηπμε ηεο δηθηχσζεο κε 

ζρεηηθνχο θνξείο ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ  

 παξαθνινπζεί σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά 

ηελ πνξεία πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ ησλ δνκψλ  

Με κφην ην «Υηίζε ην κέιινλ ζνπ! Δθπαηδεχζνπ, εμαζθήζνπ, 

δηαζπλδέζνπ θαη επηρείξεζε …θαηλνηνκηθά!» θαινχκε ηνπο 

θνηηεηέο θαη απφθνηηνπο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ καο λα 

επηζθεθηνχλ ηηο δνκέο  θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο 

πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ηνπο.  

Καινχκε φκσο θαη θάζε έλαλ απφ εζάο πνπ βξίζθεζηε ζηνλ 

επξχηεξν γεσηερληθφ ρψξν, λα ζπλδξάκεηε απφ ηε ζέζε ζαο 

ζην έξγν καο, πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμνπκε ηνπο λένπο 

ζπλαδέιθνπο λα δηεθδηθήζνπλ κε θαιχηεξνπο φξνπο ηε ζέζε 

ηνπο ζηνλ επαγγεικαηηθφ ζηίβν. 

Δίζηε φινη θαιεζκέλνη ζηελ πξνζπάζεηά καο λα ρηίζνπκε ην 

κέιινλ …..θαηλνηνκηθά! 

 

Επηζηεκοληθός Τπεύζσλος Δ.Α.ΣΑ.  

Καζ. Κωλζηαληίλος Φεγγερός 

Πρύηαλες Γ.Π.Α. 

 

 

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ  

Γνκήο Απαζρφιεζεο & ηαδηνδξνκίαο 
(Γ.Α.ΣΑ.) Γ.Π.Α.  

 

 

ΣΔΤΥΟ 1 

ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2011 

 

"Υηίζε ην κέιινλ ζνπ! 
 
  Δθπαηδεχζνπ, 

Δμαζθήζνπ, 

Γηαζπλδέζνπ & 

Δπηρείξεζε 

...Καηλνηνκηθά" 
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Παποςζίαζη ηηρ   

Ππακηικήρ Άζκηζηρ ηος Γ.Π.Α. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ππακηική Άζκηζη 

 

Ιδξπκαηηθφο 

Τπεχζπλνο 

 Καζ. Γ. Μπνπξάλεο 

 

 Διέλε Βφλδα 

ηέιερνο  Γξαθείνπ 

Κεληξηθψλ Γξάζεσλ 

Πξαθηηθήο  Άζθεζεο 

 

Σηοισεία επικοινωνίαρ 

Τ: 210 529 4825 

Φ: 210 529 4825 

E-mail1: 

praktikiaskisi@aua.gr  

E-mail2: 

traineeship@aua.gr 

W:  

http://traineeship.aua.gr 

 

Σο Γραθείο Κεληρηθώλ 

Δράζεωλ Πραθηηθής 

Άζθεζες βρίζθεηαη ζηολ 

Α’ όροθο ηοσ Κηηρίοσ 

Δηοίθεζες 

 
 
      "Υηίζε ην κέιινλ ζνπ! 
 
       Δθπαηδεχζνπ, 

ΔΞΑΚΗΟΤ, 
       Γηαζπλδέζνπ & Δπηρείξεζε 

...Καηλνηνκηθά"  

Η Πξαθηηθή Άζθεζε (Π.Α.) ήηαλ 

αλέθαζελ αλαπφζπαζην ζπζηαηηθφ 

ησλ ζπνπδψλ ζην Παλεπηζηήκηφ καο 

θαη σο εθ ηνχηνπ πεξηγξάθεηαη ζηνλ 

Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ηνπ Ιδξχκαηνο. 

