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∆ιαρκή σηµεία παραλαβής εφηµερίδας

Skywalker Κοινότητες Προγραµµάτων 
& Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών Ε.Π.Ε.

Λεωφ. ∆ηµοκρατίας 46 - τ.κ.163 45 - Ηλιούπολη
τηλ.: 210 9730280 - site: www.skywalker.gr 

Εµπορικό κέντρο Κηφισιάς, Θεσσαλονίκη
Κηφισίας 33, τ.κ. 54248 - τηλ.: 2310 326712

e-mail: fpress@skywalker.gr

Εκδότης: ∆ηµήτρης Φυντάνης
Γενική διευθύντρια: Ελευθερία Βενιζέλου

Αρχισυντάκτρια: Άννα Βενιέρη 
Εµπορικός διευθυντής: Σωτήρης Χατζηιωαννίδης

∆ιευθυντής πωλήσεων: Ιωάννης Σοϊλεµές 
∆ιευθύντρια εξυπηρέτησης πελατών: Ελένη Κούτσικου 

Υπεύθυνη αγγελιών: Μάγδα Ζουπαντή 
Υποδοχή αγγελιών: Ηλέκτρα Γιαννουλίδου

Υπεύθυνη διαφηµίσεων: Κέλλυ Μπαντή
∆ιευθυντής ανάπτυξης & χορηγιών: ∆ιονύσης ∆ρογγίτης

 Υπεύθυνη χορηγιών: Μαρία Παπαδάκη
Υπεύθυνος έρευνας & ανάπτυξης: Στράτος Πάττας

Υπεύθυνη περιεχοµένου: Ιωάννα Παπαγγελή
∆ιαδικτυακή έρευνα: Γεωργία Κωνσταντίνου, 

Έλενα Κεντάρχου, Τάνια Καρατζή
Υπεύθυνη επικοινωνίας περιφέρειας: Αλεξάνδρα Φουκίδου

∆ιευθύντρια δηµιουργικού: Γεωργία Κούσκουρη
Υπεύθυνη δηµιουργικού: Φερενίκη Κουτσούµπα

Ατελιέ: Ράνια-Κλειώ Κουρή
∆ηµοσιογραφική τεκµηρίωση: Αποστόλης Ζαβιτσάνος

∆ιευθύντρια σύνταξης: Βάσω Καδά
Επιµέλεια κειµένων: Σοφία ∆ιαµάντη

Επιµέλεια δοµής: Ειρήνη Μήτση, Ιουλιάννα Μουσουράκου
∆ιευθύντρια διαδικτυακού µάρκετινγκ: Ελισάβετ Καλαρούτη 

∆ιευθύντρια µάρκετινγκ εκδηλώσεων: Μαίρη Κατσαπρίνη
Υπεύθυνη social media: Αθανασία Τσουκαλά

Οικονοµικός διευθυντής: Νεκτάριος Κολλάρος 
Υπεύθυνη λογιστηρίου: Όλγα Κουρντήδου 

∆ιευθύντρια διεκπεραίωσης: Κορνέλια Καραγιαννίδου
Υπεύθυνη διεκπεραίωσης: Γωγώ ∆ίγκα
Στέλεχος διεκπεραίωσης: Μαρία Γκούνη

Οµάδα πληροφορικής: Ιάκωβος Ρεµούνδος, Χρήστος Τσιαβός
Τεχνική υποστήριξη: Κώστας Τσουράκης

Υποστήριξη ιστότοπου: Human Factor Μ.Ε.Π.Ε.
∆ιανοµή: Fast Messengers Ε.Π.Ε.

Υπεύθυνη διανοµής: Μαριάννα Μάρκου
Σύµβουλοι έκδοσης: Αριστέα ∆ηµητρούση-Ειρήνη Τσικνιά

Εκτύπωση: Iris Εκτυπώσης Α.Ε.Β.Ε.

ΑΤΤΙΚΗ
•  Άγ. Ανάργυροι-Καµατερό, Κεντρικό 

∆ηµαρχείο-Γραφείο Ανέργων
•  Άγ. Ανάργυροι-Καµατερό, 

Κοινωνική Υπηρεσία ∆ήµου
• Άγ. Ανάργυροι-Πειραιάς, ΜΑ...ΖΕΙ
•  Αγία Βαρβάρα, ∆ηµαρχείο 

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
• Αγία Παρασκευή, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
•  Αγίων Αναργύρων-Φυλής, Κοινωνικό 

Παντοπωλείο-Γραφείο ∆ιαµεσολάβησης
• Αθήνα, Career in Progress
• Αθήνα, City Unity College
• Αθήνα, Mediterranean College
•  Αθήνα, Γενικό Φιλόπτωχο Ταµείο 

Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών
• Αθήνα, Γραµµατεία Νέας Γενιάς
• Αθήνα, Γραφείο ∆ιασύνδεσης Ε.Μ.Π.
•  Αθήνα, Γραφείο ∆ιασύνδεσης, Εθνικό 

& Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών
• Αθήνα, ∆ηµαρχείο
•  Αθήνα, ∆ιεύθυνση Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης & Υγείας
•  Αθήνα, Η Αγκαλιά-Σύλλογος 

Προστασίας Αγέννητου Παιδιού
• Αθήνα, ΙΕΚ ∆έλτα
• Αθήνα, ΙΕΚ Ξυνή
• Αθήνα, ΚΕΘΕΑ ∆ιάβαση
• Αθήνα, Κεντρική ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
• Αθήνα, Κέντρο Ηµέρας Praksis
• Αθήνα, Κολλέγιο BCA
• Αθήνα, Κολλέγιο CNAM
• Αθήνα, ΚΥΑ∆Α
• Αθήνα, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών
• Αθήνα, Οµάδα Πείραγµα
•  Αθήνα, Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. 

(Γραφείο υποστήριξης απασχόλησης)
•  Αθήνα, Πανεπιστηµιούπολη Φιλοσοφικής 

Σχολής (Γραµµατείς Τµηµάτων: 
Γαλλικής, Γερµανικής & Ελληνικής 
Γλώσσας & Φιλοσοφίας)

• Αθήνα, Πολιτιστικό Κέντρο
• Αθήνα, Πολυιατρείο Praksis
•  Αµπελόκηποι, Ανοιχτό Κέντρο 

Ενηµέρωσης Πρόνοιας, ΕΚΚΑ
• Αιγάλεω, Αλληλέγγυο Φροντιστήριο
•  Αιγάλεω, Γραφείο ∆ιασύνδεσης 

ΤΕΙ Πειραιά
• Αιγάλεω, Γραφείο Ισότητας των Φύλων
• Αιγάλεω, ∆ηµαρχείο
•  Αιγάλεω, Κέντρο Ψυχολογικής 

& Κοινωνικής Υποστήριξης 
Μακροχρόνιων Ανέργων

• Άλιµος, ∆ηµαρχείο
• Αργυρούπολη, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
• Ασπρόπυργος, ∆ηµαρχείο
• Αυλώνα, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
• Αχαρναί, Γραφείο ∆ιασύνδεσης
•  Αχαρναί, Γραφείο Προώθησης 

στην Απασχόληση
• Αχαρναί, ∆ηµαρχείο
• Βάρη, ∆ηµαρχείο
• Βούλα, ∆ηµαρχείο
• Βουλιαγµένη, ∆ηµαρχείο
• Βριλήσσια, ∆ηµαρχείο
•  Βριλήσσια, Οργανισµός Κοινωνικής 

Προστασίας & Αλληλεγγύης

• Βύρωνας, ∆ηµαρχείο
• Βύρωνας, Κοινωνικό Ιατρείο
• Γαλάτσι, ∆ηµαρχείο
• Γαλάτσι, Κοινωνική Υπηρεσία
• Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών
• Γκύζη, Πολιτιστικό Κέντρο Βαφειχωρίου
• Γλυφάδα, BCA
• Γλυφάδα, ΙΕΚ Ξυνή
• ∆άφνη-Υµηττός Emfasis
• ∆άφνη, ∆ηµαρχείο
• ∆άφνη, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
• ∆ιόνυσος, ∆ηµαρχείο
• ∆ραπετσώνα, ∆ηµαρχείο
• ∆ραπετσώνα, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
• Ελληνικό-Αργυρούπολη, ∆ηµαρχείο
• Ελληνικό, ΑΜΥΜΩΝΗ
•  Ελληνικό, Μητροπολιτικό 

Κοινωνικό Ιατρείο
• Εξάρχεια, MOm
• Εξάρχεια, Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο. Νόστος
• Εξάρχεια, ΚΕΘΕΑ Παρέµβαση
• Εξάρχεια, Πολιτιστικό Κέντρο
•  Ζωγράφου, Γραφείο ∆ικτύου 

Κοινωνικής Μέριµνας
• Ζωγράφου, ∆ηµαρχείο
• Ζωγράφου, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
•  Ηλιούπολη, ∆ηµαρχείο 

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
•  Ηλιούπολη, Ιατρείο Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης
• Ηλιούπολη, ΙΕΚ
• Ηλιούπολη, Κοινωνικό Παντοπωλείο
•  Ηλιούπολη, Κοινωνικό Φαρµακείο 

Αλληλεγγύης
• Ηλιούπολη, Πολιτιστικό Κέντρο
• Ηλιούπολη, Τράπεζα Χρόνου
• Ηράκλειο Αττικής, ∆ηµαρχείο
• Θησείο, Συνεργατικό Καφενείο 6
• Καλλιθέα, Κοινωνικό Παντοπωλείο
•  Καλύβια Σαρωνικού, 

∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
• Κάτω Πετράλωνα, Πολιτιστικό Κέντρο
•  Κερατσίνι-∆ραπετσώνα, 

∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Αµφιάλης
•  Κερατσίνι-∆ραπετσώνα, 

∆ηµοτική Βιβλιοθήκη ∆ραπετσώνας
•  Κερατσίνι-∆ραπετσώνα, 

∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Ευγενείας
• Κηφισιά, ∆ηµαρχείο
• Κηφισιά, ΙΕΚ ∆ιαµαντόπουλος
• Κορυδαλλός, ∆ηµαρχείο
• Κορωπί, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
• Κουκάκι, Οµάδα Πείρα(γ)µα
• Κυψέλη, Πολιτιστικό Κέντρο
 •  Λεωφ. Συγγρού, το Σούπερ Μάρκετ 

της Αλληλεγγύης
• Λυκόβρυση-Πεύκη, ∆ηµαρχείο
• Μαραθώνας, ∆ηµαρχείο
• Μαρούσι, ECOCITY
• Μαρούσι, ∆ηµαρχείο
• Μαρούσι, ΟΚΟΙΠΑ∆Α
• Μεταµόρφωση, ∆ηµαρχείο
• Μεταµόρφωση, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
•  Mεταµόρφωση, Κ.Ε.Κ.01 

Εκπαιδευτική Πληροφορική
• Μοναστηράκι, Μπορούµε
• Μοσχάτο, Sae Creative Media College

• Μοσχάτο, Γραφείο Ενηµέρωσης Ανέργων
• Μοσχάτο, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
• Νέα Μάκρη, Πολιτιστικό Πάρκο
• Νέα Πεντέλη, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
• Νέα Σµύρνη, Κοινωνικό Παντοπωλείο
•  Νέα Σµύρνη, Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής
• Νέο Ψυχικό, Golden Cup
• Νίκαια-Αγίου Ιωάννου Ρέντη, ∆ηµαρχείο
• Παγκράτι, CIVISplus
• Παιανία, ∆ηµαρχείο
• Παλλήνη, ∆ηµαρχείο
• Παλλήνη, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Παπάγου-Χολαργού, ∆ηµαρχείο
• Πειραιάς, ΑγκαλιάΖΩ
• Πειραιάς, ∆ηµαρχείο
• Πειραιάς, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
• Πειραιάς, ΙΕΚ Ξυνή
• Πειραιάς, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Πεντέλη, ∆ηµαρχείο
• Περιστέρι, ∆ηµαρχείο
•  Περιστέρι, Βιβλιοθήκη Εκπαιδευτηρίων 

Αυγουλέα-Λιναρδάτου
• Πετρούπολη, ∆ηµαρχείο
• Σαρωνικός, ∆ηµαρχείο
• Σεπόλια, Πολιτιστικό Κέντρο
• Σπάτων Αρτέµιδος, ∆ηµαρχείο
•  Ταύρος, Κέντρο Πολιτισµού 

«Ελληνικός Κόσµος»
• Φιλαδέλφεια-Χαλκηδόνα, ∆ηµαρχείο
• Φιλοθέη-Ψυχικό, ∆ηµαρχείο
•  Φιλοθέη-Ψυχικό, Πολιτιστικό 

Κέντρο Βενετσάνου
• Χαϊδάρι, ∆ηµαρχείο
•  Χαλάνδρι, Αετοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο
• Χαλάνδρι, ∆ηµαρχείο
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
•  Θεσσαλονίκη, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη 

Αµπελοκήπων
•  Θεσσαλονίκη - Θερµαϊκός, 

∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
•  Θεσσαλονίκη - Σίνδος, 

Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
•  Θεσσαλονίκη, City College
•  Θεσσαλονίκη, ICBS Business 

College, Ωραιόκαστρο
•  Θεσσαλονίκη, Metropolitan College
•  Θεσσαλονίκη, New York College
•  Θεσσαλονίκη, Α.Π.Θ. Κυλικείο 

Νοµικής Σχολής
•  Θεσσαλονίκη, Α.Π.Θ. Κυλικείο 

Πολυτεχνικής Σχολής
•  Θεσσαλονίκη, Α.Π.Θ. Κυλικείο 

Φιλοσοφικής Σχολής
•  Θεσσαλονίκη, Α.Π.Θ. Κυλικείο 

Φυσικοµαθηµατικού
•  Θεσσαλονίκη, Α.Π.Θ. Γραφείο ∆ιασύνδεσης
•  Θεσσαλονίκη, ∆ηµαρχείο 

Κορδελιού-Ευόσµου
•  Θεσσαλονίκη, Α.Π.Θ. Κυλικείο Σχολής 

Καλών Τεχνών-Θεάτρου
•  Θεσσαλονίκη, Κυλικείο Παιδαγωγικού 

Α.Π.Θ.
•  Θεσσαλονίκη, Ανοιχτό Κέντρο 

Ηµερήσιας Υποδοχής Αστέγων
•  Θεσσαλονίκη, Αστόρια Καφενείο
•  Θεσσαλονίκη, ΑΤΕΙ
•  Θεσσαλονίκη, ∆ηµαρχείο

•  Θεσσαλονίκη, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη 
Άνω Τούµπας

•  Θεσσαλονίκη, ∆ηµοτική 
Βιβλιοθήκη Μηχανιώνας

•  Θεσσαλονίκη, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη 
Χαριλάου

•  Θεσσαλονίκη, ∆ηµοτική Κεντρική 
Βιβλιοθήκη Καλαµαριάς

•  Θεσσαλονίκη, Ελληνικό Παιδικό Χωριό
•  Θεσσαλονίκη, ΙΕΚ ∆έλτα
•  Θεσσαλονίκη, ΙΕΚ Ξυνή
•  Θεσσαλονίκη, ΙΕΚ Παστέρ
•  Θεσσαλονίκη, Καφέ Θερµαϊκός
•  Θεσσαλονίκη, Καφωδείο Ελληνικό
•  Θεσσαλονίκη, ΚΕΘΕΑ Προµηθέας
•  Θεσσαλονίκη, Κεντρική Βιβλιοθήκη 

Θεσσαλονίκης
•  Θεσσαλονίκη, Κέντρο Υποστήριξης Νέων
•  Θεσσαλονίκη, Μ.Κ.Ο. Άρσις
•  Θεσσαλονίκη, ΠΑ.ΜΑΚ. 

Γραφείο ∆ιασύνδεσης
•  Θεσσαλονίκη, Κυλικείο Σχολής 

Καλών Τεχνών
•  Θεσσαλονίκη, Συµβουλευτικό Κέντρο 

Γυναικών, Γενικής Γραµµατείας 
Ισότητας Φύλων

•  Θεσσαλονίκη, Υπνωτήριο Αστέγων
•  Θεσσαλονίκη, ΧΑΝΘ
•  Θεσσαλονίκη, Πολυχώρος Μύλος
•  Θεσσαλονίκη, ΙΕΚ Ακµή
ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑ∆Α
•  Αγρίνιο, ΚΕΚ Ευρωσυµβουλευτική Ε.Π.Ε.
•  Αλεξανδρούπολη, ∆ηµαρχείο
•  Αταλάντη, Αιάντειος ∆ηµόσια Βιβλιοθήκη
•  Αταλάντη, ∆ηµαρχείο
•  Βέροια, ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
•  Βόλος, ∆ηµαρχείο
•  Βόλος, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
•  Βόλος, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη 

Νέας Αγχιάλου
•  Βόλος, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Νέας Ιωνίας
•  Βόλος, ΚΕΚ ΚΕΠΕΘ
•  Γύθειο, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
•  Γύθειο, Καψάλειος ∆ηµοτική 

Βιβλιοθήκη Ανατολικής Μάνης
•  ∆ιδυµότειχο, ∆ηµαρχείο
•  ∆οµοκός, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
•  ∆ράµα, ∆ηµαρχείο-Γραφείο 

Απασχόλησης & Τουρισµού
•  ∆ράµα, ΚΕΚ Αριστοτέλης
• Έδεσσα, ∆ηµαρχείο
•  Εύβοια, Αγροτικός Σύλλογος Ερέτρια
•  Εύβοια, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Ψαχνών
•  Εύβοια, ΚΕΠ Βασιλικό
•  Εύβοια, ΚΕΠ ∆ιρφύων-Μεσσαπίων
•  Εύβοια, ΚΕΠ Πισσώνα
•  Θεσσαλιώτιδα, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
•  Θήβα, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη 

Πνευµατικού Κέντρου
•  Ιτέα, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
•  Ιωάννινα, Γραφείο ∆ιασύνδεσης, ∆οµής 

Απασχόλησης & Σταδιοδροµίας
•  Ιωάννινα, ∆ηµαρχείο
•  Ιωάννινα, Μ.Κ.Ο. Μέριµνα
• Ιωάννινα, ΙΕΚ ∆έλτα
• Καβάλα, ΚΕΠ Καβάλας
•  Καλαµάτα, ∆ηµαρχείο

•  Καλαµάτα, Πολιτιστικός Οργανισµός 
«Οι δρόµοι της Ελιάς»

•  Καλαµάτα, ΤΕΙ Πελοποννήσου
•  Καρδίτσα, ∆ηµαρχείο
•  Καρπενήσι, ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
•  Καστοριά, ∆ηµαρχείο
•  Καστοριά, Λογιστικό Γραφείο Σάββας 

Μυταράς & Συνεργάτες
• Κέρκυρα, ∆ηµαρχείο
•  Κοζάνη, ∆ηµαρχείο
•  Κρήτη, (Άγιος Νικόλαος), 

∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
•  Κρήτη, (Άγιος Νικόλαος), Κουνδούρειος 

∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
•  Κρήτη, (Ηράκλειο), ΚΕΚ Ανάπτυξη Κρήτης
•  Κρήτη, Γραφείο ∆ιασύνδεσης 

Πανεπιστηµιούπολης Ρεθύµνου
•  Κρήτη, Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΣΘΕΤΕ
•  Κως, ΑΝΚΟ Academy
•  Λάρισα, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
•  Λειβανάτες, ∆ηµαρχείο
•  Λιβαδειά, ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
• Μυτιλήνη,  ∆ηµαρχείο
•  Μυτιλήνη, ∆οµή Απασχόλησης και 

Σταδιοδροµίας, Πανεπιστήµιο Αιγαίου
•  Νάξος, ∆ηµαρχείο
•  Νάουσα, ∆ηµαρχείο
•  Ναύπακτος, Παπαχαραλάµπειος 

∆ηµοτική Κεντρική Βιβλιοθήκη
•  Οµβριακή ∆ηµοτική Ενότητα Ξηνιάδος, 

∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
•  Ορχοµενός, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
•  Πάτρα, Load Πανεπιστηµιακό 

Βιβλιοπωλείο, Πανεπιστηµιούπολη 
Πάτρας

•  Πάτρα, Βιβλιοθήκη & Κέντρο 
Πληροφόρησης Ε.Α.Π.

•  Πάτρα, Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΕΑΠ
•  Πάτρα, Γραφείο ∆ιασύνδεσης 

Πανεπιστηµίου Πατρών
•  Πάτρα, ∆ηµαρχείο
•  Πάτρα, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
•  Πρέβεζα, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
•  Ρόδος, ∆ηµαρχείο
•  Σαµοθράκη, ∆ηµαρχείο
•  Σάµος, ∆ηµαρχείο
•  Σάµος, ΚΕΠ
•  Σέρρες, ∆ηµαρχείο
•  Σέρρες, ΚΕΚ Εύβουλος
•  Σκόπελος, ∆ηµαρχείο
•  Σύρος, ∆ηµαρχείο Ερµούπολης
•  Σύρος, ΚΕΠ Σύρου
•  Τήνος, ∆ηµαρχείο
•  Τρίκαλα, ΚΕΚ Ροή
•  Τρίπολη, ∆ηµαρχείο
•  Χαλκίδα-Κύµη, ΚΕΚ Πυθαγόρας
•  Χαλκίδα, ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
•  Χαλκίδα, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Καθενών
•  Χαλκίδα, ΚΕΠ Αυλίδα
•  Χαλκίδα, ΚΕΠ Βασιλικό
•  Χαλκίδα, ΚΕΠ ∆ροσιά
•  Χαλκίδα, ΚΕΠ Νέα Αρτάκη
•  Χαλκίδα, ΚΕΠ Πάρκο Βούρκου
•  Χαλκίδα, ΚΕΠ Πλατανιώτη 1 & ∆ούνα
•  Χανιά, ΙIΕΚ-ΚΕΚ ∆έλτα
•  Χανιά, Ψυχολογικό Κέντρο ∆ια Βίου 

Μάθησης Αναστάσιος Χαραλαµπάκης

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

Τα άρθρα που θα διαβάσετε στην εφη-
µερίδα µας αναδηµοσιεύονται από τις 
ιστοσελίδες µας. 

Επισκεφθείτε τα για ακόµη περισσό-
τερο υλικό και ενηµερωθείτε σχετικά 
µε την εργασία, την επιχειρηµατικότητα, 
τον εθελοντισµό και τις δωρεάν δράσεις 
φορέων.

Το περιεχόµενο
της εφηµερίδας

Κάθε Τρίτη - Σηµεία διανοµής 
εφηµερίδας στην Αθήναεφηµερίδας στην Αθήνα

• Μετρό-∆άφνη

• Μετρό-Συγγρού-Φιξ

•  Μετρό-Ευαγγελισµός

• Μετρό-Αµπελόκηποι

• Μετρό-Κατεχάκη

• Μετρό-Αττική

• Μετρό-Άγιος Αντώνιος

• Μετρό-Αιγάλεω

•  Η.Σ.Α.Π. - Ηράκλειο

•  Η.Σ.Α.Π. - Καλλιθέα

•  Η.Σ.Α.Π. - Πειραιάς

Κάθε Πέµπτη - Σηµεία διανοµής 
εφηµερίδας στη Θεσσαλονίκηεφηµερίδας στη Θεσσαλονίκη

• ΟΑΕ∆, Τούµπα: Παπαναστασίου 50

• Αριστοτέλους & Τσιµισκή

• Καµάρα

Αιγίου

Άρτας

Αγρινίου

Αιτωλοακαρνανίας

Συνεργασίες - Ένθετα

Κοζάνης
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εργασια

Στη ζωή µας είτε την επαγγελµατική είτε την 
προσωπική έχουµε βρεθεί στην ανάγκη να 
αναθεωρήσουµε την πορεία µας περισσότερο 

από µια φορά. Στις περισσότερες περιπτώσεις 
ιδίως τα τελευταία χρόνια αυτό έχει συµβεί πολλές 
φορές είτε βίαια είτε σταδιακά. Βίαια γεγονότα 
µπορεί να είναι ο θάνατος, ένας χωρισµός µια 
αναγκαστική αποχώρηση από την εργασία µας 
καθώς και άλλα λιγότερο επώδυνα.

Μεταξύ των σταδιακών γεγονότων είναι οι 
διάφορες αλλαγές που η συνειδητοποίησή τους 
διαρκεί κάποιο µεγαλύτερο διάστηµα ή συναι-
σθήµατα όπως η σταδιακή έλλειψη ικανοποίησης, 
η απογοήτευση, η έλλειψη ενδιαφέροντος και 
άλλα. Όµως όλα είναι µέσα στο παιχνίδι της 
ζωής. Αυτές οι αλλαγές, όσο επώδυνες και να 
είναι, συµβαίνουν πάντα κι αυτό πρέπει να το 
συνειδητοποιήσουµε αργά ή γρήγορα όλοι µας.

Μπορούµε ή όχι να τις επηρεάσουµε, κάποια 
στιγµή θα συµβούν. Όταν λοιπόν συµβούν, αφού 
θρηνήσουµε σύντοµα, ή όσο το µυαλό και η 
καρδιά µας αποζητά και το σώµα µας επιτρέπει, 
πρέπει να ξαναµπούµε στο παιχνίδι της ζωής και 
να µπούµε δυναµικά µε όλες µας τις δυνάµεις τις 
παλιές και τις νέες για να κερδίσουµε. Να κερδί-
σουµε ίσως κάτι άλλο ίσως τελείως διαφορετικό 
από αυτό που χάσαµε ή αυτό που νοµίζουµε ότι 
χάσαµε ή ακόµη και κάτι πολύ καλύτερο.

Προτείνω 10 πρακτικά βήµατα και θα ήθελα 
πολύ και την άποψή σας.
• Συνειδητοποίηση ότι οι αλλαγές είναι μέσα 
στην πορεία µας.
• Οφείλουμε να τις αποδεχτούμε.
• Οφείλουμε να τις χρησιμοποιούμε υπέρ μας.
• Η εποχή του θρήνου είναι απαραίτητη αλλά 
δεν πρέπει να γίνει συνήθεια ή να κρατήσει 
πάρα πολύ.
• Να δημιουργήσουμε ένα νέο όραμα.
• Να σχεδιάσουμε με προσοχή και χαρά τα επό-
µενα βήµατα προς αυτό.
• Να προετοιμαστούμε και για τις επόμενες αλλαγές.
• Να αποτελούμε θετικό παράδειγμα στην κοινωνία.
• Να επηρεάζουμε όσο μπορούμε θετικά. 

• Οι αλλαγές στη ζωή μας δεν σημαίνει ότι δεν 
είµαστε καλοί παίχτες αλλά απλώς ότι δεν ρίξαµε 
ένα καλό καλάθι.

Στη σηµερινή εποχή χρειαζόµαστε παραπά-
νω προπόνηση και εµψύχωση για να είναι οι 
προσπάθειές µας όσο το δυνατόν περισσότερες 
και πιο «εύστοχες». Οι καλύτεροι παίχτες έχουν 
πολλές καλές στιγµές αλλά και πολλές άτυχες 
στιγµές αλλά αυτό δεν αναιρεί την αξία τους ή 
και την προοπτική τους.

Τελικά το παιχνίδι της ζωής δεν είναι αγώνας 
δρόµου αλλά αγώνας αντοχής που δεν µας νοιάζει 
το τέρµα αλλά οι περισσότεροι σταθµοί να είναι 
όσο το δυνατόν δηµιουργικότεροι και αν γίνεται 
απολαυστικότεροι. Κι αυτό είναι πιο πιθανόν να 
γίνει όταν δεν καταπατούνται οι αληθινές µας 
αξίες. Μόνο τότε είµαστε αυθεντικοί και ακέραιοι.

Η παρουσία ενός προπονητή-εμψυχωτή (coach) 
όπως και μιας ομάδας σαν τους rebounders 
παίζει καταλυτικό ρόλο σε αυτή την περίοδο 
της ζωής µας. 

Τα πιο σπουδαία πράγµατα -όχι πάντα- αλλά 
πολλές φορές βγαίνουν από επώδυνες καταστά-

σεις. Αυτό δεν σηµαίνει ότι θα τις προκαλούµε, 
αλλά θα τις αγκαλιάζουµε και θα µαθαίνουµε από 
αυτές για εµάς τους ίδιους και το περιβάλλον µας.

Η εργασία μας πρέπει να είναι το άλλοθι για 
µία καλύτερη ζωή, και όχι µόνο το µέσον για 
τα χρήµατα. Το τιµόνι της ζωής µας για να µας 
οδηγήσει εκεί που θέλουµε ας περιλαµβάνει 
την αγάπη, τους φίλους, τον ελεύθερο χρόνο, 
την προσωπική ανάπτυξη, την υγεία, το φυσικό 
µας περιβάλλον και την προσφορά.

Ανεξάρτητα από τις πεποιθήσεις που µας περι-
ορίζουν πχ είµαι απαισιόδοξος ή αισιόδοξος, οι 
πράξεις είναι που µας οδηγούν κοντά ή µακριά 
στις µεγαλύτερες επιθυµίες µας και όλοι µας 
παρακινούµαστε από αυτό το µαγικό υγρό που 
ρέει στις φλέβες µας, την αδρεναλίνη, την αγα-
πηµένη ορµόνη που µας κάνει το µεγαλύτερο 
καλό ή το µεγαλύτερο κακό. 

Πρέπει να βάλουµε στην άκρη τη θλίψη, 
την απογοήτευση, την περιθωριοποίηση ή την 
αυτoαπόρριψη και να ξαναμπούμε στο παιγνίδι 
παίρνοντας το rebound.

Ο φόβος όμως είναι ένα πρωτόγονο αίσθημα 

που µας προειδοποιεί για να µείνουµε να πολε-
µήσουµε ή να τρέξουµε να προφυλαχτούµε. Αν 
και δεν µου αρέσει ο πόλεµος στις δεδοµένες 
συνθήκες θα µείνω και θα πολεµήσω µε όπλο 
όµως το µυαλό και την καρδιά και τους αγαπη-
µένους µου φίλους στο ίδιο γήπεδο.

Το «rebounding» είναι ευθύνη όλων μας 
και η µόνη διέξοδος στις δυσκολίες που θα 
παρουσιάζονται πάντα στην προσωπική ή επαγ-
γελματική μας ζωή. Η ζωή, μας χρειάζεται όλους 
στο παιγνίδι γι αυτό προτείνουµε δράση και 
αγώνα για να ξανακερδίσουµε τη µπάλα. Ίσως 
είναι ευκαιρία να ανασυντάξουµε τις δυνάµεις 
µας και να ξαναγεννηθούµε αναλαµβάνοντας 
οι ίδιοι την πρωτοβουλία και την ευθύνη των 
ενεργειών µας.

Βαρβάρα Ασηµακοπούλου, MBA, ACC
Business & Leadership Coach, Managing 

Partner HRE, President ICF Greece
www.hre.gr 

E-Learning program Athens University 
Coaching Leadership for an ethical and 

sustainable world 

H ζωή είναι ένα παιγνίδι που µας προκαλεί  
να πάρουµε το rebound πολλές φορές

Βλαπτική µονοµερής µεταβολή των όρων εργασίας
Ένα από τα σηµαντικότερα ζητήµατα που καλούνται να αντι-

µετωπίσουν οι εργαζόµενοι, ιδίως στην σηµερινή περίοδο, είναι 
το θέµα της µονοµερής µεταβολής των όρων εργασίας τους από 
τον εργοδότη.

Σαφώς εντός των πλαισίων του διευθυντικού δικαιώµατός 
του, ο εργοδότης έχει το δικαίωµα να προβαίνει σε τροποποίηση 
των όρων εργασίας των υπαλλήλών του. Φαινόµενο ιδιαίτερα 
συχνό, αφού λόγω και της υφιστάµενης οικονοµικής κρίσεως, 
οι εταιρείες καλούνται να καλύψουν τις επιχειρησιακές τους 
ανάγκες µε ολοένα και λιγότερο ανθρώπινο δυναµικό, ενώ 
και οι εργαζόµενοι αναγκάζονται πολλές φορές να αποδεχτούν 
ολοένα και περισσότερες µεταβολές στις εργασιακές τους σχέσεις. 

Πότε όµως έχουµε υπέρβαση του διευθυντικού δικαιώµατος? 
Πότε δηλαδή οι επιβαλλόµενες µεταβολές ξεπερνούν τα συµβατικά 
όρια και καθιστούν την µεταβολή των όρων εργασίας βλαπτική 
για τον εργαζόµενο και συνεπώς παράνοµη?

Στην πράξη τα όρια ανάµεσα στις συµβατικές δεσµεύσεις του 
εργαζοµένου και το διευθυντικό δικαίωµα του εργοδότη δεν 
είναι ευδιάκριτα. Έτσι κατέληξε να γίνεται δεκτό ότι για να είναι 
παράνοµη η µεταβολή πρέπει να είναι ταυτόχρονα µονοµερής 
και βλαπτική. Αν δεν είναι βλαπτική ουσιαστικά τεκµαίρεται ότι 
δεν είναι µονοµερής, και άρα κατά νόµο επιτρεπτή. 

Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία αλλά και από την επι-
κρατούσα νοµολογία, ως βλαπτική µεταβολή θεωρείται κάθε 
µεταβολή που επιφέρει άµεση ή έµµεση υλική ή ηθική ζηµιά 
στον εργαζόµενο όπως είναι πρωτίστως: 
• Η τοποθέτηση σε κατώτερη θέση ή 
• Η ανάθεση καθηκόντων κατώτερης θέσης, 
• Η επιβολή πρόσθετης εργασίας, όταν δεν συνοδεύεται και από 
αντίστοιχη αύξηση των αποδοχών του εργαζοµένου.

• Η έννοια της ζημίας ερμηνεύεται κατά τρόπο ευρύ. Έτσι ηθική 
ζηµία συνιστά και η σοβαρή προσβολή της προσωπικότητας 
του µισθωτού, κυρίως η βαρεία, και γενικότερα θεωρείται κάθε 
συµπεριφορά που καθίστα δυσχερή την περαιτέρω συνεργασία 
εξ αιτίας της µείωσης που υπέστη ο µισθωτός ως άτοµο ή ως 
εργαζόµενος από τον εργοδότη. 
• Εκτός από τους ουσιαστικούς όρους εργασίας, όπως αλλαγή 
είδους εργασίας ή τόπου ή χρόνου εργασίας, η µεταβολή µπορεί 
να αφορά και τους γενικότερους όρους εργασίας, ή τις συνθήκες 

εργασίας ή το κλίµα εργασίας, που είναι αναγκαίο για την προ-
σφορά εργασίας. Συνεπώς ακόµη και η εκ µέρους του εργοδότη 
διαµόρφωση εργασιακού περιβάλλοντος, εντός του οποίου ο 
εργαζόµενος αδυνατεί να παρέχει τις υπηρεσίες του, θεωρείται 
βλαπτική µεταβολή για τον εργαζόµενο. 

Στην περίπτωση συµβάσεως παροχής εξαρτηµένης εργασίας 
αορίστου χρόνου, εάν ο εργοδότης προβεί σε µονοµερή βλαπτική 
για το µισθωτό µεταβολή των όρων εργασίας ή, εν τη ασκήσει του 
διευθυντικού δικαιώµατός του, προβεί κατά κατάχρηση αυτού 
στον προσδιορισµό της παροχής της εργασίας, ο µισθωτός έχει 
διαζευτικώς τις εξής δυνατότητες: 

α) Να αποδεχθεί τη µεταβολή, οπότε συνάπτεται νέα σύµβαση 
τροποποιητική της αρχικής, η οποία είναι έγκυρη εφ' όσον δεν 
αντίκειται σε απαγορευτική διάταξη του νόµου ή στα χρηστά ήθη. 

β) Να µην αποδεχτεί την µεταβολή και να θεωρήσει την πράξη 
αυτή του εργοδότη καταγγελία, εκ µέρους του, της εργασιακής 
σύµβασης και να απαιτήσει την καταβολή αποζηµίωσης απόλυσης 
που προβλέπεται από τον Ν. 2112/1920. 

γ) Να εµµείνει στην τήρηση των συµβατικών όρων, προσφέ-
ροντας τις υπηρεσίες του σύµφωνα µε τους προ της µεταβολής 
όρους, οπότε στην περίπτωση αυτή, εάν ο εργοδότης δεν απο-
δεχθεί την παροχή των υπηρεσιών του εργαζοµένου, καθίσταται 
υπερήµερος περί την αποδοχή της εργασίας και οφείλει µισθούς 
υπερηµερίας, ή εκφράζοντας την αντίδρασή του στις επιβαλλό-
μενες μεταβολές να παράσχει τη νέα εργασία του (δηλαδή με 
τους μετά την μεταβολή όρους), προσφεύγοντας παράλληλα 
στο δικαστήριο και ζητώντας να υποχρεωθεί ο εργοδότης να 
τον απασχολεί σύµφωνα µε τους προ της µεταβολής όρους. 

Λάµπρος Θ. Κυπριώτης 
Γ. Μούργελας & Συνεργάτες Εταιρεία ∆ικηγόρων
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επιχειρηµατικοτητα

Στην Ελλάδα κλείνουν κάθε µέρα περίπου 
59 επιχειρήσεις σύµφωνα µε τις επίσηµες 
στατιστικές της Εθνικής Συνοµοσπονδίας 

Εµπορίου και Επιχειρηµατικότητας για το 2015. Το 
διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο Bloomberg 
αναφέρει πως σε αγορές που δεν δοκιµάζονται 
από την ταχεία πτώση της κατανάλωσης όπως η 
Ελληνική, 8 στις 10 µικρές επιχειρήσεις , κλείνουν 
πριν συµπληρώσουν 18 µήνες ζωής. 

Γιατί όµως συµβαίνει αυτό; Τι µπορούµε να 
µάθουµε από την τεράστια αυτή αιµορραγία στην 
επιχειρηµατικότητα και την σπατάλη πόρων, 
ιδεών και προσωπικής εργασίας;

Μέσα από την εµπειρία µου των 35 ετών σαν 
πωλητής και επιχειρηµατίας, έχω δει πολλές επι-
χειρήσεις και επαγγελµατίες να κάνουν δυναµικό 
ξεκίνηµα και έχω συνεργαστεί µε πολλούς από 
αυτούς. Συνήθως η επιχείρηση κλείνει όταν έχει 
πια αποστραγγιστεί από µετρητά αλλά ο πραγ-
µατικός λόγος αποτυχίας δεν είναι σχεδόν ποτέ 
αυτός. Η αλήθεια βρίσκεται αν ψάξει κανείς λίγο 
πιο βαθιά και τότε θα δει πως τα «ραγίσµατα» 
έχουν ξεκινήσει στο τείχος αρκετά πιο παλιά 
από την επίσηµη ανακήρυξη της πτώχευσης 
και της αποτυχίας. Μάλιστα είναι σύνηθες ένας 
επιχειρηµατίας ή επαγγελµατίας να µαθαίνει 
µέσα από τα λάθη του ώστε να πετύχει αυτό που 
θέλει µετά από 2,3 ή περισσότερες προσπάθειες. 

Ας καταγράψουµε όµως 5 βασικά λάθη που 
κάνουν πολλές επιχειρήσεις και που αργά ή 
γρήγορα τις οδηγούν σε αδιέξοδο και τελικά 
στο κλείσιµο. Αφορούν και τους ελεύθερους 
επαγγελµατίες αφού και αυτοί ουσιαστικά έχουν 
µια µικρή επιχείρηση ακόµα και αν την λειτουρ-
γούν µόνοι τους.

Λάθος Νο1: ∆εν έχουν αληθινή επικοινωνία 
µε τους πελάτες τους.

Κάτι καταπληκτικό συµβαίνει όταν ένας επι-
χειρηµατίας διαβλέπει µια πιθανή ευκαιρία 
στην αγορά ή ονειρεύεται µια νέα ιδέα για ένα 
προιόν ή υπηρεσία: κλείνεται στον κόσµο του. 
Αφοσιώνεται µόνο στην ιδέα του, την φαντά-
ζεται να λειτουργεί, την σχεδιάζει προσεκτικά 
σχεδόν την ερωτεύεται και παθιάζεται µόνο µε 
την υλοποίησή της. 

Είναι κατά τη γνώµη µου το µεγαλύτερο λάθος 
που µπορεί να κάνει ένας επιχειρηµατίας γιατί η 
απόλυτη κατανόηση των αναγκών του πελάτη 
είναι το πιο απαραίτητο στοιχείο για την επιβίω-
ση της επιχείρησης. Ο επιχειρηµατίας πρέπει 
όχι απλώς να προσπαθήσει να µπει στη θέση 
του πελάτη του αλλά να ζήσει σαν πελάτης, να 
νιώσει σαν πελάτης, να σκεφτεί σαν πελάτης. 

Ο πελάτης σου κρατά το κλειδί της επιτυχίας 
σου βαθιά µέσα στις ανάγκες του, στα όνειρά 

του, στις αξίες του και σε όλα όσα προσπαθεί 
να πετύχει.

Η λύση: Μίλησε µε ανθρώπους που είναι σαν 
τους µελλοντικούς πελάτες σου. Μίλησε αληθινά 
όχι µέσω social media ή µέσω e-mail. Μίλησε µε 
αρκετούς και για όσο διάστηµα χρειαστεί για να 
καταλάβετε τι πραγµατικά θέλουν, τι δεν έχουν 
αυτή τη στιγµή, τι θα τους ενθουσίαζε. Μίλησε εσύ 
ο ίδιος µη βάλεις άλλους. Κατεγράψε αυτά που 
θα ακούσεις και σκέψου. Η λύση θα εµφανιστεί 
µπροστά σου.

Λάθος Νο2: Καµία πραγµατική διαφοροποί-
ηση η καινοτοµία από την υπόλοιπη αγορά.

Τι εννοώ; Μια επιχείρηση ή ένας ελεύθερος 
επαγγελµατίας που προσφέρει ό,τι και όλοι οι 
άλλοι. Προσπαθεί µε µικροδιαφορές όπως ένα 
άλλο όνοµα, ένα άλλο χρώµα, µια ακόµα γεύση 
ή ένα ωραίο χώρο να νιώσει πως προσφέρει κάτι 
διαφορετικό στον τοµέα του. Και όµως δεν κάνει 
καµία διαφορά. Το θέµα είναι πως πολλές φορές 
τέτοιες περιπτώσεις ουσιαστικά αργοπεθαίνουν. 
∆ηλαδή δουλεύουν µέτρια για πολύ καιρό και 
χάνουν ύψος αργά ώσπου µετά από αρκετό καιρό, 
πολύ χρόνο χαµένο και πολλά χρήµατα πεταµέ-
να, αποφασίζουν που έχουν ήδη καταστραφεί. 

Η λύση: Πρώτα από όλα συµφωνείτε πως 
αυτός παράγοντας, η ουσιαστική διαφοροποί-
ηση είναι σηµαντική για την αληθινή επιτυχία. 
Οι επιχειρηµατίες που το παίρνουν αψήφιστα 
καταλήγουν µε προβλήµατα. Σκεψου προσεκτικά 
τι είναι αυτό που µπορείς να προσφέρεις και 
κάνει τη διαφορά ανάµεσα σε εσένα και όλους 
τους άλλους. Ενίσχυσέ το όσο µπορείς και να το 
αναφέρεις όσο γίνεται περισσότερο.

Λάθος Νο 3: Αποτυχία επικοινωνίας µε καθα-

ρότητα, ακρίβεια και πρόκληση ενδιαφέροντος.
Το επόµενο λάθος που κάνουν πολλοί είναι 

η ασθένεια που ονοµάζεται «αποτυχηµένη επι-
κονωνιακή στρατηγική». Πολλοί ειδικά νέοι, 
επιχειρηµατίες ενώ προσπαθούν πολύ να ξε-
χωρίσουν από τον ανταγωνισµό τους και να 
προσφέρουν άριστα προιόντα ή υπηρεσίες απο-
τυγχάνουν παταγωδώς να το µεταδώσουν στους 
καταναλωτές. Πολλοί προσπαθούν αλλά δεν 
το κάνουν µε καθαρό, ακριβή και προκλητικό 
τρόπο ώστε να προκαλέσουν το ενδιαφέρον. 
Έτσι αρκετοί ποιοτικοί και ικανοί επιχειρηµατίες 
και ειδικά ελεύθεροι επαγγελµατίες παραµένουν 
στην αφάνεια ή εξαφανίζονται. 

Η λύση: Είναι αρκετά απλή. Μάθε πως θα 
µεταδώσεις το µήνυµά σου καλύτερα. Αφού 
ξεκαθαρίσεις ποιά ειναι η αποστολή σου και το 
όραµά σου, κατάστρωσε µε τη βοήθεια ειδικών το 
σχέδιο για να µάθει ο κόσµος που σε ενδιαφέρει, 
τι ακριβώς µπορείς να κάνεις για αυτόν. Μίλα 
τη γλώσσα τους και πες τους το όσο πιο απλά 
γίνεται. Επικεντρώσου σε 3 σηµεία:
• ίνε ξεκάθαρος (πρέπει να ξέρουν ποιος είσαι 
και τι όφελος τους προσφέρεις)
• Να είσαι συνεπής (επέμεινε σε ένα μήνυμα που 
θα επαναλαµβάνεις µε όλους τους τρόπους)
• ίνε προκλητικός (χρησιμοποίησε λέξεις και 
εκφράσεις που θα πείθουν τους πελάτες να κά-
νουν κάτι για να µάθουν περισσότερα ή να σε 
δοκιµάσουν)

Λάθος Νο 4: Έλλειψη σωστής ηγεσίας (Ναι, 
ανεπάρκεια του επιχειρηµατία)

Το βλέπεις ξανά και ξανά. Ταλαντούχα άτοµα 
µε απίστευτες ικανότητες και όµως τελικά δεν 
τα καταφέρνουν. Επαγγελµατίες που παίρ-

νουν λάθος αποφάσεις στη καριέρα τους και 
ενώ είναι τόσο καλοί σε αυτό που κάνουν, 
αποτυγχάνουν σαν επιχειρηµατίες. Αυτοσα-
µποτάρονται κάνοντας λάθος κινήσεις, έχοντας 
κακή επικοινωνία µε τους συνεργάτες τους και 
έλλειψη ηγετικών ικανοτήτων. ∆υστυχώς δεν 
το αντιλαµβάνονται και ίσως αρνούνται να το 
συνειδητοποιήσουν.

Η λύση: Κατάλαβε πως η επιχείρησή σου είναι 
το παιδί σου. Εσύ είσαι ο ιδρυτής. Αυτό σε κάνει 
τον ηγέτη της. ∆εν παίζει ρόλο αν ηγείσαι 1000 ή 
ενός. Έχεις πρόβληµα να συνεργάζεσαι µε άλλους; 
Λύσε το µε εκπαίδευση. Οι επιχειρηµατίες που 
πετυχαίνουν αφιερώνουν χρόνο για προσωπική 
ανάπτυξη, έχουν business coach, αναζητούν 
λύσεις. Λυπάµαι όταν βλεπω αξιόλογους επι-
χειρηµατίες και επαγγελµατίες να αποτυγχάνουν 
από τη δική τους ανεπάρκεια. Ας µην είσαι εσύ 
ένας από αυτούς.

Λάθος Νο 5: Αδυναµία να καταστρώσεις ένα 
κερδοφόρο µοντέλο δουλειάς µε σταθερά έσοδα.

Στο τέλος όλα καταλήγουν σε αυτό. Αν αποτύ-
χεις να δηµιουργήσεις µια σταθερή ροή εσόδων, 
ενα µοντέλο δουλειάς που να κυλά οµαλά, τότε 
θα βυθιστείς. Ορισµένοι επιχειρηµατίες έχουν 
καλύψει και τα 4 παραπάνω προβλήµατα αλλά 
δεν έχουν ολοκληρώσει ένα σωστό προγραµ-
µατισµό και σχέδιο δουλειάς.

Η λύση: Οι νέες επιχειρήσεις και επαγγελ-
µατίες πρέπει να κινηθούν γρήγορα χωρίς να 
επενδύουν πολλά χρήµατα για να ανακαλύψουν 
κάποιο «µυστικό». Αρκεί να χρησιµοποιήσουν 
κλασσικές µεθόδους για να δηµιουργήσουν 
µια µέθοδο δουλειάς ώστε να έχουν τα πρώτα 
αποτελέσµατα γρήγορα. Αυτά θα δώσουν το 
στίγµα τι πρέπει να αλλάξει και τι να µείνει ίδιο. 

Ένα παράδειγµα είναι το επιτυχηµένο eshop 
Zappos. Στα τέλη του 90 οι ιδρυτές του δεν ήταν 
καθόλου σίγουροι αν οι πελάτες θα αγόραζαν 
από το διαδίκτυο παπούτσι. Έτσι ανέβασαν µε-
ρικές φωτό που βρήκαν έτοιµες, έβαλαν µερικά 
«κουµπιά» Αγόρασέ το και περίµεναν να δούν 
τι θα γίνει. Τα αποτελέσµατα τους οδηγούσαν 
µόνα τους από κει και πέρα. 

Συµπέρασµα
Η επιτυχία µιας µικρής επιχείρησης ή ενός 

επαγγελµατία δεν είναι κάτι που µπορείς να το 
βασίσεις στην τύχη και στις έµφυτες ικανότητες. 
Ειδικά στη σηµερινή εποχή που τα λάθη πληρώ-
νονται ακριβά, είναι καλό να ζητήσεις τη γνώµη 
ειδικών και σε κάθε περίπτωση να είσαι έτοιµος 
για µια καλή αυτοκριτική.

Θωµάς Σλάµαρης
Εκπαιδευτής Πωλήσεων & Business Coach

www.iwant2helptraining.com

 5  λόγοι που οδηγούν στην αποτυχία 8 στις 10 
µικρές επιχειρήσεις και επαγγελµατίες

Οι τελευταίες τάσεις web design στην ιστοσελίδα σας
Μια ιστοσελίδα αποτελεί την ηλεκτρονική εικόνα της επιχείρησής 

σας. Η πρώτη εντύπωση που δηµιουργείται στον επισκέπτη είναι 
πολύ κρίσιµη για την πορεία της πλοήγησης. Σύµφωνα µε µελέ-
τες, ο χρόνος που χρειάζεται ένας χρήστης για να αποφασίσει εάν 
θα συνεχίσει την περιήγηση ή όχι στο website σας είναι περίπου 
4-6 δευτερόλεπτα. Εποµένως, ο σχεδιασµός και η κατασκευή της 
επαγγελµατικής σας ιστοσελίδας θα πρέπει να δηµιουργεί στον 
επισκέπτη µια καλή πρώτη εντύπωση ώστε να τον κρατήσει όσο 
το δυνατόν περισσότερο χρόνο σε αυτήν.

Ο ελκυστικός σχεδιασµός είναι σηµαντικό κριτήριο για την επιτυχία 
µιας ιστοσελίδας. Σήµερα, υπάρχουν πολλά εργαλεία και εφαρµογές 
για την δηµιουργία όµορφων εικαστικών που συµβάλλουν στην 
καλύτερη εµπειρία του χρήστη. Συγκεντρώσαµε τις τελευταίες τάσεις 
για τον σχεδιασµό-κατασκευή ιστοσελίδων, ώστε να µπορέσετε να 
παραµείνει η ιστοσελίδα σας up-to-date και να µην χάνετε πελάτες.

Responsive Σχεδιασµός: Η τεχνική του responsive σχεδιασµού 
ιστοσελίδας είναι πλέον απαραίτητη σε κάθε ιστοσελίδα. Ολοένα 
και περισσότεροι χρήστες επιλέγουν τις κινητές συσκευές τους 
(s ar hones, ab e s) για να σερφάρουν στο διαδίκτυο, οπότε 

οφείλετε να λάβετε υπόψιν σας το κοινό αυτό και να φροντίσετε ώστε 
η εμπειρία πλοήγησης (user e erience) να είναι το ίδιο ευχάριστη 
µε αυτή που θα είχαν από τον σταθερό υπολογιστή ή το laptop τους. 

Η συσκευή και η ανάλυση της οθόνης δεν θα πρέπει να σταθούν 
εµπόδιο στην επικοινωνία µε τους επισκέπτες- υποψήφιους πελά-
τες της επιχείρησής σας. Επιπλέον, µην ξεχνάτε ότι το responsive 
design αξιολογείται από την Google ως βέλτιστη πρακτική για την 
ενδυνάµωση του SEO καθώς µειώνεται η ανάγκη δηµιουργίας 
πολλαπλών sub domains και δεν επαναλαµβάνεται το ίδιο περιε-
χόμενο (du ica ed con en ).

Τα εικαστικά της ιστοσελίδας: Σύµφωνα µε τις τελευταίες εξε-
λίξεις στο Web design, µια ιστοσελίδα πρέπει να παρουσιάζει µε 
εύκολο και κατανοητό τρόπο τις πληροφορίες στον χρήστη και 
να τον οδηγεί χωρίς κόπο στο περιεχόµενο που αναζητά. 

Η Google αγαπά τα κείµενα µε αυθεντικό και ποιοτικό περιε-
χόµενο, ωστόσο, η χρήση εικονιδίων συµβάλει σηµαντικά στην 
ευχάριστη πλοήγηση του επισκέπτη, καθώς µέσα µε µια πολύ 
γρήγορη µατιά µπορεί να κατανοήσει τι βλέπει, χωρίς να χρειάζεται 
να διαβάσει ολόκληρο κείµενο. 

Flat design: Με τον όρο flat design, εννοούµε την χρήση 
απλής, ξεκάθαρης όψης µιας ιστοσελίδας χωρίς πολλές σκιάσεις 
και επιβλητικά εικαστικά που συναντάµε στα παλαιότερα websites. 
Η σύγχρονη τάση ακολουθεί minimal γραµµές, µε απλά στοιχεία 
που εστιάσουν στην λειτουργικότητα και οδηγούν επίσης στο 
καλύτερο user e erience. Η χρήση απλών εικαστικών, δεν 
σηµαίνει βαρετό design. 

Αντίθετα, επικοινωνούν πιο γρήγορα τα µηνύµατά σας στους 
επισκέπτες και δίνουν την εντύπωση της οργάνωσης, εµπνέοντας 
τον χρήστη να συνεχίσει την πλοήγηση.

Εάν σκέφτεστε να δηµιουργήσετε τώρα την εταιρική σας ιστο-
σελίδα, η εφαρµογή των παραπάνω τεχνικών θα σας βοηθήσει 
να αναδείξετε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα και να δηµιουργήσετε 
µια αποτελεσµατική και φιλική για τους χρήστες ιστοσελίδα. Εάν 
διαθέτετε ήδη ιστοσελίδα, ενσωµατώστε τις τελευταίες τάσεις, ώστε 
να παραµείνετε ανταγωνιστικοί και να αυξήσετε το conversion rate, 
βελτιώνοντας την απόδοση της επιχείρησής σας.

Skourlis Dimitris
Founder of emads Internet Solutions www.emads.gr
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επιχειρηµατικοτητα

Συνεντευξη

∆εν συναντάµε κάθε µέρα µια καινοτόµα 
επιχείρηση στον τοµέα της υγείας. Το 
Βloode µια κοινωνική startup µας δείχνει 

ότι η αιµοδοσία µπορεί να είναι κάτι διασκεδαστικό 
και συνάµα σηµαντικό. Ο Παναγιώτης Σφήκας, 
υπεύθυνος επιχειρησιακής ανάπτυξης του Βloode 
και η Ναταλία Κρίτσαλη CEO και founder µας 
παρουσιάζουν µια διαφορετική αιµοδοσία.

Πείτε µας λίγα λόγια για το Bloode.
N.K.: To Bloode είναι µια κοινωνική υπηρεσία που 
στοχεύει στην αύξηση του ποσοστού εθελοντών 
αιµοδοτών. Πρόκειται για µια διαδικτυακή ψηφι-
ακή κοινότητα εθελοντών.Μέσα στην κοινότητα 
τα άτοµα εκπαιδεύονται σε θέµατα αιµοδοσίας, 
έχουν την δυνατότητα να δηµιουργούν οµάδες 
και να συµµετέχουν σε δράσεις και κυρίως ει-
δοποιούνται όταν υπάρχουν έκτακτες ανάγκες 
για αίµα είτε προέρχεται από ασθενείς είτε από 
νοσοκοµεία. 
Π.Σ.: Ουσιαστικά είµαστε µια διαδικτυακή πλατ-
φόρµα. Οι δραστηριότητες µας είναι τόσο online 
όσο και offline. Στο διαδικτυακό κοµµάτι φι-
λοξενούµε την κοινότητα των εθελοντών, οι 
οποίοι δεν είναι απαραίτητα αιµοδότες, διότι 
δεν στοχεύουµε µόνο σε αιµοδότες αλλά και 
σε όσους θέλουν να συνεισφέρουν. Το γενικό 
είναι ότι ικανοποιούµε εκκλήσεις για αίµα. Στο 
site έχουµε µια σειρά από χρήσιµες πληροφορίες 
για την αιµοδοσία καθώς ένα µεγάλο κοµµάτι 
κόσµου είναι ανενηµέρωτο. Πάρα πολύ κόσµος 
δεν δίνει αίµα διότι φοβάται, φοβάται γιατί δεν 
ξέρει. Από το site ενηµερώνουµε για όλες µα τις 
δράσεις. Τέλος έχουµε και ένα blog, το οποίο 
περιέχει κυρίως θέµατα αιµοδοσίας, θέµατα 
εθελοντισµού αλλά αυτό που επιδιώκουµε είναι 
να το ανοίξουµε περισσότερο στα θέµατα της 
υγείας. Αυτό είναι το ψηφιακό πακέτο µας. Όσον 
αφορά το offline,πραγµατοποιούµεαιµοδοσίες, 
κάνουµε εκπαιδευτικά προγράµµατα, κάνουµε 
ηµερίδες και ενηµερωτικού τύπου εκδηλώσεις 
και καµπάνιες. 

Το Bloode ξεκίνησε από τις δύο Ναταλίες 
της οµάδας. Οι υπόλοιποί πως εντάχθηκαν 
στην οµάδα;

Ν.Κ.: Την ιδέα για το Bloode την είχαµε από το 
λύκειο µε τη Ναταλία Μπουγαδέλλη η οποία 
τώρα βρίσκεται στην Αµερική για σπουδές αλλά 
µας βοηθάει όποτε µπορεί. Σήµερα, η οµαδα 
τουBloode αποτελείται από τονΠαναγιώτη Σφήκα, 
τον Αλέξανδρο Σωτηρόπουλο και τον Γιώργο 
Σταυρόπουλο.Tον Γιώργο, ο οποίος είναι ο 
προγραµµατιστής µας, τον γνώρισα από τύχη, 
σε µαθήµατα χορού, αλλά αµέσως δέσαµε ως 
οµάδα. Από εκεί και έπειτα, γνώρισα τον Πα-
ναγιώτη και τον Αλέξανδρο στο Οικονοµικό 
Πανεπιστήµιο Αθηνών, όπου µέσα από οµαδικές 
εργασίες και κοινά µαθήµατα δηµιουργήσαµε 
την συγκεκριµένη οµάδα.
Π.Σ.: Με τον Αλέξανδρο η Ναταλία είναι στο ίδιο 
εξάµηνο και παρακολουθούν τα ίδια µαθήµατα. 
Εγώ είµαι 2 έτη µεγαλύτερος. Σε κάποια µαθή-
µατα επιχειρηµατικότητας του Πανεπιστηµίου, τα 
οποία παρακολουθούσαµε από κοινού µε την 
Ναταλία, ξεκινήσαµε τις συζητήσεις σχετικά µε 
το Bloode, και γρήγορα δέσαµε ως οµάδα. Σε 
ευρύτερα πλαίσια, µέχρι στιγµής βασιζόµασταν 
πολύ σε εθελοντές, καθώς και σε συµφοιτητές 
µας, οι οποίοι έκαναν την πρακτική τους στο 
Bloode, τους οποίους και γνωρίσαµε µέσα από 
µαθήµατα και εργασίες του Οικονοµικού Πανε-
πιστηµίου Αθηνών. 

