
32 Σελίδες με πληροφορίες και άρθρα για όσους επιθυμούν να πάρουν ξανά τη ζωή στα χέρια τους

Με την αξιοπιστία του
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Αναζήτηση εργασίας  
    σελ. 4-7

Διατροφή & βασικά 
αγαθά     σελ. 8-9

Εθελοντισμός  
        σελ. 10-11

Ψυχολογική 
υποστήριξη    σελ. 12-13

Ιατρικές υπηρεσίες   
        σελ. 14-15

Νομικές υπηρεσίες  
       σελ. 18-19

Ανταλλαγές προϊόντων  
& υπηρεσιών σελ. 20-21

Επιχειρηματικότητα 
              σελ. 22-23

Εκπαίδευση 
             σελ. 24-29

Ψυχαγωγία  
         σελ. 30-31

Όλα ΔΩΡΕΑΝ

▼

Το ημερολόγιό μου!  
Προτάσεις και ιδέες με ελεύθερη πρόσβαση  
από 19 Φεβρουαρίου έως 12 Μαρτίου σελ. 16-17

25.000 Αντίτυπα

Μην την πετάξεις.  Μοιράσου την με κάποιον  που ίσως την έχει ανάγκη.
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Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 20152

Για περισσότερες πληροφορίες: www.rejoin.gr

Σημεία παραλαβής εφημερίδας:

Skywalker Κοινότητες  
Προγραμμάτων & Επιχειρηματικών 

Υπηρεσιών Ε.Π.Ε.
Λεωφ. Δημοκρατίας 46 - 
τ.κ.163 45 - Ηλιούπολη

τηλ: 210 9730280 - 
site: www.skywalker.gr - 

e-mail: fpress@skywalker.gr

ΕΚΔΟΤΗΣ: Δημήτρης Φυντάνης

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ: Άννα Βενιέρη

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ MARKETING: Ελένη Ροκά

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: Γεωργία Κωνσταντίνου

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ: Αποστόλης Ζαβιτσάνος

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ: Αρτίνα Γκέτση

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗ: Ιωάννα Παπαγγελή

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΟΜΗΣ: Έλενα Κεντάρχου

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: Ελισάβετ Καλαρούτη

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ MARKETING: Αθανασία Τσουκαλά

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ: Γεωργία Κούσκουρη

ΔΙΑΝΟΜΗ: Fast Messengers Ε.Π.Ε.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Iris Εκτυπώσεις Α.Ε.Β.Ε.

• Μετρό - Άγιος Δημήτριος
• Μετρό - Δάφνη

• Μετρό - Συγγρού-Φιξ
• Μετρό - Ευαγγελισμός

• Μετρό - Μέγαρο Μουσικής
• Μετρό - Αμπελόκηποι

• Μετρό - Κατεχάκη
• Μετρό - Εθνική Άμυνα

• Μετρό - Νομισματοκοπείο
• Μετρό - Δουκ. Πλακεντίας

• Μετρό - Αττική
• Μετρό - Άγιος Αντώνιος

• Μετρό - Αιγάλεω

• Η.Σ.Α.Π. - Μαρούσι
• Η.Σ.Α.Π. - Ηράκλειο
• Η.Σ.Α.Π. - Ν. Ιωνία

• Η.Σ.Α.Π. - Άνω Πατήσια
• Η.Σ.Α.Π. - Πετράλωνα
• Η.Σ.Α.Π. - Καλλιθέα
• Η.Σ.Α.Π. - Πειραιάς

 Σημεία διανομής εφημερίδας:

ΑΤΤΙΚΗ
•  Άγ. Ανάργυροι-Καματερό, Κεντρικό 

Δημαρχείο-Γραφείο Ανέργων
•  Άγ. Ανάργυροι-Καματερό,  

Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου
•  Άγ. Ανάργυροι-Πειραιάς, ΜΑ...ΖΕΙ
•  Αγία Βαρβάρα, Δημαρχείο  

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
• Αγία Παρασκευή, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Άγιος Παντελεήμονας,  

Στρατός Σωτηρίας
•  Αγίων Αναργύρων-Φυλής,  

Κοινωνικό Παντοπωλείο-Γραφείο 
Διαμεσολάβησης

• Αθήνα, Career in Progress
• Αθήνα, Δημαρχείο
•  Αθήνα, Η Αγκαλιά-Σύλλογος  

Προστασίας Αγέννητου Παιδιού
•  Αθήνα, Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Αθήνα, ΚΥΑΔΑ
•  Αθήνα, Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε.  

(Γραφείο υποστήριξης απασχόλησης)
• Αθήνα, Πολιτιστικό Κέντρο
•  Αθήνα, Κέντρο Ψυχολογικής 

& Κοινωνικής Υποστήριξης 
Μακροχρόνια Ανέργων

•  Αθήνα, Διεύθυνση Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης & Υγείας

•  Αθήνα, Equal Society
• Αθήνα, PRAKSIS
• Αθήνα, Γραμμή Ζωής
• Αθήνα, Οι Γιατροί του Κόσμου
• Αιγάλεω, Αλληλέγγυο Φροντιστήριο 
• Αιγάλεω, Δημαρχείο
•  Αιγάλεω, Κέντρο Ψυχολογικής  

& Κοινωνικής Υποστήριξης 
Μακροχρόνια Ανέργων

• Άλιμος, Δημαρχείο
• Αργυρούπολη, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Αχαρναί, Δημαρχείο
•  Αχαρναί, Γραφείο Προώθησης  

στην Απασχόληση
•  Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη, Δημαρχείο
• Βριλήσσια, Δημαρχείο
•  Βριλήσσια, Οργανισμός Κοινωνικής 

Προστασίας & Αλληλεγγύης
• Βύρωνας, Δημαρχείο

• Βύρωνας, Κοινωνικό Ιατρείο
•  Γκύζη, Πολιτιστικό Κέντρο,  

Βαφειχωρίου
• Δάφνη-Υμηττός, Δημαρχείο
• Δάφνη, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Δάφνη-Υμηττός, Emfasis
• Διόνυσος, Δημαρχείο
• Δραπετσώνα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Ελληνικό, Μητροπολιτικό  

Κοινωνικό Ιατρείο
•  Ελληνικό, ΑΜΥΜΩΝΗ
•  Ελληνικό-Αργυρούπολη, Δημαρχείο
• Εξάρχεια, Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο. Νόστος
• Εξάρχεια, Πολιτιστικό Κέντρο
• Εξάρχεια, MOm
• Εξάρχεια, KΕΘΕΑ Παρέμβαση
•  Ζωγράφου, Γραφείο Δικτύου  

Κοινωνικής Μέριμνας
• Ζωγράφου, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Ηλιούπολη, Δημαρχείο  

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
•  Ηλιούπολη, Ιατρείο Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης
• Ηλιούπολη, Κοινωνικό Παντοπωλείο
•  Ηλιούπολη, Κοινωνικό Φαρμακείο 

Αλληλεγγύης
• Ηλιούπολη, Τράπεζα Χρόνου
• Ηλιούπολη, Shirtaki.com
•  Ηλιούπολη, Θεραπεία=Ελπίδα
• Ηράκλειο Αττικής, Δημαρχείο
•   Καισαριανή, Κοινωνικό Παντοπωλείο
•  Καλλιθέα, Κοινωνικό Παντοπωλείο
•  Κάτω Πετράλωνα, Πολιτιστικό Κέντρο
• Κηφισιά, Δημαρχείο
• Κηφισιά, Κοινωνική Μέριμνα
• Κορυδαλλός, Δημαρχείο
• Κορωπί, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Κυψέλη, Πολιτιστικό Κέντρο
•  Λεωφόρος Συγγρού, το Σούπερ Μάρκετ  

της Αλληλεγγύης
• Λυκόβρυση-Πεύκη, Δημαρχείο
• Μαραθώνας, Δημαρχείο
• Μαρούσι, Δημαρχείο
•  Μαρούσι, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Μαρούσι, ΟΚΟΙΠΑΔΑ
•  Μαρούσι, ECOCITY
• Μεταμόρφωση, Δημαρχείο

•  Μοσχάτο, Γραφείο Ενημέρωσης 
Ανέργων

• Μοσχάτο, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Μοναστηράκι, Μπορούμε
•  Νέα Ιωνία, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Νέα Μάκρη, Πολιτιστικό Πάρκο
• Νέα Πεντέλη, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Νέα Σμύρνη, Κοινωνικό Παντοπωλείο
•  Νέα Σμύρνη, Τμήμα  

Κοινωνικής Πολιτικής
•  Νίκαια, Αγίου Ιωάννου Ρέντη, Δημαρχείο
• Παιανία, Δημαρχείο
• Παγκράτι-CIVISplus
• Παλλήνη, Δημαρχείο
•  Παλλήνη, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Παπάγου-Χολαργός, Δημαρχείο
• Πειραιάς, Δημαρχείο
• Πειραιάς, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Πειραιάς, Κοινωνικό Παντοπωλείο
•  Πειραιάς, AγκαλιάΖΩ
• Πεντέλη, Δημαρχείο
• Περιστέρι, Δημαρχείο
• Περιστέρι, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Πετρούπολη, Δημαρχείο
• Σαρωνικός, Δημαρχείο
• Σεπόλια, Πολιτιστικό Κέντρο
• Σπάτα Αρτέμιδος, Δημαρχείο
•  Ταύρος, Κέντρο Πολιτισμού  

«Ελληνικός Κόσμος»
• Ταύρος, Κοινωνικό Παντοπωλείο
•  Φιλαδέλφεια-Χαλκηδόνα, Δημαρχείο
• Φιλοθέη-Ψυχικό, Δημαρχείο
•  Φιλοθέη-Ψυχικό, Πολιτιστικό  

Κέντρο Βενετσάνου
• Χαλάνδρι, Δημαρχείο

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ
•  Θεσσαλονίκη, Ελληνικό  

Παιδικό Χωριό
• Ιωάννινα, ΜΚΟ Μέριμνα
•  Ηράκλειο, ΚΕΚ Ανάπτυξη Κρήτης
•  Αγρίνιο, ΚΕΚ Ευρωσυμβουλευτική ΕΠΕ
• Τρίκαλα, ΚΕΚ Ροή
• Χαλκίδας-Κύμης, ΚΕΚ Πυθαγόρας
• Βόλος, ΚΕΚ ΚΕΠΕΘ
• Σέρρες, Κ.Ε.Κ. Εύβουλος
• Κως, ANKO Academy
• Δράμα, ΚΕΚ Αριστοτέλης

Δείτε το χάρτη στo: http://fpress.skywalker.gr/map.htm

Μπες ξανά στο παιχνίδι! 
Έχει ειπωθεί χιλιάδες φορές μέχρι σήμε-

ρα, από πολλές και διαφορετικές φωνές 
και σε διάφορους τόνους, ότι η κρίση 
που ταλανίζει τη χώρα μας έχει φέρει 
πολλούς συνανθρώπους μας στα όρια της 
επιβίωσης. Πολλοί νιώθουν παραίτηση: 
αρνούνται να αναζητήσουν εργασία, αδι-
αφορούν για το τι συμβαίνει γύρω τους, 
δε θέλουν να συμμετέχουν σε οτιδήποτε 
ομορφαίνει τη ζωή μας.

Η εφημερίδα που κρατάτε στα χέρια σας 
και το site Rejoin.gr φιλοδοξούν να αλλά-
ξουν αυτή την κατάσταση. Απευθύνονται 
σε εκείνους, που οι ίδιοι επιθυμούν να 
πάρουν και πάλι τη ζωή στα χέρια τους! 
Στις επόμενες σελίδες, θα βρείτε πληρο-
φορίες για πολλά και χρήσιμα, τα οποία 
είτε είναι απαραίτητα στην καθημερινή 
μας ζωή είτε την ομορφαίνουν και μας 
γεμίζουν αισιοδοξία. Έτσι, μπορείτε να 
ενημερωθείτε πού θα βρείτε ένα ζεστό 
πιάτο φαΐ, από πού θα παραλάβετε δέ-
ματα αγάπης, πού υπάρχουν κοινωνικά 

φαρμακεία και υπηρεσίες περίθαλψης. 
Ακόμη, υπάρχει ημερολόγιο με διάφο-
ρες προτάσεις πολιτιστικών εκδηλώσεων 
και ιδεών, για να περάσετε όμορφα στην 
πόλη. Θέατρο, κινηματογράφος, μουσι-
κή, ποίηση, εκθέσεις και όλα με δωρεάν 
είσοδο. Φυσικά, δε θα μπορούσαν να 
απουσιάζουν οι πληροφορίες για ανεύ-
ρεση εργασίας.

Είναι χρήσιμα όλα αυτά, όταν κάποιος 
δεν έχει δουλειά; Η απάντηση είναι, χω-
ρίς αμφιβολία, ναι! Αυτές οι δραστη-
ριότητες μάς βοηθούν να ενταχθούμε 
και πάλι στο κοινωνικό σύνολο με ένα 
δημιουργικό τρόπο. Ομορφαίνουν την 
καθημερινότητά μας και ταυτόχρονα 
μας οδηγούν στην επαφή με τους συ-
νανθρώπους μας αποκαθιστώντας την 
επικοινωνία. Εκεί ακριβώς, σε αυτή την 
επαφή, κρύβεται το πρώτο μικρό βήμα, 
για να ξαναπάρουμε τη ζωή στα χέρια 
μας. Δραστηριοποιούμαστε, μιλάμε, 
επικοινωνούμε! Ομορφαίνει η μέρα μας, 

η επαφή με τους συνανθρώπους μας βοη-
θάει να κατανοήσουμε ότι και άλλοι έχουν 
προβλήματα όπως εμείς, ενώ μέσα από 
τη συζήτηση μπορούμε να βρούμε λύ- 
σεις.

Η εφημερίδα Rejoin και το site Rejoin.
gr στοχεύουν σε αυτό: να βοηθήσουν με 
πληροφορίες, εκείνους που οι ίδιοι το 
επιθυμούν, να ξαναμπούν στο παιχνίδι: Να 
επαναδραστηριοποιηθούν, να ενταχθούν 
με απλές κινήσεις στο κοινωνικό σύνολο 
και στο τέλος, να ανακτήσουν τη ζωή τους. 
Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι όλες οι 
υπηρεσίες, που παρουσιάζονται στο site 
και στις επόμενες σελίδες, παρέχονται 
από διάφορους φορείς εντελώς δωρεάν! 
Μη διστάσετε να μας στείλετε τις ιδέες 
σας, τις προτάσεις και τα σχόλιά σας στο 
pr@skywalker.gr, ώστε να βελτιώσουμε 
ακόμη περισσότερο την ύλη του site και 
της εφημερίδας! 

Ελένη Ροκά, Διευθύντρια Marketing,  
Skywalker.gr 

,

Το Rejoin.gr είναι μια ιστοσελίδα  
όπου μπορείτε να βρείτε  

εναλλακτικούς, αποτελεσματικούς  
και κατευθυντήριους τρόπους  

για όσα χρειαζόμαστε  
στην καθημερινή ζωή. Υπάρχουν  

θέματα σχετικά με επιβίωση,  
ιατρικές υπηρεσίες, εκπαίδευση, 

ανταλλαγές προϊόντων & υπηρεσιών, 
ψυχαγωγία, εργασία, απασχόληση,  
επιχειρηματικότητα, ψυχική υγεία  

και άλλες υπηρεσίες  
διαφόρων κατηγοριών.

Σκοπός μας είναι να σας 
ενημερώνουμε για το πού μπορείτε 
να βρείτε τις παραπάνω υπηρεσίες 

εντελώς δωρεάν!

Σύστημα Επιταγών Κατάρτισης (Training Voucher): Μια κριτική ματιά

Η εντατικοποίηση του ανταγωνισμού σε ένα 
παγκοσμιοποιημένο πλαίσιο και η τεχνο-
λογική ανάπτυξη δημιουργούν ποικίλες 

δυνάμεις στην αγορά εργασίας και στο πεδίο των 
εργασιακών σχέσεων, οι οποίες μεταβάλλουν 
τους παραδοσιακούς κανόνες που επί χρόνια 
έχουν ρυθμίσει την επαγγελματική μας ζωή. Οι 
αλλαγές αυτές συντείνουν προς την κατεύθυνση 
της ευελιξίας και της απορρύθμισης της εργασίας, 
αλλά και προς την αποσταθεροποίηση και την 
ασυνέχεια των εργασιακών διαδρομών.

Μέσα στο περιβάλλον αυτό, ένα από τα ση-
μαντικότερα προβλήματα που απασχολούν τις 
αναπτυγμένες κοινωνίες, είναι η ανεργία και ιδι-
αίτερα η ανεργία των γυναικών και των νέων. 
Για την αντιμετώπισή του τα τελευταία χρόνια 
έχουν δημιουργηθεί και αναπτυχθεί μια πληθώρα 
φορέων, δημόσιων, κοινωνικών και ιδιωτικών, 
οι οποίοι παρέχουν επαγγελματική κατάρτιση, 
συμβουλευτική και συνοδευτικές υποστηρικτικές 
υπηρεσίες για την πρόσβαση στην απασχόληση. 
Οι φορείς αυτοί στοχεύουν μέσα από διαφορε-
τικές μεθόδους να υποστηρίξουν ανέργους ή 
μέλη κοινωνικών ομάδων που αντιμετωπίζουν 
αυξημένα εμπόδια πρόσβασης στην αγορά ερ-
γασίας, να οργανώσουν μια ενεργητική ατομική 
στρατηγική, ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν 
στο σύστημα της απασχόλησης.

Στην Ελλάδα, με τα Εθνικά Σχέδια Δράσης για 
την Απασχόληση, η πολιτική για την απασχόληση 
συνδέεται άμεσα με την επαγγελματική κατάρ-
τιση. Πράγματι, η συνεχιζόμενη κατάρτιση των 
ανέργων αναδεικνύεται τις τελευταίες δεκαετίες 
ως η σημαντικότερη «ενεργητική πολιτική απα-
σχόλησης». Ωστόσο, με δεδομένες τις συνεχείς 
αλλαγές στο χώρο της εργασίας και την αδυναμία 
επαρκούς αντιστοίχησης εργασιακών ειδικοτήτων 
και αντικειμένων κατάρτισης ελέγχεται η αποτελε-
σματικότητα των προγραμμάτων που σχετίζονται 
με την προώθηση στην απασχόληση. 

Από το 2012 εμφανίζεται μια νέα γενιά προγραμ-
μάτων, στο πλαίσιο των «ενεργητικών πολιτικών 
απασχόλησης». Είναι τα προγράμματα «επιχορή-
γησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για 
τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης 
(Voucher)».

Τι είναι, όμως, τα προγράμματα “Voucher”;
Το Training Voucher αφορά στη λειτουργία ενός 

συστήματος παροχής και διαχείρισης υπηρεσιών 
εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης που 
προσφέρει τη δυνατότητα στους άμεσα ωφελού-
μενους να λαμβάνουν υπηρεσίες κατάρτισης 
από πιστοποιημένους Παρόχους. Η χρήση του 
ανωτέρου μοντέλου παροχής υπηρεσιών δίνει 
δυνατότητα στους ωφελούμενους να επιλέγουν 
οι ίδιοι την υπηρεσία και τον Πάροχο (http://
voucher.gov.gr/).

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων Voucher προ-
βλέπεται η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης 
δέσμης παρεμβάσεων η οποία περιλαμβάνει: 
• Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 
• Πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επι-
χειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας 
• Συμπληρωματικές Υπηρεσίες Υποστήριξης και 
Συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομέ-
νων από τον πάροχο κατάρτισης
Επειδή κατά τη διάρκεια της υλοποίησης των προ-
γραμμάτων Voucher παρουσιάστηκαν φαινόμενα 
καταστρατήγησης των προδιαγραφών τους από 
παρόχους κατάρτισης, το Υπουργείο Εργασίας 
εξέδωσε τις παρακάτω οδηγίες - διευκρινήσεις:
«Επειδή πάγιος και σταθερός στόχος του Υπουρ-
γείου Εργασίας είναι:
✓ Η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών κα-
τάρτισης προς τους ανέργους,
✓ Η ενδυνάμωση του στοιχείου της ατομικής 
επιλογής του ανέργου, ως προς τον πάροχο 
κατάρτισης, με βάση τις ανάγκες, τις δυνατότητες 
και τα κριτήριά του 
✓ Η ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ 
των παρόχων κατάρτισης και 
✓ Ο εξορθολογισμός της διαδικασίας παροχής 
υπηρεσιών κατάρτισης στο σύνολό του, κρίνεται 
επιβεβλημένο και απαραίτητο να διευκρινίσου-
με και να επιστήσουμε την προσοχή όλων των 
ενδιαφερόμενων στα εξής: 

✓ Η υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα γίνεται 
προσωπικά από τον κάθε ενδιαφερόμενο άνεργο
✓ Η αίτηση υποβάλλεται μόνο μέσα από την 
ειδική ιστοσελίδα www.voucher.gov.gr. 
✓ Αιτήσεις σε ημερομηνία προγενέστερη των 
προαναφερόμενων και σε οποιαδήποτε άλλη 
ιστοσελίδα δεν είναι έγκυρες και δεν εξασφαλί-
ζουν συμμετοχή του ενδιαφερόμενου ανέργου 
στο πρόγραμμα. 
✓ Η σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ ωφελού-
μενου, επιχείρησης και παρόχου κατάρτισης δεν 
αποτελεί σύμβαση εργασίας, αλλά σύμβαση για 
την παροχή υπηρεσιών κατάρτισης. Κατά συνέπεια, 
ο ωφελούμενος-άνεργος είναι καταρτιζόμενος και 
θα δικαιούται εκπαιδευτικό επίδομα. 
✓ Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους όρους 
της πρόσκλησης και την παραπάνω ανακοίνωση 
– σύσταση το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας, επιφυλάσσεται να ασκήσει 
κάθε έννομο μέσο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 
του, ώστε να διαφυλάξει τους ανέργους από 
πρακτικές που δε συνάδουν με την αξιοποίηση 
του δημόσιου αγαθού της κατάρτισης αλλά και 
για να υπερασπισθεί το δημόσιο συμφέρον» 
(http://www.eye-ekt.gr / 11 Απριλίου 2013).

Αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων 
επαγγελματικής κατάρτισης και ειδικότερα των 
προγραμμάτων “Voucher”

Στην κριτική που έχει ασκηθεί για τις δραστηρι-
ότητες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης 
στη χώρα μας, αναφέρονται: 
➤ η κατασπατάληση σημαντικών πόρων σε προ-
γράμματα κατάρτισης αμφίβολης ποιότητας με 
αποκλειστικό σκοπό την απορρόφηση ευρω-
παϊκών κονδυλίων, 
➤ η αμφισβήτηση της σκοπιμότητας των αντικει-
μένων κατάρτισης, όπως αυτά προσδιορίζονται 
από τους αρμόδιους φορείς,
➤ απουσία μηχανισμών σύνδεσης της κατάρτισης 
των ανέργων με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας 
(Ρομπόλης κ.ά., 1999) και
➤ απουσία μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής 
για την αντιμετώπιση της ανεργίας (Βερναρδάκης, 
Πλιάκας, Σκιαδάς, 2003). 

Παράλληλα, επειδή η αρχική ανάπτυξη του 
συστήματος σχεδιάστηκε στη βάση της απορ-
ρόφησης των κοινοτικών κονδυλίων και όχι σε 
συσχέτιση με την πραγματική ζήτηση στην αγορά 
εργασίας, είχε σαν αποτέλεσμα την καθυστέρηση 
στην εφαρμογή και υλοποίηση έρευνας και τεκμη-
ρίωσης στο πεδίο της συνεχιζόμενης κατάρτισης 
και των πολιτικών προώθησης της απασχόλησης 
(Μπαλωτή, 1996).

Ιδιαίτερη κριτική έχουν δεχτεί τα προγράμ-
ματα Voucher:

Από τη ΓΣΕΕ για θέματα παραπληροφόρησης 
κ.ά. των ανέργων από παρόχους κατάρτισης: «…
Τέλος, όσοι από τους ανέργους έχουν καταστεί 
θύματα τέτοιας παραπληροφόρησης μπορούν 
να απαιτήσουν από τον πάροχο κατάρτισης –ο 
οποίος έκανε την αίτηση για τους ίδιους– να τους 
γνωστοποιήσει τον κωδικό Κ.Α.Υ.Α.Σ. (Κωδικός 
Αριθμός Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής) προκει-
μένου να έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν 
οι ίδιοι πρόσβαση στα αποτελέσματα επιλογής 

μέσα από την ιστοσελίδα: https://www.voucher.
gov.gr, χωρίς φυσικά καμία δέσμευση απέναντί 
του» (http://www.gsee.gr/news/news_view.
php?id=2067).

Από το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολι-
τικής ΓΣΕΕ «για κινδύνους, (πολλαπλές) δυσλει-
τουργίες, «υπαρξιακά ζητήματα» και σύνθετες 
αρνητικές προεκτάσεις-αλλοιώσεις:
✓ Ανάπτυξη στους εν δυνάμει εκπαιδευόμενους 
του πνεύματος της συναλλαγής και της οικονο-
μικής συνδιαλλαγής
✓ Καλλιέργεια της αντίληψης της εκπαίδευσης 
ως προϊόν ανταλλαγής,
✓ Μετατροπή των φορέων δια βίου εκπαίδευσης 
και κατάρτισης σε «κυνηγούς εκπαιδευομένων»

Από δίκτυο ανέργων «ωφελούμενων», οι 
οποίοι διεκδικούν:
• «Μετατροπή των προγραμμάτων voucher σε 
καθεστώς πλήρους απασχόλησης
• Κατάργηση των μεσαζόντων-δουλεμπόρων ΚΕΚ 
και απ’ ευθείας συνεννόηση με το Υπουργείο.
• Ένταξη στα ασφαλιστικά μας ταμεία κατά επάγ-
γελμα και στα αντίστοιχα σωματεία
• Πλήρης ασφάλιση, όχι μόνο ιατροφαρμακευτική 
κάλυψη» http://vforvoucherades.blogspot.gr/

Από την Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕΔ, η 
οποία «καταγγέλλει όλη αυτή τη διαδικασία και 
ζητά την άμεση κατάργηση όλων των προγραμ-
μάτων voucher, καθώς:
• Έχει πλέον αποδειχθεί ότι είναι αναποτελεσματικά
• Είναι εξαιρετικά ακριβά
• Ανακυκλώνουν την Ανεργία
• Εξασθενούν το ανθρώπινο δυναμικό της χώ-
ρας μας
• Δημιουργούν μια νέα γενιά εργαζόμενων χαμη-
λών προσδοκιών» (Αρ. Πρωτ. 125 / 7-10-2014).

Μια συνήθης πρακτική: Voucher σε ανέργους 
και δώρο... ένα tablet

«Στο «μικροσκόπιο» ειδικής επιτροπής του 
υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας μπαίνουν οι παροχές που υπόσχονται 
σε ανέργους με voucher τα κέντρα κατάρτισης 
(προσφορές μελλοντικών θέσεων εργασίας, 
Tablets, I.X. αυτοκινήτου κατόπιν κλήρωσης) 
προκειμένου να τους προσελκύσουν και να υπο-
γράψουν συμβάσεις.

Με απόφαση του υπουργού Εργασίας, Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Γιάννη Βρούτση 
συγκροτήθηκε τετραμελής επιτροπή που θα ελέγχει 
περιπτώσεις παρόχων κατάρτισης (ΚΕΚ κ.ά.) οι 
οποίοι ακολουθούν «επιθετικές πρακτικές για 
την προσέλκυση ωφελουμένων».

Ειδικότερα, η Επιτροπή θα συλλέγει, θα κα-
ταγράφει και θα προωθεί στις αρμόδιες, κατά 
περίπτωση Αρχές, αναφορές και καταγγελίες για 
παραπλανητικές, παρελκυστικές, αντιδεοντολο-
γικές ή αθέμιτες πρακτικές.

Κατά προτεραιότητα θα ελεγχθούν περιπτώσεις 
για τα δύο προγράμματα της «επιταγής εισόδου» 
νέων ανέργων ηλικίας 18-24 ετών και 25-29 
ετών τα οποία υλοποιούνται. Στην Επιτροπή που 
συγκροτήθηκε μετέχουν στελέχη της Μονάδας 
ελέγχου της ειδικής υπηρεσίας εφαρμογής συγ-
χρηματοδοτούμενων ενεργειών από το Ευρω-
παϊκό Κοινωνικό Ταμείο, της μονάδας επιτόπιων 

επαληθεύσεων της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης 
του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη 
ανθρώπινου δυναμικού», του τμήματος Πολιτικής 
Καταναλωτή και νομικοί. 

Η Επιτροπή θα μπορεί να επιλαμβάνεται αυ-
τεπαγγέλτως, μετά από πληροφορίες, ή και με 
εντολή της ηγεσίας του υπουργείου, ενώ θα 
υποβάλει εκθέσεις και εισηγήσεις για την επιβολή 
κυρώσεων στους παραβάτες»

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=265
10&subid=2&pubid=113377456

Πρέπει εδώ να επισημάνουμε ότι καθ΄ όλη 
την περίοδο υλοποίησης των προγραμμάτων 
«Voucher» δεν επιβλήθηκαν ή δεν δημοσιο-
ποιήθηκαν κυρώσεις κατά «παρανομούντων» 
παρόχων κατάρτισης.

Προτάσεις
✓ Επιλογή των εκπαιδευόμενων - δικαιούχων με 
κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια
✓ Παροχή δυνατότητας σε εργαζόμενους και 
ανέργους να επιλέξουν οι ίδιοι το αντικείμενο 
κατάρτισής τους σύμφωνα με τις προσωπικές 
τους ανάγκες και κριτήρια. Ο προσδιορισμός 
των αναγκών των ανέργων που συμμετέχουν σε 
προγράμματα «για την απασχόληση» σχετίζεται 
τόσο με το σχεδιασμό των παρεμβάσεων, όσο 
και με τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητάς 
τους. Η διάγνωση των αναγκών, η συνακόλου-
θη προσαρμογή και βελτίωση των δράσεων, 
οι διαδικασίες συνεχούς ανατροφοδότησης και 
η ενίσχυση της εμπλοκής των συμμετεχόντων 
στο σύνολο των αναπτυσσόμενων ενεργειών 
συνδέονται τόσο με την επιδίωξη της επαγγελ-
ματικής τους ανάπτυξης, όσο και με το στόχο της 
ενίσχυσης της προσωπικής τους ανάπτυξης και 
της κοινωνικής τους συμμετοχής (Ναγόπουλος 
& Σιδηρά, 2005).
✓ Παροχή δυνατότητας σε εργαζόμενους και 
ανέργους να ενισχύουν τις γνώσεις και τις δεξι-
ότητές τους στον χρόνο που οι ίδιοι κρίνουν, με 
την παράλληλη υποβοήθηση για ανακάλυψη 
«κρυφών» ικανοτήτων. Η ανακάλυψη αυτών 
των ικανοτήτων βοηθούν τα άτομα να συνειδη-
τοποιήσουν, με αναφορά στη βιογραφία τους, τις 
δυνατότητες και τα περιθώρια δράσης τους, να 
αρθρώσουν τις επιθυμίες και τα αιτήματά τους και 
επίσης να ανακαλύψουν κρυμμένα αποθέματα 
δυναμικού δράσης (Τσιώλης, 2005).
✓ Ενίσχυση – Ενδυνάμωση της Δημόσιας Υπη-
ρεσίας Απασχόλησης (ΟΑΕΔ), με αναμόρφωση 
– επανασχεδιασμό της οργάνωσης, στόχων & 
λειτουργίας του
✓ Διαμόρφωση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού 
ανάμεσα στους φορείς κατάρτισης και δια βίου 
εκπαίδευσης προς όφελος της εκπαιδευτικής δια-
δικασίας και τελικά των εργαζομένων και ανέργων
✓ Πιστοποίηση φορέων που υλοποιούν τα προ-
γράμματα (με αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις)
✓ Έλεγχος της ποιότητας αλλά και της αποτελε-
σματικότητας των υλοποιούμενων προγραμμάτων 
✓ Αξιολόγηση – Επαναπροσδιορισμός των προ-
γραμμάτων
✓ Σχεδιασμός των «ενεργητικών πολιτικών απα-
σχόλησης», όπως και στις άλλες χώρες της ΕΕ, 
στο πλαίσιο κοινωνικού διαλόγου. Μια τέτοια 
διαδικασία εξασφαλίζει διαφάνεια (εφόσον ο 
σχετικός διάλογος είναι δημόσιος) και μεγαλύ-
τερα ποσοστά επιτυχίας, εφόσον αυτοί οι οποίοι 
γνωρίζουν καλύτερα το πρόβλημα (συνδικάτα, 
πανεπιστήμια, τοπική αυτοδιοίκηση κ.ά.) προτεί-
νουν, συν-υλοποιούν και ελέγχουν την αξιοπιστία 
και την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων 
σε όλα τα στάδιά τους.

Τα προγράμματα «προώθησης της απασχόλησης» 
δεν μπορούν από μόνα τους να αντιμετωπίσουν 
το πρόβλημα της ανεργίας σε όλη του την έκταση, 
αφού ο όγκος της προσφοράς εργασίας είναι 
μεγαλύτερος από αυτόν της ζήτησης. Εκεί, όμως, 
που θα μπορούσαν να συνεισφέρουν ουσιαστικά 
οι εμπλεκόμενοι φορείς είναι στην άμβλυνση των 
ανισοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

Δαράκης Μιχάλης- Διευθυντής Κέντρου  
Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής  

Ενότητας Ρεθύμνου – Περιφέρειας Κρήτης  
& Διευθυντής Διεύθυνσης Ανάπτυξης  

Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου
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Για περισσότερες πληροφορίες: www.rejoin.gr

Αναζήτηση εργασίας

Γνωριμία με  
τα Γραφεία  
Διασύνδεσης  
των Πανεπιστημίων 
και των ΤΕΙ

Η συμβουλευτική σταδιοδρομίας 
φοιτητών αποτελεί εδώ και δεκαετίες 
έναν διεθνώς γνωστό και πολύπλευ-
ρα καταξιωμένο θεσμό, αναπόσπαστα 
δεμένο με τη συνολική λειτουργία 
των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυ-
μάτων και προσφέρεται σε ειδικά 
κέντρα, στα Γραφεία Διασύνδεσης 
των πανεπιστημίων και των ΤΕΙ. 

Κύρια αποστολή των Γραφείων 
Διασύνδεσης αποτελεί η διευκόλυν-
ση των φοιτητών και αποφοίτων 
στη μετάβαση από τη Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση στην κοινωνία, και ει-
δικότερα στην αγορά εργασίας, και 
η συνεχής υποστήριξή τους στην 
εύρεση μεταπτυχιακών σπουδών, 
υποτροφιών, προγραμμάτων κατάρ-
τισης και κινητικότητας, επιχειρήσεων 
για την υλοποίηση της πρακτικής τους 
άσκησης και εύρεση εργασίας κ.α . 

Επιπλέον αποστολή του θεσμού 
αποτελεί και η παροχή πληροφόρη-
σης στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα σχε-
τικά με την επικρατούσα κατάσταση 
και τις τάσεις της αγοράς εργασίας, 
η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για τη διαμόρφωση των προγραμ-
μάτων σπουδών, της ύλης των μα-
θημάτων κ.α. Βασική φιλοδοξία 
των δομών είναι να συμβάλλουν 
στην αντιμετώπιση του προβλήμα-
τος της ανεργίας των πτυχιούχων 
των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι. 
και να αποτελέσουν τη γέφυρα 
επικοινωνίας, που «δια-συνδέει» 
την Ανώτατη Εκπαίδευση με την 
ελληνική και διεθνή εκπαιδευτική 
και επαγγελματική πραγματικότητα.

Η συμβουλευτική σταδιοδρομίας 
των Γραφείων παρέχεται σε ατομικό 
και ομαδικό επίπεδο, στηρίζεται στις 
βασικές αρχές που διέπουν τόσο το 
θεσμό και τις λειτουργίες της συμ-
βουλευτικής όσο και της εκπαίδευσης 
των ενηλίκων, ενώ οι επιμέρους 
στόχοι της επαναπροσδιορίζονται 
συνεχώς με βάση τα αιτήματα των 
φοιτητών και αποφοίτων. Όλες οι 
υπηρεσίες των Δομών παρέχονται 
δωρεάν, ενώ η λειτουργία τους και 
οι δραστηριότητές τους διέπονται 
από Κώδικα Δεοντολογίας και από 
την ύπαρξη ίσων ευκαιριών πρό-
σβασης σε Ευάλωτες Κοινωνικές 
Ομάδες και ΑμεΑ.

Συμπερασματικά, ο θεσμός των 
Γραφείων Διασύνδεσης εντάσσεται 
στις πλέον συστηματικές προσπά-
θειες της ακαδημαϊκής κοινότητας 
να συνδεθεί με το κοινωνικό και 
παραγωγικό περιβάλλον και να 
προσφέρει στους σπουδαστές και 
αποφοίτους της τη δυνατότητα της 
επικοινωνίας, της πληροφόρησης 
και του σχεδιασμού της επαγγελ-
ματικής τους σταδιοδρομίας, καθώς 
και τις προοπτικές για περαιτέρω 
επιμόρφωση και εξειδίκευση.

Κωστόπουλος  
Κων/νος Παναγιώτης,  

Χρονοπούλου Κυριακή - 
Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας  

Γραφείου Διασύνδεσης  
Πανεπιστημίου Πατρών  
(www.cais.upatras.gr) 

Ένας λόγος που 
δε σε επέλεξαν για 
μία θέση και δε  
θα τον μάθεις ποτέ

Μία φράση που μπορεί να ακού-
σετε συχνά είναι “Η αγορά είναι μικρή 
και όλα μαθαίνονται”. Τι σημαίνει 
όμως πρακτικά αυτό για κάποιον 
που αναζητεί εργασία;

Σημαίνει ότι τα στελέχη ανθρώ-
πινου δυναμικού, τα στελέχη των 
εταιρειών και οι επιχειρηματίες μιλάνε 
μεταξύ τους σχετικά με υποψήφιους 
που πρόκειται να καλέσουν σε συ-
νέντευξη ή ακόμη περισσότερο να 
προσλάβουν. Πολλοί γνωρίζονται 
μέσω επαγγελματικών φορέων όπως 
η ΕΕΔΕ ή ο ΣΔΑΔΕ, αλλά ακόμη κι αν 
δε γνωρίζει κάποιος κάποιο συγκεκρι-
μένο άτομο, μέσω κοινών γνωστών 
και δύο τριών τηλεφώνων, μπορεί 
να βρει σχεδόν τον οποιονδήποτε.

Αυτό για τους αναζητούντες ερ-
γασία σημαίνει πρακτικά τα εξής:

Αν πούμε ψέματα, κάποια στιγμή 
θα μας πιάσουν. Το να φουσκώνουμε 
τα προσόντα ή την προϋπηρεσία 
μας, μπορεί να μας φέρει πιο κοντά 
στη συνέντευξη, ή ακόμη και στην 
εργασία, αλλά αργά η γρήγορα η 
αλήθεια θα μαθευτεί. Οι συνέπειες 
μπορεί να αφορούν όχι μόνο μία 
συγκεκριμένη θέση, αλλά τη γε-
νικότερη εικόνα μας στην αγορά, 
κάτι που θα μειώσει δραστικά τις 
πιθανότητες να βρούμε δουλειά.

Το πως συμπεριφερόμαστε και 
το πως φεύγουμε από μία δουλειά, 
ενδιαφέρει τον πιθανό εργοδότη 
μας. Τα τυπικά προσόντα δεν είναι 
συνήθως το σημαντικότερο προσόν 
ενός υποψηφίου, καθώς υπάρχουν 
πολλοί υποψήφιοι με καλές σπου-
δές και προϋπηρεσία στην αγορά 
εργασίας που μπορούν να καλύ-
ψουν μία συγκεκριμένη θέση. Ο 
χαρακτήρας είναι σημαντικότατος 
παράγοντας (από εκεί βγαίνει και 
η φράση “Hire character and train 
for skils” Προσέλαβε χαρακτήρα 
και εκπαίδευσε για τις ικανότητες). 
Αν λοιπόν σε μία προηγούμενη ερ-
γασία μας, μαλώναμε συνέχεια με 
τους συναδέλφους μας, ή βρίσαμε 
το αφεντικό φεύγοντας, κάποιος 
που θα ενδιαφερθεί, θα το μάθει. 
Το πως συμπεριφερόμαστε σήμερα, 
έχει αντίκτυπο στο μέλλον.

Τέλος, δεν κατηγορούμε ποτέ προ-
ηγούμενους εργοδότες. Τις απόψεις 
μας τις κρατάμε για τον εαυτό μας και 
τους δικούς μας ανθρώπους. Το να 
κατηγορούμε κάποιον που δεν είναι 
μπροστά στη συζήτηση άλλωστε, δεν 
μας κάνει καλύτερο στα μάτια του 
άλλου και πραγματικά δεν προσθέτει 
τίποτα παραπάνω στα δυνατά σημεία 
της υποψηφιότητάς μας.

Δεν πρέπει βέβαια να μας διαφεύγει 
ότι επειδή ακριβώς η αγορά είναι 
μικρή, όλοι ξέρουν ποιοι είναι οι 
κακοί εργοδότες κι αυτό συχνά θα 
το δείτε στο βλέμμα του ανθρώπου 
που θα κάθεται απέναντί σας στη 
συνέντευξη και τον τρόπο που θα 
χειριστεί τη συνεργασία σας με τον 
συγκεκριμένο εργοδότη.

Θεόδωρος Παναγιωτόπουλος
Σύμβουλος Ανθρώπινου  

Δυναμικού
www.humanvalue.co

Ο άνθρωπος πίσω από το γραφείο δεν 
έκανε προσπάθεια να κρύψει την ανικανό-
τητα του για αποτελεσματική επικοινωνία 
σε συνδυασμό με την αγένεια του: Μουρ-
μούριζε σχολιάζοντας τις απαντήσεις, έκανε 
διάφορες γκριμάτσες και περίεργα σχόλια 
και ρωτούσε πράγματα μικρής σημασίας που 
έτσι κι αλλιώς υπήρχαν στο βιογραφικό.

Το αποκορύφωμα όμως ήρθε με την 
εξής ερώτηση: “Στην ηλικία σας, θα έπρεπε 
να ήσασταν παντρεμένος. Γιατί δεν έχετε 
παντρευτεί;” Το περιστατικό μου το διηγή-
θηκε ένας καλός φίλος, ο οποίος ίσως ήταν 
υπερβολικά ευγενικός και αναφέρθηκε σε 
έναν συγκεκριμένο λόγο, συγκρατώντας με 
κόπο είναι η αλήθεια τα νεύρα του. Καθώς 
είχε πάει στην εταιρεία προτεινόμενος από μία εταιρεία συμβούλων, της οποίας

αντιπρόσωπος ήταν μαζί του στη συνέντευξη, προτίμησε ορθά, κατά τη γνώ-
μη μου να διατηρήσει την ψυχραιμία του και το επίπεδό του, παρά να ξεφύγει 
απαντώντας με φράσεις που θα έκαναν και έναν λιμενεργάτη να κοκκινήσει.

Κατά την αναζήτηση εργασίας ο υποψήφιος θα συναντήσει πολλούς τύπους 
ανθρώπων: ευγενικούς, αγενείς, περίεργους, στριμμένους, άπλυτους κλπ. 
Γενικά λέμε ότι ο υποψήφιος θα πρέπει να διαφυλάξει την εικόνα του, να είναι 
ψύχραιμος και ευγενικός και αυτός είναι ο κανόνας.

Υπάρχουν όμως και όρια στο πόσο μπορεί και πόσα πρέπει να ανεχτεί κάποιος.
Αν ειπωθεί κάτι ή υπάρξει μία απαξιωτική συμπεριφορά από την πλευρά του 

συνεντευκτή, δεν είναι κακό να σταματή-
σουμε τη διαδικασία πάντα με ευγενικό 
τρόπο και επαγγελματισμό και να απο-
χωρήσουμε. Με την έννοια αποχώρηση 
δεν εννοώ απαραίτητα να σηκωθεί και να 
φύγει από τη συνέντευξη. 

Μπορεί απλά με το τέλος της συνέντευ-
ξης να εκδηλώσει την επιθυμία του να μη 
συνεχίσει τη διαδικασία, ανεξάρτητα από 
την επιθυμία της εταιρείας. Μπορούμε να 
πούμε κάτι σαν “από τη συζήτησή μας βλέπω 
ότι έχουμε διαφορετική οπτική γωνία στο 
τρόπο που βλέπουμε τη θέση και νομίζω 
ότι δε θα είχε νόημα να συνεχίσουμε τη 
διαδικασία”.

Ίσως το παραπάνω ακούγεται λίγο ακραίο 
με βάση τις σημερινές συνθήκες της αγοράς, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι δεν επι-
λέγουν μόνο οι εταιρείες, επιλέγουν και οι υποψήφιοι. Αν ο άλλος είναι π.χ. 
αγενής απέναντί σου στη συνέντευξη, πόσες πιθανότητες υπάρχουν να έχει 
καλύτερη συμπεριφορά ή να είναι τυπικός στις υποχρεώσεις του όταν πια θα 
είσαι υπάλληλός του;

Άλλωστε η αγορά είναι μικρή και γνωρίζει τους “περίεργους” και δε κα-
κοχαρακτηρίσει κάποιον που με ευγένεια και επαγγελματισμό επέλεξε να μη 
συνεργαστεί με κάποια εταιρεία ή ένα συγκεκριμένο άτομο.

Θεόδωρος Παναγιωτόπουλος 
Σύμβουλος Ανθρώπινου Δυναμικού - www.humanvalue.co

Πότε αξίζει να παρατήσεις μια συνέντευξη

Τα στάδια εξέλιξης και ο κύκλος ζωής της καριέρας

Η καριέρα, δεν είναι ένας κύκλος, χωρίς αρχή 
και τέλος. Πρακτικά δεν υπάρχουν άτομα, που 
να ακολούθησαν την ίδια πορεία εξέλιξης, 

με κάποια άλλα. Παρόλα αυτά, υπάρχουν, κάποια 
ευρείας αποδοχής μοντέλα, τα οποία προκαθορίζουν 
τα στάδια από τα οποία διέρχονται τα περισσότερα 
άτομα, κατά τη διάρκεια της καριέρας τους.
Τα στάδια αυτά είναι:
1. Διερεύνηση, 2. Εγκατάσταση, 3. Μέση καριέρα,
4. Προχωρημένη καριέρα
Τα στάδια του κύκλου ζωής της καριέρας:
1. Διερεύνηση: Οι περισσότεροι άνδρες, λόγω σπου-
δών και στρατιωτικών υποχρεώσεων, εισέρχονται στο 
στάδιο αυτό στην ηλικία περίπου των 24 ετών. Για 
τις γυναίκες το στάδιο αυτό αρχίζει γύρω στα 22. Το 
στάδιο αυτό χαρακτηρίζεται συνήθως από αστάθεια, 
λόγω της διερεύνησης της αγοράς από την πλευρά 
του εργαζόμενου. Συνήθως και ο εργαζόμενος στο 
στάδιο αυτό δε θέλει δεσμεύσεις με μια συγκεκριμένη 
επιχείρηση. Η κινητικότητα του ατόμου στο στάδιο 
αυτό είναι μεγάλη, γιατί το άτομο ζητά επαγγελματική 
ταυτότητα και εργασιακή ικανοποίηση. 

Περίπου το 50% των ατόμων, αλλάζει επιχειρήσεις 
τουλάχιστον μια φορά, κατά τη διάρκεια των 5 ετών 
αυτού του σταδίου. Ένα μικρότερο ποσοστό περίπου 
10% αλλάζει 2-3 επιχειρήσεις. Ο συνήθης χρόνος 
που θα πρέπει οπωσδήποτε να αφιερώσετε σε αυτό 
το στάδιο, είναι τουλάχιστον 3 χρόνια. Συχνά τα 
άτομα στο στάδιο αυτό, αναζητούν την πρώτη τους 
εργασιακή εμπειρία. Θα συμβούλευα στο στάδιο 
αυτό τουλάχιστον 3 χρόνια παραμονής στην ίδια 
επιχείρηση. Η απόκτηση εμπειρίας - προϋπηρεσίας, 
μπορεί εύκολα να "πωληθεί' στον επόμενο εργοδότη. 

Παράλληλα η τριετής προϋπηρεσία στην ίδια 
επιχείρηση, προστατεύει και δεν εκθέτει τον εργα-
ζόμενο. Αντιθέτως μια κινητικότητα 3-4 εργοδοτών 
μέσα στην πενταετία, μπορεί από το δυνητικό ερ-
γοδότη να χρεωθεί ως αποτυχία του εργαζόμενου. 
Στο τέλος αυτού του σταδίου, φροντίστε να έχετε 
επιτύχει σταθερότητα ως προς την επιχείρηση, τον 
κλάδο, και τους τομείς απασχόλησης που επιθυ-
μείτε να ενταχθείτε. Παράλληλα στο στάδιο αυτό, 
θα πρέπει να έχετε αποκτήσει την πρώτη "τεχνική" 
εμπειρία, που θα πρέπει να την αξιοποιήσετε για τη 
μελλοντική σας ανάπτυξη.
2. Ανάπτυξη: Είναι η επόμενη φάση του κύκλου. 
Στο στάδιο αυτό, μειώνεται η κινητικότητα. Μόνο το 
10% των εργαζομένων είναι διατεθειμένο να αλλάξει 
εργοδότη. Το άτομο στο στάδιο αυτό του κύκλου 
ζωής της καριέρας τυ, θα πρέπει να προσπαθέι για 
τη διεύρυνση των επαγγελματικών του εμπειριών. 
Η διεύρυνση των επαγγελματικών του εμπειριών, 
μπορεί να επιτευχθεί , μέσα από αναλαμβανόμενες 

εργασίες και συγκεκριμένα καθήκοντα. Η διάρκεια 
αυτού του σταδίου υπολογίζεται από 5-10 χρόνια.
3. Δέσμευση: Εφόσον ο εργαζόμενος απολαμβάνει 
ικανοποίηση από το εργασιακό του περιβάλλον, 
δεσμεύεται σε μια συγκεκριμένη επιχείρηση. Στο 
στάδιο αυτό η κινητικότητα μειώνεται σημαντικά 
και μόνο ένα 5% των ατόμων, είναι διατεθειμέ-
νο να αλλάξει εταιρία. Συχνά ο εργαζόμενος σε 
αυτό το στάδιο προετοιμάζει την είσοδό του στη 
μέση διοίκηση της εταιρίας του. Κατά μέσο όρο, 
η είσοδος στη μέση διοίκηση έρχεται μετά από 10 
χρόνια προϋπηρεσίας. Στο τέλος αυτού του σταδί-
ου ο εργαζόμενος έχει ξεπεράσει τα περισσότερα 
εμπόδια. Επίσης ο εργαζόμενος έχει επιδείξει πλέον, 
αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα. Έχει αποδείξει 
σαφώς τια διάφορες λειτουργικές και τεχνικές του 
ικανότητες, έτσι ώστε η εμπιστοσύνη της διοίκησης 
της εταιρία του να είναι δεδομένη. Επιπλέον και ο 
ίδιος εμπιστεύεται την εταιρία του και είναι έτοιμος 
να δεσμευτεί.
4. Διαπίστωση: Το στάδιο αυτό καλείται έτσι για 
δύο λόγους. Συνήθως ο εργαζόμενος προσπαθεί 
να διαγνώσει και να αναγνωρίσει τα περιθώρια μιας 
θέσης στην ανώτερη διοίκηση. Επίσης το στάδιο αυτό 
είναι μια περίοδος διαπίστωσης των διοικητικών 
του ικανοτήτων. Στην αρχή αυτού του σταδίου ο 
εργαζόμενος προσπαθεί να εντοπίσει τις διάφορες 
ευκαιρίες. Συνήθως αποζητά αρμοδιότητες και ευθύνες. 
Η προαγωγή έρχεται συνήθως στην ηλικία των 38-43 
ετών. Ως στέλεχος πια της επιχείρησης προσπαθεί να 
διευρύνει την αποστολή του, μέσα από διαφορετικές 
θέσεις. Στο στάδιο αυτό ο εργαζόμενος επιδιώκει 
σταθερότητα και μόνο ένα 3% αλλάζει εταιρία. 
Αυτό το 3% αλλάζει εταιρία, όταν διαγνώσει ότι 
δεν υπάρχουν περιθώρια εξέλιξης και ανάπτυξης. 

