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➢ το ΑΠΘ στο NοΗσΙσ: συνάντηση Καινοτομίας, εκπαίδευσης & Πολιτισμού 

H εκδήλωση, που διοργανώθηκε από την επιτροπή ερευνών και τη δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας 
(δΑΣτΑ) του ΑπΘ, πραγματοποιήθηκε από τις 18 έως τις 20 ιανουαρίου 2013 στο κέντρο διάδοσης επιστημών 
και Μουσείο τεχνολογίας - νοηΣιΣ. 
Στόχος της εκδήλωσης ήταν να δώσει τη δυνατότητα στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης και τους παραγωγικούς 
φορείς της Βόρειας ελλάδας να γνωρίσουν από κοντά τις καινοτόμες ερευνητικές δραστηριότητες που δίνουν 
μια νέα προοπτική στην οικονομία και τη ζωή των συμπολιτών μας, τις εκπαιδευτικές κοινωνικές και πολιτιστικές 
παρεμβάσεις στην πόλη, τις πολυάριθμες δραστηριότητες για το κοινό της πόλης, καθώς και τις νέες δομές του 
που στοχεύουν στην αποκατάσταση των αποφοίτων και την αναβάθμιση του ιδρύματος.
  
Μέσα από τις 65 συμμετοχές, που αφορούσαν σε προϊόντα εφαρμοσμένων μελετών, προβλήθηκε μέρος της 
καινοτομικής ερευνητικής δραστηριότητας των ερευνητών και των ομάδων του ΑπΘ. παράλληλα με την προβολή 
των πολιτιστικών, κοινωνικών και γενικότερα των νέων δράσεων του ιδρύματος επιδιώχθηκε η ανάδειξη των 
δυνατοτήτων συνεργασίας με τους παραγωγικούς φορείς της περιοχής.
η δΑΣτΑ μέσω του Γραφείου διασύνδεσης, του Γραφείου πρακτικής Άσκησης και της Μονάδας καινοτομίας και 
επιχειρηματικότητας συμμετείχε στην εκδήλωση ενημερώνοντας το κοινό για θέματα σπουδών, σταδιοδρομίας 
και επιχειρηματικότητας, καθώς και για τις δυνατότητες συνεργασίας που προσφέρει σε φορείς και επιχειρήσεις.

το υλικό της έκθεσης έχει αναρτηθεί στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://rc.auth.gr/noesis/

εκδηλώσεις



➢  Ανοικτός Κώδικας, Νομικά Θέματα & επιχειρηματικότητα

η ημερίδα, που πραγματοποιήθηκε στις 25 ιανουαρίου από το Γραφείο διασύνδεσης σε συνεργασία με το τμήμα 
πληροφορικής του ΑπΘ, είχε ως στόχο την ενημέρωση αναφορικά με το νομικό πλαίσιο που διέπει τη σχεδίαση 
και ανάπτυξη λογισμικού ανοικτού κώδικα ή τη σχεδίαση και ανάπτυξη λογισμικού με επαναχρησιμοποίηση 
ανοικτού κώδικα. την ημερίδα παρακολούθησαν 44 φοιτητές και απόφοιτοι του ΑπΘ.

➢ 2η Απολογιστική εκδήλωση Γραφείου Πρακτικής Άσκησης για το έτος 2012

Στα πλαίσια του προγράμματος "πρακτική Άσκηση 
Φοιτητών ΑπΘ" πραγματοποιήθηκε στις 14 
Φεβρουαρίου η 2η Απολογιστική εκδήλωση για το 
έτος 2012, στην οποία βραβεύτηκαν οι φοιτητές 
και οι επόπτες των φορέων υποδοχής με τις 
καλύτερες πρακτικές ασκήσεις για το έτος 2012. 
η επιλογή των φοιτητών και των εποπτών έγινε 
από τους επιστημονικά Υπεύθυνους των Σχολών 
/τμημάτων με τη συνεργασία των εποπτών μελών 
δεπ που συμμετέχουν στο πρόγραμμα με βάση τις 
αξιολογήσεις του προγράμματος. Στην εκδήλωση 
παρουσιάστηκε ο απολογισμός του προγράμματος 
για το έτος 2012, απονεμήθηκαν τιμητικές πλακέτες 
στους φοιτητές και στους επόπτες των φορέων 
υποδοχής, καθώς και αναμνηστικές πλακέτες σε 
τρεις επιστημονικά Υπευθύνους του προγράμματος που αφυπηρέτησαν. τέλος, υπήρξαν τοποθετήσεις φοιτητών, 
εποπτών φορέων υποδοχής, επιστημονικά Υπευθύνων Σχολών/τμημάτων και ιδρυματικά Υπευθύνων πρακτικής 
Άσκησης από άλλα ιδρύματα της χώρας, οι οποίοι αποτύπωσαν τις εμπειρίες τους από τη συμμετοχή τους στο 
πρόγραμμα.

