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Υ πάρχουν 6 χαρακτηριστικά τα οποία μπορεί 
να κάνουν το ηλεκτρονικό κατάστημά σας 
ανεπιθύμητο. Σίγουρα όταν σχεδιάζατε το 

e-shop σας είχατε τις καλύτερες των προθέσεων, 
όμως ήρθε η ώρα να επανεξετάσετε κάποια από αυτά!

Πριν ξεκινήσουμε με το τι δεν πρέπει να έχει ένα 
ηλεκτρονικό κατάστημα, θα ήθελα να ξεκαθαρίσουμε 
κάτι πολύ βασικό: ένα ηλεκτρονικό κατάστημα θα 
πρέπει να προσφέρει στους επισκέπτες του μια πολύ 
καλή εμπειρία πλοήγησης. Πώς; Πολύ απλά μπαί-
νοντας στη θέση του κοινού στο οποίο στοχεύετε, 
αναγνωρίζοντας τις ανάγκες τους, αλλά και το τι τους 
μπερδεύει κατά τη διάρκεια της πλοήγησής τους. 
Άλλωστε, ένας ευτυχισμένος πελάτης είναι ένας 
καλός πελάτης! Γιατί οι επισκέπτες εγκαταλείπουν 
το ηλεκτρονικό κατάστημά σας;

1. Τα αυτόματα carousel στη home page.
Πριν αναρωτηθείτε τι κακό μπορεί να έχουν αυτά 

τα «παιχνιδιάρικα» banners, θα ήθελα να σας πω 
ότι οι χρήστες βρίσκουν ενοχλητικό οποιοδήποτε 
χαρακτηριστικό που κινείται στην οθόνη τους, ιδι-
αίτερα όταν δεν μπορούν να το ελέγξουν. Επίσης, 
τα banners που αλλάζουν με υψηλή ταχύτητα μπορεί 
πολύ εύκολα να δημιουργήσουν άγχος σε κάποιον 
επισκέπτη, ο οποίος «αγωνίζεται» να διαβάσει το 
περιεχόμενό τους πριν εμφανιστεί το επόμενο frame. 
Ακόμα, έχει παρατηρηθεί ότι το συγκεκριμένο χα-
ρακτηριστικό αποπροσανατολίζει τους χρήστες ως 
προς το περιεχόμενο ενός website.

Παρ’ όλα αυτά, δεν χρειάζεται να τα καταργήσετε, 
απλώς να τα βελτιστοποιήσετε προς όφελος των 
πελατών σας αλλά και το δικό σας!

Η λύση:

τον τρόπο ο χρήστης μπορεί να καταναλώσει το 
περιεχόμενό του με την ταχύτητα που τον εξυπηρετεί.

να υποδείξετε στο χρήστη πώς θα μπορέσει να 

2. Τα πληθωρικά menu.
Συνήθως, το κοινό που πραγματοποιεί τις αγο-

προϊόντων που προσφέρετε να είναι ευρεία, θα 
πρέπει όμως να φροντίσετε ώστε ο κάθε επισκέπτης 
να βρίσκει αυτό που ψάχνει με ένα κλικ.

Αυτό σημαίνει ότι όλη η πληροφορία που περιέχει 
το website σας θα πρέπει να είναι οργανωμένη και 
εύκολα προσβάσιμη, κάνοντας έτσι την πλοήγηση 
εύκολη και γρήγορη. Επομένως όσο πιο συνοπτικές 
είναι οι κατηγορίες του ηλεκτρονικού καταστήματός 
σας, τόσο καλύτερα για τους πελάτες σας! 

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να βεβαιωθείτε 
ότι η δομή του website σας δίνει στους χρήστες 
την αίσθηση ότι το περιεχόμενο παρουσιάζεται με 
τέτοιο τρόπο, ώστε να εξυπηρετήσει καλύτερα τις 
ανάγκες του.

H λύση:

e-shop σας και οργανώστε τις κατηγορίες σας με 
τέτοιο τρόπο, ώστε να εμφανίζονται πρώτα αυτές 
που έχουν μεγαλύτερη αξία για το κοινό σας.

σε περιοχές που ο χρήστης περιμένει να τις βρει.

3. Μια «αδύναμη» μηχανή αναζήτησης.
Κάθε e-shop θα πρέπει να έχει τη δική του μηχανή 

αναζήτησης γιατί με αυτόν τον τρόπο επιταχύνει τις 
διαδικασίες και μπορεί να εξυπηρετήσει και τον 
πιο ανυπόμονο πελάτη. Όμως, μια απλή μηχανή 
αναζήτησης δεν αρκεί!

Ειδικά εάν έχετε πολλούς κωδικούς προϊόντων 
και άρα οι χρήστες του site σας καταφεύγουν στο 

πρέπει να φροντίσετε η μηχανή αναζήτησης να 
μπορεί να αντιληφθεί τι ψάχνουν, ακόμα κι αν δεν 

αναγνωρίζει typos, πληθυντικό αριθμό κλπ. ώστε 
να φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα δεν προσφέρει 
τίποτα στον χρήστη. Αντίθετα, τα αποτελέσματα που 
δεν σχετίζονται με την αναζήτησή του μπορεί να 
προκαλέσουν εκνευρισμό και άρα να εκγαταλείψει 
μια για πάντα την προσπάθεια. 

Το ίδιο συμβαίνει και με την έλλειψη φίλτρων για 
τα αποτελέσματα αναζήτησης. Είναι πολύ σημαντικό 
κανείς να μπορεί να βρει ακριβώς αυτό που ψάχνει 
γρήγορα και εύκολα και γι’ αυτό οι χρήστες βασίζονται 
στα φίλτρα. Η έλλειψή τους σημαίνει ότι δεν μπορεί 
να γίνει το απαραίτητο ξεκαθάρισμα προκειμένου 
να εμφανιστούν τα ιδανικά αποτελέσματα.

Η λύση:

σημείο, στο επάνω μέρος του ηλεκτρονικού κατα-
στήματός σας.

μιας φράσης για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα.

4. Τα ανενεργά ή λανθασμένα links

δείτε το σαν αθέτηση της υπόσχεσης που δώσατε 
στον εκάστοτε επισκέπτη, ότι «πατώντας εδώ» θα 
βρει την πληροφορία που ψάχνει.

Τις περισσότερες φορές μάλιστα, θα προσγειωθεί 
σε μια σελίδα και θα έρθει αντιμέτωπος με ένα 
μήνυμα 404 το οποίο απλώς θα τον ενημερώνει 
ότι η σελίδα δεν βρέθηκε, χωρίς κάποια κατεύθυν-
ση για το ποιο πρέπει να είναι το επόμενο βήμα. 
Αυτό αν μη τι άλλο είναι αρκετά αποθαρρυντικό 
και εκνευριστικό.

Η λύση:

στους χρήστες οδηγίες για το πώς να συνεχίσουν 
τη διαδρομή τους στο ηλεκτρονικό κατάστημά σας.

στοιχεία από το site σας και προσθέστε ένα φιλικό 
μήνυμα 404, το οποίο να ενημερώνει τους χρήστες 

ότι η σελίδα τους δεν βρέθηκε και να προσφέρει 
κάποιες εναλλακτικές (π.χ. έναsitemap, ένα τηλέ-
φωνο επικοινωνίας).

5. Τις αξιολογήσεις 5 αστέρων!
Οι αξιολογήσεις προϊόντων από καταναλωτές 

αγοραστές απ’ ότι η ίδια η περιγραφή του προϊό-
ντος. Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες βασίζονται στα 
reviews προκειμένου να πάρουν μια απόφαση και 
θέλουν πάντα να γνωρίζουν και τις δύο όψεις του 
νομίσματος.

Έχετε ακούσει το… «πολύ καλό για να είναι αλη-
θινό»; Ε, κάπως έτσι αισθάνονται οι χρήστες όταν 
διαβάζουν μόνο διθυραμβικά σχόλια για ένα προϊόν. 
Αντίθετα, οι αρνητικές εμπειρίες προσφέρουν πλη-
ροφορίες για το τι μπορεί να μην άρεσε σε κάποιον 
από το συγκεκριμένο προϊόν και άρα προσφέρουν 
στο κοινό μια ολοκληρωμένη εικόνα.

αρνητικά reviews για κάποιο προϊόν μαζί με τα θετικά, 
ειδικά όταν τα αρνητικά review έχουν τη δύναμη να 
αποτρέψουν κάποιον χρήστη να ολοκληρώσει μια 
αγορά (ποσοστό 11%), αλλά υπάρχουν και άλλα 
στατιστικά που πρέπει να γνωρίζετε! 

Το 68% των καταναλωτών εμπιστεύεται περισ-
σότερο τα sites που έχουν και αρνητικές και θε-
τικές αξιολογήσεις και αυτό γιατί κερδίζουν την 
εμπιστοσύνη τους. 

Επίσης, δεν είναι καθόλου απίθανο κανείς να 
αγοράσει ένα παρόμοιο προϊόν ή ακόμα και το ίδιο 
το προϊόν αν τα «αρνητικά» που πιθανό να έχει, 
δεν τον επηρεάζουν.

Η λύση:

να είναι πιο ξεκάθαρος ο βαθμός που παίρνει το 
προϊόν μετά την αξιολόγηση.

6. Τα κρυμμένα κόστη.
Εάν δεν έχετε καταφέρει να «διώξετε» τους επι-

σκέπτες από το website σας με όλα τα παραπάνω, 
τότε τα επιπρόσθετα κόστη που εμφανίζονται ως 

μένουν να πληρώσουν το αντίτιμο που εμφανίζεται 
στην σελίδα το προϊόντος ή και λιγότερο, πάντως 
σίγουρα όχι περισσότερο!

Άλλωστε ένας λόγος για τον οποίο επιλέγει κανείς 

σχέση με το φυσικό κατάστημα και οι επιπλέον 
προσφορές. Φαντάζεστε λοιπόν την έκπληξή τους 
όταν στο καλάθι τους περιμένει ένα αστρονομικό 
επιπλέον ποσό που περιλαμβάνει φόρους, έξο-

σύμφωνα με έρευνα το 44% των καταναλωτών 
εγκαταλείπουν το καλάθι τους όταν δουν υπέρογκο 
ποσό για έξοδα αποστολής, ενώ το 22% γιατί δεν 
ήταν ξεκάθαρο από πριν.

Η λύση:

τιμές, τα έξοδα αποστολής και τους φόρους.

πολιτική δωρεάν αποστολών και να φροντίσετε να 
τη «διαφημίζετε» σε κάθε σελίδα του e-shop σας. 

Ξεκινήστε με το να γίνετε εσείς οι ίδιοι πελάτες στο 
ηλεκτρονικό κατάστημά σας, καταγράψτε πράγματα 
που πιθανό να δυσκόλεψαν την πλοήγησή σας και 

αυτόν τον τρόπο θα μπορέσετε να κάνετε σημαντικές 
αλλαγές που θα ωφελήσουν τόσο εσάς όσο και το 
κοινό σας!

Θοδωρης Γιαούζης, Συνεργάτης της wedia.gr

 6  λόγοι που οι επισκέπτες εγκαταλείπουν 
το ηλεκτρονικό σας κατάστημα
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Συγκέντρωση εμπειρίας Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού
HELLENIC HR COMMUNITY REPORT 2016

Τ ο HR Community Conference & Awards 2016, που 
διοργάνωσε το skywalker.gr, αποτέλεσε μία αφορμή να 
συναντηθούν και να συνδιαλεχθούν στελέχη, σύμβουλοι, 

επαγγελματίες και φοιτητές που δρουν στον τομέα του HRM, 
εστιάζοντας στις ανάγκες και στις προκλήσεις της Διοίκησης 
Aνθρωπίνου Δυναμικού με στόχο τη δημιουργία εταιρικής και 
κοινωνικής αξίας.Αυτή τη φορά το θέμα του Συνεδρίου ήταν η 
Μετάβαση. Η Μετάβαση από το terra στο micro, από την ογκώδη 
πληροφορία και την παγκόσμια κοινωνία σε μία ουσιαστική δια-
προσωπική επικοινωνία και τη δημιουργία κοινότητας, η οποία 
διέπεται από αρχές, που έχουν ως άξονα την ανθρώπινη ευτυχία.

Σηματοδοτώντας τη δημιουργία της ανοικτής κοινότητας HR 
Community, στο περιεχόμενο της θεματολογίας εντάχθηκε μία 
βιωματική διαδικασία διαλεκτικής, οι Κόμβοι συμβολής Εμπειρίας 
HRM, όπου οι σύνεδροι, χωρισμένοι σε ομάδες, μίλησαν για 
θέματα HRM και είχαν την ευκαιρία να καταθέσουν τη γνώση, 
την εμπειρία και τους προβληματισμούς τους.

Οι πυλώνες της θεματολογίας πραγματεύτηκαν κάποια από 
τα Mega Trends, όπως την καινοτομία, τη διαφορετικότητα και 
τον ψηφιακό μετασχηματισμό, εστιάζοντας στη λειτουργία των 
συστημάτων, όπου φαίνεται να είναι ανθεκτικά εκείνα, τα οποία 
είναι ανοικτά και ευέλικτα στην αλλαγή.

Οι ομάδες των Κόμβων Συμβολής Εμπειρίας HRM, με την 
υποστήριξη του ΑΚΜΑ - Αθηναϊκό Κέντρο Μελέτης του Ανθρώ-
που, αποτύπωσαν τα συμπεράσματα, τις ιδέες και τις προτάσεις 
τους μέσα από την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους, χρη-
σιμοποιώντας κείμενα και υλικά και παρουσίασαν τη δουλειά 
τους στο κοινό. Κάποια από τα θέματα που διερευνήθηκαν στις 
ομάδες ήταν η διακράτηση και η προσέλκυση δημιουργικού 
και αποτελεσματικού ανθρώπινου δυναμικού, το σύνδρομο 
επαγγελματικής εξουθένωσης, η χρήση των social media στο 
εργασιακό περιβάλλον, η διάχυση της πληροφορίας ανάμεσα 
σε νέα και παλαιά στελέχη εντός της επιχείρησης, η απόκλιση 
μεταξύ εκπαίδευσης και επαγγελματικής πραγματικότητας, καθώς 
και η αντίληψη για τη χρήση των εργαλείων αξιολόγησης από 
εργοδότες και από εργαζόμενους. 

Η ομιλία του κ. Πέτρου Πολυχρόνη, Διευθυντή του ΑΚΜΑ, 
keynote speaker του Συνεδρίου, ο οποίος αναφέρθηκε στην 
πολυπλοκότητα των ζωντανών συστημάτων, καθώς και η έρευνα 
του Skywalker.gr για τα εργασιακά στερεότυπα, καθόρισε πολλές 
από τις τοποθετήσεις των ομάδων.

Κοινή διαπίστωση στις παρουσιάσεις των ομάδων ήταν η 
σημασία της ανομοιογένειας και της διαφορετικότητας των συμμε-
τεχόντων που προέρχονταν από διαφορετικά διοικητικά επίπεδα 
και ειδικότητες των Ανθρώπινων Πόρων, εμπλουτίζοντας το 
καταστάλαγμα της ολομέλειας. 

Η σύνθεση συστημικής προσέγγισης της διεργασίας των Κόμ-
βων Συμβολής Εμπειρίας HRM και των συμπερασμάτων γινόταν 
ταυτόχρονα από το επιτελείο των συνεργατών του ΑΚΜΑ και 
αναφέρεται παρακάτω. 

Οι συζητήσεις στους Κόμβους Εμπειρίας HRM:
Μια από τις ομάδες που συζήτησε για το σύνδρομο της επαγγελ-

ματικής εξουθένωσης τόνισε το ρόλο της Διοίκησης Ανθρώπινου 
Δυναμικού, που δρα ως συνδετικός κρίκος μεταξύ Διοίκησης και 
εργαζομένων, δίνοντάς του τον καθοριστικό ρόλο του «εξισορ-
ροπιστή». Η ΔΑΔ αντιλαμβάνεται τις ανάγκες και την ψυχολογία 
του προσωπικού και πρέπει να δρα εξ ορισμού προληπτικά δια-
σφαλίζοντας την εξάλειψη και τη μείωση τέτοιων φαινομένων με 
παρεμβάσεις σε δομές, συστήματα και στην εκπαίδευση. Τα μέλη 
κατασκεύασαν μία αλυσίδα από σχήματα που ενώνονται μεταξύ 
τους, συμβολίζοντας την ένωση, το σεβασμό, την ομαδικότητα 
και την αποδοχή της διαφορετικότητας.

Ένας άλλος Κόμβος ανέλυσε την απόσταση μεταξύ εκπαίδευσης 
και καθημερινότητας στο ελληνικό επιχειρησιακό και εργασιακό 
περιβάλλον. Εδώ τα μέλη κατέθεσαν ότι παρά τις προσπάθειες 
που γνωρίζουν ότι συμβαίνουν, υπάρχει μεγάλη απόκλιση αυτών 
των δύο στην ελληνική πραγματικότητα. Η πρότασή τους ήταν 
να συνεχιστεί η προσπάθεια με μεγαλύτερη ένταση αλλά και 
θετικότητα. Η ομάδα κατασκεύασε μία πολύχρωμη γέφυρα που 
συμβόλιζε τη Μετάβαση, θέλοντας να γεφυρώσουν το κενό ανά-
μεσα στις έννοιες της διαφορετικότητας και της πολυπλοκότητας, 
της σύνθεσης απόψεων και της ευελιξίας, της δημιουργικότητας 
και της γνώσης του «Εαυτού» ώστε να γεφυρωθεί το κενό μεταξύ 
του τι μαθαίνουμε και του τι πραγματικά καλούμαστε να αντιμε-
τωπίσουμε στον εργασιακό στίβο.

Ένα άλλο ιδιαίτερα σύγχρονο θέμα πραγματεύτηκε ο Κόμβος 
σχετικά με την επιρροή και το ρόλο που παίζουν τα social media 
στον εργασιακό χώρο. Τόνισαν ότι γενικά υπάρχουν διαφο-
ρετικές αντιλήψεις για τα social medίa σε κάθε εταιρία και ότι 
πλέον αποτελούν ένα εργαλείο μαζικής επικοινωνίας, η χρήση 
του οποίου μπορεί να καλή ή λιγότερο καλή, ανάλογα από τον 
άνθρωπο που τα χρησιμοποιεί, συνδέοντας τα με την υφιστάμενη 
εταιρική κουλτούρα. Καταθέτοντας προσωπικές εμπειρίες και 

παραδείγματα, η ομάδα προβληματίστηκε για την γενικευμένη 
πλέον χρήση τους, καθώς συχνά τα άτομα εκτίθενται δημόσια 
σε μεγάλο βαθμό χωρίς να το αντιλαμβάνονται, φέρνοντας σε 
δύσκολη θέση τους ίδιους αλλά και συχνά και τις εταιρίες. 

Επίσης, σημαντικό ήταν το θέμα με το οποίο ασχολήθηκε 
ο Κόμβος σχετικά με την εφαρμογή συστημάτων αξιολόγησης 
απόδοσης και για το αν αυτά λειτουργούν ή όχι και προς ποια 
κατεύθυνση. Το ζήτημα αυτό είναι πλέον είναι ένα σύγχρονο 
debate για τη ΔΑΔ. Η αξιολόγηση περιγράφηκε ως το φίλτρο 
που επεξεργάζεται στοιχεία, που στόχο έχουν την αύξηση της 
αποτελεσματικότητας, αντικατοπτρίζοντας πάντα την εταιρική 
κουλτούρα. Σαφώς και υπήρχαν αντίθετες απόψεις για την εφαρ-
μογή ή όχι αυτής αλλά όλοι συμφώνησαν για τη σύνδεση της με 
την εξέλιξη, την ανάπτυξη και την εκπαίδευση των εργαζομένων 
και σίγουρα βέβαια με την αμοιβή. Υπήρξαν τοποθετήσεις για 
την άτυπη αξιολόγηση σε επίπεδο μικρού μεγέθους εταιριών, 
αλλά σε κάθε περίπτωση θεωρήθηκε αρνητική ή μη ύπαρξή της. 
Βέβαια υπήρχαν ενστάσεις για την ποιότητα των αξιολογήσεων, 
τους τρόπους εφαρμογής κ.λπ., καθώς για το αν τελικά ενισχύει 
ένα θετικά ανταγωνιστικό πνεύμα, προάγοντας την ευγενή άμιλλα 
ή όχι και με ποιόν τρόπο. Επίσης τέθηκε το ζήτημα αξιολόγησης 
μετρήσιμων και μη μετρήσιμων στόχων, που θα πρέπει να είναι 
συνδεδεμένοι με διαφορετικά αντικείμενα εργασίας. Το καίριο 
ερώτημα όμως που προέκυψε ήταν το πως διαχειριζόμαστε την 
αξιολόγηση. Προϋπόθεση λοιπόν για μία επιτυχημένη διαχείριση 
της λειτουργίας αυτής είναι η ενδυνάμωση και εκπαίδευση των 
εργαζομένων, παρέχοντας τους τα κατάλληλα εφόδια, ώστε να 
βλέπουν τη διαδικασία θετικά για να έχουν πρόθυμη στάση, 
προς την προσωπική βελτίωση.

 Διακράτηση και προσέλκυση δημιουργικού και αποτελεσμα-
τικού ανθρώπινου δυναμικού. Αυτό ήταν το θέμα για το οποίο ο 
Κόμβος εξέφρασε το ότι υπήρχε σχετική δυσκολία για την εξαγωγή 
αποτελέσματος. Τα ερωτηματικά που προέκυψαν εστίασαν στην 
έννοια του ταλέντου και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων. Η ομάδα 
θεώρησε πολύ σημαντικό τα δύο παραπάνω να εναρμονίζονται 
με τα αξιακά συστήματα των εταιριών και των εργαζομένων για τη 
διασφάλιση της προσέλκυσης και της διακράτησης ταλαντούχου 
και αποτελεσματικού προσωπικού. Τα ερωτήματα ήταν τα εξής: 
Τι σημαίνει ταλέντο για τον καθένα, αν υπάρχει ηλικιακό όριο 
και αν οι εταιρίες δίνουν τις ευκαιρίες στα ταλέντα να αναπτυ-
χθούν και να φθάσουν στο ζενίθ. Η ομάδα εμπνεύστηκε από την 
ερμηνεία των εννοιών και έδωσε ένα πολύ θετικό συμβολισμό 
στο ταλέντο, φτιάχνοντας με τα υλικά έναν ήλιο που γι’ αυτούς 
σημαίνει μια νέα αρχή.

Τέλος, ένας από τους Κόμβους Συμβολής Εμπειρίας HRM 
συζήτησε το θέμα της επικοινωνίας των πληροφοριών μεταξύ 
παλαιών και νέων στελεχών εντός της επιχείρησης. Πόσο ανοι-
κτοί στις ιδέες των νέων είναι οι παλιοί; Η ομάδα κατασκεύασε 
ένα σπίτι «με ανοικτά παράθυρα στον κόσμο». Το σπίτι αυτό 
συμβόλιζε την ανοικτότητα των ανθρώπων στο να ανταλλάσουν 
πληροφορίες, βάζοντας στην άκρη ό,τι πιθανά τους διαφοροποιεί. 
Η ομάδα εστίασε στις σχέσεις όπου και οι δύο μεριές κερδίζουν. 
Γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να υπάρχουν και να καλλιεργούνται 
στο εργασιακό περιβάλλον οι ανθρώπινες δεξιότητες. Η ομάδα 

συνέθεσε τη συνολική θεματολογία του συνεδρίου, που επικε-
ντρώθηκε στη λειτουργία των συστημάτων και στις ανθρώπινες 
σχέσεις, οι οποίες κινητοποιούν και διατηρούν τους ανθρώπους 
στο δεδομένο εργασιακό περιβάλλον. Για την ομάδα οι νέοι θα 
πρέπει να οπλιστούν με πίστη, αποφασιστικότητα, πείσμα και 
γνώση αλλά και τη δεξιότητα να οριοθετούν τους άλλους και 
οι παλιότεροι να δίνουν τις ευκαιρίες σε μία ανταποδοτική και 
δημιουργική σχέση.

Η σύνθεση:
«Η διαδικασία συστημικής προσέγγισης για τη σύνθεση των 

παρουσιάσεων των Κόμβων Συμβολής Εμπειρίας και τη δη-
μιουργία του Hellenic HR Community Report ανάμεσα σε έξι 
διαφορετικά συμπεράσματα, με τόσο διαφορετική αφετηρία, δεν 
μπορεί προφανώς να στηριχθεί στο αντικείμενο, αυτό που κάθε 
ομάδα επεξεργάστηκε, άρα η δουλειά των ομάδων και η δική 
τους εξοικείωση ήταν να παραμείνουν σε αυτό που ονομάζουμε 
διεργασία, δηλαδή στον τρόπο μέσα από τον οποίο παράχθηκε 
το όποιο αποτέλεσμα. 

Μέσα από όλα αυτά που ακούστηκαν, η πρώτη ομάδα ξεκίνησε 
μιλώντας μας για την ανοικτότητα. Η ανοικτότητα στον κόσμο 
σημαίνει ανοικτότητα και στη σχέση και αυτή η ανοικτότητα στη 
σχέση επιτρέπει να υπάρχουν -λέει η δεύτερη ομάδα- πολλές 
απόψεις πάνω στο τραπέζι από πολλές και διαφορετικές αφετη-
ρίες, που τελικά οδηγούν σε δημιουργικότητα. 

Και αυτή η δημιουργικότητα με τη σειρά της οδηγεί σύμφωνα 
με την τρίτη ομάδα στο να αναπτυχθούν ερωτήματα, παρά να 
αντληθούν συμπεράσματα και να ερευνηθεί τι είναι το ταλέντο, 
το οποίο συμβολίζεται με έναν ήλιο, άρα ερωτήματα που έχουν 
να κάνουν και με το ταλέντο και με τις δεξιότητες. 

Κι έρχεται η τέταρτη ομάδα να πει ότι αυτές οι δεξιότητες είναι 
τελικά που επηρεάζουν το αποτέλεσμα, γιατί πίσω από τη χρήση, 
πίσω από το μέσο π.χ. το facebook, υπάρχει ένας άνθρωπος που 
κάνει αυτή τη χρήση, άρα ο άνθρωπος είναι αυτός που δίνει νόημα 
και ενσαρκώνει το ρόλο. Κατόπιν, η πέμπτη ομάδα μίλησε για 
εξισορρόπηση τονίζοντας το ρόλο της ανάγκης να ισορροπήσεις 
ανάμεσα στους προσωπικούς και στους εταιρικούς στόχους και 
ποιοι είναι οι τρόποι που χρησιμοποιείς γι’ αυτό, το burnout 
δηλαδή τελικά καταλήγει πάλι στις σχέσεις. 

Και η τελευταία ομάδα έρχεται και λέει ακριβώς ότι αυτή η 
σχέση είναι που σε βοηθάει να γεφυρώνεις τα κενά, όποια και 
αν είναι και όπου και αν προκύπτουν αυτά».

Τους Κόμβους υποστήριξαν οι παρακάτω συνεργάτες του 
ΑΚΜΑ: Δάφνη Δαυίδ, Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια Ομάδας, 
Παναγιώτα Δημοπούλου, Ψυχολόγος, M.Sc. Θεραπεύτρια 
Ομάδας και Οικογένειας, Λίνα Καΐρη, Ψυχολόγος MA, Ψυχο-
θεραπεύτρια, Ελένη Κοτσώνη, MSc PhD Συστημική Ψυχολόγος, 
Ψυχοθεραπεύτρια, Αλέξης Μπράϊλας, Εκπαιδευτικός - Ψυχολόγος, 
Γιάννης Παναγόπουλος, Ψυχοθεραπευτής - Εκπαιδευτής Ενη-
λίκων, Ειρήνη Παπατρέχα, Ψυχολόγος, Αφροδίτη Ραλλάτου, 
Ψυχολόγος M.Sc., Οικογενειακή Θεραπεύτρια, Βαρβάρα Στεφα-
νάκου-Ρεκλείτη, MSc Ψυχοθεραπεύτρια Οικογένειας και Ομάδας. 

Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο θα βρείτε στο www.hrcommunity.gr
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Κάθε εβδομάδα, βλέπω του τουλάχιστον δύο 
με τρεις ομάδες ή μεμονωμένα άτομα που θέλουν 
να «ξεκινήσουν» μια start-up. Οι περισσότεροι 
είναι νέοι, με ιδέες, οράματα και όρεξη για 
δουλειά. Πολλές ιδέες είναι αξιόλογες, άλλες 
λιγότερο και άλλες δεν έχουν καμία πιθανότητα 
επιτυχίας.

Τον τελευταίο καιρό παρατηρώ, πως πολλοί 
από αυτούς που με επισκέπτονται διστάζουν 
να προχωρήσουν και να κάνουν το βήμα: να 
μετατρέψουν δηλαδή την ιδέα που έχουν σε 
προϊόν ή υπηρεσία και να δημιουργήσουν μια 
επιχείρηση. Διακρίνω ένα διάχυτο φόβο που 
προφανώς προέρχεται από το ιδιαίτερα ρευ-
στό και αρνητικό για την επιχειρηματικότητα 
οικονομικό κλίμα.

Συζητώντας χθες, με μια μικρή ομάδα φοι-
τητών (τρεις τον αριθμό) διαπίστωσα ότι παρ’ 
όλο που η ιδέα τους είναι λαμπρή, η συζήτηση 
ερχόταν συνεχώς γύρω από θέματα που αφο-
ρούν στην επιβίωση ενός εταιρικού σχήματος, 
το οικονομικό κλίμα, αν θα μπορέσουν να 
ζήσουν ιδρύοντας μια επιχείρηση κ.λπ. Αντί 
δηλαδή να συζητάμε για τις προοπτικές της 
ιδέας τους, για τους τρόπους χρηματοδότησης 
του project και για τις επιλογές που πρέπει να 
κάνουν, η συζήτηση περιστρεφόταν γύρω από 
τους φόβους και τις ανησυχίες τους.

Αν υπάρχει ένας παράγοντας που εμποδίζει 
τους ανθρώπους να εξελιχθούν, να δημιουρ-
γήσουν, να επιτύχουν επιχειρηματικά αυτός 
είναι ο φόβος. Ειδικά σε περιπτώσεις όπου 

δημιουργείται μια νέα καινοτόμος επιχείρη-
ση (μια start-up δηλαδή), ο φόβος μπορεί 
να οδηγήσει είτε στην πλήρη αποτυχία του 
εγχειρήματος είτε στη ματαίωσή του. Είναι 
λοιπόν σημαντικό να αντιμετωπίσουμε τους 
φόβους μας, με διάφορους τρόπους, τρεις εκ 
των οποίων αναλύονται παρακάτω.

Πάντως, θα πρέπει να κατανοήσουμε, ότι ο φό-
βος είναι ένα απόλυτα φυσιολογικό συναίσθημα. 
Ακόμα και οι πιο επιτυχημένοι επιχειρηματίες 
έχουν νιώσει φόβο κάποια στιγμή. Αυτό που έχει 

σημασία δεν είναι τόσο η ύπαρξη του φόβου, 
αλλά να μην αφήσουμε τα συναισθήματά μας 
να μας εμποδίσουν να πραγματοποιήσουμε 
τα όνειρά μας.

Πώς όμως θα το καταφέρουμε αυτό; Πως 
θα καταφέρουμε να ελαττώσουμε το φόβο που 
νιώθουμε ξεκινώντας μια start-up; Καταρχήν, 
θα πρέπει να σχεδιάσουμε ένα πολύ αναλυτικό 
πλάνο. Φοβόμαστε όταν δεν έχουμε καθαρή 
εικόνα για το εγχείρημά μας. Όσο πιο λεπτο-
μερές είναι το πλάνο μας, τόσο πιο σίγουροι 

για τα επόμενα βήματα θα είμαστε. Επίσης, ένα 
αναλυτικό πλάνο περιλαμβάνει πάντα στόχους. 
Θέτοντας και κατακτώντας στόχους, μειώνουμε 
το άγχος, το φόβο και νιώθουμε ευχαρίστηση. 
Αντί λοιπόν να μας παραλύει ο φόβος, είναι 
προτιμότερο να αφιερώσουμε χρόνο και να 
σχεδιάσουμε το πλάνο μας.

Παράλληλα προσπαθήστε να «φορτίσετε» 
θετικά το μυαλό σας. Να αυξήσετε την αυτο-
πεποίθησή σας. Όλοι οι άνθρωποι, έχουμε 
τρόπους που μας βοηθάνε να βελτιώσουμε τη 
διάθεσή μας, να αυξήσουμε την αυτοπεποίθησή 
μας και να νιώσουμε καλύτερα. Για παράδειγμα, 
διακόψτε μια συζήτηση που σας δημιουργεί 
άγχος, διαβάστε ένα άρθρο ή ένα βιβλίο που 
είναι αισιόδοξο κ.λπ.

Τέλος, δημιουργήστε με τους συνεργάτες 
σας σχέσεις εμπιστοσύνης. Δημιουργήστε μια 
ομάδα που ο ένας βρίσκεται δίπλα στον άλ-
λον. Τις περισσότερες φορές, ο ένας βοηθάει 
τον άλλον να προσπεράσει τους φόβους του. 
Πολλές φορές, ακόμα και τα πιο απαισιόδοξα 
μέλη μιας ομάδας αλλάζουν διάθεση, επειδή 
αισθάνονται ασφαλή μέσα στην ομάδα.

Η απόφαση να μην αφήσει κάποιος το φόβο 
που νιώθει να τον κρατήσει στάσιμο, είναι ίσως 
η σημαντικότερη απόφαση στη διαδικασία δημι-
ουργίας μιας νεοφυούς επιχείρησης. Μόνο έτσι 
απελευθερώνονται δυνάμεις δημιουργικότητας 
και έτσι δημιουργούνται συνθήκες επιτυχίας.

Παναγιώτης Οικονόμου,
Managing Partner της εταιρείας συμβούλων STEP

Ο μεγάλος εχθρός των Start-ups

Το μοντέλο των μικροπιστώσεων: Μια εναλλακτική 
μορφή χρηματοδότησης και στην Ελλάδα
Η νέα εναλλακτική μορφή χρηματοδότησης, βασισμένη 

στο μοντέλο των μικροπιστώσεων, βοηθά ανθρώ-
πους, που θέλουν να ξεκινήσουν ή να αναπτύξουν 

περαιτέρω μια δική τους επιχείρηση αλλά που δεν έχουν 
τα απαραίτητα κεφάλαια για να το κάνουν, να βγουν από 
τη μειονεκτική τους θέση προσφέροντάς τους τα βασικά 
οικονομικά διαθέσιμα-μικροπιστώσεις. Είναι ένα εργαλείο 
εξόδου από την ανεργία με τη μορφή της αυτοαπασχόλησης. 

Ο εμπνευστής των μικροπιστώσεων είναι ο Μοχάμεντ 
Γιουνούς, οικονομολόγος από το Μπαγκλαντές, ο οποίος 
μετά τις σπουδές του στις ΗΠΑ, αφοσιώθηκε στην αντιμε-
τώπιση της φτώχειας στην πατρίδα του, δημιουργώντας μια 
τράπεζα μικροπιστώσεων, την Grameen Bank. 

H τράπεζα είναι γνωστή και ως «ηθική τράπεζα» ή αλλιώς 
«Τράπεζα των Φτωχών» και ο Μοχάμεντ Γιουνούς τιμήθηκε 
για την προσφορά του με Νομπέλ Ειρήνης το 2006. Η συ-
νολική φιλοσοφία του Γιουνούς για την αντιμετώπιση του 
φαινομένου της φτώχειας διαφοροποιείται από τη συνήθη 
μέθοδο που ακολουθούν συχνά διεθνείς οργανισμοί και 
ΜΚΟ. Η δική του πρωτοποριακή ιδέα ήταν η προώθηση της 
επιχειρηματικότητας σε περιοχές απόλυτης εξαθλίωσης και 
μάλιστα σε μεγάλο ποσοστό οι ωφελούμενοι ήταν γυναίκες. 
Ο ίδιος πίστευε ότι τα πολύ μικρά δάνεια μπορούν να έχουν 
ένα δυσανάλογα θετικό αντίκτυπο σε φτωχά άτομα και ότι, 
δοθείσης της ευκαιρίας, οι φτωχοί θα είναι «ηθικοί» στις 
υποχρεώσεις τους και θα επιστρέψουν τα χρήματα που 
έλαβαν. Γρήγορα αποδείχθηκε ότι είχε πραγματικά δίκιο, 
μιας και τα ποσοστά αποπληρωμής των μικροδανείων 
άγγιζαν το 99%.

Το μοντέλο των μικροπιστώσεων κατάφερε να ξεπεράσει 
τα στενά όρια του Μπαγκλαντές, επιτυγχάνοντας να εξα-
πλωθεί σε περισσότερες από 50 χώρες παγκοσμίως. Στην 
Ευρώπη λειτουργούν πολλές «πράσινες» ή «συνεταιριστικές» 
τράπεζες με πρώτη την Banca Etica με έδρα την Ιταλία, που 
χορηγούν μικροπιστώσεις, χωρίς όμως, όπως δηλώνουν, 
«να κάνουν φιλανθρωπία».

 Το 2010 μάλιστα ιδρύεται στην Ευρώπη η «Ευρωπαϊκή 
Ηθική Τράπεζα» η οποία χορηγεί μικροπιστώσεις με χαμηλά 
επιτόκια. Η αποπληρωμή των δανείων γίνεται με μικρές 
τακτές δόσεις και μεγάλη περίοδο αποπληρωμής. Υποχρέ-
ωση στην οποία μπορούν να αντεπεξέλθουν άνθρωποι 
που αποκλείονται από τις πιστώσεις των περισσότερων 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Στην χώρα μας, «εμπόδιο» στη θεμελίωση της ελληνικής 
ηθικής τράπεζας είναι τόσο η νομοθεσία, όσο και η ελληνική 
νοοτροπία. Στην Ιταλία οι πρώτοι που υπέγραψαν για τη 
Banca Etica ήταν μεγάλες ΜΚΟ, με πάνω από ένα εκατομ-
μύριο μέλη. Αντίστοιχες ΜΚΟ δεν υπάρχουν στην Ελλάδα.

Μοναδικό φωτεινό μονοπάτι, όπου εφαρμόζεται το μοντέλο 
των μικροπιστώσεων στην Ελλάδα, είναι η AFI - Action 
Finance Initiative, μια πρωτοβουλία της ActionAid Ελλάς 
και της γαλλικής οργάνωσης ADIE, ηγέτιδα στο χώρο των 
μικροπιστώσεων στην Ευρώπη. Η AFI είναι μια Αστική 
Μη Κερδοσκοπική Εταιρία που εφαρμόζει με επιτυχία το 
πρόγραμμα των μικροπιστώσεων παρέχοντας πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση έως 10.000€ σε ανθρώπους που έχουν ή 

ήδη δουλεύουν σε μια επιχειρηματική ιδέα, αλλά που τους 
λείπουν τα αναγκαία κεφάλαια για να την προχωρήσουν. 
Παράλληλα βοηθάει τις νεοσύστατες ή υφιστάμενες εταιρείες 
που υλοποιούν αυτές τις επιχειρηματικές ιδέες, παρέχοντας 
δωρεάν εκπαίδευση και υποστήριξη τόσο πριν όσο και μετά 
την χρηματοδότηση.

Όραμα της είναι η αντιμετώπιση της ανεργίας και του 
κοινωνικού/οικονομικού αποκλεισμού κι η ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας μέσω της αυτοαπασχόλησης. 

