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Ηλεκτρονικό Περιοδικό
Μάιος - Ιούνιος 2008

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗΜΕΡΑ……..
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Άρθρα ειδικού
ενδιαφέροντος:

Περιεχόμενα
Η Πληροφορική σήμερα –
ΠΜΣ στην Πληροφορική 1
Αναζήτηση ΠΜΣ στο
Εξωτερικό

3

Ημερίδα του Γραφείου
Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι.
Λαμίας στην Άμφισσα

4

Οδηγός σύνταξης
συνοδευτικής επιστολής 5

Η Πληροφορική
σήμερα είναι ένας
από τους πιο
ανερχόμενους τομείς
στο εργασιακό
περιβάλλον. Μπορεί
να χρησιμοποιηθεί
σαν αυτούσιο
επάγγελμα όπως:
Προγραμματιστές
Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών,
Τεχνικοί Η/Υ,
Υπεύθυνοι
Μηχανογράφησης,
Χειριστές Η/Υ,
Εκπαιδευτικοί στον
ιδιωτικό και Δημόσιο
τομέα κ.α.

Υποδείγματα συνοδευτικής
επιστολής

6

Ειδική αγωγή και
εκπαίδευση για την
διασφάλιση ίσων ευκαιριών
σε άτομα με αναπηρία και
ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες

8

Χρηματοδότηση 3.000
νέων ηλικίας 22 - 32 ετών
με ποσό έως 21.000
ευρώ, προκειμένου να
δραστηριοποιηθούν
επιχειρηματικά

10

Η Πληροφορική
είναι όμως και
απαραίτητο
εργαλείο για ένα
μεγάλο αριθμό
επαγγελμάτων
όπως: Λογιστές,
Γραμματείς,
Δημοσιογράφοι,
Μηχανικοί,
Σχεδιαστές,
Αρχιτέκτονες,
Εκπαιδευτικοί,
Γιατροί κ.λ.π.

Μερικά από τα
μεταπτυχιακά που
προσφέρει η χώρα
μας στον τομέα της
Πληροφορικής είτε
σε ΤΕΙ είτε σε ΑΕΙ
είναι:
1. Πληροφορική και
Επιστήμες της
Πληροφορίας και
της Επικοινωνίας
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
2. Μάστερ στην
Επιστήμη της
Πληροφορικής
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
3. Πληροφορική
Τεχνολογία
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
4. Τεχνολογίες και
Διοίκηση
Πληροφοριακών
&
Επικοινωνιακών
Συστημάτων
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΙΓΑΙΟΥ
5. Πολιτισμική
Πληροφορική

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΙΓΑΙΟΥ
6. Επιστήμη και
Τεχνολογία
Υπολογιστών,
Τηλεπικοινωνιών
και Δικτύων
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
7. Ολοκληρωμένα
Συστήματα Υλικού
και Λογισμικού
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΤΡΩΝ
8. Επιστήμη και
Τεχνολογία
Υπολογιστών
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΤΡΩΝ
9. Πληροφορική και
Διοίκηση
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
10. Πληροφορική με
κατευθύνσεις:
¾ Ψηφιακά Μέσα
¾ Επικοινωνιακά
Συστήματα και
Τεχνολογίες
¾ Πληροφοριακά
Συστήματα
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (συνέχεια)
¾ Τεχνολογίες
Πληροφορίας
και
Επικοινωνιών
στην
Εκπαίδευση
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Μεταπτυχιακά
προγράμματα στην
Ελλάδα

11. Εφαρμοσμένη
Πληροφορική με
κατευθύνσεις:
¾ Συστήματα
Υπολογιστών
¾ Επιχειρηματική
Πληροφορική
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
12. Προηγμένα
Συστήματα
Πληροφορικής
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
13. Πληροφορική
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μεταπτυχιακά
προγράμματα στην
Πληροφορική

