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Το Γραφείο Διασύνδεσης του
ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ χρηματοδοτείται
από το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο
Στήριξης και εξυπηρετεί
σπουδαστές και αποφοίτους
του ΤΕΙ Λαμίας καθώς και
των Παραρτημάτων στην
Άμφισσα και στο Καρπενήσι.
Στο γραφείο απασχολείται
έμπειρο στελεχιακό δυναμικό
που υποστηρίζει,
προετοιμάζει και
συμβουλεύει σπουδαστές και
αποφοίτους του ΤΕΙ Λαμίας
για μία ομαλή μετάβαση στην
είσοδό τους στην αγορά
εργασίας. Ως μία ιδιαίτερη
δομή έχει σημαντικό ρόλο και
αλληλεπιδρά με όλους τους
φορείς που
δραστηριοποιούνται στο
χώρο της απασχόλησης.
Συμμετέχουμε με ημερίδες
κύκλο σεμιναρίων, ημέρες
καριέρας, ενημέρωση για
Προγράμματα
Μεταπτυχιακών Σπουδών,
Υποτροφίες κλπ.
Δημιουργήσαμε μία

υπηρεσία παροχής
Συμβουλευτικών Υπηρεσιών,
για την άμεση στήριξή τους
αλλά και την καλύτερη
προσαρμογή τους στο νέο
περιβάλλον. Ο ρόλος αυτός
αναγνωρίζεται καθημερινά. Η
εκλογή του Ε.Υ., στην
τριμελή Επιτροπή της
Οριζόντιας Δράσης όλων των
Τ.Ε.Ι. είναι μία ακόμη
επιβράβευση για το έργο
όλων μας. Σε συμφωνία με
την ομιλία του Υπουργού
Παιδείας το Money Show στο
Ζάππειο Μέγαρο, στην οποία
αναφέρθηκε για την
σπουδαιότητα των έργων
που αφορούν της
Επιχειρηματικότητα,
πιστεύουμε ότι η λειτουργία
των Γραφείων πρέπει να
συνεχιστεί με ένταξή τους
στο Δ΄ΚΠΣ για να μην χάσει
ο φοιτητικός κόσμος αυτό το
πολύτιμο εργαλείο.
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Δραστηριότητες του Γραφείου Διασύνδεσης
Το Γραφείο Διασύνδεσης
του Τ.Ε.Ι Λαμίας είναι ένας
θεσμός που λειτουργεί από
το 1997 στα πλαίσια του
«Επιχειρησιακού
Προγράμματος
Εκπαίδευσης και Αρχικής
Επαγγελματικής Κατάρτισης
(ΕΠΕΑΕΚ) του Β’ Κοινοτικού
Πλαισίου Στήριξης και ως
κύριο μέλημά του έχει τη
συνεργασία με τους
σπουδαστές, αποφοίτους
και τις επιχειρήσεις.
Παρέχει πληροφορίες για τα
προγράμματα
μεταπτυχιακών σπουδών
που λειτουργούν σε
ελληνικά Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. και
σε εκπαιδευτικά ιδρύματα
του εξωτερικού.
Ενημερώνει τους φοιτητές
για υποτροφίες που

προσφέρονται για
μεταπτυχιακά προγράμματα
στην Ελλάδα και το
εξωτερικό.
Υποστηρίζει την
προετοιμασία των
αποφοίτων για την αγορά
εργασίας μέσω της
πληροφόρησης για τις
διαθέσιμες θέσεις στο
δημόσιο και στον ιδιωτικό
τομέα.
Διευκολύνει την επαφή των
σπουδαστών με τις
επιχειρήσεις στα πλαίσια της
πρακτικής άσκησης.
Καθοδηγεί στη σύνταξη του
βιογραφικού σημειώματος
των αποφοίτων και στις
τεχνικές συνέντευξης.

συμβουλευτικής σε
ευρύτερα ψυχο-κοινωνικά
θέματα.
Ενημερώνει τους
αποφοίτους οι οποίοι
ενδιαφέρονται να
δραστηριοποιηθούν
επιχειρηματικά.
Διοργανώνει ημερίδες,
σεμινάρια και εκδηλώσεις
που αποτελούν μόνιμη,
αξιόπιστη πηγή
πληροφόρησης αλλά και
μέσο για την προβολή και
διάδοση των
δραστηριοτήτων του
Γραφείου καθώς και ημέρες
καριέρας με σκοπό να φέρει
τους αποφοίτους σε επαφή
με τις εταιρείες.

