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Μικρές συμβουλές για να διατηρήσετε 
την ασφάλεια της ιστοσελίδας της επιχείρησής σας

Ποτέ μην μπαίνετε στο ίντερνετ 
από WiFi hotspot χωρίς secure 
VPN
Θα σοκαριστείτε αν μάθετε ότι απλά 

προγραμματάκια που διατίθενται δωρεάν 
στο ίντερνετ και στα κινητά μπορούν 
να διαρρήξουν τα πάντα από άποψη 
ασφαλείας.

Βάλτε ένα firewall
Ένα καλό firewall είναι ένα τέλειο 

αμυντικό εργαλείο. Σε έναν τέλειο κόσμο, 
θα συνιστούσα να είχατε και software 
αλλά και hardware firewall, αλλά αυτό 
δεν είναι βιώσιμη λύση για τον καθένα.

Λογισμικό antivirus
Οι ιοί και το λεγόμενο malware 

πολλαπλασιάζονται κάθε μέρα και οι 
στατιστικές λένε ότι σίγουρα θα έχετε 
πέσει ή θα πέσετε θύμα κάποιου ιού 
τουλάχιστον μια φορά στη ζωή σας. Αν 
κάποιος hacker αποκτήσει πρόσβαση 
στον υπολογιστή σας, σίγουρα θα μπορεί 
από αυτόν να μπει στην εγκατάσταση 
WordPress ή στην ιστοσελίδα σας.

Καλό είναι να έχετε κάποιο πρό-
γραμμα antivirus όπως το Avast ή το 
AVG για τον σταθερό υπολογιστή σας 
ή το laptop και το CM Security για 
κινητά σε Android. Γενικά θα πρέπει 
για κάθε ηλεκτρονική συσκευή που 
έχει πρόσβαση στο ίντερνετ, να έχετε 
και το αντίστοιχο πρόγραμμα antivirus.

 Χρησιμοποιήστε ισχυρά passwords 
και ποτέ μην χρησιμοποιήσετε 
ξανά τα ίδια passwords αλλού 
ή σε άλλα sites
Ο παράγοντας ανθρώπινη συνήθεια ή 

τεμπελιά υπεισέρχεται σε αυτό το θέμα. 
Το να βάζω τον ίδιο κωδικό παντού 
δεν είναι και το καλύτερο όπως ούτε 
το να βάζω απλούς κωδικούς όπως 
123456789 κτλ. Τα κοινά passwords 
κάνουν τα πράγματα πολύ εύκολα για 
τους hackers. Ειδικά, αν έχετε θέσει το 
ίδιο password για πολλά sites.

Τα λειτουργικά συστήματα και οι 
κωδικοί τους είναι εύκολο να σπα-
στούν με τα rainbow tables, οπότε θα 
πρέπει να κάνετε το password για το 
λειτουργικό σας μακρύ -τουλάχιστον 
15 χαρακτήρες- και πολύπλοκο.

Κρατήστε την ιστοσελίδα σας 
ενημερωμένη
Θα πρέπει να ενημερώνετε τα πρό-

σθετα, τις εκδόσεις του λογισμικού 
που τρέχει η ιστοσελίδα ή το e-shop 
σας ενώ θα πρέπει να έχετε πάντα την 
τελευταία έκδοση.

Πολλοί άσχετοι νομίζουν ότι το 
WordPress δεν έχει ασφάλεια γιατί 
είναι τυποποιημένο και συχνά γίνεται 
αντικείμενο επίθεσης πολλών hacker, 
οι οποίοι γνωρίζουν τoν τρόπο που 
είναι δομημένο.

Η εντύπωση ότι το WordPress εί-
ναι ανασφαλές -σε αντίθεση με άλλες 
εφαρμογές- είναι λανθασμένη και δεν 
πείθει κανέναν. To WordPress έχει τις 
μεγαλύτερες και περισσότερες δικλεί-
δες ασφαλείας από κάθε άλλο CMS ή 
πρόγραμμα διαχείρισης περιεχομένου.

Γενικά, η φιλοσοφία της ασφάλειας 
της ιστοσελίδας σας στο ιντερνέτ είναι 
να κρατάτε πάντα ενημερωμένες τις 
εφαρμογές σας, ώστε να μην βρουν 
οι επίδοξοι hacker τρύπες και κενά 
στον κώδικα και σας τον διαρρήξουν.

Κρατήστε ενημερωμένα τα Firewall 
και τα Antivirus
Νέες απειλές και νέοι ιοί ανακαλύ-

πτονται καθημερινά. Είναι σημαντικό 
λοιπόν να έχετε τα πάντα ενημερωμένα. 
Παλιά προγράμματα και απαρχαιωμένα 
λογισμικά είναι επικίνδυνα. Το ίδιο 
ισχύει και για όλες τις ιστοσελίδες που 
τρέχουν εφαρμογές ή είναι εφαρμογές 
όπως:  Joomla, WordPress,Prestashop, 
Woocommerce κτλ.

Πάρτε τακτικά αντίγραφα ασφα-
λείας της βάσης δεδομένων και 
όλων των αρχείων
Θα πρέπει να προνοήσουμε αν πάει 

κάτι στραβά, όπως μια λάθος ενημέρωση 
των προσθέτων, ή μια επίθεση που 
πέτυχε τον στόχο της.

Θα πρέπει πάντα να κρατάμε αντί-
γραφα ασφαλείας από την ιστοσελίδα 
μας τόσο για τη βάση δεδομένων όσο 
και για το site μας καθώς και όλα τα 
αρχεία που αυτό έχει.

Ασφάλεια Ιστοσελίδας και SEO
Το θέμα ασφάλειας της ιστοσελίδας 

σας επηρεάζει πάρα πολύ το SEO και 
καθημερινά η Google προσθέτει στη 
μαύρη λίστα της περί τα 10.000 sites 
σύμφωνα με την έγκυρη εταιρία Sucuri.

Τι σημαίνει όμως όταν μια ιστο-
σελίδα μπαίνει στη μαύρη λίστα 
της Google;
Σημαίνει ότι αυτό το site έχει δι-

αρρηχθεί ή μολυνθεί με κακόβουλο 
λογισμικό και έτσι η Google το θεω-
ρεί επικίνδυνο για τους χρήστες αλλά 
και για τα άλλα site. Έτσι, το βάζει σε 
καραντίνα και πέφτει σε κατάσταση 
«deindexing»: δηλαδή σε κατάσταση 
αποταξινόμησής του από τον δείκτη 
αποτελεσμάτων (Google Index).

Με άλλα λόγια, εάν θέλετε να εξα-
φανίσετε κάποια ιστοσελίδα από τη 
Google, απλώς στείλτε έναν ιό. Προσοχή 
όμως, μην είναι η δική σας ιστοσελίδα 
αυτή που έχει μολυνθεί με ιό και εσείς 
κοιμάστε τον ύπνο του δικαίου.

Τι να κάνετε αν το WordPress 
site σας έχει χακαριστεί;
Επειδή δεν θέλω να αφήσω στο 

παράπονο όλους τους οπαδούς του 
WordPress, θα ήθελα να αφιερώσω 
και μία παράγραφο για την ασφάλεια 
του WordPress.

Μόλις ανακαλύψατε –είτε από αμέ-
λεια είτε από άγνοια- ότι η ιστοσελίδα 
σας έχει πέσει θύμα hacking και έχει 
παραβιαστεί ή έχει γεμίσει ιούς. 

Το τελευταίο είναι το χειρότερο όλων 
γιατί όλα τα site που έχουν γεμίσει ιούς 
και σκουλήκια είναι αδύνατο -μέχρι 
στιγμής- να καθαριστούν ή να ανακτη-
θούν, αφού συνήθως δεν υπάρχει και 
το κατάλληλο backup.

Παρακάτω ακολουθούν κάποια βή-
ματα, που δεν ισχύουν μόνο για τα 
WordPress sites αλλά για όλα τα sites 
που έχουν χακαριστεί ή παραβιαστεί.

Κρατήστε την ψυχραιμία σας
Θα πρέπει να μείνετε ήρεμοι για να 

μπορέσετε να συγκεντρωθείτε και να 
λύσετε το πρόβλημα. Οτιδήποτε και αν 
έγινε δεν σημαίνει ότι η κατάσταση δεν 
είναι αναστρέψιμη.

Ελέγξτε το τοπικό σας περιβάλλον
Ελέγξτε τον τοπικό υπολογιστή σας 

και όλα τα αρχεία σας για να δείτε αν 
έχει παραβιαστεί από hacker ή αν έχετε 
κολλήσει ιούς.

Ελέγξτε την ιστοσελίδα σας
Έπειτα, θα πρέπει να ελέγξετε τα αρ-

χεία και τους φακέλους της φιλοξενίας 
της ιστοσελίδας σας.

Μπορεί απλώς και μόνο να είναι 
θέμα του Web Hosting και όχι δικό 
σας. Καλό θα ήταν να επικοινωνήσετε 
με την εταιρία που έχει το hosting ή 
το datacenter.

Ελέγξτε αν είστε στη Google 
Blacklist
Όπως αναφέραμε και παραπάνω θα 

πρέπει να επικοινωνήσετε με τη Google 
-μέσω του Webmaster Tools πάνελ- για 
να δείτε εάν όντως έχετε «μαυριστεί» 
και έχετε πέσει θύμα κάποιου είδους 
επίθεσης.

Αλλάξτε όλους τους κωδικούς 
πρόσβασης
Αλλάξτε όλους τους κωδικούς πρό-

σβασης τόσο στην ιστοσελίδα σας όσο 
και σε οτιδήποτε άλλο έχει κάποια συ-
νάφεια με αυτήν, όπως το e-mail σας.

Κρατήστε τωρινό backup
Πριν προχωρήσετε σε κάποια προ-

σπάθεια για αφαίρεση του χακαρί-
σματος- όποιου και αν είναι αυτό- 
καλό θα ήταν να κρατήσετε κάποιο 
σημερινό αντίγραφο ασφαλείας. Θα 
σας χρειαστεί.

Βρείτε και αφαιρέστε το κακό-
βουλο λογισμικό
Μπορεί να είναι κάποιος ιός ή κά-

ποια επίθεση που έριξε το site σας ή 
το έκανε έρμαιο των hacker. Μπορείτε 
ωστόσο να βρείτε και να αφαιρέσετε 
τον κακόβουλο κώδικα ή να κάνετε 
επαναφορά σε ένα παλαιότερο backup.

Κάντε Update
Στη συνέχεια θα πρέπει να κάνε-

τε αναβάθμιση και update όλων των 
εφαρμογών και μετά να πάρετε ξανά 
ένα αντίγραφο ασφαλείας.

Αλλάξτε όλους τους κωδικούς πρό-
σβασης ξανά

Αναγκαστικά -για λόγους ασφαλείας- 
θα πρέπει να αλλάξετε τους κωδικούς 
ασφαλείας για δεύτερη φορά.

Ασφαλίστε την ιστοσελίδα σας
Θα πρέπει να πάρετε κάποια μέτρα, 

τα οποία θα θωρακίσουν το WordPress 
από τις επόμενες επιθέσεις των hacker. 
Δείτε περισσότερα στο άρθρο: Hardening 
WordPress.

Τα επιπλέον μέτρα ασφαλείας θα 
σας βοηθήσουν να μην πέσετε θύμα 
hacker στο εξής και θα σας κάνουν πιο 
προσεκτικό -και όχι τόσο επιπόλαιο- με 
τις ιστοσελίδες σας.

Γιάννης Διβράμης, 
Web developer, paramarketing.gr
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Μεγαλύτερη δραστηριότητα, 
ανάγκη για νέα γραφεία, 
προσλήψεις: Αυτές είναι οι 

τρεις βασικές ενδείξεις ότι μια startup 
δυναμώνει. Από μόνη της η λέξη «πρό-
σληψη» χτυπάει καμπανάκι και στέλ-
νει ένα σαφές μήνυμα, ότι η εταιρεία 
μεγαλώνει, άρα έχει και περισσότερες 
ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό. Ας 
πάμε ένα βήμα πίσω ξεκινώντας με 
το τι είναι μια startup. Σίγουρα έχετε 
ακούσει τη λέξη, είστε σίγουροι όμως 
ότι ξέρετε τι είναι;

Πρόκειται για ένα εγχείρημα με στόχο 
τη δημιουργία ενός βιώσιμου επιχειρη-
ματικού μοντέλου. Οι νεοφυείς αυτές 
εταιρείες χρησιμοποιούν καινοτόμες 
μεθόδους και μοντέλα οργάνωσης, δι-
οίκησης και προσφοράς προϊόντων/
υπηρεσιών με αιχμή του δόρατος την 
τεχνολογία, ώστε να δίνουν λύσεις σε 
σημαντικά προβλήματα. Έτσι, μια startup 
δεν είναι απλώς μια ομάδα από νεαρά 
άτομα, τα οποία έχουν ξεκινήσει κάτι 
χωρίς να έχουν ένα ολοκληρωμένο 
business plan. Τουναντίον, είναι εδώ 
για να δώσουν απαντήσεις, τις οποίες 
παραδοσιακά μοντέλα δεν μπόρεσαν 
να δώσουν.

Οι νεοφυείς επιχειρήσεις, στην προ-
σπάθειά τους να αφήσουν το στίγμα 
τους στον κόσμο των επιχειρήσεων, 
θα σηκώσουν κάθε πέτρα για να βρουν 
εκείνους τους ταλαντούχους ανθρώπους 
που θα μοιραστούν το όραμά τους, και 
έτσι θα φτάσουν όλοι μαζί την εται-
ρεία στην κορυφή. Δεν είναι μόνο τα 
προγράμματα ESOP (Employee Stock 
Ownership Plans) που αποτελούν το 
μεγαλύτερο κίνητρο για να δουλέψει 
κανείς σε μια startup, δίνοντας ακόμη 
και τη δυνατότητα κατοχής μετοχών στους 
εργαζομένους, αλλά και μία σειρά από 
άλλες διευκολύνσεις: Το ευέλικτο ωρά-
ριο εργασίας, το πιο φιλικό εργασιακό 
περιβάλλον, που διαφοροποιείται από το 
αποστειρωμένο περιβάλλον των μεγάλων 
εταιρειών, η ομαδική κουλτούρα, με 
τη συλλογική λήψη αποφάσεων, είναι 
μόνο μερικοί από τους λόγους για τους 
οποίους όσοι μπαίνουν τώρα στην αγορά 
εργασίας και θέλουν να μάθουν μέσα 
από την εναλλαγή ρόλων στέφονται 
προς τις startups, απορρίπτοντας τις 
μεγάλες εταιρείες.

Απ’ όλα τα παραπάνω προκύπτει 
πως δεν είναι μόνο η ενίσχυση του 
μετοχικού κεφαλαίου, οι πωλήσεις και 
οι συνεργασίες που απασχολούν τους 
ιδρυτές των εταιρειών. Η στελέχωση της 
ομάδας τους έρχεται πρώτη στις προ-
κλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν. 
Και μία από τις κύριες προκλήσεις στο 
κομμάτι του ανθρώπινου δυναμικού 
που έχει να αντιμετωπίσει κάθε εταιρεία 
είναι η προσέλκυση ταλέντων για το 
επόμενο στάδιο της ανάπτυξής της και 
τη δημιουργία ενός καλού εργασιακού 
περιβάλλοντος. Τη στιγμή λοιπόν που 
οι νέες προσλήψεις το 2016 σχετίζο-
νται με την ανάγκη των επιχειρήσεων 
για άτομα με νέες δεξιότητες, που θα 
φέρουν μια καινούργια τεχνογνωσία, 
οι έρευνες έχουν δείξει πως η εύρεση 
των ταλέντων δεν είναι μια εύκολη δι-

αδικασία. Χαρακτηριστικά, σύμφωνα 
με την έρευνα της Manpower (2015) 
το 59% των εργοδοτών στην Ελλάδα 
δυσκολεύεται να βρει τους κατάλληλους 
υποψηφίους για μια θέση εργασίας τη 
στιγμή που η ανεργία καλπάζει. Το ίδιο 
ισχύει και σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς 
το 38% των εργοδοτών αντιμετωπίζει 
δυσκολία στην εύρεση εργαζομένων με 
τα απαιτούμενα προσόντα.

Painful ή «painfun»;
Κάθε επιχειρηματίας θέλει να έχει 

δίπλα του την καλύτερη δυνατή ομάδα. 
Πόσο εύκολο όμως είναι να βρεις τον πιο 
ικανό υποψήφιο με έναν προσιτό μισθό; 
Η δυσκολία στην εύρεση ταλέντων που 
θα ήθελαν να δουλέψουν σε μια startup 
πηγάζει κυρίως από δύο παράγοντες: 
Ο πρώτος είναι ότι μια μεγάλη μερίδα 
ατόμων αντιλαμβάνεται την απασχόληση 
σε μια τέτοια εταιρεία ως μια εναλλα-
κτική καριέρα (και συνήθως λιγότερο 
επιτυχημένη) και ο δεύτερος είναι ότι 
υπάρχει μεγάλη έλλειψη εργαζομένων 
που διαθέτουν τις κατάλληλες δεξιότητες 
για να εργαστούν σε ένα συγκεκριμένο 
κομμάτι, όπως, για παράδειγμα, στον 
προγραμματισμό. Γι’ αυτό ακριβώς τον 
λόγο ειδικά οι τεχνολογικές startups 
δίνουν μεγάλους μισθούς σε όσους έχουν 
αυτές τις γνώσεις.

Πού μπορούν όμως να βρουν τους 
κατάλληλους υποψηφίους για να κα-
λύψουν τις ανάγκες τους; Παράγοντες 
όπως η απειρία σε θέματα προσλήψε-
ων, η έλλειψη χρόνου, τα περιορισμένα 
χρήματα που μπορούν να διαθέσουν για 
τους μισθούς, ειδικά όταν η εταιρεία 
βρίσκεται στο πρώτο στάδιο ανάπτυξης, 
αλλά ακόμα και η δυσκολία συμβατότητας 
με την εταιρική κουλτούρα μιας startup 
είναι μόνο μερικές από τις προκλήσεις 
που έχουν να αντιμετωπίσουν οι ιδρυτές 
των εταιρειών.

Όπως παραδέχεται ο Φάνης Κουτού-
βελης, CEO της Intale, η αναζήτηση 
ταλέντου στον χώρο της τεχνολογίας 
είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη διαδικασία, 
καθώς αρκετοί web developers έχουν 
φύγει από τη χώρα, αναζητώντας ένα 
πιο σίγουρο επαγγελματικό μέλλον στο 
εξωτερικό, και δύσκολα επιστρέφουν. 
Την ίδια στιγμή υπάρχει και έντονος 
ανταγωνισμός μεταξύ των εταιρειών, οι 
οποίες προσπαθούν να προσελκύσουν 
ταλαντούχους προγραμματιστές. «Είναι 

συγκριτικά πολύ πιο εύκολο να βρεις 
ανθρώπους που θα καλύψουν θέσεις 
στο μάρκετιγκ ή στα οικονομικά παρά 
product managers ή web engineers» 
τονίζει.

O Πασχάλης Λιόλιος, head of delivery 
της Warply, εξηγεί πώς η αγορά στην 
Ελλάδα παρουσιάζει μια μεγάλη μετα-
βλητότητα, η οποία είναι αποτέλεσμα 
διάφορων παραγόντων, με βασικότερο 
αυτόν της «φυγής εγκεφάλων» (brain 
drain), που κορυφώθηκε τη χρονιά που 
πέρασε. Από την άλλη όμως, υπάρχουν 
και στελέχη που εργάζονται στο εξωτερικό, 
αλλά θέλουν να επιστρέψουν στη χώρα, 
κάτι που το αντιλήφθηκαν σχετικά νωρίς 
στην εταιρεία και το λαμβάνουν υπ’ όψιν 
κατά τη διαδικασία του headhunting. 
Όσον αφορά στο ζήτημα των ταλέντων 
που σπανίζουν και στην τακτική των 
εταιρειών να δίνουν αυξημένους μισθούς 
(αύξηση 30-40%) σε σχέση με την αγο-
ρά, τονίζει πως στη Warply επιλέγουν 
να προσλαμβάνουν βάσει δεξιοτήτων 
και να επενδύουν στην εκπαίδευση. 
«Γενικά οι συνεργάτες επιλέγουν εργα-
σιακό περιβάλλον με γνώμονα πρώτα 
την εξασφάλιση και μετά την προοπτική» 
συνεχίζει.

Τέλος, η υπεύθυνη του τμήματος αν-
θρώπινου δυναμικού της Blueground 
εξηγεί πως πάντα υπάρχουν καλά βιο-
γραφικά στην αγορά εργασίας, επομένως 
η διαδικασία προσέλκυσης και επιλογής 
υποψηφίων για τις startup δεν διαφέρει 
σημαντικά από τις υπόλοιπες εταιρίες. 
Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι 
να είναι ξεκάθαρες οι απαιτούμενες 
δεξιότητες και οι υποψήφιοι να προ-
σλαμβάνονται ακόμα και για ικανότητές 
τους που μπορεί να αναπτύξουν με τον 
καιρό. (hire for the potential). Ειδικά 
για την Blueground, τονίζει η υπεύθυνη, 
η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η προσέλ-
κυση ατόμων τα οποία θα μπορέσουν να 
κατανοήσουν αλλά και να εκμεταλλευ-
τούν τις ευκαιρίες που τους προσφέρει η 
επαγγελματική τους ανάδειξη στα πλαίσια 
μιας startup εταιρείας.

 Γιατί οι υποψήφιοι θα μπορούσαν 
να επιλέξουν τις startups
Μπορεί οι προκλήσεις να είναι πολλές 

για την πρόσληψη των ατόμων από μια 
startup, την ίδια στιγμή όμως πολλά 
είναι και τα πλεονεκτήματα εκείνων 
των υποψηφίων που θα επιλέξουν να 

εργαστούν εκεί. Οι startups παρέχουν 
εφόδια που ακόμα και μεγάλες εταιρείες 
δεν μπορούν να προσφέρουν. Ένας ερ-
γαζόμενος έχει πλήρη έλεγχο της θέσης 
του, κάτι το οποίο συνεπάγεται βέβαια 
και πολλές υποχρεώσεις. Ήδη αναφερ-
θήκαμε στην ευελιξία που παρέχουν 
οι νεοφυείς εταιρείες. Οι νέοι θέλουν 
ελευθερία και ποικιλία επιλογών. Αυτό 
ακριβώς προσφέρει η τεχνολογία και κατ’ 
επέκταση οι startups. Αφήνοντας πίσω 
το παραδοσιακό εργασιακό ωράριο, οι 
εργαζόμενοι μπορούν αρκετές φορές να 
επιλέξουν εκείνοι τις ώρες που θα εργά-
ζονται, καθώς επίσης και τον χώρο από 
τον οποίο θα προσφέρουν τις υπηρεσίες 
τους. Έτσι, δεν προκαλεί εντύπωση που 
αρκετοί δουλεύουν κάποιες μέρες από το 
σπίτι τους ή από όπου έχουν πρόσβαση 
στο internet(!).

Η εργασία δίπλα σε επιχειρηματίες 
που ξεκινούν από το μηδέν και θέλουν 
να δώσουν λύσεις σε προβλήματα είναι 
από μόνη της μια μοναδική εμπειρία 
και όσοι εργαστούν δίπλα τους έχουν 
πολλά να μάθουν. Βέβαια, το μεγαλύτερο 
πλεονέκτημα που δίνουν οι startups 
είναι οι δυνατότητες εξέλιξης, οι οποίες 
είναι πολύ περισσότερες συγκριτικά με 
εκείνες των εδραιωμένων εταιρείων.

Ο Κώστας Φίλιος, mobile architect, ένα 
από τα νέα μέλη της ομάδας της Warply, 
εξηγεί πως ο βασικότερος λόγος που 
επέλεξε μια startup ανάμεσα σε άλλες 
εταιρείες, συμπεριλαμβανόμενων και 
ευκαιριών στο εξωτερικό, ήταν ο σταθε-
ρός ρυθμός ανάπτυξης και ο συγκριτικά 
μεγάλος τζίρος από πελάτες στο εξωτερικό, 
κάτι το οποίο εμπνέει σταθερότητα και 
ταυτόχρονα δίνει προοπτική εξέλιξης.

Την ίδια στιγμή ένας από τους ερ-
γαζoμένους της Blueground περιγράφει 
αναλυτικά πώς είναι να εργάζεσαι σε μια 
startup, ειδικά αν υπάρχουν τόσες πολλές 
προοπτικές όπως στη Blueground: «Η 
επιχειρηματική ιδέα, η ομάδα, η εταιρική 
κουλτούρα, ακόμη και ο χώρος εργασίας, 
διαφοροποιούν σημαντικά την εταιρεία 
από ένα παραδοσιακό επαγγελματικό 
περιβάλλον. Στην Blueground κυριαρχεί 
η αισιοδοξία, ο δυναμισμός και μία προ-
σέγγιση που ανοίγει νέους δρόμους στο 
επιχειρείν, αλλά και στην προσωπική 
εξέλιξη των εργαζομένων». Τονίζει δε ότι 
θα πρότεινε ανεπιφύλακτα την εμπειρία 
των startups σε κάθε επαγγελματία που 
δεν φοβάται να παίρνει πρωτοβουλίες 
και έχει την ικανότητα να προσαρμό-
ζεται σε ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο 
περιβάλλον.

Ο Φάνης Κουτούβελης από την πλευρά 
του εξηγεί πως ο τρόπος με τον οποίο 
αλληλεπιδρούν οι εταιρείες με το προ-
σωπικό τους έχει αλλάξει άρδην, με τις 
εταιρείες τεχνολογίας να είναι οι πρώ-
τες που αμφισβητούν το παραδοσιακό 
corporate textbook, και επισημαίνει πως 
ειδικά οι νέοι άνθρωποι βρίσκουν πολύ 
πιο ελκυστική την απασχόληση σε μια 
startup, γιατί τους δίνεται η ευκαιρία να 
συνδιαμορφώσουν τις συνθήκες εργα-
σίας, ακόμα και την ίδια την κουλτούρα 
της εταιρείας.

Τέτα Καραμπίνη,
συντάκτης Fortunegreece.gr

Θέλετε να δουλέψετε σε ελληνική startup;
Δείτε πώς θα σας προσλάβουν!
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Υπογράφτηκε στις 4.11.2016 η εγκεκριμένη 
από το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας -στις 
αρχές καλοκαιριού- επιμέλεια του Δικτύου Συ-
νοικιακής Κομποστοποίησης μεταξύ του Δήμου 
Καλαμάτας κα της RE:THINK Κοιν.Σ.Επ.

Το Δίκτυο Συνοικιακής Κομποστοποίησης 
Καλαμάτας αποτελεί ένα καινοτόμο και μονα-
δικό στην Ευρώπη, βιώσιμο σύστημα διαχεί-
ρισης των οργανικών υπολειμμάτων από τους 
ίδιους τους κατοίκους-χρήστες του Δικτύου. Ο 
βασικός μας εξοπλισμός αποτελείται από τον 
συνοικιακό κομποστοποιητή με πιστοποιητι-
κό ευρεσιτεχνίας, από τον ΟΒΙ, το οποίο και 
αποτελεί ένα εργαλείο αστικού εξοπλισμού για 
κοινή και δωρεάν από τους πολίτες χρήση. 
Οι χρήστες του συνοικιακού κομποστοποιητή, 
εγγεγραμμένοι ανά ομάδες γειτονιάς μαθαίνουν 
να διαχειρίζονται και να λειτουργούν αυτόνομα 
τον συνοικιακό κομποστοποιητή της γειτονιάς 
τους και να παράγουν πλούσιο εδαφοβελτιω-
τικό οργανικό χώμα, που οι ίδιοι μπορούν να 
χρησιμοποιούν εντελώς δωρεάν.

Έτσι θα μπορέσουμε μέσα σε 3 μήνες:
Α. Nα αντικαταστήσουμε και να επανατοπο-
θετήσουμε 8 συνοικιακούς κομποστοποιητές, 
που έχουν τοποθετηθεί από το 2011 και έχουν 
υποστεί σημαντικές φθορές.

Β. Να ελέγξουμε και να επισκευάσουμε (όπου 
αυτό απαιτείται) το σύνολο των υπόλοιπων 
κομποστοποιητών του δικτύου που έχουν ήδη 
τοποθετηθεί σε 61 δημόσιους χώρους του 
Δήμου Καλαμάτας βάσει της προηγούμενης 
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ RE:THINK 
ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ και Δήμου Καλαμάτας. Οι ως άνω 

κομποστοποιητές, διαχειρίζονται από ομάδες 
κατοίκων ή φορείς της πόλης, στους οποίους 
πηγαίνει και το τελικό παραγόμενο προϊόν.
Γ. Να οργανώσουμε την εκπαίδευση των πολι-
τών στην κομποστοποίηση και στη διαχείριση 
του συνοικιακού κομποστοποιητή της γειτονιάς 
τους με τη μορφή 10 επιτόπιων εργαστηρίων 

συνοικιακής κομποστοποίησης ενώ θα μπορέ-
σουμε να μετρήσουμε και να υποστηρίξουμε 
επικοινωνιακά τα αποτελέσματα του έργου.
Δ. Θα μπορέσει ο ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ (Ινστι-
τούτο Ελαίας και Οπ/κών Καλαμάτας), με τον 
οποίο ήδη συνεργαζόμαστε, να πιστοποιήσει 
τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του παραγόμενου 
από τους κάδους οργανικού χούμο (κομπόστα) 
κατάλληλο για κάθε χρήση.
Ε. Θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε θέσεις 
εργασίας με βάση τις αρχές της ισότιμης συνερ-
γασίας σύμφωνα με το καταστατικό των φορέων 
της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.

Η κοινωνική διαχείριση των απορριμμάτων 
δεν είναι ουτοπία! Είναι εδώ και μας καλεί να 
συμμετάσχουμε!

Όσοι θέλουν να συμμετάσχουν στο Δίκτυο, ως 
εγγεγραμμένοι χρήστες, αλλά και να αιτηθούν 
συνοικιακό κομποστοποιητή στη γειτονιά τους 
ή να συμμετάσχουν σε εργαστήριο συνοικιακής 
κομποστοποίησης μπορούν να στείλουν mail 
ενδιαφέροντος στο info@rethink-project.gr ή 
να τηλεφωνήσουν στο 2721022505.

Επίσης μπορούν για περισσότερες πληρο-
φορίες να επισκεφτούν την σελίδα μας www.
rethink-project.gr ή την F.B σελίδα μας Re:Think 
- Αγρόκτημα Φυσικής Καλλιέργειας Φοίφα.

Πηγή: enallaktikos.gr

Αναλύοντας το μυαλό ενός «Κοινωνικού Επιχειρηματία»

Μία Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση στην Καλαμάτα  
αναλαμβάνει το Δίκτυο Συνοικιακής Κομποστοποίησης

Όσο «γοητευτική» και αν ακούγε-
ται η δουλειά του κοινωνικού 
επιχειρηματία, άλλο τόσο πα-

ρεξηγημένη είναι. Είναι στα αλήθεια 
δουλειά ή είναι απλώς φιλανθρωπία; 
Ειδικά στη χώρα μας -που σπάνια και 
υπερπηδώντας τεράστια εμπόδια- ένα 
πρωτοποριακό μοντέλο λειτουργίας 
βρίσκει τον δρόμο προς την επιτυχία, 
έτσι και η κοινωνική επιχειρηματικό-
τητα, ίσως μοιάζει καταδικασμένη να 
«πεθάνει» προτού καν μπουσουλίσει. 
Ευτυχώς όμως, τα τελευταία χρόνια, 
ο λεγόμενος και ως τρίτος κλάδος της 
οικονομίας, έχει τραβήξει επάνω του 
το κομμάτι που του αναλογεί από τα 
φώτα της δημοσιότητας, εμπνέοντας 
ολοένα και περισσότερους ανθρώπους 
να ασχοληθούν μαζί του. 

Από τη μία, μπορεί να ευθύνονται 
τα τεράστια και αυξανόμενα κοινωνικά 
προβλήματα που βιώνει η χώρα μας. 
Από την άλλη, μπορεί απλώς ξαφνικά 
να έχει γίνει πιο «cool» η ιδέα του να 
γίνεις κοινωνικός επιχειρηματίας, αλλά 
σε κάθε περίπτωση περισσότεροι νέοι 
άνθρωποι από ποτέ, εμπνέονται από 
ένα κοινωνικό πρόβλημα και αναζητούν 
τη λύση του, όχι ικετεύοντας βοήθεια 
από το κράτος ή αποκλειστικά από 
δωρεές, αλλά μέσα από ένα βιώσιμο 
επιχειρηματικό μοντέλο. 

Τι κάνει όμως ένας κοινωνικός 
επιχειρηματίας διαφορετικά από τους 
υπόλοιπους; Είναι απλώς «καλύτερος 
άνθρωπος» από όλους εμάς τους κοι-
νούς θνητούς; Είναι «φιλάνθρωπος», 
όπως συχνά αναφέρεται; Είναι λιγότερο 
«επιχειρηματίας» από τον συμβατικό 
στυγνό επιχειρηματία που σκέφτεται 
μόνο «πώς θα αποκτήσει το επόμενο 
εξοχικό του» ή μήπως τελικά είναι 
μόνο στιλιστικό το ζήτημα -όπως 
πρόσφατα εκφράστηκε σε συνέδριο 
για τον ορισμό του κοινωνικού επι-
χειρηματία- ότι κατά βάση είναι «ένας 

τύπος που απεχθάνεται τα κουστούμια 
και τον καθωσπρεπισμό και φοράει 
μόνο σκισμένα τζιν για να το παίζει 
ένα με τον λαό»; 

Αποκωδικοποιώντας τον κοινωνι-
κό επιχειρηματία, θα λέγαμε ότι το 
ζήτημα είναι πολύ πιο απλό, καθώς 
όλα ξεκινούν -ως συνήθως- από ένα 
πρόβλημα. Διαβάζοντας ιστορίες επι-
τυχημένων κοινωνικών επιχειρήσεων, 
αντιλαμβανόμαστε πολύ άμεσα ότι όλα 
ξεκίνησαν από αυτό που ενοχλούσε τον 
ιδρυτή, τόσο σε κοινωνικό επίπεδο, όσο 
και σε οικονομικό. Για παράδειγμα, ο 
ιδρυτής της «Τράπεζας των φτωχών» 
όπως αποκαλείται, της Grameen Bank 
στο Bangladesh, ενοχλούνταν που ο 
φτωχός δεν έχει πρόσβαση στη χρη-
ματοδότηση. 

Έτσι, σκέφτηκε ένα σύστημα μικροδα-

νεισμού, όπου έδινε μόλις 27$ κυρίως 
σε γυναίκες, τα οποία ήταν αρκετά για 
να τις βοηθήσουν να ξεκινήσουν μία 
μικρή επιχειρηματική δραστηριότητα. 
Το αποτέλεσμα; Περισσότεροι από 
10.000.000 άνθρωποι έχουν λάβει 
μικροδάνεια, εκ των οποίων το 97% 
είναι γυναίκες, ενώ πάνω από το 96% 
των δανείων έχουν επιστραφεί! 

Οι Ιδρυτές του Big Issue, του περιο-
δικού που πουλιέται στον δρόμο από 
άστεγους και μακροχρόνια άνεργους 
για να εξασφαλίσουν ένα αξιοπρεπές 
εισόδημα, με «αδερφάκι» στην Ελλάδα 
το περιοδικό Σχεδία, ενοχλούνταν που 
αυτές οι ομάδες πληθυσμού έμεναν 
στο περιθώριο ή οδηγούνταν στην 
παρανομία για «ένα κομμάτι ψωμί». 
Έτσι, υιοθέτησαν αυτό το μοντέλο, που 
όχι μόνο προσέφερε ένα εισόδημα 

σε αυτούς τους ανθρώπους, αλλά και 
υποστήριξη ώστε να επανενταχθούν 
στη ζωή. 

Στα εγχώρια -και για να αναλύσουμε 
ένα μοντέλο που ξέρουμε καλά- η δική 
μας κοινωνική επιχείρηση, η Wise 
Greece γεννήθηκε ακριβώς επάνω 
σε αυτό που μας ενοχλούσε: από τη 
μία βλέπαμε τον μικρό Έλληνα παρα-
γωγό – δηλαδή τη ραχοκοκαλιά της 
ελληνικής οικονομίας - να δημιουργεί 
εξαιρετικά προϊόντα, τα οποία φτάνουν 
με τεράστια δυσκολία να πουληθούν 
στη χώρα μας, πόσο μάλλον στο εξω-
τερικό, ενώ από την άλλη πλευρά 
εκατομμύρια συμπολίτες μας, που 
πλήττονται από την ανεργία και στρέ-
φονται στα Κοινωνικά Παντοπωλεία 
και τα Συσσίτια για ένα αξιοπρεπές 
γεύμα, καλούνται να αντιμετωπίσουν 

την τεράστια έλλειψη τροφίμων και 
ειδών πρώτης ανάγκης. 

Οπότε σκεφτήκαμε, γιατί δεν συν-
δυάζουμε αυτά τα δύο δεδομένα; Να 
βοηθήσουμε δηλαδή τον μικρό πα-
ραγωγό να αναπτυχθεί και να δώσει 
νέες θέσεις εργασίας, μετατρέποντας 
ταυτόχρονα το κέρδος μας από τις 
πωλήσεις των προϊόντων σε τρόφι-
μα για εκείνους που τα χρειάζονται. 
Σήμερα, 100 παραγωγοί συμμετέχουν 
στη Wise Greece, με περισσότερα από 
1.000 προϊόντα που εξάγονται σε 8 
χώρες ενώ έχουν αποδοθεί πάνω από 
4 τόνοι τροφίμων και συνεχίζουμε… 

Η βασική διαφορά όμως για έναν 
κοινωνικό επιχειρηματία, είναι ότι 
συνήθως δεν υπάρχουν χιλιάδες ευρώ 
να τον περιμένουν σαν επένδυση από 
κάποιο fund που θα χρηματοδοτήσει 
την ιδέα του, όπως συμβαίνει συνήθως 
στον κόσμο των start up. 

Ο δρόμος είναι λίγο πιο μοναχικός, 
ενώ το οποιοδήποτε business plan ξεκι-
νά –και πρέπει πάντα να ξεκινά - από το 
κοινωνικό πρόβλημα που ενοχλεί τον 
ίδιο και νιώθει την εσωτερική ανάγκη 
να βρει έναν βιώσιμο τρόπο, όχι για 
να το καλύψει παροδικά, αλλά για να 
το επιλύσει μια και καλή. Βρίσκει με 
άλλα λόγια, μία λύση επιχειρηματική 
για ένα πρόβλημα κοινωνικό! 