14. Διδακτική της
Τεχνολογίας και
Ψηφιακά
Συστήματα
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
15. Πληροφοριακά
Συστήματα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ
16. Επιστήμη των
Υπολογιστών

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ
17. Πληροφορική με
κατευθύνσεις:
¾ Υπολογιστικά
Συστήματα
¾ Θεωρία
Επιστήμης
Υπολογιστών
¾ Λογισμικό
¾ Επιστημονικοί
Υπολογισμοί
¾ ΤεχνολογίεςΕφαρμογές
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
18. Πληροφορική με
κατευθύνσεις:
¾ Θεωρητικά
Θεμέλια
Επιστήμης
Υπολογιστών
¾ Συστήματα
Υλικού και
Λογισμικού
¾ Δεδομένα,
Γνώσεις,
Συνιστώσες
Λογισμικού και
Διεπαφές
¾ Τηλεπικοινωνίες,
Δίκτυα
Υπολογιστών και
Κατανεμημένα
Συστήματα
¾ Γραφική,
Υπολογιστική
Όραση και
Ρομποτική
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΚΡΗΤΗΣ

19. Μεταπτυχιακό
Δίπλωμα
Ειδίκευσης
Μηχανικού &
Μηχανικού
Υπολογιστών
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΚΡΗΤΗΣ
20. Πληροφορική με
κατευθύνσεις:
¾ Υπολογιστική
Επιστήμη
¾ Προηγμένα
πληροφοριακά
Συστήματα
¾ Τεχνολογία
Συστημάτων
Υπολογιστών
¾ Συστήματα
Επικοινωνιών
και Δίκτυα
¾ Επεξεργασία
Σήματος για
Επικοινωνίες
και Πολυμέσα
¾ Νέες
Τεχνολογίες
Πληροφορικής
και
Επικοινωνιών
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ

Βελαώρα Χρυσούλα
Υπεύθυνη διαχείρισης
ιστοσελίδας του
Γραφείου Διασύνδεσης
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ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Σε περίπτωση που σας
ενδιαφέρει να κάνετε κάποιο
μεταπτυχιακό στο εξωτερικό,
το διαδίκτυο είναι το πλέον
κατάλληλο εργαλείο για να το
αναζητήσετε. Όλα τα Γραφεία
Διασύνδεσης των ΤΕΙ και ΑΕΙ
παρέχουν στην ιστοσελίδα
τους πληροφορίες για
μεταπτυχιακές σπουδές στο
εξωτερικό.
Μπορείτε να βρείτε πολύ
πρόσφατα ενημερωμένες
βάσεις δεδομένων όπου
μπορείτε να αναζητήσετε
πληροφορίες για οποιοδήποτε
μεταπτυχιακό πρόγραμμα σας
ενδιαφέρει.
Επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες:

Βάση Δεδομένων ΠΜΣ στη Γαλλία
http://www.edufrance.fr
Βάση Δεδομένων ΠΜΣ στη
Γερμανία
http://www.daad.de
Βάση Δεδομένων ΠΜΣ στις Η.Π.Α
http://nces.ed.gov/collegenavigator
Βάση Δεδομένων ΠΜΣ στη Σουηδία
http://www.studyinsweden.se
Βάση Δεδομένων ΠΜΣ στην
Ισπανία
http://www.tumaster.com/

Βάση Δεδομένων ΠΜΣ στο
Εξωτερικό
http://www.findamasters.com
Βάση Δεδομένων ΠΜΣ στην
Αγγλία
http://www.prospects.ac.uk
Τέγου Μαρία
Υπεύθυνη Επικοινωνίας
του Γραφείου Διασύνδεσης

Μεταπτυχιακά
προγράμματα στo
Εξωτερικό
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ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΑΜΦΙΣΣΑ
Το Γραφείο
Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι.
Λαμίας διοργάνωσε
Ημερίδα με θέμα:
«Οι προοπτικές του
νέου τμήματος
Εμπορίας και
Διαφήμισης»

Ημερίδα του Γραφείου
Διασύνδεσης του ΤΕΙ Λαμίας
στην Άμφισσα με θέμα «Οι
προοπτικές του νέου τμήματος
Εμπορίας και Διαφήμισης»

Τμήμα τουριστικών
επιχειρήσεων του
Παραρτήματος του ΤΕΙ Λαμίας
στην Άμφισσα.

