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αλλά 
https://
  
Ο Μηχα
των ε
ιστοσελ
  

Προβλέπ
τα οποί
Πανεπισ
τρίτη κα

  

Η Π
Μακεδο
(Επιτροπ
συγχρημ

  

ΓΙΑ ΠΕΡ

Γραφείο

(Επιτροπ

1ος όρο

Τηλέφω
Ε-mail 
Website

 

 

 

 

2.

Κατά τ

 

οίηση και ανάρτη
ος 2015 

ρο στόχο της Δρ
τα επίπεδα εκ

ωγή της επιχε
ριότητας από τ
σης Επιχειρημα

Ως προ

λόγηση των πρ
και από το

/dastacontest.u

ανισμός Αξιολόγ
ειδικότερων 
λίδα https://das

πεται διαδικασ
α θα προσφερθ
στημίου μας ύψ
αλύτερη συμμετ

Πράξη/ Υπ
ονίας» υπό
πή Ερευνών) υ
ματοδοτείται α

ΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗ

ο Προγραμματι

πή Ερευνών) Π

οφος, γραφ. Κ-1

ωνα: 2310.891.4
: dasta@uom

e: https://dasta

. Ανακοι

το ίδιο διάσ

ηση στοιχείων, τα

ράσης συνιστά 
κπαίδευσης και
ιρηματικής κο
τους προπτυχια
ατικών Σχεδίων

οθεσμία υποβο

οτάσεων θα π
ους φοιτητές
uom.gr/voting-2

γησης και Επιβ
όρων και 

stacontest.uom

σία χορήγησης 
θούν σε ειδική
ψους (προ φόρ
τοχή σε επίπεδ

ποέργο «Δ
ό τη δ
υλοποιείται μέσ
από την Ευρωπα

ΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:   

ισμού και Ανάπ

ανεπιστημίου Μ

123, Β. Βάμβου

437 & 606 
m.gr   
acontest.uom.g

νώσεις Μ

στημα αναρ

ακτική ενημέρωση

η επιχειρηματ
ι ειδικότερα στ
ουλτούρας και
ακούς φοιτητέ
.  

ολής των προτά

ραγματοποιηθ
 του Πανεπ

2015-b. 

ράβευσης Καιν
προϋποθέσεω

m.gr/diagonismo

χρηματικών βρ
τελετή βράβευ
ρων) 2.500,00€
δο Ιδρύματος.

ομή Απασ
διαχείριση 
σω του Επιχειρ
αϊκή Ένωση (Ευ

πτυξης -Παρακο

Μακεδονίας 

ρα & Ι. Γαβριηλ

r/ 

Μονάδω

τήθηκαν οι 

η και ανάρτηση τ

τικότητα και η π
την τριτοβάθμι
ι η ενθάρρυν
ές των ακαδημ

άσεων ορίζετα

εί από Επιτροπ
πιστημίου μα

νοτομικών και  
ων συμμετοχή
os-info-2015-b.

ραβείων για τις
υσης με την ευ
€, 2.000,00€ κα

σχόλησης 
του Ειδικ

ρησιακού Προγ
υρωπαϊκό Κοινω

ολούθησης Έργ

λίδου 

ων Αριστε

 παρακάτω

 

του ψηφιακού υλ

προώθηση της
ια εκπαίδευση
νση ανάληψης
αϊκών τμημάτω

ι η 21η Σεπτεμ

πή Αξιολόγηση
ας με onlin

Επιχειρηματικώ
ής στο δια
.  

ς τρεις καλύτερ
γενική χορηγία
αι 1.500,00€ αν

και Σταδιο
κού Λογαρ
γράμματος «Εκπ
ωνικό Ταμείο -

ων (ΠΑ-ΠΕ) του

είας ΕΛ/Λ

ω ανακοινώσ

λικού και λοιπών 

με τις απαιτού
. Σκοπό του Δι
ς καινοτομικής
ων του Πανεπι

βρίου 2015,  13

ης των συμμετο
ne ψηφοφορί

ών Ιδεών και Σχ
αγωνισμό έχε

ρες συμμετοχές
α του Ε.Λ.Κ.Ε. (Ε
ντίστοιχα για τη

οδρομίας τ
ριασμού Κο
παίδευση και Δ
ΕΚΤ) και από εθ

υ Ε.Λ.Κ.Ε.  

ΛΑΚ 

σεις: 

ενημερώσεων, 

ύμενες δραστη
ιαγωνισμού απ
ς και επιχειρη
ιστημίου μας μ

3:00μμ. 

οχών του Διαγ
ία στην ιστ

χεδίων με το εγ
χει αναρτηθε

ς σε επίπεδο Ιδ
Επιτροπή Ερευ
ην πρώτη, δεύ

του Πανεπ
ονδυλίων 
Διά Βίου Μάθη
θνικούς πόρου

 

11

ριότητες 
ποτελεί η 
ηματικής 
μέσω της 

ωνισμού 
τοσελίδα 

γχειρίδιο 
εί στην 

δρύματος 
νών) του 
τερη και 

πιστήμιο
Έρευνας
ηση» και 
ς.  



 

Ψηφιοπο
Οκτώβρι

Το Πανε
Ανοικτο
Επιχειρ

Οργάνω

Το Θερι
πραγμα
Εφαρμο

Για περι
 
Φόρμα δ
Μονάδε

 

 

Το Παν
Ανοικτο
Επιχειρ

Οργάνω

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

ΕΚΔΗΛΩ

Η εκδήλ

 

οίηση και ανάρτη
ος 2015 

2.1. Πρόσ
επιχε

επιστήμιο Μακ
ού Κώδικα, διορ
ηματικές Εφαρ

ωση: Τμήμα Εφα

ινό Σχολείο Ανά
ατοποιηθεί στο 
οσμένης Πληρο

ισσότερες πληρ

δήλωσης συμμ
ες Αριστείας Αν

2.2.  Έναρ
ΕΦΑΡ
2014)

νεπιστήμιο Μα
ού Κώδικα, διο
ηματικές Εφαρ

ωση: Τμήμα Εφα

Το Σεμινάριο
ώρες 15.00 έ
533 (5ος όρο
Το Σεμινάριο
Πληροφορικ
Επιχειρήσεω
τις γνώσει
Εφαρμογές/
Συγκεκριμένα
ProcessMake
Ο αριθμός 
ενδιαφέρον 
Η παρακολο
του Σεμιναρί
Οι υποψήφ
αποτελέσματ
απαντητικό e
Όσοι επιβεβ
εκτέλεση ενό

ΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕ

λωση ενδιαφέρ

ηση στοιχείων, τα

σκληση εκδ
ειρηματικές
εδονίας, στα πλ
ργανώνει Θεριν
ρμογές/Υπηρεσ

αρμοσμένης Πλ

άπτυξης Κώδικα
Πανεπιστήμιο 
οφορικής. 