Έχετε βραβευτεί 9 φορές. Είστε από τις πιο 
γνωστές startup. Παρόλα αυτά δεν κάνετε 
κάτι ιδιαίτερο, κάνετε απλά αιµοδοσία. Τι το 
ξεχωριστό έχετε;

Ν.Κ.: Προσπαθούµε να λύσουµε ένα πρόβληµα 
που θα έπρεπε να είναι κάτι ιδιαίτερο και δεν 

είναι. Εάν η αιµοδοσία θεωρούταν κάτι ιδιαίτερο 
τότε δεν θα είχαµε αυτή τη στιγµή πανελλαδικά 
30% εθελοντές αιµοδότες αλλά 100%. Συνεπώς 
αυτό το ιδιαίτερο που κάνουµε είναι ότι απλά 
επιλύουµε ένα υπαρκτό πρόβληµα, κάτι που 
έχουµε συναντήσει στην καθηµερινότητα µας 
αλλά κανείς δεν έχει δηµιουργήσει αυτή τη 
φιλοσοφία και την κουλτούρα. Το µόνο που 
κάναµε είναι ότι τολµήσαµε.
Π.Σ.: Συµφωνώ απόλυτα. Γενικά δεν χρειάζεται 
να έχει βρει κάποιοςέναν σπουδαίο αλγόριθµο 
ή να είναι τροµερά τεχνολογικά προηγµένο 
startup για να γίνει γνωστό. Συνήθως αυτό 
που χρειάζεται να κάνουµε απλά πράγµατα. 
Ενώ έχουµε πάρει κάποιες διακρίσεις, αυτό που 
κάνουµε δεν βασίζεται σε τροµερό αλγόριθµο, 
είναι ο σκοπός που ενώνει, που µας βοηθάει 
να έχουµε απήχησηστον κόσµο, είναι ο σκοπός 
που το κάνει ιδιαίτερο. Εµείς απλά τολµήσαµε.

Η πλατφόρµα πως ακριβώς λειτουργεί;
Ν.Κ.: Πρόκειται για µια πλατφόρµα όπου 
µπορούν οι ασθενείς που χρειάζονται αίµα να 
αποστείλουν την έκκληση. Ουσιαστικά προσπα-
θούµε να δώσουµε ένα ασφαλές περιβάλλον 
και µια διέξοδο σε ανθρώπους που ψάχνουν 
αίµα και δεν µπορούν να βρουν από συγγενείς 
και φίλους ή από τις υπάρχουσες τράπεζες 
αίµατος και προκειµένου να µην καταλήξουν 
να στέλνουν εκκλήσεις στο διαδίκτυο όπου 
εγκυµονούν πολλοί κίνδυνοι. Από τη µεριά 
µας να πούµε ότι έχουµε ήδη ικανοποιήσει το 
80% των αναζητήσεων για αίµα που προήλθαν 
από την πλατφόρµα µας. 

Οι Έλληνες αν και είναι φιλικά προσκείµενοι 
στον εθελοντισµό δεν είναι ιδιαίτερα ένθερµοι 
στο κοµµάτι της αιµοδοσίας. Για ποιο λόγο 
συµβαίνει αυτό;

Π.Σ.: Φοβούνται. Από την αρχή µέχρι το τέλος. 
Φοβούνται γιατί δεν ξέρουν τι πρέπει να κάνουν 
πριν, φοβούνται µήπως τους συµβεί κάτι κατά 
τη διάρκεια της αιµοδοσίας και φοβούνται γιατί 
δεν ξέρουν τι θα κάνουν µετά. Φοβούνται τα 
νοσοκοµεία κατά πόσο είναι αποστειρωµένα και 
ασφαλή τα εργαλεία που χρησιµοποιούνται. Η 
πράξη της αιµοδοσίας διαρκεί 10 λεπτά, αλλά 
όλη η διαδικασία χρειάζεται 30-45 λεπτά εξαιτίας 
γραφειοκρατικών λόγων. ∆εν υπάρχει οργάνω-
ση και δοµή και αυτό αποθαρρύνει πολλούς.
Ν.Κ.: Οι έρευνες έχουν δείξει ότι οι 3 κύριοι 
λόγοι που δεν δίνει κάποιος αίµα είναι πρώτον 
η ελλιπής ενηµέρωση, δεύτερον ο φόβος και 

τρίτον είναι ότι δεν υπάρχει εµπιστοσύνη στο 
σύστηµα υγείας. 

Γιατί όµως να έρθει να κάποιος σε µια δική 
σας αιµοδοσία;

Ν.Κ: ∆εν έχουµε το άχαρο περιβάλλον του 
νοσοκοµείου. Πάντα οι δράσεις µας γίνονται σε 
εξωτερικούς χώρους, συνήθως έναν εργασιακό 
χώρο ή στο χώρο που σπουδάζουµε. Επιδιώ-
κουµε αυτός που δώσει αίµα να έρθει µαζί µε 
τους φίλους του, να περάσει όµορφα και άνετα, 
να κάνουµε πλάκα και να περάσουµε ωραία. 
Οι αιµοδοσίες µας γίνονται σε βολικά για τον 
εθελοντή σηµεία, άρα να µην είναι αναγκαίες 
πολλές µετακινήσεις. Σε κάθε αιµοδοσία ζητά-
µε τις σκέψεις του καθενός για το τι πρέπει να 
διορθώσουµε και πως µπορούµε να κάνουµε 
καλύτερα αυτό που ήδη κάνουµε. Νοµίζω όµως 
ότι το σηµαντικότερο όλων είναι ότι οι εθελοντές 
γίνονται µέλη µιας κοινότητας που συµβάλουν 
στο να σωθεί µια ζωή.
Π.Σ.: Είµαστε µια πιο φιλική έκδοση της αιµο-
δοσίας. Όπως είπε και η Ναταλία γίνεσαι µέλος 
µια παρέας. Αυτό που συνειδητοποιήσαµε από 
τις πρώτες µας αιµοδοσίες είναι ότι ερχόντουσαν 
παρέες, από τις οποίες έδινε αίµα συνήθως ένα 
άτοµο και οι υπόλοιποι ενηµερωνόντουσαν, ήταν 
δίπλα στον φίλο τους και κάνανε πλάκα, γενικά 
περνάγαµε καλά κάνοντας παράλληλα κάτι καλό.

Ποιο είναι το δικό σας πλεονέκτηµα απέναντι 
στο δηµόσιο σύστηµα αιµοδοσίας;

Π.Σ.: ∆εν είµαστε ανταγωνιστές. Άλλωστε όλες 
οι αιµοδοσίες µας γίνονται σε συνεργασία µε 
ένα δηµόσιο νοσοκοµείο. Απλά εµείς δεχόµαστε 
συνέχεια ερωτήµατα σχετικά µε τις αιµοδοσίες και 
είµαστε διαθέσιµοι να απαντήσουµε σε οποιοδή-
ποτε ερώτηµα άµεσα και οποιαδήποτε στιγµή. 
Στα δηµόσια νοσοκοµεία η ενηµέρωση από τους 
υπεύθυνους συνήθως καθίσταται πολύ δύσκολη. 
Ν.Κ: ∆εν νοµίζω ότι τίθεται θέµα προτίµησης. 
Όπου και να δώσει κάποιοςαίµα είναι όφελος. 
Το µόνο που διαφέρει είναι ότι δίνοντας αίµα 
σε εµάς, γίνεται αυτόµατα µέλος µια κοινότητας 
και έχει την δυνατότητα να συµβάλει σε µια 
στιγµή έκτακτης ανάγκης. Άλλωστε µπορεί µα-
κροπρόθεσµα να ωφελήσει και τον ίδιο. Απλά 
οι δράσεις µας δρουν συµπληρωµατικά στις 
υπάρχουσες αιµοδοσίες και όχι ανταγωνιστικά. 
∆εν θέλουµε ένας εθελοντής να µπει στη διαδι-
κασία να διαλέξει. Εµείς απλά δίνουµε ακόµα 
µια ηµεροµηνία µέσα στο µήνα για να έρθουν 
και άλλα άτοµα να δώσουν άτοµα.

Η υπηρεσίας σας καλύπτει την ανεπάρκεια του 
κράτους. Πιστεύετε ότι θα έπρεπε να αλλάξει 
κάτι στον εθνικό σχεδιασµό ή προσπαθείτε 
να τον επικαλύψετε;

Ν.Κ.: ∆εν προσπαθούµε να αντικαταστήσουµε 
το δηµόσιο αλλά να το συµπληρώσουµε και 
να το υποστηρίξουµε.Υπάρχουν πολλά πράγ-
µατα που θα έπρεπε να αλλάξουν. Καταρχάς 
πρέπει να αρχίσει η ηλεκτρονική καταγραφή 
των εθελοντών. Είχε ξεκινήσει πριν 3 χρόνια 
αλλά δεν ξέρουµε σήµερα σε τι φάση βρίσκε-
ται. Εµείς από την άλλη έχουµε ξεκινήσει την 
ηλεκτρονική καταγραφή εθελοντών µέσα σε 1 
χρόνο. Σε καµία περίπτωση δεν λέµε ότι είµαστε 
καλύτεροι από το δηµόσιο. Σίγουρα πρέπει να 
αναδιαµορφωθεί συνολικά ο σχεδιασµός έτσι 
ώστε να γίνει περισσότερο αποτελεσµατική η 
διαδικασία.
Π.Σ.: Αυτό που κυρίως λείπει από τη δηµόσιο 
είναι η ενηµέρωση. ∆εν έχουµε ως έλληνες την 
ανάλογη κουλτούρα. Το κράτος αν και µπορεί 
να βοηθήσει πάνω σε αυτό τον τοµέα, δυστυχώς 
δεν πραγµατοποιεί τις κατάλληλες κινήσεις. 

Τι έχετε καταφέρει µέχρις στιγµής από τις 
δράσεις σας;

Ν.Κ.: Έχουµε διοργανώσει 6 αιµοδοσίες, από 
τις οποίες µαζέψαµε περισσότερα από 70 λίτρα 
αίµα που αντιστοιχούν σε περισσότερες από 
470 µεταγγίσεις, και άρα 470 ανθρώπινες ζωές. 
Έχουµε ήδη 1000 εγγεγραµµένους εθελοντές 
αιµοδότες στην πλατφόρµα. 
Π.Σ.: Είναι σηµαντικό να πούµε ότι µέσα από τις 
δράσεις µας παρέχουµε ενηµέρωση συνολικότερα. 
Στην πρώτη µας αιµοδοσία συνεργαστήκαµε µε το 
κέντρο ενηµέρωσης µυελού των οστών όπου είχε 
τόσο παρουσία αλλά έκανε και δειγµατοληψία. 
Για εµάς είναι σηµαντικό να παρέχουµε στους 
εθελοντές µας όλο το φάσµα των υπηρεσιών.

Από πού έχετε έσοδα έτσι ώστε να πραγµα-
τοποιείτε όλες αυτές τις δράσεις και να είστε 
παράλληλα και λειτουργικοί;

Ν.Κ.: Μέχρι σήµερα µια σηµαντική πηγή εσόδων 
είναι από τους διαγωνισµούς που συµµετείχαµε. 
Ως νεοσύστατος οργανισµός δεν θα µπορούσαµε 
να έχουµε πρόσβαση σε funds από ιδρύµατα. 
Μελλοντικά, στοχεύουµε στην χρηµατοδότηση 
από εταιρίες στις οποίες θα προσφέρουµε υπη-
ρεσίες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. 
Π.Σ.: Ξεκινήσαµε µε το Social Impact Award, 
συνεχίσαµε µε το Feast αλλά αυτό που µας 
ανέβασε επίπεδο είναι η χρηµατοδότηση από 
το πρόγραµµα υποτροφιών της κυρίας Αγγε-
λοπούλου, το Angelopoulos Clinton Global 
Initiative. Όχι µόνο λόγω της χρηµατοδό-
τησης αλλά και εξαιτίας της πολύπλευρης 
υποστήριξης που δεχτήκαµε. Και φυσικά, 
στη συνέχεια, ακολούθησε η 3η θέση στον 
Πανελλήνια ∆ιαγωνισµό της Εθνικής Τράπεζας 
της Ελλάδος, ανάµεσα σε 440 προτάσεις, µια 
διάκριση που µας εδραίωση στο οικοσύστηµα 
των start ups.

Σε λίγο καιρό κλείνετε 1 χρόνο δράσης. Τι 
δράσεις ετοιµάζετε;
Ν.Κ.: Αυτόν τον έναν χρόνο θα το γιορτά-

σουµε στο Impact Hub Athens, στο χώρο που 
ξεκινήσαµε. Είναι κάτι ιδιαίτερο για εµάς, γιατί 
δεν θέλουµε απλά να γιορτάσουµε ένα χρόνο 
αλλά θέλουµε να γιορτάσουµε ότι την αλλαγή 
που έχει αρχίσει στην ελληνική κοινωνία µέσα 
από τις κοινωνικές υπηρεσίες. Για αυτό το λόγο 
έχουµε προσκαλέσει κάποιους φίλους όπως 
τοTheCityGame, η YouRule, το ITHACA να µι-
λήσουν και αυτοί για τις εµπειρίες τους. Επίσης 
στις 17 ∆εκεµβρίου δύο µέρες µετά το πάρτι θα 
υπάρχει και µια εορταστική αιµοδοσία.

Αποστόλης Ζαβιτσάνος
Υπεύθυνος ∆ηµοσιογραφική Τεκµηρίωσης

Σε ποια οµάδα αίµατος ανήκεις εσύ;
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εθελοντισµοσ

Ο ∆εσµός είναι Μη Κερδοσκοπικό Σωµατείο µε σκοπό την κάλυψη αναγκών 
ευπαθών οµάδων µέσα από τη µέγιστη αξιοποίηση πλεονάσµατος από ιδιώτες 
και εταιρείες.
Aπό την ίδρυσή του, τον Ιανουάριο του 2012 έως σήµερα, ο ∆εσµός, µε επί-
κεντρο τα γραφεία του σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, έχει προσφέρει σε ένα 
ολοένα και αυξανόµενο δίκτυο 338 οργανισµών κοινωνικής ωφελείας στην 
Ελλάδα, βοηθώντας συνολικά πάνω από 200.000 βραχυπρόθεσµα και µα-

κροπρόθεσµα επωφελούµενους χάρη στην προσφορά περισσότερων από 110 εταιρειών 
και εκατοντάδων ιδιωτών! 
Η εκτιµώµενη αξία των αγαθών που έχει διαχειριστεί ο ∆εσµός υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη δράση του ∆εσµού αλλά και για να δείτε πώς 
µπορείτε να βοηθήσετε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα µας: www.desmos.org, τη σελίδα του 
∆εσµού στο facebook, στείλτε µας email ή καλέστε µας στο info@desmos.org και 210 8119365 
για την Αθήνα και thessaloniki@desmos.org & 2310 527620 για τη Θεσσαλονίκη.

Η δράση µας ξεκίνησε σαν ιδέα πριν από αρκετά χρόνια όταν µένοντας 
σε διάφορα ξενοδοχεία ανά τον κόσµο, λόγω επαγγελµατικών υπο-
χρεώσεων, µας απασχολούσε το που καταλήγει όλο αυτό το σαπούνι 
το οποίο καθηµερινά πετιέται από τα δωµάτια, και πως θα µπορούσε 
να αξιοποιηθεί µέσα στο πλαίσιο της ανακύκλωσης.

Η δράση µας (Ανακύκλωση Σαπουνιού & Χρησιµοποιηµένων Ελαίων) ονοµάστηκε "Soap 
For All" γιατί πιστεύουµε ότι πρέπει όλοι οι άνθρωποι να έχουν πρόσβαση στα προϊόντα 
καθαριότητας του χώρου τους και να µπορούν να φροντίζουν την προσωπική τους υγιεινή.
Έτσι λοιπόν µέσα από τις γνώσεις που αποκτήσαµε στο αντικείµενο της σαπωνοποιίας και 
αρκετό πειραµατισµό, καταφέραµε να βρούµε τον τρόπο να ανακυκλώνουµε τα υπολείµµατα 
σαπουνιών από τα τουριστικά καταλύµατα, πετυχαίνοντας µε αυτό τον τρόπο να εξασφαλί-
ζουµε αρκετά κιλά σαπούνι για κοινωφελή ιδρύµατα και οµάδες που έχουν ανάγκη αλλά 
παράλληλα να αυξήσουµε τα πράγµατα που µπορούµε να ανακυκλώσουµε προστατεύοντας 
το περιβάλλον.
Με την δράση µας δώσαµε λοιπόν την δυνατότητα σε όσους είναι περιβαλλοντικά ευαισθη-
τοποιηµένοι να συλλέγουν το λάδι που θα πετούσαν και να µας το φέρνουν µε σκοπό να το 
µετατρέψουµε σε σαπούνι το οποίο και αυτό προσφέρεται σε κοινωνικά ιδρύµατα και οµάδες 
που έχουν ανάγκη. Όλη η διαδικασία πραγµατοποιείται από εθελοντές και τα σαπούνια που 
παρασκευάζονται ∆ΕΝ πωλούνται και ∆ΕΝ αποφέρουν, καθ' οιονδήποτε τρόπο, κέρδος σε 
κάποιο από τα εµπλεκόµενα µέρη.
Για εµάς ο εθελοντισµός είναι βασικό στοιχείο µιας σωστά οργανωµένης κοινωνίας.
Σας καλούµε να γίνετε µέλος της Ανακύκλωσης Σαπουνιού & Χρησιµοποιηµένων Ελαίων!
Σας καλούµε να γίνετε και εσείς µέλος αυτής της µεγάλης παρέας!
∆ιεύθυνση: Βασ. Κωνσταντίνου 19 & Ηφαίστου, Ανάβυσσος - Τηλ.-Φαξ: 22910 38063 - 
E-mail: soapforallgreece@gmail.com

Ο Σύλλογος Συνδρόµου Down Ελλάδος είµαι µία Μη Κυβερνητική Οργά-
νωση που ενεργοποιείται επί 26 χρόνια και παρέχει υπηρεσίες στα άτοµα µε 
Σύνδροµο Down και στις οικογένειές τους.  
Ιδρύθηκε µε πρωτοβουλία 22 οικογενειών και στηρίχτηκε όλα αυτά τα χρόνια 
στον αγώνα και τις προσπάθειες των γονέων-µελών, των φίλων, του απλού 
κόσµου που συµπαρίσταται µε όποιον τρόπο µπορεί σ’ αυτήν την προσπάθεια. 
Η δική σας βοήθεια αποτελεί ένα πολύτιµο στήριγµα σ’ αυτήν την προσπάθεια.

Εάν ενδιαφέρεστε να γίνετε αρωγοί στον αγώνα µας µπορείτε να επικοινωνήσετε µαζί µας 
στα τηλέφωνα του συλλόγου: 2310 925000 & 2310 940500 ή να µας στείλετε e-mail στο: 
down@hol.gr ή info@down.gr.

Η Εταιρία για την Ανάπτυξη και τη ∆ηµιουργική Απασχόληση των Παιδιών ΕΑ∆ΑΠ 
www.eadap.gr είναι µη κυβερνητική οργάνωση, η οποία έχει ως κύριο σκοπό να 
µελετήσει, να προωθήσει και να διαδώσει  καινοτοµίες για την ισότιµη διαβίωση 
των παιδιών των εφήβων και των οικογενειών τους στους τοµείς  εκπαίδευσης 
και υγείας. Η ΕΑ∆ΑΠ είναι ΜΚΟ αναγνωρισµένη από το Υπουργείο Υγείας.

Eπικοινωνία: E-mail: info@eadap.gr-Τηλ: 210-8224487

To Μake-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) πραγµατοποιεί τις πιο βα-
θιές επιθυµίες παιδιών 3-18 ετών µε σοβαρές και απειλητικές ασθένειες, 
ενισχύοντας τον αγώνα τους για ζωή, µε χαρά, ελπίδα και δύναµη. 
Με τον τρόπο αυτό, δίνοντας ζωή στα όνειρα που φαίνονται άπιαστα 

σε αυτά τα παιδιά, η ελπίδα να θεραπευτούν έρχεται πιο κοντά και µαζί της, η δύναµη να 
αντιµετωπίσουν τις δυσκολίες τους και να παλέψουν για τη ζωή τους. Στο Κάνε-Μια-Ευχή 
Ελλάδος γνωρίζουµε καλά πόσο ζωογόνα και θεραπευτική είναι η δύναµη µιας ευχής και 
πόσο σπουδαίο είναι για τα παιδιά αυτά, που θυσιάζουν την παιδικότητά τους µέσα στα 
νοσοκοµεία, να ζήσουν όχι απλά όµορφες, αλλά µοναδικές στιγµές ευτυχίας. Να κερδίσουν 
και πάλι το -αναφαίρετο - δικαίωµά τους να νιώσουν παιδιά, να βρούν µέσα από αυτά τα 
στιγµιότυπα της "φυσιολογικής" ζωής, το κουράγιο να συνεχίσουν τον αγώνα τους, και να 
κερδίσουν. Το πιο δυνατό φάρµακο γι αυτά τα παιδιά είναι η ελπίδα. Βοηθήστε µας να τους 
την προσφέρουµε!
Tι κάνει το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος);
Εκπληρώνει τις πιο βαθιές επιθυµίες παιδιών µε σοβαρές και απειλητικές ασθένειες, ενισχύ-
οντας το αγώνα τους για ζωή µε χαρά, ελπίδα και δύναµη.
Tι θέλει να πετύχει το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος);
Επιθυµεί να κάνει πραγµατικότητα µε τον πιο µαγικό τρόπο τις ευχές όλων των παιδιών που 
πληρούν τα κριτήρια του Οργανισµού.
Κεντρικό Γραφείο Γλυφάδας: Λ. Βουλιαγµένης & Καραϊσκάκη 23 Τ.Κ 16675 - Τηλ.: 210 
9637660-Fax 210 9637774-Ε-mail: info@makeawish.gr-Για εθελοντές: volunteers@makeawish.gr

Το ∆ίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέµβασης του ΚΕ-
ΘΕΑ απευθύνεται σε έφηβους, νέους ενήλικες και τις οικογένειές τους, 
µε στόχο την αντιµετώπιση των δυσκολιών εκείνων που µπορεί να 
οδηγήσουν τους νέους σε εξαρτητικές ή άλλες βλαπτικές για αυτούς 
συµπεριφορές.

Για το σκοπό αυτό µέσα από ένα εύρος υπηρεσιών πρόληψης, έγκαιρης παρέµβασης και 
εκπαίδευσης επαγγελµατιών παρεµβαίνει τόσο σε επίπεδο της σχολικής και ευρύτερης κοι-
νότητας, όσο και σε επίπεδο οικογένειας και ατόµου.
Το ∆ίκτυο απευθύνεται επίσης σε εφήβους που πειραµατίζονται ή κάνουν περιστασιακή χρήση 
ουσιών και στους νέους που αντιµετωπίζουν προβλήµατα µε τη χρήση του ∆ιαδικτύου καθώς 
και στις οικογένειές τους. Απαρτίζεται από τον Τοµέα Πρόληψης, το θεραπευτικό πρόγραµµα 
ΚΕΘΕΑ Πλεύση και το Μεταβατικό Σχολείο της Αθήνας.
Αγγελιες: 
1) Εθελοντές για µαθήµατα ενισχυτικής διδασκαλίας για µαθητές γυµνασίου στο πλαίσιο του 
προγράµµατος πρόληψης µε τίτλο: 
"Μετάβαση από το ∆ηµοτικό στο Γυµνάσιο" ως εξής:
• ια το μάθημα των ρχαίων  Νέων των τάξεων ,    υμνασίου
• ια το μάθημα των αθηματικών των τάξεων ,    υμνασίου
• ια το μάθημα της υσικής των τάξεων ,    υμνασίου
• ια το μάθημα της ημείας των τάξεων ,    υμνασίου
Τι χρόνο πρέπει να αφιερώσεις:
-Τα µαθήµατα γίνονται ∆ευτέρα ή/και Πέµπτη και ώρες 15.00-18:00, µέχρι το τέλος της σχο-
λικής χρονιάς 2015-2016 σε µικρά γκρουπάκια (2-3 µαθητών)
-Για την κατάλληλη εκπαίδευση σου, δυο 4ωρα 
(το πρώτο θα γίνει 15/9 και ώρες 12:00-16:00)
-Για την εποπτεία σου και την εξειδικευµένη εκπαίδευση σου ένα Σάββατο το µήνα
Τι προσόντα χρειάζεσαι:
-Επάρκεια γνώσης του αντικειµένου
-Υπευθυνότητα και αξιοπιστία στη δέσµευση που αναλαµβάνεις
-Αγάπη προς τα παιδιά, επικοινωνιακό πνεύµα και όρεξη για δουλειά
Τι θα κάνεις:
Βοηθάς τους µαθητές στα βασικά µαθήµατά τους και συµµετέχεις στην οµάδα εποπτείας των 
εθελοντών για τη διαµόρφωση του εκπαιδευτικού πλάνου για το κάθε παιδί, τη διαχείριση 
περιστατικών και τη διαµόρφωση του εκπαιδευτικού πλαισίου.
Τι κερδίζεις/τι µαθαίνεις:
Εδώ θα σχετιστείς µε νέους, θα εκπαιδευτείς στις βασικές αρχές πρόληψης και θα ενηµερωθείς 
για θέµατα που αφορούν τη χρήση και εξάρτηση καθώς και για θέµατα που σχετίζονται µε 
τη µαθησιακή διαδικασία. Επιπλέον, µέσα από την οµαδική εποπτεία θα αποκτήσεις εµπειρία 
για θέµατα σχετικά µε τα ψυχολογικά αίτια της έκφρασης συµπεριφορών, την ψυχολογία των 
εφήβων, τη διαχείριση συναισθηµάτων κ.α. Τέλος µετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας 
µας θα µπορείς να λάβεις σχετική βεβαίωση.
E-mail: info@prevention.gr, τηλ. επικοινωνίας: 210 9212961

Ο Στρατός της Σωτηρίας είναι ένας παγκόσµιος χριστιανικός οργανισµός που 
δραστηριοποιείται σε 126 χώρες. 
Ξεκίνησε το 1865 στο ∆υτικό Λονδίνο και στην Ελλάδα το 2007. Τον Ιανουάριο 
του 2011 Ο Στρατός της Σωτηρίας στην Ελλάδα αναγνωρίστηκε σαν Αστική 
Μη Κερδοσκοπική Εταιρία. 
Τα προγράµµατα του Στρατού της Σωτηρίας απευθύνονται σε ευαίσθητες κοι-
νωνικές οµάδες όπως παιδιά ηλικιωµένους αλλά και σε άτοµα ή οικογένειες 

που η ζωή τους έχει αρνητικά επηρεαστεί από την παρούσα οικονοµική κρίση. Πρόσφατα ένα 
δεύτερος χώρος του Στρατού της Σωτηρίας άνοιξε στο κέντρο της Αθήνας για να βοηθήσει 
θύµατα σωµατεµπορείας. Τα προγράµµατα µας υποστηρίζονται από εταιρείες και οργανισµούς 
που έχουν την βάση τους στον Ελληνικό χώρο, καθώς και από ιδιώτες. 
Ιστοσελίδα: www.salvationarmy.gr
Αγγελία: Στην προσπάθειά µας να συµβάλουµε δυναµικά προς ένα καλύτερο αύριο για 
συνανθρώπους µας που το έχουν ανάγκη, λειτουργούµε, στο χώρο µας επί της οδού Κοδρι-
γκτώνος 61, προγράµµατα εύρεσης εργασίας και κοινωνικής φροντίδας.
Η συµµετοχή οιουδήποτε έχει τη δυνατότητα και τη διάθεση να προσφέρει υποστήριξη σε 
αυτό µας το έργο, είναι σηµαντική για την επιτυχία αυτών των προγραµµάτων. 
Eπικοινωνία: Ε-mail: polis@salvationarmy.gr - Tηλ.: 6975 728790

Η «Κιβωτός του Κόσµου» είναι Μη Κερδοσκοπικός Οργανισµός Ειδικής 
Μέριµνας και Προστασίας Μητέρας και Παιδιού, που δραστηριοποιείται πάνω 
στη µέριµνα παιδιών που ζούσαν σε συνθήκες παραµέλησης και εγκατάλειψης, 
χωρίς ιατρική φροντίδα, χωρίς µέλλον, τα περισσότερα από µονογονεϊκές 
οικογένειες, και πολλά χωρίς γονείς.
Η «Κιβωτός του Κόσµου» ιδρύθηκε το 1998 από έναν εικοσιεξάχρονο ιερέα, 
τον πατέρα Αντώνιο Παπανικολάου µε όπλα την αγάπη του για τα παιδιά και 
την επιθυµία του για τη δηµιουργία µιας φωλιάς στοργής και φροντίδας για 

τα παιδιά αυτά της «άλλης» Αθήνας.
Παιδιά που βίωναν καθηµερινά την εγκατάλειψη, την αδιαφορία, το ρατσισµό και τον κοι-
νωνικό αποκλεισµό σε µία από τις πιο υποβαθµισµένες περιοχές της Αθήνας, την Ακαδηµία 
Πλάτωνος. Βλέποντας την ανείπωτη φτώχεια και την εξαθλίωση των παιδιών αυτών ο πατέρας 
Αντώνιος δε δίστασε να αφιερώσει τη ζωή του σε αυτό το έργο που εκτός από έργο αγάπης 
είναι για εκείνον έργο ζωής.
Aγγελία-Eθελοντής οδηγός συνοδός: Οι εθελοντές οδηγοί θα εξυπηρετούν στο ηµερήσιο 
πρόγραµµα µετακινήσεων των παιδιών µας από το σπίτι φιλοξενίας  προς τα σχολεία της 
περιοχής, σε προγραµµατισµένα ιατρικά ραντεβού, σε φροντιστήρια ξένων γλωσσών, σε 
διάφορες εξωσχολικές δραστηριότητες κλπ.
Απαιτήσεις: ∆ίπλωµα οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου (Β’ κατηγορίας) απαραίτητο.
Στοιχεία Επικοινωνίας: ∆ιεύθυνση: Ζηνοδώρου 3 & Καλλικλέους, Τ.Κ. 10442-Αθήνα (Κο-
λωνός)-Τηλ. & Φαξ: +30 210 5141935 Ε-mail: kivotos5@otenet.gr
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ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
H εταιρία Fitway αναζητεί:

Υπάλληλο Γραφείου  
µε Γραφιστικές Γνώσεις

Επιθυµητά προσόντα: 
•     

  
•       

       
 

•   

Παροχές εταιρείας: 
•    
•  
•  

      
e-mail: 

Υπάλληλοι Γραφείου

  BFS,      
     

       
         

       
      

 

Επιθυµητά προσόντα: 
•         
•        
•      

 
•     
•    
•   

Προσφέρονται: 
•       
•      
•      

 
•      

     
•      
•      

    
•       

  
•    
•       

   e-mail: 

Κέντρο ∆ια Βίου Μάθησης 

Υπάλληλο Γραφείου

Κύρια καθήκοντα: 
•   
•    
•       

   

Απαιτούµενα προσόντα: 
•     
•    
•     
•     

     
•   

      
        
 e-mail: 

  Uniko ApS    
      

Υπαλλήλους για το Τµήµα Κρατήσεων

     
 

Αρµοδιότητες: 
•     
•      

 
•    

Απαραίτητα: 
•       

       
     

     
   

•        
   

•        
•     
•    
•    

Επιθυµητά προσόντα: 
•       

     
  

•      
      

   
•      

   e-mail: 

      Administrative Assistant 
         

        
        

      
Position requirements: 
•     
•     

  
•     
•    
•         
•  
•
Benefits: 
•    
•        
•          

   
•    
•   

Work experience (1-2 years) in the below will 
be taken into serious account: 
•       

   
•      
•    

          
 email:   

         

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
 Θεοδώρου Αυτοµατισµοί ΑΒΕΤΕ 

        

Γραµµατέα Τεχνικού Τµήµατος 
κωδ. S12/15

Απαραίτητα προσόντα: 
•      
•     
•        
•        
•    
•       

   

Προσφέρονται: 
•       

  
•   
•     

   e-mail: 
         

S12/15     

DHI Medical Group        
         

      

Executive Secretary

Primary responsibilities: 
•     
•     
•   
•       

   
•       
•      
•        

    
•    
•      

Knowledge, skills and abilities required: 
•   
•     

•      
•       

       
•      

   

          
     e-mail: 

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Υπεύθυνος Marketing

 SimTec        
       

      
       

      
      

        
       
         

       
         

      

Οι αρµοδιότητες θα είναι οι εξής: 
•     
•      

    
•    
•     

  
•       

   
•        

     
•       
•     

    

Προσόντα:  
•       

 
•       
•       

   
•      
•     
•       

   
•      

   
•       

   
•   

Η εταιρεία προσφέρει: 
•     
•       

  

  e-mail:   
       
       

         
       

    

Position: Marketing Manager  
based in our HQ in Patras

Responsibilities and duties: 
•      

  
•     

      
   

•       
      

  
•        

     
      
 

•        
       

•       
      
  

•      
    

     
•       

 
•      

      
       

•    
    

      
   

•       
•    
Qualifications needed: 
•       
•     
•     
•      
•      
•   
•    
•       

       e-mail: 

         
 Συµβούλων Ανάπτυξης      

       
 Μarketing & Προωθητικές Ενέργειες

(κωδ. Μ&ΠΕ)

Απαραίτητα προσόντα:  
•   
•        

     
      

       
     
    

•      
•       

     
•     
•     
•       

   
•      
Περιγραφή θέσης:   

       
     

     
       

     
   e-mail: 

    

Marketing Executive - Secretary

       
      

      Marketing 
Executive        

 
Γραµµατέως του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου

       
       

       
        

 
        

     
     

       
       

        
    
        

        
      

        
       

       
        

       
       

        
   e-mail: 

Γενικός ∆ιευθυντής 

       
        

    
         

      
       

     
   e-mail: 

Αγγελίες εργασίας
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Η ξενοδοχειακή αλυσίδα Aldemar Resorts αναζητά 
για τα κεντρικά γραφεία Αθηνών 

Marketing Manager 
MM_15

Απαραίτητα προσόντα: 
•       

  
•       

       
   

•        
άλλων ξένων γλωσσών 
•    
•       
•      

     
•     

  
•     
•   
•        
•     

Στο πλαίσιο της παραπάνω θέσης, η εταιρεία µας 
προσφέρει: 
•     
•   

      
    link: 

.    
      

       
    

Υπεύθυνος Social Media 
Αθήνα

       
       

         

Προφίλ υποψηφίου: 
•   
•       

     
 

•       
     

•         
      

•         
      

•      
   

•        
 

•    
•  

      
     

στο e-mail: 

      
   Stone Group International 

(Marmor Sg Sa),       
    

HR Assistant 
κωδ. HR1

Έδρα:  

Αρµοδιότητες: 
•      

 
•      

     
       

Απαιτούµενα προσόντα: 
•       

      
  

•        
     

•       
 

•      
•       
•     

    
  

•   

       
 

       
       e-mail: 

The Hellenic Cardiovascular Research Society 
(HCRS)         

       
       
      
        

Clinical operations manager:    
        

       

Her/his responsibilities will include: 
•        

       
•        

       
•      

       
    

•        
 

•       
     

 
•        

       

Qualifications: 
•       

       
 

•        
     

•       
  

•      
•       

  
       

      
         

       
       e-mail: 

     
    

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Υπεύθυνος Λογιστηρίου

     Ηλεκτρικής 
Ενέργειας     

        
      

      
     

     
    

Aπαραίτητα προσοντα: 
•      ο 

      
       

•     
•      

   
•   
•     

     
      

     
   e-mail: 

Η Optimal HR Group     
      

   

Βοηθό Λογιστηρίου

        
     

Κύριες αρµοδιότητες: 
•  
•     
•   
•   
•   
•   

Απαραίτητα προσόντα: 
•    

   
•        
•       
•       
•    
•      

     
•     
•    

   link: 

  Carlson Rezidor Hotel Group    
     
        

          
     , καλωσορίζει 

         
         

         
      

      
     

       
     

 Radisson Blu Beach Resort Crete 

Υπεύθυνο Λογιστηρίου

Απαιτούµενες δεξιότητες:      
     

         
       

       
       

      
         

        
       

        
      

       
     

      
       

      
       
         

    

Η εταιρεία µας προσφέρει: 
•   
•      

     
•       

   

       
     

          
        

       
     

      
       

      
       

  e-mail: 

Η εταιρεία Αξιοποίησης και ∆ιαχείρισης Περιουσίας 
   

Λογιστή/τρια

      Λο-
γιστή A’       

    

        
        

      

      
   ηλεκτρονική διεύθυνση 

     

    
        

     
        

         
    

Η ΕΑ∆Π ΑΠΘ       
      

        
        

         
        

        
         

   

      
       

        
          

 

Η ΕΑ∆Π ΑΠΘ,     
        

        
       

          
   

Λογιστής

Θέση:  

Τόπος:  

Απαραίτητα προσόντα:    
      

     
        

       
       

         
  

Επιθυµητά πρόσθετα προσόντα:    
        

      
  

Η εταιρεία:     
      

      
      

      
     

       

       
    e-mail  
        

Audit Senior 
AUD15

Nexia-Eurostatus Certified Auditors S.A.   
        

      
         

          
        

          
        

Position’s required qualifications: 
•   

 
•       

     
•      
•        

          
     

•        
         

We offer: 
•      
•    
•   

         
 email       

Η D.P. Business Solutions Α.Ε. είναι  ανεξάρτητο 
       

       

Λογιστη Α΄ Ταξεως 
κωδ. Θεσ. LOG

Κύρια καθήκοντα: 
•      

  
•      
•     
•   
•       

 
•     

 
•      

     
    

•      
      

•      
   

Απαραίτητα προσόντα: 
•       

      
•      
•       

  
•      

     
    

•     
      

        
    

•        
  

•       
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συνέχεια στη σελ. 14

•         
   

•      
    

•     
     

•       
•      

   
•        

   
•     

   

Η εταιρεία προσφέρει: 
•      

  
•      

     

       
     ηλεκτρονι-

κή διεύθυνση:      
        
       

       
    

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
Database Developer

  Benefit Software     
      

      
     

       -
        

      
    Benefit Software 

       
       

      
        

      
        

         -
        

Απαιτούµενα προσόντα: 
•    

      
•    
•        

     
•     

    
•        

 

Προσωπικά xαρακτηριστικά: 
•     
•    
•    
•      
•       -

Μισθός       
       -
        

     -
        

       
       

     ηλεκτρονική 
διεύθυνση  

  Gaia Επιχειρείν     
    

Developer

Απαιτούµενα προσόντα: 
•        
•    
•      

 
•       
•     

  

Πρόσθετα προσόντα: 
Θα εκτιµηθεί ιδιαίτερα γνώση σε: 
•       

   
•       
•   

Είδος εργασίας:  

       
  ηλεκτρονική διεύθυνση  

  MyCompany Projects O.E.    -
       

      
   

PHP Web Developer 
(κωδ.: PHP.WEB_DEV)

Απαραίτητα προσόντα: 
•       
•       

       
•       
•      

    
•     
•    

Παροχές: 
•      
•    
•  

     e-mail: 
    “PHP.WEB_

DEV”       
   

Hellenic Technologies    

PHP Web Developer

Required qualifications: 
•       

     
•       

    
•     
•     

    
•        

    
•    
•         

   

The role: 
•         

       
     

•        
     

•       
      

•        
      

•         
    

The company offers: 
•    
•      

 
•  

          
e-mail: 

 Athens Technology Center    

Senior ERP/MRP Application Consultant 
ΚΩ∆. ERP_09.15

Απαραίτητα προσόντα για τη θέση εργασίας: 
•       

    
•      

     
•       
•     

    
•       

    

Εάν ενδιαφέρεστε να εργαστείτε: 
•        
•    
•    
•     -

   

     
e-mail:       

        

Java Developers 
Reference Number: GR_PD2015

         
         

         
       

The key responsibilities of the role include: 
•     

•        
        

       
•      

 
•      

      
 

•     
     

•        
       

•        
  

•        
     

Main requirements: 
•       

     
•        

         
      

       
      

•           
    

•     
•     
•      

Remuneration:    
       

Type of employment:  

Location:  
      e-mail:  
        

     

   Sbokos Hotel Group   
    

Υπεύθυνος Συστηµάτων Πληροφορικής 
& ∆ικτύων (IT Support Specialist)

Κύριες αρµοδιότητες: 
•      

   
 

•    
    

      
•       

   
•     

Απαιτούµενα προσόντα:  
•         

       
    

•     
 

•       
   

•    
•       

   
•       

      
•        

 
•    
•    
•     
•     
•      

     link: 
  

          
   

 Forthcrs       
      -
      -

       
     
       

        
   

Java Developer 
κωδ.θέσης: JD15

O κάτοχος της θέσης:      
       

    

Κύριες αρµοδιότητες της θέσης: 
•      

•       
   

•     
 

•       
      

•       
   

Απαραίτητα προσόντα: 
•       

   
•      
•       
•      

       
  

•      
       
 

•       
     

•       
   

•       
    

  
•     
Η εταιρία προσφέρει: 
•     
•      

 
•     

   link: 

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
 

Χρήστης Γραφιστικών Προγραµµάτων

      
     

   e-mail:  

 

  Flavour Factory A.E.      
   

Graphic Designer

      -
       

Aρµοδιότητες: 
•     

         
  

•     
     

 
•   
•      

      
Απαιτούµενα προσόντα: 
•       
•       

       
     

    
•       

     
•      

     
     

•      
 

•         
 

•        
   

•      
    

•       
  

•       
•      

       
  

•    
Προσφέρεται: 
•     
•        

 
•     

       
      

   e-mail:  
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ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ  
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 

Ζητούνται για εργασία στον όµιλο ιατρικής αισθητικής 
Figura:

Τηλεφωνητές-Τηλεφωνήτριες  
(ανάλογη εµπειρία θα εκτιµηθεί)

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@figurabody.gr, 
φαξ: 210 8223488 και τηλ. επικοινωνίας: 210 8228222. 
Υπεύθυνες επικοινωνίας: κα Καβουκοπούλου Έλενα, 
κα Σαββέλη Ιωάννα.

PROMOTION- 
MERCHANDISERS

MSPS SA, an integrated marketing and sales services 
company,  with major multinational clients, seeks for a: 

Merchandiser 
for Super Market stores

The ideal applicant should have: 
•   
•      
•      
•    
•         
in merchandising or/and sales departments  
in super markets 
•      

We offer:      -
ing education and evolution perspectives.

         
with a covering letter to the following to e-mail: 
tradesupport@msps.net by 10/12/2015 indicating 

   

Η Perfetti Van Melle Ελλάς, µεγάλη πολυεθνική 
εταιρεία καταναλωτικών  (ζαχαρωδών) προϊόντων, 
στο πλαίσιο της ανάπτυξής της ζητά:

Υπεύθυνο Ανάπτυξης Αγοράς 
πωλητή ex-van στη Θεσσαλονίκη

Η θέση είναι για την προώθηση και πώληση των προϊό-
ντων της στα µικρά σηµεία λιανικής (περίπτερα, ψιλικά).

Απαραίτητα προσόντα: 
•      θέση 
(πώλησης - merchandising) µε καταναλωτικά  
προϊόντα  
•    
•     
•   

Απαραίτητο προφίλ sales market developer: 
•       
µε έµφυτο ταλέντο στο να δηµιουργεί σχέσεις  
εµπιστοσύνης 
•      
επιχειρηµάτων και αριθµητικής ανάλυσης 
•       
και αποτελεσµατικότητας 
•       
•       
•    

Η εταιρεία προσφέρει: 
•     
(µισθός & bonus) 
•     
on the job training 
•      
ασφάλιση 
•      
εξέλιξης

        
όρεξη και διάθεση  για εργασία, µη διστάσετε και στείλετε 

        
Θεσσαλονίκης µε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: cv@
gr.pvmgrp.com. Αποστολή βιογραφικών µόνο µε τα 
απαραίτητα προσόντα

Ο όµιλος Pepsico     
την tasty foods, στον τοµέα παραγωγής και πώλησης 
snacks & την pepsico–hbh στα µη αλκοολούχα ποτά 
αντίστοιχα. Στην pepsico–hbh ζητάµε να καλύψουµε 
τη θέση του/της:

Merchandiser

Για την τοποθέτηση των προϊόντων της στα super 
   

•       
εκπαίδευσης 
•     
& διαπραγµάτευσης, εργατικότητα, συνέπεια,  
επαγγελµατισµό 
•    

•       
οι στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•    

Αποστολή βιογραφικού στο link: http://goo.gl/mmmzmK

Η ICAP Employment Solutions, για λογαριασµό πε-
λάτη της, αναζητά άτοµα για την κάλυψη θέσης sales 
promoter, για 8ωρη απασχόληση µε διάρκεια ορισµένου 
χρόνου (07/12/2015 - 19/12/2015), για προωθητικές 
ενέργειες καλλυντικών προϊόντων-συµπληρωµάτων 
διατροφής. 

Sales Promoter

Περιγραφή θέσης: 
  

Πώληση & Προώθηση καλλυντικών προϊόντων  
σε χώρους φαρµακείων

Προφίλ υποψηφίου: 
•        
των καλλυντικών 
•     
•  

Οι ενδιαφερόµενοι υποψήφιοι παρακαλούνται να 
στείλουν το βιογραφικό τους σηµείωµα στο e-mail: 
es@icap.gr, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης “ 

       
e-mail. Για όλες τις αιτήσεις θα τηρηθεί απόλυτη 
εµπιστευτικότητα. 

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Πωλητής-τρια /Ταµίας 

µερική απασχόληση στη Σαντορίνη

Στο χώρο του εµπορίου κάθε µέρα είναι µια νέα πρό-
κληση. Ιδιαίτερα στη Lidl, είµαστε ευχαριστηµένοι µόνο 
όταν και οι πελάτες µας είναι ευχαριστηµένοι. Για το 
λόγο αυτό αναζητάµε αξιόπιστους συνεργάτες, τους 
οποίους θα προετοιµάσουµε µε τον καλύτερο τρόπο 
για τις απαιτήσεις του κλάδου µας.
Τα καθήκοντά σας: 
•      
όπως τη λειτουργία του ταµείου, τον ανεφοδιασµό 
των ραφιών, την τακτοποίηση της αποθήκης  
και την προετοιµασία των απογραφών 
•        
και ασχολείστε µε τη διάταξη και παρουσίαση  
των εµπορευµάτων, την εφαρµογή  
των κανονισµών υγιεινής και την καθαριότητα 
•      
αναλαµβάνοντας βάρδιες
Το προφίλ σας: 
•      
πρότυπο ευγένειας απέναντι στους πελάτες 
•      
•          
• νικά διαθέτετε εµπειρία στο χώρο του εµπορίου
Τι προσφέρουµε: 
•       
περιβάλλον, αναλαµβάνοντας µία ποικιλόµορφη 
εργασία 
•       500€  
µικτά µηνιαία, για 4ωρη εργασία 
•      
ιατρική ασφάλιση 
•        
εβδοµάδων, σας παρέχουµε τα απαραίτητα εφόδια 
για τη θέση σας, ώστε να ενσωµατωθείτε στη φιλο-
σοφία της εταιρίας µας, ακόµη και αν δεν διαθέτετε 
σχετική εµπειρία

Σας κινήσαµε το ενδιαφέρον; Θα χαρούµε να λάβουµε 
        

του βιογραφικού σας σε word ή pdf στα ελληνικά.
Αποστολή βιογραφικού στο link: 

Έλα στην µεγάλη παρέα της attr@ttivo!   
µόδα! Ονειρεύεσαι µια δουλειά γεµάτη beat, χρώµα, 

        
βάλεις το κέφι, το ταλέντο σου και την όρεξη για δουλειά. 

         
σου για τις νέες µας θέσεις, ζητάµε:

Πωλήτρια Λιανικής 
full time

Για τα καταστήµατα µας, στα βόρεια προάστια
Επιθυµητά προσόντα: 
•    
•     
•     
Παροχές εταιρείας: 
•    
•  
•  
Οι ενδιαφερόµενες µπορούν να στείλουν το βιογραφικό 
τους στo e-mail: a.tsoumpeli@attrattivo.gr

Πωλητής-τρια /Ταµίας 
µερική απασχόληση στη Σαντορίνη

Στο χώρο του εµπορίου κάθε µέρα είναι µια νέα πρό-
κληση. Ιδιαίτερα στη Lidl, είµαστε ευχαριστηµένοι µόνο 
όταν και οι πελάτες µας είναι ευχαριστηµένοι. Για το 
λόγο αυτό αναζητάµε αξιόπιστους συνεργάτες, τους 
οποίους θα προετοιµάσουµε µε τον καλύτερο τρόπο 
για τις απαιτήσεις του κλάδου µας.

Τα καθήκοντά σας: 
•      
όπως τη λειτουργία του ταµείου, τον ανεφοδιασµό 
των ραφιών, την τακτοποίηση της αποθήκης  
και την προετοιµασία των απογραφών 
•        
και ασχολείστε µε τη διάταξη και παρουσίαση  
των εµπορευµάτων, την εφαρµογή των κανονισµών 
υγιεινής και την καθαριότητα 
•      
βάρδιες

Το προφίλ σας: 
•      
πρότυπο ευγένειας απέναντι στους πελάτες 
•      
•          
•       
του εµπορίου

Τι προσφέρουµε: 
•       
περιβάλλον, αναλαµβάνοντας µία ποικιλόµορφη 
εργασία 
•       500€  
µικτά µηνιαία, για 4ωρη εργασία 
•      
ιατρική ασφάλιση 
•        
εβδοµάδων, σας παρέχουµε τα απαραίτητα εφόδια 
για τη θέση σας, ώστε να ενσωµατωθείτε στη φιλο-
σοφία της εταιρίας µας, ακόµη και αν δεν διαθέτετε 
σχετική εµπειρία

Σας κινήσαµε το ενδιαφέρον; Θα χαρούµε να λάβουµε 
        

του βιογραφικού σας σε word ή pdf στα ελληνικά.

Αποστολή βιογραφικού στο link: 

Έλα στην µεγάλη παρέα της attr@ttivo!   
µόδα! Ονειρεύεσαι µια δουλειά γεµάτη beat, χρώµα, 

        
βάλεις το κέφι, το ταλέντο σου και την όρεξη για δουλειά. 

         
σου για τις νέες µας θέσεις, ζητάµε:

Πωλήτρια Λιανικής 
full time

Για τα καταστήµατα µας, στα βόρεια προάστια

Επιθυµητά προσόντα: 
•    
•     
•     

Παροχές εταιρείας: 
•    
•  
•  

Οι ενδιαφερόµενες µπορούν να στείλουν το βιογραφικό 
τους στo e-mail: a.tsoumpeli@attrattivo.gr

Αλυσίδα Αρτοζαχαροπλαστείων στις περιοχές Ζω-
 -

λανδρίου ζητεί για µερική απασχόληση : 

Πωλήτριες 

Οι θέσεις αφορούν 8ωρη απασχόληση για Σάββατο 
        

επιθυµητή, αλλά όχι απαραίτητη. 

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: career@thebakers.gr

Η Alternative Research Solutions επιχειρώντας απο-
γραφή εµπορικών καταστηµάτων στο νοµό Αττικής, 
αναζητά για δίµηνη συνεργασία:

Eξωτερικούς Υπαλλήλους

Επιθυµητά προσόντα: 
•   
•    
•  

Παρέχονται: 
•      
•   
•  
•  

      
βιογραφικό σας στο e-mail: hr@alternative-rs.gr. 
Υπόψιν κ. Κωνσταντίνου

Ζητούνται από τη gαλλική αλυσίδα παιδικών ενδυµά-
των Orchestra για το κατάστηµά της στην Κέρκυρα.

Υπεύθυνος/η Καταστήµατος 
και Πωλήτριες

Για µερική ή πλήρη απασχόληση

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@orchestrahellas.
       

Ξεκινήστε την καριέρα σας µε τον ηγέτη της αγοράς 
     Sato που αναπτύσσει 

δυναµικά το δίκτυο καταστηµάτων οικιακού επίπλου 
Entos και αναζητά νέους και φιλόδοξους συνεργάτες 
που θα απασχοληθούν ως:

Υπεύθυνοι Καταστηµάτων

      

Απαραίτητα προσόντα: 
•        
•      
στην επικοινωνία 
•      
πωλήσεων για την επίτευξη στόχων 
•       
για το retail 
•      

      
ή/ και θα θεωρηθούν επιπλέον προσόν) 
•    
•    
•    
•    
•    

Ο όµιλος SATO προσφέρει: Ανταγωνιστικό πακέτο 
αποδοχών και παροχών, συνεχή εκπαίδευση και προ-
οπτικές επαγγελµατικής εξέλιξης σε ένα ευχάριστο 
και δυναµικό περιβάλλον.

Η αποστολή βιογραφικού σηµειώµατος, µε την ένδειξη 
     e-mail: hr@sato.gr 

στο fax          
        
    

Ανθοδέτης 

Η εταιρεία Fresh Individual Creative Events ζητά 
να προσλάβει άτοµο µε γνώσεις και εµπειρία στην 
ανθοδετική για µόνιµη απασχόληση. 

Η εταιρεία µας δραστηριοποιείται κυρίως στον τοµέα 
της διοργάνωσης και διακόσµησης εκδηλώσεων και 
για το λόγο αυτό η δυνατότητα εργασίας τα Σαββατο-
κύριακα θεωρείται απαραίτητη. 

     
σε εργασία της ίδιας ή παρόµοιας φύσης.

Οι απολαβές θα είναι ανάλογες των προσόντων και 
εµπειρίας ενώ η εργασία τα Σαββατοκύριακα θα αµεί-
βεται επιπρόσθετα.

Αποστολή βιογραφικών σηµειωµάτων στο e-mail: 

Η Alouette Αε µε παρουσία 39 χρόνων στον χώρο 
του παιδικού ενδύµατος αναζητά:

Πωλήτρια

   

Η ιδανική υποψήφια πρέπει να διαθέτει: 
•    
•   
•    
•     

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: vm2@alouette.gr

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Η εταιρία VestaHome ζητά για τη στελέχωση του 
τµήµατος πωλήσεων νέα από 25-40 ετών για µό-
νιµη απασχόληση:

Sales Department Administrator

Αρµοδιότητες: 
•      
για το τµήµα πωλήσεων 
•     
•    
•  

Προσόντα: 
•     
•     
•   προσαρµοστικότητα, οµαδικό 
πνεύµα, καλή στην επικοινωνία, τη διαχείριση  
του χρόνου, οργάνωση, δεξιότητες επίλυσης  
προβλήµατος 
•        
•    
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•     

         
     
 e-mail: 

 

Πωλητής - ∆ιακοσµητής Επίπλων

    

Προϋποθέσεις:       
  

   e-mail: 

     
         

      
        

     
         

       

Anforderungsprofil
key account manager

Anforderungen:
•     

   

•     
•  
•
•     

 
•      

   
•   

Aufgabengebiet:
•   
•      

   
•  

 
•    
•     

•
•      

 
•     

  
•   

  
 •

•     
•  

Allgemeine voraussetzungen:
•  
•       

  
•     
•        

   
•   
•  

       
     

  

 Media Strom      

Συµβούλους Πωλήσεων
(κωδ. 105)

Τα καθήκοντα της θέσης είναι:   
        

       
    

Απαραίτητα προσόντα:
•    
•  
•  
•      
•    
•  
•    

Προσφέρουµε:
•   
•  
•      

      
         
   e-mail: 

       

      
       

 

    Ποσειδώνιον   
     

Sales Executive

Αναγκαία προσόντα:
•        

      
•      

  
•        

  
•      
•  

Προσωπικές δεξιότητες και χαρακτηριστικά:
•   
•   
•     

  

Προσφέρεται:
•    
•  
•      

   e-mail: 

 Cloud-U Telecoms     
      

     
       

     
        

   

Μηχανικό Πωλήσεων
Αccount Μanager

Περιγραφή θέσης:       
  

Προυποθέτει:
•    
•     
•      

      
 

•    
       
 

•  
•        

     
      

        
         

      
     

•       
      

  •    
   

Στόχοι-δεξιότητες:
•     
•  
•  
•   
•  
•  
•    

 
•    
•  
•     

 
•   

       e-mail: 
     

       
 

    

Α Freelancer
non exclusive jewellery sales agent

Requirements:
   
    

  
    

  

Essential functions:
•      

       

         
•      
•       

  
•       

     e-mail: 

ΠΩΛΗΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
Assistant Product Manager Medical

Αθήνα

 Γενική Χηµικών Προϊόντων  
        
       

       
 

Ο/Η ιδανικός υποψήφιος πρέπει να έχει:
•        

    
•       

       
      

     
•       
•    
•   
•  

Η εταιρία προσφέρει: 
•     
•   
•     
•       

•     
•       

   

       
e-mail:       

      

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
    

 

 Dekra Akademie ΕΠΕ    
      

          
      

       
       

       
       

      
      

      
         
      

     
      

   

     
    @

      
     

       
     

        
      

       
       

        
  

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
   Κορελκο  

         
       

      

Καθηγητές Πληροφορικής 

Απαιτούµενα προσόντα:
•   
•      

•  
•      

Βασικές αρµοδιότητες:
•        

  
•    
•     

 
•       

   

•    
     

     
      

  e-mail: 

 Mediterranean College    
       

     

Sports Management
κωδικός θέσης: SPORTS15

       

Απαραίτητα προσόντα:
•      

   
•     
•      

    
•     

  
Επιθυµητά προσόντα:
•      

    
•      

    
Το mediterranean college προσφέρει:
•       

•     
•      

   e-mail: 

Translators
greek, english or french into russian

Koulti       
       

           
           

       
       

        
        

       
        

        
       

          
         

          
      

Requirements:
  

      
     

Tasks: 
•       

    
•          

       
    

•       
   

         
        

   email: 

ΝΟΜΙΚΟΙ

 EOS Matrix      
     

      
     

      
     

Υπαλλήλους για τηλεφωνική διαχείριση
ληξιπρόθεσµων οφειλών

Κωδικός θέσης: CA

Κύρια καθήκοντα:   
 

Απαραίτητα προσόντα:
•  
•     
•   
Η εταιρία προσφέρει:
•   
•  
•  
•  
•   
•     



Η Aspis Real Estate είναι η µεγαλύτερη αλυσίδα παροχής ολοκληρωµένων κτηµατοµεσιτικών υπηρε-
σιών στην Ελλάδα και το κατάστηµα του Χαλανδρίου ζητά νέους:

Συνεργάτες 
Η εταιρεία µας προσφέρει εκπαίδευση υψηλού επιπέδου, πρωτοποριακή µέθοδο εργασίας που οδηγεί 
τους συνεργάτες µας σε επιτυχή αποτελέσµατα, υψηλό πακέτο αµοιβών, bonus βάσει αποτελεσµάτων 
και προοπτικές επαγγελµατικής εξέλιξης.

Οι υποψήφιοι µπορούν να επικοινωνήσουν στο 210 8087844 και στο e-mail: 
seckifisia@aspis-realestate.gr

We represent Australian based software businesses specialising in utility solutions and DevOps. We 
are appraising Greece as well as India and the Philippines to choose which market is more viable to 
establish an extension to our R&D, development, client delivery and support teams.

We seek to identify passionate Software Developers in Greece, skilled in AWS cloud using java and 
web tools. Candidates with enterprise software ERP CRM AI knowledge automation analytics billing 
payments experiences will be highly desirable.

You must have excellent english skills and your key responsibilities include understanding and clarifying 
product specifications, development & implementation of the code, regression testing, and live support 
of the platform in production. Documentation, debugging and operational support is expected throughout 
the product lifecycle. We offer successful candidates the opportunity to come to Melbourne Australia 
for on the job training and to return to Greece to continue the projects that you will be assigned.

We offer full-time work opportunities at €700/m for candidates with 1-2 years’ experience and €1000/m 
with 3+ years. In this 1st phase we aim to hire 5–10 developers and 1 senior developer to lead the 
team.  We will conduct skype interviews with suitable candidates & we intend to visit Greece to conduct 
face to face interviews with the shortlisted candidates.

We believe in the talent and skills of greek IT professionals, if you are highly motivated and have the 
passion and skills to make a difference on an international stage then we would love to hear from 
you, show us what you can do, convince us that we should invest in Greece. If our vision interests you, 
please send your response to the following e-mail: careers@utilitysoftwareservices.com and we will 
be in contact with you shortly if suitable.

Η εταιρεία Εσκιάδης-Μπαλοδήµος Α.Β.Ε. (κάθετη αντιπροσωπεία αυτοκινήτων) στα πλαίσια ανάπτυξης 
των δραστηριοτήτων της αναζητά:

Ηλεκτρολόγο αυτοκινήτων - 
∆ιαγνώστη για συνεργείο αυτοκινήτων

H εταιρία Flavour Factory A.E. µε έδρα τη Σίνδο Θεσσαλονίκης ζητά να προσλάβει:

Marketing Manager

OpenGL Developer
We seek an individual with knowledge of OpenGL, to work full time at our office in Athens.

Main tasks: Graphical user interface development.