Περισσότερες πληροφορίες για την πρωτοβουλία αυτή 
μπορείτε να ακούσετε στα Open Days που διοργανώνονται 
κάθε εβδομάδα από την AFI (συμμετοχή στο http://www.
afi.org.gr/el/events). 
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Ο μορφωτικός οργανισμός του Οργανισμού Ηνωμένων 
Εθνών δηλ. η UNESCO, μετά τη λήξη της «Δεκαετίας 
της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ)» 

δείχνει να ανησυχεί βαθιά για τις επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής και καλεί (απεγνωσμένα θα έλεγα) σε μια παγκόσμια 
κινητοποίηση προς την Αειφόρο Ανάπτυξη. Στην πρόταση 
για το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Δράσης -(Π.Π.Δ.) (UNESCO 
General Conference 37/ 2013) αναφέρει: «Η Αειφόρος Ανά-
πτυξη δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο με πολιτικές συμφωνίες, 
οικονομικά κίνητρα ή τεχνολογικές λύσεις. Απαιτεί αλλαγές 
στον τρόπο που σκεπτόμαστε και δρούμε. Η εκπαίδευση παίζει 
καίριο ρόλο στην επέλευση αυτής της αλλαγής». Ο σκοπός 
του Παγκόσμιου Προγράμματος Δράσης (GAP) είναι να δη-
μιουργήσει και να αναβαθμίσει δράσεις σε όλα τα επίπεδα 
και τις περιοχές της εκπαίδευσης και της μάθησης, ώστε να 
επιταχυνθεί η πρόοδος προς την αειφόρο ανάπτυξη».

Οι δύο κύριοι στόχοι του Π.Π.Δ. είναι:
α) να αναπροσανατολίσει την εκπαίδευση και τη μάθηση, 

έτσι ώστε όλοι να έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν τις 
γνώσεις, τις δεξιότητες, τις αξίες και τις στάσεις που θα τους 
ενδυναμώσουν για να συνεισφέρουν στην αειφόρο ανάπτυξη, και

β) να ενισχύσει την εκπαίδευση και τη μάθηση σε όλα τα 
πεδία, στα προγράμματα και στις δράσεις που προωθούν την 
αειφόρο ανάπτυξη.

Η πιο βασική πρόκληση, αφορά στην ίδια την ΕΑΑ, η οποία 
είναι μετασχηματιστική εκπαίδευση και ως εκ τούτου έχει 
ως σκοπό τον αναπροσανατολισμό των κοινωνιών προς την 
αειφόρο ανάπτυξη (εμείς την αναφέρουμε ως αειφορία και τη 
σχετική εκπαίδευση ως Εκπαίδευση για την Αειφορία). Αυτό 
απαιτεί τον αναπροσανατολισμό των εκπαιδευτικών συστη-
μάτων και των δομών, όπως επίσης την αναπλαισίωση της 
διδασκαλίας και της μάθησης. Η ΕΑΑ αφορά στον πυρήνα της 
διδασκαλίας και της μάθησης και δεν μπορεί να θεωρείται ως 
ένα πρόσθετο στις υπάρχουσες εκπαιδευτικές πρακτικές (ό.π.).

Στην Ελλάδα
Η τεράστια αλλαγή που συντελείται στην ελληνική κοινωνία 

από το τέλος της δεκαετίας του 1990 και οδήγησε στις τεράστιες 
ανατροπές του τέλους της δεκαετίας του 2000, δεν μπορεί να 
αφήσει ανεπηρέαστη την εκπαίδευση στη χώρα μας. Τώρα που 
η Ελλάδα βιώνει τη χειρότερη κρίση μετά τον Β’ Παγκόσμιο 
πόλεμο και που η μορφή της εξόδου από αυτήν θα καθορίσει 
το μέλλον της για τα επόμενα πολλά χρόνια, είναι απαραίτητο 
η παιδεία μας, η οποία θα πρέπει να αποτελέσει το θεμέλιο 
της ανάκαμψης, να αναπροσανατολιστεί αναλόγως.

Όσον αφορά στα αναλυτικά προγράμματα στην πρωτοβάθ-
μια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αυτά θα πρέπει να 
αποτελέσουν τη βάση για τη βελτίωση των ικανοτήτων και 
δεξιοτήτων των μαθητών, ώστε να έχουν ενεργή συμμετοχή 
ως ενήλικες στην προσπάθεια για ανάκαμψη μέσω της αει-
φόρου ανάπτυξης. Και λέγοντας ενεργή συμμετοχή εννοούμε 
ότι οι μαθητές αποκτούν μερικές ουσιαστικές ικανότητες και 
γνώσεις, οι οποίες θα τους επιτρέψουν να συμβάλλουν στο 
γενικό κοινωνικό καλό (υλικά και πνευματικά) και να απο-
κτήσουν την ικανότητα να κάνουν κρίσεις για ανεπιθύμητες 
κοινωνικές καταστάσεις (Aronowitz & Giroux, 2010).

Για να επιτευχθεί ένας τέτοιος φιλόδοξος στόχος, θα πρέπει 
να αναθεωρηθούν όλα τα αναλυτικά προγράμματα και στις 
δύο βαθμίδες της εκπαίδευσης και να αναπροσανατολιστούν 
προς την «παραγωγή» εκείνων των πολιτών, που θα έχουν 
επιθυμία συμμετοχής στην προσπάθεια για υπέρβαση της 
κρίσης μέσα από τον αγώνα για την αειφορία, θα διαθέτουν 
τις γνώσεις για τον τρόπο λειτουργίας της κοινωνίας και της 
οικονομίας, θα έχουν δεξιότητες επικοινωνίας και δικτύωσης, 
θα αποκτήσουν ένα παγκόσμιο όραμα για ένα καλύτερο μέλλον 
για όλους. Η αναθεώρηση αυτή θα πρέπει να λάβει υπόψη 
της τις αρχές και τις αξίες της αειφορίας (αλληλεγγύη, ολι-
γάρκεια, ακεραιότητα, δικαιοσύνη, ανεκτικότητα, δημοκρατία 
κ.α) και θα πρέπει να εισηγείται τρόπους αποτελεσματικής 
διδασκαλίας και μάθησης. Όμως για να γίνει αυτό, θα πρέπει 
να αναπτυχθεί, αφού συζητηθεί, μια νέα πολιτική πλατφόρμα 
για το είδος της αειφορίας που υιοθετεί η κοινωνία στη φάση 
της κρίσης, με προοπτική το ξεπέρασμά της.

Το σχολείο, ως φορέας κοινωνικών αξιών, μπορεί να 
συμμετέχει ενεργά στην αναζήτηση λύσεων για την αντι-
μετώπιση της σύγχρονης κοινωνικής και περιβαλλοντικής 
κρίσης. Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης για την Αειφορία, το 
σχολείο καλείται να λειτουργήσει ως φορέας αλλαγής (Uzell, 
1999), αφού πρώτα το ίδιο αποτελέσει το αντικείμενο της 
αλλαγής αυτής (Orr 1992, Sterling 1996, 2002). Θα πρέπει 
να ενσωματώνει διαρκώς, θεωρητικά και πρακτικά, τις αρχές 
της αειφορίας στο πλαίσιο πραγματικών, ουσιαστικών και 

όχι συμβολικών αλλαγών (Fullan, 2001), καλύπτοντας τη 
διάσταση που υπάρχει ανάμεσα σε αυτό που διδάσκει και 
σε αυτό που εφαρμόζει (Uzell et al. 1994). Συνεπώς είναι 
αναγκαίος ο προσανατολισμός του σύγχρονου σχολείου προς 
τις αρχές, τις αξίες, και τις πρακτικές της αειφορίας, οι οποίες 
θα διαπερνούν το παιδαγωγικό, κοινωνικό/οργανωσιακό 
και τεχνικό/ οικονομικό επίπεδο λειτουργίας του (Posch 
1998, Φλογαΐτη & Δασκολιά 2004, Φλογαΐτη κ.α. 2010, 
Κάτσενου 2012). 

 Τι κάνει το σχολείο για την αειφορία και την αειφόρο 
ανάπτυξη;
Το ελληνικό σχολείο επισήμως διδάσκει την αειφόρο ανά-

πτυξη στο γυμνάσιο, στο πλαίσιο του μαθήματος Βιωματικές 
δράσεις - Συνθετικές Δημιουργικές Εργασίες- Project. Το 
μάθημα αυτό, για ένα περίπου τρίμηνο, δίνει την ευκαιρία 
στους μαθητές να έλθουν σε επαφή με κάποιες έννοιες που 
σχετίζονται με την αειφορία. Λέει το αναλυτικό πρόγραμμα 
του μαθήματος:

Οι μαθητές/τριες ως υπεύθυνοι ενεργοί πολίτες να κατα-
νοούν και να εφαρμόζουν στην καθημερινή ζωή γνώσεις και 
διαδικασίες σχετικές με:

Την αναγνώριση ότι η παραγωγή ή η κατανάλωση ενός προ-
ϊόντος ή μίας υπηρεσίας, σε ένα μέρος του πλανήτη, εξαρτάται 
από τους φυσικούς πόρους σε άλλα μέρη του πλανήτη και 
ότι αυτό δημιουργεί δυναμικές ευκαιριών αλλά και απώλειες 
περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών στοιχείων σε 
άλλα σημεία της τοπικής παγκόσμιας αλυσίδας. Μπορούμε να 
δούμε ότι εισάγει κατά κάποιο τρόπο τους μαθητές στη σχέση 
αγαθών, προϊόντων και ευκαιριών επιχειρηματικότητας, χω-
ρίς να την κατονομάζει. Το θέμα είναι ότι δεν προχωρούν τα 
πράγματα καθόλου, μένουν στάσιμα, τα προσπερνάμε χωρίς 
καν να ξύσουμε την επιφάνειά τους. Το σχολείο όμως δε δι-
δάσκει απολύτως τίποτε για την κοινωνική οικονομία και την 
κοινωνική επιχειρηματικότητα. Θα πρέπει οι μαθητές να είναι 
πολύ τυχεροί σε όλη τη διάρκεια της δωδεκαετούς φοίτησής 
τους, ώστε να πέσουν πάνω σε δάσκαλο ή καθηγητή που θα 
τους εισαγάγει στον νέο αυτό κόσμο. Μάλιστα ορισμένες πα-
ρατάξεις που δε θα κατονομάσω, είναι σφόδρα αντίθετες με 
την διδασκαλία της επιχειρηματικότητας είτε με προγράμματα 
σχετικά με την επιχειρηματικότητα κ.λπ. Φίλος μου τηλεφώ-
νησε και με επέπληξε επειδή στο σχολείο μου έκανα φέτος, 
στο πλαίσιο των ερευνητικών εργασιών, ένα πρόγραμμα για 
τη νεανική επιχειρηματικότητα και τη δημιουργία κοινωνικής 
νεανικής επιχείρησης.

Το ίδιο το πλαίσιο λειτουργίας του σχολείου, με τις εξετάσεις, 
με τα διαγωνίσματα, με την προώθηση της ατομικής προόδου, 
αντιμάχεται στην ουσία τη συνεργασία, την κοινή προσπά-
θεια, την ομαδικότητα, την προσπάθεια επίτευξης στόχων στο 
πλαίσιο της ομάδας, την κοινωνικοποίηση, την αλληλεγγύη. 
Προωθεί την ιδέα, ότι όποιος πρωτεύει στο σχολείο θα ζήσει 
καλύτερα από τους άλλους. Σε άλλες χώρες έχουν καταλάβει ότι 
η πρόοδος έρχεται μέσα από τη συνεργασία. Γνωρίζουν πολύ 
καλά ότι το καλύτερο ατομικό αποτέλεσμα είναι κατώτερο του 
αποτελέσματος που παράγει μια οποιαδήποτε ομάδα στο ίδιο 
πεδίο. Ακόμη και η ερευνητική εργασία που εισήχθη για να 
σπάσει αυτά τα στεγανά, τελικά έσπασε τα μούτρα της, αλλά 
αυτό είναι αντικείμενο άλλου συνεδρίου.

Ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός έχει καταργη-
θεί από τα λύκεια και μαζί του καταργήθηκαν και τα ΓΡΑΣΕΠ, 
δηλαδή τα Γραφεία Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολι-
σμού. Στη Φινλανδία που επισκέφτηκα και παρακολούθησα 
έναν διευθυντή λυκείου για δύο βδομάδες, ο πιο στενός του 
συνεργάτης ήταν η σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολι-
σμού, η οποία συναντούσε όλους τους μαθητές, έναν-έναν για 
να βοηθήσει στην επιλογή μαθημάτων και κατευθύνσεων. Ο 
ίδιος σύμβουλος, στην Ελλάδα, θα μπορούσε, έχοντας βέβαια 
κατάλληλη και επαρκή επιμόρφωση, να ωθήσει τους μαθητές 
και τις μαθήτριες σε πιο συνεργατικές μορφές επαγγελματικού 
προσανατολισμού.

Οι σημερινές προοπτικές των νέων στην Ελλάδα
Νομίζω ότι δε χρειάζεται να πω τίποτε επί του θέματος. 

Δεν υπάρχει κανείς σ’ αυτή την αίθουσα, υποθέτω, που δεν 
έχει στο στενό του περιβάλλον τουλάχιστον έναν ξενιτεμένο 
νέο, πιθανότατα επαρκώς μορφωμένο. Το μέγα ζήτημα είναι 
πώς θα κρατήσουμε τους νέους μας εδώ στη χώρα, ώστε να 
συμβάλλουν κι οι ίδιοι στη συνολική βελτίωση της ζωής των 
κατοίκων της.

Στο φυλλάδιο της Α.ΚΟΙ.Σ.Δ.Α. «Απασχόληση, αυτοαπα-
σχόληση και κοινωνικοί συνεταιρισμοί», στη σελίδα 10, ανα-
φέρεται ότι τα εμπόδια στην ίδρυση και λειτουργία ΚΟΙΝΣΕΠ 
περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την «έλλειψη επιχειρηματικής 
τεχνογνωσίας και ανάλογης εκπαίδευσης».

Ας δούμε, λοιπόν, τι μπορεί να κάνει το σχολείο και ιδι-
αίτερα η ΕΑΑ.

Με την εφαρμογή ενός νέου προγράμματος σπουδών για 
την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/Εκπαίδευση για την Αειφόρο 
Ανάπτυξη μπορούμε να επιτύχουμε σταδιακά τη διάπλαση 
αυτόνομων και ενεργών πολιτών οι οποίοι:

θα είναι περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένοι, θα κατέχουν 
τη σχετική γνώση, θα συνειδητοποιούν τη σοβαρότητα των 
ζητημάτων, αλλά κυρίως θα διαθέτουν τις απαιτούμενες ικα-
νότητες και τη θέληση προκειμένου να γίνουν παράγοντες 
αλλαγών στην κατεύθυνση της επίλυσης τους.

Δε θα ανταποκρίνονται παθητικά και δε θα προσαρμόζονται 
σε επιλογές και επιταγές διαφόρων κέντρων εξουσίας, αλλά 
θα διερευνούν και θα σκέπτονται κριτικά, θα αναλαμβάνουν 
τις ευθύνες τους και θα συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων, παρεμβαίνοντας δυναμικά και δημοκρατικά 
στα κοινωνικά δρώμενα, με στόχο τις αλλαγές που απαιτού-
νται και τη διαμόρφωση συνθηκών αειφόρου ανάπτυξης, θα 
έχουν οράματα, ικανότητες και αξίες που θα τους βοηθούν 
να διαπραγματεύονται και να σχεδιάζουν ατομικά και κυρίως 
συλλογικά τους κοινωνικούς όρους της αειφορίας προσδιο-
ρίζοντας αυτόνομα το παρόν τους και επαγρυπνώντας για το 
μέλλον των γενεών που θα έλθουν.

Μεθοδολογικά η ΕΑΑ είναι προσανατολισμένη στην ομα-
δοσυνεργατική διδασκαλία. Και μόνον αυτή η μεθοδολογική 
προσέγγιση, αν γενικευτεί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 
πολύ σύντομα θα έχει δημιουργήσει ανθρώπους που θα μά-
θουν να συνεργάζονται και να παράγουν αποτελέσματα και 
προϊόντα ως ομάδα. Μέσα σε έναν ωκεανό ατομικής προσπά-
θειας η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/ΕΑΑ και η Ερευνητική 
Εργασία-Project, προσπαθούν να ρηγματώσουν την κυρίαρχη 
μετωπική και δασκαλοκεντρική διδασκαλία. Πέρα όμως από 
το μεθοδολογικό-ομαδοσυνεργατικό, που κατά τη γνώμη μου 
στην κοινωνική οικονομία παίζει τον πιο σημαντικό ρόλο, 
πρέπει να δούμε και το περιεχόμενο της ΕΑΑ, σε σχέση πάντα 
με την κοινωνική οικονομία.

Η ΕΑΑ προωθεί αρχές και αξίες, όπως η αλληλεγγύη, η 
ολιγάρκεια, η φροντίδα για τον άλλον, κ.λπ. Οι αξίες αυτές αν 
γίνουν αποδεκτές από τους μαθητές και αν τις ενστερνιστούν, 
μπορούν να εργαστούν με επιτυχία στο κοινωνικό πεδίο. 

Το ίδιο το σχολείο θα πρέπει να βοηθήσει τα παιδιά να 
κατανοήσουν ότι η εποχή που το δημόσιο ήταν η καταφυγή 
όλων, έχει περάσει. Το συζήτησα με τις μαθήτριές μου και 
έδειξαν να κατανοούν πως δεν είναι ποτέ δυνατόν ένα εκα-
τομμύριο νέοι να προσληφθούν στο δημόσιο. Βγαίνοντας 
από τις σπουδές τους, είτε δευτεροβάθμιες είτε ανώτατες, 
θα βρεθούν αντιμέτωποι με την αγορά. Κι εκεί, όσο κι αν το 
πελατειακό σύστημα επιβιώνει στη χώρα, όσο κι αν χρειά-
ζεσαι ακόμη «μπάρμπα στην Κορώνη», θα πρέπει να βρεις 
τρόπο να επιβιώσεις και να προκόψεις. Οι κοινωνικές επι-
χειρήσεις είναι μια πολύ καλή ιδέα για να αντιμετωπίσουμε 
τη νεανική ανεργία. 

Δημήτριος Καλαϊτζίδης,  
Δρ Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης-Σχολικής Γεωγραφίας,  

Πρόεδρος Aeiforum, Διευθυντής Ραλλείου ΓΕΛ Θηλέων Πειραιά
www.enallaktikos.gr

Κοινωνική Οικονομία

Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη: Από το θρανίο 
και το έδρανο στην κοινωνική-οικονομική αρένα
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Α ποφασίσθηκε και υπογράφηκε και ορίσθηκε 
η πρώτη Διοικούσα Επιτροπή, από 110 
περίπου παριστάμενους νόμιμα εκπροσω-

πούμενους Συνεταιρισμούς, ενώ άλλοι 40 Συνε-
ταιρισμοί δήλωσαν με επιστολή την συμμετοχή 
τους, το καταστατικό της ΝΕΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ, στις 
26 Σεπ 2016, στην Αθήνα (ξενοδοχείο President). 

Με δηλώσεις της 21μελούς πρώτης προσωρινής 
διοίκησης (Δ.Ε.) η συνυπογραφή του καταστατικού, 
εκτός από τους πρώτους 110, που ήταν εκεί, θα 
παρέμενε ανοικτή στα γραφεία της παλαιάς ΠΑ-
ΣΕΓΕΣ όλη την εβδομάδα, μέχρι την Δευτέρα, 3 
Οκτ 2016, για όσους ακόμα Συνεταιρισμούς επιθυ-
μούν να συνυπογράψουν το ιδρυτικό καταστατικό. 
Βέβαια και μετά θα μπορούν να ενταχθούν, αλλα 
αυτό θα μπορεί να γίνει μόνο αφού συσταθεί το 
νέο Σωματείο-ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ, σύμφωνα με τις 
διαδικασίες που προβλέφθηκαν. Η νομική του 
μορφή είναι Σύλλογος-Σωματείο. Ήταν εμφανής 
η έντονη διάθεση όλων των συμμετεχόντων να 
κερδίσει το συνεταιριστικό κίνημα τον χαμένο 
δρόμο, τόσο στις αγορές όσο και στον αγροτικό 
κόσμο.

Μιλώντας στην έναρξη της εκδήλωση το μέλος 
της Συντονιστικής Επιτροπής, κ. Γιώργος Ανέστης, 
χαρακτήρισε σημαντική την 26η Σεπ 2016, καθώς 
η ίδρυση του νέου κεντρικού συνεταιριστικού φορέα 
σηματοδοτεί μια αναγκαιότητα, η οποία κυρίως 
δημιουργήθηκε από το πολιτικό σύστημα που στο-
χοποίησε την ΠΑΣΕΓΕΣ την τελευταία πενταετία 
και αρνούμενο να εφαρμόσει τον νόμο που ίσχυε 
τότε, την οδήγησε σε οικονομικό αδιέξοδο. Σήμερα 
ήρθε η ώρα, με πρωτοβουλία των συνεταιρισμών 
και των συνεταιρισμένων αγροτών, να ξεκινήσει 
ένα νέο κίνημα που δεν θα εξυπηρετεί κομματικές 
σκοπιμότητες και θα πρέπει να διέπεται από τις 
διεθνείς και ευρωπαϊκές συνεταιριστικές αρχές 
και αξίες, ώστε να διασφαλίζει τον θεσμικό του 
ρόλο και μην αφήνει «κερκόπορτες» για συμμετοχή 
Ανωνύμων Εταιριών της ιδιωτικής οικονομικής. 

Η ύπαρξη συνεταιριστικού κινήματος είναι ανα-
γκαία προϋπόθεση για την ύπαρξη αγροτικού τομέα 
στην χώρα τόνισε, εν συνεχεία, στην τοποθέτησή 
του ο κ. Μάρκου Χρήστος, και συμπλήρωσε πως 
η ύπαρξη άλλου φορέα δεν σηματοδοτεί διάσπα-
ση, αλλά διαφορετική ερμηνεία της κατάστασης. 
Επισήμανε πάντως πως η νέα ΠΑΣΕΓΕΣ δεν θα 
πρέπει ούτε στιγμή να πάψει να παλεύει για την 
ενότητα του χώρου. 

Το κυριότερο σημείο ήταν η ενεργός συμμε-
τοχή και συμπαράσταση του Ινστιτούτου Συνε-
ταιριστικών Ερευνών & Μελετών-ΙΣΕΜ με το 
Διοικητικό της Συμβούλιο, μεταξύ των οποίων 
ο ομότιμος καθηγητής Κώστας Παπαγεωργίου 
(ΓΠΑ), ο ομότιμος καθηγητής Κώστας Αποστο-
λόπουλος (Χαροκόπειο) πρόεδρος του ΙΣΕΜ, η 
κα Άννα Μητροπούλου (νομικός), ο καθ Μιχάλης 
Φεφές (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου) και η καθ 
Όλια Καμινάρη (Πάνειο). Και μόνο η παρουσία 
του ΙΣΕΜ προσδίδει στο εγχείρημα σοβαρότητα 
και σαφή προσανατολισμό προς την Κοινωνική 
Οικονομία. Δεν ξεχνάμε ότι η παλαιά ΠΑΣΕΓΕΣ 
δεν περιελάμβανε στο καταστατικό της τις αρχές 
και αξίες της Διεθνούς Συνεταιριστικής Συμμαχίας 
(ICA-International Cooperatives Alliens), ούτε 
ήταν μέλος της ICA, ούτε καν του Ευρωπαϊκού 
Τμήματός της, παρά μόνο εμμέσως, ως μέλος της 
COPA-COGECA. 

Την ανάκτηση του μεριδίου της αγοράς που 
έχασαν τα τελευταία χρόνια οι συνεταιρισμοί, 
καθώς και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης 
του αγροτικού κόσμου προς αυτούς, έθεσε ως 
βασικούς στόχους που οδηγούν στην ίδρυση της 
ΝΕΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ ο κ. Παύλος Σατολιάς, μέλος 
της συντονιστικής ομάδας.

Φαίνεται ότι οι βασικές αρχές της ΝΕΑΣ ΠΑ-
ΣΕΓΕΣ περιλαμβάνουν έννοιες όπως: 

ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ θα αποτελεί τον εθνικό 
θεματοφύλακα των διεθνών συνεταιριστικών 
αρχών και αξιών και των ηθικών συνεταιρι-
στικών αρχών, προκειμένου να διαδραματίσει 
ένα σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση εκ μέ-
ρους του κράτους της συμμόρφωσης με τους 
διεθνώς αποδεκτούς κανόνες, για τη δημιουργία 
νομικού και κανονιστικού πλαισίου, μέσα στο 

οποίο οι συνεταιρισμοί μπορούν να ευδοκιμήσουν. 
Ο στόχος αυτός θα υλοποιηθεί με την συνεργασία 
της Ομοσπονδίας, με την Διεθνή Συνεταιριστική 
Ένωση (International Co-operative Alliance -ICA), 
τις Ευρωπαϊκές Οργανώσεις που εκπροσωπούν 
τους Συνεταιρισμούς και ειδικότερα τους Αγροτι-
κούς Συνεταιρισμούς και τις λοιπές Ευρωπαϊκές 
και διεθνείς Οργανώσεις εκπροσώπησης των 
συνεταιρισμών.

-
ταιρισμών της χώρας και Ενώσεων Συνεργασιών 
αυτών, η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ θα παρέχει συμβουλές 
και οδηγίες καλής πρακτικής στους συνεταιρισμούς, 
για το πώς να αποφεύγουν ή/& να διαχειρίζο-
νται τους κινδύνους, για την αυτονομία και την 
ανεξαρτησία των συνεταιρισμών μελών της. Θα 
συνεργάζεται με τις ρυθμιστικές αρχές, για να 
διασφαλιστεί ένα κατάλληλο νομικό πλαίσιο, 
ευνοϊκό, για την λειτουργία των συνεταιρισμών. 
Θα παρέχει συμβουλές και πληροφορίες, μέσω 
των οργανωμένων επιστημονικών υπηρεσιών της 
για την επιχειρηματική ανταγωνιστικότητα των 
συνεταιριστικών επιχειρήσεων, την ανάπτυξη της 
συνεταιριστικής και δια-συνεταιριστικής εθνικής 
και ευρωπαϊκής συνεργασίας, για την δημιουργία 
οικονομιών κλίμακας, οι οποίες με τη σειρά τους, 
θα δημιουργούν συνθήκες σωστής και επαρκούς 
υποστήριξης των αγροτικών προϊόντων των συ-
νεταιρισμών στις αγορές.

της, μέσω των υπηρεσιών της, με την ανάληψη 
εκτέλεσης κάθε έργου, νομικού, φορολογικού, 
λογιστικού, αξιολόγησης επενδύσεων-επενδυτι-
κών μελετών, και σχεδίων εξυγίανσης, ανάληψης 
συντονισμού υλοποίησης δημοσίων συμβάσεων 
παροχής υπηρεσιών στα μέλη της, που αφορούν 
κάθε ευρωπαϊκή και εθνική παροχή και υλοποίηση 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων, σε συνεργασία με τους 
εθνικούς και ευρωπαϊκούς θεσμούς. Θα εκπρο-
σωπεί τα μέλη της σε όλα τα Ευρωπαϊκά όργανα 
διαβούλευσης, που αφορούν στον συνεταιριστικό 
θεσμό, στη διασυνεταιριστική συνεργασία, στα 
αγροτικά προϊόντα και στα κάθε είδους εφόδια 
και θα μεταφέρει και θα παρέχει εκπαίδευση 
και κατάρτιση. Πρώτιστος ρόλος της είναι να 
αναπτύξει την συνεργασία μεταξύ των αγροτικών 
συνεταιρισμών και των ενώσεων συνεργασιών 
μεταξύ τους, ώστε με την αμοιβαία βοήθεια και 
στήριξη, να ισχυροποιηθούν επιχειρηματικά, για 
να ανταγωνιστούν αποτελεσματικά στην αγορά. 

(Αρχή της αλληλοβοήθειας των συνεταιρισμών). 
Θα διαλέγεται με το κράτος, ως επίσημο όργανο 
των μελών της, για όλα τα θέματα, που αφορούν 
την ανάπτυξη και ευημερία των συνεταιρισμών.

σκοπού της, θα είναι η συστηματική εκπαίδευση 
όλων των αιρετών και επαγγελματικών στελεχών 
των συνεταιρισμών, με ιδιαίτερη φροντίδα για 
τους συνεταιριστικούς υπαλλήλους, οι οποίοι 
κρατούν στα χέρια τους ένα μεγάλο μέρος της 
συνεταιριστικής επιτυχίας και της δημιουργίας 
πλούτου για τον αγρότη συνεταιριστή. Θα επανα-
φέρει την συνεργασία με Εθνικά και Ευρωπαϊκά 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Πανεπιστήμια.

Συνεταιριστική Ταυτότητα, το 1995, από τη Διεθνή 
Συνεταιριστική Ένωση, υπήρξε μια αυξανόμενη 
συνειδητοποίηση ότι οι συνεταιρισμοί έχουν 
πολλά να προσφέρουν, όχι μόνο για τα μέλη, τους 
πελάτες και τους υπαλλήλους των συνεταιρισμών, 
αλλά για την κοινωνία στο σύνολό της.

-
σίας (International Labor Organization-ILO) του 
ΟΗΕ παρέχει ένα πλαίσιο για τις κυβερνήσεις να 
αναπτύξουν το νομικό, φορολογικό, οικονομικό 
και διοικητικό σύστημα και τις πολιτικές, που θα 
επιτρέψουν στους συνεταιρισμούς να αναπτυχθούν, 
με πλήρη σεβασμό και διατήρηση της αυτονομίας 
και της ανεξαρτησίας τους. Ανεξαρτησία από το 
Κράτος σημαίνει ότι τα μέλη του συνεταιρισμού είναι 
ελεύθερα και έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν 
με δημοκρατικό τρόπο αποφάσεις στηριζόμενες 
σε ό,τι κρίνεται συμφέρον για τα μέλη τους και 
τις ευρύτερες κοινότητες που εξυπηρετούν οι 
συνεταιρισμοί.

ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ, είναι πώς 
να επιτευχθεί η αποτελεσματική υποστήριξη των 
συνεταιρισμών από το Κράτος, χωρίς αυτό να 
καταλήγει σε αδικαιολόγητη κυβερνητική επιρροή 
στους συνεταιρισμούς. Σε ακραίες περιπτώσεις, 
η Ομοσπονδία και οι συνεταιρισμοί θα κληθούν 
να αντισταθούν στην τάση ορισμένων πολιτικών, 
οι οποίοι δεν κατανοούν τη φύση και τα οφέλη 
της συνεταιριστικής επιχείρησης, και ζητούν την 
κατάργηση της αρχής της αμοιβαιότητας και την 
περιστολή των συνεταιρισμών.

ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ θα κληθεί να αντισταθεί σε 
δυνάμεις που θα προσπαθήσουν, χάριν ανταγω-
νιστικών ιδιοτελών συμφερόντων, να εκφυλίσουν 
τον αγροτικό συνεταιριστικό χώρο. Η ΝΕΑ ΠΑ-

ΣΕΓΕΣ θα πρέπει να συνεχίσει την ιστορία του 
συνεταιριστικού θεσμού της χώρας, επανασυνδέ-
οντας το ιστορικό παρελθόν του συνεργατισμού 
με την σημερινή πραγματικότητα, διαγράφοντας 
από την συνεταιριστική συνείδηση, τα σφάλματα 
και τις αποκλίσεις μιας παρεμβληθείσας θλιβερής 
παρένθεσης.

Κατάρτισης και Πληροφόρησης είναι η απάντηση 
σε αυτές τις προκλήσεις. Όσο περισσότερο τα μέλη, 
οι εργαζόμενοι, οι πολιτικοί, και το ευρύ κοινό 
γνωρίζουν σχετικά με τα κοινωνικά, πολιτιστικά 
και οικονομικά οφέλη, που οι συνεταιρισμοί 
φέρνουν στο τραπέζι της ανθρωπότητας, τόσο 
περισσότερο θα προστατευθούν η αυτονομία, 
η ανεξαρτησία και τα δημοκρατικά δικαιώματά 
τους, συνεπώς η ευημερία τους.

ιδεολογική και συντονιστική οργάνωση των 
αγροτικών συνεταιρισμών της χώρας και των 
ενώσεων συνεργασιών τους, μελών της. Μέλη 
της θα μπορούν να εγγραφούν όλοι οι αγροτικοί 
συνεταιρισμοί της χώρας, οι οποίοι λειτουργούν 
σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της 
εθνικής νομοθεσίας, για τους αγροτικούς συνε-
ταιρισμούς, σήμερα του ν. 4384/2016. 

Όσοι είχαμε την χαρά να βρεθούμε στο President 
(26-9-2016) ενθουσιαστήκαμε από την εξέλιξη, 
διότι πολλά και σημαντικά σημεία του νέου κα-
ταστατικού κάνουν κάθε καλόπιστο συμπολίτη 
να αισθάνεται άνετα με την ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ. 
Μερικά από αυτά τα σημεία του νέου σωστού 
συνεταιριστικού ξεκινήματος είναι: 
1. Αναφέρονται για πρώτη φορά οι Συνεταιρι-
στικές αρχές και αξίες της ICA του 1995 και η 
Σύσταση 193 του ILO.
2. Προβλέπεται όλοι οι εκπρόσωποι και όλα τα 
εκλεγόμενα μέλη να είναι αγρότες (παραγωγοί).
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο που θα εκλεγεί θα 
έχει 2 μέλη, αριθμός ικανός να καλύψει όλες τις 
περιοχές και όλα τα κύρια προϊόντα.
Μερικά από τα αδύναμα στοιχεία που ίσως θα 
μπορούσαν να βελτιωθούν είναι:
1. Η έλλειψη «κόφτη» επανεκλογών, αφήνει πε-
ριθώρια παλαιοκομματικών πατερναλιστικών 
πρακτικών και πιθανόν δημιουργούν προϋπο-
θέσεις «ομάδας» εξουσίας (όπως στην παλαιά 
ΠΑΣΕΓΕΣ, που εκφύλισε το κίνημα)
2. Η «όχι καλή» επιλογή του προέδρου του συνε-
ταιρισμού-μέλους εξ ορισμού ως αντιπροσώπου 
του Συνεταιρισμού, ίσως εξωθήσει σε συγκέ-
ντρωση θέσεων σε ένα πρόσωπο, που δεν είναι 
η καλύτερη επιλογή στην κοινωνική οικονομία. 
3. Αν ο ακρογωνιαίος λίθος της αποτελεσματικής 
συμμετοχής είναι η ικανοποιητική πληροφόρηση 
και η εκπαίδευση όλων των συνεταιρισμένων, για 
να μπορούν να αναδειχθούν σε όλες τις θέσεις 
προσφοράς, τότε η μη καταστατική προκαθορι-
σμένη ποσόστωση στον ετήσιο προϋπολογισμό 
για εκπαίδευση και συναντίληψη, δεν είναι η 
καλύτερη ίσως επιλογή. Η παλαιά ΠΑΣΕΓΕΣ 
είχε καταργήσει στην ουσία την εκπαίδευση, με 
αποτέλεσμα όσα είδαμε να γίνονται.
4. Η μεγάλη «ψαλίδα»-διαφοροποίηση εκπρο-
σώπων από κάθε Συνεταιρισμό (ανάλογα με τον 
τζίρο, όπου λαμβάνονται υπ όψη η αξία των 
συναλλασσομένων αγαθών) δημιουργεί ισχυρή 
διαφοροποίηση-ενίσχυση των εύρωστων συνε-
ταιρισμών, που ίσως δεν είναι επιθυμητή και 
ίσως λειτουργεί αποτρεπτικά για τους μικρότερους 
συνεταιρισμούς.
5. Ο σύλλογος ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ θα μπορούσε να 
μην περιορίζεται μόνο σε συνεταιρισμούς του νό-
μου 4384/2016. Η κατακερματισμένη νομοθεσία 
για την Κοινωνική Οικονομία στην Ελλάδα, ίσως 
θα μπορούσε να μην είναι περιστασιακό άλλοθι 
για αποκλεισμούς συνεταιρισμών του αγροτικού 
τομέα. Άλλωστε κάποτε πρέπει να ενοποιηθεί η 
συνεταιριστική νομοθεσία. 

Έτσι ή αλλιώς ήταν ένα καλό ξεκίνημα για τους 
αγροτικούς συνεταιρισμούς, και η συνεργασία με 
το ΙΣΕΜ είναι μια εγγύηση. 

Δημήτρης Μιχαηλίδης,  
δημοσιογράφος στα Αγρονέα

Μια σωστότερη συνεταιριστική αρχή
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Συναντήσαμε τον Δημήτρη Πατούνη 
στο μικρό του επίγειο «παράδει-
σο» στο Πέραμα (ένα συμβολικό 

πέρασμα από αυτόν τον κόσμο σε έναν 
άλλο…). Το Πέραμα ήταν παλαιά ένα 
πέρασμα από τη μια πλευρά του κόλπου 
της Γέρας της Λέσβου προς την πόλη 
της Μυτιλήνης, αλλά ταυτόχρονα και το 
λιμάνι, ο τόπος όπου συγκεντρώνονταν 
όλος ο πλούτος της αγροτικής παραγωγής 
της Γέρας για να φύγει δια θαλάσσης στα 
μεγάλα καταναλωτικά κέντρα. Επίσης στο 
Πέραμα υπήρχαν και μεγάλα εργοστάσια 
επεξεργασίας της αγροτικής παραγωγής 
(γεωργικής, κτηνοτροφικής & αλιευτικής). 

Σήμερα σχεδόν τίποτε από αυτά δε 
λειτουργεί. Μάλιστα ένα μεγάλο ατμο-
κίνητο ελαιοτριβείο, από όσα μάθαμε, 
αγοράστηκε από ξένο επενδυτή, για να 
γίνει μουσείο ελαιολάδου, το τρίτο στην 
Λέσβο από όσα ξέρουμε (τα άλλα μουσεία 
ελαιολάδου είναι στην Αγία Παρασκευή 
και στο Παπάδο). Στο μικρό «παράδεισο» 
μας υποδέχθηκε η Φαμπιόλα, από την 
Λατινική Αμερική, σύζυγος του Δημήτρη, 
νιόπαντροι, εδώ και ένα χρόνο. Γνωρί-
στηκαν στην Αγγλία και αποφάσισαν 
να έρθουν στην Ελλάδα, στην Λέσβο, 
στον κόλπο της Γέρας, στο Πέραμα, σε 
ένα μικρό κληρονομημένο κτήμα, που 
«έστησαν» την άποψή τους για τη ζωή. 

Έχουν το σπίτι τους, σχετικά υπερυ-
ψωμένο, και τον κήπο τους με όλα τα 
πιθανά καλλιεργούμενα φυτά για την 
αυτοτέλειά τους και την παραγωγή του 
καθημερινού φαγητού. Έχουν ένα μικρό 
αυτοκίνητο και τα ποδήλατά τους, απλά 
και ηλεκτρικά για τις μετακινήσεις τους. 
Και το εργαστήριο κατασκευής ηλεκτρικών 
μπαταριών και ηλεκτρικών ποδηλάτων, 
που σχεδίασαν και έφτιαξαν μόνοι τους, 
δίπλα στο σπίτι τους, μέσα στην αυλή 
τους. Όλος ο κόσμος τους στην ίδια αυλή, 
ένας μικρός «παράδεισος». 

Ο τριανταεξάχρονος Δημήτρης Πα-
τούνης γεννήθηκε και μεγάλωσε στην 
Σκόπελο της Γέρας, ένα διπλανό χωριό, 
και αφού τελείωσε με το Δημοτικό, το 
Γυμνάσιο και το Λύκειο, πήγε στο Πα-
νεπιστήμιο Ιωαννίνων, όπου σπούδασε 
Πληροφορική. Αλλά κάτι τον τραβούσε στο 
σχεδιασμό οχημάτων. Έτσι συνέχισε τις 
σπουδές του στην Αγγλία στο σχεδιασμό 
αυτοκινήτων και στους αυτοματισμούς. 
Τελικά τον «αποπλάνησε» η πρακτική του 
άσκηση και ακολούθησε επαγγελματικά 
τον κλάδο του σχεδιασμού αυτοκινήτων, 
κατασκευάζοντας πρωτότυπα στην Lotus. 

Πίνοντας μόνο νερό και δοκιμάζοντας 
τα τοπικά γλυκά συζητήσαμε για λίγο, 
εντυπωσιασμένοι μαζί με τον κοσμογυ-
ρισμένο Κώστα Αρτακιανό, τις επιλογές 
του Δημήτρη Πατούνη. 