Συνήθως μεταπηδά σε άλλη εταιρία και σε ανώτερο 
ιεραρχικό επίπεδο. Στο τέλος αυτού του σταδίου, τις 
περισσότερες φορές ένα 15% των εργαζομένων, 
έχει επιτύχει προαγωγή σε μια θέση του ανώτερου 
επιπέδου. Η διάρκεια αυτού του σταδίου είναι συ-
νήθως 5 έτη.
5. Ολοκλήρωση: Έχοντας περάσει το στάδιο της 
διαπίστωσης, ο εργαζόμενος είναι έτοιμος να συμμε-
τάσχει ουσιαστικά στη διαμόρφωση του μέλλοντος 
της εταιρίας του. Η ανάληψη συγκεκριμένων καθη-
κόντων, προέρχεται από συγκεκριμένες ανάγκες της 
εταιρίας για την οποία εργάζεται. Ο εργαζόμενος στο 
στάδιο αυτό, θα πρέπει να επιδιώκει την εμπλοκή 
του σε αρμοδιότητες ευρύτερης φύσης. Η εμπλοκή 
του αυτή, θα προετοιμάζει το έδαφος για την εξέλιξή 
του, στο ανώτατο ιεραρχικό επίπεδο. Συνήθως στο 
τέλος αυτού του σταδίου το 40% των εργαζομένων, 
πετυχαίνει την εξέλιξή του στο ανώτατο διοικητικό 
επίπεδο.
6. Ανταμοιβή: Ο εργαζόμενος συνήθως στην ηλικία 
των 48-55 ετών, αποκτά τη θέση του ανώτατου στε-
λέχους. Για την εξέλιξη στο στάδιο αυτό, απαιτείται 
σκληρή εργασία, τουλάχιστον 25 ετών, μέσα σε ένα 
έντονο ανταγωνιστικό κλίμα.

Τα παραπάνω στάδια συνθέτουν αυτό που καλούμε 
κύκλο ζωής της καριέρας. Ο εργαζόμενος σε κάθε 
στάδιο θα πρέπει να αναγνωρίσει και να αξιολογή-
σει τις ανταγωνιστικές και αναπτυξιακές ευκαιρίες. 
Τα διάφορα στάδια δύναται να αλλάζουν σχετικά 
από επιχείρηση σε επιχείρηση. Το κάθε στάδιο και 
η διάγνωσή του από μόνα τους δεν αρκούν για μια 
επιτυχημένη καριέρα και την άνοδο στην ιεραρχία 
της επιχείρησης. Εκείνο που καθιστά κρίσιμο κάθε 
στάδιο είναι η διάγνωσή του και η δυναμική που 
δημιουργεί για τον εργαζόμενο. 

Σημαντικό ρόλο επίσης διαδραματίζει ο τρόπος 
οργάνωσης της εταιρίας και τα υπάρχοντα ιεραρχικά 
επίπεδα. Είναι γεγονός ότι όσο ανεβαίνει ο εργαζόμε-
νος τα σκαλοπάτια της διοικητικής πυραμίδας, τόσο 
στενεύει το πλάτος του ιεραρχικού επιπέδου και οι 
προσφερόμενες θέσεις. Για το λόγο αυτό πολλά 
στελέχη μεταπηδούν σε μικρότερη εταιρία πολλές 
φορές αλλά σε ανώτερο ιεραρχικό επίπεδο. Προς 
συμφέρον του εργαζόμενου είναι πάντα η κατεύθυνση 
της δραστηριότητάς του σε εδραιωμένες επιχειρήσεις 
καλά οργανωμένες, πού διοικούνται σύμφωνα με 
τους κανόνες του management.

Βασίλειος Γαλάνης -  
Marketing Manager/ Σύμβουλος Επιχειρήσεων 

- Καθηγητής-Συγγραφέας-Εισηγητής  
Ειδικών Σεμιναρίων

Το bullying στην εργασία έχει εξε-
λιχθεί σε μείζον πρόβλημα και 
εντείνεται λόγω της οικονομικής 

και κοινωνικής κρίσης. Για την εργασιακή 
ψυχολογική κακομεταχείριση, όπως 
είναι ο επιστημονικός όρος στα ελλη-
νικά, δεν υπάρχει ακόμη ορισμός από 
ψυχολόγους και κοινωνιολόγους, που 
να είναι διεθνώς αποδεκτός. Διάφοροι 
φορείς έχουν προτείνει τους δικούς 
τους ορισμούς. Έτσι, ο Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός για την Ασφάλεια και την 
Υγεία στην Εργασία (osha.europa.eu/
el) δίνει ως ενδεικτικό ορισμό: «Ως πα-
ρενόχληση στο χώρο εργασίας ορίζεται 
η επαναλαμβανόμενη αδικαιολόγητη 
συμπεριφορά προς έναν εργαζόμενο 
ή ομάδα εργαζομένων που προκαλεί 
κινδύνους για την υγεία και την ασφά-
λειά του. Στο συγκεκριμένο ορισμό: 
«αδικαιολόγητη συμπεριφορά» είναι μια 
συμπεριφορά που ένα λογικό άτομο, 
αναλογιζόμενο το σύνολο των συν-
θηκών, θεωρεί δυσμενή μεταχείριση, 
ταπείνωση, υπονόμευση ή απειλή. 

Ως «συμπεριφορά» νοούνται 
οι ενέργειες ατόμων ή ομάδας στις 
οποίες ενδέχεται να περιλαμβάνεται 
η κατάχρηση εξουσίας. Ένα σύστημα 
εργασίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ως μέσο δυσμενούς μεταχείρισης, τα-
πείνωσης, υπονόμευσης ή απειλής. 
Στους «κινδύνους για την υγεία και την 
ασφάλεια» περιλαμβάνεται ο κίνδυνος 
για την ψυχική και σωματική υγεία του 
εργαζόμενου. Η «παρενόχληση» ενέχει 
συχνά το στοιχείο της αθέμιτης χρήσης 
ή κατάχρησης εξουσίας, από την οποία 
τα θύματα ενδέχεται να αδυνατούν να 
προστατευθούν». 

Το αμερικάνικο ινστιτούτο για το 
bullying στην εργασία (Workplace 
Bullying Institute - workplacebullying.
org) ορίζει την εργασιακή ψυχολογική 
κακομεταχείριση ως «επαναλαμβανό-
μενη βλαβερή για την υγεία κακομετα-
χείριση ενός ή περισσοτέρων ατόμων, 
των στόχων, από έναν ή περισσότερους 
δράστες. Πρόκειται για βίαιη συμπερι-
φορά, που περιλαμβάνει: α. απειλές, 
ταπεινώσεις, εκφοβισμούς ή β. βλαβερή 
παρέμβαση στη δουλειά, σαμποτάζ, 
που παρεμποδίζει την ολοκλήρωση της 
εργασίας ή γ. λεκτική βία». Ο ορισμός 
αυτός διατυπώθηκε το 2014 για τις 
ανάγκες έρευνας για το bullying. Είναι 
αρκετά ενδιαφέρον το γεγονός ότι για 
το bullying χρησιμοποιείται και ο όρος 
«ηθική παρενόχληση στο χώρο της 
εργασίας», προκειμένου να διαχωρίζε-
ται από τη σεξουαλική παρενόχληση. 

Και οι δύο ορισμοί, ο ένας από 

ευρωπαϊκό φορέα και ο άλλος από 
αμερικάνικο, έχουν κοινά στοιχεία, 
που περιγράφουν τα βασικά χαρα-
κτηριστικά του bullying: εκφοβισμός, 
ταπείνωση, ύβρεις από τα οποία το θύμα 
δυσκολεύεται ή αδυνατεί να προστα-
τευθεί. Επίσης, αξίζει να διευκρινιστεί 
ότι υπάρχουν δύο είδη παρενόχλησης: 
1) αυτή που συμβαίνει, επειδή υπάρχει 
κάποια προσωπική διαμάχη, 2) αυτή 
που στοχοποιείται ένα θύμα χωρίς 
να έχει προηγηθεί κάποια διαφωνία 
με το θύτη. 

Ενδιαφέροντα είναι τα στατιστικά 
στοιχεία με αυτά της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης όμως να ανάγονται στο 2000. Έτσι, 
εκείνη τη χρονιά, σύμφωνα με έρευ-
να της Ε.Ε., 12.000.000 εργαζόμενοι 
στις χώρες-μέλη είχαν πέσει θύματα 
bullying. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι το 
γεγονός ότι παρουσιάζονται μεγάλες 
αποκλίσεις μεταξύ των χωρών-μελών 
όχι μόνο προς τα ποσοστά bullying 
αλλά και ως προς την ανοχή του προ-
βλήματος και την αναφορά του. Οι 
αποκλίσεις αυτές συνδέονται με τη 
φιλοσοφία της κάθε κοινωνίας (FACTS, 
τεύχος 23 του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
για την Ασφάλεια και την Υγεία στην 
Εργασία). Στις Η.Π.Α, σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα της έρευνας, που διεξή-
γαγε το Workplace Bullying Institute 
και ανακοίνωσε το Φεβρουάριο 2014, 
το 27% των Αμερικανών έχουν πέσει 
θύματα bullying πρόσφατα ή στο πα-
ρελθόν. Προβληματισμό προκαλεί το 
γεγονός ότι το 72% των εργοδοτών 
αρνείται, παραβλέπει, ενθαρρύνει, 
εκλογικεύει ή ακόμη και δικαιολογεί 
την ηθική παρενόχληση! Η αμερικάνικη 
κοινωνία γνωρίζει το πρόβλημα με 
το 72% των Αμερικανών να δηλώνει 

ότι ξέρει πως εκδηλώνεται bullying 
στη δουλειά. Σύμφωνα με την ίδια 
έρευνα, στη συντριπτική πλειοψηφία, 
η εργασιακή ψυχολογική καταπίεση 
ασκείται από προϊσταμένους.

Θύματα του bullying συνήθως 
είναι οι καινούριοι υπάλληλοι μιας 
επιχείρησης, οι γυναίκες, όσοι εκλαμ-
βάνονται ως εύκολοι στόχοι λόγω 
κάποιας αναπηρίας, μετανάστευσης, 
φύλου, θρησκείας ή άλλων στοιχείων 
που θα μπορούσαν να συμβάλλουν 
στο να θεωρήσει ο θύτης ότι το θύμα 
ανήκει σε μια μειονότητα και άρα δεν 
μπορεί να αντιδράσει. Σε κάποιες περι-
πτώσεις, θύμα είναι και στέλεχος που 
έχει υψηλή θέση μέσα στην εταιρεία, 
ενώ συμβαίνει, αρκετά σπάνια, και 
οι υφιστάμενοι να παρενοχλούν ψυ-
χολογικά τους προϊσταμένους τους. 
Όσο αφορά στο φύλο του θύτη, το 
bullying ασκείται σε μεγάλο ποσοστό 
από άνδρες. Οι γυναίκες μπορεί να 
κακοποιούν ηθικά και ψυχολογικά 
συναδέλφους σε μικρότερο ποσο-
στό, όμως οι στόχοι τους είναι άλλες 
γυναίκες σε ποσοστό διπλάσιο από 
αυτό των ανδρών.

Αξίζει να διευκρινιστεί ότι η εργα-
σιακή ψυχολογική καταπίεση δεν πα-
ρατηρείται μόνο σε χώρους, όπου οι 
αμοιβές και οι υπόλοιπες εργασιακές 
συνθήκες είναι επίσης προβληματικές. 
Εκδηλώνεται και σε επιχειρήσεις, που 
προσφέρουν ικανοποιητικό περιβάλλον 
στο ανθρώπινο δυναμικό. 

Το bullying είναι πληγή σε μια εται-
ρεία, διότι προκαλεί υψηλότατα επίπεδα 
άγχους όχι μόνο στο θύμα, αλλά και 
στους υπόλοιπους εργαζόμενους, που 
γίνονται μάρτυρες σκηνών κακοποίησης. 
Αυτό με τη σειρά του οδηγεί σε μείωση 

της απόδοσης και σε αποχώρηση των 
στελεχών και μάλιστα των πιο ικα-
νών. Βασικός στόχος των οργανισμών 
πρέπει να είναι η πρόληψη τέτοιων 
καταστάσεων και η ενθάρρυνση για 
την καταγγελία περιστατικών bullying 
αμέσως μόλις εκδηλώνονται. Πολύ 
σημαντικό για την αντιμετώπιση, την 
εξάλειψη και ακόμη την παρεμπόδιση 
εκδήλωσης ηθικής παρενόχλησης είναι 
η φιλοσοφία και οι αξίες της διοίκησης, 
που θα μπορούσαν να εκφραστούν ως 
εξής: Ενημέρωση όλων για το τι είναι 
παρενόχληση, διερεύνηση της έκτα-
σης και της φύσης του προβλήματος, 
ενημέρωση για το όραμα και τις αξίες 
της επιχείρησης μέσω των μηχανισμών 
εσωτερικής επικοινωνίας, συμμετοχή 
των εργαζομένων (ή των εκπροσώπων 
τους) στο σχεδιασμό των στρατηγικών 
για την καταπολέμηση του bullying, η 
εκπαίδευση των στελεχών, ιδιαίτερα 
όσων έχουν θέσεις εξουσίας, για να μην 
ανέχονται, αγνοούν ή ενθαρρύνουν 
τέτοιες συμπεριφορές.

Στη διαμόρφωση της εταιρικής πολι-
τικής κατά της εργασιακής ψυχολογικής 
παρενόχλησης συμβάλλουν: η ηθική 
δέσμευση εναντίον του bullying, η δέ-
σμευση ότι δε θα υπάρξουν αντίποινα 
ή άλλες συνέπειες για το θύμα που 
καταγγέλλει το θύτη του (δέσμευση, 
που πρέπει να τηρείται απόλυτα), σαφή 
διαδικασία, που ακολουθείται ύστερα 
από την καταγγελία, πληροφορίες για 
το πού πρέπει να απευθυνθούν για 
βοήθεια τα θύματα (βλ. FACTS, τεύχος 
23 του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την 
Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία).

 Κλείνουμε το άρθρο μεταφέροντας 
μερικά από τα ερωτήματα που θέτει 
προς προβληματισμό ο κ. Hadyn Olsen, 
μέλος του διεθνούς φορέα International 
Association on Workplace Bullying 
and Harassment (IAWBH, iawbh.org) 
και σύμβουλος σε θέματα πρόληψης 
bullying:
• Σε τι βαθμό, το bullying αποτελεί 
έκφραση της ανάγκης του θύτη για 
δύναμη;
• Πώς διαχειρίζονται τη δυναμική της 
εξουσίας οι οργανισμοί σε σχέση με 
το οργανόγραμμα και τη διοίκηση 
της συμπεριφοράς; Είναι δυνατόν να 
υπάρξει μια καλύτερη διαχείριση της 
εξουσίας, έτσι ώστε όλοι να αισθάνονται 
ενδυναμωμένοι; 
• Είναι δυνατόν κάποιος να αντιμετωπίζει 
έναν θύτη, χωρίς να καταφεύγει και ο 
ίδιος σε μεθόδους bullying; 

Ελένη Ροκά - Διευθύντρια  
Μάρκετινγκ - Skywalker.gr

Εργασιακή ψυχολογική κακομεταχείριση  
ή bullying στον εργασιακό χώρο

Εργασία στην Ελλάδα

Το skywalker.gr με αριθμούς:
1999 έτος ίδρυσης

6.000+ οι θέσεις εργασίας σε ισχύ

3.500+ οι εταιρίες που το προτιμούν

40.000+ καθημερινοί επισκέπτες

H 1η επιλογή στην αναζήτηση εργασίας



Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 20156 Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2015 7

Για περισσότερες πληροφορίες: www.rejoin.gr

Αναζήτηση εργασίας

Ο ΟΑΕΔ δραστηριοποιείται στον τομέα της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
με τη λειτουργία 51 Επαγγελματικών Σχολών 

(ΕΠΑΣ) Μαθητείας, 29 Ινστιτούτων Επαγγελμα-
τικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) μεταλυκειακού επιπέδου 
και 30 Γραφείων Διασύνδεσης Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης (ΓΔΕΕ) με την αγορά εργασίας που 
λειτουργούν στις εκπαιδευτικές του δομές.

Ο ΟΑΕΔ είναι ο δημόσιος φορέας που εφαρ-
μόζει με επιτυχία το σύστημα της Μαθητείας στη 
χώρα μας από το 1952. Μαθητεία είναι το εκπαι-
δευτικό σύστημα που συνδυάζει τη θεωρητική 
και εργαστηριακή εκπαίδευση στην τάξη με την 
πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού 
και δημόσιου τομέα. Η φοίτηση στις ΕΠΑΣ διαρκεί 
δύο έτη (τέσσερα εξάμηνα).

Οι μαθητές των ΕΠΑΣ το πρωί πραγματοποιούν 
την πρακτική τους άσκηση σε επιχειρήσεις ενώ 
το απόγευμα παρακολουθούν θεωρητικά και 
εργαστηριακά μαθήματα στις ίδιες ειδικότητες. 
Κάθε χρόνο φοιτούν 10.000-11.000 μαθητές 
στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ. Οι μαθητές 
που φοιτούν στις Σχολές του ΟΑΕΔ αποκτούν 
επαγγελματική εμπειρία σε πραγματικές συνθή-
κες εργασίας ασκούμενοι σε επιχειρήσεις όλων 
των κλάδων της εθνικής οικονομίας σε πολλές 
τεχνικές ειδικότητες.

Οι μαθητευόμενοι ασκούνται σε μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, μεγάλες 
ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε ΔΕΚΟ, Δήμους και 
στον δημόσιο τομέα. Το σύστημα on the job-
training που εφαρμόζει ο ΟΑΕΔ έχει αποδειχθεί 
αποτελεσματικό στην πράξη καθώς οι μαθητές σε 
σημαντικό ποσοστό μετά το τέλος των σπουδών 
τους συνεχίζουν να απασχολούνται στις θέσεις 
πρακτικής άσκησης.

Η αμοιβή των ασκούμενων μαθητών ανέρχεται 
στο 75% του κατώτατου ημερομισθίου που ορίζει 
η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 
(ΕΓΣΣΕ) και για τα τέσσερα εξάμηνα πρακτικής 
άσκησης, που αντιστοιχεί σε 17,12 € την ημέρα.

Η πρακτική άσκηση των μαθητών επιδοτείται 
με 11 € για κάθε ημέρα πρακτικής άσκησης. Τα 
χρήματα καταβάλλονται είτε στον εργοδότη είτε 
απευθείας στους μαθητές. Το έργο της «Πρακτι-
κής Άσκησης των Μαθητών των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ» 
συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο) και έχει ενταχθεί στο Επιχει-
ρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου 
Μάθηση» του ΕΣΠΑ.

Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)
• Οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης ή ΣΕΚ 
είναι Σχολεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που 
δεν ανήκουν στην υποχρεωτική εκπαίδευση.
• Σκοπός είναι η παροχή υπηρεσιών αρχικής 
επαγγελματικής κατάρτισης.

• Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να γραφτεί σε
➤ Ημερήσια ΣΕΚ, εάν
• έχει Απολυτήριο Γυμνασίου
• είναι κάτω από 20 ετών
➤ Εσπερινή ΣΕΚ, εάν
• έχει Απολυτήριο Γυμνασίου
• είναι πάνω από 20 ετών
• είναι εργαζόμενος
• Η διάρκεια φοίτησης στην Ημερήσια ΣΕΚ είναι 
3 έτη: Α, Β και Τάξη Μαθητείας.
• Η διάρκεια φοίτησης στην Εσπερινή ΣΕΚ είναι 
4 έτη: Α, Β, Γ και Τάξη Μαθητείας.
• Οι προαγόμενοι μαθητές της Εσπερινής ΣΕΚ 
στην Τάξη Μαθητείας, εφόσον έχουν συμπλη-
ρώσει 600 ημερομίσθια στην ειδικότητα που 
φοιτούν στην Β τάξη:
• Δεν υποχρεούνται να φοιτήσουν στην Τάξη 
Μαθητείας
• Λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κα-
τάρτισης
• Οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης λειτουρ-
γούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, αλλά και άλλων φορέων 
όπως ο ΟΑΕΔ και διάφορα Υπουργεία.
• Στις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης οι 
μαθητές εκπαιδεύονται σε διάφορες επαγγελ-
ματικές ειδικότητες. 
• Τα Μαθήματα των ΣΕΚ διακρίνονται σε μαθή-
ματα Γενικής Παιδείας και Μαθήματα Ειδικότητας 
(50% θεωρητικά – 50% εργαστηριακά), ανά 
Ομάδα Προσανατολισμού
Πιο Συγκεκριμένα:
• Στην Α και Β τάξη των ΣΕΚ εφαρμόζεται πρό-
γραμμα 30 ωρών εβδομαδιαίως
➤ Κοινό Πρόγραμμα 4 ώρες με μαθήματα Γενι-
κής Παιδείας (Ελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά)

➤ Πρόγραμμα 26 ώρες με Μαθήματα Ειδικότητας 
(50% θεωρητικά – 50% εργαστηριακά).
• Στην «Τάξη Μαθητείας» εφαρμόζεται
πρόγραμμα του εργαστηριακού Μαθήματος 
«Ενισχυτική Εργαστηριακή Εκπαίδευση της 
Μαθητείας»
✓ 7 ώρες την εβδομάδα - 2 ημέρες την εβδομάδα
✓ σε εργαστήρια του ΟΑΕΔ
➤ πρόγραμμα Εκπαίδευσης στον Χώρο Εργασίας
✓ 28 ώρες την εβδομάδα – 5 ημέρες την εβδομάδα
✓ σε χώρο εργασίας
• Η διάρκεια της Τάξης Μαθητείας είναι 1 ημερολο-
γιακό έτος, από 1η Σεπτέμβρη έως 30 Αυγούστου

Τι τίτλο σπουδών αποκτώ αποφοιτώντας από 
μία Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης;
• Προαγόμενοι από την Β Τάξη των ΣΕΚ
➤ Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης Επι-
πέδου 2
➤ Δικαίωμα εγγραφής στην Τάξη Μαθητείας
• Απόφοιτοι Τάξης Μαθητείας
➤ Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης Επι-
πέδου 3
➤ Δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις πιστο-
ποίησης
➤ Τίτλος Απόλυσης ΣΕΚ
➤ Πτυχίο Ειδικότητας (έπειτα από τις εξετάσεις 
πιστοποίησης)

Αποφοιτώντας από την ΣΕΚ, έχεις:
• το δικαίωμα να εγγραφείς σε ένα Δημόσιο 
Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) 
αλλά δεν έχεις
• το δικαίωμα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση

Πρόγραμμα μαθητείας αποφοίτων Τεχνικής 
Εκπαίδευσης για απόκτηση επαγγελματικής 
εμπειρίας. 

Το «Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τε-
χνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελμα-
τικής Εμπειρίας» αφορά στην πραγματοποίηση 
Μαθητείας 6 μηνών σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις, 
με χορήγηση μηνιαίας υποτροφίας 300 € και 
κάλυψης ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ για 
την περίπτωση ατυχήματος από το Υπουργείο 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού. 

Το Πρόγραμμα υλοποιείται από την Ειδική 
Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων 
(Ε.Υ.Ε. Ε.Δ.) του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. και συγχρηματο-
δοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
και το Ελληνικό Δημόσιο.

Στόχος του Προγράμματος Μαθητείας Απο-
φοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση 
Επαγγελματικής Εμπειρίας είναι να υποστηρίξει και 
να ενισχύσει τους πρόσφατους αποφοίτους της 
Δημόσιας Τεχνικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, να αποκτήσουν μέσω Μαθητείας 6 
μηνών, επαγγελματική εμπειρία στον παραγωγικό 
τομέα και ειδικότερα σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις 
κλάδων σχετικές με τις σπουδές τους, έτσι ώστε 
να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους 
και να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για την 
αγορά εργασίας.

Η Μαθητεία πραγματοποιείται σε Ιδιωτικές 
Επιχειρήσεις (Φορείς Υποδοχής Μαθητευομέ-
νων (Φ.Υ.Μ.)) σε όλες τις περιοχές της Χώρας 
(εξαιρουμένων των περιοχών Στερεάς Ελλάδας 
και Νοτίου Αιγαίου), που δραστηριοποιούνται σε 
κλάδους σχετικές με τις ειδικότητες των ΕΠΑΛ, 
ΕΠΑΣ και των αντίστοιχων δομών της Ειδικής 
Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν απόφοιτοι των 
τελευταίων 2 σχολικών ετών (ή των τελευταίων 
3 σχολικών ετών εφόσον πρόκειται για άρρενες 
που έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους 
θητεία) των:
• ΕΠΑΛ - Επαγγελματικών Λυκείων
• ΕΠΑΣ - Επαγγελματικών Σχολών
• ΤΕΕ Β’ Βαθμίδας Ειδικής Αγωγής και
• Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευ-
σης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού. Το Πρόγραμμα υποστηρίζεται από 
Πληροφοριακό Σύστημα μέσω της ηλεκτρονι-
κής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr το οποίο 
αναπτύσσεται από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας 
Υπολογιστών & Εκδόσεων ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ».

Λευτέρης Αϋφαντής
Κοινωνικός Επιστήμων και Διευθυντής  

Εκπαίδευσης του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης 
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

Η μαθητεία στις ΕΠΑ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.

ΚλΑΔΟΣ λΟΓΙΣΤΙΚΗΣ: Αγορά εργασίας συναρτήσει των          Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων 
Τη σημερινή εποχή όπου η οικονομική ύφεση 

εντείνεται, η εγχώρια αγορά εργασίας ακολουθεί μια 
ανάλογη συρρίκνωση με τα ποσοστά ανεργίας να 
φθάνουν διψήφιο ποσοστό σε πολλούς κλάδους.

Ο χώρος της λογιστικής παραδοσιακά θεωρείται 
απαραίτητος στον εμπορικό κόσμο και εξαιρετικά 
διαδεδομένος, λόγω του ρόλου και της αναγκαιότητας 
του λογιστή – φοροτεχνικού σε κάθε επιχείρηση. 
Οι αμοιβές εξακολουθούν να βρίσκονται σε υψηλά 
επίπεδα και η ανεργία να είναι σχετικά πιο «ελεγ-
χόμενη» , πάντα συγκριτικά με τους υπόλοιπους 
κλάδους στην αγορά εργασίας. 

Ειδικά τα τελευταία χρόνια και λόγω των οικο-
νομικών συγκυριών, παρατηρείται μια στροφή 
των πτυχιούχων προς την μετέπειτα ακαδημαϊκή 
κατάρτιση στον τομέα της λογιστικής, με τα σχετικά 
με το αντικείμενο μεταπτυχιακά προγράμματα να 

έχουν την τιμητική τους. Προφανώς λοιπόν, το 
σύγχρονο εγχώριο οικονομικό γίγνεσθαι οδήγησε 
σε μια αλματώδη αύξηση της ζήτησης όλων των 
προγραμμάτων που εξειδικεύονται κυρίως στους 
τομείς της λογιστικής, των φοροτεχνικών, των τρα-
πεζικών και των χρηματοοικονομικών θεμάτων.

Σε μια μελέτη απορρόφησης των αποφοίτων του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που πραγμα-
τοποιήθηκε το Μάιο του 2012 από τους κκ. Σταθα-
κόπουλο Βλάση, Χαλικιά Ιωάννη και Παπαλεξανδρή 
Νάνσυ για λογαριασμό του Γραφείου Διασύνδεσης 
του εν λόγω Πανεπιστημίου, διαπιστώθηκε ότι από 
το δείγμα των ερωτηθέντων, ένας στους δύο απο-
φοίτους πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές 
στον τομέα των οικονομικών με κύριο σκοπό να 
αποκτήσει περισσότερη εξειδίκευση και κυρίως 
επειδή τους ενδιέφερε το θέμα του μεταπτυχιακού 

τους. Αυτό που έγινε κατανοητό είναι ότι όσο πιο 
εξειδικευμένο αντικείμενο σπουδών υπάρχει σε 
προπτυχιακό επίπεδο, τόσο λιγότερη θέληση υπάρ-
χει για μεταπτυχιακές σπουδές και το αντίστροφο. 

Αναφορικά με τους κλάδους απασχόλησης 
των αποφοίτων του ΟΠΑ, οι τρεις πρώτοι κλάδοι 
απορρόφησης είναι ο τραπεζικός, ο εμπορικός και 
η εκπαίδευση, με το 22% των ερωτηθέντων να 
εργάζεται στο τμήμα του λογιστηρίου των επιχει-
ρήσεων αυτών. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός 
ότι η πλειοψηφία των αποφοίτων του ΟΠΑ δεν 
εργάζεται σε μικρές οικογενειακές αλλά μεγάλες 
ή πολυεθνικές επιχειρήσεις, με το 83% να βρίσκει 
εργασία σε λιγότερο από ένα χρόνο από το χρόνο 
αναζήτησης . 

Αυτή τη χρονική στιγμή, τα τρέχοντα προσφερόμενα 
προγράμματα δημόσιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα 

σχετικά με τους κλάδους των χρηματοοικονομικών, 
λογιστικής και τραπεζικής είναι τα εξής:

• Π.Μ.Σ. Πλήρους και Μερικής Φοίτησης στη 
Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών).
• M.Sc. Χρηματοοικονομική και Τραπεζική για Στελέχη 
(Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών).
• Π.Μ.Σ. στη Λογιστική και Έλεγχος Δημοσίων Οργα-
νισμών και Επιχειρήσεων (Πανεπιστήμιο Πειραιώς).
• Π.Μ.Σ Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Πανε-
πιστήμιο Μακεδονίας).
• Π.Μ.Σ. στη Στρατηγική Διοικητική Λογιστική και 
Χρηματοοικονομική Διοίκηση (Πανεπιστήμιο Μα-
κεδονίας). 
• Π.Μ.Σ. στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική 
(Πανεπιστήμιο Μακεδονίας). 
• Π.Μ.Σ. στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική 

(ΑΤΕΙ Πειραιά).
• Π.Μ.Σ. στη Λογιστική και Ελεγκτική (ΑΤΕΙ Κρήτης).
• Π.Μ.Σ. στη Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική 
(ΕΚΠΑ σε συνεργασία με το ΙΕΣΟΕΛ).
• Π.Μ.Σ. στη Χρηματοοικονομική και τραπεζική 
διοικητική (Πανεπιστήμιο Πειραιώς).
• Π.Μ.Σ. στη Χρηματοοικονομική Λογιστική και 
Διοίκηση (ΑΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας).

Βέβαια, αυτό που θα πρέπει να γίνει κατανοητό 
είναι ότι η αγορά εργασίας στο χώρο της λογιστικής, 
εκτός από την πλήρη και επαρκή ακαδημαϊκή κατάρ-
τιση, απαιτεί μια σειρά επιπρόσθετων προσόντων σε 
επίπεδο εκπαίδευσης, που θα βελτιώσει σημαντικά 
την ποιότητα και το ενδιαφέρον του βιογραφικού 
του εκάστοτε υποψήφιου λογιστή - φοροτεχνικού 
ως ακολούθως:
1) Παρακολούθηση εξειδικευμένων σεμιναρίων 

και επαγγελματικών προγραμμάτων κατάρτισης σε 
θέματα λογιστικού και φοροτεχνικού περιεχομένου, 
που είναι αναγνωρισμένα στην αγορά εργασίας. Η 
διαφορά των εν λόγω σεμιναρίων με την ακαδημα-
ϊκή κατάρτιση είναι ο πρακτικός προσανατολισμός 
που διαθέτουν, με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν 
πιο απλά και εμπειρικά το θεωρητικό μέρος της 
λογιστικής προσφέροντας παράλληλα πρακτική 
εμπειρία και κατανοητή εφαρμογή. 
2) Συμμετοχή σε προγράμματα ορισμένου χρόνου 
που προσφέρουν πρακτική άσκηση και εργασία στο 
χώρο της λογιστικής. Τόσο μέσω της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης όσο και διαμέσου κρατικών φορέων 
και προγραμμάτων, όπως το διαδεδομένο Voucher, 
πολλοί πτυχιούχοι έχουν τη δυνατότητα να απο-
κτήσουν προϋπηρεσία και πρακτική εμπειρία, που 
θα εμπλουτίσει το βιογραφικό τους και κυρίως θα 

εφαρμόσουν στην πράξη τις θεωρητικές τους γνώσεις. 
3) Συνεχής ενημέρωση των υποψήφιων λογιστών 
πάνω στις ισχύουσες νομοθετικές εξελίξεις, την αλ-
λαγή του φορολογικού συστήματος, τις τρέχουσες 
φορολογικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και όλες 
τις αλλαγές που αφορούν τις λογιστικές αρχές και 
κανόνες. Αν μη τι άλλο, ο κλάδος της λογιστικής είναι 
αρκετά δυναμικός και συνεχώς εξελίξιμος, συνεπώς 
ο κάθε επαγγελματίας του χώρου θα πρέπει να είναι 
σε θέση να παρακολουθεί και να απεικονίζει από 
ουσιώδη άποψη τη χρηματοοικονομική θέση μιας 
επιχείρησης με σαφήνεια και εγκυρότητα.

Στην κατεύθυνση αυτή εντάσσεται και η συνεχής 
ενημέρωση μέσω Τύπου ή άλλων Μέσων Μαζι-
κής Ενημέρωσης, για τις γενικότερες εξελίξεις που 
αφορούν την ελληνική Οικονομία, τις εγχώριες 
επιχειρήσεις, την πορεία του Χρηματιστηρίου κ.ά, 

ώστε να υπάρχει διαρκής επαφή με την πορεία της 
λογιστικής και των οικονομικών. 

Προφανώς η ανάγκη ενημέρωσης διευρύνεται και 
περιλαμβάνει και τις εξελίξεις στην ελληνική αγορά 
εργασίας. Η πληροφόρηση μέσω των ιστοσελίδων 
εύρεσης εργασίας, η επικοινωνία με τα γραφεία 
διασύνδεσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η δι-
εύρυνση των δικτύων γνωριμιών και η επικοινωνία 
με τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου 
δυναμικού, είναι κάποιες από τις πιο δημοφιλείς 
επιλογές στην προσπάθεια αναζήτησης της εργασίας 
και στον κλάδο της λογιστικής. 

Η Σωτηρία Ι. Ελευθερίου είναι Λογίστρια -  
Φοροτεχνικός Α΄Τάξης, Ειδικός Εισηγητής Λογιστικής, 

Επιστημονική Συνεργάτης της Career In Progress  
(www.careerinprogress.gr) και την αρθρογραφία της 
μπορείτε να την παρακολουθείτε στο www.sotele.gr

Μία επιτυχημένη συνοδευτική επιστολή που θα σε βοηθήσει 
να ξεκινήσεις επαγγελματικά στο χώρο των Social Media
Έχω κάνει κάποια έρευνα σχετικά 

με τη σύνταξη μιας συνοδευτι-
κής επιστολής που να κερδίζει τις 

εντυπώσεις. Για να είμαι ειλικρινής, δεν 
συμφωνώ με πολλά από αυτά που έχω 
βρει. Είναι δύσκολο να βρεις συμβουλές 
που θα σου ανοίξουν την πόρτα της 
αγοράς εργασίας στο χώρο της online 
επικοινωνίας και του branding.
Λένε, για παράδειγμα, ότι υπάρχουν 
συγκεκριμένοι κανόνες που πρέπει να 
έχεις στο μυαλό σου όταν γράφεις μια 
συνοδευτική επιστολή. Με πολλούς 
από αυτούς διαφωνώ. Σε ένα website 
που βρήκα πρόσφατα, η λίστα των 
κανόνων τους αρχίζει ως εξής:
1. Εξήγησε το λόγο για τον οποίο στέλ-
νεις την επιστολή
(Είναι φανερό ότι κάνεις αίτηση για τη 
θέση. Γι’ αυτό στέλνεις και το βιογραφικό 
αλλά και τη συνοδευτική επιστολή).
2. Ανάφερε την πηγή όπου είδες τη θέση
(Συνήθως διαδίδεται σε πολλά σημεία 
στο ίντερνετ).
Πρέπει να παραδεχτούμε ότι οι πε-
ρισσότεροι απ’ αυτούς τους κανόνες 
είναι ξεπερασμένοι. Γράφτηκαν πριν 
από δεκαετίες, όταν δεν υπήρχε καν 
ίντερνετ. Εκείνη την εποχή αυτό που 
περίμεναν από εσένα οι εργοδότες ήταν 
να γράφεις σε επίσημο στυλ και να 
ακολουθείς συγκεκριμένα στάνταρ, 
κοινώς να είσαι ένας από το πλήθος. Τη 
συνοδευτική επιστολή που έστελνες δεν 
τη διαμόρφωνες εσύ, ακολουθούσες 
απλά τους κανόνες.
Αυτό με μπερδεύει: Αφού όταν κάνεις 
αίτηση για μια δουλειά, οποιαδήποτε 
δουλειά, πρέπει να ξεχωρίσεις από 
τους υπόλοιπους υποψήφιους, πώς 
υποτίθεται θα πετύχεις το στόχο σου 
όταν ακολουθείς τυφλά τους τύπους 
και τους κανόνες;
Επιπλέον, εδώ πρόκειται για αίτηση 
για μία θέση όπου θα χρειαστεί να επι-
κοινωνείς με ανθρώπους με τον έναν 
ή τον άλλο τρόπο. Θα χρειαστεί να 
αποδείξεις ότι:
• Είσαι δημιουργικός
• Μπορείς να μεταδώσεις ένα μήνυμα
• Μπορείς να τραβήξεις την προσοχή 
κάποιου
Οδηγίες
Θα σου πω τους δικούς μου κανόνες για 
τη σύνταξη μιας επιτυχημένης συνοδευ-
τικής επιστολής. Έχω χρησιμοποιήσει 

στο παρελθόν τις οδηγίες αυτές για 
να γράψω συνοδευτική επιστολή για 
θέσεις σχετικές με social media και η 
ανταπόκριση ήταν απρόσμενα θετική:

1 Χρησιμοποίησε το δικό σου ύφος 
και γλώσσα. Τόλμησε να είσαι δι-

αφορετικός. Αυτό είναι απαραίτητο, 
θα χρειαστεί να επικοινωνήσεις με αν-
θρώπους διαδικτυακά κάνοντας αυτή 
τη δουλειά. 

2 Μην αγχώνεσαι αν είσαι λίγο πε-
ρισσότερο φιλικός από το συνη-

θισμένο.

3 Φρόντισε να αποδείξεις ότι ξέρεις 
περισσότερα για το αντικείμενο από 

ότι ο μέσος υποψήφιος. Ίσως ακόμα από 
ό,τι ο ίδιος ο υπεύθυνος της συνέντευξης.

4 Εξέπληξε τον άνθρωπο που δια-
βάζει το γράμμα σου. Κάνε τον να 

σε θυμάται.

5 Προκάλεσε τον υποψήφιο εργοδότη. 
Αλλάξτε ρόλους. Μην τον αφήνεις 

να νομίζει ότι θα σε κερδίσει εύκολα.

6 Μπορείς να παραβείς τους κανόνες. 
Μη γράφεις πράγματα τα οποία οι 

εργοδότες έχουν συνηθίσει να διαβά-
ζουν. Στην online επικοινωνία πρέπει 
να είσαι ξεχωριστός και απρόσμενος.

7 Δείξε το πάθος σου για το αντικεί-
μενό σου.

8 Δείξε ότι ενδιαφέρεσαι για την επι-
τυχία της εταιρίας. 

Η επιστολή
Πιο κάτω θα βρεις τη δική μου εκδο-
χή της επιστολής που ακολουθεί τους 
παραπάνω κανόνες. Παρόλο που η 
συγκεκριμένη επιστολή έχει γραφτεί 
για θέσεις στο χώρο των social media 
ή της online επικοινωνίας, μπορείς να 
ακολουθήσεις παρόμοια προσέγγιση 
για να κάνεις αίτηση σε οποιονδήποτε 
άλλο τομέα εργασίας. 
Καλησπέρα,
Όποια απόφαση και αν πάρετε, σας 
παρακαλώ μην προσλάβετε κάποιον 
που πιστεύει ότι αυτή η δουλειά έχει να 
κάνει με την απόκτηση likes και followers. 
Δεν πρόκειται απλά για “επικοινωνία 
με fans στο διαδίκτυο” ούτε απλά για 
“marketing”. 
Πρόκειται στην ουσία για επικοινωνία 
με ανθρώπους σε προσωπικό και αν-
θρώπινο επίπεδο.
Πρόκειται για εξυπηρέτηση των πελατών 
σας με τρόπο μοναδικό και ξεχωριστό, 
που θα κάνει τους ανθρώπους να σας 
θυμούνται για το υπόλοιπο της ζωής τους. 
Πρόκειται για ενθάρρυνση του κόσμου 
να συμμετέχει στη διαδικασία εξέλιξης 
των προϊόντων σας. Ο στόχος είναι 

να τους κάνετε να αισθάνονται ότι τα 
προϊόντα σας τους ανήκουν και ότι δεν 
είναι απλά πελάτες. Όλες οι υπόλοιπες 
εταιρίες τους φέρονται σαν πελάτες.
Όλες οι υπόλοιπες εταιρίες ακολουθούν 
τεχνικές “engagement” και “marketing”. 
Κάθε εταιρία που ξέρω προσπαθεί να 
“δημοσιεύσει περιεχόμενο” και να 
“αναπτύξει την κοινότητά της”. 
Εσείς μπορείτε να είστε η εταιρία που 
θα δημιουργεί με το κοινό της και όχι 
για το κοινό της. Έχετε τη μοναδική 
δυνατότητα να χτίσετε δυνατές, μα-
κροχρόνιες σχέσεις με ανθρώπους και 
να τους αποδείξετε ότι εκείνοι είναι η 
πρώτη σας προτεραιότητα. 
Αυτό είναι που τελικά θα κάνει τους 
καταναλωτές πραγματικούς οπαδούς των 
προϊόντων ή των υπηρεσιών σας. Αυτό 
θα δημιουργήσει αυθόρμητο word of 
mouth και πραγματικά αφοσιωμένους 
πελάτες. Όχι επειδή τους αναγκάσατε, 
αλλά επειδή θα σας έχουν αγαπήσει. 
Είστε έτοιμοι να φροντίσετε σε υπερβο-
λικό βαθμό τους πελάτες σας; Αν ναι, 
μη διστάσετε να έρθετε σε επικοινωνία 
μαζί μου.
Ίσως να είστε η εταιρία για την οποία 
επιθυμώ να δουλέψω.
Κύρος

Πώς να χρησιμοποιήσεις αυτή την 
επιστολή
Να θυμάσαι ότι η συνοδευτική επιστολή 
είναι κάτι προσωπικό και θα πρέπει να 
συντάσσεται με το δικό σου, προσωπικό 
τρόπο. Η συγκεκριμένη έχει γραφτεί 
με τον τρόπο που επιλέγω συνήθως 
να γράφω εγώ, και αντικατοπτρίζει τις 
δικές μου σκέψεις μου και απόψεις. Δεν 
είναι απαραίτητα κατάλληλη για όλους. 
Δε θα σε συμβούλευα να αντιγράψεις 
αυτή την επιστολή όπως είναι. Μπο-
ρείς να το κάνεις αν θέλεις, αλλά να 
έχεις υπ’ όψη σου ότι πιθανότερο είναι 
κάτι τέτοιο να σου κάνει ζημιά παρά 
να σε ωφελήσει. Σίγουρα δε θέλεις η 
επιστολή που θα συνοδεύει την αίτη-
σή σου να μοιάζει με τη συνοδευτική 
επιστολή κάποιου άλλου υποψήφιου, 
έτσι δεν είναι; Φαντάσου τι θα γινόταν 
αν εκατοντάδες άλλοι αποφάσιζαν να 
αντιγράψουν αυτό το κείμενο στη δική 
τους αίτηση εργασίας.
Επίσης δε θα σε συμβούλευα να χρη-
σιμοποιήσεις αυτή την επιστολή σαν 
πρότυπο και απλά να προσθέσεις 
μερικές επιπλέον πληροφορίες. Είναι 
περισσότερο ένα υπόδειγμα, το οποίο 
μπορείς να χρησιμοποιήσεις σαν οδηγό 
για τον τρόπο εφαρμογής των παραπάνω 
κανόνων. Δες το σαν μία ευκαιρία για 
να επεκτείνεις αυτές τις ιδέες και να 
δημιουργήσεις μία μοναδική επιστολή 
που αναδεικνύει τη δική σου προσω-
πικότητα και αποδεικνύει ότι είσαι ένας 
υποψήφιος που αξίζει να καλέσουν για 
συνέντευξη. 
Ελπίζω να λειτουργήσει και για εσένα 
όπως λειτούργησε για εμένα. 
Καλή επιτυχία!

(Σημείωση: Σε αυτή τη συνοδευτική 
επιστολή - όπως και σε κάθε άλλη - είναι 
καλύτερα να αντικαταστήσεις τη λέξη “η 
εταιρία σας” με το όνομα της εταιρίας, 
και τη λέξη “τα προϊόντα σας” με το 
ακριβές προϊόν ή υπηρεσία.)

Πηγή:
“A killer cover letter that will  

get you through the door in your 
Social Media career”

http://bit.ly/killersocialcoverletter
Κύρος Βογιατζόγλου-Σύμβουλος online 

επικοινωνίας, realmedia

Μετάφραση: Αθανασία Τσουκαλά,  
Υπεύθυνη Digital Marketing,  

Skywalker.gr
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Για περισσότερες πληροφορίες: www.rejoin.gr

Διατροφή & βασικά αγαθά

Δωρεάν γεύματα και δέματα αγάπης στην Αθήνα και στον Πειραιά
Αθήνα
➤ Καθημερινά γεύματα στην Αγ. Αικατερίνη, οδ. Κειριαδών - 
Αιγηιδών,118 53 Πετράλωνα, τηλ. 210-3458133. 
➤ Δέματα αγάπης στους Αγ. Ανάργυρους, Πλ. Αγ. Αναργύρων, 
135 61 Αγ. Ανάργυροι, τηλ. 210-2611689.
➤ Δέματα αγάπης (αρχές του μήνα) στους Αγ. Ανάργυρους,  
οδ. Κεφαλληνίας και Δαμασκηνού, 163 42 Ηλιούπολη,  
τηλ. 210-9930 817.  
➤ Καθημερινά γεύματα στους Αγ. Ακίνδυνους, Ν. Πλαστήρα  
& Αγ. Ακινδύνων, 13561, τηλ. 2102610011. 
➤ Καθημερινά γεύματα και δέματα αγάπης (συνήθως  
στις 20 του κάθε μήνα) στους Αγ. Αποστόλους Τζιτζιφιών,  
οδ. Αγ. Αποστόλων 4, 176 75 Καλλιθέα, τηλ. 210- 9422021.  
➤ Καθημερινά γεύματα και δέματα αγάπης (τελευταίο Σάββατο 
του μήνα) στον Αγ. Αρτέμιο, οδ. Φιλολάου 165, 116 32 Παγκράτι, 
τηλ. 210-7514125.  
➤ Καθημερινά γεύματα στους Αγ. Ασωμάτους, οδ. Θερμοπυλών 
5, 104 35 Θησείο, τηλ. 210-5240675.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Αγ. Βαρβάρα, οδ. Αγ. Βαρβάρας 
85, 172 35 Δάφνη, τηλ. 210-9711661.
➤ Δέματα αγάπης (αρχές του μήνα) στον Αγ. Βασίλειο, οδ. 
Αγ. Βασιλείου 52, 173 43, Αγ. Δημήτριος, τηλ. 210-9717890. 
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Γεράσιμο, οδ. Αγ. Γερασίμου 
30, 157 71 Άνω Ιλίσια, τηλ. 210-7793331.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Γεώργιο, οδ. Αγ. Γεωργίου,  
113 61 Κυψέλη, τηλ. 210-8212667.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Γεώργιο, οδ. Μπαρμπάνου 61, 
117 44 Κυνοσάργους, τηλ. 210-9018408.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Γεώργιο, οδ. Ευαγγελιστρίας 22, 
17671, Καλλιθέα, 2109560943
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Δημήτριο, οδ. Πανόρμου 16 
11523 Αμπελόκηποι, 2106464351
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Δημήτριο, Οδ. Στρ. Κάλλαρη 
57, 10445, Κάτω Πατήσια, 2108315506
➤ Γεύματα Δευτέρα έως Σαββάτο και δέματα αγάπης  
(15-25 κάθε μήνα) στον Αγ. Δημήτριο, οδ. Βασ. Κωνσταντίνου,  
173 43 Αγ. Δημήτριος, τηλ. 210-9712456. 
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Ελευθέριο, οδ. Αχαρνών 382,  
111 43 Αχαρνών, τηλ. 210-2281754.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Ελευθέριο οδ. Ι. Βαρβάκη 28, 
114 74 Γκύζη, τηλ. 210-6427053.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Αγ. Ζώνη, οδ. Αγ. Ζώνης 27,  
112 56 Κυψέλη, τηλ. 210-8674250.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Θεράπων, οδ. Γαλήνης 26,  
157 73 Ζωγράφου, τηλ. 210-7706807.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Θωμά, οδ. Παπαδιαμαντο-
πούλου 115, 115 27 Αμπελόκηποι, τηλ. 210-7771533.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Ιωάννη, οδ. Λεωφ. 
Βουλιαγμένης 117, 117 44. Βουλιαγμένη, τηλ. 210-9016 617.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Ιωάννη Γαργαρέττας,  
οδ. Λ. Βεϊκου 17, 117 42 Αθήνα, τηλ. 210-9232940.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Κωνσταντίνο, οδ. Αγ.  
Κωνσταντίνου 10, Ηλιούπολη, 163 46 τηλ. 210-9712 254.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Κωνσταντίνο, οδ.  
Λ. Λένορμαν 140, 104 44 Κολωνός, τηλ. 210-5112 669.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Κωνσταντίνο,  
οδ. Αγ. Κωνσταντίνου 8, 183 44 Μοσχάτο, τηλ. 210-4813570.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Κωνσταντίνο,  
οδ. Αγ. Κωνσταντίνου και Κουμουνδούρου, 104 37 Ομόνοια,  
τηλ. 210-5225139.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Λουκά, οδ. Πατησίων 287,  
11 144, Πατήσια, τηλ. 210-2281778.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Αγ. Μαρίνα, οδ. Αλεξάνδρου 
Παναγούλη 2, 16 345, Ηλιούπολη, τηλ. 210-9711 531.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Αγ. Μαρίνα, οδ. Αγ. Μαρίνης, 
11 851 Θησείο, τηλ. 210-3463783.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Αγ. Μαρκέλλα, οδ. Σπ. Πάτση 87, 
118 55 Βοτανικός, τηλ. 210-3463061.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Μάρκο Ευγενικό, οδ. Αλεξ. 
Παπαναστασίου 48, 104 45, Πατήσια, τηλ. 210-8310 629.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Αγ. Μαύρα και Τιμοθέους,  
οδ. Μαραθωνομάχων 1, 163 42 Ηλιούπολη, τηλ. 210-9928744.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Μελέτιο,  
Πλ. Αγ. Μελετίου, Σεπόλια, 104 43, τηλ. 210-5128059.

➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Νικόλαο, οδ. Αγ. Νικολάου 
Αχαρνών, Κάτω Πατήσια 104 46, τηλ. 210-8319385.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Νικόλαο,  
οδ. Κ. Κοτζιά, 163 46 Ηλιούπολη, τηλ. 210-9914540.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Νικόλαο,  
οδ. Ελευθ. Βενιζέλου 173, 176 73 Καλλιθέα, τηλ. 210- 9568969.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Νικόλαο, οδ. Ασκληπιού 38, 
106 80 Πευκάκια, τηλ. 210- 3612449.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Νικόλαο, οδ. Δυοβουνιώτου 
56, 117 41 Φιλοπάππου, τηλ. 210-9228323.
➤ Καθημερινά γεύματα στους Αγ. Πάντες, οδ. Ελευθ. Βενιζέλου 
90, 176 76 Καλλιθέα, τηλ. 210-956205.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Αγ. Παρασκευή, Πλ. Αγ. 
Παρασκευής, 153 42 Αγ. Παρασκευή, τηλ. 210-6526818.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Αγ. Παρασκευή, οδ. Κυπρίων 
Ηρώων και Μαραμβέλια, 163 41 Ηλιούπολη, τηλ. 210-9922 666.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Παύλο, Χίου καί Κρήτης 104 38 
Σταθμός Λαρίσης, τηλ. 210-5234711.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Σπυρίδωνα, οδ. Ερατοσθένους 
13, 116 35 Σταδίου, τηλ. 210-7515122.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Στυλιανό, οδ. Παπαστράτου 12, 
114 76 Γκύζη, τηλ. 210-6420015.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Αγ. Τριάδα, οδ. Λ. Κηφισίας 80,  
115 26 Αμπελόκηποι,τηλ. 210-6927527.
➤ Δέματα αγάπης (μια φορά το μήνα) στην Αγ. Τριάδα,  
οδ. Πειραιώς 67 Β', 105 53 Κεραμεικός, τηλ. 210-3252227. 
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Χαράλαμπο, οδ. Δραγούμη 7, 
115 28 Ιλίσια, τηλ. 210-7223860.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Εσταυρωμένο, Πλ. Εσταυρωμένου, 
177 78 Ταύρος, τηλ. 210-3462301.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Κοίμηση Θεοτόκου,  
οδ. Μπουαίων 24, 115 24 Ελ. Βενιζέλου, τηλ. 210-6918033.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Κοίμηση Θεοτόκου,  
οδ. Ειρήνης 29, 163 45 Ηλιούπολη, τηλ. 210-9915842.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Κοίμηση Θεοτόκου,  
οδ. Ανδροπούλου 2, 111 41 Κυπριάδου, τηλ. 210-2918987.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Κοίμηση Θεοτόκου, οδ. 
Σωκράτους 19, 117 43 Κυνοσάργους, τηλ. 210-9236428.
➤ Καθημερινά γεύματα στη Μεταμόρφωση Σωτήρος, οδ. 
Μεταμορφώσεως 3, 173 41 Αγ. Δημήτριος, τηλ. 210-9335 918.
➤ Καθημερινά γεύματα στη Μεταμόρφωση Σωτήρος,  
oδ. Μεταμορφώσεως και Υψηλάντου, 176 73 Καλλιθέα,  
τηλ. 210-9562051.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Παναγία Μαρμαριώτισσα,  
οδ. Σοφοκλή Βενιζέλου, 152 32 Χαλάνδρι, τηλ. 210-6814 960.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Παντάνασσα, οδ. Πραξιτέλους 35, 
176 74 Καλλιθέα, τηλ. 210-9419 002.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Προφήτη Ηλία, οδ. Προφήτου Ηλία 
17, 153 41 Αγ. Παρασκευή, τηλ. 210-6399692.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Προφήτη Ηλία, οδ. Αρύββου 1,  
116 33 Παγκράτι Αθήνα, τηλ. 210-7013034.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Προφήτη Ηλία, οδ. Διοπόλεως 2, 

111 42 Ριζούπολη Αθήνα, τηλ. 210-2516483.
➤ Καθημερινά γεύματα στους Τρεις Ιεράρχες οδ. Τριών 
Ιεραρχών 91, 118 51 Πετράλωνα, τηλ. 210-3465878.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Ύψωση Τιμίου Σταυρού, οδ. 
Καυκάσου -Λαζαράδων 2, 113 63 Κυψέλη, τηλ. 210-8218110.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Ύψωση Τιμίου Σταυρού,  
οδ. Αναστάσεως και Κλειούς, 156 69 Παπάγου,  
τηλ. 210-6515952.
➤ Γεύματα (εκτός Παρασκευής και Κυριακής)  
στον Αγ. Κωνσταντίνο, 190 05 Ν. Μάκρη, τηλ. 22940-94001. 
➤ Δέματα αγάπης (δεν υπάρχουν σταθερές ημέρες)
 στον Αγ. Ελευθέριο, 151 25 Μαρούσι, τηλ. 210-61.96.388.  
➤ Δέματα αγάπης (δεν υπάρχουν σταθερές μέρες)
στον Αγ. Νικόλαο, Καισαριανή, τηλ. 210-72.36.204.  
➤ Δέματα αγάπης (δεν υπάρχουν σταθερές μέρες)  
στην Αγ. Τριάδα, Βύρωνας, τηλ. 210-76.53.461. 
➤ Δέματα αγάπης (μια φορά το μήνα) στον Αγ. Δημήτριο, 
Βύρωνας, τηλ. 210-76.60.943.
➤ Καθημερινά γεύματα (όχι τα Σαββατοκύριακα)
στους Αγ. Αποστόλους, Υμηττός, τηλ. 210-76.23.525. 
➤ Δέματα αγάπης (κάθε 15 του μήνα) από την Ύψωση Τιμίου 
Σταυρού, Σταυρός, τηλ. 210-6613800.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Αγία Τριάδα Κεραμεικού,  
οδ. Πειραιώς Αθήνα, 210-3252227.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Τρύφωνα, οδ. Αρχιπελάγους  
και Υμηττού, Γλυφάδα. 
➤ Καθημερινά γεύματα στην Κοίμηση Θεοτόκου Κυνοσάργους, 
Σωκράτους 19 Αθήνα, 210-9236428.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Αγ. Σοφία. Πλατεία Αγ. Σοφίας 
15451, τηλ. 210-6776868.
➤ Καθημερινά γεύματα στους Αγ. Ανάργυρους Αττικής,  
Πλ. Αγίων Αναργύρων, 13561, τηλ. 210-2611689.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Νικόλαο, Αγ. Νικολάου, 13562, 
Αγ. Ανάργυροι, τηλ. 210-8319385.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Παντελεήμονα, Αχαρνών  
113-117, Αθήνα, τηλ. 210-8211996.

Πειραιάς
➤ Καθημερινά γεύματα (εκτός Κυριακής) στο Συσσίτιο Απόρων  
«Δος ημίν σήμερον», Αγία Τριάς, τηλ. 210-41.77.271. 
➤ Δέματα αγάπης στον Αγ. Παντελεήμονα,  
οδ. Αγ. Παντελεήμωνος, Δραπετσώνα, τηλ. 210-46.15.704
➤ Δέματα αγάπης (κάθε 20 του μήνα) στον Αγ. Ελευθέριο, 
πλατεία Αγ. Ελευθερίου, τηλ. 210-41.78.778. 
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Κωνσταντίνο,  
οδ. Καραΐσκου 109, τηλ. 210-41.78.178.

Σημειώσεις: Τα τρόφιμα δίνονται στους ενορίτες και θα πρέπει να 
προμηθευτείτε τα κατάλληλα έγγραφα προκειμένου να διαπιστώσουν 
πως έχετε ανάγκη για στήριξη. Η διανομή τροφίμων ξεκινά στις 11.00 
και διαρκεί ώσπου να τελειώσουν τα τρόφιμα. Θα σας συνιστούσαμε 
να επικοινωνήσετε πρώτα μαζί τους, για να ενημερωθείτε σχετικά.

➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου  
Νέας Ιωνίας 
Τηλ.: 210 2793916 - 210 2777198 - 210 2793785 
Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 3 
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Παλλήνης 
Tηλ.: 210 6604659/683 
Site: http://www.pallini.gr/2011072840/ 
koinoniko-pantopoleio.html
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Μαρκόπουλου 
Τηλ.: 22990 20173/20174 
Διεύθυνση: Χρ. Μεθενίτη 7, δίπλα στο δημαρχείο 
Site: http://www.markopoulo.gr/frontoffice/
portal.asp?cpage=RESOURCE&cresrc=2123&c
node=1.
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ηλιούπολης 
Τηλ.: 210 2380208, 6936 784725 
Διεύθυνση: Ποσειδώνος 49 
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Πετρούπολης  
Τηλ.: 210 5064080 
Διεύθυνση: Λεωφόρος Πετρουπόλεως 168
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου  
Ηρακλείου Αττικής 
Τηλ.: 210 2718952 

Διεύθυνση: Στέλιου Καραγιώργη 2  
(Μέγαρο Δημαρχείου -1) 
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Αλίμου  
Τηλ.: 210 9886947, 210 9886950, 210 9853580 
Διεύθυνση: Αριστοτέλους 25 & Αυξεντίου γωνία.
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου  
Αμαρουσίου  
Τηλ.: 213 2038345 
Διεύθυνση: Παλαιολόγου 9 Μαρούσι, 
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Αγ. Αναργύρων  
Τηλ.: 6936 784725 
Υπεύθ. κα. Ανδριαννοπούλου Παναγιώτα
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Πειραιά 
Τηλ.: 213 2022025 
Διεύθυνση: Κουντουριώτου 100 
 
➤ Τράπεζα Τροφίμων στην Αθήνα 
Τηλ.: 210 6220025-210 6220059 
Διεύθυνση: 3ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, 
κόμβος Αγ. Στεφάνου και Λεωφ.  
Κρυονερίου 124
 
➤ Εστία Παροχής Τροφίμων, Ρούχων και 
Οικιακού Εξοπλισμού στο Δήμο Πεντέλης 

Τηλ.: 210 8040580, 213 2140555,  
6944 659857, 6932 222072 
Διεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου & Σκρα 
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Carrefour 
Μαρινόπουλος Αθήνας 
Διεύθυνση: Σοφοκλέους 66 
Ωράριο: Κάθε Τρίτη και Πέμπτη 
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Carrefour 
Μαρινόπουλος Πειραιά  
Διεύθυνση: Φίλωνος 31 
Ωράριο: Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή 
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο 1ο Ειδικό  
Δημοτικό Σχολείο Κερατσινίου 

Τηλ.: 210 4311939 (για προσφορές) 
Διεύθυνση: Ανδρέα Μιαούλη 147 
 
➤ Κολωνάκι 
Το σούπερ μάρκετ της αλληλεγγύης  
«Παιδί και Οικογένεια». 
Τηλ.: 210 9245545, 210 9245518 
Διεύθυνση: Δράκου 26-28 11741, Φιλοπάππου, 
2ο γραφείο: Διδότου 26, Κολωνάκι 
 
➤ Φιλοπάππου 
Το σούπερ μάρκετ της αλληλεγγύης  
«Παιδί και Οικογένεια». 
Τηλ.: 210 9245545, 210 9245518 
Διεύθυνση: Δράκου 26-28, τ.κ. 11741,  
Φιλοπάππου, 2ο γραφείο: Διδότου 26, Κολωνάκι

➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Μεσολογγίου 
Διεύθυνση: Λουδοβίκου Βαυαρίας  
(πίσω από το ξενοδοχείο Λίμπερτυ)
Τηλ.: 26313 63432, 26313 63400, 26313 63427
 
➤ ''Πύλη της Αγάπη'' - Ναύπλιο 
Διεύθυνση: Αγ. Παράσχου 4.  
Τηλέφωνο: 27520 27474
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Ιωαννίνων
Διεύθυνση: ΚΕΠΑΒΙ (κατάστημα 126).  
Τηλ.: 26510 77077, 26510 01045
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Καρπενησίου
Τηλέφωνο: 22370 80239 
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Καλαμάτας
Διεύθυνση: Βιοτεχνικό Πάρκο, Νέα Είσοδος.  
Τηλ.: 27210 97173 - 27213 60700 
υπεύθ. κα Οικονομάκου
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Χανίων
Διεύθυνση: Κυδωνίας 29, Ισόγειο.  
Τηλ.: 2813 41628-630, υπεύθ. κα Κουνελάκη
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Νομαρχίας 
Ηρακλείου 
Διεύθυνση: Καζαντζάκη 6-8  
(πάροδος Γιαμαλάκη)
Τηλ.: 28134 00383 - 28134 00374
Υπευθ. Βεργής Μανώλης

➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Ιεράπετρας
Διεύθυνση: Νικηφόρου Φωκά 20
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Ηρακλείου
Διεύθυνση: Αττικής Στέλιου Καραγιώργη 2  
(Μέγαρο Δημαρχείου -1)
Τηλ.: 21320 00221 - 6974 875786
υπευθ. κα Τζικάκη - κος Ζηγούλης
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Βόλου
Διεύθυνση: Δον. Βελεζίου & Ρήγα Φεραίου
Τηλ.: 24210 55156 - 24210 29908
Υπεύθ. κα Παρησάκη
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Αγρινίου
Διεύθυνση: Άγιος Χριστόφορος
Τηλ.: 26413 360300
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Νομαρχίας 
Δωδεκανήσου
Διεύθυνση: Καποδιστρίου 98,  
έναντι εργοστασίου ΚΑΙΡ.
Τηλ.: 22413 64414 - 6945399660
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Καβάλας
Διεύθυνση: Παλαιολόγου 9 (π. ΠΙΚΠΑ)  
Συλλ. ΠΝΟΗ. Τηλ.: 25104 51367 - 6976105341
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Κομοτηνής
Διεύθυνση: Λαϊκή Αγορά, Κέντρο,
Τηλ.: 25310 81802 - 6937129709

➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Λάρισας
Διεύθυνση: Μανωλάκη 13-17
Τηλ.: 24106 61196 - 6974910509
Υπεύθ. κος Λέτσιος Κλεάνθης
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο  
Σταυρούπολης Ξάνθης
Διεύθυνση: Κτίριο Δημοτικής Επιχείρησης
Τηλ.: 25420 22693 - 6937 336819
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Τυρνάβου
Διεύθυνση: Ηλ. Τριανταφύλλου 17
Τηλ: 24923 50181
Υπεύθ. κα Μάγγου-Στατίρη
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Νομαρχίας Χίου
Διεύθυνση: Κουντουριώτη 15
Τηλ.: 22710 44258/26731
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Κατερίνης 
Διεύθυνση: Υψηλάντου 2
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο  
Άργους - Μυκηνών  
Διεύθυνση: Γούναρη (κοντά στον Άη Γιάννη) 
Ωράριο: Δευτέρα-Τρίτη απογευματινές ώρες
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Αλεξανδρούπολης 
Τηλ.: 25510 26298
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Σερρών 

Διεύθυνση: Ραιδεστού 36 
Τηλ.: 23210 85470
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Νιγρίτας 
Διεύθυνση: Ι. Μητροπολιτικός Ναός Νιγρίτας 
Αγίου Γεωργίου
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο  
«Παναγιά η Ελεούσα» - Γιαννιτσά 
Διεύθυνση: Α’ Πάροδος Χατζηδημητρίου 
Τηλ.: 23820 22714
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Παραμυθιάς (Σούλι) 
Διεύθυνση: ΚΕΓΕ Παραμυθιάς 
Τηλ.: 26663 60100
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Κέρκυρας 
Διεύθυνση: Αγίων Αποστόλων 3-5 
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Σάμου 
Τηλ.: 22730 87640
 
➤ Πολίτες της Βέροιας 
Διεύθυνση: Πλατάνων και Ακαταμάχητου,  
πίσω από τη δημοτική αγορά 
Τηλ.: 6971912733
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Άμφισσας  
Τηλ.: 22650 22905 
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Ιτέας  
Τηλ.: 2265 351121

Κοινωνικά παντοπωλεία Αττικής

➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Θεσσαλονίκη (Μ.Α.Ζ.Ι)
Διεύθυνση: Αριστοτέλους 4 - Θεσσαλονίκη.  
Τηλέφωνο: 698 4114725
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Πολίχνης Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση: Αγίου Παντελεήμονος 10 και Αγνώστου Στρατιώτη 
(Πάρκο Δημαρχείου), στο χώρο κάτω από τον παιδικό σταθμό, 
τηλ. 2313 302300-301 
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Νεάπολης Θεσσαλονίκης 
Διεύθυνση: Σεφέρη & Ίμβρου 25, υπεύθ. κα Χαλκιά, δέχεται και 
ρούχα, τηλ. 2310 63026441 - 2310 671100

➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Μενεμένης Θεσσαλονίκης 
Διεύθυνση: Βότση 15 & Δελφών. Ρούχα & ένδυση.  
Υπευθ. Κα Τσολάκη, τηλ. 2310 729260
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση: Καπετάν Χάψα 37, υπεύθ. κος Γρηγόρης Ντότσης, τηλ. 
2310 466555/466610
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Θεσσαλονίκης
Το 3ο «Κοινωνικό Παντοπωλείο» στη Θεσσαλονίκη δημιούργησε 
ο όμιλος Carrefour Μαρινόπουλος, σε συνεργασία με το δήμο 
Θεσσαλονίκης,  

το οποίο έχει ως στόχο την ανακούφιση των ευπαθών 
κοινωνικών ομάδων. Διεύθυνση: Μοναστηρίου 124,  
τηλ. 2310 534543/552775
 
➤"Μπουτίκ" των φτωχών
Διεύθυνση: Ολύμπου 64, γωνία με Βενιζέλου.  
Το κατάστημα λειτουργεί 9:00-13:00 κάθε πρωί - και Σάββατο - 
και Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα 17:00-19:00. 
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ωραιοκάστρου 
Θεσσαλονίκης 
Τηλέφωνο: 2313 304000-1, 2313 304035

Κοινωνικά παντοπωλεία Θεσσαλονίκης

Κοινωνικά παντοπωλεία υπόλοιπης Ελλάδας

*Για να λαμβάνετε γεύματα ή δέματα αγάπης χρειάζεται να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο του Ναού. Εκείνος θα σας υποδείξει αν και ποιες διαδικασίες απαιτούνται.
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Για περισσότερες πληροφορίες: www.rejoin.gr

Το ΚΜΟΠ είναι μη κυβερνητική oργάνωση που ιδρύθηκε το 1977 με 
σκοπό τη στήριξη ατόμων που απειλούνται ή διαβιούν κάτω από συνθήκες 
κοινωνικού αποκλεισμού, την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών για 
την κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη ανέργων και ατόμων που 
ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, την ανάπτυξη υποβαθμισμένων 
περιοχών, την επιστημονική έρευνα και την παροχή τεχνογνωσίας σε 

θέματα κοινωνικής πολιτικής.
Το 1977 το ΚΜΟΠ αναγνωρίζεται από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ως συνεργαζόμενη 
οργάνωση και το 1978 από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
ως «ειδικώς φιλανθρωπικό». Το 1995 πιστοποιείται από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως φορέας υλοποίησης ολοκληρωμένων προγραμμάτων 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Καταπολέμηση του Αποκλεισμού από την Αγορά 
Εργασίας» ενώ το 1998 πιστοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης ως φορέας 
παροχής Συνοδευτικών και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών. Τέλος το 2006 πιστοποιείται 
ως φορέας υλοποίησης προγραμμάτων αναπτυξιακής συνεργασίας από την Υπηρεσία 
Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (Υ.Δ.Α.Σ.) του Υπουργείου Εξωτερικών.
Aγγελία:
Capacity Building Relay Race
Το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ) ζητάει νέους και νέες, άνεργους/-
ες, ηλικίας από 25 έως 35 ετών, για να συμμετάσχουν αρχικά σε τετράμηνο πρόγραμμα 
κινητικότητας με σκοπό να εργαστούν εθελοντικά στην Ιορδανία ή την Παλαιστινιακή 
Αρχή και στη συνέχεια σε δίμηνο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στην Αθήνα.Οι νέοι 
και νέες που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα ασχοληθούν μεταξύ άλλων με τη 
συγγραφή προτάσεων έργων, την υλοποίηση και τη διαχείριση εθνικών και διεθνών 
προγραμμάτων, ενώ θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μαθήματα εκμάθησης 
της Αραβικής γλώσσας.Η δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ευρω-Μεσογειακού 
έργου με τίτλο “Capacity Building Relay Race- CaBuReRa”, που υλοποιείται στην Ελλάδα 
από το ΚΜΟΠ, σε συνεργασία με φορείς από την Ιταλία, την Πορτογαλία, την Ιορδανία, 
το Λίβανο και την Παλαιστινιακή Αρχή.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΚΜΟΠ: www.kmop.gr.
Αυτή η δημοσίευση έχει γίνει με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σύμφωνα με το πρόγραμμα ENPI CBC Mediterranean Sea Basin. Το περιεχόμενο 
αυτού του αρχείου είναι αποκλειστική ευθύνη του ΚΜΟΠ και σε καμία περίπτωση 
δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη η Ευρωπαϊκή Ένωση ή η Διαχειριστική αρχή του 
Προγράμματος.
Το Πρόγραμμα ENPI CBC Mediterranean Sea Basin 2007-2013 είναι μια πολυμερής, 
διασυνοριακή πρωτοβουλία που χρηματοδοτείται από το European Neighbourhood 
and Partnership Instrument (ENPI). Στόχος του Προγράμματος είναι να προωθήσει τη 
βιώσιμη και αρμονική συνεργασία των χωρών στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου 
αντιμετωπίζοντας από κοινού τις προκλήσεις και ενισχύοντας τα ενδογενή χαρακτηριστικά. 
Χρηματοδοτεί συνεργατικά προγράμματα επιχειρώντας να ενισχύσει την οικονομική, 
κοινωνική, περιβαλλοντική και πολιτιστική ανάπτυξη στην περιοχή της Μεσογείου. Στο 
πρόγραμμα συμμετέχουν οι 14 χώρες που αναφέρονται στη συνέχεια: Κύπρος, Αίγυ-
πτος, Γαλλία, Ελλάδα, Ισραήλ, Ιταλία, Ιορδανία, Λίβανος, Μάλτα, Παλαιστινιακή Αρχή, 
Πορτογαλία, Ισπανία, Συρία, Τυνησία. Η Ανεξάρτητη Διαχειριστική Αρχή (JMA) είναι η 
Αυτόνομη Περιφέρεια της Σαρδηνίας (Ιταλία). Οι επίσημες γλώσσες του Προγράμματος 
είναι τα Αραβικά, τα Αγγλικά και τα Γαλλικά (www.enpicbcmed.eu).
Το Πρόγραμμα CaBuReRa υλοποιείται υπό την αιγίδα του Προγράμματος ENPI CBC 
Mediterranean Sea Basin (www.enpicbcmed.eu). Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου 
ανέρχεται στα 1.680.000,00 € και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του 
European Neighbourhood and Partnership Instrument με το ποσό των 1.512.00.00 €.

Η αποστολή μας
Αγαπάμε το Θεό, τον άνθρωπο, το συνάνθρωπο.
Σκεπτόμαστε θετικά, αισιόδοξα, χαρούμενα.
Ελπίζουμε και προσφέρουμε αληθινά με την καρδιά μας, ανοίγοντας 
ορίζοντες ευκαιριών σε συνανθρώπους μας, σ’ όλη τη γη.

Πιστεύουμε και υποστηρίζουμε την κοινωνική υπευθυνότητα στο εργασιακό περιβάλλον.
Θέτουμε νέους στόχους συνεχώς, γιατί απλά πετύχαμε τους προηγούμενους!
Είμαστε εκεί όπου υπάρχει ανάγκη για αγάπη και προσφορά!
Χτίζουμε μια ζωή γεμάτη νόημα και σκοπό ακολουθώντας το κάλεσμά μας
Το ιστορικό μας
Οι «Άνθρωποι αγάπης» ξεκίνησαν το 1992 με μια μικρή συντροφιά ανθρώπων με το 
όραμα να επικρατήσει κάποτε στον κόσμο μας η αγάπη, η δικαιοσύνη, ο σεβασμός των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλους τους ανθρώπους. Με συναντήσεις, πνευματικές 
συζητήσεις, μουσικές βραδιές, φιλανθρωπικά παζάρια και ταξίδια η μικρή αυτή συ-
ντροφιά αγωνίστηκε να κινητοποιήσει τον κόσμο να οραματιστεί ένα καλύτερο αύριο 
για όλους τους ανθρώπους.
Μετά από πλούσια δράση και σπουδαία αποτελέσματα των ιδρυτικών μελών, προ-
χωρήσαμε και στην επίσημη ίδρυση του Οργανισμού μας το 2004 με καταστατικό και 
μητρώο στο Υπουργείο Εξωτερικών. Θεμέλια για την υπόστασή μας είναι η αγάπη, η 
επικοινωνία, η συνεργασία, η διάθεση για προσφορά απλών ανθρώπων, με ισχυρό το 
αίσθημα της κοινωνικής ευθύνης, πέρα από κάθε ιδιοτέλεια και όφελος.
Το όραμά μας
Οι «Άνθρωποι αγάπης» ονειρευόμαστε ένα κόσμο γεμάτο χαμόγελα, έναν κόσμο ευ-
αισθητοποιημένο και κοινωνικά υπεύθυνο. Η θέση μας είναι δίπλα σε κάθε παιδί, σε 
κάθε άνθρωπο που ελπίζει και περιμένει την αγάπη μας!Η προσφορά μας θέλουμε να 
φτάσει παντού και να δώσει ελπίδα και χαρά!
Ο στόχος μας είναι να κινητοποιήσουμε τον κόσμο να προσφέρει μέσα από οποιοδήποτε 
ρόλο ή ιδιότητα τυγχάνει να έχει ο καθένας. Είναι όμορφο να ξέρουμε ότι ο ένας έγιναν 
πολλοί. Από καρδιάς! Είναι όμορφο να ξέρεις ότι κάπου πάνω στη γη, κοντά ή μακριά, 
υπάρχει κάποιος που νοιάζεται για σένα!

Médecins Sans Frontières (MSF) is an international independent medical 
and humanitarian action-driven organization that offers assistance to 
populations in distress, to victims of natural or man-made disasters and 

to victims of armed conflict, without discrimination and irrespective of race, religion, creed or 
political affiliation. The MSF movement is built around 5 operational centers (OC) supported 
by 23 sections and offices worldwide.
MSF section in Greece was founded as an Association in 1990 and is a partner of MSF Spain within 
the OCBA (Operational Centre in Barcelona) network. The MSF office in Greece is responsible 
for the recruitment of expatriate personnel for the missions, communication and fundraising 
activities, technical program support to the operations in the fields of program evaluations, 
migration and programs in Greece, as well as the contribution to the movement discussions.
MSF Greek Section is currently seeking for Office Volunteers
Main duties: Supporting on-line communications officer in gathering material and preparing 
layout for web-banners, still images, info-graphics, posters, e-cards, e-newsletters, etc), archiving 
audiovisual material, subtitling videos, feeding social media, etc.
Skills
• Knowledge of photoshop, illustrator, social media,
• English language,
• Web design and video editing skills desired.
To apply please send your CV and your availability under the reference “Office Volunteer” 
to: recruitment.ath@athens.msf.org.

“Η ΑΜΥΜΩΝΗ-ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ” είναι μη κερδο-
σκοπικό Σωματείο φιλανθρωπικού χαρακτήρα.
Ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2007 με έδρα την Καλαμαριά.
Εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας και από τις Υπηρεσίες Πρό-

νοιας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Ο Σύλλογος είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα με αριθμό 02202ΣΥΝ12046Ο38Ν-0933 και στο Ειδικό Μητρώο 
Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων με αριθμό 02202ΣΥΝ12046Ο38Ν-0851.
Έχει ειδική πιστοποίηση από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας (ΦΕΚ836Β’ / 19-3-2012 )
Οι σκοποί του Συλλόγου μας είναι:
• Η εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση των ατόμων με προβλήματα όρασης και 
πρόσθετες αναπηρίες
• Η ψυχολογική και κοινωνική στήριξη των ατόμων αυτών και των οικογενειών τους
• Η όσο το δυνατόν καλύτερη κάλυψη των αναγκών τους
• Η προάσπιση και η θεσμική κατοχύρωση των συνταγματικών δικαιωμάτων τους
• Η προώθηση της επιστημονικής έρευνας για την πρόληψη και την ιατρική αντιμετώπιση 
αυτών των προβλημάτων
Η ενημέρωση του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου για την πολυσύνθετη αυτή αναπηρία
Aν θέλεις και εσύ να βοηθήσεις την ομάδα μας και να γίνεις εθελοντής επικοινώνησε 
μαζί μας:
Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Προβλήματα Όρασης & Πρόσθετες 
Αναπηρίες
«Η ΑΜΥΜΩΝΗ-ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»
Έδρα του Συλλόγου: Ροδοπόλεως 5 (τέλος της οδού Πόντου), 55132, Καλαμαριά
Τηλέφωνα: 2310 460777, 2310 450440 (κ. Αλεξοπούλου Σωτηρία), 2310905781  
(κ. Καζαντζίδης Νίκος). Fax: 2310 460797 - Email: info@amymoni-thes.gr

Ο Σύλλογος Προστασίας Αγέννητου Παιδιού - Η Αγκαλιά 
υπάρχει για όλες εκείνες τις μητέρες που επέλεξαν να φέρουν 
στον κόσμο το παιδί τους, ακούγοντας μόνο τη φωνή του.
Είναι σωματείο φιλανθρωπικό μη κερδοσκοπικού χαρα-

κτήρα, που ιδρύθηκε το 1998.
Με το Κέντρο Φροντίδας Μητέρας και Παιδιού «η Αγκαλιά» παρέχει εντελώς δωρεάν 
υπηρεσίες και συμπαραστέκεται με ανιδιοτέλεια, αγάπη και σεβασμό στις γυναίκες εκεί-
νες έγγαμες ή άγαμες, που διάφοροι λόγοι, κυρίως εγκατάλειψης, κακοποίησης, αλλά 
και κοινωνικοοικονομικοί, τις πιέζουν να οδηγηθούν στην βίαιη αφαίρεση της ζωής 
του εμβρύου - παιδιού τους. Προσφέρει προστασία στο παιδί από την κύησή του και 
μετά τον τοκετό, στη μητέρα του ηθική και υλική στήριξη. Γενικώς στηρίζει το θεσμό 
του γάμου και της οικογένειας και ενθαρρύνει την τεκνογονία.Παράλληλα συμβάλλει 
στην ενημέρωση του κοινού, σε όλη την Ελλάδα, πάνω σε θέ μα τα που αφορούν στην 
εγκυμοσύνη, στη μητρότητα, στα ανθρώπινα δικαιώματα, στο δημογραφικό, με την 
οργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων, ομιλιών, ημερίδων και με την εκτύπωση και τη 
διανομή εντύπων.
Έτσι όλοι εμείς, τα μέλη, οι εργαζόμενοι, οι φίλοι, οι εθελοντές και οι χορηγοί που 
υποστηρίζουν την υλοποίηση των σκοπών του Συλλόγου, αγκαλιάζουμε την έγκυο 
και το έμβρυο - κσι στη συνέχεια τη μητέρα και το παιδί της - με φροντίδα και αγάπη, 
αισθανόμενοι ότι, όλοι μαζί, δημιουργούμε μια μεγάλη οικογένεια. Μια μεγάλη και ζεστή 
αγκαλιά, που λέγεται Σύλλογος Προστασίας Αγέννητου Παιδιού. Στη σκέψη και τη ματιά 
όλων μας καθρεφτιζόταν πάντα αυτή η Αγκαλιά, που μεταμορφώθηκε σταδιακά σε ένα 
δυνατό "πιστεύω" για όλους μας. Έτσι, αποφασίστηκε αυτή "η αγκαλιά" να βγει και 
προς τα "έξω" - με το να προστεθεί στον τίτλο μας και να γίνει πια το νέο μας Σύμβολο.
Αγγελίες:
Εθελοντές Εκδηλώσεων
Οι Εθελοντές Εκδηλώσεων συνεισφέρουν στη διοργάνωση και προετοιμασία των εκδη-
λώσεων της "Αγκαλιάς", όπως τα Παζάρια Αγάπης των Χριστουγέννων και του Πάσχα. 
Συμβάλλουν στην καλή διοργάνωση των εκδηλώσεων με την μεταφορά των προϊόντων, 
τη διακόσμηση του χώρου και φροντίζουν με την προσωπική τους παρουσία στην 
αξιοπρεπή εικόνα του Συλλόγου. "Η Αγκαλιά", στην προσπάθειά της να εξασφαλίσει 
έσοδα για τις προστατευόμενες οικογένειες, αλλά και να προωθήσει το έργο της, διορ-
γανώνει ή συμμετέχει σε διάφορες δράσεις όπως Εκθέσεις, Δωροεκθέσεις, Μουσικές 
Εκδηλώσεις, Θεατρικές Παραστάσεις, Εκδηλώσεις Χορού, Γιορτές για τα Παιδιά της 
"Αγκαλιάς", Εκδρομές, Συνεστιάσεις κ.α. 
Εθελόντριες Κοινωνικής Πρόνοιας
Μετά από Σεμινάρια, που οργανώνονται από την "Αγκαλιά" και πραγματοποιούνται με 
την επίβλεψη της Κοινωνικής Υπηρεσίας, οι Εθελόντριες Κοινωνικής Πρόνοιας αποκτούν 
την κατάλληλη επιμόρφωση και εξειδικεύονται σε θέματα στήριξης των προστατευομέ-
νων οικογενειών μας. Με την ολοκλήρωση των Σεμιναρίων, αναλαμβάνουν τη στήριξη 
των οικογενειών που χρειάζονται περισσότερη προσοχή και φροντίδα. Οι εθελόντριες 
αυτές βρίσκονται σε άμεση και διαρκή συνεργασία και επικοινωνία με την Κοινωνική 
Υπηρεσία, λόγω του ιδιαίτερα ευαίσθητου τομέα της προσφοράς τους.
Θέλετε και σεις να στηρίξετε τα Παιδιά της "Αγκαλιάς";
Ανεξάρτητα από την όποια ιδιότητά σας;
Διαθέτοντας λίγο από το χρόνο σας με αγάπη;
Θα μας δώσετε μεγάλη χαρά, αν επικοινωνήσετε με το τηλεφωνικό μας κέντρο, 
στο 210 8828788

Η ιδέα της Κοινωνικής κουζίνας "Ο Άλλος Άνθρωπος" ξεκίνησε 
όταν είδαμε στις λαϊκές αγορές της Αθήνας, ανθρώπους όλων των 
ηλικιών, εθνικοτήτων και κοινωνικών στρωμάτων, να ψάχνουν τα 

σκουπίδια για να μαζέψουν τρόφιμα που δεν μπορούν πια να αγοράσουν. Η πρώτη 
σχεδόν αυτονόητη δράση ήταν να μαγειρέψουμε από το σπίτι μας φαγητά, από αυτά 
που τρώμε και να τα μοιράσουμε στις λαϊκές. Ζητήσαμε από τους παραγωγούς να 
μας δώσουν ένα προϊόν από τον πάγκο τους για να συνεχίσουμε την επόμενη μέρα. 
Αποφασίσαμε να μαγειρεύουμε ζωντανά το φαγητό στον κόσμο, τρώγοντας όλοι 
μαζί, για να έρθουμε όλοι πιο κοντά και για να σπάσουμε την ντροπή που πιθανότατα 
ένιωθε κάποιος όταν του μοιράζαμε μαγειρεμένο φαγητό. Επίσης στόχος της κοινωνι-
κής κουζίνας είναι να καταφέρει μεσα απο την δραση της, να δίνει σε άνεργους που 
ασχολούνται καθημερινά με την δραση της κουζινας,οτι χρηματα περισευουν απο το 
ταμειο,(30-40 ευρώ τον μήνα) καθώς και από τα διάφορα δρόμενα που θα γίνονται 
για την ενίσχυση της κουζίνας να βγαίνει κάτι και για τους εθελοντές!
Η ιδέα της κοινωνικής κουζίνας "Ο Άλλος Άνθρωπος" είναι μια κίνηση αλλη-
λεγγύης και ένδειξης αγάπης προς τους συνανθρώπους μας, με την ελπίδα να 
αφυπνιστούν συνειδήσεις και να γίνουν και άλλες παρόμοιες δράσεις από άλλους 
ανθρώπους και ομάδες.
Δεν κάνουμε φιλανθρωπία, ούτε ελεημοσύνη. Μαγειρεύουμε ζωντανά, τρώμε 
όλοι μαζί και ζούμε όλοι μαζί! Ένα γεύμα με συνανθρώπους μας στο δρόμο.
Έλα μαζί μας να κάνουμε την καθημερινότητά μας πιο όμορφη!
http://oallosanthropos.blogspot.gr

Μια διαφορετική στέγη γυναικών
Σήμερα υπάρχει μια Παγκόσμια Γυναικεία 

Εθελοντική Οργάνωση, με την επωνυμία 
YWCA (young woman Christian association) 

της οποίας μέλος είναι η ΧΕΝ Ελλάδος (Χρι-
στιανική Ένωση Νεανίδων). Στην Ελλάδα, η 
ΧΕΝ ιδρύθηκε το 1923 για τις Ελληνίδες πρό-
σφυγες, μετά την Μικρασιατική καταστροφή. 
Η Χ.Ε.Ν., είναι μία αστική μη κερδοσκοπική και 
μη κυβερνητική οργάνωση, που στηρίζεται στον 
εθελοντισμό. Έχει αφιερώσει τη δράση της στην 
καταπολέμηση της βίας και της ανισότητας κατά 
των γυναικών. Σκοπός της είναι η πολύπλευρη 
ανάπτυξη των γυναικών, η εκπαίδευση και η 
παροχή πολυεπίπεδης στήριξης. Μιλήσαμε με 
την κα. Κοφινά και μας μίλησε για τις δράσεις, 
την ιστορία και τη φιλοσοφία που ωθεί τη 
ΧΕΝ να συνεχίζει να προσφέρει μέσα από την 
ενεργή συμμετοχή της σε κάθε είδους εξέλιξη 
της κοινωνικής ζωής.

Πώς ξεκίνησε η ΧΕΝ;
Η ΧΕΝ είναι μια παγκόσμια, γυναικεία και 

εθελοντική οργάνωση που έχει σαν κύριο στόχο 
τη στήριξη και την πνευματική ανάπτυξη της 
γυναίκας. 

Ξεκίνησε την περίοδο της βιομηχανικής επα-
νάστασης, όταν η γυναίκα βγήκε στην αγορά 
εργασίας και χρειαζόταν συνολικότερα στήριξη 
και εκπαίδευση, ώστε να μπορεί να υπερα-
σπίζεται τα δικαιώματά της και να γνωρίζει τις 
υποχρεώσεις της.

Σκοπός λοιπόν της οργάνωσης ήταν και είναι 
να βοηθά τις νέες γυναίκες να αντιμετωπίζουν 
τα σύγχρονα προβλήματα της ζωής τους. Στην 
Κηφισιά, όπου βρισκόμαστε, ξεκίνησε το 1945, 
με πρώτη Πρόεδρο την Αργυρώ Παντελίδου, 
με σκοπό τη στήριξη και ενδυνάμωση της γυ-
ναίκας. Η ΧΕΝ Αθηνών, ξεκίνησε από τη Σοφία 
Μαυροκορδάτου. Μάλιστα είναι ενδιαφέρον να 
αναφέρουμε ότι οι πρώτες συναντήσεις έγιναν 
κάτω από τη σκάλα της Βουλής. Πολύ σύντομα 
λειτούργησαν οι πρώτες σχολές ταπητουργίας 
και υφαντικής κοινωνικών λειτουργών και βι-
βλιοθηκονομίας που αργότερα υιοθετήθηκαν 
από το Ελληνικό Κράτος σαν επιστημονικές 
σχολές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στην 
Κηφισιά σήμερα, λειτουργούν τμήματα, ξέ-
νων γλωσσών, Η/Υ, συμβουλευτική καριέρας, 
κοπτικής-ραπτικής, κοσμήματος, καθώς και 
διαφόρων άλλων καλλιτεχνικών δεξιοτήτων.

Ο ρόλος της γυναίκας σήμερα, πιστεύετε 
ότι είναι υποβαθμισμένος σε σχέση με το τι 
μπορεί να προσφέρει στην κοινωνία;
Σίγουρα δεν είναι όπως παλιά, αλλά ακόμα 

“έρχεται” δεύτερη σε ορισμένες πτυχές της κα-
θημερινότητας. Δεν πιστεύουμε ότι έχει λιγότερα 
δικαιώματα από τον άντρα, ή πολύ περισσότερο 
ότι δεν είναι το ίδιο ικανή, αλλά παρατηρούμε 

κάποιες διαφοροποιήσεις, όπως στον εργασιακό 
τομέα όπου δεν υπάρχει ισότητα.

Βέβαια είναι λίγο πιο περίπλοκο το συγκε-
κριμένο ζήτημα. Η γυναίκα έχει αναλάβει πάρα 
πολλούς ρόλους στην καθημερινότητα της, έχει 
επωμιστεί πάρα πολλές ευθύνες και δυστυχώς 
δεν αναγνωρίζεται όλη αυτή η προσφορά της, 
στο μέτρο που θα της αναλογεί. Υπάρχει ένας 
ιδιότυπος ρατσισμός όπου δεν εκφράζεται ανοι-
χτά. Εμείς από την μεριά μας παλεύουμε για 
την πλήρη ισότητα.

Στα τέλη του 1́4 η Ε.Ε. εξέδωσε μια ντιρε-
κτίβα σύμφωνα με την οποία διέκρινε μια 
αυξητική τάση των γυναικών σε ηγετικές 
θέσεις επιχειρήσεων. Μάλιστα ζήταγε αυτή 
η τάση να συνεχιστεί. Πώς το κρίνετε;
Είναι όντως μια πραγματικότητα ότι υπάρχουν 

αρκετές γυναίκες σε ηγετικές θέσεις, χωρίς βέβαια 
η αναλογία να είναι μοιρασμένη ισόποσα. Οι 
γυναίκες σε πολλές περιπτώσεις έχουν αποδείξει 
ότι είναι πιο ευέλικτες σε δύσκολες καταστάσεις, 
πιο προσαρμοστικές στο περιβάλλον και στις 
εξελίξεις. Όμως είπαμε και πιο πριν, ότι οι πολλα-
πλοί ρόλοι που αναλαμβάνει, δεν της αφήνουν 
το περιθώριο να ανελιχθεί στον εργασιακό της 
χώρο. Βέβαια ευθύνη σε αυτή την κατάσταση 
έχουν και οι επιχειρήσεις, καθώς είναι γνωστό 
ότι πολλές φορές μεγάλες εταιρείες προτιμούν 
να προσλάβουν κάποιον άντρα έναντι κάποιας 
γυναίκας για μια σειρά λόγους. Είναι γνωστό 
ότι στις συνεντεύξεις υπάρχουν ερωτήσεις όπως 
αν επιθυμούν να ξεκινήσουν οικογένεια ή να 
παντρευτούν, με σκοπό φυσικά να αποφύγουν 
περαιτέρω έξοδα. Όπως αντιλαμβάνεστε είναι 

ένα τροχοπέδη καθώς κάποια στιγμή έρχεται 
η ώρα που πρέπει να αποφασίσουν αν θα κά-
νουν οικογένεια ή καριέρα και αυτό αποτελεί 
ανασταλτικό παράγοντα.

Πρόσφατα είχαμε και εκλογές. Θεωρείτε ότι 
μέσα από τον θεσμό της βουλής μπορεί να 
καταπολεμηθεί ο ιδιότυπος ρατσισμός που 
υφίστανται οι γυναίκες;
Όπως είδαμε ελάχιστες γυναίκες εκλέχτηκαν 

και ακόμα λιγότερες είναι μέσα στην κυβέρνηση. 
Εμείς επιθυμούμε να προωθήσουμε γυναίκες σε 
θέσεις ηγεσίας συνολικότερα, όχι με τη λογική 
να τις βάλουμε με κάποιο μέσο, αλλά εννοούμε 
να τις προετοιμάσουμε, να τις αναδείξουμε ώστε 
να βγουν σωστοί ηγέτες. Αυτός είναι από τους 
βασικότερους μας στόχους. 

Υπάρχει νομοθεσία στην Ελλάδα που να 
προστατεύει τις γυναίκες από οποιεσδήποτε 
ρατσιστικού τύπου επιθέσεις;
Τα τελευταία χρόνια έχει ψηφιστεί ένα νο-

μοσχέδιο με το σχετικό θέμα, όπου υπάρχει 
διαμορφωμένο νομικό πλαίσιο, το οποίο όμως 
πρακτικά δεν ισχύει. Ακόμα και ο νόμος που 
είχε ψηφιστεί για την ενδοοικογενειακή βία και 
είχε γίνει μεγάλο ζήτημα και συζήτηση γύρω 
από το συγκεκριμένο φαινόμενο, δε νομίζω ότι 
συνέβαλε στην αλλαγή γύρω από την κατάσταση 
που επικρατεί. Έχουν γίνει βήματα και υπάρχει 
υπαρκτή βελτίωση αλλά ακόμα είμαστε αρκε-
τά πίσω από την απαιτούμενη κατάσταση. Το 
θετικό είναι οτι υπάρχουν στέγες, πέρα από τη 
ΧΕΝ, που δέχονται θύματα βίας και τα στηρίζει 
πολύπλευρα. Εμείς έχουμε αντίστοιχη κοινω-
νική υπηρεσία που αντιμετωπίζουμε ανάλογα 

περιστατικά, την οποία πλαισιώνουν κοινωνικοί 
λειτουργοί και ψυχολόγοι. 

Πέρα από τη συγκεκριμένη υπηρεσία, πραγ-
ματοποιούμε ανάλογες συζητήσεις, ομιλίες, 
ενημερωτικές ημερίδες και μια σειρά άλλες 
δράσεις που συμβάλουν στην κατεύθυνση της 
καταπολέμησης της βίας. Το ζητούμενο είναι 
οι γυναίκες που πέφτουν θύματα ρατσισμού ή 
βίας να δυναμώσουν, να μη φοβούνται να το 
καταγγείλουν, αλλά να έχουν την ανάλογη στή-
ριξη και βοήθεια έτσι ώστε να το καταγγείλουν.

Η ΧΕΝ συνεργάζεται με άλλες οργανώσεις 
σε χώρες που ο ρόλος της γυναίκας είναι 
ιδιαίτερα υποβαθμισμένος;
Υπάρχουν αρκετές χώρες όπου η θέση της 

γυναίκας είναι αρκετά υποβαθμισμένη. Αυτό 
παρατηρείται ιδιαίτερα έντονα σε χώρες της 
Αφρικής και της Ασίας, στις λεγόμενες υπο-
ανάπτυκτες χώρες. Σαφώς εκεί η Παγκόσμια 
ΧΕΝ δραστηριοποιείται αρκετά, ώστε να μπο-
ρέσει να προσφέρει, στο μέτρο του δυνατού, 
υπηρεσίες και βοήθεια σε αυτές τις γυναίκες. 
Βέβαια συνεργάζεται με πολλούς φορείς που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό.

Από πού βρίσκετε τους οικονομικούς πόρους 
που χρειάζεστε για να μπορείτε να πραγμα-
τοποιείτε όλες αυτές τις δράσεις;
Τα μοναδικά οικονομικά έσοδα που έχουμε 

προέρχονται από τις συνδρομές μας, τις δωρεές 
που δεχόμαστε και από διάφορες εκδηλώσεις που 
πραγματοποιούμε κατά τη διάρκεια κάθε έτους.

 Όλες είμαστε εθελόντριες που δραστηριοποι-
ούμαστε ανιδιοτελώς, ενώ το μοναδικό επαγγελ-
ματικό προσωπικό είναι μόνο μία γραμματέας, 
η υπεύθυνη καθαριότητας και η λογίστριά μας.

Με ποιον τρόπο μπορεί κάποιος να γίνει 
μέλος της ΧΕΝ και τι κριτήρια χρειάζεται 
να πληροί; 
Μέλη της ΧΕΝ μπορούν να γίνουν μόνο γυναίκες. 

Σαφώς αν κάποιος άνδρας επιθυμεί να στηρίξει 
μπορεί να το κάνει ως φίλος της οργάνωσης. 
Μέλος μπορεί να γίνει οποιαδήποτε γυναίκα 
το επιθυμεί χωρίς φυλετικούς, κομματικούς, 
οικονομικούς ή και θρησκευτικούς περιορισμούς. 
Τα μοναδικά κριτήρια που χρειάζεται να πληροί, 
όποια επιθυμεί να γίνει μέλος στην οργάνωση 
της ΧΕΝ, είναι να λειτουργεί με αλληλεγγύη, 
με αγάπη, με αλτρουισμό, με ανιδιοτέλεια, με 
σεβασμό και να έχει θέληση να βοηθήσει και να 
προσφέρει. Όποιος επιθυμεί να έρθει σε επαφή 
μαζί μας μπορεί είτε να έρθει από τα κεντρικά 
γραφεία της ΧΕΝ τα οποία βρίσκονται στη οδό 
Αμερικής 11, στο κέντρο της Αθήνας, είτε μέσα από 
το τηλέφωνο μας: 2103624291 & 2103606530, 
είτε μπορεί να στείλει και στα αντίστοιχα mail 
μας grammatia@xen.gr, xenellados@gmail.com 
κάποιο μήνυμα. 

Εθελοντισμός

Συνέντευξη
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Ψυχολογική υποστήριξη

4 Δήμος Αθηναίων
Τηλέφωνο: 210 5210637.  
E-mail: koin.ergasia@cityofathens.gr

4 Γραφείo Παροχής Κοινωνικών Υποστη-
ρικτικών Υπηρεσιών Δήμου Αχαρνών
Διεύθυνση: Φιλαδελφείας & Μπόσδα.
Τηλ: 210 2415543

4 Γραφείo Παροχής Κοινωνικών Υποστηρι-
κτικών Υπηρεσιών Δήμου Αγίου Δημητρίου
Διεύθυνση: Αγ. Δημητρίου 55.
Τηλ: 210 9761680

4 Γραφείo Παροχής Κοινωνικών Υποστηρι-
κτικών Υπηρεσιών Δήμου Αργυρούπολης
Διεύθυνση: Κρήτης & Σπετσών 3.
Τηλ: 210 9956956, 210 9955671

4 Γραφείo Παροχής Κοινωνικών  
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Δήμου Βούλας
Διεύθυνση: Ζέφυρου 2.
Τηλ: 210 8995423

4 Γραφείo Παροχής Κοινωνικών Υποστηρι-
κτικών Υπηρεσιών Δήμου Δάφνης
Διεύθυνση: Βύρωνος 65.
Τηλ: 210 9700300

4 Γραφείo Παροχής Κοινωνικών Υποστηρι-
κτικών Υπηρεσιών Δήμου Κηφισίας
Διεύθυνση: Διονύσου 73 & Γορτυνίας.
Τηλ: 210 8019931

4 Γραφείo Παροχής Κοινωνικών Υποστηρι-
κτικών Υπηρεσιών Δήμου Λυκόβρυσης
Διεύθυνση: Ριμίνι 10
Τηλ: 210 2852945

4 Γραφείo Παροχής Κοινωνικών Υποστηρι-
κτικών Υπηρεσιών Δήμου Μαρκοπούλου 
Διεύθυνση: Πλ. Δ. Σωτηρίου 1.
Τηλ: 22990 20149

4 Γραφείo Παροχής Κοινωνικών Υποστηρι-
κτικών Υπηρεσιών Δήμου Μεταμόρφωσης
Διεύθυνση: Γκινοσάτη 86 & Πλαστήρα.
Τηλ: 210 2831133

4 Γραφείo Παροχής Κοινωνικών Υποστηρι-
κτικών Υπηρεσιών Δήμου Νέας Μάκρης
Διεύθυνση: Λ. Μαραθώνος 196, 19006. 
Τηλ: 22940 58921, 22940 58923

4 Γραφείo Παροχής Κοινωνικών Υποστηρι-
κτικών Υπηρεσιών Δήμου Υμηττού
Διεύθυνση: Υψηλάντου 5. Τηλ. 210 9704923

4 Κέντρο Κοινοτικής Ψυχικής Υγείας  
Βύρωνα-Καισαριανής
Διεύθυνση: Δήλου 14, Καισαριανή.
Tηλ: 210 7640111, 210 7644705,  
210 7662247

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Περιστερίου
Διεύθυνση: Πλούτωνος 19 και Ηφαίστου, 
Περιστέρι.
Τηλ: 210 5756226, 210 5756401,  
210 5756664

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Χαλανδρίου
Διεύθυνση: Μεσογείων και Ζαλόγγου 6,  
Αγ. Παρασκευή.
Τηλ: 210 6015079, 210 6016030

4 Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας  
Παγκρατίου Τμήμα Ενηλίκων
Διεύθυνση: Φερεκύδου 5, Παγκράτι.
Τηλ: 210 7016611

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Αθηνών - Υπηρε-
σία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Ενηλίκων
Διεύθυνση: Ιουλιανού 18 και Μαυροματαίων, 
Aθήνα. Τηλ: 210 8210222

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Αιγάλεω
Διεύθυνση: Σούτσου 4 - Πλατεία Δαβάκη, 
Αιγάλεω. Τηλ: 210 5449898

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Πειραιά
Διεύθυνση: Μπουμπουλίνας 15, Πειραιάς.
Τηλ: 210 4170546

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας  
Δραπετσώνας - Κερατσινίου
Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου και  
Ανδριανού 1, Δραπετσώνα.
Τηλ: 210 4630100, 210 4630134

4 Τμήμα Ψυχιατρικής Εφήβων  
και Νέων
Διεύθυνση: Μεσογείων 154.
Τηλ: 210 7480901

4 Κέντρο Ψυχοκοινωνικής  
Υποστήριξης Βοτανικού
Διεύθυνση: Ελασιδών 30 και  
Κωνσταντινουπόλεως, Βοτανικός.
Τηλ: 210 3424024

4 Κέντρα Ψυχολογικής  
και Κοινωνικής Υποστήριξης  
Μακροχρόνια ανέργων
Διεύθ.: Παπαναστασίου 22, Αιγάλεω
Διεύθ.: Αλκαμένους 8 & Χαρίσσης, Αθήνα  
Διεύθ.: Ζωσιμάδων 11 & Ελευθερίου  
Βενιζέλου, Πειραιάς. Τηλ: 210 8224674

4 Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 
Ζεφυρίου
Διεύθυνση: Εθν. Μακαρίου 2, Ζεφύρι.
Τηλ: 210 2682685, 210 2684194

4 Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης
Λειτουργεί καθημερινά Δευτέρα έως  
Παρασκευή και ώρα 8.30 π.μ. έως 14.30 μ.μ. 
σε νέο χώρο επί της οδού Αλεξιουπόλεως 27, 
Αργυρούπολη στον Α΄ όροφο.  
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 9961973.

4 Δήμος Ιλίου Αττικής
Διεύθυνση: Νέστορος 101, 131 22 Ίλιον,  
(2ος όροφος). Τηλέφωνα: 213 2030 015, 
-016, -017, -018, -019, -029. Fax: 210 2696 
898 - e-mail: koinoniki@ilion.gr 

4 Δήμος Αγίου Δημητρίου Αττικής
Διεύθυνση: Ξενοφώντος 10.  
Τηλ - fax: 210 9754035, 210 9768565. 
E-mail: dadkoinyp@yahoo.gr

4 Δήμος Αγίων Αναργύρων Αττικής 
Το γραφείο της Κοινωνικής Υπηρεσίας  
λειτουργεί καθημερινά και παρέχει  
τις υπηρεσίες του δωρεάν σε δημότες και 

κατοίκους του Δήμου Αγίων Αναργύρων. 
Διεύθυνση: Χίου & Καλύμνου 
Τηλ./Fax: 210 2690852

4 Δήμος Αλίμου Αττικής
Διεύθυνση: Τσουκανέλη 7.  
Τηλ.: 210 9883140 - 210 9853580.  
Fax: 210 9853580. Ώρες εξυπηρέτησης  
του κοινού: 9:00 έως 14:00 μ.μ.

4 Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 2793916,  
210 2777198, 210 2723675.

