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Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ

605 ευκαιρίες
καριέρας σε
15 «επώνυµες»
εταιρίες
σελ. 8-9

OAE∆

765 προσλήψεις-εξπρές
µονίµων και εποχικών
Σ

την πρόσληψη 765 µόνιµων και
εποχικών υπαλλήλων θα προχωρήσουν 32 φορείς σε όλη τη χώρα.
Αναλυτικά, θα καλυφθούν 271 θέσεις σε
χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, 304 θέσεις συµβασιούχων στην ΕΡΤ, 18 µόνιµες
θέσεις στενογράφων στη Βουλή, 18 θέσεις
εκπαιδευτικών στο Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο
Τεχνολογίας, 11 θέσεις αστυνοµικών γενικών και ειδικών καθηκόντων, 27 θέσεις
γιατρών στο ΕΣΥ, 34 θέσεις ∆ΕΠ σε πανεπιστήµια και 82 θέσεις εποχικού προσωπικού σε δώδεκα φορείς. Οι περισσότερες
θέσεις αφορούν συµβασιούχους ορισµένου
χρόνου. Οι ειδικότητες µε τη µεγαλύτερη
ζήτηση είναι µηχανικοί, οδηγοί, διοικητικοί,
εκπαιδευτικοί, δηµοσιογράφοι, καθαριστές,
εργάτες κ.ά.

2.137 θέσεις
για ανέργους
σε επιχειρήσεις
σελ.11

σελ. 3-6

ΕΡΤ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Από σήµερα
έως 4/11 οι
αιτήσεις για 304
συµβασιούχους

Πρόγραµµα
επιχορήγησης
200.000 θέσεων
απασχόλησης
σελ. 3

σελ. 4

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Πώς θα εξαγοράσετε
και πόσα πλασµατικά χρόνια

σελ. 12-13

Τεχνίτες
συντήρησης
στα Ελληνικά
Πετρέλαια

σελ. 4
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Πρόβλημα
η ανεργία
Θυμήθηκε την ανεργία
που έχει εκτιναχθεί στα
ύψη ο πρωθυπουργός
χαρακτηρίζοντάς τη νούμερο
ένα πρόβλημα στη χώρα
μας. Μιλώντας για τους
νέους, ανέφερε ότι τους
χρειαζόμαστε περισσότερο απ’
όλους για την καινοτομία, τη
δημιουργία, την πρωτοβουλία
τους, στην προσπάθεια να
κάνουμε όλοι μαζί τη χώρα
μας διαφορετική, καλύτερη.
Προς την κατεύθυνση αυτή ο
κ. Παπανδρέου ανακοίνωσε
ότι θα διατεθούν 2,6 δις
ευρώ σε προγράμματα για τη
δημιουργία ή τη διατήρηση
670 χιλιάδων θέσεων
εργασίας, ταυτόχρονα με τη
δημιουργία ευκαιριών για την
επιχειρηματικότητα. Συνολικά,
πρόκειται για 17 δράσεις
του ΟΑΕΔ, σε συνεργασία
και με άλλα υπουργεία, που
δίνουν αυξημένα κίνητρα
στους νέους, στις γυναίκες,
στους μακροχρόνια ανέργους,
στους άνεργους πολύτεκνους,
στους απολυμένους μεγάλης
ηλικίας, αλλά και στην πιο
ευαίσθητη κατηγορία, τα άτομα
με αναπηρία. Τα προγράμματα
αυτά θα εξελιχθούν μέσα στο
επόμενο δίμηνο (έντεκα από
αυτά είναι ήδη σε εξέλιξη)
και έχουν πέντε στόχους:
τη διατήρηση θέσεων
εργασίας, την ένταξη των
νέων στην αγορά εργασίας
και την απόκτηση εργασιακής
εμπειρίας, την επανένταξη
ανέργων στην αγορά εργασίας,
την ένταξη και υποστήριξη
των γυναικών στην αγορά
εργασίας και τέλος τη στήριξη
ατόμων με αναπηρία και
άλλων ευπαθών κοινωνικών
ομάδων με προγράμματα
επιδότησης ασφαλιστικών
εισφορών. Τα προγράμματα θα
«τρέξουν» μέσω του ΟΑΕΔ.

Eργασία & ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Διανέμεται δωρεάν κάθε Τρίτη
μαζί με τον ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

DBAS ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.
ΕΚΔΟΤΕΣ

Δημήτρης Μπενέκος
Αλέξης Σκαναβής
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γιάννης Μιχελάκης
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Γιάννης Ευαγγελίδης
ΣΥΝΤΑΞΗ

Νάσος Χατζητσάκος
Σοφία Εμμανοηλίδου
Μίνα Μπαγιώτα
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ

Δέσποινα Σίμου
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ
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Δράμας
Κιλκίς

Πέλλας
Φλώρινας

Σερρών

2
Ξάνθης

Καβάλας

Ροδόπης

12
Eβρου

32

8

Θεσ/νίκης

Ημαθίας

Καστοριάς

Χαλκιδικής

Κοζάνης

8

Πιερίας

Γρεβενών
Ιωαννίνων
Λάρισας

Τρικάλων

9

Θεσπρωτίας

Κέρκυρας

Πρέβεζας

Αρτας

Ευρυτανίας
Λευκάδας

Μαγνησίας

Λέσβου

Καρδίτσας

Αιτωλοακαρνανίας

Φθιώτιδας

Ευβοίας

Φωκίδας

Χίου
Βοιωτίας

Αχαΐας
Ζακύνθου

303

18

Κεφαλληνίας

Κορινθίας

Αθηνών

Αργολίδας
Αρκαδίας

Σάμου

Πειραιώς

Ηλείας
Ανατ. Αττικής
Δυτ. Αττικής

4
2
Κυκλάδων

Mεσσηνίας
Λακωνίας

17
Δωδεκανήσου

Χανίων

12

Ρεθύμνης

Ηρακλείου

4
Λασιθίου

 Σύντομες ειδήσεις
Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών
Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ)
προτίθεται να απασχολήσει 3 συνεργάτες Διπλωματούχους Μηχανικούς Η/Υ ή Ηλεκτρολόγους
Μηχανικούς με σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου
για τις ανάγκες των ερευνητικών και αναπτυξιακών
προγραμμάτων του. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται
να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από πλήρη
φάκελο βιογραφικών στοιχείων, όπως βιογραφικό
σημείωμα, επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών,
βεβαιώσεις εμπειρίας, το αργότερο μέχρι και Τετάρτη
3 Νοεμβρίου, στην παρακάτω διεύθυνση: Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων/ Ε.Κ. «Αθηνά», οδός
Σταδίου, Πλατάνι Ρίου, Πάτρα Τ.Κ. 26504. Πληροφορίες: ΙΝ.ΒΙ.Σ / Ε.Κ. «Αθηνά», τηλ: 2610910301-2
fax: 2610910303, e-mail: kokkali@isi.gr.

Το Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών προκηρύσσει δύο θέσεις
ερευνητών για το Iνστιτούτο Bυζαντινών Eρευνών. Ειδικότερα, θα καλυφθεί μία θέση ερευνητή Γ΄ βαθμίδας
(εντεταλμένος ερευνητής) με ειδίκευση «Βυζαντινή κεραμική και μικροτεχνία» και μία θέση ερευνητή Γ΄ βαθμίδας
(εντεταλμένος ερευνητής) με ειδίκευση «Ιστορία των σχέσεων του Βυζαντίου με τους λαούς της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης κατά την ύστερη αρχαιότητα και
τον μεσαίωνα». Aπαραίτητο προσόν αποτελεί η κατοχή
διδακτορικού διπλώματος. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται
να υποβάλουν: α. Αίτηση β. Βιογραφικό σημείωμα γ. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών δ. Αντίτυπα επιστημονικών
εργασιών, μέχρι τις 29 Οκτωβρίου 2010 στη γραμματεία
του Eθνικού Iδρύματος Eρευνών, Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα 11635. Τηλ.: 210-7273619.

Αποτελέσματα για το διαγωνισμό
πρόσληψης Ειδικών Φρουρών

Ανακοινώθηκαν από την Ελληνική Αστυνομία και
το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη τα αποτελέσματα του διαγωνισμού πρόσληψης Ειδικών
Φρουρών. Ο διαγωνισμός προέβλεπε την πρόσληψη 500 Ειδικών Φρουρών. Υπενθυμίζεται πως οι
υποψήφιοι για τις θέσεις ειδικών φρουρών, μετά
την κατάταξή τους στους πίνακες επιτυχόντων, θα
κληθούν να προσέλθουν για εξέταση των σωματικών, ψυχικών και διανοητικών τους προσόντων,
που περιλαμβάνει υγειονομικές εξετάσεις και ψυχοτεχνικές-αθλητικές δοκιμασίες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τα αποτελέσματα στη σελίδα
της Ελληνικής Αστυνομίας, www.astynomia.gr,
κατά κατηγορία και αλφαβητική σειρά.

Το θέµα
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Νέο πρόγραµµα επιχορήγησης του
ΟΑΕ∆ για 200.000 θέσεις εργασίας

Ξ

εκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τη συµµετοχή εργοδοτών του
ιδιωτικού τοµέα στο Πρόγραµµα επιχορήγησης του ΟΑΕ∆ (για διάστηµα 12
µηνών) 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης,
µε επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών για τη
διατήρηση τουλάχιστον 400.000 θέσεων εργασίας για χρονικό διάστηµα 18 µηνών. Η προθεσµία
υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα λήξει
αυτόµατα µέσω του ηλεκτρονικού συστήµατος
αιτήσεων, ύστερα από την κάλυψη των θέσεων.
Αναλυτικότερα:

και άνω. Οι ενταγµένες επιχειρήσεις θα επιχορηγηθούν για το 50% των εργαζοµένων που
απασχολούν κατά την ηµεροµηνία υποβολής
της αίτησής τους και ειδικότερα για έναν έως
και 80 εργαζοµένους κατ’ ανώτατο όριο, µε την
προϋπόθεση να διατηρήσουν καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράµµατος τουλάχιστον ίσο αριθµό
εργαζοµένων που δεν επιχορηγούνται µε τον
αριθµό των εργαζόµενων που έχουν ενταχθεί
στο πρόγραµµα και που έχουν όµοια χαρακτηριστικά µε τους επιχορηγούµενους.

Στόχος προγράµµατος

∆ικαιούχοι της επιχορήγησης του ΟΑΕ∆ είναι
επιχειρήσεις και, γενικά, εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα που δεν είναι προβληµατικές από την
1η Αυγούστου 2008 και µετά και δεν εµπίπτουν
στις εξαιρέσεις. Για να υπαχθεί µια επιχείρηση
στο πρόγραµµα, δεν θα πρέπει να έχει προβεί,
κατά τη διάρκεια του τριµήνου πριν από την
αίτηση υπαγωγής στο πρόγραµµα, σε µείωση
προσωπικού µε καταγγελία σύµβασης, εθελουσία έξοδο, πρόγραµµα παροχής οικονοµικών κινήτρων για οικειοθελή αποχώρηση. Σε
περίπτωση µείωσης του προσωπικού, οφείλει
να έχει αντικαταστήσει τον µισθωτό έως την
ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης. Η επιχείρηση
υπάγεται στο πρόγραµµα για το 50% του προσωπικού που απασχολούσε κατά την ηµεροµη-

Στόχος του προγράµµατος µε προϋπολογισµό
992.000.000 ευρώ είναι να συµβάλει στη µείωση του αριθµού των απολύσεων, µέσω της
παροχής κινήτρων σε εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα για τη διατήρηση του προσωπικού
τους µέσω επιχορήγησης του µη µισθολογικού
κόστους που αντιστοιχεί στις µηνιαίες εργοδοτικές εισφορές. Απαραίτητη προϋπόθεση για
την ένταξη στο πρόγραµµα είναι η µη πραγµατοποίηση απολύσεων ή µείωσης προσωπικού
τρεις µήνες πριν από την υποβολή αίτησης για
ένταξη σε αυτό, όπως και καθ’ όλη τη διάρκειά του. Το πρόγραµµα δίνει έµφαση στις ειδικές οµάδες εργαζοµένων, δηλαδή: άτοµα µε
αναπηρία και εργαζόµενους ηλικίας 50 ετών

∆ικαιούχοι-Προϋποθέσεις

Αναµένονται ακόµα οκτώ
προγράµµατα για 56.68
0 θέσεις εργασίας
Οκτώ νέα προγράµµατα
αναµένοντα

ι το επόµενο διάστηµα
διατήρηση απασχόλησης
για τη δηµιουργία και
56.680 θέσεων εργασίας
. Τα προγράµµατα περιστ
γύρω από τις ακόλουθες
ρέφονται
προτεραιότητες της κυβ
έρνησης:
- ∆ιατήρηση θέσεων εργ
ασίας και στήριξη προσ
αρµοστικότητας των επι
- Ενταξη των νέων στη
χειρήσεων
ν αγορά εργασίας και απ
όκτηση εργασιακής εµπ
- Επανένταξη ανέργων
ειρίας
στην αγορά εργασίας
- Ενταξη των γυναικών
στην αγορά εργασίας
- Στήριξη ατόµων µε αν
απηρία και άλλων ευπαθ
ών κοινωνικών οµάδων
τηση ασφαλιστικών εισ
µε επιδόφορών. Τα νέα αυτά πρ
όγραµµα πρόκειται να
µέσα στο 2011, ενώ µα
υλοποιηθούν
ζί µε αυτά παρουσιάστηκ
αν ακόµα 10 προγράµµ
βρίσκονται σε πλήρη εξέ
ατα τα οποία
λιξη από τον ΟΑΕ∆.



ΠΙΝΑΚΑΣ
∆ΡΑΣΕΙΣ
1. Ανάσχεση απολύσεων-διατήρηση απασχόλησης
2. ∆ιαθρωτική προσαρµογήπροσαρµοστικότητα εργαζοµένων
3. ∆ιαθρωτική προσαρµογήπροσαρµοστικότητα εργαζοµένων
4. Προώθηση απασχόλησης ανέργων
σε ιδιωτικές επιχειρήσεις σε συνδυασµό
µε κίνητρα για κατάρτιση µετά την πρόσληψη
5. Απόκτηση εργασιακής εµπειρίας
και προώθηση απασχόλησης ανέργων
6. Ολοκληρωµένη παρέµβαση (ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ)
7. Ολοκληρωµένη παρέµβαση
8. Προώθηση επιχειρηµατικότητας ανέργωνειδικές οµάδες
9. Προώθηση µισθωτής απασχόλησης ανέργωνειδικές οµάδες

νία υποβολής της αίτησης, µε ανώτατο όριο τα
80 άτοµα. Προϋπόθεση για τη συµµετοχή στο
πρόγραµµα είναι να διατηρήσει στην επιχείρηση
ίσο τουλάχιστον αριθµό µη επιχορηγούµενων
εργαζοµένων µε τον αριθµό των επιχορηγουµένων (µε όµοια χαρακτηριστικά).

Ωφελούµενοι

Ωφελούµενοι του προγράµµατος είναι εργαζόµενοι, µε έµφαση στις ειδικές οµάδες οι οποίες
αναλύονται ως εξής:
 εργαζόµενοι ηλικίας 50 ετών (έχουν συµπληρώσει το 49ο έτος και διανύουν το 50ο) και
άνω και
 εργαζόµενοι µε αναπηρίες
Οι ωφελούµενοι εργαζόµενοι πρέπει να ανήκουν στο µόνιµο προσωπικό και να συνεχίζουν
να εργάζονται στις επιχειρήσεις µε καθεστώς
πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου για

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Εργαζόµενοι
Εργαζόµενοι

14.000

Εργαζόµενοι

18.000

Ανεργοι

10.000

Ανεργοι
10.000
Ανεργοι
800
Ανεργοι από
οµαδικές-µαζικές
απολύσεις
680
Ανεργοι από
ειδικές οµάδες (ΑµεΑ)
850
Ανεργοι από
ειδικές οµάδες (ΑµεΑ) 2.350

χρονικό διάστηµα 18 µηνών ή να εργάζονται µε
συµβάσεις ορισµένου χρόνου υπό την προϋπόθεση της επέκτασης της σύµβασής τους µέχρι
τη λήξη του προγράµµατος.

Υποβολή αίτησης

Η επιχείρηση υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση στην
ιστοσελίδα του Οργανισµού (www.oaed.gr) και
την αποστέλλει στο ΚΠΑ ή ΚΠΑ2, στην αρµοδιότητα του οποίου υπάγεται η έδρα της. Ηλεκτρονικά υποβάλλεται ακόµα υπεύθυνη δήλωση
σχετικά µε τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας, στην
οποία η επιχείρηση δηλώνει επίσης ότι λειτουργεί,
δεν ήταν προβληµατική την 1η Αυγούστου 2008,
δεν εκκρεµεί εις βάρος της ανάκτηση παλαιάς
κρατικής ενίσχυσης. Στην αίτηση βεβαιώνεται
ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του
ΟΑΕ∆, στη διεύθυνση www.oaed.gr.

