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Η δράση παρατείνεται
μέχρι το Σάββατο 8
Νοεμβρίου 2008.

για Πρωτοετείς Φοιτητές
Η Ελληνική Κυβέρνηση,
στο πλαίσιο της
Ψηφιακής Στρατηγικής
2006-2013, υλοποιεί
για τρίτη φορά 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 2008.
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).
Απευθύνεται στο 25%
των επιτυχόντων με
τη μεγαλύτερη
βαθμολογία σε κάθε
τμήμα ή σχολή της
τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης, δηλαδή

περίπου σε 17.800
πρωτοετείς φοιτητές
και σπουδαστές που
εισήχθησαν σε ΑΕΙ/ΤΕΙ
της χώρας με τις
εισαγωγικές εξετάσεις
του 2008. Κάθε
δικαιούχος φοιτητής θα
επιχορηγηθεί από την
Κυβέρνηση με το 80%
της αξίας του φορητού
υπολογιστή της
επιλογής του, με
μέγιστη επιδότηση τα
400 ευρώ.
Στην φετινή υλοποίηση
της δράσης «Δες την
Ψηφιακά», θα έχουν
δικαίωμα συμμετοχής
και σπουδαστές που
πάσχουν από σοβαρές
ασθένειες, οι οποίοι
εισάγονται στην
τριτοβάθμια
εκπαίδευση ως
ποσοστό 3% των
εισακτέων σε κάθε
τμήμα ή σχολή. Από
αυτή τη κατηγορία (3%)
καλύπτονται όσοι
εισήχθησαν με τις
εισαγωγικές εξετάσεις
του 2008, (συνολικά
περίπου 800 φοιτητές
και σπουδαστές,
πλέον των 17.800

πρωτευσάντων). Οι εν
λόγω σπουδαστές θα
ενημερωθούν σχετικά
από τις Γραμματείες
των σχολών ή
τμημάτων τους. Για την
κάλυψη των αυξημένων
τους αναγκών σε
ειδικό εξοπλισμό
χειρισμού των
υπολογιστών, κάθε
δικαιούχος αυτής της
κατηγορίας θα
επιχορηγηθεί με το
80% της αξίας του
φορητού υπολογιστή
και με μέγιστη
επιδότηση τα 800
ευρώ.
Η υλοποίηση της
δράσης ξεκινά τη
Τετάρτη 1 Οκτωβρίου
2008 και
ολοκληρώνεται τη
Παρασκευή 31
Οκτωβρίου 2008.

Για περισσότερες
πληροφορίες στην
ιστοσελίδα
http://www.destinpsifiaka.gr/
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Δίοδος – Φοιτητικό Internet

Η δράση ΔΙΟΔΟΣ
διευκολύνει τους
σπουδαστές και τα
μέλη του
εκπαιδευτικού
προσωπικού της
τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης, στην
απόκτηση υπηρεσίας
ευρυζωνικής
πρόσβασης στο
Διαδίκτυο με
προνομιακούς όρους,
στο χαμηλότερο
δυνατό κόστος.
Βασικός στόχος της
δράσης ΔΙΟΔΟΣ είναι
η προώθηση και
ανάπτυξη της
ευρυζωνικότητας στην
ακαδημαϊκή
κοινότητα, με
σεβασμό στο ισχύον
εθνικό και κοινοτικό
κανονιστικό πλαίσιο,
καθώς και στις
εμπορικές πρακτικές
της αγοράς, τηρώντας
τις αρχές της
διαλειτουργικότητας
και της τεχνολογικής
ουδετερότητας.
Δικαίωμα συμμετοχής
στην προνομιακή
ευρυζωνική υπηρεσία
της δράσης ΔΙΟΔΟΣ
έχουν οι
προπτυχιακοί
φοιτητές των ΑΕΙ
και ΑΤΕΙ για χρονικό
διάστημα ίσο με την
προβλεπόμενη
διάρκεια των
σπουδών τους και
μέχρι ένα έτος πέραν