4 Δήμος Κορυδαλλού Αττικής
Διεύθυνση: Ξενοφώντος 5 & Πελοπίδα,  
τ.κ. 18120, Κορυδαλλός.  
Τηλ.: 210 4963917. Fax: 210 4970518.

4Δήμος Ζωγράφου Αττικής-ΣΚΟ  
(Συμβουλευτικό Κέντρο Οικογενειών)
Διεύθυνση: Ι. Μαράτου & Ευρυνόμης.  
Τηλ: 210 7793622, 210 7488382.

4 Δήμος Ζωγράφου Αττικής-Κέντρο  
Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής 
της Ψυχοκοινωνικής Υγείας 
Διεύθυνση: Ανακρέοντος 60, τ.κ. 157 71, 
Ζωγράφου. Τηλ: 210 7473328 -9.

4 Δήμος Πεντέλης
Επικοινωνία κάθε Δευτέρα, Τετάρτη,  
Παρασκευή στα τηλέφωνα: 213 2140538 
ώρες 8:00 - 15:00, Τρίτη, Πέμπτη στα τηλέ-
φωνα: 213 2140621, ώρες 8:00 - 15:00.

4 Δήμος Ηρακλείου Αττικής -  
Κέντρο Ψυχολογικής Υποστήριξης
Διεύθυνση: Στ. Καραγιώργη 2, 1ος όροφος. 
Τηλ.: 213 2000272

4 Δήμος Ηρακλείου Αττικής - Εργαστήριο 
Ψυχολογικής Συμβουλευτικής φοιτητών
Λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, 
10:00 π.μ. έως 4:00 μ.μ. Τηλ: 210 7277553 
και 210 7277554.

4 Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 
Δήμου Αμαρουσίου
Διεύθυνση: Παλαιολόγου 9, Μαρούσι  
Τ.Κ. 15124. Τηλ.: 213 2031923 -924.  
Fax: 213 2031938, e-mail: kpsy@maroussi.gr. 
Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα - Παρασκευή 
8:00 έως 15:00.

4 Τμήμα Ψυχολoγικής Υποστήριξης  
Δήμου Ηλιούπολης
Τηλ: 210 9970053 -055.  
Καθημερινά: 9.00 π.μ.-2.00 μ.μ.

4 Συμβουλευτική και Ψυχολογική  
Υποστήριξη Δήμος Περιστερίου
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 5747888  
(Δευτέρα & Τρίτη από 09:00-14:00) 

4 Κέντρο Ψυχολογικής Υποστήριξης  
Δήμου Ηρακλείου Αττικής
Διεύθυνση: Σαλαμίνος & Ελευσινίων.  
Τηλ.: 210 284089

4 Συμβουλευτικό Κέντρο Δήμου Αιγάλεω
Διεύθυνση: Ιερά Οδός 364 & Κάλβου,  
Αιγάλεω. Τηλ: 213 2044800 - 210 5314771 - 
210 5315667 - 210 5315668.

4 Κέντρο Ψυχολογικής Υποστήριξης  
Δήμου Αχαρνών
Διεύθυνση: Πλατεία Αγίου Νικολάου 2  
(Παλαιό Δημαρχείο), Αχαρναί.  
Τηλ.: 210 - 2445778, 2403182.

4 Συμβουλευτικό Κέντρο Οικογένειας  
Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου
Διεύθυνση: Κοραή 51, 1ος όροφος,  
Τ.Κ. 18345, Μοσχάτο. Τηλ.: 210 9418655.  
Ώρες εξυπηρέτησης: Δευτέρα - Παρασκευή: 
09:00 - 15:00

4 Γραφείο Υποστήριξης Δήμου Παλλήνης
Διεύθυνση: Ιθάκης 12 - 1ος όροφος  
(Δημαρχείο Γέρακα). Ώρες Λειτουργίας  
08.00 - 15.00 καθημερινά. Τηλέφωνο  
Κοινωνικής Υπηρεσίες & Ψυχολογικής  
Υποστήριξης: 210 6604659, 210 6604720.

4 Διεπιστημονικό Κέντρο Ψυχολικής  
και Θεραπευτικής Υποστήριξης  
του Δήμου Καλλιθέας
Διεύθυνση: Αθηνάς 67, Καλλιθέα. Τηλ.: 211 
7157423, e-mail: diepistimoniko@yahoo.com

4 Δήμος Πάτρας
Διεύθυνση: Γούναρη 76. Τηλ: 2610390961, 
390975. Υπεύθυνη: Ολγα Δημητροπούλου

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Πάτρας
Διεύθυνση: Επιδαύρου 8 Αγιά - Πάτρα 
Τηλ: 2610-439569

4 Ψυχολογική Υποστήριξη  
στο Δήμο Θεσσαλονίκης
Η ψυχολογική στήριξη ασκείται 
από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, 
κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού, 
στα τηλέφωνα: 2310 509040, 509038 
(Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας 
των Φύλων). Οι συναντήσεις θα 
πραγματοποιούνται στο χώρο  
του Πνευματικού Κέντρου «Πορτοκαλιάν» 
(Σπάρτης 6Α, περιοχή Ευζώνων).

4 Γραφείο Συμβουλευτικής - Ψυχολογικής 
Υποστήριξης Δήμου Καλαμαριάς
Τηλ: 2313 314505 -508.

4 Κέντρο Ψυχολογικής Υποστήριξης  
Δήμου Ωραιοκάστρου
Το κέντρο στεγάζεται στον όροφο του κτιρίου 
«Παύλος Μελάς», στο Παλαιόκαστρο  
(γωνία Καραϊσκάκη και Μακεδονικού  
Αγώνα). Η ψυχολόγος του Κέντρου δέχεται 
κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή,  
από τις 9.00 έως τις 14.00.  
Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 
2310 809370 και 2313 304068.

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Κεντρικού Τομέα 
Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση: Τσιμισκή και Κομνηνών 15
Τηλ: 2310 270036, 2310 268841

4 Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής Δυτικού Τομέα 
Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση: Πατρ. Γρηγορίου Ε΄4,  
Αμπελόκηποι. Τηλ: 2310 726918

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Βορειοδυτικού 
Τομέα Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση: Στ. Παπαδοπούλου 20, Συκιές.
Τηλ: 2310 629159, 2310 629310

4 Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση: Καυτατζόγλου 36 και Παπάφη.
Τηλ: 2310 845130-1, 2310 845900

4 Δήμος Θέρμης Θεσσαλονίκη-Γραφείο 
Παροχής Κοινωνικών Υποστηρικτικών 
Υπηρεσιών
Διεύθυνση: Ταβάκη 28, 1ος όροφος.  
Ημέρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή. 
Ώρες λειτουργίας: 08:00-16:00.  
Τηλέφωνο και fax: 2310 466691

4 Δήμος Παύλου Μελά-Θεσσαλονίκη
Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε 
όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  
στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής  
του Δήμου Παύλου Μελά Λήμνου 2  
και Στ. Καζαντζίδη 56430 Σταυρούπολη
Τηλ: 2310 020179, 2310 020193.  
Fax: 2310 020191

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Αλεξανδρούπολης
Διεύθυνση: Δήμητρας 19  
(Παλαιό Νοσοκομείο, 3 ος όροφος),  
Αλεξανδρούπολη.
Τηλ: 25510-20287, 25210-25845

4 Δήμος Κορδελιό Ευόσμου
Το Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης  
του Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου  
στεγάζεται επί της οδού Πυθαγόρα  
και Μαβίλη γωνία. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 
2310 558505, 2310 558506.

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Σερρών
Διεύθυνση: Ιπποκράτους 9 Ηλιούπολη,  
Σέρρες. Τηλ: 23210-51230

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Καβάλας
Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 10 Άγιος Λουκάς, 
Καβάλα. Τηλ: 2510-246233, 25210-243992, 
25510-246443

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ιωαννίνων
Διεύθυνση: Βαλαωρίτου 35, Ιωάννινα. 
Τηλ: 26510-74227, 38919

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Κατερίνης
Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 102, Κατερίνη.
Τηλ: 23510-20020, 23510-29655

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Βόλου
Διεύθυνση: Νικοτσάρα 20, Βόλος.
Τηλ: 24210-36811, 24210-32431,  
24210-31551

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Λάρισας
Διεύθυνση: Δημοκρατίας 119 Νεάπολη,  
Λάρισα. Τηλ: 2410-611002-3

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Χαλκίδας
Διεύθυνση: Τσιριγώτη 29 Α, Χαλκίδα.
Τηλ: 22210-75991-3

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Τρίπολης
Διεύθυνση: Τσακοπούλου 2, Τρίπολη. 

Τηλ: 2710-232048

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Χανίων
Διεύθυνση: Κροκιδά 25, Χανιά. 
Τηλ: 28210- 51364

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας  
Ηρακλείου Κρήτης
Διεύθυνση: Σπιναλλόγγας 1 Ηράκλειο. 
Τηλ: 2810-276441, 224256

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Σάμου
Διεύθυνση: Πλατεία Γρηγορίου 
Αυξεντίου, Σάμος. Τηλ: 22730-80953, 
22730-80060

4 Κέντρο Ημέρας «Γαλήνη»
Διεύθυνση: Γ. Παπανίκα 43-45, Αχαρναί.
Τηλ: 210 2478830

Κέντρα ψυχολογικής & συμβουλευτικής υποστήριξης          σε Αθήνα-Θεσσαλονίκη και Υπόλοιπη Ελλάδα

. Γραμμές υποστήριξης
4 Γραμμή Βοήθειας για την Κατάθλιψη - 
Τηλ.: 1034

4 Χαμόγελο του Παιδιού - Τηλ.:1056

4 Αν είστε γονιός ή εκπαιδευτικός -  
Τηλ.: 801 801 1177

4 Αν είσαι παιδί ή έφηβος -  
Τηλ.: 116 111

4 Κέντρο Κακοποιημένης Γυναίκας -  
Τηλ.: 210 5235318  
και 210 4112091 - 9 π.μ. - 6 μ.μ.  
Τηλ.: 210 3220900 - 6 μ.μ. - 10 μ.μ.

4 Γραμμή κατά της Οικογενειακής Βίας 
"ΔΙΠΛΑ ΣΟΥ" - Τηλ.: 800 1188881, 
210 7786800. Πανελλαδική Γραμμή Άμεσης 
Βοήθειας από σταθερό χωρίς χρέωση.

4 Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών 
Πανεπιστημίου Αθηνών -  
Τηλέφωνο: 210 7277553 και 210 7277554  
Γραμμή Άμεσης Βοήθειας.

4 Υπηρεσία Συμβούλου Ψυχικής Υγείας  
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών -  
Τηλ.: 210 8203239

4 Συμβουλευτικό Κέντρο Πανεπιστημίου 
Πειραιά - Τηλ.: 210 4142042 και 210 
4142043 για επικοινωνία με φοιτητές.

4 Γραμμής SOS Αιγινητείου -  
Τηλ.: 210 7222333

4 Εθνικό Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής 
Βοήθειας (Ε.Κ.Κ.Α.) - Τηλέφωνο: 197 
Γραμμή Άμεσης Βοήθειας του Εθνικού 
Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

4 Γραμμή Μαζί για το Παιδί - Τηλ.: 115 25

4 Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας  
του Παιδιού και του Εφήβου - Γραμμή -  
σύνδεσμος για γονείς -  
Τηλ.: 801 8011177

4 Μονάδα Επείγουσας Τηλεφωνικής 
Βοήθειας - Τηλ.: 210 7222333

4 Κέντρο "Έλλη Λαμπέτη" Ελληνική 
Εταιρεία Μαστολογίας -  
Τηλ.: 210 7773112

4 ΟΚΑΝΑ - Οργανισμός Καταπολέμησης 
Ναρκωτικών - Γραμμή SOS: 1031

4 Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 
για Καρκινοπαθείς - Τηλ.: 210 6464598

4 Ανακουφιστική Συμπονετική 

Παρηγορητική Αγωγή Σωματείο 
"ΑΓΑΠΑΝ" για καρκινοπαθείς -  
Τηλ.: 210 7291079

4 Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης 
Ενηλίκων -  
Τηλ.: 116 123

4 Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων 
ατόμων (ΚΕΘΕΑ) -  
Τηλ. 210 3300058, 210 3820833

4 Μονάδα Απεξάρτησης Τοξικομανών  
& Αλκοολικών 18 & άνω -  
Τηλ.: 210 3617089

4 Γραμμή για τον Τζόγο -  
Τηλ.: 800 1110401

4 Συνήγορος του Παιδιού -  
Τηλ.: 210 7289703

4 Ξενώνας Κακοποιημένων Γυναικών - 
Τηλ.: 210 5244657

4 Silver Alert Hellas - Γραμμή Ζωής - 
Γραμμή για καταγγελίες κακοποίησης 
- ψυχολογική υποστήριξη και αναγγελία 
απώλειας ηλικιωμένων - Τηλ.: 1065

4 Συμβουλευτική Γραμμή Σεξουαλικής 
Υγείας -  
Τηλ.: 210 7797979

4 Γραμμή για το Αλτσχάιμερ -  
Τηλ.: 210 3303678

4 Γιατροί SOS: Τηλ.: 1016

4 hoMed: Τηλ.: 1144

4 Γιατροί κατ’ οίκον: Τηλ.: 1151

4 Κέντρο Επιχειρήσεων ΚΕΕΛΠΝΟ:  
Τηλ.: 210 5212000, 210 5212054

4 Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία:  
Τηλ.: 210 6401200, 210 6456713-15

4 Εθνική γραμμή υποστήριξης  
ανθρώπων που εμπλέκονται  
με τον καρκίνο:  
Τηλ.: 1069

4 Ανώνυμοι Ναρκομανείς
Tηλ.: 210 3474777

4 Ανώνυμοι Αλκοολικοί:  
Τηλ.: 210 5220416, 210 4224142

4 Ενιαία Ευρωπαϊκή Γραμμή  
για την Εξαφάνιση των Παιδιών:  
Τηλ.: 116000

4 Ανοιχτή γραμμή απεξάρτησης ΙΑΣΩΝ 
Τηλ.: 210 8656600

4 Γραμμή για εξάρτηση από τυχερά 
παιχνίδια - Τηλ.: 800111-0401

4«Γραμμή Ελπίδας» της Αντικαρκινικής 
Εταιρείας - Τηλ.: 210 3802800

4 Γραμμή Βοήθειας για θέματα AIDS 
(Νοσοκ. Συγγρού) - Τηλ.: 210 7222222

4 Κέντρο Aμεσης Ψυχολογικής 
Υποστήριξης - Τηλ.: 210 8840712

4 Μονάδα Απεξάρτησης  
του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής - 
Τηλ.: 210 3617089

4 Ανοιχτή γραμμή οικογενειακής 
συμβουλευτικής & θεραπείας -  
Τηλ.: 210 5234737

4 Ανοιχτή γραμμή εφήβων και νέων 
Τηλ.: 210 3638833

4 Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων 
Ατόμων (ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ):  
Τηλ.: 1145 

4 ΑΡΣΙΣ -Υποστήριξη νέων (έως 25 
ετών) που αντιμετωπίζουν προβλήματα 
αποκλεισμού. 
Τηλ.: 210 8259880, 2310 526150,  
2310 552813, 24210 23110

4 Γραμμή βοήθειας της Ελληνικής 
Εταιρείας Νόσου Αλτσχάιμερ  
και Συγγενών Διαταραχών:  
Τηλ.: 2310 909000

4 Κέντρο Πρόληψης ΕΛΠΙΔΑ  
Τηλ.: 2310 442044, 2310 442044

4 Δωρεάν ψυχολογική στήριξη  
παιδιών, εφήβων και οικογενειών,  
που η ζωή τους ανατρέπεται λόγω  
των απωλειών που έχουν βιώσει.  
Τηλ.: 2310 510010

4 Κέντρο Συμβουλευτικής και 
Ψυχολογικής Υποστήριξης του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης.
Τηλ.: 2310 992643-21.

4 Η γραμμή SOS. Τηλ.: 15900 

4 Γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης  
της ΙΘΑΚΗΣ 
Τηλ.: 2310 515150
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Για περισσότερες πληροφορίες: www.rejoin.gr

Ιατρικές υπηρεσίες

Κοινωνικά - Δημοτικά φαρμακεία & ιατρεία σε Αττική και Υπόλοιπη Ελλάδα
Αττική
➤ Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο  
Αλληλεγγύης Αθήνας
Διεύθυνση: Στουρνάρη και Κάνιγγος 33, Αθήνα. 
Τηλ.: 210 3802037
E-mail: kifagr@gmail.com

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Αιγάλεω - Χαϊδαρίου
Διεύθυνση: Πελοποννήσου 3,  
Τηλ.: 210 5313351.

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Περάματος
Διεύθυνση: Λεωφόρος Δημοκρατίας, Πέραμα. 
Τηλ.: 2104967757, fax: 2104944564,  
e-mail: perama_domes@yahoo.gr

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Ζωγράφου
Διεύθυνση: Ιωάννου Θεολόγου 22.  
Τηλ.: 210 7481422.

➤ Δημοτικό Ιατρείο Γαλατσίου
Τηλ.: 210 2222583, 210 2222011.

➤ Δημοτικό Ιατρείο Σπάτων - Αρτέμιδος
Διεύθυνση: Αύρας 5 & Αγ. Μαρίνας.  
Tηλ.: 22940 45566, e-mail: dk_yp@yahoo.gr

➤ Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο  
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης
Διεύθυνση: Αφροδίτης 2 & Θησέως -  
Βουλιαγμένη. Tηλ.: 213 2019904

➤ Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Σαλαμίνας
Τηλ.: 210 4650212, 211 4110952 (Δευτέρα  
έως και Παρασκευή 10:00 π.μ.-16:00 μ.μ.)

➤ Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο  
Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Ιωνίας
Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 15:00-17:00, και  
κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 17:00-19:00.  
Τηλ: Α’ Κ.Α.Π.Η. Ν. Ιωνίας: 210 2794950,  
Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής: 210 2793916,  
210 2777198.

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Χαλανδρίου
Διεύθυνση: Στρατάρχη Παπάγου Αλέξανδρου 7, 
Χαλάνδρι, τ.κ. 15234, τηλ: 210 6843999.

➤ Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο  
Αλληλεγγύης Δήμου Ν. Σμύρνης
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα: 13.30-14.30,  
Τρίτη: 9.00-19.00, Τετάρτη: 9.30-15.00, Πέμπτη: 
9.00-11.00 και 13.00-20.00, Παρασκευή:  
19.30-21.00 και Σάββατο: 12.00-14.00. Κ.Ι.Φ.Α. 
Ν. Σμύρνης: Αμισού 67, Άνω Νέα Σμύρνη, 
τηλ.: 210 9316127, site: www.kifa-nsmirnis.gr, 
e-mail: kifa.nsmirnis@gmail.com

➤ Κέντρο Οικογενειακής προστασίας  
Δήμου Ηρακλείου
Το Κέντρο βρίσκεται στην οδό Παπαιωάννου  
15-17, Α΄όροφος. Τηλ. επικοινωνίας:  
210 2835945 - fax: 210 2826924. 

➤ Δημοτικό Ιατρείο - Σταθμός Υγείας  
Δήμου Ηρακλείου
Πληροφορίες - Ραντεβού: Τηλ: 210 2717451 - 
213 2000141, e-mail: iatreia@iraklio.gr.  
Δευτέρα ως Παρασκευή 08.00 - 15.00.

➤ Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Βριλησσίων
Πληροφορίες: Τηλ: 210 6135611 όλες 
τις εργάσιμες μέρες από τις 8.30 μέχρι τις 9.30  
το πρωί ή αφήνοντας μήνυμα στο ίδιο τηλέφωνο 
για να επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας.

➤ Δημοτικό Κοινωνικό Πολυιατρείο  
Δήμου Αμαρουσίου
Διεύθυνση: Παλαιολόγου 9 (1ος όροφος),  
Μαρούσι Τ.Κ. 15124. Τηλ.: 213 2031910 - 911
- 914 - 916 - 917. Τηλ. θεώρησης βιβλιαρίων: 
213 20 31 918. Fax: 213 2031919. E-mail: 
dimpol@maroussi.gr. Ωράριο Λειτουργίας:  
Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή 07:00
π.μ.- 17:00 μ.μ. & Τρίτη: 07:00 π.μ.- 19:00 μ.μ.

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο  
Δήμου Αγίας Παρασκευής
Διεύθυνση: Χειμάρρας 22, Αγία Παρασκευή. 
Τηλ.: 210 67547700.

➤ Δημοτικά Ιατρεία Δήμου Αγίας Παρασκευής
Στην πόλη μας λειτουργούν δύο Δημοτικά 
Ιατρεία. Α΄Δημοτικό Ιατρείο: (Χίου & Σωτήρος 2, 
Τηλ. 210 6000998). Β΄Δημοτικό Ιατρείο:  
(Χειμάρρας 22, Τηλ. 210-6547700,  
e-mail: info@iatria-ap.gr)

➤ Αλληλέγγυο Ιατρείο Πειραιά
Λειτουργούμε καθημερινά από τις 9:30 π.μ.- 
20:30 μ.μ., σε χώρους που μας παραχώρησε  
η Δημοτική Αρχή του Κορυδαλλού στην οδό 
Ξενοφώντος 5 & Πελοπίδα, 3ος όροφος,  
Πλατεία Μέμου, Κορυδαλλός.  
Τηλ.: 2104960790. E-mail: gramateia2013@
gmail.com, site: http://a-iatreio.blogspot.gr

➤ Εθελοντικό Κοινωνικό Ιατρείο Περιστερίου
Διεύθυνση: Στρατηγού Μακρυγιάννη 141,  
Πετρούπολη, Τηλ.: 6976644933

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βύρωνα
Το Κοινωνικό Φαρμακείο δεν αφορά μόνο  
το Βύρωνα, αλλά καλύπτει τις ανάγκες  
των ανασφάλιστων συμπολιτών μας σε όλες  
τις όμορες περιοχές και τους δήμους όπως:  
Παγκράτι, Βύρωνα, Υμηττού, Δάφνης,  
Ν. Σμύρνης, Καισαριανής, Ζωγράφου,  
Χολαργού κ.ά, κάθε ανασφάλιστο πολίτη  
ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας του.  
Δευτέρα-Παρασκευή 10.00-13.00,  
Τετάρτη-Παρασκευή 17.00-18.30.  
Έδρα Κοινωνικού Φαρμακείου:  
Ελλησπόντου 12, Βύρωνας (απέναντι  
από το υποθηκοφυλάκιο) τηλ.: 210-7628209. 
E-mail: Egmont1937@gmail.com

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ηλιουπόλεως
Το κοινωνικό φαρμακείο λειτουργεί καθημερινά 
09:00 - 17:00 στην Ιάσωνος & Καραμανλή 12 
για την εξυπηρέτηση των ωφελουμένων αλλά 

και την αποδοχή δωρεάς φαρμάκων.
Tηλ.: 210 9917855

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Παλλήνης
Διεύθυνση: Υψηλάντου 3, Παλλήνη  
(συστεγάζεται με τα Δημοτικά Ιατρεία Δημοτικής 
Ενότητας Παλλήνης). Τηλ: 210 6668888.

➤ Δημοτικο Κοινωνικό Ιατρείο Αλίμου
Διεύθυνση: Αριστοτέλους 25 και Αυξεντίου  
(1ος όροφος), τηλ.: 210 9886947  
και 210 9886950.

➤ Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού  
(Μητροπολιτικό)
Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα-Πέμπτη  
10:00-20:00, Παρασκευή 10:00-19:00 και 
Σάββατο 10:00-14:00. Τηλέφωνο Γραμματείας: 
210-9631-950, email: mkiellinikou@gmail.com

➤ Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Κατερίνα Αυλωνίτη, 
Διεύθυνση: Σεβαστουπόλεως 113, 11526,
Αθήνα, τηλ.: 210 3847374.

➤ Ιατρείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης  
Περιστερίου
Οι ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού κέντρου 
για κλείσιμο ραντεβού, είναι: πρωϊ Δευτέρα
- Παρασκευή 11:00 - 14:00 και απόγευμα  
Δευτέρα-Πέμπτη 18:00-20:00 στο τηλέφωνο:
210 5781618. E-mail: iatreioallperisteriou@
gmail.com. Διεύθυνση: Χρυσολωρά 1  
κ Αγ. Παύλου, Περιστέρι, τ.κ. 12132. 

➤ Φαρμακείο - Ιατρείο Αλληλεγγύης  
στα Πατήσια
Ώρες λειτουργίας: Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη: 
16.00-19.00 μ.μ. το απόγευμα και κάθε Πέμπτη: 
10.00-12.00 π.μ. το πρωί. τηλ: 210 2012013, 
e-mail: koinonikofarmakeio@gmail.com, 
k.farmakeio5@gmail.com

➤ Προγράμματα «Βοήθεια στο σπίτι  
& Κοινωνική μέριμνα» Δήμου Αμαρουσίου
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα - Παρασκευή  
07:00-15:00. Διεύθυνση: Πλατεία Εργατικών
Πολυκατοικιών, (εντός ΚΕΠ) Μαρούσι 
Τ.Κ.15124. Τηλ.: 210 6105649 - 213 2031943 - 
213 2031926. Fax: 213 2031941.  
E-mail: bss@maroussi.gr

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο - Κ.Υ.Α.Δ.Α Κέντρο 
Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων
Διεύθυνση: Πειραιώς 35 & Σοφοκλέους 70. 

Τηλ.: 210 5246516, fax: 210 5235671,
e-mail: seckyada@otenet.gr.

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Δάφνης
Διεύθυνση: Αβέρωφ & Ελευθερίου Βενιζέλου 5. 
Τηλ.: 215 5508676.

➤ Δημοτικό Πολυϊατρείο Χολαργού
Διεύθυνση: Αγαμέμνονος 4 - Χολαργός,  
τηλ.: 210 6561610.

➤ Δημοτικό Πολυϊατρείο Παπάγου
Διεύθυνση: Εθν. Αμύνης 60, Παπάγου,  
τηλ.: 210 6540900

➤ Δημοτικό Πολυϊατρείο Κηφισιάς
Δημοτικό πολυιατρείο «ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΑΡΕΛΑΣ». 
Διεύθυνση: Μ.Αντύπα 3. Τηλ.210 8012632.
Δημοτικό πολυϊατρείο «ΔΡΥΜΠΕΤΕΙΟ».  
Διεύθυνση: Κ. Βαρναλη 58. Τηλ.: 210 6254189.

➤ Δημοτικό Πολυϊατρείο Αμπελοκήπων
Διεύθυνση: Ελευθερίας 77, τηλέφωνα  
για ραντεβού: 2310 721721, 2310 726887.

➤ Δημοτικό Κέντρο Υγείας Καλλιθέας
Στεγάζεται επί της οδού Ανδρομάχης 100,  
τ.κ.: 17671 στην Καλλιθέα και το τηλέφωνο 
επικοινωνίας είναι: 210 9532712.

➤ Δημοτικό Πολυϊατρείο Διονύσου
Διεύθυνση: Γρ. Λαμπράκη 6 & Ναπ. Ζέρβα -  
Άγ. Στέφανος. Τηλ.: 210 6217830.

➤ Δημοτικό Πολυϊατρείο Πειραιά
Δ/νση: Αγχιάλου 104, τηλ.: 210 4202105,  
210 4206172, 210 4202290.

➤ Δημοτικό Ιατρείο Νέας Σμύρνης
Διεύθυνση: Αρτάκης 34, τ.κ. 17124.  
Τηλ./fax: 210 9370333, e-mail: kpns@otenet.gr

➤ Δημοτικά Ιατρεία Ιλίου
1η Μονάδα Δημοτικών Ιατρείων: Διεύθυνση: 
Αγίου Νικολάου & Ζίτσης (εντός της πλατείας)
Τηλέφωνα: 210 5010074, 210 5066344, φαξ: 
210 5066344, e-mail: agnik.iatria@ilion.gr.  
Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα, Τετάρτη και  
Πέμπτη από τις 8.00 π.μ. έως τις 15.00 μ.μ.  
Τρίτη από τη 13.00 μ.μ. έως τις 21.00 μ.μ.  
Παρασκευή από τις 8.00 π.μ. έως τις 3.00 μ.μ.  
ή από τη 13.00 μ.μ. έως τις 19.00 μ.μ. ανάλογα 
με τις εκάστοτε προκύπτουσες ανάγκες.
2η Μονάδα Δημοτικών Ιατρείων:  
Διεύθυνση: Γρηγορίου Ε΄ 25 Αγ. Φανούριος,  
Τηλ.: 210 2624090, φαξ: 210 2624090, e-mail:  
agfan.iatria@ilion.gr. Ωράριο λειτουργίας: 
Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή  
από τις 8.30 π.μ. έως τις 15.00 μ.μ.  
Τρίτη από τις 8.30 π.μ. έως τις 21.00 μ.μ.

➤ Δημοτικό Ιατρείο Γέρακα
1ο Δημοτικό Ιατρείο: Διεύθυνση: Φιλίππου  
& Αριστομένους, τηλ: 210 6612876.
2ο Δημοτικό Ιατρείο: Διεύθυνση: Θεσσαλονίκης 
& Βοιωτίας, τηλ.: 210 6611854.

➤ Δημοτικό Ιατρείο Ανθούσας
Διεύθυνση: Πλατεία Ηρώων, τηλ.: 210 6664489.

➤ Δημοτικό Ιατρείο Φιλοθέης - Ψυχικού
Διεύθυνση: Τερτσέτη 51.  
Τηλέφωνο: 210 6744122.

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ωρωπού
Διεύθυνση: Βορείου Ηπείρου 22, Νέα Παλάτια 
Ωρωπού. Τηλ.: 22950 31374.

➤ Δημοτικό Πολυϊατρείο Αγίου Στεφάνου
Το Δημοτ. Πολυϊατρείο λειτουργεί από Δευτέρα 
- Παρασκευή πρωί 09:00-14:00 και απόγευμα 
17:00-20:00. Το Σάββατο κατόπιν ραντεβού 
10:00-12:00. Διεύθυνση: Γρηγορίου Λαμπράκη 
6 και Ναπολέοντος Ζέρβα (πρώην ΚΕΠ Αγίου 
Στεφάνου). Για να κλείσετε ραντεβού τηλεφωνή-
στε στο 210 6217830 καθημερινά 09:00-12:00.

➤ Δημοτικό Πολυϊατρείο Λυκόβρυσης
Διεύθυνση: Ρίμινι 10, τηλ.: 210 2852945,  
fax: 210 2852945.

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αθηναίων
Διεύθυνση: Πλατεία Βαρβακείου Αγοράς, Αθήνα 
Τηλ.: 210 3722001

➤ Γιατροί του Κόσμου
Διεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα
Τηλ.: 210 3213150, 210 3213850,  
e-mail: info@mdmgreece.gr

➤ ΜΚΟ Praksis Πολϋιατρεία
Διεύθυνση: Παιωνίου 5, Αθήνα
Τηλ.: 210 8213704, e-mail: info@praksis.gr,  
site: http://www.praksis.gr

➤ ΜΚΟ Praksis 
Διεύθυνση: Στουρνάρη 57, Αθήνα
Τηλ.: 210 5205200, e-mail: info@praksis.gr

➤ Κιβωτός του Κόσμου
Διεύθυνση: Ζηνοδώρου 3 και Καλλικλεους, 
Αθήνα. Τηλ.: 210 5141935, 210 5141953 
Ιατρείο Φαρμακείο Ταξικής Αλληλεγγύης
Διεύθυνση: Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου 
4B (στάση τραμ Αιγαίου)

➤ Φαρμακείο για άπορους και ανασφάλιστους
Διεύθυνση: Θεσσαλίας 10, Άγιος Δημήτριος
Τηλ.: 210 9755794, 210 9701496 

➤ Άνοδος ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ 
Διεύθυνση: Λεωφόρος Καλαμακίου 72  
και Ερεχθείου, Άλιμος
Τηλ.: 210 9761454, 210 9737021 
Fax: 210 9761494 

➤ Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο Γλυφάδας
Διεύθυνση: Μυστρά και Επιδαύρου, Γλυφάδα
Tηλ.: 210 9602054

➤ Φαρμακοποιοί του Κόσμου World 
Pharmacists
Διεύθυνση: Υψηλάντου 41, Γλυφάδα
Τηλ.: 210 9623845, 210 8835411, 210 3816720

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αχαρνών
Διεύθυνση: Αγίας Τριάδος 86, Αχαρνές
Τηλ.: 210 2463543

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Κρωπίας
Διεύθυνση: Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου 
47, Κορωπί. Τηλ.: 210 6623651

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Παιανίας
Διεύθυνση: Πλατεία Ζωοδόχου Πηγής-πρώην 
1ο Δημοτικό Σχολείο Παιανίας, Παιανία
Τηλ.: 210 6643564

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ύδρας
Δημαρχείο Ύδρας, τηλ: 22983 20230

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου  
Μεταμόρφωσης
Διεύθυνση: Ηρακλείου 21 και Ελευθερίας 1, 
Μεταμόρφωση. Τηλ.: 210 2853624 

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ασπροπύργου
Διεύθυνση: Αγίας Μαρίνας και Σαλαμίνος, 
Ασπρόπυργος. Τηλ.: 213 2006523

Υπόλοιπη Ελλάδα
➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Κορδελιού 
Ευόσμου
Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου και Φαιάκων  
στον Εύοσμο. Λειτουργεί καθημερινά από  
τις 9.00 π.μ.-17.00 μ.μ. (εκτός Σαββάτου και 
Κυριακής), εξυπηρετώντας τους Δικαιούχους  
εγγεγραμμένους δημότες. Οι εγγραφές  
των δικαιούχων ανασφάλιστων δημοτών  
γίνονται δεκτές στο Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης 

του Δήμου, στην οδό Μαβίλη 6-8 με Πυθαγόρα 
(περιοχή ΙΚΑ Ευόσμου), τηλ.: 2310 558505.

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Θερμαϊκού
Κτίριο Κ.Ε.Π. Νέων Επιβατών (είσοδος οδός 
Λογοθέτου), τηλ. 23920 75930. E-mail: 
koinwnikofarmakeiothermaikou@gmail.com. 
Ώρες Λειτουργίας: Δευτέρα-Παρασκευή  
7:00-15:00. 

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Πάτρας
Διεύθυνση: Πλατεία Εργατικών Κατοικιών- 
Νέος Δρόμος. Τηλ.: 2610 439650, e-mail: 
kfpatras@gmail.com. Ανοικτό κάθε Δευτέρα  
και Τετάρτη 18:00-20:00 (το απόγευμα) και 
Σαββάτο 10:00-12:00 (το πρωί).

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Βόλου
Πνευματικό Κέντρο Ιεράς Μητροπόλεως  
(Κ. Καρτάλη - Α. Γαζή). Τηλ.: 24210 28833. 
Ανοικτό κάθε Τετάρτη 17.00-20.00.

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση: Αισώπου 24 (Βαρδάρης).  
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310520386.  
Ανοικτό Δευτέρα-Παρασκευή.

➤ Κοινωνικό Ιατρείο Θεσσαλονίκης  
για Άστεγους
Διεύθυνση: Ναυάρχου Κουντουριώτου 5-7, 
Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310593285

➤ Κέντρο Εμβολιασμού για ανασφάλιστους
Διεύθυνση: Μοναστηρίου 53-55, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 509053

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Σερρών
Διεύθυνση: Δημητρίου Σπυρίδη 12.  
Ανοικτό κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 
11:00-12:00 το πρωί.

➤ Κοινωνικό Ιατρείο Φαρμακείο Κιλκίς  
«Αθανάσιος Τηλιακός»
Διεύθυνση: Σπάρτης 13. Τηλ.: 23410 25817 και 
23410 22114. Ανοικτό Δευτέρα-Παρασκευή. 

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Χανίων
Διεύθυνση: Εργατικό Κέντρο Χανίων. Ανοικτό 
κάθε Τρίτη & Πέμπτη 10.30-12.30 και Δευτέρα  
& Τετάρτη 18:00-20:00.

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Ρεθύμνου
Διεύθυνση: Καστρινογιαννάκη 12.  
Τηλ.: 6937 346124 & 6948801600

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Πρέβεζας
Διεύθυνση: Χρ. Κοντού 29.  
Ανοικτό Δευτέρα - Παρασκευή

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Καρπενησίου
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε  
να επικοινωνείτε με το τηλ. 22373 50024.

➤ Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο  
Λάρισας Τόπος Αλληλεγγύης
Διεύθυνση: Παπαναστασίου 117, Λάρισα 
Τηλ.: 2410 619073
e-mail: koinwnikoiatreiolarisas@gmail.com

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Καλαμάτας

Διεύθυνση: Σανταρόζα και Παπανικολή.  
Τηλ.: 27210 93267. Πρόγραμμα λειτουργίας: 
κάθε Τετάρτη 14:15 μέχρι 15:15.

➤ Δημοτικό Κοινωνικό Ιατρείο -  
Φαρμακείο Ιωνίννων
Διεύθυνση: Εθνάρχου Μακαρίου 11  
Στο ΚΕΠΑΒΙ, Ιωάννινα. Τηλ.: 2651 304760

➤ Δημοτικό Ιατρείο Βέροιας
Διεύθυνση: Καπετάν Άγρα 7.  
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23310 74113.

➤ Δημοτικό Ιατρείο Καλαμαριάς
Διεύθυνση: Αμισού & Παπανικόλα.  
Τηλ.: 2313 314500.

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Λαμίας
Λειτουργεί σε δύο ειδικά διαμορφωμένους 
χώρους στο κτίριο του Γ΄ΚΑΠΗ του Δήμου  
Λαμιέων (οδός Τυμφρηστού 58) από ώρα  
14:30 έως 17:00 καθημερινά. Τηλ.: 22310 
22808.

➤ Ιατροκοινωνικό Κέντρο Δήμου Λέσβου
Διεύθυνση: Κυδωνιών 39, Λέσβος.
Τηλ.: 22510 43183

➤ Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο  
Αλληλεγγύης Δράμας
Διεύθυνση: Ηπείρου 2, Εντός Εργατικού  
Κέντρου. Τηλ.: 2521 777038

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Σύρου
Τηλ.: 22810 82220, 22810 82460
Διεύθυνση: Γεωργίου Παπανδρέου, Σύρος

➤ Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο Χαλκίδας
Διεύθυνση: Μεσσαπίων 10, Χαλκίδα.  
Τηλ.: 22210 23253

➤ Κοινωνικό Ιατρείο Χίου
Διεύθυνση: Δημοκρατίας 1. Τηλ.: 22713 50827. 
Ώρες λειτουργίας 08.00-13.30

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Αλληλεγγύης Τήνου
Τηλ.: 22833 60124

➤ Εθελοντικό Κοινωνικό Ιατρείο -  
Φαρμακείο Ρόδου
Διεύθυνση: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 85, 
Ρόδος - Τηλ.: 22410 36110

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Θέρμης
Τηλ.: 2313 310800

➤ Κοινωνική Αλληλεγγύη Μ.Κ.Ο.  
Ανθρωπιστικής Βοήθειας
Διεύθυνση: Σιατίστης 12 και Φιλίππου
Τηλ.: 2310 241516 

➤ Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο Δήμου 
Παύλου Μελά
Διεύθυνση: Αγίας Μαρίνης 4, Παύλος Μελάς
Τηλ.: 2313 302800

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Νεάπολης - 
Συκεών
Διεύθυνση: Αγίου Στεφάνου 26, Νεάπολη  
Συκεές. Τηλ.: 2310 514706

➤ Κοινωνικό Ιατρείο Φαρμακείο Δήμου 
Παιανίας
Καπετάν Γκόνου 57, Παιονία 
Τηλ.: 2343 350100

➤ Ιατρείo - Φαρμακείο Κοινωνικής  
Αλληλεγγύης Kατερίνης «Αλέκος Φτίκας»
Διεύθυνση: Φλέμινγκ 19, Κατερίνη
Τηλ.: 23510 39000

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Κέντρου Υγείας 
Νέων Μουδανιών
Διεύθυνση: Κορυφινης 43, Νέα Προποντίδα
Τηλ.: 2373 350000

➤ Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο  
Αλληλεγύης Ηρακλείου
Διεύθυνση: Λεωφόρος Κνωσού, Ηράκλειο
Τηλ.: 2813 008525, e-mail: info@koinoniaher.gr

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Ηρακλείου
Διεύθυνση: Μούγλων 41, Ηράκλειο
Τηλ.: 2813 008525

➤ Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο  
Αγίου Νικολάου Κρήτης
Άγιος Νικόλαος Κρήτης, Παλιό Εργατικό Κέντρο 
Λασιθίου. Τηλ.: 28410 23392

➤ Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο Καβάλας
Τηλ.: 2513 500030 - Περιοχή: Δημοτική Αγορά

➤ Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας Ένωσης Κυριών 
Δράμας
Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 114, Δράμα
Τηλ. 25210 46062, 25210 58015 

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Αλεξανδρούπολης
Διεύθυνση: Λεωφόρος Δημοκρατίας 426,  
Αλεξανδρούπολη
Τηλ.: 25510 88246, 25510 88249 

➤ Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Κορίνθου
Διεύθυνση: Αδειμάντου 83, Κόρινθος
Τηλ.: 2741 112 112, e-mail:  
kiakorinthou@gmail.com

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Κορίνθου
Διεύθυνση: Αδειμάντου 22, Κόρινθος
Τηλ.: 27413 61009, 25088 

➤ Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο Σπάρτης
Διεύθυνση: Ευαγγελίστριας 85, Σπάρτη 
Τηλ.: 2731 057220

➤ Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο Τρίπολης
Διεύθυνση: Λαγοπάτη και Αταλάντης, Τρίπολη
Κατόπιν τηλεφωνικών ραντεβού στα τηλέφωνα 
2713 600418 και 2713 600417 

➤ Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο Δήμου 
Καρδίτσας
Λειτουργεί στο χώρο του ΚΑΠΗ, με εθελοντές 
φαρμακοποιούς. Τηλ.: 24410 27275

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Τρικάλων
Διεύθυνση: Ομήρου 6, Τρίκαλα
Site: http://www.trikalacity.gr/

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Φαρκαδόνας
Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου, Φαρκαδόνα
Τηλ.: 24330 22570

➤ Το Χωριό του Όλοι Μαζί
Περιοχή: Λέσβος 
Ιατρείο - φαρμακείο: 2251354820 
Ελληνική Ομάδα Διάσωσης: 2251021405 
Ιατρικός Σύλλογος Λέσβου: 2251028182

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Σάμου
Διεύθυνση: Δερβενακίων, Σάμος 
Τηλ.: 2273 353450 (πρωινές ώρες)

➤ Ιατρείο - Φαρμακείο Κοινωνικής  
Αλληλεγγύης Λέσβου
Τηλ.: 22513 54820

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Ενορίας  
Αγίου Νικολάου Σιάτιστας
Διεύθυνση: Κασομούλη 1, Σιάτιστα.
Τηλ.: 2465 021472

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Λήμνου
Διεύθυνση: Ιερού Λόχου, Λήμνος
Τηλ.: 2254 350481

➤ Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο Αλιβερίου
Διεύθυνση: Μπάκουλη 10, Κύμη Αλιβέρι
Τηλ.: 6947 124178 

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λοκρών - 
Αταλάντη
Διεύθυνση: Νικολάου Αβραάμ 1, Αταλάντη
Τηλ.: 22330 81052 

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αγρινίου
Διεύθυνση: Κωστή Παλαμά 20, Αγρίνιο
Τηλ.: 26410 33582 

➤ Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο Ιεράς  
Μητροπόλεως Ιστιαία Εύβοιας
Διεύθυνση: Πλατεία Μητροπόλεως 3 Ιστιαία 
Τηλ.: 22210 60404, 22210 60405, 22210 60406, 
22210 60407 

➤ Κοινωνικό Ιατρείο Ξάνθης
Διεύθυνση: Μητροπολίτου Ανθίμου 1, Ξάνθη 
Τηλ.: 2541084943, e-mail: kifxanthis@gmail.com

Η περίοδος της κρίσης που διανύουμε ανέδειξε με τον πλέον άσχημο τρόπο τα κενά που υπάρχουν στον τομέα της υγείας, ένα αγαθό που θα έπρεπε να είναι τόσο 
δωρεάν όσο και καθολικό, αν όχι για όλους, τουλάχιστον για τους ανέργους. 

Μέσα σε αυτή την κατάσταση δημιουργήθηκαν μια σειρά από κοινωνικά ιατρεία, κοινωνικά φαρμακεία και πολυιατρεία. Η ίδρυση κοινωνικών ιατρείων προκύπτει 
από την ανάγκη των ανασφάλιστων πολιτών αλλά και από την ευαισθητοποίηση και την αλληλεγγύη εθελοντών επαγγελματιών και άλλων συμπολιτών μας. Η 
προσπάθεια αυτή, στόχο έχει να ενημερώσει και να εξυπηρετήσει πολίτες οι οποίοι είναι ανασφάλιστοι και χρήζουν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Η πλειοψηφία 
αυτών των κοινωνικών ιατρείων, είτε διαθέτουν φάρμακα στο χώρο τους είτε διασυνδέονται με κοινωνικά φαρμακεία.
Το Skywalker.gr βλέποντας το τεράστιο κενό που υπάρχει, συγκεντρώνει ένα μεγάλο αριθμό κοινωνικών ιατρείων, φαρμακείων και πολυιατρείων με εντελώς δωρεάν 
παροχές στα σημαντικά σημεία κάθε δήμου, όπου μπορείτε να απευθυνθείτε για βοήθεια.
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Το ημερολόγιό μου!

19 Φεβρουαρίου 
Το Τμήμα Θεάτρων και Κινηματογράφων 
της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου 
Πειραιά, οργανώνει σειρά διαλέξεων - 
παρουσιάσεων με άξονα το θέατρο. 
Σκοπός των εκδηλώσεων αυτών είναι 
η επιμορφωτικού χαρακτήρα ανάλυση 
και παρουσίαση από νέους ερευνητές 
καλλιτεχνικών, κοινωνικών και ιστορικών 
θεμάτων που αφορούν το θέατρο.
Διεύθυνση: Φίλωνος 29, Δημοτική 
Πινακοθήκη Πειραιά. 
Τηλέφωνο: 210 4194635, 210 4194636. 
Ώρες: 19:30

20 Φεβρουαρίου 
Παραδοσιακή Αποκριά στο σπίτι της Αγγελικής 
Χατζημιχάλη με φορεσιές και μάσκες. 
Οι φορεσιές που περιλαμβάνει η έκθεση, 
θα φιλοξενηθούν στο χώρο των συλλογών 
του Μουσείου ως ελεύθερα εκθέματα, 
ώστε οι επισκέπτες να έχουν πλήρη εικόνα 
του συνόλου της καθεμιάς ξεχωριστά. 
Με αυτόν τον τρόπο δίνεται έμφαση στην 
ιδιαιτερότητα των επιμέρους στοιχείων τους, 
η οποία σε συνδυασμό με τη σκηνική 
παρουσία τους στο χώρο του Μουσείου, 
ενισχύει και καλύπτει τη φαντασιακή τάση 
του ανθρώπου, 
που επιθυμεί να αναβιώνει το παρελθόν 
όσο πιο ζωντανά γίνεται. 
Την επιμέλεια της έκθεσης έχουν οι Λουίζα 
Καραπιδάκη (Μουσειολόγος, ερευνήτρια του 
Κέντρου Ελληνικής Λαογραφίας Ακαδημίας 
Αθηνών) και Σταυρούλα Πισμίση (Λαογράφος). 
Διεύθυνση: Αγγελικής Χατζημιχάλη 6, Πλάκα. 
Τηλέφωνο: 2103243972. 
Ώρες: 9.00-19.00

21 Φεβρουαρίου 
Παιδί: Ο Οργανισμός Πολιτισμού, 
Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (ΟΠΑΠ) 
του Δήμου Αγ. Δημητρίου, σε συνεργασία 
με το Θίασο «Σκιές & Γέλια», θα 
πραγματοποιήσουν ένα Πρωτοποριακό 
Πρόγραμμα Εργαστηρίων και εκμάθησης 
Θεάτρου Σκιών, με σκοπό τη διάδοση του 
Καραγκιόζη στις μικρές ηλικίες. 
Τα εργαστήρια θα πραγματοποιούνται κάθε 
Σάββατο πρωί στον ημιώροφο του Δημοτικού 
Ωδείου. 
Διεύθυνση: Κλεάρχου 71  
Τηλέφωνο: 2109710122, 2109760505 
Ώρες: 1ο τμήμα: Παιδιά από 4 έως 6 ετών 
10:00 έως 10:50, 2ο τμήμα: 
Παιδιά από 6 έως 8 ετών 11:00 έως 11:50, 
3ο τμήμα: Παιδιά από 8 έως 12 ετών 
12:00 έως 12:50.

22 Φεβρουαρίου 
Απόκριες στο Δήμο Αρτέμιδος-Σπάτων. 
Κρατώντας ζωντανό το έθιμο του γλεντιού, 
της ψυχαγωγίας, του «μασκαρέματος» και 
της μεταμφίεσης που είχε παραμείνει από 
τις αρχαιότερες «Διονυσιακές γιορτές» των 
Ελλήνων, όπου οι άνθρωποι μεταμφιέζονταν, 
χόρευαν, τραγουδούσαν πίνοντας κρασί προς 
τιμή του θεού Διονύσου, ο Δήμος Σπάτων - 
Αρτέμιδος θα διοργανώσει στα πλαίσια των 
αποκριάτικων εκδηλώσεων πατροπαράδοτο 
καρναβάλι. 
Η παρέλαση των καρναβαλικών ομάδων θα 
πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 
2015 στη Λεωφόρο Αρτέμιδος. 