Και κάτι τελευταίο: Ο κοινωνικός 
επιχειρηματίας δεν είναι μόνο άν-
δρας. Σχεδόν το 40% των κοινωνικών 
επιχειρήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο 
διοικούνται από γυναίκες, τη στιγμή 
που στη συμβατική επιχειρηματικότητα 
υπάρχουν διπλάσιοι άνδρες από ότι 
γυναίκες σε θέσεις ισχύος. Μήπως 
λοιπόν οι γυναίκες είναι εκείνες, 
που θα οδηγήσουν την κοινωνική 
επιχειρηματική αλλαγή; Μένει να το 
ανακαλύψουμε.

Μελίνα Ταπραντζή,  
Ιδρύτρια Wise Greece 
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Πριν 6 χρόνια, τον Σεπτέμβριο του 2010, 
ο Δρ. Φώτιος Βακάκης (γεωπόνος/γεωρ-
γο-οικονομολόγος με τεράστια εμπειρία 

στην Ελλάδα και διεθνώς, www.vakakis.gr) 
πρόσφερε σε όλους μας το πόνημα «Η οικο-
νομική κρίση ως ευκαιρία για ολοκληρωμένο 
στρατηγικό σχεδιασμό ανάπτυξης της ελληνικής 
γεωργίας». Το διάβασαν αγρότες, απλοί πολί-
τες, εκλεγμένοι στην τοπική αυτοδιοίκηση (α' 
και β' βαθμού) και στα υπουργεία, γράφτηκε 
σε εφημερίδες, μοιράστηκε σε συνέδρια, αλλά 
δεν προέκυψε κάτι ορατό και αποτελεσματικό. 
Επαναλαμβάνουμε μια σύνοψη με την ευκαιρία 
του συνεδρίου για την «Περιαστική κτηνοτροφία 
και τους κτηνοτρόφους» (στις 20 Νοεμβρίου 
2016, ώρα 10:30, στο κτήμα Νησίς, κόμβος 
Κηφισιάς), που οργανώνει ο Κτηνοτροφικός 
Σύλλογος Περιφέρειας Αττικής «Άγιος Γεώργιος».

Η γεωργία αντιμετωπίζεται ως έννοια που 
περιλαμβάνει τη γεωργία, την κτηνοτροφία, 
την αλιεία και τη δασοπονία, αν και στο παρόν 
πόνημα προσεγγίζονται κυρίως η γεωργία και 
κτηνοτροφία.

Η ελληνική γεωργία βρίσκεται σήμερα σε 
επιταχυνόμενη πτώση. Ο Δρ. Βακάκης δίνει 
πλούσια στοιχεία, που μπορεί κάποιος να αναζη-
τήσει απευθυνόμενος στον ίδιο, για την αγροτική 
ανάπτυξη, εστιάζοντας κυρίως στις επενδύσεις 
και στη σύνδεση έρευνας και παραγωγής. 

Ίσως σε κάποια νέα προσέγγιση να μπουν 
και θέματα κοινωνιολογικά και να δοθούν στοι-
χεία για την άρση μιας περίεργης κατάστασης 
«μίσους» των αστών και των παραγωγών υπε-
ραξίας (υπηρεσίες και μεταποίηση) εις βάρος 
των παραγωγών πραγματικού πλούτου, των 
αγροτών του πρωτογενούς τομέα. 

Τώρα είμαστε όλοι σοφότεροι. Οι γενιές που 
βρίσκονται σε δράση έχουν γνώση του παρελθό-
ντος, προβληματισμό για το παρόν και προσπα-
θούν να διαμορφώσουν όραμα για το μέλλον.

Με τη φιλοξενία που εξασφάλισε ο Κτηνο-
τροφικός Σύλλογος Αττικής και στον διαθέσιμο 
χώρο που πρόσφερε η Skywalker στο πόνημα, 
που έχει αναπτυχθεί σε τέσσερα άρθρα, θα 
προσεγγίσουμε συντετμημένα τα δύο.

Ο Δρ. Βακάκης γράφει: Ως γεωπόνος στην 
Αγροτική Τράπεζα προσπάθησα να βοηθήσω 
αγρότες που βρέθηκαν σε απόγνωση όταν δεν 
είχαν τους στοιχειώδεις οικονομικούς πόρους 
να αντιμετωπίσουν πολύ σοβαρές οικογενειακές 
καταστάσεις. Σύντομα συνειδητοποίησα ότι όλα 
εκκινούσαν από την υπηρεσιακή ηγεσία, την 
οποία ενσάρκωναν άνθρωποι με δογματική 
προσήλωση στους «κανονισμούς», που θεωρού-
σαν τη χρήση του κανονισμού όχι ως εργαλείο 
αλλά ως αυτοσκοπό. Προσπαθώ να προκαλέσω 
την ανάληψη πρωτοβουλίας για τον στρατηγικό 
σχεδιασμό ανάταξης της ελληνικής γεωργίας ως 
στρατηγικής σημασίας οικονομικής δραστηριότητας 
της ελληνικής οικονομίας, χωρίς την οποία δεν 
μπορεί να υπάρξει οικονομική και κοινωνική 
ανάπτυξη στα πλαίσια της κοινωνικής γαλήνης 
και της οικολογικής ισορροπίας.

 Η υποστήριξη της γεωργίας από την πολι-
τεία συνιστά παρέμβαση ύψιστου δημόσιου 
συμφέροντος
Υπηρετώ την ανάπτυξη της γεωργίας και του 

αγροτικού χώρου από το τέλος της δεκαετίας του 
’50 στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό. Θλίβομαι να διαπι-
στώνω ότι ακόμα και σήμερα προβάλλονται οι 
δικαιολογίες της δεκαετίας του ’60 για την υστέ-
ρηση στην ανάπτυξη της γεωργίας (μικρό μέγεθος 
γεωργικής γης ανά εκμετάλλευση, γήρανση και 
χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης του 
γεωργικού πληθυσμού, κατακερματισμένη και 
ανομοιογενής προσφορά γεωργικών προϊόντων 
και ανεπαρκείς τεχνικές και οργανωτικές υποδομές 
εμπορευματοποίησής τους). Ακόμα δεν έχουμε 
συνειδητοποιήσει ότι αυτά που δεν μπορέσαμε 
να διασφαλίσουμε είναι ο προγραμματισμός και 

η οργάνωση, η στοχευμένη γεωργική έρευνα, 
για να αποκαλυφθεί και να καταστεί διαθέσι-
μο στη διαδικασία της παραγωγής μεγαλύτερο 
μέρος του απεριόριστου δυναμικού των φυτών 
με τη μετατροπή των ευρημάτων της έρευνας σε 
εφαρμόσιμες γνώσεις και με την ενσωμάτωση 
των γνώσεων αυτών στις γεωργικές εισροές και 
στη γεωργική εργασία.

Το ΥΠ.Α.Α.Τ. ποτέ δεν εφάρμοσε μακροπρό-
θεσμο προγραμματισμό για την ανάπτυξη της 
γεωργίας, ώστε να προσδιοριστεί η μελλοντική 
εικόνα της με βάση προοπτικές στοχεύσεις, 
ελεύθερες από τις εκάστοτε ισχύουσες νομικές, 
τεχνικές, οικονομικές και θεσμικές δεσμεύσεις. 
Η γεωργική έρευνα δεν είναι στοχευμένα συ-
ντονισμένη με την παραγωγή. Δίκτυο γεωρ-
γικών εφαρμογών που να ενώνει αμφίδρομα 
τη χρησιμοποιούμενη γεωργική τεχνολογία, 
πολλαπλασιαστικό υλικό, λιπάσματα και φυτο-
προστατευτικά, γεωργικά μηχανήματα, ακόμα και 
εξοπλισμοί κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και 
σκελετοί θερμοκηπίων είναι κατά κανόνα εισα-
γόμενα. Αυτό σημαίνει ότι η ελληνική γεωργία 
δεν υποστηρίζεται από γεωργική τεχνολογία 
προσαρμοσμένη στο περιβάλλον στο οποίο 
ασκείται και στις ανάγκες της.

Η γεωργία, με την ευρεία έννοιά της, φυτική 
και ζωική παραγωγή, δάση, χλωρίδα, πανίδα, 
φυσικοί πόροι, μετασυλλεκτικός χειρισμός, 
πρώτη μεταποίηση και πώληση των γεωργι-
κών προϊόντων, αποτελεί μοναδικό υπαίθριο 
βιολογικό «εργοστάσιο» παραγωγής όχι μόνο 
πρωτογενών προϊόντων διατροφής ανθρώπων 
και ζώων, αλλά και δημόσιων περιβαλλοντικών 
αγαθών με αυξανόμενη ζήτηση από το σύνολο 
της κοινωνίας.

Η ελληνική γεωργία, λόγω συνθηκών περι-
βάλλοντος, έχει ισχυρό συγκριτικό λειτουργικό 
πλεονέκτημα, η αξιοποίηση του οποίου μέχρι 
τώρα δεν αντιμετωπίστηκε με τρόπο ανάλογο 
της σημαντικότητάς του για την οικονομική, 
κοινωνική και οικολογική ανάπτυξη της χώρας, 
παρά το γεγονός ότι έχουμε την απόδειξη ότι το 
πλεονέκτημα αυτό, όταν συνδυάζεται με προσχε-
διασμένη και ολοκληρωμένη υποστήριξη του 
γεωργικού πληθυσμού μέσω των υπηρεσιών που 
τον υποστηρίζουν, προσδιορίζει εντυπωσιακά 
αποτελέσματα.

Συμμετείχα στην προσπάθεια της πολιτείας, 
τις δεκαετίες του ’60 και του ’70, για την κάλυψη 
των αναγκών της χώρας σε βασικά προϊόντα 
διατροφής. Η συντονισμένη προσπάθεια του τότε 
υπουργείου Γεωργίας με τη γεωργική έρευνα είχε 
ως αποτέλεσμα το θαύμα της εποχής εκείνης. 
Η γεωργία αναπτύχθηκε με ρυθμούς απίστευ-
τα μεγάλους και προσδιόρισε για την Ελλάδα 
διεθνώς αναγνωρίσιμη οικονομική μεγέθυνση. 

Δεν υπερκάλυψε μόνο τις ανάγκες της χώρας 
σε προϊόντα διατροφής, αλλά, παράλληλα, με 
τη σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας της 
γεωργικής εργασίας, τροφοδότησε με εργατικό 
δυναμικό και με πρώτες ύλες την ανάπτυξη των 
τομέων μεταποίησης και υπηρεσιών, κυρίως του 

εμπορίου και του τουρισμού. Έστειλε μεγάλο 
τμήμα του πλεονάζοντος εργατικού δυναμικού 
στο εξωτερικό ως μετανάστες, οι οποίοι με την 
απουσία τους έδωσαν ζωτικό χώρο σε αυτούς 
που παρέμειναν. Η προσπάθεια αυτή υπήρξε 
όμως αποκλειστικά τομεακή, χωρίς γενικότερο 
προγραμματισμό για την ένταξή της σε ένα σύστημα 
νέων θεσμών και οργανικών αλληλεξαρτήσεων 
με τους άλλους τομείς της οικονομίας και ως εκ 
τούτου τα αποτελέσματά της ενσωματώθηκαν 
άτακτα στην ελληνική κοινωνία.

Η γεωργία υποχρεώθηκε, μέσω των θεσμών 
που την υποστήριζαν, να σηκώσει μεγάλο τμήμα 
του κόστους της κοινωνικής πολιτικής που ασκή-
θηκε, κυρίως τη δεκαετία του ’80, και αφέθηκε 
να συνεχίσει την παραγωγή ισχυρά επιδοτούμε-
νων προϊόντων ποιοτικά υποβαθμισμένων και 
αποσυρομένων στις χωματερές, χωρίς έλεγχο 
στην αλόγιστη χρήση επιδοτούμενων χημικών 
εισροών και στην υπερβολική ανάλωση φυσι-
κών πόρων (κυρίως νερού και γεωργικής γης), 
χωρίς στρατηγική μακροχρόνιας εμβέλειας για 
διαρθρωτικές προσαρμογές.

Το επίπεδο ευημερίας που προσδιόρισε η 
οικονομική μεγέθυνση δημιούργησε όχι μόνο 
ροπή προς αλόγιστη κατανάλωση στον αγροτικό 
πληθυσμό, αλλά και ροπή προς ανέλεγκτο και 
αδικαιολόγητο πλουτισμό των ασχολουμένων 
με παρασιτικά επαγγέλματα, όπως είναι οι κάθε 
είδους «μεσολαβητές» και «παρεμβαλλόμενοι». 
Παράλληλα, η σταδιακή υποβάθμιση των υπο-
δομών τεχνικής υποστήριξης, επιβλεπόμενης 
χρηματοδότησης των αγροτών, γεωργικής έρευνας 
και των θεσμών της γεωργίας, η κατασπατάληση, 
τις δύο τελευταίες δεκαετίες, των οικονομικών 
κοινοτικών πόρων, που κατέστησαν διαθέσιμοι 
μέσω της Κ.Α.Π., σε δράσεις που δεν στόχευαν 
στον μετασχηματισμό της γεωργίας, σε ποιοτική, 
εξωστρεφή και ανταγωνιστική και η απουσία 
στοχευμένων γεωργικών επενδύσεων μεγά-
λης κλίμακας αξιολογούνται ως αδικαιολόγητες 
παραλήψεις.

Στη συνέχεια, η αποσύνδεση των επιδοτήσεων 
από την παραγωγή, η θέσπιση περιβαλλοντικών 
περιορισμών, η ένταξη της χώρας στη ζώνη του 
ευρώ, η απουσία προσπάθειας για «χειραγώ-
γηση» των «παρασίτων», όπως και η απουσία 
μακροχρόνιας εμβέλειας σχεδιασμού προσαρ-
μογής της γεωργίας σε συνθήκες ανταγωνισμού 
και αξιοποίησης του σημαντικού συγκριτικού 
περιβαλλοντικού πλεονεκτήματός της κατέστη-
σαν το προαναφερόμενο επίπεδο ευημερίας μη 
διατηρήσιμο και προσδιόρισαν τη σημερινή 
έντονη πτωτική πορεία του γεωργικού τομέα, 
με αποτέλεσμα: η παραγωγή να μειώνεται σε 
απόλυτα μεγέθη, η αξία των εξαγωγών γεωργι-
κών προϊόντων να συρρικνώνεται, η αξία των 
εισαγωγών προϊόντων ζωικής παραγωγής να 
είναι δεύτερη μετά από εκείνη των εισαγωγών 
πετρελαίου, το ισοζύγιο εξωτερικού εμπορίου 
γεωργικών προϊόντων να διευρύνεται επικίνδυνα 
και τα γεωργικά εισοδήματα να παρουσιάζουν 
επιταχυνόμενη πτωτική τάση.

Η γεωργία σήμερα πρέπει να ανταποκριθεί σε 
πολλαπλή πρόκληση: στην οικονομική κρίση, 
στην πιθανολογούμενη κλιματική αλλαγή και 
λειψυδρία, στην αυξανόμενη αστάθεια των τιμών 
και στην ανάπτυξη των περιοχών στα πλαίσια 
των οποίων ασκείται υπό καθεστώς οικολογι-
κής ισορροπίας και προστασίας της αειφορίας 
των φυσικών πόρων. Η γεωργία είναι η μόνη 
παραγωγική δραστηριότητα που μπορεί, όπως 
προαναφέρεται, μέσω της γεωργικής έρευνας και 
ενός δικτύου γεωργικών εφαρμογών, να αξιοποι-
ήσει το μέρος του απεριόριστου δυναμικού των 
φυτών, που εκάστοτε αποκαλύπτεται και τίθεται 
στη διάθεση της παραγωγικής διαδικασίας και 
της ζωής μας (bringing plant potential to life), 
για να παράγονται περισσότερα και καλύτερης 
ποιότητας προϊόντα με τη μικρότερη δυνατή 
ανάλωση φυσικών πόρων (grow more from less).

Η γεωργία από τη φύση της χρησιμοποιεί 
φυσικούς πόρους κοινωνικής ιδιοκτησίας, όπως 
είναι η γεωργική γη και το νερό, των οποίων 
η αειφορία πρέπει να διασφαλιστεί και για τις 
επόμενες γενιές.

Εξάλλου, η γεωργική παραγωγή στηρίζεται 
στο βιολογικό φαινόμενο της φωτοσύνθεσης, 
υπόκειται στον νόμο της μη ανάλογης απόδοσης 
και συνιστά εργοστάσιο χωρίς στέγη και επομέ-
νως είναι παραγωγική δραστηριότητα υψηλού 
βαθμού αβεβαιότητας και, με τις αναμενόμενες 
επιπτώσεις της λεγόμενης κλιματικής αλλαγής 
και της λειψυδρίας, εκτιμάται ότι θα καταστεί 
υψηλού κινδύνου. Η φύση και ο πολυδιάστατος 
ρόλος της γεωργίας, κυρίως ο διατροφικός και 
ο οικολογικός, τεκμηριώνει την υποχρέωση 
της πολιτείας για στοχευμένη προστασία της. 
Η εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής συνιστά 
παρέμβαση ύψιστου δημόσιου συμφέροντος και, 
για να είναι αποτελεσματική ως προς το κόστος 
που συνεπάγεται και ως προς τα επιδιωκόμενα 
αποτελέσματα, χρειάζεται σχεδιασμό σε βάθος 
χρόνου, ώστε να υπάρξει στρατηγική κοινής 
αποδοχής, στην οποία οι κοινωνικοί εταίροι θα 
εντάξουν με αμοιβαιότητα τις απαιτήσεις και τις 
υποχρεώσεις τους.

Η γεωργία, ως υπαίθριο εργοστάσιο παραγωγής 
πρωτογενών προϊόντων μέσω της φωτοσύνθεσης, 
είναι φυσικά «πράσινη» και προσδιορίζει τις 
κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση των 
φυσικών πόρων στους οποίους η γεωργία βασίζε-
ται και για την αντιμετώπιση των αναμενόμενων 
επιπτώσεων της πιθανολογούμενης κλιματικής 
αλλαγής και της λειψυδρίας, στα πλαίσια των 
οποίων καλείται να λειτουργήσει με πολλαπλή 
στόχευση: την παραγωγή περισσότερων και 
ασφαλών προϊόντων διατροφής ανθρώπων 
και ζώων, την προστασία των φυσικών πόρων 
και την παραγωγή περιβαλλοντικών αγαθών.

 Οι άμεσες αυτονόητες βασικές παραγωγικές 
γεωργικές επενδύσεις
Το δεύτερο σκέλος της καταληκτικής πρότασης 

που διατύπωσα στο άρθρο μου «Οι κινητοποιή-
σεις των αγροτών και τα αιτήματά τους» αφορά 
στη στοχευμένη πραγματοποίηση των από ετών 
συζητούμενων ολοκληρωμένων παραγωγικών 
γεωργικών επενδύσεων μεγάλης κλίμακας. Οι 
επενδύσεις αυτές έχουν υψηλή προτεραιότητα 
ως προς την τεχνική πραγμάτωση, την οικονο-
μική βιωσιμότητα, την εξωστρέφεια, τη χρήση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη βελτίωση 
των γεωργικών εισοδημάτων και αφορούν στα 
εθνικά μας προϊόντα φυτικής παραγωγής και 
στα προϊόντα που παράγονται από ζώα που 
διατρέφονται με εγγυημένο ελληνικό πρότυπο 
διατροφής, στηριγμένο αποκλειστικά σε εγχώριας 
παραγωγής ζωοτροφές φυτικής προέλευσης. Οι 
επενδύσεις αυτές, που επιβάλλεται να πραγμα-
τοποιηθούν προσχεδιασμένα κατά την επόμενη 
δεκαπενταετία, προκείμενου να αναταχθεί η 
γεωργία και να αξιοποιηθεί το δυνητικό δυνα-
μικό της, πρέπει να θεσμοθετηθούν με ευρεία 
πολιτική συναίνεση ως εθνικά επενδυτικά σχέδια 

Ευκαιρία σχεδιασμού της   
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 αγροτικής ανάπτυξης
γεωργικής παραγωγής δημόσιου συμφέροντος:
1. Ολοκληρωμένο σχέδιο εκσυγχρονισμού της 
αιγοπροβατοτροφίας για την παραγωγή πιστο-
ποιημένης ποιότητας τυριού φέτα Π.Ο.Π. Στις 
νομικά κατοχυρωμένες περιοχές η διαδικασία 
παραγωγής φέτας πρέπει να εκσυγχρονιστεί και 
η τήρηση των προκαθορισμένων προδιαγρα-
φών να ελέγχεται με αυστηρότητα. Το προϊόν 
έχει μεγάλες δυνατότητες εξαγωγής και μπορεί 
να παραχθεί με την προσχεδιασμένη εμπλοκή 
60.000 αιγοπροβατοτρόφων με ζωικό πληθυσμό 
της τάξεως των 8.000.000 κεφαλών, με συνολική 
παραγωγή γάλακτος για τυροκόμηση της τάξεως 
των 800.000 τόνων, που αντιστοιχεί σε δυνητική 
παραγωγή φέτας της τάξεως των 200.000 τόνων, 
με αξιοποίηση μεγάλων εκτάσεων γεωργικής 
γης για παραγωγή ζωοτροφών και με αειφόρο 
αξιοποίηση της παραγωγικής ικανότητας 35-
40 εκατομμυρίων στρεμμάτων βοσκοτόπων. Η 
λειτουργία της ποιμενικής αιγοπροβατοτροφίας 
ως έχει σήμερα στις περιοχές παραγωγής φέτας 
εμπλέκει την ανεξέλεγκτη χρήση των εκτετα-
μένων εκτάσεων βοσκοτόπων, που συνεχώς 
υποβαθμίζονται, και κατά κανόνα απαξιωμένες, 
πρόχειρες αιγοπροβατοτροφικές εγκαταστάσεις 
με άναρχη διασπορά στις αγροτικές περιοχές, με 
ανεξέλεγκτη περιβαλλοντική όχληση, με απαρά-
δεκτες συνθήκες εργασίας και χωρίς υποδομές 
που να διασφαλίζουν προϋποθέσεις εφαρμογής 
συστημάτων ποιότητας και συλλογικής δράσης 
στην παραγωγή και πώληση του προϊόντος. Ο 
εκσυγχρονισμός του συστήματος παραγωγής φέτας 
Π.Ο.Π. περιλαμβάνει τη δημιουργία (ενδεικτι-
κή τεχνική διάρθρωση): 3.000 οργανωμένων 
Ομαδικών Χώρων Σταβλισμού (Ο.Χ.Σ.), έκαστος 
με 20 ποιμνιοστάσια δυναμικότητας 100 έως 
200 κεφαλών, με τις απαραίτητες και περιβαλ-
λοντικά προσαρμοσμένες τεχνικές υποδομές, 
με χρήση αιολικής ή/και ηλιακής ενέργειας, 
με ελληνικό πρότυπο διατροφής από βοσκή-
σιμη ύλη και ζωοτροφές φυτικής προέλευσης, 
110 Τοπικών Δικτύων Παραγωγής (Τ.Δ.Π.) 
φέτας Π.Ο.Π. πιστοποιημένης ποιότητας, με 
από κοινού αξιοποίηση του γάλακτος 25-30 
διασυνδεδεμένων Ο.Χ.Σ. και διεπαγγελματικής 
οργάνωσης αιγοπροβατοτρόφων, η οποία θα 
πρέπει να μεριμνήσει για τα εξής:

-
βατοτροφία παραγωγής φέτας, που να καλύπτει 
την παραγωγή ζωοτροφών, τη διαχείριση των 
βοσκοτόπων, τη διαχείριση των ζώων στα ποι-
μνιοστάσια και στους οργανωμένους Ο.Χ.Σ. και 
την παραγωγή φέτας στα Τ.Δ.Π. με αυστηρή 
τήρηση των θεσμοθετημένων προδιαγραφών.

λειτουργίας των Ο.Χ.Σ. και ορθολογικής δια-
χείρισης των βοσκοτόπων που συνδέονται με 
κάθε Ο.Χ.Σ.

(Τ.Δ.Π.) με τη μορφή πολυσυμμετοχικής επι-
χείρησης κοινωνικής οικονομίας, με μέλη τους 
αιγοπροβατοτρόφους των Ο.Χ.Σ που υπάγονται 
σ’ αυτό, με μοναδικό σκοπό την τυροκόμηση του 
γάλακτος, την αξιοποίηση των παραπροϊόντων 
(κρέας, μαλλί, τρίχες αιγών, κοπριά) και την 
προμήθεια κτηνοτροφικών εισροών, περιλαμ-
βανομένων των ζωοτροφών.

-
νικής οικονομίας, με μετόχους όλες τις επιχει-
ρήσεις Τ.Δ.Π., προκειμένου να δημιουργηθούν 
οικονομίες κλίμακας στην προώθηση και πώληση 
του προϊόντος, στην προμήθεια ζωοτροφών και 
ζώων παραγωγής με το κατάλληλο γενετικό δυ-
ναμικό και στη ρύθμιση της παραγωγής αίγειου 
και πρόβειου γάλακτος, ώστε να αποφεύγονται οι 
αποκλίσεις από τις θεσμοθετημένες αναλογίες.

Οι οικονομικοτεχνικές διαστάσεις του σχεδίου 
σε εθνικό επίπεδο προσεγγίζονται ως ακολούθως: 
Ετήσιες εξαγωγές φέτας της τάξεως τουλάχιστον 
των 150.000 τόνων συνολικής αξίας 1.200 
εκατ. € και αύξηση της εσωτερικής κατανάλωσης 
ως ειδικού προϊόντος Π.Ο.Π. πιστοποιημένης, 

εγγυημένης ποιότητας, διακριτής από τα λευκά 
τυριά άλλων τύπων, εγχώρια ή εισαγωγής. Ετήσια 
αύξηση της ακαθάριστης αξίας παραγωγής του 
αγροτικού τομέα τουλάχιστον κατά 10% σε σχέση 
με εκείνη του 2009. Κατασκευή και εξοπλισμός 
60.000 σύγχρονων ποιμνιοστασίων, ενταγμένων 
σε 3.000 οργανωμένους Ο.Χ.Σ., δικτυωμένους 
σε 110 Τ.Δ.Π., συνολικού επενδυτικού κόστους 
10.500 εκατ. €.
2. Σχέδιο κάλυψης των αναγκών της χώρας σε 
χοιρινό κρέας πιστοποιημένης ποιότητας, με 
ελληνικό πρότυπο διατροφής των ζώων απο-
κλειστικά με προϊόντα φυτικής εγχώριας παρα-
γωγής: Στα μέσα της δεκαετίας του ’80 η εγχώρια 
παραγωγή χοιρινού κρέατος κάλυπτε το 90-95% 
της κατανάλωσης. Σήμερα η ετήσια κατανάλωση 
είναι της τάξεως των 320.000 τόνων, η ετήσια 
παραγωγή της τάξεως των 120.000 τόνων και 
οι ετήσιες εισαγωγές της τάξεως των 200.000 
τόνων, αξίας 350 εκατ. €.

Η συνολική κατανάλωση της χώρας μπο-
ρεί να καλυφθεί από εγχώρια παραγωγή εάν 
αξιοποιηθεί η εμπειρία που έχει αποκτηθεί, 
αν χωροθετηθούν σωστά οι μονάδες ώστε να 
επιτυγχάνεται περιβαλλοντική προσαρμογή, αν 
χρησιμοποιηθούν εναλλακτικές πηγές ενέργειας 
για τη μείωση του κόστους, αν θεσμοθετηθεί 
κατάλληλο σύστημα διαχείρισης των λυμάτων, 
αν οργανωθεί η παραγωγή μειγμάτων ζωοτρο-
φών σύμφωνα με προκαθορισμένο ελληνικό 
πρότυπο διατροφής και λειτουργήσει ο κλάδος 
οργανωμένος σε έναν περιορισμένο αριθμό 
περιφερειακών δικτύων παραγωγής χοιρινού 
κρέατος πιστοποιημένης ποιότητας και ελλη-
νικού προτύπου διατροφής.

Οι οικονομικοτεχνικές διαστάσεις του σχεδίου 
σε εθνικό επίπεδο προσεγγίζονται ως ακολούθως: 
20 περιφερειακά δίκτυα παραγωγής χοιρινού 
κρέατος, 1.000 χοιροτροφικές μονάδες, 190.000 
χοιρομητέρες εγχώριας παραγωγής, 400.000 
τόνοι κρέατος σε ζωντανό βάρος, υποκατάσταση 
ετήσιων εισαγωγών χοιρινού κρέατος 200.000 
τόνοι συνολικής αξίας 350 εκατ. €, συνολικό 
επενδυτικό κόστος 1.500 εκατ. €.
3. Σχέδιο καθιέρωσης του ελαιολάδου ως εθνικού 
προϊόντος ειδικών προδιαγραφών. Πώληση/
εξαγωγή του ελαιολάδου, τυποποιημένου και 
συσκευασμένου με εθνικό σήμα, συνοδευόμενο 
από περιορισμένο αριθμό τοπικών σημάτων που 
θα εξειδικεύουν τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 
του τόπου προέλευσης. Ταυτόχρονη επέκταση της 
ελαιοκαλλιέργειας σε σύγχρονη ανταγωνιστική 
βάση υπό καθεστώς απουσίας επιδοτήσεων. 
Η πολυπρισματικότητα του σχεδίου (τεχνική, 
χωροταξική, οικονομική, οργανωτική και λει-
τουργική) προϋποθέτει θεσμικές παρεμβάσεις 
και επενδύσεις σε εκσυγχρονισμό ελαιουργείων, 
τυποποιητηρίων και συσκευαστηρίων, απο-
θηκευτικών χώρων, μηχανισμών εξαγωγών 
και δημιουργία Τ.Δ.Π. ελληνικού ελαιόλαδου 
πιστοποιημένης ποιότητας. Η χωροθέτηση, 
το μέγεθος, η τεχνολογική δομή, ο τρόπος 
λειτουργίας και το κόστος των επενδύσεων 

μίας τέτοιας δομής πρέπει να προσδιοριστεί 
και να αξιολογηθεί με πλήθος κριτηρίων (δη-
μοσιονομικά, ιδιωτικο-οικονομικά, κοινωνικά 
και περιβαλλοντικά). Η επέκταση της ελαιοκαλ-
λιέργειας σε σύγχρονη επιχειρηματική βάση, 
στα πλαίσια της καθιέρωσης του ελαιολάδου 
ως εθνικού προϊόντος ειδικών χαρακτηριστι-
κών, θα αξιοποιήσει μεγάλες εκτάσεις μη κατ’ 
ανάγκη αρδευόμενες.
4. Σχέδιο βελτίωσης της ποιότητας και προ-
ώθησης των ελληνικών κρασιών: Η ετήσια 
αμπελουργική παραγωγή είναι της τάξεως των 
3.500.000 εκατολίτρων κρασιού, 45.000 τόνων 
ξηρής κορινθιακής σταφίδας, 35.000 τόνων 
ξηρής σουλτανίνας και 245.000 τόνων επι-
τραπέζιων σταφυλιών. Ο κλάδος παρουσιάζει 
σοβαρά προβλήματα, και ο εκσυγχρονισμός 
του πρέπει να γίνει με βάση το εθνικό στρατη-
γικό σχέδιο που καταρτίζει η Διεπαγγελματική 
Οργάνωση Αμπέλου.
5. Σχέδιο παραγωγής και εξαγωγής πρώιμων 
κηπευτικών: Ο κλάδος των κηπευτικών έχει 
μέλλον στην Ελλάδα λόγω ευνοϊκών κλιματικών 
συνθηκών, κυρίως ηλιοφάνειας, τουρισμού, 
ποικιλίας προϊόντων και μεγάλης εμπειρίας 
και παράδοσης στην παραγωγή μεσογειακών 
προϊόντων ποιότητας.

Τα κύρια συνθετικά στοιχεία ενός αγροτοβιομη-
χανικού συγκροτήματος είναι: α. η εγκατάσταση 
θερμοκηπίων σε μεγάλη κλίμακα για επιβλεπό-
μενη συμβολαιακή παραγωγή τυποποιημένων 
νωπών κηπευτικών προϊόντων πιστοποιημένης 
ποιότητας για εξαγωγή β. η προσχεδιασμένη 
χρονικά, ποσοτικά και ποιοτικά παραγωγή 
κηπευτικών προϊόντων εκτός θερμοκηπίων, 
με έμφαση στην παραγωγή ειδικών τύπων 
έτοιμης σαλάτας ειδικών προδιαγραφών, σε 
συνδυασμό με ελαιόλαδο, βρώσιμες ελιές και 
φέτα, σε κατάλληλη συσκευασία που να εγγυάται 
τη φρεσκάδα, τη γεύση και τη διαιτητική αξία 
της γ. η καθιέρωση ειδικού εμπορικού σήματος 
και αξιόπιστης εγγύησης της ποιότητας και δ. η 
δημιουργία μόνιμης υποδομής για προώθηση 
και προβολή των προϊόντων σε αγορές-στόχους, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η πραγματοποίηση 
σταθερής ροής εξαγωγών. Βασικός παράγοντας 
επιτυχίας της όλης προσπάθειας είναι η στο-
χευμένη χωροθέτηση της τεχνικής υποδομής 
για παραγωγή, μετασυλλεκτικό χειρισμό και 
πώληση των προϊόντων μέσω σύγχρονων τυ-
ποποιητηρίων-δημοπρατηρίων σε επιλεγμένες 

Για τον επιμερισμό του σχεδίου παραγωγής 
κηπευτικών σε εθνικό επίπεδο πρέπει να γίνει: 
α. τεχνική, οργανωτική και λειτουργική προτυ-
ποποίηση του θεσμού του πάρκου θερμοκηπίων, 
με έμφαση στη μέγιστη δυνατή οικονομία νε-
ρού, στη χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας, 
στην τεχνολογική δομή του εξοπλισμού των 
θερμοκηπίων, με την αξιοποίηση και κατάλ-
ληλη προσαρμογή στις συνθήκες της χώρας 
των καλύτερων διεθνών καλών πρακτικών β. 
έρευνα των τεχνολογικών προϋποθέσεων για 

διασφάλιση, στο βέλτιστο αριθμό ημερών, της 
διατήρησης, της φρεσκάδας και των διατροφικών 
και διαιτητικών χαρακτηριστικών κυρίως της 
ελληνικής «χωριάτικης σαλάτας».
6. Σχέδιο παραγωγής επαρκών σε ποσότητα και 
καλής ποιότητας ζωοτροφών και παραγωγής 
πιστοποιημένης ποιότητας οσπρίων: Οι ανάγκες 
σε χλωρή νομή (νωπή ή μη) των μηρυκαστικών 
ζώων και σε καρπούς (καλαμπόκι, κριθάρι κ.α.) 
όλων των ζώων θα είναι σημαντικές. Εκτιμάται 
ότι το σχέδιο αυτάρκειας της χώρας σε χοιρινό 
κρέας απαιτεί την καλλιέργεια 1 εκατ. στρεμμά-
των αρδευόμενου καλαμποκιού για καρπό και 
τον εκσυγχρονισμό της αιγοπροβατοτροφίας 
για παραγωγή φέτας, απαιτείται η καλλιέργεια 
ξηρικών, σανοδοτικών φυτών της τάξεως των 
8 εκ. στρεμμάτων, και την ελεγχόμενη βόσκηση 
των εκτεταμένων εκτάσεων βοσκοτόπων ως ερ-
γαλείο ορθολογικής διαχείρισης και προστασίας 
της αειφορικής παραγωγικής ικανότητάς τους. Η 
διαιτολογική αξία των οσπρίων, η εγγύηση της 
ποιότητας και η προβολή τους ως συστατικού 
στοιχείου του προτύπου μεσογειακής διατροφής, 
σε συνδυασμό με το ελαιόλαδο, τις επιτραπέζιες 
ελιές, τη φέτα, τις σαλάτες και το ελληνικό κρασί, 
μπορούν να τα αναδείξουν σε βασική συνιστώσα 
της ελληνικής γεωργίας.
7. Αξιοποίηση του ιθαγενούς δυναμικού της 
πλούσιας σε αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά 
της ελληνικής χλωρίδας με κατάλληλη, στοχευ-
μένη γεωργική έρευνα, ώστε να καταστεί εφικτή 
η κάθετη αξιοποίηση του δυναμικού τους σε 
τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο κατά 
το πρότυπο της μαστίχας Χίου και του κρόκου 
Κοζάνης.

Η ολοκλήρωση της πραγματοποίησης των 
προαναφερομένων εθνικής εμβέλειας γεωργι-
κών παραγωγικών επενδύσεων της προσεχούς 
δεκαπενταετίας απαιτεί:

εμπλεκομένων φορέων: της πολιτείας και των 
Ο.Τ.Α. για τη δημιουργία των βασικών υποδομών 
και την οργάνωση αποτελεσματικών υπηρεσιών 
υποστήριξης.

δηλαδή τισ επιχειρήσεις κοινωνικής οικονο-
μίας, οι οποίες θα αναλάβουν την οργάνωση 
των τοπικών αγορών, τη δημοπράτηση των 
προϊόντων, την παροχή τεχνικής υποστήριξης 
στους μετόχους-γεωργούς, τη μαζική προμήθεια 
γεωργικών εισροών και την επίβλεψη εφαρμογής 
των συστημάτων ποιότητας.

ενεργοποιηθεί ώστε να έχει εταιρική συμμετοχή 
στις δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο 
άμεσο περιβάλλον της.

με ευρεία συναίνεση οι απαιτήσεις της οικονομίας 
και της κοινωνίας από τον γεωργικό πληθυσμό 
και οι απαιτήσεις του γεωργικού πληθυσμού 
από τους κοινωνικούς εταίρους.

25 δις. €, εκ των οποίων 15 δις. € αφορούν σε 
κινητοποίηση ιδιωτικών οικονομικών πόρων, 
περιλαμβανόμενων και των δανειακών κεφα-
λαίων, τα υπόλοιπα αφορούν σε επιχορηγήσεις 
μέσω των οικονομικών πόρων του Πυλώνα 2 
της Κ.Α.Π. και του αναπτυξιακού νόμου σε 15 
χρόνια.

