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Μελετημένο... φοιτητικό ξεκίνημα
στο ΤΕΙ Κρήτης
Πηγή: teicrete.gr 15.09.15
Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης,
συγχαίρει τους επιτυχόντες στα Τμήματα και τις Σχολές
του και τους υποδέχεται για μία πρώτη γνωριμία στο
Κέντρο Ενημέρωσης Πρωτοετών, το οποίο λειτουργεί
για 2η συνεχή χρονιά, προκειμένου να διευκολύνει την
ομαλή ένταξη των νέων φοιτητών στο ακαδημαϊκό
περιβάλλον και να υποστηρίξει τόσο τους ίδιους, όσο
και τις οικογένειες τους στη νέα μεταβατική περίοδο
που διανύουν.
Κέντρο Ενημέρωσης Πρωτοετών Φοιτητών
Το Κέντρο Ενημέρωσης Πρωτοετών Φοιτητών αποτελεί
την αφετηρία της ολοκληρωμένης υποστήριξης των
νεοεισαχθέντων και φιλοξενείται στο “Φουαγιέ” του
Αμφιθέατρου Εμμ. Σμυρνάκη στο κεντρικό campus στο
Ηράκλειο. Αντίστοιχες δομές έχουν δημιουργηθεί σε
όλες τις Σχολές του Ιδρύματος ανά την Κρήτη. Μέλη του
εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού, καθώς και
εθελοντές φοιτητές, υποδέχονται τους νεοεισαχθέντες
και τους συνοδούς τους παρέχοντας πληροφορίες για
θέματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών,
για τα επαγγελματικά δικαιώματα και την επαγγελματική
αποκατάσταση, για τις υπηρεσίες που έχουν τη
δυνατότητα να αξιοποιήσουν με τη νέα φοιτητική τους
ιδιότητα, για τις νέες ακαδημαϊκές υποχρεώσεις και
γενικότερα για ότι σχετίζεται με τη φοιτητική τους ζωή.
Τέλος, μέσω Υπολογιστών κοινής χρήσης, και υπό τη
βοήθεια φοιτητών, θα υποστηρίζονται όσοι πρωτοετείς
φοιτητές δεν έχουν για οποιοδήποτε λόγο ολοκληρώσει
τη διαδικασία προεγγραφής τους στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα του υπουργείου παιδείας.
Επιβεβαίωση Παραλαβής Φακέλων Εγγραφών
Με σκοπό την άμεση ενημέρωση των πρωτοετών
φοιτητών αναφορικά με την “επιβεβαίωση παραλαβής
των δικαιολογητικών που έχουν στείλει ταχυδρομικά”,
έχει δημιουργηθεί ειδική υποδομή, η οποία ενημερώνεται
καθημερινά από τα στελέχη των γραμματειών κάθε
τμήματος με τα στοιχεία των φακέλων που έχουν
παραληφθεί και αυτομάτως δημοσιοποιούνται στην
ιστοσελίδα του ΤΕΙ Κρήτης. Πιο συγκεκριμένα, στη
λίστα που εμφανίζεται στην ηλεκτρονική σελίδα οι νέοι
φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να επιβεβαιώσουν την
παραλαβή των φακέλων που έχουν στείλει ταχυδρομικά
προς το ΤΕΙ Κρήτης για την εγγραφή τους.
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2810 379200 - Τηλεφωνικό Κέντρο ενημέρωσης
πρωτοετών φοιτητών
Πέρα από την προσωπική επικοινωνία και τη “διαζώσης” γνωριμία με το ακαδημαϊκό περιβάλλον,
χρήσιμες πληροφορίες παρέχονται και μέσω του
τηλεφωνικού κέντρου που έχει ενεργοποιηθεί και
λειτουργεί καθημερινά όλες τις εργάσιμες μέρες και
ώρες για την εξυπηρέτηση των πρωτοετών φοιτητών.
Καλώντας τον αριθμό 2810 379200 οι φοιτητές έχουν
τη δυνατότητα να ενημερωθούν α) για τις εγγραφές
νεοεισαχθέντων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
[πληκτρολογώντας τον αριθμό 9], β) για τις
υπηρεσίες του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας και τα
δικαιολογητικά στέγασης & σίτισης [πληκτρολογώντας
τον αριθμό 8] γ) να συνδεθούν με όλες τις Σχολές και
τα Τμήματα του ΤΕΙ Κρήτης, ακολουθώντας πάντα τις
φωνητικές οδηγίες και πληκτρολογώντας από το μενού
των επιλογών τα νούμερα που τους ενδιαφέρουν.
Φόρμα Υποβολής Ερωτήματος
Κάθε νέος φοιτητής έχει πλέον τη δυνατότητα να
ενημερωθεί και ηλεκτρονικά για συγκεκριμένα θέματα
ή απορίες αναφορικά με τα ζητήματα εγγραφής,
παρακολούθησης των σπουδών, κλπ. Στην ηλεκτρονική
φόρμα μπορούν να υποβάλουν το ερώτημά τους
οποιαδήποτε χρονική στιγμή του 24ώρου και θα
λάβουν προσωποποιημένη απάντηση το συντομότερο
δυνατό στο email που θα έχουν υποδείξει.
findhome.teicrete.gr:
Ενοικιαζόμενα
βρίσκουν το φοιτητή τους

σπίτια

Η πλατφόρμα findhome.teicrete.gr αποτελεί μία νέα
υπηρεσία που παρέχει το ΤΕΙ Κρήτης με σκοπό τη
στήριξη και διευκόλυνση των φοιτητών του Ιδρύματος
στην εύρεση κατοικίας στην πόλη σπουδών τους.
Πολλαπλά τα οφέλη για τους ενδιαφερόμενους φοιτητές,
καθώς μπορούν να αναζητήσουν τις διαθέσιμες
κατοικίες μέσα από πολλαπλά κριτήρια, επιλέγοντας
τα διαμερίσματα που θεωρούν ότι καλύπτουν τις
ανάγκες τους, και να έρθουν σε επικοινωνία με τους
ιδιοκτήτες τους. Σημαντικό στοιχείο της υπηρεσίας
είναι η προβολή του σημείου της κατοικίας σε χάρτη και
ο υπολογισμός της απόστασης από τις εγκαταστάσεις
του ΤΕΙ στην πόλη όπου φοιτά. Οι ιδιοκτήτες, πέρα
από τη δυνατότητα δημοσιοποίησης αγγελιών για
τις διαθέσιμες προς ενοικίαση κατοικίες τους, έχουν
την ευκαιρία να καταχωρούν φωτογραφίες, σύντομη
περιγραφή των κατοικιών, κόστος ενοικίασης, καθώς

και επιπλέον στοιχεία όπως π.χ. επίπλωση, κοινόχρηστα,
θέρμανση, πρόσβαση σε μέσα μαζικής μεταφοράς για το
ΤΕΙ κ.ά. και φυσικά να έρχονται σε άμεση επικοινωνία με
τους “υποψήφιους” ενοικιαστές τους.
Παρεχόμενες Υπηρεσίες προς Φοιτητές
Όλες οι παρεχόμενες ακαδημαϊκές και διοικητικές
υπηρεσίες που μπορούν να αξιοποιήσουν οι νέοι φοιτητές
παρατίθενται στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Κρήτης. H
ενημέρωσή τους για α) πρόσβαση στις e-υπηρεσίες προς
φοιτητές (my.teicrete.gr, e-πάσο, κτλ.), β) τις υπηρεσίες
σίτισης και στέγασης, γ) τις συμβουλευτικές δομές σε
θέματα σπουδών και ψυχολογικής υποστήριξης, δ) τις
υπηρεσίες δανεισμού και εξυπηρέτησης στη Βιβλιοθήκη,
ε) τις υπηρεσίες αθλητισμού, πολιτισμού και ψυχαγωγίας,
κλπ. ενισχύουν τα πρώτα τους βήματα στον ακαδημαϊκό
χώρο και την ομαλή μετάβασή τους στη νέα φοιτητική
καθημερινότητα.
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Πληροφορίες για το Τμήμα Εισαγωγής και Συνοπτικός
Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών
Παρουσίαση όλων των τμημάτων και των σχολών του
ΤΕΙ Κρήτης βρίσκεται συγκεντρωμένη στην ηλεκτρονική
διεύθυνση του ιδρύματος και συγκεκριμένα στην ενότητα
σπουδές. Μέσω αυτής οι νέοι φοιτητές μπορούν να
γνωρίσουν καλύτερα το τμήμα εισαγωγής τους, το
υψηλό επίπεδο σπουδών καθώς και τις προοπτικές
επαγγελματικής αποκατάστασης που ξεδιπλώνονται
με την αποφοίτησή τους. Ο Συνοπτικός Οδηγός για τις
Προπτυχιακές Σπουδές στο ΤΕΙ Κρήτης ολοκληρώνει
την πρώτη ξενάγηση και γνωριμία με τον ακαδημαϊκό
αυτό χώρο. Ο νέος φοιτητής θα διαπιστώσει ότι το
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης προσφέρει
προοπτική και γνώσεις σε όλους όσους ενδιαφέρονται
να σταδιοδρομήσουν σε μία εκ των 13 προσφερόμενων
σύγχρονων ειδικοτήτων και πολλαπλών εξειδικεύσεων
τους στο χώρο των Τεχνολογικών, Οικονομικών και
Ανθρωπιστικών Επιστημών.

