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Επιτυχημένη διαπραγμάτευση (μέρος 2ο)

Τα βήματα της διαπραγμάτευσης

Η διαπραγμάτευση είναι μέρος της κα-
θημερινής μας ζωής. Μία επιτυχημένη 

διαπραγμάτευση δεν είναι τυχαία, αλλά μία 
συνειδητή διαδικασία. Ποια είναι τα βήμα-
τα για μία επιτυχημένη διαπραγμάτευση;

Το 1ο μέρος (προηγούμενο άρθρο) 
για μία επιτυχημένη διαπραγμάτευση πα-
ρουσίαζε 3 απλά βήματα για το πώς θα 
καλλιεργήσουμε την κατάλληλη διάθεση, 

αναδεικνύοντας τη σημασία της ψυχολο-
γίας μας πριν από τη διαπραγμάτευση. 
Σε αυτό το 2ο μέρος θα δούμε τρόπους 
βελτίωσης της ίδιας της διαδικασίας της 
διαπραγμάτευσης.

Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης 
δεν είναι στατική, αλλά είναι μία συνεχής 
κυκλική διαδικασία, που περιλαμβάνει τα 
παρακάτω βήματα:

Εγώ κερδίζω.
Εσύ χάνεις.

Εγώ χάνω.
Εσύ χάνεις.

Εγώ χάνω.
Εσύ κερδίζεις.

Προετοιμασία

Διαπραγμάτευση
Μετά τη 

διαπραγμάτευση-
Αξιολόγηση

Λίγο πολύ τα βήματα είναι γνωστά, αλλά το 
σημαντικό είναι, σε οποιαδήποτε φάση της 
διαπραγμάτευσης κι αν βρισκόμαστε, να 
αντιλαμβανόμαστε τον συνεχή και κυκλικό 
χαρακτήρα. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε 
από την προετοιμασία μέχρι και το στά-
διο της αξιολόγησης να επικεντρωθούμε 
στον στόχο μας. Μία διαπραγμάτευση, 
για να είναι αποτελεσματική, δηλαδή να 
καταλήξει σε μία συμφωνία, θα πρέπει 

να είναι αμοιβαία επωφελής (win-win).
1. Προετοιμασία
Η προετοιμασία συχνά παραβλέπεται ή 
γίνεται βιαστικά και είναι μόνο επικε-
ντρωμένη σε διαδικαστικά/οργανωτικά 
θέματα. Ζούμε με εντατικούς ρυθμούς, 
αμέτρητες εκκρεμότητες και social media, 
νιώθοντας ότι συχνά δεν υπάρχει χρόνος 
για προετοιμασία. Λάθος. Απαιτείται η 
συγκέντρωσή μας στα εξής:

 Καθορισμός στόχου: Επικεντρωνόμαστε σε ερωτήσεις όπως: ποιος είναι ο 
στόχος μας και ποια τα κίνητρά μας, ποιες είναι οι ισορροπίες και ποιος έχει τους 
περισσότερους άσους.

 Πιθανές εκβάσεις: Έχοντας καθορίσει τον στόχο μας, αναπτύσσουμε τα πιθανά 
σενάρια έκβασης, λαμβάνοντας υπόψη το ιδανικό σενάριο, ποιο είναι διαπραγματευ-
τικό μας όριο, πέρα από το οποίο δεν συνεχίζουμε τη διαπραγμάτευση, ποια είναι η 
χειρότερη δυνατή έκβαση, ποιο είναι το εναλλακτικό πλάνο σε περίπτωση αρνητικού 
αποτελέσματος, ποιο είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί εάν δεν υπάρξει 
συμφωνία, ποιο είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί εάν υπάρξει συμφωνία.

 Τα βασικά: Προετοιμαζόμαστε κατάλληλα όσον αφο-
ρά στο οργανωτικό κομμάτι, στους συμμετέχοντες, σε 
προηγούμενο ιστορικό, στους «δύσκολους» της ομάδας 
και στα διαθέσιμα εργαλεία.

Η προετοιμασία εντέλει χρειάζεται μία ολιστική προ-
σέγγιση κάτω από τις παρακάτω 5 ανθρωποκεντρικές 
αρχές, που συνδυάζονται και με το 1ο μέρος αυτού 
του άρθρου:

2. Ήρθε η ώρα της δια-
πραγμάτευσης
Εδώ μπορούν πολλά να συμ-
βούν, τα περισσότερα όμως τα 
έχουμε αντιληφθεί μετά από μία 
καλή προετοιμασία. Επειδή η 
διαπραγμάτευση, όπως είπαμε, 
δεν είναι τυχαία, αλλά μία συ-
νειδητή διαδικασία, μπορούμε 
να πετύχουμε τον στόχο μας 
εάν λάβουμε υπόψη μας και τα 
παρακάτω κατά τη διαδικασία 
της διαπραγμάτευσης:

 Τι κλίμα θέλουμε να έχει 
η διαπραγμάτευση;
Σύμφωνα με τον Clive Rich 
(«The yes book: The art of 
better negotiation») έχουμε 
τέσσερις επιλογές με τα χα-
ρακτηριστικά τους:
Α. Ζεστό κλίμα: φιλικό, συ-
νεργατικό, ανοιχτό, με χαλαρή 
διάθεση
Β. Ψυχρό κλίμα: αντικει-
μενικότητα, κυρίως με βάση 
δεδομένα, προκαθορισμένη 
διαδικασία
Γ. Επιθετικό κλίμα: πίεση, 
γρήγορος ρυθμός, πιθανές 
εντάσεις
Δ. Θρασύ κλίμα: ανατρεπτι-
κό, καινοτόμες παρουσιάσεις, 
σε αυτή την περίπτωση όσο πιο 
ασυνήθιστο, τόσο το καλύτερο

 Ποιες είναι οι ανάγκες;
Η κατανόηση των αναγκών και 
των επιθυμιών των ατόμων 
με τους οποίους διαπραγμα-
τευόμαστε είναι καθοριστικής 
σημασίας για το αποτέλεσμα. 
Κατανοώντας τις ανάγκες, μπο-
ρούμε να αντιληφθούμε και τα 
κίνητρά τους. Με αυτό τον τρό-
πο μπορούμε να προτείνουμε 
λύσεις που για εμάς δεν έχουν 
μεγάλο κόστος ή υπαναχώρηση 
θέσης, αλλά για τους άλλους 
να είναι σημαντικά. Σε αυτή 
τη φάση είναι που γεφυρώ-
νονται οι διαφορές, χτίζεται 
εμπιστοσύνη και μπαίνουν οι 
βάσεις για το προσδοκώμενο 
win-win αποτέλεσμα.

 Ήρθε η ώρα να προτεί-
νουμε;
Πλέον σε αυτό το στάδιο έρ-

χεται η ώρα των προτάσεων. 
Πολλοί πιστεύουν ότι τώρα 
είναι η ώρα της διαπραγμά-
τευσης και γι’ αυτό τον λόγο 
εκφράζουν τις προτάσεις τους 
μόλις μία διαπραγμάτευση έχει 
ξεκινήσει. Δυστυχώς όμως η 
βιαστική και απότομη παρου-
σίαση των προτάσεων χωρίς 
τη λείανση του πεδίου μπορεί 
να δημιουργήσει προστριβές 
και απογοήτευση και παύση της 
διαπραγμάτευσης. Συνεπώς 
επιλέγουμε το πώς θα κάνουμε 
την πρότασή μας με βάση τα 
παρακάτω:

Επιλέγουμε την κατάλληλη 
στιγμή.

Ζητάμε αυτό που θέλουμε.
Το εννοούμε.
Προσέχουμε τη φωνή μας 

και τη στάση του σώματός μας.
Δεν φοβόμαστε να προτεί-

νουμε πρώτοι.
Χρειαζόμαστε έναν καλό 

λόγο για να υποστηρίξουμε 
την πρότασή μας.

 Ώρα για παζάρι!
«Αποκλείεται!»
«Η πρότασή σας είναι μη ρε-
αλιστική!»
«Καλά, είναι δυνατόν να προ-
τείνετε αυτά;»
Αυτά είναι μερικά παραδείγματα 
μίας πρώτης αντίδρασης στις 
προτάσεις που έχουν πέσει στο 
τραπέζι. Ειδικότερα, έχουμε τέ-
τοιες αντιδράσεις όταν υπάρχει 
χάσμα μεταξύ των προτάσεων 
των δύο πλευρών, συνήθως 
αποτέλεσμα μη αποτελεσματι-
κής προετοιμασίας ή απουσίας 
των παραπάνω φάσεων στη 
διάρκεια της διαπραγμάτευ-
σης. Ας υποθέσουμε ότι όλα 
τα προηγούμενα στάδια έχουν 
ακολουθηθεί και είμαστε στη 
φάση του παζαριού. Δεν υπάρ-
χει χρυσή συνταγή, και η στάση 
που θα κρατήσουμε είναι θέμα 
επιλογής στο πλαίσιο όμως 
των παρακάτω κατευθύνσεων:

Κρατάμε μερικά σημεία ανοι-
χτά, υπό διαπραγμάτευση, ακό-
μα και εάν είμαστε έτοιμοι να 
συμφωνήσουμε σε αυτά.

Προσφέρετε ολοένα και μι-
κρότερες υπαναχωρήσεις όσο 
προχωράει η διαπραγμάτευση, 
ασκώντας με αυτό τον τρόπο 
περισσότερη πίεση.

Θυμηθείτε την αξία ενός 
διαλείμματος!

Έχετε υπομονή!
Προτείνετε περισσότερες 

εναλλακτικές προτάσεις.
Σκεφτείτε καλά πριν υπανα-

χωρήσετε σε κάτι για το οποίο 
δεν παίρνετε τίποτα πίσω.

Ηγηθείτε με βάση τις συνθήκες 
που θέλετε να θέσετε και όχι 
τις υπαναχωρήσεις σας, δηλ. 
ξεκινήστε μία φράση έτσι: «Εάν 
κάνεις αυτό για μένα, τότε εγώ 
θα κάνω αυτό για σένα».

Εάν θέλετε να δείτε εάν κάτι 
θα προχωρήσει, χρησιμοποι-
ήστε υποθετικές ερωτήσεις.

Μην υπαναχωρήσετε πέρα 
από το όριο που έχετε βάλει 
στη φάση της προετοιμασίας.

Σκεφτείτε εάν αυτό που σας 
προσφέρει ο άλλος διαπραγ-
ματευτής είναι εναντίον στο 
δικό του συμφέρον.

Θυμηθείτε ότι μπορεί να χρει-
άζονται μικρά βήματα κάθε 
φορά για την επιτυχία!

 Το κλείσιμο
Έχει η άλλη πλευρά αρχίσει να 
χαλαρώνει; 
Έχετε αρχίσει και συζητάτε το 
μέλλον και όχι το παρόν;
Τότε έχει έρθει η ώρα του 
κλεισίματος, δεν χρειάζεται 
να το τραβήξετε άλλο.
Σε αυτές τις στιγμές μπορούμε 
να πάρουμε την πρωτοβουλία 
θέτοντας το ερώτημα: «Είμαστε 
όλοι σύμφωνοι ότι…;»
Κατά τη διάρκεια του κλεισί-
ματος απαιτείται να γίνει μία 
σύνοψη ώστε η συμφωνία να 
είναι κατανοητή και από τις 
δύο πλευρές και, εάν χρειά-
ζεται, να γίνει και εγγράφως. 
Το κλείσιμο είναι απαραίτητο 
για την επιτυχημένη έκβαση 
μιας διαπραγμάτευσης.
3. Μετά τη διαπραγμάτευση: 
Αξιολόγηση
Το 3ο και τελευταίο στάδιο 

της διαπραγμάτευσης είναι 
εξίσου σημαντικό όσο και τα 
προηγούμενα. Πολλές φορές 
το ξεχνάμε και είναι αυτό το 
οποίο θα μας βοηθήσει για τα 
επόμενα βήματά μας και τις 
επόμενες διαπραγματεύσεις 
μας. Σε αυτό το στάδιο αξιο-
λογούμε τα δύο προηγούμενα 
στάδια, καθώς επίσης και τον 
εαυτό μας σε αυτά.

Τι πήγε καλά;
Τι δεν πήγε καλά;
Τι θα βελτιώσουμε την επό-

μενη φορά;
Πόσο αποτελεσματική ήταν 

η προετοιμασία μας;
Είχαμε προβλέψει σωστά τα 

εναλλακτικά σενάρια;
Υπαναχωρήσαμε πέρα από το 

όριο που είχαμε θέσει;
Ποια είναι τα επόμενα βή-

ματά μας μετά το κλείσιμο της 
διαπραγμάτευσης;
Κρατήστε σημειώσεις, γιατί 
αξίζει μετά από μερικούς μήνες 
να δείτε την πρόοδό σας, ανά 
τακτά χρονικά διαστήματα ξα-
ναδιαβάστε το 1ο μέρος, αυτό 
το άρθρο και το επόμενο που 
έρχεται (3ο μέρος: Συμπερι-
φορά) και επαναπροσδιορίστε.
Τέλος, για να πετύχουμε τους 
στόχους μας, χρειάζεται υπομο-
νή, θετική προσέγγιση win-win 
και ενδεχομένως μικρά βήματα 
κάθε φορά.

Και ας θυμηθούμε και από το 
προηγούμενο άρθρο τη θετική 
μας προσέγγιση:
  Η διαπραγμάτευση μπορεί 
να ικανοποιήσει και τις δύο 
πλευρές.
  Η διαπραγμάτευση μπορεί 
να ενδυναμώσει τη συνερ-
γασία μας.
  Η διαπραγμάτευση μπορεί 
να είναι απολαυστική.

Καλή διαπραγμάτευση!

Εύα Σταυρινάκη,
Personal & Business 
Development Coach

www.humanbreeze.com, 
www.lifelab.gr

Οι στόχοι πρέπει να είναι SMART
S

Specific
Συγκεκριμένοι

M

Measurable
Μετρήσιμοι

A

Achievable
Εφικτοί

R

Revelant
Σχετικοί

T

Timely
Έγκαιροι

+ =

+ = + =

Εγώ κερδίζω.
Εσύ κερδίζεις.

+ =

Εάν υπάρξει συμφωνία, 
δεν θα διαρκέσει χωρίς 

επαναπροσδιορισμό.

Αμοιβαία επωφελής 
συμφωνία! Επιτυχημένη 

διαπραγμάτευση!

Πιθανότητα σύγκρουσης 
και κίνδυνος διακοπής 

οποιασδήποτε δια-
πραγμάτευσης.

Εάν υπάρξει συμφωνία, 
δεν θα διαρκέσει χωρίς 

επαναπροσδιορισμό.

Κατανόηση 
του εαυτού 

μας
Όραμα Αξίες Διαδικασία Σχέση
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Κάθε επιχείρηση ξεκινάει με μια 
ιδέα. Η ανεύρεσή της όμως εί-
ναι ίσως από τα δυσκολότερα 

πράγματα για πολλούς ανθρώπους και 
κυρίως για τους νέους, που τώρα κάνουν 
τα πρώτα τους βήματα στον επαγγελμα-
τικό χώρο. Οι περισσότεροι δεν ξέρουν 
από πού να ξεκινήσουν. Μπερδεύονται 
και τελικά βαλτώνουν. Παρακάτω θα 
δούμε 7 σημαντικά βήματα που θα 
σας βοηθήσουν να αναζητήσετε νέες 
επιχειρηματικές ιδέες.

Συχνά έρχομαι αντιμέτωπος με ζη-
τήματα όπως «πες μας κάποια ιδέα να 
ξεκινήσουμε» ή «ποια επιχείρηση λείπει 
από την περιοχή;» Θα πρέπει να γνω-
ρίζετε ότι έτοιμες λύσεις με εγγύηση 
επιτυχίας δεν υπάρχουν. Υπάρχουν 
όμως μερικοί τρόποι που μπορούν να 
σας βοηθήσουν να κάνετε μια καλή αρχή:

 1. Διαλέξτε κάτι που αγαπάτε 
πραγματικά
Καταρχάς αυτό που θα κάνετε θα 

πρέπει να το αγαπάτε. Όσο καλή ιδέα κι 
αν είναι, δεν θα πετύχει αν δεν δείξετε 
όρεξη και διάθεση για να πετύχει. Το 
μεγαλύτερο λάθος που κάνουν πολλοί 
είναι ότι μπαίνουν σε έναν κλάδο που 
δεν τους αρέσει πραγματικά και δεν 
έχουν κανένα ενδιαφέρον γι’ αυτόν. Στη 
συνέχεια πιέζονται να τα καταφέρουν, 
αλλά «δεν τους βγαίνει». Χρειάζεται 
πάθος και ενθουσιασμός για να πετύ-
χετε. Και αν δεν κάνετε κάτι που να σας 
τραβάει, δεν θα έχετε ούτε πάθος ούτε 
ενθουσιασμό. Διαλέξτε λοιπόν ένα πεδίο 
το οποίο σας αρέσει να ασχοληθείτε. 
Φτιάξτε μια επιχείρηση που θα την 
αγαπήσετε και θα αισθάνεστε ωραία 
όταν μπαίνετε μέσα το πρωί.

2. Ψάξτε για προβλήματα
Όσο περίεργο κι αν σας ακούγεται, 

είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να 

αναζητήσετε νέες ιδέες. Βγείτε έξω και 
ψάξτε για προβλήματα παντού. Τι προ-
βληματίζει τον κόσμο και τους κατανα-
λωτές; Τι ψάχνει ο μέσος καταναλωτής 
και δεν το βρίσκει; Τι δεν του αρέσει; 
Εσείς οι ίδιοι τι προβλήματα αντιμε-
τωπίζετε; Μπορείτε να σκεφτείτε ένα 
προϊόν ή μια υπηρεσία που θα δίνει 
τη λύση; Όπου υπάρχει ένα πρόβλημα 
υπάρχει και μια λύση, που σημαίνει ότι 
υπάρχει και μια ευκαιρία για να κάνετε 
τη λύση επιχείρηση.

 3. Θα μπορούσατε να μετατρέψετε 
το χόμπι σας σε επιχείρηση;
Ίσως στον ελεύθερο χρόνο σας να 

έχετε αποκτήσει ικανότητες και γνώσεις 
οι οποίες θα μπορούσαν να μετατρα-

πούν σε επιχείρηση. Εφόσον έχετε 
την τεχνογνωσία, κάτι που κάνετε για 
ευχαρίστηση θα μπορούσε να σας απο-
δώσει χρήματα. Πριν μερικούς μήνες 
επισκέφτηκε το γραφείο μου μια κυρία 
που στον ελεύθερο χρόνο της και για 
να χαλαρώσει φτιάχνει μαρμελάδες, 
γλυκά του κουταλιού και λικέρ. Σήμερα 
σκέφτεται να ξεκινήσει τη δική της επι-
χείρηση πουλώντας τα προϊόντα αυτά.

4. Επισκεφτείτε εμπορικές εκθέσεις
Οι επισκέψεις σε εκθέσεις της Ελλάδας 

και του εξωτερικού μπορούν να σας βο-
ηθήσουν σημαντικά. Ίσως δείτε κάποιο 
προϊόν το οποίο δεν υπάρχει στον τόπο 
σας και μπορείτε να το φέρετε ή μια 
υπηρεσία που επίσης δεν υπάρχει και 

θα μπορούσατε να εφαρμόσετε. Σε κάθε 
περίπτωση, βλέποντας νέα πράγματα, 
το μυαλό σας θα ανοίξει περισσότερο, 
που σημαίνει ότι μπορεί να σκεφτείτε 
μια καλή ιδέα.

5. Βρείτε τις νέες τάσεις
Ποια είναι τα προβλήματα που αντι-

μετωπίζουν σήμερα οι άνθρωποι; Πώς 
ξοδεύουν τα χρήματά τους; Σε ποιες 
περιοχές πηγαίνουν να ζήσουν; Ποιες 
υπηρεσίες απαιτούν; Ποια προϊόντα 
θα χρειαστούν; Τι άλλο θα ήθελαν και 
δεν το έχουν; Παρακολουθήστε τα νέα, 
εφημερίδες και περιοδικά. Το διαδί-
κτυο είναι επίσης μια πολύ καλή πηγή. 
Επισκεφθείτε ιστοσελίδες εφημερίδων 
και περιοδικών άλλων χωρών και κυ-

ρίως της Αμερικής. Προσπαθήστε να 
καταγράψετε τις νέες τάσεις, δείτε ποιες 
ευκαιρίες δημιουργούνται και μπορούν 
να γίνουν επιτυχημένες επιχειρήσεις.

6. Αντιγράψτε μια ιδέα
Μια ιδέα δεν είναι απαραίτητο να 

είναι νέα ούτε και στην αρχή της. Στην 
πραγματικότητα ελάχιστες επιχειρήσεις 
είναι βασισμένες σε νέες ιδέες. Παρατη-
ρήστε τι συμβαίνει πέρα από τον τόπο 
που ζείτε, στις υπόλοιπες περιοχές της 
χώρας μας, αλλά και στο εξωτερικό. 
Τι δεν έχουμε και θα μπορούσατε να 
φέρετε; Ποιες επιχειρήσεις πηγαίνουν 
καλά στις άλλες περιοχές και εμείς ακόμα 
δεν έχουμε; Ψάξτε για ήδη επιτυχημένες 
ιδέες και κάντε τη δική σας επιχείρηση.

 7. Κάντε τη δική σας επιχείρηση 
σας μέσω franchising
Το franchising είναι μια συνεχώς 

αυξανόμενη μέθοδος για τη δημιουρ-
γία μιας επιχείρησης. Η επίσκεψη σε 
μια έκθεση franchising θα σας δώσει 
σίγουρα πολλές νέες ιδέες. Η απόφαση 
όμως να επενδύσετε σε ένα σύστημα 
franchise και η διαδικασία επιλογής της 
κατάλληλης ιδέας είναι σημαντικό βήμα 
και σίγουρα θα πρέπει να δαπανήσετε 
πολύ χρόνο σε έρευνα πριν πάρετε την 
τελική απόφαση.

Ελπίζω τώρα να πήρατε μια ιδέα για 
τον τρόπο που μπορείτε να ξεκινήσετε 
την αναζήτηση νέων επιχειρηματικών 
ευκαιριών. Το σημαντικό είναι να υιο-
θετήσετε τον κατάλληλο τρόπο σκέψης 
και όχι την αναζήτηση έτοιμων λύσεων.

Εάν ακόμα δεν έχετε κάποια ιδέα, 
δοκιμάστε να ρωτήσετε φίλους, γνωστούς 
και την οικογένειά σας. Εξαντλήστε 
όλες τις ιδέες που έχουν. Ρωτήστε τους 
ξανά και ξανά.

Βασίλης Παππάς, Σύμβουλος  
Επιχειρήσεων & Marketing, epixeirein.gr

Οι ευρεσιτεχνίες αφορούν σε νέα επινοήματα, 
που εμπεριέχουν εφευρετική δραστηριότητα και 
είναι επιδεκτικά βιομηχανικής εφαρμογής. Η 
ευρεσιτεχνία μπορεί να αναφέρεται σε προϊόν, 
μέθοδο ή βιομηχανική εφαρμογή.

Για να κατοχυρωθεί μία ευρεσιτεχνία, χρει-
άζεται ο τίτλος της ευρεσιτεχνίας, όπως και η 
ένδειξη του τεχνικού τομέα της (π.χ. εφαρμογή 
της Πληροφορικής).

Επίσης, πρέπει να περιλαμβάνει το background 
και την περιγραφή της ευρεσιτεχνίας με σαφήνεια 
και λεπτομέρεια, ώστε ο μέσος άνθρωπος να 
μπορεί να κατανοήσει, να χρησιμοποιήσει ή/
και να αναπαράγει την εφεύρεση που αντανακλά 
η ευρεσιτεχνία. 

Τέτοιες περιγραφές της εφεύρεσης συνήθως 
συνοδεύονται από σχέδια και διαγράμματα ώστε 
αυτή να περιγράφεται πληρέστερα.

Η αίτηση κατοχύρωσης της ευρεσιτεχνίας πρέπει 
να περιέχει και ποικίλες αξιώσεις (claims), που 
είναι οι πληροφορίες που καθορίζουν το όριο 
προστασίας που παρέχεται σε αυτή.

Μια εφεύρεση, για να κατοχυρωθεί ως ευρε-
σιτεχνία, πρέπει να παρουσιάζει κάποιο στοιχείο 
πρωτοτυπίας και καινοτομίας, ήτοι να πρόκειται 
περί μιας ιδέας που δεν είναι γνωστή στο γενικό 
πλαίσιο γνώσης του αντίστοιχου τεχνικού χώρου. 
Δεν πρέπει δηλαδή να ανήκει σε prior art. 

H εφεύρεση πρέπει να παρουσιάζει ένα καινοτόμο 
βήμα που δεν μπορεί να κλαπεί από κάποιο άτομο 
με μέση γνώση του αντίστοιχου τεχνικού χώρου.

Συνηθισμένα παραδείγματα ευρεσιτεχνιών είναι 
οι επεξεργαστές κειμένου του προγράμματος Word 

(όπου π.χ. κατοχυρώνεται ο τρόπος που αποθη-
κεύονται τα αρχεία ή ανακτώνται τα δεδομένα), 
καθώς και διάφορα προγράμματα πλοήγησης στο 
διαδίκτυο, όπως αυτό της Google.

Στην Ευρώπη (European Patent Convention, 
1973, άρθρο 52) προβλέπεται ότι οι μαθηματικές 
μέθοδοι, ο πνευματικές μέθοδοι, οι επιχειρη-
ματικές μέθοδοι, τα προγράμματα υπολογιστών 
και η παρουσίαση πληροφορίας δεν μπορούν να 
κατοχυρωθούν ως ευρεσιτεχνίες.

Υπάρχει και η θεωρία ότι τα computer programs 
προστατεύονται βάσει του copyright. Ωστόσο, βάσει 
μιας καλά θεμελιωμένης αρχής, η προστασία των 
συγγραφικών δικαιωμάτων εκτείνεται μόνο στις 
εκφράσεις και όχι σε ιδέες, διαδικασίες, μεθόδους 
χειρισμού ή σε μαθηματικές μεθόδους.

Η μέθοδος για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνίας 
που θεωρείται και η πλέον ενδεδειγμένη είναι να 
υποβάλουμε αίτηση στο European Patent Office 
(το κόστος για την αίτηση και για την έρευνα 
του patentability της εφεύρεσης είναι περίπου 
3.000 ευρώ) και οι αρμόδιοι ειδικοί επιστήμο-
νες θα ερευνήσουν και θα αποφανθούν εντός 
διαστήματος 8-12 μηνών αν εφεύρεσή μας είναι 
δυνατόν να κατοχυρωθεί ως ευρεσιτεχνία ή όχι. 
H αίτηση αυτή θεωρείται και η καλύτερη, διότι η 
έρευνα και τα αποτελέσματά της θεωρούνται πιο 
εμπεριστατωμένα και αξιόπιστα.

Αξιοσημείωτο είναι ότι υπάρχει η διεθνής αί-
τηση για κατοχύρωση ευρεσιτεχνίας, αλλά προς 
το παρόν δεν υφίσταται ο όρος παγκόσμια ή 
διεθνής ευρεσιτεχνία. Μπορεί όμως ο αιτούμε-
νος στη διεθνή αυτή αίτησή του προς τη World 

Intellectual Property Organization (WIPO) να 
ζητήσει αναγνώριση της ευρεσιτεχνίας του σε 
όσες χώρες επιθυμεί και στη συνέχεια το κάθε 
National Intellectual Property Office θα κρίνει 
αν η ευρεσιτεχνία θα αναγνωριστεί στη συγκεκρι-
μένη χώρα, βάσει των νόμων περί πνευματικής 
ιδιοκτησίας που ισχύουν στην εκάστοτε χώρα. 
Πρέπει η χώρα στην οποία επιδιώκεται η κατοχύ-
ρωση της ευρεσιτεχνίας να είναι μέλος της Patent 
Cooperation Treaty (τα μέλη αυτής της σύμβασης 
μπορούν να βρεθούν εδώ: www.wipo.int/pct/
guide/en/gdvol1/annexes/annexa/ax_a.pdf). 
Στα συμβαλλόμενα μέρη περιλαμβάνεται και η 
Ελλάδα από τις 9 Ιουλίου 1990.

Αν μια εφεύρεση θέλουμε να την κατοχυρώ-
σουμε ως ευρεσιτεχνία μόνο στην Ελλάδα, τότε 
μπορούμε να καταθέσουμε αίτηση με την πλήρη 
και λεπτομερή περιγραφή της στον Οργανισμό 
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. 

Για να κριθεί αν μια εφεύρεση δύναται να 
κατοχυρωθεί ως ευρεσιτεχνία θα πρέπει να δο-
θούν οι ειδικότερες τεχνικές και λειτουργικές 
λεπτομέρειες της εφεύρεσης και οι ειδικοί επι-
στήμονες του οργανισμού κατόπιν έρευνας θα 
αποφασίσουν σε ένα διάστημα 8-12 μηνών αν 
υφίστανται οι προϋποθέσεις για την κατοχύρωση 
της ευρεσιτεχνίας. Το κόστος για την αίτηση και 
έρευνα στον οργανισμό ανέρχεται περίπου στο 
ποσό των 150-200 ευρώ.

Όσον αφορά στο software, επειδή αυτό βάσει 
του γενικού κανόνα δεν μπορεί να κατοχυρωθεί ως 
ευρεσιτεχνία, αυτό που ενδείκνυται να κάνει αυτός 
που ενδιαφέρεται να κατοχυρώσει μια software-

related ευρεσιτεχνία είναι να χρησιμοποιηθεί στην 
αίτηση για την κατοχύρωση της ευρεσιτεχνίας μια 
τέτοια περιγραφή από την οποία να συνάγεται 
ότι για παράδειγμα, πρόκειται για μία μέθοδο 
ανταλλαγής δεδομένων μέσω υπολογιστών ή για 
μια μέθοδο επεξεργασίας της πληροφορίας που 
έχει σαφώς τεχνικό χαρακτήρα.

Άλλως, η αίτηση θα μπορούσε να αναφέρει 
ότι πρόκειται για πρόγραμμα λογισμικού που 
εκτελεί τη μέθοδο π.χ. της αξίωσης 1 (claim 1) 
ή γενικότερα η εφεύρεση να περιγράφεται ως μια 
μέθοδος που εκτελεί μια τεχνική εργασία.

Επίσης, η εφεύρεση πρέπει να είναι τέτοιου 
είδους, ώστε να μην μπορεί να προβλεφθεί εύκολα 
ως μία προφανής τροποποίηση ή βελτίωση ήδη 
υπάρχοντος λογισμικού συστήματος ή υπάρχουσας 
επιχειρηματικής, μαθηματικής μεθόδου ή/και 
παρουσίασης πληροφορίας.

Μείζονος σημασίας είναι και το θέμα της αρ-
χικής περιγραφής της εφεύρεσης, ήτοι πρέπει η 
περιγραφή να είναι όσο το δυνατόν πιο πλήρης, 
καθώς όλες οι πιθανές εφαρμογές και τροποποι-
ήσεις θα έχουν ως βάση την αρχική περιγραφή 
της εφεύρεσης.

Ένας έξυπνος και πρακτικός τρόπος να κατο-
χυρώνεται ως ευρεσιτεχνία ένα είδος λογισμικού 
είναι αυτό να αποθηκεύεται σε τσιπάκια, ώστε να 
μην μπορεί να αντιγραφεί από κάποιον άλλο. 
Με αυτό τον τρόπο το software θα θεωρείται 
hardware, οπότε σε αυτή την περίπτωση μπορεί 
να κατοχυρωθεί πιο εύκολα ως ευρεσιτεχνία.

Χρύσα Τσιώτση, Νομικός

Πώς θα αναζητήσετε νέες επιχειρηματικές ιδέες

Εφευρέσεις, ευρεσιτεχνίες και λογισμικό: Πώς κατοχυρώνονται  
Πού και πώς υποβάλλουμε αίτηση, ποια τα αναγκαία δικαιολογητικά
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Οι τοπικοί φορείς της Κοινωνικής και Αλλη-
λέγγυας Οικονομίας μπορούν να ιδρύουν 
Ενώσεις με σκοπό τη συμβουλευτική και 

στήριξη των ΚΟΙΝΣΕΠ, Συνεταιρισμών και ΑΜΚΕ.
 I. 1. Ποιοι μπορούν να δημιουργήσουν μια 
Ένωση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 
Οικονομίας;
Όλοι οι φορείς κοινωνικής οικονομίας που έχουν 
πιστοποιηθεί και έχουν εγγραφεί στο Γενικό Μητρώο 
Κοινωνικής Οικονομίας Φορέων Κοινωνικής και 
Αλληλέγγυας Οικονομίας.
I. 2. Έχει η Ένωση εμπορική ιδιότητα;
Όχι δεν έχει, άρα δεν μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες 
και προϊόντα.
I. 3. Ποιος είναι λοιπόν ο σκοπός της Ένωσης;
Η προαγωγή και η διάδοση των δραστηριοτήτων 
συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας των μελών 
της, η ανάπτυξη των αρχών της κοινωνικής και 
αλληλέγγυας οικονομίας. Κάθε Ένωση επιδιώκει 
τους στόχους της μέσω δραστηριοτήτων, όπως η 
εκπροσώπηση, η βοήθεια και η προστασία, η εκπαί-
δευση και η κατάρτιση, συμβουλευτικές υπηρεσίες, η 
οικονομική, νομική και τεχνική βοήθεια, ο έλεγχος, 
η επίλυση διαφορών, η υποστήριξη ίδρυσης νέων ή 
η ανάπτυξη των υφιστάμενων Φορέων Κοινωνικής 
και Αλληλέγγυας Οικονομίας.
I. 4. Πώς διοικείται η Ένωση;
Η Ένωση έχει δύο όργανα.
Α. Η Γενική Συνέλευση της Ένωσης απαρτίζεται από 
τους αντιπροσώπους των Φορέων Κοινωνικής και 
Αλληλέγγυας Οικονομίας - μελών. Κάθε Φορέας 
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας εκπροσω-
πείται στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης από έναν 
αντιπρόσωπο και κάθε αντιπρόσωπος έχει μία ψήφο. 
H τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά 
με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μία 
-τουλάχιστον- φορά κατ’ έτος. Η Γενική Συνέλευση 
των μελών συνέρχεται εκτάκτως εφόσον υποβληθεί 
σχετικό αίτημα με συγκεκριμένο θέμα προς το Διοι-
κητικό Συμβούλιο από το 1/3 των μελών της Γ.Σ. Αν 
το Διοικητικό Συμβούλιο αρνείται τη σύγκληση, παρά 
το αίτημα τουλάχιστον του 1/3 των μελών, τα μέλη 
αυτά δικαιούνται να τη συγκαλέσουν. Κατά τα λοιπά, 
εφαρμόζονται οι παράγραφοι 1, 3, 4, 5, 6 και 7 του 
άρθρου 5 και το άρθρο 6 του Ν. 1667/1986. Οι 
αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που αντίκεινται 
στον παρόντα νόμο, στο Ν. 1667/1986 ή στο κα-
ταστατικό είναι άκυρες και εξαρχής δεν παράγουν 
έννομα αποτελέσματα.
Β. H Γενική Συνέλευση εκλέγει Διοικητικό Συμβούλιο. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) απαρτίζεται από 
τον Πρόεδρο ή το νόμιμο εκπρόσωπό της και δύο 
τουλάχιστον μέλη. Σε κάθε περίπτωση ο συνολικός 
αριθμός των μελών της είναι περιττός αριθμός. Τα 
μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. 
Η ιδιότητα του μέλους Δ.Σ. είναι άμισθη. Η διάρ-
κεια της θητείας των μελών του Δ.Σ. ορίζεται από 
το καταστατικό. Οι αποφάσεις λαμβάνονται πάντα 
με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της Δ.Ε. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία (1) 
τουλάχιστον φορά κάθε τρεις (3) μήνες ή συχνότερα 
αν το ζητήσει το 1/3 των μελών του. Η σύγκλησή του 
γίνεται από τον Πρόεδρο. Αν ο Πρόεδρος αδρανεί 
παρά την υποβολή σχετικού αιτήματος, η σύγκληση 
διενεργείται από οποιοδήποτε μέλος της Διοικούσας 
Επιτροπής. Οι αποφάσεις των οργάνων προσβάλλο-
νται από το 1/3 των μελών τους εντός προθεσμίας 
τριάντα (30) ημερών από την καταχώρισή τους στο 
Μητρώο, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
της περιφέρειας.
I. 5. Πώς ιδρύουμε μια Ένωση;
Για τη σύσταση Ένωσης απαιτείται απόφαση των 
γενικών συνελεύσεων των Φορέων Κοινωνικής και 
Αλληλέγγυας Οικονομίας, που επιθυμούν τη σύστασή 
της, καθώς και σύνταξη, υπογραφή και έγκριση του 
καταστατικού της.
I. 6. Ποια είναι η Έδρα της Ένωσης;
Έδρα της Ένωσης είναι ο δήμος όπου είναι εγκα-
τεστημένη η διοίκησή της. Η διοικητική περιφέρεια 
της Ένωσης ορίζεται από το καταστατικό της. Στην 
επωνυμία αναφέρεται η έδρα της Ένωσης. Η επω-

νυμία πρέπει να διακρίνεται από την επωνυμία άλλης 
Ένωσης με την ίδια έδρα. 
 I. 7. Ποιος εγκρίνει το καταστατικό της Ένωσης, 
με ποια διαδικασία;
Tο καταστατικό της Ένωσης εγκρίνεται από το Ειρηνο-
δικείο της έδρας της. Για την έγκριση του καταστατικού 
κατατίθεται από το προσωρινό διοικητικό συμβούλιο 
αίτηση στο Ειρηνοδικείο, η οποία εκδικάζεται κατά τη 
διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 
739-866 Κ.Πολ.Δ. Αν το καταστατικό δεν είναι 
σύννομο, το δικαστήριο εκδίδει αναβλητική από-
φαση με την οποία καλεί το προσωρινό διοικητικό 
συμβούλιο να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις ή 
να συμπληρώσει τις ελλείψεις μέσα σε δεκαπέντε (15) 
εργάσιμες ημέρες, από τη δημοσίευση της απόφασης 
αυτής. Στη συνέχεια εκδίδεται η οριστική απόφαση 
του Ειρηνοδικείου. Εάν με την απόφαση γίνει δεκτή 
η αίτηση, καταχωρίζεται το καταστατικό στο Βιβλίο 
Ενώσεων που τηρείται στο Ειρηνοδικείο, με μνεία 
του αριθμού της σχετικής δικαστικής απόφασης. 
Από την καταχώριση αυτή, η Ένωση αποκτά νομική 
προσωπικότητα. Η ίδια διαδικασία τηρείται και για 
την τροποποίηση του καταστατικού. Κυρωμένο αντί-
γραφο της εγκριτικής απόφασης του Ειρηνοδικείου 
και του καταστατικού αποστέλλει η Γραμματεία του 
Ειρηνοδικείου στην εποπτεύουσα αρχή, εντός ενός 
(1) μηνός από την καταχώριση της απόφασης.
I. 8. Τι πρέπει να ξέρουμε για το καταστατικό;
Το καταστατικό της Ένωσης καταρτίζεται με ιδιωτικό 
έγγραφο, που φέρει χρονολογία και υπογράφεται 
από τα ιδρυτικά μέλη που εκπροσωπούν τους Φο-
ρείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, που 
επιθυμούν τη σύσταση της Ένωσης. Για για να είναι 
έγκυρο το καταστατικό πρέπει να περιέχει τουλάχιστον:
α) Την επωνυμία των ιδρυτικών μελών, καθώς και 
τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, τον αριθμό 
Γ.Ε.ΜΗ. -εφόσον υπάρχει- τον Αριθμό Γενικού Μη-
τρώου Κοινωνικής Οικονομίας (Α.Γε.Μ.Κ.Ο.), την 
έδρα αυτών και την απόφαση του εδαφίου α’ της 
παραγράφου 2.
β) Την επωνυμία, την έδρα και την περιφέρεια της 
Ένωσης.
γ) Το σκοπό και τις δραστηριότητες της Ένωσης.
δ) Τις προϋποθέσεις εισόδου, εξόδου και διαγρα-
φής των μελών, καθώς και τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις αυτών.
ε) Τους όρους σύγκλησης και λειτουργίας και τις 
αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης (Γενική Συ-
νέλευση, Διοικητικό Συμβούλιο).
στ) Τη χρονική διάρκεια της Ένωσης.
ζ) Τον ορισμό προσωρινής διοίκησης, για την έγκρι-
ση του καταστατικού και το χρόνο σύγκλησης της 
πρώτης γενικής συνέλευσης, για την ανάδειξη των 
οργάνων διοίκησης.
η) Τον τρόπο ορισμού των ελεγκτών.
θ) Τη λύση και εκκαθάριση της Ένωσης.
6. Το καταστατικό μπορεί επίσης, να προβλέπει και 
να ρυθμίζει θέματα που δεν ρυθμίζονται με το νόμο 
αυτόν, εφόσον δεν αντίκεινται σε ισχύουσες διατάξεις.

