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ΕνΕπι∆ραση           Φεβρουάριος ‘11, Τεύχος 1 
    

∆ιµηνιαία ∆ιαδικτυακή Εφηµερίδα του Γραφείου 

∆ιασύνδεσης του ΤΕΙ Καβάλας 
    
Χαιρετισµός ΥπεΧαιρετισµός ΥπεΧαιρετισµός ΥπεΧαιρετισµός Υπεύύύύθθθθυυυυνουνουνουνου Πράξης Πράξης Πράξης Πράξης    
 
Αγαπητοί φοιτητές, αγαπητοί 
συνάδελφοι, αγαπητοί αναγνώστες της 
Ακαδηµαϊκής Κοινότητας  
 

Η ηλεκτρονική αυτή έκδοση αποτελεί 
συνέχεια µιας παλαιότερης έκδοσης 
του Γραφείου ∆ιασύνδεσης, η οποία 
έχει τις ρίζες της στο Β’ Κοινοτικό 
Πλαίσιο Στήριξης, υπό την τότε 

επιστηµονική εποπτεία 
του αξιόλογου και αγαπη-
τού συναδέλφου Κωσταν-
τίνου Τερζίδη µε τίτλο 
«Ενηµέρωση, Ε«Ενηµέρωση, Ε«Ενηµέρωση, Ε«Ενηµέρωση, Επικοινωνία πικοινωνία πικοινωνία πικοινωνία 
και και και και ∆ράση∆ράση∆ράση∆ράση» (επί το συντο» (επί το συντο» (επί το συντο» (επί το συντο----
µότερον: ΕνΕπιµότερον: ΕνΕπιµότερον: ΕνΕπιµότερον: ΕνΕπι∆ραση∆ραση∆ραση∆ραση), ), ), ),  
Πρόκειται (και στην 
παρούσα µορφή της)  για 
µια διµηνιαία ηλεκτρο-
νική εφηµερίδα, η οποία 
φιλοδοξεί να τροφοδοτήσει 
πρωτίστως και κυρίως  
τους φοιτητέςτους φοιτητέςτους φοιτητέςτους φοιτητές µας µε 
σηµαντικές πληροφορίες 
σχετικά µε την 
προετοιµασία τους για την 
Αγορά Εργασίας (Ελλάδα 
και εξωτερικό), τα  

Μεταπτυχιακά 
Προγράµµατα Σπουδών, τα νέα 
επαγγέλµατα, τις ευκαιρίες που 
µπορούν να δηµιουργηθούν εν µέσω  
οικονοµικής κρίσης, τα 
επαγγελµατικά δικαιώµατα και 
οποιαδήποτε άλλη πληροφορία 

µπορεί να εµπλουτίσει  τις 
επαγγελµατικές γνώσεις και το 
βιογραφικό των αποφοίτων µας.   
 
Μέσα από αυτό το ηλεκτρονικό βήµα, 
το Γραφείο ∆ιασύνδεσης αποκτά τη 
δυνατότητα άµεσης, πλέον, 
επικοινωνίας, µε τους εκατοντάδες 
ενεργούς χρήστες του, αφού η 
ηλεκτρονική αυτή έκδοση απο-
στέλλεται, µεταξύ άλλων, και στα  
εγγεγραµµένα µέλη, ο αριθµός των 
οποίων αυξάνεται διαρκώς.   
Από την άλλη πλευρά, αποζητούµε τη 
συνεργασία, ως συνδετικός κρίκος 
µεταξύ Εκπαίδευσης και Αγοράς 
Εργασίας. Υπ’ αυτό το πρίσµα θα 
είµαστε ιδιαίτερα ευτυχείς, αν µας 
δώσετε την ευκαιρία να φιλοξενή-
σουµε και δικές σας απόψεις, 
σχετικές µε την προαναφερόµενη 
θεµατολογία.   
 
Αναµένοντας, λοιπόν, τα σχόλια και 
τις γνώµες σας µε την ελπίδα, ότι θα 
υπάρξουν ουκ ολίγοι εξ ηµών,  που θα 
θελήσουν να χρησιµοποιήσουν το 
ηλεκτρονικό αυτό βήµα, τόσο ως 
αποστολείς, όσο και ως παραλήπτες,  
εγώ και οι συνεργάτες του Γ∆ 
ευχαριστούµε εκ των προτέρων για το 
ενδιαφέρον σας.  
 
Καθηγητής  Εµµανουλούδης ∆ηµήτριος 

Αντιπρόεδρος

          

             
Εµµανουλούδης 
∆ηµήτριος 
Υπεύθυνος 
Πράξης 
Γραφείου  
∆ιασύνδεσης 
Αντιπρόεδρος 
ΤΕΙ Καβάλας 
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Χαιρετισµός προέδρου ΤΕΙ Χαιρετισµός προέδρου ΤΕΙ Χαιρετισµός προέδρου ΤΕΙ Χαιρετισµός προέδρου ΤΕΙ 
ΚαβάλΚαβάλΚαβάλΚαβάλαςαςαςας    
 
 

Παλιά, καθιερωµένα 
επαγγέλµατα, παύουν, 
πλέον,  να υπάρχουν 
µε τη γνωστή, παραδο-
σιακή τους µορφή, και 
ο φοιτητής, όπως και ο 
απόφοιτος,  οφείλει να 
αναπροσαρµόζει κατά 
διαστήµατα, τόσο την 
εργασιακή του ετοιµό-
τητα, όσο και την 
εξελικτική του πορεία, 
αφού η ραγδαία 
εξέλιξη της τεχνολο-
γίας και η αυξανόµενη 
ανάγκη για γρήγορη 

και έγκυρη πληροφόρηση, µετα-
βάλλουν διαρκώς τα δεδοµένα.  
 
Σήµερα, τα λεγόµενα “soft skills” 
επηρεάζουν εξίσουεξίσουεξίσουεξίσου, αν όχι 
περισσότεροπερισσότεροπερισσότεροπερισσότερο, µε τα παραδοσιακά 
“hard skills”, τη συνολική εικόνα 
ενός υποψηφίου εργαζόµενου.  

Στο πνεύµα της άµεσης 
πληροφόρησης χαιρετίζω την 
προσπάθεια του Γραφείου ∆ια-
σύνδεσης να αποστέλλει στους 
φοιτητές και αποφοίτους µας µε 
SMS κατ΄ευθείαν στα κινητά τους  
οποιαδήποτε πληροφορία µπορεί 
να τους φανεί χρήσιµη, στην 
προσπάθεια ενηµέρωσης, κατάρ-
τισης ή εύρεσης µιας θέσης 
εργασίας. Στο ίδιο πνεύµα εύχοµαι 
καλή επιτυχία καλή επιτυχία καλή επιτυχία καλή επιτυχία και    στην έκδοση 
του παρόντος ηλεκτρονικού 
περιοδικού µε στόχο, και πάλι, 
την έγκυρη και έγκαιρη 
ενηµέρωση φοιτητών και 
αποφοίτων του Ιδρύµατος. Μια 
προσπάθεια που µόνο οφέλη 
µπορεί να αποφέρει.     
 
 
 
Καθηγητής Αθανάσιος 
Μητρόπουλος 
Πρόεδρος ΤΕΙ Καβάλας 
 
 
 
 

            
    
    

 
 

 
 
 
Καθηγητής 
Αθανάσιος 
Μητρόπουλος 
Πρόεδρος ΤΕΙ 
Καβάλας 
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Η σηµασία της επαγγελµατικής 
επιλογής και οι επιδράσεις στην 
οικογένεια. 
 
