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ΕΙΔΗΣΕΙΣ.ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ:

Επίσκεψη Κοντονή στις 17 Μαρτίου -

Πέμπτη, 9 Μάρτιος, 2017

Η ΝΟΔΕ για τον Θ. Παραστατίδη -

Τετάρτη, 8 Μάρτιος, 2017

Αναβολή συζήτησης ερωτήσεων -

Τετάρτη, 8 Μάρτιος, 2017

Στοπ σε πληρωμή συμβασιούχων -

Τετάρτη, 8 Μάρτιος, 2017

SOS από την Καπνική Μιχαηλίδης -

Τρίτη, 7 Μάρτιος, 2017

Κόντρα Γεωργαντά – Γεροβασίλη -

Τρίτη, 7 Μάρτιος, 2017

Ίδρυση νέου πολιτικού φορέα -

Τρίτη, 7 Μάρτιος, 2017

Σύσκεψη για εν εξελίξει έργα -

Δευτέρα, 6 Μάρτιος, 2017

Αναζήτηση

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για Επιμορφωτική
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Αναρτήθηκε από Kilkis24 on Πέμπτη, 9 Μάρτιος, 2017 · Σχολιάστε 

Η Επιμορφωτική Κιλκίς συμμετέχει ως διακρατικός εταίρος στο έργοWorkBasedLearning 2.0 «WBL
2.0» στο πλαίσιο του Erasmus+ ΚΑ2 Στρατηγικές Συμπράξεις. Είναι το 3ο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα
της Επιμορφωτική Κιλκίς για το 2016.

Στόχος του προγράμματος είναι να
βελτιώσει τη συνεργασία μεταξύ των φορέων που παρέχουν Επαγγελματική Εκπαίδευση και
Κατάρτιση (ΕΕΚ) και των επιχειρήσεων, έτσι ώστε να παρέχουν μια όσο το δυνατό
προσανατολισμένη στις επαγγελματικές ανάγκες της αγοράς εκπαίδευση, στους μαθητές ή
καταρτιζόμενους στον τομέα του webdesignκαι της διαχείρισης μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Οι δραστηριότητες του προγράμματος περιλαμβάνουν τη δημιουργία μιας σειράς από videoμε τις εξής
θεματολογίες:

Συνεντεύξεις σχετικά με τις προσδοκίες των επιχειρήσεων: δημιουργία 12 βίντεοανά χώρα
(συνολικά 60) όπου οι διευθυντές ή ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων θα περιγράφουν τις προσδοκίες
τους σχετικά με την ιστοσελίδα της επιχείρησής τους, την ψηφιακή της ταυτότητα και την
στρατηγική της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Συλλογή από ιστορίες επιτυχίας: δημιουργία 12 βίντεο ανά χώρα (συνολικά 60) με τις ιστορίες
επιτυχίας των επιχειρηματιών.
Δημιουργία σεναρίων από την πραγματική ζωή, βασισμένα στα παραπάνω βίντεο.

Η εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε την περίοδο 20 – 21 Ιανουαρίου
2017 στη Φλωρεντία της Ιταλίας και φιλοξενήθηκε από τοPIXELένα διεθνές εκπαιδευτικό ινστιτούτο
με εξειδίκευση στη διεθνή συνεργασία και τη διαχείριση προγραμμάτων. Στη συνάντηση συμμετείχαν
10 εκπρόσωποι εκπαιδευτικών φορέων – εταίρων από την Ελλάδα, Ιταλία, Σκοτία, Ισπανία και
Λιθουανία.Την Επιμορφωτική Κιλκίς εκπροσώπησε ο Νίκος Γεωργιάδης, μέλος της ομάδας
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι στόχοι του προγράμματος και τα
επιδιωκόμενα αποτελέσματα από την υλοποίησή του, το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα δράσεων, καθώς
και ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων μεταξύ των εταίρων.