Requirements:
•       
•        
•      
Needed skills:
•     
•        
•    
•            
•        
Additional skills:
•        
•       
•        
•       

If you want to apply for this position, please e-mail your cv to e-mail: jobs@solidiris.com, with 
the subject “OpenGL Developer Job”. Any information provided will be considered confidential.

Απαραίτητα προσόντα:
•
•  
•   
Προσφέρονται:

•
•   
•   

   e-mail: 
skoda@eskiadis.gr, fax: 2310 596693

Aρµοδιότητες:
•      
βάσει εταιρικών στόχων
•   
•    
σε on-line & off-line media και επικοινωνία 
µε διαφηµιστικές εταιρίες
•       
marketing plan, συντονισµός λειτουργίας των 
social media pages και των εταιριών ιστοσελίδων
•     
•     
ταυτότητας και δηµόσιας εικόνας της εταιρίας
•   
•    
καµπανιών, εταιρικών newsletters κοκ
•     
εκδηλώσεων
•      
της εταιρίας

Απαραίτητα προσόντα:
•     
ιδανικά µε κατεύθυνση στο marketing
•       
θέση σε οργανωµένο τµήµα marketing µεγάλης 

εταιρίας του οργανωµένου λιανεµπορίου κατά 
προτίµηση στον χώρο των τροφίµων.
•       
•       
•    
διαπραγµατευτικές δεξιότητες
•     
•       
όπως joomla, wordpress ή drupal
•      
illustrator, adobe photoshop ή αλλών 
σχεδιαστικών προγραµµάτων
•     
•     
•     
οµαδικότητα
Προσφέρονται:
•    
•       
περιβάλλον
•     
ανταπεξέλθετε στις προκλήσεις της θέσης και 
να ενσωµατωθείτε στη φιλοσοφία της εταιρίας
Οι ενδιαφερόµενοι να αποστείλουν το βιογραφικό 
τους στο e-mail: cd@flavour-factory.gr

Η εταιρία Χρυσικός           
προσωπεύει αποκλειστικά επώνυµες εταιρίες ακουστικών βαρηκοΐας τις οποίες εµπορεύεται. Η εταιρία 

        

Γραµµατειακή Υποστήριξη
Απαιτήσεις:
•     
•   
•     
επαγγελµατικών συναλλαγών)
•      
µε υποµονή και επιµονή
•    
(προφορική, γραπτή, ηλεκτρονική)

•      
πρωτοβουλιών
•     

Παροχές:
•     
•  

   e-mail: 
ich@chrysikoshearing.gr

Sales and Marketing Assistant
for the Russian Market

Description: Our company is a hotel sales & marketing organization providing independent luxury 
resort hotels with systematic, continuous and efficient ways to penetrate, maintain and improve 
booking conversion and brand recognition. It is emphasizing the relevance of the close and trustful 
relationship of the organization to its hotel customers. The successful usage of all components of the 
Inova Hospitality system, these being the hotel brand and the hotel quality promise enforced by the 
Inova DMS system and the dynamic Inova sales and marketing team are greatly enhanced by Inova 
hospitality role of being a coach to its hotels.

Requirements:
•             
•         
•    
•      
•       
•         
•               
•        
•          
Company offers:
•       
•   
•   
•                  

Cv’s without the first requirement (excellent or native knowledge of russian) will not be approved. 
              e-mail: hr@inovahospitality.com.

Μηχανικός Τεχνικής Υποστήριξης
Η SimTec, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη, είναι προµηθευτής προηγµένου τεχνικού λογισµικού και υπηρεσιών 

             
           

             
               

στα πλαίσια της συνεχιζόµενης επέκτασής της, επιθυµεί να εντάξει στο στελεχιακό δυναµικό της έναν 
µηχανικό τεχνικής υποστήριξης. Ο µηχανικός θα πραγµατοποιεί εκπαιδευτικά σεµινάρια, θα παρέχει 
τεχνική υποστήριξη στους πελάτες της εταιρείας και θα εκτελεί δοκιµαστικές επιλύσεις (test-cases) 
για το τµήµα πωλήσεων της εταιρείας.

Προσόντα:
•       

 
•    

   
•   
•      
•    
•      
και το εξωτερικό
•   
Η εταιρεία προσφέρει:

•    
•     
µε αντικείµενο τις τεχνολογίες αιχµής
•  

Βιογραφικά στο e-mail: simtec@simtec.gr. 
Επίσης απαραίτητα επισυνάψτε µαζί 
µε το βιογραφικό ένα κείµενο µέχρι δύο σελίδες 
(µαζί µε τα όποια γραφήµατα) όπου 

       
    

για αποστολή βιογραφικών 22/12/2015. 
Πληροφορίες: 2310 250344.
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Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστέλλουν το βιογρα-
φικό τους σηµείωµα στη διεύθυνση Λ. Βουλιαγµένης 
270Α, Αγ. ∆ηµήτριος, 173 43, µέσω τηλεφώνου στο 
210 9792994, fax στο 210 9766063 ή µέσω e-mail: 
infogr@eos-matrix.com. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται 
απόλυτα εµπιστευτικές.

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Our client is a well-established pharmaceutical 
company and one of the fastest growing generic 
companies in Europe, dedicated in product development, 
regulatory affairs, business development and out-
licensing across Europe and Globe. Due to its expansion 
is now looking to recruit an

Intellectual Property Scientist 
(IPS/1115) 

The position holder will be responsible for: 
•        
patent landscape with respect to: 
•     
•     
•   
•      
and finished dosage forms with the scope 
of developing a non-infringing generic 
pharmaceutical product 
•      
applications for in-house generic pharmaceutical 
developments 
•       
of pharos ’s licensees
The ideal candidate should meet the following 
requirements: 
•        
in chemistry, pharmacy, intellectual property,  
and/or similar scientific disciplines 
•         
position 
•      
development aspects will be preferred 
•      
scientific writing skills

          ational 
company, you can sent you cv to link: http://pfb.
applymycv.gr/form.asp, stating the code 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Τεχνικός-ναυτιλιακός όµιλος µε έδρα Ελευσίνα, 
ζητεί νέο: 

Πολιτικό Μηχανικό ΑΕΙ 
Για το τµήµα προσφορών και παρακολούθησης έργων. 

     -
λή  βιογραφικού στο link: http://www.assodivers.gr/
en/about/careers/

Η Randstad Hellas     
  

Data Center Operations Engineer.

Αρµοδιότητες: 
•      
του εξοπλισµού υποδοµών data center  

      
       

και κλιµατισµού. Συστήµατα ασφαλείας:  
    

    
•       
support 
•    
•      

   
•  
•          

    
Προσόντα: 
•     
•        
οποίων τα 2 έτη σε λειτουργία και παρακολούθηση 
ή συντήρηση και υποστήριξη κρίσιµων υποδοµών  
ή it support και data center infrastructure support, 
συµπεριλαµβανοµένων: 
•    
•     
•   
•  
•   
•  
•  
•     
•      

    
•     
•   ίας υπό πίεση, 
προθυµία 

•      
     

•        

    

     email:  
We will only contact the candidates who meet the 

         
applications are considered strictly confidential. Η 

        
     -

        
από δεκαπέντε έτη. Η διεθνής µας εµπειρία, σε συνδυα-

         
αποτελούν εγγύηση της ποιότητας των υπηρεσιών µας. 
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εµπιστευτικές.

Our client a leading manufacturer in Europe of heating, 
air conditioning, ventilation and cooling with high 
energy performance for commercial, residential and 
industrial applications, is now looking to recruit a:

Field Technician 
(FT/1115)

The position holder will be responsible for “on field” and 
through telephone or email technical support towards 

       
        

of repairs on site and follow up and implementing all 
relevant procedure in order to guarantee the highest 

          
     

•       
dealers on installation, operation, service  
and spare parts matters, ad hoc visits to sites  
in cooperation with mds and bds and investigation 
on serious cases, follow up on customer service 

      
•      
on the manufacturer specifications 
•        

        
for the end user 

       
part from dealers on availability and alternative 
solutions 
•       
customers on installation, operation and service 
of new and existing models, sending new updated 
versions to customers and also updating dagr 
library of technical literature

The ideal candidate should be team-player, possessing 
good communication and presentation skills, meeting 

  

•     
      

•        
  

           
company, please sent your cv to e-mail: aperatinou@

    

Η Elvial S.A      
         

   

Ηλεκτρολόγο

Απαιτούµενα προσόντα:  
•      
ή Ηλεκτρολογίας 
•     
•       
•   
•     
•    

Προσφέρονται:  
•    
•   

      -
σεις, παρακαλούµε όπως στείλατε πλήρες βιογρα-

      
       
        

    e-mail: hr@elvial.gr

Bιοµηχανία ανακύκλωσης     
 

Εργατοτεχνίτες 
Κωδ.003

Απαραίτητα προσόντα: 
•     
•        

  
•     
•  

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: pantelgs@gmail.
com.       

      

Bιοµηχανία ανακύκλωσης     
 

Χειριστή Μηχανής Extruder 
Κωδ.002

Απαραίτητα προσόντα: 
•      

  
•        

  
•     
•  

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: pantelgs@gmail.
       

      

Η Ι&Κ Μηχανική Ηλεκτρικών Συστηµάτων 

Ηλεκτρολόγο Μηχανικό

Απαιτούµενα προσόντα: 
•     
•   
•         

   

Αποστολή βιογραφικών στο email:  
hr@ikmichaniki.gr

    τεχνολογικών εφαρµογών 
ασφαλείας    

Ηλεκτρολόγο 
Ηλεκτρονικό Εγκαταστάτη (ΤΕ)

       -
     

          
να γνωρίζουν εφαρµογές υπολογιστών καθώς και τη 

    -
        

συστήµατα µέσω τηλεπικοινωνιακών διαύλων.

        -
        
     

       
       
 

Οι επικοινωνιακές αρετές είναι πολύ σηµαντικές 
          

     
       

τεθεί από την εταιρία. 

       
η υποστήριξη των πωλήσεων για την εξυπηρέτηση 

      
   

     -
ντας υπεύθυνες υπηρεσίες και εγγυηµένα προϊόντα 

         
θέσης να βελτιώνει τις γνώσεις του µέσω διαρκούς 
εκπαίδευσης όσο και έρευνας.

         
      

κινητό τηλέφωνο.

Αποστολή βιογραφικών στο link:  

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Bιοµηχανία ανακύκλωσης     

 

Συντηρητή - Υπεύθυνο Παραγωγής 
Κωδ. 001

Απαραίτητα προσόντα: 
•      

 
•    
•      

 
•        

  
•     
•   
•      

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: pantelgs@gmail.com. 
       

     

Η In Group Αε,     
     
       

      -
      

Προϊστάµενος Βάρδιας 
(HR 24308)

Περιοχή: 

Καθήκοντα:       
        

   

Προσόντα: 
•    
•       

     
•    
•    
•   
•  

Απαραιτήτως: 
•     
•    

Παρέχονται: 
•    
•   
•

Οι ενδιαφερόµενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
    link    

  

Ο όµιλος Πλαστικά Θράκης    
       

Τεχνικού ∆ιευθυντή

       -
        

Μεταξύ των καθηκόντων της θέσης  
περιλαµβάνονται: 
•     
•    
•   
•      
δαπανών συντήρησης 
•    
•   
•     

O/η ιδανικός/ή υποψήφιος/α πρέπει να διαθέτει 
τα εξής προσόντα: 
•     
•     
•     
•       

  
•      
•         

   
•      

  
•      
υπευθυνότητα, έµφαση στο αποτέλεσµα

Ο όµιλος προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδο-
       

      -
     

να στείλουν το βιογραφικό τους σηµείωµα στο e-mail: 
career@thraceplastics.gr   

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Αποθηκάριος 

κωδικός θέσης APP

•   
•   
•  
Κύρια καθήκοντα θέσης: 
•     
•   
•    
•
Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
•     
•    
•   
•  
•  
•   
Προσφέρονται: 
•     
•     
•       
εξέλιξης 
•    
και καθοδήγηση 
•   
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: cv@batteries.gr



Real Consulting Integration & Operation IT Systems S.A. is looking for Passionate Professionals, 
willing to join our IT services team in Athens. We are looking for a:

Systems Engineer 

Who we’ll be responsible for the oversight of an organization’s information systems. You will be part 
of a talented team of engineers that demonstrate superb technical competency, delivering mission 
critical infrastructure and ensuring the highest levels of availability, performance and security. The 
ideal candidate will be responsible for the design, implementation, optimization and support of complex 
IT systems. Additional responsibilities include problem resolution, consulting, remote administration 
and maintenance on customer IT applications and infrastructure based mainly on SAP and Microsoft 
dynamics platforms.

Benefits: The real excitement comes from working closely with a dynamic, smart, agile and highly 
motivated team in a competitive and fast paced environment. Real Consulting provides the opportunities 
and the ground for career development and recognition. Compensation package includes competitive 
salary and benefits.

Desired skills & experience:
•            
discipline from a greek or foreign institute
•              
•          
work ethics
•              

         
•       
•          
•               
•        
•         
•           
•         
•         
•      
•      
Work experience in the following areas would be preferred:
•             
application servers
•             
•       
•            
•    
•      
Necessary knowledgebase:
•      
•       
Necessary certifications:       
Desired certifications:
•   
•   
•  
•   
•     
•     

Our offer:               
             

               
             

culture and want to help contribute to Real Consulting success, then do not hesitate to send us your cv.

About the company:            
                

                 
manufacturing, telecommunications, trading, consumer products, financial services, health, energy 

                 
               

solutions helping them maximize their competitiveness and profitability.

Specialties          
           

Please send your cv to the following e-mail  e.frantzi@realconsulting.gr

Η NeuroPublic www.neuropublic.gr είναι εταιρεία παροχής συστηµάτων και υπηρεσιών πληροφορικής, 
µε έδρα στον Πειραιά και παράρτηµα στη Θεσσαλονίκη, µε ισχυρή παρουσία στον ευρύτερο δηµόσιο και 
ιδιωτικό τοµέα. Στο πλαίσιο της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων µας και της συνεχούς πρωτοπορίας 

           
  

Έµπειρο Προγραµµατιστή Ανάπτυξης-
Εφαρµογών Κινητών Συσκευών

κωδικός αγγελίας: MADEN
H Neuropublic ζητά έµπειρο προγραµµατιστή ανάπτυξης εφαρµογών κινητών συσκευών µε απαι-
τούµενες δεξιότητες:

•              
     •            

          
•       
•      
•       
•         
•   
Επιθυµητές δεξιότητες:
•
•  
•   
•           
των εφαρµογών.

Η προσφερόµενη θέση απαιτεί εµπειρία, φαντασία, καλό γούστο και πολύ πολύ µεράκι. Παρακαλούµε 
στείλετε το βιογραφικό σας και συνοδευτική επιστολή στη διεύθυνση:  µε τον 

     

Eιδικός Παθολόγος ή Ειδικός στη γενική/οικογενειακή ιατρική
             

σηµάτων. Ο γιατρός που θα προσληφθεί θα εκπαιδευτεί στην κλινική εφαρµογή της µεταβολοµικής 
             

των χηµικών αντιδράσεων µέσα στα κύτταρα του ανθρώπινου οργανισµού τους µεταβολίτες και ανιχνεύει 
βιοχηµικές διαταραχές και ελλείψεις. Ο ιδανικός υποψήφιος χρειάζεται να διαθέτει ισχυρό ενδιαφέρον 
για τον ασθενή, υψηλή ικανότητα επικοινωνίας, εµπειρία στη συγγραφή επιστηµονικών δηµοσιεύσεων 
και άριστη γνώση αγγλικών. 

Μπορείτε να στείλετε βιογραφικό σηµείωµα στο e-mail: clinic@drtsoukalas.com

Company’s profile: Swiss Hotel Project Ltd.        
                

     

Web Designer / Brandist

Η Φουρναράκης ΑΕ αναπτύσσει, εµπορεύεται και διακινεί τα πιο δυνατά brands βιοµηχανικών εργαλείων 
               

        
περιβάλλον εργασίας η εταιρεία µας είναι σήµερα η µεγαλύτερη ελληνική εταιρεία βιοµηχανικών εργαλείων 

                

Υπάλληλο παραγγελιοληψίας και εσωτερικών πωλήσεων

Candidate’s profile     
must have a true passion for design, constantly 
striving for innovation. Working and guided by the 

       
upon our clients’ marketing materials to establish 

        
         

ensuring visual graphic standards are respected 
and the bar for excellence is constantly being raised.

Job description: You will be responsible for designing 
      

for businesses in the hospitality industry, such as 
      

        
design concepts and have a good knowledge of 
marketing and branding. The scope of your job will 
be to create strong design concepts that highlight 
the strong points of the client’s business, through 
your smart branding and marketing elements that 

         
          

        
business cards etc.

Requirements:
•    
•        

 
•    
•      

  
•     

      
    

•Knowledge for creating a corporate Identity 
   

•Knowledge for designing printed materials

Skills/responsibilities:
•      
collateral and be responsible for visual 
execution within the company’s branding 

  
•      
graphical elements for wide variety 
of clientele
•       
with corporate brand guidelines
•        
ideas and marketing initiatives
•       
critical project deadlines
•  
•   
•   
•      
•          
technology
You should attach portfolio with your cv 
at e-mail: cvswisshotel@gmail.com

∆ίνουµε έµφαση στην εξυπηρέτηση των πελατών µας. 
Ψάχνουµε νέους συνεργάτες να ενταχθούν στην οµάδα 
µας, κατά προτίµηση από τις γύρω περιοχές. Η θέση 
αφορά το τµήµα εσωτερικών πωλήσεων µε έδρα τον 

     
παραγγελιοληψία από όλα τα κανάλια πώλησης και τη 
στοχευµένη παρουσίαση των brands της εταιρίας µας 
σε υφιστάµενο πελατολόγιο µε στόχο την καλύτερη 
εξυπηρέτηση των πελατών µας ανταποκρινόµενοι 
στις ανάγκες τους µε συνέπεια και αξιοπιστία.

Απαραίτητα προσόντα:
•      

   
•       
περιβάλλον σε τµήµα εξυπηρέτησης πελατών
•         

 

•       
εργασίας σε απαιτητικό περιβάλλον
•   
•       
και το do it yourself
•   
H εταιρεία προσφέρει:
•    
•        

•       
εξέλιξης
•    
και καθοδήγηση
•   

  στο e-mail: 
cv5@fournarakis.gr

Εταιρεία ελαστικών οχηµάτων µε έδρα τη Θεσσαλονίκη,  

Μηχανικό Αυτοκινήτων
  

πηρεσία σε ανάλογη θέση, πτυχίο 
ανάλογης ειδικότητας και χρήση 
ηλεκτρονικών υπολογιστών.

  
στο e-mail: info@elve.gr
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ΕΣΤΙΑΣΗ
Αλυσίδα Αρτοζαχαροπλαστείων στις περιοχές Νέας 
Πεντέλης, Χαλανδρίου & Κολωνακίου ζητεί: 

Κύριο ή Κυρία έως 40 ετών  
για Παρασκευή Σάντουιτς  

και Βοηθητικών Εργασιών  
Εργαστηρίου Αρτοποιίας

Πλήρης απασχόληση. 
Προϋπηρεσία θεµιτή.

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: career@thebakers.gr

Ζητείται από το εστιατόριο Λεύκες µε προοπτικές 
για εξέλιξη:

Νέα κοπέλα για σέρβις 

Oι ενδιαφερόµενοι να αποστείλουν το βιογραφικό 
τους στο e-mail: info@lefkes.gr

Η Εστία Αρτοποιία, µια πρωτοπόρα εταιρεία στον κλάδο 
της αρτοποιίας & ζαχαροπλαστικής, µε οργανωµένο 
δίκτυο 16 σηµείων πώλησης στην Θεσσαλονίκη, στα 
πλαίσια της ανάπτυξής της επιθυµεί να προσλάβει:

Ζαχαροπλάστη
Προσόντα: 
•    
• ϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη 
θέση 
•       
του τµήµατος ζαχαροπλαστικής 
•      
& προσαρµοστικότητα σε απαιτητικές καταστάσεις 
•      
•      
•       
σε καταστήµατα υγειονοµικού χαρακτήρα

Καθήκοντα: 
•    
•      
των εργασιών για την παραγωγή ειδών  
ζαχαροπλαστικής

Προσφέρονται: 
•    
•   

       
τους στην ακόλουθη διεύθυνση: hr@estiabakery.gr

Next Step Career Management is an Austrian based 
agency who provides the best people to the best 
employers in the tourism branche. We offer stable, 
well paid jobs in the austrian hotel and restaurant 
business. Our clients are 4* to 5* hotels all over Austria. 
We are now offering jobs for motivated, creative: 

Chefs

•       
years experience after the apprenticeship 
•    
•          
•          
entremetier, patissier)

All offers are open for both genders.

What we need from you: 
•           
in a competetive but rewarding environment 
•          
in latin letters 
•         
in professional uniform) and spice up your cv with 
pictures of your work

Sent your application to e-mail: christopher.maier@next-
step4u.com. Contact landline: 0043 312421468, mobile: 
0043 6509577851. All applications will be answered, 
no hidden costs.

Το ξενοδοχείο Louis Zante Βeach στην Ζάκυνθο 
ζητά άτοµα για τη πιο κάτω θέση:

Sous Chef
Απαιτούνται: 
•     
•   

      
στο e-mail: zantebeach@louishotels.com. Τηλέφωνα 
επικοινωνίας για πληροφορίες: 26950 51130-3

Το Χαρτί & Καλαµάρι στο Πέραµα αναζητά:

Μάγειρα Α’

        
      

Βιογραφικά στο e-mail: tsakbab@yahoo.gr

   Thanos Hotels & Resorts, 
Πάφος-Κύπρος, ενδιαφέρεται να προσλάβει, για τη 
σαιζόν 2016, προσωπικό στις ακόλουθες θέσεις για 
το ξενοδοχείο Αnassa:

Pastry Cooks 

Απαιτούµενα προσόντα/δεξιότητες: 
•       
•         
ξενοδοχεία,  
•        
γλώσσας 
•    

Αιτήσεις που δεν θα πληρούν τα απαιτούµενα προ-
σόντα και πείρα, για κάθε προσφερόµενη θέση, δεν 

      

Τι προσφέρουµε: Στους ενδιαφερόµενους θα προ-
σφερθεί ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως 
πείρας και προσόντων.

Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας 
στην αγγλική γλώσσα µε πρόσφατη φωτογραφία 
στην πιο κάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: hr.officer@
thanoshotels.com

Service
Requirements: 
•     
•      
additional knowledge of more languages  
will be a plus 
•         
and the co-workers 
•  

Cv’s only with photos to e-mail:  
contact@whitesantorini.gr

Το ξενοδοχείο Leda Village Resort στο Χόρτο - 
      

σεζόν 2016 για τις θέσεις:

Chef

Απαραίτητα προσόντα: 
•        
σε ξενοδοχεία 3 ή 4 αστέρων, τουλάχιστον  
3 - 5 ετών 
•       
κουζίνας 
•     
•      
και µπουφέ 
•      
•      
καλή διάθεση εξυπηρέτησης του πελάτη καθώς 
και ευχάριστη προσωπικότητα και παρουσία 
•     
•  

Επιθυµητά προσόντα: 
•      
ή εστίασης 
•    

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ledahotel.
gr, αναγράφωντας τον κωδικό θέσης: CHEF

Το καφεζαχαροπλαστείο Ατένεο στη  αναζητά:

 Παρασκευαστή παγωτού 

     
      

Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση απαραίτητη. 
     

     

Αποστολή βιογραφικών µε επισυναπτόµενη 
      e-mail: 

jobs@ateneo.gr

Sous Chef 
Code: SCO15

Περιοχή:   

       
Elounda Bay Palace, brings classic island architecture 
to a luxury resort. Its superbly outfitted guestrooms 
and lush gardens overlooking mirabello bay make a 
visit here an exercise in relaxation and rejuvenation. 

       
exceptional environment and the personalized 
attention that creates a singular experience. If you 
understand the value personalized attention and 
know how to treat even the most extraordinarily 
different experiences with the same rich level of 
customer service, you may be just the person we are 
looking for to work as a team member with elounda 
bay palace. Because it’s with elounda bay palace 
where we promise our guests a single rich, experience 

of hospitality. We are currently seeking a creative 
and innovative sous chef to join our culinary team.

Job description: Sous chef position works under 
the direction of executive chef and is responsible for 
successfully directing all aspects of day-to-day culinary 
operations, product quality, guest satisfaction and 
employee development. Assist in running and managing 
the daily operation of the kitchen including breakfast 

       
special events and banquets. Works in conjunction 
with the executive chef in establishing and executing 
kitchen policies and procedures. Is also responsible 
for providing assistance in maintaining, managing 
and improving systems procedures and business 
processes associated with sales, quality, safety, 
cost, staffing and development.

Requirements:       
should maintain the attitude, behaviors, skills and 
values that follow: An ability to listen and respond to 
demanding guest needs, commitment to delivering 
a high levels of customer service, accountable and 
resilient, excellent leadership, interpersonal and 
communication skills, ability to work under pressure, 
flexibility to respond to a variety of different work 

     
years kitchen supervisory experience.

      e-mail: atzortzis@
       

if you are currently living in and have the right 
         

         
we receive we will only contact those candidates 

         
closing date may be subject to change without 
prior notification.

Η ξενοδοχειακή αλυσίδα Andronis Exclusive αναζητά 
για τα ξενοδοχεία της:

Σερβιτόρους

Απαραίτητα προσόντα: 
•      η 
σε Boutique ξενοδοχεία 
•    
•    
•      
διαπροσωπικής επικοινωνίας 
•       
και ευχάριστη προσωπικότητα

Το ξενοδοχείο προσφέρει: 
•    
•  
•   

Παρακαλώ όπως αποστείλατε το βιογραφικό σας 
σηµείωµα, στο e-mail: ksoropoyloy@gmail.com

Το ξενοδοχείο 5* Fodele Beach & Water Park 
Holiday Resort στο  Φόδελε Ηρακλείου Κρήτης 
επιθυµεί να προσλάβει για τη σαιζόν 2016: 

Μάγειρες 

Απαραίτητα προσόντα:  
•       
•   
•  

Αποστολή βιογραφικών µε πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail:   

        
στις απαιτήσεις της θέσης.

   Χαµογέλα ΕΠΕ που εδρεύει 
στην Ίο, αναζητεί για τη θερινή σαιζόν 2016:

Σερβιτόρους/ες 
για το καφέ-µπαρ

Προσφέρεται: ασφάλιση, διαµονή και διατροφή

Απαραίτητη προϋπόθεση η καλή γνώση  
της αγγλικής γλώσσας.

      -
ντεύξεις θα πραγµατοποιηθούν στην Αθήνα. Αποστολή 
βιογραφικού στο e-mail: p.liakop39@gmail.com

Το Porto Carras Grand Resort στη Χαλκιδική, το 
οµορφότερο και πληρέστερο ξενοδοχειακό Συγκρότηµα 

       
απασχόληση µε έδρα στο Πόρτο Καρράς:

Προϊστάµενο Εστιατορίου 
Code: ΜΤR

Απαραίτητα προσόντα: 
•       

 
•     
•      

•       
θέση σε ξενοδοχεία πέντε αστέρων, σε µεγάλες 
τουριστικές µονάδες και σε εστιατόρια πολυτελείας 
•    
•    
•   

     
αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα µε φωτογραφία 

        
τµήµατος προσωπικού στο fax: 210 9955586 ή µε 
στο e-mail: hr@techol.gr. Όλα τα βιογραφικά θα 
θεωρηθούν εµπιστευτικά

Captain Eστιατορίου

Απαραιτητα προσόντα: 
•        
5 αστέρων τουλάχιστον 3 χρόνια 
•    
•       

    
•     
και οµαδικό πνεύµα συνεργασίας

Πρόσθετα επιθυµητά προσόντα: 
•     
•   
•     
•   
•         
τη στρατιωτική τους θητεία

Παρέχουµε: 
•      
προσόντων και εµπειρίας 
•    
•     
•  
•   
•    

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: cfragotsinos@
macedonianhotels.gr. Απαραίτητη φωτογραφία

Μάγειρας Α’ & Β’

•   σχολής 
•        
ξενοδοχείο & a la carte εστιατόριο 
•     
•     
•    

 Το ξενοδοχείο προσφέρει: 
•    
•   

     
και δυνατότητα επαγγελµατικής εξέλιξης. Αποστολή 
βιογραφικού στο e-mail: info@hellasbeachtours.com

Η εταιρία καταστηµάτων καφεστίασης Mikel προ-
κειµένου να στελεχώσει τα κατάστηµά της στην οδό 

    -
λονίκη ζητά άτοµα ηλικίας 20-35 ετών για τη θέση:

Barista

    -
τογραφία) στο e-mail: hr@mikelcc.gr. Fax: 2410 
534020, τηλ. 2410 255260.

       
τη σαιζόν 2016:

Σερβιτόρο 
για Beach Service

•     
•    
•     

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: 
humanresources@elounda-sa.com

Proteas Blu Resort είναι ένα πολυτελή και παραλιακό 
θέρετρο της Σάµου, προσφέροντας εγκαταστάσεις 

      
που εγγυώνται την ικανοποίηση των αναγκών ακόµα 

        
Resort ζητεί να προσλάβει για τη σαιζόν 2016:

Maitre D’ Hotel

Απαιτούµενα προσόντα: 
•    
•       
θέση και σαν restaurant supervisor σε 5 αστέρων 
ξενοδοχείο 
•      

       
γερµανικά, ιταλικά η κάποια σκανδιναβική  
γλώσσα) 
•   
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•      
     

•      
      

  
•     

  

Η εταιρία προσφέρει: 
•    
•     
•   

     -
      

       
     -

       
e-mail:      

        
        

  

         
  Aπολλωνιον αβεε     

     
        

  

Tεχνικό Barista για καφέ

Προφίλ υποψηφίων: 
•     
•   
•  
•  

Η εταιρεία προσφέρει: 
•    
•    
•   
•  

      
       

   e-mail: 
         

    

Waiters / Waitresses

Bill & Coo Suites and Lounge,    
         

         
          

     

        
       

            
      

        
       

          
          

  

     e-mail: 

Ζαχαροπλάστης  
για extra εργασία

Απαραίτητα προσόντα: 
•    
•     -

     
•     
•      

  

Η εταιρία προσφέρει:    
    

   e-mail: 

Μάγειρες Ala Carte

Απαραίτητα προσόντα: 
•   
•       

       
•      
•    

Καθήκοντα και υπευθυνότητες:  -
       

Η εταιρία προσφέρει: 
•       

   
•    
•     
•   

   e-mail: 

Sani S.A.,          
         

      

Bartender

Job description:      
       

       
 

Candidate profile 
•     
•      
•     

 
•      
•       

       
     

•   
•           

 
•        
•       

     

        
         

e-mail:    
     
        

  IkosResorts      
       

      -
        -

        
       

 

Α’ Ζαχαροπλάστης 
Pastry Chef Α 
Ref: PCA016

Περιοχή: 

Απαραίτητα προσόντα & ικανότητες: 
•     

  
•       

   
•     
•    
•   

Η προσφορά µας:    

   e-mail: 
      

        
         

       

Γαλλική πολυεθνική εταιρεία   -
      -

        

Ζαχαροπλάστης

Απαραίτητα προσόντα: 
•       
•       
•  
•      

 
•      
•      

    
•      

Η εταιρεία προσφέρει: 
•   
•      
•  
•     
•   

   ηλεκτρονική διεύθυνση  

   Kανικα Hotels & Resorts 
         

        

Σερβιτόρους Εστιατορίων B’ & Γ’

Απαραίτητα προσόντα: 
•       

      
•        

 
•        

 

•      

Η εταιρεία προσφέρει: 
•       

  
•      
•     
•     

•      
•   
•     

   
•   

      -
       

link:  
       -
       

      
   

Agapi Beach Resort****       
     

Maitre d’ Hotel
Job description: 
•        

 
•         

    
•       

    
•      

      
   

•        
 

•       
•      

Qualifications and experience required: 
•         

   
•   
•      
•     
•   
•       
•        

  

     link: 
   

       
       

Σεφ-Μάγειρας

        -
    

Προσοντα:

•     
•      

    
•       

   
•  

   e-mail: 

Atlantica Hotels & Resorts       
        
        

         
        

Executive Chef

Required experience, qualifications and abilities:
•    
•       

     
•       

     
•         

    
•       
•      
•          

        
       

         
      

       
       e-mail: 

     
   

Waiter & Waitress

Company description:  Rocabella Mykonos 
Art Hotel & Spa       

         
       

         
         

      
          

   

Location          
         

         
          

         
        

          
      

     

          
        e-mail  

           
         

       
        

        
  

  “Royal Paradise Beach Resort & 
Spa” 5*        

 
Α’ και Β’ Μάγειρες

Απαραίτητα προσόντα: 
•    
•      

      
•     

   
•     

Παροχές: 
•   
•    
•      
•   

      
    e-mail: 

  Mykonian Mare    
   

Maitre D’ Hotel

Απαραίτητα προσόντα: 
•       

      
   

•        
 

•     
•     
•       

   
•      

  

Το ξενοδοχείο µας προσφέρει: 
•      
•    
•   

     e-mail: 

 Aeolos Beach Hotel      
  

Α & Β Μάγειρες a la Carte  
Ζεστής Κουζίνας

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων: 
•    
•     
•      
•      

 
•       

Προσφέρονται: 
•    
•      
•  

     e-mail: 
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συνέχεια στη σελ. 24

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Σύµβουλος Ακίνητης Περιουσίας 

Θεσσαλονίκη

Η oikies real estate είναι µια από τις ταχύτερα ανα-
πτυσσόµενες αλυσίδες παροχής ολοκληρωµένων 
κτηµατοµεσιτικών υπηρεσιών. Ξεκίνησε το 2007 την 
λειτουργία της και σήµερα απαριθµεί 4 καταστήµατα 
στην Θεσσαλονίκη και την Αθήνα. Η επιτυχία µας απορ-
ρέει από την πλήρη ικανοποίηση των αναπτυσσόµενων 
αναγκών των πελατών µας, την παροχή πρωτοπορια-
κών υπηρεσιών και εξυπηρέτησης υψηλής ποιότητας, 
καθώς και την εξασφάλιση υψηλών αποδόσεων και 
µακροχρόνιων προοπτικών στους συνεργάτες µας.

Το κλειδί για την επιτυχία είναι: 
•   
•   
•        
πωλήσεων, οργάνωσης της επιχείρησης 
•       
έτσι ώστε να µπορεί να καλύψει τις ανάγκες  
των καταναλωτών

Η φιλοσοφία µας: Επένδυση - αξία στους ανθρώπους 
µας! Με πίστη στις αξίες και το όραµά µας θεωρούµε το 
ανθρώπινο δυναµικό ως το σηµαντικότερο παράγοντα 
για την επίτευξη των στόχων µας. Αναζητούµε συνεχώς 
ικανούς ανθρώπους - υποψηφίους, και επενδύουµε στη 
συνεχή εκπαίδευση και εξέλιξη των εργαζοµένων µας.

Η θεση: Ο κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται στον 
  

Περιγραφή αρµοδιοτήτων: 
•      
ακινήτων 
•     
•    

Απαραίτητα προσόντα: 
• πικοινωνιακές και διαπραγµατευτικές ικανότητες 
•      
οξυδέρκεια, δυναµισµό και ωριµότητα 
•      
•      
για επαγγελµατική εξέλιξη 
•      

Αµοιβές και παροχές: 
•    
•      
πλαίσιο 
•    
•     
•   
•  

Ελάτε στην οµάδα µας: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να 
     e-mail: 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Το ξενοδοχείο Sentido Louis Plagos Βeach στην 
Ζάκυνθο ζητά άτοµα για τη πιο κάτω θέση:

Υπάλληλος Υποδοχής
Απαιτούνται: 
•     
•      
(γνώση της γαλλικής γλώσσας θα θεωρηθεί  
επιπλέον προσόν) 
•    
•  

     -
ωµα στο e-mail:   

      
  

Το ξενοδοχείο Leda Village Resort   
αναζητά υποψήφιους για τις θέσεις:

Animateur 
εποχιακή απασχόληση καλοκαίρι 2016

Απαραίτητα προσόντα: 
•      
και φύλαξη µικρών παιδιών τουλάχιστον 2 ετών 
•      
•    
•    
•      
καλή διάθεση εξυπηρέτησης του πελάτη καθώς  
και ευχάριστη προσωπικότητα και παρουσία

Επιθυµητά προσόντα: 
•       

    
•      
•   
•  

   e-mail: 
   ANIMATEUR

Front office

       
        

   

Requirements: 
•      
•        
•        
•        
•   
•      

  

       e-mail: 

Το Delphi Beach Hotel είναι ένα πλήρως ανακαινισµένο 
        

      
       

       
η εταιρία πρωτοστατεί στην φιλοξενία σε όλες τις 
µορφές της και οδηγεί τις εξελίξεις της ξενοδοχειακής 
τέχνης. Η συνταγή είναι απλή, και την λέµε ....είναι 
θέµα ανθρώπων.... Ακολουθώντας την αναπτυξιακή 
της πορεία η εταιρία αναζητεί να εντάξει στο ανθρώ-
πινο δυναµικό της νέα ταλαντούχα, δηµιουργικά και 
δυναµικά στελέχη για την σεζόν 2016 στη θέση του:

Housekeeping Manager

Απαιτούµενα προσόντα: 
•        
υψηλού επιπέδου και αγάπη για την καθαριότητα 
και την τάξη 
•       
4* ξενοδοχείο και ανάλογης δυναµικότητας 
•      
δεξιότητες για την αποτελεσµατική διαχείριση  
του τµήµατος της οροφοκοµίας 
•     
και αποφασιστικότητα για την επίτευξη ποιοτικών 
και οικονοµικών στόχων 
•         
γλώσσας θα υπολογιστεί ως πλεονέκτηµα

Τι προσφέρουµε: 
•      
για την άµεση ένταξη και προσαρµογή 
•       
•   

   e-mail: 
   

Hotel Manager - Cyprus
Προσόντα: 
•       
•      
2 ή 3 χρόνια σε ανάλογη θέση σε ξενοδοχείο  
πολυτελείας 
•        
επιπλέον γλωσσών θα εκτιµηθεί 
•      , 

     
•       
για εξυπηρέτηση και ικανοποίηση του πελάτη  
µε επαγγελµατισµό 
•      
•      

 
•     
και οµαδικό πνεύµα συνεργασίας 
•     

Προσφέρονται: 
•     
•     

  

       
στο e-mail: 

 5* Boutique Hotel, Camvillia Resort,  -
νη Μεσσηνίας, αναζητά για την καλοκαιρινή περίοδο 
του 2016:

Υπεύθυνη Tµήµατος Reception 
Front Office Manager

Απαραίτητα προσόντα: 
•       
σε αντίστοιχη θέση 
•      
στην ελληνική, την αγγλική και την γαλλική γλώσσα 
•       
επιπλέον προσόν 
•     
•     
µε τους καλεσµένους και τους υπαλλήλους 
•     
και λήψη προληπτικών και διορθωτικών µέτρων 

•       
της υποδοχής µε σκοπό την επίτευξη στόχων 
•      

     
•      
•     
•     
•      
•    
•      
και άµεση εξεύρεση λύσεων

Το ξενοδοχείο µας προσφέρει: 
•     
•      
•    
•        
εταιρίας, προσδοκάται να είναι µακρόχρονη,  
όχι απλά για µία σεζόν.

   e-mail: 

Corfos Hotel       
       

         
  

Reservation Executive 

       
        

       

Qualifications: 
•     
•          

 
•        

   
•        

       
•     

   
•      
•       

   
•     

  
•     
•    
•      
•    
•   
•     
•      
•      

What we offer: 
•       

   
•       
•    
•      
•   
•        

  

          
           

e-mail:     
         

        
    

Mykonos Palace Beach Hotel     
          

       
       

       
      

        
       

Reservations And Front Office Manager

Position requirements: 
•       

       
•        

   
•       

       
  

•       
  

•      
•        

    
•       

     
       
     

•         
        

       
     

•         
      

   
•        
•     
•        

        
    

      
   

•       
       

      
 

•        
     

   
•        
•       

The company offers: 
•    
•  
•   
•    
•   
•    
•     

       
       

        
   e-mail: 

Η εταιρία Axia Hospitality, µε ειδίκευση στη διαχεί-
     

Υπάλληλο Τµήµατος Κρατήσεων 
για το γραφείο της στη Σαντορίνη.

Προσοντα: 
•      
τουλάχιστον 3 ετών 
•        

  
•    
•       
πλεονέκτηµα 
•    
•      
•   

Προσφέρονται: 
•    
•  
•        
και 3 µήνες στην Αθήνα) 
•  

       
στη ηλεκτρονική διεύθυνση:  

   Aegean View Aqua Resort 
που εδρεύει στην      

Front Office Manager
Προσόντα: 
•       
εµπειρία σε ανάλογη θέση σε υποδοχή ξενοδοχείου 
•        
ελληνικών 
•      
θα συνεκτιµηθεί 
•        

  
•       
προσωπικού 
•    

Προσφέρονται: 
•     
•    
•   
•   

      
ηλεκτρονική διεύθυνση: 

 Oia Mare Villas      
          

της παρακάτω θέσης:

Καµαριέρες

Απαραίτητα προσόντα: 
•      
σε ξενοδοχειακές µονάδες 
•   
•      
•  



We design, develop, test and service the two-stroke diesel engines that use minimal fuel and emit 
the lowest possible harmful particles. You will find our solutions to large ships sailing worldwide. For 
our After Sales organization - PrimeServ - we are looking for an Order Processing Engineer to work 
on identification of 2-stroke engine components, construction of engine spare parts list database, 
processing quotations and handling spare parts orders. The job requires you to work independently while 
you have a strong sense of community and can work in teams. Our work environment is characterized 
by openness, where knowledge sharing is a natural part of everyday life. Freedom with responsibility 
is an integral part of our corporate culture.
Responsibilities:
•              
of the cleansed engines structures
•   
•      
•       
•       
Candidate’s profile:
•          
•          
•  
•       
•       
•          
•              
will be considered as assets
•          
•        
•          
•     
We offer:
•   
•   
•      

Plesa sent your cv to e-mail: mdtengineer@gmail.com

Η Event Makers DMC, εταιρεία εισερχόµενου τουρισµού που δραστηριοποιείται στο χώρο διοργάνωσης 
εταιρικών εκδηλώσεων, συνεδρίων και incentive trips στην Ελλάδα, επιθυµεί να προσλάβει:

Project Manager 
Yπάλληλος Τουριστικού Γραφείου

Για µόνιµη συνεργασία πλήρους απασχόλησης.
Χαρακτηριστικά θέσης:
•     
•    
•    
•     
•        
•     
Απαραίτητα προσόντα:
•       
•      
•     
•       
•       
O ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να:
•             

 
•                
•     
•       
Παροχές εταιρίας
•      
•  
•   
•  

    e-mail: info@eventmakers-dmc.gr. 
     

Is Engineer
Code: IS 003

Location: Athens 

Main tasks:
•            
middleware products
•            
•           

     
•             
in respective area
•           
•              
to solution
Basic requirements: 
•          
•      
•          
•         
•       
•        
•       
•       
•           
•     

                
        e-mail:  jo@wind.gr      

              
will be contacted via phone.

 H Youth Lab.               
    

Στελέχη Πωλήσεων Φαρµακείου
µε έδρα την Αθήνα

Περιγραφή Θέσης:             
            

Απαραίτητα προσόντα:
•            
•             
•    
•        
•    
•   
•   

•           
   .

Η εταιρία προσφέρει:
•   
•  
•  
•    

   e-mail: human-resources@youthlab.com     
    

Η Auto Marin A.E. 

Υπεύθυνο διαχείρισης µεταχειρισµένων αυτοκινήτων
Απαραίτητα προσόντα:
•    
•  
•  
•  
•     

Προσφέρονται:
•   
•  

•  
•   

     
     e-mail: 

hr@automarin.gr.    
     

την ιστοσελίδα µας στη διεύθυνση 
www.automarin.gr.   
θα τηρηθεί απόλυτη εχεµύθεια.

Σχεδιαστής /στρια
Θέση:  

Τόπος: 

Απαραίτητα προσόντα:    
     

       
 

Η εταιρεία:     
     

      
      
     

     
       

  

       
    jobs@

sychem.gr        

Η Rainbow Waters®              
          

Βοηθός Λογιστή 
κωδ. Θέσης ACC15

Κύριες αρµοδιότητες:
•   
•     
ενδοδιακίνησεων
•     
•  

Απαραίτητα προσόντα:
•      

  
•       

  
•      

   
•     

•    
   

Επιθυµητά προσόντα θα θεωρηθούν: 
     

Προσφέρονται:    
     

       
δυναµικό περιβάλλον εργασίας.

      
      email: 

accountsdepartment@rainbowgroup.gr   
       

       



Τρίτη 1 ∆εκεµβρίου 201524

Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr

Στo πλαίσιo της παραπάνω θέσης, η εταιρεία µας 
προσφέρει: 
•     
•    
•

   ηλεκτρονική διεύθυνση: 
oiamarevillas2@hotmail.com

Sani S.A., a complex of 5* hotels & a private marina 
in Chalkidiki, is seeking to recruit professionals for 
2016 summer season at the position of:

Guest Relations Manager

Job description: To assist with all guests enquiries 
and guest information ensuring maximum satisfaction 
according to the hotel standards.

Candidate profile: 
•     
•      
•      
•excellent communication and organizational skills 
•      
•       
language would be considered as an asset 

     
•   
•         

    
•  

•       
package in an excellent working environment

Those interested can send their resumes with a 
recent photo attached to the following address or 
e-mail:     
development department Kassandra, Chalkidiki, 630 
77, tel.: 23740 99 440, fax: 23740 99441

Executive Housekeeper

Απαραίτητα προσόντα: 
•     
•    
•     

       
 

•      
   

•   
•   
•      

Παροχές: 
•       

 
•  

   e-mail:  
kasiakou@themargi.gr

Bill & Coo Suites and Lounge, the landmark hotel 
          

          
         

    

Executive Housekeeper

        
        

           
team on both of our properties. 

The ideal executive housekeeper needs to have a 
diploma from a related national or international school, 

          
fluent in english, as well as a second language.

      e-mail: hr@billandcoo.gr

Υπάλληλοι Υποδοχής

Απαραίτητα προσόντα: 
    

       
 

  

•    
  

•       
   

Πρόσθετα επιθυµητά προσόντα:    

Η εταιρία προσφέρει: 
•       

   
•    
•    

   e-mail: cv@hhotels.gr

  Hotel Nikopolis Thessaloniki 5* 

Rooms Division Manager

Description: The Rooms Division Manager is 
responsible for the front office and housekeeping 

       
will hold this role is required to:

•       fice 
       

•     
for the departments’ staff achieving the highest 

       
•         
in alignment with the hotel standards 
•        
that cleanliness standards are met 
•      
of the departments and monitor expenditures 
•      
with the revenue supervisor and the sales  
& marketing director in order to develop  

       
and revenue 
•       

        
for the talented members of the team 
•       
with the heads of the other departments 
•        

       
  

•      
      

issues within the division

Position skills: 
•        
language 
•         

 
•    
•        
will be considered an asset 
•        
Manager in large hotels 
•       
of the other departments 
•      
•        

 

        e-mail: 

  Hotel Nikopolis Thessaloniki 5* 

Rooms Division Manager

Description: The Rooms Division Manager is 
responsible for the front office and housekeeping 

       
will hold this role is required to:

•        
      

on them 
•     
for the departments’ staff achieving the highest 

       
•         
in alignment with the hotel standards 
•        
that cleanliness standards are met 
•      
of the departments and monitor expenditures 
•      
with the revenue supervisor and the sales  
& marketing director in order to develop  

      
and revenue 
•       

        
for the talented members of the team 
•       
with the heads of the other departments 
•         

      
•      

      
issues within the division

Position skills: 
•        
language 
•         

 
•    
•        
will be considered an asset 
•        
Manager in large hotels 

•     erations  
of the other departments 
•      
•        

 

        e-mail: 

Guest Relations Agent

Company description: Delphi Beach hotel is a low 
           

       
       

and landscaped gardens, overlooking the Corinthian 
         
       

fitness room, Conference room, pool area and the 
177 rooms have been renovated and upgraded the 

        
     

Your key responsibilities will include: 
•       

         
an unforgettable experience 
•       
guest needs

Qualifications: 
•     
•       Guest 
Relations Agent or similar position  
of at least 4* hotel 
•        
language is essential 
•        
•     

 
•       

  
•      
•       
•         
work situations

       
tractive package of benefits is offered according to 
qualifications.         
at e-mail     
will be treated in the strictest confidence.

Reservations Agent

Hotel Matina***, Santorini.      
       

           
      

agent role has the following responsibilities:

Desired skills and experience: 
•        
•        
as an asset 
•        
in both greek and english language 
•        
will be considered as an asset 
•      
•       

  
•      

       
       

•      
and teamwork spirit 
•     
•         

   

Key responsibilities & attributes: 
•        
and services, room descriptions  
as well as the local area 
•       
agents and other networks 
•       
correspondence 
•          
•      
•       

    
•      
with full contact details 
•       
•       
guests and team members, whilst remaining 
professional and service standard orientated  
at all times

       e-mail: info@matina.gr

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
   

Spa Therapists / Spa Managers 

        
of 2016.

The hotel offers:  
•      
•     
•       
•      

   

          
the following e-mail: info@hotelspaservices.com

Description: Take advantage of a chance to be part 
          

spa manager. You will manage and drive the team of 
our amanzoe awarded spa to continue achieving the 
highest level of guest satisfaction and will be focusing 
on profits optimization. The incumbent will have a good 
understanding of the impact of department’s operations 

        
and will manage to achieve or exceed budgeted goals.

The main job duties are but not limited: 
•          
and satisfaction are delivered at all times 
•        
within the team 
•            
to find out our guests needs and interests, and to 
get feedback and provide further recommendations 
•        
that combines movement, therapies, nutrition  
and relaxation and ensure that the team  

  ss referring guests to optimize 
their treatments 
•         
scheduling, training, evaluations and development 
and to construct the department training plan  

       
•        

         
priorities and main tasks the spa team 
•         
of treatment facilities and revenues 
•          

       
the sales & marketing department 
•            

      
•       
and planning of product requirements 
•        
of the department (bring higher in the order  

      

Requirements: 
•        
         

         
         

       
       

       
       

•        
       

possess the right to live and work in greece 
       

permit. Other language capabilities are desirable, 
but not essential 
•        
the most talented individuals in their field.  

        
understanding of the needs and desires  

          
and deliver services that will appeal to this group

However the highest performing individuals in our 
group all display the following common characteristics:
•         

       
        

adapt themselves to the cultural sensitivities  
of the unique locations where we live and work 
•        

  
•        

   
•         

         
our guests, and our colleagues

           
home lies with amanresorts. Talk to us about aligning 

        
cv to the link: 



H ασφαλιστική εταιρία Ergo, µέλος του οµίλου Ergo, ενός από τους κυρίαρχους ασφαλιστικούς οµίλους 
στην ευρωπαϊκή αγορά, ενδιαφέρεται να προσλάβει:

∆ιακανονιστή ζηµιών σωµατικών
βλαβών και δικαστικών υποθέσεων

Έχοντας ως στόχο την αποτελεσµατική διαχείριση των ζηµιών σωµατικών βλαβών και των δικαστικών 
υποθέσεων, ο κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος για τον χειρισµό και την παρακολούθηση των δικα-
στικών και εξώδικων υποθέσεων, τον διακανονισµό των ζηµιών σε συνεργασία µε συνεργάτη δικηγόρο 
όταν αυτό απαιτείται, τον προσδιορισµό και τη διαπραγµάτευση του ποσού αποζηµίωσης, τον καθορισµό του 
αποθέµατος καθώς και για την επικοινωνία µε τους ασφαλισµένους και τους δικαιούχους αποζηµίωσης.

Απαραίτητα προσόντα:
•             
•           
στη διαχείριση δικαστικών υποθέσεων
•            
•         
•       
Ως επιπλέον προσόντα θα εκτιµηθούν:
•        
•   
Ο/η ιδανικός/ή υποψήφιος/α θα πρέπει:
•        
•              
ατυχηµάτων και ατυχηµάτων σοβαρών σωµατικών βλαβών
•              
•          
•    
•           
•           
•       
•       
Η εταιρία µας προσφέρει:
•             
όµιλο
•   
•      

              
e-mail:  σηµειώνοντας τον κωδικό θέσης CLBI15.

Η εταιρία πετρελαιοειδών Revoil Αεεπ επιθυµεί να προσλάβει:

Μηχανικό Eγκατάστασης
Έδρα Καβάλα - Κωδ. Θέσης REV71

Προφίλ εταιρίας: Η revoil είναι µία δυναµικά αναπτυσσόµενη εταιρεία πετρελαιοειδών στην ελληνική 
               

της εταιρείας είναι η συνεχής ανάπτυξη µε καινοτοµία, πρωτοπορία και σεβασµό στον άνθρωπο, την 
κοινωνία και το περιβάλλον.

Κύριες αρµοδιότητες:
•      
•       
•    
•         
•          
•          

   
Απαραίτητα προσόντα:
•        
•         

       
•     
•        
•    
•    
Η εταιρία προσφέρει:
•   
•  
•      
•     

   link: 

 Nielsen Company              
           
                

               
   

Analytics Consultant
REF: AC09

Role:                     
             
                
              

           

Candidates profile:
•              

 
•            
•               

      
•                 

•               

Nielsen Analytics             
                 

            
                

    

        e-mail: 

Η Mega Motors SA          
στο ανθρώπινο δυναµικό της:

Ηλεκτρολόγο Αυτοκινήτων
Απαραίτητα προσόντα:
•    
•     
στη συγκεκριµένη θέση

•   
•   

   e-mail: 

   Group Catair             
             

             
             

Junior Production Manager
          

        
        

  

Education & skills:
•      
•       

   
•       

      
•       

    

    
•  

Responsibilities:      
        

       
     

      
  

       
      email: 

Η εταιρεία Elounda S.A. στο πλαίσιο της συνεχόµενης ανάπτυξης της ενδιαφέρεται για την συνεργασία 
 

Οικονοµικό ∆ιευθυντή/ Υπεύθυνο Λογιστηρίου
Ref: CFO16

Αρµοδιοτητες:
•      
ώστε να διασφαλίζεται η συµµόρφωση 
µε τις ισχύουσες νοµοθετικές και φορολογικές
διατάξεις, ασφαλιστικά ταµεία και λοιπές 

    
για την παροχή εµπεριστατωµένης 
πληροφόρησης για κάθε λογιστικό ή οικονοµικό 
θέµα της εταιρίας που απεικονίζει 
την οικονοµική κατάσταση της εταιρείας και 
για τη βελτίωση και εφαρµογή  των εταιρικών 

   
 

•      
λειτουργίας όλων των ενεργειών του λογιστηρίου
•      

    
•     
προς δηµόσια ταµεία και οργανισµούς
•     
•   
και προσάρτηµα
•    
•      

     
αρµόδιος για τον πιστωτικό έλεγχο αυτού 
και την εµπρόθεσµη πληρωµή όλων 
των υποχρεώσεων της εταιρείας
•      

    
για την παρακολούθηση του
•     
και πιστωτική πολιτική της εταιρείας 
και συνεργάζεται µε τα  λοιπά τµήµατα αυτής
•      
των ετήσιων απογραφών αποθήκης

•      
για οικονοµικά θέµατα
•    
σε σχέση µε τράπεζες
•     

   
•        
των οικονοµικών και λογιστικών προγραµµάτων 
του τµήµατος
Προαπαιτουµενα:
•     

    
είναι επιθυµητός
•        

      
οικονοµικού υπεύθυνου όλης της εταιρίας 

      
 

•      
•    
•  
•   
•    
οµαδικότητα
•      
οµάδας συνεργατών
•     
και αποτελεσµατικότητα
•    
•    

   

    
κή επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε θέµα 

  email: 
,      
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συνέχεια στη σελ. 28

∆ιοικητικά & Επιτελικά  
Στελέχη Επιχειρήσεων
Η PLANET ΤECHNOLOGIES προσφέρει θέση 
πρακτικής άσκησης σε απόφοιτο /η σχολής IEK ή 
TEI. Ο υποψήφιος θα καλύψει ανάγκες σε social 
media marketing και διοικητικά θέµατα της επι-
χείρησης. Βιογραφικά στο e-mail: info@pla.net.
gr, τηλ: 210 6090592.

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ 4* στη Χαλκιδική αναζητά ∆ι-
ευθυντή Κρατήσεων / Πωλήσεων µε IDS/GDA, 
contracting, pricing, χρήση channel manager. 
Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε ίδια θέση και 
άπταιστη γνώση αγγλικών, γερµανικών. E-mail: 
ionannidouefi@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ξενοδοχείο πόλης Operation 
Manager για 8µηνη απασχόληση µε απαραί-
τητη προϋπηρεσία και πτυχίο ανάλογης ειδι-
κότητας. Βιογραφικά στο e-mail: gmargaris@
palatinohotel.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ∆ιευθυντής Λειτουργίας Οµίλου 
Επιχειρήσεων Εκπαίδευσης - Κατάρτισης στην 
Πάτρα. Απαραίτητα προσόντα: πτυχιούχος, άρι-
στη γνώση Η/Υ και ξένης γλώσσας, δίπλωµα 
οδήγησης, ανάλογη επαγγελµατική εµπειρία. 
Ε-mail: vikilaz@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Υλοποίησης Προγραµµάτων 
ΕΣΠΑ από κέντρο δια βίου µάθησης µε απαραί-
τηση προϋπηρεσία στη διαχείριση και υλοποίηση 
προγραµµάτων ΕΣΠΑ (Voucher ανέργων) και 
αυτοχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων. Βι-
ογραφικά στο e-mail: kdm1jobs@gmail.com.

H AD SQUARE διαφηµιστική αναζητεί Εµπορικό 
∆ιευθυντή για ανάπτυξη πελατολογίου σε λογα-
ριασµούς A.T.L. και B.T.L. Απαραίτητη ατζέντα 
δυνητικού πελατολογίου, µισθός, ΙΚΑ, bonus. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@adsquareltd.com, 
κωδ: cv TMSKY2015.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος Συµβουλευτικής Εταιρίας µε 
εµπειρία δύο ετών σε πωλήσεις χρηµατοδοτικών 
προγραµµάτων, πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, άριστη γνώση 
Η/Υ και αγγλικών, επικοινωνιακή ικανότητα. 
E-mail: info@pkcgroup.gr, κα Παπαδοπούλου.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Care Assistant να εργαστεί σε ιατρικά 
κέντρα στην Αγγλία. Βιογραφικά στο e-mail: psr.
borisov12@gmail.com, τηλ: 003069 80455585.

ΓΡΑΦΕΙΟ διοργάνωσης συνεδρίων στη Νέα 
Σµύρνη επιθυµεί να προσλάβει Υπεύθυνο για 
το τµήµα συνεδρίων. Απαραίτητα προσόντα: 
προϋπηρεσία στο συνεδριακό τουρισµό και 
καλός χειρισµός Η/Υ. Ε-mail: ets@events.gr, 
ets@otenet.gr, τηλ: 210 9880032.

∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ζητείται από όµιλο εταιριών µε 
γνώσεις αντικειµένου και διοικητικές ικανότητες, 
για δηµιουργία και ανάπτυξη ιατρικής κάρτας 
υγείας. Περιοχή Συγγρού Φιξ. Βιογραφικά στο 
e-mail: medicalleader@hotmail.com, τηλ: 211 
9901301.

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ εισαγωγών εξαγωγικής εταιρίας 
στη Θεσσαλονίκη ζητεί άτοµο για τη θέση Βοηθού 
∆ιεύθυνσης σε ανάλογη θέση. Απαιτούνται: άριστη 
γνώση αγγλικών, Η/Υ και 5ετή προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: ep_al@otenet.gr.

∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟ γραφείο ένταντι Πρωτοδικείου 
Αθηνών ζητά ∆ικηγόρο για θέση ∆ιευθυντού 
- Συνέταιρου. Απαραίτητα: 20 έτη εµπειρία σε 
δικόγραφα και ακροατήρια, ανάλογη προϋπηρε-
σία σε δικηγορικά γραφεία. Τηλ: 6945 411215.