271 διοικητικοί υπάλληλοι έρευνας στην Ευρωπαϊκή Ενωση

∆

εκαέξι διαγωνισµούς για
την πρόσληψη διοικητικών
υπαλλήλων έρευνας στην
Ευρωπαϊκή Ενωση διοργανώνει η
EPSO, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού. Η κατανοµή των
θέσεων έχει ως εξής: Φυσικοί µε κατάρτιση στη Θεωρία της Συµπυκνωµένης Υλης 7, επιστήµονες υλικών,
φυσικοί και µηχανικοί µε γνώση των
ιδιοτήτων και των εφαρµογών των
κεραµικών υλικών 7, ακτινοφυσικοί 7, µηχανικοί κατασκευών 12,
αναλυτές πολιτικών - οικονοµέτρες

και δηµιουργοί/χρήστες στατιστικών µοντέλων 8, αναλυτές οικονοµικής πολιτικής 11, δηµιουργοί/
χρήστες οικονοµικών µοντέλων 9,
τεχνικοοικονοµολόγοι 7, οικονοµικοί αναλυτές 7, περιβαλλοντολόγοι
µε κατάρτιση στην ολοκληρωµένη
εκτίµηση 10, αναλυτές περιβαλλοντικής πολιτικής 12, αναλυτές γεωχωρικών δεδοµένων 11, αναλυτές
χωρικών δεδοµένων 11, χηµικοί
περιβάλλοντος 10, δηµιουργοί/
χρήστες περιβαλλοντικών µοντέλων 7, εκτίµηση περιβαλλοντικών

κινδύνων 12, επιστήµονες φυσικών
πόρων 7, τεχνολόγοι ενέργειας 7,
µοντελοποίηση συστηµάτων ενέργειας 7, µηχανικοί και ειδικοί επί
θεµάτων ενεργειακής ασφάλειας
10, ειδικοί υλικών, φυσικοί-χηµικοί
6, ασφάλεια της τεχνολογίας επικοινωνιών 7, άντληση πληροφοριών,
ανάλυση και διαδικτυακές τεχνολογίες 7, τεχνολογία ασύρµατων
επικοινωνιών 7, ασφάλεια δικτύου
6, χηµικοί µε κατάρτιση στην οργανοµεταλλική χηµεία 9, επιστήµονες
µε κατάρτιση στη ραδιοβιολογία 7,

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
400.000

αναλυτικοί χηµικοί 7, βιοχηµικοί µε
κατάρτιση στην ανάλυση DNA 7,
µικροβιολόγοι/µοριακοί βιολόγοι
13, τοξικολόγοι/επιδηµιολόγοι 8
και διαιτολόγοι-διατροφολόγοι 8.
Αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά
στην EPSO (http://europa.eu/epso)
µέχρι τις 4 Νοεµβρίου 2010 και ώρα
12:00 Βρυξελλών, ακολουθώντας
τη διαδικασία που περιγράφεται.
Οι προκηρύξεις δηµοσιεύονται στο
τεύχος C265A της Επίσηµης Εφηµερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(EUR-Lex).
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Αιτήσεις έως 4 Νοεµβρίου
για 304 συµβασιούχους στην ΕΡΤ

Α

πό σήµερα και µέχρι τις 4 Νοεµβρίου θα µπορούν οι ενδιαφερόµενοι
να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση
για 304 θέσεις εποχικού προσωπικού
στην ΕΡΤ και ΕΡΤ3 Θεσσαλονίκης. Οι θέσεις
αυτές αφορούν στην κάλυψη σε προσωπικό
τόσο των κεντρικών όσο και των περιφερειακών
υπηρεσιών. Οι συµβάσεις που θα υπογραφούν
θα είναι διάρκειας από έξι (6) µήνες έως ένα (1)
έτος. Τα πλήρη κείµενα των προκηρύξεων µε
τα παραρτήµατά τους, η αναλυτική περιγραφή
των θέσεων εργασίας και των προσόντων που
απαιτούνται για τη συµµετοχή στη διαδικασία
επιλογής θα βρίσκονται στο διαδικτυακό τόπο
της ΕΡΤ www.ert.gr. Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα υποβάλλονται αποκλειστικά και µόνο
ηλεκτρονικά, µε τη συµπλήρωση σχετικής φόρµας, στην οποία θα παραπέµπει η ηλεκτρονική
ανάρτηση της προκήρυξης στην ανωτέρω διαδικτυακή διεύθυνση. Αργότερα, αναµένεται να
εκδοθεί και δεύτερη προκήρυξη από το ΑΣΕΠ
για την πρόσληψη 396 υπαλλήλων, τεχνικών
ειδικοτήτων. Οι υποψήφιοι δηµοσιογράφοι
θα πρέπει να έχουν πτυχίο ή δίπλωµα ΜΜΕ
ή οποιουδήποτε τµήµατος ΑΕΙ ή πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή ισότιµης σχολής της αλλοδαπής,
ή το οµώνυµο ή αντίστοιχο δίπλωµα επαγγελµατικής κατάρτισης OEΕΚ ή άλλου ισότιµου
τίτλου σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής ή

απολυτήριο τίτλο οποιασδήποτε µονάδας της
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Επίσης, θα πρέπει να έχουν ηλικία τουλάχιστον 18 ετών, να
έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους
σε ραδιοτηλεοπτικό µέσο ή ηµερήσια εφηµερίδα ή περιοδικό. Συνεκτιµώµενα προσόντα θεωρούνται η επιπλέον εµπειρία, η γνώση ξένων
γλωσσών, η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Βασικό κριτήριο πρόσληψης για όλους τους
υποψηφίους είναι να µην κατέχουν συγχρόνως έµµισθη θέση ή οποιαδήποτε απασχόληση
στο ∆ηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα ή
οποιαδήποτε απασχόληση σε ανταγωνιστικό
µέσο ή επιχείρηση. Οι υποψήφιοι οι οποίοι θα
επιλεγούν πρέπει να δηλώσουν εγγράφως ότι
δέχονται να προσφέρουν την εργασία τους
σύµφωνα µε τους όρους του ΓΚΠ της ΕΡΤΑ.Ε. και των Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας που ισχύουν για το προσωπικό της και να
αναλάβουν υπηρεσία προσκοµίζοντας όλα τα
απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειµένου να
υπογράψουν τη σχετική ατοµική σύµβαση εργασίας, η χρονική διάρκεια της οποίας θα καθορίζεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
της ΕΡΤ-Α.Ε. Για περισσότερες πληροφορίες, οι
ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να επικοινωνούν
µε το Κέντρο Επικοινωνίας & Ενηµέρωσης
Πολιτών (ΚΕΕΠ) της ΕΡΤ στο τηλέφωνο 210
7407070 τις ώρες 08:00-15:00.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ
Φορέας/Ειδικότητα
ΕΡΤ (Αθήνα)
Γραφίστες
Καλλιτεχ. ∆ιευθυντής
Φωτογράφοι
∆ηµοσιογράφοι
Μουσικοί-Χορωδοί
Παραγωγοί Ραδιοφ. Εκποµπών
Ηχολήπτες
ΕΡΤ3 (Θεσσαλονίκη)
∆ηµοσιογράφοι
Παραγωγοί Ραδιοφ. Εκποµπών
Ηχολήπτες
Γραφίστες

Θέσεις
15
1
3
171
48
19
15
24
1
4
3

18 εκπαιδευτικοί στο Ακαδηµαϊκό
Ινστιτούτο Τεχνολογίας

Τεχνίτες συντήρησης
στον Οµιλο Ελληνικά Πετρέλαια

την πρόσληψη εκπαιδευτικών που θα
υποστηρίξουν την Πράξη «Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήµατα Πανελλαδικών
Εξετάσεων» θα προχωρήσει το Ερευνητικό
Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών. Η πρόσκληση αφορά στα υποέργα
«Σχεδιασµός και Παραγωγή του Περιεχοµένου
των Μαθηµάτων» και «Ανάπτυξη Ψηφιακού
Περιεχοµένου και Λειτουργία της Υπηρεσίας».
Οσοι επιλεγούν, θα απασχοληθούν µε σύµβαση
µισθώσεως έργου για συγκεκριµένη χρονική
διάρκεια και σε κάθε περίπτωση µε δυνατότητα ανανέωσης µέχρι τη λήξη της Πράξης
(30/06/2013). Συγκεκριµένα, στο Ερευνητικό
Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών θα καλυφθούν:
 Τρεις θέσεις µελών Επιστηµονικής Επιτροπής
Βοηθήµατος «Μαθηµατικά Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης».
 Τρεις θέσεις µελών Επιστηµονικής Επιτροπής
Βοηθήµατος «Μαθηµατικά & Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας».
 Τρεις θέσεις µελών Επιστηµονικής Επιτροπής
Βοηθήµατος «Φυσική Θετικής & Τεχνολογικής
Κατεύθυνσης».
 Τρεις θέσεις µελών Επιστηµονικής Επιτροπής
Βοηθήµατος «Βιολογία Γενικής Παιδείας».
 Τρεις θέσεις µελών Επιστηµονικής Επιτρο-

εχνίτες συντήρησης θα προσλάβει ο
Οµιλος Ελληνικά Πετρέλαια, προκειµένου να τους απασχολήσει σε εργασίες συντήρησης εξοπλισµού πεδίου στις
βιοµηχανικές εγκαταστάσεις Ασπροπύργου
και Ελευσίνας. Ειδικότερα, οι προσλήψεις
αφορούν:
Τεχνίτες Συντήρησης: Μηχανοτεχνίτες
(ΚΩ∆: ΤΣΝ3- ΜΧΤ), (Πρακτικοί Μηχανικοί
τουλάχιστον Γ’ Τάξης, Εφαρµοστές, Σωληνουργοί, Μηχανοτεχνίτες) και Τεχνίτες
Συντήρησης: Μηχανοτεχνίτες (ΚΩ∆: ΤΣΝ4ΜΧΤ), (Πρακτικοί Μηχανικοί τουλάχιστον
Γ’ Τάξης, Εφαρµοστές, Σωληνουργοί, Μηχανοτεχνίτες).
Η προθεσµία υποβολής αιτήσεων εκπνέει στις 10 Νοεµβρίου. Σε ό,τι αφορά στην
ειδικότητα Τεχνιτών Συντήρησης Μηχανοτεχνίτες (ΚΩ∆: ΤΣΝ4-ΜΧΤ), απαραίτητα
προσόντα σύµφωνα µε την ανακοίνωση
του οµίλου είναι:
• Απολυτήριος τίτλος τριτάξιου γυµνασίου ή
ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής (ΤΕΕ Α΄ κύκλου, ΤΕΣ, ΟΑΕ∆) ή απολυτήριος τίτλος ενιαίου λυκείου ή ισότιµος
τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής (ΤΕΕ
Β΄ κύκλου, ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΙΕΚ).
• Συναφής προϋπηρεσία τουλάχιστον έξι

Σ

πής Βοηθήµατος «Αρχαία Ελληνικά - Φιλοσοφικός Λόγος».
 Τρεις θέσεις µελών Επιστηµονικής Επιτροπής
Βοηθήµατος «Λατινικά».
Οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να υποβάλουν
ηλεκτρονικά την αίτησή τους µέσω του δικτυακού τόπου partners4study.cti.gr το αργότερο µέχρι τις 30 Οκτωβρίου. Για περισσότερες
πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να
απευθύνονται στο Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, τηλ: 2610960441 - 2610 960300.

Τ

ετών σε συντήρηση µηχανολογικού εξοπλισµού διυλιστηρίου.
Η προϋπηρεσία θα πρέπει να αποδεικνύεται µε την προσκόµιση βεβαιώσεων, όπου
θα αναγράφεται το είδος της επιχείρησης
και σύντοµη περιγραφή των καθηκόντων
των υποψηφίων, ώστε να πιστοποιείται η
συνάφεια, και αντίγραφα των ασφαλιστικών ηµεροµισθίων στον κύριο ασφαλιστικό
φορέα.
• Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
έως την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης
πρόσληψης.
Ολα τα άνω δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα απαραίτητα προσόντα θα κατατίθενται παράλληλα µε την υποβολή της αίτησης
πρόσληψης.
Οι ενδιαφερόµενοι που πληρούν τις παραπάνω, κατά περίπτωση, προϋποθέσεις, καλούνται να αποστείλουν το ειδικό έντυπο αίτησης
πρόσληψης, συνοδευόµενο από πρόσφατη
φωτογραφία τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ταχυδροµικώς, µε συστηµένη επιστολή,
στη διεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
Χιµάρας 8Α, Τ.Κ. 15125 Μαρούσι, υπόψη τµήµατος Εργασιακών Σχέσεων και Μισθολογικής
Πολιτικής Οµίλου, αναγράφοντας απαραιτήτως
τον Κωδικό Θέσης ΤΣΝ4-ΜΧΤ.

Δημόσιο

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 26 Oκτωβρίου 2010

Eργασία & Ασφάλιση

5 33

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Εκπνέει αύριο
η προθεσμία για 18
στενογράφους στη Βουλή

Α

ύριο εκπνέει η προθεσμία υποβολής
αιτήσεων για 18 στενογράφους στη
Βουλή (ΦΕΚ 3/22-9-2010). Αναλυτικά, θα διοριστούν εννέα από την
κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης,
τρεις από την κατηγορία Τεχνολογικής και έξι
από την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Εκτός από πτυχίο, οι υποψήφιοι θα
πρέπει να καταθέσουν πιστοποιητικό γνώσης
χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα υπολογιστικών φύλλων, υπηρεσιών Διαδικτύου, επεξεργασίας κειμένου, καθώς και αποδεικτικό
γνώσης αγγλικών ή γαλλικών ή γερμανικών
ή ιταλικών (μέτριο επίπεδο για ΤΕ και ΔΕ και
άριστο για ΠΕ). Δικαίωμα συμμετοχής στο
διαγωνισμό έχουν όσοι έχουν γεννηθεί έως

και το 1989. Για τις θέσεις ΔΕ οι υποψήφιοι
θα πρέπει να προσκομίσουν πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο σχολικών μονάδων
Δευτεροβάθμιας ή Μεταδευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο
της ημεδαπής ή αλλοδαπής ανεξαρτήτως
ειδικότητας. Οσοι διαθέτουν τα τυπικά προσόντα θα προχωρήσουν στη διαγωνιστική διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει δύο στάδια:
Στο πρώτο οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στην
ελληνική στενογραφία, ενώ στο δεύτερο θα
τους ζητηθεί να πληκτρολογήσουν και να
επεξεργαστούν ένα κείμενο σε Η/Υ, να δώσουν μια περιληπτική απόδοση ενός κειμένου
και, τέλος, θα κληθούν να απαντήσουν σε
ερωτήσεις δημοκρατικών θεσμών του Κοι-

11 αστυνομικοί
γενικών και ειδικών
καθηκόντων

Π

ροκήρυξη πρόσληψης έντεκα
αστυνομικών
γενικών και ειδικών
καθηκόντων εξέδωσε
η Ελληνική Αστυνομία.
Αναλυτικά, θα καλυφθούν δέκα θέσεις ψυχολόγων και μία θέση
οδοντιάτρου. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να μεταταγούν ή
ενταχθούν στην κατηγορία των αξιωματικών
ειδικών καθηκόντων υγειονομικών θα πρέπει
να υποβάλουν σχετική
αίτηση και αντίγραφο
του πτυχίου σπουδών
τους. Τυχόν ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν μαζί
με την επίσημη από το
υπουργείο Εξωτερικών
μετάφρασή τους. Επίσης
θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον πέντε (5) έτη
πραγματικής υπηρεσίας,
να μην τελούν σε διαθεσιμότητα για λόγους
πειθαρχίας, να μην έχουν
παραπεμφθεί ενώπιον

Πειθαρχικού Συμβουλίου, να μην έχουν κριθεί
κατά την τελευταία κρίση
δυσμενώς από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων,
να έχουν αξιολογηθεί
κατά την τελευταία
τριετία με γενικό χαρακτηρισμό ως εξαίρετοι
και στα επιμέρους ουσιαστικά προσόντα να
έχουν τουλάχιστον βαθμό εννέα (9) και να μην
έχουν υπερβεί το 40ό
έτος της ηλικίας τους,
κατά την 31η Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους,
δηλαδή όσοι γεννήθηκαν
από 1-1-1971 και μεταγενέστερα. Ειδικότερα
για την ειδικότητα του
ψυχολόγου απαιτείται
οι ενδιαφερόμενοι να
έχουν επιπλέον συνεχή
διετή (2) κλινική πείρα
σε Νοσηλευτικό Ιδρυμα
ημεδαπής ή αλλοδαπής,
ως ψυχολόγοι, καθώς
και να κατέχουν άδεια
ασκήσεως επαγγέλματος
ψυχολόγου, σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις.

νοβουλίου. Το Στάδιο Α έχει προκριματικό
χαρακτήρα. Αυτό σημαίνει ότι όσοι υποψήφιοι δεν συγκεντρώσουν στο αντικείμενο της
ελληνικής στενογραφίας την απαιτούμενη
βαθμολογική βάση (60 μονάδες στις 100)
αυτομάτως αποκλείονται από το επόμενο
στάδιο του διαγωνισμού. Οσοι υποψήφιοι
επιτύχουν τη βαθμολογική βάση των εξήντα
(60) μονάδων θα κληθούν να εξεταστούν
στα αντικείμενα του επόμενου σταδίου. Οι
αιτήσεις υποψηφιότητας θα κατατεθούν στο
ΑΣΕΠ. Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, το πρόγραμμα και τα εξεταστικά
κέντρα θα γνωστοποιηθούν εγκαίρως, με
ανακοίνωση του ΑΣΕΠ. Τα θέματα θα μεταδοθούν στα εξεταστικά κέντρα με το σύ-

στημα Vertical Blanking Internal (VBI) του
υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων ή με οποιοδήποτε άλλο
πρόσφορο και ασφαλές μέσο.

Υποβολή αιτήσεων

Η αίτηση απευθύνεται στο ΑΣΕΠ και υποβάλλεται μόνο ταχυδρομικώς, με συστημένη
επιστολή, σε φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST, που διανέμεται από
τα ΕΛΤΑ, αναφέροντας και την κατηγορία
(ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ) για την οποία ο υποψήφιος
υποβάλλει την αίτησή του, στην ακόλουθη
διεύθυνση: ΑΣΕΠ, Προκήρυξη 1Γ/2010,
Κατηγορία: ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ, Ταχυδρομική
Θυρίδα: 14308, Τ.Κ. 11510 Αθήνα.

20 αποσπάσεις στην Υπηρεσία
Διαχείρισης Περιβάλλοντος

Η

Eιδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013», προκειμένου να ολοκληρώσει τη στελέxωσή της, προτίθεται να προβεί
στην απόσπαση υπαλλήλων από το δημόσιο τομέα ή από φορείς του
ευρύτερου δημοσίου τομέα. Οι προς πλήρωση θέσεις κατανέμονται,
ανά κατηγορία εκπαίδευσης, ως εξής: Δεκαέξι θέσεις της κατηγορίας
ΠΕ (πολιτικοί μηχανικοί, αρχιτέκτονες μηχανικοί, αγρονόμοι τοπογράφοι μηχανικοί, μεταλλειολόγοι μηχανικοί, χημικοί μηχανικοί, γεωλόγοι,
διοικητικοί-οικονομικοί, νομικοί κ.ά.), δύο θέσεις της κατηγορίας ΤΕ και

δύο θέσεις της κατηγορίας ΔΕ. Οι υπoψήφιoι πρέπει να διαθέτουν τα
κατά περίπτωση προσόντα που προβλέπονται στην Koινή Απόφαση των
υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων και Οικονομίας και Οικονομικών υπ’ αριθμ. οικ. 123170/23/09/2008»(ΦΕΚ2015/
ΒΠ0.09.2008), ενώ είναι επιθυμητό να διαθέτουν σχετική εμπειρία σε
αντίστοιχες θέσεις Ειδικών Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ ή του ΕΣΣΑΑ ή του
ΕΣΣΑΛ ή του Γ’ ΚΠΣ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν
τα στοιχεία του βιογραφικού τους σημειώματος στην ιστοσελίδα www.
opengov.gr μέχρι τη Δευτέρα 01/11/2010. Τηλ.: 2132142260.

82 θέσεις εποχικού προσωπικού σε δώδεκα φορείς

Τ

ην έγκριση του ΑΣΕΠ απέσπασαν 12
φορείς προκειμένου να προχωρήσουν
στην πρόσληψη 82 εποχικών υπαλλήλων. Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με τα εξής κριτήρια: χρόνος ανεργίας,
πολυτεκνία ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας,
τριτεκνία ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας,
βαθμός βασικού τίτλου σπουδών και εμπειρία.