ροφορίες, επισ

μετοχής 
νοικτού Λογισμ

ρξη σεμιναρ
ΡΜΟΓΕΣ/ΥΠ
) 
ακεδονίας, στα
οργανώνει το 
ρμογές/Υπηρεσ

αρμοσμένης Πλ

ο θα διαρκέσε
έως 21:00). Το 
οφος, κτίριο ΓΔ
ο απευθύνεται 
ής, Πολυτεχνι

ων, ελληνικών κ
ις τους στη
/Υπηρεσίες γι
α, θα παρουσ
er, Moodle. 
των θέσεων τ
σας ως την Πα
ύθηση του Σεμ
ίου, θα δοθεί σ

φιοι θα ενημε
τα της διαδικ
email εντός ορι
βαιώσουν τη συ
ός έργου συνει

ΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜ

ροντος γίνεται, 

ακτική ενημέρωση

ήλωσης ενδ
ς εφαρμογέ
λαίσια του έργο
νό Σχολείο Ανάπ
σίες για Μικρο

ληροφορικής, Σ

α θα διαρκέσει 
Μακεδονίας, σ

κεφθείτε τη σχε

ικού 

ρίου ΜΑ ΕΛ
ΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙ

α πλαίσια του
πρώτο σεμινά
σίες για Μικρο

ληροφορικής, Σ

ι δύο (2) ημέρ
Σεμινάριο θα π

Δ) του Τμήματο
σε προπτυχιακ
κών Τμημάτων
και ξένων Πανε
η θεματική 
ια Μικρομεσα
ιαστούν τα λογ

των συμμετεχ
αρασκευή 26η Σ
μιναρίου είναι 
στους συμμετέ
ερωθούν μέσω
κασίας επιλογή
ιζόμενης προθε
υμμετοχή τους 
ισφοράς σε αν

ΜΜΕΤΟΧΗΣ 

μέσω του συνδ

η και ανάρτηση τ

διαφέροντο
ές/υπηρεσί
ου Μονάδες Αρ
πτυξης Κώδικα
μεσαίες Επιχει

Σχολή Επιστημώ

πέντε (5) ημέρ
στο εργαστήρι

χετική ιστοσελίδ

Λ/ΛΑΚ "ΕΠΙ
ΙΑ ΜΙΚΡΟΜ

υ έργου Μονά
άριο για την π
μεσαίες Επιχει

Σχολή Επιστημώ

ρες: τη Δευτέρ
πραγματοποιηθ
ος Εφαρμοσμέν
κούς και μεταπ
ν και Τμημάτ
πιστημίων, οι ο
περιοχή των

αίες Επιχειρή
γισμικά ΕΛ/ΛΑ

χόντων είναι π
Σεπτεμβρίου 2
χωρίς οικονομ

έχοντες Βεβαίω
ω email εντός
ής και θα πρ
εσμίας. 
στο σεμινάριο

νάπτυξη εφαρμ

δέσμου: 

 

του ψηφιακού υλ

ος: Θερινό 
ίες για μικρ
ριστείας Ελεύθ
(Summer Code
ιρήσεις. 

ών Πληροφορία

ρες (από 14/7/2
ιο 334 (3ος όρο

δα. 

ΧΕΙΡΗΜΑΤ
ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙ

άδες Αριστείας
πρώτη σειρά 
ιρήσεις. 

ών Πληροφορία

α 29/9/2014 κ
θεί στο Πανεπι
νης Πληροφορι
πτυχιακούς φο
των με αντικε
οποίοι επιθυμο
ν εφαρμογώ
σεις και να 
ΑΚ Joomla!, Op

περιορισμένος.
014 και ώρα 2
μική επιβάρυνσ
ωση παρακολού
ς των ημερών
ρέπει να επιβ

ο αποδέχονται 
μογής ΕΛ/ΛΑΚ.

λικού και λοιπών 

Σχολείο Κώ
ρομεσαίες ε
ερου Λογισμικο

e Camp) στη θε

ας. 

2014 – 18/7/20
οφος, κτίριο ΓΔ

ΙΚΕΣ 
ΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ς Ελεύθερου Λ
εκπαίδευσης σ

ας. 

και τη Δευτέρα
ιστήμιο Μακεδ
ικής.  
οιτητές, και σε α
ίμενο την Ορ
ούν να γνωρίσο
ών ΕΛ/ΛΑΚ 

συνεισφέρου
pen ERP, Sugar

 Παρακαλούμ
1:00. 
ση. Με την επι
ύθησης.  
ν 27/9/2014 κ
εβαιώσουν τη

ταυτόχρονα τη

ενημερώσεων, 

ώδικα ΕΛ/Λ
επιχειρήσει
ού/Λογισμικού
εματική περιοχή

014) και θα 
Δ) του Τμήματο

(Σεπτέμβρι

Λογισμικού/Λο
στη θεματική 

α 06/10/2014 
δονίας, στο εργ

αποφοίτους Τμ
ργάνωση και Δ
ουν ή να εμπλο
για Επιχειρη
υν στο πεδίο
r CRM, Open C

με να εκδηλώ

ιτυχή παρακολ

και 28/9/2014
η συμμετοχή 

η συμμετοχή το
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ΛΑΚ σε 
ις 
ύ 
ή 

ς 

ιος 

γισμικού 
περιοχή 

κατα τις 
γαστήριο 

μημάτων 
Διοίκηση 
ουτίσουν 
ηματικές 
ο αυτό.
CART και 

ώσετε το 

λούθηση 

4 για τα 
τους με 

ους στην 



 

Ψηφιοπο
Οκτώβρι

Η εκδήλ

1. 
2. 

Καταλη

 

 

2.

Το Πανε

Ανοικτο

περιοχή

περιοχή

Οργάνω

1. Το 
ώρ
(5ο

2. Το 

Πλ

Επ

επ

για

συ

Op

3. Ο α

σα
4. Η σ

Σεμ

5. Οι 

απ

em

6. Όσ

εκτ

7. Για

μέ

εκπ

8. Τέλ

πε

 

οίηση και ανάρτη
ος 2015 

λωση ενδιαφέρ

Ονοματεπών
Σύντομο βιογ

κτική Ημερομη

.3. Έναρξη
ΕΚΠΑΙΔ
(ΝΟΕΜ

επιστήμιο Μακ

ού Κώδικα, διορ

ή Επιχειρηματικ

ή Εκπαιδευτικό

ωση: Τμήμα Εφα

Σεμινάριο θα δ
ρες 15.00 έως 2
ος όροφος, κτίρ

Σεμινάριο απε

ληροφορικής, Π

ιχειρήσεων, ελ

ιθυμούν να γνω

α Επιχειρηματι

νεισφέρουν στ

pen CART, Proce

αριθμός των θέ

ας ως την Παρα
συμμετοχή σας
μινάριο θα σας

υποψήφιοι θα

ποτελέσματα τη

mail εντός οριζό

σοι επιβεβαιώσ

τέλεση ενός έρ

α περιορισμένο

σω googleHang

παιδευομένων 

λος, είναι δυνα

ρίπτωση δε δίν

ηση στοιχείων, τα

ροντος θα πρέπ

νυμο και στοιχε
γραφικό σημείω

ηνία Υποβολής

η 2ου σεμιν
ΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦ
ΜΒΡΙΟΣ 201

εδονίας, στα πλ

ργανώνει το δεύ

κές Εφαρμογές

ό Λογισμικό. 

αρμοσμένης Πλ

διαρκέσει δύο 
21:00. Το Σεμινά
ριο ΓΔ) του Τμή

ευθύνεται σε πρ

Πολυτεχνικών Τ

λληνικών και ξέν

ωρίσουν ή να ε

ικές & Εκπαιδε

το πεδίο αυτό.

essMaker,  Moo

έσεων των συμ

ασκευή 21η Νοε
ς στο Σεμινάριο
ς δοθεί Βεβαίω

α ενημερωθούν

ης διαδικασίας 

όμενης προθεσμ

σουν τη συμμετ

ργου συνεισφο

ο αριθμό θέσεω

gouts. Αν κάπο

θα πρέπει να τ

ατή η παρακολο

νεται βεβαίωση

ακτική ενημέρωση

ΔΗΛ

ει να περιλαμβ

εία επικοινωνία
ωμα (μέχρι 400

ς των αιτήσεων

ναρίου 1ης 
ΦΑΡΜΟΓΕΣ

14)-ΠΡΟΣΚΛ

λαίσια του έργο

ύτερο σεμινάρι

ς/Υπηρεσίες για

ληροφορικής, Σ

(2) ημέρες: την
άριο θα πραγμα
ματος Εφαρμο

ροπτυχιακούς 

μημάτων και Τ

νων Πανεπιστη

μπλουτίσουν τ

υτικές Εφαρμο

Συγκεκριμένα, 

odle, BigBluebu

μετεχόντων είν

εμβρίου 2014 κ
 είναι χωρίς οικ
ση παρακολού

ν μέσω email ε

επιλογής και θ

μίας. 