I. 9. Που μπορεί να συμμετέχει η Ένωση;
Κάθε Ένωση μπορεί να έχει από έναν εκπρόσωπο στην 
Εθνική Επιτροπή για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα 
Οικονομία (αρ. 12 ν.4430/16). Η Επιτροπή έχει ως 
αρμοδιότητα την προώθηση του κοινωνικού διαλόγου 
για τη διαμόρφωση πολιτικών ανάπτυξης των δραστη-
ριοτήτων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και 
η γνωμοδότηση για την αναθεώρηση. Την εξειδίκευση 
και την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για 
την κοινωνική οικονομία.
I. 10. Γιατί να κάνουμε μια Ένωση;
Γιατί το ότι η κοινωνική οικονομία πρέπει να ξεκι-
νήσει από τα κάτω προς τα πάνω είναι υπόθεση της 
κοινωνίας πολιτών.
 Άρθρο 9 Ενώσεις Φορέων Κοινωνικής και Αλ-
ληλέγγυας Οικονομίας
1. Δέκα (10) τουλάχιστον Φορείς Κοινωνικής και 
Αλληλέγγυας Οικονομίας μπορούν να συστήσουν 
Ένωση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικο-
νομίας. H Ένωση αυτή δεν μπορεί να έχει εμπορική 
ιδιότητα και σκοπός της είναι η προαγωγή και διάδο-
ση των δραστηριοτήτων συλλογικής και κοινωνικής 
ωφέλειας των μελών της, η ανάπτυξη των αρχών της 
κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Κάθε Ένωση 
επιδιώκει τους στόχους της μέσω δραστηριοτήτων, 
όπως η εκπροσώπηση, η βοήθεια και η προστασία, η 
εκπαίδευση και η κατάρτιση, συμβουλευτικές υπηρεσίες, 
η οικονομική, νομική και τεχνική βοήθεια, ο έλεγχος, 
η επίλυση διαφορών, η υποστήριξη ίδρυσης νέων ή η 
ανάπτυξη των υφιστάμενων Φορέων Κοινωνικής και 
Αλληλέγγυας Οικονομίας. Η Γενική Συνέλευση της 
Ένωσης απαρτίζεται από τους αντιπροσώπους των 
Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας 
- μελών. Κάθε Φορέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 
Οικονομίας εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση της 
Ένωσης από έναν αντιπρόσωπο και κάθε αντιπρόσω-
πος έχει μία ψήφο.
H Γενική Συνέλευση εκλέγει Διοικητικό Συμβούλιο. 
2. Για τη σύσταση Ένωσης απαιτείται απόφαση των 
γενικών συνελεύσεων των Φορέων Κοινωνικής και 
Αλληλέγγυας Οικονομίας που επιθυμούν τη σύστασή 
της, καθώς και η σύνταξη, υπογραφή και έγκριση του 
καταστατικού της. Έδρα της Ένωσης είναι ο δήμος 
όπου είναι εγκατεστημένη η διοίκησή της. Η διοικητική 
περιφέρεια της Ένωσης ορίζεται από το καταστατικό 
της. Στην επωνυμία αναφέρεται η έδρα της Ένωσης. 
Η επωνυμία πρέπει να διακρίνεται από την επωνυμία 
άλλης Ένωσης με την ίδια έδρα. Το καταστατικό της 
Ένωσης εγκρίνεται από το Ειρηνοδικείο της έδρας της.
3. Για την έγκριση του καταστατικού κατατίθεται από 
το προσωρινό διοικητικό συμβούλιο αίτηση στο Ειρη-
νοδικείο, η οποία εκδικάζεται κατά τη διαδικασία της 
εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 739-866 Κ.Πολ.Δ.
4. Αν το καταστατικό δεν είναι σύννομο, το δικα-
στήριο εκδίδει αναβλητική απόφαση με την οποία 
καλεί το προσωρινό διοικητικό συμβούλιο να προβεί 
στις απαραίτητες διορθώσεις ή να συμπληρώσει τις 
ελλείψεις μέσα σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες, 
από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής. Στη συνέχεια 

εκδίδεται η οριστική απόφαση του Ειρηνοδικείου. Εάν 
με την απόφαση γίνει δεκτή η αίτηση, καταχωρίζεται 
το καταστατικό στο Βιβλίο Ενώσεων που τηρείται 
στο Ειρηνοδικείο, με μνεία του αριθμού της σχετικής 
δικαστικής απόφασης. Από την καταχώριση αυτή, η 
Ένωση αποκτά νομική προσωπικότητα. Η ίδια διαδικασία 
τηρείται και για την τροποποίηση του καταστατικού. 
Κεκυρωμένο αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης 
του Ειρηνοδικείου και του καταστατικού αποστέλλει 
η Γραμματεία του Ειρηνοδικείου στην εποπτεύουσα 
αρχή, εντός ενός (1) μηνός από την καταχώριση της 
απόφασης.
5. Το καταστατικό της Ένωσης καταρτίζεται με ιδιωτικό 
έγγραφο, που φέρει χρονολογία και υπογράφεται από 
τα ιδρυτικά μέλη που εκπροσωπούν τους Φορείς Κοι-
νωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας που επιθυμούν 
τη σύσταση της Ένωσης και για να είναι έγκυρο πρέπει 
να περιέχει τουλάχιστον:
α) Την επωνυμία των ιδρυτικών μελών, καθώς και τον 
Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 
-εφόσον υπάρχει- τον Αριθμό Γενικού Μητρώου Κοι-
νωνικής Οικονομίας (Α.Γε.Μ.Κ.Ο.), την έδρα αυτών 
και την απόφαση του εδαφίου α’ της παραγράφου 2.
β) Την επωνυμία, την έδρα και την περιφέρεια της 
Ένωσης.
γ) Το σκοπό και τις δραστηριότητες της Ένωσης.
δ) Τις προϋποθέσεις εισόδου, εξόδου και διαγρα-
φής των μελών, καθώς και τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις αυτών.
ε) Τους όρους σύγκλησης και λειτουργίας και τις 
αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης (Γενική Συ-
νέλευση, Διοικητικό Συμβούλιο).
στ) Τη χρονική διάρκεια της Ένωσης.
ζ) Τον ορισμό προσωρινής διοίκησης για την έγκρι-
ση του καταστατικού και το χρόνο σύγκλησης της 
πρώτης γενικής συνέλευσης, για την ανάδειξη των 
οργάνων διοίκησης.
η) Τον τρόπο ορισμού των ελεγκτών.
θ) Τη λύση και εκκαθάριση της Ένωσης.
6. Το καταστατικό μπορεί επίσης, να προβλέπει και 
να ρυθμίζει θέματα που δεν ρυθμίζονται με το νόμο 
αυτόν, εφόσον δεν αντίκεινται σε ισχύουσες διατάξεις.
7. H τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεω-
τικά με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
μία τουλάχιστον φορά κατ’ έτος.
8. Η Γενική Συνέλευση των μελών συνέρχεται εκτάκτως 
εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα με συγκεκριμένο 
θέμα προς το Διοικητικό Συμβούλιο από το 1/3 
των μελών της Γ.Σ. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο 
αρνείται τη σύγκληση, παρά το αίτημα τουλάχιστον 
του 1/3 των μελών, τα μέλη αυτά δικαιούνται να 
τη συγκαλέσουν. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι 
παράγραφοι 1, 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 5 και 
το άρθρο 6 του Ν. 1667/1986.
9. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που αντίκει-
νται στον παρόντα νόμο, στο Ν. 1667/1986 ή στο 
καταστατικό είναι άκυρες και εξαρχής δεν παράγουν 
έννομα αποτελέσματα.
10. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) απαρτίζεται από 
τον Πρόεδρο ή το νόμιμο εκπρόσωπό της και δύο 
τουλάχιστον μέλη. Σε κάθε περίπτωση ο συνολικός 
αριθμός των μελών της είναι περιττός αριθμός. Τα 
μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. 
Η ιδιότητα του μέλους Δ.Σ. είναι άμισθη.
11. Η διάρκεια της θητείας των μελών του Δ.Σ. ορί-
ζεται από το καταστατικό. Οι αποφάσεις λαμβάνονται 
πάντα με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της Δ.Ε.
12. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά 
μία (1) τουλάχιστον φορά κάθε τρεις (3) μήνες ή 
συχνότερα αν το ζητήσει το 1/3 των μελών του. Η 
σύγκλησή του γίνεται από τον Πρόεδρο. Αν ο Πρόε-
δρος αδρανεί παρά την υποβολή σχετικού αιτήματος, 
η σύγκληση διενεργείται από οποιοδήποτε μέλος της 
Διοικούσας Επιτροπής.
13. Οι αποφάσεις των οργάνων προσβάλλονται 
από το 1/3 των μελών τους εντός προθεσμίας τρι-
άντα (30) ημερών από την καταχώρισή τους στο 
Μητρώο, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
της περιφέρειας.

Πηγή: socialactivism.gr 
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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 αναζητήσει 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 στοιχεία για την άρση μιας 
περίεργης κατάστασης «μίσους» των 
αστών και των παραγωγών υπεραξίας 
(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 παρελθόντος, προβληματι-
σμό για το παρόν και προσπαθούν να 
διαμορφώσουν όραμα για το μέλλον.

Με τη φιλοξενία που εξασφάλισε 
ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αττικής 
και στον διαθέσιμο χώρο που πρό-
σφερε 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 στοιχει-
ώδεις οικονομικούς πόρους να αντιμε-
τωπίσουν πολύ σοβαρές οικογενειακές 
καταστάσεις. Σύντομα συνειδητοποίησα 
ότι όλα εκκινούσαν από την υπηρεσιακή 
ηγεσία, την οποία ενσάρκωναν άνθρωποι 
με δογματική προσήλωση στους «κανο-
νισμούς», που θεωρούσαν 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 οικο-
νομική και κοινωνική ανάπτυξη στα 
πλαίσια της κοινωνικής γαλήνης και 
της οικολογικής ισορροπίας.

 Η υποστήριξη της γεωργίας από 
την πολιτεία συνιστά παρέμβαση 
στο ύψιστο δημόσιο συμφέρον
Υπηρετώ την ανάπτυξη της γεωργίας 

και του αγροτικού χώρου από το τέλος 
της δεκαετίας του ’50 στον δημόσιο και 
στον ιδιωτικό τομέα, στην Ελλάδα και 
στο εξωτερικό. Θλίβομαι να διαπιστώνω 
ότι ακόμα και σήμερα προβάλλονται 
οι δικαιολογίες της δεκαετίας του ’60 
για την υστέρηση στην ανάπτυξη της 
γεωργίας (μικρό μέγεθος γεωργικής 
γης ανά εκμετάλλευση, γήρανση και 
χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κα-
τάρτισης 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 δια-
σφαλίσουμε είναι ο προγραμματισμός 
και η οργάνωση, η στοχευμένη γεωρ-
γική έρευνα, για να αποκαλυφθεί και 
να καταστεί διαθέσιμο 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 γεωρ-
γική εργασία.

Το ΥΠ.Α.Α.Τ. ποτέ δεν εφάρμοσε 
μακροπρόθεσμο 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 θε-
σμικές δεσμεύσεις. Η γεωργική έρευνα 
δεν είναι στοχευμένα συντονισμένη 
με την παραγωγή. Δίκτυο γεωργικών 
εφαρμογών που να ενώνει αμφίδρο-
μα τη χρησιμοποιούμενη γεωργική 
τεχνολογία, πολλαπλασιαστικό υλικό, 
λιπάσματα και φυτο-προστατευτικά, 
γεωργικά μηχανήματα, ακόμα και εξο-
πλισμοί κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων 
και σκελετοί θερμοκηπίων είναι κατά 
κανόνα εισαγόμενα. 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, με-
τασυλλεκτικός χειρισμός, πρώτη με-
ταποίηση και πώληση των γεωργικών 
προϊόντων, αποτελεί μοναδικό υπαίθριο 
βιολογικό «εργοστάσιο» παραγωγής όχι 
μόνο πρωτογενών προϊόντων διατρο-
φής ανθρώπων και ζώων, αλλά και 
δημόσιων περιβαλλοντικών αγαθών 
με αυξανόμενη ζήτηση από το σύνολο 
της κοινωνίας.

Η ελληνική γεωργία, λόγω συνθη-
κών περιβάλλοντος, έχει ισχυρό συ-
γκριτικό 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 προσχεδιασμένη και 
ολοκληρωμένη υποστήριξη του γεωργι-
κού 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 απίστευτα 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 εργασί-
ας, 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 ση-
κώσει μεγάλο τμήμα του κόστους της 
κοινωνικής πολιτικής που ασκήθηκε, 
κυρίως τη δεκαετία του ’80, και αφέθηκε 
να συνεχίσει την παραγωγή ισχυρά 
επιδοτούμενων προϊόντων ποιοτικά 
υποβαθμισμένων και αποσυρομένων 
στις χωματερές, χωρίς έλεγχο στην 
αλόγιστη χρήση επιδοτούμενων χη-
μικών εισροών και στην υπερβολική 
ανάλωση φυσικών πόρων (κυρίως νερού 
και γεωργικής γης), χωρίς στρατηγική 
μακροχρόνιας εμβέλειας για διαρθρω-
τικές προσαρμογές.

Το επίπεδο ευημερίας που προσδι-
όρισε η οικονομική μεγέθυνση δημι-
ούργησε όχι μόνο ροπή προς αλόγιστη 
κατανάλωση στον αγροτικό πληθυσμό, 
αλλά και ροπή προς ανέλεγκτο και αδι-
καιολόγητο πλουτισμό των ασχολουμέ-
νων με παρασιτικά επαγγέλματα, όπως 
είναι οι κάθε είδους «μεσολαβητές» 
και «παρεμβαλλόμενοι». Παράλληλα, η 
σταδιακή υποβάθμιση των υποδομών 
τεχνικής υποστήριξης, επιβλεπόμε-
νης 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, εξωστρε-
φή και ανταγωνιστική και η απουσία 
στοχευμένων γεωργικών επενδύσεων 
μεγάλης κλίμακας αξιολογούνται ως 
αδικαιολόγητες παραλήψεις.

Στη συνέχεια, η αποσύνδεση των 
επιδοτήσεων από την παραγωγή, η θέ-
σπιση περιβαλλοντικών περιορισμών, η 
ένταξη της χώρας στη ζώνη του ευρώ, η 
απουσία προσπάθειας για «χειραγώγηση» 

των «παρασίτων», όπως και η απουσία 
μακροχρόνιας εμβέλειας σχεδιασμού 
προσαρμογής της γεωργίας σε συνθήκες 
ανταγωνισμού και αξιοποίησης του 
σημαντικού συγκριτικού περιβαλλο-
ντικού πλεονεκτήματός της κατέστησαν 
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 παρου-
σιάζουν επιταχυνόμενη πτωτική τάση.

Η Κ.Γ.Π. (C.A.P.), που υποστηρίζει 
οικονομικά τη γεωργία, βρίσκεται σε 
αμφισβήτηση, και αναμένεται ότι κατά 
την επόμενη προγραμματική περίοδο 
(τότε: 2014-2020), οι οικονομικοί πόροι 
του Πυλώνα 1 (άμεσες πληρωμές) θα 
συρρικνωθούν και εκείνοι του Πυλώνα 
2 (παρεμβάσεις γεωργικής ανάπτυξης) 
θα αυξηθούν, προκειμένου, πέραν των 
ενεργοποιημένων ήδη δράσεων και 
έργων, μέσω του ΠΑΑ 2007–2013 
να υποστηριχτούν και δράσεις / έργα 
που αφορούν στην αντιμετώπιση των 
αναμενόμενων επιπτώσεων της πιθα-
νολογούμενης κλιματικής αλλαγής και 
λειψυδρίας, στην αύξηση της προσφοράς 
δημόσιων περιβαλλοντικών αγαθών, 
στην προστασία των φυσικών πόρων 
και στη χρήση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, κυρίως ηλιακής και αιολικής, 
που είναι άμεσα συνδεδεμένες με τις 
αγροτικές περιοχές (τελικά στο ΠΑΑ 
2014–2020 δεν έγιναν οι προβλεπό-
μενες στο άρθρο αναγκαίες μεταβολές 
και πάμε με την ίδια «ρότα»).

Η γεωργία σήμερα πρέπει να αντα-
ποκριθεί σε πολλαπλή πρόκληση: στην 
οικονομική κρίση, στην πιθανολογού-
μενη κλιματική αλλαγή και λειψυδρία, 
στην αυξανόμενη αστάθεια των τιμών 
και στην ανάπτυξη των περιοχών στα 
πλαίσια των οποίων ασκείται υπό κα-
θεστώς οικολογικής ισορροπίας και 
προστασίας της αειφορίας των φυσικών 
πόρων. Η γεωργία είναι η μόνη παρα-
γωγική δραστηριότητα που μπορεί, όπως 
προαναφέρεται, μέσω της γεωργικής 
έρευνας και ενός δικτύου γεωργικών 
εφαρμογών, να αξιοποιήσει το μέρος 

του απεριόριστου δυναμικού των φυτών, 
που εκάστοτε αποκαλύπτεται και τίθεται 
στη διάθεση της παραγωγικής διαδικα-
σίας και της ζωής μας (bringing plant 
potential to life), για να παράγονται 
περισσότερα και καλύτερης ποιότη-
τας προϊόντα με τη μικρότερη δυνατή 
ανάλωση φυσικών πόρων (grow more 
from less).

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

Εξάλλου, η γεωργική παραγωγή στη-
ρίζεται στο βιολογικό φαινόμενο της 
φωτοσύνθεσης, υπόκειται στον νόμο 
της μη ανάλογης απόδοσης και συνιστά 
εργοστάσιο χωρίς στέγη και επομένως 
είναι παραγωγική δραστηριότητα υψη-
λού βαθμού αβεβαιότητας και, με τις 
αναμενόμενες επιπτώσεις της λεγόμενης 
κλιματικής αλλαγής και της λειψυδρίας, 
εκτιμάται ότι θα καταστεί υψηλού κινδύ-
νου. Η φύση και ο πολυδιάστατος ρόλος 
της γεωργίας, κυρίως ο διατροφικός 
και ο οικολογικός, τεκμηριώνει την 
υποχρέωση της πολιτείας για στοχευ-
μένη 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 κατευ-
θυντήριες γραμμές για τη διαχείριση 
των φυσικών πόρων στους οποίους η 
γεωργία βασίζεται και για την αντιμετώ-
πιση 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.

O Δρ. Φ. Βακάκης  
δραστηριοποιείται στην Αθήνα.

(Τηλ.: 210 74 75 950,  
central@vakakis.gr).

Η πλήρης προσέγγισή του  
περιλαμβάνει άλλα τρία άρθρα.

Η γεωργία είναι δημοσίου συμφέροντος
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Π ριν 6 χρόνια, τον Σεπτέμβριο του 2010, ο 
Δρ. Φώτιος Βακάκης (γεωπόνος, γεωργο-
οικονομολόγος με τεράστια εμπειρία στην 

Ελλάδα και διεθνώς, www.vakakis.gr) πρόσφερε 
σε όλους μας το πόνημα «Η οικονομική κρίση ως 
ευκαιρία για ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό 
ανάπτυξης της ελληνικής γεωργίας».

Από αυτό προκύπτει το παρόν τέταρτο άρθρο–κε-
φάλαιο, που αφορά στις γεωργικές επενδύσεις. Η 
γεωργία αντιμετωπίζεται ως έννοια που περιλαμ-
βάνει τη γεωργία, την κτηνοτροφία, την αλιεία και 
τη δασοπονία, αν και εδώ προσεγγίζονται κυρίως 
η γεωργία και η κτηνοτροφία.

Ο Δρ Φ. Βακάκης γράφει: Προσπαθώ να προκαλέ-
σω την ανάληψη πρωτοβουλίας για τον στρατηγικό 
σχεδιασμό ανάταξης της ελληνικής γεωργίας ως 
στρατηγικής σημασίας οικονομική δραστηριότητα 
της ελληνικής οικονομίας, χωρίς την οποία δεν 
μπορεί να υπάρξει οικονομική και κοινωνική ανά-
πτυξη στα πλαίσια της κοινωνικής γαλήνης και της 
οικολογικής ισορροπίας.

Οι αυτονόητες γεωργικές επενδύσεις
Το δεύτερο σκέλος της καταληκτικής πρότασης που 

διατύπωσα στο άρθρο μου «Οι κινητοποιήσεις των 
αγροτών και τα αιτήματά τους» αφορά στη στοχευμένη 
πραγματοποίηση των από ετών συζητούμενων ολο-
κληρωμένων παραγωγικών γεωργικών επενδύσεων 
μεγάλης κλίμακας. Οι επενδύσεις αυτές έχουν υψηλή 
προτεραιότητα ως προς την τεχνική πραγμάτωση, την 
οικονομική 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 εγ-
γυημένο ελληνικό πρότυπο διατροφής, στηριγμένο 
αποκλειστικά σε εγχώριας παραγωγής ζωοτροφές 
φυτικής προέλευσης. Οι επενδύσεις αυτές, που 
επιβάλλεται να πραγματοποιηθούν προσχεδιασμένα 
κατά την επόμενη δεκαπενταετία, προκείμενου να 
αναταχθεί η γεωργία και να αξιοποιηθεί το δυνητικό 
δυναμικό της, πρέπει να θεσμοθετηθούν με ευρεία 
πολιτική συναίνεση ως εθνικά επενδυτικά σχέδια 
γεωργικής παραγωγής δημόσιου συμφέροντος:
1. Ολοκληρωμένο σχέδιο εκσυγχρονισμού της 
αιγοπροβατοτροφίας για την παραγωγή πιστοποι-
ημένης ποιότητας τυριού φέτα Π.Ο.Π. Στις νομικά 
κατοχυρωμένες περιοχές η διαδικασία παραγωγής 
φέτας πρέπει να εκσυγχρονιστεί και η τήρηση των 
προκαθορισμένων προδιαγραφών να ελέγχεται με 
αυστηρότητα. Το προϊόν έχει μεγάλες δυνατότητες 
εξαγωγής και μπορεί να παραχθεί με την προσχε-
διασμένη 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 εκτά-
σεων 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 εκτεταμένων 
εκτάσεων βοσκοτόπων, που συνεχώς υποβαθμί-
ζονται, και κατά κανόνα απαξιωμένες, πρόχειρες 
αιγοπροβατοτροφικές εγκαταστάσεις με άναρχη 
διασπορά στις αγροτικές περιοχές, με ανεξέλεγκτη 
περιβαλλοντική όχληση, με απαράδεκτες 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 
(ενδεικτική τεχνική διάρθρωση): 3.000 οργανωμένων 
Ομαδικών Χώρων Σταβλισμού (Ο.Χ.Σ.), έκαστος 
με 20 ποιμνιοστάσια δυναμικότητας 100 έως 200 
κεφαλών, με τις απαραίτητες και περιβαλλοντικά 
προσαρμοσμένες τεχνικές υποδομές, με χρήση 
αιολικής ή/και ηλιακής ενέργειας, με ελληνικό 
πρότυπο διατροφής από βοσκήσιμη ύλη και ζωο-
τροφές 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 διεπαγγελμα-
τικής οργάνωσης αιγοπροβατοτρόφων, η οποία θα 
πρέπει να μεριμνήσει για τα εξής:

-
τοτροφία παραγωγής φέτας, που να καλύπτει την 
παραγωγή ζωοτροφών, τη διαχείριση των βοσκο-

τόπων, τη διαχείριση των ζώων στα ποιμνιοστάσια 
και στους οργανωμένους Ο.Χ.Σ. και την παραγωγή 
φέτας στα Τ.Δ.Π. με αυστηρή τήρηση των θεσμο-
θετημένων προδιαγραφών.

-
τουργίας των Ο.Χ.Σ. και ορθολογικής διαχείρισης 
των βοσκοτόπων που συνδέονται με κάθε Ο.Χ.Σ.

(Τ.Δ.Π.) με τη μορφή πολυσυμμετοχικής επιχείρησης 
κοινωνικής οικονομίας, με μέλη τους αιγοπροβα-
τοτρόφους 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, περιλαμβανομένων των ζωοτροφών.

-
κής οικονομίας, με μετόχους όλες τις επιχειρήσεις 
Τ.Δ.Π., προκειμένου να δημιουργηθούν οικονο-
μίες κλίμακας στην προώθηση και πώληση του 
προϊόντος, στην προμήθεια ζωοτροφών και ζώων 
παραγωγής με το κατάλληλο γενετικό δυναμικό 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 ποι-
μνιοστασίων, 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 αποκλειστικά 
με προϊόντα φυτικής εγχώριας παραγωγής: 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 μπορεί να 
καλυφθεί από εγχώρια παραγωγή εάν αξιοποιηθεί 
η εμπειρία που έχει αποκτηθεί, αν χωροθετηθούν 
σωστά οι μονάδες ώστε να επιτυγχάνεται περι-
βαλλοντική προσαρμογή, αν χρησιμοποιηθούν 
εναλλακτικές πηγές ενέργειας για τη μείωση του 
κόστους, αν θεσμοθετηθεί κατάλληλο σύστημα δι-
αχείρισης των λυμάτων, αν οργανωθεί η παραγωγή 
μειγμάτων ζωοτροφών σύμφωνα με προκαθορισμένο 
ελληνικό πρότυπο διατροφής και λειτουργήσει ο 
κλάδος οργανωμένος σε έναν περιορισμένο αριθ-
μό περιφερειακών δικτύων παραγωγής χοιρινού 
κρέατος πιστοποιημένης ποιότητας και ελληνικού 
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, χωρο-
ταξική, οικονομική, οργανωτική και λειτουργική) 
προϋποθέτει θεσμικές παρεμβάσεις και επενδύσεις 
σε εκσυγχρονισμό ελαιουργείων, τυποποιητηρίων 
και συσκευαστηρίων, αποθηκευτικών χώρων, μη-
χανισμών εξαγωγών και δημιουργία Τ.Δ.Π. ελλη-
νικού 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 (δημοσιονομικά, 
ιδιωτικο-οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά). 
Η επέκταση της ελαιοκαλλιέργειας σε σύγχρονη 
επιχειρηματική βάση, στα πλαίσια της καθιέρωσης 
του ελαιολάδου ως εθνικού προϊόντος ειδικών 
χαρακτηριστικών, 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 ξη-
ρής σουλτανίνας και 245.000 τόνων επιτραπέζιων 
σταφυλιών. Ο κλάδος παρουσιάζει σοβαρά προβλή-
ματα, και ο εκσυγχρονισμός του πρέπει να γίνει με 
βάση το εθνικό στρατηγικό 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 συνθη-
κών, κυρίως ηλιοφάνειας, τουρισμού, ποικιλίας 
προϊόντων και μεγάλης εμπειρίας και παράδοσης 
στην παραγωγή μεσογειακών προϊόντων ποιότητας.

Τα κύρια συνθετικά στοιχεία ενός αγροτοβιο-
μηχανικού συγκροτήματος είναι: α. η εγκατάσταση 
θερμοκηπίων σε μεγάλη κλίμακα για επιβλεπόμενη 
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 προδια-
γραφών, 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 σήμα-
τος 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 στοχευμένη 
χωροθέτηση της τεχνικής υποδομής για παραγωγή, 

μετασυλλεκτικό χειρισμό και πώληση των προϊόντων 
μέσω σύγχρονων τυποποιητηρίων-δημοπρατηρίων 

Για τον επιμερισμό του σχεδίου παραγωγής 
κηπευτικών σε εθνικό επίπεδο πρέπει να γίνει:  
α. τεχνική, οργανωτική και λειτουργική προτυπο-
ποίηση του θεσμού του πάρκου θερμοκηπίων, με 
έμφαση στη μέγιστη δυνατή οικονομία νερού, στη 
χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας, στην τεχνο-
λογική δομή του εξοπλισμού των θερμοκηπίων, 
με την αξιοποίηση και κατάλληλη 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. στρεμμάτων 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 εργαλείο ορθολογικής διαχείρισης και προ-
στασίας 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, στοχευμένη γεωργική έρευ-
να, 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 προανα-
φερθέντων εθνικής εμβέλειας γεωργικών παραγωγικών 
επενδύσεων της προσεχούς δεκαπενταετίας απαιτεί:

-
κομένων φορέων: της πολιτείας και των Ο.Τ.Α. για 
τη δημιουργία των βασικών υποδομών και την ορ-
γάνωση αποτελεσματικών υπηρεσιών υποστήριξης.

τις επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας, 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.

 
εκ των οποίων 15 δις € αφορούν σε κινητοποίηση 
ιδιωτικών οικονομικών πόρων, περιλαμβανόμενων 
και των δανειακών κεφαλαίων, 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 απα-
σχόλησης 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 προϊόντων 
δ. βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και ε. 
ενεργότερη συμμετοχή των παραγωγών στην προ-
στιθέμενη αξία των προϊόντων και στην προστασία 
των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος.

O Δρ Φ. Βακάκης δραστηριοποιείται στην Αθήνα. 
 Τηλ.: 210 7475950, central@vakakis.gr

Αναγκαίες  
γεωργικές επενδύσεις
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Σεμινάριο: «Marketing Strategy  
Essentials for Social Enterprises»
Διήμερο διαδραστικό εργαστήριο στρατηγικής μάρκετιγκ για κοινωνικές επιχειρήσεις.
Οι κοινωνικοί επιχειρηματίες συχνά είμαστε επιφυλακτικοί με την έννοια του μάρκετινγκ. Πολλές 
φορές στην αντίληψή μας ταυτίζεται με την άνευ όρων εμπορευματοποίηση και έτσι για πολλούς 
από εμάς έρχεται σε αντίθεση με τον ίδιο τον ευγενή σκοπό στον οποίο αφιερώνουμε την ενέρ-
γεια και την επιχειρηματική μας δραστηριότητα.
Κι όμως, πώς θα σκεφτόμασταν αν ανακαλύπταμε ότι η πραγματική έννοια του μάρκετινγκ είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένη με τον προσανατολισμό της κοινωνικής επιχείρησης; Κι ότι η επιτυχία μας 
είναι να το χρησιμοποιήσουμε προς όφελος του σκοπού που υπηρετούμε;
Σκοπός: Το διαδραστικό, hands-on εργαστήριο «Marketing Strategy Essentials for Social 
Enterprises» θα μας βοηθήσει να αποσαφηνίσουμε την αποστολή που μας κινητοποιεί, να κα-
θορίσουμε στόχους και στρατηγική διαφοροποίηση της κοινωνικής μας επιχείρησης, να ανα-
δείξουμε τα μοναδικά της στοιχεία και να βρούμε τρόπο να αφηγηθούμε την ιστορία μας στα 
κρίσιμα κοινά μας.
Θα μας υποστηρίξει στο να φέρουμε απτά και άμεσα αποτελέσματα που θα αλλάξουν τον κόσμο μας.
Οφέλη 

Σε ποιους απευθύνεται: Το εργαστήριο «Marketing Strategy Essentials for Social Enterprises» 
απευθύνεται σε κοινωνικούς επιχειρηματίες, στελέχη μη κερδοσκοπικών οργανισμών και ελεύ-
θερους επαγγελματίες, που επιθυμούν να γνωρίσουν καλύτερα τα μυστικά της επιτυχημένης 
στρατηγικής μάρκετιγκ προκειμένου να βελτιώσουν την εικόνα της επιχείρησής τους και να 
αυξήσουν τον κοινωνικό αντίκτυπό τους.
Συνοπτικό πρόγραμμα 
1. Ολιγόλεπτες θεωρητικές εισηγήσεις

2. Πρακτική εργασία πάνω στις κοινωνικές επιχειρήσεις των συμμετεχόντων

Στόχευση κοινού 
-

γκες της επιχείρησης 

Πότε: Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 18.00-21.00, Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 10.00-18.00
Τόπος διεξαγωγής: 

Σεμινάριο: «Oι τεχνικές πώλησης στην κρίση»
«Η διαδικασία πώλησης και τα μυστικά της σε περίοδο κρίσης»
Μπορείτε να διαπρέψετε, όχι μόνο να επιβιώσετε, σε μια οικονομία ύφεσης; Σε κάθε κρίση, 
υπάρχει ευκαιρία. Εδώ, είναι η ευκαιρία σας να αποκτήσετε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Οι 

διάρκεια μιας οικονομικής ύφεσης. Δεν έχει σημασία πόσο κακή είναι η οικονομία μπορεί ή δεν 
μπορεί να είναι, οι άνθρωποι και οι εταιρείες εξακολουθούν να έχουν προβλήματα που πρέπει 
να επιλυθούν. Και θα εξακολουθούν να χρειάζονται βοήθεια για την επίλυσή τους. Οι πωλήσεις 
δεν πρόκειται να σταματήσουν.

Σκοπός
Να δώσει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες 
να ανανεώσουν και να διευρύνουν τις επαγ-
γελματικές τους γνώσεις.
Να προσαρμόζουν τις τεχνικές πώλησης στις 
απαιτήσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος.
Να κατανοήσουν την αγοραστική συμπεριφορά 
σε περιόδους οικονομικής ύφεσης.
Να αντιληφθούν τη δομή της κρίσης και να 
δημιουργούν πλάνα και στρατηγικές για επι-
τυχημένες πωλήσεις.
Να δώσει στρατηγικές κατευθύνσεις και συμ-
βουλές για να πουλάμε στην κρίση.
Να δώσει συγκεκριμένες κατευθύνσεις και να 
αναλύσει στρατηγικές έτσι όπως τις διαμορφώ-
νουν θεωρητικοί και επιχειρηματίες.

Πού απευθύνεται
Σε όλα τα στελέχη εταιρειών παροχής κατα-
ναλωτικών και επαγγελματικών προϊόντων 
και υπηρεσιών, σε στελέχη που προέρχονται 
από τον χρηματοοικονομικό κλάδο, τον κλάδο 
υγείας, τον τουρισμό την εκπαίδευση καθώς 
και σε στελέχη που εργάζονται σε εταιρείες 

παράδειγμα, οι νομικές, διαφημιστικές, συμβου-
λευτικές, μεταφορικές εταιρίες, τουρισμός κ.λπ.
Οι εκπαιδευόμενοι μετά το τέλος του σεμιναρίου 

Το διαφορετικό περιβάλλον έτσι όπως έχει 
διαμορφωθεί από τη νέα τάξη πραγμάτων.
Τα χαρακτηριστικά της ύφεσης και πώς πρέπει 
να προσαρμοστώ.
Πως αλλάζει η πώληση; Ποια τα καινούργια 
δεδομένα; Όλες οι διαδικασίες πώλησης είναι 
ισοβαρείς; Πού πρέπει να εστιάσω;
Τι λένε οι έρευνες σε επιτυχημένες εταιρείες; 
Τι συμβουλεύουν οι γκουρού των πωλήσεων;
Πώς αντιμετωπίζεις και διαχειρίζεσαι την κρίση; 

Πώς ξεπερνάς τα εμπόδια στη διάρκεια της 
πώλησης;
Πώς βοηθάς τους πελάτες να αγοράσουν;

Πώς αντιμετωπίζω την κρίση;
Πώς επενδύω στην κρίση;
Πώς δημιουργώ στρατηγικές ανάπτυξης; Τι 
στρατηγικές η τακτικές κινήσεις να κάνω; Να 
μειώσω την τιμή; Να μειώσω το προσωπικό; 
Να αυξήσω την γκάμα; 

Περιεχόμενο

Τι κάνουμε και ξεκινάμε. Εμείς πρέπει να βγούμε 
στον δρόμο να πουλήσουμε, αλλά πώς;
Ευκαιρίες υπάρχουν και πρέπει να τις εκμεταλ-

την έρευνα.Τι πρέπει να κάνω και τι δεν πρέπει 
να κάνω ως πωλητής; 
Πρέπει να αλλάξω σαν πωλητής σαν άτομο η να 
αλλάξω την διαδικασία πώλησης; Δεδομένου ότι 
οι προϋπολογισμοί είναι αυστηρότεροι υπάρχει 
μικρότερο περιθώριο για λάθος. Έξυπνη εναλ-

Ο αποτελεσματικός πωλητής 

του πελάτη. 
Πώς περνάω μηνύματα στον πελάτη.Ενεργητική 
ακοή και κατανόηση των μηνυμάτων του πελάτη. 

-

λέει; Τι πραγματικά ακούω; Τι θέλει ο πελάτης 
και πώς θα το κατανοήσω; Κατάργηση των στε-
ρεότυπων και της ευκολίας μου.

αναγνώριση μηνυμάτων και ενδιαφέρον του 
πελάτη. Ο πρώτος χαιρετισμός, και ο τρόπος 
έναρξης της συζήτησης είναι βασικά στοιχεία. 
Πώς να χρησιμοποιήσετε μια σειρά από ποικίλα 
ερωτήματα, άμεσα η έμμεσα, για να ανακαλύ-
ψετε τις ανάγκες του πιθανού σας αγοραστή.

Προετοιμασία πριν από την επαφή

Είναι η αρχή, το θεμέλιο. Στόχοι. Να κάνω 
περισσότερες επισκέψεις ή περισσότερη προ-
σπάθεια. Και τα δυο δεν είναι αποτελεσματικά 
σήμερα. Χρειάζεται ο σχεδιασμός να ακουμπά 
στις νέες διαμορφωμένες συνθήκες.

πελατών, εργαλεία πώλησης. ποιοτικές / πο-
σοτικές πληροφορίες. 

συνάντηση και στοχεύοντας μακριά με επιτυχία.
Καθορισμός του στόχου της συνεδρίασης

Συγκέντρωση βασικών πληροφοριών, 
προετοιμασία για την εμπλοκή του πελάτη 
Προσέγγιση και ανίχνευση 
Ο πρώτος χαιρετισμός και ο τρόπος έναρξης 
της συζήτησης είναι βασικά στοιχεία. 

Πώς να χρησιμοποιήσετε μια σειρά από ποικίλα 
ερωτήματα, άμεσα η έμμεσα, για να ανακαλύ-
ψετε τις ανάγκες του πιθανού σας αγοραστή.
Στόχος μας μέσα από τις σωστές ερωτήσεις να 
κερδίσουμε την κατανόηση του πελάτη.
Ερωτήσεις που υπογραμμίζουν τα προβλήματα 
στην τρέχουσα κατάσταση του πελάτη.
Εντοπίζοντας πώς το προϊόν ή η υπηρεσία σας 
ικανοποιεί τις προσδοκίες του πελάτη.

Εντοπισμός των τομέων της αμοιβαίας συμφωνίας.

Παρουσίαση
Δημιουργικότητα και πειθώ. Πώς πείθω; Πώς 
δημιουργώ νέες προτάσεις; 
Γιατί να αγοράσει ο πελάτης; Είμαι πειστικός, 
πιεστικός, συναισθηματικός η επαγγελματίας 
της πώλησης; 

κέρδος. Κατάσταση win-win, όπου υπάρχει όφε-
λος για όλους.
Μετατροπή των χαρακτηριστικών και πλεονε-
κτημάτων σε απτά ευεργετήματα και οφέλη.
Παρουσιάζοντας την προσφορά σας σύμφω-
να με τη μέθοδο «πλεονέκτημα - αποδείξεις / 
όφελους».

της πώλησης.
Tests & role playing 
Χειρισμός αντιρρήσεων και παραπόνων.

Θετικές ενδείξεις για την πώληση.
Χρησιμοποιώντας νέες τεχνικές για το κλείσιμο 
της πώλησης κατηγορίες και είδη αντιρρήσεων 
και παραπόνων.
Τεχνικές αντιμετώπισης. 

Τιμή: 205 €. Σε περίπτωση υποβολής δήλωσης 
1 και πλέον εβδομάδα προ της διεξαγωγής του 
σεμιναρίου παρέχεται έκπτωση 10%.
Το κόστος του σεμιναρίου μπορεί να καλυφθεί 

Πότε:  
 

Τόπος Διεξαγωγής:  
 

Σεμινάριο: «Διαχείριση Συγκρούσεων»
Που απευθύνεται: Σε όσους επιθυμούν να αλλάξουν τη στάση τους απέναντι στις συγκρού-
σεις και να αποκτήσουν τις κατάλληλες δεξιότητες διαχείρισης τους, βιώνοντας με αυτό τον 
τρόπο καλύτερη ψυχική υγεία και αύξηση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητάς τους 
σε προσωπικό αλλά και επαγγελματικό επίπεδο.
Σκοπός: 

-
φορά τους.

Συνοπτικό πρόγραμμα: Οι σημερινές πολιτικές, κοινωνικές και εργασιακές συγκυρίες ευνοούν 
την ανάπτυξη συγκρούσεων σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο, αλλά και στο περιβάλλον 
της εργασίας.

η εργασιακή ανασφάλεια και οι επιπτώσεις τους στην ψυχική υγεία των ανθρώπων αναδεικνύ-
ουν, όσο ποτέ άλλοτε, την ανάγκη καλλιέργειας δεξιοτήτων διαχείρισης των συγκρούσεων 
που προκύπτουν.

Εισηγητής: διάρκεια: 12 ώρες, κόστος: 320 €, περισσότερες πληρο-
φορίες στο www.primus-seminaria.gr, πότε: 28, 29, 30 Νοεμβρίου 2016, ώρες διεξαγωγής: 

Τόπος:
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Εργασιακή ψυχολογία: Βελτιώστε τη διάθεση, την επικ
Η αλήθεια είναι ότι, όπως όλοι μπορούμε 

να καταλάβουμε, η αλλαγή στη ζωή ενός 
ατόμου, ή στην αποτελεσματικότητα μιας 
ομάδας ανθρώπων, όπως είναι ο χώρος της 
εργασίας μας, μπορεί να έρθει εάν το άτομο 
αλλάξει τον τρόπο που βλέπει τη ζωή ή εάν 
αρχίσει να συμπεριφέρεται διαφορετικά ή 
εάν συμβούν και τα δύο ταυτόχρονα.

Για να συμβούν όμως οι δύο παραπάνω 
προϋποθέσεις, πρέπει το άτομο να αρχίσει 
να εστιάζει την προσοχή του στις «επιτυχίες» 
του, και όχι στις αποτυχίες του, σε αυτά 
δηλαδή που έχει καταφέρει στο παρελθόν 
ως άτομο ή ως μέλος μιας ομάδας εργασίας.

Έτσι μαθαίνει να αναγνωρίζει τις κρυμμένες 
του δυνάμεις και αξίες, αρχίζει να αξιολογεί 
τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του 
που το έχουν βοηθήσει μέχρι σήμερα να 
επιβιώσει και να αναδειχτεί στον εργασιακό 
του χώρο και να επικοινωνεί με τον εαυτό 
του και τους άλλους συναδέλφους του με 
μεγαλύτερη αισιοδοξία.

Αυτή ακριβώς η αναζήτηση των φωτεινών 
εξαιρέσεων στην επαγγελματική ζωή των 
ανθρώπων, που εισάγει η συστημική σκέψη 

στη βραχεία συμβουλευτική, αναδεικνύει την 
επιτυχία σαν το κλειδί για τη διαμόρφωση 
νέων, πιο λειτουργικών συμπεριφορών στον 
επαγγελματικό χώρο, που δίνουν λύσεις, 
γιατί απλά αυτές οι ίδιες οι συμπεριφορές 
είναι οι λύσεις των προβλημάτων που αντι-
μετωπίζουμε.

Η αισιόδοξη αυτή μέθοδος της ψυχολογίας 
προσφέρει ένα αποτελεσματικό εργαλείο 
παρέμβασης σε μικρά και μεγάλα συστήματα, 
δηλαδή σε οικογένειες, σε επιχειρήσεις, σε 
σχολεία και οργανισμούς, με στόχο την αξι-
οποίηση των ζωτικών δυνάμεων ανάπτυξης 
των ατόμων, μέσα από τη συνεργασία του 
συμβούλου με τα εμπλεκόμενα στο σύστημα ή 
οργανισμό μέλη, τη βελτίωση της επικοινω-
νίας, την αύξηση της δημιουργικότητας και 
της παραγωγικότητας μέσα από την ανάδειξη 
του αυτοσεβασμού των εργαζομένων και 
τελικά την απελευθέρωση των κρυμμένων 
δυνατοτήτων τους.

Πώς λειτουργεί η μέθοδος αυτή;
Οι βάσεις του παραπάνω θεωρητικού 

μοντέλου είναι οι εξής:

όνειρο.

είναι το ανεκπλήρωτο όνειρο πίσω από αυτό;
-

βλημα να μιλάμε για τη λύση του;

γλώσσα δεν αντιπροσωπεύει απλώς την 
πραγματικότητα, φτιάχνει την πραγματι-
κότητα. Οι λέξεις φτιάχνουν τον κόσμο, τα 
συναισθήματα. Οι λέξεις που χρησιμοποιούμε 
για να περιγράψουμε αξίες δημιουργούν 
έναν άλλο κόσμο.

πιστέψει σε αυτή θα τη φτάσει.

θετική ενέργεια και τον ενθουσιασμό.
-

χρεώσεις και βάρη.