Παρέχει υπηρεσίες

Εκδηλώσεις του Γραφείου Διασύνδεσης
•

•

Ημερίδα «Μεταπτυχιακές Σπουδές
στην Ελλάδα» που διοργάνωσε το
Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι.
Λαμίας στις 22 Μαρτίου 2006, με τη
συμμετοχή της ΑΣΠΑΙΤΕ και του ΤΕΙ
Πειραιά.

•

Ημερίδα με τίτλο
«Εκπαίδευση και
Παραγωγή
(Προοπτικές
Συνεργασίας μέσω του
Β΄ ΚΠΣ)», Παρασκευή
16 Οκτωβρίου 1998 στο
Μεγάλο Αμφιθέατρο του
Τ.Ε.Ι. Λαμίας.
Ημερίδα με τίτλο
«Μεταπτυχιακές
Σπουδές Αποφοίτων
Τ.Ε.Ι. στο Εξωτερικό»,
την Παρασκευή 5
Μαρτίου 1999 στο
Μεγάλο Αμφιθέατρο του
Τ.Ε.Ι. Λαμίας.
Ημερίδα με τίτλο ,
«Η Αγορά Εργασίας
και οι Προοπτικές
Απασχόλησης

Αποφοίτων Τ.Ε.Ι.»,
Παρασκευή 10
Δεκεμβρίου 1999 στο
Μεγάλο Αμφιθέατρο του
Τ.Ε.Ι. Λαμίας.
•

•

•

Εκδήλωση με τίτλο
«Μεταπτυχιακές
Σπουδές στο
Εξωτερικό», Πέμπτη 9
Οκτωβρίου 2003 στο
Αμφιθέατρο του κτιρίου
της Βιβλιοθήκης.
Εκδήλωση με θέμα
«Ημέρα Καριέρας της
Σ.Τ.ΕΦ.», Τετάρτη 10
Δεκεμβρίου 2003 στο
Αμφιθέατρο του κτιρίου
της Βιβλιοθήκης.
Εκδήλωση με θέμα
«Η Συμβολή της
Ανώτατης

Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης στην
Ανάπτυξη των
Τοπικών Αγορών
Εργασίας», 29
Απριλίου 2004 στο
Συνεδριακό Κέντρο
Καρπενησίου.
•

«Ολομέλεια
Γραφείων
Διασύνδεσης Συνεδρίαση
Συντονιστικής
Επιτροπής», 30
Απριλίου 2004 στο
Συνεδριακό Κέντρο
Καρπενησίου.

•

Παρουσίαση με
θέμα «Μεταπτυχιακές
Σπουδές στη Μεγάλη
Βρετανία», 24 Μαΐου
2004 στο Αμφιθέατρο
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του κτιρίου της
Βιβλιοθήκης.
•

•

Σπουδών», 4-5
Νοεμβρίου 2005, στην
Αίθουσα Α1, του
Παραρτήματος
Καρπενησίου ΤΕΙ
Λαμίας.

Εκδήλωση με θέμα
«Νοσηλευτική και
Φυσικοθεραπεία στον
21ο Αιώνα. Εξελίξεις
και Προοπτικές», 26
Μαΐου 2004 στο
Αμφιθέατρο του κτιρίου
της Βιβλιοθήκης.
Διημερίδα με θέμα:
«Επαγγελματικές
Προοπτικές των
Αποφοίτων των
Τμημάτων
Δασοπονίας και
Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος –
Περιεχόμενο και
Προγράμματα

•

Ημερίδα με θέμα
«Μεταπτυχιακές
Σπουδές στην
Ελλάδα», 22 Μαρτίου
2006, στο Αμφιθέατρο
του κτιρίου της
Βιβλιοθήκης.

•

Συμμετοχή στην
Ημερίδα με θέμα
«Ευκαιρίες
Απασχόλησης και
Δυνατότητες
Ανάπτυξης στο Δήμο
Λαμιέων», 22 Μαρτίου

2006, Αίθουσα του
Εμπορικού &
Βιοτεχνικού
Επιμελητηρίου
Φθιώτιδας.
•

Ημερίδα με θέμα
«Μεταπτυχιακές
Σπουδές στο
Εξωτερικό», 6 Απριλίου
2006, στο Αμφιθέατρο
του κτιρίου της
Βιβλιοθήκης.