τοχή τους στο σ

ράς σε ανάπτυ

ων είναι δυνατ

οιος επιθυμεί να

το δηλώσει στη

ούθηση του σεμ

η καθώς δε συμ

η και ανάρτηση τ

ΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟ

βάνει τα παρακ

ας του ενδιαφε
0 λέξεις). 

ν: Παρασκευή 2

ΣΕΙΡΑΣ ΕΚΠ
Σ/ΥΠΗΡΕΣΙΕ
ΛΗΣΗ ΣΥΜΜ

ου Μονάδες Αρ

ιο για την πρώτ

α Μικρομεσαί

Σχολή Επιστημώ

ν Πέμπτη 27/11
ατοποιηθεί στο
σμένης Πληροφ

και μεταπτυχια

μημάτων με αν

ημίων ή αποφο

τις γνώσεις τους

ογές/Υπηρεσίες

θα παρουσιασ

utton, LAMS. 

ναι περιορισμέν

και ώρα 21:00.
κονομική επιβά
θησης. 

εντός των ημερ

α πρέπει να επ

σεμινάριο απο

υξη εφαρμογής

τή η ΣΥΜΜΕΤΟ

α αξιολογηθεί η

ην πρώτη σειρά

μιναρίου εξ απ

μμετέχετε στο σ

 

του ψηφιακού υλ

ΟΧΗΣ 

άτω: 

ρόμενου, κινητ

26/9/2014 και 

ΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡ
ΜΕΤΟΧΗΣ 

ριστείας Ελεύθ

τη σειρά εκπαίδ

ες Επιχειρήσει

ών Πληροφορία

1/2014 και την Π
ο Πανεπιστήμιο
φορικής. 

ακούς φοιτητέ

ντικείμενο την Ο

οίτους ΙΕΚ σχετι

ς στη θεματική

ς για Μικρομεσ

στούν τα λογισμ

νος. Παρακαλο

. 
άρυνση. Μετά τ

ών 22/11/2014

πιβεβαιώσουν 

οδέχονται ταυτ

ς ΕΛ/ΛΑΚ. 

ΟΧΗ στο σεμινά

η αίτησή του σ

ά του βιογραφικ

οστάσεως μέσω

σεμινάριο απλώ

λικού και λοιπών 

τό τηλέφωνο κ

ώρα 21:00. 

: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜ
ΡΟΜΕΣΑΙΕΣ

ερου Λογισμικο

δευσης στη θεμ

ς σε συνδυασμ

ας. 

Παρασκευή 05/
ο Μακεδονίας, 

ς, και σε αποφ

Οργάνωση και 

ικών ειδικοτήτ

περιοχή των εφ

σαίες Επιχειρή

μικά ΕΛ/ΛΑΚ Joo

ούμε να εκδηλώ

την επιτυχή συ

4 έως 26/11/20

τη συμμετοχή 

όχρονα τη συμ

άριο εξ αποστά

ε αυτή την κατη

κού του σημειώ

ω live streamin

ώς παρακολουθ

ενημερώσεων, 

και e-mail. 

ΜΑΤΙΚΕΣ &
Σ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣ

ού/Λογισμικού

ματική 

μό με τη θεματι

/12/2014 κατά
στο εργαστήρι

φοίτους Τμημάτ

Διοίκηση 

των, οι οποίοι 

φαρμογών ΕΛ/

σεις και να 

omla!, Sugar CR

ώσετε το ενδια

μμετοχή σας σ

014 για τα 

τους με απαντ

μμετοχή τους σ

άσεως 

ηγορία 

ώματος. 

ng (σε αυτή την

θείτε. Έτσι δε 
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ΣΕΙΣ 

ύ 

ική 

 τις 
ο 533 

των 

/ΛΑΚ 

RM, 

αφέρον 

το 

ητικό 

στην 

ν 



 

Ψηφιοπο
Οκτώβρι

χρε

πα

ημ

ΕΚΔΗΛ

Η εκδήλ

http://m

*Οδηγίε

1. Στο

εργ

2. Στο

Πα

3. Στο

4. Στο

Καταλη

 

 

2.4

Το Παν
Λογισμ
εκπαίδ

1η ημε
Μικρομ
 
Η ημερ
όροφο
 
Πρόγρα
10:00 –
Προσέλ
 
10:10 –
Καλωσ
 
10:30 –
“ΕΛ/ΛΑ

 

οίηση και ανάρτη
ος 2015 

ειάζεται να κατ

ατήσετε στο link

μέρες πραγματο

ΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦ

λωση ενδιαφέρ

ma.ellak.gr/list-

ες συμπήρωση

ο πεδίο ΘΕΣΗ σ

γαζόμενος, από

ο πεδίο ΦΟΡΕΑ

ανεπιστημίου Μ

ο πεδίο Τηλέφω

ο πεδίο ΒΙΟΓΡΑ

κτική Ημερομη

4. "1η Ημ
ΓΙΑ ΜΙ

νεπιστήμιο Μα
μικού/Λογισμι
ευσης διοργα

ερίδα στη θεμ
μεσαίες Επιχε

ρίδα θα πραγμ
ος. 

αμμα Ημερίδ
– 10:10 
λευση 

– 10:30 
όρισμα στην ε

– 10:50 
ΑΚ & Ανοικτές

ηση στοιχείων, τα

ταθέσετε αίτησ

k που θα δημοσ

οποίησης του σ

ΦΕΡΟΝΤΟΣ Σ

ροντος* γίνεται,

events/eventp

ης της φόρμας  

συμπληρώστε τ

όφοιτος κτλ 

ΑΣ συμπληρώστ

Μακεδονίας 

ωνο επικοινωνί

ΑΦΙΚΟ ανεβάστ

ηνία Υποβολής

μεριδα: ΕΠΙ
ΚΡΟΜΕΣΑΙ

ακεδονίας, στ
ικού Ανοικτού
ανώνει την 

ματική περιοχ
ειρήσεις 

ματοποιηθεί τ

δας: 

εκδήλωση, “Ε

 Τεχνολογίες”

ακτική ενημέρωση

ση εκδήλωσης ε

σιευτεί στη σελ

σεμιναρίου). 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

, μέσω του συν

articipation/?e

εκδήλωση ενδ

ην τρέχουσα ιδ

τε το τμήμα του

ίας συμπληρώσ

τε ένα πραγματ

ς των αιτήσεων

ΧΕΙΡΗΜΑΤ
ΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ

τα πλαίσια του
ύ Κώδικα και μ

χή Επιχειρημα

την  Τρίτη 23/

ΕΛ/ΛΑΚ στο Πα

” – Καρούνος 

η και ανάρτηση τ

ενδιαφέροντος.

λίδα της Μονάδ

ΗΣ 

νδέσμου 

vents_id=2556

διαφέροντος: 

διότητά σας π.χ

υ βασικού σας π

στε κατα προτίμ

τικά σύντομο βι

ν: 21/11/2014 κ

ΤΙΚΕΣ & ΕΚΠ
ΗΣΕΙΣ" 

υ έργου Μονά
με αφορμή τη

ατικές & Εκπα

/12 στην Αίθο

αν/μιο Μακεδ

Θ. 

 

του ψηφιακού υλ

. Το μόνο που θ

δας Αριστείας Π

 

χ. προπτυχιακός

πτυχίου π.χ. τμ

μηση ένα κινητ

ιογραφικό σημ

και ώρα 21:00.

ΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ

άδες Αριστεία
ην ολοκλήρωσ

αιδευτικές Εφ

ουσα Συνεδρίω

δονίας” – Μα

λικού και λοιπών 

θα χρειαστεί να

Παν. Μακεδονία

ς φοιτητής, μετ

μήμα Εφαρμοσμ

ό τηλέφωνο. 

είωμα έως 400

Σ ΕΦΑΡΜΟ

ας Ελεύθερου 
ση της πρώτης

φαρμογές/Υπη

ων Παν/μίου

ργαρίτης Κ. 

ενημερώσεων, 

α κάνετε είναι ν

ας στο ma.ellak

ταπτυχιακός φο

μένης Πληροφο

0 λέξεις. 