➢ 4η συνάντηση Γραφείων Πρακτικής Άσκησης της χώρας

Στις 15 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε η 4η Συνάντηση των Γραφείων πρακτικής Άσκησης των Αει και τει 
της χώρας. την ευθύνη της οργάνωσης ανέλαβε, μετά από διαβούλευση, το Γραφείο πρακτικής Άσκησης του 
ΑπΘ. η ολοήμερη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο κεδεΑ και συμμετείχαν σε αυτή ιδρυματικά Υπεύθυνοι και 
εκπρόσωποι των Γραφείων πρακτικής Άσκησης είκοσι ιδρυμάτων της χώρας, ο ειδικός Γραμματέας ευρωπαϊκών 
πόρων, κ. Ζαχάρακης, εκπρόσωπος της διαχειριστικής Αρχής, καθώς και εκπρόσωποι του εθνικού δικτύου 
Έρευνας και τεχνολογίας. το συντονισμό της συζήτησης είχε ο ιδρυματικά Υπεύθυνος του προγράμματος 
"πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΑπΘ", κ. Αντώνιος κορωναίος, Αν. καθηγητής τμήματος Γεωλογίας.

➢  ενίσχυση Μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 27 Φεβρουαρίου στο Αμφιθέατρο τελετών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
με στόχο την ενημέρωση των φοιτητών και απόφοιτών για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης από το εσΠΑ. την 
εκδήλωση συνδιοργάνωσαν τα Γραφεία Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, του Διεθνούς Πανεπιστήμιου ελλάδος, του Αλεξάνδρειου τεχνολογικού 
εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το ΚεΠΑ-ΑΝεΜ. την 
εκδήλωση παρακολούθησαν συνολικά 267 φοιτητές και απόφοιτοι των παραπάνω Ιδρυμάτων.

➢ Career Start-up: ιδέες, δράσεις, συμβουλές για γρήγορη ανάπτυξη της καριέρας σου

Η εκδήλωση που διοργανώθηκε από το Γραφείο Διασύνδεσης με την υποστήριξη της ΔΑστΑ πραγματοποιήθηκε 
στις 5 Μαρτίου στο ΚεΔεΑ και την παρακολούθησαν 130 άτομα. στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση 
του κοινού για θέματα που σχετίζονται με τις τάσεις που επικρατούν στην αγορά εργασίας στην ελλάδα και 
το εξωτερικό, τις αποτελεσματικές τεχνικές αναζήτησης εργασίας, καθώς και διάφορους τρόπους ενίσχυσης 
της ανταγωνιστικότητας των υποψηφίων. Προσκεκλημένοι ομιλητές ήταν διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού 
με πολυετή εμπειρία στο χώρο. 

Η βιντεοσκόπηση της εκδήλωσης είναι διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο: 
http://dasta.auth.gr/cmsitem.aspx?sid=2&id=382

➢ Ημέρα ενημέρωσης για σπουδές και Έρευνα στην ολλανδία

στις 12 Μαρτίου η ολλανδική Πρεσβεία, το ολλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών και το τμήμα Διασύνδεσης του 
ΑΠΘ συνδιοργάνωσαν την "Ημέρα ενημέρωσης για σπουδές και έρευνα στην ολλανδία", όπου εκπρόσωποι 
από ολλανδικά Πανεπιστήμια και Πολυτεχνεία διεθνούς κύρους παρείχαν ενημέρωση για προγράμματα 
σπουδών και δυνατότητες εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στις Κάτω χώρες (ολλανδία), τις προϋποθέσεις 
εισαγωγής και τη φοιτητική ζωή στο χώρο του πανεπιστημίου. εκπρόσωποι της ολλανδικής Πρεσβείας, 
του ολλανδικού Ινστιτούτου Αθηνών και του Γραφείου Διασύνδεσης του ΑΠΘ παραβρέθηκαν καθ’ όλη τη 
διάρκεια της ημέρας παρέχοντας πληροφορίες στο κοινό.