Οι θέσεις αφορούν στην πλειονότητά τους εργάτες και διοικητικούς υπαλλήλους, οδηγούς,
χειριστές μηχανημάτων κ.ά. Οσοι ενδιαφέρονται
να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις θα πρέπει
να έχουν ηλικία από 18 έως και 65 ετών. Οι ενδιαφερόμενοι για τις παραπάνω θέσεις καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό
έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν είτε

ΦορΕας
ΔΕΗ Α.Ε. ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΛΑΥΡΙΟΥ
ΥΠΕΡΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ - ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ - ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ
ΔΕΗ Α.Ε. ΔΙΕΥΘ.ΥΛΙΚΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΔΕΗ Α.Ε. ΔΕΘ/ΑΗΣ ΡΟΔΟΥ
ΔΕΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο
από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από
δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά, με συστημένη
επιστολή, στα γραφεία προσωπικού των δήμων
και των δημοτικών επιχειρήσεων, σε αποκλειστική προθεσμία δέκα ημερών από την έναρξη
υποβολής αιτήσεων.

ΝομαρχΙα
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΕΒΡΟΥ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΞΑΝΘΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΘΕσεις
4
3
8
12
9
8
4
1
2
17
12
2

ΠληροφορΙες
2292064256
2541350722
2462023333
2553026686
2441071121
2332052395
2843023726
2591051831
210 5210969
22410 49014
2810 314700
22810 82281
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Eργασία & Ασφάλιση

Δημόσιο

Τρίτη 26 Oκτωβρίου 2010 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

27 γιατροί

34 νέα μέλη ΔΕΠ

Με 27 γιατρούς θα ενισχυθούν οκτώ
νοσοκομεία της χώρας. Οι ενδιαφερόμενοι
θα πρέπει να επικοινωνούν με τα γραφεία
Προσωπικού των νοσοκομείων για
περισσότερες πληροφορίες.

Την πλήρωση 34 νέων θέσεων Διδακτικού
Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) προκήρυξαν επτά
πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας. Αναλυτικά οι
θέσεις που θα καλυφθούν είναι:

σε οκτώ νοσοκομεία

υποχρέωσης ή νόμιμης απαλλαγής του υποψηφίου από αυτήν. Οι αιτήσεις συνοδευόμενες από
τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται
αυτοπροσώπως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς
ή μέσω ταχυμεταφορικής εταιρίας επί αποδείξει
στο τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Λ.
Γ.Ν.-Κ.Υ. Καρύστου
Συγγρού 356, 176 74 Καλλιθέα, τηλ.: 210-94 93
 Μία θέση επιμελητή Α΄ Γενικής Ιατρικής θα 103 από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00
καλύψει το Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Κα- – 13:00) έως τη Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2010.
ρύστου. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει
στις 8 Νοεμβρίου. Περισσότερες πληροφορίες Γ.Ν. Ξάνθης
παρέχονται στο τηλέφωνο: 22240-22200.
Μία θέση επιμελητή Β΄ Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας πρόκειται να καλυφθεί στο Γενικό ΝοΨυχιατρικό Νοσ. Θεσ/νίκης
σοκομείο Ξάνθης. Οι αιτήσεις των υποψηφίων
Στην πρόσληψη δύο γιατρών θα προχωρήσει θα γίνονται δεκτές έως τις 2 Νοεμβρίου. Για τις
το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Ανα- παραπάνω θέσεις γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι,
λυτικά, θα καλυφθεί μία (1) θέση ειδικευμένου ιατροί οι οποίοι έχουν: ελληνική ιθαγένεια ή προιατρού, ειδικότητας Ψυχιατρικής, στον εισαγωγικό έρχονται από κράτη μέλη της Ε.Ε., άδεια άσκησης
βαθμό του επιμελητή B΄, επί θητεία του κλάδου ιατρικού επαγγέλματος, τίτλο αντίστοιχο με τη
ιατρών ΕΣΥ και μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού, θέση της ιατρικής ειδικότητας και ηλικία που να
ειδικότητας Παθολογίας, στον εισαγωγικό βαθμό μην υπερβαίνει το 45ο έτος. Οι ενδιαφερόμενοι
του επιμελητή B΄, επί θητεία του κλάδου ιατρών θα πρέπει να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητιΕΣΥ. Η αίτηση-δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά κά: αίτηση-δήλωση για τη συγκεκριμένη θέση
υποβάλλονται στη γραμματεία του Ψυχιατρικού κατά ειδικότητα και βαθμό, αντίγραφο πτυχίου,
Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης σε τέσσερις (4) σει- αντίγραφο απόφασης άδειας άσκησης ιατρικού
ρές, σε διαφορετικούς φακέλους η κάθε σειρά, η επαγγέλματος, αντίγραφο απόφασης τίτλου ειδιπρώτη με τα επικυρωμένα αντίγραφα και οι άλλες κότητας, βεβαίωση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου
τρεις με απλά αντίγραφα, μέχρι και 03/11/2010. που να φαίνεται: α) ο συνολικός χρόνος άσκησης
Διεύθυνση: Ειδικό Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσ- του ιατρικού επαγγέλματος και β) η ασκούμενη
σαλονίκης, οδός Λαγκαδά 196, 564 30 Σταυρού- ειδικότητα και ο συνολικός χρόνος άσκησής της,
πολη Θεσσαλονίκης. Πληροφορίες στο τηλέφωνο πιστοποιητικό γέννησης και βιογραφικό σημείωμα.
2313-324127.
Πληροφορίες στο τηλ.: 25410-47160.

Γ.Ν. Πτολεμαΐδας
«Μποδοσάκειο»

Στο γενικό νοσοκομείο Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο» θα καλυφθεί μία θέση επιμελητή Β΄ Παιδιατρικής. Οι αιτήσεις και όλα τα δικαιολογητικά
θα πρέπει να έχουν σταλεί στο νοσοκομείο μέχρι
τις 2 Νοεμβρίου. Πληροφορίες στο τηλ.: 2463057505.

Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό
Κέντρο

Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο προκηρύσσει μία (1) θέση ιατρού Εργασίας, για την κάλυψη των αναγκών του, με σύμβαση ανεξάρτητων
υπηρεσιών ορισμένου χρόνου ετήσιας διάρκειας.
Απαραίτητα προσόντα είναι: α) η κατοχή τίτλου
ειδικότητας της ιατρικής της Εργασίας και β) πολύ
καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση
συνοδευόμενη από πρόσφατη φωτογραφία και τα
εξής δικαιολογητικά (εις τριπλούν): λεπτομερές
βιογραφικό σημείωμα με πλήρη έκθεση της πρακτικής εμπειρίας συνοδευόμενο από αντίστοιχα
πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ εσωτερικού ή
ισότιμο πτυχίο εξωτερικού και όλων των τίτλων
σπουδών, βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών επιστημονικής και επαγγελματικής δραστηριότητας, επικυρωμένα αντίγραφα τίτλου ειδικότητας, άδειας
άσκησης επαγγέλματος, ταυτότητας μέλους
Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, πιστοποιητικά από
τα οποία αποδεικνύεται η πολύ καλή γνώση της
αγγλικής γλώσσας (για αλλοδαπούς υποψηφίους απαιτείται πολύ καλή γνώση της ελληνικής
γλώσσας), επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής
ταυτότητας, απόσπασμα ποινικού μητρώου, πιστοποιητικό περί εκπλήρωσης της στρατολογικής

Γ.N. Αμαλιάδας

Το Γενικό Νοσοκομείο Αμαλιάδας προκηρύσσει
έντεκα θέσεις ως εξής: μία θέση επιμελητή Β΄
Αιματολογίας, μία θέση επιμελητή Β΄ Ιατρικής
Βιοπαθολογίας ή Παθολογίας για το Κέντρο
Υγείας Σιμόπουλου, μία θέση επιμελητή Β΄ Οδοντιατρικής, μία θέση διευθυντή Παιδιατρικής, μία
θέση επιμελητή Β΄ Αναισθησιολογίας, δύο θέσεις
επιμελητών Β΄ Καρδιολογίας, μία θέση επιμελητή
Β΄ Παθολογίας, μία (1) θέση επιμελητή Β΄ Γενικής
Ιατρικής ή Παθολογίας (για το Κέντρο Υγείας Βάρδας), μία θέση διευθυντή Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας, μία θέση επιμελητή Β΄ Γενικής Ιατρικής ή
Παθολογίας (για το Κέντρο Υγείας Σιμόπουλου).
Η αίτηση-δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη γραμματεία του νοσοκομείου μέχρι
και 01-11-10. Τηλ.: 26220- 25777.

Γ.Ν. Πειραιά Τζάνειο

Στην πρόσληψη οκτώ γιατρών θα προχωρήσει το
Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά Τζάνειο. Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν:
τρεις επιμελητές Β΄ Χειρουργικής, ένας επιμελητής
Β΄ Αιματολογίας ή Ιατρικής Βιοπαθολογίας, δύο
επιμελητές Β΄ Παθολογικής Ανατομικής, ένας επιμελητής Β΄ Ουρολογίας και ένας επιμελητής Β΄
Παθολογίας. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων
λήγει αύριο. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ.:
210-4592148.

Γ.Ν. Βέροιας

Με δύο επιμελητές Β΄ θα ενισχυθεί το Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας. Αναλυτικά, θα καλυφθούν δύο
θέσεις γιατρών ειδικότητας Αναισθησιολογίας και
Γενικής Ιατρικής. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν τα δικαιολογητικά τους μέχρι σήμερα.
Πληροφορίες στο τηλ.: 2331-351107.

σε επτά πανεπιστήμια

βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο
«Θέατρο - Θεατρικό Παιχνίδι».
Τμήμα Φιλολογίας (Τηλ.: Γραμματ. 26510-07475 και 07927).
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή στον Τομέα
Κλασικής Φιλολογίας, με γνωστικό αντικείμενο «Παπυρολο5 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
γία - Αρχαία Ελληνική Φιλολογία - Λατινική Φιλολογία». Η
Τμήμα Ιατρικής (Βιόπολις, Τ.Κ. 41 110, Λάρισα, τηλ.: 2410- προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών
685701 - 02). Μία (1) θέση Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο λήγει στις 31-10-2010.
«Ορθοπαιδική».
Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας. Μία (1) θέση Επίκου- 7 στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
ρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πρωτεϊνική Χημεία». Σχολή Πολιτικών Μηχανικών-Τομέας: Υδατικών Πόρων και
Πολυτεχνική Σχολή-Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολε- Περιβάλλοντος. Μία (1) θέση Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστιοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Μία (1) θέση Ανα- κό αντικείμενο «Περιβαλλοντική Θαλάσσια Υδραυλική».
πληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Στατιστικές και Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Πόρων
Οικονομετρικές Μέθοδοι Χωρικής Ανάλυσης».
-Τομέας Φυσικής. Μία (1) θέση Αναπληρωτή Καθηγητή, με
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Μία (1) θέση Επίκουρου Καθη- γνωστικό αντικείμενο «Οργανολογία Ανιχνευτών Υψηλών
γητή με γνωστικό αντικείμενο «Αριθμητικές Μέθοδοι στη Γεωτε- Ενεργειών». Μία (1) θέση Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστιχνική Μηχανική, με έμφαση στους Καταστατικούς Νόμους».
κό αντικείμενο «Υπολογιστική Φυσική με Εμφαση στη Φυσική
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών-Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Υψηλών Ενεργειών».
Τομέας Μαθηματικών. Μία (1) θέση Αναπληρωτή Καθηγητή, με
Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος.
Μία (1) θέση Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Παραγωγή, γνωστικό αντικείμενο «Διαφορική Τοπολογία και Εφαρμογές».
Βελτίωση σπόρων και Τεχνολογία πολλαπλασιαστικού υλικού Μία (1) θέση Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία των
κηπευτικών και φυτών μεγάλης καλλιέργειας». Η προθεσμία Μαθηματικών».
υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις Τομέας Μηχανικής. Μία (1) θέση Επίκουρου Καθηγητή, με
7-12-2010.
γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική των Πολυμερών και Σύνθετων Υλικών».
2 στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
Τομέας «Ανθρωπιστικών Κοινωνικών Επιστημών & Δικαίου».
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (τηλ.: 210- Μία (1) θέση Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία της
5294362). Μια (1) θέση Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό Γνώσης: Θεμέλια των Επιστημών και της Λογικής». Η προθεσμία
αντικείμενο «Μικροβιολογία Τροφίμων - Ποσοτική Μικροβιο- υποβολής υποψηφιοτήτων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά
λογία». Μια (1) θέση Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικεί- λήγει στις 14-11-2010.
μενο «Φυσικοχημεία εφαρμοσμένη στα Τρόφιμα». Η προθεσμία
υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την 20.11.2010. Περισσότερες 5 στο Πανεπιστήμιο Θράκης
πληροφορίες στη Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης και Τε- Τμήμα Ιατρικής-Τμήμα Εσωτερικής Παθολογίας. Μία (1)
χνολογίας Τροφίμων στο τηλέφωνο 210-5294362. Η προθε- θέση Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία».
σμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την 20-11-2010.
Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής. Μία (1) θέση Επί3 στο Πάντειο Πανεπιστήμιο
κουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Μοριακή Γενετική».
Τμήμα Ψυχολογίας (τηλ.: 210-9201347, -1351, -1017). Μία Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 22-11-2010.
(1) θέση Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Ψυ- Τομέας: Εσωτερικής Παθολογίας. Μία (1) θέση Αναπληρωτή
χολογία». Μία (1) θέση Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Καρδιολογία».
«Κοινωνιολογία του Ελεύθερου Χρόνου και των Μέσων Μα- Τομέας: Γενικής Παθολογίας-Μία (1) θέση Καθηγητή με γνωζικής Επικοινωνίας».
στικό αντικείμενο «Παθολογία».
Τμήμα Κοινωνιολογίας (τηλ.: 210-9201347, -1351, -1017). Πολυτεχνική Σχολή-Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος.
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό -Μία (1) θέση Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
αντικείμενο «Εγκληματολογία με έμφαση στην Ενδοοικογε- «Εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και ερνειακή Βία». Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 2 γαλείων Μοντελοποίησης στην Περιβαλλοντική Μηχανική» και
Νοεμβρίου.
σύντομη περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: «Περιβαλλοντικές
εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών-Χωρική
7 στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Ανάλυση-Χωροθετήσεις, Μοντέλα Προσομοίωσης, Εφαρμογές
Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (τηλ.: Νευρωνικών Δικτύων, Πολυκριτηριακές Αναλύσεις, Εφαρμογές
26510-07405 και 07185). Μία (1) θέση ΔΕΠ του Τομέα Φι- Ασαφούς Λογικής». Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει
λοσοφίας στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμε- στις 15-11-2010.
νο «Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης». Μία (1) θέση ΔΕΠ του
Τομέα Φιλοσοφίας στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, 5 στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο
με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της Φιλοσοφίας» με έμφαση Τμήμα Πληροφορικής. Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του
στην «Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία». Η προθεσμία υποβολής Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κρυπτογραφία
υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 31-10-2010. και Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων».
Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (τηλ.: 26510- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με
07187 και 07402). Μία (1) κενή θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του γνωστικό αντικείμενο «Δίκτυα Υπολογιστών».
Λέκτορα, με γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική της Ιστορίας».
Τμήμα Τεχνών Ηχου και Εικόνας. Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή με
Τμήμα Ιατρικής (τηλ.: 26510-07924 και 07201).
Μία (1) θέση ΔΕΠ του Χειρουργικού Τομέα στη βαθμίδα του γνωστικό αντικείμενο «Διαδραστικά Συστήματα με Εφαρμογή
Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ορθοπαιδική με στην Τέχνη Νέων Μέσων». Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του
έμφαση στη Χειρουργική Σπονδυλικής Στήλης και επανορθωτική Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή με γνωΧειρουργική ενηλίκων».
στικό αντικείμενο «Ηχητικός Σχεδιασμός με εφαρμογή στην
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (τηλ.: 26510-07181 και Τέχνη Ηχου». Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου
07231). Μία (1) θέση ΔΕΠ του Τομέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας Καθηγητή ή του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Εικονικά
της Τέχνης στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικεί- Περιβάλλοντα με Εφαρμογή στον Πολιτισμό και στις Τέχνες».
μενο «Προϊστορική Αρχαιολογία». Μία (1) κενή θέση ΔΕΠ στη Λήγει στις 2 Νοεμβρίου 2010.

Ιδιωτικός τοµέας
EΡΓΑΣΙΑ & ΑΣΦΑΛΙΣΗ
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Συνεργάτες σε όλη την
Ελλάδα αναζητά η Oriflame

Α

νεξάρτητους συνεργάτες για να δηµιουργήσουν
Η Oriflame ιδρύθηκε το 1967 από δύο αδέλφια και το
τη δική τους επιχείρηση αναζητά η Oriflame σε
συνεργάτη τους και είναι σήµερα µια πολυεθνική εταιρία
πολλές περιοχές της Ελλάδας. Η γνωστή εταιρία καλλυντικών απευθείας πώλησης µε παρουσία σε πάνω από
οµορφιάς µε περισσότερα από 40 χρόνια εµπειρίας
60 χώρες παγκοσµίως. Το ευρύ της χαρτοφυλάκιο σουηδιστην περιποίηση επιδερµίδας, την απευθείας πώληση και
κών, φυσικών και καινοτόµων προϊόντων προωθείται µέσω
το δικτυακό marketing, προσφέρει ευκαιρίες στην Αθήνα,
ενός δικτύου ενεργών µελών που αποτελείται από περίπου
στον Πειραιά, στη Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα, στο Ηράκλειο 3,3 εκατοµµύρια ανεξάρτητους consultants, που πραγµατοΚρήτης, στα Ιωάννινα, στον Βόλο, στην Πάτρα, στη Μυτιλήνη ποιούν ετήσιες πωλήσεις που υπερβαίνουν το 1,3 δισ. ευρώ
και την Καβάλα. Η Oriflame προσφέρει στους υποψήφιους το χρόνο.
Ο σεβασµός προς τον άνθρωπο και τη φύση αποτελούν
και τις υποψήφιες:
1 Τη στήριξη µιας µεγάλης πολυεθνικής σουηδικής εταιρίας τις θεµελιώδεις αρχές λειτουργίας της εταιρίας και αντικατοκαλλυντικών
πτρίζονται στην κοινωνική και περιβαλλοντική πολιτική της.
Η Oriflame στηρίζει πολυάριθµα φιλανθρωπικά προγράµµα1 Ενα πολύ γνωστό και δυναµικά ανερχόµενο brand
1 Ενα εξαιρετικά δυναµικό επιχειρηµατικό πλάνο που µπο- τα παγκοσµίως και είναι συνιδρύτρια του World Childhood
ρούν όλοι να ακολουθήσουν
Foundation, ενώ είναι εισηγµένη στο χρηµατιστήριο αξιών
της Στοκχόλµης.
1 Συνεχή εκπαίδευση
1 Μια πλήρη γκάµα καλλυντικών µε πάνω από 900 προϊόντα
H Oriflame Ελλάδας ιδρύθηκε το 1993. Είναι θυγατρική
στην ιδανική σχέση ποιότητας και τιµής
της σουηδικής πολυεθνικής εταιρίας Oriflame Cosmetics
S.A. και η διανοµή των προϊόντων της γίνεται µέσω απευ1 ∆ιαφηµιστικό και επικοινωνιακό πλάνο
Το µόνο που χρειάζεται να επενδύσουν οι ενδιαφερόµενοι και θείας πώλησης, χρησιµοποιώντας το δικτυακό σύστηµα
οι ενδιαφερόµενες είναι ο χρόνος που είναι έτοιµοι να διαθέσουν µάρκετινγκ.
ανάλογα µε τους στόχους τους.
Σύµφωνα µε την αγγελία, η συνεργασία µε την Oriflame δίνει την ευκαιΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ρία σε φιλόδοξα άτοµα να ανοίξουν
∆ραστηριοποιείται στην Ελλάδα: από το 1993
τη δική τους επιχείρηση χωρίς κανένα
Αντικείµενο: διανοµή και πώληση προϊόντων οµορφιάς
ρίσκο, να δουλεύουν όσο, όποτε και
από όπου θέλουν, να κερδίζουν όσα
Υποβολή βιογραφικού: online
χρήµατα επιθυµούν και να εξελίξουν
Τηλέφωνο: 210 68 75 800
τις ικανότητες και τα ταλέντα τους.
Φαξ: 210 68 11 191

Συνεργασία µε την Oriflame

Οσοι ενδιαφέρονται να συνεργαστούν
µε την Oriflame, θα πρέπει να κάνουν
online αίτηση στο site της εταιρίας
www.oriflame.gr.