την Πέμπτη στις 12
Ιουνίου 2008 και ώρα
10:00-12:00 στο
Αμφιθέατρο του
Παραρτήματος του
Τ.Ε.Ι. Λαμίας στην
Άμφισσα.
Ο Επιστημονικός
Υπεύθυνος του έργου
Γραφείο Διασύνδεσης
του ΤΕΙ Λαμίας κ.
Γκανέτσος Θεόδωρος
άνοιξε την εκδήλωση με
μια σύντομη περιγραφή
για την ιστορία και τις
δραστηριότητες του
Γραφείου Διασύνδεσης.
Ακολούθησε μια αρκετά
εκτενής και αναλυτική
ενημέρωση των
φοιτητών του τμήματος
τουριστικών
επιχειρήσεων του
παραρτήματος του ΤΕΙ
Λαμίας στην Άμφισσα
από τον κ. Τομάρα
Πέτρο – Αναπληρωτή
Καθηγητή Μάρκετινγκ
του τμήματος Εμπορίας
και Διαφήμισης του ΤΕΙ
Αθήνας για το
πρόγραμμα σπουδών
του νέου τμήματος

Εμπορίας και
Διαφήμισης που θα
γίνει στην Άμφισσα, για
τις απαιτήσεις
απασχόλησης και τις
προοπτικές στην αγορά
εργασίας των
αποφοίτων του.
Στη συνέχεια ο κ.
Αλεξίου ΣπύροςΚαθηγητής εφαρμογών
του τμήματος
τουριστικών
επιχειρήσεων στην
Άμφισσα ανέφερε
κάποιους παράγοντες
που θα μπορούσαν να
βοηθήσουν στην πιο
ομαλή λειτουργία του
νέου τμήματος.
Τέλος, το θέμα της
επιχειρηματικότητας και
των νέων τεχνολογιών
αναλύθηκε από τον κ.
Ζάρδα Γεώργιο –
Ειδικό Σύμβουλο του
Εμπορικού και
Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου
Φθιώτιδας.
Μετά τη λήξη της
ημερίδας ακολούθησε
γεύμα και δόθηκαν
βεβαιώσεις
παρακολούθησης σε
όλους
τους φοιτητές.
Δρ. Γκανέτσος Θεόδωρος
Επιστημονικός Υπεύθυνος
του Γραφείου Διασύνδεσης
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ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
Το Βιογραφικό σας
Σημείωμα θα πρέπει
να συνοδεύεται κι από
μία καλογραμμένη
επιστολή.
Αποστέλλοντας απλά
τα Βιογραφικό δίνετε
την εντύπωση ότι
στέλνετε τυχαία
εκατοντάδες
αντίγραφα. Η
συνοδευτική επιστολή
δίνει τη δυνατότητα
έκφρασης του
προσωπικού
στοιχείου, το οποίο
επιτυγχάνεται με τη
χρήση προσφώνησης
του παραλήπτη. Η
επιστολή πρέπει να
χωρά σε μία σελίδα Α4
και να περιλαμβάνει
τρεις περίπου
παραγράφους.
Πολλές από τις
προσλήψεις δεν
γίνονται πάντα βάσει
κάποιας αγγελίας.
Οπότε μην διστάζετε
να αποστέλλετε
βιογραφικά σε εταιρίες
που άπτονται του
αντικειμένου των
σπουδών σας και των
ενδιαφερόντων σας,
χωρίς να έχει
δημοσιευθεί κάποια
αγγελία. Και σε αυτήν
την περίπτωση θα
πρέπει να συντάξετε
μία συνοδευτική

