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ΤΕΙ Αθήνας
ΔΑΣΤΑ

ΔΟΜΗ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  ΚΑΙ  ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

ΤΕΙ Αθήνας
ΔΑΣΤΑ

 Κάντε κλικ στα url 

και μεταφερθείτε 

στις αντίστοιχες 

ιστοσελίδες!!!
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΤΕΙ Αθήνας



Α
Π

ΡΙ
Λ

ΙΟ
Σ 

 2
01

2 
  |

   
ΤΕ

ΥΧ
Ο

Σ 
8

2

Συντακτική Επιτροπή
Πρόεδρος 
Δ. Νίνος
Επιστημονικός υπεύθυνος ΔΑΣΤΑ

Μέλη
Μ. Μπρατάκος
Επιστημονικός υπεύθυνος 

Πρακτικής Ασκησης

Κ. Βουδούρης
Επιστημονικός υπεύθυνος 

Γραφείου Διασύνδεσης

Α. Νασιόπουλος
Επιστημονικός υπεύθυνος 

Μονάδας καινοτομίας 

και Επιχειρηματικότητας

Υπεύθυνοι ύλης
Ι. Αναστασάκου
Προϊσταμένη υπηρεσιών ΔΑΣΤΑ

Δ. Κονδύλη
Στέλεχος ΔΑΣΤΑ 

Σχεδιασμός έκδοσης
Ε. Παναγιωτίδη
efipanpan@yahoo.gr

Τ: 210 5385182, F: 210 5385181
Ε: career@teiath.gr

www.career.teiath.gr 

Τ: 210 5385846, F: 210 5385719
Ε: gpa@teiath.gr

http://praktask.teiath.gr/

Τ: 210 5385383, 210 5385713
Ε: moke@teiath.gr

http://www.moke.teiath.gr/moke/ 

Τ: 210 5385174, F: 210 5385852 
Ε: dasta@teiath.gr

http://www.teiath.gr/dastateia 

Γραφείο Διασύνδεσης 

Πρακτική Άσκηση 

Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας 

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Ε.Υ.: Δ. Νίνος

Ε.Υ.: Κ.Βουδούρης

Ε.Υ.: Μ. Μπρατάκος

Ε.Υ.: Α. Νασιόπουλος

Από τις 11-10-2011, λειτουργεί 

σελίδα στο FaceBook 

με τίτλο: Δομή Απασχόλησης και 
Σταδιοδρομίας ΤΕΙ Αθήνας.

Περισσότερα: http://www.facebook.

com/pages/Δομή-Απασχόλησης 

-και-Σταδιοδρομίας-ΤΕΙ- 

Αθήνας/172761906142431

Θέλετε να λαμβάνετε το ηλεκτρονικό περιοδικό της ΔΑΣΤΑ στο e-mail σας;
Στείλτε μας email με τον τίτλο «newsletter ΔΑΣΤΑ» στο dasta@teiath.gr

http://www.teiath.gr/dastateia
http://www.facebook.com/pages/%CE%94%CE%BF%CE%BC%CE%AE-%CE%91%CF%80%CE%B1%CF%83%CF%87%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%A4%CE%95%CE%99-%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1%CF%82/172761906142431
http://www.facebook.com/pages/%CE%94%CE%BF%CE%BC%CE%AE-%CE%91%CF%80%CE%B1%CF%83%CF%87%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%A4%CE%95%CE%99-%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1%CF%82/172761906142431
http://www.facebook.com/pages/%CE%94%CE%BF%CE%BC%CE%AE-%CE%91%CF%80%CE%B1%CF%83%CF%87%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%A4%CE%95%CE%99-%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1%CF%82/172761906142431
http://www.facebook.com/pages/%CE%94%CE%BF%CE%BC%CE%AE-%CE%91%CF%80%CE%B1%CF%83%CF%87%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%A4%CE%95%CE%99-%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1%CF%82/172761906142431
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Η ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Αθήνας στο πλαίσιο της πράξης «Δομή Απασχό-

λησης και Σταδιοδρομίας που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοτικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους, προχώρησε σε σύναψη 

πρωτοκόλλων συνεργασίας με τους παρακάτω φορείς:

Όμιλος Ιατρικού Αθηνών
Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών ιδρύθηκε το 1984 και αποτελεί σήμερα ένα 

από τους  μεγαλύτερους  ομίλους  του κλάδου Υγείας.