E-mail: info@oriflame.gr
Ιστοσελίδα: www.oriflame.gr
∆ιεύθυνση: Oriflame Ελλάς, Γκύζη 3 & Αιγιαλείας 151 25, Μαρούσι

Προσωπικό στο δίκτυο αρτοζαχαροπλαστείων «Απολλώνιον»

Ε

υκαιρίες εργασίας για
στελέχη και υπαλλήλους προσφέρει
την περίοδο αυτή η
Απολλώνιον ΑΒΕΕ. Η γνωστή
ελληνική εταιρία που διαθέτει
ένα άρτια οργανωµένο δίκτυο
12 αρτοζαχαροπλαστείων στην
ευρύτερη περιοχή της Αθήνας,
προσλαµβάνει ταµίες, πωλήτριες, µάνατζερ καταστήµατος
µαζικής εστίασης, έναν barista,
σερβιτόρους, προσωπικό προετοιµασίας και πώλησης σάντουιτς και έναν υπεύθυνο
εκπαίδευσης τοµέα σάντουιτς.
Οι ιδανικοί υποψήφιοι για τις

θέσεις στις πωλήσεις, το ταµείο και το σέρβις θα πρέπει να
µην είναι πάνω από 35 ετών,
να διαθέτουν προϋπηρεσία σε
αντίστοιχη θέση, να διακρίνονται για το οµαδικό πνεύµα,
τον επαγγελµατισµό και να είναι επικοινωνιακοί. Ενώ σε ό,τι
αφορά εκείνους που θα διεκδικήσουν µία θέση µάνατζερ στα
καταστήµατα της εταιρίας, θα
πρέπει να είναι µεταξύ 35 και
45 ετών, να διαθέτουν προϋπηρεσία στο χώρο της εστίασης σε
θέση ευθύνης και επαγγελµατισµό, να έχουν διοικητικές και
οργανωτικές ικανότητες και να

είναι επικοινωνιακοί. Οι σπουδές για τις θέσεις αυτές είναι
επιθυµητές, όχι όµως απαραίτητες. Η εταιρία προσφέρει
άριστο περιβάλλον εργασίας,
ασφαλιστική κάλυψη ΙΚΑ, συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης. Οι ενδιαφερόµενοι
µπορούν να επικοινωνήσουν µε
τα τηλέφωνα 210 6694100 και
210 6694186 από ∆ευτέρα
έως Παρασκευή (9.00-18.00) ή
να στείλουν το βιογραφικό τους
σηµείωµα υπ’ όψιν της διεύθυνσης ανθρώπινου δυναµικού στο
e mail: hr@apollonion-bakery.
gr ή στο φαξ: 210 6694150.
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605 ευκαιρίες απασχόλησης
σε 15 γνωστές εταιρίες
Ευκαιρίες απασχόλησης σε 605 νεοεισερχόμενους και
έμπειρους εργαζομένους προσφέρουν αυτή την εβδομάδα
γνωστές εταιρίες του ιδιωτικού τομέα. Οι υποψήφιοι που
διαθέτουν τα προσόντα μπορούν να διεκδικήσουν τη θέση που
τους ενδιαφέρει αποστέλλοντας το βιογραφικό τους.



Benetton. Πωλήτρια πλήρους
απασχόλησης για την περιοχή
του Πικερμίου και συγκεκριμένα για το
Εμπορικό Κέντρο της περιοχής αναζητά ο όμιλος ένδυσης Benetton. Βασικά
προσόντα θεωρούνται η προϋπηρεσία,
η ηλικία (19 - 27 ετών) και η εμφάνιση. Επιπλέον, σημαντικό ρόλο στην
πρόσληψη θα παίζουν οι περιορισμένες
οικογενειακές υποχρεώσεις και η περιοχή διαμονής της υποψήφιας, καθώς η
εταιρία προτιμά κάτοικο κοντινής περι-

για τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες, τις
ικανότητες ελεύθερης συνεργασίας και το
ομαδικό πνεύμα. Επιπλέον, οι υποψήφιοι
που θα ενταχθούν στο δυναμικό της H&M
πρέπει να διαθέτουν δεξιότητες όπως: η
ικανότητα προγραμματισμού βάσει προτεραιοτήτων, η οργάνωση της προώθησης
των προϊόντων που διατίθενται στο κατάστημα, η ανάπτυξη και η
εξέλιξη των ανθρώπων που απαρτίζουν την ομάδα των πωλητών
στο κατάστημα. Ενώ εξίσου σημαντικά κριτήρια είναι η κοινή λογική,
το πάθος για ανάπτυξη και αποτελέσματα, ο γρήγορος εργασιακός
ρυθμός, το χιούμορ και η αγάπη για το χώρο της μόδας. Η γνώση
της αγγλικής γλώσσας είναι επιθυμητή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να στείλουν, άμεσα, το βιογραφικό τους σημείωμα -κατά προτίμηση
στα αγγλικά-, αναγράφοντας τη θέση που τους ενδιαφέρει στη διεύθυνση: Η&Μ Hennes and Mauritz A.E., Σταδίου 49, 10559, Αθήνα,
υπόψη Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ή να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή τοποθεσία www.hm.com.


οχής. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται
στο φαξ: 210 6043464. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες θα
πρέπει να απευθύνονται στα τηλέφωνα:
210 6038485 και 210 6038710.



Homestores Ανδρεάδης. Η
αλυσίδα καταστημάτων οικιακού
εξοπλισμού Homestores Ανδρεάδης
ζητά να προσλάβει ένα συναρμολογητή-μονταδόρο επίπλων και έναν υπεύθυνο/συνυπεύθυνο καταστήματος για
την Αττική. Απαραίτητα προσόντα για
την πρώτη θέση είναι το δίπλωμα μηχανής και η προϋπηρεσία 1-2 χρόνων
στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Ο ιδανικός υποψήφιος για τη δεύτερη θέση
θα πρέπει να διαθέτει προϋπηρεσία στο
χώρο, γνώσεις χειρισμού Η/Υ και αγγλικών. Η κατάθεση βιογραφικών γίνεται
στο φαξ: 210 4836236.



H&M. Ανοιχτές θέσεις για συμβούλους πωλήσεων, πλήρους
και μερικής απασχόλησης, στον Αγιο
Δημήτριο Αττικής, στην Κομοτηνή και
τη Ρόδο προσφέρει η γνωστή σουηδική
εταιρία ένδυσης H&M. Βασικό προσόν
για τους συμβούλους πωλήσεων θεωρείται η προϋπηρεσία στο λιανικό
εμπόριο, ιδιαίτερη όμως σημασία έχει
η προσωπικότητα των υποψηφίων.
Πράγμα που σημαίνει ότι τα κατάλληλα στελέχη θα πρέπει να διακρίνονται

Capocci Α.Ε. Η εταιρία Capocci, που δραστηριοποιείται στο χώρο
των Logistics, ζητά για τα κεντρικά της γραφεία στον Ασπρόπυργο ένα στέλεχος διεθνούς μεταφοράς και έμπειρους πωλητές. Βασικά
προσόντα για την πρώτη θέση είναι η ηλικία (23-35 ετών), η καλή
γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Lower) και εφαρμογών Η/Υ (MS
Office, EXCEL,WORD), η υπευθυνότητα, η μεθοδικότητα και η εμπειρία
2-3 ετών στις μεταφορές. Σύμφωνα με
την αγγελία, απαραίτητη είναι και η κατοχή
μεταφορικού μέσου (για πρόσβαση στην
εταιρία). Αντίστοιχα είναι και τα προσόντα
για τους πωλητές, που θα πρέπει να γνωρίζουν αγγλικά (επίπεδο Lower), εφαρμογές Η/Υ (MS Office, EXCEL, WORD) και
να διαθέτουν προϋπηρεσία 3-5 ετών στο
χώρο των πωλήσεων. Η εταιρία προσφέρει

 Πωλητές και πωλήτριες part time



Κωτσόβολος. Η γνωστή αλυσίδα καταστημάτων λιανικής πώλησης ηλεκτρικών
ειδών, με παρουσία σε όλη την Ελλάδα και μέλος του διεθνούς ομίλου Dixons, προσλαμβάνει
πωλητές/τριες μερικής απασχόλησης στα Βριλήσσια. Απαραίτητα προσόντα θεωρούνται το
απολυτήριο λυκείου, οι γνώσεις χειρισμού Η/Υ,
οι επικοινωνιακές ικανότητες, οι εκπληρωμένες
στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες, η
ευχάριστη προσωπικότητα, η ενεργητικότητα και
η διάθεση εξυπηρέτησης. Η γνώση της αγγλικής
γλώσσας και η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση
θεωρούνται επιπρόσθετα προσόντα. Η εταιρία
προσφέρει ικανοποιητικές αποδοχές, πολύ καλές συνθήκες εργασίας, συνεχή εκπαίδευση και
προοπτικές εξέλιξης σε ένα ταχύτατα αναπτυσσόμενο όμιλο εταιριών.

για τα στελέχη ικανοποιητικό μισθό,
άριστο περιβάλλον εργασίας, συνεχή
εκπαίδευση και άριστες προοπτικές
εξέλιξης και για τους πωλητές μισθό
αναλόγως προσόντων, bonus και
ασφάλιση στο ΙΚΑ .Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες
πληροφορίες στο site της εταιρίας,
www.capocci.gr.



Doka Hellas. Η πολυεθνική εταιρία Doka Hellas, που
δραστηριοποιείται στο χώρο του
ξυλοτύπου, ενδιαφέρεται για την
άμεση στελέχωση του εμπορικού
της τμήματος στην Αθήνα, ενώ την
ίδια στιγμή αναζητά και ένα μηχανικό. Απαραίτητα προσόντα για
την πρώτη θέση είναι η εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών, η
άριστη γνώση Η/Υ και αγγλικών, η
ικανότητα καλής επικοινωνίας,
το ομαδικό πνεύμα συνεργασίας, οι οργανωτικές ικανότητες,
ο δυναμικός και ενθουσιώδης
χαρακτήρας. Το πτυχίο ΑΕΙ/
ΤΕΙ, ιδιαίτερα στην κατεύθυνση
Logistics/Οικονομικών, θεωρείται επιπρόσθετο προσόν. Ο
κατάλληλος υποψήφιος για τη
θέση του μηχανικού θα πρέπει να
έχει πτυχίο Πολιτικού (Δομικών Εργων) ή Μηχανολόγου Μηχανικού, εξοικείωση με Η/Υ, άριστη ικανότητα σχεδιασμού σε
Autocad και γνώση αγγλικών,
εργατικότητα, υπευθυνότητα
και ικανότητα επίλυσης τεχνικών προβλημάτων. Η εμπειρία
στον κατασκευαστικό κλάδο
και η εργοταξιακή εμπειρία

θεωρούνται επιπρόσθετα προσόντα.
Η εταιρία προσφέρει ικανοποιητικό
πακέτο αποδοχών ανάλογα με τα
προσόντα, συνεχή εκπαίδευση και
προοπτικές εξέλιξης. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν το
βιογραφικό τους, συνοδευόμενο με
αντίστοιχη συνοδευτική επιστολή,
στο φαξ 210 6032614. Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να
απευθυνθούν στην ιστοσελίδα της
εταιρίας: www.Doka.gr.



Epavlis. Η κτηματομεσιτική εταιρία Epavlis Κτηματομεσίτες, μέλος της παγκόσμιας
ομοσπονδίας FIABCI, επιθυμεί να
εντάξει στο δυναμικό της στέλεχος πωλήσεων για την προώθηση
πωλήσεων ακινήτων στις αγορές
εξωτερικού. Απαραίτητα προσόντα

για τη συγκεκριμένη θέση είναι το
πτυχίο ανώτατης σχολής, οι γνώσεις Y/H, αγγλικής γλώσσας και μίας
επιπλέον δεύτερης γλώσσας και το
Ι.Χ. αυτοκίνητο. Η προϋπηρεσία σε
προώθηση πωλήσεων προϊόντων
θεωρείται επιπρόσθετο προσόν. Η
εταιρία προσφέρει μισθό, προμήθειες, κίνητρα αποδοτικότητας και
δυνατότητα επιτυχημένης καριέρας.
Η αποστολή βιογραφικών γίνεται
στο φαξ: 210 9960006. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται
στο τηλέφωνο: 210 9945719.



ΑΒ Βασιλόπουλος. Η γνωστή αλυσίδα στο χώρο εμπορίας τροφίμων ΑΒ Βασιλόπουλος και
μέλος του ομίλου Delhaize ενδιαφέρεται να προσλάβει για τη Θεσσαλονίκη υποδιευθυντές καταστημάτων
και υπεύθυνους για τα τμήματα κρεοπωλείου, οπωροπωλείου και τυποποιημένων προϊόντων. Οι κατάλληλοι
υποψήφιοι και για τα δύο πόστα θα
πρέπει να διαθέτουν εμπειρία 3 ετών
σε αντίστοιχη θέση ή γενικότερα σε
χώρο λιανικής πώλησης, απολυτήριο
λυκείου (πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν), γνώση αγγλικών και Η/Υ. Επίσης, θα πρέπει να
διαθέτουν ικανότητες ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων, καθοδήγησης
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Alkyon Net A.E. Στελέχη call center για µερική απογευµατινή απασχόληση
ενδιαφέρεται να προσλάβει η
εταιρία παροχής υπηρεσιών
marketing και επικοινωνίας
Alkyon Net. Ειδικότερα, αναζητά νέους και νέες ηλικίας 18
έως 21 ετών, απόφοιτους λυκείου, που να διαθέτουν άνεση στην επικοινωνία, ευχάριστη προσωπικότητα, οµαδικό
πνεύµα εργασίας και υπευθυνότητα για να εργαστούν
ως υπάλληλοι γραφείου στην
περιοχή Σεπολίων Αττικής. Η
εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, πλήρη ασφαλιστική κάλυψη και
συνεχή εκπαίδευση. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται
στο φαξ: 213 0064228.



MIKOS. Πωλητή χρονδρικής
και σύµβουλο διακόσµησης/



υπεύθυνη πωλήσεων αναζητά η ελληνική εταιρία κουρτινών, υφασµάτων
επιπλώσεων, ταπετσαριών τοίχου, επίπλων και αντικειµένων. Απαραίτητα
προσόντα για το πρώτο πόστο είναι η καλή γνώση Η/Υ, το δίπλωµα αυτοκινήτου, η δυνατότητα ταξιδιών σε όλη την Ελλάδα (κατά µέσο όρο 2
εβδοµάδες το µήνα), οι εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις και η
καλή γνώση αγγλικών. Για τη δεύτερη θέση τα προσόντα που απαιτούνται
είναι: καλή γνώση Η/Υ γενικότερα (ΜS – Word, MS – Excell, ΜS – Access,
MS – Powerpoint θα συνεκτιµηθούν), δίπλωµα αυτοκινήτου και καλή γνώση αγγλικών. Το πτυχίο κατεύθυνσης ∆ιακοσµητικής - Αρχιτεκτονικής θα
συνεκτιµηθεί. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται στο φαξ: 210 9536285.



McDonald’s. Προσωπικό εστιατορίων
για την κάλυψη θέσεων στα καταστήµατα του Ν. Ηρακλείου ενδιαφέρεται να προσλάβει η γνωστή εταιρία φαστ-φουντ, McDonald’s.
Η γνώση αγγλικών, το οµαδικό πνεύµα εργασίας και η δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες είναι
µερικά από τα προσόντα που απαιτούνται για
την κάλυψη των παραπάνω θέσεων. Η εταιρία
προσφέρει δυναµικό περιβάλλον εργασίας,
ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και ευκαι-

 Εργασία για υπαλλήλους και στελέχη



Ελληνική ∆ιατροφή.
Eνας από τους µεγαλύτερους ελληνικούς οµίλους
αγορών, µε δεκαετή επιτυχηµένη πορεία στο χώρο της
λιανικής πώλησης, σταο πλαίσιο της ανάπτυξής της, ζητά
να προσλάβει υπαλλήλους και
προϊστάµενο καταστήµατος
και έναν υπεύθυνο ανάπτυξης
δικτύου. Οι υποψήφιοι και
για τα τρία πόστα θα πρέπει
να διαθέτουν προϋπηρεσία
τουλάχιστον 3 ετών σε καταστήµατα λιανικής πώλησης,
ηλικία έως 35 ετών, άριστη
γνώση τουλάχιστον της αγ-
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ηλικία έως 35 ετών και εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για
τους άνδρες υποψηφίους. Η εταιρία
προσφέρει ανταγωνιστικές αποδοχές
και πρόσθετη οµαδική ασφάλιση. Οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σηµείωµα
υπόψη της διεύθυνσης Ανθρώπινων
Πόρων, στη διεύθυνση: ΜΠΗΤΡΟΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ, Λ. ΝΑΤΟ
100, ΤΚ 193 00, Ασπρόπυργος, φαξ:
210-5596200.