του χρόνου αυτού (ν
+ 1 χρόνια).
Για παράδειγμα,
ένας προπτυχιακός
φοιτητής του οποίου
η διάρκεια φοίτησης
του τμήματός του
είναι τέσσερα (4) έτη,
δικαιούται να
απολάβει την
υπηρεσία για
τέσσερα συν ένα (4
+ 1), σύνολο πέντε
(5) χρόνια, από την
έναρξη της
φοιτητικής του
ιδιότητας.
Επίσης, οι
μεταπτυχιακοί
φοιτητές που
παρακολουθούν
πρόγραμμα με στόχο
την απόκτηση
Διπλώματος
Ειδίκευσης
δικαιούνται να
μετέχουν στο
πρόγραμμα για δύο
(2) έτη και οι
μεταπτυχιακοί
υποψήφιοι
διδάκτορες για
τέσσερα (4) από την
ημερομηνία της
εγγραφής τους.
Από τα ανωτέρω
εξαιρούνται οι
φοιτητές του
Ελληνικού
Ανοικτού
Πανεπιστημίου
(ΕΑΠ) για τους
οποίους η χρονική
διάρκεια του

δικαιώματος στην
υπηρεσία ορίζεται
στα έξι (6) έτη για
τους
προπτυχιακούς
φοιτητές, στα τρία
(3) για τους
μεταπτυχιακούς
φοιτητές
Διπλώματος
Ειδίκευσης, και στα
τέσσερα (4) έτη για
τους
μεταπτυχιακούς
υποψήφιους
διδάκτορες από
την εγγραφή τους,
ανεξαρτήτως
τμήματος.
Τέλος, τα μέλη του
εκπαιδευτικού
προσωπικού των
ΑΕΙ/ΑΤΕΙ για τα
οποία θα
υπάρχουν ειδικά
πακέτα αορίστου
χρονικής
διάρκειας.
Για περισσότερες
πληροφορίες
επισκεφτείτε την
ιστοσελίδα:
http://diodos.gsrt.gr
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Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών
στην Ηλεκτρονική

1. Συστήματα
Επικοινωνιών
Δεδομένων
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
Προθεσμία
Υποβολής
Δικαιολογητικών
ορίζεται η 15η –
Ιουλίου 2008.
Σχετική ιστοσελίδα:
http://www.career.tei
ath.gr/htm/metaptyxi
aka_pou_leitourgou
n/5.pdf
2. Ενέργεια
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
Προθεσμία
Υποβολής
Δικαιολογητικών
ορίζεται η 28η –
Φεβρουαρίου
2008.
Σχετική ιστοσελίδα:
http://www.career.tei
ath.gr/htm/metaptyxi
aka_pou_leitourgou
n/18.pdf
3. Μικροηλεκτρονική
με κατευθύνσεις:
Τεχνολογία
Ολοκληρωμένων
Κυκλωμάτων και
Σχεδίαση
Ολοκληρωμένων
Κυκλωμάτων

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ
Δικαίωμα
συμμετοχής έχουν
οι πτυχιούχοι των
Τμημάτων Σχολών
Θετικών Επιστημών
Πανεπιστημίων και
Πολυτεχνείων ή
Πολυτεχνικών
Σχολών της
ημεδαπής ή
αντιστοίχων
Τμημάτων της
αλλοδαπής
ομοταγών
αναγνωρισμένων
Ιδρυμάτων καθώς
και πτυχιούχοι
Συγγενών Τμημάτων
των ΤΕΙ σύμφωνα
με τις
προϋποθέσεις του
άρθρου 5 παραγρ.
12γ και 13 του Ν.
2916/2001.