Η υπογραφή του πρωτόκολλου συνεργασίας του Ιατρικού Αθηνών 

με το ΤΕΙ Αθήνας εντάσσεται στο πλαίσιο των συνεργασιών που η 

εταιρεία αναπτύσσει με τα Πανεπιστήμια και την Ακαδημαϊκή κοινότητα 

και αποσκοπεί σε μια σειρά ενεργειών και πρωτοβουλιών όπως:

 Συνεργασία για την προσέλκυση αποφοίτων με υψηλό επίπεδο

κατάρτισης.

 Συμμετοχή σε ημέρες καριέρας των Πανεπιστήμιων.

 Απασχόληση μεγάλου αριθμού φοιτητών (Trainees), που επιλέγουν 

το ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ για την “Πρακτική τους άσκηση”.

 Στήριξη των σπουδαστών, με καθοδήγηση και χορήγηση στοιχείων

στις εκπαιδευτικές τους εργασίες.

Η συνεργασία αφορά σε όλα τα τμήματα της Σχολής Επαγγελμάτων 

Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Αθήνας

http://www.iatriko.gr

Σισμανόγλειο Γενικό Νοσοκομείο
Το Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «Σισμανόγλειο» αποτελεί ένα πολυδιά-

στατο εθνικό οργανισμό - σημείο αναφοράς στην υπηρεσία της Υγείας 

της σύγχρονης Ελλάδας. Από το 1985 εντάχθηκε στο Ε.Σ.Υ. και 

μετατράπηκε και επίσημα σε Γενικό Νοσοκομείο.

Η συνεργασία των δύο φορέων αφορά σχεδόν όλα τα τμήματα της 

Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Αθήνας.

http://www.sismanoglio.gr

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών - ΓΝΑ ΛΑΙΚΟ
Το Λαϊκό Νοσοκομείο είναι ένα τριτοβάθμιο Νοσοκομείο, το οποίο 

διαθέτει ένα μείγμα Πανεπιστημιακών Κλινικών και Κλινικών του 

ΕΣΥ, που το καθιστά μοναδικό. Κλινικές, τμήματα και εργαστήρια του 

νοσοκομείου που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες και λειτουργούν 

Πρωτόκολλα συνεργασίας

ΔΑΣΤΑ: Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας

ΝΕΑ από τη ΔΑΣΤΑ και τις δομές της
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ως κέντρα αναφοράς για διάφορα νοσήματα δέχονται φοιτητές όλων 

σχεδόν των τμημάτων της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας 

του ΤΕΙ Αθήνας προκειμένου να πραγματοποιήσουν την πρακτική 

τους άσκηση.

http://www.laiko.gr/

Ευρωκλινική Αθηνών
Η Ευρωκλινική Αθηνών ιδρύθηκε το 1998 και  προσφέρει  υπηρεσίες 

υγείας, ως Διαγνωστικό, Χειρουργικό και Θεραπευτικό Κέντρο.

Διαθέτει διαγνωστικά εργαστήρια, Αιμοδυναμικό εργαστήριο, Μονάδα 

Εντατικής Θεραπείας, Καρδιολογική Μονάδα, κ.α 

Η συνεργασία με το ΤΕΙ Αθήνας αφορά στην απασχόληση φοιτητών 

από όλα τα τμήματα της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας 

που επιλέγουν την Ευρωκλινική για την πρακτική τους άσκηση.

http://www.euroclinic.gr

Π ρ ω τ ό κ ο λ λ α  σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς
Π ρ ω τ ό κ ο λ λ α  σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς

4

•  8.139 επισκέψεις στην ιστοσελίδα μας

•  5.704 μοναδικοί επισκέπτες

•  36.070 ενέργειες στην ιστοσελίδα μας

•  184 ανακοινώσεις γενικού ενδιαφέροντος

•  46 εκδηλώσεις γενικού ενδιαφέροντος

•  94 αναρτήσεις με υποτροφίες-κληροδοτήματα 

•  39 ανακοινώσεις για Θέσεις Εργασίας σε εσωτερικό και εξωτερικό

•  12 ημερίδες με πάνω από 1.500 συμμετοχές

•  19 πρωτόκολλα συνεργασίας

•  827 εγγραφές (Like) στη σελίδα του Facebook

Οι δράσεις της ΔΑΣΤΑ με ...αριθμούς!

