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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
Αρχισυντάκτρια: Άννα Βενιέρη

Εµπορικός διευθυντής: Σωτήρης Χατζηιωαννίδης
∆ιευθυντής πωλήσεων: Γιάννης Σοϊλεµές

Υπεύθυνη αγγελιών: Ελένη Κούτσικου
Υποδοχή αγγελιών: Μάγδα Ζουπαντή

Υπεύθυνη διαφηµίσεων & χορηγιών: Κέλλυ Μπαντή
Υπεύθυνη περιεχοµένου: Ιωάννα Παπαγγελή
∆ιευθύντρια marketing: Ελισάβετ Καλαρούτη 
∆ιαδικτυακό marketing: Αθανασία Τσουκαλά

Υπεύθυνη επικοινωνίας περιφέρειας: Αλεξάνδρα Φουκίδου
∆ιαδικτυακή έρευνα: Γεωργία Κωνσταντίνου

Συντονισµός ύλης: Ελευθερία Βενιζέλου
Επιµέλεια δοµής: Έλενα Κεντάρχου
Επιµέλεια κειµένων: Βάσω Καδά

Οικονοµικός διευθυντής: Νεκτάριος Κολλάρος
Υπεύθυνη διεκπεραίωσης: Κορνέλια Καραγιαννίδου

∆ιευθύντρια δηµιουργικού: Γεωργία Κούσκουρη
Ατελιέ: Φερενίκη Κουτσούµπα

Υπεύθυνη ροής αγγελιών: Ράνια-Κλειώ Κουρή
∆ηµοσιογραφική τεκµηρίωση: Αποστόλης Ζαβιτσάνος

Τεχνική υποστήριξη: Κώστας Τσουράκης
∆ιανοµή: Fast Messengers Ε.Π.Ε.

Υποστήριξη ιστότοπου: Human Factor M.E.Π.Ε.
Εκτύπωση: Iris Εκτυπώσεις Α.Ε.Β.Ε.

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

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, Βρυσάκι, Χώρος Τέχνης & ∆ράσης
•  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, ΙΕΚ ΣΒΙΕ
• 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 - Υµµητός 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
• Ζωγράφου, Ε.Μ.Π.
•  Ηλιούπολη, ∆ηµαρχείο 

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
• Ηλιούπολη, Θεραπεία=Ελπίδα
•  Ηλιούπολη, Ιατρείο Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης
•  Ηλιούπολη, KEK
• 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
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, ∆ηµαρχείο

• 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
•  Νάξος, ∆ηµαρχείο
•  Νάουσα, ∆ηµαρχείο
•  Ναύπακτος, Παπαχαραλάµπειος 

∆ηµοτική Κεντρική Βιβλιοθήκη
•  Οµβριακή ∆ηµοτική Ενότητα Ξηνιάδος, 

∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
• Ορεστιάδα, ∆ηµαρχείο
•  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-Ελληνικό

• 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

Συγχαρητήρια προσλαµβάνεστε! Μια από τις αγαπηµένες 
φράσεις όλων µας: για αυτούς που την έχουµε ακούσει, 
αλλά κυρίως για όσους θέλουν πολύ να την ξανακούσουν 

ή να την ακούσουν για πρώτη φορά. Με δεδοµένο όµως το 
γεγονός, ότι τα τελευταία χρόνια βιώνουµε µία από τις µεγαλύ-
τερες οικονοµικές κρίσεις και τα ποσοστά ανεργίας στη χώρα µας 
παραµένουν εξαιρετικά υψηλά, η πρόσληψη µοιάζει σε πολλούς 
άπιαστο όνειρο. 

Ωστόσο αυτό δε σηµαίνει ότι σταµατήσαµε να ζούµε, ούτε 
ότι όλες οι επιχειρήσεις σταµάτησαν να λειτουργούν. Οι περισ-
σότερες από αυτές εξακολουθούν να παράγουν προϊόντα ή να 
παρέχουν υπηρεσίες. Οι επιχειρησιακές ανάγκες δε σταµατάνε 
ποτέ και η στελέχωση προσωπικού συνεχίζεται, αν και µε πιο 
αργούς ρυθµούς. Ένα λοιπόν από τα πιο κρίσιµα σηµεία που 
άλλαξαν είναι εκείνο της διεκδίκησης απασχολησιµότητας λόγω 
της χαµηλότερης ζήτησης και µόνο οι άριστα προετοιµασµένοι 
υποψήφιοι θα καταλάβουν τις λιγοστές θέσεις, που όµως συνε-
χίζουν να ανοίγουν.

Απαραίτητες «συµπληγάδες» στη διαδικασία επιλογής παρα-
µένει µέχρι και σήµερα η προσωπική συνέντευξη κατά την οποία 
φιλτράρονται οι υποψήφιοι και προωθούνται µόνο αυτοί που 
µπορούν να σταθούν επάξια στην επαγγελµατική αρένα, µέσα 
σε ένα ιδιαίτερα σκληρό ανταγωνισµό. Σε αυτή την ιδιαίτερη 
χρονική συγκυρία είναι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσει 
κανείς χρόνο ώστε να είναι πανέτοιµος σε περίπτωση που κληθεί 
σε µια επαγγελµατική συνέντευξη. Τώρα που, όταν δύσκολα 
ανοίγει µια θέση εργασίας, θα προσληφθεί ο καλύτερος. Όχι 
απαραίτητα ο υποψήφιος µε την εκπαίδευση από τα καλύτερα 
πανεπιστήµια και την πιο πλούσια εργασιακή εµπειρία, αλλά 
εκείνος που θα πείσει ότι µπορεί να κάνει τη δουλειά µε τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Τα πτυχία και οι βεβαιώσεις εργασίας είναι απλά χαρτιά όταν 
δε συνοδεύονται από µια προσωπικότητα που θα αποδείξει στη 
συνέντευξη όχι µόνο ότι τα αξίζει, αλλά µπορεί και να βοηθήσει 
την εταιρία να µεγιστοποιήσει τα κέρδη της, να αναδείξει το αντα-
γωνιστικό της πλεονέκτηµα στην αγορά και να συµβάλει στην 
οµαλή και αποτελεσµατική συνεργασία µε τους µελλοντικούς 
συναδέλφους του.

Το βιβλίο Συγχαρητήρια προσλαµβάνεστε απευθύνεται σε αυτούς 
που είναι αποφασισµένοι να προσληφθούν! Σε όσους έχουν όρεξη 
να δουλέψουν σκληρά, ώστε να είναι τέλεια προετοιµασµένοι όταν 
θα προσκληθούν στην πολυπόθητη συνέντευξη. Εδώ, δεν υπάρ-
χουν κλασικές «συνταγές» για σωστές και λάθος απαντήσεις, αλλά 
για το πώς µπορεί κανείς να ξεδιπλώσει τον πραγµατικό του εαυτό 
µε τον πιο αποτελεσµατικό και ωφέλιµο τρόπο. Και αυτό γιατί οι 
«στηµένες» απαντήσεις και συµπεριφορές σε µια συνέντευξη, απλά 
οδηγούν σε λανθασµένα συµπεράσµατα τον συνεντευξιαστή και σε 
µια σύντοµη εργασία για τον υποψήφιο αν προσληφθεί. 

Η προετοιµασία συνίσταται σε συστηµατική εργασία προκειµένου 
ο υποψήφιος να µην ξαφνιαστεί από µια ερώτηση που δεν περίµενε 
και έτσι να χάσει την ψυχραιµία του από άγχος ή αµηχανία. Ναι, το 
άγχος είναι ο χειρότερος σύµβουλος και µόνο ένα αντίδοτο υπάρ-
χει: η σωστή και ολοκληρωµένη προετοιµασία. Στο Συγχαρητήρια 
Προσλαµβάνεστε! ο υποψήφιος θα βρει το υλικό που χρειάζεται για 
να δουλέψει µε τον εαυτό του και να εκτοξευτεί στην κορυφή της 
υποψηφιότητας για τη διεκδίκηση της θέσης που ονειρεύεται. ∆εν 
πρόκειται για κάτι δύσκολο ή πολύπλοκο. Μερικές από τις ενέργειες 
που περιγράφονται στο βιβλίο είναι η αυτοαξιολόγησή του ώστε 
να µπορέσει µε ευκολία να περιγράψει δεξιότητες, συµπεριφορές, 
κίνητρα και πολλά άλλα ή µια καλή επανάληψη στις σηµαντικότερες 
στιγµές της εργασιακής του ζωής: από καθήκοντα σε παλιότερες 
εργασίες µέχρι τα σηµαντικότερα επιτεύγµατά του.

Έννοιες όπως αποτελεσµατική επικοινωνία, συναισθηµατική νοη-
µοσύνη, ηγεσία, εταιρική κουλτούρα, ενσυναίσθηση, είναι µερικές 
µόνο από αυτές που αναλύονται και αποτελούν τα σηµεία-κλειδιά 
των 7 µυστικών. Πέρα όµως από την ανάλυση θεωρητικών εννοιών, 
ο αναγνώστης θα έχει την ευκαιρία να βρει:
• Πλήθος από ασκήσεις
• Ιδέες και συμβουλές
• Role plays βασισμένα σε σενάρια για την καλύτερη κατανόηση 
της θεωρίας
• Tips για ένα «έξυπνο» βιογραφικό σημείωμα
• Πίνακες με χρήσιμα στατιστικά στοιχεία από εταιρίες που πα-
ρέχουν υπηρεσίες ανθρώπινου δυναµικού

Ιδιαίτερα χρήσιμο το παράρτημα στο τέλος του βιβλίου, το 
οποίο περιλαµβάνει: 

• Τις 10 πιο δύσκολες ερωτήσεις
• Τις 10 πιο συνηθισμένες ερωτήσεις
• Τις 10 πιο συνηθισμένες ερωτήσεις συναισθηματικής νοημοσύνης
• Τις 10 πιο συνηθισμένες ερωτήσεις συμπεριφοράς
• Τα 10 στοιχεία που πρέπει να αναζητήσει ο υποψήφιος πριν 
από κάθε συνέντευξη

Επιπλέον, υπάρχει ξεχωριστή αναφορά στις συνεντεύξεις 
µέσω τηλεφώνου και βιντεοκλήσεων, όπου τα τελευταία χρόνια 
κερδίζουν έδαφος ως τακτική, προκειµένου να µειωθεί το κόστος 
και η ταλαιπωρία της µετακίνησης, ειδικά αν ο τόπος ή η χώρα 
διαµονής του υποψήφιου είναι µακριά από τις εγκαταστάσεις 
της επιχείρησης. Ο υποψήφιος θα βρει χρήσιµες συµβουλές 
και τεχνικές, ώστε να ξεχωρίσει και µέσα από αυτό τον τρόπο 
διεξαγωγής της συνέντευξης.

Το «Συγχαρητήρια προσλαµβάνεστε!» δεν προορίζεται για 
να µπει στο ράφι της βιβλιοθήκης και να µείνει εκεί, για όσο 
διάστηµα κάποιος αναζητά εργασία. Στην πραγµατικότητα είναι 
ένα εγχειρίδιο, ένας οδηγός που βοηθάει πρακτικά, συστηµατικά 
και δοµηµένα για µια επιτυχηµένη συνέντευξη που µε µαθηµα-
τική ακρίβεια οδηγεί στο δρόµο της επαγγελµατικής επιτυχίας!

Μάριος Μανιάτης - HR Consultant & Advisor

Συγχαρητήρια προσλαµβάνεστε!

Η σηµασία του networking και των Συλλόγων Αποφοίτων
Έχουµε πολλές φορές επισηµάνει ότι τα οφέλη 

από την παρακολούθηση ενός προπτυχιακού και 
ειδικά ενός µεταπτυχιακού προγράµµατος δεν 
εξαντλούνται ποτέ µέσα στις αίθουσες διδασκαλίας. 
Οι ακαδηµαϊκές γνώσεις και οι επαγγελµατικές 
δεξιότητες που αποκτούνται ή ενισχύονται κατά 
τη διάρκεια της φοίτησης είναι ίσως ο πυρήνας 
του τι θα αποκοµίσει ο σπουδαστής, ωστόσο τα 
λεγόµενα εξω-ακαδηµαϊκά οφέλη πολύ συχνά 
µπορούν να κάνουν τη διαφορά και να δικαιο-
λογήσουν την επιλογή ενός ιδρύµατος και ενός 
προγράµµατος, αλλά και να δικαιολογήσουν 
σε ένα επιπλέον βαθµό την όλη επένδυση σε 
χρόνο, κεφάλαια, και προσπάθεια για ένα µε-
ταπτυχιακό πρόγραµµα.

Ως γνωστόν, η συνεργασία και συµµετοχή σε 
οµάδες είναι κύριο χαρακτηριστικό των µεταπτυ-
χιακών προγραµµάτων. Εποµένως, οι δεσµοί 
ανάµεσα στους συµµετέχοντες συσφίγγονται και 
αποτελούν τη βάση για µία πιο δηµιουργική και 
πολύπλευρη επικοινωνία και γνωριµία µε άλλες 
κουλτούρες, άλλους επαγγελµατικούς κλάδους, 
και άλλα ακαδηµαϊκά υπόβαθρα. 

Εάν σε αυτό συνυπολογίσουµε αφενός την 
επιθυµία και προσήλωση των υπευθύνων των 
προγραµµάτων για τη δηµιουργία τµηµάτων µε 
υψηλό βαθµό διαφορετικότητας και πολιτισµικής, 
ακαδηµαϊκής και επαγγελµατικής ποικιλίας, αφε-
τέρου την τάση και στρατηγική των µελλοντικών 
και νυν αποφοίτων να µετακινούνται µεταξύ 
χωρών, κλάδων της οικονοµίας, τµηµάτων, 
και εταιριών, τότε αντιλαµβανόµαστε ότι το δί-
κτυο των γνωριµιών που αποκτά κανείς είναι 
εκτενές σε εύρος και πληθωρικό σε ποιοτικά 
χαρακτηριστικά.

Επιπρόσθετα, οφείλουµε να µην παραλείψουµε 
το γεγονός ότι κάθε ένας από τους συµφοιτητές 
µας ήδη έχει τον δικό του κύκλο επαγγελµατικών 

γνωριµιών, κάτι που αυξάνει µε γεωµετρική 
πρόοδο τον αριθµό των επαγγελµατιών που 
σε πρώτο ή δεύτερο επίπεδο ανήκουν και στο 
δικό µας δίκτυο.

Επίσης, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι αποφοι-
τώντας από ένα συγκεκριµένο πρόγραµµα δεν 
γινόµαστε µέλη µόνο στην οµάδα αποφοίτων 
της τάξης µας, ούτε µόνο του έτους µας, ούτε 
µόνο της σχολής µας, αλλά ολόκληρου του πα-
νεπιστηµίου ή ακαδηµαϊκού ιδρύµατος εν γένει. 

Εντελώς παραδειγµατικά να αναφέρουµε ότι 
ορισµένα από τα κορυφαία προγράµµατα και 
πανεπιστήµια ή τµήµατα στον κόσµο διαφηµίζουν 
και είναι πολύ περήφανα για το εκτενές δίκτυο 
αποφοίτων τους παρουσιάζοντας όχι µόνο τον 

αριθµό των µελών του (το οποίο συχνά είναι 
µερικές δεκάδες χιλιάδες απόφοιτοι), αλλά και 
τις θέσεις εργασίας τους, την πλειάδα χωρών 
στις οποίες εργάζονται ή έχουν εργαστεί, το 
κοινωνικό τους έργο, τις επαγγελµατικές τους 
επιτυχίες, και εν γένει τις δραστηριότητες και 
πρωτοβουλίες που αναλαµβάνουν, οι οποίες 
µπορούν να ωφελήσουν κάθε νέο απόφοιτο.

Πολύ συχνά παρατηρούµε Συλλόγους Απο-
φοίτων να διοργανώνουν ηµερίδες, συνέδρια, 
εκθέσεις, παρουσιάσεις, πολιτιστικές δραστη-
ριότητες, εκδηλώσεις επαγγελµατικής δικτύω-
σης και ενηµέρωσης, ή απλά εκδηλώσεις για 
διασκέδαση και κοινωνική επαφή, είτε µεταξύ 
των αποφοίτων (προωθώντας ένα καλώς εν-

νοούμενο lobbying) είτε σε ανοικτή μορφή 
διευρύνοντας ακόµα περισσότερο τις ευκαιρίες 
και δυνατότητες για περαιτέρω επαγγελµατική 
και κοινωνική δικτύωση. 

Η δυναμική αυτού του είδους networking, 
δηλαδή της δηµιουργίας και διαχείρισης ενός 
δυναµικού δικτύου επαφών για επαγγελµατικούς 
λόγους, έχει αποτελέσει µάλιστα τη βάση για τα 
σημερινά κοινωνικά δίκτυα (social networks) 
τα οποία έχουν φέρει επανάσταση στον τρό-
πο επικοινωνίας, στο διαδικτυακό µάρκετινγκ, 
αλλά και στην επαγγελµατική δικτύωση (µε τα 
Facebook και Linkedin να αποτελούν κατά τη 
γνώµη µας τα πιο τρανά παραδείγµατα).

Εν κατακλείδι, όταν θα επιλέγετε και αξιο-
λογείτε τα προγράµµατα για το µεταπτυχιακό 
σας, µην αµελήσετε να συνυπολογίσετε και τον 
παράγοντα των αποφοίτων και των µελλοντι-
κών συµφοιτητών σας, και του τι προφίλ αυτοί 
παρουσιάζουν, κυρίως επαγγελµατικά. 

Και όταν αποφοιτήσετε, θα είναι σφάλµα να 
µην συνεχίσετε να διατηρείτε την επαφή, αλλά 
και να είστε ενεργά µέλη του Συλλόγου Απο-
φοίτων του πανεπιστηµίου σας, συνεχίζοντας να 
εκµεταλλεύεστε τα όποια οφέλη έχει να προσφέ-
ρει µία διαρκής επαφή και επικοινωνία µε ένα 
θεµατοφύλακα γνώσης, αλλά και ένα δυναµικό 
σώµα επαγγελµατικής καταξίωσης και δικτύ-
ωσης. Θα εκπλαγείτε ευχάριστα όταν θα δείτε 
ότι η λύση σε προβλήµατα όπως η απόκτηση 
πληροφοριών για µία εταιρία, οι συµβουλές για 
ένα άγνωστο έργο ή µία νέα τοποθεσία εργασίας 
ή απλώς ταξιδιωτικό προορισµό, ή ακόµα και 
ο επόµενος πελάτης ή συνεργάτης, απαιτούν 
μόνο ένα email ή ένα τηλεφώνημα.

Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, ΜΒΑ
Education Consultant-Director
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επιχειρηµατικοτητα

Στις 11 Οκτωβρίου προδηµοσιεύτηκαν τα τέσ-
σερα πρώτα προγράµµατα χρηµατοδότησης 
του από το νέο ΕΣΠΑ (Περίοδος 2014 - 2020. 

Τα προγράµµατα αυτά αφορούν µικροµεσαίες 
επιχειρήσεις καθώς και ελευθέρους επαγγελµα-
τίες. Η φάση της προδηµοσίευσης, αφορά στην 
ανακοίνωση των βασικών στοιχείων του κάθε 
προγράµµατος χωρίς να δίνονται λεπτοµέρειες για 
τους όρους υπαγωγής, τις επιλέξιµες δραστηριότητες, 
τις ηµεροµηνίες υποβολής, τους περιορισµούς στον 
προϋπολογισµό κ.λπ. που θα καθοριστούν µε τη 
δηµοσίευση του κάθε προγράµµατος ξεχωριστά.

Το πρώτο πρόγραµµα αφορά την «Ενίσχυση 
τουριστικών ΜΜΕ επιχειρήσεων για τον εκσυγ-
χρονισµό τους και την ποιοτική αναβάθµιση των 
παρεχόµενων υπηρεσιών». Οι δικαιούχοι του 
προγράµµατος είναι πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο 
του τουρισµού. Σκοπός του προγράµµατος είναι 
ο εκσυγχρονισµό τους, η ποιοτική αναβάθµιση 
τους και ο εµπλουτισµός των παρεχόµενων προ-
ϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν την 
θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική 
αγορά. Οι δαπάνες που περιλαµβάνονται στο 
πρόγραµµα αφορούν: 
• Τον εκσυγχρονισμό και την ποιοτική αναβάθμιση 
κτιριακών και λοιπών υποδοµών
• Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας  ύδατος
• Παρεμβάσεις εμπλουτισμού του προσφερόμενου 
προϊόντος µε νέες υπηρεσίες (π.χ. παρεµβάσεις 
για ΑΜΕΑ)
• Πιστοποιήσεις υποδομών και υπηρεσιών
• Την προβολή και προώθηση της επιχείρησης 
σε αγορές στόχους κ.λπ.

Τα ενισχύονται έργα θα πρέπει να έχουν συνολικό 
προϋπολογισµού από 15.000€ έως 150.000€. Το 
ποσοστό ενίσχυσης θα είναι κατά το µέγιστο 40%, 
ενώ θα φτάνει το 50% σε περίπτωση πρόσληψης 
νέου προσωπικού.

Το δεύτερο πρόγραµµα αφορά στην «Αναβάθµιση 
πολύ µικρών & µικρών υφιστάµενων επιχειρήσεων 
µε την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες 
αγορές». Οι δικαιούχοι του προγράµµατος είναι 
υφιστάµενες πολύ µικρές και µικρές επιχειρήσεις 
που λειτουργούν στην ελληνική επικράτεια, έχουν 

συσταθεί έως και 1 1 01  και δραστηριοποι-
ούνται στους κάτωθι τοµείς: 
• γροδιατροφή  ιομηχανία τροφίμων
• Πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες (Π )
• λικά  ατασκευές 
• φοδιαστική αλυσίδα 
• νέργεια
• Περιβάλλον
• Τεχνολογίες Πληροφορικής και πικοινωνίας ΤΠ
• γεία

Οι δαπάνες που περιλαµβάνονται στο πρό-
γραµµα αφορούν: 
• Τον εκσυγχρονισμό και την ποιοτική αναβάθμιση 
κτιριακών και λοιπών υποδοµών, 
• Την απλοποίηση  αυτοματοποίηση λειτουργικών 
και παραγωγικών δραστηριοτήτων µέσω του εκ-
συγχρονισµού του εξοπλισµού και της εισαγωγής 
ή και αύξηση της χρήσης ΤΠ , 
• Τον επανασχεδιασμό και πιστοποίηση λειτουργιών 
και προϊόντων των επιχειρήσεων µέσω τεχνικών 
οργανωτικής καινοτοµίας, ενεργειών αναδιάρθρω-
σης, επαναπροσδιορισμού προ όντος  υπηρεσίας 
µε την αξιοποίηση µεθοδολογιών Design κλπ
• Την απόκτηση τεχνογνωσίας για νέα προ όντα 
και υπηρεσίες µέσω συµµετοχής σε εκθέσεις, 
συνέδρια κ.α
• Την μετεγκατάσταση σε υφιστάμενες βιομηχα-

νικές περιοχές ( Ι.Π ), επιχειρηματικά πάρκα και 
τεχνολογικά πάρκα, κ.λπ

Τα ενισχύονται έργα θα πρέπει να έχουν συνολικό 
προϋπολογισµού από 15.000€ έως 200.000€. Το 
ποσοστό ενίσχυσης θα είναι κατά το µέγιστο 40%, 
ενώ θα φτάνει το 50% σε περίπτωση πρόσληψης 
νέου προσωπικού.

Το τρίτο πρόγραµµα αφορά στην «Ενίσχυση 
της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθµιας 
εκππαίδευσης». Οι δικαιούχοι του προγράµµατος 
είναι Πτυχιούχοι τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, οι 
οποίοι έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991, για την 
έναρξη υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής 
δραστηριότητας συναφούς µε την ειδικότητά τους και 
την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελµατικού χώρου. 
Πιο αναλυτικά, δικαιούχοι του προγράµµατος είναι:
• Ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φυσιοθεραπευτές, 
βιολόγοι, ψυχολόγοι, µαίες,
• ικηγόροι
• ρχιτέκτονες, μηχανικοί, τοπογράφοι, χημικοί, 
• εωπόνοι, γεωλόγοι, δασολόγοι, ωκεανογράφοι, 
• χεδιαστές, δημοσιογράφοι,
• υγγραφείς, καθηγητές οι δάσκαλοι
• ιερμηνείς, ξεναγοί, μεταφραστές, 
• αλλιτέχνες γλύπτες ή ζωγράφοι ή σκιτσογράφοι 
ή χαράκτες, 
• Ηθοποιοί, μουσικοί, χορευτές, χορογράφοι, 

σκηνοθέτες, σκηνογράφοι, ενδυµατολόγοι, δια-
κοσµητές, 
• ικονομολόγοι, αναλυτές, προγραμματιστές, 
ερευνητές ή σύµβουλοι επιχειρήσεων, 
• ογιστές φοροτέχνες, αναλογιστές, κοινωνιολόγοι 
και κοινωνικοί λειτουργοί κ.α.
Οι δαπάνες που περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα 
αφορούν: 
• Την προμήθεια του αναγκαίου επαγγελματικού 
παραγωγικού εξοπλισµού
• Το λειτουργικό κόστος της δραστηριότητας (ενοίκια 
επαγγελµατικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, 
παροχές τρίτων όπως π.χ. Η, Τ , Π, 
φυσικό αέριο, κινητή επαγγελµατική τηλεφωνία)
• Τα έξοδα φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες 
• ι δαπάνες προβολής και δικτύωσης
• Το κόστος μισθωτής εργασίας (στην περίπτωση 
πρόσληψης υπαλλήλου) έως µιας ετήσιας µονάδας 
εργασίας (ΕΜΕ)
•  γενικός εξοπλισμός (γραφεία, καθιστικά κ.α.)
• ι παρεμβάσεις προσβασιμότητας για ,
Τα ενισχύονται έργα θα πρέπει να έχουν συνολικό 
προϋπολογισµού από 5.000 έως 25.000€. Το πο-
σοστό ενίσχυσης ορίζεται σε 100  του συνολικού 
προϋπολογισµού της επένδυσης.

Τέλος το τέταρτο πρόγραµµα αφορά στη «Νε-
οφυή Επιχειρηµατικότητα». Οι δικαιούχοι είναι 
Άνεργοι ή επαγγελµατίες (όχι µισθωτοί), που έχουν 
γεννηθεί πριν την 1η Ιανουαρίου 1 1, για τη δη-
µιουργία πολύ µικρών και µικρών επιχειρήσεων 
µε έµφαση σε καινοτόµα σχέδια καθώς και στην 
ενίσχυση της απασχόλησης. Τα ενισχύονται έργα 
θα πρέπει να έχουν συνολικό προϋπολογισµού 
έως 0.000,00 . Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται 
σε 100% του συνολικού προϋπολογισµού της 
επένδυσης.

Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να υλοποιήσουν 
εντός 24 µηνών από την ηµεροµηνία έκδοσης 
της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου. 
Τέλος, οι δαπάνες που µπορούν να ενταχθούν στο 
πρόγραµµα θα πρέπει να έχουν πραγµατοποιηθεί 
µετά την υποβολή της αίτησης.

Παναγιώτης Οικονόµου
Managing Partner της εταιρείας Συµβούλων 

STEP | Strategy, Technology & Planning

Τα προγράµµατα χρηµατοδότησης του νέου ΕΣΠΑ

Ή η ψευδαίσθηση της ελευθερίας της επιλογής.
μοιαζε σαν από άλλο κόσμο χαμένος στον εαυτό του, στην 

παραζάλη της βραδιάς, ή της ζωής του κανείς δεν ήξερε. κουγε 
µουσική και χόρευε όπως κρυφά χορεύει ο καθένας µας στο 
δωµάτιό του στη σιγουριά της µη ύπαρξης κριτικών µατιών. Το 
βράδυ της τελευταίας βραδιάς της αποκριάς µας επιφύλαξε την 
παραπάνω έκπληξη.  τύπος έξω από το παράθυρο του μαγαζιού 
που είχαµε επιλέξει για τη διασκέδασή µας, άφησε σε όλους µας 
το σηµάδι του. Στην αρχή γέλια µετά συγκεχυµένη θλίψη…, 
άβολες καταστάσεις, ανεξιχνίαστα συναισθήµατα. Προσωπικά 
ένοιωσα την ανάγκη να μοιραστώ μαζί σας τις παρακάτω σκέ-
ψεις που µου γεννήθηκαν µετά από αυτή τη διόλου καθηµερινή 
εµπειρία. Ποια είναι η αλήθεια της επιλογής µας, πόσο ελεύθεροι 
είμαστε στο να επιλέγουμε ή να αποφασίζουμε για τη ζωή μας  
Πόσο ελεύθεροι είµαστε στο να επιλέγουµε να είµαστε µπρός 
ή πίσω από το παράθυρο  Που βρίσκεται η ευτυχία, μπρος ή 
πίσω από το τζάμι  

Ίσως το να είµαστε πίσω από το παράθυρο να ακούγεται πε-
ρισσότερο ρομαντικό και να μας εμπνέει για μια πιο αληθινή ζωή 
χωρίς θεατές µε περισσότερο αυθορµητισµό, αποκλειστικότητα, 
ειλικρίνεια, αυθεντικότητα, ασφάλεια, συνενοχή, ευτυχία. 

Η δράση μας όμως μπροστά από το τζάμι, μπροστά από το 
παράθυρο, µέσα στο σπίτι που έχουµε ορίσει οι ίδιοι µε την 
παρέα µας, µέσα στην πραγµατικότητα όµως τι µας λέει. Θεατές, 
σύγκριση, ανταγωνισµός, συνήθεια, καθηµερινότητα, ανασφά-
λεια, στόχοι, προγράµµατα, αγώνας, πρωινό ξύπνηµα, στρες. 

Τι μας καθορίζει πια πλευρά θα επιλέξουμε σε ποια πλευρά θα 
κινηθούμε  ήπως από ποια πλευρά κοιτάμε  ίναι τόσο απλό  

ήπως σε ποια πλευρά βρίσκονται τα αγαπημένα μας πρόσωπα  
Μήπως τελικά η ελευθερία ότι µπορούµε να επιλέξουµε είναι 

ψευδαίσθηση
Πόσο εφικτό είναι να είµαστε ευτυχισµένοι ή τουλάχιστον ικα-

νοποιηµένοι µε τις επιλογές µας. Πόσο αναγκαίο είναι να βγούµε 
έξω από το σπίτι  Πόσο αποτελεσματικό είναι να βρεθούμε έστω 
και για λίγο με τον πραγματικό μας εαυτό έξω από το παράθυρο  

Πιστεύω ότι η επιλογή µας γίνεται όλο και πιο δύσκολη όταν 
υπάρχουν στεγανά, συνήθειες ή κοινωνικές επιταγές, υποχρεώσεις 
και διευκολύνεται όταν όλα αυτά για κάποιο λόγο χάσουν τη 
δύναµη τους, την επιρροή τους. Ένας τέτοιος λόγος είναι κάποια 
µεγάλη αλλαγή, κυρίως ξαφνική κι απρόβλεπτη είτε σε µας 
προσωπικά ή στο άµεσο περιβάλλον µας ή αλλού που όµως µε 
κάποιο τρόπο άμεσο ή άμεσο μας επηρεάζει. σο πιο δυνατή είναι 
αυτή η επιρροή τόσο πιο κοντά είµαστε στο να αναθεωρήσουµε 
απόψεις στο να γίνουµε περισσότερο καχύποπτοι για τις µέχρι 
πρόσφατα επιλογές µας. 

Η κάθε είδους εκπαίδευση, κοινωνική ή άλλη είναι ένα είδος 

σπιτιού που µας θαµπώνει µε τη θαλπωρή και το αίσθηµα της 
ασφάλειας που µας παρέχει. Είναι στη φύση του ανθρώπου η 
διεκδίκηση της ασφάλειας και του χουζουριού με την έννοια της 
απόλαυσης που µόνο γνωστά ληµέρια µπορούν να του προσφέ-
ρουν. α και ένα σημείο που χρειάζεται προσοχή, σαν παγίδα. 

ίγο πριν την κατάρρευση όλα μοιάζουν πιθανά ακόμη και η 
μη κατάρρευση. ι αυτό είναι τραγικό γιατί ένα σπίτι κοστίζει πιο 
πολύ να αναστηλωθεί από το να φτιαχτεί κάτι καινούργιο. ταν 
όμως το συγκεκριμένο σπίτι αρχίζει να παρουσιάζει ρωγμές όσο 
ερείπιο γίνεται τόσο πιο αναγκασµένοι είµαστε να τρέξουµε για 
άλλο σπίτι, και όσο νωρίτερα ξεχυθούµε προς ανεύρεση νέας 
θαλπωρής τόσο πιο ελεύθεροι και αληθινοί θα είµαστε στην 
επιλογή μας. μως σε αυτή την περίπτωση χωρίς να πάρουμε 
καμιά πέτρα μαζί μας κανένα βαρίδι που να μας δυσκολεύει 
στο τρέξιµο. 

Πώς να τρέξω χωρίς βαρίδια, πώς να βγω έξω από το παρά-
θυρο , είναι ερωτήσεις που µόνο οι ίδιοι µπορούµε να δώσουµε, 
αρκεί να γυρίσουµε στα προσωπικά µας θεµέλια, στις αρχέγονες 
δυνάμεις μας, στις αληθινές μας επιθυμίες και να σε αναζήτηση 
προοπτικών σε πολύχρωµους παγκόσµιους γεωφυσικούς και 
πολιτικούς χάρτες. Στη σηµερινή κρίση, βαρίδια είναι ότι µας 
έµαθαν ότι σηµαίνει επιτυχία που ίσως δεν µας αντιπροσωπεύει 
πια. Αν καταλάβετε κάτι τέτοιο είναι καλό σηµάδι αλλαγής και 
προσωπικής αφύπνισης. 

Ο χορός πίσω από το παράθυρο θα µας βοηθήσει να ανακα-
λύψουµε τι σηµαίνει για τον καθένα µας η επιτυχία και να την 
αναζητήσουμε, χωρίς θεατές και συγκρίσεις, σαν να είμαστε 
µόνοι µας στο δωµάτιό µας ή στην Πάτρα ένα βροχερό βράδυ 
αποκριάς έξω από τις καθιερωµένες µεταµφιέσεις και τα γνωστά 
αναπαυτικά µας στέκια. 

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 

Το πρόσωπο πίσω 
από το παράθυρο
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Συνεντευξη ΚΙΚΠΕ: Από την έρευνα στη διδασκαλία
Το Κοινωφελές ίδρυµα Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έρ-

γου (ΚΙΚΠΕ) ιδρύθηκε και λειτουργεί στην Αθήνα από 
το 1988. Έχει αναλάβει την επιµόρφωση και ενηµέρωση 

των εκπαιδευτικών µε βάση τις τελευταίες εξελίξεις και έρευνες 
όσον αφορά τα επιστηµονικά τους αντικείµενα. Η κα Μαρία 
Καΐρη, στέλεχος του ΚΙΚΠΕ, υπεύθυνη για το πρόγραµµα των 
Βιβλιοθηκών και των Σεµιναρίων µας αναλύει.

Πείτε µας λίγα λόγια για το ΚΙΚΠΕ;
Το Κοινωφελές ίδρυµα Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου 

(ΚΙΚΠΕ) επιδίδεται, µέσω των συνεργατών του, αφενός σε  κοινω-
φελείς δράσεις – όπως είναι τα σχολικά συσσίτια, ο εµπλουτισµός 
των περιφερειακών βιβλιοθηκών µε νέες εκδόσεις και συνδροµές 
έγκυρων εντύπων, τα σεµινάρια που απευθύνονται σε καθηγητές 
Μέσης Εκπαίδευσης και πραγµατοποιούνται στις ∆ηµόσιες και 
∆ηµοτικές Βιβλιοθήκες του τόπου (δράσεις που συνδέονται και 
καθοδηγούνται από την ΑΜΚΕ Future Library), οι υποτροφίες σε 
µεταπτυχιακούς φοιτητές. Αφετέρου, όσον αφορά το πολιτιστικό 
σκέλος των δραστηριοτήτων του, το Ίδρυµα οργανώνει εκθέσεις 
–και εκδίδει τους αντίστοιχους καταλόγους- µε περιεχόµενο τη 
συλλογή χάλκινων νοµισµάτων που έχει στην κατοχή του και η 
οποία είναι εξαιρετικά σηµαντική σε διεθνές επίπεδο. Οργανώνει 
επίσης οµιλίες στο Megaron plus και επεξεργάζεται το Αρχείο 
του ζωγράφου και λογοτέχνη Βασίλη Φωτιάδη προκειµένου να 
αξιοποιηθεί µέσω διαδικτύου ή και εκδόσεων και να βρίσκεται 
στη διάθεση των ενδιαφεροµένων.

Για ποιο λόγο αποφασίσατε να ξεκινήσετε τα εκπαιδευτικά 
σεµινάρια προς τους εκπαιδευτικούς µέσης εκπαίδευσης;
Η απόφαση προέκυψε από τη συνειδητοποίηση της ανα-

γκαιότητας που διαπιστώνεται στις τάξεις των εκπαιδευτικών 
οι οποίοι για να διδάξουν «οφείλουν και να διδάσκονται», να 
ενηµερώνονται δηλαδή για την πορεία και τα πορίσµατα των 
σύγχρονων ερευνών στον τοµέα τους.

Εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης ένα από τα πρώτα θύµατα 
ήταν ο χώρος της εκπαίδευσης. Τα σεµινάρια του ΚΙΚΠΕ 
έρχονται να καλύψουν την ανεπάρκεια του κράτους ως 
προς την σωστή και άρτια ενηµέρωση του εκπαιδευτικού 
προσωπικού πάνω στις τελευταίες εξελίξεις του κλάδου τους;
Η επιµόρφωση των καθηγητών Μέσης Εκπαίδευσης εκ µέ-

ρους του Υπουργείου Παιδείας σε συνεργασία µε τα κατά τό-
πους Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα µέσω των ΠΕΚ (Περιφερειακά 
Επιµορφωτικά Κέντρα) έχει  διακοπεί προ πολλού. Το ΚΙΚΠΕ 
σε συνεργασία µε το Future Library οργανώνει σεµιναριακά 
µαθήµατα (αρχαία ελληνικά, νέα ελληνικά, ιστορία και οικο-
νοµικά) ως ελάχιστη συµβολή στον τοµέα αυτό, έχοντας ήδη 
σχηµατίσει άποψη για την απόλυτη αναγκαιότητα και σηµασία 
αυτής της πρωτοβουλίας, που είναι άλλωστε και µια ευρωπαϊκή 
παραδοχή: αναφέροµαι στη διά βίου µάθηση που στον κλάδο 
των εκπαιδευτικών είναι καίριας σηµασίας.  Σε καµία περίπτωση 
ωστόσο, η δράση αυτή δε µπορεί να υποκαταστήσει το κράτος 
και τους αρµόδιους φορείς. 

Πόσο εύκολο είναι η επιµόρφωση εκπαιδευτικών όταν οι ίδιοι 
δεν έχουν τη δυνατότητα της διά βίου επιµόρφωσης ούτως 
ώστε να ανανεώνουν τις γνώσεις που κάποτε απέκτησαν 
και να βελτιώσουν τις διδακτικές τους µεθόδους; ∆ύναται η 
ενηµέρωση τους να γίνει µε αποσπασµατικά σεµινάρια όταν 
αυτά δεν γίνονται σε τακτικό χρονικό διάστηµα;
Η ανάληψη µιας τέτοιας πρωτοβουλίας δε θεωρήθηκε καθόλου 

εύκολη υπόθεση εκ µέρους των στελεχών του ΚΙΚΠΕ. Για την 
επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, για να την επιλέξουν εκείνοι, 
πρέπει κάποιος φορέας, δηµόσιος κυρίως  αλλά και ιδιωτικός, 
να τους παράσχει τη σχετική δυνατότητα. Οι ίδιοι δε διαθέτουν 
πάντοτε την οικονοµική άνεση  για να αναζητήσουν άλλου είδους 
λύσεις, αλλά και το αντικείµενό τους που διαρκώς διευρύνεται 
είναι απαιτητικό και συχνά ο χρόνος που χρειάζεται δεν είναι 
εύκολο να εξασφαλιστεί σε µια µάλλον σκληρή πραγµατικότητα 
στο πλαίσιο των οικογενειακών υποχρεώσεών τους.  