➢ Codebender + Arduino: Hacking the Real World

το workshop, που πραγματοποιήθηκε στις 14 Μαρτίου, διοργανώθηκε από το Γραφείο Διασύνδεσης και 
το φοιτητικό παράρτημα Ιεεε του ΑΠΘ σε συνεργασία με τη ΜοΚε του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και 
αφορούσε φοιτητές και απόφοιτους Πολυτεχνικών σχολών και σχολών Θετικών επιστημών, καθώς και 
όσους θέλουν να είναι up-to-date σε θέματα τεχνολογίας-καινοτομίας. την εκδήλωση παρακολούθησαν 
συνολικά 127 φοιτητές και απόφοιτοι του ΑΠΘ. το Arduino είναι μια υπολογιστική πλατφόρμα και μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη ανεξάρτητων διαδραστικών αντικειμένων, αλλά και να συνδεθεί με 
υπολογιστή μέσω προγραμμάτων. το codebender είναι μία online πλατφόρμα προγραμματισμού Arduino 
με εκπληκτική αποδοχή (codebender.cc). Βρίσκεται σε Beta έκδοση και στις δύο πρώτες μέρες ζωής της η 
επισκεψιμότητα στο site έφτασε τους 6.000 χρήστες.

➢ εκδηλώσεις στο πλαίσιο των δράσεων της ΜοΚε

✓ το τμήμα Βιολογίας διοργάνωσε ημερίδα στις 7 Δεκεμβρίου με προσκεκλημένους ομιλητές: την κ. 
χατζηπαρασίδου, κλινική εμβρυολόγο και διευθύντρια της μονάδας EMBRYOLAB και τον κ. Μουρελάτο, 
βιολόγο, ιδρυτή, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας οΙΚοΑΝΑΠτυΞΗ. 
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✓ το τμήμα Παιδαγωγικής & Προσχολικής Αγωγής πραγματοποίησε στις 7 Δεκεμβρίου επίσκεψη στη 
σχολή Μοντεσσοριανής Αγωγής στο Πουρνάρι Πυλαίας.

✓ το τμήμα τεΦΑΑ προσκάλεσε στις 10 Δεκεμβρίου τον επιχειρηματία-ιδιοκτήτη δύο γυμναστηρίων της 
αλυσίδας γυμναστηρίων “FITNESS & FUN”, κ. Παύλου, ο οποίος παρουσίασε στους φοιτητές τη δομή και 
λειτουργία της επιχείρησής του και αναφέρθηκε στις προϋποθέσεις έναρξης μιας επιχείρησης, τις πιθανές 
πηγές χρηματοδότησης, καθώς και την αναγκαιότητα του επιχειρηματικού σχεδίου.

✓ το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών διοργάνωσε στις 11 Δεκεμβρίου σεμινάριο, στο οποίο στελέχη της 
εταιρείας γεωτεχνικών έργων της πολυεθνικής κατασκευαστικής εταιρείας Keller Hellas S.A. μίλησαν στους 
φοιτητές σχετικά με το πεδίο δράσης, τη στρατηγική και την οργανωτική δομή της εταιρείας, αλλά και για τις 
προκλήσεις και ευκαιρίες για καινοτομία που παρουσιάζονται στο επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού.

✓ Η Γεωπονική σχολή πραγματοποίησε ημερίδα στις 14 Δεκεμβρίου με ομιλητές τον κ. Δασκαλάκη, 
διαχειριστή της εταιρείας Q-Plan Βορείου ελλάδος και την κ. τσαγκαράκη, στέλεχος της ίδιας εταιρείας. Η 
παρουσίαση τους είχε τίτλο "τα συστήματα διαχείρισης και η θέση του γεωπόνου στην εφαρμογή τους".

✓ Η Ιατρική σχολή στις 18 Δεκεμβρίου πραγματοποίησε επίσκεψη στην εταιρεία VIDAVO Health Tele-
matics, όπου η υπεύθυνη του τομέα επιχειρηματικής ανάπτυξης & καινοτομίας της εταιρείας, κ. Κατσούλη, 
ανέλυσε στους φοιτητές το θέμα της αξιοποίησης της διεθνούς τάσης που επικρατεί στο χώρο της υγείας και 
εστιάζει στην ενεργό εμπλοκή του πολίτη, στην παρακολούθηση και διασφάλιση της υγείας του, καθώς και 
στην πρόληψη.