 

 
Ο Πλάτωνας θεωρούσε την 
επιλογή του κατάλληλου 
επαγγέλ-µατος για κάθε 
πολίτη πολύ σηµαντική 
γιατί σε αυτήν στηριζόταν η 
ευηµερία της κοινωνίας. 
Κατά την πλατωνική 
αντίληψη, η άσκηση του 
ενδεδειγµένου επαγγέλ-
µατος βοηθά τον καθένα να 
ανακαλύψει τον 
πραγµατικό εαυτό του. 
Αν το άτοµο δεν 

ολοκληρώνεται 
συναισθηµατικά µε την 
εργασία του, είναι πολύ 
πιθανό να έχει ψυχολογικά 

προβλήµατα που θα έχουν αντίκτυπο 
στην οικογενειακή και κοινωνική του 
ζωή. 
Η ποιότητα ζωής, µε τη σηµασία µιας 
εξελικτικά βελτιούµενης κατάστασης 
του ατόµου εκφράζεται ταυτόχρονα και 
σαν κοινό αγαθό, έτσι αποτελεί 
πολιτισµικό αίτηµα και κυρίως µια 
πανανθρώπινη προσδοκία. Ο 
χαρακτηρισµός αυτός της προσδοκίας 
εισάγει  
µοιραία µια διακοινωνική προοπτική, 
µέσα από την οποία εκδηλώνεται η 
συλλογική εκτίµηση,  η επιλογή και η 
διεκδίκηση στην αγορά εργασίας. Στις 

διαδικασίες αυτές εµπλέκεται το άτοµο 
µε ένα πλήθος διεκδικητικών 
προϋποθέσεων, γεγονός που 
δηµιουργεί αναπόφευκτες ανταγω-
νιστικές  συµπεριφορές. Με άλλα λόγια 
την ποιότητα ζωής διεκδικούµε  
«εµείς»  αλλά και οι «άλλοι».  
Παράλληλα, η κοινωνική θέση, το 
επάγγελµα, η άσκηση εξουσιαστικών 
προνοµίων, η οικονοµική άνεση 
διαφοροποιεί και θέτει ορατές δια-
χωριστικές γραµµές µεταξύ του εγώ 
και του άλλου.   
 

 
 
Η επαγγελµατική επιλογή µας, λέει ο  
Έρικσον, δηλ. η απόφαση για µια 
συγκεκριµένη επαγγελµατική σταδιο-
δροµία είναι ο σηµατοδότης και η 
ένδειξη της νεανικής διαµόρφωσης  
της ταυτότητάς του ατόµου. Η επιλογή 
του επαγγέλµατος περιέχει διεργασίες 
που είναι στοιχεία κεντρικής σηµασίας 
της εύρεσης ταυτότητας, όπως: 
  

– την εκτίµηση των ικα-
νοτήτων µας και των ενδια-
φερόντων 

– τις γνώσεις ρεαλιστικών 
εναλλακτικών τρόπων και   

– την ικανότητα να πάρουµε 
την «καλύτερη» απόφαση 
και  να την ακολουθήσουµε 

 
Με την επιλογή του επαγγέλµατος 
µπορούν οι νέοι  να απε-
ξαρτοποιηθούν από τις αξίες των 
γονέων και της κοινωνίας ή και να 
επιβεβαιώσουν την αποδοχή τους.  
 

 

 
 
Μαρία Προβατίδου,  
∆ιπλωµατούχος 
ψυχολόγος, 
Στέλεχος Γραφείου 
∆ιασύνδεσης 
ΤΕΙ Καβάλας 
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Η συνείδηση της χρονικής 
συνέχειας και το συναίσθηµα του να 
ανήκουµε στο κοινωνικό µας 
περιβάλλον παίζει σηµαντικό ρόλο στο 
ότι κάποιος καταφέρνει να πλάσει µια 
συνείδηση σταθερής προσωπικής 
ταυτότητας.  Το σηµαντικό αυτό έργο, 
να αποφασίσουµε για µια επαγ-
γελµατική σταδιοδροµία, µπορεί όµως 
να υποθάλπεται από αντίξοες / 
αντίθετες κοινωνικές και οικονοµικές 
προϋποθέσεις που βρίσκονται έξω 
από τον προσωπικό έλεγχο του 
καθενός, όπως, π.χ. το κοινω-
νικοοικονοµικό status. 
 
Οι γονείς των εύπορων τάξεων 
παρέχουν, συνήθως, στα παιδιά τους 
  

-Υψηλά κίνητρα επίδοσης 
προσφέροντάς τους συγχρό-
νως  
 
-Πρότυπα για µια πετυχηµένη 
καριέρα, έχοντας στη διάθεση 
τους και τα οικονοµικά 
αποθέµατα.  
 
Σε αυτά δεν έχουν προσ-
βαση παιδιά από λιγότερο 
προνοµιούχους κύκλους.                        

 
Οι αποφάσεις αναφορικά µε την 
εκπαίδευση και την επιλογή 
επαγγέλµατος µπορούν να 
επηρεάσουν αποφασιστικά 
µελλοντικές δυνατότητες επιλογών.  
 
Η οικογένεια και το περιβάλλον 
µοιράζεται την επαγγελµατική αγωγή 
του παιδιού µε το σχολείο και την 
ευρύτερη κοινωνία. 
 
Ο επαγγελµατικός προσανατο-
λισµός δεν είναι ένα στιγµιαίο 
γεγονός αλλά µια συνεχής δια-
δικασία διαπαιδαγώγησης και 
εκπαίδευσης και δεν είναι µια εύκολη 
υπόθεση. 
Οι νέοι καλούνται να επιλέξουν τον 
δρόµο τους και να αποφασίσουν για το 
µέλλον τους.  
 
Οι γονείς διαδραµατίζουν αναµφίβολα 
έναν αποφασιστικό ρόλο στην επιλογή 

αυτή. Πολλά εξαρτώνται φυσικά από 
τις δικές τους αντιλήψεις, την 
κοινωνική τους συµπεριφορά, τη 
φιλοσοφία ζωής και τις διαπροσωπικές 
τους σχέσεις.  
 
Τα πρότυπα ασκούν πολύ έντονη 
επιρροή στην απόφαση αυτή. Τα 
γονεϊκά πρότυπα, οι συγγενείς  ή οι 
άνθρωποι του κλειστού οικογενειακού 
περιβάλλοντος συµβάλουν στην 
απόφαση ή στην κλίση προς κάποια 
κατεύθυνση όπως και οι δάσκαλοι και 
οι καθηγητές ή γενικά οι άνθρωποι 
που εµπλέκονται µε την εκπαίδευση 
των νέων. Π.χ κάποιος επιλέγει 
στρατιωτικές σχολές επειδή δύο 
άνθρωποι από το περιβάλλον του είναι 
στρατιωτικοί.  

 
Πολλοί γονείς στη χώρα µας είναι 
γνωστό ότι διακρίνονται για µια µάλλον 
υπερπροστατευτική συµπεριφορά 
απέναντι στα παιδιά τους. Αυτό 
οφείλεται κυρίως σε παραδοσιακές 
αντιλήψεις και συµπεριφορές που 
επηρεάζονται από τα εθνολογικά, 
πολιτισµικά και κοινωνικά δεδοµένα 
της χώρας µας. 
 
∆εν είναι λίγες οι περιπτώσεις που οι 
γονείς πιέζουν και επιβάλουν στα 
παιδιά τους δικές τους επιθυµίες και 
απωθηµένα ή πιέζουν τα παιδιά τους 
να σπουδάσουν επαγγέλµατα που 
θεωρούνται ότι αποτελούν το εισιτήριο 
για κοινωνική και οικονοµική άνοδο 
όπως γιατρός, µηχανικός, δικη-
γόρος…. 
  
Για να µπορέσει η οικογένεια να 
στηρίξει σωστά το παιδί της και να το 
βοηθήσει αποτελεσµατικά στην 



 6 

απόφαση που θα πάρει αυτό θα 
πρέπει να γνωρίζει:  
 
- Τη συνεχώς µεταβαλλόµενη αγορά 
εργασίας που έχουµε στον αιώνα που 
διανύουµε. Η παγκοσµιοποίηση της 
αγοράς, η ταχεία µεταφορά και 
διάδοση των πληροφοριών, οι 
ραγδαίες αλλαγές στο χώρο της 
τεχνολογίας, καθώς και η διεύρυνση 
του γνωστικού πεδίου σε όλες τις 
επιστήµες θα φέρει τους σηµερινούς 
νέους και αυριανούς πολίτες, 
εργαζόµενους, επιστήµονες και 
επαγγελµατίες σε θέση που θα έχει 
τεράστιες απαιτήσεις και προστάζει 
την απόκτηση εφοδίων από αυτή την 
ηλικία. 
 