Να πούµε εδώ ότι τα σεµινάρια που πραγµατοποιήθηκαν ως 
τώρα, πράγµατι µε µεγάλη επιτυχία και συγκινητική υποδοχή 
από τους εκπαιδευτικούς, ανήκαν σε ένα πιλοτικό πρόγραµµα 
που εκπόνησε το Ίδρυµα για να διερευνήσει τις συνθήκες πραγ-
µατοποίησής τους. Θα ακολουθήσει συστηµατικότερη εφαρµογή 
σε συνεργασία και µε άλλους φορείς και, ελπίζουµε, σε πιο 
συντεταγµένη συνεργασία µε τους σχολικούς συµβούλους 
κάθε περιφέρειας. 

Σήµερα προέχει η εξειδίκευση ή η ολοκληρωµένη εκπαίδευση 
ενός καθηγητή µέσης εκπαίδευσης;

Εξειδίκευση και ολοκληρωµένη εκπαίδευση δεν είναι έννοιες 
αντιφατικές µεταξύ τους. Άλλωστε, σε γενικές γραµµές, ειδικότητες 
υπάρχουν, µιλούµε λοιπόν για δυνατότητες επιµόρφωσης επί ενός 
γνωστικού αντικειµένου. Το γεγονός, βέβαια, ότι µε τα µεγάλα 
κενά στα σχολεία συµβαίνει να διδάσκουν συχνά το µάθηµα των 
οικονοµικών π.χ οι µαθηµατικοί, µοιάζει να εµφανίζεται αυτή η 
συζήτηση µε έναν τρόπο ως πολυτέλεια. Ελπίζουµε όµως στη 
βελτίωση των συνθηκών από την Πολιτεία. 

Η προσληπτική ικανότητα των µαθητών της µέσης εκπαί-
δευσης δύναται να αφοµοιώσει τις τελευταίες εξελίξεις ενός 
επιστηµονικού κλάδου όταν η ενηµέρωση µέσα στην τάξη 
γίνεται αποκλειστικά από τον καθηγητή και όχι µε οργανωµένο 
τρόπο µέσα στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράµµατος;
Για να αφοµοιώσουν οι µαθητές τις εξελίξεις σε µια επιστήµη 

πρέπει προηγουµένως να τις πληροφορούνται οι διδάσκοντες 
και να τις αφοµοιώνουν. Εκεί έγκειται και η φιλοσοφία, ας πούµε, 
του εγχειρήµατος: καλούνται να διδάξουν τους εκπαιδευτικούς 
Μέσης εκπαίδευσης πανεπιστηµιακοί οι οποίοι έχουν ως αντι-
κείµενο έρευνας αυτό παρουσιάζουν στο κοινό των Σεµιναρίων 
µε τρόπο µάλιστα κατ΄ εξοχήν διαδραστικό και συµµετοχικό.

Πόσο εύκολο είναι να προσαρµοστεί ο τρόπος διδασκαλίας 
των µαθηµάτων, όταν καθηµερινά αποτυπώνεται η συνθε-
τότητα των προβληµάτων π.χ. να πρέπει να εξηγήσεις τον 
ελληνοϊταλικό πόλεµο σε αλβανούς ή ιταλούς µαθητές;
∆εν είναι εύκολο, ούτε γενικώς  απλό, και όχι µόνον σε σχέση 

µε παιδιά αλλοδαπών που φοιτούν στα δηµόσια σχολεία. Η 

προσπάθεια έχει να κάνει µε την όσο το δυνατόν µεγαλύτερη 
αµεροληψία και αντικειµενικότητα, αλλά και πάλι, η ποθητή 
«αλήθεια» κατακτάται µε την έρευνα και τη µελέτη των στοιχείων 
από τους ειδικούς. Από κει και πέρα γίνεται προσπάθεια από ει-
δικούς φορείς και επιστήµονες που έχουν ασχοληθεί επισταµένα 
µε το θέµα (βλ. π.χ ∆ραγώνα/ Φραγκουδάκη) να µελετηθούν οι 
µέθοδοι διδασκαλίας σε αλλοεθνείς µαθητές.

Παρατηρούµε ότι η εκπαίδευση λειτουργεί εδώ και χρόνια µε 
τυποποιηµένες µεθόδους. ∆εν υπάρχει ολιστική προσέγγιση 
στα θέµατα αλλά υπάρχει προσέγγιση  µεθοδολογίας. Μήπως 
είναι αυτό το µεγαλύτερο πρόβληµα του εκπαιδευτικού σήµερα;
Αυτή η «τυποποίηση, όπως την αποκαλείτε,  είναι το µεγάλο 

πρόβληµα πράγµατι. Οι «τυποποιηµένες» γνώσεις που σερβί-
ρονται στους µαθητές και η ασφυκτική υποχρέωση να καλυφθεί 
η ύλη µαζί µε τα ακατάλληλα σε πολλές περιπτώσεις σχολικά 
εγχειρίδια οδηγούν, όπως όλοι γνωρίζουµε, στην αποστήθιση και 
σε άλλες ανεπιθύµητες παρενέργειες. Το γεγονός αυτό ωστόσο 
είναι µεγάλη κουβέντα και δεν είµαι σε θέση να το αναλύσω εδώ.

Τι δράσεις θα κάνετε το επόµενο διάστηµα;
Οι άµεσες, προγραµµατισµένες δράσεις σχετικά µε τα Σεµινάρια 

θα πραγµατοποιηθούν στο Κερατσίνι-∆ραπετσώνα (13 και 14 
Νοεµβρίου), στη Μεταµόρφωση (19 και 20 Φεβρουαρίου 2016), 
Βέροια (18 και 19 Μαρτίου 2016).

Απόστολος Ζαβιτσάνος
Υπεύθυνος ∆ηµοσιογραφικής Τεκµηρίωσης
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εθελοντισµοσ

Η LALIBELA-Σύλλογος Βοήθειας Παιδιών Αιθιοπίας είναι µια ελληνική, ανθρω-
πιστική, µη κερδοσκοπική οργάνωση, η οποία ιδρύθηκε το 1996 από Έλληνες 
εθελοντές µε σκοπό την παροχή στέγης, τροφής, ένδυσης, εκπαίδευσης και 
ιατρικής κάλυψης στα ορφανά και άπορα παιδιά της Αιθιοπίας. Η Αιθιοπία 
παραµένει µια από τις φτωχότερες χώρες του κόσµου, που µαστίζεται από 
φτώχεια, αρρώστιες και λιµούς, θύµατα των οποίων είναι σήµερα 6 εκατοµµύ-
ρια ορφανά. Στόχος µας είναι να δώσουµε την ευκαιρία σε όσα περισσότερα 

ορφανά, άπορα και εγκαταλελειµµένα παιδιά να µεγαλώσουν και να µορφωθούν, ώστε να 
σπάσουν τον φαύλο κύκλο της φτώχειας και να ζήσουν µε τις δικές τους δυνάµεις.
Η υποστήριξη των παιδιών αυτών πραγµατοποιείται µέσω προγραµµάτων «αναδοχής» 
στην Ελλάδα, σε συνεργασία και µε µη κυβερνητικές οργανώσεις στην Αιθιοπία. Ο Σύλλογος 
καλύπτει τις ανάγκες στέγασης σε Κέντρα Παιδικής Φροντίδας, διατροφής, εκπαίδευσης και 
ένδυσης του κάθε παιδιού µε την υποστήριξη του ανάδοχου γονιού.
Σηµαντικό µέρος του έργου αποτελούν οι αποστολές των Ελλήνων αναδόχων στην Αιθι-
οπία, ώστε η πράξη της αναδοχής να αποκτήσει µια προσωπική διάσταση. Αρκετές φορές 
µέσα στο έτος, γιατροί, νοσηλευτές, εκπαιδευτικοί, ψυχολόγοι και ανάδοχοι, όλοι εθελοντικά, 
επισκέπτονται, επικοινωνούν και εξετάζουν τα παιδιά µεταφέροντας ρουχισµό, ιατροφαρµα-
κευτικό και εκπαιδευτικό υλικό αλλά κυρίως την αγάπη τους στην πράξη. Επίσης, ο Σύλλογος 
πραγµατοποιεί έργα υποδοµής (γεωτρήσεις, λουτρά, βιβλιοθήκες) µε σκοπό τη βελτίωση των 
συνθηκών διαβίωσης στα Κέντρα Παιδικής Φροντίδας.
Σήµερα, ο Σύλλογος υποστηρίζει περισσότερα από 800 παιδιά σε 8 Κέντρα Παιδικής Φρο-
ντίδας, που βρίσκονται σε 8 διαφορετικές περιοχές της Αιθιοπίας ενώ στα 18 χρόνια δράσης 
του έχει υποστηρίξει περισσότερα από 1.200 παιδιά, από τα οποία 130 είναι σήµερα φοιτητές 
και 24 απόφοιτοι Πανεπιστηµίων. Το έργο αυτό έγινε πραγµατικότητα χάρη στην οικονοµική 
βοήθεια και την αγάπη Ελλήνων αναδόχων και µελών, απλών καθηµερινών ανθρώπων.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το έργο µας και φωτογραφίες από τις αποστολές 
στην Αιθιοπία: 
➢ επισκεφτείτε την ιστοσελίδα µας www.lalibela.gr
➢ τη σελίδα µας στο Facebook
➢ επικοινωνήστε µαζί µας στο info@lalibela.gr
➢ στον αριθµό 210 3227478 
➢ ή περάστε από τα γραφεία µας να γνωριστούµε και να τα πούµε από κοντά.

Η «Κιβωτός του Κόσµου» είναι Μη Κερδοσκοπικός Οργανισµός Ειδικής Μέ-
ριµνας και Προστασίας Μητέρας και Παιδιού, που δραστηριοποιείται πάνω 
στη µέριµνα παιδιών που ζούσαν σε συνθήκες παραµέλησης και εγκατάλει-
ψης, χωρίς ιατρική φροντίδα, χωρίς µέλλον, τα περισσότερα από µονογονεϊ-
κές 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 φω-
λιάς στοργής και φροντίδας για τα παιδιά αυτά της «άλλης» Αθήνας. Παιδιά που βίωναν 
καθηµερινά την εγκατάλειψη, την αδιαφορία, το ρατσισµό και τον κοινωνικό αποκλει-
σµό σε µία από τις πιο υποβαθµισµένες περιοχές της Αθήνας, την Ακαδηµία Πλάτωνος.  
Eθελοντής οδηγός συνοδός: Η Κιβωτός του Κόσµου (www.kivotostoukosmou.org) αναζητεί 
άµεσα εθελοντές οδηγούς για τη συνοδεία παιδιών στο σπίτι φιλοξενίας µας στον Πειραιά.
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 
(Κολωνός) - Τηλ. & FAX: +30 210 5141935 - E-mail: kivotos5@otenet.gr

“Η αµυµώνη – Σύλλογος Θεσσαλονίκης” είναι µη κερδοσκοπικό 
Σωµατείο φιλανθρωπικού χαρακτήρα.Ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2007 
µε έδρα την Καλαµαριά. Εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας και 
από τις Υπηρεσίες Πρόνοιας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
και του ∆ήµου Θεσσαλονίκης. Οι σκοποί του Συλλόγου µας είναι:

• Η εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση των ατόμων με προβλήματα όρασης και 
πρόσθετες αναπηρίες
• Η ψυχολογική και κοινωνική στήριξη των ατόμων αυτών και των οικογενειών τους
• Η όσο το δυνατόν καλύτερη κάλυψη των αναγκών τους
• Η προάσπιση και η θεσμική κατοχύρωση των συνταγματικών δικαιωμάτων τους
• Η προώθηση της επιστημονικής έρευνας για την πρόληψη και την ιατρική αντιμετώπιση 
αυτών των προβληµάτων
• Η ενημέρωση του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου για την πολυσύνθετη αυτή αναπηρία
Aν θέλεις και εσύ να βοηθήσεις την οµάδα µας και να γίνεις εθελοντής επικοινώνησε 
µαζί µας»
Τηλέφωνo: 2310 905781 (κ. Καζαντζίδης Νίκος)-Fax: 2310 460797-E-mail: info@amymoni-
thes.gr - ∆ιεύθυνση: Ροδοπόλεως 5 (τέλος της οδού Πόντου), 55132, Καλαµαριά

Το ∆ίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέµβασης του 
ΚΕΘΕΑ 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. 

Aγγελίες: Εθελοντές για Μαθήµατα Ενισχυτικής ∆ιδασκαλία
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  έων 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: 
• πάρκεια γνώσης του αντικειμένου.
• πευθυνότητα και αξιοπιστία στη δέσμευση που αναλαμβάνεις.
• γάπη 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.
Επικοινωνία: E-mail: info@prevention.gr, τηλ. επικοινωνίας: 210 9212961.

Η «Πύλη Ελευθερίας» ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2012 µε σκοπό την 
καταπολέµηση κάθε µορφής κοινωνικού αποκλεισµού κοινωνικών ευ-
παθών οµάδων καθώς και τη ψυχοκοινωνική στήριξή τους. Οι δράσεις 
µας επικεντρώνονται στη στήριξη του οικείου περιβάλλοντος των κρα-

τουµένων µε ιδιαίτερη µέριµνα στα ανήλικα µέλη της οικογένειας, σε προγράµµατα επανένταξης 
ανήλικων παραβατών, σε προγράµµατα στήριξης των έγκλειστων µητέρων και γονέων,  καθώς και 
σε έρευνες. Έχοντας ήδη αναπτύξει δεσµούς µε ξένες οργανώσεις καιφορείς Children of Prisoners 
Europe (Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο παιδιών φυλακισµένων γονέων στο οποίο είµαστε και µέλη), Eurochild 
(είµαστε µέλη), το PACT – (Prison Advice and Care Trust UK), X-CONS Σουηδίας, VAOry (συγγενείς 
κρατουµένων), KRIS Φινλανδίας κ.α, που έχουν µεγάλη εµπειρία σε παρόµοιες δράσεις, έχουµε 
σχεδιάσει τις δράσεις µας χρησιµοποιώντας δοκιµασµένες πρακτικές, προσαρµοσµένες όµως στα 
ελληνικά δεδοµένα. Ευελπιστούµε η οργάνωσή µας, να συµβάλλει ενεργά και ουσιαστικά στην 
καταπολέµηση των κοινωνικών ανισοτήτων, αδικιών και προκαταλήψεων αιώνων.
Αγγελία: Προκειµένου να λειτουργήσουν τα προγράµµατα µας καλούµε Εθελοντές που  
έχουν τη διάθεση να στηρίξουν το όραµα µας και να συνδράµουν στην υλοποίηση τους !
Ειδικότερα:
• υχολόγοι παιδοψυχολόγοι
• οινωνικοί λειτουργοί
• οινωνιολόγοι
• γκληματολόγοι
• κπαιδευτικοί παιδαγωγοί
• τομα που ασχολούνται με τέχνες rt T erapists
Παρακαλούµε, να αποστείλετε το βιογραφικό σας σηµείωµα στο κάτωθι: director@freedomgate.gr, 
freedomgate.org@gmail.com.

Ο Σύλλογος Συνδρόµου Down Ελλάδος είµαι µία Μη Κυβερνητική Ορ-
γάνωση 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 προσπά-
θειες των γονέων-µελών, των φίλων, του απλού κόσµου που συµπαρίσταται 
µε όποιον τρόπο µπορεί σ’ αυτήν την προσπάθεια.

Εκπαιδευτικά προγράµµατα
Αυτήν τη στιγµή παρέχουµε στα παιδιά µας µε Σύνδροµο Down εκπαιδευτικές υπηρεσίες 
απασχολώντας ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό και αξιοποιώντας τους εθελοντές µας. 
Συγκεκριµένα, λειτουργούν:
• Πρόγραμμα δεξιοτήτων ζωής και αυτόνομης διαβίωσης
• Πρόγραμμα βασικών γενικών γνώσεων
• Τμήματα ιδικής υσικής γωγής και θλησης
• Πρόγραμμα ομάδων κοινωνικοποίησης και δεξιοτήτων ( est ddies)
• Πρόγραμμα υγιεινής διατροφής 
• εατρική ομάδα παιδιών και ατόμων με ύνδρομο own 
• ργαστήριο προεπαγγελματικής κατάρτισης 
• ργαστήρι κεραμικής 
• Πρόγραμμα εκμάθησης χειρισμού Η διαδικτύου 
• l b φωτογραφίας
• ργαστήριο εικαστικών και δημιουργικής απασχόλησης. 
• ξοδοι ψυχαγωγίας 
Επιπλέον, εφαρµόζεται πρόγραµµα ενηµέρωσης-εκπαίδευσης γονέων παιδιών µε Σύνδροµο 
Down για την ανάπτυξη- υποστήριξη των µαθησιακών δεξιοτήτων των παιδιών τους.
Όλα αυτά τα χρόνια οι δραστηριότητες και πρωτοβουλίες του Συλλόγου έχουν αναγνωρι-
στεί και βραβευθεί. Συγκεκριµένα ο Σύλλογος έχει λάβει πολλές διακρίσεις: Έχει βραβευτεί 
αρκετές φορές από το ∆ήµο Θεσσαλονίκης, την πρώην Νοµαρχία Θεσσαλονίκης κ.λπ., µε 
κορυφαία διάκριση το 2003 (Παγκόσµιο Έτος Αναπηρίας) από την ΕΡΤ ΑΕ και το τότε Υπουρ-
γείο Πρόνοιας σαν ένας από τους καλύτερους φορείς στην ελληνική επικράτεια όσον αφορά 
στην παροχή κοινωνικής φροντίδας.
Μελλοντικοί στόχοι
• ειτουργία προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης για παιδιά με ύνδρομο own 
• ειτουργία προγραμμάτων προ  επαγγελματικής κατάρτισης σε ακόμη μεγαλύτερη κλίμακα 
• Η διασφάλιση από την πολιτεία των δικαιωμάτων των ατόμων με ύνδρομο own στην 
υγεία, στην εκπαίδευση, στην εργασία, στη ζωή. 
• Η διασφάλιση της ποιότητας της ζωής των ατόμων με ύνδρομο own και των οικογε-
νειών τους και η εξασφάλιση της ακόµα και όταν τα παιδιά δεν θα έχουν τη στήριξη των 
οικογενειών τους. 
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: 
Tηλέφωνα: 2310-925000 και 2310-940500 - Μς e-mail στο: down@hol.gr ή info@down.gr - 
Επισκεφτείτε τη σελίδα µας: www.down.gr 
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ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Ζητούνται για τη στελέχωση του τµήµατος ανάπτυξης 
πελατολογίου  και εξυπηρέτησης πελατών µεγάλου 
τηλεπικοινωνιακού οργανισµού.

Υπάλληλοι Γραφείου 
Απαραίτητα προσόντα: Απόφοιτοι λυκείου, µε άνεση 
στην επικοινωνίακαι ευγένεια,  γρήγορη αντίληψη και 
θετική διάθεση, για 4ωρη, 5ωρη ή 6ωρη απασχόληση.
Προσφέρονται: Υψηλές αποδοχές και ασφάλιση ΙΚΑ, 
υψηλό µηνιαίο bonus επίτευξης στόχου,  ασφαλές και 
ευχάριστο περιβάλλον εργασίας, ευκαιρίες επαγγελ-
µατικής και µισθολογικής εξέλιξης.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: Sarks@hotmail.
gr, υπόψιν κα Βλάχου

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
∆ιαφηµιστική εταιρεία, ενδιαφέρεται να προσλάβει: 

Άτοµο για Γραµµατειακή Υποστήριξη 

Έως 30 ετών, για τα γραφεία της στο Σύνταγµα.
Περιγραφή εργασίας: 
•      
αλληλογραφίας και διεκπεραίωση στα αντίστοιχα 
τµήµατα 
•      
•      
Προφίλ υποψηφίου: 
•     
•         
(Ms office, internet)
∆εξιότητες υποψηφίου: Αναπτυγµένες οργανωτικές και 
επικοινωνιακές ικανότητες, ευχέρεια στον προφορικό 
και γραπτό λόγο επικοινωνιακό άτοµο.
Λόγω του µεγάλου όγκου βιογραφικών, σε περίπτωση 
µη επιλογής, δεν θα µπορέσουµε να ενηµερώσουµε 

      -
στείλουν το βιογραφικό τους στο e-mail: athensjobs@
gmail.com

H Ε&Ε Ιατρικά Α.Ε. ζητά για την έδρα της στην Αθήνα:
Sales Secretary

Οι αρµοδιότητες της θέσης περιλαµβάνουν:  
•       
προσφορών δηµοσίου 
•     
•      
και εξωτερικών συναντήσεων 
•      

    
Απαραίτητα προσόντα:  
•       
•        
•        
και προφορικής επικοινωνίας 
•       
•      
δεξιότητες
Η εταιρεία προσφέρει:  
•     
•   
•    
•     

      
βιογραφικό τους σηµείωµα αναφέροντας τον κωδι-
κό  Ref: ADM1511A, e-mail: hr@eemed.gr, fax:  

      
απολύτως εµπιστευτικά.

Από εταιρεία µελετών και συµβούλων, ιδιωτικού 
        

κοπέλα αρχικά για απογευµατινή 5ωρη απασχόληση 
στην θέση της:

Γραµµατείας 
µε προοπτική πλήρους απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:  
•      

   
•     
•     
•    
•     
και εχέµυθος χαρακτήρας, ευχέρεια  
στην επικοινωνία
Η εταιρεία προσφέρει:  
•    
•     

•        
εταιρεία

     
σας σηµείωµα (αυστηρά απαραίτητη η φωτογραφία, 
βιογραφικά χωρίς φωτογραφία δεν θα αξιολογού-
νται) στο e-mail: grammateia.company@gmail.com 
αναφέροντας τον κωδικό θέσης (Γ.∆ 02).

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
In Group, one of the fastest growing human resource 
companies in Greece, certified according to ISO 

       
on behalf of its client:

Export Manager 
(HR IN_ETM1)  

In Chemical Industry

Role: Export Manager will be responsible for establishing 
sales territories, sales targets in association with 
senior management, defining the international sales 
and export strategy, analyzing sales statistics and 
helping to grow the business. The ideal candidate should 
have a strong attitude in business development and 
share values and passion for innovation and success.

Key responsibilities: 
The types of tasks this role will be responsible  
for include the following: 
•       
•       
and determining budgets and sales targets. 
•       
to Distributors and work with the wider  
business to ensure it meets customer present  
and future needs 
•        
of client relationships, monitoring customer 
feedback and maintaining high levels  
of customer service. 
•       
existing sales opportunities and present new 
opportunities in a clear and analytical manner  
to senior managers within the organisation. 
•      
achieving personal performance goals and targets, 

    •  

Qualifications: 
•       
or equivalent 
•       

          
in chemical industry. 
•       

    
•        
and positive attitude 
•          
proven understanding of sales and marketing 
strategy is vital for the role

•        
solving techniques. 
•       
be able to manage budgets as well as set sales 
targets and evaluate sales data 
•        
to maintain and develop new client relationships. 
•   

Remuneration: The company offers an attractive 
remuneration package and challenging career 
opportunities within a dynamic working environment.

If you believe that you have the above qualifications 
and this opening sounds challenging to you, please 

     (HR IN_ETM1), by e-mail 
to: http://goo.gl/AG8tjR 

Summary: PCCW Global Project Manager is 
responsible for providing quality provisioning and 

      
wholesales customers to fulfill their international 

      
closely with local and regional service partners and 

         
        

time and in a cost effective manner whilst providing 
a high level of customer service. Services included 

          
     

Primary responsibilities: 
•       
for multiple site implementations, including 
wholesale and enterprise customers, across  

     

•        
and customer kick-offs. Overseeing the project 
deliverables are collated upfront and ensuring 
that the scope is in line with our client’s 
expectations 
•        
communication throughout the project(s) lifecycle. 
Ensure accurate and frequent project update 
status is provided to both internal and external 
customers. Maximum customer satisfaction  
is expected 
•        
whilst constantly seeking to mitigate risk  
•       
for committed dates 
•   
•    
•        
are followed and all administration work related 
to projects are accurately completed.  
The list includes  
•       
•       
•       
(weekly) 
•       
to avoid payment issues. 
•      
•   

Essential functions: 
•        
to ensure customer satisfaction, project continuity 
and internal consistency 
•       

      
satisfaction, project continuity and the timely 
delivery of services 
•       
and problem resolution reports 
•      
suppliers to ensure equipment and services  
are ordered and installed to meet requirements 
and specifications 
•        

      

Job requirement / qualification 
•      
professional qualifications status desired 
•            
years are in telecommunications industry 
•     
telecommunications products and services,  

      
customized services, plus good knowledge  
in network technology and operation 
•       

     
personnel at all levels on services and project 
delivery matters 
•      

      
effectively exchange information, detail project 
status, and answer questions in a clear logical 
manner. Good command of spoken and written 
english is required 
•        
•        
pressure

Please send your cv at the following e-mail: 
fgerama@pccwglobal.com

 Κόσµος Συµβουλευτική Α.Ε., µια από τις ηγετικές 
εταιρίες στον κλάδο των συµβούλων επιχειρήσεων 

       

Σύµβουλο Τµήµατος  
Αναπτυξιακών Προγραµµάτων  

(κωδ. 26395/15)

Αρµοδιότητες: 
•     
επενδυτικών έργων) σε χρηµατοδοτούµενα  

     
•      
χρηµατοδοτούµενων έργων 
•        

  

Προσόντα: 
•        
τίτλος σπουδών) 
•        
των συµβουλευτικών υπηρεσιών 
•      
και παρακολούθηση συγχρηµατοδοτούµενων  

    

•       
(word, excel, powerpoint κ.α.) 
•     

Προσωπικά χαρακτηριστικά: 
•      
•   
•    
•    
•       
•

Η εταιρία προσφέρει: 
•       
επιλογής 
•      
•    
•     

      
τους στο e-mail:hr@cosmoshellas.com

Στο χώρο του εµπορίου κάθε µέρα είναι µια νέα πρό-
       

         
λόγο αυτό αναζητάµε αξιόπιστους συνεργάτες, τους 
οποίους θα προετοιµάσουµε µε τον καλύτερο τρόπο 
για τις απαιτήσεις του κλάδου µας.

Στέλεχος Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης  
στην Σίνδο Θεσσαλονίκης

Τα καθήκοντά σας: 
•       
µε έδρα τις κεντρικές µας εγκαταστάσεις στη Σίνδο 

 
•         
την είσοδο νέων µεθόδων και πρακτικών, µε στόχο 
τη διαµόρφωση ενός σύγχρονου και αποτελεσµατικού 
περιβάλλοντος εργασίας 
•       
και υποστήριξη εκπαιδευτικών διαδικασιών  
και δραστηριοτήτων, τη διασφάλιση της ποιότητας 
των υπηρεσιών του τοµέα, τις διαδικασίες  
αξιολόγησης προσωπικού και την προώθηση  
διαδικασιών ανάπτυξης και εξέλιξης των  
εργαζοµένων 
•        
όλων των βαθµίδων αλλά και µε εξωτερικούς  
συνεργάτες (συµβούλους επιχειρήσεων)

Το προφίλ σας: 
•        

      
 

•       
       

ανάπτυξης ανθρώπινου δυναµικού (π.χ. talent 
management, development centers, training) 
•       
αγγλικών και ευχέρεια στη χρήση της ελληνικής 
γλώσσας, για σύνταξη δοµηµένων κειµένων  
(π.χ. εκπαιδευτικά εγχειρίδια) 
•        
ευχέρεια στη δηµιουργία παρουσιάσεων 
•      
•      
ικανότητα διαπραγµάτευσης, αξιοπιστία, έµφαση 
στη λεπτοµέρεια, οµαδικό πνεύµα

Τι προσφέρουµε: 
•        
περιβάλλον, µε αξιόλογες δυνατότητες εξέλιξης, 
επιπρόσθετες παροχές και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση 
•        
•      ο 
πρόγραµµα εκπαίδευσης, ώστε να ανταπεξέλθετε 
στις προκλήσεις της θέσης και να ενσωµατωθείτε 
στη φιλοσοφία της εταιρίας µας.

        
να επισυνάψετε το αρχείο του βιογραφικού σας σε 

      

CSM Bakery Solutions, global leader in the market 
of food and bakery ingredients seeks talented and 
self motivated individuals to join the Greek Subsidiary 
team as:

Management Trainees 
in Sales and Marketing

The role requires you to work directly with 
end users, senior leadership, multiple internal 
functions and external suppliers offering 
unparalleled exposure to the workings of the 
business. Put simply, it’s a great place from which 
to launch your future career with us.  

        
who should demonstrate the following attributes: 

Αγγελίες εργασίας
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•      
 

•       
  

•       
•        

  
•          

        
•     

   
•      

   
•        

       
•   

The company offers:    
      

        
 

         
       

           
e-mail: 

 EY          
       
       

          
        

          
        

       
         

             
         

       
        

Experienced professional in Advisory Services  
Risk & Finance IT

Job purpose: 
•       

        
       

       
•        

       
       
        
         

     
•         

        
       
      
       
           
       

        
          

        
      

      
    

Requirements: 
•      

         
   

       
   

•       
  

•           
     

•       
 

•      
      

      
•      

     
  

•       
      

•       
    

  
•   
•      

      
   

•       
         

       
  

•        
 

•     

Desired experience / skills: 
     

          
•        

       
  

•      
     

 
•       

    
•         

      
      

     
 

Optimal HR Group        
    

Commercial Manager

  

           
         

          
  

Responsibilities: 
•        

        
•       

    
•         

 
•       

       
•        

      
       

 
•         

    
•       

       
•       

    
•          

        
        

         
 

•        
     

        
•        

      
•      

      
      

 
•        

        
      

•        
       

  
•      

       
          

   
•         

       
   

•        
     

Requirements: 
•        

       
      

•     
•         

     
•          
•        
•       

 
•        

     

       link: 

Marketing Coordinator

Location: 

About HPD Innovation Lab      
        

      
        

          

        
       

       
         

      
 

About the job:         
      Marketing 

Coordinator        
      

What you will do: 
•      

 
•       
•      
•        

 
•        

What we’re looking for in you: 
•         

  
•       

      
•        

        
   

•      
•      

        
     

•        
      

  
•        

     
•     

    

         
          

 e-mail:  HPD 
Innovation Lab     

HR BP Cyprus and Outsource Management 
Greece

         
         
      

        
          

         
       

       
      

Key accountabilities: 
•       

 
•        

    
•        

 
•      

     
        

      
•        

  
•       

 
•        

       
•       

     
   

•           
    

•        
   

•     
•        

     
•      
•       

      
•       

       
      
    

•       
       
  

•         
     

Qualifications: 
•       

    
   

•         
       

•       
  

•    
•   
•  

       link: 

          
       

       

Experienced Project Manager

         
          

      
        

     e-mail  
        

        

        

∆ιευθυντικά Στελέχη

Απαραίτητα προσόντα: 
•      
•       

 
•       

     
   

•       
    

•     
•      
•    
•      

  
•   

Η εταιρεία προσφέρει: 
•    

  
•    
•    
•   
•      

  

       
   link  

     MNG10.  
  

Digital marketing executive 

         
         

     
Hotel websites:      

     
•www.greeka.com      

          
        

•www.ferriesingreece.com     
         

         
  

•www.syncrez.com     
  

•www.360.gr      
Day to day responsibilities will involve:  
•       

        
•      
•       

   
•      

  
•         

  
•       

  
•        

    
•      

       
      
  

•       
       

       
•       
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συνέχεια στη σελ. 14

•         
       

•      
    

  

Requirements & Skills:  
•    
•        
•      

      
•       

  
•       

 
•     
•       
•      
•          

   
•       

    
•         

     
•       
•          

...and as a plus:   
What we offer:        

         
     

     e-mail: 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
HCi Viocare        

        
      

Finance and Executive  
Assistant to CEO 

      
      

 

Responsibilities: 
•          

     
•      

      
   
•       

     
•      

 
•       

      
      

Additional job functions: 
•      
•       

 

Requirements: 
•        

       
•        
•       

  
•    
•     

  
•       

   
•        
•       

       
     

    
•      

 
•         

   

      
     

       
    e-mail: 

  “Telecommunications Telephony and 
Satellite Applications S.A.”     

  

Στέλεχος Οικονοµικού Τµήµατος 
Λογιστηρίου

Οι υποψήφιοι / ες θα πρέπει απαραιτήτως 
να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια: 
•       
•        

       
  

•       
  

•       
 

Επιπρόσθετα: 
•       

  
•       
•   

       
        

      
       

        
        

    
     

       
 

      
     

         
         e-mail: 

Group Controlling Manager 

Department:  
Line manager job title:  
Position profile:       

      
   

Accountabilities:      
        
       

        
        
       
        
       

      
       
       
       

       
       

        
      

    

Experience & educational requirements:  
          
        

       
        

         
       

         
         

         
         

          
       

       
          

        
  

Flexible working options:      
       

     

What’s on offer:      
         

          
   

       e-mail:

Extra Virgin Foods Incorporated,    
      

       
          

       
        

          
         
            

           
       

Accounting Manager 

         
         

        
       

        
         

         
         

         

Requirements and skills: 
•      
•      

       
   

•        
 

•    
•         

 
•       

      
       

•      
     

•         
          
  

•        
      

•       
   

•         
   

•     
•      
•     
•      

    
•           

         
      

Desired start: 

Schedule         
         

     

Salary       

         
      e-mail: 

  

        
       

      

Βοηθός Οικονοµικού ∆ιευθυντή 
Treasurer, 

 

    e-mail  

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
 Rainbow Waters®      

        
       

   

Βοηθός Λογιστή 
(κωδ. Θέσης ACC15)

Κύριες αρµοδιότητες: 
•    
•     

  
•      
•  

Απαραίτητα προσόντα: 
•       

     
•        

  
•      

    
•      
•     

   

Επιθυµητά προσόντα θα θεωρηθούν:   
  

Προσφέρονται:    
     

       
  

Επικοινωνία:     
     

    
      

        
  

 KSM Human Resources   
        

      
        

      
    

    

Έµπειρο Λογιστή

•      
•    
•      
•  
•   
•     

 

Απαιτούµενα προσόντα: 
•        

•       
      

  
•    
•    
•      
•    
•     
•       
•     
•  

Η εταιρεία προσφέρει: 
•    
•   
•       

   

    ηλεκτρονική 
διεύθυνση:    

   

   Στρατάκης & Συνεργάτες Α.Ε.  
    

Λογιστή- στρια

Για την θέση απαιτούνται: 
•     
•       
•       

    
•       

        
  

      
      

      
      

    

       
   ηλεκτρονική διεύθυνση 

        

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ
Digimark SA,        

          
        

         
        

        
       

      
         
        

    
       

         
       

  

System & Network Engineer  
ΚΩ∆. ΘΕΣ.(SNE)

Required qualifications: 
•       

       
       

•         
  

•      
•     

      
  

•      
      

•        
     

 



H εκπαίδευση απόκτησε το δικό της site!

Ήρθε το νέο skywalker education 

Ένα site µε όλες τις πληροφορίες που 
χρειά ζεσαι για την εκπαίδευση. Πα-
νεπιστήµια, κολλέγια, µεταπτυχι-
ακά, επαγγελµατικά σεµινάρια, 
υποτροφίες είναι µερικά µόνο 
από όσα θα βρεις µε ένα κλικ. 
Ανανεω µένο και λειτουργικό, 
αρχές Ιουνίου θα σε περι-
µένει να το εξερευνήσεις: 
skywalker.education
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•       
   

•    
•    
•   
•     
•     
•   
•   
•       

 
•     

Advantageous requirements: 
•       
•        
•     
•        
•  

The company offers: 
•      

   
•    
•

    

Περιγραφή Θέσης      
   ΙΤ     Τµήµα 

Μηχανογράφησης       
      

    
      

     
      

       

Προσόντα:  
•      

        
  

•      
  

•       
   

•         
 

•      
  

•      

Προσφέρονται: 
•      

 
•   
•   

    e-mail: 

IT Engineer 
Κωδικός: IS 004

Περιοχή: 

Απαιτούµενα προσόντα: 
•      
•      

  
•        
•       
•     

  

        
        

     
      e-mail   

       
  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
About Sword Technologies: Sword    

       
           

        
     

      
        

        
        

       
      

        
      
    

Senior JEE developers (Java / JEE)

       
       

        

        
       

       
        

     
       

     
   

Job description summary 
The jobholder will: 
•      

     
  

•       
      

•        
       

•       
     

  

Desired education & experience & skills: 
•       

      
•         

 
•       

     
•        

 
•        

    
•       

    
•      

     
•        

      
•          

     
•      
•        

  

Personal characteristics: 
•   
•        

  
•     

      
 

•        
      

  

        
     e-mail: 

  

        
    

System Administrator

Απαραίτητα προσόντα: 
•       

 
•      

   
•        

  
•        
•     

      
      

•        
•    

Επιθυµητά προσόντα: 
•       

    
•      
•       
•    

   διεύθυνση 

Dreamtech Software Ltd     
       
       

         
      

       
       

          
     

Web Developer  
(DEV/0915)

          
       

      
         

        
        

         
      

          
          

           
        

         
 

What we seek: 
•       

    
•       

 
•        

  
•     

Other highly desired qualifications: 
•        

    
•   
•     
•     
•    

         
       

European Dynamics     
     
     

     
       

        
    

         
        
        

    
     

        
         

          
          

         
        

        
        

        

Senior Oracle - PL/SQL Developer  
(RDBMS, Modelling Tools) 

(ref: ODEV/10/15) Luxembourg

       
    

Your tasks: 
•      

      
•     
•      

  
•     

    
•      

    
•    
•       

  
•        

Your skills: 
•       

      
•      

      
    

•         
     

•      
    

•       
•        
•       

     
•        

     
•      

Our offer:           
         

          
      

        
         

       
 e-mail address  

       
       

      
      

         
         

      
  

  Zelitron AE    
       

     

Senior Software Engineer

κωδικός θέσης SW013

Περιγραφή Θέσης:

       
         

       

Απαραίτητα προσόντα: 
•        

  
•         
•      

  
•        

 
•     

  

Επιθυµητά προσόντα: 
•       
•     

   
•     
•     
•      

  
•    

Η εταιρεία παρέχει: 
•    

      
 

       
      

   SW013    
 e-mail: 

Med Net International     
       

        
      

          
          

       
     

           
         

       
         

       

Business Intelligence Engineer - BI 003

Profiles:         
         

     

Qualifications: 
•       

     
      

•        
     

        
      

•        
•         
•       

      
•       
•      

We offer: 
•      
•   
•      
•  

      

In Group         
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Junior Developer
(HR 24188) 

Place of company: Menidi

Requirements:
•   
•        
•         
•          
•       

      
      

      

Personal characteristics:
•      

•        
  

•     
•        
•      

Main challenges: 
•   
•       
•     
•   
•
•       

Excellent benefits:
•       

      
   

•   
•     

         
           

        
           

       
        
    link  

,     

  Addit Digital Marketing   

Προγραµµατιστή PHP Web Developer

Απαραίτητα προσόντα:
•         

     
      

 
•       

      
     

•       
      

•       
•    
•       

  
•      

  
•     

Επιθυµητά προσόντα:
•  
•      
•      

 
•   

      
email στο      

 

   Ergo     Ergo  
      
     

Web Developer

       
        

        
   

•       
•    
•         

  
•         

    

Ο ιδανικός / ή υποψήφιος / α θα πρέπει 
να διαθέτει:
•      
•       

 
•     

     

•      
 

    
    

•        
  

•    
•     
•       

      
       
     

•    
•    

   

Ως επιπλέον προσόντα θα εκτιµηθούν:
•      
•      

Η εταιρία προσφέρει:
•   
•      
•     

    

    e-mail  
     

WEB15.

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
      

Έµπειρη /ο Interior Designer

        
    

Απαραίτητες προϋποθέσεις    
        

    

      
       e-mail  

∆ιακοσµητής - τρια 
(Κωδ. Θέσης DEC 11/15)

Προφίλ υποψηφίου
•    
•       

  
•       
•     
•   
•    

Προσφέρονται
•   
•  

      
       

     
      

     

PROMOTION-
MERCHANDISERS

 West A.E.      
        