οµάδας και αποτελεσµατικότητα στην
επίτευξη των εταιρικών και προσωπικών στόχων. Η εταιρία προσφέρει
πολύ ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, που περιλαµβάνει πολύ καλό µισθό, bonus βάσει στόχων, συµµετοχή
σε ιατροφαρµακευτικό πρόγραµµα,
συνεχή εκπαίδευση και µεγάλες προοπτικές εξέλιξης. Οι υποψήφιοι που
πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές
µπορούν να υποβάλουν το βιογραφικό τους σηµείωµα online στο www.
abcareers.gr ή στην ταχυδροµική διεύθυνση: ∆ιεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων, Τµήµα Απασχόλησης, διεύθυνση:
Λεωφόρος Σπάτων 81, Γέρακας Αττικής, Ταχυδροµικός Κώδικας: 153 10,
Αγία Παρασκευή Τ.Θ. 60011.

Eργασία & Ασφάλιση

γλικής γλώσσας, πολύ καλό
χειρισµό Η/Υ, υπευθυνότητα,
άνεση στην επικοινωνία και
εκπληρωµένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις. Το πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής
θα θεωρηθεί επιπρόσθετο
προσόν. Η εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο
αποδοχών, πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη, σύγχρονο
και ευχάριστο περιβάλλον,
προοπτικές επαγγελµατικής
σταδιοδροµίας και συνεχή
εκπαίδευση. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται στο φαξ:
210 2139431.

ρίες καριέρας. Οι υποψήφιοι µπορούν να
στείλουν το βιογραφικό τους στην ταχυδροµική διεύθυνση: McDonald's Hellas,
Κηφισίας 282, Τ.Κ. 152 32, Χαλάνδρι,
Αθήνα, υπόψη Recruitment Center ή στο
φαξ: 210-6873270.



Μπήτρος Μεταλλουργική
ΑΕΒΕ. Ενα µηχανικό παραγωγής
µε έδρα τoν Ασπρόπυργο Αττικής αναζητά η Μπήτρος Μεταλλουργική. Ο ιδανικός
υποψήφιος θα πρέπει
να διαθέτει πτυχίο ΑΕΙ/
ΤΕΙ µηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου µηχανικού,
εµπειρία διοίκησης βιοµηχανικής παραγωγής,
γνώση µηχανουργικής
τεχνολογίας, καλή γνώση MS Office, Autocad,

Sixty Hellas S.A. Η νέα εταιρία ρούχων και υπόδησης,
Sixty Hellas, διαθέτει µία ανοιχτή
θέση για έναν υπεύθυνο καταστήµατος. Ο κατάλληλος υποψήφιος
θα πρέπει να είναι απόφοιτος ΑΕΙ,
ΤΕΙ ή ΙΕΚ, να διαθέτει προηγούµενη
εργασιακή εµπειρία 2-3 χρόνων σε
αντίστοιχη θέση, πολύ καλή γνώση
Windows, MS Office και αγγλικών.
Επίσης, θα πρέπει να διακρίνεται για
το οµαδικό πνεύµα, τις διοικητικές
και επικοινωνιακές ικανότητες, την
ευελιξία και την προσαρµοστικότητα. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται στο φαξ: 210-3402 099 ή ταχυδροµικώς στη διεύθυνση: Shop &
Trade S.A., Κυδωνιών 1 & Πειραιώς
222, Ταύρος, Αθήνα, Τ.Κ. 177 78,
υπόψη της διεύθυνσης Ανθρώπινου
∆υναµικού.



Wolford. H εταιρία P.Wol.
Group, αποκλειστικός εισαγωγέας και διανοµέας luxury brands,
επιθυµεί να προσλάβει στα Wolford
καταστήµατα στο Κολωνάκι και την
Κηφισιά πωλήτριες και βοηθούς
υπεύθυνης καταστήµατος. Οι ιδανικές
υποψήφιες θα πρέπει να διαθέτουν
άνεση στην επικοινωνία, προσεγµένη
εµφάνιση, οµαδικό πνεύµα συνεργασίας, καλές γνώσεις αγγλικών και χειρισµού Η/Υ, εµπειρία σε κατάστηµα
γυναικείων εσωρούχων και ηλικία
έως 36 ετών. Οι ενδιαφερόµενες
µπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο φαξ: 210- 3632353, ή
να επικοινωνήσουν µε τα τηλέφωνα:
210-3632353 για Κολωνάκι και 2108016340 για Κηφισιά.
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Πώς θα µπείτε
στην αγορά εργασίας

Κ

Σωστή προετοιµασία

ρατάτε στα χέρια σας το πτυχίο και
είσαστε έτοιµοι να µπείτε στον πραγµατικό κόσµο και να ξεκινήσετε την
επαγγελµατική σας ζωή. ∆υστυχώς,
την περίοδο αυτή που οι ευκαιρίες καριέρας στερεύουν κάθε µέρα λόγω της κρίσης, κάτι τέτοιο
σάς φαίνεται τροµερά αγχωτικό. Τα πράγµατα
όµως δεν είναι τόσο µαύρα όσο πιστεύετε. Οι
σύµβουλοι σταδιοδροµίας επισηµαίνουν ότι,
ακόµη και σε περιόδους ύφεσης, υπάρχουν τρόποι που καταφέρνουν να κάνουν τη µετάβαση
από το πανεπιστήµιο στον πραγµατικό κόσµο
επιτυχηµένη. Εσείς δεν έχετε παρά να τους ακολουθήσετε:

Τα εργαλεία που απαιτούνται για την αναζήτηση
εργασίας είναι ένα βιογραφικό, µία συνοδευτική επιστολή και ένα portfolio από την πρακτική εξάσκηση
που έχετε κάνει, αν δεν έχετε άλλου είδους προϋπηρεσία. Αφιερώστε όσο χρόνο χρειάζεται για να
αναπτύξετε το βιογραφικό σας και µια συνοδευτική
επιστολή και προσπαθήστε να µεταδίδουν µε σαφήνεια τα πλεονεκτήµατα και την εµπειρία σας.

Αφιερωµένη στην ποιοτική
εκπαίδευση του 21ου αιώνα
ήταν η τελετή έναρξης της νέας
ακαδηµαϊκής χρονιάς των ΙΕΚ
ΞΥΝΗ, που πραγµατοποιήθηκε
πριν από λίγες ηµέρες. Στην
εκδήλωση συµµετείχαν οι
καθηγητές και οι σπουδαστές
του ΙΕΚ, γονείς και φίλοι.

Ανάπτυξη δικτύου

Ενα από τα πιο σηµαντικά πράγµατα που θα
πρέπει να κάνετε όταν αναζητάτε εργασία είναι
η δικτύωση. Επωφεληθείτε από οποιεσδήποτε
επαφές έχετε, όπως είναι τα γραφεία σταδιοδροµίας του πανεπιστηµίου σας, οι φίλοι σας
που έχουν ήδη αποφοιτήσει και εργάζονται, οι
γνωστοί των γονιών σας, οι πρώην καθηγητές
σας, οι γείτονες, κ.ά. Στείλτε σε όλους e-mail ή
τηλεφωνήστε τους και ρωτήστε τους αν γνωρίζουν κάποιον που µπορεί να σας βοηθήσει.

Εντοπίστε την κατεύθυνσή σας

Επειτα από τέσσερα-πέντε χρόνια σπουδών,
είσαστε απολύτως σίγουροι για το τι θέλετε
να κάνετε; Αν όχι, τώρα είναι η κατάλληλη
στιγµή για να προσδιορίσετε τι είδους καριέρα σας ταιριάζει. Αγαπάτε τους ανθρώπους,
σας αρέσει να ασχολείστε µε αριθµούς ή
απολαµβάνετε να δηµιουργείτε προγράµµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών; Απαντήστε σ’
αυτά τα ερωτήµατα, εξετάστε όλα τα δυνατά
και τα αδύνατα στοιχεία σας και σκεφτείτε
ένα πλάνο σταδιοδροµίας. Επίσης, διαβάστε για τους τοµείς που σας ενδιαφέρουν
και µιλήστε µε άτοµα που κάνουν δουλειές
που θεωρείτε ενδιαφέρουσες. Με λίγα λόγια, προσπαθήστε να αξιοποιήσετε όλα τα
ταλέντα σας.

ΙΕΚ ΞΥΝΗ: Τελετή
έναρξης εκπαιδευτικού
έτους

Κάντε την έρευνά σας

Είναι ζωτικής σηµασίας να µάθετε όσα περισσότερα µπορείτε για τις εταιρίες που σας ενδιαφέρουν και να εξετάσετε όλες τις επιλογές
που υπάρχουν. Αφού έχετε εντοπίσει τις εταιρίες,
στις οποίες θέλετε να στοχεύσετε, ξεκινήστε από
τις ιστοσελίδες τους την ανάγνωση σχετικών
άρθρων στις εφηµερίδες και µιλήστε µε εργαζόµενους των εταιριών για να µάθετε όσα περισσότερα µπορείτε.

Μην τα παρατάτε

Ο πραγµατικός κόσµος µπορεί να είναι µια πραγµατική πρόκληση. Προσπαθήστε να µην απογοητευτείτε εάν σας απορρίψουν - σε όλους µας
έχει συµβεί όταν ξεκινήσαµε να ψάχνουµε για την
πρώτη µας δουλειά πλήρους απασχόλησης. Εσείς
µην πτοήστε! Να θυµάστε πάντα ότι στην ενεργό
δράση θα πρέπει να είσαστε ανθεκτικοί και να
παραµένετε πεπεισµένοι ότι υπάρχει µια µεγάλη
δουλειά εκεί έξω για σας!

Ο πρόεδρος και ιδρυτής του
οµίλου, καθηγητής κ. Σοφοκλής
Ξυνής, µίλησε για την εκπαιδευτική
υπεροχή του εκπαιδευτικού
οµίλου ΞΥΝΗ σε όλα τα επίπεδα
και έδωσε το στίγµα των νέων
εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών
για µια άριστη εκπαίδευση στον
21ο αιώνα. Στη συνέχεια της
βραδιάς ακολούθησαν βραβεύσεις
προσωπικοτήτων της κοινωνικής,
ιατρικής και επιχειρηµατικής
ζωής της χώρας. Επίσης, δόθηκαν
τιµητικές διακρίσεις σε 21
σπουδαστές των ΙΕΚ ΞΥΝΗ από
την ακαδηµαϊκή διευθύντρια κ.
Αγλαΐα Μιχαηλίδου και τον κ.
Γιώργο Σαµαρίτη, art director
του εκπαιδευτικού οµίλου.

Εργαλείο για να «ξεκλειδώσουν» οι εταιρίες τα ταλέντα των εργαζοµένων τους

Η

αγορά εργασίας αναµφισβήτητα είναι ένα από τα πρώτα
θύµατα της κρίσης. Σε τέτοιες
περιόδους, όπως είναι αναµενόµενο,
περιορίζονται σηµαντικά οι δαπάνες
µε στόχο την αύξηση της αποτελεσµατικότητας. Και συνήθως η αρχή
γίνεται από αυτές που αφορούν στο
ανθρώπινο δυναµικό, η µισθοδοσία
του οποίου αποτελεί, αν όχι το µεγαλύτερο, ένα από τα µεγαλύτερα έξοδα
µιας επιχείρησης. Ετσι, το τελευταίο
διάστηµα δεν παρατηρούµε πολλές
νέες θέσεις εργασίας -και µάλιστα σε
συγκεκριµένα κυρίως επίπεδα- αλλά
κυρίως µειώσεις και αντικαταστάσεις
υπαρχόντων στελεχών.
Το ανθρώπινο δυναµικό µιας επιχείρησης όµως αποτελεί ταυτόχρονα
και το µεγαλύτερο περιουσιακό της
στοιχείο. Οι επιχειρήσεις δεν πετυχαίνουν από µόνες τους, οι άνθρωποι
πετυχαίνουν.
Ετσι, η σωστή στελέχωση, το ταίριασµα του κατάλληλου υποψήφιου µε την
κατάλληλη θέση κρίνεται απαραίτητο
και αποκτά ακόµα µεγαλύτερη προστιθέµενη αξία για την επιχείρηση στην

εποχή µας. Η κάθε εταιρία, µικρή ή µε- ελληνική αγορά ένα σύγχρονο και
γάλη, σε όποιον τοµέα και αν δραστη- έγκυρο εργαλείο που διασφαλίζει το
ριοποιείται, δεν έχει πλέον περιθώρια οικονοµικότερο αποτέλεσµα, χωρίς
λάθος επιλογών, τα οποία κοστίζουν καµία «έκπτωση» σε θέµατα ποιόσε χρόνο και χρήµα. Αναζητά οικονοµι- τητας. Πρόκειται για το DISC3 της
κές και αποτελεσµατικές λύσεις για το εταιρίας Peoplekeys® Inc, ένα οnline
προσωπικό της, είτε πρόκειται να κάνει εργαλείο ερµηνείας, ανάλυσης και
µια νέα πρόσληψη είτε µια αξιολόγηση αξιολόγησης των χαρακτηριστικών
για το υπάρχον στελεχιακό δυναµικό της επαγγελµατικής συµπεριφοράς
της είτε ακόµη πρόκειται να λάβει µια και προσωπικότητας. Το σύστηµα
δυσάρεστη απόφαση, συρρικνώνοντας DISC3 βοηθά τις εταιρίες να προτο δυναµικό της.
σελκύσουν τους καταλληλότερους
Σε µια τέτοια συγκυρία, η καθο- υποψηφίους από την αγορά ή να
δήγηση που µπορεί να προσφέρουν ανακαλύψουν το ταλέντο που ήδη
οι σύµβουλοι σε µια εταιρία για την υπάρχει µέσα στον οργανισµό τους
ισχυροποίηση του ανκαι να «ξεκλειδώσουν»
θρώπινου δυναµικού
τις προοπτικές των ήδη
της είναι καθοριστική.
εργαζοµένων τους.
Βασική προϋπόθεση
Ειδικότερα, το συείναι τα εργαλεία που
γκεκριµένο εργαλείο
θα χρησιµοποιηθούν
αξιολογεί 3 βασικούς
παράγοντες: την επαγκαι η αποτελεσµατιγελµατική προσωπικόκότητα που µπορούν
τητα, τον τρόπο σκέψης
να παρέχουν. Προς
και την προτιµώµεαυτή την κατεύνη συµπεριφορά θυνση, η People
Πάνος Μπαλτάς,
for Business έχει
ρόλο στο πλαίσιο
εισαγάγει στην στέλεχος της People for Business της οµάδας και

τέλος τους εσωτερικούς παράγοντες
υποκίνησης ενός ατόµου.
Οι επιχειρήσεις χρησιµοποιούν το
DISC3 είτε για να αναπτύξουν µια
στρατηγική διαδικασία πρόσληψης
είτε για να µεγιστοποιήσουν και να
υποκινήσουν το υπάρχον στελεχιακό
δυναµικό τους. Και στις δύο περιπτώσεις τα οφέλη είναι πολλαπλά:
 Μειώνουν σηµαντικά τα κόστη τους
όσον αφορά την εύρεση, αξιολόγηση
και εκπαίδευση των στελεχών τους.
 Αυξάνουν την ικανοποίηση και την
παραγωγικότητα των εργαζοµένων
τους.
 Αυξάνουν τις πωλήσεις τους και την
ικανοποίηση των πελατών τους.
 Ελαχιστοποιούν τις λάθος επιλογές
και µειώνουν τον αριθµό των εργαζοµένων που αποχωρούν.
 Ενδυναµώνουν τα θετικά χαρακτηριστικά κάθε ατόµου και υποκινούν
σωστά τις οµάδες τους.
 Εντοπίζουν τους καταλληλότερους
υποψηφίους στην αγορά και τους
κρατούν στην επιχείρηση για µεγάλο
χρονικό διάστηµα.
 Βελτιώνουν την ενδοεταιρική επι-

κοινωνία και το ηθικό των εργαζοµένων τους.
Αντίστοιχα είναι τα οφέλη και για
τον ίδιο τον υποψήφιο ή τον εργαζόµενο. Οπως και οι εταιρίες, έτσι και τα
άτοµα δεν έχουν το περιθώριο λάθος
επιλογών. Ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης, όπου η ζήτηση εργασίας αυξάνεται και η προσφορά µειώνεται, υπάρχει
µεγάλος ανταγωνισµός για µία θέση
εργασίας. Οι πιθανότητές µας αυξάνονται όταν διεκδικούµε τη σωστή
δουλειά, όχι οποιαδήποτε δουλειά. Ο
κατάλληλος εργαζόµενος στην κατάλληλη θέση είναι ένας ικανοποιηµένος
και αποδοτικός εργαζόµενος. Ενας
εργαζόµενος που νιώθει ασφαλής
για τη δουλειά του και το µέλλον του.
Επιπλέον, µέσα από τη συγκεκριµένη
αξιολόγηση µαθαίνει και ισχυροποιεί
τα δυνατά του σηµεία και βελτιώνει
εκείνα όπου υστερεί. Μετατρέπεται
έτσι γρήγορα σε ένα ικανό και δηµιουργικό στέλεχος που είναι έτοιµο
να ανταποκριθεί στις ανάγκες της
εταιρίας - εργοδότριάς του αλλά και
στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς
εργασίας.

Ιδιωτικός τομέας
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2.137 θέσεις για ανέργους
Οι περισσότερες ευκαιρίες βρίσκονται
στην Αθήνα, στο Μαρούσι, στον Βόλο,
στη Γλυφάδα, στη Δάφνη, στην Ελευσίνα, στο Ηράκλειο Κρήτης, στα Ιωάννινα,
στη Θήβα, στην Καλαμάτα, στην Κηφισιά,
στον Πειραιά, στην Κοζάνη, στο Περιστέρι, στην Καλλιθέα, στους Αμπελοκήπους
και την Κόρινθο.
Τα επιπρόσθετα προσόντα που ζητούνται για τις περισσότερες θέσεις που
προσφέρονται αυτή την εβδομάδα ενδέχεται να μην περιλαμβάνονται στον

ις διαδικασίες πρόσληψης 2.137
νέων υπαλλήλων στον ιδιωτικό τομέα προωθεί ο ΟΑΕΔ. Οι
αναγγελίες των θέσεων διατίθενται κατά ειδικότητα, εκπαιδευτική
βαθμίδα και κατά ΚΠΑ (Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης). Οι ειδικότητες με
τη μεγαλύτερη ζήτηση είναι: υπάλληλοι
γραφείου, εμποροϋπάλληλοι, κομμωτές,
ηλεκτρολόγοι, ηλεκτρονικοί, μηχανικοί,
εργάτες, τεχνίτες, οδηγοί, διδακτικό προσωπικό και καθαριστές.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΘΕΣΕΙΣ

ΑΘΗΝΩΝ		
ΑΧΘΟΦΟΡΟΙ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ 		
ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ		
ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ		
ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ		
ΒΟΗΘΟΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ		
ΓΕΩΠΟΝΟΙ 		
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ-ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΙ		
ΚΟΜΜΩΤΕΣ, ΚΟΥΡΕΙΣ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ 		
ΚΩΔΙΚΟΓΡΑΦΟΙ, ΔΙΟΡΘΩΤΕΣ ΔΟΚΙΜΙΩΝ		
ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ		
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ		
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ		
ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ
ΙΕΚ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠ.
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ		
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ		
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ		
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ		
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ		
ΑΧΘΟΦΟΡΟΙ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΑΧΘΟΦΟΡΟΙ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ 		
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 		
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 		
ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ		
ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ		
ΒΟΗΘΟΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ		
ΒΟΗΘΟΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ, ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΜΙΚΩΝ 		
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ		
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ
ΙΕΚ ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΤΟΠ.
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ		
ΚΟΜΜΩΤΕΣ, ΚΟΥΡΕΙΣ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΚΟΜΜΩΤΕΣ, ΚΟΥΡΕΙΣ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ 		
ΚΟΜΜΩΤΕΣ, ΚΟΥΡΕΙΣ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
ΤΕΙ
ΚΟΜΜΩΤΕΣ, ΚΟΥΡΕΙΣ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ 		
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ		
ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΕΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ		
ΠΛΑΝΟΔΙΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ		
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ		
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ		
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ		
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ		
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ		
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ, ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ 		
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΑΕΙ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 		
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 		
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 		
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 		

πίνακα του Οργανισμού. Συνεπώς, οι
ενδιαφερόμενοι πρέπει να ενημερώνονται από τα κατά τόπους γραφεία του
ΟΑΕΔ.