23 Φεβρουαρίου 
Απόκριες στο Δήμο της Αγίας Βαρβάρας. 
Παραδοσιακό γλέντι με ζωντανή μουσική, 
χορό και σαρακοστιανά εδέσματα. 
Διεύθυνση: Διομήδη Κομνηνού, Γούναρη, 
Περικλέους και Ιπποκράτους. Ώρα: 11.00

24 Φεβρουαρίου 
Εκπαιδευτικό σεμινάριο: Ο Πανελλήνιος 
Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού 
«Άλμα Ζωής» διοργανώνει ένα κύκλο 
εκπαιδευτικών σεμιναρίων για γυναίκες με 
προχωρημένο καρκίνο του μαστού, στα πλαίσια 
της δράσης «Αγωνίζομαι - Δράση ενημέρωσης 
για τον προχωρημένο καρκίνο του μαστού». 
Διεύθυνση: Αριστοτέλους 79-81.  
Τηλέφωνο: 210 4180006, 210 8815444. 
E-mail: breastca@otenet.gr. Ώρα: 17.30

25 Φεβρουαρίου 
Παιδί: το Megaron Plus σε συνεργασία με 
το ηλεκτρονικό περιοδικό για το βιβλίο 
«Ο Αναγνώστης» οργανώνουν εκδήλωση, 
όπου μέσα από αρνητικά αλλά και θετικά 
παραδείγματα θα παρουσιαστούν κρίσιμα 
ζητήματα που αφορούν το βιβλίο για παιδιά: 
φανερός και κρυμμένος διδακτισμός, αντιγραφές 
και έλλειψη πρωτοτυπίας, στερεότυπα στην 
πλοκή, τους χαρακτήρες και την εικονογράφηση, 
γλωσσικοί κώδικες, θεματολογία και μόδες, 
αισθητική παρουσίαση, γραφιστικά και 
εκτύπωση. 
Ομιλητές: Τζίνα Καλογήρου, Καθηγήτρια 
ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών, η Αγγελική 
Γιαννικοπούλου, Αναπληρώτρια καθηγήτρια 
ΤΕΑΠΗ του Πανεπιστημίου Αθηνών.  
και ο Δημήτρης Χαλκιόπουλος, Γραφίστας/
Σχεδιαστής οπτικής επικοινωνίας. Εκ μέρους του 
«Αναγνώστη» συντονίζει η Μαρίζα Ντεκάστρο, 
κριτικός λογοτεχνίας για παιδιά. 
Διεύθυνση: Βασιλίσσης Σοφίας & Κόκκαλη. 
Τηλέφωνο: 210 7282333. Ώρα: 19.00

26 Φεβρουαρίου 
Έκθεση «Μικρές Ασημαντότητες» στην Αίθουσα 
Art Prisma: Η εικαστικός Αννέτα Σπανουδάκη 
σχολιάζει για τη καλλιτέχνη Δέσποινα Τσάκνη 
«αντιδρά στα διακοσμητικά στοιχεία, ο θεατής 
καλείται να επανατοποθετηθεί ως προς τι καθιστά 
ένα έργο ενδιαφέρον, καθώς και η προσοχή του 
εστιάζεται στη σχεδιαστική ικανότητα, τη γραφή 
και τη σύνθεση του έργου της». 
Διεύθυνση: Κουντουριώτου 187- Πειραιάς. 
Τηλέφωνο: 2104296790,2104296079. 
Ώρα: 18.00-21.00

27 Φεβρουαρίου 
H αίθουσα τέχνης "The Breeder" παρουσιάζει 
την ατομική έκθεση του Άγγελου Πλέσσα με 
τίτλο "Mirage Machines" αποκλειστικά με web-
sites που έχει δημιουργήσει o ίδιος. Η δουλειά 
του Άγγελου Πλέσσα τοποθετείται μέσα και 
γύρω από το ίντερνετ. Ο καλλιτέχνης ανήκει σε 
μια γενιά καλλιτεχνών που μεγάλωσαν με το 
Google και διατηρούν το studio τους στο φορητό 
υπολογιστή τους, έτσι το να «ανεβάζουν» 
παραδοσιακά μέσα όπως ένα σχέδιο σε μια 
ιστοσελίδα είναι μία φυσική ενέργεια.  Τα έργα 
του Άγγελου Πλέσσα αντανακλούν σε μεγάλο 
βαθμό τη γλώσσα του διαδικτύου από τα τέλη 
της δεκαετίας του 90. Χρησιμοποιώντας το 
διαδίκτυο ως όχημα δημιουργεί τοπία, όπου 
τo online περιβάλλον δημιουργεί φανταστικές 

προτάσεις που έχουν γεννηθεί στα παράθυρα 
του προγράμματος περιήγησης.
Διεύθυνση: Ιάσονος 45, The Breeder,  
Πλ. Ομονοίας - Μεταξουργείο - Τηλέφωνο: 
2103317527. Ώρες: 12:00 - 18:00

28 Φεβρουαρίου 
Μουσική στο Zp87: Manouach-drums/Kocher- 
accordion / Gomez-guitar /Papadodima-vocals.  
Διεύθυνση: Ζωοδόχου Πηγής 87. 
Τηλέφωνο: 6980665404. Ώρα: 21.00

1 Μαρτίου 
Παιδική εκδήλωση στο ίδρυμα Ευγενίδου: 
Τίτλος του προγράμματος είναι «Τα 7 κλειδιά» 
αφού επιδιώκει να… ξεκλειδώσει μυστικά 
της παραγωγικής ιστορίας της χώρας μας. 
Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο εκπαιδευτικό 
εγχείρημα καθώς συνδυάζει παιχνίδια γνώσεων 
και νέες τεχνολογίες, βοηθώντας τα παιδιά να 
καταλάβουν, μέσα από το παιχνίδι, διαδικασίες 
και μηχανισμούς του τεχνικού πολιτισμού. 
Οι συμμετέχοντες έρχονται σε επαφή 
με βασικές πρώτες ύλες όπως το λάδι, 
το μετάξι, το μάρμαρο - που σχετίζονται 
άμεσα με τη θεματική των μουσείων που 
εντάσσονται στο Δίκτυο του ΠΙΟΠ - και, 
σταδιακά, αντιλαμβάνονται τις χρήσεις αλλά 
και τη σημασία τους μέσα από μια έξυπνη 
διαδρομή με πολλά «εμπόδια» - γρίφους, 
αινίγματα, πειράματα. Καθ’ όλη τη διάρκεια του 
παιχνιδιού, εξειδικευμένοι μουσειοπαιδαγωγοί 
καθοδηγούν τα παιδιά, που χρησιμοποιούν 
τεχνολογίες αιχμής, οι οποίες λειτουργούν 
βάσει της ανθρώπινης κίνησης και βοηθούν 
στον πειραματισμό και την καλύτερη κατανόηση 
φυσικών φαινομένων και όχι μόνον. 
Διεύθυνση: Λεωφόρος Συγγρού 387. 
Τηλέφωνο: 2109469600. 
Ώρες: 10.00-16.00

2 Μαρτίου
Εγκαινιάζεται το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2015, 
στις 12.30 μ.μ. η ατομική έκθεση ζωγραφικής του 
Γιώργου Κουβάκι, με τίτλο «Lud”. Η έκθεση θα 
διαρκέσει ως τις 9 Μαρτίου 2015. Ο τίτλος «Lud” 
προέρχεται από τη λατινική λέξη ludus που σημαίνει 
παιχνίδι, γιατί όπως αναφέρει ο ίδιος ο ζωγράφος «η 
μαγιά αυτής της δουλειάς είναι οι μικρές ζωγραφιές 
που σχεδιάζω παίζοντας με το μολύβι σε απρόσμενες 
στιγμές της καθημερινότητάς μου». Τα “Lud” του 
Κουβάκι που παρουσιάζονται σε αυτή την έκθεση 
είναι αποτέλεσμα συνεχούς επεξεργασίας αυτών 
των αρχικών παιγνίων -σχεδίων, μέσω της οποίας 
προκύπτουν σχήματα και σχεδιαστικοί συνδυασμοί 
που παραπέμπουν σε αυτόνομες γλυπτικές φόρμες. 
Skoufa Gallery: Κέντρο Αθήνας - 
Διεύθυνση: Σκουφά 4. Τηλέφωνο: 210 3643025 

3 Μαρτίου
Το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, σε συνεργασία 
με άλλα έντεκα Μουσεία της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης, παρουσιάζει την πρωτοποριακή διεθνή 
έκθεση «Imagining the Balkans, Ταυτότητες και 
Μνήμη στον Μακρύ 19ο Αιώνα”.
Η έκθεση παρουσιάζει μία ιστορία ιδεολογικών, 
κοινωνικοπολιτικών, οικονομικών και 
πολιτισμικών μεταλλάξεων στα Βαλκάνια, χωρίς 
να εστιάζει σε γεγονότα και ημερομηνίες. Διηγείται 
μία κοινή, ιστορική πορεία, μέσα από την οποία 
αναδύονται ομοιότητες μεταξύ λαών και κρατών, 
οι οποίες συνήθως κρύβονται πίσω από εθνικούς 
ανταγωνισμούς και διεκδικήσεις.
Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής: Κέντρο Αθήνας. 
Διεύθυνση: Σταδίου 13. Tηλέφωνο: 2103237617

4 Μαρτίου
Ο κύκλος εκθέσεων με τίτλο «Αναζητήσεις 
στην ύλη» έχει σαν στόχο την παρουσίαση και 
την ανάδειξη καλλιτεχνών από το χώρο των 
εφαρμοσμένων τεχνών και του design. Σ’ αυτό το 

πλαίσιο φιλοξενείται η έκθεση της Σοχάν Μαρίας 
Σπινθουράκη με τίτλο «Χάντρες του Χρόνου».
Η Σοχάν δημιουργεί κολιέ και βραχιόλια με 
συλλεκτικές αφρικανικές χάντρες ανταλλαγής 
(«African trade beads”), φτιαγμένες κυρίως 
στη Βενετία και τη Βοημία, από τον 17ο αιώνα 
μέχρι σήμερα, τις οποίες μαζεύει σε μακρινά 
ταξίδια, απόλυτα συνυφασμένα με την 
αναζήτησή της αυτή. 
Μέσα από τις χάντρες που ταιριάζει δένοντας 
με κλωστές, η Σοχάν ανιχνεύει το νήμα του 
χρόνου που τις έκανε πολύτιμες γιατί τις ενώνει 
με τους ανθρώπους που τις κράτησαν στα χέρια 
τους, τις αντάλλαξαν, τις φόρεσαν, θεραπεύτηκαν 
και συντρόφεψαν τις ζωές τους μ’ αυτές. 
Διαφανείς ή συμπαγείς, μονόχρωμες 
ή ζωγραφισμένες, από γυαλί, κοράλλι, 
κεχριμπάρι, οι χάντρες της Σοχάν χαράζουν 
μονοπάτια της ύλης προς μια πνευματικότητα 
που δεν απαρνείται τη χαρά της ζωής. 
Μουσείο Μπενάκη, Κτ. Πειραιώς: Γκάζι- 
Βοτανικός-Κεραμεικός. Διεύθυνση: 
Πειραιώς 138. Τηλέφωνο: 210 3453111 

5 Μαρτίου
Στην τωρινή έκθεση με τίτλο «Kick Out 
the Jams”, ο Middendorf παρουσιάζει 
μια σειρά ζωγραφικών έργων της πρώιμης 
νέο-εξπρεσιονιστικής περιόδου της δεκαετίας 
του ‘80 καθώς και μια σειρά από ακρυλικά 
σε χαρτί της ίδιας εποχής. Τα έργα 
του Middendorf εκείνης της περιόδου είναι 
ζωγραφική σε καμβάδες μεγάλων διαστάσεων, 
που συνδυάζουν δυνατά και επιθετικά χρώματα 
με έντονα κοντράστ. 
Πρόκειται για χειρονομιακή ζωγραφική, όπου 
η μετατροπή είναι γρήγορη και αυθόρμητη. 
Αναφέρονται σε προσωπικές εμπειρίες, 
απεικονίζουν εικόνες από την καθημερινότητα, 
εστιάζοντας στην ανθρώπινη φιγούρα,
στην αρχιτεκτονική, στη μουσική και ευρύτερα 

στη ζωή σε μία μεγαλούπολη όπως 
το Βερολίνο. Η θεματική των έργων σε χαρτί που 
παρουσιάζονται στην έκθεση είναι παρόμοια 
με εκείνη των ζωγραφικών έργων.
Eleni Koroneou Gallery: Πετράλωνα - 
Φιλοπάππου. Διεύθυνση: Δημοφώντος 
30 & Θορικίων 7. Τηλέφωνο: 210 3411748, 
e-mail: info@koroneougallery.com 

6 Μαρτίου
Με κεντρικό σύνθημα «Δικαίωμα στην 
ανάγνωση!» το καθιερωμένο Παζάρι Βιβλίου, 
σε συνδιοργάνωση με τον Σ.ΕΚ.Β. -Σ.Ε.Β.Α., 
έφθασε αισίως στην 19η χρονιά λειτουργίας του.
Η συνάντηση βιβλίου και αναγνώστη 
πραγματοποιείται στην πλατεία Κοτζιά (Εθνικής 
Αντίστασης) του Δήμου Αθηναίων με θέα 
το παλιό Δημαρχείο της Πόλης. Τα ξύλινα 
πατώματα της μεγάλης υπαίθριας τέντας 
και οι πάγκοι από φωτεινό βιομηχανικό υλικό, 
δίνουν την αίσθηση στο βιβλιόφιλο κοινό ότι 
βρίσκεται στο δικό του φιλικό βιβλιοπωλείο.
Πλατεία Κοτζιά: Πλ. Ομονοίας - Μεταξουργείο, 
Διεύθυνση: Κρατίνου, Αθηνάς και Ευπολίδος 

7 Μαρτίου
«Παραμύθι θα σας πω…μια φορά 
κι έναν καιρό…» για παιδιά. Αφήγηση 
από την Ομάδα «Ιπτάμενο χαλί»
Ένα ταξίδι για μικρούς και μεγάλους 
στον κόσμο των παραμυθάδων αποτελεί 
η «Σκυταλοδρομία παραμυθιού», μία σειρά 
προ-φεστιβαλικών εκδηλώσεων που 
πραγματοποιεί ο Οργανισμός Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων 
σε συνεργασία με τη μη κερδοσκοπική εταιρία 
«Παραμύθια & Μύθοι στου Κένταυρου 
τη ράχη», στα Πολιτιστικά του Κέντρα.
Πολιτιστικό Κέντρο Σεπολίων: 
Πλ. Αττικής-Σεπόλια. Διεύθυνση: Λαμπόβου 4. 
Τηλέφωνο: 210 5130854 

8 Μαρτίου
Στο θέατρο Μεταξουργείο την Κυριακή, 8 
Μαρτίου, στις 13:00, η Αγνή Στρουμπούλη 
αποδύεται σ’ έναν φοβερό πόλεμο, σε μια 
παράσταση με τίτλο «Βατραχομυομαχία - Ένας 
ραπ πόλεμος». Πρόκειται για ένα επικό ποίημα 
που παρωδεί την Ιλιάδα. Η φονική μάχη 
διεξάγεται ανάμεσα σε Βάτραχους και Ποντικούς, 
στις παρυφές μιας λίμνης.
Το πρωτότυπο αποδίδεται στον Όμηρο ή με 
μεγαλύτερη ασφάλεια, στον Πίγρητα, 4ος αιώνας 
π.Χ. Η μεταγραφή στη νεοελληνική μένει πιστή 
στο πρωτότυπο, αλλά χρησιμοποιεί μια ρέουσα, 
σπαρταριστή γλώσσα, που βοηθάει 
ν’ αναδύονται ολοζώντανες όλες οι εικόνες. 
Ο λόγος συνοδεύεται από μουσική διαφορετικών 
συνθετών, προσδίδοντας έτσι έναν ιδιαίτερο 
χαρακτήρα σε κάθε σκηνή.
Θέατρο Μεταξουργείο: Ακαδήμου 14, 
Μεταξουργείο. Τηλέφωνο: 210 5234382

9 Μαρτίου
Μία τοπογραφία ορίων, πολλές φορές 
αδιόρατων, αφανών συνθέτουν ένα καινούριο 
τοπίο, αυτό που δημιουργείται από τον ιστό 
που υφαίνουν οι προσδιορισμοί του «ορίζω και 
περιορίζω».
Μια χαρτογράφηση από σημάδια στο έδαφος, 
σημαδούρες στο νερό, σκηνές στις κατοικημένες 
περιοχές. Mπάρες σαν κλωστές σηματοδοτούν 
το συμβολισμό του κλουβιού με την αρχετυπική 
έννοια του περιορισμού. 

Τα επίπεδα του τοπίου διαφοροποιούνται 
από το κατοικημένο στο ακατοίκητο, 
από το εύφορο στο άγονο, από το προσωπικό 
στο δημόσιο.
Γκαλερί Ζουμπουλάκη: Κέντρο Αθήνας. 
Διεύθυνση: Πλατεία Κολωνακίου 20. 
Τηλέφωνο: 210 3608278 

10 Μαρτίου
Χοροθεραπεία στο Πείραμα με τη Ρούλα 
Καραφέρη. Το σώμα μας μιλάει είτε 
χρησιμοποιούμε τη φωνή μας είτε όχι. 
Μάλιστα συχνά λέει το αντίθετο από αυτό που 
λέει η φωνή. Ποιό από τα δύο λέει την αλήθεια, 
είναι ένα από τα πολλά ερωτήματα που 
θα τεθούν. Οι συμμετέχοντες πρέπει 
να φοράνε χαλαρά ρούχα και καθαρές 
κάλτσες / μαλακά παπούτσια.
Πολυχώρος Πείραμα. 
Διεύθυνση: Βαλαωρίτου 18, Ολύμπιος Στοά, 
7ος όροφος

11 Μαρτίου
Παναγιώτης Πιτσινιάγκας «Κάνω extreme sport, 
κινούμαι με αναπηρικό αμαξίδιο στην Αθήνα!».
Για δεύτερη συνεχή χρονιά η αρχιτεκτονική 
εταιρεία CFCOMPANY διοργανώνει σειρά 
ομιλιών στο Ίδρυμα Κατακουζηνού (λεωφόρος 
Αμαλίας 4, Σύνταγμα) με βασικό θεματικό άξονα 
την πόλη και την αρχιτεκτονική.
Η μεγάλη ανταπόκριση του κοινού στον πρώτο, 
εναρκτήριο κύκλο οδήγησε στην απόφαση 
η πρωτοβουλία να συνεχιστεί και την επόμενη 
σεζόν με μια νέα σειρά διαλέξεων, εστιάζοντας 
θεματολογικά, αυτήν την φορά στην «Εικόνα 
της Πόλης». Η αρχιτεκτονική, η πολεοδομία, 
ο τουρισμός, το design, θέματα συντήρησης, 
προσβασιμότητας, αισθητικής αλλά και οδηγικής 
συμπεριφοράς θα απασχολήσουν με πολλούς, 
σύνθετους και συχνά απρόβλεπτους τρόπους 
τους προσκεκλημένους ομιλητές της CFCOM-
PANY από τον Οκτώβριο του 2014 έως 
και τον Μάιο του 2015. 
Οκτώ διαφορετικοί ομιλητές που συνδέονται 
με την πόλη με οκτώ διαφορετικούς τρόπους, 
θα μας χαρίσουν τη δική τους ματιά πάνω σε 
μια τόσο ρευστή αλλά και τόσο ενδιαφέρουσα 
περίοδο για την Αθήνα.
Ίδρυμα Άγγελου και Λητώς Κατακουζηνού: 
Κέντρο Αθήνας. Διεύθυνση: Λεωφόρος 
Βασιλίσσης Αμαλίας 4 (5ος όροφος). 
Τηλέφωνο: 210 3222144 

12 Μαρτίου
Κώστας Βεργόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου 
Σορβόννης, Έδρα Πολιτικής Οικονομίας 
Θέμα: Η Χαμένη Γενιά
Το Εργαστήριο Σκέψης και Τέχνης μας προσκαλεί 
να γνωριστούμε, να επικοινωνήσουμε, να 
ανταλλάξουμε απόψεις και ιδέες. Επειδή ο 
πολιτισμός είναι ένα είδος αντίστασης απέναντι 
στην απομόνωση, στην παραίτηση και την 
θλίψη. Επειδή ο πολιτισμός σε όλες τις δύσκολες 
ώρες της ανθρωπότητας, μας έχει προσφέρει 
κοινωνική διέξοδο και νόημα ζωής .
Βασικοί σκοποί του Εργαστηρίου είναι η 
ευαισθητοποίηση, η επιμόρφωση, η ενθάρρυνση 
της δημιουργικότητας, η ανάπτυξη κοινωνικής 
επικοινωνίας, δεσμών φιλίας και αλληλεγγύης, 
καθώς και η ψυχολογική στήριξη των μελών μας. 
Η αναζήτηση κοινών εμπειριών και τα βιώματα 
στιγμών χαράς, ελπίζουμε ότι θα δώσουν ώθηση 
στις δράσεις μας.
Εργαστήρι σκέψης και τέχνης, Φερών 3,  
Πεδίον Άρεως, Αθήνα. Τηλέφωνο: 210 8821270

Τα ωραιότερα πράγματα στη ζωή  Παρέχονται Δωρεάν!
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Για περισσότερες πληροφορίες: www.rejoin.gr

Νομικές υπηρεσίες

Παροχή νομικής βοήθειας σε:
•Ποινικές Υποθέσεις
•Υποθέσεις Αστικού & Εμπορικού χαρακτήρα
•Εκκαθάριση & Είσπραξη των εξόδων 
Προϋποθέσεις: Xαμηλό ετήσιο εισόδημα

Προσοχή: Ανάλογα με το Πρωτοδικείο το ύψος  
του εισοδήματος ποικίλλει από 5.800-7.000 ευρώ.  
Σε περίπτωση ενδοοικογενειακής διαφοράς ή διένεξης,  
δεν λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα εκείνου  
με τον οποίο υπάρχει η διαφορά ή διένεξη.
Αίτηση του δικαιούχου στην οποία θα αναφέρονται: 
α) Τα στοιχεία του δικαιούχου 
β) Περιληπτικά το αντικείμενο της δίκης ή της δικαστικής 
ενέργειας για το οποίο ζητείται παροχή νομικής βοήθειας 

Θα επισυνάπτονται:
1. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης (ή βεβαίωση του 
αρμόδιου Εφόρου ότι δεν υποχρεούται σε υποβολή 
δήλωσης, ή αντίγραφο δήλωσης περιουσιακής κατάστασης 
ή αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ή βεβαιώσεις 
υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας ή ένορκες βεβαιώσεις) 
2. Α.Φ.Μ. 
3. Αποδεικτικό κατοικίας ή διαμονής (πχ λογαριασμός ΔΕΗ)
Προσοχή: Την αίτηση μπορείτε να τη συμπληρώσετε  
στο Πρωτοδικείο με τη βοήθεια της Γραμματείας.  
Οι προϋποθέσεις πολλές φορές διαφέρουν, ανάλογα με 
το κάθε Πρωτοδικείο και θα ήταν καλό να επικοινωνήσετε 
πρώτα τηλεφωνικά. Ενδεικτικά, επισυνάπτεται εδώ ένα 
υπόδειγμα αίτησης για το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.
Χρήσιμες διευθύνσεις και τηλέφωνα:

•Πρόγραμμα παροχής νομικής βοήθειας Πρωτοδικείου 
Αθηνών 
Για ποινικές υποθέσεις (μηνύσεις, καταγγελίες κοκ): 
Πρώην Ευελπίδων, Κτίριο 9, 1ος όροφος, γραφείο 
«Βουλεύματα» 
Ώρες λειτουργίας 9-13, Τηλ: 210 8827062
Για αστικές υποθέσεις (ασφαλιστικά μέτρα, περιοριστικοί 
όροι, διαζύγια κ.ο.κ.) 
Πρώην Ευελπίδων, Κτίριο 5, 1ος όροφος, γραφείο 1γ 
«Ασφαλιστικά μέτρα» 
Ώρες λειτουργίας 8.30-13.00 Τηλ: 210 8843014

•Πρόγραμμα παροχής νομικής βοήθειας  
Πρωτοδικείου Πειραιά 
Σκουζέ 3, 5ος όροφος, γραφείο 514 
Ώρες λειτουργίας: από 8.30 (ενδείκνυται να πάτε νωρίς) 
Τηλ: 210 4582074, 210 4582156

•Πρόγραμμα παροχής νομικής βοήθειας Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης 
Δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης, 26ης Οκτωβρίου 5, 
4ος όροφος, γραφεία Δικηγορικού Συλλόγου, γραφείο 405 
Ώρες λειτουργίας 8-2.30 
Τηλ: 2310507405
Προσοχή: Για τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδος, 
μπορείτε να καλείτε στα κατά τόπο αρμόδια Πρωτοδικεία 
για να ρωτήσετε το αρμόδιο γραφείο. Σε κάθε περίπτωση,  
ο κατάλογος αυτός είναι υπό συμπλήρωση με τα στοιχεία 
των υπόλοιπων Πρωτοδικείων.

Δωρεάν νομική υποστήριξη
Σύμφωνα με το νόμο 3226/2004 οι πολίτες χαμηλού εισοδήματος δικαιούνται  
την παροχή δωρεάν νομικής βοήθειας σε υποθέσεις α) ποινικές β) αστικού  
και εμπορικού χαρακτήρα. Τη νομική βοήθεια δικαιούνται τόσο οι Έλληνες πολίτες,  
οι πολίτες της ΕΕ, όσο και οι πολίτες τρίτου κράτους ή οι ανιθαγενείς,  
εφόσον έχουν, νομίμως, κατοικία ή συνήθη διαμονή στην Ελλάδα.

Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

Ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, στο πλαίσιο της 
ανάδειξης και ενίσχυσης των εθελοντικών δράσεων, 

προσφέρει στους Δημότες τη δυνατότητα δωρεάν 
υπηρεσιών παροχής νομικών συμβουλών όπως και 
νομικής συμπαράστασης και συνδρομής από Δικηγόρο, 
κάτοικο της πόλης μας, που προσφέρθηκε εθελοντικά να 
προσφέρει τις υπηρεσίες της σε συμπολίτες μας.

Όσοι επιθυμούν μπορούν να 
απευθύνονται για ραντεβού 
στα γραφεία της Διεύθυνσης 
Κοινωνικής Πολιτικής, οδός 
Ζεφύρου 2 στη Βούλα και 
στα τηλέφωνα 213 20 19 
904-5.

Δωρεάν νομικές συμβουλές στο «Φλοράλ» των 
Εξαρχείων
Στο Καφέ «Φλοράλ» της πλατείας Εξαρχείων, κάθε 
Τετάρτη απόγευμα, μία συνεργατική ομάδα δικηγόρων, 
αποτελούμενη από 11 νομικούς, θα παρέχει δωρεάν 
νομική υποστήριξη σε οικονομικά αδύναμους πολίτες, 
οι οποίοι αυτή την εποχή δίνουν μάχη με τράπεζες 
και εφορίες για τη διάσωση των περιουσιακών τους 
στοιχείων. Οσοι ενδιαφέρονται λοιπόν για δωρεάν 
νομικές συμβουλές, μπορούν να προτρέξουν στην 
ομάδα, η οποία θα βρίσκεται στο «Φλοράλ» της 
πλατείας Εξαρχείων κάθε Τετάρτη από τις 18.00 μ.μ. 
έως τις 20.00 μ.μ. (πλατεία Εξαρχείων), ενώ μπορούν 
να επικοινωνήσουν μαζί στα εξής τηλέφωνα: 6932 
460 039 και 6977 208 875.

Δωρεάν νομική βοήθεια για παιδιά και νέους
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου  
(European Public Law Organization - EPLO), λειτουργεί 
Γραφείο Δωρεάν Νομικής Συμβουλευτικής για Παιδιά 
και Νέους με στόχο την ενίσχυση τους στη διεκδίκηση 
των δικαιωμάτων τους όπως: Πρόσβαση σε Κοινωνικά 
Επιδόματα, Εκπαιδευτικά Θέματα, Τακτοποίηση εγγράφων 
διαμονής, Παραβατικότητα, Οικογενειακές υποθέσεις. Το 
γραφείο λειτουργεί εντός της Νομικής Σχολής Αθηνών. 
Διεύθυνση: Σόλωνος 57 (ώρες λειτουργίας: Τρίτη 
15:00-18:00 και Παρασκευή 12:00-16:00), τηλέφωνο 
επικοινωνίας 6949-737350.

Δωρεάν νομική υποστήριξη από νέους για νέους
Ασκούμενοι και νέοι δικηγόροι της Αθήνας κοντά σε 
νέους κάτω των 30. 
Δωρεάν νομική υποστήριξη από νέους δικηγόρους, 
μέλη της Ένωσης Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων 
Αθηνών (ΕΑΝΔΑ), θα λαμβάνουν ανήλικοι και νέοι 
συμπολίτες μας κάτω των 30 ετών που ανήκουν σε 
ευπαθείς κοινωνικά ομάδες μέσω του προγράμματος 
«Νομική Βοήθεια για Νέους» της Γενικής Γραμματείας 
Νέας Γενιάς. 
«Η ΕΑΝΔΑ αναλαμβάνει για πρώτη φορά αυτοτελώς 
την υλοποίηση αυτού του προγράμματος σε μια 
συνεργασία τόσο ουσιαστικής προσφοράς, όσο και 
συμβολικής αξίας, καθώς νέοι δικηγόροι θα βοηθούν 
νέους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη νομικής 
υποστήριξης. 
Μόλις λοιπόν κάποιος συμπολίτης μας απευθυνθεί στην 
ΕΑΝΔΑ για να ζητήσει νομική υποστήριξη στο πλαίσιο 
του προγράμματος ορίζεται η εξέταση των τυπικών 
προϋποθέσεων σε συνεργασία με τη ΓΓ Νέας Γενιάς, 
η οποία και έχει ορίσει τους απαιτούμενους όρους.

Πρόγραμμα παροχής νομικής βοήθειας Πρωτοδικείου 
Σερρών
Διεύθυνση: Μεραρχίας 53, Γραφείο 9, Τμήμα Ασφαλιστικών 
Υποθέσεων, Τηλ.: 23210 90211

Πρόγραμμα παροχής νομικής βοήθειας Πρωτοδικείου 
Ξάνθης
Διεύθυνση: Μιχαήλ Βόγδου 1, Τηλ.: 25410 25319/26104

Πρόγραμμα παροχής νομικής βοήθειας Πρωτοδικείου 
Βέροιας
Διεύθυνση: Πλατεία Ρακτιβάν, Τηλ.: 23310 60222
Υπεύθυνη: Μαριάννα Παπαθεοφίλου

Πρόγραμμα παροχής νομικής βοήθειας Πρωτοδικείου 
Πολυγύρου Χαλκιδικής
Διεύθυνση: Παπαγεωργάκη 1, Πολύγυρος, Τηλ.: 23710 
29256/29254

Πρόγραμμα παροχής νομικής βοήθειας Πρωτοδικείου 
Κατερίνης
Διεύθυνση: Φλέμινγκ 2, Τηλ.: 23510 59303
Υπεύθυνη: Κυριακή Παρουσιάδου

Πρόγραμμα παροχής νομικής βοήθειας Πρωτοδικείου 
Αθηνών
Για ποινικές υποθέσεις (μηνύσεις, καταγγελίες κοκ):
Πρώην Ευελπίδων, Κτίριο 9, 1ος όροφος, γραφείο 
«Βουλεύματα»
Ώρες λειτουργίας 9:00-13:00, Τηλ: 210 8827062

Πρόγραμμα παροχής νομικής βοήθειας Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση: Δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης, 26ης 
Οκτωβρίου 5, 4ος όροφος, γραφεία Δικηγορικού
Συλλόγου, γραφείο 405, Τηλ: 2310 507405

Γραφείο νομικής υποστήριξης μεταναστών - Πρόγραμμα 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης
Το γραφείο παρέχει υπηρεσίες δωρεάν νομικής 
υποστήριξης, διοικητικής ενημέρωσης και διαμεσολάβησης 
σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες 
απευθύνονται σε πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν 
νόμιμα στην Ελλάδα και αφορούν κυρίως: νομική 
συνδρομή για θέματα σχετικά με τις άδειες διαμονής, 
νομική συμβουλευτική και πληροφόρηση σε θέματα 
εργατικής νομοθεσίας, νομική συμβουλευτική και 
πληροφόρηση σε θέματα ασφαλιστικού, αστικού και 
οικογενειακού δικαίου και γενικότερης μεταναστευτικής 
πολιτικής. Διεύθυνση Γραφείου Υποστήριξης Ηρακλείου, 
ΚΕΚ Ευρωπαϊκή Προοπτική. Διεύθυνση, Θερίσσου 93, 
τηλ: 2810 318300

Πρόγραμμα παροχής νομικής βοήθειας Πρωτοδικείου 
Κομοτηνής
Διεύθυνση: Χαρίλαου Τρικούπη 32, Γραφείο 332
Τηλ.: 25310 60477

Πρόγραμμα παροχής νομικής βοήθειας Πρωτοδικείου 
Έδεσσας
Διεύθυνση: Βεροίας 2, Γραφείο 8, Πολιτικό Τμήμα
Τηλ.: 23810 24790 

Ομάδα Νομικών για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων 
προσφύγων και μεταναστών
Η ομάδα νομικής υποστήριξης μεταναστών και προσφύγων 
λειτουργεί από το 2004 στο Στέκι Μεταναστών, στη 
Θεσσαλονίκη. Σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, οι 
μετανάστες/τριες και οι πρόσφυγες αποτελούν το πιο 
καταπιεσμένο κομμάτι της εργατικής τάξης, αφού ήδη 
και σε νομικό επίπεδο η θέση τους στον κοινωνικό 
ανταγωνισμό είναι εξ’ ορισμού δυσχερέστατη. Στοιχεία 
επικοινωνίας: Βενιζέλου και Ερμού 23, Θεσσαλονίκη.

«Ενεργοί Πολίτες Νέου Ψυχικού-Φιλοθέης-Ψυχικού» 
Δίκτυο Αλληλεγγύης
To Δίκτυο Αλληλεγγύης των Ενεργών Πολιτών συστάθηκε 
από μέλη και φίλους της Δημοτικής Παράταξης Ενεργοί 
Πολίτες Νέου Ψυχικού-Φιλοθέης-Ψυχικού. Στοιχεία 
επικοινωνίας: Νικολάου Πλαστήρα & Παρίτση, Νέο 
Ψυχικό, τηλ: 210 6778762-3.

Πρόγραμμα παροχής νομικής βοήθειας Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης
Δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης, 26ης Οκτωβρίου 5, 4ος 
όροφος, γραφεία Δικηγορικού Συλλόγου, γραφείο 405
Ώρες λειτουργίας: 8:00-14.30
Τηλ: 2310 507405

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών
Τηλ.: 210 3398100

Δικηγορικός Σύλλογος Βόλου
Τηλ.: 24210-23554, fax: 24210-28028

Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης
Τηλ.: 2310 54451, 2310 507407

Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων
Tηλ.: 28210 42555, 28210 52171

Δικηγορικός Σύλλογος Πάτρας
Tηλ.: 2610 271846, 2610 320931

Δικηγορικός Σύλλογος Ιωαννίνων
Τηλ.: 26510 37858, fax: 26510 37840

Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας
Τηλ.: 27210 94849

Δικηγορικός Σύλλογος Σερρών
Τηλ.: 23210 51659, 23210 56313

Δικηγορικός Σύλλογος Χαλκίδας
Τηλ. 22210 27537, 22210 20827

Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου

Τηλ.: 2810 286386, 2810 332760

Δικηγορικός Σύλλογος Θεσπρωτίας
Tηλ.: 26650 24450/25560/23651

Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου
Tηλ.: 22410 20413

Δικηγορικός Σύλλογος Κω
Τηλ.: 22430 50920, 22420 48915

Δικηγορικός Σύλλογος Τρικάλων

Τηλ.: 24310 27526

Δικηγορικός Σύλλογος Βόλου
Τηλ.: 24210 23554, fax: 24210 28028

Δικηγορικός Σύλλογος Γιαννιτσών 
Τηλ.: 23820 23780, 23820 22556, 
23820 29756 

Δικηγορικός Σύλλογος Ροδόπης 
Τηλ.: 25310 31163, fax: 25310 
20589

Πρόγραμμα παροχής νομικής βοήθειας Πρωτοδικείου 
Κιλκίς
Διεύθυνση: Επτανήσου 1, 1ος Όροφος, Γραφείο 3, 
Πολιτικό Τμήμα,
Υπεύθυνη: Ξανθή Τριανταφυλλίδου, Αναστασία 
Καραστρατίδου, Τηλ. 23410 24776

Πρόγραμμα παροχής νομικής βοήθειας Πρωτοδικείου 
Πειραιά
Διεύθυνση: Σκουζέ 3, 5ος όροφος, γραφείο 514
Ώρες λειτουργίας: από 08.30 (ενδείκνυται να πάτε νωρίς),
Τηλ: 210 4582074, 210 4582156

Δήμος Μαραθώνος

Αν είσαι νέος έως 30 ετών και χρειάζεσαι νομική βοήθεια 
αλλά δεν έχεις τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους, η 

Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών (ΕΑΝΔΑ) 
μέσω του προγράμματος «Νομική Βοήθεια για Νέους» 
της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς μπορεί να καλύψει 
δωρεάν την εκπροσώπησή σου τόσο εξωδικαστικά όσο 
και ενώπιον των δικαστηρίων. Εφόσον επιθυμείτε να σας 
εκπροσωπήσει Δωρεάν κάποιος Δικηγόρος της ΕΑΝΔΑ 
και πληρείτε τις παραπάνω προϋποθέσεις τότε μπορείτε 
να επικοινωνήσετε με τους υπεύθυνους διαχείρισης του 
προγράμματος εκ μέρους της ΕΑΝΔΑ. Πληροφορίες: 
Γεώργιος Σταυρίδης τηλ.6977795208, Γεώργιος Κότσιρας 
τηλ. 6942643559 και στην ιστοσελίδα http://www.eanda.
gr/programma-dorean-nomikis-boitheias-gia-neoys.

Δήμος Αμαρουσίου

Μία νέα υπηρεσία για τη Νομική Υποστήριξη των ευπαθών 
οικονομικά και κοινωνικά συμπολιτών μας (άποροι, 

άνεργοι). Σκοπός της υπηρεσίας Νομικής Υποστήριξης 
είναι να παρέχονται κατευθύνσεις και οδηγίες σε Δημότες 
που ήδη έχουν καταφύγει στην Κοινωνική Υπηρεσία του 
Δήμου και αναλόγως την περίπτωση είτε τους αναπέμπει 
στα προγράμματα νομικής αρωγής του Κράτους, εφόσον οι 
ίδιοι πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στα προγράμματα 
αυτά, είτε τους συμβουλεύει για απλά νομικά ζητήματα.
Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι θα πρέπει να επικοινωνούν 
με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου στα τηλ. 213 
2031920-1 και να προσκομίζουν στην Υπηρεσία τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά (Παλαιολόγου 9, 2ος όροφος) από Δευτέρα 
έως Παρασκευή από 9:00 π.μ έως 15:00 μ.μ. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη είναι ανεξάρτητη 
αρχή. Συνεπικουρείται από έξι Βοηθούς 

Συνηγόρους οι οποίοι εποπτεύουν και συ-
ντονίζουν τη λειτουργία και τα στελέχη των 
αντίστοιχων θεματικών Κύκλων της Αρχής: 
α) Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, β) 
Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας, γ) Κύκλος 
Ποιότητας Ζωής, δ) Κύκλος Σχέσεων Κρά-
τους-Πολίτη, ε) Κύκλος Δικαιωμάτων του 
Παιδιού, στ) Kύκλος Ισότητας των Φύλων. 

Ύστερα από έγγραφη αναφορά ενδιαφε-
ρόμενου πολίτη, ένωσης πολιτών ή νομικού 
προσώπου, ανεξαρτήτως εθνικότητας, ή και 
αυτεπαγγέλτως, ο Συνήγορος του Πολίτη 
αναλαμβάνει να διερευνήσει μια υπόθεση, 
εφόσον υπάρχει διοικητική πράξη ή πα-
ράλειψη ή υλική ενέργεια που παραβιάζει 
δικαίωμα του πολίτη ή προσβάλλει νόμιμο 
συμφέρον του.

Ερευνά επίσης ενέργειες ή παραλείψεις 
της δημόσιας διοίκησης και ιδιωτών που 
παραβιάζουν τα δικαιώματα του παιδιού. 
Κάθε πολίτης, προτού καταφύγει στην Αρχή, 
θα πρέπει να έχει έλθει σε επαφή με τη 
δημόσια υπηρεσία με την οποία σχετίζεται 
η υπόθεσή του. 

Μόνον εφόσον η επαφή αυτή με τη δημόσια 
υπηρεσία δεν έχει οδηγήσει σε επίλυση του 
προβλήματος μπορεί να καταθέσει αναφορά 
στον Συνήγορο του Πολίτη. 

Συγκεκριμένα, ο Συνήγορος του Πολίτη είναι 
αρμόδιος για υποθέσεις που αναφέρονται στις 
υπηρεσίες του δημοσίου, των οργανισμών 

τοπικής αυτοδιοίκησης (κοινότητες, δήμοι, 
νομαρχίες), των λοιπών νομικών προσώπων 
δημοσίου δικαίου, των επιχειρήσεων κοινής 
ωφέλειας (ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ, ΕΛΤΑ κ.λπ.), των 
κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού 
δικαίου, των δημόσιων επιχειρήσεων, των 
επιχειρήσεων των οργανισμών τοπικής αυτο-
διοίκησης και των επιχειρήσεων των οποίων 
τη διοίκηση ορίζει άμεσα ή έμμεσα το δημόσιο 
με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος. 

Εξαιρούνται οι τράπεζες και το Χρηματι-
στήριο Αξιών Αθηνών. Για την προάσπιση 
των δικαιωμάτων του παιδιού, ο Συνήγορος 
του Πολίτη είναι αρμόδιος και για θέματα 
που ανάγονται σε ιδιώτες, φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα, που προσβάλλουν τα δικαιώματα 
του παιδιού. 

Από την άλλη πλευρά ο Συνήγορος του 
Πολίτη δεν έχει αρμοδιότητα να επιληφθεί 
αν έχουν περάσει τουλάχιστον 6 μήνες από 
τότε που ο πολίτης πληροφορήθηκε την τε-
λευταία, σχετική με την υπόθεσή του, πράξη 
ή παράλειψη της δημόσιας διοίκησης και δεν 
προέβη σε καμία άλλη ενέργεια προς αυτήν, 
σε διαφορές μεταξύ ιδιωτών, και σε περιπτώ-
σεις κατά τις οποίες η διοικητική ενέργεια 
έχει γεννήσει ή δημιουργήσει δικαιώματα 
και ευνοϊκές καταστάσεις υπέρ τρίτων, που 
ανατρέπονται μόνο με δικαστική απόφαση, 

εκτός αν προφανώς συντρέχει παρανομία ή 
αν τα δικαιώματα αυτά έχουν σχέση κατά 
το κύριο αντικείμενό τους με την προστασία 
του περιβάλλοντος. 

Επίσης, στην αρμοδιότητά του δεν υπάγο-
νται θέματα που αφορούν στην υπηρεσιακή 
κατάσταση του προσωπικού των δημόσιων 
υπηρεσιών, ζητήματα που εκκρεμούν ενώπιον 
των δικαστηρίων, θέματα που ανήκουν στην 
αρμοδιότητα ορισμένων αρχών (π.χ. των 
δικαστικών αρχών, του Νομικού Συμβουλίου 
του Κράτους, της ΕΥΠ) ή άλλων ανεξάρτητων 
διοικητικών αρχών (π.χ. του ΑΣΕΠ), θέματα που 
αφορούν την εθνική άμυνα και ασφάλεια, υπο-
θέσεις που αφορούν την κρατική ασφάλεια, τα 
θρησκευτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου 
δικαίου, οι πράξεις υπουργών και υφυπουρ-
γών ως προς τη διαχείριση της πολιτικής 
λειτουργίας και οι υπηρεσίες του Υπουρ-
γείου Εξωτερικών για δραστηριότητες που 
ανάγονται στην εξωτερική πολιτική ή στις 
διεθνείς σχέσεις της χώρας. 

Η αναφορά υποβάλλεται με απλή αίτηση 
στα γραφεία του Συνηγόρου του Πολίτη 
(Χατζηγιάννη Μέξη 5, Τ.Κ. 115 28, Περιοχή 
Χίλτον, Αθήνα), κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες 8.30 π.μ. - 2 μ.μ. (τηλέφωνο εξυ-
πηρέτησης κοινού: 213-1306600). Από την 
αίτηση πρέπει να προκύπτουν σαφώς τα 

στοιχεία του ενδιαφερόμενου πολίτη. Η αίτηση 
υποβάλλεται αυτοπροσώπως, ταχυδρομικώς 
ή με τηλεομοιοτυπία (fax: 210-7292129). Η 
αναφορά πρέπει να περιλαμβάνει συνοπτική 
περιγραφή του προβλήματος, την εμπλεκόμενη 
δημόσια υπηρεσία, τις ενέργειες που έχουν 
προηγηθεί, το αποτέλεσμά τους, καθώς και 
κάθε αποδεικτικό στοιχείο ή πληροφορία 
που μπορεί να βοηθήσει στη διερεύνηση 
του θέματος.

Μετά το πέρας της έρευνας, ο Συνήγορος 
του Πολίτη μπορεί, εφόσον το απαιτεί η 
φύση της υπόθεσης, να συντάξει πόρισμα το 
οποίο γνωστοποιεί στον καθ' ύλην αρμόδιο 
υπουργό και στις αρμόδιες υπηρεσίες, δια-
μεσολαβεί δε με κάθε πρόσφορο τρόπο για 
την επίλυση του προβλήματος του πολίτη. 

Αν κατά την έρευνα διαπιστωθεί παράνο-
μη συμπεριφορά λειτουργού, υπαλλήλου 
ή μέλους της διοίκησης, ο Συνήγορος του 
Πολίτη διαβιβάζει την έκθεση στο αρμόδιο 
όργανο και μπορεί να προκαλέσει την πει-
θαρχική δίωξη του υπαιτίου ή να προτείνει 
τη λήψη άλλων μέτρων, αν ο υπαίτιος δεν 
υπόκειται σε πειθαρχικό έλεγχο. 

Αν προκύψουν αποχρώσες ενδείξεις για 
τέλεση αξιόποινης πράξης από λειτουργό, 
υπάλληλο ή μέλος της διοίκησης, ο Συνή-
γορος του Πολίτη διαβιβάζει την έκθεση και 
στον αρμόδιο εισαγγελέα. 

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται 
στην επίσημη ιστοσελίδα του Συνηγόρου 
του Πολίτη: http://www.synigoros.gr/

Συνήγορος του Πολίτη
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Για περισσότερες πληροφορίες: www.rejoin.gr

Ανταλλαγές προϊόντων & υπηρεσιών

Σε καιρούς κρίσης -οικονομικής, κοινωνικής, πολιτικής- σε καιρούς επίθεσης σε δικαιώματα 
και κατακτήσεις, στη ζωή μας την ίδια, η αλληλεγγύη είναι προϋπόθεση επιβίωσης. Η 

εφημερίδα Rejoin κατανοώντας τη μεγάλη ανάγκη που υπάρχει στην κοινωνία, θεωρεί 
ότι είναι πιο επιτακτικό όσο ποτέ να μην είναι κανείς μόνος του στην κρίση. Τράπεζες 
χρόνου, κοινωνικά ιατρεία, κοινωνικά φροντιστήρια, κοινωνικά φαρμακεία είναι μόνο 
μερικές από τις καινούριες δομές κοινωνικής υποστήριξης που έχουν δημιουργηθεί 
τα τελευταία χρόνια σε όλη την Ελλάδα. Η λογική της λειτουργίας τους είναι απλή. Η 
δημιουργία ανθρώπινων σχέσεων βασισμένες στη συνεργασία, την εμπιστοσύνη και την 
υποστήριξη. Αυτές οι 3 έννοιες είναι ο βασικός πυρήνας της δημιουργίας των δομών 
αλληλεγγύης, της ανταλλαγής υπηρεσιών και προϊόντων. Μόνο έτσι, με αυτούς τους όρους, 
θα ανοίξει μια ρωγμή στο σημερινό αδιέξοδο για να διαμορφωθούν οι ζωές μας με όρους 
ισοτιμίας, ισονομίας και ισότητας. Καλλιέργεια της αλληλεγγύης, της δημιουργικότητας 
και της υποστήριξης υλικής και ηθικής μεταξύ των μελών της κοινωνίας μας. 

Σε πολλούς δήμους της χώρας λειτουργούν κοινωνικά ιατρεία, κοινωνικά παντο-
πωλεία, κοινωνικά φαρμακεία, δομές στήριξης και αλληλεγγύης και προσφέρουν μια 
ελάχιστη ανακούφιση σε συμπολίτες μας που βιώνουν πιο έντονα τα αποτελέσματα 
της οικονομικής κρίσης. Η πολιτεία από την πλευρά της οφείλει να αγκαλιάσει αυτά τα 
δίκτυα αλληλεγγύης και να τα στηρίξει μέσα από τις δομές του κράτους προσφέροντας 
όπου χρειάζεται εκπαίδευση και υποδομές που θα διευκολύνουν την όλη προσπάθεια. 
Οι δομές αλληλεγγύης είναι εκ των ουκ άνευ συστατικά μιας καλύτερης, πιο ανθρώπινης 
ζωής σήμερα. Το ζητούμενο είναι αυτές οι δομές να στηρίξουν έμπρακτα όποιον έχει 
πραγματική ανάγκη, να βοηθήσουν όλους αυτούς που αντιμετωπίζουν προβλήματα 
να σταθούν στα πόδια τους. Από τη μεριά μας επιχειρούμε να διαμορφώσουμε έναν 
κατάλογο με τις πιο ενεργές δομές αλληλεγγύης που έχουν ως κίνητρο την εξυπηρέτηση 
των αναγκών της κοινωνίας. 

➤ Τράπεζα Χρόνου Δήμου Διονύσου
Έδρα: Παλαιό Δημαρχείο/ ΠΠΚ Αγίου Στεφάνου, 
Δ/νση: Οδός Πεντζερίδη 3, Αγ. Στέφανος.  
Τηλ.: 210 8004830 (εσωτ. 114 ή 121),  
fax: 210 6218202, e-mail: txdionysos@gmail.
com, site: trapeza-xronou.gr

➤ Τράπεζα Χρόνου Δήμου Αιγάλεω-Χαϊδάρι
Τηλ.: 210 5320551

➤ Τράπεζα Χρόνου Αθήνας
E-mail: athenstimebank@gmail.com

➤ Τράπεζα Χρόνου Δήμων Αγίου Δημητρίου 
- Αλίμου
Διεύθυνση: Ασημακοπούλου 7, Άγιος 
Δημήτριος. Τηλ.: 215 5509980 - Ε-mail:  
timebank.dad@gmail.com - Site: timeswap.gr

➤ Κοινότητα Ανταλλαγών & Αλληλεγγύης 
Ανατολικής Αττικής "ΜΠΡΕΞΙΖΑ"
Διεύθυνση: Λεωφόρος Ποσειδώνος 32,  
Νέα Μάκρη. Τηλ.: 22940 96268

➤ Τράπεζα Χρόνου Παλαιού Φαλήρου - 
Δάφνης Υμηττού
Διεύθυνση: Αλεξάνδρας 65 & Βύρωνος στη 
Δάφνη. Τηλ: 215 5508681. Ε-mail επικοινωνίας: 
p49dpftx@gmail.com

➤ Τράπεζα Χρόνου & Αλληλεγγύης 
Μοσχάτου
Διεύθυνση: Μεσοποταμίας,  
Πλάτωνος 13, Μοσχάτο

➤ Τράπεζα Εθελοντικού Χρόνου  
(Ελληνικό Δίκτυο Γυναικών Ευρώπης)
Διεύθυνση: Αμαλιάδος 15, Αθήνα.  
Τηλ.: 210 6411449, 210 7786886

➤ Τράπεζα χρόνου Δήμου Παλλήνης
Τηλ.: 210 6604600. 
E-mail: info@diktiopallinis.gr

➤ Τράπεζα Χρόνου Δήμων Μαραθώνος-
Ωρωπού-Διονύσου
Τηλ.: 210 8004830

➤ Τράπεζα χρόνου Δήμου Γλυφάδας
Διεύθυνση: Μυστρά 1, Γλυφάδα.  
E-mail: trapeza.xronou.glyfadas@gmail.com, 
τηλ: 210 9608973

➤ Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης-
Δημοτικό ανταλλακτήριο ρούχων  
& άλλων ειδών
Διεύθυνση: Λεωφ. Κύπρου 68.  
Τηλ.: 213 2018800

➤ Τράπεζα χρόνου Δήμου Περιστερίου
Διεύθυνση: Ρουσβελτ 17. Περιστέρι.  
Τηλ: 210 5771137

➤ «Ερμής» Τράπεζα χρόνου Δήμου Κηφισιάς 

Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄ 20, 
Κηφισιά. Τηλ: 210 8078353

➤ Τράπεζα Χρόνου Γαλατσίου
Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τηλ.: 213-2055405. Email.: trapezaxronou 
@galatsi.gr - www.galatsitimebank.com

➤ Τράπεζα χρόνου Δήμου Ανατολικής Αττικής 
(Δήμος Μαρκοπούλου-Μεσογαίας)
Διεύθυνση : Χρ. Μεθενίτη 7 (πλησίον 
Δημαρχείου), Μαρκόπουλο Μεσογαίας. Ώρες 
λειτουργίας: 09:00-17:00. Τηλ.: 22990 20175

➤ Δίκτυο Αλληλεγγύης «Ανάσα»-Κηφισιά 
Διεύθυνση: Π. Γρηγορίου Ε΄ 20, Κηφισιά.  
Τηλ.: 210 8078353.  
E-mail: diktyoanasa2012@gmail.com

➤ Τράπεζα χρόνου Δήμου Εξαρχείων
Διεύθυνση: Τσαμαδού 15, Αθήνα,  
E-mail: synxronw@gmail.com

➤ Κοινωνικό Ανταλλακτήριο οικιακού 
εξοπλισμού στο Μαρούσι
Τηλ: 213 2031920 - 21

➤ Δίκτυο Αλληλέγγυας Οικονομίας  
Κορυδαλλού
E-mail: diktyovotsalo@gmail.com.  
Τηλ.: 6975 812 963

➤ Τράπεζα Χρόνου Δήμου Αγίας Βαρβάρας
Διεύθυνση: Αριστομένους 8  
(Δημαρχείο Αγ. Βαρβάρας, 2ος όροφος). Tηλ.: 
213 2019351, e-mail: trapezaxronou.agvk@
gmail.com

➤ Τράπεζα Χρόνου Δήμου Κερατσινιού-
Δραπετσώνας
Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου και  
Μο-ναστηριού, Κερατσίνι Δραπετσώνα.  
Τηλ.: 210 4967757, fax: 210 4944564,  
e-mail: keratsini_domes@yahoo.gr

➤ Κοινωνικό Ανταλλακτήριο στο Δήμο  
Αγ. Αναργύρων-Καματερού
Ημέρες και ώρες λειτουργίας: Κάθε Τετάρτη 
10:00-14:00 - Tηλ.: 213.2039921

➤ Τράπεζα Χρόνου Δήμου Ηλιούπολης
Διεύθυνση: Ηρως Κωνσταντόπουλου 45, 
Ηλιούπολη. Τηλ.: 216 7002719,  
e-mail: trapchronou@ilioupoli.gr

➤ Τράπεζα Αλληλέγγυου Χρόνου Χολαργού-
Παπάγου
Διεύθυνση: Μεσογείων 256

➤ Δίκτυο Αλληλέγγυας Οικονομίας 
Κορυδαλλού Βότσαλο
Διεύθυνση: Δημητρακόπουλου 23, 
Κορυδαλλός. Τηλ.: 6975812963, 
E-mail: diktyovotsalo@gmail.com.  