επιστολή, ώστε να μην
θεωρεί η κίνηση αυτή
τυχαία και απρόσωπη.
Στην περίπτωση αυτή
δηλώνετε το ενδιαφέρον
σας για τη συγκεκριμένη
εταιρία, αναφέρετε τα
προσόντα σας και σε
ποιον τομέα θα
μπορούσατε να
προσφέρετε τις
υπηρεσίες σας.
Δομή της επιστολής
Ημερομηνία,
ονοματεπώνυμο και
διεύθυνση
Όνομα, τίτλο και
διεύθυνση του
προσώπου ή της
εταιρίας που
απευθύνεστε
Χαιρετισμό (π.χ
Αξιότιμη κα
Αντωνίου)
1 ο μέρος:
εκδήλωση
ενδιαφέροντος για
την εταιρία και τη
συγκεκριμένη θέση
(αν πρόκειται για
αγγελία αναφέρατε
ημερομηνία και
έντυπο)
2 ο μέρος:
αναφέρετε τους
λόγους που
πιστεύετε ότι είστε
κατάλληλος/η για
τη θέση
(αναφέρατε

σύντομα την
εκπαίδευση, την
επαγγελματική
εμπειρία και
κάποιες από τις
ικανότητές σας)
3 ο μέρος:
δηλώνετε ότι
περιμένετε την
απάντησή τους
και είστε
διαθέσιμος/η για
συνέντευξη
Τελικός
χαιρετισμός (π.χ
Με εκτίμηση…)
Όνομα και
υπογραφή

Χριστίνα Τσαγκαράκη
Ψυχολόγος MSc
Υπεύθυνη Συμβουλευτικών
Υπηρεσιών Γραφείου Διασύνδεσης

Βιογραφικό σημείωμα και
Συνοδευτική επιστολή
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

15 Απριλίου 2008

Νικόλαος Στεφάνου
Ολύμπου 28
145 75 Πειραιάς

ADECCO
Τμήμα Επιλογής Προσωπικού
Υμηττού 25
115 28 Αθήνα

Αξιότιμοι Κύριοι/Κυρίες,

Απαντώντας στην αγγελία σας, που δημοσιεύτηκε στις …………….. στην εφημερίδα
………………….. σας αποστέλλω το βιογραφικό μου σημείωμα.
Η

θέση

του/της

………………

που

προσφέρετε

με

ενδιαφέρει

άμεσα,

διότι

ανταποκρίνεται στην ειδίκευση που έχω λάβει στα πλαίσια των σπουδών μου στο Τ.Ε.Ι
Λαμίας. Επιπλέον, έχω παρακολουθήσει σεμινάρια στον αντίστοιχο τομέα, ενώ διαθέτω
και ανάλογη προϋπηρεσία.
Με την ελπίδα ότι τα προσόντα μου ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σας, είμαι στη
διάθεσή σας για προσωπική συνέντευξη.

Με εκτίμηση
(υπογραφή)
Νικόλαος Στεφάνου
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ (συνέχεια)
15 Απριλίου 2008
Μαρία Παπαδοπούλου
Παλαιολόγου 28
152 32 Χαλάνδρι

Κύριο Μ. Πετρόπουλο
Διευθυντή Προσωπικού
TELECOMMUNICATIONS S.A
Τμήμα Επιλογής Προσωπικού
Βασ. Σοφίας 53
151 25 Mαρούσι
Αξιότιμε Κύριε,