      
       

        
 

Προωθητές / Προωθήτριες
(Promoters)

Περιγραφή θέσης:     
     

Απαιτούµενα προσόντα:
•    
•     
•      
•   
•  

Η εταιρεία προσφέρει:
•  
•    
•  
•     
•      

       
     

    PR002,  ηλεκτρονική δ/
νση     

      
 

 MSPS        
         

       
   

Υπεύθυνοι Ανάπτυξης Αγοράς 
στο χώρο των Super Markets

Ο/η ιδανικός/ή υποψήφιος/α θα πρέπει 
να διαθέτει:
•     
•    
•    
•    
•      

 
•   
•  

Προσφέρουµε:
•    
•  
•  
•  
•   

       
      

       
ηλεκτρονική διεύθυνση   

    MPA 2015.

 WEST A.E.      
        

      
       

        
   

Merchandiser

Περιγραφή θέσης:     
      

       
        
 

Απαιτούµενα προσόντα:
•    
•   
•  
•   

 
•
•    
•   
•      

     

•  
•    

   

Η εταιρεία προσφέρει:
•   
•   
•     

•      

        
     

   Mercfmcg   ηλεκτρονική δ/νση  
     

      

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

 Goldair cargo s.a.,     
        

        

Εξυπηρέτηση Πελατών
Customer Service 

Απαραίτητα προσόντα: 
•       
•        

 
•      

•        

Κύριες αρµοδιότητες θέσης: 
•    
•   
•       

       

   e-mail: 

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
       

       

Πωλητή - τρια καταστήµατος 

        
      

      

Απαιτούµενα προσόντα:
•       

   
•    
•      

•   
•      

Προφίλ υποψηφίου:
•  
•
•
•     
•  

Η εταιρεία προσφέρει:
•    
•     
•
•   

      
     e-mail  

      
      

Πωλήτριες Λιανικής 
Πλήρους Απασχόλησης

    Chip & Chip  Πω-
λήτρια       

      

Απαραίτητα προσόντα:
•     
•    
•    
•    
•      

Παροχές:
•      

•   
•  

      
  e-mail:  

  Dexim      
     

Πωλητές / Πωλήτριες

Απαραίτητα προσόντα / ικανότητες:
•   
•   
•     

 
•  
•   
•    

  

Επιθυµητά προσόντα:
•    
•      
•    

Η εταιρία προσφέρει:
•      

       
•    
•    

 

     
 e-mail: 

 Randstad Hellas    
       

   

Υπεύθυνοι καταστηµάτων

Αρµοδιότητες:
•    
  
•     

 
•     
•     
•   



Η Randstad Hellas για λογαριασµό εταιρίας πελάτη, leader στο χώρο της εστίασης αναζητάει:

Franchise area manager
Αρµοδιότητες / responsibilities:
•            
•     
•       
•     
•            
•             

•       
Προσόντα / requirements:
•    
•         
•     
•       
•      
•       
Προσφορά / offer:
•     
•  
•  
Πληροφορίες / information:  

              
             

            
            

              
               

               
   

        link: 
        Elysium      

Βοηθό εκτελεστικής προϊσταµένης ορόφων 
Assistant Executive Housekeeper

Προσόντα:
•           

   
•      
•            

   
•      
•    

   email: 

Executive Housekeeper
Απαραίτητα προσόντα:
•    
•   
•            
•        
•  
•  
•      
Παροχές:
•      
•  

   e-mail: 

 Reservations / Sales Executive
Απαραίτητα προσόντα:
•    
•         
•              
χώρο
•             
Επαγγελµατικές ικανότητες:
•       
•   
•   
•    
Η εταιρεία µας προσφέρει:
•         
•           
         e-mail: 

Business Consultant
H The Franchise Co      

      
    Business Consultant

   Business Consultant ασχολείται µε τη 
     

       
       

       
     

  

Οι βασικές αρµοδιότητες της θέσης είναι:
•        

 
•       

  
•   
•    
•    
Προσόντα / ικανότητες:
•     

       

•     
 

•     
 

•   
•    
Εκπαίδευση / σπουδές:
•     

 
•    
Επιπλέον προσόντα:
•      
•     

  
Η εταιρεία προσφέρει:
•    

   
•       

 
•   

      
  e-mail: 

  5* Daios Cove Luxury Resort & Villas        
    

 Night Auditor / Νυχτερινό υπάλληλο υποδοχής

   The Lesante Luxury Hotel & SPA   

Housekeeping Manager

Προσόντα:
•    
•       

 
•

•     
•    
•     

 

•    

 Προσφέρονται:
•  
•    
•   
•  

     
στο e-mail: .   

      

Επιθυµητά προσόντα:
•    
•      
•      

   
•    
•     

     
 

•      

    
•  
•    

Προσφέρονται:
•   
•   
•   

   e-mail: 
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Προσόντα: 
•      

        
  

•      
     

•     
    

•     
•      

  
•    
•   

Πληροφορίες:       
        

      -
       

      
      

     
       

  

Η Randstad       
     -
       

        -
         

      
       

 

  :    

Πωλητής Φωτισµού 
Πύργος

Μεγάλη εταιρία      -
  Πωλητή Φωτισµού    

  

       -
     

       
       

      
       

       
        

     

Απαραίτητες προϋποθέσεις υποψηφίου: 
•     
•     
•      

 
•     

    
•     

   
•      
•        
•   

      
  e-mail: 

 

    -
       

         
   

Ταµίας - Υπάλληλος  
σε κατάστηµα εστίασης

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν απαραιτήτως  
τα παρακάτω προσόντα:  
•         
      
•     

    
    

•       
•   

     -
  email:   

Η In Group ΑΕ,     
    

        
       

  

 Πωλητές λιανικής
Ωράριο:

      
       

 
     

Περιοχές:        

         
         

   

Περιγραφή θέσης:      
   

Προσόντα 
•      

   
•       

 
•    

     
 

•     
  

Παρέχονται 
•    
•  
•  
•  

       -
      -

       e-mail: 
, 

  

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Account Manager 
Κωδικός: AC 002

Περιοχή:  

Βασικές αρµοδιότητες: 
•       

 
•        

       
 

•      
•      
•       

    
•      

   

Τυπικά προσόντα: 
•       

       
   

•       
     

•     
•    
•    

    

        
       

      -
      e-mail  

        
 

Μεγάλη Εταιρία στο Χώρο της Οινοποιείας,  
  

Υπεύθυνο Πωλήσεων για HORECA 

         

•   
•       

     
•         

  
•    
•    

    e-mail: 
      

Η Elvial ΑΕ       
        

     .

Πωλήσεις Εσωτερικού 
(ΠΩΛ0815)

Απαιτούµενα προσόντα: 
•      

       
•      

        
•     
•     

      
      

•    
•      
•        

Προσφέρονται: 
•    
•    
•    
•     

      -
    

    -
       

     
   e-mail:  

Εταιρία εµπορίας αλλαντικών και γαλακτοκοµικών 
προϊόντων,    

Υπεύθυνο ανάπτυξης δικτύου πωλήσεων 

•      
 

•     
•     
•         

 

    e-mail: 
     

  

Η MG Premium S.A.      
    

Sales Consultant 
(in-store & e-shop)

       
 

Candidate profile:       
       

        
         

         
        

      
         

          
  

Tasks          
         

        
        

        
          
         

        
        

       
      

Requirements:  
•         

 
•        

     
•         

  
•       
•          

     
•        

     
•    

       
       

 Κ.Τζάνος ΑΕΒΕ      
         

       
        

      -
       

         
         

      

Εξωτερικό συνεργάτη πωλήσεων  
µε έδρα το Ηράκλειο Κρήτης

Περιγραφή θέσης:  
•      

        
•   
•       

      
     

•       
      

       
•      

     

•    
•        

        
  

•     

Επιθυµητά προσόντα:  
•       

  
•     
•      
•   
•      

Προσφέρονται:  
•     
•      

        
e-mail:      -

     

  Viokef S.A.     
     

        
        

         
  

Στέλεχος Πωλήσεων  
& Customer Service

Περιγραφή εργασίας: 
•     

      
      

  
•     

    
•      

   

Προσόντα υποψηφίου: 
•         
    

•       
     

•         
   

•        
    

•    

Προφίλ υποψηφίου: 
•       
•     

 
•      

      
   

Προσφορά:      -
    

      
  e-mail: 

       

∆ιευθυντές Πωλήσεων 

    

 e-mail    
 Fax    τηλέφωνο  . 

     
  

 

Epirus Palace     

Sales Manager

The candidates should have the following profile: 
•      

   
•         

    
•        

  
•      
•      

   
•    
•   

    

  Amco ABEE    -
     -

     

Η εταιρεία ειδικεύεται στη σχεδίαση, κατασκευή, 
εγκατάσταση και υποστήριξη: 
•     



Front Office Agent
Grace Hotels is an upscale boutique hotel group, 
currently operating properties in Mykonos (www.
mykonosgrace.com) and in Santorini (www.
santorinigrace.com). The group is rapidly expanding 
both in Greece and on an International scale with fresh 
& innovating projects opening in different destinations 
developing Grace into a well established brand in 
the tourism sector. The group aims at creating a 
young & dynamic team that will achieve excellence 
in all levels of hospitality and become the soul of 
the hotels. Grace Hotels are under preparation for 
another successful season by putting together a 
strong team of well experienced individuals and are 
currently seeking to recruita Front Office Agent for 
the daily operation of the Front Office departments 
of the hotels. The reception operates 24 hours and 
provides full concierge services.
Daily activities and responsibilities require the 
following:

Essential qualifications
•         
hotel
•    
•         
english language
•       

•     
Key responsibilities @ attributes
•        
services, as well as the local area

•        
duties
•       

     
•       
turnover with cross selling
•       
Guests and team members, whilst remaining 
professional and service standard orientated at 
all times
Demonstrate service attributes in accordance 
with industry expectations and company 
standards including:
•  
•   
•    
•      
•         
the guest experience       
•       
dissatisfaction
The FO Agent will report directly to the Front Office 
Manager. Interaction with guests will necessitate being 

       
offers a competitive salary, accommodation, meals at 
the hotel, a friendly work environment, and opportunities 
for career development within a dynamic group.

       careers.greece@
gracehotels.com. For your convenience, apply by 
mentioning the terminus location of interest. All 
applications will be treated with strictest confidence.

To ξενοδοχείο 4 αστέρων “Aphrodite Beach Resort Mykonos” στον Καλαφάτη της Μυκόνου ζητά για 
   

Reservations Manager
(Κωδ. Θέσης: RESMGR)

•           
•              
•             

        
•             
•        
•           
εργασίας
•        
•     
•             
clientele, reps)
•        

Καθήκοντα:            
   

Η εταιρία µας προσφέρει:
•     
•    
•   
•   

            
             

  e-mail: 

  Ilimoarea 5* Hotel & Resorts            

Υπάλληλο κρατήσεων
Περιγραφή εργασίας:     

       
      

      
    

Απαραίτητα προσόντα:
•      
•       
•      

 
•   
•    
•     

•    
•     
•  
•     

 

Το ξενοδοχείο µας προσφέρει:
•   
•   
•   

      
      e-mail  

fbmanager@lesante.gr ή   

Executive Associate Position
General company overview: TrueGreece is an innovative luxury travel company that delivers intimate 

             
TrueGreece                

                
                   

             
             

visit www.TrueGreece.com.

TrueGreece           
           

            
and is comprised by motivated individuals who seek to grow their skill set and responsibilities within 
the company—is geared towards maintaining TrueGreece          

        TrueGreece is our constant pursuit for improving 
                

company culture founded on respect, personal and corporate growth, and job satisfaction stemming 
   

Executive associate position:             
an Executive Associate at an entry level position.

Executive associate requirements:
•         TrueGreece
•              
•               
and word processing tools
•    
•         
•              
•        
•              

                 
are also encouraged to apply. Interviews will be conducted in both english and greek.

Executive associates are typically expected to:
•              
•              
•             
•          
•             
•          
•             
with the help of the TrueGreece team
•     
•   
•         
•     
•     
•       
•     

   Executive Associates to learn quickly, apply prior knowledge to current situations, solve 
            

Send your cv to the following e-mail: accounting@truegreece.com        

Executive Secretary
•      
•       
with proven communication skills (both written and oral)
•       
•    
•          
•        
•    

             

Based in Athens               
           

Recent photo is required. Interviews will be conducted in both english and greek.     
e-mail: 
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ΕΣΤΙΑΣΗ
Η εταιρία καταστηµάτων καφεστίασης «Mikel” προκει-
µένου να στελεχώσει το κατάστηµά της στον Πλαταµώνα 
Πιερίας, ζητά άτοµα ηλικίας 20-35 ετών για το πόστο:

Barista.

Αποστολή βιογραφικών (µε επισυναπτόµενη φωτο-
γραφία) στο hr@mikelcc.gr, fax: 2410 534020, τηλ. 
2410 255260. 

Τα ξενοδοχεία Pomegranate Wellness Spa Hotel 
και Potidea Palace που βρίσκονται στην Νέα Ποτίδαια 
Χαλκιδικής, ενόψει της καλοκαιρινής σαιζόν 2016, 
ζητούν να προσλάβουν τη παρακάτω θέση:

Sous Chef 

Απαραίτητα προσόντα:  
•      
και ξενοδοχεία 5* 
•    
•     
•     
•     
•      
καταστάσεις 
•       
προδιαγραφών

Το ξενοδοχείο προσφέρει: 
•       
εργασίας 
•        
στην περιοχή 
•      
από το χώρο εργασίας στις κατοικίες προσωπικού 
•      
προσόντων και δυνατότητα επαγγελµατικής  
εξέλιξης

      -
σόντα, παρακαλούνται όπως αποστείλουν αναλυτικό 
βιογραφικό σηµείωµα µε φωτογραφία µέσω e-mail, 
στη διεύθυνση: kitchen@pomegranatespahotel.com

Το εστιατόριο «ελαίας γη» στη Πολιτεία επιθυµεί 
να προσλάβει:

Σερβιτόρους - ρες & Βοηθούς 
Για 3-4ηµερη εργασία

Απαραίτητα προσόντα:  
•     
•       
ξένης γλώσσας 
•       
συνεργασίας 
•    

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@eleasgi.gr

Β’ Σερβιτόρος / α

Απαραίτητα προσόντα: 
•     
•        

Επαγγελµατικές ικανότητες: 
•    
•    
•    

Το ξενοδοχείο µας προσφέρει: 
•   
•   
•    
•    
•      
•   

     -
νων να στέλνονται στα παρακάτω e-mail: manager@
castelloboutique.com

Το ξενοδοχείο Creta Beach ζητά: 

Μάγειρα Α’

Απαραίτητα προσόντα: 
•    
•      
•     
•     
•  
•    
•      
επιπρόσθετο προσόν

ι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν το βιογρα-
      

τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σηµει-
ωµάτων, θα επικοινωνήσουµε µε τους υποψήφιους 
που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς 
στελέχωση, ώστε να οριστεί συνάντηση προς συνέντευξη.

Το Iliomare a 5* Hotel & Resort στη Θάσο επιθυµεί 
να εντάξει στο δυναµικό της για την περίοδο 2016

A’ Σερβιτόρους / Σερβιτόρες

Περιγραφή εργασίας:    
και a la carte. Υπεύθυνοι για την οργάνωση και καθα-
ριότητα του χώρου ευθύνης σύµφωνα µε τις διαδικα-

       
υπηρεσιών στους πελάτες, εξυπηρετούν µε χαµόγελο, 
ευγένεια και ταχύτητα, ακολουθούν τις οδηγίες του 
Maître και αναφέρουν επιθυµίες ή παράπονα πελατών.

Απαραίτητα προσόντα: 
•     
•        
και 5 αστέρων  
•        
γλώσσα 
•     
•    
•     
•        
πωλήσεων 
•    

Το ξενοδοχείο µας προσφέρει: 
•    
•    
•   

      -
φικό τους µε πρόσφατη φωτογραφία στην ακόλουθη 
διεύθυνση gm@iliomare.gr, fax: 25930 72085. 

Το ξενοδοχείο Elounda επιθυµεί να προσλάβει για 
τη σαιζόν 2016:

Σερβιτόρο για Beach Service 

•      
•    
•     

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

Το ξενοδοχείο πολυτελείας The Lesante Luxury 
Hotel & SPA, επιθυµεί να προσλάβει:

Maitre

Επιθυµητά προσόντα: 
•     
•       
•       
η γνώση δεύτερης 
•      

      
•       
•    
•     
•      
πρότυπα και τον τρόπο λειτουργίας  
του ξενοδοχείου 
•       
και οικονοµικών στόχων της επιχείρησης 
•   
•    

Προσφέρονται: 
•    
•    
•   

Αποστολή βιογραφικών σηµειωµάτων στο e-mail: 
fbmanager@lesante.gr

        
και της ζαχαροπλαστικής; Η εταιρεία «Απολλώνιον 
ΑΒΕΕ», διαθέτοντας ένα άρτια οργανωµένο δίκτυο 
23 αρτοζαχαροπλαστείων στην ευρύτερη περιοχή της 
Αθήνας, ζητά να προσλάβει για πλήρη απασχόληση:

Ζαχαροπλάστης - Ζαχαροπλάστισσα

       

Προφίλ υποψηφίων: 
•  
•     
•   
•   
•  
•  

Η εταιρεία προσφέρει: 
•    
•    
•  
•  

Παρακαλούµε πολύ όπως οι ενδιαφερόµενοι στείλουν 
        

   hr@apollonion-bakery.
gr ή στο φαξ 210 6694150. Όλες οι αιτήσεις θα χει-
ριστούν µε απόλυτη εχεµύθεια.

    -
      

ζητεί να προσλάβει άνδρα ή γυναίκα, µε εµπειρία, σε 
θεση απασχόλησης:

Barista

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν απαραιτήτως  
τα παρακάτω προσόντα:  
•        
ικανοποιητικό επίπεδο αγγλικής γλώσσας 
•     
ευχάριστη προσωπικότητα, ευχέρεια στον λόγο  
και στον χειρισµό πελατών 
•       
•   

Αποστολή βιογραφικού σηµειώµατος µε πρόσφατη φωτο-
γραφία στο email:   

Μάγειρας 

    

Απαραίτητα προσόντα:  
•     
•      

  
•    
•     

Απαιτούµενες δεξιότητες:  
•    
και αποφασιστικότητα 
•      
στην επίτευξη στόχων 
•     
•     
και άµεση εξεύρεση λύσεων

Τα βιογραφικά θα στέλνονται στο: chef@themargi.gr

Waiter / Waitress

Job description:  
•       

       
       

and standards. 
•         
and roles therein. 
•         
to guests are of the highest standard  
and presentation. 
•       

      
      

•        
       

Manager, ensure sufficient equipment  
for the operation of the outlet. 
•         

         
or returning guests. 
•         
and beverage service. 
•       

       
       

and standards. 
•         
and roles therein. 
•         
to guests are of the highest standard  
and presentation. 
•       

      
      

•        
       

Manager, ensure sufficient equipment  
for the operation of the outlet. 
•         

         
or returning guests. 
•         
and beverage service. 
•      
        

       
and standards. 
•         
and roles therein. 
•         
to guests are of the highest standard  
and presentation. 
•       

      
      

•        
       

Manager, ensure sufficient equipment for the 
operation of the outlet. 

•         
         

returning guests. 
•         
and beverage service. 
•       

       
       

and standards. 
•         
and roles therein. 
•         
to guests are of the highest standard  
and presentation. 
•       

      
      

•        
       

Manager, ensure sufficient equipment  
for the operation of the outlet. 
•         

         
or returning guests. 
•Be attentive in checking quality of food  
and beverage service.

Key skills:  
•   
•   
•   
•   
•     
•  
•      
•    
•Guest focus 
•    
•    
•     
•  
•  

     e-mail: 

Sani S.A.,          
        

2016 summer season at the position of: 

Chef de partie  
Demi chef de partie 

Commis chef 

Job description: To prepare all types of food items 
        

Candidate profile:  
•     
•     
skills 
•      
•         
•   
•         
in an a la carte or buffet restaurant  
of a 4-5* property

The company offers a competitive remuneration 
     

        
        

e-mail:    
  ,   

630 77, tel.: 23740 99 440, fax: 23740 99 441. 

Γαλλική πολυεθνική εταιρεία και παγκόσµιος ηγέτης 
      αναζητά 

για τα καταστήµατά της άτοµα µέχρι 40 ετών: 

Ζαχαροπλάστης 

Απαραίτητα προσόντα:  
•       
•       
•  
•      
ικανότητες 
•      
•      
υγειονοµικού χαρακτήρα (Πιστοποιητικό υγείας) 
•      
συνεργασίας

Η εταιρεία προσφέρει: 
•   
•      
•  
•     
•   

Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
jobs@paulgreece.com
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Cook 

Grace Hotels is an upscale boutique hotel group, 
currently operating properties in Mykonos (www.
mykonosgrace.com) and in Santorini (www.
santorinigrace.com). The group is rapidly expanding 
both in Greece and on an International scale with fresh 
& innovating projects opening in different destinations 
developing Grace into a well established brand in the 
tourism sector. The group aims at creating a young 
& dynamic team that will achieve excellence in all 
levels of hospitality and become the soul of the hotels. 

Grace Hotels are under preparation for another 
successful season by putting together a strong team of 
well experienced individuals and is currently seeking 
to recruit A & B Cooks for the daily operation of the 
Kitchen departments of the Hotels. 

Daily activities and responsibilities require the 
following: 
Essential qualifications:  
•         
Boutique hotel or upscale restaurant. 
•         
in the F&B sector 
•      

     
certification required. 
•        
and english 
•        
in a fast paced kitchen environment

Key responsibilities & Attributes:  
•         
facilities 
•       
•        
and execute dishes as per the standard recipes 
•       
in work area 
•       
Guests and team members, whilst remaining 
professional and service standard orientated  
at all times

Demonstrate a hands on approach and service 
attributes in accordance with industry expectations 
and company standards including:
•    
•     
•      
•       
•         
the Guest experience 
•       
dissatisfaction

The cook will report directly to the executive chef. 
Interaction with guests will necessitate being well-
mannered, well-presented and helpful. The group offers 
a competitive salary, accommodation, meals at the 
hotel, a friendly work environment and opportunities 
for career development within a dynamic group.

      
gracehotels.com. For your convenience, apply by 
mentioning the terminus location of interest. All 
applications will be treated with strictest confidence. 

Σεφ - Μάγειρας

Ζητείται για κουζίνα ιδιωτικής κλινικής, για να ανα-
λάβει την λειτουργία της κουζίνας.

Προσόντα: 
•     
•      

    
•       

   
•  

    e-mail: 

  Λούης Α.Ε      
        

         
        

 
Μάγειρας Β’

Προσόντα: 
•      
•     
•   

        
        

       
     e-mail: 

  -
        

   Aqua Vista Hotels αναζητά 
      
  

Service 
(Κωδ. θέσης: SERVICE_2015)

Προσόντα: 
•      
•       

         
 

•        
 

•      
•       

  

Προσφέρονται: 
•     
•     

  

     -
     e-mail: 

aquavistahotels.com. Όλα τα e-mail    
       

  

Το Delphi Beach Hotel    -
        
      

        
      -

         
        
         

     
        -
       

        

Αρτοποιός

Καθήκοντα θέσης:     -
        

    -
      

       
        
       

Απαιτούµενα προσόντα: 
•         

      
   

•        
     

•     
       

της κουζίνας 
•     
•     

      
   

•     

Τι προσφέρουµε: 
•      

      
•       
•   

   e-mail: 
   

Med Sea Health S.A. is currently recruiting for its 
         

Kassandra, Halkidiki, for the following position:

Executive Chef 
(code: EXECCHEF)

The role: The Executive Chef is responsible for 
the smooth operation and overall food production 

          
         

•         
the recipes and define the food supplies’ 
quantities required 
•           
buyer to control costs and quantities required, 
authorize the orders, achieve scale economies 
and work towards minimizing food and supply 
wastage 
•        
employees and prepare schedules 
•        
guidelines on food preparation, hygiene, health  

        
•       
process to ensure food quality, quantity, 
temperature, appearance and service delivery 
adhere to company specifications and standards 

•      
with external consultants and chefs 
•        
and ensure that exceptionally high standards  

       
are always met 
•        
complains in a timely and highly professional 
manner 
•         
during opening hours and especially during peak 
times and that meals are prepared and served 
timely 
•        
all kitchen supplies are adequate and that there 
are no shortfalls

Candidate profile: 
•        
language 
•       
(i.e. german, french, italian, russian, spanish, etc.) 
will be valued accordingly 
•       Executive Chef 

        
or catering business 
•       
of equivalent establishments will be considered 
an asset 
•      
culinary school 
•       
the Mediterranean cuisine and also  
of international cuisine 
•         
field will be considered an asset 
•        
•   
•        
for the culinary arts 
•      
building skills and the ability to convey the vision 
and the hotel’s standards to the team members 
•       
efficiently under pressure and manage 
unforeseen circumstances 
•       
attitude 
•        
•     
communications skills, and with a strong 
customer-focused approach

The company offers:  
•    
•     
•     
•      
•      

 For those interested, please send updated cv with 
recent photo to the following address: MSH - Human 

     
      

    email: 
gr. C.v.s which do not fulfill the above requirements 
          

          
interview will be contacted, in due time.

  Honeymoon Petra Villas  -
      για την 

   

Service  
για το pool bar 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν  
τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
•        

   
•      
•       

        
   

•        
•     

       
•   
•     

 
•      
•      

Το ξενοδοχείο προσφέρει: 
•  
•    
•  

      
  e-mail: 

 Εστία Αρτοποιία       
      

       
      

Ζαχαροπλάστη

Προσόντα: 
•    
•       

 
•       

   
•      

     
•      
•      
•       

   

Καθήκοντα: 
•    
•      

      

Προσφέρονται: 
•    
•   

       
  e-mail: 

   Ηπειρώτισσα  

Μάγειρας 

      
     
    

  e-mail: 

  Ατένεο   αναζητά:

Παρασκευαστή Παγωτού  
(πλήρης απασχόληση) 

       
     -

      
    

     
     e-mail: 

Το Porto Carras Grand Resort    
     

       
      

Α΄ Ζαχαροπλάστες  
(Code: CONFΑ)

Απαιτούµενα προσόντα και ικανότητες: 
•      

 
•       

        
•      
•   
•    
•  

     
     

       
        

e-mail       
  

  Aegean Melathron 5 *   
       

 

Maitre Εστιατορίου

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•    
•        

          
•       
•     
•     
•     

Η επιχείρηση προσφέρει: 
•    
•      
•    
•   

      -
       
    e-mail: 
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για εταιρείες µέσων µαζικής µεταφοράς 
•    

 
•    -

 

  Amco ABEE    

Account Manager 
(Κωδ. Θέσης: AM11/15)

Απαραίτητα προσόντα: 
•       

     
•        

       
      

 
•       
•       

  

Προσωπικά χαρακτηριστικά: 
•     

   
•      

    
•      
Η εταιρία προσφέρει: 
•      

 
•    
•   
•  

Τόπος εργασίας: 

       
        

AM08/14 στο e-mail:     -
    

  «Αφοί Αντωνάκη ΑΕΒΕ»    
        -

Πωλητή ανάπτυξης αγοράς

Προφίλ ιδανικού υποψηφίου: 
•     
•     
•    
•       
•     
•     

    
•       

     
•        

  

Η εταιρεία προσφέρει:  
•    
•      
•     
•  

      -
   e-mail: 

Ανώνυµη Εταιρία Εµπορίου Ιατρικών Αναλωσίµων 
και Προϊόντων Ατοµικής Προστασίας    

   

Στέλεχος Πωλήσεων 

        
       -

     
 

Προφίλ υποψηφίου: 
•      
•     
•    
•        
•    

Προσφέρονται: 
•     
•   
•      

 
•   

  e-mail: 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
  jobsallover.eu     -

     
    

Νοσηλευτές / τριες ΤΕΙ-ΑΕΙ 

         
 

Απαιτείται: 
•     
•      
•      

       
•    
•     

Προσφέρεται: 
•       

     
•       
•        
•      

 
•       

    
•     

    

  jobsallover.eu     
       

    -
      

στο e-mail:     
       

         
     -

      
  

ΠΩΛΗΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
Παραφαρµακευτική εταιρία 

Άνδρα Πωλητή Φαρµακείου

Προσόντα: 
•     
•    
•  

Προσφέρονται: 
•    
•    
•  
•  

    e-mail  
     

ΙΑΤΡΟΙ
Eιδικός Παθολόγος ή  

Ειδικός στη γενική / οικογενειακή ιατρική

        
       

        
  Μεταβολοµικής Ιατρικής  
        

       
      -

       

       
      -

     
     

      e-mail  

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
 Γενική Χηµικών Προϊόντων   
         

        
      

   

Ιατρικός Επισκέπτης 
Κωδικός Θέσης: ΙΕ ΚΤΡ

Ο / η ιδανικός υποψήφιος πρέπει να έχει:  
•     
•        
•    
•      
•     
•   
•   

Η εταιρία προσφέρει: 
•      

 
•      
•    
•      
•        
•    

       
e-mail:     

       

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
 Zeincro       

     
        

        
   

Clinical research associate  
(Ref. CRA) 

µε έδρα τη Θεσσαλονίκη

Απαραίτητα προσόντα: 
•      

    
•      

    
•      
•     

 
•   
•    

Προσφέρονται: 
•    
•    
•  

       
      

      e-mail: 

  Medicon Hellas A.E. 

Χηµικό 

        
     -

    

      
φωτογραφία στο  

 Zeincro       
     

        
        

   

Clinical research associate (Ref. CRA) 
µε έδρα τη Θεσσαλονίκη

Απαραίτητα προσόντα: 
•      

    
•      

    
•      
•     

 
•   
•    

Προσφέρονται: 
•    
•    
•  

       
      

      e-mail: 

Χηµικός 
        

    

     e-mail:  
     

ΤΕΧΝΙΚΟΙ
 Ε.∆ασκαλάκης Α.Ε.    

         
      :

Τεχνικό για την Υποστήριξη  
Ταµειακών Συστηµάτων- Τηλεπικοινωνιών

Απαραίτητα προσόντα: 
•           

    
•      

      
•      
•      
•      

   
•    
•      
•    

  e-mail: 
     

Auto Marin A.E. 

Φανοποιό Αυτοκινήτων

Απαραίτητα προσόντα: 
•   
•      
•   
•   
•       

Προσφέρονται: 
•    
•   
•   

      -
    e-mail: 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
   Kleemann     

       
      

Μηχανικό Πωλήσεων Εξωτερικού 
Για τη ∆ιεύθυνση Εξαγωγών 

(κωδ. 11015)

Απαιτούµενα προσόντα: 
•        

   
•      

  
•       

    
•     
•        
•  

Αρµοδιότητες: 
•     
•        

 
•    
•       

   
•     

Η εταιρία προσφέρει: 
•    
•      
•      
•    
•       
µέσα 
•     

 

      -
   e-mail   µέχρι τις 

      
    

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
     

  

      -
        

 τ      -
 

      e-mail: 

  AMCO ABEE    -
     -

     
      

   

•     
για εταιρείες µέσων µαζικής µεταφοράς 
•    

 
•     

 

  AMCO ABEE    

Technical Product Manager 
(Κωδ. Θέσης: TPM_11/15)

         
       

        
         
        -

      
      

     



Philian Hotels & Resorts is looking for:

‘’Reservations and Sales Manager”

The Hotel Honeymoon Petra Villas, located in Imerovigli on Santorini, is seeking for the daily operation 
of the front office department of the hotel during the 2016 season to recruit:

Front Office Agents

Duties & Responsibilities:
•    
(channel management).
•    
•   
•     
•      
•   
•  
•    

     
administrative duties.

      

Qualifications / Desired skills & expertise:
•     
in Tourism studies
•      

     
•      
•     

      
   

•       
With organizational skills, attention to 

        
professional environment.

    hr@philianhotels.com

Essential qualifications:
•       
•    
•        
and english language
•      

    
•       

     
•     
skills
•  

Key responsibilities & attributes:
•       

       
•     

   
•       

     
•      

    
•      

      
remaining professional and service standard 
orientated 
at all times
•      

     
standards 
•  
•   
•    
•      
requests
•        

    
•       
dissatisfaction

       e-mail: 
info@honeymoonpetra.com

Τουριστική Ξενοδοχειακή Αλυσίδα αναζητά για Ξενοδοχείο Πολυτελείας στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης:

Υπάλληλο Υποδοχής (Receptionist)
Εποχική Απασχόληση

Απαραίτητη προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση, άριστη γνώση aγγλικών και gερµανικών, άριστη γνώση 
   

Βιογραφικά µε πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: hrforhotels+las@gmail.com

Τουριστική Ξενοδοχειακή Αλυσίδα

Η Med Sea Health S.A               in 
      

Rooms Division Manager
(code: ROOMSDIVMGR)

The role:              
            

•             
on them
•        

             
•        

     
•       
that cleanliness standards are met
•     

     
•      
the revenue supervisor and the sales 

       
      

and revenue
•      

              
•      

      
•       

      
and employees
•            

   

Candidate profile:
•        
•      

          
•     
•        

   
•      
        
(ie. protel, fidelio, etc.)
•           
•      
of the other departments
•               

    
•       
•     
•             
•         

The company offers:
•   
•   
•    
•     
•      

                 
            

νοµός Χαλκιδικής or at email            
                   

      

Wedding Concierge Agent
Company description:              

               
                

                
outdoors and natural surroundings.
Location:                 

                   
               

and the fine dine restaurants. The hotel is located in an area of 12000 square meters strategically 
           

Job Description:              
                   

                   
            

                 
           

                   
                  

     
Required Education:             

              
             

              
                

planning.
Required Skills:             
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Συγκεκριµένα, οι αρµοδιότητές του περιλαµβάνουν:
•      

      
       

      
       

     
•       

      
        

       
       

       
      

    
•      

       
      

•       
      

    
     

  

       -
     
     -

        
        

     
       

         
     

•      
 

•       
      
   

•       
•        

Η εταιρία προσφέρει: 
•      

 
•    
•   
•  

Τόπος εργασίας: 
      -

      
    e-mail   

      
  

       
     

Μηχανολόγο Μηχανικό  
(MECH.ENG)

Προφίλ ενδιαφερόµενου: 
•        

    
•          

 
•        

     
 

•        
      

•        
   

•      
•    

      
    ηλεκτρονική διεύθυνση  

Τεχνική εταιρεία      

Μηχανικούς  
µε πτυχία ΜΕΚ 

       -
  

Κατηγορίες ενδιαφέροντος:  
•    
•    
•    
•      
•      
•       
•           

    
•      

      
   eng_mek2015  e-mail: 

Μηχανολόγοι-Μηχανικοί 
κωδικός θέσης: ΜΜ

 Η εταιρία       
      

      -
       

    
       -

        
      

       
       -

      
      

        
      

     -
         

       
          

  

Στελέχωση των τµηµάτων παραγωγής 
Απαραίτητα προσόντα  
•    
•   
•    
•     
•    
•       

    
•     

   

Εµείς προσφέρουµε:  
•       

      
•     

  
•     

      -
     

     (ΜΜ)  
e-mail  

       
         

Μηχανικό Σχεδιαστή 
Χειριστή CNC 

     
          

      
        

     
      -

      
      

        
      

     -
      

     

        
         

        
   

     ηλε-
κτρονική διεύθυνση:  

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
 Prisma Α.Ε.    Alfa-Beta Roto    

      
       

Υπεύθυνος Παραγωγής

Περιοχή εργασίας:  
 

Περιγραφή Θέσης:  
       

  

Απαραίτητα προσόντα: 
•    
•      

     
 

•    
•    

Προοπτικές και κατεύθυνση εταιρείας: 
•    
•    
•  

      -
       e-mail  

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
 Axel accessories      

          
         

          
         -

        
         

         
        

       
    Θεσσαλονίκη ζητά

Υπεύθυνος Αποθήκης

Προϋποθέσεις - γνώσεις - ικανότητες: 
•        

 
•    
•     

    
•      

    
•      

    
      

 
•     

   
•      

Παροχές:       
 

     -
      

       
e-mail: 

        
 

Αποθηκάριους

Απαραίτητα προσόντα  
•   
•    
•     
•      
•   
•       

 

Η εταιρεία προσφέρει    
     

        
 

      -
    link  

     RS5770. 
   

 people work     
      

       
       -

       
    

         
        

      
     

         
  

Υπάλληλος Logistics 
(κωδ ΥL-15)

Το έργο         
    -

     
      

  

Προσόντα: 
•       

     
•        

 
•       

      
  

•       
   

•     
     

•     
•     

 

      -
       

     -
     
       

    

∆ΙΑΝΟΜΕΙΣ
  Λάδι & Ρίγανη     

          
      

       
        

   

ΜΟ∆Α
 Bodytalk 

 Σχεδιαστή / τρια

        
       

       -
        

     

Βασικές γνώσεις σε: 
•   
•  
•  
•  
•     

Αντίστοιχα προσφέρουµε: 
•      

  
•   

        
    e-mail: 

       -
        

 

    «ΡΑΚΑΣ»  -
      

 

Fitting Models

(Κωδ. θέσης: Fit/Mod)

Οι ενδιαφερόµενες θα πρέπει να πληρούν  
τις παρακάτω προδιαγραφές: 
•    
•        

        
•           
•    

      
  e-mail   -

     
      
  

    Έµπειρο Φωτογράφο 
       

           

Προφίλ υποψηφίου: 
•   
•       
•      

      
       

•     
•         

      
•      

        
       

   
•     

      
      
      e-mail  -

 : 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
Καθαρίστρια

     
 

Επιθυµητά προσόντα:      
    

      
  e-mail: 



Louis hotels, one of the biggest hotels group in Cyprus and Greece, with more than 70 years of experience 
in tourism, is seeking to recruit for the following positions in Cyprus:

Receptionist
Skills:
•      
•  
•      

             
                 

(photo included) to the following e-mail:        
     

Night Auditor
Requirements:
•     
•       
•       
•       
•  
•       

       e-mail: contact@whitesantorini.gr

Guest Relations Agent
Company description: Delphi Beach hotel is a low 

           
       

       
      
         

the reception, lobby, bars, restaurants, night club, 
fitness room, Conference room, pool area and the 

        
       

to welcome guests in comfort and style.

Your key responsibilities will include:
•      

        
become an unforgettable experience
•      
anticipate guest needs

Qualifications:
•     
•        

relations agent or similar position of at least 
 

•        
language is essential
•       
•      
oriented
•     

    
•     
skills
•      
•         
work situations

       
       

          
at the following e-mail: 
gr. All applications will be treated in the strictest 
confidence.

Από ξενοδοχείο πολυτελείας στην Σαντορίνη ζητείται για άµεση πρόσληψη:

Καµαριέρα
Aπαραίτητα προσόντα:
•    
•  

•  
     email: 

info@pegasussuites.com
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Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
συνέχεια στη σελ. 28

∆ιοικητικά & Επιτελικά  
Στελέχη Επιχειρήσεων
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 Στέλεχος Συµβουλευτικής Εταιρίας µε 
εµπειρία δύο ετών στη σύνταξη µελετών επενδυ-
τικού νόµου ΕΣΠΑ, πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονοµικής 
/ Πολυτεχνικής σχολής, άριστη γνώση Η/Υ και 
αγγλικής γλώσσας. e-mail: info@pkcgroup.gr, 
κα Παπαδοπούλου.

∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟ γραφείο ζητά ∆ικηγόρο για ∆ιευ-
θυντή - Συνέταιρο. Απαραίτητα: πολυετή εµπειρία 
στη µαχόµενη και συµβουλευτική δικηγορία, δι-
οικητικές ικανότητες µε πελάτες-συνεργάτες και 
εµπειρία σε ανάλογη θέση. Προοπτικές ανάπτυξης 
πελατείας. e-mail: resume@otenet.gr.

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. e-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: άρι-
στη 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 δικό-
γραφα και ακροατήρια, ανάλογη προϋπηρεσία σε 
δικηγορικά γραφεία. Τηλ: 6945 411215.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών Β2Β ζητεί ∆ιευθυντή 
Πωλήσεων, κάτοχο δελτίου παροχής υπηρεσιών, µε 
δυναµικό χαρακτήρα, πολύ καλές επικοινωνιακές 
και οργανωτικές ικανότητες. Ελκυστικό πακέτο 
αποδοχών, bonus παραγωγικότητας. Βιογραφικά 
στο e-mail: m.koufoudaki1@gmail.com.