Και προσδιορίζει: α. σημαντική αύξηση της 
απασχόλησης β. ετήσια υποκατάσταση εισαγωγών 
της τάξεως των 800 εκατ. € και ετήσια αύξηση των 
εξαγωγών της τάξεως των 3 δις. € γ. μείωση του 
κόστους παραγωγής λόγω εκσυγχρονισμού των 
υποδομών παραγωγής και εμπορίας των προϊό-
ντων δ. βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων 
και ε. ενεργότερη συμμετοχή των παραγωγών 
στην προστιθέμενη αξία των προϊόντων και 
στην προστασία των φυσικών πόρων και του 
περιβάλλοντος.

Δημήτρης Μιχαηλίδης,  
Δημοσιογράφος στα Αγρονέα
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Σεμινάριο για τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος New York College και ο διεθνούς φήμης δημοσιογράφος Γιώργος 
Τράγκας, διοργανώνουν σεμινάριο σχετικά με τα μυστικά για μια δυνατή καριέρα στον κόσμο 
των Media.
Οι συμμετέχοντες θα έχουν μια μοναδική ευκαιρία να αποκτήσουν ιδιαίτερη γνώση και σπάνια 
εμπειρία του τρόπου λειτουργίας των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και να γνωρίσουν το σύγ-
χρονο κόσμο της επικοινωνίας και τις δυνατότητές του.
Με την υπογραφή και την τεχνογνωσία του Γιώργου Τράγκα θα αναλυθούν θεματικές όπως:
η αντικειμενικότητα στη δημοσιογραφία, οι σχέσεις των πολιτικών κομμάτων και των εφημερίδων, 
τα πρωτοσέλιδα, το κλειδί μιας επιτυχημένης συνέντευξης, οι δημοσιογραφικές αποστολές, η 
τηλεόραση, το ραδιόφωνο και η διαχείριση κρίσεων και εικόνας στα ΜΜΕ.
Δηλώσεις Συμμετοχής έως: Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2016
Ακολουθήστε το link για περισσότερες πληροφορίες: http://www.nyc.gr/el/node/882 
Πληροφορίες – Εγγραφές: Αμαλίας 38, Σύνταγμα,105 58. Τηλ: 210 322 5961, Fax: 210 323 
3337, e-mail: nycath@nyc.gr, www.nyc.gr
Πότε: Παρασκευή 25 Νοεμβρίου
Τόπος Διεξαγωγής: Αμαλίας 38, Σύνταγμα, Αθήνα

Σεμινάριο Προσωπική Ανάπτυξη 
Το ΚΕΑΚ (Κέντρο Επιχειρηματικότητας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας), με σαφή προσανατολισμό στην 
τεκμηρίωση της γνώσης και της διά βίου μάθησης διοργανώνει σε συνεργασία με το τον Κόμβο 
Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων -INNOVATHENS- 
σεμινάριο με θέμα «Προσωπική Ανάπτυξη» (Personal Development).
Απευθύνεται:

κότητας στην καθημερινότητα.

Επαγγελματική τους ζωή.
Στοχεύει: Στην εξοικείωση

Θεματολογία Εισήγησης:

Εισηγητής: Γεράσιμος Τζαμαρέλος. Ο κ. Γεράσιμος Τζαμαρέλος είναι κάτοχος Διδακτορικού 
τίτλου σπουδών στο Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ και Πτυχιούχος στην Επικοινωνία και στην Ψυχο-
λογία του καταναλωτή. Είναι Έμπειρος και Εγκεκριμένος Καθηγητής επιχειρηματικών σεμιναρίων, 
Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και Δημόσιων Οργανισμών, με εξειδίκευση σε θέματα Marketing 
και Επιχειρηματικότητας.

Θα δοθεί πιστοποίηση παρακολούθησης στους συμμετέχοντες.
Πότε: Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2016, στις 18.00-20.30 (ώρα προσέλευσης: 17.45)
Τόπος Διεξαγωγής: Innovathens , Πειραιώς 100 Αθήνα

Σεμινάριο «Μaking Change Happen»
Ένα sprint workshop στο οποίο θα μάθεις να εργάζεσαι ακριβώς όπως το κάνει ο Seth Godin. 
Αυτό το workshop είναι το τελευταίο project του altMBA 7 το οποίο έχει σκοπό να φτάσουν σε 
12 ανθρώπους τα σημαντικότερα που διδάσκονται στο altMBA από την ομάδα του Seth Godin. 

τους συναδέλφους τους, την αγορά, ξεκινώντας και αλλάζοντας πρώτα -κυρίως- τον εαυτό τους.
Σε ποιους απευθύνεται;

entrepreneurs, managers, artists, innovators, designers, builders, doers and makers”.

σένα, αν διαβάζεις και παρακολουθείς τον Seth Godin και σε μαγεύει ο δικός του τρόπος σκέψης.
 Εισηγητής: Φωτιτζίδης Τόλης
Διάρκεια: 2 τετράωρες συναντήσεις.
Κόστος: 100.00 € (καταβάλλεται με την εγγραφή)
Όλα τα κέρδη από αυτό το σεμινάριο θα πάνε στο ourrescue.org και θα χρησιμοποιηθούν για 

Περισσότερες πληροφορίες: http://toolbox.community/makingchangehappen/
Πότε: Σάββατο 26 και Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2016, 11:00-15:00
Τόπος Διεξαγωγής: mob * Ίωνος Δραγούμη και Παπαδοπούλου 2, Θεσσαλονίκη

Σεμινάριο CRO - Conversion Rate Optimization
Σκοπός: Σκοπός του σεμιναρίου είναι να αποκτήσετε πρακτική γνώση και να γνωρίσετε διαδι-
κασίες, οι οποίες έχουν άμεση εφαρμογή σε σελίδες με στόχο την αύξηση της απόδοσής τους 
(π.χ. αύξηση πωλήσεων, αύξηση επικοινωνιών κ.ά.)
Που απευθύνεται;
Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους όσους ενδιαφέρονται να μάθουν πώς μπορεί να βελτιωθεί η 
απόδοση μίας σελίδας (διαχειριστές ιστοσελίδων, marketers, web developers, web designers κ.ά.).
Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

Κόστος Σεμιναρίου: 180 € ευρώ 
Πληροφορίες: 
Πότε: Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 
Τόπος Διεξαγωγής: Αρκαδίας 16Α, Περιστέρι

πακέτων

Σεμινάριο: Οι αρνητικές σκέψεις και ο φόβος 
είναι «οι μεγαλύτεροι κλέφτες των ονείρων»
Πώς οι πεποιθήσεις μας συνδέονται με τους φόβους μας; Τι είναι τελικά αυτό που μας φοβίζει;
Πώς μπορούμε να το καταλάβουμε; Επηρεάζει τις αποφάσεις και τη ζωή μας;
Πάνω από όλα όμως θα εστιάσουμε στο πώς μπορεί ο καθένας να ξεπεράσει -με μέθοδο-τους 
φόβους του και να νιώσει πιο ελεύθερος! Σε αυτό το σεμινάριο θα ξεκινήσουμε με πληροφορίες 
για τις πεποιθήσεις ,θα συνεχίσουμε μιλώντας για το τι είναι φόβος και πώς εκδηλώνεται ,θα 
έχουμε βιωματικό δρώμενο και θα δώσουμε πρακτικά εργαλεία μεγάλης δυναμικής για να μπορέσει 
ο κάθε άνθρωπος να ζει τα όνειρα του και όχι απλά να ονειρεύεται! Είναι ένα σεμινάριο ζωής!
Σε περιμένουμε και υποσχόμαστε εμείς να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας!
Πότε: 26 Νοεμβρίου
Τόπος Διεξαγωγής: Ερμού 88, Ελευσίνα

Σεμινάριο Ηθική - Ημέρες Φιλοσοφίας
Σωκράτης, Πλάτων, Αριστοτέλης. Τι επιρροές δέχθηκαν; Πού συναντούν ο ένας τον άλλον; 

λοσοφίας. Σε αυτόν τον κύκλο, θα φιλοσοφήσουμε με τους κλασικούς μας Φιλοσόφους: θα 
θέσουμε συγκεκριμένα ερωτήματα, θα προβληματιστούμε και θα αναζητήσουμε απαντήσεις. Σε 
τρεις συναντήσεις, θα εξετάσουμε συνδυαστικά τη φιλοσοφία τους σχετικά με την ευτυχία, την 
ηθική, τη γνώση, τη ψυχή, το θείο.
Με τη: Δρ. Νατάσα Μαλλέρου
Μια εβδομάδα πριν από κάθε συνεδρίαση και με σκοπό την καλύτερη προετοιμασία όσων το 
επιθυμούν, θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στους συμμετέχοντες το σχετικό υλικό (κυρίως απο-
σπάσματα των φιλοσοφικών έργων και τα αντίστοιχα ερωτήματα).
Ποια είναι η ουσία της ηθικής; Τι είναι η ευτυχία; Μπορούμε να τη βρούμε; Eάν ναι, πώς; Τι είναι 
η αρετή; Μπορεί να διδαχθεί; Τι είναι ο Πλατωνικός Έρως; Πώς πρέπει να ζούμε;
Αν ενδιαφέρεστε για ατομική συνεδρία από κοντά -μέσω τηλεφώνου ή skype- ή για εταιρικά 
προγράμματα, ομιλίες, executive coaching ή trainings, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας 
στο 210 677 22 22.
Πότε: 23 Νοεμβρίου 2016
Τόπος Διεξαγωγής: Αδριανού 4 Ν. Ψυχικό

Σεμινάριο Twitter - LinkedIn - Instagram - 
Pinterest: Management & Advertising
Σκοπός: Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει τις λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά 
των λιγότερο δημοφιλών μέσων κοινωνικής δικτύωσης τα οποία όμως μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν ουσιαστικά στο στρατηγικό πλάνο του Social Media Marketing. Δίνεται ιδιαίτερη 
έμφαση στα ξεχωριστά χαρακτηριστικά της κάθε πλατφόρμας αλλά και στους τρόπους με τους 
οποίους μπορούν να αξιοποιηθούν για την προβολή των εταιρικών στόχων, όπως μέσω της 
δημοσίευσης και του διαμοιρασμού αναρτήσεων, παρουσιάσεων κ.λπ.
Το σεμινάριο απευθύνεται: Απευθύνεται σε ιδιώτες, ελεύθερους επαγγελματίες, διαφημιστές, 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και στο τμήμα μάρκετινγκ και πωλήσεων όλων των εταιριών, 
που θέλουν να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τις δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά των 
στοχευμένων social media, έτσι ώστε να τα εκμεταλλευτούν για την παρουσίαση και προώθηση 
των προϊόντων και υπηρεσιών τους, χωρίς να επηρεάσει τον προϋπολογισμό τους.
Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου
Κεφάλαιο 1 

Κεφάλαιο 2 

δημιουργία και συμμετοχή σε ομάδες, σύνδεση με εταιρικό site, προβολή εταιρίας και στελεχών 

Κεφάλαιο 3 

μίσεις λογαριασμού 

παραδείγματα προφίλ επιχειρήσεων 

 Κεφάλαιο 4 

λογαριασμών, περιήγηση, διαχείριση, ενσωμάτωση σε στρατηγική social media, προσέλκυση 
κοινού, εταιρικά προφίλ και διαφήμιση. 
Εισηγητής: Σειραγάκη Κλειώ
Κόστος Σεμιναρίου: 150 € ευρώ 
Πότε: 24/11/2016                 
Τόπος Διεξαγωγής: Future Business School, Αρκαδίας 16Α, Περιστέρι



H εκπαίδευση έχει πια το δικό της site!
Το νέο skywalker. education 
Ένα site με όλες τις πληροφορίες που χρειά ζεσαι για την εκπαίδευση. Πανεπι-
στήμια, κολλέγια, μεταπτυχιακά, επαγγελματικά σεμινάρια, υποτροφίες είναι 
μερικά μόνο από όσα θα βρεις με ένα κλικ. Ανανεω μένο και λειτουργικό σε 
περιμένει να το εξερευνήσεις: skywalker.education

www.skywalker.education
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GR Bossible: Φεστιβάλ Νεοφυ
«Μοιράζομαι το τώρα και εμπνέομαι το αύριο»

Το πρώτο Φεστιβάλ από το Skywalker.gr, αφιερω-
μένο στη Νεοφυή Επιχειρηματικότητα, διοργανώ-

νεται στις 26 και 27 Νοεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο 
HELEXPO, στο Μαρούσι, Κηφισίας 39. 

Σκοπός του φεστιβάλ είναι η συνάντηση του οικο-
συστήματος της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας με 

τους νέους και εν δυνάμει επιχειρηματίες σε μια ενι-
αία φυσική πλατφόρμα παρουσίας, επικοινωνίας και 
αλληλεπίδρασης.

To Φεστιβάλ απευθύνεται σε νέους επιχειρηματίες, σε 
όσους ενδιαφέρονται να διερευνήσουν τις δυνατότητες 
του «επιχειρείν» -ως εναλλακτικό δρόμο επαγγελματικής 
δραστηριότητας και δημιουργικότητας- καθώς και σε 

όλα τα μέρη που απαρτίζουν το ελληνικό επιχειρηματικό 
οικοσύστημα. Σε αυτό το διήμερο, οι επισκέπτες μπο-
ρούν να παρακολουθήσουν, να συμμετάσχουν και να 
εμπλακούν ενεργά σε μια σειρά δραστηριοτήτων όπως:

επιχειρηματικότητα

«Ο Αξιακός Επαναπροσ
κής Επιχειρηματικότητα
27 Νοεμβρίου με τίτλο «Τ
Επιχειρήσεων».

Πρόγραμμα συνεδρίου

*Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης

Σάββατο 26/11/2016

Ώρες Πάνελ-Θεματικές Συντονιστές

10:30-
10:35

10:35-
11:00

11:00-
11:30

11:30-
13:00

13:00-
13:30

13:30-
14:30

14:30-
14:45

14:45-
16:30

Καλωσόρισμα

Χαιρετισμοί

Η Ιστορία της Ελληνικής 
Επιχειρηματικότητας

Νίκος Σακελλαρίου, 
Οικονομικός 
Επιχειρηματικός 
Συντάκτης Ημερισάς

Αναγκαίες Στρατηγικές 
Ανάπτυξης και Στήριξης 
της Ελληνικής 
Επιχειρηματικότητας

Διάλειμμα

Πάνελ: Ανάγκη, 
Ρόλος και Αξιακός
Μετασχηματισμός

«Επιχειρείν» από το 
τοπικό στο παγκόσμιο

Άννα Διαμαντοπούλου, Πρόεδρος 
του Δικτύου για τη Μεταρρύθμιση 
στην Ελλάδα & την Ευρώπη

Πάνελ: 
Αποτυπώνοντας 
την Επιχειρηματικότητα 
στην Ελλάδα 
του Σήμερα

Ομιλητές

Δημήτρης Φυντάνης, Διευθυντής 
Επιχειρησιακής Συνέχειας Skywalker

Ανδρέας Λοβέρδος, 
Κοινοβουλευτικός 
Εκπρόσωπος της Δημοκρατικής 
Συμπαράταξης

Ντόρα Μπακογιάννη, 
Βουλευτής Α’ Αθηνών Ν.Δ., 
πρώην Υπουργός

Δρ. Κυριάκος Ποζρικίδης, 
Διευθύνων Σύμβουλος του εθνικού 
εκθεσιακού φορέα ΔΕΘ-HELEXPO 
A.E., Δημήτρης Μιχαηλίδης, 
Δημοσιογράφος ΑγροΝέα, 
Μίνα Φειδά, Πρόεδρος 
ΦΕΙΔΑΣ, Δ.Ι., Α.Ε., 
Δρ. Χρήστος Διαμαντόπουλος, 
Καθηγητής, Σύμβουλος Δ.Σ. 
Endeavor Greece, Επιστημονικός 
Υπεύθυνος «ΣΥΝΘΕΣΙΣ», 
μόνιμο μέλος του Ακαδημαϊκού 
Σώματος «LUDWIG VON 
MISES INSTITUTE», 
Νίκος Καραγεωργίου,
Πρόεδρος Ε.Σ.Β.Ε.Π., 
Αντιπρόεδρος Σ.Β.Α.Π., 
Εύη Σαχίνη, Διευθύντρια Εθνικού 
Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)

Άννα Διαμαντοπούλου, Πρόεδρος 
του Δικτύου για τη Μεταρρύθμιση 
στην Ελλάδα & την Ευρώπη, 
Αντώνης Ε. Γκορτζής, Πρόεδρος 
Ελληνικού Ινστιτούτου Επιχειρηματικής 
Ηθικής & Πρόεδρος Ευρώπης 
του δικτύου επιχειρηματικής 
ηθικής, Νάνσυ Παπαλεξανδρή, 
Ομ. Καθηγήτρια Διοίκησης 
Ανθρώπινου Δυναμικού 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Κατερίνα Κατσούλη, 
CSR & Sustainability Director, 
Grant Thornton Greece, Γιάννης 
Σύρρος, Γενικός Διευθυντής 
ΣΕΠΕ, Μέλος ΔΣ DIGITALEUROPE, 
Αντιπρόεδρος για την Ευρώπη WITSA

Σταύρος 
Μονεμβασιώτης, 
Επικεφαλής Οικονομικού 
Ρεπορτάζ, Alpha TV

Κυριακή 27/11/2016

Ώρες Πάνελ-Θεματικές Συντονιστής

10:30-
10:35

10:35-
11:00

11:00- 
12:30

12:30- 
13:30

13:30- 
14:00

14:00- 
15:30

15:30- 
17:00

17:00- 
17:15

17:15- 
18:15

18:15- 
18:45

Καλωσόρισμα

Χαιρετισμοί

Το Μετέωρο Βήμα Μαρία Γεωργαλά, 
Επικοινωνιολόγος-
Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, 
D.E.A Communication & 
Information, Global Career 
Development Facilitator 
(GCDF)

Ερμίνα Γάκη, Συμβουλευτική
Ψυχολόγος (Μ.Α), Άννα Χλιούρα, 
CoFounder-Marketing Manager-
Elektronio, Δημήτρης Τσούχλος,
Master Executive Coach & 
Organizational Developer, 
Παναγιώτης Οικονόμου, 
Managing Partner S.T.E.P

Ανδρέας Στεφανίδης, Επικεφαλής 
Aephoria.net, Νίκος Δημάκης, 
Project Manager of Aephoria.net 
& Blue Growth, Ξενοφώντας 
Κάππας, Γενικός Διευθυντής - 
Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και 
Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου

Ορέστης Ματσούκας, Πρόεδρος 
του Ελληνικού Συνδέσμου Νέων 
Επιχειρηματιών ΕΣΥΝΕ, Αθανάσιος 
Νασιόπουλος, Καθηγητής Τμήμα 
Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Σχολή 
Τεχνολογικών Εφαρμογών, Επιστημο-
νικός Υπεύθυνος της Μονάδας 
Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, 
ΤΕΙ Αθήνας, Ευάγγελος Σιώκας, 
Δρ Μηχανικός ΕΜΠ Συντονιστής
θερμοκοιτίδας ΕΠΙ.νοώ ΕΜΠ, 
Χριστίνα Μπιρλιράκη, Assistant 
Manager, Orange Grove

Σωτήρης Πετρόπουλος, 
Διευθυντής του HIGGS, Δημήτρης 
Μιχαηλίδης, Δημοσιογράφος Αγρο-
Νέα, Ολίβια Κυριακίδου, Επίκουρη 
Καθηγήτρια στο Τμήμα Οργάνωσης 
και Διοίκησης Επιχειρήσεων του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Κωνσταντίνος Καρυπίδης, 
Σύμβουλος επιχειρήσεων, 
επιχειρηματίας, καλλιτέχνης

Διάλειμμα

Διάλειμμα

Απονομή Βραβείων & 
Τιμητικών Διακρίσεων

Κοινωνική 
Επιχειρηματικότητα

Υποστήριξη 
στην Ελληνική Νεοφυή 
Επιχειρηματικότητα

Ομιλητές

Δημήτρης Φυντάνης, Διευθυντής 
Επιχειρησιακής Συνέχειας Skywalker

Ελένη-Άννα Θεωνά, Επικεφαλής 
του Κέντρου Ευρωπαϊκής 
Πληροφόρησης και Ενημέρωσης 
Europe Direct City of Athens
Ορέστης Ματσούκας, Πρόεδρος 
του Ελληνικού Συνδέσμου 
Νέων Επιχειρηματιών ΕΣΥΝΕ

Περί καινοτομίας

Το Μέλλον των Νεοφυών ΕπιχειρήσεωνΟ αξιακός επαναπροσδιορισμός της ελληνικής επιχειρηματικότητας



Η In Group ΑΕ, η ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρία απασχόλησης 
ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα, πιστοποιημένη σύμφωνα 
με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008 στον τομέα εύρεσης και 
επιλογής προσωπικού, ζητά για λογαριασμό εταιρίας πελάτη της, 
στη Συγγρού:

Υπεύθυνος Λογιστηρίου 
(εταιρία διανομής)

Ομάδα: 
 

  
Προσόντα: 

 
με ταχυμεταφορές ή διανομές 

 
 

σε εταιρία 
 

 
στην Κύπρο  
Παρέχονται: 

 
 

τους, στο link: http://www.jobs.net/j/J0pN16H8?idpartenaire=24658 
ή στο fax: 210 8210230.

Η εταιρία AKS Hotels

μου συνεδριακού κέντρου, ζητεί προσωπικό για την κάλυψη της 
παρακάτω θέσης:

Νυχτερινός Υπάλληλος Υποδοχής

Απαραίτητα προσόντα: 
 

άλλης επιπλέον γλώσσας θα θεωρηθεί προσόν 
 

Προσφέρονται: ανταγωνιστικά πακέτα αποδοχών και άριστο 

τους σημείωμα στo e-mail: Dtsokos@sabo.gr

Η atc Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές, μέλος του παγκόσμιου δικτύου 
 

τεχνικούς. H επιτυχία μας στηρίζεται στους ανθρώπους μας, που 
με τις γνώσεις τους και την αδιάλειπτη θέληση και προσπάθειά 

το προσωπικό της με την πρόσληψη: 

Payroll Assistant  
για το τμήμα Consulting 

(κωδικός θέσης: AA1116)
Απαραίτητα προσόντα: 

 
αλλοδαπού ιδρύματος, με ειδίκευση στα οικονομικά  
ή στη λογιστική 

με προϋπηρεσία έως 2 έτη σε αντίστοιχη θέση 
 

 
 

θα συνεκτιμηθεί 
 

 
χρονοδιαγράμματα 

 
 

Πληροφορίες υποβολής αιτήσεων: Παρακαλούμε όπως αποστεί

στην ηλεκτρονική διεύθυνση: @ .gr με θέμα τον 
 

, τηλέφωνο: +30 211 0137856, 
website: 

Τεχνίτη για Συντήρηση Καλουπιών  
Μηχανών Injection

Απαιτούμενα προσόντα: 
 

επιθυμητή 
 

θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα  
 

 
 

 
 

 
 

επικοινωνίας και συνεργασίας  
Βασικά καθήκοντα: 

καλουπιών 
 

τα απαραίτητα μηχανήματα και εργαλεία 
 

 
καλουπιών κατά τη διάρκεια της παραγωγής διαδικασίας 

των εργαλειομηχανών και άλλων μηχανημάτων του τμήματος

Η εταιρία προσφέρει:

σε αναπτυσσόμενο επαγγελματικό χώρο.

 
στο e-mail: @ .

Η Φουρναράκης Α.Ε.,  

Χειριστή Reach Truck 
Απαραίτητα προσόντα: Έως 35 ετών, απαραίτητη τριετή προϋπηρεσία 
σε αντίστοιχο μηχάνημα σε ψηλή αποθήκη διαχείρισης παλέτας, γνώση 

Βιογραφικό στο e-mail: Cv3@ .gr,  
website: www. .gr



Advisory Services 
Business Intelligence Professional

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: Working in a multi-national environment, the enterprise intelligence team works closely 
with clients in order to manage engagements and lead teams of data analysis resources covering all 
aspects related to design and provision of information solutions (e.g. data management, reporting & 
analytics). Working in this creative environment, you will be given the opportunity to work and take 
responsibilities on challenging projects by gaining exposure to various sectors, both within Greece and 
the central south & east Europe (CSE) region. EY’s Information Technology Advisory Services (ITAS) 
practice provides business driven technology advisory services within sectors related to technology 
strategy and enablement, information management services, market/credit and operational risk, and 
security. In our efforts to enhance further our portfolio of services within advisory practice in Greece 
and to build a team specializing in enterprise intelligence, we are currently looking for professionals 
at senior and managerial level.

Desired experience: Candidates should demonstrate understanding and/or experience 
in one or more of the following:

data stores. Ideally, must have gone through at least one full life cycle implementation

etc. is of interest

for the remediation of data quality issues

(e.g.Tibco Spotfire, Tableau, etc.)
Requirements:

engineering, information technology and/ or other related field with strong quantitative focus

Submit to link: 

Viokyt Packaging S.A.

in the greek corrugated packaging sector, offering a range of corrugated containers, shelf ready 

sound working environment, a challenging remuneration package and development opportunities. 
We are currently looking for a:

Head of Accounting
Strategic tasks & responsibilities:

regulations, and managing payment transactions

of appropriate records

and accounting standards in the operations of the company

and the government

intercompany loan agreements

Budget & result responsibilities:

Team-leading:

Organizational tasks & responsibilities:

of economy and other institutions

Requirements-experience: 

Education: University degree in economics.

Professional skills:

Personal and social skills:

If you are interested in bringing your expertise to bear on a challenging, long-term, international 
project, we would look forward to your application.  e-mail: recruitment@
dunapack-viokyt.gr. We look forward to hearing from you.

 Η KSM HR, εκ μέρους μεγάλου πελάτη της που δραστηριοποιείται στο χώρο των πετρελαιοειδών, 
αναζητά υποψήφιους για άμεση πρόσληψη για τη θέση:

Oδηγού Bυτιοφόρου ADR 
Στην περιοχή της Κηφισιάς.

Απαιτούμενα προσόντα:

Παρακαλούμε να στείλετε άμεσα το βιογραφικό σας σημείωμα-αναφέροντας οπωσδήποτε στο θέμα 
τον κωδικό θέσης- στο link: http://www.ksmhr.gr/job/odigos-bytioforou

σημειωμάτων.

Το ξενοδοχείο Pegasus Suites & Spa, που βρίσκεται στη Σαντορίνη, προσφέροντας ολοκληρωμένες 
και ποιοτικές τουριστικές υπηρεσίες, αναζητά να καλύψει τη θέση του:

Φυσικοθεραπευτή
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

Προσφέρονται:

Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: info@pegasussuites.com



Lawyer
Job responsibilities: 

 

 
 

 

 

  
Requirements: 

 
 

 

 

 
 

 

 

Benefits:

e-mail: 

General company overview: TrueGreece 

Accounting Assistant Position

Accounting Assistant requirements: 
 

 
 

 
 

 
  

Accounting Assistant duties will include,  
but will not be limited to: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
The Accounting Assistant is expected to: 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 e-mail:  

Upcom ltd,

Unix Server System Administrator  
(UPC161101)

The role

Technical framework  

 

 

 
 

 
 

  
Processes/operational framework  

 
  

Candidate profile  
 

 
 

 

 

 
 

 
 

  
The company offers  

 

 e-mail: 

Famar S.A.

Group Purchasing Controller  
(ref: GPC_112016)

Main domains of responsibility are (but not limited to): 
 

 
 

 
 

 

 

  
Prerequisites: 

 

 

 
 

 
 

 

link: 

Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού  
/Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος 

Μηχανικός Τ.Ε.Ι.
Επιθυμητά προσόντα:

Η εταιρία:

.

 e-mail:   

Software Engineer
Minimum qualifications: 

 
 

 

 
  

Programming skills: 
 

 

 
 

 

 
 

 

We offer:

 
e-mail: 



Από τα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη Α.Ε., ζητείται: 

Γενικός Διευθυντής
Αρμοδιότητες: 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

projects  
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 

 
 

 

 

 
  

Επιθυμητά προσόντα: 

 

 
 

  
Αποδοχές: 

 

 link: 

CRM Analyst 
ref.code CRM_0916

 Responsibilities: 
 

 

 

 

 
 

  
Qualifications: 

 

 
 

 
 

  
Competencies: 

 
 

 
 

 
 

 

e-mail: 

Hellenic Fruits and Juices 

Διευθυντή Έρευνας & Ανάπτυξης
Ρόλος και αρμοδιότητες: 

 
 

 
 

 

  
Απαιτούμενα προσόντα: 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
  

Επιπρόσθετες σημειώσεις: 
 

 
 

 

e-mail: 

H Trenkwalder JobCentres,
,

Γραμματειακή Υποστήριξη  
Εμπορικής Διεύθυνσης

Προφίλ υποψηφίου: 
 

 
 

 
 

 

Καθήκοντα-αρμοδιότητες: 

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 
 

 -
 e-mail:  

 -

Ophthalmica

Στέλεχος  
Τηλεφωνικού Κέντρου

Περιγραφή θέσης: -

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Η εταιρία μας προσφέρει: 

 ηλεκτρονική διεύθυνση: 
 

Η KSM Human Resources

Υπεύθυνο/-η Καταστήματος

Περιγραφή θέσης: 

 
 

 
 

  
Απαραίτητα προσόντα: 

 

 
 

 
 

 
 

  
Επιθυμητά προσόντα και δεξιότητες: 

 
 

 
 

 
 

link: 
-



Η Axel accessories είναι μια 100% ελληνική εταιρία μόδας με το βλέμμα της στραμμένο σε ολόκληρο 
τον κόσμο. Η καινοτομία, η διορατικότητα, το πάθος, 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 Εισαγωγών
(κωδικός θέσης: ΥΕΙΣ03)

Προφίλ υποψηφίoυ:

υπόδησης & αξεσουάρ, κυρίως από ασιατικές χώρες

όσο και με την ομάδα των συναδέλφων

στην εκτέλεση των αρμοδιοτήτων

Ενδεικτικές αρμοδιότητες:

κατασκευής της εταιρίας
Παροχές:

με πρόσφατη φωτογραφία, στο e-mail: hr@ .

Senior Buyer

Duties: product/service research: 

Product/service evaluation:

Purchasing/records management:

Customer service:

Abilities/skills:

Σχετικά με την εταιρία Κωτσόβολος 

Η Κωτσόβολος βρίσκεται στα ακόλουθα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης:

 - 

 μέσω της κάτωθι ιστοσελίδας 

Η φαρμακευτική εταιρία Help A.B.E.E. αναζητά: 

Χημικό ή συναφούς ειδικότητας Επιστήμονα
. 

e-mail: 

Η Mapfre Asistencia

Γραμματειακή-Υποστήριξη-Υποδοχή
(πενθήμερη πλήρης απασχόληση)

Περιγραφή θέσης:
τών, για την οργάνωση συνεδριακών αιθουσών, για τη διαχείριση εισερχόμενων και εξερχόμενων 

μάτων της εταιρίας, για την επικοινωνία με προμηθευτές και για τη διεκπεραίωση παραγγελιών και 
λοιπών εργασιών.

Απαραίτητα προσόντα:

Παροχές εταιρίας: 

Βιογραφικά στο e-mail: @ .



Store Manager  
Komotini

Jysk is expanding to the greek market, and looking for a Store Manager with potential to develop 
with the business. The Store Manager will be responsible our new store opening in Komotini, ensuring 
that our store exceeds the expectations of our customers. If you want to have an essential role in 
building a successful store team, this is your opportunity!

What can you expect to be doing day to day: 
 

 
 

 
 

  
How can you make the difference every day? 

 
 

 
 

  
Why join us? 

roots 
 

way 
 

 

store

The Store Manager will have a daily reference to the District Manager. The job is based in Komotini, 
but travelling activity within Greece should be expected during the introduction period.

link: http://job.jysk.gr/ or www.jysk.gr

founder and owner, Lars Larsen, who also owns the furniture retail chains Bolia.com, IDEmøbler 

Brand Manager Extruded  
(temporary) 

Job description:

1. Develop and manage business-building plans and budgets to achieve brand objectives. 
 

 
 

 
 

  
2. Lead execution of outside agencies and cross functional teams to ensure project 
completion on-time/on budget. 

 
 

  
3. Provide input to the agencies to facilitate development of effective copy, media,  
social and promotional plans. 

 
 

 
 

  
Qualifications/requirements: 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Submit to link:  

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

Junior Προγραμματιστής Παραγωγής 
(κωδ. JPP-16)

Με έδρα τη ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς.

Περιγραφή θέσης: Υποστήριξη του προγραμματισμού παραγωγής ώστε να επιτυγχάνεται η βελτιστο
ποίηση χρήσης των πόρων παραγωγής. Οργάνωση προγραμμάτων παραγωγής ανά τμήμα και συνεχής 
βελτίωση των διαδικασιών προγραμματισμού παραγωγής. Η θέση αναφέρεται στον Προϊστάμενο 
προγραμματισμού παραγωγής του ομίλου.

Προσόντα: 
 

 
 

 
 

  
Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

 
 

 

Επισύναψη βιογραφικών στο link: http
viografikou/

Μεγάλη εταιρία με ηγετική θέση στην εγχώρια αγορά του real estate, αναζητά: 

Διευθυντή Ανάπτυξης 
(κωδ. Δ.Α.)

Με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

Το στέλεχος που θα προσληφθεί θα επωμιστεί τα παρακάτω καθήκοντα: 

των στόχων 
 

και Μ.Μ.Ε. 

 

συνεργάτες, ως προς την ανάπτυξη της αγοράς

Η εταιρία προσφέρει:  
 

 

Βιογραφικά στο e-mail: et@upgrade.edu.gr



Η Forthnet ΑΕ, ο μεγαλύτερος πάροχος συνδυαστικών υπηρεσιών 
ψυχαγωγίας και επικοινωνίας στην Ελλάδα, ζητά να προσλάβει 
για τα γραφεία της στον Ταύρο: 

Υποστήριξη Professional  
Συνδρομητών 

(κωδικός θέσης: CCPR-062016)
5ωρης απασχόλησης, για εργασία σε κυλιόμενο ωράριο. 

Περιγραφή θέσης: Η θέση αφορά στην τηλεφωνική εξυπηρέτηση 
νέων και υφιστάμενων επαγγελματιών και μικρών επιχειρήσε-
ων, καθώς και στην τηλεφωνική πώληση των υπηρεσιών από 
εισερχόμενες κλήσεις. Στην καταχώρηση αιτημάτων στο CRM 
σύστημα της εταιρίας και διακράτηση των υφιστάμενων πελατών, 
μέσω εισερχόμενων ή εξερχόμενων κλήσεων.

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει τα εξής 
προσόντα/χαρακτηριστικά: 

 
 

 
(γραπτά και προφορικά) 

 
 

 
 

 
 

πελατών, θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν 

υποψηφίους  
Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

Επισύναψη των βιογραφικών στο link: 

Εταιρία παροχής υπηρεσιών με έδρα το Χαλάνδρι, ζητά:

Γραμματεία
Περιγραφή καθηκόντων: 

 
 
 

 
 

 
αλλά και τους δυνητικούς πελάτες για την επίλυση  
των ζητημάτων που προκύπτουν στην τιμολόγηση 

 
 

 
 

  
Απαραίτητα προσόντα: 

 

ή τιμολόγησης 
 

 
 

υπό συνθήκες πίεσης 
 
 
 

 
 

  
Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

 
 

διεύθυνση:  

Η RDC Informatics αποτελεί έναν ολοκληρωμένο οργανισμό 
παροχής λύσεων και προϊόντων πληροφορικής και αναζητά να 
προσλάβει:

SoftOne ERP Consultants

Βασικά καθήκοντα: 
 

επιχειρήσεων 

 

συστημάτων 
  

Απαραίτητα προσόντα:  

κατεύθυνσης 

διαχείρισης εταιριών 

 
 

 
στην παρουσίαση λύσεων 

ομαδικό πνεύμα εργασίας 
 

υποψηφίους 
  

Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα: 
 

 
 

 
  

Προσφέρονται: 
 

 
 

e-mail: 

Η εταιρία Enviroplan A.E. ( ), η οποία 
παρέχει υπηρεσίες συμβούλου & μηχανικού και ειδικεύεται σε 
μελέτες-έρευνες σχετικά με τη διαχείριση και την προστασία του 
περιβάλλοντος, αλλά και σε πάσης φύσεως τεχνικά και αναπτυ-
ξιακά έργα, με διεθνή δραστηριότητα και γραφεία σε Ελλάδα 

έργα στην Ελλάδα και το εξωτερικό:

Στέλεχος Τμήματος Διεθνών Έργων 
(κωδικός θέσης: 07/16)

 
που ασχολείται με την ετοιμασία προσφορών, 
την παρακολούθηση συμβάσεων και ενέργειες δημοσιότητας 
της εταιρίας και αναφέρεται στο γενικό διευθυντή  
του τμήματος 

 
 

εργασίας στα αγγλικά 

(γαλλικά, τουρκικά, ρουμάνικα κ.α.) 
 

επικοινωνίας, δημοσιότητας και δημοσίων σχέσεων 
 

συμβάσεων και ευρωπαϊκών-διεθνών οργανισμών  
 

ή θέση με ανάλογες ειδικεύσεις 

Προσφέρονται: σύγχρονο περιβάλλον εργασίας, ανταγωνιστικές 
αποδοχές αναλόγως προσόντων, εκπαίδευση, προοπτικές ανέλιξης.

-
αφερόμενοι, πρέπει  να ανανεώσουν-εκδηλώσουν το ενδιαφέ-
ρον τους αποστέλλοντας το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλ. 
διεύθυνση:  αναφέροντας απαραίτητα 

φωτογραφία). 