Τέλος, ανανεώθηκε το ραντεβού των εταίρων για τοΝταντί της Σκωτίας στις 17 – 18Ιουλίου 2017.
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ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

Anonimi στο SOS από την Καπνική Μιχαηλίδης
Ανώνυμος στο Σύσκεψη για εν εξελίξει έργα
eleni στο «Κακώς εννοούμενη δημοσιότητα»
sittingbull στο Πολιτική ορθότητα:
Ανώνυμος στο Το βασίλειο των αδέσποτων!
sittingbull στο Η σημαία, ο Κυριάκος, ο Άδωνις…

ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ

ΕΚΛΟΓΕΣ 2015

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Δημοψήφισμα – αποτελέσματα
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Ρεκόρ στον τουρισμό και το 2017 9 Μαρτίου 2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ο ελληνικός τουρισμός οδεύει για νέο ρεκόρ αφίξεων, καθώς ο
Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) εκτιμά ότι 26 εκατομμύρια
επισκέπτες θα έρθουν στη χώρα μας το 2017. Μαζί με την κρουαζιέρα –εκτιμάται ότι θα έχει
μείωση 20%- οι συνολικές αφίξεις θα κινηθούν κοντά στα 28 εκατομμύρια, υπό την προϋπόθεση
ότι οι οδικές αφίξεις […]
Διευθύνοντα σύμβουλο απέκτησε η Πειραιώς 9 Μαρτίου 2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η Τράπεζα Πειραιώς μετά από έναν χρόνο και πολλές παλινωδίες
απέκτησε διευθύνοντα σύμβουλο. Το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας εξέλεξε ομόφωνα στη
χθεσινή συνεδρίαση τον Χρήστο Μεγάλου, αποδεχόμενο την ομόφωνη εισήγηση του nomination
committee και με τη σύμφωνη γνώμη του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, που είναι
ο μεγαλύτερος μέτοχος της τράπεζας και εκπροσωπείται στο διοικητικό […]
Διαβάστε σήμερα στην «Εφημερίδα των Συντακτών» 9 Μαρτίου 2017
Ο αρχιεπίσκοπος ξέχασε την 9η Εντολή / Αγκάθι τα εργασιακά, «κλείδωσε» ο εξωδικαστικός /
Αντί για τον υπουργό οι αγρότες είδαν από κοντά τα ΜΑΤ / Στρατόπεδο «Π. Μελά»: Δικαίωση
αγώνων 40 ετών / Πήγες να αυτοκτονήσεις; Συλλαμβάνεσαι και βασανίζεσαι / Δίκη Χ.Α.: Το...
μπούλινγκ δεν έπιασε στον Κίμωνα / Στον Υμηττό υπάρχει κάποιο...μυστικό / […]
Τζέντλεμεν 9 Μαρτίου 2017
ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ Την τιμητική τους είχαν χθες οι γυναίκες και στη Βουλή. Η Ολομέλεια του
Σώματος έκανε ειδική συνεδρίαση για την Ημέρα της Γυναίκας, ενώ δεν έλειψαν και οι
ευγενικές χειρονομίες, εκ των οποίων ξεχώρισαν δύο.
Πήγες να αυτοκτονήσεις; Συλλαμβάνεσαι και βασανίζεσαι 9 Μαρτίου 2017
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Σοκ και δέος προκαλεί καταγγελία ανθρωπιστικής οργάνωσης για βασανισμό
ασυνόδευτου ανήλικου πρόσφυγα στο Αστυνομικό Τμήμα στο Βαθύ ύστερα από απόπειρα
αυτοκτονίας που έκανε στο Κέντρο Υποδοχής, αλλά και το γεγονός ότι δεν πρόκειται για
μεμονωμένο περιστατικό, καθώς υπάρχουν και άλλες αναφορές για αστυνομική βία στα νησιά.
Ανθρώπινη 9 Μαρτίου 2017
ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ Μια διαφορετική συνέντευξη, κάπως ασυνήθιστη για πολιτική αρχηγό,
παραχώρησε χθες, Ημέρα της Γυναίκας, η Φώφη Γεννηματά. Η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε
και φωτογραφήθηκε για το περιοδικό Hello, παρουσιάζοντας μια άγνωστη για τους πολλούς
πλευρά της.
Με καταιγίδες «χτύπησε» η Γαλάτεια 9 Μαρτίου 2017
ΕΛΛΑΔΑ Καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και χιόνια στα κεντρικά και βόρεια ορεινά φέρνει η
παρουσία του βαρομετρικού χαμηλού με την ονομασία «Γαλάτεια» στη Μεσόγειο. Από τα
ξημερώματα ισχυρές βροχές σημειώθηκαν στις περισσότερες περιοχές της χώρας, οι οποίες
συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, ενώ χιόνια αναμένονται στα κεντρικά και βόρεια.
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Οι εκλογές σαν Τσάμπιονς Λιγκ 9 Μαρτίου 2017
ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ Συμβολική κόντρα μέσω γηπέδων έδωσαν χθες ο πρωθυπουργός και ο
αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με αφορμή τον θρίαμβο της Μπαρτσελόνα επί της
Παρί Σεν Ζερμέν. Με την εξάρα χτύπησε ο Τσίπρας, με την ΕΛΣΤΑΤ απάντησε ο Μητσοτάκης
Έκλεισε ο εξωδικαστικός συμβιβασμός 9 Μαρτίου 2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ένα βήμα πιο κοντά προς την τεχνική συμφωνία ήρθαν το βράδυ
της Τετάρτης οι αξιωματούχοι της ελληνικής κυβέρνησης και οι εκπρόσωποι των πιστωτών της
χώρας, οι οποίοι συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις με στόχο να προλάβουν το Eurogroup της
20ής Μαρτίου. Παραμένουν οι διαφωνίες στα εργασιακά, σύγκλιση στα αντίμετρα. Νέο
ραντεβού σήμερα για τα δημοσιονομικά […]
Πρωτοσέλιδο 09.03.2017 8 Μαρτίου 2017
09.03.2017