Η ζεζκνζεηεκέλε Πξαθηηθή Άζθεζε 

πξφζθαηα επεθηάζεθε κε λέεο 

δξαζηεξηφηεηεο κέζα απφ ηελ Πξάμε 

κε ηίηιν «Πξαθηηθή Άζθεζε Φνηηεηψλ 

ΓΠΑ» πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην 

Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο 

(ΔΠΑ 2007-2013), ζην πιαίζην ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο (ΔΠ) 

«Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» 

(ΔΠΔΓΒΜ). Οη πφξνη ηνπ ΔΠΔΓΒΜ 

πξνέξρνληαη θαηά ην πςειφηεξν 

πνζνζηφ απφ ην Δπξσπατθφ 

Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΚΣ) θαη απφ ην 

Δζληθφ Πξφγξακκα Γεκνζίσλ 

Δπελδχζεσλ. Σν ΔΠΔΓΒΜ, κε 

ζπγρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΔΚΣ 

ζηεξίδεη δξάζεηο πνπ πξνσζνχλ ηελ 

θαηλνηνκία, εληζρχνπλ θαη 

αλαβαζκίδνπλ παιαηφηεξνπο ζεζκνχο, 

ζπλδξάκνπλ ζηελ πάηαμε ησλ 

θνηλσληθψλ αληζνηήησλ θαη 

ελδπλακψλνπλ ην αλζξψπηλν 

θεθάιαην.  

ην πιαίζην ηεο Πξάμεο ζπζηήζεθε ην 

Γξαθείν Κεληξηθψλ Γξάζεσλ ΠΑ 

ΔΠΑ ηνπ ΓΠΑ, ην νπνίν έρεη σο θχξην 

ζηφρν ηνπ ηελ αλαβάζκηζε ηεο 

ζεζκνζεηεκέλεο ΠΑ ησλ θνηηεηψλ, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηε Γηεχζπλζε πνπδψλ 

θαη Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο ηνπ 

Ιδξχκαηνο. Οη πφξνη ηεο Πξάμεο 

θαηαλέκνληαη ζηνπο θνηηεηέο/-ηξηέο ηνπ 

Ιδξχκαηνο ζε πνζνζηφ πνπ 

ππεξβαίλεη ην 70% επί ηνπ ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Έξγνπ. 

Σν Γξαθείν Κεληξηθψλ Γξάζεσλ Π.Α. 

εηζάγεη λέεο, θαηλνηφκεο δξάζεηο 

φπσο:  

 

1. Η δεκηνπξγία ππνδνκήο ζηα 

Σκήκαηα γηα ηελ ΠΑ θνηηεηψλ ζην 

εμσηεξηθφ, κέζσ δηθηχνπ ζπλεξγαζηψλ 

κε Δπξσπατθά Παλεπηζηήκηα θαη 

Δξεπλεηηθά Ιλζηηηνχηα. 

 

2. Η βηληενζθφπεζε ηεο ΠΑ ζην 

πιαίζην ηνπ Ιδξχκαηνο, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο νπνίαο  θνηηεηέο/-ηξηεο 

πνπ επέιεμαλ λα αζθεζνχλ ζε 

εξγαζηήξηα ηνπ ΓΠΑ ζα εθπαηδεπηνχλ 

απφ ζηειέρε Πιεξνθνξηθήο ηνπ 

Ιδξχκαηνο ζηηο εθαξκνγέο πνιπκέζσλ 

(multimedia). ηε ζπλέρεηα, ζα 

βηληενζθνπνχλ κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ 

επηβιέπνληα ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο πξαθηηθήο ηνπο θαη 

ην ςεθηνπνηεκέλν πιηθφ πνπ ζα 

παξαρζεί, ζα απνηειέζεη ζεκαληηθφ 

εξγαιείν αλάδεημεο ηεο εξγαζίαο ηνπο, 

ηνπ Σκήκαηφο θαη θαη’ επέθηαζε ηνπ 

ίδηνπ ηνπ Ιδξχκαηνο, κέζσ ησλ 

πξσηνβνπιηψλ δηαξθνχο πξνβνιήο 

θαη δεκνζηφηεηαο ηεο Γνκήο 

Απαζρφιεζεο θαη ηαδηνδξνκίαο 

(Γ.Α.ΣΑ.) θαη ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ 

Γξαθείνπ. 

 

3. Η αλαβάζκηζε ησλ βάζεσλ 

δεδνκέλσλ ηεο ζπκβαηηθήο ΠΑ. 