Σας αποστέλλω το βιογραφικό μου σημείωμα με την ελπίδα να εξετάσετε τη
δυνατότητα απασχόλησής μου στην εταιρίας σας. Στόχος μου είναι να κάνω
καριέρα στον τομέα ……………………. και η εταιρία σας είναι η πλέον κατάλληλη,
καθώς θεωρείται μία από τις κορυφαίες στο χώρο.
Είμαι απόφοιτος/η του Τμήματος ……………………. του Τ.Ε.Ι Λαμίας και έχω
μικρή προϋπηρεσία στα πλαίσια της πρακτικής μου άσκησης. Επίσης, έχω
παρακολουθήσει σεμινάρια στον τομέα …………………. Θα με ενδιέφερε μία
θέση…………………….. στην εταιρία σας.
Εάν θεωρείτε ότι τα προσόντα μου ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της
εταιρίας σας, είμαι στη διάθεσή σας για συνέντευξη.
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Με εκτίμηση
(υπογραφή)
Μαρία Παπαδοπούλου
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Άτομα με ειδικές ανάγκες
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ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΣΩΝ
ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.
ανθρώπινης ύπαρξης και
Υπάρχουν συνολικά 37
σε καμία περίπτωση δεν
άρθρα τα οποία
υποβιβάζει
το δικαίωμα του
αφορούν το πώς θα
ατόμου στη συμμετοχή ή
εξελιχθεί στη χώρα μας
στη συνεισφορά του στην
η εκπαίδευση για τα
κοινωνία. Η ειδική αγωγή
άτομα με αναπηρία. Θα
και εκπαίδευση (ΕΑΕ) είναι
υπάρχει αξιολόγηση των
το σύνολο των
ατόμων αυτών από τα
παρεχόμενων ειδικών
ΚΕΔΔΥ, την ειδική
εκπαιδευτικών υπηρεσιών
Διαγνωστική Επιτροπή
στους μαθητές με
αξιολόγησης (ΕΔΕΑ) και
αναπηρίες και
τις πιστοποιημένες από
διαπιστωμένες ειδικές
το ΥΠΕΠΘ
εκπαιδευτικές ανάγκες, που
ιατροπαιδαγωγικές
διασφαλίζουν σε αυτούς
διαγνωστικές υπηρεσίες
ολοκληρωμένη εκπαίδευση,
(ΙΠΔ) άλλων
ίσες ευκαιρίες για πλήρη
Υπουργείων
συμμετοχή και συνεισφορά
προκειμένου να
στην κοινωνία, ανεξάρτητη
διαπιστωθούν οι ειδικές
διαβίωση, οικονομική
εκπαιδευτικές ανάγκες
αυτάρκεια και αυτονομία
των μαθητών (αρθ.4),
(άρθρο 1).
κατάλληλο εκπαιδευτικό
προσωπικόΜην ξεχνάτε λοιπόν πώς
εξειδικευμένο,
όλοι έχουμε δικαίωμα στη
κατάλληλες σχολικές
μόρφωση, στη δημόσια
μονάδες ακόμη
εκπαίδευση, γι’ αυτό και η
πρόβλεψη για ίδρυση
ΕΑΕ λειτουργεί ως
ειδικών επαγγελματικών
αναπόσπαστο τμήμα της
γυμνάσιων, ειδικών
ενιαίας δημόσιας και
επαγγελματικών
δωρεάν εκπαίδευσης και
λυκείων, ειδικής
παρέχεται από το κράτος σε
επαγγελματικής σχολής
δημόσια σχολεία
- τα εργαστήρια της
Πρωτοβάθμιας και
οποίας θα εξοπλίζονται
Δευτεροβάθμιας
από τα γραφεία
εκπαίδευσης.
επαγγελματικής
Αποκλειστικός φορέας της
εκπαίδευσης – καθώς
ΕΑΕ είναι το Υπουργείο
και εργαστηρίων ειδικής
Εθνικής Παιδείας και
επαγγελματικής
θρησκευμάτων (άρθρο2).
εκπαίδευσης και
κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) τα
Τελικά πρέπει να γίνει
οποία και υπάγονται στη
συνείδηση όλων μας πως
δευτεροβάθμια
αν θέλουμε τα άτομα με
εκπαίδευση (άρθρο 7).
αναπηρία να αναπτύξουν
υγιείς προσωπικότητες, να
Η αναπηρία αποτελεί
ενταχθούν ομαλά στην
φυσικό μέρος της
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ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΣΩΝ
ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (συνέχεια)
με αναπηρία, τα