Διαδικασία & δικαιολογητικά αιτήσεων
Σίτισης και Στέγασης
Πηγή: teicrete.gr 16.09.15
Ενημερώνουμε τους πρωτοετείς φοιτητές του
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης
ότι η διαδικασία κατάθεσης των αιτήσεων και των
δικαιολογητικών για παροχή στέγασης και σίτισης,
ΑΛΛΑΞΕ και θα πραγματοποιείται ως εξής:
ΒΗΜΑ 1ο:
Έκδοση του Φοιτητικού Πάσο. Η έκδοση του είναι
απαραίτητη προϋπόθεσηγια να προχωρήσετε σε
αιτήσεις για παροχή ΣΙΤΙΣΗΣ και ΣΤΕΓΑΣΗΣ στις
Εστίες του Ιδρύματος. Αφού ολοκληρωθεί αυτή η
διαδικασία, έχετε στην διάθεση σας το έντυπο με το
Barcode του ΠΑΣΟ σας.
ΒΗΜΑ 2ο:
Ηλεκτρονική αίτηση για Σίτιση και Στέγαση. Ο φοιτητής
επισκέπτεται την νέα εφαρμογή στο https://secretariat.
teicrete.gr/, εκεί αφού συνδεθείτε, επιλέγετε Αιτήσεις και
μετά αίτηση σίτισης ή στέγασης, στις οποίες χρειάζεστε
το κωδικό - Barcode της φοιτητικής ταυτότητας – ΠΑΣΟ.
Στη συνέχεια, ο φοιτητής συμπληρώνει την ηλεκτρονική
αίτηση – φόρμα με τα ατομικά, οικονομικά και κοινωνικά
του στοιχεία,στα αντίστοιχα πεδία. Οι ηλεκτρονικές
αιτήσεις είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθούν από
όλους τους υποψήφιους για παροχή ΣΙΤΙΣΗΣ και
ΣΤΕΓΑΣΗΣ στις Εστίες του Ιδρύματος.
ΒΗΜΑ 3ο:
Κατάθεση έντυπων αιτήσεων – δικαιολογητικών*.
Για να ολοκληρωθεί η αίτηση του φοιτητή για
ΣΙΤΙΣΗ και ΣΤΕΓΑΣΗ πρέπει,εφόσον έχει κάνει τις
ηλεκτρονικές αιτήσεις, να καταθέσει τα απαιτούμενα
έντυπα – δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την
κάθε αίτηση ξεχωριστά για τις παροχές που επιθυμεί.
Στη συνέχεια γίνεται έλεγχος των ηλεκτρονικών
αιτήσεων,λαμβάνοντας υπόψη τα δικαιολογητικά που
υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά και έντυπα στο τμήμα
Φοιτητικής Μέριμνας.
ΒΗΜΑ 4ο:
Τέλος, ανακοινώνονται τα αποτελέσματα.
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Οι δικαιούχοι τις δωρεάν ΣΙΤΙΣΗΣ, παλαιοί και νέοι
φοιτητές, χρησιμοποιούν πλέον την Φοιτητική τους
ταυτότητα – ΠΑΣΟ όταν επισκέπτονται το εστιατόριο.
Η διαδικασία ηλεκτρονικών αιτήσεων θα ξεκινήσει την
Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή
04/10/2015, δηλαδή μερικές μέρες αργότερα από την
λήξη των εγγραφών που είναι 29/09/ 2015 προκειμένου
να προλάβουν και οι τελευταίοι φοιτητές να καταθέσουν
τις αιτήσεις τους.
Με ποιο τρόπο υποβάλλονται
δικαιολογητικά (ΒΗΜΑ 3ο)

τα

απαιτούμενα

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων, ο
φοιτητής μπορεί να καταθέτει τα δικαιολογητικά των
αιτήσεων:
α) Ηλεκτρονικά. Στην εφαρμογή των ηλεκτρονικών
αιτήσεων θα υπάρχει δυνατότητα επισύναψης
δικαιολογητικών σε μορφή ψηφιοποιημένων αρχείων.
β)
Αυτοπροσώπως.
Κατατίθενται
ξεχωριστά
δικαιολογητικά για στέγαση και σίτιση καθημερινά,
10:00 – 13:00 στα γραφεία του Τμήματος Φοιτητικής
Μέριμνας.
γ) Ταχυδρομικώς. Οι υποψήφιοι συγκεντρώνουν όλα
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (σε απλές φωτοτυπίες)
και τα αποστέλλουν ταχυδρομικά μέχρι και 02/10/2015
(λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία που αναγράφεται
στη σφραγίδα ταχυδρομείου), στη διεύθυνση: ΤΕΙ
ΚΡΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ,
ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ, Τ.Κ.71410, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ.
Οι υποψήφιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν ιδιωτικό
ταχυδρομείο, εάν το επιθυμούν, αρκεί να καταθέσουν
τα δικαιολογητικά τους στην εταιρεία επιλογής τους
έως τις 02/10/2015.
*Μπορείτε να βρείτε τα δικαιολογητικά εδώ: http://emag.career.teicrete.gr/content/2779

Τηλεφωνικό Κέντρο ενημέρωσης
πρωτοετών φοιτητών 2810 379200
Πηγή:

teicrete.gr 30.09.15

πληκτρολογώντας 3

Από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος λειτουργεί στο ΤΕΙ Κρήτης
τηλεφωνικό κέντρο ενημέρωσης των πρωτοετών φοιτητών.

3.1 Για το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
πληκτρολογώντας 1

Καλώντας τον αριθμό 2810 379200 έχετε τη δυνατότητα να
ενημερωθείτε για τα παρακάτω:

3.2 Για το Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και
Ακουστικής πληκτρολογώντας 2

Για τις εγγραφές νέο-εισαχθέντων πληκτρολογώντας 9

3.3 Για το Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και
Περιβάλλοντος πληκτρολογώντας 3

9.1 Για την εγγραφή πληκτρολογώντας 1
9.2 Για τα δικαιολογητικά εγγραφής πληκτρολογώντας 2

3.4 Για την Γραμματεία της Σχολής Εφαρμοσμένων
Επιστημών πληκτρολογώντας 4

Για τις υπηρεσίες του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας
πληκτρολογώντας 8

την Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων
πληκτρολογώντας 4

8.1 Για τα δικαιολογητικά στέγασης πληκτρολογώντας 1

4.1 Για το Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας
πληκτρολογώντας 1

8.2 Για τα δικαιολογητικά σίτισης πληκτρολογώντας 2
ή να συνδεθείτε με: την Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
πληκτρολογώντας 1
1.1 Για το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ηράκλειο
πληκτρολογώντας 1

4.2 Για το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων πληκτρολογώντας
2
4.3 Για την Γραμματεία της Σχολής Εφαρμοσμένων
Επιστημών πληκτρολογώντας 3
την Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών πληκτρολογώντας 5

1.2 Για το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άγιος Νικόλαος
πληκτρολογώντας 2
1.3 Για το Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης
πληκτρολογώντας 3
1.4 Για το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοικονομικής
πληκτρολογώντας 4
1.5 Για την Γραμματεία της Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
πληκτρολογώντας 5
την Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
πληκτρολογώντας 2
2.1 Για το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας πληκτρολογώντας 1
2.2 Για το Τμήμα Νσηλευτικής πληκτρολογώντας 2
2.3 Για την Γραμματεία της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας &
Πρόνοιας πληκτρολογώντας 3
την Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών στα Χανιά
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5.1 Για το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
πληκτρολογώντας 1
5.2 Για το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής
πληκτρολογώντας 2
5.3 Για το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
πληκτρολογώντας 3
5.4 Για το Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων
πληκτρολογώντας 4
5.5 Για την Γραμματεία της Σχολής Τεχνολογικών
Εφαρμογών πληκτρολογώντας 5

Υποβολή αιτήσεων για
το πρόγραμμα ERASMUS
Πηγή:

teicrete.gr 30.09.15

Το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του ΤΕΙ Κρήτης
ενημερώνει τους φοιτητές που επιθυμούν να
μετακινηθούν στο εξωτερικό με το πρόγραμμα
ERASMUS για σπουδές ή για πρακτική άσκηση
το εαρινό εξάμηνο 2015-2016 ότι η καταληκτική
ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων είναι η
20η Οκτωβρίου 2015.
Οι αιτήσεις γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά
μέσω της ιστοσελίδας
http://www.teicrete.gr/iro/el/index.php/programmata-kinhtikothtas-gia-sp... για σπουδές και
http://www.teicrete.gr/iro/el/index.php/programmata-kinhtikothtas-gia-sp... για πρακτική.
Ειδικά για την πρακτική άσκηση και επειδή
οι θέσεις είναι περιορισμένες θα έχουν
προτεραιότητα κατά σειρά
Οι φοιτητές που θα πραγματοποιήσουν
την κανονική 6μηνη πρακτική τους άσκηση
στη συνέχεια οι Κύπριοι φοιτητές που θα
πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση
στην Κύπρο μετά οι φοιτητές που θέλουν να

8 στάδιοδρομίες

παρατείνουν την πρακτική τους άσκηση στο
εξωτερικό και τέλος οι φοιτητές που θέλουν να
κάνουν συμπληρωματική πρακτική άσκηση στο
εξωτερικό.
Για τυχόν απορίες στην συμπλήρωση των
αιτήσεων απευθυνθείτε πρώτα στο τμήμα σας
(στον Ακαδημαϊκό Συντονιστή ERASMUS)
ο/η οποίος/α θα επικοινωνήσει με το Γραφείο
Διεθνών Σχέσεων αν χρειαστεί περαιτέρω
βοήθεια.
Για όλους τους υποψηφίους θα υπάρξουν
ενημερωτικές συναντήσεις από τα μέλη του
Γραφείου Διεθνών Σχέσεων για τις οποίες θα
ενημερωθείτε προσεχώς.
Από το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων.

Εκπαίδευση

Διαβάστε άρθρα σχετικά με την εκπαίδευση αλλά και όλες τις τελευταίες
εξελίξεις σχετικά με αλλαγές ,τροποποιήσεις , νέες ρυθμίσεις που αφορούν
την τριτόβαθμια εκπαίδευση και την ‘δια βίου’ μάθηση. .
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Μεταφορά του Erasmus+ από
το Ίδρυμα Νεολαίας στο ΙΚΥ
Πηγή: diorismos.gr 28.09.15
Στο πλαίσιο του αναγκαίου εξορθολογισμού πόρων και
δαπανών και με σκοπό την αποτελεσματική εφαρμογή
του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ 2014-2020
από έναν ενιαίο φορέα, αποφασίστηκε η μεταφορά της
υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+/Τομέας Νεολαία, από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια
Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), στο Ίδρυμα Κρατικών
Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), σύμφωνα με την αρ. 105131/
Η1/01-07-2015 (ΦΕΚ 1404/τ.Β΄/07-07-2015) Υπουργική
Απόφαση.
Το Ι.Κ.Υ. είναι ένας φορέας με συσσωρευμένη εμπειρία
τριών συνεχόμενων δεκαετιών στη διαχείριση των
προηγούμενων γενεών ευρωπαϊκών προγραμμάτων
για την εκπαίδευση και την κατάρτιση (Erasmus, Lingua,
Σωκράτης Ι και ΙΙ, LifelongLearningProgramme– LLP) και
είναι ήδη αρμόδιο από το 2014 για την υλοποίηση των
υπολοίπων τομέων του Erasmus+ για την εκπαίδευση,
την κατάρτιση και τον αθλητισμό.
Δυνάμει της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, το
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ως
Εθνική Αρχή του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+,
είναι αρμόδιο για το συντονισμό των απαιτούμενων
ενεργειών μεταφοράς από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. στο Ι.Κ.Υ. των
ανοικτών σχεδίων προγραμμάτων, ταμειακών διαθεσίμων,
στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, καθώς και
λοιπών εκκρεμοτήτων που απορρέουν από οδηγίες και
διατάξεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
Έως την ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας και της
θέσης του Ι.Κ.Υ. σε πλήρη ετοιμότητα για την ανάληψη
της υλοποίησης του Erasmus+ / τομέας Νεολαία, κρίνεται
εύλογη και αναγκαία η αναστολή υποβολής αιτήσεων στο
πλαίσιο του 3ου γύρου (R3) με καταληκτική ημερομηνία
την 1η Οκτωβρίου 2015 και για τις τρεις Βασικές Δράσεις
(Βασική Δράση
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1: Κινητικότητα των ατόμων στον τομέα της νεολαίας,
Βασική Δράση
2: Στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της νεολαίας,
Βασική Δράση
3: Συνεδρίαση μεταξύ των νέων και των υπευθύνων για τη
λήψη αποφάσεων στον τομέα της νεολαίας). Ειδικότερα,
γνωστοποιείται στους ενδιαφερόμενους φορείς από
την Ελλάδα ότι δεν θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής
αιτήσεων (R3) στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., το οποίο έχει παύσει να
λειτουργεί ως αρμόδια Εθνική Μονάδα Συντονισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι φορείς, προκειμένου να υλοποιήσουν
δράσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος
Erasmus+/ τομέας Νεολαία, έχουν τη δυνατότητα να
αναζητήσουν και να αναπτύξουν συνεργασίες για την
υποβολή αιτήσεων υπό το συντονισμό αλλοδαπού φορέα,
με καταληκτική ημερομηνία την 1η Οκτωβρίου 2015.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι φορείς
μπορούν να επικοινωνούν με την Δ/νση Ευρωπαϊκών
και Διεθνών Θεμάτων - Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών
Προγραμμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση
programs@minedu.gov.gr.