 

4. Η βξάβεπζε ησλ θαιχηεξσλ 

ΠΑ κε ηε ζπλέξγεηα ηνπ Γξαθείνπ 

Γ.Α.ΣΑ. 

 

Όπσο πεξηγξάθεηαη ζην ηερληθφ δειηίν 

ηνπ Έξγνπ «Οη δηδαθηηθέο θαη 

εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ 

εξγαζηεξίσλ  ζπκβάιινπλ 

θαζνξηζηηθά ζηελ αλαβάζκηζε ηεο 

πνηφηεηαο δσήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

θνηλσλίαο, εκπεξηέρνπλ νηθνινγηθφ 

ππφβαζξν θαη αεηθνξηθέο 

πξνζεγγίζεηο θαη ζηνρεχνπλ ζε 

«πξάζηλε» βηψζηκε αληηκεηψπηζε ησλ 

ζηηηζηηθψλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο καο θαη 

φρη κφλν.  

 

Σα αληηθείκελα είλαη πνιιά, πνηθίια θαη 

ζχλζεηα. Καηά ζπλέπεηα, ην Γξαθείν 

Κεληξηθψλ Γξάζεσλ ηεο Καηλνηφκνπ 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ καο θηινδνμεί λα θάλεη 

πξάμε ην ξεηφ «μία εικόνα 

ιζοδςναμεί με σίλιερ λέξειρ», 

πξνβάιινληαο ηε ζεκαζία ηεο 

δνπιεηάο θαη πξνζθνξάο καο ζηνπο 

έκκεζα θαη άκεζα σθεινχκελνπο: 

ζηνπο καζεηέο, απφθνηηνπο, γνλείο θαη 

ζε θάζε ελδηαθεξφκελν επηζθέπηε 

αιιά ηδηαίηεξα, ζηνπο θνηηεηέο/-ηξηέο 

καο θαη εηδηθά εθείλνπο πνπ κπήθαλ 

φρη ηφζν γηαηί ην ήζειαλ, αιιά γηαηί 

νδεγήζεθαλ εδψ απφ έλα 

κεραλνγξαθηθφ δειηίν. 

 

Δπηπξνζζέησο, νη θαηλνηφκεο δξάζεηο 

ζα θεληξίζνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ 

θνηηεηψλ/-ηξηψλ καο αιιά θαη ζα 

ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε, αλάδεημε, 

ελίζρπζε θαη βησζηκφηεηα ησλ ήδε 

ππαξρνπζψλ ππνδνκψλ θαη 

ππεξεζηψλ ηνπ ΓΠΑ».  

 

 

Ιδρσκαηηθός Τπεύζσλος Π.Α.  

Καζ. Δεκήηρηος Μποσράλες 
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Το ΓΔ ηοσ ΓΠΑ … 

 Λεηηνπξγεί ζπλερψο απφ ην 1997 

 Υξεκαηνδνηείηαη είηε  απφ επξσπατθά 

πξνγξάκκαηα, είηε απφ ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ ηδξχκαηνο. 

 Απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2010, 

εληάρζεθε ζην πιαίζην ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

«Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε». 

► Τπνζηεξίδεη ηνπο θνηηεηέο θαη ηνπο λένπο 

απφθνηηνπο ηνπ ΓΠΑ ζε ζέκαηα 

εθπαηδεπηηθήο πνξείαο θαη επαγγεικαηηθήο 

ζηαδηνδξνκίαο.  

► Παξαθνινπζεί ηηο αιιαγέο ζηνπο 

εξγαζηαθνχο ρψξνπο θαη ηελ αλάγθε γηα 

επειημία θαη πξνζαξκνγή ζηηο ζπλερείο 

κεηαβνιέο πνπ ζπκβαίλνπλ, ζηνρεχνληαο 

ζηελ παξνρή άκεζεο ελεκέξσζεο γηα 

δπλαηφηεηεο εθπαίδεπζεο, απαζρφιεζεο 

θαη ελαιιαθηηθέο δηα βίνπ κάζεζεο.  