ΕΤΑΙΡΙΑ στον Άλιµο ζητά Βοηθό Λογιστή και 
τµήµατος προµηθειών, µε πτυχίο οικονοµικών ή 
λογιστικής και προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. 
Βιογραφικά στο e-mail: t.vrioni@spectratech.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Manager οδοντιατρείου στο Λονδίνο, 
για πλήρη απασχόληση (40 ώρες) µε άµεση έναρξη. 
Άριστη γνώση αγγλικών και χρήση Η/Υ απαραίτητη. 
Βιογραφικά στο e-mail: vivigrigoriou@hotmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πτυχιούχοι ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων 
για τη στελέχωση µεγάλης µονάδας διεθνούς 
οµίλου στην Αθήνα µε προϋπηρεσία. Βιογραφικά 
στο e-mail: patras192@yahoo.gr, κoς Πάτρας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ζευγάρι για τη διαχείριση πολυχώρου 
στη Μεσσηνία, γνώστες αντικειµένου. ∆ιατίθεται 
κατοικία. Τηλ: 210 8810109, κος Θεοδωρόπουλος.

Η TALIS S.A για λογαριασµό πελάτη - εταιρί-
ας συµβούλων, ζητά Υπάλληλο για τη θέση της 
Management Assistant. Απαραίτητα: επιθυµητή 
προϋπηρεσία, πτυχίο διοίκησης επιχειρήσεων 
ή οικονοµικά, άριστος χειρισµός Η/Υ. E-mail: 
cv@talis.gr, κωδ: Assistant.

ΖΗΤΕIΤΑΙ Manager για µικρή αγροτουριστική 
µονάδα. Tηλ: 211 7054226, 6977 624741, ώρες 
επικοινωνίας: 09:00-17:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ∆ιοικητικός Υπάλληλος παρά τω 
πλευρό ∆ιευθύνοντος Συµβούλου ανωνύµου 
εταιρίας στην Κρήτη, για γρήγορη διεκπεραίωση 
εργασιών που θα του /της ανατίθεται. Βασικές 
γνώσεις λογιστικής, ευστροφία και σβελτάδα. 
Μισθός ανάλογος. E-mail: yiankriv@gmail.com.

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΟΣ όµιλος µε ξενοδοχείο στο 
Πήλιο 4* στην Κέρκυρα 200 κλινών και στην Κρήτη 
150 κλίνων ζητά για τη σεζόν 2016 ∆ιευθυντή 
µε προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Βιογραφικά 
στο e-mail: planetholidays@outlook.com.gr.

 

Υπάλληλοι Γραφείου  
& Υποδοχής-Γραµµατείς
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο για Γραµµατεία Τµήµατος Πω-
λήσεων για σύνταξη προσφορών, οργάνωσης 
και τηλεφωνικού κέντρου, από εισαγωγική 
εµπορική επιχείρηση. Βιογραφικά στο e-mail: 
zundfix@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Yπάλληλους Γραφείου µε τουλάχι-
στον 2 χρόνια προϋπηρεσίας σε ασφαλιστική 
εταιρία στον Πειραιά. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@kirlakis.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ Πληροφορικής στη Νίκαια ζητά Υπάλληλο 
για Γραµµατειακή Υποστήριξη - Τelemarketing - 
Τιµολόγηση. Άριστη γνώση Η/Υ, γνώση εµπορικού 
προγράµµατος θα εκτιµηθεί. Απαραίτητη η εµπει-
ρία σε telemarketing. E-mail: hr@megasoft.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για υποστήριξη και οργάνωση 
γραφείου σε εταιρία Συµβούλων Επιχειρήσε-
ων στα Βόρεια Προάστια. Απαραίτητη η γνώση 
Η/Υ, Microsoft Office, αγγλικών. Βιογραφικά µε 
φωτογραφία στο e-mail: info@giancorp.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα Λυκειακής µόρφωσης κάτοχοι 
ΙΧ για µόνιµη πρωινή ή απογευµατινή απασχόληση. 
Ικανοποιητικός µισθός, έξοδα αυτοκινήτου, µόνο 
από Αθήνα. Τηλ: 210 2585050.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνταξιούχοι για ολιγόωρη τετρά-
ωρη απογευµατινή απασχόληση σε γραφείο. Τηλ: 
6945 039520.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραµµατεία ∆ιοίκησης - Πωλήσεων 
για σύνταξη πρoσφορών, τηλεφωνικό κέντρο, 
τµήµα µηχανογράφησης, καταχώριση αρχείου από 
εταιρία αυτοµατισµών γραφείου. Μισθός, extra 
bonus. Ωράριο: 9:00-18:00 ∆ευτέρα-Παρασκευή. 
E-mail: cv@somon.gr, θέµα Βιογραφικό.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου για τµήµα 
marketing από εταιρία στα Νότια Προάστια µε 
άριστη γνώση αγγλικών, Η/Υ και internet και µε 
προϋπηρεσία σε τοµέα marketing ή σε διαφη-
µιστική εταιρία. Ε-mail: cv_collect@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραµµατειακής Υποστήριξης 
και Υποδοχής από το ΚΞΓ Σκούρα, στη περιοχή 
Νέου Κόσµου Αθήνας. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@skouras-languages.gr.

Η ADBANK ζητά να προσλάβει για θέση Data 
Entry σε part time απασχόληση στα Βριλήσσια, 
άτοµο µε πολύ καλή γνώση Η/Υ, άριστες επικοι-
νωνιακές δεξιότητες και καλή γνώση αγγλικών. 
E-mail: info@adbank.gr.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου µε εµπειρία καταχω-
ρίσεων λογιστηρίου, άριστη γνώση αγγλικών 
ζητείται από επιχείρηση super market στην 
Κηφισιά. Βιογραφικά στο e-mail: finance@
antoniasprive.gr, fax: 210 8018924.

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ οργανισµός ζητεί µια 
νέα για Γραµµατεία προέδρου - Υπεύθυνη δη-
µοσίων σχέσεων. Άριστη εµφάνιση, χρήση Η/Υ, 
άριστη γνώση αγγλικών και άριστη επικοινωνία. 
Απαραίτητη πρόσφατη φωτογραφία. E-mail: pr@
paraskhnio.gr, κωδ: ΓΠΥ.

 

Marketing-∆ηµόσιες  
Σχέσεις-∆ιαφήµιση
Η PLANET ΤECHNOLOGIES προσφέρει θέση 
πρακτικής άσκησης σε απόφοιτο /η σχολής IEK ή 
TEI. Ο υποψήφιος θα καλύψει ανάγκες σε social 
media marketing και διοικητικά θέµατα της επι-
χείρησης. Βιογραφικά στο e-mail: info@planet.
gr, τηλ: 210 6090592.

INDUSTRIAL and marine automation company 
is looking for TEI Engineer for office sales / 
marketing. excellent knowledge of engish, PC 
skills. E-mail: contech@hol.gr.

Η FBO ΕΠΙΘΥΜΕΙ να συνεργαστεί µε άτοµα για 
την υποστήριξη σε Marketing projects-διαχείριση 
σχέσεων µε πελάτες. Μερική ή ολική απασχόληση, 
µε ικανοποιητικές αποδοχές, bonus, προοπτι-
κές εξέλιξης. E-mail: perraki.k@gmail.com, τηλ: 
6944 727748.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου για τµήµα 
marketing από εταιρία στα Νότια Προάστια µε 
άριστη γνώση αγγλικών, Η/Υ και internet και µε 
προϋπηρεσία σε τοµέα marketing ή σε διαφη-
µιστική εταιρία. Ε-mail: cv_collect@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ εταιρία για την προώθηση διαδικτυακών 
πωλήσεων. ∆ίνεται χρηµατική αµοιβή εκ του 
αποτελέσµατος. Τηλ: 6987 018199.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο από δικηγορικό γραφείο στην 
Αθήνα, για δηµόσιες σχέσεις µε άριστη εµφάνιση. 
Τηλ: 6932 221268, 210 8945424.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης µε εµπειρία στις πω-
λήσεις από πολύ δυναµική οµάδα marketing. 
Προµήθεια από 80-90% δωρεάν εκπαίδευση, 
σε Αθήνα, Ήπειρο, Πειραιά, Νησιά Ιονίου. Βιο-
γραφικά στο e-mail: elefteriapantazi@yahoo.
gr, τηλ: 6944 156084.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα στο χώρο της εναλλακτι-
κής επιχειρηµατικότητας affiliate και internet 
marketing, e-commerce, mobile apps κλπ. Εισό-
δηµα µε προµήθειες που ανέρχονται στο 80-90% 
και άµεσα πληρωτέες. Ε-mail: nabaste1@yahoo.
gr, τηλ: 6948 053304.

∆ΙΕΘΝΗΣ εταιρία καλλυντικών ζητάει άτοµο για 
τη θέση Υπευθύνου Marketing µε έδρα την Αττική. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@babisdaniilidis.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ανεξάρτητος Συνεργάτης για δηµι-
ουργία και ανάπτυξη νέων τµηµάτων πωλήσεων 
στη διαφήµιση / marketing µε προµήθειες 80-
90% άµεσα πληρωτέες. Βιογραφικά στο e-mail: 
nabaste1@yahoo.gr, τηλ: 6948 053304.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ οργανισµός (σχολείο Ελλη-
νικών) ζητά Υπεύθυνο Marketing µε σχετικές 
Πανεπιστηµιακές σπουδές, άριστη γνώση αγγλικής, 
Η/Υ, µέσων κοινωνικής δικτύωσης, µικρή έστω 
εµπειρία. Επιθυµητή δεύτερη γλώσσα. E-mail: 
registry@bhc.gr, τηλ: 210 8217710.

Η OXFORD COMPANY αναζητά Marketing 
Trainee στην Αθήνα, µε πτυχίο διοίκησης επι-
χειρήσεων, διαφήµισης ή marketing, καλή γνώση 
αγγλικών, Microsoft Office. E-mail: marketing@
oxfordcompany.gr, µε τίτλο MRK Trainee.

H AD SQUARE διαφηµιστική αναζητεί Yπεύθυνο 
∆ιαφήµισης για πώληση διαφηµιστικών υπη-
ρεσιών. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε ανάλογη 
θέση πωλήσεων, µισθός, ΙΚΑ, bonus. Βιογρα-
φικά στο e-mail: info@adsquareltd.com, κωδ: 
cv SRSKY2015.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ στον τοµέα Marketing αναζητά 
άτοµα προς στελέχωσή της. Βιογραφικά στο 
e-mail: andromedasou88@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Marketers ικανoί, σοβαροί για νέα 
υπηρεσία marketing. Μεγάλες προοπτικές, όχι 
ντήλερ, άµεσο ξεκίνηµα, δωρεάν εκπαίδευση 
και υποστήριξη. Πληροφορίες µόνο κατόπιν 
ραντεβού. Τηλ: 6906 225146.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ φιλόδοξοι Ανεξάρτητοι Συνεργά-
τες για δηµιουργία νέων τµηµάτων πωλήσεων, 
δηµοσίων σχέσεων µε ιδιαίτερα υψηλό πακέτο 
αποδοχών. Βιογραφικά στο e-mail: efariston@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ φιλόδοξος Ανεξάρτητος Συνεργάτης για 
δηµιουργία νέων τµηµάτων πωλήσεων, δηµοσίων 
σχέσεων µε ιδιαίτερα υψηλό πακέτο αποδοχών. 
Βιογραφικά στο e-mail: arctium@hol.gr, τηλ: 
213 0276214.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έµπειρος Internet Marketer για συ-
νεργασία κατ’ αποκοπή και γνώστης κατασκευής 
ιστοσελίδων. Bελτιστοποίηση του (SEO) και χει-
ρισµός google adwords. Βιογραφικά στο e-mail: 
alexiavasiliou3@gmail.com.

ΑΠΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ οργανισµό ζητείται 
Marketing Sales για άµεση πρόσληψη. Προσό-
ντα: απαραίτητη εµπειρία στον τοµέα διαφήµισης 
περιοδικών - εφηµερίδων (λιανικό εµπόριο), 
άριστη εµφάνιση και επικοινωνία. Βιογραφικά 
στο e-mail: pr@paraskhnio.gr, κωδ: SALES.

 

Λογιστές-Υπάλληλοι  
Λογιστηρίου-Μηχανογράφηση
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής για κατασκευαστική εταιρία 
στη Θεσσαλονίκη µε 5ετή τουλάχιστον εµπειρία 
σε ανάλογες εταιρίες. Απαραίτητη η γνώση του 
Κεφάλαιο και Atlantis. Βιογραφικά στο e-mail: 
logistirio@elkat.gr, τηλ: 2310 477701, ώρες 
επικοινωνίας: 14:00-16:00.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ /τρια Α’ ή Β΄ τάξης µε εµπειρία 5-6 
χρόνια σε αντίστοιχη θέση, άριστη γνώση λογιστικής, 
φορολογικής, εργατικής νοµοθεσίας, ζητείται από 
λογιστική εταιρία µε έδρα στο Κουκάκι. Ε-mail: 
hr@sigalas.eu.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Logistic-i µε δραστηριότητα 
παροχής oικονοµικών και λογιστικών υπηρεσιών 
ζητείται Βοηθός Λογιστή. Η προϋπηρεσία είναι 
απαραίτητη καθώς ο υποψήφιος πρέπει να γνω-
ρίζει τη χρήση λογιστικών εφαρµογών. E-mail: 
ipolitis@i-politis.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή νέος /α απόφοιτος 
τελειόφοιτος Oικονοµικής σχολής, για απόκτηση 
εργασιακής εµπειρίας προϋπηρεσίας σε λογιστικά 
βιβλία, µηχανογράφηση, φοροτεχνικά. Βιογραφικά 
στο e-mail: hraklitos@the.forthnet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για λογιστήριο έχοντας 
εµπειρία σε καταχωρήσεις παραστατικών και 
έκδοση τιµολογίων. Βιογραφικά στο e-mail: 
g.intzidis@interservice.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για τιµολόγηση από φαρµακαποθήκη, 
µε άριστη γνώση του εµπορικού προγράµµα-

τος Atlantis και αγγλικών εµπορικής χρήσης. 
Βιογραφικά µε φωτογραφία στο e-mail: hr@
pethealth.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος Βοηθός Λογιστή από ΤΕΙ για πέρα-
σµα τιµολογιών σε εµπορική εταιρία, υποστήριξη 
µισθοδοσίας και βοήθεια στο λογιστήριο για part 
time. Βιογραφικά στο e-mail: info@orloffspa.gr.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου µε εµπειρία καταχωρίσεων 
λογιστηρίου, άριστη γνώση αγγλικών ζητείται από 
επιχείρηση super market στην Κηφισιά. Βιογρα-
φικά στο e-mail: finance@antoniasprive.gr, fax: 
210 8018924.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα ανεξαρτήτως εµπειρίας 
για στελέχωση τµήµατος Γραµµατείας, Αρχεί-
ου, Μηχανογράφησης, Τηλεφωνικού Κέντρου, 
Λογιστήριο. Άµεση πρόσληψη, ικανοποιητικές 
αποδοχές. Τηλ: 211 9966302.

ΦΟΙΤΗΤΕΣ /τριες για Γραµµατειακή Υποστήριξη 
σε τµήµα µηχανογράφησης ζητούνται από εταιρία 
κατασκευής µονωτικών υλικών. Μισθός, bonus. 
Τηλ: 211 9966353.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητά νέα Βοηθό Λογιστή από-
φοιτη Οικονοµικού Πανεπιστηµίου, ή ΤΕΙ λογιστικής 
για µόνιµη 6ωρη καθηµερινή εργασία. Απαραίτητη 
εµπειρία σε βιβλία Γ’ κατηγορίας. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@ekdoseisalexandros.gr, κωδ: logpr.

Οικονοµικά Στελέχη- 
Ελεγκτές-Φοροτεχνικοί
Η ALPHA PLAN αναζητεί Στελέχη Τµήµατος 
Αναπτυξιακών Προγραµµάτων µε κύρια καθή-
κοντα τη συγγραφή, παρακολούθηση, υλοποίηση 
επενδυτικών σχεδίων. Προσόντα: πτυχίο ΑΕΙ, 
εµπειρία 2ετή-αγγλικά-εµπειρία στην τήρηση 
λογιστικών διαδικασιών. Ε-mail: margariti@
aplan.gr, fax: 2310 567890.

ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία ζητά Οικονοµικό ∆ιαχειριστή 
Έργων (Πανεπιστηµιακής ή τεχνολογικής εκ-
παίδευσης) για εργασία σε Αθήνα και Κέρκυρα. 
Απαραίτητες γνώσεις: Οικονοµικά, Λογιστική, 
excel, windows. Bιογραφικά στο e-mail: info@
ergopraxis.gr, τηλ: 210 6754310.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Βοηθοί Ορκωτών - Ελεγκτές από 
ελεγκτική εταιρία, µε ολοκληρωµένες παρα-
κολουθήσεις ΙΕΣΟΕΛ - ACCA, 3 ετής εµπειρία 
σε ίδια θέση, άριστη γνώση ∆ΕΠ, ΕΛΠ, φορο-
λογίας, αγγλικά επιπέδου Proficiency. Ε-mail: 
hr@sigalas.eu.

H CAPITAL Dynamic επιθυµεί να προσλάβει 
Relationship Manager για το τµήµα των αµοι-
βαίων κεφαλαίων. Απαραίτητη η προϋπηρεσία 
σε αντίστοιχη θέση καθώς και η κατοχή χαρ-
τοφυλακίου. Βιογραφικά στο e-mail: info@
capitaldynamic.gr.

ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ γραφείο αναζητά Εξωτερικούς 
Συνεργάτες για σύνταξη τεχνοοικονοµικών µε-
λετών. Απαραίτητη γνώση SPSS/Stata/EViews. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@diplomatikes.gr.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ηλεκτρικών ειδών ζητά έµπειρο 
Κοστολόγο, για κατάρτιση και τήρηση προϋπο-
λογισµού δαπανών. Τηλ: 210 2466962, 210 
2446290.

Χρηµατοοικονοµικά- 
Ασφαλιστικά-Real Estate
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέα Στελέχη για µόνιµη απασχόληση 
στον τοµέα ανάπτυξης στελεχών τραπεζικού οµίλου. 
Βιογραφικά στο e-mail: kopapanik2@yahoo.gr, 
θα υπάρξει πρόσκληση συνέντευξης για όλους.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία παροχής Οικονοµικών υπηρεσιών 
ζητεί 10 άτοµα για την κάλυψη θέσεων εργασίας 
στις ειδικότητες: Χρηµατοοικονοµικά, Marketing, 
Λογιστική, ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων, Στατιστικής. 
Bιογραφικά στο e-mail: gtsakiris@ovb.gr, ώρες 
επικοινωνίας απογευµατινές: 17:00-21:00.

ΜΕΣΙΤΙΚΗ εταιρία στο κέντρο της Κηφισιάς σε 
άριστο εργασιακό περιβάλλον ζητεί Συνεργάτες. 
Βασικές προϋποθέσεις: απαραίτητη 3ετή εµπει-
ρία σε µεσιτικό γραφείο, κάτοχοι µεταφορικού 
µέσου. Βιογραφικά στο e-mail: info@makben.
gr, τηλ: 210 8015270.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σύµβουλος για 3-5 µήνες για την 
περαίωση οικονοµοτεχνικών µελετών για 
επενδυτικά προγράµµατα, µε σύµβαση έργου. 
Ωράριο ευέλικτο - part time. Βιογραφικά στο 
e-mail: thpapathanasiou@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ απόφοιτοι Οικονοµικών σχολών 
για καριέρα στο χρηµατοοικονοµικό σχεδιασµό 
(Financial Planning) σε: διαχείριση κινδύνου, 
επενδύσεις. Προσόντα: πτυχιούχοι Οικονοµικών 
σχολών, απόφοιτοι Πανεπιστηµίου ΑΕΙ-ΤΕΙ µε 
εργασιακή εµπειρία. Εκπαίδευση, εξέλιξη-προο-
πτικές. E-mail: pappam100@gmail.com, κα Παππά.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χρηµατοοικονοµικός Σύµβουλος µε 
εµπειρία σε επιχειρησιακό σχεδιασµό, χρηµατο-
οικονοµική ανάλυση, αξιολόγηση επενδύσεων, 

αποτίµηση επιχειρήσεων, αναδιαρθρώσεις. Πτυχίο 
ΑΕΙ οικονοµικών/χρηµατοοικονοµικών ή συνα-
φούς αντικειµένου, άριστη γνώση Η/Υ-αγγλικών. 
E-mail: info@pkcgroup.gr, κα Παπαδοπούλου.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ Σύµβουλοι από µεσιτικό γραφείο 
ζητούνται για στελέχωση γραφείου µε έδρα τα 
Άνω Πατήσια. Παρέχονται: υποστήριξη, bonus 
επίτευξης στόχων και δυνατότητα εξέλιξης. Τηλ: 
210 2012553, υπεύθυνη κα Χαλκιά.

ΜΕΣΙΤΙΚΟ γραφείο Βορείων Προαστίων ζητεί 
Συνεργάτη για την περιοχή του Γέρακα. Προνο-
µιούχα ποσοστά. Τηλ: 6984 232228.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α΄ - Σύµβουλος Επιχειρήσεων ζητείται 
για πλήρη ή µερική απασχόληση, έµπειρος, µη 
κερδοσκοπικών εταιριών ΦΠΑ πώλησης κατοι-
κιών. Άµεσα κατεπείγουσα συνεργασία, ευπρόσ-
δεκτοι ηλικωµένοι. Ε-mail: agapi@oikologoi.gr, 
τηλ: 6972 873974.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Επενδυτές για το πιο πρωτοπορια-
κό, αποδοτικό, επιχειρηµατικό πρόγραµµα στον 
κόσµο. Εγγυηµένη υψηλή απόδοση, αν ακολουθη-
θούν απλές διαδικασίες. Βιογραφικά στο e-mail: 
ch.fyssas@gmail.com, τηλ: 6906 462262.

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ συνεταιριστικού γραφείου Ασφα-
λιστικών ∆ιαµεσολαβητών, ∆ιευθυντή - Υποδι-
ευθυντή, για ένταξη στο συνεταιρισµό που έχει 
σχεδιαστεί. Πλήρης εχεµύθεια. Βιογραφικά στο 
e-mail: lyxnostatis@in.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι /ες Στελέχη για µόνιµη απασχόληση 
στον τοµέα ανάπτυξης στελεχών τραπεζικού οµίλου. 
Βιογραφικά στο e-mail: kopapanik2@yahoo.gr, 
θα υπάρξει πρόσκληση για συνέντευξη σε όλους.

ΓΝΩΣΤΗ κτηµατοµεσιτική εταιρία µε γραφεία 
στο Ελληνικό (δίπλα σε µετρό) και στο Μαρούσι 
(ΗΣΑΠ) ζητεί άτοµα για υπόδειξη ακινήτων στην 
περιοχή κατοικίας τους σε έτοιµο πελατολόγιο. 
Τηλ: 210 8040505.

Η BEST BUY REAL ESTATE ζητά άτοµα για 
υπόδειξη ακινήτων στους πελάτες της στην 
περιοχή κατοικίας σας. Προσφέρονται: µεγάλο 
πελατολόγιο, δωρεάν εκπαίδευση, δυνατότητα 
ηµιαπασχόλησης. Τηλ: 2108040505.

Τεχνικοί Μηχανικοί Η/Υ-
∆ικτύων-Τηλεπικοινωνιών
ΕΤΑΙΡΙΑ µε έδρα τον Άλιµο ζητά Τεχνικό µε 
εµπειρία σε εταιρικό δίκτυο Microsoft Server 
2012 και στην υποστήριξη του προγράµµατος 
singular, enterprise. Βιογραφικά στο e-mail: 
accounting@ariexpo.gr, fax: 210 9886258.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ σαλονιών ζητά Ταπετσέρη έµπειρο. 
Περιοχή Περιστέρι. Τηλ: 210 2440020, 6947 525487.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία συστηµάτων ασφαλείας 
ζητεί Τεχνικό για τηλεφωνική εξυπηρέτηση, 
εµπειρία σε υποστήριξη CCTV - συναγερµό, 
access, πυρανίχνευση, άριστη γνώση αγγλικών, 
software, πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ. E-mail: info@rakson.
gr, fax: 210 9409327.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Η/Υ για 8ωρη εργασία κάτοι-
κος Πετραλώνων και γύρω περιοχών, γνώστης 
επισκευής και laptop (αλλαγή οθονών.) Τηλ: 6977 
235128, κος Χριστόφορος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Η/Υ για κατάστηµα service 
µε προϋπηρεσία απαραίτητη. Βιογραφικά στο 
e-mail: stavro.36@hotmail.gr, τηλ: 215 5005656.

ΕΤΑΙΡΙΑ στον Άλιµο ζητά Sales Engineer µε πτυχίο 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ΗΜΜΥ, δίπλωµα 
οδήγησης και προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. 
Βιογραφικά στο e-mail: cv@spectratech.gr.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ Ιατρικών Μηχανηµάτων ή Ηλεκτρο-
νικός ζητείται για το τµήµα service, εφαρµογών 
και πωλήσεων αναλυτικών οργάνων και αντι-
δραστηρίων µε έδρα εργασίας το Κορωπί. E-mail: 
pzafiropoulossa@gmail.com, κωδ: ΤΑ221015.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός ∆ικτύου για εργασία σε καλώ-
δια ΟΤΕ, NTS. Τηλ: 6936 975234, κος Μανώλης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από κατάστηµα Η/Υ Τεχνικός Η/Υ για 
πρακτική εργασία (µε προγράµµατα ΟΑΕ∆, ΕΣΠΑ 
ή και Voucher). Απαραίτητες τεχνικές γνώσεις 
Η/Υ ή ηλεκτρονικής. Βιογραφικά στο e-mail: 
itxproject@hotmail.com.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία παροχής υπηρεσιών αναζητά 
για άµεση συνεργασία απόφοιτο / σπουδαστή 
ΙΕΚ πληροφορικής για πρακτική άσκηση, στo 
τµήµα πληροφοριακών συστηµάτων και τεχνι-
κών υπηρεσιών. Βιογραφικά στο e-mail: human.
resources.ath@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός κινητής τηλεφωνίας µε 
γνώσεις level 4 και προϋπηρεσία, από εταιρία 
µε έδρα το Ηράκλειο Κρήτης. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@expus.gr.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ σεµιναρίων τεχνικών IT και δικτύ-
ων, πτυχιούχος ζητείται από γνωστή σχολή στο 
κέντρο για part time απασχόληση. Εκπαιδευτική 
εµπειρία απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: 
hneto@otenet.gr.

Μικρές αγγελίες εργασίας



Career In Progress (www.careerinprogress.gr) is a company providing consulting services in the fields 
of job search, career guidance and business development. On behalf of our partner elene bruggisser 
(fos), we are looking for a: 

Junior Consultant
Elene Bruggisser is a highly experienced and swiss trained senior consultant who specializes in 
providing tax and legal business advisory services for large corporate clients situated in Asia and 
in Europe. She operates between Singapore and Thessaloniki with a team of consultants who work 
closely with her and who collaborate on projects together with her in her office in central Thessaloniki, 
near Aristotelous Square.

Description: The candidate will be responsible for carrying out operational and minor consultancy 
work for Elene Bruggisser, Senior Consultant in Thessaloniki, which include the following tasks: daily 
office administration requirements,  processing of legal documents and filing, research on topics and 
liaising with other consultants, service providers as and other duties as assigned. The candidate would 
work with Elene Bruggisser directly in her Thessaloniki office on a full time basis.

Requirements:
•               
world
•            
independently
•             
•                
applications and tools
•         
•             
•           
•         
•         
•         
Desirable candidate profile:
•               
as a work experience in a serious company, with an exposure to working on an autonomous basis. 

    
•                
knowledge in new areas
•         
•                

                  
an entirely new business
•            
•               
capacity to learn in a new business environment and help out other team members also junior in the 
business
•         
Benefits:
•               
for the institutional consultancy business
•                
consultants is essential to creating a nurturing and motivating environment within which to work, 
since our aim is to have long term collaboration

       e-mail:  jobs@careerinprogress.gr, quoting reference: (JR_Cons)

Η εταιρία Market In είναι σήµερα µία από τις µεγαλύτερες αλυσίδες super market στην Ελλάδα µε 
             

              
   

∆ιευθυντές/Υποδιευθυντές για τα καταστήµατα των Αθηνών
(Κωδ. Θέσης MG 3/14)

   Πετσιάβας Α.Ε.   

Ιατρικό Επισκέπτη
µε έδρα Χανιά

Apifon Mobile Application Services          
applications for domestic and international clients. Due to our rapid expansion, we wish to employ: 

Sales Account Executives
for Romania, Bulgaria, Poland, Hungary, 

Italy, Spain, Portugal, Turkey
(Code: SAL1115)

Προφίλ υποψηφίου:
•      
•     

Προσφέρονται:
•   
•  

•  

     
      

   e-mail: , 
       

    

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να διαθέτουν:
•  
•  1     

  
•   
•    
•    
•  

•    

Προσφέρεται    
   

     

      
  e-mail: npsa@petsiavas.gr

Based in our office in Eastern Thessaloniki 
  

Position requirements: A sales account executive is 
required to communicate with customers to promote 
and sell Apifon’s services.  An understanding of 
customer needs and the utilization of negotiation 
skills are strongly required to develop new clientele. 
The Sales Account Executive will also be required to 
be well informed of the competition and the market 
needs.  The major challenges of this position are 
to achieve sales goals while complying with the 
pricing policy, effective customer service, and proper 
and timely registration of contact communications 

         
manage an active customer base of approximately 

        
leads and will contact daily, by phone and Skype 

   

Primary responsibilities: 
•        
and customers
•     
•        
and increase number of leads
•       
of our customers
•      
customers (payments, billing information, form 
completion) as indicated by our sales procedure
•           
of all information collected from negotiations
•      

Knowledge and skills requirements: 
•       
•       
communication through Skype
•      
•       
language (oral and written)
•     
(oral and written)
•        
programs
•      
•       
relationships with customers
•      
objectives
•      
to continue to expand knowledge and skills
•    
(for male candidates)

What we offer: 
•      
and qualifications
•       
environment
•     
in a continuously expanding company

Qualified candidates can submit their cv in english, 
mentioning the country or countries of your 
preference at: hr@apifon.com. All applications 
will be considered confidential. Apifon is an equal 
opportunity employer.

iRepair is coming to Alexandroupoli!  We are currently looking for experienced and talented electronics 
and computer technicians. Are you a technology fanatic? Are you happiest replacing a laptop screen, 

                   
with the love of all thing technology sound like the perfect job for you?  You might be able to make your 

                    
                  

the brightest, friendly and hardest working technicians that we can find!

Qualities we look for in our technicians: Amazing customer service. You need to talk with customers 
every day and be able to explain all repairs and technical language to them in easy to understand 
language. You must keep customers informed of their repairs and complete repairs as fast as possible 
with the highest possible repair standards. 

Strong technical background: We only hire the best! You dont have to know everything about every 
repair that we do, we can train you for what you don’t know, but you must be an expert in most repairs 

               

Fast, high quality repairs: We demand our technicians provide the best quality and fastest service to our 
                    

                   e-mail: 
jobs@irepair.gr                    
stores for any queries. 

Η Toyota Άγγελος 

Ηλεκτρολόγο-Μηχανικό αυτοκινήτων
•     
•     

  
•       
•     

 
•   

    
•  
•   
•   

  e-mail: 
aftersales@toyotaggelos.gr

Τεχνικός ∆ιευθυντής
 παραγωγική εταιρία          

             
             

            
               

  

Απαραίτητα προσόντα:
•   
•            
•      
•            

           
   

            
            

           e-mail: 
alamrop@gmail.com
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Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός AIX-LINUX µε αποδεδειγ-
µένη εµπειρία και προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 
ετών. Άριστο εργασιακό περιβάλλον και αντα-
γωνιστικό πακέτο αποδοχών. Βιογραφικά στο 
e-mail: careers@bluestream.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ Πληροφορικής στη Θεσσαλονίκη ζητά 
Τεχνικούς Η/Υ και δικτύων, απόφοιτους ΑΕΙ-ΤΕΙ 
µε καλή γνώση στο Hardware, λειτουργικών 
συστηµάτων, εµπορικών εφαρµογών, δικτύων, 
αγγλικών. δίπλωµα ΙΧ, οργανωτικός-επικοινω-
νιακός. E-mail: job@netchoice.gr.

Προγραµµατιστές-Αναλυτές- 
Ανάπτυξη Εφαρµογών Web
H VIDAVO αναζητά PHP Web Developer (php, 
java) µε άριστη γνώση php, mysql, oracle, ccs3, 
jquery, html5, καλή γνώση Responsive Design, 
PHP frameworks, διασύνδεση µε ΑPI. Ε-mail: 
it@vidavo.eu.

H VIDAVO αναζητά SW Engineer Mhealth εφαρ-
µογών (native / cross platform), µε άριστη γνώση 
σε java, android sdk και εµπειρία σε χρήση βάσεων 
δεδοµένων (MySQL, NoSQL, Database). E-mail: 
it@vidavo.eu.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Net Developer µε γνώσεις στην 
ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρµογών µε Visual 
Studio, SQL Server, C# ή και VB.Net. Παρέχονται: 
άριστες συνθήκες εργασίας, εξαιρετικές προο-
πτικές εξέλιξης σε ένα δυναµικά αναπτυσσόµενο 
περιβάλλον. E-mail: hr@geobanking.gr.

ΑΠΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ οργανισµό ζητείται 
έµπειρος νέος/α για Τεχνική Υποστήριξη σε 
hardware κυρίως σε software. Ο ενδιαφερό-
µενος πρέπει να έχει γνώσεις CMS, να µπορεί 
να δουλέψει σε wordpress-joomla. E-mail: 
grammateia@nkmediagroup.gr, κωδ: IT.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Softways αναζητά Web Developer 
full-time µε γνώσεις PHP, JavaScript, HTML5, 
CSS3 και MySQL. Απαραίτητη η εµπειρία σε 
wordpress και opencart. Βιογραφικά στο e-mail: 
cv@softways.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά έµπειρους Social Media Experts, SEO, 
Αdwords Εxperts. ∆ίνεται bonus, µόνο σοβαρές 
προτάσεις. Απαραίτητα βιογραφικά µε προϋπηρεσία 
στο e-mail: fashiongroupthessaloniki@yahoo.gr.

H ΕΤΑΙΡΙΑ γεωπληροφορικής GET αναζητά Full 
Stack Developer µε γνώσεις Python, Java και 
διαχείρισης Linux. Επιθυµητή η γνώση ανάπτυ-
ξης σε Android και τεχνολογιών Virtualization. 
Βιογραφικά στο e-mail: contact@getmap.gr.

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ εταιρία στο χώρο του φαρµάκου 
στην Αθήνα αναζητά SAP Expert, απόφοιτο ΤΕΙ/
ΑΕΙ, προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλά-
χιστον δυο χρόνια, εµπειρία στη δηµιουργία 
SAP Μaster Data. Βιογραφικά στο e-mail: 
recruitmentsolutions@icap.gr.

LOOKING for Web Developer IT Support with 
an academic background, two years experience 
working with PHP, JAVA, CSS, HTML5 in website 
development using wordpress and joomla 
platforms. Europass CV: g.theodoropoulos@
hyphen.gr.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ οργανισµός στη Θεσσαλονίκη 
ζητά Ακαδηµαϊκό Συνεργάτη IT Essentials για 
να αναλάβει την εκπόνηση σεµιναρίων Cisco IT 
Essentials. Βιογραφικά στο e-mail: university@
datalabs.edu.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ στο χώρο των τηλεπικοινωνιών ανα-
ζητά Προγραµµατιστή. Καθήκοντα: δηµιουργία 
και συντήρηση συστηµάτων IVR, ανάπτυξη web 
interfaces για παρακολούθησή τους. Απαραίτητα: 
εµπειρία σε Asterisk PBX, PHP, Python, MySQL, 
HTML/CSS. E-mail: akondogianni@opencomm.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ στο χώρο της κατασκευής κατοικιών 
ζητεί Web Developer - Σχεδιαστή. Προφίλ: 
ΑΕΙ, ΤΕΙ Πληροφορικής Πολυτεχνικής σχολής, 
εµπειρία σε: html5, web design, wordpress, 
photoshop, CAD προαιρετικά. Βιογραφικά στο 
e-mail: tassosm@zob.gr.

ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ Φοιτητής ή Τελοιόφοιτος Ιατρικής 
ή Πληροφορικής (Πανεπιστηµιακού επιπέδου), 
Proficiency για πρωινή-µερική απασχόληση ως 
∆ιαχειριστής Ιατρικής Ιστοσελίδας. Κάτοικος Ψυ-
χικού-Αµπελοκήπων-Μαρουσίου (υποχρεωτικά). 
E-mail: goules@otenet.gr.

 

Γραφίστες-∆ιακόσµηση-  
Τέχνες ∆ηµιουργικό
ΧΟΡΟ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΟΣ παραδοσιακών χορών µε 
εµπειρία 5 έτη και προϋπηρεσία σε 3 συλλόγους, 
ζητά Χοροδιδάσκαλο Παραδοσιακών Χορών. Τηλ: 
6972 569228.

ΑΠΟ ΤΥΠΩΤΗΡΙΟ ζητείται Γραφίστας - Χειρι-
στής για sublimation paper. Τηλ: 6945 387404.

∆ΑΣΚΑΛΟΣ Χορού ζητείται για άµεση συνερ-
γασία από χορευτικό τµήµα νέου πολιτιστικού 
συλλόγου. Τηλ: 6973 375981.

JUNIOR ART ζητείται από διαφηµιστική εταιρία. 
Απαραίτητα: CS5, Mac, αγγλικά, 2-3 έτη προϋπη-
ρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: info@adrenalin.gr.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ζητείται ως Υπάλληλος πλήρους 
απασχόλησης για ψηφιακή επεξεργασία φωτο-
γραφίας, εξυπηρέτηση πελατών, φωτογράφιση 
studio, στήσιµο ψηφιακών albums. Προηγούµενη 
εργασιακή εµπειρία πέντε ετών. Βιογραφικά στο 
e-mail: photostudiocv@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από τη BMP Πλαστικά Ελλάδος Α.Ε 
Σχεδιαστής για οργάνωση και λειτουργία σχε-
διαστικού τµήµατος, έρευνας και ανάπτυξης 
R&D. Βιογραφικά στο e-mail: bmp@bmp.com.gr.

ΑΠΟ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ γυναικείων ενδυµάτων στη 
Νέα Ιωνία ζητείται Μοντελίστ - Πατρονίστ µε 
γνώσεις προγράµµατος Lectra. Βιογραφικά 
στο e-mail: jbratimos@hotmail.com, fax: 210 
2757348, τηλ: 210 2771888.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Χορωδοί για σύσταση χορωδίας 
(µε αµοιβή). Τηλ: 6946 464125.

ΜΟ∆ΙΣΤΡΑ πεπειραµένη ζητείται για εργασία 
σε ατελιέ. Τηλ: 210 8982137, 6944 474734.

ΜΟ∆ΙΣΤΡΑ ζητείται για επιδιορθώσεις και ρά-
ψιµο ρούχων εξ΄αρχής. Περιοχή Γέρακας, Αγία 
Παρασκευή. Τηλ: 210 6390373.

ΜΟ∆ΙΣΤΡΑ έµπειρη ζητείται για πενθήµερη 
εργασία. Τηλ: 210 6208460.

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ /τρια πλήρους απασχόλησης ζητεί-
ται από εταιρία εισαγωγών στη Θεσσαλονίκη µε 
εµπειρία σε web-design, κατασκευή καταλόγου, 
επεξεργασία φωτογραφιών και ξεφοντάρισµα. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@smarttrade.gr.

LOOKING for Junior Designer. Qualifications: 
graphic design degree, good knowledge of 
Adobe InDesign, experience in Macs, passion for 
typography, good grasp of the english language. 
Europass CVs: g.theodoropoulos@hyphen.gr, 
by 16Nov15.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ µε άριστη γνώση photoshop, light 
room και εµπειρία στην εκτύπωση ζητείται από 
φωτογραφικό εργαστήριο για µόνιµη εργασία. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@photovekris.gr, 
τηλ: 210 9767647.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ραδιοφωνικοί Παραγωγοί για 
στελέχωση ραδιοφωνικών εκποµπών. Θα 
προτιµηθούν άτοµα µε προϋπηρεσία και µόνο 
σοβαρές προτάσεις. Βιογραφικά στο e-mail: 
armich81@yahoo.com.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Suncontrol µε εδρα τη Σταυ-
ρούπολη ζητείται έµπειρο άτοµο που να γνωρίζει 
από µακέτες και µηχάνηµα ψηφιακής εκτύπωσης 
roland για µόνιµη εργασία. Τηλ: 6948 281516.

ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ επιχείρηση ζητά Γραφίστρια µε 
εµπειρία για εργασία κατ’οίκον, έκδοση τόµων 
και περιοδικών. Τηλ: 210 8810109, κα Θεο-
δοσιάδη Ηλιάνα.

HARD ROCK σχήµα (2 κιθάρες, drums) από Αθή-
να αναζητά άτοµα για πλήκτρα και φωνή για 
την ολοκλήρωσή του. Βιογραφικά στα e-mail: 
johndot_92@yahoo.com, johndot092@gmail.
com, τηλ: 6979 809089, κος Γιάννης.

ΧΟΡΕΥΤΡΙΑ και Τραγουδίστρια ζητούνται για 
συνεργασία µε επώνυµους καλλιτέχνες. Μόνο 
σοβαρές προτάσεις. Τηλ: 6936 666553, 210 
5611488.

Call Center-Εξυπηρέτηση  
Πελατών-Τηλεπωλήσεις
ΑΕΕ ΖΗΤΑ για συνεργασία 3 άτοµα και συνταξι-
ούχους κάτοχους ΙΧ για µόνιµη 3ωρη πρωινή ή 
απογευµατινή απασχόληση. Αποδοχές υψηλότερες 
του 8ωρου. Παρέχονται έξοδα αυτοκινήτου. Τηλ: 
210 2524124, 210 2533613.

ΤΟ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟ σε κυκλοφορία ούζο το ούζο 
Πλωµαρίου Γιαννουλέλη ζητά να προσλάβει 
Εκπρόσωπους Τηλεφωνικών Πωλήσεων. Βι-
ογραφικά υποψηφίων που πληρούν τις προϋ-
ποθέσεις στο e-mail: apostagmata.plomari@
ouzoplomariou.com.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΕΣ /τες ζητούνται για προώθηση 
κινητής και σταθερής τηλεφωνίας. Παρέχονται: 
µισθός, bonus και ένσηµα. Προϋπηρεσία απα-
ραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: 8ctapusinfo@
gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ µε έδρα τον Πύργο Αθηνών ζητά άτο-
µα µε άνεση στην επικοινωνία για στελέχωση 
τµήµατος ενηµέρωσης και ανάπτυξης πελατο-
λογίου της. Άµεση πρόσληψη, πρωινό ωράριο. 
Τηλ: 211 7053642.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΕΣ ζητούνται για κέντρο κοσµε-
τικής ιατρικής και αισθητικής στο κέντρο της 
Αθήνας. Τηλ: 213 0058700, ώρες επικοινωνίας: 
10:30-18:30.

ΑΠΟ ΟΜΙΛΟ ιατρικής αισθητικής περιοχής Πα-
τησίων ζητούνται έµπειρες Τηλεφωνήτριες µε 
ευχέρεια λόγου και προϋπηρεσία σε αντίστοιχο 
χώρο. Προσφέρονται: ΙΚΑ, µισθός, bonus παρα-
γωγικότητας. Τηλ: 6972 106362, 210 9709464.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ /τρια ζητείται από ψητοπωλείο 
στο Παγκράτι για βραδινή ηµιαπασχόληση. Τηλ: 
210 7011506.

ΚΕΝΤΡΟ ιατρικό Αθηναϊκό ζητά νέα από όλα τα 
παραϊατρικά επαγγέλµατα (ΙΕΚ, ΤΕΙ), για το τµήµα 

ενηµέρωσης πελατών, σε θέµατα προληπτικής 
αγωγής και εξωσωµατικής γονιµοποίησης. Τηλ: 
210 9237662.

ΟΜΙΛΟΣ κέντρων ιατρικής αισθητικής ζητά Τη-
λεφωνήτριες µε εµπειρία στο χώρο της τηλε-
φωνικής πώλησης. Σταθερός µισθός, ασφάλιση, 
bonus, 6ωρη απασχόληση. Τηλ: 210 6829200.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά Τηλεφωνήτριες /τες µε προϋπη-
ρεσία και σταθερό µισθό. Τηλ: 210 9011256.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΕΣ /τες ζητούνται για προώθηση 
κινητής και σταθερής τηλεφωνίας. Παρέχονται: 
µισθός, bonus και ένσηµα. Προϋπηρεσία απαραί-
τητη. Βιογραφικά στο e-mail: info@sparen.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Φοιτητές /τριες για διαφήµιση για 
4ωρη πρωινή εργασία στο Μαρούσι. Σταθερός 
µισθός, ΙΚΑ. Τηλ: 210 8020550.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου µε εµπειρία στις 
τηλεπωλήσεις για εσωτερική θέση γραφείου. 
Άριστο περιβάλλον, σταθερός µισθός. Τηλ: 210 
8020550.

∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία Βορείων Προαστίων ζητά 
Υπάλληλους Γραφείου στο τµήµα ενηµέρωσης 
και εξυπηρέτησης πελατών, για εσωτερική θέση 
γραφείου. Σταθερός µισθός. Τηλ: 210 8020550.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τηλεφωνήτριες στον Πειραιά για επαγ-
γελµατικό οδηγό. 4ωρη εργασία, συν ασφάλεια, 
µόνιµη εργασία, φιλικό περιβάλλον. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@polispages.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 νέες Τηλεφωνήτριες µε προϋ-
πηρεσία για στελέχωση τηλεφωνικού κέντρου. 
Φιλικό περιβάλλον, πολύ καλός µισθός. Τηλ: 
210 4180906, κα Τσικουδάκη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για τηλεφωνική εξυπηρέτηση 
πελατών από βιοµηχανία κατεψυγµένων προ-
ϊόντων ζύµης στο Κορωπί. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@olympiacroissant.gr, τηλ: 6944 850749.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έµπειρο Προσωπικό για τηλε-
φωνικές πωλήσεις. Βιογραφικά στο e-mail: 
madsales2015@gmail.com, τηλ: 2310 456762, 
6942 081259, 6930 873137.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 άτοµα υπεύθυνα, έµπειρα, επι-
κοινωνιακά, µε ευχέρεια λόγου, για το τµήµα 
δηµοσίων σχέσεων και τηλεφωνικής προώθησης 
προϊόντων. 8ωρα, 6ωρα. Τηλ: 211 9901327.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Coba (όµιλος εταιριών) επιθυµεί να 
προσλάβει άµεσα στην οµάδα της Εκπρόσωπους 
Τηλεφωνικής Ενηµέρωσης υπηρεσιών σταθερής 
τηλεφωνίας. 5ωρη απασχόληση και µισθός το 
µήνα. Τηλ: 215 5505033, 6937 223595.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 Προϊστάµενοι για call center στο 
µετρό Αγίας Παρασκευής - Χαλάνδρι. Μισθός 
και bonus, απαραίτητη προϋπηρεσία 2-3 χρόνια, 
εµπειρία στον κλάδο, διοικητικές ικανότητες, 
οµαδικό πνεύµα, αποτελέσµατα. Ε-mail: sales@
thermoil.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές /τριες από Call Center 
µε σκοπό την προώθηση πακέτων σταθερής, 
κινητής τηλεφωνίας και συνδροµητικής τηλε-
όρασης. Αποδοχές εξαιρετικά ικανοποιητικές. 
Κέντρο Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά στο e-mail: 
focus.logistirio@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα για εξυπηρέτηση πελατών 
εξωτερικού σε εξαγωγική επιχείρηση, µε έδρα 
την Κερατέα. Γνώσεις αγγλικών, ιταλικών. Επι-
θυµητή προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
optikabio@gmail.com, τηλ: 6944 452727.

 

Προωθητές-Merchanndisers- 
Πωλήσεις Ex-Van
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες - Πωλητές νέοι /ες µε 
δίπλωµα οδήγησης για την προώθηση προϊόντων 
σε καταστήµατα από εισαγωγική εµπορική εταιρία. 
Σταθερός µισθός και ασφάλιση. Βιογραφικά στο 
e-mail: zundfix@otenet.gr, τηλ: 2310 531630.

ΕΤΑΙΡΙΑ µε έδρα τον Ασπρόπυργο ζητά Εξωτε-
ρικούς Πωλητές, γνώστες του αντικειµένου για 
σιδερικά εργαλεία, είδη χρωµάτων, κηπουρικά 
είδη. Τηλ: 6955 202769, 210 6219016.

Η HEGREN φωτισµού LED ζητεί Συνεργάτες 
Πανελλαδικά (εκτός Ατιικής) να ενταχθούν στο 
δίκτυό της. Ραγδαίως αναπτυσσόµενος κλάδος, 
υψηλό κέρδος, σύντοµος χρόνος απόσβεσης. 
Συνεχής εκπαίδευση, υποστήριξη. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@hegren.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για πωλήσεις εκδηλώσεων από 
καινούριο κατάστηµα στο κέντρο της Αθήνας. 
Βιογραφικά και πρόσφατη φωτογραφία απα-
ραίτητα στο e-mail: jobs@k8point.gr.

ΠΩΛΗΤΗΣ για ειδικές πωλήσεις σε ψητοπωλεία, 
µε υψηλή προµήθεια και απαραίτητο µεταφορικό 
µέσο ζητείται. Τηλ: 6943 216399, 210 4927310.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές για Intrenetika προϊόντα 
από εταιρία εξωτερικού. Ποσοστά κέρδους από 
80 έως 90% και πληρωµή αυθηµερόν. Τηλ: 6980 
119181.

Η ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία Kick αναζητά εµφανί-
σιµες νέες Promoters µε επικοινωνία και όρεξη 
για δουλειά για απασχόληση σε προγράµµατα 
promotion µε απαραίτητη διαθεσιµότητα έως 
τέλος Ιανουαρίου. Τηλ: 210 285291113.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι/ες από Ελληνική προωθητική 
εταιρία τροφίµων. Παρέχονται: σταθερός µισθός, 
ΙΚΑ για πρωινή απασχόληση. Συνεντεύξεις πραγ-
µατοποιούνται στην Εδέσσης 2 (Λαδάδικα). Τηλ: 
2310 234733.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές /τριες για προώθηση προ-
ϊόντων ευρείας κατανάλωσης σε mini market, 
φούρνους, ζαχαροπλαστεία κλπ. Μισθός και 
ποσοστά. Βιογραφικά στο e-mail: anapel@hol.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 Συνεργάτες από εκπαιδευτικό 
φορέα για εργασία από το σπίτι, για προώθη-
ση συµβουλευτικών υπηρεσιών φορολογικής 
και εργατικής νοµοθεσίας. Βιογραφικά στο 
e-mail: internatinal1@forum-training.gr, τηλ: 
213 0716370.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αντιπρόσωπος από εταιρία παραγω-
γό ροφηµάτων υγιεινού καφέ και super foods 
πιστοποιηµένα και βιολογικά, µε δυναµική προ-
σωπικότητα, επιχειρηµατικό µυαλό-κοινωνικό-
τητα. Ανεξάρτητη συνεργασία, εµπορικό κέρδος 
40%, υψηλά bonus αναλόγως τζίρου. E-mail: 
sakthess@yahoo.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα για άµεσες πωλήσεις βιολο-
γικού καφέ χονδρική, λιανική. Άµεσο εµπορικό 
κέρδος 40% και bonus. Βιογραφικά στο e-mail: 
sakthess@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής από εταιρία µε πολυετή 
εµπειρία - επαφή σε φούρνους, εργαστήρια της 
Θεσσαλονίκης και γύρω Επαρχίας. Προϋπόθεση: 
µεταφορικό µέσο για λίγο χρονικό διάστηµα. Βιο-
γραφικά στο e-mail: persarigiannis@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες από τη γνωστή εταιρία 
LR World, για προώθηση και πώληση καλλυ-
ντικών µε κέρδος έωs 60% και µε προοπτική 
απόκτησης εταιρικού αυτοκινήτου µε δωρεάν 
τηλέφωνο. Τηλ: 6948 002212.

Στελέχη Λιανικής Πώλησης- 
Εµποροϋπάλληλοι
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για το κατάστηµα εσω-
ρούχων Harmony Homewear στη Νέα Σµύρνη. 
Ευχάριστη, συνεργάσιµη, επικοινωνιακή, γνώ-
σεις αγγλικής γλώσσας και Η/Υ. Βιογραφικά στο 
e-mail: harmonyhw@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πεπειραµένη Πωλήτρια στη γυναικεία 
ένδυση για µερική απασχόληση. Τηλ: 210 8986143, 
ώρες επικοινωνίας: 14:00-21:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έµπειρος/η Πωλητής/τρια κινητής-
σταθερής τηλεφωνίας και προϊόντων τεχνολογίας, 
για πλήρη απασχόληση στο κατάστηµα Γερµανός 
Χολαργού. Παρέχονται: µισθός και bonus επίτευ-
ξης στόχων. Σχετική προϋπηρεσία απαραίτητη. 
E-mail µε φωτογραφία: germanos.xolargou@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος Ηλεκτρονικού Καταστήµατος 
µε εµπειρία σε διαχείριση λειτουργιών. Πολύ 
καλή γνώση αγγλικών και επιθυµητή γνώση 
κλάδου ηλεκτρονικού τσιγάρου. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@e-smokers.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έµπειρος /η Πωλητής /τρια για µπου-
τίκ στη Μύκονο για σεζόν 2016. Απαραίτητα 
προσόντα: αγγλικά (άψογη γνώση), επιπλέον 
γλώσσες θα εκτιµηθούν, προϋπηρεσία στη µόδα. 
Παρέχεται διαµονή εφόσον χρειάζεται. E-mail: 
recruitmentmykonos@outlook.com.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ για κρεοπωλείο πεπειραµένος 
νεαρής ηλικίας ζητείται. Τηλ: 210 3214511.

ΤΑΜΙΕΣ - Πωλήτριες Φαγητού ζητούνται για 
ψητοπωλείο στα Βόρεια Προάστια. Τηλ: 210 
8004631.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ για µερική ή πλήρη απασχόληση µε 
γνώσεις στα εσώρουχα και στη µόδα, επικοινω-
νιακές ικανότητες και στις πωλήσεις ζητείται. 
Βιογραφικά στο e-mail: geliatheo77@gmail.
com, τηλ: 210 7210651.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται από αρτοποιείο να γνωρίζει 
από µπουφέ για 5ωρη εργασία. Περιοχή Καλλι-
θέα - Τζιτζιφιές. Τηλ: 6947 400197.

ΠΩΛΗΤΗΣ /τρια ζητούνται από γνωστή αλυσίδα 
ζαχαροπλαστείων. Περιοχή Χαλάνδρι. Τηλ: 210 
6843160.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ χωρίς υποχρεώσεις ζητείται για 
κατάστηµα γυναικείων ρούχων. Προϋπηρεσία 
υποχρεωτική σε ανάλογο κατάστηµα, ικανοποιη-
τικές αποδοχές, ασφάλιση. Πλήρες ωράριο. Τηλ: 
210 3627018, ώρες επικοινωνίας: 10:00-18:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα µε προϋπηρεσία για καφέ πο-
λυκαταστήµατος, περιοχή Περιστέρι. Τηλ: 210 
3237169.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ µε προϋπηρεσία ζητείται για µερική 
απασχόληση σε φούρνο στην Παλλήνη. Τηλ: 210 
6668202.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έµπειρος /η Πωλητής /τρια Τη-
λεπικοινωνιών για το κατάστηµα Vodafone 
(Αγίου ∆ηµητρίου 73). Bιογραφικά στο e-mail: 
vfshop230@vodafone.net.gr, τηλ: 6988 088088, 
κος Πασχάλης Τζωάνος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια Patisserie χωρίς σπου-
δαστικές υποχρεώσεις, για εργασία πλήρης µε 
βάρδιες. Παρέχονται: εκπαίδευση, άµεση πρό-

σληψη. Βιογραφικά µε φωτογραφία στο e-mail: 
pastrydecoration@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής για κατάστηµα κινητής 
τηλεφωνίας. Θα προτιµηθεί προϋπηρεσία. Βι-
ογραφικά στο e-mail: ampelokipi63@gmail.com, 
τηλ: 6934 994433.

ΠΡΑΤΗΡΙΟ καυσίµων στο Μαρούσι ζητά Υπάλ-
ληλο µε γνώση Η/Υ και εµπειρία σε πρατήριο 
καυσίµων. Βιογραφικά στο e-mail: petrotherm@
otenet.gr, fax: 210 6893700.

ΚΡΕΟΠΩΛΗΣ πεπειραµένος /η ζητείται από εµπο-
ρική επιχείρηση. Πλήρης απασχόληση. Τηλ: 210 
2138660, ώρες επικοινωνίας: 07:00-15:00.

ΚΡΕΟΠΩΛΗΣ µε εµπειρία για µόνιµη εργασία 
στα Κύθηρα ζητείται. Παρέχεται διαµονή και 
αµοιβή συζητήσιµη. Τηλ: 6947 607887, ώρες 
επικοινωνίας: 09:00-21:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έµπειρη νέα για κρεοπωλείο. Περιοχές: 
Νίκαια, Παλαιά Κοκκινιά. Τηλ: 210 4200991, 
6932 351550.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ στο Σύνταγµα ζητά Πωλητή µε 
προϋπηρεσία και εµπειρία στο χώρο της λια-
νικής πώλησης. Άριστα αγγλικά, επιθυµητή 
δεύτερη ξένη γλώσσα για πλήρη απασχόληση. 
Τηλ: 210 3233534.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα µε βασικές γνώσεις Η/Υ, 
δίπλωµα αυτοκινήτου και κάρτα ανεργίας, από 
κατάστηµα οικιακών ειδών. Τηλ: 210 9711298.

Στελέχη Πωλήσεων B2B-  
Μηχανικοί Πωλήσεων
ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ διεθνών µεταφορών ζητείται 
έµπειρος Πωλητής µε απαραίτητη προϋπηρεσία 
στον κλάδο. Βιογραφικά στο e-mail:commercial.
logistics@yahoo.gr.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία ζητά Πωλητή για το τµήµα 
εξαγωγών νέο, µε δυνατότητα για ταξίδια στο 
Εξωτερικό. Απαραίτητη η καλή γνώση αγγλι-
κής (θα εκτιµηθεί η γνώση άλλης γλώσσας και 
ιδιαίτερα ισπανικής). Βιογραφικά στο e-mail: 
stelios@iktinos.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ συστηµάτων ασφαλείας-τηλεπικοινω-
νιών ζητά Συνεργάτη µε ανάλογη προϋπηρεσία 
για τη θέση του Τεχνικού ∆ιευθυντή εταιρίας. 
Απαραίτητα προσόντα: άριστη γνώση αγγλικών, 
Η/Υ και δίπλωµα αυτοκινήτου. E-mail: hrdpt@
genius.gr, τηλ: 210 5771997, fax: 210 5156268.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Πωλήσεων B2B. Χώροι 
ενδιαφέροντος: φαρµακεία, κέντρα αισθητικής, 
υπηρεσίες manicure-pedicure.Ανταγωνιστι-
κό πακέτο αποδοχών, bonus βάσει επίτευξης 
προσωπικών, εταιρικών στόχων. ∆υνατότητες 
εξέλιξης σε δυναµικό εργασιακό περιβάλλον. 
Τηλ: 2310 833964. ΑCareMed Products GmbH.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι /ες απόφοιτοι ΤΕΙ/ΑΕΙ, για 
στελέχωση τµήµατος Ενεργειακών Συµβούλων 
σε εναλλακτικό πάροχο ηλεκτρικού ρεύµατος. 
Βιογραφικά στο e-mail: eukatheo@yahoo.gr.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ χονδρικής πώλησης Iself αξεσου-
άρ κινητής τηλεφωνίας, επιθυµεί να προσλάβει 
Υπεύθυνο Πωλήσεων µε αποδεδειγµένη εµπειρία 
στο συγκεκριµένο κλάδο. Επιθυµητό πτυχίο τρι-
τοβάθµιας εκπαίδευσης. E-mail µε φωτογραφία: 
stelios@iself.gr, τηλ: 2410 230020.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός Πωλήσεων Βιοµηχανικού 
Αυτοµατισµού από την εταιρία Semac Automation 
SA για το γραφείο της στον Πειραιά. Απαραίτητη 
εµπειρία σε αντίστοιχη θέση. Βιογραφικά στο 
e-mail: sales@semac.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ φιλόδοξα άτοµα σε νεοσύστατη εται-
ρία. Βιογραφικά στο e-mail: kalliopr@yahoo.gr.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία παγωτού µε 35 έτη δραστηρι-
ότητα και έδρα στον Ασπρόπυργο ζητεί Στέλεχος 
Πωλήσεων. Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ, εµπειρία 3 ετών 
σε πωλήσεις στον κλάδο τροφίµων, γνώσεις 
excel, αγγλικών. Ικανοποιητικός µισθός, εται-
ρικό τηλέφωνο, αυτοκίνητο. Ε-mail: d.drou@
bonito.com.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ γνωστή τραπεζικού οµίλου ζητά άτοµα µε 
απολυτήριο Λυκείου τουλάχιστον. Πακέτο αµοιβών, 
εξέλιξη, µονιµότητα εργασίας. Βιογραφικά στο 
e-mail: tsomokos@icloud.com, τηλ: 210 9302374.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Key Account Manager - Attica Region 
FMCG (ζαχαρώδη) προϊόντα εισαγωγής. Απαιτού-
µενα προσόντα: 2+ έτη εµπειρία, προυπάρχουσα 
βάση πελατών. Βιογραφικά στο e-mail: olga.
vasilyeva@roshen.com, τηλ: 6975 557158.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Συναίτερος για καινοτόµο επιχείρηση 
Online που λειτουργεί µε online πωλήσεις µε έδρα 
το Βόλο, µε γνώσεις προγραµµατισµού και µικρό 
κεφάλαιο για συνεργασία. Bιογραφικά στο e-mail: 
jimkavouris4@gmail.com, τηλ: 6976 159511.