Οι δράσεις μας μέχρι σήμερα 
με ...αριθμούς!

Προβλήθηκαν 
από την ιστοσελίδα μας...

Πραγματοποιήθηκαν...

Συνεργασίες...

Σελίδες κοινωνικής δικτύωσης…

ΝΕΑ από τη ΔΑΣΤΑ και τις δομές της

4
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Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Αθήνας συμμετείχε με επιτυχία 

στην 14η Διεθνή έκθεση για την εκπαίδευση στο Στάδιο Ειρήνης και 

Φιλίας που πραγματοποιήθηκε στις 2-4 Μαρτίου. Η έκθεση απευθυ-

νόταν σε όλους όσοι επιδιώκουν τη μάθηση σε όποιο στάδιο της 

καριέρας τους κι αν βρίσκονται: μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές, 

εργαζόμενοι και στελέχη επιχειρήσεων, ελεύθεροι επαγγελματίες, 

εργαζόμενοι στον εκπαιδευτικό τομέα, σύμβουλοι επαγγελματικού 

προσανατολισμού αλλά και οικογένειες που επιζητούν να επιλέξουν 

την κατάλληλη σχολή ή εκπαιδευτήριο για το παιδί τους.

Τα στελέχη του Γραφείου Διασύνδεσης ήρθαν σε επαφή με πληθώρα 

ενδιαφερομένων απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τις σχολές, τα 

τμήματα και τις υπηρεσίες του , καθώς και σε ότι απορίες υπήρχαν για 

προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης και εξέλιξης.

Γραφείο Διασύνδεσης

Το Γ.Δ. στη 14η Διεθνή Έκθεση για την Εκπαίδευση και Εργασία

Ημερίδα «Προστασία των εφευρέσεων και Τεχνολογική πληροφόρηση»

Προγραμματισμός ημερίδων και workshops

Το Γραφείο Διασύνδεσης με την υποστήριξη της ΔΑΣΤΑ και σε 
άμεση συνεργασία με τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 
διοργάνωσαν την Τρίτη 3 Απριλίου 2012 στο Συνεδριακό Κέντρο 

του ΤΕΙ ημερίδα με τίτλο «Προστασία των εφευρέσεων και Τεχνο-
λογική πληροφόρηση». Ομιλητές στην εκδήλωση ήταν ο κ. Στράτος 
Κουτίβας, Διευθυντής Ελέγχου Τίτλων με θέμα «Στρατηγική για 

την προστασία των εφευρέσεων» και ο κ. Αριστείδης Πιταρράς, 

Προϊστάμενος Τμήματος Τεκμηρίωσης & Δημοσιεύσεων ΟΒΙ με θέμα 

«Τεχνολογική πληροφόρηση από διπλώματα ευρεσιτεχνίας».

Μετά από αίτημα των φοιτητών προγραμματίζονται άμεσα από 

το γραφείο Διασύνδεσης, ημερίδες και workshops με θέματα που 

άπτονται των ενδιαφερόντων τους, όπως οι μεταπτυχιακές σπουδές, 

τρόποι χρηματοδότησης των σπουδών ή σύνταξη βιογραφικού, η 

συνέντευξη, επιχειρηματική ανάπτυξη και καινοτομία, αυτοβελτίωση 

κ.λπ. σε μία προσπάθεια ανάπτυξης εφοδίων και δεξιοτήτων για 

την αντιμετώπιση της δύσκολης κατάσταση που βιώνει ο σημερινός 

σπουδαστής, πτυχιούχος και υποψήφιος εργαζόμενος.

ΝΕΑ από τη ΔΑΣΤΑ και τις δομές της
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Tο ΤΕΙ Αθήνας υλοποιεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

(ΠΜΣ) με τίτλο «Σχεδίαση και Ανάπτυξη Προηγμένων Συστημάτων 
Ηλεκτρονικής».

Η οργάνωση και η λειτουργία του ΠΜΣ γίνεται αυτοδύναμα από το 

Τμήμα Ηλεκτρονικής του ΤΕΙ-Α. 

Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει από τον Οκτώβριο του 2012, ενώ οι 

φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από 1-6-2012  

έως 9-7-2012. 

Το ΠΜΣ υποδιαιρείται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα και σε κάθε 

εξάμηνο προσφέρονται πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα. Κατά την 

διάρκεια του τετάρτου εξαμήνου εκπονείται η μεταπτυχιακή διπλω-

ματική διατριβή.

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του προγράμματος: 

http://www.msc.ee.teiath.gr

Νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα Ηλεκτρονικής 
του ΤΕΙ Αθήνας

Εκπαιδευτική Συμφωνία του ΤΕΙ Αθήνας με το Ευρωπαϊκό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου

Στο ΤΕΙ Αθήνας την 1η Φεβρουαρίου 2012 υπογράφηκε Προγραμ-

ματική Συμφωνία Ακαδημαϊκής Συνεργασίας του ΤΕΙ Αθήνας με το 

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Ο Αντιπρύτανης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου καθηγητής 

Κώστας Γουλιάμος υπέγραψε με τον Πρόεδρο του ΤΕΙ Αθήνας 

καθηγητή Δημήτριο Νίνο πρωτόκολλο ακαδημαϊκής συνεργασίας 

και αποφάσισαν να υλοποιήσουν ένα φιλόδοξο πρόγραμμα συνερ-

γασίας που θα καλύπτει ένα ευρύ πεδίο δράσεων σε εκπαιδευτικό, 

επιστημονικό, ερευνητικό και διοικητικό επίπεδο της λειτουργίας των 

δύο Ιδρυμάτων.

ΝΕΑ από το ΤΕΙ



Α
Π

ΡΙ
Λ

ΙΟ
Σ 

 2
01

2 
  |

   
ΤΕ

ΥΧ
Ο

Σ 
8

7

Το Health Science Journal είναι ένα διεθνές ηλεκτρονικό περιοδικό 

και δημοσιεύει ακαδημαϊκά άρθρα, από επιστήμονες του ευρύτερου 

χώρου της Υγείας τα οποία υπόκεινται σε αξιολόγηση από κριτές (blind 

peer review). Εκδίδεται από το 2007 ηλεκτρονικά σε τριμηνιαία βάση 

και συνολικά έχει εκδόσει πέντε τόμους. Η γλώσσα του περιοδικού 

είναι η αγγλική. Aπό το 2007 έχουν υπάρξει ενυπόγραφες συμφωνίες 

με σημαντικές βάσεις αποδελτίωσης βιβλιογραφικών δεδομένων. 

Αξίζει να σημειωθεί η αποδοχή και συμφωνία ένταξης του περιοδικού 

στο σύστημα απόδοσης βιβλιομετρικών δεδομένων Sciverse Scopus-

Scimago Lab το 2010.

http://www.hsj.gr/

«To Βήμα του Ασκληπιού» είναι ένα ηλεκτρονικό περιοδικό ανοικτής 

πρόσβασης που δημοσιεύει ακαδημαϊκά  άρθρα που έχουν υποστεί 

αξιολόγηση από κριτές (peer review) στο τομέα των επιστημών υγείας. 

Το περιοδικό αυτό ξεκίνησε την έκδοσή του το 2002 σε έντυπη μορφή 

και από το 2007 συνέχισε να εκδίδεται σε ηλεκτρονική μορφή. 

Το 2010 υπέγραφηκε συμφωνία με την εταιρεία Ebsco για την αποδελ-

τίωση του Βήματος στις βάσεις Cinahl+, Cinahl+ full text™, Academic 

Search complete™ και TOC Premier™. 

http://www.vima-asklipiou.gr/

Health Science Journal    E-ISSN:1791-809x,ISSN:1108-7366

Το Βήμα του Ασκληπιού     ISSN:1109-4486

I.J.A.S.T is an international, peer-reviewed journal which aims to bring 

its readers the very best analysis and discussion in the field of Tourism. 