Junior Tax Lawyer 
Callamus

Job description: 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
Qualifications: 

 
 

 
 

 
 

 

e-mail: 

Kassandra Bay Resort & Spa 

Cashier
Position requirements: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
Kassandra Bay Resort & Spa offers: 

 
 

 
 

 e-mail: 
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συνέχεια στη σελ. 12

 Αγγελίες εργασίας 

8

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Η εταιρία Decon S.A., worldwide marine outfitting, 
αναζητεί: 

Υπάλληλο Γραφείου 

 
 

 
 e-mail: 

Στέλεχος Εξαγωγών με άριστα Αγγλικά  
(ΑSS11)

O/Η ιδανικός/-ή υποψήφιος/-α θα πρέπει  
να διαθέτει: 

 
 

 

Στις κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνεται:

e-mail: 
gr

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Γραμματεία-Υποδοχή

Απαιτούμενα προσόντα: 
 

 
 

 
 

  
Απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες: 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

 
 

Τόπος εργασίας:

e-mail: 

Γραμματέα Εξαγωγών 
(κωδ. θέσης: exp_secr)

Επιθυμητά προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

Καθήκοντα: 
 

 
 

 
 

 
 

 

e-mail:  

Η εταιρία VestaHome 

Γραμματέας Εμπορικού Τμήματος 

Αρμοδιότητες: 
 

 
 

 
 
  

Προσόντα: 
 

 
 

 
 

 

e-mail:  

Η Auto Marin A.E., 

Υπάλληλο  
Γραμματειακής Υποστήριξης

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 
 

 
 

 
  

Προσφέρονται: 
 

 
 

 e-mail: 
gr

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Η Γευσήνους

Boηθό Τμήματος H.R.  
(part time)

Αρμοδιότητες: 

 
 

  
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
 

 
 

 

e-mail: hr@

Η Alfanet A.E.,

Διευθυντή Marketing

Απαιτούμενα χαρακτηριστικά/ικανότητες  
για το ρόλο: 

 
 

 
 

  
Απαραίτητα και επιθυμητά προσόντα: 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

 
 

 
 

  e-mail:  
 

Regency Entertainment S.A
 

Marketing Coordinator  
(ref code: MCO)

Education and/or experience: 

 
 

 

 

 
  

Skills and abilities: 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
  

Main responsibilities: 

 

 

 

 

 

  
We offer: 

 
 
 

e-mail: 

Βiofresh Cosmos

Υπεύθυνο Λειτουργιών

Αρμοδιότητες: 
 

 

 
 
 

 
 

  
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
 

 
 

 ηλε-
κτρονική διεύθυνση: 

Social Workers 
Thessaloniki

Optimal HR Group

Main responsibilities: 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

Requirements: 

 
 

 

 

 
 

 

link: 



«Στη ζωή δεν έχει σημασία πόσες φορές
θα πέσεις αλλά πόσες θα σηκωθείς»

ΞαναΜπές
στο παιχνίδι!

Το voluntarywork. gr, ιστοχώρος αγγελιών ζήτησης εθελοντικής εργασίας ή/και υπηρεσιών, 
από τον Μάρτιο 2013, διευρύνει τις υπηρεσίες και το 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
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ΕΣΤΙΑΣΗ
Executive Chef

Απαραίτητα προσόντα: Προηγούμενη 3ετής εμπειρία 
σε ανάλογη θέση σε ξενοδοχείο 5* ή 4*, με προ-
τίμηση σε ξενοδοχεία ημιδιατροφής. Καλή γνώση 
σύνθεσης μενού a la carte, ελληνικής μοντέρνας 
κουζίνας, κοστολογίου, διαχείρισης προσωπικού, 
εμπειρία εκδηλώσεων. 

Βιογραφικά στο e-mail: info@lakitira.gr

Η Ελούντα Α.Ε. αποτελείται από 3 πολυτελείς ξενο-
δοχειακές μονάδες: Porto Elounda, Elounda Mare, 
Elounda Peninsula. Η Ελούντα Α.Ε., όντας ένας από 
τους δημοφιλέστερους καλοκαιρινούς προορισμούς 
στην Ευρώπη, δίνει την ευκαιρία σε κάθε ενδιαφερό-
μενο να αποκτήσει μια σημαντική εργασιακή εμπειρία 
στο χώρο των τουριστικών επιχειρήσεων. Η Ελούντα 
Α.Ε. διαθέτει πλήρως εξοπλισμένα και λειτουργικά 
δωμάτια προσωπικού, εντός του νεόχτιστου κτιρίου 
προσωπικού του ξενοδοχείου, με κλιματισμό, τηλε-
όραση και λουτρό. Επίσης προσφέρει δωρεάν wifi 
στο σαλόνι του κτιρίου. Η Ελούντα Α.Ε. επιθυμεί να 
προσλάβει για την επόμενη σεζόν:

Ά  Μάγειρες

Απαραίτητα προσόντα: 
 

Βιογραφικά στο e-mail:  
humanresources@elounda-sa.com

Bartender 
(code BR)

Bartenders will be responsible to prepare and serve 
drinks to guests. Able to mix and match ingredients 
in order to create classic and innovative drinks in 
accordance with customers’ needs and expectations. 
The purpose of this position is to interact with the 
hotel guests and ensure they have a great experience 
at the bar & pool area. Bartenders should maintain 
positive guest interactions, while accurately mixing 
and serving beverages to guests and servers in a 
friendly and efficient manner.

Qualifications: 

boutique hotel 

as an asset 

language is essential 

language will be considered as an asset 

 
 

 
 

 
 

 
will be considered as an asset 

 
 

  
Duties and responsibilities: 

 
and clean at all times 

drinks and snacks 
 

as ordered and in compliance with hotel standard 
drink recipes 

 

displays 
 

and make recommendations 

and suggestive selling 

dining options and general hotel and regional 
information 

 
and beverage products, menus and promotions 

 
 

 

vacuuming, dusting, cleaning of glass doors  
and windows, etc. if required 

 
and stooping 

 

all receipts 

supplies 

guest experience 
 

the hotel management

An attractive package of benefits is offered according 

of Mykonos Princess team, please send us your 
cv with a recent photo, to e-mail: manager@
princessofmykonos.gr
and not fulfilling the above prerequisites, won’t be 
taken under consideration. All applications will be 
treated in the strictest confidence.

Ο όμιλος Carlson Rezidor Hotel Group, αποτελεί 
έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους ξενοδοχείων 
παγκοσμίως, με περισσότερα από 1.350 ξενοδοχεία 
και παρουσία σε πέραν των 105 χωρών ανά τον κό-
σμο. Το Radisson Blu Beach 
μέλος του πολυεθνικού ομίλου, στη Μίλατο Λασιθίου 
έχοντας σαν πρωταρχικό στόχο την προσφορά πολυ-
τελούς διαμονής και εξυπηρέτησης στους πελάτες 
του, ψάχνει για τη σεζόν 2017 νέους, δυναμικούς 
και ταλαντούχους συνεργάτες. Αναζητάμε σοβαρούς 
επαγγελματίες, οι οποίοι σκοπεύουν να οικοδομήσουν 
μία μακρόχρονη σχέση με την παγκόσμια βιομηχανία 
τουρισμού. Το Radisson Blu Beach Resort Milatos 

 αναζητά για το 2017:

Executive Sous Chef

Απαιτούμενες δεξιότητες: 

θέση σε ξενοδοχεία 5* Ελλάδας ή εξωτερικού  
με τουλάχιστον 4 outlets 

 

γλώσσες: γερμανική, γαλλική, ρώσικη 
 

 
 

νομοθεσίας 

υπηρεσιών 
 

 
δεξιότητες 

 
 

 
 

  
Η εταιρία μας προσφέρει: 

 
 

 
 

εργασίας για τη δημιουργία ευκαιριών καριέρας

Αποστολή βιογραφικού με πρόσφατη φωτογραφία στο 
e-mail: hr.milatos@radissonblu.com. Βιογραφικά τα 

και στέλνονται χωρίς πρόσφατη φωτογραφία, δεν 
θα γίνονται δεκτά. Τα άτομα που θα επιλεχθούν για 
συνέντευξη θα ενημερωθούν μέσω e-mail με σειρά 
προτεραιότητας.

Mykonos Palace Beach hotel is converting to a 5* 

talented, associates for long term cooperation in 
the hospitality industry. Our beachfront restaurant 
has also been fully renovated and upgraded in 2016. 
Mykonos Palace Beach hotel is owned by customer 
service-oriented, contemporary management 

candidates interested in building solid experience 
in the international tourism industry.

Εxecutive Chef 
Προσόντα: 

τουριστικών επιχειρήσεων 
 

των 3 ετών 

ξενοδοχεία 5 αστέρων μέχρι 50 κλίνες 
 

 
 

 

άλλη μία ξένη γλώσσα 
 

λειτουργία του τμήματος 
 

το πλάνο εργασιών 
 

του προσωπικού 
 

του πρωινού, a la carte, ημιδιατροφής, room 
 
 

 
 

και επίλυση τυχόν προβλημάτων  
The company offers: 

employment, professional work environment 

and packages

photograph, and data required for consideration 
of this position plus 3 written business references, 
to e-mail: mykonospalace@aol.com. Please do not 
apply if you do not meet position requirements. 

Η ξενοδοχειακή αλυσίδα Harpin Hotels -
ούπολη Χανίων, ζητά να προσλάβει για τη σεζόν 2017:

Food & Beverage Manager

Απαραίτητα προσόντα: 
 

επιχειρήσεων Ελλάδος ή εξωτερικού 

θέση σε ξενοδοχείο 5* 
 

 γερμανικών 
 

 

τμημάτων 
 

 
  

Καθήκοντα: 

τμημάτων των ξενοδοχείων για επίτευξη  
υπηρεσιών υψηλού επιπέδου 

 
 

των τμημάτων και εποπτεία τους 
 

σε συνεργασία με το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού 

τμημάτων 
 

και εποπτεία προγραμμάτων εκπαίδευσης 
 

και διαδικασιών πιστοποίησης 
 

και προσωπικού 
 

την άριστη παροχή φιλοξενίας  

  
Προσφέρονται:  

 
 

 
εργασίας για τη δημιουργία ευκαιριών καριέρας

Βιογραφικά στο e-mail: cv@harpinhotels.gr. Βιογραφικά 
 

και στέλνονται χωρίς πρόσφατη φωτογραφία, δε 
θα γίνονται δεκτά. Τα άτομα που θα επιλεχθούν για 
συνέντευξη θα ενημερωθούν μέσω e-mail με σειρά 
προτεραιότητας.

Τα ξενοδοχεία Pomegranate Wellness Spa Hotel 
και Potidea Palace, που βρίσκονται στη Νέα Ποτίδαια 
Χαλκιδικής, ενόψει της καλοκαιρινής σεζόν 2017, 
ζητούν να προσλάβουν τις παρακάτω θέσεις:

Μάγειρες Α’/B’/Γ’ για a la Carte 
(CALC)

Απαραίτητα προσόντα: 

και ξενοδοχεία 5* 
 

 
 

 

καταστάσεις 
 

προδιαγραφών 

Το ξενοδοχείο προσφέρει: 
 

περιβάλλον εργασίας 

στην περιοχή 
 

από το χώρο εργασίας στις κατοικίες προσωπικού 
 

προσόντων και δυνατότητα επαγγελματικής  
εξέλιξης

Βιογραφικά στο e-mail: fom@pomegranatespahotel.
com -
θέσεις, δεν θα ληφθούν υπόψη. Παρακαλούμε όπως 
αποστείλετε άμεσα το βιογραφικό σας σημείωμα με 
φωτογραφία, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης.

Το Poseidonion Grand Hotel  αποτελεί 
ένα από τα κορυφαία ξενοδοχεία στην Ελλάδα. Ήδη 
από το 1914, όταν ξεκίνησε τη λειτουργία του, το 
ξενοδοχείο έγινε σύμβολο του νησιού με τη χαρακτη-
ριστική του αρχιτεκτονική στα πρότυπα της γαλλικής 
ριβιέρας. Μετά την ανακαίνισή του, που ολοκληρώθηκε 
με επιτυχία το 2009, το ξενοδοχείο σήμερα διαθέτει 
44 δωμάτια και 8 σουίτες, η εσωτερική διακόσμηση 
των οποίων βρίσκεται σε απόλυτη αρμονία με το 
χαρακτήρα και την ιστορία του. Περισσότερα από 
100 χρόνια μετά την πρώτη μέρα λειτουργίας του, 

 εξακολουθεί να αποτελεί 
 όντας ταυτισμένο 

με την κοσμοπολίτικη ιστορία του.

Service Manager

Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
 

σε ξενοδοχεία 5 αστέρων 
 

σχολής 
 

 
προγραμμάτων 

 
  

Προσφέρονται: 
 

 

Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία στο e-mail: 
hr@poseidonion.com

Το συγκρότημα Batis Multiplex Beach Resort ένας 
αυτόνομος πολυχώρος διακοπών και ψυχαγωγίας, 
που βρίσκεται σε μια από τις ομορφότερες ακτές 4 
χλμ. δυτικά της πόλης της Καβάλας, παρέχει υψηλού 
επιπέδου υπηρεσίες στα παρακάτω σημεία: a la carte 

-

beach bar, pool bar, cocktail bar, night club, camping 
Α’ κατηγορίας, οργανωμένη παραλία, play ground 

επιθυμεί να προσλάβει επαγγελματία, για τη θέση:

Sous Chef

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
και συνεργασίας 

  
Η εταιρία προσφέρει: 

 

περιβάλλον 

Βιογραφικά στο e-mail: jenny_pap90@hotmail.com. 
Περισσότερες πληροφορίες για το συγκρότημα στο 
site www.batis-sa.gr. Περισσότερες πληροφορίες για 

Το ξενοδοχείο Hotel Nikopolis Thessaloniki 5* 
αναζητά:

Ζαχαροπλάστη

Απαραίτητα προσόντα:  
 

ή χώρους εστίασης 
 

συμπεριφορά 
 

Βιογραφικά στο e-mail:  
Georgios.tr@hotel-nikopolis.com 
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Aqua Blu Boutique Hotel and Spa 5 star, in Kos 
is looking for:

Services Manager

Overall responsibility for the quality of services 
offered throughout the hotel’s F&B outlets. Direct 
responsibility to create-implement & monitor on a 
daily basis the sales plan for achieving targets at 
the hotel’s F&B outlets & concepts, as agreed & 
directed with the hotel manager.

Qualifications: 
 

from a reputed hotel school 

Manager/F&B Manager/Maitre d’ hotel or Outlet 
 

 
& verbal english & greek language as essential 
prerequisite 

foreigh language (german and/or french)  
will be considered as an asset 

 

qualities in leading a team 

skills

Please send cv with a photo, to e-mail: manager@
aquabluhotel.gr. Applications will be treated 
confidentially.

Restaurant Manager 

Costa Navarino is the new prime destination in 
the mediterranean, with a strong commitment to 
sustainable practices and environmental responsibility. 
Located in the greek region of Messinia in southwest 
Peloponnese, Costa Navarino is set against a backdrop 
of unspoiled, breathtaking seaside scenery and 
4,500 years of history. Costa Navarino currently 

guestrooms, suites & villas, a state-of-the-art 
5000m
Anazoe spa & thalassotherapy, two signature golf 

and boutiques, first class children’s facilities and 
multiple sports and activities. The award-winning 

 
who loves hosting and interacting with people and 
wants to manage, train and develop a thriving team. 

 Being part of our food and beverage team  
you will: 

 
for our guests 

 

a high quality, professional and well organized 
service 

 
 

 
 

and HACCP standards  
To be successful in this role you will have: 

in a fast paced environment 
 

and english 
 

 

skills  
Navarino Dunes offers: 

 
on qualifications 

innovative operator of lifestyle hospitality brands 
in the world 

 

dunes (for non-Messinian residents) 
 

 
 

to the relevant policies

grow within the most innovative hospitality operator, 
please send an english resume with a photograph, 
to e-mail: Career@costanavarino.com

Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο Eden Roc στην προ-
σπάθεια αλλαγής φιλοσοφίας και παροχής υπηρεσιών 
5 αστέρων, ζητά συνεργάτη για να στελεχώσει την 
ακόλουθη θέση:

Head Chef

με προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχείο 4 
ή 5 αστέρων. Επιθυμητή εμπειρία σε μαζική, καθώς 
και σε a la carte εστίαση, ηγετικές, επικοινωνιακές 
και οργανωτικές ικανότητες, επιμονή στην επίτευξη 
στόχων και γνώση παρουσίασης μπουφέ και νέων 
τάσεων της γαστρονομίας.

 ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το cv 
τους με μία φωτογραφία, στο e-mail του ξενοδοχείου: 
info@edenroc.gr. Όλες οι αιτήσεις θα αντιμετωπιστούν 
με εχεμύθεια. Δ/νση: 4ο χλμ. Λ. Ρόδου-Καλλιθέας. 

Tο ξενοδοχείο Kinetta Beach, παραλιακό ξενοδοχείο 

προσλάβει 
Barman

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 

Προσφέρονται: Διαμονή και διατροφή

Βιογραφικά στο e-mail: eugeniaradopoulou@gmail.
com

Restaurant Manager

Manages daily F&B operations. Maintains sanitation 
standards and assists servers and hosts on the floor 

the financial performance in areas of responsibility.

Qualifications: 
 

position 

language is essential 

language will be considered as an asset 
 

as an asset 

quality and presentation, enthusiastic  
and customer-oriented 

 
 
 

and interpersonal skills 
  

Duties and responsibilities: 

team on a regular basis 
 

and friendly service for guests 

food and beverage service staff in accordance 
with operating policies that he or she may help 
establish 

team members 

regularly 

behavior on shift 
 

and operating costs 

proper food presentation and proper  
food-handling procedures 

 
 

with a friendly/calm attitude 
 

within the restaurant 

various specially selected wines and make 
recommendations on tastings and food pairings 
when required 

payroll, & pay bills, or monitor bookkeeping records 
 

 

 
 

 

following roll-out 

 
 

of equipment and other services 

(e.g., being short staffed) 

important tasks are completed on time 
 
 

and also give detail update of the general 
manager 

 
for problems 

 
to resolve the same 

deposit receipts, and lock facility at end of day 

menu 
 

to monitor inventory, track staff schedules  
and pay, and perform other record keeping tasks 

inventory software, restaurant guest 
satisfactory, tracking software etc.

An attractive package of benefits is offered 

a member of Mykonos Princess team, please send 
us your cv with a recent photo to e-mail: manager@
princessofmykonos.gr. Cv’s with no reference code 
and not fulfilling the above prerequisites won’t be 
taken under consideration. All applications will be 
treated in the strictest confidence.

Reservations Manager Amanzoe 
(16.01.271016_RSVM)

Job description: Aman www.aman.com owns & 

discreet while providing the highest level of service. 

characterize all of them – a beautiful natural location, 

customer focused service to our guests, ensuring their 

Manager will be required to conduct their duties in a 
courteous and efficient manner, in accordance with 
the hotel policies and procedures, ensuring that the 
highest level of service is maintained. You will plan and 
implement budgets, train and supervise subordinates 
and assure that the wants and needs of our guests are 

guests and associates. This role is based at Amanzoe, 

applications from international candidates, we ask 
that you already possess the right to live and work 

views take in the Peloponnese countryside and rocky 
coves. The resort is within easy reach of a wealth of 

Desired skills and experience: You will likely already 

should possess strong guest relations skills and 

english is of course, mandatory. Other language 
capabilities are desirable, but not essential although 
knowledge of greek will be beneficial. Aman always 
looks to work with the most talented individuals 
in their field, all display the following common 
characteristics: They are value-driven and choose 
to belong to a value-based group. Therefore they 
respect and adhere to our ethical standards, and 
they adapt themselves to the cultural sensitivities 
of the unique locations where we live and work. 

driven and strongly detail-oriented. They have a 
strong instinct to collaborate with others, to look 
after the interests of our company, our guests, and 
our colleagues. If this sounds like you, then you may 
find your natural home lies with Aman. Talk to us 
about aligning your passions with our opportunities.

To be considered for this position, please send your cv 
to link: .

Company description: Aman opens doors to discovery 

Meticulously designed to frame their natural settings, 
Aman destinations are renowned for space and privacy. 

friend, instilling a sense of peace and belonging 
amid some of the most diverse natural and historical 
landscapes. It is an approach that has changed little 

Phuket’s west coast to share with those closest to 
him. He named it Amanpuri, meaning ‘place of peace’, 

and awe-inspiring locations around the world.

Waiters/Waitresses 
(code: WW 01)

Danai Beach Resort & Villas (www.danairesort.
com, is seeking self motivated professionals with the 
ability and willingness to prosper in a multinational 
environment.

Requirements: 

industry (hotels 5*) 

more (preferably russian) 
 

IT Literacy (hospitality industry) 
Familiar with the greek and european hospitality 

industry 
  

The hotel offers: 
 

 

Please send your cv with a recent photo  
to e-mail: cv@danairesort.com

Το Iliomare 5* Hotel & Resorts στη Θάσο, επιθυμεί 

Main Kitchen Leader  
Cook A’

Reports to: F&B and Hotel Manager.

Proposed Salary: 

Responsibilities: 
Συνεχής συνεργασία με τον F&B manager 

 
δυναμικό, αλλά και σε υλικό κουζίνας κεντρικού 
εστιατορίου 

 
 για την έναρξη της σεζόν 
Διεκπεραίωση συνεντεύξεων προσωπικού 

για τη δημιουργία της ομάδας του 
Ενημέρωση του F&B για τις ανάγκες  

της κουζίνας σε εξοπλισμό εκκίνησης 
Σύνταξη συνταγών βάσει του menu  

και εκπαίδευση όλου του προσωπικού κουζίνας, 
 

και γεύσης 
Τακτική ενημέρωση του F&B για τις ανάγκες  

της κουζίνας σε πρώτες ύλες και προσωπική  
διεκπεραίωση και έλεγχος παραλαβών 
Συνεχής εκπαίδευση on duty καθ’ όλη τη διάρκεια 

της λειτουργίας της κουζίνας 
Έλεγχος και φροντίδα των χώρων της κουζίνας 

 σε συνεργασία με τον F&B για την τήρηση  
όλων των κανονισμών υγιεινής 
Συντονισμός των υπαλλήλων καθαρισμού 

 κουζίνας με το καθημερινό πρόγραμμα  
των μαγείρων και το σέρβις 
Συνεργασία με τον F&B για τη σύνταξη, βελτίωση 

και κοστολόγηση των μενού 
Συνεχής έλεγχος των παραγόμενων πιάτων 

 πριν την τελική τους διάθεση στον πελάτη 
Διεκπεραίωση απογραφών αποθηκών  

 
της έγκαιρης και με τη σωστή σειρά κατανάλωσης 
των πρώτων υλών της κουζίνας  
Employee profile: 
Άνδρας 

 
 

των επισιτιστικών τμημάτων 
5ετής τουλάχιστον προϋπηρεσία σε ανάλογη 

θέση σε ξενοδοχείο 4-5 αστέρων 
Άριστη χρήση ελληνικών, αγγλικών  

(κυρίως προφορικώς)

τους με πρόσφατη φωτογραφία στην ακόλουθη ηλ. 
διεύθυνση: gm@iliomare.gr
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Hotel Operations Manager  
Ios

The five-star Liostasi Hotel & Suites, the top hotel 
of Ios Island and one of the leading boutique hotels 
of Greece, is looking for a Hotel Operations Manager. 
The newly upgraded Liostasi Hotel & Suites is part 
of the Denaxas group of companies and a member 
of small luxury hotels of the world.

The role: The Operations Manager oversees the day-
to-day running of all hotel functions and takes the 
responsibility of creating and executing strategies 
that will drive the hotel to exceed guest satisfaction, 
cleanliness standards and revenues. 

More specifically, the role requires  
the Operations Manager to: 
Work collaboratively with all supervisors  

and the owners to continually enhance  
and advance the hotel’s goals and operations 
Ensure that the operations staff and supervisors 

are properly trained according to international 
five-star standards and able to carry  
out the operations of each function  
of their department 
Motivate all staff members to provide to-level 

service to hotel guests 
Review and respond to daily operational demands 

as needed 
Conduct regular inspections and ensure physical 

facilities are kept in optimal condition 
Maintain complete knowledge of: all hotel 

features and services, all room types and rates, 
special promotions, daily arrivals /departures/
room availability, scheduled in-house group 
activities, handling VIP guests, as well as special 
requests and arrangements 
Follow-up with maintenance to ensure  

that all equipment within the guest rooms  
and all operational departments  
within the hotel are functioning properly  
and are part of an effective preventative 
maintenance program 
Monitor and reply to quest reviews on trip advisor 

and other review platforms 
Closely monitor departmental costs, highlight 

and look into any variances from budget 
Ensure that employees comply with the employee 

standards and the hotel’s code of conduct  
and that the guests receive excellent customer 
service at all levels  
Candidate profile: 
Excellent command of the greek and english 

language 
Knowledge of a third language (e.g. french)  

will be valued accordingly 
Degree in hospitality/tourism. MBA or master’s 

degree in a related field will be considered  
an asset 
Very good knowledge of MS Office and Fidelio 
Minimum 3-4 years’ hotel/resort experience  

as a Hotel Operations Manager or 6 years  
in another managerial position at a five-star 
boutique hotel, preferably a member of SLH 
At least two year experience in marketing  

and/or sales preferably in a luxury boutique hotel 
In-depth knowledge of rooms division operations, 

reservations and food and beverage 
Excellent communication skills with a very strong 

customer-focused approach 
Strong leadership and team building skills 
Excellent decision-making skills 
Hands-on approach, positive attitude  

and flexibility 
Cost-conscious and able to maximize revenue 
Youthful, dynamic and self-motivated 
Dealing with all enquiries in a professional  

and courteous manner  
The company offers: 
Very attractive remuneration package 
12-months work 
Training and career development 
Dynamic, luxury and highly professional 

environment 
Accommodation & half board

Send a detailed cv to e-mail: personnel@liostasi.gr or 
to fax: 22860 92680, with a recent photo and minimum 
3 referees with phone & e-mail. Only candidates with 
above prerequisites should apply. 

Προσωπάρχης Ανθρώπινου Δυναμικού  
HRM

Απαραίτητα προσόντα: 
Πτυχίο ΑΕΙ , ΤΕΙ 
Γνώσεις προγραμμάτων ERP-εργασιακών 
5ετή εμπειρία και δυνατότητα διαχείρισης 100

Βιογραφικά στο e-mail: gpietris@pietris.gr

Εταιρία παιδικών ενδυμάτων αναζητά να προσλάβει:

E-Commerce Μarketing Μanager

Αρμοδιότητες: 
Υποστήριξη καθημερινής λειτουργίας e-shop 
Επίβλεψη και ανανέωση της εικόνας του e-shop 

με στόχο την ευχρηστία, τη λειτουργικότητα  
και την αποτελεσματικότητα σε πωλήσεις 
Παρακολούθηση της αγοράς 
Συμμετοχή στην διαμόρφωση και υλοποίηση  

πλάνου digital marketing ενεργειών 
Παρακολούθηση και ανάλυση των δεικτών  

απόδοσης των ενεργειών digital marketing 
& πωλήσεων του e-shop και παρουσίαση reports 
με διορθώσεις και προτάσεις   
Απαραίτητα προσόντα: 
Προϋπηρεσία σε online πωλήσεις και digital 

marketing σε ανάλογη θέση διαχείρισης retail 
e-shop 
Γνώση και κατανόηση UΙ/UX design  

σε e-commerce και m-commerce 
Εμπειρία σε content marketing 
Άριστη γνώση MS Office 
Δημιουργικό και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων  
Αποτελεσματικότητα και προσήλωση  

στην επίτευξη στόχων πωλήσεων  
Επιθυμητά προσόντα: 
Adwords 
Γνώσεις junior HTML και .NET developer 
Photoshop 
Προϋπηρεσία σχετιζόμενη με το χώρο της μόδας

Παρέχεται: συνεχής εκπαίδευση, φιλικό και δημιουρ-
γικό περιβάλλον εργασίας με δυνατότητες εξέλιξης.

Βιογραφικά στο e-mail: a.stassinopoulou@alouette.gr

Η Mini Raxevsky, η μεγαλύτερη αλυσίδα λιανικής 
πώλησης στην παιδική μόδα, αναζητεί νέο/-α για τη θέση: 

Ε-Commerce & Graphic Design 

Για ένταξη στο τμήμα marketing.

Απαιτούμενα προσόντα: 
Άριστη γνώση Η/Υ 
Γνώση Adobe Creative Suite 
Γνώση πλατφόρμας VENDD-King Of Carts 
Άριστη γνώση Microsoft Office 
Γνώση δημιουργίας και αποστολής newsletters 
Social media managing 
1-2 έτη προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση 
Άριστη γνώση ελληνικών και αγγλικών 
Άριστος χειρισμός προφορικού και γραπτού λόγου  

Πρόσθετα προσόντα: 
Γνώσεις digital marketing (Google Adwords  

and Analytics) 
Επιπλέον γνώσεις HTML, SEO, ΡΗΡ Admin, Video, 

Flash, Animation, After Effects θα θεωρηθούν 
πρόσθετο προσόν 
Γνώση έντυπης μακέτας: σχεδιασμός  

και επεξεργασία  
Προσωπικά χαρακτηριστικά: 
Ομαδικό, δημιουργικό πνεύμα με οργανωτικές  

και επικοινωνιακές δεξιότητες 
Ικανότητα εργασίας υπό πίεση 
Δυνατότητα τήρησης deadlines 
Multitasking 
Ενδιαφέρον για έρευνα και ικανότητα  

προσαρμογής σε νέες τεχνολογίες 
Ηλικία έως 35 ετών

Βιογραφικά στο e-mail: vvotas@mini-raxevsky.gr. 
Στείλτε το βιογραφικό σας συνοδευόμενο από φω-
τογραφία σας και μία επιστολή που να εξηγεί γιατί 
ενδιαφέρεστε για τη συγκεκριμένη θέση και πληρο-
φορίες σχετικά με την προϋπηρεσία σας σε αντίστοιχη 
θέση. Κωδικός θέσης: E-Shop

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

Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού 
(code: HRM)

Απαραίτητα προσόντα: 

κατεύθυνσης 

πόρων θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν 

θέση απαραίτητη στον ξενοδοχειακό κλάδο 
 

νομοθεσίας 
 

προσωπικού 
 

 μισθοδοσίας 

 

SOFT1 
 

 
 

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν 
αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία τους, 
αναφέροντας τον αντίστοιχο κωδικό υπόψη τμήματος 
προσωπικού, στο e-mail: hr@portocarras.com. Όλα 
τα βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.

iTechScope (http://www.itechscope.com/) is the 
first International IT recruitment agency in Greece. 
Based in Athens, London & Dubai we offer recruitment 
services exclusively for the sectors of IT, digital & 
engineering. Large companies in Greece, Europe & 
the middle East find in us a valuable partner and job 
seekers discover an experienced ally in the process of 
finding the ideal position. Due to our groundbreaking 
expanding activities, iTechScope is currently looking 
for an exceptional and out-going:

Junior Sales Recruitment  
Consultant

To join our highly-aspirated and dynamic team.

Summary: The Sales Recruitment Consultant will 
play a key role to the overall success of the recruiting 
team by providing a high level of customer service to 
clients, staff and applicants throughout the full cycle 
of the employment process.You will actively take 
responsibility for the smooth running of our dynamic 
office where his/her professionalism, initiative and 
office skills will be welcomed. You will have plenty 
of room for creativity and express your ideas. This 
position will also have sales responsibilities to include 
new business development and current account 
management. 

Key accountabilities: 

aspects of the recruiting and hiring functions 

candidates 

toward clients, management and co-workers 

both external and internal and work diligently  
to be a valued team player 

 
 

and agreements, cv parsing in the database, etc 

relationships 
  

Knowledge, skills & experience: 

communication skills 

recruitment industry or any sales role  
will be preferred! 

 
is a must! 

 
 

and be part of a very dynamic recruitment team 
 

 
 

 
to detail 

Office and associated programs 
 

would be beneficial 

technology sector would be beneficial

Benefits: A competitive remuneration package along 
with opportunities for advancement and growth within 
an innovative and agile team and a company which 
grows in a break-neck pace. Extra bonus, we enjoy 
working while having fun! If you are interested in 
applying in this job opportunity, please send us your 
cv now! Apply to e-mail: s.zineli@itechscope.com. All 
applications will be handled with total confidentiality. 

Organisational  
Development Specialist

Function: HR & organisational development 
Location: Glyfada

About HPD Innovation Lab: We innovate employment! 
We are an international investment group with 
substantial new offices in Glyfada. We provide HR 

services and ensure the success of our clients by 
implementing seamless end-to-end solutions so 
businesses can develop and people are free to grow 
and follow their passions. Most importantly, we are 
now expanding!

About the function & the role: Innovation, operational 
integrity, and a passion for distinctive customer service 
- this is what you can expect when partnering with our 
organisation. Our HR & organisational development 
department has a key role to the organisation’s 
growth and success by taking care of people and 
ensuring the efficiency of all the initiatives across 
the organisation. We are now looking for a talented 
individual to support and enhance our organisational 
development function.

Key accountabilities: 
 

 
 

 

policies/procedures 
 

 
 

 
in all training and development programs 

  
Key competencies & skills: 

organizational development, psychology 
 

 in a complex multi-site organisation 

skills in english 
 

 
 

 
 

 

skills with an ability to manage competing 
demands 

 
 

 
 

  
Valued competencies: 

 
 

So, are you the one? Send your cv in english at e-mail: 
hrmanagement@hpdlaboratory.com and take the chance 
to become a part of an innovative organization and an 
amazing team! Please note that after the screening of 
the cv’s received for the respective position, we will 
only contact the candidates who meet the requirements 
of the job to arrange an interview. HPD Innovation 
Lab is an equal opportunity employer.

Διοικητικό Στέλεχος  
Αθήνα

Η MY Services Human Resources A.E., εταιρία παροχής 
ανθρώπινου δυναμικού, αναζητά στέλεχος να αναλάβει 
τη διαχείριση και την οργάνωση προσωπικού σίτισης.

Ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα: 
 

σε ανάλογη θέση 
 

 
γνώση και άλλης γλώσσας θα εκτιμηθεί  
Προσφέρονται: 

 

Βιογραφικά στο e-mail: hr@jcbservices.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
Η εταιρία Έγκριτος Group-Συνεργασία Α.Ε., ζητεί: 

Senior Software Developer  
Αθήνα

Ο/η συνεργάτης θα ασχοληθεί με την ανάπτυξη και το 
σχεδιασμό εφαρμογών.

Απαιτούμενα προσόντα: 
Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ στο τομέα της πληροφορικής,  

των πληροφοριακών συστημάτων, των μηχανικών 
υπολογιστών ή σε αντίστοιχο τομέα 
Τουλάχιστον 5 έτη προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη 

θέση και αποδεδειγμένες γνώσεις  
του αντικειμένου (C# ή .net) 
Καλή γνώση WinForms ή WPF 
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Γνώσεις software design patterns 
Σχεδιασμός βάσεων δεδομένων σε MS SQL 

server 
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  

Επιπλέον θα εκτιμηθεί: 
Γνώση web τεχνολογιών html/css, javascript 
Γνώσεις Rest Apis 
Unit testing  
Ομαδικό πνεύμα και ανεπτυγμένη ικανότητα  

αναλυτικής σκέψης, προγραμματισμού  
και οργάνωσης 
Διάθεση για συνεχή παρακολούθηση  

και ενημέρωση πάνω σε νέες τεχνολογίες  
Εμείς προσφέρουμε: 
Σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας 
Ενασχόληση με σύγχρονες τεχνολογίες και διαρκή 

εκπαίδευση 
Ελκυστικό αντικείμενο εργασίας 
Ιδιωτική ασφάλεια υγείας

Βιογραφικά στο e-mail: career@egritosgroup.gr

We have an opening for a: 

Web Developer 
(Cyprus office)

PHP object orientated programming experience 
a must 
Strong Ajax/JavaScript and CSS knowledge 
Experience with Laravel and Angular technology, 

will be considered an advantage 
Understanding and experience of MVC.  

Any platform is considered an advantage 
Ability to work efficiently on multiple projects  

as part of a team

We offer: an attractive remuneration package depending 
on qualifications and experience.

Applicants must be able to demonstrate having worked 
on projects requiring the above skills. Please send 
us a resume to e-mail: jobs@ideaseven.com and we 
will contact you for an interview.

Η εταιρία Ορφεύς Βεϊνόγλου Διεθνής Μεταφορική 
Α.Ε., που εδρεύει στην Ελευσίνα, ζητάει: 

IT Junior Software Developer

Απαραίτητα προσόντα: 
Πτυχίο πληροφορικής ΑΕI 
Εμπειρία σε ανάπτυξη εφαρμογών .NET 
Εμπειρία σε σχεδίαση και υλοποίηση βάσεων  

δεδομένων MS-SQL 
Καλή γνώση αγγλικών   

Επιθυμητά προσόντα: 
Εξοικείωση με συστήματα WMS/ERP 
Εμπειρία σε ανάπτυξη mobile εφαρμογών

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

Η Hellassites αναζητά:

.Net Developer

Για μόνιμη full-time συνεργασία, σε άριστο περιβάλ-
λον εργασίας, ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και 
δυνατότητα εξέλιξης.

Γνώση .net MVC 
Γνώση HTML, CSS, Javascript Frameworks 

(Jquery, Bootstrap) 
Γνώση βάσεων δεδομένων MySQL

Επιθυμητά προσόντα:  
Εμπειρία σε .net C# console applications 
Τουλάχιστον 1 χρόνο προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη 

θέση

Βιογραφικά στο e-mail: jobs@hellassites.gr

JEE Software Engineers  
Αthens

Sword Services Greece SA, a member of the Sword 
group SE (www.sword-group.com/), has been recently 
established in Athens. We are a dynamic, growing 
team of IT professionals, committed to excellence. We 
provide IT and application development services to 
the european commission and other clients in Europe. 
Are you looking for a challenge? 

We are looking for you, if: 
You are a junior or an experienced JEE Software 

Engineer, passionate about coding and quality, 
constantly improving yourself as an engineer 
You have enjoyed working with frameworks such 

as Spring and Hibernate 
You are familiar with test driven development 

and Agile processes 
You are good at math and pay attention  

to the detail 

You want to work with financial software systems 
You eager to to be part of a dynamic 

multinational team that makes the difference then 
you can join our newly formed team handling  
a 1 million lines of code application,  
and contribute to a credit risk management 
product.

We offer: a completive remuneration package, a 
stimulating and dynamic work environment, involvement 
in challenging and international projects.

If you are interested, please send your cv to e-mail: 
Irena.KOZYNSKA@sword-group.com

.NET Developer

25/8 projects is a boutique software house that has 
been operating out of Greece and Germany for the last 
5 years and is now about to launch a groundbreaking 
new service that will take over the gaming market. We 
are at the stage now of building a team of pioneers 
that will help us achieve our goal. We are team of 
forward thinking engineers and innovators, passionate 
about disruptive software services, eager to make a 
strong statement while mixing work and fun in a great 
working environment! So we operate and think like a 
startup, but we have the benefits of an established 
company. If you feel that you have what it takes to be 
trailblazer in this exciting trip, please get in touch! In 
return, we offer above market average compensation 
and a great team working environment.

Your tasks: As .NET Developer, you will contribute 
to the further development of our back end systems.