Σε μια κοινωνία όπου
οδηγεί στην
όλοι οι πολίτες της
απομόνωση και στην
ανεξαρτήτως
μη ομαλή ένταξη στην
προβλημάτων πρέπει να
κοινωνία.
ζουν όλοι ισότιμα, τα
ΑΜΕΑ βιώνουν τον
Ευτυχώς όμως στην
ρατσισμό και την έλλειψη
εποχή μας πια ο
ποιότητας ζωής. Δεν
κόσμος ενημερώνεται
υπάρχει υποδομή για
ότι το άτομο με
πρόσβαση ούτε σε
αναπηρία δεν είναι
κοινωνία με ίσα
σχολεία, ούτε σε
άτομο προς αποφυγή
δικαιώματα και
εκκλησίες, ούτε ράμπες
αλλά αξίζει κανείς και
υποχρεώσεις, να
σε πεζοδρόμια και
ευκαιρίες να του δώσει
αποκτήσουν
δημόσιες υπηρεσίες, και
και να το
επαγγελματική και
όπου υπάρχουν (ράμπες)
συναναστραφεί και
κοινωνική ζωή πρέπει να
λείπει η ευαισθησία και ο
προσωπικές σχέσεις
τα προτρέψουμε να
σεβασμός των
να έχει μαζί του. Και
αποκτήσουν την
συνανθρώπων μας οι
αν κάνει αυτά θα
απαραίτητη μόρφωση, να
οποίοι με αναίδεια
διαπιστώσει ότι πιο
έχουν ορισμένο
παρκάρουν τα
πολλά παίρνει παρά
επαγγελματικό
αυτοκίνητά τους και τις
δίνει και ότι αξίζει τον
προσανατολισμό. Το
κάνουν απροσπέλαστες.
κόπο να διαθέσει λίγο
Νομοσχέδιο αυτό εκεί
Το ποσοστό συμμετοχής
από τον χρόνο του.
αποσκοπεί, μας δείχνει ότι
των ατόμων με αναπηρία
το κράτος έχει αρχίσει να
στην αγορά εργασίας
αντιλαμβάνεται το ρόλο
είναι ιδιαίτερα χαμηλό
που πρέπει να παίξει
(84% των ΑΜΕΑ) είναι
Τσιρώνης
απέναντι στα άτομα με
εκτός εργασίας. Εκείνοι
Κωνσταντίνος
αναπηρία. Ρόλο σοβαρό
που καταφέρνουν να
και υπεύθυνο και αυτό
εργάζονται συνήθως
Υπεύθυνος συντήρησηςξεκινά πάνω από όλα από
κατέχουν θέσεις εργασίας
ανανέωσης
την παιδεία. Γι’ αυτό και το
που δεν ανταποκρίνονται
Νομοσχέδιο αυτό πρέπει
στις πραγματικές τους
ιστοσελίδας του
να γίνει απαραιτήτως
ικανότητες. Ο κίνδυνος
Γραφείου
Νόμος του Κράτους.
της απόλυσης αλλά και
Για περισσότερες
της μακροχρόνιας
Επιχειρηματικότητας
λεπτομέρειες επισκεφτείτε
ανεργίας είναι πολύ
την ιστοσελίδα
μεγαλύτερος στα ΑΜΕΑ
www.ypepth.gr.
και μάλιστα ακόμη
χειρότερα αν είναι
Τα προβλήματα που
γυναίκα με αναπηρία.
αντιμετωπίζουν τα άτομα
με ειδικές ανάγκες είναι
Η προκατάληψη και ο
πολλά και καθημερινά:
ρατσισμός, άλλο μεγάλο
πρόβλημα των ατόμων
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 3.000 ΝΕΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 22 - 32 ΕΤΩΝ ΜΕ ΠΟΣΟ
ΕΩΣ 21.000 ΕΥΡΩ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΘΟΥΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ.
(ΑΦΜ) και (οι άντρες
O ΟΑΕΔ επιχορηγεί με
υποψήφιοι) να έχουν
18.000,00 € κάθε νέο
εκπληρώσει ή νόμιμα
ελεύθερο επαγγελματία
απαλλαγεί από τις
που θα υπαχθεί στο
στρατιωτικές τους
πρόγραμμα "Νέοι και
υποχρεώσεις.
επιχειρηματικότητα". Στις
περιπτώσεις
Δύνανται να υπαχθούν
επιδοτούμενων ανέργων,
στο Πρόγραμμα, μέχρι και
που διακόπτουν την
δύο μέλη νέας εταιρείας
επιδότηση ανεργίας μέχρι
(ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ) με την
τον δεύτερο μήνα της
προϋπόθεση ότι έκαστος
επιδότησής τους, το ποσό
υποψήφιος για ένταξη στο
της επιδότησης
πρόγραμμα μετέχει με
προσαυξάνεται κατά
ποσοστό τουλάχιστον
3.000,00 €. Δηλαδή ένας
40% στο εταιρικό
άνεργος μπορεί να πάρει
κεφάλαιο της.
ακόμη και 21.000,00 €.