«Ολομέλεια Γραφείων Διασύνδεσης
που διοργάνωσε το Τ.Ε.Ι.
Θεσσαλονίκης στις 13-14 Δεκεμβρίου
2007»

Στελέχωση του Γραφείου Διασύνδεσης
του Γ.Δ. Πτυχιούχος
Εφαρμοσμένης
Πληροφορικής του
Πανεπιστημίου
Μακεδονίας, e-mail:
cvelaora@teilam.gr

Το έργο στελεχώνεται από
τους:
o

o

o

Δρ. Γκανέτσο
Θεόδωρο
Διευθυντής Σ.Τ.ΕΦ
Επιστημονικός
Υπεύθυνος του έργου.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
22310-60140, e-mail:
ganetsos@teilam.gr

o

Μπέλεχα Χαρούλα
Υπεύθυνη υποστήριξης
και λειτουργίας του Γ.Δ.
Πτυχιούχος Τμήματος
Στατιστικής και
Ασφαλιστικής
Επιστήμης
MSc στην Εφαρμοσμένη o
Στατιστική
Βελαώρα
Χρυσούλα
Υπεύθυνη Διαχείρισης
Βάσης Δεδομένων και
του Δικτυακού Τόπου

Τέγου Μαρία
Υπεύθυνη Επικοινωνίας
του Γ.Δ.
Πτυχιούχος Πολιτικών
Επιστημών και
Δημόσιας Διοίκησης του
Εθνικού
Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών,
e-mail:
mtegou@teilam.gr
Τσαγκαράκη
Χριστίνα
Συμβουλευτική
υποστήριξη φοιτητών
και αποφοίτων σε
θέματα σπουδών και
επαγγελματικής
αποκατάστασης
Πτυχιούχος Ψυχολογίας

Παντείου Πανεπιστημίου
Αθηνών
MSc Ψυχικής Υγείας
Πανεπιστημίου Αθηνών,
e-mail:
ctsagaraki@teilam.gr

Επικοινωνήστε μαζί
μας!
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Παροχή Ψυχολογικών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
στα πλαίσια του Τ.Ε.Ι
Η περίοδος των σπουδών
είναι μία εποχή γεμάτη
στρες, αφού οι νέοι
καλούνται να
ανταποκριθούν σε πολλές
νέες προκλήσεις, όπως η
προσαρμογή σε ένα
καινούριο περιβάλλον, η
αλλαγή τόπου κατοικίας, η
αυτονόμηση από την
οικογένεια, οι νέες σχέσεις,
τα μαθήματα και οι
επιδόσεις. Οι προκλήσεις
αυτές συχνά δυσκολεύουν
το άτομο και του
δημιουργούν προβλήματα,
αλλά και αλλαγές στη
διάθεση.

εργαλείων, καθώς και
θεραπεία, χωρίς τη χρήση
φαρμάκων. Πολύ σημαντικό
είναι να γνωρίζεται ότι ο
Ψυχολόγος δεσμεύεται από
το απόρρητο, όπως και τα
άλλα επαγγέλματα υγείας,
γεγονός που εγγυάται την
απόλυτη εχεμύθεια όσων
λέγονται κατά τη διάρκεια
των συναντήσεων. Έτσι,
μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε την
υπηρεσία αυτή για
οποιοδήποτε πρόβλημα σας
απασχολεί και σας εμποδίζει
να αφοσιωθείτε στις
σπουδές σας.

Τέλος, με την ευκαιρία του
καινούριου αυτού
περιοδικού θα
δημοσιεύονται άρθρα που
θα αφορούν τη
συμβουλευτική, καθώς και
θέματα σταδιοδρομίας, ενώ
είμαστε ανοιχτοί και στις
δικές σας ανησυχίες πάνω
στους συγκεκριμένους
τομείς.