Your profile: 
You have fun and ideas and maintain our company 

culture of sharing knowledge, best practices  
and standards 
You like to implement software in high quality, 

develop thread demanding apps and optimize 
software with modern methods 
Good and sustainable technical solutions  

are important to you 
Be open to suggestions and new technologies  

and value your personal development 
You have excellent communication skills  

Required skills: 
Knowledge of C# .NET (framework 4.5 +)  

and .NET Core 
Good knowledge of ASP.NETMVC 5, WCF  

and SignalR 
Good knowledge on building Windows services 

and SQL CLR Assemblies 
Design and development on Microsoft SQL Server 

(or similar RDBMS) 
Using version control (Git would be preferred) 
Excellent english language skills  

Additional skills: 
Knowledge of NoSQL 
Experience with Jenkins

Apply to e-mail: john@25-8projects.com

SiEBEN provides innovative IT solutions for enterprises, 
using the most modern technologies. The continuous 
effort for innovation and its specialization in modern 
sectors of information technology, has distinguished 
SiEBEN as one of the leading companies. SiEBEN is 
looking for a talented and energetic: 

Full Stack .Net Software Engineer  
(backend oriented)

Candidate profile: 
 

in a relevant field 

in a similar position 
 

 
(Microsoft Team Foundation Server or Git) 

provided by architect and analyst, using agile 
software development practices(SCRUM) 

 
  

Required skills: 
 

and design using Microsoft SQL Server 

and methodologies to support the design, 
development, and maintenance of web 
applications 

CSS, HTML 

AnjularJS, .net WebAPI, .net MVC  
Preferable skills: 

 

 
 

 
 

Apply to e-mail: jobs-softwareengineer@sieben.gr

C Developer

We are looking for a talented developer to become 
part of an expanding agile technologies team.

Requirements: 
Bachelor’s degree/ certifications in the field  

of computer science or any related field 
Experience in developing software using .NET 

with C# (MVC) 
Experience in handling API responses using JSON 

and/or XML 
Basic understanding of HTML, CSS and Javascript 
Experience with SQLite and/or MySQL 
Experience with distributed version control (Git)

Will be considered an asset: Experience with MS 
SQL Server.

Apply to e-mail: hr@expresspublishing.gr

Η noris network AG (www.noris.de) προσφέρει στις 
επιχειρήσεις προσαρμοσμένες λύσεις πληροφορικής 
στους τομείς IT outsourcing, υπηρεσίες cloud και δι-
κτύων & ασφάλειας. Τεχνολογική βάση αυτών των 
υπηρεσιών είναι μια ισχυρή υποδομή που βασίζεται 
σε ένα δικό του, υψηλών επιδόσεων, κεντρικό κόμβο 
internet (backbone) και πολλαπλά κέντρα δεδομένων 
(datacenter) υψηλής ασφάλειας. Ψάχνουμε συνέχεια 
ειδικούς της πληροφορικής (θ/α) με όραμα! Γίνετε 
μέλος της ομάδας μας στη Θεσσαλονίκη, ως:

Enterprise Virtualization /Storage Expert  
(f/m)

Ψάχνετε για μια νέα προσωπική πρόκληση στον τομέα 
της πληροφορικής; Ο τομέας virtualization και storage 
είναι ο δικός σας τομέας και θέλετε εφαρμόσετε τις 
εμπειρίες σας; Σας αρέσει να δουλεύετε σε προκλη-
τικές εργασίες με μια ευέλικτη και δυναμική ομάδα; 
Στείλτε μας το βιογραφικό σας!

Αρμοδιότητες: 
Λειτουργείτε και αναπτύσσετε υψηλής  

διαθεσιμότητας, συγκεντρωμένα συστήματα  
και πλατφόρμες cloud 
Σχεδιάζετε και διενεργείτε τις αλλαγές  

σε συστήματα (Changes σύμφωνα με ITIL),  
λαμβάνοντας υπόψη τις συμφωνίες επιπέδου  
υπηρεσιών (SLAs) 
Επίλυση προβλημάτων 
Αυτοματοποίηση και βελτίωση διαδικασιών  

Το προφίλ σας: 
Πολύ καλή γνώση δικτύωσης (πρωτόκολλο TCP/

IP, load balancer, firewall, router, switches, κλπ.) 
Εκτεταμένη εμπειρία με VMware και το vSphere 

με όλες τις βασικές λειτουργίες 
Έχετε πρακτική εμπειρία στη λειτουργία  

συστημάτων Windows για κεντρικούς υπολογιστές 
(Server) 
Έχετε εκτεταμένη εμπειρία με συστήματα NetApp, 

Fujitsu Eternus (NFS, FC, iSCSI), Veeam  
και ιδανικότατα με Snapprotect 
Έχετε πνεύμα συνεργασίας, θέσπιση στόχων,  

τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, υψηλή συγκέντρωση, 
αίσθημα ευθύνης, ικανότητα multi-tasking 
Άριστη ομιλία και γραφή αγγλικών 
Προθυμία για ταξίδια στο εξωτερικό  

Επιθυμητά χαρακτηριστικά: 
Άριστη ομιλία και γραφή γερμανικών 
Εξοικείωση με OTRS και Jira

Ως τεχνολογικά κορυφαία, καθιερωμένη εταιρία, προ-
σφέρουμε χώρο για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων σας. 
Για το σκοπό αυτό μπορείτε να περιμένετε ένα μισθό 
που βασίζεται στην απόδοσή σας και ένα ολοκληρω-
μένο πακέτο παροχών από εμάς. Σας προσφέρουμε 
άμεσες προοπτικές ανάπτυξης και την ευκαιρία να 
συμμετάσχετε ενεργά στο τμήμα σας.

Ενδιαφέρεστε; Ανυπομονούμε να λάβουμε την αίτησή 
σας το συντομότερο δυνατό. Ιδανικά μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου στο: jobs@noris.gr. Χρειάζεστε βοήθεια; 
Επικοινωνήστε μαζί μας! Θα χαρούμε να σας βοηθή-
σουμε.. Address: noris network AG, Human Resources, 

Thomas-Mann-Straße 16-20, 90471 Nürnberg.
 

Technology S.A, is seeking to recruit:

Front/Back End Developers 
(position code: IPD/10-16)

1. Front End Developer-accountabilities: 
Experience of designing and developing engaging 

web front ends 

Good knowledge of JavaScript and other related 
 

Familiar with at least one MVC framework, ideally 
AngularJS 
Knowledge of web application, workflows  

and tools like Node, Gulp, etc. 
Familiar with responsive design 
Familiar with RESTful web service architectures 
Familiar with agile development methodologies  

2. Back End Developer-accountabilities: 
Strong command of object-oriented design 

patterns 
Proficient in C# and .NET technologies 
Familiar with TFS for source control, deployment/

builds, backlog and task management 
Database programming, preferably SQL (server) 
Familiar with RESTful web service architectures 
Familiar with agile development methodologies  

Requirements: 
Excellent oral and written skills in both greek  

& english 
Fulfilled military obligations  

(for male candidates) 
Available to travel abroad  

Personal characteristics: 
Team player 
Keen to learn 
Reliable, with clear thinking & attention to detail

Those interested please forward your cv, mentioning 
the position code in the subject line of your e-mail: 
ixippas@relational.gr. All information received will 
be treated with strict confidentiality.

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Το ξενοδοχείο Kassandra Palace Hotel & Spa 5* 
στην Κρυοπηγή Χαλκιδικής, ζητά: 

Λογιστή 

Με επιθυμητή προϋπηρεσία σε ξενοδοχειακή επιχεί-
ρηση, για μόνιμη απασχόληση. Η θέση αναφέρεται σε 
Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hrm@kassandra-
palace.gr. Επιθυμητή φωτογραφία στα βιογραφικά. 

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
Η εταιρία πληροφορικής D Project (www.dproject.
gr) που δραστηριοποιείται στο χώρο της κατασκευής 
και της φιλοξενίας ιστοσελίδων, ζητεί για εξωτερική 
συνεργασία: 

Web Designer

Περιγραφή αρμοδιοτήτων: 
 
  

Απαραίτητα προσόντα: 
 

(Photoshop) 
 

 
 

σε αντίστοιχη θέση  
Προσωπικά χαρακτηριστικά: 

 
 

 
χρονοδιαγραμμάτων

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το 
βιογραφικό τους, στο e-mail: ddimakakos@yahoo.gr

Η Mini Raxevsky, η μεγαλύτερη αλυσίδα λιανικής 
πώλησης στην παιδική μόδα, αναζητεί νέο/-α για τη θέση: 

Ε-Commerce & Graphic Design

Για ένταξη στο τμήμα marketing.

Απαιτούμενα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

Πρόσθετα προσόντα: 
 

(Google Adwords and Analytics) 

Flash, Animation, After Effects, θα θεωρηθούν 
πρόσθετο προσόν 

 
και επεξεργασία 
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συνέχεια στη σελ. 16

Προσωπικά χαρακτηριστικά: 
 

 
 
 

 
 

 

-
  e-mail: 

Τεχνική Ολυμπιακή,

Γραφίστα 
(code: GRF)

Κύρια προσόντα: 
 
 

 
 

 
 

 

-
  e-mail: 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ  
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Νέοι/ες για Προώθηση Σταθερής Τηλεφωνίας  
Wind

Startnet,

-

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

  
Προσφέρει: 

 
 

 
 

 
 

 

 e-mail: 

Randstad HR Services

Customer Service 
/Order Support Specialist

Αρμοδιότητες: 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
  

Προσόντα: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Πληροφορίες: 
link: 

Forthnet ΑΕ

Υπαλλήλους Τεχνικής Υποστήριξης  
Συνδρομητών 

(κωδικός θέσης: CCTA/0416)

 

Χαρακτηριστικά θέσης:  

 
 

 

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει 
τα εξής προσόντα/χαρακτηριστικά: 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
  

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 
 

 

link:  

MARKETING
Petasos Beach Resort & Spa 

)  

Marketing Manager  
Μύκονος

Προσόντα: 
 

 e-mail:  

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
 Τερκενλή

Πωλητές/Πωλήτριες  
για μόνιμη απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 ηλεκτρονική  
διεύθυνση: 

Ήρα Βebe

Yπεύθυνη & Πωλήτρια

Καθήκοντα: 
 

 

 
  

Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
 

 
 

 

 e-mail: 

 Λητώ

Πωλήτρια/Ταμία

 
.

-

 e-mail: 

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
 

Υπάλληλο Πωλήσεων

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
Προσφέρονται: 

 
 

 
 

 

 
e-mail: 

Prime Solutions ABEE -

Υπεύθυνο Πωλήσεων 
(κωδ. Sales 02)

Βασικές αρμοδιότητες: 
 

 
 

 

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 e-mail: 

GHotels -

Υπεύθυνος Sales & Marketing

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν: 
 

 

 e-mail: 

Provil  

Πωλητή/-τρια

Προσόντα: 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  

Κύρια καθήκοντα: 
 

 
 

 
 

  
Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

 
 
 

 
 e-mail: 

Karl Storz -

Πωλητή 

.

Απαραίτητα προσόντα:
-

 e-mail: 

Josera Hellas

Υπεύθυνους Πωλήσεων Τροφών Κατοικιδίων

Προσόντα: 
 

 
 

 
  

Προσφέρει: 
 

 

E-mail  
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Digimark SA, a leading greek IT/Telco system inte-
grator and a member of a group of companies with a 
continuous and successful presence in greek market 
more than 25 years, is looking for a self-motivated and 
highly professional individual to fulfill the position of:

Sales  
Account Manager

Responsibilities: 
Using an existing network of industry contacts 

to generate new business 
Achieving sales targets 
Maintaining and expanding relationships  

with existing clients 
Identify market potential by qualifying accounts 
Determine customer’s needs and prepare 

proposals to sell information technology solutions 
that address that needs 
Update job knowledge by participating 

in educational opportunities 
Build and maintain strong, long-lasting customer 

relationships  
Required qualifications: 
1-2 years of account management sales  

in hardware, software and services with proven 
sales record 
University IT graduate (locally or abroad), 

preferably, with postgraduate studies  
in the IT field. TEI or other technical schools‘ 
graduates 
Demonstrated ability to communicate, present 

and influence credibly and effectively at all levels 
of the organization 
Excellent listening, negotiation and presentation 

skills 
Excellent reading and writing skills in english  

The company offers: 
Competitive remuneration package 

based on qualifications and experience 
Excellent development potential 
Participation in exhibitions and conferences 
Bonus

Apply your cv to e-mail: cv@digimark.gr

Τα Melior Resorts, ζητούν να προσλάβουν:

Sales & Reservations 
Κασσάνδρα Χαλκιδικής

Προσόντα: 
Απόφοιτη τουριστικής ή ανάλογης σχολής 
Τουλάχιστον 3ετής προϋπηρεσία σε τμήμα  

πωλήσεων ή κρατήσεων σε ξενοδοχειακά 
 συγκροτήματα 4*/5* 
Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας  

και μίας τουλάχιστον ακόμη (η άριστη γνώση  
και της γερμανικής θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα) 
Άριστη γνώση Η/Υ (Word, Excel, PowerPoint, 

Access, Outlook) και γνώση τουλάχιστον  
ενός PMS software (Ermis, Protel, Fidelio) 
Ευπαρουσίαστη και επαγγελματική εμφάνιση 
Άριστη διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων  

και επικοινωνίας με όλο το φάσμα  
επαφών (clientele, reps, tour operators, agents, 
journalists) 
Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και ικανότητα  

διαχείρισης προβληματικών καταστάσεων 
Ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές 

καταστάσεις 
Διάθεση για προσφορά υψηλών προδιαγραφών 

υπηρεσίες  
Προσφέρονται: 
Άριστες συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος 
Άκρως ποιοτικές συνθήκες διαμονής  

και καθημερινή προσφορά διατροφής 
Εxclusive food και beverage benefits 
Εξαιρετικά ανταγωνιστικές μισθολογικές  

απολαβές, αναλόγως προσόντων 
Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης  

με προσφορά μόνιμης θέσης εργασίας

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία 
μέσω e-mail: hr@melior-resorts.com, υπ’ όψιν 
human resources department of exclusive hotels. 
Όλα τα e-mails που δεν θα περιλαμβάνουν πρόσφατη 
φωτογραφία, δεν θα αξιολογούνται από το τμήμα αν-
θρώπινου δυναμικού. Όλα τα e-mails θα χειριστούν με 
απόλυτη εχεμύθεια και σεβασμό της ιδιωτικής ζωής 
του κάθε ατόμου.

H IP Digital είναι πρωτοπόρος εταιρία στο χώρο της 
παροχής ψηφιακών υπηρεσιών. Για περισσότερα από 
17 χρόνια παρέχει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών, 
μεταξύ των οποίων: ο σχεδιασμός, η κατασκευή ιστο-
σελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων, η ανάπτυξη 
web-mobile εφαρμογών, η ανάπτυξη ολοκληρωμένων 
στρατηγικών online προβολής, καθώς και εξειδικευμένες 
υπηρεσίες για τουριστικά και ξενοδοχειακά καταλύματα, 

όπως hotel websites, μηχανή κρατήσεων, channel 
manager και hotel internet marketing υπηρεσίες. 
Η εταιρία αναζητά για το τμήμα πωλήσεών της, στη 
Θεσσαλονίκη:

Sales Manager για Online Υπηρεσίες  
(Digital Services)

Περιγραφή θέσης: 
Διαχείριση και ανάπτυξη πελατολογίου 
Πωλήσεις (online, corporate) 
Επικοινωνία με τους πελάτες  

(pre & post-sale, post check-out 
Ανάπτυξη και διατήρηση μακροχρόνιων σχέσεων 

με τους πελάτες  
Προσόντα: 
Γνώση προώθησης και ανάπτυξης πωλήσεων 
Άριστη διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων  

και επικοινωνίας 
Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 
Ευπαρουσίαστη και επαγγελματική εμφάνιση  

και συμπεριφορά 
Πελατοκεντρική αντίληψη 
Καλή γνώση υπολογιστών 
Καλή γνώση αγγλικών (προφορική και γραπτή) 
Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  

(για άντρες υποψηφίους)  
Παρέχονται: 
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 

(μισθός, ασφάλιση, bonus) 
Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 
Κινητό τηλέφωνο

Βιογραφικά στο e-mail: istefanidis@ipdigital.gr

SchoolBusNotes a greek company providing services to 
schools and land transportation companies, is looking 
for a self-motivated and highly professional individual, 
to fulfill the position of:

Junior Sales Manager

Responsibilities: 
Run market research and analysis 
Determine customer’s needs and prepare 

proposals to sell information technology solutions 
that address that needs 
Using industry contacts to generate leads  

and new business 
Achieving sales targets 
Maintaining and expanding relationships  

with existing clients 
Update job knowledge, market awareness  

and own skills 
Build and maintain strong, long-lasting customer 

relationships  
Required qualifications: 
2 years of sales in hardware, software  

and services with proven sales record 
University graduate 
Excellent listening and presentation skills 
Excellent reading and writing skills in english 
Flexibility to travel on a regular basis in Greece 

and abroad  
The company offers: 
Competitive remuneration package based  

on qualifications and experience 
Excellent development potential 
Participation in exhibitions and conferences 
Bonus on performance

Please contact us to address: SchoolBusnotes S.A., 
53 Iasonidou av., Elliniko, 16777 Athens Greece, or 
to e-mail: info@schoolbusnotes.com

H Big Solar AE, η οποία δραστηριοποιείται στους τομείς 
των ΑΠΕ, των συστημάτων θέρμανσης-ψύξης και της 
ενεργειακής εξοικονόμησης, επιθυμεί να προσλάβει:

Sales Manager

 Με έδρα τον Ασπρόπυργο Αττικής. Ο/η κάτοχος της 
θέσης αναφέρεται στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και έχει την 
ευθύνη της συμμετοχής στον σχεδιασμό και την υλο-
ποίηση της εμπορικής πολιτικής και της στρατηγικής 
marketing της εταιρίας. Έχει, επίσης, την ευθύνη της 
διοίκησης και της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυνα-
μικού της διεύθυνσης και της επίτευξης των στόχων 
πωλήσεων.

Επιθυμητά προσόντα: 
Πτυχίο ΑΕΙ (εμπορικού, οικονομικού ή τεχνικού 

κλάδου σπουδών) 
5ετής, τουλάχιστον, προϋπηρεσία σε συναφή  

καθήκοντα, προυπηρεσία στο χώρο των ΑΠΕ  
και της ενεργειακής εξοικονόμησης θα εκτιμηθεί 
ιδιαίτερα 
Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες 
Δυναμική προσωπικότητα με ικανότητες  

επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης 
Επιχειρηματική αντίληψη και στρατηγική σκέψη 
Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα  

και την επίτευξη στόχων 
Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ

Η εταιρία προσφέρει: ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την κάλυψη της θέσης παρα-
καλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, 
αναφέροντας τη θέση, στο e-mail: mtsil@bitros.gr

Η εταιρία Fullah Sugah αναζητά να προσλάβει: 

Πωλητή/-τρια Χονδρικής

Για τον τομέα ένδυσης, υπόδησης και αξεσουάρ.

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
Τουλάχιστον 4 χρόνια εμπειρία στο χώρο  

της xονδρικής πώλησης ειδών ένδυσης, υπόδησης 
και αξεσουάρ 
Πολύ καλή γνώση της αγοράς  

και του πελατολογίου 
Καλές διαπραγματευτικές ικανότητες, δυναμική 

προσωπικότητα με οργανωτικές δεξιότητες  
και ομαδικό πνεύμα 
Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
Εμπειρία στη χρήση MS Office και ERP 
Κάτοχος διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου 
Δυνατότητα ταξιδίων 
Ικανότητα στη διαπραγμάτευση, λήψη αποφάσεων  

Αρμοδιότητες: 
Διατήρηση και εξυπηρέτηση υπάρχοντος  

πελατολογίου 
Ανάπτυξη και εύρεση νέων πελατών 
Ανάλυση πωλήσεων 
Συμμετοχή σε εκθέσεις και εταιρικά meetings

Βιογραφικά στο e-mail: g.poulis@fullahsugah.gr

PROMOTION-
MERCHANDISERS

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

Merchandisers

Στο χώρο της μικρής λιανικής.

Με έδρα την Αθήνα.

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 25/11/2016, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
trade2@msps.net, αναγράφοντας υποχρεωτικά τον 
κωδικό: PAP 2016.

ΠΩΛΗΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
Η εταιρία Hipocrates Topmedical AE που δραστη-
ριοποιείται στην εισαγωγή και διανομή ιατρικών 
αναλωσίμων, επιθυμεί τη συνεργασία με:

Πωλητή Ιατρικών Ειδών

Για το τμήμα πωλήσεων χονδρικής, για την περιοχή 
της Αττικής.

Υπευθυνότητες θέσης: 
 

 
 

  
Προφίλ/προσόντα υποψηφίου: 

 
 σε αντίστοιχη θέση πωλητή ιατρικών  
ειδών χονδρικής 

 
  

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 

Βιογραφικά στο e-mail: maria@hippocratestopmedical.
com. Θα εξετάζονται μόνο τα βιογραφικά που πληρούν 
το επιθυμητό προφίλ του υποψηφίου.

ΙΑΤΡΟΙ
Γιατροί σε αναμονή  

για Ειδικότητα Δερματολογίας  
ή Πλαστικής Χειρουργικής

Η DHI Medical Group, παγκόσμια πρωτοπόρος εταιρία 
με κύρια δραστηριότητα την αντιμετώπιση προβλημάτων 
του τριχωτού της κεφαλής, με περισσότερες από 40 
κλινικές σε όλο τον κόσμο, ζητά να συνεργαστεί με 
γιατρούς σε αναμονή για ειδικότητα (κατά προτεραι-
ότητα δερματολογίας ή πλαστικής χειρουργικής), με 
επιθυμητό χρόνο αναμονής τουλάχιστον 4 χρόνια. Η 
συνεργασία θα είναι σε Ελλάδα και εξωτερικό, με 
διαθεσιμότητα από το γιατρό 15-20 ημερών το μήνα, 
με Δ.Π.Υ. Παρέχεται εκπαίδευση από την εταιρία.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@dhiglobal.com

Η εταιρία Πόρτες Μέλαθρον Α.Ε., ιδιοκτήτρια των 
ξενοδοχείων Pomegranate Wellness Spa hotel 5* 
και Potidea Palace hotel 4*, -
δικής, ενόψει της καλοκαιρινής σεζόν 2017, αναζητά 
να προσλάβει:

Δερματολόγο/Κοσμητολόγο 
(Dermatologist/Cosmetologist) 

(PWSH–DermCosm)

Απαραίτητα προσόντα: 

εκπρόσωπος στον τομέα της δερματολογίας  
και κοσμητολογίας 

 
γλώσσας (θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η γνώση 
 της ρωσικής γλώσσας, σε γραπτό και προφορικό 
επίπεδο) 

 
ανάληψης πρωτοβουλιών και προσανατολισμό 
προς την αύξηση των πωλήσεων με εστίαση  
στην εκάστοτε πελατειακή νοοτροπία 

και αξιοπιστία  
Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

και επαγγελματικό περιβάλλον 
 

 

Βιογραφικά στο e-mail: fom@pomegranatespahotel.com. 
Αιτήσεις που δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, 
δεν θα ληφθούν υπόψη. Παρακαλούμε όπως αποστεί-
λετε άμεσα το βιογραφικό σας σημείωμα με πρόσφατη 
φωτογραφία, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
Νοσηλευτής/Νοσηλεύτρια (Τ.Ε. & Π.Ε.)

Για εργασία σε γερμανικά νοσοκομεία και κλινικές.

Περιγραφή: Είσαι Νοσηλευτής/Νοσηλεύτρια; Επιθυμείς 
να βελτιώσεις το μισθό σου καθώς και τις συνθή-
κες εργασίας σου; Σε ενδιαφέρει μία επαγγελματική 
απασχόληση στη Γερμανία; Ζητάμε Νοσηλευτές και 
Νοσηλεύτριες (Τ.Ε. και Π.Ε.) για διάφορες περιοχές 
της Γερμανίας (με ή χωρίς προϋπηρεσία) και γνώσεις 
γερμανικών τουλάχιστον επιπέδου Β1. Ο μισθός ξε-
κινάει από 2.300€-2.600€ το μήνα, είναι πάντα βάσει 
γερμανικής κλίμακας και εξαρτάται: από τη γεωγρα-
φική περιοχή και το νοσοκομείο. Ο μισθός αυξάνε-
ται ανάλογα με την προϋπηρεσία, εξειδίκευση κλπ, 
καθώς και με τις επιπρόσθετες παροχές (επιδόματα, 

VWL κλπ). Το συμβόλαιο είναι αορίστου χρόνου και 
το υπογράφεις κατευθείαν με τον εργοδότη. Δεν κάνουμε 
χρονομίσθωση, δεν σε δένουμε με κάποιο συμβόλαιο, 
δεν υπάρχουν κρυφά ή ξαφνικά έξοδα. Οι υπηρεσίες 
μας για σένα είναι χωρίς χρέωση, καθώς το κόστος 
το αναλαμβάνει εξ’ολοκλήρου ο εργοδότης. 

Η Euromedicals: Είμαστε μία ελληνογερμανική εταιρία 
και ειδικευόμαστε στη στελέχωση προσωπικού σε 
νοσοκομεία που έχουν έδρα σε ολόκληρη τη Γερμανία. 
Δίνουμε μεγάλο βάρος τόσο στην επαγγελματική, όσο 
και στην κοινωνική ένταξη στη Γερμανία. Γλώσσα 
επικοινωνίας είναι τα ελληνικά. Προσφέρουμε μία 
μεγάλη ευκαιρία για ένα ομαλό και σίγουρο ξεκίνημα 
στη Γερμανία. Η αγγελία αυτή απευθύνεται σε Νο-
σηλευτές/Νοσηλεύτριες από την Ελλάδα, αλλά και 
εκτός Ελλάδος, με ή χωρίς επαγγελματική εμπειρία.

Έλα σε επαφή μαζί μας και στείλε μας το βιογραφικό 
σου στο link: http://euromedicals.de/gr/contact/. Η 
πληροφόρηση δεν κοστίζει τίποτα και δεν έχει δε-
σμευτικό χαρακτήρα για καμία από τις δύο πλευρές..
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ΙΑΤΡΙKΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Η εταιρία Rafarm Α.Ε.Β.Ε., μία από τις μεγαλύτερες 
εταιρίες παραγωγής και εμπορίας φαρμάκων στην 
Ελλάδα, αναζητά:

Συνεργάτες Επιστημονικής  
Ενημέρωσης 
(κωδ.: NES)

Με έδρα τη Θεσσαλονίκη και εξειδίκευση στον τομέα 
της νεφρολογίας.

Απαιτούμενα προσόντα: 
Τουλάχιστον 5 έτη αποδεδειγμένη προϋπηρεσία  

σε τμήματα πωλήσεων, με εξειδίκευση  
στις αναφερόμενες ειδικότητες, ελληνικών  
ή πολυεθνικών εταιριών 
Πτυχίο Α.Ε.Ι. 
Άριστη γνώση της αγοράς και του ανταγωνισμού 
Ανεπτυγμένες ικανότητες διαπραγμάτευσης 

 και διαπροσωπικών επαφών 
Άνεση στη χρήση Η/Υ και Ms Office 
Ευχέρεια στην αγγλική γλώσσα

Η εταιρία προσφέρει: ανταγωνιστικό πακέτο απο-
δοχών-παροχών και άριστες προοπτικές ανάπτυξης.

Οι ενδιαφερόμενοι που διαθέτουν τα απαραίτητα 
προσόντα παρακαλούνται να στείλουν πλήρες βιο-
γραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
r.spanopoulou@rafarm.gr ή στο fax: 210 6775464, 
υπόψη κας Ροδάνθης Σπανοπούλου, αναφέροντας τον 
κωδικό θέσης, έως και τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2016.

ΤΕΧΝΙΚΟΙ
Τεχνικοί Η/Υ

Η iRepair επεκτείνεται με νέο κατάστημα και στα 
βόρεια προάστια της Αθήνας! Είσαι φανατικός της 
τεχνολογίας; Είσαι ευτυχισμένος όταν αλλάζεις μια 
οθόνη φορητού υπολογιστή, μια οθόνη iPhone ή κάνεις 
τη συγκόλληση ενός βύσματος τροφοδοσίας; Το να 
συμμετέχεις σε μια ομάδα από άτομα που αγαπούν 
την τεχνολογία, ακούγεται ως η ιδανική δουλειά για 
εσένα; Σου δίνεται η ευκαιρία να κάνεις το όνειρο σου 
πραγματικότητα με μία θέση εργασίας στην iRepair. 

Η iRepair ξεκίνησε ως ένα μικρό κατάστημα επισκευών 
στη Γλυφάδα με 3 τεχνικούς και πλέον διαθέτει 66 
τεχνικούς και 17 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. 
Είμαστε σε συνεχή αναζήτηση για τους πιο ευφυείς, 
φιλικούς και εργατικούς τεχνικούς που θα γίνουν μέλη 
της μεγάλης ομάδας iRepair!

Ιδιότητες που ψάχνουμε στους τεχνικούς μας:

Εξαίρετη εξυπηρέτηση πελατών: O ιδανικός υποψή-
φιος θα πρέπει να έχει αναπτυγμένες επικοινωνιακές 
ικανότητες, καθώς θα πρέπει να μιλάει με τους πελάτες 
καθημερινά και να είναι σε θέση να τους εξηγήσει όλες 
τις επισκευές και την τεχνική γλώσσα ώστε να την 
κάνει κατανοητή. Θα πρέπει να κρατάει τους πελάτες 
ενήμερους για τις επισκευές και να ολοκληρώνει τις 
επισκευές σε χρόνο που θα συμβαδίζει με τα υψηλότερα 
δυνατά πρότυπα επισκευής.

Υψηλό τεχνικό υπόβαθρο: Προσλαμβάνουμε μόνο 
τους καλύτερους. Χρειάζεται να έχει εμπειρία για τις 
περισσότερες επισκευές που προσφέρουμε, αλλά δεν 
χρειάζεται να γνωρίζει τα πάντα. Απαιτούνται τουλά-
χιστον 3 χρόνια προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση και 
προσφέρεται επιπλέον εκπαίδευση στις επισκευές.

Γρήγορες, υψηλής ποιότητας επισκευές: Απαιτούμε 
οι τεχνικοί μας να παρέχουν την ταχύτερη εξυπηρέτηση. 
Οι πελάτες μας προσδοκούν το καλύτερο από εμάς 
και αυτό που προσπαθούμε είναι να τους δώσουμε 
το 100% του χρόνου μας.

Αν αγαπάτε την τεχνολογία και σας αρέσει να εργάζεστε 
σκληρά σε ένα ευχάριστο και δημιουργικό περιβάλλον, 
στείλτε μας το βιογραφικό σας στο e-mail: jobs@
irepair.gr και μπείτε στην ομάδα μας! Έχετε ερωτήσεις; 
Επικοινωνήστε μαζί μας στο live chat, καλέστε μας στο 
210 9606860 ή επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματά 
μας για οποιαδήποτε απορία!

Η Αφοί Φιλοσίδη Α.Ε., εξουσιοδοτημένος έμπορος 
Kosmocar A.E., ζητά για άμεση πρόσληψη:

Τεχνικούς Συμβούλους  
για παραλαβή & παράδοση αυτ/των  

του service

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
Προσφέρονται: 

 

Βιογραφικά στο e-mail: fotmal@filosidis.gr

Η Peopleatwork-hellas είναι ο αποτελεσματικός 
συνεργάτης των εταιριών σε θέματα στελέχωσης 
και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού τους, το 
γραφείο-boutique που μπορεί να εστιάζει και να κα-
λύπτει με συνέπεια και επαγγελματισμό τις ανάγκες 
των εταιριών και των υποψηφίων. Ο πελάτης μας είναι 
εταιρία εμπορίας βιομηχανικών ηλεκτροκίνητων οχη-
μάτων. Στο πλαίσιο της αποτελεσματικής λειτουργίας 
της εταιρίας, αναζητούνται κατάλληλοι υποψήφιοι για 
να καλύψουν άμεσα την παρακάτω θέση, με έδρα τη 
ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου Θεσσαλονίκης:

Ηλεκτρολόγος 
(κωδ ΗS-16)

Ο ρόλος: Αποτελεσματική τεχνική υποστήριξη  
και επιδιόρθωση βλάβης οχημάτων.

Προσόντα: 
 

λυκείου ή τεχνικής σχολής 
 

γνώσεις 
 

υποστήριξης ηλεκτρικών προϊόντων 
 

και ανάλυσης προδιαγραφών 
 

 
προς αποκατάσταση βλάβης 

 
 

στην άψογη εξυπηρέτηση πελατών 
 

ΙΧ αυτοκινήτου 

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις κα-
λούνται να αποστείλουν άμεσα τπ βιογραφικό τους 
σημείωμα (με φωτογραφία σε επαγγελματικό ύφος), 
αναγράφοντας των κωδικό της θέσης, στο e-mail: 
careers@peopleatwork-hellas.gr. Για περισσότερες 
πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 
μας www.peopleatwork-hellas.gr. Όλες οι υποψηφι-
ότητες λαμβάνουν απάντηση και αντιμετωπίζονται με 
εχεμύθεια και επαγγελματισμό.

H εταιρία Freddo A.E., ζητεί:

Ψυκτικούς

 
ή κατοχή αναγνωρισμένου πτυχίου στο αντικείμενο 
από τον ΕΟΠΠΕΠ 

 
ή αρχιτεχνίτη ψυκτικού Π.Δ.1/2013, θα ληφθεί 
πολύ σοβαρά υπόψη στην αξιολόγηση  
του υποψηφίου 

 
 

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: s.nikolopoulou@
freddo.gr ή στο fax: 0030210 5310860. Τηλέφωνο 
επικοινωνίας: 0030210 5913003. Περισσότερες 
πληροφορίες στο site: www.freddo.gr

To ξενοδοχείο President ζητεί την παρακάτω θέση 
εργασίας:

Ηλεκτρολόγο 

Απαραίτητα προσόντα: 
 

Τουλάχιστον 5ετής προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
Επιμονή στη λεπτομέρεια και ικανότητα επίλυσης 

προβλημάτων 
 

Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
Το ξενοδοχείο προσφέρει: 
Άριστες συνθήκες εργασίας σε επαγγελματικό 

περιβάλλον 
Μόνιμη εργασία 
Εξέλιξη και συνεχής εκπαίδευση

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία, 
στο e-mail: hr-manager@president.gr

Ο όμιλος εταιριών Kleeman λόγω της συνεχούς ανά-
πτυξης των δραστηριοτήτων του στη διεθνή αγορά 

Τεχνικό Service σε θέση Coordinator 
(κωδ.: 41116)

Απαιτούμενα προσόντα: 
Πτυχίο ΤΕΙ ηλεκτρολογίας/αυτοματισμού 

μηχανολογίας 
Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας  

(επίπεδο advanced-proficiency) 
Πολύ καλή γνώση της γερμανικής γλώσσας  

(επίπεδο advanced-proficiency) 
Πολύ καλή χρήση H/Y (Office) 
Επιθυμητή η εμπειρία 2-4 ετών σε αντίστοιχη θέση 

Δυνατότητα ταξιδιών στο εξωτερικό 
 

υπομονή, ευγένεια  
Αρμοδιότητες: 
Οργάνωση και συντονισμός των συνεργείων 

εγκατάστασης στη Γερμανία και στη Σκανδιναβία 
Τηλεφωνική υποστήριξη σε after sales θέματα 

αγγλόφωνων και γερμανόφωνων πελατών 
Τεχνική εκπαίδευση πελατών  

Η εταιρία προσφέρει: 
Άριστο περιβάλλον εργασίας 
Συνεχή εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη 
Ιατρείο με 8ωρη απασχόληση νοσοκόμας 
Πρόσθετη ιατρική κάλυψη 
Δυνατότητα μετακίνησης με δικά της μεταφορικά 

μέσα 
Σύγχρονες εγκαταστάσεις  

(εστιατόριο, γυμναστήριο και playroom)

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογρα-
φικό τους στο ακόλουθο link: http://www.careernet.
gr/app/kleeman/aggelia/3961 μέχρι τις 25/11/2016, 
υπόψη Δ. Λαζαρίδη, αναγράφοντας τον κωδικό της 
αγγελίας. Ιστοσελίδα: www.kleemann.gr

MHXANIKOI
Η Auto Marin A.E. αναζητά: 

Μηχανικό Αυτοκινήτων

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

σε αντίστοιχη θέση  
Προσφέρονται: 

 
 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιο-
γραφικό τους σημείωμα στο e-mail: hr@automarin.
gr. Για ευκαιρίες καριέρας στην Auto Marin A.E., επι-
σκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.automarin.gr. Στα 
βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Η Mega Motors SA (http://www.megamotors.gr), επί-
σημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής 
Opel, επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό της:

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. 

Μηχανικός Λύσεων  
Document/Data Management  

(DM)

Η ANiMA ιδρύθηκε το 1991 με όραμα να εισαγάγει 
την ηλεκτρονική σχεδίαση (CAD) και διαχείριση σχε-
διαστικών δεδομένων (DM) στην ελληνική βιομηχα-
νία. Αυτή τη στιγμή η εταιρία, εκτός από το CAD/DM, 
κατέχει ηγετική θέση και στον κλάδο των 3D printers. 
Δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή της ανα-
τολικής μεσογείου. Για τις λύσεις CAD/DM η ANiMA 
είναι partner της Autodesk, με ειδίκευση στις λύσεις 
μηχανολογικού σχεδιασμού.

Η θέση-ο Μηχανικός Λύσεων DM: 
 

για λογαριασμό πελατών της ANiMA 
 

 
με τις πωλήσεις 

και παρακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις  
του τομέα 

 
δικτύων και λογισμικού, σε λίγους 
και εκλεκτούς-πελάτες

Γεωγραφικά, η θέση βρίσκεται στην έδρα της εταιρίας, 
στην Αθήνα. Οι επισκέψεις σε πελάτες εντός Αθηνών 
είναι συχνές. Τα ταξίδια εκτός Αθηνών είναι σπάνια 
και σύντομα, δεν αποκλείονται όμως.

Προφίλ υποψηφίου: Ο Μηχανικός Λύσεων DM εί-
ναι, κατά βάση, ένας τεχνικός δικτύων που κατανοεί 
εταιρικές διαδικασίες και την αναγκαιότητά τους. Για 
να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις θα αποκτήσει και 
εξειδικευμένες γνώσεις στα προγράμματα που προ-
ωθεί η ANiMA.