Με βάση τα στατιστικά της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης ο κάθε εργα-
ζόµενος στον αιώνα που διανύουµε θα 
αναγκαστεί να αλλάξει τουλάχιστον 4-5 
φορές την εργασία ή ακόµη και το 
επάγγελµα. Αυτό σηµαίνει πως θα 
πρέπει να είναι σε θέση να µαθαίνει 
διαρκώς, να ειδικεύεται, να αποκτά 
εφόδια ικανά να τον κρατήσουν στην 
αγορά εργασίας, να προβλέπει τα νέα 
επαγγέλµατα που προκύπτουν από τις 
ανάγκες τις αγοράς και τα οποία 
αυξάνονται µε την εξέλιξή της. 
Κάθε χρόνο ένα ποσοστό γύρω στο 
7% των γνώσεων µας αχρηστεύεται 
για να αντικατασταθεί µε νέες γνώσεις 
 
Γι αυτό η οικογένεια οφείλει:  
 
Να  ενθαρρύνει συνεχώς τα παιδιά 
ανεξαρτήτως φύλου, να  σέβεται την 
προσωπικότητά τους, να ακούει και να 
αντιλαµβάνεται το συναίσθηµά τους.  
 
Να τα αποδέχεται και να τα εµπι-
στεύεται και να αποφεύγει να τα 
επηρεάζει στο θέµα της επιλογής τους. 
 
Να προσπαθεί να τους δώσει ίσες 
ευκαιρίες και εναλλακτικές λύσεις και 
να δηµιουργεί ένα ευχάριστο 
οικογενειακό περιβάλλον. 
 
Τα παιδιά χρειάζονται περισσότερο τη 
συναισθηµατική στήριξη της 
οικογένειας στη φάση της εφηβείας και 

στην περίοδο που παίρνουν 
αποφάσεις για το µέλλον τους. 
 
Να επιδιώκει να κάνει τα παιδιά 
ανεξάρτητες προσωπικότητες που 
παίρνουν τη ζωή τους στα χέρια τους 
και να τους διδάξει να στηρίζονται στον 
εαυτό τους. 
Να τα σέβεται, να δείχνει την 
παραδοχή του και να προσπαθεί να 
αναπτύσσει ισότιµη σχέση απέναντί 
τους, έτσι ώστε τα παιδιά να εκτιµούν 
τον εαυτό τους και τους άλλους. 
 
Να τους εξασφαλίζει µια συνεπή 
πειθαρχία µε κανόνες και τάξη ώστε να 
µάθουν να εµπιστεύονται τη ζωή και 
τον εαυτό τους. 
 
Να αποφεύγει να θέτει πρότυπα και να 
µην προσπαθεί να εκπληρώσει και 
µόνο δικές του προσδοκίες. 
 

 
Να αποφεύγει να δηµιουργεί 
παθολογικά ένα ανταγωνιστικό 
περιβάλλον και να καλλιεργεί άγχος, 
αντίθετα να αναπτύσσει τον διάλογο 
και την συνεργασία. 
 
Και όλα αυτά βέβαια  ΠΡΟΠΑΝΤΩΝ 
ελεύθερα από διακρίσεις και την 
οπτική του φύλου. 
 
Αν καταφέρουµε τα παιδιά µας να 
έχουν εµπιστοσύνη στον εαυτό τους, 
να  γνωρίζουν δηλ. τα δυνατά και 
αδύναµα σηµεία τους, να 
καλλιεργήσουµε δεξιότητες για 
διαπροσωπικές σχέσεις κι 
επικοινωνία, αγάπη για τη ζωή τους, 
να είµαστε σίγουροι ότι θα θέσουν 
στόχους και θα παλέψουν γι αυτούς 
(ΜαΠ). 
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για ευπαθείς οµάδες 

Μια νέα µορφή επιχειρηµατικότας 

εισάγει το σχέδιο Νόµου για την 

Κοινωνική Οικονοµία και την Κοινω-

νική Επιχειρηµατικότητα του υπουρ-

γείου Εργασίας. 

Με το σχέδιο νόµου που παρουσιάσθηκε 

πρόσφατα στο Υπουργικό Συµβούλιο 
δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις για την 
απασχόληση ευάλωτων οµάδων του 
πληθυσµού, την επανένταξη από-
κλεισµένων κοινωνικά οµάδων και την 
καταπολέµηση των διακρίσεων, την 
ανάσχεση της ανεργίας σε περιοχές 
έντονης οικονοµικής κρίσης και 
δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, την 
παροχή σύγχρονων, ποιοτικών κοινωνικών 
υπηρεσιών, όπως και την προώθηση- 
ενδυνάµωση εναλλακτικών µορφών 
επιχειρηµατικότητας.  

Η Κοινωνική Επιχείρηση  

Η Κοινωνική Επιχείρηση είναι Νοµικό 
Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου, έχει τη 
µορφή επιχείρησης περιορισµένης 
ευθύνης (Κοινωνική ΕΠΕ) και διαθέτει εκ 
του Νόµου την εµπορική ιδιότητα. 
Αντικείµενό της είναι παραγωγή, 
προµήθεια και παροχή αγαθών και 
υπηρεσιών γενικού συµφέρον-
τος. Αποτελεί συνεταιρισµό κοινωνικής 
ωφέλειας πολύ-εταιρικής µορφής, στην 
οποία οι εταίροι - µέλη της είναι είτε µόνο 
φυσικά πρόσωπα, είτε φυσικά πρόσωπα 
και νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δηµοσίου 
δικαίου. Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισµοί 
Περιορισµένης Ευθύνης, που έχουν 
θεσµοθετηθεί µε το νόµο 2716/1999, 
θεωρούνται αυτοδικαίως Κοινωνικές 
Επιχειρήσεις. 

 

Σε ποιούς απευθύνεται 

Το νέο θεσµικό πλαίσιο για την 
Κοινωνική Οικονοµία και την Κοινωνική 
Επιχειρηµατικότητα επιτρέπει την ενεργο-
ποίηση και συµµετοχή στην οικονοµική 
και κοινωνική ζωή των ευπαθών οµάδων 
του πληθυσµού, των οποίων η συµµετοχή 
σήµερα δυσχεραίνεται, είτε εξαιτίας 
κοινωνικών και οικονοµικών προβλη-
µάτων ή σωµατικών ή ψυχικών 
διαταραχών, είτε εξαιτίας απρόβλεπτων 
γεγονότων, τα οποία επηρεάζουν την 
εύρυθµη λειτουργία της τοπικής ή 
περιφερειακής οικονοµίας, π.χ. µακρο-
χρόνια άνεργοι (ΝιΚ) 

 
 

 
 
 
 

Από την πρόσφατη κοπή βασιλόπιτας 

και τον αγιασµό για τη νέα 

ακαδηµαϊκή χρονιά 2011 στο ΤΕΙ 

Καβάλας 
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Το Γραφείο ∆ιασύνδεσης διοργανώνει 
πολύ ενδιαφέροντα εργαστήρια 
(workshops) επαγγελµατικού προσα-
νατολισµού µε οµάδες 15 ατόµων! Η 
διάρκειά τους: Μιάµισυ έως δυο ώρες 
το καθένα!  
 

 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

 

Ο Επαγγελµατικός προσα-

νατολισµός είναι µια ολοκληρωµένη 
συµβουλευτική παρέµβαση που 
αποσκοπεί: 
 

*Στην έγκαιρη ευαισθητοποίηση και 
κινητοποίηση του ατόµου στην δοµή 
του κόσµου εργασίας και των 
ευκαιριών που αυτός εµπεριέχει. 
 
*Στην ανάπτυξη της αυτογνωσίας. 
 
*Στην υποστήριξη της προσωπικής, 
ψυχολογικής και επαγγελµατικής 
ανάπτυξης του ατόµου. 
 

*Στην καλλιέργεια δεξιοτήτων που 
είναι απαραίτητες για τη λήψη 
αποφάσεων, καθώς και την 
εκπλήρωση των αποφάσεων αυτών 
αλλά και την αντιµετώπιση των 
συνεπειών τους. 
 
Για παράδειγµα, την 20.1.2011 
ξεκίνησε ο πρώτος κύκλος εργα-
στηρίων µε θέµα «Τεχνικές 

Αυτογνωσίας-Αυτοπαρουσίασης, λή-

ψης αποφάσεων» (εξ ού και η φωτο). 
Το εργαστήριο αυτό πρόκειται να 
επαναληφθεί την 22α και 24η 
Φεβρουαρίου 2011.  
 