ΕΤΑΙΡΙΑ µε αρκετά χρόνια στο χώρο των υπη-
ρεσιών διαδικτύου (φιλοξενία / κατασκευή 
ιστοσελίδας, dedicated servers, φιλοξενία 
ραδιοφώνου) ζητά άτοµα για την κάλυψη της 
θέσης Account Manager. Βιογραφικά στο e-mail: 
jobs@hostchefs.eu.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος /η Πωλήσεων Θεσσαλο-
νίκης και Κεντρικής Μακεδονίας. Παρέχονται: 
µισθός, bonus, ασφάλιση, εξοπλισµός και έξοδα. 

συνέχεια στη σελ. 30



Software Engineer
Looking for a place to make a difference? IntelliSolutions SA is looking for the best in the industry.

Η IntelliSolutions ΑΕ, ως µια από τις ταχύτερα αναπτυσσόµενες εταιρείες παροχής υπηρεσιών πληροφο-
ρικής, παρέχει ολοκληρωµένες λύσεις µε γνώµονα την επίτευξη των υψηλότερων επιπέδων ικανοποίησης 
των πελατών της. Η εταιρία στελεχώνεται από επιστήµονες µε εκτενή πείρα στην Ελληνική και διεθνή 
αγορά και συσσωρευµένη εργασιακή εµπειρία στις µεγαλύτερες πολυεθνικές εταιρείες πληροφορικής 
παγκοσµίως ενώ απευθύνεται στην Τραπεζική και Τηλεπικοινωνιακή αγορά καθώς και σε εξειδικευ-
µένους τοµείς της Βιοµηχανίας και του Εµπορίου.

Σε αυτό το πλαίσιο αναζητούµε συνεχώς τους καλύτερους συνεργάτες στην αγορά, αυτούς που θα συ-
νεισφέρουν στην ανάπτυξη της εταιρείας µε το ταλέντο και τις ικανότητές τους.

Η θέση του Software Engineer αναφέρεται στο ∆ιευθυντή Επιχειρησιακών Λύσεων. Ο κατάλληλος 
υποψήφιος έχει ενεργό ρόλο στο σχεδιασµό έργων καθώς και στην ανάπτυξη και υλοποίηση ολοκληρω-
µένων λύσεων σε µεγάλους οργανισµούς και επιχειρήσεις, µε µια σειρά από εργαλεία και πλατφόρµες. 
Ιδανικά, κατέχει αποδεδειγµένη εµπειρία στην υλοποίηση έργων σε τεχνολογίες Microsoft ASP.NET, C#, 
SQL Server ή/και Oracle RDBMS καθώς και την επικοινωνία µε Project Managers.

Απαιτήσεις θέσης:
•Πτυχίο Ανώτερης / Ανωτάτης Εκπαίδευσης στην Επιστήµη της Πληροφορικής (CS) ή άλλο παρεµφερή 
κλάδο, προτιµητέα σε επίπεδο µεταπτυχιακών σπουδών.
•Εµπειρία (τουλάχιστον 3 έτη) στην ανάπτυξη και την υλοποίηση έργων σε τεχνολογίες Microsoft .NET 
Framework, ASP.NET, C#, HTML, CSS
•Εµπειρία σε βάσεις δεδοµένων Microsoft SQL Server (ιδανικά και σε τεχνολογία Reporting Services) 
ή/και Oracle RDBMS
•Θα εκτιµηθεί ιδιαίτερα η προϋπηρεσία ή εµπειρία σε MS SharePoint
•Πολύ καλή ικανότητα γραπτής και προφορικής επικοινωνίας καθώς και όρων πληροφορικής στα 
Ελληνικά & Αγγλικά
•Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψήφιους
•∆υνατότητα µετακίνησης στο εξωτερικό για συµµετοχή σε αντίστοιχα έργα θα εκτιµηθεί ιδιαιτέρως

Η εταιρία προσφέρει ένα άριστο εργασιακό περιβάλλον και τη δυνατότητα συνεργασίας µε συναδέλ-
φους οι οποίοι κατατάσσονται στους καλύτερους της αγοράς, καθώς και την ευκαιρία συµµετοχής σε 
υλοποίηση έργων στους µεγαλύτερους οργανισµούς στην Ελλάδα. 

Στον κατάλληλο υποψήφιο-ια θα δοθεί ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων καθώς 
και εξαιρετικές ευκαιρίες επαγγελµατικής εξέλιξης.

Παρακαλούµε υποβάλλετε το βιογραφικό σας σηµείωµα µαζί µε σχετική συνοδευτική επιστολή µέσω 
e-mail, στα ελληνικά ή αγγλικά: jobs@intellisolutions.gr. Υπόψη: Τµήµα Προσωπικού, Ref: SE 1215. 
Όλες οι αιτήσεις είναι απόλυτα εµπιστευτικές. http://www.intelli-corp.com

Ξεκινήστε την καριέρα σας µε τον ηγέτη της αγοράς επίπλων στην Ελλάδα. Ο όµιλος SATO που ανα-
πτύσσει δυναµικά το δίκτυο καταστηµάτων οικιακού επίπλου και  αναζητά νέο και φιλόδοξο συνεργάτη 
που θα απασχοληθεί ως:

Επιθεωρητής πωλήσεων - Υπεύθυνος ανάπτυξης δικτύου
µε έδρα την Αθήνα

Περιγραφή θέσης: 
•Υπεύθυνος διαχείρισης, διατήρησης και ανάπτυξης υπάρχοντος πελατολογίου
•Εξεύρεση νέων συνεργατών σε όλη την Ελλάδα
•Πραγµατοποίηση επισκέψεων σε συνεργάτες εντός & εκτός Αττικής
•Εφαρµογή εµπορικής πολιτικής της εταιρείας
•∆ιαπραγµάτευση όρων συνεργασίας
•Αποστολή προσφορών & διαχείριση παραγγελιών
•∆ειγµατισµός & παρουσίαση προϊόντων
•Υποστήριξη µετά την πώληση 
Απαραίτητα προσόντα:
•Προϋπηρεσία σε πωλήσεις Β2Β και ανάπτυξης δικτύου
•Ικανότητα διαπραγµάτευσης και επικοινωνίας
•Ευχέρεια ταξιδιών
•Προϋπηρεσία σε οργανωµένο περιβάλλον πωλήσεων
•Επιµονή και υποµονή για την επίτευξη στόχων.
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ σε τοµείς διοίκησης ή µάρκετινγκ επιθυµητό
•Γνώση MS office
•Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ και γνώση της αγγλικής γλώσσας
•Πνεύµα συνεργασίας και οµαδικότητας.
•Ηλικία έως 40 ετών
•Για τους άνδρες υποψήφιους εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Ο όµιλος SATO προσφέρει: Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παροχών, εταιρικό αυτοκίνητο και 
κινητό, συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές επαγγελµατικής εξέλιξης σε ένα ευχάριστο και δυναµικό 
περιβάλλον.

Η αποστολή βιογραφικού σηµειώµατος, µε την ένδειξη ENTOS-D µπορεί να γίνεται στο e-mail: hr@
sato.gr, στο fax: 210 8767001 ή στη διεύθυνση: SATO S.A. Λ.Κηφισίας 116 & ∆αβάκη 1, τκ 115 26, 
Αµπελόκηποι, υπόψη ∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού.

Η εταιρεία Provil ΑΕ ζητά:

Υπεύθυνο Εργαστηρίου
Για την τεχνική ανάπτυξη και υποστήριξη προϊόντων µε εφαρµογή στο κρέας.

Προσόντα: 
•Εµπειρία στη βιοµηχανία κρέατος τουλάχιστον 5 έτη σε θέση επεξεργασίας και παραγωγής
•Πτυχίο Γεωπονίας ή Τεχνολογίας Τροφίµων ή παρεµφερές
•Άριστη γνώση αγγλικής
•Γνώση χειρισµού Η/Υ
•∆ίπλωµα οδήγησης
•∆ηµιουργικότητα και καινοτόµο τρόπο σκέψης
•Ικανότητα επικοινωνίας
•∆υνατότητα ταξιδιών

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Εκπαιδευτική υποστήριξη
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
•∆υνατότητες προσωπικής και επαγγελµατικής ανάπτυξης

Αποστολή βιογραφικού σηµειώµατος στο e-mail: hrprovil@provil.gr

Υπεύθυνος καταστήµατος

Η Slevori, εταιρία παραγωγής ασηµικών ειδών, µε έδρα την Παλλήνη, εισέρχεται στον κόσµο των online 
πωλήσεων και ζητεί να προσλάβει

Online Store Manager

Μεγάλη εµπορική εταιρία από το χώρο της µόδας, 
αναζητά για τα καταστήµατά της στην Θεσσαλονίκη, 
έµπειρο στέλεχος για τη θέση της Store Manager.

Αρµοδιότητες:
•∆ιασφάλιση εύρυθµης λειτουργίας 
του καταστήµατος και τήρηση όλων 
των διαδικασιών, στρατηγικής της εταιρίας
•Επίτευξη στόχων πωλήσεων
•Έλεγχος και απόδοση του βέλτιστου 
εµπορευµατικού µείγµατος
•Αποτελεσµατική διοίκηση οµάδας 
και εκπαίδευση προσωπικού
•∆ιασφάλιση υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης 
και δηµιουργία σχέσης εµπιστοσύνης 
µε τους καταναλωτές
•Παρακολούθηση του ανταγωνισµού 
και των εξελίξεων της αγοράς

Απαραίτητα προσόντα:
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση, τουλάχιστον 
5 ετών (κατά προτίµηση στον κλάδο 
του κοσµήµατος-ειδών πολυτελείας)

•Αποδεδειγµένη γνώση της αγοράς ευθύνης- 
Πελατολόγιο/∆ηµόσιες σχέσεις.  
•Πτυχίο ανώτερης ή ανωτάτης εκπαίδευσης
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
(επιθυµητή η γνώση της Ρωσικής)
•Γνώση Windows / Ms Office
•Οµαδικότητα και προσανατολισµός 
στο αποτέλεσµα
•Άριστη επικοινωνιακή, διοικητική 
και οργανωτική ικανότητα
•∆υναµική, ευχάριστη  προσωπικότητα 
µε ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών

Η εταιρεία προσφέρει:
•Ευχάριστο και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον
•Συνεχή εκπαίδευση
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•Επαγγελµατική εξέλιξη

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόµενοι 
να αποστείλουν άµεσα το βιογραφικό τους 
στο e-mail: Retail@perideo.gr, 
επισυνάπτοντας πρόσφατη φωτογραφία.

Αρµοδιότητες:
•Καταχώριση & διαχείριση προϊόντων
•Καταχώριση και συγγραφή νέων που αφορούν 
την εταιρία, καθώς και την ανάρτησή τους στο blog 
της εταιρίας
•Έλεγχος και ενηµέρωση των αποθεµάτων του 
online καταστήµατος, καθώς και την ενηµέρωση 
στο ERP της εταιρίας, ώστε τα δύο να είναι συµβατά
•Έλεγχος και διεκπεραίωση των παραγγελιών
•Υποστήριξη των πελατών του ηλεκτρονικού 
καταστήµατος µέσω email και τηλεφώνου
•Υποστήριξη πελατών χονδρικής
•Ενηµέρωση των σελίδων του site, καθώς 
και τη δηµιουργια νέων σελίδων µε παρουσίαση 
προϊόντων και προσφορών
•Καθηµερινή ανάγνωση των Google Analytics 
και µηνιαίο report σχετικά µε τις πωλήσεις, 
τα προϊόντα και την επισκεψιµότητα 
του ηλεκτρονικού καταστήµατος/website
•Προτάσεις για τη βελτίωση του e-shop/website, 
αλλά και νέους τρόπους προώθησης για προϊόντων 
online
•∆ιαχείριση των banner και επικοινωνία 
µε το τµήµα δηµιουργικού γαι προτάσεις 
διαφηµίσεων και σχεδιαστικού.

Απαραίτητα προσόντα:
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση

•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
(προφορικά και γραπτά)
•Άριστη γνώση MS Office
•Εµπειρία τουλάχιστον  έτους σε online πωλήσεις 
και digital marketing
•Πολύ καλή γνώση των υπηρεσιών της Google 
όπως Google Analytics, Apps κτλ
•Άριστη γνώση του Ιnternet και συστηµάτων CMS
•Οµαδικότητα, προσήλωση, συνέπεια στην επίτευξη 
στόχων πωλήσεων
•Επικοινωνιακός χαρακτήρας µε οµαδικό πνεύµα 
συνεργασίας
•∆υνατότητα εργασίας από το σπίτι 
(µετά τις ώρες γραφείου)
•Όρεξη να µάθει και να αναπτύξει νέες λειτουργίες 
στο e-shop
Επιθυµητά προσόντα:
•Γνώση Photoshop/Illustrator
•Γνώση Wordpress
•Γνώση HTML, CSS
•Γνώση των social media και πως µπορούν 
να προωθηθούν τα προϊόντα της εταιρίας σε αυτά
•Επιπλέον ξένη γλώσσα
•Πτυχίο Marketing ή Digital Marketing
•Γνώση Google Webmastetools
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: silverway.
ath@gmail.com

Η Perfetti Van Melle Ελλάς, µεγάλη πολυεθνική εταιρεία καταναλωτικών (ζαχαρωδών) προϊόντων, 
στα πλαίσια της ανάπτυξής της ζητά:

Υπεύθυνο Ανάπτυξης Αγοράς 
(Πωλητή ex-van) - στην Αττική

Η θέση είναι για την προώθηση και πώληση 
των προϊόντων της στα µικρά σηµεία λιανικής 
(περίπτερα, ψιλικά).

Απαραίτητα προσόντα:
•Επιθυµητή 2ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση (πώλησης - merchandising) 
µε καταναλωτικά προϊόντα 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. 
(Απαραίτητο για νεοεισερχόµενους)
•Αγγλική γλώσσα Lower
•∆ίπλωµα οδήγησης αυτοκινήτου
•Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ Ms Office
•Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Απαραίτητο προφίλ sales market developer:
•Ευπαρουσίαστο - επικοινωνιακό - ευχάριστο 
µε έµφυτο ταλέντο στο να δηµιουργεί σχέσεις 
εµπιστοσύνης
•∆ηµιουργική σκέψη και ικανότητα 
επικοινωνίας επιχειρηµάτων και 
αριθµητικής ανάλυσης

•Νοοτροπία νικητή can do attitude 
και αποτελεσµατικότητας
•Ανταγωνιστικός και µε πάθος για διάκριση
•Όρεξη για δουλειά σε απαιτητικό περιβάλλον
•Ηλικία έως 30 ετών

Η εταιρεία προσφέρει:
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
(Μισθός & Bonus)
•Εκπαίδευση πωλήσεων διαπραγµάτευσης 
on the Job training
•Ι.Χ. αυτοκίνητο & Πρόσθετη ιατροφαρµακευτική 
ασφάλιση
•Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας & προοπτικές 
εξέλιξης

Εάν πιστεύετε ότι ταιριάζετε µε τα παραπάνω, έχετε 
όρεξη και διάθεση για εργασία, µη διστάσετε και 
στείλετε το βιογραφικό σας και φωτογραφία, µε 
τον κωδικό: Πωλητής Ex-van Αττικής µε e-mail: 
cv@gr.pvmgrp.com Προσοχή: Αποστολή βιογραφι-
κών µόνο µε τα απαραίτητα προσόντα.
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Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr

Έδρα Θεσσαλονίκη και δυνατότητα έως 8 δι-
ανυκτερεύσεις µηνιαίως. Τηλ: 210 2442142.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης µε εµπειρία στις πωλή-
σεις ηλεκτρονικού εµπορίου, επικοινωνιακός 
και διδάξιµος για προώθηση ηλεκτρονικών 
εργαλείων, ξένες γλώσσες δεκτές, Τουρκικά 
και αλβανικά προσόν. Προµήθεια 80%. Ε-mail: 
elefteriapantazi@yahoo.gr, τηλ: 6944 156084.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές /τριες για εταιρία ζα-
χαρωδών. Βιογραφικά στο e-mail: lookup.
sales@gmail.com, τηλ: 6908 964043.

ΜΕΣΙΤΙΚΗ εταιρία στο κέντρο της Κηφισιάς 
σε άριστο εργασιακό περιβάλλον ζητεί Συ-
νεργάτες. Βασικές προϋποθέσεις: απαραίτητη 
3ετή εµπειρία σε µεσιτικό γραφείο, κάτοχοι 
µεταφορικού µέσου. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@makben.gr, τηλ: 210 8015270.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Mega Systems αναζητά Πωλητή /
τρια πτυχιούχο ΑΕΙ - ΤΕΙ µε δίπλωµα οδήγησης. 
Βιογραφικά στο e-mail: basilei3@otenet.gr, 
τηλ: 2641 044223.

∆ΙΕΘΝΗΣ εταιρία καλλυντικών ζητάει άτοµο 
για τη θέση Υπευθύνου Πωλήσεων B2B µε 
έδρα την Αττική. Βιογραφικά στο e-mail: info@
babisdaniilidis.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Πωλήσεων για ξε-
νοδοχείο 4* στην Παραλιακή. Προϋπηρεσία 
απαραίτητη και µισθός ανάλογος προσόντων. 
Πλήρης απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
idhotelmanager@gmail.com.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ανερχόµενη µε έδρα την Ανα-
τολική Θεσσαλονίκη ζητεί Πωλητές /τριες 
µε 5 έτη τουλάχιστον προϋπηρεσία στα είδη 
πληροφορικής. Άριστη ικανότητα διαχείρισης 
προβληµάτων, ετοιµολογία. Άριστη γνώση αγ-
γλικής. E-mail µε προαιρετική φωτογραφία: 
info@pcrama.gr.

ΠΩΛΗΤΕΣ Μπύρας ζητούνται για ανάπτυξη 
πελατολογίου από εισαγωγική εταιρία µε 
απαραίτητη προϋπηρεσία στον κλάδο. Προ-
ϋπόθεση η ύπαρξη µεταφορικού µέσου και 
δελτίου παροχής υπηρεσιών. Βιογραφικά στο 
e-mail: grsales15@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ανεξάρτητοι Συνεργάτες για σοβαρή 
συνεργασία σε εταιρία υποστήριξης και προβο-
λής επιχειρήσεων. Υψηλή προµήθεια, δωρεάν 
εκπαιδευτικό σύστηµα, θέσεις περιορισµένες. 
Βιογραφικά στο e-mail: kakadiarisast@gmail.
com, τηλ: 6972 581408, Υπεύθυνος Ανάπτυξης 
κος Κακαδιάρης Αστέριος.

LOOKING for Exports Manager for direct sales 
activities and lead a team so as develop sales 
globally. 5 years export sales role in FMCG. 
Cvs: ferro@ferro.gr.

 

Ιατρικοί Επισκέπτες -  
Πωλητές Υγείας
ΖΗΤΕΙΤΑΙ για πλήρη απασχόληση Εξωτερική 
Πωλήτρια Ιατρικών Βοηθηµάτων δυναµική, µε 
ευχέρεια στις δηµόσιες σχέσεις για πωλήσεις 
ιατρικών ειδών. Καλή γνώση αγγλικών, Η/Υ, 
δίπλωµα αυτοκινήτου. E-mail µε φωτογραφία: 
hearathens@outlook.com, κωδ: 2015-SAL/10.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές Υγείας µε ανεξάρτητη 
σχέση εργασίας (ποσοστά και bonus) µε ελεύθερο 
ωράριο, υπεύθυνο για εµπορική δραστηριότητα 
στο χώρο της υγείας. Βιογραφικά στο e-mail: 
healthdxn2u@gmail.com.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ εταιρία ζητά Επιστηµονικούς 
Συνεργάτες/Ιατρικούς Επισκέπτες µε έδρα τη 
Θεσσαλονίκη. Απαραίτητα πτυχίο ΑΕΙ, άριστη 
γνώση αγγλικών και MS Office. Προσφέρονται: 
ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών, συνεχής εκ-
παίδευση και ανάπτυξη. Ε-mail: johmahmax@
gmail.com.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ εταιρία ζητά Επιστηµονικούς 
Συνεργάτες/Ιατρικούς Επισκέπτες µε έδρα την 
Αθήνα. Απαραίτητα πτυχίο ΑΕΙ, άριστη γνώση 
αγγλικών και MS Office. Προσφέρονται: ικανο-
ποιητικό πακέτο αποδοχών, συνεχής εκπαίδευση 
και ανάπτυξη. Ε-mail: johmahmax@gmail.com.

ΑΠΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ κέντρο στο Χαλάνδρι 
ζητείται Εξωτερικός Αιµολήπτης, µε απαραί-
τητη σχετική προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@magnitiki.gr, τηλ: 210 6796141, 
κωδ: ΕΑΧ15.

ΤΟ PROFESSIONAL Clinic στο πλαίσιο ανά-
πτυξης του αναζητά έµπειρο Iατρικό Eπισκέπτη 
για την προώθηση ιατρικού προγράµµατος στην 
Αθήνα. Bιογραφικά στο e-mail: pr@profclinic.
com.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ εταιρία µε ταχεία ανάπτυξη 
στο χώρο του φαρµακείου, ζητά άµεσα δύο 
Φαρµακευτικούς Επισκέπτες µε 5ετή προϋ-
πηρεσία για όλη την Αττική. Βιογραφικά στο 
e-mail: irini@collazen.eu.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο δραστήριο για ηµιαπασχόλη-
ση µε ανεξάρτητη σχέση εργασίας (ποσοστά 
και bonus - όχι µισθός) µε ελεύθερο ωρά-
ριο, υπεύθυνο για εµπορική δραστηριότητα 
στο χώρο της υγείας. Βιογραφικά στο e-mail: 
sakthess@yahoo.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα δραστήρια καλοί στις 
δηµόσιες σχέσεις για να ασχοληθούν µε τις 
άµεσες πωλήσεις ως Εξωτερικοί Ανεξάρτητοι 
Σύµβουλοι Υγείας. Ποσοστά και bonus (όχι 
µισθός). Βιογραφικά στο e-mail: healthdxn2u@
gmail.com.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ εταιρία αναζητά Ιατρικό Επισκέπτη 
για την περιοχή της Κορίνθου απόφοιτο ΑΕΙ, 
µε προϋπηρεσία τουλάχιστον ένα χρόνο σε 
αντίστοιχη θέση. E-mail: recruitmentsolutions@
icap.gr.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ εταιρία ζητά Εξωτερικούς 
Συνεργάτες για ιατρική ενηµέρωση µε πολυετή 
εµπειρία στον κλάδο, για ∆υτική και Βόρεια 
Ελλάδα, Θεσσαλία, Κρήτη. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@alfamedica.gr, τηλ: 210 6728358, 
210 6728318-19.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο µε επαρκή προϋπηρεσία στον 
ιατρικό χώρο, για στελέχωση σε ιατρικό δια-
γνωστικό πολυιατρείο. Οργάνωση, ανάπτυξη 
- προβολή - εξωστρέφεια. Τηλ: 6944 899599.

ΕΤΑΙΡΙΑ του ιατρικού χώρου µε ειδίκευση σε 
εµφυτεύσιµα είδη ορθοπαιδικής, ζητά Στέλεχος 
Πωλήσεων για τη Βόρεια Ελλάδα. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@orthosurgical.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Περιοδεύων Πωλητής µε έδρα τη 
Θεσσαλονίκη, µε µεγάλη εµπειρία στο φαρµα-
κείο ή στον κλάδο εκτύπωσης, διαφηµιστικών, 
συσκευασίας, επιγραφών. Παρέχονται: βασικός 
µισθός πεντάωρου, προµήθεια, αυτοκίνητο, 
έξοδα. E-mail: john@epsilonk.gr, κωδ: THE-15.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Περιοδεύων Πωλητής µε έδρα Αθή-
να, µε µεγάλη εµπειρία στο φαρµακείο ή στον 
κλάδο εκτύπωσης διαφηµιστικών, συσκευασίας, 
επιγραφών, ΙΧ απαραίτητο. Παρέχονται: βασικός 
µισθός πεντάωρου, προµήθεια, έξοδα. E-mail: 
john@epsilonk.gr, κωδ: ATT-15.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Περιοδεύων Πωλητής µε έδρα το 
Ηράκλειο, µε µεγάλη εµπειρία στο φαρµακείο ή 
στον κλάδο εκτύπωσης διαφηµιστικών, συσκευ-
ασίας, επιγραφών, ΙΧ απαραίτητο. Παρέχονται: 
βασικός µισθός πεντάωρου, προµήθεια, έξοδα. 
E-mail: john@epsilonk.gr, κωδ: IRA-15.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Περιοδεύων Πωλητής µε έδρα τη 
Λάρισα, µε µεγάλη εµπειρία στο φαρµακείο ή 
στον κλάδο εκτύπωσης, διαφηµιστικών, συ-
σκευασίας, επιγραφών. Παρέχονται: βασικός 
µισθός πεντάωρου, προµήθεια, αυτοκίνητο. 
E-mail: john@epsilonk.gr, κωδ: LAR-15.

Ιατροί-Νοσηλευτές -Υγεία- 
∆ιασώσεις-Φαρµακευτική
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νοσηλευτής /τρια για απασχόληση σε 
εταιρία συµβούλων που δραστηριοποιείται στον 
τοµέα της ασφάλειας και υγείας για εργασία στην 
ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@process.com.gr.

ΙΑΤΡΙΚΟ κέντρο στη Γλυφάδα και Άλιµο ζητά 
Τεχνολόγο, Βοηθό Ακτινολόγου. Βιογραφικά 
στο e-mail: fpatoutoglou@gmail.com, τηλ: 210 
8981024, 6944 242404.

Ο∆ΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ κατά προτίµηση απόφοιτος 
ΤΕΙ ζητείται για οδοντιατρικό κέντρο στη ∆άφνη. 
Θα προτιµηθεί εξειδικευµένος στην κινητή. Τηλ: 
210 9739944, 6932 253297.

ΙΑΤΡΙΚΟ κέντρο στη Γλυφάδα ζητά Νοσηλεύτρια 
για κατ’ κοίκον αιµοληψίες. Βιογραφικά στο e-mail: 
fparoutoglou@gmail.com, τηλ: 210 8981634, 
6944 242404.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ζητούνται έµπειροι στο χειρισµό 
λέιζερ αποτρίχωσης, από πολυδύναµο κέντρο 
ιατρικής αισθητικής, περιοχή Γλυφάδα. Full time, 
ασφάλιση, απολαβές καλές. Τηλ: 210 8943360, 
6974 721580.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογοθεραπευτής /τρια για ηµιαπα-
σχόληση στη ∆ράµα. Βιογραφικά στο e-mail: 
gramateia1@gmail.com, τηλ: 2521 034546.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ιατροί, Νοσηλευτές και παρεµφερή 
παραϊατρικά επαγγέλµατα για στελέχωση οµοιοπα-
θητικών ιατρείων και κέντρων ελέγχου του στρες. 
Βιογραφικά µε έγχρωµη φωτογραφία στο e-mail: 
therap2012@gmail.com, τηλ: 2810 243103.

ΙΑΤΡΙΚΟ κέντρο στην Κηφισιά ζητά Ιατρούς Συ-
νεργάτες Ενδοκρινολόγους για να παρέχουν τις 
υπηρεσίες τους εντός του κέντρου. Βιογραφικά 
στο e-mail: ent@ent.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Φαρµακείου µε εµπει-
ρία στη φαρµακευτική. Βιογραφικά στο e-mail: 
trastelispharmacy@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Νοσηλεύτριες Γηροκοµείου για 
επιδοτούµενη επαγγελµατική κατάρτιση για 
Γερµανία. ∆εν απαιτείται γνώση γερµανικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@dialogos.net.gr, τηλ: 
231 3053435, ώρες επικοινωνίας: 10:00-14:00.

ΠΡΟΣΛΗΨΗ Γυναικολόγου από την εταιρία Εlimed 
AG στο Baden της Ελβετίας. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@elimed.ch, τηλ: +4156 2009494.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχος Φαρµακοποιός για φαρ-
µακείο στον Πειραιά. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@pharmaxis.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μασέρ Φυσικοθεραπευτές /τριες 
από νεοσύστατη εταιρία. Θα προτιµηθούν άτοµα 
µε γνώσεις σε διάφορες εναλλακτικές θεραπείες 
και τεχνικές µάλαξης. Βιογραφικά στο e-mail: 
animusmassage@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Φυσικοθεραπεύτριες /τες από νεοσύ-
στατη εταιρία στη Θεσσαλονίκη. Θα προτιµηθούν 
άτοµα µε γνώσεις σε διάφορες εναλλακτικές 
θεραπείες και τεχνικές µάλαξης. Βιογραφικά στο 
e-mail: animusmassage@gmail.com.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ /τριες πολύγλωσσους µε εµπει-
ρία στις πρώτες βοήθειες και την πρωτοβάθµια 
περίθαλψη ζητά ιατρική εταιρία. Απαραίτητες 
προϋποθέσεις: κατοχή άδειας οδήγησης και ευ-
χέρεια επικοινωνίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
medusaservice@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νοσοκόµα Registred General Nurse 
να εργαστεί σε ιατρικά κέντρα στην Αγγλία. Βιο-
γραφικά στο e-mail: psr.borisov12@gmail.com, 
τηλ: 003069 80455585.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Junior Νοσοκόµα να εργαστεί σε 
ιατρικά κέντρα στην Αγγλία. Βιογραφικά στο 
e-mail: psr.borisov12@gmail.com, τηλ: 003069 
80455585.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Care Assistant να εργαστεί σε ιατρικά 
κέντρα στην Αγγλία. Βιογραφικά στο e-mail: psr.
borisov12@gmail.com, τηλ: 003069 80455585.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άµεσα Γιατροί όλων των ειδι-
κοτήτων για εργασία στην Αγγλία. αγγλική 
γλώσσα απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@spnjobs.com.

ΝΟΣΟΚΟΜΑ - Γηροκόµος έµπειρη ζητείται από 
γηροκοµείο στην Αθήνα. Τηλ: 210 6459236, 
210 6465724.

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ζητείται από φαρµακείο στο 
Γέρακα. Τηλ: 6973 319728.

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΕΣ εµφανίσιµες ζητού-
νται για φυσικοθεραπευτικό µασάζ, part time 
απασχόληση. Τηλ: 6975 763436, ώρες επικοι-
νωνίας: 11:00-20:00.

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ µε εµπειρία ζητούνται 
για φυσικοθεραπευτικό µασάζ στη Νέα Σµύρνη. 
Τηλ: 6957 210800, 6947 514048.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Φυσικοθεραπεύτριες /τες από 
νεοσύστατη εταιρία. Θα προτιµηθούν άτοµα µε 
γνώσεις σε διάφορες εναλλακτικές θεραπείες 
και τεχνικές µάλαξης. Βιογραφικά στο e-mail: 
animusmassage@gmail.com, τηλ: 6909 151069.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα για τη θέση Βοηθού Υγείας 
στην Αγγλία. ∆εν απαιτείται ιατρική εκπαίδευση. 
Βιογραφικά στο e-mail: psr.borisov12@gmail.
com, τηλ: 6980 455585.

ΝΟΣΟΚΟΜΑ Registred General Nurse ζητεί-
ται να εργαστεί σε ιατρικά κέντρα στην Αγγλία. 
Aγγλικά επίπεδο Α2 και µισθός µε την ώρα. 
Βιογραφικά στο e-mail: psr.borisov12@gmail.
com, τηλ: 6980 455585.

SPA ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ στα Νότια Προάστια ζητά νέα 
µε γνώσεις massage, µε πτυχίο Αισθητικού ή 
Βοηθού Φυσικοθεραπευτή. Επιθυµητή προϋπη-
ρεσία. Tηλ: 213 0375758, ώρες επικοινωνίας: 
10:00-22:00 εκτός Σαββατοκύριακου.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νεφρολόγος από σπίτι φροντίδας 
ηλικιωµένων στο Βύρωνα, για µόνιµη εργασία. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@elishome.eu, τηλ: 
213 0297737, 6940 048701.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα από τη Βέροια Ηµαθίας κατά 
προτίµηση Νηπιαγωγός, ∆ασκάλα ή απόφοι-
τη ιατρικών εργαστηρίων για πρόσληψη ως 
Βοηθός Παιδοδοντιάτρου µέσω προγράµµατος 
voucher. Απαραίτητη η κάρτα ανεργίας. Τηλ: 
2331 505031.

Ο∆ΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ µε προϋπηρεσία, µε βα-
σικό του αντικείµενο µεταλλικούς σκελετούς 
ακίνητης προσθετικής και κεριά ζητείται. Τηλ: 
210 6018745.

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ, Βοηθός Φαρµακοποιού, 
Ασθητικός ζητούνται για πλήρη απασχόληση, 
σε φαρµακείο στα Μεσόγεια. Βιογραφικά στο 
e-mail: theoracius@gmail.com, τηλ: 6932 460139.

ΜΑΙΑ ζητείται για κέντρο εξωσωµατικής γονι-
µοποίησης στο κέντρο της Αθήνας. Βιογραφικά 
στο e-mail: gstylianides@eugonia.com.gr, fax: 
210 7213623.

ΓΙΑΤΡΟΙ για εφηµερίες ζητούνται από γενική 
κλινική στο Περιστέρι. Τηλ: 210 5739455.

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ Ιατρός ζητείται για το πολυιατρείο 
Ωρωπού, πρωινό ωράριο, µε γνώση στα τρίπλεξ 
αγγείων, αξονικό και µαστογραφία. Τηλ: 6977 
320965, κος Μιχάλης, 6945 333790, κα Νατάσα.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ψυχολόγος ενηλίκων έµπειρη, συµ-
βουλευτική γονέων, γάµου, ατοµικά για κέντρο 
ψυχολογικής υποστήριξης, θεραπειών, παραλία 
Κορωπίου. Απαραίτητη άδεια εξασκήσεως και 
µπλοκ παροχής. Βιογραφικά στο e-mail: info@
oikogenia.gr, τηλ: 6944 753313.

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ζητείται από κλινική στο 
κέντρο της Αθήνας. Βιογραφικά στο e-mail: 
aristoteleio_clinic@otenet.gr, µε ένδειξη 
φαρµακοποιός.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ απόφοιτοι Κτηνιατρικής σχολής για 
άµεση απασχόληση. Προϋπηρεσία θα συνεκτιµηθεί. 
Περιοχές εργασίας: ∆ράµα - Καβάλα - Ξάνθη. 
Βιογραφικά στο e-mail: aioannidou@yahoo.com.

ΟΜΙΛΟΣ αισθητικής ζητά Γιατρούς βασικών ειδι-
κοτήτων, περιοχή Πατησίων. Τηλ: 210 8225500.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εσωτερική Νοσοκόµα σοβαρή, κα-
θαρή, να µην καπνίζει. Μισθός και 3 ρεπό µε 
προοπτική να είναι στη δουλειά για 3-4 χρόνια. 
Τηλ: 6945 882115.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Νοσηλευτές /τριες και Βοηθοί µε 
αγγλικά και εµπειρία στην Αγγλία. Βιογραφικά 
στο e-mail: jobs@melinasjobs.gr.

ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟΣ Γιατρός ζητά φοιτήτριες άνευ 
ειδοκότητες, ευπαρουσίαστες για Βοηθούς 
ασθενών. Ικανοποιητικός µισθός, ΙΚΑ, bonus. 
Τηλ: 6980 704507.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ /τρια ζητείται για νοσοκοµείο 
ζώων στο Πικέρµι, κατά προτίµηση απόφοιτοι 
ΤΕΙ ζωικής παραγωγής. ∆εκτές και άλλες κα-
τηγορίες. Βιογραφικά στο e-mail: athhosp@
otenet.gr, τηλ: 210 6038023.

ΙΑΤΡΙΚΗ εταιρία - διαγνωστικό εργαστήριο στην 
περιοχή του ΟΑΚΑ ζητά Βιολόγο - Βιοχηµικό 
για πλήρη απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
athenslab@yahoo.com, fax: 210 2723003.

ΙΑΤΡΙΚΗ εταιρία - διαγνωστικό εργαστήριο στην 
περιοχή του ΟΑΚΑ ζητά Παρασκευάστρια - Τεχνο-
λόγο Μικροβιολογικού Εργαστηρίου για πλήρη 
απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: athenslab@
yahoo.com, fax: 210 2723003.

ΟΜΙΛΟΣ αισθητικής ζητεί Γιατρούς βασικών ειδι-
κοτήτων. Περιοχή Πατησίων. Τηλ: 210 8225500.

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ ζητούνται από νοσοκοµείο ζώων 
στην Αθήνα και Πικέρµι, για συνεχή απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: athhosp@otenet.gr, τηλ: 
210 6038023.

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ ζητούνται από νοσοκοµείο ζώων 
στην Αθήνα και Πικέρµι, για συνεχή απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: athhosp@otenet.gr, τηλ: 
210 6038023.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ζητείται από µονάδα φροντίδας 
ηλικιωµένων. Περιοχή Κυψέλη. Τηλ: 210 8213883.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Φυσικοθεραπεύτριες - Κινησιοθε-
ραπεύτριες για θεωρητική και πρακτική εξάσκηση 
στη φυσικοθεραπεία, ηλεκτροθεραπεία, manual 
therapy, από ιατρικό φυσικοθεραπευτήριο περι-
οχής Αµπελοκήπων. Τηλ: 210 6469666, ώρες 
επικοινωνίας: απογεύµατα 18:00-22:00.

ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ Φοιτητής ή Τελοιόφοιτος Ιατρικής 
ή Πληροφορικής (Πανεπιστηµιακού επιπέδου), 
Proficiency για πρωινή-µερική απασχόληση ως 
∆ιαχειριστής Ιατρικής Ιστοσελίδας. Κάτοικος Ψυ-
χικού-Αµπελοκήπων-Μαρουσίου (υποχρεωτικά). 
E-mail: goules@otenet.gr.

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ -τρια µε άδεια, ζητείται για 
να αναλάβει εξοπλισµένο φυσικοθεραπευτήριο 
µε ευνοϊκούς όρους για συµβάσεις µε ταµεία. 
Περιοχή Αµπελοκήπων. Τηλ: 6976 654854.

ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - Φυσίατρος, Ορθοπεδικός 
ζητούνται για συνεργασία. ∆υνατότητα παροχής 
επαγγελµατικής στέγης (ιατρείο) µε ευνοϊκούς όρους. 
Περιοχή Λεωφ. Αλεξάνδρας. E-mail: nosos@otenet.
gr, τηλ: 210 6718080, 6976 654854, 09:00-14:30.

∆ικηγόροι-Νοµικές Υπηρεσίες- 
∆ιαχείριση Χρεών
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ασκούµενη ∆ικηγόρος από δικηγορικό 
γραφείο στον Πειραιά. Βιογραφικά στο e-mail: 
gtrantalideslaw@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ∆ικηγόρος παρ εφέταις µάχιµος - δυνα-
µικός µε 5+έτη πραγµατική εµπειρία δικαστηρια-
κών παραστάσεων και σύνταξης δικογράφων σε 
αστικά, εµπορικά, ποινικά. Αµοιβή µε συµφωνητικό 
µέρος από τα γραµµάτια προείσπραξης. Ε-mail: 
jobslinks1@gmail.com, θέση: AEΠs.

∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟ γραφείο στον Πειραιά ζητά ∆ι-
κηγόρο µε τριετή εµπειρία, µεταπτυχιακά στο 
ναυτικό δίκαιο και άριστη γνώση της αγγλικής. 
Βιογραφικά στο e-mail: gtrantalideslaw@yahoo.
gr, gtrantalideslaw@gmail.com.

∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟ γραφείο ένταντι Πρωτοδικείου 
Αθηνών ζητά ∆ικηγόρο για θέση ∆ιευθυντού 
- Συνέταιρου. Απαραίτητα: 20 έτη εµπειρία σε 
δικόγραφα και ακροατήρια, ανάλογη προϋπηρε-
σία σε δικηγορικά γραφεία. Τηλ: 6945 411215.

∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ εταιρία προσλαµβάνει Υπάλληλο για 
νοµική διαχείριση ληξιπρόθεσµων οφειλών, µε 
εξερχόµενες τηλεφωνικές κλήσεις. Πενθήµερo, 
8ωρo, σταθερός µισθός, ΙΚΑ, bonus. Βιογραφικά 
στο e-mail: human.resources.ath@gmail.com, 
αναγράφοντας «Υπάλληλος Νοµικής ∆ιαχείρισης 
Ληξιπρόθεσµων Οφειλών».

ΕΤΑΙΡΙΑ µεγάλη παροχής υπηρεσιών, ζητεί ∆ικη-
γόρο για το νοµικό τµήµα για εργασία γραφείου. 
Ωράριο: 09:00-17:00. Tηλ: 210 9577218.

∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟ γραφείο ζητά ∆ικηγόρο µε προ-
ϋπηρεσία και ανάλογη εµπειρία στα δικόγρα-
φα και ακροατήρια. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr.shippingco@gmail.com.

Εκπαίδευση-Θετικές & Ειδικές 
Επιστήµες-Μεταφράσεις
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές Οικονοµολόγοι για συ-
νεργασία σε ιδιαίτερα µαθήµατα σε δευτεροβάθµια 
και τριτοβάθµια εκπαίδευση. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@private-lesson.gr, τηλ: 210 9920730.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές Πολυτεχνικών Σχολών 
για συνεργασία σε ιδιαίτερα µαθήµατα τριτοβάθ-
µιας εκπαίδευσης. Βιογραφικά στο e-mail: info@
private-lesson.gr, τηλ: 210 9920730.

ΑΚΑ∆ΗΜΑΙΚΟΣ Υπεύθυνος ζητείται από Πανεπι-
στηµιακό εκπαιδευτικό κέντρο για τη διεύθυνση 
υποστήριξης σπουδών ΕΑΠ, µε διδακτορικό ή 
µεταπτυχιακό και προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση. 
Τηλ: 210 3838013.

∆ΑΣΚΑΛΟΣ Χορού ζητείται για άµεση συνερ-
γασία από χορευτικό τµήµα νέου πολιτιστικού 
συλλόγου. Τηλ: 6973 375981.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Καθηγήτρια γερµανικών για ιδιαί-
τερα µαθήµατα σε ενήλικα, αρχάριου επιπέδου. 
Περιοχή Μαρούσι. Τηλ: 6944 116946.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα µε γνώσεις proficiency, άδεια 
διδασκαλίας και Χ2 στα γαλλικά, ως Βοηθός 
Καθηγήτριας. Τηλ: 210 5729767, 210 5156986.

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ απόφοιτοι ΕΑΠ όλων των ειδικοτή-
των ζητούνται από Πανεπιστηµιακό εκπαιδευτικό 
κέντρο για την υποστήριξη φοιτητών του Ελλη-
νικού Ανοιχτού Πανεπιστηµίου σε προπτυχιακό 
ή µεταπτυχιακό επίπεδο. Τηλ: 210 3838013.

∆ΑΣΚΑΛΑ ζητείται για ιδιαίτερα µαθήµατα 
πατρόν ραπτικής (µαγιό και εσωρούχων). Τηλ: 
6982 796748.

LOOKING for english Native Speaker for 
administrative and support position for a company 
involved in the field of education. CVs: eleni.
ker@hotmail.com.

LTES IS LOOKING for Teachers of Dutch with 
experience in teaching adults. CVs: zoeh@ltes-
global.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ∆ηµοσιογράφος για µόνιµη συνεργασία 
µε την εταιρία Αγρότυπος ΑΕ στο Μαρούσι, µε 
εµπειρία στο αγροτικό ρεπορτάζ και σε θέµατα 
αγροτικής οικονοµίας. Βιογραφικά µε δείγµα 
δουλειάς στο e-mail: georgia@agrotypos.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Περιβαλλοντολόγος από ανώνυµη 
εταιρία στον Ασπρόπυργο. Πολύ καλή γνώση 
αγγλικών, επιθυµητή η γνώση γερµανικών. Βι-
ογραφικά στο e-mail: bkefalas1968@yahoo.gr.

ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΟ φροντιστηριακό οργανισµό ζη-
τούνται άµεσα Καθηγητές για να αναλάβουν την 
καθοδήγηση φοιτητών σε µαθήµατα και εργασίες 
σε ειδικότητες: ∆ΕΟ - ΣΜΥ - Πληροφορικής - 
ΕΚΠ - ΕΛΠ. Ε-mail: sighrono@otenet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές ναυτικών µαθηµάτων. 
Βιογραφικά στο e-mail: contact@areimanio.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγήτρια βουλγαρικκής Γλώσσας 
για κέντρο ξένων γλωσσών στην περιοχή της 
Νέας Κηφισιάς. Βιογραφικά στο e-mail: cfl1cfl2@
yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έµπειροι Καθηγητές στην καθηµε-
ρινή µελέτη µαθητών ∆ηµοτικού και Γυµνασίου 
(απαραίτητη προϋπηρεσία) από κέντρο µελέτης. 
Βιογραφικά στο e-mail: kentropaideias@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Κοινωνικοί Λειτουργοί και παρεµ-
φερή παραϊατρικά επαγγέλµατα για στελέχωση 
οµοιοπαθητικών ιατρείων και κέντρων ελέγχου 
του στρες. Βιογραφικά µε έγχρωµη φωτογρα-
φία στο e-mail: therap2012@gmail.com, τηλ: 
2810 243103.

ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ γραφείο αναζητά Eξωτερικούς 
Συνεργάτες µε άριστη γνώση (διαζευκτικά) SPSS, 
EVIEWS, STATA, MINITAB, MATLAB για τηλεϋ-
ποστήριξη τελειόφοιτων ΑΕΙ/ΤΕΙ. Περιοχές: Εξω-
τερικό, Κύπρος, Θεσσαλία, Ήπειρος. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@diplomatikes.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χηµικός από εισαγωγική εταιρία ειδών 
καθαρισµού στην περιοχή της Σίνδου Θεσσαλονί-
κης. Βιογραφικά στο e-mail: mopatex1@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χηµικός Μηχανικός µε γνώσεις στις 
επιµεταλλώσεις για βιοµηχανία µεταλλικών 
εξαρτηµάτων. Βιογραφικά στο e-mail: nicholas@
convexdesign.gr, τηλ: 6946 902286.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Βοηθός Καθηγήτριας µε άδεια 
διδασκαλίας, Proficiency και C2 στα γαλλικά. 
Βιογραφικά στο e-mail: tinamatarangas@
hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Υλοποίησης Προγραµ-
µάτων ΕΣΠΑ από κέντρο δια βίου µάθησης 
µε απαραίτηση προϋπηρεσία στη διαχείριση 
και υλοποίηση προγραµµάτων ΕΣΠΑ (Voucher 
ανέργων) και αυτοχρηµατοδοτούµενων προ-
γραµµάτων. Βιογραφικά στο e-mail: kdm1jobs@
gmail.com.

LOOKING for Native english Language Teacher 
for a private primary school in Thessaloniki for 
the english clubs. CVs: afentouli_p@yahoo.gr, 
fax: 2310 300440.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Copywriters για full time συνεργασία 
ή κατά αποκοπή συγγραφή κειµένων ποικίλης 
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θεµατολογίας µε εξειδίκευση στα ιατρικά κείµενα. 
Bιογραφικά στο e-mail: elpida85@gmail.com.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ Καθηγητής µε εµπειρία ζητεί-
ται από κέντρο µελέτης για τρίωρη καθηµερινή 
απασχόληση για παιδιά Γυµνασίου. Βιογραφικά 
στο e-mail: maths.meleti@gmail.com.

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΟΣ µε εµπειρία ζητείται από κέντρο 
µελέτης για τρίωρη καθηµερινή απασχόληση για 
παιδιά ∆ηµοτικού. Βιογραφικά στο e-mail: daskala.
meleti@gmail.com.

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Μαθηµατικοί µε διετή τουλάχιστον 
φροντιστηριακή εµπειρία και σηµειώσεις τους, 
ζητούνται από φροντιστήριο µέσης εκπαίδευσης. 
Βιογραφικά στο e-mail: thetikoi.meshs@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χηµικός µε ανάλογη εµπειρία σε τυ-
ροκοµική µονάδα για τυροκοµείο στην περιοχή 
της Αρκαδίας. Τηλ: 210 8020199.

∆ΑΣΚΑΛΑ γερµανικών ζητείται για ιδιαίτερο 
στις Αχαρνές σε παιδί ΣΤ΄ ∆ηµοτικού, 2ο έτος 
γερµανικών. Βιογραφικά στο e-mail: abraham.
dervis@gmail.com, ώρες επικοινωνίας: ∆ευτέρα 
και Παρασκευή: 14:30-15:30.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ οργανισµός στη Θεσσαλονί-
κη ζητά Ακαδηµαϊκό Συνεργάτη IT Essentials για 
να αναλάβει την εκπόνηση σεµιναρίων Cisco IT 
Essentials. Βιογραφικά στο e-mail: university@
datalabs.edu.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ραδιοφωνικοί Παραγωγοί για στελέ-
χωση ραδιοφωνικών εκποµπών. Θα προτιµηθούν 
άτοµα µε προϋπηρεσία και µόνο σοβαρές προτάσεις. 
Βιογραφικά στο e-mail: armich81@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγήτρια ιταλικών για βοήθεια 
ατόµου έτσι ώστε το Μάϊο να πάρει το κρατικό 
πιστοποιητικό, µε βασική γνώση ιταλικών. Ένα 
δίωρο την εβδοµάδα. Τηλ: 6978 520956.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μαθηµατικός, Φιλόλογος και Βιο-
λόγος για φροντιστήριο στην Επανοµή Θεσσα-
λονίκης. Τηλ: 23920 45123, ώρεςεπικοινωνίας: 
19:00-21:00.

ΑΠΟ Ι∆ΙΩΤΗ ζητείται Νηπιαγωγός ή άτοµο µε 
εµπειρία στην απασχόληση µικρών παιδιών, για 
εργασία τουλάχιστον 3 µήνες. Εξασφαλίζονται: 
διαµονή και διατροφή. Bιογραφικά στο e-mail: 
asamioti@hotmail.com.

Η FORUM ΑΕ ζητά Συντάκτη /τρια ∆ηµοσιογράφο 
για πλήρη απασχόληση. αγγλικά και γαλλικά απα-
ραίτητα, προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών στον 
περιοδικό τύπο, εξοικείωση σε περιβάλλον Mac. 
Βιογραφικά στο e-mail: magazines@forumsa.gr.

ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ Πάρκο αναζητά Συνεργάτες 
απόφοιτους ΑΕΙ, τµηµάτων Γεωλογίας και Πα-
λαιοντολογίας για εκπαιδευτικά προγράµµατα. 
Παρέχονται: µισθός, ασφάλιση, έξοδα µετακινήσε-
ων. ∆υνατότητα µερικής ή πλήρους απασχόλησης. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@politistikoparko.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συντάκτες για να στελεχώσουν 
ειδησεογραφικό site µε προοπτική εντύπου. 
Βιογραφικά στο e-mail: alexop@outlook.com.
gr, τηλ: 6976 395104.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άµεσα Καθηγητές αγγλικής (Toefl, 
Ielts, Gmat, Gre, Toeic), γερµανικής και Τουρ-
κικής γλώσσας από εκπαιδευτικό οργανισµό. 
Βιογραφικά στο e-mail: eduschoolscv@gmail.
com, κωδ: HR-232.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές όλων των ειδικοτήτων 
µε µεταπτυχιακά για υποστήριξη φοιτητών. Βι-
ογραφικά στο e-mail: diplomaline@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγήτρια αγγλικών - Native Speaker 
από µεγάλη εταιρία Πληροφορικής. Βιογραφικά 
στο e-mail: jobs@epafos.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μεταφραστές αγγλικών, γερµανι-
κών, ισπανικών, πορτογαλικών, βουλγαρικών, 
αλβανικών, ρώσικων, ουκρανικών, σλοβακικών, 
τσέχικων. Απαραίτητη προϋπόθεση συνεργασίας 
η άριστη γνώση της Ελληνικής. Βιογραφικά στο 
e-mail: gr_epihirimatias@otenet.gr.

Η ΟΜΙΚΡΟΝ AΕ αναζητά εξειδικευµένο Περι-
βαλλοντολόγο - Επιστήµων Φυσικού Περιβάλ-
λοντος (MSc/PhD) εµπειρίας πάνω από 10 έτη 
σε θέµατα βιοποικιλότητας, προστατευόµενων 
περιοχών, προστασίας και διαχείρισης τύπων 
οικοτόπων κλπ. E-mail: info@omikron-sa.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εσωτερική Μεταφράστρια, παραγωγική, 
γνώστρια γερµανικών-αγγλικών. Επιθυµητή η 
καλή γνώση τρίτης - τέταρτης γλώσσας (ιταλικά, 
ισπανικά, ρώσικα, τούρκικα). Απαραίτητη προϋ-
πόθεση συνεργασίας η άριστη γνώση της Ελληνι-
κής. Βιογραφικά στο e-mail: gr_epihirimatias@
otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μεταφράστρια Eσωτερική, παρα-
γωγική, βουλγαρικών, ρώσικων, Ρουµανικών. 
Επιθυµητή η καλή γνώση ουκρανικών. Απαραί-
τητη προϋπόθεση η άριστη γνώση της Ελληνι-
κής. Βιογραφικά στο e-mail: gr_epihirimatias@
otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ∆ασκάλα από κέντρο καθηµερινής µελέ-
της ∆ηµοτικού στην Καλλιθέα. Τηλ: 210 9561944.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερικός Συντάκτης για site µε 
computer games. Προϋπηρεσία στο θεµατικό 
αντικείµενο απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@compupress.gr, κωδ: CG1115.

LOOKING for english Teacher for University 
graduate for a few hours. Having a car is 
necessary. CVs: info@yes.edu.gr.

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ φροντιστήριο αναζητά Καθηγητές 
όλων των ειδικοτήτων ως Εξωτερικούς Συνερ-
γάτες. Απαραίτητες προϋποθέσεις: προϋπηρε-
σία σε κάποιο άλλο φοιτητικό φροντιστήριο και 
µεταπτυχιακό δίπλωµα ειδίκευσης. Βιογραφικά 
στο e-mail: georgiospapadatos88@gmail.com.

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ζητείται για κέντρο λογο-
θεραπείας στον Πειραιά. Βιογραφικά στο e-mail: 
logopaid@otenet.gr, τηλ: 210 9947117.

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ζητείται για κέντρο λογο-
θεραπείας στον Πειραιά. Βιογραφικά στο e-mail: 
logopaid@otenet.gr, τηλ: 210 9947117.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από σπίτι φροντίδας ηλικιωµένων 
Κοινωνική Λειτουργός στο Βύρωνα, για µόνιµη ερ-
γασία. Βιογραφικά στο e-mail: info@elishome.eu, 
τηλ: 2130 297737, 6940 048701, 6978 057779.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές Πανεπιστηµιακών µαθη-
µάτων πολυτεχνικών σχολών, για τη στελέχωση 
τµήµατος µε αντικείµενο την κατ΄οίκον διδασκαλία. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@private-lesson.gr, 
τηλ: 210 9920730, 211 0137862.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα ως Βοηθός Καθηγήτριας σε κέντρο 
ξένων γλωσσών στα Σεπόλια µε άδεια διδασκα-
λίας. Βιογραφικά στο e-mail: tinamatarangas@
hotmail.com.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ κάτοχος ΙΧ ζητείται για παρουσίαση 
εικαστικών προγραµµάτων, σε νηπιαγωγεία και 
∆ηµοτικά σχολεία. Κάτοικος Νοτίων Προαστίων, 
πρωινή απασχόληση. Τηλ: 6974 897664, ώρες 
επικοινωνίας: ∆ευτέρα-Παρασκευή 18:00-21:00.

∆ΑΣΚΑΛΑ µπαλέτου-µουσικοκινητικής αγωγής 
µε εµπειρία σε οµάδες µικρών παιδιών, ζητείται 
για παρουσίαση µουσικοκινητικών προγραµµάτων 
σε νηπιαγωγεία. Μόνο κάτοικος Νοτίων Προα-
στίων. Τηλ: 6974 897664, ώρες επικοινωνίας: 
∆ευτέρα-Παρασκευή 18:00-21:00.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ αγγλικών - Native Speaker 
ζητείται από κέντρο ξένων γλωσσών. Περιοχή 
Βριλήσσια. Βιογραφικά στο e-mail: glkarydi@
yahoo.gr, τηλ: 210 8031588.

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ όλων των ειδικοτήτων µε µεταπτυ-
χιακό τίτλο σπουδών, ζητούνται από νεοσύστατο 
Πανεπιστηµιακό φροντιστήριο για την παράδοση 
Πανεπιστηµιακών µαθηµάτων. Τηλ: 6932 190391.

ΑΠΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ οργανισµό ζητείται Κα-
θηγητής Πληροφορικής για τεχνικά σεµινάρια 
Microsoft (windows Server, Exchange, κα.). Βιο-
γραφικά στο e-mail: info@learning-support.eu.

ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ γραφείο αναζητά υποψήφιους 
∆ιδάκτορες για εξ’ αποστάσεως Ακαδηµαϊκή 
υποστήριξη φοιτητών Πολυτεχνικών και οικο-
νοµικών σχολών. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
diplomatikes.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Gamemasters για το Paradox. 
Πρόκειται για χώρο βιωµατικής διασκέδασης, 
στο κέντρο Θεσσαλονίκης, Παύλου Μελά 21. Bιο-
γραφικά στο e-mail: info.parabox@webobserver.
net, θέµα: Gamemaster.

LTES is looking for experienced Teachers of 
english Instructor in Heraklion (Crete). University 
degree and experience in teaching adutls are 
required. CVs: zoeh@ltes-global.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγήτρια ∆ιακόσµησης Εσωτερι-
κών Χώρων, απόφοιτος ΤΕΙ για διδασκαλία σε 
εκπαιδευτικό όµιλο. Βιογραφικά στο e-mail: 
zer-fam@otenet.gr.

ΑΠΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ µέσης εκπαίδευσης ζητεί-
ται Χηµικός Καθηγητής /τρια µε εµπειρία για Γ΄ 
Λυκείου. Βιογραφικά στο e-mail: mechanic167@
hotmail.gr.

∆ΙΕΘΝΗΣ όµιλος στον τοµέα των επενδύσεων 
- διαχείρισης κινδύνου, ζητά απόφοιτους θετι-
κών επιστηµών µε εργασιακή εµπειρία. Ποιοτική 
εκπαίδευση, υποστήριξη, εξέλιξη, προοπτικές. 
Βιογραφικά στο e-mail: zoesnikos@gmail.com, 
κος Ζώης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερικός Συνεργάτης - Συντάκτης 
για site θεµάτων πληροφορικής και τεχνολογίας. 
Προϋπηρεσία στο θεµατικό αντικείµενο απαραί-
τητη. Βιογραφικά στο e-mail: hr@compupress.
gr, κωδ: tech1015.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φιλόλογος για κέντρο µελέτης στην 
περιοχή του Νέου Κόσµου. Πρόσθετα απαραίτη-
τα προσόντα: Ικανοποιητικό επίπεδο αγγλικής 
γλώσσας, καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας. 
Βιογραφικά στο e-mail: athinapoint@gmail.com.