Απαραίτητα προσόντα είναι: 
 

 
 

 

Windows Server και του πρωτοκόλλου TCP/IP 
 
 

 πληροφορικής και δικτύων 
 

 
για τους άνδρες 

  
Επιθυμητά προσόντα είναι: 

 
 

 

δεδομένων 
 

 
 

Server, Exchange, Sharepoint  
Η ANiMA προσφέρει: 

 
 
 

 
περιβάλλον εργασίας 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να στείλουν το 
βιογραφικό τους στην ηλ. διεύθυνση: career@anima.
gr με την ένδειξη ‘DM-16b’.  Όλες οι υποψηφιότητες 
λαμβάνουν απάντηση και αντιμετωπίζονται με εχε-
μύθεια και επαγγελματισμό.

Η Αργώ ΑΕΒΕ, πλαστικά υλικά συσκευασίας, ζητά: 

Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός 
Απόφοιτος Πολυτεχνείου 

Για το τμήμα συντήρησης στο εργοστάσιο, με έδρα 

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει: 
 

 
 

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν 
βιογραφικό σημείωμα στο fax: 210 6625500 ή στο 
κάτωθι e-mail: cv@argo-sa.gr. Όλα τα βιογραφικά 
σημειώματα θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
Η εταιρία υποδημάτων Ανατομικά Σακελλάρης Α.Ε., 
με έδρα τον Άγιο Δημήτριο, ζητά:

Υπεύθυνο Μηχανογραφικού  
Εξοπλισμού & Δικτύων 

Αρμοδιότητες: Η θέση εργασίας αφορά στη συντήρη-
ση του μηχανογραφικού εξοπλισμού και του δικτύου, 
στην αντιμετώπιση των αιτημάτων για την επίλυση 
προβλημάτων και στην αποκατάσταση των βλαβών, 
καθώς και στην υποστήριξη και στην οργάνωση των 
μηχανογραφικών εφαρμογών Ατλαντίς της εταιρίας. 
Επίσης, θα έχει την ευθύνη της διατήρησης ενός σταθερού 
περιβάλλοντος των πληροφορικών συστημάτων και 
του σχεδιασμού των απαραίτητων βελτιώσεών τους.

Απαραίτητα προσόντα: 
Προϋπηρεσία στην υποστήριξη μηχανογραφικών 

υποδομών (συστήματα και δίκτυα) 
Προϋπηρεσία στη διαχείριση και ανάπτυξη  

του Ατλαντίς 
Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων  

κάτω από πίεση 
Ικανότητα διαχείρισης χρόνου, όγκου εργασίας  

και πολλαπλών εργασιών 
Οργανωτικό, επικοινωνιακό και ομαδικό πνεύμα 
Πολύ καλή γνώση της αγγλικής και της ελληνικής 

γλώσσας (γραπτά και προφορικά)

Παρακαλούμε να αποστείλετε βιογραφικό στο e-mail: 
gpachis@sakellaris.gr μόνο εφόσον καλύπτονται τα 
παραπάνω προαπαιτούμενα.  Όλες οι υποψηφιότητες 
λαμβάνουν απάντηση και αντιμετωπίζονται με εχεμύ-
θεια και επαγγελματισμό.
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LOGISTICS
H εταιρία Ελληνικά Γαλακτοκομεία Α.Ε. Όλυμπος, 
ζητά να προσλάβει για τις εγκαταστάσεις της στο 27ο 
χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας:

Υπεύθυνο Αποθήκης  
(κωδ. θέσης: logcs1)

Οι υποψήφιοι: 
Πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης  
Ηλικία έως 35 ετών 
Πολύ καλή γνώση Η/Υ 
Προϋπηρεσία όχι απαραίτητη 
Ζήλο για την ανάπτυξη καριέρας 
Δίπλωμα αυτοκινήτου  

Η επιχείρηση: 
Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης με ανάληψη 

ευρύτερων αρμοδιοτήτων 
Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, που προάγει  

και επιβραβεύει την πρωτοβουλία  
και την αποτελεσματικότητα 
Ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης/επιμόρφωσης/

καθοδήγησης των στελεχών

Βιογραφικά στο e-mail: hr_ath@olympos.gr

H AS Company A.E. με ηγετική θέση στον κλάδο των 
παιχνιδιών και στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης 
επιθυμεί να προσλάβει για το Τμήμα Αποθήκης:

Χειριστή Ανυψωτικού Περονοφόρου 
(κωδ. θέσης AS001LOG)

Καθήκοντα: Ο κάτοχος της θέσης είναι υπεύθυνος 
για την αποτελεσματική μετακίνηση προϊόντων από 
και προς την αποθήκη. Επίσης προετοιμάζει τα φορτία 
για αποστολή σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους 
κανονισμούς της εταιρίας, διατηρώντας ένα καθαρό 
και ασφαλές περιβάλλον εργασίας.

Προσόντα: 
Κάτοχος επαγγελματικής άδειας οδήγησης  

περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος  
(άδεια σε ισχύ χειριστή μηχανημάτων έργου) 
Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών  

σε ανάλογη θέση 
Γνώση χειρισμού Reach Truck 
Βασικές γνώσεις χειρισμού ασύρματων  

τερματικών 
Ομαδικό πνεύμα και αίσθημα ευθύνης 
Ευελιξία στην εκμάθηση διαφορετικών 

 διαδικασιών 
Ικανότητα οργάνωσης και συντονισμού εργασιών 
Έμφαση στη λεπτομέρεια και την ακρίβεια 
Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό 
τους αναγράφοντας απαραίτητα τον κωδικό θέσης: 
AS001LOG στην διεύθυνση: tkoufou@ascompany.gr.

Η Φουρναράκης Α.Ε., εισαγωγική εταιρία βιομηχανικών 
εργαλείων, με ηγετική θέση στην ελληνική αγορά, και με 
ταχύτατα αναπτυσσόμενο δίκτυο πωλήσεων σε όλη την 
Ευρώπη, αναπτύσσει, εμπορεύεται και διακινεί τα πιο δυ-
νατά brands βιομηχανικών εργαλείων. Έχοντας εξωστρε-
φή χαρακτήρα, στοχεύει να γίνει ένας από τους βασικούς 
παίχτες στον τομέα των εργαλείων στην ευρωπαϊκή 
επικράτεια και ζητεί:

Logistics Manager  
(κωδ. Log-01)

Περιγραφή θέσης: Η ταχύτητα που αναπτύσσεται η 
εταιρία μας και έχοντας τα logistics ένα από τα ση-
μαντικότερα εργαλεία ανάπτυξής επιβάλει να στε-
λεχώσουμε και να ενδυναμώσουμε το τμήμα με ένα 
ακόμη διοικητικό στέλεχος. Ο νέος συνάδελφος θα 
αναφέρεται κατευθείαν στο supply chain manager και 
θα αναλάβει τη διαχείριση και το management του 
τμήματος logistics σύμφωνα με τις προδιαγραφές της 
εταιρίας. Θα είναι υπεύθυνος για την τήρηση όλου του 
προγράμματος λειτουργίας αποθήκευσης, παραλαβών, 
picking, διανομής κ.λπ. Επίσης θα είναι υπεύθυνος 
για όλα τα project ανάπτυξης, μηχανογράφησης και 
διαδικασιών.

Απαραίτητα προσόντα: 

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε logistics, supply 
chain management, μεταφορές θα εκτιμηθεί 

θέση σε μεγάλο κέντρο διανομής εμπορικής  
εταιρίας ή σε 3PL 

 
και διαδικασιών logistics μεγάλου κέντρου  
διανομής 

 
 

Advanced Reporting 
 

 

 
τήρησης διαδικασιών και ιεράρχησης  
προτεραιοτήτων 

 
 

 

σε απαιτητικό περιβάλλον 
  

Παροχές: 
 

του υποψήφιου και τις δυνατότητες του 

επαγγελματικής

Βιογραφικά στο e-mail: Cv6@fournarakis.gr

ΟΔΗΓΟΙ
Ο όμιλος νεφρολογικών κέντρων Mesogeios, ανα-
ζητά για τη στελέχωση των μονάδων του στην Αττική:

Οδηγό Ασθενοφόρου
Προσόντα: 
Απόφοιτος Ι.Ε.Κ. διασώστη/πληρώματος  

ασθενοφόρου 
 

Επαγγελματική πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ 
Επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης 
1 έτος προϋπηρεσία σε ασθενοφόρο μονάδας 

υγείας

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων  
στο e-mail: hr@mesogeios.gr

Το Santorini Princess Luxury Spa Hotel στο Ημερο-
βίγλι και το Santorini Princess Presidential Suites 
στο Ακρωτήρι, ζητούν να προσλάβουν έμπειρο: 

Οδηγό

Για εποχιακή απασχόληση (Απρίλιος-Οκτώβριος).  
Απαραίτητη η άριστη γνώση αγγλικών 
Προσφέρεται διαμονή και διατροφή

Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
human-resources@santorini-princess.com (στο θέμα 
του e-mail παρακαλώ να αναφέρετε τη θέση για την 
οποία ενδιαφέρεστε).

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Περιοχή: ΒΙ.ΠΑ Αυλώνας Αττικής 
Απασχόληση: Πλήρης

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

Υπεύθυνου Βάρδιας

Απαραίτητα προσόντα: 
 

εκτέλεσης 
 

για το σωστό προγραμματισμό, την τήρηση  
και τη σωστή εκτέλεση της παραγωγής  

 
και διασφάλιση της ποιότητας του τελικού  
προϊόντος 

 
  

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 

Κατά προτίμηση κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής.

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

Η Peopleatwork-hellas είναι ο αποτελεσματικός 
συνεργάτης των εταιριών σε θέματα στελέχωσης 
και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού τους, το 
γραφείο-boutique, που μπορεί να εστιάζει και να κα-
λύπτει με συνέπεια και επαγγελματισμό τις ανάγκες 
των εταιριών και των υποψηφίων. Ο πελάτης μας είναι 
εταιρία παραγωγής και εμπορίας ειδών συσκευασίας 
με έδρα τη δυτική Μακεδονία. Στο πλαίσιο της απο-
τελεσματικής λειτουργίας της εταιρίας, αναζητείται 
κατάλληλος υποψήφιος για να καλύψει άμεσα την 
παρακάτω θέση:

Διευθυντής Παραγωγής & Συντήρησης 
(κωδ. ΔΠ-16)

Το έργο: Η αποτελεσματική εποπτεία, διαχείριση και 
συντονισμός όλων των δραστηριοτήτων της παραγωγής 
και συντήρησης του εργοστασίου.

Προσόντα: 
 

 
παραγωγής, εκ των οποίων 3 χρόνια σε θέση 
 ευθύνης 

 
 

παραγωγής 

τεχνικής ομάδας συντήρησης 
 

και ευθυνών 
 

 
 

 
στο αποτέλεσμα 

Η εταιρία προσφέρει: ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
αναλόγως προσόντων, κάλυψη κόστους διαμονής και 
πολύ καλές προοπτικές συνεργασίας.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις καλούνται 
να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους σημείω-
μα (με φωτογραφία), αναγράφοντας τον κωδικό της 
θέσης, στο e-mail: careers@peopleatwork-hellas.
gr
αντιμετωπίζονται με εχεμύθεια και επαγγελματισμό.

H Διάστασις ΑΒΕΕ, εταιρία ψηφιακών εκτυπώσεων 
large format και κατασκευών, με έδρα την Αθήνα, 
ενδιαφέρεται να καλύψει τη θέση του: 

Υπεύθυνου Παραγωγής

Αρμοδιότητες: 
 

της παραγωγής σύμφωνα με τις προδιαγραφές  
της εταιρίας 

όπου αυτό είναι εφικτό 
 

σύμφωνα με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες 
 

των διαδικασιών της καθημερινής παραγωγής 
 

χρονοδιαγραμμάτων παραγωγής 
 

καθώς και των υπολοίπων τμημάτων της εταιρίας 

για βελτιστοποίηση των διαδικασιών λειτουργίας 
βάσει επαρκώς τεκμηριωμένων αναφορών 

προδιαγραφών, καθώς και όλων των κανόνων 
υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους ευθύνης του 

 
  

Απαραίτητα προσόντα: 
 

σε αντίστοιχη θέση 
 

ατόμων 
 

 
 

 
λειτουργιών παραγωγής 

 
οργανωτικότητα, ευελιξία και προσαρμοστικότητα 

 
υπό πίεση, τήρηση χρονοδιαγραμμάτων 

 
 

Πληροφορίες: Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται 
να στείλουν βιογραφικό μόνο ηλεκτρονικά, στο εξής 
e-mail: m.mpoutri@diastasis.gr σε μήνυμα με θέμα: 
«Υπεύθυνος Παραγωγής - <όνομα υποψηφίου>».

ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ
Εταιρία promotion ζητά έμπειρο:

Επόπτη Eντυποδιανομής

Απαραίτητα προσόντα:  
 

 
σε εποπτεία εβδομαδιαίας εντυποδιανομής  
μεγάλης εταιρίας και πολλών περιοχών  
εντός Αθηνών 

 
 

ικανότητα, σωστή εποπτική στάση και τυπικότητα 
στο πρόγραμμα που πρέπει να τηρηθεί  
με κάθε λεπτομέρεια 

 
σε συνεχή βάση 

 
μεταφορικού μέσου

Ως βασικές υπευθυνότητες ορίζονται: Η συνολική 
ευθύνη στην καθημερινή διαχείριση του προγράμματος 
διανομής των εντύπων που ορίζει ο πελάτης.

Προσφέρεται: 
 

Εφόσον πληροίτε τα κριτήρια, παρακαλώ όπως απο-
στείλετε το βιογραφικό σας με την ένδειξη ΕΕΔΕ2, στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: a.vatelli@allaboutconcept.gr

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
oriented professionals, to join our team at Stella 
Palace resort and spa as:

Front Office Manager

Requirements:  
Degree in hospitality-tourism 

manager at 5* hotel 

language, is essential 
 

Self-motivated, enthusiastic, budgets  
and numbers oriented 

 
 

Customer care oriented with good 
communicational skills 

 
Teamwork spirit

Please send us your cv to e-mail:  
sales@stellahotels.gr

Ο ξενοδοχειακός όμιλος Mediterranean στη Σαντο-
ρίνη αναζητεί:

Υπεύθυνο Κρατήσεων

Απαραίτητα: 
Απόφοιτος τουριστικής σχολής ή ανώτατης  

εκπαίδευσης 
 

(επίπεδο Proficiency) 
Γνώση 2ης γλώσσας θα θεωρηθεί προσόν 

 
 

Ευχέρεια στην επικοινωνία και στις δημόσιες 
σχέσεις 
Οργανωτικότητα και ικανότητα εργασίας υπό πίεση 
Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά 
Προϋπηρεσία σε ίδια η παρόμοια θέση,  

τα τελευταία 2 χρόνια

Βιογραφικά στο e-mail:  
mediterraneansantorini@gmail.com

Η εταιρία Louis Hotels Plc Ltd, με πολυετή επιτυχημένη 
παρουσία στην τουριστική βιομηχανία, ζητά άτομα για 
τις πιο κάτω θέσεις στα ξενοδοχεία της στην Κύπρο:

Υπάλληλοι Υποδοχής

Προσόντα: Απαραίτητη προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση. 

Αιτήσεις: Οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν βιογρα-
φικό σημείωμα με τον τίτλο της επιθυμητής θέσης (όχι 
αργότερα από τις 30 Νοεμβρίου 2016) στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: personnel.department@louishotels.com. 
Μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2016 οι προεπιλεγέντες 
υποψήφιοι θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη, που 
θα λάβει χώρα τον Ιανουάριο 2017 στην Αθήνα ή στη 
Θεσσαλονίκη, ανάλογα με τον τόπο διαμονής τους.

Sales & Reservations  
Agent

Greca.co a fast growing OTA specialized in incoming 
services, for and by foreigners visiting Greece, Turkey 
& Italy is in the scout for a full time, all year round 
Sales & Reservations Agent.

Native or fluent spanish speaker (must). 
Knowledge of english and greek will be a plus 

agencies (must) 
 

 
 

 
 

towards his Job, co-workers and customers 

satisfaction.

Position: The perfect candidate will be handling after 

and/or reservations from target markets. 
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Responsibilities and tasks include  
but are not limited to: 

 
 

 

 
e-mail: 

  

 Η εταιρία Αφοι Μουσαμά ΑΞΕ 

Καμαριέρες 

 e-mail: 

Leda Village Resort

Υπάλληλος Υποδοχής & Κρατήσεων

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
Επιθυμητά προσόντα: 

 
 

e-mail: 

Malia Bay Beach Hotel & Bungalows 

Reservations & Front Office Manager

Επιθυμητά προσόντα: 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

  
Περιγραφή θέσεως: 

 
 

 
 

 
 

 

  
Η εταιρία μας προσφέρει: 

 
 

 
 

 
 
 

 

 e-mail: 
 

Yπάλληλος Reception  
(άνδρας)

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 

e-mail: 

Aldemar Resorts

Υπάλληλος Υποδοχής 
(κωδ. θέσης «REC_RHD»)

Απαραίτητα προσόντα: 

 

 
 

 
 

 

 
  

Προσφέρουμε: 

 
 

 

Ζorbas Beach Hotel 
Sun Palace & Spa  

Νυχτερινό Receptionist

e-mail: 
 

Iberostar Creta Marine Creta 
Panorama & Mare

Υπάλληλο Κρατήσεων

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
 

 
 
 

 
 

 
  

Η επιχείρηση προσφέρει: 
 

 e-mail:  

Sikyon Coast 
Hotel & Resort ****,

Υπάλληλο Υποδοχής 
(code: REC)

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
Παροχές: 

 
 

 
 

 

e-mail: 

Καμαριέρα

 

Παρέχεται: 

e-mail: 

Meeting Point Hellas SA,

Reservations

Qualifications: 
 

 
 

 

Employee receives

 e-mail:  

Santorini Princess Presidential Suites

Operations Manager 

 
 

 
 

  e-mail: 

Le Ciel

Banquet Event Coordinator

 

 e-mail: 

Διανεμητές/τριες Εντύπων  
(κωδ. D2D)

Προσόντα: 
 

 

 
 

 
 

Προσφέρουμε: 
 

 
 

 
 

 e-mail: 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
Canaves Oia, Luxury Resorts

Spa Therapist /Sales 
Receptionist

Department:   
Reports to: 

Summary of function: 

Primary responsibilities: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Internal:  
 

1) To attend any meeting or training sessions 
as required by management.

2) To be conversant with: 
 

 
 

 
 

 

 e-mail: 
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ούς Επιχειρηματικότητας
σδιορισμός της Ελληνι-
ας» και την Κυριακή στις 
ο μέλλον των Νεοφυών 

Η είσοδος είναι ελεύθερη για τους επισκέπτες.

Η Έκθεση

Η έκθεση είναι ανοιχτή στο κοινό από τις 10:00 έως 
τις 20:00 το Σάββατο 26/11 και 10:00 έως 18:00 
την Κυριακή 27/11.

Networking events
Στο επίπεδο E της HELEXPO

«inspiration» (αίθουσα 3 επίπεδο E, 12.00-15.00): 

«success stories» (αίθουσα 3 επίπεδο E, 15.00-18.00):

«experience (αίθουσα 4 επίπεδο E, 12.00-15.00): 

«youth creativity» (αίθουσα 4 επίπεδο E, 15.00-18.00): 

Τα βραβεία
Φεστιβάλ Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας GR Bossible 2016 Skywalker.gr

Α) Βραβεία για το επιχειρηματικό οικοσύστημα

Β) Βραβεία για το οικοσύστημα των νεοφυών επιχειρήσεων

Περιγραφή Κατηγοριών Τιμητικών Διακρίσεων

Για το αναλυτικό πρόγραμμα και τις αιτήσεις συμμετοχής μπορείτε να επισκεφθείτε 
το www.bossible.gr

Πρόγραμμα workshop

Σάββατο 26/11/2016

Ώρες Εργαστήρια Ομιλητές

11:30-12:30
Owner ISON Psychometrica

12:30-13:30

13:30-15:00  
Επίκουρη Καθηγήτρια 
στο Τμήμα Οργάνωσης 
& Διοίκησης Επιχειρήσεων 
του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών

15:00-16:30  
Founder Atlantis 
Consulting SA, V.P. Hellenic 
Mobile Cluster Facilitator, 
Adrion BAN Manager

16:30-18:00  
Online Branding Developer, 
LOUSH Inbound Marketing

Κυριακή 27/11/2016

Ώρες Εργαστήρια Ομιλητές

11:30-12:30
Εκπρόσωπος ΚΕΜΕΛ

12:30-13:30
Συντονίστρια 
Προγραμμάτων 
του Οργανισμού Hellenic 
Youth Participation

13:30-15:00

15:00-16:30 
Σύμβουλος Μεταφοράς 
Τεχνολογίας στο Δίκτυο 
ΠΡΑΞΗ

*Η συμμετοχή είναι χωρίς χρέωση
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Make-A-Wish (Κάνε-  

Αστέρι της Ευχής και εθελοντισμός

Το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) είναι παράρτημα του 
διεθνούς οργανισμού «Μake-A-Wish International» και πραγματοποιεί 
τις πιο βαθιές επιθυμίες παιδιών με σοβαρές και απειλητικές ασθένειες, 

ενισχύοντας τον αγώνα τους για ζωή, με χαρά, δύναμη και ελπίδα. Ο οργανισμός 
ασχολείται αποκλειστικά με το ψυχικό κόσμο του άρρωστου παιδιού και όχι 
με την ασθένειά του. Ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1996 και μέχρι σήμερα έχει 
πραγματοποιήσει ευχές σε 1.600 σοβαρά άρρωστα παιδιά, χαρίζοντάς τους 
και πάλι πίστη πως τα όνειρα μπορούν να συμβούν, ακόμα και να γίνουν 
καλά! Μέσα από τη διαδικασία μιας ευχής δημιουργούμε για το παιδί και την 
οικογένειά του αξέχαστες εμπειρίες, δυνατές αναμνήσεις και αναδεικνύουμε 
τη μοναδικότητά του με ένα σκοπό: να γεμίσει δύναμη, να πιστέψει στη ζωή 
και να την ξανακερδίσει! 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο μας στην Ελλάδα, 
επικοινωνήστε μαζί μας: 
Μake-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος)
Καραϊσκάκη 23 & Λ. Βουλιαγμένης, 16675 Γλυφάδα
Τηλ.: 210 9637660 & 7, E-mail: marketing@makeawish.gr

Πάνω από τις μισές ευχές εκπληρώνονται 
κάθε χρόνο μέσα από το Αστέρι της Ευχής. 
Για όλους εμάς το Αστέρι της Ευχής είναι 
ένα λαμπρό παράδειγμα εθελοντισμού. 
Είμαστε μια ομάδα που είναι τόσο μικρή 
αλλά καταφέρνει και κάνει τόσο πολλά 
με τη βοήθεια των εθελοντών της. Στο 
Αστέρι της Ευχής πάντα υπήρχε ένας 
συντονιστής, μερικοί βασικοί εθελοντές 
και από εκεί και πέρα μια τεράστια ομά-
δα που ήταν πάντα εκεί. Το Αστέρι της 
Ευχής, μια ιδέα με τόση έμπνευση που 
καταφέρνει και συγκεντρώνει αποθέ-
ματα αγάπης χιλιάδων ανθρώπων, και 
αυτό έχει τη δυσκολία του. Πιστεύω ότι 
η ομάδα του Κάνε-Μια-Ευχή καταφέρνει 

και το διαχειρίζεται με μεγάλη επιτυχία 
και λαμπρά αποτελέσματα τα τελευταία 
χρόνια. Μέσα σε όλο αυτό υπάρχει μια 
ξεχωριστή ιερότητα και αφοσίωση που 
μας πάει μπροστά. Το 2015 κερδίσαμε το 
βραβείο «Καλύτερης Ομαδικής Προσπά-
θειας» από το Make-A-Wish International. 
Στον οργανισμό ήρθα από προσωπικά 
ερεθίσματα πριν αρκετά χρόνια και πα-
ρέμεινα ως εθελοντής δίπλα σε αυτή την 
οικογένεια. Στη ζωή το πιο σημαντικό 
πράγμα που δεν κοστολογείται είναι ο 
χρόνος, και οι εθελοντές κάθε μορφής 
τον προσφέρουν χωρίς δεύτερη σκέψη.
Θα πρότεινα στους νέους να δοκιμά-
σουν τον εθελοντισμό. Υπάρχει τόσο 

πολλή ανάγκη εκεί έξω, που θα βρουν 
το δρόμο τους. Να δοκιμάσουν διαφο-
ρετικούς οργανισμούς σύμφωνα με ό,τι 
τους εκφράζει, να προσπαθήσουν και 
να φτιάξουν, αν είναι δυνατόν, και το 
δικό τους όραμα. Δεν θα ταιριάξουν με 
όλους και με όλα, είναι ο κανόνας της 
ζωής. Κάθε στιγμή μπορείς να αγγίζεις 
το καλό, να βοηθήσεις κάποιον που 
δεν μπορεί να περάσει το δρόμο, να 
μαζέψεις ένα μικρό σκουπιδάκι από τον 
δρόμο ή ακόμα και να πεις «καλημέρα» 
με ενθουσιασμό σε κάποιον που δεν 
ξέρεις. Δοκιμάστε το και θα δείτε ότι 
αφήνετε πίσω σας τους ανθρώπους πιο 
ευτυχισμένους. Αν συνειδητοποιήσουμε 

ότι θέλουμε να κάνουμε τη διαφορά, θα 
βαδίσουμε σε αυτό τον δρόμο χωρίς 
πολλή προσπάθεια.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε 
στη διάθεσή σας.

Χάρης Πατούνης
Υπεύθυνος Πρoγράμματος  
«Αστέρι της Ευχής»
Make-A-Wish Greece  
(Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος)

Βουλιαγμένης & Καραϊσκάκη 23,
16675 Γλυφάδα
Αθήνα, Ελλάδα

E-mail: wishstar@makeawish.gr
Τηλ: 210 963 7660 (εσωτ. 207)
Κινητό: 694 6179 788
Fax: 210 963 7774-5

Makeawish.gr, Wishstar.gr-
Facebook-Twitter-YouTube-
Pinterest-Instagram
Το Make-A-Wish  
(Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος)  
εκπληρώνει τις πιο βαθιές επιθυμίες 
παιδιών με σοβαρές και απειλητικές 
ασθένειες, ενισχύοντας τον αγώνα 
τους για ζωή με χαρά, δύναμη  
και ελπίδα.

Δεκαοκτώ χρόνια συμπληρώνει φέτος το πρόγραμμα 
Αστέρι της Ευχής. Με μία συμβολική δωρεά των 
€2 μπορούμε να αποκτήσουμε το δικό μας αστέρι, 
και να γράψουμε την ευχή μας για τα άρρωστα 
παιδιά. Τόσο απλά ένα χάρτινο αστέρι «μαγικά» 
μεταμορφώνεται σε Αστέρι Αγάπης. Η συγκινητική 
ανταπόκριση του κόσμου μάς επιτρέπει να καλύπτουμε 
από τα έσοδα του προγράμματος. Το Αστέρι της 
Ευχής υλοποιείται σε όλα τα σχολεία και σε πλήθος 
φορέων και επιχειρήσεων, δίνοντας τη δυνατότητα 
σε όλους να γίνουν μέρος μιας μεγάλης αλυσίδας 
αγάπης!
Με μεγάλη επιτυχία και την ευγενική χορηγία και 
υποστήριξη της TELEPERFORMANCE HELLAS 
πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 12 Νοεμβρίου η 
Αστερομέρα 2016, σηματοδοτώντας και επίσημα 
την έναρξη των διαδικασιών για την υλοποίηση του 
προγράμματος σε σχολεία, εκπαιδευτικούς οργανι-
σμούς, εταιρίες, αλλά και ιδιωτικούς φορείς σε όλη 
τη χώρα. Χάρη στην αφοσίωση και στην ομαδική 
δουλειά περισσότερων από 100 εθελοντών του 
οργανισμού και εργαζομένων της Teleperformance 
Hellas, που επίσης βοήθησαν εθελοντικά, μέσα σε 
λίγες μόνο ώρες xιλιάδες αστέρια, χάρακες και 
εκπαιδευτικά φυλλάδια καταμετρήθηκαν και συ-
σκευάστηκαν για να είναι έτοιμα για αποστολή σε 
κάθε γωνιά της χώρας. Το Αστέρι της Ευχής αποκτά 
πλέον διαφορετικό χρώμα περιγράμματος στην πίσω 
όψη, εκφράζοντας κάθε χρόνια κάτι διαφορετικό. 
Φέτος με το κόκκινο χρώμα η χρονιά συνδέεται 
με την αγάπη το σκοπού μας.
Ιδιαίτερο ενθουσιασμό προκάλεσε η παρουσίαση 

του Μάρκου Σεφερλή ως νέου ΑΣΤΕΡΟΥΛΗ, που 
μας τίμησε με την παρουσία του και βοήθησε και 
εμπράκτως, συμμετέχοντας στο αστερο μέτρημα! 
Μαζί με τη Φαίη Σκορδά, η οποία είναι η Πρέσβειρα 
του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος), είναι 
δύο άνθρωποι που βοηθούν ενεργά και ταυτόχρονα 
προβάλλουν το έργο του οργανισμού. 
Ο ίδιος μας είπε: «Χαίρομαι που μου δίνεται η ευκαιρία 
να έρθω πιο κοντά στα παιδιά και στον οργανισμό, 

να πλησιάσω πολύ περισσότερο ανθρώπους και να 
τους μιλήσω για το Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος, ώστε 
να καταλάβουν το σπουδαίο έργο που επιτελεί, 
και να μεγαλώσει ακόμα πιο πολύ η δύναμή του». 
«Το πρόγραμμα Αστέρι της Ευχής μεταφέρει σε μι-
κρούς και μεγάλους ένα μήνυμα πολύ ουσιαστικό και 
βαθιά εκπαιδευτικό: το υγιές παιδί για το άρρωστο 
παιδί. Ο Μάρκος Σεφερλής, στηρίζει το έργο μας 
εδώ και χρόνια. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή μας 

που θα τον έχουμε κοντά μας ως Αστερούλη, για 
να βοηθήσει να φτάσει το μήνυμα σε κάθε γωνιά 
της χώρας! Όλοι μαζί ενωμένοι, με μια μικρή κίνηση 
αγάπης, μπορούμε να βοηθήσουμε ακόμη περισσότερα 
από τα 650 παιδιά που νοσούν ετησίως» δήλωσε 
η Σάντρα Ζαφειρακοπούλου, Γενική Διευθύντρια 
του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος)
Από το 1997 έως και σήμερα ο οργανισμός έχει 
πραγματοποιήσει περισσότερες από 1.600 μαγικές 
ευχές παιδιών, ενώ περισσότερες από τις μισές 
ευχές υιοθετούνται μέσα από το Αστέρι της Ευχής! 
Ο αριθμός των παιδιών που μας έχουν ανάγκη 
καθημερινά αυξάνεται, γι’ αυτό καλούμε όλο τον 
κόσμο να μας υποστηρίξει αγοράζοντας Αστέρια 
Ευχής, με σκοπό να καταφέρουμε να εκπληρώσουμε 
ακόμα περισσότερες ευχές παιδιών! 

Χορηγοί του προγράμματος για το 2016 είναι οι 
εταιρείες ACS Ταχυδρομικές Υπηρεσίες Α.Ε.Ε. 
Teleperformance Hellas, Online Sales και Xerox, 
ενώ υποστηρικτές  είναι οι εταιρείες Yuboto και 
Moosend. Χορηγοί επικοινωνίας του προγράμ-
ματος είναι οι «Καθημερινή», ANT1, Easy Radio, 
Skywalker, Εpixeiro.gr 

Μοιραστείτε και εσείς τη θεραπευτική δύναμη μίας 
ευχής!

Για περισσότερες πληροφορίες: 
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 9637660 & 7 
(εσωτ. 206, 207, 209, 109), 6946 856 934
E-mail: wishstar@makeawish.gr 
www.wishstar.gr, www.makeawish.gr

Αστέρια σε όλα τα σχολεία!
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ΚΕΑΚ
Λ. Θησεώς 104
176 76 Καλλιθέα
E-mail: info@keak.gr

Θεματολογία και 
Δομή Προγράμματος

 Marketing
 Management
 Digital Marketing & Strategy
 Διαφήμιση & Social Media
 Δημόσιες Σχέσεις
 Πωλήσεις
 Τεχνικές επικοινωνίας On Line & Off Line

Η επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει κατόπιν συνέντευξης.

Αποστολή βιογραφικών στο info@keak.gr μέχρι 25-11-2016.

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν από 29-11-2016 έως 2-12-2016 κατόπιν επικοινωνίας.

Έναρξη προγράμματος: 05-12-2016

Κόστος συμμετοχής προγράμματος: 2.500€ (200€/μήνα)

executive
DIPLOMA
in Marketing

(Management)

Το ΚΕΑΚ (Κέντρο Επιχειρηματικότητας Ανάπτυξης και Καινοτομίας) σε συνεργασία με τους The Marketeers διοργανώνει για πρώτη φορά ένα 
πρόγραμμα ειδικά σχεδιασμένο για ανθρώπους που βρίσκονται σε χώρους εργασίας, καθώς και φοιτητές, χωρίς ωστόσο να τους έχει δοθεί πιστοποίηση 
των δεξιοτήτων τους στο Marketing.

Η κατάρτιση του προγράμματος είναι τέτοια, ώστε στο τέλος της ετήσιας διάρκειάς του και της αποφοίτησης όσων το παρακολουθήσουν, οι συμμετέχο-
ντες να έχουν αποκτήσει ολοκληρωμένες θεωρητικές και εμπειρικές γνώσεις. Η τήρηση διεργασιών και διαδικασιών που προάγουν την ποιότητα και την 
αποτελεσματικότητα θα καλλιεργήσουν την επαγγελματική και επιχειρησιακή νοοτροπία τους διά μέσου των γνώσεων και της εξέτασής τους.

Ταυτόχρονα, η κατανόηση της αγοράς και η εργασία πάνω σε πραγματικά σενάρια και επιχειρήσεις θα αποτελέσουν τα πραγματικά εφόδια 
για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία στον χώρο της διαφήμισης και του marketing.

Προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι, πέρα της τήρησης των εκπαιδευτικών υποχρεώσεων, η δέσμευση για 4ωρη έως 6ωρη καθημε-
ρινή απασχόληση σε διαφημιστικό οργανισμό που θα υποδειχτεί από εμάς σύμφωνα με το ειδικό πρόγραμμα που έχει καταρτιστεί για τους σπουδαστές.

Στόχος και δέσμευση όλων μας είναι η επιτυχία σας στον χώρο του Marketing, της Διαφήμισης και των Επιχειρήσεων. Επιπλέον, μετά το τέλος του 
προγράμματος, κάτω από προϋποθέσεις, θα σας δοθεί η δυνατότητα να ενταχθείτε εργασιακά σε διαφημιστικό οργανισμό.

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης δίνεται τίτλος σπουδών DC στο Marketing. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα ένταξής σας σε προγράμματα 
ΜΒΑ συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με ή χωρίς εξετάσεις εισαγωγής.

Το πρόγραμμα διαρκεί 12 μήνες.
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Η κοινωνική και η εκπαιδευτική πολιτική είναι 
έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες με τον άνθρωπο 
ως εξελισσόμενο κοινωνικό ον. Σε αυτό ακριβώς 

το σημείο σύνδεσης μπορεί κάποιος να ανακαλύψει και 
τη σημαντικότητα της εισαγωγής των εννοιών αυτών 
στον χώρο της εκπαίδευσης μέσω της διάρθρωσης 
συγκεκριμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Εν έτει 2016 και σε περίοδο κρίσης εκπαιδευτικά 
προγράμματα που αφορούν στην κοινωνική και εκπαι-
δευτική πολιτική θα λέγαμε ότι είναι πιο επίκαιρα από 
ποτέ και ότι μάλλον ήρθε η ώρα για το πέρασμά τους 
από τη θεωρία και τα πανεπιστημιακά έδρανα στην 
πράξη και στην κοινωνία.

Συναντήσαμε τον κύριο Κώστα Δημόπουλο, καθηγητή 
στο τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής 
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και συντονιστή 
της κατεύθυνσης του μεταπτυχιακού προγράμματος 
σπουδών Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση. Ο κύριος 
Δημόπουλος μας μιλά στη συνέντευξη που ακολουθεί 
για το εκπαιδευτικό αντικείμενο γενικότερα και για το 
τμήμα στο οποίο διδάσκει και μας δίνει σημαντικές 
πληροφορίες σχετικά με τα εκπαιδευτικά προγράμματα 
του τμήματος, τη σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας 
και τις δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης 
των αποφοίτων.

Κύριε Δημόπουλε, πότε συστάθηκε το τμήμα 
Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου;
Το τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

ανήκει στη Σχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, 
που εδρεύει στην Κόρινθο, και άρχισε να λειτουργεί από 
το ακαδημαϊκό έτος 2003-04. Είναι ένα από τα εννέα 
τμήματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και έχει μια 
σταθερά ανοδική πορεία και εξέλιξη, όπως άλλωστε 
αυτό πιστοποιείται και από την πολύ θετική αξιολόγηση 
που πρόσφατα έλαβε από την Αρχή Διασφάλισης της 
Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ). Περισ-
σότερες πληροφορίες για το τμήμα μπορείτε να βρείτε 
στην ιστοσελίδα http://dsep.uop.gr/.

Θα μπορούσατε να μας περιγράψετε το εκπαι-
δευτικό αντικείμενο γενικότερα; Σε τι αφορά; 
Ποιοι είναι οι εκπαιδευτικοί στόχοι;
Το τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

έχει διπλό επιστημονικό πεδίο αναφοράς: Θεραπεύει 
σε ένα ενιαίο πρόγραμμα σπουδών τα διακριτά, αλλά 
απολύτως συναφή, γνωστικά αντικείμενα της εκπαι-
δευτικής και της κοινωνικής πολιτικής, αναδεικνύοντας 
τις πολλαπλές συνάψεις και αλληλεπιδράσεις τους. 
Πρόκειται για δύο πεδία που έχουν ταυτιστεί με την 
έννοια του σύγχρονου κράτους πρόνοιας, η αξία των 
οποίων έχει ιδιαίτερα αναδειχτεί στα χρόνια της κρίσης 
που βιώνει η χώρα μας.