Δημήτρη, πώς επέλεξες να κατα-
σκευάζεις ηλεκτρικά ποδήλατα;
Κατ’ αρχήν, επιλέξαμε με την Φαμπιό-

λα να ζήσουμε. Να ζήσουμε έτσι όπως 
εμείς θέλουμε, σε ένα περιβάλλον που 
να ταιριάζει με εμάς, τους ανθρώπους. 
Έτσι ξεκινήσαμε να σχεδιάζουμε την εδώ 
μετεγκατάστασή μας, από την Αγγλία. 

Αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε 
θα έπρεπε να ήταν μικρό, προσαρμοσμέ-
νο στο περιβάλλον του Περάματος, άρα 
δεν θα ήταν κάποια μαζική παραγωγή. 
Άλλωστε σήμερα όλες σχεδόν οι μαζικές 
παραγωγές γίνονται στην Κίνα. 

Η μικρή παραγωγή δεν θα ήταν βιώ-
σιμη με τις τιμές που κυκλοφορούν στην 
αγορά. Έτσι επιλέξαμε να κατασκευά-
ζουμε «κατά παραγγελία» ΜΟΝΑΔΙΚΑ 
ποδήλατα, προσαρμοσμένα στον κάθε 
πελάτη. Εκεί είμαστε μοναδικοί και μπο-
ρούμε να συναγωνιστούμε με άλλους 
κατασκευαστές.

Τι μορφής είναι τα ποδήλατα;
Έχουμε τρείς «γραμμές» παραγωγής: 

1. Ελαφρού τύπου γενικής χρήσης. 2. 
Βαρέως τύπου και 3. Μετατροπές απλών 
σε ηλεκτρικά ποδήλατα. Επίσης κατα-
σκευάζουμε και ηλεκτρικές μπαταρίες για 
τις ανάγκες των ποδηλάτων μας ή και 
για άλλες χρήσεις, σε αυτοτελή «γραμμή» 
παραγωγής. 

Από την περιγραφή των κατασκευ-
αστικών μας επιλογών γίνεται σαφές 
ότι δεν υπήρχε κάποιο γενικής μορφής 
εργαστήριο, που να ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες μας. Έτσι σχεδιάσαμε μόνοι μας 
το εργαστήριό μας, επιλέξαμε τα υλικά 
και το κατασκευάσαμε τελείως μόνοι. 
Ήταν το πρώτο μας έργο. 

Μόνοι σχεδιάσατε το εργαστήριο;
Ναι μόνοι. Και μετά το κατασκευάσαμε 

κιόλας. Σχεδιάσαμε όλα τα εργαλεία 
και τις ιδιοκατασκευές για να γίνει η 
δουλειά σωστή. Μας πήρε πολύ χρόνο 
ο σχεδιασμός μη προϋπαρχόντων εργα-
λείων, όπως η «καλίμπρα» του σκελετού 
του κάθε ενός, μοναδικού, ποδήλατου. 

Ο σχεδιασμός της μπαταρίας και των 
εργαλείων διαμόρφωσής της, είναι δικά 
μου. Μόνο πρώτες ύλες φέρνω από έξω. 
Οι σωλήνες των σκελετών των ποδη-
λάτων είναι ειδικής σύνθεσης και τα 
παραγγέλνω από Γερμανία. Τα πλαστικά 
τα φέρνω από την Κίνα. 

Πες μου κάποια χαρακτηριστικά 
της μπαταρίας σας.
Είναι ειδικά σχεδιασμένη για ηλεκτρι-

κά υποβοηθούμενα ποδήλατα. Ζυγίζει 
μόνο 3,7 κιλά συνολικά και αντέχει για 
να μας πάει 30 έως 60 χιλιόμετρα. Αν 
πηγαίνεις «μαλακά» θα πάς μέχρι και 60 
χιλιόμετρα. Αν την πιέζεις για αυξημένη 
ταχύτητα και για μεγάλες ανηφόρες τότε 
θα εξαντληθεί γρήγορα και θα διαρκέσει 
μόνο 30 χιλιόμετρα. 

Για να φορτισθεί κανονικά θέλει 
περίπου 3 ώρες. Υπάρχει όμως και η 
δυνατότητα για γρήγορη φόρτιση μέσα 
σε μόλις μια ώρα, τότε όμως η μπαταρία 
ταλαιπωρείται και θα ζήσει μικρότερη 
διάρκεια ζωής. Ούτως ή άλλως αφού 
κατασκευάζομε εδώ τις μπαταρίες μπο-
ρούμε να αντικαταστήσουμε οτιδήποτε, 
όποτε χρειασθεί. 

Δε θέλουμε οικονομικά στοιχεία. 
Αν κάποιος θέλει, που θα σε βρει;
Εδώ, στο εργαστήριό μου, στο Πέραμα 

Γέρας Λέσβου ή να τηλεφωνήσει στο 
6932 185 855 ή να επικοινωνήσει με το 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο dpatounis@
gmail.com. 

Κατασκευάζω κάθε ποδήλατο με δύο 
κύρια χαρακτηριστικά. Τα κανονικά με 
ζάντες 2,5 ιντσών, και τα βαρέως τύπου 
και παντός εδάφους, με ζάντες 4 ιντσών. 
Επίσης μπορεί κάποιος να μου φέρει το 
ποδήλατό του και να το μετατρέψω σε 
ηλεκτρικής υποβοήθησης. 

Τι είναι αυτά τα βαρέως τύπου;
Είναι ειδικά σχεδιασμένα ποδήλατα 

για να κινούνται χωρίς προβλήματα 

σε χιόνι, σε λάσπη και σε άμμο και 
σηκώνουν άνετα 250 κιλά βάρος… και 
πάνε παντού. 

Αγαπητέ Δημήτρη Πατούνη, δε θα 
περιμένουμε τις 11 Δεκ για να σου κά-
νουμε έκπληξη στα γενέθλιά σου. Απλά 
θέλουμε λίγο χρόνο να συνειδητοποι-
ήσουμε ότι στο Πέραμα της Λέσβου, 
μέσα σε ένα μικρό «παράδεισο», που 
διαμορφώσατε εσείς (η Φαμπιόλα και 
εσύ), παράγετε «κατά παραγγελία» ότι 
ποδήλατο επιθυμεί κάποιος, και διαθέτετε 
ήδη δύο τύπους, τον κανονικό και τον 
βαρύ, παντός εδάφους. 

Στην επίσκεψή μας, πήγαμε ο Κώστας 
Αρτακιανός και εγώ, διότι δε θα κατα-
λάβαινα με τίποτε που είναι κρυμμένος 
ο μικρός «παράδεισος» του Δημήτρη 
Πατούνη, προέκυψε από μια συζήτηση 
στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επι-
χείρηση ΜΟΔΟΥΣΑ (Παπάδος, www.
modousa.gr) για την Τοπική Ανάπτυξη, 
προετοιμάζοντας την πρόταση για το 
Τοπικό Πρόγραμμα LEADER, στις 13 
Σεπ 2016. 

Τελικά ο ενθουσιασμός μου από την 
ανακάλυψη του Δημήτρη Πατούνη δεν 
μπορεί να περιγραφεί. Μακριά από τα 
φώτα των start up, χωρίς καμιά οικο-
νομική βοήθεια, ίσως μόνο από τη συ-
ναισθηματική στήριξη της συντρόφου 
του, επέλεξαν να κάνουν το όνειρό τους 
πραγματικότητα και την ζούνε. Σχεδί-
ασαν και κατασκεύασαν το χώρο τους 
μόνοι. Σχεδίασαν και κατασκεύασαν το 
εργαστήριο και τα εργαλεία τους μόνοι. 
Και παράγουν πλούτο για την Ελλάδα 
και τον τόπο και το κυριότερο ΖΟΥΝΕ, 
όπως επέλεξαν να ζούμε, και μάλιστα σε 
σύνδεση με όλο τον κόσμο, από όπου 
δέχονται παραγγελίες για ειδικά, σχε-
διασμένα στον σωματότυπο του κάθε 
ενός πελάτη, ηλεκτρικά υποβοηθούμενα 
ποδήλατα. ΜΠΡΑΒΟ. 

Δεν έκανε αίτηση σε κάποιο ΕΣΠΑ, 
με τους επιτήδειους Συμβούλους Επιχει-
ρήσεων. Δεν συμμετείχε στα LEADER, 
αν και είναι υποδειγματική περίπτωση 
για την τοπική ανάπτυξη στην ύπαιθρο. 
Δεν έψαξε σε χρηματοδοτήσεις. Απλά 
είχε μια ιδέα. Την τεκμηρίωσε επαρκώς. 
Την σχεδίασε σωστά και την εφαρμόζει 
σταδιακά, μόνος, χωρίς καμιάς μορ-
φής εξάρτηση. Μόνο με τους γείτονες 
και συμπολίτες που μοιράζονται το ίδιο 
περιβάλλον (φυσικό, πολιτιστικό, τε-
χνολογικό, κοινωνικό, πολιτικό κλπ 
κλπ). Αλλά με μια ακλόνητη πίστη στο 
όραμά του. Και πάλι ΜΠΡΑΒΟ στην 
Φαμπιόλα και τον Δημήτρη Πατούνη. 
Και μόνο εξιστορώντας την εμπειρία του 
θα μπορούσε να αποτελεί ένα σημαντικό 
σημείο προσέλκυσης για να ξεκινήσεις 
από τις μεγάλες πόλεις, όπου ήταν και 
ο Δημήτρης και η Φαμπιόλα, για να πάς 
στο Πέραμα, της Γέρας στην Λέσβο, για 
να τους ακούσεις. Για εμένα η επίσκε-
ψή μου στον Δημήτρη Πατούνη και το 
εργαστήριό του με γέμισε κουράγιο για 
να ξαναβάλω το κεφάλι «μέσα» και να 
συνεχίσω ανανεωμένος στην ακτιβίστικη 
κοινωνική μου δράση, και ο κάθε ένας 
όπου θέλει. Και μόνο για τον Δημήτρη 
Πατούνη και κάθε Δημήτρη αξίζει να 
προσπαθήσουμε, πάλι και πάλι. 

Δημήτρης Μιχαηλίδης,  
δημοσιογράφος στα Αγρονέα 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΤΟΥΝΗΣ

Όλος ο κόσμος στο Πέραμα…

Το πρώτο ποδήλατο του Δημήτρη Πα-
ντούνη για την Φαμπιόλα.

Ο Δημήτρης Μιχαηλίδης, ο Δημήτρης 
Πατούνης και ο Κώστας Αρτακιανός.

Ο Δημήτρης Παντούνης στο «ιδιόχειρο» 
εργαστήριό του.

Μια μετατροπή απλού ποδηλάτου σε 
ηλεκτρικό…

Μια ακόμα φωτό του μεγάλου μου 
«έρωτα», του ποδηλάτου παντός 
εδάφους.

Το παντός εδάφους βαρύ ηλεκτρικό 
ποδήλατο μέσα στον «παράδεισο».

Το βαρύ ποδήλατο με τον κατασκευαστή 
Δημήτρη Παντούνη και τον «δοκιμαστή» 
Δημήτρη Μιχαηλίδη.
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Σεμινάριο Οργάνωση & Συμμετοχή σε Διεθνείς Εκθέσεις

Diploma in Web Design, Graphic Design & Digital Marketing
Σκοπός:
Το πρόγραμμα είναι το πιο ολοκληρωμένο diploma της αγοράς διότι συνδυάζει τρεις ειδικότητες 
που οδηγούν στην πλήρη εξοικείωση και αυτονομία σε θέματα κατασκευής και διαχείρισης ιστο-
σελίδων, δημιουργίας γραφικών, επεξεργασίας εικόνας και ήχου και διαχείρισης των εργαλείων 
προβολής και διαφήμισης στο Internet και στα κοινωνικά δίκτυα. 

Πιστοποιημένο πρόγραμμα από την TUV Austria Academy (Hellas)

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου:

Διάρκεια Σεμιναρίου: 
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο 

e-mail: 
Πότε: 
Τόπος Διεξαγωγής: 

Φορέας: 

-

σε Διεθνείς Εκθέσεις».
Σε ποιους απευθύνεται:
Σε επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων, που 
θέλουν να αποκτήσουν γνώση για την επιλογή, τη 
διοργάνωση, καθώς και τη διαχείριση διεθνών 
εκθέσεων.
Σκοπός του σεμιναρίου:

-
νοι θα έχουν αποκτήσει γνώση σχετικά με την 
ορθή επιλογή έκθεσης καθώς επίσης και με την 
προετοιμασία της συμμετοχής τους, με στόχο 
την επιτυχή διεκπεραίωση της συμμετοχής τους 

επαφών.
Τι θα μάθεις: 

εξαγωγική στρατηγική 
Η επιλογή της έκθεσης είναι από τα πιο σημαντικά 
βήματα για την επιτυχημένη εξαγωγική δραστη-
ριότητα μιας επιχείρησης, καθώς η συμμετοχή 
σε μια έκθεση κοστίζει και μια λάθος επιλογή, 
μπορεί να στερήσει πόρους από την εξαγωγική 
δραστηριότητα μιας εταιρείας 

-
νωση της έκθεσης 
Η σωστή προετοιμασία και ο σωστός οικονομικός 
προγραμματισμός είναι κρίσιμα σημεία για την 
επιτυχή έκβαση της συμμετοχής μιας επιχείρησης 
σε μια διεθνή έκθεση 

έκθεσης 
Δημιουργία πλάνου διαχείρισης και ορισμός 
στόχων που θέλουμε να έχουν επιτευχθεί με 
το πέρας της συμμετοχής. 

επαφών μετά το τέλος της συμμετοχής 
Η πραγματική δουλειά ξεκινάει με το τέλος της 
έκθεσης. Είναι πολύ σημαντικό για την επιτυχή 
συμμετοχή η δημιουργία αποτελεσματικού πλάνου 
δράσης και διαχείρισης των επαφών που μας 
επισκέφτηκαν 

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε 

Πότε: ώρα

Τόπος Διεξαγωγής: 

Σεμινάριο Βασικές Αρχές του Σύγχρονου Marketing
Που απευθύνεται: 
Σε επιχειρηματίες, διευθυντές, στελέχη μάρκετινγκ, 
πωλήσεων και εξαγωγών, φοιτητές οικονομικών 
σχολών και σε όλους όσους επιθυμούν να ξε-
καθαρίσουν βασικές έννοιες του μάρκετινγκ και 
να μάθουν να συντάσσουν ένα αποτελεσματικό 
σχέδιο μάρκετινγκ.
Συνοπτικό πρόγραμμα: 
Εισαγωγή ή εξέλιξη του μάρκετινγκ - Κά-
ποιες βασικές έννοιες

Η συμπεριφορά του καταναλωτή - Η έρευνα 
μάρκετινγκ

Το πρόγραμμα μάρκετινγκ - Η στρατηγική 
μάρκετινγκ

Στρατηγικη προϊοντος

Η στρατηγική τιμολόγησης

Η στρατηγική διανομής και logistics

διανομής
Η στρατηγική επικοινωνίας

Έλεγχος
Κόστος συμμετοχής:
Φορέας:  
Τηλ.:
Πότε:
Τόπος Διεξαγωγής: Αθήνα

Professional Diploma in Business-Marketing & Digital Marketing

εκπαιδευτικής μας πλατφόρμας.

Μεθοδολογια e-learning:

σε κεντρικό σημείο αναφοράς σε ότι αφορά στην επικοινωνία με τους πελάτες μέσω πολλών 
διαφορετικών καναλιών. 

ευκαιρίες που παρουσιάζονται. Η ειδικότητα αυτή εμφανίστηκε σε δομημένη μορφή στην 
Ελλάδα, σχετικά πρόσφατα. Είναι ένας γνωστικός τομέας που γνώρισε σημαντική άνοδο τις 
τελευταίες δεκαετίες, με έμφαση, κυρίως στο χώρο των πολυεθνικών επιχειρήσεων, όσον 
αφορά στην Ελλάδα. 

αγαθών και των υπηρεσιών από τον παραγωγό στους καταναλωτές ή τους χρήστες, με σκοπό 
να ικανοποιήσει τους πελάτες και να πετύχει τους αντικειμενικούς στόχους της επιχείρησης, 

Περιγραφή Σεμιναρίου:
Σκοπός: 

-
ράλληλα παρέχει την εξειδικευμένη γνώση που απαιτείται για την εφαρμογή των νέων εργαλείων 
σχεδιασμού και υλοποίησης της προβολής και της διαφήμισης της επιχείρησης μέσω του Internet 
και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 
Πιστοποιημένο πρόγραμμα από την TUV Austria Academy (Hellas)

Το σεμινάριο απευθύνεται:
Είναι ιδανικό για εργαζόμενους και επαγγελματίες οι οποίοι επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις 
γνώσεις τους και να ενισχύσουν τις ικανότητες και δεξιότητές τους στο επαγγελματικό τους 
περιβάλλον έχοντας ως στόχο την επαγγελματική ανέλιξη, την αλλαγή καριέρας ή και την ενδυ-
νάμωση της παρούσας θέσης τους. 

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου: 

"εργαλείων" που έχουν χρησιμοποιήσει κατά τη 

 
Διάρκεια Σεμιναρίου: 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε  
 

e-mail: 
Πότε: 
Τόπος Διεξαγωγής: 

Φορέας: 

Diploma in Web Design-Development & Digital Marketing
Το πρόγραμμα είναι το πιο ολοκληρωμένο diploma της αγοράς διότι συνδυάζει δύο ειδικότη-
τες που οδηγούν στην πλήρη εξοικείωση και αυτονομία σε θέματα κατασκευής και διαχείρισης 
ιστοσελίδων, διαχείρισης των εργαλείων προβολής και διαφήμισης στο Internet και στα κοι-
νωνικά δίκτυα.

Συνοπτικό πρόγραμμα σεμιναρίου:

Πότε: 
Τόπος διεξαγωγής:

Φορέας:
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Πώς να βρεις τη δουλειά των 
Ένα από τα μεγαλύτερα μυστικά που 

οδηγούν στην επιτυχία είναι το να 
κάνεις αυτό που αγαπάς. Οι πιθανό-

τητες να πετύχεις είναι πολύ μεγαλύτερες 
όταν σου αρέσει αυτό που κάνεις και όταν 
κάνεις κάτι για το οποίο νοιάζεσαι από το 
να ασχοληθείς με οτιδήποτε άλλο. Ένας 
από τους πιο σίγουρους τρόπους για να 
χαραμίσεις τη ζωή σου και να εκμηδενίσεις 
κάθε πιθανότητα να είσαι ευτυχισμένος 
και πετυχημένος είναι να ασχοληθείς με 
κάποιο επάγγελμα που δε σου αρέσει μόνο 
για τα λεφτά ή για την ασφάλεια που σου 
παρέχει. Έτσι κι αλλιώς στις μέρες μας, 
ασφάλεια δεν υπάρχει σε καμία δουλειά.

Υποαπασχόληση 
Περίπου 80% των ανθρώπων σήμερα 

υποαπασχολούνται, δηλαδή δουλεύουν σε 
δουλειές στις οποίες δεν αξιοποιούν όλα 
τους τα ταλέντα και τις ικανότητες. Μπορεί 
να μου πεις οτι είναι καλύτερο να εχεις 
δουλειά και ας μη σου αρέσει από το να μην 
έχεις καθόλου. Όταν όμως έχεις δουλειά 
που δε σου αρέσει δεν έχεις το χρόνο και 
το κίνητρο για να βρεις τη δουλειά που 
θες.. Μόνο το 5% δηλώνει ότι στη δουλειά 

του χρησιμοποιούν το πλήρες δυναμικό 
τους και ότι η δουλειά τους του αρέσει και 
τους ευχαριστεί. Ένα από τα πιο σημαντικά 
πράγματα που οφείλεις να κάνεις είναι να 
αρνηθείς να δουλέψεις σε οποιαδήποτε 
δουλειά δεν σου αρέσει. Σε δουλειά που 
δε σου αρέσει δεν έχεις μέλλον, δύσκολα 
θα εξελιχθείς και ακόμα πιο δύσκολα θα 
πετύχεις μακροπρόθεσμα. Αυτό που πρέπει 
να κάνεις είναι να αποδεχθείς ότι είσαι 100% 
υπεύθυνος για να βρεις και να κρατήσεις τη 
δουλειά που επιθυμείς.. Κάποιος ξεκινάει 
την επαγγελματική του καριέρα δουλεύο-
ντας σε οποιαδήποτε ευκαιρία εργασίας 
του παρουσιαστεί. Αυτό συνήθως οδηγεί 
στο να επιτρέπει για μία ζωή σε άλλους να 
καθορίζουν την επαγγελματική του σταδιο-
δρομία. Μένει στην ίδια δουλειά μέχρι να 
προαχθεί, να υποβιβαστεί, να απολυθεί ή 
να χάσει τη δουλειά του για κάποιον άλλο 
λόγο. Τότε αρχίζει και πάλι να ψάχνει 
κάποιον άλλο εργοδότη για να του δώσει 
μία δουλειά με αποτέλεσμα να βρίσκεται 
στο έλεος οποιουδήποτε αποφασίσει να 
του προσφέρει μία δουλειά και ένα μισθό.

Σκοπός σου είναι να γίνεις ένας από τους 
λίγους που δουλεύουν και προάγονται στη 

δουλειά που επιθυμο
περισσότερα λεφτά π
δουλειά που πληρώνε
αυτή που κάνεις τώρα
συνδυασμός επαγγελ
μίας είναι να κάνεις 
πολύ, πληρώνεται κα
ευκαιρίες εξέλιξης στ
είναι ότι ακόμα και αυ
η οικονομία έχει τα χ
αμέτρητες ευκαιρίες 
Μπορεί να μην είνα
προσβάσιμες αλλά υπ
σου είναι να βρεις αυτ
ταιριάζουν και για τ
να προσφέρεις. Το π
είναι να αποφασίσεις
κάνεις. Μόλις το κάν
να βλέπεις τις ευκαιρ
δια μαγείας μπροστά
τύχεις αυτό μπορείς 
παρακάτω συμβουλές

Αυτοαξιολόγηση 
Η εύρεση δουλειάς

Ξέχνα τις αγγελίες κα
ων εργασίας. Πριν κά

Φράσεις που καλό θα ήταν να αποφύγετε κα
την πρώτη σας ημέρα στην καινούρια σας δο
Επειδή οι πρώτες εντυπώσεις μένουν και θέλετε να δημι-

ουργήσετε την καλύτερη δυνατή εικόνα για εσάς στον νέο 
σας εργασιακό χώρο, προσέξτε πολύ πως θα φερθείτε –και 
κυρίως τι θα πείτε- κατά την πρώτη σας ημέρα στη δουλειά!

Οι παρακάτω δεκατρείς φράσεις είναι απαγορευτικές για 
την αυτή την περίσταση!

1. «Στην τελευταία μου δουλειά…» ή «στην τελευταία 
μου εταιρεία…»

Πρόκειται για εκφράσεις που δεν αρέσουν καθόλου στους 
εργοδότες. Δεν είναι κακό να δείχνετε πως έχετε άποψη 
και αυτοπεποίθηση-το αντίθετο!-όμως θα πρέπει να επι-
δεικνύετε και τη σχετική μετριοφροσύνη. Δεν χρειάζεται να 
υπερηφανεύεστε για τα επιτεύγματά σας στην προηγούμενη 
εργασία σας.

2. «Πότε θα πάρω αύξηση»;
Οι ειδικοί σε θέματα εργασιακών σχέσεων συμβουλεύουν 

να μην κάνετε αυτή την ερώτηση πριν περάσει η διερευνητική 
περίοδος των ενενήντα ημερών.

3. «Παρεμπιπτόντως, τις Παρασκευές πρέπει να φεύγω 
λίγο νωρίτερα…»

Αν δεν έχετε συμφωνήσει εξαρχής με τους εργοδότες ή 
τους προϊσταμένους σας για τέτοιου είδους θέματα, τότε 
θεωρείται ανεπίτρεπτο να το κάνετε στη συνέχεια-πόσο 
μάλλον κατά την πρώτη σας ημέρα στη δουλειά!

4. «Με ποιον πρέπει να τα λέω και ποιον πρέπει να 
αποφεύγω εδώ μέσα»;

Επί της ουσίας, πρόκειται για μία κουτσομπολίστικη ερώ-
τηση στο χώρο εργασίας και δεν θα πρέπει να ξεχνάτε 
πως το κουτσομπολιό «σκοτώνει» την καριέρα. Πάρτε το 
χρόνο σας και γνωρίστε τους συναδέλφους σας, έτσι ώστε 
να σχηματίσετε τη δική σας άποψη για το ποιον πρέπει να 
συναναστρέφεστε στο χώρο εργασίας σας.

5. «Εγώ δεν έχω μάθει να το κάνω έτσι…»
Το τελευταίο πράγμα που θέλει ένας εργοδότης είναι ερ-

γαζόμενοι που δεν θέλουν να μάθουν καινούρια πράγματα 
ή που δεν επιθυμούν να προσαρμοστούν σε νέα δεδομένα.

6. «Πώς είναι τα πάρτι εδώ»;
Το να ρωτάτε με το που βρίσκεστε σε έναν νέο χώρο εργασίας 

πως είναι τα εταιρικά πάρτι ή τι είδους μπόνους παίρνουν 
οι εργαζόμενοι στις διακοπές θεωρείται εξαιρετικά άκομψο. 
Μπορείτε να περιμένετε και να το διαπιστώσετε οι ίδιοι.

7. «Τι πρέπει να κάνω για να αναβαθμίσω το εται-
ρικό κινητό/ υπολογιστή…»

Αν το εταιρικό τηλέφωνο ή ο υπολογιστής που σας παρέχουν 
στη νέα σας εργασία δεν είναι τελευταίας τεχνολογίας, τότε δεν 
έχετε περισσότερες ελπίδες σε σχέση με τους συναδέλφους 
σας να πάρετε κάτι καινούριο, οπότε δεν χρειάζεται και να 
ρωτάτε ή να παραπονιέστε συνέχεια γι αυτό.

8. «Αυτό δεν βγάζει κανέναν νόημα»
Στη νέα σας εργασίας, μπορεί να κληθείτε να αντιμετω-

πίσετε πολλές καταστάσεις ή να φέρετε εις πέρας πολλά 
πράγματα των οποίων τον σκοπό δεν κατανοείτε. Δώστε 
λίγο χρόνο και ίσως στην πορεία καταλάβετε περισσότερα 
για τους στόχους της εργασίας σας.

9. «Το προηγούμενο αφεντικό μου ήταν εντελώς 
άσχετο»

Ναι, μπορεί κα
τον προηγούμενο ε
για την οποία εργ
σβήτηση την πορε

10. «Θα ήθελα
Εκτός κι αν πρό

το να καλείτε τους
θρησκευτικό ή πολ
Πρόκειται για συζ
από το εργασιακό

11. «Κατά την
Να έχετε πάντοτ

καινούριο χώρο ε
μιλάμε».

12. «Τι εκπτώσ
Αναβάλετε αυτέ

αργότερα. Το να ρ
να απολαμβάνουν
κάτι που συνίστατ

13. Σχόλια για
Ακόμη και αν κ

διαπιστώσετε πως
όσο κάποιοι άλλο
και χιουμοριστικά

Τέτα Καραμ



Kivo Skiathos collection group, located in Skiathos island, 
seeking for dynamic individuals for Kivo art & gourmet hotel:

Support Team
Required experience & qualifications: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 and enthusiastic 

service skills 

  
An attractive package of benefits is offered: 

 
 

 

 link: 

Η Auto Marin A.E. αναζητά για άμεση πρόσληψη:

Υπάλληλο  
Γραμματειακής Υποστήριξης

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 
 

 
 

  
Προσφέρονται: 

 
 
 

  e-mail: 
 

IP Backbone Engineer 
code: IP 001

Location:

Main tasks/competencies: 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

and technologies  
Basic requirements/qualifications: 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

communication skills 

link:
 

Η Funky Buddha

Πωλητές/Πωλήτριες 

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

e-mail:

 
 Απολλώνιον ΑΒΕΕ  

 στην 
 

Ζαχαροπλάστη -ισσα

 
 

 
 

 
 

  
Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

 

 

e-mail:  



Η Κωτσόβολος, η Νο 1 αλυσίδα καταστημάτων λιανικής πώλησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 
ειδών, με παρουσία σε όλη την Ελλάδα και μέλος του διεθνούς ομίλου Dixons, ζητά:

Υποψήφιους Τμήματος Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης 
Πελατών

Που εδρεύει στο 14o χλμ Εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας, γέφυρα Λυκόβρυσης.

Για πρωινή ή απογευματινή βάρδια και Σάββατο.

Οι υποψήφιοι για την συγκεκριμένη θέση θα πρέπει:

Σχετικά με την εταιρία Κωτσόβολος (μέλος του ομίλου Dixons Carphone plc): Η Κωτσόβολος 
είναι η Νο 1 αλυσίδα ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών ειδών στην Ελλάδα. Ξεκίνησε το 1950 από ένα 
απλό μαγαζί στην Αθήνα και σήμερα λειτουργεί 95 καταστήματα και το ηλεκτρονικό κατάστημα www.

ηλεκτρονικών προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, οικιακών συσκευών, 

εγκατάστασης, συντήρησης, επισκευής και προστασίας των προϊόντων μετά την πώληση με τη σειρά 

Η Κωτσόβολος βρίσκεται στα ακόλουθα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης:

Επιπλέον πληροφορίες και νέα σχετικά με την εταιρία είναι διαθέσιμα και στην εταιρική ιστοσελίδα: 
 

Σχετικά με τη Dixons Carphone:
πώλησης ηλεκτρικών και τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και υπηρεσιών και απασχολεί πάνω από 
40.000 εργαζόμενους σε 9 χώρες. Εστιάζοντας στην περιήγηση των πελατών της στον ψηφιακό κόσμο, 

 μέσω της ιστοσελίδας 

Η Randstad Hellas, επιθυμεί να προσλάβει:

Field Sales Representative 
Λάρισα

Για λογαριασμό εταιρίας πελάτη, ηγέτη στον κλάδο της.

Αρμοδιότητες:

δραστηριοτήτων

των ευκαιριών που παρουσιάζονται

τις κατευθυντήριες γραμμές της εταιρίας

Προσόντα:

link:

βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται 

στον κλάδο παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως, με παρουσία στην ελληνική 
αγορά για πάνω από 15 έτη. Η διεθνής μας εμπειρία, σε συνδυασμό με την επιτυχή μας παρουσία 
στην ελληνική αγορά, αποτελούν εγγύηση της ποιότητας των υπηρεσιών μας. Όλες οι αιτήσεις 
θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

MedNet International

Support Engineer 
SPE 002

Profiles: 

Qualifications:

We offer: 

 e-mail:

Πωλητές-Πωλήτριες 

επαρχιακές πόλεις για επέκταση του τμήματος πωλήσεων.

Απαραίτητα προσόντα συνεργάτη πωλήσεων:

Παροχές εταιρίας

 Παρακαλούμε όπως στείλετε άμεσα το βιογραφικό σας σημείωμα, στο 
e-mail: 

 Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα 
εμπιστευτικές.



Το Creta Maris Beach Resort, ξενοδοχείο 5* του ομίλου Maris 
Hotels που βρίσκεται στη Χερσόνησο Κρήτης, ζητά:

Φοιτητή/τρια για Πρακτική Άσκηση 
στο Τμήμα Μηχανογράφησης

Απαραίτητα προσόντα:

με διάρκεια min. 3 μήνες

Επιθυμητά προσόντα:

Προσφέρουμε:

του ξενοδοχείου

τηρίου στο e-mail: 

Mega Systems ΑΒΕΕ ζητείται:

Πωλητής 

Απαραίτητα προσόντα:

Προσφέρονται:

στο e-mail: 

Forthcrs 

ζητά να προσλάβει:

Java Developer
κωδ.θέσης: JD15

O κάτοχος της θέσης:

Κύριες αρμοδιότητες της θέσης:

Απαραίτητα προσόντα:

solr

Η εταιρία προσφέρει: 

link:

Βοηθός Αποθήκης

ManpowerGroup

Ο ρόλος:

Απαραίτητα προσόντα:

διαχείρισης χρόνου

e-mail:

Αφοί Φιλοσίδη Α.Ε.

Φανοποιό Αυτοκινήτων
Απαραίτητα προσόντα:

Προσφέρονται:

e-mail: 

Aegeo Spas, 

Leader-Σύμβουλο Πωλήσεων
Απαραίτητα προσόντα:

Προσφέρουμε:

 e-mail: 

Ορθοπεδικός Κόσμος Κυφίδης

Υπεύθυνο/η 
Ποιότητας & Ανάπτυξης

Περιγραφή αρμοδιοτήτων:

της εταιρίας
Απαραίτητα προσόντα:

Προσφέρουμε:

e-mail:

Credit Control Supervisor 
(Temporary)

Περιγραφή θέσης:

εβδομαδιαία και μηνιαία

ανά πελάτη

Τυπικά προσόντα:

 link:



Το κέντρο σπουδών Αρνός, με αντικείμενο την on-line εκπαί-
δευση, ζητά:

Πωλητή Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών
(κωδ. θέσης 9010)

Ειδικότητα: Προώθηση εκπαιδευτικών υπηρεσιών. 

Απαραίτητα προσόντα:

Επιθυμητά προσόντα:

Το κέντρο σπουδών Αρνός προσφέρει:

e-mail:

Gaia Επιχειρείν, επιθυμεί να 

Γεωργοοικονομολόγο
Απαραίτητα προσόντα:

Επιθυμητά προσόντα:

ηλεκτρονική διεύ-
θυνση: 

H Career In Progress

, 

Υπάλληλου Λογιστηρίου
Απαραίτητες προϋποθέσεις:

 e-mail:

Διακοσμητής/Διακοσμήτρια 
Θεσσαλονίκη

Vicko AE
,

Επιθυμητά προσόντα:

link:

Β. Καραογλου ΑΕ

Tax Senior
Απαραίτητα προσόντα:

Επιθυμητά προσόντα:

 e-mail: 

H Beta CAE Systems

Junior Software Developer
(JSD-WF-CSC-16)

Περιγραφή της θέσης:

Μερικά από τα εργαλεία και πρακτικές
που χρησιμοποιούνται είναι οι εξής:

Απαιτούμενα προσόντα:

Προσφέρονται:

με το αντικείμενο

link:

Generation Y,

Front-end Developer
Key responsibilities: 

Required qualifications:

What we offer: 

e-mail: 

 Elvial ΑΕ, 

Οδηγό-Υπάλληλο Αποθήκης
Απαιτούμενα προσόντα:

Προσφέρονται:

e-mail: 



Experienced Professionals 
in Risk Management & Finance IT

At EY we support you in achieving your unique potential both personally and professionally. We give 
you stretching and rewarding experiences that keep you motivated, working in an atmosphere of 
integrity and teaming with some of the world’s most successful companies. And while we encourage 
you to take personal responsibility for your career, we support you in your professional development in 
every way we can. You enjoy the flexibility to devote time to what matters to you, in your business and 
personal lives. At EY you can be who you are and express your point of view, energy and enthusiasm, 
wherever you are in the world. It’s how you make a difference.

Job purpose: We are currently seeking highly motivated people for our advisory practice, which is a 
leading provider of services to the banking and insurance sector as well as large corporates in other 
industries. You will build valued relationships with external clients and internal peers and contribute 
to the growth of our team. Bringing experience and insight on one or more disciplines, you will shape 
solutions to a range of client challenges in risk management and finance IT for the banking industry. 
Working in this creative environment, you will be given the opportunity to take responsibility and 
work on challenging projects for major clients in Greece as well as major financial institutions abroad.

Requirements:

mathematics, econometrics, engineering, operational research, economics, finance, accounting, 
computer science or other related field with strong quantitative and IT focus. Ph.D. 
will be considered an asset

on one or more of the following: 
-Banking sector regulation (e.g. Basel III) and regulatory reporting requirements 
(e.g. Corep, Finrep)
-Financial risk management IT systems and related business requirements 
(credit risk, market risk, liquidity risk, ALM, treasury, etc.)
-Financial accounting and reporting IT systems and processes, including for impairment testing
-SQL databases (SQL server, Oracle database, MySQL, etc.)
-Implementation of IT systems, including analysis, design, implementation, integration and 
maintenance
-Data management
-Structuring and overseeing computer program design, development, testing and debugging 
activities
-Programming skills using languages such as C/C++, Java, Matlab, VB/VB.NET

Knowledge of additional languages will be considered an asset

To apply please use this link: http://tas-ey.taleo.net/careersection/gexp01/jobsearch.ftl?lang=en
&location=77840070193

CoVisian, leading Italian company in business process outsourcing and exclusive vendor of Google 
for Google partners agencies consulting and new clients acquisition since 2010.

Google Adwords Sales Consultant
Greek/Cypriot Market

Google fan? Passionate about the web and new technology? If you are results-oriented, outgoing and 
passionate about sales, if discovering the agency world to develop new revenue opportunities truly 
motivates you, this is your opportunity! We are looking for sales experts with excellent communication 
skills to work in a dynamic environment to advise greek clients and businesses and promote Google 
products with the aim to develop and grow their business. Reps will be part of a team of sales-consultants 
situated in the energy park of Milan, Italy. They will work closely with the technical team responsible 
for managing AdWords advertising campaigns. Reps are required to explore and analyze the business 
needs of agencies and agency customers in order to customize and plan the online marketing strategy 
accordingly. The aim is to drive a strong return on investment to both customers and agencies.

Responsibilities:

and maximize ROI

makers at all levels

strategic consulting service

customer sales experience to agencies
Minimum requirements:

targets
Preferred requirements:

We offer:

collective labor contract

Workplace: Parco Tecnologico Energy Park-Vimercate (MB).

To apply use this e-mail: daxiotis@google.com. We offer equal employment opportunities. Candidates 
are invited to read the privacy policy according to the terms of art. 13 of italian legislative decree 
no. 196/2003.

ERP Developer
Εταιρία με έδρα την Αθήνα, περιοχή Πατήσια (Τρείς Γέφυρες), αναζητά άτομο με εμπειρία στην ανά-
πτυξη λογισμικού.

Απαραίτητα προσόντα:

MS SQL Server / SQL language)

Επιθυμητά προσόντα:

χρήστης

Καθήκοντα θέσης:

Η εταιρία προσφέρει: 

Η εταιρία Μedilco Hellas A.E.

Γεωπόνο Πωλητή 
για τη Δυτική Ελλάδα 

.

Απαιτούμενα προσόντα γεωπόνων πωλητών:

 e-mail: info@medilcohellas.
com. 



 We design, develop, test and service the internal combustion diesel engines that use minimal fuel 
and emit the lowest possible harmful particles. You will find our solutions to large ships sailing 
worldwide. For our after sales organization-PrimeServ Piraeus-we are looking for an: 

Order Processing Engineer 
To work on identification of internal combustion engine and turbocharger components, construction 
of engine spare parts list database, processing quotations and handling spare parts orders. The job 
requires you to work independently while you have a strong sense of community and can work in 
teams. Our work environment is characterized by openness, where knowledge sharing is a natural 
part of everyday life. Freedom with responsibility is an integral part of our corporate culture.

Responsibilities:

components and construction of cleansed equipment structures

Candidate’s profile:

We offer:

e-mail: mdtengineer@gmail.com

Chief Financial Officer
CFO

Recruiter: Trenkwalder Jobcenters SA
Location:
Sector:

Salary: motivating, variable compensation based on personal and company achievements, package 

Responsibilities:

of financial information
Education/experience requirements:

while being result oriented

disciplinary team environment

e-mail 
address: infogreece@trenkwalder.com

Η C&P Medicals που δραστηριοποιείται στο χώρο των ιατρικών ειδών, με ταχύτατη ανοδική πορεία, 
η οποία οφείλεται στη δυναμικότητα και στην εξειδίκευση των στελεχών της, ζητά:

Πωλητή Ιατρικό Επισκέπτη
Περιοχή: Πελοπόννησος.

Απαιτούνται:

του φαρμακείου

Προσφέρονται:

 e-mail: info.cpmed@gmail.com. Πληροφορίες: www.cpmed.gr

Legal Associate

Description: 
the responsibility of proactively handling a broad range of legal matters and driving compliance 
efforts associated with our group.

