
 

 

 

Career Days 2021 @ LE MONDE Institute 

 

ΠOΛΙΤΙΚΗ 

 

Τα  Career Days @ LE MONDE Institute αποτελούν έναν επιτυχημένο θεσμό που συνδέει 

σπουδαστές/αποφοίτους της Σχολής με τις σημαντικότερες τουριστικές επιχειρήσεις της χώρας μας και 

του εξωτερικού. Δεν αποτελεί όμως τον μόνο δρόμο μέσω του οποίου η Σχολή συμβάλλει στην εύρεση 

εργασίας ή/και πρακτικής στους σπουδαστές/αποφοίτους της. Καθημερινά το Γραφείο Σταδιοδρομίας 

αναρτά στη σελίδα της Σχολής  στο διαδίκτυο πολλές θέσεις για πρακτική ή/και εργασία για όλες τις 

ειδικότητες. Επιπρόσθετα  σπουδαστές κι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με το 

Γραφείο Σταδιοδρομίας, ώστε να ζητήσουν  ενημέρωση  για θέσεις οι οποίες ταιριάζουν με τα κριτήρια 

επιλογής τους. 

Η συμμετοχή   ή  μη στα Career Days @ LE MONDE Institute, αποτελεί  απόφαση και επιλογή των 

σπουδαστών/αποφοίτων. Με τη συμμετοχή τους  όμως  οι σπουδαστές/απόφοιτοι αυτομάτως 

αποδέχονται  όλους τους όρους του παρόντος  «Πολιτική – Οδηγίες Career Days @ LE MONDE 

Institute», τους όρους συμμετοχής όπως αυτοί διαμορφώνονται για κάθε εκδήλωση και κοινοποιούνται 

στις αντίστοιχες ανακοινώσεις, καθώς και τους όρους του κανονισμού πρακτικής άσκησης. 

Η Σχολή με όλες τις δράσεις του Γραφείου Σταδιοδρομίας, έχει στόχο να φέρει σε επαφή τους 

σπουδαστές κι αποφοίτους με τις επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα. Η σύναψη συμφωνιών ανάμεσα 

σε σπουδαστές/αποφοίτους και τις επιχειρήσεις, γίνεται με αποκλειστική απόφαση, επιλογή και 

ευθύνη των σπουδαστών/αποφοίτων και των επιχειρήσεων. 

Ο κάθε σπουδαστής/απόφοιτος που συμμετέχει στα Career Days @ LE MONDE Institute, εγγυάται ότι 

τα στοιχεία που περιέχονται στο βιογραφικό του είναι αληθή και ακριβή. Τα βιογραφικά αποστέλλονται 

από τους σπουδαστές/αποφοίτους απευθείας στις επιχειρήσεις με δική τους πρωτοβουλία κι ευθύνη. 

Η Σχολή δεν συμμετέχει με κανένα τρόπο στην αποστολή προσωπικών δεδομένων των 

σπουδαστών/αποφοίτων προς τις επιχειρήσεις και δεν έχει καμία σχετική ευθύνη διαχείρισης 

προσωπικών δεδομένων για τις συγκεκριμένες δράσεις. 

Το Γραφείο Σταδιοδρομίας της Σχολής σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις προσυμφωνεί το πρόγραμμα 

της κάθε εκδήλωσης, το οποίο όμως μπορεί να τροποποιηθεί με πρωτοβουλία της επιχείρησης,   λόγω 

ανωτέρας βίας ή έκτακτων συνθηκών. Η Σχολή δεν έχει καμία ευθύνη για τροποποιήσεις, ακυρώσεις 

εκδηλώσεων που δύναται να συμβούν για λόγους ανωτέρας βίας, έκτακτου περιστατικού ή απόφαση 

της επιχείρησης. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις η Σχολή δύναται να  μεριμνά, όπου είναι δυνατόν, για τον 

επαναπρογραμματισμό  της εκδήλωσης. 

Η διαδικασία της συνέντευξης είναι μια διαδικασία που πραγματοποιείται με την παρουσία του 

σπουδαστή/απόφοιτου, των εκπροσωπών της επιχείρησης και του συντονιστή της Σχολής, ο οποίος  

μεριμνά για την εναλλαγή των υποψηφίων. Σε περίπτωση που συμβεί οτιδήποτε που ο σπουδαστής/ 

απόφοιτος το θεωρήσει προσβλητικό  προς το άτομο και την προσωπικότητα του, θα πρέπει άμεσα να 

ενημερώσει το Γραφείο Σταδιοδρομίας. 

Η Σχολή προάγει ένα περιβάλλον ίσων ευκαιριών για όλους, όπου οποιαδήποτε διάκριση βάσει φυλής, 

χρώματος, εθνικής  καταγωγής, φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, θρησκεύματος, δεν είναι 

ανεκτή. 