 tvxs

Το παιχνίδι του αιώνα! Υποκλιθείτε στη Μπαρτσελόνα! 8 Μαρτίου 2017
Κυρίες και κύριοι υποκλιθείτε στην Μπάρτσα. Το κατάφερε και αυτό. Η Μπαρτσελόνα έγινε η
πρώτη ομάδα στην ιστορία των ευρωπαϊκών διοργανώσεων που κατάφερε να ανατρέψει το εις
βάρος 4-0, σε νοκ άουτ αγώνες, και να προκριθεί επικρατώντας με 6-1 της Πάρι Σεν Ζερμέν
στην «κόλαση» του Καμπ Νου. Το είχαν δηλώσει πριν από την έναρξη […]
«Αθήνα και δανειστές σε διαπραγματευτικό στρες» 8 Μαρτίου 2017
Η Ελλάδα ελπίζει σε βοήθεια δισεκατομμυρίων από τους δανειστές, όμως εκείνοι ζητούν μέτρα
λιτότητας ως αντάλλαγμα, γράφει η Frankfurter Allgemeine Zeitung με αφορμή τις συνεχιζόμενες
διαπραγματεύσεις ελληνικής κυβέρνησης και πιστωτών σε άρθρο με τίτλο «Η Ελλάδα πρέπει να
συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις». διαβάστε περισσότερα
EuΟbserver: Οι δανειστές επιδιώκουν να υπονομεύσουν τα δικαιώματα των Ελλήνων
εργαζομένων 8 Μαρτίου 2017
«Οι δανειστές επιδιώκουν να υπονομεύσουν τα δικαιώματα Ελλήνων εργαζομένων»,
υπογραμμίζει σε άρθρο γνώμης που δημοσιεύεται σήμερα στον Euobserver, ο αναλυτής
ευρωπαϊκών θεμάτων Martin Todd. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο, ο
Martin Todd σημειώνει ότι στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ελλάδας και θεσμών οι
συλλογικές διαπραγματεύσεις και τα δικαιώματα των εργαζομένων έχουν τεθεί στο επίκεντρο
του […]
Κόντρα στη Βουλή για τα επεισόδια με τους αγρότες 8 Μαρτίου 2017
Στην Ολομέλεια της Βουλής έφτασε το θέμα με τα επεισόδια με τους αγρότες έξω από το
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με τον αρμόδιο υπουργό, Ευ.Αποστόλου να δέχεται τα πυρά
της αντιπολίτευσης. Νωρίτερα ο υπουργός είχε δηλώσει ότι είναι «άλλο ο διάλογος τον οποίο
επιδιώκουμε και υπηρετούμε και άλλο ο τραμπουκισμός. Τέτοιες συμπεριφορές δεν
αντιπροσωπεύουν το αγροτικό […]
Έκλεισε η συμφωνία για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό 8 Μαρτίου 2017
Έκλεισε η συμφωνία με τους θεσμούς για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό,για τα μη
εξυπηρετούμενα επιχειρηματικά δάνεια, σύμφωνα με στέλεχος που μετέχει στη
διαπραγμάτευση. Λεπτομέρειες της συμφωνίας θα γίνουν γνωστές αργότερα το βράδυ ή αύριο
Πέμπτη. Οι συζητήσεις συνεχίζονται με αντικείμενο τα εργασιακά θέματα. διαβάστε
περισσότερα
Σταθάκης για ΔΕΣΦΑ: Λάθος πεδίο για σκάνδαλο, επέλεξε η ΝΔ 8 Μαρτίου 2017
Το θέμα προέκυψε από ερώτηση του τομεάρχη της ΝΔ Κώστας Σκρέκας, στην οποία ανέφερε
ότι ο διευθύνων σύμβουλος του διαχειριστή εθνικού συστήματος φυσικού αερίου Σωτήρης
Νίκας, έδωσε προαγωγή στον εαυτό του και εξασφάλισε λίγο πριν την συνταξιοδότησή του,
επιπλέον μπόνους 100.000 ευρώ στο εφάπαξ του. «Βρήκατε λάθος πεδίο για να ανακαλύψετε