Χρήσιμες πληροφορίες

Εκπαίδευση: Στη στήλη αυτή αναφέρεται το επίπεδο της εκπαίδευσης, το οποίο
θα πρέπει τουλάχιστον να έχει καλύψει
ο ενδιαφερόμενος για να αποκτήσει το
δικαίωμα να καταθέσει τη σχετική υποψηφιότητα πρόσληψης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΘΕΣΕΙΣ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ		
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ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 		
ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ, ΒΑΦΕΙΣ, ΣΤΙΛΒΩΤΕΣ 		
ΚΟΜΜΩΤΕΣ, ΚΟΥΡΕΙΣ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ 		
ΜΑΓΕΙΡΟΙ			
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ		
ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΤΑΞΙ
ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ		
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ		
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ		
ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΜΑΘΗΤΕΙΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΜΑΓΕΙΡΟΙ		
ΑΛΛΟ
ΜΑΓΕΙΡΟΙ		
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ		
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΙΕΚ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠ.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ
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Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ		
ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ		
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 		
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 		
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 		
ΑΡΤΟΠΟΙΟΙ, ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΣ		
ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ		
ΓΑΖΩΤΕΣ, ΚΕΝΤΗΤΕΣ 		
ΓΑΖΩΤΕΣ, ΚΕΝΤΗΤΕΣ 		
ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ		
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ		
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ		
ΚΟΜΜΩΤΕΣ, ΚΟΥΡΕΙΣ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ 		
ΚΟΜΜΩΤΕΣ, ΚΟΥΡΕΙΣ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ 		
ΜΑΓΕΙΡΟΙ			
ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΤΑΞΙ
ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ		
ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ,
ΤΑΞΙ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ		
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ		
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ		
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 		
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 		
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 		
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 		
ΚΟΜΜΩΤΕΣ, ΚΟΥΡΕΙΣ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
ΤΕΕ Β΄ ΚΥΚΛΟΥ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΘΕΣΕΙΣ
ΞΑΝΘΗΣ		
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΕΕ Β΄ ΚΥΚΛΟΥ
1
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΕΙ
2
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ		
ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ		
1
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ
6
ΒΟΗΘΟΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
ΤΕΕ Β΄ ΚΥΚΛΟΥ
1
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ		
1
ΚΟΜΜΩΤΕΣ, ΚΟΥΡΕΙΣ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
ΤΕΕ΄ Β ΚΥΚΛΟΥ
1
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ		
1
ΜΑΓΕΙΡΟΙ			
1
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ		
1
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ		
1
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ		
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ
1
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ		
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ ΚΑΙ ΖΥΓΙΣΤΕΣ
ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ
1
ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΙΕΚ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠ.
1
ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΕΙ
1
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ
1
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ
1
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
1
ΘΥΡΩΡΟΙ, ΦΥΛΑΚΕΣ
10
ΚΟΜΜΩΤΕΣ, ΚΟΥΡΕΙΣ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
1
ΚΟΜΜΩΤΕΣ, ΚΟΥΡΕΙΣ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ
1
ΚΟΜΜΩΤΕΣ, ΚΟΥΡΕΙΣ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
ΑΛΛΟ
1
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ
1
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ
1
ΜΑΓΕΙΡΟΙ		
ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ
3
ΜΑΓΕΙΡΟΙ 		
1
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
1
ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΕΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ
1
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
10
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ
1
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ		
5
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ
5
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ
2
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ
1
ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ
ΙΕΚ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠ.
3
ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΙ, ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΕΣ
ΙΕΚ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠ.
3
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
1
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ
8
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΙΕΚ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠ.
1

Μικρές Αγγελίες
 ΖΗΤΗΣΗ

ZHTOYNTAI 3 άτομα (άνω των 22 ετών) για εργασία από το
χώρο τους, μέσω Η/Υ. Μερική ή ολική απασχόληση. Πληροφορίες
στο τηλ. 6975593625 ή στο site www.time-for-money.gr.
ZHTOYNTAI 2 σοβαρά άτομα για πρωινή ή απογευματινή απασχόληση. Πληροφορίες στο τηλ. 6975593625 ή στο site www.
time-for-money.gr.
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Οσα πρέπει να γνωρίζετε για την

Ο

λα όσα πρέπει να γνωρίζετε για
την αναγνώριση των πλασματικών χρόνων παρουσιάζει σήμερα
το «Εργασία και Ασφάλιση». Σύμφωνα με τον οδηγό που εξέδωσε η Πανελλήνια
Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων του ΙΚΑ
(ΠΟΣΕ-ΙΚΑ), δίνονται απαντήσεις στα ερωτήματα που προκύπτουν και αφορούν στους νέους
χρόνους που αναγνωρίζονται για τη θεμελίωση
του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, με βάση το
νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, από την 1η Ιανουαρίου του 2011.

1. Με τις νέες ρυθμίσεις τι μπορεί
να αναγνωρίσει ο ασφαλισμένος ως
πλασματικά χρόνια;
m 1. Το χρόνο επιδοτούμενης ανεργίας μέ-

χρι 300 ημέρες (1 έτος) ανεξάρτητα από την
περίοδο που πραγματοποιήθηκε η επιδότηση
ανεργίας.
2. Το χρόνο επιδοτούμενης ασθένειας και μέχρι 300 ημέρες (1 έτος) ανεξάρτητα από την
περίοδο που έλαβε χώρα η ασθένεια.
3. Το χρόνο σπουδών σε μέσες, ανώτερες και
ανώτατες σχολές.
4. Το χρόνο ανεργίας για τον οποίο δεν έχει
επιδοτηθεί ο εργαζόμενος ή παρουσιάζεται
γενικώς κενό ασφάλισης, έπειτα όμως από
την υπαγωγή στην ασφάλιση οποιουδήποτε
Tαμείου.
5. Το χρόνο απουσίας από την εργασία για τις
μητέρες λόγω κύησης και λοχείας και μέχρι
119 ημέρες.
6. Το χρόνο απεργίας για τον οποίο υπάρχει
κενό ασφάλισης.
7. Τον πλασματικό χρόνο για τα παιδιά, ανεξάρτητα από την ημερομηνία γέννησής τους, ο
οποίος ανέρχεται σε 1 χρόνο για ένα παιδί, 3
χρόνια για 2 παιδιά και 5 χρόνια για 3 παιδιά.
8. Τον χρόνο άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας και μέχρι 8 χρόνια πριν από την
εγγραφή του επαγγελματία στον OΑΕΕ, εφόσον
δεν έχουν καταβληθεί εισφορές.

2. Ποιοι έχουν δικαίωμα να αναγνωρίσουν τους νέους πλασματικούς
χρόνους;

m Οι νέοι πλασματικοί χρόνοι αναγνωρίζονται

μόνο από εκείνους που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/2011 και μετά.
Αντίθετα, όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό
δικαίωμα μέχρι 31/12/2010 αναγνωρίζουν
τους χρόνους που ίσχυαν με τους προηγούμενους νόμους (π.χ. στρατιωτική θητεία, χρόνος
ανατροφής παιδιών κ.λπ.)

3. Πόσα χρόνια μπορεί να αναγνωρίσει ο εργαζόμενος από τους νέους
χρόνους που προβλέπονται στο νέο
ασφαλιστικό νόμο;
m Ενας εργαζόμενος που θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2011 μπορεί να αναγνωρίσει
μέχρι 4 χρόνια. Οποιος θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2012 μπορεί να αναγνωρίσει
μέχρι 5 χρόνια, το 2013 μέχρι 6 χρόνια και από
το 2014 και μετά μέχρι 7 χρόνια.

4. Τα πλασματικά χρόνια αναγνωρίζονται μόνο στα ταμεία κύριας ασφάλισης ή και στα επικουρικά;
m Τα πλασματικά χρόνια αναγνωρίζονται και

στα επικουρικά ταμεία με τις ίδιες προϋποθέσεις
που αναγνωρίζονται στα ταμεία κύριας ασφάλισης. Oι εισφορές βέβαια για την αναγνώριση
χρόνου στα επικουρικά ταμεία είναι πολύ μικρότερες (στις περισσότερες περιπτώσεις 6% επί
των συντάξιμων αποδοχών).

είναι 6,67% επί των συντάξιμων αποδοχών,
ενώ για τους αυτοαπασχολούμενους και τους
ελεύθερους επαγγελματίες η εισφορά για κάθε
μήνα που αναγνωρίζεται είναι ίση με την εισφορά που καταβάλλει ο ασφαλισμένος στον
κλάδο σύνταξης.

ανειδίκευτου εργάτη για κάθε μήνα που αναγνωρίζεται.

5. Για ποιους χρόνους που αναγνωρίζονται δεν καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές;

7. Σε ποιες περιπτώσεις έχω έκπτωση
για την αναγνώριση της στρατιωτικής
θητείας;

ζεται ο χρόνος της επιδοτούμενης ανεργίας
και μέχρι 300 ημέρες, ο χρόνος επιδοτούμενης ασθένειας και μέχρι 300 ημέρες, ο χρόνος
κύησης και λοχείας για τις μητέρες και μέχρι
119 ημέρες και ο χρόνος συνταξιοδότησης με
αναπηρική σύνταξη. Αντίθετα, για όλους τους
άλλους χρόνους που αναγνωρίζονται καταβάλλονται εισφορές.

σμένους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα
από 1/1/2011 μέχρι 31/12/2014 και έκπτωση
50% παρέχεται σε όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/2015 και μετά.

απεργίας ο εργαζόμενος καταβάλλει για κάθε
μήνα που θα αναγνωρίσει ποσό που αντιστοιχεί
στο 20% του συντάξιμου μισθού που έχει κατά
το μήνα υποβολής της αίτησης.

m Χωρίς την καταβολή εισφορών αναγνωρί-

6.Τι θα πληρώσω για να αναγνωρίσω
το χρόνο στρατιωτικής θητείας;
m Σε όλα τα Tαμεία ο χρόνος στρατιωτικής

θητείας αναγνωρίζεται με την καταβολή εισφοράς που αντιστοιχεί στο άθροισμα των
εισφορών εργαζόμενου και εργοδότη, επί των
συντάξιμων αποδοχών που έχει ο εργαζόμενος
κατά το μήνα υποβολής της αίτησης. Για τους
μισθωτούς η εισφορά στις περισσότερες των
περιπτώσεων είναι το 20% επί των συντάξιμων
αποδοχών. Για τους δημόσιους υπαλλήλους

m Εκπτωση 30% παρέχεται σε όσους ασφαλι-

8.Τι θα πληρώσω για να αναγνωρίσω
τα χρόνια σπουδών;

O χρόνος σπουδών σε ανώτερες ή ανώτατες
σχολές, ο χρόνος μαθητείας και ο χρόνος φοίτησης σε μέσες επαγγελματικές σχολές αναγνωρίζονται με την καταβολή εισφορών που
αντιστοιχεί στο 20% του 25πλάσιου του ημερομίσθιου του ανειδίκευτου εργάτη για κάθε
μήνα που αναγνωρίζεται.

9. Τι θα πληρώσω για να αναγνωρίσω
το χρόνο ανατροφής παιδιών;
m O χρόνος ανατροφής παιδιών αναγνωρίζε-

ται με την καταβολή εισφορών που αντιστοιχεί
στο 20% του 25πλάσιου του ημερομίσθιου του

10. Τι θα πληρώσω για να αναγνωρίσω εκπαιδευτική άδεια ή χρόνο
απεργίας;

m Για τους χρόνους εκπαιδευτικής άδειας ή

11. Τι θα πληρώσω για να αναγνωρίσω το χρόνο ανεργίας;
m Για το χρόνο της επιδοτούμενης ανεργί-

ας δεν καταβάλλονται εισφορές. O χρόνος
αυτός αναγνωρίζεται χωρίς εξαγορά για τη
θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
Για οποιοδήποτε άλλο χρόνο ανεργίας ή κενού ασφάλισης που υπάρχει μετά την πρώτη
ασφάλιση σε οποιοδήποτε φορέα, ο εργαζόμενος πληρώνει εισφορά για κάθε μήνα που
θα αναγνωρίσει ίση με το 20% του 25πλάσιου
του ημερομίσθιου του ανειδίκευτου εργάτη,
όπως αυτό ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
12. Πώς μπορώ να πληρώσω στο

Tαμείο μου για την αναγνώριση των
πλασματικών χρόνων;

Η πληρωμή στα Tαμεία γίνεται εφάπαξ εντός
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εξαγορά των πλασματικών χρόνων
τριμήνου από την ειδοποίηση του Tαμείου,
οπότε υπάρχει έκπτωση 15% στο ποσό. Παρέχεται όμως η δυνατότητα το συνολικό ποσό να
εξοφληθεί σε τόσες μηνιαίες δόσεις όσοι είναι
οι μήνες που αναγνωρίζονται. Στην περίπτωση
που κάποιος εργαζόμενος συνταξιοδοτείται, η
δόση παρακρατείται από τη σύνταξη με ποσό
ίσο με το 0 αυτής.
Παρατήρηση: Στα επικουρικά ταμεία το ποσοστό εισφοράς για τις αναγνωρίσεις είναι κατά
κανόνα 6%.

13. Μπορώ με την αναγνώριση των
«πλασματικών» χρόνων να πάρω σύνταξη σε μικρότερη ηλικία;

m Στην πραγματικότητα, σε πολλές περιπτώσεις

με την αναγνώριση των πλασματικών χρόνων
παρέχεται η δυνατότητα στον εργαζόμενο να
θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα νωρίτερα,
οπότε αποφεύγει τη μεγάλη αύξηση των ορίων
ηλικίας συνταξιοδότησης ή των επιπλέον ετών
εργασίας.
Ενδεικτικά παραδείγματα
Πρώτο: Εργαζόμενη στον ιδιωτικό τομέα έχει
συμπληρώσει μέχρι το 2010 στο ΙΚΑ 4.500 ημέρες ασφάλιση και είναι μητέρα ανήλικου παιδιού
που ενηλικιώνεται το 2015. Η μητέρα του παραδείγματός μας θα μπορούσε να συμπληρώσει
5.500 ημέρες ασφάλισης το 2013, οπότε για να
πάρει σύνταξη θα έπρεπε να συμπληρώσει το
60ό έτος της ηλικίας της για μειωμένη σύνταξη
και το 65ο για πλήρη.
Με αναγνώριση το 2011 (μέχρι 4 έτη) συμπληρώνει τα 5.500 ένσημα το έτος αυτό και θεμελιώνει δικαίωμα με το όριο ηλικίας που ισχύει
για το χρόνο αυτό, δηλαδή το 52ο έτος της
ηλικίας για μειωμένη σύνταξη και το 57ο για
πλήρη σύνταξη.
Δεύτερο: Εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα
έχει συμπληρώσει μέχρι το τέλος του 2010
9.000 ημέρες ασφάλισης. Το 2010 επίσης
συμπληρώνει το 55ο έτος της ηλικίας του.
Με το καθεστώς που ίσχυε πριν από το νέο
ασφαλιστικό νόμο, ο συγκεκριμένος εργαζόμενος θα μπορούσε να πάρει σύνταξη εφόσον
θα συμπλήρωνε το 58ο έτος της ηλικίας του
και 10.500 ημέρες. Με το νέο καθεστώς το
2011 μπορεί να αναγνωρίσει «πλασματικά»
χρόνια και να συμπληρώσει 10.500 ημέρες
ασφάλισης οπότε διατηρεί το όριο ηλικίας
των 58 ετών.

14. Σε ποιες περιπτώσεις τα πλασματικά χρόνια συνυπολογίζονται για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος
και σε ποιες για την προσαύξηση της
σύνταξης;

m Σε όλες τις περιπτώσεις τα χρόνια που ανα-

γνωρίζονται συνυπολογίζονται για θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Ειδικά,
όμως, για προσαύξηση της σύνταξης συνυπολογίζονται τα χρόνια για τα οποία προβλέπεται η
πληρωμή εισφοράς (αναγνώριση με εξαγορά).

15. Πότε συμφέρει να αναγνωριστούν
οι πλασματικοί χρόνοι;

m Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό
δικαίωμα μέχρι 31/12/2010 η αναγνώριση
γίνεται οποτεδήποτε από τον ενδιαφερόμενο,
πάντοτε βέβαια με αίτηση που υποβάλλεται στο
Tαμείο του.

Απαντήσεις σε ερωτήματα
για το πότε μπορείτε να βγείτε σε σύνταξη

1

Είμαι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ και συμπληρώνω μέχρι
το τέλος του 2010 10.000 ημέρες ασφάλισης. Εχω
υπηρετήσει 2 έτη στρατιωτική θητεία. Πότε θεμελιώνω
συνταξιοδοτικό δικαίωμα και πότε μπορώ να αναγνωρίσω
το χρόνο στρατιωτικής θητείας; Εάν πληρώσω το στρατό το
2011, θα έχω έκπτωση;
Απ.: Θεμελιώνετε συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2010, εφόσον
αναγνωρίσετε 500 τουλάχιστον ημέρες από τη στρατιωτική
σας θητεία. Για να πάρετε σύνταξη θα πρέπει να συμπληρώσετε το 58ο έτος της ηλικίας σας. Η αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας μπορεί να γίνει και σήμερα, αλλά και μέχρι
την 31/12/2013. Δεν θα έχετε έκπτωση για την αναγνώριση του στρατού, γιατί ανήκετε στην κατηγορία εκείνων που
θεμελιώνουν δικαίωμα μέχρι το
τέλος του 2010.