✓ το τμήμα Αγρονόμων & τοπογράφων διοργάνωσε ημερίδα στις 10 
Ιανουαρίου με προσκεκλημένους ομιλητές τον κ. Βήκα, ιδιώτη μελετητή, 
τον. κ. σπυρίδη, Δρ. τοπογράφο Μηχανικό, εταίρο της μελετητικής 
εταιρείας υετοσ, τον κ. τσακούμη, εταίρο της μελετητικής εταιρείας 
ΑΚΚτ, τον κ. χατζηγιάννη, Δρ. τοπογράφο Μηχανικό, ιδιώτη μελετητή, 
και τον κ. χατζίκο, ιδιώτη μελετητή.

Συμμετοχή σε εκδηλώσεις

➢ επιχειρηματικότητα, από τη θεωρία στην πράξη

στο Πανελλήνιο συμπόσιο επιχειρηματικότητας που διοργανώθηκε από τη ΜοΚε του ΑτεΙ Θεσσαλονίκης 
στις 14 και 15 Ιανουαρίου η Καθηγήτρια, κ. ευγενία Πετρίδου, επιστημονικά υπεύθυνη της ΜοΚε ΑΠΘ 
πραγματοποίησε εισήγηση, όπου παρουσίασε τα αποτελέσματα της έρευνας που αφορούσαν τη μεταβολή 
των στάσεων και την καλλιέργεια κουλτούρας επιχειρηματικότητας των συμμετεχόντων φοιτητών του ΑΠΘ 
στις δράσεις της ΜοΚε. επίσης, ο συνεργάτης του Γραφείου Διασύνδεσης ΑΠΘ, κ. εμμανουήλ χατζηγιάννης, 
πραγματοποίησε εισήγηση με θέμα "Διαδικασία υλοποίησης του Startup Simulation Entrepreneurs – XLX".

➢ P.A.S.S. the gap

το πανεπιστήμιο Μακεδονίας διοργάνωσε την πρώτη συνάντηση στελεχών διαχείρισης Ανθρώπινου δυναμικού 
και στελεχών Γραφείων διασύνδεσης Αει-τει στη Θεσσαλονίκη με θέμα "P.A.S.S. the gap"από τις 28 Φεβρουαρίου 
έως τη 1 Μαρτίου, προσκαλώντας τα στελέχη του κλάδου να συμμετάσχουν ενεργά στο περιεχόμενο της. η 
συνάντηση είχε ως στόχο την ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ Στελεχών διοίκησης Ανθρώπινου 
δυναμικού και Συμβούλων ενημέρωσης και Σταδιοδρομίας Γραφείων διασύνδεσης, σχετικά με το προφίλ των 
υποψηφίων που αναζητούν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε περιβάλλον οικονομικής αστάθειας. 
τα στελέχη του Γραφείου διασύνδεσης που παρακολούθησαν το σεμινάριο ήταν οι εξής: κική Ματσούκα, Έφη 
Γαβριηλίδου, δήμητρα Φαρδή, Μάνια Βογιατζή, Μανόλης Χατζηγιάννης, Ανέστης παρχαρίδης.

ενημερωτικές συναντήσεις - εργαστήρια - Σεμινάρια

➢ ομαδικά εργαστήρια επαγγελματικού Προσανατολισμού

Στις 12 και 13 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκαν τα ομαδικά εργαστήρια επαγγελματικού προσανατολισμού  
τεΦΑΑ Σερρών από τη Σύμβουλο Σταδιοδρομίας του Γραφείου διασύνδεσης, κ. Βάλια παυλίδου. Έγιναν δύο 
εργαστήρια, "Βιογραφικό Σημείωμα και Συνοδευτική επιστολή" και "Στρατηγικές Αναζήτησης εργασίας".