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 Λονδί-
νο, 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.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ∆ιευθυντής ∆ιαγνωστικού Κέντρου 
µε εµπειρία στο χώρο της υγείας, ικανότητες και 
επαγγελµατικό ζήλο, προκειµένου να αναπτυχθεί 
ο κύκλος εργασιών και δραστηριοτήτων του δια-
γνωστικού κέντρου. Περιοχή ευρύτερου Πειραιά. 
e-mail: itzanis1@gmail.com, τηλ: 6937 352690.

Υπάλληλοι Γραφείου  
& Υποδοχής-Γραµµατείς
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άµεσα νέοι/ες για το τµήµα ψη-
φιοποίησης εγγράφων, εργατικοί µεθοδικοί, 
ευσυνείδητοι, για ανάληψη υπεύθυνης θέσης 
τακτοποίησης, σάρωσης, κατηγοριοποίησης εγ-
γράφων. Full time 8ωρη απασχόληση, µε ΙΚΑ, 
εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. 
e-mail: jobs@actis.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί νέα για Γραµµατεία Manager µε 
αγγλικά, Η/Υ, άνεση στην επικοινωνία, δυνατό-
τητα ταξιδίων. Άµεση πρόσληψη. Βιογραφικά στο 
e-mail: greekmediavera@gmail.com.

Η HYPHEN SA ζητά δύο νέες Υπαλλήλους Γραφεί-
ου, µε πλήρη απασχόληση και επιθυµητά προσόντα 
την καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, καθώς 
και τις καλές επικοινωνιακές και οργανωτικές 
δεξιότητες. e-mail: hr@hyphen.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία ιατρικών µηχανηµάτων 
Υπάλληλος Γραφείου. Αρµοδιότητες: υποστήριξη 
πωλήσεων, σύνταξη προσφορών, σύνταξη φακέλων 
για διαγωνισµούς, έκδοση δελτίων αποστολής. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@dormed.gr.

DIE FIRMA Eprimo suchanfragen Personal 
Absofort fur ihre niederlassung in Thessaloniki. 
Arbeitszeiten: 09:00-17:00. Tel: 231 2206502.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου για εργασία σε 
εταιρία στον Ασπρόπυργο, µε άριστα αγγλικά και 
γερµανικά. Επιθυµητές γνώσεις προγραµµατισµού 
(ERP) και προϋπηρεσία θα εκτιµηθούν. Βιογραφικά 
στο e-mail: companyadd0@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 4 άτοµα από εισαγωγική εταιρία 
πράσινου καφέ, για στελέχωση Γραµµατείας, 
τηλεφωνικού κέντρου, ρεσεψιόν, τηλεοπτικών 
spot. Ωράρια: 8ωρα, 4ωρα, πρωινά ή απογευµατινά, 
άµεση πρόσληψη. Τηλ: 211 9901329.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ζητούνται για εσωτερική εργασία. 
Μερική ή πλήρη απασχόληση, ευέλικτο ωράριο. Τηλ: 
6978 233925, ώρες επικοινωνίας 10:00-20:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα για γραµµατειακή υποστήρι-
ξη, τηλεφωνικό κέντρο, τµήµα µηχανογράφησης, 
καταχώριση αρχείου από εταιρία καλλυντικών. 
Μισθός, extra bonus. Πλησίον µετρό. Τηλ: 211 
4802085.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άµεσα άτοµα για εργασία σε γραφείο 
διατροφής και ευεξίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
wellnecentr@hotmail.com.

ΟΜΙΛΟΣ ζητά 2 άτοµα για στελέχωση γραφείου 
µε γνώσεις Λυκείου και ανώτερων σχολών, για 
µόνιµη εργασία στον Άλιµο. Μισθός ικανοποιητι-
κός, οµαδική ασφάλιση και bonus. e-mail: info@
inlego.gr, τηλ: 210 9754008.

∆ΙΚΗΓΟΡΟΙ ενδιαφέρονται για την πρόσληψη 
Γραµµατέως για µερική απασχόληση. Απαραί-
τητη προϋπόθεση η γνώση εξαιρετικών νοµικών 
αγγλικών και γαλλικών. Ωράριο: 09:30-14:30. 
Βιογραφικά στο e-mail: ldoumana@gmail.com.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ζητείται από φροντιστήριο µέσης 
εκπαίδευσης, µε καλή γνώση Η/Υ. Απογευµατινό 
ωράριο. Τηλ: 6987 991398, ώρες επικοινωνίας: 
11:00-13:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ εισαγωγής και εµπορίας πρώτων υλών 
ζαχαροπλαστικής ζητά άµεσα Υπάλληλο Γραφείου, 
να γνωρίζει MS office µε επιπλέον προσόν ιταλικά-
γερµανικά-Γραµµατειακή Υποστήριξη Πωλήσεων. 
e-mail µε φωτογραφία: info@amardakioupi.gr, 
τηλ: 6937 008622, κος ∆ηµήτρης.

ΕΤΑΙΡΙΑ µε έδρα τη Ριτσώνα Χαλκίδος ζητάει 
Υπάλληλο Γραφείου µε πολύ καλή γνώση word, 
excel, powerpoint, photoshop, άριστη γνώση 
Aγγλικών και ιταλικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
dimgian@otenet.gr,fax: 2221 034914.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου µε άριστη γνώση Η/Υ 
και αγγλικών (προαιρετικά γνώση και άλλων 
ξένων γλωσσών) ζητείται για τµήµα εξαγω-
γών και λιανικών πωλήσεων. Εκπληρωµένες 
οι στρατιωτικές θητείες: e-mail: marketing@
gianso.gr, τηλ: 210 5541161.

ΕΤΑΙΡΙΑ µε έδρα τη Ριτσώνα Χαλκίδος ζητάει 
Υπάλληλο Γραφείου µε πολύ καλή γνώση του 
Microsoft Office, άριστη γνώση ιταλικών και 
αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: dimgian@
otenet.gr, fax: 2221 034914.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα µε πτυχίο αγγλικών να χειρίζεται 
προγράµµατα PC, να µιλά ρώσικα και να µην έχει 
υποχρεώσεις. Μισθός και bonus. Βιογραφικά στο 
e-mail: asfalia.fintaniskostantinos@hotmail.com.

ΙΑΤΡΙΚΟ κέντρο αναζητά 4ωρη Γραµµατειακή 
Υποστήριξη. Βιογραφικά στο e-mail: info@
iatrikiprolipsi.gr, τηλ: 6936 394783.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ για κοµµωτήριο στο Σύνταγµα 
Απόλλωνος 5 ζητείται, Κοµµωτές για κούρε-
µα - χτένισµα - βαφές καθώς και Βοηθοί Κοµ-
µωτών για manicure - pedicure και ρεσεψιόν. 
Τηλ: 210 3315430.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ διατροφής ζητούνται Συνταξιού-
χοι για ηµιαπασχόληση. Τηλ: 6986 824097, κος 
Τσοµπανίδης Γιάννης.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου νέα από εταιρία στα Άνω 
Λιόσια ζητείται, µε γνώσεις Η/Υ και αγγλικών, 
για πενθήµερη πρωινή εργασία. Βιογραφικά στο 
e-mail: rigas-nut@otenet.gr, fax: 210 5742667.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνταξιούχος από εταιρία για το τµήµα 
ενηµέρωσης και ραντεβού. Τηλ: 210 9011255.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ µε γνώση Η/Υ ζητείται για γραφείο 
κίνησης, από ιδιωτικό εκπαιδευτήριο στο ∆άσος 
Χαϊδαρίου. Τηλ: 210 5322846.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραµµατειακή Υποστήριξη για ορ-
γάνωση-διαχείριση πελατολογίου, διαχείριση 
επικοινωνίας στα social media και εφαρµογών 
marketing. Προσόντα: άριστη γνώση αγγλικής, 
επιθυµητή γνώση γερµανικής γλώσσας, τουλά-
χιστον 2 χρόνια προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση. 
e-mail: info@olivetreespa.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ προσλαµβάνει 3 άτοµα µε γνώσεις Η/Υ 
για καταχώριση δεδοµένων και Γραµµατειακή Υπο-
στήριξη. Ωράρια πρωινά, ΙΚΑ, άµεση πρόσληψη. 
Περιοχή Νέος Κόσµος. Βιογραφικά στο e-mail: 
incareerathens@yahoo.gr, τηλ: 211 4802018.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερικός Συνεργάτης για αποµαγνη-
τοφώνηση ηχητικού υλικού. Άριστη ορθογραφία, 
τυφλό σύστηµα δακτυλογράφησης και προηγού-
µενη εµπειρία απαραίτητα. Βιογραφικά στο e-mail: 
apomagnitofwnisi@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραµµατέας µε εµπειρία σε θέσεις 
ευθύνης (reception, προέδρου). Βιογραφικά στα 
ελληνικά στο e-mail: panousopoulos@gnl.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εµφανίσιµες Σερβιτόρες και νέες για 
υποδοχή, από κεντρικό cafe - bar στο Χαλάνδρι. Τηλ: 
6957 259766, ώρες επικοινωνίας: µετά τις 14:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ΚΞΓ στη Νίκαια Γραµµατέας - Υπεύ-
θυνη Γραφείου µε απαραίτητη γνώση αγγλικών 
και Η/Υ. Πλήρης ασφάλιση. Ωράριο: 3:30-9:30. 
Βιογραφικά στο e-mail: kaindro@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για σάρωση εγγράφων και 
καταχώριση δεδοµένων, data entry/scanninig 
από εταιρία πληροφορικής, για πλήρη και µερική 
απασχόληση. Περιοχή Αθηνών. Βιογραφικά στο 
e-mail: scan.prj.cv@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ τηλεπικοινωνιών ζητά άτοµο έµπειρο 
για καταχώριση αιτήσεων σταθερής και κινητής 
τηλεφωνίας cyta, wind. Έυκολη πρόσβαση, σταθε-
ρός µισθός, άµεση πρόσληψη. Τηλ: 210 6456304, 
6944 059808.

ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ όµιλος ζητά νέα για να καλύψει κενή 
θέση γραφείου, σε νεοσύστατο τµήµα δηµοσίων 
σχέσεων. Λυκειακή µόρφωση τουλάχιστον, καλή 
χρήση Η/Υ. Τηλ: 210 9237662.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στην Κυψέλη ζητά Ρεσεψιονίστ 
για ηµιαπασχόληση. Τηλ: 210 8256403 - 4, ώρες 
επικοινωνίας: Τρίτη - Παρασκευή 09:00-14:00.

Η BEDA ABEE αναζητά Γραµµατέα Προέδρου ∆Σ. 
Προσόντα: επαγγελµατισµός, υποµονή, επιµονή, 
εµπειρία, οργανωτικές ικανότητες, γνώση Η/Υ, 
office, διαχείρηση παρακολούθησης εργασιών, 
µεθοδικότητα, αποτελεσµατικότητα στην πράξη. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@beda.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος για Γραµµατειακή Υποστήριξη - 
λογιστήριο, από εταιρία στο Καλοχώρι. Απαραίτητα 
προσόντα: πολύ καλή χρήση Η/Υ, ξένες γλώσσες, 
χρήση Κεφάλαιο ERP. Βιογραφικά στο e-mail: jobs@
garbounisbros.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έµπειρη Γραµµατέας εξωτερική για την 
γραµµατειακή υποστήριξη εταιριών - ιδιωτών 
(δακτυλογραφήσεις, αλληλογραφία εξωτερικού, 
εισαγωγές, πληρωµές σε τράπεζες, εξωτερικές 
εργασίες). Αµοιβή κατόπιν συνεννόησης. Περιο-
χές πλησίον Αγίας Παρασκευής και µετρό. Τηλ: 
6933 098749.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ζητείται από διαφηµιστική εταιρία, 
για 6ωρη απασχόληση σε ευχάριστο περιβάλλον. 
Ωράριο: 10:00-19:00. Tηλ: 210 5228488.

Η ΑΛΦΑΝΕΤ Α.Ε ζητά να προσλάβει Γραµατεία 
Πωλήσεων, για την καταχώρηση τηλεφωνικών 
παραγγελιών. Απαιτούνται: γνώση πληροφορικής, 
άριστη επικοινωνία και χρήση Η/Υ. Σταθερός µι-
σθός και ασφάλιση. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
alfanet.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ βιοµηχανίας ζητεί νέα για Γραµµατειακή 
Υποστήριξη τµήµατος πωλήσεων. Απαραίτητες 
γνώσεις αγγλικών, Microsoft Office και τηλεφω-
νικού κέντρου. Βιογραφικά µε φωτογραφία στο 
e-mail: export@brass-form.gr.

SHIP REPAIR company seeking for Executive 
Secretary, with 3 years of experience, higher 
degree, excellent english and computer skills. 
cvs: hr.shippingco@gmail.com.

AΘΗΝΑΙΚΟΣ εκπαιδευτικός όµιλος αναζητεί 
Γραµµατέα, µε απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντί-
στοιχη θέση, για πλήρη απασχόληση. Βιογραφικά 
στο e-mail: gpapadopoulos@etoile.edu.gr, κωδ: 
ΓΥ_10_2015.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ζητείται από γραφείο στο κέ-
ντρο της Αθήνας, µε γνώσεις Η/Υ, αγγλικών για 
ηµιαπασχόληση. Ωράριο εργασίας: 17:00-21:00. 
Τηλ: 210 5200040.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραµµατέας σε εταιρία για πλήρες 
ωράριο, µε άριστη γνώση Η/Υ, social media, 
αγγλικά και γαλλικά. Απαιτούνται: υπευθυνότητα, 
ικανότητα επικοινωνίας µε πελάτες. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@wastenwater.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ γερµανόφωνοι/ες Υπάλληλοι Γρα-
φείου µε µοναδικό προσόν την άριστη γνώση 
γερµανικής γλώσσας. Βιογραφικά στο e-mail: 
spcsolution24@gmail.com, τηλ: 6971 852082, 
ώρες επικοινωνίας: 11:00-18:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για 4ωρη απασχόληση στη θέση 
της Γραµµατείας φροντιστηρίου και Κ.∆.Β.Μ. µε 
άριστη γνώση Η/Υ και αγγλικής γλώσσας. Βιο-
γραφικά µε απαραίτητη φωτογραφία στο e-mail: 
ipodomi@yahoo.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ ανώνυµη ζητεί µια νέα για Γραµµατεία, για 
το τµήµα δηµοσίων σχέσεων. Απαραίτητη γνώση 
Η/Υ και αγγλικών, άριστη εµφάνιση και άριστη 
επικοινωνία. Βιογραφικά µε πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: pr@paraskhnio.gr, κωδ: ∆ΗΜ.ΣΧ.

 

Marketing-∆ηµόσιες  
Σχέσεις-∆ιαφήµιση
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 3 άτοµα µε οργανωτικές - διοικη-
τικές ικανότητες και γνώσεις ή ικανότητα στις 
πωλήσεις - δηµόσιες σχέσεις. Συνεργασία κατόπιν 
αξιολόγησης. Βιογραφικά στο e-mail: arctium@
hol.gr, τηλ: 213 0276214.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες για συνεργασία στον 
κλάδο του internet marketing. Ωράριο ελεύ-
θερο µε δυνατότητα εργασίας από το σπίτι. ∆εν 
αφορά πωλήσεις προϊόντων. Παρέχεται δωρεάν 
εκπαίδευση. Τηλ: 6948 002212.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ανεξάρτητοι Συνεργάτες για δηµι-
ουργία δικτύου προώθησης προϊόντων υγείας και 
ευεξίας. Σύντοµη εξέλιξη καριέρας. Τηλ: 6987 
913924, ώρες επικοινωνίας: 9:00-22:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα για PR για club στο κέντρο 
της Αθήνας. Μισθός συν ποσοστά. Βιογραφικά µε 
φωτογραφία στο e-mail: alexis_behemoth21@
hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για τη στελέχωση του τµή-
µατος Marketing. Απαραίτητα προσόντα: απόφοιτος 
σχολών marketing, προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση, γνώση δηµιουργίας και υλοποίησης social 
media. Βιογραφικά µε φωτογραφία στο e-mail: 
ipelitari@agioli.gr.

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες ∆ικτυακού Marketing 
υπεύθυνοι/ες για δίκτυο. Μεγάλες αποδοχές, κα-
ριέρα, όχι ντίλερ, άµεσο ξεκίνηµα. Βιογραφικά 
στο e-mail: christosliberis@gmail.com, τηλ: 6955 
745085, πληροφορίες µόνο κατόπιν ραντεβού.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Marketers - ∆ιαφηµιστές για πολύ 
ενδιαφέρουσες υπηρεσίες marketing/στοχευό-
µενης διαφήµισης. ∆υνατότητα υψηλών κέρδών, 
προοπτικές καριέρας, µερική ή πλήρης απασχόληση, 
δωρεάν εκπαίδευση, υποστήριξη. Τηλ: 6906 225 
146, πληροφορίες κατόπιν ραντεβού.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ φιλόδοξοι Ανεξάρτητοι Συνεργάτες 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.

ΟΜΙΛΟΣ παροχής υπηρεσιών επιµόρφωσης ζητά 
Εισηγητές για εσωτερική πλήρη απασχόληση στον 
τοµέα marketing. Παροχές: µισθός, ασφάλιση, 
προοπτικές εξέλιξης, ευχάριστο περιβάλλον. 
Βιογραφικά στο e-mail: resume@otenet.gr.

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.

∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΕΣ έµπειροι ζητούνται για web προ-
σφορών διαδικτυακής πύλης. Αµοιβή ανταγω-
νιστική. Βιογραφικά στο e-mail: atoli.access@
gmail.com, τηλ: 6988 13757, ώρες επικοινωνίας: 
12:00-21:00.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για δηµόσιες σχέσεις σε cafe - 
wine bar στον Πειραιά. Τηλ: 6942 919143.

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ Ευρωπαϊκη εταιρία στα πλαίσια 
της ενιαίας Ευρωπαϊκης αγοράς, ζητά ένα άτοµο 
απόφοιτο ΑΕΙ-ΑΤΕΙ προκειµένου να αναλάβει και 
να ασκήσει δραστηριότητα επιχειρησιακής διαµε-
σολάβησης σε διάφορους κλάδους. Βιογραφικά 
στο e-mail: imer2008@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα για PR και άτοµα για διοργά-
νωση party - events, από κεντρικό cafe - bar στο 
Χαλάνδρι. Τηλ: 6957 259766, ώρες επικοινωνίας 
µετά τις 14:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ γνώστης της γερµανικής γλώσσας για 
συνεργασία µε επιχείρηση, µε στόχο την επέκτασή 
της σε γερµανόφωνους στην Ελλάδα-κατοίκους 
γερµανίας. Εργασία µε χρήση µέσων ή κοινωνικής 
δικτύωσης. Τηλ: 2311 282734, ώρες επικοινω-
νίας: 9:00-9:00.

LOOKING for Marketing Manager for Pestemal.gr. 
Copywriting for weekly press releases, newsletter 
social media, blog, promotional events. Responsible 
for branding-advertising, trade shows, company 
events. Fluent in english. CVs: info@pestemal.
gr, tel: 6951 003066.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές/τριες µε ικανότητες οργά-
νωσης για ανάπτυξη δικτύου. Άµεση δυνατότητα 
συνεργασίας, σίγουρη προοπτική καριέρας, υψηλά 
εισοδήµατα, πολλά bonus, επιδότηση αυτοκινήτου. 
Απαραίτητα: ειλικρίνια, θετικότητα, ολοκλήρω-
ση στόχων. e-mail: ch.fyssas@gmail.com, τηλ: 
6906 462262.

ΑΠΟ ΓΝΩΣΤΟ bar της Θεσσαλονίκης ζητείται 
άτοµο µε δηµόσιες σχέσεις για PR. Τηλ: 6946 
177682, κος ∆ηµήτρης.

ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητούνται Ανεξάρτητοι 
Συνεργάτες για πλήρη ή µερική απασχόληση. Ωράριο 
ελεύθερο χωρίς αφεντικό και δεν αφορά ντίλερ 
- πλασιέ. ∆ωρεάν εκπαίδευση και συνεχή υποστή-
ριξη. Βιογραφικά στο e-mail: gkskar@yahoo.gr.

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ∆ιαφήµισης ζητείται από διαφηµιστική 
εταιρία µε αντικείµενο τον τουρισµό, µε δυνατότητα 
ταξιδίων εντός Ελλάδας. Υψηλές προµήθειες και 
δυνατότητες εξέλιξης. Βιογραφικά στο e-mail: 
ekfrasisep@gmail.com, τηλ: 6932 288263.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Project Manager - Στέλεχος υλοποί-
ησης Ευρωπαϊκών προγραµµάτων, στον τοµέα 
διαχείρισης των Ευρωπαϊκών προγραµµάτων. 
Βιογραφικά στο e-mail: en.dunamei.gr@gmail.
com, κωδ: Βιογραφικό Σηµείωµα - Στέλεχος 
Υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων.

LOOKING for Theater & Cinema Director and 
Costume Designer for E-commerce Development, 
for good command of the english language is 
necessary for both positions. CVs: giannoulatos@
theworkshop.pro.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος Marketing από εταιρία Β2Β 
για συσκευασίες, πρώτες ύλες φαρµακοβιοµη-
χανίας στην Αττική. Εξυπηρέτηση και επίσκεψη 
πελατών, παραγγελίες, ενηµέρωση προµηθευτών 
εξωτερικού. Άριστα ελληνικά, αγγλικά, MS office, 
άνεση στην επικοινωνία. e-mail: info@mtcltd.com.

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ στην Αθήνα ζητεί να προσλάβει 
Sales & Marketing Officer. Τουλάχιστον 3 χρόνια 
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση είναι απαραίτητη. 
Βιογραφικά µε φωτογραφία στο e-mail: assistant.
manager79@gmail.com.

ΑΠΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ οργανισµό ζητείται 
Πωλητής ∆ιαφήµισης. Απαραίτητη εµπειρία 
στον τοµέα διαφήµισης σε εφηµερίδα και site. 
Άριστη εµφάνιση και επικοινωνία. Βιογραφικά 
στο e-mail: sales@karfitsa.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ανθρώπινο δυναµικό για εργασία χωρίς 
προϋπηρεσία. Τηλ: 6978 960413.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ανεξάρτητοι Συνεργάτες για internet 
marketing µε άνεση στην επικοινωνία, γνώσεις 
Η/Υ, internet και διάθεση για δουλειά. Ελεύθερο 
ωράριο, εκπαίδευση, προµήθεια ως 90%. Βιογρα-
φικά στο e-mail: eldapapas@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης για νεοσύστατο έντυπο, 
µε όρεξη και πάθος για να αναλάβει τον τοµέα 
του marketing - διαφήµισης, καθώς και να βο-
ηθήσει σε άλλους τοµείς. Αµοιβή επί ποσοστού 
των κερδών. Τηλ: 6943 541433.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες για την περιοχή Νέα Σµύρ-
νη, οργανωτικοί, φιλόδοξοι, επαγγελµατίες, µε 
προηγούµενη εµπειρία επιθυµητή. Προσφέρονται: 
υψηλές προµήθειες, διαρκής υψηλού επιπέδου 
εκπαίδευση, µοναδικό περιβάλλον εργασίας. 
e-mail: neasmyrni@aspis-realestate.gr, fax: 
210 9402148.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Internet Marketing & Social Media 
Coordinator µε γνώση των social media marketing, 
της Aγγλικής γλώσσας, corel και photoshop, google 
analytics, video editing, γνώση τεχνολογιών web. 
Προϋπηρεσία 2 ετών. Βιογραφικά στο e-mail: info@
artionrate.com.

∆ΙΕΘΝΗΣ όµιλος ζητά απόφοιτες /τους ΑΕΙ-ΤΕΙ, για 
στελέχωση θέσεων marketing και management. 
Προϋπηρεσία απαραίτητη. Εκπαίδευση, γρήγορη 
και αξιοκρατική εξέλιξη. e-mail: karram192@
yahoo.gr, τηλ: 210 6773990 κα Καρρά.

ΕΤΑΙΡΙΑ ανώνυµη ζητεί µια νέα για Γραµµατεία, για 
το τµήµα δηµοσίων σχέσεων. Απαραίτητη γνώση 
Η/Υ και αγγλικών, άριστη εµφάνιση και άριστη 
επικοινωνία. Βιογραφικά µε πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: pr@paraskhnio.gr, κωδ: ∆ΗΜ.ΣΧ.

Μικρές αγγελίες εργασίας



“Renaissance Hanioti Resort” and “Afitis boutique hotel” are currently seeking to recruit 
professionals for the following positions:

Receptionist
Qualifications:
•                 
•     
•           
•      
•     
•    
•     

            
             e-mail: 

Front Office Manager
(code: FO 01)

Danai Beach Resort & Villas    
       

    

Requirements:
•        

  
•       

   
•   
•    

•       
hospitality industry
•

The hotel offers:
•   
•   
•      
opportunities

          
following e-mail: 

Το Porto Carras Grand Resort στη Χαλκιδική, το οµορφότερο και πληρέστερο ξενοδοχειακό συγκρότηµα 
στην Ελλάδα, επιθυµεί να προσλάβει µε έδρα στο Πόρτο Καρράς:

Revenue Manager
(Code: RM) 

Απαραίτητα προσόντα: 
•     
•             
•   
•            
•         

        
•       
•    
•  
•     

          
               

e-mail:        

Προϊστάµενος προµηθειών
Απαραίτητα προσόντα: 
•    
θέση, κατά προτίµηση 
σε ξενοδοχειακή µονάδα ή σε 

   
•   
•      

 
•    

•   
ικανότητες 
•Θα εκτιµηθεί πτυχίο σχολής 
σχετικής µε το αντικείµενο
Το ξενοδοχείο προσφέρει:
•    
σε επαγγελµατικό περιβάλλον
•Εξέλιξη & συνεχής 
εκπαίδευση

•Ικανοποιητικό πακέτο 

  
   

  
  διεύθυνση 

, 
  

Το ξενοδοχείο Aegean Melathron 5*          
να προσλάβει για µόνιµη θέση:

Υπεύθυνο Τµήµατος Κρατήσεων
Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει:
•   
•       

        
  

•       
    

•   
•   
•    
•      

Η επιχείρηση προσφέρει: 
•   
•     
εργασίας
•   
•   

      
    

      
στο e-mail:  

     

Το ξενοδοχείο Hotel Nikopolis Thessaloniki 5* αναζητά: 

Bell Boy / Groom
Job description:      
hotel guests with their luggage according to hotel 

    

Candidate profile: 
•    
•    
•     
oriented
•     

•     
skills
•     
•    
•        

       
asset

   
     e-mail: 

Τα ξενοδοχεία Vedema Resort και Mystique,          
       

Υπάλληλος Κρατήσεων/Reservation Agent

Τύπος απασχόλησης: πλήρης απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
•       

   
•   
•    
•      

   
•     

•    

Προσόντα που θα εκτιµηθούν:
•    

•    
Τα ξενοδοχεία µας προσφέρουν:
•   
•   
•     

•    
   

     
    

λουν     e-mail: 
     

  

             
            
              

               
             

Front Office Manager
Απαιτούµενες δεξιότητες:           

             
           

          
Τι προσφέρουµε:
•            

    
•       
•        
•           
της Ελλάδος

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 3 δραστήρια άτοµα µε γνώσεις 
internet, άνεση στην επικοινωνία προκειµένου 
να ασχοληθούν µε τη δηµιουργία της δικής τους 
επιχείρησης. ∆εν αφορά πωλήσεις προϊόντων. 
∆ωρεάν εκπαίδευση, συνεχής υποστήριξη. Βιο-
γραφικά στο e-mail: io8nis@yahoo.gr.

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
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα για γραµµατειακή υποστήριξη, 
τηλεφωνικό κέντρο, τµήµα µηχανογράφησης, 
καταχώριση αρχείου από εταιρία καλλυντικών. 
Μισθός, extra bonus. Πλησίον µετρό. Τηλ: 211 
4802085.

ΑΠΟ Α.Ε ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή µε προϋ-
πηρεσία και γνώση καταχωρήσεων λογιστικής, 
µηνιαίες δηλώσεις, τιµολόγηση, µισθοδοσία, πα-
ρακολούθηση τραπεζών, χρήση ERP. Μισθός 
συζητήσιµος. Βιογραφικά στο e-mail: info@zak.gr.

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.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής από την εταιρία Θεόνη στην 
Καρδίτσα που να διαθέτει: 5ετή προϋπηρεσία, 
πτυχιούχος ΑΕΙ / ΤΕΙ οικονοµικής κατεύθυνσης, 
γνώση ERP συστηµάτων (κατά προτίµηση Softone), 
Εxcel, αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: cv@
theoniwater.gr.

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.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία µε έδρα την Αθήνα ζητά 
Λογιστή ή Βοηθό Λογιστή. Fax: 210 8224473, 
τηλ: 210 8220630, κα Γκανά.

ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία στην περιοχή Αγχιάλου 
ζητείται Λογίστρια µε πολύ καλή γνώση Η/Υ, προ-
γράµµατος Xline, Atlantis και Aγγλικής γλώσσας. 
Βιογραφικά στο e-mail: megi@protopsaltis.gr, 
fax: 2311 282773.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογίστρια µε εµπειρία από κεντρικό 
κατάστηµα στην Αθήνα. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@olympiacroissant.gr, τηλ: 6944 850749.

ΕΤΑΙΡΙΑ µε έδρα τη Ριτσώνα Χαλκίδας ζητάει 
Λογιστή µε άδεια Α’ τάξης, εµπειρία, άριστη γνώση 
excel, word και γνώση ιταλικών ή αγγλικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: dimgian@otenet.gr, 
fax: 2221 034914.

ΒΟΗΘΟΣ Λογιστή µε 2ετή τουλάχιστον προϋ-
πηρεσία σε βιβλία Γ’ κατηγορίας, ζητείται από 
λογιστική εταιρία. Απαραίτητη προϋπόθεση η 
άριστη γνώση γερµανικών και αγγλικών. Βι-
ογραφικά στο e-mail: hr@sigalas.eu.

ΟΜΙΛΟΣ παροχής υπηρεσιών επιµόρφωσης ζητά 
Εισηγητές για εσωτερική πλήρη απασχόληση 
στους τοµείς λογιστική - φοροτεχνική. Παροχές: 
µισθός, ασφάλιση, προοπτικές εξέλιξης, ευχάριστο 
περιβάλλον. Βιογραφικά στο e-mail: resume@
otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ συνταξιούχος Λογίστρια - Βοηθός µε 
πείρα σε Γ΄ κατηγορίας βιβλία, σε µηχανογρα-
φηµένα λογιστήρια. Τηλ: 6934 599043.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για λογιστήριο ΑΕ για κα-
ταχώριση και έκδοση παραστατικών. Βιογραφικά 
στο e-mail: cargobus@cargobus.gr.

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.

ΒΟΗΘΟΣ Λογιστή νέα ζητείται από εταιρία πολυ-
καταστήµατος, µε γνώσεις αποθήκης, απογραφών 
και λογιστικής, πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Τηλ: 210 
3231826, 210 3237169.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ Ά - Σύµβουλος Επιχειρήσεων ζητεί-
ται για πλήρη ή µερική απασχόληση, έµπειρος, 
µη κερδοσκοπικών εταιριών ΦΠΑ πώλησης 
κατοικιών. Άµεσα κατεπείγουσα συνεργασία, 
ευπρόσδεκτοι ηλικωµένοι. e-mail: agapi@
oikologoi.gr, τηλ: 6972 873974.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής λογιστικών υπηρεσιών ζητά 
Βοηθό για accounting & Tax Manager της διεύ-
θυνσης λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών. 
Απαραίτητα: προϋπηρεσία σε παρόµοια θέση, 4 
τουλάχιστον έτη. Μεταπτυχιακό επιθυµητό. e-mail: 
logistirio37@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ απόφοιτος τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µε 
γνώσεις λογιστικής και Η/Υ. Απαραίτητη προϋπη-
ρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: realstorerhodes@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή µε προϋπηρεσία του-
λάχιστον πέντε ετών σε διπλογραφικά βιβλία, για 

πλήρη απασχόληση από εισαγωγική - εµπορική 
ΑΕ. στο Μενίδι. Βιογραφικά στο e-mail: hrcv.
company@gmail.com.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά ∆ιοικητικό Υπάλλη-
λο, για επικοινωνία µε πελάτες, άριστη γνώση 
καταχώρισης και τιµολόγησης, Η/Υ, πρόγραµµα 
Κεφάλαιο, αγγλικά και προϋπηρεσία. e-mail: info@
efremoglou.gr, fax: 210 2772580.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος για Γραµµατειακή Υποστήριξη - 
λογιστήριο, από εταιρία στο Καλοχώρι. Απαραίτητα 
προσόντα: πολύ καλή χρήση Η/Υ, ξένες γλώσσες, 
χρήση Κεφάλαιο ERP. Βιογραφικά στο e-mail: 
jobs@garbounisbros.gr.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία στην Ηλιούπολη ζητά Βοηθό 
Λογιστή απόφοιτη Οικονοµικού Πανεπιστηµίου, 
ή ΤΕΙ λογιστικής για µόνιµη εργασία. Απαραίτητη 
εµπειρία σε βιβλία Γ’ κατηγορίας, πολύ καλή γνώση 
αγγλικών. e-mail: pzafiropoulossa@gmail.com, 
κωδ: ΒΛ171015.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία παροχής υπηρεσιών αναζητά 
για άµεση συνεργασία απόφοιτο / σπουδαστή ΙΕΚ 
λογιστικής / διοίκησης επιχειρήσεων, για πρακτική 
άσκηση στο τµήµα λογιστηρίου. Βιογραφικά στο 
e-mail: human.resources.ath@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Λογιστηρίου µε πολύ καλές 
γνώσεις σχετικά µε εταιρίες που τηρούν Γ’ κα-
τηγορίας βιβλία, για να αναλάβει το λογιστήριο. 
Bιογραφικά στο e-mail: hr.shippingco@gmail.com.

ΑΠΟ ΓΝΩΣΤΗ σχολή δια βίου µάθησης ζητείται 
Εισηγητής Σεµιναρίων µηχανογραφηµένης λογι-
στικής, πτυχιούχος λογιστικής, µε γνώση εφαρµο-
γών singular, softone, epsilonet και εκπαιδευτική 
εµπειρία για part time απασχόληση. Βιογραφικά 
στο e-mail: hneto@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Γραµµατείας εµπορικού 
τµήµατος. Άριστη γνώση της αγγλικής, χειρισµού 
Η/Υ (MS office, ERP, internet, e-mail), βασικές 
λογιστικές γνώσεις. Βιογραφικά στο e-mail: kms.
medical@outlook.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για µερική απασχόληση από 
λογιστικό γραφείο στη Χαλκίδα. Βιογραφικά στο 
e-mail: express1_services@yahoo.gr.

Η NIKOLIDAKIS GROUP ΑΕ ζητά Βοηθό Λογιστή 
απόφοιτο Οικονοµικού Πανεπιστηµίου, ή ΤΕΙ λογι-
στικής µε καλή γνώση αγγλικών για full time ερ-
γασία. Επιθυµητή εµπειρία σε βιβλία Γ’ κατηγορίας. 
Βιογραφικά στο e-mail: fd@nikolidakisgroup.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ παραγωγής ταινιών ζητά νέα, ευχάριστη, 
υπεύθυνη, συνεπής για Γραµµατεία - διεκπεραίωση 
εργασιών λογιστηρίου. Απαραίτητα απόφοιτος 
ΙΕΚ-ΤΕΙ, άριστα αγγλικά, στοιχεία λογιστικής, Η/Υ. 
Ευέλικτο ωράριο. Tηλ: 210 6141950, ώρες επι-
κοινωνίας: 12:00-15:00, κα Γεωργία.

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
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 Ορκωτοί 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. e-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.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φοιτήτρια οικονοµικής σχολής από 
γραφείο οικονοµικών µελετών. Τηλ: 6945 039520.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ συνταξιούχος Φοροτεχνικός Σύµβου-
λος για φοροτεχνικό γραφείο. Βιογραφικά στο 
e-mail: xmati58@gmail.com, τηλ: 6977 656616.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικονοµικός για εκπαιδευτικά [advanced] 
σεµινάρια. Βιογραφικά στο e-mail: mgeorgakis@
sinodos.com, τηλ: 6937 402125, κος Γεωργάκης 
Μιχαήλ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικονοµικός - Οικονοµολόγος ως 
εκπαιδευτής σεµιναρίων. Υλικό διατίθεται 
και άµεσο ξεκίνηµα. Βιογραφικά στο e-mail: 
mgeorgakis@sinodos.com, τηλ: 6937 402125 
κος Γεωργάκης Μιχαήλ.

Χρηµατοοικονοµικά- 
Ασφαλιστικά-Real Estate
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ απόφοιτοι Οικονοµικών σχολών 
για καριέρα στο χρηµατοοικονοµικό σχεδιασµό 
(Financial Planning) σε: διαχείριση κινδύνου, 
επενδύσεις. Προσόντα: πτυχιούχοι Οικονοµικών 
σχολών. Εκπαίδευση, εξέλιξη-προοπτικές. Βι-
ογραφικά στο 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.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες - Πωλητές για περιοχές: 
Γουδί, ∆άφνη, Ιλίσια. Οργανωτικοί, φιλόδοξοι, 
επαγγελµατίες. Προηγούµενη εµπειρία επιθυµητή, 
όχι απαραίτητη. Προσφέρονται: υψηλές προµή-
θειες, διαρκής υψηλού επιπέδου εκπαίδευση, 
µοναδικό περιβάλλον εργασίας. e-mail: zografou@
aspis-realestate.gr, fax: 210 7777944.

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 ζητεί-
ται για πλήρη ή µερική απασχόληση, έµπειρος, 
µη κερδοσκοπικών εταιριών ΦΠΑ πώλησης 
κατοικιών. Άµεσα κατεπείγουσα συνεργασία, 
ευπρόσδεκτοι ηλικωµένοι. e-mail: agapi@
oikologoi.gr, τηλ: 6972 873974.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ασφαλιστικοί Σύµβουλοι για στελέ-
χωση γραφείου πωλήσεων της Interamerican. 
Παρέχονται: ελκυστικό πακέτο αποδοχών, οµαδική 
ασφάλιση υγείας, ιδανικό περιβάλλον εργασίας, 
προετοιµασία απόκτησης επαγγελµατικής άδειας, 
τεχνικές πωλήσεων-συνεχή επιµόρφωση-προ-
οπτικές ανέλιξης. e-mail: kostikas@agency.
interamerican.gr,τηλ: 2310 026782.

Η REMAX ΕLITE ζητά Σύµβουλους Ακίνητης 
Περιουσίας, για τα Νότια Προάστια και κέντρο. 
Παρέχονται: σοβαρή εκπαίδευση και υψηλά πο-
σοστά επί των προµηθειών. e-mail: CVinfo@
remax-elite.gr RE/MAX ELITE. Τηλ: 210 9355250.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Επενδυτές για το πιο πρωτοπο-
ριακό, αποδοτικό, επιχειρηµατικό πρόγραµµα 
στον κόσµο. Εγγυηµένη υψηλή απόδοση, αν 
ακολουθηθούν απλές διαδικασίες. Βιογρα-
φικά 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 απασχό-
ληση 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.

H INTERAMERICAN ζητά Συνεργάτες για να 
εκπαιδευθούν και να καλύψουν θέσεις Ασφαλιστι-
κού ∆ιαµεσολαβητή. Απαραίτητα χαρακτηριστικά: 
σοβαρότητα και συνέπεια. Βιογραφικά στο e-mail: 
maragkoudakian@agency.interamerican.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 5 άτοµα έµπειρα στο αντικείµενο, 
από ασφαλιστική εταιρία για τη θέση του Ασφα-
λιστικού Συµβούλου. Παρέχεται εκπαίδευση. 
Τηλ: 211 1833274.

ΕΧΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ από την τράπεζα της 
Ελλάδος; Προσφέρουµε θέσεις εργασίας σε 
Ασφαλιστικούς Συµβούλους, µε συνεχή εκπαί-
δευση και υποστήριξη. Φιλοδοξία για προσωπική 
ανάπτυξη και επαγγελµατική εξέλιξη, υψηλές 
αµοιβές. e-mail: flexiphasma@gmail.com, τηλ: 
6942 449052.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Yπάλληλοι για ασφαλιστικό πρα-
κτορείο, µε σταθερές αποδοχές και bonus. Βι-
ογραφικά απαραίτητα στο e-mail: info@safety.
com.gr, τηλ: 210 7784168, ώρες επικοινωνίας: 
12:00-14:00.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ πρακτορείο ζητά Υπάλληλο 
για διαχείριση και υποστήριξη ασφαλιστικού 
χαρτοφυλακίου. Απαραίτητα: προϋπηρεσία σε 
ανάλογη θέση, πολύ καλή γνώση Η/Υ. e-mail: 
info@pkinsurance.gr, fax: 210 3638209.

Τεχνικοί Μηχανικοί Η/Υ-
∆ικτύων-Τηλεπικοινωνιών
Η ΕΤΑΙΡΙΑ Geobit.gr ζητά εξειδικευµένο Μηχανικό 
Ηλεκτρονικών Embedded/DSP Συστηµάτων µε 
εµπειρία σε DSP processors, για την ανάπτυξη 
εφαρµογής ψηφιακών φίλτρων υψηλής τάξης σε 
επεξεργαστή χαµηλής κατανάλωσης. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@geobit.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έµπειρος Τεχνικός για software - 
hardware Η/Υ και κινητά. Βιογραφικά στο e-mail: 
mail-stavro.36@hotmail.gr, τηλ: 215 5005656, 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟ.

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 τεχνικών υπη-
ρεσιών. 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. Εκπαιδευτι-
κή εµπειρία απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: 
hneto@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός AIX-LINUX µε αποδεδειγµένη 
εµπειρία και προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών. 
Άριστο εργασιακό περιβάλλον και ανταγωνιστι-
κό 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. ∆ίπλωµα ΙΧ, οργανωτικός-επικοινω-
νιακός. e-mail: job@netchoice.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Η/Υ µε δικό του µηχανάκι 
για εξωτερικές δουλειές. Περιοχή Κυψέλη. Τηλ: 
215 5005656.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άµεσα Τεχνικός µε άριστη γνώση Η/Υ και 
δικτύων µε µηχανάκι, για πλήρη απασχόληση σε 
κατάστηµα στον Πειραιά. Κάτοικος γύρω περιοχών. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@mycomputer.com.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ διπλωµατούχος Μηχανικός Πληροφο-
ρικής µε 3 χρόνια προϋπηρεσία, από εταιρία ΙΤ 
στη γερµανία. Απαραίτητη εµπειρία στην ανάπτυξη 
TIBCO-JAVA, επίπεδο γερµανικών Β2. Προσφέ-
ρει: διαρκή ενηµέρωση-εκπαίδευση, κάρτα για 
τα έξοδα. e-mail: charalampatos@cs-select.eu.

LOOKING for Mobile App Software Engineer. 
Required qualifications: BCS in computer science, 
very strong knowledge-experience in Android and 
/ or iOS development, good verbal and written 
english communication skills. CVs: anna@isd.gr.

ΜΕΓΑΛΗ τεχνική και βιοµηχανική εταιρία ζητά 
Μηχανικούς Πληροφορικής, µε εµπειρία για 
ανάπτυξη λογισµικού εφαρµογών ενεργειακής 
διαχείρισης. Εργασιακή εµπειρία σε τεχνολογίες 
HTML5, XML, Java, SQL, MODBUS επιθυµητή. 
e-mail: g.loukos@edil.gr.

Προγραµµατιστές-Αναλυτές- 
Ανάπτυξη Εφαρµογών Web
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.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Junior & Senior IOS Developer. 
Προσόντα: πτυχίο ΑΕΙ ή πτυχίο εξωτερικού σε 
Computer Sciencew-Software Engineering, 
γνώση iOS SDK (native xcode development), 
άριστη γνώση Xcode, ικανότητα χειρισµού json/
xml. e-mail: career@focus-on.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έµπειρος Web Developer - Προγραµµα-
τιστής για κατασκευή ιστοσελίδων και πλατφόρµες 
e-malls µε άριστες γνώσεις wordpress, woo-
commerce, plugins debugging, ΡΗΡ-css, HTML, 
Jquery, JavaScript, MySQL, Ajax, Photoshop, 
Seo. e-mail: jobslinks1@gmail.com, Θέση: Pws.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ My Company µε έδρα τη Θεσσαλο-
νίκη αναζητεί PHP Web Developer για εργασία 
In-House. Το µοντέλο της συνεργασίας είναι 
project-based. Απαραίτητη σχετική 4ετής εµπειρία 
πάνω σε PHP-MYSQL-HTML-CSS-JAVASCRIPT. 
e-mail: cv@mycompany.com.gr, θέµα: CONTRACT 
WEB-DEVELOPER.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραµµατιστής µε γνώσεις κατα-
σκευής ιστοσελίδων, mobile apps και λογισµικού. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@ingalatsi.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ WEB Developer Wordpress για κα-
τασκευή ιστοσελίδων. Γνώσεις plugin, theme 
debugging, customization, καλή γνώση php, html/
css, js, wordpress framework (custom posts, 
shortcodes, widgets), γνώση Photoshop, εµπειρία 
responsive Design. e-mail: human@webfuture.
gr, τηλ: 210 9733406.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερικός Συνεργάτης για site µε 
computer games. Προϋπηρεσία στο θεµατικό 
αντικείµενο απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@compupress.gr, κωδ: CG1015.

ΟΜΙΛΟΣ παροχής υπηρεσιών επιµόρφωσης ζητά 
Εισηγητές για εσωτερική πλήρη απασχόληση 
στους τοµείς Πληροφορική - Μηχανογράφηση. 
Παροχές: µισθός, ασφάλιση, προοπτικές εξέλιξης, 
ευχάριστο περιβάλλον. Βιογραφικά στο e-mail: 
resume@otenet.gr.

H MEGASOFT ζητά C# Software Engineers ανώ-
τερης ή ανώτατης σχολής µε γνώσεις visual 
studio, studio 2008 και άνω C# και MS SQL. 
Προηγούµενη σχετική εµπειρία θα εκτιµηθεί. 
Bιογραφικά στο e-mail: hr@megasoft.gr.

ΤΟ ONLINE φοιτητικό φροντιστήριο Exampanel 
ζητά συνεργασία µε Mεταπτυχιακούς και ∆ιδακτο-
ρικούς απόφοιτους Πληροφορικής. Βιογραφικά 
στο e-mail: jobs@exampanel.com.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Πληροφορικής NousPratIT προσλαµ-
βάνει διπλωµατούχο Πληροφορικής, System & 
Network Administrator µε ένα τουλάχιστον έτος 
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, για συντήρηση 
δικτύων και supervision σε CTI-CRM συστήµατα. 
e-mail: hr@nouspratit.gr.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Πληροφορικής Nous Prat IT επιθυµεί 
να προσλάβει µε πλήρη απασχόληση Consultant µε 
γνώσεις αγγλικών, οµαδικό πνεύµα και εµπειρία 
σε ERP και CRM. Eφαρµογές κατά προτίµηση της 
Entersoft. e-mail: hr@nousptatit.gr.

WEB DEVELOPER έµπειρος /η για php, mysql, 
javascript, wordpress, woocomerce ζητείται σε 
εταιρία πληροφορικής. Προαιρετική η γνώση 
photoshop ή fireworks. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@ibs.gr, τηλ: 210 4224242, κωδ: DEVO1.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για διαχείριση social media και 
ιστοσελίδων (wordpress), από εταιρία πληρο-
φορικής, µε διαπιστευµένες γνώσεις Η/Υ και 
αγγλικών, για 6ωρη απασχόληση. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@trust-it.gr.

LOOKING for full time Front End Developer, with 
knowledge of CSS, HTML5, Javascript (jQuery), 
knowledge of PHP and Wordpress, SQL(MySQL), 
degree in informatics or computer science. CVs: 
hr@b2btech.gr, κωδ: REF:D001.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Graphic Designer για in-house 
συνεργασία. Βιογραφικά στο e-mail: info@
homemarkt.gr, τηλ: 2351 235222.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Senior Web Designer για in-house 
συνεργασία. Βιογραφικά στο e-mail: info@
homemarkt.gr, τηλ: 2351 235222.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Senior Web Developer για µόνιµη 
απασχόληση, εµπειρία σε ανάπτυξη ASP.Net Web 
εφαρµογών σε C#, HTML/CSS/JAVASCRIPT/
jQuery/XML/JSON. Καλή γνώση Web Services, 
ADO.NET SQL βάσεων δεδοµένων, γνώση αγ-
γλικών. e-mail: segreteria@edilingua.it.

LOOKING for IT Programmer. Degree in computer 
science, experience in contributing to open 
source in a modern web framework (Node.js, 
Python, Ruby, Php), database experience (mysql, 
postgres, redis, mongodb) and AWS.CVs: lea@
digi-mob.com.

LOOKING for an experienced Java Software 
Developer with a least 4 years Java and html/
jquery commercial experience. CV’s only in english: 
theo.antonopoulos@empowered-systems.com.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ σε τεχνολογίες διαδικτύ-
ου ζητείται για πρόσληψη σε εταιρία ανάπτυξης 
λογισµικού. Αξιολογούνται θετικά οι γνώσεις σε 
τεχνολογίες php, js, sql, δυνατότητα εξέλιξης, 
µισθός συζητήσιµος. Βιογραφικά στο e-mail: 
cv@innoview.gr.

ΤΟ PHARMACY 2020 ζητεί για θέση διαφηµι-
στική, Senior Art Director. Προφίλ: εµπειρία σε 
επώνυµους διαφηµιστικούς οµίλους άνω των 
10 ετών, έντονο δηµιουργικό-διαφοροποιηµέ-
νο πνεύµα, επικοινωνιακός/ή, οργανωτικός/ή. 
Σοβαρές προτάσεις. e-mail: pharmacy2020@
strabo.gr. (κωδ.161).

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.

συνέχεια στη σελ. 30



Η ξενοδοχειακή αλυσίδα Aldemar Resorts, αναζητά να καλύψει  για τα ξενοδοχεία Amilia Mare & 
Paradise Village στη Ρόδο τη θέση:

Front Office Manager
(Κωδικός θέσης ‘FOM_RDH’)

Απαραίτητα προσόντα:
•     

  
•       

       
•      

  
•    
•      
•    

  
•      
•   
•    

Στα πλαίσια της παραπάνω θέσης, η εταιρεία 
µας προσφέρει:
•   
•     
•   

      
      

      
   

      
       

      
  

Atlantica Hotels & Resorts               
             Atlantica hotels   

 
Quality Coordinator

Required Experience, qualifications and abilities: 
•     
•           
•             

  
•           
•      
•     
•          

             
                

      email: 

Αλφα Μαριν S.A. – Aghios Nikolaos Crete.            
        

Reservations Executive
Qualifications and experience required:
•           
•     
•    
•  
•    
•                

•         
        
            e-mail: , 

  

Abeliona Retreat αναζητά νέο ή νέα:
∆ασκαλο Yoga

Κωδικός θέσης «Yoga»

Τοµέας ευθύνης της θέσης:   
     

Απαραίτητα προσόντα για τη θέση είναι:
•   
•      
•    
•     

Στα πλαίσια της παραπάνω θέσης, 
η εταιρεία µας προσφέρει:
•        

•   
•       

     
      

   
     

      
   

   

HotelBrain            
               

Residence manager Skiathos 
(CODE RES MA SKIATH) 

Qualification: 
•    
•               
•          
•              
•     
•     
•     
•      

         

                 .   
                 

             

Hospitality group  

Spa Therapists / Spa Managers
         

The hotel offers:
•     
•    
•      
•        

            e-mail:  
 

Ikos Resorts               
                 

            
              

Front Office Receptionist
Ref: FOR016

Η ξενοδοχειακή αλυσίδα Kανικα Hotels & Resorts          
        

Μασέζ

Location:  

Responsibilities:
•        

       
     

       
   

•        
 

•       
   

•       
       

 

Skills:
•     

       
       

      
    

•       

•       
      

     
•   
•        

      
        

    

      
 e-mail:    

 

Προσόντα:
•       

     
•   
•        

       
 

•   
•       

    
•      

     
  

H εταιρεία µας προσφέρει:
•       

     

•     
•    
•     
•     
•  
•    

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ WebGL Expert για υλοποίηση browser-
based online 3D platform. Απαιτούνται: µεγάλη 
εµπειρία σε 3D rendering & animation, και 2D 
UIs (π.χ.EaselJS). Παρέχεται σταθερή συνεργασία 
για τουλάχιστον 1 χρόνο. e-mail: fantasia1954@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραµµατιστής µε πλήρη απασχόλη-
ση. Απαιτούµενα προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ στον 
τοµέα της Πληροφορικής, πολύ καλή γνώση net, 
SQL Server, δίπλωµα οδήγησης αυτοκινήτου, 
καλή γνώση αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@egritosgroup.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ κατασκευής µεταλλικών εξαρτηµάτων 
στη Μεταµόρφωση επιθυµεί να προσλάβει Μη-
χανικό - Προγραµµατιστή CNC µηχανηµάτων. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@brat.com.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Developer γνώστης πλατφόρ-
µας wordpress και ΡΗΡ, jQuery, MySQL, HTML, 
CSS, Seo. ∆υνατότητες καριέρας. Βιογραφικά 
στο e-mail: itworldteam5@gmail.com.

LOOKING for PL/SQL Developer - Oracle 
Programmer. Skills: BSc/MSc in computer science, 
software engineering or other related degree, 
2-3 years of hands-on experience in PL/SQL, 
experience in οracle technologies-especially 
DB. CVs: jobs@exis.com.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραµµατιστής για πλήρη απα-
σχόληση, σοβαρή θέση σε εταιρία ανάπτυξης 
λογισµικού. Γνώσεις Delphi, Php, Visual Basic, 
Sql, Java, Web, NET. Εργασία σε δηµιουργικό, 
καινοτόµο περιβάλλον. Τηλ: 2310 251510.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ web ζητούν έµπειρους Web 
Developers-Προγραµµατιστές µε άριστη γνώση 
πλατφόρµας Wordpress, Woo commerce, Joomla, 
ΡΗΡ, HTML, jquery, javascript, css, MySQL, ajax, 
google adwords, Seo. ∆υνατότητες καριέρας. 
e-mail: jobslinks1@gmail.com, κωδ: pwjsk.

LOOKING for PHP Developer - Manchester 
Docnet from the leading E-commerce agency 
in the UK, with 3+ years experience and good 
english skills. CVs: anikitopoulou@doc-net.com.

Η ORIAN AE προσλαµβάνει εξειδικευµένο Tester 
& Documentation, στη δοκιµή και τεκµηρίωση 
εφαρµογών Πληροφορικής σε περιβάλλον Sql 
Server, Net, client και Web. Απαιτούνται: εµπει-
ρία-ευχέρεια στη σύνταξη κειµένων στην ελλη-
νική-αγγλική γλώσσα. e-mail: roylap@orian.gr.

LOOKING for IT Project Manager to manage the 
whole lifecycle of IT projects, using known project 
management methodologies such as PRINCE2, 
PMI or Agile. CV’s: cmaligkas@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ µε έδρα την Κυπρό ζητεί Προγραµ-
µατιστές, µε γνώση στις εξής γλώσσες: Flash-
Actionscript 3. Η εργασία µπορεί να εκτελείται 
από το σπίτι, δεν υπάρχει ανάγκη διαµονής στην 
Κύπρο. e-mail: demstragaming@gmail.com, τηλ: 
00357 96793676.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραµµατιστής - Web Developer. 
Απαραίτητα προσόντα: εµπειρία σε Magento, html/
css, php, mysql, άριστη γνώση αγγλικών, απα-
ραίτητα 3 χρόνια προϋπηρεσίας. Βιογραφικά στο 
e-mail: cv@polihome.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρονικός Μηχανικός Εφαρµογών 
µε εµπειρία στο σχεδιασµό PCB, για ανάπτυξη 
ηλεκτρονικών συστηµάτων. Πολύ καλή γνώση 
αναλογικών-ψηφιακών κυκλωµάτων. Επιθυµη-
τή εµπειρία προγραµµατισµού µικροελεγκτών, 
πτυχίο Ηλεκτρολόγου-Ηλεκτρονικού Μηχανικού, 
εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. e-mail: 
anna@isd.gr.

 

Γραφίστες-∆ιακόσµηση-  
Τέχνες ∆ηµιουργικό
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.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες, εµφανίσιµες από την Αθήνα 
για φωτογραφήσεις και βίντεο. Βιογραφικά µε 
πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: nick200990@
yahoo.com.

ΝΕΑ ΤΑΛΕΝΤΑ ζητούνται από εταιρία θεαµάτων 
να εκπαιδευτούν και να εργασθούν σαν Κλόουν, 
Ξυλοπόδαροι, Ζογκλέρ, Ταχυδακτυλουργοί για 
παιδικά πάρτυ και εκδηλώσεις. Τηλ: 2310 602326, 
ώρες επικοινωνίας: 9:00-14:00 και 17:00-21:00.

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.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Κ.Αχιλεόπουλος & ΣΙΑ ΟΕ 
ζητείται Γραφίστας για µερική απασχόληση. Βιο-
γραφικά στο e-mail: tolis.ilia@gmail.com.

ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία αναζητεί Σχεδιαστή ∆ιαφή-
µισης ∆ηµιουργικού Παραγωγής, µε αντικείµενο 
το σχεδιασµό προϊόντων licensing. Απαιτούνται: 
πτυχίο γραφιστικής, καλή γνώση αγγλικών, άρι-
στη γνώση ilustrator, photoshop και επιθυµητή 
γνώση InDesign σε περιβάλλον Μacintosh. e-mail: 
ep_al@otenet.gr.

ΕΚ∆ΟΤΙΚΟΣ οίκος ανατητά Γραφίστα /τρια µε 
εµπειρία και προϋπηρεσία σε παιδικές εκδόσεις 
για µόνιµη απασχόληση. Βιογραφικά µε δείγµατα ερ-
γασίας στο e-mail: marketing@carouzelgroup.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έµπειρος Γραφίστας - Designer για 
στελέχωση δηµιουργικού, παραγωγής τηλεο-
πτικής εκποµπής. Γνώσεις video editing, Adobe 
Premiere, θα εκτιµηθούν. Βιογραφικά στο e-mail: 
jobs@beautica.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ DJ έµπειρος για ελληνική µουσική και 
ξένη στο Γουδί. Τηλ: 210 7482611, υπόψη κου 
Στάθη Ψάλτη.

ΝΕΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ αναζητά νέα για φωτο-
γραφήσεις µε σκοπό τη δηµιουργία photobooks. 
Πληρωµή αυθηµερόν 4-6 φωτογραφήσεις ανά 
µήνα. Βιογραφικά στο e-mail: astralfotografy@
gmail.com.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος ως Βοηθός ∆ιακόσµησης µε 
ή χωρίς προϋπηρεσία. Τηλ: 210 9019839, 9-13.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία µε έδρα τη Ριτσώνα 
Χαλκίδος ζητάει Μηχανικό - Σχεδιαστή µε γνώση 
µηχανολογικού σχεδίου (Autocad, Inventor), και 
άριστη γνώση αγγλικών ή ιταλικών. Βιογραφικά 
στο e-mail: dimgian@otenet.gr, fax: 2221 034914.

ΑΠΟ ΤΗΝ EXAGO SPORTS ζητείται Γραφίστας 
µε γνώσεις adobe, photoshop, illustrator για το 
σχεδιασµό τυπωµάτων για αθλητικά ρούχα. Βιο-
γραφικά µε φωτογραφία και δείγµατα δουλειάς 
στο e-mail: exagosports@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σχεδιαστής /τρια Εκθεσιακών Περιπτέρων 
από εταιρία για εργασία κατ’ αποκοπή. Περιοχή 
Λυκόβρυση. Βιογραφικά στο e-mail: gpal@kcd.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγήτρια ∆ιακόσµησης Εσωτερικών 
Χώρων, απόφοιτος ΤΕΙ για διδασκαλία σε εκπαι-
δευτικό όµιλο. Βιογραφικά στο e-mail: zer-fam@
otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ∆ασκάλα Xορού οριεντάλ για ιδιαίτερα 
µαθήµατα. Τηλ: 6976 843513.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σχεδιαστής Αρχιτέκτονας Σχεδίων, απα-
ραίτητα να µιλά γερµανικά και γνώσεις αγγλικών, 
MS-Office καλή γνώση Cad, (Inventor, Catia, NX), 
διαθεσιµότητα ταξιδίων. Θα εκτιµηθoύν επίσης 
γνώσεις SAP και PMS. Βιογραφικά στο e-mail: 
charalampatos@cs-select.eu.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ επίπλων ζητά Σχεδιαστή /τρια µε 
γνώση autocad κα σχεδιαστικών προγραµµάτων. 
Περιοχή Περιστέρι. Τηλ: 210 2440020, 6947 525487.

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.

Η MASTER A.E. ζητά Xειριστές για ψηφιοποίηση 
βιβλίων µε δυνατότητα µετακινήσεων εκτός Αθη-
νών (∆ωδεκάνησα-Κυκλάδες). Οι ενδιαφερόµενοι 
αφού εκπαιδευτούν θα σαρώνουν βιβλία και θα 
επεξεργάζονται τα αρχεία. Απαραίτητο δίπλωµα 
οδήγησης. e-mail: master16@master.com.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνολόγος Μηχανικός από ανώνυ-
µη εταιρία, για τµήµα σχεδιασµού, πωλήσεων, 
εφαρµογών κινητών ηχοµονωτικών χωρισµά-
των αιθουσών, ηλεκτρονικών θυρών εισόδων, 
άλλων συστηµάτων υψηλής τεχνολογίας. Πολύ 
καλή γνώση autocad. e-mail: pzafiropoulossa@
gmail.com, κωδ: ΠΑΜ171015.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κιθαρίστας ή άλλος οργανοπαίχτης κοντά 
στην περιοχή των Γιαννιτσών, για σχηµατισµό ροκ 
- έντεχνου συγκροτήµατος µε σκοπό live εµφανί-
σεων. Βιογραφικά στο e-mail: boomtaboom1@
hotmail.com.

LOOKING for Theater & Cinema Director and 
Costume Designer for E-commerce Development, 
for good command of the english language is 
necessary for both positions. CVs: giannoulatos@
theworkshop.pro.

ΓΝΩΣΤΗ εµπορική εταιρία λευκών ειδών-στρωµά-
των ζητά Γραφίστα /τρια, µε γνώση προγραµµάτων, 
αγγλικών (ιταλικά θα εκτιµηθούν). ∆ηµιουργικές 
ικανότητες, προϋπηρεσία θα εκτιµηθεί, πλήρης 
απασχόληση, προοπτικές εξέλιξης. e-mail: imp.
bedandbath@gmail.com, fax: 210 5786522.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστρια για πλήρη απασχόληση σε 
εκτυπωτική µονάδα στην Ελευσίνα. Προϋπόθεση η 
καλή χρήση των προγραµµάτων corel, photoshop, 
office και εµπειρία σε εκτυπωτική µονάδα. e-mail: 
info@gasteratos.gr, τηλ: 210 5544965, fax: 210 
5560681.

ΓΡΑΦΙΣΤΡΙΑ ζητείται από εταιρία για τη δηµι-
ουργία τυπωµάτων σε ρούχα, περιβάλλον mac, 
άριστη γνώση των προγραµµάτων photoshop 
- illustrator και χρήση γραφίδας wacom. Τηλ: 
210 2589873, 211 1823430, ώρες επικοινωνίας: 
09:00-17:00.

ΖΩΓΡΑΦΟΣ ζητεί ευπαρουσίαστη νέα για ζωγρα-
φική. Ωράριο απασχόλησης: 16:00-22:00. Τηλ: 
210 3225208, ώρες επικοινωνίας: 16:00-23:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας µε γνώσεις βίντεο animation 
για πλήρη απασχόληση σε εταιρία διοργάνωσης 
εκδηλώσεων. Βιογραφικά µε φωτογραφία στο 
e-mail: nikos.lifezone@gmail.com, τηλ: 6972 
281731.

ΕΤΑΙΡΙΑ στον Πειραιά ζητά Γραφίστα µε προ-
ϋπηρεσία 4 ετών, γνώσεις αγγλικών, lower, 
MS office, slideshows, σχεδιασµού ιστοσελί-
δας, προγραµµάτων adobe suite (Photoshop 
Illustrator) σε περιβάλλον windows. e-mail: 
accdept@mavrikosimports.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες µε µεγάλη εµπειρία, για κατα-
σκευή χειροποίητων αξεσουάρ, για εργασία σε 
φασόν. Τηλ: 210 6134473, ώρες επικοινωνίας: 
10:00-13:00.

ΤΟ PHARMACY 2020 ζητεί νέο /α για τη θέση 
του Γραφίστα (Junior Art). Προφίλ υποψηφίου: 
Adobe Illustrator-Photoshop-InDesign, δηµι-
ουργικό πνεύµα, επικοινωνιακός /ή, οργανω-
τικός /ή. Βιογραφικά µε portfolio στο e-mail: 
pharmacy2020@strabo.gr, κωδ: 154.

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

Call Center-Εξυπηρέτηση  
Πελατών-Τηλεπωλήσεις
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τηλεφωνήτριες στον Πειραιά 
για επαγγελµατικό 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. e-mail: sales@
thermoil.gr.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΕΣ ζητούνται για στελέχωση 
τµήµατος πωλήσεων. Προσόντα: άνεση στην 
επικοινωνία-επαγγελµατισµός, προϋπηρεσία 
στις τηλεφωνικές πωλήσεις θα εκτιµηθεί. 
Παρέχονται: σταθερός µισθός-συνέπεια στις 
πληρωµές-ασφάλιση. Τηλ: 210 5780023, ώρες 
επικοινωνίας: 13:00-20:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα Λυκειακής µόρφωσης για 
εργασία από το σπίτι (τηλεφωνικές κλήσεις) από 
εισαγωγική - εµπορική εταιρία. Ικανοποιητική 
αµοιβή. Τηλ: 210 2533613, 210 2533635.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ /τρια µε προϋπηρεσία σε πωλή-
σεις προγραµµάτων κινητής τηλεφωνίας, ζητείται 
για κατάστηµα κινητής τηλεφωνίας. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@mobilecommunications.gr, τηλ: 
210 6839443, κωδ: 200.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ανεξάρτητοι Συνεργάτες για τη-
λεφωνικές πωλήσεις καλλυντικών. Τηλ: 6944 
386527, κα Αντιγόνη.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ συλλογικής διαχείρισης συγ-
γενικών δικαιωµάτων αναζητά τελειόφοιτο /η 
νοµικής, για άµεση απασχόληση στο τηλεφωνικό 
κέντρο. Απαραίτητη η άριστη γνώση Η/Υ και επι-
κοινωνιακός χαρακτήρας. e-mail: interlegal@
geamusic.gr, τηλ: 210 6752820, fax: 210 6752829.

ΕΤΑΙΡΙΑ διοργάνωσης σεµιναρίων και συνεδρί-
ων ζητεί έµπειρους Πωλητές µε προϋπηρεσία 
στις τηλεφωνικές πωλήσεις. Παροχές: µισθός, 
ασφάλιση, ποσοστά, συνεχής εκπαίδευση και 
προοπτικές εξέλιξης. Βιογραφικά στο e-mail: 
telesales@otenet.gr.

∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ εταιρία προσλαµβάνει Υπάλληλο για 
νοµική διαχείριση ληξιπρόθεσµων οφειλών, µε 

εξερχόµενες τηλεφωνικές κλήσεις. Πενθήµερo, 
8ωρo, σταθερός µισθός, ΙΚΑ, bonus. Bιογραφικά 
στο e-mail: human.resources.ath@gmail.com 
αναγράφοντας «Υπάλληλος Νοµικής ∆ιαχείρισης 
Ληξιπρόθεσµων Οφειλών».

ΚΟΡΥΦΑΙΑ εταιρία αναζητά Εκπρόσωπους 
Υποστήριξης Πελατών. Απόφοιτοι Λυκείου και 
άνω, καλή γνώση γερµανικών ή γαλλικών ή 
ιταλικών ή τούρκικων ή αγγλικών. Η εταιρία 
προσφέρει: µηνιαίο µισθό και bonus. e-mail: 
recruitmentsolutions@icap.gr.

ΠΛΗΣΙΟΝ µετρό Μεγάρου Μουσικής όµιλος 
εταιριών επιθυµεί να προσλάβει έµπειρους 
Εκπρόσωπους Τηλεφωνικής Ενηµέρωσης - 
προώθησης επαγγελµατικών προγραµµάτων 
κινητής, σταθερής τηλεφωνίας για 5ωρη απα-
σχόληση. e-mail: ntovas3@yahoo.gr, τηλ: 6937 
223595, 215 5505033.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες µε όρεξη για δουλειά 
και ευέλικτο ωράριο. Βιογραφικά στο e-mail: 
renia_a7x@hotmail.gr, τηλ: 6940 219363.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες εµφανίσιµες µε ευχέρεια λόγου 
για 4ωρη πρωινή απασχόληση. Τηλ: 210 9011255.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άµεσα από όµιλο µε διαφηµιζόµενα 
προϊόντα στην τηλεόραση 3 Τeamleaders, µε 
οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες. Σταθερός 
µισθός, ΙΚΑ. Περιοχή Συγγρού Φιξ. Βιογραφικά 
στο e-mail: atlanticgroupgr@hotmail.com, τηλ: 
211 9901361.

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ εκδοτικό ζητά νέα για το τµήµα 
εξυπηρέτησης πελατών. Πρωινή εργασία, 5θήµερη 
µε βασικό µισθό και ΙΚΑ. Τηλ: 210 3604373.

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ Αθηναϊκό στο κέντρο ζητά 2 
νέες, εµφανίσιµες, µε άνεση στην επικοινωνία, 
για το τµήµα εξυπηρέτησης πελατών. Εργασία 
5θήµερη πρωινή. Παρέχονται: βασικός µισθός, 
ασφάλιση. Τηλ: 210 36004373.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά Τηλεφωνητές /τριες µε προϋπη-
ρεσία και άνεση στην επικοινωνία για προώθηση 
σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. Πλησίον µετρό 
Αµπελοκήπων. Τηλ: 210 6456304, 6944 059808.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα µε εµπειρία 2 ετών στην εµπορική 
διαχείριση εισπράξεων και εξυπηρέτηση πελατών, 
γνώση Η/Υ, για παρακολούθηση, ενηµέρωση πε-
λατών σχετικά µε την εξόφληση των υπολοίπων 
τους. Τηλ: 210 9019957.

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 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.

ΤΟ VLAMI ATELIER ζητεί δυναµικές Συνεργάτι-
δες-Πωλητές για την προώθηση των προϊόντων 
του. Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες, αγάπη 
για τη µόδα, ευχάριστη προσωπικότητα, γνώ-
ση social media, γνώση αγγλικών, δυναµικός 
χαρακτήρας. e-mail: vlamiatelier@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για εργασία από το σπίτι για 4 
ώρες την ηµέρα µε γνώσεις Η/Υ, social media. 
Βιογραφικά στο e-mail: club31534@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ διανοµής δοµικών υλικών ζητεί Εξωτε-
ρικό Πωλητή για συνεργασία µε τιµολόγιο παροχής 
υπηρεσιών σε Πελοπόννησο και Νότια Ελλάδα. 
Γνώση Η/Υ, αγγλικών, εκπληρωµένες στρατι-
ωτικές υποχρεώσεις. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@macon.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ εµπορική τροφίµων αναζητά Συνεργάτη 
- Πωλητή για την προώθηση των προϊόντων της 
σε σηµεία λιανικής πώλησης. Αρχικά µε ποσο-
στά επι των πωλήσεων. Βιογραφικά στο e-mail: 
pnikosath@yahoo.gr, τηλ: 6987 298871.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ - Τοποθετητής ζητείται σε κατα-
στήµατα µαζικής εστίασης, ξενοδοχεία, καφετέριες 
κ.α για πρωτοποριακά προϊόντα που αφορούν 
την ασφάλεια του εργαζοµένου. Προσφέρεται 
ποσοστό επί των πωλήσεων. Τηλ: 2815 009631, 
6947 047243, κος Μιχάλης.

ΝΕΟΙ /ες µε δικό τους µηχανάκι ή αυτοκίνητο 
ζητούνται από διαφηµιστική εταιρία για το τµήµα 
ελέγχου και εποπτείας. Τηλ: 210 8258109.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες από εταιρία φυτικών 
καλλυντικών για την προώθηση των προϊόντων. 
Τηλ: 6948 002212.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές για πολύ ενδιαφέρουσες 
υπηρεσίες στοχευόµενης διαφήµισης/marketing. 
Προµήθειες 80%, δυνατότητα υψηλών κερδών, 
προοπτικές καριέρας, µερική ή πλήρης απασχόλη-
ση, δωρεάν εκπαίδευση, υποστήριξη. Πληροφορίες 
µόνο κατόπιν ραντεβού. Τηλ: 6906 225146.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ανεξάρτητοι Προωθητές σοβαροί και 
δραστήριοι για ανεξάρτητη συνεργασία. Μεγάλα 
κέρδη, όχι ντίλερ, άµεσο ξεκίνηµα. Πληροφορίες 
µόνο κατόπιν ραντεβού. Τηλ: 6955 74085.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες-Πωλητές για την προώ-
θηση πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας για επαγ-
γελµατική χρήση (βιοτεχνίες, ξενοδοχεία, µεγάλα 
καταστήµατα κλπ). Παρέχονται: υψηλά ποσοστά 
αµοιβής, δωρεάν εκπαίδευση. Τηλ: 2310 833948, 
διεύθυνση: EMPIRE real estate Β.Ολγας 7.

ΕΤΑΙΡΙΑ security αναζητά Πωλητή για προώθηση 
και πώληση συστηµάτων συναγερµού, καµερών και 
άλλων υπηρεσιών ασφαλείας. Τηλ: 6946 596204.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα µε εµπειρία και γνώση της 
αγοράς για 4ωρη συνεργασία µε εµπορική εταιρία, 
για προώθηση των προϊόντων της στον τοµέα 
υγείας, διατροφής. Άµεσο εισόδηµα µόνο ανοδικό. 
Τηλ: 6944 209831.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα για ανεξάρτητη συνεργασία. 
Τηλ: 6955 420143.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ διατροφής ζητούνται άτοµα χωρίς 
προϋπηρεσία για προώθηση - διανοµή καφέ. Πο-
σοστά και bonus. Βιογραφικά στο e-mail: sakisgj@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για promotion - προώθηση 
αρωµάτων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, συ-
γκεκριµένα στο αρωµατοπωλείον Θεσσαλονίκης. 
Τηλ: 6974 107979, κος ∆ηµήτρης.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ανεξάρτητοι Συνεργάτες /ιδες µε 
άνεση στην επικοινωνία για την προώθηση της 
επαναστατικής συσκευής καθαρισµού-υγιεινής 
Zeitgard. Μερική ή πλήρης απασχόληση, εκπαίδευ-
ση, υψηλές απολαβές. e-mail: healthbeautyds@
gmail.com, τηλ: 6974 038000, κα Παράσογλου.

ΕΤΑΙΡΙΑ Merchandising στη Θεσσαλονίκη ζητά 
Σύµβουλο Πωλήσεων (Merchandiser) µε σχετική 
εµπειρία ή σπουδές, πτυχίο ΑΕΙ - ΤΕΙ, γνώση Η/Υ 
και αγγλικών, άδεια οδήγησης. Βιογραφικά στο 
e-mail: viografico@successisimple.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες Πωλήτριες εµφανίσιµες, δυνα-
µικές από εταιρία ποτών για προώθηση προϊόντων. 
Προσφέρονται: µισθός, ΙΚΑ, bonus και αυτοκίνητο 
εταιρίας. Βιογραφικά µε φωτογραφια στο e-mail: 
astrowines@yahoo.gr, τηλ: 6930 787439, ώρες 
επικοινωνίας: 08:00-15:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά έµπειρους Πωλητές για την προ-
ώθηση επαναστατικής συσκευής περιποίησης 
προσώπου. Βιογραφικά στο e-mail: fasaggelos@
gmail.com, τηλ: 6972 870218.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ανεξάρτητοι Συνεργάτες από την πο-
λυεθνική εταιρία διατροφής Herbalife, σε κέντρο 
ευεξίας και διατροφής. Παρέχονται: εκπαίδευση 
και δυνατότητα καριέρας. Τηλ: 6951 342674.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές ∆ιαφήµισης σε websites. 
Προηγούµενη εµπειρία απαραίτητη. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@digicon.gr κωδ: isales1015.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες µε εµπειρία στις πωλή-
σεις ανεξαρτήτου φύλλου και ηλικίας. Πληρωµή 
µε ποσοστά 90% επί των πωλήσεων. Τηλ: 6948 
002212.

ΕΤΑΙΡΙΑ οικιακών φίλτρων νερού ζητά Εξωτερικό 
Πωλητή. Παρέχονται: πολύ καλές αµοιβές και άριστο 
περιβάλλον εργασίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
m_miniadis@hotmail.com, τηλ: 2310 491500.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ζητείται για την προώθηση προϊόντων 
- τροφίµων, σε φούρνους - ζαχαροπλαστεία - cafe 
- mini market, στις περιοχές Κορινθίας - Αχαΐας. 
Ποσοστά επι των πωλήσεων. e-mail: pnikosath@
yahoo.gr, τηλ: 6987 298871.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά άτοµα έµπειρα για το τµήµα προώ-
θησης κάρτας υγείας. Προσφέρονται: σταθερός 
µισθός, ασφάλιση, bonus, εύκολη πρόσβαση 30 
µ. από µετρό Αµπελοκήπων. Τηλ: 210 6456304, 
6944 059808.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για promotion στο κατάστηµα 
οπτικών Optikon Xpress. 26ης Οκτωβρίου 28 
(περιοχή ∆ικαστήρια - δίπλα στη ∆ΕΗ). Τηλ: 2310 
534031, ∆ευτέρα έως Παρασκευή 9:00-11:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα για την κάλυψη θέσεων στο 
τµήµα προώθησης και πώλησης κοινωνικών 
εντύπων. Καθηµερινή πληρωµή, υψηλές αµοιβές, 
ευέλικτο ωράριο. Τηλ: 6980 343413.

ΑΛΥΣΙ∆Α καταστηµάτων νεανικών ενδυµάτων, 
ζητεί νέα για τη θέση της Visual Merchandiser για 
την Ερµού. Bιογραφικά στο e-mail: owtwoathens@
gmail.com, 210 3210722, ώρες επικοινωνίας: 
11:00-21:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών ζητά άµεσα έµπει-
ρους Πωλητές, για προώθηση επιµορφωτικών 
προγραµµάτων. Αµοιβή µε ∆ΤΠΥ. Βιογραφικά στο 
e-mail: resume@otenet.gr.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ στον κλάδο των τροφίµων ζητά 
Ανεξάρτητους Επαγγελµατίες - Πωλητές (µε 
δυνατότητα έκδοσης τιµολογίου) για την ανά-
πτυξη του δικτύου της. Βιογραφικά και στοιχεία 
επικοινωνίας στο e-mail: cv@gigahellas.org.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ My Kid ζητά Πωλήτρια µε ΙΧ στην πε-
ριοχή του Πειραιά, για την προώθηση παιδαγω-
γικής σειράς σε προκαθορισµένο από την εταιρία 
πελατολόγιο. Προσφέρονται: υψηλές αποδοχές, 
ΙΚΑ, έξοδα βενζίνης, καθηµερινή ενδυνάµωση. 
Τηλ: 210 6401954.
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Στελέχη Λιανικής Πώλησης- 
Εµποροϋπάλληλοι
ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Mongo Sushi Spot στο Κολω-
νάκι ζητά άµεσα Πωλήτριες για εξυπηρέτηση, µε 
απαραίτητη προϋπηρεσία σε κατάστηµα εστίασης. 
Βιογραφικά µε φωτογραφία στο e-mail: hr@
mongo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Καταστήµατος - Ταµίας µε 
προϋπηρεσία στα Νότια Προάστια. Απαραίτητα 
προσόντα: γνώσεις Η/Υ, επαγγελµατική εµφάνι-
ση και οµαδικό πνεύµα. Βιογραφικά στο e-mail: 
j.estiasi@gmai.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια από το αρτοζαχαροπλστείο 
Candys, µε απαραίτητη γνώση της παραγωγής 
καφέ. Παράδοση των βιογραφικών µε φωτογραφία 
από Τρίτη 3/11 και Τετάρτη 4/11 20:00-22:00 
στο κατάστηµα Γεωργίου Παπανδρέου 23. Τηλ: 
2310 852698.