2

Είμαι ασφαλισμένος στο
ΙΚΑ και έχω συμπληρώσει
9.000 ημέρες ασφάλισης το
2010. Είμαι 56 ετών. Πότε θεμελιώνω συνταξιοδοτικό δικαίωμα; Τι
πρέπει να κάνω για να πάρω το
συντομότερο δυνατόν σύνταξη;
Απ.: Το 2011, εφόσον συνεχίσετε την εργασία σας, θα έχετε
9.300 ημέρες ασφάλισης. Μπορείτε να αναγνωρίσετε 1.200
ημέρες ασφάλισης (από ανεργία,
από στρατό, από σπουδές κ.ο.κ.)
έτσι ώστε να συμπληρώσετε
10.500 ημέρες ασφάλισης και
να θεμελιώσετε συνταξιοδοτικό
δικαίωμα για χορήγηση σύνταξης στο 58ο έτος της ηλικίας
σας. Για να καταβληθεί η σύνταξη απαιτούνται, βέβαια, 10.800
ημέρες ασφάλισης τις οποίες θα
συμπληρώσετε το 2012 οπότε
και μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε.

3

Είμαι ασφαλισμένος του
ΙΚΑ και συμπλήρωσα
8.500 ημέρες ασφάλισης.
Είμαι 55 ετών. Πότε μπορώ να
πάρω σύνταξη και ποιες αναγνωρίσεις μπορώ να κάνω;
Απ.: Για να θεμελιώσετε συνταξιοδοτικό δικαίωμα και να
πάρετε πλήρη σύνταξη πριν από το 65ο έτος της ηλικίας σας
πρέπει να συμπληρώσετε 10.500 ημέρες ασφάλισης. Εάν
συνεχίσετε την εργασία σας, το 2012 θα έχετε συμπληρώσει 9.100 ημέρες ασφάλισης. Με τα 5 επιπλέον χρόνια που
μπορείτε να αναγνωρίσετε το 2012 συμπληρώνετε 10.500
ημέρες ασφάλισης και θεμελιώνετε συνταξιοδοτικό δικαίωμα.
Για να καταβληθεί στη συνέχεια η σύνταξή σας απαιτείται
να συμπληρώσετε το 59ο έτος της ηλικίας σας και συνολικά
11.100 ημέρες ασφάλισης.

4

Είμαι ασφαλισμένη στο ΙΚΑ και έχω συμπληρώσει
4.800 ημέρες ασφάλισης και το 48ο έτος της ηλικίας μου. Πότε μπορώ να θεμελιώσω συνταξιοδοτικό
δικαίωμα;
Απ.: Το 2011, εφόσον αναγνωρίσετε όσο χρόνο χρειάζεται
για να συμπληρώσετε 5.500 ημέρες ασφάλισης, θεμελιώνετε

συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Για να καταβληθεί όμως η σύνταξη
μειωμένη θα πρέπει να συμπληρώσετε το 52ο έτος της ηλικίας
σας, ενώ για πλήρη σύνταξη θα πρέπει να συμπληρώσετε το
57ο έτος της ηλικίας σας.

5

Εργάζομαι στο Δημόσιο και έχω προσληφθεί πριν
από το 1983. Συμπληρώνω το 2010 31 χρόνια ασφάλισης. Μπορώ το 2011 να αναγνωρίσω 4 χρόνια
και να συνταξιοδοτηθώ ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας με
35 συνολικά χρόνια ασφάλισης;
Απ.: Δεν μπορείτε να αναγνωρίσετε 4 χρόνια. Αυτό ισχύει
για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα από 1/1/2011 και μετά.
Δεν ισχύουν για σας οι νέοι χρόνοι που αναγνωρίζονται,
αλλά μόνο όσοι ίσχυαν πριν από
την ψήφιση του νέου ασφαλιστικού νόμου. Για παράδειγμα,
μπορείτε να αναγνωρίσετε το
χρόνο στρατιωτικής θητείας
και εφόσον συμπληρώσετε 35
χρόνια ασφάλισης μπορείτε να
συνταξιοδοτηθείτε χωρίς όριο
ηλικίας.

6

Εργάζομαι στο Δημόσιο
και έχω συμπληρώσει 25
έτη ασφάλισης το 2010
μαζί με τα χρόνια που είχα
στον ιδιωτικό τομέα. Είμαι
μητέρα ανήλικου παιδιού και
η ηλικία μου είναι 47 ετών.
Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ;
Απ.: Εχετε θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, αλλά για να
συνταξιοδοτηθείτε θα πρέπει να
συμπληρώσετε το 50ό έτος της
ηλικίας σας. Δεν αλλάζουν για
εσάς οι προϋποθέσεις, ακόμα
και αν έχει ενηλικιωθεί το παιδί
σας μετά τη συμπλήρωση της
25ετίας.

7

Εργάζομαι στο Δημόσιο,
έχω 2 παιδιά και έχω
συμπληρώσει 23 χρόνια. Είμαι μητέρα ανηλίκου
παιδιού που ενηλικιώνεται το
2013. Πώς μπορώ να θεμελιώσω συνταξιοδοτικό δικαίωμα
και να πάρω σύνταξη;
Απ.: Το 2012 μπορείτε να αναγνωρίσετε 2 χρόνια και να συμπληρώσετε 25 χρόνια ασφάλισης (τα δύο χρόνια μπορεί να
είναι από τα παιδιά ή έτη σπουδών κ.λπ.). Ετσι θεμελιώνετε
συνταξιοδοτικό δικαίωμα και μπορείτε να πάρετε σύνταξη με
τη συμπλήρωση του 52ου έτους της ηλικίας σας.

8

Είμαι ασφαλισμένος στον OΑΕΕ και συμπληρώνω
το 2010 33 χρόνια ασφάλισης. Η ηλικία μου είναι
56 ετών. Πότε μπορώ να πάρω σύνταξη;
Απ.: Για να πάρετε σύνταξη θα πρέπει απαραίτητα να συμπληρώσετε το 60ό έτος της ηλικίας σας. Υστερα λοιπόν
από 4 χρόνια, εάν έχετε συμπληρώσει 37 χρόνια ασφάλισης,
μπορείτε να αναγνωρίσετε άλλα 2 χρόνια (π.χ. του στρατού)
και να συμπληρώσετε 39 χρόνια, που απαιτούνται και να
συνταξιοδοτηθείτε.
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Υποτροφίες για έρευνα, μεταπτυχιακές
σπουδές και αθλητική προετοιμασία
Ευκαιρίες σε περισσότερους από πενήντα
ενδιαφερόμενους να σπουδάσουν με
υποτροφία, συνεχίζοντας τη μελέτη του
γνωστικού τους αντικειμένου, χωρίς
να έχουν άγχος για τον οικονομικό
παράγοντα, προσφέρουν αυτή την
εβδομάδα τέσσερα ιδρύματα. Αναλυτικά:
Κυβέρνηση της Ελβετίας
Η Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Ελβετίας στην Αθήνα ανακοίνωσε
τη χορήγηση υποτροφιών σε Ελληνες υπηκόους οι οποίοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές ή ερευνητικό
πρόγραμμα στην Ελβετία κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-12. Οι ενδιαφερόμενοι,
πριν από την υποβολή της υποψηφιότητάς
τους, θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με
τη γραμματεία ή έναν καθηγητή ελβετικού
πανεπιστημίου, Ομοσπονδιακού Τεχνολογικού Ινστιτούτου, Σχολής Καλών Τεχνών ή
Μουσικών Σπουδών της επιλογής τους, για
την υποδοχή τους, επισημαίνοντας ότι σκοπεύουν να υποβάλουν αίτηση στο πλαίσιο
της συγκεκριμένης προκήρυξης. Η βεβαίωση
αποδοχής με πλήρες χρονοδιάγραμμα των
σπουδών αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για
τη συμπλήρωση του φακέλου που θα υποβάλει ο υποψήφιος. Οι υποψήφιοι θα πρέπει
να είναι ηλικίας μέχρι 35 ετών (να έχουν
γεννηθεί μετά την 01.01.1976). Επίσης, οι
υποψήφιοι που υποβάλλουν τις αιτήσεις
τους στο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του
πανεπιστημίου της χώρας προέλευσής τους
και του ελβετικού πανεπιστημίου έχουν προτεραιότητα.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνονται στην Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της
Ελβετίας (τηλέφωνα: 210-7230364-6 και
e-mail: ath.vertretung@eda.admin.ch ) στην
οποία θα υποβάλουν και το φάκελο υποψηφιότητάς τους σε τρία (03) αντίγραφα μέχρι
τις 29 Οκτωβρίου 2010.

Πανεπιστήμιο Ritsumeikan
Το ιαπωνικό πανεπιστήμιο Ritsumeikan
πρόκειται να χορηγήσει μεταπτυχιακές υποτροφίες σε Ελληνες για την περίοδο 2011.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 30ή Νοεμβρίου 2010. Η
αίτηση μπορεί να συμπληρωθεί και να κατατεθεί μέσω Διαδικτύου στην ακόλουθη
διεύθυνση: http://www.apu.ac.jp/graduate.
Για περαιτέρω πληροφορίες και για αιτήσεις
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους υπευθύνους: Jacob Chmielewski,

 Κληροδότημα «Αφών Ζωσιμά»
Από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Αφών
Ζωσιμά» προκηρύσσονται χωρίς διαγωνισμό,
με επιλογή, οκτώ θέσεις
υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στο
εσωτερικό. Οι υποτροφίες
θα χορηγηθούν σε πτυχιούχους Ανωτάτης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού
Τομέα της χώρας, που κατάγονται από την Ηπειρο
και έχουν βαθμό πτυχίου
«άριστα» ή «πολύ καλά».
Κριτήριο επιλογής μεταξύ
των υποψηφίων αποτε-

λεί ο βαθμός πτυχίου και
απαραίτητη προϋπόθεση
ότι έχουν γίνει δεκτοί σε
εγκεκριμένο πρόγραμμα
μεταπτυχιακών σπουδών.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση. Η μηνιαία
χορηγία είναι τριακόσια
πενήντα (350) ευρώ, η
καταβολή της υποτροφίας αρχίζει από την έναρξη
του ακαδ. έτους στο οποίο
αναφέρεται η υποτροφία
και η διάρκειά της είναι
δύο χρόνια, εφόσον επαρκούν τα έσοδα του κληρ/

τος και η επίδοσή τους είναι καλή, δηλ. επιτυγχάνουν στις εξετάσεις κάθε
εξαμήνου, διαφορετικά θα
διακόπτεται.
Οι υποψήφιοι μπορούν
να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με τα δικαιολογητικά στο υπουργείο
Παιδείας, Δ/νση Διοικητικού-Τμήμα Διαχείρισης
και Μισθοδοσίας, Γραφείο
Κληροδοτημάτων (αρ.
γραφείου 2045) μέχρι και
την 29η Νοεμβρίου 2010.
Τηλέφωνα: 210.3442354,
210.3443229.

Hann-shiuh Hsiung, Saif Almannaei, του
Ritsumeikan Asia Pasific University, στο
τηλέφωνο 0081 977 78 1119, φαξ 0081
977 78 1121, e-mail: apugrad@apu.ac.jp,
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.
apu.ac.jp/graduate και στην ταχυδρομική
διεύθυνση: 1-2 Jumonjibaru, Beppu, Oita,
Japan 874-8755.
Φινλανδικές υποτροφίες
Ο φινλανδικός φορέας κρατικών υποτροφιών
CIMO ανακοίνωσε τη χορήγηση μέχρι και 10
υποτροφιών σε Ελληνες πολίτες για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012, για έρευνα μετά το
μεταπτυχιακό ή έρευνα στο πλαίσιο διδακτορικής διατριβής. Οι υποτροφίες δεν αφορούν
σε μεταδιδακτορική έρευνα ή master, ενώ θα
δοθεί προτεραιότητα στους φοιτητές που εκπονούν διδακτορικά. Οι αιτήσεις κατατίθενται
στην Πρεσβεία της Φινλανδίας στην Αθήνα
μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2011.
Για πληροφορίες καθώς και για την εκτύπωση
της σχετικής αίτησης οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να απευθύνονται αποκλειστικά στο www.
studyinfinland.fi/scholarships ή www.CIMO.fi.
Ιδρυμα «Α.Γ. Λεβέντη»
Το Ιδρυμα «Α.Γ. Λεβέντη» (Α. G. LEVENTIS
FOUNDATION) ανακοίνωσε την προκήρυξη
διαγωνισμού για τη χορήγηση είκοσι πέντε
(25) «Υποτροφιών Ολυμπιακής Προετοιμασίας» σε αθλητές και αθλήτριες ατομικών
αθλημάτων εν όψει της διεξαγωγής των
Ολυμπιακών Αγώνων του 2012 στο Λονδί-

νο. Υποψηφιότητες δύνανται να υποβάλλουν
αθλητές και αθλήτριες ατομικών αθλημάτων
από την Ελλάδα ή την Κύπρο. Δεν έχουν δικαίωμα να υποβάλουν υποψηφιότητα αθλητές και αθλήτριες οι οποίοι έχουν καταλάβει
έως και την έκτη (6η) θέση σε Ολυμπιακούς
Αγώνες ή/και Παγκόσμια Πρωταθλήματα διεθνών ομοσπονδιών Ανδρών και Γυναικών
(ενηλίκων). Θα προτιμηθούν αθλητές και
αθλήτριες οι οποίοι δεν έχουν χορηγούς.
Αθλητές στους οποίους χορηγήθηκε υποτροφία δύνανται να τη διεκδικήσουν ξανά
και να τους χορηγηθεί και πάλι μέχρι πέντε
(5) συνολικά φορές.
Οι υποψηφιότητες θα υποβάλλονται μέσω
ειδικού εντύπου το οποίο θα διατεθεί από το
Ιδρυμα στις αθλητικές ομοσπονδίες και σε κάθε
ενδιαφερόμενο. Η αίτηση, η οποία θα περιλαμβάνει και τους όρους που θα δεσμεύεται να
τηρήσει ο υποψήφιος σε περίπτωση χορήγησης
της υποτροφίας, θα πρέπει να συνοδεύεται από
τα εξής δικαιολογητικά: βιογραφικό σημείωμα
(αθλητικό και σπουδών), βεβαίωση της αρμόδιας ομοσπονδίας για το τρέχον έτος περί
των αθλητικών επιδόσεων που επικαλείται ο
υποψήφιος, υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο
υποψήφιος θα αναφέρει τυχόν υποτροφίες ή
χορηγίες τις οποίες έχει ήδη λάβει. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να παραλαμβάνουν τα ειδικά
έντυπα υποψηφιότητας από Δευτέρα έως Πέμπτη και ώρα 10:00 έως 16:00 από την Εταιρία
W&W, Πατησίων 141, Αθήνα 112 51, τηλ: 2108651078 καθώς και από την ιστοσελίδα του
Ιδρύματος www.leventisfoundation.org.

Διαγωνισμός
Ασφάλιση
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ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους
ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΕ Η
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ALEXANDER.EDU.GR Η ΟΠΟΙΑ
ΑΠΑΡΤΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ: κ. ΤΑΒΛΑΔΩΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, κ. ΠΕΝΤΑ ΓΙΑΝΝΗ,
κ. ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΟΔΩΡΗ,
κ. ΜΗΝΔΡΙΝΟ ΝΑΣΟ, κ. ΙΑΤΡΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ, κ. ΜΑΓΚΡΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ κ.ά.
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ
ΚΡΑΤΟΥΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2008
ΜΗ ΚΛΗΡΩΘΕΝ ΘΕΜΑ
Η ιδιότητα του πολίτη.
Α) Πώς ορίζεται η έννοια του πολίτη
σε Εθνικό και Κοινοτικό Δίκαιο. Ποιες
οι τυχόν μεταξύ τους διαφορές.
Β) Ποια δικαιώματα και υποχρεώσεις
απορρέουν από την ιδιότητα του πολίτη τόσο σε Εθνικό όσο και σε Κοινοτικό επίπεδο.
Γ) Μορφές της ιδιότητας του πολίτη
σε σχέση με τα πολιτικά συστήματα
της Αντιπροσώπευσης και της Δημοκρατίας.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Εισαγωγή: Ορισμός της έννοιας του
Κράτους Δικαίου σε εθνικό και κοινωνικό επίπεδο και τυχόν διαφορές τους,
π.χ. η διάκριση των εξουσιών.
Αναδρομή της μετάβασης από το απολυταρχικό κράτος στο φιλελεύθερο
κράτος και σύγχρονο κοινωνικό κράτος Δικαίου (βλ. «Εγχειρίδιο Οργάνωσης και Λειτουργίας του Κράτους»,
Ευαγγελία Ταβλαδωράκη, σελ. 3-7).
Κυρίως θέμα:
• Σύντομες αναφορές στην πολιτική
θεωρία, Λοκ Ρουσό, J.S.Mill σχετικές
με τη νοηματοδότηση της έννοιας του
Πολίτη με υποχρεώσεις και δικαιώματα (βλ. «Εγχειρίδιο Οργάνωσης και
Λειτουργίας του Κράτους», Ευαγγελία
Ταβλαδωράκη, σελ. 41-55).
Α)
• Η έννοια του Πολίτη σύμφωνα με
την ελληνική έννομη τάξη.
• Η έννοια του Εθνους και η ιδιότητα
του πολίτη.
• Ιθαγένεια (Εννοια και περιεχόμενο).

