ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ERASMUS - ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Αγαπητοί σπουδαστές και απόφοιτοι του ΔΙΕΚ Ιωαννίνων σας γνωρίζουμε τα
ακόλουθα:
Α. Περί τα μέσα Νοεμβρίου του 2021 το ΔΙΕΚ Ιωαννίνων θα υλοποιήσει το
πρόγραμμα Erasmus για τους σπουδαστές - αποφοίτους των Τμημάτων "Τεχνικός
Αρτοποιός - Ζαχαροπλαστικής" και "Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης - Αρχιμάγειρας
(Chef)". Το πρόγραμμα θα συμπεριλαμβάνει 14 συμμετέχοντες, θα είναι διάρκειας 15
ημερών, θα πραγματοποιηθεί στην Ρουμανία (Βουκουρέστι) και θα περιέχει
Πρακτική Άσκηση σε βιομηχανίες Ζαχαροπλαστικής σε συνδυασμό με Σεμιναριακά
Μαθήματα.
Β. Το Δεκέμβρη του 2021 το ΔΙΕΚ Ιωαννίνων θα υλοποιήσει το πρόγραμμα Erasmus
για τους σπουδαστές - αποφοίτους του Τμήματος "Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων
& Επιχειρήσεων Φιλοξενίας". Το πρόγραμμα θα συμπεριλαμβάνει 14 συμμετέχοντες,
θα είναι διάρκειας 15 ημερών και θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο (Λάρνακα) και θα
περιέχει Πρακτική Άσκηση σε Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις σε συνδυασμό με
Σεμιναριακά Μαθήματα.
Παρακαλούνται οι σπουδαστές που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν να μας
αποστείλουν στο ακόλουθο email (iekioaninon@gmail.com) συμπληρωμένη την
αίτηση που σας επισυνάπτουμε στον ακόλουθο σύνδεσμο, το αργότερο μέχρι τη
Δευτέρα 20-09-2021 και ώρα 23:59.

Αίτηση Συμμετοχής
Σας γνωρίζουμε ότι στα κριτήρια για την τελική επιλογή των συμμετεχόντων θα
συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων και: το Πιστοποιητικό Εμβολιασμού ή η
Βεβαίωση Νόσησης (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ, ενώ η διοίκηση του ΔΙΕΚ θα ελέγχει την
εγκυρότητα του Πιστοποιητικού Εμβολιασμού ή της Βεβαίωσης Νόσησης που θα
παρουσιάζει ο κάθε υποψήφιος μέσω του bar-code που φέρουν τα έγγραφα αυτά), η
Βαθμολογία, η γνώση ξένης γλώσσας (Αγγλικά, γλώσσα χώρας προέλευσης) κ.ά.
Τέλος, παρακαλούνται οι υπεύθυνοι επικοινωνίας όλων των Τμημάτων, των
Ειδικοτήτων που αναφέρονται παραπάνω να κοινοποιήσουν το περιεχόμενο του
παρόντος και στις ομάδες επικοινωνίας των συσπουδαστών τους. Ιδιαίτερα οι
απόφοιτοι του ΔΙΕΚ Ιωαννίνων παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με κάθε
πρόσφορο τρόπο μεταξύ τους ώστε να ενημερωθούν όλοι.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Αλεξίου Μ., Δντή
ΔΙΕΚ Ιωαννίνων ή τον κ. Μποζιάρη Β., Υδντή ΔΙΕΚ Ιωαννίνων ή τον κ. Ράπτη Κ.
Διοικητικό Υπάλληλο του ΔΙΕΚ Ιωαννίνων (2651041319).