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ιταλικών µε άδεια διδασκαλίας, 
εµπειρία στη διδασκαλία ενηλίκων και απαραί-
τητα να έχουν κωδικό Εισηγητή, ζητούνται από 
φροντιστήριο στο Παλαιό Φάληρο. Βιογραφικά 
στο e-mail: bellas_ioannis@yahoo.gr, τηλ: 210 
9882363.

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ισπανικών µε άδεια διδασκαλίας, 
εµπειρία στη διδασκαλία ενηλίκων και απαραί-
τητα να έχουν κωδικό Εισηγητή, ζητούνται από 
φροντιστήριο στο Παλαιό Φάληρο. Βιογραφικά 
στο e-mail: bellas_ioannis@yahoo.gr, τηλ: 210 
9882363.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ Καθηγήτριες /τες ζητούνται από 
εκπαιδευτικό όµιλο για όλη την Αττική. Άριστο 
περιβάλλον εργασίας. Τηλ: 210 7565300.

ΤΕΤΑΡΤΟΕΤΕΙΣ φοιτήτριες αγγλικής φιλολογίας 
ή πτυχιούχοι του 2015, ζητούνται για κέντρο 
ξένων γλωσσών στο Βύρωνα. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@markopoulou-school.gr, τηλ: 210 
7654738.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ αγγλικών ζητείται για εντατικά 
µαθήµατα οµιλίας και προφοράς. Τηλ: 6947 
447187.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ αγγλικής γλώσσας ζητείται από 
φροντιστήριο ∆υτικών Προαστίων. Τηλ: 6936 
130175.

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ αγγλικών µε άδεια διδασκαλίας 
και εµπειρία στη διδασκαλία ενηλίκων ζητού-
νται. Απαραίτητα να έχουν κωδικό Εισηγητή, από 
φροντιστήριο στο Παλαιό Φάληρο. Βιογραφικά 
στο e-mail: bellas_ioannis@yahoo.com, τηλ: 210 
9882363.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Μαθηµατικών ζητείται από φροντι-
στήριο ∆υτικών Προαστίων. Τηλ: 6936 130175.

∆ΑΣΚΑΛΟΙ /ες ζητούνται από ιδιωτικό σχολείο. 
Τηλ: 210 5910900.

ΧΗΜΙΚΟΣ Βιοχηµικός µε έδρα τη Λάρισα ζητεί-
ται. Προϋποθέσεις: εργαστηριακή εµπειρία στην 
ανοσοχηµεία. Βιογραφικά µε φωτογραφία έως 
τις 30/10/2015 στο e-mail: humanresources@
prognosis-biotech.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ εµπορίας επιστηµονικών και αναλυ-
τικών οργάνων, ζητά Χηµικό για το εµπορικό 
τµήµα µε 5ετή εµπειρία. Απαιτούνται: αγγλικά και 
δίπλωµα οδήγησης. Βιογραφικά µε φωτογραφία 
στο e-mail: letta@technolab.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ γερµανικών Καθηγητής /τρια από τον 
εκπαιδευτικό όµιλο ΓΡΑΨΑ. Άριστο περιβάλλον 
εργασίας. Bιογραφικά στο e-mail: info@grapsa.
edu.gr, τηλ: 210 7565300.

ΑΠΟ ΕΙ∆ΗΣΕΟΡΓΑΦΙΚΟ site ζητείται Κειµε-
νογράφος µε σχετική εµπειρία και καλή γνώ-
ση αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: info@
primeapplications.gr.

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΤΕΕ, κλπ ζη-
τείται από παιδικό σταθµό - νηπιαγωγείο, για 
ηµιαπασχόληση. Περιοχή Καλλιθέα. Ωράριο: 
10:00-13:00, τηλ: 210 9520415.

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Aγγλικών µε άδεια διδασκαλίας 
και εµπειρία στη διδασκαλία ενηλίκων, απαραί-
τητα να έχουν κωδικό Εισηγητή ζητούνται από 
φροντιστήριο. Περιοχή Παλαιό Φάληρο. Βιο-
γραφικά στο e-mail: bellas_ioannis@yahoo.
com, τηλ: 210 9882363.

∆ΑΣΚΑΛΑ Μουσικής ζητείται από παιδικό ερ-
γαστήρι στον Καρέα, για κλείσιµο ραντεβού, για 
συνέντευξη στο τηλέφωνο. Ωράριο: 16:00-18:00. 
Tηλ: 210 7651179.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ όµιλος στην περιοχή Κορυ-
δαλλού ζητεί Καθηγητή /τρια ιταλικής γλώσσας, 
πτυχιούχος ιταλικής φιλολογίας, µε γνώση Η/Υ. 
Βιογραφικά στο e-mail: cv@iland.gr, τηλ: 210 
5444411.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγητής /τρια αγγλικών από τον 
εκπαιδευτικό όµιλο Γράψα. Άριστο περιβάλλον 
εργασίας. Βιογραφικά στο e-mail: info@grapsa.
edu.gr, τηλ: 210 7565300.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ internet - marketing ζητούνται 
άτοµα για µεταφράσεις κειµένων στα ρώσικα 
και στα Κινέζικα. Βιογραφικά στο e-mail: info@
globaltouch.international.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ σεµιναρίων Web Design and 
Development, µε γνώσεις PHP, MYSQL, JOOMLA, 
ζητείται από σχολή πληροφορικής στο κέντρο, για 
part time απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
hneto@otenet.gr.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ σεµιναρίων Τεχνικών IT και δικτύ-
ων, πτυχιούχος ζητείται από γνωστή σχολή στο 
κέντρο για part time απασχόληση. Εκπαιδευτική 
εµπειρία απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: 
hneto@otenet.gr.

ΑΠΟ ΓΝΩΣΤΗ σχολή δια βίου µάθησης ζητεί-
ται Εισηγητής Σεµιναρίων µηχανογραφηµένης 
λογιστικής, πτυχιούχος λογιστικής, µε γνώση 
εφαρµογών singular, softone, epsilonet και 
εκπαιδευτική εµπειρία για part time απασχό-
ληση. Βιογραφικά στο e-mail: hneto@otenet.gr.

ΤΟ ONLINE φοιτητικό φροντιστήριο Exampanel 
ζητά συνεργασία µε µεταπτυχιακούς και διδα-
κτορικούς απόφοιτους όλων των ειδικοτήτων. 
Βιογραφικά στο e-mail: jobs@exampanel.com.

ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ εκπαιδευτικός όµιλος αναζητεί 
καθηγήτρια γαλλικών, µε απαραίτητη προϋπη-
ρεσία σε αντίστοιχη θέση για πλήρη απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: gpapadopoulos@etoile.
edu.gr, κωδ: ΚΓ_10_2015.

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΤΕΕ κλπ ζη-
τείται από παιδικό σταθµό - νηπιαγωγείο, για 
ηµιαπασχόληση. Περιοχή Καλλιθέα. Τηλ: 210 
9520415, ώρες επικοινωνίας: 10:00-13:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγητής /τρια αγγλικών στο φρο-
ντιστήριο ξένων γλωσσών Α - List english, µε 

διδακτική εµπειρία τουλάχιστον πέντε χρόνων. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@a-listenglish.gr.

LOOKING for Chinese Teachers for a central 
school of foreign languages in Thessaloniki. 
CVs: sotiriou204@yahoo.gr, with the indication 
CHINESE TEACHER.

Μηχανικοί-Τεχνολόγοι- 
Τεχνικοί-Τεχνίτες
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο µε γνώσεις Rhino και Architect 
προγραµµάτων. Βιογραφικά αυστηρά µε δείγµατα 
δουλειάς στο e-mail: alexkoulouri@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έµπειρος Ηλεκτρονικός µε γνώσεις 
σε επισκευές κυκλωµάτων. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@all4electronics.gr.

∆ΑΣΚΑΛΑ ζητείται για ιδιαίτερα µαθήµατα 
πατρόν ραπτικής (µαγιό και εσωρούχων). Τηλ: 
6982 796748.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τεχνίτες Οχηµάτων Μηχανικοί και 
Ηλεκτρολόγοι από εξουσιοδοτηµένο συνεργείο 
βαρέων οχηµάτων. Τηλ: 2310 794410.

ΓΥΨΟΣΑΝΙ∆ΑΣ Τεχνίτης ζητείται από κατα-
σκευαστική εταιρία. Βιογραφικά στο e-mail: 
stamatopoulos@gmail.com, fax: 210 4290770.

ΕΡΓΑΤΗΣ ή Βοηθός Εργάτη µε επαγγελµατικό 
δίπλωµα οδήγησης Γ΄ κατηγορίας ζητείται από 
τεχνική εταιρία κατασκευής γηπέδων. Τηλ: 6946 
466743.

ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ κατάστηµα µηχανουργικών 
ειδών στη ΒΙΠΕΘ Σίνδου ζητείται νεαρός Μη-
χανολόγος Μηχανικός ΤΕΙ για πρωινή οκτάωρη 
εργασία. Απαραίτητα προσόντα: δίπλωµα οδήγησης, 
γνώση αγγλικής γλωσσας. Επιθυµητή γνώση 
Η/Υ. E-mail: info@mastrogiannis.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από τεχνική εταιρία µε έδρα την Αθήνα 
Μηχανικός Η/Μ, µε γνώσεις πάνω σε δηµόσια 
έργα και κοστολόγηση έργων. Τηλ: 6974 407771.

ΤΕΧΝΙΤΕΣ, Εργάτες και Βοηθοί ζητούνται για 
οικοδοµικά έργα (έµπειροι) εντός Αττικής. Τηλ: 
6970 996077.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρονικός µε εξειδίκευση σε επι-
σκευές συσκευών ήχου και φωτισµού. Έυέλικτο 
ωράριο. Βιογραφικά στο e-mail: lappasperiklis@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Service Engineer από καταξιωµένη εται-
ρία στο χώρο των συσκευαστικών µηχανών. ΤΕΙ 
αυτοµατισµού/ηλεκτρονικής ή ΑΕΙ Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών, δίπλωµα αυτοκινήτου, δυνατότητα 
ταξιδιών σε Ελλάδα/Εξωτερικό, εκπληρωµένες 
στρατιωτικές υποχρεώσεις, καλά αγγλικά, προϋ-
πηρεσία επιθυµητή. Ε-mail: info@e-morenos.com.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ εισαγωγής µηχανών πετρελαί-
ου εσωτερικής καύσεως αναζητεί Μηχανικούς. 
Προσφέρονται: συνεχής ασφαλής εργασία και 
εκπαίδευση, γνώσεις αγγλικών και Η/Υ, δίπλωµα 
αυτοκινήτου. Βιογραφικά στο e-mail: aftersales@
ariexpo.gr, υπόψη κου Εµµανουήλ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός από εισαγωγική εταιρία ειδών 
καθαρισµού στην περιοχή της Σίνδου Θεσσαλονί-
κης. Βιογραφικά στο e-mail: mopatex1@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χειριστής Μηχανής µε µηχανουργικές 
γνώσεις (χρήση κοπτικών εργαλείων, τροχίσµατα 
κτλ) από βιοµηχανία στην Ελευσίνα. Βιογραφι-
κά στο e-mail: nicholas@convexdesign.gr, τηλ: 
6946 902286.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χηµικός Μηχανικός µε γνώσεις στις 
επιµεταλλώσεις για βιοµηχανία µεταλλικών 
εξαρτηµάτων. Βιογραφικά στο e-mail: nicholas@
convexdesign.gr, τηλ: 6946 902286.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ταινιοδόρος, Βουρτσαδόρος έµπειρος 
για βιοµηχανία µεταλλικών εξαρτηµάτων στην 
Ελευσίνα. Βιογραφικά στο e-mail: nicholas@
convexdesign.gr, τηλ: 6946 902286.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Τµήµατος χυτοπρεσσών 
µετάλλου ζαµάκ µε εµπειρία στη συντήρησή τους. 
Βιογραφικά στο e-mail: nicholas@convexdesign.
gr, τηλ: 6946 902286.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο µε γνώσεις Rhino και Architect 
προγραµµάτων. Βιογραφικά αυστηρά µε δείγµατα 
δουλειάς στο e-mail: ioannamari@hotmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ εγκαταστάσεων στην Αθήνα ζητά Βοηθό 
Υδραυλικού (θέρµανση, αέριο) µε δίπλωµα οδήγη-
σης. Βιογραφικά στο e-mail: info@moderngas.gr.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητά Γαζώτριες πεπειραµένες. 
Περιοχή Κάτω Πετράλωνα. Τηλ: 210 3459414.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Αυτοκινήτων µε γνώσεις τεχνο-
λογίας πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων - ταξί 
Scoda Toyota ζητείται για µόνιµη απασχόληση. 
Τηλ: 210 8213722, 6932 171084, ώρες επικοι-
νωνίας: 08:00-17:00.

ΒΑΦΕΑΣ ζητείται για µόνιµη εργασία σε συνεργείο 
αυτοκινήτων. Περιοχή Σταθµός Λαρίσης. Τηλ: 
210 8213722, ώρες επικοινωνίας: 08:00-17:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ εµπορίας υδραυλικών συστηµάτων 
µε έδρα το Περιστέρι ζητά Βοηθό. Βιογραφικά 
στο e-mail: στο dimtzelhydrofix@gmail.com.

ΓΑΖΩΤΡΙΑ /της ζητείται από φασόν για 4ωρη 
εργασία για ολοκλήρωση αµπιγιέ φορέµατος και 

σακάκια σταθερό. Περιοχή πλατεία Κολιάτσου, 
σχολεία Γκράβα. Τηλ: 210 2113188, 6974 993641.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός - Ηλεκτρολόγος Αυτοκι-
νήτων από εταιρία υγραεριοκίνησης µε 7 έτη 
εµπειρία και καλή γνώση Η/Υ. Επιθυµητή εµπειρία 
στις εγκαταστάσεις υγραερίου. Βιογραφικά στο 
e-mail: gastech13@gmail.com.

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ζητείται από εταιρία επισµαλτώσεων 
µε έδρα την Αθήνα, µε γνώσεις σε επιχρίσµατα 
και βαφές. Απαραίτητο µεταφορικό µέσο. Τηλ: 
210 6915638.

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ γενικών καθηκόντων ζη-
τούνται µε γνώσεις µηχανολογίας - ηλεκτρο-
λογίας, από εταιρία ψυχαγωγίας. Προϋπηρεσία 
απαραίτητη, επιθυµητό πτυχίο µέσης σχολής ή 
ανώτερης. Τηλ: 210 6196941.

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΣ ζητείται για εγκαταστάσεις ηλι-
ακών σε ταράτσες και κεραµοσκεπές. Περιοχή 
Μενίδι. Τηλ: 210 2525955.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ζητείται για αποφράξεις από 
εταιρία κοινοχρήστων στην Πετρούπολη. Τηλ: 
210 5028175.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ για επισκευή και συντήρηση επιβα-
τικών και ελαφρών επαγγελµατικών Mercedes 
Benz ζητείται. Απαραίτητη προϋπόθεση ή προϋ-
πηρεσία σε ανάλογες θέσεις, άριστο εργασιακό 
περιβάλλον. Τηλ: 210 5595559, ώρες επικοι-
νωνίας: 15:00-17:00.

ΓΑΖΩΤΡΙΑ ζητείται από εργαστήριο κουρτινών 
και καλλυµάτων, για εργασία 3 φορές την εβδο-
µάδα στην Αγία Παρασκευή. Τηλ: 6936 543808, 
210 6543808.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ για εταιρία υπηρεσιών και 
συστηµάτων ασφαλείας ζητείται µε γνώση στο 
αντικείµενο για τοποθετήσεις συστηµάτων και 
εγκαταστάσεις. Τηλ: 210 6018770.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος µε γνώσεις συσκευσίας 
και ραφής από εξαγωγική επιχείρηση ρούχων 
στα Bitola Σκοπίων. Τηλ: 2310 683392.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία κατασκευής φωτιστικών µε 
έδρα στο Περιστέρι ζητεί Ηλεκτρολόγο και Βο-
ηθό Ηλεκτρολόγου, κατά προτίµηση µε γνώσεις 
ηλεκτρονικών. Βιογραφικά στο e-mail: info@
interlight.gr, τηλ: 210 5731940, 6944 667993.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανολόγος - Μηχανικός ΑΕΙ κα-
τασκευαστικού τοµέα, πτυχίο άνω του 8, για 
εκµάθηση/µελλοντική συνεργασία σε µελέτες 
δοχείων πίεσης/επιθεωρήσεις εξοπλισµού 
διυλιστηρίων. Υποχρεωτική γνώση αγγλικών, 
Autodesk, Inventor. Βιογραφικά στο e-mail: 
akisdassas@gmail.com.

Η ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΑ Μελετητική αναζητά Μηχανι-
κούς για έργα µελετητικών υπηρεσιών στην Ινδία 
µε: µελετητική εµπειρία σε έργα υποδοµής (µετρό, 
οδοποιίας, σήραγγες, χωµατουργικά). Άπταιστα 
αγγλικά, τεχνική ορολογία. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@omikronkappa.gr.

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ βαρέων οχηµάτων στον Άγιο Στέφανο 
ζητά 2 θέσεις εργασίας, Βοηθό Μηχανικού και 
Ηλεκτρολόγο. Προϋπηρεσία απαραίτητη. Τηλ: 
6973 697034, fax: 210 6219295, ώρες επικοι-
νωνίας: 08:00-20:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία ιατρικών µηχανηµάτων 
Ηλεκτρονικός, µε άριστη γνώση σε επισκευή 
πλακέτας και υψίσυχνων παλµοτροφοδοτικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@dormed.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά Ηλεκτρονικό απόφοιτο σχετικής 
σχολής, µε άριστη γνώση Η/Υ, γνώσεις σχεδίου, 
αγγλικών, δίπλωµα αυτοκινήτου, δυνατότητα 
µετακινήσεων, οργανωτικό, συνεπή, επικοινω-
νιακό, για απασχόληση στον τοµέα της ασφά-
λειας, συστηµάτων ελέγχου πρόσβασης. E-mail: 
andrewportokalidis@gmail.com.

ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία στη ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης ζητά 
Εφαρµοστή - Συναρµολογητή Μηχανηµάτων, µε 
εµπειρία σε βιοµηχανικές κατασκευές, άδεια 
οδήγησης ΙΧ, άµεση πρόσληψη. Βιογραφικά 
στο e-mail: contact@kavafakis.gr, τηλ: 0030 
2310685969, fax: 0030 2310685971.

ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία στη ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης ζητά 
Μηχανολόγο Μηχανικό ή Τεχνολόγο Μηχανικό 
(ΤΕΙ ή τεχνικών σχολών) µε εµπειρία σε βιοµη-
χανικές κατασκευές, άδεια οδήγησης ΙΧ, άµεση 
πρόσληψη. Βιογραφικά στο e-mail: contact@
kavafakis.gr, τηλ: 0030 2310685969, fax: 0030 
2310685971.

ΓΡΑΦΕΙΟ αποφράξεων ζητεί Tεχνικό - Tεχνίτη 
νέο µε δίπλωµα οδήγησης Γ’ κατηγορίας και 
δίπλωµα για µηχανάκι, κατά προτίµηση κάτοικοι 
Νοτίων Προαστίων. Τηλ: 216 9001900.

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΣ (Τορναδόρος, Φρεζαδόρος) µε 
εµπειρία ζητείται από µηχανουργείο στον Άγιο 
Ιωάννη Ρέντη. Τηλ: 210 4902762.

ΑΛΟΥΜΙΝΑ∆ΕΣ, Τεχνίτες και Σιδεράδες µε 
γνώσεις επένδυσης κτιρίων ζητούνται για ερ-
γασία µόνιµη και σταθερή στο Γαλάτσι. Τηλ: 210 
2913728, ώρες επικοινωνίας: 08:00-15:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Χειριστές Κέντρων κοπής και διά-
τρησης µεταλλικών δοκών από εταιρία µεταλ-
λικών κατασκευών στην Ελευσίνα. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία άνω των δύο ετών σε µηχανές 
kaltenbach, voortman, ficep. Tηλ: 210 5542034.
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σχεδιαστές Μεταλλικών Έργων 
από εταιρία µεταλλικών κατασκευών στην 
Ελευσίνα Αττικής. Απαραίτητες γνώσεις: χει-
ρισµός προγράµµατος Advance Steel ή Tekla. 
Bιογραφικά στο e-mail: secretary@sofman.gr, 
τηλ: 210 5542034.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται να ξέρουν να πλέκουν για 
εργασία από το σπίτι. Πληρωµή µε το κοµµάτι. Τηλ: 
6977 404538, ώρες επικοινωνίας: 11:00-20:00.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Βιοµηχανικών Μηχανηµάτων 
Παραγωγής µε εµπειρία 22 ετών ζητείται σε 
µεγάλες βιοµηχανίες, όπως Ghipita και ∆έλτα 
µε τις απαραίτητες άδειες από τη διεύθυνση 
βιοµηχανίας. Τηλ: 6972 326564.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτης Επιπλοποιός µε δίπλωµα Γ’ 
κατηγορίας για µεταφορές, τοποθετήσεις επί-
πλων και άλλες εργασίες. Απαραίτητη εµπειρία. 
Τηλ: 6971 618030.

ΜΕΓΑΛΗ ΑΕ ζητά Χειριστή Συγκόλλησης TIG 
µε προϋπηρεσία. Fax: 210 2464020, Υπεύθυνος 
κος Παναγόπουλος Πανάγος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρονικός απόφοιτος ΤΕΙ-ΙΕΚ µε 
γνώσεις Η/Υ, ηλεκτρονικών επισκευών και πα-
ραγωγής (κολλητήρι-πίνακες-µοντάρισµα) για 
το τµήµα service κατασκευαστικής - εµπορικής 
εταιρίας για µόνιµη απασχόληση. Βιογραφικά 
στο e-mail:pantelidis@pantelidis.com, fax: 
2310 787821.

ΕΤΑΙΡΙΑ ειδικών κατασκευών ξυλείας ζητά-
ει Eργάτη - Χειριστή Τεµαχιστικής Μηχανής. 
Απαραίτητη προυπόθεση γνώση χειρισµού της 
µηχανής. Βιογραφικά στο e-mail: cv@pafos.gr, 
τηλ: 2262 056235.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Ηλεκτρολόγου µε ή χωρίς 
προϋπηρεσία να εργασθεί στο χώρο της δια-
κόσµησης. Τηλ: 210 9019839, 9-13.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υδραυλικός µε εµπειρία πάνω στο 
επάγγελµα. Τηλ: 6977 31179510, ώρες επικοι-
νωνίας: από το πρωί έως τις 12:00 το µεσηµέρι, 
κος Χρήστος.

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ στην Ουρανούπολη 4* 200 κλίνων 
ζητά για to 2016 Βοηθό Συντηρητή µε εµπειρία 
σε 4* και 5* ξενοδοχεία. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@hotel-akti.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συντηρητής µε εµπειρία σε λειτουργία 
4* και 5* ξενοδοχεία, µε γενικές γνώσεις Ηλε-
κτρολόγου - Ψυκτικού. Βιογραφικά και συστα-
τικές επιστολές στο e-mail: info@hotel-akti.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ κατασκευής µηχανηµάτων εµφιάλωσης 
µε έδρα τη Χαλκίδα ζητάει Μηχανικούς - Συντη-
ρητές µε δυνατότητα ανάγνωσης µηχανολογικών 
σχεδίων. Βιογραφικά στο e-mail: dimgian@
otenet.gr, fax: 2221 034914.

ΜΟ∆ΙΣΤΡΑ ζητείται από Σχεδιάστρια Μόδας 
για την κατασκευή ρούχων υψηλών απαιτή-
σεων (pret - a-porter, haute couture). Tηλ: 
6984 440339.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία µε έδρα τη Χαλκίδα 
ζητάει Εργάτες Παραγωγής σε διάφορες ειδι-
κότητες: (Φρεζαδόρους, Τορναδόρους, Στρα-
ντζαδόρους, Μονταδόρους κ.α). Βιογραφικά στο 
e-mail: dimgian@otenet.gr, fax: 2221 034914.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία µε έδρα τη Ριτσώνα 
Χαλκίδας, ζητάει Φανοποιούς µε γνώση ηλε-
κτροσυγκόλλησης MIG-TIG. Βιογραφικά στο 
e-mail: dimgian@otenet.gr, fax: 2221 034914.

ΕΡΓΑΤΗΣ ζητείται απόφοιτος µηχανολογίας µε 
δίπλωµα αυτοκινήτου Β’ (και Γ’ προαιρετικά), 
εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. 
Βιογραφικά στο e-mail: marketing@gianso.
gr, τηλ: 210 55411610, ώρες επικοινωνίας: 
9:00-15:00.

Η OK HOTELS S.A αναζητά Βοηθό Συντηρητή. 
Προϋπηρεσία σε 4*, 5*, γνώσεις αγγλικών, γερ-
µανικών. Βιογραφικά στο e-mail: kokonas@
ok-rethymno.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ανώνυµη εταιρία στο Κορωπί 
άτοµο ΤΕΙ ∆οµικών Έργων για τµήµα σχεδιασµού, 
πωλήσεων-εφαρµογών κινητών, ηχοµονωτικών 
χωρισµάτων αιθουσών και άλλων συστηµάτων 
υψηλής τεχνολογίας. Απαραίτητο πολύ καλά 
Αutocad. E-mail: pzafiropoulossa@gmail.com, 
κωδ: Τ∆Ε221015.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτης - Ψυκτικός. Τηλ: 6948 
240689.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτης Σιδηροκατασκευών. Τηλ: 
6948 240869.

ΣΟΒΑΤΖΗ∆ΕΣ, Τεχνίτες, Ελαιοχρωµατιστές, 
θερµοπρόσοψη ζητούνται από τεχνική εταιρία. 
Τηλ: 210 2520808.

ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία ζητά Ηλεκτρολόγο κατασκευής 
ηλεκτρικών πινάκων. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@antosi.gr, τηλ: 210 4225482.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ στο Παγκράτι ζητά πεπειραµένη 
Γαζώτρια ή Γαζωτή για αθλητικά είδη. Τηλ: 
210 9025997, 6937 355776.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ έτοιµων ενδυµάτων στην Καισαριανή 
ζητά έµπειρο άτοµο που να κόβει, για σταθερά 
και ελαστικά ενδύµατα. Τηλ: 210 7656780.

Στελέχη Παραγωγής-  
Μεταποίηση-Ποιοτικός Έλεγχος
∆ΑΣΚΑΛΑ ζητείται για ιδιαίτερα µαθήµατα 
πατρόν ραπτικής (µαγιό και εσωρούχων). Τηλ: 
6982 796748.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ζητά Eργάτη για πενθήµερη απασχόλη-
ση στην περιοχή Αχαρναί Αττικής, πλησίον Λεωφ. 
∆ηµοκρατίας. Ωράριο: 09:00-17:00. Βιογραφικά 
στο e-mail: menecyp@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πακετάς από ψητοπωλείο στην περιοχή 
Κάτω Τούµπα. Τηλ: 6971 586974, ώρες επικο-
νωνίας: 11:00-13:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από τη BMP Πλαστικά Ελλάδος Α.Ε 
Υπεύθυνος Ελέγχου και ∆ιασφάλισης Ποιότητας, 
για έλεγχο ποιότητας πρώτων υλών και έτοιµου 
προϊόντος. Βιογραφικά στο e-mail: bmp@bmp.
com.gr.

ΑΠΟ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ γυναικείων ενδυµάτων στη Νέα 
Ιωνία ζητείται Μοντελίστ - Πατρονίστ µε γνώσεις 
προγράµµατος Lectra. Βιογραφικά στο e-mail: 
jbratimos@hotmail.com, fax: 210 2757348, τηλ: 
210 2771888.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Quantity Surveyor µε µεγάλη εµπει-
ρία σε κτιριακά έργα για κατ’ αποκοπή εργασία. 
Βιογραφικά στα e-mail: n.ntentes@axum-group.
com, j.sideras@axum-group.com.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητά Γαζώτριες πεπειραµένες. 
Περιοχή Κάτω Πετράλωνα. Τηλ: 210 3459414.

ΜΟ∆ΙΣΤΡΑ πεπειραµένη ζητείται για εργασία σε 
ατελιέ. Τηλ: 210 8982137, 6944 474734.

ΜΟ∆ΙΣΤΡΑ ζητείται για επιδιορθώσεις και ρά-
ψιµο ρούχων εξ΄αρχής. Περιοχή Γέρακας, Αγία 
Παρασκευή. Τηλ: 210 6390373.

ΜΟ∆ΙΣΤΡΑ έµπειρη ζητείται για πενθήµερη ερ-
γασία. Τηλ: 210 6208460.

ΓΑΖΩΤΡΙΑ /της ζητείται από φασόν για 4ωρη 
εργασία για ολοκλήρωση αµπιγιέ φορέµατος και 
σακάκια σταθερό. Περιοχή πλατεία Κολιάτσου, 
σχολεία Γκράβα. Τηλ: 210 2113188, 6974 993641.

ΓΑΖΩΤΡΙΑ ζητείται από εργαστήριο κουρτινών 
και καλλυµάτων, για εργασία 3 φορές την εβδο-
µάδα στην Αγία Παρασκευή. Τηλ: 6936 543808, 
210 6543808.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εργάτες /τριες για νέο βιοµηχανικό 
πλυντήριο ρούχων στη Νεωχορούδα. Τηλ: 6948 
718882, ώρες επικοινωνίας: 10:00 και 12:00 το 
µεσηµέρι, κος Γιάννης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος µε γνώσεις συσκευσίας 
και ραφής από εξαγωγική επιχείρηση ρούχων 
στα Bitola Σκοπίων. Τηλ: 2310 683392.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Βιοµηχανικών Μηχανηµάτων µε 
εµπειρία 22 ετών ζητείται σε µεγάλες βιοµηχανίες, 
όπως Ghipita και ∆έλτα µε τις απαραίτητες άδειες 
από τη διεύθυνση βιοµηχανίας. Τηλ: 6972 326564.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται να ξέρουν να πλέκουν για ερ-
γασία από το σπίτι. Πληρωµή µε το κοµµάτι. Τηλ: 
6977 404538, ώρες επικοινωνίας: 11:00-20:00.

ΜΟ∆ΙΣΤΡΑ ζητείται από Σχεδιάστρια Μόδας για 
την κατασκευή ρούχων υψηλών απαιτήσεων (pret 
- a-porter, haute couture). Tηλ: 6984 440339.

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ εξωτερικά ραφής φοντιών ζητούνται 
για βιοτεχνία γυναικείων υποδηµάτων στον Άγιο 
∆ηµήτριο. Τηλ: 210 9976200.

ΕΡΓΟ∆ΗΓΟΣ για Υπεύθυνος Παραγωγής µε γνώ-
σεις Μηχανοξυλουργού ζητείται από εργοστάσιο 
επίπλων στο Κορωπί. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@milanode.gr, τηλ: 6974 011230.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο που να κόβει από εργοστάσιο 
υποδηµάτων στο Μοσχάτο, για αυτόµατη µηχανή 
κοπής µε computer, κατά προτίµηση µε προϋπη-
ρεσία. Τηλ: 210 3218258.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ στο Παγκράτι ζητά πεπειραµένη 
Γαζώτρια ή Γαζωτή για αθλητικά είδη. Τηλ: 210 
9025997, 6937 355776.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ έτοιµων ενδυµάτων στην Καισαριανή 
ζητά έµπειρο άτοµο που να κόβει, για σταθερά και 
ελαστικά ενδύµατα. Τηλ: 210 7656780.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σχεδιάστρια Μόδας για µαγιό, µε γνώ-
σεις αγγλικών, illustrator, κατασκευή πατρόν και 
ανάπτυξη µεγεθών. Βιογραφικά στο e-mail: niki@
ilen.gr, τηλ: 210 9833121.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πατρονίστ µε εµπειρία σε µαγιό, καφτάνια 
και τσάντα για δηµιουργία πατρόν / δειγµάτων και 
τεχνικών προδιαγραφών προϊόντων ως Εξωτερικός 
Συνεργάτης απο beachwear brand. Βιογραφικά 
στο e-mail: m.poimenidou@hotmail.com.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ενδυµάτων ζητεί Μοδίστρα για ραφή 
δειγµάτων. Τηλ: 210 9407791.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα για γαζωτική, σίδερο, κοπτο-
ράπτη, τιγκέλι, κουµπί - κουµπότρυπα. Τηλ: 6974 
460034, 210 2625467.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ παραγωγής ηλεκτροµηχανικών 
κατασκευών στο Ωραιόκαστρο αναζητά Μηχα-
νολόγο-Μηχανικό - Βοηθό Ποιοτικού Ελέγχου 
(ΑΕΙ ή ΤΕΙ), 0-5 χρόνια εµπειρία, άριστη γνώση 
autocad, όρεξη για µάθηση, δουλειά. E-mail: 
irenepap_303@hotmail.com, τηλ: 6944 612528.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Φασόν από βιοτεχνία γυναικείων 
ενδυµάτων για ραφή (µπουφάν, παλτό). Βιογρα-
φικά στο e-mail: k.tamoutzidou@gmail.com, τηλ: 
6977 691803.

ΓΑΖΩΤΕΣ ζητούνται από βιοτεχνία παντελονιών. 
Περιοχή Μεταµόρφωση. Τηλ: 210 2833745.

ΕΤΑΙΡΙΑ ανδρικών γυναικείων ενδυµάτων ζητά 
Μοδίστρα - Γαζωτή µε πείρα στη ραφή δειγµάτων, 
σταθερών και ζέρσει υφασµάτων. Θα εκτιµηθεί 
η γνώση πατρόν. Τηλ: 210 9942731, εσωτερικό 
205, κα Μαρία Καρασαρίδου.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ κατασκευής σαλονιών στο κέντρο 
της Αθήνας, ζητά έµπειρη Γαζώτρια για υφά-
σµατα επίπλων, µε πείρα. Επιθυµητή κάτοχος 
ραπτοµηχανής στο χώρο της. Τηλ: 210 8834823, 
6951 738371.

ΓΑΖΩΤΡΙΑ ζητείται για δερµάτινες τσάντες. 
Περιοχή Ηλιούπολη. Τηλ: 210 9923085.

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ραφής φασόν, ανδρικών εσωρούχων 
ζητείται στο Νέο Φάληρο. Τηλ: 210 4810321.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα πεπειραµένα για εργαστήριο 
φασόν, για κοπτοραπτική, τιγκέλι ή γαζωτική. 
Τηλ: 210 9754525.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα για γαζωτική για εργασία σε 
φασόν στον Άγιο Αρτέµιο. Τηλ: 211 4014951.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες µε µεγάλη εµπειρία, για κατα-
σκευή χειροποίητων αξεσουάρ, για εργασία σε 
φασόν. Τηλ: 210 6134473, ώρες επικοινωνίας: 
10:00-13:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ ειδικών κατασκευών ζητά για άµεση 
κάλυψη θέσης Εργάτη - άτοµο που να τρίβει για 
το τµήµα των λούστρων. Βιογραφικά στο e-mail: 
cv@pafos.gr, τηλ: 2262 056235.

 

Οδηγοί-Αποθηκάριοι-Logistics 
-Μεταφορές-Αεροπορία 

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ διεθνών µεταφορών ζητείται 
Υπάλληλος για το τµήµα φορτώσεων. Βιογρα-
φικά µε προϋπηρεσία στον κλάδο των διεθνών 
µεταφορών στο e-mail: commercial.logistics@
yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Courier µε δικό του µηχανάκι για 
παράδοση εγγράφων και διαφόρων προϊόντων 
telemarketing όπου έχει η εταιρία τους πελάτες 
της. Τηλ: 211 4802024.

ΕΤΑΙΡΙΑ διανοµής αλεύρων ζητά Φορτοεκφορ-
τωτή για νυχτερινή απασχόληση, µε δίπλωµα 
οδήγησης και καλή γνώση των δρόµων του 
Νοµού Αττικής. Συστάσεις και προϋπηρεσία 
απαραίτητα. Τηλ: 210 9415514, ώρες επικοι-
νωνίας: 10:00-13:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ εµπορική φυτών στο Κορωπί ζητά Οδη-
γό µε δίπλωµα Γ΄ κατηγορίας. Θα προτιµηθούν 
κάτοικοι των γύρω περιοχών. Τηλ: 210 6627440.

Ο∆ΗΓΟΣ επαγγελµατίας ζητείται για άµεση 
πρόσληψη, για ταξί ιδιώτη, όχι µάντρα. Τηλ: 
210 8213722.

Ο∆ΗΓΟΣ Ταξί ζητείται για ολόκληρο taxi Opel 
Vectra µε έδρα τον Πειραιά. Τηλ: 210 4810254, 
6909 158155, ώρες επικοινωνίας: ∆ευτέρα - 
Παρασκευή 08:00-17:00.

Ο∆ΗΓΟΣ µε δίπλωµα Γ΄ κατηγορίας ζητείται από 
βιοµηχανία κατεψυγµένων προϊόντων στο Κορωπί. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@olympiacroissant.
gr, τηλ: 6944 850749.

ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία κατασκευής πρατηρίων υγρών 
καυσίµων ζητά Οδηγό µε δίπλωµα Γ΄ κατηγο-
ρίας, γνώσεις χειρισµού γερανού. Απαραίτητα: 
προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση. Βιογραφικά στο 
e-mail: xristina_tsirigwti@hotmail.com, τηλ: 210 
4944324, κα Τσιριγιώτη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός για ηµιαπασχόληση σε parking 
αεροδροµίου στο Κορωπί µε δίπλωµα οδήγησης. 
Θα προτιµηθούν κάτοικοι κοντινών περιοχών. 
Τηλ: 6973 990660, κος Σωκράτης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός µε δίπλωµα Ε΄ κατηγορίας σε 
µεταφορική στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη. Βιογραφικά 
στο e-mail: ellinikes.metafores@gmail.com.

ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Υαλικαστάθης στην 
Κατερίνη ζητείται άτοµο για εργασία στη θέση 
Αποθηκάριος-Πωλητής για 5ωρη απασχόληση. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, καλή 
γνώση αγγλικών-Η/Υ. Βιογραφικά µε επισυνα-
πτόµενη φωτογραφία στο e-mail: yalikastathis@
hotmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ εθνικών µεταφορών στο Καλοχώρι 
Θεσσαλονίκης ζητεί επαγγελµατίες Οδηγούς µε 
έγκυρο δίπλωµα Ε’ κατηγορίας και πιστοποίηση 
Π.Ε.Ι για ηµιαπασχόληση. Εκδήλωση ενδιαφέρο-
ντος και µέσω βιογραφικού σηµειώµατος. Τηλ: 
2310 789100.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργάτης - Αποθηκάριος για καθηµερινή 
4ωρη ηµιαπασχόληση στην περιοχή Αθήνα Αττι-
κής. Ωράριο: 9:00-17:00. Βιογραφικά στο e-mail: 
chrisdiam@hotmail.co.uk.

ΕΤΑΙΡΙΑ προϊόντων κατεψυγµένης ζύµης στα 
Ιωάννινα ζητά Αποθηκάριο. Απαραίτητα: κάτοχος 
διπλώµατος Γ΄ κατηγορίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
s.prouskas@alfapastry.com, fax: 2651 057967.

ΑΛΥΣΙ∆Α καταστηµάτων νεανικών ενδυµάτων 
ζητεί νέες για ταµείο και αποθήκη για την Ερµού. 
Βιογραφικά στο e-mail: maria@tectus.gr.

ΑΛΥΣΙ∆Α καταστηµάτων νεανικών ενδυµάτων 
ζητεί νέες για ταµείο και αποθήκη για την Ερµού. 
Βιογραφικά στο e-mail: owtwoathens@gmail.
com, τηλ: 210 3210722.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ τροφίµων µε έδρα τη ΒΙΠΕΘ Σίνδου 
ζητά Υπάλληλο Αποθήκης, µε απαραίτητη γνώση 
χειρισµού κλαρκ. Βιογραφικά στο e-mail: info@
regina-foods.gr.

ΦΥΛΑΚΕΣ - Οδηγοί από εταιρία security στη 
Σαρωνίδα ζητούνται. Απαραίτητα: άδεια, προϋ-
πηρεσία θα προσµετρηθεί στο µισθό. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@dgs.gr, τηλ: 22910 55288.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής - Εργάτης σε Κυριακάτικο 
παζάρι κάθε Κυριακή, να πωλεί θήκες, µπαταρίες 
κινητών, gadget και να έχει εµπειρία στις πωλή-
σεις αξεσουάρ κινητών τηλεφώνων. Πρόθυµος. 
Βιογραφικά στο e-mail: sofoklis2013@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Logistic Manager από την εταιρία Θεόνη 
στην Καρδίτσα που να διαθέτει:προϋπηρεσία (άνω 
των 5 ετών), πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ, εξειδίκευση σε 
logistics γνώση της αγγλικής γλώσσας. Βιογρα-
φικά στο e-mail: cv@theoniwater.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα για τη θέση Οδηγού µε κα-
τηγορία C και Ε / Truck Driver να εργαστούν 
στην Αγγλία. Ωράριο: 9 ανά ώρα (8-15 ώρες 
την ηµέρα), απαραίτητα αγγλικά. Βιογραφικά 
στο e-mail: psr.borisov12@gmail.com, τηλ: 
6980 455585.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός για βιοµηχανικά πλυντήρια. 
Τηλ: 6980 186183.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Αποθηκάριου µε 2 έτη προ-
ϋπηρεσία για υποστηρικτικές εργασίες εντός 
της αποθήκης. Εργασία σε βάρδιες, σύµβαση 
ορισµένου χρόνου. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
mellon.com.gr, fax: 210 3362343.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα για φόρτωµα - ξεφόρτωµα 
container και για συσκευασία, ανασυσκευα-
σία. Περιοχές: Ελευσίνα, Μάνδρα, Μαγούλα, 
Ασπρόπυργος. Βιογραφικά στο e-mail: startup.
specgroup@gmail.com, τηλ/fax: 210 5571579, 
ώρες επικοινωνίας: 12:00-14:00, κα Γεωργο-
πούλου Έλενα.

ΒΟΗΘΟΣ Λογιστή νέα ζητείται από εταιρία πολυ-
καταστήµατος, µε γνώσεις αποθήκης, απογραφών 
και λογιστικής, πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Τηλ: 210 
3231826, 210 3237169.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εργάτες Αποθήκης από την εισα-
γωγική εταιρία VICKO AE για την Ανατολική 
Θεσσαλονίκη. Επιθυµητά προσόντα: απόφοιτοι 
Λυκείου, εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρε-
ώσεις, γνώσεις χειρισµού Η/Υ, οργανωτικοί. 
Bιογραφικά στο e-mail: info@vicko-sa.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έµπειρος Οδηγός τουριστικού λεω-
φορείου για µεταφορές εντός και εκτός Αθηνών. 
Βιογραφικά στο e-mail: bus@bbt.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος για εξωτερικές εργασίες - 
αποθήκη - Οδηγός, µε δίπλωµα ΙΧ και µοτο-
ποδηλάτου, απόφοιτος Λυκείου. Γνώσεις Η/Υ 
και αγγλικών θα εκτιµηθούν. Βιογραφικά στο 
e-mail: cv2015mail@yahoo.gr.

Ο∆ΗΓΟΣ ζητείται για taxi Scoda Octavia 1.900 ce 
µοντ. 05, µε ΙΚΑ και εγγύηση. Περιοχή Καλλιθέα. 
Τηλ: 210 7251171.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ παραγωγής τροφίµων ζητά Οδηγό 
για 4ωρη πρωινή απασχόληση. Ωράριο εργασίας: 
05:00-09:00, περιοχή Γαλάτσι και γύρω περι-
οχές. Τηλ: 210 2136406, ώρες επικοινωνίας: 
10:00-12:00.

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ζητείται από βιοµηχανία τροφίµων 
στο Κορωπί. Τηλ: 6944 850749.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός µε δίπλωµα Γ΄ κατηγορίας 
για εργαστήριο ζαχαροπλαστικής. Βιογραφικά 
µε φωτογραφία στο e-mail: info@despina.gr.

ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ εκπαιδευτικός όµιλος αναζητεί 
Υπεύθυνο Αποθήκης, µε απαραίτητη προϋπη-
ρεσία σε αντίστοιχη θέση για πλήρη απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: gpapadopoulos@etoile.
edu.gr, κωδ: ΥΑ_10_2015.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός µε επαγγελµατικό δίπλωµα 
οδήγησης για εταιρία πυρασφάλισης. Θα προτι-
µηθούν άτοµα µε τεχνικές γνώσεις. Βιογραφικά 
στο e-mail: alpha.employment@outlook.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός µε δίπλωµα Γ΄ κατηγορίας και 
ηλεκτρονική κάρτα ταχογράφου. Περιοχή Γέρακας. 
Βιογραφικά στο e-mail: skrekis@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από µεταφορική εταιρία Οδηγός, κά-
τοχος διπλώµατος Ε΄ κατηγορίας και άτοµο για 
παραλαβή φορτοεκφόρτωση µε προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: drososs@filippastrans.gr.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία ζητά Υπάλληλο Αποθήκης, 
για πενθήµερη ολική απασχόληση. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@malapetsas.gr.

ΖΗΤOYNTAI Οδηγός - Αποθηκάριος άµεσα δια-
θέσιµοι σε εταιρία ιατρικού εξοπλισµού. Oδήγηση 
µηχανάκι, αυτοκίνητου, µικρού φορτηγού εντός 
Αττικής. Βιογραφικά στο e-mail: info@2sonline.
gr, fax: 210 2385211, τηλ: 210 2322012.

ΕΡΓΑΤΡΙΑ Αποθήκης ζητείται από εισαγωγική 
εταιρία, για κατασκευή χειροποίητων συνθέσε-
ων δώρων. ∆ιεύθυνση: Αγίας Γλυκερίας 37Α, 
Γαλάτσι. Τηλ: 210 8663701.

ΑΠΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ γραφείο ζητούνται επαγγελ-
µατίες Οδηγοί πούλµαν. Απαραίτητα: δίπλωµα 
λεωφορείου κατηγορίας ∆΄, εµπειρία σε µεγά-
λα λεωφορεία, (Π.Ε.Ι.), επαγγελµατική εµφάνιση 
και συµπεριφορά. Βιογραφικά στο e-mail: info@
anothertour.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χειριστής Γερανού ερπυστριοφόρου 
δυκτιωτού, µε εµπειρία σε κούβα αχυβάδας για 
χύµα φορτία ruston, NCK, p&h American. Τηλ: 
6986 008885.

Τουρισµός-Ξενοδοχοϋπάλληλοι 
-Τουριστικά Γραφεία
ΑΠΟ ΤΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ Καψής στην Αγία Πελαγία 
Ηρακλείου ζητείται Guest Relation Manager για 
ala carte εστιατόριο. Βιογραφικά στα e-mail: 
anastasakis@capsis.gr, fo-crete@capsis.gr, 
mgerogiannakis@capsis.gr.

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ στα Νότια Προάστια ζητεί Νυχτερινό 
Υπάλληλο Υποδοχής µε προϋπηρεσία, γνώση 
ξενοδοχειακού προγράµµατος ΕRMIS. Bιογραφικά 
στο e-mail: hrsοuthathens@gmail.cοm.

ΑΠΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ µονάδα στο Καµάρι Σα-
ντορίνης ζητείται για την καλοκαιρινή σεζόν 2016 
Ρεσεψιονίστ µε προϋπηρεσία. Aπαραίτητη η γνώση 
αγγλικών και ΕΡΜΗ. Βιογραφικά µε πρόσφα-
τη φωτογραφία στο e-mail: antineamanager@
sunresorts.gr.

ΑΠΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ µονάδα στο Kαµάρι 
Σαντορίνης ζητείται για την καλοκαιρινή σεζόν 
2016 Υπεύθυνη Spa. Aπαραίτητη γνώση massage, 
manicure, pedicure καθώς και Aγγλικών. Βιο-
γραφικά µε πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
antineamanager@sunresorts.gr.

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ 4* στη Χαλκιδική αναζητά Υπάλ-
ληλο Υποδοχής µε άπταιστη γνώση αγγλικών και 
γερµανικών ή ρώσικων µε πολύ καλή γνώση Η/Υ 
και PMS. Βιογραφικά στο e-mail: ionannidouefi@
gmail.com.

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ 4* στη Χαλκιδική αναζητά Front 
Office Μanager. Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 
ετών σε ίδια θέση, άπταιστη γνώση αγγλικών 
και γερµανικών ή ρώσικων και χειρισµό PMS, 
Η/Υ. E-mail: ionannidouefi@gmail.com.

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ 4* στη Χαλκιδική αναζητά ∆ι-
ευθυντή Κρατήσεων / Πωλήσεων µε IDS/GDA, 
contracting, pricing, χρήση channel manager. 
Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε ίδια θέση και 
άπταιστη γνώση αγγλικών, γερµανικών. E-mail: 
ionannidouefi@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καµαριέρα από ξενοδοχείο στη ∆ροσιά 
Αττικής. Απαραίτητα προσόντα: προϋπηρεσία σε 
αντίστοιχη θέση, κυλιόµενο ωράριο, σύµβαση 
αορίστου χρόνου και bonus παραγωγικότητας. 
E-mail: info@anastaziahotel.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Λαντζιέρες για χώρους εστιατορίων, 
ξενοδοχείων. Εµπειρία επιθυµητή, απαραίτητη 
γνώση της Ελληνικής γλώσσας. Παρέχονται: 
ασφάλιση, πλήρες ωράριο, ευελιξία, εκπαίδευση. 
E-mail: foodservicesforyou@gmail.com, επισυ-
ναπτόµενη φωτογραφία ή συνοδευτικη επιστολή 
θα εκτιµηθεί.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπεύθυνοι Καθαριότητας για χώ-
ρους εστιατορίων-ξενοδοχείων-γραφείων. 
Εµπειρία επιθυµητή, απαραίτητη γνώση της 
Ελληνικής γλώσσας. Παρέχονται: ασφάλιση, 
πλήρες ωράριο, ευελιξία, εκπαίδευση. Ε-mail: 
foodservicesforyou@gmail.com, επισυναπτόµε-
νη φωτογραφία ή/και συνοδευτικη επιστολή θα 
εκτιµηθεί.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Housekeeper για 8µηνη απασχόληση σε 
ξενοδοχείο πόλης, µε απαραίτητη προϋπηρεσία. 
Προοπτική για µόνιµη εργασία. Βιογραφικά στο 
e-mail: gmargaris@palatinohotel.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ξενοδοχείο πόλης Operation 
Manager για 8µηνη απασχόληση µε απαραί-
τητη προϋπηρεσία και πτυχίο ανάλογης ειδι-
κότητας. Βιογραφικά στο e-mail: gmargaris@
palatinohotel.gr.

ΜΕΓΑΛΗ ξενοδοχειακή µονάδα στη Νότια Ρόδο 
ζητά Housekeeper µε ανάλογη προϋπηρεσία τουλά-
χιστον 5 ετών µε αποδοχές αναλόγως προσόντων. 
Σίτιση και στέγαση παρέχονται. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@mitsis-rodosvillage.com.

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ µονάδα στη Νότια Ρόδο ζητά 
Receptionist µε ανάλογη προϋπηρεσία τριετή 
και επιθυµητή γνώση γαλλικών, γερµανικών. 
Αποδοχές αναλόγως προσόντων. Σίτιση και 
στέγαση παρέχονται. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@mitsis-rodosvillage.com.

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ µονάδα στη Νότια Ρόδο ζητά 
Bραδινό Receptionist µε ανάλογη προϋπηρεσία 
τριετή και επιθυµητή γνώση γαλλικών. Αποδο-
χές αναλόγως προσόντων. Σίτιση και στέγαση 
παρέχονται. Βιογραφικά στο e-mail: info@mitsis-
rodosvillage.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Yπεύθυνος Κρατήσεων για το ξενο-
δοχείο Villa Del Sol στη Μύκονο, µε τουλάχιστον 
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3ετή προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο, πτυχίο αγγλικής 
γλώσσας (προαιρετικά δεύτερη ξένη γλώσσα). 
Βιογραφικά στο e-mail: info@villadelsolmykonos.
com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την εταιρία Κτήµα Βασιλάκη στη 
Νεάπολη Λασιθίου, άτοµο µε εµπειρία στον του-
ρισµό. Προσόντα: άριστη γνώση αγγλικών και 
γνώση γαλλικών ή γερµανικών, επικοινωνια-
κές ικανότητες. Βιογραφικά στο e-mail: info@
vassilakisestate.gr, τηλ: 2841 033653, υπεύθυνη 
κα Βασιλάκη Ειρήνη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Reservations Manager µε προϋπη-
ρεσία σε 5* ξενοδοχείο σε µικρή ξενοδοχειακή 
µονάδα στη Μύκονο. Βιογραφικά στο e-mail: 
gdemetri55@hotmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνοδοί Πόλης απόφοιτοι Φιλολο-
γίας µε καλές γνώσεις Ιστορίας, γνώσεις ξένων 
γλωσσών και ευχάριστη, ευγενική προσωπικό-
τητα. Ελεύθερη συνεργασία, αµοιβή ηµερησίως. 
Συνεντεύξεις κάθε Παρασκευή κατόπιν ραντεβού. 
Τηλ: 6941 534228.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Yπάλληλος Kρατήσεων για ξενοδο-
χείο πολυτελείας στις Κυκλάδες. Απαραίτητη 
άριστη γνώση και προϋπηρεσία στις κρατήσεις 
(αλληλογραφία, online κρατήσεις-booking.com, 
expedia κλπ). E-mail µε φωτογραφία: astir@
otenet.gr, τηλ: 22840 51976.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Πωλήσεων για ξενοδοχείο 
4* στην Παραλιακή. Προϋπηρεσία απαραίτητη και 
µισθός ανάλογος προσόντων. Πλήρης απασχό-
ληση. Βιογραφικά στο e-mail: idhotelmanager@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Yπάλληλος Reception-Bar για ξενο-
δοχείο στη Θεσσαλονίκη, πλήρη απασχόληση. 
Απαραίτητα προσόντα: πτυχιούχος ανωτάτης/
ανωτέρας σχολής, 2 ξένες γλώσσες, άριστη 
χρήση Η/Υ, Microsoft Office και online εφαρ-
µογών. Βιογραφικά έως 28/11/15 στο e-mail: 
a.angelakopoulos@gmail.com.

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ 3* στο Καµάρι Σαντορίνης ζητά 
Νυχτερινό Υπάλληλο Υποδοχής, µε απαραίτητη 
γνώση Αγγγλικής γλώσσας και ΕΡΜΗ. Βιογραφικά 
µε πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: info@
kamaribeach.gr.

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ 4* στο Καµάρι Σαντορίνης ζητά 
Receptionist, µε αγγλικά και γνώση ΕΡΜΗ απα-
ραίτητα. Βιογραφικά µε πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: info@rosebay.gr.

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ µονάδα 4* στη Ζάκυνθο ανα-
ζητεί για πρακτική άσκηση άτοµα στα τµήµατα 
Υποδοχής-∆ωµατίων-Service. Απαραίτητα: έτος 
φοίτησης που επιτρέπει πρακτική IEK-TEI, καλή 
γνώση αγγλικής, γνώση Η/Υ. Προφέρονται: δια-
µονή-διατροφή, επίδοµα πρακτικής, προοπτικές 
εξέλιξης. E-mail: manager4blue@gmail.com.

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ µονάδα στη Ζάκυνθο 400 κλι-
νών ζητεί για σεζόν 2016 (Απρίλιο - Οκτώβριο) 
έµπειρη Προϊσταµένη ∆ωµατίων. Προϋπηρεσία 
τουλάχιστον 3 ετών στη θέση αυτή σε ξενοδοχεία 
3-4*. Παρέχονται: διαµονή-διατροφή. E-mail: 
manager4blue@gmail.com.

INCOMING travel agency is looking for dynamic 
Client orientated Employees, with excellent 
knowledge of english and computer. CVs and 
photo: kivotosofaegean@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πεπειραµένος /η Ρεσεψιονίστ για 
ξενοδοχείο στην Άρτα. Βιογραφικά στο e-mail: 
hotel@artapalace.gr, τηλ: 210 8079426.

ΑΠΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ εταιρία online ξενοδοχειακών 
κρατήσεων ζητείται στέλεχος διαχείρισης ξενο-
δοχειακών κρατήσεων, µε άριστη γνώση αγγλι-
κών και εµπειρία στις κρατήσεις ξενοδοχείων. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@peopletravel.gr.

ΑΠΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ εταιρία online κρατήσεων 
ξενοδοχείων ζητείται στέλεχος πωλήσεων, 
µε άριστη γνώση αγγλικών, εµπειρία στις πω-
λήσεις και κρατήσεις ξενοδοχείων. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@peopletravel.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Sales and Reservation Manager µε 
ανάλογη προϋπηρεσία για 5* ξενοδοχείο στη Μύ-
κονο. Βιογραφικά στο e-mail: cvhotelsmykonos@
gmail.com.

ΑΠΟ ΤΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ Voras Resort στην Πανα-
γίτσα Νοµού Πέλλας ζητείται Βοηθός Υποδοχής 
για τη χειµερινή περίοδο. Βιογραφικά στο e-mail: 
vorasresort@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καµαριέρα - Καθαρίστρια για ξενο-
δοχείο στα Καλάβρυτα. Προσφέρονται: διαµονή, 
φαγητό, µισθός, ΙΚΑ. Τηλ: 6980 857584.

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ τουριστική µε έδρα τη Θεσ-
σαλονίκη ζητά για άµεση πρόσληψη Υπάλληλο 
Λογιστηρίου, µε γνώσεις σε ξενοδοχειακά και 
προγράµµατος x-line. Bιογραφικά στο e-mail: 
hr@across.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Κρατήσεων µε τουλάχιστον 
3 έτη προϋπηρεσία σε 4* ή 5* ξενοδοχείο, µε 
πτυχίο αγγλικής γλώσσας (δεύτερη ξένη γλώσσα 
προαιρετικά). Βιογραφικά στο e-mail: manager@
princessofmykonos.gr.

ΑΠΟ ΜΟΝΑ∆Α 4*/400 κλίνων στη Ζάκυνθο 
ζητείται έµπειρος/η Front Office Reservations 
Manager για τη σεζόν 2016 (Μάρτιος-τέλη 

Οκτωβρίου). Απαραίτητα: εµπειρία 3 ετών, γνώση 
συστήµατος Hotelworks - Bluebytes. ∆ιαµονή, 
διατροφή. E-mail: manager4blue@gmail.com.

TO ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ Akti Ouranoypoli Χαλκιδικής 
ζητά Yπάλληλο για τη διαχείριση ηλεκτρονικών 
κρατήσεων. Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε αντί-
στοιχη θέση και η καλή γνώση της Web Hotelier. 
Bιογραφικά στο e-mail: info@alia-palace.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος ως Front Office Manager 
µε εµπειρία για ένα bed & breakfast στο κέντρο. 
Aπαιτούνται: άριστη γνώση αγγλικών και ακόµη 
µίας γλώσσας, επιθυµητή η γνώση παραπάνω 
γλωσσών. E-mail: karapatoglou@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καµαριέρα για κεντρικό ξενοδοχείο 
µε απαραίτητη προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία. 
Βιογραφικά στο e-mail: athinacv@gmail.com, 
fax: 210 3312942.

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ στη Βαθύ Σάµου µε λειτουργία 
όλο το χρόνο ζητά για άµεση πρόσληψη Μάγειρα 
Β΄ και Γ΄ Σερβιτόρους /ες, Barman, Καµαριέρες. 
Βιογραφικά στο e-mail: manager@samosbay.
gr, τηλ: 6945 050051.

ΑΠΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ µονάδα στο Καµάρι 
Σαντορίνης ζητείται Νυχτερινός Ρεσεψιονίστ 
για σεζόν 2016. Απαραίτητη η προϋπηρεσία 
και γνώση αγγλικών - ΕΡΜΗ. Βιογραφικά µε 
πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: manager@
kamaribeach.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ F&B για 5* ξενοδοχείο στο Ρέθυµνο. 
Προσόντα: προϋπηρεσία σε 4* και 5*, άριστη γνώση 
αγγλικών, γερµανικών, ικανότητα επικοινωνίας, 
διαχείρισης παραπόνων, προβληµάτων. Βιογρα-
φικά στο e-mail: hara.zisimakis@yahoo.gr.