Η προθεσμία έναρξης και λήξης
της υποβολής των «αιτήσεων
υπαγωγής στο πρόγραμμα» των
υποψηφίων θα καθοριστεί με
σχετικές αποφάσεις του Διοικητή
του ΟΑΕΔ, ύστερα από την
έκδοση εγκυκλίου στην οποία θα
καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια για
την εφαρμογή του
προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενοι νέοι
θα πρέπει:
- Να έχουν την ιδιότητα
του ανέργου (διαθέτοντας
δελτίο ανεργίας σε ισχύ
την ημερομηνία έναρξης
της δραστηριότητάς τους
ή μέχρι και τριάντα ημέρες
πριν την έναρξη) και να
έχουν ωφεληθεί από τη
διαδικασία της
εξατομικευμένης
παρέμβασης.
- Να έχουν
παρακολουθήσει
σεμινάριο
επιχειρηματικότητας σε
Κέντρο Προώθησης της
Απασχόλησης (ΚΠΑ) του
ΟΑΕΔ.
- Να έχουν ελληνική
υπηκοότητα ή η
υπηκοότητα άλλου
Κράτους−Μέλους της Ε.Ε.
ή να είναι ομογενείς που
έχουν δικαίωμα διαμονής
και απασχόλησης στη
χώρα μας.
- Να διαθέτουν αριθμό
φορολογικού μητρώου