➢ ΚΙΝΗσου – ταξίδεψε στο εξωτερικό για εθελοντική εργασία & πρακτική άσκηση

Στις 21 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε από το Γραφείο διασύνδεσης το 1ο ενημερωτικό – Συμβουλευτικό 
εργαστήριο "κινηΣοΥ – ταξίδεψε στο εξωτερικό για εθελοντική εργασία & πρακτική άσκηση". πρόγραμμα: 
"νεΑ ΓενιΑ Σε δρΑΣη"(Youth in action), Γενικη ΓρΑΜΜΑτειΑ νεΑΣ ΓενιΑΣ – ΥποΥρΓειο πΑιδειΑΣ, 
παρουσίαση από την Μκο UNITED SOCIETIES OF BALKANS. κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου έγινε παρουσίαση 
του προγράμματος thess Evs(?), της ευρωπαϊκής εθελοντικής Υπηρεσίας (EVS), των Ανταλλαγών νέων (Υouth 
εxchanges), των εκπαιδευτικών Σεμιναρίων (Training Courses), του προγράμματος SALTO (Training Courses), 
καθώς και των προγραμμάτων Leonardo da Vinci και Grundtvig. το εργαστήριο παρακολούθησαν 15 άτομα.

➢ Ιατρική ειδικότητα – Αγροτικό Ιατρείο

Στις 19 και 26 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε η ενημερωτική εκδήλωση "ιατρική ειδικότητα-Αγροτικό ιατρείο" 
στο 1ο περιφερειακό Γραφείο διασύνδεσης για τελειόφοιτους ιατρικής Σχολής, όπου δόθηκαν αναλυτικές 
πληροφορίες για τις ιατρικές ειδικότητες στην ελλάδα (διαδικασία, δικαιολογητικά, αιτήσεις, υπολογισμός 
αναμονών, διευθύνσεις και τηλέφωνα των διευθύνσεων Υγείας) και για το αγροτικό ιατρείο (διαδικασία, κριτήρια 
διορισμού, δημοσίευση της προκήρυξης και των αποτελεσμάτων, αιτήσεις, δικαιολογητικά). Συμμετείχαν 19 
φοιτητές της ιατρικής Σχολής.

➢ ενημερωτικές συναντήσεις για σπουδές στη Γαλλία και τη Γερμανία

κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2012 -13 πραγματοποιήθηκαν στο 3ο περιφερειακό Γραφείο 
διασύνδεσης δύο ενημερωτικές συναντήσεις για σπουδές και έρευνα στη Γαλλία και τρεις συναντήσεις για 
σπουδές και έρευνα στη Γερμανία. η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε από εκπρόσωπο του Γαλλικού ινστιτούτου 
Θεσσαλονίκης και εκπροσώπους της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD) αντίστοιχα. 
Σκοπός των συναντήσεων ήταν η ενημέρωση των φοιτητών και αποφοίτων του ΑπΘ για τις δυνατότητες 
συνέχισης των σπουδών τους και τη διεξαγωγή έρευνας στις δύο χώρες. Συνολικά συμμετείχαν στις συναντήσεις
11 άτομα.

➢ Παρουσίαση του Γραφείου Διασύνδεσης σε Γυμνάσια

Στις 28 και 29 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε επίσκεψη των Γυμνασίων Αμφίκλειας και του Γυμνασίου Αμαρύνθου 
στο 1ο και 2ο περιφερειακό Γραφείο διασύνδεσης, όπου έγινε παρουσίαση των υπηρεσιών που προσφέρει το 
Γδ και του τρόπου με τον οποίο μπορούν οι μαθητές να επιλέξουν επάγγελμα. Υπεύθυνες της παρουσίασης ήταν 
οι κκ κουϊμτζή, Φαρδή και παυλίδου.

➢ Bloomberg Assessment Test (BAT)

Στις 29 και 30 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε ο online διαγωνισμός Bloomberg Assessment Test (BAT) που 



✓ το τμήμα Παιδαγωγικής & Προσχολικής Αγωγής πραγματοποίησε στις 7 Δεκεμβρίου επίσκεψη στη 
σχολή Μοντεσσοριανής Αγωγής στο Πουρνάρι Πυλαίας.

✓ το τμήμα τεΦΑΑ προσκάλεσε στις 10 Δεκεμβρίου τον επιχειρηματία-ιδιοκτήτη δύο γυμναστηρίων της 
αλυσίδας γυμναστηρίων “FITNESS & FUN”, κ. Παύλου, ο οποίος παρουσίασε στους φοιτητές τη δομή και 
λειτουργία της επιχείρησής του και αναφέρθηκε στις προϋποθέσεις έναρξης μιας επιχείρησης, τις πιθανές 
πηγές χρηματοδότησης, καθώς και την αναγκαιότητα του επιχειρηματικού σχεδίου.