Δεκτοί γίνονται
πτυχιούχοι
Τμημάτων
Φυσικής,
Πληροφορικής &
Τηλεπικοινωνιών
και ΤΕΙ
(σχετικών
αντικειμένων).
Προθεσμία
Υποβολής
Δικαιολογητικών
ορίζεται η 26η Σεπτεμβρίου
2008.
Σχετική
ιστοσελίδα:
http://www.cc.uo
a.gr/physics/hell
enic/anakoinosei
s/anakoinosi53.h
tm

Οι αιτήσεις γίνονται
δεκτές κατά το
διάστημα από 1 έως
15 Σεπτεμβρίου
2008.
Σχετική ιστοσελίδα:
http://cgi.di.uoa.gr/~v
lsi/prokirixi.htm
4. Ηλεκτρονική και
Ραδιοηλεκτρολογία
Ηλεκτρονικός
Αυτοματισμός
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ
Ειδικότητα Ηλεκτρονικής
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Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών
στην Ηλεκτρονική (συνέχεια)
Δικαιολογητικών
ορίζεται η 19η Σεπτεμβρίου 2008.
Σχετική ιστοσελίδα:
http://www.physics.u
oi.gr/gr/pg_program
3.html

Μεταπτυχιακά Προγράμματα

5. Σύγχρονες
Ηλεκτρονικές
Τεχνολογίες
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Δεκτοί προς
φοίτηση γίνονται
πτυχιούχοι
Φυσικής, Χημείας,
Ιατρικής Φυσικής,
Πληροφορικής,
Ηλεκτρονικών
Μηχανικών,
Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών,
Μηχανικών
Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών και
άλλων συναφών
ειδικοτήτων,
απόφοιτοι
Ελληνικών ΑΕΙ ή
ΤΕΙ ή κάτοχοι
αναγνωρισμένων
ισοτίμων
διπλωμάτων της
αλλοδαπής.
Προθεσμία
Υποβολής

6. Μαγνητικά υλικά –
Οπτοηλεκτρονική
Πολυμερή –
Κολλοειδή
Νανοτεχνολογία
Βιοϋλικά –
Βιομορικές
μηχανές
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΚΡΗΤΗΣ
Το πρόγραμμα
δέχεται:
α) πτυχιούχους
Ανωτάτων Σχολών
Θετικών Επιστημών
των Παν/μίων και
των Πολυτεχνείων
καθώς και
πτυχιούχοι
Τμημάτων των ΤΕΙ
(Σχολές
Τεχνολογικών
Εφαρμογών)
σύμφωνα με το
άρθρο 5 παρ. 12 Ν.
2916/2001, και με
βαθμό Πτυχίου
τουλάχιστον 6.5.
Προθεσμία
Υποβολής

Δικαιολογητικώ
ν ορίζεται η 1η
- 30η
Σεπτεμβρίου
2008.
Σχετική
ιστοσελίδα:
http://www.mat
erials.uoc.gr/pg
d/index.htm
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Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Μ. Βρετανία

Οι αιτήσεις για
μεταπτυχιακές σπουδές
γίνονται κατ’ ευθείαν
στα αντίστοιχα
πανεπιστήμια. Κάθε
αίτηση κρίνεται ατομικά.
Δεν υπάρχουν
προσόντα ή πτυχία που
εξασφαλίζουν
αυτομάτως εισαγωγή
σε πανεπιστήμιο για
μεταπτυχιακές
σπουδές. Το
πανεπιστήμιο εξετάζει
την ακαδημαϊκή
συγκρότηση του
φοιτητή(ιδιαίτερα το
πρώτο του πτυχίο) και
την καταλληλότητά του
για τις προτεινόμενες
σπουδές. Εξετάζει
επίσης τις συστάσεις,
την πείρα ή τις σχετικές
με το θέμα
δημοσιεύσεις που
ενδεχομένως έχει ο
υποψήφιος. Δεδομένου
ότι ο αριθμός των
κατάλληλων
υποψηφίων ενδέχεται
να ξεπερνά τον αριθμό
φοιτητών που μπορεί
να δεχθεί ένα
πανεπιστήμιο για
μεταπτυχιακές σπουδές
σε ένα δεδομένο θέμα,
είναι επόμενο μερικοί
υποψήφιοι να μην
εξασφαλίζουν θέση.
Έχει μεγάλη σημασία
να κατέχει ο υποψήφιος
την αγγλική γλώσσα
(γραπτό και προφορικό