Site: http://votsalo.org/

➤ Τράπεζα Χρόνου - Εναλλακτικό  
Νόμισμα Ερμής
Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου Ε 20, 
Κηφισιά. Τηλ.: 210 8078353
E-mail: trapezaermis@gmail.com

➤ Τράπεζα Χρόνου Δήμου Αμαρουσίου
Διεύθυνση: Βασιλίσσης Σοφίας  
και Δημητρίου Μόσχα, Μαρούσι 
E-mail: trapeza_hronou@maroussi.gr
Site: http://www.maroussi.gr/

➤ Τράπεζα Χρόνου Δήμου Μεταμόρφωσης
Διεύθυνση: Κορίνθου 21, Μεταμόρφωση 
Τηλ.: 210 2845008, email: trapezaxronoumet@
hotmail.com. Site: http://trapezaxronou-
metamorfosis.epeksa.gr/

➤ Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της 
Φτώχειας Δήμου Γαλατσίου
Διεύθυνση: Ιπποκράτους και Αρχιμήδους 2, 
Γαλάτσι. Τηλέφωνο: 213 2055416, e-mail: 
diamesolavisi@galatsi.gr, sissitio@galatsi.gr, 
koin.farmakeio@galatsi.gr. Site: http://www.
koinoniasos.gr/

➤ Γραφείο Διαμεσολάβησης Γαλατσίου
Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους  
στο 2ο όροφο. Τηλ.: 213-2055416
Email: diamesolavisi@galatsi.gr

➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Γαλατσίου
Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους  
στον 1ο όροφο. Τηλ.: 213-2055321
Email: koin.pantopoleio@galatsi.gr

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Γαλατσίου
Δ/νση: Γεωργίου Βάσσου 5
Τηλ.:210-2222011, 210-2143376
Email: koin.farmakeio@galatsi.gr

➤ Κοινωνικό Συσσίτιο Γαλατσίου
Δ/νση: Γεωργίου Βάσσου 5
Τηλ.: 210-2222011, 210-2143376
Email.: syssitio@galatsi.gr

➤ Τράπεζα Χρόνου Δήμου Ιλίου
Διεύθυνση: Κάλχου 64 & Ικάρου 28, Ίλιον
Τηλ: 210 2612673, e-mail: trapezaxronou.ilion@
gmail.com. Site: http://www.txilion.gr

➤ Τράπεζα Χρόνου - Εναλλακτικό  
Νόμισμα Δήμου Αχαρνών
Διεύθυνση: Θεσσαλίας 60, Φυλή
Τηλ.: 210 2406732, e-mail: timebankacharnes@
gmail.com. Site: http://www.nostos.org.gr/
tbacharnes/Register.aspx

➤ Τράπεζα Χρόνου Δήμου Ασπροπύργου
Διεύθυνση: Αγίας Μαρίνας και Σαλαμίνος, 
Ασπρόπυργος

Τηλ.: 213 2006504, e-mail: info@depeka.gr 

➤ Τράπεζα Χρόνου Κορδελιού - Ευόσμου
Διεύθυνση: Πυθαγόρα 6-8 και Μαβίλη, 
Κορδελιό Εύοσμος. Τηλ., fax: 2310 558505,  
e-mail: trapezaxronouke@gmail.com

➤ Κοινωνικό Ανταλλακτήριο  
από το Δήμο Μήλου
Το ανταλλακτήριο λειτουργεί κάθε Δευτέρα  
και Τετάρτη κατά τις ώρες 17:00-19:00  
στο χώρο του Γηροκομείου.

➤ Δίκτυο Ανταλλαγών  
& Αλληλεγγύης Πιερίας
Επικοινωνία: Κωνσταντία Σαμαρά,  
τηλ:6932 651183, email: dinasamara66@hot-
mail.gr, Αναστασία Τσορμπατζίδου,  
email: atsormpatzi@gmail.com

➤ Τράπεζα Χρόνου Σερρών
Διεύθυνση: Τσαλοπούλου 13Α, Σέρρες.  
Τηλ.: 23210 63559

➤ Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης 
Τρικάλων AΝΤΟΙ
Διεύθυνση: Κεντρική Πλατεία Ηρώων  
Πολυ-τεχνείου, Τρίκαλα.
E-mail: antallaswtrikala@gmail.com

➤ Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης  
Ν. Πέλλας
Τηλ.: 23813 51310

➤ Ομάδα Αλληλεγγύης Βέροιας
Διεύθυνση: Λεωφόρος Ανοίξεως, Βέροια 
E-mail: solidarityver@yahoo.gr

➤ Ενεργοί Πολίτες Λάρισας ΕΝ.ΠΟ.Λ
Διεύθυνση: Σκεπαστή Αγορά Nεάπολης, Λάρισα. 
E-mail: info@energw.gr

➤ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων 
Άρσις-Λάρισα
Διεύθυνση: Σκουφά 27, Λάρισα. Τηλ./Fax:  
210 8259880. Email: arsisathina@gmail.com

➤ Ομάδα Αλληλεγγύης Αλιβερίου
Διεύθυνση: Μπάκουλη 10, Κύμη Αλιβέρι 
Τηλ.: 6947 124178, 6974 353581. E-mail: 
omada_allileggyis_aliveriou@windowslive.com 
ανοιχτά κάθε Σάββατο 10:00 π.μ.-13:00 μ.μ.

➤ Ομάδα Έμπρακτης Αλληλεγγύης Χαλκίδας 
«Όλοι Μαζί»
Τηλ.: 6973 361817 και 6973 605729
E-mail: omada.oloimazi@gmail.com

➤ Δίκτυο Αντίστασης και Αλληλεγγύης 
Χαλκίδας
Διεύθυνση: Λεωφόρος Χαϊνά 9, Χαλκίδα 

➤ Δίκτυο Αλληλεγγύης και αχρήματης 
ανταλλακτικής οικονομίας Τοπικό 

Εναλλακτικό Νόμισμα Τ.Ε.Μ Φθιώτιδας 
Περιοχή: Λαμία. E-mail: info@tem-fthiotidas.gr

➤ Δίκτυο Αχαϊκής Αλληλέγγυας Οικονομίας 
ΣΤΑΚΡΑΕΛΙ-Πάτρα
Διεύθυνση: Ιωάννου Βλάχου 19, Πάτρα. 
Ε-mail: info@stakraeli.gr.  
Τηλ. επικοινωνίας: 6945 031965

➤ Δίκτυο Αλληλεγγύης Πάτρας  
«Κανένας Μόνο»
Διεύθυνση: Πλατεία Γεωργίου Α 2-14, Πάτρα 
E-mail: kanenasmonospatras@gmail.com

➤ Τράπεζα Xρόνου Κορίνθου 
Περιοχή: Σινά, Κόρινθος 
E-mail: contact@txkorinthou.gr

➤ Κοινωνικό Δίκτυο Αλληλεγγύης Λακωνίας
Διεύθυνση: Bρασίδου 140,  
(νεοκλασσικό Τσιριγώτη), Σπάρτη 
E-mail: social_net_lak@yahoo.gr.  
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6945 389714,  
6938 030566

➤ Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης 
Κέρκυρας - Tοπικό Εναλλακτικό Νόμισμα, 
Τ.Ε.Μ Κέρκυρας "Μπουτσούνι"
Περιοχή: Κέρκυρα. Τηλ: 6948 570549, e-mail: 
info@mpoutsouni.gr, register@mpoutsouni.gr 

➤ Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης Κω 
"ΚΥΚΛΟΣ" - Εναλλακτικό Νόμισμα «Μαϊδί». 
Περιοχή: 25ης Μαρτίου, Κως. E-mail:  
antalaktikiko@gmail.com, info@kyklos-kos.gr 

➤ Συριανό Δίκτυο ανταλλαγής υπηρεσιών και 
προϊόντων - Συριανό Aνταλλακτικό Νόμισμα 
(Σ.Α.Νο) 
E-mail: sanosyros@yahoo.gr

➤ Εναλλακτική Κοινότητα Πελίτι Νοτίου 
Αιγαίου, Ομάδα Μήλου 
E-mail: milos@peliti.gr. Τηλ.: 6972 881172, 
22870 28144

➤ Κουρσέβα - Δίκτυο Αλληλεγγύης και 
Ανταλλακτικής Οικονομίας Πάρου Αντιπάρου 
- Παριανό Ανταλλακτικό Νόμισμα Κουρσέβα 
E-mail: info@kourseva.gr. Τηλ: Νίκος 6936 
842488 (πρωί), Κώστας 6997 116894 
(απόγευμα)

➤ Ομάδα Εθελοντισμού και Αλληλεγγύης 
Άμπελος-Μυτιλήνη
Περιοχή: Λέσβος. Τηλ. 22520 91067.  
E-mail: ampeliko@yahoo.gr

➤ Ομάδα Εθελοντισμού και Αλληλεγγύης  
του Ιερού Ναού Π. Ταξιαρχών
Περιοχή: Καγιάνι. Τηλ.: 22510 61418  
και 6938 090958

➤ Τοπικό Δίκτυο Ανταλλαγών Λασιθίου 
Τοπικό Εναλλακτικό Νόμισμα Καερέτι
Διεύθυνση: Νικηφόρου Φωκά 38, Άγιος 
Νικόλαος. E-mail: kaereti.info@gmail.com
Τηλ.: 28420 80036.

➤ Στέκι Πολιτιστικών Ομάδων Ρεθύμνου
Διεύθυνση: Νικηφόρου Φωκά 82, Μακρύ Στενό/
Παλιά Πόλη, Ρέθυμνο 
E-mail: politistikes.rethymnou@gmail.com

➤ Δίκτυο Ανταλλαγών Χανίων, Τοπικό 
Εναλακτικό Νόμισμα - Χανιώτικη Εναλλακτική 
Μονάδα 
Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Χανιά 
E-mail: diktyoxanion@gmail.com,  
τηλ 6980 615985

➤ Εναλλακτικό Δίκτυο Συναλλαγών και 
Αλληλεγγύης Ιωαννίνων Τ.Ε.Μ - Τοπικό 
Εναλλακτικό Νόμισμα 
Διεύθυνση: Τοσίτσα 16, Ιωάννινα

➤ Εναλλακτική Κοινότητα Πελίτι Ηπείρου, 
Ομάδα Ιωαννίνων 
E-mail: ioannina@peliti.gr, τηλ: 26510 07490

➤ Δημοτικό Κατάστημα Αλληλεγγύης Δήμου 
Ιωαννίνων
Διεύθυνση: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 11 (εντός 
ΚΕ.ΠΑ.ΒΙ), Ιωάννινα. Τηλ.: 26510 23227, fax: 
26510 23227, e-mail: polikatastima@okpapa.gr.  
Ώρες Λειτουργίας: 10:00-13:00

➤ Μπαχτσές-Ιωάννινα
Διεύθυνση: Ναπολέων Ζέρβα 28-30, Ιωάννινα. 
E-mail: baxtsesgiannena@gmail.com

➤ Δίκτυο Αλληλεγγύης Άρτας
Τηλ: 2681 363512, 2681 363515, 2681 363500, 
2681363501

➤ Υποστηρικτικό Δίκτυο Κοινωνικής  
Αλληλεγγύης Υ.Δι.Κ.Α.
Διεύθυνση: Αγίας Σοφίας 3, Δράμα 
και Ερ. Σταυρού 11 Δράμα. Τηλ: 25210 21014, 
e-mail: contact@ydika.gr

➤ Ομάδα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ξάνθης
Διεύθυνση: Καραολή 83, Ξάνθη. Τηλ:  
6980 776588, e-mail: xanthiall@hotmail.com 

➤ Δίκτυο Αλληλέγγυας Οικονομίας Σπορείο
Διεύθυνση: Γράμμου 40, Καστοριά 

➤ Κανένας Μόνος - Κίνηση Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης Καστοριάς
Διεύθυνση: Μητροπόλεως 84, Καστοριά 
Τηλ. 6942 555452, 6945 410714,  
email: kanenasmonos@yahoo.gr

➤ Ινστιτούτο Περιφεριακής Ανάπτυξης 
Δυτικής Μακεδονίας ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.
Διεύθυνση: Ηροδότου 9, Κοζάνη 
Τηλ: 24610 26622, fax: 24610 26625,  
e-mail: info@ipadm.gr

➤ Εναλλακτική Κοινότητα Πελίτι Δυτικής 
Μακεδονίας, Ομάδα Κοζάνης 
Συντονισμός: Νίκος Λόφτσαλης και Γρηγόρης 
Τσουφουλίδης. E-mail: kozani@peliti.gr

➤ Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης - 
Εναλλακτικό Νόμισμα Θερμαϊκού «ΘΕΡΜΟ»
E-mail: anexartitiprotovoulia@gmail.com 
Τηλ.: 6948 482008 και 6973 556231

➤ Δίκτυο Ανταλλαγής Υπηρεσιών και 
Προϊόντων Θεσσαλονίκης - Τοπικό 
Εναλλακτικό Νόμισμα Καλαμαριάς ΚΟΙ.ΝΟ
Διεύθυνση: Βρυούλων 45, Καλαμαριά 
E-mail: info@koino.com.gr. Τηλ.: 23140 21362

➤ Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης 
Καρδίτσας
Τηλ.: 24410 21000

➤ Τράπεζα Χρόνου Κατοίκων Δήμου Παύλου 
Μελά
Διεύθυνση: Λήμνου 2 & Καζαντζίδη, Νικόπολη. 
Τηλ: 2310 020188.  
Email: trapezaxronoupm@gmail.com

➤ Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης 
Μαγνησίας
Διεύθυνση: Κοραή 90, Βόλος. E-mail:  
info@tem-magnisia.gr, τηλ: 24210 38317

➤ Εναλλακτική Μονάδα Ροδόπης
Διεύθυνση: Αίνου 4, Κομοτηνή.  
Τηλ.: 25310 21727, e-mail: info@emro.gr 

➤ Τράπεζα Ελεύθερου Χρόνου - Δίκτυο 
Ανταλλαγής Υπηρεσιών (Δήμος Λαμίας)
Διεύθυνση: Κραββαρίτη 3. Τηλ: 22310 38284

➤ Δίκτυο τοπικών ανταλλαγών Ηρακλείου 
Κρήτης
Διεύθυνση: Στράβωνος 22, Ηράκλειο.  
Τηλ.: 2810 247502

➤ Τράπεζα Χρόνου στο Δήμο Ηρακλείου 
Κρήτης
Διεύθυνση: Μικράς Ασίας, Ηράκλειο Κρήτης. 
Τηλ.: 2810 344094

➤ Τράπεζα Χρόνου Δήμου Λαρισαίων
Διεύθυνση: Παλαιολόγου 19, Λάρισα.  
Τηλ.: 2410 232978

➤ Δικτυακό Χαριστικό - Ανταλλακτικό  
Παζάρι "Ηλιοχώρος"- Γαλαξίδι
Περιοχή: Γαλαξίδι.  
E-mail: iliohoros@iliohoros.gr 

➤ Εναλλακτική κοινότητα "Πελίτι"- Δράμα
Διεύθυνση: Μεσοχώρι, Δράμα (Παρανέστι).  
Τηλ: 25240 22059

➤ Τράπεζα χρόνου Δήμου Καβάλας (Στηρίζω) 
Διεύθυνση: Ομονοίας 117 (Β' όροφος), Καβάλα. 

Τηλ.: 2510 831388,  
E-mail: trapezastirizo@gmail.com

➤ Τράπεζα χρόνου Δήμου Νεάπολης Συκεών
Διεύθυνση: Καραβαγγέλη 1, Συκιές, 
Θεσσαλονίκη. E-mail: trapezaxronou@ergani.gr. 
Τηλ.: 2310 621166

➤ Τράπεζα χρόνου Δήμου Χαλκίδας
Διεύθυνση: Μ. Φριζή 10, Εργατικό Κέντρο 
Χαλκίδας. Τηλ: 22210 62965, e-mail: trapeza.
xronou@0932.syzefxis.gov.gr

➤ Δίκτυο Ανταλλαγών Μεσσηνίας «Ελιά»
Περιοχή: Καλαμάτα, e-mail: info@diktioelia.gr

➤ Δίκτυο Ανταλλαγής Αγαθών  
και Υπηρεσιών Θεσσαλονίκης  
στην Καλαμαριά 
Διεύθυνση: Σάντας 7, Καλαμαριά

➤ Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης 
Λέσβου «ήλεκτρο»
Περιοχή: Μυτιλήνη, e-mail:  
ilektromitilini@gmail.com

➤ Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης 
Ευβοίας
Περιοχή: Χαλκίδα. E-mail: rumel@hol.gr

➤ Δίκτυο Έμπρακτης Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και Ανταλλακτικής Οικονομίας 
Νάξου
Θα μας βρείτε στο χώρο που στεγάζει  
την ΚΛΙΜΑΚΑ (οδός Δανακού, δίπλα  
στο ζαχαροπλαστείο του Μεσολογγίτη, Χώρα 
Νάξου) τον οποίο, μάλιστα, μας παραχωρεί, στο 
πλαίσιο του κοινωνικού έργου που προσφέρει. 
Εκεί, έχουμε τη δυνατότητα να συναντηθούμε, 
να συζητήσουμε, να ανταλλάξουμε ιδέες αλλά 
και πράγματα  

ή υπηρεσίες. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή  
18:00-21:00. Επίσης, μπορείτε να επικοινωνείτε 
μαζί μας στα τηλ. 6932762809 και 6944838832, 
στέλνοντας e-mail στο  
partoalliosnaxos@gmail.com

➤ Τράπεζα Χρόνου Δήμου Πατρέων
Διεύθυνση: Μέγαρο Λόγου & Τέχνης,  
Πλατεία Γεωργίου, Πάτρα. Τηλ.: 2610 224548

➤ Ανταλλακτικό Δίκτυο Καλύμνου
E-mail: eleflourianou@yahoo.gr

➤ Δίκτυο Ανταλλαγών Προϊόντων  
και Υπηρεσιών Ρεθύμνου
E-mail: info@rodia-reth.gr

➤ Τράπεζα Χρόνου Αγρινίου
Διεύθυνση: Χαριλάου Τρικούπη 81.  
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 26410 29227

➤ Δίκτυο Ανταλλαγής προϊόντων  
και υπηρεσιών Αργολίδας (ΔΙ.ΑΝ.Α)
Για όλο τον νομό Αργολίδας. Τηλέφωνο 
επικοινωνίας: 27520 93030 

➤ Ανταλλακτήριο υλικών αγαθών  
στο Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδας
Η «μονάδα» αυτή βρίσκεται στην Αρτέμιδα,  
στο χώρο της Παιδικής Χαράς, στην αρχή  
της Λεωφ. Αρτέμιδος και λειτουργεί κάθε 
Τετάρτη (18:30-21:30) και κάθε Σάββατο  
& Κυριακή (10:30-13:00).

➤ Δήμος Αγίας Παρασκευής -  
Κοινωνικό ανταλλακτήριο ρούχων
Στεγάζεται στο κτίριο των Δημοτικών 
Ιατρείων, επί της οδού Χειμάρας 22. Ημέρες 
και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα, Τετάρτη και 
Παρασκευή, από τις 10.00 π.μ. έως τις 12.00 π.μ. 
Πληροφορίες: Τηλ. 213 2004 578.
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Μπες στο 
www.walker.gr

και δημοσίευσε δωρεάν 
την αγγελία σου για 
προσφορά εργασίας 

ή υπηρεσιών. Δώσε σε 
όσους ενδιαφέρονται

την ευκαιρία να 
σε βρουν.
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Για περισσότερες πληροφορίες: www.rejoin.gr

Επιχειρηματικότητα

To ελληνικό startup οικοσύστημα

Όλα όσα ψάχνει να βρει ένα 
startup στην Ελλάδα είναι 
στο StartupNation.gr

Στην Ελλάδα είναι πλέον μεγάλη 
η τάση για νέα επιχειρηματικότητα. 
Οι καινοτόμοι άνθρωποι κάθε ηλι-
κίας τολμούν και κάνουν ένα ή δύο 
startups. Να αποτύχουν, να μάθουν, 
να πετύχουν. Από το 2009 που ξεκί-
νησε η τάση αυτή έχουν γίνει πολλά 
βήματα. Μαζί με αυτά αυξάνεται 
και το ‘οικοσύστημα’ γύρω από τα 
startups. Έκανα τον κόπο λοιπόν 
και τα τελευταία 3 χρόνια μάζεψα 
όλους του σχετικούς οργανισμούς 
σε ένα site: το Startup Nation. Εδώ 
αναλύω την αγορά αυτή που είχα 
την τιμή να παρουσιάσω και στο 
InfoCom World.

Show me the money
Το πρώτο που με ρωτούν οι νέοι 

επιχειρηματίες είναι ‘που είναι τα 
λεφτά’. Πλέον έχουμε την τύχη να 
έχουμε αρκετά funds που επενδύουν 
σε startups στην Ελλάδα. Συγκε-
κριμένα έχουμε 40 διαφορετικούς 
οργανισμούς που επενδύουν! Οι 
14 σε αρχικού σταδίου ιδέες και 
επιχειρήσεις και οι 11 σε ώριμες. 
Έχουμε επίσης και 4 crowd funding 
sites όπως και 4 grants που δίνουν 
χρήματα κατόπιν διαγωνισμού.

Που μπορώ να εργάζομαι;
Το δεύτερο σημαντικό που έχουμε 

είναι 38 χώρους για να εργαστείς ή 
να συναντήσεις άλλους επιχειρημα-
τίες. Άρα δε χρειάζεστε απαραίτητα 
γραφείο ή να εργάζεστε σε ένα cafe. 
Υπάρχουν πολλοί σαν εσάς και μα-
ζεύονται κάπου. Μάλιστα οι 20 χώροι 
αφορούν μόνο co-working places. 

Events έχουμε;
Έχουμε!. Συγκεκριμένα έχουμε 88 

διαφορετικά events που αφορούν 
startups. Δεν μπορείς να παραπονε-
θείς! Κυκλοφορεί μάλιστα το αστείο 

πως τα events είναι περισσότερα από 
τα startups. Και αν ψάχνετε κάποια 
events για να βρείτε συνεταίρους 
ή events για να παρουσιάσετε την 
ιδέα σας σε άλλους, υπάρχουν όλα 
αυτά διαθέσιμα πια. 

Και αν θελήσω βοήθεια;
Παλιότερα δεν έβρισκες σοβαρή και 

επαγγελματική καθοδήγηση. Τώρα 
βρίσκεις. 41 service providers ειδικά 
για επιχειρηματικότητα. Υπάρχουν 
17 mentors και σύμβουλοι που ει-
δικεύονται σε startups όπως βέβαια 
υπάρχουν και 17 accelerators, δηλαδή 
εκπαιδευτικά σύντομα courses για να 
γίνεις σωστός επιχειρηματίας. Όπως 
υπάρχουν και 94 διαφορετικές πηγές 
για πληροφόρηση και ενημέρωση 
ή sites και newsletters για να πα-
ρακολουθείς. 

Και αν θέλω να οργανωθώ;
Στην Ελλάδα τους συνεταιρισμούς 

τους έχουμε κάνει μόδα. Θέλουμε τη 
συσπείρωση, θέλουμε να νιώθου-
με ότι δεν είμαστε μόνοι μάλλον. 
Έτσι έχουμε ήδη –κρατηθείτε- 45 
οργανισμούς επιχειρηματικότητας 
και νέων επιχειρηματιών. Αυτό δεν 

είναι απαραίτητα κακό σαφώς, αρκεί 
να παράγεται σημαντικό και ουσια-
στικό έργο. Και σίγουρα είναι μία 
βοήθεια για τα πρώτα σου βήματα. 

Να κάνω και εγώ ένα startup;
Αν είσαι από αυτούς που θέλουν 

να εργαστούν πολύ σκληρά και μπο-
ρούν να εργάζονται για 1-2 χρόνια 
καθημερινά για να δημιουργήσουν 
κάτι καινοτόμο που μπορεί να γίνει 
μεγάλο γρήγορα παγκοσμίως τότε ναι. 
Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες, όπως 
υπάρχουν και πολλές αγορές που 
κανείς δεν έχει αναστατώσει ακόμη 
όπως το real estate, την νανοτεχνο-
λογία, το dating και πολλές άλλες. 
Μην ξεχνάτε πως οι περισσότεροι 
κάνουν αντιγραφές και αναπαραγωγές 
ιδεών άλλων όπως apps και social 
networks –και αυτό δεν είναι κακό 
αν καινοτομείς και ‘αναστατώνεις΄ 
μία αγορά. 

Το σίγουρο είναι πως αν ψάχνεις να 
βρεις μια δουλειά μέσα στην κρίση, 
οι πιθανότητες να βρεις αυτό που 
θέλεις και να πληρώνεσαι κιόλας 
είναι οι ίδιες με το να καταφέρεις να 
στήσεις ένα startup που μπορεί μετά 

από έναν χρόνο να πληρώνει τον 
μισθό σου. Αν είμασταν στην silicon 
valley η απάντηση στην ερώτηση αυτή 
είναι εύκολη. ΝΑΙ. Γιατί να εργάζεσαι 
για κάποιον άλλον όταν μπορείς να 
δημιουργήσεις κάτι δικό σου και να 
γίνεις πιθανώς πλούσιος αργότερα; 
Το think big είναι εκεί τρόπος ζωής. 
Σαφώς δεν βγάζουν όλοι χρήματα 
ούτε πετυχαίνουν όλοι. Αλλά μόνο οι 
3-6 στους 100. Αλλά αξίζει τον κόπο. 

Είμαστε όμως στην Ελλάδα όπου 
το περιβάλλον είναι εχθρικότατο και 
δύσκολο για νέους επιχειρηματίες και 
πολλοί έχουν μάθει να δουλεύουν για 
άλλους μόνο και όχι να επιχειρούν 
σωστά. Oh wait.. άρα έχεις λιγότερο 
ανταγωνισμό για να το τολμήσεις και 
να το κάνεις. Go for it! :)

Αποστόλης Αϊβαλής
Managing Partner στην aival.com 

mentor σε startups και  
παράλληλα διδάσκει επιχειρηματι-

κότητα. Είναι ο δημιουργός  
του Startup Nation. Όπως λέει και  

ο ίδιος «θέλει πάντα να ανακαλύπτει 
το next big thing» και ανθρώπους 

να τον εμπνεύσουν. 

Δικαστήριο για να αποφασίσει άλλος για εσάς ή 
διαμεσολάβηση για να αποφασίσετε εσείς οι ίδιοι;

Στην Ελλάδα του 2015, οι δι-
καστικές υποθέσεις παρά την 
παρατεταμένη οικονομική κρί-

ση, αγγίζουν το 1 εκατομμύριο. Ο 
προσδιορισμός των υποθέσεων γί-
νεται σε δικασίμους που ξεπερνούν 
την τριετία, αλλά και τη δεκαετία σε 
πολλές διαδικασίες. 

Η έκδοση δε των δικαστικών 
αποφάσεων γίνεται κι αυτή μετά 
πάροδο αφόρητα μεγάλου χρονικού 
διαστήματος. 

Για να βρειτε τη λύση στη διαφω-
νία ή στην αντιδικία, εσείς οι ίδιοι, 
γρηγορα και με μικρό κόστος, μπο-
ρείτε να προσφύγετε στη λύση της 
διαμεσολάβησης. 

Τί είναι η διαμεσολάβηση; Είναι η 
διαδικασία που μετατρέπει το “χάνω- 
χάνεις” σε “κερδίζω- κερδίζεις”.

Η διαμεσολάβηση είναι ένας 
εναλλακτικός τρόπος επίλυσης 
των ιδιωτικών διαφορών, με τη συν-
δρομή ενός τρίτου αντικειμενικού, 
αμερόληπτου, ουδέτερου προσώ-
που που λέγεται διαμεσολαβητής, ο 
οποίος είναι ειδικά εκπαιδευμένος 
και διευκολύνει τα μέρη, με τις γνώ-
σεις του και τις δεξιότητές του να 
διαπραγματευτούν με επιτυχία και 
να φθάσουν σε μια συμφωνία για 
να επιλύσουν τη διαφορά τους. Δεν 
βγάζει ο ίδιος αποφάσεις

Εξασφαλιζει: διαφάνεια, συμετοχή 
των μερών, συμφωνία που αποτελεί 
αποτέλεσμα των αποφάσεων των 
μερών και όχι επιβολή απόφασης 
όπως συμβαίνει με τη δικαστική οδό 
κι ταχύτητα. 

Η συμφωνία είναι εκτελεστή και 
αναγκαστικά (εάν χρειαστεί), ανά 
πάσα στιγμή.

Πότε μπορεί να λυθεί μια διαφορά 
με διαμεσολάβηση; 

Η διαμεσολάβηση μπορεί να γίνει 
είτε πριν ξεκινήσει μια δικαστική 
διαδικασία, είτε ακόμα και κατά τη 
διάρκεια αυτής (η αντιδικία σταμα-
τά για όσο χρόνο διαρκεί η διαμε-
σολάβηση) αρκεί –κυρίως- να το 
θελήσουν τα μέρη.

Ποια είναι τα οφέλη της διαμε-
σολάβησης;
 • Αποφασίζουν τα ίδια τα μέρη 
(εκούσια υπαγωγή). 
• Τελειώνει ακόμα και μέσα σε λίγες 
ώρες (ταχύτητα). 

• Κόστος πραγματικά πολύ μικρό 
(οικονομία)
• Διεύρυνση των συμφωνιών, προ-
σθήκη και άλλων συμφωνιών. Κυρί-
ως στις εμπορικές διαφορές, μπορει 
να προκύψουν και νέες εμπορικές 
συμφωνίες και η μέχρι τώρα αντιδικία 
μπορεί να εξελιχθεί σε συνεργασία 
με αμοιβαία οφέλη.
• Αμεροληψία
• Εμπιστευτικότητα
Ποιά είναι η πριστιθέμενη αξία που 
δίνει η διαμεσολάβηση;
• Εξοικονόμηση εξόδων
• Επένδυση στο μέλλον
• Γεφυρώνει τις διαφορές- Δημιουργεί 
συνεργασίες 

Εάν μάλιστα επιθυμούν τα μέρη, 

μπορεί καν να μη λάβει δημοσιότητα 
και να παραμείνει μεταξύ των μερων, 
οπότε δεν υπάρχει ο κίνδυνος να 
αποκαλυφθούν μυστικά εμπορικά, 
προσωπικά κλπ όπως γίνεται σε 
μια συνηθισμένη διαδικασία στα 
ακροατήρια των δικαστηρίων.

Η διαμεσολάβηση ως εναλλακτικός 
τρόπος επίλυσης διαφορών, δίνει 
προστιθέμενη αξία στους δύο –μέχρι 
πρότεινος αντιδίκους. 

Η διαμεσολάβηση είναι εφαρμογή 
των αρχών της εταιρικής κοινωνι-
κής ευθύνης της ορθής εταιρικής 
διακυβέρνησης.

Ποιές Διαφορές επιλύονται με 
Διαμεσολάβηση;

Ολες οι διαφορές εμπορικού και 
αστικού δικαίου, εφόσον τα μέρη 
έχουν εξουσία διάθεσης.

Ενδεικτικά: 
Α) Οικογενειακές διαφορές
Β) Διαφορές από συμβάσεις για 
προϊόντα υπηρεσίες, εγκαταστάσεις, 
εξοπλισμό , προμήθειες, εγγυήσεις
Γ) Διαφορές από Ιατρική Αμέλεια ,
Δ) Χρηματοοικονομικές και Τραπε-
ζικές Διαφορές 
Ε) Μισθωτικές διαφορές,

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δε διαμεσολαβούνται 
υποθέσεις Φορολογικές, τελωνεια-
κές, ή διοικητικές διαφορές ή αξιώσεις 
κατά του δημοσίου

Είναι ένας άλλος τρόπος για να 
λύσουμε τις διαφορές μας. Είναι 
μία λύση πολιτισμού.

Ιωάννα Λαγουμίδου - 
Διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια 

και δικήγόρος

Ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών
Στιγμές αλήθειας... & στιγμές ευκαιρίας.
«Στιγμή αλήθειας» είναι μία κατάσταση στην 

οποία ο πελάτης έρχεται σε επαφή με οποιαδή-
ποτε πλευρά της επιχείρησης, ανεξάρτητα πόσο 
σύντομη ή ρευστή είναι και, κατά συνέπεια, έχει 
την ευκαιρία να διαμορφώσει μία εντύπωση - 
εικόνα για την επιχείρηση»

Ας πάρουμε για παράδειγμα το φοιτητή ενός 
κολεγίου…. δηλαδή ένα πελάτη του κολεγίου. 
Σκεφτείτε πόσες στιγμές αλήθειας βιώνει καθη-
μερινά σε περιοχές επαφής με προσωπικό και 
συνεργάτες του κολεγίου όπως: Γραμματεία, 
Αίθουσα Διδασκαλίας, Administrator, Βιβλι-
οθήκη, Υπεύθυνο Ενημέρωσης, Ακαδημαϊκό 
Διευθυντή, κ.λ.π. Το ίδιο συμβαίνει αντίστοιχα 
για παράδειγμα σε ένα Ιατρικό Κέντρο. Καθημε-
ρινά ο πελάτης έρχεται σε επαφή με reception, 
Ιατρό, Νοσηλευτές, Λογιστήριο, Παραϊατρικό 
Προσωπικό, κ.λ.π. 

Ειδικότερα για τις επιχειρήσεις παροχής υπη-
ρεσιών, ο παράγοντας άνθρωπος, είναι μέρος 
του marketing mix και η παρεχομένη υπηρεσία, 
αδιαχώριστη από το πρόσωπο που την παρέχει. 
Μη θεωρείτε ότι η ποιότητα της προσφερόμενης 
υπηρεσίας είναι από μόνη της αρκετή, γιατί η 
ποιότητα σήμερα πάνω κάτω θεωρείτε δεδομέ-
νη. Το παιχνίδι της διαφορετικότητας κερδίζεται 
από τη βελτίωση στην εξυπηρέτηση. Για την 
αξιολόγηση της ποιότητας της εξυπηρέτησης 
ο πελάτης συγκρίνει την αναμενόμενη και την 
εκλαμβανόμενη εξυπηρέτηση (συστατικά της 
εξυπηρέτησης και διαδικασίες εξυπηρέτησης).

Ο κύριος μοχλός της εξυπηρέτησης, σε κάθε 

επιχείρηση, - αλλά ιδιαίτερα στις επιχειρήσεις 
παροχής υπηρεσιών- είναι η «στιγμή της αλήθειας» 
στην οποία ο κάθε συνεργάτης είναι υπεύθυνος.

Θεωρείστε ότι Ποιότητα Εξυπηρέτησης είναι 
Το Αποτέλεσμα της Στιγμής της Αλήθειας.

Κάθε συνδιαλλαγή – επαφή με τον πελάτη 
είναι μια μη επαναλαμβανόμενη ευκαιρία για τη 
δημιουργία ευνοϊκών εντυπώσεων. Το μυστικό 
της επιτυχίας είναι απλό. Εστίαση στον Πελάτη 
και την Εξυπηρέτησή του.

Δημιουργείστε ένα αρχείο (reservoir) με στιγμές 
αλήθειας που έχετε προσφέρει στους πελάτες 
σας. Μόνο αν έχετε αρκετές, μπορείτε να ανα-
λύσετε, να διαγνώσετε και να βελτιώσετε την 
εξυπηρέτηση.

Είστε από τους συνεργάτες εκείνους που οι 

πελάτες θέλουν να συνεργασθούν ξανά μαζί σας;
Μικρά μυστικά για βελτιώσετε το επίπεδο 

εξυπηρέτησής σας. 
Θυμηθείτε ότι η βελτίωση της εξυπηρέτησης 

κοστίζει λιγότερα από τη βελτίωση στην ποιότητα. 
Και κυρίως η βελτίωση της εξυπηρέτησης, είναι 
ένα στοιχείο που αξιολογείτε πάντα άμεσα από 
τον πελάτη, ενώ αντίθετα η ποιότητα όχι.
α. Σκεφθείτε τη δουλειά σας και τις περιπτώσεις 
που ο πελάτης έρχεται σε επαφή με το τμήμα 
σας, την ομάδα σας κλπ.
β. Εάν εργάζεσθε σε τμήμα υποστήριξης, σκεφθείτε 
με βάση τους ανθρώπους που στηρίζονται σε 
εσάς να τους βοηθήσετε.
γ. Να θυμάστε πάντα ότι το πρώτο βήμα βελτίω-
σης είναι η αναγνώριση της στιγμής της αλήθειας 
και εκχώρηση συγκεκριμένης ευθύνης γι αυτό.
δ. Σκεφθείτε σαν πελάτες για να κατανοήσετε 
το ρόλο της εξυπηρέτησης στην επιτυχία της 
επιχείρησής σας και στην εικόνα της.
ε. Αναγνωρίστε τις εξυπηρετήσεις που προσφέ-
ρονται στους πελάτες σας και εξασφαλίστε ότι 
γίνονται με ενθουσιασμό, γνώση, φροντίδα, 
ειλικρίνεια, διάθεση, ενδιαφέρον.
στ. Άριστη εξυπηρέτηση σημαίνει αφοσίωση 
και αίσθημα ευθύνης κάθε συνεργάτη ώστε να 
επιτευχθεί η ικανοποίηση του πελάτη. Εκτιμήστε 
αν ταιριάζουν και πως, όλοι οι συνεργάτες σας 
στη διαδικασία εξυπηρέτησης.

Βασίλειος Γαλάνης
Marketing Manager/Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Καθηγητής- Συγγραφέας-Εισηγητής Ειδικών 
Σεμιναρίων

O manager  
του αύριο

H επιχείρηση του σήμερα, πρέπει να 
παράγει συνεχώς γνώσεις. Πρέπει να 
δημιουργεί και να διαχειρίζεται πλη-
ροφορίες. Πρέπει τα μέλη της να δημι-
ουργούν συνεχώς καινοτομίες. Πρέπει 
να παράγουν συνεχώς ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήματα. Πολλά «πρέπει» σήμερα 
για την επιβίωση και την κερδοφόρα 
ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Πως θα 
επιτευχθούν όλα τα παραπάνω, όταν 
ο ιδρυτής και επιχειρηματίας, το «αφε-
ντικό», ο entrepreneur, είναι πνιγμένος 
στην ρουτίνα της καθημερινότητας;

Εδώ έρχεται ο ρόλος του εργαζόμενου, 
του υπαλλήλου, του manager, αυτού 
του στελέχους το οποίο αναπτύσσει 
την μορφή του intrapreneurship, της 
εσωτερικής επιχειρηματικότητας. Αυτός 
ο οποίος νοιάζεται για την εταιρία σαν 
να είναι δική του. Άρα η επιχειρηματικό-
τητα αφορά όλους τους εμπλεκόμενους 
στην λειτουργία της επιχείρησης και 
όχι μόνον τους ιδιοκτήτες/μετόχους. 

Οι νέοι πολύπλοκοι ρόλοι του σύγχρο-
νου «manager», απαιτούν εργαζόμενους 
με αυξημένη ευφυΐα, δηλαδή υψηλού 
επιπέδου γνώσεις και δεξιότητες, οι 
οποίες ανανεώνονται συνεχώς. Ποιοι 
είναι οι ρόλοι αυτοί; Υπάρχουν στελέχη 
για να παίξουν αυτούς τους ρόλους;

Διαπροσωπικοί ρόλοι: Ο σύγχρονος 
manager εκπροσωπεί την επιχείρηση 
του σε κοινωνικές εκδηλώσεις, συνέδρια 
κλπ, αλλά παράλληλα λειτουργεί και 
σαν ηγέτης, γιατί προσλαμβάνει, εκπαι-
δεύει, υποκινεί και συντονίζει εργαζό-
μενους. Όμως αναπτύσσει και σχέσεις, 
γιατί έρχεται σε επαφή με ανθρώπους, 
έξω από τον εργασιακό του χώρο και 
δημιουργεί την απαραίτητη δικτύωση 
για την ανάπτυξη της δραστηριότητας 
της επιχείρησης του.

Πληροφοριακοί ρόλοι: Ο σύγχρονος 
manager παρακολουθεί συστηματικά 
το περιβάλλον και συλλέγει χρήσιμες 
πληροφορίες για την επιχείρηση του, 
τις οποίες επεξεργάζεται και διανέμει σε 
άλλους managers. Επίσης μεταφέρει 
πληροφορίες σε ανθρώπους έξω από 
την επιχείρηση (κυβερνητικά στελέχη, 
καταναλωτές κλπ.), γιατί ο ρόλος του 
απαιτεί αυτή την ανταλλαγή πληροφο-
ριών και απόψεων.

Ρόλοι λήψης αποφάσεων:Ο σύγχρονος 
manager είναι καινοτόμος. Αναλαμβάνει 
πρωτοβουλίες για αλλαγές μέσα στην 
επιχείρηση, όπως νέα προϊόντα, νέες δια-
δικασίες, business process reengineering. 
Επιλύει τα προβλήματα που προκύπτουν 
από συγκρούσεις, στο χώρο εργασίας ή 
από άλλες ανεπιθύμητες καταστάσεις. 
Επίσης ο σημερινός manager κατανέμει 
πόρους όταν π.χ. λαμβάνει αποφάσεις 
για το πόσοι άνθρωποι, πόσα χρήματα, 
πόσα υλικά, πόσοι πόροι και ικανότητες 
θα χρησιμοποιηθούν τελικά για την 
επίτευξη των στόχων της επιχείρησης. 
Τέλος διαπραγματεύεται με όλους καθη-
μερινά, για να υποστηρίξει τις ενέργειες 
υλοποίησης των στόχων της επιχείρησης, 
όπως με τους συναδέλφους και συνερ-
γάτες του, προμηθευτές κλπ.

Η τελειότερη τεχνολογία παραγωγής 
και η πλέον προηγμένη καινοτομική 
επιχείρηση, υλοποιεί τη στρατηγική της, 
τότε και μόνον τότε, όταν υπάρχει ικανό 
στελεχιακό δυναμικό και managers για 
να την υποστηρίξει. 

Κωνσταντίνος Γεωργάκας  
- «GECON CONSULTING»

Ο πετυχημένος 
επιχειρηματίας  
του 21ου αιώνα

Τα τελευταία χρόνια παρακολουθώ 
- με ιδιαίτερη ανυπομονησία οφείλω 
να ομολογήσω - την ετήσια 3ήμερη 
συνάντηση των μικρομεσαίων επιχει-
ρήσεων, που απασχολούν από 1-10 
άτομα. Οι συναντήσεις αυτές γίνονται 
στο Παρίσι. Στη διάρκεια του τριημέ-
ρου παρακολουθούν τα 80 περίπου 
σεμινάρια και τα εκθεσιακά event 
150 περίπου εκθετών, περισσότεροι 
από 15.000 νέοι (ή και καταξιωμένοι) 
επιχειρηματίες. 

Οι επιχειρηματίες αυτοί μαθαίνουν, 
είτε πως να δημιουργήσουν μία νέα 
επιχείρηση, είτε πως να διαχειριστούν 
μια επιχείρηση, είτε πως να αναπτύξουν 
μια επιχείρηση. Μαθαίνουν; Μεγάλη 
λέξη η μάθηση! Είναι χαρακτηριστι-
κό και ιδιαίτερα «προκλητικό» να 
συναντάς επιχειρηματίες με 20-30 
χρόνια εμπειρίας να παρακολουθούν 
τις ομιλίες και τις διαλέξεις των ειδι-
κών πάνω σε θέματα καθημερινού 
management και να σημειώνουν με 
πάθος, νέες σκέψεις και νέες ιδέες για 
την επιχείρηση τους. 

Αυτοί είναι οι πετυχημένοι επιχειρη-
ματίες του 21ου και οι επιτυχημένοι 
επιχειρηματίες του αύριο.

Όμως μόνον η συνεχής και συστη-
ματική μάθηση αρκεί; Όχι ασφαλώς.

Παραθέτουμε κάποια βασικά χαρα-
κτηριστικά επιτυχίας, όπως παρουσιά-
στηκαν και αναλύθηκαν στην φετινή 
συνάντηση:
• Ποτέ μην παραβλέπετε τις ευκαιρίες 
της αγοράς, θεωρώντας, ότι κάποιος 
άλλος θα τις εκμεταλλευτεί και όχι εσείς.
• Μην εστιάζετε τις προσπάθειες σας 
στην οργάνωση της παραγωγής σας, 
ή στο υπέροχο και πολυτελές νέο 
κατάστημα σας. Ο πελάτης ή ο κατα-
ναλωτής σας πρέπει να μάθει τι είναι 
αυτό που παράγετε και πουλάτε. Το ότι 
το γνωρίζετε μόνον εσείς, δεν εξασφα-
λίζει αυτόματα και την επιτυχία σας.
• Μεταχειριστείτε όλους τους πελάτες 
σας σαν να είναι ο μοναδικός σας πε-
λάτης. Δείξτε τους ότι είναι ανεκτίμητοι 
και εξασφαλίστε ότι δεν θα έχουν την 
ευκαιρία να σας ξεχάσουν.
• Μάθετε σήμερα να είστε πιο έξυπνοι 
από όσο ήσασταν χθες. Η επιχείρη-
ση σας (και κάθε επιχείρηση) είναι 
μια επιχείρηση που μαθαίνει, ένας 
learning organization. Αυτό σημαίνει 
ότι «κάθε μέρα πρέπει να εφαρμόζετε 
κάτι καινούργιο στη δουλειά σας». 
Αν το κάνετε ήδη θα προχωρήσετε 
και θα επιβιώσετε, αν όχι, τότε θα 
μείνετε στάσιμοι και ίσως απαξιωθείτε 
σύντομα.

«Το μέλλον και η επιτυχία των ΜΜ 
επιχειρήσεων, συναρτώνται με την 
επιχειρηματικότητα και την αξιοποί-
ηση της επιχειρηματικής γνώσης, με 
τη δυνατότητα κάθε επιχείρησης να 
μπορεί όταν πρέπει να εξυπηρετεί και 
να ικανοποιεί άμεσα τους πελάτες 
της», επισημαίνει ο (αείμνηστος πλέ-
ον), αλλά νεότατος στο πνεύμα μέχρι 
την τελευταία του πνοή γκουρού του 
management Peter Drucker. 

Ισχύει αυτό στην ελληνική πραγμα-
τικότητα; Εν μέρει ναι. Και αυτό είναι 
αρκετά παρήγορο. 

Κωνσταντίνος Γεωργάκας  
- «GECON CONSULTING»

Travel blogging: Επαγγελματική και μη ενασχόληση

Λιγότερο από μία δεκαετία πριν γνωρίσαμε 
στην Ελλάδα την ανάπτυξη του blogging, των 
προσωπικών ιστολογίων που σηματοδότη-

σαν μία μετάβαση της διάχυσης της πληροφορίας 
από τα “επίσημα” έως τότε δίκτυα ενημέρωσης 
(εφημερίδες, τηλεοπτικά κανάλια, ραδιόφωνα) 
στην πληροφόρηση μέσω των εναλλακτικών 
μέσων. Μέσω του blogging δόθηκε η δυνατότητα 
σε αρκετό κόσμο να μοιραστεί τις απόψεις του, τις 
εμπειρίες του, να δεχτεί σχόλια και αλληλεπίδρα-
ση με άλλους ανθρώπους που έχουν παρόμοιες 
ή διαφορετικές εμπειρίες. Τα social media που 
γιγαντώθηκαν έκτοτε, αποτελούν τη συνέχεια 
της πληροφόρησης, δίνοντας την ευχέρεια της 
αμεσότητας τόσο σε θέμα χρόνου ανταπόκρισης 
όσο και αλληλεπίδρασης. Αρκετοί θεωρούν ότι 
το blogging έχει ατονήσει, άποψη που δεν ευ-
σταθεί, καθώς είναι διαφορετική η χρήση του 
κάθε μέσου. Το blogging δίνει τη δυνατότητα 
να αναπτύξει κανείς πλήρως τις σκέψεις του, να 
τις παρουσιάσει με συνοδεία φωτογραφιών και 
άλλου υλικού και πηγών.

Το blogging χωρίζεται σε κατηγορίες ανάλογα με 
τη θεματολογία. Μία από τις περισσότερο διακριτές 
κατηγορίες με αρκετή απήχηση είναι το travel 
blogging. Αυτό περιλαμβάνει οτιδήποτε αφορά 
ταξιδιωτικούς προορισμούς, οδηγίες, συμβουλές, 
περιγραφές και ό,τι άλλο περιλαμβάνει μία ταξι-
διωτική εμπειρία. Στην Ελλάδα είναι ακόμη υπό 
ανάπτυξη, γεγονός που δίνει προοπτικές στους 
συμμετέχοντες. Το travel blogging αφορά τόσο 
επιχειρήσεις όσο και μεμονωμένους ταξιδιώτες, 
με αντιστοιχίες στη χρήση. 

Οι επιχειρήσεις μπορούν να το χρησιμοποιήσουν 
ως εργαλείο συμπληρωματικό του site, όπου 
δίνεται η δυνατότητα να αναπτυχθούν απόψεις 
περισσότερο προσωπικές. Επίσης, δίνει τη δυνατό-
τητα παραγωγής ποιοτικού περιεχομένου που να 

συμπληρώνει ιδανικά τη γενικότερη στρατηγική 
online marketing της εταιρείας. Ήδη στο εξωτερικό 
υπάρχουν αρκετές επιχειρήσεις που στρέφονται 
στην αμεσότητα του blogging σε σχέση με τη 
στατικότητα και την επίσημη γλώσσα που υιοθετεί 
ένα εταιρικό site.

Οι μεμονωμένοι travel bloggers αποτελούν μία 
ιδιαίτερη κοινότητα του blogging. Η όλη ενασχό-
ληση ξεκινάει αρχικά από την αγάπη για τα ταξίδια 
αλλά και την τέχνη του να μοιράζεται κανείς τις 
εμπειρίες που έζησε. Ο travel blogger αποτελεί 
τη μετεξέλιξη των ταξιδιωτικών δημοσιογράφων 
που είχαμε συνηθίσει ως εικόνα, με τη μεγάλη 
διαφοροποίηση ότι αποτελεί “άνθρωπο της δι-
πλανής πόρτας”. Ενώ ένας ταξιδιωτικός οδηγός 
είναι στημένος ώστε να προσελκύσει μαζικά τα 
κοινά μέσα από ένα μέσο επίπεδο εμπειρίας, ο 
εκάστοτε travel blogger έχει τον δικό του τρόπο 
που ζει και αποτυπώνει τις εμπειρίες του. Έτσι 

δίνεται η δυνατότητα σε κάποιον που διαβάζει 
τις ταξιδιωτικές αναρτήσεις να επιλέξει αυτό που 
του ταιριάζει καλύτερα στη δική του ταξιδιωτική 
διάθεση, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα 
σχολιασμού και ερωτήσεων.

Το travel blogging στηρίζεται στη δημιουργία 
περιεχομένου, το οποίο είναι περιζήτητο στο online 
marketing. Το περιεχόμενο αυτό είναι πρωτότυ-
πο και αυθεντικό ως προς τις εμπειρίες του, ενώ 
πλασιώνοντας τις αφηγήσεις με εικόνες, μπορεί 
κανείς να ταξιδέψει νοερά μέσα από την οθόνη 
του υπολογιστή ή του κινητού του.

Χρήστος Λουκάς - travel blogger και  
ενεργός χρήστης των social media. Θα βρείτε ταξι-
διωτικές αναρτήσεις του στο www.blogtravels.gr. 

 Συμμετέχει στην πλατφόρμα e-learning στη 
Διοίκηση Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, 

διδάσκοντας το σεμινάριο «Travel blogging:  
δημιουργώντας περιεχόμενο με αξία».
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Για περισσότερες πληροφορίες: www.rejoin.gr

Εκπαίδευση

n Δημοτικές βιβλιοθήκες
➤ Βιβλιοθήκη Ακαδημίας Αθηνών 
«Ιωάννης Συκουτρής» 
Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 28, ΤΚ 
106 79, Αθήνα
Τηλ: 2103664700, φαξ: 2103643067
e-mail: library@academyofathens.gr
http://www.academyofathens.gr/
ecPage.asp?id=27&nt=18&lang=1

➤ Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 32, Αθήνα
Τηλ: 210 3382601
Site: www.nlg.gr 

➤ Μουσική Βιβλιοθήκη Μεγάρου 
Μουσικής
Στεγάζεται στη νέα πτέρυγα του 
Μεγάρου Μουσικής, Βασ. Σοφίας 
& Κόκκαλη 1
Τηλ: 210 728277
http://www.mmb.org.gr/Page/

➤ Ελληνοαμερικάνικη Ένωση 
Διεύθυνση: Μασσαλίας 22, 4ος 
όροφος
Τηλ: 210 3680044
Γαλλικό Ινστιτούτο
Διεύθυνση: Σίνα 31, 3ος όροφος
Τηλ: 210 3398652/672
http://www.hau.gr/?i=hau.el.home

➤ Ελιά
Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5, Αθήνα
Τηλ: 210 3211149

➤ Κεντρική Βιβλιοθήκη του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ):
Κεντρική Βιβλιοθήκη, τηλ: 210 
7721085, Βιβλιοθήκη/Αναγνωστήριο 
Κτιρίου Αβέρωφ (Ροτόντα), τηλ: 210 
7722229, Βιβλιοθήκη/Αναγνωστήριο 
Κτιρίου Μπουμπουλίνας-Συλλογή 
Δοξιάδη, τηλ: 210 7723732-34. 

Στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου,  
e-mail: libloan@central.ntua.gr
http://www.lib.ntua.gr/

➤ Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
Διεύθυνση: Πειραιώς 256. Αγ. Ι. Ρέντης
Τηλ: 210 4801204
http://www.asfa.gr/

➤ Γεννάδειος Βιβλιοθήκη
Διεύθυνση: Σουηδίας 61, Αθήνα
Τηλ: 210 7210536
http://www3.ascsa.edu.gr/genna-
deion/AboutGennadius/tabid/165/
language/el-GR/Default.aspx

➤ Βιβλιοθήκη Ιταλικού Μορφωτικού 
Ινστιτούτου
Διεύθυνση: Πατησίων, 47
Τηλ: 210 5242646
Ινστιτούτο Θερβάντες 
Διεύθυνση: Σκουφά 31
Τηλ: 210 3634117
http://www.iicatene.esteri.it/IIC_At-
ene/Menu/La_Biblioteca/

➤ EKEBI
Διεύθυνση: Αθανασίου Διάκου 4
Τηλ: 210 9200306-8
http://www.ekebi.gr/frontoffice/
portal.asp?cpage=NODE&cnode=138

➤ Βιβλιοθήκη της Βουλής
Σύνταγμα, τηλ: 210 3707227, 
Μπενάκειο, Άνθιμου Γαζή 2, τηλ: 
210 5102603-4, Καπνεργοστάσιο, 
Λένορμαν 218, Κολωνός, τηλ: 210 
5102605
http://catalog.parliament.gr/

➤ Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη
Διεύθυνση: Αγίων Ασωμάτων 9, 
Θησείο
Τηλ: 210 3316516
http://www.evonymos.org/greek/

➤ Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Διεύθυνση: Λέκκα 23-25, 1ος όροφος
Τηλ: 210 3291701
http://web.tee.gr/

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη -  
Αγία Παρασκευή
Διεύθυνση: Αλέκου Κοντόπουλου 13, 
Αγία Παρασκευή T.K.153 42, Αθήνα
Τηλέφωνo: 210 6395335 (Δανεισμός) 
e-mail: viv-agp1@otenet.gr (Δανεισμός)
http://www.vivagiaparaskevi.gr/

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη -  
Άγιος Δημήτριος
Διεύθυνση: Αγίου Δημητρίου 216 
& Ειρήνης 17 (είσοδος από Ειρήνης)
Τηλ: 210 9719423
http://www.dad.gr/Default.
aspx?id=2784&nt=108 

➤ Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη 
- Αθήνα
Διεύθυνση: Δομοκού 2,  
Σταθμός Λαρίσης, Τ.Κ. 10440
Τηλ: 210 8846011
https://www.cityofathens.gr/texnes-
politismos/xoroi-politismoy/biblio-
thikes/dimotiki-bibliothiki

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - Καλλιθέα
Διεύθυνση: Ματζαγριωτάκη 76 τ.κ 
176 76. Τηλ: 213 2070300
http://www.kallithea.gr/Default.
aspx?pid=151&la=1

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - Δάφνη
Διεύθυνση: Ηλιουπόλεως 120, τκ 
17237 Δάφνη
e-mail: dafnilibrary@gmail.com
http://www.dafni-ymittos.gov.gr/
dafni-ymittos/n.p.d.d.-daphnes-
umettou/organismos-politismou-
athletismou-daphnes-umettou/
bibliotheke

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη -  
Δραπετσώνα
Αμφιάλη: 210 4312182 & 210 
4003116, Ευγένεια: 210 4002916, 
Δραπετσώνα: 213 2004097
keratsinilib@gmail.com
http://keratsinilibrary.blogspot.com/

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - Ελληνικό 
-Αργυρούπολη
Διεύθυνση: Ρεθύμνης & Δωδε-
καννήσου 37, Αργυρούπολη
Τηλ: 210 9920801
http://www.elliniko-argyroupoli.gr/
article.php?cat=139

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - Ζωγράφου
Διεύθυνση: Ανακρέοντος 60 & 
Παπαναστασίου, Ζωγράφος
Τηλ: 2107706271
http://www.kekiridanos.gr/03_04_03.
htm

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - Ίλιον 
Διεύθυνση: Νέστορος 101, Ίλιον
Τηλ: 213 2030 001
http://www.ilion.gr/web/guest/clib

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - Κορωπί
Παπασιδέρη Γεωργίου 13, Κορωπί, 
19400
Τηλ: 2106626295, http://koropilib.gr/

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη -  
Νέα Πεντέλη
Διεύθυνση: Πνευματικό Κέντρο - 
πλατεία Νέας Πεντέλης
Τηλ.: 210 8105798
http://library.npenteli.gr/opac/in-
dex.php

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - Πεντέλη
Διεύθυνση: Μέγαρο Δουκίσσης 
Πλακεντίας, τέρμα οδού Βύρωνος, 
Πεντέλη

Τηλ.: 213 214 0602
http://www.penteli.gov.gr/index.
php/eksypiretisi-tou-dimoti/dimotiki-
bibliothiki

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - Μελίσσια
Διεύθυνση: 17ης Νοέμβρη 15, πλατεία 
Αγ. Γεωργίου, Μελίσσια
Τηλ.: 210 6138802
http://www.penteli.gov.gr/index.
php/eksypiretisi-tou-dimoti/dimotiki-
bibliothiki

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - Πειραιάς
Διεύθυνση: Ελευθ. Βενιζέλου 22 & 
Κολοκοτρώνη, Πειραιάς
Τηλ: 2104126730 & 2104126750
http://84.205.225.194/Default.
aspx?alias=84.205.225.194/library

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη -  
Αγία Βαρβάρα
Διεύθυνση: Σερίφου 2, Αθήνα
Τηλ: 210 569043
http://www.agiavarvara.gr/portal/
page/portal/ab/socialtreatment/
youngpeople/mlibrary

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη -  
Άγιοι Ανάργυροι
Διεύθυνση: Ηρώων Πολυτεχνείου 
39, Αθήνα
Τηλ: 210 2690511
http://www.agan.gov.gr/web/guest/
elibrary

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη -  
Άγιος Ιωάννης Ρέντης
Διεύθυνση: Μπιχάκη 15,  
Άγιος Ιωάννης Ρέντης
Τηλ: 210 4838374
http://www.nikaia-rentis.gov.gr/in-
dex.php?option=com_content&vie
w=article&id=722:title&Itemid=189 

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - Αιγάλεω
Διεύθυνση: Δημαρχείου &  
Κουντουριώτου 17, Αθήνα
Τηλ: 210 5907060
www.egaleolib.gr

➤ Θουκυδίδειος Δημοτική 
Βιβλιοθήκη - Άλιμος
Διεύθυνση: Μαντώ Μαυρογένους 
5, Άλιμος
Τηλ: 210 9833399
http://www.alimos.gov.gr/el-gr/Docu-
ment.aspx?ElementId=a058a722-
bec8-44fc-bdac-67875dd9fd74

➤ Βιβλιοθήκη Πνευματικού Κέντρου 
- Μαρούσι
Διεύθυνση: Παλαιολόγου 9, Μαρούσι
Τηλ: 210 8021308
http://www.maroussi.gr/frontoffice/
portal.asp?cpage=RESOURCE&cres
rc=1553&cnode=280

➤ Βιβλιοθήκη Πνευματικού Κέντρου 
- Αμπελόκηποι
Διεύθυνση: Φαραντατών & Μικράς 
Ασίας, Αθήνα (πλατεία Αγίου Θωμά)
Τηλ: 210 7797594
http://www.ampelokipi-menemeni.
gr/Default.aspx?tabid=642

➤ Βιβλιοθήκη Πνευματικής Εστίας 
- Βούλα
Διεύθυνση: Ζεφύρου 2 , Βούλα
Τηλ: 210 8952241
http://www.dimosvoulas.gr/

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη -  
Βουλιαγμένη
Διεύθυνση: Αφροδίτης 2, Βουλιαγμένη
Τηλ: 210 8960156
http://www.dimosvoulas.gr/

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - Βριλήσσια
Τηλ: 210 6801654
http://www.vrilissia.gr/index.
php?option=com_content&task=v
iew&id=135&Itemid=164

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - Ηλιούπολη
Διεύθυνση: Πλατεία 25ης Μαρτίου 
7, Ηλιούπολη Αττικής
Τηλ: 210 9948344
http://www.politismos-ilioupoli.gr/
frmOtherPages.aspx?MenuID=82

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - Ηράκλειο 
Αττικής
Διεύθυνση: Κουντουριώτου 18Α & 
Νεότητος, Ηράκλειο Αττικής
Τηλ.: 210 2826276
http://www.iraklio-library.gr/

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - Καισαριανή
Διεύθυνση: Υμηττού 57 & Ηρώων 
Σκοπευτηρίου, 
Τηλ.: 210 7515467 

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη -  
Νέα Φιλαδέλφεια
Διεύθυνση: Ν. Τρυπιά 45 
Τηλ.: 210 2582466, 210 2582412
http://www.filadelfeia-dimos.gr/
Default.aspx?pid=152&la=1

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - Μοσχάτο
Διεύθυνση: Πίνδου 36, 183 44, 
Μοσχάτο Αττικής
Τηλ: 210 9414314
http://www.dimosmoschatou-tavrou.
gr/index.php?option=com_conte
nt&task=view&id=93&Itemid=359

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη -  
Πετρούπολη

Διεύθυνση: Μπουμπουλίνας 59 
Διάκου Αθανάσιου
Τηλ.: 210 5025250
http://www.pkdp.gr/site3/index.
php?option=com_content&view=
category&id=30&layout=blog&Ite
mid=46

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - Πειραιάς
Διεύθυνση: Βενιζέλου Ελευθερίου 
22 Κολοκοτρώνη, Τ.Κ. 18531
Τηλ.: 210 4194629
http://84.205.225.194/Default.
aspx?alias=84.205.225.194/library

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - Παλαιό 
Φάληρο
Τρίτωνος 118 Παλαιό Φάληρο, Τ.Κ. 
17562
Τηλ.: 210 9883588
http://3lyk-p-falir.att.sch.gr/Dimo-
sPFalirou.htm

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - Καλύβια 
Σαρωνικού
Διεύθυνση: Αθηνών και Ρήγα 
Φεραίου, Καλύβια (Δημαρχείο 
Σαρωνικού) 
Τηλ: 22990 48509
http://www.kalivialibrary.gr/

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - Χαϊδάρι
Διεύθυνση: Λεωφ. Αθηνών 159, 
Παλατάκι 
Τηλ: 210 58 21 574
e-mail: haidari.librari@asda.gr
http://www.haidari.gr/default.
aspx?tabid=79

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - Ψυχικό
Διεύθυνση: Στρατηγού Καλλάρη 13 
Ψυχικό, Τ.Κ. 15452
Τηλ.: 210 6724307
http://www.psychiko.gov.gr/

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - Αχαρνές
Λεωφόρος Φιλαδελφείας 205 
Αχαρνές, Τ.Κ. 13671
Τηλ.: 210 2321470
http://www.acharnes.gr/el/category/
content-260-54

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - Ταύρος
Διεύθυνση: Αγίου Γεωργίου 4 Ταύρος, 
Τ.Κ. 17778

Τηλ.: 210 3417939
http://www.dimosmoschatou-tavrou.
gr/index.php?option=com_conten
t&task=view&id=93&Itemid=359

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη -  
Μαρκόπουλο
Διεύθυνση: Παπαβασιλείου Γ. 34 
Μαρκόπουλο 
Τηλ.: 22990 49393
http://www.markopoulo.gr/frontoffice/
portal.asp?cpage=NODE&cnode=140

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη -  
Μεταμόρφωση
Διεύθυνση: Λεωφ. Αθηνών 159, 
Παλατάκι 
Τηλ: 210 5821574
e-mail: haidari.librari@asda.gr
http://www.metamorfossi.gr/library

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - Βύρωνας
Διεύθυνση: Καισαρείας Βύρωνας, 
Τ.Κ. 16231
Τηλ.: 210 7640072
http://www.dimosbyrona.gr/article.
php?cat=56

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - Νίκαια 
Διεύθυνση: Αρκαδίου 23 Νίκαια, 
Τ.Κ. 18453
Τηλ.: 210 4936680
http://nikaiarentislib.blogspot.gr/

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - 
Ασπρόπυργος
Τηλ: 210 5577593, 210 5577191
http://www.pkda.gr/index.php/
vivliothiki

➤ Δημόσια Βιβλιοθήκη - Αίγινα 
Διεύθυνση: Κυβερνείου 6, ΤΚ 180 
10, Αίγινα
Τηλ. & fax: 22970 22626 
E-mail: vivlaigi@sch.gr
http://www.infolibraries.gr/aigina

➤ Δημόσια Βιβλιοθήκη - Αμφίκλεια
Τηλ. & fax: 22340 29033
E-mail: mail@vivl-amfikl.fth.sch.gr
http://www.infolibraries.gr/amfikleia

➤ Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη 
- Ανδρίτσαινα
Τηλ. & fax: 26260 22242

E-mail: mail@vivl-andrits.ilei.sch.gr
http://www.infolibraries.gr/andritsaina

➤ Δημόσια Βιβλιοθήκη - Αρεόπολη
Τηλ. & fax: 27330 51320
E-mail: mail@vivl-areop.lac.sch.gr

➤ Δημόσια Βιβλιοθήκη Αταλάντης 
«Αιάντειος»
Διεύθυνση: Πλατεία Δημαρχείου, 
ΤΚ 352 00, Αταλάντη
Τηλ. & fax: 22330 80016
E-mail: mail@vivlatalant.fth.sch.gr
http://www.infolibraries.gr/atalanti

➤ Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
- Βέροια
Διεύθυνση: Έλλης 8, ΤΚ 591 00, 
Βέροια 
Τηλ.: 23310 24494 - E-mail: info@
libver.gr - http://www.libver.gr

➤ Δημόσια Βιβλιοθήκη - Βυτίνα
Τηλ. & fax: 27950 22017
E-mail: vivlvyt@sch.gr
http://www.infolibraries.gr/vitina

➤ Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
- Γρεβενά 
Διεύθυνση: Πλατεία Ελευθερίας, ΤΚ 
511 00 Γρεβενά 
Τηλ. & fax: 24620 23056 
E-mail: grevlibr@otenet.gr
http://www.infolibraries.gr/grevena

➤ Δημόσια Βιβλιοθήκη - Δελφοί 
Διεύθυνση: Βασ. Παύλου & Φρει-
δερίκης 40, ΤΚ 330 54, Δελφοί
Τηλ.: 22650 82617, fax: 22650 82834
E-mail: mail@vivl-delfon.fok.sch.gr
http://www.infolibraries.gr/delfoi

➤ Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη 
και Μουσείο της Ελληνικής Σχολής 
Δημητσάνας. 
Ιστορικό Αρχείο Γορτυνίας
Τηλ. & fax: 27950 31219
E-mail: vivldimi@sch.gr
http://www.infolibraries.gr/dimitsana

➤ Δημόσια Βιβλιοθήκη - Δράμα 
Αγ. Βαρβάρας 5, TK 66100, Δράμα 
Τηλ. & fax: 25210 33382 
E-mail: kenbibldra@sch.gr
http://www.infolibraries.gr/drama

➤ Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη- 
Έδεσσα
Διεύθυνση: Φιλίππου 32-34, ΤΚ 582 
00, Έδεσσα 
Τηλ. & fax: 23810 26777 
E-mail: mail@vivl-edess.pel.sch.gr
http://www.infolibraries.gr/edessa

➤ Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
- Ελευθερούπολη 
Διεύθυνση: Πλατεία Αγίου Νικολάου, 
ΤΚ 641 00, Ελευθερούπολη
Τηλ. & fax: 25920 22545 
E-mail: mail@vivl.elefth.kav.sch.gr
http://www.lib-elefth.gr

➤ Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη 
- Ζαγορά 
Τηλ. & fax: 24260 22591
E-mail: mail@vivl-zagor.mag.sch.gr
mail@vivl-zagor.mag.sch.gr

➤ Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη 
- Ζάκυνθος 
Διεύθυνση: Πλατεία Διονυσίου 
Σολωμού, ΤΚ 291 00, Ζάκυνθος
Τηλ. & fax: 26950 48128
E-mail: mail@vivl-zakynth.zak.sch.gr
http://www.vivlio-zakynthos.gr 

➤ Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
- Ιωάννινα «Ζωσιμαία» 
Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 
και Μπότσαρη, ΤΚ 454 44, Ιωάννινα
Τηλ.: 26510 25591, fax: 26510 83445 
E-mail: zosbibl@otenet.gr, vivlioan@
sch.gr 
http://www.infolibraries.gr/ioannina

➤ Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
- Καλαμάτα
Διεύθυνση: Πλατεία Υπαπαντής, ΤΚ 
241 00, Καλαμάτα 
Τηλ.: 27210 96818, fax: 27210 96854 
E-mail: mail@vivlkkal.mes.sch.gr
http://www.infolibraries.gr/kalamata

➤ Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη - 
Αργοστόλι 
Διεύθυνση: Ηλία Ζερβού 12, ΤΚ 281 
00, Αργοστόλι 
Τηλ.: 26710 28221, fax: 26710 22583
E-mail: vivlarg@sch.gr
http://vivl-argost.kef.sch.gr/

Οι δημόσιες βιβλιοθήκες (καθώς και οι δημοτικές και 
κοινοτικές) είναι από τους αρχαιότερους θεσμούς 

στον τόπο μας και άρρηκτα συνδεδεμένες με την εξέλιξη 
του ελληνικού κράτους. Στην Ελλάδα υπάρχει μια πλη-
θώρα δημόσιων, δημοτικών καθώς και κινητών βιβλιο-
θηκών. Οι δημόσιες βιβλιοθήκες, σήμερα ανέρχονται σε 
46 σε όλη την επικράτεια. Από αυτές οι 29 είναι κεντρικές 
και διαθέτουν κινητές βιβλιοθήκες, γνωστές ως «βιβλιο-
αυτοκίνητα». Επίσης 9 από τις 46 βιβλιοθήκες έχουν 
χαρακτηριστεί «ιστορικές», διότι ο χρόνος λειτουργίας 
τους υπερβαίνει τον αιώνα και διαθέτουν σημαντικές 
παλαιές συλλογές.

Οι πρώτες δημόσιες βιβλιοθήκες χρονολογούνται από 
τα μέσα του 18ου αιώνα. Τότε ήταν που δημιουργήθη-
καν οι πρώτες, ανοικτές στο κοινό, βιβλιοθήκες, πολλές 
από τις οποίες έγιναν με την πρωτοβουλία και το μερά-
κι συμπολιτών μας. Οι βιβλιοθήκες αποτελούν «λίκνο 
πολιτισμού» συμβάλλοντας με το πλούσιο περιεχόμενο 
τους και τη δράση τους στην πολιτιστική ανάπτυξη της 
εκάστοτε κοινωνίας. Όμως στην Ελλάδα, και πολύ πε-
ρισσότερο στην Αθήνα δεν υπάρχουν μόνο οι παραδο-
σιακές βιβλιοθήκες. Υπάρχουν διάφοροι τύποι και είδη 
βιβλιοθηκών που έχουν την ικανότητα να εκπλήξουν 
ευχάριστα τους επισκέπτες τους. Μουσικές, ερευνητι-

κές, καλλιτεχνικές, οικολογικές κ.α. είναι μόνο μερικές 
από τις βιβλιοθήκες που μπορεί να επισκεφθεί κάποιος. 
Σήμερα μπορούμε να ισχυριστούμε όσο ποτέ άλλοτε 
ότι ζούμε στην κοινωνία της γνώσης. Αυτό σημαίνει 
ότι οφείλουμε να μαθαίνουμε σε όλη τη διάρκεια της 
ζωής μας και να αναπτύσσουμε ικανότητες. Άλλωστε 
η πλούσια και μακρόχρονη ιστορία τους, μας βοηθάει 
να κατανοήσουμε το ρόλο που έπαιξαν σαν εργαλείο 
γνώσης, προόδου και ανάπτυξης. Οι βιβλιοθήκες και ο 
πολιτισμός είναι αλληλεξαρτώμενες έννοιες δια μέσω 
των αιώνων. Άλλωστε οι βιβλιοθήκες είναι η μνήμη της 
ανθρωπότητας.
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Για περισσότερες πληροφορίες: www.rejoin.gr

Εκπαίδευση

➤ Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
- Καρπενήσι
Διεύθυνση: Εθνική Οδός Καρπενησίου-
Αγρινίου, ΤΚ 361 00, Καρπενήσι 
Τηλ. & fax: 22370 80269 
E-mail: mail@vivl-karpen.eyr.sch.gr
http://www.infolibraries.gr

➤ Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
- Κέρκυρα 
Διεύθυνση: Αγγλικοί Στρατώνες, 
Παλαιό Φρούριο, ΤΚ 491 00, Κέρκυρα 
Τηλ.26610 38583, fax: 26610 38195 
E-mail: plicorfu@otenet.gr, mail@
vivl-kerkyr.ker.sch.gr

➤ Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
- Κιλκίς 
Διεύθυνση: Γ. Καπετά 17, ΤΚ 611 
00, Κιλκίς 
Τηλ.: 23410 76338, 23410 39161, 
fax: 23410 76339 
E-mail: mail@vivl-kilkis.kil.sch.gr
http://www.infolibraries.gr/kilkis

➤ Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
- Κόνιτσα 
Διεύθυνση: Πλατεία Ελευθερίας, ΤΚ 
441 00, Κόνιτσα
Τηλ. & fax: 26550 22298 
E-mail: lib-Koni@otenet.gr
http://www.libver.gr/4550

➤ Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
- Λαμία 
Διεύθυνση: Αινιάνων 6, ΤΚ 351 00, 
Λαμία 
Τηλ.: 22310 50570, fax: 22310 23732 
E-mail: liblam1@otenet.gr
http://www.lamialib.gr

➤ Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
- Λάρισα «Κωνσταντίνος Κούμας»
Διεύθυνση: Παπακυριαζή 47, ΤΚ 412 
22, Λάρισα 
Τηλ.: 2410 531973, fax: 2410 549390 
E-mail: dkblkk@otenet.gr
http://www.infolibraries.gr/larisa 

➤ Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
- Λειβαδιά 
Διεύθυνση: Πλατεία Κατσώνη, ΤΚ 
321 00, Λειβαδιά
Τηλ.: 22610 89970, fax: 22610 81028 
E-mail: vivlivad@sch.gr
http://www.liblivadia.gr, http://vivl-
livad.voi.sch.gr

➤ Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
- Ληξούρι. Mουσείο Τυπάλδων 
Ιακωβάτων 
Διεύθυνση: Αικατερίνης Τουλ 1, ΤΚ 
282 00, Ληξούρι
Τηλ.: 26710 91325, fax: 26710 92676 
E-mail: mail@vivl-lixour.kef.sch.gr
http://www.infolibraries.gr/lixouri

➤ Δημόσια Βιβλιοθήκη - Μήθυμνα
Διεύθυνση: Χατζηαποστόλη 18, ΤΚ 
811 00, Μήθυμνα
Τηλ. & fax: 22530 72115
E-mail: library@hol.gr

➤ Δημόσια Βιβλιοθήκη- 
Μηλιές Βόλου 
Τηλ. & fax: 24230 86260
E-mail: mail@vivl-mileon.mag.sch.gr
http://vivl-mileon.mag.sch.gr

➤ Δημόσια Ρουμάνειος Βιβλιοθήκη 
- Μολάοι Λακωνίας
Τηλ. & fax: 27320 23080
E-mail: vivlmol@sch.gr
http://www.infolibraries.gr/molai

➤ Δημόσια Βιβλιοθήκη - 

Μουζάκι Καρδίτσας
Τηλ. & fax: 24450 41152
E-mail: bibliomo@otenet.gr
http://www.vivl-mouzak.kar.sch.gr

➤ Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
- Μυτιλήνη 
Διεύθυνση: Σμύρνης 11, ΤΚ 811 00, 
Μυτιλήνη 
Τηλ.: 22510 28187, fax: 22510-23466 
E-mail: publibmyt@lesvos.aegean.gr
http://195.251.134.81/default.htm

➤ Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
- Ναύπακτος «Παπαχαραλάμπειο»
Διεύθυνση: Κοζώνη 7, ΤΚ 303 00, 
Ναύπακτος 
Τηλ.: 26340 27388, fax: 26340 27478
E-mail: mail@vivl-nafpakt.ait.sch.gr
http://www.vivl-nafpakt.westnet.gr

➤ Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
- Ναύπλιο «Ο Παλαμήδης»
Διεύθυνση: Κωλέττη 3, ΤΚ 211 00, 
Ναύπλιο
Τηλ.: 27520 25610, fax: 27520 27256
E-mail: nafplibr@otenet.gr
http://www.infolibraries.gr/nafplio

➤ Δημόσια Βιβλιοθήκη - Πεταλίδι 
Τηλ. & fax: 27220 31269
E-mail: mail@vivl-petal.mes.sch.gr
http://www.infolibraries.gr/petalidi

➤ Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
- Πύργος 
Διεύθυνση: Γερμανού & Μυρτίλου, 
ΤΚ 271 00, Πύργος
Τηλ.: 26210 30510, fax: 26210 22762
E-mail: bibpyrg@otenet.gr
http://vivl-pyrgou.ilei.sch.gr

➤ Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
- Ρέθυμνο 
Διεύθυνση: Αγίας Βαρβάρας 26, ΤΚ 
741 00, Ρέθυμνο
Τηλ.: 28310 29215, fax: 28310 20238
E-mail: libret@otenet.gr
http://www.libret.gr

➤ Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
- Ρόδος
Διεύθυνση: Αριστοτέλους 1, ΤΚ 851 
00, Ρόδος
Τηλ.: 22410 24448, fax: 22410 70638
E-mail: info@rhodeslibrary.gr
http://www.rhodeslibrary.gr

➤ Δημόσια Κεντρική Ιστορική 
Βιβλιοθήκη - Σάμος 
Διεύθυνση: Θεμιστοκλή Σοφούλη 
47, ΤΚ 831 00, Σάμος
Τηλ. & fax: 22730 27216
E-mail: librasam@otenet.gr
http://www.infolibraries.gr/samos

➤ Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
- Σέρρες 
Διεύθυνση: Ν. Νικολάου 20, ΤΚ 621 
24, Σέρρες
Τηλ.: 23210 98550, fax: 23210 58015
E-mail: serrelib@serrelib.gr
http://www.serrelib.gr

➤ Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
- Σιάτιστα «Μανούσεια»
Διεύθυνση: Πλατεία Τσιτσοπούλου 
3, ΤΚ 503 00, Σιάτιστα
Τηλ.: 24650 21036, fax: 24650 21261
E-mail: vivlsiatista@sch.gr
http://www.siatistabibl.gr

➤ Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
- Σπάρτη 
Διεύθυνση: Λυκούργου 135, ΤΚ 231 
00, Σπάρτη
Τηλ.: 27310 26853, fax: 27310 89331
E-mail: biblspar@otenet.gr
http://www.nikiforos.edu.gr

➤ Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
- Τρίπολη 
Διεύθυνση: Γεωργίου Α΄ 41, ΤΚ 221 
00, Τρίπολη
Τηλ. & fax: 2710 224238
E-mail: vivltrip@sch.gr
http://www.infolibraries.gr/tripoli

➤ Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
- Φλώρινα «Βασιλικής Πιτόσκα»
Διεύθυνση: Αργυροκάστρου 1, ΤΚ 
531 00, Φλώρινα
Τηλ. & fax: 23850 23118
E-mail: biblFlor@otenet.gr
http://www.library-Florina.gr

➤ Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
- Χαλκίδα
Διεύθυνση: Μ. Κακαρά 2, ΤΚ 341 
00, Χαλκίδα
Τηλ.: 2221022031, fax: 22210 88778
E-mail: vivlchal@sch.gr
http://www.infolibraries.gr/halkida

➤ Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 

- Χίος «Κοραής»
Διεύθυνση: Κοραή 2, ΤΚ 821 00, Χίος
Τηλ.: 22710 44246, fax: 22710 28251 
E-mail: bibkor@aegean.gr
(http://www.chiosnet.gr/koraes

n Κοινωνικά Φροντιστήρια
➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο Άγιος 
Ανδρέας Άνω Πατησίων 
Διεύθυνση: Ωρωπού και Τέω, Αθήνα
Τηλ.: 210 2914686
http://neotita.gr/

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο Δήμου 
Αθηναίων
Λεωφόρος Ιωνίας και Ρως 8, Αθήνα, 
e-mail: koinwniko.frontisthrio@
gmail.com 
Τηλ.: 210 2511339 Ώρες λειτουργίας: 
4-10μμ Δευτέρα-Παρασκευή
http://www.kfda.hostei.com/

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο Δήμου 
Λυκόβρυσης - Πεύκης
Δήλωση συμμετοχής στην ιστο-
σελίδα του Δήμου Λυκόβρυσης 
- Πεύκης www.likovrisipefki.gr. 
Για πληροφορίες μπορείτε να απευ- 
θύνεστε στο ΝΠΔΔ «Παιδεία Κοι-
νωνική Προστασία & Αλληλεγγύη» 
(ΚΟΙ.Π.Α.Π.) στο τηλέφωνο 213 
2051745, 22.

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο  
Ζωγράφου
Διεύθυνση: Μούσχου 18, Ιλίσια
Τηλ: 210 748626 & 210 7789652
http://www.zografou.gov.gr/?p=3576

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής Αθηνών
Διεύθυνση: Σοφοκλέους 4, (Στοά 
Αθηνών, στάση μετρό Πανεπιστήμιο) 
Τηλεφωνικά στους αριθμούς 210 
3245098, 210 3311270 ή ηλεκτρονικά 
(kf.libiaa@gmail.com ή koinoniko-
frontistirioiaa.blogspot.gr)
http://koinonikofrontistirioiaa.
blogspot.gr/

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο  
Βριλισσίων
Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου (Αλε-
ξάνδρας) 150, τηλ. 24210 33545
Η αίτηση θα συμπληρώνεται στο 

φροντιστήριο. Περισσότερες πλη-
ροφορίες θα υπάρχουν στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση της σελίδας 
του φροντιστηρίου στο facebook: 
https://www.facebook.com/Koinoni-
koFrontistirio

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο  
του Δήμου Γλυφάδας
Τηλ: 213 2025236
http://www.glyfada.gr/frontoffice/
portal.asp?cpage=NODE&cnode=200

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο του 
Δήμου Αλίμου
Τηλ: 213 2008040
http://www.alimos.gov.gr/el-gr/
Document.aspx?ElementId=6c8245f7-
424c-4463-a43f-5ca4356df8ab

➤ Kοινωνικό Φροντιστήριο  
Παλλήνης
Διεύθυνση: Λεονταρίου, Παλλήνη 
Τηλ.: 210 6604726, 210 6033160 
Κοινωνικό Φροντιστήριο Κορωπίου
Τηλ: 210 6622324 & 210 6026275
https://www.facebook.com/Trape-
zaXronouDimouPallinis
http://diktiopallinis.gr/
http://www.palini.gr/20121121732/
koinoniko-frontistirio.html

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο Δήμου 
Μαρκοπούλου
Διεύθυνση: Μαρκόπουλο Μεσογαίας 
190 03, Ελλάδα
Τηλ.: 22990 85095, 22990 20174, 
22990 20105
http://www.topekoergasia.gr/

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο  
Μοσχάτου - Ταύρου
Διεύθυνση: Λύκειο Ταύρου,  
Αγ. Σοφίας 16 και Χρ. Σμύρνης
Διεύθυνση: Λύκειο Μοσχάτου, Ιλισού 
και Κεφαλληνίας
http://www.dimosmoschatou-tavrou.
gr/ 

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
Δήμου Αμαρουσίου
Τηλ.: 213 2031920 & 921

➤ Δημοτικό Φροντιστήριο Ελευσίνας
Διεύθυνση: Ερμού και Αθήνας, 
Ελευσίνα 192 00, Ελλάδα
Τηλ: 213 1601410
http://www.eleusina.gr/frontistirio.
aspx?sflang=el

➤ Αλληλέγγυο Φροντιστήριο 
Δήμου Αιγάλεω
Διεύθυνση: 4ο Ενιαίο Λύκειο Αιγάλεω, 
Μυκυνών και Κορίνθου, Αιγάλεω 
Τηλ.: 210 5902440
http://www.aigaleo.gr/Default.
aspx?tabid=439&language=en-US

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο Ιλίου
Για εγγραφές και δηλώσεις συμμετοχής 
μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κύριο 
Δημήτριο Αμπατζή στο τηλέφωνο 213 
2030036 και την κυρία Ευαγγελία 
Πολυδώρου στο τηλέφωνο 213 
2030042 καθημερινά 09:00-14:30.
Κοινωνικό Φροντιστήριο Καισαριανής
Πληροφορίες στο Γραφείο Παιδείας 
Δήμου Καισαριανής, τηλ: 213 
2010733, 213 2010779 e-mail: pe-
dia@kessariani.gr
http://www.ilion.gov.gr/web/guest/
dt/archive/13350

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
Κερατσινίου

Οι μαθητές που έχουν ανάγκη από τα 
δωρεάν μαθήματα υποστήριξης για 
πληροφορίες και εγγραφές μπορούν 
να επικοινωνήσουν με τα τηλέφωνα: 
69459 60279, στις ώρες (11πμ-1μμ, 
6μμ-9μμ) και 210 4317001 (11πμ- 
1μμ) καθημερινά.

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο  
Νέας Μάκρης
Τηλ: 694445 2024 ή 697739 2732
Κοινωνικό φροντιστήριο Περιστερίου
Τα τηλέφωνο της γραμματείας του 
κοινωνικού φροντιστηρίου είναι 210 
5711633 και υπεύθυνος εγγραφών 
ο πάτερ Αλέξανδρος.
Δωρεάν φροντιστήριο για παιδιά 
οικονομικά αδύναμων στον Πειραιά
Αιτήσεις συμμετοχής των μαθητών 
στο Πρόγραμμα «Διδακτική Αλ-
ληλεγγύη», υποβάλλονται στα γραφεία 
της Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση 
Πειραιά, (ΚΟ.Δ.Ε.Π.), Ζωσιμαδών 11 
& Ελευθερίου Βενιζέλου.

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
Κορυδαλλού
Πληροφορίες και αιτήσεις στο http//
www.korydallos.gr, 210 4990410, 
φαξ: 210 4990450.
http://www.korydallos.gr/Default.
aspx?tabid=795&language=el-GR

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο  
στην Κόρινθο
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές  
στα γραφεία του Κέντρου 
Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου 
Κορινθίων, Κολιάτσου 30 - 
2ος όροφος, τηλ. 27410 85638, 
85636, ώρες 9.00 π.μ έως  
14.00 μ.μ. 

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο  
Μαλεβιζίου
Για πληροφορίες και δηλώσεις 
συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στην 
Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου, 
στα τηλέφωνα 2813 400684 και 2813 
400692, εργάσιμες ημέρες και ώρες.

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
Κορδελιού - Ευόσμου
Διεύθυνση: Πηνειού 3,  
Κορδελιό Εύοσμος 
Τηλ.: 2310 703221 

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης
Τηλέφωνα εγγραφών 6979 
972715 και 6977 256196,  
e-mail: persaliapi@yahoo.gr
http://koimisitheotokouoreokastrou.
blogspot.gr/

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
Παύλου Μελά
Διεύθυνση: Λήμνου 2, Θεσσαλονίκη 
Τηλ.: 2310 020196, 2310 020165
http://www.pavlosmelas.gr/

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
Κατερίνης ΕΛΜΕ Πιερίας
Διεύθυνση: Ειρήνης 34, Κατερίνη 
E-mail: info@elmepierias.gr
http://www.elmepierias.gr/

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
Πύργου
Διεύθυνση: 2ο Γυμνάσιο και Λύκειο, 
Ελευθερίου Βενιζέλου
Τηλ.: 26213 62415
http://www.dimospyrgou.gr/portal/
page/portal/Pyrgos/Home 

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο - 
Ήλιδα Αμαλιάδα
Διεύθυνση: Φιλικής Εταιρείας 6, Ήλιδα 
E-mail: press@amaliada.gr, τηλ. 2622 
360509 - http://www.dimosilidas.gr/

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
Ναυπλίου
Τηλ: 6973 573426, Υπεύθυνη Επι-
κοινωνίας: Ζερβοπούλου Δήμητρα

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
Χανίων
Πληροφορίες: Προϊσταμένη του 
τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, 
κα Κτενιαδάκη Ελένη 
Τηλ: 2821 341691 και 2821 341696
Κοινωνικό Φροντιστήριο Άρτας
Τηλ: 26810 21005 και 26810 23 886

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
Μαθηματικών από το Δήμο 
Θεσσαλονίκης 
Για τη συμμετοχή στα μαθήματα 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται στα γραφεία του 
συλλόγου «Ασπίδα για το Παιδί» 
(Δωδεκανήσου 2, 8ος όροφος - τηλ. 
2310 551502. 
https://www.facebook.com/ 
pages/Ασπιδα-ΓΙΑ-ΤΟ-ΠΑΙΔΙ/ 
158605950992991

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο στο 
Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2310 
416606
http://www.thessaloniki.gr/portal/
page/portal/DioikitikesYpiresies/
GenDnsiDioikOikonYpiresion/kith-
vafo-may

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο  
Νεάπολης-Συκεών
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με 
το Γραφείο Παιδείας του Δήμου 
Νεάπολης - Συκεών, στο τηλέφωνο 
2310 671100 (εσωτερικά: 177 και 159)

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
Καλαμαριάς
Οι ενδιαφερόμενοι για το δωρεάν 
φροντιστήριο μπορούν να επι-κοινω-
νούν για περισσότερες πληροφορίες 
και να δηλώνουν συμμετοχή είτε για 
τη στελέχωση είτε για τη συμμετοχή 

των παιδιών τους, με τα εξής μέλη:
Θεανώ Βαχτσεβάνου τηλ. 6947 
106080 - Στέλλα Κορομπίλη τηλ. 
69744 81097 - Ελένη Παπαθεοδοσίου 
- Τηλ. 69477 05491 
http://www.kalamaria.gr/

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο  
Πατρέων
Διεύθυνση: Ρήγα Φεραίου 167, 
Πάτρα 262 22
Τηλ.: 6973 352870

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο  
Θεσπρωτίας
Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 11, 
Ηγουμενίτσα 
E-mail: koinoniko.frontistirio@gmail.
com 
http://koin-front-thesprotias.blog 
spot.gr/

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
Ηγουμενίτσας
Διεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 101, 
Πρέβεζα 
τηλ. 26820 26684, 26820 26734 
fax: 26820 27953 
http:// imprevezis.blogspot.
gr/2013/03/i-m.html

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
Αρεόπολης Γυθείου
Διεύθυνση: Ελευθερολακώνων 1, 
Γύθειο 
Τηλ.: 27333 60300
http://www.anatolikimani.gov.gr

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
Σπάρτης
Διεύθυνση: Ευαγγελίστριας 85, 
Σπάρτη 231 00, Ελλάδα 
Τηλ.: 27313 61200
http://www.sparti.gov.gr/

➤ Σχολείο Αλληλεγγύης
Δεμερτζή και Έλλης, Κερατσίνι  
Δραπετσώνα 
sxoleio.allhlegyhs@gmail.com
Τηλ.: 2104327780, 6946206362
http://solidaritykerdra.wordpress.
com/author/solidaritykerdra/

➤ Αγία Ειρήνη Παπάγου
Μαθήματα Γαλλικών: κ. Σταύρος 
Δρακόπουλος 

Καρναβία 10, Παπάγος Χολαργός 
Τηλ.: 210 6520814
http://neotita.gr/

➤ Ύψωση Τιμίου Σταυρού 
Χολαργού
Φιλολογικά μαθήματα:κ. Ιωάννα 
Ποντίκη Πληροφορική: κ. Αντ. 
Χατζηκωνσταντής Φυσική-Χημεία 
-Μαθηματικά: κ. Στυλιανός Ρουσο-
χατζάκης
Αναστάσεως και Κλειούς
Τηλ.: 210 6515952
http://neotita.gr/

➤ Φροντιστήριο Εθελοντών 
Καθηγητών
Κοιμήσεως Θεοτόκου 8, Μαρούσι 
Τηλ.: 2108024942 
kontrastonkairo@yahoo.gr

➤ Συνεταιρισμός Γονέων 
Χαλανδρίου ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. - 
Συνεταιριστικό Φροντιστήριο
Αριστοτέλους 42, Χαλάνδρι 
info@sinetairismos.gr 
Τηλ.: 21 5551 1057
http://www.sinetairismos.gr/index.
php/frontistirio

➤ Άγιος Νικόλαος Πευκακίων
Ασκληπιού 38, Μεταμόρφωση 
Τηλ.: 210 3612449
http://neotita.gr/

➤ Αγία Σοφία Νέου Ψυχικού
Ισπανικά: κ. Σοφία Κατηφόρη  
Γαλλικά: κ. Μαρία Σιαφλά
Πλατεία Αγίας Σοφίας, Φιλοθέη 
Ψυχικό 
Τηλ.: 210 6776868
http://neotita.gr/

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
Δήμου Αγίων Αναργύρων - 
Καματερού
2ο Ενιαίο Λύκειο Καματερού, Άγιοι 
Ανάργυροι Καματερό 
http://www.agan.gov.gr/web/guest/
home

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
στο Δήμο Άγιος Δημήτριος 
Μυκονιάτικα
Φροντιστηριακά Μαθήματα: κ. Ιωσήφ 
Μουλίνος 

Μαντώς Μαυρογένους 8,  
Άγιοι Ανάργυροι Καματερό 
Τηλ.: 210 8329579
http://neotita.gr/

➤ «Το μυρμήγκι» -  
Δίκτυο αλληλεγγύης  
6ης κοινότητας Αθήνας
Στοιχεία επικοινωνίας
Επτανήσου 60 και Τενέδου, 
Κυψέλη, Αθήνα
Τηλ.: 210 8613612
e-mail: tomirmigi@gmail.com 
site: http://tomirmigi.blogspot.gr/

➤ Λέσχη Αλληλεγγύης  
Νέου Κόσμου
Στοιχεία επικοινωνίας Μαστραχά 
11, Αθήνα 210 9026000 
e-mail: allyleggyhneoykosmoy@
yahoo.gr
site: https://www.facebook.com/
allyleggyhneoykosmoy

➤ tutorpool - Δίκτυο 
Εθελοντισμού και Αλληλεγγύης 
για την παιδεία
Στοιχεία επικοινωνίας Αθήνα,  
104 31 - Τηλ.: 697 763 4483  
(καθημερινά ώρες: 11 00-18 00)
site: http://tutorpool.gr/, http://
tinyurl.com/aql7sov

➤ Άγιοι Ασώματοι Θησείου
Στοιχεία επικοινωνίας
Θερμοπυλων 11 - 13, Αθήνα
Τηλ.: 210 5239829 

➤ Προφήτης Ηλίας Παγκρατίου
Στοιχεία επικοινωνίας
Αρύββου 1, Αθήνα 116 33
Τηλ.: 210 7514411

➤ Άγιος Θωμάς Άνω Κυψέλης 
Στοιχεία επικοινωνίας
Καρτερίας 11, Αθήνα
Τηλ.: 210 8655230

➤ Άγιος Στυλιανός Γκύζη
Στοιχεία επικοινωνίας
Παπαστράτου 16, Αθήνα 
Τηλ.: 210 6464274

➤ Εισόδια Θεοτόκου Γουδί
Στοιχεία επικοινωνίας:
Γεωργίου Παπανδρέου 95, 
Ζωγράφου 115 27
Τηλ.: 210 7716543

➤ Ζωοδόχου Πηγή Δάφνης
Στοιχεία επικοινωνίας:
Πλατεία Ζωοδόχου Πηγής, Δάφνη 
Τηλ.: 210 9026169

➤ Πρόγραμμα Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης ΑγκαλιάΖΩ - 
Δήμος Βύρωνα
Στοιχεία επικοινωνίας:
Βύρωνας,
Τηλ.: 213 2008600 - 601
site: http://www.dimosbyrona.gr/
article.php?id=3647

➤ Δωρεάν μαθήματα από 
φοιτητές του ΕΜΠ
Στοιχεία επικοινωνίας
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 
Ζωγράφου e-mail:  
dwreanmathimata@yahoo.gr
Τηλέφωνα: 6974228744 
6973588917 6970976906
site: http://dwreanmathimata.
wordpress.com/
https://www.facebook.com/
dwreanmathimataEMP
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Για περισσότερες πληροφορίες: www.rejoin.gr

Εκπαίδευση

Φοιτητικός Διαγωνισμός για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Το Δίκτυο CSR Hellas προκηρύσσει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την έναρξη του φοι-
τητικού διαγωνισμού για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη “Νίκος Αναλυτής”, ο οποίος 
διενεργείται σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και με την υποστήριξη 
του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στην Ελλάδα. Ο διαγωνισμός στοχεύει στην προώθηση της συνεργασίας της 
ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας, δίνοντας στους νέους την ευκαιρία να κατα-
θέσουν τις δικές τους απόψεις στο διάλογο για την υιοθέτηση μιας περισσότερο υπεύθυνης 
επιχειρηματικής συμπεριφοράς.
Απευθύνεται σε ομάδες (3-4 ατόμων) φοιτητών προ / μεταπτυχιακών προγραμμάτων, στα οποία 
η ΕΚΕ περιλαμβάνεται στα επιστημονικά τους ενδιαφέροντα και αφορά τη συγγραφή εργασίας 
με θέμα: “Ο ρόλος της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στο επιχειρείν ως μοχλός ανάπτυξης”.
Με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και κατά προτίμηση στους κλάδους τουρισμού, 
ναυτιλίας, αγροτο-διατροφής. Το βραβείο του διαγωνισμού περιλαμβάνει μετάβαση και 
συμμετοχή των νικητών σε εκδήλωση Ευρωπαϊκού Θεσμικού Οργάνου, εντός του 2015 
στο εξωτερικό, με τα έξοδα καλυμμένα.  Θα δοθούν τρία βραβεία στα μέλη των τριών 
καλύτερων εργασιών.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε αποστέλλοντας email στο csr-na-
contest@csrhellas.org & στην ιστοσελίδα του CSR Hellas www.csrhellas.org - Τηλ: 210 3387422

Πανεπιστήμιο Πατρών:  
Ημερίδα «Εθελοντισμός και Κινητικότητα»
Το Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Πατρών, το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας 
και ο Κόμβος φοιτητών διοργανώνουν μια σειρά εκδηλώσεων με τίτλο «Εθελοντισμός 
και Κινητικότητα» την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2015 και ώρα έναρξης 12.00.
Στις εκδηλώσεις περιλαμβάνονται: Ημερίδα με τίτλο «Κινητικότητα και δυνατότητες μετα-
κίνησης φοιτητών στο εξωτερικό», workshops και έκθεση με υλικό από τις επιστημονικές 
φοιτητικές ομάδες του Πανεπιστημίου, ξεναγήσεις στη μόνιμη και τις περιοδικές εκθέσεις 
του Μουσείου Επιστημών και Τεχνολογίας και πολλά events μέχρι αργά το βράδυ στον 
εξωτερικό και τον εσωτερικό χώρο του Μουσείου.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2610 969973, 2610 969972, 2610 996732, 2610 969832.