Ο δεύτερος κύκλος εργαστηρίων του 
Γραφείου ∆ιασύνδεσης ξεκινάει την 3η 
Μαρτίου µε θέµα «Τεχνικές 

ανεύρεσης εργασίας» (και φυσικά 
µπορεί να επαναληφθεί ανάλογα µε 
τον αριθµό δηλωθέντων συµµε-τοχών), 
ενώ την 22α Μαρτίου η «Εργάνη» 
(Κέντρο στήριξης της απασχόλησης 

και της επιχειρη-µατικότητας 

γυναικών)  ενηµε-ρώνει τους φοιτητές 
του ΤΕΙ Καβάλας µε θέµα «Οι Νέοι 

στην αγορά εργασίας».  
 
Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί στο 
µεγάλο αµφιθέατρο του ΤΕΙ, ενώ την 
ίδια ηµέρα θα παρουσιαστούν και τα 
αποτελέσµατα των µέχρι τότε 
πραγµατοποιηθέντων εργαστηρίων. 
Λίστες συµµετοχής θα βρείτε στο 
Γραφείο ∆ιασύνδεσης (ΝιΚ). 
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Ερώτηση:  

το 

 
 

Απάντηση: 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
Πριν αποφασίσει κάποιος τελειόφοιτος 
ή πτυχιούχος ΤΕΙ σε ποιο 
µεταπτυχιακό πρόγραµµα θα ενταχθεί 
και πριν ακόµα πληροφορηθεί για τα 
υπάρχοντα µεταπτυχιακά προγράµ-
µατα, απαραίτητη κρίνεται µια επαφή 
µε καθηγητές του Τµήµατός του αλλά 
και τον/την υπεύθυνο/η συµβου-
λευτικής του Γραφείου ∆ιασύνδεσης 
για τους εξής λόγους: α) Το 

µεταπτυχιακό δεν αποτελεί πανάκεια 

για όλα τα εργασιακά προβλήµατα και 
β) Κάθε περίπτωση αποφοίτου είναι 

ιδιαίτερη σε ό,τι αφορά την επιλογή 

του χρόνου, τα διαθέσιµα χρήµατα, 

το αντικείµενο αλλά και την 

προσωπική  διάθεση  επιτυχούς 

εισαγωγής και παρακολούθησης ενός 

µεταπτυχιακού προγράµµατος.   
 

Γι’ αυτό καλό θα ήταν οι υποψήφιοι 
Μεταπτυχιακού Προγράµµατος 
Σπουδών να έρθουν σ’ επαφή µε 
ανθρώπους που µπορούν να  τους 
συµβουλέψουν, µια και οι κίνδυνοι 
εγκατάλειψης του εγχειρήµατος στη 
µέση και η άσκοπη κατασπατάληση 
χρηµάτων ελλοχεύουν σε πολλές  
περιπτώσεις (ΝιΚ)  
 

 

    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    

 
Φεβρουάριος ‘11, Τεύχος 1 
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H SAP, παγκόσµιος ηγέτης στον τοµέα 
των επιχειρηµατικών λογισµικών, 
προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες που 
βοηθούν την επιτάχυνση της 
επιχειρηµατικής καινοτοµίας. Τα 
λογιστικά και διοικητικά λογισµικά 
πακέτα της SAP προσφέρουν, µεταξύ 
άλλων, λύσεις για Βιωσιµότητα µιας 
επιχείρησης, ∆ιαχείριση Πελατειακών 
Σχέσεων, ERP, Business Suite,  
∆ιαχείριση Κύκλου Ζωής Προϊόντων, 
∆ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, 
∆ιαχείριση Σχέσεων Προµηθευτή κλπ.  

 

 

Σκοπός των λογιµικών πακέτων της 
εταιρίας είναι η βελτίωση της 
λειτουργικότητας των εταιριών όλων 
των µεγεθών. Στο σηµερινό, ολοένα 
και πιο απαιτητικό επιχειρηµατικό 
περιβάλλον, οι εταιρίες που 
λειτουργούν καλύτερα έχουν σαφή 
εικόνα για όλους τους τοµείς της 
επιχείρισής τους,  έτσι ώστε ν’ 
αντιδρούν άµεσα και µε αυξηµένη 

αποτελεσµατικότητα κι ευελιξία στις 
όποιες αλλαγές. Χρησιµοποιώντας τις 
λύσεις της SAP, οι εταιρίες όλων των 
µεγεθών - συµπεριλαµβανοµένων και 
των µικροµεσαίων- µπορούν να 
µειώσουν τα έξοδά τους, να 
βελτιστοποιήσουν την απόδοση, ν’ 
αποκτήσουν ευελιξία, µειώνοντας το 
άνοιγµα της ψαλίδας µεταξύ 
στρατηγικής κι εκτέλεσης από τη µια 
µεριά και  µεγιστοποιώντας την 
επιχειρηµατική τους απόδοση από την 
άλλη.  

  

Τα προϊόντα της εταιρίας SAP 

είναι ευρέως διαδεδοµένα σε 

120 χώρες του κόσµου, έτσι, ο 

χρήστης των προγραµµάτων 

αυτών, εν δυνάµει απόφοιτος 

του Τµήµατος Λογιστικής ή 

∆ιοίκησης Επιχειρήσεων του 

ΤΕΙ Καβάλας, έχει πολλαπλές 

δυνατότητες απασχόλησης σε 

εταιρίες που χρησιµοποιούν  τα 

προαναφερόµενα λογισµικά! 

Η γνώση χειρισµού των Η γνώση χειρισµού των Η γνώση χειρισµού των Η γνώση χειρισµού των 

προϊόντων προϊόντων προϊόντων προϊόντων αποτελείαποτελείαποτελείαποτελεί    
ισχυρό όπλο στηισχυρό όπλο στηισχυρό όπλο στηισχυρό όπλο στη    φαρέτρα των φαρέτρα των φαρέτρα των φαρέτρα των 
αποφοίτων αποφοίτων αποφοίτων αποφοίτων της Σ∆Ο.της Σ∆Ο.της Σ∆Ο.της Σ∆Ο.        
ΕΕΕΕίναι κάτι σαν ίναι κάτι σαν ίναι κάτι σαν ίναι κάτι σαν 

για για για για την άµεση την άµεση την άµεση την άµεση 
εύρεση εργασίας εύρεση εργασίας εύρεση εργασίας εύρεση εργασίας µετά τη µετά τη µετά τη µετά τη 
λήψη του πτυχίου!λήψη του πτυχίου!λήψη του πτυχίου!λήψη του πτυχίου!    (ΝιΚ)
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Μισό αιώνα πριν εργάτες από την 
ελληνική ύπαιθρο µετανάστευαν στην 
Αυστραλία για να δουλέψουν σε 
εργοστάσια, ορυχεία και φυτείες. 
Σήµερα το σκηνικό µοιάζει να 
επαναλαµβάνεται µε πρωταγωνιστές 
νέους πτυχιούχους που δεν µπορούν να 
απορροφηθούν από την αγορά 
εργασίας στην Ελλάδα.  
 
Η οικονοµία στη χώρα µας σφίγγει για 
άλλη µια φορά τα λουριά. Το 
Ινστιτούτο Εργασίας της 
ΓΣΕΕ/Α∆Ε∆Υ εκτιµά την ανεργία για 
το 2011  στο 22%! Αυτό έχει ως  
αποτέλεσµα πολλοί νέοι να βρίσκονται 
σε απόγνωση. Έτσι,  τολµούν την 
αναζήτηση µιας εργασιακής θέσης 
ακόµη και σε µακρινούς προορισµούς, 
όπως η Αυστραλία, η οποία διαθέτει 
σήµερα µια από τις ανθηρότερες 
οικονοµίες του κόσµου (αν εξαιρέσει 
κανείς τα ποσά που πρέπει να 
διατεθούν για την αποκατάσταση των 
ζηµιών από τις πληµµύρες και τους 
τυφώνες που χτύπησαν πρόσφατα  τις 
ανατολικές της επαρχίες).  