Σπουδές στο εξωτερικό: Ποιες χώρες προσφέρουν
τις καλύτερες προοπτικές καριέρας
Πηγή hsbc.com 09.09.15

πανεπιστημιακή εκπαίδευση των παιδιών τους.

Στο πλαίσιο του αναγκαίου εξορθολογισμού πόρων και Ποσοστό
μεγαλύτερο του 77% των γονέων που συμμετείχαν στην έρευνα
της HSBC, με τίτλο «Η Αξία της Εκπαίδευσης», θα σκέφτονταν
να στείλουν τα παιδιά τους να σπουδάσουν στο εξωτερικό,
αλλά αρκετοί υποτιμούν το πραγματικό κόστος των σπουδών.
Η νέα έρευνα από την HSBC, που πραγματοποιήθηκε σε 16
χώρες, αποκαλύπτει ότι το επιπλέον κόστος της προπτυχιακής
εκπαίδευσης στο εξωτερικό είναι 6,3 φορές μεγαλύτερο απ”
αυτό που οι γονείς υπολόγιζαν ότι θα διαθέσουν.

Οι πανεπιστημιακές σπουδές στο εξωτερικό, ειδικά στις
αγγλόφωνες χώρες, απαιτούν σημαντικούς πόρους, αλλά
αποτελούν αποδοτική επένδυση. Ο Καναδάς προσφέρει τις
καλύτερες προοπτικές καριέρας, αφού κατατάσσεται πρώτος
προορισμός μεταξύ των 16 χωρών της έρευνας ως προς την
απασχόληση των αποφοίτων. Οι ΗΠΑ κατατάσσονται δεύτερος
προορισμός, η Σιγκαπούρη τρίτος, το Ηνωμένο Βασίλειο
τέταρτος και η Αυστραλία έκτος.

Η φετινή έρευνα δείχνει πόσα επιπλέον χρήματα θα σκέφτονταν
να διαθέσουν οι γονείς, προκειμένου να στείλουν τα παιδιά
τους να σπουδάσουν στο εξωτερικό. Συγκρίνοντας αυτό το
ποσό με το πραγματικό κόστος της προπτυχιακής εκπαίδευσης
ενός φοιτητή στο εξωτερικό, είναι ξεκάθαρο ότι οι γονείς έχουν
μη-ρεαλιστικές προσδοκίες.
Θεωρείται ότι οι ΗΠΑ προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα
εκπαίδευσης, παγκοσμίως, αλλά το συνολικό κόστος της
προπτυχιακής εκπαίδευσης για έναν φοιτητή από το εξωτερικό
μπορεί να ξεπεράσει τα 165.000 δολάρια, γεγονός που καθιστά
τις Ηνωμένες Πολιτείες τον πιο ακριβό προορισμό, παγκοσμίως.
Για τους Κινέζους γονείς, το επιπλέον κόστος των σπουδών
στις ΗΠΑ είναι 8 φορές μεγαλύτερο απ” αυτό που θα
σκέφτονταν να πληρώσουν. Στη Μαλαισία, οι γονείς θεωρούν
ότι τα πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου προσφέρουν την
υψηλότερη ποιότητα εκπαίδευσης, αλλά το επιπρόσθετο κόστος
σε σχέση με τις σπουδές σε ένα πανεπιστήμιο της Μαλαισίας,
είναι 8,7 φορές υψηλότερο απ” αυτό που θα περίμεναν.
Το επιπλέον κόστος που απαιτείται από τους γονείς ποικίλλει
σημαντικά από χώρα σε χώρα. Οι γονείς στην Ινδία θα διέθεταν
60% περισσότερα χρήματα, προκειμένου τα παιδιά τους να
σπουδάσουν εκτός Ινδίας, αλλά, ταυτόχρονα, αντιμετωπίζουν
τη μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ του εκτιμώμενου και του
πραγματικού κόστους εκπαίδευσης στο εξωτερικό. Αυτό
εξηγείται από το γεγονός ότι, ενώ η εκπαίδευση στα ινδικά
πανεπιστήμια είναι η φθηνότερη από τις 16 χώρες στις
οποίες πραγματοποιήθηκε η έρευνα, οι Ινδοί γονείς θεωρούν
ότι ο ακριβότερος προορισμός σπουδών, δηλαδή οι ΗΠΑ,
προσφέρουν την ποιοτικότερη εκπαίδευση.
Η έρευνα δεν αποκαλύπτει μόνο ότι υπάρχει μεγάλο κενό
μεταξύ εκτιμήσεων και πραγματικού κόστους των σπουδών στο
εξωτερικό, αλλά και ότι αρκετές οικογένειες δεν είναι επαρκώς
προετοιμασμένες, για να αντιμετωπίσουν το οικονομικό βάρος
των σπουδών. Μεγαλύτερο ποσοστό από το ένα πέμπτο
(22%) των γονέων δεν έχουν αρχίσει να αποταμιεύουν για την
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Ο Charlie Nunn, Group Head of Wealth Management, της
HSBC, σχολίασε: «Οι γονείς αναγνωρίζουν την αξία της
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στο εξωτερικό, αλλά συχνά
υποτιμούν το κόστος που απαιτείται. Τα δίδακτρα δεν είναι
το μόνο κόστος το οποίο θα πρέπει να υπολογίσει κανείς:
Τα έξοδα διαβίωσης στη χώρα, τα αεροπορικά εισιτήρια
μετάβασης είναι επιπλέον χρεώσεις που οι οικογένειες θα
κληθούν να καλύψουν. Η έγκαιρη έναρξη της αποταμίευσης
και η αναζήτηση επαγγελματικών συμβουλών, ενδέχεται να
βοηθήσουν τους γονείς να δώσουν τη δυνατότητα στα παιδιά
τους να σπουδάσουν στο εξωτερικό».
Ο Στέλιος Πιρπινιάς, διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής και Marketing της HSBC Ελλάδας, δήλωσε: «Στην HSBC εστιάζουμε
στη σημαντικότερη οικονομία του κόσμου, την «προσωπική
οικονομία» των πελατών μας. Σε αυτή τη βάση, συζητάμε με
τους πελάτες μας για το πως θα μπορέσουν να προετοιμαστούν
για τις μελλοντικές ανάγκες που ενδέχεται να προκύψουν,
σχετικά με τις σπουδές των παιδιών τους».
Η έρευνα «Η Αξία της Εκπαίδευσης» (The Value of Education)
είναι μια παγκόσμια έρευνα καταναλωτικής συμπεριφοράς,
η οποία μελετά τις στάσεις και τις συμπεριφορές των γονιών
σχετικά με την εκπαίδευση των παιδιών τους.
Η έρευνα «The Value of Education Learning for life», η οποία
δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο του 2015, είναι διαθέσιμη στο site της
HSBC, www.hsbc.com > Retail Banking and Wealth Management.
Οι 16 χώρες, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα
κατάταξης, είναι οι χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα «The
Value of Education Learning for life»-Αυστραλία, Βραζιλία,
Καναδάς, Κίνα, Γαλλία, Χονγκ Κόνγκ, Ινδία, Ινδονησία,
Μαλαισία, Μεξικό, Σιγκαπούρη, Ταιβάν, Τουρκία, Ηνωμένο
Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ), Ηνωμένα
Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ).

Μεταπτυχιακά
& Υποτροφίες

Εσωτερικού & Εξωτερικού
Δείτε όλα τα καινούργια μεταπτυχιακά προγράμματα και υποτροφίες στις οποίες και
μπορείτε να δήλωσετε συμμετοχή καθώς και προγράμματα που έχουν να κάνει με
περαιτέρω διαδιακασίες εκπαίδευσης .
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Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
και την Κοινωνική Αλλαγή
Πηγή: e-dimosio.gr 28.09.15
Νέο διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα με τίτλο «Διεθνές
Μάστερ στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και Κοινωνική Αλλαγή»
(International Masters degree in Adult Education for Social Change), θα προσφέρεται από το 2016 από το Ανοικτό
Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ), το Πανεπιστήμιο της
Γλασκώβης (συντονιστής έργου), το Πανεπιστήμιο της Μάλτας
και το Πανεπιστήμιο του Ταλίν, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
προγράμματος Erasmus Mundus: Key Action 1-Erasmus
Mundus Joint Master Degrees (EMJmDs).
Η σύμπραξη αυτή είναι καθοριστικής σημασίας για το
ΑΠΚΥ, καθώς συμβάλλει στην εξέλιξη και διεθνοποίηση
του Ιδρύματος, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει ευκαιρίες
κινητικότητας φοιτητών και προσωπικού εντός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σε πανεπιστήμια τρίτων
χωρών.
Το συγκεκριμένο διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα είναι μία
από τις 15 προτάσεις που θα χρηματοδοτηθούν στο σύνολο
των 76 που υποβλήθηκαν από όλη την Ευρώπη. Ιδιαίτερα
σημαντικό είναι ότι με το ποσό των 3 περίπου εκατομμυρίων
ευρώ χρηματοδότησης θα δοθούν συνολικά 55 πλήρεις
υποτροφίες (συμπεριλαμβάνουν δίδακτρα, διαμονή και
διατροφή, μετακινήσεις) σε φοιτητές του προγράμματος σε
περίοδο πέντε ετών, από το 2016-2020.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει φοίτηση και πρακτική άσκηση
στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Μάλτα και την Εσθονία, ένα
προαιρετικό θερινό σχολείο στη Μαλαισία, ενώ το Ανοικτό
Πανεπιστήμιο Κύπρου θα προσφέρει θεματικές ενότητες με τη
μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Τονίζεται πως στο νέο αυτό μεταπτυχιακό πρόγραμμα
συνεργάζονται ευρωπαϊκά και διεθνή πανεπιστήμια, ιδρύματα
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, εκπαιδευτικής
και κοινωνικής πολιτικής, καθώς και κοινοτικοί οργανισμοί
που αναγνωρίζουν ότι η δια βίου μάθηση και η εκπαίδευση
ενηλίκων αποτελούν ισχυρό εργαλείο για κοινωνική αλλαγή,
για την καταπολέμηση των κοινωνικών ανισοτήτων, τη
δημιουργία κριτικά σκεπτόμενων πολιτών και δικαιότερων και
δημοκρατικότερων κοινωνιών.
Το διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα απέσπασε ιδιαίτερα
θετικά σχόλια από προσωπικότητες στον τομέα εκπαίδευσης
ενηλίκων, όπως ο Καθηγητής Heribert Hinzen, Senior Policy
Advisor στο Deutscher Volkshochschul-Verband DVV International, ο οποίος χαρακτηριστικά ανέφερε για την πρόταση:
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«Excellent work done, and so many opportunities to
work on this jointly, and extend into many more areas.
This is the best news of the summer» και η Καθηγήτρια
Arne Carlsen, Director του UNESCO Institute for Lifelong Learning, η οποία υπογράμμισε “delighted that the
European Commission will prioritise this”.
Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη του διαπανεπιστημιακού
προγράμματος είναι η Δρ. Μαρία Ν. Γραβάνη,
Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη και του μεταπτυχιακού
προγράμματος «Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.
Περισσότερες πληροφορίες για το διαπανεπιστημιακό
πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα http://
www.ouc.ac.cy/web/guest/s1/programme/imaesc/