σας στον εργασιακό μας χώρο με βάση τα 
όνειρα και τις αξίες σας.

-
μέρειες.

και ο τρόπος σκέψης σας, γιατί έτσι χρη-
σιμοποιείτε άλλα μέρη του εγκεφάλου σας, 
δημιουργείτε άλλα συναισθήματα, άλλες 
ορμονικές δυνατότητες.

-
χθεί από ψυχολόγους, οι περισσότεροι 
από μας μαθαίνουμε περισσότερο από 
ένα παράδειγμα που βασίζεται σε θετικές 
έννοιες, όπως η ανάδειξη ικανοτήτων και 
αξιών, παρά από κάποιο αρνητικό, που 

διογκώνει την ύπαρξ

γύρω μας είναι η βάσ
σουμε τον κόσμο. Εάν
θετικός, τότε και ο κόσ

Αυτή, βέβαια, η π
ται εξοικείωση με το

ξεκινήσουμε ο καθένα

Ο όρος «burnout syndrome» χρη-
σιμοποιήθηκε για πρώτη φορά 
το 1974 από τον Freudenberger 

για την περιγραφή ενός συνόλου συ-
μπτωμάτων που παρατήρησε στον εαυτό 
του και στην ομάδα των συναδέλφων 
του, δουλεύοντας ως ψυχίατρος σε μια 

κυριότερες παρατηρήσεις του αφορούσε 
στην έλλειψη κινήτρου του προσω-
πικού για εμπλοκή σε θεραπευτική 
σχέση με τους πελάτες της κλινικής. Ο 
αρχικός ενθουσιασμός είχε μετατραπεί 
σε κυνισμό και αδιαφορία. Για ένα 
διάστημα θεωρήθηκε ότι το σύνδρομο 
αφορά μόνο στους επαγγελματίες της 
υγείας και γενικά σε όσους εργάζονται 
με ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. 
Ωστόσο, αργότερα επεκτάθηκε για να 
συμπεριλάβει στις ομάδες κινδύνου 
όλους όσοι εργάζονται υπό συνθήκες 
μακροχρόνιου στρες.

Το σύνδρομο επαγγελματικής εξου-
θένωσης αποτελεί μια βραδυφλεγή 
βόμβα, έχει δηλαδή τα χαρακτηριστικά 
μιας χρόνιας, σταδιακής κλιμάκωσης 
παρά μιας οξείας κρίσης. Τα πρώτα 
σημάδια θα μπορούσαν να αναζητηθούν 
στην αυξανόμενη ανάγκη του ατόμου 
να αποδείξει την αξία του δουλεύοντας 
όλο και πιο σκληρά και παρατεταμένα, 
συχνά παραμελώντας τις ανάγκες του 
και τις διαπροσωπικές σχέσεις του. Το 
συναίσθημα αμβλύνεται, μέχρι που 
γίνεται επίπεδο (το άτομο δεν νιώθει 
τίποτα). Φυσικά, αυτό γίνεται αντιληπτό 
από το περιβάλλον του, που αρχίζει τώρα 
να ζητά εξηγήσεις. Ο εξουθενωμένος 
εργαζόμενος τείνει να αποσύρεται για 
να αποφύγει τις συγκρούσεις και να 
αρνείται τα όποια προβλήματα. Ο φόρτος 
εργασίας μπορεί να αρχίσει να αποτελεί 
δικαιολογία για την απόσυρσή του από 

σειρά αρνητικών αλληλεπιδράσεων 
το άτομο οδηγείται σε απόσυρση, ψυ-
χοσωματικά προβλήματα, κατάθλιψη, 
ενώ είναι πιθανή η χρήση αλκοόλ, 
νόμιμων και παράνομων ψυχοτρόπων 
ουσιών και η εμφάνιση υπερφαγικών 
κρίσεων σε μια προσπάθεια πρόσκαιρης 

αυτά έχουν ως συνέπεια τη μείωση 
της παραγωγικότητας και την έλλειψη 
αυτοσυγκέντρωσης, που πυροδοτεί εκ 
νέου αρνητικά συναισθήματα, έλλειψη 
κινήτρου κ.ο.κ.

-
μο αυτό αποτελεί κίνδυνο για ομάδες 
ανθρώπων που είναι εκτεθειμένοι σε 

πλαίσια του σύγχρονου τρόπου ζωής 
με τους γρήγορους ρυθμούς, την ολο-
ένα αυξανόμενη πίεση για επιτυχίες 
και κέρδη από τη μία και την όξυνση 
της οικονομικής κρίσης από την άλλη 
, θα μπορούσε εύλογα να αναρωτη-
θεί κανείς: «Τι το ιδιαίτερο έχει το 
burnout;». Ένα μεγάλο κομμάτι του 
πληθυσμού αναγκάζεται να αυξήσει τις 
ώρες εργασίας του σε μια συνθήκη που 
οι απολαβές του μάλλον μειώνονται, με 
αποτέλεσμα να βιώνει μια στρεσογόνο 

εκείνες οι ιδιαίτερες συνθήκες στην 
επαγγελματική και προσωπική ζωή 
των ατόμων που τελικά μπαίνουν στον 
φαύλο κύκλο του συνδρόμου;

Δύο ιδιαίτερες συνθήκες της επαγγελ-

ματικής ζωής που αυξάνουν τις πιθα-

έλλειψη προκαθορισμένων κριτηρίων 
επιτυχίας μιας επαγγελματικής κίνησης 
και β) ο ασαφώς ορισμένος ρόλος του 
εργαζομένου σε συνδυασμό με μεγάλο 
φόρτο εργασίας και μικρά περιθώρια 
επιλογής στη διαμόρφωση του προ-
γράμματος (τα διαλείμματα λιγοστεύουν, 
ο εργαζόμενος δεν έχει επιλογή στις 
μέρες των αδειών του κτλ.)

Η πρώτη συνθήκη σχετίζεται με το 
αντικείμενο-στόχο της εργασίας και 
μπορεί να εξηγήσει για ποιο λόγο το 
burnout συνδέθηκε σε τόσο μεγάλο 
βαθμό με τους επαγγελματίες ψυχικής 
υγείας. Οι επαγγελματίες αυτοί, έχοντας 
ως αντικείμενο-στόχο της δουλειάς 
τους την ψυχοκοινωνική υποστήριξη 
ευάλωτων ομάδων και τη διαχείριση 
κρίσεων, βρίσκονται συχνά στη θέση των 
«διαχειριστών του ανθρώπινου πόνου», 
από όπου μπορούν να οδηγηθούν σε 
δαιδαλώδεις λαβυρίνθους, αν λάβουμε 
υπόψη τον αφηρημένο, απρόβλεπτο 

χαρακτήρα των ανθρώπινων υποθέσε-

προκαθορισμένων κριτηρίων επιτυχίας 
μπορεί να καταλήξει σε μια υπερ-εμπλο-

την ίδια κατεύθυνση, των καλούμενων 
ανθρωπιστικών επαγγελμάτων, κάποιες 
παρεμβάσεις ίσως χρειάζονται αρκετό 
χρόνο για να αποδώσουν και να φανούν 
τα αποτελέσματα, πράγμα που μπορεί 
να δημιουργήσει στον επαγγελματία 
την αίσθηση του αβοήθητου: «ό,τι κι αν 
κάνω δεν είναι αρκετό» και αυτό αφορά 
κυρίως στην ομάδα των εκπαιδευτικών.

Η δεύτερη συνθήκη επίσης απαντάται 
συχνά στα επαγγέλματα υγείας, αλλά 
μπορεί να γενικευτεί και πέρα από 
αυτά. Αφορά στις περιπτώσεις εκείνες 
όπου ο εργαζόμενος καλείται να ανα-
λάβει ευθύνες οι οποίες εμπίπτουν σε 
διαφορετικούς ρόλους. Αυτή είναι μια 
συνθήκη που μπορεί να επικρατήσει 
όταν γίνονται περικοπές και μείωση 
προσωπικού (και ένας εργαζόμενος 
καλείται να αναλάβει περισσότερα κα-
θήκοντα για να καλύψει τα κενά) ή όταν 
η ομάδα λειτουργεί με μια κουλτούρα 
ισότητας του τύπου «όλοι τα κάνουμε 

όλα». Ο εργαζόμενος είναι πιθανό να 
υπερφορτώνεται (σε εργατοώρες και 
στρες) χωρίς να γνωρίζει πότε το κα-
θήκον του έχει εκπληρωθεί.

να προστεθεί ότι η σύγχρονη κατάστα-
ση απαιτεί από τους εργαζομένους να 
επικοινωνούν σε ένα πλαίσιο όλο και 
περισσότερο λειτουργικό και όλο και 
λιγότερο προσωπικό. Τα επαγγελματικά 
περιβάλλοντα ευνοούν τον ανταγωνισμό, 
την τελειομανία και τη σύμπλευση με 
τη γραμμή του οργανισμού, αφήνοντας 
μικρά περιθώρια για προσωπική έκ-

πλαίσιο γίνεται όλο και πιο δύσκολο να 
απολαύσει κανείς την ικανοποίηση από 
την εργασία του και να ξετυλίξει αυτό 
που θεωρεί προσωπικό δημιουργικό 
του δυναμικό. Ίσως αυτό να οδηγήσει 
σε μια σταδιακή απο-επένδυση αυτών 
των πιο προσωπικών στοιχείων από 
το επαγγελματικό κομμάτι. Αυτή η απο-
επένδυση γίνεται φανερή στη σταδιακή 
κλιμάκωση του burnout, όπου το άτομο 
μοιάζει να «αδειάζει» σιγά σιγά από 
κίνητρα.

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι κάποια 
από τα χαρακτηριστικά αυτά τείνουν 

Σύνδρομο επαγγελματικής εξου



Γαλλική πολυεθνική εταιρεία και παγκόσμιος ηγέτης στο χώρο 
της αρτοποιίας/ζαχαροπλαστικής, αναζητά:

Στέλεχος Πωλήσεων Χονδρικής 
(Β2Β)

Καθήκοντα θέσης:

περιοχή της Αττικής

Προφίλ υποψηφίου/απαραίτητα προσόντα:

στο χώρο της εστίασης

προσόν

Η εταιρία προσφέρει:

 e-mail: jobs@paulgreece.com

Το ΚΕΚ Δράση,

Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας 

2310 888314 και 2310 888316 ή στο ακόλουθο e-mail: info@
kekdrasi.gr

Ikos Resorts

Childcare Assistants
(ref: CHA017)

Your main accountabilities will include:

Your main skills/qualifications need to include:

 e-mail: 

 
 

Pilot Beach Resort 5*

Προσωπικό Κουζίνας Β'
 (αρχές Απριλίου μέχρι 

Απαραίτητα προσόντα:

Προσφέρουμε:

 e-mail: , 

Le Ciel

Barman

e-mail: 

Η KSM HR

Oδηγού Bυτιοφόρου ADR 

Απαιτούμενα προσόντα:

e-mail: 



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:

Έμπειρο Λογιστή 
(Senior Accountant)

Προφίλ υποψηφίου:

θέση

και ικανότητα ταυτόχρονης διαχείρισης διαφορετικών έργων και συνεργατών

Ενδεικτικές αρμοδιότητες:

φορέων, ασφαλιστικών ταμείων κλπ

εμπρόθεσμη είσπραξη των ανοιχτών υπολοίπων, καθώς επίσης και την εμπρόθεσμη εξόφληση 

Παροχές:

Βιογραφικά στο e-mail: 
  

τα βιογραφικά που παρουσιάζουν το σχετικό ενδιαφέρον.

Η Φουρναράκης ΑΕ,  με ηγετική 

στην ευρωπαϊκή επικράτεια και ζητεί:

Logistics Manager 
(κωδ. Log-01)

Περιγραφή θέσης: 
σημαντικότερα εργαλεία ανάπτυξής επιβάλει να στελεχώσουμε και να ενδυναμώσουμε το τμήμα 

αποθήκευσης, παραλαβών, 
ανάπτυξης, μηχανογράφησης και διαδικασιών.

Απαραίτητα προσόντα:

εταιρίας ή σε 3PL

διανομής

προτεραιοτήτων

Παροχές:

Βιογραφικά στο e-mail: 

Η Peopleatwork-Hellas

Υπάλληλος Υποστήριξης
(κωδ. ΥΒΚ-16)

Ο ρόλος:

Προσόντα:

υποστήριξης πωλήσεων

e-mail: 

ιστοσελίδα μας  .  και 

Security/Ιδιωτική Ασφάλεια
Nέα Γνώση, απόκτησε μέσω εξετάσεων κρατικό πιστοποιητικό παροχής υπηρεσιών 

ιδιωτικής ασφάλειας 

 e-mail: 



Executive Chef  
Eagles Palace & Villas 

Job summary: We are looking for a creative individual with 
experience and management skills for the position of Executive 
Chef. The Executive Chef should be capable of leading a culinary 
team of 50 in a resort consisting of 2 different properties and 
6 different concept restaurants.

Essential duties and responsibilities: 

with the food & beverage manager under the instruction  
of the director of operations 

 
in collaboration with the food & beverage manager 

beverage outlets 

food supplies 

training to increase their knowledge about safety, sanitation 
and accident prevention principles 

preparation and presentation which help to assure 
 
 

& beverage manager and the reservation department 
for tailor made events 

 
all employees in the department 

 

restaurant 

resort hotels 

the excellent operation of all food & beverage outlets  
of the resort  
Necessary qualifications: 

 
or cooking school 

 
 

 
 

 
 

 
 

for a buffet restaurant 

for an a la carte restaurant 
 

environment in Greece  
We offer: 

 

 
 

 
 

Please send your cv to e-mail: christosf@torhotelgroup.gr. 
Please include on recent photograph of yourself.

Sani S.A., a complex of 5* hotels & a private marina in Chalkidiki, 

the position of:

Waiter/Waitress  
(SW017)

Job description: To serve food and beverage to guests and 
provide friendly services according to the resort standards in 

tidy restaurant/bar and station area, processing payments and 

Candidate profile: 
 

and interpersonal skills 
 

 
 

under pressure 
 

of a second foreign language (preferably russian, french  
or german) and hospitality education would be considered  
as extra assets 

 
or buffet restaurant of a 5* property 

Benefits: The company offers a competitive remuneration package 

accommodation, daily meals, uniform cleaning, internal discounts 
and further career development.

 
details will be strictly confidential. Please note that due to high 
volume of applications, only the ones who will be selected for an 

 e-mail: 
careers@saniresort.gr. 

Randstad Hellas is seeking to employ a:

Plant Manager

sector (heavy industry).

Aρμοδιότητες: 

shipping, receiving, inventory, and facility management 
functions 

managers  
 

of new products  

practices, efficiency measures 

and analyses systems 
 

efficiency 
 

 
and in accordance with company policy. Ensure compliance 
with federal, state and local regulations  

  
Προσόντα: 

 
 

 
& logistics experience a plus 

 

combined with strong hands on experience preferred  
 

time elements  
 

 
 

and presentation skills 
 

competency 
 

and culture of the company

Πληροφορίες: link: 
.

Please note that after the screening of all the cv’s received, we 

 please 
visit ’s website and register your cv in our database 

experience combined with our successful presence in the local 

are considered strictly confidential.

Επαγγελματίες Ασφαλιστικούς  
Συμβούλους

Καθήκοντα: 
 

  
Επιθυμητά προσόντα: 

 
  

Παρέχονται: 
 
 

e-mail: mitrokostas@fortisbrokers.
gr : 

Υπάλληλοι Γραφείου

 
 

 e-mail: ,  
 

Business Agent B2B

Αρμοδιότητες υποψήφιου: 

 
 

 
 

 
  

Προσόντα υποψηφίου: 
 

 
 

 
 

 
 

  
Προσφέρονται: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 e-mail: hr@businesss.gr



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 υλοποίηση της 
εμπορικής πολιτικής και της στρατηγικής marketing της  εταιρίας. 
Έχει, επίσης, την ευθύνη της διοίκησης και της ανάπτυξης του 
ανθρώπινου δυναμικού της διεύθυνσης και της επίτευξης των 
στόχων πωλήσεων.

Επιθυμητά προσόντα:

σπουδών)

προυπηρεσία στο χώρο των ΑΠΕ και της ενεργειακής 
εξοικονόμησης θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα

και διαπραγμάτευσης

Η εταιρία προσφέρει: ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών
και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.

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

Randstad is seeking on behalf of its client, leader in its field, 
to cover the position of:

Junior Accountant
Αρμοδιότητες:

General accounting entries
Preparation and posting of expense invoices 

and collaboration with related company for accurate 
accounting records

Handling of invoices for imports of goods
Reconcile bank accounts
Ensure all assigned reconciliations are prepared 

and reviewed accurately and submitted in line 
with corporate criteria

Understand and operate key models and monthly tasks, 
proactively seeking to improve and simplify 
where necessary

Προσόντα:
Accounting/ finance university degree
1-2 years experience in accounting department
Strong numerical skills
Familiar with ERP, preferably SAP
Excellent command of english language 

Strong organisation skills with the ability to manage 
multiple priorities

Ability to communicate at all levels
Proactive, ability to operate effectively with minimal 

guidance
Ability to challenge processes and implement improved 

working methods

Πληροφορίες: . 
Submit your cv to link: goo.gl/x0C2x2

Please note that after the screening of all the cv’s received, we 
will only contact the candidates who meet the requirements of 
the job to arrange an interview. For more job openings please 
visit Randstad’s website and register your cv in our database 
to be eligible for current or future job openings. Randstad is 
one of the leading HR services company in the world with a 

experience combined with our successful presence in the local 
market guarantees the quality of our HR services. All applications 
are considered strictly confidential.

MG Premium SA, official distributor of Wolford and other 
luxury brands in Greece, ιs seeking a:

Front Desk Receptionist
Maroussi

Candidate profile: MG Premium is seeking a cutting edge Front 
Desk Receptionist to join the team, ideally with a blend of secretarial 
and customer service skills. The showroom is located in the 
business area of Maroussi and the successful candidate will be 
responsible to complete visitor and caller inquiries either by 
telephone, electronically or face to face, to  maintain scheduling 
and event calendars as well as to provide services to customers 
and vendors, such as order placement and account information.

Key tasks:

Premium to the audience and the distributed brands

and vendors

Qualifications:

or IT

and written

Required skills:

as well as being a good listener and obedient team worker

with attention to detail

Interested candidates can email their cv followed by an attached 
photograph, with reference “FD”, to this e-mail: hr_mgpremium@
yahoo.com

Λυχνία Α.Ε. ενδιαφέρεται να συ-
νεργαστεί με:

Βιομηχανικό Σχεδιαστή

Απαιτούμενα προσόντα:

Impact)

Επιθυμητά προσόντα:

Παροχές εταιρίας:

Συστάσεις απαραίτητες. 
φωτογραφία σας. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπι-
στευτικές.  ή στο 
e-mail: hr@lyhnia.gr
Αχαρνών. . 
Website: www.lyhnia.gr

Προωθήτριες In Store Promotion
(κωδ. IP)

υπηρεσιών πελατών της εταιρίας σε επιλεγμένα καταστήματα 
σε όλη την Αττική.

Προσόντα:

και να εκπαιδευτεί

Προσφέρουμε:

Οι ενδιαφερόμενες που πιστεύουν ότι μπορούν να ανταποκριθούν 
στις απαιτήσεις της θέσης, παρακαλούνται να αποστείλουν το 
βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία, αναγράφοντας τον κωδικό, 
στο e-mail: hr@greenpromotions.gr

Astir Odysseus Resort & Spa 5*  ζητάει:

Ναυαγοσώστη

Απαραίτητα:

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας στην παρακάτω 
διεύθυνση: hmanager@astirodysseuskos.gr

Rafarm Α.Ε.Β.Ε., μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες 
παραγωγής και εμπορίας φαρμάκων στην Ελλάδα, αναζητά:

Συνεργάτες Επιστημονικής 
Ενημέρωσης
(κωδ.: ONCA)

Με έδρα την Αθήνα και εξειδίκευση στον τομέα της ογκολογίας. 

Απαιτούμενα προσόντα:

πωλήσεων, με εξειδίκευση στις αναφερόμενες ειδικότητες, 
ελληνικών ή πολυεθνικών εταιριών

και διαπροσωπικών επαφών

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

Οι ενδιαφερόμενοι που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα παρακα-
λούνται να στείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα στην διεύθυνση: 
r.spanopoulou@rafarm.gr ή στο 
Ροδάνθης Σπανοπούλου, αναφέροντας τον κωδικό θέσης.

H ξενοδοχειακή μονάδα Aegean View Aqua Resort, που εδρεύει 
στην , αναζητεί για να προσλάβει άμεσα:

Άτομο σε Φάρμα με Ζώα
Βιογραφικά στο e-mail: manager@aegeanview.gr



Experienced Professionals 
in Risk Management & Banking Regulation

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

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

Requirements:

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

on one or more of the following:  
-Risk management practices across the risk management lifecycle, in particular with respect 
to major risk types such as credit risk, market risk, operational risk, interest rate risk and liquidity 
risk
-Risk metrics/measures, sensitivity analysis, scenario analysis, stress testing, risk appetite 
and limits, monitoring, reporting
-Regulatory requirements in the banking industry, in particular on the Basel minimum capital 
requirements, the liquidity requirements under the EU Basel regulation (e.g. LCR & NSFR), 
the Basel Pillar 2 requirements (e.g. ICAAP, ILAAP, stress testing and other elements under 
the SREP framework) and the requirements set by the EU Banks Recovery & Resolution Directive 
(BRRD)

Knowledge of additional languages will be considered an asset

Submit to link: http://tas-ey.taleo.net/careersection/gexp01/jobsearch.ftl?lang=en&location=77840070193

Στελέχη Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού 
Σίνδος Θεσσαλονίκης

Αναζητάτε την επόμενη επαγγελματική σας πρόκληση; Μια εργασία στην οποία θα αναλάβετε ευ-
θύνες από την πρώτη στιγμή και θα συμβάλλετε στην επιτυχία της επιχείρησης; Καλωσορίσατε στη 
διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού της Lidl. Αναζητάμε 2 στελέχη για: 1) τον τομέα εκπαίδευσης και 
ανάπτυξης και 2) τον τομέα recruiting, στις κεντρικές μας υπηρεσίες στη Θεσσαλονίκη.

1) Καθήκοντα τομέα εκπαίδευσης και ανάπτυξης:
Ανάληψη εθνικών και διεθνών projects ανθρώπινου δυναμικού
Διοργάνωση/συμμετοχή σε κέντρα ανάπτυξης
Προετοιμασία και διεξαγωγή παρουσιάσεων
Διασφάλιση της συνεχούς βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, των διαδικασιών 

και των αριθμοδεικτών του τομέα
Ανάπτυξη συνεργασίας με εσωτερικούς πελάτες όλων των βαθμίδων, αλλά και εξωτερικούς 

συνεργάτες
2) Καθήκοντα τομέα recruiting:

Δημιουργία και διαχείριση αγγελιών εργασίας
Αξιολόγηση βιογραφικών, επικοινωνία με υποψηφίους και συμμετοχή σε συνεντεύξεις
Υποστήριξη στην καθημερινή ροή εργασιών και καθοδήγηση συναδέλφων σε θέματα επιλογής 

προσωπικού
Ανάληψη διεθνών και τοπικών projects επιλογής προσωπικού
Προετοιμασία και διεξαγωγή παρουσιάσεων

Διοργάνωση/συμμετοχή σε κέντρα αξιολόγησης, σε ημέρες καριέρας και άλλες εκδηλώσεις
Το προφίλ σας:

Απόφοιτος/-η ανώτατης εκπαίδευσης, ιδανικά σε διοίκηση επιχειρήσεων-ανθρώπινο δυναμικό
Προϋπηρεσία σε αντικείμενο ανθρώπινου δυναμικού ή συμμετοχή σε σχετικά projects 

(όπως εκπαίδευση, ανάπτυξη, διαχείριση ταλέντων, κέντρα αξιολόγησης, recruiting κ.ά.)
Γνώση γερμανικών και αγγλικών και ευχέρεια στη χρήση της ελληνικής γλώσσας για σύνταξη 

δομημένων κειμένων (π.χ. εγχειρίδια, άρθρα κτλ.)
Πολύ καλή γνώση Ms Office (Excel, Word, Powerpoint), επιθυμητή εμπειρία σε συστήματα ERP 
Δίπλωμα οδήγησης, ευελιξία σε ταξίδια μικρής διάρκειας
Δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας, εχεμύθεια, επιχειρηματική σκέψη και δράση, 

προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
Ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών εργασιών και γρήγορης προσαρμογής σε μεταβαλλόμενες 

προτεραιότητες
Τι προσφέρουμε:

Εργάζεστε σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον με αξιόλογες δυνατότητες εξέλιξης, 
επιπρόσθετες παροχές και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση

Οι αποδοχές σας ξεκινούν από περίπου 1.900 € μεικτά μηνιαίως
Σας προετοιμάζουμε πλήρως με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, 

ώστε να αντεπεξέλθετε στις προκλήσεις της θέσης και να ενσωματωθείτε στη φιλοσοφία 
της εταιρίας μας

Παρακαλούμε διευκρινίστε τον τομέα για τον οποίο ενδιαφέρεστε. Παράλληλα, μαζί με το βιογρα-
φικό σας παρακαλούμε επισυνάψτε αντίγραφα τίτλων σπουδών και τυχόν συστατικές επιστολές. 
Σας κινήσαμε το ενδιαφέρον; Θα χαρούμε να λάβουμε το βιογραφικό σας link: http://kariera.lidl.
gr/cps/rde/career_lidl_gr/hs.xsl/jobsearch.htm?entrylevelid=&employmentareaid=&regionid=
16&regionid=142&hitsperchunk=5&chunk=1&action=showJobDetails&id=604. Παρακαλούμε 
επισυνάψτε το βιογραφικό σε Word ή PDF στα ελληνικά.

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:

πρόσθετο προσόν

Προσωπικά χαρακτηριστικά:

Στείλτε το βιογραφικό σας στο e-mail: vvotas@mini-raxevsky.gr συνοδευόμενο από φωτογραφία 
σας και μία επιστολή που να εξηγεί γιατί ενδιαφέρεστε για τη συγκεκριμένη θέση και πληροφορίες 

Τα καταστήματα εσωρούχων Orange Stores ζητούν:

Πωλήτριες
Πλήρους απασχόλησης.

Απαραίτητα προσόντα:

Προσφέρουμε:

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
info@orange-stores.gr



Η qmetric (HR & career solutions), επιθυμεί να στελεχώσει για λογαριασμό πελάτη της τη θέση της:

Nail Artist 
(κωδικός θέσης: NA1)

Η εταιρία: Ο πελάτης μας είναι η πιο γρήγορα αναπτυσσόμενη και καινοτόμος εταιρία παροχής υπηρε-
σιών ομορφιάς. Με τη χρήση μιας καινοτόμου εφαρμογής κρατήσεων οι πελάτισσές της μπορούν να 
απολαμβάνουν ποιοτικές υπηρεσίες ομορφιάς (nails, hair, make-up) στο χώρο τους εντός 60 λεπτών. 
Στο πλαίσιο της ραγδαίας ανάπτυξής της, η εταιρία αναζητά δυναμικές Nail Artists.

Η θέση: Ως μέλος της ομάδας των Nail Artists, της εταιρίας-πελάτη μας, θα έχεις έναν σημαντικό 
και απαιτητικό ρόλο. 

Οι ευθύνες σου θα είναι οι ακόλουθες:

τήρησή του

περιποίησης νυχιών

μας κατά τη διάρκεια των ραντεβού

μας

ή των διαδικασιών

Το προφίλ σου-προκειμένου να είσαι σε θέση να ανταποκριθείς στις απαιτήσεις της συγκεκρι-
μένης θέσης εργασίας, θα πρέπει να:

ομορφιάς

στην ποιότητα της δουλειάς σου

Ο πελάτης μας προσφέρει-εφόσον επιλεγείς για την κάλυψη της θέσης της Nail Artist, 
σου προσφέρονται τα ακόλουθα:

Ενδιαφέρεσαι;

σου στο ακόλουθο link:  (κωδικός θέσης: 
NA1). Η εταιρία μας τηρεί αυστηρούς κανόνες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας.

Σοβαρή και  εδραιωμένη αγροτική βιομηχανία που διακρίνεται για την διαχρονική ποιοτική παρουσία 

Υπεύθυνο Γεωπόνο

Θα διαχειρίζεται: θέματα συμβολαιακής καλλιέργειας και αγορεφοδίων για τους συνεργαζόμενους 

για βιομηχανοποίηση. Θα πρέπει να είναι ικανός στην επικοινωνία, να εμπνέει εμπιστοσύνη και να χτίζει 
σοβαρές σχέσεις με τους καλλιεργητές. Θα πρέπει να έχει ικανότητες προγραμματισμού, συντονισμού 

τους επιδεικνύοντας ακεραιότητα.

Κατάλληλα στελέχη είναι: όσοι έχουν πτυχίο γεωπόνου, έχουν πείρα σε αγροτική βιομηχανία ή σε 
μονάδες παραγωγής φυτών ή αγροεφοδίων και να γνωρίζουν ως τεχνικοί σύμβουλοι τις ευθύνες 
στο χώρο καλλιεργειών και τη συνεργασία με καλλιεργητές (αγρότες).

Η εταιρεία προσφέρει
Απαραίτητη προυπόθεση:

κωδικό 
Κ/ΥΓ/ΧΑ, στο e-mail: athens@amrop.gr

Η Elvial Α.Ε. βιομηχανία διέλασης αλουμινίου, με έδρα το 25ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Kιλκίς, αναζητά 
συνεργάτη για την παρακάτω θέση εργασίας:

Χειριστής/Προγραμματιστής Μηχανημάτων CNC
Απαιτούμενα προσόντα: 

Προσφέρονται:

 e-mail: hr@elvial.gr

Century 21® είναι με διαφορά το μεγαλύτερο και ταχύτερα αναπτυσσόμενο δίκτυο κτηματομεσιτικών 

Σύμβουλος Ακινήτων
Περιγραφή αρμοδιοτήτων:

Προφίλ υποψηφίων:

θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
Παροχές:

οργανισμού ακίνητης περιουσίας

Κωδ. θέσης-περιοχές:

 θέσης και 
την περιοχή, στο e-mail:   Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται 
απόλυτα εμπιστευτικές. 

Η Peopleatwork-Hellas είναι ο αποτελεσματικός συνεργάτης των εταιριών σε θέματα στελέχωσης 

Υπάλληλος Ναυτιλιακής Εταιρίας
(κωδ ΥΝ-16)

Το έργο:
διαχείριση φορτίων και στην εξυπηρέτηση των πελατών

Προδιαγραφές θέσης:

θα αξιολογηθούν ως πρόσθετα προσόντα

κό τους σημείωμα (με φωτογραφία), αναγράφοντας των κωδικό της θέσης, στο e-mail: careers@
peopletawork-hellas.gr
μύθεια και επαγγελματισμό.



Τo Κτήμα Πόρτο Καρράς στη Χαλκιδική που δραστηριοποιείται 
στην παραγωγή και στην εμπορία οίνου, και στο οποίο βρίσκεται 
ένας από τους μεγαλύτερους αμπελώνες βιολογικής καλλιέρ-
γειας στην Ευρώπη, επιθυμεί να προσλάβει με έδρα την Αθήνα:

Υπάλληλο Γραφείου
(κωδ.: DOF)

Απαραίτητα προσόντα:

επιστημών, λογιστικής ή marketing

σε τμήματα marketing

και γραπτό λόγο

e-mail: 

Πόρτες Μέλαθρον ΑΕ

Υπάλληλους Τμήματος Ψυχαγωγίας 
(PWSHPP-Entertainers)

Απαραίτητα προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

περιβάλλον

e-mail: 

Ο όμιλος εταιριών Kleemann,
δραστηριοτήτων του στη διεθνή αγορά, επιθυμεί να προσλάβει στη 

Μηχανικό Πωλήσεων Εξωτερικού
(κωδ. 21116)

Απαιτούμενα προσόντα: 

ειδικότητας

ρουμανικής γλώσσας

Αρμοδιότητες:

προβλημάτων

Η εταιρία προσφέρει:

στο link: . 
 

Γεωργίου Κώστας Α.Ε. 

Τυπογράφου
Περιοχή
Απασχόληση: πλήρης
Απαραίτητα προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

, 
θρωπίνου δυναμικού, στο ακόλουθο e-mail: 

Πωλητής Τυροκομικών/Αλλαντικών
Μύκονος-(P2)

Προσόντα:

Προσφέρονται:

e-mail: 

Alouette ΑΕ,

Γραφίστα /τρια 
για το Δημιουργικό Τμήμα

Περιγραφή θέσης/αρμοδιότητες:

Η ιδανική υποψήφια/ος πρέπει να διαθέτει: 

 e-mail: 

MLS Πληροφορική

Στέλεχος Πωλήσεων
(κωδικός Π.ΘΕ.)

Aπαραίτητα προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

ευκαιρίες εξέλιξης

 e-mail: 

Pomegranate Wellness Spa Hotel 5*

Γιατρούς Γενικής Ιατρικής 
(General Practitioners)

(PWSH – GP)
Απαραίτητα προσόντα:

ιατρικής

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

Η εταιρία προσφέρει:

περιβάλλον

κωδικό της θέσης στο e-mail: 

Mikel, προκειμένου να στελε-

Barista 
ηλικίας 20-35 ετών

e-mail: , 
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ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Η Action Line για λογαριασμό πελάτη της, μεγάλης 
εταιρίας στο χώρο της πληροφορικής, αναζητά για 
την ευρύτερη περιοχή της Χαλκίδας:

Υπαλλήλους Γραφείου-Scanning  
and Data Entry (full time)

Αρμοδιότητες: Η εργασία αφορά σε ψηφιοποίηση 
εγγράφων, καταχώριση δεδομένων και ηλεκτρονι-
κή αρχειοθέτηση.

Απαραίτητα προσόντα: 
Απόφοιτοι ΑΕΙ τμήματος αρχειονομίας,  

ΤΕΙ βιβλιοθηκονομίας, τμήματος βιβλιοθηκονομίας 
και πληροφοριακών συστημάτων 
Απαραίτητη προϋπηρεσία 1-2 έτη  

στην ηλεκτρονική καταχώριση και ψηφιοποίηση 
δεδομένων 
Άριστη γνώση Η/Υ 
Πολύ γρήγορη ταχύτητα πληκτρολόγησης 
Μεθοδικότητα, υπευθυνότητα, οργάνωση 
Πολύ καλή γνώση αγγλικών

Κάτοικοι κοντινών περιοχών: Μαλακάσα, Οινόφυτα, 
Σχηματάρι, Αυλώνας, Δήλεσι, Χαλκίδα, Θήβα.

Παρέχονται: Σταθερός μισθός, ασφάλιση και πενθή-
μερη πλήρης απασχόληση.

Μετά την αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημει-
ωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους 
που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης για να 
οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα, με τον 
κωδικό ACT_SCNCH, στο e-mail: http://actionline.
collegelink.gr/contact-details-form.php

Ο πελάτης μας, εταιρία στον κλάδο του αυτοματισμού, 
επιθυμεί να προσλάβει:

Back Office Εξαγωγών 
(κωδ. SASSU10)

O ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να έχει: 
Πτυχίο ΤΕΙ/AEI 
3ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε εταιρία 

βιομηχανικών προϊόντων 
Άριστη γνώση αγγλικών (επιθυμητή γνώση  

δεύτερης ξένης γλώσσας) 
Άριστη χρήση Η/Υ 
Πολύ καλές οργανωτικές και διαπροσωπικές ικα-

νότητες, προσοχή στη λεπτομέρεια  
& υπευθυνότητα

Η εταιρία προσφέρει: δυναμικό & ευέλικτο εργα-
σιακό περιβάλλον.

Παράκληση μόνο συμβατά βιογραφικά. Αποστείλατε 
cv με τον αντίστοιχο κωδικό στις διευθύνσεις: Αθή-
νας: Σεμιτέλου 2Α, 11528, Ιλίσια, fax: 210 7470380 
& Θεσσαλονίκης: Λεωφ. Νίκης 3, 54624, fax: 2310 
271025 ή στο e-mail: skywalkerathens@createandact.
gr. Επισυνάψτε πρόσφατη φωτογραφία. H απόλυτη 
εχεμύθεια είναι αυτονόητη.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Ο όμιλος εταιριών AGT constructions & services 
group, ζητά κοπέλα κάτω των 25 ετών, στο τμήμα 
της γραμματείας.

Υπάλληλος Γραμματείας 
(part time)

Απαραίτητες προυποθέσεις:  
Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
Άριστη γνώση υπολογιστή και αγγλικών  

με πιστοποιητικά 
Κάτοχος διπλώματος οδήγησης

Βιογραφικά στο e-mail: evrah@agtgroup.gr

Γραμματέας
Θέση: Yποδοχή 
Τόπος: Αθήνα, Αγία Παρασκευή.

Απαραίτητα προσόντα:  
3ετής προϋπηρεσία 
Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ και Ms Office  

Επιθυμητά πρόσθετα προσόντα:  
Οργανωτικές ικανότητες 
Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας 
Αποδοτικότητα σε εργασία υπό πίεση

Η εταιρία: Πρωτοπόρος ελληνική εταιρία στη σχεδίαση 
και κατασκευή συστημάτων επεξεργασίας νερού και 
συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας, με έμφαση 
σε βιομηχανικές εφαρμογές και εφαρμογές μεγάλης 
κλίμακας.

H εταιρία, με έντονη εξαγωγική κατεύθυνση, αναπτύσ-
σεται δυναμικά αυξάνοντας τα τελευταία 2 έτη τους 
εργαζομένους της κατά 50%. Πληροφορίες για την 
εταιρία μας στο www.sychem.gr.

Βιογραφικά στο e-mail: jobs@sychem.gr  
με κωδ. θέσης: ΓΥ2

Γραμματειακή Υποστήριξη 

Για απασχόληση στη Μύκονο.

Απαραίτητα προσόντα: 
Πτυχίο ελληνικού ή ξένου πανεπιστημίου 
Πολύ καλή προφορική και γραπτή γνώση  

της αγγλικής γλώσσας 
Γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών θα συνεκτιμηθεί 
Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ, Ms Office 

και internet applications 
Προϋπηρεσία στον τουρισμό

Παρέχεται: Διαμονή και διατροφή.

Αποστολή βιογραφικών απαραιτήτως με φωτογραφία, 
μόνο στο ακόλουθο e-mail: eliasuites@hotmail.com

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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: 
Πτυχίο ανώτατης ή ανώτερης σχολής οικονομικής 

κατεύθυνσης 
Μεταπτυχιακός τίτλος στη διοίκηση ανθρώπινων 

πόρων θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν 
Τουλάχιστον 7ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 

θέση απαραίτητη στον ξενοδοχειακό κλάδο 
Άριστη γνώση εργατικής και ασφαλιστικής  

νομοθεσίας 
Άριστη γνώση επιλογής και αξιολόγησης  

προσωπικού 
Άριστη γνώση και εμπειρία στην έκδοση  

μισθοδοσίας 
Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών 
Επιθυμητή γνώση προγράμματος μισθοδοσίας 

SOFT1 
Άριστη γνώση αγγλικών 
Υπευθυνότητα, τιμιότητα, εχεμύθεια 
Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες 
Ευελιξία και προσαρμοστικότητα 
Ομαδικό πνεύμα

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

Πελάτης μας, πολυεθνική εταιρία ζητά να προσλάβει 
για το εργοστάσιο της Αθήνας:

Γενικό Διευθυντή & Διευθυντή Παραγωγής

Καθώς η εταιρία κατασκευάζει ηλεκτρονικό υλικό υψηλής 
τεχνολογίας, οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι 
απόφοιτοι ηλεκτρολόγοι ή μηχανολόγοι μηχανικοί πολυ-
τεχνικής σχολής της Ελλάδας ή ισότιμης του εξωτερικού 
και ευνόητα να μιλούν εκτός από τα ελληνικά, τέλεια 
τα αγγλικά, καθώς επιθυμητές θα είναι και επιπλέον 
γλώσσες του ευρωπαϊκού ή του αραβικού χώρου.

Ο κάτοχος της θέσης θα αναλάβει: να ηγηθεί της λει-
τουργίας παραγωγής υλικού υψηλής τεχνολογίας, ενώ 
θα διοικεί από κοινού τα τμήματα logistics-supply chain, 
R&D και μέρος του διοικητικού προσωπικού της εταιρίας, 
διοικητικά αναφερόμενος στο διευθύνοντα σύμβουλο.

Ως προς την προϋπηρεσία του: θα πρέπει να έχει 
διοικήσει σε αντίστοιχη θέση πολυάριθμο προσωπι-
κό επιστημονικής κατεύθυνσης, τουλάχιστον επί 8 
έτη σε παραγωγική μονάδα υψηλής τεχνολογίας και 
αυτοματισμών, ενώ η συνολική του προϋπηρεσία να 
υπερβαίνει απαραιτήτως τα 15 έτη. Καθώς θα ταξιδεύει 
σε πολλές χώρες του πλανήτη, θα πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να εκδώσει απρόσκοπτα visa, αλλά και 
να διαθέτει ουσιαστικές συστάσεις (όχι μόνο γραπτές) 
από τους προηγούμενους εργοδότες του.

Η εταιρία προσφέρει: πακέτο ανταγωνιστικών απο-
δοχών και παροχών και εργασία σε ένα διεθνές περι-
βάλλον που χαρακτηρίζεται από την υψηλή απόδοση 
των ανθρώπων και των επιχειρησιακών εταίρων που 
το συνιστούν.

Βιογραφικά στο e-mail: info@hrstrategy.gr

Στη Grecotel Hotels & Resorts (www.grecotel.com), 
την ηγέτιδα ξενοδοχειακή αλυσίδα στην Ελλάδα, πι-
στεύουμε στο ισχυρό πλεονέκτημα που μας προσδίδουν 
τα εξειδικευμένα, αφοσιωμένα, γεμάτα πάθος στελέχη 
μας. Η συνεχής εκπαίδευση και η περαιτέρω ανάπτυξη 
των δεξιοτήτων τους αποτελεί το δικό μας μέλημα. 
Ακολουθώντας την αναπτυξιακή της πορεία η εταιρία 
αναζητεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό της νέα 
ταλαντούχα, δημιουργικά και δυναμικά στελέχη για 
τη θέση του:

Διευθυντή

Απαιτούμενες δεξιότητες-ο υποψήφιος θα πρέπει: 
Να έχει πηγαία διάθεση για φιλοξενία 
Nα είναι προσανατολισμένος στην επίτευξη  

ποιοτικών και οικονομικών στόχων 
Nα διακατέχεται από ομαδικό πνεύμα,  

παρατηρητικότητα, μεθοδικότητα  
και αποφασιστικότητα για την αποτελεσματική  
διαχείριση των καταστάσεων και την άμεση  
εξεύρεση λύσεων 
Να διακρίνεται για τις ηγετικές του ικανότητες  

και τις επικοινωνιακές του δεξιότητες  
Τι προσφέρουμε: 
Άριστο επαγγελματικό περιβάλλον: φιλικό  

για την άμεση ένταξη και προσαρμογή, σταθερό  
για τη δημιουργία ευκαιριών καριέρας 
Προσαρμοσμένα προγράμματα επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και ανάπτυξης 
Συνεργασία με τους πιο καταξιωμένους  

επαγγελματίες του χώρου 
20 γεωγραφικούς προορισμούς πολλαπλές  

επαγγελματικές προκλήσεις στις πιο όμορφες  
περιοχές της Ελλάδος

Αναζητήστε την αγγελία στο link: http://www.grecotel.
com/el/careers/index.html πατήστε “apply” και συ-
μπληρώστε την ηλεκτρονική αίτηση, επισυνάπτοντας 
το βιογραφικό σημείωμα σας. Ακολουθήστε μας στο 
Linkedin για περαιτέρω ευκαιρίες απασχόλησης.

