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ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑΚ: 11:17 (/finance/quote/%ce%93%ce%95%ce%9d_%ce%94_%ce%9a)
Tζίρος: 3.524 €

Συνεχής ενημέρωση

08:20 Με επίκεντρο τις εξελίξεις στο Κυπριακό συνεδριάζει το Εθνικό Συμβούλιο
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ (/EPIKAIROTITA)

ΕΤΥΚ: Δύο μέτρα και δύο σταθμά σε βάρος
των τραπεζοϋπαλλήλων
Τρίτη,
25-Ιουλ-2017 20:52
(/finance/quote/%ce%93%ce%95%ce%9d_%ce%94_%ce%9a)
(/oikonomia/12734102/etuk-duo-metrakai-duo-stathma-se-baros-tontrapezoupallilon)

Ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ της
Google και του ΤΕΠΑΚ
Share 0

Tweet
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(/story/12733312/save)
() () () ()

Υπογραφή συμφωνίας ΕΤΥΚ – Ελληνικής
Τράπεζας για ανανέωση συλλογικής
σύμβασης
(/oikonomia/12734097/upografisumfonias-etuk-ellinikis-trapezas-giaananeosi-sullogikis-sumbasis)
Στις 29 Αυγούστου η πρώτη Ετήσια Γενική
Συνέλευση της Bank of Cyprus Holdings
(/oikonomia/12734109/stis-29-augoustoui-proti-etisia-geniki-suneleusi-tis-bank-ofcyprus-holdings)
Προβλήματα προκύπτουν από το κλείσιμο
90 ΣΠΙ στην ύπαιθρο
(/oikonomia/12734134/problimataprokuptoun-apo-to-kleisimo-90-spi-stinupaithro)
Κύπρος: Στα €22 δισ. το α΄ τρίμηνο του
2017 το χρέος των νοικοκυριών
(/oikonomia/12734107/kupros-sta-22-disto-a-trimino-tou-2017-to-xreos-tonnoikokurion)
ΚΟΤ: Σημαντική αύξηση σε έσοδα από
τουρισμό και μέση κατά κεφαλή δαπάνη
(/oikonomia/12734105/kot-simantikiauxisi-se-esoda-apo-tourismo-kai-mesikata-kefali-dapani)

Με κύρια ομιλήτρια την User Experience (UX) Research Manager της Google UK,
Κατερίνα Τζανίδου, πραγματοποιήθηκε η πρώτη δημόσια εκδήλωση του
Ερευνητικού
Κέντρου
Κοινωνικής
Πληροφορικής
του
Τεχνολογικού
Πανεπιστημίου Κύπρου.
Στην εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη στο Θέατρο
Ριάλτο , με θέμα "A day in the life of a UX Researcher at Google”, η κ. Τζανίδου
αναφέρθηκε στις γνώσεις και τεχνικές τις οποίες εφαρμόζει η Google ώστε να
επιτευχθεί χρηστικότητα και ευχρηστία των προϊόντων της.

Γραμμάτια Δημοσίου: Αρνητική απόδοση για
έβδομο μήνα
(/oikonomia/12734098/grammatiadimosiou-arnitiki-apodosi-gia-ebdomomina)

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ (/EIDISEIS)
11:49 1,4 εκατ. επιβάτες τον Αύγουστο θα
περάσουν από τα αεροδρόμια της
Κύπρου (/oikonomia/12734146/14-ekat-epibates-ton-augousto-thaperasoun-apo-ta-aerodromia-tiskuprou)
10:48 Προβλήματα προκύπτουν από το

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο γνωστός κολοσσός συνδυάζει γνώσεις και
κλείσιμο 90 ΣΠΙ στην ύπαιθρο
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εντυπωσιακά αποτελέσματα στην συνολική εικόνα των προϊόντων του.
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Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο καθηγητής του Τμήματος Πολυμέσων και
Γραφικών Τεχνών, Παναγιώτης Ζαφείρης, παρουσίασε το έργο του Ερευνητικού
Κέντρου Κοινωνικής Πληροφορικής ενώ ακολούθησε συζήτηση με τη συμμετοχή
του κοινού.
H εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Καλοκαιρινού Σχολείου Νέων
Ερευνητών του Ευρωπαϊκού έργου Network for Social Computing Research, στο
οποίο συμμετείχαν διδακτορικοί φοιτητές και νέοι ερευνητές από πανεπιστήμια
της Κύπρου και του εξωτερικού.
Η ανακοίνωση σημειώνει πως το Ερευνητικό Κέντρο Κοινωνικής Πληροφορικής

10:46 Ανοδικά κινήθηκαν τον Ιούλιο οι
τιμές ακινήτων στη Βρετανία
(/diethni/12734131/anodikakinithikan-ton-ioulio-oi-timesakiniton-sti-bretania)

09:28 ΔΝΤ: Χρειάζεται δουλειά για βιώσιμη
έξοδο της Ιαπωνίας από τον
αποπληθωρισμό
(/oikonomia/12734120/dntxreiazetai-douleia-gia-biosimiexodo-tis-iaponias-apo-tonapoplithorismo)