Λαμβάνοντας, λοιπόν,
σοβαρά τις παραπάνω
δυσκολίες το Τ.Ε.Ι φρόντισε
για τη δημιουργία μίας
υπηρεσίας, υπό την ευθύνη
Ψυχολόγου, προσβάσιμης
σε όλους τους φοιτητές,
προκειμένου να τους
βοηθήσει να
προσαρμοστούν όσο το
δυνατόν καλύτερα στην
καινούρια τους ζωή.

Πέραν των ψυχολογικών
υπηρεσιών η Ψυχολόγος
του Γραφείου Διασύνδεσης
μπορεί να σας συμβουλέψει
σε θέματα επαγγελματικού
προσανατολισμού, στην
σύνταξη ενός άρτιου
βιογραφικού σημειώματος,
αλλά και στην προετοιμασία
μία συνέντευξης για την
εύρεση εργασίας. Στα
πλαίσια του επαγγελματικού
προσανατολισμού
οργανώνονται και ομάδες
εργασίας.

Υπηρεσιών Γραφείου

Πολλοί από εσάς ίσως να
μην γνωρίζεται ποια είναι η
δουλειά του Ψυχολόγου ή
να έχετε κάποια λανθασμένη
εντύπωση για το αντικείμενο
αυτής. Ο Ψυχολόγος,
λοιπόν, είναι ο κοινωνικός
επιστήμονας που μελετά την
προσωπικότητα και τη
συμπεριφορά. Επίσης,
παρέχει ψυχολογική
εκτίμηση-αξιολόγηση με τη
χρήση ψυχομετρικών

Αν λοιπόν ενδιαφέρεστε να
μας επισκεφθείτε και να
ζητήσετε τη βοήθειά μας,
δεν έχετε παρά να
επικοινωνήσετε με το
Γραφείο Διασύνδεσης
(καθημερινά από τις 08:0014:00) και να κλείσετε ένα
ραντεβού.

Χριστίνα Τσαγκαράκη
Ψυχολόγος MSc
Υπεύθυνη Συμβουλευτικών
Διασύνδεσης
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Επιχειρηματικές Σκέψεις
Γνωρίστε την eπιχειρηματικότητ@ του Τ.Ε.Ι. Λαμίας
Τα τελευταία χρόνια γίνεται
μια μεγάλη προσπάθεια από
τα Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα της χώρας μας
προκειμένου να ενδυναμωθεί
η έννοια της
αυτοαπασχόλησης ως
εναλλακτική επαγγελματική
διέξοδος στους νέους και
ειδικά στους αποφοίτους –
τελειόφοιτους. Συγκεκριμένα
προγράμματα στηρίζουν αυτή
την προσπάθεια, που
συγχρηματοδοτούνται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση και το
Ελληνικό Δημόσιο.
Στο Τ.Ε.Ι. Λαμίας, από τις
αρχές του 2004, υλοποιείται
το πρόγραμμα «Υποστήριξη
Επιχειρηματικών Ιδεών μέσα
από το Γραφείο Διασύνδεσης
του Τ.Ε.Ι. Λαμίας», ένα
πρόγραμμα του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.
που συγχρηματοδοτείται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση, με
γενικότερο στόχο τη σύνδεση
της εκπαίδευσης με την
αγορά εργασίας. Ο
προϋπολογισμός του έργου
ανέρχεται στα 115.000 € και
λήγει στις 30/06/2008,
σύμφωνα με το νέο,
τροποποιημένο Τεχνικό
Δελτίο.
Σκοπός του συγκεκριμένου
έργου είναι αυτή ακριβώς η
καλλιέργεια της έννοιας της
επιχειρηματικότητας
στους
φοιτητές του Τ.Ε.Ι. Λαμίας
μέσα
από
μια
σειρά
υπηρεσιών που παρέχονται
από την ομάδα του έργου.
Συγκεκριμένα, από το
Γραφείο
«Επιχειρηματικότητας του
Τ.Ε.Ι. Λαμίας» μπορείτε να
αναζητήσετε
υποστήριξη κατά το
σχεδιασμό και
ανάπτυξη της
επιχειρηματικής σας