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: 
Τουλάχιστον ένα (1) έτος προϋπηρεσίας  

σε ανάλογη θέση 
Απόφοιτος λυκείου 
Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, γνώση και 

άλλης γλώσσας θα εκτιμηθεί  
Προσφέρονται: 
Ικανοποιητικός μισθός 
Άμεση πρόσληψη

Βιογραφικό στο e-mail: hr@jcbservices.gr

Από Lakitira Hotels ζητείται: 

Υποδιευθυντής 
Κως

Απαραίτητα προσόντα: Προηγούμενη 3ετής εμπειρία 
σε ανάλογη θέση, σε ξενοδοχείο 5*. 

Βιογραφικό στο e-mail: info@lakitira.gr

Human Resources Coordinator 
(HRCO.17)

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 comprises 
two luxury starwood managed properties, The Westin 
resort Costa Navarino and The Romanos, a luxury 
collection resort, offering a total of 766 guestrooms, 
suites, villas, a state-of-the-art 5000m2 house of events 
conference center, the Anazoe spa, thalassotherapy, 
two signature golf courses, exquisite gourmet dining 
venues, shops and boutiques, first class children’s 
facilities and multiple sports and activities. The award-
winning The Romanos, a luxury collection resort and 
The Westin resort Costa Navarino are seeking for a 
Human Resources Coordinator (HRCO.17) who will 
support the human resources department of two five 
star hotels, reporting directly to the Human Resources 
Manager. It is critical that the successful candidate has 
great attention to detail, good organizational skills 
with a high ability to multitask, meet all deadlines 
and be able to take initiatives. She/he must also have 

a calm, pleasant and unflappable manner. The main 
task is to support all aspects of the hiring process 
and maintain all matters relating to administration 
in a confidential and professional manner.

Essential functions: 
To participate in the preparation of the monthly 

payroll process 
To maintain an efficient and accurate hiring 

process 
To monitor the expiration of all labor contracts 

(both part time and full time) and to ensure that all 
contracts are renewed or terminated on time 
Administration and handling of all associates 

issues (i.e leaves, absences, time schedules) 
To monitor all rosters and communicate  

with all relevant public authorities 
To collect, gather, prepare and input all 

associates’ payroll details to payroll software 
To maintain personnel files  

Candidate requirements: 
At least 5 years of experience in payroll  

(ideally in the hospitality industry) 
Two (2) to three (3) years of HR working 

experience with similar duties in hospitality 
industry will be considered an asset 
Being familiar with HR administration processes 

(payroll, public authorities (ΙΚΑ, ΟΑΕΔ, labor 
office) 
To possess an eye for detail 
To be able to work independently and as part  

of a team 
Very good knowledge of greek labor 

and Insurance law 
Converse freely in both greek and english 
Excellent interpersonal and communication skills 
Proficient in Word, Excel, e-mail and internet 

applications 
High level of confidentiality  

Navarino Dunes offers: 
Competitive salary remuneration based  

on qualifications 
Chance to be developed within the most 

innovative operator of lifestyle hospitality brands 
in the world 
Οn going training opportunities 
Accommodation in the vicinity of Navarino Dunes 

(for non-Messinian residents) 
Meals within the premise 
Private medical plan 
Use of Navarino Dunes facilities, according  

to the relevant policies
If you are interested in this exciting opportunity to grow 
within the most innovative hospitality operator, please send 
a cover letter, a resume and a photograph to e-mail: 
Career@costanavarino.com

Υπεύθυνος Ανθρωπίνου Δυναμικού

Η PlusMedica είναι μέλος του ομίλου εταιριών 
Τechs2Life.com, ο οποίος δραστηριοποιείται από 
το 1994 σε 4 χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης 
(Ρουμανία, Βουλγαρία, Ελλάδα και Κύπρο) και παρέχει 
σε χιλιάδες ασθενείς πρωτοποριακές ιατρικές τεχνο-
λογίες, καθώς και εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας. 
Ο όμιλος απασχολεί πάνω από 100 επαγγελματίες στη 
Ρουμανία, στη Βουλγαρία, στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

Απαραίτητα προσόντα: 
Πτυχίο ανώτατης ή ανώτερης σχολής οικονομικής 

κατεύθυνσης 
Μεταπτυχιακός τίτλος στη διοίκηση ανθρώπινων 

πόρων θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν 
Τουλάχιστον 5ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 

θέση απαραίτητα στον ιατροφαρμακευτικό τομέα 
Προϋπηρεσία σε θέματα διαχείρισης ποιότητας 
Άριστη γνώση εργατικής και ασφαλιστικής  

νομοθεσίας 
Άριστη γνώση επιλογής και αξιολόγησης  

προσωπικού 
Άριστη γνώση και εμπειρία στην έκδοση  

μισθοδοσίας 
Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών 
Επιθυμητή η γνώση προγράμματος μισθοδοσίας 
Άριστη γνώση αγγλικών 
Υπευθυνότητα, τιμιότητα, εχεμύθεια 
Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες 
Ευελιξία και προσαρμοστικότητα 
Ομαδικό πνεύμα 
Δυνατότητα ταξιδιών

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν 
αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία, υπόψη 
τμήματος προσωπικού, με e-mail: info@plusmedica.gr



«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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ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Ο Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 
ΑΕ (ΛΑΓΗΕ ΑΕ) μέσω της Icap Advisory A.E., μέλος 
του ομίλου Icap, ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Εξειδικευμένο Επιστημονικό  
Προσωπικό Μηχανικών σε θέματα  
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

(κωδικός 02)

Τυπικά προσόντα: Τίτλοι σπουδών: 
 

 

  
Ικανότητες/εμπειρία:

 

 
 

 
 

  
Επιθυμητά προσόντα:  

 

 
 

 
 

 

-

www.lagie.gr). Πληροφορίες 

-
-

 e-mail: 

Η Alumil -

Back Office Engineer  
(Russian)-κωδ. ME-16

.

Περιγραφή θέσης:

-

-

Προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

  
Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

 
 

 

 link: 

Control & Automation  
Engineer-(CAE_11_16)

Kenotom 

Overview:

The primary responsibilities of this position are: 
 

 
 

 

 

 
 

 
  

Studies: 

 
  

Skills: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Application e-mail: 

Η Ελληνικός Χρυσός

Μηχανικού Σχεδιασμού Μεταλλείου 
Χαλκιδική)

Κύρια καθήκοντα: 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει  
να διαθέτει τα παρακάτω προσόντα: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 ηλ. 
διεύθυνση: 

-

Η εταιρία Decon S.A.

Μηχανολόγο-Μηχανικό

O υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
 

πανεπιστημίου 
 

 

 
 e-mail: 

Το Porto Carras Grand Resort
-

Υπεύθυνος Τεχνικού Τμήματος 
(code: ΜPC)

Κύρια προσόντα: 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

e-mail: . Όλα 

Centrofaro Services LTD Athens 

Διπλωματούχο  
Ηλεκτρολόγο Μηχανικό

Απαραίτητα προσόντα: 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 

-
μείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: d.petsitis.@

Μηχανολόγος Μηχανικός

Θέση:  
 

  
Τόπος:

Απαραίτητα προσόντα: -

Επιθυμητά πρόσθετα προσόντα:

Η εταιρία:

-

.

Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται 
περιλαμβάνουν ενδεικτικά: 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Επικοινωνία:  e-mail: 
gr

Senior PHP Developer,  
Telecom Industry  

(€1800- €2500 gross p.m.)

iTechScope 

Key accountabilities: 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
Knowledge, skills & experience: 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

10
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Strong pluses: 
 

 
 

 
 

Benefits:

 
e-mail: 

H Beta CAE Systems, ανώνυμη εταιρία εξέλιξης συστη
μάτων λογισμικού για τον υπολογισμό μηχανολογικών 
κατασκευών κατέχει σήμερα δεσπόζουσα θέση, στον 

Σουηδία και την Ιταλία καθώς και αντιπροσώπους στη 
Γερμανία, Γαλλία, Αγγλία, Σουηδία, Αμερική, Ιαπωνία, 
Κορέα, Κίνα και Ινδία, έχει πελάτες σε όλο τον κόσμο, οι 
οποίοι δραστηριοποιούνται στη μελέτη και κατασκευή 
αυτοκινήτων, μονοθέσιων F1, αεροπλάνων, τραίνων, 
πλοίων, βαρέων οχημάτων και γενικότερα μηχανολο

προγράμματα για εφαρμογές πεπερασμένων στοιχείων 
στις περιοχές στατικής, δυναμικής, σύγκρουσης, ακουστι
κής, άνεσης και αεροδυναμικής των οχημάτων ή άλλων 

διαρκούς ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, η εταιρία 
αναζητά για τη θέση:

Engineer/Software Developer  
(SD-POST-16)

Περιγραφή της θέσης: 

R&D 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

και υπολογισμένων μεγεθών  
Απαιτούμενα προσόντα: 

πληροφορικής ή μαθηματικών 
 

 
 

 
 

  
Προσόντα που θα συνεκτιμηθούν: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

προγραμματισμό 
 

 

 

 
 

προγραμματισμού 
 

προγραμματισμού  
Προσφέρονται: 

μετά από τετράμηνη αξιολόγηση 
 

συνθήκες εργασίας 
 

 
 

 
κατά τα επαγγελματικά ταξίδια 

σχετικές με το αντικείμενο 

 
παροχή της εταιρίας 

 
 

 
των δικαιωμάτων του εργαζομένου

Για υποβολή αιτήσεων–εκδήλωση ενδιαφέροντος 
στο link:  

 Εστία Αρτοποιία, μια πρωτοπόρος εταιρία στον κλάδο 
της αρτοποιίας και της ζαχαροπλαστικής, με οργανωμένο 

πλαίσιο της ανάπτυξής της επιθυμεί να προσλάβει:

Διπλωματούχο  
Ηλεκτρολόγο-Μηχανικό 

Απαραίτητα προσόντα: 
 

μηχανικού 
 

τουλάχιστον 3 ετών στο τμήμα συντήρησης 

πρόσθετες γλώσσες θα ληφθούν υπόψη 
 

 
 

  
Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

επαγγελματικής ανάπτυξης σε ένα δυναμικά  
εξελισσόμενο περιβάλλον 

Βιογραφικά στο e-mail: 

 Doppler S.A., η ελληνική βιομηχανία ανελκυστήρων, 

πηγών ενέργειας, ζητά άτομο για τη θέση:

Μηχανικός R&D 
(κωδ. R&D/07

Έδρα:

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
  

Χαρακτηριστικά: 
 
 

  
Παροχές: 

 
 

 

Βιογραφικά στο e-mail: 

PSV Mechanic/Vehicle Engineers 
London

Responsibilities include: 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Experience and skills:

Hours of work:

e-mail: 

Fodele Beach & Water Park 
Holiday Resort
επιθυμεί να προσλάβει:

Προϊστάμενο Συντήρησης 

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

εγκαταστάσεων, ξενοδοχείων ή νοσοκομείων 
 

 
ικανότητες 

 
στην επικοινωνία

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία στο 
e-mail: 
γίνει μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται 

Sicap SA
τους δυναμικά ανερχόμενους ομίλους στο τομέα των 

Μηχανικό Έργων Υποδομής (Τ.Ε)  
ή Μηχανικό Δομικών Έργων (Τ.Ε)  

ή Πολιτικό Μηχανικό

Προφίλ υποψηφίου: 
 

 
 

στον τεχνικό κλάδο 
 

οικονομική υποστήριξη έργων 
 

(κοστολόγηση έργων, σύνταξη λογαριασμών, 
 

 
και δημοσίων έργων 

 

πακέτων 

εργασιών 
 

διαχείρισης έργων 
 

  
Περιγραφή αρμοδιοτήτων: 

φορείς 

και συναφείς εργασίες, που έχουν σχέση 
με την κατασκευή και την συμβατική  
παρακολούθηση των δημοσίων έργων κλπ,  

 
των ανωτέρω εργασιών 

 
 

και τα λοιπά συμβατικά τεύχη 
 

προκαταρτικές εργασίες πριν την σύνταξή  
τους, προθεσμίες και αυτοδίκαια έγκριση 

 
 

ελέγχου, τόκοι υπερημερίας 

 

 

έργου 
 

 
και ενημερότητα απαραίτητων δικαιολογητικών 

για την ανάληψη έργων

βιογραφικό τους σημείωμα στο παρακάτω e-mail: 

Centrofaro Services LTD Athens 
ενδιαφέρεται να προσλάβει στο εργοστάσιο παραγωγής 
λιπασμάτων στην 

Διπλωματούχο  
Μηχανολόγο Μηχανικό

Απαραίτητα προσόντα: 

πολυτεχνείου ή δίπλωμα μηχανολόγου μηχανικού 
πανεπιστημίου της αλλοδαπής αναγνωρισμένο  

 

 
 

και του προγράμματος διοίκησης έργων  
 

 
 

 
εάν απαιτούνται 

 
βιομηχανικών μηχανολογικών έργων

σχετίζονται με την πετρελαιοβιομηχανία, τη χημική 
βιομηχανία ή άλλες ανάλογες βιομηχανίες με αντικεί
μενα όπως αγωγοί ή στρεφόμενα μηχανήματα (αντλίες 

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 
σε ένα δυναμικά εξελισσόμενο περιβάλλον

αίτηση, συνοδευμένη από αναλυτικό βιογραφικό ση
μείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

H ξενοδοχειακή αλυσίδα Electra Hotels & Resorts, 

Ηλεκτρολόγο Συντηρητή 
(ref: ΜΑΙΝSKG)

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

εγκαταστάσεων κτιρίων 
 

 
  

Στο πλαίσιο της παραπάνω θέσης,  
η εταιρία μας προσφέρει: 

 

μείωμα με μια φωτογραφία δηλώνοντας το κωδικό 
της θέσης, στο e-mail: 

Ηλεκτρολόγος Συντηρητής

Επιθυμητά προσόντα: 
 

 
 

 
τουριστικών εγκαταστάσεων, ξενοδοχείων  
ή νοσοκομείων 

 
  

Επαγγελματικές ικανότητες: 
 

 
 

  
Προσφέρονται: 

 

Αποστολή βιογραφικών στο κάτωθι e-mail:  

11
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Talent Acquisition Lead  
Greece & Cyprus

Provide staffing support that is aligned  
to a specific internal functional client team,  
with a goal of filling open roles with qualified 
internal or external talent 
Execute the full life cycle recruitment process 

and ensure timely and effective communication 
between candidate(s) and hiring team 
Develop and maintain productive working 

relationships with multiple stakeholders, including 
functional hiring managers, HR partner(s) in order 
to foster partnerships that yield consistent  
on-going communication 
Build TA function excellence by dealing with 

all sourcing techniques and manage market 
intelligence related to business needs 
 and challenges 
Communicate and educate clients on the staffing 

policies and processes for both internal mobility 
and external selection 
Develop the ability over time to effectively 

portray PepsiCo as a strong employer of choice. 
This should include the ability to educate  
and deliver PepsiCo’s employment value 
proposition, as well as information regarding 
PepsiCo’s portfolio, functions, culture, leadership 
model, employment brand, functional career 
options,  
and talent management/professional development 
approach 
Hold a university degree 
A minimum of 3 years professional experience  

in talent acquisition 
Prior experience working with Kenexa or another 

candidate management system/applicant tracking 
system 
Ability to influence internal clients/hiring teams 

on staffing-related decisions 
Displays professionalism and interest to learn  

in an effort to develop strong client partnerships 
Personable, high energy individual that is 

passionate about recruitment and enjoys working 
in a fast paced, innovative, dynamic organization 
Ability to handle sensitive and confidential 

information with discretion and professionalism 
at all times 
Must be collaborative team player 
Proficient oral and written communication skills 
Speak fluent english 
Proficient in full suite of Microsoft Suite  

of products: Word, Excel, PowerPoint, Outlook

Submit to link: goo.gl/1Iczcw

Adecco HR is the global leader in HR services, certified 
in Greece with ISO 9001:2008 in the fields of search 
and selection services and temporary placement. 
Adecco is currently seeking, on behalf of its client, 
a multinational company, for a dynamic professional 
to cover the following position:

HR Administrator 
(ref. code: S-722/67278) 

(short-term contract) 

Job description: 
Acts as the single point of contact for all HR 

queries on benefits and administrative needs 
Organizes and produces all HR related 

documentation, such as contracts of employment, 
leaves, employment certificates etc 
Maintains and updates compensation & benefits 

files related to medical plan administration, 
mobile phones, car fleet, ticket restaurants 
Validates that internal monthly payroll data have 

been gathered and communicates them to payroll 
provider  
Candidate profile: 
University degree in business administration 
Postgraduate degree in HR will be considered  

an asset 
At least 2 years of prior experience in a similar 

role 
Excellent knowledge of the english language 
PC literature (Ms Excel power user) 
Strong planning and organizing skills 
Communication skills 
Attention to detail 
Team player  

The company offers: 
Competitive remuneration package 
Friendly and challenging working environment

Please send your curriculum vitae, quoting reference 
code, by e-mail to: venetia.kostaki@adecco.com, 
through fax at: 210 6180376, or by mail to: Adecco 
HR, 40, Ag.Konstantinou str., 15124, Maroussi. After 
the screening of the cv’s, we will contact the candidates 
who meet the profile’s requirements to arrange an 

interview. For more job openings please visit our website 
www.adecco.gr and register your cv in our database 
to be eligible for current or future job openings. All 
applications are considered as strictly confidential.

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
General company overview: TrueGreece is an 
innovative luxury travel company that delivers intimate 
and authentic vacation experiences in Greece and 
the mediterranean. Since 2008 Christos Stergiou, 
TrueGreece founder and CEO, has been continually 
recognized as one of the world’s top travel specialists 
for Greece by Condé Nast Traveler magazine; and he 
has also been selected by Travel+Leisure magazine 
as an A-List travel agent since 2009. Since 2014, he 
has been included in Wendy Perrin’s WOW list as a 
trusted travel expert for Greece. These distinctions 
showcase TrueGreece’s commitment to planning and 
executing a once-in-a-lifetime travel experience for 
its guests. For additional information, please visit 
www.TrueGreece.com. TrueGreece’s entrepreneurial 
climate and varied, challenging assignments create 
a stimulating environment for driven individuals. Our 
approach-building a service-oriented team that 
combines expertise in the tourism industry, solid 
managerial, organizational, communication, and 
social skills, and is comprised by motivated individuals 
who seek to grow their skill set and responsibilities 
within the company- is geared towards maintaining 
TrueGreece’s position as a leader in the incoming 
luxury travel industry. What is perhaps most striking 
about TrueGreece is our constant pursuit for improving 
the quality of service and experience for our guests 
and affiliates, and creating a strong, team-based 
company culture founded on respect, personal and 
corporate growth, and job satisfaction stemming from 
our company’s achievements.

Accounting Assistant  
Position

Candidates with a bachelors degree will enter the 
firm at an entry level position.

Accounting Assistant requirements: 
Show a strong commitment to a career  

at TrueGreece 
Very good command of greek and english  

(both oral and written) 
Familiarity with excel/spreadsheet 
Detail oriented 
Previous work experience is welcome  

but not required

Interviews will be conducted in both greek and english.

Accounting Assistant duties will include  
but will not be limited to: 
Handling and processing supplier invoices 
Issuing invoices 
Monitoring and reviewing outstanding invoices 
Ensuring all invoices are filed accurately  

and timely 
Reconciling suppliers statements and finance 

accounts 
Preparing the monthly payment reconciliation 
Monitoring and ordering office supplies  
Working with spreadsheets 
Managing petty cash transactions 
Sorting out incoming and outgoing daily post  
Answering suppliers’ phone calls and emails  

The Accounting Assistant is expected to: 
Demonstrate the ability to adjust to our company 

culture, and learn from our team  
Demonstrate an understanding of and ability  

to communicate with our partners and suppliers 
Develop, with minimal guidance, well-structured 

written materials in greek and english 
Demonstrate an understanding of the overall 

economics of our business  
Contribute to business development efforts 
Handle multitasking successfully 
Handle customers’ and suppliers’ inquiries  

by telephone or e-mail  
Collaborate with our accounting department

We expect our Accounting Assistant to learn quickly, 
apply prior knowledge to current situations, solve 
problems, manage time, prioritize tasks, and 
communicate well with peers, customers, and suppliers.

All cv’s to be provided in english  
to e-mail: executive@truegreece.com

Η εταιρία πληροφορικής ComSys αναζητεί στελέχη 
για την παρακάτω θέση:

Βοηθός Λογιστή 
(κωδικός θέσεως: ACC17)

Βασικά καθήκοντα: τήρηση διπλογραφικών βιβλίων 
και μισθοδοσίας.

Απαραίτητα προσόντα:  
Καλή γνώση γνώση της αγγλικής γλώσσας  
Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη 
θέση

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν το βιο-
γραφικό τους, με αναφορά στη θέση, υπόψη τμήματος 
προσωπικού, στη δ/νση: ComSys AE, Λ. Κηφισίας 227, 
ΤΚ 145 61 Κηφισιά ή στο fax: 210 9221219 ή στο εξής 
e-mail: jobs@comsys.gr

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

Λογιστή  
για πλήρη απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα: 
Πτυχίο ανωτέρας/ανωτάτης εκπαίδευσης 
Άριστη γνώση Microsoft Οffice 
Επιθυμητή η γνώση λογιστικού προγράμματος 

accountant singular ή παρόμοιο 
Επιθυμητή προϋπηρεσία 2-3 χρόνια σε τήρηση 

διπλογραφικών βιβλίων 
Άριστη γνώση αγγλικών, γνώση επιπλέον  

γλωσσών θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα 
Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 
Οργάνωση, συνέπεια, υπευθυνότητα

Προσφέρεται: ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών σε 
ένα σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον με ευκαιρί-
ες ανέλιξης.

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

Μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες της Ελλάδος στον 
κλάδο κατασκευής φωτιστικών, leader στον κλάδο της, 
αποκλειστικά εξαγωγική, με έδρα τη Θεσσαλονίκη (κύκλος 
εργασιών: 10 εκ ευρώ, προσωπικό: 120 άτομα), ζητεί:

Στέλεχος Λογιστηρίου 
(κωδ. 27654/16)

Αρμοδιότητες: 
Καταχώρηση παραστατικών 
Έκδοση παραστατικών 
ΦΠΑ, ΦΜΥ, Ιntrastat, Vies, κλπ 
Μισθοδοσία 
Εισαγωγές-εξαγωγές 
Διαχείριση εμπορικής αποθήκης  

Προσόντα: 
Πτυχιούχος ΑΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης 
Καλή γνώση ΕΓΛΣ, ΚΒΣ, ΦΠΑ 
Καλή γνώση φορολογικού πλαισίου Α.Ε. 
Τουλάχιστον 3 έτη προϋπηρεσία σε μεγάλη  

επιχείρηση με Γ’ κατηγορίας βιβλία 
Πολύ καλή γνώση ERP συστημάτων και Μs Office  
Πολύ καλή γνώση γαλλικών ή ιταλικών  

Προσωπικά χαρακτηριστικά: 
 Άριστη επικοινωνιακή και οργανωτική ικανότητα, 
κριτική σκέψη 
Δυναμική προσωπικότητα 
Πνεύμα ομαδικής εργασίας 
Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών 
Ικανότητα εργασίας κάτω από πίεση χρόνου 
Αποτελεσματικότητα  

Η εταιρία προσφέρει: 
Σταθερές αποδοχές σύμφωνα με την αξιολόγηση 

επιλογής 
Μεταβλητές αποδοχές βάσει επίτευξης στόχων 
Άριστο περιβάλλον εργασίας 
Συνεχής εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης

Βιογραφικό στο e-mail: hr@cosmoshellas.com

Το ξενοδοχείο Arte & Mare Elia Suites στη Μύκονο, 
ζητά να προσλάβει για εργασία:

Λογιστή

Απαραίτητα προσόντα:  
Προϋπηρεσία 3 ετών σε ανάλογη τουριστική  

επιχείρηση/ξενοδοχειακή μονάδα 
Δίπλωμα αυτοκινήτου και μηχανής 
12μηνη εργασία  

Προσφέρονται: 
Διαμονή 
Διατροφή 
Ικανοποιητικές αποδοχές

Συστάσεις απαραίτητες. Αποστολή βιογραφικών με 
φωτογραφία απαραίτητη στο e-mail: eliasuites@
hotmail.com

Η εταιρία Elfashion δραστηριοποιείται χρόνια στο 
χώρο γυναικείας ένδυσης και τς χονδρικής πώλησης, 
έχοντας στο ενεργητικό της επιτυχημένες συνεργασίες 
με διεθνή brand names. 

Υπεύθυνη/-ο Εμπορικής Διαχείρισης  
/Βοηθό Λογιστηρίου

Για τη βόρεια Ελλάδα.

Περιγραφή θέσης: 
Καταχώριση παραστατικών 
Συμφωνία υπολοίπων με προμηθευτές 
Cash flow 
Διαχείριση παραγγελιών 
Έλεγχος και διαχείριση αποθήκης 
Διαχείριση γκάμας προϊόντων και δημιουργία  

ανάλογων reports 
Αρχειοθέτηση  

Απαραίτητα προσόντα: 
Προϋπηρεσία σε λογιστήριο-εμπορικό τμήμα 
Πολύ καλή γνώση προγραμμάτων Η/Υ-ERP,  

προαιρετικά γνώση Momentum 
Γνώση Ms Office 
Καλή γνώση αγγλικών  

Προσφέρονται: 
Μισθός αναλόγως προσόντων 
Άριστο εργασιακό περιβάλλον

Βιογραφικά στο e-mail: cv@el-fashion.gr

Το Mediterranean College, στο πλαίσιο αναδιοργά-
νωσης του οικονομικού τμήματος, ζητά να προσλάβει:

Στέλεχος Οικονομικού Τμήματος  
Αθήνα

Περιγραφή θέσης: 
Διαχείριση ταμείου, έκδοση και καταχώριση  

παραστατικών 
Εγκρίσεις προμηθειών 
Τήρηση μητρώου σπουδαστών 
Οικονομικοί διακανονισμοί σπουδαστών 
Παρακολούθηση ληξιπρόθεσμων χρεών 
Σύνταξη αναφορών προς διοίκηση 
Μισθοδοσία καθηγητών  

Απαραίτητα προσόντα: 
Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε οικονομικό 

τμήμα εταιρίας (εμπορική διαχείριση),  
κατά προτίμηση σε εταιρία παροχής υπηρεσιών 
Εμπειρία στην εξυπηρέτηση/διαχείριση πελατών 
Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή κολλεγίου (κατεύθυνση οικονομικά, 

λογιστική ή διοίκηση επιχειρήσεων) 
Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες,  

αναλυτική σκέψη, ομαδικό πνεύμα, ικανότητα  
αποτελεσματικής και γρήγορης επίλυσης θεμάτων 
Πολύ καλός χειρισμός της αγγλικής γλώσσας  

σε γραπτό και προφορικό επίπεδο 
Πολύ καλός χειρισμός Η/Υ  

Επιθυμητά προσόντα: 
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών  

(Μ.Β.Α. ή οικονομική κατεύθυνση) 
Εμπειρία στο χειρισμό πληροφοριακών  

συστημάτων λογιστηρίου  
Ο οργανισμός προσφέρει: 
Ευχάριστο και δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον 
Ευκαιρίες προσωπικής και επαγγελματικής  

ανάπτυξης

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
hr@medcollege.edu.gr

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
Graphic Designer

Function: Marketing & Communications  
Location: Glyfada

About HPD Innovation Lab: We innovate employment! 
We are an international investment group with substantial 
new offices in Glyfada. We ensure the success of our 
clients by implementing seamless end-to-end solutions 
so businesses can develop and people are free to grow 
& follow their passions. Most importantly, we are now 
expanding!

About the function & the role: Our marketing & 
communications in-house department is the heart 
of our operations, responsible for our branding, 
awareness and customer’s retention activities. We 
are now looking to expand our rock star marketing 
& communications team with a talented designer 
experienced in digital marketing and advertising. 
Come, shape the brand and invent innovative ways 
to introduce it to the world! The ideal candidate will 
be an excellent communicator, comfortable in a high-
velocity startup, passionate and team player.

Key accountabilities: 
Always being fully aware of marketing strategy, 

plan and goals 
Always being fully aware and updated on industry 

and related trends 
Taking the design “brief” to record requirements 

and clients needs 
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Preparing work to be accomplished by gathering 
information and materials 
Creating design, concept, and sample layouts 

proposals based on knowledge of layout principles 
and esthetic design concepts 
Illustrating concept by designing rough layout  

of art and copy regarding arrangement, size, type 
size and style, and related aesthetic concepts 
Obtaining approval of concept by submitting 

rough layout for approval 
Preparing finished copy and art by operating 

typesetting, printing, and similar equipment; 
purchasing from vendors 
Preparing final layout by marking and pasting  

up finished copy and art 
Completing projects by coordinating with outside 

agencies, art services, printers, etc 
Drawing and printing charts, graphs, illustrations, 

and other artwork, using computer 
Contributing to team effort by accomplishing 

related results as needed per case 
Researching new software or design concepts 
Maintaining archive of images, photos,  

or previous work products  
Here are the skills we’re looking for:  
3+ years of visual design experience 
Good communication skills in english,  

able to communicate complex ideas simply 
Strong conceptual thinker 
Proven ability to deliver exceptional design  

at high volumes under tight timelines 
A solid understanding of designing for 

functionality, interaction, site architecture,  
user interfaces, and navigation 
Experience with performance marketing is a plus 
Creativity and innovation 
High-tech orientation 
Results oriented 
Positively handling rejection 
Team player, only

If you see yourself on the above and aspire becoming 
part of a great organisation and an innovative team, 
send us your cv in english at e-mail: hrmanagement@
hpdlaboratory.com. 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.

Ο όμιλος Τεχνική Ολυμπιακή επιθυμεί να προσλάβει: 

Γραφίστα 
(code: GRF)

Κύρια προσόντα: 
Πτυχίο ΤΕΙ-ΙΕΚ γραφιστικής ή αντίστοιχης σχολής 
Απαραίτητη 7ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
Εμπειρία στην ηλεκτρονική σχεδίαση  

επικοινωνιακού υλικού 
Άριστη γνώση αγγλικών 
Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών  

και λογισμικών γραφιστικής 
Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν 
αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία ανα-
φέροντας τον αντίστοιχο κωδικό, υπ’ όψη τμήματος 
προσωπικού, στο e-mail: hr@techol.gr. Όλα τα βιο-
γραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.

Generation Y, international interactive agency, a 
well-established and highly successful interactive 
agency based in Athens, Greece, seeks a:

Graphic Designer

Key responsibilities: 
Works with digital marketing managers  

so as to find the best solution to our clients’ needs 
Presents designs to internal stakeholders  

and explains the reasons behind decisions made 
Creates newsletters, banners ads, presentations, 

corporate identity or other relative material

Required qualifications: 
BA degree in graphic design or related field  

(nice to have, but not necessary) 
Proven experience, preferably 1 year  

in a professional environment 
A strong portfolio 
Proficient in adobe creative suite  

(illustrator and photoshop) 
Good interpersonal and teamwork skills 
Good presentation skills 
Great attention to detail 
Ability to solve problems creatively  

and effectively 
Good time management skills 
Excellent command of the english and greek 

language, both written & spoken 
Fulfilled military obligations 

What we offer: 
A relaxed working atmosphere 
Personalized working station 
Continuous training 
Free tickets to seminars 
Possible trips around Greece or Europe 
Free coffee 
Lunch (optional) 
Filtered water dispenser 
Free hugs 

All applications will be treated as confidential. Those 
interested can send their resumes with portfolio and 
a recent photo attached to the following e-mail: 
careers@generation-y.gr

Η E-Gate Ε.Π.Ε., μία από τις πλέον αναπτυσσόμενες 
εταιρίες προϊόντων πληροφορικής και τεχνολογίας, 
επιθυμεί να προσλάβει:

Γραφίστα  
(κωδ. Graphics 1214)

Ρόλος/αρμοδιότητες: ο/η κάτοχος της θέσης θα 
γίνει μέλος μίας δυναμικής ομάδας στελεχών που 
έχει στόχο την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών 
τεχνολογίας μέσω του site www.e-gate.gr. Συμμε-
τέχει στον εμπορικό σχεδιασμό και στην ανάπτυξη 
των ενεργειών marketing και επικοινωνίας (banners, 
landing pages, online campaigns, SEO, graphics for 
internal/external use).

Απαιτούμενα προσόντα: 
Άριστες γνώσεις σε Photoshop, Adobe Illustrator 
Καλή γνώση σε τεχνολογίες HTML/CSS 
Προϋπηρεσία σε σχετικό αντικείμενο 
Ικανότητα να λειτουργεί εντός αυστηρών  

προθεσμιών 
Πτυχίο ΤΕΙ/ΙΕΚ γραφιστικής 
Ηλικία από 18 έως 30 ετών  

Επιθυμητά προσόντα: 
Εμπειρία σε οποιαδήποτε πλατφόρμα εξυπηρετεί 

ανάγκες παραγωγής ψηφιακού γραφιστικού  
περιεχομένου (Corel, Xara, Inkskape, Gimp κ.λπ.) 
Εμπειρία σε πακέτα σχεδίασης ιστοσελίδων  

και διαδραστικού περιεχομένου  
όπως Dreamweaver, Flash 
Facebook applications 
Γνώση των νέων trends και τεχνικών στο graphic 

design 
Ικανότητα στην οργάνωση και στο σχεδιασμό 
Να είναι σε θέση να επικοινωνεί αποτελεσματικά 

με τους συναδέλφους

Η E-Gate Ε.Π.Ε. προσφέρει: ανταγωνιστικό σύνολο 
αμοιβών και ανταμοιβών, ιδιαίτερα σύγχρονο και ευχά-
ριστο περιβάλλον εργασίας, συνθήκες που ενισχύουν 
τη γνώση και την επαφή με την «αφρόκρεμα» της 
επιχειρηματικής κοινότητας, σημαντικές ευκαιρίες 
εξέλιξης στο πλαίσιο μίας δυναμικά αναπτυσσόμενης 
εταιρίας στο χώρο της πληροφορικής.

Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες 
για τις δραστηριότητές μας στην ιστοσελίδα www.e-
gate.gr. Παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό 
σας, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης εργασίας στο 
e-mail: hr@e-gate.gr

Η εταιρία Oliveway ABEE, μια από τις ηγετικές εταιρίες 
στο χώρο της παραγωγής και της διάθεσης φυσικών 
καλλυντικών προϊόντων, επιθυμεί να εντάξει άμεσα 
στο δυναμικό της:

Γραφίστα 
(κωδ. Graphics02)

Βασικά καθήκοντα υποψηφίου: 
Σχεδιασμός συσκευασίας προϊόντων εταιρίας 
Σχεδιασμός προωθητικού υλικού εταιρίας 
Συμμετοχή στον εμπορικό σχεδιασμό  

και στην ανάπτυξη των ενεργειών marketing  
και επικοινωνίας (banners, landing pages, online 
campaigns, SEO, graphics for internal/external use)  
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίου: 
Απόφοιτος ΤΕΙ/ΙΕΚ γραφιστικής 
Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη 

θέση  
Άριστη γνώση της Adobe Creative Suite 
Απαραίτητες γνώσεις και εμπειρία σε θέματα 

marketing 
Επιθυμητή η γνώση web design 
Άριστος χειρισμός των social media 
Πολύ καλή γνώση και χειρισμός εφαρμογών  

Ms Office 
Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, δεύτερη 

ξένη γλώσσα επιθυμητή 
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
Δυναμική προσωπικότητα με άριστη  

επικοινωνιακή και οργανωτική ικανότητα 
Ακρίβεια και προσοχή στη λεπτομέρεια 
Οργάνωση αιτημάτων και ορθή διαχείριση χρόνου/

deadlines 

Προσφέρουμε: 
Ευκαιρίες και προοπτικές εξέλιξης  

σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον 
Σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας 
Συνεχή επαγγελματική εκπαίδευση

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα το βιογραφικό 
σας σημείωμα, αναφέροντας τον κωδικό θέσης, στο 
e-mail: hr@oliveway.com ή μέσω fax: 210 9656926. 
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Είμαστε η Voi & Noi, η μεγαλύτερη εταιρία λιανικής 
πώλησης υποδημάτων και αξεσουάρ. Θέλουμε να γί-
νουμε ο πιο αγαπημένος προορισμός του κόσμου για 
την κάλυψη των αναγκών υπόδησης και αξεσουάρ. 
Αναπτυσσόμαστε και ζητάμε νέους συνεργάτες με 
όρεξη για δουλειά!

Graphic Design

Αποστολή θέσης: Με τη δημιουργικότητα και την και-
νοτομική σου σκέψη θα συμβάλλεις στο σχεδιασμό 
των εταιρικών προωθητικών ενεργειών, στη σωστή 
προβολή της αλυσίδας μας, στην κοινή εταιρική ταυ-
τότητα με στόχο το ιδανικό αποτέλεσμα προς όφελος 
των online και φυσικών επισκεπτών μας.

Κύριες υπευθυνότητες: 
Προτείνει βελτιώσεις στις υπάρχουσες  

διαδικασίες με αντικειμενικό σκοπό την αύξηση  
της αποδοτικότητας/αποτελεσματικότητάς  
τους και την ενημέρωση των νέων εικαστικών 
προωθητικών ενεργειών στo e-shop, κοινωνικά 
δίκτυα, κατάλογοι, κ.λπ. και upload αυτών 
Δημιουργία banners για όλα τα social media  

της εταιρίας μας 
Φωτογράφιση προϊόντων 
Σχεδιασμός και υλοποίηση newsletter 
Δημιουργία εικαστικών για προωθητικά υλικά  

Απαιτούμενα προσόντα: 
Είσαι απόφοιτος Τ.Ε.Ι. ή Ι.Ε.Κ. ή σχολής 

 με γνώσεις graphic design 
Γνωρίζεις Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, 

Adobe premiere, Dreamweaver 
Έχεις καλές γνώσεις αγγλικών 
Επιθυμητή εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών  

σε αντίστοιχη θέση στον κλάδο της λιανικής  
ένδυσης/υπόδησης 
Επιθυμητή η γνώση HTML/CSS 
Χειρισμός πλατφόρμας e-commerce: Magento 
Απαραίτητη άριστη γνώση Excel, Microsoft Οffice  

Δεξιότητες: 
Ικανότητα διοίκησης οργανωμένης ομάδας 
Αναλυτικές ικανότητες 
Ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας 
Ικανότητα να εργάζεται παραγωγικά  

κάτω από πίεση 
Διακρίνεται για την ομαδικότητα του  

Η εταιρία παρέχει: 
Ανταγωνιστικές παροχές 
Δυνατότητες εξέλιξης 
Συνεχή εκπαίδευση 
Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

Βιογραφικά στο e-mail: hr@zancoushoes.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
Our company provides independent luxury resorts and 
hotels a health of strategies in order to manage any 
kind of challenge related to the sales and marketing of 
luxury resort hotels, regardless of their size and current 
market position. It is emphasizing the relevance of 
the close and trustful relationship of the organization 
to its hotel customers. The successful usage of all 
components of the Inova hospitality system, these 
being the hotel brand and the hotel quality promise 
enforced by the Inova DMS system and the dynamic 
Inova sales and marketing team are greatly enhanced 
by Inova hospitality role of being a coach to its hotels. 
We’re looking for a: 

Software Engineer 

Responsibilities: 
Design and extend our cloud platforms  

in cooperation with our system architects based 
on open source technology 
Develop and improve the automation  

of the existing infrastructure 
Involvement the operation of the various services 

and platforms 
Meet with managers to discuss system 

requirements, specifications, costs and timelines  
Your profile: 
2 years working experience with object 

oriented programming like Java or .NET or web 
programming environments like HTML, CSS, PHP 
etc. 
Ability to learn company’s cloud APIs like Zoho, 

Amazon Server, Sales force etc 

Maintain and create required scripting in existing 
environments (Amazon Server, Zoho etc) 
Self-driven, responsible, and able to take 

ownership on projects 
Able to perform under pressure and deliver 

results in a demanding and fast-paced 
environment that requires fresh thinking  
and innovation 
Likes to talk to and track users,  

and then do what’s needed to make their 
experience better (english fluency)  
Extras: 
CMS knowledge especially WordPress 
Troubleshoot hardware, software and network 

operating systems 
Computer skills including the ability to operate 

spreadsheet, word-processing, graphics  
and website development programs 
Fulfilled military obligations 
Car holder  

Company offers: 
Competitive salary, depending on skills  

and experience 
Cutting edge technologies

We’d like this to end up a permanent position. The agency is 
based in Nea Moudania, Halkidiki. Daily physical presence 
required in our offices to Nea Moudania, Halkidiki. We 
will not accept cv’s from freelancers or remotely job. 
Apply to this e-mail: hr@inovahospitality.com

QA Engineer

Are you a passionate QA Engineer with good experience 
in web application testing? If you like working in an 
agile environment and you are eager to learn new 
things, you might fit in our team.

Who we are: Project Beagle is a rapidly growing 
software house with a startup mentality dedicated 
for innovation in the travel and hospitality industry 
space. Our team is a mix of technology and domain 
experts that came together to enable a faster yet 
solid adoption of information technology in all aspects 
along the touristic value chain. Project Beagle is part 
of the FTI group of companies, a long standing player 
in the international tourism space.

Main responsibilities include: 
Review requirements, specifications and mockups 
Create well-structured test cases 
Execute automation tests 
Report and track bug lifecycle 
Contribute to the improvement of testing 

procedures and methodologies 
 
Required experience: 
2+ years QA experience testing web applications 

and API 
Be able to write simple SQL queries 
Automation using selenium and/or cucumber 

 will be considered as a plus 
Experience with tools like: Jira, Postman  

will be considered as a plus 
Strong communication skills  

What we offer: 
Competitive salary 
Cool startup working environment 
Constantly enriched technical library 
Team building group activities and workshops

Apply to e-mail: jobs@projectbeagle.com

Junior Operator 
(UPC161104)

Upcom ltd is looking to hire a Junior Operator on behalf 
of its client. Its client is a leading multinational company 
with global presence and large and multidimensional 
portfolio of projects including some of the most established 
and prestigious companies within the Greek land-scape.