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ στην Αράχωβα ζητά Καµαριέ-
ρα και Καθαρίστρια, µε αρµοδιότητα δωµάτια, 
κοινόχρηστους χώρους, πλυντήριο και λάντζα. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@tagliresort.gr, τηλ: 
22670 32532.

Εστίαση-Μάγειρες- 
Παρασκευαστές
ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για γνωστό bar της Θεσσαλονίκης 
για τη θέση της Barwoman - Service. Bιογραφικά 
στο e-mail: mitskal@yahoo.gr, τηλ: 6946 177682.

ΑΠΟ ΤΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ Καψής στην Αγία Πελαγία 
Ηρακλείου ζητούνται: Chef, Sous Chef, Μάγειροι, 
Bar Manager, Maitre για ala carte εστιατόριο. 
Βιογραφικά στα e-mail: anastasakis@capsis.gr, 
fo-crete@capsis.gr, mgerogiannakis@capsis.gr.

ΑΠΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ µονάδα στο Καµάρι Σα-
ντορίνης ζητούνται για την καλοκαιρινή σεζόν 
2016 Barmen µε εµπειρία. Aπαραίτητη η γνώση 
αγγλικών. Βιογραφικά µε πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: antineamanager@sunresorts.gr.

ΑΠΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ µονάδα στο Καµάρι 
Σαντορίνης ζητείται για την καλοκαιρινή σεζόν 
2016 Chef. Aπαραίτητη η προϋπηρεσία. Βιο-
γραφικά µε πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
antineamanager@sunresorts.gr.

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ 4* στη Χαλκιδική αναζητά Σεφ 
µε προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε ξενο-
δοχείο 4 ή 5 αστέρων, γνώση και εµπειρία σε 
διατροφή σε µπουφέ και στολισµό πλατώ. E-mail: 
ionannidouefi@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Παρασκευάστριες Πρωινού, καφέ, 
σάντουιτς, για χώρους εστιατορίων, ξενοδοχεί-
ων. Εµπειρία επιθυµητή, απαραίτητη γνώση της 
Ελληνικής γλώσσας. Παρέχονται: ασφάλιση, 
πλήρες ωράριο, ευελιξία, εκπαίδευση. E-mail: 
foodservicesforyou@gmail.com, επισυναπτόµενη 
φωτογραφία ή συνοδευτικη επιστολή θα εκτιµηθεί.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ καταστηµάτων καφεστίασης Coffee 
Room στην οδό Α. Παναγούλη αναζητά άτοµα για 
τις θέσεις: Barista, Παρασκευαστής γρήγορου 
φαγητού. Ενδεχόµενη εµπειρία στον κλάδο θα 
προτιµηθεί. Περιοχή Νέα Ιωνία. Τηλ: 6945 580922.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Α΄ και Β΄ Μάγειρες σε καλό επί-
πεδο µε όρεξη για ποιοτική δουλειά, σε καλό 
εστιατόριο στη Χώρα Μυκόνου Απρίλιο-Οκτώ-
βριο. Βιογραφικά µε φωτογραφία στο e-mail: 
vaios_doutsias@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για καφέ και πρόχειρο φαγητό, 
έµπειρη, εµφανίσιµη για απογευµατινή βάρδια. 
Ωράριο: 14:00-22:00. Tηλ: 6970 0081717, ώρες 
επικοινωνίας: 17:00-21:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι Μπουφετζήδες και Baristi µε 
εµπειρία σε αλυσίδα fast food, για παρασκευή 
sandwich, καφέ και χυµούς. Εµφανίσιµος /η 
µε ευχάριστη προσωπικότητα και αντοχή στο 
stress. Βιογραφικά µε φωτογραφία στο e-mail: 
ger.stamatopoulos@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μπουφετζής από καφέ στο Παλαιό 
Φάληρο επαγγελµατίας, για συνεργασία για το 
πρωινό τµήµα. Τηλ: 210 9885599, 6945 454509.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Barman από καινούριο κατάστηµα στο 
κέντρο της Αθήνας. Βιογραφικά και πρόσφατη φω-
τογραφία απαραίτητα στο e-mail: jobs@k8point.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα µε εµπειρία στο χώρο της 
εστίασης από εταιρία στη Θεσσαλονίκη, για τις 
θέσεις: Βar, Service, Εξυπηρέτησης και Αρτο-
ποιίας. Βιογραφικά στο e-mail: info@crossbt.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Μάγειρα για 8µηνη απασχόληση 
σε ξενοδοχείο πόλης µε απαραίτητη προϋπηρεσία. 
Προοπτική για µόνιµη εργασία. Βιογραφικά στο 
e-mail: gmargaris@palatinohotel.gr.

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ µονάδα στη Νότια Ρόδο ζητά 
Μάγειρες όλων των ειδικοτήτων µε ανάλογη 
προϋπηρεσία και αποδοχές αναλόγως προσόντων. 
Σίτιση και στέγαση παρέχονται. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@mitsis-rodosvillage.com.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται από αρτοποιείο να γνωρίζει 
από µπουφέ για 5ωρη εργασία. Περιοχή Καλλι-
θέα - Τζιτζιφιές. Τηλ: 6947 400197.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ στη Σαντορίνη ζητά Μάγειρα Κα-
τσαρόλας. Τηλ: 6944 782108, 22860 21277.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ζητά άτοµο για άνοιγµα φύλλου 
και φύλλο µπουγάτσας στη Σαντορίνη. Τηλ: 
6944 782108.

ΒΟΗΘΟΣ Μάγειρα απόφοιτος σχολής ζητείται 
από εστιατόριο στην Παλαιά Πεντέλη. Τηλ: 210 
8047858.

ΤΥΛΙΧΤΗΣ /τρια ζητούνται από ταβέρνα - ψησταριά 
στου Ζωγράφου, για πρωινή 5ωρη εργασία. Τηλ: 
212 1021943, 6972 504441.

ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ ζητείται για την περιοχή της ∆άφνης 
ή Ζωγράφου. Τηλ: 6937 864362, ώρες επικοι-
νωνίας: 12:00-17:00.

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ στην Άνω Γλυφάδα ζητά Αρτερ-
γάτη έµπειρο για πλήρη απασχόληση και Βοηθό 
Αρτεργάτη νέο για ηµιαπασχόληση. Τηλ: 210 
9625640.

ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Dal Professore ζητά Προσωπικό 
Σάλας Σερβιτόρο /α µε προϋπηρεσία τουλάχιστον 
3 έτη. Τηλ: 6947 002028.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος Κρεοπώλης για κατάστηµα 
κρεοπωλείου να γνωρίζει καλά από τεµαχισµό, 
αποστέωση, ζύγιση κτλπ. Τηλ: 6977 777634, 
κος Σάκης.

ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Hytra βραβευµένο µε 1 αστέρι 
Michelin αναζητά άτοµο για service a la carte. 
Βιογραφικά µε πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
pediaditis@hytra.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μάγειρες Β’ και Γ’ για το εστιατόριο 
Αγιολί. Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση. Βιογραφικά µε φωτογραφία στο e-mail: 
hrdepart39@gmail.com.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ πολυτελών βιλών στη Σαντορίνη 
ζητεί άτοµο υπεύθυνο για προετοιµασία πρωινού, 
έλεγχο mini bar. Απαραίτητα προσόντα: προϋ-
πηρεσία σε αντίστοιχη θέση, γνώση αγγλικών. 
Ικανοποιητικός µισθός, ασφάλιση, διαµονή. E-mail: 
info@axiahospitality.com, τηλ: 210 6394214.

TO ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Dal Professore ζητά Α’ και Β’ 
Μάγειρα για κρύα και ζεστή κουζίνα µε προϋ-
πηρεσία. Τηλ: 6947 002028.

ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ στο Πανόραµα ζητά έµπειρα άτο-
µα για ψήσιµο και τύλιγµα σάντουιτς. Μόνιµη 
εργασία, πλήρης ασφάλιση. Τηλ: 2310 347353, 
κος Απόστολος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο για αναψυκτήριο στη Νέα Ιωνία 
για την πώληση καθώς και µε γνώσεις παρασκευής 
καφέ. Βιογραφικά µε φωτογραφία στο e-mail: 
jordankou@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα µε εµπειρία για εργασία σε κυλι-
κείο στο κέντρο της Αθήνας. Τηλ: 6986 407770.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έµπειρος Ζαχαροπλάστης για εργασία 
στα Τίρανα Αλβανίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@monamour.al.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο για service σε ούζο - ταβέρνα 
στο κέντρο της πόλης. Τηλ: 6945 103077.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ζαχαροπλάστης νέος/α µε πτυχίο ανά-
λογης σχολής ΟΤΕΚ ή ΙΕΚ µε 6µηνη πρακτική 
άσκηση, σε εργαστήριο ζαχαροπλαστικής. Πλή-
ρης απασχόληση, άµεση πρόσληψη. Βιογραφικά 
µε φωτογραφία στο e-mail: pastrydecoration@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόρες για εστιατόριο στη Βέ-
ροια. Τηλ: 6983 485550, 2331 100112, ώρες 
επικοινωνίας: Τρίτη µε Κυριακή από 14:00 έως 
22:00, κος Μανώλης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος για ψήσιµο, πώληση σφολιατοειδών-
καφέ. Απαραίτητα: προϋπηρεσία, ευελιξία ωραρίου, 
ευχέρεια επικοινωνίας, βιβλιάριο υγείας. Περιοχή 
Ίλιον. Βιογραφικά µε επισυναπτόµενη φωτογραφία 
στο e-mail: gserpi@otenet.gr, τηλ: 6989 747061.

SPORTS CAFE στους Αµπελόκηπους Θεσσα-
λονίκης ζητά νέα µε εµπειρία στο bar για απο-
γευµατινή - βραδινή βάρδια. Τηλ: 2310 741423.

ΑΠΟ ΤΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ Καψής 5* στην Αγία 
Πελαγία Ηρακλείου Kρήτης ζητούνται για την 
επόµενη σεζόν: Sous Chef, Bar Manager, Maitre, 
Σερβιτόροι και Μάγειρες για a la carte εστιατόρια. 
E-mail: anastasakis@capsis.gr, nanastasakis@
gmail.com, fo-crete@capsis.gr.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΕΣ ζητούνται από καφετέρια στο 
Παγκράτι. Τηλ: 210 7014657.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΕΣ εµφανίσιµες ζητούνται από κε-
ντρικό ψητοπωλείο στους Αµπελόκηπους. Τηλ: 
210 6444969, 6945 234633.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για bar στον Πειραιά, εµ-
φανίσιµες µε ηµεροµίσθιο συν ποσοστά. Τηλ: 
6985 915354.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για πλήρη απασχόληση σε 
εστιατόριο στο Χαλάνδρι. Τηλ: 210 6801097, 
ώρες επικοινωνίας: 14:00-17:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες, εµφανίσιµες για εργασία σε 
bar ή service, από cafe - bar στον Άγιο ∆ηµήτριο. 
Τηλ: 6944 460883.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ πεπειραµένος µε γνώσεις αγγλικών, 
ζητείται για ταβέρνα - ψητοπωλείο στον Ταύρο. 
Τηλ: 210 3410029, 210 3410019.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ζητούνται από κεµπαµπτζίδικο, 
περιοχή Κορυδαλλού. Τηλ: 6995 363183, 210 
4934042.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για πλήρη απασχόληση σε 
εστιατόριο στο Χαλάνδρι. Τηλ: 210 6801097, 
ώρες επικοινωνίας: 14:00-17:00.

Αγροτικά Εφόδια & Υπηρεσίες-
Γεωπόνοι-Ζωοτέχνες
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για επιδοτούµενη επαγγελµατική 
κατάρτιση στη Γερµανία Κτηνοτρόφοι, Γεωργοί 
και Kηπουροί. ∆εν απαιτείται γνώση γερµανι-
κών. Βιογραφικά µε πληροφορίες στο e-mail: 
info@dialogos.net.gr, τηλ: 231 3053435, ώρες 
επικοινωνίας: 10:00-14:00.

ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία ζητεί Εργατοτεχνικό Προσωπικό 
µε εµπειρία σε εργασίες κλαδέµατος υψηλών 
δέντρων µε καλαθοφόρο, συντήρηση πρασίνου 
σε δηµόσια έργα. Περιοχή Αθήνα. Βιογραφικά 
στο e-mail: g.prasino1975@gmail.com, fax: 
211 7804055.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 άτοµα ως Εργάτες Γης για συ-
γκοµιδή ελιάς. Περίοδος απασχόλησης 2 µήνες 
περίπου και περιοχή εργασίας Νεοχώρι Μονοφα-
τσίου - Ηράκλειο Κρήτης. Παρέχεται εργόσηµο. 
Τηλ: 6977 772594.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γεωπόνος χωρίς οικογενειακές 
υποχρεώσεις για να αναλάβει τη συντήρηση 
- επέκταση των κήπων τουριστικής µονάδας. 
Βιογραφικά και πρόσφατη φωτογραφία στο 
e-mail: cyprustourisτ@yahoo.com.

ΖΗΤOYNTAI Γεωπόνος, Περιβαλλοντολόγος ή 
Ιχθυολόγος, µε µεταπτυχιακό σε οικονοµική ή 
περιβαλλοντική κατεύθυνση, άριστη εξοικείωση µε 
Η/Υ και εφαρµογές γραφείου. Επιθυµητή εµπειρία 
στην εκπόνηση περιβαλλοντικών οικονοµοτε-
χνικών µελετών. E-mail: gm@gmatthaiou.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης µε µικρό κεφάλαιο για 
φυτώριο. ∆ιατίθεται χώρος 28 τ.µ. και κήπος 650 
τ.µ. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ: 6946 592302.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γεωπόνος νέος /α για γραφείο µε-
λετών. Τηλ: 6945 039520.

ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ µικρή στην Κρήτη ζητά άτοµο για 
αγροτικές εργασίες και εργασίες κουζίνας. Παρέ-
χονται: διαµονή και διατροφή. Τηλ: 6948 269622.

Αισθητική-Μόδα-Οµορφιά- 
Γυµναστική-Ευεξία
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γυµνάστρια µε εξειδίκευση στην 
αερόβια και στο πιλάτες για άµεση πρόσληψη. 
Θα εκτιµηθεί η προϋπηρεσία. Περιοχή: Εύοσµος 
Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά στο e-mail: flexskg@
gmail.com.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ νέα ζητείται απόφοιτη των ΤΕΙ και 
νέα να γνωρίζει καλά manicure - pedicure και 
τεχνητά νύχια. Τηλ: 6932 429024.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ ζητούνται έµπειροι στο χειρισµό 
λέιζερ αποτρίχωσης, από πολυδύναµο κέντρο 
ιατρικής αισθητικής, περιοχή Γλυφάδα. Full time, 
ασφάλιση, απολαβές καλές. Τηλ: 210 8943360, 
6974 721580.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ζητά άτοµο για καλό πιστολάκι και 
κούρεµα καθώς και Βοηθό µε προϋπηρεσία για 
πλήρη ή µερική απασχόληση. Περιοχές: Πειραιάς 
και Κολωνάκι. Τηλ: 210 4207344, 6980 461500.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ζητά άτοµο για καλό πιστολάκι και 
κούρεµα καθώς και Βοηθό µε προϋπηρεσία για 
πλήρη ή µερική απασχόληση. Περιοχές: Πειραιάς 
και Κολωνάκι. Τηλ: 210 4207344, 6980 461500.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ ζητείται από κοµµωτήριο στον 
Πειραιά µε εµπειρία για σαλόνι, βαφείο. Πλήρης 
απασχόληση. Τηλ: 210 4285689, 6986 065207.

ΚΟΜΜΩΤΗΣ πεπειραµένος στο κούρεµα, πι-
στολάκι, βαφείο ζητείται για κοµµωτήριο στο 
Παγκράτι. Τηλ: 210 7222701.

ΒΟΗΘΟΣ πεπειραµένη να γνωρίζει από καλό 
πιστολάκι ζητείται από κοµµωτήριο µε καλό και 
ευχάριστο περιβάλλον. Περιοχή Νέο Ψυχικό. 
Τηλ: 6976 646256, 213 0268698.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ µε εµπειρία στο manicure - pedicure 
ζητείται από κοµµωτήριο στην Ηλιούπολη. Τηλ: 
6945 337066, ώρες επικοινωνίας: 11:00-21:00.

ΜΑΝΙΚΙΟΥΡΙΣΤ µε γνώσεις ονυχοπλαστικής 
ζητείται για εργασία σε κοµµωτήριο στο Μαρ-
κόπουλο Αττικής. Πλήρης ή µερική απασχόληση, 
επιθυµητές γνώσεις κοµµωτικής - αισθητικής, 
µακιγιάζ. Μισθός και ασφάλιση. Τηλ: 6970 487646.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα έµπειρη για manicure - pedicure. 
Ασφάλιση, ικανοποιητικές αποδοχές. Τηλ: 6978 
475215.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ /της πεπειραµένοι ζητούνται να 
γνωρίζουν πολύ καλό πιστολάκι και κούρεµα, 
από κοµµωτήριο στη Βουλιαγµένη. Τηλ: 6944 
345461.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ πεπειραµένη ζητείται από κοµ-
µωτήριο στην Πατησίων. Τηλ: 215 5353461, 
6940 924730.

ΑΠΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ µονάδα στο Kαµάρι 
Σαντορίνης ζητείται για την καλοκαιρινή σεζόν 
2016 Υπεύθυνη Spa. Aπαραίτητη γνώση massage, 
manicure, pedicure καθώς και Aγγλικών. Βιο-
γραφικά µε πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
antineamanager@sunresorts.gr.

ΑΛΥΣΙ∆Α εµπορίας καλλυντικών στην Αττι-
κή αναζητά Aισθητικό / Mακιγιέζ µε 3 χρόνια 
εµπειρία για: εξυπηρέτηση, πώληση, τακτοποί-
ηση καλλυντικών, παραγγελίες. Βιογραφικά µε 
φωτογραφία στο e-mail: beauty.jobs4U@gmail.
com, τηλ: 6974 799698.

ΑΠΟ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ γυναικείων ενδυµάτων στη 
Νέα Ιωνία ζητείται Μοντελίστ - Πατρονίστ µε 
γνώσεις προγράµµατος Lectra. Βιογραφικά 
στο e-mail: jbratimos@hotmail.com, fax: 210 
2757348, τηλ: 210 2771888.

ΤΕΧΝΙΤΗΣ /τρια για κούρεµα και πιστολάκι 
έµπειροι ζητούνται για άµεση πρόσληψη. Τηλ: 
210 3241020.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για manicure, pedicure, αποτρίχωση 
από Nail Spa στη Γλυφάδα. Μισθός, ασφάλιση, 
άµεση πρόσληψη. Τηλ: 210 8942013.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για manicure - pedicure µε εµπειρία 
και άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος για εργασία 
σε κοµµωτήριο στο Περιστέρι. Τηλ: 6974 661718, 
ώρες επικοινωνίας: 11:00-20:00.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΕΣ έµπειρες ζητούνται από κεντρικό 
κοµµωτήριο για 5θήµερη εργασία ή ηµιαπασχό-
ληση. Τηλ: 210 5135606.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ πεπειραµένη ζητείται για κοµµω-
τήριο στο Παλαιό Φάληρο. Τηλ: 210 9816082.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ ζητείται µε εµπειρία και άδεια εξα-
σκήσεως επαγγέλµατος για τριήµερη εργασία σε 
κοµµωτήριο στο Περιστέρι. Τηλ: 6947 661718, 
ώρες επικοινωνίας: 12:00-20:00.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ µε εµπειρία στις πωλήσεις για 
πολυδύναµο κέντρο αισθητικής ζητείται. Τηλ: 
6974 990454.

ΑΛΥΣΙ∆Α κοµµωτηρίων στον Κορυδαλλό και 
Παλαιό Φάληρο ζητά Βοηθό Κοµµωτηρίου µε 
γνώσεις manicure - pedicure και προϋπηρεσία 
απαραίτητη. Ολική ή µερική απασχόληση. Τηλ: 
210 9811640, 6909 074849.

ΚΟΜΜΩΤΗΣ πεπειραµένος ζητείται για ανδρι-
κό κοµµωτήριο στην Αργυρούπολη. Τηλ: 6932 
406471, 210 9951515.

ΚΟΜΜΩΤΗΣ µε πολύ καλές γνώσεις βαφείου και 
κουρέµατος ζητείται. Περιοχή Παλαιό Φάληρο. 
Τηλ: 210 9882895, 6982813080.

ΚΟΜΜΩΤΗΣ ζητείται αποκλειστικά για ανδρικό 
κούρεµα. Μισθός, ασφάλεια, περιοχή κέντρο. 
Τηλ: 210 8225270, 6944 646360.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στο Μαρούσι ζητά νέα για manicure 
- pedicure, έµπειρη για part time 3 ηµέρες την 
εβδοµάδα. Τηλ: 210 8060473.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στο κέντρο Κορυδαλλού ζητά 
πεπειραµένη Κοµµµώτρια στο πιστολάκι. Μισθός 
ικανοποιητικός και µόνιµη εργασία. Τηλ: 210 
4972667, 6937 204028.

ΒΟΗΘΟΣ Κοµµώτριας ζητείται να γνωρίζει πι-
στολάκι µε εµπειρία. Περιοχή Χολαργός. Τηλ: 
210 6536303, 6938 039229.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στα Μελίσσια ζητά Τεχνίτες /
τριες για σαλόνι, βαφείο καθώς και Βοηθούς µε 
προϋπηρεσία για άµεση πρόσληψη. Καλές απο-
δοχές, ασφάλιση, συνεχής δυνατότητες εξέλιξης 
σε ένα άριστο περιβάλλον. Τηλ: 211 7200494.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εµφανίσιµες νέες από spa για 
χαλαρωτικό µασάζ. Παρέχονται: εκπαίδευση, 
µισθός, ένσηµα. Τηλ: 6971 535438.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για φωτογραφήσεις ρούχων 
σε καταλόγους µαγαζιών. Βιογραφικά µε φωτο-
γραφία στο e-mail: g.k1965@yahoo.gr.

ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ /τριες για αεροβικά οµαδικά προ-
γράµµατα ζητούνται από αλυσίδα γνωστή στον 
Πειραιά. Τηλ: 6974 752937.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ για βαφείο κοµµωτηρίου ζητείται. 
Περιοχή Κολωνάκι. Τηλ: 210 7232449.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για manicure - pedicure και τε-
χνητά νύχια για κοµµωτήριο στον Άλιµο. Τηλ: 
210 9815773, κος Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για manicure - pedicure µε γνώσεις 
κοµµωτικής από κοµµωτήριο, περιοχή Περιστέρι. 
Τηλ: 210 5773466.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για manicure - pedicure για χώρο 
κοµµωτηρίου, περιοχή Αγία Παρασκευή. Τηλ: 
210 6394347, 6976 640873.
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ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ έµπειρη να γνωρίζει καλό βαφείο 
ζητείται για κοµµωτήριο στα Άνω Πετράλωνα. 
Μισθός και ΙΚΑ σεµινάρια. Τηλ: 210 3476881, 
6973 310681.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ έναντι µετρό Αγίου Ιωάννη ζητά 
νέο Κοµµωτή για σαλόνι και βαφείο. Παρασκευή 
και Σάββατο. Τηλ: 210 9020778, 6938 322415.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ανδρικό στον Κορυδαλλό ζητά 
έµπειρο νέο Κοµµωτή. Μισθός ικανοποιητικός 
για µόνιµη εργασία. Τηλ: 210 4951976.

ΒΟΗΘΟΣ Κοµµωτηρίου ζητείται για κοµµωτήριο 
στην Πλατεία Μαβίλη. Συστάσεις, προϋπηρεσία 
απαραίτητα. Τηλ: 210 6422077.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στην Άνω Γλυφάδα ζητά Βοηθό 
µε πολύ καλή γνώση και στο πιστολάκι. Τηλ: 
210 9600848.

ΑΜΕΣΑ ζητείται Κοµµώτρια µε προϋπηρεσία για 
κεντρικότατο κοµµωτήριο στη Βάρη Αττικής. Τηλ: 
210 9656107.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ πολυτελείας στην Καλλιθέα ζητεί 
έµπειρη Τεχνίτρια για πλήρη απασχόληση. Μισθός 
και ασφάλιση. Τηλ: 210 9400915, 6932 363457.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ζητεί Κοµµώτρια για πιστολάκι. 
Πλήρης ή µερική απασχόληση. Τηλ: 210 8135001.

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ ζητείται από γυµναστήριο στα 
Μελίσσια. Τηλ: 210 8045126.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μασέρ Φυσικοθεραπευτές /τριες 
από νεοσύστατη εταιρία. Θα προτιµηθούν άτοµα 
µε γνώσεις σε διάφορες εναλλακτικές θεραπείες 
και τεχνικές µάλαξης. Βιογραφικά στο e-mail: 
animusmassage@gmail.com.

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ /τρια µε προοπτικές µετεκπαίδευσης 
και δυνατότητα εξέλιξης, ζητείται σε Personal 
Training Studio των Βορείων Προαστίων. Βιο-
γραφικά στο e-mail: fitnestudio@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κοµµωτής /τρια που να γνωρίζει πάρα 
πολύ καλό χτένισµα. Μισθός. Τηλ: 2310 610423, 
2310 675129.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μανικιουρίστ έµπειρη µε προϋπηρεσία 
τουλάχιστον 2ετή για manicure - pedicure - ηµι-
µόνιµο και αποτρίχωση στην περιοχή της Καλα-
µαριάς. Βιογραφικά στο e-mail: mikro_galliko@
outlook.com.gr.

ΚΟΜΜΩΤΗΤΙΟ στην Καλαµαριά ζητά άτοµο 
νέο, πεπειραµένο µε γνώσεις κοµµωτικής και 
manicure - pedicure. Τηλ: 6981 033695.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ µε πείρα ζητείται για πλήρη ή 
µερική απασχόληση. Περιοχή Άγιος Στέφανος. 
Τηλ: 6932 180290.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ µε µεγάλη εµπειρία, πολύ καλή σε 
βαφείο, κούρεµα, πιστολάκι ζητείται στην περιοχή 
Κολωνακίου. Τηλ: 210 3622916.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για manicure - pedicure και 
µπλοκ παροχής υπηρεσιών για studio νυχιών. 
Τηλ: 210 8944510.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα πεπειραµένη για manicure - 
pedicure και τεχνητά νύχια, από κοµµωτήριο 
στη Νέα Σµύρνη. Τηλ: 210 9341011.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΕΣ /τες, Μανικιουρίστ - Πεντικιουρίστ 
ζητούνται για στελέχωση νεοσύστατου κοµµωτη-
ρίου στο Χαλάνδρι, µε βιβλίο παροχής υπηρεσιών. 
Τηλ: 6945 197378.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ πεπειραµένη ζητείται για βαφείο, 
κούρεµα, χτένισµα. Περιοχή Κολωνάκι. Τηλ: 210 
3389296.

ΚΟΜΜΩΤΗΣ /τρια πεπειραµένοι ζητούνται από 
κοµµωτήριο στο Νέο Κόσµο, πλησίον µετρό. Μι-
σθός, ασφάλιση και bonus. Tηλ: 210 9027166.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στους Θρακοµακεδώνες ζητά 
άτοµο µε εµπειρία στα χτενίσµατα και στα πε-
ράσµατα βαφής. Τηλ: 6941 699964.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στο Νέο Φάληρο ζητά νέα µε 
άριστη γνώση σε manicure - pedicure, µακιγιάζ, 
τεχνητά νύχια για µόνιµη απασχόληση. Τηλ: 210 
4836410, 6932 728230, ώρες επικοινωνίας: 
09:00-20:00.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ επώνυµο στον Κορυδαλλό 
ζητά Τεχνίτες, Κοµµωτές για βαφείο - σαλόνι 
και Βοηθούς - Τεχνίτες. Ευχάριστο περιβάλλον, 
απαραίτητη προϋπηρεσία. Τηλ: 210 4944478, 9.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ επώνυµο στο Χολαργό ζητά νέα 
µε εµπειρία στο πιστολάκι. Τηλ: 210 6522115, 
6983 012787.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ γνωστής αλυσίδας ζητά πεπειρα-
µένους Κοµµωτές /τριες και άτοµα για manicure 
- pedicure. Ευχάριστο περιβάλλον, προοπτικές 
εξέλιξης, έναντι ΗΣΑΠ Αττικής. Τηλ: 210 8237393.

ΒΟΗΘΟΣ Κοµµωτηρίου ζητείται από κοµµωτήριο 
στη Μεταµόρφωση. Τηλ: 211 4078499.

ΚΟΜΜΩΤΕΣ και Βοηθοί ζητούνται από κοµµω-
τήριο στη ∆ραπετσώνα. Οδός Αναπαύσεως 35. 
Τηλ: 210 4620478.

ΒΟΗΘΟΣ ζητείται από κοµµωτήριο στο Χαλάνδρι. 
Τηλ: 210 6800709.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στα Πατήσια ζητά άµεσα έµπειρο 
Κοµµωτή /τρια για κούρεµα, βαφείο, χτένισµα 
και Μανικιουρίστ για part time. Μισθός, ποσοστά 

και επαγγελµατική εξέλιξη. Άριστες συνθήκες 
εργασίας. Τηλ: 210 2013139, 210 8610553.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στα Κάτω Πατήσια ζητά πεπει-
ραµένη νέα µε γνώσεις στην κοµµωτική και στο 
manicure - pedicure. Ασφάλιση, υψηλές αποδο-
χές, ποσοστά. Τηλ: 210 8542885, 6948 072885.

ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ ζητείται µε µπλοκ παροχής υπη-
ρεσιών για απασχόληση 3 φορές την εβδοµάδα 
σε group µε άτοµα µε επιπλέον κιλά. Τηλ: 210 
9848730, ώρες επικοινωνίας: 16:00-21:00.

ΟΜΙΛΟΣ αισθητικής ζητά Αισθητικούς. Τηλ: 210 
6560800, fax: 210 6549977.

ΤΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ Sede Styling ζητούν για πλήρη 
αλλά και για µερική απασχόληση πολύ καλούς 
και έµπειρους Colorist, Κοµµωτές /τριες καθώς 
και έµπειρες Τεχνίτριες Νυχιών. Βιογραφικά στο 
e-mail: sedestyling@gmail.com.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ πτυχιούχος µε γνώσεις αισθητικής 
προσώπου - σώµατος και manicure - pedicure, 
ζητείται από studio κοµµωτηρίου στα Πατήσια. 
Πλήρη ή µερική απασχόληση. Τηλ: 210 2013139, 
6947 808342.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ για φαρµακείο µε προϋπηρεσία και 
εµπειρία στο χώρο και στις πωλήσεις, ζητείται 
από φαρµακείο στο Χολαργό. Τηλ: 210 6541821.

ΜΑΣΕΡ ζητούνται για µασάζ στη Νέα Σµύρνη. 
Τηλ: 6957 210800, 6947 514048.

ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Sede Styling ζητού-
νται Αισθητικοί από ΤΕΙ ή ΙΕΚ µε τουλάχιστον 
2ετή προϋπηρεσία στον τοµέα της αισθητικής. 
Ευχάριστο περιβάλλον, πολύ ικανοποιητικός 
µισθός, διαρκής εκπαίδευση. Βιογραφικά στο 
e-mail: sedestyling@gmail.com.

ΟΜΙΛΟΣ αισθητικής ζητά Φυσιοθεραπευτές για 
φυσιοθεραπευτικό µασάζ. Τηλ: 210 6560800, 
fax: 210 6549977.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες, εµφανίσιµες, για ινστιτούτο 
µασάζ στη Λευκωσία της Κύπρου. Καλές αποδο-
χές. Τηλ: 0035 796563984, 0035 796437227.

ΚΟΜΜΩΤΗΣ και Πεντικιουρίστ πεπειραµένοι ζη-
τούνται από κεντρικό κοµµωτήριο στο Κορωπί. 
Τηλ: 210 6623003.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στους Αµπελόκηπους ζητά πε-
πειραµένα άτοµα για χτένισµα, κούρεµα, βαφείο 
και Βοηθό για λούσιµο. Τηλ: 210 6422004, 6932 
570086.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στον Κορυδαλλό ζητά νέο πεπει-
ραµένο στο ανδρικό κούρεµα. Τηλ: 6937 204028, 
210 4972667.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ζητεί Κοµµώτριες να γνωρίζουν 
καλό πιστολάκι για full time - part time απασχό-
ληση. Πολύ καλός µισθός, ΙΚΑ. Περιοχή Χαλάνδρι. 
Τηλ: 210 6894910, 6951926432.

SPA ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ στα Νότια Προάστια ζητά νέα µε 
γνώσεις massage, µε πτυχίο Αισθητικού ή Βοηθού 
Φυσικοθεραπευτή. Επιθυµητή προϋπηρεσία. Tηλ: 
213 0375758, ώρες επικοινωνίας: 10:00-22:00 
εκτός Σαββατοκύριακου.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα µε γνώση Ταϊλανδέζικου µασάζ 
από spa στα Βόρεια Προάστια. Άριστες συνθήκες 
εργασίας. Τηλ: 210 8056631, 6975 763436, ώρες 
επικοινωνίας: 12:00-20:00.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ για κοµµωτήριο στο Σύνταγµα 
Απόλλωνος 5 ζητείται, Κοµµωτές για κούρεµα 
- χτένισµα - βαφές καθώς και Βοηθοί Κοµµωτών 
για manicure - pedicure και ρεσεψιόν. Τηλ: 210 
3315430.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος Κοµµωτής εµφανίσιµος, έµπειρος 
για να αναλάβει το ανδρικό τµήµα για µοντέρνο 
κοµµωτήριο στον Άλιµο. Τηλ: 210 9815773, 
κος Γιώργος.

ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ, Φυσιοθεραπευτές ζητούνται για 
να συνοδεύουν άτοµα µε αναπηρία σε εκδροµές. 
Τηλ: 6974 483010.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα µε εµπειρία για manicure - pedicure, 
χαλάουα. Περιοχή Άνω Γλυφάδα. Τηλ: 210 
9630028.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ /της έµπειρος /η ζητoύνται µε 
τουλάχιστον 7ετή προϋπηρεσία σε κοµµωτήριο 
στους Αµπελόκηπους, για 4ήµερη εργασία. Τηλ: 
210 6919193.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ πεπειραµένη µε γνώσεις manicure 
- pedicure και άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος 
ζητείται. Τηλ: 210 4964329.

ΚΟΜΜΩΤΗΣ /τρια πεπειραµένος /η ζητείται από 
κοµµωτήριο στον Κορυδαλλό. Τηλ: 210 49644329.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στο Γέρακα ζητεί Κοµµώτρια και 
Μανικιουρίστ µε εµπειρία για πλήρη απασχόληση. 
Επιθυµητή κάρτα ΟΑΕ∆. Βιογραφικά στο e-mail: 
dmhair2015@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 νέες, εµφανίσιµες για massage 
center στην Κύπρο. Τηλ: 6974 148175, κος Συµεών.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φυσιοθεραπεύτρια απόφοιτος ΤΕΙ 
(αποκλειστικά), για πλήρη απασχόληση στην 
Περαία Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά στο e-mail: 
elor@hotmail.gr, τηλ: 2392 028511.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ αισθητικής ζητεί έµπειρη Μανικιου-
ρίστ για µερική απασχόληση σε ευχάριστο περιβάλ-

λον µε ευέλικτο ωράριο, πλησίον σταθµού ΗΣΑΠ. 
Προσφέρονται: αµοιβή αναλόγως προσόντων και 
προϋπηρεσίας, ασφάλιση και bonus. Βιογραφικά 
στο e-mail: vitapluspetralona@yahoo.gr.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στο Χολαργό ζητά Κοµµώτρια 
για βαφείο και χτένισµα, για πλήρη απασχόληση. 
Τηλ: 210 6548269.

ΒΟΗΘΟΣ Κοµµωτή /τριας µε καλή γνώση σε 
πιστολάκι, ζητείται από κοµµωτήριο στη Νέα 
Σµύρνη. Τηλ: 210 9340444.

ΒΟΗΘΟΣ Κοµµωτή /τριας ανειδίκευτος για πρα-
κτική άσκηση, ζητείται από κοµµωτήριο στη Νέα 
Σµύρνη. Τηλ: 210 9340444.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ κεντρικό στο Γαλάτσι ζητά 
Κοµµώτριες και Βοηθούς. Άριστο περιβάλλον 
εργασίας, συνεχές ωράριο ή µερική απασχόληση. 
Τηλ: 210 2933035.

ΑΛΥΣΙ∆Α κοµµωτηρίων ζητά Τεχνίτη /τρια 
σαλονιού, καθώς και έµπειρο /η Colorist για 
το κατάστηµα Χαλανδρίου. Τηλ: 210 6090712.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες εµφανίσιµες από spa στο 
Κολωνάκι, µε ή χωρίς προϋπηρεσία. Βιογρα-
φικά στο e-mail: info@elenasdayspa.gr, τηλ: 
210 3387555.

ΚΕΝΤΡΟ αισθητικής ζητά Αισθητικούς απόφοι-
τους ΤΕΙ, για µόνιµη απασχόληση. Προσφέρο-
νται: βασικός µισθός, ασφάλιση, bonus. Τηλ: 210 
3232033, 210 3232034.

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ, Βοηθός Φαρµακοποιού, 
Ασθητικός ζητούνται για πλήρη απασχόληση, 
σε φαρµακείο στα Μεσόγεια. Βιογραφικά στο 
e-mail: theoracius@gmail.com, τηλ: 6932 460139.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έµπειρη Κοµµώτρια να τα ξέρει όλα για 
κατάστηµα στην Καλλιθέα. Τηλ: 6993 377001.

Καθαριότητα-Φύλαξη- 
Εξωτερικές Εργασίες-∆ιανοµή
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο για φύλαξη ηλικιωµένου άνδρα 
(83 ετών) που πάσχει από parkinson και άνοια επι 
24 ώρου στην πόλη της Πτολεµαϊδας. Συστάσεις 
χρήσιµες, κατά προτίµηση από κοντινή περιοχή. 
Βιογραφικά στο e-mail: ariskokov@gmail.com, 
τηλ: 6947 692930.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Oceanic Security Α.Ε. αναζητά Προ-
σωπικό Ασφαλείας / Φύλακες για να εργασθούν 
στο Σχινιά Μαραθώνα για το κωπηλατοδρόµιο. 
Απαραίτητες προϋποθέσεις: άδεια security, 
απολυτήριο Λυκείου, υπευθυνότητα. E-mail: 
giannopoulanast@gmail.com, τηλ: 6987 851764.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ µε εµπειρία ζητείται από κοµµω-
τήριο στην Ηλιούπολη. Τηλ: 6945 337066, ώρες 
επικοινωνίας: 11:00-21:00.

ΟΙΚΙΑΚΗ Βοηθός ζητείται για λίγες οικιακές 
εργασίες ως Εσωτερική. Περιοχή Ραφήνα. Τηλ: 
22940 33221.

ΕΤΑΙΡΙΑ εξυπηρέτησης κτιριακών εγκαταστάσεων 
ζητά άµεσα Υπάλληλο για στελέχωση συνεργείου 
απολύµανσης και καθαρισµού, κάτοχος διπλώµα-
τος αυτοκινήτου ή µοτοσυκλέτας. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@attika-ktiria.gr, τηλ: 210 5233900.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Λαντζιέρες για χώρους εστιατορίων, 
ξενοδοχείων. Εµπειρία επιθυµητή, απαραίτητη 
γνώση της Ελληνικής γλώσσας. Παρέχονται: 
ασφάλιση, πλήρες ωράριο, ευελιξία, εκπαίδευση. 
E-mail: foodservicesforyou@gmail.com, επισυ-
ναπτόµενη φωτογραφία ή συνοδευτικη επιστολή 
θα εκτιµηθεί.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπεύθυνοι Καθαριότητας για χώ-
ρους εστιατορίων-ξενοδοχείων-γραφείων. 
Εµπειρία επιθυµητή, απαραίτητη γνώση της 
Ελληνικής γλώσσας. Παρέχονται: ασφάλιση, 
πλήρες ωράριο, ευελιξία, εκπαίδευση. Ε-mail: 
foodservicesforyou@gmail.com, επισυναπτόµενη 
φωτογραφία ή συνοδευτικη επιστολή θα εκτιµηθεί.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λαντζιέρης /ισσα από καινούριο κα-
τάστηµα στο κέντρο της Αθήνας. Βιογραφικά και 
πρόσφατη φωτογραφία απαραίτητα στο e-mail: 
jobs@k8point.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για συνεργείο καθαρισµού από 
∆υτικές περιοχές. Τηλ: 6973 776125.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για λάντζα για εστιατόριο στον 
Κεραµεικό, κατά προτίµηση κάτοικος περιοχής, 
µε απαραίτητη προϋπηρεσία, κυλιόµενο ωράριο. 
Τηλ: 6972 323661.

DELIVERY ζητούνται για ψητοπωλείο στα Βόρεια 
Προάστια. Τηλ: 210 8004631.

DELIVERY ζητείται από Κινέζικο εστιατόριο µε 
δικό του µηχανάκι. Τηλ: 6981 369095, ώρες 
επικοινωνίας: 09:00-13:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι /ες για εργασία σε πλυντή-
ριο αυτοκινήτων στο Περιστέρι - Μπουρνάζι µε 
εµπειρία, για πλήρη απασχόληση. Ικανοποιητικός 
µισθός. Τηλ: 213 0386666, 6971 822045.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο για διανοµή φυλλαδίων στην 
περιοχή της Περαίας για πόρτα πόρτα. Τηλ: 6986 
765828.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο για πλύσεις σε βενζινάδικο. 
Τηλ: 210 9718804.

ΕΤΑΙΡΙΑ εµπορική φυτών στο Κορωπί ζητά ∆ια-
νοµέα µε δίπλωµα Γ΄ κατηγορίας. Θα προτιµηθούν 
κάτοικοι των γύρω περιοχών. Τηλ: 210 6627440.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο για φροντίδα ηλικιωµένης 
ως εσωτερική και για οικιακές εργασίες. Ρεπό 
1 την εβδοµάδα, µισθός ικανοποιητικός. Τηλ: 210 
3211325, ώρες επικοινωνίας: 09:00-18:30 εκτός 
Κυριακής.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ασφαλείας ζητείται για σταθερές 
φυλάξεις. Θα προτιµηθούν άτοµα µε πιστοποιη-
µένη άδεια. Περιοχή Αττικής. Τηλ: 210 2711000, 
ώρες επικοινωνίας: 10:00-13:00.

ΕΠΟΠΤΕΣ µε άδεια security και δίπλωµα οδήγησης 
ζητούνται για το Νοµό Αττικής. Θα προτιµηθούν 
άτοµα από σώµατα ασφαλείας και προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: asfaleia@interstar.gr, 
fax: 210 6711056.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Oceanic Security AE αναζητά 
Safeguards/Προσωπικό Ασφαλείας για να ερ-
γαστούν σε Αθήνα και Μαγούλα άµεσα. Απαραίτητες 
προϋποθέσεις: άδεια security, απολυτήριο Λυκείου 
και υπευθυνότητα. Ε-mail: giannopoulanast@
gmail.com, τηλ: 6987 851764.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο για διανοµή φαγητού (Delivery) 
από εταιρία εστίασης στο κέντρο της Θεσσαλο-
νίκης. Tηλ: 6988 725170, ώρες επικοινωνίας: 
13:00-23:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για απασχόληση σε υπηρεσίες 
καθαρισµού επαγγελµατικών χώρων σε περιο-
χές όπως: Γλυκά Νερά, Κορωπί, Παιανία, Σπάτα. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@elegant-fs.gr.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ζητείται για εργαστήριο ζαχαρο-
πλαστικής. Περιοχή: Άγιος Ιωάννης Ρέντης. Τηλ: 
210 4251863.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ έµπειρη ζητείται για γραφείο 
καθαρισµού πολυκατοικιών στο κέντρο της 
Αθήνας. Μόνιµη εργασία, µισθός συν ΙΚΑ. Τηλ: 
210 5247786, 6988 217764.

ΕΤΑΙΡΙΑ καθαρισµού ζητά Καθαρίστριες µε προϋ-
πηρεσία, δικό τους µεταφορικό µέσο για πρωινή, 
µεσηµεριανή εργασία. Περιοχές: Ασπρόπυργος, 
Ελευσίνα, Μέγαρα. Τηλ: 210 2816666, ώρες 
επικοινωνίας: 09:30-17:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ εστιατορίων στη Σαντορίνη ζητεί Κα-
θαρίστρια. Τηλ: 22860 23736, 6944 782108.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για καθαρισµό γραφείων, 4ωρο 
πρόγραµµα. Περιοχή κέντρο Αθήνας. Τηλ: 210 
8816440.

ΛΑΝΤΖΙΕΡΑ ζητείται από πιτσαρία στους Αµπε-
λόκηπους. Τηλ: 210 6438707.

ΕΠΟΠΤΡΙΑ µε προϋπηρεσία από µεγάλη εταιρία 
καθαρισµού ζητείται. Απαραίτητη προϋπόθεση 
δίπλωµα οδήγησης. Τηλ: 210 9599994, 210 
9599994, ώρες επικοινωνίας: 09:00-17:00 
∆ευτέρα - Παρασκευή.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι ως Πωλητές και άτοµα για 
πλύσιµο, από πρατήριο υγρών καυσίµων στο 
Νέο Ρύσιο Θεσσαλονίκης. Τηλ: 6947 840578, 
κος Γιώτης.

ΕΤΑΙΡΙΑ Security αναζητά Safeguards / Προ-
σωπικό Ασφαλείας για να εργαστεί στα Λουτρά 
Ωραίας Ελένης Κορινθίας. Απαραίτητη προϋπό-
θεση η άδεια security από την αστυνοµία. Τηλ: 
6987 851764.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο για διανοµή φυλλαδίων µε ευ-
έλικτο ωράριο. Περιοχή Ψυχικό. Βιογραφικά στο 
e-mail: marwleo@hotmail.gr, τηλ: 6975 060035.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Delivery για αναψυκτήριο µε δικό του 
µηχανάκι. Ωράριο: 07:00-14:00. Βιογραφικά στο 
e-mail: marwleo@hotmail.gr, τηλ: 6975 060035.

ΛΑΝΤΖΙΕΡΑ ζητείται από ψητοπωλείο στα Τα-
µπούρια, Κερατσίνι. Βραδινές ώρες εργασίας. 
Τηλ: 210 4010781.

∆ΙΑΝΟΜΕΙΣ µε δικό τους µηχανάκι ζητούνται 
από κεµπαπτζίδικο, περιοχή Κορυδαλλού. Τηλ: 
6995 363183, 210 4934042.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο για φύλαξη ηλικιωµένης για 
πρωινές ώρες. Περιοχή Χαϊδάρι. Τηλ: 210 5818354, 
6985 596698.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ∆ιανοµέας από ψητοπωλείο στην περιοχή 
των Αγίων Αναργύρων. Βιογραφικά στο e-mail: 
crvsi@windowslive.com, τηλ: 6932 814064.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο να διαµένει στην περιοχή Αγίας 
Παρασκευής και γύρω Προάστια, για φροντίδα 
αυτοεξυπηρετούµενης κυρίας. Τηλ: 210 6000861.

ΦΥΛΑΚΕΣ - Οδηγοί από εταιρία security στη 
Σαρωνίδα ζητούνται. Απαραίτητα: άδεια, προϋ-
πηρεσία θα προσµετρηθεί στο µισθό. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@dgs.gr, τηλ: 22910 55288.

ΦΥΛΑΚΕΣ ζητούνται για την περιοχή Αθηνών 
µε άδεια security. Τηλ: 210 9314396.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία παροχής υπηρεσιών καθαρι-
ότητας αναζητά για την Αττική νέες /ους για το 
τµήµα καθαρισµού. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
cowa.gr, τηλ: 210 9324806.

ΝΟΣΟΚΟΜΑ - Γηροκόµος έµπειρη ζητείται από 
γηροκοµείο στην Αθήνα. Τηλ: 210 6459236, 210 
6465724.

ΝΕΟΣ /α µε δίκυκλο ή ΙΧ ζητείται από διαφηµι-
στική εταιρία για εξωτερικές εργασίες. Βασικός 
µισθός, ασφάλιση. Τηλ: 210 8258100.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για διανοµή διαφηµιστικών φυλ-
λαδίων. Περιοχή Ηλιούπολη. Τηλ: 210 9761339, 
ώρες επικοινωνίας: 12:00-14:00.

ΦΟΙΤΗΤΗΣ /τρια µε µηχανή ή αυτοκίνητο ζητούνται 
από διαφηµιστική εταιρία για εξωτερικές εργα-
σίες. Βασικός µισθός, ασφάλιση, bonus. Τηλ: 
210 8258101.

ΦΟΙΤΗΤΗΣ µε µηχανάκι ζητείται από διαφηµιστική 
εταιρία, για διανοµές διαφηµιστικών καταλόγων 
σε πολυκαταστήµατα. Τηλ: 210 8258106.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καµαριέρα - Καθαρίστρια για ξενοδοχείο 
στα Καλάβρυτα. Προσφέρονται: διαµονή, φαγητό, 
µισθός, ΙΚΑ. Τηλ: 6980 857584.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο για φύλαξη 2 παιδιών ως Εσωτε-
ρική ή Εξωτερική. Ικανοποιητικός µισθός, περιοχή 
∆ιόνυσος. Ωράριο: 07:30-22:00. Tηλ: 6955 487575.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο για τη φύλαξη παιδιών και µε-
ρικές δουλειές σπιτιού ως Εσωτερική. Περιοχή 
Λαγονήσι. Τηλ: 6937 410973.

ΟΙΚΙΑΚΗ Βοηθός Εξωτερική ζητείται για οικογένεια 
2 ατόµων. Απαραίτητα: συστάσεις καλά Ελληνι-
κά. Περιοχή Γλυφάδα. Ωράριο: 10:00-14:00. Τηλ: 
210 9619304, 6932 907770, ώρες επικοινωνίας: 
∆ευτέρα-Σάββατο.

ΟΙΚΙΑΚΗ Βοηθός ζητείται άνευ οικογενειακών 
υποχρεώσεων, κατά προτίµηση από Καλλιθέα, 
∆άφνη, Νέο Κόσµο και γύρω περιοχές. Τηλ: 
6948 549289.

ΝΕΑ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ως Εσωτερική Οικιακή Βοηθός. 
Ελληνικά µη απαραίτητα. Τηλ: 210 5613396, 6974 
197580.

ΑΤΟΜΟ µε ειδικές ανάγκες ζητά Εσωτερική Οικιακή 
Βοηθό. Περιοχή Ελληνικό. Τηλ: 210 9949753.

ΟΙΚΙΑΚΗ Βοηθός ζητείται Εσωτερική µε εµπειρία 
σε παιδιά, σε εργασίες σπιτιού, µε επιθυµητές 
συστάσεις. Παρέχονται: διαµονή, διατροφή, µισθός. 
Τηλ: 6983 845044, 6974 096570.

ΟΙΚΙΑΚΗ Βοηθός ζητείται για οικία. Ωράριο πρωινό, 
πλήρη απασχόληση και περιοχή Άγιος ∆ηµήτριος. 
Τηλ: 210 9374068.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο ως Εσωτερική για τη φροντί-
δα ηλικιωµένης µη κατάκοιτης. Αµοιβή ανάλογη. 
Βιογραφικά στο e-mail: dkavafis@yahoo.com, 
τηλ: 6932 077814.

ΤΟ SOBORO Beer Bar & Restaurant το οποίο 
ανοίγει στις 15 Απριλίου στη Χαλκιδική, ζητά για 
την καλοκαιρινή περίοδο 2016: Μάγειρες Α΄, Β΄, 
Σερβιτόρους/ες, Βοηθούς και άτοµα για λάντζα. 
Tηλ: 6979 671520.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ∆ιανοµέας (Delivery) από εστιατόριο 
στον Κορυδαλλό. Τηλ: 6932 190178, ώρες επι-
κοινωνίας µετά τις 12:00, κα Μαρία.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ∆ιανοµέας για cafe - snack µε µηχανάκι 
για 5θήµερη εργασία, 8ωρο πρωινό, µε ασφάλιση. 
Περιοχή Μεταµόρφωση και επιθυµητή προϋπηρεσία 
σε ανάλογη θέση. Τηλ: 6949 441894.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικιακή Βοηθός Ηλικιωµένων εσωτερική 
στην Αµαλιάδα. Παρέχονται: µισθός, τροφή, στέγη 
ανεξάρτητη. Πρέπει να κάνει δουλειά του σπιτιού 
και αν χρειαστεί να οδηγεί. Τηλ: 2622 061028.

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Mongo Sushi Spot (Κολωνάκι) 
ζητά άµεσα νέο ∆ιανοµέα - Delivery για διανοµή 
µε δικό του µηχανάκι και γνώση του κέντρου. 
Τηλ: 213 0360192.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρα και άτοµο για λάντζα για 
εστιατόριο. Μισθός, ΙΚΑ, διαµονή, διατροφή. Τηλ: 
6973 797346.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικιακή Βοηθός για 2 φορές µηνιαίως 
και 6ωρη εργασία. Τηλ: 6932 199322.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εσωτερική για άτοµο µε ειδικές ανά-
γκες, περιοχή Χαλάνδρι. Τηλ: 210 6833782, 
6944 412125.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο για φύλαξη και φροντίδα ηλι-
κιωµένης κυρίας ως Εσωτερική. Καλός µισθός, 
περιοχή Πόρος. Τηλ: 6975 108517.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για µοίρασµα φυλλαδίων (ηµιαπα-
σχόληση) στα Νότια Προάστια. Τηλ: 211 4112621, 
ώρες επικοινωνίας: 10:00-20:00.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Oceanic Security AE αναζητά 
Safeguards/Προσωπικό Ασφαλείας για να ερ-
γαστούν σε Αθήνα και Μαγούλα άµεσα. Απαραίτητες 
προϋποθέσεις: άδεια security, απολυτήριο Λυκεί-
ου και υπευθυνότητα. Ε-mail: giannopoulanast@
gmail.com, τηλ: 6987 851764.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ διατροφής ζητούνται άτοµα χωρίς 
προϋπηρεσία για προώθηση - διανοµή καφέ. Πο-
σοστά και bonus. Βιογραφικά στο e-mail: sakisgj@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα για ολιγοήµερη απασχόληση 
για τη φύλαξη αθλητικής εκδήλωσης. Τηλ: 210 
5556280, 210 5542141.

ΣΙ∆ΕΡΩΤΡΙΕΣ για ανδρικό σακάκι και πανελόνι 
ζητούνται από σιδερωτήριο στον Κολωνό. Τηλ: 
210 5138116.
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Υποτροφίες µεταπτυχιακών από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών
Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών προκηρύσσει τέσσερις υποτροφίες µεταπτυχιακών σπουδών 
προδιδακτορικού επιπέδου. Συγκεκριµένα:
–Η ΕΕΕ, στη µνήµη του αειµνήστου προέδρου της Αντωνίου Χανδρή, χορηγεί υποτροφία 
για σπουδές σχετιζόµενες µε το ναυτιλιακό αντικείµενο, σε πανεπιστήµια της ευρωπαϊκής 
ένωσης εκτός Ελλάδας, ύψους 10.000 δολαρίων ΗΠΑ. Η υποτροφία αφορά στο ακαδηµαϊκό 
έτος 2015-2016.
–Η εταιρία Neptune Lines, στη µνήµη του ιδρυτή της Νικολάου Τραυλού, χορηγεί υποτροφία 
διαµέσου της ΕΕΕ, σε τοµείς σχετιζόµενους µε τη ναυτιλία σε πανεπιστήµια των κρατών-µελών 
της ευρωπαϊκής ένωσης εκτός Ελλάδας, ύψους 10.000 ευρώ για το ακαδηµαϊκό έτος 2015-2016.
–Η κυρία Ειρήνη Νταϊφά, στη µνήµη του Σταύρου Α. Νταϊφά, χορηγεί υποτροφία διαµέσου 
της ΕΕΕ, για µεταπτυχιακές σπουδές προδιδακτορικού επιπέδου σε τοµείς σχετικούς µε τη 
ναυτιλία, σε πανεπιστήµια της ευρωπαϊκής ένωσης εκτός Ελλάδος, ύψους 15.000 δολαρίων 
ΗΠΑ για το ακαδηµαϊκό έτος 2015-2016.
–Επίσης, το Lloyd’s Register Foundation χορηγεί υποτροφία για το ακαδηµαϊκό έτος 2016-
2017 για σπουδές σε τοµείς σχετιζόµενους µε τη ναυτιλία σε Πανεπιστήµια του εξωτερικού, 
διεθνώς ανεγνωρισµένα, ύψους 10.000 λιρών Αγγλίας.
Για τις απαιτούµενες προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν µέχρι την 
31η ∆εκεµβρίου 2015 και για άλλες συναφείς πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να 
απευθύνονται στα γραφεία της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών στον Πειραιά, Ακτή Μιαούλη 
85 και στα τηλέφωνα 210 4291159-65, στην κυρία Ελένη Πρασίνου. Για δε την υποτροφία 
του LRF οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται και στα γραφεία του Hellenic Lloyd’s 
SA, Ακτή Μιαούλη 87, στο τηλέφωνο: 210 4580852.