ΟΓΕΣ/ΥΠΗΡΕ

 
ς σειράς 

ηρεσίες για 

υ Μακεδονίας

 

14

να 

k.gr τις 

οιτητής, 

ορικής 

ΕΣΙΕΣ 

ς, 1ος 



 

Ψηφιοπο
Οκτώβρι

 
10:50 –
“Το έργ
εκπαίδ
 
11:40 –
Coffee 
 
12:10 –
“Υιοθέτ
Ηλεκτρ
 
12:30 –
“Δραστ
 
12:50 –
“Δραστ
 
13:10 –
“Ανάπτ
 
Η εκδή
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ΓΕΝΙΚΕ

Το Πανε

Ανοικτο

περιοχή

περιοχή

Οργάνω

1. Το 

15

όρ

2. Το 

Πλ

 

οίηση και ανάρτη
ος 2015 

– 11:40 
γο της Μονάδ
ευσης” – Σαμ

– 12:10 
break 

– 12:30 
τηση ΕΛ/ΛΑΚ 
ρονική Διακυβ

– 12:50 
τηριότητα Μο

– 13:10 
τηριότητα Μο

– 13:30 
τυξη και Διαχε

λωση είναι πρ

5. 1o ΣΕΜ
ΕΦΑΡΜ
2015) -

ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟ

επιστήμιο Μακ

ού Κώδικα, διορ

ή Επιχειρηματικ

ή Εκπαιδευτικό

ωση: Τμήμα Εφα

Σεμινάριο θα δ

.00 έως 21:00. 

οφος, κτίριο ΓΔ

Σεμινάριο απε

ληροφορικής, Π

ηση στοιχείων, τα

δας Αριστείας 
μαράς Ν. 

στις υπηρεσίε
βέρνησης 

ονάδας Αριστε

ονάδας Αριστε

είριση δικτυα

ρογραμματισ

ΜΙΝΑΡΙΟ-2η
ΜΟΓΕΣ/ΥΠΗ
-Πρόσκλησ
ΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤ

εδονίας, στα πλ

ργανώνει το πρ

κές Εφαρμογές

ό Λογισμικό. 

αρμοσμένης Πλ

διαρκέσει δύο 

Το Σεμινάριο θ

Δ) του Τμήματο

ευθύνεται σε πρ

Πολυτεχνικών Τ

ακτική ενημέρωση

Παν/μίου Μα

ες της Περιφέ

είας Α.Π.Θ.” –

είας Παν/μίου

κών υπηρεσιώ

μένη να έχει L

ης ΣΕΙΡΑΣ: Ε
ΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ
ση Συμμετοχ
ΤΟΧΟΙ ΣΕΜΙΝ

λαίσια του έργο

ώτο σεμινάριο 

ς/Υπηρεσίες για

ληροφορικής, Σ

(2) ημέρες: την

θα πραγματοπο

ος Εφαρμοσμέ

ροπτυχιακούς 

μημάτων και Τ

η και ανάρτηση τ

ακεδονίας στο

έρειας Κεντρικ

–Σταμέλος Ι. 

υ Ιωαννίνων” 

ών Παν/μίου 

Live Streamin

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜ
Α ΜΙΚΡΟΜΕ
χής 
ΝΑΡΙΟΥ

ου Μονάδες Αρ

 για τη δεύτερη

α Μικρομεσαί

Σχολή Επιστημώ

ν Τετάρτη 28/1

οιηθεί στο Πανε

ένης Πληροφορ

και μεταπτυχια

μημάτων με αν

 

του ψηφιακού υλ

ο σύνολο των 

κής Μακεδονί

– Παππάς Ι. 

Μακεδονίας”

g. 

ΜΑΤΙΚΕΣ & Ε
ΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧ

ριστείας Ελεύθ

η σειρά εκπαίδ

ες Επιχειρήσει

ών Πληροφορία

1/2015 και την 

επιστήμιο Μακ

ρικής. 

ακούς φοιτητέ

ντικείμενο την Ο

λικού και λοιπών 

δράσεων της

ίας” – Διεύθυ

 – Καρατζίδης

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙ
ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Ι

ερου Λογισμικο

ευσης στη θεμα

ς σε συνδυασμ

ας. 

Πέμπτη 05/2/2

κεδονίας, στο ε

ς, και σε αποφ

Οργάνωση και 

ενημερώσεων, 

ς πρώτης σειρ

υνση Διαφάνε

ς Σ. 

ΚΕΣ 
Ιανουάριος

ού/Λογισμικού

ατική 

μό με τη θεματι

2015 κατα τις ώ

εργαστήριο 53

φοίτους Τμημάτ

Διοίκηση 

 

15

ράς 

ιας και 

ς 

ύ 

ική 

ώρες 

3 (5ος 

των 



 

Ψηφιοπο
Οκτώβρι

Επ

επ

για

συ

3. Ο α

σα

4. Η σ

Σεμ

5. Οι 

επ

6. Όσ

εκτ

7. Για

μέ

εκπ

8. Τέλ

πε

χρε

πα

ημ

ΕΚΔΗΛ

Η εκδήλ

http://m

*Οδηγίε

1. Στο

εργ

2. Στο

Πα

3. Στο

4. Στο

Καταλη

 

 

οίηση και ανάρτη
ος 2015 

ιχειρήσεων, ελ

ιθυμούν να γνω

α Επιχειρηματι

νεισφέρουν στ

αριθμός των θέ

ας ως την Παρα

συμμετοχή σας

μινάριο θα σας

υποψήφιοι θα

ιβεβαιώσουν τ

σοι επιβεβαιώσ

τέλεση ενός έρ

α περιορισμένο

σω googleHang

παιδευομένων 

λος, είναι δυνα

ρίπτωση δε δίν

ειάζεται να κατ

ατήσετε στο link

μέρες πραγματο

ΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦ

λωση ενδιαφέρ

ma.ellak.gr/list-

ες συμπήρωση

ο πεδίο ΘΕΣΗ σ

γαζόμενος, από

ο πεδίο ΦΟΡΕΑ

ανεπιστημίου Μ

ο πεδίο Τηλέφω

ο πεδίο ΒΙΟΓΡΑ

κτική Ημερομη

ηση στοιχείων, τα

λληνικών και ξέν

ωρίσουν ή να ε

ικές & Εκπαιδε

το πεδίο αυτό. 

έσεων των συμ

ασκευή 23η Ιαν

ς στο Σεμινάριο

ς δοθεί Βεβαίω

α ενημερωθούν

τη συμμετοχή τ

σουν τη συμμετ

ργου συνεισφο

ο αριθμό θέσεω

gouts. Αν κάπο

θα πρέπει να τ

ατή η παρακολο

νεται βεβαίωση

ταθέσετε αίτησ

k που θα δημοσ

οποίησης του σ

ΦΕΡΟΝΤΟΣ Σ

ροντος* γίνεται,

events/eventp

ης της φόρμας ε

συμπληρώστε τ

όφοιτος κτλ 

ΑΣ συμπληρώστ

Μακεδονίας 

ωνο επικοινωνί

ΑΦΙΚΟ ανεβάστ

ηνία Υποβολής

ακτική ενημέρωση

νων Πανεπιστη

μπλουτίσουν τ

υτικές Εφαρμο

μετεχόντων είν

ουαρίου 2015 

 είναι χωρίς οικ

ωση παρακολο

ν μέσω email γ

τους με απαντη

τοχή τους στο σ

ράς σε ανάπτυ

ων είναι δυνατ

οιος επιθυμεί να

το δηλώσει στη

ούθηση του σεμ

η καθώς δε συμ

ση εκδήλωσης ε

σιευτεί στη σελ

σεμιναρίου). 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

, μέσω του συν

articipation/?e

εκδήλωση ενδι

ην τρέχουσα ιδ

τε το τμήμα του

ίας συμπληρώσ

τε ένα πραγματ

ς των αιτήσεων

η και ανάρτηση τ

ημίων ή αποφο

τις γνώσεις τους

ογές/Υπηρεσίες

ναι περιορισμέν

και ώρα 23:00

κονομική επιβά

ύθησης. 