The role: The successful candidate will be part of the 
on site operators team providing shifting support on 
the operations of a complex IT environment consisted 
of many different platforms and facilitated by a large 
farm of privately virtual servers using relevant modern 
technologies and tools. 

Daily tasks include but are not limited to: 
Technical framework: 
Basic Linux skills. The candidate should be able 

to work on a Linux Bash shell and know  
how to develop simple bash scripts as well as use 
the Cron scheduler 
Monitoring skills. Should be able to monitor  

a variety of Linux systems using  
the built-in monitoring tools (ps, top, etc.) 
Knowledge of monitoring and alerting products 

like Tivoli Monitoring or Nagios  
will be considered a plus 
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The knowledge of JobControl language  
and the basic knowledge of Scheduling platforms 
such as TWS or CA control-M will be considered 
a plus  
Candidate profile: 
A degree from university or technical education 

institute (AEI, TEI, or certified IEK)  
Ability to work in two different shifts  

(12:00-20:00 and 19:00-03:00) 5 days per week 
(Monday to Friday). 
Good communication skills 
Work effectively in a team environment 
Fluency in english  

The company offers: 
A dynamic challenging environment resulting 

continuous learning/education/progression 
Ability to work with cutting edge technologies/

products

Apply your cv to e-mail: cv@upcom.eu

Delta Tankers Ltd is looking for a:

Software Engineer

This is a position within Delta Tankers IT department. 

Our team consists of experienced administrators and 
engineers who are responsible to deliver applications 
and services to the company’s departments, subsidiaries 
and vessels. The candidate will be part of this team and 
will participate in all phases of design, implementation, 
deployment and maintenance of the software products.

Requirements: 
Bachelor or master’s degree in computer science, 

comp/elec engineer or equivalent 
At least 3 years of professional experience  

in Java development 
Languages: Java, SQL 
Frameworks: Hibernate, Spring 
Database servers: MS Sql Server 
Application servers: Tomcat, Jetty 
Experience in Javascript, Html and web 

technologies  
It would be a plus the knowledge  
of the following technologies: 
MVVM development principals 
ZK Framework 
RESTful services architecture 
Swing/SWT 
Java 7, Java 8 and latest developments

To apply for this position please e-mail: 
itjobs@deltatankers.gr

Front End Developer 
Marousi

Description: We are looking for a Front End Developer 
to be part of our software development team. We need 
someone with experience to know what kinds of changes 
our team is able to adopt and how quickly we can do it.

Develop new user-facing features 
Build reusable code and libraries for future us 
Ensure the technical feasibility of UI/UX design 
Optimize application for maximum speed  

and scalability 
Collaborates with leads to explore existing 

systems, determines areas of complexity, 
potential risks to successful implementation, 
learns the applications capabilities 
Communicates continually with the client  

and project teams – explains progress 
 on the development effort 
Owns success – takes responsibility  

for successful delivery of the solutions 
Translates designs and style guides provided 

 by the UI/UX team into functional user interfaces, 
ensuring cross browser/mobile compatibility  
and performance  
Requirements: 
3+ years of experience building sophisticated web 

applications using HTML5/CSS3 and Javascript/
jQuery 
Strong interest in product and UI design 
Strong experience in writing standards  

and cross-browser code 
Ability to test and debug code in the development 

and browser environments 
Proficient understanding of code versioning tools, 

such as Git 
Familiarity with AngularJS, RequireJS, EmberJs, 

Knockout, LESS, and/or otherJavaScript and CSS 
frameworks is a plus 
Well-versed in software engineering principles, 

frameworks and technologies 
Excellent communication skills 
Self-directed team player who thrives 

in a continually changing environment

Benefits: Includes attractive competitive base salary 
and benefits, working closely with a highly motivated 
team in a dynamic and fast paced environment that 
provides the opportunity for rapid career development.

Sumbit your cv to link: https://viva.workable.com/
jobs/381836/candidates/new

AMD Telecom is among the best companies worldwide 
in digital marketing and telecommunications services, 
with international presence and offices in Greece 
(Thessaloniki and Athens), Spain, Italy, Turkey and 
India. We are constantly expanding our activities and 
our personnel all over the world. For this purpose 
we are looking to recruit for our headquarters in 
Liti Thessaloniki:

Linux Administrator  
Liti-Thessaloniki

Primary responsibilities: 
Maintain network and system security, 

investigate and troubleshoot issues 
Analyze and isolate issues 
Perform regular security monitoring to identify 

any possible intrusions 
Perform daily backup operations, ensuring  

all required file systems and system data  
are successfully backed up 
Maintain system efficiency. Investigate  

and troubleshoot issues 
Make recommendations for future upgrades  

Necessary skills: 
Bachelor degree, with a technical major, 

such as engineering or computer science 
3+ systems administration in Linux and Cisco 

products (Preferred Centos/Debian) 
Hands on experience in server hardware 
Ability to perform multiple tasks concurrently 

and respond to emergency situations effectively 
Strong prioritization skills are necessary 
Very good knowledge of english language 

 both written and oral  
Desirable skills  
(they will be a strong asset): 
Virtualization platforms/Xen Server 
Cisco, CCNA 
Knowledge in MySQL 
Experience in Database Clustering is a plus 
Bash shell scripting

The company offers: Monthly salary upon qualifications, 
friendly and challenging working environment, 
opportunities for further growth and development.

If you fulfill the above mentioned prerequisites, please 
send us a complete curriculum vitae to this e-mail: 
hr@amdtelecom.net. Notice: Only the candidates who 
comply with the job profile, will be contacted for a 
personal interview.

Upcom Ltd. is looking to hire a:

Drupal Web Developer 
(Code: UPC161103)

Key responsibilites: 
Custom programming and web application 

development for Drupal 
Testing, maintenance and bug fixing 
Contributing ideas and efforts towards various 

projects and working as a part of a team  
Qualifications: 
Degree from university or technical education 

institute 
At least 3 years experience as a web developer 
Strong knowledge of Drupal 7 
Knowledge of Responsive Design 
Proven knowledge of HTML/CSS, Bootstrap, 

jQuery, PHP 
Fluency in english 
Attention to detail 
Team player

The company offers: A dynamic challenging and 
friendly environment resulting continuous learning/
education/progression.

To apply for this position please e-mail: 
cv@upcom.eu

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Εταιρία που δραστηριοποιείται στο χώρο της υποβο-
ηθούμενης αναπαραγωγής αναζητά:

Ιατρικό Επισκέπτη 
(Αθήνα)

Υπευθυνότητες θέσης:  
Δημιουργία πελατολογίου και ανάπτυξη περιοχών 
Παρακολούθηση ανταγωνισμού και εξελίξεων  

του κλάδου 

Απαραίτητα προσόντα: 
Προϋπηρεσία στο χώρο του γυναικολογικού  

ιατρείου 
Ευχάριστη προσωπικότητα με πολύ καλή  

δυνατότητα επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης 
Δυνατότητα ταξιδιών και διαμονής εκτός έδρας 
Άδεια οδήγησης ΙΧ 
Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ (προαιρετικό)  

Η εταιρία προσφέρει: 
Ανταγωνιστικές αποδοχές αναλόγως προσόντων 
Ποσοστά επί των πωλήσεων 
Ευκαιρία για διάκριση και εξέλιξη σε μια δυναμική 

εταιρία στον ιατρικό χώρο

Τα βιογραφικά αποστέλλονται 
 στο e-mail: k.dimitriadis@iakentro.gr

Ιατρικός Επισκέπτης  
Κέρκυρα 

Κωδ. Θέσης: IE ΚΕΡΚ

Η Γενική Χημικών Προϊόντων δραστηριοποιείται 
από το 1977 στα φαρμακευτικά/ιατρικά είδη. Η ανο-
δική πορεία της εταιρίας οφείλεται στον δυναμικό 
στρατηγικό σχεδιασμό της και στη δέσμευσή της στον 
ανθρώπινο παράγοντα.

Ο/Η ιδανικός/-ή υποψήφιος/-α πρέπει να έχει:  
Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 
Καλή παρουσία και άνεση με τους πελάτες 
Φιλοδοξία και εργατικότητα 
Επιθυμητή γνώση αγγλικών και Η/Υ 
Επιθυμητή εμπειρία σε πωλήσεις 
Δίπλωμα οδήγησης 
Χωρίς στρατιωτικές υποχρεώσεις   

Η εταιρία προσφέρει:  
Ανταγωνιστικές αποδοχές συν bonus αναλόγως 

απόδοσης 
Συνεχή off-the-job και on-the-job εκπαίδευση 
Αυτοκίνητο, laptop, κινητό 
Δυνατότητα εξέλιξης μέσα στην εταιρία 
Εργασία σε μια δυναμική και αναπτυσσόμενη 

αγορά 
Πενθήμερη εργασία, οχτάωρο

Αποστολή βιογραφικών στο fax: 210 6201332 ή στο 
e-mail: nio@gcp.gr ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: 
Αυγής 60, 145 64 Κηφισιά. Website: www.gcp.gr. Όλα 
τα βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.

H Hospital Line Α.Ε., καθιερωμένη εταιρία που δρα-
στηριοποιείται στην προώθηση ιατρικών και φαρμα-
κευτικών προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, ζητά να 
προσλάβει άμεσα:

Ιατρικούς Επισκέπτες 
(κωδ. θέσης: 41)

Με έδρα Αθήνα ή Θεσσαλονίκη.

Για την κάλυψη των αναγκών των περιοχών  
της Αττικής και της Β. Ελλάδας.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν: 
Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  
Εμπειρία στο χώρο του φαρμάκου τουλάχιστον  

3 ετών  
Δυναμισμό, δημιουργικότητα και θέληση  

για συνεχή μάθηση 
Γνώση της αγγλικής γλώσσας, καθώς και χρήσης 

υπολογιστών  
Η εταιρία προσφέρει: 
Οργανωμένο, ευέλικτο και ανθρωποκεντρικό  

περιβάλλον εργασίας 
Εταιρικό αυτοκίνητο και κινητό τηλέφωνο 
Συνεχή εκπαίδευση στις πιο σύγχρονες μεθόδους 

ιατρικής ενημέρωσης 
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν αναλυ-
τικό βιογραφικό σημείωμα με πλήρη στοιχεία, στοιχεία 
επικοινωνίας και πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
hospital-line@hospital-line.gr. Όλα τα βιογραφικά θα 
θεωρηθούν εμπιστευτικά.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
Nurse

Organization: Medecins Sans Frontieres (MSF) 
Project: MSF Europe migrations 
Location: Athens 
Starting date: immediately 
Duration: 2-month contract (renewable)

Médecins Sans Frontières (MSF) is an international 
independent medical and humanitarian action-driven 
organization that offers assistance to populations in 
distress, to victims of natural or man-made disasters 
and to victims of armed conflict, without discrimination 
and irrespective of race, religion, creed or political 
affiliation. The MSF movement is built around 5 
operational centres (OC) supported by 23 sections and 

offices worldwide. MSF in Greece provides humanitarian 
and medical assistance to the refugee and migrant 
populations fleeing conflict in their home countries 
and following a migration route via Greece and the 
Balkans towards northern Europe.

Main purpose: Provide medical screening, nursing 
care, treatment and follow-up of patients, according 
to doctors’ prescriptions, protocols applied in service 
and universal hygiene standards/precautions, in order 
to ensure the quality and continuity of care for the 
targeted population.

Main responsibilities of the position: 
Know, promote, implement and follow at all times 

the universal hygiene standards/precautions,  
bio-hazard prevention and infection control, 
security rules and other protocols and procedures 
in the medical premises and ensure high standards 
of hygiene of his/her working environment 
Ensure triage of patients in waiting areas, wards 

or during emergencies, detecting the priority 
acute/emergency cases, carrying out first aid care 
when necessary and referring them to the doctor 
Carry-out admission, surveillance and follow-up 

of patients meaning assessment of their health 
state evolution, and identification of emergency 
situation or any deterioration 
Coordinate referrals as necessary for medical 

evaluation or other services (psychological 
support services, social support services, etc.) 
Participate in the department-related pharmacy 

and medical equipment control and maintenance 
Carry-out administrative procedures  

and documents (fill in patients’ files, forms, 
statistics, etc.) 
Respect medical secret and confidentiality  

Requirements: 
Education: essential recognized nurse  
degree/diploma and license to practice 
Experience: 2 years of previous experience, 
previous experience in other NGO’s  
will be considered an asset 
Languages: greek and english language essential, 
arabic language desirable 
Competencies: commitment to MSF principles, 
flexibility, teamwork, results-orientation

All MSF staff receives: an employment contract, 
remuneration, social and health insurance.
To apply, please send your cv and a motivation letter 
in english at the following e-mail address: msff-
athenes-recruitment@paris.msf.org quoting reference 
code “Nurse Athens” in the subject line of the e-mail. 
Please note that only shortlisted candidates will be 
contacted.

Νοσηλευτές ΤΕΙ-ΑΕΙ 
Αγγλία

To γραφείο μας, σε συνεργασία με το Ηertfordshire 
NHS Trust, προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες εργασίας 
σε Νοσηλευτές Τ.Ε.Ι /Α.Ε.Ι. Θα διεξαχθούν συνεντεύ-
ξεις μέσω skype, σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί 
μέσα στο μήνα. 

Οι υπηρεσίες μας προσφέρονται δωρεάν προς τους 
υποψηφίους. Θέσεις εργασίας με μεγάλες δυνατότητες 
μετεξέλιξης και εξειδίκευσης. Μισθός από £21,478-
£27,901 (περίπου από 30.000 έως 39.000 ευρώ) ετη-
σίως, αναλόγως προυπηρεσίας. 

Παρέχεται κάθε δυνατή βοήθεια στους νεοπροσλαμ-
βανόμενους νοσηλευτές, όπως δωρεάν διαμονή για 
τον πρώτο μήνα και £100 επιπλέον βοήθεια για τα 
αεροπορικά εισιτήρια. Δίνεται η δυνατότητα εργασίας 
και σε νοσηλευτές που δεν έχουν ολοκληρώσει ακόμα 
τη διαδικασία απόκτησης PIN number, αλλά έχουν 
συμπληρώσει την αίτηση στον ΝMC και διαθέτουν 
PRN number, στους οποίους παρέχουμε κάθε δυνατή 
βοήθεια για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Επίσης, 
η συνεχής επιμόρφωση των νοσηλευτών μας είναι κάτι 
θεμελιώδες γα τις θέσεις εργασίας που προσφέρουμε.

Έχουμε ειδικότητες που δεν παρέχονται συνήθως σε 
περιφερειακά νοσοκομεία, συμπεριλαμβανομένων 
καρδιολογία, μονάδα τεχνητού νεφρού, ρομποτική 
ουρολογία, μονάδα εγκεφαλικών κ.τ.λ. Αυτό σημαί-
νει ότι υπάρχουν ευκαιρίες εξειδίκευσης σε πολλούς 
τομείς. Είμαστε στην πρώτη τριάδα των Trust στην 
ανατολική Αγγλία για το μέγεθος και τον αριθμό των 
ασθενών που προσφέρουμε νοσηλεία, έτσι σας δί-
νεται η δυνατότητα να συνεργαστείτε με ένα μεγάλο 
μείγμα ασθενών. 

To Hertfordshire είναι ένα εξαιρετικό μέρος για να ζει και 
να εργάζεται κανείς, με εύκολη πρόσβαση στο Λονδίνο 
και το Cambridge. Υπάρχουν ισχυρές κοινότητες στις 
πόλεις και μεγάλα σχολεία και μια σειρά κατοικιών 
που διατίθενται για διάφορους προϋπολογισμούς.

Αποστείλετε βιογραφικά και στοιχεία επικοινωνίας 
στο e-mail: zozis@jobsallover.eu.Τηλ: 23130 32690. 





Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2016
30
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To Cosmetic Derma Medicine Group, η πιο σύγ-
χρονη κλινική αισθητικής, δερματολογίας, πλαστικής 
χειρουργικής και μεταμόσχευσης μαλλιών, αναζητά:

Νοσηλευτικό Προσωπικό 
Αθήνα

Έως 30 ετών για πλήρη απασχόληση.

Απαραίτητα προσόντα: 
Πτυxίο νοσηλευτικής Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. απαραίτητο 
Άριστη γνώση αγγλικών, γνώση επιπλέον  

γλωσσών θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα 
Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 
Οργάνωση, συνέπεια, υπευθυνότητα

Προσφέρεται: ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών σε 
ένα σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον με ευκαιρί-
ες ανέλιξης.

Παρακαλώ αποστείλατε το βιογραφικό σας με φωτο-
γραφία στο e-mail: lagiant@cosmeticdermamedicine.
gr. Όλα τα βιογραφικά θα εξετασθούν από τη δ/νση 
ανθρώπινου δυναμικού με πλήρη εμπιστευτικότητα. 
Απαραίτητη φωτογραφία.

Νοσηλευτές  
Αγγλία

Παρουσίαση και παραγωγικός διάλογος για τις θέσεις 
νοσηλευτών στην Αγγλία, το σύστημα υγείας, το NMC 
και το IELTS.

Τρίτη 24/05/2016 στις 18:00, στην αίθουσα 
 Καβουντζή στο ΕΚΠΑ 
Τετάρτη στις 25/05/16 στις 14:00, στην αίθουσα  

1 στο Τ.Ε.Ι. Πάτρας 
Παρασκευή 27/05/16 στις 15:00, στην αίθουσα 

1.1. στο Τ.Ε.Ι. Ιωαννίνων

Η Medacs Healthcare είναι μια κορυφαία εταιρία 
στελέχωσης προσωπικού, παρέχοντας υπηρεσίας προ-
σέλκυσης και επιλογής προσωπικού τόσο στο δημόσιο, 
όσο και στον ιδιωτικό τομέα υγείας τα τελευταία 25 
χρόνια. Δραστηριοποιείται σε Ευρώπη με έμφαση σε 
Αγγλία, Αυστραλία, Μέση Ανατολή, Νέα Ζηλανδία και 
ανατολική Αφρική με μεγάλη εμπειρία στο χώρο.

Θέματα παρουσίασης:  
Σύστημα υγείας Αγγλίας και δημόσια νοσοκομεία 
Συνθήκες εργασίας, μισθοί, ωράρια, υπερωρίες, 

εκπαίδευση, επαγγελματική εξέλιξη 
Εγγραφή στο NMC, έγγραφα που χρειάζονται 
Προετοιμασία για το IELTS, το νέο σύστημα. 
Εμπειρίες άλλων νοσηλευτών που ζουν  

στην Αγγλία 
Διάλογος-ερωτήσεις από τους φοιτητές

Θα υπάρξει πλήρης ενημέρωση για τις ανοιχτές 
θέσεις που υπάρχουν τώρα στα νοσοκομεία και τη 
διαδικασία που ακολουθείτε, από την αποστολή βιο-
γραφικού μέχρι την μετεγκατάσταση του νοσηλευτή 
για εργασία στην Αγγλία. Για παραπάνω πληροφορίες, 
πιθανές απορίες πριν την ενημέρωση ή αποστολή του 
βιογραφικού σας, επικοινωνείτε με την κα Αφροδί-
τη Βαρβιτσιώτη (recruitment consultant) στο e-mail: 
Afrodite.Varvitsioti@Medacs.com ή τηλεφωνικώς στο 
τηλ. +4420 30964590. Απευθύνεται σε όλους τους 
φοιτητές και αποφοίτους νοσηλευτικής. Θέλουμε να 
σας γνωρίσουμε!

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

Γιατρούς Ειδικευμένους Δερματολόγους

Για πλήρη απασχόληση, στο υποκατάστημα  
της Θεσσαλονίκης.

Απαραίτητα προσόντα: 
Πτυxίο ιατρικής Α.Ε.Ι. 
Άριστη γνώση αγγλικών, γνώση επιπλέον  

γλωσσών θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα 
Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 
Οργανωτικότητα, συνέπεια, υπευθυνότητα

Προσφέρεται: ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών, σε 
ένα σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον με ευκαιρί-
ες ανέλιξης. 

Παρακαλώ αποστείλατε το βιογραφικό σας με φωτο-
γραφία, στο e-mail: lagiant@cosmeticdermamedicine.
gr. Όλα τα βιογραφικά θα εξετασθούν από τη δ/νση 
ανθρώπινου δυναμικού με πλήρη εμπιστευτικότητα.

Από τον όμιλο ιατρικών εταιριών Ιατρόπολις, ζητούνται:

Ιατροί  
Ακτινοδιαγνώστες

Με εμπειρία σε μαστογραφίες, U/S, triplex,  
ακτινογραφίες.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ανεπτυγμένη επι-
κοινωνιακή ικανότητα, άριστη γνώση αγγλικών και 

χειρισμού Η/Υ και να χαρακτηρίζονται από υπευθυ-
νότητα, αξιοπιστία και ομαδικό πνεύμα.

Βιογραφικά στο e-mail: hr@magnitiki.gr  
(αναφέροντας τον κωδικό θέσης: ΑΜΤ16)

Obstetrician/Gynecologist

Location: Athens 
Reports to: Reproductive Health Coordinator 
Starting date: ASAP 
Duration: 31 December 2016

Program background: International Medical Corps 
is a global, humanitarian, nonprofit organization 
dedicated to saving lives and relieving suffering 
through health care training and relief and development 
programs. Established in 1984 by volunteer doctors 
and nurses, International Medical Corps is a private, 
voluntary, nonpolitical, nonsectarian organization. 
Its mission is to improve the quality of life through 
health interventions and related activities that build 
local capacity in underserved communities worldwide. 

By offering training and health care to local populations 
and medical assistance to people at highest risk, and 
with the flexibility to respond rapidly to emergency 
situations, International Medical Corps rehabilitates 
devastated health care systems and helps bring them 
back to self-reliance.

Job summary: An Obstetrician/Gynecologist (Ob-
Gyn) primarily focuses on women’s health. Under 
obstetrics, the provider is responsible for the health 
of the mother in the pre-pregnancy phase, as well as 
the child during the antenatal period, labor, delivery 
and the immediate post partum period through direct 
care, patient education and appropriate referrals. 
Under gynecology, the provider is responsible for 
diseases related to the female reproductive tract 
such including STIs, fibroids, dysmenorrhea, etc.

Essential responsibilities: 
Provide high quality medical consultations 

including analysis of relevant patient  
history/records, appropriate physical exam  
and investigations to provide accurate diagnosis 
(or diagnoses) for diseases related to the female 
reproductive tract as well as general diseases 
such as hypertension, cancers, UTIs, diabetes, etc 
Provide patients with appropriate treatment, 

explanation of all medications, investigation 
results, referral for further care and required 
follow up 
Provide specific guidance for pregnant women 

from time of diagnosis to post partum period  
in order to keep both mother and child healthy 
Provide advice to patients and community 

members concerning diet, activity, hygiene,  
and disease prevention (such as need 
for vaccination, smoking cessation, etc.) 
Track daily patient data using tally sheets  

or other tools provided 
Monitor diagnostic trends and report  

to supervisor as needed 
Adhere to rational drug usage protocols 
Submit reports in a timely manner 
Participate in educational sessions for staff  

and patients as directed by supervisor 
Attend training sessions as required  

by supervisor 
Provide training to other staff as requested  

by supervisor 
Participate in the daily running of the clinic 
Collaborate with other departments as needed  

to ensure smooth implementation and integration 
of services 
Adhere to administrative directives with regards 

to work schedules, record keeping, patient 
communications, re-stocking of necessary drugs, 
consumables and other items 
Adhere to IMC code of conduct and internationally 

accepted humanitarian principles 
Provide all services to patients free of charge 
Any other duty as requested by supervisor  

Qualifications: (training/education/experience/
physical demands required, provide 6-8 
requirements): 
Must be a graduate of obstetrics and gynecology 

specialization with a valid license 
Must have at least 3-5 years’ experience working 

as an Obgyn in public or private health facilities 
Must be able to submit patient data as required 
Must be able to provide technical support  

to health providers who refer patients 
Must have excellent organizational skills  

and ability to handle multiple tasks in a dynamic, 
high pressure environment 
Must have the flexibility and ability to work 

effectively with various personalities and cultures 
Only female candidates will be considered

Please reply by sending your cv and letter of 
interest to the following e-mail: GreeceJobs@
InternationalMedicalCorps.org. Only applications sent 
in english will be considered for recruiting. Please 
note that interviews may start before the closing 
date if suitable candidate applies. Only shortlisted 
candidates will be contacted.

Ουρολόγοι

Από τους SOS Ιατρούς Θεσσαλονίκης.

Απαραίτητα: 
Πτυχίο ΑΕΙ ιατρικής 
Γνώση αγγλικών 
Προϋπηρεσία

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις παρακα-
λούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, 
αναφέροντας τον τίτλο της θέσης στην διεύθυνση: 
salonica@sosiatroi.gr. Η εταιρία διαχειρίζεται όλες 
τις αιτήσεις με απόλυτη εχεμύθεια. Για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με την εταιρία μας, μπορείτε να 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.sosiatroi.gr

Ο όμιλος αισθητικής ιατρικής Figura αναζητεί κατάλ-
ληλους υποψηφίους για την κάλυψη της παρακάτω 
θέσης στα καταστήματα Αθηνών.

Ιατρός  
(κωδ.: FA81)

Προφίλ υποψηφίων: 
Πτυχίο ιατρικής 
Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 
Με ειδικότητα ή σε αναμονή ειδικότητας 
Ευγένεια, υπομονή, καλή επικοινωνία 
Προσεγμένη επαγγελματική εμφάνιση 
Ικανότητα εργασίας σε ομάδα 
Επαγγελματισμός και αποτελεσματικότητα 
Προϋπηρεσία σε ανάλογους χώρους θα εκτιμηθεί  

Παροχές εταιρίας: 
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

Οι υποψήφιες που πληρούν τις προϋποθέσεις καλούνται 
να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα (με 
φωτογραφία σε επαγγελματικό ύφος), αναγράφοντας 
τον κωδικό της θέσης στο e-mail: hr@figurabody.gr. 
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών 
σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τις υποψήφιες 
που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς 
στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Specialty Doctors & Consultants  
Ηνωμένο Βασίλειο

Νέες άμεσες θέσεις εργασίας σε κρατικά NHS νοσοκομεία 
του Ηνωμένου Βασιλείου, από την Global Medirec.

Isle of man: 
1 specialty doctor in trauma & orthopaedics 
1 specialty doctor in accident & emergency/A&E 
1 specialty doctor in obstetrics & gynaecology 
1 trust SHO in paediatrics  

South west of England: 
2 specialty doctors in anaesthesia 
1 consultant in acute internal medicine 
1 consultant histopathologist 
1 consultant haematologist 
1 consultant paediatrician 
1 consultant gastroenterologist

Details about the trust SHO vacancies: Non-training 
vacancies. Απαραίτητη εμπειρία: Τουλάχιστον 2 χρόνια 
εμπειρίας ως ειδικευόμενος. Αρχικό ετήσιο συμβό-
λαιο, o βασικός ετήσιος μισθός του Trust SHO είναι 
μεταξύ £27.798 - £38.705 (αναλόγως προηγούμενης 
εμπειρίας). Ένας μέσος ετήσιος μισθός είναι περίπου 
£40.000-£45.000 συνολικά. Ώρες εργασίας: 40/7 συν 
on-calls (εφημερίες).

Details about the specialty doctor vacancies: Μια 
θέση εργασίας κατάλληλη για έναν ιατρό που μόλις 
έχει αποκτήσει τον τίτλο ειδικότητάς του ή είναι πολύ 
κοντά στη λήψη αυτού, καθώς επίσης και για τα επόμενα 
2-3 χρόνια ως ειδικός. Ετήσιος μεικτός μισθός ενός 
specialty doctor από £45.000-£60.000 (αναλόγως 
προϋπηρεσίας). Ώρες εργασίας: 48 την εβδομάδα, 
συμπεριλαμβανόμενων των εφημεριών (οn-calls).

Details about the consultant vacancies: Ο βασικός 
ετήσιος μεικτός μισθός του consultant είναι μεταξύ 
£75.249 έως £101.451 (αναλόγως προηγούμενης 
εμπειρίας). Ώρες εργασίας: 37½ την εβδομάδα συν 
on-calls (εφημερίες). Ετήσια συμβόλαια με προοπτική 
ανανέωσης, αν και εφόσον το επιθυμεί ο ιατρός και 
το νοσοκομείο μετά τη λήξη του αρχικού συμβολαίου.

Ο αιτούμενος θα πρέπει: 
Να έχει IELTS academic 7.5 ή να είναι ήδη  

εγγεγραμμένος στο GMC 
Πρόσφατη νοσοκομειακή εμπειρία τα τελευταία 

τουλάχιστον 3 χρόνια για τις consultant θέσεις 

Άμεση διαθεσιμότητα ιατρών για όλες τις θέσεις 
(τουλάχιστον 2-3 μηνών μετά από μια επιτυχή  
συνέντευξη)

Στις υπηρεσίες της GlobalMediRec συμπεριλαμβά-
νονται: προετοιμασία του βιογραφικού, προετοιμασία 
του ιατρού για την τηλεφωνική συνέντευξη, βοήθεια 
με την εγγραφή του ιατρού στον GMC, άνοιγμα λογα-
ριασμού τραπέζης στην Αγγλία κ.τ.λ. Οι υπηρεσίες της 
GlobalMediRec είναι εντελώς δωρεάν για τους ιατρούς.

Τα απαιτούμενα προσόντα είναι: 
Πρόσφατη νοσοκομειακή εμπειρία  

(στις consultant θέσεις) 
Τίτλος ειδικότητας (στις consultant θέσεις) 
Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας IELTS Academic 

with Overall Score 7.5 
Δικαίωμα εγγραφής στο general medical council

Ενημέρωση προς ιατρούς: Για όποια νέα εγγρα-
φή από τον Ιούνιο 2014 και έπειτα, απαιτείται από 
το GMC (General Medical Council) το πιστοποιητικό 
γλωσσομάθειας IELTS, Academic with Overall Score 
7.5. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έρθουν σε επι-
κοινωνία μαζί μου για περαιτέρω πληροφορίες και 
τυχόν διευκρινίσεις, στο e-mail: katerina.kontalipou@
globalmedirec.com

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Η Ελληνικός Χρυσός προσφέρει τη δυνατότητα σε 
όσους επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη 
θέση του: 

Γεωλόγου Υπογείου  
Beat Underground Geologist 

(Χαλκιδική)

Εκτέλεση γενικών καθημερινών καθηκόντων:  
Υπόγεια γεωλογική χαρτογράφηση ανοικτών  

εκσκαφών 
Γεωλογική εργασία πεδίου 
Δειγματοληψία ανοικτών εκσκαφών 
Επίβλεψη γεωτρήσεων 
Περιγραφή και δειγματοληψία πυρήνων  

γεωτρήσεων  
Γεωλογική ερμηνεία και χωρική ανάλυση  
δεδομένων:  
Καταχώριση δεδομένων από τις καθημερινές  

εργασίες στη γεωλογική βάση δεδομένων  
του τμήματος (acQuire) και στα αντίστοιχα αρχεία 
του μεταλλευτικού λογισμικού 
Δημιουργία γεωλογικών χαρτών και τομών 
Χωρικός συσχετισμός και ανάλυση  

των δεδομένων που συλλέγονται καθημερινά  
Έλεγχος παραγωγής:  
Δειγματοληψία, προετοιμασία και ανάλυση  

δειγμάτων μετώπου 
Συνεργασία με τους μηχανικούς παραγωγής  

για τη διαχείριση των σωρών μεταλλεύματος  
και την επίτευξη των στόχων τροφοδοσίας  
του εργοστασίου  
Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει 
τα παρακάτω προσόντα: 
Πτυχίο γεωλογίας (ειδίκευση στους τομείς  

της πετρολογίας ή της τεκτονικής θα εκτιμηθούν 
θετικά) 
Εμπειρία σε εργασία σε υπόγειο μεταλλείο  

θα εκτιμηθεί θετικά 
Πολύ καλές δεξιότητες στη χρήση υπολογιστών, 

εμπειρία σε μεταλλευτικά ή συναφή γεωλογικά 
λογισμικά θα εκτιμηθεί θετικά 
Οικείος με εργασία σε υψηλούς ρυθμούς  

παραγωγής και στενές προθεσμίες 
Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας  

τόσο στον γραπτό, όσο και στον προφορικό λόγο 
Καλές δεξιότητες στην επικοινωνία με το τεχνικό 

και επιστημονικό προσωπικό,  
καθώς και στη μετάδοση οδηγιών, ικανότητα  
και θέληση για εργασία ως μέλος ομάδας 
Άδεια οδήγησης Β’ κατηγορίας και ικανότητα  

οδήγησης στο υπόγειο μεταλλείο

Σε περίπτωση που διαθέτετε τα παραπάνω και θέλετε 
να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας παρακαλώ όπως 
αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στην ηλ. 
διεύθυνση: Hr@gr.eldoradogold.com με τον κω-
δικό ΓΥ, ή στην ταχ. διεύθυνση: Ελληνικός Χρυσός, 
Στρατώνι Χαλκιδικής, ΤΚ 63082, υπόψη διεύθυνσης 
ανθρώπινου δυναμικού.

Η Αγροτικός Οίκος Σπύρου ΑΕΒΕ, η πρώτη ελληνική 
εταιρία έρευνας, παραγωγής και εμπορίας σπόρων 
σποράς, αναζητά: 

Γεωπόνο

Για την κάλυψη της θέσης γεωπόνου ανάπτυξης νέων 
προϊόντων στην Κεντρική Ελλάδα (Θεσσαλία, Φθιώ-
τιδα, Βοιωτία).

Απαραίτητα προσόντα: 
Πτυχίο γεωπόνου Α.Ε.Ι. 
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Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
Γνώση στη χρήση βασικών προγραμμάτων  

ηλεκτρονικών υπολογιστών 
Δίπλωμα οδήγησης 
Οργανωτική και επικοινωνιακή ικανότητα 
Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
Διάθεση και δυνατότητα για ταξίδια 
Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί θετικά  

Η εταιρία παρέχει: 
Ικανοποιητικό πακέτο παροχών 
Εταιρικό αυτοκίνητο 
Ιδιωτική ιατροφαρμακευτική ασφάλεια 
Συνεχή εκπαίδευση

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στο e-mail: 
salescv@spirou.gr. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
Ο Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 
ΑΕ (ΛΑΓΗΕ ΑΕ) μέσω της Icap Advisory A.E., μέλος 
του ομίλου Icap, ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Δικηγόρους 
(κωδικός 10)

Τίτλοι σπουδών: 
Πτυχίο νομικού τμήματος σχολής ελληνικού  

πανεπιστημίου ή ισότιμου τίτλου νομικού τμήματος 
πανεπιστημιακής σχολής του εξωτερικού 
Να είναι δικηγόροι μέλη  

ενός από τους δικηγορικούς συλλόγους  
της ελληνικής επικράτειας  
Ικανότητες/εμπειρία: 
Να έχουν συνολικό χρόνο άσκησης  

του δικηγορικού λειτουργήματος τουλάχιστον  
πέντε (5) χρόνια από την εγγραφή  
τους σε δικηγορικό σύλλογο 
Να έχουν άριστη γνώση και εμπειρία σε θέματα 

αστικού, εμπορικού και δημοσίου δικαίου 
Να έχουν γνώση χρήσης Η/Υ στα αντικείμενα:  

επεξεργασία κειμένων, υπολογιστικών φύλλων 
και υπηρεσιών διαδικτύου  
Επιθυμητά προσόντα: 
Να γνωρίζουν επαρκώς και άλλη γλώσσα  

της ευρωπαϊκής ένωσης, πλην της ελληνικής 
και της αγγλικής 
Προϋπηρεσία σε περιβάλλον νομικής υπηρεσίας, 

πλέον των πέντε δικηγόρων, οργανισμού ή εταιρίας 
Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε συναφές πεδίο 

με τα αντικείμενα αρμοδιοτήτων της ΛΑΓΗΕ ΑΕ 
Η εργασιακή εμπειρία σε αντικείμενα  

που σχετίζονται ιδιαίτερα με το δίκαιο 
 της ενέργειας θα συνεκτιμηθεί ιδιαιτέρως

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να δουν αναλυτικά τις 
λεπτομέρειες της σχετικής πρόσκλησης στον ιστότοπο 
www.lagie.gr. Πληροφορίες επί της διαδικασίας θα 
δίνονται στα τηλέφωνα: +30210 7200276 και +30210 
7200260, από Δευτέρα έως και Παρασκευή (ώρες από 
10.00 πμ έως 17.00 μμ) και στο ακόλουθο link: http://
www.jobs.net/j/JEwwvMH8?idpartenaire=24693.

Μεγάλο δικηγορικό γραφείο της Θεσσαλονίκης αναζητά: 

Συνεργάτη Δικηγόρο  
(κωδ. 1/2016)

Για μόνιμη και αποκλειστική απασχόληση.

Αντικείμενο ενασχόλησης:  
Εταιρικό δίκαιο 
Συμβουλευτική δικηγορία  

Απαραίτητα προσόντα:  
Τουλάχιστον 5ετή προϋπηρεσία 
Άπταιστη γνώση αγγλικών 
Γνώση υπολογιστή-διαδικτύου   

Θα εκτιμηθούν:  
Μεταπτυχιακό στο εμπορικό ή αστικό δίκαιο 
Προηγούμενη ενασχόληση με το αντικείμενο   

Η εταιρία προσφέρει: 
Άριστο περιβάλλον εργασίας 
Μηνιαίο πάγιο μισθό

Τα βιογραφικά θα αποστέλλονται στην ηλ. διεύθυνση: 
hr@cosmoshellas.com

Η εταιρία Σιούφας και Συνεργάτες, επιθυμεί να 
προσλάβει για εσωτερική αποκλειστική συνεργασία:

Δικηγόρο  
(Junior In-house Lawyer) 
(κωδικός θέσης: LBIH_08)

Περιγραφή θέσης: το άτομο αυτό  
θα έχει ως κύριες αρμοδιότητες: 
Την ευθύνη για τη σύνταξη δικογράφων 
Την επικοινωνία και πραγματοποίηση  

συναντήσεων με πελάτες 
Την παράσταση σε δικαστήρια 
Τη μελέτη νομικών υποθέσεων  

Απαραίτητα προσόντα: 
Απόφοιτος νομικού τμήματος  

(κατά προτίμηση ελληνικού πανεπιστημίου) 
Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σε αντίστοιχο 

αντικείμενο  
3ετής εμπειρία σε υποθέσεις αναγκαστικής 

 εκτέλεσης 
Δικαστηριακή εμπειρία 
Εμπειρία σε αστικό και εμπορικό δίκαιο 
Εξοικείωση με Η/Υ (Word, Excel) 
Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας 
Επιθυμητή η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας   

Απαραίτητες δεξιότητες: 
Ομαδικότητα 
Αναλυτική σκέψη  
Επικοινωνιακές ικανότητες 
Προσαρμοστικότητα 
Ικανότητες οργάνωσης 
Εργασία υπό συνθήκες πίεσης 
Ικανότητα διαχείρισης χρόνου  

Η εταιρία προσφέρει: 
Πλήρες πακέτο αποδοχών  
Δυναμικό περιβάλλον εργασίας 
Προοπτικές εξέλιξης 

Βιογραφικά στο e-mail: human.resources@sioufaslaw.
gr. Όλα τα βιογραφικά σημειώματα θεωρούνται εμπι-
στευτικά 

Lawyer

Job responsibilities: 
Preparation and handling of simple litigation 

cases, including payment orders 
Drafting of all court documents (lawsuits, 

administrative appeals etc.) related to insurance, 
tort, tax law and in general civil and administrative 
law 
Preparation of files for complex litigation cases 

such as tax and competition law cases 
Organization and coordination of the legal 

department files, cases and issues; monitoring 
calendars, keep up with deadlines, documenting 
actions and generating status reports  
Requirements: 
Bachelor degree in law (an LL.M. in civil 

procedural law or, is considered a strong plus) 
0-5 years’ working experience as a lawyer 
Experience in drafting court documents including 

payment orders is considered a prerequisite 
Working knowledge in english oral & written  

in practical level. Candidates with excellent italian, 
spanish, german or russian language skills,  
will be preferred 
Excellent organization skills; ability to manage 

multiple projects and conflicting demands 
Collaborative and consultative team player 

who possesses an ability to work well both 
independently and in a team environment 
including with senior management 
Ability to work comfortably in an intense, 

 fast-paced environment and successfully manage 
and meet deadlines within a dynamic environment

Benefits: Includes competitive base salary and benefits, 
working closely with a highly motivated team in a 
dynamic and fast paced environment that provides 
the opportunity for rapid career development.

Apply to e-mail: info@alg.gr

ΤΕΧΝΙΤΕΣ
Το ξενοδοχείο Rocabella Santorini Hotel & spa 
ζητά για τη θέση: 

Ξυλουργό 

Με εμπειρία στην κατασκευή επίπλων, ντουλαπών, 
καθώς και εκτέλεση γενικών ξυλουργικών εργασιών 
(όπως πέργκολες) στο χώρο του ξενοδοχείου.

Παρακαλώ όπως στείλετε το βιογραφικό σας στο 
e-mail: hr@rocabellasantorini.com ή επικοινωνή-
σετε μαζί μας στο τηλέφωνο 22860 23711. Όλα τα 
βιογραφικά θεωρούνται εμπιστευτικά 

H ξενοδοχειακή μονάδα Aegean View Aqua Resort, 
που εδρεύει στην Κω, αναζητεί για να προσλάβει άμεσα:

Συντηρητής Υδραυλικός

Με γνώσεις και στη συντήρηση πισίνας.

Προσφέρονται: 
Ικανοποιητικές αποδοχές και ασφάλιση 
Διαμονή και διατροφή 
Εποχική απασχόληση 
Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας

Βιογραφικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: manager@
aegeanview.gr. Όλα τα βιογραφικά θεωρούνται εμπι-
στευτικά 

Μεγάλη βιοτεχνία κουφωμάτων αλουμινίου αναζητά:

Αρχιτεχνίτη 
(κωδ. 27512/16)

Με έδρα την περιοχή Θέρμη Θεσσαλονίκης.

Περιγραφή θέσης: 
Τεχνίτης παραγωγής κουφωμάτων αλουμινίου 
Τεχνίτης τοποθέτησης κουφωμάτων  

αλουμινίου  
Απαραίτητα προσόντα: 
Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών στην παραγωγή 

κουφωμάτων 
Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών  

στην τοποθέτηση κουφωμάτων 
Εμπειρία στο συντονισμό ομάδας εργασίας 
Εμπειρία σε ειδικές κατασκευές  

(υαλοπετάσματα, κάγκελα, πέργκολες κ.α.) 
Επιθυμητή τεχνογνωσία σε σύγχρονα μηχανήματα 

παραγωγής 
Δίπλωμα οδήγησης  

Προσωπικά χαρακτηριστικά:  
Άριστη επικοινωνιακή και οργανωτική ικανότητα 
Δυναμική προσωπικότητα 
Πνεύμα ομαδικής εργασίας 
Ικανότητα εργασίας κάτω από πίεση χρόνου 
Αποτελεσματικότητα 
Ευελιξία 
Επικοινωνιακότητα  

Η εταιρία προσφέρει: 
Σταθερές αποδοχές σύμφωνα με την αξιολόγηση 

επιλογής 
Άριστο περιβάλλον εργασίας

Βιογραφικά στο e-mail: hr@cosmoshellas.com. 
Όλα τα βιογραφικά θεωρούνται εμπιστευτικά 

Η Empties Recycle (www.empties.gr) προσφέρει την 
κάτωθι θέση εργασίας:

Τεχνίτη Ανακατασκευής Μελανοδοχείων 

Για πλήρη απασχόληση 

Απαραίτητα προσόντα: γνώσεις αγγλικών-υπολογιστή. 