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.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι ως Πωλητές και άτοµα για 
πλύσιµο, από πρατήριο υγρών καυσίµων στο 
Νέο Ρύσιο Θεσσαλονίκης. Τηλ: 6947 840578, 
κος Γιώτης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο για αναψυκτήριο στη Νέα Ιωνία 
για την πώληση καθώς και µε γνώσεις παρα-
σκευής καφέ. Βιογραφικά µε φωτογραφία στο 
e-mail: jordankou@gmail.com.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Delicattesen στην Άνω Γλυφάδα 
ζητεί Υπάλληλο Delicattesen για εργασία στα 
τυροκοµικά-αλλαντικά κοπής, µε προϋπηρεσία σε 
αντίστοιχη θέση. Βιογραφικά στο e-mail: platisl@
icloud.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια για ζαχαροπλαστείο χωρίς 
σπουδαστικές υποχρεώσεις, µε έµφυτη ευγένεια. 
Εργασία πλήρης µε βάρδιες, άµεση πρόσληψη. 
Παρέχεται εκπαίδευση. Βιογραφικά στο e-mail: 
pastrydecoration@gmail.com, τηλ: 210 6929140.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος για ψήσιµο, πώληση σφολιατο-
ειδών-καφέ. Απαραίτητα: προϋπηρεσία, ευελιξία 
ωραρίου, ευχέρεια επικοινωνίας, βιβλιάριο υγείας. 
Περιοχή Ίλιον. Βιογραφικά µε επισυναπτόµενη 
φωτογραφία στο e-mail: gserpi@otenet.gr, τηλ: 
6989 747061.

ΑΛΥΣΙ∆Α καταστηµάτων νεανικών ενδυµάτων 
ζητεί νέες για ταµείο και αποθήκη για την Ερµού. 
Βιογραφικά στο e-mail: owtwoathens@gmail.
com, τηλ: 210 3210722.

ΑΛΥΣΙ∆Α καταστηµάτων νεανικών ενδυµάτων 
ζητεί νέες για ταµείο και αποθήκη για την Ερµού. 
Βιογραφικά στο e-mail: maria@tectus.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεαρός µε εµπειρία στη µαναβική για 
πλήρη απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
dunifoteini@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια για επώνυµο κατάστηµα 
γυναικείων ρούχων στο Παγκράτι. Πλήρης απα-
σχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: gai@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια για κατάστηµα λαµπτή-
ρων led/ ηλεκτρολογικού µε προϋπηρεσία στο 
χώρο, γνώση H/Υ, εξωστρέφεια και διάθεση για 
επαγγελµατική εξέλιξη. Τηλ: 6983 033727, 6957 
210330.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πεπειραµένη Πωλήτρια για µπουτίκ 
έτοιµων ενδυµάτων για µερική απασχόληση. Τηλ: 
210 8986143, ώρες επικοινωνίας: 14:00-20:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές /τριες για 3ωρη ή 8ωρη 
αποσχόληση. Παρέχονται: εκπαίδευση, αµοιβή 
βάσει των πωλήσεων και bonus. Βιογραφικά 
στο e-mail: chriscool6769@yahoo.gr, τηλ: 6945 
417055.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έµπειροι Πωλητές/τριες - Αρτερ-
γάτες για καταστήµατα φούρνων. Συνεντεύξεις 
κάθε Τρίτη και Πέµπτη. Ωράριο: 14:00-17:00 στη 
Λεωφόρο Κηφισού αριθµός 162 απέναντι από 
το σταθµό του ΚΤΕΛ Κηφισού. Βιογραφικά στο 
e-mail: retailsolutions15@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Υπεύθυνη Καταστήµατος Τυρο-
κοµικών Προϊόντων, επικοινωνιακή µε εµπειρία 
στις πωλήσεις και όρεξη για δουλειά από κατά-
στηµα παραδοσιακών τυροκοµικών προϊόντων 
στην περιοχή των Αµπελοκήπων-Αθήνα. Άµε-
ση πρόσληψη, επιθυµητή προϋπηρεσία. e-mail: 
mantineia@andrianakos.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα ως Υπεύθυνη Καταστήµατος 
Τυροκοµικών, µε εµπειρία στις πωλήσεις από 
κατάστηµα στην Καλαµάτα. Επιθυµητή προϋ-
πηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: mantineia@
andrianakos.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες µε εµπειρία σε καταστή-
µατα αρτοποιίας - ζαχαροπλαστικής από κεντρικό 
κατάστηµα στην Αθήνα. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@olympiacroissant.gr, τηλ: 6944 850749.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Κρέατα Σιάκος ζητά Υπάλληλο Κρεο-
πωλείου µε προϋπηρεσία στο κατάστηµα Μενιδίου. 
Τηλ: 210 2407734, διεύθυνση Λεωφ. Ιωνίας 47.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από αλυσίδα κοµµωτηρίων Υπεύθυνος 
/η Kαταστήµατος, περιοχή Κηφισιά. Απαραίτητα 
προσόντα: γνώσεις αγγλικών, Η/Υ και προϋπηρεσία 
σε ανάλογες θέσεις. Πλήρες ωράριο εργασί-
ας. Βιογραφικά στο e-mail: alexiavasiliou3@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες Λιανικής µε απαραίτητη 
προϋπηρεσία στο χώρο της ένδυσης. Βιογραφικά 
στο e-mail: cv@celestino.gr.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ µε προϋπηρεσία στις πωλήσεις 
ενδυµάτων, ζητείται από κατάστηµα στο Αιγά-
λεω. Bιογραφικά µε φωτογραφία στο e-mail: 
sellerjob@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια για τετράωρη απασχόληση 
σε κατάστηµα στην περιοχή του Γέρακα. Τηλ: 
210 6611595.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα για κουζίνα και ταµείο σε 
ταχυφαγείο φαλάφελ στο κέντρο της Αθήνας. Τηλ: 
210 3234183, ώρες επικοινωνίας: 16:00-20:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια Λιανικής από κατάστη-
µα εσωρούχων στον Εύοσµο Θεσσαλονίκης. 
Απαραίτητα προσόντα: Προϋπηρεσία σε κατά-
στηµα εσωρούχων. Βιογραφικά στο e-mail: 
gmpampatzanis@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες Καταστήµατος από την 
εισαγωγική εταιρία VICKO AE για το κατάστηµα 
της Πτολεµαϊδας. Επιθυµητά προσόντα: απόφοιτες 
Λυκείου, καλή γνώση αγγλικών, γνώσεις χειρι-
σµού Η/Υ, απαραίτητη προϋπηρεσία. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@vicko-sa.gr.

Στελέχη Πωλήσεων B2B-  
Μηχανικοί Πωλήσεων
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Πωλήσεων Θράκης και Ανατολικής 
Μακεδονίας ζητείται. Παρέχονται: µισθός, bonus, 
ασφάλιση, εξοπλισµός και έξοδα. ∆υνατότητα 
έως 8 διανυκτερεύσεις µηνιαίως. Έδρα Καβάλα. 
Τηλ: 210 2442142.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 4 άτοµα για το µήνα Νοέµβριο µε 
εµπειρία σε πωλήσεις, για ανάπτυξη και οργάνωση 
δικτύου µε τη µεγαλύτερη εταιρία παγκοσµίως. 
Βιογραφικά στο e-mail: perraki.k@gmail.com, 
τηλ: 6944 327888, κωδ: Α48.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έµπειρος Πωλητής Χονδρικής από 
εργοστάσιο ζαχαροπλαστικής µε έδρα τη Θεσ-
σαλονίκη, κατά προτίµηση γνώστης της αγοράς 
αρτοζαχαροπλαστείων. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@ioannou-m.gr, τηλ: 2310 616064, fax: 2310 
796466.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ανερχόµενη µε έδρα την Ανατολική 
Θεσσαλονίκη ζητεί Πωλητές /τριες µε 5 έτη του-
λάχιστον προϋπηρεσία στα είδη πληροφορικής. 
Άριστη ικανότητα διαχείρισης προβληµάτων, 
ετοιµολογία. Άριστη γνώση αγγλικής. e-mail 
µε προαιρετική φωτογραφία: info@pcrama.gr.

ΠΩΛΗΤΕΣ Μπύρας ζητούνται για ανάπτυξη πελα-
τολογίου από εισαγωγική εταιρία µε απαραίτητη 
προϋπηρεσία στον κλάδο. Προϋπόθεση η ύπαρξη 
µεταφορικού µέσου και δελτίου παροχής υπη-
ρεσιών. Βιογραφικά στο e-mail: grsales15@
gmail.com.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών ζητούνται 
σοβαρά άτοµα για συνεργασία µε ελάχιστες γνώ-
σεις PC. Προσφέρεται εκπαίδευση. Βιογραφικά 
στο e-mail: xtriantafillidis@outlook.com, τηλ: 
6944 36 1329, 6975 128648.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Πωλήσεων ζητείται µε εδρα τη 
Μακεδονία από το Φυσικό Μεταλλικό Νερό Θε-
όνη. Πτυχίο ανώτατης/ανώτερης εκπαίδευσης, 
καλή γνώση αγγλικής γλώσσας, προϋπηρεσία σε 
οργανωµένο περιβάλλον πωλήσεων στον κλάδο. 
Βιογραφικά στο e-mail: cv@theoniwater.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές Digital ∆ιαφήµισης (banners 
σε websites), µε προηγούµενη εµπειρία απα-
ραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: hr@digicon.
gr, κωδ: isales1115.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός Πωλήσεων µε 3ετή εµπειρία 
στις πωλήσεις για το Νοµό Αττικής. Βιογραφικά 
στο e-mail: tzovaras.sales2@gmail.com.

ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία στην Ανατολική Θεσσαλονίκη 
ζητεί Πωλητή Εξωτερικού, για τη στελέχωση της 
θέσεως. Απαιτούνται: πτυχίο marketing, άριστη 
γνώση αγγλικών, γερµανικών, Η/Υ. Βιογραφικά 
στο e-mail: ep_al@otenet.gr.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ εταιρία επιθυµεί να στελεχώσει και-
νούρια επιχειρησιακή µονάδα της µε Στελέχη. 
Οι θέσεις προς κάλυψη αφορούν ανάπτυξη πω-
λήσεων και υποστήριξη πελατών. Απαιτήσεις: 
πτυχίο ανώτερης-ανώτατης σχολής, υπευθυνό-
τητα-µεθοδικότητα, άµεση διαθεσιµότητα. e-mail: 
humresdiv@gmail.com.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Κ.Αχιλεόπουλος & ΣΙΑ 
ΟΕ ζητούνται άτοµα για µερική απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: tolis.ilia@gmail.com.

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ επιχείρηση πάνω στον τοµέα υγείας 
προσφέρει συνεργασία σε Στελέχη µε πλήρης 
ή µερική απασχόληση και ωράριο αναλόγων 
αποδοχών. Τηλ: 6909 814220.

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.

ΜΗΧΑΝΙΚΟ Πωλήσεων ζητά εταιρία τηλεπικοι-
νωνιακών συστηµάτων στα Βόρεια Προάστια, 
µε παρουσία σε Ελλάδα-Αφρική-Ευρώπη. 3ετής 
εµπειρία, άριστη γνώση νέων τεχνολογιών, αγ-
γλικών, µιας ακόµη γλώσσας. Μισθός, ποσοστά-
αυτοκίνητο. e-mail στα αγγλικά: onoma92@gmail.
com, τηλ: 210 6196935.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία κατασκευής συστηµάτων 
ρολών και σήτας στην περιοχή της Θεσσαλονί-
κης, άτοµο για πωλήσεις και ανάπτυξη δικτύου 
πελατών. Βιογραφικά στο e-mail: info@nexus.
com.gr, τηλ: 2310 680552.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ζητούνται για στελέχωση επιχεί-
ρησης, ανάπτυξη και υποστήριξη δικτύου. Άµεσα 
bonus παραγωγής, bonus ηγεσίας, πολλά επιπλέον 
κίνητρα και δικαιώµατα. Ανοικτή-θετική στάση 
θα εκτιµηθούν. Βιογραφικά στο e-mail: k@gmail.
com, τηλ: 6944 727748.

ΕΤΑΙΡΙΑ επικοινωνίας-διαφήµισης-γραφικών 
τεχνών ζητά νέα ως Στέλεχος Πωλήσεων για µό-
νιµη εργασία. Προσόντα: Social Media-Marketing, 
ανάπτυξη-οργάνωση πωλήσεων, πρόγραµµα CRM, 
Η/Υ, οµαδικότητα, φιλοδοξία, άνεση επικοινωνίας, 
δίπλωµα αυτοκινήτου. Παρέχονται: όχηµα-κινητό, 
προωθητικό υλικό. Ικανοποιητικές αποδοχές-
ποσοστά.e-mail: info@resetmedia.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος /η Πωλήσεων Αττικής 
και Επαρχίας µε έδρα την Αθήνα. Παρέχονται: 
µισθός, bonus, ασφάλιση, εξοπλισµός και έξοδα. 
∆υνατότητα έως 10 διανυκτερεύσεις µηνιαίως. 
Τηλ: 210 2442215.

∆ΙΕΘΝΗΣ εταιρία ναυτιλιακών χρωµάτων ζη-
τεί Στελέχη Πωλήσεων για τη στελέχωση του 
τµήµατος πωλήσεων. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@philacoatings.com, τηλ: 210 4227075.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών Β2Β ζητεί ∆ιευθυντή 
Πωλήσεων, κάτοχο δελτίου παροχής υπηρεσιών, 
µε δυναµικό χαρακτήρα, πολύ καλές επικοινω-
νιακές και οργανωτικές ικανότητες. Ελκυστικό 
πακέτο αποδοχών, bonus παραγωγικότητας. Βιο-
γραφικά στο e-mail: m.koufoudaki1@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ικανοί Πωλητές για την πώληση 
εκπαιδευτικών προγραµµάτων. Προσφέρονται: 
υψηλό ποσοστό προµήθειας και bonus κάλυ-
ψης στόχων. Μισθός µετά από επιτυχή συνερ-
γασία 2 µηνών. Βιογραφικά στο e-mail: info@
cosmoanelixis.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών Β2Β ζητεί Στέλεχος 
Πωλήσεων, κάτοχο δελτίου παροχής υπηρεσιών, µε 
δυναµικό χαρακτήρα, πολύ καλές επικοινωνιακές 
και οργανωτικές ικανότητες. Ελκυστικό πακέτο 
αποδοχών, bonus παραγωγικότητας, προοπτικές 
εξέλιξης. e-mail: apandazidou@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές Eιδών Παντοπωλείου 
για δίκτυο εξυπηρέτησης super market στην 
κεντρική Μακεδονία. Τηλ: 2394 073459, ώρες 
επικοινωνίας: 12:00-14:00 κωδ: BASIC.

ΕΤΑΙΡΙΑ κατασκευής µηχανηµάτων µε έδρα τη 
Χαλκίδα, ζητάει Μηχανολόγο για προώθηση των 
προϊόντων µε άριστη γνώση αγγλικών, δυνατότητα 
ταξιδιών. Προσφέρονται: µισθός και ποσοστά. 
Βιογραφικά στο e-mail: dimgian@otenet.gr, fax: 
2221 034914.

ΟΜΙΛΟΣ παροχής υπηρεσιών επιµόρφωσης ζητά 
Εισηγητές για εσωτερική πλήρη απασχόληση στον 
τοµέα πωλήσεων Β2Β. Παροχές: µισθός, ασφάλι-
ση, προοπτικές εξέλιξης, ευχάριστο περιβάλλον. 
Βιογραφικά στο e-mail: resume@otenet.gr.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία στις Αχαρνές αναζητά Στέ-
λεχος Πωλήσεων για διαχείριση και ανάπτυξη 
πελατολογίου: επικοινωνιακός νέος, απόφοιτος 
ΑΕΙ/ΤΕΙ, εµπειρία στις πωλήσεις, δυνατότητα 
ταξιδίων εκτός Αττικής. Προσφέρονται: σταθερός 
µισθός, αυτοκίνητο, δυνατότητες εξέλιξης. e-mail: 
recruiting.athens@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες µε εµπειρία στις πω-
λήσεις για διαφηµιστική εταιρία. Πληρωµή µε 
ποσοστά. Τηλ: 6948 002212.

ΑΤΟΜΑ επικοινωνιακά για αγορά-πωλήσεις 
κατοικιών, αγοραπωλησίες τροφίµων µε σχε-
τική εµπειρία για πλήρη απασχόληση ζητούνται. 
Άµεση πρόσληψη, ικανοποιητική αµοιβή. e-mail: 
agapi@oikologoi.gr, τηλ: 6972 873974.

ΝΕΟΙ /ΕΣ ζητούνται άµεσα χωρίς προϋπηρεσία 
από επιχείρηση τροφίµων. Βιογραφικά στο e-mail: 
touloumi_x@hotmail.com.

ΤΟΜΕΑΣ της ένδυσης ζητά Υπεύθυνο /η Αγορών µε 
απαραίτητα αγγλικά, βουλγαρικά, χρήση MS office, 
οργανωτικό πνεύµα µε συνέπεια και έµφαση στη 
λεπτοµέρια. ∆υνατότητες εξέλιξης. Bιογραφικά 
στο e-mail: cvs.humanresourcing@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες απο εταιρία διατροφής 
από Bόλο και Λάρισα για ανάπτυξη πωλήσεων. 
Βιογραφικά στο e-mail: inhealth42@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ λιπαντικών ζητάει Πωλητή Λιπαντικών 
για επέκταση και συντήρηση πελατολογίου. Απα-
ραίτητα προσόντα: προϋπηρεσία στο χώρο των 
λιπαντικών, δυνατότητα διανυκτερεύσεων εκτός 
Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά στο e-mail: istergidou@
gmail.com.

∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ Επαγγελµατίες Trader. Ξεκινή-
στε σήµερα µια επιτυχηµένη καριέρα. Παρέχονται 
χωρίς κόστος: εκπαίδευση στο forex, αίθουσα 
συναλλαγών µε συνεχή υποστήριξη από έµπειρο 
Προσωπικό και πρωτοποριακό σύστηµα σηµάτων. 
Τηλ: 211 1097234.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ανεξάρτητοι Συνεργάτες για ανά-
πτυξη επιχείρησης εντός και εκτός Ελλάδος. 
Προτιµούνται: ελεύθεροι επαγγελµατίες καθώς 
και στελέχη ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα εν’ 
ενεργεία ή µη. e-mail: dstavrou67@gmail.com, 
τηλ: 6974 038000 κος Σταύρου.

ΠΩΛΗΤΗΣ µε εµπειρία και γνώσεις marketing 
προσλαµβάνεται άµεσα από εταιρία security για 
κλείσιµο συµβολαίων. Παρέχονται: υψηλό ποσοστό 
επί των πωλήσεων και bonus. Bιογραφικά στο 
e-mail: nikos.lakkas@hotmail.com, τηλ: 6986 
768559.

Ιατρικοί Επισκέπτες -  
Πωλητές Υγείας
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. e-mail: johmahmax@
gmail.com.

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

ΤΟ PROFESSIONAL Clinic στο πλαίσιο ανάπτυξης 
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 Φαρµα-
κευτικούς Επισκέπτες µε 5ετή προϋπηρεσία για 
όλη την Αττική. Βιογραφικά στο e-mail: irini@
collazen.eu.

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 πολυε-
τή εµπειρία στον κλάδο, για ∆υτική και Βόρεια 
Ελλάδα, Θεσσαλία, Κρήτη. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@alfamedica.gr, τηλ: 210 6728358, 210 
6728318-19.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές Φαρµακείων µε προϋ-
πηρεσία (επιθυµητό µπλοκ παροχής υπηρεσιών 
- υψηλές προµήθειες), για προώθηση δερµατο-
καλλυντικών σε φαρµακεία σε όλη την Ελλάδα. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@vyte.eu, τηλ: 210 
8310993.

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.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες µε εµπειρία για ιατρική 
ενηµέρωση στις ειδικότητες Παιδιάτρων, Ωρλ 
Παθολόγων και πιθανώς σε φαρµακεία. Μισθός, 
ποσοστά, bonus, εταιρικό αυτοκίνητο, κινητό. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@starmel.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερικός Συνεργάτης για πλήρη 
απασχόληση µε άριστες επικοινωνιακές ικα-
νότητες, για πωλήσεις ιατρικών βοηθηµάτων. 
Απαραίτητα προσόντα: καλή γνώση αγγλικών και 
Η/Υ, δίπλωµα αυτοκινήτου. e-mail µε φωτογραφία: 
hearathens@outlook.com, κωδ: 2015-SAL/09.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Πωλήσεων Φαρµακείου - εταιρία 
παραφαρµακευτικών ειδών, αναζητά Πωλητή (µε 
έδρα την Αθήνα) µε τουλάχιστον 6ετή πείρα σε 
φαρµακεία. Προσφέρονται: µισθός, προµήθει-
ες αποτελεσµατικότητας, εταιρικό αυτοκίνητο 
και κινητό. Βιογραφικά στο e-mail: marketing@
vitacosmetica.gr.

ΙΑΤΡΟΣ ζητά Συνεργάτες νέους /ες που να έχουν 
ή όχι σχέση µε τον ιατρικό τοµέα. Επαγγελµατι-
κή ευκαιρία, περιοχή Θεσσαλονίκη. Τηλ: 6977 
308721.

ΠΩΛΗΤΗΣ ζητείται για τη στελέχωση του εµπορι-
κού τµήµατος ιατρικού site. Αµοιβή µε πολύ καλό 
ποσοστό, εργασία από το σπίτι. Βιογραφικά στο 
e-mail: editor@life2day.gr, τηλ: 6932 730497.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Περιοδεύων Πωλητής µε έδρα την 
Πάτρα, 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: PAT-15.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Περιοδεύων Πωλητής µε έδρα την 
Καβάλα, 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: KAV-15.

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

ΕΤΑΙΡΙΑ ιατρικών ειδών ζητά 3 Πωλητές για 
την Αθήνα. Παρέχονται: µισθός, κινητό, bonus. 
Βιογραφικά στο e-mail: hellasdental@otenet.gr.

Η IATROS-ONLINE.GR ζητά Συνεργάτες στην 
Αττική. Απαραίτητα προσόντα: προϋπηρεσία στον 
τοµέα παρουσιάσεων-πωλήσεων, καλή γνώση 
χειρισµού Η/Υ, επαγγελµατισµός, ικανότητα δια-
χείρισης χρόνου. Βιογραφικά στο e-mail: info@
iatros-online.gr.

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

ΕΤΑΙΡΙΑ οδοντιατρικών ειδών ζητά Ιατρικό Επι-
σκέπτη, Πωλητή /τρια, για την περιοχή Θεσσαλονί-
κης Μακεδονίας. Παρέχονται: µισθός, προµήθεια, 
ασφάλιση, άριστες συνθήκες εργασίας. e-mail: 
workdentalhellas@gmail.com, τηλ: 6994 802726.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα µε εµπειρία στις πωλήσεις 
για 4ωρη συνεργασία µε εµπορική εταιρία, για 
προώθηση των προϊόντων της στον τοµέα υγείας, 
διατροφής. Άµεσο εισοδηµα. Τηλ: 6909 814220.

Ιατροί-Νοσηλευτές -Υγεία- 
∆ιασώσεις-Φαρµακευτική
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 
ευχέρεια 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 40 Νοσηλευτές για εργασία στην 
Αγγλία, για άµεση πρόσληψη. Συνέντευξη µε τον 
εργοδότη στις 20 Νοέµβρη. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@spnjobs.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άµεσα Γιατροί όλων των ειδικοτήτων 
για εργασία στην Αγγλία. αγγλική γλώσσα απαραί-
τητη. 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 ζητούνται 
για φυσικοθεραπευτικό µασάζ, part time απασχό-
ληση. Τηλ: 6975 763436, ώρες επικοινωνίας: 
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 ζητείται να 
εργαστεί σε ιατρικά κέντρα στην Αγγλία. Aγγλικά 
επίπεδο Α2 και µισθός µε την ώρα. Βιογραφι-
κά 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 προϋπηρεσία. 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.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα από τη Βέροια Ηµαθίας κατά 
προτίµηση Νηπιαγωγός, ∆ασκάλα ή απόφοιτη 
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.

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 ∆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. e-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 µε ειδίκευση στην εί-
σπραξη εµπορικών απαιτήσεων και γενικά στο 
εµπορικό δίκαιο. Απαραίτητα: γνώσεις Η/Υ, 
πολυετή προϋπηρεσία σε δικηγορικό γραφείο. 
Τηλ: 6945 411215.

∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟ γραφείο ζητά ∆ικηγόρο µε ειδί-
κευση στην είσπραξη εµπορικών απαιτήσεων 
και γενικά στο εµπορικό δίκαιο. Βιογραφικά στο 
e-mail: resume@otenet.gr.

∆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».

∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟ γραφείο ζητά µάχιµο ∆ικηγόρο 
για εσωτερική συνεργασία, µε εξειδίκευση στην 
είσπραξη εµπορικών απαιτήσεων και γενικά στο 
εµπορικό δίκαιο για εσωτερική συνεργασία. Βι-
ογραφικά στο e-mail: resume@otenet.gr.

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.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ασκούµενη ∆ικηγόρος για εργασία σε 
δικηγορικό γραφείο στο κέντρο Αθηνών. Άριστη 
γνώση αγγλικής, πλήρους απασχόλησης. Βιο-
γραφικά στο e-mail: athenslaw23@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ∆ικηγόρος παρά πρωτοδίκαις µε 
ειδικότητα αστικό, εµπορικό, τραπεζικό δίκαιο 
πλήρους απασχόλησης. ∆υνατότητα παραστάσεως 
στο ακροατήριο, άριστη γνώση αγγλικής. Βιο-
γραφικά στο e-mail: athenslaw23@gmail.com.

∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟ γραφείο ζητά νέο ∆ικηγόρο για 
συνεργασία. Βιογραφικά στο e-mail: dedes-
associates@yahoo.gr, τηλ: 6944 450417, ώρες 
επικοινωνίας: 09:00-17:00.

Εκπαίδευση-Θετικές & Ειδικές 
Επιστήµες-Μεταφράσεις
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.

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.

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 Περιβαλ-
λοντολόγο - Επιστήµων Φυσικού Περιβάλλοντος 
(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, παραγωγική, 
βουλγαρικών, ρώσικων, ρουµανικών. Επιθυµητή η 
καλή γνώση ουκρανικών. Απαραίτητη προϋπόθεση 
η άριστη γνώση της ελληνικής. Βιογραφικά στο 
e-mail: gr_epihirimatias@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ∆ασκάλα από κέντρο καθηµερινής 
µελέτης ∆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.

ΑΓΓΛΙΚΩΝ Καθηγήτριες ζητούνται πτυχιούχοι, 
από κέντρο ξένων γλωσσών στην Αγία Παρα-
σκευή. Άµεση συνεργασία. Βιογραφικά στο e-mail: 
zmarg282@gmail.com.

Μηχανικοί-Τεχνολόγοι- 
Τεχνικοί-Τεχνίτες 
ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία κατασκευής φωτιστικών µε 
έδρα στο Περιστέρι ζητεί Ηλεκτρολόγο και Βο-
ηθό Ηλεκτρολόγου, κατά προτίµηση µε γνώσεις 
ηλεκτρονικών. 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.

OMIKRON KAPPA Consulting seeks Engineers 
for consultancy contracts in India with: design 
experience in infrastructure projects (metro, 
highway, tunnel, earthworks). Fluent english and 
relevant terminology. CVs: info@omikronkappa.gr.

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 επικοινωνίας: 
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 µετα-
κινήσεων, οργανωτικό, συνεπή, επικοινωνιακό, για 
απασχόληση στον τοµέα της ασφάλειας, συστηµάτων 
ελέγχου πρόσβασης. e-mail: andrewportokalidis@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από αντιπροσωπεία ανταλλακτικών αυ-
τοκινήτων απόφοιτος ΙΕΚ Μηχανολόγος - Ηλεκτρο-
λόγος Oχηµάτων µε άριστη γνώση αγγλικών, H/Y 
και µε εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@electra-hellas.gr.

ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία στη ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης ζητά 
Εφαρµοστή - Συναρµολογητή Μηχανηµάτων, µε 
εµπειρία σε βιοµηχανικές κατασκευές, άδεια οδή-
γησης 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.

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.

ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΜΕΝΟΣ ∆ιανοµέας και Επι-
σκευαστής επιθυµεί να προσλάβει Μηχανικό 
Αυτοκινήτων µε προϋπηρεσία Citroen - Peugeot. 
Βιογραφικά στο e-mail: ktkp01@gmail.com.

Στελέχη Παραγωγής-  
Μεταποίηση-Ποιοτικός Έλεγχος
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 
εργασία 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.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχος Μηχανικός Παραγωγής µε 
εµπειρία για εργασία στη γερµανία. Απαραίτητα 
να µιλά γερµανικά και γνώσεις αγγλικών, MS-
Office, Cad, γνώση MTM o REFA, διαθεσιµότητα 
ταξιδίων. Bιογραφικά στο e-mail: charalampatos@
cs-select.eu.

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.

ΠΑΤΡΟΝΙΣΤ - Γαζώτρια ζητείται από βιοτεχνία 
σαλονιών - µαξιλαριών. Τηλ: 6932 751751.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εργάτριες µε γνώση πάνω στη 
γαζωτική και στο τιγκέλι. Τηλ: 210 5814391, 
6976 683661, ώρες επικοινωνίας: 09:00-20:00.

ΓΑΖΩΤΗΣ /τρια από εργαστήριο ζητούνται για 
δερµάτινα ενδύµατα. Τηλ: 210 9839818, 6983 
386860.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ενδυµάτων ζητεί Μοδίστρα για ραφή 
δειγµάτων. Τηλ: 210 9407791.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος µε καταλυµένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις για σταθερή εργασία από εξαγωγική 
εταιρία ρούχων. Απαιτούνται: δίπλωµα οδήγη-
σης, όρεξη για δουλειά, ευέλικτο ωράριο. Ξένες 
γλώσσες θα εκτιµηθούν. e-mail: operanti@otenet.
gr, τηλ: 2310 486215.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ καθιστικών στο Περιστέρι ζητά Γα-
ζωτή /τρια µε εµπειρία, για µόνιµη απασχόληση. 
Τηλ: 210 3452522.

Στελέχη & Μηχανικοί Ναυτιλίας 
-Ναυτικοί-Marine
ΤΟ ΤΜΗΜΑ εισαγωγών εξαγωγικής εταιρίας στο 
κέντρο Θεσσαλονίκης ζητεί για τη θέση Shipping 
Department έµπειρο άτοµο. Απαιτούνται: άριστη 
γνώση αγγλικών, ορολογία και εξειδίκευση στο 
αντικείµενο. Bιογραφικά στο e-mail: ep_al@
otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο που να κόβει από εργοστάσιο 
υποδηµάτων στο Μοσχάτο, για αυτόµατη µηχανή 
κοπής µε computer, κατά προτίµηση µε προϋ-
πηρεσία. Τηλ: 210 3218258.

LOOKING for Maritime for company. Profile: 
Bachelor’s degree, excellent knowledge of the 
Greek-english language, of MS Office and internet, 
strong problem solving skills, very organized, 
fast paced, multitasking. CVs: careers@atlantis-
shipping.gr.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται για ασφάλεια σε εµπορικά 
πλοία. Απαραίτητη γνώση Αγγγλικών. Τηλ: 210 
9602017, ώρες επικοινωνίας: 10:00-15:00.

 

Οδηγοί-Αποθηκάριοι-Logistics 
-Μεταφορές-Αεροπορία
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 ενδιαφέ-
ροντος και µέσω βιογραφικού σηµειώµατος. 
Τηλ: 2310 789100.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργάτης - Αποθηκάριος για καθηµε-
ρινή 4ωρη ηµιαπασχόληση στην περιοχή Αθήνα 
Αττικής. Ωράριο: 9:00-17:00. Βιογραφικά στο 
e-mail: chrisdiam@hotmail.co.uk.

ΕΤΑΙΡΙΑ προϊόντων κατεψυγµένης ζύµης στα 
Ιωάννινα ζητά Αποθηκάριο. Απαραίτητα: κάτο-
χος 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: 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 Θε-
όνη στην Καρδίτσα που να διαθέτει:προϋπηρεσία 
(άνω των 5 ετών), πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ, εξειδίκευση 
σε logistics γνώση της αγγλικής γλώσσας. Βιο-
γραφικά στο e-mail: cv@theoniwater.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα για τη θέση Οδηγού µε κατη-
γορία C και Ε / Truck Driver να εργαστούν στην 
Αγγλία. Ωράριο: 9 ανά ώρα (8-15 ώρες την ηµέ-
ρα), 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 προϋ-
πηρεσία 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. Bι-
ογραφικά 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 - αποθή-
κη - Οδηγός, µε δίπλωµα ΙΧ και µοτοποδηλάτου, 
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 προϋπηρε-
σία 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 συνθέσεων 
δώρων. ∆ιεύθυνση: Αγίας Γλυκερίας 37Α, Γαλάτσι. 
Τηλ: 210 8663701.

ΑΠΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ γραφείο ζητούνται επαγγελ-
µατίες Οδηγοί πούλµαν. Απαραίτητα: δίπλωµα 
λεωφορείου κατηγορίας ∆΄, εµπειρία σε µεγάλα 
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.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ άµεσα άτοµο νέο µε εµπειρία στο χώρο 
των µεταφορών logistics, από τη µεταφορική 
εταιρία Τζίγκας Α.Ε για θέση στο γραφείο κινή-
σεως και δροµολόγησης. Τηλ: 6977 278888, 
κος Βαγγέλης Τζίγκας.

ΕΚ∆ΟΤΙΚΟΣ οργανισµός στο Κορωπί ζητά νέο 
Οδηγό, κάτοχο δικύκλου για εξωτερικές εργασίες. 
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση απαραίτητη. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@compupress.gr, 
κωδ: EX1015.

Ο∆ΗΓΟΙ ζητούνται από εταιρία ενδυµάτων µε 
επαγγελµατικό δίπλωµα οδήγησης Γ’ κατηγο-
ρίας, ΠΕΙ και δίπλωµα µηχανής. Απαραίτητη η 
επισύναψη φωτογραφίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
th.petridis@celestino.gr, τηλ: 210 3454222, ώρες 
επικοινωνίας: 09:00-15:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός µε δικό του Ι.Χ µε σχάρα από 
Καµίνια, Νίκαια, Πειραιά και µόνο. Η µεταφορά 
αφορά έπιπλα, κρεβάτια, στρώµατα κ.α. Βιογραφικά 
στο e-mail: sofoklis2013@gmail.com.

Τουρισµός-Ξενοδοχοϋπάλληλοι 
-Τουριστικά Γραφεία
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 ∆ιαχείρισης 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. Βι-

ογραφικά στο e-mail: athinacv@gmail.com, fax: 
210 3312942.

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ στη Σάµο µε λειτουργία όλο το 
χρόνο ζητά για άµεση πρόσληψη Receptionist, 
Night Auditor, µε την ανάλογη προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: manager@samosbay.
gr, τηλ: 6945 050051.

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ στην Ουρανούπολη 4* 200 κλίνων 
ζητά για to 2016 Ρεσεψιονίστ µε εµπειρία σε 4* 
και 5* ξενοδοχεία. Βιογραφικά στο e-mail: info@
hotel-akti.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για συνεργασία µε ξενοδοχεία, γραφεία 
ταξιδίων και συλλόγους καταλυµάτων Υπεύθυνοι 
µε προϋπηρεσία για διαχείριση, διοίκηση, πωλήσεις 
- κρατήσεις, ξενοδοχειακά προγράµµατα, συστή-
µατα κρατήσεων. Επικοινωνιακές, οργανωτικές 
ικανότητες, γερµανικά, αγγλικά. Τηλ: 6943 209300.

Η OK HOTELS S.A αναζητά Βοηθό Συντηρη-
τή. Προϋπηρεσία σε 4*, 5*, γνώσεις αγγλικών, 
γερµανικών. Βιογραφικά στο e-mail: kokonas@
ok-rethymno.gr.

Η OK HOTELS S.A αναζητά άτοµο για Υποδοχή, 
Groom και Captain. Προϋπηρεσία σε 4*, 5*, γνώσεις 
αγγλικών, γερµανικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
kokonas@ok-rethymno.gr.

Η OK HOTELS S.A αναζητά Operation Manager. 
Προϋπηρεσία σε 4*, 5*, γνώσεις αγγλικών, γερ-
µανικών. Bιογραφικά στο e-mail: kokonas@
ok-rethymno.gr.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Τουριστικού Γραφείου ζητούνται µε 
προϋπηρεσία στις πωλήσεις και επικοινωνιακές 
δεξιότητες για το τµήµα κρατήσεων. Βιογραφικά 
στο e-mail: planetholidays@outlook.com.gr, τηλ: 
210 3311240.

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ 4* 1500 κλίνων προσλαµβά-
νει έµπειρη σε µεγάλες µονάδες Προϊσταµένη 
Ορόφων για µόνιµη απασχόληση. (Απασχόληση 
εκτός χειµερινού 4µηνου). Βιογραφικά στο e-mail: 
manager@goldencoast.gr, fax: 22941 13001.

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ 4* 1500 κλίνων προσλαµβάνει για 
περίοδο Απρίλιο - Οκτώβριο 2016 έµπειρους Υπάλ-
ληλους Υποδοχής. Απαραίτητα: γαλλικά και γνώσεις 
protel. Βιογραφικά µε φωτογραφία στο e-mail: 
manager@goldencoast.gr, fax: 22941 13001.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Front Office Manager για µονάδα 
υψηλών προδιαγραφών στη Σέριφο. Απαραίτη-
τη πρoϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: info@
serifos.cmhtls.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Manager για µονάδα υψηλών προδι-
αγραφών στη Σέριφο. Απαραίτητη πρoϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@serifos.cmhtls.com.

TO ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ Athens Was στην Αθήνα ζητεί 
Νυχτερινό Υπάλληλο Υποδοχής µε προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά µε πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
humanresources@anemihotels.com.

ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ εκπαιδευτικός όµιλος αναζητεί 
Υπεύθυνο Ξενοδοχειακού Τοµέα, µε απαραίτητη 
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση για πλήρη απα-
σχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: gpapadopoulos@
etoile.edu.gr, κωδ: ΥΞ_10_2015.

BOUTIQUE hotel The Vasilicos seeking for 
Reservations Officer / Receptionist for 2016. 
Similar experience necessary. Excellent english 
oral and written, teamwork, office organisation, 
trustworthy. Salary depending on experience. CVs: 
makisdanalis@hotmail.com.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ζητείται µε προϋπηρεσία σε διαχείριση, 
διοίκηση, πωλήσεις - κρατήσεις, γνώση ξενοδο-
χειακών προγραµµάτων, συστήµατα κρατήσεων, 
ικανότητα αντιµετώπισης λειτουργικών θεµάτων. 
Επικοινωνιακές, οργανωτικές ικανότητες, άριστη 
γνώση γερµανικών, πολύ καλά αγγλικά. Τηλ: 26511 
11061, 6977 033188.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτης που να γνωρίζει γύψινες κατα-
σκευές, για ανακαίνιση ξενοδοχείου στη Σαντορίνη. 
Βιογραφικά στο e-mail: astroae@otenet.gr, τηλ: 
6947 188318.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συντηρητής για ξενοδοχεία της Σαντο-
ρίνης, µε σχετική εµπειρία. ∆υνατότητα ετήσιας 
απασχόλησης. Βιογραφικά στο e-mail: astroae@
otenet.gr, τηλ: 6947 188318.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Tεχνίτης για κατασκευή σε πισίνες και 
τζακούζι, για ξενοδοχείο στη Σαντορίνη. ∆υνατότητα 
να παραµείνει ως Συντηρητής επειδή υπάρχουν 
άλλα δύο ξενοδοχεία. Βιογραφικά στο e-mail: 
astroae@otenet.gr, τηλ: 6947 188318.