 
 
Η Αυστραλία έχει ανάγκη από 
πτυχιούχους κυρίως στις ειδικότητες 
χηµικών, µηχανικών εξορύξεων, 
ηλεκτρολόγων µηχανικών, διοίκησης 
επιχειρήσεων,  γεωλόγων, µαραγκών, 
µαθηµατικών, δασκάλων και 
καθηγητών όλων των βαθµίδων, όπως 
επίσης φαρµακοποιών και γιατρών 
(παθολόγων, οφθαλµολόγων, παιδιά-
τρων, δερµατολόγων). Προϋπόθεση 
για την παροχή της βίζας είναι η καλή 
γνώση των αγγλικών και η αίτηση 
µέσω ιστοσελίδας στη διεύθυνση 
www.immi.gov.au/skills (ΝιΚ) 

 
 

 
Φεβρουάριος ‘11, Τεύχος 1 
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Πώς η εκµάθηση 

 
διευκολύνει  την απασχόληση 
στην Ευρώπη 

 Τα νησιά Ώλαντ (Σουηδικά: Åland,  
Φιλανδικά: Ahvenanmaa) είναι µια 
συστάδα νήσων  στη Βαλτική 
θάλασσα στην είσοδο του Βοθνιακού 
κόλπου (µεταξύ Σουηδίας και Φιλανδίας). 
Αποτελούν µία αυτόνοµη, 
αποστρατιωτικοποιηµένη επαρχία 
της Φιλανδίας, στην οποία η µόνη 
οµιλούµενη γλώσσα είναι η Σουηδική!  
Τα νησιά αποτελούνται από το βασικό 
νησί, Φάστα Ώλαντ (Fasta Åland), όπου 
κατοικεί το 50% του συνολικού 
πληθυσµού και ένα αρχιπέλαγος στα 
ανατολικά, το οποίο περιλαµβάνει πάνω 
από 6.500 νησιά  και  βραχο-νησίδες.  Το 
Φάστα Ώλαντ βρίσκεται 40 χλµ. από τη 
Σουηδική ακτή, ενώ το αρχιπέλαγος των 
νησιών αποτελεί συνέχεια του Φιλανδικού 
αρχιπε-λάγους.  
Το ποσοστό ανεργίας στα νησιά Ώλαντ 
είναι σχετικά χαµηλό και η οικονοµία 
υγιής, γεγονός που σηµαίνει ότι υπάρχει 
πάντοτε η δυνατότητα ειδικευµένης 
εργασίας για όσους ανα-ζητούν εργασία 
από άλλες περιοχές της Ευρώπης.  
 
Η σύµβουλος EURES στα νησιά Ώλαντ 
Suzanne Sjölund αποφάσισε να 
εκµεταλλευτεί το γεγονός αυτό και 
επικοινώνησε µε τον ∆ρ Rainer Schwenke, 
διευθυντή της σχολής Schwedenkontor 
στη (www. schwedenkontor.de). H 
Schweden-kontor είναι µια σχολή ξένων 
γλωσσών στο Greifswald της Γερµανίας, η 
οποία συνεργάζεται στενά µε την τοπική 
δηµόσια υπηρεσία απασχόλησης. Η 
σχολή, η οποία ειδικεύεται στις 
σκανδιναβικές γλώσσες, έχει ως στόχο την 
αποστολή ειδικευµένων γερµανών 
ανέργων που αναζητούν εργασία στη 
Σουηδία ή σε σουηδόφωνες περιοχές, 
καθώς και στη Νορβηγία και τη ∆ανία.  
 
Το ποσοστό ανεργίας στην περιοχή του 
Greifswald της Γερµανίας είναι αρκετά 
υψηλό και γι’ αυτό τον λόγο έπρεπε να 
ανευρεθούν ευκαιρίες απασχόλησης για 
τους ανέργους. Η Schwedenkontor 

µπορούσε να βρει γερµανούς που 
αναζητούν εργασία και είναι πρόθυµοι να 
µάθουν σουηδικά και η EURES να βρει 
εργοδότες στα νησιά Ώλαντ, πρόθυµους 
να απασχολήσουν αυτούς τους άνεργους 
γερµανούς για µια δοκιµαστική περίοδο 
έξι εβδοµάδων, µε δυνατότητα, στη 
συνέχεια, µακρόχρονης απασχόλησης. 
Αφού διευθετήθηκε και η παροχή στέγης 
από την πλευρά του εργοδότη, ούτως ώστε 
η διευκολυνθεί η µετακίνηση των 
ανέργων, άρχισε η συνεργασία.  
 
Στην αρχή ο ∆ρ Schwenke προσκλήθηκε 
στα νησιά Ώλαντ προκειµένου να 
συναντήσει τη Suzanne Sjölund και 
ορισµένους  εργοδότες. Η Suzanne 
Sjölund αναφέρει ότι έλαβαν πρόσκληση 
για να παραστούν στη συνάντηση µόνο οι 
εργοδότες που αναζητούσαν πράγµατι 
προσωπικό και που, ως εκ τούτου, είχαν 
τη δυνατότητα να προσφέρουν 
ενδεχοµένως µόνιµη απασχόληση. 
«Θέλαµε να βεβαιωθούµε ότι δεν θα 
εκµεταλλεύονταν απλώς τα άτοµα που 
αναζητούσαν εργασία», εξηγεί. «Φυσικά, 
ο εργοδότης ήταν αυτός που αποφάσιζε αν 
θα προσέφερε ή όχι µόνιµη εργασία στο 
τέλος της περιόδου άσκησης».  
 

 
 
Αρχικά συµµετείχαν έξι εργοδότες από 
διάφορα επαγγέλµατα: Μεταφορέων, 
υδραυλικών και µηχανικών. Έκτοτε, 
όµως, συµµετέχουν περισσότεροι 
εργοδότες σε αυτή την προσπάθεια και η 
συνεργασία µε την Schwedenkontor 
συνεχίζεται έως σήµερα. Κατά τα  
επόµενα χρόνια αρκετοί ειδικευµένοι 
γερµανοί άνεργοι βρήκαν απασχόληση 
στα νησιά Ώλαντ χάρη στη συνεργασία 
αυτή. (Επιµέλεια ΝιΚ)
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Σχετική Αρθρογραφία 
Το ΕνΕπι∆ραση φιλοξενεί επιλεγµένη αρθρογραφία σε θέµατα που ενδιαφέρουν! 

 
 
 

που οδηγούν 

σε σχολεία 
 
 «ΤΑ ΝΕΑ» παρουσίασαν πρόσφατα 

έναν οδηγό µε όλα τα τµήµατα ΑΕΙ 

(Πανεπιστηµίων-ΤΕΙ) που δίνουν το 

δικαίωµα στους πτυχιούχους τους να 

διεκδικήσουν µια θέση στα νηπιαγω-

γεία, δηµοτικά, γυµνάσια, ΕΠΑΛ και 

Λύκεια της χώρας. Εµείς σας 

παρουσιάζουµε τις ειδικότητες που 

έχουν ενδιαφέρον για τους 

απόφοιτους του δικού µας ΤΕΙ. 

 

 
To ΑΣΕΠ και οι όροι πρόσληψης 

εκπαιδευτικών 

 

Με τον Ν. 38/48/2010 καθορίζεται 

ότι οι κενές θέσεις εκπαιδευτικών και 

οι λειτουργικές ανάγκες της 

πρωτοβάθµιας και της 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

καλύπτονται από όσους συγκεντρώ- 

νουν βαθµολογία πάνω από τη βάση 

στον διαγωνισµό του Ανώτατου 

Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού 

(ΑΣΕΠ), ο οποίος διενεργείται κάθε 

δύο έτη. Στον διαγωνισµό γίνονται 

δεκτοί όσοι διαθέτουν τα ειδικά 

τυπικά προσόντα διορισµού στην 

πρωτοβάθµια ή δευτεροβάθµια 

εκπαίδευση καθώς και πιστοποιηµένη 

παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια 

(σύµφωνα και πάλι µε τη νέα 

νοµοθεσία για τους δυο πρώτους 

διαγωνισµούς 2012 και 2014 δεν θα 

είναι απαραίτητο το Πιστοποιητικό 

Παιδαγωγικής Επάρκειας).  