The journal published original papers in various fields that provide 

insights into all aspects of theoretical and practical contemporary 

tourism applications. 

http://pubs.i-das.org/ijast/index.php?option=com_content&view=articl

e&id=92:manuscript-requirements&catid=43:submissions&Itemid=60

Health Science Journal    

Διευθύντρια Σύνταξης: 
καθηγήτρια Χριστίνα Μαρβάκη 
Αν. Διευθυντής Σύνταξης: 
Γεώργιος Βασιλόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: 
καθηγήτρια Χριστίνα Μαρβάκη 
Αν. Διευθυντής Σύνταξης: 
Γεώργιος Βασιλόπουλος

Επιστημονικά Περιοδικά στο ΤΕΙ-Α

ΝΕΑ από το ΤΕΙ

Editor: Professor Pericles Lytras 
pericleslytras@gmail.com
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* Για την πρόσβαση των φοιτητών στην υπηρεσία απαιτούνται τα στοιχεία πρόσβασης 
των δικτυακών υπηρεσιών του ΤΕΙ Αθήνας (e-mail, wifi, εύδοξος κ.α.).

+κατοικώ https://roommates.teiath.gr/houses/index.rss

 στους φοιτητές του ΤΕΙ Αθήνας που αναζητούν συγκάτοικο.

 σε ιδιώτες που επιθυμούν να νοικιάσουν το σπίτι τους σε φοιτητές.

 σε μεσιτικά γραφεία που επιθυμούν να καταχωρίσουν αγγελίες 

ενοικίασης ακινήτων για φοιτητές.

 καταχώριση αγγελίας εύρεσης συγκατοίκου

 καταχώριση ακινήτου από την Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας 

του ΤΕΙ Αθήνας και από πιστοποιημένους ιδιοκτήτες και μεσίτες

 αναζήτηση ακινήτου βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων 

 αναζήτηση συγκατοίκου βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων

 αυτόματη πολυκαναλική ενημέρωση μέσω email και RSS feed 

για συγκατοίκους που ταιριάζουν στις προτιμήσεις του χρήστη 

 ανάρτηση όλων των αγγελιών ακινήτων σε ειδική σελίδα 

στο Facebook για την ευρύτερη ενημέρωση των χρηστών.

Η Υπηρεσία απευθύνεται

Η Υπηρεσία παρέχει 
τις παρακάτω λειτουργίες

Μια νέα υπηρεσία του ΤΕΙ... +κατοικώ

ΝΕΑ από το ΤΕΙ

Μια νέα υπηρεσία είναι στην διάθεση των φοιτητών του ΤΕΙ Αθήνας, από το ίδιο το Ίδρυμα. 

Πρόκειται για μια υπηρεσία εύρεσης συγκατοίκου και φοιτητικής στέγης «+κατοικώ».

https://roommates.teiath.gr
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Υποτροφίες στον κλάδο της Πληροφορικής από την Ακαδημία Αθηνών

Υποτροφία της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για το Διεθνές 
Αιγυπτιακό Κέντρο Γεωργία (E.I.C.A.)»

Η Ακαδημία Αθηνών ανακοίνωσε την προκήρυξη διαγωνισμού 

για τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές 
στον κλάδο της Πληροφορικής, από τα έσοδα των Γενικών 

Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως. Δεκτοί στο διαγω-

νισμό γίνονται Πτυχιούχοι Σχολών: Πληροφορικής, Φυσικής, 

Μαθηματικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Πολυτεχνείου ή 

συναφών ειδικοτήτων θετικής κατεύθυνσης ή Πτυχιούχοι 

ισότιμων Πανεπιστημίων ή Πολυτεχνείων κρατών μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον «Λίαν Καλώς», 

εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 36ο έτος της ηλικίας τους.

Υποβολή αιτήσεων έως 14-5-2012
Περισσότερα: http://www.academyofathens.gr

Η Δημοκρατία της Αιγύπτου προσφέρει μία πλήρη υποτροφία για 

έναν υποψήφιο από την Ελλάδα ως χώρας μέλους του Οργανισμού 

Οικονομικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου, για το ακαδημαϊκό 

έτος 2012-2013. Υποβολή αιτήσεων έως 15 Αυγούστου 2012
Περισσότερα: http://www.minedu.gov.gr/prokhryxeis-diagwnismoi-

ypot ro f ies /ypot ro f ies - k l i rodothmata /30 - 04 -12-ypot ro f ies -

aigyptoy-eica.html

ΝΕΑ που σας ενδιαφέρουν...