Job responsibilities:

calendars, keep up with deadlines, documenting actions and generating status reports

Requirements:

independently and in a team environment including with senior management

and meet deadlines within a dynamic environment

Benefits: 
motivated team in a dynamic and fast paced environment that provides the opportunity for rapid 
career development.

 link: 



Shift Supervisor
Γενική περιγραφή θέσης:

Paul

Αρμοδιότητες:

Προφίλ υποψηφίου/απαραίτητα προσόντα:

Διαπροσωπικές ικανότητες:

Η εταιρία προσφέρει:

 ηλεκτρονική διεύθυνση:

Υ εύθυνος Προμηθειών
Proton Power & Light S.A

Βασικές αρμοδιότητες του:

Προφίλ υ οψηφίου:

Η εταιρία ροσφέρει:

e-mail:

Swiss

Analytical 
Development Scientist

Positioning:

Required qualifications:

Responsibilities:

 
 

e-mail:  

Santana S.A

Έμπειρο/η Γραφίστα/τρια

e-mail:

Assistant Auditor
atc Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

Απαραίτητα προσόντα:

ηλεκτρονική διεύθυνση:
. . 

, 

Mikel
 

Service
 (με εμπειρία)

  
e-mail:  

Key Accounts Manager 
(SAL 0209)-Θεσσαλονίκη

Περιγραφή: 

Καθήκοντα θέσης: 

Απαραίτητα προσόντα:

link:
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συνέχεια στη σελ. 12

 Αγγελίες εργασίας 

8

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Για λογαριασμό πελάτη μας, πολυεθνική επιχείρηση 
στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ζητάμε:

Υπάλληλος Γραφείου  
με γνώσεις Λογιστικής 

(κωδικός θέσης OFC- 09)

Κύριες αρμοδιότητες: Καταχωρήσεις παραστατικών 
(αγγλικά και ελληνικά) και υποστήριξη λογιστικών 
εργασιών. Στο πλαίσιο της εργασίας του, ο κάτοχος της 
θέσης, θα επικοινωνεί σε τακτική βάση με συναδέλφους 
του εξωτερικού για διάφορα θέματα λογιστικής και 
εμπορικής διαχείρισης.

Προσόντα και χαρακτηριστικά: Αναζητούμε ένα άτο-
μο με εστίαση στη λεπτομέρεια και μεγάλη ευχέρεια 
στη χρήση υπολογιστή (γρήγορη πληκτρολόγηση και 
γνώση Microsoft Office) - επιθυμητή η εμπειρία σε 
χρήση συστημάτων ERP. Ο κάτοχος της θέσης θα πρέ-
πει να διαχειρίζεται αποτελεσματικά την πίεση και 
να συνεργάζεται αποδοτικά σε περιβάλλον ομάδας, 
τόσο με Έλληνες, όσο και με ξένους συναδέλφους και 
συνεργάτες. Η πολύ καλή γνώση αγγλικών (επίπεδο 
proficiency) είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική 
λειτουργία της θέσης. Η εμπειρία στην καταχώρηση 
παραστατικών ή τιμολόγηση θα αξιολογηθεί θετικά, 
όπως και οι σπουδές οικονομικής κατεύθυνσης (επί-
πεδο ΤΕΙ/ΑΕΙ).

Συνθήκες εργασίας και παροχές: Η εταιρία προσφέρει 
ανταγωνιστικές αποδοχές, πλήρη απασχόληση (ωράριο 
09:00-17:00), σε ένα ευχάριστο και μοντέρνο περι-
βάλλον στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με προοπτικές 
εξέλιξης και επαγγελματικής ανάπτυξης.

Διαδικασία επιλογής: 
Αξιολόγηση βιογραφικού σημειώματος 
Τηλεφωνική και προσωπική συνέντευξη  

(ελληνικά και αγγλικά) 
Έλεγχος συστάσεων

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να αποστεί-
λουν το βιογραφικό τους σημείωμα ακολουθώντας 
το παρακάτω link: https://bit.ly/29DgUxt. Η απόλυτη 
εχεμύθεια είναι εξασφαλισμένη H Human Value και οι 
πελάτες της, είναι εργοδότες ίσων ευκαιριών.

Στο πλαίσιο της διαρκούς ανάπτυξής της, η Drive 
AE, αναζητά άτομα για την πλήρωση του τμήματος 
ενοικιάσεων στα κεντρικά γραφεία Θεσσαλονίκης.

Υπάλληλοι Γραφείου  
Θεσσαλονίκη

Απαραίτητα προσόντα: 
Άριστη γνώση αγγλικών και γερμανικών  

ή ρωσικών 
Πιστοποιητικό κατάρτισης στον τομέα τουρισμό  

ή πωλήσεων 
Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ 
Δίπλωμα οδήγησης 
Επικοινωνιακός χαρακτήρας 
Υπευθυνότητα και συνέπεια 
Ικανότητα πρωτοβουλίας και αποτελεσματικότητας  

Προσφέρονται: 
Ικανοποιητικός μισθός και ασφάλιση 
Bonus επίτευξης στόχων 
Συνεχής εκπαίδευση 
Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια σύγχρονη  

επιχείρηση  
Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία στο χώρο  
των ενοικιάσεων θα εκτιμηθεί. 

Παρακαλούμε για την αποστολή βιογραφικών εφόσον 
πληρούνται αυστηρώς τα ως άνω προσόντα. Αναμένουμε 
τα βιογραφικά σας στο e-mail: Info@drive-hellas.gr 
ή στο fax: 2310 478897.

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρία παροχής 
υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και 
πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές 
πρότυπο ISO 9001:2008, στους τομείς εύρεσης και 
επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλη-
σης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, εταιρείας 
που δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία 
ηλεκτρικής ενέργειας, αναζητά δύο (2) άτομα για τη 
στελέχωση των παρακάτω θέσεων:

Back Office Assistants  
(CRM Users) (κωδ. θέσης: 722/ 66102)

Περιγραφή θέσης: Οι κάτοχοι των θέσεων θα είναι 
υπεύθυνοι για τον έλεγχο των αιτήσεων και των συ-
νοδευτικών εγγράφων, καθώς και την καταχώριση 
στοιχείων στη βάση δεδομένων της εταιρίας

Προφίλ υποψηφίου: 
Απόφοιτοι ΤΕΙ/ΑΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης  

ή διοίκησης επιχειρήσεων 
Τουλάχιστον (1) ένα έτος προϋπηρεσίας  

σε αντίστοιχη θέση 
Πολύ καλή γνώση των εφαρμογών MS Office  

και εμπειρία σε CRM/ERP συστήματα 
Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
Ικανότητα οργάνωσης και προγραμματισμού 
Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα,  

με έμφαση στη λεπτομέρεια   
Παροχές εταιρίας: 
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
Προοπτικές εξέλιξης σε ένα δυναμικά  

αναπτυσσόμενο περιβάλλον

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα το βιογραφικό 
σας σημείωμα, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης, 
μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: infogreece@
adecco.com, μέσω fax στον αριθμό 210 6180376 ή 
στη διεύθυνση: Adecco HR, Αγ. Κωνσταντίνου 40, 151 
24 Μαρούσι. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των 
βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με 
τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 
της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση 
για συνέντευξη. Για περισσότερες θέσεις εργασίας 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και 
καταχωρήστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. 
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Γραμματέας

Ως υπεύθυνη σε εταιρία καλλυντικών.  
Απαραίτητη προϋπηρεσία 
Άπταιστα αγγλικά  
Τυφλό σύστημα πληκτρολόγησης  

Βιογραφικά στο e-mail: cosmetic@abacosm.gr

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Έχεις εμπειρία στη διαχείριση παραγγελιών, την τιμο-
λόγηση και την εξυπηρέτηση πελατών; Διακρίνεσαι από 
άνεση στην επικοινωνία με τον πελάτη, υπευθυνότη-
τα, και πάθος για την οργάνωση; Η Elton, μία από τις 
μεγαλύτερες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην 
ελληνική αγορά στην εμπορία χημικών προϊόντων 
και άλλων πρώτων υλών διεθνώς καταξιωμένων 
οίκων, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με 35 
χρόνια λειτουργίας, και δυναμική παρουσία σε 6 χώ-
ρες: Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, Ουκρανία 
και Τουρκία, αναζητά για την ομάδα διεκπεραίωσης 
παραγγελιών:

Υπάλληλο Τιμολόγησης (GRS/LI916)  
στη Σίνδο Θεσσαλονίκης

Τι περιμένουμε από εσένα: Θα έχεις πρωταγωνιστι-
κό ρόλο στην άριστη εμπειρία που παρέχουμε στους 
πελάτες μας, μέσω της λήψης αιτημάτων πελατών 
για παραγγελία, διαχείριση και διεκπεραίωσή τους, 
έκδοση τιμολογίων και δελτίων αποστολής με τη χρήση 
προγράμματος ERP και γενικά την παροχή υψηλού 
επιπέδου εξυπηρέτησης, διαρκούς επαφής και έγκαι-
ρης ενημέρωσης των πελατών για την πορεία των 
παραγγελιών τους.

Είσαι ο ιδανικός υποψήφιος, εάν διαθέτεις: 
 

 
και WMS (η γνώση Ναvision θα εκτιμηθεί) 

 
 

(Word, Excel) 
 

επικοινωνιακές δεξιότητες 
 

και προσαρμοστικότητα 
  

Τι προσφέρουμε εάν ενταχθείς στην ομάδα μας: 
 

με διαρκή εκπαίδευση, που εξασφαλίζει  
τις κατάλληλες συνθήκες για επαγγελματική  
και προσωπική ανάπτυξη 

εξέλιξης που χαρακτηρίζεται από ομαδικό πνεύμα, 
συνεργασία, δημιουργικότητα και υψηλές επιδόσεις  
Γιατί η Elton αποτελεί το ιδανικό περιβάλλον 
εργασίας για εσένα: 

 γνωρίζουμε ότι σημασία έχει  
κυρίως αυτό που θέλεις να κάνεις, όχι μόνο  
αυτό που μπορείς να κάνεις, έτσι κύριο μέλημά μας 
είναι να σου δώσουμε τα εφόδια να υλοποιήσεις  

τα όνειρά σου και να πετύχεις τους στόχους σου 
 

την συμπεριφορά του, όχι μόνο από το μέγεθος.  
Για το λόγο αυτό έχουμε δεσμευθεί  
να συμπεριφερόμαστε με σεβασμό στην κοινωνία, 
το περιβάλλον και μεταξύ μας 

 
η ομαδικότητα, η καινοτομία, η δέσμευση,  
και η διαχρονικότητα 

στην αγορά: διάκριση Most Admired Enterprise /
υγιέστερα αναπτυσσόμενη εταιρία στο πλαίσιο  
των βραβείων Diamonds of the Greek Economy 
2016 & 2015, 1ο επιχειρηματικό βραβείο  
καλύτερης εταιρίας Mid Small CAP 2014, κ.α
Αποτελεί αυτή η θέση μία ευκαιρία καριέρας  
για εσένα; Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
hr@elton-group.com

 Βοηθός Λογιστή 

Για ξενοδοχειακή μονάδα στη Σαντορίνη  
(εταιρία ομίλου).  
Προφίλ υποψηφίου/ας:

 

λογιστή σε οργανωμένο λογιστήριο με Βιβλία  
Γ’ κατηγορίας 

 
 

 
 

 
 

για τους άνδρες 
  

Περιγραφή θέσης: 
 

εξωτερικού 
 

 
 

καταστάσεων πελατών-προμηθευτών  
Η εταιρία προσφέρει: 

 
(αναλόγως προσόντων) 

 
 

και ανάπτυξης  
Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα 
στο e-mail: hr@dexim.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
Systems & Application Developer

Department: Product Development 
Reporting to: Product Development Director 
Supervises: N/A

Scope: The Systems & Application Developer is primarily 
responsible for providing development, enhancement, 
troubleshooting and maintenance services on specialized 
recording & transcription services software.

Main responsibilities: 

specialized recording & transcription services 
software 

 
in designated application code 

problems 
 

 
he is involved in 

  
Qualifications: 

using Java and HTML5 
 

 
to easily adapt 3rd party libraries 

 
to solve them 

Tomcat application server and MYSQL RDBMS 

ability to debug and productize at a fast pace 

with minimal directions  
Skills: 

technical troubleshooting 

information, both orally and in writing 

develop appropriate software modules to meet 
 

constant cooperation and interaction.

Please send us your cv to e-mail:  
devagelou@profilesw.com

Software Developers 
(SD16, Thessaloniki)

Gnomon Informatics S.A. is looking for talented 
Software Developers willing to make the difference, 
be part of Gnomon development team. Job description 
(position and role) are going to be fine-tuned according 
to candidate profile.

Required skills: 

(electrical engineers most welcomed) 
 

technologies (HTML, Apache Tomcat/ JBOSS) 

Oracle) design and use 
 

Git programming tools 
  

Desired skills: 
 

 
web technologies (html, http, javascript, ajax)  
or in desktop GUI 

 

spring mvc, junit 

Knowledge XML 

database design tools ideally knowledge / use of 
clojure 

 

and familiarity JIRA  
Please send us your cv to this e-mail:  
sd16a@gnomon.com.gr 

Η εταιρία Pulse Microsystems Ltd., ηγέτιδα στις τε-
χνολογίες λογισμικού CAD/CAM για τη βιομηχανία 
διακόσμησης ένδυσης, αναζητά:

C++ Developer

Για τη στελέχωση της ομάδας της στη Θεσσαλονίκη.  
Απαραίτητα προσόντα: 

 
Εργασιακή εμπειρία 
Πτυχίο πληροφορικής ή ισοδύναμο 
Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
Οργανωτικές ικανότητες και υπευθυνότητα 
Ικανότητα χειρισμού και επίλυσης προβλημάτων  

Επιθυμητά προσόντα: Γνώση MFC  
Περιγραφή θέσης: 
Ανάπτυξη του πακέτου προγραμμάτων της εταιρίας 

 
Έρευνα πάνω σε νέα προϊόντα  

Η εταιρία προσφέρει: 
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας και προοπτικές 

εξέλιξης
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: jobs@pulsemicro.
com με κωδικό θέσης: cd2016. Για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με την Pulse Microsystems Ltd, 
παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της www.
pulsemicro.com.

Η Hellas Solar εταιρία παροχής υπηρεσιών, ανάπτυ-
ξης πελατολογίου και προώθησης πωλήσεων, από 
τις πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες στο χώρο των 
πωλήσεων ζητά:

Web Developer
Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα ενταχθεί στo 
technical department και θα είναι υπεύθυνος για:
Το σχεδιασμό, ανάπτυξη και κατασκευή/συντήρηση 

εφαρμογών/ιστοσελίδων 
Τoν έλεγχο (testing) των νέων συστημάτων  

και την επιδιόρθωση σφαλμάτων 
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ΣΤΕΛΕΧΗ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η Axel Accessories είναι μια 100% ελληνική εταιρία 
μόδας με το βλέμμα της στραμμένο σε ολόκληρο 
τον κόσμο. Η καινοτομία, η διορατικότητα, το πά-
θος, η γνώση, η φαντασία, η αποτελεσματικότητα 
και η θετική στάση ζωής όλων των συνεργατών της 
είναι τα στοιχεία που την έχουν διατηρήσει σε μια, 
συνεχώς, ανοδική και εξωστρεφή πορεία. Μαζί μας, 
μπορείς να εργαστείς στον υπέροχο κόσμο της μόδας 
και να κάνεις τα όνειρα σου πραγματικότητα μέσα 
σε ένα φιλικό, ανθρώπινο και ταυτόχρονα διεθνές 
περιβάλλον. Η εταιρία για τα κεντρικά της γραφεία 
στη Θεσσαλονίκη επιθυμεί να προσλάβει:

Υπάλληλο Τμήματος Μarketing  
(Marketing Assistant) 

(κωδικός θέσης: YMA01)

Προφίλ υποψηφίου: 
 

στο marketing 
 

σε αντίστοιχη θέση 
 

media 
 

 
γλώσσα θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν 

προτεραιοτήτων 
 

 
 

 
και διαπραγματευτικές ικανότητες 

 
 

και ορθότητα στην εκτέλεση των αρμοδιοτήτων 
 

 
με έντονο προσανατολισμό στο αποτέλεσμα 

  
Ενδεικτικές αρμοδιότητες: 

ενεργειών 
 

 

αποτελεσμάτων προωθητικών ενεργειών 

 
 

 
 
 

 
σε όλες τις πλατφόρμες των μέσων ενημέρωσης 

 
 

πλατφόρμες την εκάστοτε καμπάνια, προώθηση 
 

 
με τους πελάτες που σχετίζονται με τα μέσα  

  
Παροχές: 

 
περιβάλλον 

 
και αναπτυσσόμενη εταιρία

αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα μαζί με 
 e-mail: 

βιογραφικά που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Θα τη-

Santo Maris Oia Luxury Suites & Spa, το και-

που αποτελείται από 44 σουίτες και βίλες, ζητά:

Marketing Manager

 
του ξενοδοχείου.

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
ξενοδοχειακής μονάδας 

 
 

 
 

 
 

  
Επιθυμητά προσόντα: 

 
 

 
 

δημοσίων σχέσεων, marketing, τουριστικών  
 

 
  

Προσφέρουμε: 
 

 
 

-
μειώματος με συνημμένη πρόσφατη φωτογραφία 

e-mail: 

Άτομα για το Τμήμα Marketing 

Απαραίτητα προσόντα:  
 
 

στο marketing 
 

 
 

 

e-mail:  

Marketing Assistant

-
ασμό και όρεξη για δουλειά! Θα συμμετέχει στη δημι-
ουργία και στην παραγωγή προωθητικών ενεργειών 

σε διαφημιστικά μέσα για την προώθηση προϊόντων 

θα έχει καθήκοντα οργάνωσης, διαχείρισης, επικοι-
νωνίας και υποστήριξης στη λειτουργία της εταιρίας.

Αρμοδιότητες θέσης: 
 

 
 

 
 

 
  

Απαραίτητα προσόντα/δεξιότητες: 
 

 
 

 

 
 

επικοινωνίας, διαχείρισης συνεργατών,  
οργάνωσης γραφείου 

 

 
 

 
 

με το marketing 
 

 
αυτοπαρακίνηση, ενθουσιασμός  
Η εταιρία μας προσφέρει: 

 
 

το οποίο χαρακτηρίζεται από ήθος, σεβασμό,  

-
μενο έως 100 λέξεων, απαντώντας στο e-mail: 

.gr

Η Eval Marine Accessories
που δραστηριοποιείται στο σωστικό και ναυτιλιακό 

Στέλεχος  
Τμήματος Προμηθειών 
(κωδ. θέσης import1)

Επιθυμητά προσόντα: 
 

 
 

 
επικοινωνιακή και διαπραγματευτική ικανότητα 

 
 

management 
 

  
Καθήκοντα:  

 
 

 
 

 
 
 

 με προμηθευτές 
 

 
 

της εταιρίας και αξιολόγηση στοιχείων πωλήσεων 
 

και πωλήσεων 
 

 
 

 
 

 
e-mail: 

Διακοσμητής/  
Contract Materials Supplier

Η δυναμικά ανερχόμενη εταιρία ξενοδοχειακών υλι-
κών διακόσμησης Contract Materials, αναζητά νέο 
άτομο στην ομάδα της για το τμήμα επικοινωνίας 

ενεργών πελατών, θα επικοινωνεί με τα συνεργα-
-

διαρκώς στις προδιαγραφές και τις εφαρμογές των 

των πελατών της εταιρίας.

Καθήκοντα: 
 

συνεργαζόμενα εργοστάσια 
 

και εφαρμογών των υπαρχόντων οίκων  
αντιπροσώπευσης 

 
πελατών 

 
και αποστολή προσφορών 

 
 

 
της εταιρίας και των υλικών της, προσωπική  
επαφή με υπάρχοντες πελάτες και δημιουργία 
νέων επαφών με προοπτικές συνεργασίας  
Προσόντα: 

 
 

 
ή την επικοινωνία 

 
 

 

στο e-mail: 

Junior Product Manager

Mobiplus

Main responsibilities:

Requirements: 
 

 

 
 

 
 

  
Remuneration package: 

 
 

 e-mail: 
 

και θα σε καλέσουμε άμεσα.

Στέλεχος Εξαγωγών

προσπάθεια της εταιρίας, στελεχώνοντας το τμήμα 
εξαγωγών.

Αρμοδιότητες: 
 

εμπορικών προτάσεων 
 

 
  

Επιθυμητά προσόντα: 

εξαγωγών 
 

επιθυμητή. 
 

  
Η εταιρία προσφέρει: 

 
συνεργασίας 

 

hr -

Communications Leader

Location: 

About HPD Innovation Lab

The job

What you will do: 

 
 

 

 

 
 

 
 

and management 

 

 

  
What you will need: 

 

10
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Valued competencies:

e-mail:

Today Group -

Trade Marketing Assistant
(κωδικός θέσης: SEP16-TR

Περιγραφή Θέσης:

-

-

Προφίλ υποψηφίου:

Προσφέρεται:

-
 e-mail: 

Στελέχη Πωλήσεων/Marketing

Eleven Marketing, 

Οι υποψήφιοι που θα ενταχθούν στο δυναμικό 
της, θα έχουν καθήκοντα στους τομείς:

Παρέχονται:

Απαραίτητα προσόντα-προφίλ υποψηφίου:

e-mail: 

Voi & Noi

Store-Trade Marketing Manager 

Οι ευθύνες:

Απαιτούμενες προσόντα:

Δεξιότητες:

Η εταιρία παρέχει:

 
ηλεκτρονική διεύθυνση: 

Marketing Executive  
(MARK 2609)-Θεσσαλονίκη

Περιγραφή: 

Καθήκοντα: 

Απαραίτητα προσόντα: 

link:

Biofresh Europe GMBH, -

Assistant Plant Manager

Απαραίτητα προσόντα και πληροφορίες:

 e-mail: 

Youth Lab.,
-

Brand Manager

Αρμοδιότητες:

Απαραίτητα προσόντα:

Για την παραπάνω θέση προσφέρονται:

e-mail: 
-

 Kuehne + Nagel 
 

Warehouse Supervisor

Purpose/scope:

Duties and responsibilities

 

 

 

Qualifications

Kuehne + Nagel Hellas offers:

e-mail:

Famar

Project Manager
(ref: PM_092016)

Main missions:

Prerequisites: 

 link

11
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Την επικοινωνία με τους χρήστες  
για τροποποίηση συστημάτων/εφαρμογών  
και την έγκυρη εφαρμογή τους  
Απαιτούμενα προσόντα: 
Απαραίτητη εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών  

και άριστη γνώση στο αντικείμενο 
(HTML,PHP,JAVA, CSS , .Net) 
Εξοικείωση σε τεχνολογίες JQuery 
Συνεχής παρακολούθηση και ενημέρωση  

πάνω σε νέες web τεχνολογίες 
Ομαδικό πνεύμα και ανεπτυγμένη ικανότητα ανα-

λυτικής σκέψης, προγραμματισμού και οργάνωσης 
Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
Γνώσεις web marketing/Facebook/Google 

Adwords 
Γνώσεις ηλεκτρονικής προώθησης ενεργειών.  

Επιπρόσθετα θα εκτιμηθεί γνώση/εμπειρία σε: 
Ανάπτυξη mobile applications (Android ή iOS  

ή Windows) 
Illustrator 
MySQL 
Εμπειρία σε σχεδιασμό βάσεων δεδομένων 
Συνεχής παρακολούθηση και ενημέρωση πάνω  

σε νέες web τεχνολογίες 
Ομαδικό πνεύμα και ανεπτυγμένη ικανότητα ανα-

λυτικής σκέψης, προγραμματισμού και οργάνωσης 
Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το 
βιογραφικό τους σημείωμα αναφέροντας τον κωδικό 
θέσης: wb, στο e mail: hr@hellassolar.gr. Τηλέφωνο: 
210 6713111. 

Panasoft S.A., a leading company in the software 
development for the industry of tourism in EMEA, 
needs to hire:

.Net Application Developer 
(ref. APPDEV06)

Job requirements: 
University degree in computer science or 

information systems 
Minimum working experience 2 years 
Experience in .NET (C#) or other full object 

oriented programming language. 
Experience in relational databases  

(Sql server preferably) 
Excellent written and spoken command of english 
Experience in the development of web, and web 

services 
Military obligations fulfilled (for male candidates)  

Required qualifications: 
Knowledge of HTML, css, Javascript 
Knowledge of MVC ASP.Net and JQuery 

frameworks 
Knowledge and command of Sql queries 
Capability of good collaboration with the rest  

of the development team for the implementation 
of large projects 
Eager to learn new technologies 
Interest in carrier and personal development 
Ability to solve difficult problems 
Focus in quality and use of patterns and practices  

Company offers: 
Full time employment 
Competitive salary according to qualifications 
Excellent working environment 
Career development opportunities

If you are interested in joining a dynamic company 
where you will be able to prove your creative skills, 
please send your cv at e-mail: hr@panasoft.gr

Hellenic Technologies currently is looking for:

PHP Web Developer

Required qualifications: 
Minimum of 2 years proven professional 

experience in similar position  
Excellent knowledge of PHP, HTML5, CSS3, 

JavaScript, MySQL and XML 
Sufficient knowledge of jQuery 
Knowhow of facebook applications development/

integrations is a plus 
Knowhow of native IOS & Android applications 

development is a plus 
Fluent in english 
Be multitasking and handle projects in order  

to meet strict deadlines  
The role: 
Work closely with a cross functional team, within 

and outside marketing, to modify and update 
existing web pages and sites 
Ensure that all integrations to related systems 

are solid and fully functional 
Ensure that all websites are technically excellent, 

leading edge, responsive, lightning fast 

Develop and deploy new features to facilitate 
related procedures and tools if necessary 
Work closely with the design team to implement 

new web pages and sites  
The company offers: 
Competitive remuneration package 
Stable, healthy and enjoyable working 

environment 
Development potential  

For those interested, please send cv to the 
following e-mail: info@hta.gr

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
Για τη στελέχωση νέου τμήματος υποστήριξης 
marketing της εταιρίας Style Doors S.A., ζητείται:

Γραφίστας/Γραφίστρια/Marketing

Για μόνιμη απασχόληση.  
Προφίλ υποψηφίου: 

 
 

 
 

 
 

και δημιουργική υιοθέτησης της 

και ομαδικότητα 
 

 
 

αυτών 

Max, Illustration, Photoshop, In Design, Corel Draw  
Επιθυμητά προσόντα: 

 
  

Παροχές: 

προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 

Τύπος απασχόλησης: Πλήρης 
Περιοχή: Μεταμόρφωση Αττικής 
Website: www.styledoors.gr
Βιογραφικά στο e-mail: liapikos.d@styledoors.gr

Junior Graphic Designer Polyprint

Company description: Polyprint AE is one of the major 
global players in the field of direct to garment (DTG) 
printers’ manufacturing and a fast growing company 
that exports to more than 50 countries around the 
world. Based in Thessaloniki, designs, manufactures, 
markets and supports high quality ink jet printers 
intended for garment decoration.

Job description: We are seeking a talented Junior 
Graphic Designer to help develop engaging and 
compelling digital and print creative. Familiarity with 
the online advertising industry is also a plus. A junior 
designer will be ready to develop their existing skills 
under the guidance of the art director on a range of 
multimedia projects. An understanding of typography, 
layout, animation and art direction will be needed 
to help the team produce the best work possible.

Qualifications/requirements: 

work is required 

interactive design 

Wordpress CMS 

Illustrator, InDesign, Premiere Pro, After Effects) 

Office Suite 

within a team while managing multiple projects 
simultaneously 

 
to a brief and mock ideas up quickly 

 

would be a plus but is definitely not required for 
this role 

efficiently 
 

to changing priorities 
 

of any other language would be an advantage  
Please send your cv and online portfolio,  
at e-mail: katerina@polyprint.gr

Junior Graphic Designer Polyprint

Company description: Polyprint AE is one of the major 
global players in the field of direct to garment (DTG) 
printers’ manufacturing and a fast growing company 
that exports to more than 50 countries around the 
world. Based in Thessaloniki, designs, manufactures, 
markets and supports high quality ink jet printers 
intended for garment decoration.
Job description: We are seeking a talented Junior 
Graphic Designer to help develop engaging and 
compelling digital and print creative. Familiarity with 
the online advertising industry is also a plus. A junior 
designer will be ready to develop their existing skills 
under the guidance of the Art Director on a range of 
multimedia projects. An understanding of typography, 
layout, animation and art direction will be needed 
to help the team produce the best work possible.
Qualifications/requirements: 

 
of work is required 

interactive design 
 

of the Wordpress CMS 

Illustrator, InDesign, Premiere Pro, After Effects) 

Office Suite 

within a team while managing multiple projects 
simultaneously 

 
to a brief and mock ideas up quickly 

 

would be a plus but is definitely not required  
for this role 

efficiently 
 

to changing priorities 
 

of any other language would be an advantage  
Please send your cv and online portfolio,  
at e-mail: hr@polyprint.gr

Ο όμιλος Santana S.A., ζητά να προσλάβει:

Έμπειρο/η Γραφίστα/τρια

Ο ενδιαφερόμενος/η θα πρέπει να διαθέτει  
φαντασία και δημιουργικότητα: 

 
και κεντημάτων 
Γνώση και εμπειρία στο χώρο της μόδας  

(ένδυσης προαιρετική) 
Σχεδιασμός μακετών για banners-newsletter-

site-social posts 
Επεξεργασία φωτογραφικού υλικού  

και δημιουργία Look Book 

Photoshop, Corel Draw, Illustrator, MS Office 
Απαραίτητη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση  

και άριστη γλώσσα αγγλικών 
Θα ληφθεί υπόψη η ενημέρωση γύρω  

από τις τάσεις της μόδας και των trends. 
Άδεια οδήγησης

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να στείλουν το 
βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail: info@santana.
gr ή στο fax: 2310 462760.

Alumil, ένας από τους μεγαλύτερους και περισσότερο 
προηγμένους τεχνολογικά βιομηχανικούς ομίλους στον 
τομέα της έρευνας, ανάπτυξης και παραγωγής προϊ-
όντων διέλασης αλουμινίου στην Ευρώπη, επιθυμεί 
να καλύψει την παρακάτω θέση:

Γραφίστας (κωδ. GRD-2)

Με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Περιγραφή θέσης: Συμμετοχή στο σχεδιασμό και 
προώθηση εξαρτημάτων (ενημερώσεις, follow-ups 
κτλ.) στις θυγατρικές και τους πελάτες της εταιρίας. 

Απαραίτητα προσόντα: 
Απόφοιτος σχολής γραφιστικής 
Κατανόηση μηχανολογικών λειτουργιών/σχεδίων 
Απαραίτητες γνώσεις, illustrator ή αντίστοιχο 

πρόγραμμα 
Άριστη επικοινωνιακή ικανότητα 
Άριστη γνώση αγγλικών 

  
Η εταιρία προσφέρει: 
Σταθερές αποδοχές σύμφωνα με τη βαρύτητα  

της θέσης και την αξιολόγηση επιλογής 
Μεταβλητές αποδοχές σύμφωνα με το σύστημα 

διοίκησης απόδοσης 

Συνεχή υποστήριξη και εκπαίδευση 
Μεγάλες προοπτικές εξέλιξης 
Άριστο περιβάλλον εργασίας  

Για αποστολή βιογραφικών πατήστε  
το link: www.alumil.com/gr/etaireia/anthropino-
dunamiko/upovoli-viografikou/

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ  
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

To Cosmetic Derma Medicine Group, η πιο σύγ-
χρονη κλινική αισθητικής δερματολογίας, πλαστικής 
χειρουργικής και μεταμόσχευσης μαλλιών, αναζητά:

Υπεύθυνη  
Εξυπηρέτησης Πελατών

Εμφανίσιμη, έως 30 ετών για πλήρη απασχόληση 
στο υποκατάστημα της Θεσσαλονίκης.  
Απαραίτητα προσόντα: 
Πτυxίο ανωτέρας ή ανωτάτης εκπαίδευσης  

απαραίτητο 
Άριστη γνώση αγγλικών, γνώση επιπλέον  

γλωσσών θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα 
 

Οργανωτικότητα, συνέπεια, υπευθυνότητα 
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση επιθυμητή  

Προσφέρεται: ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών  
σε ένα σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον  
με ευκαιρίες ανέλιξης.

Παρακαλώ αποστείλατε το βιογραφικό σας  
σημείωμα με φωτογραφία, στο e-mail:  
hr@cosmeticdermamedicine.gr. Όλα τα  
βιογραφικά θα εξετασθούν από την δ/νση  
ανθρώπινου δυναμικού με πλήρη εμπιστευτικότητα.

PROMOTION-
MERCHANDISERS

MSPS, μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο 
promotion marketing με σημαντικούς πολυεθνικούς 
πελάτες, ζητά νέους/νέες για να εργασθούν ως:

Merchandisers
Με έδρα τη Λαμία.  
Ο/Η ιδανικός/ή υποψήφιος/α θα πρέπει  
να διαθέτει: 

 
 

 
 

 
 

  
Προσφέρουμε: 

 
 

 
 

Παρακαλούνται μόνο οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα 
παραπάνω προσόντα να αποστείλουν το βιογραφικό 
τους, μέχρι 07/10/2016 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
trade4@msps.net αναγράφοντας υποχρεωτικά τον 
κωδικό: ΜΛΑΜ 2016.

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Geox ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Πωλητή/Πωλήτρια

Πλήρους απασχόλησης για τα καταστήματα της στην 
ανατολική Θεσσαλονίκη.  
Απαραίτητα προσόντα/ικανότητες: 

 
 

 
των πωλήσεων 

 
 

 
για τους άνδρες  
Επιθυμητά προσόντα: Επιθυμητή προϋπηρεσία  
(όχι απαραίτητη).  
Η εταιρία προσφέρει: 

 
πωλήσεων, σύμφωνα με τις νέες τάσεις της αγοράς 

 
 

και ανάπτυξης  
Αποστολή βιογραφικών με κωδικό SALE2109,  
στο e-mail: cv1@oxfordcompany.gr  
ή στο fax: 2310 518219.
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Πωλήτρια Λιανικής 

Σε καταστήματα καλλυντικών για λογαριασμό  
της εταιρίας Armancon, με βάση την Αθήνα.  
Απαιτούμενα προσόντα: 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 
  

e-mail:  

Γευσήνους

Υπεύθυνο Καταστήματος

Αρμοδιότητες: 
 

 

 
 

του καταστήματος  
Προσόντα: 

 
 

  
Η εταιρία προσφέρει: 

 
 
 

  
e-mail:  

 1001 Γεύσεις

-

Υπεύθυνο Καταστημάτων 
με έδρα τηv Αττική

  
Αρμοδιότητες:  

-
 

 
 

 
 

 

 
 

  
Προφίλ υποψηφίου/ίας:  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

-

Προσφέρεται:  

 
 

  
e-mail: 

Paul

Πωλήτρια Άρτου & Ζαχαροπλαστικής

Γενική περιγραφή θέσης: 
  

 
του καταστήματος 

 
 

  
Αρμοδιότητες: 

 
 

 
 

 

 
 

  
Επιπλέον προσόντα: 

 
 

 
 

 
  

Διαπροσωπικές ικανότητες  
 

 
 

 
 

  
Η εταιρία προσφέρει  

 
 

 
 

 
 ηλεκτρονική διεύθυνση: 

-
ντικών, για λογαριασμό της εταιρίας Armancon.

Πωλήτρια Λιανικής

  
Απαιτούμενα προσόντα: 

 

 
 
 

 
 

 
 

  
Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

  
e-mail: x. .

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Νομική Βιβλιοθήκη AEBE 

 

Στέλεχος Πωλήσεων Λογισμικού 

Αντικείμενο εργασίας: πλήρης απασχόληση  
στο τμήμα πωλήσεων του software house  
του ομίλου (NB πληροφορική) με αντικείμενο: 

 

 
 

  
Προϋποθέσεις: 

 

 
 

 
 

 
 

 
  

Προσφέρεται: 

 

 
 

 e-mail:  

National Account Manager 
(κωδ.: NAM-16) 

Προσόντα που απαιτούνται: 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

γλώσσας  
Προσφέρονται: 

 
 

 τον κωδικό NAM-16)  e-mail: 
. 

Makemeup Cosmetics

Εσωτερικός  
Πωλητής/τρια Χονδρικής

  
 

 
 

 
 

 
 

 

 
  

Παρέχονται: 
 

 
  

 e-mail: ,  
 

Συνεργάτες/Στελέχη  
για το Τμήμα Πωλήσεων-Marketing

Domissima Α.Ε.  
 

ικανότητες για Θεσσαλονίκη και Αθήνα.

Περιγραφή θέσης:  
  

Προσωπικά χαρακτηριστικά υποψηφίου: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
Προφίλ κατάλληλου υποψηφίου: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

Παροχές: 

 

 
 

 
 

-

e-mail: 

Viokef S.A.

Στέλεχος Πωλήσεων  
& Customer Service

Περιγραφή εργασίας: 
-
-

 
 

  
Προσόντα υποψηφίου: 

 
 

 
 

 
 

 
  

Προφίλ υποψηφίου: 
 

 

 
  

Προσφορά:
  

e-mail: 

-
-

Πωλητή
Περιοχή: Αθήνα 
Τύπος απασχόλησης:  
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συνέχεια στη σελ. 16

Καθήκοντα-αρμοδιότητες θέσης: 
 

 

 
 

 
 

  
Προσφέρει: 

 
 

 
 

 
  

Προτείνει: 
 
  

Ο υποψήφιος θα πρέπει να: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

  
Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

 
  

e-mail: 

Sales Manager

Προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

Βασικές υποχρεώσεις: 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

  
Προσφέρονται: 

 
  

e-mail:  

Πωλητή-Τεχνικό

Περιγραφή θέσης

Προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 
 

 
 

 e-mail: 

Τottis Pack -

Πωλητής Χαρτοκιβωτίων  
(κωδ θέσης ΠΧΘ 01)

 
  

 
  

Προφίλ υποψηφίου: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

Προσφέρονται: 
 

 
 

 
 

 e-mail: 

Metron

Αντιπρόσωπος Πωλήσεων (Γαλλόφωνος)

Αρμοδιότητες θέσης: 
 

 
 

 
 

  
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Η εταιρία προσφέρει:

 e-mail:  

Δαμιανός Μ. Στρουμπούλης Ε.Π.Ε

Πωλητή

Ο ιδανικός υποψήφιος, θα πρέπει να: 
 

 
 

 
 

  
Και παράλληλα να τον χαρακτηρίζει: 

 
 

 
 

 
 

 
  

Η εταιρία προσφέρει: 
 
 

  e-mail: 

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
 Αρήτη Α.Ε., 

Ιατρικό Επισκέπτη (κωδ. ΗΡ.Κ: Ι.Ε )

Με έδρα:   
Ο/η ιδανικός/ή υποψήφιος/α πρέπει να: 

 
 
 

 
 

  
Στον/ην κατάλληλο/η υποψήφιο/α συνεργάτη 
παρέχονται:  

 
 

 
 

 
 

 

 

  e-mail: 

Ιατρικός Επισκέπτης  
Βοιωτία - κωδ: IΕΝΒ

Γενική Χημικών Προϊόντων 

Ο/η ιδανικός υποψήφιος πρέπει να έχει:  
 

 
 

 
 

 
 

  
Η εταιρία προσφέρει:  

 

 
 

 

 

e-mail: 

Ιατρικός Επισκέπτης  
για το Οφθαλμολογικό Τμήμα

 
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
 
 

 
 

 ηλεκτρονική διεύθυνση: 

Mymedstore

Πωλητή - Ιατρικού Επισκέπτη
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίου: 

 

 
 

 
 

 
  

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 
 

 
  

 e-mail: 

Ιατρικοί Επισκέπτες 
 Θεσσαλονίκη - Ιωάννινα - Αθήνα

Sante Plus

Ο/η ιδανικός/ή υποψήφιος/α πρέπει να έχει: 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

Παρέχονται: 
 

 
 
 

 

 e-mail: 
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Η C&P Medicals η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο 
των ιατρικών ειδών με ταχύτατη ανοδική πορεία που 
οφείλεται στη δυναμικότητα και στην εξειδίκευση των 
στελεχών της, ζητά:

Ιατρικό Eπισκέπτη
Απαιτούνται: 
Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα  

με ικανότητες επικοινωνίας 
Προσανατολισμό στην επίτευξη ποιοτικών  

και ποσοτικών στόχων 
Φιλοδοξία και εργατικότητα 
Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
Άριστη γνώση Η/Υ (Microsoft office/Windows)  

και αγγλικών (επίπεδο lower) 
Εμπειρία σε πωλήσεις και σπουδές στο χώρο  

της υγείας θα θεωρηθούν πρόσθετο προσόν 
Δίπλωμα οδήγησης 
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  

Προσφέρονται: 
Μισθός και bonus παραγωγικότητας 
Εταιρικό αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο, tablet 
Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας 

Πληροφορίες: www.cpmed.gr. Αποστολή βιογραφικών 
στο e-mail: info.cpmed@gmail.com

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Το γυμναστήριο Sana Hiltonia στο Hilton Park στη 
Λευκωσία, ζητεί να προσλάβει: 

Γυμναστή & Γυμνάστρια 

Για μερική ή ολική απασχόληση.   
Προσόντα: 

 

χρόνων

Αιτήσεις: Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται  
όπως στείλουν το βιογραφικό τους στο e-mail: 
evros.stylianou@hilton.com

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Η Milkplan Α.Ε. η μεγαλύτερη εξαγωγική βιομηχανία 
παραγωγής δεξαμενών ψύξης γάλακτος, κτηνοτροφικών 
μηχανημάτων και εξοπλισμού, με έδρα το Λαγκαδά 
Θεσσαλονίκης, ζητά για άμεση πρόσληψη: 

Μηχανικό Πωλήσεων 

Για την στελέχωση του τμήματος πωλήσεων  
εξωτερικού.  
Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να: 

 
 

στις πωλήσεις βιομηχανικών προϊόντων 
 

γλώσσα 
 

υπολογιστών 
 

και διαπραγματευτικές ικανότητες 
 

  
Βιογραφικά στo e-mail: hr@milkplan.com

Ο όμιλος εταιριών Κleeman λόγω της συνεχούς ανά-
πτυξης των δραστηριοτήτων του στη διεθνή αγορά, 
επιθυμεί να προσλάβει, στη βιομηχανική περιοχή Κιλκίς:

Γαλλόφωνο  
Μηχανικό Πωλήσεων Εξωτερικού 

(κωδ. 2916)

Απαιτούμενα προσόντα:  
 

ή συναφούς ειδικότητας 
 

(επίπεδο proficiency) 
 

(επίπεδο advanced-proficiency) 
 

  
Αρμοδιότητες: 

 

προσφορών 
 

 
και διευθέτηση προβλημάτων 

  
Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

 
 

μέσα 
 

γυμναστήριο και playroom)
Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογρα-
φικό τους με e-mail στο: cv@kleemann.gr μέχρι τις 
12/10/2016, - υπόψη κoυ Δ. Λαζαρίδη - αναγράφοντας 

www.kleemann.gr

Από εταιρία εμπορίας μοτέρ και αυτοματισμών, ζητείται:

Μηχανικός Πωλήσεων 

Για ανάπτυξη δικτύου πωλήσεων και τεχνική  
υποστήριξη προϊόντων. 