 

Η παιδαγωγική και διδακτική 

επάρκεια πιστοποιείται:  

 

1) Με βεβαίωση περί επιτυχούς 

παρακολούθησης ειδικού 

προγράµµατος σπουδών τουλάχιστον  

 

εξαµηνιαίας διάρκειας, το οποίο 

παρέχεται από τµήµα Ανώτατου 

Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος ή από 

οµάδες συνεργαζόµενων τµηµάτων 

του ίδιου ή περισσότερων ΑΕΙ σε 

αποφοίτους τµηµάτων που έχουν τα 

ειδικά τυπικά προσόντα διορισµού 

στην πρωτοβάθµια ή δευτεροβάθµια 

εκπαίδευση σύµφωνα µε τις 

ισχύουσες διατάξεις. Tο πρόγραµµα 

αυτό καταρτίζεται µε απόφαση του 

οικείου ΑΕΙ, που εγκρίνεται από τον 

υπουργό Παιδείας, ∆ιά ΒίουΜάθησης 

και Θρησκευµάτων, ύστερα από 

γνώµη του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου, και αξιολογείται µετά το 

πρώτο έτος λειτουργίας του, εν 

συνεχεία δε κάθε τέσσερα έτη. n Με 

την κατοχή πτυχίου τµήµατος ΑΕΙ, το 

πρόγραµµα σπουδών του οποίου 

εξασφαλίζει την προς τούτο αναγκαία 

θεωρητική κατάρτιση και πρακτική 

εξάσκηση και οι απόφοιτοι του οποίου 

έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα 

διορισµού στην πρωτοβάθµια ή 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση σύµφωνα 

µε τις ισχύουσες διατάξεις. Το 

πρόγραµµα σπουδών αξιολογείται ως 

προς την εξασφάλιση της 

παιδαγωγικής και διδακτικής 

επάρκειας µετά το πρώτο έτος 

λειτουργίας του, εν συνεχεία δε κάθε 

τέσσερα έτη. Ως προς την 

εξασφάλιση της παιδαγωγικής και 

διδακτικής επάρκειας εκδίδεται 

διαπιστωτική απόφαση του υπουργού 

Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και 
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Θρησκευµάτων, ύστερα από γνώµη 

του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.  

 

2) Με την κατοχή πτυχίου 

παιδαγωγικών τµηµάτων ΑΕΙ  

 

3) Με την κατοχή µεταπτυχιακού 

τίτλου σπουδών ή διδακτορικού 

διπλώµατος στις επιστήµεςτης 

αγωγής.  

 

 

 
 

4) Με την κατοχή παιδαγωγικού 

πτυχίου της Παιδαγωγικής Τεχνικής 

Σχολής (ΠΑΤΕΣ) ή της Ανωτέρας 

Σχολής Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων 

Μηχανικών (Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ.) της πρώην 

Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών 

Επαγγελµατικής και Τεχνικής 

Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.) ή της 

Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και 

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ. 

ΠΑΙ.Τ.Ε.). Τα πτυχία που 

χορηγούνται από εκπαιδευτικά 

ιδρύµατα της αλλοδαπής γίνονται 

δεκτά εφόσον έχουν αναγνωρισθεί 

ως ισότιµα και αντίστοιχα από τον 

∆ιεπιστηµονικό Oργανισµό 

Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών 

και Πληροφόρησης (∆.O.Α.Τ.Α.Π.)  

/ ∆ιαπανεπιστηµιακό Κέντρο 

Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της 

Αλλοδαπής (∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) σύµφωνα 

µε τις οικείες διατάξεις. Oι 

µεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα 

διδακτορικά διπλώµατα που 

χορηγούνται από εκπαιδευτικά 

ιδρύµατα της αλλοδαπής γίνονται 

δεκτά εφόσον έχουν αναγνωρισθεί 

ως ισότιµα από το ∆.O.Α.Τ.Α.Π. 

σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις και 

συνοδεύονται από βεβαίωσή του ότι 

το γνωστικό αντικείµενό τους 

εµπίπτει στις επιστήµες της αγωγής.  

 

 
 

 

 (ΠΕ20) 

 

Πτυχίο ή δίπλωµα Πληροφορικής ή 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών 

Συστηµάτων ή Εφαρµοσµένης 

Πληροφορικής και Πολυµέσων ή 

Πληροφορικής και Τεχνολογίας 

Υπολογιστών ή Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών ή Επιχειρηµατικού 

Σχεδιασµού και Πληροφοριακών 

Συστηµάτων ή Εφαρµογών 

Πληροφορικής στη ∆ιοίκηση και στην 

Oικονοµία ή ∆ιαχείρισης 

Πληροφοριών ή Τηλεπληροφορικής 

και ∆ιοίκησης ή Γεωπληροφορικής 

καιΤοπογραφίας ή Τεχνολογίας 

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή 

Βιοµηχανικής Πληροφορικής ή 

Αυτοµατισµού ΤΕΙ της ηµεδαπής ή 

αναγνωρισµένος ισότιµος ή 

αντίστοιχος τίτλος σπουδών 

αντίστοιχων Τµηµάτων ΤΕΙ της 

αλλοδαπής. Mε το Προεδρικό 

∆ιάταγµα υπ’ αριθµ. 181 (τεύχος ΦΕΚ 

244/1-12-2008,τεύχος Α’ οι 

πτυχιούχοι του τµήµατος 

ΠΛΗΡOΦOΡΙΚΗΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΤΕΙ) έχουν το 

δικαίωµα εργασίας σε όλες τις 

βαθµίδες της δηµόσιας και ιδιωτικής 

εκπαίδευσης.  

 

  
(ΠΕ17.12) 

 

Πτυχίο Τεχνολόγων Πετρελαίου 

και Φυσικού Αερίου ΤΕΙ της Σχολής 

Τεχνολογικών Εφαρµογών ΤΕΙ της 

ηµεδαπής ή ισότιµων Σχολών της 

αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας 

και πιστοποιητικό παιδαγωγικής και 

διδακτικής επάρκειας ή κάποιο 

ισοδύναµο προς αυτά της παρ. 4 του 

άρθρου 6 του ν.2525/1997, όπως 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

 

(H ειδικότητα εκπ/κού προσωπικού 
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Β/θµιας Εκπ/σης συστήθηκε τον 

Ιούνιο του 2009)  

 

 

 
Πτυχίο ∆ασοπονίας (κωδ. 1836), ή 

∆ασοπονίας και ∆ιαχείρισης 

Φυσικού Περιβάλλοντος (κωδ. 

1837 ή αντίστοιχο πτυχίο ΚΑΤΕΕ της 

ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης 

ειδικότητας της αλλοδαπής.  

 

(ΠΕ18.36)  

 

Πτυχίο Τεχνολογίας, Τροφίµων ή 

Oινολογίας και Τεχνολογίας 

Ποτών ή ∆ιατροφής ή ∆ιατροφής και 

∆ιαιτολογίας ΤΕΙ (ΝιΚ). 

 

 
 

 

 

 
 

 
1) Εικοσιτρία προγράµµατα απασχό-

λησης και κατάρτισης που οποία 

αφορούν 800.000, περίπου, άτοµα, 

θέτει σε εφαρµογή το υπουργείο 

Εργασίας µέσω του ΟΑΕ∆, µε στόχο 

την αντιµετώπιση της ανεργίας. Τα 

προγράµµατα θα κοστίσουν 2,7 

δισεκατοµµύρια ευρώ κι έχουν, ήδη, 

συµβάλλει στη διατήρηση 262.286 

θέσεων εργασίας, στην ένταξη 54.355 

ανέργων στην αγορά εργασίας και στη 

διεύρυνση της εποχικής απασχόλησης 

στον τουρισµό (53.996 άτοµα).  

Το επόµενο διάστηµα θα τεθούν σε της 

απασχόλησης σε περιφερειακό επίπεδο 

(200 εκατοµ. ευρώ για τοπικά εφαρµογή 

νέες δράσεις για την τόνωση 

προγράµµατα), την ενίσχυση των 

ευπαθών οµάδων (80 εκατοµµύρια), 

την επιχορήγηση δηµοτικών επιχει-

ρήσεων για την πρόσληψη ανέργων κ.α. 

2) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 8 ΘΕΣΕΩΝ LEONARDO 

DA VINCI 

Προκήρυξη οχτώ (8) θέσεων απόκτησης 

εργασιακής εµπειρίας σε χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του 

ευρωπαϊκού προγράµµατος Leonardo Da 

Vinci 

 
Το Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης 
(Κ.Ε.Κ.) του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων 
υλοποιεί πρόγραµµα κινητικότητας στο 
πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράµµατος 
Leonardo da Vinci µε στόχο την απόκτηση 
εργασιακής εµπειρίας σε οργανισµούς κρατών 
µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
προκηρύσσει οκτώ (8) θέσεις για απόκτηση 
εργασιακής εµπειρίας σε ερευνητικά 
ινστιτούτα και ένα  νοσοκοµείο σε Γερµανία, 

∆ανία, Γαλλία, Σλοβακία και Σουηδία. 
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν: α) πτυχιούχοι 
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και β) κάτοχοι µεταπτυχιακών τίτλων όλων 

των ελληνικών ΑΕΙ και ΑΤΕΙ καθώς και 

αναγνωρισµένων ισότιµων τίτλων του 

εξωτερικού. 

 
Το γνωστικό υπόβαθρο των συµµετε-χόντων 
περιλαµβάνει µία ευρεία γκάµα κλάδων, όπως 
Φιλολογία, Ιστορία, Αρχαιολογία, 

Ψυχολογία, Γεωλογία, Χηµεία Τροφίµων, 

Ιατρική (ειδικότητα ∆ερµατολογίας) και 

Βιολογία. Οι περίοδοι απόκτησης εργασιακής 
εµπειρίας είναι τρίµηνης, πεντάµηνης και 
εξάµηνης διάρκειας.   
  
Οι συµµετέχοντες θα χρηµατοδοτηθούν για 
δαπάνες διαβίωσης, ταξιδιωτικές δαπάνες, και 
δαπάνες προετοιµασίας. Το συνολικό ύψος της 
υποτροφίας κυµαίνεται από 3.209 έως 6.940 

Ευρώ ανάλογα µε την χρονική διάρκεια και 
την χώρα υποδοχής. Το ΚΕΚ, επίσης, θα 
αναλάβει την κάλυψη όλων των 
συµµετεχόντων µε ταξιδιωτική ασφάλεια για 
την περίοδο παραµονής και εργασίας τους στο 
εξωτερικό. Η αξιολόγηση των αιτήσεων και η 
τελική επιλογή των συµµετεχόντων θα 
πραγµατοποιηθεί από επιτροπές µελών ∆.Ε.Π. 
του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων συναφούς προς 
τις προκηρυσσόµενες θέσεις αντικειµένου. 
H έναρξη των περιόδων απόκτησης 
εργασιακής εµπειρίας θα πραγµατοποιηθεί 
Απρίλιο και Μάιο του 2011. 
  
Χρονική διάρκεια υποβολής αιτήσεων: 

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 01 Φεβρου-

αρίου 2011, Λήξη υποβολής αιτήσεων: 21 

Φεβρουαρίου 2011 (σφραγίδα ταχυ-

δροµείου) 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το 
πρόγραµµα, τις προκηρυσσόµενες θέσεις, τα 
αντικείµενα εργασίας, τα 

απαιτούµενα προσόντα ανά θέση και την 
αίτηση συµµετοχής µπορείτε να αναζητήσετε 
στην ιστοσελίδα: http://dikeppee.uoi.gr/kek-

current 

 
Οι αιτήσεις κατατίθενται ή αποστέλλονται στα 
Γραφεία του Κ.Ε.Κ. του Πανεπιστη-µίου 
Ιωαννίνων. 
  
∆ΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ - ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ & 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ - 
(∆Ι.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε.) «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ», 
Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), 
Πανεπιστηµιού-πολη Ιωαννίνων, 451 10 
Ιωάννινα Τηλ.: (26510) 09141, 09100, Fax: 
(26510) 09230, E-mail: mpapado@uoi.gr 
Υπεύθυνη προγράµµατος:  
Maria Papadopoulou, MA 
Administration Officer, Head of Leonardo da 
Vinci - Mobility, PLM 
 
UNIVERSITY OF IOANNINA 
International Centre of Hellenic Education, 
Culture and Vocational Training 
(DIKEPPEE - "Stavros Niarchos") 
Vocational Training Centre (KEK) 
University Campus, 45 110 Ioannina, 
GREECE 
 
Tel.: +30-26510-09141 
Fax: +30-26510-09230 
E-mail: mpapado@uoi.gr 
http://www.uoi.gr  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Από την 
πρόσφατη κοπή 
βασιλόπιτας  
του ΤΕΙ 
Καβάλας 
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∆ιεθνές Συνέδριο Οικονοµικής 

Φυσικής στην Καβάλα: 2-3 Ιουνίου 

2011  

 
Η Οικονοµική 

Φυσική ή Οικονο-
µοΦυσική (Econo 

Physics) είναι ένα 
διεπιστηµονικό πεδίο 
έρευνας  σύµφωνα µε το 
οποίο γίνεται εφαρµογή 
αρχών και νόµων της 
φυσικής µε σκοπό να 
λυθούν  προβλήµατα 
που αφορούν την 
Οικονοµία.  

Έτσι, αρχές και 
νόµοι της Φυσικής από 
το πεδίο της Στατι-
στικής Φυσικής, της µη 
Γραµµικής ∆υναµικής 
(Θεωρίας του Χάους), 

των Νευρωνικών ∆ικτύων και της 
Ασαφούς Λογικής βρίσκουν εφαρµογή 
κυρίως σε προβλήµατα χαρακτηρισµού 
και προτυποποίησης οικονοµικών 
συστηµάτων καθώς και  στην πρόβλεψη 
χρονοσειρών οικονοµικών µεγεθών.  

Στα µέσα του 1990 επιστήµονες 
φυσικοί που εργάζονταν στο αντικείµενο 
της στατιστικής µηχανικής αποφάσίζουν 
να εφαρµόσουν  αρχές και µεθοδολογίες 
προκειµένου να λύσουν σύνθετα 
προβλήµατα που θέτει η οικονοµία και 
ειδικότερα οι χρηµατοπιστωτικές αγορές. 
Έτσι, γεννιέται ένα νέο επιστηµονικό 
πεδίο η Οικονοµική Φυσική. Το πρώτο 
συνέδριο έγινε στην Ινδία το 1995 και η 
εναρκτήρια συνάντηση για Econophysics 
διοργανώθηκε το 1998 στη Βουδαπέστη. 
Σήµερα, η Οικονοµική Φυσική 
συγκεντρώνει την προσοχή ολοένα και 
περισσότερων ερευνητών, αφού φαίνεται 
ότι βοηθά στην  ανάλυση και επίλυση 
οικονοµικών προβληµάτων.    

Στην Ελλάδα το αντικείµενο της 
Οικονοµικής Φυσικής είναι σχετικά 
άγνωστο, µε ελάχιστους ερευνητές να  
έχουν ασχοληθεί µέχρι σήµερα µε αυτό. 
Στην προσπάθεια ανάδειξης αυτού του 
αντικειµένου στην Ελλάδα και στην 
ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης, θα πραγµατοποιηθεί στην 
Καβάλα στις 2-3 Ιουνίου 2011 ∆ιεθνές 
Συνέδριο στην Οικονοµική Φυσική 
(International Conference on 

EconoPhysics- ICE) που  διοργανώνεται  
από το ΤΕΙ Καβάλας. Τα θεµατικά πεδία 
του Συνεδρίου είναι τα εξής:    

• Chaos and Order In Economy  

• Non-linear Dynamics and 

Econometrics  

• Neural Networks and Economy  

• Thermodymanic Approach of 

Economy  

• Markets as Complex Adaptive 

Systems – Evolutionary Economics  

• Physics of Risk  

• Statistical and probabilistic 

methods in Economics and Finance  

• Econophysics of Stock and other 

Markets  

• Complex socio-economic networks  

• Nonadditive entropy and 

nonextensive statistical mechanics 

in socio-economics  

• Agent-based models: Theory and 

Simulations 

  Υποβολή εργασιών έως τις 30 Απριλίου 
2011. Οι εργασίες που θα γίνουν 
αποδεκτές και θα παρουσιασθούν στο 
συνέδριο θα συµπεριληφθούν και στο 
περιοδικό Journal of Science and 

Technology Review, www.jestr.org (σ.σ. 

διεθνές επιστηµονικό περιοδικό του ΤΕΙ 

Καβάλας).   

 

Περισσότερες πληροφορίες:  
http://econophysics.teikav.edu.gr/  ή 
www.teikav.edu.gr  

 
Ο Πρόεδρος της 
Οργανωτικής 
Επιτροπής  
Καθηγητής Λ. 
Μαγκαφάς
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Ένας Έλληνας φιλόσοφος   

στο Πρίνστον  

 

….. 