Υποτροφίες

Το μη κερδοσκοπικό Ίδρυμα Λάσκαρη χορηγεί υποτροφίες για 

την εκμάθηση της Αγγλικής στην Ελλάδα για το ακαδημαϊκό έτος 

2012-2013. Το Ίδρυμα Λάσκαρη σκοπεύει να δώσει 

και φέτος την ευκαιρία σε 120 ενδιαφερομένους να 

κερδίσουν μία υποτροφία, αρκεί να συμπληρώσουν 

μία αίτηση μέχρι τις 4 Μαΐου 2012.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν 
στον αριθμό 210 72 99 171 -2 ή στην ιστοσελίδα www.lascaristrust.gr, 

με e-mail: info@lascaristrust.gr ή στη διεύθυνση: Ίδρυμα Υποτροφιών 

Μιχαήλ Λάσκαρη Βασ. Σοφίας 27, Αθήνα 106 74.

Υποτροφίες για την εκμάθηση της Aγγλικής από το ίδρυμα Μιχαήλ Λάσκαρη
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Εκδηλώσεις που θα γίνουν...

«Καλές Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων» είναι το θέμα του 4ου 

Συνεδρίου της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων, που 

θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από 4-6 Μαΐου 2012.

Περισσότερα: http://www.proslipsis.gr/cmCat_treePrd.php?&cm_

catid=287&cm_prdid=16075

Διημερίδα «Ερευνώ - Καινοτομώ - Επιχειρώ» των ΜΟΚΕ του ΕΜΠ 
και του ΟΠΑ Διημερίδα

Συνέδριο: Καλές πρακτικές εκπαίδευσης ενηλίκων

9ο Φοιτητικό Συνέδριο με τίτλο «Επιχειρώντας με Επίκεντρο τον Άνθρωπο»
από το ΟΠΑ

Οι Μονάδες Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Εθνικού 

Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 

διοργανώνουν διημερίδα με στόχο τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την 

ενθάρρυνση νέων ερευνητών στην ανάληψη επιχειρηματικής δράσης 

στις 4-5 Μαΐου 2012. Στη διημερίδα θα συμμετάσχουν εμπειρογνώ-

μονες από τον Βελγικό οργανισμό SO Kwadraat, ο οποίος αποτελεί 

πρότυπο υποστήριξης και ανάπτυξης τεχνοβλαστών και επιδεικνύει 

ιδιαίτερα επιτυχημένα αποτελέσματα. 

http://www.mke.aueb.gr/events/68

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού 

Πανεπιστημνίου Αθήνας (ΟΠΑ) διοργανώνει το 9ο Φοιτητικό Συνέδριο 

με τίτλο «Επιχειρώντας με Επίκεντρο τον Άνθρωπο» στις 10 Μαΐου 
2012.

Περισσότερα: http://fsdet.dmst.aueb.gr

ΝΕΑ που σας ενδιαφέρουν...

Το τμήμα Νοσηλευτικής Α΄ του ΤΕΙ Αθήνας σε συνεργασία με το 

τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Αθήνας θα πραγματοποιήσει Ημερίδα με 

θέμα «Η Νοσηλευτική στις Πραγματικές της Διαστάσεις»,

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο του ΤΕΙ 

Αθήνας στις 31 Μαΐου 2012.

http://www.teiath.gr/seyp/nursing_a/

Ημερίδα στο ΤΕΙ Αθήνας 
«Η Νοσηλευτική στις Πραγματικές της Διαστάσεις»



Α
Π

ΡΙ
Λ

ΙΟ
Σ 

 2
01

2 
  |

   
ΤΕ

ΥΧ
Ο

Σ 
8

11

Από 1-4-2012 οι κάτοχοι της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων ταξιδεύουν 

με μειωμένο εισιτήριο στο σιδηροδρομικό άξονα Αθηνών Αλεξανδρού-

πολης. 

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι κάρτα εκπτωτική και όχι πιστωτική 

και έχει ισχύ  στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες 37 χώρες της Ευρώπης. 

Απευθύνεται σε νέους από 13-30 ετών και η απόκτηση της  κοστίζει 

10 ευρώ το χρόνο. Προσφέρει στους κατόχους της εκπτώσεις, αλλά 

και τη δυνατότητα συμμετοχής τους σε εκδηλώσεις, διαγωνισμούς, 

αθλητικές δραστηριότητες. 