Ειδικότερα στο πεδίο της εκπαιδευτικής πολιτικής 
δίνεται ιδιαίτερη έμφαση αφενός μεν στη θεσμική 
συγκρότηση, στη λειτουργία, στην οργάνωση και στη 
διοίκηση των εκπαιδευτικών συστημάτων και φορέων 
(τυπικού και μη τυπικού συστήματος), αφετέρου δε 
στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό (εκπαιδευτικών προ-
γραμμάτων και υλικού) σε μια σειρά από σύγχρονους 
τομείς, όπως η εκπαίδευση ενηλίκων, η συνεχιζόμενη, 
διά βίου εκπαίδευση και κατάρτιση, η ανοικτή και εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση και η ενδοεπιχειρησιακή εκ-
παίδευση και κατάρτιση.

Από την άλλη πλευρά, στο πεδίο της κοινωνικής 
πολιτικής η έμφαση δίνεται στα συστήματα και στις 
πολιτικές κοινωνικής προστασίας (υγεία, ασφάλιση, 
κοινωνική πρόνοια, πολιτικές απασχόλησης και κα-
ταπολέμησης της ανεργίας, μεταναστευτική πολιτική, 
αντεγκληματική πολιτική, σωφρονισμός), αλλά και στις 
πολιτικές και στις δράσεις κοινωνικής συμπερίληψης 
και ενσωμάτωσης ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων 
(άνεργοι, μετανάστες, μειονότητες κ.λπ.)

Ωστόσο, στο πρόγραμμα σπουδών υπάρχουν και 
πολλά μαθήματα τα οποία εστιάζουν σε σημεία διε-
παφής των δυο πεδίων, όπως είναι η σχέση της εκ-
παίδευσης και της αγοράς εργασίας, η ένταξη μέσω 
της εκπαίδευσης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, όπως 
οι μετανάστες και οι πρόσφυγες, η μεθοδολογία της 
κοινωνικής έρευνας κ.λπ.

Τέλος, επειδή τόσο η κοινωνική, όσο και η εκπαι-
δευτική πολιτική προωθούνται σήμερα μέσα από ένα 
πολυεπίπεδο σύστημα διακυβέρνησης, που περιλαμβάνει 
το υπερεθνικό, ευρωπαϊκό, εθνικό και το υπο-εθνικό 
επίπεδο (επίπεδο περιφερειακής και τοπικής αυτοδι-
οίκησης), ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στα τρία αυτά 
επίπεδα και στη διασύνδεσή τους.

Η παραπάνω εκπαιδευτική φιλοσοφία υλοποιείται με 
ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών: Κατά τα πρώτα 
δύο χρόνια είναι κοινό για όλους τους φοιτητές. Κατά τη 
διάρκεια αυτών των δύο πρώτων ετών προσφέρονται 
μαθήματα που διακρίνονται για τον διεπιστημονικό 
τους χαρακτήρα και καλύπτουν επιστημονικές περιοχές 
όπως η Πολιτική Επιστήμη, η Κοινωνιολογία, η Οικονο-
μική Επιστήμη, το Δίκαιο, η Ιστορία και τα εισαγωγικά 
μαθήματα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Μετά το πέρας των δύο πρώτων ετών το πρόγραμμα 
σπουδών χωρίζεται σε δύο κατευθύνσεις, στην Κοι-
νωνική Πολιτική και στην Εκπαιδευτική Πολιτική, και 
περιλαμβάνει μαθήματα κατεύθυνσης και μαθήματα 
ελεύθερης επιλογής. Στο τρίτο και τέταρτο έτος τα 
μαθήματα έχουν στόχο την εμβάθυνση και την ανάπτυξη 
ειδικότερων επιστημονικών γνώσεων, την εισαγωγή 
στην έρευνα, καθώς και την καλλιέργεια επαγγελματικών 
δεξιοτήτων και ικανοτήτων και τη στενότερη σύνδεση 
των παρεχόμενων γνώσεων με την αγορά εργασίας. 
Οι φοιτητές οφείλουν να ολοκληρώσουν ένα σχέδιο 
έρευνας ή να παρακολουθήσουν μία πρακτική άσκηση. 
Τέλος, το τμήμα προσφέρει στους φοιτητές τη δυνα-
τότητα να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία κατά τα δύο 
τελευταία εξάμηνα των σπουδών τους.

Ποια μπορεί να είναι η επαγγελματική αποκα-
τάσταση των αποφοίτων σας;
Το τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

παράγει κατάλληλα εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό 
στα πεδία της κοινωνικής και της εκπαιδευτικής πολι-
τικής, το οποίο μπορεί να σχεδιάζει, να εποπτεύει, να 

υλοποιεί και να αξιολογεί παρεμβάσεις συναφείς προς 
αυτά τα πεδία. Οι πτυχιούχοι του τμήματος διαθέτουν 
τα επιστημονικά εφόδια για να απασχολούνται, σύμ-
φωνα με τις κείμενες διατάξεις, σε μια σειρά φορέων 
του στενού ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στον 
λεγόμενο τρίτο τομέα (κοινωνική οικονομία, φορείς 
της κοινωνίας των πολιτών) ή σε ιδιωτικούς φορείς.

Ενδεικτικά ως εξής: ως στελέχη σχεδιασμού και υλο-
ποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων και παρεμβάσεων 
στα δυναμικά και διαρκώς αναπτυσσόμενα πεδία της 
εκπαίδευσης ενηλίκων, της συνεχιζόμενης, διά βίου 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, της ενδο-επιχειρησιακής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης και της εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης ή σε φορείς της μη τυπικής εκπαίδευσης 
(μορφωτικά και πολιτιστικά ιδρύματα, μουσεία, βιβλι-
οθήκες, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης κ.λπ.), ως 
στελέχη σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων και 
δράσεων που απευθύνονται σε ευάλωτες κοινωνικές 
ομάδες (π.χ. πρόσφυγες, μετανάστες, παιδιά, άτομα 
τρίτης ηλικίας), ως κοινωνικοί επιστήμονες και ερευ-
νητές,ως σύμβουλοι εκπαίδευσης ή επαγγελματικής 
σταδιοδρομίας και ως επιστημονικά ή/και διοικητικά 
στελέχη σε φορείς σχεδιασμού και άσκησης κοινωνικής 
και εκπαιδευτικής πολιτικής και δράσεων σε τοπικό, 
περιφερειακό, εθνικό ή και διεθνές επίπεδο (π.χ. νο-
σοκομεία, ΙΕΚ, ΚΔΒΜ, ΜΚΟ).

Πώς συνδέετε τους φοιτητές σας με την αγορά 
εργασίας;
Το τμήμα υλοποιεί τα τελευταία έξι χρόνια πρόγραμμα 

πρακτικής άσκησης των φοιτητών (που συγχρηματο-

δοτείται από το ΕΣΠΑ) σε ερευνητικά ινστιτούτα και 
φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Συνολικά 
προσφέρονται θέσεις πρακτικής άσκησης σε πάνω από 
90 φορείς. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν όλοι οι φοιτητές 
του τμήματος. Παράλληλα προσφέρεται η δυνατότητα 
στους φοιτητές, στο πλαίσιο της εκπόνησης σχεδίου 
έρευνας, να επισκεφθούν διάφορους φορείς και να 
μελετήσουν τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους 
συζητώντας με στελέχη τους και αναλύοντας τη δράση 
τους (study visits). Τέλος, στο τμήμα οργανώνονται 
συχνά εκδηλώσεις όπου στελέχη της αγοράς αναδει-
κνύουν τις δυνατότητες μελλοντικής απασχόλησης των 
φοιτητών (ημερίδες, ημέρες καριέρας, κ.λπ.)

Βιώνουμε έντονες πολιτικοοικονομικές και 
κοινωνικές αλλαγές. Πώς αυτή η κατάσταση 
επηρεάζει την εκπαίδευση σε επίπεδο επιλογής 
εκπαιδευτικού αντικειμένου κατά τη γνώμη σας;
Η πρόσφατη οικονομική κρίση έχει επηρεάσει σε 

σημαντικό βαθμό τις επιλογές των ανθρώπων, νέων 
και ενηλίκων, στο πεδίο των σπουδών.

Κωδικοποιώντας τις βασικές τάσεις που έχουν προ-
κύψει, θα λέγαμε ότι οι άνθρωποι επιλέγουν πλέον 
σπουδές οι οποίες θεωρούν (χωρίς πάντοτε αυτό να 
ανταποκρίνεται και στην πραγματικότητα) ότι θα τους 
οδηγήσουν σε μια πιο σίγουρη επαγγελματική αποκα-
τάσταση. Πολλές ωστόσο από τις εν λόγω επιλογές 
επηρεάζονται από ατεκμηρίωτες απόψεις και αντιλήψεις 
του παρελθόντος και όχι από μια ρεαλιστική αποτίμηση 
της σύγχρονης πραγματικότητας. Επιπλέον, οι άνθρωποι 
λόγω της κρίσης επενδύουν σε σημαντικό βαθμό στην 
αναβάθμιση των ικανοτήτων και των προσόντων τους. 
Τέλος, θα λέγαμε ότι απεγκλωβίζονται σταδιακά από 
την ιδέα της γραμμικής μετάβασης από τις σπουδές στο 
επάγγελμα (και μάλιστα στον δημόσιο τομέα) και είναι 
πολύ πιο ρεαλιστές, με αποτέλεσμα να αντιλαμβάνονται 
ευκολότερα ότι στην επαγγελματική τους πορεία θα χρει-
αστεί να αλλάξουν αρκετά επαγγελματικά περιβάλλοντα 
και κατά συνέπεια επανεξετάζουν την εκπαιδευτική και 
επαγγελματική τους πορεία.

Το τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής 
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προσπαθεί να αφου-
γκραστεί τις αλλαγές και τις σύγχρονες απαιτήσεις και 
για το λόγο αυτό επιδιώκει τον επαναπροσδιορισμό σε 
τακτά διαστήματα των δράσεων και του προγράμματος 
σπουδών, έτσι ώστε να προετοιμάζει όσο το δυνατόν 
καλύτερα τους φοιτητές του για ένα διαρκώς μεταβαλ-
λόμενο, διεθνοποιημένο και όλο και πιο απαιτητικό 
επαγγελματικό περιβάλλον.

Ποιες είναι οι νέες τάσεις όσον αφορά στη 
δημιουργία και στην υλοποίηση εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων;
Ο τρόπος με τον οποίο εκπαιδεύονται οι άνθρωποι 

σήμερα έχει αλλάξει δραματικά. Έτσι, ενώ παλιότερα η 
εκπαίδευση των περισσοτέρων τελείωνε με την αποφοί-
τηση από το πανεπιστήμιο (στην καλύτερη περίπτωση), 
σήμερα κερδίζει και στη χώρα μας ολοένα και μεγαλύ-
τερο έδαφος η ιδέα της διά βίου εκπαίδευσης σε όλες 
της τις μορφές. Παράλληλα, η έκρηξη της ψηφιακής 
τεχνολογίας επιτρέπει πλέον την ανάπτυξη σε ολοένα 
και μεγαλύτερη κλίμακα προγραμμάτων εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης, τα οποία επιτρέπουν στους ανθρώπους 
να σπουδάζουν σε μεγάλη ποικιλία αντικειμένων, στον 
προσωπικό τους χώρο και χρόνο, ξεπερνώντας κάθε 
γεωγραφικό, τοπικό και χρονικό περιορισμό. Αυτές 
ακριβώς τις νέες μορφές εκπαίδευσης υιοθετεί και 
υλοποιεί το τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πο-
λιτικής, πρωτοπόρο στον ελληνικό χώρο.

Ποιοι είναι οι μελλοντικοί στόχοι του τμή-
ματός σας;
Το τμήμα μας έχει ως κεντρικό στοιχείο της φιλοσο-

φίας του την ανάγκη της διαρκούς βελτίωσής του. Για 
το άμεσο λοιπόν μέλλον οι στόχοι του τμήματός μας 
είναι: η περαιτέρω διεθνοποίησή του (μέσω ανάπτυξης 
περισσότερων συνεργασιών με ξένα πανεπιστήμια 
και ερευνητικά κέντρα), η μεγαλύτερη σύνδεσή του 
με την αγορά εργασίας και τους αποφοίτους του (π.χ. 
μηχανισμός ανίχνευσης των τάσεων της αγοράς ερ-
γασίας και ανάλογη προσαρμογή του προγράμματος 
σπουδών, διευκόλυνση δικτύων συνεργασίας αποφοί-
των, παρακολούθηση της πορείας των αποφοίτων), η 
ενδυνάμωση της συμβολής του στην τοπική και περι-
φερειακή ανάπτυξη (π.χ. πρωτόκολλα συνεργασίας 
με τοπικούς παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς, 
παροχή εμπειρογνωμοσύνης).

Μίνα Βασιλοπούλου, Υπεύθυνη  
δημοσιογραφικού περιεχομένου Skywalker.gr

O καθηγητής Κώστας Δημόπουλος για την κοινωνική και 
εκπαιδευτική πολιτική στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Συνέντευξη

Ο Κώστας Δημόπουλος είναι καθηγητής Εκπαιδευτικού Υλικού στο τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής και συντονιστής της κατεύθυνσης του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών Εκπαιδευτική 
Πολιτική και Διοίκηση. Σπούδασε Φυσική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και ειδικεύθηκε στις Επιστήμες της 
Αγωγής σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο Πανεπιστήμιο Reading της Μ. Βρετανίας. Πήρε το διδακτορικό του 
από το Πανεπιστήμιο Πατρών με υποτροφία. Έχει επίσης διδάξει στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, καθώς και στο 
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Το έργο του υπερβαίνει τις 90 δημοσιεύσεις και έχει λάβει εκατοντάδες 
διεθνείς ετεροαναφορές από επιστήμονες από 48 διαφορετικές χώρες. Τέλος, έχει συμμετάσχει σε 28 
διεθνή και ελληνικά ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα.

Υλικό: Τυπική, Άτυπη και Από Από-
σταση Εκπαίδευση (Συμβατικές και 
e-Μορφές)
Η κατεύθυνση αυτή πραγματεύεται το 
επιστημονικό πεδίο των σύγχρονων 
μορφών εκπαίδευσης, δηλαδή την 
τυπική, την άτυπη και την εκπαίδευση 
από απόσταση, το οποίο βρίσκεται 
διεθνώς στο επίκεντρο του ενδιαφέ-
ροντος. Έμφαση δίνεται στον σχεδι-
ασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
και εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και 
στις ψηφιακές τεχνολογίες και στην 
ηλεκτρονική μάθηση.

Η κατεύθυνση πραγματεύεται τη 
σύμφυση των πεδίων της εκπαιδευ-
τικής πολιτικής και της εκπαιδευτικής 
διοίκησης τόσο σε μάκρο– (επίπεδο 
εκπαιδευτικών συστημάτων) όσο και σε 
μικρο–επίπεδο (π.χ. επίπεδο επιμέρους 
εκπαιδευτικών μονάδων). Το γνωστικό 
περιεχόμενο της κατεύθυνσης αυτής 
εστιάζει στην ανάλυση και στον σχε-
διασμό εκπαιδευτικών πολιτικών και 
εφαρμογών εκπαιδευτικής διοίκησης 
και ηγεσίας.

-
νάστευση και Ιδιότητα του Πολίτη

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προσέγ-
γιση της μετανάστευσης ως σύγχρονου 
κοινωνικού ζητήματος που συνδυάζει 
πολιτισμικές και κοινωνικές διακρίσεις 
και ανισότητες και αποτελεί κεντρικό 
πολιτικό ζήτημα στις σύγχρονες κοινω-
νίες. Η ιδιότητα του πολίτη αποτελεί 
βασικό άξονα ανάλυσης αναφορικά τόσο 
με τη διαχείριση της ετερότητας, της 
διαφορετικότητας και τον τρόπο αντιμε-
τώπισης της πολυπολιτισμικότητας, όσο 
και με την ίδια τη διαδικασία κρατικής, 
εθνικής και υπερεθνικής συγκρότησης.

Η κατεύθυνση αποσκοπεί:
1. στην ανάλυση των κεντρικών ζη-
τημάτων/εννοιών που αφορούν στην 
κατανόηση/κριτική επισκόπηση της 
σύγχρονης προβληματικής στα πεδία 
της ευρωπαϊκής και της παγκόσμιας 
κοινωνικής πολιτικής
2. Στη διεπιστημονική/πολύ-επιστημονι-
κή θεωρητική και εμπειρική διερεύνηση 
του ρόλου των υπερεθνικών θεσμών 
(ΕΕ, Συμβούλιο της Ευρώπης, ΔΟΕ, 
ΟΟΣΑ, κ.λπ.), στη διαμόρφωση ευ-
ρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής
3. στην εμβάθυνση επί των επιπτώσεων 
της κρίσης στα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης, υγείας και πρόνοιας

4. στην ανάλυση των σύγχρονων 
κοινωνικών μεταρρυθμίσεων

Στο επίκεντρο αυτής της κατεύθυνσης 
βρίσκονται οι θεσμοί και οι πολιτικές 
υγείας. Ειδικότερα, αναλύονται τα 
θεματικά πεδία του σχεδιασμού και 
της θεσμικής συγκρότησης, της οικο-
νομικής και διοικητικής διαχείρισης, 
της αξιοποίησης της τεχνολογίας και 
της επικοινωνίας, της διαχείρισης της 
συμπεριφοράς και της ηγεσίας/καθο-
δήγησης και της κοινωνικής σημασίας 
και νομιμοποίησης της υγείας και των 
φορέων της.
Το κόστος των μεταπτυχιακών σπουδών 
ανέρχεται στα 2.000 € (για ενάμιση 
χρόνο ή τρία εξάμηνα), αλλά παρέχεται 
και σημαντικός αριθμός υποτροφιών 
με βάση ακαδημαϊκά και κοινωνικά 
κριτήρια. Για περισσότερες πληρο-
φορίες μπορεί κανείς να επισκεφθεί 
την ιστοσελίδα του τμήματος:http://
dsep-postgraduate.gr.
Τέλος, το τμήμα συμμετέχει στο Διαπα-
νεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, 
μαζί με το Πανεπιστήμιο Πατρών και 
το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πολιτική 
Ανώτατης Εκπαίδευσης: Θεωρία και 
Πράξη.

Το τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής παρέχει σε μεταπτυχιακό 
επίπεδο σπουδές στις ακόλουθες πέντε διακριτές κατευθύνσεις:
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Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά 
προγράμματα σπουδών 2017-2018
Έξι προπτυχιακά και 24 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών με έτος εισαγωγής το 2017 
προσφέρει το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ αριθ. 318/7-
11-2016 Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΑΠ.
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω της σελίδας του Ανοικτού Πανεπιστημίου 
στο διαδίκτυο από τη 14η Νοεμβρίου 2016 έως την 20η Δεκεμβρίου 2016. Παράλληλα, κατά 
τη διάρκεια του ιδίου διαστήματος θα πρέπει να γίνει η ταχυδρομική αποστολή του φακέλου 
των δικαιολογητικών.
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει μία και μόνο μία αίτηση προκειμένου να εισαχθεί 
στο ΕΑΠ (ανεξαρτήτως κατηγορίας προπτυχιακών-μεταπτυχιακών ή προγράμματος σπουδών). 
Αν κάποιος υποψήφιος υποβάλει περισσότερες από μία αιτήσεις, στον έλεγχο που θα γίνει θα 
απορριφθεί, ακόμα και αν βρίσκεται μεταξύ των αρχικά επιλεγέντων.
Τα προπτυχιακά προγράμματα που προ-
σφέρει το ΕΑΠ είναι: 

Τα μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευ-
σης είναι: 

Κτηρίων

τασκευές

ριακά Συστήματα

και Παραγωγή Καθαρής Ενέργειας

κών Επιστημών

Δείτε τις προϋποθέσεις εισαγωγής για τα προ-
πτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ: 

Λήξη υποβολής αιτήσεων: 20 Δεκεμβρίου 
2016
Τοποθεσία:

Εργαστήριο «Steam» για παιδιά 8+

Σκοπός του είναι να εξασκήσει την ομαδικότητα, την επικοινωνία και την κριτική σκέψη. Πα-
ράλληλα στοχεύει στην κατάκτηση γνώσεων γύρω από την οικοδομική, την πολεοδομία, τη 

Κάθε μάθημα αποτελεί ένα σενάριο, μια δοκιμασία, στην οποία τα παιδιά, ατομικά ή ομαδικά, 
πρέπει να ανταποκριθούν, να δώσουν τη δική τους πρόταση και να την αιτιολογήσουν.
Επιλέγουν τα κατάλληλα υλικά, δομές και μορφές προκειμένου να κατασκευάσουν ένα αντι-

τις λύσεις τους. 

νεδρίες απευθύνονται σε παιδιά 8 ετών και άνω.

Ημερομηνία: 25 Νοεμβρίου 2016
Τοποθεσία: 
Ώρα: 18:30
Πληροφορίες: 210 63 00 410

Η κβαντομηχανική συναντά τον νόμο της έλξης
Πώς να χρησιμοποιήσεις τις ιδιότητες του χωροχρόνου και των 11 διαστάσεων για να υλο-
ποιήσεις όλες τις ιδέες σου, να φέρεις αφθονία, να θεραπεύσεις σωματικά συμπτώματα και 

ρεθούν στην ομιλία - εργαστήριο.

“Είμαστε ανώτερα πνευματικά όντα, καθαρή συνειδητότητα, που ερχόμαστε να βιώσουμε εμπειρίες 

σύστημα των πεποιθήσεών του με πολύ εύκολο και άμεσο τρόπο, και επομένως να του διδάξει 

Η 5η και η 11η διάσταση μας εξηγούν επιστημονικά πώς ακριβώς γίνεται αυτό, καθώς και πώς 

είτε να αλλάξεις είτε να σταματήσεις αυτή την προβολή.

διάσταση και πάνω: πώς το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον συνυπάρχουν ταυτοχρόνως.

είναι πιο σωστά ο νόμος της επίσκεψης - συντονισμού.

Ημερομηνία: 28 Νοεμβρίου 2016
Τοποθεσία:
Ώρα: 18:00-20:00
Πληροφορίες:

Δωρεάν μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας

(και ΕΠΑΛ)

690 60 64 968.

ρεται να γνωριστεί με καθηγητές και καθηγήτριες που διατίθενται να επιλέξουν τον δρόμο της 

τοποθετήσεις της συλλογικότητας, που μπορεί κανείς να βρει αναρτημένες στην ιστοσελίδα 

Ημερομηνία: 27 Νοεμβρίου 2016
Τοποθεσία: 
Πληροφορίες: 

Μονοπάτια Απασχολησιμότητας
«Μονοπάτια Απασχολησιμότητας» 

 skywalker.gr
το «17ο Μονοπάτι Απασχολησιμότητας», το οποίο θα διεξαχθεί από τις 28 Νοεμβρίου 
έως τις 2 Δεκεμβρίου 2016, από τις 10:00 έως τις 16:00.

τικής σταδιοδρομίας και εισηγήσεις που θα διερευνήσουν, μεταξύ άλλων, ήπιες δεξιότητες 
όπως: αποτελεσματική επικοινωνία, διαχείριση μετάβασης και σύγκρουσης, συναισθηματική 
νοημοσύνη, ένταξη σε ομάδα, στοχοθεσία/επαγγελματικό πλάνο δράσης και εργαλεία λήψης 
απόφασης. Επιπρόσθετα, θα διεξαχθούν εργαστήρια σχετικά με τα εξής: σύνταξη βιογραφικού 

δικτύωσης.
 χωρίς χρέωση. 

Λόγω της δομής του προγράμματος προϋπόθεση για την ένταξη στο «17ο Μονοπάτι Απα-
σχολησιμότητας» είναι η παρακολούθηση ολόκληρου του σεμιναρίου και όχι τμήματος αυτού.

Career Design. 

σκέπτονται το www.footstep.gr έως τις 23 Νοεμβρίου ή να επικοινωνούν στο τηλ.: 210 

Τόπος διεξαγωγής: 

Δωρεάν Εκπαίδευση
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Χιονοδρομία-σκι: ένα σύντομο ιστορικό
Ποια είναι η ιστορία του αθλήματος 

που χαρίζει απροσδόκητες συγκινή-
σεις πάνω στο λευκό χαλί από χιόνι, 

προσφέροντας την αίσθηση της ελευθερίας 
πάνω σε απάτητες κορυφές; Η ιστορία της 
χιονοδρομίας ακουμπά στη λίθινη εποχή πριν 
από 5.000 χρόνια. Στην περιοχή Βiesov Nos, 
στην Κεντρική Ασία, επιστήμονες ανακάλυψαν 
ζωγραφιές σε λίθο οι οποίες απεικονίζουν 
έναν άνθρωπο με σκι στα πόδια. Σύμφωνα 

με αρχαιολόγους, 
βρέθηκαν και στις περιοχές των οροσειρών 
Άλτα. Στη Σκανδιναβία, που θεωρείται η πα-
τρίδα της χιονοδρομίας, συγκεκριμένα στο 
νησί Rodoy, μετά από μια σειρά ανασκαφών 
βρέθηκε χαραγμένη σε πέτρινο τοίχο μια μορφή 
ενός ανθρώπου με σκι.
Στην αρχαιότητα ο ιστορικός Ξενοφώντας 
(4ος αι. π.Χ.) αναφέρει ότι στα βουνά της 
Αρμενίας οι άνθρωποι είχαν στα πόδια τους 
κομμάτια στεγνού βοδινού δέρματος ενώ 
έκαναν περίδεση στα πόδια των αλόγων 
με σάκους για να μην βυθίζονται στο χιόνι.
Ο Κινέζος φιλόσοφος Szi-Tze (4ος αι. π.Χ.) 
αναφέρει τη χρήση των «σκι της λάσπης» στο 
έδαφος της Ασίας.
Ο Έλληνας ιστορικός Προκόπιος από την 
Καισαρεία και ο Ιορδάνης από την Ιταλία 
(6ος αιώνας π.Χ.) αναφέρουν τις πρώτες 
πληροφορίες για τα «σκι ολίσθησης».
Οι λέξεις όπως: «ski» (χιονοπέδιλο ή χιονοδρο-
μία), «skrida» (βάδισμα με ολίσθηση) καθώς 
και η λέξη «slalom» (λοξό ίχνος) προήλθαν 
από την κοιτίδα του σκι, τη Νορβηγία, και 
χρησιμοποιούνται σήμερα στις περισσότερες 
χώρες του κόσμου.
Η νορβηγική μυθολογία αναφέρει ότι το 
ζεύγος των θεών χιονοδρομίας, ο Ullr και η 
Skjeda, μετακινείται με σκι πάνω στο χιόνι. 
Η θεά Skjeda έγινε πολύ γνωστή λόγω της 
ικανότητάς της να συνδυάζει την τοξοβολία 
και τη μετακίνηση με τα σκι. Εικάζεται μάλιστα 
ότι η λέξη «σκι» προέρχεται από το όνομά της.
Ο άνθρωπος αρχικά χρησιμοποιούσε τα 
χιονοπέδιλα/σκι ως μέσο μετακίνησης και 
επιβίωσης πάνω στο χιόνι (π.χ. για το κυ-
νήγι), ενώ στη συνέχεια τα χρησιμοποίησε 
και ως πολεμικό, ερευνητικό, τουριστικό και, 
τέλος, ως αθλητικό μέσο στα αγωνίσματα 
της χιονοδρομίας. Τα χιονοπέδιλα ήταν ένα 
ζευγάρι από μακρόστενες ξύλινες σανίδες, οι 
οποίες δένονταν σε παπούτσια ή σε μπότες. 

Τα αρχαιότερα δείγματα σκι βρέθηκαν στη 
Σουηδία. Ήταν κοντύτερα και πιο πλατιά από 
τα σημερινά πέδιλα. Μέχρι τα μέσα του 19ου 
αιώνα δεν υπήρχε ικανοποιητικός τρόπος στα-
θερής πρόσδεσης των σκι στις μπότες. Αυτό 
άλλαξε το 1860, όταν ο Νορβηγός Sondre 
Nordheim χρησιμοποίησε πρώτος δέστρες 
που σταθεροποιούσαν τις μπότες στα σκι όχι 
μόνο στο μπροστινό τους μέρος, αλλά και 
στη φτέρνα. Η βελτίωση αυτή έκανε το σκι 

μέσο τόσο αναψυχής, όσο και άθλησης.
Στα πέδιλα του σκι, που ήταν στην ιστο-

ρία της χιονοδρομίας διαφορετικών 
ειδών και διαστάσεων, προστέ-

θηκε ένα μακρύ μπαστούνι που 
χρησίμευε στον έλεγχο της 

πορείας και της ισορρο-
πίας, στο φρενάρι-

σμα και ενίοτε ως 
όπλο στο κυνήγι 

(τόξο, ακόντιο). 
Με την πάρο-
δο του χρόνου 
δύο ιμάντες 
αποτελούσαν 

τη δέστρα, ένας 
μπροστά και ένας 

πίσω.

Η ανάπτυξη της χιο-
νοδρομίας

Η ανάπτυξη της χιονοδρο-
μίας καταρχάς στη Σκανδιναβία 

οφείλεται αφενός στις μετακινήσεις 
των λαών της Σιβηρίας και της Κεντρικής 
Ασίας προς τη Δύση λόγω του πολικού κλί-
ματος που επικρατούσε τότε, αφετέρου στις 
καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν εκεί: 
πολλές χιονοπτώσεις, χαμηλές θερμοκρασίες, 
βαρύς και μακρύς χειμώνας.
Κατόπιν αναπτύχθηκε στις Αλπικές χώρες, 
Βόρεια και Νότια Αμερική, Κεντρική και Νότια 
Ευρώπη, καθώς και στην Ωκεανία (Αυστραλία 

και Νέα Ζηλανδία). Η κλασική χιονοδρομία 
ξεκινά από την προοδευτική εξέλιξη της πο-
ρείας με τα σκι και ολοκληρώνεται με την 
εξέλιξη των πρώτων αγωνισμάτων, όπως το 
σκι αντοχής και το σκι αλμάτων από βατήρα.

Χαρακτηριστικές ημερομηνίες για την 
εξέλιξη της χιονοδρομίας:

Βρίσκονται τα πιο παλιά σκι 
του νότιου τύπου «hoting» (Σουηδία).

 Γίνεται η πρώτη περιγραφή κα-
τάβασης χιονοδρόμου από απότομη πλάγια.

Για πρώτη φορά χρησιμοποιούνται 
τα σκι στον στρατό (Νορβηγία).

Ο βασιλιάς Γουστάβος Βάζα Α' κα-
λύπτει με τα σκι για πρώτη φορά απόσταση 
85 χλμ. με συνεχή πορεία (από το χωριό 
Saelen στο χωριό Mora της Σουηδίας), 
αποφεύγοντας το βασιλικό στρατό των 
Δανών.
1713: Για πρώτη φορά ο άνθρωπος χρησι-
μοποιεί τα δύο μπαστούνια στη χιονοδρομία 
ερασιτεχνικά στη Νορβηγία.
  1843: Στο Tromso της Νορβηγίας γίνονται 
οι πρώτοι επίσημοι αγώνες χιονοδρομίας 
αντοχής σε διαδρομή 5 χλμ. Για πρώτη 
φορά χρησιμοποιούνται δύο μπαστούνια 
στους αγώνες. Κέρδισε ένας Λάπωνας, ο 
οποίος τερμάτισε σε 29 λεπτά.
  1868: Στο Τelemark, κοντά στο Όσλο, 
στη Νορβηγία, γίνονται οι πρώτοι επίσημοι 
αγώνες σε άλματα με σκι από βατήρα. 
Εκεί γίνεται το πρώτο παγκόσμιο ρεκόρ 
μήκους 19 μέτρων από τον Νορβηγό Sondre 
Nordheim.
1868: Ο πρώτος που χρησιμοποιεί τα 
νορβηγικά σκι στις Άλπεις, ο Ελβετός 
Konrad Wild.
  1871: Γάλλος γιατρός χρησιμοποιεί τα 
σκι με σκοπό την ιατρική επίσκεψη στους 
ασθενείς του.
1888: Ο πρωτοπόρος της χιονοδρομί-
ας Νορβηγός ταξιδιώτης και ερευνητής 

Dr.Fridtjof Nansen με 5 συνεργάτες του 
περνά όλο το παγωμένο νησί της Γροιλαν-
δίας με τα σκι (560 χλμ.) από την Ανατολή 
προς τη Δύση – μέγιστο υψόμετρο 2.710 
μ. πάνω από το επίπεδο της θάλασσας.

 Στο Chamonix της Γαλλίας ιδρύε-
ται η Διεθνής Ομοσπονδία Χιονοδρομίας 
(F.I.S) και διεξάγονται οι πρώτοι Χειμε-
ρινοί Ολυμπιακοί Αγώνες (στα κλασικά 
αγωνίσματα).
  1936: Στο Garmisch-Partenkirchen στη 
Γερμανία για πρώτη φορά εμφανίζεται το 
αλπικό σκι στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς 
Αγώνες (με συμμετοχή και των γυναικών).

 Mathias Zdarsky, ο πρωτο-
πόρος της διδασκαλίας του αλπικού σκι.

Η χιονοδρομία στην Ελλάδα
Η χιονοδρομία πρωτοεμφανίζεται ως άθλημα 
στην Ελλάδα γύρω στα τέλη της δεκαετίας 
του 1920, όταν Έλληνες του εξωτερικού, 
επιστρέφοντας στη χώρα μας, φέρνουν μαζί 
με τις σχετικές εμπειρίες τους και τα πρώτα 
σκι, παρά το γεγονός ότι ήδη από πολύ πα-
λιά, στα ορεινά χωριά της βόρειας χώρας, 
κάποιοι νεαροί πρωτοπόροι δοκίμαζαν την 
εμπειρία του σκι με αυτοσχέδιες κατασκευές 
κάτω από τα παπούτσια τους στις παγωμένες 
λίμνες (π.χ. της Καστοριάς).
Παράλληλα, μικρές ελληνικές βιοτεχνίες δοκι-
μάζουν ήδη από τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας 
του '30 να κατασκευάσουν τα πρώτα σκι στη 
χώρα μας. Αρχικά η χιονοδρομία ως άθλημα 
αναπτύσσεται κυρίως στις μεγαλουπόλεις 
και περιορίζεται σε μικρό αριθμό μυημένων, 
πολύ σύντομα όμως, και ιδιαίτερα μετά τον 
πόλεμο, επανέρχεται ως άθλημα ολοκληρω-
μένο. Σήμερα αναπτύσσεται ραγδαία, καθώς 
υπάρχουν σημαντικά χιονοδρομικά κέντρα 
στην Ελλάδα, όπου μπορεί κανείς να αθληθεί 
ή απλώς να κάνει τουριστικό σκι.