για τα αποτελέσ

ητικό email εντό

σεμινάριο απο

υξη εφαρμογής

τή η ΣΥΜΜΕΤΟ

α αξιολογηθεί η

ην πρώτη σειρά

μιναρίου εξ απ

μμετέχετε στο σ

ενδιαφέροντος.

λίδα της Μονάδ

ΗΣ 

νδέσμου 

vents_id=2836

ιαφέροντος: 

διότητά σας π.χ

υ βασικού σας π

στε κατα προτίμ

τικά σύντομο βι

ν: 23/1/2015 κα

 

του ψηφιακού υλ

οίτους ΙΕΚ σχετι

ς στη θεματική

ς για Μικρομεσ

νος. Παρακαλο

0. 

άρυνση. Μετα τ

σματα της διαδ

ός οριζόμενης π

οδέχονται ταυτ

ς ΕΛ/ΛΑΚ. 

ΟΧΗ στο σεμινά

η αίτησή του σ

ά του βιογραφικ

οστάσεως μέσω

σεμινάριο απλώ

. Το μόνο που θ

δας Αριστείας Π

 

χ. προπτυχιακός

πτυχίου π.χ. τμ

μηση ένα κινητ

ιογραφικό σημ

αι ώρα 23:00.

λικού και λοιπών 

ικών ειδικοτήτ

περιοχή των εφ

σαίες Επιχειρή

ούμε να εκδηλώ

την επιτυχή συ

δικασίας επιλογ

προθεσμίας. 

όχρονα τη συμ

άριο εξ αποστά

ε αυτή την κατη

κού του σημειώ

ω live streamin

ώς παρακολουθ

θα χρειαστεί να

Παν. Μακεδονία

ς φοιτητής, μετ

μήμα Εφαρμοσμ

ό τηλέφωνο. 

είωμα έως 400

ενημερώσεων, 

των, οι οποίοι 

φαρμογών ΕΛ/

σεις και να 

ώσετε το ενδια

υμμετοχή σας σ

γής και θα πρέπ

μμετοχή τους σ

άσεως 

ηγορία 

ώματος. 

ng (σε αυτή την 

θείτε. Έτσι δε 

α κάνετε είναι ν

ας στο ma.ellak

ταπτυχιακός φο

μένης Πληροφο

0 λέξεις. 
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/ΛΑΚ 

αφέρον 

στο 

πει να 

στην 

να 

k.gr τις 

οιτητής, 

ορικής 



 

Ψηφιοπο
Οκτώβρι

2.6

 

ΓΕΝΙΚΕ

Το Πανε

Ανοικτο

περιοχή

Οργάνω

1. Το 

τις

53

2. Το 

Πλ

κα

θε

3. Ο α

σα

4. Η σ

Σεμ

5. Οι 

επ

6. Όσ

εκτ

7. Για

μέ

εκπ

8. Τέλ

πε

χρε

πα

ημ

ΕΚΔΗΛ

Η εκδήλ

 http://m

*Οδηγίε

1. Στο

 

οίηση και ανάρτη
ος 2015 

6. 2o ΣΕΜ
Πρόσκ

ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟ

επιστήμιο Μακ

ού Κώδικα, διορ

ή Εκπαιδευτικό

ωση: Τμήμα Εφα

Σεμινάριο θα δ

ς ώρες 15.00 έω

3 (5ος όροφος,

Σεμινάριο απε

ληροφορικής & 

ι σε οποιονδήπ

ματική περιοχή

αριθμός των θέ

ας ως την Δευτέ

συμμετοχή σας

μινάριο θα σας

υποψήφιοι θα

ιβεβαιώσουν τ

σοι επιβεβαιώσ

τέλεση ενός έρ

α περιορισμένο

σω googleHang

παιδευομένων 

λος, είναι δυνα

ρίπτωση δε δίν

ειάζεται να κατ

ατήσετε στο link

μέρες πραγματο

ΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦ

λωση ενδιαφέρ

ma.ellak.gr/list-

ες συμπήρωση

ο πεδίο ΘΕΣΗ σ

ηση στοιχείων, τα

ΜΙΝΑΡΙΟ-2η
κληση Συμμ

ΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤ

εδονίας, στα πλ

ργανώνει το δεύ

ό Λογισμικό. 

αρμοσμένης Πλ

διαρκέσει δύο 

ως 21:00. Το Σε

, κτίριο ΓΔ) του

ευθύνεται σε πρ

Παιδαγωγικών

ποτε φίλο του α

ή του Εκπαιδευ

έσεων των συμ

έρα 09 Μαρτίο

ς στο Σεμινάριο

ς δοθεί Βεβαίω

α ενημερωθούν

τη συμμετοχή τ

σουν τη συμμετ

ργου συνεισφο

ο αριθμό θέσεω

gouts. Αν κάπο

θα πρέπει να τ

ατή η παρακολο

νεται βεβαίωση

ταθέσετε αίτησ

k που θα δημοσ

οποίησης του σ

ΦΕΡΟΝΤΟΣ Σ

ροντος* γίνεται,

-events/eventp

ης της φόρμας ε

συμπληρώστε τ

ακτική ενημέρωση

ης ΣΕΙΡΑΣ: Ε
μετοχής 

ΤΟΧΟΙ ΣΕΜΙΝ

λαίσια του έργο

ύτερο σεμινάρι

ληροφορικής, Σ

(2) ημέρες: την

μινάριο θα πρα

υ Τμήματος Εφ

ροπτυχιακούς 

ν, ελληνικών κα

ανοικτού λογισμ

υτικού Λογισμικ

μετεχόντων είν

υ 2015 και ώρα

 είναι χωρίς οικ

ωση παρακολο

ν μέσω email γ

τους με απαντη

τοχή τους στο σ

ράς σε ανάπτυ

ων είναι δυνατ

οιος επιθυμεί να

το δηλώσει στη

ούθηση του σεμ

η καθώς δε συμ

ση εκδήλωσης ε

σιευτεί στη σελ

σεμιναρίου). 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

, μέσω του συν

participation/?e

εκδήλωση ενδι

ην τρέχουσα ιδ

η και ανάρτηση τ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤ

ΝΑΡΙΟΥ 

ου Μονάδες Αρ

ιο για τη δεύτε

Σχολή Επιστημώ

ν Παρασκευή 1

αγματοποιηθεί 

αρμοσμένης Π

και μεταπτυχια

αι ξένων Πανεπ

μικού επιθυμεί

κού και να συν

ναι περιορισμέν

α 17:00. 

κονομική επιβά

ύθησης. 

για τα αποτελέσ

ητικό email εντό

σεμινάριο απο

υξη εφαρμογής

τή η ΣΥΜΜΕΤΟ

α αξιολογηθεί η

ην πρώτη σειρά

μιναρίου εξ απ

μμετέχετε στο σ

ενδιαφέροντος.

λίδα της Μονάδ

ΗΣ 

νδέσμου 

events_id=3123

ιαφέροντος: 

διότητά σας π.χ

 

του ψηφιακού υλ

ΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜ

ριστείας Ελεύθ

ρη σειρά εκπαί

ών Πληροφορία

13/03/2015 και

στο Πανεπιστή

Πληροφορικής.

ακούς φοιτητέ

ιστημίων ή απο

ί να γνωρίσει ή

νεισφέρει στο π

νος. Παρακαλο

άρυνση. Μετα τ

σματα της διαδ

ός οριζόμενης π

οδέχονται ταυτ

ς ΕΛ/ΛΑΚ. 

ΟΧΗ στο σεμινά

η αίτησή του σ

ά του βιογραφικ

οστάσεως μέσω

σεμινάριο απλώ

. Το μόνο που θ

δας Αριστείας Π

3 

χ. προπτυχιακός

λικού και λοιπών 

ΜΙΚΟ (ΜΑΡ

ερου Λογισμικο

ίδευσης στη θε

ας. 