23 υποτροφίες εσωτερικού 2015-2016 από το Βαρβάκειο Ίδρυµα
Το Βαρβάκειο Ίδρυµα προκηρύσσει διαγωνισµό για τη χορήγηση είκοσι τριών υποτροφιών εσω-
τερικού κατά το σχολικό και ακαδηµαϊκό έτος 2015-2016, που θα δοθούν σε βάρος των εσόδων 
του Ιδρύµατος ως εξής:
α) ∆έκα σε αποφοίτους δηµοσίου δηµοτικού που γράφτηκαν για πρώτη φορά κατά το σχολικό 
έτος 2015-2016 στην πρώτη τάξη δηµοσίου γυµνασίου,
β) ∆έκα σε αποφοίτους δηµοσίου γυµνασίου που γράφτηκαν για πρώτη φορά κατά το σχολικό 
έτος 2015-2016 στην πρώτη τάξη δηµοσίου λυκείου,
γ) Τρεις σε αποφοίτους δηµοσίου λυκείου που φοιτούν στις Ακαδηµίες Εµπορικού Ναυτικού 
(ΑΕΝ) και έχουν εγγραφεί για πρώτη φορά το ακαδηµαϊκό έτος 2015 – 2016 στο πρώτο εξάµηνο 
σπουδών.
Απαραίτητη προϋπόθεση συµµετοχής όλων των υποψηφίων στο διαγωνισµό είναι η ελληνική 
ιθαγένεια ή ελληνική καταγωγή (Κ.∆. 18/23-8-1941), η ύπαρξη οικονοµικής αδυναµίας που θα 
πιστοποιείται από το εκκαθαριστικό σηµείωµα της οικείας ∆ΟΥ για το φορολογητέο ατοµικό και 
οικογενειακό εισόδηµα φορολογικού έτους 2014, το οποίο δεν θα υπερβαίνει το ποσό των είκοσι 
πέντε χιλιάδων (25.000,00) ευρώ για οικογένεια µέχρι τεσσάρων µελών, προσαυξανόµενο κατά 
τρεις χιλιάδες (3.000,00) ευρώ για κάθε επιπλέον µέλος, καθώς και λευκό ποινικό µητρώο για 
τους ενήλικους υποψήφιους.
Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν ως εξής:
1) Οι µαθητές της Α΄ γυµνασίου στα µαθηµατικά και τη γλώσσα (διδακτέα ύλη ΣΤ΄ δηµοτικού 
σχολικού έτους 2014-2015)
2) Οι µαθητές της Α΄ λυκείου στα µαθηµατικά και τη νεοελληνική γλώσσα και γραµµατεία (διδα-
κτέα ύλη Γ΄ γυµνασίου σχολικού έτους 2014-2015)
3) Οι σπουδαστές Α΄ εξαµήνου των ΑΕΝ στα µαθηµατικά και στοιχεία στατιστικής και τη νεοελλη-
νική γλώσσα (διδακτέα ύλη Γ΄ λυκείου γενικής παιδείας σχολικού έτους 2014 – 2015)
Η βαθµολογική κλίµακα είναι 0–20. Επιτυχών θεωρείται εκείνος ο οποίος συγκεντρώνει µέσο 
όρο βαθµολογίας από τα δύο µαθήµατα τουλάχιστον δεκατέσσερα.
Από το σύνολο των επιτυχόντων (δηλαδή όσων συγκεντρώσουν µέσο όρο βαθµολογίας από τα 
δύο µαθήµατα τουλάχιστον δεκατέσσερα) και των τριών κατηγοριών θα προτιµηθούν κατά τη 
σειρά βαθµολογίας τους τέσσερις που να έχουν γεννηθεί στα Ψαρά ή να κατάγονται εκ µητρικής 
ή πατρικής γραµµής αυτών από τα Ψαρά, γενέτειρα του Ιωάννη Βαρβάκη. Οι εν λόγω υποψήφιοι 
θα προηγηθούν κατά τη σειρά βαθµολογίας τους στους πίνακες επιτυχόντων, ανεξάρτητα από 
τη βαθµολογία των υπολοίπων.
Η χορηγούµενη υποτροφία θα είναι µηνιαίως 200,00 ευρώ. Η καταβολή της θα αρχίσει από την 
έναρξη του σχολικού και ακαδηµαϊκού έτους ή εξαµήνου στο οποίο αναφέρεται η υποτροφία και 
θα διαρκέσει µέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων στο Γυµνάσιο ή Λύκειο 
ή στις ΑΕΝ µε την προϋπόθεση: α) οι µαθητές της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης να προάγονται 
µε µέσο όρο βαθµολογίας τουλάχιστον δεκατέσσερα και διαγωγή τουλάχιστον «κοσµία» και οι 
σπουδαστές των ΑΕΝ να προάγονται στο επόµενο εξάµηνο και β) να πιστοποιείται κάθε έτος η 
οικονοµική αδυναµία.
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στην Αθήνα, στις 6 Φεβρουαρίου 2016, ηµέρα Σάββατο και ώρα 9.00 
π.µ. στο διδακτήριο της Βαρβακείου σχολής στο Π. Ψυχικό (Μουσών 20 και Παπαδιαµάντη) από 
εξεταστική επιτροπή που θα συσταθεί όπως ορίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 38, 56 και 82 
του ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185 τ. Α΄), όπως ισχύει. Ώρα προσέλευσης των υποψηφίων τουλάχιστον 
µισή ώρα πριν την έναρξη του διαγωνισµού. Κάθε υποψήφιος που προσέρχεται στο διαγωνισµό 
θα πρέπει να έχει τα απαραίτητα έγγραφα, τα οποία πιστοποιούν την ταυτότητά του.
Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλουν τις σχετικές έντυπες 
ειδικές αιτήσεις στο Βαρβάκειο Ίδρυµα, Ιπποκράτους 2 και Ακαδηµίας (4ος όροφος) Τ.Κ. 106 79–
Αθήνα, το αργότερο µέχρι την 21 Ιανουαρίου 2016. Οι αιτήσεις µε τα απαιτούµενα συνοδευτικά 
δικαιολογητικά µπορούν να υποβληθούν και ταχυδροµικώς «επί συστάσει και αποδείξει» µέχρι 
την ανωτέρω ηµεροµηνία.
Οι αιτήσεις των ανηλίκων υποψηφίων υποβάλλονται από τους έχοντες τη γονική επιµέλειά τους.
Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτούνται τα εξής:
1) Αίτηση (µε βεβαιωµένο το γνήσιο της υπογραφής των εχόντων τη γονική επιµέλεια του ανήλικου 
υποψηφίου ή του ιδίου του υποψηφίου αν είναι ενήλικος, στην περίπτωση µη αυτοπρόσωπης 
κατάθεσης της αίτησης).
2) Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας του υποψηφίου ή και των γονέων του, όπου 
αυτό απαιτείται, από την οποία θα προκύπτει: α) η ελληνική ιθαγένεια ή η ελληνική καταγωγή 
(Κ.∆. 18/23-8-1941) και β) η ηλικία του που δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερη των 36 ετών (παρ.2 
του άρθρου 36 του Ν.1473/1984).
Για τους υποψήφιους που δεν έχουν συµπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους απαιτείται ευκρινές 
φωτοαντίγραφο βεβαίωσης ταυτοπροσωπίας.
3) Αποδεικτικά καταγωγής για τους υποψήφιους που κατάγονται από τα Ψαρά εκ µητρικής ή 
πατρικής γραµµής αυτών.
4) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, το οποίο θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία.
5) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυσης από το δηµοτικό, γυµνάσιο ή λύκειο κατά 
περίπτωση, µε βαθµό τουλάχιστον «πολύ καλά» και διαγωγή για τους αποφοίτους γυµνασίου 
ή λυκείου τουλάχιστον «κοσµία».
6) Πιστοποιητικό ή βεβαίωση του σχολείου ή της ΑΕΝ ότι ο υποψήφιος έχει εγγραφεί και φοιτά, 
που θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία.
7) Ευκρινές φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος της οικείας ∆ΟΥ για το φορολογητέο 
ατοµικό και οικογενειακό εισόδηµα φορολογικού έτους 2014, σύµφωνα µε τα ανωτέρω ανα-
γραφόµενα στη δεύτερη παράγραφο της παρούσας προκήρυξης.
8) Απόσπασµα ποινικού µητρώου για τους ενήλικους υποψήφιους, το οποίο θα αναζητηθεί 
αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία.
9) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 των εχόντων τη γονική επιµέλεια του ανήλικου υποψηφίου 
ή του ιδίου του υποψηφίου αν είναι ενήλικος, µε βεβαιωµένο το γνήσιο της υπογραφής τους στην 
περίπτωση µη αυτοπρόσωπης κατάθεσης της αίτησης, ότι ο υποψήφιος δεν έλαβε, ούτε λαµβάνει 
υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από την ίδια ή άλλη κληρονοµιά, κληροδοσία ή δωρεά και ότι δεν 
έχει εκπέσει λόγω υπαιτιότητάς του από υποτροφία η οποία του είχε απονεµηθεί προηγουµένως.
Σηµειώνεται ότι τα φωτοαντίγραφα επικυρωµένων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές 
αρχές θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση.
Η προκήρυξη και η σχετική αίτηση για τις τρεις κατηγορίες υποψηφίων είναι δυνατό να αναζη-
τηθούν από τους ενδιαφερόµενους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.varvakeionidryma.gr. 
Παροχή πληροφοριών
Τυχόν διευκρινίσεις και έντυπα αιτήσεων, παρέχονται από το Βαρβάκειο Ίδρυµα (Ιπποκράτους 
2 & Ακαδηµίας, 4ος όροφος) καθ’ όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Τηλ.: 210-3632233, 210 
3618186 Fax: 210 3618509

Πανελλήνιο Συνέδριο: ∆ιδάσκοντας και εµπνέοντας εφήβους-  
Για ένα αλλιώτικο σχολείο (∆ελφοί)
Θέµα εκδήλωσης: 
"∆ιδάσκοντας εφήβους - Για ένα αλλιώτικο σχολείο"
Τόπος εκδήλωσης: 
Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο ∆ελφών
Τα εκπαιδευτήρια "Πολύτροπη Αρµονία" διοργανώνουν πανελλήνιο συνέδριο µε θέµα 
"∆ιδάσκοντας εφήβους - Για ένα αλλιώτικο σχολείο". Το συνέδριο θα πραγµατοποιηθεί 
4-6 Μαρτίου 2016 στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο ∆ελφών. Το συνέδριο απευθύνεται, 
µεταξύ άλλων, σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, πανεπι-
στηµιακούς, φοιτητές, ερευνητές.
Οι κεντρικές εισηγήσεις και οι εργαστηριακές παρουσιάσεις θα αναφέρονται στις παρακάτω 
θεµατικές ενότητες:
- Καινοτόµες διδακτικές προτάσεις/παρεµβάσεις.
- ∆ιαθεµατικές προσεγγίσεις.
- Αξιοποίηση νέων διδακτικών µέσων (λ.χ. διδακτικά εργαλεία και εφαρµογές Τ.Π.Ε., χρήση 
διαδραστικού πίνακα κ.ά.).
- Προαιρετικά προγράµµατα σε συνάφεια µε τη διδακτική πράξη.
- Αξιοποίηση των τεχνών σε διδακτικές εφαρµογές.
Στο συνέδριο µπορούν να υποβληθούν εισηγήσεις, διδακτικές προτάσεις, εργαστηριακές 
παρουσιάσεις και εκπαιδευτικά σενάρια σύµφωνα µε τους κύριους θεµατικούς άξονες του 
Συνεδρίου. Όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν πρόταση στο συνέδριο, θα πρέπει να στεί-
λουν ως τη ∆ευτέρα 11 Ιανουαρίου 2016 µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (lykeiopa@otenet.
gr (link sends e-mail), info@politropiarmonia.gr (link sends e-mail) τον τίτλο και περίληψη 
της εργασίας τους έκτασης µέχρι 500 λέξεις και η οποία θα δηµοσιευτεί στις περιλήψεις του 
συνεδρίου. Για περισσότερες πληροφορίες: www.greek-language.gr

Προκήρυξη υποτροφιών του κληροδοτηµάτων Ιωάννου
-Η διαχειριστική επιτροπή του κληροδοτήµατος Ιωάννου θα προσλάβει για το σχολικό έτος 
2015/2016 12 υποτρόφους σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήµατος, χωρίς διαγωνισµό 
και που θα φοιτούν εντός Ελλάδος. Οι υποψήφιοι υπότροφοι θα είναι µόνιµοι κάτοικοι Καρ-
δακάτων και σε περίπτωση που δε συµπληρωθεί ο αριθµός των υποτρόφων οι υποτροφίες 
θα χορηγούνται µε τα ίδια κριτήρια στους καταγόµενους από τα Καρδακάτα που κατοικούν 
αλλού, εφόσον η οικογενειακή τους µερίδα παραµένει στα Καρδακάτα. Αν δεν συµπληρώνεται 
ο προβλεπόµενος αριθµός, οι υποτροφίες θα χορηγούνται σε παιδιά µόνιµων κατοίκων της 
ευρύτερης περιοχής της Τ.Κ. Θηναίας (Κοντογουράτα, Ρίζα, Πετρικάτα) αφού αποκλειστούν 
εκείνοι που προέρχονται από µεταδηµότευση. Σε κάθε περίπτωση θα προτιµούνται σπουδα-
στές απόρων ή πολυτέκνων οικογενειών.
Οι υποτροφίες ανέρχονται σε 85€ για τους µαθητές της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και 125€ 
για τους σπουδαστές της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µηνιαίως. Η κάθε υποτροφία χορηγείται για 
χρονικό διάστηµα ισόχρονο των σπουδών για κάθε βαθµίδα εκπαίδευσης µε την προϋπόθεση 
ότι, οι υπότροφοι θα παρακολουθούν ανελλιπώς τα µαθήµατα τους και θα προάγονται µε 
επιτυχία στις σπουδές τους. Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής αιτήσεων: 15 ∆εκεµβρίου.

Υποτροφίες από το κληροδότηµα της Αρχιεπισκοπής Κύπρου 
Ανακοινώνεται ότι τα πιο κάτω Ιδρύµατα:
1. «Ελληνικόν Κοινοτικόν Ορφανοτροφείον Λευκωσίας»
2. «Επαγγελµατική Σχολή Ευγενίας Θεοδότου» 
3. «Ίδρυµα Μιλτιάδη Κουρέα»
προκηρύσσουν αριθµό υποτροφιών και θα δέχονται αιτήσεις από την 1η Νοεµβρίου µέχρι 
και την 18η ∆εκεµβρίου 2015.
Για περισσότερες πληροφορίες για τους ενδιαφερόµενους καθώς και πρόσβαση σε όλα τα 
σχετικά έντυπα, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Εκκλησίας Κύπρου, στη διεύθυνση: www.
churchofcyprus.org.cy ή αποταθείτε στο τηλέφωνο 22554722.
Εκ του Γραφείου Ιδρυµάτων και Κληροδοτηµάτων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου.
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ΑΘΗΝΑ

01 ∆εκεµβρίου
«Ένα όνειρο γελοίο» πρόκειται να παρουσιάσουν οι καλλιτέχνες 
που παρακολουθούν το 1ο Duende School of Ensemble Physical 
Theatre που διεξάγεται στην Αθήνα υπό την καθοδήγηση και 
σκηνοθεσία του John Britton. Πρόκειται για τη µεταφορά του 
διηγήµατος του Φ. Ντοστογιέφσκι «το όνειρο ενός γελοίου αν-
θρώπου» στη σκηνή σε µορφή ensemble σωµατικού θεάτρου 
από ένα θίασο που αποτελείται από 19 γυναίκες διαφορετικών 
εθνικοτήτων. Το έργο διερευνά την ιδέα της ουτοπίας και της 
δυστοπίας, θέτοντας κρίσιµα ερωτήµατα για τον κόσµο που ζούµε.
Τοποθεσία: Art Factory, Λαµίας 6, Ταύρος. Ώρα: 20:30

2 ∆εκεµβρίου
Η Πρεσβεία του Μεγάλου ∆ουκάτου του Λουξεµβούργου στην 
Ελλάδα σε συνεργασία µε το Hellenic American College (HAEC) 
και την Ελληνοαµερικανική Ένωση και µε την υποστήριξη της 
Eurobank Private Bank Luxembourg S.A., παρουσιάζει έκθεση 
φωτογραφίας µε θέµα το Λουξεµβούργο, στο πλαίσιο της λου-
ξεµβουργιανής Προεδρίας του Συµβουλίου της ΕΕ. Η έκθεση 
θα πραγµατοποιηθεί από 2 έως και 19 ∆εκεµβρίου 2015 στην 
γκαλερί Χατζηκυριάκος-Γκίκας της Ελληνοαµερικανικής Ένωσης.
Τοποθεσία: γκαλερί Χατζηκυριάκος-Γκίκας Ελληνοαµερικανικής 
Ένωσης, Μασσαλίας 22. Ώρα: 12:00-21:00

3 ∆εκεµβρίου
O "Πόλεµος των Άστρων" αλλάζει πλανήτη και προσγειώνεται 
στο κέντρο της Αθήνας. Λίγες µέρες πριν την πρεµιέρα της 
πολυαναµενόµενης ταινίας του Star Wars, η δύναµη ξυπνά 
µέσα στο κτίριο του Ροµάντσο και ο Darth Vader περιµένει 
τους επισκέπτες ντυµένος στα µαύρα για έτοιµος για αναµέ-
τρηση. Ένα tribute art show, εµπνευσµένο από τον κόσµο και 
τους ήρωες των τριλογιών "Star Wars", µέσα από τη µατιά 
µερικών από τους πιο ενδιαφέροντες Έλληνες καλλιτέχνες του 
σήµερα. Εικονογράφοι, comic artists, set designers, tattoo 
artists, γραφίστες, street artists και screen printers θα δώσουν 
ένα αποκλειστικό έργο και τη δική τους οπτική γύρω από το 
σύµπαν των ταινιών "Star Wars". Την ηµέρα των εγκαινίων, 
ένα after party θα ακολουθήσει µε καλεσµένους τους DJ 
Noiz και Monachus µε urban και funk διάθεση. May the 
Force be with you!
Τοποθεσία: BIOS Ροµάντσο, Πλ. Οµονοίας-Μεταξουργείο, 
Αναξαγόρα 3-5. Ώρα: 19:00

4 ∆εκεµβρίου
Η πολιτιστική εταιρεία Ανάµεσα στους Μέρµηγκες (Λάρνα-
κα/Αθήνα), η κολλεκτίβα Pixel [13] (Μασσαλία) και Έλληνες 
καλλιτέχνες συνδιαµορφώνουν το kaos! 
Το καλλιτεχνικό αυτό project, στόχο έχει να χαρτογραφήσει 
τη γειτονιά του Κεραµεικού µέσα από προσωπικές ιστορίες 
των κατοίκων της, το παρελθόν της, και κυρίως, µέσα από 
τα στοιχεία εκείνα που διαµορφώνουν το σηµερινό της 
πρόσωπο.
Τοποθεσία: Πλατεία Κουλούρη, Στρατονίκης και Ελασιδών 
(µετρό Κεραµεικός). Ώρα: 19:00-22:00

5 ∆εκεµβρίου
Για ακόµη ένα Σάββατο, συνεχίζεται το καλλιτεχνικό πρό-
γραµµα σύγχρονου χορού και κινητικής εγκατάστασης στο 
Μικροσκοπικό θέατρο της χορογράφου Αναστασίας Λύρα, 
που φέρει τον γενικό τίτλο Είναι Καιρός. 
Το Σάββατο, 05 ∆εκεµβρίου, στις 20.00, το κοινό θα έχει τη 
δυνατότητα να παρακολουθήσει τον πρώτο από τον κύκλο 
των «Ελάχιστων Χορών» υπό τον ήχο του Αζέρου Habil Aliyev, 
ενώ η βραδιά θα ολοκληρωθεί µε ένα σόλο σε µουσική του 
Paco de Lucia. Λόγω περιορισµένου χώρου είναι απαραίτητη 
κράτηση: 6989443157.
Τοποθεσία: Μικροσκοπικό θέατρο, ∆εξίππου 5 & πλατεία 
Ταξιαρχών, Πλάκα. Ώρα: 20:00

6 ∆εκεµβρίου
Η ελληνική δηµιουργικότητα 
δηλώνει παρούσα και αισιό-
δοξη µέσα από την έκθεση 
Greek Creativity Not In Crisis! 
Η Sophia Enjoy Thinking και 
οι συνεργάτες της Χριστίνα 
Μόραλη, Χαρτοβασίλειον, The Cool Projects και We Design, 
οργανώνουν οµαδική έκθεση µε τις νέες δηµιουργίες τους-
διακοσµητικά και χρηστικά είδη σπιτιού και γραφείου-για να 
δηλώσουν παρόντες, αισιόδοξοι και πεπεισµένοι ότι ένα πολύ 
σηµαντικό και ανεκµετάλλευτο κεφάλαιο της ελληνικής οικο-
νοµίας είναι η ελληνική δηµιουργικότητα µε όποιον τρόπο και 
αν εκφράζεται. Eίναι µα ευκαιρία να στηρίξουµε την ελληνική 
δηµιουργικότητα, να κάνουµε µια όµορφη βόλτα στην Πλάκα 
αλλά και να προετοιµαστούµε για τις γιορτές αγοράζοντας δώρα 
µε ελληνική υπογραφή!
Τοποθεσία: Forget Me Not, Ανδριανού 100, Πλάκα. Ώρα: 
12:00-20:00

7 ∆εκεµβρίου
Οι «On The RoAd» παρουσιάζουν 
την παράσταση «Χαµένη Γενιά», 
εµπνευσµένο από το κλασικό θεατρι-
κό έργο του Φέρντιναντ Μπρούκνερ 
«Η αρρώστια της νιότης». Πέντε νέοι 
φοιτητές Ιατρικής ζουν στα άκρα, 
έχοντας σαν άλλοθι την νιότη µιας 
χαµένης γενιάς, που εν αγνοία της 
φλερτάρει µε το θάνατο. Τα ερωτικά παιχνίδια, το αλκοόλ, τα 
ναρκωτικά, και τα παιχνίδια εξουσίας αποτελούν µια επιλογή 
ζωής για τα πιο ευαίσθητα µέλη της χαµένης γενιάς, ενώ οι 
υπόλοιποι αµύνονται πίσω από τον κυνισµό και τον οπορ-
τουνισµό τους. Οι ηθικές αρχές, τα όνειρα, οι φιλοσοφίες και 
τα κοινωνικά πρότυπα, αποκαλύπτουν την πλήρη ανεπάρκειά 
τους µετά τον Α’ Παγκόσµιο Πόλεµο, σπρώχνοντας µια ολό-
κληρη γενιά στην αυτοκαταστροφή. Καταρρέουν σαν πύργοι 
από άµµο κι αφήνουν πίσω ένα κενό που οδηγεί σε επικίνδυνα 
παιχνίδια–για να γεµίσει την χωρίς νόηµα ζωή, µιας γενιάς θύµα, 
ενός επιφανειακά πολιτισµένου κόσµου. Το έργο θυµίζει πολύ 
την παρούσα κατάσταση στην Ελλάδα, µια χώρα που ζει στο 
περιθώριο και οδηγεί, χωρίς αναστολές, τη νέα γενιά σε ένα 
µέλλον δυσοίωνο. 
Τοποθεσία: Θέατρο Εµπρός (Ρήγα Παλαµήδη 2, Ψυρρή, Αθήνα)
Ώρα: 21:30

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1 ∆εκεµβρίου
Η Artforum/Tsatsis Gallery, εγκαινιάζει την 
ατοµική έκθεση του Κωστή Σπανόπουλου, 
µε µία εγκατάσταση και έργα της τελευταίας 
του δουλειάς. Ό καλλιτέχνης δηλώνει για την 
έµπνευση του και µε αφορµή την έκθεση του: 
«Σε µια εποχή δυστυχίας , όπου χρηµατιστη-
ριακές αξίες αποκτούν ανεξέλεγκτες υπεραξίες 
και η συσσώρευση του πλούτου αποστραγγίζει 
τις ανθρωπιστικές δυνάµεις του παγκόσµιου 
πληθυσµού, οι εικόνες των πολύτιµων κα-
τεργασµένων υλικών και της ίδιας της ζωής 
εµπλέκονται σε µια αντιθετική απεικόνιση. Στο 
εικαστικό επίπεδο οι εννοιολογικές αντιθετικές 
εικόνες συνεργάζονται για µία τελική σύνθε-
ση, η οποία προτάσσει την κριτική θέση και 
το κριτικό ενεργητικό βλέµµα στο σήµερα» 
Τοποθεσία: γκαλερί Tsatsis Projects Artforum, 
Τσιµισκή 111-113. Ώρα: 18:00-22:00

2 ∆εκεµβρίου
Οι ποδηλάτες της ΕΠΣΒΕ ξανασµίγουν για καλό 
σκοπό..! Από τις 2 έως τις 6 ∆εκεµβρίου στον 
πολυχώρο WE θα εκτεθούν 25 κλασσικά αγω-
νιστικά ποδήλατα. Οι επισκέπτες θα µπορούν 
να διαβάσουν τη ιστορία τόσο των ποδηλά-
των αλλά και των αθλητών. Μια πολύ καλή 
ευκαιρία να θυµηθούν οι παλιότεροι και να 
µάθουν οι νεότεροι.

Τοποθεσία: πολυχώρος πολιτισµού και αθλη-
τισµού "WE", 3ης Σεπτεµβρίου και Γρηγορίου 
Λαµπράκη. Ώρα: 09:00-23:00

3 ∆εκεµβρίου
Το "Ρώ" µας προσκαλεί σε έκθεση καρτ ποστάλ 
του ΣΚΕΤΒΕ. Οι κάρτ ποστάλ µας εµπνέουν: 
καρτ ποστάλ, θηλυκό- κάρτα από χοντρό χαρτί 
µε εκτυπωµένη κάποια παράσταση στη µία 
πλευρά και χώρο για να γραφτεί ένα σύντοµο 
σηµείωµα και η διεύθυνση του παραλήπτη, 
αποστέλλεται ταχυδροµικά χωρίς να απαιτείται 
φάκελος, καλλιτέχνες του ΣΚΕΤΒΕ δηµιουργούν 
καρτ ποστάλ µε θέµα το «ταξίδι».
Τοποθεσία: Art Space "Ρώ", Ρωµανού 5. Ώρα: 
10:00-14:00 & 18:00-20:30

4 ∆εκεµβρίου
Η ταυτότητα ενός κτιρίου είναι το σύνολο των 
ενεργητικών ατοµικών ή συλλογικών εντυ-
πώσεων, απόψεων και συναισθηµάτων για 
τον τόπο αυτό. Το 
περιεχόµενο αυτής 
της ταυτότητας εί-
ναι το αντικείµενο 
που πυροδότησε 
την εικαστική ανα-
ζήτηση από τους καλλιτέχνες καθώς υπήρξανε 
και οι δύο µαθήτριες στο συγκεκριµένο κτίριο 
της οδού Βασιλίσσης Όλγας 66 – η µία της γερ-
µανικής σχολής και η άλλη του Goethe-Institut 
Thessaloniki. Οι καλλιτέχνιδες Αιµιλία Κούφα 

και Αγγέλικα Πράπα, έχοντας την αίσθηση ότι 
στο σχολείο αυτό ανήκουν και τους ανήκει 
εν µέρει, έχοντας ενηλικιωθεί σε µια δυναµι-
κή διαδικασία αλληλεπίδρασης και έχοντας 
αντιπαρατεθεί στο πλαίσιο της προβληµατικής 
της πολιτισµικής τους ετερότητας, αναζήτησαν 
τον χαρακτήρα και την ατµόσφαιρα, το genius 
loci του χώρου αυτού.
Τοποθεσία: Ινστιτουτο Γκαίτε Θεσσαλονίκης, 
Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας 66. Ώρα: 10:00-
21:00

5 ∆εκεµβρίου
Το Σάββατο 5 ∆εκεµβρίου, στις 12.00, ο Θο-
δωρής Παπαϊωάννου µας περιµένει στο Public 
Τσιµισκή για την παρουσίαση του νέου του 
βιβλίου, µε τίτλο “Απέναντι”! Ο αγαπηµένος 
συγγραφέας παιδικών παραµυθιών, µετά την 
επιτυχία του βιβλίου “Ανάποδα”, ξανασυνερ-
γάζεται µε τις εκδόσεις Ίκαρος και το αποτέ-
λεσµα είναι ένα ακόµη µαγικό βιβλίο που θα 
ταξιδέψει τους µικρούς µας φίλους!
Τοποθεσία: Public Θεσσαλονίκης (Στοά Χιρς), 
Τσιµισκή 24 - Μητροπόλεως 33. Ώρα: 12:00

6 ∆εκεµβρίου
Oι Jitterbugs skg σας προσκαλούν στο 5ο 
(για τη νέα σεζόν) ρετρό κυριακάτικο απερι-
τίφ. ∆ιασκεδάστε ακούγοντας & χορεύοντας, 
όπως πάντα, τη µουσική των 50s αλλά και για 
αυτήν τη φορά early 60s στο πιο hot πάρτι της 
πόλης µε Jive, Jump Blues, Βοοgie Woogie, 

Stroll, Rock 'n' roll, Doo Wop, Surf, Rockabilly, 
κ.α. από τον Shockin' Steve σε ένα fabulous 
swinging and rolling shakin' and stomping 
απογευµατινό κυριακάτικο απεριτίφ, αλλά και 
πιο νωρίς µε τον Ilia "cool cat" kalpaka & 
τον Σπήλιο Αυγερινό, των Jitterbugs skg µε 
rolling διάθεση! Nωρίς το απόγευµα δωρεάν 
µάθηµα χορού Jive, στις 5.30 µ.µ., ενώ ο κα-
θιερωµένος δωρεάν µπουφές του Rover για 
συνοδεία ρετρό απεριτίφ, ποτού, µπύρας ή 
καφέ θα προσφέρεται από τις 5.30 µµ.
Dress code επιθυµητό σε 50's high school, 
college style! Σας περιµένουµε!
Τοποθεσία: Rover Bar, Σαλαµίνος 6, Λαδάδικα.
Ώρα: 17:30

7 ∆εκεµβρίου
Η έκθεση «Σερβική λογο-
τεχνία στον Α’ Παγκόσµιο 
πόλεµο» υλοποιήθηκε στο 
πλαίσιο του έργου «Συλλο-
γές Europeana 1914-1918: 
Μνήµη του Α’ Παγκοσµίου 
Πολέµου» µε τη συνδροµή του Υπουργείου 
Πολιτισµού και Πληροφόρησης της ∆ηµοκρατίας 
της Σερβίας. Πρόκειται για την πρώτη παρουσί-
αση της αντιπροσωπευτικής αυτής συλλογής 
στην Ελλάδα, µέσω της οποίας η Σερβική Εθνι-
κή Βιβλιοθήκη γιορτάζει την εκατονταετηρίδα 
από την έναρξη του Α’ Παγκοσµίου πολέµου.
Τοποθεσία: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 
Πλατεία Ιπποδροµίου. Ώρα: 08:00-14:00 & 
18:00-21:00
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∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
n ∆ηµοτικές βιβλιοθήκες

➤ Βιβλιοθήκη Ακαδηµίας 
Αθηνών «Ιωάννης 
Συκουτρής» 
∆ιεύθυνση: Πανεπιστηµίου 28, 
ΤΚ 106 79, Αθήνα
Τηλ: 210 3664700,  
φαξ: 210 3643067
e-mail: library@ 
academyofathens.gr

➤ Εθνική Βιβλιοθήκη  
της Ελλάδος
∆ιεύθυνση: 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 7282771

➤ Ελληνοαµερικάνικη Ένωση 
∆ιεύθυνση: Μασσαλίας 22,  
4ος όροφος. Τηλ: 210 3680044
Γαλλικό Ινστιτούτο
∆ιεύθυνση: Σίνα 31, 3ος όροφος
Τηλ: 210 3398652/672

➤ Ελιά
∆ιεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5, 
Αθήνα - Τηλ: 210 3211149

➤ Κεντρική Βιβλιοθήκη  
του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου (ΕΜΠ):
Κεντρική Βιβλιοθήκη, τηλ: 210 
7721085, Βιβλιοθήκη / Ανα-
γνωστήριο Κτιρίου Αβέρωφ 
(Ροτόντα), τηλ: 210 7722229, 
Βιβλιοθήκη/Αναγνωστήριο 
Κτιρίου Μπουµπουλίνας-Συλλογή 
∆οξιάδη, τηλ: 210 7723732-34. Στην 
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου,  
e-mail: libloan@central.ntua.gr

➤ Ανώτατη Σχολή  
Καλών Τεχνών
∆ιεύθυνση: Πειραιώς 256,  
Αγ. Ι. Ρέντης
Τηλ: 210 4801204

➤ Γεννάδειος Βιβλιοθήκη
∆ιεύθυνση: Σουηδίας 61, Αθήνα
Τηλ: 210 7210536

➤ Βιβλιοθήκη Ιταλικού  
Μορφωτικού Ινστιτούτου
∆ιεύθυνση: Πατησίων, 47
Τηλ: 210 5242646

➤ EKEBI
∆ιεύθυνση: Αθανασίου ∆ιάκου 4
Τηλ: 210 9200306-8

➤ Βιβλιοθήκη της Βουλής
Σύνταγµα, τηλ: 210 3707227, 
Μπενάκειο, Άνθιµου Γαζή 2, τηλ: 
210 5102603-4, Καπνεργοστάσιο, 
Λένορµαν 218, Κολωνός, τηλ: 
210 5102605

➤ Ευώνυµος Οικολογική 
Βιβλιοθήκη
∆ιεύθυνση: Αγίων Ασωµάτων 
9, Θησείο - Τηλ: 210 3316516

➤ Τεχνικό Επιµελητήριο 
Ελλάδος
∆ιεύθυνση: Λέκκα 23-25,  
1ος όροφος - Τηλ: 210 3291701

➤ ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη -  
Αγία Παρασκευή
∆ιεύθυνση: Αλέκου 
Κοντόπουλου 13, Αγία 
Παρασκευή T.K.153 42, Αθήνα - 
Τηλέφωνo: 210 6395335  
(∆ανεισµός) e-mail:  
viv-agp1@otenet.gr (∆ανεισµός)

➤ ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη -  
Άγιος ∆ηµήτριος
∆ιεύθυνση: Αγίου ∆ηµητρίου 
216 & Ειρήνης 17 (είσοδος από 
Ειρήνης) - Τηλ: 210 9719423

➤ Κεντρική ∆ηµοτική 
Βιβλιοθήκη - Αθήνα
∆ιεύθυνση: ∆οµοκού 2,  
Σταθµός Λαρίσης, Τ.Κ. 10440
Τηλ: 210 8846011

➤ ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη - 
Καλλιθέα
∆ιεύθυνση: Ματζαγριωτάκη 76 
Τ.Κ. 176 76. Τηλ: 213 2070300

➤ ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη - ∆άφνη
∆ιεύθυνση: Ηλιουπόλεως 120, 
Τ.Κ. 17237, ∆άφνη

➤ ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη -  
∆ραπετσώνα
Αµφιάλη: 210 4312182 & 210 
4003116, Ευγένεια: 210 4002916, 
∆ραπετσώνα: 213 2004097
keratsinilib@gmail.com

➤ ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη - 
Ελληνικό -Αργυρούπολη
∆ιεύθυνση: Ρεθύµνης & ∆ωδε-
καννήσου 37, Αργυρούπολη
Τηλ: 210 9920801

➤ ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη - 
Ζωγράφου
∆ιεύθυνση: Ανακρέοντος 60  
& Παπαναστασίου, Ζωγράφου
Τηλ: 210 7706271

➤ ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη - Ίλιον 
∆ιεύθυνση: Νέστορος 101, Ίλιον
Τηλ: 213 2030 001

➤ ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη - Κορωπί
Παπασιδέρη Γεωργίου 13, Κορωπί, 
19400 - Τηλ: 210 6626295

➤ ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη -  
Νέα Πεντέλη
∆ιεύθυνση: Πνευµατικό Κέντρο 
- πλατεία Νέας Πεντέλης
Τηλ.: 210 8105798

➤ ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη - 
Πεντέλη
∆ιεύθυνση: Μέγαρο ∆ουκίσσης 
Πλακεντίας, τέρµα οδού Βύρωνος, 
Πεντέλη - Τηλ.: 213 214 0602

➤ ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη - 
Μελίσσια
∆ιεύθυνση: 17ης Νοέµβρη 15, 
πλατεία Αγ. Γεωργίου, Μελίσσια
Τηλ.: 210 6138802

➤ ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη - 
Πειραιάς
∆ιεύθυνση: Ελευθ. Βενιζέλου 22 
& Κολοκοτρώνη, Πειραιάς
Τηλ: 2104126730 & 2104126750

➤ ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη -  
Αγία Βαρβάρα
∆ιεύθυνση: Σερίφου 2, Αθήνα
Τηλ: 210 5699423

➤ ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη -  
Άγιοι Ανάργυροι
∆ιεύθυνση: Ηρώων 
Πολυτεχνείου 39, Αθήνα -  
Τηλ: 210 2690511

➤ ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη -  
Άγιος Ιωάννης Ρέντης
∆ιεύθυνση: Μπιχάκη 15,  
Άγιος Ιωάννης Ρέντης
Τηλ: 210 4838374

➤ ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη - 
Αιγάλεω
∆ιεύθυνση: ∆ηµαρχείου &  
Κουντουριώτου 17, Αθήνα
Τηλ: 210 5907060

➤ Θουκυδίδειος ∆ηµοτική 
Βιβλιοθήκη - Άλιµος
∆ιεύθυνση: Μαντώ Μαυρογένους 
5, Άλιµος - Τηλ: 210 9833399

➤ Βιβλιοθήκη Πνευµατικού 
Κέντρου - Μαρούσι
∆ιεύθυνση: Παλαιολόγου 9, 
Μαρούσι - Τηλ: 210 8021308

➤ Βιβλιοθήκη Πνευµατικού 
Κέντρου - Αµπελόκηποι
∆ιεύθυνση: Φαραντατών & Μι-
κράς Ασίας, Αθήνα (πλατεία Αγίου 
Θωµά) - Τηλ: 210 7797594

➤ Βιβλιοθήκη Πνευµατικής 
Εστίας - Βούλα
∆ιεύθυνση: Ζεφύρου 2, Βούλα
Τηλ: 210 8952241

➤ ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη -  
Βουλιαγµένη
∆ιεύθυνση: Αφροδίτης 2, 
Βουλιαγµένη
Τηλ: 210 8960156

➤ ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη - 
Βριλήσσια
Τηλ: 210 6801654

➤ ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη - 
Ηλιούπολη
∆ιεύθυνση: Πλατεία 25ης Μαρτίου 
7, Ηλιούπολη Αττικής
Τηλ: 210 9948344

➤ ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη - 
Ηράκλειο Αττικής
∆ιεύθυνση: Κουντουριώτου 18Α 
& Νεότητος, Ηράκλειο Αττικής
Τηλ.: 210 2826276

➤ ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη - 
Καισαριανή
∆ιεύθυνση: Υµηττού 57  
& Ηρώων Σκοπευτηρίου, 
Τηλ.: 210 7515467 

➤ ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη -  
Νέα Φιλαδέλφεια
∆ιεύθυνση: Ν. Τρυπιά 45 
Τηλ.: 210 2582466, 210 2582412

➤ ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη - 
Μοσχάτο
∆ιεύθυνση: Πίνδου 36, 183 44, 
Μοσχάτο Αττικής
Τηλ: 210 9414314

➤ ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη -  
Πετρούπολη
∆ιεύθυνση: Μπουµπουλίνας 59 
∆ιάκου Αθανάσιου
Τηλ.: 210 5025250

➤ ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη - 
Πειραιάς
∆ιεύθυνση: Βενιζέλου Ελευθερίου 
22 Κολοκοτρώνη, Τ.Κ. 18531
Τηλ.: 210 4194629

➤ ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη - 
Παλαιό Φάληρο
Τρίτωνος 118 Παλαιό Φάληρο, 
Τ.Κ. 17562 - Τηλ.: 210 9883588

➤ ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη - 
Καλύβια Σαρωνικού
∆ιεύθυνση: Αθηνών  
και Ρήγα Φεραίου, Καλύβια 
(∆ηµαρχείο Σαρωνικού) -  
Τηλ: 22990 48509

➤ ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη - 
Χαϊδάρι
∆ιεύθυνση: Λεωφ. Αθηνών 159, 
Παλατάκι - Τηλ: 210 58 21 574
e-mail: haidari.librari@asda.gr

➤ ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη - 
Αγίας Βαρβάρας-Ν. Χαχλάκης
∆ιεύθυνση: Πνευµατικό κέντρο: 
Σερίφου 2. Τηλ.: 210 5699423

➤ ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη - Ψυχικό
∆ιεύθυνση: Στρατηγού Καλλάρη 
13 Ψυχικό, Τ.Κ. 15452
Τηλ.: 210 6724307

➤ ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη - 
Αχαρνές
Λεωφόρος Φιλαδελφείας 205 
Αχαρνές, Τ.Κ. 13671
Τηλ.: 210 2321470

➤ ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη - Ταύρος
∆ιεύθυνση: Αγίου Γεωργίου 4 
Ταύρος, Τ.Κ. 17778
Τηλ.: 210 3417939

➤ ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη -  
Μαρκόπουλο
∆ιεύθυνση: Παπαβασιλείου Γ. 34 
Μαρκόπουλο - Τηλ.: 22990 49393

➤ ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη -  
Μεταµόρφωση
∆ιεύθυνση: Λεωφ. Αθηνών 159, 
Παλατάκι - Τηλ: 210 5821574
e-mail: haidari.librari@asda.gr

➤ ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη - 
Βύρωνας
∆ιεύθυνση: Καισαρείας Βύρωνας, 
Τ.Κ. 16231 - Τηλ.: 210 7640072

➤ ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη - Νίκαια 
∆ιεύθυνση: Αρκαδίου 23 
Νίκαια, Τ.Κ. 18453 -  
Τηλ.: 210 4936680

➤ ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη - 
Ασπρόπυργος
Τηλ: 210 5577593, 210 5577191

➤ ∆ηµόσια Βιβλιοθήκη - Αίγινα 
∆ιεύθυνση: Κυβερνείου 6, ΤΚ 
180 10, Αίγινα
Τηλ. & fax: 22970 22626 
E-mail: vivlaigi@sch.gr

➤ ∆ηµόσια Βιβλιοθήκη - 
Αµφίκλεια
Τηλ. & fax: 22340 29033
E-mail: mail@vivl-amfikl.fth.sch.gr

➤ ∆ηµόσια Ιστορική 
Βιβλιοθήκη - Ανδρίτσαινα
Τηλ. & fax: 26260 22242
E-mail: mail@vivl-andrits.ilei.sch.gr

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

➤ ∆ηµόσια Βιβλιοθήκη 
Αταλάντης «Αιάντειος»
∆ιεύθυνση: Πλατεία ∆ηµαρχείου, 
ΤΚ 352 00, Αταλάντη
Τηλ. & fax: 22330 80016
E-mail: mail@vivlatalant.fth.sch.gr

➤ ∆ηµόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη - Βέροια
∆ιεύθυνση: Έλλης 8, ΤΚ 591 
00, Βέροια - Τηλ.: 23310 24494  
E-mail: info@libver.gr 

➤ ∆ηµόσια Βιβλιοθήκη - Βυτίνα
Τηλ. & fax: 27950 22017
E-mail: vivlvyt@sch.gr

➤ ∆ηµόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη - Γρεβενά 
∆ιεύθυνση: Πλατεία Ελευθερίας, 
ΤΚ 511 00 Γρεβενά 
Τηλ. & fax: 24620 23056 
E-mail: grevlibr@otenet.gr

➤ ∆ηµόσια Βιβλιοθήκη - ∆ελφοί 
∆ιεύθυνση: Βασ. Παύλου  
& Φρειδερίκης 40, ΤΚ 330 54, 
∆ελφοί - Τηλ.: 22650 82617, 
fax: 22650 82834 - E-mail:  
mail@vivl-delfon.fok.sch.gr

➤ ∆ηµόσια Ιστορική 
Βιβλιοθήκη και Μουσείο της 
Ελληνικής Σχολής ∆ηµητσάνας
Ιστορικό Αρχείο Γορτυνίας
Τηλ. & fax: 27950 31219
E-mail: vivldimi@sch.gr

➤ ∆ηµόσια Βιβλιοθήκη - ∆ράµα 
Αγ. Βαρβάρας 5, TK 66100, ∆ράµα 
Τηλ. & fax: 25210 33382 
E-mail: kenbibldra@sch.gr

➤ ∆ηµόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη- Έδεσσα
∆ιεύθυνση: Φιλίππου 32-34, 
ΤΚ 582 00, Έδεσσα 
Τηλ. & fax: 23810 26777 
E-mail: mail@vivl-edess.pel.sch.gr

➤ ∆ηµόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη - Ελευθερούπολη 
∆ιεύθυνση: Πλατεία Αγίου 
Νικολάου, ΤΚ 641 00, 
Ελευθερούπολη
Τηλ. & fax: 25920 22545 
E-mail: mail@vivl.elefth.kav.sch.gr

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

➤ ∆ηµόσια Ιστορική 
Βιβλιοθήκη - Ζάκυνθος 
∆ιεύθυνση: Πλατεία ∆ιονυσίου 
Σολωµού, ΤΚ 291 00, Ζάκυνθος
Τηλ. & fax: 26950 48128
E-mail: mail@vivl-zakynth.zak.
sch.gr

➤ ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
- Ιωάννινα «Ζωσιµαία» 
∆ιεύθυνση: Ελευθερίου 
Βενιζέλου και Μπότσαρη,  
ΤΚ 454 44, Ιωάννινα
Τηλ.: 26510 25591, - fax: 
26510 83445 - E-mail: zosbibl@
otenet.gr, vivlioan@sch.gr 

➤ ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
- Καλαµάτα
∆ιεύθυνση: Πλατεία Υπαπαντής, 
ΤΚ 241 00, Καλαµάτα 
Τηλ.: 27210 96818,  
fax: 27210 96854 
E-mail: mail@vivlkkal.mes.sch.gr

➤ Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη 
- Αργοστόλι 
∆ιεύθυνση: Ηλία Ζερβού 12, ΤΚ 
281 00, Αργοστόλι 
Τηλ.: 26710 28221, fax: 26710 
22583 - E-mail: vivlarg@sch.gr

➤ ∆ηµόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη - Καρπενήσι
∆ιεύθυνση: Εθνική Οδός 
Καρπενησίου-Αγρινίου, ΤΚ 361 

00, Καρπενήσι - Τηλ. & fax: 
22370 80269 - E-mail:  
mail@vivl-karpen.eyr.sch.gr

➤ ∆ηµόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη - Κέρκυρα 
∆ιεύθυνση: 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

➤ ∆ηµόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη - Κιλκίς 
∆ιεύθυνση: Γ. Καπετά 17,  
ΤΚ 611 00, Κιλκίς 
Τηλ.: 23410 76338, 23410 39161, 
fax: 23410 76339 
E-mail: mail@vivl-kilkis.kil.sch.gr

➤ ∆ηµόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη - Κόνιτσα 
∆ιεύθυνση: Πλατεία Ελευθερίας, 
ΤΚ 441 00, Κόνιτσα
Τηλ. & fax: 26550 22298 
E-mail: lib-Koni@otenet.gr

➤ ∆ηµόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη - Λαµία 
∆ιεύθυνση: Αινιάνων 6,  
ΤΚ 351 00, Λαµία 
Τηλ.: 22310 50570, fax: 22310 
23732 - E-mail: liblam1@otenet.gr

➤ ∆ηµόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη - Λάρισα 
«Κωνσταντίνος Κούµας»
∆ιεύθυνση: Παπακυριαζή 47, 
ΤΚ 412 22, Λάρισα - Τηλ.: 2410 
531973, fax: 2410 549390 
E-mail: dkblkk@otenet.gr

➤ ∆ηµόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη - Λειβαδιά 
∆ιεύθυνση: Πλατεία Κατσώνη, 
ΤΚ 321 00, Λειβαδιά
Τηλ.: 22610 89970,  
fax: 22610 81028 
E-mail: vivlivad@sch.gr

➤ ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
- Ληξούρι. Mουσείο Τυπάλδων 
Ιακωβάτων 
∆ιεύθυνση: Αικατερίνης Τουλ 
1, ΤΚ 282 00, Ληξούρι
Τηλ.: 26710 91325,  
fax: 26710 92676 
E-mail: mail@vivl-lixour.kef.sch.gr

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

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

➤ ∆ηµόσια Ρουµάνειος 
Βιβλιοθήκη - Μολάοι Λακωνίας
Τηλ. & fax: 27320 23080
E-mail: vivlmol@sch.gr

➤ ∆ηµόσια Βιβλιοθήκη - 
Μουζάκι Καρδίτσας
Τηλ. & fax: 24450 41152
E-mail: bibliomo@otenet.gr

➤ ∆ηµόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη - Μυτιλήνη 
∆ιεύθυνση: Σµύρνης 11,  
ΤΚ 811 00, Μυτιλήνη 
Τηλ.: 22510 28187,  
fax: 22510-23466 
E-mail: publibmyt@lesvos.
aegean.gr

➤ ∆ηµόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη - Ναύπακτος 
«Παπαχαραλάµπειο»
∆ιεύθυνση: Κοζώνη 7,  
ΤΚ 303 00, Ναύπακτος 
Τηλ.: 26340 27388,  
fax: 26340 27478 - E-mail: 
mail@vivl-nafpakt.ait.sch.gr

➤ ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
- Ναύπλιο «Ο Παλαµήδης»
∆ιεύθυνση: Κωλέττη 3,  
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ΤΚ 211 00, Ναύπλιο
Τηλ.: 27520 25610,  
fax: 27520 27256
E-mail: nafplibr@otenet.gr

➤ ∆ηµόσια Βιβλιοθήκη - 
Πεταλίδι 
Τηλ. & fax: 27220 31269
E-mail: mail@vivl-petal.mes.sch.gr

➤ ∆ηµόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη - Πύργος 
∆ιεύθυνση: Γερµανού  
& Μυρτίλου, ΤΚ 271 00, 
Πύργος - Τηλ.: 26210 30510, 
fax: 26210 22762 -  
E-mail: bibpyrg@otenet.gr

➤ ∆ηµόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη - Ρέθυµνο 
∆ιεύθυνση: Αγίας Βαρβάρας 26, 
ΤΚ 741 00, Ρέθυµνο
Τηλ.: 28310 29215, 
fax: 28310 20238
E-mail: libret@otenet.gr

➤ ∆ηµόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη - Ρόδος
∆ιεύθυνση: Αριστοτέλους 1,  
ΤΚ 851 00, Ρόδος
Τηλ.: 22410 24448,  
fax: 22410 70638
E-mail: info@rhodeslibrary.gr

➤ ∆ηµόσια Κεντρική Ιστορική 
Βιβλιοθήκη - Σάµος 
∆ιεύθυνση: Θεµιστοκλή  
Σοφούλη 47, ΤΚ 831 00, Σάµος
Τηλ. & fax: 22730 27216
E-mail: librasam@otenet.gr

➤ ∆ηµόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη - Σέρρες 
∆ιεύθυνση: Ν. Νικολάου 20, 
ΤΚ 621 24, Σέρρες
Τηλ.: 23210 98550,  
fax: 23210 58015
E-mail: serrelib@serrelib.gr

➤ ∆ηµόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη - Σιάτιστα 
«Μανούσεια»
∆ιεύθυνση: Πλατεία 
Τσιτσοπούλου 3,  
ΤΚ 503 00, Σιάτιστα
Τηλ.: 24650 21036,  
fax: 24650 21261
E-mail: vivlsiatista@sch.gr

➤ ∆ηµόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη - Σπάρτη 
∆ιεύθυνση: Λυκούργου 135,  
ΤΚ 231 00, Σπάρτη
Τηλ.: 27310 26853,  
fax: 27310 89331
E-mail: biblspar@otenet.gr

➤ ∆ηµόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη - Τρίπολη 
∆ιεύθυνση: Γεωργίου Α΄ 41,  
ΤΚ 221 00, Τρίπολη
Τηλ. & fax: 2710 224238
E-mail: vivltrip@sch.gr

➤ ∆ηµόσια Κεντρική 

Βιβλιοθήκη - Φλώρινα 
«Βασιλικής Πιτόσκα»
∆ιεύθυνση: Αργυροκάστρου 1, 
ΤΚ 531 00, Φλώρινα
Τηλ. & fax: 23850 23118
E-mail: biblFlor@otenet.gr

➤ ∆ηµόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη - Χαλκίδα
∆ιεύθυνση: Μ. Κακαρά 2,  
ΤΚ 341 00, Χαλκίδα
Τηλ.: 2221022031, fax: 22210 
88778 - E-mail: vivlchal@sch.gr

➤ ∆ηµόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη - Χίος «Κοραής»
∆ιεύθυνση: Κοραή 2,  
ΤΚ 821 00, Χίος
Τηλ.: 22710 44246,  
fax: 22710 28251 
E-mail: bibkor@aegean.gr

n Κοινωνικά Φροντιστήρια
➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
Άγιος Ανδρέας Άνω Πατησίων 
∆ιεύθυνση: Ωρωπού και Τέω, 
Αθήνα - Τηλ.: 210 2914686

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
∆ήµου Αθηναίων
Λεωφόρος Ιωνίας & Ρως 8, 
Αθήνα, e-mail: koinwniko.
frontisthrio@gmail.com 
Τηλ.: 210 2511339  
Ώρες λειτουργίας: 4-10 µ.µ. 
∆ευτέρα-Παρασκευή

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
∆ήµου Λυκόβρυσης-Πεύκης
∆ήλωση συµµετοχής  
στην ιστοσελίδα του ∆ήµου 
Λυκόβρυσης - Πεύκης  
www.likovrisipefki.gr. 
Για πληροφορίες µπορείτε 
να απευθύνεστε στο ΝΠ∆∆ 
«Παιδεία Κοινωνική Προστασία 
& Αλληλεγγύη» (ΚΟΙ.Π.Α.Π.) 
στο τηλέφωνο 213 2051745, 22.

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο  
Ζωγράφου
∆ιεύθυνση: Μούσχου 18, Ιλίσια
Τηλ: 210 748626 & 210 7789652

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών
∆ιεύθυνση: Σοφοκλέους 4, 
(Στοά Αθηνών, στάση µετρό 
Πανεπιστήµιο).  
Τηλεφωνικά στους αριθµούς 
210 3245098, 210 3311270  
ή ηλεκτρονικά  
(kf.libiaa@gmail.com  
ή koinonikofrontistirioiaa.
blogspot.gr)

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο  
Βριλισσίων
∆ιεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 
(Αλεξάνδρας) 150,  
τηλ. 24210 33545.  
Η αίτηση θα συµπληρώνεται 
στο φροντιστήριο

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο  
του ∆ήµου Γλυφάδας
Τηλ: 213 2025236

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
του ∆ήµου Αλίµου
Τηλ: 213 2008040

➤ Kοινωνικό Φροντιστήριο  
Παλλήνης
∆ιεύθυνση: Λεονταρίου, Παλλήνη 
Τηλ.: 210 6604726, 210 6033160 
Κοινωνικό Φροντιστήριο 
Κορω-πίου - Τηλ: 210 6622324 
& 210 6026275

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
∆ήµου Μαρκοπούλου
∆ιεύθυνση: Μαρκόπουλο 
Μεσο-γαίας 190 03, Ελλάδα
Τηλ.: 22990 85095, 22990 20174, 
22990 20105

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο  
Μοσχάτου - Ταύρου
∆ιεύθυνση: Λύκειο Ταύρου,  
Αγ. Σοφίας 16 και Χρ. Σµύρνης
∆ιεύθυνση: Λύκειο Μοσχάτου, 
Ιλισού και Κεφαλληνίας

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
∆ήµου Αµαρουσίου
Τηλ.: 213 2031920 & 921

➤ ∆ηµοτικό Φροντιστήριο 
Ελευσίνας
∆ιεύθυνση: Ερµού και Αθήνας, 
Ελευσίνα 192 00, Ελλάδα
Τηλ: 213 1601410

➤ Αλληλέγγυο Φροντιστήριο 
∆ήµου Αιγάλεω
∆ιεύθυνση: 4ο Ενιαίο Λύκειο 
Αιγάλεω, Μυκυνών και Κορίνθου, 
Αιγάλεω - Τηλ.: 210 5902440

➤ Κοινωνικό  
Φροντιστήριο Ιλίου
Για εγγραφές και δηλώσεις 
συµµετοχής µπορείτε να 
επικοινωνείτε µε τον κύριο 
∆ηµήτριο Αµπατζή στο τηλ. 
213 2030036 και την κυρία 
Ευαγγελία Πολυδώρου στο 
τηλέφωνο 213 2030042 
καθηµερινά 09:00-14:30.

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
Καισαριανής
Πληροφορίες στο Γραφείο 
Παιδείας ∆ήµου Καισαριανής, 
τηλ: 213 2010733, 213 2010779 
e-mail: pedia@kessariani.gr

➤ 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.
∆ωρεάν φροντιστήριο για 
παιδιά οικονοµικά αδύναµων 
στον Πειραιά. Αιτήσεις 
συµµετοχής των µαθητών 
στο Πρόγραµµα «∆ιδακτική 
Αλληλεγγύη», υποβάλλονται 
στα γραφεία της Κοινωφελής 
∆ηµοτική Επιχείρηση Πειραιά, 
(ΚΟ.∆.Ε.Π.), Ζωσιµαδών 11  
& Ελευθερίου Βενιζέλου.

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
Κορυδαλλού
Πληροφορίες και αιτήσεις  
στο http//www.korydallos.gr, 
210 4990410, φαξ:  
210 4990450.

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο  
στην Κόρινθο
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές  
στα γραφεία του Κέντρου 
Κοινωνικής Πολιτικής ∆ήµου 
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 
∆ήµου, στα τηλέφωνα 2813 
400684 και 2813 400692, 
εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
Κορδελιού - Ευόσµου
∆ιεύθυνση: Πηνειού 3,  
Κορδελιό Εύοσµος 
Τηλ.: 2310 703221 

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης
Τηλέφωνα εγγραφών 6979 
972715 και 6977 256196,  
e-mail: persaliapi@yahoo.gr

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
Παύλου Μελά
∆ιεύθυνση: Λήµνου 2, 
Θεσσαλονίκη 
Τηλ.: 2310 020196,  
2310 020165

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
Κατερίνης ΕΛΜΕ Πιερίας
∆ιεύθυνση: Ειρήνης 34, Κατερίνη 
E-mail: info@elmepierias.gr

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
Πύργου
∆ιεύθυνση: 2ο Γυµνάσιο και 
Λύκειο, Ελευθερίου Βενιζέλου
Τηλ.: 26213 62415
http://www.dimospyrgou.gr/
portal/page/portal/Pyrgos/Home 

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο - 
Ήλιδα Αµαλιάδα
∆ιεύθυνση: Φιλικής  
Εταιρείας 6, Ήλιδα 
E-mail: press@amaliada.gr,  
τηλ. 2622 360509 

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
Ναυπλίου
Τηλ: 6973 573426,  
Υπεύθυνη Επικοινωνίας: 
Ζερβοπούλου ∆ήµητρα

➤ 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 ∆ήµο Θεσσαλονίκης 
Για τη συµµετοχή  
στα µαθήµατα οι 
ενδιαφερόµενοι µπορούν  
να απευθύνονται στα γραφεία 
του συλλόγου «Ασπίδα για  
το Παιδί» (∆ωδεκανήσου 2, 
8ος όροφος -  
Τηλ. 2310 551502

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
στο Βαφοπούλειο Πνευµατικό 
Κέντρο 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 
2310 416606

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο  
Νεάπολης-Συκεών
Μπορείτε να επικοινωνήσετε 
µε το Γραφείο Παιδείας του 
∆ήµου Νεάπολης - Συκεών, 
στο τηλέφωνο 2310 671100 
(εσωτερικά: 177 και 159)

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
Καλαµαριάς
Οι ενδιαφερόµενοι για  
το δωρεάν φροντιστήριο 
µπορούν να επικοινωνούν 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 

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο  
Πατρέων
∆ιεύθυνση: Ρήγα Φεραίου 167, 
Πάτρα 262 22
Τηλ.: 6973 352870

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο  
Θεσπρωτίας
∆ιεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 11, 
Ηγουµενίτσα 
E-mail: koinoniko.frontistirio@
gmail.com 

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
Ηγουµενίτσας
∆ιεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 
101, Πρέβεζα 
τηλ. 26820 26684, 26820 26734 
fax: 26820 27953 

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
Αρεόπολης Γυθείου
∆ιεύθυνση: Ελευθερολακώνων 1, 
Γύθειο. Τηλ.: 27333 60300

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
Σπάρτης
∆ιεύθυνση: Ευαγγελίστριας 85, 
Σπάρτη 231 00, Ελλάδα 
Τηλ.: 27313 61200

➤ Σχολείο Αλληλεγγύης
∆εµερτζή και Έλλης, Κερατσίνι  
∆ραπετσώνα 
sxoleio.allhlegyhs@gmail.com
Τηλ.: 2104327780, 6946206362

➤ Αγία Ειρήνη Παπάγου
Μαθήµατα Γαλλικών: κ. Σταύρος 
∆ρακόπουλος 
Καρναβία 10, Παπάγος Χολαργός 
Τηλ.: 210 6520814

➤ 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

➤ 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

➤ Άγιος Νικόλαος Πευκακίων
Ασκληπιού 38, Μεταµόρφωση 
Τηλ.: 210 3612449

➤ Αγία Σοφία Νέου Ψυχικού
Ισπανικά: κ. Σοφία Κατηφόρη  
Γαλλικά: κ. Μαρία Σιαφλά
Πλατεία Αγίας Σοφίας, Φιλοθέη 
Ψυχικό 
Τηλ.: 210 6776868

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
∆ήµου Αγίων Αναργύρων - 
Καµατερού
2ο Ενιαίο Λύκειο Καµατερού,  
Άγιοι Ανάργυροι Καµατερό 

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
στο ∆ήµο Άγιος ∆ηµήτριος 
Μυκονιάτικα
Φροντιστηριακά Μαθήµατα:  
κ. Ιωσήφ Μουλίνος 
Μαντώς Μαυρογένους 8,  
Άγιοι Ανάργυροι Καµατερό 
Τηλ.: 210 8329579

➤ «Το µυρµήγκι» -  
∆ίκτυο αλληλεγγύης  
6ης κοινότητας Αθήνας
Στοιχεία επικοινωνίας
Επτανήσου 60 και Τενέδου, 
Κυψέλη, Αθήνα
Τηλ.: 210 8613612
e-mail: tomirmigi@gmail.com 

➤ Λέσχη Αλληλεγγύης  
Νέου Κόσµου
Στοιχεία επικοινωνίας 
Μαστραχά 11,  
Αθήνα 210 9026000 
e-mail: allyleggyhneoykos-
moy@yahoo.gr

➤ Tutorpool - ∆ίκτυο 
Εθελοντισµού και 
Αλληλεγγύης για την παιδεία
Στοιχεία επικοινωνίας Αθήνα,  
104 31 - Τηλ.: 697 763 4483  
(καθηµερινά ώρες: 11.00-18.00)

➤ 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 ∆άφνης
Στοιχεία επικοινωνίας:
Πλατεία Ζωοδόχου Πηγής, 
∆άφνη - Τηλ.: 210 9026169

➤ Πρόγραµµα Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης ΑγκαλιάΖΩ - 
∆ήµος Βύρωνα
Τηλ.: 213 2008600- 601

➤ ∆ωρεάν 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/