► Δλεκεξψλεη (α) καζεηέο Λπθείσλ γηα ηηο 

ζπνπδέο ζην ΓΠΑ, (β) πξνπηπρηαθνχο θαη 

ηειεηφθνηηνπο θνηηεηέο γηα κεηαπηπρηαθά 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη ηηο δπλαηφηεηεο 

ππνηξνθηψλ-θιεξνδνηεκάησλ, ζέζεηο 

εξγαζίαο, επηρεηξεκαηηθφηεηα, πξνγξάκ- 

καηα ρξεκαηνδφηεζεο, ηερληθέο αλαδήηεζεο 

εξγαζίαο, ζχληαμε βηνγξαθηθνχ  ζεκεηψκα- 

ηνο, κλεκνληθέο ηερληθέο, εζεινληηθά 

πξνγξάκκαηα θ.α.  

Καηλοηοκία ηοσ ΓΔ … 

απνηειεί ε παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ 

ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ, πνπ αθνξνχλ 

ζηελ αθαδεκατθή πξφνδν θνηηεηψλ θαη 

θνηηεηξηψλ πνπ α) αμηνινγήζεθαλ σο άηνκα 

κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηηο 

παλειιήληεο εμεηάζεηο β) αηηήζεθαλ 

εηζαγσγή ζηε χγθιεην κε πνζνζηφ 

αλαπεξίαο πάλσ ηνπ 67% ζχκθσλα κε ην 

ην 5% γ) ιακβάλνπλ θαξκαθεπηηθή αγσγή 

γηα ζνβαξά πξνβιήκαηα πγείαο, κε ηε 

ρξήζε θνηηεηηθνχ βηβιηαξίνπ πγείαο δ) 

αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο κε ηε θνηηεηηθή 

ηνπο πξφνδν ρσξίο λα αλήθνπλ ζηηο παξα- 

Προβιήζεθαλ ζηελ ηζηοζειίδα κας: 

 150 ππνηξνθίεο-θιεξνδνηήκαηα  

 97 Πξνγξάκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ 
πνπδψλ  

 122 ζέζεηο εξγαζίαο 

 7 ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα  γηα 
επηρεηξήζεηο 

 326 εθδειψζεηο/ζεκηλάξηα άιισλ 
θνξέσλ 

 16/6 Fedora Summer University 
παξνπζίαζε POSTER 

Δηοργαλώζακε εκερίδες κε ζέκα: 

 «Παξνπζίαζε κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ 

ζην Wageningen University»  

 «Πξνβνιή ησλ Μεηαπηπρηαθψλ 

Πξνγξακκάησλ πνπδψλ (ΜΠ) ηνπ 

ΓΠΑ γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2011-2012»  

 πκκεηείρακε κε πεξίπηεξν ζηελ «13
ε
 

Γηεζλή Έθζεζε γηα ηελ Δθπαίδεπζε θαη 

ηελ Δξγαζία» θαη κε poster ζην «Fedora 

Summer University» 

Προγρακκαηίδοσκε κέτρη  ηο Δεθέκβρηο: 

- «Ηκέξεο Καξηέξαο»  

-  εκηλάξην γηα ηε ζχληαμε βηνγξαθηθνχ 
ζεκεηψκαηνο θαη ηε ζπλέληεπμε επηινγήο  

- πκκεηνρή ζηελ ελεκεξσηηθή εκεξίδα πνπ 
δηνξγαλψλεη ην ΓΠΑ ζηηο 29/11 

-  2 νκαδηθά εξγαζηήξηα κλεκνληθψλ 
ηερληθψλ  

- 1 νκαδηθφ  γεληθήο ζπκβνπιεπηηθήο  

-  ηνλ 1
ν
 θχθιν ζεκηλαξίσλ  κε ζέκα ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα. 

 

 

Δπηζθεθηείηε ην Γξαθείν Γηαζχλδεζεο….. 
 

Διαζςνδεθείηε με ηην ενημέπωζη ! 
 
 

 

Επηζηεκοληθός Τπεύζσλος Γ.Δ.  