Η ανακοίνωση σημειώνει πως το Ερευνητικό Κέντρο Κοινωνικής Πληροφορικής
του ΤΕΠΑΚ, εξερευνά τρόπους για περαιτέρω συνεργασία με την User
Experience (UX) Research Manager της Google UK, Κατερίνα Τζανίδου, τόσο σε
εκπαιδευτικό όσο και ερευνητικό επίπεδο.
ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ
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08:20 Με επίκεντρο τις εξελίξεις στο
Κυπριακό συνεδριάζει το Εθνικό
Συμβούλιο
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08:32 The Coca-Cola Company: Κανονικά
θα διατίθεται η Coca-Cola Zero στην
αγορά (/moneytalks/12734112/the-coca-colacompany-kanonika-tha-diatithetai-icoca-cola-zero-stin-agora)
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08:13 Στις 29 Αυγούστου η πρώτη Ετήσια
Γενική Συνέλευση της Bank of
Cyprus Holdings
(/oikonomia/12734109/stis-29augoustou-i-proti-etisia-genikisuneleusi-tis-bank-of-cyprusholdings)
08:11 Κύπρος: Στα €22 δισ. το α΄ τρίμηνο
του 2017 το χρέος των νοικοκυριών
(/oikonomia/12734107/kupros-sta22-dis-to-a-trimino-tou-2017-toxreos-ton-noikokurion)
08:10 Μικρές απώλειες σημείωσε τον
Ιούλιο το ΧΑΚ
(/agores/12734106/mikresapoleies-simeiose-ton-ioulio-to-xak)
08:08 ΚΟΤ: Σημαντική αύξηση σε έσοδα
από τουρισμό και μέση κατά κεφαλή
δαπάνη
(/oikonomia/12734105/kotsimantiki-auxisi-se-esoda-apotourismo-kai-mesi-kata-kefalidapani)
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Αχτσιόγλου: Βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας, η καθυστέρηση
καταβολής δεδουλευμένων (/epikairotita/12734130/axtsiogloublaptiki-metaboli-ton-oron-ergasias-i-kathusterisi-katabolisdedouleumenon)
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3 friends like this

"Ισοδυναμεί, δηλαδή, με απόλυση και να διεκδικήσει τη νόμιμη αποζημίωση".
(/epikairotita/12734130/axtsioglou-blaptiki-metaboli-ton-oron-ergasias-i-kathusterisikatabolis-dedouleumenon)
10:19
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Τη σύσταση πανεπιστημιακής αστυνομίας προτείνει ο Χρυσόγονος
(/epikairotita/12734128/ti-sustasi-panepistimiakis-astunomiasproteinei-o-xrusogonos)
"Δεν φταίει για τα μνημόνια ο Γεωργίου". (/epikairotita/12734128/ti-sustasipanepistimiakis-astunomias-proteinei-o-xrusogonos)

10:04
01/08

Πρύτανης ΑΠΘ: Το ν/σ του υπ. Παιδείας δεν είναι καλή εξέλιξη για τα
ΑΕΙ (/epikairotita/12734125/prutanis-apth-to-n-s-tou-up-paideiasden-einai-kali-exelixi-gia-ta-aei)
Δένουν τα χέρια της ΕΛΑΣ ακόμα και σε διακίνηση ναρκωτικών.
(/epikairotita/12734125/prutanis-apth-to-n-s-tou-up-paideias-den-einai-kali-exelixigia-ta-aei)

08:20
01/08

Με επίκεντρο τις εξελίξεις στο Κυπριακό συνεδριάζει το Εθνικό
Συμβούλιο (/epikairotita/12734110/me-epikentro-tis-exelixeis-stokupriako-sunedriazei-to-ethniko-sumboulio)
Με επίκεντρο το Κυπριακό αναφορικά με τις τελευταίες εξελίξεις, συνεδριάζει σήμερα
το Εθνικό Συμβούλιο υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. (/epikairotita/12734110/meepikentro-tis-exelixeis-sto-kupriako-sunedriazei-to-ethniko-sumboulio)

08:03
01/08

Ένα πρωϊνό, ο Βαρουφάκης… (/epikairotita/12734103/ena-proinoo-baroufakis)
Αντισυμβατική συνέντευξη με νέες αιχμές κατά Τσίπρα από τον πρώην υπουργό στην
εφημερίδα Süddeutsche Zeitung. (/epikairotita/12734103/ena-proino-o-baroufakis)
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Σεισμός 5,3 ρίχτερ στην περιοχή της Γαύδου
(/epikairotita/12734091/seismos-5-3-rixter-stin-perioxi-tis-gaudou)
Δεν υπήρξαν αναφορές για ζημιές. (/epikairotita/12734091/seismos-5-3-rixter-stinperioxi-tis-gaudou)
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Tweet από το χρήστη @capitalcy

Εκτός κινδύνου από την πυρκαγιά τα σπίτια του Σαρωνικού
(/epikairotita/12734090/ektos-kindunou-apo-tin-purkagia-ta-spitiatou-saronikou)
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