✓ το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών διοργάνωσε στις 11 Δεκεμβρίου σεμινάριο, στο οποίο στελέχη της 
εταιρείας γεωτεχνικών έργων της πολυεθνικής κατασκευαστικής εταιρείας Keller Hellas S.A. μίλησαν στους 
φοιτητές σχετικά με το πεδίο δράσης, τη στρατηγική και την οργανωτική δομή της εταιρείας, αλλά και για τις 
προκλήσεις και ευκαιρίες για καινοτομία που παρουσιάζονται στο επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού.

✓ Η Γεωπονική σχολή πραγματοποίησε ημερίδα στις 14 Δεκεμβρίου με ομιλητές τον κ. Δασκαλάκη, 
διαχειριστή της εταιρείας Q-Plan Βορείου ελλάδος και την κ. τσαγκαράκη, στέλεχος της ίδιας εταιρείας. Η 
παρουσίαση τους είχε τίτλο "τα συστήματα διαχείρισης και η θέση του γεωπόνου στην εφαρμογή τους".

✓ Η Ιατρική σχολή στις 18 Δεκεμβρίου πραγματοποίησε επίσκεψη στην εταιρεία VIDAVO Health Tele-
matics, όπου η υπεύθυνη του τομέα επιχειρηματικής ανάπτυξης & καινοτομίας της εταιρείας, κ. Κατσούλη, 
ανέλυσε στους φοιτητές το θέμα της αξιοποίησης της διεθνούς τάσης που επικρατεί στο χώρο της υγείας και 
εστιάζει στην ενεργό εμπλοκή του πολίτη, στην παρακολούθηση και διασφάλιση της υγείας του, καθώς και 
στην πρόληψη.

✓ το τμήμα Αγρονόμων & τοπογράφων διοργάνωσε ημερίδα στις 10 
Ιανουαρίου με προσκεκλημένους ομιλητές τον κ. Βήκα, ιδιώτη μελετητή, 
τον. κ. σπυρίδη, Δρ. τοπογράφο Μηχανικό, εταίρο της μελετητικής 
εταιρείας υετοσ, τον κ. τσακούμη, εταίρο της μελετητικής εταιρείας 
ΑΚΚτ, τον κ. χατζηγιάννη, Δρ. τοπογράφο Μηχανικό, ιδιώτη μελετητή, 
και τον κ. χατζίκο, ιδιώτη μελετητή.

Συμμετοχή σε εκδηλώσεις

➢ επιχειρηματικότητα, από τη θεωρία στην πράξη

στο Πανελλήνιο συμπόσιο επιχειρηματικότητας που διοργανώθηκε από τη ΜοΚε του ΑτεΙ Θεσσαλονίκης 
στις 14 και 15 Ιανουαρίου η Καθηγήτρια, κ. ευγενία Πετρίδου, επιστημονικά υπεύθυνη της ΜοΚε ΑΠΘ 
πραγματοποίησε εισήγηση, όπου παρουσίασε τα αποτελέσματα της έρευνας που αφορούσαν τη μεταβολή 
των στάσεων και την καλλιέργεια κουλτούρας επιχειρηματικότητας των συμμετεχόντων φοιτητών του ΑΠΘ 
στις δράσεις της ΜοΚε. επίσης, ο συνεργάτης του Γραφείου Διασύνδεσης ΑΠΘ, κ. εμμανουήλ χατζηγιάννης, 
πραγματοποίησε εισήγηση με θέμα "Διαδικασία υλοποίησης του Startup Simulation Entrepreneurs – XLX".

➢ P.A.S.S. the gap

το πανεπιστήμιο Μακεδονίας διοργάνωσε την πρώτη συνάντηση στελεχών διαχείρισης Ανθρώπινου δυναμικού 
και στελεχών Γραφείων διασύνδεσης Αει-τει στη Θεσσαλονίκη με θέμα "P.A.S.S. the gap"από τις 28 Φεβρουαρίου 
έως τη 1 Μαρτίου, προσκαλώντας τα στελέχη του κλάδου να συμμετάσχουν ενεργά στο περιεχόμενο της. η 
συνάντηση είχε ως στόχο την ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ Στελεχών διοίκησης Ανθρώπινου 
δυναμικού και Συμβούλων ενημέρωσης και Σταδιοδρομίας Γραφείων διασύνδεσης, σχετικά με το προφίλ των 
υποψηφίων που αναζητούν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε περιβάλλον οικονομικής αστάθειας. 
τα στελέχη του Γραφείου διασύνδεσης που παρακολούθησαν το σεμινάριο ήταν οι εξής: κική Ματσούκα, Έφη 
Γαβριηλίδου, δήμητρα Φαρδή, Μάνια Βογιατζή, Μανόλης Χατζηγιάννης, Ανέστης παρχαρίδης.