o Τσακίρη Αθανασία,
δραστηριότητας με
Οικονομολόγος
συγκεκριμένες
Α.Π.Θ., Υπεύθυνη
πληροφορίες για τις
Συμβουλευτικής
υπάρχουσες μορφές
Υποστήριξης και
επιχειρήσεων, τις
παροχής
δυνατότητες
εξειδικευμένων
χρηματοδότησης καθώς
πληροφοριών
και για τις διαδικασίες
"επιχειρηματικότητας".
έναρξης, ίδρυσης,
Τηλέφωνο
εγκατάστασης της
επικοινωνίας: 22310επιχείρησής σας
60196, e-mail:
ενημέρωση για τις
tsakiri@teilam.gr
προοπτικές ανάπτυξης
o Μιχελάκο Ιωάννη,
ελεύθερου επαγγέλματος
Πτυχιούχος Θετικών
συναφές με το αντικείμενο
Επιστημών,
σπουδών σας και τις
Υπεύθυνος
προοπτικές βιωσιμότητας
συντήρησης βάσης
της επιχειρηματικής σας
δεδομένων και
ιδέας με επίσημα
τεχνικής υποστήριξης
στατιστικά στοιχεία
του έργου
καινοτόμες ιδέες για
o Τσιρώνη
την ίδρυση ή επέκταση της
Κωνσταντίνο,
επιχειρηματικής σας
Απόφοιτος του
δραστηριότητας όπως οι
Τμήματος
προοπτικές του eΠληροφορικής και
commerce
Τεχνολογίας
τη σύνταξη business
Υπολογιστών του
plan προσαρμοσμένο στις
Τ.Ε.Ι. Λαμίας,
ανάγκες της δικής σας
Υπεύθυνος
ιδέας
συντήρησηςΜην διστάσετε, λοιπόν, να μας
ανανέωσης
επισκεφθείτε και να συζητήσουμε
ιστοσελίδας του έργου,
οποιοδήποτε προβληματισμό σας
e-mail:
σε "επιχειρηματικά" θέματα. Το
ktsironis@teilam.gr
γραφείο μας βρίσκεται στο
Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι.
Επίσης, πληροφορίες,
Λαμίας, στο κτίριο της
ενημέρωση, υποστήριξη
Βιβλιοθήκης στο 2ο όροφο.
παρέχονται από:
•
την ιστοσελίδα μας,
Το έργο στελεχώνεται από τους:
με όλα τα τελευταία
o Δρ. Γκανέτσο Θεόδωρο
επιχειρηματικά νέα
Διευθυντής Σ.Τ.ΕΦ
http://career.teilam.gr/epixeirimatikotita/intro
.html
Επιστημονικός
Υπεύθυνος του έργου.
Υπεύθυνος για το
σχεδιασμό και προώθηση
του έργου, καθώς και για
την παροχή υποστήριξης
σε γενικά επιχειρηματικά
θέματα. Τηλέφωνο
επικοινωνίας: 2231060140, e-mail:
ganetsos@teilam.gr

τη βάση δεδομένων για
καταχώρηση αιτημάτων και
αποριών, αναζήτηση
ευκαιριών και στατιστικά
στοιχεία. Συγκεκριμένα,
στη βάση περιλαμβάνονται
πληροφορίες σχετικά με τη
νομοθεσία που διέπει την
ανάπτυξη επιχειρηματικών

Join us
Η Ελληνική Κυβέρνηση, στο
πλαίσιο της Ψηφιακής
Στρατηγικής 2006-2013,
υλοποιεί για δεύτερη συνεχή
χρονιά τη δράση «Δες την
Ψηφιακά», επιδοτώντας την
απόκτηση προσωπικών
φορητών ηλεκτρονικών
υπολογιστών στους
πρωτεύσαντες πρωτοετείς
φοιτητές και σπουδαστές
που εισήχθησαν με τις
Γενικές Εισαγωγικές
Πανελλήνιες Εξετάσεις του
έτους 2007.
Η δράση υλοποιείται με τη
συνεργασία των Υπουργείων
Οικονομίας και Οικονομικών
και Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων και από το
Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και
Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ).
Η υλοποίηση της δράσης
ξεκινά τη Δευτέρα 3
Μαρτίου 2008 και
ολοκληρώνεται το Σάββατο
17 Μαΐου 2008.
Για περισσότερες
πληροφορίες επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα
http://www.destinpsifiaka.gr/