-∆ιδάσκετε Φιλοσοφία από τις 

αρχές της δεκαετίας του '80 

µέχρι σήµερα. Από το Πανεπι-

στήµιο του Πίτσµπουργκ και της 

Πενσιλβάνια µέχρι το Πρίνστον. 

Ποιες αξίες διδάσκετε στους 

φοιτητές σας; 

-Στην Αµερική τα πανεπιστήµια 

δεν είναι τόσο προσηλωµένα 

στην επαγγελµατική µόρφωση. Τα 

πρώτα  χρόνια είναι για µια 

πιο γενική µόρφωση και µετά 

ετοιµάζεσαι για µια καριέρα. 

Τα πρώτα χρόνια, λοιπόν, οι 

φοιτητές ενδιαφέρονται για 

οτιδήποτε µπορεί κανείς να 

τους πει. Ένα πρόβληµα σήµερα 

είναι ότι υπάρχει µια σχετική 

απάθεια στην Αµερική για την 

γενική πολιτική και 

πολιτιστική κατάσταση, δηλαδή 

τα παιδιά, για τον πόλεµο στο 

Αφγανιστάν ή στο Ιράκ, δεν 

έχουν σκεφτεί τόσο πολύ όσο 

πρέπει. Ένας από τους σκοπούς 

που εγώ έχω ως φιλόσοφος είναι 

να τους κάνω να αισθανθούν 

λίγο πιο άβολα για τη ζωή τους 

και τον κόσµο τους, για να 

µπορέσουν να θέσουν ερωτήµατα, 

τα οποία στην καθηµερινή τους 

ζωή µπορεί από την οικογένειά 

τους ή από τα σχολεία τους να 

µην τα έχουν θέσει και να µην 

τα έχουν σκεφτεί ακόµα. Εφόσον 

υπάρχει αυτή η ευκαιρία στην 

ακαδηµαϊκή τους καριέρα ν' 

ανοίξει το µυαλό τους, αυτό 

είναι πολύ σηµαντικό για τη 

Φιλοσοφία. Γιατί η Φιλοσοφία 

είναι αφενός τρόπος ζωής, 

αφετέρου µια αντιµετώπιση των 

πραγµάτων, η οποία σκοπό της 

έχει να δείξει πώς µπορεί 

κανείς να ζει όσο το δυνατόν 

καλύτερα µπορεί. Όχι να του 

δώσουµε οδηγίες, γιατί δεν 

µπορούµε να του δώσουµε 

οδηγίες, αλλά πρέπει να τους 

ξεκουνήσουµε λίγο από την 

πεπατηµένη και αυτό είναι πολύ 

σηµαντικό για µένα. Και ο 

Νίτσε είναι καταπληκτικός σ' 

αυτό το θέµα, διότι είναι 

εναντίον των πάντων. 

-Σε µια εποχή οικονοµικής και 

πνευµατικής κρίσης, η 

Φιλοσοφία τι ρόλο µπορεί να 

διαδραµατίσει; 

-Σε µια εποχή κρίσης προτείνω 

τη Φιλοσοφία για να σκεφτεί 

κανείς µε διαφορετικούς 

τρόπους. Όχι, όµως, να 

αισθανθεί καλύτερα, µπορεί και 

να αισθανθεί χειρότερα. Αλλά 

το ζήτηµα είναι ότι πρέπει 

κανείς να αποκτήσει 

αυτογνωσία- αυτό είναι εντελώς 

σωκρατικό ότι η αυτογνωσία 

είναι πολύ σηµαντική- και η 

µόρφωση βοηθάει. Αυτό πρέπει 

να κάνει ο Φιλόσοφος ως 

δάσκαλος. 

-Έχετε διατελέσει πρόεδρος του 

Συµβουλίου Ανθρωπιστικών 

Σπουδών του Πανεπιστηµίου του 

Πρίνστον. Θεωρείτε ότι οι 

ανθρωπιστικές σπουδές έχουν 

µέλλον; 

-Οι ανθρωπιστικές σπουδές 

περνάνε κρίση σήµερα, αλλά το 

περίεργο της υπόθεσης είναι 

ότι οι ανθρωπιστικές σπουδές 

πάντοτε περνούσαν κρίση, ποτέ 

δεν ήταν η µελέτη των κειµένων 

της παραδόσεως ενός λαού το 

πρώτο ενδιαφέρον του κόσµου. 

Για παράδειγµα, ο Κικέρων έχει 

ένα διάλογο, που ρωτάει γιατί 

τα αγόρια της Ρώµης χρειάζεται 

να µάθουν ελληνικά και να 
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διαβάσουν τον Πλάτωνα ή τον 

Αισχύλο. Θα τους κάνει αυτό 

καλύτερους πολίτες; Ήδη, αυτό 

το πρόβληµα υπήρχε εκείνα τα 

χρόνια και αυτό είναι το 

πρόβληµα που αντιµετωπίζουµε 

και σήµερα. Νοµίζω ότι σε µια 

ιδεώδη κατάσταση θα ήταν 

θαυµάσιο, αν όλος ο κόσµος της 

υφηλίου ήξερε τον Όµηρο. Αυτό 

δεν είναι πλέον εφικτό και 

ποτέ όλοι δεν τον ήξεραν, 

ούτως ή άλλως. Στην Αµερική 

έχουµε 3-4 χιλιάδες 

πανεπιστήµια, τα οποία 

προετοιµάζουν ανθρώπους για 

µια καλή θέση εργασίας. Το 

κύριο πρόβληµα είναι ότι 

σήµερα οι ανθρωπιστικές 

σπουδές δεν αποτελούν βάση 

επαγγελµατική και αν κανείς 

νοµίζει ότι ο σκοπός της 

εκπαίδευσης είναι το 

επάγγελµα, όπως καλώς ή κακώς 

πολλοί νοµίζουν, τότε η 

σηµασία των ανθρωπιστικών 

σπουδών έχει καταρρεύσει. Εάν 

δει κανείς την εκπαίδευση όχι 

απλώς ως επαγγελµατική προε-

τοιµασία, αλλά ως προετοιµασία 

του πολίτη, τότε είναι απαραί-

τητες. Και αυτό, για να µπούµε 

πάλι στην Ιστορία, είναι 

ενδιαφέρον, γιατί ακριβώς αυτό 

το πρόβληµα, εάν οι 

ανθρωπιστικές σπουδές 

ετοιµάζουν για επάγγελµα ή 

ετοιµάζουν τον πολίτη, 

απασχολούσε πάρα πολύ τους 

ανθρωπιστές της Αναγεννήσεως. 

Και ήταν χωρισµένοι σε δύο 

πεδία. Αυτό το πρόβληµα δεν 

έχει λυθεί ακόµα. 

…….. 

(Απόσπασµα συνέντευξης από 

το Αθηναϊκό Πρακτορείο 
Ειδήσεων  

της 19ης Ιανουαρίου 2011)  

 

Η συνέντευξη του Έλληνα καθηγητή Α. Νεχαµά παρατίθεται στον 

απόηχο των αναφορών για «ανθρωπιστικά αµόρφωτους αποφοίτους» των 

Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, όχι µόνο της Ελλάδας, αλλά και 

ολόκληρης της Υφηλίου. Τα «τεχνοκρατικά» προγράµµατα Σπουδών, 

οφείλουν, ίσως, να επαναπροσδιορίσουν το αντικείµενο σπουδών 

τους, συµπεριλαµβάνοντας και στοιχεία ανθρωπιστικών σπουδών. Το 

ότι τα “soft skills” ενός υποψηφίου αξιολογούνται πλέον στο ίδιο 

επίπεδο µε τα “hard skills”, είναι στοιχείο του ότι η επένδυση 

ενός υποψηφίου στο βιογραφικό του, όφείλει να προσδίδει χώρο 

ύπαρξης, µεταξύ άλλων,  και στις ανθρωπιστικές γνώσεις εν γένει 

(ΝιΚ).   

 

     ΕνΕπι∆ραση                             

Φεβρουάριος ‘11, Τεύχος 1 

  

 

 

 

Επόµενο τεύχος  
Αρχές Απριλίου 2011 

Από την πρόσφατη 
κοπή  
βασιλόπιτας  
του ΤΕΙ Καβάλας 

 