λόγο) σε βαθμό που να
του επιτρέπει να
ακολουθήσει
πανεπιστημιακές
σπουδές. Τα
περισσότερα
πανεπιστήμια
καθορίζουν το επίπεδο
γνώσης της αγγλικής
που απαιτείται και τα
προσόντα που
ικανοποιούν τις
απαιτήσεις εισαγωγής.
Για παράδειγμα τα
περισσότερα
πανεπιστήμια
αναγνωρίζουν το
Certificate Of
Proficiency in English
του Cambridge σαν
τεκμήριο
ικανοποιητικής γνώσης
της αγγλικής. Πολλά
πανεπιστήμια, κολλέγια
και ιδιωτικά σχολεία
προσφέρουν ειδικά
φροντιστήρια αγγλικής
γλώσσας για φοιτητές
που πρόκειται να
αρχίσουν
πανεπιστημιακές
σπουδές.
Αιτήσεις γίνονται
συνήθως τον Οκτώβριο
και μετά για εισαγωγή
το επόμενο έτος. Όσοι
κάνουν αίτηση για
υποτροφίες ή κρατικές
χορηγίες πρέπει
απαραίτητα να
υποβάλουν την αίτησή
τους από πολύ νωρίς.

Μερικά πανεπιστήμια
δέχονται αιτήσεις μέχρι
και τον Ιούνιο ή και
αργότερα. Πριν γίνει
δεκτός για εγγραφή
ένας υποψήφιος πρέπει
να είναι σε θέση να
παράσχει κάποιες
εγγυήσεις ότι υπάρχουν
οι αναγκαίοι για τα
έξοδα σπουδών του
οικονομικοί πόροι.

Για περισσότερες
πληροφορίες επισκεφτείτε
το Γραφείο Διασύνδεσης
για να προμηθευτείτε τον
εκπαιδευτικό οδηγό
ANGLOPEDIA
2008/2009.
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Οι 7.200 θέσεις για σπουδές στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Η υποβολή των
αιτήσεων υποψήφιων
φοιτητών για τα 6
προπτυχιακά και 24
μεταπτυχιακά
προγράμματα
σπουδών του ΕΑΠ για
το ακαδημαϊκό έτος
20092010 θα γίνει από 1
Νοεμβρίου 2008 έως
10 Δεκεμβρίου 2008.
Κατά το ίδιο χρονικό
διάστημα θα γίνει η
υποβολή αιτήσεων
ατόμων με ειδικές
ανάγκες για τα
προπτυχιακά
προγράμματα
σπουδών και μελών
εκπαιδευτικού
προσωπικού των ΑΤΕΙ
για τα μεταπτυχιακά
προγράμματα
σπουδών.
Οι ενδιαφερόμενοι θα
πρέπει να επισκεφθούν
την ιστοσελίδα του ΕΑΠ
κατά το
παραπάνω χρονικό
διάστημα προκειμένου
να υποβάλουν
ηλεκτρονική
αίτηση.
Μεταπτυχιακά
προγράμματα
σπουδών.
Οι θέσεις αναλυτικά
έχουν ως εξής:
Προπτυχιακά
Προγράμματα
Σπουδών
1. Σπουδές στις
Φυσικές Επιστήμες
(500)
2. Πληροφορική (1000)
3. Διοίκηση
Επιχειρήσεων και

Οργανισμών (1000)
4. Σπουδές στον
Ελληνικό Πολιτισμό
(800)
5. Σπουδές στον
Ευρωπαϊκό Πολιτισμό
(800)
6. Ισπανική Γλώσσα
και Πολιτισμός (100)
Μεταπτυχιακά
προγράμματα
Σπουδών
1. Διοίκηση
Τουριστικών
Επιχειρήσεων (120)
2. Διοίκηση Μονάδων
Υγείας (150)
3. Διοίκηση Υπηρεσιών
Υγείας του Ε.Σ.Υ.(30)
4. Τραπεζική (220)
5. Διοίκηση
Πολιτισμικών Μονάδων
(200)
6. Σεισμική Μηχανική
και Αντισεισμικές
Κατασκευές (90)
7. Μεταπτυχιακή
εξειδίκευση στα
Πληροφοριακά
Συστήματα (150)
8. Διαχείριση Τεχνικών
Έργων (140)
9. Περιβαλλοντικός
Σχεδιασμός Πόλεων και
Κτιρίων (100)
10. Περιβαλλοντικός
Σχεδιασμός Έργων
Υποδομής (90)
11. Διασφάλιση
Ποιότητας (215)
12. Μεταπτυχιακή
Ειδίκευση Καθηγητών
Αγγλικής Γλώσσας
(100)
13. Μεταπτυχιακή
Ειδίκευση Καθηγητών
Γερμανικής Γλώσσας
(70)