Κατά προτίμηση μηχανολόγος μηχανικός με γνώσεις 
ηλεκτρονικών και αυτοματισμού, κάτοικος ανατολι-
κής Αττικής, κάτοχος proficiency, επιπλέον γλώσσες 
επιθυμητές.

Παρέχονται: μισθός αναλόγων προσόντων, εκπαί-
δευση σε οίκους εξωτερικού, προοπτικές εξέλιξης.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
viogr@yahoo.gr

Η κορυφαία εταιρία στην αμαξοποίηση αυτοκινήτων, ζητά:

Μηχανικό  
Σύμβουλο Πωλήσεων

Επιθυμητά προσόντα: 
Πτυχίο πολυτεχνικής σχολής (κατά προτίμηση 

μηχανολογίας) 
Άριστη γνώση αγγλικών 
Επιθυμητή προϋπηρεσία 1-2 χρόνων σε θέση  

πωλήσεων ή γραμματειακής υποστήριξης 
Δυνατότητα επικοινωνίας  

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
dounas@stathis.com.gr

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Η Mega Motors SA (http://www.megamotors.gr), επί-
σημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής 

Μηχανικό Αυτοκινήτων

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
στη συγκεκριμένη θέση 

 
  

Προσφέρεται: 
 

Βιογραφικά στο e-mail: megamotors@megamotors.gr 
Παρακαλούμε να μην αποστέλλονται βιογραφικά που 
δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο της θέσης εργασίας.

Η Doppler SA, η ελληνική βιομηχανία ανελκυστήρων, 
κυλιόμενων σκαλών, parking lifts και ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, ζητά άτομο για τη θέση:

Μηχανικός R&D 
(κωδ. R&D/06)

Έδρα: Πολύκαστρο Κιλκίς.  
Η θέση αναφέρεται στην Τεχνική Διεύθυνση  
της εταιρίας.  
Απαραίτητα προσόντα: 

 
Άριστη γνώση Solidworks ή/και άριστη γνώση 

 
Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας  

Χαρακτηριστικά: 
Οργανωτικότητα 
Δημιουργικότητα 
Επικοινωνιακές ικανότητες  

Παροχές: 
Μεταφορικό μέσο από την περιοχή  

της Θεσσαλονίκης 
Συνεχής εκπαίδευση 
Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας  

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@doppler.gr

Η Εκκα Αυτοκίνητα (http://mercedes.ekka.gr/), εί-
ναι εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής 
Mercedes-Benz και Smart με δραστηριότητα στην 
Αθήνα, σε δύο κάθετες μονάδες στο Μαρούσι και 

2 Μηχανικούς & 1 Ηλεκτρολόγο

Να στελεχώσουν το τεχνικό τμήμα στη μονάδα  
της Εκκα στο Μαρούσι (Κηφισίας 79). 

Οι θέσεις αφορούν σε εργασία μερικής απογευματινής 
απασχόλησης, Δευτέρα-Παρασκευή (16:00-20:00). 
Απαραίτητα προσόντα:  
Απόφοιτοι τεχνικής σχολής με ειδικότητα  

μηχανικού και ηλεκτρολόγου αντίστοιχα 
Βασικές γνώσεις της αγγλικής γλώσσας 
Δίπλωμα οδήγησης 

  
Απαιτούμενη προϋπηρεσία: Προϋπηρεσία  

  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
Stavros.toumanoglou@ekka.gr

Web Engineer 
Chalandri, Attiki, Greece · CM · SWE-W-1

Description: We are looking for passionate, multi-
talented IT professionals with technology, design and 
business backgrounds, as well as a great propensity 
for creative problem solving. Joining our local scrum 

work closely with international development teams 
and create mobile and web solutions in the area of 
online gaming.
Requirements: 
passion for technology coupled with insightful 
skills and breakthrough ideas is a must! 

 

Javascript 
 

knockout, ember) 
Knowledge of design patterns and principles  

 
 

 
 

 
Strong problem solving skills and analytical 

thinking 
 

(written and verbal) 

teams 
Scrum agile methodologies  

Any expertise with the following tools/
frameworks will be further appreciated: 

 
 

 
Java (Spring / JEE) 
Bootstrap, Ionic 

 
 

Mocha  
Benefits: 

 

 

coaching and trainings 

work from home  
Please apply to this link: http://agileactors.

Η Σιδενόρ βιομηχανική χάλυβα Α.Ε., ζητεί να προσλάβει:

Μηχανικό
Για θέση στελέχους διαχείρισης έργων  
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.  
Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα 
προσόντα: 

κατά προτίμηση σε βιομηχανία 
Βασικές οικονομικές γνώσεις 
Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και Η/Υ 
Επιθυμητή η γνώση εφαρμογών διαχείρισης  

έργων (πχ Smartsheet, Primavera ή άλλο)  
 

Ομαδικό πνεύμα και ικανότητα συνεργασίας 
Πτυχίο ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος  

(κατά προτίμηση μηχανολόγου μηχανικού) 
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη διαχείριση 

  
Η θέση προσφέρει: δυναμικό περιβάλλον  
εργασίας, διαρκή εκπαίδευση και πρόσθετη  
ασφαλιστική κάλυψη.

Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα, με κωδικό θέσης 
P.M., στο e-mail: hr@steelmet.vionet.gr ή στον αριθμό 

 Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Η Μαγνητική Α.Ε.-Juro-Pro ζητά:

Μηχανολόγο Μηχανικό - ΑΤΕΙ

Για στελέχωση του τμήματος τεχνικής υποστήριξης 
κλιματισμού  
Απαραίτητα προσόντα: 

 
ενεργειακή κατεύθυνση 
Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας  

(γραπτό και προφορικό λόγο) 

 
Δυνατότητα ταξιδιών εντός Ελλάδας 
Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες 
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  

Προαιρετικά προσόντα: Προϋπηρεσία  
σε αντίστοιχη θέση θα ληφθεί σοβαρά υπόψη.  
Προσφέρονται: 
Μισθός 
Άριστο περιβάλλον εργασίας

Βιογραφικά στο e-mail: Magnetic@otenet.gr Παρα-
καλούνται να αποστείλουν βιογραφικά μόνον όσοι 
υποψήφιοι πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις.

Μηχανικός Δικτύων  
& Συστημάτων Πληροφορικής  

(κωδικός θέσης: NET2)

Η εταιρία: Η εταιρία πληροφορικής Datavision δρα-
στηριοποιείται πάνω από 10 χρόνια στην ελληνική 
αγορά, στο χώρο της πληροφορικής και των τηλε-
πικοινωνιών, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Είναι πιστο-

κ.α., παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις πληροφο-
ρικής και τηλεπικοινωνιών με έμφαση στην ποιότητα 
εξυπηρέτησης.

Η θέση: ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί  
θα ενταχθεί στο τεχνικό τμήμα της εταιρίας  
και τα καθήκοντά του/της θα περιλαμβάνουν: 
Εγκατάσταση, υποστήριξη και παραμετροποίηση 

δικτυακών έργων security, routing, switching, 
wireless, υποδομών server/storage, καθώς  
και λοιπών συναφών λύσεων πληροφορικής 
Troubleshooting σε προβλήματα/βλάβες  

 
με κατασκευαστές 
Τεχνική υποστήριξη έργων πληροφορικής, 

επίλυση τεχνικών θεμάτων και προβλημάτων 
Διαχείριση και συντονισμός έργων  

και εγκαταστάσεων 
Σχεδίαση, σύνταξη, διόρθωση τεχνικών  

προδιαγραφών έργων και προσφορών 
 

και λύσεων  
Το προφίλ σας: προκειμένου να είστε σε θέση  
να ανταποκριθείτε στα καθήκοντα της θέσης  
του Μηχανικού Δικτύων & Συστημάτων  
Πληροφορικής, θα πρέπει να διαθέτετε  
τα ακόλουθα: 
Σπουδές πληροφορικής 
Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον  

 
Άριστη γνώση αγγλικών (απαιτείται προφορική και 

γραπτή επικοινωνία με διεθνείς κατασκευαστές) 

 
Πιστοποιήσεις τεχνικών γνώσεων της Microsoft 

 

(routing, switching, wireless, security κ.α.) 

 
Άριστη γνώση και υλοποίηση υποδομών Microsoft 

 
 

Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου 
Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες  

(για τους άνδρες υποψηφίους) 
Δυναμική παρουσία, ανάληψη πρωτοβουλιών, 

άριστη ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, 
εξωστρεφή και επικοινωνιακή προσωπικότητα 
Δημιουργική σκέψη, αναλυτική και συνθετική  

ικανότητα επίλυσης προβλημάτων 
Υψηλή ικανότητα προγραμματισμού, οργάνωσης 

εργασιών και αποτελεσματικότητας 
Αυστηρή τήρηση προθεσμιών και  

χρονοδιαγραμμάτων 
Ομαδικό πνεύμα και διάθεση συνεργασίας 
Διάθεση συνεχούς ανάπτυξης και ενημέρωσης  

για τις εξελίξεις στο χώρο της τεχνολογίας  
Η εταιρία προσφέρει: εφόσον επιλεγείτε  
για την κάλυψη της θέσης του Μηχανικού  
Δικτύων & Συστημάτων Πληροφορικής,  
σας προσφέρονται τα ακόλουθα: 
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
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Νεανικό, φιλικό και σύγχρονο περιβάλλον  
εργασίας 
Κάλυψη κόστους τεχνικών σεμιναρίων  

και εκπαιδεύσεων 
Άριστες προοπτικές εξέλιξης στο πλαίσιο μιας 

δυναμικά αναπτυσσόμενης εταιρίας.

Ενδιαφέρεστε; Είναι για εσάς η θέση του Μηχανικού 
Δικτύων & Συστημάτων Πληροφορικής κάτι παραπάνω 
από δουλειά; Σας συναρπάζει η προοπτική να συμμετέ-
χετε σε ενδιαφέροντα projects που θα σας δώσουν την 
ευκαιρία να εξελιχθείτε ως επαγγελματίας; Επιθυμείτε 
να ενταχθείτε στο δυναμικό μίας εταιρίας που ενθαρ-
ρύνει την ανάληψη πρωτοβουλιών και φροντίζει για 
την εξέλιξη των ανθρώπων της; Έχει σημασία για εσάς 
να εργάζεστε σε ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας; 
Εάν ναι, τότε μπορείτε να αποστείλετε άμεσα πλήρες 
βιογραφικό σημείωμα με συνοδευτική επιστολή στην ηλ. 
διεύθυνση: job@datavision.gr (κωδικός θέσης:NET2). 
Η εταιρία μας τηρεί αυστηρούς κανόνες εχεμύθειας 
και εμπιστευτικότητας. 

Η εταιρία, στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξής της, 
δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και αναζητά:

Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό

Με έδρα τα κεντρικά μας γραφεία στην Αθήνα, ο οποίος 
θα ασχολείται με τη σύνταξη Η-Μ μελετών για νέα κτίρια 
ή για ανακαινίσεις υφισταμένων, καθώς με την έκδοση 
οικοδομικών αδειών σε όλη την Ελλάδα. Το γνωστικό 
αντικείμενο πρέπει να καλύπτει ολόκληρο το φάσμα 
των Η-Μ εγκαταστάσεων, δηλαδή ηλεκτρολογικά, 
(ισχυρά-ασθενή), ύδρευση, αποχέτευση, κλιματισμό, 
πυρασφάλεια, καύσιμο αέριο κλπ. Θα αναλαμβάνει 
επίσης και επιβλέψεις ηλεκτρομηχανολογικών εγκα-
ταστάσεων των κτιρίων της εταιρίας ανά την Ελλάδα.

Απαιτείται: προϋπηρεσία και εμπειρία σε αντίστοιχη 
ενασχόληση τουλάχιστον 5 ετών, πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
και γνώση Autocad. Σημαντική πείρα σε μελέτες πυ-
ροπροστασίας, θα αξιολογηθεί ως ιδιαίτερο προσόν

Η εταιρία προσφέρει: Ανταγωνιστικές αποδοχές, 
εταιρικό αυτοκίνητο, πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης, 
συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης σε μια 
δυναμικά αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρία

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογρα-
φικό τους σημείωμα κάνοντας κλικ στο link: http://
Mycareer.metro.com.gr με κωδικό θέσης: MDD12. 
Θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

TEXNIKOI
Η Alter Ego Α.Ε., μέλος του ομίλου εταιριών Ευ-
ρωπαϊκή Πίστη και μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες 
παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών διαχείρισης και 
συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων στην Ελλά-
δα, επιθυμεί να προσλάβει για το τμήμα υπηρεσιών 
τεχνικού τομέα:

       Ηλεκτρολόγο/Τεχνικό Συντήρησης

Κύριες υπευθυνότητες: Ο κάτοχος τη θέσης  
αναφέρεται στο διαχειριστή κτιρίου.   
Στο πεδίο ευθύνης της θέσης περιλαμβάνονται: 

 
διαδικασιών συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων  
και εξοπλισμού 

 
 

και αποκατάστασης βλαβών 

δυναμικό της εταιρίας για την ομαλή διεκπεραίωση 
των τεχνικών έργων του τμήματος  
Προσόντα υποψηφίου: 

 
 

 
σε κτιριακές εγκαταστάσεις γραφειακών χώρων 

 
σε πιεστικό πρόγραμμα εργασιών 

 

ομαδικής εργασίας 

προσωπικών εργασιών 
 

 
 

  
Πρόσθετη εμπειρία/γνώση στα παρακάτω  
θα συνεκτιμηθεί: 

 

πρόγραμμα

Παροχές: Η εταιρία μας προσφέρει ικανοποιητικό πακέτο 
αποδοχών, συμμετοχή στην ομαδική ασφάλιση και 
ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη σε ένα φιλικό, 
σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον εργασίας. 

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: impoziaris@
europisti.gr. Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί από-
λυτη εχεμύθεια.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Υπεύθυνος Παραγωγής

Με εμπειρία στην αρτοποιία-ζαχαροπλαστική (με δυνα-
τότητες τεχνολόγου τροφίμων ή χημικού μηχανολόγου). 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
gpietris@pietris.gr

LOGISTICS
Ο πελάτης μας, εταιρία αποθήκευσης και διανομής 
φαρμάκων, θα ήθελε να συνεργαστεί μόνιμα με έναν:

Υπεύθυνο Διανομής

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι, γυναίκες και άντρες επι-
θυμητά απόφοιτοι πολυτεχνικής ή πανεπιστημιακής 
σχολής της Ελλάδας ή αντίστοιχη της αλλοδαπής, θα 
πρέπει εκτός από τα ελληνικά, να μιλούν άριστα τα 
αγγλικά και να έχουν προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
υπευθύνου ή προϊσταμένου διανομής. 

Ο/Η κάτοχος της θέσης θα έχει ως κύρια αποστολή να 
οργανώσει και να διοικήσει τη διανεμητική λειτουργία 
της εταιρίας, με κύριο γνώμονα της εξυπηρέτηση των 
πελατών όσο και τη μείωση του κόστους. Ευνόητα, την 
υποκίνηση και επίβλεψη του προσωπικού (διοίκησης, 
αποθήκευσης, οδηγών), την επίβλεψη της καταχώρησης 
των διακινούμενων αγαθών στο ERP της εταιρίας, τον 
έλεγχο των αποθεμάτων, την εξυπηρέτηση των πελατών, 
τη λήψη παραγγελιών, τον προγραμματισμό και έλεγχο 
της ορθής εκτέλεσης των διανομών. Θα συμμετέχει 
επίσης ενεργά στις διαπραγματεύσεις με τους μεγάλους 
πελάτες για τη διαμόρφωση των τελικών συμφωνιών 
των οποίων ελέγχει την τήρηση κατά την εκτέλεση. 
Επιθυμητά οι υποψήφιοι θα πρέπει να προέρχονται ως 
προς την προϋπηρεσία, από το χώρο της φαρμακευτι-
κής αποθήκευσης ή της φαρμακευτικής βιομηχανίας.

Επισύναψη βιογραφικών στο link: http:// 
ergasias-job-ads/

 

Η εταιρία Γεωργίου Κώστας ΑΕ βιομηχανία πλαστι-
κών, αναζητά να προσλάβει ένα άτομο για την κάλυψη 
της θέσης:

Αποθηκάριου 

Περιοχή: ΒΙ.ΠΑ Αυλώνας Αττικής 
Απασχόληση: Πλήρης  
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

  
Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

Αποστολή του βιογραφικού σημειώματος, υπ’ όψιν τμήμα-
τος ανθρωπίνου δυναμικού, στο e-mail: 
georgioubags.gr

H ξενοδοχειακή αλυσίδα Electra Hotels & Resorts, 
η οποία δραστηριοποιείται στην Αθήνα, τη Θεσσαλο-

ξενοδοχειακό χώρο, ζητεί για την Αθήνα:

Υπάλληλο Αποθήκης (ref: STR_ATH)

Απαραίτητα προσόντα: 
 

επαγγελμάτων 
 

 
 

τιμολογίων 
 

 
 

  
Στο πλαίσιο της παραπάνω θέσης, η εταιρία μας 
προσφέρει: 

 
 

 Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας ση-
μείωμα με μια φωτογραφία, δηλώνοντας τον κωδικό 
της θέσης, στο e-mail: . Τα 
στοιχεία των αιτήσεων θα παραμείνουν εμπιστευτικά. 
Επικοινωνία θα γίνει μόνο με τις/τους υποψήφιες/
ους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης. 

Η εταιρία Ελδικο Σπορ Α.Ε.Ε. που δραστηριοποιείται 
στο χώρο των εισαγωγών και της εμπορίας αθλητικών 

ειδών και οργάνων γυμναστικής για επαγγελματικό 
και οικιακό χώρο, camping και εποχιακών ειδών, 
ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Υπεύθυνο Αποθήκης
Καθήκοντα: 
Συντονίζει και συμμετέχει στην εκτέλεση  

και αποστολή παραγγελιών  
 

 
Τιμολόγηση παραγγελιών 
Λήψη παραγγελιών 
Συντονίζει και συμμετέχει στην εκφόρτωση  

και τακτοποίηση εμπορευμάτων και στην ευταξία 
της αποθήκης 
Απογραφή και παρακολούθηση αποθεμάτων  

Προσόντα: 
Γνώσεις μηχανογραφημένης αποθήκης  

και λειτουργία barcode scanner (η προϋπηρεσία  
σε μηχανογραφημένες αποθήκες είναι  
απαραίτητη - μεγάλο προσόν θεωρείται  
να έχει εμπειρία από διοίκηση και οργάνωση  
μηχανογραφημένων αποθηκών) 
Εμπειρία ERP συστημάτων 
Γνώσεις ή εμπειρία από εφαρμογή συστημάτων 

ποιότητος 
 

 
 

Επικοινωνιακές και οργανωτικές δυνατότητες  
Πρόσθετα προσόντα (όσοι από τους υποψήφιους 
τα διαθέτουν, θα προσμετρήσουν θετικά): 
Δίπλωμα οδήγησης Γ’ κατηγορίας 
Τεχνικές γνώσεις ή δεξιότητες

Εξέλιξη: Ο βοηθός αποθήκης με τα απαραίτητα προ-
σόντα και μέσα από τη δουλειά του, έχει τη δυνατότητα 
να εξελιχτεί σε αποθηκάριο (υπεύθυνο αποθήκης).

Επικοινωνία στο e-mail: 

Η In Group, η μεγαλύτερη ελληνική εταιρία απασχόλησης 
ανθρώπινου δυναμικού, πιστοποιημένη σύμφωνα με το 

και επιλογής προσωπικού, αναζητά για λογαριασμό 
πελάτη της την παρακάτω θέση:

Υπεύθυνος Διακίνησης
Έδρα: Οινόφυτα.  
Αρμοδιότητες: 
Οργανώνει και ελέγχει την διακίνηση  

των παραγγελιών 
Συντονίζει τις παραλαβές, τις παραδόσεις και  

την αποτελεσματική δρομολόγηση των φορτώσεων 
Επικοινωνεί με τις μεταφορικές εταιρείες  

για τη βέλτιστη υλοποίηση των αποστολών  
και των παραλαβών 
Παρακολουθεί της εταιρικές διαδικασίες  

διακίνησης και λειτουργίας της αποθήκης 
Προτείνει λύσεις για βελτιστοποίηση  

των διαδικασιών 
Παρακολουθεί και καταγράφει τα αποτελέσματα 

(reporting)

Τυπικά προσόντα: 
Πτυχίο ΤΕΙ/AEI τεχνολογικής ή οικονομικής  

κατεύθυνσης 

management επιθυμητός 

διακίνησης 
Άριστη γνώση αγγλικών 
Άριστη διαπραγματευτική ικανότητα 

 
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 

(άνδρες υποψήφιοι)  
Η εταιρεία προσφέρει: σταθερή απασχόληση, 
εκπαίδευση και ένα ανταγωνιστικό μισθολογικό 
πακέτο.  
Σημείωση: Θα δοθεί προτεραιότητα στους  
υποψηφίους που κατοικούν στην ευρύτερη περιοχή 
των Οινοφύτων-Χαλκίδας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν τα 
βιογραφικά τους, μέσω link: http://www.jobs.net/j/
JY idpartenaire

ΟΔΗΓΟΙ
Η Φουρναράκης Α.Ε., εισαγωγική εταιρία βιομηχανικών 
εργαλείων αναπτύσσει, εμπορεύεται και διακινεί τα πιο 
δυνατά brands βιομηχανικών εργαλείων εντός και εκτός 
Ελλάδος. Με άριστα οργανωμένο δίκτυο πωλήσεων 
σε όλη την Ελλάδα, εξυπηρετεί τα περισσότερα κατα-
στήματα χρωμάτων-εργαλείων-σιδηρικών και ζητεί:

Οδηγό–Αποθηκάριο

Περιγραφή θέσης: αναζητάμε Οδηγό-Αποθηκάριο από 

με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας με εμπειρία σε διανομές, 
πρακτορεία και γνώση λεκανοπέδιου.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
, website: 

ΕΣΤΙΑΣΗ
Hotel Brain

 

Captain Mykonos 

Qualifications: 

 

 

 

 
 

 
  

 link: [http://www.

Ikos Resorts

Head Waiters/Waitresses 
Ref: HW016

Location:
Responsibilities: 

 
 

 

 
 

and appearance  
Skills/qualifications: 

 
 

environment 

 
 

 
 

Cv’s to e-mail: 

news and job updates.

Το Μελινικόν 
στο Κολωνάκι, στο πλαίσιο της ανάπτυξής του, ζητά:

Barista/Baristi 
Προσόντα: 

θέση 
 

και συμπληρωματικών προϊόντων bar 
 

  
Βιογραφικά στο ακόλουθο e-mail:  
thewmedia@yahoo.gr

Το ξενοδοχείο Pegasus Suites & Spa στη Σαντορίνη 
επιθυμεί να προσλάβει: 

Α’ & Β’ Μάγειρα

Απαιτούμενες δεξιότητες:  

17
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θέση σε ξενοδοχεία 5* Ελλάδας με άψογη γνώση 
μεσογειακής και gourmet κουζίνας 

-
 

 
 

 
  

Η εταιρία μας προσφέρει: 
 

 
 

 
 

e-mail: info@pegasussuites.com

Το ξενοδοχείο Nikopolis Thessaloniki 5*, 

Μάγειρα Β’ & Γ’

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
  

e-mail:  
Georgios.tr@hotel-nikopolis.com

 «Απολλώνιον 
ΑΒΕΕ», 

Σερβιτόρες για Καφέ

  
Προφίλ υποψηφίων: 

 
 

 
  

Η εταιρεία προσφέρει: 
 

 
 

e-mail: hr@apollonion-
bakery.gr

Το ξενοδοχείο Hotel Nikopolis Thessaloniki 5*
Bartender

  
Απαραίτητα προσόντα: 

 

 
 

 

e-mail: georgios.tr@hotel-nikopolis.com

Mykonos Palace Beach hotel is converting to a 5* luxury 

associates for long term cooperation in the hospitality 
industry. Our beachfront restaurant has also been 

contemporary management team. Fast career growth 
is available to serious candidates interested in building 
solid experience in the international tourism industry.

Εxecutive Chef 
Προσόντα: 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

άλλη μία ξένη γλώσσα 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

The company offers: 

 

and packages

e-mail: mykonospalace@aol.com

Economou Hotels is inviting applicants for the 

Executive Chef

Qualifications requirements: 
 

in 5* hotels and resorts 
 

 

 
 

 
and creativity 

 

 
 

 

the greek and english language 
  

What is offered: 
 

 

 

professionals 

programs according to individual needs 

and friendly work environment with ample 

Economou hotels is a privately-owned and operated 

company offers excellence in refined hospitality in a 

and material resources in order to create the best 
conditions for the best people to achieve professional 
and personal success.

e-mail: hr@
economouhotels.com

www.economouhotels.com

A’ Μάγειρας

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
Γνώση αγγλικών 

 
 

 

  
Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα: 

 
  

Παρέχουμε: 

 
 

 
 

 
 

  

e-mail: christosf@torhotelgroup.gr

Το Hotel Nikopolis Thessaloniki 5*

Assistant F&B Manager

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

  
e-mail:  

karina.oganisian@hotel-nikopolis.com

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
President 

Night Auditor
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

Το ξενοδοχείο προσφέρει: 

 

e-mail: 
hr-manager@president.gr

Reservations Officer (RES1)

Ermia Hotels & Resorts wishes to employ for the 

be responsible for all the hotels of the company. 

reservations for all the hotels of the company.

Responsibilities: 
 

 

cancellations data 

and offers 
 

 
 

 
 

about hotel occupancy 
 

regarding the reservation office 

manager 
 

procedures-instructions of the department.  
Requirements  

 
 
 
 

 
 

 
 

  
The company offers: 

 
  

e-mail: cv@shelby.gr

Κυπριώτη, 

Νυχτερινό Υπάλληλο Υποδοχής

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων: 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
Προσφέρονται: 

 

 
 

 

-
 

e-mail: cv@kipriotis.gr

HotelBrain -

Καμαριέρες  
Χανιά - (κωδ. ΚΑΜ ΧΑΝ) 

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
  

Προσφέρονται: 
 

 

-

link: 

Aqua Vista Hotels

Operαtion Manager (κωδ: OP_M_2015)
Προσόντα: 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
  

Προσφέρονται: 
 

 

-
 e-mail: careers@

Το ξενοδοχείο Aegean Melathron 5*

Υπεύθυνο Τμήματος Κρατήσεων

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
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Η επιχείρηση προσφέρει:

-

e-mail: 

Philian Hotels -

Revenue/Yielding Manager   
Θεσσαλονίκη (κωδ. θέσης Yield_man) 

Εταιρία:  
Τύπος απασχόλησης:  
Κωδικός θέσης εργασίας:  
Κατηγορία:  
Περιοχή: 
Απαραίτητες προϋποθέσεις:

Προσόντα:

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο παροχών:

e-mail:

Zeus Travel 
 

Operation & Reservation Executive(s)

Main tasks:

Requirements: 

Skills desired:

What we offer:

  e-mail: 

Mykonos Palace Beach Hotel 

Αssistant - Hotel Manager
Position requirements:

The company offers:

e-mail:

 Inestia Hospitality

Διευθυντή Ξενοδοχείου 

 

 
 

E-mail 

Holiday Inn Athens  

Βοηθό Προϊσταμένης Ορόφων

Απαραίτητα προσόντα:  

E-mail 

Economou Hotels

Front Office & Reservations Manager

 

Qualifications requirements:

What is offered:

:  

-

Kivotos

-

Reservations Manager

Ξενοδοχείο: 
Τύπος απασχόλησης:
Περιοχή: 

 
 

Περιγραφή θέσεως: Οι κύριες υποχρεώσεις  
του Υπευθύνου Κρατήσεων, θα είναι οι εξής: 

Προσόντα:

Γλώσσες:

To Kivotos προσφέρει στον κατάλληλο συνεργάτη:

e-mail: 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
The Lesante Luxury hotel 

& spa

Spa Therapist/Αισθητικό

Επιθυμητά προσόντα:

Προσφέρονται:

e-mail:

Spa Therapist-Yoga Instructor
Προσόντα:

Προσφέρονται:

e-mail: 



Επισκέπτες: 2.620
Εταιρίες: 41

39
εισηγητές 16

Εισηγητές  Workshop
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34
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ώρες

Διοργάνωση
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880
άτομα παρακολούθησαν 

Workshop

1740
άτομα παρακολούθησαν

Panel

Εισηγητές Workshop
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΙΣΜΗΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΑΝΤΙΝ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΑ
ΖΑΡΩΤΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΛΟΓΕΡΑ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΡΔΗ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ
ΚΡΟΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΑΔΑ ΑΡΙΑΔΝΗ
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ ΙΡΙΣ
ΜΠΟΖΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΟΡΦΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΑΤΣΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΤΑΡΛΑΝΤΕΖΟΥ ΣΤΕΥΗ

Εισηγητές Panel
ΑΔΕΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΗΣ
ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΒΟΪΤΣΙΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΓΑΚΗ ΕΡΜΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΑΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΔΑΦΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΕΔΕ ΕΛΕΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΚΑΛΑΘΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΑΤΩΜΕΡΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΛΙΝΑΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΜΑΝΟΥΔΗ ΚΕΛΛΥ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΕΛΕΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΡΑΣΧΑΚΗ ΕΡΑΤΩ
ΠΕΦΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΣΤΑΜΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΦΟΥΝΤΑ ΔΩΡΑ
ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Επωνυμίες Εταιριών
INTERLEI, ΑΡΝΟΣ, GRECOTEL, ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, ΕΥ, SMART PRESS, CAREER-DESIGN, ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ, SHIRTAKI.COM, 
LIDL HELLAS, FORTHNET, IN GROUP, ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, UNICERT, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK, ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ, ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ, 
RANDSTAD, SOFT SKILLS ACADEMY, WEST, SOFTCOM, VF, WRANGLER NAPAPIJRI, THE NORTH FACE REEF, VANS LEE, GRANT THORNTON, 
FUTURE BUSINESS SCHOOL, ITCONCEPT, BFS GROUP, CAREER IN PROGESS, ZEPHIRUS, CIMI FAR, ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΚΥΦΙΔΗΣ, 
G. KARRAS, HUMAN FACTOR, ΣΕΒ ΙΒΕΠΕ, MY OFFICE SERVICES

24-25 Σεπτεμβρίου 2016
10:00 - 18:00

Συνεδριακό Κέντρο Εθνικής Ασφαλιστικής
Λ. Ανδρέα Συγγρού, 103 -105, Αθήνα
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Ποιο είναι το ιδανικό εργασιακό περιβάλλον;

ονείρων σου;
ύν. Αν θες να βγάζεις 
πρέπει να κάνεις μία 
εται περισσότερα από 
α. Ο καλύτερος όμως 
λματικής σταδιοδρο-
κάτι που σου αρέσει 

αλά και που σου δίνει 
το μέλλον.. Το θετικό 
υτήν την περίοδο που 
χάλια της, υπάρχουν 
και θέσεις εργασίας. 

αι εύκολα ορατές και 
πάρχουν και ο σκοπός 
τές τις θέσεις που σου 
τις οποίες έχεις κάτι 
ιο σημαντικό λοιπόν 
ς τι δουλειά θέλεις να 
νεις αυτό θα αρχίσεις 
ίες να ξεπροβάλλουν 
ά σου. Για να το πε-
να ακολουθήσεις τις 
ς: 

ς ξεκινάει από σένα. 
αι τα γραφεία ευρέσε-
άνεις οτιδήποτε άλλο 

πρέπει να κάτσεις με χαρτί και στυλό και να 
περιγράψεις την ιδανική για σένα δουλειά. 
Για να το κάνεις αυτό θα χρειαστεί να απα-
ντήσεις τις παρακάτω ερωτήσεις: Τι είναι 
αυτό που σου αρέσει να κάνεις περισσότερο 
από κάθε άλλο; Τι είναι αυτό το οποίο έχεις 
κάνει πετυχημένα στο παρελθόν; Για τι 
πράγμα έχεις εμπειρία και διαπιστευτήρια; 
Απάντησε αυτές τις ερωτήσεις και γράψε 
όλα τα ταλέντα σου, τις ικανότητές σου, τις 
εμπειρίες σου και τα κατορθώματά σου. 

Τεστ και Αναλύσεις 
Μπορείς να κάνεις κάποια ψυχολογικά 

τεστ που θα σου δώσουν πληροφορίες για 
τους τομείς στους οποίους έχεις κλήση. Αυτά 
τα τεστ θα σου υποδείξουν αν έχεις κλήση 
σε κάποιο συγκεκριμένο είδος δουλειάς, 
αν είναι καλύτερο για σένα να δουλεύεις 
μόνος ή σε ομάδες, αν σου ταιριάζει τεχνική 
δουλειά ή δουλειά σε τομέα επικοινωνίας 
και μάρκετινγκ. Τα αποτελέσματα από τέ-
τοια τεστ θα σε βοηθήσουν να γνωρίσεις 
καλύτερα τον εαυτό σου. Ρώτα άλλους Οι 
κοντινοί σου άνθρωποι, φίλοι, συνάδελφοι 
ακόμα και το αφεντικό σου, μπορούν να 
σου υποδείξουν σε τι είσαι καλός και σε τι 

μπορεί να χρειάζεσαι βελτίωση. Ρώτησε τους 
και ζήτησε ειλικρινείς απαντήσεις. Πες τους 
πως δε σε νοιάζει αν η αλήθεια πονέσει. 
Το σημαντικό είναι να δεις αυτά που δε 
μπορείς να δεις και να χρησιμοποιήσεις 
αυτές τις πληροφορίες για να εξελιχθείς. 
Περίγραψε την ιδανική δουλειά 

Γράψε σε χαρτί τον ακριβή ορισμό σου 
για την ιδανική δουλειά. Πόσα ακριβώς 
χρήματα βγάζεις; Που δουλεύεις γεωγραφικά; 
Δουλεύεις σε μία μεγάλη εταιρεία ή έχεις 
τη δική σου δουλειά; Με τι ανθρώπους 
έρχεσαι σε επαφή καθημερινά; Πως είναι 
μία τυπική μέρα σου στη δουλειά; Τι προ-
σφέρεις στον κόσμο; Απάντησε τη «μαγική 
ερώτηση» Αν αύριο κέρδιζες 1 εκατομμύριο 
ευρώ στο λόττο και μπορούσες να κάνεις 
ότι επιθυμείς, τι δουλειά θα επέλεγες να 
κάνεις; Με τι θα επέλεγες να ασχοληθείς; 
Αν δεν είχες ανάγκη να δουλεύεις για λεφτά 
και τη δυνατότητα να επιλέξεις ελεύθερα 
το πώς θα προσφέρεις τις υπηρεσίες σου 
στον κόσμο, τι θα επέλεγες να κάνεις;

Ευτύχης Μπλέτσας
Παρουσιαστής Happy Traveller

Bletsas.gr

ατά  
ουλειά

ι να ήταν. Όμως τα αρνητικά σχόλια για 
εργοδότη σας ή την προηγούμενη εταιρεία 
γαζόσαστε μπορεί να θέσουν υπό αμφι-
εία και τη θέση σας στη νέα σας εργασία.
α να σας καλέσω όλους το Σάββατο…»
όκειται για κάτι αυστηρώς επαγγελματικό, 
ς συναδέλφους σας σε συγκεντρώσεις με 
λιτικό περιεχόμενο είναι εκτός συζήτησης. 
ζητήσεις που δεν γίνονται θετικά δεκτές 
ό περιβάλλον.
ν άποψή μου…»
τε υπόψη πως όταν βρισκόμαστε σε έναν 
εργασίας, ισχύει ο κανόνας «Ρωτάμε, δεν 

σεις έχουν οι υπάλληλοι της εταιρείας»;
ές τις ερωτήσεις και τις διαδικασίες για 
ρωτάτε για τα προνόμια που ενδεχομένως 
ν οι υπάλληλοι της εταιρείας δεν είναι 
ται για την πρώτη μέρα σας στη δουλειά.
α τους συναδέλφους σας
κατά την πρώτη σας ημέρα στη δουλειά 
ς κάποιοι υπάλληλοι δεν εργάζονται τόσο 
οι, δεν μπορείτε να κάνετε σχόλια-έστω 
ά- για την δική τους επίδοση.

μπίνη - Συντάκτρια του fortunegreece.com

Στις μέρες μας και στη χώρα μας, όπου η εύρεση ερ-
γασίας είναι ένας «ιδεατός στόχος», το «ιδανικό» 
εργασιακό περιβάλλον φαντάζει ως περιττή 
πολυτέλεια. Ωστόσο, η παραμονή μας στην 
εργασία, η αποτελεσματικότητά μας, ακό-
μη και η υγεία μας εξαρτώνται και από 
τις συνθήκες που αντιμετωπίζουμε στο 
εργασιακό μας περιβάλλον.