ενημερωτικές συναντήσεις - εργαστήρια - Σεμινάρια

➢ ομαδικά εργαστήρια επαγγελματικού Προσανατολισμού

Στις 12 και 13 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκαν τα ομαδικά εργαστήρια επαγγελματικού προσανατολισμού  
τεΦΑΑ Σερρών από τη Σύμβουλο Σταδιοδρομίας του Γραφείου διασύνδεσης, κ. Βάλια παυλίδου. Έγιναν δύο 
εργαστήρια, "Βιογραφικό Σημείωμα και Συνοδευτική επιστολή" και "Στρατηγικές Αναζήτησης εργασίας".

➢ ΚΙΝΗσου – ταξίδεψε στο εξωτερικό για εθελοντική εργασία & πρακτική άσκηση

Στις 21 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε από το Γραφείο διασύνδεσης το 1ο ενημερωτικό – Συμβουλευτικό 
εργαστήριο "κινηΣοΥ – ταξίδεψε στο εξωτερικό για εθελοντική εργασία & πρακτική άσκηση". πρόγραμμα: 
"νεΑ ΓενιΑ Σε δρΑΣη"(Youth in action), Γενικη ΓρΑΜΜΑτειΑ νεΑΣ ΓενιΑΣ – ΥποΥρΓειο πΑιδειΑΣ, 
παρουσίαση από την Μκο UNITED SOCIETIES OF BALKANS. κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου έγινε παρουσίαση 
του προγράμματος thess Evs(?), της ευρωπαϊκής εθελοντικής Υπηρεσίας (EVS), των Ανταλλαγών νέων (Υouth 
εxchanges), των εκπαιδευτικών Σεμιναρίων (Training Courses), του προγράμματος SALTO (Training Courses), 
καθώς και των προγραμμάτων Leonardo da Vinci και Grundtvig. το εργαστήριο παρακολούθησαν 15 άτομα.

➢ Ιατρική ειδικότητα – Αγροτικό Ιατρείο

Στις 19 και 26 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε η ενημερωτική εκδήλωση "ιατρική ειδικότητα-Αγροτικό ιατρείο" 
στο 1ο περιφερειακό Γραφείο διασύνδεσης για τελειόφοιτους ιατρικής Σχολής, όπου δόθηκαν αναλυτικές 
πληροφορίες για τις ιατρικές ειδικότητες στην ελλάδα (διαδικασία, δικαιολογητικά, αιτήσεις, υπολογισμός 
αναμονών, διευθύνσεις και τηλέφωνα των διευθύνσεων Υγείας) και για το αγροτικό ιατρείο (διαδικασία, κριτήρια 
διορισμού, δημοσίευση της προκήρυξης και των αποτελεσμάτων, αιτήσεις, δικαιολογητικά). Συμμετείχαν 19 
φοιτητές της ιατρικής Σχολής.

➢ ενημερωτικές συναντήσεις για σπουδές στη Γαλλία και τη Γερμανία

κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2012 -13 πραγματοποιήθηκαν στο 3ο περιφερειακό Γραφείο 
διασύνδεσης δύο ενημερωτικές συναντήσεις για σπουδές και έρευνα στη Γαλλία και τρεις συναντήσεις για 
σπουδές και έρευνα στη Γερμανία. η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε από εκπρόσωπο του Γαλλικού ινστιτούτου 
Θεσσαλονίκης και εκπροσώπους της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD) αντίστοιχα. 
Σκοπός των συναντήσεων ήταν η ενημέρωση των φοιτητών και αποφοίτων του ΑπΘ για τις δυνατότητες 
συνέχισης των σπουδών τους και τη διεξαγωγή έρευνας στις δύο χώρες. Συνολικά συμμετείχαν στις συναντήσεις
11 άτομα.