Διαδικασία υπαγωγής
Η διαδικασία υπαγωγής
των νέων στο πρόγραμμα,
περιλαμβάνει τρία στάδια.
1ο στάδιο: Ηλεκτρονική
υποβολή αίτησης, στη
σχετική περιοχή του
δικτυακού τόπου του
ΟΑΕΔ. Πριν την υποβολή
της ηλεκτρονικής αίτησης,
θα πρέπει να έχουν
προηγηθεί κατά σειρά:
− η εξατομικευμένη
παρέμβαση από
εργασιακό σύμβουλο του
ΟΑΕΔ
− η παρακολούθηση
προγράμματος
συμβουλευτικής
επιχειρηματικότητας σε
ΚΠΑ του ΟΑΕΔ
− η έναρξη
επιχειρηματικής
δραστηριότητας στην
αρμόδια ΔΟΥ
2ο στάδιο: Επιλογή των
προς χρηματοδότηση
επιχειρηματικών σχεδίων,
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ΕΩΣ 21.000 ΕΥΡΩ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΘΟΥΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ. (συνέχεια)

από τριμελή επιτροπή
αξιολόγησης που θα
συσταθεί με απόφαση του
Διοικητή του ΟΑΕΔ. Τα
κριτήρια αξιολόγησης, με
προτεραιότητα σε καινοτόμες
επιχειρηματικές προτάσεις
που βασίζονται στις νέες
τεχνολογίες περιλαμβάνουν:
- Την οικονομοτεχνική
επάρκεια του
επιχειρηματικού σχεδίου
- Την ύπαρξη επιπλέον
χρηματοδοτικών πόρων π.χ.
μέσω τραπεζικού δανεισμού
- Την ύπαρξη καινοτομιών
στα προϊόντα ή υπηρεσίες
που θα παρέχει η επιχείρηση
ή/και το βαθμό καινοτομίας
στη διαδικασία παραγωγής
και διάθεσης αυτών.
- Τη συνάφεια και επάρκεια
του ενδιαφερομένου με το
αντικείμενο της
επιχειρηματικής
δραστηριότητας, η οποία θα
τεκμηριώνεται με ύπαρξη
τυπικών προσόντων,
επαγγελματικής εμπειρίας
κ.λπ.
- Την ύπαρξη στοιχείων
δικτύωσης, δηλαδή
παραγωγικών ή άλλων
διασυνδέσεων με
υφιστάμενες επιχειρήσεις

- Τις συμπράξεις μεταξύ δύο
ή περισσοτέρων ανέργων για
τη δημιουργία κοινής
επιχείρησης.
3ο στάδιο: Η ένταξη στο
πρόγραμμα, ύστερα από την
θετική έγκριση του επιτόπιου
ελέγχου (στο χώρο της
επιχείρησης) από
εκπρόσωπο του Οργανισμού
και την έκδοση εγκριτικής
απόφασης από την
Υπηρεσία.
Κατά το δωδεκάμηνο
διάστημα της επιχορήγησης
ο νέος ελεύθερος
επαγγελματίας δεσμεύεται
για τα εξής:
Με τη λήξη του κάθε
εξαμήνου, από την ένταξή
του στο πρόγραμμα και μέσα
σε προθεσμία εξήντα
ημερολογιακών ημερών,
υποχρεούται να
προσκομίσει:
- Αίτηση στην οποία θα
δηλώνει ότι η επιχείρηση του
λειτουργεί κανονικά και ότι το
σύνολο των εσόδων και των
εξόδων του
προαναφερθέντος χρονικού
διαστήματος είναι

τουλάχιστον ίσο με το ήμισυ
του ποσού της δόσης που
πρόκειται να εισπράξει όπως
αυτά εμφανίζονται στα βιβλία
εσόδων και εξόδων του.
- Βεβαίωση φορολογικής και
ασφαλιστικής ενημερότητας
όταν απαιτείται, τιμολόγιο και
επικυρωμένα
φωτοαντίγραφα του βιβλίου
εσόδων–εξόδων του
προηγούμενου εξαμήνου ή
βεβαίωση καταβολής Φ.Π.Α.
στη Δ.Ο.Υ.
Ο ενταγμένος στο
πρόγραμμα υποχρεούται να
ενημερώνει τον ΟΑΕΔ
εγκαίρως και γραπτώς για
οποιαδήποτε αλλαγή στα
στοιχεία που έχει δηλώσει με
την αίτηση για ένταξή του.
Η επιχείρηση δεν πρέπει να
διακόψει τη λειτουργία της
στο δωδεκάμηνο διάστημα
της επιχορήγησης,
διαφορετικά διακόπτεται η
επιχορήγηση με επιστροφή
του καταβληθέντος ποσού.
Βελαώρα Χρυσούλα
Υπεύθυνη διαχείρισης
ιστοσελίδας του
Γραφείου Διασύνδεσης

Πηγή-http://www.proslipsis.gr/cmCat_treePrd.php?&cm_catid=35&cm_prdid=5316

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