Προαιρετικά προσόντα: τεχνικός υπολογιστών.

Βιογραφικά στο e-mail: empties@otenet.gr

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Ο πελάτης μας, μία από τις σημαντικότερες αναπτυσ-
σόμενες εταιρίες με βαθιά εμπειρία στο χώρο των 
βιομηχανικών εξοπλισμών, ενδιαφέρεται να προ-
σλάβει έναν: 

Υπεύθυνο Ανάπτυξης Πωλήσεων 
(Business Development Manager)

Ο ρόλος: Ο κατάλληλος υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος 
για την ανάπτυξη των πωλήσεων των προϊόντων και 
μηχανημάτων συσκευασίας της εταιρίας σε νέους και 
υφιστάμενους πελάτες, προωθώντας συνολικές λύσεις 
και ενδυναμώνοντας τις πωλήσεις. Αναφέρεται στη 
γενική διεύθυνση.

Καθήκοντα και αρμοδιότητες: 
Παρακολούθηση της αγοράς  

και του ανταγωνισμού και συνεχής αξιολόγηση  
του περιβάλλοντος με στόχο τον εντοπισμό  
ευκαιριών για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων 
της εταιρίας 
Ανάπτυξη cross selling ευκαιριών  

σε υφισταμένους πελάτες και δυνητικών  
νέων συνεργασιών 
Διαπραγμάτευση με νέους συνεργάτες  

για το κλείσιμο συμφωνιών 
Συνεργασία με τις επιμέρους ομάδες πωλήσεων 

των τμημάτων της εταιρίας για την κατανόηση  
αναγκών και την υποστήριξη στην επίτευξη στόχων 
και ανάπτυξης των μεριδίων αγοράς 
Επικοινωνία με τους συνεργαζόμενους  

προμηθευτές στο εξωτερικό  
Προσόντα: 
Προϋπηρεσία 5-6 ετών στις βιομηχανικές  

πωλήσεις με εμπειρία σε αντίστοιχο ρόλο,  
κατά προτίμηση στην αγορά των προϊόντων  
συσκευασίας 
Σπουδές τεχνικής σχολής/τεχνολογικής  

κατεύθυνσης 
Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
Καλή γνώση χειρισμού των προγραμμάτων  

του Ms Office 
Δυνατότητα ταξιδιών 
Διαπραγματευτικές και διαπροσωπικές  

ικανότητες 
Εστίαση στην επίτευξη αποτελεσμάτων 
Ικανότητα οργάνωσης, σχεδιασμού και τήρησης 

προτεραιοτήτων 
Ομαδικό πνεύμα εργασίας

Επισύναψη βιογραφικών στο link: goo.gl/1KOke7

LOGISTICS
Adecco HR is the global leader in HR services, certified 
in Greece with ISO 9001:2008 in the fields of search 
and selection services and temporary placement. 
Adecco is currently seeking, on behalf of its client, 
a multinational company, for a dynamic professional 
to cover the following position:

Logistics Assistant  
(ref. code: S-722/ 67566)

Job description: 
Communicate with multimodal transportations 

and vendors to ensure timely delivery of goods 
Coordinate 3PL warehouses 
Ensure accuracy of all inventories 
Maintain communication with warehouse staff  

to ensure proper working order 
Inform the customer service department about 

the update of order status 
Communicate with suppliers and warehouses 

employees abroad  
Candidate profile: 
University degree in logistics 
At least 1 year of prior experience in a similar 

role 
Excellent knowledge of the english language 
PC literature (Ms Excel power user) 
Strong negotiation and organizing skills 
Communication skills 
Team player  

The company offers: 
Competitive remuneration package 
Friendly and challenging working environment

Please send your curriculum vitae, quoting reference 
code, by e-mail to the following e-mail: infoath@
adecco.com through fax at: 210 6180376, or by mail to: 
Adecco HR, 40, Ag.Konstantinou str., 15124, Maroussi. 
After the screening of the cv’s, we will contact the 
candidates who meet the profile’s requirements to 
arrange an interview. For more job openings please 
visit our website www.adecco.gr and register your cv 
in our database to be eligible for current or future job 
openings. All applications are considered as strictly 
confidential.

Η Φουρναράκης ΑΕ. εισαγωγική εταιρία βιομηχανικών 
εργαλείων (www.fournarakis.gr), αναπτύσσει, εμπο-
ρεύεται και διακινεί τα πιο δυνατά brands βιομηχανι-
κών εργαλείων εντός και εκτός Ελλάδος. Με άριστα 
οργανωμένο δίκτυο πωλήσεων σε όλη την Ελλάδα, 
εξυπηρετεί τα περισσότερα καταστήματα χρωμάτων-
εργαλείων-σιδηρικών και ζητεί για το υπερσύχρονο 
κέντρο διανομής της στον Ασπρόπυργο:

Υπεύθυνο Αποθήκης  
(Y.Α.K)

Περιγραφή θέσης: Θα αναφέρεται στο logistic manager 
και θα είναι υπεύθυνος διεκπεραίωσης όλων των δι-
αδικασιών της βάρδιας του.

Απαραίτητα προσόντα: 
Πολύ καλές οργανωτικές και διοικητικές  

ικανότητες 
Προϋπηρεσία 5 ετών σε ανάλογη θέση σε κέντρο 

διανομής μεγάλης εταιρίας ή εταιρίας 3PL 
Απαραίτητη πολύ καλή γνώση χειρισμού WMS 

κατά προτίμηση Mantis και χειρισμού εξοπλισμού 
κέντρου διανομής 
Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες 
Όρεξη για σκληρή δουλειά και ευχέρεια εργασίας 

σε απαιτητικό περιβάλλον 
Ηλικία έως 40 ετών 
Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ επιθυμητό 
Άνεση στο προφορικό και στο γραπτό λόγο  

Παροχές: 
Μισθός ανάλογα με τα προσόντα του υποψήφιου 
Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με προοπτικές 

επαγγελματικής εξέλιξης

Βιογραφικό με πρόσφατη φωτογραφία,  
στο e-mail: Cv6@fournarakis.gr

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρία παροχής 
υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και 
πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές 
πρότυπο ISO 9001:2008, στους τομείς εύρεσης και 
επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. 
H Adecco για λογαριασμό πελάτη της, εταιρίας που 
εδρεύει στο Κορωπί, αναζητά δύο (2) άτομα για τη 
στελέχωση των παρακάτω θέσεων: 

Φορτοεκφορτωτές  
Κορωπί-κωδ. θέσης: 722/67546

Η θέση αναφέρεται σε μερική πρωϊνή απασχόληση.

Περιγραφή θέσεων: Οι κάτοχοι των θέσης θα εί-
ναι υπεύθυνοι για τις φορτώσεις-εκφορτώσεις των 
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εμπορευμάτων, καθώς και για την τακτοποίηση των 
προϊόντων σε περιβάλλον αποθήκης.

Προφίλ υποψηφίων: 
Απόφοιτοι λυκείου/ΙΕΚ/ΤΕΙ 
Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
Βασική γνώση της αγγλικής γλώσσας 
Συνέπεια και προθυμία για εργασία  

Παροχές εταιρίας: 
Πλήρες πακέτο αποδοχών 
Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα το βιογραφικό 
σας σημείωμα, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης, 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: infoath@adecco.com 
ή μέσω fax 210 6180376 ή στη διεύθυνση: Adecco 
HR, Αγ.Κωνσταντίνου 40, 15124 Μαρούσι. Μετά τη 
συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημει-
ωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους 
που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς 
στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. 
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το 
βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Όλες οι αι-
τήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

H Icap Executive Search & Selection είναι μέρος 
του ομίλου Icap, του μεγαλύτερου ομίλου παροχής 
υπηρεσιών προς επιχειρήσεις στη νότιο-ανατολική 
Ευρώπη. Με περισσότερο από 40 χρόνια εμπειρίας, 
εξειδικευόμαστε στην αξιολόγηση και επιλογή ανώτε-
ρων και ανώτατων στελεχών βάση των αναγκών των 
πελατών μας. Ο πελάτης μας, μια δυναμική ελληνική 
πολυεθνική εταιρία, ενδιαφέρεται να προσλάβει άτομο 
για τη θέση:

Υπάλληλος Αποθήκης  
Θήβα (ref. 0695/WK/ESS/GR)

Αρμοδιότητες: 
Ποσοτική και ποιοτική παραλαβή Α’ και Β’ υλικών 

στην αποθήκη  
Διευθέτηση υλικών στους χώρους  

που προβλέπεται, ανά κατηγορία ειδών 
Χορηγήσεις υλικών στη παραγωγή 
Μέριμνα για τη σωστή συντήρηση των υλικών 

στην αποθήκη 
Τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας εργασίας 

στους χώρους της αποθήκης 
Έλεγχος παραστατικών εισαγωγής-εξαγωγής  

και τήρηση των προβλεπόμενων φακέλων  
αρχείου 
Διενέργεια εσωτερικών απογραφών/συμφωνία 

φυσικού-λογιστικού αποθέματος 
Παρακολούθηση αποθεμάτων και εισήγηση  

για νέες παραγγελίες υλικών 
Φόρτωση προϊόντων προς τους πελάτες  

Απαραίτητα προσόντα: 
Απολυτήριο ενιαίου λυκείου ή Ε.Π.Α.Λ.  

ή τεχνικής σχολής 
Τουλάχιστον 2-3 χρόνια εργασιακής εμπειρίας  

σε αντίστοιχη θέση, σε οργανωμένη αποθήκη 
Οργανωτικές δεξιότητες 
Ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης πολλών 

και διαφορετικών δραστηριοτήτων 
Τήρηση κανόνων & διαδικασιών  
Αξιοπιστία-συνέπεια 
Βασικές γνώσεις Windows-Ms Office  

Η εταιρία προσφέρει: 
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης

Επισύναψη βιογραφικών στο link: http://www.jobs.
net/j/JTHn0x6u?idpartenaire=24693

H Xenodoxos, μια δυναμική εταιρία στο χώρο του 
ξενοδοχειακού management, ζητεί να προσλάβει για 
εποχική απασχόληση (σεζόν 2017) για το ξενοδοχείο 3* 
(www.sirenesbeach.com), που διαχειρίζεται στη Σάμο:

Υπεύθυνος Αποθήκης

Απαραίτητη: η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση σε all 
inclusive ξενοδοχεία.

Επιθυμητή: η γνώση του συστήματος αποθήκης 
Alexandros της Sunsoft.

Τo ξενοδοχείο λειτουργεί ως κατάλυμα υψηλού επι-
πέδου all inclusive αποκλειστικά με πελάτες από την 
Ιταλία. Διαθέτει 100 δωμάτια, 1 κεντρικό εστιατόριο, 
2 bar, beach bar, αμφιθέατρο.

Παρέχεται: 
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
Διαμονή και διατροφή για εργαζομένους με έδρα 

εκτός Σάμου 
Δυνατότητα γρήγορης επαγγελματικής εξέλιξης 

για άτομα που επιθυμούν καριέρα

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη  
φωτογραφία, στο e-mail:  
xenodoxos@windowslive.com

ΦΥΛΑΞΗ
Η My Services Human Resources A.E., εταιρία πα-
ροχής ανθρώπινου δυναμικού, αναζητά άτομα για:

Προσωπικό Ασφαλείας

Με άδεια security σε ισχύ και τα κατάλληλα σωματικά 
προσόντα για φύλαξη.

Βιογραφικό στο e-mail: hr@jcbservices.gr

Γυναίκες  
για Φροντίδα Ηλικιωμένων  

(ref.: Care Assistant) 

Για γηροκομεία στην Αγγλία.

Καθήκοντα: Προσωπική φροντίδα, παροχή φαρμάκων, 
βοήθεια στο φαγητό και παρέα.

Παρέχεται: 
Μισθός από £7,20/ώρα 
Ώρες εργασίας: κατά μέσο όρο 40 ώρες  

την εβδομάδα, υπερωρίες διαθέσιμες 
Διαμονή με χρέωση περίπου £300/μήνα 
Εκπαίδευση και σεμινάρια με προοπτική εξέλιξης  

Απαιτείται: 
Ικανοποιητικό επίπεδο αγγλικών  

(δεν απαιτείται πτυχίο) 
Διάθεση εκπαίδευσης σε ένα καινούργιο  

αντικείμενο

Βιογραφικά με τον κωδικό Care Assistant, στην αγγλική 
γλώσσα στο e-mail: jobs@melinasjobs.gr. Melina’s 
Jobs, Λάρισα, τηλ.: 241 4001529.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
Το Santorini Princess Luxury Spa Hotel στο Ημε-
ροβίγλι, ζητά να προσλάβει: 

Αισθητικό ή Φυσιοθεραπεύτρια 

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.

Το ξενοδοχείο Petasos Beach Resort & Spa (www.
petasos.gr), μέλος της αλυσίδας “small luxury hotels 
of the world”, ζητά:

Αισθητικούς
Προσόντα: 
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
Εξαιρετική ικανότητα στην επικοινωνία 
Απόφοιτος σχολής αισθητικής 
Καλή γνώση αγγλικών

Αποστολή βιογραφικών  
στο e-mail: ypetasos@otenet.gr

Αισθητικός
Προσόντα: 
Πολύ καλή γνώση της αγγλικής και ελληνικής 

γλώσσας, γνώση της ρώσικης γλώσσας,  
θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα 
Απόφοιτος σχολής, κάτοχος πτυχίου θεραπευτή 
Άριστες ικανότητες επικοινωνίας, ικανότητα  

στις πωλήσεις και στην προώθηση προϊόντων 
 θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα 
Γνώστης μιας γκάμας θεραπειών/μασάζ  

(χαλαρωτικό, deep tissue, ayurveda, thai κ.λπ.) 
Ικανότητα διδασκαλίας yoga/pilates θα εκτιμηθεί 

ιδιαίτερα

Βιογραφικά στο e-mail: cv@danairesort.com, 
website: www.danairesort.com

Το ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία είναι από τα πιο 
ιστορικά ξενοδοχεία των Αθηνών, διεθνώς ανα-
γνωρισμένο για την εξαιρετική ποιότητα της εξυπη-
ρέτησης των πελατών και των παροχών προς τους 
φιλοξενούμενους. Η Μεγάλη Βρεταννία είναι μέλος 
της αλυσίδας luxury collection της starwood hotel’s 
& resorts worldwide inc, με περισσότερους από 400 
συνεργάτες. Το ξενοδοχείο διαθέτει 320 δωμάτια και 
σουίτες, μαγευτικούς χώρους δεξιώσεων, φημισμένα 
εστιατόρια, το βραβεύμενο σε όλο τον κόσμο Alexander’s 
bar, και το αναζωoγoνητικό GB spa. Το GB hair spa του 
ιστορικού ξενοδοχείου, ενδιαφέρεται να προσλάβει:

 Συνεργάτιδα Περιποίησης Νυχιών  
(Manicure/Pedicure) 

Οι υποψήφιες πρέπει να πληρούν τις παρακάτω 
προϋποθέσεις: 
Απόφοιτοι από αναγνωρισμένο Ι.Ε.Κ ή σχολή  

αισθητικής 
Γνώση της αγγλικής γλώσσας 

Πολύ καλές ικανότητες επικοινωνίας  
και διαχείρισης χρόνου 
Ευχάριστη προσωπικότητα 
2 -3 έτη αντίστοιχης προϋπηρεσίας σε κέντρο 

αισθητικής 
Κάτοχοι αδείας ασκήσεως επαγγέλματος  

(προαιρετικό)

Οι υποψήφιες μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό 
τους σημείωμα με μια πρόσφατη φωτογραφία τους, 
στο e-mail: cv2@skywalker.gr. Σε όλες τις αιτήσεις 
θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Η Ελουντα Α.Ε. αποτελείται από 3 πολυτελείς ξενο-
δοχειακές μονάδες: Porto Elounda, Elounda Mare και 
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:

Αισθητικό
Προσόντα: 
Πολύ καλή γνώση της αγγλικής και ελληνικής 

γλώσσας, γνώση της ρωσικής γλώσσας,  
θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα 
Απόφοιτος σχολής, κάτοχος πτυχίου θεραπευτή 
Άριστες ικανότητες επικοινωνίας, ικανότητα  

στις πωλήσεις και προώθηση προϊόντων  
θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα 
Γνώστης μια γκάμας θεραπειών/μασάζ  

(xαλαρωτικό, deep tissue, ayurveda, thai etc.) 
Ικανότητα διδασκαλίας yoga/pilates θα εκτιμηθεί 

ιδιαίτερα  
Προσφέρονται: 
Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
Διαμονή και διατροφή 
6μηνη απασχόληση  

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

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
Η Med Sea Health Α.Ε. αναζητά για τη σεζόν 2017, για 
το 5* ξενοδοχειακό της συγκρότημα Miraggio Thermal 
Spa Resort στο Παλιούρι, στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, 
να καλύψει την ακόλουθη θέση:

Καθαρίστρια Κοινόχρηστων Χώρων 
(κωδ: PCL2017)

Καθήκοντα θέσης: 
Λεπτομερής και συστηματική καθαριότητα 

 όλων των κοινόχρηστων χώρων  
και των γραφείων: γραφεία, τουαλέτες, χώροι  
επισκεπτών, διάδρομοι, τζαμαρίες κ.λπ. 
Διατηρεί την καθαριότητα του εξοπλισμού 

 και των χώρων αποθήκευσης 
Τακτοποιεί τους χώρους επισκεπτών-πελατών 
Σωστή διαχείριση και αποθήκευση του εξοπλισμού 

και των υλικών (υλικά καθαρισμού) 
Ενημέρωση του/της προϊσταμένου/-ης  

για φθορές, ελλείψεις και βλάβες 
Εκτέλεση των εργασιών με ταχύτητα, συνέπεια  

και ευσυνειδησία 
Είναι ευέλικτη, αποδέχεται την ανάθεση 

 καθώς και την τροποποίηση αρμοδιοτήτων 
 από τον/την υπεύθυνο/-η ορόφων, την εργασία  
σε κυλιόμενες βάρδιες και κατά τη διάρκεια  
σαββατοκύριακων και αργιών, την εργασία  
σε εναλλασσόμενους ρόλους και σημεία  
προς καθαρισμό εντός του ξενοδοχειακού  
συγκροτήματος 
Μπορεί να λειτουργεί αποτελεσματικά  

είτε ως μονάδα, είτε ως μέρος ομάδας ανάλογα  
με τις εκάστοτε ανάγκες 
Εκπροσωπεί το ξενοδοχείο με επαγγελματισμό  

και ευγένεια σε κάθε επικοινωνία με τους πελάτες 
και ανταποκρίνεται άμεσα σε ερωτήματα  
ή παράπονα, είτε επιλύοντας τα όπου είναι εφικτό, 
είτε προωθώντας τα στους αρμόδιους υπευθύνους. 
Είναι ενήμερη για τα προϊόντα και τις παροχές  
του ξενοδοχείου ώστε να μπορεί να απαντήσει  
σε τυχόν ερωτήσεις πελατών 
Καταγράφει στο φύλλο ανάθεσης εργασιών  

σχετικές πληροφορίες για λόγους δημιουργίας 
αναφοράς και για να μπορούν να ανατρέξουν  
στο μέλλον 
Έχει ευρεία αντίληψη του ξενοδοχειακού  

συγκροτήματος και της λειτουργίας των άλλων 
τμημάτων και επιδιώκει την καλή και εύρυθμη  
συνεργασία με τους υπόλοιπους συναδέλφους 
Ανταποκρίνεται σε κάθε άλλο περιστασιακό αίτημα 

(συναφές με το αντικείμενο δραστηριότητάς της) 

που προκύπτει & της ανατίθεται από την προϊσταμένη 
Αυστηρή τήρηση της προσωπικής υγιεινής, τήρηση 

των απαιτήσεων και των προτύπων σύμφωνα  
με την πολιτική της εταιρίας  
Προφίλ υποψηφίου: 
Καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής 

γλώσσας. Επιθυμητή η γνώση της ρωσικής  
ή άλλης γλώσσας 
Επιθυμητό απολυτήριο λυκείου 
2ετής τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία  

σε ανάλογη θέση 
Πολύ καλή υγεία, φυσική κατάσταση και ευελιξία 

στην κίνηση 
Γνώση και σεβασμός σε κανόνες υγιεινής  

και ασφάλειας καθώς και σε πρότυπα παροχής 
υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών 
Ομαδικότητα, εργατικότητα, υπευθυνότητα,  

ικανότητα αποτελεσματικής οργάνωσης εργασιών 
και διαχείρισης χρόνου 
Προσοχή στη λεπτομέρεια, παρατηρητικότητα  

και μεθοδικότητα 
Ευέλικτος και συνεργάσιμος χαρακτήρας, 

 ηθικός και επικοινωνιακός 
Με επαγγελματική και ευγενική συμπεριφορά  

και προσανατολισμό στην εξυπηρέτηση του πελάτη  
Η εταιρία προσφέρει: 
Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
Εκπαίδευση σε υψηλά στάνταρ παροχής  

υπηρεσιών 
Απασχόληση για 6-8 μήνες 
Εργασία σε ένα ευχάριστο, δυναμικό  

και αναπτυσσόμενο επαγγελματικό περιβάλλον 
Διατροφή (κατά τους μήνες λειτουργίας  

του ξενοδοχείου) και στέγαση  
(για όσους δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι Κασσάνδρας).

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν πλή-
ρες βιογραφικό σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία 
αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης, στην ακόλουθη 
ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@miraggio.gr. Βιογραφικά 
που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν θα 
αξιολογηθούν. Θα επικοινωνήσουμε στο προσεχές 
διάστημα μόνο με όσους επιλεγούν για συνέντευξη.

Ο χώρος εκδηλώσεων Le Ciel στο Ημεροβίγλι 
Σαντορίνης, ζητά να προσλάβει έμπειρο:

Συνεργάτη στο πλυντήριο/σιδερωτήριο

Για εποχιακή απασχόληση (Απρίλιος–Οκτώβριος).

Προσφέρεται: διαμονή και διατροφή.

Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: hr@
leciel-santorini.com. Στο θέμα του e-mail παρακαλώ 
να αναφέρετε τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε.

ΟΔΗΓΟΙ
Driver-Groom  

Ios-Season 2017

We are currently looking for a Driver-Groom to join 
our team in Liostasi hotel & suites, 5 stars, member 
of small luxury hotels of the world, part of the group 
Denaxas S.A.

The role: 
Provides a high standard of services 
Keeping the hotel’s buss in excellent condition 

and drive it 
Handling the hotel guests luggage 
Provides a friendly and personalised welcome  

to guests 
Offers an attentive service to guests, adapting  

to any constraints  
Qualifications: 
Min. 5 years of experience as a mini bus driver 
Min. 2 years of experience as a groom  

in 4*/5* hotels 
Licence D category 
Able to work under pressure 
Excellent command of both english and greek 
Knowledge of french language will be considered 

as an asset 
Self-motivated, enthusiastic 
Excellent communication skills, with strong 

customer-focused approach 
Dealing with all enquiries in a professional  

and courteous manner 
Well groomed with strong interpersonal skills  

The company offers: 
Highly remuneration package 
Training and career development 
Dynamic, luxury and highly professional 

environment 
Accommodation & half board

Send a detailed cv to e mail: personnel@liostasi.gr 
with a recent photo and minimum 3 referees with 
phone & e-mail, or to fax: 22860 92680.
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Από ζαχαροπλαστεία Τερκενλή με έδρα την Ν. Ραι-
δεστό, ζητούνται: 

Οδηγοί 

Με δίπλωμα Γ’ επαγγελματικό.

Απαραίτητα προσόντα:  
Κάτοχος αυτοκινήτου 
Ηλικία έως 35 ετών 
Κάτοχος ψηφιακού ταχογράφου 
Κάτοχος Π.Ε.Ι

Υποβολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
info@terkenlis.gr. Σε όλες τις αιτήσεις θα τηρηθεί 
απόλυτη εχεμύθεια.

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 σας παρακαλώ να αναφέρετε τη θέση για την 
οποία ενδιαφέρεστε.  Σε όλες τις αιτήσεις θα τηρηθεί 
απόλυτη εχεμύθεια.

Η Metro ΑΕΒΕ, στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης 
της εμπορικής της δραστηριότητας, αναζητά νέους 
συνεργάτες για το κέντρο διανομής της εταιρίας στον 
Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης (περιοχή Γέφυρα):

Οδηγούς  
(κατηγορία διπλώματος Γ’-Δ’-Ε’)

Απαιτούμενα προσόντα και δεξιότητες: 
Απολυτήριο λυκείου 
Επιθυμητό πτυχίο ΤΕΙ ή ΑΕΙ 
Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε ανάλογο 

εργασιακό περιβάλλον 
Ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας 
Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες  

Η εταιρία προσφέρει: 
Ανταγωνιστικές αποδοχές 
Πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης 
Συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης  

σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρία

Κατά τη συλλογή των βιογραφικών σημειωμάτων θα 
τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα και οι κάτοικοι της 
ευρύτερης περιοχής θα προτιμηθούν. Οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα 
κάνοντας κλικ στο link: http://Mycareer.metro.com.
gr με κωδικό θέσης: WMS19. Θα τηρηθεί απόλυτη 
εμπιστευτικότητα.

Bus Drivers  
wanted in Glasgow

We currently have depots at Caledonia, Scotstoun, 
Blantyre, Dumbarton and Overtown.

Hourly pay rates: £9.00 per hours with automatic 
progression to the driver rate after 12 months.

Additional benefits include: 
2 weeks of free accommodation on arrival  

in Glasgow 
Help with organising a UK bank account, national 

insurance number, exchange of the driving licence 
Help in finding permanent accommodation  

is Glasgow 
Company pension scheme 
Auto-enrolment into a company pension scheme, 

which includes life insurance 
Employee share save schemes 
Paid annual leave: 1 year service-19 days,  

5 years’ service-21 days, 10 years’ service-22 
days, 12 years’ service-23 days, 14 years’ 
service-24 days, plus 9 public holidays 
Free travel for employee and family  

(subject to conditions) 
Smart uniform provided 
Free continuous development towards  

renewing the driver qualification  
card through the driver CPC 
Excellent social and leisure facilities  

Requirements: 
Bus driving licence category “D” 
English at communicational level 
Minimum 6 month of bus driving 

experience

Interested candidates should send their cv’s to e-mail: 
anthony@james-lewis.com or call: 44 2031379406. 
Immediate start available for the right candidates. 
We do not charge any fee’s to our candidates

ΜΟΔΑ
Fashion Designer

The responsibilities of the right candidate may 
include: 
Producing concepts 
Designing sketches on computers 
Developing patterns 
Overseeing production 
Analyzing trends in fabrics, colours and shapes 
Sourcing suppliers 
Selecting and buying fabrics and trims 
Adapting existing designs for mass production 
Supervising the making up of sample garments 
Quality control  

Qualifications: 
Minimum 6 years of professional experience 
Strong knowledge of Adobe Suite  

(Adobe Photoshop, Illustrator) and Ms Office 
Working towards targets and meeting strict 

deadlines 
Ability to multi-task, acute observation  

and an eye for detail 
Be capable of demonstrating initiative, teamwork 

and strong communication skills 
Fluency in english 
To be creative 
The ability to visualize things in 3 dimensions 
Technical skills in areas such as pattern cutting, 

grading, fabrics and garment construction 
To be able to draw, either by hand  

or on the computer 
The ability to meet deadlines and work 

 within a budget 
Commercial awareness when designing 
To keep ahead of trends in color, fabric and style 
Strong organization skills

Βιογραφικά στο e-mail: hr@altex.gr

Η Funky Buddha, μέλος του oμίλου Αltex SA, που 
δραστηριοποιείται στο χώρο της σύγχρονης ανδρικής 
και γυναικείας ένδυσης, στο πλαίσιο της δυναμικής 
της ανάπτυξης τόσο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξω-
τερικό, ζητεί: 

Μοντελίστ/Πατρονίστ 
Προσόντα: 
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον  

3 ετών 
Άριστη γνώση Η/Υ και Office 
Χειρισμός ηλεκτρονικών συστημάτων σχεδίασης 
Επικοινωνία και τεχνική παρακολούθηση  

προδιαγραφών 
Γνώση ραφής 
Εμπειρία ποιοτικού ελέγχου θα εκτιμηθεί 
Επίβλεψη fitting

Βιογραφικά στο e-mail: hr@altex.gr

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Βιομηχανία τροφίμων με ηγετική θέση στον κλάδο 
της, πανελλαδική παρουσία και εκτεταμένο δίκτυο 
εξαγωγών, αναζητά:

Προϊστάμενος Παραγωγής  
Θεσσαλονίκη-κωδ. θέσης: PROD 1811

Για τις ανάγκες της μονάδας της στη Θεσσαλονίκη.

Καθήκοντα θέσης: Ο κατάλληλος υποψήφιος θα 
αναλάβει τη συνεχή και άμεση επίβλεψη του χώρου 
παραγωγής και την εύρυθμη λειτουργία του και θα 
συμμετέχει στον συντονισμό του προγράμματος πα-
ραγωγής των εργαζομένων.

Απαραίτητα προσόντα: 
Τίτλος σπουδών χημικού μηχανικού ή τεχνολόγου 

τροφίμων 
Πενταετής τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία 

στον χώρο της βιομηχανίας τροφίμων 
Άριστη γνώση αγγλικών (proficiency) 
Άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών  

υπολογιστών (Ms Office, internet) 
Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενο ωράριο 
Εργατικότητα 
Διοικητικές ικανότητες 
Πνεύμα συνεργασίας

Επισύναψη βιογραφικών στο link: goo.gl/jZxlfo

Η βιομηχανία επεξεργασίας και εμπορίας μαρμάρων 
και φυσικών πετρωμάτων Stone Group International 
(Marmor SG SA), ζητεί να καλύψει την παρακάτω θέση:

Υπεύθυνος Τμήματος Παραγωγής 
(κωδ. PF1)

Απαιτούμενα προσόντα: 
Διπλωματούχος μηχανικός Τ.Ε.Ι. 
Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών ως εργοδηγός  

παραγωγής σε βιομηχανία 

Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
Πολύ καλές γνώσεις Η/Υ (Office, συστήματα ERP) 
Άριστες οργανωτικές ικανότητες, ομαδικότητα, 

ικανότητα διαχείρισης ομάδας  
Αρμοδιότητες: 
Συμμετοχή στον προγραμματισμό της γραμμής 

παραγωγής υπό την ευθύνη του 
Συντονισμός και επίβλεψη της παραγωγικής  

διαδικασίας 
Παρακολούθηση και έλεγχος ποιότητας  

παραγόμενων προϊόντων 
Παρακολούθηση, μέτρηση και αναφορά βασικών 

δεικτών 
Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού τμήματος

Η εταιρία προσφέρει: συνεχή εκπαίδευση και άριστο 
περιβάλλον εργασίας. 

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογρα-
φικό τους, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης, στο 
e-mail: hr@stonegroup.gr

Η Ελληνικός Χρυσός προσφέρει τη δυνατότητα σε 
όσους επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για 
τη θέση του 

Μηχανικού Παραγωγής Υπογείων 
Χαλκιδική

Κύρια καθήκοντα: 
Ασφάλεια προσωπικού, εξοπλισμού  

και εγκαταστάσεων μεταλλείου 
Διαχείριση προσωπικού βάρδιας 
Επίβλεψη υπόγειου μεταλλείου 
Διασφάλιση της εκτέλεσης των εργασιών  

στα υπόγεια σύμφωνα με τον σχεδιασμό,  
τις πρότυπες διαδικασίες λειτουργίας  
και τα πρότυπα ασφάλειας του μεταλλείου 
Συνεισφορά στην επίτευξη στόχων ασφάλειας, 

παραγωγής, ποιότητας και περιβαλλοντικής  
επίδοσης του μεταλλείου ολυμπιάδας 
Προγραμματισμός του κύκλου εργασίας  

εντός βάρδιας σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα  
προσωπικού και εξοπλισμού 
Εκπαίδευση του προσωπικού υπογείων σύμφωνα 

με το ετήσιο πρόγραμμα και τις εκάστοτε ανάγκες 
εκπαίδευσης 
Σύνταξη αναφοράς παραγωγής βάρδιας 
Διασφάλιση αποτελεσματικής επικοινωνίας  

και μετάδοσης πληροφοριών μεταξύ των βαρδιών, 
αλλά και με τα υπόλοιπα τμήματα του μεταλλείου 
Μεγιστοποίηση της διαθεσιμότητας  

και της αξιοποίησης του εξοπλισμού   
Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει 
τα παρακάτω προσόντα: 
Πτυχίο μηχανικού μεταλλείων-μεταλλουργού  

ή πτυχίο μηχανικού ορυκτών πόρων 
Επαγγελματική εμπειρία σε υπόγειες  

εκμεταλλεύσεις θα ληφθεί υπόψη θετικά, 
παρ’ όλα αυτά και υποψήφιοι χωρίς σχετική  
εμπειρία δύνανται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον 
Εμπειρία διαχείρισης προσωπικού θα ληφθεί  

σοβαρά υπόψη 
Πολύ καλές δεξιότητες στη χρήση Η/Υ 

(Office Suite, GIS Software κτλ.), εμπειρία  
στη χρήση εξειδικευμένων λογισμικών  
για μεταλλευτικά έργα ή/και διαχείρισης  
παραγωγής θα ληφθεί υπόψη θετικά 
Διάθεση /ικανότητα εργασίας σε ένα διαρκώς 

μεταβαλλόμενο περιβάλλον, υπό συνθήκες υψηλού 
θορύβου και έντασης παραγωγής, με αυστηρές 
προθεσμίες-απαιτήσεις για προσοχή στην ασφάλεια 
και στη λεπτομέρεια στην εργασία 
Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας  

τόσο στον γραπτό, όσο και στον προφορικό λόγο 
Ικανότητες εργασίας τόσο αυτόνομα,  

αλλά και εντός ομάδων 
Δίπλωμα οδήγησης (Β΄κατηγορίας)

Σε περίπτωση που διαθέτετε τα παραπάνω και θέλετε 
να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας, παρακαλώ όπως 
αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στην ηλ. 
διεύθυνση: Hr@gr.eldoradogold.com με τον κωδι-
κό ΜΠΥ ή στην ταχ. διεύθυνση: Ελληνικός Χρυσός, 
Στρατώνι Χαλκιδικής, ΤΚ 63082, υπόψη διεύθυνσης 
ανθρώπινου δυναμικού.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
H ξενοδοχειακή μονάδα Aegean View Aqua Resort, 
που εδρεύει στην Κω, αναζητά για να προσλάβει άμεσα:

Οροφοκόμες- 
Καθαρίστριες

Με σχετική προϋπηρεσία.

Βιογραφικά στο e-mail: manager@aegeanview.gr

Sani S.A., a complex of 5* hotels & a private marina 
in Chalkidiki, is seeking to recruit professionals for 
2017 summer season, at the position of:

Receptionist 
(SR017)

Job description: To deal with guests requirements 
in a courteous, charming and professional sales-
oriented manner following the company standards 
and procedures. To participate in all activities of 
the front office such as: handling daily transactions 
accurately, answering and transferring telephone 
calls, escorting guests to their rooms and showing 
all hotel facilities.

Candidate profile: 
Pleasant personality with excellent 

communication and interpersonal skills 
Well-groomed with a positive attitude 
Team player, passionate about the job  

and focused on providing high quality results 
Self-motivated, multitasking and proactive. 

Ability to work under pressure 
Excellent command of english language. 

Knowledge of a second foreign language 
(preferably russian, french or german)  
and hospitality education would be considered  
as extra assets 
Minimum 3 years of relevant experience  

in an 5* property 
Computer literacy and knowledge of Opera  

or Fidelio programs

Benefits: The company offers a competitive remuneration 
package in a dynamic and highly professional working 
environment. Shared accommodation, daily meals, 
uniform cleaning, internal discounts and further career 
development.

All candidate details will be strictly confidential. Please 
note that due to high volume of applications, only 
the ones who will be selected for an interview will 
be contacted. Apply now at the following e-mail: 
careers@saniresort.gr. Follow us on our website 
for more company news and job updates www.sani-
resort.com

Τα ξενοδοχεία Ζorbas Beach (Τιγκάκι), Sun Palace 
resort & spa (Ψαλίδι) και τα 2 γαλλόφωνα club 
Marmara, ζητούν για τη σεζόν 2017: 

Προσωπικό  
Ρεσεψιόν

Απαραίτητη η γνώση της γαλλικής γλώσσας.

Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας:15/4/2017.

Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία  
στο e-mail: cv@zorbasbeach.gr  
ή fax Ζοrbas Beach: 22420 49416,  
ή fax: Sun Palace 22420 24532.

ΕΣΤΙΑΣΗ
Το ξενοδοχείο 5* Fodele Beach & Water Park Holiday 
Resort στο Φόδελε Ηρακλείου Κρήτης, επιθυμεί να 
προσλάβει για τη σεζόν 2017:

Ά  Μάγειρα  
Κρύας Κουζίνας

Απαραίτητα προσόντα: 
Πτυχίο τουριστικής σχολής 
Τουλάχιστον 5ετής προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία  

5 αστέρων 
Άριστη γνώση οργάνωσης 
Ομαδικό πνεύμα

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη  
φωτογραφία στο e-mail:  
accounting@fodelebeach.gr.  
Επικοινωνία θα γίνει μόνο με τις υποψήφιες  
που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.

Το Mylos Bar Restaurant στη Σαντορίνη, αναζητά 
για τη σεζόν 2017:

Μάγειρα

Απαραίτητα προσόντα: 
Πτυχίο τουριστικής σχολής 
Προϋπηρεσία 2 ετών σε ζεστή κουζίνα ή κρύα 
Καλή γνώση σε ψησίματα 
Πιστοποιητικό Ε.Φ.Ε.Τ. 
Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά 
Οργανωτικός και εργατικός  

Το εστιατόριό μας προσφέρει: 
Απασχόληση από 20 Μαρτίου-10 Νοεμβρίου 
Άριστες συνθήκες εργασίας και διαβίωσης 
Διαμονή 
Ασφάλιση 
Αποδοχές αναλόγως προσόντων-

προϋπηρεσίας 
Δυνατότητα εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικού με φωτογραφία  
στο e-mail: info@mylossantorini.com
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κοινωνία και την αποδοτικότητά σας στην εργασία σας

ξη ενός προβλήματος.

-

-

-

-

-

-

-

-

 Τα πρώτα βήματα για να κάνετε το 
όνειρό σας πραγματικότητα:

-

-

Σημαντικά:

ορατό.