Καζ. Αζαλάζηος Υούληας 

 

  

πάλσ θαηεγνξίεο αιιά δεηνχλ 

ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε  γηα ζνβαξνχο 

πξνζσπηθνχο ιφγνπο. Σελ ππεξεζία 

ππνζηεξίδεη εμεηδηθεπκέλε ζχκβνπινο 

(εμσηεξηθή ζπλεξγάηηδα). 

Τρόποη ελεκέρωζες … 

 ► Γίαπινο επηθνηλσλίαο θαη απφιπηεο 

ελεκέξσζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα 

ΟΛΔ ηηο δξαζηεξηφηεηεο είλαη ε ηζηνζειίδα 

ηνπ ΓΓ www.career.aua.gr, ε απηή 

θνηλνπνηνχληαη έγθαηξα νη  πιεξνθνξίεο 

πνπ ζπγθεληξψλνληαη θαη εκπινπηίδνληαο 

πεδία ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηέο καο ζε 

ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα.  

► Άκεζε πξνζσπηθή επαθή ρξεζηψλ κε 

ηα ζηειέρε ηνπ ΓΓ γηα φια ηα παξαπάλσ 

ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη. Οη εθηφο Αζελψλ 

ρξήζηεο εμππεξεηνχληαη κε φινπο ηνπο 

ζχγρξνλνπο ηξφπνπο ηερλνινγηψλ 

επηθνηλσλίαο.  

► Γηνξγάλσζε εθδειψζεσλ θαη  

πξαγκαηνπνίεζε ζεκηλαξίσλ, έθδνζε 

ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ  

Σηειέτωζε… 

Σν γξαθείν ζηειερψλεηαη απφ Γεσπφλνπο 

κε ζπλαθείο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο 

Οθηώβρηος 2010 - Οθηώβρηος 2011  

………...οη δράζεης ηοσ Γ.Δ. κε αρηζκούς ! 

 86 αηνκηθά ξαληεβνχ ζηα πιαίζηα ησλ 

ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ  

 5 νκαδηθά workshop γεληθήο 

ζπκβνπιεπηηθήο θαη 6 νκαδηθά ζεκηλάξηα 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο κε 200 ζπκκεηνρέο 

 10 εξγαζηήξηα κλεκνληθψλ ηερληθψλ κε 

51 ζπκκέηνρεο 

 7 παξνπζηάζεηο ησλ ζπνπδψλ ζην ΓΠΑ 

ζε εθδειψζεηο Λπθείσλ ηεο Αηηηθήο 

επίζεο  

 400 επηζθέςεηο 

 θαηάζεζε 52 απνγξαθηθψλ δειηίσλ απφ 

απφθνηηνπο ηνπ ΓΠΑ  

 

 

ηειέρε Πξαθηηθήο 
Άζθεζεο 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γπαθείο Διαζύνδεζηρ 

 

Δπηζηεκνληθφο 

Τπεχζπλνο  

Καζ. Α. Υνχληαο 

 

 Ισάλλα θαιηζά 

Τπεχζπλε Λεηηνπξγίαο  

 

 Γεψξγηνο Ληάζθνο 

Αξκφδηνο Δξγαζηαθψλ 

Θεκάησλ θαη 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο 

 

 Όιγα Γεθίγγνπ 

Αξκφδηα Δθπαηδεπηηθψλ 

Θεκάησλ 

 

 Καηεξίλα Μαπξαγάλε 

Γξακκαηεία 

 

Σηοισεία επικοινωνίαρ     

  Τ: 210 529 4883,4817 

  Φ: 210 529 4884 

  E-mail: career@aua.gr 

  W: www.career.aua.gr 

 

Σο Γραθείο Δηαζύλδεζες 

βρίζθεηαη ζηο ηζόγεηο ηοσ 

Κηηρίοσ Δηοίθεζες 

 

 

 "Υηίζε ην κέιινλ ζνπ! 

 

 Δθπαηδεχζνπ, Δμαζθήζνπ,  

ΓΙΑΤΝΓΔΟΤ 
       & Δπηρείξεζε 

          ...Καηλνηνκηθά"  

 

Παποςζίαζη ηος Γπαθείος Διαζύνδεζηρ ηος Γ.Π.Α. 