5 υποτροφίες για το
εξωτερικό μέσω του
κληροδοτήματος «εις
μνήμην Μαρίας Ζαούση»
Οι Υποτροφίες μέσω του κληροδοτήματος «εις μνήμην
Μαρίας Ζαούση» δίνονται για εκπόνηση διδακτορικής
διατριβής, ή για κλινική ή πειραματική έρευνα στο
εξωτερικό, σε αντικείμενα που άπτονται του τομέα της
ψυχιατρικής.
Ανακοινώνεται η χορήγηση πέντε (5) υποτροφιών για
το εξωτερικό, με επιλογή, για το ακαδημαϊκό έτος 20152016, σε αντικείμενο του τομέα της Ψυχιατρικής, από
τα έσοδα του κληροδοτήματος «εις μνήμην Μαρίας
Ζαούση».
H προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 22
Οκτωβρίου 2015.
Πληροφορίες για την: αξιολόγηση των υποψηφίων
Αν.Προϊσταμένη Τμήματος: Φρόσω Παπασταματίου,
τηλ.: 210 3726364,fpapasta@iky.gr Κατερίνα Γιάννου,
τηλ.: 210 3726394, katgiannou@iky.gr Σταυρούλα
Σωτηροπούλου, τηλ.: 210 3726395, sotiropoulou@iky.gr
Ελένη Ζωγράφου, τηλ.: 210 3726346, ezografou@iky.gr
Email Τμήματος διαγωνισμών: diagwnismoi@iky.gr
για
την
παρακολούθηση
κληροδοτημάτων

των

υποτρόφων

Νάγια Οικονομοπούλου (210 3726328, necono@iky.gr)
Νικολέτα Μαλατέστα (210 3726370, nmalatesta@iky.gr)

ΚΕΔΕ: Έως τις 5 Οκτωβρίου οι αιτήσεις για τις
υποτροφίες στο ΙΕΚ ΣΒΙΕ
Πηγή: diorismos.gr 28.09.15

θα αναδειχθούν μετά από αξιολόγηση του συνόλου των αιτήσεων και θα

Έως την Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής

ανακοινωθούν την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2015.

αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα υποτροφιών της ΣΒΙΕ, το οποίο
πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της ΚΕΔΕ και του ΙΕΚ.

Οι ειδικότητες του ΣΒΙΕ, μεταξύ των οποίων μπορούν να επιλέξουν οι
υπότροφοι σπουδαστές είναι οι ακόλουθες:

Το πρόγραμμα αφορά 50 πλήρεις υποτροφίες διετούς φοίτησης για
οικονομικά ευάλωτους δημότες της Αττικής, οι οποίοι επιθυμούν να

Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων (Μικροβιολόγου)

σπουδάσουν, αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα λόγω της έντονης οικονομικής

Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου

δυσπραγίας.

Βοηθός Νοσηλευτικής ΜΕΘ
Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής

Επιπλέον όσοι ενδιαφερόμενοι δεν θα επιλεγούν για πλήρη υποτροφία, η

Βοηθός Ραδιολογίας και Ακτινολογίας

ΣΒΙΕ θα χορηγήσει αυτόματα 50% έκπτωση στα ετήσια δίδακτρα φοίτησης,

Βοηθός Φυσικοθεραπείας

προκειμένου να σπουδάσουν το επάγγελμα που επιθυμούν.

Βοηθός Εργοθεραπείας
Βοηθός Φαρμακοποιού-Τεχνικός Φαρμάκων και Καλλυντικών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στην κοινωνική

Βοηθός Οδοντικής Τεχνολογίας

υπηρεσία του οικείου τους δήμου μέχρι τη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2015.

Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας
Βοηθός Οπτικής – Οπτομετρίας

Οι κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων θα πρέπει να αποστείλουν τις σχετικές

Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

αιτήσεις στα γραφεία της ΚΕΔΕ την Τρίτη 6 Οκτωβρίου. Οι δικαιούχοι

Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης και Μακιγιάζ

Υποτροφίες 20152016 από το Ίδρυμα
Κωνσταντίνου Αν.
Σαραντόπουλου
Πηγή: e-dimosio.gr 28.09.15
Tο Ίδρυμα Κωνσταντίνου Αν. Σαραντόπουλου προκηρύσσει για την
ακαδημαϊκή χρονιά 2015-2016 τις παρακάτω υποτροφίες:
Δύο υποτροφίες για σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στους πρώτο
και δεύτερο από βαθμολογική άποψη (βαθμός απολυτηρίου Λυκείου),
μαθητές ή μαθήτριες Τεγεατικής καταγωγής που αποφοίτησαν το 2015
από το Λύκειο Τεγέας υπό την προϋπόθεση ότι θα φοιτήσουν σε κάποιο
Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ
Δύο υποτροφίες για σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στους πρώτο
και δεύτερο από βαθμολογική άποψη (βαθμός απολυτηρίου Λυκείου),
μαθητές ή μαθήτριες Μαντινειακής καταγωγής που αποφοίτησαν το
2015 από τα Λύκεια της Επαρχίας Μαντινείας (πλην Τεγέας) υπό την
προϋπόθεση ότι θα φοιτήσουν σε κάποιο Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ
Μία υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές
Για τυχόν διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται
στο διοικητή του ιδρύματος (τηλέφωνα: 210-3218048 ή 8656434)

14 στάδιοδρομίες

Εργασία
Ευκαιρίες Εργασίας
Ιδιωτικού & Δημοσίου
Σε αυτή τη θεματική ενότητα θα βρείτε όλες τις ανοικτές προκηρύξεις του Δημοσίου αλλά και του
ιδιωτικού τομέα που αφορούν προσλήψεις προσωπικού που σχετίζονται με θέσεις εργασίας που μπορεί
να εργαστεί οποιοσδήποτε απόφοιτος του ΤΕΙ Κρήτης

15 στάδιοδρομίες

Τα 10 επαγγέλματα με το μεγαλύτερο
ποσοστό άγχους
Πηγή: e-dimosio.gr 12.06.15

4.Χορευτές

Κάθε δουλειά έχει το δικό της ποσοστό άγχους και πίεσης,
το οποίο δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμο απ” όλους. Το πρώτο
επάγγελμα μάλιστα στη σχετική λίστα με το περισσότερο άγχος,
προκαλεί έκπληξη!

Ποσοστό άγχους:97.0
5. Γυναικολόγος
Ποσοστό άγχους:96.5

Το Business Insider σε συνεργασία με τον Λόρενς Σάτκιν, ο
οποίος ειδικεύεται πάνω σε θέματα καριέρας, δημοσίευσε
μια λίστα με τα 10 επαγγέλματα που έχουν το περισσότερο
άγχος. Οποιος θεωρεί λοιπόν ότι αντέχει στην πίεση αξίζει να
τα κυνηγήσει, όποιος λυγίζει από το άγχος, καλό θα ήταν να
αποφύγει.

Μέσος ετήσιος μισθός:214,750 δολάρια
6.Χειρουργός
Ποσοστό άγχους 96.2

Αυτό που επίσης αξίζει να σημειωθεί είναι ότι η αυξημένη πίεση
σε μια δουλειά δεν συνδυάζεται πάντα και με τις μεγαλύτερες
οικονομικές απολαβές. Στη συγκεκριμένη έρευνα, τα ποσά
είναι σε δολάρια και καταγεγραμμένα από το μέσο όρο των
Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Μέσος ετήσιος μισθός:240,440 δολάρια

Αναλυτικά

Μέσος ετήσιος μισθός:131,760 δολάρια

1. Υπάλληλος σε τηλεφωνικό κέντρο για κλήσεις έκτακτης
ανάγκης αστυνομίας, πυροσβεστικής και ασθενοφόρων

8.Νοσηλεύτριες στο τμήμα αιμοληψίας

7.Πιλότος και μηχανικός αεροσκαφών
Ποσοστό άγχους:95.2

Ποσοστό άγχους:95.0
Ποσοστό άγχους: 98.5
Μέσος ετήσιος μισθός:31,890 δολάρια
Μέσος ετήσιος μισθός:39,410 δολάρια
9.Παρουσιαστής Δελτίου Ειδήσεων
2.Αναισθησιολόγος
Ποσοστό άγχους:94.7
Ποσοστό άγχους:98.2
Μέσος ετήσιος μισθός:84,380
Μέσος ετήσιος μισθός: 158,900 δολάρια
10.Εκτελεστικοί διευθυντές
3. Εργαζόμενος σε τηλεφωνικό κέντρο
Ποσοστό άγχους: 93.8
Ποσοστό άγχους:98.2
Μέσος ετήσιος μισθός:180,700
Μέσος ετήσιος μισθός:39,350

16 στάδιοδρομίες

Ποια
επαγγέλματα
υπόσχονται
δουλειά μέσα
στην κρίση

Αναρτήθηκαν
οι πίνακες
αναπληρωτών
Β/θμιας
Πηγή: e-dimosio.gr 29.09.15
Δημοσιεύτηκαν οι οριστικοί πίνακες αναπληρωτών Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Πηγή: e-dimosio.gr 29.09.15

Μάλιστα έγινε και η κύρωση των πινάκων για τις ειδικότητες ΠΕ02, ΠΕ03,
ΠΕ04 και συγκεκριμένα σε Φυσικούς, Χημικούς, Βιολόγους, Γεωλόγους. Οι

Παρά την κρίση και τα τερατώδη ποσοστά ανεργίας, υπάρχουν επαγγέλματα

προσλήψεις των πρώτων αναπληρωτών θα ανακοινωθούν από ώρα σε ώρα.