Είμαστε στο Web!
Επισκεφθείτε μας στη
διεύθυνση:

http://career.teilam.gr

δραστηριοτήτων, τις
δυνατότητες
χρηματοδότησης, τα
επαγγελματικά
δικαιώματα των
αποφοίτων, τα στατιστικά
στοιχεία των
επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στην
Ελλάδα, τα στοιχεία
σπουδαστών που έχουν
εκδηλώσει
επιχειρηματικό

Σελίδα 6 από 6
ενδιαφέρον. Σύντομα και
on line από την
ιστοσελίδα μας!
τις εκδηλώσεις
(ημερίδες-σεμινάριαworkshops) για
ενημέρωση και
ανταλλαγή απόψεων
το επιχειρηματικό
σχέδιο, προσαρμοσμένο
στις προσωπικές σας
ανάγκες
το ηλεκτρονικό
περιοδικό του Γ.Δ.

Απολογισμός του Έργου “Επιχειρηματικότητα”
Από τις αρχές του 2004 έως
και σήμερα, η ομάδα του
έργου του γραφείου μας
δουλεύει σκληρά ώστε οι
παρεχόμενες υπηρεσίες να
βοηθούν ουσιαστικά τους
νέους να αποκτήσουν μια πιο
ξεκάθαρη γνώση του
επιχειρηματικού κόσμου στην
ελληνική αγορά εργασίας. Το
έργο που έχει ήδη
πραγματοποιηθεί δεν μπορεί
να αποτυπωθεί σε λίγες
γραμμές, όμως μπορούμε να
σας δώσουμε μια γενική
εικόνα για την πορεία του έως
τώρα:
Νοέμβριος-Δεκέμβριος
2004
Πραγματοποίηση Σεμιναρίων
"Επιχειρηματικότητας" στο
Τμήμα Πληροφορικής και
Τεχνολογίας Υπολογιστών
του Τ.Ε.Ι. Λαμίας
Μάρτιος 2005
Επίσκεψη και ομιλία των
Υπευθύνων του Γραφείου
Διασύνδεσης και της

Επιχειρηματικότητας στο
Σ.Ε.Υ.Π.
Τμήμα Τουριστικών
Επιχειρήσεων
Με ιδιαίτερη ικανοποίηση,
Παραρτήματος του Τ.Ε.Ι.
πληροφορηθήκαμε ότι το
Λαμίας στην Άμφισσα
Γραφείο Διασύνδεσης του
19 Απριλίου 2005
Τ.Ε.Ι. Λαμίας, διευρύνοντας
Πραγματοποίηση Ημερίδας τις υπηρεσίες του, θα εκδίδει
στο Αμφιθέατρο της
από τις αρχές του 2008 το
Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι.
νέο ηλεκτρονικό περιοδικό
Λαμίας με θέμα
και θα φιλοξενείται και η
"Προοπτικές Απασχόλησης υπηρεσία της
και Νεανική
«Επιχειρηματικότητας», με
Επιχειρηματικότητα"
νέα, απόψεις και συμβουλές
24 Οκτωβρίου 2006
σχετικά με την ανάπτυξη
Πραγματοποίηση ημερίδας επιχειρηματικής
στο Αμφιθέατρο της
δραστηριότητας των νέων.
Περιμένουμε λοιπόν, ιδέες,
Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι.
προβληματισμούς, ενστάσεις
Λαμίας με θέμα
και παρατηρήσεις για τις
"Επιχειρηματικότητα και
«επιχειρηματικές» σας
Νέες Τεχνολογίες"
Νοέμβριος-Δεκέμβριος ανησυχίες!
2006
Εις το επανιδείν
Πραγματοποίηση
σεμιναρίων
Τσακίρη Αθανασία
"Επιχειρηματικότητας" στο
Αμφιθέατρο της Βιβλιοθήκης Υπεύθυνη Συμβουλευτικής
"Επιχειρηματικότητας" Τ.Ε.Ι.
του Τ.Ε.Ι. Λαμίας για τους
Λαμίας
φοιτητές της Σ.Τ.ΕΦ. και της

Γραφείο Διασύνδεσης ΤΕΙ Λαμίας
3o χλμ Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών, Λαμία, Φθιώτιδας Τ.Κ. 35100
Κτίριο Βιβλιοθήκης, 1ος όροφος, Τ.Ε.Ι. Λαμίας
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:(22310) – 60196 ΦΑΞ: (22310) – 60196 E-MAIL:career@teilam.gr