 

 
 

http://www.career.aua.gr/
mailto:career@aua.gr
http://www.career.aua.gr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

                     

                     

      

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σν γεληθφ κέξνο ζπκπιεξψλεηαη κε επηρεηξεκαηηθέο 

πξνζνκνηψζεηο, κηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθή εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία, ζηελ νπνία νη θνηηεηέο δηαδξακαηίδνπλ ηνλ 

ξφιν ελφο ζηειέρνπο κηαο επηρείξεζεο ή ηνπ ίδηνπ ηνπ 

επηρεηξεκαηία – ηδηνθηήηε θαη θαινχληαη λα ιάβνπλ 

ζεκαληηθέο ξεαιηζηηθέο απνθάζεηο, κε πξαγκαηηθά 

δεδνκέλα, ζρεηηθά κε ην κέιινλ ηεο επηρείξεζεο.  

 

ην δεχηεξν κέξνο νη θνηηεηέο ιεηηνπξγνχλ νκαδηθά κε 

ζθνπφ ηελ πιήξε ζηνηρεηνζέηεζε θαη εθπφλεζε 

επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ πνπ αμηνπνηνχλ θαηλνηφκεο 

ηδέεο θαη πξνηάζεηο. ηε δηάξθεηα ηεο πξνεγνχκελεο 

πεξηφδνπ εθπνλήζεθαλ 24 επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα ζε 

πιείζηνπο ηνκείο ηεο γεσπνληθήο επηζηήκεο θαη 

ζπλαθψλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ.  

 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ ηεο θηινζνθίαο ηεο πξάμεο, ην 

φηη θνηηεηέο έζπαζαλ ηα δεζκά πνπ ηνπο θξαηνχζαλ 

ζε έλα πιαίζην αλαθνξάο ραξαθηεξηδφκελν απφ 

έιιεηςε εκπεηξηψλ δσήο, εξγαζίαο θαη θαηαλφεζε ησλ 

πξνβιεκάησλ. Δίδακε λέα άηνκα κε απηνπεπνίζεζε, 

αλαθάιπςε ησλ ίδησλ ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο, αίζζεζε 

δεκηνπξγίαο, αηζηνδνμία γηα ην κέιινλ, πξφζεζε λα 

δνπιέςνπλ νη ίδηνη γηα απηή ηελ επηηπρία, φηη ην 

θαιχηεξν γηα ηελ πξφνδν απηήο ηεο ρψξαο.  

 

 

 

Επηζηεκοληθός Τπεύζσλος ΜΟΚΕ  

Αλ. Καζ. ηέιηος Ροδάθες 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Μονάδα Καινοηομίαρ & 

Επισειπημαηικόηηηαρ  
 

       Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο  

       Αλ. Καζ. ηέιηνο Ρνδάθεο 

 

 Αθξνδίηε Αλαγλψζηε 

πληνλίζηξηα  Μνλάδαο 

Καηλνηνκίαο & 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο 

 

Σηοισεία επικοινωνίαρ 

Τ: 210 529 4735 

E-mail: s.rozakis@aua.gr 

W: entrep.aua.gr/   

 

 "Υηίζε ην κέιινλ ζνπ! 

 

Δθπαηδεχζνπ, Δμαζθήζνπ,  

Γηαζπλδέζνπ &  

ΔΠΙΥΔΙΡΗΔ 
            ...Καηλνηνκηθά"  

 

 

 

   

Σν θζηλνπσξηλφ εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 

2011-2012 ηδξχζεθε ε Μνλάδα Καηλνηνκίαο θαη 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ζην Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην 

Αζελψλ. Πξφθεηηαη γηα κηα δνκή πνπ ζα ιεηηνπξγήζεη 

κε ζθνπφ ηελ ελζάξξπλζε επηρεηξεκαηηθψλ δξάζεσλ, 

θαηλνηνκηθψλ εθαξκνγψλ θαη καζεκάησλ επηινγήο γηα 

ηνπο θνηηεηέο ζην Παλεπηζηήκην ζηα πιαίζηα 

πξνγξάκκαηνο πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΠΑ. Η 

πξάμε απηή είλαη κηα βειηησκέλε κεηεμέιημε 

πξνεγνχκελνπ έξγνπ ην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ην 

δηάζηεκα 2003-2007 κε κεγάιε επηηπρία ζην ΓΠΑ.   