που υπόσχονται σίγουρο και προσοδοφόρο επαγγελματικό μέλλον.
Πίνακας Κατάταξης Αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Σύμφωνα με ειδικούς της αγοράς, οι απαιτήσεις έχουν αλλάξει σε διάφορους

Ενημερώσεις:

τομείς εργασίας και αν κάποιος κάνει τις σωστές επιλογές, μπορεί να δει τους
28-09-2015(β):

κόπους του να αμείβονται με μια καλή και κερδοφόρα εργασία.

Ενημέρωση προσωρινών πινάκων όλων των κλάδων

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εκτός από ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.
Μιλώντας σε πρωινή εκπομπή, ο σύμβουλος καριέρας κ. Κωνσταντίνος
Κότιος αποκάλυψε τις ειδικότητες που έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση σε

28-09-2015(α): Κύρωση πινάκων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04

τέσσερις τομείς της οικονομίας.
Πίνακας Κατάταξης Αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μηδενικής
προϋπηρεσίας

Αναλυτικά:

Ενημερώσεις:

Αγωγή
•

Εκπαιδευτικοί

ειδικευμένοι

στην

εκπαίδευση

εξ

αποστάσεως

(τηλεεκπαίδευση)

28-09-2015(β):

• Εκπαιδευτές ενηλίκων

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εκτός από ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.

Ενημέρωση προσωρινών πινάκων όλων των κλάδων

• Διερμηνείς-Μεταφραστές
• Ειδικοί Παιδαγωγοί

28-09-2015(α): Κύρωση πινάκων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.

Ναυτιλία-Μεταφορές

Δειτε

• Ναυπηγοί Μηχανικοί
• Στελέχη Logistics
• Εμποροπλοίαρχοι-Μηχανικοί
Οικονομία-Διοίκηση-Τουριστικά
• Αναλογιστές
• Χρηματοοικονομικοί Αναλυτές
• Marketeers
• Μηχανικοί Διοίκησης
• Ξεναγοί
• Στελέχη Ιατρικού Τουρισμού
Πληροφορική-Τηλεπικοινωνίες
• Τεχνικοί Οπτικής Ίνας
• Προγραμματιστές Λογισμικού και Εφαρμογών
• Αναλυτές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων
• Mobile Applications Developers
• Μηχανικοί Τεχνητής Νοημοσύνης

17 στάδιοδρομίες

τους

εδω:

http://www.minedu.gov.gr

Τέσσερις διαγωνισμοί ΑΣΕΠ για
1.211 μόνιμες θέσεις στο Δημόσιο
Πηγή: e-dimosio.gr 29.09.15
Προσλήψεις στα υπουργεία Υγείας, Δικαιοσύνης, στην
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων και σε διάφορους δήμους προγραμματίζει το
υπουργείο Εσωτερικών.
Οι τέσσερις διαγωνισμοί για τις 1.211 μόνιμες θέσεις έχουν πάρει
ήδη την έγκριση του ΑΣΕΠ και αναμένεται να προκηρυχθούν
μέχρι το τέλος του έτους, σύμφωνα με το Έθνος.
Προβάδισμα στον προγραμματισμό των προκηρύξεων έχει ο
μεγάλος διαγωνισμός στην Υγεία για 912 θέσεις νοσηλευτικού
και παραϊατρικού προσωπικού, προκειμένου να καλυφθούν τα
κενά στα νοσοκομεία και να ανοίξουν οι κλίνες σε ΜΕΘ και
ΜΕΝ.
Θα ακολουθήσουν οι προκηρύξεις για 32 ελεγκτές στην
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, για 151 επιστήμονες
Πληροφορικής καθώς και ο διαγωνισμός κλειστού τύπου για
121 θέσεις σε δήμους και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων.

ΟΑΕΔ Κοινωφελή εργασία
2015: Πότε θα ανακοινωθούν τα
αποτελέσματα για τις 19.101 θέσεις
Πηγή: e-dimosio.gr 29.09.15
Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να ανακοινωθούν
τα προσωρινά αποτελέσματα για τα τις 19.101 θέσεις στο
πρόγραμμα της κοινωφελούς εργασίας. Αυτό ανακοίνωσε
η διοικητής του ΟΑΕΔ, Μαρία Καραμεσίνη, σημερινή της
συνέντευξη σε τηλεοπτική εκπομπή.
Ηδη, όπως ανέφερε η κ. Καραμεσίνη, οι επιτυχόντες
της προηγούμενη πρόσκλησης του ΟΑΕΔ για τις 2.417
προσλήψεις στα υπουργεία Τουρισμού και Πολιτισμού
μπορούν να προσέρχονται στα ΚΠΑ του ΟΑΕΔ προκειμένου
να παραλάβουν το παραπεμπτικό τους για να ξεκινήσουν
να εργαζονται στους φορείς που έγιναν δεκτοί.
Παράλληλα, η διοικητής του ΟΑΕΔ ανακοίνωσε ένα νέο
πρόγραμμα ενίσχυσης της ρευστότητας και αύξησης της
απασχόλησης στις επιχειρήσεις και της επιχορήγησης
επιχειρήσεων που δημιούργησαν θέσεις εργασίας
προσλαμβάνοντα ανέργους από 1-1-2015 έως 318-2015». Όπως εξήγησε η ίδια, στο ίδιο πρόγραμμα
επιχορήγησης θα μπορούν να εντάσσονται και πρώην
άνεργοι που άνοιξαν τις επιχειρήσεις τους το 2014 ή το
2015 και βρίσκονταν ακόμη σε λειτουργία τις 31-8-2015.

Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης
στον ΟΤΕ

Επιδοτούμενη Πρακτική Άσκηση
στον Κωτσόβολο

Πηγή: ote.gr 09.09.15
Ο ΟΤΕ στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας,
δίνει τη δυνατότητα στους σπουδαστές Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και
ΙΕΚ να κάνουν την πρακτική τους άσκηση στην εταιρεία.

Πηγή: e-dimosio.gr 29.09.15
Η ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής
Υπευθυνότητας, δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές των ΤΕΙ
να κάνουν την πρακτική τους άσκηση στην Εταιρεία.

Μέσω της πρακτικής άσκησης ο ΟΤΕ προσφέρει την ευκαιρία
σε πολλούς νέους φοιτητές και σπουδαστές να απασχοληθούν
σε διάφορες ειδικότητες και να αποκτήσουν την εργασιακή
εμπειρία μίας πραγματικά μεγάλης επιχείρησης.

Επιδοτούμενη υποχρεωτική πρακτική άσκηση

Αν ενδιαφέρεσαι να κάνεις την πρακτική σου άσκηση στον ΟΤΕ,
συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΔΩ:
https://practice.ote.gr/

Μέσω της πρακτικής άσκησης η εταιρεία μας δίνει την ευκαιρία
σε πολλούς νέους τελοιόφοιτους των ΤΕΙ να απασχοληθούν
σε διάφορες ειδικότητες και να αποκτήσουν την εμπειρία σε
ένα δυναμικό, πολυεθνικό περιβάλλον εργασίας.
Οι ανοικτές θέσεις πρακτικής άσκησης είναι:
Store Operating Coordinator
Τεχνικός Υπολογιστών
Τμήμα Προμηθειών
Τμήμα Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης
Αποστολή
βιογραφικού:http://corporate.kotsovolos.gr/gr/
kariera-stin-kotsovolos/ergasteite-stin-kotsovolos/anoiktestheseis/

18 στάδιοδρομίες

Εποχικό επίδομα ΟΑΕΔ 2015:
Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις
Πηγή: e-dimosio.gr 29.09.15

που συμμετέχουν σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ
και λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα. ( παρ. 5α, άρθρου 37 Ν. 1836/89)

Τις επόμενες μέρες αναμένεται να ανοίξει η εφαρμογή στον ΟΑΕΔ
προκειμένου οι υποψήφιοι να κάνουν αίτηση για το εποχικό επίδομα 2015.

ΙΙ Λοιπές κατηγορίες (πλην οικοδόμων)

Δικαιούχοι του ειδικού εποχιακού βοηθήματος είναι τα άτομα που παρέχουν

1.

την εργασία στην Ελλάδα, εφ’ όσον υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση

έτους καταβολής του βοηθήματος από 50 έως 210 ημέρες ασφάλισης στον

του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και ασκούν ένα από τα πιο κάτω επαγγέλματα.

κλάδο τους.

Συγκεκριμένα αυτά του οικοδόμου, λατόμου, ασβεστοποιού, πλινθοποιού,

2.

αγγειοπλάστη,

απαιτούνται από 50 – 240 ημέρες ασφάλισης στον κλάδο τους.

μέλους

του

μισθωτού

δασεργάτη,
οικείου

ρητινοσυλέκτη,

επαγγελματικού

ναυπηγοεπισκευαστικης

ανυψωτικών,

ζώνης,

υποδηματεργάτη,

χειριστή

εκσκαπτικών,

Οι μισθωτοί τουριστικών και επισιτιστικών επαγγελμάτων πρέπει να

έχουν πραγματοποιήσει κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της
καταβολής του βοηθήματος 75 τουλάχιστον ημερομίσθια και όχι περισσότερα

χείριστη κινηματογράφου, ελεγκτή κινηματογράφου και θεάτρου, ταμία

από 50 ημερομίσθια κατά την χρονική περίοδο από 1η Οκτωβρίου έως 31

κινηματογράφου και θεάτρου , μισθωτού τουριστικού και επισιτιστικού

Δεκεμβρίου του προηγούμενου της καταβολής ημερολογιακού έτους.

και

μηχανημάτων,

3.

βοηθού

κινηματογράφου

γεωτρητικών

μουσικού

Για τους δασεργάτες – ρητινοσυλλέκτες και σμυριδορύκτες Νάξου

ηθοποιού,

τεχνικού

οδοποιητικών,

καπνεργάτη,

σωματείου,

Να έχουν πραγματοποιήσει το ημερολογιακό έτος που προηγείται του

τηλεόρασης,

χείριστη

και

κλάδου και σμυριδεργάτη.
4.
Επίσης σύμφωνα με την διάταξη του Ν. 3762/09 – ΜΕΡΟΣ Β – ΚΕΦ. Α –

Για τους χειριστές εκσκαπτικών , ανυψωτικών οδοποιητικών κ.λ.π.

μηχανημάτων απαιτούνται από 70 – 210 ημέρες ασφάλισης στον κλάδο τους.

ΑΡΘΡΟ 14 παρ. 1 (ΦΕΚ 75 Α/15-5-2009) δικαιούχοι είναι και οι μισθωτοί
της ναυπ/κής ζώνης, εφόσον υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του

5.

ΙΚΑ – ΕΤΑΜ , όταν παρέχουν την εργασία τους σε επιχειρήσεις με έδρα

κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της καταβολής να μην είναι

Τα ημερομίσθια που έχουν τυχόν πραγματοποιήσει σε άλλους κλάδους

στην Ελλάδα και δραστηριότητες σε μία ή περισσότερες χώρες – μέλη της

περισσότερα απ’ αυτά που πραγματοποίησαν στον επαγγελματικό κλάδο ως

Ευρωπαϊκής Ένωσης

μέλη του οποίου ζητούν το βοήθημα.