Γρηγόρης Βασιλειάδης,
Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπευτής  

Δρ. Ψυχολογίας, www.aftognosia.gr

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

επιβραβεύεται. Αργότερα όμως, όταν 

-

-

-

-
-

-

-

-

Γωγώ Καραγιάννη,
Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια

υθένωσης (burnout syndrome)
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Ο Στρατός της Σωτηρίας είναι ένας παγκόσμιος χριστιανικός οργανισμός που 
δραστηριοποιείται σε 126 χώρες. Ξεκίνησε το 1865 στο Δυτικό Λονδίνο και στην 
Ελλάδα το 2007. Τον Ιανουάριο του 2011 Ο Στρατός της Σωτηρίας στην Ελλάδα 
αναγνωρίστηκε σαν Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία. Υπάρχουν δύο κέντρα του 
Στρατού της Σωτηρίας ένα στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Μοναστηρίου 12 και το 

δεύτερο στην Αθήνα επί της οδού Κοδριγκτώνος 61 στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Τα 
προγράμματα του Στρατού της Σωτηρίας απευθύνονται σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες όπως 
παιδιά ηλικιωμένους αλλά και σε άτομα ή οικογένειες που η ζωή τους έχει αρνητικά επηρεαστεί 
από την παρούσα οικονομική κρίση. Πρόσφατα ένα δεύτερος χώρος του Στρατού της Σωτηρίας 
άνοιξε στο κέντρο της Αθήνας για να βοηθήσει θύματα σωματεμπορείας. Τα προγράμματα μας 
υποστηρίζονται από εταιρείες και οργανισμούς που έχουν την βάση τους στον Ελληνικό χώρο, 
καθώς και από ιδιώτες. Ιστοσελίδα: www.salvationarmy.gr

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

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

Ο Oδηγισμός είναι μία παγκόσμια, αυτόνομη, ανεξάρτητη οργάνωση με 
παιδαγωγικό χαρακτήρα, που απευθύνεται σε παιδιά και νέους. Είναι η «πιο 
Μεγάλη Παρέα του κόσμου» σε 100 πόλεις σε όλη την Ελλάδα, 145 χώρες 
στον κόσμο και 10.000.000 μέλη σε όλη τη γη. Ο Οδηγισμός είναι ένα 

παιχνίδι με νόημα. Παρέχει ευκαιρίες σε παιδιά και νέους (ηλικίας από 5 έως 17 ετών) για: 

θυνση στη ζωή τους

Οδηγικό Παιδαγωγικό Πρόγραμμα - Κλάδοι
Το σύνολο των δραστηριοτήτων που βασίζονται στην οδηγική ιδεολογία και έχουν παιδαγωγικό 
χαρακτήρα αποτελούν το Οδηγικό Παιδαγωγικό Πρόγραμμα. Μέσα από σύγχρονες δραστη-
ριότητες, σε συνδυασμό με ένα προσεκτικά σχεδιασμένο σύστημα αυτοδιοίκησης και ατομικής 
προόδου, τα παιδιά και οι νέοι αποκτούν εμπειρίες και μαθαίνουν να ζουν με αξίες, όπως ο 
σεβασμός, η πίστη, η συνεργασία και η φιλία. Το Οδηγικό Παιδαγωγικό Πρόγραμμα είναι 
προσαρμοσμένο στις ανάγκες κάθε ηλικίας. Για το λόγο αυτό, τα παιδιά και οι νέοι χωρίζονται 
σε 4 μεγάλες ηλιακές ομάδες που αποτελούν τους 4 Κλάδους: 
1. Τα Αστέρια, κορίτσια και αγόρια 5 έως 7 ετών
2. Τα Πουλιά, κορίτσια και αγόρια 7 έως 11 ετών
3. Τους Οδηγούς, κορίτσια και αγόρια 11 έως 14 ετών
4. Τους Μεγάλους Οδηγούς, κορίτσια και αγόρια 14 έως 17 ετών
Το Οδηγικό Παιδαγωγικό Πρόγραμμα βασίζεται σε τρεις άξονες και προσφέρει στα παιδιά και 
στους νέους ευκαιρίες για: 

ψυχική ανάπτυξη των παιδιών και των νέων

μετέχουν και να προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο

την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση και το περιβάλλον.
Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις και τα προγράμματα, θα βρείτε στις σελίδες των 
Κλάδων. 
Βασικές αρχές του Οδηγισμού:
-Δέχεται παιδιά και νέους ανεξάρτητα από την καταγωγή, την εθνικότητα, το θρήσκευμα, την 
κοινωνική και οικονομική κατάσταση της οικογένειάς τους, καθώς και παιδιά και νέους με 
αναπηρίες, αρκεί να είναι πρόθυμοι να δώσουν την Οδηγική Υπόσχεση. 
-Σέβεται την πολιτιστική ταυτότητα και τη διαφορετικότητα ατόμων και χωρών. 
-Βασίζεται απόλυτα στην εθελοντική προσέλευση και εργασία των μελών του. 
-Ενθαρρύνει την αρμονική συνεργασία παιδιών και ενηλίκων και φροντίζει για την ισότιμη 
κατανομή ευθυνών σε άνδρες και γυναίκες. 
-Ο Οδηγισμός είναι οργάνωση μη κυβερνητική και δεν έχει καμία κομματική χροιά.
Αγγελία: Αναζητούμε νέους/ νέες με διάθεση για μάθηση και απασχόληση παιδιών προκει-
μένου να εφαρμόσουμε αποτελεσματικά το Οδηγικό Παιδαγωγικό Πρόγραμμα (http://bit.
ly/2c96c62). Έχεις τη δυνατότητα να επιλέξεις με ποιες ηλικίες παιδιών σε ενδιαφέρει να 
ασχοληθείς προκειμένου να επικοινωνήσεις, να παίξεις προκειμένου να δώσεις γνώση μέσα 
από πολύπλευρες δραστηριότητες στα παιδιά.
Επικοινωνία: Σώμα ελληνικού οδηγισμού - Τηλ: 6949 094239 - E-mail: ttpfalirou@seo.gr

Η Μ.Κ.Ο. CIVISplus είναι Mη κυβερνητικός και Μη κερδοσκοπικός Οργα-
νισμός που καλλιεργεί την εθελοντική συνείδηση και προωθεί την κοινωνική 
προσφορά. Είναι αστική εταιρεία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με κύρια 
δραστηριότητα τη διοργάνωση ευρωπαϊκών και εθνικών, εθελοντικών, προ-
γραμμάτων με αντικείμενο την ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών, την 

προστασία του περιβάλλοντος και την ηθική και υλική υποστήριξη προς τα λιγότερο προνομιούχα 
μέλη της κοινωνίας. Η CIVISplus ιδρύθηκε από νέους ανθρώπους με στόχο τη διαρκή προσπάθεια 
τόσο για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσο και την προστασία του φυσικού και κοινωνικού 
περιβάλλοντος, συνεισφέροντας στις προσπάθειες για κοινωνική ευημερία και αειφόρο ανάπτυξη 
και συμβάλλοντας στην ανάδειξη κοινωνικών και επικοινωνιακών ζητημάτων αιχμής, είτε αυτοτελώς, 
είτε μέσα από το συντονισμό δράσεων, γνώσεων και πόρων με άλλους φορείς με κοινό σκοπό. 
Στον πρώτο χρόνο λειτουργίας του ο οργανισμός μας έχει υλοποιήσει ή συμμετάσχει σε πάνω από 
δεκαπέντε εθελοντικές δράσεις με στόχο τόσο την κοινωνική αλληλεγγύη όσο και το περιβάλλον.
Αγγελίες για Εθελοντές: 
1. Εθελοντές για Μαθήματα Ελληνικής Γλώσσας

εθελοντές για μαθήματα ελληνικής γλώσσας
Η Μ.Κ.Ο. CIVISplus

ελληνικής γλώσσας για παιδιά μεταναστών και προσφύγων και τους γονείς τους.
Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι η ομαλή ένταξη των παιδιών μεταναστών και προ-
σφύγων στο σχολικό περιβάλλον και γενικότερα στην κοινωνία καθώς και η κοινωνική ένταξη 
των γονιών τους.
Οι εθελοντές που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν ένα εκπαιδευτικό προφίλ 
που να αντιστοιχεί στις απαιτήσεις του ρόλου τους. Η συμμετοχή του κάθε εθελοντή είναι μία 
φορά την εβδομάδα για δύο ώρες και θα υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας δύο εκπαιδευτών 
σε ένα τμήμα. Οι εθελοντές θα έχουν τη διαρκή υποστήριξη της ομάδας της CIVISplus και θα 
έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε δωρεάν εκπαιδευτικά σεμινάρια που θα υλοποιηθούν 
στα πλαίσια του After School. Με την ολοκλήρωση της παροχής εθελοντικών υπηρεσιών θα 
χορηγηθεί βεβαίωση εθελοντισμού καισυστατική επιστολή.
Το πρόγραμμα διεξάγεται σε χώρο κατάλληλα διαμορφωμένο στην οδό Κωλέττη στα Εξάρχεια.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα και τα στοιχεία επι-
κοινωνίας τους (ονοματεπώνυμο, e-mail, τηλέφωνο) άμεσα στο project@civisplus.gr ή να επι-
κοινωνήσουν στα τηλ. 211 0121441-3 (ώρες επικοινωνίας: Δε-Παρ. 9.00-17.00).
2. Εθελοντές για Μαθήματα Ενισχυτικής Διδασκαλία

εθελοντές δασκάλους και παιδαγωγούς για μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας
Η ΜΚΟ CIVIS PLUS

και τελειόφοιτους παιδαγωγικών σχολών προκειμένου να στελεχώσουν τα τμήματα ενισχυτικής 
διδασκαλίας για παιδιά μεταναστών και προσφύγων. Απώτερος στόχος του προγράμματος 
είναι η ομαλή ένταξη των παιδιών μεταναστών και προσφύγων στο σχολικό περιβάλλον και 
γενικότερα στην κοινωνία. Οι εθελοντές που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να είναι 
δάσκαλοι, παιδαγωγοί ή φοιτητές (προπτυχιακοί-τελειόφοιτοι/μεταπτυχιακοί) παιδαγωγικών 
σχολών. Η συμμετοχή του κάθε εθελοντή είναι μία φορά την εβδομάδα για δύο ώρες και θα 
υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας δύο εκπαιδευτών σε ένα τμήμα. Οι εθελοντές θα έχουν τη 
διαρκή υποστήριξη της ομάδας της CIVIS PLUS και θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε 
δωρεάν εκπαιδευτικά σεμινάρια που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του After School.
Με την ολοκλήρωση της παροχής εθελοντικών υπηρεσιών θα χορηγηθεί βεβαίωση εθελοντισμού 
και συστατική επιστολή.
Το πρόγραμμα διεξάγεται σε χώρο κατάλληλα διαμορφωμένο στην οδό Κωλέττη στα Εξάρχεια.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα και τα στοιχεία επι-
κοινωνίας τους (ονοματεπώνυμο, e-mail, τηλέφωνο) άμεσα στο project@civisplus.gr ή να επι-
κοινωνήσουν στα τηλ. 211 0121441-3 (ώρες επικοινωνίας: Δευτ.-Παρ. 9.00-17.00).

Ο Σύλλογος Φροντίδα βασίζεται στην αγάπη και στην προσφορά του 
κόσμου για να πετύχει το μεγάλο του στόχο, δημιουργώντας ένα κέντρο 
φύλαξης και αποκατάστασης παιδιών με ειδικές ικανότητες. Σε αυτήν 
την προσπάθεια μας πολύτιμοι αρωγοί είναι και οι εθελοντές μας, που 
με τη δική τους προσφορά συμβάλλουν ουσιαστικά στο έργο μας.

Εθελοντές - Μέλη μπορούν να γίνουν:

φροντίδα.
Οι εθελοντές μας είναι εξίσου σημαντικοί με το μόνιμο προσωπικό μας, καθώς απασχολούνται 
σε όλες μας τις δράσεις και καλύπτουν βασικές ανάγκες, που θα μπορούσαν να καλυφθούν από 
επαγγελματίες. Ανάλογα με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν σε κάθε περίπτωση ενεργοποι-
ούνται οι εθελοντές μας, φυσικά πάντα σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα και την επιθυμία τους. 
Εκτός από τις έκτακτες ανάγκες, που θα ζητήσουμε τη βοήθεια των εθελοντών μας, υπάρχουν 
και δράσεις που κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να έχει μια σταθερή παρουσία ανάλογα με το 
χρόνο που μπορεί να διαθέσει.
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία σχετικά με τη δραστηριότητα και το έργο του 
συλλόγου. Site: www.frodida.gr - Τηλ: 210 4908631 - Fax: 211 7205287
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Μια κύρια δραστηριότητα της ΕΛΙΞ είναι η αποστολή εθελοντών από 
την Ελλάδα και την Κύπρο σε εθελοντικές δράσεις σε ολόκληρο τον 
κόσμο. Εδώ και δεκαετίες χιλιάδες νέες και νέοι έχουν γίνει παγκόσμιοι 

πολίτες, έχουν αφήσει ένα κομμάτι του εαυτού τους στις πιο μακρινές γωνιές 
του πλανήτη και έχουν γίνει φορείς πολιτισμών, ιδεών και αξιών πρωτόγνωρων 
και εμπειριών μοναδικών.
Η ΕΛΙΞ συνεχίζει να προσφέρει με αξιοπιστία και ευθύνη αυτή τη δυνατότητα 
κάθε χρόνο αδιάκοπα σε ολοένα αυξανόμενο αριθμό νέων, με τον ίδιο τρόπο 
που υποδέχεται ξένους εθελοντές στη χώρα μας. 
Η αυξανόμενη ζήτηση αποδεικνύει ότι η νέα γενιά αντιλαμβάνεται τον ρόλο 
της σε παγκόσμια κλίμακα και εμείς θέλουμε να μπορούμε να παρέχουμε αυτή 
τη δυνατότητα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί λόγοι για να γίνει κάποιος εθελοντής, όπως:

τραβά η όρεξή σου.

Η ΕΛΙΞ πραγματοποιεί εθνικές και διεθνείς εθελοντικές δράσεις που χωρίζονται 
σε τρεις βασικές κατηγορίες:

τον κόσμο, με διάρκεια από 15 ημέρες έως και 1 χρόνο.
- Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία - EVS: Πραγματοποιούνται κυρίως σε 

2 έως 12 μήνες. Τα προγράμματα αυτά είναι συγχρηματοδοτούμενα από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.
- Εθελοντικές Δράσεις στην Ελλάδα από την ΕΛΙΞ. Έχουν διάρκεια λίγων 
ημερών και ελεύθερη συμμετοχή.
Η Εκπαίδευση 

Ένα από τα σημαντικότερα εφόδια των ανθρώπων είναι η δυνατότητα εκπαίδευσή 
τους σε θέματα που τους ενδιαφέρουν.

η ΕΛΙΞ οργανώνει προγράμματα κατάρτισης, εκπαίδευσης, ανταλλαγής εμπειριών 
και καλών πρακτικών στην Ελλάδα ή συμμετέχει ως εταίρος σε αντίστοιχα στο 
εξωτερικό εξασφαλίζοντας θέσεις συμμετοχής για εσάς.
Τα προγράμματα αυτά είναι συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και έτσι καλύπτουν ένα μέρος του κόστους των δράσεων αυτών.
Η ΕΛΙΞ από το 1987 στο πλαίσιο των δράσεών της με στόχο την προσωπική 
ανάπτυξη και την εξέλιξη του ατόμου ως πολίτη του κόσμου μέσα από την ενεργή 
συμμετοχή στα κοινά, εξασφαλίζει την αξιόπιστη επιλογή των προγραμμάτων 
αυτών μέσα από τις συνεργασίες της με οργανώσεις του εξωτερικού.
Η ΕΛΙΞ έχει συντονίσει ή έχει αποτελέσει εταίρος σε προγράμματα όπως: 

εργασία και άλλα.
Επιπλέον, η ΕΛΙΞ με δικούς της πόρους οργανώνει σεμινάρια εκπαίδευσης 

διοργανώνονται την άνοιξη κάθε χρονιάς. Τα σεμινάρια είναι ένας συνδυασμός 

θεωρίας και πρακτικών βιωματικών 

την εκπαίδευση είναι επαγγελματίες 
διαφόρων ειδικοτήτων, όπως εκπαι-

με πολύχρονη εμπειρία σε εκπαιδευτικά 
σεμινάρια του είδους. Θεματικές ενότητες 
των σεμιναρίων:

Εκστρατείες
Η ΕΛΙΞ στα πλαίσια της διεθνούς της δικτύωσης, οργανώνει, 
συντονίζει και συμμετέχει σε ετήσιες εκστρατείες ενημέρωσης 
και δράσης σχετικά με τον εθελοντισμό, την κοινωνία των 
πολιτών, την κοινωνική και διαγενεακή αλληλεγγύη, το περιβάλλον, 
τον πολιτισμό και την ευρωπαϊκή συνοχή.
Κάθε χρόνο οργανώνονται συναντήσεις ενημέρωσης για τα 
προγράμματα που υλοποιούνται στην Ελλάδα αλλά και τις δυνατότητες 

Πραγματοποιούνται ειδικές συναντήσεις, παρουσιάζονται οι ετήσιες 

συναντήσεις για τη γνωριμία των στελεχών, των εθελοντών και των 
υποστηρικτών της οργάνωσης με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών αλλά και 
ιδεών για την ανάπτυξη νέων προγραμμάτων και δράσεων.
Ενημερωτικές δράσεις πραγματοποιούνται σε σχολεία, πανεπιστήμια και κολέγια. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν έτσι να ενημερωθούν σχετικά με την δραστηριότητα 
της οργάνωσης και τις επιλογές που υπάρχουν στον κόσμο του εθελοντισμού.
Διαρκής είναι επίσης η παρουσία της ΕΛΙΞ και σε συνέδρια εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 
με στόχο την ευαισθητοποίηση σε θέματα κοινωνικά, πολιτιστικά και περιβαλλοντικά 
με σκοπό την αναζήτηση συνεργασιών στα πλαίσια της εταιρικής υπευθυνότητας και τη 
δημιουργία συνεργιών προς όφελος ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.
Οργάνωσε δράση
Η οργάνωση δράσης με τη συμμετοχή εθελοντών είναι μια διαδικασία που σε πολλούς μοιάζει 
πολύπλοκη. Η ΕΛΙΞ έχει τη δυνατότητα να κάνει την ιδέα σας πραγματικότητα, αναλαμβάνοντας 
την ευθύνη της διοργάνωσης δράσεων ανάλογα με την περίπτωση, τις δυνατότητες και το 
επιθυμητό αποτέλεσμα.
Υπάρχουν απεριόριστες δυνατότητες για δήμους, εταιρείες, ιδιώτες ανάλογα με τις ανάγκες και 
τον επιθυμητό βαθμό παρέμβασης.
Το έμπειρο δυναμικό της ΕΛΙΞ αναλύει και σχεδιάζει τη δράση που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες 
των εμπλεκομένων με σκοπό τη μακροχρόνια αποδοτικότητα και όχι ευκαιριακές παρεμβάσεις. Η 

προσωπικό της ΕΛΙΞ και εθελοντές.
Οι εθελοντές είναι συνειδητοί φορείς ενέργειας και προσφοράς, άνθρωποι όλων των ηλικιών από όλο τον 
κόσμο. Η επιλογή τους γίνεται με βάση τις ανάγκες των δράσεων. Ο ρόλος τους είναι καταλυτικός για την 
επιτυχία και το θετικό πρόσημο των προγραμμάτων που εφαρμόζουμε εμείς και εσείς από κοινού.

Επικοινωνία: ΕΛΙΞ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Διεύθυνση: E-mail: Τηλέφωνο: Fax: 

Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας, 
WorkCamps, EVS, εθελοντικές δράσεις

ΕΛΙΞ
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Εισαγωγή 
Οι τράπεζες αποτελούν το βασικό μηχανισμό 
διακίνησης του κεφαλαίου στην οικονομία.

-

Αντικείμενο - Σκοπός
-

-

-

-

Κατηγορίες Πτυχιούχων

-

Χρονική Διάρκεια

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Α' Εξάμηνο 

-

Β' Εξάμηνο

1. Κατεύθυνση Διοίκηση & Οργάνωση 
Επιχειρήσεων

2. Κατεύθυνση Διοικητική Επιστήμη

3. Κατεύθυνση Ελεγκτική -Εταιρική Δι-
ακυβέρνηση

-

της επιχείρησης. 

-

-

-
ρίσουν τους περίπλοκους κινδύνους που 

-

-

Μαθήματα

4. Κατεύθυνση Τραπεζική & Χρηματο-
οικονομική Μηχανική

-

-

Ο χρηματοοικονομικός κίνδυνος είναι ανα-
-

στηριότητας. 

Μαθήματα

Προϋποθέσεις
-

-
-

-

1. 
2. 
με την ειδίκευση
3. 
4.
δραστηριότητα
5. 
6. 

-

-

με την ειδίκευση

δραστηριότητα

-

-

-

οποία καταβάλλονται σε δόσεις.

-

-

καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση 

-

-

-

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα για Στελέχη 
Επιχειρήσεων: e-MBA-Πανεπιστήμιο Αιγαίου
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Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσ-
σαλονίκης ξεκινά τη λειτουργία της 
το 1904, όταν ιδρύθηκε από τον Δρ. 

Τζον Χένρι Χάουζ (John Henry House) και 
τη γυναίκα του Σούζαν Εϊντελάιν (Susan 
Adeline). «Ο Δρ. Χάουζ, πρακτικός αλλά και 
ιδεαλιστής, πίστευε σ’ αυτό που αργότερα 
ονομάστηκε “ολιστική εκπαίδευση”. Πίστευε 
ότι για έναν ολοκληρωμένο άνθρωπο χρει-
άζεται εκπαίδευση που θα απευθύνεται στα 
χέρια, στο μυαλό αλλά και στην ψυχή. Έτσι 
ίδρυσε ένα σχολείο που δεν θα παρείχε 
μόνο εξειδικευμένη γεωργική εκπαίδευση, 
αλλά ευρύτερη παιδεία» μας λέει η κα Έλλη 
Κωνσταντίνου, διευθύντρια Institutional 
Enrollment της σχολής στη συνέντευξή μας.

Με εντυπωσίασαν ιδιαιτέρως τα παρα-
πάνω λεγόμενα του Δρ. Χάουζ. Εκατόν 
δώδεκα σχεδόν χρόνια μετά την ίδρυσή της, 
η κουλτούρα της σχολής δεν έχει αλλάξει 
καθόλου. Αυτή ήταν και η αίσθηση που 
αποκόμισα από την συνέντευξη. Όλα τα 
εκπαιδευτικά προγράμματα προσεγγίζουν 
τον άνθρωπο ολιστικά.

 Κυρία Κωνσταντίνου, πώς ξεκίνησε η 
ιστορία της Αμερικανικής Γεωργικής 
Σχολής;
Ύστερα από 30 χρόνια ιεραποστολικής 

υπηρεσίας στα Βαλκάνια ο διανοούμενος 
Αμερικανός εκπαιδευτικός Δρ. Χάουζ και η 
γυναίκα του Σούζαν ίδρυσαν την Αμερικανική 
Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης. Ταπεινές 
δωρεές κεφαλαίου και εξοπλισμού από 
έναν μικρό κύκλο υποστηρικτών στις ΗΠΑ 
βοήθησαν το ίδρυμα να επιβιώσει στα πρώτα 
χρόνια του, καθ’ όλη τη διάρκεια των δύο 
Βαλκανικών Πολέμων, του Α' Παγκοσμίου 
Πολέμου και των μαζικών μετακινήσεων 
προσφύγων από τη Μικρά Ασία στην Ελλάδα.

Μέσα σε αυτό το κλίμα κινήθηκε ο Δρ. 
Χάουζ, ο οποίος, εμπνευσμένος από πα-
ραδείγματα παρόμοιων ιδρυμάτων στην 
Αμερική, ιδρύει τη σχολή, έχοντας διαπι-
στώσει την ανέχεια του ντόπιου πληθυσμού 
σε τρόφιμα, αλλά και την πλήρη άγνοιά του 
για γεωργικές τεχνικές. Πρώτοι μαθητές 
της σχολής δώδεκα ορφανά αγόρια από 
την περιοχή της Πυλαίας.

Όλα αυτά τα 112 χρόνια η σχολή υπήρξε 
πρωτοπόρος σε εκπαίδευση (βραβεύτηκε 
δύο φορές από την Ακαδημία Αθηνών), 
καθώς και σε επίπεδο εγκαταστάσεων, πει-
ραματισμών, έρευνας, καλλιεργειών και 
παραγωγής προϊόντων. Ενδεικτικά μπορούν 
να αναφερθούν: ο πρώτος στην Ελλάδα 
χώρος παστερίωσης γάλακτος (1935), η 
πειραματική μονάδα παραγωγής βιοαερίου 
από οργανικά απόβλητα, η παραγωγή αυγών 
με Ω3 λιπαρά, η καλλιέργεια ελαιοκράμβης 
για την παραγωγή βιοκαυσίμου.

Και σήμερα;
Σήμερα η σχολή μας υπό την ηγεσία του 

προέδρου της Δρ. Πάνου Κανέλλη προ-
σαρμόζει τη γεωργική εκπαίδευση και την 
εκπαίδευση των επιστημών ζωής στις ανάγκες 
του 21ου αιώνα, παραμένοντας πιστή στις 
ρίζες της και στη μακροχρόνια παράδοση 
της βιωματικής μάθησης.

Ποιος είναι ο σκοπός της σχολής;
Η σχολή προετοιμάζει τους αποφοίτους 

της για την ανάληψη κυρίαρχων ρόλων 
στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή, στη 
γεωπονία, στο περιβάλλον και στις επιστή-
μες ζωής, αποβλέποντας στην οικονομικά 
βιώσιμη, φιλική προς το περιβάλλον και 
κοινωνικά υπεύθυνη ανάπτυξη και εξέλιξη 
του αγροδιατροφικού τομέα.

 Ποιο είναι το ειδοποιό στοιχείο που 
προσδίδει αξία στα εκπαιδευτικά σας 
προγράμματα;
Το διευρυμένο, ολιστικό εκπαιδευτι-

κό πρόγραμμα που προσφέρεται σε ένα 
εξαιρετικό εκπαιδευτικό περιβάλλον και σε 
σύγχρονες εγκαταστάσεις. Αυτό το σταθερό 
και αναπτυσσόμενο πλαίσιο διασφαλίζει 
μια αναβαθμισμένη εμπειρία γνώσης και 
παράλληλα συνεισφέρει στην ανάπτυξη του 
χαρακτήρα των αποφοίτων μας.

 Σε ποιες βαθμίδες της εκπαίδευσης 
κινείστε;
Και στις τρεις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Ο 

Παιδικός Σταθμός και το Νηπιαγωγείο της 
σχολής έχουν δημιουργήσει και προσφέ-
ρουν ένα διαρκώς εξελισσόμενο, πρότυπο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα, βασισμένο στη 
βιωματική μάθηση και στην περιβαλλοντική 
αγωγή. Αξιοποιώντας το πλούσιο περι-
βάλλον και τις σύγχρονες εγκαταστάσεις 
της σχολής, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε 
ολιστικά προγράμματα μάθησης με στόχο την 
ολόπλευρη ανάπτυξη των μικρών μαθητών, 
ενώ προάγουμε την οικοδόμηση της γνώσης 
και τη συνεχή «ανακάλυψη» του κόσμου.

Κυρίαρχος στόχος του Δημοτικού σχολείου 
είναι η διαμόρφωση μαθητών με ετοιμότητα 
για γνώση, διακριτή περιβαλλοντική αντίληψη, 
θετική σκέψη, ευαισθησία και υπευθυνότητα, 
καθώς και με ολοκληρωμένη γνώση της 
αγγλικής γλώσσας. Η εφαρμογή σύγχρονων 
μεθόδων διδασκαλίας, η υλοποίηση καινο-
τόμων προγραμμάτων και το έμπειρο και 
καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, με 
την παράλληλη αξιοποίηση των μοναδικών 
και πολύπλευρων εγκαταστάσεων μας, δια-
μορφώνουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις 
για ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό πλαίσιο 
υψηλών προδιαγραφών.

Το Γενικό Λύκειο της σχολής προσφέρει 
ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών σε 
συνδυασμό με τη διευρυμένη διδασκαλία 
των αγγλικών αλλά και των θετικών επιστη-
μών και των επιστημών ζωής με θεωρητικά 
και εργαστηριακά μαθήματα. Οι απόφοιτοι 
του Γενικού Λυκείου εισάγονται με υψηλά 
ποσοστά επιτυχίας σε ΑΕΙ και ΑΤΕΙ ή σε 
πανεπιστήμια των ΗΠΑ μέσω του προγράμ-
ματος «Σπουδές στην Αμερική».

Το Επαγγελματικό Λύκειο είναι πραγμα-
τικά ένα σύνθετο και μοναδικό σχολείο. 
Συνδυάζει την παροχή γενικής εκπαίδευσης 
υψηλού επιπέδου και ταυτόχρονα προσφέρει 
επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες στον 
τομέα της γεωπονίας, των τροφίμων και 
του περιβάλλοντος. Η πρόσθετη βιωματική 
εκπαίδευση (πρακτική άσκηση) είναι ένα μο-
ναδικό σε όλη τη χώρα πρόγραμμα μάθησης, 
υποχρεωτικό για όλους τους μαθητές του 
Επαγγελματικού Λυκείου μας. Το πρόγραμμα 
υλοποιείται σε συνεργασία με το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και οι 
μαθητές αποκτούν σχετικό πιστοποιητικό. 
Οι απόφοιτοι αποκτούν πτυχίο Ειδικότητας 
Επιπέδου 3 και εισάγονται σε ΑΤΕΙ με πο-
σοστά επιτυχίας συντριπτικά μεγαλύτερα 
από όλα τα άλλα Επαγγελματικά Λύκεια.

Το Perrotis College ιδρύθηκε το 1996. 
Αποστολή του είναι η εκπαίδευση ηγετών στον 
αγροδιατροφικό τομέα και στις επιστήμες 
ζωής. Υπό την ηγεσία του Δρ. Αθανασίου 
Τσαυτάρη προσφέρει πτυχιακά προγράμματα 
σπουδών (BSc) πιστοποιημένα από το Cardiff 
Metropolitan University της Ουαλίας και η 
εκπαίδευση ολοκληρώνεται στα σύγχρονα 
επιστημονικά εργαστήρια και στο αγρόκτημα 
της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής.

 Το πρόγραμμα «Σπουδές στην Αμε-
ρική» προορίζεται για τους μαθητές 
και των δύο Λυκείων;
Φυσικά. Ο πρωταρχικός σκοπός του 

Γραφείου Συμβουλευτικής για Σπουδές 
στις ΗΠΑ είναι να παρέχει υποστήριξη και 
καθοδήγηση σε κάθε μαθητή ο οποίος έχει 
επιδείξει έντονο ενδιαφέρον, επιμέλεια και 
δέσμευση για σπουδές στις ΗΠΑ. Το γραφείο 
βοηθά τους μαθητές στην προετοιμασία των 
αιτήσεων, στην επιλογή πανεπιστημίων, 
στην προετοιμασία για τις τυποποιημένες 
εξετάσεις, στην επικοινωνία με κολέγια ή 
πανεπιστήμια, στην προετοιμασία για συνε-
ντεύξεις, στη μετάφραση και ολοκλήρωση 
εγγράφων για οικονομική ενίσχυση και, 
τέλος, στην εγγραφή σε ένα πανεπιστήμιο. 
Για να γίνει αυτό, το γραφείο φιλοξενεί 
κατά μέσο όρο 15 αμερικανικά κολέγια 
και πανεπιστήμια κάθε χρόνο, έτσι ώστε 
οι μαθητές να μπορούν να τα γνωρίσουν 
καλύτερα και να εξοικειωθούν με τη διαδι-
κασία αίτησης και εισαγωγής. Το γραφείο 
σημειώνει μεγάλη επιτυχία όχι μόνο στο 
να βοηθήσει τους μαθητές να επιλέξουν το 
ιδανικό για αυτούς πανεπιστήμιο αλλά και 
να εξασφαλίσουν μια υποτροφία.

 Οι μαθητές των Λυκείων είναι οι-
κότροφοι;
Ναι, έχουν αυτή τη δυνατότητα (χωρίς 

να είναι υποχρεωτικό), καθώς η σχολή έχει 
δύο οικοτροφεία στα οποία στεγάζονται οι 
μαθητές του Γενικού και του Επαγγελματικού 
Λυκείου, οι οποίοι προέρχονται κυριολεκτικά 
από όλη την Ελλάδα. Οι μαθητές δημιουρ-
γούν φιλίες, διευρύνουν τους ορίζοντές 
τους και κατανοούν καλύτερα μέσα από 
αυτή τη διαδικασία της επικοινωνίας και 
της συνύπαρξης τον εαυτό τους και τους 
άλλους, μαθαίνουν να αποδέχονται τη δι-
αφορετικότητα, να συνεργάζονται και να 
δουλεύουν συλλογικά.

 Πώς κυλά η εκτός διδακτικού προ-
γράμματος ζωή για τους μαθητές;
Πέρα από την παρακολούθηση του ακαδη-

μαϊκού προγράμματος οι μαθητές μπορούν 
να συμμετέχουν σε ομίλους πολιτιστικών και 

αθλητικών δραστηριοτήτων, όπως οι όμιλοι 
κινηματογράφου, αστρονομίας, φωτογρα-
φίας, μοντέλα Ηνωμένων Εθνών. Επίσης, η 
σχολή έχει ομάδα ποδοσφαίρου, μπάσκετ και 
βόλεϊ και συμμετέχει σε διάφορα αθλητικά 
τουρνουά. Σκοπός μας είναι η παροχή μιας 
ολιστικής εκπαιδευτικής εμπειρίας σε όλους 
τους μαθητές μας.

 Όσον αφορά στα προγράμματα ενη-
λίκων, τι προσφέρει η σχολή;
Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή και το 

Perrotis College προσφέρουν ένα ευρύ 
φάσμα προγραμμάτων εκπαίδευσης, κα-
τάρτισης και πληροφόρησης. Οργανώνουν 
και υλοποιούν προγράμματα συνεχιζόμενης 
επαγγελματικής κατάρτισης, εξειδικευμέ-
νες εκπαιδεύσεις ιδιωτών σε ατομικό και 
ομαδικό επίπεδο, δράσεις ενημέρωσης και 
πληροφόρησης του κοινού και επισκέψεις 
μελέτης πεδίου σε θέματα επιχειρηματικότη-
τας, στην αγροδιατροφή, στην αξιοποίηση 
των παραγωγικών πηγών, στην προστασία 
του περιβάλλοντος, στις νέες τεχνολογίες 
και στις μεθοδολογίες εκπαίδευσης.

Στόχος είναι να μεταδώσουμε στους εκ-
παιδευόμενους νέες γνώσεις και κατάλληλες 
δεξιότητες με τρόπο καινοτόμο, ώστε να 
βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους, 
να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητά τους 
στον επιχειρηματικό τομέα και να βελτιώ-
σουν τα παραγόμενα προϊόντα τους και την 
ποιότητα της ζωής τους.

Επίσης, τα σεμινάρια ενηλίκων προσφέ-
ρουν θεματικές ενότητες που καλύπτουν 
μια μεγάλη θεματολογία σε τομείς όπως η 
τεχνολογία και η βιο-ασφάλεια τροφίμων, 
η γεωργική παραγωγή και η τεχνολογία, η 
κτηνοτροφική παραγωγή και η τεχνολογία.

Επιπλέον, το πρόγραμμα «Σύγχρονες γεωρ-
γικές πρακτικές», διάρκειας δύο ακαδημαϊκών 
εξαμήνων, εφοδιάζει τους συμμετέχοντες με 
γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν στη 
βελτιστοποίηση της πρωτογενούς παραγωγής 
και στη διοίκηση μιας αγροδιατροφικής 
εκμετάλλευσης με καινοτόμες μεθόδους, 
σύμφωνες με τις αρχές προστασίας του 
περιβάλλοντος.

 Ποιες είναι οι δραστηριότητες του 
Κέντρου Αγροδιατροφικής Καινο-
τομίας και Επιχειρηματικότητας και 
του Κέντρου Ελιάς;
Tο Κέντρο Ελιάς του Perrotis College είναι 

μοναδικό στο είδος του στην Ελλάδα και 
στοχεύει στην ενίσχυση της εξωστρέφειας, 
στην ολιστική διαχείριση της ελαιοκαλλιέρ-
γειας και στην ανάδειξη της οικονομικής 
προστιθέμενης αξίας της επιτραπέζιας ελιάς 

και του ελαιολάδου, ενώ συνεργάζεται στε-
νά με το Κέντρο Ελιάς του University of 
California στο Ντέιβις (Davis) των ΗΠΑ. 
Προωθεί τα νέα συστήματα πυκνής φύ-
τευσης για μηχανική συγκομιδή και μείωση 
του κόστους παραγωγής, ενώ παράλληλα 
ερευνά την αξιοποίηση των παραπροϊόντων 
και υποπροϊόντων της ελιάς και παρέχει 
υπηρεσίες όπως φυσικοχημικές αναλύσεις, 
συμβουλευτική εκπαίδευση στην ανάπτυξη 
της επιχειρηματικότητας στον κλάδο.

Ο στόχος του Κέντρου Αγροδιατροφικής 
Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας είναι η 
ανάδειξη και η υποστήριξη επιχειρηματικών 
ιδεών από άτομα που επιζητούν να αναπτύ-
ξουν μια βιώσιμη επιχείρηση και να κάνουν 
καριέρα στον χώρο της παραγωγής, της 
μεταποίησης και της διακίνησης αγροτικών 
προϊόντων υψηλής ποιότητας. Προσφέρει 
βιωματικά εκπαιδευτικά προγράμματα που 
στοχεύουν στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής 
παιδείας, στην ανάδειξη επιχειρηματικών 
ιδεών και στη βελτίωση των δεξιοτήτων 
που σχετίζονται με την παραγωγή.

 Πληροφορηθήκαμε ότι η σχολή ασχο-
λείται και με τη συμβουλευτική. Θα 
θέλατε να μας πείτε λίγα λόγια για 
αυτό το κομμάτι;
Η συμβουλευτική αποτελεί σημαντικό 

τομέα της σχολής και συμβάλλει οργανωμένα 
και προγραμματισμένα στις προσπάθειες 
ανάδειξης της γεωργικής οικονομίας και 
της οικονομίας της υπαίθρου ως ατμομη-
χανής της εθνικής οικονομίας. Εξαιρετικά 
παραδείγματα εκπαίδευσης και συμβου-
λευτικής αποτελούν οι συνεργασίες της 
σχολής με τις εταιρείες: Μέλισσα, Τιτάν, 
McCain, Αθηναϊκή Ζυθοποιία, Philip Morris 
International, Tuvunu.

 Στη σχολή έχετε και αγρόκτημα. Tι 
προϊόντα παράγετε;
Το εκπαιδευτικό και επιδεικτικό αγρόκτημα 

είναι η καρδιά της εκπαίδευσης της Αμερι-
κανικής Γεωργικής Σχολής. Αποτελείται από 
το τμήμα του βουστασίου–γαλακτοκομείου, 
του πτηνοτροφείου και της φυτικής παραγω-
γής. Η αγέλη των καθαρόαιμων αγελάδων 
Χόλσταιν του βουστασίου διαμορφώθηκε 
το 1935, ενώ το γαλακτοκομείο παράγει το 
φημισμένο γάλα της σχολής. Το τμήμα του 
πτηνοτροφείου χρησιμοποιεί τις τελευταίες 
επιστημονικές μεθόδους για την παραγωγή 
και εμπορία συνηθισμένων αυγών και αυγών 
Ω3, ορνίθων κρεατοπαραγωγής, νεοσσών 
ημέρας και πουλάδων. Το τμήμα φυτικής 
παραγωγής αποτελείται από θερμοκήπια και 
φυτώριο, αμπελώνα και οινοποιείο, ελαι-
ώνες, μεγάλη καλλιέργεια και εκτεταμένες 
πειραματικές καλλιέργειες τόσο στους χώ-
ρους της σχολής, όσο και στο δορυφορικό 
αγρόκτημα «Δ. Ζάννας», το οποίο βρίσκεται 
στα δυτικά της Θεσσαλονίκης. Τα έσοδα 
από τις πωλήσεις των εξαιρετικής ποιότητας 
γαλακτοκομικών, πτηνοτροφικών και φυτικών 
προϊόντων του αγροκτήματος στηρίζουν το 
πρόγραμμα υποτροφιών της Αμερικανικής 
Γεωργικής Σχολής και του Perrotis College.

Ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι σας;
Μετά από περισσότερο από έναν αιώνα 

αδιάκοπης προσφοράς, η Αμερικανική Γε-
ωργική Σχολή συνεχίζει σήμερα να αποτελεί 
τον καταλύτη για την επιστροφή των νέων 
στην επαρχία και στις παραδοσιακές άξιες της 
χώρας. Όπως είπε και ο πρόεδρος της σχολής 
δρ. Πάνος Κανέλλης, καλωσορίζοντας τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυ-
λόπουλο: «Είμαστε περήφανοι γιατί είμαστε 
πρεσβευτές μιας νέας, ευφυούς γεωργίας 
για τη νέα γένια των Ελλήνων». Αυτά είναι 
τα άμεσα σχέδιά μας: Να συνεχίσουμε να 
αφήνουμε τη σφραγίδα μας στην αγροτική 
επιχειρηματικότητα και να συμβάλλουμε, με 
τις όποιες δυνάμεις μας, στην ανάκαμψη 
της ελληνικής οικονομίας. Η Αμερικανική 
Γεωργική Σχολή και το κολέγιό της είναι 
εδώ για να προσφέρουν προοπτική.

Μίνα Βασιλοπούλου,
Υπεύθυνη δημοσιογραφικού  

περιεχομένου skywalker.gr

Αμερικανική Γεωργική Σχολή: Εκπαίδευση που 
απευθύνεται στα χέρια, στο μυαλό και στην ψυχή

Συνέντευξη

Η κα Έλλη Κωσταντίνου είναι διευθύντρια του τμήματος εγγραφών της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και του 
Perrotis College. Είναι υπεύθυνη για την προσέλκυση, τη διαχείριση και την ανάπτυξη των εγγραφών σε όλες τις 
εκπαιδευτικές βαθμίδες μέσω στρατηγικών κοινοποίησης των προγραμμάτων στο ενδιαφερόμενο κοινό (marketing 
and recruitment), στρατηγικών επιλογής και αποδοχής υποψηφίων (admissions), καθώς και στρατηγικών διαμόρφω-
σης, διαχείρισης και κοινοποίησης των διδάκτρων, των προγραμμάτων υποτροφιών και της οικονομικής βοήθειας.

Τα προγράμματα που προσφέρονται από το Perrotis College είναι τα ακόλουθα:
 

Από τον Σεπτέμβριο του 2017 το κολέγιο θα προσφέρει και μεταπτυχιακά προγράμματα:



Τρίτη 29 Nοεμβρίου 201642

BBC micro:bit workshop για παιδιά 10-13 ετών
Γνώρισε τη μαγεία του προγραμματισμού με το BBC micro:bit! Η Σχολή Ι.Μ. Παναγιωτόπου-
λου και το British Council παρουσιάζουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα το BBC micro:bit σε 
ένα workshop γεμάτο επιστήμη και τεχνολογία σε χριστουγεννιάτικο πνεύμα. Αν είσαι 10-13 
ετών και ενδιαφέρεσαι για τον προγραμματισμό, σε περιμένουμε την Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 
2016 και ώρα 11:00 στη χριστουγεννιάτικη αγορά της σχολής για να προγραμματίσουμε μαζί.
Τι είναι το BBC micro:bit: Το micro:bit είναι ένας μικροϋπολογιστής που σχεδιάστηκε από 
το BBC με σκοπό τη χρήση του στην εκπαίδευση στη Βρετανία. Απευθύνεται κυρίως στους 
μαθητές του Δημοτικού και των πρώτων τάξεων του Γυμνασίου που κάνουν τα πρώτα τους 
βήματα στον προγραμματισμό.
Το πολύ μικρό του μέγεθος (μικρότερο από μία πιστωτική κάρτα) και το γεγονός ότι διαθέτει 
δελεαστικά χαρακτηριστικά, όπως πυξίδα, μαγνητόμετρο, αισθητήρα φωτός, 25 LED ενδείξεων 
κ.ά., το έχει κάνει ήδη πολύ δημοφιλές στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς. Η κυκλοφορία 
του πραγματοποιήθηκε το δεύτερο τρίμηνο του 2016 και αυτή τη στιγμή έχουν μοιραστεί πάνω 
από 1 εκατ. micro:bits σε σχολεία της Βρετανίας.
Σκοπός του workshop: Σκοπός του workshop είναι να γνωρίσουν και στην Ελλάδα οι 
μαθητές τη συγκεκριμένη συσκευή και τις δυνατότητές της και να εισαχθούν στον κόσμο του 
προγραμματισμού. Ο προγραμματισμός και κατ’ επέκταση η επιστήμη υπολογιστών συμβάλλουν 
στο να αναπτυχθεί η δομημένη σκέψη, η λογική και η δημιουργικότητα του μαθητή, δεξιότητες 
απαραίτητες για την ακαδημαϊκή και επαγγελματική του πορεία στον 21ο αιώνα.
Χρόνος και τόπος διεξαγωγής: Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί στους χώρους της Σχολής 
Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου στην Παλλήνη, την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2016 από τις 11:00 μέχρι 
τις 13:30. Τη συγκεκριμένη ημέρα λαμβάνει χώρα και η ετήσια χριστουγεννιάτικη αγορά της 
σχολής, έτσι τα παιδιά και οι γονείς θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν όλα τα περίπτερα 
της αγοράς και να παρακολουθήσουν θεατρικά και μουσικά δρώμενα.
Ημερομηνία: 4 Δεκεμβρίου 2016. Τόπος: Σχολή Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου, Μίλλιση 3. Ώρα: 
11:00-13:30. Πληροφορίες: https://www.eventbrite.co.uk

Εργαστήριο Asthenia Lab
Το Asthenia Lab είναι μια ομαδική υπόθεση. Ένα ιδιωτικό εργαστήριο μίας ημέρας, που πραγ-
ματοποιείται από τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες με αντικείμενο ένα 8ωρο πείραμα ανοιχτό 
στο κοινό. Η ιδέα είναι να ασχοληθούμε ως σημερινοί κάτοικοι της Αθήνας με την έννοια 
της «ασθένειας».
Η Γεωργία Καρύδη θα οργανώνει και θα πραγματοποιεί σποραδικά ηχογραφήσεις των φωνών 
των συμμετεχόντων.
Ο Χαράλαμπος Κουρκούλης θα μας θεραπεύσει με ένα 8ωρο dj set εμπνευσμένο από τα φυτά 
του και τον Κοπέρνικο.
Η Rilène ενδιαφέρεται για θέματα όπως η μαζική χειραγώγηση και η προπαγάνδα.
Ο Πέτρος Νικόλτσος μεταφέρει το στούντιό του μέσα σε ένα λευκό αυτοκίνητο και επιχειρεί 
το αδιανόητο. 
Η Νάνα Σαχίνη καλεί τον θεατή να ενεργοποιήσει μόνος του ή με τη βοήθεια του performer/
facilitator μια σειρά από υβριδικά αντικείμενα που σχετίζονται με το σώμα στην οριακή συν-
θήκη της μητρότητας.
H Αντιγόνη Θεοδώρου θα μας μεταδώσει τις προσωπικές της συνταγές. Θα μας φιλέψει με 
θεραπευτικά βότανα στο τέλος σε περίπτωση βαρυστομαχιάς!
Η Σοφία Τούμπουρα με μια εικαστική εγκατάσταση-σιντριβάνι αντί donation box.
Η performance της Αντιγόνης Τσαγκαροπούλου θα βρίσκεται κάπου ανάμεσα, από την πραγ-
ματικότητα στη φαντασία.
Ο Αντώνης Βάθης θα δημιουργήσει μια ηχητική όχληση στα όρια του λαϊκού και του κιτς.
Η Μυρτώ Βρατσάνου θα χρησιμοποιεί φλούδες από φρούτα και λαχανικά, καθώς και άλλα 
υπολείμματα-ίχνη των συμμετεχόντων και των επισκεπτών. 
Ημερομηνία: 3 Δεκεμβρίου 2016
Τοποθεσία: Νοταρά 13 και Τοσίτσα, Circuits and Currents
Ώρα: 14:00-22:00

Σεμινάριο για σπουδαστές, επαγγελματίες  
μουσικούς και φιλόμουσους
Στο πλαίσιο της συναυλίας: «Ex Silentio: Οι αυλές της Ανατολής», αίθουσα «Δημήτρης Μη-
τρόπουλος», Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου, 8.30 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί masterclass του Κέντρου 
Παλαιάς Μουσικής του Ωδείου Αθηνών, το οποίο απευθύνεται σε σπουδαστές μουσικής, 
επαγγελματίες μουσικούς, αλλά και φιλόμουσους.
Είναι ένα σεμινάριο ανοιχτό στο κοινό, που θα έχει έτσι την ευκαιρία να έλθει σε επαφή με 
την παλαιά μουσική μέσα από τις δύο θεματικές ενότητες του προγράμματος.