 

Η παξνχζα πξάμε κε ηελ αιιεινπρία: κάζεκα 

εηζαγσγήο  ή ζεκηλαξηαθέο δηαιέμεηο (γεληθφ κέξνο)  

κάζεκα εκβάζπλζεο κέζσ ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο  

πηπρηαθή εξγαζία παξέρεη έλαλ πιήξε θχθιν 

ζπνπδψλ θαη απφθηεζεο εκπεηξίαο, ελψ ηαπηφρξνλα ε 

φιε δηαδηθαζία θαζνδεγείηαη κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν 

απφ κέιε ΓΔΠ ηνπ ΓΠΑ, εμσηεξηθφ ζχκβνπιν-

κέληνξα, απφθνηηνπο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ κε ζρεηηθφ 

κεηαπηπρηαθφ ηίηιν  θαη παιαηνχο θνηηεηέο ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Η ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ 

γξαθείνπ θαηλνηνκίαο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο έρεη 

ζθνπφ ηε ζηήξημε θαη βησζηκφηεηα ηεο δξάζεο.  

θνπφο ηνπ γεληθνχ κέξνπο είλαη λα εηζαγάγεη ηνπο 

θνηηεηέο ζηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη λα ηνπο δψζεη ηηο βαζηθέο γλψζεηο 

ίδξπζεο, ιεηηνπξγίαο θαη ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ κηαο 

επηρείξεζεο. 

 

 

 

Παποςζίαζη ηηρ  

Μονάδαρ Καινοηομίαρ & Επισειπημαηικόηηηαρ 

(ΜΟ.Κ.Ε.) ηος Γ.Π.Α. 

 

ΜΟ.Κ.Ε. 

mailto:s.rozakis@aua.gr
http://entrep.aua.gr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 

Κ Δ T Τ Π Π Σ 

30 31 1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 1 2 3 

 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 

Κ Δ T Τ Π Π Σ 

27 28 29 30 1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 
Ππόγπαμμα Εκδηλώζεων Νοέμβπιορ - Δεκέμβπιορ 2011 

 
 Ημεπίδα Παποςζίαζηρ ηων δομών και ηων δπάζεων ηηρ Δ.Α.ΣΤΑ.         29 Ννεκβξίνπ 2011 

 

Σεμινάπια Επισειπημαηικόηηηαρ Γ.Δ. 

 Δπηρεηξεκαηηθέο Γεμηφηεηεο θαη Σξφπνη Υξεκαηνδφηεζεο Δπηρεηξήζεσλ               24 Ννεκβξίνπ 2011 

 Δπηρεηξεκαηηθφ ρέδην                                             8 Γεθεκβξίνπ 2011 

 Ννκηθέο Μνξθέο θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ                  15 Γεθεκβξίνπ 2011 

 

Σεμινάπια Σςμβοςλεςηικήρ Γ.Δ. 

 Σξφπνη ζχληαμεο βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο θαη πξνεηνηκαζίαο γηα κηα  

ζπλέληεπμε επηινγήο             2 Γεθεκβξίνπ 2011 

 Η θνηηεηηθή δσή δελ είλαη κφλν εμεηάζεηο                                    7 Γεθεκβξίνπ 2011 

 Τπνβνεζνχκελεο κλεκνληθέο αλαθιήζεηο θαη δηαδηθαζίεο ζχληαμεο  

αηνκηθψλ ρεηξφγξαθσλ θαη ειεθηξνληθψλ ζεκεηψζεσλ ησλ καζεκάησλ               14 Γεθεκβξίνπ 2011 

 

 Ημέπερ Καπιέπαρ            12 Γεθεκβξίνπ 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Τεύσορ 1 - Ννέκβξηνο 2011 

 