Ένα περιβάλλον όπου αισθανόμαστε 
ότι εκτιμούν εμάς και τις ικανότητές μας, 
μας υποστηρίζουν χωρίς ζήλια και μας 
προτρέπουν να επιτύχουμε παραπάνω 
πράγματα, χωρίς να αισθανόμαστε πιεσμέ-
νοι, είναι το ιδανικό εργασιακό περιβάλλον 
όπως αποκαλύπτει έρευνα του Πανεπιστημίου 
του Τελ Αβίβ. 

Σύμφωνα με τους ερευνητές, ακόμα κι 
αν το αντικείμενο εργασίας δεν είναι 
αυτό ακριβώς που μας ενδιαφέρει, αυτό 
μπαίνει στην άκρη και η δουλειά μας 
μετατρέπεται σε έναν από τους παρά-
γοντες που συμβάλλουν στην καλή μας 
υγεία. Όσοι δουλεύουν σε ένα περιβάλ-
λον, όπου χαίρουν της υποστήριξης των 
συναδέλφων τους, πιθανότατα θα ζήσουν 
περισσότερο από εκείνους που δεν έχουν την 
ίδια τύχη. Η υποστήριξη που δέχεται ένας 
υπάλληλος αντανακλά το κατά πόσο έχει 
ενσωματωθεί στη μικρή «κοινωνία» της 
δουλειάς του, παράγοντας που θεωρείται 
καθοριστικός ακόμη και για τον κίνδυνο 
πρόωρης θνησιμότητας.

 Σύμφωνα επίσης με πρόσφατη έρευνα 
της Adecco, τα στοιχεία που συνθέτουν 
το ιδανικό εργασιακό περιβάλλον εί-
ναι η συναδελφικότητα, οι ουσιαστικές 
σχέσεις και τα κίνητρα για βελτίωση της 
παραγωγικότητας. Ειδικότερα, το 89% των 
συμμετεχόντων στην έρευνα δηλώνει ότι το αίσθη-
μα της συναδελφικότητας αποτελεί τον σημαντικότερο 
παράγοντα ενός αρμονικού εργασιακού περιβάλλοντος και 
ότι τα μικρά πράγματα κάνουν τη διαφορά. 

Ένα ποσοστό 72% ομολογεί ότι η συμπεριφορά στον χώρο εργασί-
ας είναι πολύ σημαντική, συμφωνώντας σε γενικές γραμμές στο ότι η 
ατμόσφαιρα γίνεται πιο ευχάριστη όταν οι εργαζόμενοι λειτουργούν 
συντονισμένα και με αίσθημα σεβασμού ο ένας για τον άλλον. Ποσοστό 
63% των εργαζομένων υποστηρίζει ότι ευέλικτα εργασιακά σχήματα και 

προνόμια, όπως η μερική απασχόληση ή η δυνατότητα 
μειωμένου ωραρίου ενίοτε, είναι πολύ σημαντικά. 

Οι εργαζόμενοι δηλώνουν επίσης, σε ποσοστό 
61%, ότι τα απαιτητικά ωράρια αποτελούν 

σημαντική πρόκληση μεν, ωστόσο δηλώ-
νουν περισσότερο ικανοποιημένοι όταν 
αναγνωρίζεται η συνεισφορά τους με το 
να τους δοθεί, π.χ., ρεπό την ημέρα των 
γενεθλίων τους. 

Αυξημένη είναι, επίσης, η σπουδαιότητα 
που αποδίδουν τα στελέχη στις εργασιακές 

σχέσεις. Μάλιστα, το 27% των συμμετε-
χόντων στην έρευνα δηλώνει ότι θα ήταν 

διατεθειμένο να κερδίζει λιγότερα χρήματα με 
αντάλλαγμα ένα αρμονικό περιβάλλον, ενώ 

περισσότεροι από τους μισούς (ποσοστό 
52%) δηλώνουν ότι προτιμούν τους κα-
λούς συναδέλφους από μια εβδομάδα 
επιπλέον διακοπών! 

Μία άλλη έρευνα από το ConsumerLab 
της Ericsson με τίτλο «Νέοι επαγγελματίες 
στη δουλειά» εστιάζει στους εργαζομέ-

νους ηλικίας 22-29 ετών στις Η.Π.Α., που 
έχουν ανώτατη μόρφωση και οι οποίοι είναι 

φιλόδοξοι, διορατικοί και φαντάζονται τον 
εαυτό τους σε ηγετικές θέσεις στο μέλλον. Οι 
νέοι αυτοί –οι λεγόμενοι και Millennials– θεω-

ρούν τη διαπροσωπική επικοινωνία κατά τη 
διάρκεια της εργασίας τους ως δικαίωμα 

και όχι ως παροχή. Θέλουν στενές σχέσεις 
με τους ανωτέρους τους και αναμένουν 
συχνή ανατροφοδότηση. Δεν τους αρέσει 
η ασάφεια και περιμένουν διαφάνεια 
και αμεροληψία σε όλες τις συναλλαγές 
τους. Ένας πολύ σημαντικός παράγο-

ντας για πολλούς νέους είναι η διατήρηση 
ισορροπίας μεταξύ εργασίας και ελεύθερου 

χρόνου και προσδοκούν πως οι εργοδότες θα 
βρουν λύσεις, προκειμένου να τους βοηθήσουν 

να το επιτύχουν.
Το ιδανικό εργασιακό περιβάλλον, στα μάτια αυτών των νέων 

παρέχει, μεταξύ άλλων, ικανοποιητική εργασία, δυνατότητα multitasking, 
ξεκάθαρες κατευθύνσεις και προοπτικές, συνεχή ανατροφοδότηση, 
αφοσιωμένο, προ-δραστικό διευθυντή, διαφάνεια, σεβασμό, ισορροπία 
ανάμεσα στην εργασία και την προσωπική ζωή και στενή σχέση με τον 
διευθυντή.

Βίκυ Ξηρού Ψυχολόγος
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Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προστασίας Ενημέρωσης & Βοήθειας Καρδιοπα-
θών Παιδιών με διακριτικό τίτλο «Η Καρδιά του Παιδιού» είναι Σωματείο 
Μη Κερδοσκοπικού Περιεχομένου,και ιδρύθηκε επίσημα το 1983 από γονείς 
καρδιοπαθών παιδιών με σκοπό την ηθική, ψυχολογική, υλική στήριξη και την 
παροχή πληροφόρησης στις οικογένειες των παιδιών.
Σκοποί του Συλλόγου 1. Η ενίσχυση του επιστημονικού δυναμικού και η βελτίωση 

του τεχνικού εξοπλισμού στη χώρα μας, ώστε να βελτιωθεί περαιτέρω η επιστημονική έρευνα, οι 
εργαστηριακές δυνατότητες και η θεραπεία των παιδιών που πάσχουν από Σ.Κ. (Συγγενείς Καρ-
διοπάθειες) 2. Η αναγνώριση από πλευράς κοινωνικών ασφαλίσεων (ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΤΕΒΕ κλπ.) του 
υψηλού κόστους νοσηλείας και η κάλυψη των σχετικών δαπανών που απαιτούνται για τη θεραπεία 
των παιδιών με Σ.Κ. στην Ελλάδα κυρίως ή ακόμα και στο εξωτερικό, όταν παρίσταται προς τούτο 
ανάγκη 3. Ο εκσυγχρονισμός της Ελληνικής Νομοθεσίας που αφορά την κοινωνική θέση και τις 
δυνατότητες εργασίας των παιδιών με Σ.Κ. που θεραπεύτηκαν.
Ομάδα εθελοντισμού:
Στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε τα αιτήματα για βοήθεια αυξάνονται καθημερινά. «Η 
Καρδιά του Παιδιού» καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ανεύρεση περισσότερων χορηγών 
και δωρητών. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε τα μέλη μας να δείχνουν κατανόηση, έτσι ώστε να 
δίνεται προτεραιότητα σε επείγοντα περιστατικά και σε οικογένειες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. 
Όσοι από εσάς -μέλη και φίλοι- επιθυμούν να βοηθήσουν έμπρακτα στο έργο μας, μπορούν να 
επικοινωνήσουν με το γραφείο μας και να εγγραφούν στην Ομάδα Εθελοντισμού που πριν από 
λίγο καιρό δημιουργήσαμε. 
Σκοπός μας είναι να ακουστούμε περισσότερο, προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση 
και μέριμνα  στα θέματα υγείας των καρδιοπαθών παιδιών.
Για την εγγραφή σας στην ομάδα θα πρέπει να συμπληρώσετε μία αίτηση και να αποδεχθείτε τις 
Βασικές Αρχές του Εθελοντισμού της «Καρδιάς του Παιδιού». Στη συνέχεια ο Υπεύθυνος Εθελο-
ντισμού θα σας ενημερώσει για τις δράσεις του Πανελλήνιου Συλλόγου.
Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας ενημερώσετε για τις ώρες και ημέρες που είστε 
διαθέσιμοι καθώς και με ποιο τρόπο επιθυμείτε να προσφέρετε την εθελοντική εργασία σας. Η 
συμμετοχή σας και μόνο στις δράσεις της «Καρδιάς του Παιδιού», είναι για μας ηθική στήριξη και 
συμπαράσταση.
Διεύθυνση & Τηλέφωνα: Σύλλογος «Η Καρδιά Του Παιδιού»
Αιόλου 104, 2ος όροφος γραφείο 215, Αθήνα 10564
Τ: +30 210 3218488 - F: +30 210 3253876
M: info@kardiapaidiou.gr - M: kardiapaidiou@gmail.com - W: www.kardiapaidiou.gr
Twitter: twitter.com/kardiapaidiou - Facebook: https://www.facebook.com/SyllogosKardiaPaidiou

Η εταιρία μας ιδρύθηκε το 1992 με την επωνυμία «Εταιρία για την Ανά-
πτυξη και τη Δημιουργική Απασχόληση των Παιδιών (ΕΑΔΑΠ)» και με 
στόχο να μελετήσει, να προωθήσει και να διαδώσει εκπαιδευτικές καινοτομίες 
για την ανάπτυξη των δυνατοτήτων ΟΛΩΝ των παιδιών προσχολικής και 
πρωτοσχολικής ηλικίας.
Σε ένα πρώτο στάδιο (1992-1994), η επιστημονική ομάδα μας διερεύνησε 

το χώρο της προσχολικής αγωγής, συνέλεξε επιστημονικά δεδομένα και επεξεργάστηκε μία με-
θοδολογία ενδοσχολικής επιμόρφωσης, την οποία ονομάσαμε Synergy. Τα επόμενα τρία χρόνια 
(1995-1998), βάσει της παραπάνω μεθόδου, εφαρμόσαμε και αξιολογήσαμε πιλοτικά προγράμματα 
ενδοσχολικής επιμόρφωσης σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και νηπιαγωγεία.
Από το 1999 έως 2004 ξεκίνησε η φάση εξάπλωσης και διάδοσης της μεθοδολογίας Synergy, 
μέσα από:

εκτός της Αττικής

Από το 1992 μέχρι σήμερα, συνεχίζουμε να:

Από το 2006, διευρύνουμε τις δράσεις μας σε υπηρεσίες που αφορούν  σε μεταναστευτικούς πληθυ-
σμούς, σε παιδιά με ειδικές ανάγκες, στην οργάνωση εθελοντών και σε προγράμματα πολιτιστικού 
και πολιτισμικού χαρακτήρα. Ταυτόχρονα, στις ομάδες-στόχους των δράσεων μας, περιλαμβάνονται 
οι έφηβοι, οι νέοι και οι οικογένειές τους.
Η ΜΚΟ ΕΑΔΑΠ συνεργάζεται με εθελοντές, ανάλογα με τις δράσεις της. Οι εθελοντές μπορούν 
να βοηθήσουν:

βιβλιοθήκης, εξωτερικές εργασίες, κλπ.)

Χορηγείται και  βεβαίωση παροχής εθελοντικής εργασίας.
Επικοινωνία:
Διεύθυνση: Διογένους Λαερτίου 13 10446 Αθήνα - Tηλέφωνο: 210 822 4487 - Φαξ: 210 884 7232
E-mail: info@eadap.gr

Γιατί δημιουργήθηκε η ομάδα «Τα μπαλόνια της Αγάπης»: Η ομά-
δα αυτή δημιουργήθηκε για να βοηθήσουμε τα προσφυγόπουλα να 
χαμογελάσουν. 
Όλα τα παιδιά έχουν προφανώς δικαίωμα στο χαμόγελο και στο γέλιο. 
Δυστυχώς, δεν μπορούν να χαμογελάσουν ολα. Αυτό οφείλεται στην 
εμπόλεμη κατάσταση που διαιωνίζεται στη χώρα τους. Όμως όλα τα 

παιδιά πρέπει να είναι χαρούμενα και έχουμε χρέος να αγωνιστούμε για αυτό. Αν κοιτάξετε στο 
διαδίκτυο, θα βρείτε πολλες φωτογραφίες με προσφυγόπουλα να κλαίνε, με χαραγμένη την από-

χρέος να ξανανάψουμε την φλόγα της ελπίδας μέσα τους.
Στόχοι της ομάδας:
Η δράση της ομάδας μας επικεντρώνεται κυρίως σε  τρεις άξονες - στόχους:
Α) Συλλογή και διανομή παιχνιδιών στα προσφυγόπουλα, που τόσο τα έχουν ανάγκη.
Β) Δημιουργικό παιχνίδι μαζί τους με βοήθεια απο εμάς τους εθελοντές.
Γ) Σε συνεργασία με διερμηνείς, κάλυψη άλλων αναγκών τους στο μέτρο του δυνατού.
Που θα δραστηριοποιηθούμε:
Κυρίως στην Πλατεία Βικτωρίας, στον καταυλισμό Ελληνικού, αλλά καισε άλλους χώρους φιλο-
ξενίας προσφύγων.
Μια άλλη δράση, αλληλένδετη ωστόσο με την παραπάνω, είναι η συλλογή παιχνιδιών σε κεντρικά 
σημεία της πόλης. Τα παιχνίδια θα προσφέρονται εθελοντικά από ευαισθητοποιημένους πολίτες ή 
από καταστήματα παιχνιδιών.
Eλάτε μαζί μας να χαρίσουμε το χαμόγελο στα προσφυγόπουλα!
Η βοήθεια σας ειναι πολύτιμη για αυτά τα παιδιά.
Τρόποι επικοινωνίας με την ομάδα μας:
Facebook: Τα μπαλονια της Αγαπης
E-mail: tampaloniatisagapis@gmail.com
Τηλέφωνο: 693 943 1450 (wind) και 698 429 4890 (what’s up)

Στη σημερινή εποχή που έχουν αυξηθεί κατακόρυφα οι άνθρωποι 
που έχουν σοβαρά αδιέξοδα λόγω έλλειψης χρημάτων, τώρα είναι 
η κατάλληλη στιγμή για να ανθίσει ο Εθελοντισμός. Άνθρωποι που 
δεν τους επιτρέπει το σώμα τους πλέον, λόγω ηλικίας, να καλύ-
πτουν επαρκώς βασικές πτυχές της καθημερινής τους διαβίωσης, 

περιμένουν από εμάς μια χείρα βοηθείας.
Δυστυχώς τα σύγχρονα οικονομικά και εργασιακά δεδομένα έχουν αφήσει λίγο περισσότερο 
διαθέσιμο χρόνο σε πολλούς από εμάς και είναι τώρα η ευκαιρία να αφιερωθεί αυτός ο χρό-
νος σε έναν καλό σκοπό. Ο εθελοντισμός προσφέρει μια διόλου ευκαταφρόνητη ικανοποίηση 
σε αυτούς που τον παρέχουν και ειδικά εάν προσανατολιστεί προς τους μεγαλύτερη σε ηλικία 
συνανθρώπους μας, τα συναισθήματα που προκαλεί είναι μοναδικά. Άλλωστε όλοι μας έχουν 
έναν ηλικιωμένο που στο όνομα του θέλουμε να βρούμε έναν τρόπο να «επιστρέψουμε» το 
καλό που μας έχει κάνει.
Πρόγραμμα «Εθελοντή Γείτονα»
Συμμετέχοντας στο πρόγραμμα «Εθελοντή Γείτονα», μπορείς να βοηθήσεις μία γιαγιά ή έναν 
παππού στην πολυκατοικία ή τη γειτονιά σου.
Σε περίπτωση άμεσης και έκτακτης ανάγκης του ηλικιωμένου, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στην 
υπηρεσία «Τηλεειδοποίηση» και έχει το κόκκινο κουμπί, η Γραμμή Ζωής θα επικοινωνήσει μαζί 
σου για να σταθείς δίπλα του μέχρι να φτάσει η απαραίτητη βοήθεια. Επιπλέον εάν το επιθυμείς 
μπορείς να συνεισφέρεις, διαθέτοντας μέρος του ελεύθερου χρόνου σου, πάντα κατόπιν τηλε-
φωνικής κλήσης από την Γραμμή Ζωής, για να του κάνεις λίγο παρέα ή να τον διευκολύνεις 
σε πρακτικά ζητήματα της καθημερινότητας του (ψώνια, φάρμακα κτλ).
Η συνεισφορά σου μέσα από το πρόγραμμα «Εθελοντή Γείτονα» είναι ανεκτίμητη για τους 
ηλικιωμένους συνανθρώπους μας, τους ανθρώπους που μας φρόντισαν, τους οποίους ο σύγ-
χρονος τρόπος ζωής και οι συνθήκες τους έχουν εξαναγκάσει να ζουν στην απομόνωση, παρότι 
έχουν πολλά να προσφέρουν.
Εθελοντής Αναζήτησης
Βασική προϋπόθεση συμμετοχής είναι η διαθεσιμότητα.
Ο ρόλος του εθελοντή αναζήτησης είναι να μεταβεί άμεσα στο σημείο και την περιοχή που θα του 
υποδειχθεί, εφόσον έχουμε στη διάθεσή μας σημαντικές πληροφορίες για κάποιον ηλικιωμένο 
συνάνθρωπό μας που έχει χαθεί.
Στόχος του εθελοντή είναι να αναζητήσει και να ελέγξει εάν πρόκειται για τον ηλικιωμένο που 
έχει εξαφανισθεί και για τον οποίο έχει εκδοθεί Silver Alert.
Επιπρόσθετα, μπορεί να συνδράμει τα οικεία πρόσωπα του ηλικιωμένου που έχει εξαφανισθεί 
σε ότι αφορά στη συγκέντρωση και στην αποστολή δικαιολογητικών για έκδοση Silver Alert 
(π.χ. διάθεση Internet, email, fax, κ.λπ.).
Γίνε κι εσύ εθελοντής αιμοδότης
Θα πρέπει να γίνει συνείδηση σε όλους ότι:

τουλάχιστον μια φορά το χρόνο αίμα.

να γίνουν συστηματικοί εθελοντές Αιμοδότες, που να προσφέρουν 2-3 φορές το χρόνο ή να 
μπορούν να ειδοποιηθούν σε ώρα ανάγκης.

δεν λύνει το πρόβλημα. Θα μένει πάντα το άγχος και στους συγγενείς και στο προσωπικό της 
Αιμοδοσίας «πως θα βρούμε τώρα αίμα»

υπάρχει καθημερινή εισροή αίματος στις αιμοδοσίες της χώρας, θα μας δώσει ασφάλεια για 
την αντιμετώπιση των αρρώστων μας και θα μας απαλλάξει από το άγχος.
Επικοινωνία: Κοδράτου 4 Μεταξουργείο, ΑθήναΤΚ. 10437 - E-mail: info@lifelinehellas.gr 
Τηλ: 211-3499700, 210-5246202 - Fax: 210-5246208
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Ο Εθελοντισμός ανέκαθεν σε δύσκολες ιστορικά συγκυρίες αποτελούσε αναπόσπαστο στοιχείο των 
δομών παροχής υπηρεσιών προς αποκατάσταση πληγέντων συνανθρώπων μας. Αυτό συμβαίνει διότι 
η έννοια του εθελοντισμού συνδεέται με την αλληλευγύη και την ανιδιοτελή προσφορά και δύναται να 

εκφραστεί με πολλούς τρόπους, ο καθένας εξ αυτών μπορει να διατηρεί τη δική του φυσιογνωμία και μέθοδο 
δράσης. Στη σύγχονη εποχή είναι ευρέως αποδεκτό ότι αποτελεί καθιερωμένα ένα θεσμό που συνδράμει και 
πολλές φορές συμβάλει καθοριστικά στην αντιμετώπιση κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων 
που ανα καιρούς προκύπτουν. Χαρακτηριστικό επίκαιρο όσο ποτέ παράδειγμα: η Προσφυγική Κρίση που βιώνει όχι 
μόνο η χώρα μας αλλά και τα γειτονικά κράτη τους τελευταίους μήνες, αναδεικνύει το κομβικό ρόλο της εθελοντικής 
εργασίας συμπληρώνοντας τη κρατική μέριμνα. Καθοριστικό αποδεδειγμένα νευραλγικό κομμάτι του Εθελοντισμού 
είναι το έμψυχο δυναμικό, τόσο σε ατομικό όσο και συλλήβδην σε συλλογικό επίπεδο, με τη πολυεπίπεδη, ανάλογα με 
τις εκάστοτε περιστάσεις, προσφορά του.

Η ενασχόληση των άμεσα εμπλεκόμενων, των εθελοντών, πλην των εξ αρχής συνειδητοποιημένων, (ο αριθμός των οποίων 
αυξάνεται τα τελευταία χρόνια με γεωμετρική πρόοδο) συνήθως προκύπτει συγκυριακά τις περισσότερες φορές ως δραστηρι-
ότητα συμπληρωματική στα πλαίσια του ελευθερου χρόνου. Τα οφέλη, ανεξάρτητα από το είδος της προσφοράς του εκάστοτε 
εθελοντή, αποδεδειγμένα σημαντικά: το άτομο μέσα από τη τριβή, την αλληλεπίδραση και τη προσφορά, μαθαίνει εμπειρικά πως 
να είναι χρήσιμο στα πλαίσια μιας ανθρωποκεντρικής συλλογικότητας, επιστρατεύοντας προσωπικές γνώσεις φαινομενικά άτοπες 
αρχικά για το ίδιο πριν την ενεργή δραστηριοποίηση του, κοινωνικοποιείται, αναπτύσσει την εξωστρέφεια και τη προσωπικότητα 
του, ερχόμενο σε επαφή με ανθρώπους που ως κοινό σημείο αναφοράς έχουν τη αλληλεγγύη, την ανιδιοτελή προσφορά (όπως προ-
αναφέρθηκε πιο πάνω) με το βλέμμα στραμμένο στην ρεαλιστική ευημερία, σε μια εποχή αντικειμενικά σκληρή όπως η δική μας, με τον 
ατομικισμό ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, να αγγίζει ανησυχητικά ποσοστά απέναντι στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (άστεγοι, 
άποροι, άνεργοι, απεξαρτημένα άτομα, πληθυσμιακές μειονότητες όπως Ρομά, χρόνια σοβαρά νοσούντες, οικονομικοί μετανάστες), παρά 
τις συγκρατημένα αναθαρρητικές προσπάθειες κατά καιρούς φορέων όπως Νομικών Προσώπων Δημόσιου και Ιδιωτικού Δικαίου, συμπρά-
ξεων, σωματείων, συλλογων, δομών.

 Η αμοιβή για την εθελοντική προσφορά συνήθως είναι έμμεση, όπως παροχή διαμονής, διατροφής, μια καλή συστατική επιστολή, ταξίδια σε 
χώρες του εξωτερικού, ως επιπλέον επιμόρφωση μέσα από τη προσφορά κοινωφελούς έργου σε αλλοεθνείς ευάλωτες κοινωνικές ομάδες μέσω 
κρατικών ή ευρωπαϊκών στοχευμένων επιδοτήσεων. Μακροπρόθεσμα όμως συμβάλει στη καταπολέμηση της ανεργίας, εφόσον φυσικά υπάρχει 
πέρα από τη βιοποριστική ανάγκη και η διάθεση προσφοράς στο πολύμορφο ευπάθες κοινωνικό σύνολο. Ο άνεργος μπαίνοντας στη διαδικασία του 
εθελοντισμού, πέρα από τα παραπάνω προαναφερόμενα προσωπικά οφέλη, ουσιαστικά θέτει εαυτόν εκτός πρότερου λόγω ανεργίας κοινωνικού πε-
ριθωρίου, καθώς βοηθόντας ευαίσθητες ευάλωτες κοινωνικά ομάδες αναπτύσει δίκτυα γνωριμιών και σταδιακά μπορεί να παρέχει βοήθεια στον ίδιο 
του τον εαυτό, μιας και θέτει παρέχοντας βοήθεια, αυθόρμητη υποψηφιότητα για ενδεχόμενη πρόταση εργασίας από κάποιο συνεργαζόμενο φορέα με τον 
οποίο μπορεί να συνεργάζεται για την εργασιακή αποκατάσταση πληγέντων συνανθρώπων μας. Ο ρόλος του εθελοντισμού συνεπώς έχει διττό χαρακτήρα 
για τον εκάστοτε εθελοντή: πέρα από την καθ'αυτή εθελοντική εργασία και τα οφέλη της, δύναται να οδηγήσει στη εύρεση εργασίας.

Συνεπώς ο ρόλος του εθελοντισμού σήμερα δεν πρέπει να παραγνωρίζεται, ούτε να παραγκωνίζεται ως μια πολυτέλεια για αργόσχολους ανθρώπους. Τα οφέλη 
αλλά κυριώς τα εφόδια που παρέχει η εμπλοκή σε μια τέτοια διαδικασία είναι σημειολογικά και πρακτικά πολλά. Το άτομο γνωρίζει άνθρωπους με τους οποίους 
σε κάποια άλλη χρονική στιγμή δεν θα μπορούσε να φανταστεί οιανδήποτε αμφίδρομη επικοινωνία και αλληλεπίδραση, μπορεί να αναγνωρίσει μέσα από την τριβή 
του με τον εθελοντισμό, πτυχές που άλλοτε αγνοούσε ή δεν εκτιμούσε ιδιαίτερα. Πτυχές που μακροπρόθεσμα ίσως του εξασφαλίσουν μια θέση εργασίας με πολλα 
οφέλη πέρα από την εξασφάλιση του βιοριστικού ζητήματος, μιας και θα ασχοληθεί με ένα αντικείμενο που θα τον εκράζει – χαρακτήριζει ως προσωπικότητα.

Εθελοντισμός 
& επαγγελματική 
αποκατάσταση
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Η ΧΕΝ στην Ελλάδα δημιουργήθηκε το 
1923 από γυναίκες πρόσφυγες της 
μικρασιατικής καταστροφής και είναι 

μία από τις τέσσερις ιστορικές εθελοντικές 
Οργανώσεις Νέων της χώρας μας. Αποτελεί 
πλήρες μέλος της Παγκόσμιας ΧΕΝ μιας γυ-
ναικείας, εθελοντικής Οργάνωσης με όραμα 
έναν κόσμο, χωρίς αποκλεισμούς, όπου η ει-
ρήνη, η ελευθερία, η δικαιοσύνη, η υγεία, η 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια και η μέριμνα για το 
περιβάλλον προωθούνται και υποστηρίζονται 
από γυναικεία ηγεσία. 

Μέχρι το 2035 εργάζεται εστιασμένα ώστε, 
100.000.000 γυναίκες και κορίτσια να δι-
αμορφώσουν έναν κόσμο δικαιοσύνης και 
συμπερίληψης βασισμένη στις χριστιανικές 
αρχές της ελευθερίας, της δικαιοσύνης, της 
αλληλεγγύης και της αδελφοσύνης.

 Η γυναίκα και οι σύγχρονες κοινωνικές συνθήκες
Οι γυναίκες για σειρά δεκαετιών ενδυναμώ-

θηκαν και δοκιμάστηκαν στον επαγγελματικό, 
κοινωνικό και πολιτικό στίβο, διεκδίκησαν 
και πέτυχαν σημαντικές νίκες στους αγώνες 
τους. Χωρίς όμως ακόμη να έχουν επιτύχει τις 
απαιτούμενες ριζικές αλλαγές για τη δημιουργία 
μιας πραγματικά ισότιμης κοινωνίας, βρέθηκαν 
ξαφνικά στη δίνη της οικονομικής κρίσης που 
επιδεινώνει τη θέση τους και κατακρημνίζει τα 
δικαιώματά τους. 

Η θέση των γυναικών κάθε ηλικίας υποχώ-
ρησε σε τέτοιο βαθμό, ώστε να χάνονται και να 
καταπατώνται δικαιώματα που ήταν αυτονόητα 
σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση, την εργασία, 
την ασφάλιση, την πρόσβαση στις υπηρεσίες, 
την ασφαλή στέγη κ.λπ.. Η μεγάλη πίεση που 
δέχεται η κοινωνία επηρεάζει πρωτίστως τις 
γυναίκες τόσο στα αστικά κέντρα όσο και στην 
περιφέρεια. Οι διεθνείς Οργανισμοί, μεταξύ 
τους και η ΧΕΝ, εκφράζουν την ανησυχία ότι 
οι διακρίσεις σε βάρος των γυναικών και των 
κοριτσιών διαιωνίζονται και συμβάλλουν στη 
διατήρηση της μειονεκτικής και άνισης θέσης 
των γυναικών σε πολλούς τομείς, όπως η εκ-
παίδευση και η ενεργός συμμετοχή στη δημόσια 
ζωή και στη λήψη αποφάσεων. 

Το στεγαστικό πρόγραμμα της ΧΕΝ Ελλάδος
Η ΧΕΝ, εθνικά και παγκόσμια έχει σταθεί 

συνεπής αρωγός των γυναικών σε κρίσιμες 
στιγμές. Όσο κι αν αλλάζουν οι περιστάσεις 
και οι εποχές, η κατεύθυνση παραμένει η ίδια: 
η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και η ενδυνάμωση των γυναικών: μια χρο-
νοβόρα, αλλά πολύ σημαντική διαδικασία. 
Τα προγράμματα και οι υπηρεσίες της ΧΕΝ 
στοχεύουν στη ριζική αλλαγή του τρόπου που 
οι γυναίκες αντιλαμβάνονται και διεκδικούν 
τη θέση τους στην κοινωνία.

Στο πλαίσιο αυτό η ΧΕΝ Ελλάδος, ξεκίνησε 
το 2013 στεγαστικό πρόγραμμα για φοιτήτριες 
που αντιμετωπίζουν ανυπέρβλητες δυσκολίες 
στην ολοκλήρωση των σπουδών τους στις 
ανώτατες σχολές της Αθήνας και του Πειραιά, 
εξαιτίας του χαμηλού οικογενειακού εισοδήματος 
προασπίζοντας το δικαίωμά τους στην εκπαί-
δευση. Μέχρι σήμερα έχει δοθεί η δυνατότητα 
σε πενήντα περίπου νέες γυναίκες να ξεκινή-
σουν και να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε 
ζεστό και ασφαλές περιβάλλον. Το στεγαστικό 
πρόγραμμα της ΧΕΝ Ελλάδος υλοποιείται στο 
πλήρως ανακαινισμένο το 2012, διεθνών προ-
διαγραφών Πολύκεντρο Υπηρεσιών «Αθηνά» 
στην Ηλιούπολη. 

Το πρόγραμμα εμπλουτίζεται με ευκαιρίες 
για ομαδικές ασχολίες, καθώς είναι στόχος η 
παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ενδυνά-
μωσης και στήριξης των νέων γυναικών που 
εξυπηρετούνται. Επικουρικά όσες διαμένουν 

στον Ξενώνα έχουν πρόσβαση στο Κέντρο 
Συμβουλευτικής στην Απασχόληση της ΧΕΝ 
Ελλάδος από όπου έχουν τη δυνατότητα να 
αντλήσουν υποστήριξη στην προετοιμασία τους 
για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας.

Το στεγαστικό πρόγραμμα δεν αποτελεί για τη 
ΧΕΝ Ελλάδος μια καινούρια υπηρεσία. Μέσα 
στα 30 χρόνια ευρωπαϊκής εμπειρίας για τη 
ΧΕΝ Ελλάδος (από το 1983), αλλά και πολύ 
νωρίτερα (1960: Ηλιούπολη και Αμερικής 11) 

οι Ξενώνες της έχουν δώσει ασφαλή στέγη σε 
εκατοντάδες γυναίκες και νέες γυναίκες. 

Στη μακρά του ιστορία το Πολύκεντρο «Αθη-
νά» φιλοξένησε προγράμματα αποκατάστασης 
προσφύγων υπό την αιγίδα της Ύπατης Αρμο-
στείας του ΟΗΕ, προγράμματα ενδυνάμωσης και 
ασφαλούς στέγασης ελληνίδων και αλλοδαπών 
γυναικών που ανήκαν σε κοινωνικά ευάλωτες 
ομάδες (πρόσφυγες και μετανάστριες, αρχηγούς 
οικογενειών με έντονα κοινωνικά και οικονομικά 
προβλήματα, θύματα trafficking κ.λπ)

Σήμερα, πέραν του στεγαστικού προγράμματος 
δράσεις όπως, η ανάπτυξη της γυναικείας επι-
χειρηματικότητας, η ανάπτυξη προγραμμάτων 
για την ενίσχυση της προσωπικότητας και της 
δημιουργικότητας των παιδιών, η διευκόλυνση 
πρόσβασης των γυναικών σε υπηρεσίες πρω-
τοβάθμιας υγείας, η παροχή εργασιακής και 
εκπαιδευτικής συμβουλευτικής από εξειδικευ-
μένους συμβούλους, η οργάνωση συνεδρίων 
και επιμορφωτικών εργαστηρίων, η ανάπτυξη 

προγραμμάτων για τη νεότητα σε συνεργασία 
με τα σχολεία της περιοχής, αναδεικνύουν το 
κτίριο «Αθηνά» ως ένα σύγχρονο κοινωνικό 
Πολύκεντρο.

 
 Πληροφορίες και αιτήσεις για το στεγαστικό 
πρόγραμμα
Η ημερομηνία κατάθεσης αιτημάτων πα-

ραμένει ανοικτή σε όλη τη διάρκεια του ακα-
δημαϊκού έτους εξυπηρετώντας φοιτήτριες 
που θα φοιτήσουν στο εαρινό εξάμηνο ή/και
φοιτήτριες που βρήκαν στην αρχή του ακα-
δημαϊκού έτους κάποια λύση, η οποία δεν τις 
εξυπηρετεί πλέον. 

Επικοινωνία: 
ΧΕΝ Ελλάδος - Αμερικής 11, 106 72 Αθήνα

                           - ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ 

Με πυξίδα την ενδυνάμωση 
και ασφάλεια της νέας γυναίκας

Προγράμματα ΧΕΝ.

Εγκαίνια του κτιρίου 
στην Ηλιούπολη το 1960.

Αίθριος χώρος - Πολύκεντρο Υπηρεσιών «Αθηνά».

Εσωτερικός χώρος - Πολύκεντρο Υπηρεσιών 
«Αθηνά».

Aνακαινισμένος χώρος -
Πολύκεντρο Υπηρεσιών «Αθηνά».



Το voluntarywork.gr, ιστοχώρος αγγελιών ζήτησης εθελοντικής εργασίας ή/και υπηρεσιών, 
από τον Μάρτιο 2013, διευρύνει τις υπηρεσίες και τον χώρο συνάντησης του skywalker.gr. 
Με τη δημοσίευση και πρόσβαση αγγελιών, χωρίς χρέωση επιτρέπει σε δυνητικούς εθελοντές 
και μη κυβερνητικές - μη κερδοσκοπικές οργανώσεις να επικοινωνήσουν άμεσα και ελεύθερα, 
λειτουργώντας και σαν πλατφόρμα συνάντησης αναγκών. www.voluntarywork.gr



Τρίτη 4 Οκτωβρίου 201640 Εκπαίδευση

Σε πρόσφατη συνέντευξή του 
στο Poets & Quants, ο Dave 
Wilson -πρόεδρος και CEO του 

Graduate Management Admission 
Council (GMAC)- είχε δηλώσει: «…
ένα μεταπτυχιακό δίπλωμα διοίκησης 
επιχειρήσεων είναι μια γερή επέν-
δυση στο μέλλον, τόσο σε καιρούς 
οικονομικής ευημερίας όσο και σε 
δύσκολες εποχές».

Στις μέρες μας, λοιπόν, το MBA απο-
τελεί μονόδρομο για τον επιτυχημένο 
manager στο ελληνικό και διεθνές 
περιβάλλον, καθώς πρόκειται για το 
πιο πλήρες μεταπτυχιακό πρόγραμ-
μα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και 
καλύπτει τις ανάγκες των στελεχών 
της Διοίκησης σε όποιον κλάδο κι αν 
δραστηριοποιούνται. Η αύξηση, όμως, 
του αριθμού των ενδιαφερόμενων για 
μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση 
Επιχειρήσεων, καθώς και των εκπαι-
δευτικών ιδρυμάτων που προσφέρουν 
MBA, απαιτεί από τους υποψήφιους 
φοιτητές να εξετάσουν προσεκτικά 
όλους τους παράγοντες που θα τους 
οδηγήσουν στην καλύτερη επιλογή 
για το μέλλον τους.

Μεταξύ πολλών γεγονότων που ενι-
σχύουν το κύρος και την αξιοπιστία του 
Mediterranean College, συγκαταλέγεται 
και το γεγονός ότι είναι το πρώτο Κολ-
λέγιο που προσέφερε MBA στην Ελλάδα 
(1989). Σήμερα, το Mediterranean 
College συνεχίζει να καινοτομεί και 
είναι το πρώτο Κολλέγιο, στο οποίο οι 
φοιτητές της Σχολής Διοίκησης Επιχει-
ρήσεων (δείτε το video της Σχολής) σε 
συνεργασία με το ακαδημαϊκό προσω-
πικό, δημιούργησαν μία ιστοσελίδα με 
όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται 
ο ενδιαφερόμενος για το ΜΒΑ και την 
αξία του από τα εγκυρότερα και πιο 
αξιόπιστα site παγκοσμίως (http://
mba.edu.gr/).

Εμπιστέψου τις μεταπτυχιακές σπου-
δές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και 
απόκτησε ΜΒΑ σε ένα από τα καλύ-
τερα Πανεπιστήμια της Βρετανίας (το 
University of Derby), στο Mediterranean 
College.

Με ένα πρόσφατα ανανεωμένο πρό-
γραμμα, το MBA Global του University 
of Derby και το νέο MBA Global Finance 
με έμφαση στη Χρηματοοικονομική 
Διοίκηση, περιλαμβάνουν καινοτόμα 
μαθήματα που ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις του σύγχρονου επιχειρη-
ματικού περιβάλλοντος, με τη δομή 
τους να είναι προσανατολισμένη σε 
τρεις βασικούς άξονες που διέπουν 
το ρόλο του επιτυχημένου manager: 
ολιστική αντίληψη του διοικητικού 
έργου, στρατηγική αντίληψη των επι-
χειρήσεων και ανάπτυξη ικανοτήτων 
ηγεσίας. 

Σπουδές με πλεονεκτήματα: 

από το TOP50 University of Derby, 
το κορυφαίο σε κατάταξη Βρετανικό 
Πανεπιστήμιο σε σπουδές Business, 
από τα εκπροσωπούμενα στην Ελλάδα 
(Guardian University Guide 2017). 

χρονο Πανεπιστήμιο, το οποίο χαίρει 
παγκοσμίου φήμης για τις εφαρμόσιμες 
γνώσεις που προσφέρει στους φοιτητές 
του (real-world learning), καθώς και 
τα υψηλά επίπεδα απασχολησιμότητας 
των αποφοίτων του.

λέχη επιχειρήσεων σε συνεργασία με 
φορείς της αγοράς, ώστε να βρίσκεται 
σε απόλυτη αντιστοιχία με τις ανάγκες 
της αγοράς σήμερα και να αναπτύσσει 
στους φοιτητές όλες τις δεξιότητες 
που αναζητούν οι εργοδότες σήμερα 
(επίλυση προβλημάτων, δημιουργι-
κότητα, ομαδική εργασία, διαχείριση 
ρίσκου κ.ά.). 

College επιλέγουν κάθε χρόνο δεκά-
δες μεσαία και ανώτατα στελέχη των 
μεγαλύτερων Ελληνικών και πολυεθνι-
κών επιχειρήσεων, προάγοντας έτσι, 
εξαιρετικές ευκαιρίες επαγγελματικής 
δικτύωσης (networking) σε όλους τους 
κλάδους.