Για περισσότερες
πληροφορίες
επισκεφτείτε την
ιστοσελίδα
http://www.eap.gr

14. Μεταπτυχιακή
Ειδίκευση Καθηγητών
Γαλλικής Γλώσσας
(90)
15. Σπουδές στην
Εκπαίδευση (350)
16. Εκπαίδευση
Ενηλίκων (140)
17. Σπουδές στην
Ορθόδοξη Θεολογία
(90)
18. Γραφικές Τέχνες −
Πολυμέσα (60)
19. Διαχείριση
Αποβλήτων (90)
20. Κατάλυση και
Προστασία του
Περιβάλλοντος (45)
21. Προχωρημένες
Σπουδές στη Φυσική
(60)
22. Μεταπτυχιακή
Ειδίκευση Καθηγητών
Φυσικών Επιστημών
(120)
23. Μεταπτυχιακές
Σπουδές στα
Μαθηματικά (60)
24. Διοίκηση
Επιχειρήσεων ΜΒΑ
(220)
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Προκηρύξεις του ΑΣΕΠ 2Π/2008 για 3260 θέσεις εκπαιδευτικών, 3Π/2008 για1461
θέσεις εκπαιδευτικών, 4Π/2008 για 87 θέσεις εκπαιδευτικών & 5Π/2008 για 264
θέσεις εκπαιδευτικών
Εκδόθηκε η 2Π/2008
Προκήρυξη του ΑΣΕΠ
(ΦΕΚ 515/08.10.2008,
Τεύχος Προκηρύξεων
ΑΣΕΠ), που αφορά τη
διεξαγωγή γραπτού
διαγωνισμού για την
κατάρτιση πινάκων
διοριστέων τριών
χιλιάδων διακοσίων
εξήντα (3260) θέσεων
εκπαιδευτικών
λειτουργών
Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης των
κλάδων ΠΕ70
Δασκάλων, ΠΕ02
Φιλολόγων, ΠΕ03
Μαθηματικών, ΠΕ04
Φυσικών, ΠΕ08
Καλλιτεχνικών
Μαθημάτων και ΠΕ15
Οικιακής Οικονομίας,
για τα σχολικά έτη
2009-2010 και 20102011.
Εκδόθηκε η 3Π/2008
Προκήρυξη του ΑΣΕΠ
(ΦΕΚ 516/08.10.2008,
Τεύχος Προκηρύξεων
ΑΣΕΠ), που αφορά τη
διεξαγωγή γραπτού
διαγωνισμού για την
κατάρτιση πινάκων
διοριστέων χιλίων
τετρακοσίων εξήντα
μίας (1461) θέσεων
εκπαιδευτικών
λειτουργών
Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης των
κλάδων ΠΕ60