επιμέλεια: Βίκυ Μπαφατάκη
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Διαγνωστικά Κέντρα
Euromedica Αμπελοκήπων
Διεύθυνση: Μεσογείων 2-4, Αθήνα 
Τηλ: 2107470700, Fax: 2107786069
Euromedica Ρέντη
Διεύθυνση: Μπιχάκη 5 
Τηλ: 2104835590
Euromedica Αγ. Παρασκευής
Διεύθυνση: Λεωφ. Χαλανδρίου 16 
Τηλ:2106004000, Fax: 2106004006
Euromedica Ελληνικού
Διεύθυνση: Λεωφ. Βουλιαγμένης 56 
Τηλ: 2109629316, Fax: 2109629317
Euromedica Κηφισιάς
Διεύθυνση: Λεωφ.Κηφισίας 225-227 
Τηλ: 2106127644, Fax: 2106127653
Euromedica Περιστερίου
Διεύθυνση: Αρκαδίας 33 
Τηλ: 2105776006, Fax: 2105776040
Euromedica Εγκέφαλος
Διεύθυνση: Ριζάρειου 3
Τηλ: 2106891800, Fax: 2106892621
Euromedica Πειραιά
Διεύθυνση: Μπουμπουλίνας 23  
& Πλάτωνος 13
Τηλ: 2104175500, Fax: 2104175162
Euromedica Γαλατσίου 
Διεύθυνση: Λεωφ. Γαλατσίου 121
Τηλ: 2102913150, Fax: 2102913180
Euromedica Ανατ. Αττικής Πικέρμι
Διεύθυνση: 21ο χλμ Λεωφ.Μαραθώνος
Τηλ: 2106043232, Fax: 2106036429
Euromedica Παλαιού Φαλήρου
Διεύθυνση: Λεωφ. Αμφιθέας 107
Τηλ: 2109803370-2, Fax: 2109803374
Euromedica Ιπποκράτης Νίκαιας
Διεύθυνση: Γρηγορίου Λαμπράκη 77
Τηλ: 2104941000, Fax: 2104962451
Ιώνια Ιατρική Α.Ε
Διεύθυνση: Χατζηδάκη 2 & Πάγκαλου, 
Ελευσίνα
Τηλ: 2105545507, Fax: 2105560021
Ιωνία Euromedica (δεν λειτουργεί  
καρδιολογικό τμήμα), Ασπρόπυργος
Διεύθυνση: 17o χλμ Ν.Ε.Ο  
Αθηνών-Κορίνθου
Τηλ: 2105581160, Fax: 2105579980 

Φαρμακεία
Φαρμακείο
Διεύθυνση: Κυψέλη, Κερκύρας 65
Athens city pharmacy
Διεύθυνση: Μοναστηράκι,  
Μιαούλη 6 & Θέμιδος
Φαρμακείο Βεργίνη Μπούκη 
Μαρκόπουλο Μεσογαίας,  
Πλατεία Σωτηρίου 31
Τηλ: 2299022500
Φαρμακείο Cure 
Διεύθυνση: Κρυονέρι Αττικής,  
Πολυτεχνείου 2
Τηλ: 2106220015
Φαρμακείο Χαλικόπουλος Βασίλειος 
Διεύθυνση: Κρυονέρι Αττικής,  
Λεωφόρος Κρυονερίου 31
Τηλ: 2108161296

Βιβλιοπωλεία
Βιβλιογνωσία
Διεύθυνση: Γέρακας, Εθνικής Αντιστάσεως 4
Το σχολικό
Διεύθυνση: Ηλιούπολη,  
Βενιζέλου Σοφοκλή 82
Τηλ: 2109957966
Αναλόγιο 
Διεύθυνση: Ηλιούπολη,  
Παναγούλη Αλέκου 12
Τηλ: 2109750500
Σχολικά, Χαρτικά, Είδη γραφείου,  
Βιβλία, Δώρα, Φωτοτυπίες,  
Μεταφράσεις, Δακτυλογραφήσεις,  
Βιβλιοδεσίες, Σφραγίδες 
Διεύθυνση: Ηλιούπολη
Περί Βιβλίου
Διεύθυνση: Ηλιούπολη,  
Ελευθερίου Βενιζέλου 138
Τηλ: 2109946717
Απρόβλεπτο 
Διεύθυνση: Ηλιούπολη, Ρήγα Φεραίου 25
Τηλ: 2109940110
Επίκαιρο
Διεύθυνση: Ηλιούπολη, Θήρας 102,  
Αργυρούπολη
Τηλ: 2109944111
Βιβλιοπωλείο ΠΑΠΥΡΟΣ 
Διεύθυνση: Κρυονέρι Αττικής,  
Λεωφόρος Κρυονερίου 59

Θέατρα
Αβάκιο Θέατρο -  
"Ο πρίγκιπας και ο φτωχός" 
Διεύθυνση: Γκάζι, Ιερά οδός 7-11

Καταστήματα
Jenny's Art - Κατάστημα Δώρων
Διεύθυνση: Αργυρούπολη, Κυκλάδων 20 
Κιν: 6942045826

Moschato d' asti-Κάβα Ποτών- 
Καλάθια Δώρων
Διεύθυνση: Μοσχάτο, Κοραή 11Α
Φαληριώτικη Γωνία - Ψιλικά
Διεύθυνση: Ν. Φάληρο, Λεωφ. Ειρήνης 19
Market Ηχούς 
Διεύθυνση: Π. Φάληρο 69

Καφέ 
Πολιτιστικό στέκι Υποβρύχιο
Διεύθυνση: Αθήνα, Μπουμπουλίνας 34
Καφές και αλάτι
Διεύθυνση: Αθήνα, Ευελπίδων 33
Loving Family
Διεύθυνση: Αθήνα, Πλ. Κάνιγγος,  
Ακαδημίας 97 & Βερανζέρου 1
Cafe22
Διεύθυνση: Σύνταγμα, Φιλελλήνων 22
Roomie_b
Διεύθυνση: Σύνταγμα, Περικλέους 32
Συνεργατικό Καφενείο
Διεύθυνση: Ακαδημία Πλάτωνος,  
Μοναστηρίου 140 & Τηλεφάνους
Playhouse Athens
Διεύθυνση: Εξάρχεια, Βαλτετσίου 49 
Τηλ: 2103821200
Ρότα
Διεύθυνση: Εξάρχεια, Σόλωνος 124 
Συνεργατικό Καφενείο 6
Διεύθυνση: Θησείο, Τριών Ιεραρχών 21
AcroBar
Διεύθυνση: Θησείο, Ηρακλειδών 52
Λαλάδες - Εναλλακτικό Παντοπωλείο
Διεύθυνση: Ψυρρή, Πλ. Αγίων Αναργύρων 3 
Τηλ: 2103255407
Urban cafe-bar
Διεύθυνση: Γκάζι, Ευμολπιδών 12
Τηλ: 2103474514
Kollaz dell' arte
Διεύθυνση: Γκάζι, Ζάγκρεως 19
Mortero Cafe
Διεύθυνση: Γουδί, Λεβαδείας 7-9
Εργαστήριο Ζύμης DRPIE
Διεύθυνση: Γουδί, Παπαδιαμαντοπούλου 132
Nook Coffee
Διεύθυνση: Ίλιον, Νέστορος 121
Το περιβολάκι
Διεύθυνση: Κάτω Πετράλωνα, Αθηναίου 7, 
Πλ. Ηούς
Korova
Διεύθυνση: Κεραμεικός, Κεραμεικού 93
Delish
Διεύθυνση: Κολωνάκι, Ξενοκράτους 23
Τα καφέ του Δήμου Αθηναίων  
«Λόφος Σκουζέ»
Διεύθυνση: Κολωνός, Πρεβέζης 57
Laluk Café-Bar
Διεύθυνση: Κουκάκι, Γεωργίου Ολυμπίου 15
Παραδοσιακό Καφενείο «Πατρίδες»
Διεύθυνση: Κουκάκι, Γεωργίου Ολυμπίου 14
Το Φαληράκι
Διεύθυνση: Μακρυγιάννη, Φαλήρου 18
Ο Ακροβάτης
Διεύθυνση: Μεταξουργείο, Μαίζωνος  
44 & Ψαρών 26Α
Salt & Sugar
Διεύθυνση: Μεταξουργείο,  
Νεοφύτου Μεταξά 14-16
Έλα να σου πω
Διεύθυνση: Μεταφουργείο, Οδυσέως 8
Βρυσάκι - Χώρος Τέχνης & Δράσης
Διεύθυνση: Μοναστηράκι, Βρυσακίου 17
Ababa Καφέ Μπαρ
Διεύθυνση: Παγκράτι, Τιμοθέου 3
Coffee Spot
Διεύθυνση: Περισσός, Ουρανουπόλεως 
67, Λαμπρινή
Έξι οκάδες και ένα Δράμι,  
Σύρου 20 και Θεμιστοκλέους, Χολαργός
Γραμμόφωνο 
Διεύθυνση: Άγιος Δημήτριος, Γράμμου 37
Ξαθέρι Γεύσεις
Διεύθυνση: Αμπελόκηποι, Δουκ.  
Πλακεντίας 18, Τηλ: 2106927622
Loco
Διεύθυνση: Aνθούπολη, Αγίου Κυρήκου 53
Καλλιτεχνείο των Αχαρνών
Διεύθυνση: Αχαρνές, Αθ. Χειλίου 16 
My PastaFlora
Διεύθυνση: Βύρωνας, Φρυγίας 11 & Λυδίας
Jack Sparrow
Διεύθυνση: Γέρακας, Ηλείας 14 
Τηλ: 2106049662
Φυσικό και επόμενο
Διεύθυνση: Δάφνη, Αντιόπης 43  
& Παπαναστασίου
Βoubou Cafe
Διεύθυνση: Δάφνη, Μπουμπουλίνας 25
Κροκόδειλος - Μεζεδοκαφενείο

Διεύθυνση: Δάφνη, Πλούτωνος 40
To ρολόι
Διεύθυνση: Ελευσίνα, Νικολαϊδου 64 
Κιν: 6989100250
Κυκεών Bar Cafe
Διεύθυνση: Ελευσίνα, Σ. Γκιόκα 2  
(έναντι αρχαιολογικού χώρου)
Ξυλουργείο-Παντοπωλείο/Καφενείο
Διεύθυνση: Ελευσίνα, Θανασουλοπούλου 10
Η Ελιά
Διεύθυνση: Αργυρούπολη, Γερουλάνου 
Μαρινου 85 
Τηλ: 210996 0100
Για σουβλάκι-ψητοπωλείο
Διεύθυνση: Αργυρούπολη, Κύπρου 26
Καφέ Ομερτά 
Διεύθυνση: Ηλιούπολη, Ηρ. Πολυτεχνείου 12
Τηλ: 2109901628
Καφέ Ρόδι
Διεύθυνση: Ηλιούπολη, Κυπρίων Ηρώων 57
Τηλ: 2109960288
Kαφέ Near Snack & Coffee 
Ηλιούπολη,  
Λεωφόρος Ελευθ. Βενιζελου 142
Τηλ: 2109922911
Καφέ Chilloikon 
Διεύθυνση: Ηλιούπολη, Πλ.Αναγνωσταρα 8
Omerta All day café bar food
Διεύθυνση: Hλιούπολη, Ηρώων  
Πολυτεχνίου 12
Ρόδι
Διεύθυνση: Ηλιούπολη, Κυπρίων Ηρώων 57
Μικρό καφέ
Διεύθυνση: Νέο Ηράκλειο, Σαλαμίνος 3
Myrtillo
Διεύθυνση: Τριφυλίας και Λάμψα,  
πρώην ΚΑΠΑΨ, Αμπελόκηποι
Coffeebrands -Espresso Specialist
Διεύθυνση: Καλλιθέα, Ελευθ. Βενιζέλου 185
Willys Εστιατόριο
Διεύθυνση: Καλλιθέα, Δημοσθένους 54
Πολιτιστικό Καφενείο "ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ"
Διεύθυνση: Καλλιθέα, Φραγκούδη 15-17
Falafeladiko - Εστιατόριο
Διεύθυνση: Κηφισιά, Δροσίνη 5
Τηλ: 2108013413
Παράταιρο
Διεύθυνση: Κορυδαλλός, Αγίου Γεωργίου 30
Paspartou
Διεύθυνση: Κορυδαλλός, Χειμάρας 26
Το κεφενεδάκι
Διεύθυνση: Μενίδι, Βύρωνος 4
Τα καφέ του Δήμου Αθηναίων -  
Λόφος Λαμπράκη
Διεύθυνση: Νέος Κόσμος,  
Πυθέου & Γεωμέτρου
Τα καφέ του Δήμου Αθηναίων -  
Πλατεία Χελντράιχ 
Διεύθυνση: Νέος Κόσμος, Χελντράιχ
Συνεργατικό Καφενείο «Σαΐτες»
Διεύθυνση: Νέα Σμύρνη, Ιωνίας 45
Δέκα 4
Διεύθυνση: Νέα Σμύρνη, Αιγαίου 14
Ίρις
Διεύθυνση: Νέα Φιλαδέλφεια, Σμύρνης 2
Ποδήλατο Εναλλακτικό Καφενείο
Διεύθυνση: Παλαιό Φάληρο,  
Ενδυμείωνος 4
Καφεοίνο
Διεύθυνση: Πατήσια Άνω,  
Γαβριηλίδου 8 & Παλαμά Κωστή
Donuts Town
Διεύθυνση: Πατήσια Άνω,  
Ιωάννου Φωκά 28
Γεύσεις και γεύσεις
Διεύθυνση: Πατήσια Κάτω, Βικέλα 35
Τηλ: 2108547747 
Ροδάκινο
Διεύθυνση: Πετράλωνα,  
Ηρακλειδών 70 & Ευάνθης 1
Pizza Top
Διεύθυνση: Γλυφάδα, Σάββα Λαζαρίδη 10 
& Κων/λέως 14
Coffee Brand' s
Διεύθυνση: Άνω Γλυφάδα, Δημ. Γούναρη 82
Macgyver-Fast Food
Διεύθυνση: Χαλάνδρι,  
Ανδρέα Παπανδρέου 32
Τηλ: 2106858761
Kώνειο Bar
Διεύθυνση: Χαλάνδρι, Σωκράτους 23
7th Thought - Boutique -Cafe
Διεύθυνση: Χαλάνδρι,  
Αγίας Παρασκευής 29
Mosquito 
Διεύθυνση: Χαλάνδρι, Κώστα Βάρναλη 2-4
Art Sweets Coffee 
Διεύθυνση: Χολαργός, Πλ. Δημοκρατίας 4
Το Βαγόνι

Διεύθυνση: Χολαργός,  
Σαρανταπόρου & Μέτωνος
Μαντζαλιές
Διεύθυνση: Ωρωπός, Σκάλα Ωρωπού, 
Λεωφ. Χαλκουτσίου 
Πιρούνι Grill 
Διεύθυνση: Πόρτο Ράφτη
Τηλ: 2299072104
Le grand (Καφέ-Άρτος) 
Διεύθυνση: Δραπετσώνα, Σωκράτους 59
Παλιές ιστορίες Παραδοσιακός Καφενές
Διεύθυνση: Κορυδαλλός, Γρ. Λαμπράκη 175
Impresso
Διεύθυνση: Πειραιάς,  
Ακτή Μουτσοπούλου 27
Carlito Cafe
Διεύθυνση: Πειραιάς, Κολοκοτρώνη 74
Cozy coffee snacks and more
Διεύθυνση: Πειραιάς, Μπουμπουλίνας 21
Vintage Cafe
Διεύθυνση: Ν. Φάληρο, Λεωφ. Ειρήνης 6
Coffeebrands
Διεύθυνση: Π.Φάληρο, Αγίας Βαρβάρας 6
Γρηγόρης Μικρογεύματα 
Διεύθυνση: Καισαριανή,  
Εθνικής Αντιστάσεως 127
Τηλ: 210 7249119
Retro Latteria
Διεύθυνση: Κερατσίνι,  
Λεωφ. Γρηγορίου Λαμπράκη
Νότος Καφέ
Διεύθυνση: Κερατσίνι, Μ. Ασίας 35
Barista
Διεύθυνση: Περιστέρι, 25ης Μαρτίου 4
Αλώνι 
Διεύθυνση: Πεύκη, Αγωνιστών 63  
& Βύρωνος
Τηλ: 2108060950
Dizer Cafe
Διεύθυνση: Πεύκη, Ηρώων Πολυτεχνείου 2
Δήμητρας Γαία 
Διεύθυνση: Ν. Φιλαδέλφεια, Δεκελείας 56
Κιν: 6948000780
Infinity the coffee project 
Διεύθυνση: N. Ιωνία, Παλαιών Πατρών 
Γερμανού 3
Coffee's art 
Διεύθυνση: Ν. Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 93
Καφέ Pequeno 
Διεύθυνση: Κρυονέρι Αττικής,  
Λεωφόρος Κρυονερίου 57
Τηλ: 21068161588
La Place Cafe-Bar 
Διεύθυνση: Κρυονέρι Αττικής,  
Λεωφόρος Κρυονερίου 12
Τηλ: 2106221321
Ψητοπωλείο-Ψησταριά Γύρω Γύρο 
Διεύθυνση: Κρυονέρι Αττικής,  
Λεωφόρος Κρυονερίου 14
Τηλ: 2108160095
Καφέ μπαρ Limit Up 
Διεύθυνση: Κρυονέρι Αττικής,  
Λεωφόρος Κρυονεριου 24
Τηλ: 2106221771
Καφέ Plaza 
Διεύθυνση: Σαλαμίνα 
Καφέ Ουζερί Πετρίτη
Διεύθυνση: Σαλαμίνα 
Αλέντι
Διεύθυνση: Αίγινα, Κανάρη 
Τηλ: 2297 401001
Καφενείο Γαλάρη 
Διεύθυνση: Αίγινα, Παραλία Αίγινας

Παντοπωλεία
Παντοπωλείο Γης & Θάλασσα
Διεύθυνση: Αιγάλεω, Νικ. Πλαστήρα 35
Παντοπωλείο Το μικρό της γειτονιάς
Διεύθυνση: Βριλλήσια, Αγίου Αντωνίου 45
Τηλ: 2106391350
Βλαστός-Κοινωνικός Συνεταιρισμός 
Αλληλέγγυου Εμπορίου
Διεύθυνση: Ελληνικό, Καλλιπόλεως 33
Τηλ: 2109613680
Φάρμα Νάξου - Ναξιώτικα Κρεάτα  
& Γαλακτοκομικά Προϊόντα
Διεύθυνση: Καλλιθέα, Πλάτωνος 5
Τηλ: 2109576796
Το μαγαζάκι της Ισιδώρας 
Διεύθυνση: Χαλάνδρι, Ύδρας  
13 & Ζαν Μωρεάς
Αμανίτης - Κρητικά προϊόντα
Διεύθυνση: Βύρωνας,  
Χρυσοστόμου Σμύρνης 16
Μάρκετ Λινάρδος
Διεύθυνση: Κρυονέρι Αττικής,  
Λεωφόρος Κρυονερίου 45
Τηλ: 2106220751
Σούπερ Μάρκετ Κρητικός

Διεύθυνση: Κρυονέρι Αττικής,  
Λεωφόρος Κρυονερίου 83
Τηλ: 2108161530
Περίπτερο Μπακώσης-Μεντή & ΣΙΑ Ο.Ε
Διεύθυνση: Κρυονέρι Αττικής,  
Πλατεία Κρυονερίου 
Τηλ: 210 8160370

Αρτοποιεία
Δήμητρα
Διεύθυνση: Καλλιθέα, Γρυπάρη 92-94
Το ζυμαράκι του Κοσμά
Διεύθυνση: Λουτράκι,  
Ελευθερίου Βενιζέλου 81
Τηλ: 2744063521
Φούρνος Γεωργακόπουλος  
«Άρτος και Παράδοση»
Διεύθυνση: Πειραιάς, Καλλέργη 14
Φούρνος Γεωργακόπουλος  
«Άρτος και Παράδοση»
Διεύθυνση: Ν. Φάληρο 
Φούρνος Γεωργακόπουλος  
«Άρτος και Παράδοση»
Διεύθυνση: Καλλίπολη, Μ. Χατζηκυριακού 9
Φούρνος Γεωργακόπουλος  
«Άρτος και Παράδοση»
Διεύθυνση: Ρέντης, Φλέμινγκ 16
Ο φούρνος του Μιχάλη 
Διεύθυνση: Περιστέρι, Σοφοκλή Βενιζέλου 38
Τηλ: 2105752252
Φούρνος Νούσης
Διεύθυνση: Κρυονέρι Αττικής,  
Λεωφόρος Κρυονερίου 39
Τηλ: 2108161065
Φούρνος Φώτος
Διεύθυνση: Κρυονέρι Αττικής,  
Λεωφόρος Κρυονερίου 53
Τηλ: 2106221121
Φούρνος Μόγιας 
Διεύθυνση: Σαλαμίνα
Φούρνος του Αντρέα Μπότα
Διεύθυνση: Σαλαμίνα

Συνεργείο μοτοσυκλετών-
ανταλλακτικά-Αξεσουάρ
Gazoza motorcycle workshop 
Διεύθυνση: Ηλιούπολη, Λεωφόρος Κοτζιά 41
Τηλ: 2111847854

Κρεοπωλεία 

Κρεοπωλείο ο Μάκης
Διεύθυνση: Κηφισιά, Ρόδου 16
Φάρμα Καρανικόλα-Κρεοπωλείο
Διεύθυνση: Πειραιάς, Υπαπαντής 127
Η Βυτίνα
Διεύθυνση: Ν. Φάληρο,  
Γιαννοπούλου 17 & Λεωφ. Ειρήνης
Οικογένεια Βενέτη Κρεοπωλείο
Διεύθυνση: Π. Φάληρο,  
Κων/νου Παλαιολόγου & Ηρακλέους 23
Τηλ: 2109421001
Κρεοπωλείο "Η Πεύκη" 
Διεύθυνση: Πεύκη, Αγ. Παντελεήμονος 1
Τηλ: 2108026370
Κρεοπωλείο Κοντάκης 
Διεύθυνση: Κρυονέρι Αττικής,  
Λεοφώρος Κρυονερίου 52
Τηλ: 2106220261

Οπωροπωλεία 

Οπωροπωλείο «Ο Χρήστος»
Διεύθυνση: Ν. Φάληρο, Λ. Ειρήνης 10
Τηλ:.2104816390

Αθλητικοί όμιλοι
Αθλητικός Όμιλος Μίλωνα  
«Lant' Eustachio»
Διεύθυνση: Νέα Σμύρνη,  
Κοραή & Μεγ. Βασιλείου

Καταστήματα ρούχων
Continuum Clothing & More 
Διεύθυνση: Χαλάνδρι, Ηρακλείτου 149 
Τηλ: 2102832047
Κατάστημα Ρούχων Ράνια 
Διεύθυνση: Κρυονέρι Αττικής,  
Λεωφόρος Κρυονερίου 50
Τηλ: 2106220640 

Κομμωτήρια
Unique
Διεύθυνση: Πεύκη (Κάτω), Βαρδουλάκη 2
Τηλ: 2106122445
Ανδρικές Παιδικές Κομμώσεις Γιώργος
Διεύθυνση: Κρυονέρι Αττικής,  
Λεωφόρος Κρυονερίου 9
Τηλ: 2106221455
Κομμωτήριο Λίτσα Style 
Διεύθυνση: Κρυονέρι Αττικής,  
Λεοφώρος Κρυονερίου 52
Τηλ: 2106220005

Video Club
Video Club Digital View 
Διεύθυνση: Κρυονέρι Αττικής,  
Λεωφόρος Κρυονερίου 60
Τηλ: 2108160355

Προïόντα και υπηρεσίες Σε Αναμονή

Επιχειρήσεις με προϊόντα-υπηρεσίες  
Σε Αναμονή σε Αττική & Πειραιά 
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ΑΘΗΝΑ
22 Νοεμβρίου
Έκθεση-αφιέρωμα στον Γιώργο Ζογγολόπουλο- με έργα σύγχρονων 
Ελλήνων εικαστικών σε διάλογο με επιλεγμένα έργα του γνωστού 
Έλληνα γλύπτη. Το 1971, στην γκαλερί της Ελληνοαμερικανικής 
Ένωσης, ο Γιώργος Ζογγολόπουλος εγκαινίασε ένα νέο κεφάλαιο 
στην καλλιτεχνική του πορεία παρουσιάζοντας την πρωτοποριακή 
έκθεση "Κινητική Τέχνη". Σήμερα, 45 χρόνια μετά, η επέτειος αυτή 
γίνεται αφορμή για μια αφιερωματική έκθεση με έργα σύγχρονων 
Ελλήνων γλυπτών και ζωγράφων, γύρω από έναν πυρήνα πρωτότυ-
πων έργων του Γιώργου Ζογγολόπουλου. Στην έκθεση, εκτός από 
έργα του Γιώργου Ζογγολόπουλου, παρουσιάζονται έργα από τους 
καλλιτέχνες: Γιάννη Αδαμάκο, Κώστα Ανανίδα, Ανδρέα Αραπάκη, 
Νανά Βέττα, Μάριο Βουτσινά, Μάρκο Γεωργιλάκη, Γιώργο Γυπαράκη, 
Λένα Ζευγαρίδου, Γιώργο Λάππα, Σπύρο Λισγάρα, Αφροδίτη Λίτη, 
Βαρβάρα Μαυρακάκη, Στέλλα Μελετοπούλου, Λίνα Μπέμπη, Χάρη 
Ναζλίδη, Στέλιο Παναγιωτόπουλο, Άρτεμι Παπαδήμα, Χαρά Πλατάκη, 
Στέφανο Σουβατζόγλου, Κωστή Τριανταφύλλου, Ριχάρδο Φώσκολο 
και Γιώργο Χουλιαρά. Επιμελείται η ιστορικός τέχνης Ίρις Κρητικού.
Τοποθεσία: Μασσαλίας 22, Ελληνοαμερικανική Ένωση. Ώρα: 
12:00-21:00

23 Νοεμβρίου
Από τις 23 Νοεμβρίου 2016 έως και τις 22 Ιανουαρίου 2017, 29 
εικαστικοί -μέλη του Συνδέσμου Υποτρόφων του Ιδρύματος Ωνάση-, 
εκθέτουν έργα τους στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, παρα-
θέτοντας την καλλιτεχνική έμπνευση ως αντίδοτο στην αγωνία και το 
φόβο που γεννά η ασθένεια. Η προσέγγιση του ανθρώπου μέσα από τις 
εικαστικές τέχνες, αλλά και η προσέγγιση της τέχνης από τον ίδιο τον 
άνθρωπο, μπορούν να επιτευχθούν και σε χώρους που ξεπερνούν το 
παραδοσιακό μουσειακό ή εκθεσιακό περιβάλλον. Έργα αναγνωρισμέ-
νων καλλιτεχνών που ξεχωρίζουν σε Ελλάδα και εξωτερικό έρχονται 
να σμίξουν και να αποτελέσουν μέρος της καθημερινής ανθρώπινης 
ιστορίας ασθενών και επισκεπτών του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού 
Κέντρου. Η τέχνη της ασθένειας. Η ασθένεια της τέχνης.
Τοποθεσία: Λ. Ανδρέα Συγγρού 356, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό 
Κέντρο. Ώρα: 09:00-21:00

24 & 25 Νοεμβρίου
Το διεθνές Φεστιβάλ ταινιών γίνεται στην Αθήνα και είναι συνδι-
οργάνωση της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πρόνοιας 
και Ισότητας με τον ΟΠΑΝΔΑ, σε συνεργασία με την ομάδα «Elles 

tournent», που διοργανώνει διεθνή φεστιβάλ ταινιών γυναικών-
δημιουργών στις Βρυξέλλες. Το Φεστιβάλ στοχεύει στην ευαισθη-
τοποίηση του κοινού σε θέματα βίας κατά των γυναικών μέσω 
της πολιτιστικής και κινηματογραφικής δημιουργίας. Οι 14 ταινίες 
του Φεστιβάλ ταινιών από όλο τον κόσμο (Βέλγιο, Γαλλία, Ινδία, 
ΗΠΑ, Πακιστάν, Λίβανο, Αγγλία, Περού, Ελλάδα) για τη βία κατά 
των γυναικών παρουσιάζουν τους χαρακτήρες των γυναικών να 
αντιδρούν στη βία κατά των γυναικών όχι μόνο καταγγελτικά ή 
ως θύματα. Με ισχυρή θέληση και με ευφάνταστους τρόπους, oι 
γυναίκες αναπτύσσουν δυναμικές και γίνονται φορείς αλλαγής. 
Μετά από κάθε προβολή ταινίας, ακολουθεί συζήτηση με το κοι-
νό. Το Φεστιβάλ αφιερώνεται στη μνήμη της Καίτης Παπαρρήγα 
Κωσταβάρα.
Τοποθεσία: «Αλκυονίς», Ιουλιανού 42, Πλ. Βικτωρίας. Ώρα: 
17:00-23:00

25 Νοεμβρίου
Εκδήλωση «Woman No Cry» θα πραγμα-
τοποιηθεί την Παρασκευή στο Δημαρχείο 
Αμαρουσίου (αίθουσα Δημ. Συμβουλίου) 
με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την 
Εξάλειψη της βίας κατά των Γυναικών.
Τοποθεσία: Δημαρχείο Αμαρουσίου, Βα-
σιλίσσης Σοφίας 9 και Δημητρίου Μόσχα. 
Ώρα: 18:00

26 Νοεμβρίου
Αφιέρωμα στους Monty Python στο Συνεργατικό Καφενείο Ακα-
δημίας Πλάτωνος. Προβολή του «Monty Python and the Holy Grail 
(1975)». Χουχούλιασμα με συνοδεία άφθονης μπύρας και λοιπών 
συνοδευτικών. Τροφή για την καρδιά και το μυαλό στο Καφενείο.
Λίγα λόγια για την υπόθεση: Το «Οι Ιππότες της Ελεεινής Τραπέ-
ζης» (Monty Python and the Holy Grail) (1975) είναι μια σατιρική 
κινηματογραφική ταινία για τον μύθο του Βασιλιά Αρθούρου.
Σκηνοθεσία: Terry Jones, Terry Gilliam - Σενάριο: Graham Chapman, 
John Cleese, Eric Idle, Terry Jones, Michael Palin, Terry Gilliam - 
Παίζουν οι: Graham Chapman, John Cleese, Eric Idle, Terry Jones, 
Michael Palin, Carol Cleveland, Connie Booth. Διάρκεια: 1 ώρα 
και 31 λεπτά
Τοποθεσία: Μοναστηρίου 140. Ώρα: 20:30-23:00

27 Νοεμβρίου
Ο Δήμος Βύρωνα καλεί όλους τους μικρούς 
και μεγάλους δημότες στην αναδάσωση 
του Υμηττού, που θα πραγματοποιηθεί στον 
Άγιο Γεώργιο (Καρέας). Η αναδάσωση 
πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον 
Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπτυξης 
Υμηττού (Σ.Π.Α.Υ.). H αναδάσωση θα 
πραγματοποιηθεί: 
- Στις περιοχές όπου το βουνό δεν μπορεί να αναζωογονηθεί από 
μόνο του. 
- Σύμφωνα με τη μελέτη που εκπόνησαν οι επιστήμονες του Σ.Π.Α.Υ. 
και ενέκριναν οι αρμόδιες υπηρεσίες, έτσι ώστε να είναι βιώσιμη. 
- Στα όρια του αστικού ιστού, ώστε να μπορούν τα δενδρύλλια να 
ποτίζονται και να αναπτύσσονται. 
- Τηρώντας τις προδιαγραφές (αποστάσεις φυτεύσεων), έτσι ώστε 
τα δέντρα να αναπτυχθούν υγιώς μέσα στις ενδεδειγμένες συνθήκες. 
Τοποθεσία: Σουλιωτών 3, Άγιος Γεώργιος, Καρέας. Ώρα: 10:00

28 Νοεμβρίου
Το Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών παρουσιάζει το ιστο-
ρικό ντοκιμαντέρ «Στην άκρη του Αιγαίου, Καστελλόριζο», στη 
Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηλιούπολης. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα 
παρουσιαστεί το βιβλίο «Στην άκρη του Αιγαίου, Καστελόριζο: 
1890-1948» των Νικόλαου Γ. Παπαναστασίου και Νικόλαου Κ. 
Βογιατζή σε μετάφραση και επιμέλεια από την Ειρήνη Σαρίογλου, 
εκδόσεις ΙΔ.ΙΣ.ΜΕ.
Τοποθεσία: Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηλιούπολης, Νικομάχου 18. 
Ώρα: 18:30
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

22 Νοεμβρίου
Παρουσίαση του βιβλίου της Χαράς Βλαχοδή-
μου: «Συλλέκτης ευτυχίας: Ιδέες για να αγγίξεις 
την ευτυχία». Το βιβλιοπωλείο Πρωτοπορία στη 
Θεσσαλονίκη και οι εκδόσεις Γλάρος μας προ-
σκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου της Χαράς 
Βλαχοδήμου. Για το βιβλίο θα μιλήσουν:
– Ελένη Ξανθοπούλου, γυναικολόγος - μαιευτήρας
– Κρυσταλλένια Γαβριήλιδου, οικονομολόγος - 
συγγραφέας
– Γιώργος Φωκάς, μουσικοσυνθέτης
– Ειρήνη Χάψαλη, εκπαιδευτικός δευτεροβάθμι-
ας εκπαίδευσης με ειδίκευση στο αντικείμενο της 
Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού.
Τοποθεσία: Λεωφόρος Νίκης 3, βιβλιοπωλείο 
Πρωτοπορία. Ώρα: 19:00

23 Νοεμβρίου
Η νέα δουλειά του Αλέξανδρου Ψυχούλη με τίτ-
λο «Πρωτόκολλο συλλογικής ζάλης» θα παρου-
σιαστεί αυτόν τον Νοέμβριο στην γκαλερί Ζήνα 
Αθανασιάδου.
Η ιδέα της συμβιωτικής ευδαιμονίας είναι το 
ερευνητικό πλαίσιο στο οποίο ο καλλιτέχνης ερ-
γάζεται συστηματικά τα τελευταία χρόνια τόσο 
με την ακαδημαϊκή του ιδιότητα, όσο και με την 
καλλιτεχνική. 
Γνωρίζοντας πως έννοιες όπως η ευτυχία ή η 
ευδαιμονία δεν προσεγγίζονται κατά μέτωπο, 
αλλά μέσα από φευγαλέες εκφάνσεις του βίου, 
ο Αλέξανδρος Ψυχούλης στήνει τη νέα του δο-
κιμιακή έκθεση μελετώντας και «τυπολογώντας» 
την ιεροτελεστία του βολιώτικου τσιπουράδικου, 
μιας συμποσιακής συνθήκης με εντελώς ιδιαίτερη 
γαστρονομική ταυτότητα, που μετρά σήμερα εκατό 

χρόνια εξέλιξης. Οι προϋποθέσεις που είναι απα-
ραίτητες για να οδηγήσουν τους συνδαιτυμόνες σε 
μια ψυχική ταύτιση γίνονται ο άξονας στον οποίο 
ο καλλιτέχνης δομεί μια σειρά ιδιοσυγκρασιακών 
ερμηνειών με σκίτσα, ζωγραφικά έργα και γλυπτά.
Τοποθεσία: Π. Π. Γερμανού 5, γκαλερί Ζήνα 
Αθανασιάδου. Ώρα: 17:30-21:00

24 Νοεμβρίου
Τζένη Λυκουρέζου, έκθεση φωτογραφίας: «Matera, 
η γη των βράχων». Το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστι-
τούτο Αθηνών διοργανώνει και παρουσιάζει την 
έκθεση φωτογραφίας «Matera, η γη των βράχων» 
της φωτογράφου Τζένης Λυκουρέζου. Στην έκθεση 
θα διατίθεται το ομώνυμο φωτογραφικό λεύκωμα.
Τοποθεσία: Μητροπόλεως 125 – 8 Studio - 
Photogallery. Ώρα: 10:00-19:30

25 Νοεμβρίου
Γιώργος Κικώτης, έκθεση νεας σειράς μπρού-
ντζινων γλυπτών. Ο οίκος δημοπρασιών Myrό 
Antiques House σε συνεργασία με την Greek Marble 
Initiative παρουσιάζουν 
στους χώρους του Hyatt 
Regency Thessaloniki 
έκθεση γλυπτικής του 
γνωστού γλύπτη Γιώρ-
γου Κικώτη. Η έκθεση 
απαρτίζεται από τη νέα 
σειρά γλυπτών του σε 
μπρούντζο. Ο γλύπτης 
συνδιαλέγεται με προσωπικότητες της τέχνης, όπως 
ο Dali, και επεξεργάζεται τον «μορφότυπο» του 
ανθρώπου όπως εξελίχθηκε στη γλυπτική από την 
αρχαία Ελλάδα μέχρι σήμερα. Παράλληλα, δεν 
λείπουν από τη γλυπτική του οι αναφορές στους 
αρχαιοελληνικούς μύθους, που επηρέασαν ανά 
τους αιώνες την ανάπτυξη της τέχνης.

Τοποθεσία: 13o χλμ. Θεσσαλονίκης – Περαίας, 
Hyatt Regency. Ώρα: 00:00-23:59

26 Νοεμβρίου
Αφιέρωμα στον ποιητή Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, 
με αφορμή τα 80 χρόνια από τον θάνατό του 
(1898-1936), διοργανώνει η Κεντρική Δημοτι-
κή Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με 
το Πνευματικό Κέντρο του δήμου Ιωαννιτών με 
τίτλο: «Άσε μου μονάχα τη θύμησή σου, μόνο τη 
θύμησή σου στην καρδιά».
Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει παρουσίαση με-
λοποιημένων ποιημάτων του Ισπανού δημιουργού 
από Έλληνες συνθέτες, που θα ερμηνεύσουν η 
σοπράνο Ειρήνη Δόβα και ο βαρύτονος Αχιλλέας 
Φρέστας με τη συνοδεία της Γεωργίας Αναστάση 
στο πιάνο. Στο σαξόφωνο και στο κλαρινέτο ο 
Ελευθέριος Καραγιάννης, ο οποίος έχει επιμεληθεί 
και την ενορχήστρωση των τραγουδιών. Απο-
σπάσματα από το έργο του ποιητή θα απαγγείλει 
η διευθύντρια του Πνευματικού Κέντρου Δήμου 
Ιωαννιτών Μαρία Στρατσάνη.
Τοποθεσία: Λ. Βασιλέως Γεωργίου 1, νέο 
δημαρχείο Θεσσαλονίκης, αίθουσα «Μανόλης 
Αναγνωστάκης». Ώρα: 20:00

27 Νοεμβρίου
Θεατρικό φθινόπωρο στον δήμο Θέρμης, μια θεα-
τρική συνάντηση με παραστάσεις–παραγωγές των 
ομάδων θεάτρου της ΔΕΠΠΑΘ με τη συμμετοχή 
θεατρικών παραστάσεων από νέες ομάδες της 
Θεσσαλονίκης.
Η συνάντηση στοχεύει στην καθιέρωση ενός θε-
σμού που θα συμβάλλει στη θεατρική παιδεία, με 
απώτερο σκοπό να δώσει την ευκαιρία σε θεατρι-
κούς δημιουργούς να παρουσιάσουν τη δουλειά 
τους. Μια γιορτή με βασικό σκοπό να φέρει σε 
επικοινωνία τον κόσμο με το θέατρο. 

Την Κυριακή 27/11: «Οδύσσεια» - εφηβική ομάδα 
Ν. Ραιδεστού
Σκηνοθεσία – μουσική επιμέλεια: Δώρα Σκαρλά-
του, επιμέλεια σκηνικών – κοστουμιών: Σοφία 
Ιεροδιακόνου. Παίζουν: Αγαθοκλής Γαρδίκης, 
Θοδωρής Γαρδίκης, Θωμαή Γαρδίκη, Σάββας 
Βάρναλης, Δανιήλ Αποστολέλης, Κωνσταντίνος 
Τσινάρης, Κωνσταντίνος Ταλιουρίδης, Ορέστης 
Κούτρης, Νικολέτα Δεληγιαννίδου, Μυρτώ Καρκα-
βίτσα, Χριστίνα Τορουνίδη, Γεωργία Μακρίδου, 
Αθηνά Μπακάλη, Μαρία Χατζηγιάννη, Ελένη Κο-
λοζώφ, Ελένη Τσακατσώνη, Ολυμπία Τουφεξή, 
Θεοδώρα Γκορτσίλα, Μαρία Τσιονίδου, Πωλίνα 
Βαμβακοπούλου.
Λίγα λόγια για το έργο: Ένα έργο σατιρικό, γραμ-
μένο με χιούμορ, που διηγείται τις περιπέτειες του 
Οδυσσέα και των συντρόφων του, συγχρόνως 
κάνει κριτική και καυτηριάζει καταστάσεις παραλ-
ληλίζοντας εκείνη την εποχή με τη σημερινή. Οι 
άνθρωποι είναι πάντα ίδιοι και η ιστορία επανα-
λαμβάνεται. Το ταξίδι του Οδυσσέα για την Ιθάκη 
είχε αίσιο τέλος. Το ταξίδι το δικό μας άραγε τι 
τέλος θα έχει;
Τοποθεσία: Δημοτικό Θέατρο Θέρμης. Ώρα: 
20:00

28 Νοεμβρίου
Παρουσίαση βιβλίου της Ελένης Γαληνού. Η Ελένη 
Γαληνού παρουσιάζει το βιβλίο της «Όσα δεν έγιναν 
λέξεις», που κυκλοφορεί 
από τις εκδόσεις Διόπτρα.
Ένα σκισμένο ημερολόγιο, 
μια παλιά ζωγραφιά και οι 
χτύποι ενός ρολογιού θα 
ενώσουν τα κομμάτια της 
ιστορίας της και με τον τρό-
πο τους θα αποκαλύψουν «όσα δεν έγιναν λέξεις».
Τοποθεσία: Τσιμισκή 24 και Μητροπόλεως 33, 
Public. Ώρα: 10:30-13:00, 17:30-20:00
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