Μεσαιωνική πολυφωνία και μονοφωνία: Προσέγγιση και ερμηνεία
Εισηγητής: Δημήτρης Κούντουρας

Ερμηνεία φωνητικής μουσικής του Μπαρόκ: ιταλικές άριες του 17ου και 18ου αιώνα
Εισηγητής: Άρης Χριστοφέλλης. Τσέμπαλο: Ιάσων Μαρμαράς. Ημερομηνία: 2 Δεκεμβρί-
ου 2016. Τοποθεσία: Αίθουσα «Δημήτρης Μητρόπουλος», Μέγαρο Μουσικής, Βασιλίσσης 
Σοφίας και Κόκκαλη. Ώρα: 20:30. Πληροφορίες: www.megaron.gr

Crowdhackathon #health @INNOVATHENS
Η Crowdpolicy, η Ethosmedia και το INNOVATHENS, ο Κόμβος Καινοτομίας και Επιχειρημα-
τικότητας της Τεχνόπολης του δήμου Αθηναίων, διοργανώνουν στις 3 και 4 Δεκεμβρίου τη 
δράση ανοικτής καινοτομίας Crowdhackathon #health. Πρόκειται για έναν διήμερο διαγωνισμό 
με θέμα την ανάπτυξη εφαρμογών (minimum viable products, MVP) και την επιχειρησιακή 
καινοτομία στον τομέα της υγείας. Οι διαγωνιζόμενοι θα σχηματιστούν σε ομάδες προκειμέ-
νου να μπορούν στο χρονικό πλαίσιο των 36 περίπου ωρών που δίνονται να αναπτύξουν την 
εφαρμογή τους σε βαθμό MVP ή/και επιχειρησιακές λύσεις στον τομέα της υγείας και στις 
σχετικές υπηρεσίες.
Διαδικασία εγγραφών: Οι εγγραφές θα κλείσουν 2 ημέρες πριν τη διοργάνωση και εφόσον 
έχουν καλυφθεί οι θέσεις. Συμμετοχή: Η συμμετοχή είναι ανοικτή και δωρεάν για όλους και 
υπάρχουν συγκεκριμένες θέσεις ανά ρόλο για τις οποίες ισχύει το μοντέλο «first come, first 
served». Για την είσοδο στον χώρο απαιτείται προηγουμένως εγγραφή μέσω της πλατφόρ-
μας της διοργάνωσης. Στο Crowdhackathon υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής με τους 
ακόλουθους ρόλους:

να είναι προγραμματιστές, αναλυτές, designers, σύμβουλοι κ.ο.κ. Διαγωνίζονται σε ομάδες 
από 2-6 άτομα.

μη κυβερνητικές οργανώσεις και δεν διαγωνίζονται, αλλά παρακολουθούν την εξέλιξη των 
υλοποιήσεων, τις παρουσιάσεις και τις παράλληλες εκδηλώσεις.

και μπορούν να προέρχονται από τον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.

υπολογιστών, χώρος εργασίας, υλικό από τους υποστηρικτές και χορηγούς, φαγητό, ενώ θα 
πρέπει να έχουν τον δικό τους υπολογιστή καθώς και πολύπριζα.
Ημερομηνία: 3-4 Δεκεμβρίου 2016. Τόπος: INNOVATHENS, Τεχνόπολη δήμου Αθηναίων. 
Ώρα: 09:30 - Πληροφορίες: http://www.innovathens.gr/

Presentation and communication skills:  
Developing interview skills
Η Samsung Electronics Hellas προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να δηλώσουν συμμετοχή 
στo σεμινάριο «Developing interview skills», που θα πραγματοποιηθεί στις 5 Δεκεμβρίου 2016 
στο INNOVATHENS, στον Κόμβο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης του 
δήμου Αθηναίων. Το εκπαιδευτικό σεμινάριο, το οποίο εντάσσεται στον κύκλο σεμιναρίων 
«Presentation and communication skills», έχει συνολική διάρκεια δύο ωρών και πραγματοποι-
είται σε συνεργασία με το British Council. Στόχος του σεμιναρίου είναι να προσφέρει εφόδια 
στον υποψήφιο ώστε να αναδείξει το βιογραφικό του σημείωμα και τα ταλέντα του, αλλά και 
να ξεχωρίσει κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης εργασίας στην αγγλική γλώσσα.
Το σεμινάριο απευθύνεται σε νέους 18-25 χρονών (φοιτητές, σπουδαστές και ανέργους) με 
γνώσεις Αγγλικών Β2 (επίπεδο Lower ή αντίστοιχο). Δηλώσεις συμμετοχής: https://apps.
samsung.gr/innovathens. Θα ενημερωθείτε με ένα πρώτο e-mail για την επιτυχή καταγραφή της 
δήλωσης συμμετοχής σας. Λόγω του περιορισμένου αριθμού συμμετοχών τηρείται αυστηρά 
σειρά προτεραιότητας. Στην περίπτωση που υπάρχει θέση για το σεμινάριο θα ενημερωθείτε με 
δεύτερο e-mail. Είναι αναγκαίο να επιβεβαιώσετε τη συμμετοχή σας απαντώντας στο δεύτερο 
e-mail προκειμένου να κατοχυρώσετε τη θέση σας. Η παρακολούθηση είναι δωρεάν και όλοι 
οι συμμετέχοντες θα λάβουν σχετικό πιστοποιητικό παρακολούθησης.
Ημερομηνία: 5 Δεκεμβρίου 2016. Τόπος: INNOVATHENS, Κόμβος Καινοτομίας και Επι-
χειρηματικότητας της Τεχνόπολης του δήμου Αθηναίων. Ώρα: 16:00-18:00. Πληροφορίες: 
http://www.innovathens.gr/

Δωρεάν μαθήματα και φέτος (6η χρονιά) στο Οικοσχολείο
Διάρκεια: 15 Ιανουαρίου μέχρι τέλος Ιουνίου 2017
Πρόκειται για περίπου 20 μαθήματα, που θα πραγματοποιούνται κάθε Κυριακή 10:00-14:00, 
θεωρία και πράξη.
Τα μαθήματα:

βιοκαλλιεργητής

βιοκαλλιεργητής

-
πρόσωπος της Greenpeace

Βαρώτσος, Θοδωρής Αρβανίτης

Επιδίωξη του Οικοσχολείου είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν συνολική γνώση της οι-
κολογικής γεωργίας. Πρακτική κάθε μέρα με τον Θοδωρή Αρβανίτη (προετοιμασία εδάφους, 
λίπανση, φύτεμα, σκάλισμα, κλάδεμα, συγκομιδή, χειρισμός μηχανημάτων και εργαλείων).
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο blog «Εναλλακτικό Σχολείο Βιολογικής Γεωργί-
ας». Μπορείτε να στείλετε την αίτηση εγγραφής σας με ένα μικρό βιογραφικό στο e-mail: 
oikosxoleio@gmail.com.
Το Οικοσχολείο απευθύνεται σε παλιούς και νέους αγρότες, φοιτητές και απόφοιτους γε-
ωπόνους, αλλά και σε ερασιτέχνες. Οι θέσεις είναι περίπου 100 και τα μαθήματα δωρεάν.
Πληροφορίες για το πρόγραμμα σπουδών: Ανδρέας Βαρώτσος, a.varotsos@gmail.com
Πληροφορίες για το κτήμα: Θοδωρής Αρβανίτης, 6945 263 929. Ώρα: 10:00-14:00

Δωρεάν Εκπαίδευση
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Γιόγκα, η φιλοσοφία της ευζωίας
Η ιστορία

Σύμφωνα με τον Swami Satyananda 
Saraswati, η γιόγκα γεννήθηκε στις 

αρχές του ανθρώπινου πολιτισμού, 
όταν ο άνθρωπος συνειδητοποίησε 
το πνευματικό δυναμικό του και 
άρχισε να αναζητά τεχνικές για να 
το αναπτύξει και να το εξελίξει. 
Αρχαιολογικά ευρήματα στην κοι-
λάδα του Ινδού ποταμού, κοντά στο 
σημερινό Πακιστάν, μαρτυρούν την 
ύπαρξη και την άσκηση της γιόγκα 

εδώ και τουλάχιστον 10.000 
χρόνια.

Στους αρχαίους χρόνους 
οι τεχνικές της γιόγκα 
ήταν μυστικές. Ούτε 

καταγράφονταν ούτε 
ασκούνταν δημόσια. Η γνώση 

τους περνούσε προφορικά από τον 
δάσκαλο ή γκουρού στον μαθητή. Με 

αυτό τον τρόπο ο μαθητής αποκτούσε τη 
γνώση μέσω της προσωπικής άσκησης και 
της εμπειρίας, ενώ ο δάσκαλος μπορούσε 

να τον καθοδηγήσει στο πνευματικό 
μονοπάτι χωρίς τις παρανοήσεις 

και τη σύγχυση που φέρνει η 
διανοητική δραστηριότητα.

Η πρώτη γραπτή ανα-
φορά στη γιόγκα 

υπάρχει στις αρχαίες «Βέδες» (1.500-1.000 
π.Χ.), που δεν μιλούν για συγκεκριμένες 
πρακτικές, αλλά αποτελούν κυρίως αποκα-
λυπτικά θρησκευτικά κείμενα με τη μορφή 
ύμνων και τελετουργικών στίχων.
Η φιλοσοφία της γιόγκα ουσιαστικά σχη-
ματοποιείται στις «Ουπανισάδες», γραπτά 
που συμπυκνώνουν την πεμπτουσία των 
«Βεδών», και κωδικοποιείται στο «Yoga 
sutras» του Patanjali με 196 αφορισμούς, 
οι οποίοι αποτελούν τη λυδία λίθο της 
raja yoga, της υψηλότερης, «βασιλικής» 
πρακτικής της γιόγκα.
Το παλαιότερο σωζόμενο έργο για τη 
hatha yoga θεωρείται το «Hatha yoga 
pradipika», δηλαδή «Φως στη γιόγκα», 
γραμμένο τον 15ο αιώνα στα σανσκρι-
τικά από τον γιόγκι Swami Swatmarama, 
το οποίο θεωρείται κλασικό και σε αυτό 
βασίζονται οι σύγχρονες πρακτικές της 
γιόγκα που είναι διαδεδομένες στη δύση 
σήμερα.

Η φιλοσοφία
Γιόγκα είναι η «επιστήμη» της ευζωίας, 
η οποία πραγματώνεται ενσωματωμένη 
στην καθημερινή ζωή, επεμβαίνοντας 
σε όλες τις πτυχές που συνθέτουν την 
ύπαρξή μας: σώμα, ζωτική ενέργεια, νους, 
συναίσθημα, ψυχή και πνεύμα.
Η λέξη «γιόγκα» στα σανσκριτικά (αρχαία 

Ινδικά) σημαίνει ένωση. Με 
πνευματικούς όρους, είναι 

η ενότητα της ατομι-

κής με τη συλλογική συνείδηση. Σε πιο 
πρακτικό επίπεδο, είναι η εναρμόνιση 
σώματος, νου και πνεύματος, η οποία 
επιτυγχάνεται μέσα από συγκεκριμένες 
σωματικές και νοητικές τεχνικές, που 
μας προετοιμάζουν για την ένωση με την 
ανώτερη πραγματικότητα.
Η πρακτική της γιόγκα ξεκινάει με το 
σώμα μας, που μας είναι πιο γνώριμο 
και οικείο. Όταν υπάρχει δυσαρμονία στο 
σώμα, τότε τα όργανά μας λειτουργούν 
με αντιπαλότητα, γεννώντας ασθένειες. 
Η γιόγκα αποσκοπεί πρωτίστως στο να 
ρυθμίσει τον συντονισμό των διαφορε-
τικών λειτουργιών ώστε ολόκληρο το 
σώμα να είναι υγιές.
Από το σώμα προχωράμε σε άλλο επίπεδο, 
στη διαχείριση των συναισθημάτων και 
του νου, εξισορροπώντας, αν όχι θερα-
πεύοντας, δυσαρμονίες που προκαλεί η 
επαφή μας με την καθημερινότητα, όπως οι 
φοβίες, ο πανικός και το στρες. Απώτερος 
στόχος της γιόγκα είναι η απαλλαγή του 
νου από τα περιττά φορτία, που εμποδί-
ζουν την ανακάλυψη και την εκδήλωση 
του ανώτερου εαυτού μας.
Μέσα από τις πρακτικές της γιόγκα καλ-
λιεργείται η επίγνωση πως σώμα, νους 
και πνεύμα είναι αλληλένδετα και πως η 
ανισορροπία στο ένα επηρεάζει τα υπό-
λοιπα. Σταδιακά η συνειδητοποίηση αυτή 
μας οδηγεί στην κατανόηση πιο λεπτοφυών 
περιοχών της ύπαρξής μας και σε μια νέα, 
θετική θεώρηση της ίδιας της ζωής μας.

Πηγή: www.anahatyogacenter.gr

Γιόγκα είναι ένωση και αρμονία ανάμεσα στη σκέψη, 
στη λέξη και στην πράξη ή ένωση ανάμεσα στο κεφάλι, 

στην καρδιά και στο χέρι.

Sivananda Saraswati
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Κοινωνικά Παντοπωλεία
Κοινωνικό Παντοπωλείο  

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

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

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

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

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

Κοινωνικό Παντοπωλείο Αλίμου
Διεύθυνση: Αριστοτέλους 25
Τηλ: 210 9882226

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

Κοινωνικό Παντοπωλείο Πειραιά 
Διεύθυνση: Φίλωνος 31
Τηλ: 210 4117607

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

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

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

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

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

Κοινωνικό Παντοπωλείο  
Μαρκόπουλου 
Διεύθυνση: Μεθενίτη Χρήστου 7 
Τηλ: 2299020173

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

Κοινωνικό Παντοπωλείο  
Μεταμόρφωσης 
Διεύθυνση: Κορίνθου 21 
Τηλ: 2102831133

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

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

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

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

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

Κοινωνικό Παντοπωλείο  
Ζωγράφου 
Διεύθυνση: Κορίνθου 21 
Τηλ: 2102831133

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

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

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

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

Κοινωνικό Παντοπωλείο  
Αγίου Δημητρίου 
Διεύθυνση: Δυρραχίου 11 
Τηλ: 2109752030

Κοινωνικό Παντοπωλείο  
Περιστερίου 
Διεύθυνση: Ορχομενού 8 
Τηλ: 2105757209

Σαλαμίνα
Κοινωνικό Παντοπωλείο  

Σαλαμίνας 
Διεύθυνση: Λεωφόρος Φανερωμένης 
168 
Τηλ: 2132027559

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

Θεσσαλονίκη
Κοινωνικό Παντοπωλείο  

Νεάπολης 
Διεύθυνση: Αγίου Στεφάνου 26 
Τηλ: 2310 514706

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

Κοινωνικό Παντοπωλείο  
Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση: Μοναστηρίου 124 
Τηλ: 2310 552781

Καρδίτσα 
Κοινωνικό Παντοπωλείο  

Καρδίτσας 
Διεύθυνση: Ερμογένους 
Τηλ: 2441354716

Λάρισα 
Κοινωνικό Παντοπωλείο 

Τυρνάβου 
Διεύθυνση: Καράσσου Σταύρου 1 
Τηλ: 2492350159

Τρίκαλα 
Ενοριακό Κοινωνικό  

Παντοπωλείο Τρικάλων 
Διεύθυνση: Καρδίτσας 
Τηλ: 2431028005

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

Αλεξανδρούπολη
Κοινωνικό Παντοπωλείο  

Αλεξανδρούπολης 
Διεύθυνση: Καρτάλη 2 
Τηλ: 2551026298

Δήμος Τεμπών-Δημοτική 
Ενότητα Μακρυχωρίου

οινωνικό Παντοπωλείο Τεμπών 
Διεύθυνση: Μακρυχώρι, Συκούριο 
Τηλ: 2495350411 

Κιλκίς
Κοινωνικό Παντοπωλείο Κιλκίς

Διεύθυνση: Βυζαντίου 2 
Τηλ: 2341079853

Λαμία
Κοινωνικό Παντοπωλείο Λαμίας

Διεύθυνση: Σκληβανιώτου 8 
Τηλ: 2231035131

Σέρρες
Κοινωνικό Παντοπωλείο Σερρών  

«Κιβωτός Αγάπης» 
Διεύθυνση: Στρυμώνος 1 
Τηλ: 2321085470

Καλαμάτα
Κοινωνικό Παντοπωλείο  

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

Πάτρα
Κοινωνικό Παντοπωλείο Πάτρας 

Διεύθυνση: Κοραή Αδαμαντίου 5 
Τηλ: 2610311561

Μεσολόγγι 
Δημοτικό Κοινοτικό Κοινωνικό  

Παντοπωλείο Μεσολογγίου 
Διεύθυνση: Βενιζέλου Ελευθερίου 1 
Τηλ: 2631363400

Δράμα
Κοινωνικό Παντοπωλείο Δράμας 

Διεύθυνση: Ηπείρου 
Τηλ: 2521021817

Χαλκίδα
Δημοτικό Κοινωνικό  

Παντοπωλείο Χαλκίδας 
Διεύθυνση: Ωρίωνος 15 
Τηλ: 2221061202 

Βόλος
Κοινωνικό Παντοπωλείο Βόλου 

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

Ορεστιάδα
Κοινωνικό Παντοπωλείο  

Ορεστιάδας 
Διεύθυνση: Εθνομαρτύρων 98 
Τηλ: 2552026542

Χίος 
Κοινωνικό Παντοπωλείο Χίου 

Διεύθυνση: Καστρομηνά 
Τηλ: 2271081442 

Ιωάννινα
Κοινωνικό Παντοπωλείο Κάτσικα 

Διεύθυνση: Κατσικάς
Τηλ: 2651002811

Κοινωνικό Παντοπωλείο  
Ιωαννίνων
Διεύθυνση: Αβέρωφ 6 
Τηλ: 2651077077

Κόρινθος
Κοινωνικό Παντοπωλείο  

Κορίνθου 
Διεύθυνση: Αδειμάντου 22 
Τηλ: 2741362114 

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

Τρίπολη
Κοινωνικό Παντοπωλείο  

Τρίπολης
Διεύθυνση: Λαγοπάτη & Αταλάντης 
Τηλ: 2713600418 

Ξάνθη
Κοινωνικό Παντοπωλείο Ξάνθης 

Διεύθυνση: Σταυρούπολη Ξάνθης 
Τηλ: 2542350115

Λευκάδα
Δημοτικό Κοινωνικό  

Παντοπωλείο Λευκάδας
Διεύθυνση: Τζεβελέκη Αντωνίου,  
Διοικητήριο 
Τηλ: 2645360534

Κρήτη
Κοινωνικό Παντοπωλείο  

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

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

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

Κοινωνικό Παντοπωλείο  
Ρεθύμνου 
Διεύθυνση: Ζαμπελίου 34 
Τηλ: 2831343335

Κοινωνικό Παντοπωλείο  
Δήμου Ιεράπετρας
Διεύθυνση: Νικηφόρου Φωκά 20

Καβάλα
Δημοτικό Κοινωνικό  

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

Θήβα 
Κοινωνικό Παντοπωλείο Θήβας 

Διεύθυνση: Πελοπίδου & Αγγελίδου 
Τηλ: 2262350603

Αγρίνιο 
Κοινωνικό Παντοπωλείο  

Αγρινίου 
Διεύθυνση: Βλαχοπούλου 13 
Τηλ: 2641025392

Καρπενήσι 
Κοινωνικό Παντοπωλείο  

Καρπενησίου 
Διεύθυνση: Ύδρας 6 
Τηλ: 2237350024

Λιβαδειά 
Κοινωνικό Παντοπωλείο  

Λιβαδειάς 
Διεύθυνση: Σοφοκλέους 15 
Τηλ: 2261350841

Πρέβεζα 
Κοινωνικό Παντοπωλείο  

Πρέβεζας 
Διεύθυνση: Μπάλκου Β. 1 
Τηλ: 2682089034

Πύργος Ηλείας 
Κοινωνικό Παντοπωλείο Πύργου 

Διεύθυνση: Κατακόλου 
Τηλ: 2621021959

Αγρίνιο
Κοινωνικό Παντοπωλείο  

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

Κοινωνικά Μαγειρεία
Κοινωνικό Μαγειρείο Δήμου  

Αγίας Παρασκευής 
Διεύθυνση: Ρόδων 13 
Τηλ: 2106546342

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

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

Σπιτική Κουζίνα
Αττική

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

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

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

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

Σπιτική Κουζίνα Δήμου Κηφισιάς
Διεύθυνση: Κώστα Βάρναλη 58,  
Κηφισιά 

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

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

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

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

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

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

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

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

Βόλος
Κουζίνα Αλληλεγγύης Βόλου  

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

Λέσβος
Εστία Κοινωνικής  

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

Σέρρες
Κοινωνική Κουζίνα  

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

Πιερία
Κοινωνική Κουζίνα  

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

Ιωάννινα
Σπιτική Κουζίνα για  

όλους στα Ιωάννινα
Διεύθυνση: Αβέρωφ 6, Ιωάννινα
 
Χανιά

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

Τήνος
Κοινωνική Κουζίνα Τήνου

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

Παντοπωλεία & κουζίνες
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ΑΘΗΝΑ

29 Νοεμβρίου
Οι εκδόσεις Πλέθρον και το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου 
παρουσιάζουν το βιβλίο «Το μπλε είναι φέτος στη μόδα» του μεγά-
λου Γάλλου διανοητή Ρολάν Μπαρτ. Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι: 
Βασίλης Πατσογιάννης/μεταφραστής, Τίνα Μανδηλαρά/δημοσιο-
γράφος, Διονύσης Καββαθάς/επίκουρος καθηγητής Φιλοσοφίας 
και Αισθητικής των Μέσων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.
Τα κείμενα του βιβλίου μαρτυρούν έναν δεκάχρονο και πλέον 
(1957-1969) σταθερό προβληματισμό του Μπαρτ για το ένδυμα, 
γι’ αυτό το, όπως πίστευε, ολικό κοινωνικό φαινόμενο. Προβλη-
ματισμός που θα κορυφωθεί με τη λαμπρή σημειολογική ανάλυση 
του βιβλίου του «Σύστημα της μόδας» (1967). 
Τόπος: Innovathens, Κόμβος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, 
Τεχνόπολη δήμου Αθηναίων Ώρα: 19:00

30 Νοεμβρίου
Παρουσίαση του νέου βιβλίου «Πέτρος, ο πελεκάνος της Μυκόνου» 
της Μαρίνας Πετρή από τις εκδόσεις Ελευθερουδάκη σε συνερ-
γασία με τις εκδόσεις Μυκόνιο Φως. Το παραμύθι, γραμμένο και 
εικονογραφημένο από τη Μαρίνα Πετρή, είναι βασισμένο στην 
αληθινή ιστορία του πελεκάνου της Μυκόνου.
Η εικονογράφηση με μολυβοχρώματα υπηρετεί το πνεύμα της απλό-
τητας, ενώ το σύνολο της έκδοσης φιλοδοξεί, με την παράλληλη 
αγγλική του απόδοση, να δώσει κάτι ακόμα από τις άγνωστες πτυχές 
του νησιού σε όλο τον κόσμο. Η παρουσίαση θα συμπληρωθεί 
με πλούσιο φωτογραφικό υλικό, ήχους, τραγούδια, κίνηση και 
αφήγηση σε ένα δρώμενο με τη Μαρία Μικίδου (μέτζο σοπράνο), 
τη Δάφνη Ράμση (χορός) και τη Μαρίνα Πετρή.
Θα μιλήσουν οι: Ελένη Γάμπρια (υπεύθυνη ομάδων βιβλίου), Δημή-
τρης Λυμπέρης, Σοφίκα Ελευθερουδάκη (εκδόσεις Ελευθερουδάκη), 
Κωνσταντίνος Πασσάλης (πρεσβευτής, πολιτιστικός εμπειρογνώ-
μονας και διευθυντής του Ελληνικού Θεάτρου Λονδίνου), Θάνος 
Αθανασόπουλος (πολιτικός επιστήμων και εκδότης του περιοδικού 
«Δευκαλίων ο Θεσσαλός»). Θα ακολουθήσει βράβευση της συγ-
γραφέως και ζωγράφου από το λογοτεχνικό περιοδικό «Δευκαλίων 
ο Θεσσαλός».
Τόπος: Πειραιώς 206, ίδρυμα «Μιχάλης Κακογιάννης» Ώρα: 20:00

1 Δεκεμβρίου
Πολιτιστικές δράσεις στο κινηματοθέατρο «Κ. Γαβράς». Κόκκινος 
κύκλος: κινηματογραφική λέσχη «Αγωνία και δράση αλά… γαλλικά». 
Σκηνοθεσία: Ζαν Πιέρ Μελβίλ. Πρωταγωνιστούν: Αλέν Ντελόν 
Τόπος: Βασιλικών 6, Περιστέρι Ώρα: 20:00

2 Δεκεμβρίου
Στο πνεύμα των Χριστουγέννων η γκαλερί Καψιώτη (Αλκιβιάδου 
153 στον Πειραιά) εγκαινιάζει την καθιερωμένη χριστουγεννιάτικη 
ομαδική έκθεση ζωγραφικής και γλυπτικής «Εορτινά καλλιτεχνών 
2016». Είναι μια ευκαιρία να βρούμε ένα σημαντικό έργο τέχνης 
για να το δωρίσουμε στα αγαπημένα μας πρόσωπα ή στον εαυτό 
μας. Συμμετέχουν με τα έργα τους οι: Αδριανός, Δ. Αγγελίδου, Μ. 
Αποστόλου, Α. Βακιρτζής, Ε. Βορδώνη, Χ. Βέργη, Σ. Γαβαλάς, Α. 
Γρηγόρα, Τ. Δήμος, Τ. Δρογώση, Ρ. Εμμανουήλ, Ν. Καλαφάτης, 
Α. Καστρινάκης, Π. Κάνιστρα, Ρ. Καπελιάρη, Γ. Κόττης, Γ. Κουβέ-
λης, Μ. Κτιστοπούλου, Π. Μαναβή, Ε. Μπαδόλα, Ρ. Μπάϊκας, Χ. 
Μπότσογλου, Δ. Μυταράς, Χ. Παλλαντζάς, Α. Παναγιωτίδης, Π. 
Παπαδόπουλος, Η. Παπανικολάου, Β. Ρήνας, Κ. Ράμμος, Γ. Ρόρρης, 
Σ. Σαμαρτζίδου, Π. Σάμιος, Σ. Σόρογκας, Β. Σπεράντζας, Β. Τάγκα-
λος, Λ. Τσιάγκα, Μ. Φιλοπούλου, Μ. Χάρος, Γ. Ψυχοπαίδης κ.ά.
Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν στις 2 Δεκεμβρίου 2016, ημέ-
ρα Παρασκευή και ώρα 19:30–22:30. Τη φετινή πρόσκληση της 
γκαλερί φιλοτέχνησε ο γνωστός ζωγράφος Χρήστος Παλλαντζάς.
Τόπος: Αλκιβιάδου 153 και Σωτήρος, γκαλερί Καψιώτη Ώρα: 
17:30-21:00

3 Δεκεμβρίου
Tο μουσείο «Γ. Γουναρόπουλου» θα παρουσιάσει από 30 Νοεμ-
βρίου 2016 έως 28 Φεβρουαρίου 2017 μια έκθεση-αφιέρωμα 
στο θέατρο «Στοά». To θέατρο «Στοά» λειτουργεί από το 1971 
στου Ζωγράφου. Με τις δραματουργικές του επιλογές και την 
καλλιτεχνική του ευαισθησία και συνέπεια άνοιξε νέους δρόμους 

για το νεοελληνικό θέατρο. Αποτέλεσε ένα εργαστήρι θεατρικών 
αναζητήσεων, που πειραματίστηκε με νέους τρόπους γραφής και 
ερμηνείας. Πολλοί νεοέλληνες συγγραφείς πρωτοπαρουσίασαν 
εκεί τα έργα τους και δεκάδες ταλαντούχοι ηθοποιοί μαθήτευσαν 
δίπλα στους προικισμένους στυλοβάτες της «Στοάς», τον Θανάση 
Παπαγεωργίου και τη Λήδα Πρωτοψάλτη. Η έκθεση στο μουσείο 
«Γ. Γουναρόπουλου» θα περιλαμβάνει φωτογραφίες από όλες τις 
παραστάσεις που ανέβηκαν στα 45 χρόνια του θεάτρου, σχέδια, 
κοστούμια, μακέτες σκηνικών, παρτιτούρες και soundtracks από την 
πρωτότυπη μουσική των παραστάσεων, καθώς και αρχειακό υλικό.
Τόπος: Γουναροπούλου 6, μουσείο «Γ. Γουναρόπουλου» Ώρα: 
9:00-15:00

4 Δεκεμβρίου
Μια πρωτότυπη δραστηριότητα της «Απόδρασης στη Φύση» για 
τους μικρούς τετράποδους φίλους. Διαδρομή: Είσοδος (Πυροφυ-
λάκιο Καραμολέγκου) – Καλοπούλα – Φραγκομονάστηρο. Ώρες 
πορείας: 1 ώρα κ 20 λεπτά. Απαραίτητος εξοπλισμός για τους 
συνοδούς: σακίδιο κορυφής ή σακίδιο σχολικού τύπου, παγούρι 
με νερό, σνακ, πεζοπορικά μποτάκια ή γερά αθλητικά παπούτσια, 
αδιάβροχο, φούτερ ή fleece. Η θερμοκρασία στο βουνό είναι 5-6 
βαθμούς χαμηλότερη από ό,τι στην πόλη. Κανόνες συμμετοχής για 
τους σκύλους: 1.Να είναι φιλικοί. 2.Να είναι εμβολιασμένοι. 3.Να 
είναι με το λουράκι τους. 4.Να μην είναι εχθρικοί. 5.Ο κάτοχος 
του ζώου συντροφιάς ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά 
προκληθεί από το ζώο σύμφωνα με το άρθρο 924 Α.Κ.
Τόπος: Υμηττού 47-51, Ιερά Μονή Καισαριανής Ώρα: 10:00

5 Δεκεμβρίου
Ένας δημιουργικός τρόπος εκγύμνασης εμπνευσμένος από τον Joseph 
Pilates, που μας βοηθάει στη διατήρηση της σωστής στάσης σώματος 
και συντελεί στη βελτίωση της ευλυγισίας, της δύναμης, της ελαστικότη-
τας και της ισορροπίας. Οι συνολικά 500 ασκήσεις της μεθόδου είναι 
κατάλληλες για άντρες και γυναίκες όλων των ηλικιών, αρχαρίων και 
προχωρημένων. Πραγματοποιείται πάνω σε στρώματα και με ειδικά όρ-
γανα γυμναστικής (δαχτυλίδια, λάστιχα, μπάλες). Η μέθοδος pilates δίνει 
έμφαση στην ενδυνάμωση του κέντρου του σώματος και επικεντρώνεται 
σε κοιλιακούς, ραχιαίους και στην πλάτη. Οι ασκήσεις pilates, εκτός από 
τη σωματική εκγύμναση, βοηθούν στη βελτίωση της ψυχοσυναισθημα-
τικής κατάστασης, στη μείωση των συμπτωμάτων της κόπωσης, στην 
αποβολή του στρες, στοιχεία που απορρέουν από τον σύγχρονο τρόπο 
ζωής. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει μία ώρα και απευθύνεται σε κάθε 
ενήλικο με χαμηλά επίπεδα κινητικότητας που επιδιώκει να βελτιώσει τη 
λειτουργικότητα του σώματός του μέσω μιας ολοκληρωμένης αθλητικής 
δραστηριότητας. Οι συμμετέχοντες είναι προτιμότερο να φορούν άνετα 
ρούχα και να φέρουν το δικό τους στρώμα.
Τόπος: ΚΠΙΣΝ Ώρα: 8:00-9:00
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

29 Νοεμβρίου
Ομαδική έκθεση των Δελίνας Βασιλειάδη, Κα-
τερίνας Βικία-Σακελλάρη, Ελευθερίας Στόικου, 
Στρατή Ταυλαρίδη. 
Ενστικτωδώς βιωμένο, το κάθε έργο της Δελίνας 
Βασιλειάδη πλάθεται αυτοδύναμα ως προς τη σύν-
θεσή του χάρη στην κοσμική, μεταφυσική ενέργεια 
από την οποία είναι διαπερασμένο. Και εννοούμε 
εκείνη την ενέργεια που ορίζει ότι πνεύμα και ύλη 
δεν αποτελούν παρά δύο διαφορετικές όψεις μίας 
και της αυτής υπέρτατης αλήθειας (απόσπασμα 
από κείμενο της Ντόρας Ηλιοπούλου-Ρογκάν). 
Η Κατερίνα Βικία-Σακελλάρη, έχοντας ως έμπνευ-
ση τα διάφορα στυλ διακόσμησης, τις τέχνες, τη 
φύση και φυσικά την ισορροπία των χρωμάτων, 
δημιουργεί με διάφορες τεχνικές εικαστικά αντι-
κείμενα για όλες τις επιθυμίες.
 Η ζωγραφική επιφάνεια της Ελευθερίας Στόικου 
οργανώνεται με γραμμές, τραβηγμένες η μία στην 
άλλη ασφυκτικά, συνωστισμένες σε μια κίνηση 
σχεδόν ε(αυτιστική).
Γραμμές από βαμβάκι με υφή κλωστής, πότε 
τεντωμένες σαν χορδές έτοιμες να ακουστούν, 
να σημαδεύσουν, και πότε χαλαρές έτοιμες να 
μορφοποιηθούν.
 Ο Στρατής Ταυλαρίδης παίρνει αφορμή από εικόνες 
της καθημερινότητας οι οποίες συνήθως διαφεύγουν 
της προσοχής μας και τις επαναφορτίζει με την 
αξία και την αίσθηση που τους αρμόζει. Στρέφει 
το βλέμμα μας σε αυτές τις εικόνες, παρακινώ-
ντας μας στην ουσία να ανακαλύψουμε ξανά την 
ομορφιά τους. Τα διάτρητα σύμβολα αποκτούν 
διαφορετική διάσταση καθώς αποσπώνται από 

το φυσικό τους περιβάλλον και τοποθετούνται 
στον εκθεσιακό χώρο.
Τόπος: Τσιμισκή 52, γκαλερί «Λόλα Νικολάου» 
Ώρα 12:00-20:00

30 Νοεμβρίου
Γιάννης Τζέμος, έκθεση φωτογραφίας «Concerts». 
Μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή στη συναυλιακή 
ιστορία της Θεσσαλονίκης συλλαμβάνει ο φακός 
του Γιάννη Τζέμου. 
Με σύμμαχο τον φακό της ασπρόμαυρης φωτογρα-
φίας κοιτάζει τα μεγάλα ονόματα που ήρθαν στην 
πόλη το 1997-98. Ο Γιάννης Τζέμος την άνοιξη 
του 1997, στην τότε Πολιτιστική Πρωτεύουσα, 
ενθουσιασμένος από τη μουσική κίνηση στους 
ζωηρούς και ζωντανούς συναυλιακούς χώρους 
της Θεσσαλονίκης, αποφάσισε να καταγράψει 
με την κάμερα τα μουσικά δρώμενα, καθώς και 
πολλές άλλες εκδηλώσεις με επίκεντρο τις ροκ 
και τζαζ βραδιές. 
Η φωτογράφηση του έδινε τη δυνατότητα να πλη-
σιάσει γνωστούς καλλιτέχνες που ανήκαν και στις 
δικές του αναζητήσεις. Στην έκθεση παρουσιάζονται 
φωτογραφίες από μεγάλα ονόματα της ροκ και 
της τζαζ σκηνής.
Τόπος: Καλαποθάκη 16, Duende Jazz Bar Ώρα: 
16:00-23:00

1 Δεκεμβρίου
«Aristotelous Project»: Τρεις επιμελητές, οι 
Παναγής Κουτσοκώστας, Αρετή Λεοπούλου, 
Ειρήνη Παπακωνσταντίνου, προτείνουν 15 καλ-
λιτέχνες και μοιράζονται έξι δωμάτια στον χώρο 
του «Aristotelous Project» με πρωτοβουλία των 
Kalfayan Galleries στη Θεσσαλονίκη. Σε δύο δω-

μάτια κάθε επιμελητής συστήνει νέους καλλιτέχνες 
μέσα από θεματικές ξεχωριστές μεν, αλλά ενιαία 
στραμμένες στις δυνατότητες, στη δυναμική και 
στην ιστορία εντός και εκτός του χώρου όπου 
πραγματοποιείται η έκθεση.
Τόπος: Αριστοτέλους 26, Kalfayan Galleries 
Ώρα: 13:00-18:00

2 Δεκεμβρίου
Εύη Κυρμακίδου – εικαστική εγκατάσταση «Ανα-
μάρτητος 2». Η Myrό Gallery, στο πλαίσιο της 
διάθεσης της βιτρίνας της για την ανάδειξη εγκα-
ταστάσεων σημαντικών καλλιτεχνών, φιλοξενεί 
τον Δεκέμβριο την εγκατάσταση «Αναμάρτητος 
2» της εικαστικού Εύης Κυρμακίδου. 
Σύντομο βιογραφικό: Η Εύη Κυρμακίδου γεννή-
θηκε, ζει και εργάζεται στη Θεσσαλονίκη. Μετά 
τις πρώτες της σπουδές στο τμήμα Γεωλογίας της 
σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αφοσιώθηκε στη 
ζωγραφική και στη γλυπτική. Σπούδασε στο τμήμα 
Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της σχολής 
Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μα-
κεδονίας. Έχει ατομικές εκθέσεις και συμμετοχές 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Τόπος: Νικηφόρου Φωκά 8, Myrό Gallery Ώρα: 
17:00-21:00

3 Δεκεμβρίου
Φώτης Κλογέρης – έκθεση ζωγραφικής «Η άλλη 
πόλη». Σύντομο βιογραφικό: O ζωγράφος Φώ-
της Κλογέρης γεννήθηκε στην Αλβανία το 1973. 
Σπούδασε ζωγραφική και εφαρμοσμένες τέχνες 
στη Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών των Τιράνων. 
Από το 1996 ζει και εργάζεται στη Θεσσαλονίκη. 

Έχει λάβει μέρος σε περισσότερες από 50 εκθέσεις 
στην Ελλάδα και στην Αλβανία. Έργα του ανήκουν 
σε ιδιωτικές συλλογές. Την έκθεση επιμελείται ο 
Πάρης Καπράλος.
Τόπος: Νικηφόρου Φωκά 8, Myrό Gallery Ώρα: 
11:00-15:00

4 Δεκεμβρίου
Ζώγια, χειμώνας 2016, «Η Ελλάδα πάνω κάτω» 
με τον Κωστή Ζαφειράκη.
Ένα διαδραστικό παιχνίδι γεωγραφίας και φαντα-
σίας για παιδιά από 7 ετών και πάνω Με οδηγό 
τον Κωστή Ζαφειράκη τα παιδιά ταξιδεύουν μέσα 
στο ελληνικό τοπίο, ανακαλύπτουν τα πιο όμορφα 
στοιχεία της κάθε περιοχής, αφηγούνται ιστορίες 
και ψηφίζουν τον πιο αγαπημένο τους τόπο, κερ-
δίζοντας και το δωράκι τους!
Τόπος: Αλ. Σβώλου 54, Βιβλίο «Τσάι και συμπά-
θεια» Ώρα: 12:00

5 Δεκεμβρίου
Έκθεση φωτογραφίας «Kiki’s Instagram Moments». 
Ως ένα παιχνίδι με το Instagram, που αναπτύχθηκε 
σε μια ισχυρή σχέση, αντιμετώπισε τις φωτογρα-
φικές της δημιουργίες η Κική Χούρου. Με τον 
καιρό αυτό το παιχνίδι και αυτή η σχέση παρή-
γαγαν όλο και πιο απαιτητικές και ευφάνταστες 
φωτογραφικές στιγμές, γεγονός που οδήγησε την 
επαγγελματία γραφίστρια και ερασιτέχνη φωτο-
γράφο στην απόφαση να αναπτύξει περαιτέρω 
αυτή την ενασχόλησή της. Το αποτέλεσμα είναι 
μια έκθεση των καλύτερων φωτογραφιών της 
από τον λογαριασμό της στο Instagram.
Τόπος: Ιουστινιανού 21, Chalkos Gallery Ώρα: 
18:30-21:00



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