Νηπιαγωγών, ΠΕ01
Θεολόγων, ΠΕ05
Γαλλικής Γλώσσας,
ΠΕ06 Αγγλικής
Γλώσσας, ΠΕ07
Γερμανικής Γλώσσας,
ΠΕ 09
Οικονομολόγων, ΠΕ10
Κοινωνιολόγων, ΠΕ11
Φυσικής Αγωγής,
ΠΕ13 Πτυχιούχων
Νομικών και Πολιτικών
Επιστημών, ΠΕ19
Πληροφορικής ΑΕΙ,
ΠΕ20 Πληροφορικής
ΤΕΙ, ΠΕ32 Θεατρικών
Σπουδών, ΠΕ33
Μεθοδολογίας
Ιστορίας και Θεωρίας
της Επιστήμης και
ΠΕ34 Ιταλικής
Γλώσσας, για τα
σχολικά έτη 20092010 και 2010-2011.
Η αίτηση
υποβάλλεται από
τους υποψηφίους είτε
αυτοπροσώπως, είτε
με άλλο
εξουσιοδοτημένο από
αυτούς πρόσωπο στις
κατά τόπους
Διευθύνσεις και τα
Γραφεία
Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης του
Υπουργείου Εθνικής
Παιδείας και
Θρησκευμάτων όλης
της Χώρας,
ανεξαρτήτως της
βαθμίδας εκπαίδευσης

για την οποία
πρόκειται να
διαγωνισθούν, από
την Πέμπτη 23
Οκτωβρίου 2008
μέχρι και την Τρίτη
11 Νοεμβρίου 2008.
Εκδόθηκε η 4Π/2008
Προκήρυξη του ΑΣΕΠ
(ΦΕΚ 531/15.10.2008,
Τεύχος Προκηρύξεων
ΑΣΕΠ), που αφορά τη
διεξαγωγή γραπτού
διαγωνισμού για την
κατάρτιση πινάκων
διοριστέων ογδόντα
επτά (87) θέσεων
εκπαιδευτικών
λειτουργών
Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης των
κλάδων ΠΕ14 και
ΠΕ18 (Ειδικότητες:
ΠΕ14.01 Ιατρών,
Οδοντιάτρων,
Φαρμακοποιών,
Νοσηλευτικής,
ΠΕ14.04 Γεωπόνων &
Δασολογίας και
Φυσικού
Περιβάλλοντος,

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τον
γραπτό διαγωνισμό των
εκπαιδευτικών

Join us
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Προκηρύξεις του ΑΣΕΠ 2Π/2008 για 3260 θέσεις εκπαιδευτικών, 3Π/2008 για1461
θέσεις εκπαιδευτικών, 4Π/2008 για 87 θέσεις εκπαιδευτικών & 5Π/2008 για 264
θέσεις εκπαιδευτικών
2011.

ΠΕ18.01 Γραφικών
Τεχνών, Γραφιστικής,
Διακοσμητικής &
Συντηρητών Έργων
Τέχνης και
αρχαιολογικών
ευρημάτων, ΠΕ18.04
Αισθητικής, ΠΕ18.08
Οδοντοτεχνικής,
ΠΕ18.10
Νοσηλευτικής,
Μαιευτικής,
Επισκεπτών Υγείας,
ΠΕ18.12 Φυτικής
Παραγωγής, Ζωϊκής
Παραγωγής,
Ιχθυοκομίας-Αλιείας,
Γεωργικών Μηχανών
και Αρδεύσεων,
Δασοπονίας,
Διοίκησης Γεωργικών
Εκμεταλλεύσεων &
Θερμοκηπιακών
Καλλιεργειών και
Ανθοκομίας, ΠΕ18.20
Κλωστοϋφαντουργίας
, Σχεδιασμού και
Παραγωγής
Ενδυμάτων, ΠΕ
18.23 Ναυτικών
Μαθημάτων
(Πλοίαρχοι), ΠΕ18.24
Εργασιοθεραπείας
και Φυσικοθεραπείας,
ΠΕ18.33
Βρεφονηπιοκόμων),
για τα σχολικά έτη
2009-2010 και 2010-