φοιτητών ανάμεσα στα ιδιωτικά Κολ-
λέγια της Ελλάδας, με περισσότερους 
από 150 φοιτητές.

MBA στην Ελλάδα, με ισχυρό διεθνή 
προσανατολισμό σε όλες τις θεματικές 
ενότητες.

σε στελέχη (με ηλεκτρονικές υπηρεσίες, 
ατομική υποστήριξη, αξιολόγηση μέσω 
γραπτών εργασιών, κ.α.). 

ρήσεων και επαγγελματίες με άρτιο 
ακαδημαϊκό υπόβαθρο και ερευνητικό 
έργο. Όλοι οι καθηγητές είναι εγγε-
γραμμένοι στο μητρώο του υπουργείου 
Παιδείας και εγκεκριμένοι (accredited 
lecturers) από το University of Derby.

γλόφωνα τμήματα και οι συμμετέχοντες 
έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν σε 
ποια γλώσσα θα παρακολουθήσουν 
το πρόγραμμα.

Mediterranean College απολαμβάνουν 
σημαντικές επιπλέον δωρεάν παροχές 
– προνόμια, ενώ συμμετέχουν σε ειδικά 
σχεδιασμένες δραστηριότητες μάθησης 
όπως ομαδικό παίγνιο προσομοίω-
σης επιχειρησιακού περιβάλλοντος 
(Business Game) και σε team bonding 
και networking δράσεις.

ριβάλλον σύγχρονων υποδομών και 
άρτια οργανωμένων υπηρεσιών υπο-
στήριξης, μία εκ των οποίων είναι 
και η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του 
University of Derby, μέσα από την 
οποία υπάρχει πρόσβαση σε χιλιάδες 
e-books, αλλά και σε άλλες σύγχρονες 
πηγές πληροφόρησης όπως βάσεις 
δεδομένων, εταιρικές εκθέσεις, image 
banks, μελέτες κ.α. 

Το Mediterranean College δίνει 
έμφαση: 
1. Στην παροχή εκπαίδευσης υψηλών 
ποιοτικών προδιαγραφών, συνδεδεμένη 
με τη σύγχρονη πραγματικότητα και 
απόλυτα συνυφασμένη με την επαγ-
γελματική επιτυχία. 
2. Στην προσωπική επαφή με τους 
φοιτητές και στην προσφορά εξατο-
μικευμένης υποστήριξης. 
3. Στη διεξαγωγή έρευνας, η οποία 
ενσωματώνεται άμεσα στη διδασκαλία 
των προγραμμάτων του. 
4. Στην προσφορά “εμπειρικής μά-
θησης” όπου οι φοιτητές εφαρμόζουν 
στην πράξη όλα αυτά που διδάσκονται.

ένα ολοκληρωμένο σχέδιο επαγγελ-
ματικής ανάπτυξης & αποκατάστα-
σης. To “MC-Employability Scheme” 
(www.mc-employability.gr), είναι ένα 
ολοκληρωμένο πλάνο, το οποίο έχει 
σχεδιαστεί στα πρότυπα αντίστοιχων 
σχεδίων που αναπτύσσουν πανεπιστή-
μια του εξωτερικού και περιλαμβάνει 
την αναπροσαρμογή των υφιστάμενων 
προγραμμάτων και υπηρεσιών του, 
καθώς και τη διοργάνωση καινοτόμων 
δράσεων που στοχεύουν να ενισχύ-
σουν τις επαγγελματικές δεξιότητες των 
φοιτητών και να τους προετοιμάσουν 
για την απαιτητική αγορά εργασίας. 
Στο επίκεντρο του δραστικού σχεδίου 
ανάπτυξης της Απασχολησιμότητας 
των φοιτητών του, βρίσκονται μονα-
δικές υπηρεσίες καριέρας (ατομικός 
σχεδιασμός ανάπτυξης σταδιοδρομίας, 
εγγυημένη πρακτική άσκηση, ετήσιο 
Employability Fair, εξειδικευμένα 
σεμινάρια & εργαστήρια κ.α.).

σιμότητας του Mediterranean College 
(MC-Employability Scheme), θέτει στο 
επίκεντρο την ακαδημαϊκή διάκριση 
των φοιτητών του και την άμεση δια-
σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας, 

προσφέροντας τους όλα τα εφόδια που 
χρειάζονται και δίνοντας τους συνεχώς 
βήμα στην αγορά εργασίας και ευκαιρίες 

του Σχεδίου περιλαμβάνουν: 
1. Συνεργασίες με Επιχειρήσεις και 

2. Διοργάνωση πρωτοπόρων εκδη-
λώσεων όπως:

Awards),

τερο Εκπαιδευτικό Φεστιβάλ σε Ελλάδα 
και Ευρώπη με περισσότερες από 140 
δωρεάν εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και 
workshops σε όλους τους σύγχρονους 
τομείς σπουδών). 
3. Μέσα από δύο ΝΕΑ μεγάλα projects 
του Mediterranean College:

Education),

νοτόμος υπηρεσία του Mediterranean 
College, η οποία έρχεται να επιβρα-
βεύσει όλους όσους συμμετέχουν 
ενεργά σε εκπαιδευτικές εκδηλώσεις 
και έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
για τη Δια Βίου Μάθηση, με στόχο να 
βελτιώσουν το γνωστικό τους επίπεδο 
και να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες 
προσωπικότητες και καταρτισμένους 

Ελλάδα, νέοι και νέες που συμμετέχουν 
στα δωρεάν εκπαιδευτικά σεμινάρια 

Festival επιβραβεύονται για τη συμ-
μετοχή τους, μέσα από την υπηρεσία 

(Bank of Education). Πιο συγκεκρι-
μένα, οι ενδιαφερόμενοι έχουν την 
ευκαιρία να δημιουργήσουν ΔΩΡΕΑΝ 
προσωπικό λογαριασμό, στον οποίο 
αποταμιεύουν τα ψηφιακά ευρώ (tokens) 
που έχουν αποκτήσει αυτόματα από 
τη συμμετοχή τους στα σεμινάρια. 
Στη συνέχεια, έχουν τη δυνατότητα 
να εξαργυρώνουν τα tokens τους, 
όπως αυτοί επιθυμούν, παίρνοντας 
υποτροφίες σπουδών στους φορείς 

νέα πρωτοποριακή ενέργεια του 
Mediterranean College, η οποία κά-

Αγγλόφωνο Κολλέγιο της Ελλάδας 
δίνει την ευκαιρία σε κάθε νέο και 
νέα στην Ελλάδα να εργαστεί εκεί που 
πραγματικά επιθυμεί, εφοδιάζοντας τον 
με όλες τις τυπικές και άτυπες γνώσεις 
που χρειάζεται για να κατακτήσει τη 
θέση των ονείρων του και φέρνοντας 
τον, στη συνέχεια, σε επαφή με την 
εταιρία που έχει επιλέξει!

Ενημερώσου ΣΗΜΕΡΑ 
για τα προγράμματα και τις υπηρεσίες 

του Mediterranean College: Aθήνα: 
Πατησίων 107 & Πελλήνης 8, 

τηλ.: 210 8899600
Θεσσαλονίκη: Εγνατία 2-4, 

τηλ.: 2310 287779
www.medcollege.edu.gr
info@medcollege.edu.gr

Έχει σημασία να αποκτήσεις 
το MBA σου από τον κορυφαίο!
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Δωρεάν μαθήματα ζωγραφικής για νέους και νέες
Δωρεάν μαθήματα ζωγραφικής για νέους και νέες μέχρι 30 ετών διοργανώνει το τμήμα Καλλι-
τεχνικής Παιδείας και Επιμόρφωσης του Δήμου Πειραιά. Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν 
στη Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά και περιλαμβάνουν: Διδασκαλία ελεύθερου σχεδίου και 
χρώματος με λάδι. Ο πρώτος κύκλος μαθημάτων αφορά ελεύθερο σχέδιο με μολύβι και κάρ-
βουνο. Η διδασκαλία περιλαμβάνει μελέτη πραγματικών αντικειμένων εκ του φυσικού (νεκρές 
φύσεις) σε ασπρόμαυρη απεικόνιση. Ο μαθητής θα μάθει τις θεμελιώδεις αρχές του σχεδίου, 
τριών διαστάσεων, όπως γεωμετρία, στερεομετρία, αξονομετρικό, προοπτική και φωτοσκίαση. 
Σε ότι αφορά τη Ζωγραφική (χρώμα) η διδασκαλία περιλαμβάνει αναλυτική αναφορά στη 
θεωρία του χρώματος, χρωματικός κύκλος, (αρμονίες και συνθέσεις χρωμάτων, ποιότητες 
τόνων και χρήση συμπληρωματικών χρωμάτων). 
Επίσης ο μαθητής θα μάθει όλες τις τεχνικές του χρώματος με λάδι. Στόχος του εργαστηρίου 
Ζωγραφικής, είναι η κατάκτηση του γνωστικού αντικειμένου και η κατανόησή του από το 
μαθητή. Δίνοντας έμφαση στην εξατομικευμένη διδασκαλία με τον κάθε σπουδαστή, για την 
αφομοίωση των γνώσεων στο σχέδιο και στο χρώμα. Μετά το πέρας του βασικού κύκλου 
εκπαίδευσης, δίνονται στους μαθητές θέματα- ασκήσεις. Οι ασκήσεις αυτές συμβάλουν ώστε 
ο μαθητής να ανακαλύψει τις δεξιότητες του στο σχέδιο και στο χρώμα, να γνωρίσει τη χαρά 
της καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργίας, την παράδοση και τον πολιτισμό. Επίσης μα-
θαίνουν να συνεργάζονται με άλλους μαθητές και να επικοινωνούν εκθέτοντας τα έργα τους. 
Από το Εργαστήρι Ζωγραφικής του τμήματος Καλλιτεχνικής Παιδείας και Επιμόρφωσης θα 
εκκολαφθούν οι αυριανοί καλλιτέχνες του Πειραιά, οι οποίοι θα αποτελέσουν το μυημένο 
κοινό της Δημοτικής Πινακοθήκης. 
Πληροφορίες-Εγγραφές: Τμ. Καλλιτεχνικής Παιδείας & Επιμόρφωσης, Τηλ: 2104101692
/ Δημοτική Πινακοθήκη Νοταρά 28, Πειραιάς, Τηλ: 2104101402

Πρόγραμμα δωρεάν ενισχυτικής διδασκαλίας  
για μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Αθλητισμού δια του Τμήματος Προγραμμάτων και Δια Βίου 
Μάθησης, προτίθεται να υλοποιήσει και φέτος, για 5η συνεχόμενη χρονιά, πρόγραμμα δω-
ρεάν ενισχυτικής διδασκαλίας, σε σχολεία της Β'/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θεσ/νίκης,
Σκοπός της ενισχυτικής διδασκαλίας, είναι η διδακτική και παιδαγωγική ενίσχυση των αδύνα-
των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προκειμένου να είναι σε θέση χωρίς επιπλέον 
δαπάνες για φροντιστηριακά μαθήματα, να αντεπεξέλθουν στις σχολικές υποχρεώσεις τους και 
παράλληλα να υποστηρίξει την προσπάθειά τους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Η πρωτοβουλία μας αφορά: «Την ενισχυτική διδασκαλία των μαθητών Α' Γυμνασίου έως 
και Γ' Λυκείου», σε πρωτεύοντα μαθήματα, καθώς και των αποφοίτων που επιθυμούν να 
συμμετάσχουν εκ νέου στις πανελλαδικές εξετάσεις, των οποίων οι γονείς αδυνατούν να 
αντεπεξέλθουν στις οικονομικές απαιτήσεις της ιδιωτικής φροντιστηριακής εκπαίδευσης.
Το πρόγραμμα δωρεάν ενισχυτικής διδασκαλίας θα υλοποιείται καθ' όλη τη διάρκεια της 
εβδομάδας μετά το πέρας του πρωινού σχολικού ωραρίου στα παρακάτω διδακτήρια:
1. Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Θεσσαλονίκης (πρώην 13ο Γυμνάσιο), Εγνατίας 132
2. 14ο Λύκειο, Θ. Σοφούλη με Γ. Παπανδρέου
3. 18ο Λύκειο, Παπάφη 130Α.
Ηλεκτρονικές αιτήσεις συμμετοχής για τους εθελοντές - εκπαιδευτικούς και γραμματειακή υπο-
στήριξη καθώς και για τους μαθητές, θα είναι αναρτημένες στις ανακοινώσεις της ιστοσελίδας 
του Δήμου Θεσσαλονίκης (www.thessaloniki.gr), από τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2016.
Για την αίτηση εκπαιδευτικού παρακαλώ πατήστε εδώ: http://opengov.thessaloniki.gr/opengov/
eservices/reenforcement/ 
Για την αίτηση μαθητή παρακαλώ πατήστε εδώ: http://opengov.thessaloniki.gr/opengov/
eservices/reenforcement/student.php 
Για την αίτηση γραμματειακής υποστήριξης παρακαλώ πατήστε εδώ: http://opengov.thessaloniki.
gr/opengov/eservices/reenforcement/secretariat.php
Πληροφορίες: 23108 40295, 23108 41109

Forum με θέμα DEEP WEB
Το ΚΕΑΚ πραγματοποιεί το Forum με θέμα “DeepWeb” - The Darkside of the internet.
Απευθύνεται:

του Internet.

τους, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

internet και το βάθος που έχει.
Θα δοθεί έμφαση:

Επιπλέον θα απαντήσουμε στα ερωτήματα:

Εισηγητές: Γεράσιμος Τζαμαρέλος, PhD - Εμμανουήλ Χατζηγεωργιάδης
Ημερομηνία: 7 Οκτωβρίου 2016 - Τοποθεσία: Δημαρχείο Καλλιθέας, Μαντζαγριωτάκη 76
Ώρα: 18.00 - Πληροφορίες: Απαραίτητη η προεγγραφή εδώ: http://keak.gr/index.php/
events/137-deep-web

Σεμινάριο: Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση
Oι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της 
Επικοινωνίας (ΤΠΕ) δεν είναι δυνατό να αφήσουν ανεπηρέαστη και τη μαθησιακή διαδικασία. 
Οι συνθήκες μάθησης στο σύγχρονο σχολείο, οι γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που ανα-
μένεται να αποκτήσουν οι μαθητές πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της κοινωνίας, 
όπως αυτές διαμορφώνονται στο παραπάνω σκηνικό. 
Είναι επομένως αναγκαίος ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, 
και σε συνάρτηση με την αξιοποίηση των ΤΠΕ. Ο σημαντικότερος παράγοντας για την επιτυχία 
των στόχων που θέτει το «Νέο σχολείο» είναι ο ίδιος ο εκπαιδευτικός, ο οποίος πρέπει να 
διαθέτει τα απαραίτητα εφόδια που θα του επιτρέψουν να λειτουργήσει στη νέα πραγματικότητα 
και να αξιοποιήσει τα νέα δεδομένα και τις ΤΠΕ για την καλύτερη επίτευξη των μαθησιακών 
και παιδαγωγικών στόχων.
Θεματικοί άξονες του σεμιναρίου

Παρέχονται: 

Ημερομηνία: 6 Οκτωβρίου 2016 - Τοποθεσία: Αβέρωφ 18 Περισσός - Ώρα: 19:00-21:30
Πληροφορίες: www.aie.gr, info@anoikto.edu.gr, 2103846930

Δωρεάν μαθήματα αυτοπροστασίας  
και αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών 
 
Δωρεάν μαθήματα αυτοπροστασίας και αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών προσφέρει και 
φέτος, για έναν μήνα, η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης.
Η σχολή ξεκίνησε χθες στη Θεσσαλονίκη και τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα 
και Τετάρτη, 20.00-22.00, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
Στις θεματικές της σχολής περιλαμβάνονται μαθήματα Πρώτων Βοηθειών, τρόποι αυτοπρο-
στασίας σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, όπως είναι οι σεισμοί και οι πλημμύρες, ασφάλεια 
και αντιμετώπιση κινδύνων στη θάλασσα, προσανατολισμός, αλλά και πρακτική μετεωρολογία.
Το πρώτο Σαββατοκύριακο της εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί κατασκήνωση στον Χορτιάτη 
με παρουσίαση όλων των τμημάτων της ΕΟΔ, ενώ οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα 
να ανέβουν, συνοδευόμενοι από μέλη της ΕΟΔ, στον Όλυμπο και συγκεκριμένα στο καταφύγιο 
της Πετρόστρουγκας ή να πάρουν μέρος σε μια εκπαιδευτική εκδρομή μαζί με το τμήμα του 
υγρού στοιχείου για rafting.
Όσοι επιθυμούν να γίνουν μέλη στην Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, μπορούν να συνεχίσουν την 
εκπαίδευση και μετά τον δωρεάν κύκλο μαθημάτων, επιλέγοντας είτε τη σχολή των διασωστών 
είτε τη σχολή των κοινωνικών και ανθρωπιστικών δράσεων.
Σημειώνεται ότι στην σχολή της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης μπορούν να συμμετέχουν όλοι, 
ανεξαρτήτως ηλικίας και φυσικής κατάστασης.

Δωρεάν μαθήματα Ρωσικών από τον Οκτώβριο
Ο Σύνδεσμος Ελληνίδων Επιστημόνων (ΣΕΕ) είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι 
τον Οκτώβριο 2016 θα οργανώσει για τους/τις φίλους/ες του νέα τμήματα δωρεάν εκμά-
θησης της ρωσικής γλώσσας. 
Τα μαθήματα θα γίνονται ένα δίωρο την εβδομάδα, μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, 
στα γραφεία μας (Βουλής 44Α, 1ος όροφος, Πλατεία Συντάγματος) και θα διαρκέσουν μέχρι 
το τέλος Φεβρουαρίου 2017. Όσοι/ες φίλοι/ες ενδιαφέρονται να τα παρακολουθήσουν, 
παρακαλούνται να αποστείλουν σχετικό e-mail στο see1924@otenet.gr για να λάβουν γρα-
πτώς αναλυτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, καθώς και την σχετική αίτηση. 
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 14 Oκτωβρίου 2016 και θα τηρηθεί 
σειρά προτεραιότητας.

Δωρεάν μαθήματα για τις τάξεις του Λυκείου στο κοινωνικό 
φροντιστήριο του ιερού ναού «Ευαγγελιστρίας» Περιστερίου

λειτουργεί για ακόμη μια σχολική χρονιά με πλήρες διδακτικό πρόγραμμα και με εθελοντές 
καθηγητές όλων των ειδικοτήτων που απαιτούνται για τα μαθήματα των τριών τάξεων του 

-

εξετάσεις. Ο σεβασμιώτατος ευχαριστεί θερμά όλους τους εθελοντές καθηγητές για την -επι 
σειρά ετών- αφιλοκερδή προσφορά τους στο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ 
ΝΑΟΥ "ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ" δίδοντας τους εαυτούς τους σε αυτό το σπουδαίο φιλανθρωπικό, 

σκέπει, να τους δίδει υγεία και να τους βοηθά στο θεάρεστο έργο τους. Ο σεβασμιώτατος 
προσκαλεί τους μαθητές και τις μαθήτριες, που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να φοι-
τήσουν σε ένα ιδιωτικό φροντιστήριο, να προσέλθουν στο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 
ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΝΑΟΥ "ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ" και να εγγραφούν, έχοντας 
έτσι ίσες ευκαιρίες και ίσα δικαιώματα στη μάθηση αλλά και στην επιτυχή συμμετοχή τους στις 
πανελλαδικές εξετάσεις της Γ' Λυκείου. 
Εγγραφές: Δευτέρα έως Παρασκευή, 10:00-12:00 & 18:00-20:000 - Πληροφορίες: 210 
5711633 & 6945 391654

Δωρεάν Εκπαίδευση
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Η ξιφασκία είναι ένα σύγχρονο, σύνθετο άθλημα, που με τη σημε-
ρινή του μορφή έχει ιστορία πέντε περίπου αιώνων. Στις αρχές 
του 16 ου αιώνα εμφανίζονται στην Ευρώπη, οι πρώτες σχολές 

οπλομαχίας και τα πρώτα συγγράμματα από Ισπανούς, Ιταλούς και Γάλλους 
οπλοδιδασκάλους. Οι σχολές αυτές βασικό σκοπό είχαν να προετοιμάσουν 
τους ευγενείς, ώστε να μπορούν να προασπίσουν την τιμή τους κατά τις 
μονομαχίες και όχι για να λάβουν μέρος σε αγώνες. Όμως αυτές θέσπισαν 
και εξέλιξαν με την πάροδο του χρόνου το σύγχρονο άθλημα.
Η αρχή όμως της τέχνης του να μάχεσαι με το ξίφος χάνεται στα βάθη 
των αιώνων.
4000 π.Χ Αναφορές για την ύπαρξη μαχών με ξίφη από τους Αιγυπτίους
2700-2200 π.Χ. Γραπτά στοιχεία που μιλούσαν για ξιφασκία από την Κίνα
1200 π.Χ. Παραστάσεις με οπλομάχους να αγωνίζονται, παρουσία διαιτητή 
και κριτών. Τόσο στην Αίγυπτο όσο και στην Ελλάδα, για πολλά χρόνια 
υπήρχε η στρατιωτική τάξη που εκπαιδευόταν στα όπλα. Τα ξίφη της εποχής 
ήταν δίκοπα. Χαρακτηριστικές είναι οι μονομαχίες του Μενέλαου και του 
Πάρι καθώς και του ΄Εκτορα και του Αίαντα στην Ιλιάδα και στην Οδύσ-
σεια. Τα ξίφη περιγράφονται από τον ́ Ομηρο, μεγάλα, μυτερά και μακριά.
Ρωμαϊκοί Χρόνοι Οι σκλάβοι ή οι αιχμάλωτοι πολέμων, μονομαχούν για τη 
ζωή τους και την ελευθερία τους στις αρένες των Ρωμαίων αυτοκρατόρων.
Μεσαίωνας Εμφάνιση προστατευτικών σιδερένιων στολών οι οποίες 
προσέφεραν πλήρη κάλυψη του σώματος και αυτό, διότι τα όπλα έγιναν 
μεγάλα, βαριά και αρκετά αιχμηρά. Ιδρύονται οι πρώτες ειδικές σχολές 
ξιφασκίας και πολύ γρήγορα, το άθλημα διαδίδεται θεαματικά σε όλη 
την Ευρώπη. Η ξιφασκία αποτελεί την προσφιλέστερη μέθοδο επίλυσης 
των διαφορών
1474 μ.Χ. Πρώτη εμφάνιση κανονισμών στην Ισπανία
1530 μ.Χ. Καταγραφή τεχνικών στοιχείων που αφορούσε τις θέσεις, 
γραμμές και αποκρούσεις.
1567 μ.Χ. Ίδρυση Ακαδημίας των όπλων στο Παρίσι
17 ος αιώνας Εμφάνιση στη Γαλλία ενός όπλου ελαφρύτερου και πιο 
εύχρηστου για άσκηση (fleuret).
1780 μ.Χ. Κάλυψη του προσώπου με μάσκα, ενώ μέχρι τότε εθεωρείτο 
θηλυπρεπές και προσβλητικό.
1815 π.Χ. Εμφανίζονται πλήρη στοιχεία ολοκληρωμένων Εγκυκλοπαιδειών 
με τα μυστικά του αθλήματος. Δημιουργία σχολών με χαρακτηριστικές 
διαφορές από Ιταλούς, Ούγγρους και Γάλλους.
Για μεγάλο χρονικό διάστημα οι τρείς αυτές χώρες καλλιέργησαν τη ξιφα-

σκία σύμφωνα με τα δικά τους πρότυπα και ακόμα και σήμερα θεωρούνται 
από τις μεγαλύτερες δυνάμεις της παγκόσμιας ξιφασκίας. Με την πάροδο 
του χρόνου, οι Σοβιετικοί και αργότερα οι Γερμανοί αφού αφομοίωσαν 
πολλά στοιχεία των παραπάνω σχολών, εκμεταλλεύθηκαν τόσο τα σωμα-
τικά τους προσόντα, όσο και την ιδιοσυγκρασία και ψυχοσύνθεσή τους, 
δημιουργώντας αντίστοιχα τις δικές τους σχολές.
Η οπλομαχία εμφανίστηκε στην σύγχρονη Ελλάδα μετά τους εθνικοαπε-
λευθερωτικούς αγώνες του 1821, ως μάθημα στη Σχολή Ευελπίδων, με 
πρώτο οπλοδιδάσκαλο τον Γερμανό Φ. Μύλλερ. Σπουδαίος δάσκαλος 
επίσης, της Σχολής Ευελπίδων υπήρξε ο γυμναστής Ν. Πύργος, ο οποίος 
το 1872 δημοσίευσε ένα πλήρες σύγγραμμα με τίτλο «ΟΠΛΟΜΑΧΗΤΙΚΗ-
Ξιφασκία-Σπαθασκία», στο οποίο αναλύονται τα μυστικά της παραδοσι-
ακής οπλομαχητικής. 
Ο Ν. Πύργος μαζί με τον σύγχρονό του οπλοδιδάσκαλο Ηλιόπουλο, που 
διατηρούσε τότε ιδιωτική σχολή στην Αθήνα, πίσω από το σημερινό Δη-
μαρχείο, έθεσαν τις βάσεις της Ελληνικής Οπλομαχίας.
Το Ν. Πύργο διαδέχθηκε ο γιός του Λέων Πύργος και κατόπιν εμφανίσθηκε 
ο Ραiσης. Ακολούθησαν οι Γάλλοι Peronet, Roger, Clapier και τέλος, ο 
Ιταλός Geresci από το 1911 μέχρι το 1944 που δίδαξε στη Σχολή Ευελ-
πίδων και στην Αθηναiκή Λέσχη.
Το 1934, η Στρατιωτική Γυμναστική Σχολή χρησιμοποίησε τον Ούγγρο 
λοχαγό Barka μέχρι το 1936 που τον διαδέχθηκε ο Ιταλός Perone.
Πρώτος Σύλλογος που ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1888, ήταν ο «΄Ομιλος 
Φιλόπλων» από την Αθηναiκή Λέσχη με κατοπινή ονομασία το «Ξίφος», 
ενώ το 1895 λειτούργησε τμήμα οπλομαχίας στον «Πανελλήνιο Γυμναστικό 
Σύλλογο». Το 1908, ιδρύθηκε ο «Οπλομαχητικός ΄Ομιλος Αθηνών» και 
το 1910, ο «Σύλλογος Σκοπευτών και Φιλόπλων» με προπονητή το Ραiση. 
Στη συνέχεια, ίδρυσαν τμήματα στην Αθήνα, ο Παναθηναiκός Αθλητικός 
΄Ομιλος, ο Εθνικός Γυμναστικός Σύλλογος, ο Αθλητικός ΄Ομιλος Παρα-
δείσου Αμαρουσίου.
Στη Θεσσαλονίκη, το 1901 ιδρύθηκε το Sporting Club με προπονητή τον 
Ιταλό Milazzo που μετονομάσθηκε το 1913 σε "EX ALIEXI" με προπονητή 
τον ταγματάρχη Β.Ζαρκάδη και το 1935 τον Α. Γκαζιάνη.
Στην Κέρκυρα, ο καθηγητής της Γυμναστικής Νικολαiδης, καλλιέργησε 
για πολλά χρόνια την οπλομαχία.
Σήμερα σε ολόκληρη την Ελλάδα υπάρχουν περισσότεροι από 70 Σύλλογοι 
που καλλιεργούν το άθλημα. Νίκησε με το σπαθί σου.

Ελληνική Ομοσπονδία Ξιφασκίας

Η ιστορία της ξιφασκίας-Νίκησε με το σπαθί σου
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Α λήθεια, πόσο εύκολο είναι στην Ελλάδα σήμερα, 
οι λάτρεις ενός όχι και τόσου διαδεδομένου 
στη χώρα μας αθλήματος, να στοχεύουν στους 

Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020, στο Τόκυο; 
«Τίποτα δεν είναι εύκολο! Το μόνο σίγουρο είναι ότι 

αξίζει η προσπάθεια», μας λέει ο κος Μητσιόπουλος 
Παναγιώτης, ο πρόεδρος της Ελληνικής Φίλαθλης 
Ομοσπονδίας Μπέιζμπολ στην Ελλάδα.

Τον συναντήσαμε απόγευμα στο ξενοδοχείο του, 
το Byron Hotel. Η συνέντευξη έγινε στην ταράτσα 
του ξενοδοχείου, με θέα την Ακρόπολη. Σε κλίμα 
χαλαρό κάναμε μια αναδρομή σε όλη την πορεία της 
ομοσπονδίας, από τη δημιουργία της έως και σήμερα. 
Στον κόσμο του Μπέιζμπολ, θα μας μυήσει λοιπόν ο 
κος Μητσιόπουλος στην συνέντευξη που ακολουθεί..

Κε Μητσιόπουλε, θα μπορούσατε να 
μας πείτε λίγα λόγια για την ιστορία 
του Μπέιζμπολ;

Το Μπέιζμπολ είναι δημιούργημα των 
Η.Π.Α. Οι πρώτοι οργανωμένοι αγώνες 
πραγματοποιήθηκαν στη πόλη της Νέας 
Υόρκης περίπου το 1850. Βασίστηκε κατά 
ένα μέρος στο παλιότερο Εγγλέζικο άθλημα 
που λεγόταν «Ράουντερς». Εξελίχθηκε 
όμως ως ένα ξεχωριστό «Αμερικάνικο» 
άθλημα με ιδιαίτερους κανονισμούς, 

που δεχόταν συνεχείς διαφοροποιήσεις από τότε και 
μέχρι σήμερα.

Κατά τη διάρκεια του Αμερικάνικου εμφυλίου πολέμου 
(1860-1865) το άθλημα του Μπέιζμπολ απλώθηκε 
σχεδόν σε όλη την Αμερική, μέσω των στρατιωτών 
των βορείων πολιτειών οι οποίοι έπαιζαν Μπέιζμπολ 
σε κάθε ευκαιρία. Έτσι διαδόθηκε το Άθλημα σε όλη 
την Αμερική και το 1870 δημιουργήθηκε η πρώτη 
επαγγελματική ομάδα Μπέιζμπολ. 

Με τα χρόνια το άθλημα συγκέντρωνε όλο και περισσό-
τερους οπαδούς και λάτρες και τα πρώτα πρωταθλήματα 
διεξήχθησαν κατά την δεκαετία 1880-1890. Με την 
είσοδο του νέου αιώνα, το Μπέιζμπολ ξεπέρασε όλα 
τα άλλα αθλήματα σε δημοτικότητα και αναπτύχθηκε 
σε πολλές πόλεις σε όλη την Αμερική. 

Οι περισσότεροι Έλληνες μετανάστες αγκάλιασαν το 
άθλημα αυτό και αρκετά παιδιά της δεύτερης γενιάς 
έγιναν επαγγελματίες κατά τη δεκαετία 1930-1940.

Σήμερα είναι το πιο δημοφιλές ομαδικό άθλημα στις 
ΗΠΑ με ετήσιο τζίρο που ξεπερνά τα 100 δισεκατομ-
μύρια Δολάρια ΗΠΑ. Εκτός από το πρωτάθλημα της 
Αμερικής, υπάρχουν επαγγελματικά πρωταθλήματα 
στην Ιαπωνία, Κορέα, Βενεζουέλα, Άγιο Δομίνικο, 
Μεξικό, Καναδά, Πόρτο Ρίκο, Ολλανδία, Ιταλία και 
Γερμανία. Στην Ελλάδα έχουμε ερασιτεχνικές ομάδες 
όπως στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης.

Στην Ελλάδα πότε και πώς έγινε γνωστό το 
άθλημα;
Όλα ξεκίνησαν κάπου εκεί, λίγο μετά το 1960, με 

την εγκατάσταση των αμερικάνικων βάσεων στο Ελ-
ληνικό. Μέσα στις βάσεις υπήρχαν δυο μικρά γήπεδα 
Μπέιζμπολ. Εκεί, έπαιζαν ερασιτεχνικά Αμερικάνοι 
που υπηρετούσαν στην Ελλάδα και τα παιδιά τους. 
Αν και γενικά ο χώρος ήταν άβατος για τους Έλληνες, 
κάποιοι Έλληνες που ζούσαν στην περιοχή και κυρίως 
αυτοί που εργαζόντουσαν στις βάσεις, ήρθαν σε επαφή 
με το άθλημα. Όπως καταλαβαίνετε με την έναρξη της 
Ομοσπονδίας, οι πρώτες ανακοινώσεις που κάναμε, ότι 
ξεκινάμε το άθλημα, ήταν στο Ελληνικό, τη Γλυφάδα 
και τη Βούλα. Και μπορώ να σας πω, ότι βρήκαμε 
πολλά παιδιά, ηλικίας 18-20 ετών, που γνώριζαν τα 
στοιχειώδη για το Μπέιζμπολ.

Ας περάσουμε τώρα στην Ελληνική Φίλαθλη 
Ομοσπονδία Μπέιζμπολ (ΕΦΟΜ). Πότε ιδρύ-
θηκε; Ποιοι ήταν οι αρχικοί στόχοι; 
Η Ελληνική Ομοσπονδία Μπέιζμπολ ξεκίνησε το 1997, 

με την ανάληψη των Ολυμπιακών Αγώνων (Ο.Α.) στην 
Ελλάδα. Εγώ και κάποιοι φίλοι, γνωρίζαμε τότε, ότι η 
χώρα μας θα μπορούσε να συμμετάσχει στους Ο.Α., 
χωρίς προκριματικούς αγώνες. Ξέρετε, για να συμμετά-

σχει ένας αθλητής ή ένα ομαδικό 
άθλημα, στους Ο.Α., θα πρέπει να 
περάσει μέσα από προκριματικούς 
αγώνες με επιτυχία και αυτό είναι 
πολύ δύσκολο. Αυτό βέβαια, δεν 
ισχύει για τη διοργανώτρια χώρα, 
που έχει το δικαίωμα συμμετοχής, 
χωρίς προκριματική φάση, με οποιοδήποτε άθλημα 
και αθλητή και ανεξαρτήτως επιδόσεων.

Πήγαμε λοιπόν στον τότε υπουργό και είπαμε ότι 
μπορούμε να συστήσουμε ομάδες Μπέιζμπολ, με σκοπό 
βέβαια τη σύσταση εθνικής ολυμπιακής ομάδας για το 
2004. Θα ήθελα στο σημείο αυτό, να σας πω ότι, είχαμε 
στο μυαλό μας, ότι μπορούμε να απευθυνθούμε και 
να βρούμε ομογενείς παίκτες του εξωτερικού, υψηλού 
επιπέδου. Μέσα από τη διαδικασία απόκτησης Ελλη-
νοαμερικάνων, Ελληνοαυστραλών, Ελληνοκαναδών 
επαγγελματιών παικτών, που θα μπορούσαν να έχουν 
και το ελληνικό διαβατήριο, η σύσταση εθνικών ομάδων 
θα ήταν ευκολότερη υπόθεση. Κάτι τέτοιο το είδαμε 
και στη διάδοση του μπάσκετ στην Ελλάδα. Οι περισ-
σότεροι παίκτες στην αρχή ήταν Ελληνοαμερικάνοι. 

Και κάπως έτσι, οργανώσαμε και συστήσαμε 15 
ομάδες με τις περισσότερες στην Αθήνα. Ακόμα εί-
χαμε ομάδα στη Θεσσαλονίκη, την Κεφαλονιά, την 
Πάτρα και το Αίγιο. Από το 1998 οργανώναμε και 
τουρνουά, πρωταθλήματα πρώτης και δεύτερης κατη-
γορίας. Προκειμένου η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή 
(ΔΟΕ), να δώσει την έγκριση για να συμπεριληφθεί 
ομάδα στο πρόγραμμα για τους Ο.Α., ήταν απαραίτητο 
να συμμετέχουμε σε προκριματικό αγώνα, όχι για 
να αξιολογηθούμε βάσει επιδόσεων, όπως προείπα, 
απλώς για να φανεί ότι υπάρχει ομάδα κατάλληλη για 
να λάβει μέρος στους Ο.Α. Το 2003, συμμετείχαμε 
κατά συνέπεια στο πρώτο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 
Εθνικής Κατηγορίας, στην Ολλανδία. Εκεί μάλιστα, 
κατακτήσαμε την 2η θέση, με μια αξιόλογη ομάδα και 
πήραμε το πράσινο φώς για να έχουμε την ομάδα μας 
στους Ο.Α. το 2004.

Σε όλη αυτή τη διαδρομή που μόλις μου περι-
γράψατε, υπήρξε στήριξη από αρμόδιους φορείς;
Υπήρξε... Αρχικά να πω ότι είχαμε, εν όψει των 

Ο.Α., και την οικονομική στήριξη του κράτους, κάτι που 
έπαψε να ισχύει μετά το 2004. Επίσης η Αμερικάνικη 
Ομοσπονδία (Major Leaque Baseball) βοήθησε αρκετά, 
στέλνοντας προπονητές κατά κύριο λόγο αλλά και η 
Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία παρέχοντας το κατάλληλο 
τεχνικό προσωπικό για την εκπαίδευση προπονητών, 
διαιτητών.

 Θα ήθελα βέβαια να αναφέρω ξεχωριστά τους 
αρωγούς του αθλήματος που φρόντισαν για να υπάρξει 
αξιόλογη Ελληνική ομάδα για τους Ολυμπιακούς αγώ-
νες της Αθήνας το 2004. Ήταν ο Πήτερ Άγγελος και ο 
υιός του Λού Άγγελος. Ο Πήτερ Άγγελος, δικηγόρος 
στο επάγγελμα, είναι ιδιοκτήτης της επαγγελματικής 
ομάδας Μπέιζμπολ «Baltimore Orioles» των ΗΠΑ. Ο 
πατέρας και υιός, που είναι Ελληνικής καταγωγής, 
χρηματοδότησαν την Ελληνική ομάδα με τουλάχιστον 
1 εκατομμύριο Δολάρια ΗΠΑ. Επίσης, σε μεγάλο 
βαθμό έχουν βοηθήσει οικονομικά τα μέλη της Ελλη-
νοαμερικάνικης οργάνωσης ΑΧΕΠΑ, και με χρήματα 

αλλά και με αθλητές από την ομογένεια της βόρειας 
Αμερικής. Επίσης, οι ίδιοι οι αθλητές προερχόμενοι 
από τη Βόρεια Αμερική, κάλυπταν το μεγαλύτερο μέρος 
των οδοιπορικών τους εξόδων οι ίδιοι. 

Είπατε ότι μετά το 2004 έπαψε η οικονομική 
στήριξη του αθλήματος από το κράτος. Πόσο 
δυσκόλεψε αυτό το γεγονός την ανάπτυξη του 
αθλήματος;
Πάρα πολύ. Από το 2004 και μετά ενώ υπήρχε η 

επιθυμία για την ανάπτυξη και τη διάδοση του αθλή-
ματος, μπήκαμε σε καθεστώς ιδιωτικής πρωτοβουλίας. 
Σε αυτό βέβαια συνετέλεσε και το ότι η Δ.Ο.Ε. έβγαλε 
το Μπέιζμπολ από τα ολυμπιακά αθλήματα. Συνεπώς 
ως μη πολύ διαδεδομένο άθλημα και όχι πλέον ολυ-
μπιακό, το Μπέιζμπολ δεν εντάχθηκε στη διαδικασία 
επιχορήγησης. Από εκεί και πέρα, ότι μπορούσαμε 
έπρεπε να το κάνουμε μόνοι μας. Χρήματα δίνονταν 
μόνο για τους υπαλλήλους της ομοσπονδίας, το Ι.Κ.Α. 
και την εφορία. Περιττό να σας πω ότι πλέον το κράτος 
δεν ανταποκρίνεται ούτε σε αυτό. 