σκάνδαλο», απάντησε στον βουλευτή, […]
Μπράβοι εργοδοτών οδηγούν εργαζόμενους στα ΑΤΜ 8 Μαρτίου 2017
Σε μια πρωτοφανή καταγγελία προέβη ο Σύλλογος Ιδιωτικών Υπαλλήλων αποκαλύπτοντας πως
εργαζόμενοι οδηγούνται συνοδεία μπράβων στα ΑΤΜ ώστε να κάνουν ανάληψη του νόμιμου
μισθού που τους έχει κατατεθεί στην τράπεζα, υποχρεωτικά από το νόμο, και στη συνέχεια να
τον επιστρέψουν στον εργοδότη για να τους καταβληθεί μέρος αυτού. διαβάστε περισσότερα
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Οι ειδήσεις που αξίζει να διαβάσετε σήμερα 8 Μαρτίου 2017
1. Απεμπλοκή σε δύο στάδια με διαχωρισμό «μνημονιακής» αξιολόγησης και
«μεταμνημονιακών» μέτρων, μίνι τεχνική συμφωνία στις 20 Μαρτίου και παραπομπή του
δύσκολου πακέτου φορολογικού, συντάξεων και πλεονασμάτων σε μεταγενέστερο χρόνο,
διαφαίνεται στο πόκερ Αθήνας - δανειστών μετά τις εκατέρωθεν υποχωρήσεις του τελευταίου
διημέρου. διαβάστε περισσότερα
Ταμείο Ανάπτυξης για τη Δυτική Μακεδονία ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας 8 Μαρτίου 2017
«Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, τώρα που βγαίνουμε από την κρίση, ότι ο μεγάλος στόχος της
επόμενης περιόδου είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας» και για το λόγο αυτό «πρέπει να
ευνοήσουμε τις επενδύσεις και τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα», τόνισε ο πρωθυπουργός,
Αλέξης Τσίπρας, ανακοινώνοντας τη δημιουργία Ταμείο Ανάπτυξης Δ. Μακεδονίας, σε
συνάντηση με φορείς της Δ. Μακεδονίας, […]
Στο τραπέζι η επαναφορά των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων 8 Μαρτίου 2017
Το υπουργείο Παιδείας φέρεται να εξετάζει την επαναφορά των επαναληπτικών εξετάσεων στις
Πανελλαδικές, οι οποίες καταργήθηκαν πριν από ένα μήνα με σχετικό νόμο. διαβάστε
περισσότερα
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Πορεία για την παγκόσμια ημέρα της γυναίκας στη Θεσσαλονίκη
Απάντηση στην «απάντηση» του Γ. Θεοδωρόπουλου. Του Μανόλη Λαμτζίδη
Πάνω από 150 οργανώσεις καλούν τους Ευρωπαίους Ηγέτες να σταματήσουν την παραβίαση
των δικαιωμάτων των μεταναστών/προσφύγων
Με 15 προσαγωγές έληξε η κατάληψη στα γραφεία της Speedex
Εκμεταλλεύονται τις Δημόσιες υποδομές και εκβιάζουν άνεργους για ελάχιστες οφειλές...
Ρωσία: Κατάλληλη για θεατές άνω των 16 ετών η παιδική ταινία «Η Ωραία και το Τέρας» επειδή
περιέχει μια «ομοφυλοφιλική σκηνή»
Με τοξικό στρες, χρήση ουσιών και τάσεις αυτοκτονίας τα παιδιά της Συρίας
Πορεία του κινήματος SOS Χαλκιδική στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 11 Μαρτίου
Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: Η ιστορία της 8ης Μαρτίου
Μια απάντηση στην «Ανοιχτή επιστολή του Μ. Λαμτζίδη για τα εγκαίνια του ΣΜΑ
Ευκαρπίας». Του Γιώργου Θεοδωρόπουλου