ι την Παρασκευ

ήμιο Μακεδονί

ς, και σε αποφ

οφοίτους ΙΕΚ σ

να εμπλουτίσε

πεδίο αυτό. 

ούμε να εκδηλώ

την επιτυχή συ

δικασίας επιλογ

προθεσμίας. 

όχρονα τη συμ

άριο εξ αποστά

ε αυτή την κατη

κού του σημειώ

ω live streamin

ώς παρακολουθ

θα χρειαστεί να

Παν. Μακεδονία

ς φοιτητής, μετ

ενημερώσεων, 

ΡΤΙΟΣ 2015)

ού/Λογισμικού

εματική 

υή 20/03/2015

ίας, στο εργασ

φοίτους Τμημάτ

σχετικών ειδικο

ει τις γνώσεις τ

ώσετε το ενδια

υμμετοχή σας σ

γής και θα πρέπ

μμετοχή τους σ

άσεως 

ηγορία 

ώματος. 

ng (σε αυτή την 

θείτε. Έτσι δε 

α κάνετε είναι ν

ας στο ma.ellak

ταπτυχιακός φο
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) -

ύ 

5 κατα 

στήριο 

των 

οτήτων, 

ου στη 

αφέρον 

στο 

πει να 

στην 

να 

k.gr τις 

οιτητής, 



 

Ψηφιοπο
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εργ

2. Στο

Πα

3. Στο

4. Στο
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Το Σεμιν
ώρες 15
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Πληροφ

 

 

 

οίηση και ανάρτη
ος 2015 

γαζόμενος, από

ο πεδίο ΦΟΡΕΑ

ανεπιστημίου Μ

ο πεδίο Τηλέφω

ο πεδίο ΒΙΟΓΡΑ

κτική Ημερομη

7. 1ο ΣΕΜ
της Αγ

επιστήμιο Μακ
ού Κώδικα, διορ
υξη – Περιβάλλ

ωση: Τμήμα Εφα

νάριο θα διαρκ
5.00 έως 21:00.
ς, κτίριο ΓΔ) του

φορίες 

ηση στοιχείων, τα

όφοιτος κτλ 

ΑΣ συμπληρώστ

Μακεδονίας 

ωνο επικοινωνί

ΑΦΙΚΟ ανεβάστ

ηνία Υποβολής

ΜΙΝΑΡΙΟ 3η
ροτικής Επ
εδονίας, στα πλ
ργανώνει το πρ
ον σε συνδυασ

αρμοσμένης Πλ

κέσει δύο (2) ημ
. Το Σεμινάριο θ
υ Τμήματος Εφ

ακτική ενημέρωση

τε το τμήμα του

ίας συμπληρώσ

τε ένα πραγματ

ς των αιτήσεων

ης ΣΕΙΡΑΣ: Α
ιχειρηματικ
λαίσια του έργο
ώτο σεμινάριο 
σμό με τη θεματ

ληροφορικής, Σ

μέρες: την Παρ
θα πραγματοπο
φαρμοσμένης Π

η και ανάρτηση τ

υ βασικού σας π

στε κατα προτίμ

τικά σύντομο βι

ν: 09/3/2015 κα

Αξιοποίηση
κότητας (Μ
ου Μονάδες Αρ
 για την τρίτη σ
τική περιοχή τω

Σχολή Επιστημώ

ρασκευή 08/05
οιηθεί στο Παν
Πληροφορικής.

 

του ψηφιακού υλ

πτυχίου π.χ. τμ

μηση ένα κινητ

ιογραφικό σημ

αι ώρα 17:00.

η Νέων Τεχν
ΜΑΪΟΣ 2015
ριστείας Ελεύθ
σειρά εκπαίδευ
ων Επιχειρηματ

ών Πληροφορία

/2015 και την 
νεπιστήμιο Μα
.  

λικού και λοιπών 

μήμα Εφαρμοσμ

ό τηλέφωνο. 

είωμα έως 400

νολογιών σ
) 
ερου Λογισμικο
σης στη θεματ
τικών Εφαρμογ

ας. 

Παρασκευή 15
ακεδονίας, στο 

ενημερώσεων, 

μένης Πληροφο

0 λέξεις. 

στην Ανάπτυ

ού/Λογισμικού
τική περιοχή Αγ
γών.  

5/05/2015 κατα
εργαστήριο 53
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ορικής 

υξη 

ύ 
γροτική 

α τις 
33 (5ος 
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2.8
 

ΓΕΝΙΚΕ

Το Π
Λογισμ
Ανάπτυ
Εφαρμ
με στόχ
συμμετ
θεματι

Οργάνω

1. 

2. 

3. 
4. 

5. 
6. 

ΕΚΔΗΛ

Η εκδή

https://

*Οδηγί

1. 

2. 

3. 
4. 

Καταλη

 

email Ε
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8. 2ο ΘΕΡΙ

Σ ΠΛΗΡΟΦΟΡ

ανεπιστήμιο 
μικού/Λογισμι
υξης Κώδικα
μογές/Υπηρεσ
χο την εκπαίδ
τοχή τους στη
κές περιοχές τ

ωση: Τμήμα Ε

Το θερινό 
Παρασκευή
θα πραγμα
ΓΔ) του Τμή
Το θερινό 
αποφοίτου
σχετικών ε
συνεισφέρε
Οι υποψήφ
Ο αριθμός 
ημερομηνία
Η παρακολο
Με την ε
παρακολού

ΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦ

λωση ενδιαφ

/ma.ellak.gr/l

ίες συμπήρωσ

Στο πεδίο 
μεταπτυχια
Στο πεδίο Φ
Πληροφορι
Στο πεδίο Τ
Στο πεδίο Β

ηκτική Ημερο

Επικοινωνίας

ηση στοιχείων, τα

ΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧ

Μακεδονία
ικού Ανοικτού
α για τη δε
σίες για μικρο
δευση των συμ
η συνεργατική
του αντικειμέ

Εφαρμοσμένη

σχολείο θα δ
ή 05/06/2015
ατοποιηθεί στ
ήματος Εφαρμ
σχολείο απε

υς Τμημάτων 
ειδικοτήτων, 
ει σε εφαρμο

φιοι πρέπει να
των θέσεων 
α υποβολής τω
ούθηση του Θ
επιτυχή συμ
ύθησης.  

ΦΕΡΟΝΤΟΣ Σ

έροντος γίνετ

list-events/ev

σης της φόρμ

ΘΕΣΗ συμπ
ακός φοιτητής
ΦΟΡΕΑΣ συμπ
ικής Πανεπιστ
Τηλέφωνο επι
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ α

ομηνία Υποβο

: pamak.ma@

ακτική ενημέρωση

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΟΙ ΘΕΡΙΝΟΥ Σ

ας, στα πλ
ύ Κώδικα, ανα
ύτερη σειρά 
ομεσαίες επιχ
μμετεχόντων 
ή ανάπτυξη Έρ
ένου εκπαίδευ

ς Πληροφορι

διαρκέσει πέν
5 και ώρες 10:
ο Πανεπιστήμ
μοσμένης Πλη
ευθύνεται σε
Πληροφορικ
και σε οπο

ογές ΕΛ/ΛΑΚ.
α έχουν γνώση
των συμμετε
ων αιτήσεων 
Θερινού Σχολε
μμετοχή στο 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ται, μέσω του 

entparticipati

μας εκδήλωση

πληρώστε τη
ς, εργαζόμενο
πληρώστε το 
τημίου Μακεδ
κοινωνίας συ
ανεβάστε ένα 

ολής των αιτή

@gmail.com 

η και ανάρτηση τ

ΚΩΔΙΚΑ ΕΛ/Λ

ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΝΑ

λαίσια του 
ακοινώνει τη 
ά εκπαίδευση
χειρήσεις, Εκπ
σε τεχνολογίε
ργου συνεισφ
υσης. 