Ποιοι είναι οι στόχοι της Ομοσπονδίας σήμερα;
Βασικός στόχος είναι η σύσταση ολυμπιακής εθνικής 

ομάδας Μπέιζμπολ για τους Ο.Α. του 2020 στο Τόκυο. 
Το άθλημα και είναι μεγάλη μας χαρά αυτό, ξαναμπήκε 
στα ολυμπιακά. Θέλουμε λοιπόν σε αρχικό στάδιο να 
εξασφαλίσουμε την κρατική επιχορήγηση, που πλέον 
τη δικαιούμαστε, ως ολυμπιακό άθλημα και έπειτα να 
συστήσουμε μια δυνατή ολυμπιακή εθνική ομάδα. Το 
2018 θα συμμετέχουμε σε προκριματικούς αγώνες και 
ελπίζουμε να είμαστε στις τρείς ευρωπαϊκές χώρες,που 
θα επιλεγούν για να πάνε στο Τόκυο. 

Πόσες ομάδες μπέιζμπολ έχουμε σήμερα στην 
Ελλάδα;
Έχουμε είκοσι ομάδες σε Αττική και Επαρχία. Είναι ο 

Παναθηναϊκός Α.Ο., ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Σπάρτακος 
Γλυφάδας, το Μαρούσι 2004, η Ευρυάλη Γλυφάδας, ο 
Μίλωνας Νέας Σμύρνης, οι Τιτάνες Αργυρούπολης, οι 
Ηγέτες Βουλιαγμένης, οι Λέοντες Αλίμου, οι Γίγαντες 
Παλαιού Φαλήρου, ο Γιάνκης Αθήνας, οι Πειρατές 
Γλυφάδας, ο Τίγρης Θησείου, οι Πάνθηρες Πατρών, 
ο Δίας Πατρών, η Ολυμπιάδα Περιστερίου, οι Λέοντες 
Πειραιά, ο Αίνος Κεφαλληνίας, ο Πέλοπας Πατρών 
και ο Θησέας Πατρών.

Μπορεί να ξεκινήσει το άθλημα οποιοσδήποτε; 
Ποιο είναι το μέσο προφίλ αυτών που επιλέ-
γουν το άθλημα;
Μπέιζμπολ μπορεί να παίξει ο καθένας, οποιασδήποτε 

σωματοδομής, αρκεί να είναι σε καλή φυσική κατάσταση. 
Ηλικιακά, μέχρι τα σαράντα έτη είναι ιδανικά, αλλά 
εάν η φυσική κατάσταση είναι καλή και πέραν των 
σαράντα δεν είμαστε αρνητικοί. Συνήθως επιλέγουν 
το άθλημα άτομα νευρώδη, που κινούνται με ταχύτητα. 
Η επιτυχία στο Μπέιζμπολ είναι βλέπετε,να μπορεί να 
πετάξει ο παίκτης το μπαλάκι σε ευθεία βολή και με 
μεγάλη ταχύτητα.

Αν θέλει κάποιος λοιπόν να ξεκινήσει Μπέιζ-
μπολ, από πού πρέπει να αρχίσει και που να 
απευθυνθεί; 
Αρχικά θα πρέπει να απευθυνθεί στην ομοσπον-

δία μας. Η ιστοσελίδα της ομοσπονδίας είναι: www.
greekbaseball.com. Εμείς βάσει της περιοχής του, θα 
του προτείνουμε και θα τον συστήσουμε στην πλησι-
έστερη ομάδα.

Τι εξοπλισμός χρειάζεται; Υπάρχει κόστος και 
τι χρόνος απαιτείται να αφιερώσει κάποιος για 
να ενταχθεί σε ομάδα Μπέιζμπολ;
Κόστος δεν υπάρχει. Τα σωματεία δε ζητούν συνδρο-

μή. Μπορεί βέβαια κάποιος να ενισχύσει την ομάδα 
αν θέλει και με όποιο ποσό επιθυμεί. Όσον αφορά 
στον εξοπλισμό, χρειάζεται ένα γάντι, ένα ρόπαλο 
και η στολή η οποία είναι αναγκαία για τους αγώνες 
και όχι για την προπόνηση. Σχετικά με το χρόνο, θα 
έλεγα περίπου μία με δύο φορές την εβδομάδα και 
από δύο ώρες.

Μίνα Βασιλοπούλου, Υπεύθυνη Περιεχομένου  
και Επικοινωνίας, Skywalker.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΕΪΖΜΠΟΛ: 

Στόχος μας οι Ο.Α. στο Τόκυο το 2020

Παναγιώτης  
Μητσιόπουλος



Τρίτη 4 Οκτωβρίου 201646

Κοινωνικά Παντοπωλεία
Κοινωνικό Παντοπωλείο  

Αμαρουσίου
Διεύθυνση: Σουρή 7 & Πλαστήρα 
Τηλ.: 210 8020861

Κοινωνικό Παντοπωλείο  
Βριλησσίων 
Διεύθυνση: Λεωφ. Πεντέλης 62,  
1ος όροφος 
Τηλ: 210 6135611

Κοινωνικό Παντοπωλείο  
Ηρακλείου
Διεύθυνση: Στέλιου Καραγιώργη 2 
Τηλ: 2132000221-6974 875786

Κοινωνικό Παντοπωλείο  
«Αποστολή Αγάπης»
Διεύθυνση: Υπόγεια διάβαση  
του σταθμού ΗΣΑΠ Ηρακλείου

Κοινωνικό Παντοπωλείο Κηφισιάς 
Διεύθυνση: Μ. Αντύπα 5 Κ. Κηφισιά 
Τηλ: 210 6230919

Κοινωνικό Παντοπωλείο Αλίμου
Διεύθυνση: Αριστοτέλους 25
Τηλ: 210 9882226

Κοινωνικό Παντοπωλείο  
Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας 
Διεύθυνση: Μαραθώνος 
Τηλ: 210 2526255

Κοινωνικό Παντοπωλείο Πειραιά 
Διεύθυνση: Φίλωνος 31
Τηλ: 210 4117607

Κοινωνικό Παντοπωλείο Αθήνας 
Διεύθυνση: Πειραιώς 35 & Σοφοκλέ-
ους 70 
Τηλ: 210 5246516

Κοινωνικό Παντοπωλείο Πειραιά 
Διεύθυνση: Ακτή Ποσειδώνος 2-4 
Τηλ: 2168003076

Κοινωνικό Παντοπωλείο  
Κερατσινίου-Δραπετσώνας
Διεύθυνση: Βενιζέλου Ελευθερίου 123 
Τηλ: 2168003078

Κοινωνικό Παντοπωλείο  
Νέας Σμύρνης 
Διεύθυνση: Μεγάλου Αλεξάνδρου 65 
Τηλ: 2132025882

Δημοτικό Κοινωνικό  
Παντοπωλείο Γλυφάδας 
Διεύθυνση: Μυστρά 1 & Επιδαύρου 2 
Τηλ: 2109608973

Κοινωνικό Παντοπωλείο  
Μαρκόπουλου 
Διεύθυνση: Μεθενίτη Χρήστου 7 
Τηλ: 2299020173

Κοινωνικό Παντοπωλείο  
Πετρούπολης 
Διεύθυνση: Πετρουπόλεως 168, Ίλιον 
Τηλ: 2105064080

Κοινωνικό Παντοπωλείο  
Μεταμόρφωσης 
Διεύθυνση: Κορίνθου 21 
Τηλ: 2102831133

Κοινωνικό Παντοπωλείο  
Μαραθώνα 
Διεύθυνση: Λεωφόρος Μαραθώνος 
196, Νέα Μάκρη 
Τηλ: 2294091176

Κοινωνικό Παντοπωλείο  
Παλλήνης 
Διεύθυνση: Μιαούλη Ανδρέα 28,  
Γέρακας
Τηλ: 2106612890

Κοινωνικό Παντοπωλείο  
Χαϊδαρίου-Αιγάλεω 
Διεύθυνση: Αγωνιστών Στρατοπέδου 
Χαϊδαρίου 69
Τηλ: 2105320552

Δημοτικό Κοινωνικό  
Παντοπωλείο Μοσχάτου-Ταύρου 
Διεύθυνση: Διάκου Αθανασίου 1 
Τηλ: 2109418655

Κοινωνικό Παντοπωλείο  
Αγίων Αναργύρων-Καματερού
Διεύθυνση: Αιτωλίας &  
28ης Οκτωβρίου, Καματερό 
Τηλ: 2109750051

Κοινωνικό Παντοπωλείο  
Ζωγράφου 
Διεύθυνση: Κορίνθου 21 
Τηλ: 2102831133

Δημοτικό Κοινωνικό  
Παντοπωλείο Παλαιού Φαλήρου 
Διεύθυνση: Αγίας Βαρβάρας 24 
Τηλ: 2109843409

Κοινωνικό Παντοπωλείο  
Χαλανδρίου 
Διεύθυνση: Στρατάρχου Παπάγου  
Αλεξάνδρου 7 
Τηλ: 2106856805

Κοινωνικό Παντοπωλείο  
Αγίας Παρασκευής 
Διεύθυνση: Λεωφόρος Μεσογείων 
419 
Τηλ: 2132004610

Δημοτικό Κοινωνικό  
Παντοπωλείο Αχαρνών
Διεύθυνση: Αγίας Τριάδος 86 
Τηλ: 2102463543

Κοινωνικό Παντοπωλείο  
Αγίου Δημητρίου 
Διεύθυνση: Δυρραχίου 11 
Τηλ: 2109752030

Κοινωνικό Παντοπωλείο  
Περιστερίου 
Διεύθυνση: Ορχομενού 8 
Τηλ: 2105757209

Σαλαμίνα
Κοινωνικό Παντοπωλείο  

Σαλαμίνας 
Διεύθυνση: Λεωφόρος Φανερωμένης 
168 
Τηλ: 2132027559

Το σούπερ μάρκετ της  
αλληλεγγύης στην Λ. Συγγρού
Διεύθυνση: Δράκου 26-28,  
Φιλοπάππου
Τηλ: 2109245545, 518

Θεσσαλονίκη
Κοινωνικό Παντοπωλείο  

Νεάπολης 
Διεύθυνση: Αγίου Στεφάνου 26 
Τηλ: 2310 514706

Κοινωνικό Παντοπωλείο  
Πολίχνης
Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 152  
& Ρίτσου, Σταυρούπολη 
Τηλ: 2310 604904

Κοινωνικό Παντοπωλείο  
Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση: Μοναστηρίου 124 
Τηλ: 2310 552781

Καρδίτσα 
Κοινωνικό Παντοπωλείο  

Καρδίτσας 
Διεύθυνση: Ερμογένους 
Τηλ: 2441354716

Λάρισα 
Κοινωνικό Παντοπωλείο 

Τυρνάβου 
Διεύθυνση: Καράσσου Σταύρου 1 
Τηλ: 2492350159

Τρίκαλα 
Ενοριακό Κοινωνικό  

Παντοπωλείο Τρικάλων 
Διεύθυνση: Καρδίτσας 
Τηλ: 2431028005

Κοινωνικό Παντοπωλείο  
Τρικάλων
Διεύθυνση: Τέρμα Μυροφύλλου  
& Περιφερειακή Οδός Τρικάλων - 
Ιωαννίνων 
Τηλ: 2431026880

Αλεξανδρούπολη
Κοινωνικό Παντοπωλείο  

Αλεξανδρούπολης 
Διεύθυνση: Καρτάλη 2 
Τηλ: 2551026298

Δήμος Τεμπών-Δημοτική 
Ενότητα Μακρυχωρίου

οινωνικό Παντοπωλείο Τεμπών 
Διεύθυνση: Μακρυχώρι, Συκούριο 
Τηλ: 2495350411 

Κιλκίς
Κοινωνικό Παντοπωλείο Κιλκίς

Διεύθυνση: Βυζαντίου 2 
Τηλ: 2341079853

Λαμία
Κοινωνικό Παντοπωλείο Λαμίας

Διεύθυνση: Σκληβανιώτου 8 
Τηλ: 2231035131

Σέρρες
Κοινωνικό Παντοπωλείο Σερρών  

«Κιβωτός Αγάπης» 
Διεύθυνση: Στρυμώνος 1 
Τηλ: 2321085470

Καλαμάτα
Κοινωνικό Παντοπωλείο  

Καλαμάτας
Διεύθυνση: Ηρώων Πολυτεχνείου, 
Καλαμάτα - Βιοτεχνικό Πάρκο 
Τηλ: 2721094057

Πάτρα
Κοινωνικό Παντοπωλείο Πάτρας 

Διεύθυνση: Κοραή Αδαμαντίου 5 
Τηλ: 2610311561

Μεσολόγγι 
Δημοτικό Κοινοτικό Κοινωνικό  

Παντοπωλείο Μεσολογγίου 
Διεύθυνση: Βενιζέλου Ελευθερίου 1 
Τηλ: 2631363400

Δράμα
Κοινωνικό Παντοπωλείο Δράμας 

Διεύθυνση: Ηπείρου 
Τηλ: 2521021817

Χαλκίδα
Δημοτικό Κοινωνικό  

Παντοπωλείο Χαλκίδας 
Διεύθυνση: Ωρίωνος 15 
Τηλ: 2221061202 

Βόλος
Κοινωνικό Παντοπωλείο Βόλου 

Διεύθυνση: Κουρουνιώτη Κ. 20  
& Ολυμπιονίκη Αγνώντα 
Τηλ: 2421055156

Ορεστιάδα
Κοινωνικό Παντοπωλείο  

Ορεστιάδας 
Διεύθυνση: Εθνομαρτύρων 98 
Τηλ: 2552026542

Χίος 
Κοινωνικό Παντοπωλείο Χίου 

Διεύθυνση: Καστρομηνά 
Τηλ: 2271081442 

Ιωάννινα
Κοινωνικό Παντοπωλείο Κάτσικα 

Διεύθυνση: Κατσικάς
Τηλ: 2651002811

Κοινωνικό Παντοπωλείο  
Ιωαννίνων
Διεύθυνση: Αβέρωφ 6 
Τηλ: 2651077077

Κόρινθος
Κοινωνικό Παντοπωλείο  

Κορίνθου 
Διεύθυνση: Αδειμάντου 22 
Τηλ: 2741362114 

Κοινωνικό Παντοπωλείο  
Βέλου Βόχας 
Διεύθυνση: Αγίας Μαρίνας 101, Βέλο 
Τηλ: 2742360335

Τρίπολη
Κοινωνικό Παντοπωλείο  

Τρίπολης
Διεύθυνση: Λαγοπάτη & Αταλάντης 
Τηλ: 2713600418 

Ξάνθη
Κοινωνικό Παντοπωλείο Ξάνθης 

Διεύθυνση: Σταυρούπολη Ξάνθης 
Τηλ: 2542350115

Λευκάδα
Δημοτικό Κοινωνικό  

Παντοπωλείο Λευκάδας
Διεύθυνση: Τζεβελέκη Αντωνίου,  
Διοικητήριο 
Τηλ: 2645360534

Κρήτη
Κοινωνικό Παντοπωλείο  

Δήμου Χανίων
Διεύθυνση: Κυδωνίας 29, Ισόγειο
Τηλ:281341628 -630

Κοινωνικό Παντοπωλείο  
Δήμου Ηρακλείου
Διεύθυνση: Αττικής Στέλιου  
Καραγιώργη 2 
Τηλ: 21320 00221, 6974875786

Κοινωνικό Παντοπωλείο  
Νομαρχίας Ηρακλείου 
Διεύθυνση: Καζαντζάκη 6-8  
(πάροδος Γιαμαλάκη)
Τηλέφωνο: 28134 00383 -374

Κοινωνικό Παντοπωλείο  
Ρεθύμνου 
Διεύθυνση: Ζαμπελίου 34 
Τηλ: 2831343335

Κοινωνικό Παντοπωλείο  
Δήμου Ιεράπετρας
Διεύθυνση: Νικηφόρου Φωκά 20

Καβάλα
Δημοτικό Κοινωνικό  

Παντοπωλείο Φιλιππών 
Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 50,  
Κρηνίδες 
Τηλ: 2513502526

Θήβα 
Κοινωνικό Παντοπωλείο Θήβας 

Διεύθυνση: Πελοπίδου & Αγγελίδου 
Τηλ: 2262350603

Αγρίνιο 
Κοινωνικό Παντοπωλείο  

Αγρινίου 
Διεύθυνση: Βλαχοπούλου 13 
Τηλ: 2641025392

Καρπενήσι 
Κοινωνικό Παντοπωλείο  

Καρπενησίου 
Διεύθυνση: Ύδρας 6 
Τηλ: 2237350024

Λιβαδειά 
Κοινωνικό Παντοπωλείο  

Λιβαδειάς 
Διεύθυνση: Σοφοκλέους 15 
Τηλ: 2261350841

Πρέβεζα 
Κοινωνικό Παντοπωλείο  

Πρέβεζας 
Διεύθυνση: Μπάλκου Β. 1 
Τηλ: 2682089034

Πύργος Ηλείας 
Κοινωνικό Παντοπωλείο Πύργου 

Διεύθυνση: Κατακόλου 
Τηλ: 2621021959

Αγρίνιο
Κοινωνικό Παντοπωλείο  

Αγρινίου
1ο χλμ Εθνικής Οδού Αγρινίου -  
Αντιρρίου & Δημάρχου Τσιτσιμελή 
Τηλ: 2641363400

Κοινωνικά Μαγειρεία
Κοινωνικό Μαγειρείο Δήμου  

Αγίας Παρασκευής 
Διεύθυνση: Ρόδων 13 
Τηλ: 2106546342

Κοινωνικό Μαγειρείο Δήμου  
Κορυδαλλού
Διεύθυνση: Ξενοφώντος & Πελοπίδα, 
Κορυδαλλός
Τηλ: 2104958947, 2104990400 

Συλλογική Κουζίνα Ανέργων 
Πειραιά
Διεύθυνση: Πειραιάς
E-mail: sotiristzaras@yahoo.gr

Σπιτική Κουζίνα
Αττική

Σπιτική Κουζίνα Δήμου  
Ηρακλείου 
Διεύθυνση: Υπογεία διάβαση σταθμού 
ΗΣΑΠ Ηρακλείου 
Τηλ: 2109517286, 2109517740

Σπιτική Κουζίνα Δήμου  
Ηλιούπολης
Διεύθυνση: Μνησικλέους και Ύδρας, 
Ηλιούπολη 
Τηλ: 2109970009

Σπιτική Κουζίνα Δήμου Δάφνης 
- Υμηττού
Διεύθυνση: Αλεξάνδρας και Βύρωνος, 
Δάφνη 
Τηλ: 2132085514-5, 2109709797

Σπιτική Κουζίνα Δήμου Δάφνης 
- Υμηττού
Διεύθυνση: Παπαστράτου 14, Δάφνη 
- Υμηττός
Τηλ: 2132085514-5, 2109709797

Σπιτική Κουζίνα Δήμου Κηφισιάς
Διεύθυνση: Κώστα Βάρναλη 58,  
Κηφισιά 

Σπιτική Κουζίνα  
Δήμου Αμαρουσίου
Διεύθυνση: Πλατεία Εργατικών  
Κατοικιών 1
Τηλ: 2109517740

Σπιτική Κουζίνα Δήμου  
Παπάγου-Χολαργού
Διεύθυνση: Λ. Περικλέους 55,  
Παπάγος Χολαργός
Τηλ: 2109517740

Σπιτική Κουζίνα Δήμου  
Νέου Ηρακλείου
Διεύθυνση: Νέο Ηράκλειο 
Τηλ: 2132000141-121

Σπιτική Κουζίνα Δήμου  
Νίκαιας - Ρέντη
Διεύθυνση: Παναγή Τσαλδάρη  
& Βρυούλων 
Τηλ: 210 4943849

Κοινωνικό Εστιατόριο Δήμου 
Μαραθώνα
Διεύθυνση: Λεωφ. Μαραθώνος 196, 
Μαραθώνας 
Τηλ: 2294091176

Σπιτική Κουζίνα Δήμου  
Νέας Σμύρνης
Διεύθυνση: Αρτάκης 34 & Εθνικής  
Στέγης, Νέα Σμύρνη 
Τηλ: 2109517286 

Ανοιχτή Κουζίνα
Διεύθυνση: Αλεξιουπόλεως 27,  
Ελληνικό Αργυρούπολη
Τηλ: 2109910858

Σπιτική Κουζίνα Δήμου Αλίμου
Διεύθυνση: Λεωφόρος Ιωνίας 96, 
Άλιμος 
Τηλ: 2132008044

Βόλος
Κουζίνα Αλληλεγγύης Βόλου  

Οικοπαραγωγοί
Διεύθυνση: Κοραή 90, Βόλος 
Τηλ: 2421038317, 6974717412

Λέσβος
Εστία Κοινωνικής  

Αλληλεγγύης & Σίτισης Καλλονής 
Σιτι Ζω ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ
Διεύθυνση: Καλλονή, Λέσβος 

Σέρρες
Κοινωνική Κουζίνα  

Δήμου Σερρών
Διεύθυνση: Κωνσταντίνου  
Καραμανλή 1, Σέρρες 
Τηλ: 23210 83600, 23213 50100

Πιερία
Κοινωνική Κουζίνα  

Αλληλεγγύης Κατερίνης
Διεύθυνση: Παλαιών Πατρών  
Γερμανού 3, Κατερίνη
Τηλ: 6974 078 194, 6949 936 859, 
6973 352 033, 6937 286 980 

Ιωάννινα
Σπιτική Κουζίνα για  

όλους στα Ιωάννινα
Διεύθυνση: Αβέρωφ 6, Ιωάννινα
 
Χανιά

Κοινωνική Κουζίνα Χανίων
Διεύθυνση: Τσουδερών 46, Χανιά 
Τηλ: 6972 669 645

Τήνος
Κοινωνική Κουζίνα Τήνου

Διεύθυνση: Τήνος
Τηλ: 6909 085 678, 6955 778 797

Παντοπωλεία & κουζίνες
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ΑΘΗΝΑ
4 Οκτωβρίου
Timescapes: Alec Moustris / Έκθεση 
Φωτογραφίας. 
Υπάρχει ένα λογικό αδιέξοδο να διαχειρι-
ζόμαστε κάτι άγνωστο όπως το Χρόνο με 
τους δικούς του όρους, όπως το «πριν», 
το «ποτέ» και το «μετά». Αυτή την αναπό-
δραστη παιδική αφέλεια όμως καλούμαστε 
να ζήσουμε ως το «τέλος». Η σχέση μου 

με το χρόνο ποτέ δεν υπήρξε αρμονική. Από τότε που θυμάμαι 
τον εαυτό μου, η αδυναμία κατανόησής του με οδηγούσε σε ει-
κονοποιήσεις και μεταφορές. Οι φωτογραφίες που παρουσιάζω 
σε αυτήν την έκθεση, παρουσιάζουν αυτό το πάγωμα του ρέοντος 
υγρού, του ρέοντος χρόνου. Σε πολλές φωτογραφίες η ροή αυτή 
εμφανίζεται παράλληλα και με κάποιο στοιχείο του παρελθόντος, το 
οποίο είναι συνήθως σε αχρηστία ή σε εγκατάλειψη. Τα τοπία που 
παρουσιάζονται με κυρίαρχο στοιχείο τη θάλασσα και τα σύννεφα, 
σταματούν τη δυναμική τους ροή, είτε ως στιγμιαία αποτύπωση 
είτε ως ένα ονειρικό πεδίο, όπου πάνω του ή μέσα του το παρελ-
θόν γίνεται εγκατάλειψη. Στοιχεία ναυαγίων που εξυφαίνουν ένα 
ίσως πιο λαμπρό παρελθόν ή υπολείμματα κατασκευών εντός της 
θάλασσας ή βραχώδεις ακτές, όπου ο χρόνος ως θάλασσα τις 
σμίλεψε αποτελούν βασικά στοιχεία αυτής της έκθεσης.
Τοποθεσία: Χρήστου Λαδά 9Α, Black Duck Multiplarte. Ώρα: 
20.00-23.00. Πληροφορίες: www.eventbrite.com

5 Οκτωβρίου
Απελευθέρωσε το σώμα σου, βρες 
πάλι τη ζωντάνια σου, τη χαρά σου…
Το πρώτο πράγμα που διδάσκει η Τάντρα 
είναι: Αγαπήστε το σώμα σας, προστατέψτε 
το, σεβαστείτε το, φροντίστε το! Είναι 
δώρο Θεού! Συμπεριφερθείτε του σωστά, 
και θα σας αποκαλύψει μεγάλα μυστικά. Η 
ανάπτυξη του καθενός μας εξαρτάται από 
τη σχέση που έχει με το σώμα του. Το πόσο 
μπορούμε να απολαύσουμε τη ζωή μας, 
το σύντροφο μας εξαρτάται από το πόσο 

μπορούμε να απολαύσουμε τον εαυτό μας, το σώμα μας… Το πόσο 
ανοιχτοί είμαστε να το αγαπήσουμε, να το αισθανθούμε, να το ακού-
σουμε, να ταξιδέψουμε στη χαρά και στην απόλαυση μέσα από αυτό…
Κινητικοί διαλογισμοί, βιοενεργειακές ασκήσεις, ταντρικές ανα-
πνευστικές τεχνικές, ενεργειακά μασάζ και διαλογιστικά ταντρικά 
παιχνίδια θα μας επιτρέψουν σε αυτόν τον ταντρικό κύκλο να απε-
λευθερώσουμε την εγκλωβισμένη ενέργεια και ανοίγοντας την 
καρδιά μας να μπούμε στον κόσμο της χαράς και της απόλαυσης!
Τοποθεσία: Κέντρο εκπαίδευσης και συμβουλευτικής «Αλφάβητο 
Ζωής», Απόλλωνος 4 (1ος όροφος), Σύνταγμα. Ώρα: 20.00-22.30
Πληροφορίες: 210 3313713, 6973 216 895

6 Οκτωβρίου
4ο Μικρό Παρίσι των Αθηνών.
Μουσική, εικαστικές και φωτογραφικές εκθέ-
σεις, street art, θέατρο και βαριετέ, δράσεις 
και παραστατικές τέχνες δρόμου, διαλέξεις, 
«tables rondes» και «rendez vous sociaux», 
εκπαιδευτικά προγράμματα, petanque και 
άλλα παιχνίδια, φιλοξενεί το 4ο μικρό Πα-
ρίσι των Αθηνών, το πολυ-φεστιβάλ που 

συνδιοργανώνουν για φέτος το Αθηναϊκό καλλιτεχνικό δίκτυο, 
ο   ΟΠΑΝΔΑ και η Περιφέρεια Αττικής, με την υποστήριξη της 
Γαλλικής Πρεσβείας στην Ελλάδα και του Γαλλικού Ινστιτούτου 
Ελλάδας. Το θέμα του φετινού φεστιβάλ είναι: «Ομάδα και Τέχνες» 
(“l’esprit d’équipe et les arts”). Το Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από 
6 έως 16 Οκτωβρίου 2016,  στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου, 
κάτω από την πλατεία Ομονοίας, γύρω από την πλατεία Βάθης  και 
την πλατεία Καραϊσκάκη, μέχρι το σταθμό Λαρίσης, όπου οι περισ-
σότεροι δρόμοι έχουν γαλλικά ονόματα και όπου εδώ και χρόνια, 
συναντώνται ο αθηναϊκός αστικός πολιτισμός, η ελληνική λαϊκή παρά-
δοση, οι κουλτούρες των μεταναστών, ταξιδιωτών και επισκεπτών. 
Τοποθεσία: Πλατείες Ομονοίας - Βάθης - Καραϊσκάκη. Πληρο-
φορίες: www.athensartnetwork.gr

7 Οκτωβρίου
Στου βαλς κάθε στροφή... Αφιέρωμα στην ελληνική και 
βιεννέζικη οπερέτα. 
Ένα αφιέρωμα στη βιεννέζικη οπερέτα με την υπογραφή του μαέ-
στρου Γιώργου Νιάρχου και ερμηνείες της Μάρας Θρασυβουλίδου 
και του Δημήτρη Σιγαλού. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ «Μενάνδρεια 
2016» του Δήμου Κηφισιάς.
Τοποθεσία: Πλατεία Κέννεντυ. Ώρα: 21.00. Πληροφορίες: 210 
8133847

8 Οκτωβρίου
«Ψάξε ψάξε και θα το βρεις» στο Public Αγίου Δημητρίου.
Το Public Αγίου Δημητρίου προσκαλεί τους μικρούς του φίλους 
σε ένα ταξίδι μυστηρίου και περιπέτειας. Δύο εξερευνήτριες-ντε-
τέκτιβ, ειδικές σε υποθέσεις χαμένων θησαυρών φτάνουν στο 
Public με στόχο να λύσουν το τελευταίο μυστήριο που τις απα-
σχολεί. Το πρώτο στοιχείο που έχουν είναι ένας χάρτης. Θα κα-
ταφέρουν με τη βοήθεια των παιδιών να λύσουν τους γρίφους 
και να ολοκληρώσουν την αποστολή τους στο χρόνο που πρέπει; 
Για παιδιά από 4 έως και 8 ετών.
Τοποθεσία: Λεωφόρος Βουλιαγμένης 276. Ώρα: 12.00. Πλη-
ροφορίες: 210 9730006

9 Οκτωβρίου
Ευρωπαϊκή γιορτή των πουλιών 2016: Το ταξίδι της μετα-
νάστευσης συνεχίζεται.
Η BirdLife International και ο εταίρος της στην Ελλάδα, η Ελληνική 
Ορνιθολογική Εταιρία, μας προσκαλούν να ανακαλύψουμε τον 
κόσμο της μετανάστευσης των πουλιών μέσα από τις εκδηλώσεις 

της Ευρωπαϊκής Γιορτής των 
Πουλιών (Eurobirdwatch) 2016. 
Οι εκδηλώσεις εστιάζουν στην 
ανάγκη προστασίας των πουλιών 
και μεταναστευτικών τους δια-
δρομών, μιας και η χώρα μας 
βρίσκεται πάνω σε ένα σημαντικό 
σταυροδρόμι της μετανάστευσης. 
Μέγαρα - Υγρότοπος Βουρκαρίου 
Πάχη Μεγάρων (Τείχος Αγίας 
Τριάδας). Παρατήρηση πουλιών, 
εκπαιδευτικά εργαστήρια και 
δραστηριότητες για τα παιδιά 
(κατασκευές και παιχνίδια). Για 

περισσότερες πληροφορίες: Τηλ. 6942 202830, 6977 019854, 
e-mail: stsartakleas@gmail.com. Αρτέμιδα - Υγρότοπος Αρτέμιδας 
(Αλυκή Λούτσας). Παρατήρηση πουλιών, δραστηριότητες για τα 
παιδιά, υπαίθρια έκθεση φωτογραφίας, απελευθέρωση πουλιών. Για 
περισσότερες πληροφορίες: Τηλ. 210 8227937, 210 8228704, 
e-mail: info@ornithologiki.gr
Τοποθεσία: Μέγαρα, Υγρότοπος Βουρκαρίου Πάχη Μεγάρων - 
Αρτέμιδα, Υγρότοπος Αρτέμιδας. Ώρα: 10.00-13.00

10 Οκτωβρίου
Παρουσίαση βιβλίου «Όταν θα δεις τη θάλασσα». 
Ο Στέφανος Δάνδολος θα βρίσκεται στο Public Συντάγματος για 
να παρουσιάσει το βιβλίο του «Όταν θα δεις τη θάλασσα» που 
κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός. 
Ανάγνωση αποσπασμάτων θα κάνουν οι ηθοποιοί: Ναταλία Δρα-
γούμη και Αλέκος Συσσοβίτης.
Τοποθεσία: Public Συντάγματος, Καραγιώργη Σερβίας 1. Ώρα: 
21:00. Πληροφορίες: 210 3246210

Δωρεάν Ψυχαγωγία
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

4 Οκτωβρίου 
Σταύρος Κωνσταντινίδης, ατομική έκθεση «10-Δρό-
μοι σαν ιστορίες». Κείμενα και φωτογραφίες που 
θα «ντύσουν» το Café Defacto για ένα μήνα. Δέκα 
εμβληματικοί δρόμοι, δέκα φωτογραφίες, δέκα 
κείμενα, ένα, όμως, βλέμμα… Ο συγκοινωνιολό-
γος Σταύρος Κωνσταντινίδης, περπατάει αυτούς 
τους δρόμους, τους ξανακοιτάζει και στοχάζεται, 
αφουγκραζόμενος τους τριγμούς του χρόνου και 
της ζώσας ιστορίας.
Τοποθεσία: Παύλου Μελά 19-De Facto. Ώρα: 
08:30-03:00

5 Οκτωβρίου
«Καπάνι Project». Με φόντο το τοπίο της πιο παλιάς 
Θεσσαλονικιώτικης αγοράς, με τα καταστήματα 
όλα ανοιχτά -ψαράδικα, μανάβικα, κρεοπωλεία, 
μπακάλικα, ρουχάδικα-, με το παλιό και το νέο να 
συναντιούνται σ’ ένα χώρο γεμάτο μνήμη, ιστορίες 
και ανθρώπινα αποτυπώματα… έρχεται το «Καπάνι 
Project». Mέσα από μουσικές, θέατρο δρόμου, 
παραστάσεις, μαγειρική και δράσεις οι νέοι θα 
γνωρίσουν την περιοχή και τη σημασία της, οι 
παλιοί θα θυμηθούν και θα νοσταλγήσουν. Το 
«Καπάνι Project» αποτελεί μια δράση πολιτισμού, 
πολυμορφική, πολυπρόσωπη, πολυδιάστατη, πρω-
τοποριακή, φρέσκια και με την προοπτική ενός 
ωραίου θεσμού για την πόλη της Θεσσαλονίκης. 

Τοποθεσία: Αγορά Βλάλη-Καπάνι. Ώρα: 00:00 
με 23:59

6 Οκτωβρίου
Νικόλαος Γύζης - Τα Σχέδια. Η έκθεση σχεδίων 
του Νικολάου Γύζη, από τη συλλογή της Δημοτι-
κής Πινακοθήκης-δωρεάς της οικογενείας Γύζη, 
έρχεται να συμπληρώσει πτυχές από το έργο και 
την προσωπικότητα ενός από τους πιο σημαντικούς 
Έλληνες ζωγράφους. Σε συνδυασμό με τη μόνιμη 
έκθεση των έργων του καλλιτέχνη στον ίδιο χώρο, 
η ενότητα αυτή εστιάζει στον πλούτο των θεμάτων, 
στην αρτιότητα της τεχνικής του καλλιτέχνη και 
στο σπάνιο χαρακτήρα της έκφρασής του. Σκίτσα, 
σχέδια και σημειώσεις, τα έργα πριν και μέσα στο 
έργο ενός μεγάλου καλλιτέχνη. Μια έκθεση -σε 
επιμέλεια του ιστορικού τέχνης, Κωνσταντίνου 
Διδασκάλου- που θα γοητεύσει. 
Τοποθεσία: Βασ. Όλγας 180 & Θεμ. Σοφούλη 
- Casa Bianca. Ώρα: 10:00 με 20:00

7 Οκτωβρίου
Ιδέα - Έκθεση αρχαίας ελληνικής επιστήμης και 
τεχνολογίας. Η έκθεση παρουσιάζει την εξέλιξη της 
ελληνικής σκέψης που δημιούργησε μια σειρά επιστη-
μονικών, τεχνικών και καλλιτεχνικών πεδίων. Πα-
ράλληλα, πραγματεύεται όλα εκείνα τα τεχνολογικά 
επιτεύγματα, τα οποία έφεραν τον αρχαίο ελληνικό 
κόσμο σε ένα παγκόσμια αναγνωρισμένο επίπεδο. 
Την παραγωγή, εκμετάλλευση και διαχείρι-

ση της έκθεσης έχει το Κέντρο Διάδοσης Επι-
στημών και Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ.  
Τοποθεσία: 6ο χλμ. Οδού Θεσσαλονίκης - Θέρ-
μης - Νόησις. Ώρα: 10:30 με 15:00

8 Οκτωβρίου
Χρύσα Βουδούρογλου, ατομική έκθεση «Δίδυμα 
Τοπία». Το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης 
παρουσιάζει την έκθεση της Χρύσας Βουδούρο-
γλου «Δίδυμα τοπία». Η έκθεση αφιερώνεται στη 
μνήμη του Πάνου Σακελλαριάδη, που πρώτος είδε 
αυτά τα έργα. Ο Μιχάλης Χρυσανθόπουλος ανα-
φέρει στο φυλλάδιο που συνοδεύει την έκθεση: 
«Δεν είναι η πρώτη φορά που η Χρύσα Βουδούρογλου 
ζωγραφίζει τοπία και μάλιστα τα τοπία της Σίφνου. Η 
θεματική του τοπίου είναι κυρίαρχη σε δύο εκθέσεις 
της κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 και είναι 
παρούσα σε πολλές άλλες στιγμές του μακρόχρονου 
δημόσιου ζωγραφικού της βίου: τοπία σχεδιασμέ-
να με μολύβια, ζωγραφισμένα με λάδι, ακρυλικό, 
λαδοπαστέλ απεικονίζουν τις όψεις του νησιού που 
επιλέγει η ζωγράφος σε συγκεκριμένες χρονικές 
στιγμές της μέρας ή της νύχτας -ή στο μεταξύ τους 
διάστημα, χάραμα ή σούρουπο- και διαμορφώνουν 
τη δική της, ιδιαίτερα γοητευτική τοπιογραφία. Οι 
εκθέσεις αυτές αποτελούν σταθμούς στην πορεία 
που καταγράφει τη διαδικασία οικείωσης του τόπου 
μέσα από την απεικόνισή του». 
Τοποθεσία: Τσιμισκή 11-Βιβλιοπωλείο Μορφω-
τικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης. Ώρα: 10:00 
με 15:00 και καθημερινά 

9 Οκτωβρίου
Έκθεση Κοστουμιών «55 χρόνια ΚΘΒΕ». Το Κρατικό 
Θέατρο Βορείου Ελλάδος οργανώνει μια Έκθεση 
Κοστουμιών, σχεδιασμένων από σημαντικούς εν-
δυματολόγους που συνεργάστηκαν με το ΚΘΒΕ 
στη διάρκεια των 55 χρόνων λειτουργίας του. 
Κοστούμια από εμβληματικές παραστάσεις του 
θεάτρου, σχεδιασμένα από σπουδαίους δημι-
ουργούς εκτίθενται στο Αλατζά Ιμαρέτ με στόχο 
να γίνει γνωστή η ιστορία του ΚΘΒΕ στο κοινό. 
Πρόκειται για μια προσπάθεια του θεάτρου να 
φέρει στο φως κρυμμένους θησαυρούς του και 
να αναδείξει το παρελθόν του στο σήμερα. Μια 
έκθεση που αφορά στην πολιτιστική διαχρονικότητα.
Επιμέλεια έκθεσης: Σταυρίδου, Ιουλία
Τοποθεσία: Κασσάνδρου 91-93 - Αλατζά Ιμαρέτ
Ώρα: 11:00 με 18:00

10 Οκτωβρίου
Ομαδική Έκθεση Ζωγρα-
φικής «Τρεις Γυναίκες 
Δημιουργοί». Η έκθεση 
περιλαμβάνει έργα των 
καλλιτεχνών: της κυρίας 
Βέργα Κατερίνας (Μοντέρ-
να πορτρέτα), της κυρίας 
Κοντού Βασιλικής (Πρόσωπα Φαγιούμ), της κυρίας 
Πορφύρη Αθηνάς (Θαλασσινά τοπία). 
Τοποθεσία: Λεωφ. Βασιλίσσης Όλγας 65 - ξε-
νοδοχείο Metropolitan Θεσσαλονίκης. Ώρα: 
11:00 με 22:00
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14:00 16:45
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Συντεύξεις με εταιρίες

Διαδραστικά workshop αναζήτησης εργασίας

Ημερίδα επιχειρηματικότητας

Recruiting trends

DAY TIMELINE

Διοργάνωση:

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Το Skywalker.gr στο πλαίσιο των δράσεων του «Επί το Έργον»,  
διοργανώνει σε συνεργασία με το Δήμο Παπάγου-Χολαργού το #Job Day.

 
Στόχος:

η παρακίνηση και η συμμετοχή των επισκεπτών για την προσωπική τους ανάπτυξη και εξέλιξη
η συνεργασία έμπειρων στελεχών με ταλαντούχους υποψηφίους
η κατανόηση της κοινωνικής και επιχειρηματικής πολυπλοκότητας και των νέων ευέλικτων 
μορφών εργασίας
η απόκτηση και επικαιροποίηση δεξιοτήτων για την ανάπτυξη αποτελεσματικών ομάδων