Διαγωνισμός Imagine Cup 2015
Το Imagine Cup, ο ετήσιος διαγωνισμός της Microsoft που προάγει τη νεανική καινοτομία, 
ενθαρρύνει και φέτος μαθητές και φοιτητές από όλο τον κόσμο να αναπτύξουν καινο-
τόμες εφαρμογές, διεκδικώντας παράλληλα διεθνή αναγνώριση και σημαντικά έπαθλα. 
Για 13η συνεχόμενη χρονιά, όσοι νέοι ενδιαφέρονται και είναι άνω των 16 ετών μπορούν 
να επισκεφθούν την επίσημη σελίδα του διαγωνισμού, Imagine Cup και να δηλώσουν 
συμμετοχή στον κορυφαίο διαγωνισμό τεχνολογίας. Φέτος, το χρηματικό ποσό που θα 
διεκδικήσουν οι μεγάλοι νικητές των Παγκόσμιων Τελικών φέτος υπερβαίνει τα 750.000 
δολάρια.
Οι συμμετέχοντες, όπως κάθε χρόνο, θα έχουν την ευκαιρία να διαγωνιστούν σε 3 βασικές 
κατηγορίες, οι οποίες στοχεύουν στην ανάδειξη των ικανοτήτων τους με τη βοήθεια των 
πιο σύγχρονων τεχνολογιών. Μαθητές και οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή 
για όποια κατηγορία τους ταιριάζει περισσότερο, αφού είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να 
καλύπτουν τα διαφορετικά ενδιαφέροντά τους, και είναι οι εξής:
Games: Απευθύνεται στους λάτρεις του Game Development. Οι συμμετέχοντες θα έχουν 
την ευκαιρία να διακριθούν σχεδιάζοντας ένα παιχνίδι πάνω στην αγαπημένη τους πλατ-
φόρμα Windows (PC ή οθόνη αφής), Windows Phone ή Kinect SDK. Να σημειώσουμε ότι 
το 2014, το παιχνίδι Dementia της ελληνικής ομάδας Genesis Game Studios αναδείχθηκε 
μέσα στα 10 καλύτερα παγκοσμίως.
World Citizenship: Μια μοναδική ευκαιρία για όσους θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο με 
τη βοήθεια της τεχνολογίας. Οι συμμετέχοντες θα αξιολογηθούν με βάση την προοπτική 
που μπορεί να έχει η εφαρμογή τους στην λύση των μεγαλύτερων προβλημάτων που 
αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα σήμερα.
Innovation: Ο διαγωνισμός αυτός αναδεικνύει τις πιο πρωτοπόρες και καινοτόμες εφαρ-
μογές, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί με τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες και τα πιο εξελιγμένα 
εργαλεία της Microsoft.
Οι ελληνικοί τελικοί στις κατηγορίες Game, World Citizenship και Innovation θα πραγ-
ματοποιηθούν στις 23 Απριλίου 2015, στα γραφεία της Microsoft Ελλάς.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν εγγραφεί στο www.imaginecup.com μέχρι την 
1η Απριλίου και στη συνέχεια να καταθέσουν τα demos/prototypes των προτάσεων 
τους, καθώς επίσης και την αίτηση συμμετοχής τους μέχρι και τις 10 Απριλίου στο e-mail: 
icgr@microsoft.com. 
Περισσότερες από 35 ομάδες από όλο τον κόσμο που θα συμμετάσχουν στους Ημιτε-
λικούς, θα προκριθούν στους Παγκόσμιους Τελικούς, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν 
τέλη Ιουλίου του 2015, στα κεντρικά γραφεία της Microsoft, στο Σιάτλ των Ηνωμένων 
Πολιτειών. 
Δηλώστε συμμετοχή στο ακόλουθο link: www.imaginecup.com
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την συμμετοχή σας στο διαγωνισμό, μπορεί-
τε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα StudentGuru, την επίσημη ελληνική κοινότητα του 
Imagine Cup, όπου θα έχετε την ευκαιρία να επικοινωνήσετε με άλλους διαγωνιζόμενους, 
να διαμορφώσετε την ομάδα σας και να είστε πάντα ενημερωμένοι με τα τελευταία νέα. 
Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ελληνική ομάδα του Imagine Cup στο e-mail: 
icgr@microsoft.com

21ος economia Φοιτητικός Διαγωνισμός  
«Υγεία: Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»
Με θέμα «Υγεία: Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ξεκίνησε φέτος ο 21ος economia 
Φοιτητικός Διαγωνισμός. Σκοπός είναι η κινητοποίηση των νέων να συνδέσουν την ακα-
δημαϊκή θεωρία με επίκαιρα θέματα, η ενίσχυση της δικτύωσης φρέσκου δυναμικού με 
κορυφαίες επιχειρήσεις, η ανάδειξη νέων ατόμων με κριτική σκέψη και η παροχή σημαντικών 
επιβραβεύσεων στους συμμετέχοντες.
Στον economia Φοιτητικό Διαγωνισμό, μπορούν να λάβουν μέρος ατομικά ή σε ομάδες έως 
4 ατόμων, φοιτητές (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί ή υποψήφιοι διδάκτορες) από την Ελλάδα 
και το εξωτερικό γράφοντας εργασία 2.000 λέξεων σε ελληνικά ή αγγλικά πάνω στα θέματα.
Φέτος ο διαγωνισμός εισάγει για πρώτη φορά νέα στοιχεία, όπως παρουσιάσεις των εργα-
σιών και δωρεάν mentoring των φοιτητών στους χώρους του ομίλου economia, ώστε οι 
συμμετέχοντες να εφοδιαστούν με χρήσιμες γνώσεις μελέτης, συγγραφής και παρουσίασης 
εργασιών, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και εκτός διαγωνισμού. Όσοι φοιτητές δηλώσουν 
εγκαίρως συμμετοχή θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο mentoring στις 26 
Φεβρουαρίου στα γραφεία του ομίλου Economia. Η βαθμολόγηση γίνεται τον Απρίλιο του 
2015 ενώ η τελετή της απονομής των βραβείων προγραμματίζεται για τo Μάϊο του 2015.
Κριτική Επιτροπή Αξιολόγησης: Στην κριτική επιτροπή περιλαμβάνονται η γενική διευθύντρια 
της Mindwork Λίνα Νικολοπούλου, ο πρόεδρος Λέσχης Επιχειρηματικότητας Κωνσταντίνος 
Ευριπίδης, ο καθηγητής πολιτικής της υγείας, τέως αντιπρόεδρος ΕΟΠΥΥ και τέως πρόεδρος 
ΟΠΑΔ Κυριάκος Σουλιώτης, και ειδικός σύμβουλος είναι ο γενικός διευθυντής του ομίλου 
economia Αντώνης Παπαγιαννίδης.
Η ημερομηνία λήξης υποβολής εργασιών είναι στις 31/3/2015. Για δηλώσεις συμμετοχής 
μεταβείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.economia.gr/el/article/entry/2205

Youth Lab - Κωτσόβολος:  
Δωρεάν Σεμινάρια σε νέους της Θεσσαλονίκης
Η Κωτσόβολος πάντα δίπλα στους νέους ξεκίνησε μία νέα πρωτοβουλία, το Youth Lab, με 
στόχο την ανάπτυξη και την εκπαίδευση όλων των νέων σε θέματα τεχνολογίας, καινοτο-
μίας, γνώσης και ανάπτυξης σε θέματα που τους απασχολούν και τους προβληματίζουν. 
Η πρώτη δράση του Youth Lab έρχεται σε συνεργασία με τον Μη Κυβερνητικό - Μη 
Κερδοσκοπικό Οργανισμό, Youthnet Hellas, που διοργανώνουν μια σειρά από σεμινά-
ρια για νέους και νέες, 18 έως 35 ετών, από την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.
Κάθε Παρασκευή του Μαρτίου, εξειδικευμένοι εκπαιδευτές του Youthnet Hellas, θα 
παραδίδουν σεμινάρια και θα δίνουν απαντήσεις σε ερωτήματα των νέων, γύρω από τις 
δεξιότητες και τα εφόδια που πρέπει να έχουν για να ξεχωρίσουν στην αγορά εργασίας, 
τις ικανότητες που πρέπει να αναπτύξουν στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης, τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη νεανική επιχειρηματικότητα, αλλά και τις 
ευκαιρίες απασχόλησης μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια 
είναι δωρεάν και περιέχουν την παρακάτω θεματολογία: 
6 Μαρτίου 2015: Δυναμική Ομάδας & Επικοινωνία - κοινωνικές δεξιότητες, συνεργατικότητα. 
13 Μαρτίου 2015: Προώθηση στην Απασχόληση - αναζήτηση ευκαιριών, σύνταξη βιογρα-
φικού, προετοιμασία για συνέντευξη. 20 Μαρτίου 2015: To Internet & τα Social Media ως 
εργαλεία εύρεσης εργασίας και ενίσχυσης του επαγγελματικού προφίλ.  27 Μαρτίου 2015: 
Ευρωπαϊκά Προγράμματα και ευκαιρίες εθελοντισμού, εκπαίδευσης, πρακτικής άσκησης.
Στο τέλος των εκπαιδευτικών σεμιναρίων, θα αφιερωθεί χρόνος προκειμένου οι συμμε-
τέχοντες να δουν στην πράξη όλα όσα διδάχθηκαν. Επιπλέον, θα ενημερωθούν για τις 
διαθέσιμες ευκαιρίες και προγράμματα καθώς και τις ισχύουσες προκηρύξεις. Τα σεμινάρια 
είναι αυτοτελή και όλοι όσοι παρακολουθήσουν ένα από αυτά, θα λάβουν πιστοποιητικό 
συμμετοχής. Τα τέσσερα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στο κατάστημα Κωτσόβολος 
στην Ευκαρπία (Περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης & Λεωφ. Στράτου κόμβος Ευκαρπίας).
Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, μπορούν να ενημερωθούν στη σελίδα: http://
corporate.kotsovolos.gr/gr/press-centre/ta-nea-mas/neo/youthnet_nea/ και να δηλώ-
σουν συμμετοχή έως τις 27 Φεβρουαρίου 2015.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015

Tα πάντα για την εκπαίδευση και την εργασία  
σε Ελλάδα και εξωτερικό!
Η Διεθνής έκθεση Εκπαίδευση & Εργασία γιορτάζοντας τα 17α γενέθλιά της, προσαρ-
μόζει τη μορφή της στις ανάγκες των εκθετών και των επισκεπτών της και μεταφέρεται 
στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, στο κέντρο της Αθήνας από 6 έως 8 Μαρτίου 
2015. Η έκθεση εκπαίδευση & εργασία είναι κορυφαίο εκθεσιακό γεγονός στο χώρο 
της εκπαίδευσης στην Ελλάδα και μία από τις σημαντικότερες εκπαιδευτικές εκθέσεις 
στην Ευρώπη. 
Ειδικά τα τελευταία χρόνια, που τα ποσοστά ανεργίας της χώρας ανέρχονται σε τόσο 
υψηλά επίπεδα, η έκθεση Εκπαίδευση & Εργασία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία 
και δυναμική, καθώς προσφέρει μία πλήρη ενημέρωση στα νέα παιδιά, που αναζητούν 
καλύτερες προοπτικές στην αγορά εργασίας. Παράλληλα παρέχει μια ολοκληρωμένη 
εικόνα αναφορικά με τα πανεπιστημιακά προγράμματα Ελλάδας και εξωτερικού σε 
επίπεδο προπτυχιακών, μεταπτυχιακών σπουδών και διά βίου μάθησης, στο δημόσιο 
και ιδιωτικό τομέα.
Αποτελεί τόπο συνάντησης πολυάριθμων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ενθαρρύνοντας 
την ανάπτυξη συνεργασιών, αλλά και την επικοινωνία τους με ένα ευρύ κοινό με 
ενδιαφέρον για την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, στην έκ-
θεση συμμετέχουν πανεπιστήμια, εκπαιδευτικά ιδρύματα, σχολές, φορείς, πρεσβείες, 
εκδότες, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης, εταιρείες με προϊόντα και υπηρεσίες για 
νέους, εταιρείες / προμηθευτές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. 
Αξίζει να σημειωθεί, σε μια δύσκολη εποχή για τις σχέσεις μας με το εξωτερικό, η πα-
ρουσία εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από 16 διαφορετικές χώρες (Αυστραλία, Βουλγαρία, 
Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ελλάδα, ΗΠΑ, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Καναδάς, Κύπρος, 
Μ. Βρετανία, Ολλανδία, Ρουμανία, Τουρκία).
Η είσοδος στην έκθεση Εκπαίδευση & Εργασία είναι δωρεάν.
Ημερομηνίες: 6 έως 8/3/2015, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων
Για περισσότερες πληροφορίες www.ekpaidefsi.gr και στο Tηλέφωνο: 210 9246815 
& 210 9214335

5ο Συνέδριο InfoCom Mobile World & Αpps
Mobility everywhere: The Touch ‘n Go era: Το οικοσύστημα που έχει αναπτυχθεί γύρω από τα 
smartphones αποδεικνύεται εξαιρετικός καταλύτης για την καινοτομία. Συνδέοντας τους ανθρώ-
πους με το διαδίκτυο, τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας υποστηρίζουν μια διαρκώς αυξανόμενη 
ποικιλία νέων προϊόντων και υπηρεσιών που επηρεάζουν σχεδόν κάθε πτυχή της ζωής μας. 
Αυτή η ταχύτατη ανάπτυξη θα μπορέσει να διατηρηθεί κατά τα επόμενα χρόνια; Ποιες ιδέες 
μπορούν να προκύψουν από τις τρέχουσες τάσεις της αγοράς και πώς η βιομηχανία κινητής 
τηλεφωνίας θα πρέπει να εξελίσσεται ώστε να ανταποκρίνεται στις μελλοντικές απαιτήσεις;
1η ενότητα: Mobilizing business: Τα τελευταία χρόνια, οι περισσότερες επιχειρήσεις αναζη-
τούν τρόπους που θα δώσουν στους εργαζόμενους και τους συνεργάτες τους τη δυνατότητα 
να παραμένουν σε πλήρη επαφή με το εταιρικό περιβάλλον λειτουργίας, είτε βρίσκονται 
εντός, είτε εκτός φυσικής σύνδεσης μ’ αυτήν. Είναι, βέβαια, δεδομένο ότι λύσεις τύπου push 
ή redirect έχουν προ πολλού ξεπεραστεί, αφού αναπτύχθηκαν εξελιγμένες cloud-based 
πλατφόρμες, έτοιμες να ανταποκριθούν στις ανάγκες. Αν και, θεωρητικά, όλα είναι λυμένα, 
η πράξη έχει την τάση να μας προσγειώνει αμείλικτα. Η μεταβίβαση δεδομένων από και προς 
το χρήστη, το επίπεδο ασφαλείας, η απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος, το BYOD, ο 
σχεδιασμός της εφαρμογής  και τέλος η ισορροπία κόστους-απόδοσης, όλα παίζουν το ρόλο 
τους. Τα έξυπνα κινητά εξελίσσονται σε «ομφάλιο λώρο» επικοινωνίας με το περιβάλλον 
μας για ολοένα περισσότερες λειτουργίες, με πιο πρόσφατη τη σύνδεση με τους τραπεζικούς 
μας λογαριασμούς: μπορούμε πλέον να κάνουμε συναλλαγές με τη βοήθειά τους, καθώς 
χρησιμεύουν και ως μέσο ταυτοποίησης. Ουσιαστικά, αναδεικνύονται στην πύλη που μας 
συνδέει με το ψηφιακό σύμπαν, μας κάνει πομπούς και δέκτες πληροφοριών και, φυσικά, 
εν δυνάμει αγοραστές για κάθε λογής προϊόντα και υπηρεσίες, προσαρμοσμένα στις ανάγκες 
και τις συνήθειές μας.
2η ενότητα: Need 4 speed: Όλα τα παραπάνω μεγιστοποιούν την ανάγκη για απρόσκοπτη, 
γρήγορη και αξιόπιστη σύνδεση δεδομένων – μια ακόμη πρόκληση για τους παρόχους, οι 
οποίοι επικεντρώνουν τις δυνάμεις τους στην επίτευξη όλο και μεγαλύτερων ταχυτήτων με 
ακόμα καλύτερη κάλυψη, αφού οι χρήστες θεωρούν τη σύνδεσή τους, κάτω από οποιεσ-
δήποτε συνθήκες, σχεδόν αυτονόητη. Οι κατασκευαστές smartphones και tablets, από την 
άλλη πλευρά, αναζητούν τρόπους για να διαφοροποιηθούν στον αέναο αγώνα με στόχο 
την ενσωμάτωση υψηλών τεχνικών προδιαγραφών και την εξασφάλιση ανταγωνιστικής θέ-
σης τόσο στο ράφι, όσο και τη συνείδηση των καταναλωτών. Τελικά, πόσο άνισος είναι ο 
αγώνας μεταξύ χαρακτηριστικών και τιμής και πόσο η ομοιογένεια του User Interface κάνει 
ουδέτερη την εμπειρία του χρήστη; Μήπως οι «φορετές» συσκευές, τα όλο και πιο δημοφι-
λή wearables, θα αποτελέσουν τον επόμενο πόλο έλξης και θα μεγαλώσουν τη νέα γενιά 
χρηστών και εφαρμογών;
3η ενότητα: The “m” factor changes the world: Πέρα από συσκευές και υποδομές, το 
«καύσιμο» που κινεί την οικονομία του οικοσυστήματος είναι οι εφαρμογές. Ουσιαστικά, 
είναι ο κατεξοχήν λόγος για τον οποίο αποκτά κάποιος ένα smartphone και ο μοναδικός για 
ένα tablet! Περίπου 3,2 εκατομμύρια εφαρμογές είναι σήμερα διαθέσιμες στα Application 
Stores, τις «βιτρίνες» για τις τρεις πλατφόρμες που κυριαρχούν στην αγορά. Ως εκ τούτου, ο 
ανταγωνισμός είναι τεράστιος και τα περιθώρια για monetization ιδιαίτερα στενά. Όμως, την 
ώρα που αναρωτιέται κανείς αν η καινοτομία έχει εξαντληθεί πιά, κάτω από αυτόν τον τεράστιο 
όγκο, συνεχώς εμφανίζονται στο προσκήνιο προσεγγίσεις που εκπλήσσουν. Επίσης, νέους 
δρόμους monetization ανοίγουν και οι εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου, οι οποίες -μέσα 
από ‘location based’ προσεγγίσεις και αλληλεπιδράσεις με τα κοινωνικά δίκτυα- μπορούν 
να φτάσουν σε πολύ υψηλά επίπεδα προσωποποιημένης πληροφορίας. Φυσικά, ίσως το 
σημαντικότερο είναι η επανάσταση της καθημερινότητας, μέσα στην οποία όλο και συχνότερα 
εμπλέκονται οι κινητές εφαρμογές που διευκολύνουν την ζωή των πολιτών σε βαθμό που 
αρχίζουν να γίνονται αναπόσπαστο τμήμα τους.
Παράλληλες ενότητες: m-health: In mobile we trust!
Mobile marketing: Customers are mobile
Φόρμα εγγραφής: http://www.mwc.gr/5o-infocom-mobiles-world-2015/forma-engrafis/
Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 26 Φεβρουαρίου Divani Caravel.

«Tα 7 κλειδιά» - Ένα Πρωτότυπο Διαδραστικό Παιχνίδι
Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) σχεδίασε και υλοποιεί ένα πρωτότυπο, δι-
αδραστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο θα φιλοξενείται, στο Ίδρυμα Ευγενίδου (Λ. 
Συγγρού 387, Παλαιό Φάληρο). 
Τίτλος του προγράμματος είναι «Τα 7 κλειδιά» αφού επιδιώκει να… ξεκλειδώσει μυστικά της 
παραγωγικής ιστορίας της χώρας μας. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο εκπαιδευτικό εγχείρημα 
καθώς συνδυάζει παιχνίδια γνώσεων και νέες τεχνολογίες, βοηθώντας τα παιδιά να καταλά-
βουν, μέσα από το παιχνίδι, διαδικασίες και μηχανισμούς του τεχνικού πολιτισμού. Οι συμ-
μετέχοντες έρχονται σε επαφή με βασικές πρώτες ύλες όπως το λάδι, το μετάξι, το μάρμαρο 
- που σχετίζονται άμεσα με τη θεματική των μουσείων που εντάσσονται στο Δίκτυο του ΠΙΟΠ 
- και, σταδιακά, αντιλαμβάνονται τις χρήσεις αλλά και τη σημασία τους μέσα από μια έξυπνη 
διαδρομή με πολλά «εμπόδια» - γρίφους, αινίγματα, πειράματα. Καθ’ όλη τη διάρκεια του 
παιχνιδιού, εξειδικευμένοι μουσειοπαιδαγωγοί καθοδηγούν τα παιδιά, που χρησιμοποιούν 
τεχνολογίες αιχμής, οι οποίες λειτουργούν βάσει της ανθρώπινης κίνησης και βοηθούν στον 
πειραματισμό και την καλύτερη κατανόηση φυσικών φαινομένων και όχι μόνον. 
To γενικό κοινό γίνεται δεκτό κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 10:00 έως τις 16:00 (εξαι-
ρούνται οι επίσημες αργίες). Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 7 - 14 ετών, που συνοδεύονται. 
Οι σχολικές ομάδες θα γίνονται δεκτές, με ελεύθερη είσοδο, τα πρωινά από Δευτέρα έως 
Παρασκευή και μόνον κατόπιν έγκαιρης κράτησης στα τηλέφωνα 210 9469631-632.
Ώρες επικοινωνίας: 
Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 - 14:00, Σάββατο: 10:00 - 16:00, Κυριακή: 10:00 - 16:00
Διεύθυνση: Λεωφόρος Συγγρού 387, τηλέφωνο: 210 9469600.
Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν τόσο για το γενικό κοινό όσο και για σχο-
λικές ομάδες.

2ο Athens Science Festival
Athens Science Festival, το Φεστιβάλ Επιστήμης και Καινοτομίας στην Αθήνα, που δι-
οργανώνεται για δεύτερη χρονιά στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων από τις 17 έως 
τις 22 Μαρτίου 2015, με ελεύθερη είσοδο.
Με θέμα «Επιστήμη και Τεχνολογία: από τη θεωρία στην πράξη», το 2ο Athens Science 
Festival περιλαμβάνει δραστηριότητες και καινοτόμες δράσεις, οι οποίες απευθύνονται 
τόσο σε μαθητές και φοιτητές όσο και στο ευρύ κοινό: εργαστήρια, εκπαιδευτικά δρώ-
μενα, επιμορφωτικά παιχνίδια, επιστημονικές παρουσιάσεις, συζητήσεις, παραστάσεις, 
προβολές, εκθέσεις και ενδιαφέρουσες ομιλίες από καταξιωμένους Έλληνες και ξένους 
επιστήμονες (νομπελίστες και διεθνείς επιστημονικές προσωπικότητες). Για έξι ημέρες, 
μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τον μαγικό κόσμο της Επι-
στήμης μέσα από ένα πρωτότυπο, διασκεδαστικό και συναρπαστικό τρόπο.
Διοργάνωση: Εκπαιδευτικός Οργανισμός “Επιστήμη Επικοινωνία – SciCo”, Βρετανικό 
Συμβούλιο, Σύνδεσμος υποτρόφων του Ιδρύματος Ωνάση, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 
κόμβος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας “INNOVATHENS”, Βιομηχανικό Μουσείο 
Φωταερίου. Σε συνεργασία με πλήθος ακαδημαϊκών, ερευνητικών φορέων και εκπαι-
δευτικών οργανισμών.
17-22 Mαρτίου 2015. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων: Πειραιώς 100, Γκάζι, 210 3475518, 
210 3453548

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥνΔΕΣΗΣ ΠΑνΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩν

Εκδηλώσεις για μεταπτυχιακές σπουδές  
και υποτροφίες σε Ελλάδα και εξωτερικό 
Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με το Μουσείο 
Επιστημών και Τεχνολογίας, στα πλαίσια της καινούριας του υπηρεσίας «Ανοιχτές Θύρες 
Σταδιοδρομίας και Εκπαίδευσης», σας προσκαλεί σε μια σειρά εκδηλώσεων-Ημερίδων 
με θέμα τις Μεταπτυχιακές Σπουδές και Υποτροφίες στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.
Σε κάθε εκδήλωση εκπρόσωποι Πανεπιστημίων και εκπαιδευτικών φορέων θα περιγράφουν 
τις δυνατότητες, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες πραγματοποίησης Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, Έρευνας και λήψης υποτροφιών σε κάθε μια χώρα ξεχωριστά.
Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο Μουσείο Επιστημών & Τεχνολογίας Πανεπι-
στημίου Πατρών και είναι ανοικτές σε κάθε ενδιαφερόμενο.
Πρόγραμμα Εκδηλώσεων:
• Μεταπτυχιακές σπουδές & υποτροφίες στη Γερμανία Δευτέρα 16/3/2015, ώρα: 13.00-15.00.
• Μεταπτυχιακές σπουδές & υποτροφίες στη Γαλλία Παρασκευή 24/4/2015, ώρα: 12.30-14.30. 
• Μεταπτυχιακές σπουδές & υποτροφίες στις ΗΠΑ Τρίτη 5/5/2015, ώρα: 13.00-15.00.
• Μεταπτυχιακές σπουδές & υποτροφίες στην Αυστραλία Τετάρτη 27/5/2015, ώρα: 13.00-15.00.
Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε στο τηλ: 2610 996678-79.

Η 3η εκπαίδευση φοιτητών ιατρικής στην ενσυναίσθηση 
ξεκινά στις 27 Φεβρουαρίου στην Ιατρική Ιωαννίνων
Το "Έλα στη θέση μου, Γιατρέ!", είναι ένα βιωματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που στόχο 
έχει την βελτίωση της ενσυναίσθητης κατανόησης των επαγγελματιών υγείας.
Δεν πρόκειται για την εκμάθηση μιας τεχνικής, αλλά περισσότερο για την αναγνώριση 
ενός νέου τρόπου ύπαρξης με τους ασθενείς.
Βασίζεται στις αρχές της Προσωποκεντρικής προσέγγισης, που θεμελιώθηκε από τον 
Καρλ Ρότζερς (1902-1987), ενός από του ψυχοθεραπευτές με τη μεγαλύτερη επιρροή.
Η εκπαίδευση συμπεριλαμβάνει θεωρία, προσωπική ανάπτυξη και ανάπτυξη δεξιοτή-
των. Παρουσιάσεις, ομάδες συνάντησης, παιχνίδια ρόλων, ομάδες μελέτης, βιωματικές 
ασκήσεις μέσω τέχνης και παιχνιδιού είναι μόνο μερικά από τα στοιχεία που συνθέτουν 
το περιεχόμενο της εκπαίδευσης, που "διδάσκουν" στους επαγγελματίες υγείας πως 
μπορούν να είναι ενσυναισθητικοί.
Ημερομηνίες και ώρες διεξαγωγής: 
27-28/2/2015, 1/3/2015, 27-29/3/2015, 24-26/4/2015, Παρασκευή: 16:00-20:00
Σάββατο & Κυριακή: 10:00-13:00. Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων: Βασίλης Κιοσσές, 
τηλ: 6974 451680, e-mail: vasilis.kiosses@gmail.com
Διαρκεί 60 ώρες, κατατμημένες σε τρία 20ωρα εκπαιδευτικά τριήμερα. Θέσεις αυστηρά 
περιορισμένες: 18. Θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης. Η συμμετοχή είναι δωρεάν.
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Για περισσότερες πληροφορίες: www.rejoin.gr

Ψυχαγωγία

Η Αθήνα μπαίνει στους ξέφρενους ρυθμούς του καρναβαλιού!

Οι πολιτισμικές δράσεις που μας προσκαλούν να τις γνωρίσουμεΤο πάρτυ συνεχίζεται-Διάλεξε εσύ ποιο προτιμάς

Πολύ κέφι, δημιουργική έκφραση, δυνα-
τό χρώμα και περίσσευμα φαντασίας είναι 
κάθε χρονιά η κινητήριος δύναμη στο πάζλ 
των εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος 
Αθηναίων για την Αποκριά, αντίδοτο στη 
δύσκολη καθημερινότητά μας. Ζωντανό, 
χαρούμενο γλέντι, τόσο στους παραδοσι-
ακούς αποκριάτικους προορισμούς, όσο και 
στις γειτονιές. 

Μια γιορτή για όλες τις ηλικίες και προτιμή-
σεις, συνδυάζοντας αρμονικά τις παραδόσεις 
με σύγχρονες ιδέες και εκδηλώσεις που είναι 
ελκυστικές για όλους τους κατοίκους, τα 
παιδιά, αλλά και τους επισκέπτες της Αθήνας.

Όλο το Φεβρουάριο ο παλμός της Αποκριάς 
θα απλωθεί στην Πλάκα, το Μοναστηράκι, 
το Θησείο, την Κυψέλη, τον Άγιο Παύλο, 
το Λόφο του Φιλοπάππου, στα Πολιτιστικά 
Κέντρα του Δήμου Αθηναίων, καθώς και σε 
όλους τους μεγάλους Δήμους της πόλης.

Προτεραιότητα όλων των εκδηλώσεων, 
είναι αφενός να προσφέρουν όσα μπορούν 
περισσότερα στα παιδιά, δεδομένου ότι οι 
Αποκριές είναι η γιορτή των παιδιών και 
αφετέρου να μεταφέρουν την εορταστική 
ατμόσφαιρα στις γειτονιές της πόλης. 

Με κινητήριο δύναμη το κέφι και τη δη-
μιουργική φαντασία οι εκδηλώσεις για την 

Αποκριά θα διαρκέσουν έως τις 23 Φεβρου-
αρίου.

Αποκριάτικες μουσικές διαδρομές, συναυ-
λίες και καρναβαλιστές θα πλημμυρίσουν 
όλες τις εκδηλώσεις της Αθήνας. Στις 20/2 στα 
Πατήσια ξεκινάει παρέλαση καρναβαλιστών με 
μουσικά όργανα, πολύ χορό και αποκριάτικα 
τραγούδια από τον Καλλιτεχνικό Οργανισμό 
Μορφές Έκφρασης. Στις 21/2 το Πολιτιστικό 
Κέντρο Μελίνα βάζει τα καρναβαλικά του 
και πραγματοποιεί εργαστήρια κατασκευ-
ής αποκριάτικης μάσκας και πραγματοποιεί 
παράσταση Θεάτρου Σκιών «Το καρναβάλι 
του Καραγκιόζη». Την ίδια μέρα το μεσημέρι 
στις 13:30 στην πλατεία Μοναστηριακού θα 
πραγματοποιηθεί αποκριάτικη συναυλία, ενώ 
το βράδυ τη σκυτάλη αναλαμβάνει το Κέντρο 
Τεχνών-Πάρκο Ελευθερίας στις 20:00, με 
ελληνικές καντάδες και τραγούδια από την 
ελληνική οπερέτα. O Σπύρος Πολυκανδρι-
ώτης στις 22/2 θα ντύσει μουσικά την Πλ. 
Πλυτά και στον πεζόδρομο του Διονυσίου 
Αρεοπαγίτου οι Athens Big Band θα δώσουν 
μια λάτιν απόχρωση στη μέρα. Στο Περιστέρι 
τόσο το Σάββατο όσο και την Κυριακή θα 
υπάρχει ένα διήμερο γεμάτο δράση για τα 
πιτσιρίκια με φουσκωτά παιχνίδια, εργαστή-
ρια, ζωγραφική προσώπου, κυνήγι χαμένου 

θησαυρού, διαγωνισμούς χορού, θεατρικό 
παιχνίδι, παραστάσεις θεάτρου, μαριονέτας 
και Καραγκιόζη, zumba και καραόκε. Βέβαια 
οι εκπλήξεις στις Κοινότητες δε σταματάνε 
εδώ…

Οι οργανισμοί των Δήμων αξιοποίησαν 
με τον καλύτερο τρόπο τα Μουσικά τους 
Σύνολα, που όλα αυτά τα χρόνια μας έχουν 
παρουσιάσει εξαιρετική δουλειά και έτσι θα 
μπορέσουμε να απολαύσουμε τη Φιλαρμο-
νική Ορχήστρα, τη Συμφωνική Ορχήστρα, 
τη Χορωδία, τη BigBand και το Εργαστήρι 
Ελληνικής Μουσικής  σε διάφορα σημεία 
της πόλης, αλλά και σε κλειστές αίθουσες.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις της Αποκριάς 
ολοκληρώνονται την Καθαρά Δευτέρα 23 
Φεβρουαρίου όπου σε όλο το λεκανοπέδιο θα 
πραγματοποιούνται εκδηλώσεις και γιορτές. 

Στο Λόφο του Φιλοπάππου, μικροί και 
μεγάλοι θα γιορτάσουν τα Κούλουμα με 
λαγάνα, χαλβά και φυσικά πολύ γλέντι που 
θα περιλαμβάνει χορό, μουσική & τραγούδι.

Στην Ηλιούπολη ο Δήμος θα προσφέ-
ρει παραδοσιακά εδέσματα και ποτά που 
θα πλαισιώνονται από πολύ μουσική και 
δρώμενα, ενώ ο λαογραφικός σύλλογος 
“Η ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ” θα πραγματοποιήσει 
εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη του Θε-

όδωρου Γουρδουράκου.
Γιορτή για τα Κούλουμα θα πραγματο-

ποιηθεί και στο Πάρκο Κ.Α.Π.Α.Ψ. με πα-
ραδοσιακή μουσική, σε συνεργασία με τον 
Πολιτιστικό Σύλλογο Άνω Αμπελοκήπων.

Στο Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου οι εκδηλώσεις 
θα κορυφωθούν την Καθαρά Δευτέρα, 23 
Φεβρουαρίου, στις 11:30 πμ στην παραλία 
Μοσχάτου και στο Πάρκο Ηρώων Ενόπλων 
Δυνάμεων στον Ταύρο με τα παραδοσιακά 
κούλουμα.

Στον Πειραιά, η Καθαρά Δευτέρα θα βρει 
τους δημότες στην παραλία της Φρεαττύδας 
με μουσική, φαγητά, ποτά και με μια συναυ-
λία παραδοσιακής μουσικής. Στην εκδήλω-
ση θα συμμετέχει και η Φιλαρμονική του 
Δήμου, ενώ για πρώτη φορά θα υπάρχει 
στη Φρεαττύδα Εργαστήριο Κατασκευής 
Χαρταετού, όπου με τη βοήθεια ειδικών, 
οι γονείς και τα παιδιά θα κατασκευάσουν 
το δικό τους χαρταετό στον οποίο μπορούν 
να γράψουν ένα προσωπικό-μήνυμα ευχή, 
ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί δια-
γωνισμός πετάγματος χαρταετού!

Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με 
τις εκδηλώσεις μπορείτε να απευθυνθείτε είτε 
στο στο τηλέφωνο του Δήμου Αθηναίων 210 
3722001, είτε στο site www.cityofathens.gr

Μπορεί οι απόκριες να ξεκίνησαν από 
πολύ παλιά, μπορεί η συγκεκριμένη 
γιορτή να έχει πάρει πολλά διαφο-

ρετικά ονόματα αλλά ένα πράγμα παρέμεινε 
σταθερό στο πέρασμα του χρόνου, η διάθεση 
του ανθρώπου να μασκαρευτεί, να διασκε-
δάσει, να περάσει καλά, να γιορτάσει και να 
κάνει αστεία. Είναι μια περίοδος ελευθερίας, 
διασκέδασης για όλους μας, μέρες γλεντιού, 
μεταμφίεσης και ξεγνοιασιάς.

Το καρναβάλι είναι η περίοδος που ξεφα-
ντώνουμε σε όλες τις πόλεις. Από το Ηράκλειο 
μέχρι την Ξάνθη, η Ελλάδα γεμίζει μικρούς και 
μεγάλους καρναβαλιστές, έτοιμοι να βγουν 
στους δρόμους και να χορέψουν, να πιουν 
και να γλεντήσουν. Τα πιο γνωστά καρνα-
βάλια γίνονται στο Ηράκλειο, στη Θήβα, 
στα Γρεβενά, στο Μοσχάτο και φυσικά στην 
Πάτρα και για πολύ μεγάλο διάστημα όλη 
η πόλη ζει, αναπνέει και κινείται σε καρνα-
βαλικούς ρυθμούς.

Όμως την περίοδο των αποκριών οι δω-
ρεάν εκδηλώσεις δε σταματάνε, δίνοντας τη 
δυνατότητα να δούμε και να γνωρίσουμε 
νέα πράγματα χωρίς να σταματάμε να περ-
νάμε καλά.

Ο γνωστός Έλληνας ζωγράφος Σπύρος 
Βασιλείου είχε καθιερώσει από το 1958, όταν 
εγκαταστάθηκε στο σπίτι της οδού Γουέμπστερ 
5α στην Ακρόπολη, όπου πλέον στεγάζεται 
το μουσείο «Atelier Σπύρου Βασιλείου», 
ένα ετήσιο κάλεσμα την Καθαρά Δευτέρα. 
Τα κούλουμα του Βασιλείου εξελίχθηκαν σε 
μία από τις αντιπροσωπευτικότερες γιορτές 
της πρωτεύουσας. 

Την παράδοση αυτή διατήρησε και συνεχίζει 
να διατηρεί το μουσείο, που θα είναι ανοιχτό 
από τις 12 έως τις 4 μ.μ. και θα προσφέρει 
παραδοσιακά εδέσματα και ζωντανή μουσική 
από το συγκρότημα Dimitris Tasenas and 
the Soul Vibrators.

Την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου στον πολύ-
λειτουργικό χώρο BIOS το μόνο που χρειάζεται 
να φέρετε μαζί σας είναι το κέφι. Ο Κωνστα-
ντίνος Α', δημοσιογράφος, ραδιοφωνικός 
παραγωγός, DJ και συλλέκτης, επιλέγει μου-
σική, αποκλειστικά από δίσκους 45 στροφών 
από τα 60s μέχρι τα 90s. Rock'n'roll, shake, 
disco, house και άπειρες ελαφρές και λαϊκές 
επιτυχίες: δισκάκια που χορεύτηκαν πολύ... 
και χορεύονται περισσότερο μέχρι τελικής 
πτώσης. Το dresscode είναι αυστηρό: Να 
φοράτε άνετα ρούχα ή και όχι, μάσκες ή 
και όχι, μακιγιάζ ή και όχι, περούκες ή και 
όχι, περίεργα αξεσουάρ ή και όχι. Το πάρτυ 
είναι μασκέ… ή και όχι.

Η γνωστή καφετέρια Floral και ο Kosmos 
fm γιορτάζουν την τελευταία Κυριακή των 
αποκριών με ένα μεγάλο πάρτυ σε φρε-
νήρεις και groovy ρυθμούς. Οπότε στις 22 
Φεβρουαρίου, το εξαρχειώτικο cafe, γεμίζει 
με τις μουσικές της Ρουμπίνης Σταγκουράκη 
και του Πέτρου Αδάμ, με δωρεάν είσοδο 
και μόνο για όσους... αντέχουν το χορό.

Οι Quatrro Cariolos βάζουν τα αποκριάτι-
κα τους και πραγματοποιούν το πιο κεφάτο 
μασκέ πάρτυ. Το HollyWood Stage (Λεωφό-
ρος Βουλιαγμένης 289) στον Άγιο Δημήτριο, 
22  Φεβρουαρίου θα κινείται σε ρυθμούς 
“samba”, “latin” και με τραγούδια των 80’s, 
90΄s και πολλά ακόμα είναι σίγουρο ότι θα 
απογειώσουν το κέφι.

Το Quilombo centro cultural (Σερβίων 8 
και Λεωφόρος Αθηνών) σε μεγάλα κέφια, 
διοργανώνει όλο το μήνα του Φεβρουαρί-
ου συναυλίες και party τηρώντας πάντα με 
ευλάβεια… τις παραδόσεις. Έτσι λοιπόν την 
Παρασκευή 20/02 στις 20:30 οι Quilombo 
διοργανώνουν αποκριάτικο πάρτυ με θέμα… 
«Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων» και 
μετατρέπουν το χώρο τους, μόνο για την 
τελευταία Παρασκευή της Αποκριάς, σε 
χώρα των θαυμάτων. Η μπάντα θα ανοί-
ξει τις μαγικές πόρτες της διασκέδασης με 

σκοπό να μας παρασύρει όλους μαζί της. 
Σίγουρα πρόκειται για ένα πάρτυ-εγγύηση 
με ένα και μοναδικό σκοπό, να περάσουμε 
κεφάτα. Οτιδήποτε και αν κρύβει ο καθένας 
μέσα του, είτε είναι ένα ψυχεδελικό μανιτάρι, 
είτε μια βασίλισσα, είτε ένα τρελοκαπελά το 
σίγουρο είναι ότι στο Quilοmbo θα περάσεις 
υπέροχα. Οπότε… ντύσου και ετοιμάσου 
για να μάθει όλος ο κόσμος ποιον κρύβεις 
πραγματικά μέσα σου.

Αποκριάτικο πάρτυ όμως διοργανώνε-
ται και στο Κέντρο Επισκεπτών του ΚΠΙΣΝ 
(Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΝΙΑΡΧΟΣ στην Καλλιθέα – Μοσχάτο). Στις 
21 Φεβρουαρίου ο Αλέκος Χρηστίδης και 
οι συνεργάτες του (οι Voyage Jazz Band 
και η Πηνελόπη Τζανετάκη) στήνουν ένα 
μουσικό αποκριάτικο πάρτυ με αγαπημένα 
τραγούδια και μουσικές διαφόρων εποχών 
από όλο τον κόσμο. Μεταμφιεζόμαστε σε 
ήρωες από αγαπημένα μας βιβλία ή παρα-
στάσεις όπερας και ταξιδεύουμε στον κόσμο 
μέσα από τη μουσική. Το πάρτυ ξεκινάει 
στις 20:00 και το ΚΠΙΣΝ έχει φροντίσει και 
για τη μετακίνησή μας, με δωρεάν shuttle 
bus που συνδέει το Μετρό Συγγρού – Φιξ 
με το Κέντρο Επισκεπτών.

To Σάββατο 21 Φεβρουαρίου, η ατμόσφαιρα 

της ταινίας Eyes Wide Shut μεταφέρεται στο 
Ρομάντσο, λίγο μετά τις 23.00. Ένα θεαματικό 
μυστηριώδες πάρτυ – μασκέ, εμπνευσμένο από 
το ομώνυμο ερωτικό θρίλερ του Κιούμπρικ 
και τη διάσημη σκηνή του πάρτυ. Στα DJ sets 
οι Alex Hobson, Chris Kontos, Dynamons, 
Lucas the 3rd και Μr Bios. Βενετσιάνικες 
μάσκες, φτερά, μανδύες, πυκνό μυστήριο, 
ερωτισμός, υποβλητική μουσική, μαύρο, 
χρυσό και κόκκινο. Απαραίτητη προϋπόθεση 
να χρησιμοποιήσετε το password (Τομ Κρουζ) 
και τη μάσκα σας για την είσοδο σας στο 
πάρτυ. Μυστική συμφωνία και απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι… ό,τι γίνει στο πάρτυ να 
παραμείνει στο Ρομάντσο και μόνο!

Αποκριάτικο πάρτυ... αλλά κάπως πιο 
εναλλακτικό διοργανώνει και το Χοροστά-
σιο (Σκουλενίου 2 Πλατεία Κλαυθμώνος) 
το οποίο υποδέχεται το Kitscherella party 
& τις επιλογές του Kitschy Kimon σε ότι πιο 
kitsch Disco - 80’s - 90’s επιτυχία υπάρχει. 
Οπότε το τελευταίο Σάββατο της Αποκριάς 
στις 23:00 διαλέξτε ό,τι πιο kitsch έχετε και 
ετοιμαστείτε για ένα λίγο πιο τρελό πάρτυ.

Tην τελευταία Κυριακή της Αποκριάς, στις 
26 Φεβρουαρίου, ετοιμαστείτε για ξέφρενο 
χορό και πολύ γέλιο. Διαλέξτε την καλύτερη, 
εξυπνότερη και πιο χιουμοριστική αμφίεση 
και ξεκινήστε για μια μπαρότσαρκα διαρ-
κείας. Στο Indie the Club (Ιεροφαντών 13, 
Γκάζι) στις 23:00, το Fresh & Yellow party 
παρουσιάζει ένα μεγάλο αποκριάτικο πάρτυ 
με 100% χορευτικές επιτυχίες από τα 80s και 
τα 90s. Duran Duran, Madonna, Pet Shop 
Boys, New Order, Eurythmics, Samantha 
Fox, Mc Hammer, Ace Of Base και πολλοί 
καλλιτέχνες ακόμα από τις μουσικές επιλογές 
των Χρήστου Μήλιου, Nat. K και Stamatis 
Grispos θα σας ξεσηκώσουν. 

Το ένα και μοναδικό αποκριάτικο party 
που θα κάνει φέτος το six d.o.g.s (Αβρα-
μιώτου 6-8, Μοναστηράκι) αναμένεται να 
είναι ξεχωριστό. Ετοιμάζει ένα αποκριάτικο 
πάρτυ χωρίς ταμπού, χωρίς όρια και χωρίς 
δεύτερη σκέψη και πάνω απ’ όλα, χωρίς… 
θέμα. Αυτοσχεδιάστε και κατηφορίστε στο 
«εξωτικό» Μοναστηράκι. 

Τη διασκέδαση της βραδιάς θα φροντίσουν 
8 εκλεκτοί φίλοι του six d.o.g.s. που ο κα-
θένας θα έχει ρόλο μπαλαντέρ όπου από τις 
12 και μετά δε θα σταματήσει η μουσική. Θα 
παίξουν μουσική που δεν έχουν συνηθίσει να 
παίζουν, για μία ώρα ο καθένας. Αυτοί είναι 
οι SheSheWaWa, k.atou, dagritzikos, Stavros 
Dioskouridis B + C, Thodoris Kanelopoulos, 
Nikitas Mantas και Oh Yeah. Καλό γλέντι!

Στον Τεχνοχώρο Φάμπρικα (Μεγάλου Αλεξάνδρου 125 
& Ευρυμέδοντος στον Κεραμεικό) Πέμπτη και Παρα-
σκευή 27/02 & 28/02 πραγματοποιείται η θεατρική 

παράσταση «“Το Υπόγειο Από Πάνω». Η ομάδα Fresh 
Grown Herbs συστήνεται στο θεατρικό κοινό με το πρώτο 
έργο του συγγραφέα Ανδρέα Ανδρεάδη “Το Υπόγειο Από 
Πάνω”, μια φάρσα με πρωταγωνιστή την πραγματικότητα. 
Ένα ταξίδι με περιπέτειες, φιλίες, δράκους και μια δουλειά 
σε… ξενοδοχείο. Ο ήρωας με μοναδικό σύμβουλο την 
τύχη μπαίνει σε ένα παιχνίδι που κανένας δε γνωρίζει τους 
κανόνες. Μπορεί να κερδίσει;

Η Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών (Λεωφόρος Συγγρού 107, 
Αθήνα) στέκεται δίπλα στα παιδιά με αυτισμό και τις οικο-
γένειες τους. Την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2015 είναι η πρώτη 
συνάντηση μόνο για τους γονείς. Στο ευρύ φάσμα του 
αυτισμού, η μουσική αποτελεί ένα από τα πλέον βασικά 
εργαλεία μάθησης και αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον 
και λειτουργεί ως μέσο για την ανάπτυξη κοινωνικών δε-
ξιοτήτων και τη συναισθηματική ωρίμανση των ατόμων 
με αυτισμό. Η Στέγη, αγκαλιάζοντας όλους, οργανώνει για 
τρίτη χρονιά ένα μουσικό εργαστήριο έξι συναντήσεων, 
με μουσικές δραστηριότητες ειδικά μελετημένες προκει-
μένου να προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες επιθυμίες και 
ικανότητες των παιδιών. Η παρουσία των γονέων είναι 
απαραίτητη καθ’ όλη τη διάρκεια του εργαστηρίου, ενώ 
το ρόλο τους τον καθορίζουν οι ίδιοι: μπορούν να είναι 
απλοί παρατηρητές ή να συμμετέχουν ενεργά. Το εργα-
στήριο προσκαλεί τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με τη 
μουσική και το ρυθμό, μέσα από το δημιουργικό παιχνίδι 
και τις μουσικοκινητικές δραστηριότητες. Στο εργαστήριο 
αυτό, η μουσική γίνεται η «γλώσσα» επικοινωνίας, ακόμα 
και όταν απουσιάζει ο λόγος. Μέσα από τους ήχους, το 
παιχνίδι και τις εναλλαγές ρόλων, τα παιδιά καλούνται να 
αισθανθούν την ύπαρξή τους, να εκφράσουν τι νιώθουν, 
να τραγουδήσουν και να γνωρίσουν πολλά και διαφορε-
τικά είδη μουσικής. Παράλληλα, βιώνουν την εμπειρία της 
ομαδικότητας, συνεργάζονται και προετοιμάζονται για τον 
τελικό στόχο του εργαστηρίου, που είναι μια συναυλία, μια 
μουσική γιορτή με πρωταγωνιστές τα ίδια! Το εργαστήριο 
θα πραγματοποιηθεί από τη μουσικολόγο και μουσικο-
θεραπεύτρια Χριστίνα Παναγιωτάκου μαζί με μια ομάδα 
εξειδικευμένων συνεργατών. Για παιδιά ηλικίας 5-7 ετών 
η ώρα είναι 16:00-18:00 ενώ για παιδιά ηλικίας 8-11 ετών 
η ώρα είναι 18:00-20:00.

To κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Beton7 παρουσιάζει 
σε θεατρική διασκευή το λογοτεχνικό έργο του  Κνουτ 

Χάμσουν «Η πείνα», στις 23 & 24 Φεβρουαρίου στις 21:00. 
Η υπόθεση του έργου αφορά έναν συγγραφέας ο οποίος 
περιπλανιέται στους δρόμους της Χριστιάνιας (σημερινό 
Όσλο) προσπαθώντας να επιβιώσει πουλώντας άρθρα σε 
εφημερίδες. Παλεύοντας καθημερινά με την πείνα, την 
εξαθλίωση και την κοινωνική ταπείνωση, διατηρεί την ακε-
ραιότητά του παραμένοντας πιστός στις υπαρξιακές του 
αναζητήσεις. Σκοπός της παράστασης είναι να αναδειχθεί 
η αναγκαιότητα της αλληλεγγύης στις σημερινές κοινωνίες.

Στις 03 Μαρτίου στις 19:00 το Εβραϊκό Μουσείο της 
Ελλάδος σε συνεργασία με το MEGARON PLUS διοργανώ-
νουν συζήτηση με θέμα: “Ολοκαύτωμα και Μνήμη” στην 
αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος, στο Μέγαρο Μουσικής 
Αθηνών (Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, Αθήνα). Το πάνελ της 
εκδήλωσης θα εξετάσει το φαινόμενο του Ολοκαυτώμα-
τος στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, τη γέννησή του μέσα 
από το υπόβαθρο του αντισημιτισμού και τη σημερινή 
κατάσταση, το ζήτημα της ωρίμανσης της μνήμης και των 
πολιτικών μνημόνευσης παλαιότερα και σήμερα. Για την 
εκδήλωση θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση δελτία 
τα οποία θα μοιράζονται έξω από το χώρο της εκδήλωσης 
από τις 17:30.

Στον Πολυχώρο Δήμου Αθηναίων – Άννα & Μαρία 
Καλουτά (Τιμοκρέοντος 6Α, Ν. Κόσμος) θα ανέβει στις 
27/02 στις 18:00 η θεατρική παράσταση μαύρου θεάτρου 

“Ικαρομένιππος”. Ο «Ικαρομένιππος ή Υπερνέφελος» εί-
ναι μια απρόβλεπτη και ανατρεπτική, σύγχρονη διασκευή 
του ομώνυμου διαλογικού έργου του αρχαίου σατιρικού 
Λουκιανού. Μια πολυπρόσωπη και εντυπωσιακή συμμαχία 
άξιων δημιουργών σε κωμικό ύφος αλλά και τραγικό βά-
θος, που θα γοητεύσει τους μικρούς και μεγάλους θεατές.

Πότε ήταν η τελευταία φορά που επισκέφθηκες κάποιο 
μουσείο έχοντας δίπλα σου έναν έμπειρο ξεναγό να σου 
εξηγεί τι βλέπεις; Αν η απάντηση είναι πολύ ή πάρα πολύ 
καιρό, τότε η πρωτοβουλία του Οργανισμού Πολιτισμού 
Αθλητισμού & Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων σε συνερ-
γασία με το Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών είναι η 
κατάλληλη ευκαιρία για να ξανά-έρθεις κοντά στα μουσεία. 
Τα μουσεία ανοίγουν τις πόρτες τους και στις 21-22 & 28 
Φεβρουαρίου και στις 7-8 Μαρτίου θα πραγματοποιηθούν 
δωρεάν ξεναγήσεις σε μουσεία σε όλη την Αθήνα. 

Συγκεκριμένα: 
• Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2015, ώρα 10.30π.μ. θα πραγ-
ματοποιηθεί ξενάγηση στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. Ση-
μείο συγκέντρωσης: Μέγαρο Παλαιάς Βουλής, Σταδίου 13, 
Πλατεία Κολοκοτρώνη Ξεναγός: Άρτεμις Σκουμπουρδή 
(έως 50 άτομα)
• Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2015, ώρα 10.30 π.μ. θα 
πραγματοποιηθεί ξενάγηση στο Μουσείο Μπενάκη (Εκ-
θεση Δομήνικου Θεοτοκόπουλου). Σημείο συγκέντρωσης: 
Είσοδος του Μουσείου, Κουμπάρη 1. Ξεναγός: Άρτεμις 
Σκουμπουρδή (έως 60 άτομα)
• Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2015, ώρα: 10.30 π.μ. θα πραγ-
ματοποιηθεί ξενάγηση στο Αθηναϊκή Τριλογία (Ακαδημία- 
Πανεπιστήμιο- Εθν. Βιβλιοθήκη). Σημείο συγκέντρωσης: 
Είσοδος του κτηρίου Ακαδημίας Αθηνών. Ξεναγός: Άρτεμις 
Σκουμπουρδή (έως 60 άτομα)
• Σάββατο 7 Μαρτίου 2015, ώρα 10.30 π.μ. θα πραγμα-
τοποιηθεί ξενάγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά. 
Σημείο συγκέντρωσης: Είσοδος του μουσείου, Χαρ. Τρι-
κουπη 31, Πειραιάς. Ξεναγός: Κασσάνδρα Ποργιώτη (έως 
35 άτομα)
• Κυριακή 8 Μαρτίου 2015, ώρα 10.30 π.μ. θα πραγμα-
τοποιηθεί ξενάγηση στο Πλάκα- Αλικοκκό- Ριζόκαστρο- 
Αναφιώτικα. Σημείο συγκέντρωσης: Πλατεία Φιλομούσου 
Εταιρείας, Κυδαθηναίων, Πλάκα. Ξεναγός: Άρτεμις Σκου-
μπουρδή (έως 80 άτομα)

Για να πάρει κανείς μέρος, πρέπει να δηλώσει πρώτα 
συμμετοχή στο 210 3313038 (κ.ά. Ε. Βαλκανά – Πινακοθήκη 
Δήμου Αθηναίων, Δευτέρα-Παρασκευή από 10.00-13.00), 
ενώ τηρείται αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Που να γιορτάσετε Καθαρά Δευτέρα- Κούλουμα
Η Καθαρά Δευτέρα σηματοδοτεί τη λήξη της αποκριάς 

και την έναρξη της νηστείας. Η αφετηρία της Σαρακοστής 
είναι για τη χώρα μας μια ιδιαίτερη μέρα και γιορτάζεται 
κατά κύριο λόγο με διάφορα σαρακοστιανά εδέσματα, με 
την παραδοσιακή λαγάνα, την ταραμοσαλάτα και τις ελιές. 
Οι εκδηλώσεις του τριημέρου σαφώς στρέφουν το ενδια-
φέρον τους στην επαρχία, εξαιτίας του καρναβαλικού τους 
ρυθμού και του γιορτινού τους πνεύματος, με τα γνωστά 
καρναβάλια της Ξάνθης, του Ρεθύμνου και φυσικά της 
Πάτρας. Παρόλα αυτά εκδηλώσεις πραγματοποιούνται και 
για όσους είναι ακόμα εντός των τειχών. Οπότε αν είστε 
ακόμα εντός Αθηνών μην έχετε άγχος, καθώς υπάρχουν 
πολλά μέρη στο Λεκανοπέδιο που μπορείτε να πάτε, να 
περάσετε καλά, να πιείτε και να γευτείτε τα παραδοσιακά 
Σαρακοστιανά. 

Την Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου, ο Δήμος Γλυφάδας 

διοργανώνει γιορτή για τα Κούλουμα, με σαρακοστιανά 
εδέσματα και μουσική. Η γιορτή θα γίνει στην Άνω Γλυ-
φάδα, στους πρόποδες του Υμηττού, στη θέση Πατητήρι 
και θα ξεκινήσει στις 11:30 π.μ. Σε περίπτωση κακοκαιρίας, 
θα πραγματοποιηθεί στο κλειστό γυμναστήριο του Αγίου 
Τρύφωνα.  

Την Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2015, ο Δήμος 
Παλλήνης και η Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού - Πο-
λιτισμού - Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης διοργανώνουν 
τα «Κούλουμα 2015» στο χώρο του πρώην εκθεσιακού 
κέντρου EXPOATHENS στην Ανθούσα. Μια γιορτή - θεσμός 
για τα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης με χορό, τραγούδι από 
ζωντανή παραδοσιακή ορχήστρα και πλήθος εδεσμάτων.

Ο Δήμος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος την Καθαρά Δευ-
τέρα, 23 Φεβρουαρίου 2015 θα πραγματοποιήσει γιορτή 
στη Λίμνη του Άλσους, να γλεντήσουμε όλοι μαζί, με 

νηστίσιμα εδέσματα, λαγάνα και κρασί.
Στο Δήμο Περιστερίου την Καθαρά Δευτέρα, στις 23 

Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 11:00, ο Δήμος θα γιορτάσει 
τα καθιερωμένα κούλουμα στο Εκθεσιακό Κέντρο Δήμου 
Περιστερίου (Δωδεκανήσου & Αγ. Βασιλείου). 

Οι δημότες θα απολαύσουν σαρακοστιανούς μεζέδες 
και άφθονο κρασί, που θα προσφέρονται δωρεάν και 
παράλληλα θα έχουν την ευκαιρία να διασκεδάσουν με 
παραδοσιακούς χορούς και ένα λαϊκό γλέντι με τον Ματ-
θαίο Γιαννούλη, που επιφυλάσσει κέφι και πολύ χορό!

Ο Δήμος Πετρούπολης θα γιορτάσει την Καθαρή Δευ-
τέρα στις 12:30 στην πλατεία του Αγ. Δημητρίου με τη 
λαϊκή ορχήστρα του Κώστα Μάντζιου και στην πλατεία 
ΗΡΩ στις 11:00. Στην εκδήλωση θα συμβάλλουν με κε-
ράσματα τόσο ο Σύλλογος Κρητών όσο και ο Εμπορικός 
Σύλλογος Πετρούπολης. 



Ένα site για όσους θέλουν να παραμείνουν ενεργά μέλη της κοινωνίας μας
Στο Rejoin.gr υπάρχουν όλες οι πληροφορίες για όσα χρειαζόμαστε στην καθημερινή μας ζωή, όσα είναι αναγκαία και 
όσα την ομορφαίνουν και πού μπορούμε να τα βρούμε δωρεάν! Πληροφορίες όπως κοινωνικά παντοπωλεία, κοινωνικά 
φαρμακεία, γεύματα αγάπης, ιατρική περίθαλψη, πολιτιστικές εκδηλώσεις, χρήσιμα άρθρα, νέα για την αγορά εργασίας 
είναι μερικά μόνο από όσα θα βρείτε στο site μας. Οι πληροφορίες συνεχώς εμπλουτίζονται και είναι πάντα έγκυρες. 
Rejoin.gr και ξαναμπές στο παιχνίδι!

Με την αξιοπιστία του