• Η έννοια του πολίτη στο κοινοτικό
επίπεδο.
• Ορισμός της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας
με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ.
• Ο χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων και η κατοχύρωση των ατομικών δικαιωμάτων:
m Αξιοπρέπεια.
m Ελευθερίες.
m Ισότητα.
m Αλληλεγγύη.
m Δικαιώματα των πολιτών.
m Δικαιοσύνη.
Στο κείμενο του χάρτη αποτυπώνονται
οι κοινές συνταγματικές παραδόσεις
των κρατών-μελών.
• Ο ρόλος του ΔΕΚ στην προστασία
των θεμελιωδών δικαιωμάτων (Νομολογία).
Β)
• Δικαιώματα και υποχρεώσεις του
πολίτη στο εθνικό επίπεδο σύμφωνα
με το Σύνταγμα:
m Αναφορά στη Φιλελεύθερη ΑρχήΑτομικά Δικαιώματα.
m Αναφορά στη Δημοκρατική ΑρχήΠολιτικά Δικαιώματα (βλ. «Εγχειρίδιο Οργάνωσης και Λειτουργίας του
Κράτους», Ευαγγελία Ταβλαδωράκη,
σελ. 41-55).

m Αναφορά στην Κοινωνική ΑρχήΚοινωνικά Δικαιώματα.
m Υποχρεώσεις των Ελλήνων πολιτών (παράθεση παραδειγμάτων).
m Δικαιώματα και υποχρεώσεις του
πολίτη στο κοινοτικό επίπεδο.
• Δικαιώματα και υποχρεώσεις που
προκύπτουν από την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια για τον πολίτη:
m Ελεύθερη κινητικότητα των προσώπων εντός της εσωτερικής αγοράς.
m Να εκλέγει και να εκλέγεται στις
εκλογές για την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
m Να εκλέγει και να εκλέγεται στις
δημοτικές και κοινοτικές εκλογές.
m Διπλωματική και προξενική προστασία.
m Το δικαίωμα του αναφέρεσθαι στις
αρχές (Κοινοβούλιο, Διαμεσολαβητή,
ΕΠΠΔ).
m Πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα.
m Υπακοή στους νόμους.
m Υποχρέωση φορολογίας.
Γ)
• Η ιδιότητα του πολίτη, η αντιπροσώπευση και η Δημοκρατία.
• Σχόλια για τη Δημοκρατική Αρχή,
την Αρχή της Λαϊκής Κυριαρχίας και

την Πολιτική Συμμετοχή στη σύγχρονη δημοκρατική πολιτεία.
• Αναφορά στο «έλλειμμα δημοκρατίας» στο εθνικό, αλλά και στο κοινοτικό επίπεδο.
• Αναλυτική περιγραφή των απόψεων που επιχειρηματολογούν για την
κρίση αντιπροσώπευσης, την κρίση
του πολιτικού συστήματος, την κρίση της Δημοκρατίας (βλ. «Εγχειρίδιο
Οργάνωσης και Λειτουργίας του Κράτους», Ευαγγελία Ταβλαδωράκη, σελ.
53-55).
• Θεωρίες Ελίτ, Schumfeter-Downs,
άποψη Weber για τη νομιμοποίηση.
• Παράθεση άποψης Γ. Κοντογιώργη
για την αντιπροσώπευση και Δημοκρατία.
• Περιγραφή των συνεπειών της διαδικασίας παγκοσμιοποίησης στο πολιτικό επίπεδο, στην κρίση νομιμοποίησης, στην τάση αποϊδεολογικοποίησης
και τεχνοκρατοποίησης της πολιτικής,
στην υποβάθμιση των αντιπροσωπευτικών οργάνων, στη μείωση της
πολιτικής συμμετοχής και άρα στην
κρίση της Δημοκρατίας, στην κρίση
του κομματικού φαινομένου.
• Περιγραφή του μετασχηματισμού
του σύγχρονου εθνικού κράτους και
άρα της ιδιότητας του πολίτη μέσω

της διεθνοποίησης και της ισχυροποίησης του ρόλου των υπερεθνικών
οργανισμών (π.χ. Ε.Ε.)
• Περιγραφή των τρόπων συμμετοχής:
Ι. Ισχυροποίηση της Κοινωνίας των
Πολιτών «Εγχειρίδιο Οργάνωσης και
Λειτουργίας του Κράτους», Ευαγγελία
Ταβλαδωράκη, σελ. 108-112).
ΙΙ. Χρήση νέων τεχνολογιών ως μέσο
διαβούλευσης ή ακόμα και επίδρασης
της πολιτικής.
ΙΙΙ. Δημοψηφίσματα (τοπικά και εθνικά).
ΙV. Αποκέντρωση του κράτουςισχυροποίηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Αρχή της Επικουρικότητας.
Επίλογος: Προβολή της πολυεπίπεδης
Διακυβέρνησης και του Δικτυακού
Κράτους ως χρήσιμους άξονες στην
προσπάθεια για την ενδυνάμωση της
αποτελεσματικότητας της διακυβέρνησης, αλλά και της ποιότητας της
Δημοκρατίας μέσω επανοριοθέτησης
στα σύγχρονα πλέον δεδομένα της
ιδιότητας του πολίτη.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑΒΛΑΔΩΡΑΚΗ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΝΤΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
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Μάθημα: Αστικό Δίκαιο
ΕΙΚΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙ ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ
Οι δικαιοπραξίες ανάγονται στο ελληνικό νομικό σύστημα ως το κυριότερο
μέσο με το οποίο πραγματώνεται η
αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων,
ήτοι η κατοχυρωμένη ελευθερία κάθε
προσώπου να επιλέγει α) αν θα συναλλαχθεί, β) με ποιον θα συναλλαχθεί και
-σε σύμπραξη με τον τελευταίο αντισυμβαλλόμενο- γ) το περιεχόμενο της
συναλλαγής με τρόπο που να ανταποκρίνεται στη βούλησή του.
Οι δικαιοπραξίες, προκειμένου να
κριθούν έγκυρες, πρέπει να πληρούν
τις προϋποθέσεις του κύρους τους
που αναγράφονται στο νόμο και συγκεκριμένα: το πραγματικό τους να
περιέχει μία ή περισσότερες δηλώσεις
βουλήσεως, ο δικαιοπρακτών να θεωρείται ικανός για την κατάρτιση της
συγκεκριμένης δικαιοπραξίας, να έχει
τηρηθεί ο επιβαλλόμενος τύπος, να
διαπιστώνονται η έλλειψη διάστασης
ανάμεσα στη δήλωση και τη βούληση
του δηλούντος και η έλλειψη ελαττωμάτων της βούλησης και, τέλος, το
περιεχόμενο της δικαιοπραξίας να μην
έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα
χρηστά ήθη.
Μία από τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος είναι, όπως προαναφέρθηκε, η τήρηση του απαιτούμενου σε
κάθε δικαιοπραξία τύπου. Ο Αστικός
μας Κώδικας καθιερώνει την αρχή
του ατύπου των δικαιοπραξιών, προβλέποντας στα άρθρα 158 (νόμιμος
τύπος) και 159 §2 (εκούσιος τύπος)
ότι η τήρηση του τύπου είναι επιβαλλόμενη μόνο όταν υπάρχει ειδική
νομική διάταξη που να τον επιβάλλει
ή να υφίσταται σχετική συμφωνία
των μερών, στις λοιπές, δε, περιπτώσεις, ήτοι όταν δεν συντρέχει λόγος
εφαρμογής της ΑΚ 158 ή της ΑΚ 159
§2, η τήρηση ορισμένου τύπου δεν
κρίνεται απαραίτητη προκειμένου η
δικαιοπραξία να θεωρηθεί έγκυρη και
να αρχίσει να παράγει τα έννομα αποτελέσματά της. Στην πρώτη περίπτωση, ο απαιτούμενος από το νόμο ή τη
συμφωνία των μερών τύπος θα είναι
συστατικός και θα εξαρτάται από την
τήρησή του το κύρος της δικαιοπραξίας, ενώ στη δεύτερη θα πρόκειται
για απλά αποδεικτικό τύπο, που σκοπεί στην ενίσχυση του αποδεικτικού
οπλοστασίου του συμβαλλομένου σε

περίπτωση μη ομαλής εξέλιξης της
πορείας της δικαιοπραξίας.
Τα είδη του νόμιμου συστατικού τύπου είναι τρία και περιλαμβάνουν το
ιδιωτικό έγγραφο, το συμβολαιογραφικό έγγραφο και τη δήλωση ενώπιον
της Aρχής, ενώ ο εκούσιος συστατικός
τύπος δεν περιλαμβάνει περιοριστικά
ορισμένα είδη καθώς εξαρτάται από τη
βούληση των εκάστοτε συμβαλλομένων
το είδος του τύπου που θα επιλέξουν.
Στον ελληνικό Αστικό Κώδικα το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα νόμιμου
συστατικού τύπου είναι το συμβολαιογραφικό έγγραφο, η τήρηση του οποίου τίθεται από το νόμο ως προαπαιτούμενο για την κατάρτιση δικαιοπραξίας
μεταβίβασης του δικαιώματος κυριότητας ακινήτων. Η αντίστοιχη διάταξη
του Αστικού Κώδικα είναι η ΑΚ 1033,
η οποία αναφέρεται αποκλειστικά στην
εμπράγματη εκποιητική δικαιοπραξία
της μεταβίβασης της κυριότητας, όχι
όμως και στην ενοχική της συμβάσεως
πωλήσεως, η οποία αποτελεί την αιτία
της μεταβίβασης. Ωστόσο, η υποχρέωση τήρησης του συμβολαιογραφικού
τύπου επεκτείνεται και στην κατάρτιση
της ενοχικής, υποσχετικής δικαιοπραξίας της πώλησης, μέσω της συνδυασμένης εφαρμογής των άρθρων 369
και 513 επόμενα. Συμπερασματικά,
τόσο η πώληση όσο και η μεταβίβαση
της κυριότητας θα πρέπει να καταρτιστούν συμβολαιογραφικά, προκειμένου
να θεωρηθούν έγκυρες και να προκαλέσουν την παραγωγή των έννομων
αποτελεσμάτων τους.
Ετερη προϋπόθεση του κύρους των
δικαιοπραξιών αποτελεί η έλλειψη
διάστασης ανάμεσα στη δήλωση του
δικαιοπρακτούντος και τη βούλησή του,
η οποία όταν είναι εκούσια, ήτοι όταν
γίνεται με τη βούληση και εν γνώσει
του δηλούντος, καθιστά τη δικαιοπραξία εικονική, ενώ, όταν είναι ακούσια,
συνιστά περίπτωση πλάνης.
Η εικονικότητα ρυθμίζεται από τα
άρθρα 138 και επόμενα, και, όπως
προαναφέρθηκε, υφίσταται σε περίπτωση που η δήλωση του δηλούντος
γίνεται φαινομενικά, εν γνώσει της μη
ανταπόκρισής της στην πραγματικότητα. Σκοπεί η έκφραση της μη πραγματικής και σύμφωνης με τη βούληση
του δηλούντος δήλωσης αποκλειστικά
στη δημιουργία της εντύπωσης στους

τρίτους ότι επήλθε μία μεταβολή της
προϋφιστάμενης νομικής κατάστασης,
χωρίς αυτό να ανταποκρίνεται στην
πραγματικότητα.
Η εικονικότητα καθιστά τη δικαιοπραξία που φανερά συνάπτεται άκυρη,
με αποτέλεσμα είτε να αποκλείεται η
σύναψη οποιασδήποτε μεταβολής στην
έννομη σφαίρα των δηλούντων σε περίπτωση απόλυτης εικονικότητας είτε
να επέρχεται μεν μία μεταβολή, διαφορετική από τη φαινομενικά επερχόμενη,
σε περίπτωση σχετικής εικονικότητας.
Ceteris paribus, στη μεν απόλυτη εικονικότητα δεν υφίσταται καν βούληση κατάρτισης κάποιας δικαιοπραξίας
και επέλευσης ορισμένης έννομης
μεταβολής, ένεκα δε τούτου ουδεμία
μεταβολή επέρχεται, στη δε σχετική εικονικότητα υφίσταται βούληση κατάρτισης δικαιοπραξίας διαφορετικής από
την εμφαινόμενη, με αποτέλεσμα να
επέρχεται νομική μεταβολή διαφορετική από τη διαφαινόμενη - φαινομενική,
ώστε να ανταποκρίνεται στη βούληση
του δηλούντος.
Στη δεύτερη περίπτωση της σχετικής
εικονικότητας, η ΑΚ 138§2 ορίζει τις
προϋποθέσεις υπό τις οποίες θεωρείται
ότι καταρτίστηκε εγκύρως η καλυπτόμενη δικαιοπραξία, τόσο σε περίπτωση
που η ηθελημένη δικαιοπραξία είναι
εντελώς διαφορετική από την εικονική
(π.χ. σκοπείται η σύναψη αγοραπωλησίας αντί για δωρεά, πλήρης κάλυψη)
όσο και σε περίπτωση που η ηθελημένη
δικαιοπραξία εν μέρει μόνο διαφοροποιείται από την εικονική ως προς κάποιον όρο της (π.χ. πώληση με τίμημα
50.000 € αντί για 30.000 €, μερική
κάλυψη). Συγκεκριμένα, οι προϋποθέσεις που θέτει η διάταξη είναι: Πρώτον,
τα συμβαλλόμενα μέρη να ήθελαν τη
σύναψη της ηθελημένης καλυπτόμενης
δικαιοπραξίας, δεύτερον, να συντρέχουν όλοι οι όροι που απαιτούνται κατά
το νόμο για την έγκυρη κατάρτιση της
ηθελημένης καλυπτόμενης δικαιοπραξίας και, τρίτον, η καλυπτόμενη να μην
αντιτίθεται στο νόμο ή στα χρηστά ήθη.
Ειδικά, δε, για την υποχρέωση τήρησης ορισμένου τύπου για την έγκυρη
κατάρτιση της καλυπτόμενης δικαιοπραξίας αρκεί να καλύπτονται από τον
τύπο τα ουσιώδη στοιχεία της, όπως,
για παράδειγμα, στην πώληση το πράγμα και το τίμημα.

Ειδική περίπτωση εικονικότητας, η
οποία έχει απασχολήσει θεωρία και νομολογία, θεωρείται η πώληση με εικονικό τίμημα. Στην περίπτωση αυτή, οι
δικαιοπρακτούντες -για φορολογικούς
ιδίως λόγους και προκειμένου να αποφύγουν την υψηλή φορολόγηση των
συμβάσεων που στην πραγματικότητα
επιθυμούν να συνάψουν- αναγράφουν
μικρότερο τίμημα από το πραγματικό.
Στην πλέον συνήθη έκφανσή της,
η συναπτόμενη δικαιοπραξία είναι η
πώληση ακινήτου με μικρότερο του
πραγματικού τίμημα. Αναγράφεται
ειδικότερα ότι η πώληση ακινήτου Α
προς Β συνάπτεται π.χ. για 50.000 €,
ενώ το ανταποκρινόμενο στην πραγματικότητα τίμημα ανέρχεται στα 100.000
€. Σύμφωνα με τους όρους της ΑΚ 138
§1, η πώληση με το μικρότερο τίμημα
είναι εικονική και κατά συνέπεια άκυρη,
λόγω του ότι ένα ουσιώδες της δικαιοπραξίας στοιχείο, ήτοι το τίμημα, δεν
ανταποκρίνεται στο αληθινό τής δικαιοπραξίας τίμημα. Ανακύπτει, ωστόσο,
το ερώτημα περί του κύρους της ηθελημένης καλυπτόμενης δικαιοπραξίας
της πώλησης για το υψηλότερο τίμημα.
Λόγω του ότι τα ουσιώδη στοιχεία και
της ενοχικής δικαιοπραξίας της πώλησης ακινήτων, ήτοι τόσο το πράγμα
όσο και το τίμημα (ΑΚ 1033, 369, 513
επ.), πρέπει να περιβληθούν το συστατικό τύπο του συμβολαιογραφικού
εγγράφου, συνάγεται ότι εφόσον για
το υψηλότερο τίμημα δεν έχει τηρηθεί
ο απαιτούμενος νόμιμος συστατικός
τύπος, δεν πληρούται η υποχρέωση
τυπικής κατάρτισης ενός ουσιώδους
στοιχείου της ηθελημένης καλυπτόμενης δικαιοπραξίας, ήτοι του τιμήματος,
και, συμπερασματικά, και η ηθελημένη
δικαιοπραξία θα είναι άκυρη λόγω μη
τήρησης του συστατικού νομίμου τύπου. Εντούτοις, θα ήταν υπερβολικό να
γίνει δεκτή ολική ακυρότητα της καλυπτόμενης σύμβασης, ένεκα δε τούτου,
κατά παγία νομολογία η καλυπτόμενη
δικαιοπραξία θα κριθεί μερικώς άκυρη
(ΑΚ 181) για το υπερβάλλον της φανερής - εικονικής δικαιοπραξίας τίμημα
(τα επιπλέον 50.000 €).
Συνέπεια του ανωτέρω είναι ότι ο
αντισυμβαλλόμενος που κατέβαλε το
επιπλέον τίμημα δικαιούται να αξιώσει την επανακαταβολή σε αυτόν του
επιπλέον ποσού, με βάση τις διατάξεις

περί αδικαιολογήτου πλουτισμού (ΑΚ
904 επ.). Δεδομένου, ωστόσο, του ότι
η αξίωση επιστροφής του πλουτισμού
θεμελιώνεται στην ΑΚ 904 στο γεγονός ότι είναι «αδικαιολόγητος», ήτοι
ότι δεν στηρίζεται σε νόμιμη αιτία,
ο συμβαλλόμενος που κατέβαλε το
επιπλέον τίμημα μπορεί να ζητήσει
μόνο το ποσό εκείνο που υπερβαίνει
την αγοραία αξία του ακινήτου (αν η
αγοραία αξία ήταν 80.000 € θα δικαιούται να ζητήσει 20.000 €). Τούτο, δε,
στηρίζεται στο ότι ο πλουτισμός του
πωλητή που αντιστοιχεί στην αγοραία
αξία του ακινήτου βασίζεται σε νόμιμη
αιτία και, κατά συνέπεια, δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρμογής της
ΑΚ 904.
Στην αντίθετη και μάλλον σπάνια περίπτωση που το αναγραφόμενο τίμημα
είναι υψηλότερο του πραγματικού (π.χ.
αναγράφεται ότι η πώληση ακινήτου Α
προς Β συνάπτεται για 100.000 €, ενώ
το ανταποκρινόμενο στην πραγματικότητα τίμημα ανέρχεται στα 50.000
€), η φανερή - εικονική δικαιοπραξία
θα είναι άκυρη εν μέρει, ήτοι για το
επιπλέον του πραγματικού ποσού (ΑΚ
138 και ΑΚ 181). Οσον αφορά στην
ηθελημένη καλυπτόμενη δικαιοπραξία,
αυτή θα είναι έγκυρη καθώς το μικρότερο τίμημα που εμπεριέχεται στο αναγραφόμενο μεγαλύτερο περιβλήθηκε
το συμβολαιογραφικό τύπο.
Κλείνοντας, ειδικότερα στην περίπτωση που το πραγματικό τίμημα
(50.000 €) υπολείπεται της αξίας του
ακινήτου (έστω ότι ήταν 80.000 €),
κατά την κρατούσα άποψη η καλυπτόμενη από την εικονική δικαιοπραξία θα
είναι μικτή σύμβαση, η οποία θα εμπεριέχει την έγκυρη πώληση Α προς Β με το
τίμημα εκείνο που ανταποκρίνεται στο
ηθελημένο (50.000 €) και την επίσης
έγκυρη δωρεά Α προς Β για το μέρος
της αγοραίας αξίας του ακινήτου που
υπερβαίνει του πραγματικού τιμήματος
(30.000 €).
Τέλος, υφίσταται πλήθος αποφάσεων των Πολιτικών Δικαστηρίων που
άγονται στις ίδιες ως άνω παραδοχές
και σε κοινά συμπεράσματα. Ενδεικτικά
και μόνο αναφέρονται οι ΑΠ 477/2010,
ΑΠ 801/2010, ΑΠ 323/2009 κ.λπ.
Συντάκτης: Παναγιώτα Μάζου, δικηγόρος, ΜΔΕ, υπ. δρ Αστικού Δικαίου