Εκδόθηκε η 5Π/2008
Προκήρυξη του ΑΣΕΠ
(ΦΕΚ
530/15.10.2008,
Τεύχος Προκηρύξεων
ΑΣΕΠ), που αφορά τη
διεξαγωγή γραπτού
διαγωνισμού για την
κατάρτιση πινάκων
διοριστέων διακοσίων
εξήντα τεσσάρων
(264) θέσεων
εκπαιδευτικών
λειτουργών
Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης των
κλάδων ΠΕ12, ΠΕ17
και ΠΕ18 (Ειδικότητες
ΠΕ12.01 Πολιτικών
Μηχανικών,
Αρχιτεκτόνων,
Τοπογράφων,
ΠΕ12.04
Μηχανολόγων,
Ναυπηγών &
Μηχανικών
Παραγωγής και
Διοίκησης, ΠΕ12.05
Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών, ΠΕ12.06
Ηλεκτρονικών
Μηχανικών, Φυσικών
Ραδιοηλεκτρολόγων,
ΠΕ12.08 Χημικών
Μηχανικών,
Μεταλλειολόγων,
ΠΕ17.01 Πολιτικών,
Τοπογράφων,
ΠΕ17.02
Μηχανολόγων,
Ναυπηγών και
Τεχνολόγων

Ενεργειακής Τεχνικής
(κατεύθυνση:
ενεργειακού
μηχανολόγου),
ΠΕ17.03
Ηλεκτρολόγων και
Τεχνολόγων
Ενεργειακής Τεχνικής
(κατεύθυνση:
ενεργειακού
ηλεκτρολόγου),
ΠΕ17.04
Ηλεκτρονικών &
Τεχνολόγων Ιατρικών
Οργάνων, ΠΕ18.02
Διοίκησης
Επιχειρήσεων,
Λογιστικής,
Τουριστικών
Επιχειρήσεων &
Εμπορίας και
Διαφήμισης, ΠΕ18.18
Οχημάτων ΤΕΙ,
ΠΕ18.31 Μηχανικών
Εμπορικού
Ναυτικού), για τα
σχολικά έτη 20092010 και 2010-2011.
Η αίτηση
υποβάλλεται από
τους υποψηφίους είτε
αυτοπροσώπως, είτε
με άλλο
εξουσιοδοτημένο από
αυτούς πρόσωπο
στις κατά τόπους
Διευθύνσεις και τα
Γραφεία
Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης του
Υπουργείου Εθνικής
Παιδείας και
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Προκηρύξεις του ΑΣΕΠ 2Π/2008 για 3260 θέσεις εκπαιδευτικών, 3Π/2008 για1461
θέσεις εκπαιδευτικών, 4Π/2008 για 87 θέσεις εκπαιδευτικών & 5Π/2008 για 264
θέσεις εκπαιδευτικών
Θρησκευμάτων
όλης της Χώρας,
ανεξαρτήτως της
βαθμίδας
εκπαίδευσης για
την οποία πρόκειται
να διαγωνισθούν,
από την

Παρασκευή 31
Οκτωβρίου 2008
μέχρι και την
Τετάρτη 19
Νοεμβρίου 2008.
Για περισσότερες
πληροφορίες
επισκεφτείτε την
ιστοσελίδα
http://www.asep.gr

Προκήρυξη 8Κ/2008 του ΑΣΕΠ για 1.215 θέσεις τακτικού
προσωπικού

Εκδόθηκε η 8K/2008
Προκήρυξη του
ΑΣΕΠ (ΦΕΚ
508/6.10.2008,
Τεύχος
Προκηρύξεων
ΑΣΕΠ), που αφορά
την πλήρωση με
σειρά
προτεραιότητας
χιλίων διακοσίων
δεκαπέντε θέσεων
(1.215) θέσεων
τακτικού
προσωπικού
Πανεπιστημιακής
(ΠΕ), Τεχνολογικής
(ΤΕ) και
Δευτεροβάθμιας
(ΔΕ) Εκπαίδευσης
σε φορείς του
δημόσιου τομέα.
Το ΦΕΚ της
προκήρυξης έχει