 onsports.gr

Η Παγκόσμια Ημέρα της Μπαρτσελόνα! 8 Μαρτίου 2017
Κυρίες μου λυπάμαι, αλλά δεν είστε μόνες!
Έτσι έγινε η ανατροπή του αιώνα! 8 Μαρτίου 2017
Δείτε πως η Μπαρτσελόνα πήρε τη μυθική πρόκριση
Μπαρτσελόνα-Παρί 6-1: Τέτοια πρόκριση δεν ξανάγινε! 8 Μαρτίου 2017
Η Μπαρτσελόνα πέτυχε το αδιανόητο: Νίκησε με 6-1 την Παρί…
Μονακό – ΑΕΚ 95-87: Ευρώπη τέλος… 8 Μαρτίου 2017
Ο εκνευρισμός της ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο, με αποκορύφωμα την…
Ντόρτμουντ-Μπενφίκα 4-0: Πανηγυρική πρόκριση με «όργια» Ομπαμεγιάνγκ! 8 Μαρτίου 2017
Η Ντόρτμουντ διέλυσε την Μπενφίκα με 4-0 στο «BVB Stadion»…
Τενερίφη - ΠΑΟΚ 80-54: Πικρός αποκλεισμός... 8 Μαρτίου 2017
Η Τενερίφη ήταν καλύτερη στην έδρα της από τον ΠΑΟΚ…
Ο Καβάνι «ξέρανε» την Μπαρτσελόνα, μείωσε η Παρί! 8 Μαρτίου 2017
Με οβίδα του Καβάνι μείωσε η Παρί
Ατρόμητος: «Έφυγε» ο Ανδρέας Κουλόπουλος 8 Μαρτίου 2017
Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια του Ατρόμητου.
Μέσι και 3-0 η Μπαρτσελόνα! 8 Μαρτίου 2017
Με πέναλτι ο Μέσι έκανε το 3-0 στο 50'.
Στα ημιτελικά του Challenge cup ο Ολυμπιακός 8 Μαρτίου 2017
Στα ημιτελικά του Challenge Cup του βόλεϊ γυναικών βρίσκεται για…
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