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ 5* στην Αράχωβα ζητά άτοµο για 
τη θέση Reception - Service. Επιθυµητή η γνώ-
ση ξενοδοχειακού προγράµµατος ERMIS/POS 
και η διαχείριση online συστηµάτων κρατήσεων 
(booking-expedia-etc). e-mail: info@tagliresort.
gr, τηλ: 2267 032532.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Υπάλληλος Τουριστικού Γραφεί-
ου, απόφοιτος τουριστικής σχολής, µε απαραίτητη 
γνώση συστήµατος amadeus, κρατήσεων δωµα-
τίων-πακέτων, άριστη γνώση Η/Υ, εµπειρία στις 
πωλήσεις. Βιογραφικά στο e-mail: kyriakos@
diastasitravel.gr, fax: 2310 889246.

ΤΟ ALMYRIDA Resort αναζητεί Προσωπικό όλων 
των ειδικοτήτων για τη θερινή σεζόν 2016. Βι-
ογραφικά στο e-mail: hr@almyridabeach.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο για ξενώνα, µερική ή πλήρη 
απασχόληση στη ∆ηµητσάνα. (∆εν παρέχεται 
διαµονή) Τηλ: 6974 794788.

ΤΟ GRAND HOTEL PALACE ξενοδοχείο 5* 
ζητεί Υπάλληλο Υποδοχής. Απαραίτητη 3ετή 
προϋπηρεσία, άριστη γνώση αγγλικής και H/Y. 
Βιογραφικά στο e-mail: gm@grandhotelpalace.gr.

BOUTIQUE ξενοδοχείο The Vasilicos στη Σαντο-
ρίνη ζητά Υπεύθυνο /η Υποδοχής Κρατήσεων. 
Απαραίτητα: σχετική εµπειρία, ικανότητα διαχεί-
ρισης-οργάνωσης, γλωσσες (άριστα αγγλικά), 
οµαδικό πνεύµα, επικοινωνιακή δεξιότητα. 
Αποδοχές ανάλογες προσόντων. e-mail: dv@
thevasilicos.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο για ξενοδοχειακές επιχειρή-
σεις µε γνώση MS office, δίπλωµα οδήγησης, 
δυνατότητα ταξιδιών εντός και εκτός Ελλάδας 
για εταιρία στο χώρο του τουρισµού. Επιθυµητή 
η γνώση της γερµανικής γλώσσας. e-mail: thea.
naousa@gmail.com.

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ στην Αθήνα ζητεί να προσλάβει 
Sales & Marketing Officer. Τουλάχιστον 3 χρόνια 
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση είναι απαραί-
τητη. Βιογραφικά µε φωτογραφία στο e-mail: 
assistant.manager79@gmail.com.

Εστίαση-Μάγειρες- 
Παρασκευαστές
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ 3* 250 κλίνων ζητά Σερβιτόρους 
µε προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία. Βιογραφικά 
µε πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: info@
kamaribeach.gr.

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ 3* 250 κλίνων ζητά για το 2016 
νέα για pool bar από Μάϊο έως Οκτώβριο, µε 
απαραίτητη προϋπηρεσία στη θέση αυτή. Βιο-
γραφικά µε πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
info@kamaribeach.gr.

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.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια από το αρτοζαχαροπλστείο 
Candys, µε απαραίτητη γνώση της παραγωγής 
καφέ. Παράδοση των βιογραφικών µε φωτογραφία 
από Τρίτη 3/11 και Tετάρτη 4/11 20:00-22:00 
στο κατάστηµα Γεωργίου Παπανδρέου 23. Τηλ: 
2310 852698.

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 παρα-
σκευής 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 άτοµο για κουζίνα σε ούζο - ταβέρνα 
στο κέντρο της πόλης. Τηλ: 6945 103077.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ζαχαροπλάστης µε πτυχίο ανάλογης 
σχολής, χωρίς στρατιωτικές υποχρεώσεις, µε 
προϋπηρεσία 1 χρόνο σε εργαστήριο ζαχαρο-
πλαστικής. 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 σφολιατο-
ειδών-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.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος /α για κυλικείο νοσοκοµείου στα 
Βόρεια Προάστια, για εργασία Σαββατοκύριακου. 
Τηλ: 213 2058494.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες Σερβιτόρες µε εµπειρία στην 
εστίαση για µεζεδοπωλείο στην περιοχή του 
Ψυρρή. Τηλ: 6939 916209, κος Αλέξανδρος.

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.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα µε εµπειρία στο service και την 
παραγωγή, σε αναψυκτήριο στο Νέο Ρύσιο. Πλήρης 
απασχόληση µε ασφάλιση. Τηλ: 6942 521069.

LOOKING for Bar Manager for 5* Resort. Plus 
service charge increases to approximately £32,000 
per annum. Minimum 3 years experience in a 
similar role-managing a team of 20+. Excellent 
beverage-mixology knowledge. CVs: silver.
lining37@yahoo.com.

ΑΠΟ ΤΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ Voras Resort στην Πανα-
γίτσα Νοµού Πέλλας ζητείται Σερβιτόρος /α για 
τη χειµερινή περίοδο. Βιογραφικά στο e-mail: 
vorasresort@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εµφανίσιµες νέες για µπουφέ και 
service σε game room στην Καλλιθέα. Kαλές απο-
λαβές. Tηλ: 6971 774464, ώρες επικοινωνίας 
µετά τις 19:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έµπειρος Barman στο Γουδί. Τηλ: 210 
7482611, υπόψη κου Στάθη Ψάλτη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έµπειρη /ος Σερβιτόρα /ος για καφε-
τέρια στο Γουδί. Τηλ: 210 7482611, υπόψη κου 
Στάθη Ψάλτη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έµπειρη Barwoman για καφετέρια στο 
Γουδί. Τηλ: 210 7482611, υπόψη κου Στάθη Ψάλτη.

ΖΗΤΗΤΑΙ Ψήστης µε εµπειρία για Cape Town στη 
Νότια Αφρική. Παρέχονται: µισθός και διαµονή δω-
ρεάν. Βιογραφικά στο e-mail: ptalos@yahoo.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έµπειροι Πωλητές/τριες - Αρτερ-
γάτες για καταστήµατα φούρνων. Συνεντεύξεις 
κάθε Τρίτη και Πέµπτη. Ωράριο: 14:00-17:00 στη 
Λεωφόρο Κηφισού αριθµός 162 απέναντι από 
το σταθµό του ΚΤΕΛ Κηφισού. Βιογραφικά στο 
e-mail: retailsolutions15@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Barista από κεντρικό κατάστη-
µα στην Αθήνα. Bιογραφικά στο e-mail: info@
olympiacroissant.gr, τηλ: 6944 850749.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Barwoman νέα, εµφανίσιµη µε προϋ-
πηρεσία από µουσική σκηνή στο κέντρο της Αθή-
νας. Γνώση απλών ποτών αλλά και κοκτέιλς. Θα 
προτιµηθούν νέες µε σπουδές στα Τουριστικά. 
Τηλ: 6944 966976.

ΑΠΟ ΜΟΝΑ∆Α 4*/400 κλίνων ζητούνται για 
το A la carte restaurant έµπειροι Captain και 
Σερβιτόροι για τη σεζόν 2016. Βιογραφικά στο 
e-mail: manager4blue@gmail.com.

ΑΠΟ ΜΟΝΑ∆Α 4*/400 κλίνων ζητείται για τη 
σεζόν 2016 έµπειρος Chef Κουζίνας, µε πρόταση 
ολοκληρωµένης οµάδας για All Inclusive και A la 
carte restaurant στη Ζάκυνθο. Βιογραφικά στο 
e-mail: manager4blue@gmail.com.

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.

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.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Κρέατα Σιάκος ζητά Υπάλληλο Κρεο-
πωλείου µε προϋπηρεσία στο κατάστηµα Μενιδίου. 
Τηλ: 210 2407734, διεύθυνση Λεωφ. Ιωνίας 47.

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ στην Ουρανούπολη 4* 200 κλίνων 
ζητά για to 2016 (Μάγειρα Α΄, Μάγειρα Β΄, Ζα-
χαροπλάστη, Σερβιτόρους Α΄ και Β΄ µε εµπειρία 
σε 4* και 5* ξενοδοχεία. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@hotel-akti.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Σερβιτόρα σε ταβέρνα µε ωράριο: 
10 ώρες εργασίας, διαµονή και διατροφή. Τηλ: 
6973 797345.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρα και άτοµο για λάντζα για 
εστιατόριο. Μισθός, ΙΚΑ, διαµονή, διατροφή. 
Τηλ: 6973 797346.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόροι /ες µε εµπειρία για 
κατάστηµα εστίασης. Βιογραφικά στο e-mail: 
retailsolutions15@gmai.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόρες. Τηλ: 6939 916209.

Η OK HOTELS S.A αναζητά A΄ και Β΄ Μάγειρα, 
Α΄ Σερβιτόρους. Προϋπηρεσία σε 4*, 5*, γνώσεις 
αγγλικών, γερµανικών. Bιογραφικά στο e-mail: 
kokonas@ok-rethymno.gr.

Η OK HOTELS S.A αναζητά FnB, Chef και Sous 
Chef. Προϋπηρεσία σε 4*, 5*, γνώσεις αγγλικών, 
γερµανικών. Bιογραφικά στο e-mail: kokonas@
ok-rethymno.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για cafe - bar. Τηλ: 6980 332338.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έµπειρος Αρτοποιός µε γνώσεις στην 
παρασκευή χειροποίητων κουλουριών, µπισκότων, 
παξιµαδιών, τυρόπιτων ατοµικών και ταψιού για 
µόνιµη εργασία στη Μύκονο. Τηλ: 6972 315618, 
2289 071110.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητά άτοµo µε εµπειρία στην 
παρασκευή καφέ και στην παραγωγή σάντουιτς, 
για εργασία σε κυλικείο στην περιοχή Σαλαµίνας. 
Τηλ: 6951 009260.

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ 4* 1500 All Inclusive προσλαµβάνει 
για τη θερινή περίοδο Απρίλιο - Οκτώβριο Chef 
De Barmen, Barmaids µε απαραίτητη προϋπη-
ρεσία σε αντίστοιχα ξενοδοχεία και απαραίτητα 
γαλλικά. Βιογραφικά µε φωτογραφία στο e-mail: 
manager@goldencoast.gr, fax: 22941 13001.

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ 4* 1500 All Inclusive προσλαµ-
βάνει για περίοδο Απρίλιο - Οκτώβριο 2016 Αρ-
χιµάγειρες, Μάγειρες Α΄, Β΄, Γ΄ µε αντίστοιχη 
προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία (buffet + action). 
Βιογραφικά στο e-mail: manager@goldencoast.
gr, fax: 22941 13001.

ΨΗΣΤΗΣ - Τυλιχτής /τρια ζητούνται από ψη-
τοπωλείο στη Νέα Σµύρνη. Άµεση πρόσληψη. 
Τηλ: 210 9317221.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για service µε προϋπηρεσία 
από καφετέρια στο Γαλάτσι. Τηλ: 210 2134442.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ ζητείται από cafe στο Λόφο Σκου-
ζέ. Απαραίτητα από κοντινές περιοχές. Τηλ: 210 
5121122, 6947 946909.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ µε θαλασσινά στο Φάληρο ζητά 
Μπουφετζή /ου. Τηλ: 6932 226999, ώρες επι-
κοινωνίας: 11:00-17:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Βάρδιας για all day cafe 
bar. Απαραίτητα προσόντα: προϋπηρεσία 3 ετών 
σε αντίστοιχη θέση Υπευθύνου, 3-5 ετών σε θέση 
Τραπεζοκόµου, επικοινωνιακό/οµαδικό άτοµο. 
Aπαραίτητη γνώση αγγλικής και συστηµάτος πα-
ραγγελιοληψίας. e-mail: info@foodissues.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για εργασία σε καφέ - bar 
στην Κόρινθο. Τηλ: 6980 332338.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόροι από ΤΕΙ ή τoυριστικές 
σχολές µε προϋπηρεσία σε χώρους εστίασης, 
για µουσική σκηνή στο κέντρο της Αθήνας. Απα-
ραίτητα: καλή εµφάνιση, ήθος, ευγένεια. Τηλ: 
6944 966976.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Mάγειρας για µουσική σκηνή στο 
κέντρο της Αθήνας. Απαραίτητη προϋπηρεσία. 
Τηλ: 6944 966976.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα για κουζίνα και ταµείο σε 
ταχυφαγείο φαλάφελ στο κέντρο της Αθήνας. Τηλ: 
210 3234183, ώρες επικοινωνίας: 16:00-20:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για µπουφέ και service για καφε-
τέρια, µε προϋπηρεσία και συστάσεις στα Βόρεια 
Προάστια (Χαλάνδρι). Βιογραφικά µε φωτογραφία 
στο e-mail: apostolopoulou@elementshotel.gr, 
τηλ: 210 6895606.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εµφανίσιµες Σερβιτόρες και νέες 
για υποδοχή, από κεντρικό cafe - bar στο Χα-
λάνδρι. Τηλ: 6957 259766, ώρες επικοινωνίας: 
µετά τις 14:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εµφανίσιµοι Barmen µε γνώσεις 
κοκτέιλ από πολυσύχναστο cafe - bar στο κέ-
ντρο του Χαλανδρίου. Τηλ: 6957 259766, ώρες 
επικοινωνίας µετά τις 14:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά πτυχιούχο και έµπειρο Ζαχαροπλά-
στη για εργασία σε εργαστήριο ζαχαροπλαστικής. 
Bιογραφικά στο e-mail: cv2015center@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Barwoman για service από το Καφέ-
εα στο Ασβεστοχώρι. Βιογραφικά στο e-mail: 
kaffeasvestohori@yahoo.gr, τηλ: 6976 805843.

ΚΑΦΕ - ΣΝΑΚ - ζαχαροπλαστείο στο κέντρο της 
Ξάνθης ζητά πεπειραµένο Chef - Ζαχαροπλά-
στη µε πολύ φαντασία. Βιογραφικά στο e-mail: 
babylon1@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας για πλήρη απασχόληση σε 
µεζεδοπωλείο. Τηλ: 6979 003046.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρος /α µε εµπειρία από εστιατό-
ριο, κάτοικος κατά προτίµηση Νοτίων Προαστίων, 
να µιλά άπταιστα αγγλικά. Πολύ καλή γνώση 
κρασιών. Συστάσεις δεκτές. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@moorings.gr, τηλ: 210 9670659, 
6936 687942.
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Αγροτικά Εφόδια & Υπηρεσίες-
Γεωπόνοι-Ζωοτέχνες
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.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γεωπόνος Αρχιτέκτονας Τοπίου µε 
3ετή επαγγελµατική εµπειρία σε έργα πρασίνου 
(µελέτη, επίβλεψη, κατασκευή) εµπειρία σε πω-
λήσεις. Γνώση αγγλικών-autocad, σχεδιαστικών 
προγραµµάτων έργων πρασίνου-µεταφορικό µέσο. 
Επιθυµητή γνώση γερµανικών, σύνταξη τευχών 
δηµοπράτησης. e-mail: ergaprasinou1@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γεωπόνος για βιολογικό κτήµα παρα-
γωγής ελιάς 150 km από την Αθήνα, µε αγγλικά 
επιπέδου Proficiency και διαθέσιµος να ταξιδεύει 
στο εξωτερικό. Βιογραφικά στο e-mail: info@
almiint.com, fax: 210 8982593.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος χωρίς υποχρεώσεις, για Βοηθός 
σε αγροτικές εργασίες. Τηλ: 6987 218008.

Αισθητική-Μόδα-Οµορφιά 
-Γυµναστική-Ευεξία
ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ /τρια µε προοπτικές µετεκπαίδευσης 
και δυνατότητα εξέλιξης, ζητείται σε Personal 
Training Studio των Βορείων Προαστίων. Βιο-
γραφικά στο e-mail: fitnestudio@hotmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα άµεσα για εργασία σε κέντρο 
διατροφής και ευεξίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
wellnecentr@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.

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. 
Μισθός, ασφάλιση και bonus. Tηλ: 210 9027166.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στους Θρακοµακεδώνες ζητά άτοµο 
µε εµπειρία στα χτενίσµατα και στα περάσµατα 
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 πεπειραµένη 
νέα µε γνώσεις στην κοµµωτική και στο manicure 
- pedicure. Ασφάλιση, υψηλές αποδοχές, ποσοστά. 
Τηλ: 210 8542885, 6948 072885.

ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ ζητείται µε µπλοκ παροχής υπηρεσιών 
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 ζητούνται 
Αισθητικοί από ΤΕΙ ή ΙΕΚ µε τουλάχιστον 2ετή προ-
ϋπηρεσία 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 αποδοχές. Τηλ: 
0035 796563984, 0035 796437227.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 νέες πολύ εµφανίσιµες για Massage 
Center στην Κύπρο. Τηλ: 6974 148175.

ΚΟΜΜΩΤΗΣ και Πεντικιουρίστ πεπειραµένοι ζη-
τούνται από κεντρικό κοµµωτήριο στο Κορωπί. 
Τηλ: 210 6623003.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στους Αµπελόκηπους ζητά πεπειρα-
µένα 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 απασχόληση. 
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.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες Αισθητικοί, εµφανίσιµες για για 
πολυτελές spa στο Κολωνάκι. Μισθός, ασφάλιση 
συν bonus. Παρέχεται και εκπαίδευση για πρακτική. 
Τηλ: 210 7251874.

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.

Καθαριότητα-Φύλαξη- 
Εξωτερικές Εργασίες-∆ιανοµή
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 / Προσωπικό 
Ασφαλείας για να εργαστεί στα Λουτρά Ωραίας 
Ελένης Κορινθίας. Απαραίτητη προϋπόθεση η άδεια 
security από την αστυνοµία. Τηλ: 6987 851764.

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 ζητού-
νται από διαφηµιστική εταιρία για εξωτερικές 
εργασίες. 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 
Εσωτερική 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 ελληνικά. 
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 φροντίδα 
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 µη-
χανάκι για 5θήµερη εργασία, 8ωρο πρωινό, µε 
ασφάλιση. Περιοχή Μεταµόρφωση και επιθυµητή 
προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση. Τηλ: 6949 441894.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικιακή Βοηθός Ηλικιωµένων εσωτε-
ρική 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 
ανάγκες, 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 στην Αθήνα άµεσα. Απαραίτητες προ-
ϋποθέσεις: άδεια security, απολυτήριο Λυκείου 
και υπευθυνότητα. e-mail: giannopoulanast@
gmail.com, τηλ: 6987 851764.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ διατροφής ζητούνται άτοµα χωρίς 
προϋπηρεσία για προώθηση - διανοµή καφέ. 
Ποσοστά 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.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο µε δίπλωµα οδήγησης για 4ήµερη 
εργασία, από συνεργείο καθαρισµού. Περιοχή 
Πετρούπολη. Τηλ: 210 5028175.

ΕΤΑΙΡΙΑ απολυµάνσεων ζητά Απολυµαντή έµπειρο 
µε δίπλωµα οδήγησης και µηχανάκι. Τηλ: 210 
9763893, 6950 650648.

LOOKING for a Housekeeper for house in island 
with driving license and knowledge of cooking, 
cleaning. Tel: 6947 838575.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερική για φροντίδα ηλικιωµένου 
ατόµου και οικιακές εργασίες. Ωράριο: 09:00-
20:00, ρεπό Κυριακή, περιοχή Αµπελόκηποι. 
Τηλ: 6930 420420.

∆ΙΑΝΟΜΕΑΣ νέος ζητείται από καφέ - εστιατόριο, 
για Μαρούσι, Πεύκη, Κηφισιά. Τηλ: 210 8017139.

∆ΙΑΝΟΜΕΑΣ ζητείται µε δικό του µηχανάκι από 
γνωστή αλυσίδα - καφέ. Περιοχή Νέα Φιλαδέλ-
φεια. Τηλ: 210 2530009.

∆ΙΑΝΟΜΕΑΣ ζητείται από ψητοπωλείο στον 
Άγιο Ελευθέριο. Τηλ: 210 2016020.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθαρίστριες για καθαρισµό γρα-
φείων. Τηλ: 210 8543296.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 άτοµα ανεξαρτήτου ηλικίας για 
εξωτερικές δραστηριότητες συλλόγου. Τηλ: 210 
5229961, 6943 616815.

ΟΙΚΙΑΚΗ Βοηθός ζητείται για εσωτερική απασχό-
ληση, περιοχή Μεσογείων. Τηλ: 210 6777877, 
ώρες επικοινωνίας: ∆ευτέρα - Κυριακή 09:00-
21:00. Μεσογείων 203 - Έναντι Σωτηρίας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο για καθαριότητα οικίας ως 
Εσωτερική. Περιοχή Λουτράκι. Τηλ: 6980 320099.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο για βραδινή φύλαξη ηλικιωµέ-
νης, να οµιλεί απαραιτήτως ελληνικά. Ωράριο: 
19:00-07:00. Τηλ: 210 8940950, 6955 548609.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γηροκόµος µε ελληνικά για φροντίδα 
ηλικιωµένου ατόµου που περπατάει. Περιοχή 
κέντρο. Kαλός µισθός, ρεπό, δικό της δωµάτιο 
και διατροφή. Τηλ: 210 8237749, ώρες επικοι-
νωνίας: 09:00-18:00.

ΒΑΒΥ SITTER ζητείται για φύλαξη και µεταφορά 
από το σχολείο, Τρίτη, Πέµπτη, Παρασκευή ωρά-
ριο: 13:15-16:00, Τετάρτη ωράριο: 13:15-17:30 

και 2 βραδινά το µήνα. Περιοχή Αγία Σοφία. Τηλ: 
210 4201288, ώρες επικοινωνίας: 15:00-17:00.

ΚΥΡΙΑ σε ορεινό χωριό του νοµού Μαγνησίας ζητεί 
άτοµο για φροντίδα ηλικιωµένης επι 24ώρου. 
Η διαµονή και η διατροφή είναι δωρεάν. Τηλ: 
6979 215676.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ζητείται από κατάστηµα στην Αθήνα. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@olympiacroissant.
gr, τηλ: 6944 850749.

ΟΙΚΙΑΚΗ Βοηθός ζητείται ως εσωτερική, περιοχή 
Βούλα, για δουλειές σπιτιού και µαγείρεµα. Συστά-
σεις απαραίτητες, 2 πρωινά ρεπό την εβδοµάδα. 
Τηλ: 6978 998707.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά άµεσα απόφοιτη τουλάχιστον Γυ-
µνασίου ή Λυκείου, για καθαρισµό των γραφείων 
της µε γνώσεις µπουφέ. Τηλ: 6945 411215.

DELIVERY µε δικό του µηχανάκι ζητείται από 
καφέ στην Καλογρέζα. Πρωινό ή απογευµατινό 
ωράριο. Τηλ: 210 2713392.

ΟΙΚΙΑΚΗ Βοηθός ζητείται ως Εσωτερική στη 
Γλυφάδα. Μισθός και ασφάλεια ΙΚΑ, συστάσεις 
απαραίτητες. Βιογραφικά Ερµού 51, Σύνταγµα. 
Τηλ: 6947 727227, 210 3236764.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικιακή Βοηθός στο Καστέλι Κισσά-
µου, για καθαρισµό, µαγείρεµα. Νοικοκυρά, καλή 
µαγείρισσα, τίµια και καθαρή. Ωράριο: από 07:00 
ή 08:00 εως 15:00 ∆ευτέρα - Σάββατο. Μισθός 
ανάλογος. e-mail: yiankriv@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος για διανοµές φαγητού, µεσηµβρι-
νές ώρες. Περιοχή Νίκαια. Τηλ: 210 4969444.

∆ΙΑΝΟΜΕΑΣ ζητείται µε δικό του µηχανάκι, από 
γνωστή αλυσίδα - cafe. Περιοχή Νέα Φιλαδέλφεια. 
Τηλ: 210 2530009.

DELIVERY µε δικό του µηχανάκι ζητείται από 
cafe - fast food στο Ίλιον. Τηλ: 210 2630087.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ζαχαροπλαστικής - χονδρικής 
πώλησης ζητεί Πωλητή - ∆ιανοµέα µε δίπλωµα 
αυτοκινήτου και µηχανής. Τηλ: 210 8544764, 
6938 410110.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οικόσιτο Προσωπικό µε δυνατότητα 
ταξιδίων και παραµονή εκτός Ελλάδος για τη 
φύλαξη παιδιών. Επικοινωνιακή,χαρούµενη, ευέ-
λικτη, ευχάριστη προσωπικότητα. Βιογραφικά µε 
φωτογραφία στο e-mail: housecv15@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για φροντίδα ηλικιωµένων, χω-
ρίς απαραίτητη ανάλογη προϋπηρεσία. Πολύ καλός 
µισθός, παραλαβή από αεροδρόµιο-διαµονή-µόνιµο 
συµβόλαιο, 40-60 ώρες εβδοµαδιαία. Βιογραφικά 
στο e-mail: timos@bestcarerecruitment.co.uk, τηλ: 
6973 518276.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα που να µιλά αγγλικά για οικιακές 
εργασίες (υπάρχει δυνατότητα διαµονής) από 
∆ευτέρα - Σάββατο, περιοχή Κηφισιά. Ωράριο: 
17:00-20:00. Tηλ: 6977 359512.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο µε καλά ελληνικά, µη καπνίστρια 
ως Εσωτερική, για φύλαξη 2 παιδιών 4,5 και 6 
ετών και διάφορες οικιακές εργασίες. Περιοχή 
Βούλα, συστάσεις απαραίτητες. Τηλ: 6977 743474.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ασφαλείας (security) µε άδεια 
εργασίας ζητείται. Άγαµοι για άµεση πρόσληψη. 
Τηλ: 211 2158313.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο για φροντίδα και φύλαξη µωρού 
ως Εσωτερική. Τηλ: 6976 150543, 213 0309913.

ΟΙΚΙΑΚΗ Βοηθός εσωτερική ζητείται οικολόγος, 
vegeterian, φυσιολάτρης, µε κοινωνική συνείδηση. 
Ευπρόσδεκτες ηλικιωµένες, άµεση πρόσληψη. 
Βιογραφικά στο e-mail: agapi@oikologoi.gr, τηλ: 
6972 873974.

ΟΙΚΙΑΚΗ Βοηθός εσωτερική ζητείται για αυτοε-
ξυπηρετούµενο κύριο 78 ετών. Περιοχή Πειραιάς. 
Τηλ: 210 4627308, 6974 373036.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο υγιές, καλού χαρακτήρα, χωρίς 
υποχρεώσεις ως Οικιακή Βοηθός εσωτερική ή 
εξωτερική. Περιοχή Κολωνάκι. Τηλ: 6976 782022.

∆ΙΑΝΟΜΕΙΣ εντύπων ζητούνται από πιτσαρία για 
3ωρη απογευµατινή εργασία. Ωράριο: 17:00-20:00, 
περιοχή Καλλιθέα. Τηλ: 210 9522194.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα από εταιρία παραγωγής διαδραστι-
κών εκπαιδευτικών ταινιών, για υποδοχή - εµψύ-
χωση παιδιών. Προσόντα: επιθµητά άνεση στην 
επικοινωνία µε παιδιά, οργανωτική, καλή χρήση 
Η/Υ, σπουδές παιδαγωγικής. e-mail: diadrastiki.
ekpaideysi@hmail.com, τηλ: 210 3413890.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα ως Baby Sitter, µε καλή γνώση 
γαλλικής γλώσσας για οικογένεια 4 ατόµων στη 
Γαλλία, Ελβετία. Πλήρης ασφάλιση. Τηλ: 210 
6196305, 6945 394455.

ΣΙ∆ΕΡΩΤΡΙΑ ζητείται από στεγνοκαθαριστήριο. 
Περιοχή Νίκαια. Τηλ: 6942 268785.

ΓΝΩΣΤΗ αλυσίδα εστίασης ζητά ∆ιανοµείς σε 
κατάστηµα στην Κυψέλη. Τηλ: 6936 033020.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ∆ιανοµέας (Delivery) από το Metropolis 
µε απαραίτητη προϋπηρεσία 2 ετών. Βιογραφικά µε 
φωτογραφία στο e-mail: info@metropolissandwich.
gr, τηλ: 6937 216048, κος Φίλιππος Κολόκας.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται για ασφάλεια σε εµπορικά 
πλοία. Απαραίτητη γνώση Αγγγλικών. Τηλ: 210 
9602017, ώρες επικοινωνίας: 10:00-15:00.
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

∆ωρεάν παρακολούθηση συνεδρίου για την εκπαίδευση  
διδασκόντων στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας
Η εκπαίδευση διδασκόντων στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης / δεύτερης γλώσσας 
OnLine- πρόγραµµα Γλώσσα 2 Σάββατο 14 Νοεµβρίου 2015, 09.00-15.00, στοά του Βιβλίου 
Πεσµαζόγλου 5 & Σταδίου, Αρσάκειο Μέγαρο, Αθήνα
Σκοπός του συνεδρίου είναι να µεταφερθεί η εµπειρία του ερευνητικού προγράµµατος Γλώσσα 
2, ώστε να αξιοποιηθεί η ελληνική ως παράδειγµα και να παρουσιαστεί η µεθοδολογία για τη 
διδασκαλία online και άλλων λιγότερο διαδεδοµένων ευρωπαϊκών γλωσσών. Στη βάση αυτής 
της µεθοδολογίας έχει οργανωθεί η κατάρτιση διδασκόντων την ελληνική σε διαδικτυακή 
πλατφόρµα εκµάθησης γλωσσών, µε βάση την πρακτική εξάσκηση.
Αξιοποιήθηκε µια πρωτότυπη τεχνική σε τρεις φάσεις: Εργαστήρια κατάρτισης µεντόρων 
και καθηγητών δια ζώσης, διαδικτυακή κατάρτιση διδασκόντων µε παρατήρηση online σύγ-
χρονων και ασύγχρονων µαθηµάτων ελληνικής, καθώς και πρακτική εξάσκηση σε µαθητές 
επιπέδου Β1, µε την υποστήριξη των µεντόρων τους. Σηµαντικός στόχος των συντελεστών 
είναι η προβολή της ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό και η κατάρτιση διδασκόντων την 
ελληνική και άλλες γλώσσες online.
Γλώσσα του συνεδρίου: Ελληνική. Η συµµετοχή είναι ελεύθερη. Θα δοθεί βεβαίωση πα-
ρακολούθησης.
∆ιοργάνωση: Action Synergy A.E., ανάπτυξη λύσεων πληροφορικής και πλατφόρµες e-learning 
και Κέντρο Ελληνικού Πολιτισµού, εκπαιδευτικό κέντρο διδασκαλίας της ελληνικής ως ξένης 
γλώσσας φορείς υποστήριξης Ελληνικό Μορφωτικό Κέντρο Μιλάνου, Ιταλία – πανεπιστήµιο 
της Μούρθια, Ισπανία – Ινστιτούτο Marie-Haps, Βέλγιο - 12-τάξιο ελληνικό σχολείο Ουγγαρίας.
Εγγραφές στο συνέδριο: http://www.ellinikiglossa.eu/

∆ωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραµµα διαστηµικής
Με αφορµή την παγκόσµια εβδοµάδα διαστήµατος και τους εορτασµούς για τα 10 χρόνια της 
συµµετοχής της Ελλάδας στον ΕΟ∆ (ευρωπαϊκός οργανισµός διαστήµατος-ESA), το si-Cluster 
(υπό το συντονισµό του Corallia και της ΕΒΙ∆ΙΤΕ) και το Χαροκόπειο πανεπιστήµιο, µε την 
υποστήριξη της ESA και της Terra Spatium, διοργανώνουν στις 7-11 ∆εκεµβρίου δωρεάν 
ολοκληρωµένο εκπαιδευτικό πρόγραµµα για σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, 
φοιτητές, νέους ερευνητές και νέους επαγγελµατίες µε ενδιαφέρον για το διάστηµα και τις 
εφαρµογές παρατήρησης της Γης.
Tα πρωινά σεµινάρια, που απευθύνονται στα σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης θα διεξα-
χθούν στα ελληνικά, και έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να µεταδώσουν στους µαθητές γνώσεις 
σχετικά µε εφαρµογές παρατήρησης της γης που αφορούν στη γεωγραφία, στην προστασία 
του περιβάλλοντος, στις φυσικές καταστροφές και άλλα σχετικά θέµατα που επηρεάζουν την 
καθηµερινότητά µας. Τα σεµινάρια αυτά θα διεξαχθούν στο Χαροκόπειο πανεπιστήµιο και οι 
ενδιαφερόµενοι µπορούν να δηλώσουν συµµετοχή στο σύνδεσµο http://www.si-cluster.gr/
en/all-events/127. Τα απογευµατινά σεµινάρια, τα οποία απευθύνονται σε µεταπτυχιακούς 
φοιτητές, νέους ερευνητές και νέους επαγγελµατίες, θα διεξαχθούν στα αγγλικά, και περιλαµ-
βάνουν θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση σε εφαρµογές παρατήρησης της Γης µε χρήση 
πραγµατικών δεδοµένων που προσφέρονται από τους δορυφόρους της ESA και ιδιωτικούς 
δορυφόρους στις ενότητες Synthetic Aperture Radar (SAR) Remote Sensing (Sentinel-1), High-
Resolution Multispectral Remote Sensing (Sentinel-2) καθώς και στο ESA Sentinel Toolbox. 
Τα σεµινάρια αυτά θα πραγµατοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του Corallia / si-Cluster, στο 
α2-innohub, από τους διεθνώς αναγνωρισµένους εισηγητές Prof. Dr. Steffen Kuntz (Airbus 
Defence & Space) και Chris Stewart (ESA). Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να δηλώσουν συµ-
µετοχή στο σύνδεσµο http://www.si-cluster.gr/en/all-events/128.
Την έναρξη των οµιλιών και σεµιναρίων θα σηµατοδοτήσει εκδήλωση που θα λάβει χώρα 
στο Χαροκόπειο πανεπιστήµιο τη ∆ευτέρα 7 ∆εκεµβρίου, µε τη συµµετοχή εκπροσώπων 
και προσωπικοτήτων του ∆ιαστήµατος από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Επισηµαίνεται ότι 
οι θέσεις και για τις δυο εκδηλώσεις είναι περιορισµένες. Η προθεσµία υποβολής λήγει την 
Κυριακή 15 Νοεµβρίου. Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσµο http://si-cluster.gr/index.
php/en/all-events/space-training-for-youth.html.
Σχετικά µε το si-Cluster: To si-Cluster είναι το πρώτο και µοναδικό οικοσύστηµα καινοτοµίας 
που δραστηριοποιείται στον τοµέα των αεροδιαστηµικών τεχνολογιών και εφαρµογών στην 
Ελλάδα, µε την υποστήριξη του Corallia ως φορέα αρωγού και της Ένωσης Ελληνικών Βιοµη-
χανιών ∆ιαστηµικής Τεχνολογίας & Εφαρµογών (ΕΒΙ∆ΙΤΕ). Μέσα από τις δραστηριότητες του, 
οι οποίες φέρνουν κοντά επιχειρήσεις, ακαδηµαϊκά και ερευνητικά κέντρα και άλλους φορείς 
του ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα, επιδιώκει να τοποθετήσει την Ελλάδα στον παγκόσµιο 
χάρτη µιας ιδιαίτερα αναπτυσσόµενης και ανταγωνιστικής αγοράς, αξιοποιώντας το πλούσιο 
επιστηµονικό δυναµικό της χώρας. Παρέχοντας ένα αποδοτικό πλαίσιο λειτουργιών, υποδοµών 
και διαχείρισης, αναπτύσσει σηµαντικές διεθνείς συνεργασίες, προωθεί συνέργειες και ενισχύει 
τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα των µελών του και εξυπηρετεί άλλους σηµαντικούς κλάδους 
της ευρωπαϊκής οικονοµίας, όπως η γεωργία, οι µεταφορές, το περιβάλλον, η ασφάλεια, κλπ. 
Τα µέλη του si-Cluster έχουν αναγνωριστεί διεθνώς για τις καινοτόµες τεχνολογίες και λύσεις 
που αναπτύσσουν και διαθέτουν. Απευθύνονται στις διεθνείς αγορές και ήδη έχουν σηµειώσει 
σηµαντικές επιτυχίες, «ανοίγοντας» έναν ακόµη κλάδο δραστηριοποίησης για την Ελλάδα. Η 
δυναµική του κλάδου στην Ελλάδα δηµιουργεί σηµαντικές προοπτικές για την αξιοποίηση 
προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης στη χώρα. 
Περισσότερες πληροφορίες στο www.si-cluster.gr.

Υποτροφίες 2015-2016: 7 θέσεις σε φοιτητές από το Αίγιο
Το ίδρυµα υποτροφιών Αναστασίου Αντωνάτου προκειµένου να προβεί στην επιλογή χωρίς 
διαγωνισµό 7 υποτροφιών ακαδηµαϊκού έτους 2015-2016 για πανεπιστηµιακές σπουδές σε ΑΕΙ 
και ΑΤΕΙ, καθώς και µεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, προσκαλεί τους 
ενδιαφεροµένους να υποβάλουν αίτηση. ∆ιάρκεια υποτροφίας: Η διάρκεια της υποτροφίας είναι 
µέχρι τη λήξη των σπουδών του υποτρόφου. Ως µηνιαία υποτροφία ορίζεται το ποσό των 200 
ευρώ.Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να είναι οικονοµικά αδύνατοι και να κατάγονται από το Αίγιο.
Υποβολή αιτήσεων: Η υποβολή των αιτήσεων ολοκληρώνεται την Παρασκευή 20 Νοεµβρίου 2015.
Πληροφορίες: Για τυχόν διευκρινίσεις οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν µε την κα. 
Σαββοπούλου Θεοδοσία στο τηλέφωνο: 26913 60631.

∆ωρεάν µαθήµατα µαθηµατικών, φυσικής και χηµείας στο Άργος
Ο Ιερός Ναός Αγίου Πέτρου Άργους και οι κοινωνικές δοµές του δήµου Άργους Μυκηνών, σε µια 
προσπάθεια οικονοµικής ανακούφισης των δηµοτών, προσφέρουν δωρεάν µαθήµατα φυσικής, 
χηµείας και µαθηµατικών σε µαθητές ∆ηµοτικού, Γυµνασίου και Λυκείου.
Για όσους γονείς ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν τα παιδιά τους στο κοινωνικό φροντιστήριο, 
παρακαλούµε να επικοινωνήσουν άµεσα στα τηλέφωνα, 6945 298002 και στον Ιερό Ναό Αγίου 
Πέτρου 27510 67572
Το κοινωνικό φροντιστήριο διοργανώνεται από τον Ιερό Ναό Αγίου Πέτρου Άργους, σε συνερ-
γασία µε τον δήµο Άργους Μυκηνών.