Συνταξιούχοι την 10/9, που κατά το προηγούμενο έτος ασκούσαν ένα από

6.

τα παραπάνω επαγγέλματα και έχουν τις προϋποθέσεις για την λήψη

ημερολογιακό έτος που προηγείται της καταβολής να μην υπερβαίνει τα 240

του βοηθήματος, δικαιούνται το εποχιακό βοήθημα εφ’ όσον η σύνταξη

ημερομίσθια.

Το σύνολο των ημερομισθίων που έχουν πραγματοποιήσει κατά το

που λαμβάνουν (κύρια και επικουρική) είναι μικρότερη από την κατώτερη
σύνταξη που χορηγεί το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ στους ασφαλισμένους του κατά το έτος

7.

Δεν είναι δικαιούχοι όσοι συγκεντρώνουν προϋποθέσεις τακτικής

καταβολής του βοηθήματος.

επιδότησης κατά τον χρόνο καταβολής του βοηθήματος. Στη περίπτωση που
η τακτική επιδότηση ανεργίας εμπίπτει μέσα στην περίοδο καταβολής του

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

βοηθήματος (10/9 – 30/11), τότε το εποχιακό βοήθημα συμψηφίζεται με το
αντίστοιχο ποσό της τακτικής ανεργίας.

Ι Οικοδόμοι
8.
1.

Στερούνται το ειδικό εποχιακό βοήθημα του έτους στο οποίο

Να έχουν πραγματοποιήσει το ημερολογιακό έτος που προηγείται του

περιλαμβάνεται το μεγαλύτερο διάστημα της εκπαίδευσής τους, οι δικαιούχοι

έτους καταβολής του βοηθήματος αποκλειστικά σε οικοδομικές εργασίες

που συμμετέχουν σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ

από 95 έως 210 ημέρες εργασίας (Η.Ε).

και λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα. (παρ. 5α, άρθρου 37 Ν. 1836/89).

Στις ανωτέρω ημέρες συμπεριλαμβάνεται η προσαύξηση 20% καθώς και

ΥΨΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

οι αναλογούσες ημέρες άδειας. Ουσιαστικά δηλαδή δικαιούται το βοήθημα
ο ασφαλισμένος που

πραγματοποιεί 73 μέχρι 163 πραγματικές ημέρες

εργασίας (Η.Ε.).

1. Το ύψος του ειδικού εποχιακού βοηθήματος, προκειμένου για οικοδόμους,
ορίζεται στο 70% του 37πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου
ανειδίκευτου εργάτη.

Να μην είναι εργολάβοι ή υπεργολάβοι οικοδομικών εργασιών και
απασχολούν περισσότερους από 3 μισθωτούς.

2.

Το ύψος του ειδικού εποχιακού βοηθήματος σμυριδεργάτη ορίζεται στο

70% του 50πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου
2.
3.

Να απασχολούνται αποκλειστικά στον κλάδο.
Στερούνται το ειδικό εποχιακό βοήθημα του έτους στο οποίο

περιλαμβάνεται το μεγαλύτερο διάστημα της εκπαίδευσής τους, οι δικαιούχοι
19 στάδιοδρομίες

εργάτη.
3.

Το ύψος του ειδικού εποχιακού βοηθήματος για τα επαγγέλματα

των δασεργατών – ρητινοσυλλεκτών, καπνεργατών, αγγειοπλαστών

-κεραμοποιών-πλινθοποιών και μισθωτών ναυπηγ/κής ζώνης ορίζεται στο 70%

σωματείου.

του 35πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη
3) Προκειμένου για χειριστές ανυψωτικών κλπ μηχανημάτων άδεια χειριστού.
4.

Το ύψος του ειδικού εποχιακού βοηθήματος για τα επαγγέλματα των

μουσικών – τραγουδιστών, ηθοποιών, υποδηματεργατών, χειριστών-βοηθών

Για την καταβολή του εποχιακού βοηθήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά

χειριστών κιν/φου, ελεγκτών θεάτρου – κιν/φου, ταμιών κιν/φου – θεάτρου,

αναζητούνται αυτεπάγγελτα:

τεχνικών κιν/φου & τηλεόρασης, ταξιθετών θεάτρου – κιν/φου, χειριστών
εκσκαπτικών ανυψωτικών οδοποιητικών κλπ μηχανημάτων και μισθωτών

Προκειμένου για υπηκόους τρίτων χωρών, τα στοιχεία της άδειας διαμονής

τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου ορίζεται στο 70% του 25πλασίου του

αναζητούνται από το Υπουργείο Εσωτερικών.

εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη

Τα στοιχεία του εκκαθαριστικού σημειώματος Δ.Ο.Υ. αναζητούνται από τη
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα στοιχεία ασφάλισης διασταυρώνονται από το ηλεκτρονικό σύστημα του ΙΚΑ
– ΕΤΑΜ..

1) Ηλεκτρονική Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόμενος να

Για τη διασφάλιση της παροχής, ο δικαιούχος οφείλει ν” αποτυπώνει με προσοχή

δηλώνει ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ αν:

το ΑΦΜ, τον ΑΜ ΙΚΑ και το IBAN του ατομικού του λογαριασμού ταμιευτηρίου
ή όψεως Εθνικής Τραπέζης, στον οποίο θα πρέπει να αναφέρεται ως πρώτος

α) ασκεί αποκλειστικά το επάγγελμα του κλάδου του

δικαιούχος το όνομα του ως πρώτου δικαιούχου. Η πληρωμή του βοηθήματος

β)

στον δικαιούχο γίνεται με πίστωση του λογαριασμού, που θα έχει δηλώσει στην

δεν συμμετέχει σε πρόγραμμα κατάρτισης του ΟΑΕΔ, το μεγαλύτερο

διάστημα του οποίου περιλαμβάνεται στο έτος καταβολής

Ηλεκτρονική Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση.

γ) δεν απασχολεί περισσότερους από τρεις μισθωτούς ως εργολάβοι ή
υπεργολάβοι (προκειμένου για οικοδόμους)

Σε περίπτωση που κάποιος από τους ασφαλισμένους δεν έχει λογαριασμό

δ) δεν λαμβάνει σύνταξη ( κύρια και επικουρική) ίση ή μεγαλύτερη από την

στην Ε.Τ.Ε θα πρέπει να απευθυνθεί στην υπηρεσία προκείμενου να του

κατώτατη σύνταξη γήρατος του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

υποδειχθεί τρόπος ανοίγματος λογαριασμού ταμιευτηρίου ή όψεως, ο οποίος
πραγματοποιείται χωρίς επιβάρυνση των δικαιούχων από την Ε.Τ.Ε.

2)Προκειμένου

για

μουσικούς,

βεβαίωση

του

οικείου

επαγγελματικού

Εκδηλώσεις EURES για θέσεις εργασίας σε Σουηδία και Δανία
Πηγή: diorismos.gr 28.09.15
Η Υπηρεσία Eures Eλλάδας του ΟΑΕΔ διοργανώνει σε
συνεργασία με το Eures Σουηδίας μέρες ενημέρωσης και
επικοινωνίας με εργοδότες από την Σουηδία και Δανία στις
ειδικότητες Εστίασης, Ιατρών, Νοσηλευτών και επαγγελμάτων
που αφορούν τον τομέα Life Science (Research Scientists,
Biotechnology Engineers, Pharmacists, Chemists, Laboratory Engineers, Principal Scientists, Quality Control & Quality
Assessment Engineers, κ.α.) για την κάλυψη κενών θέσεων
εργασίας στη Σουηδία και Δανία.

Ημέρα 1

Πρόγραμμα εκδηλώσεων
- Αθήνα: Ξενοδοχείο Stanley, Οδυσσέως 1 (Πλ. Καραϊσκάκη)
- 104 37 Αθήνα ◦Ημερομηνία: 5 και 6 Οκτωβρίου 2015
- Θεσσαλονίκη: Ξενοδοχείο Holiday Inn, Μοναστηρίου 8 - 546
29 Θεσσαλονίκη ◦Ημερομηνία: 7 και 8 Οκτωβρίου 2015

15.30 - 18.00 Εφαρμογή “Drop in” με το Eures και με
εργοδότες – δυνατότητες και ατομικές συζητήσεις

Συνοπτικά, η εκδήλωση θα περιλαμβάνει:
- Συνεντεύξεις με υποψηφίους για τις θέσεις που έχουν
ανακοινωθεί στο www.oaed.gr στο πεδίο: EURES Eργασία
στην Ευρώπη
- Παρουσίαση των διαφορετικών τομέων για τους
ενδιαφερόμενους.
- Ανοιχτή συζήτηση σε ατομικό επίπεδο με συμβούλους EURES και εκπροσώπους εταιρειών.

20 στάδιοδρομίες

09.00 - 10.15 Ενημέρωση για προσωπικό εστιατορίων
10:30 - 12.00 Ενημέρωση για θέσεις εργασίας στον τομέα της
υγειονομικής περίθαλψης στη Σουηδία
12.15 - 15.30 Ενημέρωση για τις δυνατότητες εργασίας στον
τομέα “Life Science” στη Σουηδία και στη Δανία καθώς και
εύρεση εργασίας με τη χρήση του LinkedIn

Ημέρα 2
09.00 – 15.00 Εφαρμογή “Drop in” με το Eures και με
εργοδότες – δυνατότητες και ατομικές συζητήσεις
Παράλληλα, εργοδότες θα διενεργούν συνεντεύξεις με
υποψηφίους που έχουν προκανονισμένα ραντεβού. Είσοδος
ελεύθερη για τους ενδιαφερόμενους.

13 προσλήψεις στο Φεστιβάλ ταινιών μικρού
μήκους Δράμας
Πηγή: e-dimosio.gr 29.09.15
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
– ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ την πρόσληψη καλλιτεχνικού μουσικού
προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία για την κάλυψη των
διδακτικών αναγκών του Δημοτικού Ωδείου Δράμας του
Π.Ο.-Φ.Τ.Μ.Μ.Δ. και συγκεκριμένα για τις εξής θέσεις ανά
υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης και αριθμού
ατόμων:
2 Μουσικός κλαρινέτο (ΠΕ ή Μουσικός όμποε (ΠΕ ή TE ή
ΔΕ)
1 Μουσικός κοντραμπάσο (ΠΕ ή TE ή ΔΕ)
1 Μουσικός άρπας (ΠΕ ή TE ή ΔΕ)
1 Μουσικός Σαντούρι (ΠΕ ή TE ή ΔΕ)
1 Μουσικός Κανονάκι (ΠΕ ή TE ή ΔΕ)
1 Μουσικός Τρομπέτας (ΠΕ ή TE ή ΔΕ)
1 Μουσικός Φαγκότου (ΠΕ ή TE ή ΔΕ)
1 Μουσικός Αιθερόφωνου (ΠΕ ή TE ή ΔΕ)
1 Μουσικός Κρουστών (ΠΕ ή TE ή ΔΕ)
1 Μουσικός Ντόπιας Μακεδονικής Λύρας (ΠΕ ή TE ή ΔΕ)
1 Μουσικός Γκάϊντας (ΠΕ ή TE ή ΔΕ)
1 Καθηγητής Μελοδραματι- κής (ΠΕ ή TE ή ΔΕ)
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία
επιλογής, πρέπει να έχουν ηλικία από 18 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους
επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που
επιλέγουν.