κής, Σχολή Επ

ντε (5) ημέρε
:00-15:00 (εκτ
μιο Μακεδον
ηροφορικής. 
ε προπτυχια
κής, ελληνικών
οιονδήποτε φ

η/εμπειρία σε
εχόντων είνα
η Τετάρτη 27
είου Ανάπτυξη

Σχολείο, θ

ΗΣ 

 συνδέσμου

ion/?events_i

η ενδιαφέρον

ν τρέχουσα 
ς, απόφοιτος 
τμήμα του βα
δονίας 
μπληρώστε κ
πραγματικά σ

σεων: Τετάρτ

 

του ψηφιακού υλ

ΛΑΚ – ΠΑΝ. Μ

ΑΠΤΥΞΗΣ ΚΩΔ

έργου Μ
διοργάνωση 

ης στις θεμα
παιδευτικό Λο
ες προγραμμα
φοράς σε εφα

πιστημών Πλη

ες: από την 
τός της Δευτέ
νίας, στο εργα
 
κούς και με
ν και ξένων Π
φίλο του αν

ε τεχνολογίες 
ι περιορισμέν

7 Μαΐου 2015
ης Κώδικα είν
θα δοθεί στ

id=3788 

ντος: 

ιδιότητά σα
κτλ 
ασικού σας π

ατα προτίμησ
σύντομο βιογ

τη 27 Μαΐου 2

λικού και λοιπών 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΔΙΚΑ (SUMME

Μονάδες Αρ
του δεύτερο

ατικές περιοχ
ογισμικό και 
ατισμού και μ
αρμογές ΕΛ/Λ

ροφορίας. 

Παρασκευή 2
έρας 1 Ιουνίου
αστήριο 533 

εταπτυχιακού
Πανεπιστημίω
οικτού λογισ

όπως: PHP, M
νος και ορίστ
και ώρα 14:0

ναι χωρίς οικο
τους συμμετ

ας π.χ. προπ

τυχίου π.χ. τμ

ση ένα κινητό 
ραφικό σημεί

2015 και ώρα

ενημερώσεων, 

ER CODE CAM

ιστείας Ελε
ου Θερινού Σχ
χές Επιχειρη
Αγροτική Ανά
με απώτερο σ
ΛΑΚ που ανήκο

29/05/2015 έ
υ). Το θερινό 
(5ος όροφος

ύς φοιτητές, 
ων ή αποφοίτ
σμικού επιθυ

MySQL, Java, C
τηκε ως κατα
00. 
ονομική επιβά
τέχοντες Βε

πτυχιακός φο

μήμα Εφαρμο

τηλέφωνο. 
ίωμα έως 400

α 14:00 
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P) 

εύθερου 
χολείου 
ματικές 
άπτυξη, 
κοπό τη 
ουν στις 

έως την 
σχολείο 
ς, κτίριο 

και σε 
τους ΙΕΚ 
υμεί να 

C/C++. 
αληκτική 

άρυνση.
βαίωση 

οιτητής, 

οσμένης 

0 λέξεις.
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3. Άλ

Τέλος

3.1

Η ΜΚΟ 
του προ

Στα πλα
...εναλλ

Σάββατο

Ο σκοπό

α) η ενη

β) η εξο

γ) η πλη

Θα εκτιμ
σας ως ε

"Το You

- την δια
- τις αντ
 
Δηλώσε
 
*Θα δοθ

(Η συμμ

https://

http://y

 

 

4. Αν

Στα 
πραγμ
εμφαν
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λλες Ανα

ς, κατά το ίδ

1. Εργαστ

"Youthfully You
ογράμματος Era

αίσια των δραστ
λακτική προσέγ

ο, 27 Σεπτεμβρ

ός του εργαστη

ημέρωση γύρω 

οικείωση των νέ

ηροφόρηση για

μούσαμε αν μπ
εξής: 

thfully Yours G

ατροφή μέσω μ
ταλλαγές νέων 

εις συμμετοχής

θεί βεβαίωση σ

μετοχή δεν έχει

/www.facebook

youthfullyyours

νάρτηση

πλαίσια 
ματοποιήθη
νίζονται scr

ηση στοιχείων, τα

ακοινώσ

διο διάστημ

τήριο "Διατ

urs Gr" ασχολη
asmus+. 

τηριοτήτων του
γγιση"  

ρίου 2014, ώρα 

ηρίου είναι:  

από θέματα δι

έων με τις μεθό

α τα προγράμμα

πορείτε να συμ

R σε προσκαλε

μεθόδων μη τυπ
& τα προγράμμ

: youthfullyyou

συμμετοχής" 

ι κάποιο κόστος

k.com/pages/Yo

gr.wordpress.c

η εκδηλώ

του συντ
καν διάφο

reenshots απ

ακτική ενημέρωση

σεις 

μα αναρτήθη

τροφή: μια

θείτε κυρίως μ

υς , η ΜΚΟ “You

17.30, Πανεπισ

ιατροφής μέσω

όδους αυτές & τ

ατα Erasmus+. 

βάλλετε κοινοπ

εί να μάθεις για

πικής μάθησης
ματα Erasmus+

ursgr@gmail.co

ς) 

outhfully-Yours

com/ 

ώσεων γι

τονισμού 
ορες εκδηλ
πό τις σχετ

η και ανάρτηση τ

ηκε η παρα

α ...εναλλακ

με προγράμματα

uthfully Yours” 

στημιακό Γυμνα

ω μεθόδων μη τ

την βιωματική 

 

ποιώντας την ε

α: 

ς 
+ 

m με θέμα "Για

s-GR/16176604

ια τις δρ

των δράσ
λώσεις κατά
ικές ιστοσε

 

του ψηφιακού υλ

ακάτω ανακ

κτική προσέ

α κινητικότητας

οργανώνει το  

αστήριο Α.Π.Θ.

τυπικής μάθηση

μάθηση,  

κδήλωση και εν

α το εναλλακτικ

47223888 

άσεις τη

σεων δημ
ά το τελευ
λίδες εκδηλ

λικού και λοιπών 

οίνωση: 

έγγιση"  

ς νέων (18-25 ε

εργαστήριο με

. 

ης,  

νημερώνοντας 

κό εργαστήρι δι

ς ∆.Α.ΣΤ

μοσιότητας 
υταίο διάστ
λώσεων: 

ενημερώσεων, 

ετών) υπό την α

ε θέμα "Διατρο

μέσω του new

ιατροφής" 

ΤΑ. 

της Δ.Α
τημα. Παρ
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αιγίδα 

οφή: μια 

wsletter 

Α.ΣΤΑ. 
ακάτω 
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4.1

Περιγρ

Σας πρ
(ΔΑ.ΣΤ
Επιχειρ
Πολιτισ

Στην εκ
Πανεπι
Γραφεί
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1. Ημερίδ

ραφή 

οσκαλούμε να
Τ.Α.) Πανεπισ
ρησιακού Πρ
σμού, Παιδεία

στην Α

κδήλωση θα 
ιστημίου Μακ
ίου Πρακτικής

ηση στοιχείων, τα

δα ενημέρω

α παραβρεθείτ
στημίου Μακε
ρογράμματος 
ας και Θρησκε

Τ

Αίθουσα Τηλε

παρουσιαστο
κεδονίας» και 
ς Άσκησης (Γ

ακτική ενημέρωση

ωσης για τις

τε στην ημερί
εδονίας», που

«Εκπαίδευση
ευμάτων την 

ετάρτη  30 Σ

εκπαίδευσης 

ύν οι δράσεις
των τριών υπ

ΓΠΑ) και της Μ

η και ανάρτηση τ

ς δράσεις τ

ίδα ενημέρωσ
υ διοργανώνε
η και Διά Β

Σεπτεμβρίου 2

του Πανεπισ

ς της «Δομής
ποκείμενων δο
Μονάδας Καιν

 

του ψηφιακού υλ

της Δ.Α.ΣΤΑ

σης της «Δομή
εται στο πλα
Βίου Μάθησ

2015, στη 13:

στημίου Μακε

ς Απασχόληση
ομών της, του
νοτομίας και Ε

λικού και λοιπών 

. 