Στο www.europeanyouthcard.gr μπορείτε να ενημερωθείτε για τις 

εκπτώσεις που ισχύουν στη χώρα μας.

Στο www.europeanyouthcard.org μπορείτε να ενημερωθείτε για τις 

παροχές της κάρτας σε όλη την Ευρώπη.

Εκπτώσεις στα σιδηροδρομικά εισιτήρια με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

ΝΕΑ που σας ενδιαφέρουν...

Επίκαιρα...

Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς υλοποιεί το πρόγραμμα «Τριπτό-

λεμος» που εντάσσεται στο πλαίσιο των κεντρικών αξόνων πολιτικής 

για την προώθηση της απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα 

παραγωγής, την αποκεντρωμένη πολιτική για τη νεολαία και τις οριζό-

ντιες συνεργασίες σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. Με αυτήν την 

πρωτοβουλία η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς εκκινεί μία διαδικασία, 

η οποία στόχο έχει να παρουσιάσει στους νέους τις βασικές προϋπο-

θέσεις, αλλά και τις πραγματικές συνθήκες άσκησης του αγροτικού 

επαγγέλματος. 

Σκοπός του προγράμματος είναι να ενημερώσει και να προβλημα-

τίσει τους νέους που σκέπτονται να εγκατασταθούν στην περιφέρεια 

και να απασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα της οικονομίας, μέσω 

ενημερωτικών κύκλων και βραχυχρόνιων σεμιναρίων εκπαίδευσης. 

Το επίπεδο γνώσεων, το αντικείμενο απασχόλησης και η εμπειρία ή 

μη στον αγροτικό τομέα παραγωγής δεν θα αποτελεί κριτήριο για την 

επιλογή των νέων εκείνων που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Περισσότερα: http://www.neagenia.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=R

ESOURCE&cnode=1&cresrc=1888

Νέο πρόγραμμα «Τριπτόλεμος» για νέους έως 40 ετών
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Πρακτική στην Ευρώπη για 280.000 φοιτητές 

ΝΕΑ που σας ενδιαφέρουν...

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει την εκστρατεία «We Mean 
Business» με σκοπό να ενθαρρύνει τις εταιρείες να προσλάβουν 

ασκουμένους, ώστε να ενισχυθούν οι δεξιότητες των νέων και να 

δοθεί ώθηση στην απασχολησιμότητα.

Παράλληλα, οι νέοι με την πρακτική άσκηση θα έχουν τη δυνατότητα  

ομαλής μετάβασης από το στάδιο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης 

στο στάδιο της εξεύρεσης μιας πρώτης καλής θέσης εργασίας. 

Οι τοποθετήσεις αυτές μπορούν επίσης να αποδειχθούν προσοδο-

φόρες και για τις επιχειρήσεις, αφού 

θα τους δώσουν τη δυνατότητα να 

εντοπίσουν μελλοντικούς, δυνητικά 

άριστους, εργαζομένους οι οποίοι, 

θα μπορούσαν, με τις φρέσκες ιδέες 

τους, να συμβάλουν σημαντικά στην 

παραγωγικότητα και την ανταγωνιστι-

κότητα.

Έτσι, την περίοδο 2012-2013, η 

Επιτροπή θα ενισχύσει οικονομικά 

280.000 συνολικά τοποθετήσεις 

ασκουμένων, στο πλαίσιο των προγραμμάτων Leonardo da Vinci 
και Erasmus για σπουδαστές της επαγγελματικής κατάρτισης και της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Τα συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών δίνουν την ευκαιρία στους 

φοιτητές να ζήσουν στο εξωτερικό και να γνωρίσουν νέους πολιτι-

σμούς, να μάθουν μια ξένη γλώσσα και ταυτόχρονα να δημιουργήσουν 

νέες προοπτικές για τη συνέχεια των σπουδών τους αλλά και για την 

επαγγελματική τους εξέλιξη.

Στα προγράμματα μπορούν να συμμετάσχουν τα 27 κράτη - μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ενωσης αλλά και η Ισλανδία, το Λίχτενσταϊν, η Νορβηγία, 

η Ελβετία, η Τουρκία και η Κροατία.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκε-

φτούν την ιστοσελίδα http://we-meanbusiness.europa.eu

 