21 στάδιοδρομίες

3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 (Ποινική
καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση)
του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2007′).
4. Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής
των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους
υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Δεν
απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για
τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα
των οποίων δεν προβλέπεται η υποχρέωση στράτευσης.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την
αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με
άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από
δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,
στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση :
οδός Βεργίνας 218Α, 66100 Δράμα, τηλ. 2521047022, στο
Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών του Δημοτικού Ωδείου
Δράμας (Δευτέρα έως Παρασκευή 07.00π.μ.-15.00μ.μ.),
αρμόδιοι υπάλληλοι : Ιωαννίδου Θεοδώρα ή Καβάκα
Ελευθερία

Ξεκίνησαν οι προσλήψεις στα ΕΛΤΑ. «Πρασινο
φως» από το ΑΣΕΠ για τις πρωτες 269 θέσεις
Πηγή: diorismos.gr 28.09.15
Τις πρώτες 269 θέσεις ενέκρινε το ΑΣΕΠ από τις συνολικά
580 που είναι προγραμματισμένες να γίνουν φέτος στα
ΕΛΤΑ. Όπως είχε γράψει το e-dimosio.gr οι προσλήψεις
για τα ΕΛΤΑ ήταν προγραμματισμένες να γίνουν στα μέσα
Σεπτεμβρίου, ωστόσο, λόγω των εκλογών ξεκίνησαν με
καθυστέρηση σχεδόν ενός μήνα.
Οι πρωτες προκηρύξεις θα ανακοινωθούν μέσα στην
εβδομάδα και θα αφορούν την κάλυψη θέσεων στο Κέντρο
Διαλογής Αττικής (Κρυονέρι) & Κέντρο Αεροπορικού
Ταχυδρομείου και στις Υπηρεσιακές Λειτουργίες Αθήνας –
Πειραιά. Ζητούνται 53 άτομα ΔΕ εσωτερικής Εκμετάλλευσης,
35 άτομα ΥΕ Διαμετακομιστών, 147 διανομείς και 34 οδηγοί.
Δειτε αναλυτικά τις θέσεις στον παρακάτω πίνακα:

ΔΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ: Οι υποψήφιοι για τις
θέσεις εσωτερικής εκμετάλλευσης οφείλουν να διαθέτουν
Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) οποιασδήποτε
ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών
Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή πτυχίο Β’
κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου
(ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή πτυχίο Α’ κύκλου
Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου
(ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και
Διοίκησης ή απολυτήριο τίτλο Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου
Πολυκλαδικού Λυκείου, Κλάδων Διοικητικών Υπηρεσιών –
Γραμματέων ή Οικονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας ή Τεχνικού
Επαγγελματικού Λυκείου των Τμημάτων Ξενοδοχειακών
Επιχειρήσεων, καθώς και γνώση χειρισμού Η/Υ στα
αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών
φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ
Φορέας Κατηγορία
ΕΛΤΑ Α.Ε. Κέντρο Διαλογής Αττικής (Κρυονέρι) & Κέντρο
Αεροπορικού Ταχυδρομείου
ΔΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 53
ΥΕ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΩΝ
35
ΕΛΤΑ Α.Ε. Υπηρεσιακές Λειτουργίες Αθήνας – Πειραιά
ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ
147
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 34
Για κάθε ειδικότητα ζητούνται τα εξής:
ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ: Οσοι ενδιαφέρονται να καλύψουν τις
θέσεις των διανομέων θα πρέπει να έχουν ηλικία από
18 έως και 65 ετών, να έχουν την υγεία και τη φυσική
καταλληλότητα που τους επιτρέπουν την εκτέλεση των
καθηκόντων της διανομής και να μην έχουν κώλυμα,
κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα 9, καταδίκης,
υποδικίας, δικαστικής συμπαράστασης. Ανάμεσα στα
δικαιολογητικά που θα πρέπει να κατατεθούν είναι το πτυχίο
ή δίπλωμα σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ), ανεξάρτητα από
ειδικότητα, ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της
ημεδαπής ή αλλοδαπής και άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας
ανεξαρτήτως κυβικών (πλην μοτοποδηλάτου).
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ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ: Οι υποψήφιοι για τις θέσεις οδηγών
οφείλουν να διαθέτουν α) δίπλωμα ΙΕΚ ειδικοτήτων
τεχνικού αυτοκινήτου οχημάτων ή εκπαιδευτή υποψηφίων
οδηγών αυτοκινήτων ή πτυχίο Α ή Β κύκλου σπουδών
ΤΕΕ ειδικότητας μηχανών και συστημάτων αυτοκινήτου ή
απολυτήριος τίτλος ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου τμήματος
μηχανικών αυτοκινήτων ή τεχνικής επαγγελματικής
σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας μηχανών
αυτοκινήτου ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ ειδικότητας
μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος άλλης
συναφούς ειδικότητας ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής
μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής σε αντίστοιχη
ειδικότητα και β) επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ
κατηγορίας σε ισχύ.
ΥΕ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΩΝ: Για τις θέσεις των
διαμετακομιστών ζητείται απολυτήριο Γυμνασίου ή παλαιού
Δημοτικού για όσους έχουν αποφοιτήσει έως και το 1980.

Υπουργείο Παιδείας: Προσλήψεις-εξπρές για 3.738 συμβασιούχους
Πηγή: e-dimosio.gr 28.09.15

ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών και ΥΕ Καθαριστριών.

Το υπουργείο Παιδείας δρομολογεί προσλήψεις-εξπρές 3.738
συμβασιούχων, για χρονικό διάστημα από οκτώ μήνες έως
ένα έτος, στους τομείς του Πολιτισμού και του Αθλητισμού.

H πρόσληψη του εν λόγω προσωπικού θα γίνει με δύο
τρόπους, καθώς 367 προσλήψεις θα γίνουν κατόπιν έγκρισης
του ΑΣΕΠ και 1.822 προσλήψεις θα γίνουν βάσει του νόμου
ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο
δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις», που δίνει τη δυνατότητα
ανανέωσης στους ήδη εργαζόμενους με συμβάσεις, για το
απαραίτητο διάστημα υλοποίησης του έργου που συμμετέχει.

Συγκεκριμένα το αίτημα του υπουργείου περιλαμβάνει
την κατανομή 1.549 θέσεων πτυχιούχων φυσικής αγωγής
σε δήμους (στο πλαίσιο του προγράμματος «Άθληση για
Όλους»), την πρόσληψη 1.822 ατόμων για την εκτέλεση
συγχρηματοδοτούμενων αρχαιολογικών έργων, αλλά και την
πρόσληψη 367 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων -μέσω ΑΣΕΠ
– σε πολιτιστικούς φορείς σύμφωνα με το Έθνος.

Η δαπάνη που θα προκληθεί από την πρόσληψη του εν
λόγω προσωπικού θα καλυφθεί από πιστώσεις εντεταγμένων
έργων ΕΣΠΑ, καθώς και από συγχρηματοδοτούμενα έργα
τρίτων του υπουργείου Πολιτισμού.

1.822 και 367 στα μουσεία
1.549 γυμναστές
Άμεσα θα εκδοθούν δεκάδες προκηρύξεις από τις εφορείες
αρχαιοτήτων ανά την επικράτεια, για 2.189 προσλήψεις μέσω
ΕΣΠΑ διαφόρων ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας ενός έτους.
Το νέο προσωπικό θα στελεχώσει τη Γενική Διεύθυνση
Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και την Υπηρεσία
Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης, ενώ ορισμένες από
τις δημοφιλείς ειδικότητες αφορούν ΠΕ Μηχανικούς, ΠΕ
Πληροφορικής, ΠΕ Οικονομολόγους, ΤΕ Λογιστών, ΤΕ
Πληροφορικής, ΔΕ Διοικητικών, ΔΕ Φυλάκων-Νυχτοφυλάκων,

Περί τους 1.549 καθηγητές φυσικής αγωγής θα τοποθετηθούν
το επόμενο χρονικό διάστημα σε δήμους όλης της χώρας,
σύμφωνα με απόφαση του πρώην υφυπουργού Πολιτισμού,
Παιδείας και Θρησκευμάτων Στ. Κοντονή. Οι νέοι γυμναστές
θα στελεχώσουν τους ΟΤΑ και τα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών που
υλοποιούν Προγράμματα Αθλησης για Ολους, ενώ θα είναι
ελαφρώς περισσότεροι από εκείνους που είχαν προσληφθεί
για το αντίστοιχο πρόγραμμα του 2014 (1.232 πτυχιούχοι
φυσικής αγωγής).

Προσλήψεις 115 ατόμων στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
Πηγή: e-dimosio.gr 30.09.15
Την πρόσληψη εκατόν δέκα πέντε (115) ατόμων ανακοίνωσε
το Ν.Π.Ι.Δ. «Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης». Οι
προσλήψεις αφορούν σε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας
έως σαράντα πέντε (45) ημερών, εκατόν δέκα πέντε (115)
ατόμων για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών
των υπηρεσιών των προγραμμάτων και των δράσεων του
56ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.
Tις θέσεις ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού
ατόμων με τα αντίστοιχα καθήκοντα και τα απαιτούμενα
(τυπικά και τυχόν πρόσθετα) μπορείτε να τις δείτε αναλυτικά
εδώ: http://e-mag.career.teicrete.gr/content/2784
Επισημαίνεται ότι από 6 έως 15 Νοεμβρίου 2015, που θα
διεξαχθεί το 56ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης,
όλο το προσωπικό θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα αν του
ζητηθεί από το φορέα, να εργάζεται στην έδρα του Φεστιβάλ
στην Θεσσαλονίκη.
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Λήξη υποβολής του συνόλου της αίτησης την Παρασκευή 9
Οκτωβρίου 2015 και ώρα 17:00.