ής Απασχόληση
αίσιο της ομ
ση 2007-2013

00 

εδονίας (1ος ό

 

ης και Σταδιο
υ Γραφείου Δι
Επιχειρηματικ

ενημερώσεων, 

σης και Σταδιο
μόθεμης Πράξ
3» του Υπο

όροφος) 

οδρομίας (Δ.Α
ιασύνδεσης (Γ
κότητας (ΜΚΕ
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οδρομίας 
ξης του 
ουργείου 

Α.ΣΤΑ.) 
ΓΔ), του 
Ε). 



 

Ψηφιοπο
Οκτώβρι

4.2

Περιγρ

Σας πρ
(Δ.Α.ΣΤ
Επιχειρ
Πολιτισ
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2. Ημερίδ

ραφή 

οσκαλούμε να
ΤΑ.) Πανεπισ
ρησιακού Πρ
σμού, Παιδεία

στην Α

ηση στοιχείων, τα

δα ενημέρω

α παραβρεθείτ
στημίου Μακε
ρογράμματος 
ας και Θρησκε

Τ

Αίθουσα Τηλε

ακτική ενημέρωση

ωσης της Δ.

τε στην ημερί
εδονίας», που

«Εκπαίδευση
ευμάτων την 

Τετάρτη 07 Ο

εκπαίδευσης 

η και ανάρτηση τ

.Α.ΣΤΑ. 

ίδα ενημέρωσ
υ διοργανώνε
η και Διά Β

Οκτωβρίου 20

του Πανεπισ

 

του ψηφιακού υλ

σης της «Δομή
εται στο πλα
Βίου Μάθησ

015, στη 13:0

στημίου Μακε

λικού και λοιπών 

ής Απασχόληση
αίσιο της ομ
ση 2007-2013

0   

εδονίας (1ος ό

 

ενημερώσεων, 

σης και Σταδιο
μόθεμης Πράξ
3» του Υπο

όροφος) 
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οδρομίας 
ξης του 
ουργείου 
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Στην εκ
Πανεπι
Γραφεί

 

 

4.3

Περιγρ

Σας πρ
(Δ.Α.ΣΤ
Επιχειρ
Πολιτισ
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κδήλωση θα 
ιστημίου Μακ
ίου Πρακτικής

3. ΠΡΟΣΚ

ραφή 

οσκαλούμε να
ΤΑ.) Πανεπισ
ρησιακού Πρ
σμού, Παιδεία

στην Α

ηση στοιχείων, τα

παρουσιαστο
κεδονίας» και 
ς Άσκησης (Γ

ΚΛΗΣΗ ΣΕ Η

α παραβρεθείτ
στημίου Μακε
ρογράμματος 
ας και Θρησκε

Τ

Αίθουσα Τηλε

ακτική ενημέρωση

ύν οι δράσεις
των τριών υπ

ΓΠΑ) και της Μ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝ

τε στην ημερί
εδονίας», που

«Εκπαίδευση
ευμάτων την 

Τετάρτη 14 Ο

εκπαίδευσης 

η και ανάρτηση τ

ς της «Δομής
ποκείμενων δο
Μονάδας Καιν

ΝΗΜΕΡΩΣΗ

ίδα ενημέρωσ
υ διοργανώνε
η και Διά Β

Οκτωβρίου 20

του Πανεπισ

 

του ψηφιακού υλ

ς Απασχόληση
ομών της, του
νοτομίας και Ε

ΗΣ ΤΗΣ Δ.Α.Σ

σης της «Δομή
εται στο πλα
Βίου Μάθησ

015, στη 13:0

στημίου Μακε

λικού και λοιπών 

ης και Σταδιο
υ Γραφείου Δι
Επιχειρηματικ

ΣΤΑ. 

ής Απασχόληση
αίσιο της ομ
ση 2007-2013

0   

εδονίας (1ος ό

ενημερώσεων, 

οδρομίας (Δ.Α
ιασύνδεσης (Γ
κότητας (ΜΚΕ

σης και Σταδιο
μόθεμης Πράξ
3» του Υπο

όροφος) 
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Α.ΣΤΑ.) 
ΓΔ), του 
Ε). 

οδρομίας 
ξης του 
ουργείου 
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Στην εκ
Πανεπι
Γραφεί
(ΜΚΕ

 

 

4.4

Περιγ

Σας προ
(Δ.Α.ΣΤ

«Γεφ

που διο
Διά Βίο

Τιμούμ
οφέλη α
(Δ.Α.ΣΤ

Στην εκ
των δια
Σχεδίω
προβάλ
προετο

 

 

οίηση και ανάρτη
ος 2015 

κδήλωση θα 
ιστημίου Μακ
ίου Πρακτική
Ε). 

4. Γεφυρ
την αγ

γραφή 

οσκαλούμε να
ΤΑ.) Πανεπιστ

φυρώνοντας 

οργανώνεται σ
ου Μάθηση 20

στ

με τους συνεργ
από την έμπρα
ΤΑ.) Πανεπιστ

κδήλωση, επίσ
ακριθέντων φο
ων της «Δομής 
λλοντας την επ
ιμασία της επ

ηση στοιχείων, τα

παρουσιαστο
κεδονίας» και 
ής Άσκησης (

ώνοντας δύ
γορά εργασ

α παραβρεθείτ
τημίου Μακεδο

δύο κόσμους

στο πλαίσιο τη
007-2013» το

Π

το Αμφιθέατρ

γαζόμενους φ
ακτη συνεισφ
τημίου Μακεδο

σης, θα πραγμ
οιτητών του 2
Απασχόλησης
πιχειρηματική
πιτυχούς εισόδ

ακτική ενημέρωση

ύν οι δράσεις
των τριών υπ

(ΓΠΑ) και τη

ύο κόσμους
σίας 

τε στην τιμητι
ονίας» 

: η σύνδεση τ

ης ομόθεμης Π
υ Υπουργείου

Πέμπτη 15 Ο

ρο Τελετών τ

ορείς για την 
ορά τους στο 
ονίας». 

ματοποιηθεί πα
ου, 3ου και 4ο
ς και Σταδιοδρ
ή κουλτούρα τ
δου τους στην 

η και ανάρτηση τ

ς της «Δομής
ποκείμενων δο
ης Μονάδας 

ς: Η σύνδεσ

ική εκδήλωση

του εκπαιδευ

Πράξης του Επ
υ Πολιτισμού,

Οκτωβρίου 20

του Πανεπιστ

  

αγαστή συνερ
πλαίσιο της «

αρουσίαση κα
ου Διαγωνισμ
ρομίας (Δ.Α.Σ
των προπτυχια
αγορά εργασ

 

του ψηφιακού υλ

ς Απασχόληση
ομών της, του
Καινοτομία

ση του εκπα

η της «Δομής Α

υτικού συστήμ

πιχειρησιακού
, Παιδείας και

015, στις 18:0

τημίου Μακεδ

ργασία και αν
«Δομής Απασχ

αι βράβευση τ
μού Καινοτόμω
ΣΤΑ.) Πανεπιστ
ακών φοιτητώ
ίας. 

λικού και λοιπών 

ης και Σταδιο
υ Γραφείου Δι
ας και Επιχ

αιδευτικού 

Απασχόλησης 

ματος με την 

ύ Προγράμματ
ι Θρησκευμάτ

0 

δονίας (ισόγε

αλύουμε τα α
χόλησης και Στ

των επιχειρημα
ων Επιχειρημα
τημίου Μακεδ
ών και ενθαρρύ

ενημερώσεων, 

οδρομίας (Δ.Α
ιασύνδεσης (Γ
ιχειρηματικό

 συστήματο

 

και Σταδιοδρο

ν αγορά εργασ

ατος «Εκπαίδευ
των την  

ειο) 

αμοιβαία ουσια
Σταδιοδρομίας 

ατικών προτά
ματικών Ιδεών
δονίας», 
ύνοντας την 
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