ΕΚΠΑ: Υποτροφίες 2015-2016 SYLFF για µεταπτυχιακούς  
και διδακτορικούς φοιτητές
Το 1993 το ΕΚΠΑ συνεργάστηκε µε το Ιαπωνικό ίδρυµα Nippon Foundation για τη δηµιουρ-
γία του προγράµµατος υποτροφιών SYLFF (Sasakawa young leaders fellowship fund) στο 
Πανεπιστήµιο Αθηνών, προκειµένου να ενισχύει φοιτητές που πραγµατοποιούν µεταπτυχι-
ακές ή διδακτορικές σπουδές στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήµες. Βασική επιδίωξη 
του προγράµµατος υποτροφιών SYLFF είναι να προσδιορίσει και να γαλουχήσει φοιτητές 
µε ηγετικές ικανότητες, οι οποίοι θα κληθούν να αντιµετωπίσουν σηµαντικά ζητήµατα στον 
τοµέα τους. Μέχρι σήµερα, πάνω από 15.000 φοιτητές από 69 πανεπιστήµια σε 44 χώρες ανά 
τον κόσµο έχουν λάβει την υποτροφία SYLFF. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραµµα 
SYLFF µπορείτε να αναζητήσετε στην http://www.sylff.org/.
Προκήρυξη υποτροφιών SYLFF για το ακαδηµαϊκό έτος 2015-2106: Το Εθνικό και Καπο-
διστριακό πανεπιστήµιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) προκηρύσσει τη χορήγηση έξι υποτροφιών, ύψους 
5.000 δολαρίων η καθεµιά, για το ακαδηµαϊκό έτος 2015-2016, σε φοιτητές µεταπτυχιακών 
και διδακτορικών προγραµµάτων των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστηµών.
Προϋποθέσεις υποβολής αίτησης
1. Φοιτητές ηλικίας έως 35 ετών, που έχουν γίνει δεκτοί ή είναι εγγεγραµµένοι σε πρόγραµµα 
µεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) ή διδακτορικό πρόγραµµα (∆Π) τµηµάτων κοινωνικών και 
ανθρωπιστικών επιστηµών του ΕΚΠΑ.
2. Ελάχιστος απαιτούµενος βαθµός πτυχίου κατά το τελευταίο έτος ακαδηµαϊκών σπουδών 
(για υποψήφιους ΠΜΣ) ή διπλώµατος ΠΜΣ (για υποψηφίους σε ∆Π) ή διπλώµατος ΠΜΣ κατά 
το πρώτο ακαδηµαϊκό έτος σπουδών (για υποψήφιους διετών ΠΜΣ) 7,5/10. Υποψήφιοι, που 
δεν ανταποκρίνονται στην ανωτέρω βαθµολογία, µπορούν να υποβάλουν αίτηση εφ” όσον 
συµπεριλαµβάνονται στο ανώτερο 5% των αποφοιτησάντων.
Απαραίτητα δικαιολογητικά
1. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας
2. Αντίγραφο ταυτότητας
3. Βεβαίωση εγγραφής ή βεβαίωση αποδοχής σε ΠΜΣ ή ∆Π του ΕΚΠΑ.
4. Αναλυτική βαθµολογία πτυχίου από την οποία να προκύπτει ο µέσος όρος αριθµητικά κατά 
το τελευταίο έτος ακαδηµαϊκών σπουδών ή δίπλωµα ΠΜΣ µε τον τελικό µέσο όρο βαθµο-
λογίας αριθµητικά ή αναλυτική βαθµολογία διπλώµατος ΠΜΣ από την οποία να προκύπτει 
ο µέσος όρος αριθµητικά κατά το τελευταίο έτος ακαδηµαϊκών σπουδώ. Εάν ο υποψήφιος 
συµπεριλαµβάνεται στο ανώτερο 5% των αποφοιτησάντων υποχρεούται να υποβάλει µαζί 
µε το πτυχίο και βεβαίωση του τµήµατος µε τη σειρά κατάταξης αποφοίτησης και το συνολικό 
αριθµό των αποφοιτησάντων κατά το ακαδηµαϊκό έτος που απεφοίτησε, ή κατά τη συγκε-
κριµένη ορκωµοσία.
5. Συνοπτικό βιογραφικό σηµείωµα στα ελληνικά και αγγλικά.
6. ∆ύο συστατικές επιστολές από µέλη ∆ΕΠ/ΕΠ ΑΕΙ ή ΤΕΙ, που έχουν προσωπική γνώση της 
ακαδηµαϊκής επίδοσης και εξέλιξης του υποψηφίου. Οι συστατικές επιστολές είναι απολύτως 
εµπιστευτικές και αποστέλλονται σε κλειστό φάκελο από τον υποψήφιο µαζί µε τα υπόλοιπα 
δικαιολογητικά.
7. Συνοπτική έκθεση (µέχρι δύο σελίδες) του υποψηφίου στην οποία θα περιγράφεται ο 
σκοπός χρήσης της υποτροφίας SYLFF σε σχέση µε τις ακαδηµαϊκές του σπουδές (ενδεικτικά: 
δαπάνες για παρακολούθηση συνεδρίων/σεµιναρίων στο εσωτερικό/εξωτερικό, µετάβαση 
στην αλλοδαπή για εκπόνηση έρευνας σχετικής µε το αντικείµενο σπουδών κλπ.).
∆ιαδικασία και κριτήρια επιλογής
Η επιλογή των υποψηφίων για τη χορήγηση των έξι υποτροφιών SYLFF γίνεται από την επι-
τροπή παρακολούθησης SYLFF του ΕΚΠΑ. Η διαδικασία επιλογής γίνεται βάσει συγκριτικής 
αξιολόγησης λαµβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:
1. Ακαδηµαϊκές επιδόσεις υποψηφίων (βαθµολογία, συστατικές επιστολές, ξένες γλώσσες).
2. Ποιότητα συνοπτικής έκθεσης που υποβάλλει ο/η υποψήφιος/α.
3. Ηγετικές ικανότητες.
Η επιτροπή παρακολούθησης SYLFF του ΕΚΠΑ δύναται να καλέσει τους υποψηφίους σε 
προσωπική συνέντευξη.
Καταληκτική ηµεροµηνία και υποβολή δικαιολογητικών
• αταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των δικαιολογητικών είναι η 0η οεμβρίου 01 .
• Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους υποψηφίους στις γραμματείες των τμημάτων 
στις οποίες είναι εγγεγραµµένοι για την εκπόνηση των µεταπτυχιακών ή διδακτορικών τους 
σπουδών.
Τις προϋποθέσεις και τους όρους της πρόσκλησης υποβολής υποψηφιοτήτων για τις υπο-
τροφίες SYLFF µπορείτε να βρείτε συγκεντρωµένα σε έγγραφο που επισυνάπτεται http://
www.interel.uoa.gr/.
Αίτηση υποβολής υποψηφιοτήτων: Την αίτηση υποβολής υποψηφιότητας για τη χορήγηση 
υποτροφίας SYLFF µπορείτε να βρείτε http://www.interel.uoa.gr/. Η αίτηση αυτή συµπλη-
ρώνεται µόνον από υποψήφιους οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις και υποβάλλεται µαζί 
µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη γραµµατεία του οικείου τµήµατος.
Επικοινωνία: Πρόεδρος επιτροπής SYLFF πανεπιστηµίου Αθηνών
Καθ. Κωνσταντίνος Μπουραζέλης - Αν. πρύτανη Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων & ∆ιεθνών 
Σχέσεων - Τηλ.: 210 368 9767 - Fax: 210 368 9691 - E-mail: vrec-acafir@uoa.gr - Τµήµα 
Ευρωπαϊκών & ∆ιεθνών Σχέσεων
∆έσποινα Καρβελά - Υπεύθυνη υποστήριξης προγράµµατος SYLFF - Τηλ.: 210 368 9731 - Fax: 
210 368 9720 - E-mail: karvelad@uoa.gr
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10 Νοεµβρίου
Η Ηρώ Κωστή παρουσιάζει στη gallery manifactura ένα ταξίδι, 
ένα παιχνίδι, µία απόδραση ένα magical trip. Μέσα από τα έργα 
της µε τα Ναΐφ µοτίβα, τις µυστικές πόλεις, ζώα και δέντρα, 
πλανήτες, άστρα και σπιτάκια παιδικά, ανάποδα ή κρεµαστά, 
χωρίς προοπτική, χωρίς σειρά και χρώµατα, χρώµατα, χρώµατα 
πολλά. Όπως στα όνειρα. Όπως στα παραµύθια. 
Τοποθεσία: Manifactura-Χαλάνδρι, Αριστοφάνους 17. Ώρα: 
10.30-21.00

11 Νοεµβρίου
Ένα ιδιαίτερο µουσικό σχήµα θα εµφανιστεί µε αφορµή την 
ευρωπαϊκή ηµέρα µουσικοθεραπείας. Κύρια µέλη του µουσικού 
σχήµατος «Ονειρέµατα» είναι τρία νέα κορίτσια µε υπέροχες 
φωνές, εκπαιδευόµενες στο κέντρο ηµέρας του πανελληνίου 
συλλόγου γονέων ατόµων µε προβλήµατα όρασης και πρόσθετες 
αναπηρίες «Aµυµώνη». Τα "Ονειρέµατα" δηµιουργήθηκαν το 
2009 από τη µουσικοθεραπεύτρια Πελίνα Ευαγγέλου στο κέντρο 
ηµέρας της Αµυµώνης, ως έργο κοινωνικής µουσικοθεραπείας.
Τοποθεσία: αίθουσα συναυλιών Φίλιππος Νάκας, Ιπποκράτους 
41, Αθήνα. Ώρα: 19:00

12 Νοεµβρίου
Η “∆ίκη της Νυρεµβέργης” αποτέλεσε ένα πρωτόγνωρο εγ-
χείρηµα και θεωρείται σήµερα ως το πρώτο βήµα προς τη 
δηµιουργία ενός µόνιµου διεθνούς δικαστηρίου. Είχε όµως και 
άλλες απρόσµενες διαστάσεις. Οι νικητές του 2ου Παγκοσµίου 
Πολέµου όφειλαν να εξασφαλίσουν "δίκαιη δίκη", κάτι το 
οποίο προϋπέθετε µετάφραση εγγράφων και διαµειβοµένων 
σε γλώσσα που κατανοούσαν οι κατηγορούµενοι. Επί πλέον, 
η δίκη έπρεπε να διεξαχθεί µε τη µικρότερη δυνατή καθυστέ-
ρηση. Τότε ελήφθη η απόφαση να χρησιµοποιηθεί η, ως τότε 
άγνωστη, καινοφανής µέθοδος της "ταυτόχρονης διερµηνείας". 
Η έκθεση αποτελεί ευκαιρία συναρπαστικής γνωριµίας µε τους 
"ανθρώπους πίσω από τις φωνές", την απρόσµενη πορεία 
τους και τις, κυριολεκτικά, άνευ προηγουµένου προκλήσεις 
που αντιµετώπισαν ως πρώτοι διερµηνείς. Αναδεικνύει επίσης 
τον ρόλο της διερµηνείας στον χώρο της δικαιοσύνης και των 
θεµελιωδών δικαιωµάτων του ανθρώπου.
Τοποθεσία: Ινστιτούτο Γκαίτε, κέντρο Αθήνας, Οµήρου 14-
16. Ώρα: 09.00-21.00

13 Νοεµβρίου 
Η δηµοτική βιβλιοθήκη Ηλιούπολης, πιστεύοντας ότι τα παρα-
µύθια είναι ο καλύτερος τρόπος για να µυήσεις ένα µικρό παιδί 
στο «µαγικό» και «απέραντο» κόσµο των βιβλίων, διοργανώνει 
ένα νέο πρόγραµµα, µε τίτλο «Παρέα µε τα παραµύθια στη 
βιβλιοθήκη», για παιδιά από 3 έως 
6 ετών µαζί µε τους γονείς τους. 
Το πρόγραµµα έχει σχεδιάσει και 
θα υλοποιήσει η εθελόντρια της 
βιβλιοθήκης, κα Μαρία Τότολου, 
νηπιαγωγός. Βοηθός - εµψυχώτρια 
θα είναι η επίσης εθελόντρια, κα 
Βασιλική Καζάλα, νηπιαγωγός. Ο 
στόχος του προγράµµατος είναι 
διττός: αφ’ ενός να καλλιεργήσει την αγάπη για το διάβασµα 
από µικρή ηλικία και αφ’ ετέρου να προσφέρει τη δυνατότητα 
στους γονείς να µοιραστούν µία ξεχωριστή εµπειρία µε τα 
παιδιά τους στο φιλόξενο χώρο της βιβλιοθήκης. Η είσοδος 
θα είναι ελεύθερη αλλά λόγω περιορισµένου αριθµού θέσεων 
θα τηρείται αυστηρή σειρά προτεραιότητας, σύµφωνα µε την 
ώρα προσέλευσης. Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε 
να απευθύνεστε στη δηµοτική βιβλιοθήκη (Νικοµάχου 18 και 
Νυµφών – κτίριο του ΟΤΕ, τηλ. 210-9948344), καθηµερινά τις 
ώρες λειτουργίας της: ∆ευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 10.00-
20.00 και Τρίτη, Πέµπτη 10.00-16.00.

Τοποθεσία: ∆ηµ. βιβλιοθήκη - πολιτιστικό κέντρο Ηλιούπο-
λης, Νικοµάχου 18. Ώρα: 17.30-19.00

14 Νοεµβρίου
Η θεατρική οµάδα Ανοικείωση ανεβά-
ζει την παράσταση". Τα ντουφέκια της 
κυρίας Καράρ" Ο Μπέρτολτ Μπρεχτ 
έγραψε "Τα ντουφέκια της κυρίας 
Καράρ" το 1937, µε αφορµή τον 
εµφύλιο πόλεµο της Ισπανίας, που 
ήταν σε εξέλιξη. Το έργο ανέβηκε 
για πρώτη φορά στις 16 Οκτώβρη 
του 1937 στη Salle Adyar στο Παρίσι, σε σκηνοθεσία Ζλάταν 
Ντούντοφ και µε την Χελένε Βάιγκελ στο ρόλο της Τερέζα 
Καράρ. Στις 11 Νοέµβρη του 1952 το έργο ανέβηκε για πρώτη 
φορά στο Berliner Ensemble µε σκηνοθέτη τον Έγκον Μονκ 
και µε την αφρόκρεµα του θιάσου στους κεντρικούς ρόλους.
Τοποθεσία: Νεοκλασικό κτήριο εφηµερίδας "Κόντρα", Πλ. 
Αµερικής-Πλ. Κολιάτσου, Αγαθουπόλεως 65. Ώρα: 20.30

15 Νοεµβρίου
Από 15 Νοεµβρίου 2015 και για 12 Κυριακές, η δραµατική 
σχολή Πέτρας του δήµου Πετρούπολης και ο οργανισµός 
συλλογικής διαχείρισης & προστασίας κινηµατογραφικών 
έργων "ΕΡΜΕΙΑΣ" θα παρουσιάσουν στη θεατρική σκηνή 
της σχολής αφιέρωµα σε ταινίες του σύγχρονου ελληνικού 
κινηµατογράφου.
Τοποθεσία: ∆ραµατική σχολή Πέτρας, Πετρούπολη, 25ης 
Μαρτίου 80. Ώρα: 19.30

16 Νοεµβρίου
Η αθέατη πλευρά της Αθήνας ζωντα-
νεύει µπροστά στα µάτια µας µέσα από 
το βλέµµα του φωτογραφικού φακού. 
Στο πλαίσιο του έργου Depression Era / 
Εποχή της Ύφεσης, πραγµατοποιήθηκε 
το καλλιτεχνικό εργαστήριο µε τίτλο 
"Nightstalkers: Φωτογραφίζοντας το Αθέατο". Εισηγητές είναι 
οι φωτογράφοι Αγγελική Σβορώνου και Γιάννης Χατζηασλάνης. 
Το εργαστήριο ασχολείται µε την «αποκωδικοποίηση» της 
νυχτερινής φωτογραφίας, ένα φωτογραφικό είδος µε σχεδόν 
απεριόριστες εκφραστικές δυνατότητες. 
Τοποθεσία: Ροµάντσο, Αναξαγόρα 3-5, Αθήνα. Ώρα: 18.00

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

10 Νοεµβρίου
«Προσελκύοντας ξένες κινηµατογραφικές πα-
ραγωγές στην Ελλάδα». Το ελληνικό κέντρο 
κινηµατογράφου, στο πλαίσιο της υποστήριξης 
και ενθάρρυνσης ξένων κινηµατογραφικών 
παραγωγών στην Ελλάδα, εγκαινιάζει µια σειρά 
δράσεων και συνεργασιών µε φορείς στην 
Ελλάδα και το εξω-
τερικό. Μέσω δη-
µόσιων παρεµβά-
σεων σηµαντικών 
και καταξιωµένων 
οµιλητών θα επιχειρηθεί η µετάδοση τεχνο-
γνωσίας µε πολύ πρακτικό τρόπο, η επανα-
προσέγγιση και η εξωστρεφής εµπειρία σε 
συγκεκριµένες θεµατικές που αφορούν στην 
κινηµατογραφική παραγωγή.
Τοποθεσία: Λιµάνι Θεσσαλονίκης αποθήκη 
Γ, Ναυάρχου Βότση. Ώρα: 11.00

11 Νοεµβρίου
Θα ταξιδέψουµε στον πλανήτη Γη, στο ηλιακό 
µας σύστηµα και σε σηµεία του σύµπαντος 
όπου ο άνθρωπος δεν θα φτάσει ποτέ. Ένα 
ταξίδι για µικρούς (από 11 ετών) και µεγά-
λους. Το τµήµα περιφερειακών βιβλιοθηκών 
του δήµου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία µε 
τον όµιλο φίλων αστρονοµίας Θεσσαλονίκης, 
στα πλαίσια του προγράµµατος «Ένα ταξίδι 
στο σύµπαν για µικρούς και µεγάλους», θα 

πραγµατοποιήσει την παρουσίαση: Σελήνη, 
ο δορυφόρος της Γης - Κινήσεις, φαινόµενα, 
µορφολογία (Α. Ίτσιος, Πρόεδρος ΟΦΑ): 
Τοποθεσία: Παιδική βιβλιοθήκη Άνω Πόλης, 
Κρίσπου 7. Ώρα: 18.30

12 Νοεµβρίου
Οι περιπατητικές διαδροµές που διοργανώνει 
το κέντρο ευρωπαϊκής πληροφόρησης Europe 
Direct του δήµου Θεσσαλονίκης, µε θέµα «Η 
Ευρώπη στη Θεσσαλονίκη», θα ξεκινήσουν το 
Σάββατο 7 Νοεµβρίου και θα ολοκληρωθούν 
στις 17 ∆εκεµβρίου του 2015. Οι συµµετέχο-
ντες θα έχουν δύο επιλογές διαδροµών. Η 
πρώτη µε αφετηρία το διοικητήριο και τελικό 
προορισµό το λιµάνι, θα έχει τίτλο «Ένας ευ-
ρωπαίος περιηγητής στη Θεσσαλονίκη», ενώ 
η δεύτερη, µε αφετηρία το λιµάνι και τελικό 
προορισµό την πλατεία Αριστοτέλους, θα ονο-
µάζεται «Στις ευρωπαϊκές 
γειτονιές της Θεσσαλο-
νίκης». Οι περιηγήσεις, 
διάρκειας δύο ωρών, 
θα πραγµατοποιούνται 
για τους ενηλίκους κάθε 
Σάββατο, από τις 15.00 
έως τις 17.00 και για τους 
µαθητές κάθε Πέµπτη, από τις 10.30 έως τις 
12.30.Ο µέγιστος αριθµός συµµετεχόντων θα 
είναι τα 30 άτοµα. Η συµµετοχή στη δράση 
δεν προϋποθέτει οικονοµική επιβάρυνση. Για 
αιτήσεις συµµετοχής και περισσότερες πληρο-
φορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επι-
σκέπτονται τον site του δήµου Θεσσαλονίκης.

Τοποθεσία: κεντρικές περιοχές Θεσσαλονίκης
Ώρα: 10.30-12.30

13 Νοεµβρίου
Τη θεσµοθετηµένη πολιτιστική δράση «∆ιανυ-
κτέρευση στο µουσείο- Sleepover» διοργανώνει, 
για πέµπτη συνεχή χρονιά, ο δήµος Θεσσα-
λονίκης. Η δράση αποτελεί µια από τις πλέον 
σύγχρονες διεθνείς µουσειολογικές πρακτικές. 
Ο νέος κύκλος θα πραγµατοποιηθεί από τις 
13 Νοεµβρίου έως τις 12 ∆εκεµβρίου 2015. 
Από την Τετάρτη 4 Νοεµβρίου 2015 ξεκινούν 
οι δηλώσεις συµµετοχής, οι οποίες µπορούν 
να γίνονται τηλεφωνικά στους αριθµούς 2313 
318222 και 2313318224, από ∆ευτέρα έως 
Παρασκευή και από τις 11.00 έως τις 13.00. 
Η συµµετοχή δεν προϋποθέτει οικονοµική 
επιβάρυνση. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Τοποθεσία: Αρχαιολογικό µουσείο Θεσσα-
λονίκης. Ώρα: 20.00

14 Νοεµβρίου
Ο σύλλογος φίλων µουσικής Θεσσαλονίκης, 
έχοντας ως επιθυµία την ανάδειξη της δηµι-
ουργικότητας και της µουσικής εκφραστικό-
τητας των νέων, διοργανώνει εκπαιδευτικά 
προγράµµατα δίνοντας σε νέους µουσικούς 
την ευκαιρία να παρουσιάσουν τη δουλειά 
και το ταλέντο τους στο Μέγαρο Μουσικής 
Θεσσαλονίκης. Στην εκδήλωση συµµετέχουν 
νεανικά σχήµατα ελληνικής παραδοσιακής, 
έντεχνης, µοντέρνας, jazz και ροκ µουσικής, 
από φοιτητές που προέρχονται κυρίως από τον 

χώρο της µουσικής εκπαίδευσης. Μια παρα-
γωγή από νέους για νέους. Είσοδος ελεύθερη 
µε δελτία εισόδου. Τηλέφωνο: 2310 895800.
Τοποθεσία: Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονί-
κης, 25ης Μαρτίου και Παραλία. Ώρα: 12.00

15 Νοεµβρίου
Το Cocktail Bar γυρνάει στην εποχή εκείνη 
που άγγιξε µουσικά τις επιρροές µας και τον 
τρόπο διασκέδασης µας. 
Τα θρυλικά 90's επιστρέ-
φουν µε τους καλύτερους 
εκφραστές τους πίσω από 
το booth της στοάς της Πο-
λυτεχνείου. ∆ίσκοι βινυλί-
ου (µόνο), ποτά, όχι κινητά, 
όχι selfie... για µία και µόνο Κυριακή που 
είναι αφιερωµένη στο µότο "We Love 90's".
Τοποθεσία: Στοά Πολυτεχνείου 17Α. Ώρα: 18.00

16 Νοεµβρίου
Ώρες δηµιουργικής απασχόλησης στις περιφε-
ρειακές βιβλιοθήκες του δήµου Θεσσαλονίκης. 
∆ιαβάζουµε το βιβλίο του Amber Stewart & 
Layn Marlow «Αγαπώ την κουβερτούλα µου» 
και φτιάχνουµε ένα χαριτωµένο λαγουδάκι. 
Απευθύνεται σε νήπια 2,5-4,5 ετών και τους 
γονείς τους. Mε προεγγραφή έως 10 παιδιά 
(τηλ. 2310 324666). Υλικά που θα χρειαστεί 
να έχετε µαζί σας: Χαρτί κανσόν Α4 ροζ και 
άσπρο χρώµα, µατάκια και κόλλα.
Τοποθεσία: Βιβλιοθήκη Χαριλάου, Νικάνορος 
3. Ώρα: 18.30 



Τρίτη 10 Νοεµβρίου 20153 8

Κοινωνικά - ∆ηµοτικά φαρµακεία & ιατρεία σε Αττική & υπόλοιπη Ελλάδα
Αττική

 Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρµακείο  
Αλληλεγγύης Αθήνας
∆ιεύθυνση: Στουρνάρη και Κάνιγγος 33, Αθήνα. 
Τηλ.: 210 3802037,
e-mail: kifagr@gmail.com

 Κοινωνικό Φαρµακείο Αιγάλεω - Χαϊδαρίου
∆ιεύθυνση: Πελοποννήσου 3,  
Τηλ.: 210 5313351.

 Κοινωνικό Φαρµακείο Περάµατος
∆ιεύθυνση: Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας, Πέραµα. 
Τηλ.: 2104967757, fax: 2104944564,  
e-mail: perama_domes@yahoo.gr

 Κοινωνικό Φαρµακείο Ζωγράφου
∆ιεύθυνση: Ιωάννου Θεολόγου 22.  
Τηλ.: 210 7481422.

 ∆ηµοτικό Ιατρείο Γαλατσίου
Τηλ.: 210 2222583, 210 2222011.

 ∆ηµοτικό Ιατρείο Σπάτων - Αρτέµιδος
∆ιεύθυνση: Αύρας 5 & Αγ. Μαρίνας.  
Tηλ.: 22940 45566, e-mail: dk_yp@yahoo.gr

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

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

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

 Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου Χαλανδρίου
∆ιεύθυνση: Στρατάρχη Παπάγου Αλέξανδρου 7, 
Χαλάνδρι, τ.κ. 15234, τηλ: 210 6843999.

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

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

 ∆ηµοτικό Ιατρείο - Σταθµός Υγείας  
∆ήµου Ηρακλείου
Πληροφορίες - Ραντεβού: Τηλ: 210 2717451 - 
213 2000141, e-mail: iatreia@iraklio.gr.  
∆ευτέρα ως Παρασκευή 08.00 - 15.00.

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

 ∆ηµοτικό Κοινωνικό Πολυιατρείο  
∆ήµου Αµαρουσίου
∆ιεύθυνση: Παλαιολόγου 9 (1ος όροφος),  
Μαρούσι Τ.Κ. 15124. Τηλ.: 213 2031910 - 911

- 914 - 916 - 917. Τηλ. θεώρησης βιβλιαρίων: 
213 20 31 918. Fax: 213 2031919. E-mail: 
dimpol@maroussi.gr. Ωράριο Λειτουργίας:  
∆ευτέρα, Τετάρτη, Πέµπτη, Παρασκευή 07:00
π.µ.- 17:00 µ.µ. & Τρίτη: 07:00 π.µ.- 19:00 µ.µ.

 Κοινωνικό Φαρµακείο  
∆ήµου Αγίας Παρασκευής
∆ιεύθυνση: Χειµάρρας 22, Αγία Παρασκευή. 
Τηλ.: 210 67547700.

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

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

 Εθελοντικό Κοινωνικό Ιατρείο Περιστερίου
∆ιεύθυνση: Στρατηγού Μακρυγιάννη 141,  
Πετρούπολη, Τηλ.: 6976 644933

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

 Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου Ηλιουπόλεως
Το κοινωνικό φαρµακείο λειτουργεί καθηµερινά 
09:00 - 17:00 στην Ιάσωνος & Καραµανλή 12 
για την εξυπηρέτηση των ωφελουµένων αλλά 
και την αποδοχή δωρεάς φαρµάκων.
Tηλ.: 210 9917855

 Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου Παλλήνης
∆ιεύθυνση: Υψηλάντου 3, Παλλήνη  
(συστεγάζεται µε τα ∆ηµοτικά Ιατρεία ∆ηµοτικής 
Ενότητας Παλλήνης). Τηλ: 210 6668888.

 ∆ηµοτικο Κοινωνικό Ιατρείο Αλίµου
∆ιεύθυνση: Αριστοτέλους 25 και Αυξεντίου  
(1ος όροφος), τηλ.: 210 9886947  
και 210 9886950.

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

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

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

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

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

 Κοινωνικό Φαρµακείο - Κ.Υ.Α.∆.Α Κέντρο 
Υποδοχής & Αλληλεγγύης ∆ήµου Αθηναίων
∆ιεύθυνση: Πειραιώς 35 & Σοφοκλέους 70. 
Τηλ.: 210 5246516, fax: 210 5235671,
e-mail: seckyada@otenet.gr.

 Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου ∆άφνης
∆ιεύθυνση: Αβέρωφ & Ελευθερίου Βενιζέλου 5. 
Τηλ.: 215 5508676.

 ∆ηµοτικό Πολυϊατρείο Χολαργού
∆ιεύθυνση: Αγαµέµνονος 4 - Χολαργός,  
τηλ.: 210 6561610.

 ∆ηµοτικό Πολυϊατρείο Παπάγου
∆ιεύθυνση: Εθν. Αµύνης 60, Παπάγου,  
τηλ.: 210 6540900

 ∆ηµοτικό Πολυϊατρείο Κηφισιάς
∆ηµοτικό πολυιατρείο «∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΑΡΕΛΑΣ». 
∆ιεύθυνση: Μ.Αντύπα 3. Τηλ.210 8012632.
∆ηµοτικό πολυϊατρείο «∆ΡΥΜΠΕΤΕΙΟ».  
∆ιεύθυνση: Κ. Βαρναλη 58. Τηλ.: 210 6254189.

 ∆ηµοτικό Πολυϊατρείο Αµπελοκήπων
∆ιεύθυνση: Ελευθερίας 77, τηλέφωνα  
για ραντεβού: 2310 721721, 2310 726887.

 ∆ηµοτικό Κέντρο Υγείας Καλλιθέας
Στεγάζεται επί της οδού Ανδροµάχης 100,  
Τ.Κ.: 17671 στην Καλλιθέα και το τηλέφωνο 
επικοινωνίας είναι: 210 9532712.

 ∆ηµοτικό Πολυϊατρείο ∆ιονύσου
∆ιεύθυνση: Γρ. Λαµπράκη 6 & Ναπ. Ζέρβα -  
Άγ. Στέφανος. Τηλ.: 210 6217830.

 ∆ηµοτικό Πολυϊατρείο Πειραιά
∆/νση: Αγχιάλου 104, τηλ.: 210 4202105,  
210 4206172, 210 4202290.

 ∆ηµοτικό Ιατρείο Νέας Σµύρνης
∆ιεύθυνση: Αρτάκης 34, τ.κ. 17124.  
Τηλ./fax: 210 9370333, e-mail: kpns@otenet.gr

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

 ∆ηµοτικό Ιατρείο Γέρακα
1ο ∆ηµοτικό Ιατρείο: ∆ιεύθυνση: Φιλίππου  
& Αριστοµένους, τηλ: 210 6612876.
2ο ∆ηµοτικό Ιατρείο: ∆ιεύθυνση: Θεσσαλονίκης 
& Βοιωτίας, τηλ.: 210 6611854.

 ∆ηµοτικό Ιατρείο Ανθούσας
∆ιεύθυνση: Πλατεία Ηρώων, τηλ.: 210 6664489.

 ∆ηµοτικό Ιατρείο Φιλοθέης - Ψυχικού
∆ιεύθυνση: Τερτσέτη 51.  
Τηλέφωνο: 210 6744122.

 Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου Ωρωπού
∆ιεύθυνση: Βορείου Ηπείρου 22, Νέα Παλάτια 
Ωρωπού. Τηλ.: 22950 31374.

 ∆ηµοτικό Πολυϊατρείο Αγίου Στεφάνου
Το ∆ηµοτ. Πολυϊατρείο λειτουργεί από ∆ευτέρα 
- Παρασκευή πρωί 09:00-14:00 και απόγευµα 
17:00-20:00. Το Σάββατο κατόπιν ραντεβού 
10:00-12:00. ∆ιεύθυνση: Γρηγορίου Λαµπράκη 
6 και Ναπολέοντος Ζέρβα (πρώην ΚΕΠ Αγίου 

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

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

ιατρικες υπηρεσιεσ
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Στεφάνου). Για να κλείσετε ραντεβού τηλεφωνή-
στε στο 210 6217830 καθηµερινά 09:00-12:00.

 ∆ηµοτικό Πολυϊατρείο Λυκόβρυσης
∆ιεύθυνση: Ρίµινι 10, τηλ.: 210 2852945,  
fax: 210 2852945.

 Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου Αθηναίων
∆ιεύθυνση: Πλατεία Βαρβακείου Αγοράς, Αθήνα 
Τηλ.: 210 3722001

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

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

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

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

 Φαρµακείο για άπορους και ανασφάλιστους
∆ιεύθυνση: Θεσσαλίας 10, Άγιος ∆ηµήτριος
Τηλ.: 210 9755794, 210 9701496 

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

 Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρµακείο Γλυφάδας
∆ιεύθυνση: Μυστρά και Επιδαύρου, Γλυφάδα
Tηλ.: 210 9602054

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

 Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου Αχαρνών
∆ιεύθυνση: Αγίας Τριάδος 86, Αχαρνές
Τηλ.: 210 2463543

 Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου Κρωπίας
∆ιεύθυνση: Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου 
47, Κορωπί. Τηλ.: 210 6623651

 Κοινωνικό Φαρµακείο Παιανίας
∆ιεύθυνση: Πλατεία Ζωοδόχου Πηγής-πρώην 
1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Παιανίας, Παιανία
Τηλ.: 210 6643564

 Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου Ύδρας
∆ηµαρχείο Ύδρας, τηλ: 22983 20230

 Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου  
Μεταµόρφωσης
∆ιεύθυνση: Ηρακλείου 21 και Ελευθερίας 1, 
Μεταµόρφωση. Τηλ.: 210 2853624 

 Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου  
Ασπροπύργου
∆ιεύθυνση: Αγίας Μαρίνας και Σαλαµίνος, 
Ασπρόπυργος. Τηλ.: 213 2006523

Υπόλοιπη Ελλάδα
 Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου Κορδελιού 

Ευόσµου
∆ιεύθυνση: 25ης Μαρτίου και Φαιάκων  
στον Εύοσµο. Λειτουργεί καθηµερινά από  
τις 9.00 π.µ.-17.00 µ.µ. (εκτός Σαββάτου και 
Κυριακής), εξυπηρετώντας τους ∆ικαιούχους  
εγγεγραµµένους δηµότες. Οι εγγραφές  
των δικαιούχων ανασφάλιστων δηµοτών  
γίνονται δεκτές στο Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης 
του ∆ήµου, στην οδό Μαβίλη 6-8 µε Πυθαγόρα 
(περιοχή ΙΚΑ Ευόσµου), τηλ.: 2310 558505.

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

 Κοινωνικό Φαρµακείο Πάτρας

∆ιεύθυνση: Πλατεία Εργατικών Κατοικιών- 
Νέος ∆ρόµος. Τηλ.: 2610 439650, e-mail: 
kfpatras@gmail.com. Ανοικτό κάθε ∆ευτέρα  
και Τετάρτη 18:00-20:00 (το απόγευµα) και 
Σαββάτο 10:00-12:00 (το πρωί).

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

 Κοινωνικό Φαρµακείο Θεσσαλονίκης
∆ιεύθυνση: Αισώπου 24 (Βαρδάρης).  
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310520386.  
Ανοικτό ∆ευτέρα-Παρασκευή.

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

 Κέντρο Εµβολιασµού για ανασφάλιστους
∆ιεύθυνση: Μοναστηρίου 53-55, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 509053

 Κοινωνικό Φαρµακείο Σερρών
∆ιεύθυνση: ∆ηµητρίου Σπυρίδη 12.  
Ανοικτό κάθε ∆ευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 
11:00-12:00 το πρωί.

 Κοινωνικό Ιατρείο Φαρµακείο Κιλκίς  
«Αθανάσιος Τηλιακός»
∆ιεύθυνση: Σπάρτης 13. Τηλ.: 23410 25817 και 
23410 22114. Ανοικτό ∆ευτέρα-Παρασκευή. 

 Κοινωνικό Φαρµακείο Χανίων
∆ιεύθυνση: Εργατικό Κέντρο Χανίων.  
Ανοικτό κάθε Τρίτη & Πέµπτη 10.30-12.30  
και ∆ευτέρα & Τετάρτη 18:00-20:00.

 Κοινωνικό Φαρµακείο Ρεθύµνου
∆ιεύθυνση: Καστρινογιαννάκη 12.  
Τηλ.: 6937 346124 & 6948801600

 Κοινωνικό Φαρµακείο Πρέβεζας
∆ιεύθυνση: Χρ. Κοντού 29.  
Ανοικτό ∆ευτέρα - Παρασκευή

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

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

 Κοινωνικό Φαρµακείο Καλαµάτας
∆ιεύθυνση: Σανταρόζα και Παπανικολή.  
Τηλ.: 27210 93267. Πρόγραµµα λειτουργίας: 
κάθε Τετάρτη 14:15 µέχρι 15:15.

 ∆ηµοτικό Κοινωνικό Ιατρείο -  
Φαρµακείο Ιωνίννων
∆ιεύθυνση: Εθνάρχου Μακαρίου 11  
Στο ΚΕΠΑΒΙ, Ιωάννινα. Τηλ.: 2651 304760

 ∆ηµοτικό Ιατρείο Βέροιας
∆ιεύθυνση: Καπετάν Άγρα 7.  
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23310 74113.

 ∆ηµοτικό Ιατρείο Καλαµαριάς

∆ιεύθυνση: Αµισού & Παπανικόλα.  
Τηλ.: 2313 314500.

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

 Ιατροκοινωνικό Κέντρο ∆ήµου Λέσβου
∆ιεύθυνση: Κυδωνιών 39, Λέσβος.
Τηλ.: 22510 43183

 Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρµακείο  
Αλληλεγγύης ∆ράµας
∆ιεύθυνση: Ηπείρου 2, Εντός Εργατικού  
Κέντρου. Τηλ.: 2521 777038

 Κοινωνικό Φαρµακείο Σύρου
Τηλ.: 22810 82220, 22810 82460
∆ιεύθυνση: Γεωργίου Παπανδρέου, Σύρος

 Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρµακείο Χαλκίδας
∆ιεύθυνση: Μεσσαπίων 10, Χαλκίδα.  
Τηλ.: 22210 23253

 Κοινωνικό Ιατρείο Χίου
∆ιεύθυνση: ∆ηµοκρατίας 1. Τηλ.: 22713 50827. 
Ώρες λειτουργίας 08.00-13.30

 Κοινωνικό Φαρµακείο Αλληλεγγύης Τήνου
Τηλ.: 22833 60124

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

 Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου Θέρµης
Τηλ.: 2313 310800

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

 Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρµακείο ∆ήµου 
Παύλου Μελά
∆ιεύθυνση: Αγίας Μαρίνης 4, Παύλος Μελάς
Τηλ.: 2313 302800

 Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου  
Νεάπολης - Συκεών
∆ιεύθυνση: Αγίου Στεφάνου 26, Νεάπολη  
Συκεές. Τηλ.: 2310 514706

 Κοινωνικό Ιατρείο Φαρµακείο ∆ήµου 
Παιoνίας
Καπετάν Γκόνου 57, Παιoνία. Τηλ.: 2343 350100

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

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

 Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρµακείο  
Αλληλεγύης Ηρακλείου
∆ιεύθυνση: Λεωφόρος Κνωσού, Ηράκλειο

Τηλ.: 2813 008525, e-mail: info@koinoniaher.gr

 Κοινωνικό Φαρµακείο Ηρακλείου
∆ιεύθυνση: Μούγλων 41, Ηράκλειο
Τηλ.: 2813 008525

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

 Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρµακείο Καβάλας
Τηλ.: 2513 500030 - Περιοχή: ∆ηµοτική Αγορά

 Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας Ένωσης  
Κυριών ∆ράµας
∆ιεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 114, ∆ράµα
Τηλ. 25210 46062, 25210 58015 

 Κοινωνικό Φαρµακείο Αλεξανδρούπολης
∆ιεύθυνση: Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας 426,  
Αλεξανδρούπολη
Τηλ.: 25510 88246, 25510 88249 

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

 Κοινωνικό Φαρµακείο Κορίνθου
∆ιεύθυνση: Αδειµάντου 22, Κόρινθος
Τηλ.: 27413 61009, 25088 

 Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρµακείο Σπάρτης
∆ιεύθυνση: Ευαγγελίστριας 85, Σπάρτη 
Τηλ.: 2731 057220

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

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

 Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου Τρικάλων
∆ιεύθυνση: Οµήρου 6, Τρίκαλα
Site: http://www.trikalacity.gr/

 Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου Φαρκαδόνας
∆ιεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου, Φαρκαδόνα
Τηλ.: 24330 22570

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

 Κοινωνικό Φαρµακείο Σάµου
∆ιεύθυνση: ∆ερβενακίων, Σάµος 
Τηλ.: 2273 353450 (πρωινές ώρες)

 Ιατρείο - Φαρµακείο Κοινωνικής  
Αλληλεγγύης Λέσβου
Τηλ.: 22513 54820

 Κοινωνικό Φαρµακείο Ενορίας  
Αγίου Νικολάου Σιάτιστας
∆ιεύθυνση: Κασοµούλη 1, Σιάτιστα.
Τηλ.: 2465 021472

 Κοινωνικό Φαρµακείο Λήµνου
∆ιεύθυνση: Ιερού Λόχου, Λήµνος
Τηλ.: 2254 350481

 Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρµακείο Αλιβερίου
∆ιεύθυνση: Μπάκουλη 10, Κύµη Αλιβέρι
Τηλ.: 6947 124178 

 Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου Λοκρών - 
Αταλάντη
∆ιεύθυνση: Νικολάου Αβραάµ 1, Αταλάντη
Τηλ.: 22330 81052 

 Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου Αγρινίου
∆ιεύθυνση: Κωστή Παλαµά 20, Αγρίνιο
Τηλ.: 26410 33582 

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

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