Τα ειδικά προσόντα και προϋποθέσεις συμμετοχής
περιέχονται στο πλήρες κείμενο της προκήρυξης (https://
diavgeia.gov.gr/doc/ΩΟΣΔ469ΗΔΔ-ΗΨΘ?inline=true ) και οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώνουν από σήμερα την
ηλεκτρονική αίτηση (https://docs.google.com/a/filmfestival.
gr/forms/d/1ArKDvXxl9UB7KIl6-j5tnmC_hQtY1t_HVti0bPgbMI/viewform)

Επιχειρηματικότητα
24 στάδιοδρομίες

Η ελληνική Pollfish «σήκωσε»
2,2 εκατ. ευρώ!
Πηγή:startupper.gr 30.09.15

οποίο θα κινούνται οι νέες εφαρμογές μας είναι η σύνδεση των μεταδεδομένων

Το ποσό των περίπου 2,2 εκατ. ευρώ κατάφερε να συγκεντρώσει σε Se-

με την ίδια την συσκευή. Έτσι, σύντομα θα είμαστε σε θέση να εκτιμούμε

ries A χρηματοδότηση η ελληνική startup Pollfish, που δραστηριοποιείται

με εντυπωσιακή ακρίβεια λ.χ. εάν οι χρήστες συσκευών του «X» brand

στον τομέα της ανάπτυξης πλατφορμών για mobile survey. Της διαδικασίας

ενδιαφέρονται περισσότερο για τα αθλητικά γεγονότα εν συγκρίσει με τους

χρηματοδότησης ηγήθηκαν οι Odyssey Investment Partners, PJ Catalyst,

χρήστες του «Ψ» brand φορητής συσκευής κ.ο.κ. Όπως αντιλαμβάνεστε, τα

Woodside Group, καθώς επίσης και μια σειρά από angel επενδυτές.

δεδομένα που θα προκύπτουν από αυτού του τύπου τις έρευνες θα μπορούν
να αξιοποιηθούν σε σημαντικό βαθμό από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις».

Θα πρέπει να σημειωθεί πως η Pollfish είχε αντλήσει 200.000 ευρώ ως seed
χρηματοδότηση, εκ των οποίων τα 150.000 ευρώ προέρχονταν από την PJ

Η Pollfish απευθύνεται στη διεθνή αγορά με τρεις τρόπους: Μέσω συνεργασιών

Catalyst και τα υπόλοιπα 50.000 ευρώ από angel επενδυτές. Η εταιρεία,

με agencies όπως λ.χ. τα Millward Brown, OMD, Kapa Research κ.ά., απευθείας

που δημιουργήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2013 από τους Γιάννη Παπαδάκη,

σε εταιρείες του μεγέθους των Mondelez, Mercedes, Deutsche Telekom κ.ά. και

Ανδρέα Βούρκο, Γιάννη Ζαούδη και Ζήση Μπέλλα, δίνει λύση στο πρόβλημα

τέλος μέσω ενός online εργαλείου που έχει αναπτύξει και διαθέτει προς χρήση

της αξιοπιστίας και της ακρίβειας των real-time αποτελεσμάτων των ερευνών

μικρότερου και μεσαίου μεγέθους εταιρειών.

αγοράς. Μάλιστα, έχει καταφέρει τα surveys της να χρησιμοποιούνται αυτή τη
στιγμή από περισσότερες από 8.000 mobile εφαρμογές, τόσο σε Google Play

Τέλος, στα άμεσα σχέδια της εταιρείας είναι και η ενίσχυση του προσωπικού της,

όσο και στο Apple AppStore, και απευθύνεται σε κάτι παραπάνω από 120 εκατ.

καθώς από τα 8 άτομα που απασχολεί σήμερα, προγραμματίζει να προσλάβει

χρήστες!

άμεσα 5 άτομα. Όσο για τον τρόπο της λειτουργίας της και υπό το πρίσμα πως
η Βορειο-αμερικανική αγορά αποτελεί μια σημαντική πρόκληση για την Poll-

«Επιθετική» είσοδος στις ΗΠΑ και ανάπτυξη νέας γενιάς «ευφϋών» εφαρμογών!

fish, σχεδιάζεται ο τομέας των operations και του marketing να μεταφερθούν και

Όπως ανέφερε αποκλειστικά στο Startupper.gr ο Γιάννης Ζαούδης, CTO και

εδρεύουν στις ΗΠΑ και η ανάπτυξη των προϊόντων να παραμείνει στην Ελλάδα.

co-founder της Pollfish: «Είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι από το γεγονός
πως υπό τέτοια δύσκολη χρονική όσο και οικονομική συγκυρία, καταφέραμε να
αντλήσουμε μια γενναιόδωρη χρηματοδότηση, η οποία αν μη τι άλλο αποδεικνύει
την δυναμική της Pollfish. Τα νέα κεφάλαια αναμένεται να χρησιμοποιηθούν για
διττό σκοπό: Αφενός μεν θα χρηματοδοτήσουμε την περαιτέρω… επιθετική
είσοδό μας στην αγορά των ΗΠΑ, ενώ παράλληλα θα αναπτύξουμε μια σειρά
από νέα, αρκούντως εντυπωσιακά προϊόντα. Συγκεκριμένα, ο άξονας στον
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100mentors: Ανεβαίνει επίπεδο με
επένδυση 200.000 ευρώ
Πηγή: startupper.gr 30.09.15
Επένδυση ύψους 200.000 ευρώ δέχτηκε η startup
100mentors από το Jeremie Openfund II καθώς και
άλλους επενδυτές, και το γεγονός αυτό αναμένεται
ότι θα δώσει τη δυνατότητα ταχείας ανάπτυξης της
εταιρείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Ήδη, σειρά από σχολεία και πανεπιστήμια
αξιοποιούν την υπηρεσία της 100mentors για
την καλύτερη υποστήριξη της σταδιοδρομίας των
αποφοίτων τους.
Στo πλαίσιo της ανακοίνωσης της επένδυσης ο
ιδρυτής της 100mentors, Γιώργος Νικολετάκης,
δήλωσε: «Αυτό που «κερδίζει» τις καλύτερες
δουλειές, υποτροφίες και την είσοδο στα καλύτερα
πανεπιστήμια είναι η σωστή πληροφόρηση,
οι συνειδητοποιημένες αποφάσεις και το
προσωποποιημένο πλάνο. Όχι κατ” ανάγκη οι
άριστοι βαθμοί. Δημιουργήσαμε το 100mentors
γιατί θέλουμε τα βασικό συστατικό της επιτυχίας,
που είναι η εξειδικευμένη γνώση των μεντόρων
μας, να διαχέεται εύκολα, γρήγορα και να είναι
προνόμιο όλων όσοι θέλουν επιτύχουν το επόμενο
βήμα».
Επίσης, ο εταίρος της Openfund, Γεώργιος
Τζιραλής, προσέθεσε: «Είμαστε χαρούμενοι
που συμμετέχουμε σε μία προσπάθεια που
εκδημοκρατίζει το σημαντικότερο συστατικό μιας
ορθής επιλογής καριέρας, τις πληροφορίες όσων
έχουν ήδη βαδίσει το επαγγελματικό μονοπάτι που
κανείς επιθυμεί να ακολουθήσει».
H 100mentors
Η 100mentors φέρνει κοντά σε κάθε ενδιαφερόμενο
τους μέντορες εκείνους που μπορούν να
καταστήσουν εφικτή μία καλά πληροφορημένη
επιλογή καριέρας. Η πλατφόρμα της 100mentors
μας επιτρέπει να «συναντήσουμε τον μελλοντικό
εαυτό μας» εξασφαλίζοντάς μας επικοινωνία
με περισσότερους από 1000 μέντορες από τα
καλύτερα πανεπιστήμια και εταιρείες στην Ελλάδα
και διεθνώς.
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«Καινοτομία και
Τεχνολογία» από
την Εθνική Τράπεζα:
Έως τις 7 Οκτωβρίου
αιτήσεις συμμετοχής στο
διαγωνισμό
Πηγή: startupper.gr 30.09.15
Για 6η συνεχόμενη χρονιά διοργανώνει τον ετήσιο Διαγωνισμό
«Καινοτομίας & Τεχνολογίας» η Εθνική Τράπεζα.
Οι τέσσερις πρώτες ιδέες που θα βραβευθούν, θα λάβουν τα
ποσά των 20.000 ευρώ, 10.000 ευρώ, 6.000 ευρώ και 4.000
ευρώ αντίστοιχα, ενώ θα τύχουν ευρείας προβολής. Πέρα από
τα χρηματικά βραβεία, έμφαση δίνεται από την Εθνική Τράπεζα
στην υποστήριξη της υλοποίησης επιλεγμένων προτάσεων, οι
οποίες έχουν διακριθεί, μέσα από τις δράσεις του προγράμματος
NBG Business Seeds.
Σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
επιλεγμένες
προτάσεις
παρακολουθούν
προγράμματα
εκπαίδευσης σε θέματα επιχειρηματικότητας. Επίσης, για την
οικονομική στήριξη εταιρειών, προβλέπονται στοχευμένες
δράσεις δανεισμού και συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο,
δράσεις στήριξης σε τεχνικές υποδομές σε συνεργασία με την
Amazon και την Microsoft, δράσεις καθοδήγησης και φιλοξενίας
σε συνεργασία με τον ΣΕΒ και τον αμερικάνικο incubator 1776
καθώς και δράσεις καθοδήγησης σε συνεργασία με την Endeavor Greece και το Ελληνο-Αμερικάνικο Επιμελητήριο.
Οι θεματικές ενότητες του 6ου Διαγωνισμού είναι:
1. Ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα
2. Περιβάλλον και τεχνολογία
3. Πολιτισμός και τεχνολογία
Αναλυτικές πληροφορίες για το περιεχόμενο κάθε θεματικής
ενότητας, καθώς και όλες τις λεπτομέρειες για τον διαγωνισμό οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τους όρους συμμετοχής του
διαγωνισμού καθώς επίσης και στο Facebook και στο YouTube
της Εθνικής Τράπεζας.
Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν
αιτήσεις στον διαγωνισμό έως τις 7 Οκτωβρίου.
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Πολυμεσικό Υλικό
Δείτε μέσα απο τις σελίδες της ενότητας “Πολυμεσικό Υλικό” παρουσιάσεις , ομιλίες , εκπαιδευτικό και
επιμορφωτικό υλικό συνήθως με τη μορφή video υψηλής ανάλυσης hd . Απλά ακολουθήστε τον εκάστοτε
σύνδεσμο για να μεταβείτε στην σελίδα που θ’ανοίξει μέσα απο τον browser σας .
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Π. Πετρίδης: «Η Elorus ήρθε να οργανώσει τα
οικονομικά των επιχειρήσεων»
Πηγή: startupper.gr 25.09.15

Πρόκειται για μια νέα εταιρεία, η οποία προσφέρει
λύσεις

ηλεκτρονικής

τιμολόγησης

στους

επαγγελματίες και επιτρέπει την οργάνωση των
οικονομικών για μία επιχείρηση.

Η Elorus δημιουργήθηκε ως startup το 2013 και
ο Παντελής Πετρίδης μιλά για τη χρηματοδότησή
της από την StartTech Ventures, τα εμπόδια που
συνάντησε και τα προβλήματα που προκάλεσαν
στη λειτουργία της τα capital controls, αλλά και τα
σχέδια επέκτασής της πέραν της Ελλάδας και της
Κύπρου, όπου σήμερα δραστηριοποιείται.
Δείτε το video εδώ:
http://e-mag.career.teicrete.gr/node/2786

Δείτε το video εδώ:
http://e-mag.career.teicrete.gr/node/2786
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