➢ Παρουσίαση του Γραφείου Διασύνδεσης σε Γυμνάσια

Στις 28 και 29 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε επίσκεψη των Γυμνασίων Αμφίκλειας και του Γυμνασίου Αμαρύνθου 
στο 1ο και 2ο περιφερειακό Γραφείο διασύνδεσης, όπου έγινε παρουσίαση των υπηρεσιών που προσφέρει το 
Γδ και του τρόπου με τον οποίο μπορούν οι μαθητές να επιλέξουν επάγγελμα. Υπεύθυνες της παρουσίασης ήταν 
οι κκ κουϊμτζή, Φαρδή και παυλίδου.

➢ Bloomberg Assessment Test (BAT)

Στις 29 και 30 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε ο online διαγωνισμός Bloomberg Assessment Test (BAT) που 



συνδιοργανώθηκε από τα Γραφεία διασύνδεσης ΑπΘ και πΑΜΑκ σε συνεργασία με το Bloomberg Institute.  
Στο διαγωνισμό συμμετείχαν συνολικά 106 φοιτητές και απόφοιτοι.

➢ εκπαιδευτικό Έργο της ΜοΚε

το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ.έτους 2012-13 η Μοκε εκπαίδευσε 181 φοιτητές από 19 τμήματα του ΑπΘ 
σε αντικείμενα της "επιχειρηματικότητας και καινοτομίας". πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητές παρακολούθησαν 
σεμιναριακά και εργαστηριακά μαθήματα που προσέφεραν μέλη δεπ του τμήματος οικονομικών επιστημών, 
αλλά και συνεργάτες/υποψήφιοι διδάκτορες των τμημάτων που συμμετέχουν στις δράσεις της Μοκε.  Στο 
πλαίσιο της σύνδεσης με τον κόσμο του "επιχειρείν" ήρθαν σε επαφή με επιχειρηματίες και στελέχη κατά τις 
επισκέψεις τους σε επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων και συμμετείχαν σε θεματικές διοργανώσεις των τμημάτων 
τους. Με το τέλος των μαθημάτων παρέδωσαν  59 επιχειρηματικά σχέδια (business plans) στα οποία δομήσανε 
τις καινοτόμες ιδέες τους και σχεδίασαν την υλοποίησή τους, λειτουργώντας ως "εν δυνάμει επιχειρηματίες".

δικτύωση

➢ συνάντηση των εργαστηρίων της Γεωπονικής ΑΠΘ με επιχειρήσεις του σεΒε

Στο πλαίσιο των δράσεων δικτύωσης της 
δΑΣτΑ πραγματοποιήθηκαν δύο συναντήσεις 
με εκπροσώπους του Συνδέσμου εξαγωγέων 
(ΣεΒε) και του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου 
ελλάδος (ΣΒΒε), προκειμένου να διερευνηθούν 
οι δυνατότητες συνεργασίας. Σε συνέχεια των 
συναντήσεων αυτών, διοργανώθηκε στις 24 
Απριλίου από το Γραφείο Μεταφοράς τεχνολογίας 
της επιτροπής ερευνών επίσκεψη επιχειρήσεων 
τροφίμων, μελών του ΣεΒε, στα εργαστήρια του 
τομέα επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων της 
Γεωπονικής Σχολής, όπου πραγματοποιήθηκε 
ξενάγηση στους χώρους των εργαστηρίων και 
παρουσίαση των υπηρεσιών που προσφέρουν. 
Στόχος της συνάντησης ήταν η ανάπτυξη της βιομηχανικής έρευνας μέσω της διασύνδεσης των επιχειρηματιών 
με τα εργαστήρια και τα μέλη του ΑπΘ. Στο μέλλον προγραμματίζονται παρόμοιες δράσεις και με άλλους κλάδους 
έρευνας, ώστε να διευρυνθούν οι τομείς συνεργασίας.

➢ Παρουσίαση του Προγράμματος "Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΑΠΘ"σε επιμελητήρια

το Γραφείο πρακτικής Άσκησης ΑπΘ παρευρέθη στις συνεδριάσεις 
της διοικούσας επιτροπής των τεχνικών επιμελητηρίων Μαγνησίας 
και κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και στις συνεδριάσεις του 
διοικητικού Συμβουλίου των επιμελητηρίων δράμας και Ξάνθης, 
προκειμένου να παρουσιάσει το πρόγραμμα "πρακτική Άσκηση 
Φοιτητών ΑπΘ"στα μέλη τους.