καταχωριστεί στην
ιστοσελίδα του
ΑΣΕΠ και διατίθεται
δωρεάν από το
Εθνικό Τυπογραφείο
(Μάρνη 8, Αθήνα),
από το Γραφείο
Εξυπηρέτησης
Πολιτών του ΑΣΕΠ
(Πουλίου 6, Αθήνα),
καθώς και από τις
Νομαρχιακές
Αυτοδιοικήσεις και τις
Περιφέρειες της
χώρας.
Τα έντυπα των
αιτήσεων
συμμετοχής
διατίθενται από τις
Νομαρχιακές
Αυτοδιοικήσεις και τα
Επαρχεία της χώρας,
καθώς και από τα
Κέντρα
Εξυπηρέτησης
Πολιτών (ΚΕΠ). Οι
υποψήφιοι μπορούν
επίσης να
αναζητήσουν το
έντυπο της αίτησης
στην ιστοσελίδα του

ΑΣΕΠ.
Η προθεσμία
υποβολής των
αιτήσεων
συμμετοχής λήγει με
την πάροδο της
Δευτέρας 17
Νοεμβρίου 2008.
Η αίτηση
υποβάλλεται στο
ΑΣΕΠ μόνο
ταχυδρομικώς με
συστημένη επιστολή
σε φάκελο μεγέθους
Α4 ή στον ειδικό
φάκελο ΑΣΕΠ POST,
ο οποίος διανέμεται
από τα ΕΛΤΑ, στην
ακόλουθη διεύθυνση:
ΑΣΕΠ
Αίτηση για την
Προκήρυξη: 8Κ/2008
Κατηγορία: ΠΕ ή ΤΕ
ή ΔΕ
Τ.Θ. 14308
Τ.Κ. 115 10
ΑΘΗΝΑ
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Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (Ιούλιος 2008)

Η Γενική Γραμματεία
της Εθνικής Στατιστικής
Υπηρεσίας της
Ελλάδος ανακοίνωσε
τα αποτελέσματα της
δειγματοληπτικής
Έρευνας Εργατικού
Δυναμικού για το μήνα
Ιούλιο
του έτους 2008. Το
ποσοστό ανεργίας τον
Ιούλιο του 2008 είναι
7,0% έναντι 7,8% τον
Ιούλιο του 2007.
Για την εξαγωγή των
μηνιαίων εκτιμήσεων
χρησιμοποιήθηκε το
υποσύνολο του
δείγματος της
τριμηνιαίας έρευνας
Εργατικού Δυναμικού,
το οποίο ερευνήθηκε

Ποσοστά Ανεργίας κατά τον μήνα
Ιούλιο των ετών 2004-2008

7%

πρωτογενή μονάδα
δειγματοληψίας
(επιφάνεια) και γ)
στην κατανομή του
πληθυσμού κάθε
Περιφέρειας κατά
φύλο και ομάδες
ηλικιών το μήνα
Ιούλιο.
Το σύνολο των
απασχολουμένων
κατά τον Ιούλιο 2008
εκτιμάται ότι ανήλθε
σε
4.595.003 άτομα. Οι
άνεργοι ανήλθαν σε
347.935 άτομα ενώ ο
οικονομικά μη
ενεργός
πληθυσμός ανήλθε
σε 4.284.665 άτομα.

κατά το
μήνα Ιούλιο, δηλαδή
28.010 άτομα που
ανήκαν σε 11.686
διαφορετικά νοικοκυριά.
Τα χαρακτηριστικά της
απασχόλησης κατά
μήνα (αριθμός των
απασχολουμένων,
των ανέργων κλπ.)
εκτιμήθηκαν με την
εφαρμογή κατάλληλου
αμερόληπτου εκτιμητή,
ο υπολογισμός του
οποίου βασίστηκε: α)
στην πιθανότητα
επιλογής των
νοικοκυριών του
δείγματος, β) στο
ποσοστό ανταπόκρισης
των νοικοκυριών του
δείγματος σε κάθε

10,10%

2004

Βελαώρα Χρυσούλα
Υπεύθυνη διαχείρισης
ιστοσελίδας του Γραφείου
Διασύνδεσης

2005
2006

7,80%
8,10%

9,60%

2007
2008

Πηγή: Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα
http://www.statistics.gr/gr_tables/S301_SJO_1_DT_07_08_Y.pdf
για να κατεβάσετε το δελτίο τύπου που δημοσιεύτηκε στις 13 Οκτωβρίου 2008.
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